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 المقدمة  

بتعزيز وحماية حقوق اإلنســـانا والتي اســـتقرت عليها تتمســـل الحةومة المصـــرية بتقاليدها الراســـخة  - 1
الجهود الدولية وأسست شرعيتها المواثيق الدولية واإلقليميةا ولذلل تحظى مبادئ حقوق االنسان بمةانة بارزة 
في مصـــــــرا ومد ثم فقد أولت اهتماًما ببيًرا بقمـــــــايا المرأة وأســـــــلوق معالجتها مد من لق حقوقيا بما يةفل 

ا متواصـــالً   ومســـتقبلًياا ويفتل ال ريق إلى ت ور مبنى على التزام الدولة التزاًما دســـتورًيا وقانونًيا بمبادئ أســـاســـً
 عدم التمييز والمساواةا وتكافل الفرص بصفة عامةا وحقوق المرأة بصفة خاصة.

ت يغ ى التقرير الحالي التقدم المُحرز في جمهورية مصـــــــر العرهية للنهوأ بالمرأة في إرار مقررا - 2
اتفاقية القمــــاء على جميك أشــــةال التمييز ضــــد المرأة بســــيداو ا ويتبك التقرير في شــــةل  وممــــمون  المبادئ 
التوجيهية العامة المتعلقة بشــــــةل وممــــــمون التقارير الدورية التي يتعيد على الدول األرراي تقديمهاا ويربز 

تي تم اتخاذها لتنفيذ التوصـــــــــــيات الختامية حســـــــــــل توجيهات اللجنة على التنفيذ الفعلي والتغيرات والتدابير ال
 السابقة للجنة.

 
 منهجية إعدا  التقرير  

 تم إعداد هذا التقرير بالمنهجية اآلتية: - 3

تبني خ ة عمل تتمــمد تحديد أســلوق جمك المعلومات والبيانات واإلحصــاءاتا ووضــك   أب 
 إرار زمني ُمحدد؛

 اورية بيد الجهات المعنية؛عقد سلسلة مد االجتماعات الدورية التش  قب 

إجراء الدراســات ذات الصــلة والتنســيق بيد الجهات الحةومية وماســســات المجتمك المدني  بج  
 مد خالل المراسالت الرسمية واالتصاالت المباشرة؛

تشـــــــــةيل فرق عمل للييام بتحليل وتصـــــــــنيف المعلومات والبيانات واإلحصـــــــــاءات إلعداد  بد  
 وفقًا للمبادئ التوجيهية للجنة األمم المتحدة المعنية.صياغة التقرير 

ويــيتي التقرير المــاثــل نتــاجــًا لمشــــــــــــــاورات مةثفــة مك مختلف األرراي الورنيــة ذات المصـــــــــــــلحــةا  - 4
والماســـســـات الورنية لحقوق اإلنســـان والمجتمك المدنيا وعدد مد الشـــخصـــيات العامةا وفق منه  تشـــاربي 

ارات المعنية والمجالس القومية المتخصـــــــــصـــــــــة بالمجلس القومي ل مومة جامكا مد خالل تنســـــــــيق بيد الوز 
وال فولةا المجلس القومي لحقوق اإلنسانا المجلس القومي للمرأةا والمجلس القومي ل شخاص ذوى اإلعاقة  
ومراكز المعلومات والبحوث والدراســـــــات بمربز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاســـــــة مجلس الوزراءا الهي ة 
العامة لالســــتعالماتا الجهاز المربزت للتعب ة العامة واإلحصــــاءا المجلس القومي للســــةانا المجلس األعلى 

 للجامعات  ومنظمات المجتمك المدني.

روعي في إعداد هذا التقرير: الخ وط اإلرشـاديةا والتوصـيات التي وضـعتها لجنة القمـاء على جميك  - 5
 .تحدة؛ وما يتصل منها بمقررات عمل بيةيدا وأهداي التنمية المستدامةأشةال التمييز ضد المرأة باألمم الم

وينقســـم التقرير وفقا لما ســـبق لقســـميد؛ القســـم األول: الرد على التوصـــيات الختامية للجنةا والقســـم  - 6
 الثاني: التعليق على مواد االتفاقية؛ متممًنا الوضك القائما والجهود المبذولةا والممارسات الت بييية.
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 تمهيد  

اضــ رابات وتوترات داخلية نت  عنها ثورتيد عاشــهما الشــعل  2011شــهدت مصــر منذ بداية عام  - 7
ا تم على إثرهما وضــــــك خاررة للمســــــتقبل إلعادة بناء ماســــــســــــات 2013ويونية  2011المصــــــرت في يناير 

ونقلة نوعية نحو تحسيد ليمثل انتصاًرا ألهداي الثورة ومبادئهــــــــــــــا  2014 الدولةا وصدر الدستور الحالي في
 أوضاع حقوق اإلنسان في مصر.

ُيعد الدســــتور المصــــرت القانون األســــاســــي األعلى الذت يرســــى قواعد وأصــــول نظام الحةما ويقرر  - 8
الحريات والحقوق العامةا ويرتل الممانات األساسية لحمايتهاا وقد استقرت أحةام المحةمة الدستورية العليا 

 وحريات  يتعيد النظر إليها بوصفها قيًما عليا تتممد حقوًقا ال يجوز التنازل عنها أوعلى أن حقوق اإلنسان 
 تجزئتها أو التصري فيهاا بل يةون ضمانها في مجموع عناصرها ومةوناتها الزًما لت وير الدول لمجتمعاتها.

وق اإلنســــان تمــــمد الدســــتور الحالي النف على بافة المبادئ التي تمــــمنها اإلعالن العالمي لحق - 9
والوثائق واالتفاقيات الدولية الالحقة علي ا إذ نف في مادت  األولى على المســاواة في الحقوق والواجبات دون 
تمييز وبفالة الحريات للجميكا وربًقا لمدراج التشــــــــــريك المصــــــــــرتا فون النف على مبادئ حقوق االنســــــــــان 

ا يل تزم المشـــــرع بها وال يســـــت يك الخروج عنها بنصـــــوص دســـــتورية مباشـــــرة هو اعتبار هذه المبادئ نصـــــوصـــــً
مخالفتها أو االنتقاص منها أو تع يلها إال بالقواعد واالجراءات المنصــــوص عليها بالدســــتورا وتحت رقابة  أو

القمـــاء ممثاًل في المحةمة الدســـتورية العلياا فمـــاًل عد تمتك تلل النصـــوص باإلنفاذ الفورت وفقا لما اســـتقر 
 . 1ب1980ض منذ عام علي  قماء محةمة النق

 خف الدستور مبادئ حقوق االنسان بممانات هامة هي: - 10

التزام الجامعات بتدريس حقوق اإلنســـــــان والييم واألخالق المهنية للتخصـــــــصـــــــات العلمية المختلفةا  • 
  .124لتعزيز نشر ثقافة حقوق اإلنسان بالمادة 

تع ياًل وال انتقاًصاا وال يجوز ألت قانون ينظم الحقوق والحريات اللصيقة بشخف الموارد ال تقبل  • 
  وهو ما يعد حصـــــــانة 92ممارســـــــة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصـــــــلها وجوهرها بمادة 

 خاصة والتزاًما بالموابط المقررة دولًيا في مجال تنظيم ممارسة الحقوق والحريات.

لية لحقوق اإلنســـــــــــان التي تصـــــــــــدق عليها مصـــــــــــرا التزام الدولة باالتفاقيات والعهود والمواثيق الدو  • 
  .93وتصبل لها قوة القانون بعد نشرها وفًقا ل وضاع المقررة بالمادة 

كل اعتداء على الحرية الشـــــــــــــخصـــــــــــــية أو حرمة الحياة الخاصـــــــــــــة للموارنيدا وغيرها مد الحقوق  • 
الدعوى الجنائية وال المدنية الناشــ ة والحريات العامة التي يةفلها الدســتور والقانونا جريمة ال تســقط 

ا عاداًل  عنها بالتقادما وللممــــــرور إقامة الدعوى الجنائية بال ريق المباشــــــرا وتكفل الدولة تعويمــــــً
 لمد وقك علي  االعتداء.

منل الحق للمجلس القومي لحقوق اإلنســــــان في إبالا النيابة العامة عد أت انتها ا ول  أن يتدخل  • 
 ية منمًما إلى الممرور بناًء على رلب .في الدعوى المدن

__________ 

 .13/3/1980ق جلسة  48لسنة  - 1630ال عد رقم  -نقض مدني   1ب 
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يةون صــدور القوانيد المنظمة لالنتخابات الرئاســيةا والنيابيةا والمحليةا واألحزاق الســياســيةا والســل ة  • 
القمــــــــــــــائيــةا والمتعلقــة بــالجهــات والهي ــات القمــــــــــــــائيــةا أو تلــل المنظمــة للحقوق والحريــات الواردة 

 .مةملة للدستور بيغلبية خاصة بموافقة ثلثي عدد أعماء المجلسالدستورا وغيرها مد القوانيد ال في

النف على إنشــاء يليات ورنية مســتقلة ومتخصــصــة في مجاالت حقوق اإلنســانا وهو ما يت ابق  • 
الخاصــــــة باآلليات الورنية للرصــــــد والمتابعةا ومنها المجلس القومي  1990مك مبادئ باريس عام 

ل مومــة وال فولــةا والمجلس القومي للمرأةا والمجلس القومي لحقوق اإلنســــــــــــــانا والمجلس القومي 
ل شــخاص ذوى اإلعاقةا وعلى أن يبيد القانون ضــمانات اســتقالل وحياد أعمــائهاا ومنحها الحق 
في إبالا الســــل ات العامة عد أت انتها  يتعلق بمجال عملهاا وتتمتك تلل المجالس بالشــــخصــــية 

مالي واإلدارتا وُياخذ رأيها في مشـروعات القوانيد واللوائل المتعلقة االعتباريةا واالسـتقالل الفني وال
بهاا وهمجال أعمالها وهو ما يشــــــــةل حرص الحةومة المصــــــــرية على إيجاد يليات متابعة ورصــــــــد 

  .214مستقلة تساهم في تواصل الجهود المعنية بتعزيز أدوات الحماية لحقوق اإلنسان بالمادة 

قد عنيت مصــــــــــــر باالنمــــــــــــمام إلى معظم االتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية وتيكيدًا على ذلل؛ ف - 11
األســاســية التي ُتعنى بحقوق اإلنســان وحريات  األســاســية الموافقة لهويتها الورنية وموروثها الديني والحمــارت 

 ية اآلتية:والثقافيا وقد انممت مصر خالل الفترة التي يغ يها التقرير إلى االتفاقيات الدولية واإلقليم

 .2007لسنة  400االتفاقية الدولية لحماية األشخاص ذوت اإلعاقةا بموجل القرار الجمهورت رقم  • 

الصـــــــــــــادر  2018لســـــــــــــنة  429الميثاق العرهي لحقوق اإلنســـــــــــــانا بموجل القرار الجمهورت رقم  • 
 .15/9/2018 في

 ةالمستجدات في الخوائص الديم غرافية واالقتوا ية واالجتماعي - 12

مليون نسمة  بحسل يخر تقديرات رسمية َصَدَرت  94,8ب 94798827إجمالي عدد سةان مصر  • 
 2017عام 

 %.2,56معدل النمو السنوت للسةان  • 

 % لإلناث.48,4% في مقابل 51,6بلغت نسبة الذبور  • 

  .% مد إجمالي تعداد السةان بمراجعة بيان االناث10,64بلغ عدد األشخاص ذوت اإلعاقة  • 

 %.34,2سنة   15بلغت نسبة السةان في الف ة العمرية بأقل مد  • 

 %.3,9سنة فيكثر   65نسبة السةان في الف ة العمرية ب • 

 % مد إجمالي السةان.61,9  64-15نسبة السةان المصرييد في سد العمل مد ب • 

 مد السةان. 1000مولود حي لكل  26,8معدل المواليد  • 

 نسمة. 1000حالة وفاة لكل  5,7الوفيات معدل  • 

 مولود حي. 1000حالة لكل  15,1معدل وفيات األرفال الرضك  • 
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مليون شخف بحسل تقديرات  26: يبلغ متوسط عدد القوى العاملة في مصر نحو ماشرات اقتصادية - 13
الق اع الصـــناعيا % ب17% بالق اع الزراعيا ونســـبة 32% بالق اع الخدميا ونســـبة 51ا بنســـبة 2016عام 

 .ويعتمد االقتصاد بشةل أساسي على الزراعة والسياحة وعائدات قناة السويس والصادرات البترولية

 مؤشرات خاصة بالمرأة المورية عن الفترة التي يغطيها التقرير - 14

ــــ  2015% في عام 15ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في االنتخابات البرلمانية إلى  •  % في 1,8مقارنة بـ
 .2010-2005انتخابات عام 

% في عــــام 24,1ارتفعــــت نســـــــــــــبــــة المرأة في و ــــائف اإلدارة العليــــا في الق ــــاع الحةومي إلى  • 
 مد إجمالي الو ائف الييادية. 2016/2017

 .2004-1999% في عام 1مقارنة بنسبة  2018% في يناير  18,1بلغت نسبة الوزيرات بالحةومة  • 

 .2017% لإلناث في عام  30,8األمية بلغت نسبة  • 

مقارنة  2017% في عام 23,8ارتفعت نســـــــــــــبة قوة العمل مد اإلناث مد إجمالي قوة العمل إلى  • 
 .2000% في عام 22 بـ

 2017/2018% عام 98,6ارتفعت نسبة القيد اإلجمالي للفتيات المقيدات في التعليم االبتدائي إلى  • 
 .2007/2008% عام 94,3مقارنة بنسبة 

 .2018٪ في عام  21,4إلى  2014٪ في عام  24انخفاأ معدل الب الة بيد النساء مد  • 

ســنة في عام  73,9ارتفك معدل توقك البقاء على قيد الحياة عند الميالد بالنســبة لإلناث ليصــل إلى  • 
 .2006سنة في عام  69,1ا مقارنة بـ 2018

 الداعم لحق ق المرأة الموريةالتط ر اإليجابي في المناخ السياسي  - 15

ـــــــــــــــــ  •  ا وهي النســــبة األعلى في تمثيل المرأة 2015مقعد في البرلمان في انتخابات  90فازت المرأة بـ
 البرلمان المصرت منذ إنشائ . في

 المشاربة عاًما للمرأة المصريةا وتخصيف يوم للمرأة المصريةا وتمةينها مد 2017تخصيف عام  • 
 الت التنمية على بافة المستويات.الفعالة في جميك مجا

واعتبارها وثيقة عمل لتمةيد المرأة مد خالل  ا“2016/2030اســـــــتراتيجية المرأة المصـــــــرية ”اعتماد  • 
 الوزارات المعنية والمجلس القومي للمرأة.

تعييد المرأة ألول مرة في منصــــل المحافنا ونائل المحافنا ومنصــــل مســــتشــــار رئيس الجمهورية  • 
قوميا ونائبة محافن للبنل المربزتا ومســــــــــاعدًا لوزير العدل لق اع المرأة وال فلا وعمدةا ل مد ال

 وميذونة شرعية.

تعزيز التعـاون بيد المجلس القومي للمرأة والهي ـات الحةوميـةا وغير الحةوميـة مك ماســـــــــــــســــــــــــــات  • 
هي ات األمم المتحدة المجتمك المدنيا وماســـــســـــات المعرفة والبحوث على المســـــتوى الورنيا ومك 

 ا وهي ة األمم ESCWAالمتخصـــصـــة: لجنة األمم المتحدة االقتصـــادية واالجتماعية لغرهي يســـيا ب
 ا وهرنـــام  األمم المتحـــدة اإلنمـــائي UN Womenالمتحـــدة للمرأة والمســـــــــــــــاواة بيد الجنســـــــــــــيد ب
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بمةافحة  ا ومةتل األمم المتحدة المعنى UNFPA ا وصـــندوق األمم المتحدة للســـةان بUNDPب
 World ا البنـــل الـــدولي ب ILO ا ومنظمـــة العمـــل الـــدوليـــة بUNODCالجريمـــة والمخـــدرات ب

Bankا منظمة التعاون االقتصادت والتنمية ب OECDا االتحاد األوروهي ب EU.  

 
 القسم األول  

الر  على الت صـــــيات الختامية بالتقريرين الســـــا ل والســـــابع للجنة القضـــــاء على جميع   
 مييز ضد المرأةأشكال الت

ا 28-25ا 14ا 13ا عدا التوصــــــيات 38إلى  11يتمــــــمد هذا القســــــم الرد على التوصــــــيات مد  - 16
 .فسيتم الرد عليها مك باقي التوصيات في القسم الثاني الخاص بالتعليق على مواد االتفاقيةا بٌل في موضع 

لتنفيذ االتفاقية،  ابهلع التركيز على األنشـــــطة التي تضـــــط”بشـــــ ي  12، 11الت صـــــيتاي رقمي  - 17
 .“وتقديم هذه الت صيات إلى ال زارات المعنية والمجلس النيابي والجهاز القضائي

تلتزم الحةومة المصــــرية بتنفيذ اتفاقية القمــــاء على بافة أشــــةال التمييز ضــــد المرأةا وتلتزم باتخاذ  • 
 السياسيةوا االمــدنيــة قولحقا جميكالتــدابير الخــاصــــــــــــــة بتحقيق المســــــــــــــاواة بيد الرجــل والمرأة في 

وتولى  النيابيةا المجـــالسفي  المرأة الالزمـــة لتمثيـــل  والتـــدابير الثقافيةوا االجتماعيةوا ايةدالقتصاوا
الو ــائف العــامــةا وو ــائف اإلدارة العليــاا والتعييد في الجهــات والهي ــات القمــــــــــــــائيــة. بمــا تلتزم 
بحمايتها ضــــــــد بافة أشــــــــةال العنفا وتمةينها مد التوفيق بيد واجبات األســــــــرة ومت لبات العملا 

نة والوتوفير الرعاية والحماية ل مومة وال فولة والمرأة المعيلة والم األشــــــــــــــد احتياًجا  نســــــــــــــاءســـــــــــــ
 مد الدستور . 93ا 11 بالمادتان

ُأرســـــــلت التوصـــــــيات الختامية للجنة إلى جميك الجهات المعنيةا وعقدت جلســـــــات تشـــــــاورية دورية  • 
لعرأ ومناقشــة ومتابعة تنفيذ تلل التوصــياتا ُدعي إليها نواق البرلمانا وأعمــاء المجلس القومي 

ألخرىا وعــدد مد منظمــات المجتمك المــدنيا وممثلي وحــدات و دارات للمرأةا والمجــالس القوميــة ا
تكافا الفرص بالوزاراتا وممثلي الهي ة الورنية لإلعالما تم مد خاللها اســـــــــــتعراأ التوصـــــــــــياتا 

 وتبادل الخبرات ووجهات النظر حولهاا واعتماد خ ة تنفيذ ما جاء بها بل في ن اق عمل .

منح أول ية لعملية اإلصــ ا التشــريعي للنوــ   التي تميز ”ي بشــ  16 و 15الت صــيتاي رقمي  - 18
بين الرجل والمرأة وبخاصــــــة قان ني العق بات واألل ال الشــــــخوــــــية، بالتعاوي مع الزعماء الد نيين وقا ة 

 .“المدني تمعلمجالمحلية والمحامين والقضاة والنقابات ومنظمات ا تمعاتلمجا

ة للت اللجنة العليا لإلصــــــالر منحت الحةومة المصــــــرية أولوية  •  لعملية اإلصــــــالر التشــــــريعي ا فشــــــُ
ا وأسفرت هذه الجهود على تمميد  2014لسنة  187التشريعي بموجل قرار رئيس الجمهورية رقم 

فقرة أولى على  102الدســـــــــــتور المصـــــــــــرت عدد مد المواد المعنية بحقوق المرأة ا فنف في المادة 
بحد أدنى للمرأة بموجل التعديل الدســـــــــــــتورت في عام رهك عدد مقاعد مجلس النواق  صـــــــــــــيفتخ

من  رهك عدد المقاعد للنساء في المجلس المنتخل لكل وحدة محلية  180اكما بفلت المادة  2019
في مختلف مســـــــتويات الحةم المحلى ا ليصـــــــبل عدد المقاعد التي ســـــــتشـــــــغلها الســـــــيدات ما يقرق 

 .أول انتخابات محلية يتم عقدها يمقعد ف 13500 مد

 :وفى إرار الجهود المجتمعية والجهات الحةومية المعنية والمجلس القومي للمرأةا صدرت القوانيد اآلتية • 
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الصــادر بتعديل قانون ال فل بجعل الوالية التعليمية للحاضــنةا ورفك  2008لســنة  126القانون رقم  • 
 سد توثيق الزواج للفتاة إلى ثمانية عشر عامًا.

بتعديل بعض أحةام قانون العقوهات بتشديد العقوهة في جرائم  2011لسنة  11رقم  والمرسوم بقانون  • 
 االغتصاقا والخ فا وهتل العرأا وخدش الحياء بال ريق العام.

الخاص بتجريم 1943لســـــــنة  77بتعديل بعض أحةام القانون رقم  2017لســـــــنة  219والقانون رقم  • 
 الحرمان مد الميراث.

 .2018لسنة  30س القومي للمرأة رقم وقانون تنظيم المجل • 

تعمل الحةومة حالًيا مد خالل مشــاربة جميك الجهات الحةومية ومنظمات المجتمك المدني المعنية  • 
بوعداد مشـــروع قانون موحد ل ســـرة يتســـم بالشـــمولية والتجانس ويتمـــمد يلية محةمة لتنفيذ األحةام 

 الخاصــةليات التي تتعلق باألحةام الموضــوعية القمــائية الخاصــة بقمــايا األســرة ومواجهة اإلشــةا
 بحقوق المرأة.

تنف على حقوق المرأة بما جاءت في القرين  2017كما أصـــــــــدر األزهر الشـــــــــريف وثيقة في عام  • 
الكريم والســـــــنة النبوية الشـــــــريفة لتوضـــــــيل الحقوق التي منحها اإلســـــــالم للمرأةا ودحض االعتقادات 

 الثقافة المجتمعية عد المرأة.والتفسيرات الخار ة الراسخة في 

وفى إرار تعزيز المشـــــــاورات والمشـــــــاربات االجتماعيةا قام المجلس القومي للمرأة بونشـــــــاء منتدى  • 
عبر لجنة المنظمات غير الحةوميةا بعمــــــــوية ما يزيد على  2016منظمات المجتمك المدني عام 

ــالبحــ   منظمــة أهليــة عــاملــة في مجــال المرأةا وتنــاول القمـــــــــــــــايــا التي 48 تتعلق بتمةيد المرأة ب
وتبادل الخبرات والرؤى المســــــتقبلية. وشــــــملت القمــــــايا التي تم بحثها مناهمــــــة العنف  لدراســــــةاوا

المرأةا التمةيد االقتصــادت والشــمول الماليا والقمــايا الســةانيةا وشــار  المنتدى في صــياغة  ضــد
العديد مد الرؤى المتعلقة بمشـــــــــــروعات ا بما ســـــــــــاهم في 2016/2030اســـــــــــتراتيجية تمةيد المرأة 

 ذات الصلة. نيدالقوا

اتخاذ التدابير الم ئمة لكفالة تعريف جميع أجهزة الحك مة، ”بشـ ي  18و  17الت صـيتاي رقمي  - 19
من تشــــريعات محلية جزءي ال  تجزأ  ابهبما فيها الجهاز القضــــائي، باالتفاقية وتطايقها، وجعلها وما  تعل  

وعي المرأة وبخـاصــــــــــة  ةلتـدريـ  القـان ني للقضــــــــــاة والمحـامين والمـدعين العـامين، وزيـا من التعليم وا
 .“المناط  الريفية والنائية بالحق ق المقررة لها بم ج  االتفاقية في

تعد االتفاقية بانمـــــمام مصـــــر لها قانونًا ورنًياا وتتحقق المعرفة بها وتكون قابلة للتنفيذ واالحتجاج  • 
 2014ا وتدرج بالمناه  التعليمية بموجل ما قرره دســـــــتور الجريدة الرســـــــميةفي بها بمجرد النشـــــــر 

الجهات المعنيةا  تلف . وفى هذا اإلرارا يتم إعداد بتيبات للتوعية بمواد االتفاقية بمخ24بالمادة 
يراعى في صـــــياغتها اســـــتخدام لغة تناســـــل المخاربيد بها ليتحقق بذلل وصـــــولها لمختلف شـــــرائل 

 تم تكليف عدد مد الفنانيد إلعداد رسومات باريةاتيرية تعبر عد مواد االتفاقية. المجتمكا بما

قام المجلس القومي للمرأة بتدشــــيد حملة إعالمية عبر وســــائل اإلعالم المختلفةا ووســــائل التواصــــل  • 
د ســر قوتل" بالتعاون مك هي ة األمم المتحدة للمســاواة بي - التاء المرهورةاالجتماعي تحت عنوان "

األمريةية  وبالةالجنســـــيد وتمةيد المرأة والبنل الدوليا وهدعم مد الماســـــســـــة الســـــويدية للتنميةا وال
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للتنمية الدوليةا وصـــــــــــــندوق األمم المتحدة للســـــــــــــةانا وهرنام  األمم المتحدة اإلنمائيا للح  على 
على مواقك تمةيد المرأة المصـــــــرية في جميك المجاالتا وهلغت نســـــــبة المتابعة والمشـــــــاهدة للحملة 

 مليون مشاهدة. 72التواصل االجتماعي بلغت 

  مد أعمــــــاء النيابة 518تم عقد دورات تدريبية للقمــــــاة وأعمــــــاء النيابة العامةا منها دورة لعدد ب • 
وذلل بهدي التعريف بمواد االتفاقية و عمال  UN WOMENالـ  UNFPA العامة بالتعاون مك الـ

 لنســـــــــــــاءألمثل مك المرأة في مجال المعاملة الجنائيةا ومعاملة اأحةامهاا والتدريل على التعامل ا
 المحاياا وقمايا العنف ضد المرأة.

إضـــافة قمـــايا المرأة وال فل الختصـــاص ق اع لحقوق اإلنســـان بوزارة العدلا وتولى رئاســـت  ألول  • 
 مرة قاضيةا تشغل منصل مساعد وزير العدل.

المرأة بوزارة الداخلية تتبك ق اع حقوق اإلنســــــان بالوزارة إنشــــــاء إدارة خاصــــــة لمةافحة العنف ضــــــد  • 
ا وتم تعميم إنشـــــائها بمختلف مديريات األمد على مســـــتوى 2013لســـــنة  2285بموجل القرار رقم 

 محافظات الجمهوريةا وترأس هذه اإلدارة سيدة بدرجة عميد شررة.

ا وتعييد “... في خدمة الورد اً مع”إرالق المجلس القومي للمرأة لحملة ررق األبواق تحت شــعار  • 
واعظة ســـيدة بوزارة األوقاي لالســـتعانة بهد للعمل مك الســـيدات وتوعيتهدا وهلغ إجمالي  500عدد 

 ريةا  ســـيدة بالقرى والنجوع في جميك محافظات الجمهو 823921المســـتهدفات خالل هذه المرحلة ب
الكنائس المصــرية الثالثا والرائدات وشــار  في تنفيذها واعظات وزارة األوقايا وراابات وخادمات 

الريفياتا والييادات الشــــــعبية بالمحافظةا وأعمــــــاء فرع المجلس بالمحافظة. وقد تمــــــمنت الحملة 
وعرأ  واإلنتاجارسائل التيكيد على القبول اإلنسانيا واحترام التعايش السلميا و عالء قيمة العمل 

مد علء القرارات االقتصـــــــــادية األخيرةا وخاصــــــــة الخدمات والتدابير التي تتخذها الدولة للتخفيف 
محدودت الدخلا والتوعية بحق المرأة في حياة يمنة خالية مد العنفا والتعريف بيهمية اســــــــــــتخراج 

تنظيم برنام  تدريبي  موتجديد ب اقة الرقم القومي لالســـــــــــــتفادة مد الخدمات الحةومية المتاحةا وت
   سيدة.668لهد استفاد من  ب

قل  اللجنة من عدم اختوا  مكت  شكاوى المرأة بالتحقي  ”بش ي  20و  19تاي رقمي الت صي - 20
لضـــماي ل  لج ء النســـاء بشـــكل  ابهفي الشـــكاوى المقدمة إليت وتعزيز نظام الشـــكاوى القان نية الخا  

 “فعال إلى العدالة

عرأ لها المرأةا مةتل شـــةاوى المرأة جهة لتلقى الشـــةاوى والبالغات ضـــد أت ممارســـات تمييزية تت • 
وتقديم المســـــــاعدة القانونية مد خالل برنام  المســـــــاعدة القمـــــــائية والمشـــــــورةا فالمةتل ليس هي ة 
تنفيذيةا فليس ل  ســــــــل ة التحقيق القمــــــــائي. ويتولى المةتل إرســــــــال الشــــــــةاوى للجهات المعنيةا 

قمــــــائية في قمــــــايا ومتابعة إجراءات ســــــيرها وما تم بشــــــينهاا وتقديم الدعم القانوني والمســــــاعدة ال
األحوال الشخصيةا وتقديم الدعم النفسي للمعنفات عد رريق الجهات المعنيةا باإلضافة إلى رصد 

 لشـةاوى ومتابعة المشـةالت التي تعوق المرأة عد المشـاربة الفعالة في المجتمكا وتصـنيف وتحليل ا
الجهات المختصـــــــــة. المتكررة التي تشـــــــــةل  اهرة لدراســـــــــتها ورفك مقترحات المجلس بشـــــــــينها إلى 

يعمــل المةتــل على متــابعــة التنســـــــــــــيق مك وحــدات تكــافا الفرص في الوزاراتا ولجــان المرأة  كمــا
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 مالنقابات التي تختف بتيكيد مبدأ المساواة الدستورتا وتتصدى ألت إجراءات أو ممارسات تتس في
 بالتمييز ضد المرأة في مةان العمل.

شـــــــةوىا تنوعت بيد  50841عدد  2019-2008ل مد عام بلغ عدد الشـــــــةاوى التي تلقاها المةت • 
أحوال شــخصــيةا وعنفا ومســاعدات اجتماعية واقتصــاديةا وضــمان اجتماعيا وقمــائيا متداول 

شـــــــــةوى إغالق  749شـــــــــةوى تم إغالقها إيجابًياا وعدد  3296شـــــــــةوىا وعدد  23705منها عدد 
 ن.شةوى ما بيد عدم أحيية وتصالل وتنازل وحف 15806سلبيا وعدد 

وضع استراتيجية جامعة، تشمل استعراض ووضع التشريعات ”بش ي  22و  21الت صيتاي رقمي  - 21
وتحد د األهداف والجداول الزمنية، من أجل تغيير الممارســـــات والق ال  النمطية التقليدية التي تميز ضـــــد 

 “المرأة أو القضاء عليها

والعمل بها بوثيقة لتمةيد  2017عام  “2016/2030اســــــتراتيجية المرأة المصــــــرية ”تبنت الحةومة  • 
ماشـــــــــــر مد أهداي التنمية  34المرأة مد خالل الوزارات المعنية والمجلس القومي للمرأةا وتشـــــــــــمل 

 تصـــادتاالمســـتدامةا وتقوم على أرهك أعمدة رئيســـية هي: التمةيد الســـياســـي والييادةا والتمةيد االق
 شريعات والثقافة بربائز متقارعة مك تلل المحاور األرهعة.والتمةيد االجتماعيا والحمايةا مك الت

ا و عداد خري ة 2015كما أرلقت اإلرار التنفيذت والخ ة الخمسية الستراتيجية العنف ضد المرأة  • 
لكل محافظة تممنت احتياجات المحافظة لتشةيل نظام إحالة بامل ومتكامل للتعامل مك السيدات 

 من .ضحايا العنف وسبل الوقاية 

مرحلــــة على مســـــــــــــتوى  13أرلق المجلس القومي للمرأة خمس حمالت ررق األبواق مد خالل  • 
الجمهورية بهدي التواصـــــــــــــل مك الســـــــــــــيدات للتوعية بحقوقهد المختلفةا بدأت المرحلة األولى عام 

 لتوعية المرأة بحقوقها الســـياســـية والحق في االختيار واتخاذ القرارات وحق المســـائلةا وربزت 2015
مد الثــانيــة للخــامســــــــــــــة على توعيــة المرأة بحقوقهــا في المســــــــــــــاواة وعــدم التمييزا والحق  حــلالمرا
التعليما والحريةا والتمةيدا والح  على المشـــاربة الســـياســـية واالنتخاقا وأهمية قمـــايا صـــحة  في

فيدات المرأة العقلية والبدنيةا والحق في المشـــــــــــــاربة في الحياة الثقافية. وهلغ عدد إجمالي المســـــــــــــت
 رائدة ريفية/صحية في بل مرحلة مد المراحل التي تم تنفيذها. 3731ا بمعاونة عدد 9734478

 بــالتعــاون مك منظمــة األمم المتحــدة للمســــــــــــــاواة بيد الجنســـــــــــــيد “نور”إرالق األغنيــة الشـــــــــــــبــابيــة  • 
UN WOMEN ا بهدي تغيير الصـــــور النم ية للمرأة في المجتمكا وحققت نســـــبة مشـــــاهدة أكثر

مليون على وســــائل التواصــــل االجتماعيا وتصــــدرت المربز الخامس على الســــاوند بالود  38 مد
 الجديدة على مستوى العالم. يفي ترتيل األغان

بالتعاون مك هي ة األمم المتحدة للمســــــــــاواة بيد الجنســــــــــيد بهدي  “ألني رجل”أرلق المجلس حملة  • 
م المرأةا والتيكيد على أهمية تحقيق تســـــــــــــليط المـــــــــــــوء على النماذج اإليجابية لدور الرجل في دع

المســـاواة بيد الجنســـيدا وتجاوز عدد متابعي الحملة على شـــبةات التواصـــل االجتماعي واإلعالمي 
 مليون متابك. 7

 .أ  مد االتفاقيةا فسيتم تناولها الحقًا في موضعها مد التقرير 5ا 2بشين التدابير المتخذة وفًقا للمادتيد ب • 
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إ  ء االهتمام على سايل األول ية لمكافحة العنف ضد المرأة ”بش ي  24 و 23رقمي الت صيتاي  - 22
 “والفتاة والتخاذ تدابير شاملة للتودي لهذا العنف

من  على حماية المرأة مد جميك  11جاء الدســـــــــــتور المصـــــــــــرت مابًدا على التزام الدولة في المادة  • 
 أشةال العنف.

بمشــــــاربة الجهات  2020-2015اســــــتراتيجية قومية لمناهمــــــة العنف ضــــــد المرأة تم إعداد إرار  • 
الحةومية المعنيةا واألزهر الشـــــــــريفا والكنيســـــــــة المصـــــــــريةا وعدد مد منظمات المجتمك المدنيا 
باإلضـــــــــافة إلى قيام المجلس القومي للمرأة بدراســـــــــة متعمقة وشـــــــــاملة عد جذور وأســـــــــباق العنفا 

  اإلرار االســــتراتيجيا ويعمل حاليًا بالتعاون مك الماســــســــات والهي ات إليها في تحدي تناداالســــ تم
 الحةومية بمتابعة تنفيذ هذه االستراتيجية.

ــ 2030تتممد االستراتيجية الورنية لتمةيد المرأة المصرية  •  والذت يهدي  “الحماية” محوًرا خاًصا بـ
متها وبرامتهاا وتحول بينها وهيد إلى القمــــــــاء على الظواهر الســــــــلبية التي تهدد حياة المرأة وســــــــال

األخ ار  مد هاالمشاربة الفعالة في بافة المجاالتا بما في ذلل بافة أشةال العنف ضدهاا وحمايت
 البي ية التي قد تاثر بالسلل عليها مد النواحي االجتماعية واالقتصاديةا ومنها:

 .2020-2015االستراتيجية القومية للحد مد الزواج المبةر  

 .2020-2015االستراتيجية الورنية لمناهمة العنف ضد المرأة  

 .2030-2015االستراتيجية القومية للسةان  

 .2030-2016االستراتيجية الورنية لتمةيد المرأة المصرية  

 .2020-2016االستراتيجية القومية لمناهمة ختان اإلناث  

 .2016لصناعة لتحسيد وضك المرأة استراتيجية التنمية الصناعية التي تبنتها وزارة ا 

 “2030رؤية مصر ”استراتيجية التنمية المستدامة  

قام المجلس القومي للمرأة بالتعاون مك الجهاز المربزت للتعب ة العامة واإلحصاء بدعم مد صندوق  • 
مســــــــــــل التكلفة االقتصــــــــــــادية للعنف القائم على النوع ”ا بوجراء UNFPAاألمم المتحدة للســــــــــــةان 

  ســــــيدة مد مختلف شــــــرائل المجتمك في 20157على عينة مد ب 2016-2015عام  “جتماعياال
 .لمحافظاتكافة ا

مد قانون العقوهاتا فهي رخصـــــــــــــة مقررة قانوًنا للقاضـــــــــــــي لتفريد العقوهة  17وفيما يتعلق بالمادة  • 
ضـــوء الظروي الشـــخصـــية والموضـــوعية للجانيا ومالبســـات الجرم محل المســـاءلةا في إرار  في

الحدود المقررة قانوًنا للعقوهةا وقد انتهت المحةمة الدســـــــــــــتورية العليا إلى عدم دســـــــــــــتورية تقييد 
ا وتع يل هذه الرخصـــة يشـــةل اعتداء على ســـل ت  في تفريد 17اســـتعمال المادة  القاضـــي في حق

 . 2بجوهر الو يفة القمائية العقوهة وهو

__________ 

 .11/11/2013قمائية دستورية علياا جلسة  35لسنة  196القمية رقم   2ب 
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مد ذات القــانونا و ن بـانـت تبيل األفعــال التي ترتكــل عماًل بحق قررت   60وفيمــا يتعلق بـالمــادة  • 
الشـــريعةا إال أنها ال تنال مد األصـــلا وهو أن أت مســـاس بجســـم اإلنســـان يجرم  قانون العقوهاتا 

  منوتجريم أت فعل يحول دون اعتباره مرتبً ا بحق بصـــري النظر عد صـــفة مرتكب ا و نما يجعل 
ا لهــا. وقــد ذهبــت محةمــة النقض إلى أنــ   إذا وقك جريمــة يســـــــــــــتحق مرتكبهــا العقــاق المقرر قــانونــً

يصـلل دفاًعا الدفك بين ما فعل  المتهم قد أباحت  الشـريعة اإلسـالمية مادامت الواقعة المسـندة إلي   ال
 . 3بماثمة قانوًنا

 .المصرتا وتغلين عقوهة ختان اإلناثتغلين عقوهة التحرش الجنسيا واالغتصاق بقانون العقوهات  • 

 31مد قانون العقوهات المصــــــــرتا والمادة  227ســــــــنة بموجل المادة  18تجريم زواج األنثى دون  • 
لســـــنة  126بشـــــين األحوال المدنية والمعدل بالقانون رقم  1994لســـــنة  143مةرر مد القانون رقم 

 .2008لسنة  6927وقرار وزير العدل رقم  2008

بالموافقة على ســـــــحل تحفن  11/2/2015بتاريخ  2015لســـــــنة  75لقرار الجمهورت رقم صـــــــدور ا • 
 1990مد الميثاق األفريقي لحقوق ال فل ورفاهيت  لسنة  21/2جمهورية مصر العرهية على المادة 

 عاًما. 18التي تحظر الزواج دون سد الـ 

لنيابة العامة ووزارة العدل بالتعاون مك المجلس القومي للمرأة " الدليل اإلرشــادت ألعمــاء أصــدرت ا • 
النيــابــة العــامــة لمواجهــة جرائم العنف ضــــــــــــــد المرأة"ا وتتولى وزارة العــدل والنيــابــة العــامــة بــالتعــاون 

 الجهات المعنية تدريل أعماء النيابة على الت بيق األمثل لهذا الدليل. مك

بمرجك للدورات التدريبية للدعاة  “دليل موقف اإلسالم مد العنف ضد المرأة ”امعة األزهر أصدرت ج • 
والداعيات والذت يتناول مختلف ممارســـــــــــات العنف ضـــــــــــد المرأة مد الناحية العلميةا واالجتماعيةا 

اا وقوعه قبلوالنفســـيةا وال بيةا وموقف الشـــريعة اإلســـالمية منهاا ووســـائل مواجهتها والوقاية منها 
 ومعالجتها مد منظور إنساني.

تم نشره وتعميم   “الدليل ال بي للتعامل مك ضحايا العنف القائم على النوع”أصدرت وزارة الصحة  • 
على بافة مســــــــتشــــــــفيات الجمهوريةا وتدريل األرباء والممارســــــــيد على اســــــــتخدام . ويوفر الدليل 
لمقدمي الخدمات الصـــــحية بافة المعلومات واإلرشـــــادات التي تت لبها معالجة ضـــــحية العنف ومد 

لشــــــرعي ضــــــمنها: تقديم المشــــــورةا إســــــعافات أولية نفســــــية وربيةا ســــــرعة جمك وحفن أدلة ال ل ا
 حاالت االعتداءات الجنسية واالغتصاق للحفاظ على الحقوق القانونية للمحية. في

إنشــــاء إدارة خاصــــة لمةافحة العنف ضــــد المرأة بوزارة الداخليةا تتبك ق اع حقوق اإلنســــان بالوزارةا  • 
لعنف وحدة مةافحة ا”كما تم زيادة عدد أفراد الشررة النسائية على مستوى الجمهورية ضمد جهود 

 .“ضد المرأة 

جامعة  14في عدد  - خاصـــــــــة التحرش الجنســـــــــي -إنشـــــــــاء وحدات لمةافحة العنف ضـــــــــد المرأة  • 
 مصريةا وجارى تعميم التجرهة بالجامعات الحةومية األخرى والخاصة.

__________ 

 .27/11/2008جلسة  – 73لسنة  18555ال عد رقم  -نقض جنائي   3ب 

https://undocs.org/ar/A/RES/21/2
https://undocs.org/ar/A/RES/21/2
https://undocs.org/ar/A/RES/21/2
https://undocs.org/ar/A/RES/21/2
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  مربز اســــــــتمــــــــافة تابعة لوزارة التمــــــــامد االجتماعي تديرها منظمات المجتمك 14إنشــــــــاء عدد ب • 
الحماية للمرأة المعنفةا وتقديم خدمات اإليواء والرعاية االجتماعية والصحية والنفسية المدنيا لتوفير 

 والقانونية لها وألبنائهاا دون التقيد بشرط السد.

توفير مراكز خدمات لرفك وعى النســــاء المعنفات بحقوقهد القانونيةا وتوفير برام  تنمية اقتصــــادية  • 
 ت األسرية.لهدا باإلضافة إلى تقديم االستشارا

إصـــــدار دليل إرشـــــادت يتمـــــمد يليات اســـــتيبال النســـــاء المعنفات والخدمات المقدمة لهدا وتدريل  • 
مد العامليد بهذه المراكز على  162العامليد بمراكز االســـــــــــــتمـــــــــــــافة علي ا بما تم تدريل عدد 

العنف المســــــــــتوييد المحلى والمربزت حول حقوق النســــــــــاء القانونية والماليةا وعلى رصــــــــــد حاالت 
 والتواصل المجتمعي. تهااومجابه

عقـد المجلس القومي للمرأة مجموعة مد البرام  التـدريبيـة باالشـــــــــــــترا  مك وزارة العـدل بهـدي رفك  • 
قدرات القمــاة/القاضــياتا وأعمــاء النيابة العامة في مجال مةافحة العنف ضــد المرأة وفق معايير 

 .متدرق/متدرهة 650القماء المصرتا استهدفت عدد 

عدم وج   نسبة لتمثيل المرأة في مجلس الش رى وأي النسبة ”بش ي  30 و 29الت صيتاي رقمي  - 23
 “مقتورة على  ورتين فقط بالنسبة لمجلس الن اب، ومحدو ية المشاركة في الحياة السياسية والعامة

ا يخصـــف رهك عدد مقاعد مجلس النواق بحد أدنى للمرأة بموجل  •  التعديل اســـتحدث الدســـتور نصـــً
 180لتكون المقاعد المخصـــصـــة للنســـاء بصـــفة دائمةا بما بفلت المادة  2019الدســـتورت في عام 

من  رهك عدد المقاعد للنســـــــاء في المجلس المنتخل لكل وحدة محلية في مختلف مســـــــتويات الحةم 
ت مقعد في أول انتخابا 13500عدد المقاعد التي ستشغلها السيدات ما يقرق مد  ليصبلالمحلىا 

ا وجارى 2014محلية يتم عقدها خالل خمس ســــــــــنوات مد تاريخ إقرار التعديالت الدســــــــــتورية في 
إعداد مشروعات القوانيد المتعلقة بانتخابات مجلس النواق وانتخابات المحليات في ضوء التعديالت 

 المشار إليها. ةالدستوري

اإلناث الملتحقات بالتعليم االبتدائي بشـــــ ي انخفاض مت ســـــط عد   32و  31الت صـــــيتاي رقمي  - 24
العد د من القرى والمناط  الريفية وترك الشـــابات للدراســـة الثان ية والجامضية، فضـــ ي عن إتالة فر   في

 متساوية للنساء والفتيات للحو ل على التعليم في جميع المست يات والمجاالت

وتشــــــــــــجيع  للفتيات إلى تحقيق نجاحات  حققت الجهود الحةومية والمجتمعية بشــــــــــــين إتاحة التعليم • 
ملموســــــــة في النســــــــل المتعلقة بمشــــــــاربة الفتيات بمراحل التعليم المختلفة خالل الفترة التي يغ يها 

 التقريرا وذلل على النحو اآلتي: 

% عـــام 27ارتفعـــت نســـــــــــــبـــة القيـــد اإلجمـــالي للفتيـــات في مرحلـــة التعليم مـــا قبـــل االبتـــدائي إلى  • 
 .2008/2009% عام 22,7ـ مقابل ب 2017/2018

% عـــام 98,6كمـــا ارتفعـــت نســـــــــــــبـــة القيـــد اإلجمـــالي للفتيـــات في التعليم االبتـــدائي لتصـــــــــــــــل إلى  • 
 .2008/2009% عام 96,1مقابل بـ  2017/2018

بة القيد اإلجمالي للفتيات في التعليم الثانوت العام إلى  •   2017/2018% عام 35,1ارتفعت نســـــــــــــ
 .2008/2009% عام  5,24مقابل 
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مقابل  2015/2016%  عام  38,4ارتفك نســـبة القيد اإلجمالي للتعليم العالي للفتيات ليصـــل إلى ب • 
 .2011/2012%  عام 24,1ب

%  عام 58,5ارتفعت نســـــــــــــبة الفتيات خريجات الجامعات النظرية مقابل الذبور لتصــــــــــــــل إلى ب • 
 .2005/2006%  عام 54,5مقارنة بـ ب 2014/2015

%  عام 48,2ارتفعت نســـــــــــــبة الفتيات خريجات الكليات العملية مقابل الذبور لتصـــــــــــــل إلى بكما  • 
 .2005/2006%  عام 44,1مقارنة بـ ب 2014/2015

 .2017% عام  30,7إلى  2006% عام 37,3انخفمت نسبة األمية بيد اإلناث مد • 

اصــــــلا أو برام  تعليم الكبار يتســــــاوى اإلناث والذبور في معايير وضــــــوابط االلتحاق بالتعليم المتو  • 
 ومحو األمية الو يفيةا بل ُتبذل جهود مماعفة لتشجيك اإلناث على االلتحاق ببرام  محو األمية.

انخفمـــــــــــــت نســـــــــــــل التســـــــــــــرق مد التعليم بصـــــــــــــورة ملحو ة مد خالل ت بيق إجراءات تختلف  • 
 المجتمعات. باختالي

مدرســــة عام  5018إلى  2007/2008مدرســــة عام  3237زادت أعداد مدارس الفصــــل الواحد مد  • 
إلى  2014/2015ا وزاد عــدد ال ــالبــات الملتحقــات بمــدارس الفصــــــــــــــل الواحــد عــام 2014/2015

 .2007/2008رالبة  عام  66700رالبة  مقابل بـ ب 82070ب

 إنشاء مدارس صديقة للفتياتا ومدارس المجتمك في القرى المصرية: والتي تهدي إلى إتاحة فرصة • 
ســــــنة لاللتحاق  14-6حيييية أمام الفتيات مد األســــــر الفقيرةا والمتســــــرهات مد التعليما مد ســــــد 

 ثا وهلغ نسبة الدارسيد فيها مد اإلنا2015-2014مدرسة عام  5018بالتعليما ومدارس المجتمك 
 دارس ودارسة. 106781% مد الذبور بوجمالي 23,1% مقابل 76,9

المجتمعيـةا وهـالتعـاون مك المجلس القومي للمرأة تم اتخـاذ المبـادرات وفى إرـار الجهود الحةوميـة و  • 
 والتدابير اآلتية:

إرالق مبادرة تعليم الفتيات في مصــــــر بالتعاون مك منظمة اليونيســــــيف والتي تهدي إلى  
تمةيد الفتيـــات وحصـــــــــــــولهد على فرص متكـــاف ـــة في التعليم الجيـــد النوعي والمجـــانيا 

ــة الحواجز التي تحول دون إتمــام تعلم هاالء الفتيــاتا مثــل  علىتعمــل المبــادرة  كمــا إزال
 التعليم. فالمدرسيةا وتكالي الرسوم

ت وير المناه  بصـــــــــفة مســـــــــتمرة مد خالل مربز ت وير المناه  والمواد التعليمية التابك  
 للوزارة دون أت تمييز بيد اإلناث والذبور.

لوبالة األمريةية للتنمية الدولية بهدي تحســــــــــيد مبادرة بالقرائية الصــــــــــوتية  بالتعاون مك ا 
مهارات القراءة والكتابة في مرحلة التعليم األســاســيا التي ترتكز على مفهوم التعلم النشــط 

 مد أجل الحد مد تدنى التحصيل الدراسي والمعف القرائي والكتابي.

  مراحل 10تنفيذ عدد ببمحافظة البحيرة حي  تم  “قـرية بال أميـة”مشروع المرأة البحـراوية  
   دارسـة.32836  فصل استهدفت ب1277مد المشروع مد خالل فتل ب
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مبـادرة لمحو أميـة المرأة بقريـة دنـدرة بقنـا بـالتعـاون مك الهي ـة العـامـة لتعليم الكبـارا حي   
تكويد عشــــــرة فرق عمل ت وعية مد الرائدات والمشــــــرفات الزراعيات ومةلفات الخدمة  تم

أســرةا لحصــر وتصــنيف األمياتا وتحفيزهد على  200بزيارات منزلية لعدد  العامة للييام
االلتحاق بفصــــــول محو األميةا فمــــــاًل عد اســــــتق اق المجلس لبعض الجهات التنفيذية 
وببرى المصانك والشربات والمستثمريد في ن اق المحافظةا لتقديم حافز معنوت ومباشر 

 سيدة. 50فصال ومحو أمية  17ل عدد للدارسات المنتظمات. أسفرت المبادرة عد فت

مبـادرة العلم قوة مد خالل توقيك بروتوبول تعـاون مك الهي ـة اليب يـة اإلنجيليـة للخـدمات  
االجتماعيةا وهالتنســـــيق مك الرائدات الريفيات والحمـــــريات لتنفيذ حمالت توعية ل ميات 

اســـــــــــــتهدفت المبادرة واألمييد وتحفيزهد على االلتحاق واالنتظام بفصـــــــــــــول محو األمية. 
بمحافظات بالقاهرة والجيزة والقليوهية وهني ســــــــــويف والمنيا   لجنســــــــــيدأميًا مد ا 20000

 دارسا ودارسة. 955فصاًل ومحو أمية  78ا تم خاللها فتل 2014-2013خالل العام 

توقيك بروتوبول تعاون مك أكاديمية البح  العلمي: لعقد دورات تدريبية للنهوأ بمســتوى  
 رة والمهنية للمرأة على أسس علمية وتكنولوجية حديثة.المها

ســـد الفج ة األج ر بين الرجال والنســـاء وتركز النســـاء في ”بشـــ ي  34و  33الت صـــيتاي رقمي  - 25
 “القطاع غير النظامي ولرمانهم من الضماي االجتماعي والمستحقات األخرى والتحرش في أماكن العمل

ي األجور ورصــد عقوهة جنائية توقك على صــاحل العمل الذت يقوم حظر قانون العمل أت تمييز ف • 
  .2003لسنة  12مد قانون العمل  247ا 88ا 35بهذا النوع مد التمييز بالمواد 

جميك القوانيد المنظمة للعمل بيد الذبور واإلناث دون تمييزا مد حي  فرص التو يف  تســـــــــــــاوى  
 .ومعايير االختيار عند االلتحاق بالعمل بما تحظر التفرقة في األجر على أساس النوع

وفى إرار جهود الحةومة في تنظيم الق اع غير النظامي لكفالة عدم تعرأ المرأة لالســـــــــــــتغالل  • 
 تية:تقوم على تشجيك المرأة عد رريق المبادرات اآل هذا الق اع في

٪  46إلى  2015٪ في عام  23زيادة نسبة الشربات الصغيرة والمتوس ة المخصصة للنساء مد  • 
 .2018في عام 

إلى  2015٪ في عام  45زيادة نســـــبة قروأ التمويل متنااية الصـــــغر المخصـــــصـــــة للنســـــاء مد  • 
 .2018٪ في عام  69

 .محافظة في مصر 27امرأة ريفية على أرأ الواقك على مفاايم الشمول المالي في  883 تدريل عدد • 

مربز  345قريةا  563إرالق برنام  التحويالت النقدية المشــــــرورة " تكافل وبرامة " ليصــــــل إلى  • 
٪ مد النساء هد المستفيدات مد البرنام  بهدي تحسيد  80مليون امرأة ا  2محافظة مك ب 27في 

 ماجهال  األسرىا زيادة رأس المال البشرىا تعظيم حق في صنك القرار باألسرةا تحسيد اإلداالست
 اإلنتاجي االقتصادتا زيادة الشمول المالي للمرأة.

د قانون العقوهات عقوهة التحرش الجنســـــــــي إذا بان الجاني ممد ل  ســـــــــل ة و يفية على  •  وقد شـــــــــدا
 تسمل ل  الظروي بممارست  علي .المجني علي  أو مارس علي  أت ضغط 



 CEDAW/C/EGY/8-10 

 

16/57 20-05921 

 

 بش ي تنظيم عمل خدم المنازل بمن فيهم من المهاجرين 36 و 35الت صيتاي رقمي  - 26

من  لتنظيم  28عمل األجانلا وخفا المادة  30-27في المواد  2003لسنة  12نظم قانون العمل  • 
 العمل في الخدمة المنزلية.

ةافحة ومنك الهجرة غير الشــــــــرعية واالتجار بالبشــــــــر مد خالل قامت اللجنة الورنية التنســــــــييية لم • 
مجموعة عمل قانونية بصـــــــــياغة عقد عمل اختيارت لتشـــــــــغيل عمال المنازل المصـــــــــرييدا تم إقراره 

ا ومبادئ حقوق اإلنســــــان الواردة 2010لســــــنة  64يتفق مك أهداي قانون االتجار بالبشــــــر رقم  بما
دت ينظم العالقة بيد العامل في المنزل ورق البيت ببديل الدوليةا وهو عقد اســـــــــترشـــــــــا االتفاقياتب

ماقت لمــمان تحســيد أحوال العمالة المنزلية وضــمان حقوقهم لحيد تمــميد قانون العملا فصــاًل 
 حول حماية العامليد بالمنازلا أو صدور قانون منفصل بشينهم.

ة لَلت لجنة •   “العمالة المنزلية”لبح  قمـــــية  بناء على ما ورد للمجلس القومي للمرأة مد شـــــةاوىا شـــــُ
في إرار مةافحة االتجار بالبشـــرا تم تشـــةيل لجنة مختصـــة بعمـــوية ممثليد عد وزارات الداخليةا 

 ف ةالقوت العاملةا والتمـــــــامد االجتماعيا تم مد خاللها مناقشـــــــة بعض اإلشـــــــةاليات حول حقوق 
العمـالة المنزليـةا مد بينهـا: بأ  إثبـات مهنـة العـامالت في المنـازل على الب ـاقة الشـــــــــــــخصـــــــــــــيـةا 

خمـــــــوع هذه الف ة للتيمينات االجتماعيةا بج  الحصـــــــول على ترخيف لمزاولة المهنة حفاً ا  بق 
 عليهد مد الوقوع في براثد جرائم االتجار بالبشر.

أعد المجلس القومي للمرأة منشـــــــــــوًرا بما قامت ب  الوزارات المعنية في اللجنةا تم تعميم  على فروع  • 
ا يتممد اإلجراءات التي تحتاج لتوعية أصحاق الشين بهاا محافظة 27المجلس القومي للمرأة في 

على ب اقة  ازلواالستفادة مد الممانات المتاحة في حالة الرغبة في إثبات مهنة العامالت في المن
 الرقم القوميا واالنممام إلى منظومة التيميد االجتماعي بالدولة.

 .عمال الخدمة المنزلية ولم تنت  اللجنة من  بعدشةلت وزارة القوى العاملة لجنة إلعداد قانون خاص ب • 

من  9تعد ل قان ي الجنســـــــية بجعلت متماشـــــــيا مع الما ة ”بشـــــــ ي  38 و 37الت صـــــــيتاي رقمي  - 27
االتفاقية بما  تعل  من ك ي المرأة الموــــرية غير مكف ل لها نقل جنســــيتها إلى زوجها األجناي على عكس 

 “من أجان  وجات، والعقبات التي ت اجت أطفال النساء الموريات المتز الرجل الموري الذي  تمتع بهذا الح 

بيد الرجل والمرأة في اكتســـــــاق الجنســـــــية أو االحتفاظ بها  2004لســـــــنة  154ســـــــاوى القانون رقم  • 
تغييرهاا وفى نقل الجنســـــــــــــية المصـــــــــــــرية إلى األبناء في حالة زواج أت مد األبويد مد رري  أو

ناء المصـــــــريات المتزوجات مد أجانل الجنســـــــية المصـــــــرية في حالة مصـــــــرتا وُيمنل اآلن أب غير
 مد االتفاقية. 9وأعقل ذلل إيداع مصر وثيقة برفك التحفن على المادة  ارلبهم ذلل

وأما بشـــــين حق الزوج غير المصـــــرت في التجنس بجنســـــية زوجت  المصـــــريةا فون  يخمـــــك للقاعدة  • 
والتي تجيز  1975لسنة  26ابعة/خامًسا مد القانون العامة للتجنس المنصوص عليها في المادة الر 

لكل أجنبي جعل إقامت  العادية في مصــــر مدة عشــــر ســــنوات متتالية على األقل ســــابقة على تقديم 
 التجنس متى بان بالًغا سد الرشد وتوافرت في  الشروط المبينة في المادة. لرل

 ا بما يحدد القانون 6مصــرية بمادة  وتمــمد الدســتور حق الجنســية لمد يولد ألق مصــرت أو ألم • 
شـــــروط اكتســـــاق الجنســـــية أو االحتفاظ بها أو تغييرهاا بما ال تتغير جنســـــية المرأة تلقائًيا في حالة 
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 ســــــــــــمًياازواجها مد أجنبي أو إذا ما تم تغيير جنســــــــــــية زوجهاا إال بناء على إعالن رغبتها بذلل ر 
 تصبل بال جنسية.ُتفرأ عليها جنسية الزوجا بما ال يجوز أن  وال

-2008بلغ عدد األرفال الحاصـــــليد على الجنســـــية المصـــــرية تبًعا لجنســـــية األم خالل الفترة مد  • 
 .1/1/2008رفلا المولوديد اعتباًرا مد  37835عدد  2018

 
 قمائية ت بيقات  

قانون الجنســـية مد  6قمـــت المحةمة الدســـتورية العليا بعدم دســـتورية نف الفقرة الثانية مد المادة  • 
ا فيما تمــمن  مد قصــر الحق في اكتســاق الجنســية المصــرية بالنســبة ل والد 1975لســنة  26رقم 

.  4بالقصــــر على حالة اكتســــاق األق األجنبي لهذه الجنســــيةا دون حالة اكتســــاق األم األجنبية لها
مد  9 إلى حةم المادة –مد ضــــــــمد ما اســــــــتندت علي   –واســــــــتندت المحةمة في حيثيات حةمها 

 اتفاقية القماء على بافة أشةال التمييز ضد المرأة.

كما اســـــتقرت أحةام المحةمة اإلدارية العليا على منل األم المصـــــرية المتزوجة مد أجنبي للجنســـــية  • 
 154المصــــــــرية ولو لم يةد األق متمتًعا بهذه الجنســــــــية بعد اتخاذ اإلجراءات المقررة بالقانون رقم 

 . 5ب2004لسنة 

 
 الثاني القسم  

 على م ا  االتفاقية التعلي   

 
 األولى: تعريف التمييز ضد المرأة الما ة  

الموارنون لدى القانون ســـــــــواءا وهم متســـــــــاوون في الحقوق والحريات والواجبات العامةا ال تمييز بينهم  - 28
و اإلعاقةا أو المســــــــــــــتوى بســــــــــــــبل الديدا أو العقيدةا أو الجنسا أو األصــــــــــــــلا أو العرقا أو اللونا أو اللغةا أ

والحض على الكرااية جريمةا يعاقل  مييزاالجتماعيا أو االنتماء السياسي أو الجغرافيا أو ألت سبل يخرا الت
 مد الدستور . 53عليها القانون. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير الالزمة للقماء على بافة أشةال التمييز بالمادة 

أة بنف خاص تمـــــــــــمد تحقيق تكافا الفرص بيد جميك الموارنيد دون خف الدســـــــــــتور الحالي المر  - 29
تمييزا وتحقيق المســـــاواة بيد المرأة والرجل في جميك الحقوق المدنيةا والســـــياســـــيةا واالقتصـــــاديةا واالجتماعيةا 

ةا وتكفل لها في المجالس النيابي مناســــًباوالثقافية. وتعمل على اتخاذ التدابير الكفيلة بمــــمان تمثيل المرأة تمثياًل 
حقها في تولى الو ائف العامة وو ائف اإلدارة العليا في الدولة والتعييد في الجهات والهي ات القمـــــــــائيةا دون 
تمييز ضدها. وتلتزم بحمايتها ضد بل أشةال العنفا وتكفل تمةينها مد التوفيق بيد واجبات األسرة ومت لبات 

 مد الدستور . 11ا 9ا 4 مومة وال فولة والمرأة بالمواد العملا بما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية ل

دشـــــــــنت الحةومة عملية تشـــــــــاربية واســـــــــعة إلنفاذ "االســـــــــتراتيجية الورنية لتمةيد المرأة المصـــــــــرية  - 30
ا وتم إعالن 2030" على نحو يتجاوق مك الدســـتورا وأهداي األمم المتحدة للتنمية المســـتدامة 2016/2030

 واقتصادًيا. ًيااللمرأة المصريةا تم خالل  تعزيز تمةيد المرأة سياسًياا واجتماععاًما  2017عام 

__________ 

 .2019مد أبريل سنة  6جلسة  – “دستورية”قمائية  39لسنة  131الحةم رقم   4ب 

 .2009-9-28جلسة  – ق 61لسنة  12483ا الحةم رقم 2005-2-26جلسة  –ق  46لسنة  4469الحةم رقم   5ب 
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 الثانية: اإلجراءات السياسية الما ة  

كفلت الدولة المصــرية تشــجيك الســياســات المناهمــة للتمييز ضــد المرأة وتمتعها بحقوقها الســياســية  - 31
 واالجتماعية واالقتصادية والمدنية.

لحةومــة على اتخــاذ التــدابير الكفيلــة لتنييــة اإلجراءاتا والقوانيدا واللوائلا واألنظمــة كمــا تعمــل ا - 32
 أت شةل مد أشةال التمييز ضد المرأةا ومد هذه الجهود: مد

محافظة بحمـــــــور  27والذت تمت مناقشـــــــت  في  2011إصـــــــدار ميثاق المرأة المصـــــــرية في يونيو  • 
 ألف على الميثاق. 500محافظات مصر وتم التوقيك سيدة ورجل مد جميك أنحاء  3000

نة  81أكدت المادة األولى مد قانون الخدمة المدنية رقم  •  على أن الو ائف المدنية  2016لســـــــــــــ
 للموارنيد وحظر التمييز حسل الجنس في ت بيق أحةام القوانيد. حق

م القانون رقم  •  المهاجريد تهريل المهاجريد  بشـين الهجرة غير الشـرعية وتهريل 2016لسـنة  82جرا
 أو الشروع فيها أو التوسط في ذللا وشدد عقوهتها إذا مد بيد المهاجريد المهرهيد نساًء.

وضـــك إرار قانوني لتحديد الف ات المســـتفيدة مد معاش المـــمان االجتماعي الصـــادر بالقانون رقم  • 
جديدة منها األرملة والمعيلة ا وقد صـــــــدرت قرارات وزارية متعاقبة لتغ ية ف ات 2010لســـــــنة  137

 والم لقة والمسنة.

ا والمعدل بقانون 2005لســـنة  91االعتراي بالمرأة بعائل ل ســـرة وفقًا لقانون المـــرائل الموحد رقم  • 
 .2013لسنة  11رقم 

أرهعة محاور: محور التمةيد الســـياســـيا  2016/2030تتمـــمد اســـتراتيجية تمةيد المرأة المصـــرية  - 33
يد االقتصـــــــــــــــادتا محور التمةيد االجتمــاعيا محور الحمــايــةا إلى جــانــل التــدخالت الثقــافيــة محور التمة

ريف الوج  القبلي  يوالتشــريعيةا وتســعى إلى االســتجابة لالحتياجات الفعلية للمرأة المصــرية خاصــة المييمة ف
 والفقيرة والمعيلة والمسنة والمعاقةا باعتبارهد الف ات األولى بالرعاية.

 
 الثالثة: لق ق اإلنساي والحريات األساسية ةالما   

نحيل إلى ما ورد بالتمهيد في شــــين الوضــــك الدســــتورت والقانوني ألوج  الحماية التي يوفرها النظام  
القانوني المصـــــرت للحقوق والحريات األســـــاســـــيةا وتابد القوانيد المصـــــرية حق المرأة في إقامة المشـــــروعات 

لا وتملل العقاراتا والذمة المالية المســـــــــــــتقلة عد الذمة المالية للزوجا وحق و دارة األعمال مثلها مثل الرج
 التصري في ممتلكاتها.

الرعاية الخاصـــــة المســـــجونة الحامل منذ  2009لســـــنة  6كفل قانون الســـــجون المعدل بالقانون رقم  - 34
ة بةل سجد للنساء يوًما بعد الوضكا بما تم إنشاء دار للحمان 40ثبوت حملها بتقرير ربيا وحتى ممى 

 إليداع أرفال السجينات في  حتى بلوا سد الرابعة على أن تالزم  حتى بلوغ  عاميد.

إنشــاء إدارة للمرأة وال فل بق اع حقوق اإلنســان بوزارة العدلا تمــم اإلدارة العامة لمناهمــة العنف  - 35
المشـــــــار إليها  -مالحقة القمـــــــائية للجاني ضـــــــد المرأةا لتوفير الحماية القانونية للمرأة الواقك عليها العنف وال

 االبتدائية. اكمو نشاء اإلدارة العامة لمتابعة مةاتل دعم المرأة بالمح - سلًفا
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تتبك مةتل النائل العاما ومد اختصــاصــاتها  2017اســتحدثت إدارة عامة لحقوق اإلنســان في عام  - 36
 المرأة.متابعة الممارسات المتعلقة بالمساس بحقوق 

 إدماج موازنات مســتجيبة لمقتمــيات المســاواة بيد الرجل والمرأة في الخ ة والموازنة العامة للدولةا مد - 37
 .خالل تنفيذ مشروع تكافا الفرص بهدي تممينها احتياجات المرأة لالرتقاء بيوضاعها االقتصادية واالجتماعية

م حزمة مد البرام  تســــــــتهدي المرأة واألســــــــر التي ت وير شــــــــبةة الحماية االجتماعية العادلة وتقدي - 38
وذلل  اتعاني مد الفقر الذت يحول دون إشباع احتياجاتها األساسيةا وبفالة حقوق أرفالها الصحية والتعليمية

 على النحو التالي:

ســــنة  شــــري ة متابعة برام  الرعاية الصــــحية  18-0برنام  تكافل وهو ل ســــر التي لديها أرفال ب • 
ة ل رفال واألمهات بالمراكز والوحدات الصـــــــــــــحية الحةوميةا وأن يةون األرفال مســـــــــــــجليد األولي

 % مد عدد أيام الدراسة.80بالمدارس بنسبة حمور ال تقل عد 

ســــنة فيكثر ا  65برنام  برامة للف ات التي ليس لديها القدرة على العمل واإلنتاج مثل ببار الســــد ب • 
إعاقتهم عد العملا واأليتام فاقدت األبويد أو مد مات والدهم ذوت اإلعاقةا ممد تمنعهم نســـــــــــــبة 

 وتزوجت والدتهم.

برام  محو أمية الســـــــــــــيدات مد خالل مبادرة "ال أمية مك تكافل"ا الدعم اإليجابي لتنظيم األســـــــــــــرة  • 
ا مســـاعدة األســـر “ســـةد بريم”ا تحســـيد بي ة المســـةد مد خالل مبادرة “بفاية 2”خالل مبادرة  مد
برام   ياج الب اقة التموينيةا ودعم مشــــاربة الفتيات والرائدات ومةلفات الخدمة العامة فاســــتخر  في

 تمةيد المرأة.

برنام  المــــــمان االجتماعي مد خالل منل مســــــاعدات نقدية شــــــهرية ل فراد واألســــــر الفقيرة تحدد  • 
ا أبناء بالتعليم األســاســي قيمتها ربًقا لعدد األفرادا ويتم تقديم منحة دراســية شــهرية ل ســرة التي لديه

 أشهر بمد أكتوهر إلى مايو  مد بل عام دراسي. 8أو المتوسط لمدة 

مشــروًعا لتدريل النســاء محدودات الدخل على المهد والحري  430مشــروعات األســر المنتجة تبلغ  • 
معرأ دائم لتســــــــــويق منتجات هذه األســــــــــر مد خالل  32التراثية والبي ية والمنزليةا فمــــــــــاًل عد 

ســــــــيدةا و ع اء قروأ  11000معارأ موســــــــمية تنظمها الوزارةا بما تقوم الوزارة بتدريل حوالي 
 أسرة سنوًيا. 10000 ليلحوا

إلى  1000مشـــــــــــــروعات دعم المرأة الريفية مد خالل إقامة مشـــــــــــــروعات عينية تتراور مبالغها مد  • 
لحد مد الفقر وه الة %  للمســــاهمة في ا 7جنية مصــــرتا بمصــــاريف إدارية متدنية تبلغ ب 5000

 النساءا ويتم تسديد قيمة المشروع على أقساط.

مراكز اســـــتمـــــافة وتوجي  المرأة " التابعة لوزارة التمـــــامد االجتماعي" التي توفر المشـــــورة األســـــرية  • 
بســـــــــواء عبر لقاءات شـــــــــخصـــــــــية أو جماعية أو مةالمات هاتفية ا بما تعمل على عقد جلســـــــــات 

الل أسرىا وتوفر خدمات نفسية وقانونية للنساءا و حالتهد للحصول استشارات أسرية وجلسات تص
على خدمات صـــــــــــــحية عند الحاجةا اســـــــــــــتمـــــــــــــافة المرأة التي تتعرأ ألى نوع مد أنواع العنف 

ســـــنوات فقط ا توفير التدريل والتيهيل للمييمات  10واســـــتمـــــافة أرفالها بصـــــحبتها بالذبور حتى 
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وعي المجتمعي لمناهمــــــة بافة أشــــــةال العنف والتمييز بالمربز و تاحة فرص عمل لهدا ونشــــــر ال
 ضد المرأة.

مراكز خــدمــة المرأة العــاملــة وهي مراكز إنتــاجيــة وخــدميــة تهــدي إلى توفير حلول عمليــة مد أجــل  • 
التوفيق بيد مســـــــــــ وليات المرأة العاملة تجاه عملها وأســـــــــــرتهاا ولتخفيف األعباء الملقاة على عاتق 

 ألداء أدوارها في خدمة المجتمك.المرأة تسهياًل لها 

برنام  تنمية بوادر مد الرائدات المجتمعيات والييادات النســائية الذت يهدي إلى اكتشــاي الييادات  • 
المحلية مد اإلناث وتنمية قدراتهد على الييام بدور فعال في النهوأ بمجتمعاتهد المحليةا ويتبك 

موزعيد على مســتوى الجمهوريةا وتعمل الرائدة بنظام الحصــول رائدة مجتمعيةا  2390الوزارة عدد 
على مةافية رمزية شـــــــــــــهرية وليس على راتل منتظم. وتتلخف مهامها في: دعم التواصـــــــــــــل بيد 
األهالي والماســــــــســــــــات الخدمية المتوفرة بالمجتمك المحلى/ التوعية المجتمعية/ اكتشــــــــاي الييادات 

 .نميةتحفيز المساهمة في تفعيل دور المرأة في التالنسائية و عدادهد بييادات مجتمعيةا ل

توفير خدمات المرأة الُمســــنة وذوات اإلعاقة حي  يتم تقديم خدمات رعاية المرأة الُمســــنة مد خالل:  • 
ماسسات الُمسنيدا خدمات رعاية المسنيد في منازلهما وتوفير التيمينات والمعاشات لهدا بينما يتم 

والعالج  يلاإلعاقة مد خالل: ماســــــســــــات ذوت اإلعاقةا خدمات التيهتقديم خدمات النســــــاء ذوات 
ال بيعي والتدخل المبةر للفتيات والنســـاء ذوات اإلعاقةا والدعم النقدت والتنمية االقتصـــادية للنســـاء 

 والفتيات ذوات اإلعاقة.

لســـــنة  113والمعدل بالقانون رقم  2004لســـــنة  11المنشـــــي بالقانون رقم -صـــــندوق تيميد األســـــرةا  • 
ا والذت يوفر الدعم النقدت الالزم ل ســــــرة وتيميد مصــــــادر الحياة الكريمة لهاا وبفالة حقوق 2015

 أفرادها مد النفقات وما في حةمها.

إنشــاء فريق للتدخل الســريك للتعامل مك حاالت الســيدات بال ميوى ونقلهد إلى دور الرعاية المنشــية  • 
  حالة تم إيداعهم 326التعامل مك عدد ب 2018حتى عام  2008لهذا الغرأا تم خالل الفترة مد 

 تلل الدور لتلقى أوج  الرعاية االجتماعية والنفسية والصحية.

 -مد خالل لجنــة المنظمــات غير الحةوميــة -التعــاون مك منظمــات المجتمك المــدني قــام المجلس  - 39
وصـــــــــــــل بيد المجلس ومنظمات المجتمك الذت يعتبر بمثابة حلقة  “منتدى منظمات المجتمك المدني”بونشـــــــــــــاء 

التي  موضــــــوعاتجمعية أهليةا وشــــــملت ال 48المدني العاملة في الحقل النســــــوت. يمــــــم المنتدى ما يزيد على 
ا تقرير مصـر حول اتفاقية منك جميك أشـةال العنف 2016/2030ررحها للمناقشـة: اسـتراتيجية تمةيد المرأة  تم

لقانون العنفا مشــروع قانون المســاواة في المعاملة الجنائية بيد المرأة ضــد المرأة بســيداو ا عرأ رؤية المجلس 
الورنية لمةافحة العنف ضـــد المرأةا مســـتقبل التمثيل  ســـتراتيجيةوالرجل في جريمة الزناا وضـــك يليات لمتابعة اال

 .محليةالنيابي للمرأة المصريةا دور الجمعيات األهلية في تعزيز دور المرأة في انتخابات المجالس ال

إرالق حملـة " ملهمـات مصـــــــــــــريـات " على الموقك اإللكتروني للمجلس وصـــــــــــــفحـات التواصــــــــــــــل  - 40
االجتماعيا اســـــتهدفت نشـــــر مســـــيرات النجار للعديد مد الييادات النســـــائية الملهمة عبر التاريخ في مختلف 

شخصية فاقت  220عدد  المجاالت االجتماعيةا االقتصاديةا الثقافيةا الرياضيةا والفنيةا تم حتى اآلن نشر
 .2017مشاهدة منذ بداية عرضها في يوليو  300000مشاهداتها 



CEDAW/C/EGY/8-10 
 

 

20-05921 21/57 

 

ليم لك برصد الماشرات التي تعةس مدى تحقق أهداي استراتيجية  “مرصد المرأة المصرية”إنشاء  - 41
لومات ا مستندًا على القرائد والمع2030إلى  2017بشةل دائم خالل الفترة مد  2030تمةيد المرأة المصرية 

مد التقارير  مجموعةمد خالل تجميك قيم الماشــــــــــــرات وعرضــــــــــــها على موقك متفاعل على اإلنترنتا إعداد 
الدورية حول وضـــك المرأة المصـــرية والفجوة النوعيةا والتقدم المنجز نحو تحقيق أهداي االســـتراتيجيةا حصـــر 

 وعرأ الدراسات والقوانيد ونتائ  المسور المتعلقة بالمرأة.

اء وحدات لتكافا الفرص بالوزارات لمراقبة ومنك التمييز ضد المرأة في مجال العملا ويتم موافاة إنش - 42
المجلس بشــةل دورت باإلحصــاءات والبيانات حول أعداد النســاء الالتي يتقلدن مناصــل قيادية بهذه الوزاراتا 

ليياديةا وتسعى الوزارة في خ تها ا مناصل% مد ال30فعلى سبيل المثال تشغل المرأة بوزارة الترهية والتعليم 
 %.50المستقبلية لزيادة النسبة إلى 

 3000مليون سيدة في  4حمالت ررق األبواق استهدفت الحمالت في جميك مراحلها ما يقرق مد  - 43
 قرية على مستوى الجمهورية.

 
 الرابعة: اإلجراءات الخاصة الما ة  

نحيل بالرد بشــينها إلى ما ســبق اإلشــارة الي  بالتقارير الســابقةا ونمــيف بين الحةومة تلتزم اســتناًدا  - 44
مد الدســـــــتور باتخاذ بعض التدابير واإلجراءات المتعلقة بحماية المرأة ضـــــــد بل أشـــــــةال  11إلى نف المادة 

بمــا تلتزم بتوفر الرعــايــة  لاالعمــالعنفا وتكفــل تمةيد المرأة مد التوفيق بيد واجبــات األســـــــــــــرة ومت لبــات 
 والحماية ل مومة وال فولة والمرأة المعيلة والمسنة واألشد احتياًجا.

قد تمــــــمنت بعض التشــــــريعات المصــــــرية امتيازات وتدابير ليســــــت ب ابك ماقت لتواج  احتياجات  - 45
عية وهي تدابير المرأة وتتناســـــــــــــل مك  روي عملها والتوفيق بينها وهيد واجبات األســـــــــــــرة والظروي المجتم

 تممنتها التشريعات بشةل دائم وليس ماقًتا استناًدا لنف الدستور المشار الي .

 
 الخامسة: األنماط االجتماعية الما ة  

تلتزم الحةومة بموجل الدســـــــــــــتور بتحقيق العدالة االجتماعيةا وتوفير ســـــــــــــبل التكافل االجتماعي  - 46
دون تمييزا وتحقيق تكافا الفرصا والتيكيد على أن األســـــــــــــرة يمـــــــــــــمد الحياة الكريمة لجميك الموارنيد  بما
 أساس المجتمك. هي

تتخذ الحةومة المصرية سلسلة مد التدابير والسياسات التي تهدي إلى تغيير الصورة النم ية للمرأة  - 47
 وتصحيل المفاايم الثقافية المغلورة على النحو التالي:

وت وير المناه  بمختلف المراحل وتنقيتها بصــــــــــفة مســــــــــتمرة  تنظيم برام  تثييفية توعوية لل القا • 
أت مفاايم تمييزية ضــد المرأةا والتصــدت للعادات والممارســات الســلبيةا والتعاون مك ماســســات  مد

المجتمك المدني لعقد ندوات توعوية لل لبة وال البات بالمدارس والجامعات تســـتهدي تغيير الصـــورة 
لفتيات والنســــــاءا فمــــــاًل عد حرص األزهر الشــــــريف على العمل النم ية ل الق الجامعات حول ا

على الم البة بتمةيد المرأة وحصـــولها على حقوقها العادلة بشـــريل أســـاســـي للرجل في بناء األســـرة 
 وصناعة النهمة.
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تنظيم عروأ مســــــــــــرحية وورش فنية هادفة وعقد الندوات الثقافية والفنية التي تناقش قمــــــــــــايا المرأةا  • 
 .ر النظرة النم ية للمرأة مد خالل أنش ة قصور الثقافة المنتشرة بجميك أنحاء الجمهوريةبهدي تغيي

تقديم برام  معنية بمعالجة قمـــايا المرأة واألســـرة بمختلف وســـائل اإلعالما وتغ ية جميك الفعاليات  • 
على المرأةا و براز المعنية بالمرأة بهدي تغيير وتعديل األنماط االجتماعية والثقافية التي تاثر ســـــلًبا 

 نماذج نسائية ناجحة ُتذاع في أوقات الذروة.

تهــــدي إلى تــــدعيم الييم والعــــادات واألعراي  “قوافــــل التنوير”تنظيم قوافــــل دوريــــة تحــــت عنوان  • 
 االجتماعية اإليجابية وتحارق السلبي منهاا مد خالل أسلوق اإلقناع المباشر.

عقد ندوات وورش العمل وحلقات نقاشـــــية مد خالل األندية الرياضـــــية ومراكز الشـــــباق على مســـــتوى  • 
 .ل في تحقيق أهداي التنمية المستدامةالجمهورية لرفك الوعي بدور المرأة في المجتمك وأهميتها بشري

 :اتخذ المجلس القومي للمرأة تدابير للتوعية بيحةام االتفاقية في مختلف محافظات الجمهورية مد بينها - 48

ليزيةا هي: االلتزام باتفاقية القمـــــــــاء على كرباعة بتيبات بلغت ســـــــــبعة بتيبات باللغتيد العرهية واإلن • 
التمييز ضـــــــــد المرأة بســـــــــيداو  مصـــــــــدره اإلرادة الورنيةا حماية المرأة في قوانيد العمل كافة أشـــــــــةال 

والتمييز ضــد المرأة  نفوالو يفة العامةا حقوق المرأة في قانون الجنســيةا مةافحة القانون المصــرت للع
جهة بالميمول  ويخر بالواقك ا حقوق المرأة في مجال األحوال الشــــــخصــــــية: إشــــــةاليات الزواج مد الو 

القانونية ا حقوق المرأة في مجال األحوال الشـــــــــخصـــــــــية: أحةام الزواج مد الوجهة القانونيةا بلغ عدد 
 .ليزيةكمد بل بتيل باللغة اإلن نسخةالنسخ الم بوعة ألف نسخة مد بل بتيل باللغة العرهيةا ألف 

ذهـــا المجلس وفروعـــ  توزيك بتيبـــات مد خالل النـــدوات والماتمرات والفعـــاليـــات المختلفـــة التي ينفـــ • 
بالمحافظاتا و يداعها في ببرى المةتبات العامة على مســــتوى الجمهورية نشــــًرا لثقافة حقوق المرأةا 

على  ونًياو يداعها بمةتبة المجلس المتخصـــــصـــــة في شـــــ ون المرأة والنوع االجتماعيا ونشـــــرها إلكتر 
 . 6بنترنتصفحة المجلس على شبةة اإل

يدية في شـــةل رســـوم باريةاتيرية بيحد وســـائل رفك الوعي في قمـــايا تصـــميم ورباعة م بوعات بر  • 
 العنف ضد المرأةا وهاألخف عد أضرار الزواج المبةر.

والهدي الرئيســـي منها: بأ  خلق وعى عام يهدي إلى  “. ســـر قوتل.. التاء المرهورة”إرالق حملة  • 
ة والســياســية؛ بق  مةافحة العنف مســاندة المرأة ودعمها في بافة المجاالت االقتصــادية واالجتماعي

ضــــــــــــد المرأة مك التربيز على جريمة التحرش الجنســــــــــــي؛ بج  نشــــــــــــر الوعي لكافة ف ات المجتمك 
خالل رســــــائل توعوية تخارل مختلف الف ات بشــــــةل مبســــــط يمةد فهم  واســــــتيعاب  باختالي  مد

ذلل. بلغ عدد مرات  العادات والمرجعيات الثقافيةا باســـــتخدام بافة وســـــائط االعالم التي تســـــهم في
مليون وخمســـــــــــمائة ألف مشـــــــــــاهدة على صـــــــــــفحات التواصـــــــــــل  118متابعة حملة التاء المرهورة 

 للمشاهدات التلفزيونية. ةاالجتماعي باإلضاف

__________ 

ـــــــــــــــمـــــــــــــــرأة   6ب  ـــــــــــــــل ـــــــــــــــومـــــــــــــــي ل ـــــــــــــــق ـــــــــــــــس ال ـــــــــــــــمـــــــــــــــجـــــــــــــــل ـــــــــــــــك ال ـــــــــــــــر مـــــــــــــــوق ـــــــــــــــاحـــــــــــــــة عـــــــــــــــب ـــــــــــــــات مـــــــــــــــت ـــــــــــــــب ـــــــــــــــي ـــــــــــــــكـــــــــــــــت  ال
http://ncw.gov.eg/ar/percentd9%85%d8%b7%d8%a8%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa-

%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-2/. 
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ا وذلـــل في مبـــادرة  •  برنـــام  معـــا لنبقى وهو برنـــام  توعوت للمقبليد على الزواج والمتزوجيد حـــديثـــً
 م وتمةيد المرأة.إلشرا  الرجال لمناصرة قمايا دع

برنـــام  مةثف للمقبليد على الزواجا أو حـــديثي الزواجا مةون مد ثالث مراحـــل المرحلـــة األولى  • 
وأنا  والتي ُتعنى بالتعري على الذاتا المرحلة الثانية بهي وهو  وتعنى بتوضيل مفهوم الزواج  بأنا

والعــائلــة  الوهمــا  وتعنى بــاألرفــواحتيــاجــات الرجــل واحتيــاجــات المرأةا والمرحلــة الثــالثــة بهي وهو 
ا 2017وبيفية التعامل معها. وقد تم تنفيذ المرحلة األولى للبرنام  بنموذج تجريبي في ديســـــــــــــمبر 

فرد مد الشـــــــــــــباق والفتيات الغير متزوجيدا  60زوج وزوجةا أت  30فرد منهم  100واســـــــــــــتهدي 
 وجارى استكمال البرنام  في عدد مد المحافظات.

لدعم قمـــايا المســـاواة بيد الجنســـيد بالشـــراكة مك هي ة األمم المتحدة  “الرجال والنســـاء مًعا”مشـــروع  • 
 .2018للمساواة بيد الجنسيد وتمةيد المرأة خالل عام 

ـــة برنـــام  تـــدريـــل الواعظـــات ومعل •  مـــات الكنـــائس والراابـــات بهـــدي إدمـــاجهد في حمالت التوعي
المجتمعية بررق األبواق  بقرى ونجوع محافظات مصـــــــــرا فمـــــــــاًل عد تبنى المجلس إرالق أول 

... في  مًعا”برنام  تدريبي بالتعاون مك وزارة األوقاي والكنائس المصـــــــــــــرية الثالث تحت عنوان 
معلمة مد أســـــــقفية الخدمات  207 واعظةا و 284مســـــــتفيدة بواقك  657اســـــــتهدي  “خدمة الورد

 64 راهــلا و 21 معلمــة مد الهي ــة اليب يــة اإلنجيليــةا و 81 االجتمــاعيــة ل قبــاط األرثوذبسا و
 خادمة مد ب ريربية األقباط الكاثوليل.

... مد حقل تعيشـــــــــــي  كســـــــــــرى حاجز الهوانا”مبادرة توعوية للقمـــــــــــاء على العنف تحت عنوان  • 
عاون مك هي ة األمم المتحدة للمســــــاواة بيد الجنســــــيد وتمةيد المرأةا هدفت إلى توفير بالت “أمان في

مناخ اجتماعي وثقافي عام ممـــــــــــــاد لممارســـــــــــــات العنف ضـــــــــــــد المرأةا مد خالل إعالم إيجابي 
 وخ اق ديني واضل وحاسم في رفض جميك أشةال العنف. امس ولية ذت

ية مد خالل دراســــــة احتياجات ســــــةان تلل األحياء المســــــاهمة في ت وير وتنمية المنارق العشــــــوائ • 
وتنظيم مجموعة مد الفعاليات الثقافيةا الرياضـــــــيةا االجتماعية التي تعمل على تغيير الســـــــلوبيات 

 السلبية إلى سلوبيات إيجابية.

تـــدريـــل اإلعالمييد واإلعالميـــات على قمـــــــــــــــايـــا المرأة على مـــدار مـــدة التقرير تم عقـــد العـــديـــد  • 
وورش العمل مخصصة لتعريف اإلعالمييد بالقمايا المختلفة الخاصة بالمرأة وأهمية  التدريبات مد

 تمةيد المرأة سياسًيا واجتماعًيا واقتصادًيا لدفك عجلة التنمية في مصر.

مبادرة بفيها حاجة حلوة  وهي أحد المبادرات التي أرلقها المجلس مد خالل صــفحت  الرســمية على  • 
ي الفيســـــبو ا بهدي إلقاء المـــــوء على النماذج اإليجابية الناجحة لفتيات موقك التواصـــــل االجتماع

وســــــيدات مد المجتمك المصــــــرتا بهدي إحياء رور التفاؤل والتغلل على اإلحباط وتشــــــجيك جميك 
 الموارنيد والموارنات على تبنى السلوبيات اإليجابية وابتكار مبادرات جديدة.

في محافظة الوادت الجديد بهدي دعم المرأة في إثبات وجودها  مبادرة بهد قادرات  وقد تم تدشـــينها • 
 على أرأ الواقك مد خالل تنفيذ مجموعة مد األنش ة الصحيةا التعليميةا الخدمية.
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تنظيم قوافل وصـــــــــــالونات ثقافية متنقلة تجوق محافظات الجمهوريةا تســـــــــــتهدي المرأة والشـــــــــــباقا  • 
ة في بل محافظةا حي  يتم اختيار بوادر نســــائية قادرة لمناقشــــة قمــــايا المرأة وأهم القمــــايا الملح

 اتعلى التواصل مك الجمهورا وعقد مسابقات للخ ابة النسائيةا بما تم عقد مجموعة مد الصالون
والندوات الثقافية بالتعاون مك المةتبات العامة في مصــر بمشــاربة نخبة مد الخبراء والمتخصــصــيد 

 الموارنيد وتنميتهم فكرًيا وثقافًيا بقمايا المرأة.المعنييد بهدي توعية مختلف شرائل 

الرصــــد اإلعالمي: بهدي رصــــد وتحليل بل ما ينشــــر في مختلف وســــائل اإلعالم عد المرأة ســــلًبا  • 
 و يجاًباا وتحليل ا للخروج بنتائ  شاملة ومستديمة ُتعنى بتغيير الموروثات الثقافية السلبية بالمجتمك.

لرفك الوعي بدور  - مد خالل الصـــفحة الرســـمية للمجلس -ل االجتماعي اســـتخدام وســـائل التواصـــ • 
المجلس في تغيير الصـــورة النم ية للمرأة. وصـــل إجمالي مشـــاهدات أنشـــ ة المجلس القومي للمرأة 

ألف متابك لصــــفحة المجلس  670 مليون وأرهعمائة ألفا و 73على وســــائل التواصــــل االجتماعي 
مليون وأرهعمائة ألف مشـاهد ألغنية  37مليون متابك لحملة التاء المرهورةا  72 و بو اعلى الفيسـ

مليون مشاهد  3ألف متابك لحملة ملهمات مصرياتا  400ا التاء المرهورةنور المنبثقة عد حملة 
رائدات ”فيديو  29ا وحقق “ألنى رجل”ألف مشــــــــــاهدة لحملة  800مليون  6لفيلم مريم والشــــــــــمسا 

ون وخمســــــــــمائة ألفا مليون وثالثمائة ألف مشــــــــــاهد لرســــــــــائل المرأة الريفية عدد ملي 10 “األعمال
 .رسالة مصريةألف مشاهدة لفيلم  370 رسالة بفيديو ا و 11

إنتــاج عــدد مد البرام  اإلذاعيــة والتليفزيونيــة بــالتعــاون مك هي ــة اإلذاعــة والتليفزيون وهــالشـــــــــــــراكــة  • 
 افك الوعي العام بدور المرأة داخل المجتمكبعض ماســـــــــــــســـــــــــــات المجتمك المدني تهدي إلى ر  مك
 رأة أصدر المجلس مجموعة مد األفالم القصيرة بمنها على سبيل المثال: قوة المرأةا صوت الم كما

 للزواج المبةرا ال للعنف . ثورةا ال

 إرالق ميثاق شري إعالمي يتممد ضوابط مهنية وأخالقية لقمايا المرأة في اإلعالم بهدي: • 

عرأ و براز الصـــــــور اإليجابية ياســـــــة إعالمية تعمل على مراعاة التوازن واإلنصـــــــاي في خلق ســـــــ • 
 و نجازاتها. للمرأة 

تغيير الصــورة الســلبية التي قدمها اإلعالم عد المرأةا وعدم حصــرها بوســيلة إغراءا أو ســلعة للبيكا  • 
 أو أداة للتشهير.

 عملية التنمية.مةانتها األسرية والمجتمعية و سهامها في دور المرأة اإليجابي وتعزيز التربيز على  • 

التصــدت لمناهمــة الخ اق التمييزت ضــد المرأة خاصــة مد خالل وســائل اإلعالم والمواد الدعائية  • 
بناء على تحر  المجلس  “إنتل عانس”المختلفة. فعلى ســــــــبيل المثالا وقف ب  الحملة التســــــــوييية 

 ضد الشربة المنظمة للحملة.

 
 السا سة: االتجار بالمرأة الما ة  

صــــدقت مصــــر على جميك االتفاقيات المعنية بالقمــــاء على الرق وبافة أشــــةال االتجار بالبشــــرا  - 49
وتمــمد الدســتور حظر بل صــور العبودية واالســترقاق والقهر واالســتغالل القســرت لإلنســانا وتجارة الجنسا 

  .89وغيرها مد أشةال االتجار بالبشر بمادة 
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بشــــين مةافحة االتجار بالبشــــر ويتمــــمد تجريم بافة صــــور  2010لســــنة  64صــــدور القانون رقم  - 50
وأشةال االتجار بالبشر. بما تم تخصيف دوائر جنائية لنظر جرائم االتجار بالبشر داخل محاكم االست ناي 

 على مستوى الجمهورية.

ا فمـــاًل عد إضـــافة “حظر زواج األرفال”تم إضـــافة باق الرعاية االجتماعية بقانون ال فل بعنوان  - 51
بتجريم زواج األرفال أقل مد ثماني عشـــر عاًما وال تســـقط هذه الجريمة  227/2مادة جديدة بقانون العقوهات 

 بممي المدة.

ول والخروج مد البالد باعتبار مصـــــــــر وفى إرار جهود المةافحة يتم إحةام الرقابة على منافذ الدخ - 52
دولة معبرا مد خالل قســــــم متابعة جرائم الهجرة غير الشــــــرعية واالتجار باألشــــــخاص التابك لوزارة الداخليةا 

الســـياحة األجنبية وبذلل  رباتالذت بالتعاون مك االنترهولا فمـــاًل عد التعاون بيد الســـل ات المصـــرية وشـــ
 لمعلومات.مك عدد مد الدول في مجال تبادل ا

جارى إنشــاء ميوى لمــحايا االتجار بالبشــر مد النســاء واألرفال في محافظة القليوهية تابك لجمعية  - 53
الهالل األحمرا بالتعاون مك الجهات الورنية المعنية بوزارة التمــــــامد االجتماعيا والمجلس القومي لل فولة 

المــحايا وتدعيم  بالكوادر الفنية  ليزه الســتيباواألمومةا والهالل األحمر المصــرت ا وجارى العمل على تجه
 وال بية واالجتماعية الماهلة للتعامل مك المحاياا وعقد برام  تدريبية لتيهيل الكوادر المعنية.

إعداد خري ة توضــــل مدى انتشــــار جرائم االتجار بالبشــــر في المحافظات المختلفة بناء على أعداد  - 54
العامة في مثل هذه القمـــــاياا وتصـــــنيف المجلس القومي لل فولة واألمومة وفًقا القمـــــايا المتوفرة لدى النيابة 

 .16000للشةاوى التي وردت إليهم في قمايا متعلقة باالتجار بالبشر مد خالل خط النجدة التابك لهم 

إعادة تشــــــةيل اللجنة الورنية التنســــــييية لمةافحة ومنك االتجار بالبشــــــر بموجل قرار الســــــيد رئيس  - 55
بوضـــافة عمـــوية المجلس القومي للمرأةا ودم  اللجنة بلجنة مةافحة  2010لســـنة  2353جلس الوزراء رقم م

الجديدة  اللجنةا لتختف 2017لســـــــــــــنة  192الشـــــــــــــرعية بموجل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  ريالهجرة غ
االتجار بالبشـــر"ا وتتبك الشـــرعية و  ريبالملفيد تحت مســـمى "اللجنة الورنية التنســـييية لمةافحة ومنك الهجرة غ

 وزارة وهي ة ومجلس قومي. 26رئاسة مجلس الوزراءا وتمم في عمويتها 

وفى إرار جهود الحةومة في مةافحة الدعارةا بلغ إجمالي عدد قمـــــايا الدعارة واســـــتغالل النســـــاء  - 56
مقابل ا 2018قمـــــية في عام  1774قمـــــيةا منها  19022عدد  2018-2008البغاء خالل الفترة مد  في

عام  قمية 58ا بما بلغ إجمالي قمايا االتجار بالبشر وزواج القاصرات عدد 2017قمية في عام  2690
 .2018قمية عام  23ا مقابل عدد 2017

 تعمل وزارة الداخلية على مواجهة بافة صور البغاء مد خالل استراتيجية ترتكز على: - 57

تمرة على مســـتوى الجمهورية لمـــبط جرائم الدعارة : توجي  حمالت دورية مســـمحور العمل الميداني • 
والقوادةا فمـــــاًل عد رصـــــد ومتابعة المواقك والصـــــفحات اإلباحية عبر مواقك التواصـــــل االجتماعي 

 وشبةة اإلنترنت.

: االرتقاء بالجانل التدريبي لرجال الشـــــررة المعنييد بمةافحة جرائم البغاء مد خالل محور التدريل • 
 لقانونيا والتثييفا والتدريل على أحدث استراتيجيات المواجهة.التعريف باإلرار ا
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: إعداد بوادر مد المـــباط ماهلة فنًيا ومهنًيا لرصـــد محور الت وير وتحدي  أســـاليل العمل األمني • 
 والتعامل مك تلل الجرائما فماًل عد استحداث إدارات جغرافية جديدة بمحافظات الجمهورية.

األمني الدولي في مجال الجرائم الُمنظمة عبر الورنيةا عد رريق تشـــــــــــــجيك تعزيز يليات التعاون  • 
 االتفاقات الثنائية واإلقليميةا وتفعيل أحةام االتفاقيات الدولية متعددة األرراي.

تبنى سياسة إعالمية بالتنسيق مك الجهات المعنية ووزارة اإلعالما هدفها رفك الوعي بمخارر قمية  • 
 بالبشر وصورها وأساليل ارتكابها.االتجار 

تشـــــــــجيك ضـــــــــحايا االتجار بالبشـــــــــر على اإلدالء بمعلوماتهما مك توفير الحماية واألمد للمـــــــــحايا  • 
والشــــهودا و مدادهم بالمعلومات الالزمة وتبصــــيرهد بوضــــعهد القانونيا وتوفير مترجميد للمــــحايا 

 مد األجانل.

بــالتعــاون مك ممثلي الجهــات المعنيــةا ومجلس النواقا والمجلس عقــد لقــاءات وماتمرات ونــدوات  • 
القومي للمرأةا والمجلس القومي ل مومة وال فولةا ورجال الديدا للوصـــــــــــــول ألفمــــــــــــــل الســـــــــــــبل 

 مةافحة البغاء واالستغالل الجنسي واالتجار بالنساء. في

يم عملهدا مد خالل بروتوبوالت تقوم وزارة القوى العاملة بحماية العامالت المصـــــــريات بالخارج وتنظ - 58
 .تعاون مك الدول المعنية بهدي حماية حقوق المرأة المصرية وخاصة في حالة زواجها مد أجنبي

تقوم وزارة التمـــــامد االجتماعي بتوفير خدمات رعاية "األمهات بدون زواج" مد خالل ماســـــســـــات  - 59
ث محافظات بالجمهوريةا بما توفر متخصـــــــصـــــــة تعمل على حماية المرأةا عددها ثالث ماســـــــســـــــات في ثال

الوزارة  ظملخريجات الســجون المتهمات في جرائم الدعارة الرعاية الالحقة مد خالل ماســســات خاصــةا بما تن
 األنش ة اآلتية:

 دورات تدريبية ل خصائييد االجتماعييد والنفسييد بماسسات الرعاية االجتماعية. • 

محـافظـة مد محـافظـات الجمهوريةا بلغ عدد  11شـــــــــــــر في ندوات توعيـة عد  اهرة االتجـار بالب • 
شـــــــاق وفتاة مد خالل  7500باإلضـــــــافة إلى عدد  208653المســـــــتفيديد في مجال شـــــــ ون المرأة 

 األندية الثقافية واالجتماعية.

 زيارات توعوية دورية للرائدات االجتماعيات في جميك المحافظات بل ثالث أشهر. • 

 يك المحافظات لتنفيذ ندوات للتوعية بيهمية قمية االتجار بالبشر.إرسال منشورات دورية لجم • 

تنفيذ مشــروع لتعريف أعمــاء النيابة العامةا والقمــاةا ورجال الجيشا والشــررة بتشــريعات مةافحة  • 
 االتجار بالبشرا بالتعاون مك برنام  األمم المتحدة اإلنمائي.

النيابة العامة بالشـــراكة مك وزارة العدل والمنظمة عقد دورات تدريبية وورش عمل للقمـــاةا وأعمـــاء  • 
  لبناء قدرات جهات إنفاذ القانون المنوط بها التعامل المباشـــــــــر مك قمـــــــــايا IOMالدولية للهجرة ب
 االتجار بالبشر.

  دليل IOMأعدت وزارة العدل بالتنســـــــــيق مك وزارة الداخلية وهالتعاون مك المنظمة الدولية للهجرة ب - 60
رشــــــــادت للقائميد على إنفاذ وت بيق القانونا مك اســــــــتحداث دوائر قمــــــــائية لنظر قمــــــــايا االتجار تدريبي إ
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مك مةتل األمم  الشــــترا بالبشــــرا و عداد دليل لمــــوابط نظر قمــــايا العنف ضــــد النســــاء للســــادة القمــــاة با
 المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمةا والمربز القومي للدراسات القمائية.

والذت يشــــــــترط على الرجال األجانل الراغبيد  ٢٠١٥لســــــــنة  9200ار وزير العدل رقم صــــــــدور قر  - 61
الزواج بتقديم شــــهادات اســــتثمار ذات عائد دورت ممنور بمبلغ خمســــيد ألف جني  باســــم الم لوق الزواج  في

 انونية.سنةا وهذا في إرار الزواج الرسمي المستوفى الشروط الق 25منها إذا تجاوز فرق السد بيد الزوجيد 

عقد برام  تدريبية للُمعلميد و عدادهم مهنًياا لتوصـــيل رســـالة للتالميذ مفادها ضـــرورة مةافحة االتجار  - 62
بالبشــــرا وبيفية حماية أنفســــهم مد خ ر الوقوع بمــــحايا لالتجارا فمــــاًل عد التنســــيق بشــــين موافاتهم بالمادة 

ريمة بشــةل مناســلا و يفاد خبراء متخصــصــيد مد اللجنة العلمية المناســبة لكل ف ة تدريســية للتعامل مك هذه الج
 .أو مد خارجها إللقاء محاضرات تعريفية بهذه الجريمة ومخاررهاا للتيكد مد إلمام الُمدرسيد بيبعادها

نظم المجلس القومي ل مومــة وال فولــة بوحــدة منك االتجــار في األرفــال  لمنك زواج الصـــــــــــــفقــة  - 63
ا بما تم إعداد دراسـات مقارنة لرصـد مشـةلة زواج األرفال بالقرى “أو صـيفية موسـمية”ُيسـمي زيجات  بما أو

أخرى لرصــد أســباق  اســةاألكثر فقًراا ومنها دراســة للوقوي على حجم وربيعة المشــةلة بمحافظة أســيوطا ودر 
زواج المصــــرييد مد أجانل مســــنيد بمحافظات أســــوانا واألقصــــرا والغردقةا وشــــرم الشــــيخا بما تم إصــــدار 

  للتوعيــة بمخــارر اإلتجــار بــاألرفــال IOMم ويــات ومواد إعالميــة بــالتعــاون مك المنظمــة الــدوليــة للهجرة ب
 والتروي  لخدمات إعادة التيهيل.

ة الورنية لمةافحة االتجار في البشــــــــــــر والهجرة غير الشــــــــــــرعيةا والوزارات جهود اللجنة التنســــــــــــييي - 64
 بالجريمة: المعنية

توجي  وتمويل دراسة قام بها المربز القومي للبحوث االجتماعية والجنائيةا والتي أوضحت أن أكثر  • 
العمل صـــور االتجار بالبشـــر انتشـــاًرا في مصـــر هي التجارة باألعمـــاء البشـــريةا وزواج الصـــفقةا و 

 القسرتا واالستغالل الجنسيا واستغالل األرفال بال ميوى.

  التي تهدي 2021-2016لمةافحة ومنك االتجار بالبشـر ب “اسـتراتيجية ورنية شـاملة”إرالق أول  • 
بشـــــــين مةافحة االتجار بالبشـــــــرا تقوم على أرهعة  2010لســـــــنة  64إلى التنفيذ الفع ال للقانون رقم 

 بكتت  جبحماية ومســاعدة المــحايا والشــهودا   قبك ومةافحة هذه الجريمةا من  أبأهداي رئيســية: 
الشــــــــــراكة على المســــــــــتوى الورني واإلقليمي والدولي للتصــــــــــدت لها. وُتحدد   دبومعاقبة مرتكبيهاا 

االستراتيجية الجهات المعنية المس ولة عد تنفيذ البرام  المنصوص عليها باالستراتيجيةا وماشرات 
 في تنفيذ مهامها.نجار بل جهة 

يتبك رئيس مجلس الوزراءا  “صــندوق لمســاعدة ضــحايا االتجار بالبشــر”إعداد مشــروع قرار بونشــاء  • 
 بشين مةافحة االتجار بالبشر. 2010لسنة  64  مد القانون رقم 27وذلل وفًقا للمادة رقم ب

جنبية ذات الصـــــلةا وبذلل لجمك التشـــــريعات والقوانيد واللوائل المصـــــرية واأل “وحدة توثيق”إنشـــــاء  • 
المعلومات والبيانات واالتفاقيات والمواثيق والصـــــــةو  الدولية والبروتوبوالت والدراســـــــات واألبحاثا 

 لتكون بمثابة قاعدة بيانات خاصة بجميك أعمال اللجنة والذاكرة الماسسية لها.

ات المعنيةا ومنها إصدار بتيبات متخصصة بشين موضوعات االتجار بالبشر وتعميمها على الجه • 
الذى تم تعميم  على  “الدليل اإلرشـــــــــادت لحماية العمالة المصـــــــــرية بالخارج مد االتجار بالبشـــــــــر”
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 عمـــاءالدليل اإلرشـــادت الموجز أل”الســـفارات والقنصـــليات المصـــرية بالخارج ووزارة القوى العاملةا 
كتيل ”ى أعمــاء النيابة العامةا الذى تم تعميم  عل “النيابة العامة في تحقيق جرائم االتجار بالبشــر

تقوم اللجنة بتوزيع  على رؤساء أقسام القانون  “2010لسنة  64قانون مةافحة االتجار بالبشر رقم 
الخاص بجمك  اإلرشـــــــادتالجنائي والقانون الدولي بةليات الحقوق بجميك الجامعاتا تحدي  الدليل 

وحماية المــحايا في ســياق إنفاذ القانونا دليل  األدلة والتحقيق والمالحقة في جرائم االتجار بالبشــر
مختصـــــر للعامليد في مجال اإلعالم شـــــارر لجريمة االتجار بالبشـــــر وأشـــــةالها في مصـــــر وبيفية 
حدوثها بما يشــمل المرأة بهدي الوصــول إلى تحســيد التغ ية اإلعالمية للحدث مد خالل اســتخدام 

 وبيفية التصدت لها والوقاية منها.مص لحات سليمة لرفك الوعي العام بمخارر الجريمة 

مد خالل مشـــــــــروع التعريف بتشـــــــــريعات مةافحة  2018-2017عقدت اللجنة تدريبات خالل عام  • 
االتجار بالبشـــــــــــــر بالتعاون مك برنام  األمم المتحدة اإلنمائي بهدي بناء القدرات "مةافحة االتجار 

متدرقا وتســـعة  230المســـتفيديد منها بالبشـــر " بعدد ســـت عشـــرة دورة للقمـــاةا والجيش بلغ عدد 
متدرقا وبذلل ســتة دورات للشــررة  159ألعمــاء النيابة العامة بلغ عدد المســتفيديد منها  اتدور 

 متدرق. 79بلغ عدد المستفيديد منها 

تحســــيد أداء الخ وط الســــاخنة التابعة لكل مد المجلس القومي لل فولة واألمومةا المجلس القومي  • 
ا والمجلس القومي للمرأةا وهدأت خ ة تدريل القائميد على اســــــتيبال االتصــــــاالت لحقوق اإلنســــــان

لتيهيلهم للتعامل مك حاالت االتجار بالبشـــــــــر بشـــــــــةل خاصا وجارى دراســـــــــة جدوى و مةانية دم  
 الثالث لرفك الفعالية. لخ وطا

ام ورني لتيســـــير وضـــــك اإلرار العام آللية اإلحالة الورنية لمســـــاندة ضـــــحايا االتجار بالبشـــــر بنظ • 
وتســريك االتصــاالت المتبادلة بيد األرراي الورنية المعنية بمناهمــة جريمة االتجار بالبشــر و نفاذ 

ا “ميوى ضـــــحايا االتجار بالبشـــــر”القانون في هذا الشـــــينا وذلل لتعزيز عملية إحالة المـــــحايا إلى 
 وجارت استكمال الترتيبات التنفيذية.

جان الحماية التابعة للمحافظات المختلفةا خاصـــة تلل التي شـــهدت عدًدا تم تنظيم دورات تدريبية لل • 
 مرتفًعا مد قمايا جريمة االتجار بالبشر خالل األعوام الماضية.

قامت اللجنة الورنية التنســــــييية بوضــــــك خ ة إعالمية لدور اإلعالم في مواجهة االتجار بالبشــــــرا  • 
ترتكز على رؤية اســـــتراتيجية شـــــاملة لدور اإلعالم في دعم وتعزيز حقوق اإلنســـــانا ومواجهة بافة 
أشـــــــــةال انتهاكات هذه الحقوقا حي  وضـــــــــعت الخ ة برنامًجا متكاماًل للتعامل مك بافة أشـــــــــةال 

بالبشــــــــرا ومحاور المعالجة اإلعالمية لكافة المشــــــــةالت المســــــــببة لهذه الظاهرةا أما على  تجاراال
مســــــتوى يليات التنفيذا فتتمــــــمد الخ ة إنتاج أفالم تســــــجيلية حول جرائم اإلتجار بالبشــــــر وجهود 

أشــــــــــــةالها و  هامواجهتها بورنًياا و قليمًياا ودولًيا ا باإلضــــــــــــافة إلى البرام  الحوارية بمختلف نوعيات
والتنويهات ومواد التوعية المتنوعةا فمـاًل عد التغ ية اإلخبارية الشـاملة لهذه القمـية في النشـرات 

 والبرام  والتعليقات والتحليالت اإلخباريةا بما قامت اللجنة الورنية بتدريل اإلعالمييد.

وتحليـل وتبـادل  تعمـل الحةومـة على إنشــــــــــــــاء قـاعـدة بيـانـات متكـاملـة على المســـــــــــــتوى القومي لجمك • 
التعليما  المعلومات الدقيقة عد حجم وخ ورة هذه الظاهرةا والحد مد ارتفاع نســـل تســـرق الفتيات مد

 .خاصة في الريفا وزيادة الوعي المجتمعي بجريمة االتجار بالبشر وأشةالها وخ ورتها
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ــــــــــــــل دور الماسـسـات الحةوميةا ومنظمات المجتمك المدني الم •  ـــــــــــــــ عنية بالمرأةا كما تعمل على تفعيـ
واللجنة الورنية التنســـــــــــــييية والمجلس القومي للمرأةا والمجلس القومي لل فولة واألمومةا والمجلس 
القومي لحقوق اإلنســــــــــــــانا لتنفيذ حمالت للتوعية بعواقل هذه الظاهرة على المرأة وال فلا وزيادة 

عليميةا واألندية النســـائية توعية الفتيات والنســـاء بخ ورة هذه الممارســـاتا مد خالل الماســـســـات الت
 والثقافيةا والماسسات الدينيةا ووسائل اإلعالم بالمحافظات.

 
 السابعة: الحياة السياسية والعامة الما ة  

ســـبق اإلشـــارة إلى النصـــوص التشـــريعية المتعلقة بتمثيل المرأة في المجلس التشـــريعي عند الرد على  - 65
 .30و  29التوصيتيد رقمي 

% مد حجم الكتلــة التصـــــــــــــويتيــة في مصـــــــــــــرا 50تلــة التصـــــــــــــويتيــة للمرأة مــا يقرق مد تمثــل الك - 66
% مد المقيديد في قاعدة بيانات 48,98بلغت نســـــــبة تصـــــــويت النســـــــاء  2015انتخابات مجلس النواق  في

 أة الناخبيدا وفى بعض المنارق تزداد نسـبة السـيدات عد الرجال. شـهدت جميك محافظات مصـر ترشـًحا للمر 
حافظات الصـــــعيدا أو في المحافظات الحدودية ذات ال ابك البدوتا أو في محافظات الدلتا التي ســـــواء في م

نائبةا بينما  19امرأةا فازت منهد  279تمـــم أكبر نســـبة مد الق اع الريفي حي  ترشـــل على النظام الفردت 
 نائبة. 56امرأةا فازت منهد  207ترشل على نظام القوائم 

نائبة  20  نائبة منهد انتخبد ضمد قوائم انتخابيةا 56نائبة ب 75االقتراع االنتخابي عد فوز أسفر  - 67
% وهي نســــبة 15نائبة تحت قبة البرلمان بنســــبة  90نائبة ليبلغ العدد  14انتخبد على مقاعد فرديةا وتعييد 

المًيا لتصــــــبل في المرتبة مصــــــر ع تيلغير مســــــبوقة في تاريخ التمثيل البرلماني للمرأة المصــــــريةا وارتفك تر 
 .125بعد أن بان ترتيبها  99

  عمــوات جهات وهي ات 1613إشــراي قمــائي مد ب 2015شــهدت انتخابات مجلس النواق لعام  - 68
   مو فة في اللجان العامة.205  مو فة في اللجان الفرعيةا وعدد ب25981قمائيةا وعدد ب

قومي للمرأة في صـــــــياغة الخ ط الخمســـــــية للتنمية شـــــــاربت المرأة المصـــــــرية مد خالل المجلس ال - 69
  إلدماج النوع في الخ ة القومية للدولة 2012/2017 – 2007/2012االجتماعية واالقتصـــــــــــــادية للدولة ب

مختلف مجاالت التنميةا حي  تبنى المجلس مفهوم التخ يط بالمشاربة والمستجيل للنوع االجتماعي بدًء  في
مســــتوى المربز والمدينة ثم المحافظةا بحي  أصــــبحت الخ ة القوميةا وبذلل مد مســــتوى القرية والحى إلى 

الموازنة العامة للدولة مســـــتجيبة للنوع االجتماعيا وبان نتيجة لذلل أن تم ممـــــاعفة المخصـــــصـــــات المالية 
 ة.عد المخصصات المحددة لها في الخ ط السابق لةالموجهة لبرام  المرأة المدرجة في الموازنة العامة للدو 

شهدت سنوات التقرير رفرة في تولى المرأة المناصل اليياديةا بعمها بان حةًرا على الرجال دون  - 70
ســـيدة على مســـتوى  12ضـــمد  -النســـاءا وذلل بتعييد أول مســـتشـــار للســـيد رئيس الجمهورية ل مد القومي 

تعييد أول  بزتاالمر أول ســــيدة في منصــــل المحافن ا وأول ســــيدة في منصــــل نائل محافن البنل  -العالم 
قاأ امرأة تشـغل منصـل مسـاعد لوزير العدل ورئيس اللجنة الرئيسـية لحقوق اإلنسـانا تعييد أول سـيدة نائًبا 

ســـــــــيدات في منصـــــــــل نائل رئيس هي ة قمـــــــــايا الدولة  6لرئيس الجهاز المربزت للمحاســـــــــباتا تعييد عدد 
 %.15برلماني للمرأة  تمثيللى %ا أع20كرؤساء للفروعا أعلى تمثيل وزارت للمرأة المصرية 
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امرأة منصـــــــــل قاأ  في جميك فروع  الجنائيا المدنيا التجارتا واألســـــــــرة مد بينهد  67شـــــــــغلت - 71
ا  قاضـــــية باألمانة العامة لمجلس القمـــــاء األعلىا وتســـــعة قاضـــــيات بالمةتل الفني لمحةمة النقضا ورئيســـــً

إلى ما يفوق  داتهي ة النيابة اإلدارية مد السي لمحةمة اقتصادية مد بينهد بذللا بما وصلت نسبة أعماء
% مد إجمالي وبالء ورؤساء النيابة اإلدارية الكثير منهد في و ائف قياديةا فماًل عد شغل  48أكثر مد 

 خمس رئيسات للهي ة مد السيدات منهد اثنتيد على التوالي.

ا بوزيرة في الحةومة تشـــار  المرأة في صـــياغة ســـياســـات الدولة بوصـــفها نائبة في البر  - 72 لمانا وأيمـــً
% بمنصـــــــل نائل 20وزيرات ا بما تشـــــــغل نســـــــبة ملحو ة في المواقك اإلدارية الييادية حي  ترتفك إلى  8ب

شـــــاغلي  لبشـــــين ت ور أعداد ونســـــ 2011/2012% في عام 0مقارنة بنســـــبة  2013/2014وزير في عام 
  نســـــــــــبة اإلناث شـــــــــــاغلي و ائف 2017/  2016 –2011/2012و ائف اإلدارة العليا بالق اع الحةومي ب

 .2016/2017 – 2011/2012اإلدارة العليا بالق اع الحةومي لعامي 

 شـــغلت المرأة منصـــل وبيل لمجلس الشـــعلا وعمـــو ورئيســـة للجان برلمانيةا بما شـــاربت المرأة في - 73
قاأ  2012ات الرئاسية لعام جميك اللجان البرلمانية في مجلس الشورىا بما ضم تشةيل اللجنة العليا لالنتخاب

 .وقائد رائرة بيب انعدد خمس قاضياتا بما وصلت لشغل مهد غير تقليدية  2014امرأةا وضم في عام 

المشـــــــــاربة في جميك المنظمات والجمعيات األهلية التي ُتعنى بالحياة العامة والســـــــــياســـــــــية للبالد؛  - 74
رة ترأســـــت امرأة حزق ســـــياســـــيا عمـــــوية النقابات جمعيات المجتمك المدنيا األحزاق وعمـــــويتهاا وألول م

االجتماعيةا وهنســبة  هد% في الم60,7تشــار  المرأة بنســبة  2016المهنية والعماليةا فوفًقا إلحصــاءات عام 
 % في نقابة الصيادلة.55,1% في نقابة المهد التعليمية وهنسبة 45,3

 الجامعات المصرية في تعزيز التمةيد السياسي للمرأة: دور 

قامت عدة جامعات المصــــــــرية بمبادرات توعوية للفتيات والســــــــيدات الســــــــتخراج ب اقات رقم قومي  • 
وخاصــــة لغير القادرات للمشــــاربة في االنتخاباتا وتنفيذ دورات تثييفية للمرأة في التنمية الســــياســــية 

 .يةهوتدعيم المشاربة في االنتخابات ال البيةا تشجيك المرأة على الممارسة السياسية الحز 

إنشـــاء قاعدة معرفية وخري ة تنموية مد خالل فريق اســـتشـــارت متخصـــف مد األســـاتذة الجامعييد  • 
لمســــــــاعدة النائبات في بيفية مناقشــــــــة البرام  وت ويرهاا وهتدريل وتثييف المرأة و قامة ورش عمل 

 للتيهيل لتولى المناصل الييادية.

برام  تدريبي  للنائباتا وهوعداد برام  لتيهيل مد يصـــــــــلل تنظيم دورات تدريبية وورش عمل إلعداد  • 
مد منهد لتولى المناصـــــل اليياديةا وتوفير المعلومات للمرشـــــحات و ثراء النائبات بالثقافة القانونية 

 في مجال العمل البرلماني.

 % في جامعة المنيا. 50بلغت نسبة هي ة التدريس مد السيدات  • 

بات قامت اللجنة بعدد مد المبادرات الرئيســــــــــــية بالتعاون مك وســــــــــــائل اإلعالم اللجنة العليا لالنتخا - 75
 المختلفةا ووزارة الثقافةا وماسسات المجتمك المدني لتوعية المرأة بحقوقها السياسية في التصويت والترشل:

صـــــوتل ايفرق بمةون المرأة : حملة قومية على مســـــتوى الدولة تســـــتهدي  - حملة توعية الناخبيد • 
صوتل ” موع الناخبيدا وتشتمل على مةون خاص بالمرأةا تناولت رسائل تحفيزية ومعلوماتية مثلج



CEDAW/C/EGY/8-10 
 

 

20-05921 31/57 

 

ا باإلضـــــــــافة إلى معلومات حول مواعيد االقتراعا تم عرضـــــــــها عد رريق وســـــــــائل اإلعالم “ايفرق 
 والمسموعة والم بوعة. يةالمرئ

للمرأة مد إعالن تليفزيوني مصـــــــــــــر بــويــد  بمةون المرأة : حملــة موجهــة  - حملــة توعيــة النــاخبيد • 
ا بما تم تســــجيل أغنية لتشــــجيك المرأة 2011وملصــــق لتشــــجيك المرأة على المشــــاربة في انتخابات 

 على المشاربة.

حملة تســــــجيل الناخبيد بمةون المرأة : بجزء مد حملة تحدي  تســــــجيل الناخبيد النتخابات مجلس  • 
ء على إعالن تليفزيوني يظهر امرأة تشـــــــــرر ا تلقى المـــــــــو 2013النواق التي بان مزمك عقدها في 

 عدم قدرتها على المشاربة في االنتخابات الماضية بسبل عدم وجود اسمها بسجالت الناخبيد.

أولوية خاصـــــــــــــة لدعم مشـــــــــــــاربة المرأة  2000منل المجلس القومي للمرأة منذ بداية إنشـــــــــــــائ  عام  - 76
 تي تعمل على تعزيز التمةيد السياسي للنساء ومنها:الحياة السياسية مد خالل المشروعات والبرام  ال في

. ب اقتل حقوقل: تهدي إلى اســـــــــــتخراج ب اقات الرقم القومي للســـــــــــيدات غير مبادرة الموارنة المصـــــــــــرية • 
 .مليون ب اقة رقم قومي للسيدات على مستوى الجمهورية 3القادراتا ونجحت في استخراج ما يقرق مد 

: تم مد خالل  عقد العديد مد جلســـــــات الحوار الســـــــياســـــــية للمرأة ما بعد الثورةمشـــــــروع المشـــــــاربة  • 
المجتمعي وجلســــــات اســــــتماع مك أعمــــــاء لجنة الخمســــــيد التي تم تشــــــةيلها لصــــــياغة تعديل مواد 
الدستورا وتنفيذ برام  تدريبية وحمالت إعالمية لدعم المرشحات لمجلس النواقا فماًل عد تثييف 

 دالء بيصواتهد في بافة االستحقاقات.بيهمية اإل ناخباتال

: بهدي إعداد خ ط وهرام  التوعية والتيهيل الســياســي إنشــاء وحدة الدعم الســياســي للمرأة بالمجلس • 
لتعزيز الدور التشــــــــــــريعي والرقابي للبرلمانياتا وتمةيد المرأة مد خوأ تجرهة المشــــــــــــاربة الفعالة 

 ت بيهمية هذه المرحلة.المجالس الشعبية المحليةا وتثييف الناخبا في

 54000: نجحت الحملة في إجراء عدد حملة ررق األبواق للتوعية بيهمية المشـــــــاربة الســـــــياســـــــية • 
زيارة ميدانية لتوعية الســـيدات ب ريقة ســـهلة مبســـ ة بمااية العملية االنتخابيةا ودور مجلس النواق 

 عناصــــــرخاباتا وبيفية اختيار الوالمجالس المحليةا وأهمية مشــــــاربة المرأة في التصــــــويت في االنت
 ذات الكفاءة لدخول المجالس النيابية.

: هدي إلى تعزيز مشــــاربة المرأة في البرلمان ومواقك صــــنك مشــــروع نحو حةومات شــــاملة ومنفتحة • 
القرار والســــــــياســــــــاتا وتم تنفيذه بالشــــــــراكة مك وزارة االســــــــتثمار والتعاون الدوليا ومنظمة التعاون 

 .OECDية االقتصادت والتنم

: هدي إلى تعزيز قدرات عموات البرلمان بحي  يةتسبد مشروع تعزيز دور البرلمانيات المصريات • 
 القدرات الالزمة ألداء أدوارهد الرقابية والتشريعية.

: يتواصـــــل المجلس بشـــــةل دورت مك النائبات البرلمانيات خالل بل دورة دعم ومســـــاندة البرلمانيات • 
قاءات موســــــــعة بهدي فتل مائدة الحوار البناء بشــــــــين مختلف قمــــــــايا التنميةا برلمانية جديدة في ل

 وتعزيز دور المرأة في المجتمك مد خالل سد تشريعات مراعية لمنظور النوع.
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: تقوم وحدة دعم المرأة ســـــياســـــًيا بالتنســـــيق والتعاون مك نواق دعم المرشـــــحات النتخابات المحليات • 
مهنيةا ومنظمات المجتمك المدنيا وفروع المجلس بالمحافظات على ونائبات البرلمان والنقابات ال

اسـتمارات  ىالوصـول لقاعدة ببيرة مد السـيدات الراغبات في االنخراط في العمل السـياسـيا بناًء عل
التعاري التي تقوم بم  بياناتها الســـــــــــــيدة الراغبة في الترشـــــــــــــلا ثم يتولى فريق العمل إدخال بافة 

معلومات لتكون بمثابة ربيزة أساسية للتمةد مد إعداد خ ط مستقبلية وتنموية البيانات على قاعدة 
 المحلية. عاتجيدة لرفك المهارات وهناء بوادر سياسية مد اإلناث الفاعالت في المجتم

: يقوم المجلس بصــــــفة مســــــتمرة بعقد الماتمرات والندوات التي تهدي إلى عقد الماتمرات وورش العمل • 
 “هي والرئيس”قمايا المرأة الم روحة على الساعةا ومنها على سبيل المثال ماتمر  إلقاء الموء على

 .“تفعيل الدستور وسبل تقدم المرأة ”وسلسلة ندوات حول  “المرأة والدستور رؤية مستقبلية”وماتمر 

بالتعاون مك هي ة األمم : “... مد حقل رهك مجلســــــــــــــل ثبتى قوتلأ”لقاءات توعوية تحت عنوان  • 
المتحدة للمســــــــــــاواة بيد الجنســــــــــــيد وتمةيد المرأةا حي  تم إقامة لقاءات توعية لدعم المرشــــــــــــحات 
بالمجالس المحلية على مستوى مراكز وقرى بافة محافظات الجمهوريةا إلكسابهد المهارات الالزمة 

 .مستفيدة 12389و صالر المنظومة المجتمعيةا استهدفت عدد  للترشل

 :بتعزيز مشاربة المرأة في الحياة السياسية مد خالل البرام  التدريبية اآلتية “مربز التيهيل السياسي”قام  - 77

عقد دورات تدريبية اســــــــتهدفت عمــــــــوات المجالس المحلية مد جميك محافظات الجمهوريةا لتنمية  • 
 قدراتهد السياسية.

 استهدي عموات نقابة الصحفييد. “النتخابيةمهارات ويليات العملية ا”برنام  تدريبي حول  • 

 دورة تدريل مدرق حول التمةيد السياسي للمرأة. • 

دورات تدريبية اســــــــــتهدفت الراغبات في خوأ االنتخابات لعمــــــــــوية المجالس المحلية ومجلســــــــــي  • 
 الشعل والشورى والنقابات المهنية مد جميك المحافظات.

مد أجل تنمية  “مربزا للدراســــــــات الورنية”تم ت وير وتحدي  مربز التيهيل الســــــــياســــــــي ليصــــــــبل  • 
 النهوأ بالمشاربة السياسية للمرأة وزيادة انخرارها في العمل السياسي والعمل العام.

 .عامةدورات تدريبية استهدفت سيدات مد األحزاقا وتنمية مهارات المرأة للمشاربة في الحياة السياسية وال • 

  دورة تدريبية بالتعاون بيد مربز تنمية مهارات المرأة والصـــــــــــــندوق اإلنمائي للمرأة 25عقد عدد ب • 
UNIFEM  2009عام. 

  بهدي نشـــــر ثقافة GEMEب “فرص متســـــاوية –مجتمك عمل واحد ”تنفيذ المشـــــروع البنل الدولي  • 
رات العامليد مد مختلف مبدأ تكافا الفرص بيد الشــــــــربات الخاصــــــــة والمصــــــــانكا اســــــــتهدفت الدو 

 الو ائف اإلدارية العليا والتخصصية ببعض الشربات والبنو  والمصانك الخاصة.

  قرية ومربز 1979  ســيدة على مســتوى ب3378500توعية وتثييف الناخبات: تم اســتهداي عدد ب • 
الرئاسـية  وتوابعهم مد خالل حملة "صـوتل لمصـر بةرة" التي أرلقها المجلس خالل فترة االنتخابات

بهدي تعزيز دور المرأة الناخبة وتشـــــــــــــجيعها على التصـــــــــــــويت ورفك إدراكها بيهمية  2018مارس 
 االنتخابي. اصوته
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 .“تعزيز قدرات المرأة لخوأ االنتخابات المحلية”إعداد دليل تدريبي متخصف بعنوان  • 

 في األمانة العامة   مد مقررات وعموات الفروع وهعض مو 588عقد دورات تدريل مدرهيد لعدد ب • 
بــــالمجلسا وممثلي منظمــــات المجتمك المــــدنيا وممثلي األحزاقا لبنــــاء القــــدرات حول العمليــــة 

 االنتخابية وبيفية تثييف المرأة بالمجتمك المحلي لدعم المرشحات للمحليات.

   سيدة مد الراغبات في الترشل للمجالس المحلية.10818إنشاء قاعدة بيانات لعدد ب • 

يز مشـــــــاربة المرأة في اتخاذ القرار وزيادة الفرص لتولى المناصـــــــل الييادية بالقمـــــــاء واألجهزة تعز  • 
 التنفيذية بالدولة:

 o التعاون مك وزارة العدل في تنفيذ "البرنام  القومي دعم القاضـــــــــيات المصـــــــــريات :
  قاضي  66  دورات استفادت منها ب4لتيهيل القاضيات المصريات"ا وعقد عدد ب

 .هد مد الوصول إلى مناصل قيادية بالقماء المصرت وجميك هي ات لتمةين

 o عقــد المجلس عــدد   أب: بنــاء قــدرات العــامليد وتــيهيــل بوادر شـــــــــــــبــابيــة للييــادة
مو ف في إرار حرصـــــ  على بناء قدرات مو في   105دورة تدريبية لعدد  78
التدريبيةا وورش شـــاغلي الدرجات الييادية والتخصـــصـــية و لحاقهم بالدورات  مد

الييادة النســــائية  االتالعمل المحلية والدولية ذات الصــــلة برفك المهارات في مج
ومهارات التنمية البشـــــــرية و دارة الذاتا باإلضـــــــافة إلى الدورات التخصـــــــصـــــــية 

  مد الكوادر الشبابية 67تيهيل ب  قبمجال العمل وهمختلف قمايا المرأة.  في
 المنل الدراسية والبرام  المتخصصة.للييادةا بولحاقهم في مختلف 

 :تعزيز الدور التشريعي والرقابي للارلمانيات - 78

بمـم مجموعة منهد بعمـوات شـري بلجان المجلس الدائمة  2016التواصـل المسـتمر مك نائبات مصـر  • 
 .نليمثلد حلقة وصل تساعد على سرعة إقرار التشريعات المساندة والداعمة لحقوق المرأة في البرلما

فتل مائدة حوار مك البرلمانيات بشـــــين مختلف قمـــــايا التنمية وبيفية تعزيز دور المرأة في المجتمك  • 
 مد خالل التشريعات المراعية لمنظور النوع االجتماعي.

نحو أداء ”  نائبة ســــــابقة وحالية في دورة تدريبية متخصــــــصــــــة بعنوان 120مشــــــاربة ما يزيد عد ب • 
لموضـــوعات المتعلقة بةيفية إعداد الميزانيات المســـتجيبة للنوع االجتماعيا تناولت ا “برلماني متميز

كما تمـــــــــــــمد البرنام  التدريبي جلســـــــــــــة حوارية مك مجموعة مد الشـــــــــــــباق مد مختلف الهي ات 
ل رر ومناقشــــــة مشــــــةالتهم والتعري على البرام  التي تســــــعى إليها النائبات مد أجل  محافظاتوال

 تحقيق مستقبل أفمل لهم.

  نائبة أثناء ممارســــــة دورهد التشــــــريعي داخل قبة البرلمانا ونشــــــرها 61إعداد مادة إعالمية لعدد ب • 
 كفيلم وثائقي عبر وسائل اإلعالم ومواقك التواصل االجتماعي.
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 الثامنة: التمثيل الدولي الما ة  

للرجال والنساء لاللتحاق بالعمل فرًصا متكاف ة  -مد خالل وزارة الخارجية المصرية  -تتيل الدولة  - 79
الدبلوماســـــيا ت بق فيها معايير موحدة لتقييم األداء تقوم على عنصـــــر الكفاءة يتســـــاوى فيها اإلناث والذبور 

 سواًء في التعييد أو الترقي لمختلف الدرجات الو يفية.

ســـــــــية بالخارج للعام وفًقا إلحصـــــــــاء وزارة الخارجية والبعثات الدبلوما –تبلغ نســـــــــبة الدبلوماســـــــــيات  - 80
% مد إجمالي 14% مد إجمالي أعمــــــاء الســــــلل الدبلوماســــــيا ونســــــبة الســــــفيرات نحو 24نحو  - 2017

 الســــــــيدات% مد إجمالي عدد الســــــــفراءا ونســــــــبة الملحق الدبلوماســــــــي مد 13الف ة الممتازةا و الســــــــفراء مد
الدبلوماســـيات في الدرجات المتوســـ ة والصـــغرى إجمالي الملحقيد الدبلوماســـييد. وهلغت نســـبة  مد 43,4%

% مد إجمالي عدد األعمـــاء في هذه الدرجاتا وســـينعةس ذلل مســـتقباًل على نســـبة 44-% 26تتراور بيد 
 تمثيل المرأة في المناصل الييادية واإلشرافية بالسلل الدبلوماسي.

افية بوزارة الخارجيةا وفًقا تتســـــــاوى فرص جميك الدبلوماســـــــييد في تولى المناصـــــــل الييادية اإلشـــــــر  - 81
 بالتالي: 2017لإلحصائيات األخيرة في 

%ا مديرات  3,18%ا نائل مســـاعد الوزير 20,8اإلناث بدرجة مســـاعد وزير الخارجية تصـــل إلى  • 
%ا اإلجمالي الكلى لتمثيل 25%ا مديرات مةتل 33%ا مديرات وحدات بالوزارة 14,28شـــــــــــــ ون 

 %.17,1لوزارة إلى الرجال تصل إلى اإلناث في المناصل الييادية با

% مد إجمالي البعثات الدبلوماســـــية خارج البالدا ســـــواء بدرجة  5,10تتولى الدبلوماســـــيات رئاســـــة  • 
ســـــــفير أو قنصـــــــل عاما وتبلغ نســـــــبة الدبلوماســـــــيات الالتي تتقلدن منصـــــــل قنصـــــــل عام باإلنابة 

ا بما بلغت نســبة 2016ا إلحصــاء مد إجمالي البعثات التي يرأســها قنصــل عام باإلنابة وفقً  25%
 .2015% في عام 42,8في منصل ملحق تجارى  داتالسي

كما تولت الدبلوماسيات المصريات منصل أول مستشار ل مد القومي لرئيس الجمهوريةا ومنصل  - 82
لتنمية رئيس مشـــار  للمجلس االســـتشـــارت للنوع االجتماعي للجنة األمم المتحدة للعلوم والتكنولوجيا مد أجل ا

العامة لمنظمة المرأة  ديرة ا وعمــوية لجنة األمم المتحدة للقمــاء على التمييز ضــد المرأةا والمUNCSTDب
العرهيةا والمســــــــــتشــــــــــار القانوني لالتحاد األفريقيا ولجنة الكوميســــــــــاا والجمعية البرلمانية األورومتوســــــــــ يةا 

الدوليا وعمــــــوية منظمة المدن والحةومات المحلية  والبرلمان األفريقيا والبرلمان العرهيا واالتحاد البرلماني
ا بما شـــــــــاربت لفترة في شـــــــــبةة البنل الدولي للبرلمانييدا وبذلل “UCLGAREFELA”المتحدة األفرييية 

مناصـــل قيادية في مةاتل التمثيل اإلعالمي والتجارت والثقافي والســـياحي خارج البالدا وتبلغ نســـبة الســـيدات 
 % مد إجمالي المةاتل اإلعالمية في الخارج.25إلعالمية خارج البالد الالتي يترأسد المةاتل ا

تشــــــار  المرأة بعمــــــو في المباحثات متعددة األرراي بيد الدول في مختلف القمــــــايا الســــــياســــــية  - 83
ا ولجنة ال فل في االتحاد األفريقيا واللجنة “ســـــيداو”وتشـــــغل عمـــــوية اللجان الدوليةا ولجان الخبراء بلجنة 

 رية للمرأة في إرار منظمة التعاون اإلسالمي.االستشا

 
 التاسعة: الجنسية الما ة  

 .38 و 37لى ذلل تفصياًل عند التعرأ للتوصيتيد رقمي إسبق اإلشارة  وقد 
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 العاشرة: التعليم الما ة  

ليم الفني التعليم حق لكل مواردا وهو إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانويةا وتلتزم الدولة بتشــــــــــــــجيك التع - 84
والتقني والتدريل المهنيا وتكفل توفير التعليم الجامعي المســــــــــــــتقل المجاني وفًقا لمعايير الجودة العالميةا ومنها 

وحرية البح  العلمي وتشـــــجيك ماســـــســـــات ا واللغة  ميداتدريس مناه  حقوق اإلنســـــانا وتكفل تنمية بفاءات المعل
العرهيةا والترهية الدينيةا والتاريخ الورني مواد أســــــــــــاســــــــــــية في التعليما وتعمل الجامعات على تدريس مواد حقوق 

 .مد الدستور  25-19اإلنسانا وتلتزم بوضك خ ة للقماء على األمية الهجائية والرقمية بيد الموارنيد بالمواد 

% 39,7مقارنة بــــــــــــــــــــــــــــ  2013/2014% عام  48,3نسبة اإلناث الملتحقات بالدراسات العليا  بلغت - 85
% مقارنة  40نســــبة  2016/2017ا وهلغت مشــــاربة المرأة في المنل والبعثات الدراســــية عام 2000/2001عام

عام  % 23,8 ـمقارنة ب 2016/2017% عام  35,2ا واإلعارة خارج الدولة نسبة 2013/2014% عام  13 بـ
 .2017% عام  30,7إلى  2006% عام 37,3ا بما انخفمت نسبة األمية بيد اإلناث مد2013/2014

تتيل المدارس فرص متســـــاوية للذبور واإلناث للمشـــــاربة في األنشـــــ ة واأللعاق الرياضـــــية والترهية  - 86
ى توفير فرص علمية باإلضــافة إل ابلية للبنات في بافة التخصــصــات 39البدنيةا بما يةفل األزهر الشــريف 

 والكليات التابعة لها. بالجامعةللفتاة األزهرية بالبعثات التعليمية الخارجيةا والتعييد بالمناصل الييادية 

تنفيــذ العــديــد مد الــدورات التــدريبيــة والقوافــل التعليميــة لرفك بفــاءة الفتيــات ومحو أميتهد خــاصــــــــــــــة  - 87
لفتيات مد أجل دعمهد وتشـــجيعهد على المشـــاربة في األنشـــ ة بالمنارق الريفيةا وتوفير المنل الرياضـــية ل

ســــواء على  اوالبرونزية والفمــــيةواأللعاق الرياضــــيةا وهالفعل حصــــدت الفتيات العديد مد الميداليات الذهبية 
 .المستوى العالمي أو اإلقليمي أو المحلى

البح  العلمي بتشــةيل ورني مســ ول  تم إنشــاء اللجنة القومية للمرأة في العلم والتكنولوجيا في وزارة - 88
عد تمــميد مفهوم النوع االجتماعي في خ ة الدولة للبح  العلمي والتكنولوجيا. تمــمد عمل اللجنة برنام  

في التعليم قبل الجامعي  جيةلجذق الفتيات وتشــــــــجيعهد على االنخراط في التخصــــــــصــــــــات العلمية والتكنولو 
ني للمرأة العرهية في العلوم والتكنولوجياا والموقك اإللكتروني للمرأة والجامعيا وبذا الشـــــــــــــبةة والموقك اإللكترو 

 في العلم والتكنولوجياا ويقدم الموقك عدة بيانات عد المرأة المصرية في هذا المجال.

يعمـــل المجلس القومي للمرأة على إعـــداد اقترار بمشـــــــــــــروع قـــانون لمحو األميـــةا يتمـــــــــــــمد عـــدد  - 89
شةيل إرار جديد لجهود محو األميةا وذلل مد خالل لجنة مشةلة برئاسة رئيسة التعديالت الماسسية لت مد

 المجلسا وعموية وزراء التنمية المحليةا والترهية والتعليما والتمامدا ورئيس الهي ة العامة لمحو األمية.

 
 الحا ية عشر: العمل الما ة  

مســـــــــاو  للرجلا وتلتزم الدولة بموجل الدســـــــــتور تتمتك المرأة المصـــــــــرية بالحق في العمل على نحو  - 90
ا 12ا 9بتحقيق تكافا الفرص بيد جميك الموارنيدا وتلتزم الدولة بتوفير خدمات التيميد االجتماعي بالمواد 

 مد الدستور . 17ا 14

والذت  –أحوال العامليد في الق اع الخاص  2003لســـــــنة  12ينظم العمل في مصـــــــر القانون رقم  - 91
بشين ق اع  1991لسنة  203وما لم يرد بشين  نف في القانون رقم  - خاًصا لتشغيل النساء تممد فصاًل 

ضـــــــــــــد المرأةا  يزا وال يوجد بيت منها أت تمي2016لســـــــــــــنة  81األعمال العاما وقانون الخدمة المدنية رقم 
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قوقها المادية وحقوق تكفل هذه القوانيد حقوًقا للمرأة مثل إجازة الوضـــــــكا و جازات رعاية ال فل مك حفن ح بل
 الترقي واألقدمية في العمل.

كما يةفل قانون الخدمة المدنية للمرأة الحق في الحصـــول على إجازة وضـــك لمدة أرهعة أشـــهرا بحد  - 92
أقصــــى ثالث مرات روال مدة حياتها الو يفيةا ويجوز أن تبدأ هذه اإلجازة قبل شــــهر مد الوضــــكا وتخفض 

إجازة لرعاية رفلها  عدمو فة التي ترضـــك رفلها وحتى بلوغ  العاميد. فمـــاًل عدد ســـاعات العمل اليومية لل
لمدة عاميد على األكثر في المرة الواحدة بحد أقصـــى ســـت ســـنوات روال مدة عملهاا وتقوم الجهة الحةومية 
 بســـــــــــداد التيمينات االجتماعية المســـــــــــتحقة عليهاا أو منحها رهك المرتل بحســـــــــــل اختيارها مك االحتفاظ لها

 مد اإلجازة. اتهوحقها في الترقية لحيد عود واالجتماعيةابو يفتها وأقدميتها الو يفيةا والعالوات الدورية 

 2016/2017% في عام 24,1تصــل نســبة المرأة في و ائف اإلدارة العليا في الق اع الحةومي إلى  - 93
 .2018% في يناير  18,1مد إجمالي الو ائف اليياديةا وقد وصلت نسبة الوزيرات بالحةومة إلى 

تقـدم نظم التـيمينـات االجتمـاعيـة مزايـا تـيمينيـة في حـاالت التقـاعـدا والعجزا والوفـاة حيـ  تشـــــــــــــير  - 94
% والمشــــتربات 60,6أن نســــبة مشــــاربة المرأة في التيمينات االجتماعية تصــــل إلى  2017إحصــــاءات عام 

 %.57التيميد الصحي تصل إلى  في

 س الق مي للمرأة بش ي تعزيز فر  العمل للمرأةجه   الحك مة والمجل - 95

حدى المشـــــــروعات الصـــــــغيرة إملَنل إلقامة مشـــــــروعات إنتاجية تنموية: حي  يتم منل المرأة الريفية  • 
العائد المادت التي تتناســـــــــــــل مك  روي المجتمك والبي ة المحي ة بهدي توفير الحد األدنى  ذات
أقساطا  ىللمساهمة في الحد مد الفقر والب الةا وتسديد قيمة المشروع علالمعيشة لها وألسرتها  مد

  386553287مبلغ ب 2017حتى  2008وهلغ إجمالي قيمة المبالغ المنصـــــــــــــرفة خالل الفترة مد 
   سيدة.247759جني  استفادت من  ب

ت المرأة والصـــندوق دورة تدريبية بالتعاون مك مربز تنمية مهارا 25عقد مربز الدراســـات الورنية عدد  • 
اإلنمائي للمرأةا بهدي نشــــر ثقافة مبدأ تكافا الفرص بيد الشــــربات الخاصــــة والمصــــانكا واســــتهدفت 

 .الخاصة صانكالدورات العامليد مد مختلف الو ائف اإلدارية العليا ببعض الشربات والبنو  والم

قرار وزير القوى العاملة وحدة لتكافا الفرص في دواويد المحافظاتا بما صــــــــدر  27إنشــــــــاء عدد  • 
بتشـــــــــــةيل وحدة لتحقيق المســـــــــــاواة بيد الجنســـــــــــيد في مجال العمل و عداد دليل تدريبي حول النوع 

 االجتماعي والتنمية المستدامة.

في الق ــاع الخــاص في الصـــــــــــــنــاعــات التحويليــة ونشــــــــــــــاط التعليم  2018بلغ عــدد العــامالت في  • 
را بما بلغ عدد المعينات مد اإلناث في الق اع مد الذبو  1377471مد اإلناث مقابل  289505
 196128مد ذوات االحتياجات الخاصــــــــةا وهلغ عدد المســــــــجالت  1606منهد  66363الخاص 

 الخاصة. حتياجاتمد ذوات اال 3753منهد 

ت بهدي تخفيف األعباء الملقاة  إنشــاء مراكز لخدمة المرأة العاملة: وهي مراكز إنتاجية خدمية ُأنشــ • 
تق المرأة ومعاونتها مد أجل التوفيق بيد مس وليتها تجاه عملها وأسرتها. يقوم المربز بتلبية على عا

إنتــاج وهيك  الجــاهزةامجموعــة مد الخــدمــات التي تحتــاجهــا المرأة العــاملــة مثــل: الوجبــات الغــذائيــة 
لمدرهات المالبس الجاهزةا غســـــــــيل المالبس والمفروشـــــــــات وبيها يلًياا توفير العامالت المعاونات ا
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على نظــافــة المنــازلا رعــايــة األرفــال والمســـــــــــــنيد نظير أجور منــاســـــــــــــبــة. تنتشـــــــــــــر هــذه المراكز 
  وحدة اســـــــــتفاد 41  مربًزاا بها عدد ب39محافظة على مســـــــــتوى الجمهورية ويبلغ عددها ب 22 في

   مستفيدة.1855235عدد ب 31/12/2017حتى  2008منها خالل الفترة مد 

 ويهدي البرنام  إلى مةافحة الفقر ورفك مســـتوى معيشـــة األســـرةا فمـــاًل عد برنام  األســـر المنتجة: • 
تعظيم االستفادة مد المهارات الحرفية واليدوية التي تشتهر بها بعض أقاليم مصر الجغرافية مد خالل 

 .منتجاتمربز تدريل على مستوى محافظات مصرا وتنظم الوزارة معارأ لتسويق هذه ال 34000

المشــروعات االقتصــادية المتنااية الصــغر مد خالل صــندوق التنمية المحلية التابك  تمويل عدد مد • 
  29500%ا بما تم توفير ب58للوزارةا لتمةيد المرأة اقتصــــــادًياا بلغت نســــــبة اســــــتفادة المرأة منها 

فرصـــــــــة عمل للشـــــــــباق إلقامة المشـــــــــروعات متنااية الصـــــــــغرا والصـــــــــغيرةا والمتوســـــــــ ة بتكلفة 
التابك للوزارة بتمويل مد البنو  المصـــــــــــــريةا  “مشـــــــــــــروعل”مد خالل برنام   مليار جني  1,152

 % للمرأة.50هذه المشروعات نسبة  يخصف مد

فتاة مد خالل جهاز تنمية المشــروعات المتوســ ة والصــغيرة ومتنااية الصــغر التابك  4383تدريل  • 
 للوزارةا على برام  ريادة األعمال.

للمرأة الجهات الورنية لوضــــــك قمــــــايا المرأة في قائمة أولوياتها حي   2017حفز تخصــــــيف عام  • 
مد خالل جهاز تنمية المشــــــروعات الصــــــغيرة  -بلغت نســــــبة تمويل المشــــــروعات الصــــــغيرة للمرأة 

% خالل عام 20مقارنة بنســـــــبة  2017% عام 49 - والمتوســـــــ ة ومتنااية الصـــــــغر التابك للوزارة
ت المرأة بمحافظتي الوادت الجديد وأســـــيوط ما يتراور بيد نســـــبة تمويل مشـــــروعا غتا بما بل2016
 % مد إجمالي التمويل. 58-68

مليون جني ا لتدريل شــــــــــــباق  66إنشــــــــــــاء مراكز تدريل بالشــــــــــــراكة مك الق اع الخاص بتكلفة قدرها  • 
 .الخريجيد مد الجنسيد على األعمال الفندقيةا مك منحهم أجر مناسل مقابل التدريل وشهادة معتمدة

تنفيذ برنام  المشــروعات الصــغيرة ومتنااية الصــغر ببشــائر الخير : الذت يهدي إلى إقراأ المرأة  • 
 عامالت. 5إلى  1المعيلة في المشروعات متنااية الصغر التي تتراور العمالة فيها مد 

شــــــغيل بيد بل الجهات المعنية التي تهدي إلى تدريل وت “التدريل مد أجل التشــــــغيل”إبرام اتفاقية  • 
 شباق مد الجنسيد في بافة محافظات مصر للتشغيل فالمصانك والشربات.

 في صعيد مصر. “تنمية المهارات الحرفية وتحسيد الوضك االقتصادت للمرأة وأسرها”تنفيذ مشروع  • 

تنفيذ مبادرة "كمبيوتر لكل بيت" والتي ضــــــــمت عدد مد الشــــــــربات الصــــــــغيرة والمتوســــــــ ة لدعمها  • 
اإلسةندرية ا  - بورسعيد – دمياط – الغرهية – الدقهلية – أسيوط – هي بأسوان   محافظات7ب في

ســـــــــــــاهمت هذه المبادرة في تدريل عدد مد الفتيات في المحافظات المســـــــــــــتهدفة وهناء قدراتهدا 
 عمل. رصةللحصول على ف

ات المصــرية لدعم القدرات اإلنتاجية والتســوييية للمرأة في المحافظ “منت  ريف مصــر”تنفيذ مشــروع  • 
 بشةل عاما وتلل المشهورة منها بزراعة النخيل ومنتجات  تحديًدا.
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بالتعاون بيد المجلس القومي للمرأة  “تنمية المهارات الحرفية للمرأة في صـــعيد مصـــر”تنفيذ مشـــروع  • 
مك الجهاز التنفيذت لمشـــــــــــــروعات التنمية الريفية الشـــــــــــــاملة ومعهد ســـــــــــــيام اإلي اليا اســـــــــــــتهدي 

 اتسيدة استفدن مد عقد دورات تدريبية في مجاالت محو األميةا التوعية األساسيةا المهار  9000
د واألغنام والحري اليدوية المتخصـــــــصـــــــةا و دارة المشـــــــروعاتا وتشـــــــمل مشـــــــروعات ترهية الدواج

 سيدة. 200مليون جنية بقروأ دوارة لعدد  2والتصنيك. تم في إرار المشروع صري مبلغ 

للمرأة الريفيةا الذت يســـــتهدي تقديم  “بناء مرونة نظم األمد الغذائي بصـــــعيد مصـــــر”تنفيذ مشـــــروع  • 
 روأ عينية.يليات للتصدت لظاهرة التغيرات المناخيةا بما يقوم المشروع بمنل ق

تجارة  - تنفيذ برنام  ببنت مصـــــــــــــر  الذت يســـــــــــــتهدي تقديم قروأ للمرأة المعيلة لترهية الدواجد • 
 الخيارة وهيك المالبس. - الخمار والفاكهة

إنشـــــــــــــاء مربز لتنمية مهارات المرأة قام بتنفيذ عدة برام  لرفك المهارات الييادية واإلداريةا وتنمية  • 
دورة تدريبية اســــــــتفاد منها  160ة العاملة ومو في الدولة: بتنفيذ ما يزيد على الموارد البشــــــــرية للمرأ 

 سيدة. 3600

دورة تدريبية  110إرالق برنام  التمةيد االقتصـــــــــادت للمرأة على المشـــــــــروعات الصـــــــــغيرة: بتنفيذ  • 
 مستفيد/مستفيدة. 2300استفاد منها 

بالشـــــراكة مك منظمة اليونســـــةو ومايةروســـــوفت برنام  تدريل الشـــــباق حديثي التخرج بتمويل ذاتي  • 
 مستفيد/مستفيدة. 2720دورة تدريبية استهدفت  140ووزارتي االتصاالت واإلنتاج الحرهيا بتنفيذ 

 مستفيد/مستفيدة. 7000تقديم استشارات ودراسات جدوىا استفاد منها ما يزيد عد  • 

 فيد/مستفيدة.مست 2400تنظيم معارأ داخل مصر وخارجهاا استفاد منها  • 

بتعاون المجلس القومي للمرأة مك المســ ولية  “ريادة األعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات”برنام   • 
  شـــاق مد الجنســـيد بهدي تيهيلهم 17000المجتمعية بشـــربة مايةروســـوفت اســـتفاد مد البرنام  ب

خالل  مدتمعيةا بما تم ورفك قدراتهم في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات لحل المشةالت المج
متدرهة نفذن أفمـــــــــل ت بيقات إليةترونية ذبيةا وتم منحهد جائزة  20البرنام  تنظيم احتفالية لعدد 

وبذا التعاون مك شـــــــربة مايةروســـــــوفت  ا“مســـــــاعدة أهالي المفقوديد وأرفال الشـــــــوارع”عد ت بيق 
 “Aspire Khan”روني والبريد المصـــــرت وشـــــربة أرامةس للتنســـــيق مد أجل تدشـــــيد الموقك اإللكت

 الذى يعمل على تسويق منتجات السيدات إلكترونًيا.

توقيك بروتوبول تعاون مك وزارة التجارة والصـــــــناعة واالســـــــتثمار بمجلس التدريل الصـــــــناعي  مد أجل  • 
 البرنام  القومي للتدريل مد”وضــــــك برنام  للحد مد ب الة المرأة وتمةينها اقتصــــــادًياا مد خالل تنفيذ 

الباحثات عد العملا  اإلناثا لتنمية المهارات الفنية والمهنية والسـلوبية لخمسـيد الًفا مد “لتشـغيلأجل ا
 .لتيهيلهد لشغل مواقك إنتاجية في الق اعات الصناعية واالقتصادية أو دخول مجال العمل الحر

توقيك بروتوبول تعاون مك مجلس الصـــــــــــــناعة للتكنولوجيا واالبتكار بوزارة الصـــــــــــــناعة بهدي رفك  • 
ها على المهارات البي ية مســــــــتوى الحياة االجتماعية واالقتصــــــــادية للمرأة المصــــــــرية مد خالل تدريب

 والحرفية و قامة ورش عمل ودورات تدريبية في هذا المجال.
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بالتعاون مك  “. الق د المصـــــــرت مد الزراعة الى الحصـــــــاد.. دور المرأة المصـــــــرية”تنفيذ مشـــــــروع  • 
مصــــــــــنعي الغزول الرفيعة للق اع الخاصا ومربز بحوث وت وير الق دا والماســــــــــســــــــــات المعنية 

عة والصــــــــــناعةا وبلية الزراعة بجامعة القاهرة[ يهدي المشــــــــــروع إلى إعادة النهمــــــــــة ]وزارتي الزرا 
للق د المصــرت رويل التيلة مد خالل تنفيذ دورات تدريبية واســتشــارات فنية مســتهدًفا فيها  يةالزراع

الغرهية  –بفر الشـــيخ  –الدقهلية  –الرائدات الريفيات بالمحافظات الشـــهيرة بزراعة الق د بالشـــرقية 
البحيرة  لتيهيلهد للييام بدورهد في رفك وعى المزارعات بال رق الســــــــليمة لزراعة وجنى محصــــــــول 

 الق د وبيفية االهتمام ببذوره وتجنل اآلفات.

محافظات  6تنفيذ مشــــروعات اقتصــــادية للمرأة المعيلة مد خالل توقيك بروتوبوالت تعاون مك عدد  • 
شمال سيناء  لمنل قروأ ميسرة للمعيالت  –الغرهية  -الوادت الجديد –األقصر  –سوهاج  –بقنا 

 يةبالقرى األكثر فقًرا إلقامة مشــــــروعات صــــــغيرة ومتنااية الصــــــغرا تنوعت المشــــــروعات بيد التره
الداجنة وترهية المواشــي وماكينات الخيارة ومحالت بيك الخمــار وغيرها مد المشــروعات الصــغيرة 

 المدرة للدخل.

ســــــيدة ســــــورية لتيهيلهد للبدء بمشــــــروعات صــــــغيرة تقام  1085ريات: اســــــتهدي برنام  النازحات الســــــو  • 
متدرهة مد النازحات مد الدول المجاورة إلى 1000بمنازلهدا بما استهدفت المرحلة الثانية مد البرنام  

 . ين%. بمستشار سناء خليل رأى الخارجية في هذا الش 60-40جانل سيدات مصريات بنسبة 

رائدات المســـتقبل الذت أرلقت  ماســـســـة ســـاويرس بالشـــراكة مك الســـفارة : “ياتنســـاء مصـــر ”مشـــروع  • 
امرأة وفتاة مهمشـــــــة مد األحياء  450الفرنســـــــية بالقاهرة والمجلس مســـــــتهدًفا خلق فرص عمل لعدد 

 الفقيرة بالقاهرة.

ألمم هي ة ا -في إرار الشـــراكة مك الصـــندوق االجتماعي للتنمية : “قرية واحدة منت  واحد”مشـــروع  • 
المتحدة للمســاواة بيد الجنســيدا يهدي المشــروع إلى رفك إنتاجية ودخل النســاء العامالت لحســابهد 

 دالخاص وتشـــــــــجيك المشـــــــــروعات الجديدة الناجحة وتحســـــــــيد بي ة العمل في تلل التجمعات وتكوي
هك قرى تكتالت تساهم بدورها في زيادة الييمة للصناعات المختلفةا تم تنفيذ أرهعة مشروعات في أر 

 ومنارق ريفية وت وير المنت  المشهور في هذه المنارق.

لتوعية المرأة والمجتمك  “ســــــــــــاندى بلد  بقوة بةرة الخير جايلل”حملة ل رق األبواق تحت شــــــــــــعار  • 
تتخذه الدولة مد قرارات لتصـــحيل المســـار االقتصـــادت في مصـــرا نجحت الحملة في الوصـــول  بما

 قرية. 393امرأة وفتاة في  71,527إلى 

  دورة 52تنفيذ برنام  تدريبي في مجال ريادة األعمال وتيهيل المرأة لدخول ســـــــــــــوق العملا بعقد ب • 
  ســـــــــــيدةا لتدريبهد على بيفية البدء 1836تدريبية على مســـــــــــتوى مراكز المحافظات اســـــــــــتهدفت ب

 مشروعات صغيرةا و كسابهد مهارات حرفية على بعض الصناعات البي ية واليدوية. في

وذلل مد خالل توقيك  ا“تحقيق العدالة االجتماعية مد خالل التمةيد االقتصـــــــادت للمرأة ”مشـــــــروع  • 
بروتوبول تعاون مك ســـــفارة جمهورية الصـــــيد الشـــــعبية بهدي تحســـــيد الوضـــــك االقتصـــــادت للمرأة 
المصــرية وضــمان مشــاربتها في تنمية مجتمعاتهاا مد خالل إيجاد فرص مدرة للدخل للمرأة المعيلة 

 و كسابهد مهارات في مجال الخيارة وصناعة منتجات النخيل والنسي . لفقيرةوا
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مشــــروع تدريل المرأة و عدادها لســــوق العمل: بالتعاون مك وزارة التمــــامد االجتماعي والجمعيات األهليةا  • 
 .فتاة بمرحلة تجريبية إلكسابهد المهارات الم لوهة لسوق العمل 450استهدي المشروع تدريل 

 
 الثانية عشر: الوحة ما ةال  

أكد الدســــتور المصــــرت على حق المرأة في الرعاية الصــــحيةا والبي ةا والغذاءا والمســــةد الصــــحيا  - 96
وحماية الريفا ورفك مســــــتوى معيشــــــة ســــــةان ا وحمايتهم مد المخارر البي يةا والحق في المســــــةد المالئما 

 مد الدستور . 79ا 78ا 59ا 46ا 41ا 29-27ا 18ا 17ا 14-8واألمد الصحي بالمواد 

تســعى الدولة الى زيادة مخصــصــات اإلنفاق الحةومي على ق اع الصــحةا وتعزيز دور الجمعيات  - 98
األهلية ومنظمات المجتمك المدني في توعية المرأة بصــــــحتها وصــــــحة أبناءها ربًقاا فمــــــاًل عد العمل على 

 فقًرا. شدد في المنارق النائية واألزيادة عدد الوحدات الصحية واألرباء المتخصصيد مد الجنسي

 التدابير والسياسات التي تم اتخاذها مد أجل تحسيد الرعاية الصحية الموجهة للمرأة وال فل: - 98

  .2010-2000إعالن العقد الثاني لحماية ال فل المصرت ب • 

بتنســــــــيق العمل في الخ ة ا ويقوم 2018وضــــــــك اســــــــتراتيجية قومية لحماية ال فولة واألمومة عام  • 
 التنفيذية بيد األرراي المعنية.

 تشةيل اللجنة الفنية االستشارية العليا لوفيات األمهات برئاسة وزير الصحة والسةان. • 

الفحف ال بي للراغبيد في الزواج للتحقق مد خلوهما مد األمراأ التي تاثر على حياة أو صحة  • 
 إلبرام عقد الزواج.كل منهما أو على صحة نسلهما بشرط 

م التزام الحةومة المصـــــــرية ببرام  الرعاية الصـــــــحيةا والصـــــــحة اإلنجابية إلى انخفاأ ملحوظ  •  ُترجل
 2017والدة حيــة عــام  100,000حــالــة وفــاة لكــل  43,6معــدل وفيــات األمهــات حيــ  بلغــت  في

 .2005والدة حية في عام  100,000حالة وفاة لكل  63 مقارنة بـ

%عام 70الســـــةاني الصـــــحي أن نســـــبة التغ ية الواســـــعة لخدمات رعاية الحمل بلغت  أكد المســـــل • 
% مد الوالدات تتم بمســــــــــــاعدة مقدم 91,5ا بما أن 2014% في عام 90,3ا وارتفعت إلى 2005

 .2014خدمة ُمدَرق عام 

ا 2014ا 2005% في عامي 59ثبات معدالت اســـتخدام وســـائل تنظيم األســـرة حي  بلغت النســـبة  • 
وهو ما تعمل علي  الحةومة المصرية حالًيا جاهدة مد أجل تحسيد خدمات تنظيم األسرة وت ويرها 

 وزيادة معدالت استخدامها.

جهود الحةومةا والمجلس القومي للمرأةا والجهات الغير حةومية لتوعية المرأة بالخدمات الصــــــــــحية  - 99
 ووسائل الوقاية مد األمراأ:

 وذلل مد خالل التدابير الحةومية اآلتية: ااية األم أثناء الحملتوفير خدمات رع • 

 o .الفحف ال بي والمعملي خمس مرات على األقل خالل فترة الحمل 

 o الفوليل عالج حاالت األنيميا و ع اء جرعات عالجية ووقائية مد الحديد وحمض. 
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 o حالة. التعري على حاالت الحمل الخ را وتقديم الرعاية المناسبة لكل 

 o .تقديم المشورة الالزمة في مجال التغذية واالستعداد للوالدة اآلمنة 

 o  تقديم المشــــــورة الالزمة عد أهمية تنظيم األســــــرة وبيفية الحصــــــول على الخدمة
 بعد الوالدة.

 o  توفير خــدمــات رعــايــة األم وال فــل للمنــارق المحرومــة والعشـــــــــــــوائيــة مد خالل
 العيادات المتنقلة.

 o خدمات التوليد اآلمنة مد خالل إعداد برتوبوالت موحدة على النحو اآلتي توفير: 

للتعامل مك حاالت الوالدة المحولة للمســـــــــتشـــــــــفيات وتدريل أخصـــــــــائي     
النســــــاء والوالدة ونواق األقســــــام على خدمات التوليد العاجلة باســــــتخدام 

 بروتوبوالت العالج الموحدة؛

واســـــــــــــتخدامها في تدريل الممرضــــــــــــــات مك تزويدهد للوالدة ال بيعية     
بمعدات الوالدة ل بيعية بشــــن ة الوالدة  واألدوات والمســــتلزمات الالزمة 

 لهذا الغرأ.

 .ت وير أقسام النساء والتوليد في المستشفيات العامة والمربزية وتوفير التجهيزات الم لوهة لتسهيل العمل • 

شـــــــهور  على أعمال الوالدة ال بيعيةا ومنحهد  5ت لمدة بالتوســـــــك في تدريل الممرضـــــــات المولدا • 
ترخيف لمزاولــة مهنــة التوليــد بعــد اجتيــاز البرنــام  التــدريبي العملي وذلــل بغرأ إحالل القــابالت 

 بالممرضات المدرهات.

رائدة يالي  6التعاون بيد وزارة الصحة والصندوق االجتماعي للتنمية والمجتمك المدني لتعييد عدد  • 
ريفية يتم تدريبهد بمعرفة وزارة الصـــــــحة والســـــــةان على نشـــــــر الوعي الصـــــــحي لدى أفراد المجتمك 

خدمات صــحة األم وال فل بهدي النهوأ بصــحة المرأة وتم ضــمهد في اتحادات نوعية على  عد
 المحافظات لتعزيز وضعهد. ستوى م

مجالس محلية  لتصـــحيل  –لس شـــعبية قد ندوات تثييفية بالتعاون مك قيادات المجتمك المدني بمجا • 
 المفاايم الخار ة ورفك الوعي بشين صحة المرأة.

 مد خالل ربيبات متخصصات في 0808880800تفعيل الخط الساخد لمشورة الصحة اإلنجابية  • 
 تنظيم األسرة للرد على االستفسارات أو أت شةاوى بخصوص تقديم الخدمة أو استخدام الوسائل.

لرائدات الريفيات مد خالل تحدي  منه  الرائدات الريفيات ليشـــــمل الرســـــائل الصـــــحية تفعيل دور ا • 
مليون زيارة منزلية شـــهرًيا للســـيدات  1,5الخاصـــة لصـــحة األســـرة بةل وتدريبهد علي ا وتنفيذ عدد 

 تألف ندوة تثييفية شـــــــــــهرًياً  في الوحدات الصـــــــــــحية للمنتفعا 40ســـــــــــد اإلنجاقا وتنفيذ عدد  في
 ل الوحدات الصحية.بالخدمة داخ

تنشــــــــيط لجان متابعة وفيات األمهات بالمســــــــتشــــــــفيات لمراجعة أســــــــباق الوفاة والتيكد مد ســــــــالمة  • 
 اإلجراءات في التعامل مك الحاالت وتشمل:



 CEDAW/C/EGY/8-10 

 

42/57 20-05921 

 

 o  تشـــةيل لجان األمومة اآلمنة على المســـتوى المربزت لمتابعة نظام رصـــد وفيات
ذة جامعييد وأخصــــائي النســــاء األمهات ونتائ  العملا وتمــــم هذه اللجنة أســــات

والتوليد بوزارة الصحة والق اعات المختلفة التي يرتبط عملها باستراتيجية خفض 
 وفيات األمهات.

 o .التبليغ عد حاالت وفيات األمهات أثناء الحمل أو الوالدة أو النفاس 

 o  التقصي الميداني لجميك حاالت وفيات األمهات للوصول إلى األسباق المباشرة
التقصـــــــــــــي على لجان األمومة اآلمنة  -وغير المباشـــــــــــــرة للوفاة وعرأ نتائ  

بالمحافظات لمتابعة أســـــــــــــباق الوفاة واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتفادى حدوث 
توفير األدوية  – يتدريل الفريق الصـــــــــــــح –حاالت مماثلة بتوفير الدم الالزم 

 ... الخ  متابعة العيادات الخاصة –والمستلزمات 

 o ط خدمات رعاية األم أثناء فترة النفاس ومتابعة األم والوليد و جراء الفحوص تنشي
الالزمة لهما و ع اء األم المغذيات المةملة و ع اء الوليد الجرعة الصـــــــــــــفرية 

 رعم شلل األرفال وأخذ عينة دم لفحف هرمون الغدة الدرقية. مد

 o ر مك التوعية تشـــــــجيك األم على الرضـــــــاعة ال بيعية الم لقة لمدة ســـــــتة أشـــــــه
شهور. واالستمرار في الرضاعة ال بيعية حتى  6بودخال األغذية التكميلية بعد 

 بلوا ال فل عام  الثاني.

 o سنوات . 5-3تقديم المشورة والمساعدة على المباعدة بيد فترات الحمل ب 

 o تقديم الرعاية الالزمة ل م مد خالل الزيارات المنزلية التي تقوم بها الممرضـــات 
 والرائدات والمثقفات الصحيات وتحويل األم لتلقى خدمات تنظيم األسرة.

تقوم الحةومة بجهود مةثفة لتعريف المرأة بالخدمات الســــــــةانية والتنمية مد خالل عدد مد الوزارات  • 
 والجهات الحةومية وغير الحةومية وفيما يلي نستعرأ بعض تلل الجهود:

o  التي تهدي إلى االرتقاء بنوعية حياة 2030-2015القومية للســةان وضــك االســتراتيجية :
الموارد المصــرت مد خالل خفض معدالت الزيادة الســةانية إلحداث التوازن المفقود بيد 

 معدالت النمو االقتصادت ومعدالت النمو السةاني.

o 2015 تقديم خدمات الخط الســــــــــاخد لإلدمان بلغت أعداد اإلناث المســــــــــتفيدات من  لعام 
 مستفيدة. 3706يزيد عد  ما

o  ا أصـــدرت الدولة قانون التيميد الصـــحي الشـــامل رقم والذت تمـــمد  2018لســـنة  2أيمـــً
خدمات صحية للمرأة وحصولها على الرعاية الصحية بالمجان في حالة عدم قدرتها على 

 تحمل نفقات العالج.

o  إجراء أحادي  بيد المرأة يســـــــــــتقل مةتل شـــــــــــةاوى المرأة بالمجلس الشـــــــــــاكيات مد خالل
 واألخصائية االجتماعية بيساليل علمية ونفسية متخصصة.

o .إرالق حمالت توعية بالكشف المبةر عد سرران الثدت 
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o .إرالق حمالت توعية بهدي حماية المرأة مد العادات والممارسات الصحية المارة 

o يجــــة الظروي البي يــــة رفك الوعي العــــام للمرأة بــــاألمراأ التي يمةد أن تصـــــــــــــيبهــــا نت
 والمجتمعية المحي ة بها.

o  إرالق حمالت توعية لدعم صـــــــــــــحة المرأة والتغذية الجيدة والحقوق اإلنجابية مد خالل
 مراكز الشباق بالمحافظات والنوادت النسائية.

o .التواصل مك وزارة الصحة مد أجل تقديم خدمات الصحة اإلنجابية 

o  بهدي إنشـاء ملف ربي لكل سـيدة وفًقا لب اقة الرقم القومي  “ملف صـحي لكل سـيدة”تبنى مبادرة
 .يدون في  أنواع الخدمات الصحية التي تلقتها لمتابعة حالتها الصحية على مدار حياتها

o  بالتعاون مك ماســـســـة مصـــر الخير  “ســـي”المشـــاربة في برنام  مصـــر خالية مد فيروس
 “% مد الســــــةان1بد ســــــي إلى خفض انتشــــــار التهاق الك”بهدي تحقيق الهدي الورني 

 .2030ربًقا الستراتيجية مصر 

o تنفيذ قوافل ربية على مستوى المحافظات في مختلف التخصصات ولقاءات توعوية صحية. 

o  إرالق ق اع السةان وتنظيم األسرة التابك لوزارة الصحة لحمالت تنشي ية لتنظيم األسرة
د محافظات الجمهوريةا وتتمــــــمد في عدد م 2018والصــــــحة اإلنجابية على مدار عام 

تقديم خدمات تنظيم األســــــــــــرة والصــــــــــــحة اإلنجابية وصــــــــــــري األدوية بالمجان مد خالل 
الحمـرية والمسـتشـفيات العامة والمربزية ومراكز رعاية  راكزالعيادات الثابتة والمتنقلة والم

 األمومة وال فولة.

o  وذلل لرفك  ااألحياء بالمدارسرفك القدرات الماســــســــية لمعلمي مناه  الصــــحةا والعلوما و
 الوعي بيهمية الحفاظ على صحة األسرة.

 
 الثالثة عشر: الحياة االقتوا ية واالجتماعية الما ة  

تلتزم الدولة بموجل الدســـــــــــــتور بتحقيق تكافا الفرص بيد جميك الموارنيدا وتوفير خدمات التيميد  - 100
ماســـــســـــات الدولة اكتشـــــاي الموهوهيد رياضـــــًيا ورعايتهم االجتماعيا وممارســـــة الرياضـــــة حق للجميك وعلى 

 الدستور . 84ا 17ا 14ا 12ا 9واتخاذ التدابير لتشجيك ممارسة الرياضة بالمواد 

للمرأة ذات اإلعفاءات المــريبية ل عباء العائلية على  2005لســنة  91ضــمد قانون المــرائل رقم  - 101
 الذت بان قائًما مد قبل في قانون المرائل السابق.حد سواء مك الرجل بعد أن تمت إزالة التمييز 

 جهود الحةومة والمجلس القومي للمرأة والمجتمك المدني: - 102

إرالق الييادة السياسية لحملة السجون بال غارميد أو غارماتا وعقد المجلس حمالت بالمحافظات  • 
للتوعية بمخارر الشـــــــــــــيل والكمبيالةا فمـــــــــــــاًل للتوعية بيهمية تقليل النفقات في الزواجا وندوات 

 قـدتقــديم بـدائـل لعقوهـة الحبس في حـاالت الغــارمـات واســـــــــــــتبــدالهــا بـيداء الخــدمـات العــامـةا وع عد
 اجتماعات مك أعماء بمجلس النواق والقماء ل رر عقوهات بديلة.
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رفك الوعي  عقد ندوات توعية مد خالل مةتل شــــــــــةاوى المرأة المربزت وفروع  بالمحافظات بهدي • 
سيدةا بما تم عقد ندوات نفذتها فروع المجلس بالمحافظات  245329القانوني للمرأة استهدفت عدد 

 جبهدي تثييف النســـــــــــاء في المجتمعات المحلية في مجال التوعية بيهمية تعليم الفتيات واســـــــــــتخرا
 سيدة. 689,212األوراق الثبوتية وغيرها مد القمايا االجتماعية استهدفت عدد 

وزارة التجارة والصناعة: يقوم جهاز المشروعات الصغيرة التابك للوزارة بتمويل المشروعات الصغيرة  • 
ا بشـــــروط ميســـــرةا ويدعم القدرات التســـــوييية والتصـــــديرية مد خالل إقامة المعارأ  ويوفر قروضـــــً

 والتسويق الجماعي للمشروعات دون تمييز بيد اإلناث والذبور.

ا ونشــر الثقافة المالية للمرأة ورالبات المدارس والجامعاتا ورفك نســل االدخارا زيادة الوعى المالي • 
 2030وتشــــجيك ريادة األعمالا وزيادة نســــبة الشــــمول المالي بمعيار قومي في ضــــوء اســــتراتيجية 

 نواتللمرأةا ورفك معدالت حصــــــول المرأة على الخدمات المالية وخاصــــــة المصــــــرفية عد رريق الق
وتوفيرها بجودة وأســعار مناســبة وشــروط تشــجيعيةا العمل على رفك نســل اســتخدام  المالية الرســمية

المرأة للخدمات المالية مد خالل وضــــــــك يلية تســــــــتخدم فيها وســــــــائل التكنولوجيا الحديثة لتســــــــويق 
 للمرأة الخدمات المالية وتســـــــــهيل الوصـــــــــول إليها مد خالل توقيك مذبرة تفاهم بيد المجلس القومي 

 ت.والبنل المربز 

ــالقرى األكثر فقًرا  •  مشـــــــــــــروع اإلقراأ واالدخــار: يهــدي إلى توســـــــــــــيك ن ــاق اإلقراأ واالدخــار ب
والمحرومة مد الخدمات مد خالل اســـــــــــــتخدام مدخرات مجموعات مد ســـــــــــــيدات المجتمك المحلى 
واستخدامها بقروأ دوارة بسي ةا ويعمل المشروع على بناء قدرات تلل المجموعات لتعزيز عملية 

الدوارا و قامة روابط مك الماســســات المالية الرســمية بالتعاون مك هي ة بيرا وتم  دخارواالالقروأ 
 تنفيذ المشروع في محافظات بني سويف والمنيا وأسيوط.

وثيقة أمان: أرلقت الحةومة المصـــرية وثيقة تيميد على الحياة تحت مســـمى وثيقة أمان خالل عام  • 
  ســـــيدة مد الســـــيدات المعيالت األكثر 50 000ًنا لعدد بالمرأة المصـــــرية تم تخصـــــيف وثائق مجا

 احتياًجا.

اســتخراج ب اقات الرقم القومي للســيدات غير القادرات في القرى والنجوع حتى يتمةد مد الحصــول  • 
مليون ب اقة  3على القروأ المصــرفيةا وأت شــةل مد أشــةال االئتمان الماليا تم اســتخراج عدد 

 خالل فترة التقرير.

لتعاون مك المراكز البحثية إلعداد الدراســـــات واألبحاث الخاصـــــة بتمةيد المرأة اقتصـــــادًيا إلجراء البحوث ا • 
 .والدراسات والمسور الميدانيةا و عداد إرار لسياسات وخ ط داعمة للمرأة في مجال التمةيد االقتصادت

 دور الجامعات المصرية في التمةيد االقتصادت: - 103

قانونية األســـــاســـــية حول الحقوق والواجبات في ضـــــوء الدســـــتور والقوانيد المصـــــريةا نشـــــر الثقافة ال • 
خالل تنظيم مربز الدراســـــات وهحوث حقوق اإلنســـــان بالجامعة لحمالت منها: حمل  اســـــتخراج  مد

األوراق الثبوتية لســـــــــاق ات القيدا حملة توعية بقانون األحوال الشـــــــــخصـــــــــيةا ومســـــــــاعدة الحاالت 
ا والتوعية بالمشــــــــــاكل “أصــــــــــدقاء معهد األورام”لغير قادرة عد رريق مبادرة وعائالتها ا رضــــــــــيةالم
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الصــــحية المرتب ة بســــد التغيير والوقاية مد هشــــاشــــة العظاما التوعية باالكتشــــاي المبةر وأخ ار 
 سرران الجهاز التناسليا التوعية بيد عامالت المصانك بيهمية الفحف الذاتي للثدت.

بناء شــــراكة بيد المجلس القومي للمرأة ومنظمات المجتمك ”تمك المدني إنشــــاء منتدى منظمات المج • 
المدني مد أجل بناء رؤى مشــــــــترب  وتفاعل ماثر لصــــــــالل تمةيد المرأة في الحياة العامة واالرتقاء 

 وتعزيز دورها في المجتمك المدني. “بيوضاعها في بافة المجاالت

االجتماعية والترويحية واأللعاق الرياضــية والحياة الثقافية دون تشــار  المرأة المصــرية في األنشــ ة  - 104
ا  تمييز بينها وهيد الرجلا وتشــــــــار  في جميك األندية الرياضــــــــية واالجتماعية والثقافيةا بل وتشــــــــار  أيمــــــــً

والمراكز الترفيهية والرياضــية  ألنديةبعض الحاالت بفاعلية في مجالس إدارات هذه األنديةا حي  تنتشــر ا في
لخاصة بالنساء في القرى تحت مسمى "األندية النسائية" و "مراكز تنمية المرأة الريفية" لتشجيك مشاربة المرأة ا

 في المنارق الريفية.

تشــار  المرأة المصــرية في الب والت الرياضــية على المســتوى الورني واإلقليمي والدوليا فحصــلت  - 105
والدراجاتا ورفك األثقالا وتنس ال اولةا واالســــةواشا والكيل  على ب والت دولية في الســــباحةا والتايةوندوا

مســتجيبة للنوعا تهدي لدعم أنشــ ة  ابوبســينلا والكرة ال ائرة. إنشــاء إدارة متخصــصــة لرياضــة المرأة ميزانيته
 رياضة المرأة في االتحادات واألندية الرياضية المنتشرة بمحافظات الجمهورية.

  % مد إجمـــالي القروأ 42,3ب 2015منور لهد قروأ في عـــام بلغـــت نســـــــــــــبـــة اإلنـــاث الم - 106
  %ا ونسبة القروأ الممنوحة 16,4الممنوحةا ونسبة القروأ الممنوحة لإلناث إلقامة مشروعات صغيرة ب

%ا بما زادت نســــــــبة النســــــــاء الالئي يحملد 22,7% ا بوجمالي 3,6إلقامة مشــــــــروعات متنااية الصــــــــغر ب
 .2017% في عام 27إلى  2015% في عام 9بنكية مد  ساباتح

%  46إلى  2015% عام 23زادت نســبة الشــربات الصــغيرة والمتوســ ة المخصــصــة للنســاء مد  - 107
% عام 45ا وزادت نســــبة قروأ تمويل المشــــروعات متنااية الصــــغر المخصــــصــــة للنســــاء مد 2018عام 

ا وهلغ عدد المستفيديد %30ا بما وصلت نسبة المستثمرات في البورصة إلى 2018% عام 69إلى  2015
 .2018% منهم نساء حتى عام 70الصغيرة والمتوس ة ثالثة مالييدا  مشروعاتمد ال

مليون فرد ا  10 -مليون أســــرة  2,25% مد برام  الحماية االجتماعية ب 89تســــتفيد المرأة بنســــبة  - 108
مليون امرأة  38ماًل عد استفادة % خالل برنام  التكافل والكرامةا ف235كما زادت نسبة التحويالت النقدية 

 مد دعم التمويد والخبز والدقيق.

 
 الرابعة عشر: المرأة الريفية الما ة  

أقر الدســــــتور الحق في تحســــــيد نوعية الحياة لجميك الموارنيد وهتحقيق العدالة االجتماعية وتوفير  - 109
%ا بما تتيل 25المجالس المحلية بنســـــبة ســـــبل التكافل االجتماعيا وتخصـــــيف رهك عدد المقاعد للمرأة في 

ودعم الدســــتور مشــــاربة  تعييداالحةومة للمرأة في الريف المشــــاربة بعمــــو في المجالس المحلية التنفيذية بال
 مد الدستور . 180ا 78ا 8المرأة الريفية في وضك خ ط التنمية على المستوى المحلى بالمواد 

شـــــــــرائل النســـــــــاء الالتي يق د البي ة الريفية والصـــــــــحراوية والتي تمـــــــــم يتســـــــــك مفهوم المرأة الريفية ليشـــــــــمل  - 110
 .2017% مد سةان مصر ربًقا لتعداد 27,8قرية مصرية بتوابعهاا وتقدر تلل الشرائل السةانية بما يعادل   4625ب
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عمالة النســــــاء يتربز نشــــــاط المرأة الريفية في عدد معيد مد الق اعات االقتصــــــاديةا إالا أن أغلبية  - 111
% مد إجمالي عمالة المرأة الريفية عام 53,8الريفيات تتربز في ق اع الزراعة وصيد األسما  بنسبة حوالي 

المختلفةا بما يشـاربد في مراحل  عيةا وتتميز الزراعة في مصـر بمشـاربة المرأة في أغلل المهام الزرا 2017
% للرجال في الريف 7,1% مقابل18,8نساء الريفيات نحو اإلنتاج الزراعي بةافة أنواع ا وتبلغ نسبة ب الة ال

 .2017لعام 

وتقوم الحةومة بمســــاندة المرأة الريفية مد خالل برنام  قومي تنموت يشــــمل تقديم القروأ الميســــرة  - 112
عد رريق صـــــــندوق التنمية المحلية التمويليا وتوفير التدريل والمســـــــاعدة الفنية التي تحتاجها المشـــــــروعات 

صـــــادية والحرفية الصـــــغيرة والمتنااية الصـــــغرا وبذلل توفير فرص جديدة للتســـــويق لمســـــاعدة المرأة في االقت
 مد خالل المعارأ واألسواق المحلية والخارجيةا وتنفيذ برنام  خاص لتنمية المرأة الريفية. تهاتسويق منتجا

مرأة بصــعيد مصــرا وتيســير إرالق مشــروع تنمية المهارات الحرفيةا وتعزيز الوضــك االقتصــادت لل - 113
إجراءات الحصـــــــــول على القروأ الميســـــــــرة إلقامة مشـــــــــروعات حرفية المتمثلة في أعمال الغزل والنســـــــــي ا 

 والحيوانية. زراعيةوالفخارا والخزيا والسعفا وجريد النخيلا واألعمال الغذائية التي تتصل بالمنتجات ال

يات والماسسات األهلية على مستوى المحافظات تختف إنشاء لجان للمرأة باالتحاد اإلقليمي للجمع - 114
بالتيكيد على أخذ شـــــــــــــ ون المرأة في االعتبار عند التخ يط للتنمية المحليةا ومتابعة هذا المجهود مد خالل 

 اتحادات نوعية بةل محافظة للجمعيات النسائية.

رائدة ريفية للييام بزيارات منزلية   14000قامت وزارة الصــحة بتفعيل دور الرائدات الريفيات وعددهم ب - 115
للســيدات وعقد ندوات تثييفية داخل وخارج الوحدات الصــحية للتوعية بموضــوعات تنظيم األســرة وأهمية المباعدة 
بيد الوالدات ومردود ذلل على صـــــحة األم وال فل وتيثيره على خفض وفيات األمهات واألرفال وبذلل للتوعية 

ية الوالدة في الماســـســـات الصـــحية بواســـ ة فريق صـــحي مدرق وبذلل للتوعية عد الحمل والحمل الخ ر وأهم
بموضوعات النوع االجتماعي واألدوار االجتماعية والفرق بيد الجنس والنوع والتمييز والعنف ضد المرأة وأشةال  

دات بتنفيذ حي  تقوم الرائ العنف البدني والنفســــــــــي واالقتصــــــــــادت وغيره  –المبةر  الزواج –مثل بختان اإلناث 
 .ألف  ندوة تثييفية داخل الوحدات الصحية 500مليون   زيارة منزلية سنوًيا وحوالي ب 1,5حوالي ب

 كما تقوم الحةومة بما يلي: - 116

 .حمالت إذباء الوعي الصحي بوسائل تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية والتي يتم تنفيذها بالقرى والنجوع • 

  عيادة متنقلة مجهزة بتوصـــيل خدمات تنظيم األســـرة والصـــحة اإلنجابية مجاًنا 520بقيام أكثر مد  • 
لالماكد العشـــــــــــــوائيةا والنائيةا والمحرومة مد الخدمة مك مراعاة الف ات الفقيرةا واألولى بالرعاية 

 لتحقيق التغ ية الصحية الشاملة.

 860036مقارنة  138643عدد  2019-2018بلغت أعداد المنتفعات بالعيادات المتنقلة في عام  • 
قافلة ربية مقارنة  789عدد  2019-2018ا بما بلغت أعداد القوافل ال بية عام 2015في عام 

 .2015-2014في  589

  وحدة ثابتة على مســـــــــــــتوى 5350تقديم خدمات تنظيم األســـــــــــــرة والصـــــــــــــحة اإلنجابية مجاًنا في ب • 
 شفيات العامة والمربزية.الجمهورية بوحدات الرعاية الصحة األولية والمست
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تنفيذ مبادرة الييادة الســياســية بشــين صــحة المرأة مد خالل تقديم الخدمات التالية: التوعية الصــحية  • 
الســــــةر ا وقياس الوزنا  –ا فحف األمراأ غير الســــــارية بالمــــــغط “مبادرة مائة مليون صــــــحة”

ة بوجمالي مســـــــــتهدي ســـــــــنة أو مد تظهر عليهم أعراأ الخ ور  35فحف الثدت للســـــــــيدات فوق 
  .8597528ب

 :يوم لتمةيد المرأة الريفية 17جهود المجلس القومي للمرأة بالتعاون مك الجهات المعنية بورالق حملة  - 117

مد خالل  2012-2007مشـــاربة المرأة الريفية في جهود التخ يط لبرام  الخ ة القومية الخمســـية  • 
خ ة  27مم المتحدة للســــةانا وأســــفر عد صــــياغة مشــــروع نفذه المجلس بالتعاون مك صــــندوق األ

محـــافظـــة تمثـــل في مجملهـــا الخ ـــة القوميـــة للنهوأ بـــالمرأة والتي تم إدمـــاجهـــا  27تنمويـــة لعـــدد 
القومية الخمســـــيةا وقد عةســـــت الخ ط المحلية االحتياجات الفعلية للمرأة الريفيةا ودلات   ةالخ في

د المســتوى القاعدت حتى المســتوى المربزتا وأهمية هذه التجرهة على أهمية التخ يط بالمشــاربة م
 األخذ بمفهوم الالمربزية وتمةيد الييادات المحلية مد المشاربة في اتخاذ القرار.

إقامة عدد مد معارأ ل عمال اليدوية والحرفية للمرأة المصـــــــــــــرية بمقر األمانة العامة للمجلسا  • 
لدعم الصــــــناعة الورنية و حياء  “بنت بلد شــــــجك منتجات ”وبذا فروع  بالمحافظات تحت شــــــعار 

 الحري التراثية.

لرفك مهارات الرائدات الريفياتا  “التمةيد االقتصادت للمرأة مد أجل دعم الصناعة الورنية”مشروع  • 
والمزارعات والمزارعيد باألســـــــــــاليل الحديثة لجمك وحصـــــــــــاد الق د رويل التيلةا وفتل مجال عمل 

 مـلا ذلـل بـاإلضــــــــــــــافـة إلى إعـداد بوادر مد الرائـدات الريفيـات للعللرائـدات بمرشــــــــــــــدات زراعيـات
 كمرشدات زراعيات في المستقبل تحت مظلة وزارة الزراعة.

تنمية القرى األكثر احتياًجا: ييتي هذا المشـــــــروع في إرار جهود المجلس للمشـــــــاربة في المشـــــــروع  • 
ريق التنســــــــــــيق مك الوزارات عد ر “االســــــــــــتهداي الجغرافي للفقر”القومي الذى ينفذ تحت شــــــــــــعار 

والجهات التي ســــــتنفذ مشــــــروعات تنموية بهذه القرىا وتنفيًذا لتوجيهات رئيس المجلسا تم تشــــــةيل 
خاصـــــــــــــة قامت باختيار عدد مد القرى جاء في مقدمتها قرية بنى رور مربز ملوت بمحافظة  جنةل

يتم في إرار  تس الذالمنياا وقرية الحســـــــامدة مربز رما بمحافظة ســـــــوهاج بنموذج لنشـــــــاط المجل
عملية التنســــــيق وصــــــواًل إلى رفك مســــــتوى الحياة بهذه القرىا وقد قام المجلس بمرحلة أولى بعملية 

 للقرية األولى لتحديد االحتياجات الفعلية لهذه القرية. شاملمسل 

لتحســـــــــــــيد ت وير المنتجــات الحرفيــة للمرأة مد خالل مربز تنميــة مهــارات المرأة التــابك للمجلسا  • 
الجودةا وفتل أســـواق داخلية وخارجية لصـــاحبات المشـــروعات الصـــغيرة ومتنااية الصـــغرا لدراســـة 
وتقييم جودة منتجاتهد ومشــــةالت التســــويق التي تواجهدا بهدي البدء في وضــــك إرار عمل لتنفيذ 

 تسهم في تحسيد الجودة. ش ةأن

فيات في مجال األحوال الشـــــــــخصـــــــــية والعنف عقد دورات تدريبية لرفك الوعي القانوني للرائدات الري • 
 رائدة ريفية. 500دورة بمحافظات الجمهورية استهدفت عدد  20ضد المرأة بتنفيذ عدد 
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على إنشـــــــاء  اتهأنشـــــــي المجلس في بافة محافظات مصـــــــر مربًزا لتدريل المرأة الريفية وتنمية مهارا • 
األخذ في االعتبار اإلمةانيات البي ية  و دارة مشـــروعات صـــغيرة ربًقا للظروي المحلية الســـائدةا مك

 والمادية المتاحة والتيكيد على استخدام التقنيات المالءمة للمجتمك المحلى.

 :  نادى بهدي2551تعزيز وت وير دور نوادت المرأة المنتشرة بريف مصر بجميك المحافظات عددهم ب • 

o خالت التنموية ورهط التنمية رفك معدالت االســــتخدام لوســــائل تنظيم األســــرة مد خالل التد
 السةانية مك المشروعات التي تدعم المرأة وتعمل على زيادة دخل األسرة.

o .عقد ندوات للتوعية داخل النوادت 

o  التنســـــــــــيق بيد الوزارات والهي ات التي تعمل في مجال التنمية البشـــــــــــرية بهدي تحســـــــــــيد
تنمية المرأة اقتصـــــــــادًيا  -الخصـــــــــائف الســـــــــةانية عد رريق بمحو األمية وتعليم الكبار 

 وثقافًيا وسياسًيا لخلق فرص عمل مناسبة لها .

o التنسيق مك الجمعيات األهلية والصندوق االجتماعي للتنمية لتوفير قروأ ومشروعات صغيرة. 

o .تنظيم معارأ لعرأ منتجات نوادت المرأة والتسويق لها 

o دت للعنف بيشةال .التوعية في إكساق المرأة المهارات الحياتية والتص 

o  تم تدريل مشــــرفات نوادت المرأة ومســــ ولي اإلعالم على األنشــــ ة الغير تقليدية لتوصــــيل
 الرسائل الصحية.

o  عقد ندوات إعالمية لرفك الوعي لدى أفراد المجتمك بخ ورة المشـــــــــةلة الســـــــــةانية ونشـــــــــر
دات وتبنى مفهوم المعلومات عد خدمات ووســــائل تنظيم األســــرة وأهمية المباعدة بيد الوال

 األسرة الصغيرة.

بالتعاون مك المجلس في توسيك نشاط االدخار للمرأة الريفيةا ومشروعاتهاا وأعداد  “هي ة بير”دور  - 118
 المستفيديد منها:

ا بعد اتخاذ مصـــــــــــــر خ وات لت بيق 2009بدأت هي ة بير بالعمل على هذا المشـــــــــــــروع منذ عام  • 
ا في تيســـــــــــــير تشـــــــــــــةيــل وتنفيــذ المجموعــات نموذج االدخــار واإلقراأا ويتمثــ ل دور الهي ــة تنفيــذيــً

 االدخارية على األرأ في القرى والمراكز.

يعمل المجلس على اقترار تعميم وت وير هذا النموذج مد خالل توقيك مذبرة تفاهم بين  وهيد البنل  • 
 المربزت المصرت تحييًقا للشمول المالي للمرأة.

ـــــــــــــــــــ ووفقا لبنود البروتوبول •  تبنى مشــــــروع يهدي إلى رفك نســــــل االدخار ”ا الهدي الثاني المعنى بـ
ــــــــــــــــــ “وتشـــــجيك ريادة األعمال رفك معدالت حصـــــول المرأة على الخدمات ”ا والهدي الرابك المعني بـ

ا وهخاصـــــة المصـــــرفية مد خالل وضـــــك يلية تســـــتخدم وســـــائل التكنولوجيا الحديثة لتســـــويق “المالية
 المالية وتسهيل الوصول إليها وتبسيط وتذليل العيبات التي تواج  استخدامها. ماتالخد

يعمل حالًيا المجلس والبنل المربزت المصـــــــــــرت مك هي ة بير الدولية وهنل االســـــــــــةندرية وشـــــــــــربة  • 
فودافون على اســــــــتحداث نموذج جديد لمشــــــــروع االدخار واإلقراأ ودراســــــــة ســــــــبل تنفيذه وت ويره 
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يشـــــــــمل الرقمنة واســـــــــتخدام المحافلن االلكترونية لمجموعات مد الســـــــــيدات بهدي كمرحلة تجريبيةا 
 االدخار عليهد. عمليةتيسير 

 
 الخامسة عشر: التشريعات الما ة  

بشـــــينها الى ما ورد بالتقرير الســـــابق لمصـــــرا ونمـــــيف أن الدســـــتور الحالي وتعديالت  يابد  نحيل 
المســـــاواة بيد الحقوق والواجبات دون تمييز في جميك الحقوق المدنية والســـــياســـــاة واالقتصـــــادية واالجتماعية 

  .53ا 11والثقافية بالمادة 

 اليات الورنية الحةومية والمســـــتقلة المعنيةتقوم الحةومة مد خالل لجنة اإلصـــــالر التشـــــريعي واآل - 119
فيها المجلس القومي للمرأة بمواجهة الظواهر االجتماعية والممارســـات الســـلبية والتمييزية إلعداد الدراســـات  بما

العمل على تنفيذ برام  وســـــياســـــات  ديالقانونية والبحوث االجتماعية والمســـــور االقتصـــــادية واإلحصـــــائية به
فمـــــال عد أهداي  احقيق أهداي االســـــتراتيجيات الورنية المعتمدة والســـــالف اإلشـــــارة اليهاوالخ ط الالزمة لت

 التنمية المستدامة وتقوم هذه المواجهة على المحاور اآلتية:

مراجعة وتنيية التشـــريعات مد أية نصـــوص تشـــةل أو تثير ممارســـات تمييزية ضـــد المرأة وذلل بما  • 
عداد مشــروعات القوانيد الجديدة الالزمة للتعديالت الدســتورية يتفق والنصــوص الدســتورية الجديدة و  

 مثل قانون مجلس النواق واإلدارة المحلية ومجلس الشيوخ.

مواجهة الظواهر الســـلبية والممارســـات االجتماعية التمييزيةا بصـــفة خاصـــة صـــور وأشـــةال االتجار  • 
احيا وبذلل محو أمية المرأة لخفض بالبشر ومنها ما يتعلق بزواج الصفقة والقاصرات والزواج السي

نســــبها الى أدنى مســــتوى وتعزيز وعيها بحقوقها وواجباتها وســــندها القانوني مد أجل إثبات هويتهاا 
وبذا في مجال األحوال األسرية والشخصيةا مد خالل االلتزام بتنفيذ البرام  الموضوعية والجداول 

 اليها.الزمنية المقررة باالستراتيجيات سالفة اإلشارة 

 
 السا سة عشر: الزواج والحياة العائلية الما ة  

تســــــتند القوانيد المنظمة للعالقات األســــــرية في الزواج وال الق والحمــــــانة والميراث إلى الشــــــريعة  - 120
اإلســــالمية بالنســــبة للمســــلميدا وهالنســــبة للمصــــرييد مد المســــيحييد واليهود تســــتند الى التشــــريعات المنظمة 

 مد الدستور . 3ا 2صيةا وش ونهم الدينية بالمادة ألحوالهم الشخ

ا فال يبرم عقد الزواج إالا برضـــــــــاء الزوجة  7بإن عقد الزواجا عقد رضـــــــــائي قوام  اإليجاق والقبول - 112
فســـخ العقدا فمـــاًل عد عدم جواز توثيق عقد زواج لمد لم يبلغ مد الجنســـيد ثماني عشـــرة ســـنة ميالدية  و ال

 عقد.كاملة وقت إنشاء ال

يلتزم الرجل وفًقا ألحةام لشـــــريعة اإلســـــالمية والقانون المصـــــرت بتقديم مهر وهدية للزوجة عند ابرام  - 122
عقـد الزواجا بمـا أنـ  مةلف بتوفير منزل مجهز وماثـ  للزوجيـةا واإلنفـاق عليهـا روال اســـــــــــــتمرار الزوجية 

ويســـــتمر في اإلنفاق عليها  داقهاماخر صـــــكانت عاملة أو لها دخلا وعند ال الق يلتزم بين يادت إليها  ولو
 خالل فترة العدة.

__________ 

 .19/10/1998جلسة  –أحوال شخصية  –ق  64لسنة  194رعد رقم   7ب 
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يجوز للمرأة اللجوء للقمـــاء ب لل الت ليق لتوافر أًيا مد أســـباب  المقررة قانوًناا وذلل دون المســـاس  - 123
ر بحقوقها المالية باملة؛ وهي ماخر صــــــــداقهاا ونفقة الزوجية خالل فترة العدةا فمــــــــاًل عد نفقة المتعة  وُتقدا

وفًقا لحالة الم لق المالية واالجتماعية ومدة  يدبما ال يقل عد قيمة نفقة الزوجية لمدة ســــــنتيد بحد أدنىا وتز 
 الزواج و روي ال الق وذلل رضاًء أو قماًء.

كما أن  في حالة بغمها للحياة الزوجية فلها حق رلل الت ليق خلًعا مقابل التنازل عد حقوقها المالية  - 124
ا عد األعباء المالية التي تحملها الرجل عند الزواج منها والســــــابق اإلشــــــارة إليهاا ال شــــــرعية ورد المهر تعويمــــــً

 .لل عد علي  بيت رريق مد ررق ال عد قابلويةون الحةم بالخلك الصادر مد محةمة أول درجة باًتا غير 

ســــد الحمــــانةا وللصــــغار  عاًماا ثم يخير الصــــغار بعد 15ل م حق حمــــانة األرفال حتى ســــد  - 125
البقاء مك األم باختيارهم حتى زواج البنت و نهاء الولد لتعليم ا وذلل في إرار الحرص على مراعاة المصلحة 
الفمــــلى للصــــغار ويةلف الرجل بتوفير مســــةد مالئم للحاضــــنة واألرفال واإلنفاق على الصــــغار نفقة باملة 

لولـد تعليمـ  بمـا يلتزم بـيجر حمــــــــــــــانـةا وأجر الخـادم بمســـــــــــــةدا مـيكـل وملبس  لحيد زواج البنـت و نهـاء ا
 توافرت شرور ا ومصاريف التعليم. إذا

للمرأة حقوًقا  2019الســـــــــــنة  219المعدل بالقانون رقم  1943لســـــــــــنة  77كفل قانون المواري  رقم  - 126
لنظر إلى واجبات مالية في الميراث استناًدا إلى أحةام الشريعةا على أساس مد العدل واإلنصاي والموازنة با

قرابتها للمتوفىا فتتســــــــاوى  درجةالمرأة والتزامات الرجل مد أعباء ماليةا فحدد نصــــــــيبها في الميراث حســــــــل 
أنصـــــبة الرجل مك المرأة في بعض الحاالتا ويزيد نصـــــيل المرأة على نصـــــيل الرجل في أكثر مد عشـــــريد 

ســـالمية والقانون المصـــرت يةفالن حقوًقا للمرأة حالةا وقد ترث األنثى وال يرث الذبرا وعلى ذلل فالشـــريعة اإل
 أكثر مما ورد في االتفاقية.

 
 ضد المرأة العنف  

تممد الدستور المصرت ألول مرة إلزام الدولة بحماية المرأة مد أشةال العنفا وبفل لها التوفيق بيد  - 127
 . 11 ة والمســــــــــنة واألكثر احتياًجا بمادةواجبات األســــــــــرة ومت لبات العمل وتوفير الرعاية والحماية للمرأة المعيل

التقرير نفاًذا ألحةام هذه المادة والسابق اإلشارة  يهاصدرت عدة قوانيد وأحةام قمائية خالل الفترة التي يغ  كما
 .مد التقرير 12ا وفى التعليق على المادة 24ا 23ا 16ا 15اليها بالرد على التوصيات أرقام 

ألف ســـيدة تعرضـــد  206إلى أن نحو  2015المجلس القومي للمرأة عام  كشـــف المســـل الذى أجراه  - 128
لمخارر بالحمل خالل العام الســـــابق للمســـــل مد جراء عنف الزوجا وترتفك نســـــل اإلجهاأ أو إنجاق رفل 

% على التوالي ا 36,6% مقابل  40,1ميت بيد النساء المعنفات مقارنة بالنساء الالئي ال يتعرضد للعنف ب
معدالت إنجاق رفل ناقف الوزن بيد النســـاء المعنفات مقارنة بالنســـاء الالئي ال يتعرضـــد للعنف كما ترتفك 

% على التوالي ا وأخيرا فون  تشـــــــير الدراســـــــات إلى أن تصـــــــل التكلفة اإلجمالية للعنف القائم 5,3% ا 7,3ب
جميك حوادث العنف ما اســـــتمر نفس المعدل ل إذامليون جني  مصـــــرت ســـــنوًياا  15مليار و 6على النوع إلى 

 . 8بعلى يد الزوج أو الخ يل في العام الماضي

االســـــتراتيجية الورنية لمناهمـــــة العنف ضـــــد المرأة: توافقت الجهود جميعها في أهمية إعداد وتنفيذ  - 129
اســـــتراتيجية ورنية للقمـــــاء على بافة أشـــــةال العنف ضـــــد المرأة وقد تم إعداد االســـــتراتيجية القومية لمةافحة 

__________ 

 .2015للمرأة وجهاز التعب ة العامة واإلحصاء الدراسة االقتصادية لتقدير تكلفة العنف القائم على النوعا المجلس القومي   8ب 
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ارةا واألزهرا والكنيسةا وز  11مد خالل منه  تشاربي تكاملي بالتعاون مك  2020-2015العنف ضد المرأة 
وممثلي المجتمك المــدنيا مد خالل توقيك بروتوبوالت ومــذبرات تفــاهم بيد المجلس القومي للمرأة والجهــات 

لمناهمة بافة أشةال العنف ضد  2020المعنية لتنفيذ خ ط العمل السنوية التي تم االتفاق عليها حتى عام 
 المرأة والفتاة.

 ورنية لمةافحة العنف أرهعة محاور هي:تمم االستراتيجية ال - 130

: وتتمثل في زيادة الوعي العام مد خالل برام  التدريل والتوعية واإلعالم ووســائل االتصــال الوقاية • 
 والتواصل االجتماعي.

: وتتمثل في تعزيز تنفيذ القوانيد مد خالل ت وير يليات التنســــــــــــــيق ونظم اإلحالة وخلق بي ة الحماية • 
 .مناسبة للنساء المعنفات لإلبالا عد حوادث العنف واالستفادة مد الخدمات وهرام  الحماية والمساعدة

 : مد خالل تقديم الخدمات للنساء والفتيات المعنفات.التدخالت • 

: مد خالل االســـــــــــــتفــادة مد التجــارق الــدوليــة في مجــال تقــديم خــدمــات الرعــايـة ونيــةالمالحقــة القــان • 
 والحماية لمحايا العنف بتنفيذ زيارات ميدانية إلى البلدان ذات أفمل الممارسات وقصف النجار.

 
 الحك مية الجه    

 وزارة الداخلية: - 131

 “ارة متابعة جرائم العنف ضـــد المرأة إد”بونشـــاء  2013لســـنة  2285صـــدور قرار وزير الداخلية رقم  • 
تتبك ق اع حقوق اإلنســان لمــمان اتخاذ بافة اإلجراءات القانونية والدعم النفســي والمجتمعي الالزم 

 للمجني عليها.

التي أرلقها  2030-2015المشــــاربة في وضــــك االســــتراتيجية الورنية لمةافحة العنف ضــــد المرأة  • 
والمشــــاربة مك وزارة الصــــحة والســــةان بالتعاون مك صــــندوق األمم المتحدة المجلس القومي للمرأةا 

 نوعللســةان في وضــك الدليل اإلرشــادت والبروتوبول ال بي للتعامل مك ضــحايا العنف القائم على ال
 االجتماعي بما فيها العنف الجنسي.

وال فولـة لتقــديم الـدعم  توقيك بروتوبول تعــاون مك المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي ل مومـة • 
للســـــيدات المعنفات واألرفالا وعقد برام  تدريبية وتوعوية بهدي تمةيد المرأة مد ممارســـــة حقوقها 

 وصون حريتهاا واستخراج ب اقات الرقم القومي لغير القادرات على مستوى الجمهورية.

ة جرائم العنف ضــــد باســــتحداث أقســــام لمةافح 2014لســــنة  2180صــــدور قرار وزير الداخلية رقم  • 
المرأة بةــافــة مــديريــات األمد الســـــــــــــتكمــال منظومــة الوزارة في مواجهــة الجرائم التي تقك على المرأة 

 والتصدت لها بةل حسم مد خالل:

وضك خ ة مةافحة جرائم العنف ضد المرأة بةافة صورها بالن اق الجغرافي المحدد لمديرية األمدا  • 
 ماعي لهد وضبط مرتكبيها واتخاذ اإلجراءات القانونية حيالها.مةافحة وخاصًة حاالت التعرأ الج

تكثيف التواجد األمني في األماكد المزدحمة ووســـــــــــائل النقل العام واألماكد التي تزداد فيها حاالت  • 
 وهصفة خاصة في االحتفاالت والمهرجانات. االتعرأ للمرأة 
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الهاتفا أو الفاكسا أو الموقك اإللكتروني  إنشـــــــــاء يلية لتلقي الشـــــــــةاوى المتصـــــــــلة بالمرأة عد رريق • 
الخاص بق اع حقوق اإلنسانا و جراء التحريات الالزمة لهاا فماًل عد التواصل المباشر للماب ات 

 .مك المجني عليهد في جرائم التعدت الجنسي العنيفا وتوفير الدعم النفسي والمجتمعي لهد

اإلنســــان على مســــتوى الجمهورية بمتابعة بالغات تكليف رؤســــاء األقســــام والمراكز ووحدات حقوق  • 
 العنف ضد المرأة واستيبال المجني عليهد بمةاتبهم حفاً ا على السرية والخصوصية.

إيفاد العامليد في مجال مةافحة العنف ضـــــــــــــد المرأة إلى عدد مد الدول التي لها تجارق ســـــــــــــابقة  • 
واليات المتحدة األمريةيةا الســـــــــــــويد  لتبادل وناجحة في هذا المجال باإلمارات العرهية المتحدةا ال

 الخبراتا والوقوي على ت ور يليات مواجهة العنف ضد المرأة.

 :جه   وزارة العدل - 132

إنشــاء إدارة للمرأة وال فل بق اع حقوق اإلنســان بوزارة العدلا تمــم اإلدارة العامة لمناهمــة العنف  • 
ذه الظاهرةا لتوفير الحماية القانونية للمرأة الواقك ضــــــد المرأةا بودارة متخصــــــصــــــة معنية بمواجهة ه

 عليها العنف والمالحقة القمائية للجاني.

توقيك بروتوبول تعاون مك المجلس القومي للمرأة في مجال تعديل التشـــــــــــــريعات والقوانيد الالزمة  • 
 لحماية المرأة.

رباء الشـــــــــرعييد وضـــــــــباط الشـــــــــررة تنفيذ برام  تنمية مهارات القمـــــــــاة ووبالء النيابة العامة واأل • 
 مجال مناهمة العنف ضد المرأةا واالتجار بالبشرا وزواج الصفقة. في

 دراسة مقترر المجلس القومي للمرأة حول مشروع قانون بامل لمةافحة العنف ضد المرأة. • 

 إنشاء اإلدارة العامة لمتابعة مةاتل دعم المرأة بالمحاكم االبتدائية. • 

مةتل لتســـوية المنازعات األســـرية على مســـتوى المحافظات بهدي تقديم المشـــورة  170عدد إنشـــاء  • 
 والتسوية الودية للمنازعات األسريةا ونشر الوعي األسرى.

مشروع رفك قدرات مةاتل تسوية المنازعات األسرية: مشروع تنموت ممول مد برنام  األمم المتحدة  • 
الموارنيد مد النسـاء والف ات األكثر احتياًجا في الوصـول لمرفق العدالةا ورفك اإلنمائيا لدعم حق 

و عداد  ألســـــــرةاالوعي القانوني بقمـــــــايا األســـــــرةا و دخال تكنولوجيا المعلومات داخل مقار محاكم ا
الدليل اإلجرائي لمـــــوابط نظر قمـــــايا العنف ضـــــد المرأة بالتعاون مك مةتل األمم المتحدة المعنى 

 ات والجريمة.بالمخدر 

مةاتل المســاعدة القانونية بمحاكم األســرة: إنشــاء مةاتل المســاعدة القانونية بمحاكم األســرة في عام  • 
بالتعاون مك البرنام  اإلنمائي ل مم المتحدة بهدي توفير المشـــــــــــــورة والمســـــــــــــاعدة القانونية  2008

مةتل  34إنشاء  ممية قدراتها. تبمحاكم األسرة بالمجان ودعم مةاتل تسوية المنازعات األسرية وتن
في ســـــــــبك محافظات داخل الجمهورية لتقديم المشـــــــــورة القانونية للمتقاضـــــــــيد أمام محاكم األســـــــــرةا 
والمســــاعدة في اســــتيفاء األوراق واإلجراءات الالزمة قبل رفك الدعوى تيســــيًرا للتقاضــــي وتجنًبا لعدم 
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المســـــاعدة القانونية  قديمبت 2105مةتل حتى . قام ال 9بقبول الدعوى لعدم اســـــتيفاء الشـــــةل القانوني
 . 10بمنازعة مرفوعة مد سيدات 36948منازعة أسريةا منها  49597 في

إنشاء إدارة متخصصة تتبك ق اع المحاكم المتخصصة بديوان عام الوزارة تتولى اإلشراي على هذه  • 
ســــــــرة لدورها الفعال المةاتلا ووضــــــــك الخ ط الالزمة لت ويرها وتعميمها لتشــــــــمل جميك محاكم األ

 تقديم خدمات مجانية لجمهور المتعامليد غير القادريد. في

 :وزارة التضامن - 133

إنشــــاء مراكز اســــتمــــافة وتوجي  المرأة: توفر المشــــورة األســــرية عبر لقاءات شــــخصــــية أو جماعية  • 
وتوفر مةالمات هاتفيةا بما تعمل على عقد جلســات اســتشــارات أســرية وجلســات تصــالل أســرىا  أو

خدمات نفســـية وقانونية للنســـاءا و حالتهد للحصـــول على خدمات صـــحية عند الحاجةا واســـتمـــافة 
تتعرأ ألت نوع مد أنواع العنف واستمافة أرفالها بصحبتهاا وتوفير التدريل والتيهيل  لتيالمرأة ا

لعنف للمييمات بالمربزا و تاحة فرص عمل لهدا ونشـــر الوعي المجتمعي لمناهمـــة بافة أشـــةال ا
والتمييز ضـــــــد المرأة. يبلغ عدد المراكز تســـــــعة مراكز على مســـــــتوى الجمهوريةا اســـــــتفاد منها عدد 

   رفاًل.271  سيدة باإلضافة إلى ب386ب

 إنشاء ماسسات إيوائية ل رفال المحروميد مد الرعاية األسرية لممان التنش ة السليمة لهم. • 

 .ضد المرأة والعمل على إعادة تيهيلهد في المجتمك تخصيف مةاتل متخصصة لمعالجة ضحايا العنف • 

توزيك دليل التعامل مك العنف وتدريل األرباء وتقديم شـــن ة أدوات باملة للتعامل مك العنف لتقديم  • 
 ربيل. 1000الدعم ال بي وتدريل ما يزيد على 

 ابية ومحارهة السلبي منها.لتدعيم الييم والعادات واألعراي االجتماعية اإليج “التنوير”إرالق قوافل  • 

 : قامت الوزارة بجهود التوعية بموضوعات العنف ضد المرأة مد خالل:وزارة الوحة - 134

 عقد لقاءات جماهيرية في المجتمعات المستهدفةا وداخل الوحدات الصحية. • 

الوعي والتروي  االســــتفادة مد مواقك التواصــــل االجتماعي للوصــــول إلى الجمهور المســــتهدي لرفك  • 
لخدمات ووســـائل تنظيم األســـرة والرد على الشـــائعات مد خالل إنشـــاء صـــفحة بحســـبة  على موقك 

 . Facebookالتواصل االجتماعي ب

 إنشاء جروق إعالم تنظيم األسرةا و نشاء موقك خاص بوعالم تنظيم األسرة لنشر الرسائل الصحية. • 

لفتوى االلكترونية بياًنا بمناســـــــبة اليوم العالمي لمناهمـــــــة أصـــــــدر مربز األزهر العالمي للرصـــــــد وا - 135
العنف ضـــــد المرأة دعا في  إلى نبذ بافة أشـــــةال العنف ضـــــد المرأة باعتباره يتنافى مك الشـــــريعة اإلســـــالميةا 

م لًقا ومجرًدا مد أت شرط أو سياقا  اقام األزهر الشريف بتجريم التحرش إشارة أو لفًظا أو فعاًل تجريمً  كما
 بًدا إثم فاعل ا وعدم جواز تبريره بسلو  أو مالبس الفتاه.ما 

__________ 

 .Fatima Khafagy, Thanaa El-Shami, “Evaluation report of access to justice project”, January 2014, p. 3  9ب 

-http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/ourstories/access-to-justice-for-the-vulnerable-in  10ب 

egypt-.html. 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/ourstories/access-to-justice-for-the-vulnerable-in-egypt-.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/ourstories/access-to-justice-for-the-vulnerable-in-egypt-.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/ourstories/access-to-justice-for-the-vulnerable-in-egypt-.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/ourstories/access-to-justice-for-the-vulnerable-in-egypt-.html
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 جه   المجلس الق مي للمرأة لمكافحة ص ر العنف ضد المرأة - 136

في مســتهل عام  2030إصــدار المجلس القومي للمرأة لالســتراتيجية الورنية لتمةيد المرأة المصــرية  • 
المصريةا ووج  باعتبارها وثيقة عمل ل عوام  الذت أعلن  السيد رئيس الجمهورية عاًما للمرأة  2017

التمةيد  تامحاور هي التمةيد الســــــياســــــيا التمةيد االقتصــــــاد 4المقبلة تتكون االســــــتراتيجية مد 
 االجتماعيا والحماية.

وتتمثــل أحـد أهـداي محور الحمــايـة في االســـــــــــــتراتيجيــة القمــــــــــــــاء على  ـاهرة ختــان اإلنـاث وفق  • 
 التالية: الماشرات

 

 ماشرات قياس األثر
الييمة  المرصودة 

 2014في 
المســـــــــتهدي 

 2020في 
المســتهدي 

 2025في 
المســــــــــتهدي 

 2030في 
 55 67 78 92 نسبة السيدات الالتي سبق لهد الزواج الالتي تم ختانهد     

 10 25 40 56 سنة المتوقك ختانهد 16نسبة الفتيات أقل مد 
  

وتوعوية لنشر المعرفة والمعلومات عد تشوي  األعماء التناسلية في جميك إرالق حمالت إعالمية  - 137
ســـــــيدة وفتاة  1155706محافظات مصـــــــر؛ منها على ســـــــبيل المثال حمالت ررق األبواق التي اســـــــتهدفت 

تمـــــــــــــميد  لقرية مد خالل الزيارات الميدانية لهد على مدار الثالث ســـــــــــــنوات األخيرةا مد خال 1384 في
رســـائل التوعية الخاصـــة بخ ورة هذه الممارســـة ويثارها الســـلبية على الفتاة صـــحًيا ونفســـًيا واجتماعًيا في تلل 
الحمالتا فمــاًل عد الموضــوعات األخرى للرســائل التي تناولت موضــوعات مثل العنف ضــد المرأةا وقانون 

 وغيرها مد قمايا المرأة. رأة لماألحوال الشخصيةا والحقوق القانونيةا والمشاربة السياسية ل

تحت رئاســة  2019إنشــاء اللجنة الورنية للقمــاء على تشــوي  األعمــاء التناســلية لإلناث في مايو  - 138
مشــتربة مد المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لل فولة واألمومة و تعمل على توحيد الجهود الرامية إلى 

ناث في مصر مد خالل إعداد خ ة ورنية تنته  منظور تشاربي القماء على تشوي  األعماء التناسلية لإل
متعدد الق اعات ضـــــــــــــمد إرار زمنى وميزانية محددة ومعتمدة على مقومات االســـــــــــــتدامة والتقييم والمتابعة 
ويســــــــتمد بناء الخ ة على أســــــــاس المبادرات والجهود المبذولة في إرار تنفيذ االســــــــتراتيجية الورنية لل فولة 

 ا واالرار االســـتراتيجي الورني للقمـــاء على العنف ضـــد األرفالا واالســـتراتيجية 2030-2018واألمومة ب
 ا واالستراتيجية الورنية لمناهمة العنف ضد المرأة.2030الورنية لتمةيد المرأة المصرية 

 اعتمدت اللجنة الورنية عند إعداد الخ ة واقترار الســــياســــات العامة لها على دراســــة دقيقة للوضــــك - 139
في مجال  2003الحالي مد حي  الدراســــــــات اإلحصــــــــائية والميدانية والماشــــــــرات والجهود المبذولة منذ عام 

 ختان اإلناث في مصر. ناهمةالدعوة والتوعية والبرام ا والسياساتا والتوجهات االستراتيجية المتعلقة بم

ا وشـــــــــــمل “ميها مد الختاناح”أرلقت اللجنة حملة توعوية بجميك محافظات الجمهورية بهاشـــــــــــتاج  - 140
محافظة على مستوت الجمهوريةا واشتملت أنش ة وفعاليات الحملة خالل الفترة  26الن اق الجغرافي للحملة 

 اللجنةفردا واعتمدت  3364222نشــــــــاط اســــــــتهدي  284ا تنفيذ عدد 2019أغســــــــ س  7 - يونيو 13مد 
يدا مربزتا ويخر محلي على مســـــــــــتوى الورنية عند إعدادها لخ ة العملا على تقســـــــــــيمها لجزئيد رئيســـــــــــي

 المحافظاتا على النحو التالي:
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: النشـــــــــاط المركزي للمجلس الق مي للمرأة وفروعت ولجاي لماية الطف لة للمجلس الق مي ل م مة أوالي   
 والطف لة بالمحافظات

 فرد على النحو التالي: 1084782نشاط المجلس القومي للمرأة  استهدي 

 فرد. 200صحفي لتدشيد الحملة استهدي عقد ماتمر  • 

 رفل . 1500سيدات/ 7500فرد ب 9000قوافل ربية بحي األسمرات استهدفت  3عدد  • 

عقد ماتمر إقليمي حول القمــاء على زواج األرفال وتشــوي  األعمــاء التناســلية لإلناث على مدار  • 
األفريقيا وشـــــــــــــراكة االتحاد فردا بالتعاون مك وزارة الخارجية واالتحاد  1200يوميد اســـــــــــــتهدي 

األوروهيا ومنظمات األمم المتحدةا وهي ة بالن إنترناشــــــــيونال بمصــــــــرا صــــــــدر عد الماتمر نداء 
 فريييا.أللعمل مد أجل القماء على زواج األرفال وتشوي  األعماء التناسلية لإلناث في  لقاهرةا

قايا والراابات وخادمات مد واعظات وزارة األو  65عقد ورشـــــــــــــة عمل تدريبية اســـــــــــــتهدفت عدد  • 
الكنائس بهدي إكســـابهد المهارات الالزمة إلدارة حوارات ومناقشـــات لتثييف الســـيدات حول ممـــار 

 الختان مد خالل الزيارات المنزلية وحمالت ررق األبواق.

تنفيذ قافلة ربية للجنة الصـــــحة والســـــةان التابعة للمجلس القومي للمرأة بمحافظة الغرهية اســـــتهدفت  • 
 رفل . 30رجل/ 10سيدة/ 120فرد ب 160د عد

 فرد. 230عقد عدد ندوة في إرار النشاط الثقافي والفكرت بدار األوهرا المصرية استهدفت  • 

دورات تدريبية بمقر المجلس القومي لل فولة واألمومة بكل دورة اســـــــــــــتغرقت يوميد   4عقد عدد  • 
واألخصـــــــائييد االجتماعييد بمةتل  رجل  مد المحاميد 49ســـــــيدة/ 81فرد ب 130اســـــــتهدفت عدد 

شـــــــــــةاوى المرأةا ومســـــــــــ ولي خط نجدة ال فلا وأعمـــــــــــاء فروع المجلس بمحافظات القاهرة والجيزة 
بهدي التوعية بالنواحي القانونية والتشـــــــــــريعية لختان اإلناثا واإلجراءات الواجل اتخاذها  يةوالقليوه

 حيال تلقي الشةوى.

مد القمــــــاة حول العنف ضــــــد المرأة وختان اإلناثا بهدي  350عقد دورة تدريبية اســــــتهدفت عدد  • 
معرفة اإلرار التشـــريعي لجرائم العنف ضـــد المرأةا والمشـــاكل العملية لتلل لقمـــاياا واألثر النفســـي 

 والصحي واالجتماعي للزواج المبةر وختان اإلناث.

مجلس القومي للمرأة بلغ عدد مشاهدات موضوعات وأخبار حملة احميها مد الختان على صفحة ال • 
مشــــاهدة بما بلغ عدد مشــــاهدات موضــــوعات وأخبار حملة احميها  726000على الفيســــبو  عدد 

 مشاهدة. 347349مد الختان على صفحة المجلس القومي لل فولة واألمومة على الفيسبو  عدد 

 1618ســــــــيدة/ 11813فرد ب 15482محافظة اســــــــتهدفت عدد  26قافلة توعوية في  53تنفيذ عدد  • 
رفل  تم على هامشــــــــــها عقد مســــــــــابقاتا وتوزيك هدايا عينيةا وتنفيذ أنشــــــــــ ة ثقافية  2051رجل/

 ل رفال مد الجنسيد.

 1158رجل/ 2255ســـيدة/ 11284فرد ب 14697محافظة اســـتهدفت عدد  26ندوة في  93تنفيذ عدد  • 
 .ة واالجتماعية للختانرفل  للتوعية بالجوانل ال بية والتشريعيةا واآلثار الصحية والنفسي



 CEDAW/C/EGY/8-10 

 

56/57 20-05921 

 

ندوات بالتعاون مك الهي ة العامة لقصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة المصرية بمحافظة  4عقد عدد  • 
 رفل . 12سيدة/ 141فرد ب 153القاهرة استهدفت عدد 

د دورات تدريبية للرائدات الريفيات بمحافظة الفيوم ضــــــــــــــمد برنام  حقوق األرفال وتمةي 3عقد عدد  • 
  .رجال 16سيدة/ 119فرد ب 135أسرهم بالتعاون مك المجلس القومي لل فولة واألمومة استهدفت عدد 

دورة تدريبية لدوائر دوت بمحافظة الفيوم ضـــــمد برنام  حقوق األرفال وتمةيد أســـــرهم  3تم عقد عدد  • 
 .رجل  16سيدة/ 120فرد ب 136بالتعاون مك المجلس القومي لل فولة واألمومة استهدفت عدد 

محافظة للتدريل على نشــر رســائل حملة احميها مد الختان قبل  26دورة تدريبية في  26عقد عدد  • 
رجل  مد الرائدات  38ســـــــــــــيدة/ 1625فرد ب 1663تنفيذ حمالت ررق األبواق اســـــــــــــتهدفت عدد 

 الريفيات وأعمـــاء لجان الحماية وأعمـــاء فروع المجلس بالمحافظاتا بهدي إكســـاق المتدرهيد/ات
المعاري والمهارات واالتجاهات الالزمة حول ممارســـــــــــــة الختانا وأضـــــــــــــرارهاا لنشـــــــــــــر المعلومات 
الصحيحة للسيداتا ونقلها لغيرهد مد الف ات المستهدفة مد خالل الزيارات المنزلية بخ وة لتغيير 
الســــــلو  في مجال مناهمــــــة ختان اإلناثا واكتســــــاق المهارات الالزمة إلدارة حوارات ومناقشــــــات 

 حول ممار الختان مد خالل الزيارات المنزلية وحمالت ررق األبواق. سيداتتثييف الل

ندوة/عدد  39محافظة بعقد على هامشـــــــــــــها عدد  26حملة ل رق األبواق في عدد  78تنفيذ عدد  • 
 1033934فرد ب 2245522شــــــــــةاوى  اســــــــــتهدفت عدد  5معرأ/اســــــــــتيبال  1قافلة ربية/عدد  4

 .قرية على مستوى محافظات الجمهورية 835وذلل في عدد  ارفل  789542رجل/ 422046سيدة/

قام المجلس القومي للمرأة بوصدار م بوعات لنشر التوعية والمعلومات الصحيحة عد ختان اإلناث  • 
ا “اليوم العالمي لمةافحة الختان”ا “المنظور اإلســـــــــــالمي لقمـــــــــــية مناهمـــــــــــة ختان اإلناث”منها: 

 .“الصحة اإلنجابية”ا “مايا المجتمعيةالشريعة اإلسالمية وهعض الق”

العمل على خفض معدالت العنف ضــــــــد المرأة وتوفير بي ة يمن  لدعم المعنفات و صــــــــالر القوانيد  • 
والتشريعات لتجريم ا بالتنسيق مك جميك أجهزة وماسسات الدولة ومنها المجلس القومي للمرأة الذت 

 نف ومنها:قام باتخاذ خ وات عملية ووضك سياسات لوقف الع

o  إرار  في 2017-2016لعامي  “يوم لمةافحة العنف ضــــــد المرأة  16”تنفيذ أنشــــــ ة بحملة
االحتفال باليوم العالمي للقمـــــــاء على العنف ضـــــــد المرأةا تم تنفيذ مجموعة مد األنشـــــــ ة 
 التوعوية التي هدفت إلى رفك الوعي في المجتمعات المحلية بخ ورة العنف الممارس ضــــــــد

 .ماسسات الدولةا ومنظمات المجتمك المدنيا والمنظمات الدولية ختلفبالتعاون مك مالمرأة 

o  حملــة جمك مليون توقيك لمنــاهمــــــــــــــة العنف: وهي حملــة تبنــاهــا المجلس مد أجــل دعم
 ومساندة المرأة المصرية ضد التحرش الجنسي والوصول إلى مجتمك يمد للمرأة المصرية.

o ف والتحرش: وذلل بالتعاون مك األمم المتحدة للمســاواة بيد مشــروع مدن يمنة خالية مد العن
عدد مد منظمات المجتمك المدني تم تنفيذ المشــــــــروع في ثالث  UN Women الجنســــــــيد

عزهة الهجانة   اســـــــتهدي المشـــــــروع  –إمبابة  –منارق عشـــــــوائية وهى ب منشـــــــية ناصـــــــر 
اء بوادر مجتمعية العامة وال رقات وقام ببن وارعمناهمـــــــــــــة العنف ضـــــــــــــد المرأة في الشـــــــــــــ

الشباق المت وع في المنارق المستهدفةا ليتمةنوا مد رفك وعي المجتمك المحيط بيهمية  مد
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التصـــــــدت للعنف ضـــــــد المرأةا واســـــــتخدم المشـــــــروع ررق جديدة ومبتكرةا حي  اعتمد على 
إلى تحســـــــيد حياة  مشـــــــروعالرياضـــــــة والمســـــــرر التفاعلي والتنمية مد خالل الفد ويهدي ال

 .عد رريق إنشاء أحياء يمنة ومجتمعات خالية مد العنف ضد النساء والفتيات المصرييد

o  إصــــــــــــدار الدليل ال بي للتعامل مك ضــــــــــــحايا العنف القائم على النوع متمــــــــــــمنا العنف
الجنســــــــي: بالتعاون مك وزارة الصــــــــحة والســــــــةان ووزارات العدلا والداخليةا والتمــــــــامد 

 دة ل نش ة السةانية بمصر.االجتماعيا وهدعم مد صندوق األمم المتح

o  مةتل شــــــــةاوى المجلس: يمثل مةتل شــــــــةاوى المرأة حلقة الوصــــــــل بيد المجلس القومي
للمرأة ونســـاء مصـــر ممد يعانيد مد مشـــةالت تتعلق بشـــةل مد أشـــةال التمييز ضـــدهد 

تعرضـــهد ألية ممارســـات تتعارأ ومبدأ المســـاواة وتكافا الفرص الذت يةفل  الدســـتور  أو
 في االتفاقيات الدولية. رالمصريةا وما التزمت ب  مص والقوانيد

 
:  ور الجامعات: تعمل الجامعات الموــرية الحك مية والخاصــة على القضــاء على الظ اهر الســلاية ثانياي   

 التي تهد  لياة المرأة وس متها وكرامتها من خ ل التدابير اآلتية

وحدة لمناهمة العنف والتحرش ضد المرأة بالجامعات  14وحدات العنف ضد المرأة: تم إنشاء عدد  -• 
الخاصــــــة والحةومية لمــــــمان حماية الفتيات داخل المجتمك األكاديميا وتوفير بي ة تعليمية تحظى 

 ل القافيها ال البات بالتقدير واالحترام والمســــاواة. ورش عمل ولقاءات توعي  لمناهمــــ  التحرش ل
 شر ثقافة احترام المرأة.وأعماء هي   التدريسا والعامليدا ون

التوعية اإلعالمية مد خالل الندوات والملصــقات والشــباق المت وع حول تشــديد الرقابة مد الشــررة  • 
 النسائية داخل وسائل المواصالت.

عقد ندوات تتناول قمــــــايا المرأة بيد التقاليد الراكدة والتقاليد الوافدة والصــــــراع في األدوار لدى المرأة  • 
ومشـــةالت ال الق النفســـي بيد الييم واالحتياجاتا ومشـــةالت ال الق الشـــفهي ويثاره على العاملة 

 .أة المرأةا وتجريم العنف المنزلي وت وير الخدمات التعليمية واإلرشادية للمر 

المشاربة في لجنة متابعة االستراتيجية العامة لمواجه  العنف ضد المرأةا عقد ندوات توعية لصغار  • 
 ةال العنف ضد المرأة والتوعية بظاهرة العنف واإليذاء المنزلي.األرباء بيش

 .مقررات دراسية عد موضوع تقبل المرأة بشريل أساسي في المجتمك إضافة • 
 


