
تمكين المرأة فيتمكين المرأة في
مصرمصر

  



الدستور المصري 2014

تضمن دستور ٢٠١٤ مواد للمواطنة والمساواة بين
المواطنين المصريين وتجريم التمييز وهو األمر
الذي ينعكس بصورة مباشرة على وضع المرأة
المصرية فقد نصت المادة االولي من الدستور
علي ان نظام الدولة يقوم علي اساس المواطنة

﴿مواد 9 – 11 – 53 – 88)
 

يتضمن الدستور المصري 2014 20 مادة للمرأة 

احترام - حماية - شمول



المادة 11

تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية وفقا ألحكام الدستور

تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات األسرة
ومتطلبات العمل

تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيال مناسبًا فى المجالس النيابية، على
النحو الذى يحدده القانون وتكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف اإلدارة العليا فى

الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها

توفير الرعاية والحماية لألمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء األشد احتياجًا

 

 

 
 



المجلس القومي للمرأة
تم انشاءه بقرار جمهوري سنة 2000

آلية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية طبقا لقانون تنظيم
عمله  رقم 30 لعام 2018 

 

رئيسة المجلس تتمتع بدرجة وزارية وألول مرة يضم
تشكيل المجلس عام 2016 عضوة من ذوات االعاقة

والمرأة الريفية والمرأة الشابة

تت

دستور 2014

 مادة 93: االتفاقيات الدولية
مادة 214: المجالس القومية والجهات المستقلة

 
 



اختصاصاته

المجلس القومي للمرأة



اإلطار اإلستراتيجي

رؤية مصر 2030
اإلستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030

االستراتيجية الوطنية لمكافحة تشويه األعضاء التناسلية
لإلناث ﴿الختان﴾ 

االستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة
االستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر 

اإلستراتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان في مصر



مصر هي الدولة األولي في العالم التي أطلقت
استراتيجية  وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما

يتوافق أهداف التنمية المستدامة
 

متماشية مع رؤية مصر 2030
 

تم اعتمادها من رئيس الجمهورية واعبرها وثيقة العمل
الرسمية لألعوام القادمة

 
انشاء مرصد المرأة المصرية لمتابعة التقدم المحرز في

اإلستراتيجية 

اإلستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030



nal
sor
ent

 

 

Woman 
Head of 

Economic
court

 

الحمايةالحماية

 

التمكينالتمكين
االجتماعياالجتماعي

التمكينالتمكين
االقتصادياالقتصادي

  

التمكين السياسيالتمكين السياسي
والقيادةوالقيادة

التوعية والتشريعاتالتوعية والتشريعات

اإلستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030



المصدر: وزارة المالية ٢٠٢١

1

2

3

4

مخصصات لبرامج صحة المرأة

202 مليون 

الحماية االجتماعية وبرنامج تكافل وكرامة والمعاشات

19.0 مليار

تأمين صحي للمرأة المعيلة

179.3 مليون

االنفاق علي كافة الخدمات المقدمة للمرأة والرجل سواء

وبدون أي تمييز 

 1837 مليار

مالمح تمويل أجندة
المرأة من الميزانية

العامة للدولة
 



مصر هي الدولة األولى على مستوى العالم التي أصدرت سياسة استجابة سريعة تجاه وضع المرأة 

مصر أول دولة على مستوى العالم تُصدر آلية رصد لإلجراءات التي تتخذها الدولة مستجيبة الحتياجات
المرأة 

أصدر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة تقرير أن
مصر هي الدولة األولى في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا والدول العربية التي تتخذ تدابير

تراعي النوع االجتماعي 

"الجمعية العامة" لألمم المتحدة تعتمد باإلجماع قرار مصري مدعوم من الجزائر والصين والسعودية
وزامبيا بشأن تعزيز االستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير  كوفيد 19على النساء والفتيات . 

 

 

 
 

المرأة وجائحة كوفيد19



Woman National
Security Advisor
to the President

of Egypt
 

 

 

سياسات مستجيبةسياسات مستجيبة
الحتياجات المرأةالحتياجات المرأة

سياسات ماليةسياسات مالية
واقتصاديةواقتصادية

الحماية االجتماعيةالحماية االجتماعية الحماية من العنفالحماية من العنف
ضد المرأةضد المرأة

165165165
سياسة واجراءسياسة واجراءسياسة واجراء

   
202120212021 202020202020 - يناير  - يناير  - يناير  مارس مارس مارس 

 

سياسات داعمةسياسات داعمة
لسوق العمللسوق العمل

المرأة وجائحة كوفيد19



%25 هي نسبة المرأة في المجالس المحلية القادمة طبقاً لدستور 2014 ﴿أعلى حصة
على اإلطالق للمرأة في المجالس المحلية 25٪﴾۔

التعديالت الدستورية لعام 2019: تعديل المادة 102 من الدستور بشأن تخصيص ٪25
من مقاعد البرلمان للمرأة ، وفقا لذلك تم تعديل القانون المنظم لعمل مجلس النواب

رقم 140 لسنة 2020.
مادة 1 من قانون مجلس الشيوخ ينص على تخصيص ليس اقل من 10% من المقاعد

للمرأة، وقد وصلت نسبة تمثيل النساء بمجلس الشيوخ الي 14 % بتعيين السيد
رئيس الجمهورية لعدد 20 سيدة ﴿قانون رقم 141 لسنة 2020 لتنظيم عمل مجلس

الشيوخ ).

التمكين السياسي وتعزيز القيادة

اإلطار التشريعي



قانون اإلستثمار 
تجريم الحرمان من الميراث 

المرأة المعيلة في الضرائب 
قانون الخدمة المدنية وأجازة أمومة 4 شهور بدال من 3 شهور

تعديل اجراءات الدفع االلكتروني
قرار بتمثيل المرأة في مجالس ادارات الشركات المالية غير المصرفية

رفع حظر عمل المرأة ليال وعملها في قطاعات بعينها 

التمكين اإلقتصادي

اإلطار التشريعي



قانون التأمينات اإلجتماعية والمعاشات 
أولوية للمرأة المعيلة في التقديم علي شقق وزارة االسكان 

إعفاء المرأة المعيلة من المصروفات المدرسية 
تنظيم البنوك للمعامالت ذات الصلة بالوالية علي المال ﴿في أغلب األحيان

تكون األم مسئولة عن أطفالها القصر﴾

التمكين اإلجتماعي
 

اإلطار التشريعي



اإلطار التشريعي

الحماية من العنف ضد المرأة
 

•التحرش الجنسي
•مواقعة انثي بغير رضاها ﴿االغتصاب﴾

•هتك العرض ﴿بالقوة وبغير القوة﴾
•الخطف

•األفعال الفاضحة العلنية والغير علنية
•حماية بيانات ضحايا العنف ضد المرأة 

 

الحماية من العنف ضد المرأة
 

•ختان االناث
•زواج القسري�الزواج المبكر�زواج الصفقة

•التنمر
•الجرائم االلكترونية

•الحرمان من الميراث
•التعنت عن دفع النفقة

•االتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية
 
 

قرار رئيس مجلس الوزراء بأنشاء "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" 



برلمان

28%

 

14%

 

56%

 

السلك
الدبلوماسي

27%

 

نائبات الوزراء�
الوزيرات

31%

 

نائبات المحافظ

44%

 

المجلس القومي
لحقوق االنسان

المشاركة السياسية

الشيوخ

25%

 

مجلس الوزراء
 

المرأة في مواقع صنع القرار



1988

 

677

أول نائبة  
محافظ البنك

المركزي

أول رئيسة
محكمة

اقتصادية

المرأة في
مجلس الدولة

والنيابة االدارية
ألول مرة في

تاريخ مصر

أول رئيسة
للمجلس

القومي لحقوق
اإلنسان

ألول مرة المرأة في الهيئات القضائية

2 سيدات في
منصب محافظ

أول مستشارة
لرئيس الجمهورية

لألمن القومي

37

 

66

 

المرأة في مواقع صنع القرار

من 4635 في
النيابة االدارية

 

قاضية
مستشارة

بهئية قضايا
الدولة

مستشارة
لرئيس هيئة
قضايا الدولة

136

 

مجلس الدولة



 

 

 

 

 

ألول مرة في مصر وصول السيدات للنيابة العامة 

مشاركة المرأة في الحياة العامة� التمثيل الفعلي للمرأة
المادة 7

التوصية 23،25



 

 

 

 

ألول مرة في مصر وصول السيدات لمجلس الدولة 

مشاركة المرأة في الحياة العامة� التمثيل الفعلي للمرأة
المادة 7

التوصية 23،25



 

 

 

 

السيدات المصريات في المحافل الدولية



المرأة في سوق العمل والشمول المالي

بروتوكول تعاون بين المجلس
القومي للمرأة والبنك المركزي

استهداف 500،000 سيدة

الشمول المالي للمرأة

تعزيز البنية التحتية وبرامج
 للتمكين االقتصادي واالجتماعي

 

حياة كريمة

مخصصات للمرأة

خطة تنمية األسرة
2.9 مليار

أكبر برامج تنموية في مصر  تتضمن المرأة والتخطيط المبني علي
احتياجاتها

 

سيدات مستفيدات من برامج
الدعم النقدي المشروط

﴿تكافل وكرامة﴾

75%

بطاقات الرقم القومي
للمرأة

مليون

%50 من المستفيدات سيدات

 

برامج تنموية

التمكين اإلجتماعي واإلقتصادي للمرأة



برامج تنموية

التمكين اإلجتماعي واإلقتصادي للمرأة
الشمول المالى واالدخار واالقراض� رقمية االدخار واالقراض

أول تطبيق على مستوى مصر لالدخار
لمجموعات من السيدات وربطها بالنظم
المصرفية لتسهيل الوصول للسيدات فى

القرى المختلفة
 

ألول مرة تكون ميسرات المجلس القومى
للمرأة وكيلة مصرفية

المجلس القومي للمرأة و البنك المركزي المصري 



 

(+25% from last period)

 

 

 

(+25% from last period)

التمكين اإلجتماعي واإلقتصادي للمرأة
التعليم

57.8%

 

خريجات الجامعات
الحكومية
والخاصة

2019

56%

 

حاصالت علي
شهادات

الماجيستير
والدكتوراة 

 
انخفاض نسبة تسرب الفتيات

من المدارس
 

(+25% from last period)

2014/2015 2019/2020

5% 

4% 

3% 

2% 

1% 

0% 
2014/2015 2019/2020
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30% 
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10% 

0%  
زيادة % التحاق السيدات في

الدراسات الجامعية
 
 

2014 2020

40% 

30% 

20% 

10% 

0%  
انخفاض % األمية بين

السيدات
 

(+25% from last period)

تالشت الفجوة النوعية في التسرب من التعليم في مصر



التمكين اإلجتماعي واإلقتصادي للمرأة



التمكين اإلجتماعي واإلقتصادي للمرأة



  

(+25% from last period)

التمكين اإلجتماعي واإلقتصادي للمرأة
الصحة

 
المبادرة الرئاسية لصحة المرأة

(+25% from last period)

  
 

(+25% from last period)

٢٣
مليون

 

 
سيدة في الكشف
المبكر علي سرطان

الثدي والكشف علي
األمراض األخري
(+25% from last period)

 
انخفاض في

السيدات الالتي
يدخلن مراحل 3 و 4
في سرطان الثدي

(+25% from last period)

 
مما أدي الي

(+25% from last period)
٥٠%

 



 
 

 
أطلقت مصر "مسح التكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة" لدعم صنع السياسات القائمة على األدلة أثناء
التعامل مع العنف والتمييز ضد النساء والفتيات۔ وتعتبر مصر هي الدولة العربية األولى في اجراء هذا
المسح.. وقد سهل المسح توفير المنتجات المعرفية المالئمة من أجل التنفيذ الفعال لإلستراتيجية

ورصدها .
 

 

العنف ضد المرأة
إحصاءات وأرقام



 

وحدة للعنف ضدوحدة للعنف ضد
المرأة بوزارةالمرأة بوزارة

العدلالعدل

وحدات للعنف ضدوحدات للعنف ضد
المرأة بمديرياتالمرأة بمديريات
وزارة الداخليةوزارة الداخلية

حمالت لمكافحةحمالت لمكافحة
الجرائم االلكترونيةالجرائم االلكترونية

مع فيسبوكمع فيسبوك
وانستجراموانستجرام

٨٨ وحدات استجابة وحدات استجابة
طبية داخلطبية داخل

المستشفياتالمستشفيات
الجامعيةالجامعية

٢٧٢٧ مكتب رقمي مكتب رقمي
لمكاتب األسرةلمكاتب األسرة
  بالنيابة العامةبالنيابة العامة

دوائر جنائية متخصصةدوائر جنائية متخصصة
داخل محاكم االستئنافداخل محاكم االستئناف
على مستوى الجمهوريةعلى مستوى الجمهورية

لجرائم االتجار بالبشرلجرائم االتجار بالبشر
٢٨٢٨ وحدة لمكافحة وحدة لمكافحة
التحرش والعنفالتحرش والعنف
داخل الجامعاتداخل الجامعات

المدن اآلمنةالمدن اآلمنة
واألسواق الصديقةواألسواق الصديقة

للمرأةللمرأة

العنف ضد المرأة



 
 

 

 

 

 

 

شكوي واستفسار حتي
سبتمبر 2021

 

٢٠٠،٠٠٠

دعم اجتماعي ونفسي

 

آلية إحالة قوية 

 

80 قانوني ومدير حالة 
(+25% from last period)

450 محامي متطوع 
(+25% from last period)

دعم قانوني بالمجان

 

العنف ضد المرأة
اإلطار المؤسسي� مكتب شكاوي المرأة 15115



 
 

 

العنف ضد المرأة
اإلطار المؤسسي� خطوط اإلبالغ



 
 

 

 

 

 

 

 
مصر هي ضمن أول 10 دول تم ترشيحها لتجربة حزمة الخدمات األساسية لصندوق األمم
المتحدة للسكان وهيئة األمم المتحدة للمرأة وتم اعداد أول نموذج احالة وطني لالبالغ عن

حاالت العنف ضد المرأة
 

 

العنف ضد المرأة
اإلطار المؤسسي� حزمة الخدمات األساسية





 

 

 

 

 
 

 

 
اعداد واعتماد دالئل تدريبية مختلفة في مخلتف القطاعات مثل�

 
 

 

العنف ضد المرأة
اإلطار المؤسسي� حزمة الخدمات األساسية



 

 

 

 
 

 

 

العنف ضد المرأة
تدريب مقدمي الخدمة



 

اتصال توعوي

81 مليون

إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على تشوية األعضاء التناسلية ألول مرة في مصر 2019 
اطالق اطار عمل لخطة وطنية للقضاء علي العنف 

العنف ضد المرأة
تشويه األعضاء التناسلية ﴿ختان اإلناث﴾



اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر 2021-2016
دوائر جنائية متخصصة داخل محاكم االستئناف على

مستوى الجمهورية لنظر جرائم اإلتجار في البشر۔ 
قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 

أول دور استضافة لضحايا اإلتجار بالبشر 
استخدام خطوط 15115 و16000 لالبالغ عن هذه الجرائم

حملة رئاسية ضخمة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية
"مراكب النجاة"

عقد لعامالت المنازل

 تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير
الشرعية واإلتجار بالبشر 

 

العنف ضد المرأة
اإلتجار بالبشر



 

 

 

 

 
التنقل اآلمن للمرأة

 
 

 
ألني رجل 

 

تغيير الصورة النمطية والتوعية

 
 حمالت طرق األبواب 35 

 مليون زيارة 
 

 
مجموعة القيادات الدينية

كرائدات للتوعية 
 
 



 

المرأة ذات اإلعاقة

 

 

 
قانون لتنظيم عمل المجلس القومي لالعاقة وقانون لحقوق ذوي االعاقة

 
 

قانون تجريم التنمر وتغليظ العقوبة في حالة المجني عليه�ا من ذوات
االعاقة

 

 
تطبيق نماذج االتاحة بمباني الحكومية 

 

حماية - رعاية - تنمية اجتماعية - شمول 

 
مدونة سلوك التعامل مع المرأة ذات اإلعاقة في الجهات الحكومية الخدمية

 

 
مبادرة "كوني منتجة" لتدريب وتأهيل فتيات من إعاقات مختلفة على بعض

الحرف اليدوية وتنظيم معرض للمنتجات
 

 
برامج توعية بقوانين حقوق المرأة ذات االعاقة

 
 

اطالق أول دراسة عن العنف ضد المرأة ذات االعاقة
 



دعمًا نقديًا لـ 262.080 سيدة مسنة بقيمة 1.17 مليار جنيه سنويًا .. بنسبة 6% من
إجمالى موازنة الدعم النقدى ..

  168 دار مسنين تضم ما ال يقل عن 2000 رجل و2200 سيدة، وتوفر لهن الحماية
والخدمات، ويحصل 70% منهن على معاشات ..

 توفير فرص عمل وقروض حسنة ومصاريف دار المسنين وغيرها ..
 أماكن مستقلة لكبار السن ﴿منهم سيدات﴾ وذوى اإلعاقة بكل الجهات الشرطية

التى تقدم خدمات جماهيرية۔

وافقت الحكومة المصرية علي مسودة قانون لحقوق المسنين والمسنات للتأكيد علي
تعزيز الحماية االجتماعية وتوفير المال والمسكن والرعاية والخدمات الحصة والنفسية

لهم�لهن
 

المرأة المسنة



مخيمات بيئية، استهدفت تدريب السيدات وتشجيعهن على االنخراط في
الصناعات الصديقة للبيئة مثل مشروعات تدوير النفايات، الزراعات العضوية،

إنتاج الغاز الحيوي والطاقة البديلة 
 التوعيُة باإلدارة المستدامة للسيول

 إطالُق مبادرٍة للحد من انبعاث غازات االحتبـــــــــاس الحــــــــراري
 حملة التوعية البيئية وتدوير المخلفات الصلبة لنشر الوعي حول طرق التخلص

اآلمن من المخلفات الصلبة والزراعية وإعادة تدويرها،
 إطالق مشروعات تدوير مخلفات زراعية في المحافظات۔ 

المرأة والتغير المناخي والبيئي
 

 

 

أطلقت مصر رؤيتها العالمية للمرأة والبيئة لتغير المناخ



 

محليمركزي

داخل وزارات
وجهات
حكومية

وحدات لتمكين
المرأة

وحدات
تكافؤ
الفرص

وحدات محلية
لتكافؤ الفرص

بالمديريات

ادارات عامة
للمرأة

وحدة مركزية وفرعية
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داخل جهات
تابعة

تعميم منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
هيكل تعميم منظور مبادئ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتكافؤ الفرص بالوزارات



الموازنة المستجيبة إلحتياجات المرأة
الموازنة التشاركية

تم إجراء المراجعة الوطنية إلحصاءات المرأة لتحديد األولويات وإنتاج بيانات دقيقة وقابلة للمقارنة
لقياس ورصد التقدم المحرز نحو أهداف التنمية المستدامة

 
وزارة التخطيط والتنمية اإلقتصادية تعد أول دليل متابعة التخطيط المستجيب إلحتياجات المرأة

 
إعادة تطبيق مبادئ الموازنة المستجيبة للنوع 2022/2023 والتي بدأت في مصر عام  2008

 
مصر بدأت في تطبيق 

 
 

التخطيط المبني علي احتياجات المرأة



محفز سد الفجوة بين الجنسين
 

مبادئ تمكين المرأة
 

جائزة ختم المساواة بين الجنسين
 

ختم المساواة بين الجنسين
وتمكين المرأة

 

ادماج مبادئ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة



 

برنامج دوي

تمكين الفتيات 
في مارس ٢٠٢٢، أعلنت السيدة األولي بمصر تبني برامج تمكين الفتيات في مصر۔ تعمل البرامج علي خلق حوار
مع الفتيات لتمكينهن من التعبير عن نفسهن وتدريبهن علي موضوعات تتعلق بالصحة والتعليم والحماية من

العنف وتعزيز سبل القيادة لديهن۔



 

دعم آليات المرأة



ً شكرا


