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 مقدمه

 

 لوتح حلةرم رمص دتشهو، قيمتها تكوأدر مكانتها أرةللم لةدولا طتعأ رةلحضاوا يخرلتاا رفج ذمن

 المرأةدور  يتزايد مث نم.و واتسن ثثال خالل نمتتاليتي نتيورث فى يةرلمصا المرأة تكرشاأن  دبع ىطاريمقد

 نم ديدلعا لةدولا تتبن رىخأ ناحية نم.و بهارإلوا طرفلتا رفكاأ نم بنائهاأ حمايةو مجتمعها ءبنا فى

 جهةوامو المرأة دض زلتمييا شكالأ كافة على ءلقضاا شأنها نم لتىا لهامةا والقرارات تلسياساوا دارتلمباا

 لىإ دفيه يعىرتش حصالإ قتحقي لىإ باإلضافة ،لتنميةا عملية فى أرةلما كةرمشا معود عيةولنا واتلفجا

 إلقليمىوا لىدولا وىلمستا على هادور تفعيلو المرأة على بالسلب رةثؤلما لمجتمعيةا ملمفاهيوا ملقيا رتغيي

 حتى دةلمسانوا عايةرلا جهأو بكافة والغارمات لمعيلةوا لمهمشةاوخاصة  م،عا جهوب المرأة ىظتح كما. 

على استحقاقات للمرأة فى تولى نسبة فى   2014 رمص ورستد صن و. نهاوط ونح هاأداء دور نم نتتمك

المشاركة فى كافة القطاعات  نم نتتمك حتىو ،لقضائيةوا لعلياا بلمناصاالبرلمان ومجلس الشيوخ بخالف 

 .مجتمعها لبناء

 2020 بين الجنسين  مصر في التقرير العالمي للفجوة

دولة من خالل مؤشر عالمي يستخدم  153معايير  2020يقيس التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 

  كإطار لتحديد حجم التفاوتات القائمة على النوع االجتماعي وتتابع التقدم المحرز بمرور الوقت.

مسافة نحو خلص التقرير إلى أن الفجوة بين الجنسين عالميا قد سدت قليالً منذ السنوات الماضية، بمتوسط 

 Gender“ عام لتحقيق التكافؤ الكامل 100مر ما يقرب من ٪ ، ولكن سيستغرق األ68.6التكافؤ عند 

parity”  على الفصل في سوق العمل على أساس خطوط النوع  2020بالوتيرة الحالية. و تركز نسخة
االجتماعي إلى قطاعات متباينة وتحلل عواقبها من حيث مستويات االبتكار والفجوات في األجور بين 

 الجنسين

 

التحصيل  ؛ و هيأربعة مؤشراتة بشأن تقدمها نحو المساواة بين الجنسين على أساس دول 153حدد التقرير 

 الصحة و فرص الحياة.باإلضافة إلى  والمشاركة والفرص االقتصادية التمكين السياسيو  العلمي

 

وأوضح التقرير أن الدول العربية تأتي لألسف في نهاية القائمة ، و فيما يتعلق بمصر، أكدت المؤشرات التي 

تقيس عدم المساواة بين الجنسين أن مصر تأتي في مرتبة متأخرة و باألخص في المشاركة والفرص االقتصادية 

 المتاحة للمرأة. 
 

على مستوى  134المرتبة جوة بين الجنسين ، حيث احتلت ٪ فقط من الف62.9أغلقت مصر و طبقاً للتقرير 

بين الجنسين اإلقليمي علي مستوي الفجوة  المرتبة الثامنة في مؤشر، و  2018في عام  135، بدالً من  العالم

،و ال يزال يتعين عمل الكثير لمنح فرص متساوية للمرأة في جميع الجوانب و الشرق االوسط و شمال افريقيا

 (.world economic forumللتقرير السنوي الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي ) ذلك وفقًا

 

ً لتقرير الفجوة النوعية لسنة و فيما يلي  " في االربع مؤشرات بشكل 2020وضع مصر الحالي "وفقا

 : أكثرتفصيالً 

االقتصادي واالجتماعي مليون امرأة ، وسيكون لتحسين ظروفهن تأثير كبير على التقدم  48.7تضم مصر 

ً  102في البالد. حيث احتلت مصر المرتبة  أما التمكين السياسي فقد احتلت المرتبة  في التحصيل العلمي، عالميا
و أخيراً الصحة و فرص  140. و فيما يتعلق بالمشاركة و الفرص االقتصادية جاءت مصر في المرتبة 103

 .85الحياة في جاءت في المرتبة 

 

، ذكر 2006عام  90عالمياً مقابل  102حيث احتلت مصر المرتبة  مؤشر التحصيل العلمينا عن و اذا تحدث

٪ بين النساء ، وهو ما 65التقرير أن معدل معرفة القراءة والكتابة في مصر ال يزال منخفًضا حيث يصل إلى 

 ٪ لم يتم سدها بعد.15يترجم إلى فجوة بين الجنسين بنسبة 

٪ فقط من أعضاء 14.9الزال منخفضاً في مصر، لكنه يتحسن ، إال أن  التمكين السياسي أبرز التقرير أيضاً أن

البرلمان هم من النساء. كما سلط الضوء على أن هناك اآلن عددًا أكبر بكثير من النساء في المناصب الوزارية 
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ع أن هذا التقدم يمكن ، و من المتوق 2018٪ فقط في عام 11.8٪ من مجلس الوزراء ، ارتفاًعا من 24، يمثلن 

أن يحفز بشكل أكبر على مشاركة المرأة في السياسة وكذلك في مكان العمل. وبذلك جاءت الدولة في المرتبة 

 .2006عام  111من حيث التمكين السياسي مقابل  103

، ذكر التقرير العالمي أن مصر أمامها طريق طويل لتقطعه وتحتل  بالفرص االقتصاديةعندما يتعلق األمر 

٪ فقط من النساء في القوى 24.7ولفت إلى أن  .2006في عام  108عالميًا ، مقارنة بـ  140اآلن المرتبة 

٪ منهن يعملن بعقد جزئي. عالوة على ذلك ، أفاد التقرير أن عدد النساء ممن يشغلن 20العاملة ، وحوالي 

٪ فقط. كما أن وجودهم بين مالكي الشركات وكبار المديرين محدود 7.1مناصب إدارية قليل جدًا ، يمثلن 

و تعكس هذه الحقائق العوائق التي ال تزال تمنع  .٪ فقط على التوالي4.9و  ٪2.4للغاية ، حيث يمثلون 

وصول المرأة إلى التمويل واألصول. وأوضح التقرير أنه بموجب القانون ، ال تزال هناك قيود كبيرة على 

 .ةالنساء ، على األقل بالنسبة لبعض الفئات االجتماعية المتالك األرض ورأس المال والمنتجات المالي

ونتيجة لذلك ، فإن الفروق في الدخل ، والتي تشمل اإليرادات من األجور وغير األجور بين الرجل والمرأة ، 

دخل المرأة ضعف متوسط  3.8دخل الرجل المصري بنحو وكشف التقرير أيضاً عن تقديره لمتوسط  .كبيرة
ز التي تمنح فرًصا متساوية للنساء و أشار التقرير في التوصيات إلى أن إزالة جميع الحواج .المصرية

والرجال في الحصول على التدريب الداخلي يجب أن تكون الخطوة األولى لالستفادة من المواهب البشرية 

 غير المستغلة للنساء في البالد.

 االولويات قائمة على هامة مكانة احتلت التى القضايا اهم من المصرية للمرأة االقتصادي التمكين  يعتبرو

 . الحكومية غير المنظمات و البحثية المراكزسواء من الجهات المانحة و الفاعلين ومختلف المصرية كومةللح

 الحياة فى الفعالة المشاركة التى تواجه التحديات من عديد لمازا إنه إال المبذولة الجهود من الرغم وعلى

 نسبة إرتفاعالعمل و سوق في المرأة مشاركة انخفاض لالعم: فى المعوقات هذه أهم لوتتمث.  اإلقتصادية

 فى باألخص لالعم سوق فى للمرأة بالنسبة لالعم ظروف تراجع و بالذكور بالمقارنة اإلناث بين البطالة

حياة  نوعية على المزدوج وعدم وجود حماية اجتماعية كافيةمما يلقى العبء الرسمي غير الخاص القطاع

  وكفاءة عمل المرأة .

لذا تسعى المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من خالل الجهود المبذولة تحسين خصائص المرأة  

وتدريبهاوتأهيليها للمشاركة فى سوق العمل ألن التمكين االقتصادى هو مفتاح التنمية للمرأة يجعلها قادرة 

اللتحاق ببرامج تدريبية على حماية ذاتها وابناؤها من كافة اشكال العنف والقدرة على تنمية قدراتها وا

 وتحسين صحتها وصحة ابناؤها من خالل التغذية الجيدة . 

محاور االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية  ويتناول التقرير التالى جهود المؤسسات فى تنفيذ

 -وفق المحاور االربعة :  2020 /2019خالل عام  2030
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 السياسي:محور التمكين  -1

 الهدف العام للمحور:

تحفيز المشاركة السياسية للمراة بكافة اشكالها، بما في ذلك التمثيل النيابي علي المستويين الوطني والمحلي، ومنع التمييز 

 ضد المرأة في تقلد المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية والقضائية، وتهيئة النساء للنجاح في المناصب.

 2030 2025 2020 يمة المرصودةالق المؤشر

 %50 %48 %46 %44 نسبة اإلناث من إجمالي المشاركين  في االنتخابات 

 %30 %27 %20 %15 نسبة تمثيل المرأة في البرلمان

 %30 %29 %27 %25 نسبة تمثيل المرأة في المجالس المحلية

 %30 %15 %5 %0.5 نسبة اإلناث في المناصب القضائية

 %30 %20 %10 %5 في المناصب التنفيذية العليانسبة اإلناث 

 %30 %25 %20 %18 نسبة االناث فى المناصب الوزارية 

 

 االهداف الفرعية والتفصيلية: 

 الهدف الفرعي : المشاركة السياسية . 1.1

 ة مشاركة المرأة فى االنتخابات الهدف التفصيلي : زياد 1/1/1

 وحثهن علي  للسيدات العامالت بالوزارةندوات لبث روح المشاركة  4وزارة اإلنتاج الحربي  نفذت

 المشاركة في االنتخابات.

 وزارة التربية والتعليم برامج توعوية وندوات بالمدارس ألولياء األمور ألهمية استكمال والحصول  أعدت

على رقم قومى للسيدات والفتيات الالتى وصلن سن إصدار البطاقة، تعزيز الممارسات الداعمة لمفاهيم 

 .المواطنة والمشاركة السياسية من خالل أنشطة كالبرلمان المدرسى

  أة هميه دور المرأمالت بالوزاره والجهات التابعه بلسيدات العالوعيه لقاءات ن وزارة البترول نفذت

عضوه، وفي اللجان  65تمثل امانه المراه في النقابه العامه للبترول بالمشاركه في االنتخابات البرلمانيه، 

 . ساء اللجنه النقابيهعضوه باللجان النقابيه و سيدتين من رؤو 35النقابيه يبلغ تمثيل المرأة  

  شهادة ميالد  34083بطاقة رقم قومي، واستخراج  14037قامت وزارة الصحة بتيسير استخراج

 للسيدات.

 وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدد من برامج التوعية للتعريف بأهمية مشاركة المرأة السياسية  نفذت

 واالدالء بصوتها االنتخابي في كافة االنتخابات.

  قامت وزارة السياحة واالثار بالتوعية والتشجيع من خالل صفحة وحدة تكافؤ الفرص علي فيسبوك

لضمان الوصول ألكبر عدد من السيدات وخاصة مع تزامن انتخابات مجلس الشيوخ مع تداعيات فيروس 

 .لتعزيز مشاركة المرأة فى االنتخابات  كورونا المستجد

 ومحاضره عن المشاركه السياسيه وتعزيز قيم المواطنه لدي السيدات  ندوه 52 عدد وزاره الثقافه  نفذت

المصريات سواء علي مستوي العامالت أو المترددات علي المواقع الثقافيه لتعزيز قيم المواطنه 

نشاط لتوعيه للسيدات بالمحافظات المختلفه لتحفيزهم علي المشاركه  27 ، تنفيذوالمشاركه السياسيه

 م بحقوقهم االنتخابيه. السياسيه وتعريفه

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

  بما يتيح تمكين  2014لسنه  45عض أحكام القانون رقم بتعديل بوزاره شؤون المجالس النيابيه  قامت

للمراه من اجمالي  %25جميع الفئات ومنها المراه من ممارسه الحقوق السياسيه  حيث تم تحديد نسبه 

 عدد اعضاء المجلس و تم الموافقه عليه من قبل مجلس النواب.   



                                              5                                                                                                                               2020ديسمبر  –المجلس القومى للمرأة  -ادارة التخطيط والسياسات

 

 %10لشيوخ والمتضمن تحديد نسبه وزاره شؤون المجالس النيابيه باصدار قانون مجلس ا كما قامت 

التي و 2019الت الدستوريه االخيره في للمراه من اجمالي عدد اعضاء المجلس و جاء ذلك وفقا للتعدي

 اكدت علي المشاركه االيجابيه للمراه و دورها الفعال في المجتمع و هذا ما يعد تمييزا ايجابيا .

  بتعديل بعض احكام تنظيم مباشرة الحقوق  2020لسنه  140قامت وزارة العدل بإصدار قانون رقم

لسنه  198والقانون رقم  2014لسنه  46وقانون مجلس النواب رقم  2014لسنه  45السياسية رقم 

٪ من اجمالي مجلس النواب بناءا 25بشأن الهيئة الوطنية لالنتخابات علي ان تمثل المراة نسبة  2017

 2020لسنه  141، صدور قانون مجلس الشيوخ رقم  2014من دستور  102علي ماورد بالماده رقم 

 ٪ من اجمالي مجلس الشيوخ.10تمثل المرأة نسبة 

 خالل طباعة من تحفيز مشاركة المرأة في االنتخابات السياسة بوزارة التموين والتجارة الداخلية  اهتمت

نتخابات والوصول بوسترات ودعاية اعالمية وعقد ندوتين عن اهمية زيادة مشاركة المرأة لخوض اال

 .الي تمثيل نيابي متوازن 

   

  : اداء متميز فى التشريع والرقابةالهدف التفصيلي 1/1/3

  قامت وزارة العدل بمشاركة عضوات الهيئات القضائية باالشراف على العملية االنتخابية ومشاركة

، قامت الوزارة بالعمل االنتخابيةالموظفات بالهيئات القضائية والوزارة في االدالء بأصواتهن في العملية 

 -:علي اصدار عدد من القوانين 

مكرر ب من قانون العقوبات بشأن التنمر كما صدر القانون  309بأضافة المادة  2020لسن189.  قانون 1

مكرر من قانون اإلجراءات الجنائية بشأن عدم الكشف عن  113بأضافة مادة رقم 2020لسنه  177رقم 

 ليه بيانات المجني ع

 من قانون العقوبات بشأن االمتناع عن دفع النفقة  293بتعديل المادة  2020لسنه  6. صدور القانون رقم 2

بتعديل بعض احكام قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في  2020لسنه  176.صدور قانون رقم 3

لسنه  175ر قانون رقم )الوالية علي المال( صدو2000لسنه 10مسائل األحوال الشخصية الصادر برقم 

 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.  2018

 بشأن حماية البيانات الشخصية. 2020لسنة  151. صدور قانون رقم 4

 نين االتيه:العمل علي مشاريع القوا جاري.5

 مشروع قانون مناهضة العنف ضد المرأة وعدم التمييز. -

 مشروع قانون األحوال الشخصية. -

   وزارة الصحة بالمشاركة في مقترح القانون االسترشادي لحماية حقوق المرضي النفسيين قامت

 ( .%15والمقلعين عن تعاطي المواد المخدرة )نسبة السيدات المشاركة في مقترح القانون 

 الهدف الفرعي: المشاركة في اتخاذ القرار: 2.1

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

  تعمل المرأة بوزارة العدل في القضاء العادي، وفي هيئة النيابة اإلدارية، وبهيئة قضايا الدولة وبالمحكمة

السيدات المنظمة لكل جهة  )يبلغ عدد  الدستورية العليا بالمناصب القضائية وتتم الترقية وفقا للقواعد

من اجمالي 1986يئة النيابة اإلدارية يبلغ عددهن  السيدات المستشارات به، قاضية 66القاضيات 

أعضاء هيئة النباية اإلدارية بالدرجات المختلفة، قاضية بهيئة المفوضية بالمحكمة الدستورية 4635

 العليا (

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

 من قضاه وقاضيات المؤسسة االلمانية للتعاون الدولي  شارك قطاع حقوق االنسان بوزارة العدلIRZ 

في تبادل الخبرات من حيث تعزيز دور النساء في القضاء، تولت المرأة القاضية العديد من المناصب 

 ٪ 27القيادية وصوال العلي المناصب تمثل السيدات القاضيات نسبة 

 

ختلفة والقطاعات المستويات االدارية المنسب تمثيل المرأة في الهدف التفصيلي:  1/2/3

 التابعة للوزارة



                                              6                                                                                                                               2020ديسمبر  –المجلس القومى للمرأة  -ادارة التخطيط والسياسات

 

  في وظائف  %24، و%34.4بلغت نسبة تقلد المرأة في الوظائف القيادية داخل وزارة التنمية المحلية

  قيادات الدارة المحلية في المحافظات.

 امرأة )رئيس قسم 136حيث وصل العدد إلي  ة تولي المرأة للمناصب القياديةنسبفي وزارة النقل  زادت- 

سيدة، تقوم  90رئيس قطاع(، تمثيل المرأة في انتخابات النقابات العمالية  –مدير عام  -مدير إدارة

الوزارة بإعداد دورات تدريبية إلعداد المراة لتولي المناصب القيادية والتأهيل النتخابات المحليات )تم 

 سيدة(. 620تدريب 

 مساعدي %22مساعدي الوزير، ،  %66.6في وزارة اإلنتاج الحربي )تمثيل السيدات  تبلغ نسبة

نسبة رؤساء القطاعات  %12.3نواب رؤساء مجالس إدارة الشركات،  %10مجالس ادارة الشركات، 

 من اإلناث(

 المراه ، تشارك تقوم  وزارة  التجاره والصناعه باعداد كشوف ترقي لجميع المستحقين للترقيه دون تمييز

تعيين  –ندب وكيل وزاره  –في المناصب القياديه و االشرافيه داخل الوزاره )تعيين معاون لوزير التجاره 

 مدير عام(

  المستويات في المراكز الف عامله بجميع  21بلغ اجمالي عدد النساء العامالت بقطاع البترول حوالي

، بلغ عدد النساء في االداره العليا في جمهوريهركات القطاع علي مستوي الالفروع التابعه لشالرئيسيه و

في شركات  %12بينما تبلغ  %33و في هيئه البترول و الشركات القابضه  %23ديوان عام الوزاره 

 القطاع العام والمساهمه. 

 ( معاون وزير،  1مساعد وزير،  3تمثل المرأة في وزارة التعاون الدولي في المستويات اإلدارية المختلفة

 مديرو عموم(. 5رؤساء ادارات مركزية،  4ساء قطاعات، رؤ 1

  43تصل في وزارة الكهرباء نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية العليا% 

  سيدة بنسبة   23276بلغ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدد السيدات اعضاء هيئة التدريس

 %60.3عضوة بنسبة   21489والهيئة المعاونة بالجامعات الحكومية   43%

  نسبة القيادة  %40رة )سيدة في مواقع القيادة داخل ديوان عام الوزا 40يوجد في وزارة الصحة

 النسائية(.

 االثار بدعم المرأة في التقدم للحصول علي الترقيات في كافة المستويات االدارية تقوم وزارة السياحة و

في مصر لتنفيذ مشروع لسد الفجوة النوعية خطاب نوايا  تم توقيع، وبالوزارة والجهات التابعة لها

Egypt’s closing gender gap accelerator  االول من نوعه في الشرق االوسط الذي يعد و

الخاص في مجال القضاء علي الفجوات بين يز اتعاون بين القطاعي الحكومي وشمال افريقيا لتعزو

 .تقلد المناصب القياديةعمل ودة مشاركة المرأة في سوق الالجنسين و زيا

 ( رئيس 4حيث شغلت عده مناصب منها ) تقلدت المرأة في وزاره الثقافه الوظائف القياديه داخل الوزاره

( نائب رئيس اكاديميه 1) ( امين عام اكاديميه الفنون1)(مديرعام، 87( رئيس اداره مركزيه، )5قطاع، )

يل المعهد العالي ( وك1عميد المعهد العالي للكونسرفتوار ،)( 1( عميد معهد النقد الفني ،)1)الفنون، 

( مقررات لجان لتمكين المراه 5( اعضاء مجلس اداره )3( رئيس قسم بالمعهد ،)9)للكونسرفتوار، 

 .( عضوه بالمجلس االعلي للثقافه 65)
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  فى الجهاز وفق احصاءات الجهاز المركزي للتنظيم واالدارة ، يظهر وضع المرأة العاملة

 اإلداري بالمناصب القيادية علي مستوي الوزارات والمحافظات كاآلتي: 

نسب المرأة فى البرامج المنفذة بمركز اعداد القادة للقطاع الحكومى ) برامج قيادية /  -

 :  2020/  2019تنمية مهارات ( خالل العام التدريبى 

 
 نسبة االناث ادارات المركز
 %30.62 االدارة العليااالدارة العامة لبرامج 

 %54.92 االدارة العامة لبرامج االدار الوسطى واالشرافية
 %48.57 االدارة العامة لبرامج االدارة التخصصية والمكتبية الحديثة
 %54.79 االدارة العامة لبرامج االدارة العامة لتكنولجيا الحاسب االلى

 %44.6 ندوات
 %44.88 االجمالى

 
 علي مستوي الوزارات : نسبة المرأة فى المناصب القيادية  -

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

 10.53 وزارة الدولة لالنتاج الحربي 
 9.36 وزارة النقل 

 22.68 وزارة التموين و التجارة الداخلية 
  وزارة االستثمار 

 29.35 وزارة المالية 
 17.24 وزارة االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات 

 8.33 وزارة البترول و الثروة المعدنية 
 24.14 وزارة الطيرن المدني 
 6.09 وزارة التنمية المحلية

 33.33 بالخارج المصريينوزارة الهجرة و شئون 
 24.51 وزارة الشباب و الرياضة 

 40.24 وزارة التعاون الدولي 
 26.77 وزارة التضامن االجتماعي 
 39.13 وزارة قطاع االعمال العام 

 29.93 وزارة الثقافة 
 22.31 وزارة الزراعة و استصالح االراضى 
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 34.33  والتنمية االقتصاديةوزارة التخطيط 
 20.69 وزارة الخارجية 

 47.37 وزارة العدل 
 35.90 وزارة التربية و التعليم و التعليم الفني 

 26.61 وزارة التجارة و الصناعه 
 0 وزارة الدوله للشئون القانونية و مجلس النواب 

 38.58 واالثار وزارة السياحة
 24.06 وزارة االسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية

 38.6 وزارة القوى العاملة
 8.33 وزارة االوقاف 

 36.84 وزارة الصحة و السكان 
 29.35 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

 17.25 وزارة الموارد المائية و الري 
 30.23 وزارة الدولة لشئون البيئة 

 غير واضح بالبيان وزارة الداخلية 
 23.91 وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة

 43.85 جهات تابعة لرئاسة مجلس الوزراء
 26.41 جهات تابعة لرئاسة الجمهورية

 50 وزارة الدولة لالعالم
 

 علي مستوي المحافظات : نسبة المرأة فى المناصب القيادية  -
 %نسبة تمثيل االناث فى المناصب القيادية المحافظة
 24.26 القاهرة

 33.33 اإلسكندرية
 33.33 بورسعيد
 20 السويس
 36.36 دمياط
 15.38 الدقهلية
 20 الشرقية
 50 القليوبية

 0 الشيخكفر 
 16.67 الغربية
 18.75 المنوفية
 0 البحيرة
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 0 اإلسماعيلية
 41.03 الجيزة

 7.14 بني سويف
 14.29 الفيوم
 31.82 المنيا
 40 أسيوط
 17.24 سوهاج
 10 قــنا

 0 أسوان
 12.9 األقصر

 18.75 البحر االحمر
 12.5 الوادي الجديد

 0 مطروح
 14.29 شمال سيناء
 0 جنوب سيناء
 26.6 االجمالي العام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 تكافؤ الفرص بالوزارة 

  وحدة علي مستوي  27تم إدراج وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التنمية المحلية بهيكل الوزارة كما تم انشاء

 المراكز والمدن. وحدة فرعية علي مستو ي 216المحافظات وانشاء 

  تعمل وزارة اإلنتاج الحربي علي رفع العبء علي العامالت من خالل ممثالت الوحدة )عدد ممثالت الوحدة

 سيدة(. 50سيدة، عدد المعاونات لكل مسؤولة مراة  25بشركات االنتاج الحربي والوحدات التابعة لها 

  تم ادراج االدارة العامة لتكافؤ الفرص بوزارة التعاون الدولي بقطاع شئون مكتب الوزير ضمن الهيكل

  2019االداري  في 

   تدريب تعزيز و بناء القدرات المؤسسيه العضاء الوحدات من خالل بتقوم وزارة القوي العاملة

انشاء موقع الكتروني للوحده ، اللوجيستي للوحداتاعداد ادله تدريبيه ، توفير الدعم الفني و المدربين و
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وضع اليه مستنديه موحده لعمل الوحدات تفسارات و الشكاوي الخاصه بالعمل، متضمن اليه تتلقي االس

اللكتروني بين الربط ايه و الوحدات الفرعيه بعضها ببعض، و التواصل المؤسسي بين الوحده المركز

 اعداد دراسه لقياس وضع المراه بوزاره القوي العامله.وه الوحدات الفرعيالوحده الرئيسيه و

  قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بعقد دورة تدريبية حول اعداد مقترح بتعديل الئحة العمل

 الداخلية لتحقيق تكافؤ الفرص وذلك ضمن اجراءات تشجيع السيدات علي المشاركة في اتخاذ القرار.

 ة القوانين التي تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين ومتابعة المبادرات التي تقوم وزارة العدل بمتابع

تتبناها الجهات المختلفة الساعية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص باإلضافة الي جمع البيانات واجراء 

الدراسات البيانية حول ظاهرة عدم تكافؤ الفرص والتمييز ضد المرأة وقد تم ذلك كله من خالل وحدة 

دراسة التشريعات المتعلقة بمبادئ المساواة والتمكين وتقديم المقترحات وفؤ الفرص بالوزارة ، تكا

 .التشريعية ذات الصلة بتمكين الفئات األولى بالرعاية

 لسنه  371رار الوزاري رقم قامت وزاره الثقافه بتشكيل لجنه رئيسيه لتكافؤ الفرص بالوزاره بالق

البرامج المختلفه المرتبطه بالقضايا الخاصه والتي من شانها خدمه برنامج عمل الحكومه و 2020

دور  لتحقيق اهداف التنميه المستدامه، االحتياجات الخاصهوالطفل والشباب وذوي االعاقه و لمراه با

مشكالت ال الوحده ايضا قياس وصول الخدمه الثقافيه وفقا للتصنيف النوعي لكافه المحافظات مع حصر

وفقا  متابعه مفاهيم االداءو اقتراح الحول المساعده لتحقيق اهداف تكافؤ الفرصوتحليلها ودراستها و

 تكافؤ الفرص .لمفاهيم النوع االجتماعي و

  شريكه حياه  )حواء العرب(لرياضة مؤتمر وحدة تكافؤ الفرص بقطاع الرياضة بوزارة الشباب وانفذت

 مؤسسه حواء العرببالتعاون مع  استثمار( –تنميه –سياحة–)صحة  تحت شعار اإلنسان في بناء

 للتنميةو مؤسسه حواء العربو باألقصر ديريه الشباب والرياضةمبالتعاون مع  للتنمية والرعاية

 ( من االناث.50، استفاد منها )الشخصيات ولبنان والعديد من  واليمن السعودية دولة بالمؤتمرشارك و

 

 محور التمكين االقتصادي: -2
 الهدف العام:

وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف المرأة  تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل،

في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص، وريادة األعمال، وتقلد المناصب الرئيسية في الهيئات العامة والشركات 

 الخاصة.

 2030 2025 2020 القيمة المرصودة  المؤشر

 %9 %14 %20 %26.3 نسبة المرأة المعيلة تحت خط الفقر 

 %35 %31 %27 %24.2 المرأة في قوة العملنسبة مشاركة 

 %16 %20 %22 %24 معدل  البطالة  بين اإلناث

 %12 %10 %8 %6 نسبة النساء في وظائف إدارية

 %48 %44 %41 %38 نسبة النساء في وظائف مهنية

 %58 %49 %38 %29 النسبة بين الدخل المكتسب المقدر لإلناث ونظيره للذكور

 %50 %40 %30 %22.5 الصغيرة الموجهة للمرأةنسبة المشروعات 

 %53 %50 %47 %45 نسبة اإلقراض متناهي الصغر الموجه للمرأة

 %30 %20 %15 %  9 نسبة اإلناث الالتي لديهن حساب بنكي
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 االهداف الفرعية والتفصيلية: 

 الهدف الفرعي : مساندة المرأة العاملة: 1.2

غير و الرسمي ورفع انتاجية المرأة العاملة فى القطاعالهدف التفصيلي: مساندة  2/1/1

 الرسمي والزراعي.

  قام جهاز تنميه المشروعات بوضع برنامج تدريب للمرأه العامه في القطاع الزراعي  بناء علي

 بهدف تحسين انتاجيتها و فتح مجاالت جديده امام المرأة. ،االحتياجات الخاصه بكل منطقه

  قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بفتح منافذ لمشروع جمعيتي المنتجة علي ثالث مراحل علي

  %49منفذ  وبلغ نسبة السيدات المستفيدات  5059مستوي الشركات  بإجمالي عدد 

 هم يفيات لمساندتهم ودعمرفيه وتكريم نماذج من الرائدات الالري أةزارة الثقافة باقامه ملتقي للمرقامت و

 علي زياده االنتاج.

 

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

 آمنة.

  قامت وزارة اإلنتاج الحربي بتخصيص ماكينةATM   للسيدات، دعم ومساندة األرامل بتعينهن بدل

 الزوج المتوفي، إنشاء دار حضانة للعامالت. 

  توفير دور حضانة ألبناء تعمل وزارة البترول علي تحسين بيئة العمل للمراة العاملة بالوزارة من خالل

 توفير وسائل انتقال للمراه من و الي العمل. ،العامالت

 المرئيه ل االعالم المسموعه و المقروءه وتقوم وزارة القوي العاملة باطالق حمله توعويه من خالل وسائ

لضمان بيئة عمل ووسائل التواصل االجتماعي واعداد مطويات ومطبوعات حول قضايا المراه في العمل 

 .آمنه خالية من العنف

  تعمل وزارة الصحة علي تفعيل الكشف الطبي االبتدائي والدوري للعاملين في المنشآت الصحية

مصنع في  2240منشأة صحية وعدد  6279والصناعية لالكتشاف المبكر لألمراض المهنية علي عدد 

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

 للحريق واعمال االخالء

 

 لنوع االجتماعي فى كافة القطاعاتالهدف التفصيلي: قوانين وعالقات عمل مستجيبة ل  2/1/3

  قيات الدوليه المنظمه دراسات مقارنه حول التشريعات الوطنيه و االتفاتقوم وزاره القوي العامله باعداد

و حمايتها و تمكينها اقتصاديا، دراسه االتفاقيات الدوليه الخاصه بالمراه غير المصدق عليها  أةلعمل المر

بتنظيم ورش عمل وندوات لدعم  و بحث امكانيه التصديق وذلك لتحقيق المساواه بين الجنسين و تقوم

وار االجتماعي ثالثي االطراف حول المساواه بين الجنسين، وتقديم مقترحات للجهات المعنيه للنظر الح

 في التعديالت التشريعيه لضمان المساواه بين الجنسين في مجال العمل .

  وضع جهازتنميه المشروعات استراتيجيه للنوع االجتماعي للوصول الي المساواه في النوع االجتماعي

 ه الجهاز الماليه و غير الماليه.انشطداخل كافه 

  قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتطبيق مدونة السلوك االجتماعي للوظيفة العامة والذي يحكم

 فين ويؤكد علي احترام دور المرأة.التعامل مع الموظ

  تعمل وزارة السياحة واالثار علي تطبيق ختم المساواةGender equality seal   والخطوات التي

يجب علي المنشات السياحية في مصر تطبيقها للحصول عليه و ذلك لزيادة اعداد االناث العامالت بقطاع 

عداد برامج تعليمية موجهة من المتاحف والمواقع االثرية تهدف الي غرس إيقوم قطاع االثار ب السياحة.
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لفنية المصاحبة للبرامج علي ان تكون مفهوم المساواة بين الجنسين وعدم التمييز وتصميم الورش ا

 ورش جماعية لتدعيم روح الفريق.

  ندوه  ومحاضرات ولقاءات تفاعليه وتوعويه لدعم الحوار 1769قامت وزاره الثقافه بتنفيذ عدد

االجتماعي لضمان المساواه بين الجنسين في كل المجاالت لتحقيق العداله االجتماعيه والثقافيه بين جميع 

 جتمع سواء علي مستوي العامالت او المترددات علي االنشطه الثقافيه بالمواقع الثقافيه. افراد الم

  الهدف الفرعي: زيادة معدل تشغيل االناث:  2.2

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

  3000معرض دولي ومحلي لمنتجات السيدات )عدد المستفيدات  47قامت وزارة التنمية المحلية باقامة 

 . (%100سيدة نسبة استفادة السيدات 

  يهتم جهاز تنميه المشروعات بتنوع القطاعات االقتصاديه المتوطنه بالمحافظات حيث انه قام بتنفيذ

) قريه واحده منتج واحد(   OVOPالصناعيه الطبيعهمشروع دعم مشروعات المراه بالتجمعات 

. ويتم حاليا البدء في مشروعين جديدين   UN-Womenبالتعاون مع هيئه االمم المتحده لتمكين المراه 

مليون يورو و كذلك منحه بقيمه مليون يورو في اطار نفس  50االول لدعم مشروعات المراه باجمالي 

العمال المملوكه للمراه، الثاني  اتفاقيه مع الوكاله االسبانيه للتنميه لمنح االتفاقيه لتمويل برنامج دعم ا

الف يورو لتطوير قطاعات المراه الحرفيه و التراثيه و بناء  200جهاز تنميه المشروعات منحه بمبلغ 

 قدرات النساء في هذه القطاعات.

 ت علي المهن الحرفية ) الدهانات ( قامت وزارة الشباب والرياضة بعقد دورات تدريبية تحويلية للشابا

 فتاة  78من خالل مؤسسة القيادات المصرية للتنمية بمركز شباب امبابة بإجمالي عدد المستفيدين 

  قامت وزارة العدل بفتح مجاالت عمل جديدة للمرأة من خالل  السيدات المأذونيات والسيدات كبار

 .محضرين ومفتشين للمحضرين

معرض للمبدعات المصريات في المجاالت المختلفه باالضافه الي عدد  345باقامه قامت وزاره الثقافه  -

معرض للحرف التراثيه من نتاج الورش بالمحافظات المختلفه ويعمل العديد من الموظفات في  1637

  هيئه دار الكتب والوثائق في مجاالت متخصصه و غيلر تقليديه مثل المسح الرقمي والترميم .

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

 إتاحة الفرصة للفتيات لقضاء مدة الخدمة العامة بالوزارة والتدريب علي القيام بالمهام تقوم وزارة النقل ب

 فتاة(. 25الوظيفية )

 ة حول التمييز ضد المرأة عدد السيدات قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بعقد ندوة تثقيفية داخلي

 .مستفيدة 100المستفيدات  

 التابعة  الندوة تثقيفيه للعاملين بالوزارة والهيئاتبتنفيذ قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة  اهتم

حقوق النساء في قانون الخدمة  تحت عنوان 2016لسنة  81رقم  لها للتوعية بقانون الخدمة المدنية

 ( ذكور.10اناث و)( 210استفاد منها عدد )  81رقم  المدنية

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

  قامت وزارة التنمية المحلية بتوفير قروض في اطار المشروع القومي للتنمية المحلية والمجتمعية

، كما تم توفير  %38.2ألف مشروع صغير بلغت نسبة استفادة المرأة  770"مشروعك" وذلك بتمويل 

 مشروع صغير ومتناهي الصغر من صندوق التنمية المحلية بلغت نسبة اسفادة 2175قروض لعدد 

  %67.53السيدات 

  ملتقيات للعمال تستهدف العامالت المصريات لتشجعهم علي اقامه  3قامت وزاره الثقافه بتنفيذ

تنظم وزاره الثقافه  مشروعاتهم الخاصه وذلك من خالل تثقيفهن وتمكينهن بالتدريب علي الحرف اليدويه.

لها تدريب وتاهيل السيدات لتنفيذ بالتعاون مع المجلس القومي للمراه محاضرات وملتقيات يتم من خال

 مشروعات صغيره ومعرفتهن بكيفيه تسويقها  وصقل قدراتهن لتواكب متطلبات سوق العمل. 
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  الهدف الفرعي: نفاذ المرأة للموارد االقتصادية وتنمية قدراتها: 3.2

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

  قامت وزارة التنمية المحلية بتدريب رؤساء وحدات تكافؤ الفرص علي مستوي المحافظات علي

مبادرة "انتي  تنفيذ( ، %91)نسبة المتدربات من االناث الموازانات المستجيبة للنوع االجتماعي 

سيدة  10850 بلغ عدد السيدات المتدرباتمنتجة" وذلك بهدف تدريب السيدات علي مجاالت مختلفة 

 (.%100)نسبة السيدات ف المبادرة 

 من اجمالي المتدربين،  %40بلغت نسبة السيدات المستفيدة من خطط تدريب الوزارة 

  سيدة.، تدريب  25عقد دورات تدريبة في وزارة النقل "دور المرأة في ترشيد االستهالك" تم تدريب

 لرفع قدراتهن.سيدة(  309العامالت في الهيئات التابعة للوزارة )

  .قامت وزارة اإلنتاج الحربي علي تدريب العامالت بشركات ووحدات اإلنتاج الحربي علي التحول الرقمي

ندوات لرفع ثقافة ووعي العامالت عن القيادة  4تنفيذ دورات تدريبية للمرأة العاملة لرفع كفاءتها. تنفيذ 

 جتمعات.وكيفية حل المشكالت ومهارات إدارة الوقت  وإدارة اال

  تقوم وزارة التربية والتعليم بتعزيز مبادرات ارتباط التعليم بالمشروعات االنتاجية التى ينفذها الطالبات

تدريب التالميذ على اإلنتاج وعرض منتجاتهم من خالل إدارة المدرسة  من خالل االنشطة المدرسية.

المنتجة وتشجيع تلميذات المدارس المجتمعية على التدريب المهنى وعمل المشروعات التى تدر ربح 

 سيدة( 850تشجيع العامالت بالوزارة علي الحصول علي شهادةإحصاءات النوع االجدتماعي ) عليهن.

 ورشة  23ة  بتنفيذ برامج تاهيلية لرفع كفاءة المراة في الجهاز االداري وذلك بعقد قامت وزارة المالي

( وورشتين لشرح الموازانات المستجيبة للنوع االجتماعي )نسبة %44عمل )نسبة االناث المتدربات 

(، تم التعاون مع المعهد المصرفي %65ندوات تثقيفية )نسبة االناث  4(، و %63االناث المتدربات 

(، كما تم التعاوم مع االكاديمية %100سيدة )نسبة االناث  200تنفيذ برنامج "تمكين" عدد المتدربات ل

( ، التعاون مع %40الوطنية لمكافحة الفساد لتنفيذ برنامج تعزيز قيم النزاهة )نسبة االناث المتدربات 

 (.%35اكاديمية ناصر العسكرية )نسبة االناث المتدربات 

 يونسكو من  –فائزات بزمالة برنامج لولاير  –اون الدولي بتكريم ثالث باحثات مصريات قامت وزيرة التع

أجل المرأة في العلم ويهدف البرنامج الي تعزيز دور المرأة وابراز مساهمتها في مجال البحث العلمي 

وثهن، تم اة بهدف تمكينهن من تطوير بحويتم تقديم دعم مادي لمرحلة الدكتوراة ومرحلة مابعد الدكتور

في اطار الشراكة بين شركة فيسبوك ورايز اب حيث يهدف  boost with facebookاطالق برنامج 

أشهر علي  6من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي مدار  2000البرنامج إلي تدريب 

راعة مستوي الجمهورية ويركز البرنامج في مراحلة االولي علي الصناعات اليدوية والغذائية والز

 واالستيراد والتصدير واالعمال الهندسية الي جانب خدمات المواطنين والرعاية الصحية.

 يلهم تقوم وزارة البترول بتنفيذ دورات تدريبية للعامالت لتنميه الموارد البشريه والقيادات الوسطي لتاه

نسبه المتدربات  الفنيه والحرص علي زياده العنصر النسائي حيث بلغتوتطوير مهاراتهم االداريه و

تم تخصيص يوم كامل للمراه في مؤتمر مصر الدولي للبترول  من اجمالي المشاركين. 20%

 ( 2020والغاز)ايجيبس

 محافظه مع  مركز تدريب الخليج العربي و ن  بالتعاوناليارة والصناعة  بعقد دورتين اونقامت وزارة التج

 صغيرة.لتدريب الشيدات على مهارات المشروعات ال لقاهرها

  يعمل جهاز تنميه المشروعات علي التوسع في برامج اتاحه تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للنساء و
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االهتمام بتصميم دورات تدريبيه لمعرفه كيفيه االستفاده من التكنولوجيا الحديثه لفتح مجال للنساء للنفاذ 

صاحبات المشروعات من قبل منظمه يمنح جهاز تنميه المشروعات صالحيه استخدام برنامج لالسواق. 

يهتم الجهاز ببرامج محو  العمل الدوليه والمجلس القومي للمراه لتنفيذ التدريبات الالزمه لتمكين المراه.

 . مج التدريب المهني  ورفع القدراتاالميه للمرأة و دمجها مع برا

  ي للمشاركين ببرلمان الشباب قامت وزارة الشباب والرياضة بعقد برنامج معايشة لمجلس النواب المصر

فتاة، عقد دورات عن التنمية  27تحت شعار " اعرف برلمانك " بمقر مجلس النواب المصري بمشاركة 

السياسية ولقاءات عن أهمية االمن القومي والمصري االفريقي برعاية مديريات الشباب والرياضة 

وورش عمل وزيارات حول برلمان الشباب فتاه، عقد جلسات عامة  200بالمحافظات الحدودية باستفادة 

فتاه ، كما قامت بعقد ورش  120العربي بالتعاون مع وزارة الخارجية وجامعة الدول العربية باستفادة 

عمل بمعسكرات برلمان الشباب والتي عقدت بمديريات الشباب والرياضة والمدن الشبابية ومراكز 

مستوي االقليمي واعداد كوادر لها وذلك بالتعاون مع الشباب، عقد معسكرات التنشئة الوطنية علي ال

فتاه . كما قامت الوزارة بعقد دورات تدريبية إعداد كوادر  4000اكاديمية ناصر العسكرية باستفادة 

ة بمراكز الشباب تم عقد جلسات عام يضا  أو .فتاه 450تخابات المحلية بمشاركة شبابية لخوض االن

، عقد ملتقيات فتاه 5400كة في االنتخابات البرلمانية القادمة بمشاركة همية المشارأبالمحافظات حول 

ندية الفتاة من المحافظات الحدودية بمركز شباب الجزيرة أة للشباب ومعرض لمنتجات العضوات حرفي

عدد  التعاون مع منظمة اليونيسيف بلغ، بعقد دورات تدريبية حرفية بسيدة 60بإجنالي عدد المستفيدات 

مستفيدة، عقد دورات تدريبية حول تنمية المهارات الحياتية وبرامج تثقيفية اخري  990المستفيدات 

بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وصندوق االمم المتحدة للسكان بمحافظات الجمهورية باجمالي عدد 

 .مستفيدة 3014

   ات إلنتاج عش الغراب، عقد ورشة عن إنتاج خمرقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بعقد ندوة

 عمل حول انتاج المالبس الجاهزة

  بإطالق عدة مبادرات منها مبادرة قدوة بهدف  2019قامت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات عام

جهات معنية بالمرأة وهم ) المجلس القومي  4التمكين التكنولوجي للمرأة المصرية وذلك يالشراكة مع 

وزارة الشباب والرياضة  –جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة  -ة البريد المصريهيئ –للمرأة 

اعداد كوادر من النساء والفتيات يتم اختيارهن   ( باإلضافة الي شراكات فرعية مع المحافظات حيث يتم

ثيل النساء من قطاع االقتصاد غير وتأهيلهن بالمهارات التكنولوجية المعاصرة مع االهتمام بضرورة تم

الرسمي بقطاع الصناعات الحرفية والزراعية السيما في المحافظات والمناطق االكثر احتياجا، وتحفيزهن 

علي ريادة االعمال وتعزيز قدراتهن في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا الرقمية 

لتحول الي مجتمع رقمي في بيئة تتسم بترسيخ مبادئ المساواة المالية من اجل تحقيق الشمول المالي وا

تطوير تطبيقات وادوات وتكافؤ الفرص في الحصول علي وظائف اكثر موائمة الحتياجات المرأة. 

، ورائدات المعرفة من عمال من صاحبات االعمال الحرفيةتكنولوجية موائمة وتدريب رائدات اال

،  www.training.qodwatch.comبوابة التدريب عن بعد  تهيئة واطالقالمجتمعات المحلية. 

 .  2020-2019مستفيدة خالل عام  2000تدريب وتوعية مايقرب من 

  دورات  10تقوم وزارة الصحة بتدريب وتاهيل مسؤولي الصحة المهنية بالمنشآت الصحية من خالل

مسؤولي الصحة المهنية علي مستوي مديريات الشئون الصحية والمنشآت الصحية ل  TOTتدريبية 

محافظات( ، عقد دورات تدريبية لكافة أعضاء فرق تقديم خدمات  5سيدة من  75التابعة لها )شاركت 

 181من المتدربات، تدريب  %100تنظيم األسرة من خالل برامج تدريبية اكلينكية وفنية تشكل المرأة 

مة تنظيم األسرة  بالقطاع الخاص لرفع كفاءة العاملين في مجال النساء والتوليد، تدريب عدد مقدم خد

سيدة علي األشغال اليدوية في نوادي المرأة التابعة للوزارة، تنفيذ دورات تدريبية لرجال  205937

 9األوقاف ،  دورة تدريبية لنشر مفهوم تنظيم األسرة بالتنسيق مع وزارة 26الدين والدعاة واألئمة 

محافظات باجمالي  3دورات تدريبية لرجال الدين االسالمي والمسيحي علي رسائل تنظيم األسرة في 

http://www.training.qodwatch.com/
http://www.training.qodwatch.com/
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مشارك ، تنفيذ رنامج تدريبي إلعداد خدمات عالج االدمان للنساء الحوامل االتي تعاني من تعاطي  270

 المخدرات

  المراه ومساندتها من خالل تدريبها  ورش حرفيه تفاعليه خاصه بتمكين 1637نفذت وزاره الثقافه

دوره التي  857عقدت مجموعه من الدورات التدريبيه وعددها  وتعليمها الحرف التراثيه والتقليديه.

تهدف الي تحقيق الجوده والتميزفي االداء عن طريق اختيار االساليب المناسبه والفعاله لتحقيق خطط 

 واهداف الوزاره وبرنامج الحكومه.

 

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

 عاون مع بالت 2019صادي للمراة في سبتمبر عقدت وزارة التعاون الدولي مؤتمر لمناقشة التمكين االقت

المؤتمر االقليمي االفريقي لالتحاد الدولي  ، وايضاوالتنمية وسفارة السويدمنظمة التعاون االقتصادي 

لصاحبات االعمال والمهن تحت عنوان  التمكين االقتصادي وتعزيز ريادة األعمال للنساء والشباب النجاح 

 منطقة التجارة الحرة االفريقية.

  يقوم  جهاز تنمية المشروعات بنشر ثقافه رياده االعمال للمراه  من خالل عقد مؤتمرات التمكين

االقتصادي للمراه و احتفاليه يوم المراه الرائده بفروع جهاز تنميه المشروعات، تكثيف الندوات التوعيه 

بالمحافظات لزياده التوعيه باهميه دور المراه و تقديم امثله لسيدات ناجحات حصلن علي خدمات ماليه 

 ة.جابي علي االسركان له االثر االيو غير ماليه من الجهاز و قاموا بتنفيذ مشروعات مما 

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

 .سيدة 

 

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

 . قامت وزارة النقل بتسهيل اجراءات حصول المرأة علي قروض ميسرة من البنوك 

  التعاون الدولي بتوقيع اتفاق مع البنك الدولي لالنشاء والتعمير لدعم رواد االعمال بقيمة قامت وزارة

مليون دوالر  ويركز المشروع علي زيادة حجم االئتمان المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة كما  200

خلق  سيمول المشروع فرص للتدريب لبناء المهارات ويعزز البرنامج فرص الحصول علي تمويل وقد

 الف فرصة. 70ألف فرصة عمل بلغ استفادت المرأة حوالي  300المشروع حوالي 

  يقوم جهاز تنمية المشروعات بتشجيع المراه علي العمل من المنزل وتوفير الحصول علي  االقراض

، يتوسع الجهاز في خدمات تنميه االعمال الموجهه للمراه و تطبيق نظم الشباك الواحد  متناهي الصغر

راه المستثمره، وضع الجهاز مبادرات تساعد علي انشاء تعاونيات النشاط االقتصادي الموجهه للمراه للم

تطوير الخدمات الماليه  فضال عن تشجيع االقراض الجماعي من خالل نظام يشجع علي العمل الجماعي.

ن عليها من المصرفيه وغير المصرفيه الموجهه للمراه و زياده معرفه النساء بها و تسهيل حصوله

  . المتوسطهروض الموجهه للمشروعات الصغيره والق كقنوات الكترونيه ميسره بما في ذلخالل 

  قامت وزارة االوقاف بصرف قرض حسن بدون فوائد او رسوم إدارية للعامالت بالديوان العام والمديريات

   2019/2020سيدة للعام المالي  393االقليمية والجهات التابعة لها بإجمالي عدد المستفيدات 

 قرض  25880ي قامت وزارة الصحة بالتعاون مع الجمعيات األهلية ورجال األعمال بتيسير الحصول عل

 مستورة

   قامت وزارة الثقافة بعقد لقاءات مفتوحه حول االهتمام بقضايا المراه التي من اهمها تمكين المرأة من

 الحصول علي "الشمول المالي " شهاده امان"
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 محور التمكين االجتماعي: -3

 الهدف العام:

قدراتها على االختيار، ومنع الممارسات التي تكرس التمييز تهيئة الفرص لمشاركة اجتماعية أكبر للمرأة وتوسيع 

 ضد المرأة، أو التي تضر بها سواء في المجال العام أو داخل األسرة.

 المؤشر
القيمة  

 2030 2025 2020 المرصودة

 %12 %17 %22 %27 +10نسبة األميات بين اإلناث 

 صفر% %4 %8 %12 سنة( 29-20نسبة األمية بين اإلناث )

نسبة السيدات المتزوجات الالتي تستخدمن وسائل تنظيم 

 األسرة
59% 63% 67% 72% 

 2.4 2.8 3.2 3.5 معدل اإلنجاب الكلي  )طفل لكل سيدة(

 %92 %89 %86 %83 نسبة السيدات الالتي حصلن على رعاية حمل منتظمة

 %34 %40 %46 %52 نسبة الوالدة القيصرية 

 26 34 43 52 ألف مولود حي( 100نسبة وفيات األمهات )لكل 

 توقع الحياة عند الميالد
71.3 

 سنة
73 74.5 76 

 71.4 68.5 65.7 سنة 63 متوسط عدد السنوات التي تعيشها األنثي بصحة جيدة

 1400 700 350 171 عدد دور المسنيين

 

 هدف الفرعي: المساندة القانونية:ال 1.3

 الهدف التفصيلي:  التوعية بالقوانين  3/1/2

 عيتهن تقوم وزارة اإلنتاج الحربي بتنفيذ اجتماع شهري لمسؤوالت المرأة علي مستوي الشركات لتو

 واالستماع ألى شكاوى فى العمل. بالقوانين التي تخص المرأة

  قامت وزارة العدل عقد عدة دورات تدريبية وورش عمل  للسادة القضاة والقاضيات حول قانون العمل

قاضي 352دورة تدريبية بمشاركة  24) عددها 2020 إلى  2019الفترة من والقضايا العمالية خالل 

عقد مؤتمري بعنوان "حماية القضاء لحقوق المرأة " و"تعزيز دور المرأة في القضاء". وقاضية، 

رة عقد عدة دورات تدريبية لتأهيل الموظفين والعاملين بديوان عام الوزا قاضي وقاضية.  80بمشاركة 

دورة تدريبية بموضوعات متنوعة بمشاركة عدد  24) عددها  2020إلى  2019ترة منالعدل خالل الف

عداد دورة تدريبية حول اليات اعاون مع هيئة النيابة اإلدارية تم بالتو ( 382من اجمالي 153الموظفات 

مكافحة الفساد في القانون المصري واتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفساد ومكافحته بمعرفه مركز 

التدريب القضائي للنيابة اإلدارية وذلك بنظام التدريب عن بعد والتي شمل نسبة كبيره من عضوات النيابة 

 .من الحاضرين %30اإلدارية التي تمثل حوالي 

  ندوه ومحاضرات وملتقيات بهدف التوعيه بالقوانين  54قامت وزاره الثقافه بتنفيذ لقاءات تفاعليه و

 المسانده للمراه مركزيا و اقليميا بالمواقع المختلفه بالمحافظات . 
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 الهدف التفصيلي:  التوسع فى مكاتب المساندة القانونية. 3/1/3

  الشكاوي للمراة العاملة بالوزارة وحل المشكالت التي تتعرض لها.تعمل وزارة النقل علي تفعيل مكتب 

  تعمل مسؤوالت المرأة بوزارة اإلنتاج الحربي علي حل مشكالت العامالت علي مستوي الشركة وفي حالة

 عدم الحل يتم تحويلها إلي الهيئة.

 تصل عن  الت المرأة التىربية والتعليم علي التعاون مع المجلس القومى للمرأة لحل مشكتعمل وزارة الت

 .طريق مكتب شكاوى المرأة

  تقوم وحده تكافؤ الفرص بوزاره البترول بالتنسيق المستمر مع مكتب شكاوي المراه و دراسه الشكاوي

 المراه التي ترد و العمل علي حلها .

 سواء داخل  السيدات والتحقيق فيها ىه باالستجابه السريعه لكافه شكاوتقوم وزاره التجاره والصناع

 .بيئه العمل او خارجها

  ( مكاتب تسوية المنازعات  8قامت وزارة العدل بالتوسع في إنشاء مكاتب دعم المرأة بالمحاكم ، )مكاتب

 .مكتب( 44مكاتب المساعدة القانونية ) عددها ،ومكتب(  248االسرية ) 

 قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإنشاء وحدة مساندة المرأة 

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

 بالتعاون مع مكاتب شكاوى المرأة بالمجلس .

  الهدف الفرعي: تنظيم االسرة والصحة االنجابية :  2.3

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

  ة من خالل تشكيل لجنة قومية لصحة المراة لمتابعة حاالت سرطان أصحة المرنفذت وزارة الصحة مبادرة

عدد المترددات علي  ىسنة ) اجمال 18الثدي واألورام علي مستوي محافظات الجمهورية للسيدات فوق 

مليون سيدة وبلغ اجمالي عدد السيدات التي تلقت خدمة الفحص عن االمراض غير السارية  10المبادرة 

وحدة  5405سنة(، تقديم خدمات تنظيم االسرة والصحة االنجابية في  35فوق سن  –ن سيدة مليو 9.2

زياردة بالعيادات المتنقلة  27756عيادة متنقلة حيث تم تنفيذ  525ثابته علي مستوي الجمهورية و

من السيدات المستفيدات في سن  %70سيدة  ) 124794قافلة خدمية قدمت الخدمة  442وتنفيذ 

 11طبيب /ة لتقديم خدمات تنظيم األسرة ، تطبيق نظام الطبيبة الزائرة في  150ب( ، التعاقد مع االنجا

عيدات لتقديم خدمات تنظيم األسرة والصحة االنجابية ، تطبيق برنامج تقديم خدمات  5محافظة، فتح 

مها الوزارة بأكثر محافظات، تأمين توفير وسائل تنظيم األسرة حيث تدع 8تنظيم األسرة بعد الوالدة في 

من سعرها وصرفها بالمجان علي العيادات التنقلة واثناء القوافل والحمالت، يتم امداد  %95من 

 الجمعيات األهلية وهيئات التأمين الصحي بوسائل تنظيم األسرة باسعار مدعمة.

  لعامالت بالوزارة عيادات طبية لتوفير الرعاية الصحية للسيدات ا 7قامت وزارة التنمية المحلية بتوفير

مليون 100، التنسيق مع مديريات الصحة لتفعيل مبادرات الحمالت القومية )حملة صحة المرأة ، حملة 

 صحة ( 

  عملت وزارة النقل علي توفير الرعاية الصحية للعامالت ودعم الحمالت الطبيىة التي تقوم بها وزارة

  فيروس سي( –الصحة )الكشف المبكر عن سرطان الثدي 

  العاملين بقطاع اإلنتاج قامت وزارة اإلنتاج الحربي بالكشف المبكر علي أورام الثدي للعامالت  وزوجات

 جراء تحالي فيرس  سي وفيتامين د الحربي. إ

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

نائية والمهمشة بدال من التكاليف الباهظة التي يتحملها المواطن في السفر الحاالت الصحية في المناطق ال

واالنتقال مما يسهم التغطية الصحية الشاملة وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والتربية والتعليموبنسبة 
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 %60استفادة للسيدات بلغت 

  سعيا من وحدة تكافؤ الفرص بوزارة السياحة و االثار في الوصول الكبر عدد من المستفيدات لدعم صحة

المرأة المصرية، فقد تواصلت الوحدة مع ادارة غرب مدينة نصر الطبية وتم استقبال الفريق الطبي 

وزارة بشارع عادلي الخاص بالحملة بمقر الوزارة بالعباسية للكشف وتوعية السيدات العامالت بمبني ال

و الهيئة العامة لتنشيط السياحة باالضافة الي العامالت في المبني من شركة النظافة، كما تم توزيع فيديو 

يشرح كيفية اجراء الكشف الطبي الذاتي لمعظم السيدات العامالت بالوزارة عن طريق الواتس اب، 

 مليون صحة للعامالت بالوزارة. 100استكمال حملة 

  قامت وحده تكافؤ ، حيث  صحةمليون  100حمله  ستضافهاقطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة نفذ

الغير  األمراضحملة للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الالفرص بالتعاون مع وزاره الصحة لتنفيذ 

 ( من العاملين بالوزارة واسرهم.738استفاد منها ) سارية

ية وتغيير االتجاهات الصحة االنجابو لصحة العامةا الهدف التفصيلي:  التوعية بخدمات 3/2/2

 نحو االنجاب

قامت وزارة الصحة بنفيذ حملتان للتوعية بتنظيم األسرة علي مستوي الجمهورية عدد المستفيدات   *

زيارة منزلية بمعرفة الرائدات الريفيات لرفع الوعي الصحي والترويج  15768113سيدة، تنفيذ  593789

ي ضمن القوافل ألف لقاء جماهير 100( تنفيذ أكثر من %70لمفهوم األسرة الصغيرة )نسبة المستفيات 

بواب الخدمية التوعوية لتبني مفهوم األسرة الصغيرة ، مشاركة المجلس القومي للمرأة في حمالت طرق األ

 من خالل الرائدات الريفيات. 

حملة للتوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي )عدد المستفيدات  25قامت وزارة التنمية المحلية بتنفيذ * 

 سيدة( 680

 –مرض السكر  -الصحة النفسية –النقل بتنفيذ ندوات توعية في مجاالت )الصحة اإلنجابية  * قامت وزارة

 سيدة. 86الصحة المدرسية لألطفال ( بلغ عدد المستفيدات 

ندوة تثقيفية  * تقوم زارة اإلنتاج الحربي بعقد ندوات توعية عن الصحة اإلنجابية لنشر ثقافة االكتفاء بطفلين.

 السليمة، التوعية بمرض السرطان ومكافحة اإلدمان. وقائي والتغذيةعن لنظام الصحي ال

* تقوم وزارة التربية والتعليم بتضمين بعض مفاهيم الصحة اإلنجابية بالمناهج مع نمو المفاهيم حسب 

المرحلة مثل التغذية السليمة والنظافة الشخصية بالمرحلة االبتدائية والمراهقة وخصائصها وما يرتبط بها 

 تغيرات نفسية وجسمية ، تنفيذ برامج توعوية متخصصة فى الصحة اإلنجابية.من 

* يقوم جهاز تنميه المشروعات بتوعيه االسر بمخاطر تعدد االنجاب علي السيدات وعلي اسرهن وعلي 

 الدوله .

للموافقه علي االتفاق  2020لسنه  362* اقرت  وزارة  شؤن مجلس النواب قرار رئيس الجمهوريه رقم 

مشروع معالجه الفجوات في الصحه الفرعي بين حكومه جمهوريه مصر العربيه و حكومه كندا بشان تنفيذ 

م الموافقة علية  من مجلس والذي ت 17/3/2020الموقع في القاهره بتاريخ قوق االنجابيه في مصر والحو

 . النواب

الطبيه بوزاره الصحه حول تنظيم االسره ندوه توعويه بالتعاون مع القوافل  62* قامت وزاره الثقافه بتنفيذ 

سابقه عن الموروثات االجتماعيه والصحه االنجابيه وتنظيم قوافل للكشف المبكر عن سرطان الثدي وعمل م

عده قوافل الثقافيه في القريه المصريه، تنفيذ اثرها علي الزياده السكانيه في مصر والظواهر االجتماعيه وو

ق توعيتها بمبادئ الصحه تكوين ثقافه صحيه للمراه عن طريو العمل علي نشرندوات حول تثقيفيه وطبيه و

اهم خاصه بتنظيم االسره ووسائلها ( واهم االشارات الخاصه بصحتها كامراه مثل ) االرشادات الالعامه و

ن الفحوصات الدوريه الواجب عليها اجراءها سواء في منزلها او مراكز االشعه كالفحوصات المرتبطه بسرطا

   الثدي و عنق الرحم و غيرها(

حملة لمحو األمية الرياضية والثقافة الغذائية بالتعاون مع المعهد وزارة الشباب والرياضة نفذ قطاع الرياضة ب -

، كما نفذت  ( من الذكور124( من االناث و )450، استفاد منها )(الرياضــة والتغـــذيــة) بعنوان للتغذية القومي
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 ( من الذكور.25( من االناث وعدد )75برنامج للمشى للعاملين بالوزارة بنادى الزمالك الرياضى استفاد منها ) 

  الهدف الفرعي: مساندة نوعية لبعض الفئات الخاصة :  1.3

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

  ندوه توعويه بالتعاون مع القوافل الطبيه بوزاره الصحه للمراه المسنه  62أقامت وزاره الثقافه

بدور رعايه المسنين وعمل لقاءات توعيه خاصه بالثقافه الصحيه واالحتفاالت بالمناسبات المختلفه لهن 

 والثقافه الحياتيه لهن بالقري والمناطق الحدوديه وغيرها من المناطق االكثر احتياجا.

  من دور  األمهاتوحدة تكافؤ الفرص بقطاع الرياضة فى وزارة الشباب والرياضة حفل تكريم نفذت

 ( اوالد من االبناء البارة.8( أم وعدد )50منهم)( 58استفاد منها )" لمسة وفاء " المسنين بعنوان

 

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

   وحدة للمراة ذات االعاقة أو المرأة ذات طفل معاق،  4078قامت وزارة التنمية المحلية بتخصيص

 امراة ذات اعاقة في مجال تكنولوجيا المعلومات  537تدريب 

  يقوم جهاز تنميه المشروعات يتم توفير الخدمات التدريبيه و التاهيليه للمراه ذات االعاقه حتي يمكن

 . ادماجها ضمن المجتمع

  مليون جنية لصندوق االستثمار الخيري لذوي االعاقة  20قامت وزارة االوقاف بصرف مبلغ 

  بشأن الهيكل التنظيمي للجهاز   2020لسنه  3187قامت وزارة العدل باصدار قرار وزير العدل  رقم

حقوق كبار السن( اإلداري التابع لمساعد وزير العدل لقطاع حقوق االنسان والمرأة والطفل )إدارة حماية 

سيدة(. مكاتب المساعدة القانونية لذوي اإلعاقة بناء  41٪  لألشخاص ذوي االعاقة )5التعين بنسبة 

 امرأة ذات اإلعاقة 421تم تقديم المساعدة لعدد  2018لسنة  4637علي قرار وزير العدل رقم 

  القدم نتيجة مضاعفات االصابة قامت وزارة الصحة بعمل أحذية طبية للسيدات المصابات باعاقات في

سيدة( وتوفير كارنيهات لركوب المواصالت مجانا للمصابات )عدد المستفيدات  162بمرض الجذام ) 

سيدة(  17سيدة( توفير نظارات طبية ) 32سيدة( توفير اعانات حكومية للمصابات حديثا بالمرض  ) 37

سيدة(،  24ريا، اجراء عمليات رمد مجانا )زيارة منزلية للسيدات المصابة بمرض الفيال 30، تنفيذ 

 سيدة(. 2133توفير مساعدات دورية في المناسبات واالعياد )المستفيدات 

  قطاع االثار باستكمال برامج الجوالت االرشادية الثابتة لرفع الوعي االثري   -تقوم وزارة السياحة واالثار

لخاصة سواء من الصم او ضعاف السمع و غيرها وتنشيط السياحة الداخلية للمرأة من ذوي االحتياجات ا

من االعاقات وذلك بالتعاون مع ادارة التمكين الثقافي لذوي االحتياجات الخاصة بهيئة قصور الثقافة 

 ومركز الدراسات و التدريب.

  فاعليه للمراه ذوي االعاقه من اجل اتاحه الفرص لهم ولالحتياجات  66قامت وزاره الثقافه بتنظيم

للتثقيف والتعليم المتكافئ والمتساوي مع غيرهم واالنخراط في الحياه بشكل طبيعي، وتم اقامه  الخاصه

المؤتمر العلمي السابع لثقافه المراه بعنوان "المراه متحديه االعاقه من الحمايه الي التمكين الي جانب 

تلفه وفتح فصول لتنميه اقامه المسابقات الفنيه والثقافيه بمشاركه ذوي االعاقه في الفعاليات المخ

 الموهوبين منهم بمركز تنميه المواهب بدار االوبرا و المركز الثقافي بطنطا ومسرح سيد درويش.  

 

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

 تقوم وزارة اإلنتاج الحربي بتخفيض ساعات العمل لألم ذات طفل معاق بواقع ساعة يوميا ويحق لهم 

تجميع الساعات ببدل يوم بأجر كامل.، عقد ندوات لألمهات الكتشاف مرض التوحد وكيفية التعامل معه 

 وكيفية التعامل مع المعاقين ودمجهم في المجتمع.

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

  تقوم الوزاره الثقافه بتخفيض ساعات العمل لالم ذات الطفل المعاق بواقع ساعه يوميا باالضافه الي عقد



                                              02                                                                                                                               2020ديسمبر  –المجلس القومى للمرأة  -ادارة التخطيط والسياسات

 

اسبوع  15لقاءات توعويه حول كيفيه التعامل مع الطفل المعاق ودمجهم في المجتمع، كما تم عمل  

جات الخاصه باالضافه للدمج الثقافي لالطفال عن طريق تواجد نسبه من االطفال ذوي االعاقه واالحتيا

الي تنظيم ورش فنون تشكيليه وابتكارات ومحاضرات وورش حكي في مدارس التربيه الفكريه ودور 

الرعايه بغرض دمج ذوي االعاقه واالحتياجات الخاصه بالمجتمع  وايضا اقامه مؤتمر نحو ثقافه مجتمعيه 

 . داعمه لذوي االحتياجات الخاصه الداره التمكين الثقافي لهم

 

 الهدف التفصيلي: مساندة المرأة الشابة  3/3/4

  تقوم وزارة التنمية المحلية بتنظيم مسابقة األم المثالية علي مستوي ديوان عام الوزارة ودواوين عموم

 المحافظات لتكريم االمهات العامالت علي مستوي المحليات 

 الت المتميزات. كما يتم تنفيذ احتفالية تقوم وزارة اإلنتاج الحربي بتنفيذ احتفالية شهرية لتكريم العام

 البناء العامالت المتفوقين.

  التركيز بالمناهج على السير الذاتية لبعض الشخصيات النسائية التى تفوقت بتقوم وزارة التربية والتعليم

جدارة فى النهوض بأطفالهن فى القراءة  ز المعلمات واألمهات الالتى يبينتحفي فى المجاالت المختلفة .

تشارك الوزارة من خالل وحدة  والكتابة بكل إدارة تعليمية ، وتكريمهن بشهادات تقدير من الوزارة .

مومة واليونيسف بمبادرة " دوى" بلغ عدد تكافؤ الفرص بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة واأل

 19374المستفيدات من الفتيات 

  الشباب والرياضة بدعم مراكز الفنون بالجامعات الحكومية علي مستوي مديريات الشباب قامت وزارة

مستفيدة، عقد ندوات ودورات تثقيفية لطالب الجامعات تحت شعار اهل  300والرياضة بإجمالي عدد 

فتاه، عقد ملتقي الورش  600مصر بدعم من جهاز شئون القبائل داخل المحافظات الحدودية بإجمالي 

قافية والفنية في مجال التصوية الضوئي تحت عنوان " صورة من بلدنا " بمحافظة الوادي الجديد الث

فتاه( ، تنظيم قوافل تعليمية بالتعاون مع وزارة االوقاف بمحافظة اسيوط ومركز التعليم المدني  25)

 مستفيدة  1300بالقاهرة بإجمالي عدد 

 االرشادي عن كيفية التعامل مع النساء الحوامل االتي تعاني  قامت وزارة الصحة االنتهاء من إعداد الدليل

 من تعاطي المخدرات.

  2020مارس  16في اطار االحتفال بيوم المرأة العالمي قطاع االثار  –قامت وزارة السياحة واالثار ،

بنشر مجموعة من الملصقات واطالق حمالت علي مواقع التواصل االجتماعي تحوي قصص كفاح لسيدات 

( لعرض لوحات 2، كما قام بعمل معرض بعنوان )نمصريات و دورهم الفعال في مختلف مجاالت الحياة

قام قطاع االثار بوزارة  من الفن التشكيلي تصور مكانة المرأة المصرية مستلهمة من عناصر تراثية.

، التنسيق لليوم ةالمواطنالمرأة تتضمن مواضيع االنتماء و الثقافة باقامة ندوات توعية متعلقة بتمكين

العالمي للمرأة )قطاع االثار(، وتشمل االحتفال بالمناسبات المحلية والدولية التي تخص المرأة خالل اشهر 

السنة من خالل تنظيم ندوات وورش عمل علي هامش االحتفال بالمناسبة وذلك في المتاحف والمناطق 

 االثرية مما يخدم المحاور االربعة لالستراتيجية.

  ملتقي ثقافي لشباب اهل مصر لشباب المناطق الحدوديه تم خاللها عقد  14وزاره الثقافه باقامه قامت

لقاءات تثقيفيه وورش عمل لالشغال الفنيه وزيارات للمعالم االثريه والثقافيه والبيئيه بمناطق اقامه 

شباب الفنانيين وقامت  الملتقيات لتمكين الفتيات في مختلف الجاالت،  اقامه صالون الشباب للفنون لدعم

دوره تدريبيه وورش عمل في جميع التخصصات حيث يستفيد منها مجموعه كبيره  129الوزاره بعمل 

 من الموظفات و خاصه الشابات.

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

  االشخاص ذوي االعاقة، كما تم اقامة قامت وزارة المالية بتكريم فريق كرة الطائرة لمصلحة الجمارك من

 معرض للموهوبين.
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  تتعاون  وزارة التربية والتعليم مع وزارة الشباب والرياضة في تحويل بعض مراكز الشباب إلى مراكز

 صديقة للفتيات المتفوقات والموهوبات.

  لالمهات واطفالهم تقوم وزارة السياحة واالثار بعمل جولة استرشادية في قصر البارون بمناسبةا فتتاحه

 .المتفوقين باالضافة الي عمل ورشة فنية شارك فيها االمهات واالطفال

عبيه الفنون الشالغناء والموسيقي وقامت وزارة الثقافة باقامة حفالت للمبدعات المصريات في مجاالت  -

تشكيليه   فنانه 491معارض تشكيليه للمبدعات لعدد  345كما تم اقامه لمسانده الفنانات المبدعات، 

ساندتهن لتحقيق مبدا تكافؤ الفرص، تعمل الوزارة علي تقديم برامج مختلفه لدعم ومسانده المتفوقات لم

والموهوبات علي مستوي كافه القطاعات سواء كان الدعم فني او ثقافي او من خالل االسابيع الثقافيه 

 والملتقيات المختلفه واللقاءات التوعويه والتثقيفيه.

 

 هدف التفصيلي:  مساندة السجينات .ال 3/3/6

  2014من الدستور  56قامت وزارة العدل بالتفتيش واالشراف القضائي علي السجون بناء علي الماده ،

 396من القاون رقم  85،86مكرر، 1من قانون اإلجراءات الجنائية، والمواد  40،41،42،43والمواد 

، وبمقتضي المادتين 1968لسنة    57قم بشأن تنظيم السجون والمعدل بالقانون ر1956لسنة 

لسنة  19من قانون السلطة القضائية .. وصدور قانون  27من قانون العقوبات، والمادة  280،281

لسنه 182في شأن تنظيم السجون، و2956لسنة 396بتعديل بعض احكام القانونين رقمي  2020

 يها.في شأن مكافحة المخدرات ةتنظيم استعمالها واالتجار ف 1960

 

 الهدف التفصيلي:  مساندة المرأة المعيلة 7/3/3

  قامت وزارة التنمية المحلية بتنظيم يوم اليتيم علي مستوي عموم المحافظات لتكريم السيدات المعيالت

 منزل للسيدات المعيالت. 89، إعادة بناء ورفع كفاءة  وابنائهن

  اإلنتاج وعرض المنتجات بالمعرض السنوى للمدارس تشجع وزارة التربية والتعليم المرأة المعيلة على

تخصيص ركن لمشاركة المرأة المعيلة بالمعارض الدائمة للوحدات المنتجة  والمعارض الدائمة.

ا يساعدها  بالمدارس ، ومشاركتها فى ورش عمل لتدريبها على القيام بمشروعات صغيرة يدر عليها ربح 

 على المعيشة الكريمة .

 بتوقيع اتفاق المرحلة الثانية لمشروع دعم شبكات االمان   2019عاون الدولي في قامت وزارة الت

مليون دوالر بين الوزارة والبنك الدولي وبحضور وزيرة التضامن  500االجتماعي تكافل وكرامة بقيمة 

 سنوات اضافيةلتوسيع نطاقة الجغرافي. 3االجتماعي مما سيتيح مد تعزيز المشروع لمدة 

  تنميه المشروعات بتقديم قروض ميسره للمراه المعيله والتوسع في برامج تاهيلها والتي يقوم جهاز

 تساعد علي العمل و الحصول علي دخل مستمر.

 ة قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية باستمرار استخراج بطاقات تموين مستجدة اول مرة الخاص

للفئات الخاصة بالمرأة باجمالي عدد  2017لسنة  178ي رقم بالمرأة علي ضوء القرار الوزار

،استخراج بطاقات تموينية ألول مرة لألسر المستحقة لمعاش تكافل وكرامة سيدة 296012المستفيدات 

سيدة  103256سيدة، استخراج بطاقات تموين مستجدة لعدد  50000ضامن االجتماعي لعدد بوزارة الت

 معيلة

  بطاقة رقم قومي  40000مع المجلس القومي للمرأة إلصدار قامت وزارة االوقاف بعقد بروتكول تعاون

مليون جنية  25مليون جنية . كما قامت الوزارة بصرف  1.2للمرأة المعيلة بمساهمة من الوزارة قدرها 

 . إلستخراج شهادة امان للمرأة المعيلة بالتعاون مع المجلس

  برنامج تكافل وكرامةتقوم وزارة الصحة بتقديم الخدمات الصحية مجانا لمنتفعات. 
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 الهدف التفصيلي: محو أمية المرأة الهجائية والرقمية وااللكترونية   3/3/8

  60قامت وزارة المالية بعقد ورشة عمل عن التحول الرقمي بلغ نسبة المستفيدات% 

  9785قامت وزارة التنمية المحلية بتنفيذ عدد من المبادرات "قرية مصرية بال أمية" عدد المستفيدات 

 %100سيدة ) 450فصل لمحة األمية الهجائية عدد المستفيدات  30اقامة سيدات( ،  %100سيدة )

 فتاة  30منع التسرب من التعليم لسيدات(،  %100سيدة ) 151سيدات(، محو االمية االلكترونية 

 .تقوم وزارة اإلنتاج الحربي بمحو أمية عامالت النظافة في الخدمة العامة 

  قامت وزارة االتضاالت من خالل نوادي تكنولوجيا المعلومات بتقديم عدد من البرامج التدريبية

المعنية وبالتعاون مع الجهات المتخصصة و 2020-2019تك  –المتخصصة للفتيات ضمن مبادرة قدوة 

، وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة كير والتي تستهدف تشجيع تعلم سة ميكروسوفت مصرمثل مؤس

، تم إطالق بوابة االلكترونية بعنوان بيوتنا تلبي اهتمامات علوم الكمبيوتر والتحول الي مجتمع رقمي

قد وصل واحتياجات السيدات علي اختالف فئاتهم لتصبح الشبكة من اهم الشبكات المعرفية للمرأة . هذا و

 48الف سيدة ، تدريب  35الي  2020يونيو  – 2019عدد مستخدمي البوابة من الفتيات من يوليو 

سيدة اونالين من فريق عمل مركز التعلم االلكتروني واعضاء هيئة التدريس بالجامعه علي إدارة 

(، كما استخدمت كفر الشيخ –اسوان  –القاهرة في جامعات )المحتوي االلكتروني عبر منصة الجامعة 

اونالين )  Microsoft teamنوادي تكنولوجيا المعلومات برامج البث التفاعلي للسيدات علي برنامج 

 مستفيدة ( 300بلغ عدد المستفيدات 

  فصل لمحو األمية بنوادي المرأة  918قامت وزارة الصحة بفتح عدد 

  دورات تدريبيه لمحو االميه الرقميه للعامالت بمختلف قطاعات الوزاره من  62عقدت وزاره الثقافه

خالل ورش عمل ودورات حول التحول الرقمي، واقامه دورات تعليميه للفتيات بنوادي تكنولوجيا 

 المعلومات بالمواقع الثقافيه لتقديم البرامج المتخصصه لهن . 

 محور الحماية: -4
 الهدف العام: 

القضاء على الظواهر السلبية التي تهدد حياة المرأة وسالمتها وكرامتها، وتحول بينها وبين المشاركة الفعالة في كافة 

المجاالت، بما في ذلك كافة أشكال العنف ضدها، وحمايتها من األخطار البيئية التي قد تؤثر بالسلب عليها من الناحية 

 .ةاالجتماعية أو االقتصادي

 2030 2025 2020 القيمة المرصودة  المؤشر

 %0 %0 %9 %18 سنة 18( الالتي تزوجن قبل سن 29-20نسبة اإلناث )

-20نسبة اإلناث المتزوجات او الالتي سبق لهن الزواج )

 سنة 20( الالتي أنجبن قبل سن 29
24% 16% 8% 0% 

 %0 %4 %9 %13 نسبة السيدات الالتي تعرضن للتحرش خالل السنة السابقة

 %55 %67 %78 %92 نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج الالتي تم ختانهن

 %10 %25 %40 %56 سنة المتوقع ختانهن 19نسبة الفتيات أقل من 

 %0 %9 %18 %25.2 نسبة السيدات الالتي تعرضن لعنف جسدي من قبل الزوج

 %0 %5 %12 %18.8 نسبة السيدات الالتي تعرضن لعنف نفسي من قِبل الزوج

 %4.1 نسبة السيدات الالتي تعرضن لعنف جنسي من قِبل الزوج
2.5

% 
1% 0% 
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  الهدف الفرعي: حماية المرأة فى المجال العام: 104

 الهدف التفصيلي:  الحد من التحرش 4/1/1

  انشات وزارة اإلنتاج الحربي صندوقا للشكاوي لمكافحة التحرش ، وعقد ندوات توعية ضد

توزيع مطوية وزارة الداخلية علي العامالت للتعريف بالمسميات القانونية الصحيحة ألفعال التحرش.

 التحرش.

  التوعية بالقوانين الرادعة للتحرش وكذلك راي الدين من خالل مادة تعمل وزارة التربية والتعليم علي

توعية حقوقية من االنشطة التربية الدينية، تنفيذ انشطة ومعسكرات للتوعية ضد التحرش وبرامج 

 االصفية لجميع المراحل الدراسية، تقوم وحدة تكافؤ الفرص بتنفيذ ندوات للمرأة وورش عمل للمعلمين.

  قامت وزاره شؤون مجلس النواب بعمل مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون االجراءات الجنائيه

ومشروع قانون بتعديل  18/8/2020يخ ( بتار60)التحرش( ووافق عليه مجلس النواب بجلسته رقم )

 بعض احكام قانون العقوبات )التنمر (ووافق عليه المجلس .

  يقوم جهاز تنميه المشروعات بتفعيل سياسه مواجهه التحرش لخلق بيئه عمل سليمه تخلو من التحرش

 . والتمييز بين الجنسين و توفير اليه مناسبه تتسم بالسريه في مواجهه  و معاجه التحرش

  قامت وزارة التموين والتجارة الخارجية بعقد ندوة تثقيفية داخلية للحد من التحرش باإلضافة الي زيادة

 منافذ البيع للسلع التموينية للحد من تجمع السيدات والحد من التحرش. 

  نشاط  ومحاضرات ولقاءات وورشه دراميه عن التحرش للحد من هذه  30قامت وزارة الثقافة بتنفيذ

ره وعروض مسرحيه ومسرح عرائس للتوعيه واقامه معرض فني بعنوان "ال للتحرش و اخر ال الظاه

 للتنمر"  

 

 التنقل اآلمن. الهدف التفصيلي: 4/1/2

  قامت هيئة سكك حديد مصر بتنفيذ مشروع "تعزيز المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف القائم علي

حصلت الهيئة القومية لسكك  وتوفير خدمات نقل ذات جودة.النوع االجتماعي" من اجل تمكين المرأة 

 عن تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.  2020حديد مصر علي الجائزة البرونزية من البنك االوربي عام 

  "قامت وزارة اإلنتاج الحربي بتنفيذ ندوتين توعية بعنوان "الهجرة غير الشرعية واسابها وعالجها ،

 انتقال للعامالت من وإلي الشركات ، توفير فرد أمن من السيدات.توفير وسائل 

  قامت وزارة العدل بتنظيم مواعيد العمل مناسبة للخروج االمن للمرأ وتوفير وسائل الموصالت

 واالشتراكات بأسعار مخفضة وتوفير االتوبيسات للتنقل االمن وتوفير الوقت.

  فير وسائل مواصالت أمنة للعامالت قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتو 

 .قامت وزاره الثقافه بتوفير وسائل انتقال امنه للمراه العامله بالوزاره بمعظم قطاعاتها من والي العمل 

 

  الهدف الفرعي: حماية المرأة فى اطار االسرة: 2.4

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

  سيدة،  21قامت وزارة المالية بتنفيذ ورشة عمل عن كيفية التعامل مع اشكال العنف المختلفة بحضور

عقد ندوة لمناهضة العنف بالتعاون مع المجلس القومي للمراة ووزارة الداخلية نسبة الحضور من 

  %71السيدات 

  العنف ضد المرأة عدد المستفيدين ندوة للقضاء علي كافة أشكال  495قامت وزارة التنمية المحلية بتنفيذ

35675  

  تشارك وزارة النقل في تفعيل االستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف والتوعية بها وحضور

كيفية الدفاع  –المؤتمرات ذات الصلة. عقد دورات عن "العنف وأثرة السلبي علي المرأة والمجتمع 

 4 سيدة. 45عن النفس ومحاربة العنف " عدد المستفيدات 
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  تعمل وزارة التربية والتعليم علي وضع برنامج لمناهضة العنف ضد المرأة واألطفال. دمج مفاهيم

المساواة بين الجنسين وعدم التمييز باألنشطة الالصفية ومن خالل المعسكرات والندوات واأللعاب 

لمناهضة التمييز ضد التعليمية والمسرحيات واألغانى ، تكثيف األنشطة التى تعتمد على العمل الجماعى 

ر عيني"  لمناهضة السلوكيات الضارة ضد الفتيات عدد الفتيات نوتنفيذ مبادرة "بنتي  المرأة.

 .، مبادرة ال للتنمر لمنع وسائل العنف المباشرة وغير المباشرة 18347المستفيدات 

 بمحافظات الدقهلية  ،بأنفسنا نعدل سلوكنا مبادرة بعنوانقطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة  نفذ

 ( من الذكور.65( اناث وعدد )330قليوبية استفاد منها )والبحيرة وبورسعيد واال

 من خالل سلسلة ندوات بمحافظات الجمهورية 

 بإصدار دليل يتناول المعايير والضوابط التي تساعد اساتذة القضاة في التعامل مع  قامت وزارة العدل

دورات تدريبية لدعم قدرات السادة القضاة حول  7جرائم العنف ضد المرأة ، كما قامت الوزارة بعقد 

هورية كيفية التعامل مع جرائم العنف ضد المرأة وذلك بمحاكم االستئناف والجنح علي مستوي محاكم الجم

بالقاهرة واالسكندرية والعين السخنة، مشاركة القطاعات المعنية للتوسع في إنشاء عيادات الطب 

الشرعي المتخصصة للكشف على األطفال والنساء المجني عليهم في جرائم العنف واالعتداء 

عنف بشأن تخصيص دوائر للنظر في قضايا ال 201۵لسنة  9۵۶3الجنسي.تنفيذ قرار وزير العدل رقم 

ضد المرأة والطفل. عقد ورش عمل متعددة للسادة القضاة وكافة أعضاء الهيئات القضائية بشأن حماية 

عقد المؤتمرات الوطنية والدولية لتبادل الخبرات  -المرأة من العنف، واألنفاذ الوطني لألتفاقيات الدولية 

لعنف ضد المرأة وتعزيز دور المرأة القانونية فيما يتعلق بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز ومناهضة ا

اعداد وتنظيم دورة تدريبية بشأن الحماية اإلدارية لمناهضة العنف ضد المرأة  في الهيئات القضائية، 

( 2020يوم لمناهضة العنف ضد المرأة)خالل عام  16العضاء هيئة النيابة اإلدارية بمناسبة حملة ال 

من أعضاء هيئة النيابة اإلدارية، تنظيم دورة تدريبية  100بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة. عدد 

بشأن اعداد ممثلي االدعاء التأديبي امام المحاكم التأديبية العضاء هيئة النيابة اإلدارية بمناسبة حملة 

 15(.بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة عدد 2020يوم لمناهضة العنف ضد المرأة )خالل عام  16ال 

عقد عدة دورات تدريبية وورش عمل  للسادة القضاة والقاضيات حول  ة النيابة اإلدارية.من أعضاء هيئ

دورات تدريبية  8. )عددها 2020الي  2019كيفية التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة خالل الفترة من 

 قاضي وقاضية ( 120بمشاركة 

  اشكال العنف ومحاربة التطرف قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة باقامة ندوات لمواجهة 

  قامت وزارة االوقاف بعقد دورات تدريبية لمعالجة اهم المشاكل االسرية واهمها مناهضة العنف االسري 

  قامت وزارة الصحة بعقد ندوات توعية ألطباء العالج الحر والرعاية الصحية والتمريض بخطورة الزواج

حمالت توعية من خالل الرائدات الريفيات لمناهضة تمريض(،  60طبيب،  140المبكر وختان االناث )

 .كافة أشكال العنف ضد المرأة

  تشارك وزارة السياحة واالثار في تنفيذ االستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة من خالل عدد

اساليب من االنشطة وعلي رأسها الدورات التدريبة لتوعية العامالت، وقام قطاع االثار بمحاضرة عن 

يوم ( كما يقوم باقامة ندوات توعية متعلقة بتمكين  16مناهضة العنف ضد المرأة )في اطار حملة ال

 المرأة تتضمن مواضيع العنف ضد المرأة.

  مستفيده للسيدات العامالت  1652لقاء توعوي وندوات ومحاضرات لعدد  33قامت وزاره الثقافه باقامة

 محافظه لثقيف المراه بموضوعات التميز والعنف ضد المراه. 27في  والمترددات علي المواقع الثقافيه

 لقاء توعوي لمناهضه العنف ضد المراه.  62تنفيذ 

 الهدف التفصيلي:  مكافحة الزواج المبكر 4/2/2

  حالة زواج مبكر 257قامت وزارة التنمية المحلية بايقاف 

  القومية لمكافحة الزواج المبكر واقامة ندوات تعمل وزارة التربية والتعليم علي تفعيل االستراتيجية
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للطالبات وأولياء األمور بالمدارس خاصة فى المناطق التى تحدث فيها الظاهرة بكثرة ، تتوسع الوزارة 

فى التعليم المجتمعى باإلضافة إلى عمل ندوات للطالبات وأولياء األمور بالمدارس وخاصة فى المناطق 

 للزواج المبكر. التى يكثر بها تسرب الفتيات

  قامت وزارة االوقاف بتخصيص قوافل دعوية ودروس دينية لعالج قضايا الزواج المبكر وزواج

 القاصرات وتوعية السيدات بوسائل الصحة االنجابية وتثقيفهن دينيا 

 قامت وزارة الكهرباء بعقد دورات تدريبية ونشر ثقافة مخاطر الزواج المبكر وآثارة السلبية 

 لقاءات توعويه وورش دراميه للحد من الزواج المبكر  ورفع الوعي لدي  4الثقافه بعمل  قامت وزاره

 المراه.

 الهدف التفصيلي: مناهضة ختان االناث 4/2/3

 . قامت وزارة اإلنتاج الحربي بعقد ندوة توعية ضد الختان للعامالت 

  حالة ختان. 13قامت وزارة التنمية المحلية بمنع 

  بتنفيذ ندوات للتوعية باضرار الختان. تقوم وزارة التربية والتعليم 

  قامت وزارة العدل بالمشاركة في اللجنة الوطنية للمناهضة ختان االناث ودراسة مقترحات التعديالت

التشريعية المطلوبة. االعداد والتنظيم لدورات تدريبية بشأن تعامل السادة القضاة والقاضيات وأعضاء 

. االعداد 2020النيابة اإلدارية مع قضايا تشوية األعضاء التناسلية لإلناث )ختان االناث( خالل عام هيئة 

لدورات تدريبية للموظفين والموظفات بشأن التوعية بجريمة تشوية األعضاء التناسلية لإلناث )ختان 

 .2020االناث( خالل عام 

  لمناهضه تشويه االعضاء التناسليه لالناث ندوه توعويه ضد الختان 35قامت وزاره الثقافه بعقد 

 

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

  بتنفيذ عدد من الندوات عن حق المرأة في الميراث.قامت وزارة التنمية المحلية 

 . قامت وزارة اإلنتاج الحربي بعقد ندوات توعية عن حق المراة في الميراث 

 والتعليم مع المجتمع المدني بتنظيم حمالت توعية لتغيير الثقافة  تشارك المدارس بوزارة التربية

 المجتمعية الي تشجع علي حجب الميراث والتوعية بضرورة طلب المراة حقها في الميراث.

  قامت وزارة العدل بعقد عدة دورات تدريبية وورش عمل للسادة القضاة والقاضيات حول كيفية التعامل

بتعديل  2017لسنة  219والتي تضمن في محتوها التدريب علي قانون رقم  مع قضايا العنف ضد المرأة

 بشأن الميراث1943لسنة  77بعض احكام القانون رقم 

  قامت وزاره الثقافه بعقد موائد مستديره وندوات ولقاءات تفاعليه حول حق المراه في الميراث في مختلف

 المحافظات.

  للمرأة :الهدف الفرعي: ضمان حياه كريمة   3.4

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

  قرية في القري األكثر احتياجا 143قامت وزارة التنمية المحلية بتطوير وتحسين خدمات 

  منزل بمدينة حاليب بالبحر االحمر ، كما تم 100مليون جنية لبناء  24.7قامت وزارة االوقاف بصرف 

 100منزل ببئر العبد باإلضافة الي صرف  270مليون جنية للمساهمة في رفع كفاءة  16.5صرف 

، كما قامت الوزارة بصرف اعانات مليون جنية لمبادرة سكن كريم لتأهيل منازل االسر االولي بالرعاية

والفشل مرضي السرطان  -االرامل -المطلقات -الوفاة –مختلفة لجميع الحاالت والظروف )الزواج 

طن سلع غذائية وتموينية تم توزيعها  800، توقيع بروتكول مع وزارة التموين للتعاقد علي الكلوي(  

علي االسر االولي بالرعاية بجميع انحاء الجمهورية خالل شهر رمضان . كما قامت الوزراة بتوقيع 

، صرف مبلغ جنيه مليون 105بروتكول خاص بصكوك االضاحي بين الوزارة ووزارة التموين بقيمة 

 24مليون جنية لتأثيث الف شقة لألسر االولي بالرعاية مع وزارة التضامن االجتماعي، تخصيص  30
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مليون جنية لألسر االولي  6مليون جنية إعانات نقدية للفقراء واصحاب االمراض المزمنة وصرف 

المناطق  االولي بالرعاية، مليون جنية للمدارس ب 2.3مقعد دراسي بقيمة  2600بالرعاية، إهداء عدد 

 مليون جنية لألسر االولي بالرعاية  1.1بطانية للشتاء بقيمة  7868توزيع عدد 

  جهاز حاسب  30سيدة و  100مروحة لعدد  16قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية علي توفير عدد

  آلي 

 االنساني تحديات الواقع  قامت وزاره الثقافه بعقد مؤتمر تحت عنوان" المراه المصريه واالمن

 واستشراق المستقبل،  مؤتمر عن التنميه الثقافيه في قري جنوب الوادي.

  ومحافظة الغربية بصدد المبادرات الرئاسية "مراكب النجاة"  البيئةوزارة و الهجرةوزارة تعاون بين

ورك جمعية النادي النسائي المصري الدولي بنيويوتم اختيار  "و"اتحضر لألخضر" و"حياة كريمة

ركة في تطوير القرى المصرية ونشر مفهوم االستدامة البيئية بها، للمشا التابع لمجموعة "نيو إيجيبت"

وذلك في ضوء حملة "صفط تراب.. البداية" التي تنفذها وزارة البيئة في محافظة الغربية اتساقا مع 

 تقديم الدعم الفني والماديلمساهمة في با، واهتمت الجمعية "المبادرة الرئاسية "اتحضر لألخضر

لدعم اللوجيستي والمجتمعي للقرية لتصبح نموذج للقرى المتوافقة بيئيا، كما قامت بتقديم مستلزمات او

ق لتحقي االجتماعية التي تحتاجها القريةطبية وتأهيل للوحدة الصحية بالقرية وتقديم كافة الخدمات 

ى المصرية ونشر من خالل مشاركتهم في الجهود المبذولة لتطوير القر صرالتنمية المستدامة في م

كون نقطة انطالق هذا التعاون من لتمفهوم االستدامة البيئية بها في إطار عمل المبادرتين الرئاسيتين 

إلى تشجيع الشباب بالقرى المصرية والمتطوعين لتطوير  تلك المبادرةتهدف ا كم .محافظة الغربية

قدراتهم بجهودهم الذاتية وأن تشاركهم وزارة البيئة بتكثيف جهودها لتحسين الظروف البيئية بتلك القرى 

ى تلك القرى بالتعاون مع الجهات المعنية ومنظمات وتسعى الوزارة لحشد الجهود وإلقاء الضوء عل

المجتمع المدني والقطاع الخاص لنشر فكر االستدامة البيئية بصورة تطبيقية على أرض الواقع وفتح 

مجال للمشاركة المجتمعية للشركات في مجال مستدام ويساهم في تحقيق مصر ألهدافها من تحسين 

م حصر المشكالت البيئية بالقرية من خالل تكما  .مواطن المصريالبيئة المحيطة والظروف المعيشية لل

فريق عمل الوزارة والتي تمثلت في الصرف الصناعي على الترع والمصارف بالقرية وتراكم نواتج 

تطهير الترع والمصارف وقد تم التنسيق مع الجهات المختصة لسرعة حل تلك المشكالت، باإلضافة إلى 

م المخلفات البلدية للسكان غير المشتركين في منظومة المخلفات، وقد تم توجيه شباب القرية رصد تراك

تعد محافظة الغربية ضمن محافظات برنامج اإلدارة و، لتوعية سكان القرية بأهمية االشتراك في المنظومة

المتكاملة للمخلفات مما سيساهم في حل مشكلة المخلفات بالقرية، وقد تم التنسيق مع كلية الفنون الجميلة 

 .لية الفنون الجميلة بدمياط للمساهمة في تجميل القريةبجامعة المنصورة وك

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

  حملة توعية للسيدات  للتعريف بظاهرة تغير المناخ وحيثهم علي تقليل  81قامت وزارة البيئة بتنفيذ

 سيدة(. 1650االنبعاثات الحرارية والمشاركة في الحفاظ علي البيئة )بلغ عدد المستفيدات 

  . يشارك التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم مع المجتمع المدني باتخاذ تدابير لمواجهة أزمات السيول

ت والزراعة العضوية، تمويل النساء لالنخراط في الصناعات الصديقة للبيئة مثل مشروعات تدوير النفايا

 تضمين مفاهيم ترشيد االستهالك بالمناهج.

  وفر جهاز تنميه المشروعات التمويل  التدريب للنساء في مناطق المحميات لالستفاده من االنشطه

االقتصاديه القائمه علي الحفاظ علي الموارد الطبيعيه مثل انتاج المنتجات العطريه و انشطه السياحه 

، توفير تمويل يتم توجيهه للمراه بصفه خاصه لتنفيذ ل قروض صغيره و متناهيه الصغرالبيئيه، من خال

 الطاقه البديله. العضويه و انتاج الغاز الحيوي و مشروعات صديقه للبيئه مثل تدوير النفايات و الزراعات

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

معسكر( علي مستوي محافظات الجمهورية وتحت رعاية وزارة الموارد المائية  21تساوي حياه" .. ) 

 فتاه  3924والري  بغجمالي عدد المستفيدات 
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 واعظات في المؤتمرات التي تقيمها الوزارة باإلضافة الي مبادرة قامت وزارة االوقاف بزيادة مشاركة ال

 واعظات وراهبات والتي هدفها زيادة الوعي البيئي 

  قامت وزارة الكهرباء باعداد دورات تدريبية لربات البيوت حول اساليب ترشيد الكهرباء والطاقة بالمنازل

 كهرباء من خالل وسائل التواصل االجتماعي وكيفية خفض فواتير ال

  قامت وزارة العدل بوضع مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات ، وايضا صدور قرار وزير العدل رقم

بشأن الهيكل التنظيمي للجهاز اإلداري التابع لمساعد وزير العدل لقطاع حقوق   2020لسنه  3187

 وتغير المناخ(االنسان والمرأة والطفل )إدارة الصحه والسالمة المهنية( و)إدارة البيئة 

 ندوات ومحاضرات وورش عمل للتعريف بظاهره التغير المناخي وتثقيف  8قامت وزاره الثقافه بعقد

المراه بكيفيه الحفاظ علي الموارد الطبيعيه والبيئيه وتم عقد ورش عمل مثل ورش الحصير و الكليم 

اركه الوزاره باسبوع القاهره والخوص القامه مشاريع متناهيه الصغر للحفاظ علي البئيه والتراث،  مش

الدولي الثاني للمياه "الملتقي الثاني لسفراء المياه الصغار" لتوعيه االجيال القادمه باهميه المياه وكيفيه 

اسبوع ثقافي بالمحافظات للتوعيه باخطار المياه وعمل زيارات  27الحفاظ عليها باالضافه الي اقامه 

 اءات عن اهميه الحد من التلوث وكيفيه اقامه مشاريع صديقه لللبيئه. للفتيات المحميات الطبيعيه وعمل لق

 

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

 االحترازية:

  قامت وزارة البيئة بتوفير أجهزة التنفس والتعاقد مع المستشفيات الجامعية لتقديم خدمات الكشف والعالج

حالة االصابة أو االشتباه في االصابة، تيسير العمل من المنزل لكافة العامالت بالوزارة. كما قامت في 

الوزارة باتخاذ كافة االجراءات للتخلص اآلمن من النفايات الطبية لحماية المرأة والعامالت بالقطاع 

 الطبي.

 تثنائية للسيدات االتي لديهن اطقال قامت وزارة المالية بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بمنح اجازة اس

 سنة والحوامل ضمن االجراءات االحترازية. 12اقل من 

 12، صرف اعانة ل قامت وزارة التنمية المحلية بتطبيق االجازات االستثنائية أثناء فترة جائحة كورونا 

بكميات االساسية قوافل غذائية، متابعة توفير السلع  3ألف مستفيد من العمالة غير المنتظمة ، اطالق 

 واسعار مناسبة. 

  ،قامت وزارة النقل بتنفيذ قرار مجلس الوزراء في ظل الجائحة للمراة العاملة بالوزارة والهيئات التابعة

توفير الكمامات ومواد التعقيم، تعقيم أرصفة المحطات والقطارات ، نشر الوعي بين المواطنين من خالل 

  .تنفيذ الدورات التدربية اون اليناإلذاعة الداخلية بمحطات المترو والحث علي ضرورة ارتداء الكمامة ، 

  تم تكليف لجنة إدارة األزمات بإدارة ملف مكافحة الفيروس حيث تم منح الحوامل أجازة استثنائية بأجر

كلب شركة بنشرها علي كامل، إصدار تعليمات توعية لجميع السيدات وقامت مسؤوالت المرأة في 

العامالت من خالل شاشات عرض ولوحات، إنشاء خطوط  إلنتاج المطهرات وتوفيرها بمنافذ البيع التابعة 

للوزارة ، استحداث خطوط إنتاج للكمامات ، نشر أجهزة التعقيم بأروقة الوزارة ، صرف كمامات لجميع 

 العاملين والعامالت بشركات ووحدات اإلنتاج الحربي. 

 بإنشاء منصة التعليم االلكتروني ادمودو ، خفض عدد  امت وزارة التربية والتعليم في ظل أزمة كورونا ق

، توفير كمامات وقياس درجة حرارة  20-18طالب / طالبة بدال من  14الطالب في لجان االمتحانات إلي 

ة أوضحتها الوزارة من تكليف الطالب بإعداد مشاريع بحثية وفقا لمعايير مختلفالطالب والمعلمين . 

جدول المشروعات البحثية لطالب سنوات النقل، لتربية والتعليم والتعليم الفني المقررات، وأعلن وزير ا

إلى االبتدائي حتى الثالث اإلعدادي  والذي يعد شرطا النتقال الطالب في الصفوف الدراسية من الثالث

 اطالق مبادرة "حياتك أمانة" للتوعية ضد فيروس كورونا السنة التعليمية التالية.

  عام ميالدي  12قامت وزارة البترول بتنفيذ قرار بمنح كافه العامالت التي ترعي طفال او اكثر حتي سن
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و كذلك السيدات الحوامل اجازه استثنائيه باجر كامل و كذلك اصحاب االمراض المزمنه و الموظفين 

و االستمرار في  %50المخالطين لمصاب بامراض معديه ، ال تزيد قوه العمل بالمراكز الرئيسيه عن 

العمل من المنزل و القيام باالعمال المطلوبه و يتناوب العاملين وفقا لما تراه كل جهه مع اتخاذ كافه 

 .video conferenceالتدابير و االجراءات االحترازيه، تكون اغلب االجتماعات باستخدام تقنيه 

 تم عمل لوحات ارشاديه و توعيه  قامت وزارة التجارة والصناعة التخاذ االجراءات االحترازيه و

اءات والسلوكيات الواجب اتباعها في ظل فيروس كورونا، تقديم الرعايه الصحيه للعامالت رباالج

بالوزاره والكشف المبكر في حاله وجود شكوي صحيه و االرشادات الخاصة  بالحجر الصحي، منح 

ي عشره سنه ميالديه اجازه استثنائيه، السيدات الحوامل او التي ترعي طفال اواكثر يقل عمره عن اثن

 التوعية الصحية للعاملين بفيروس كورونا بالتعاون مع االداره العامه للرقابه الوقائيه بالشؤون الصحيه. 

 وزاره فيما يتعلق بنسبه الحضور قامت وزاره شؤون المجالس النيابيه بتنظيم العمل بين العاملين بال

نح االجازات االستثنائيه لذوي االمراض المزمنه و المقيمين خارج مدينه اجراءات التباعد االجتماعي ومو

سنه و االلتزام بكافه التدابير االحترازيه ، باالضافه  12القاهره وللموظفات الالتي لديهن اطفال اقل من 

 الي منح اجازات للمشتبه باصابتهم بحاالت الكورونا او المخالطين و متابعه حالتهم.

 لتموين والتجارة الداخلية بتوفير الكمامات والمواد المطهرة ومراعاه التباعد االجتماعي قامت وزارة ا

 مليون كمامة (  30)

  مليون جنية لحساب وزارة التخطيط بمعرفة مجلس الوزراء  50قامت وزارة االوقاف بصرف مبلغ

 لصالح مساعدة العمالة الغير منتظمة من جراء انتشار فيروس كورونا 

  سنة فاقل، دوي المرأة  12قامت وزارة الصحة بمنح اجازة مدفوعة االجر للمرأة العاملة )لديها طفل

المزمنة ، الحوامل(، نقل عيادات تنظيم االسرة إلي المراكز الطبية ووحدات الرعاية الصحية مع اتخاذ 

أشهر  3ظيم االسرة لمدة كافة االجرءات االحترازية أثناء االزمة، صرف احتياجات السيدات من وسائل تن

لخفض معدالت التردد، رفع الوعي عن فيروس كورونا واهمية تاجيل الحمل خالل الجائحة من خالل 

فريق التسويق المجتمعي وتفعيل الخط الساخن للرد علي استفسارات وشكاوي المنتفعات من خدمات 

مديريات الصحة للتاكد من  محافظات ومخاطبة 5منشآت في  8تنظيم األسرة، المرور المركزي علي 

تنفيذ اجراءات الوقاية، تدريب السيدات علي استخدام البريد االلكتروني الحكومي واستخدامة في العمل 

عن بعد، عقد اجتماعات دورية لمديري المستشفيات ومديري االدارات باستخدام تقنية برنامج زووم، 

 ية لمدة شهرين بدل اسبوعين. صرف العقاقير لجميع المترددين علي العيادات الخارج

  عملت وزارة السياحة واالثار وبمبادرة من وحدة تكافؤ الفرص بالعرض علي السيد نائب الوزير لقطاع

السياحة التخاذ االجراءات االحترازية لحماية العاملين والعامالت من فيروس كورونا المستجد و ذلك 

ادة العاملين بالوزارة والعمالء والمترددين علي الوزارة بتوفير االجهزة الطبية الالزمة لقياس حرارة الس

وتوفير بوسترات توضح طرق االصابة بالعدوي وكيفية تجنب االصابة وتعليقها في اماكن ظاهرة بمبني 

ديوان عام الوزارة ،هذا بالضافة الي توفير مواد مطهرة للتعقيم، التنسيق مع االدارة الطبية بالوزارة 

راءات الالزمة الي حالة اشتباه عن طريق قياس الحرارة، الي جانب التنسيق مع شركة التخاذ كافة االج

متخصصة لتطهير مباني الوزارة . هذا الي جانب التوعية من خالل صفحة الفيس بوك بكل ما هو مستجد 

 و تحذيرات وزارة الصحة.

 ئيه للساايدات التي لديهم اطفال قامت وزاره الثقافه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشااان منح اجازه اسااتثنا

قل من  بالقطاعات المختلفه  12ا مل ضااااااامن االجراءات االحترازيه، توفير اجهزه للتعقيم  عام والحوا

وتوفير جهاز قياس الحراره و توفير مواد التعقيم و الكمامات و نشااااااار الوعي بين العامالت من خالل 

ذ لوحات ارشاديه و توعويه باالجراءات الواجب منصات التواصل و الشبكات العنكبوتيه للوزاره ، تنفي

اتباعها في ظل فيروس كورونا و تقديم الرعايه الصاااااااحيه للعامالت و الكشاااااااف المبكر في حاله وجود 

شاااكوي صاااحيه للعاملين بالتعاون مع وزاره الصاااحه ، و تنفيذ مساااابقات فنيه وورش حرفيه وعروض 

ارض اون الين والمسااااااارحيات علي منصاااااااه الوزاره فنيه نادره لدار االوبرا المصاااااااريه الي جانب مع



                                              92                                                                                                                               2020ديسمبر  –المجلس القومى للمرأة  -ادارة التخطيط والسياسات

 

والقطاعات وعمل رسااااوم متحركه للتوعيه بفيروس كورونا التي تمعرضااااها علي المنصااااه االلكترونيه 

 للوزاره و القطاعات المختلفه.

  اتخذت وزارة العدل، منذ جائحة فيروس كورونا، االجراءات الوقائية لتعقيم كافة مكاتب الوزارة ومباني

المحاكم، تم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات الوقائية والتدابير االحترازية للوقاية من فيروس كورونا، 

مدة سريان هذا القرار، والذي منح الموظف المصاب بأي من األمراض المزمنة إجازة استثنائية طوال 

وايضا تمنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفال أو أكثر يقل عمره عن أثني عشرة سنة ميالدية إجازة 

استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار، وكذلك منح أجازه للعاملة التي ترعى أحد أبنائها من ذوي 

صدر قرار وزير العدل بشأن االستمرار  االحتياجات الخاصة وذلك بموجب كتاب دوري. في شهر مايو،

في اإلجراءات الوقائية مع استثناء نظر بعض الدعاوى بالمحاكم وبعض خدمات الشهر العقاري 

. وتضمن قرار وزير العدل االستمرار في تأجيل نظر كافة 2020مايو  3والتوثيق، وذلك اعتبارا من 

 من ذلك:  الدعاوى المنظورة أمام المحاكم االبتدائية ويستثنى

 نظر الدعاوى المتعلقة بتقرير نفقة مؤقتة للزوجة والصغير وتنفيذها. -1

 نظر الدعاوى المتعلقة بالوالية على المال -2

 قرارات النيابة العامة واألحكام الصادرة بتسليم الصغير.  -3 

الحضانة. وجاء هذا تنفيذ قرارات النيابة العامة واألحكام الصادرة بشأن تمكين الحاضنة من مسكن  -4

القرار بمثابة استكماال للسياسات والبرامج الداعمة للمرأة والتي اتخذتها وزارة العدل خالل فترة الحد 

من انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي ساهم في تخفيف العبء عن كاهل العديد من السيدات 

 لبالدالالتي يتحملن مسئولية أبنائهن في ظل الظروف التي تمر بها ا

 

 الخالصة

تقدم كافة المؤسسات الحكومية برامج لدعم المرأة وتحسين وضعها وإدماجها فى العملية التنموية من 

خالل انشطة ضمن خطط عمل الوزارات خالل العام بالتعاون مع جهات شريكة سواء حكومية أو غير 

دفة واضحة وأماكن تنفيذ حكومية . ونالحظ من التقرير الحالى هو تنفيذ انشطة بدون مؤشرات مسته

محددة لتحقيق هدف معين يحقق تحسن فى مؤشرات المرأة فى المجاالت المختلفة . إلى جانب عدم تنفيذ 

برامج تنعكس بااليجاب على عده قطاعات فى وقت واحد بما يحقق الفاعلية واستثمار أفضل فى راس 

ى انشطة الوزارات مثل دور المرأة فى كما أن هناك بعض القضايا لم تظهر ف المال البشرى والوقت .

 ذات االعاقة. ية ودعم المرأة المسنة والحماية البيئ

من خالل المتابعة الدورية مع الوزارات سيتم التركيز على االلتزام باستيفاء نموذج المتابعة  ،وبناءا عليه

 الدورى ألنه يعكس العائد من كل نشاط يتم تنفيذه سواء على المرأة أو المجتمع ككل. 

 

 

 

 

 

 


