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اآللية الوطنية المعنية بتمكين المرأة في مصر

2000تم انشاءه بقرار جمهوري في •

ينظم عمل المجلس القومي للمرأة2018لعام 30قانون رقم •

المجلس القومي للمرأة

http://ncw.gov.eg/Page/11/%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9/



اختصاصات المجلس القومي للمرأة

http://ncw.gov.eg/Page/1/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-30-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2018/

قتراح السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية شئون المرأة للنهوض بهاا1.

.اقتراح مشروعات الخطط القومية للنهوض بالمرأة ، وحل المشكالت التى تواجهها 2.

رأة التنسيق مع الجهات الحكومية التى تنفذ البرامج واألنشطة والمشروعات التنموية الخاصة بالم3.

ئون المرأة المشاركة فى أعمال اللجان التى تشكلها الدولة ، لدراسة ووضع سياسات التنمية المتعلقة بش4.
.

متابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة للدولة فى مجال المرأة ، 5.

منهاإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله ، ومتابعة ما تم التصديق عليه6.

تهاإبداء الرأى فى المواثيق واالتفاقيات الدولية واإلقليمية المتعلقة بالمرأة ، ومتابع7.

.إبداء الرأى فيما يطلب منه من الوزارات المختصة فى الموضوعات المتعلقة بمجال المرأة 8.

تمثيل المرأة المصرية فى المحافل الدولية واإلقليمية الخاصة بشئون المرأة 9.
المشاركة فى اجتماعات المنظمات اإلقليمية والدولية المعنية بشئون المرأة10.
.ة بالمرأةاإلسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تقدمها الدولة دورًيا وفًقا لالتفاقيات الدولية المتعلق11.
تلقي ودراسة الشكاوي الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلي جهات االختصاص ، والعمل12.

.علي حلها مع الجهات المعنية ، وتوفير المساعدة القضائية الالزمة
.إبالغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة 13.
نشر ثقافة حماية المرأة ، وتمكينها ، وتنميتها 14.
عقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية ، وإعداد البحوث والدراسات في الموضوعات التي تخص15.

.المرأة ، وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية لرفع قدارتها ومهارتها في جميع المجاالت 

المجلس القومي للمرأة
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اإل ب  ال بو
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االستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة

( انالخت)االستراتيجية الوطنية لمكافحة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث 

واالستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر 

2030إلستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ا

2030رؤية مصر 

اإلطار اإلستراتيجي

اإل ب  ال بو



2030المصريةالمرأةلتمكينالوطنيةاإلستراتيجية

بما2030المصريةالمرأةلتمكينوطنيةاستراتيجيةأطلقتالتيالعالمفياألوليالدولةهيمصر•
المستدامةالتنميةأهدافيتوافق

2030مصررؤيةمعمتماشية•

القادمةلألعوامالرسميةالعملوثيقةواعبرهاالجمهوريةرئيسمناعتمادهاتم•

المصريةالمرأةمرصدانشاءتم•

اإلطار اإلستراتيجي

اإل ب  ال بو



2030المصريةالمرأةلتمكينالوطنيةاإلستراتيجية

محاور اإلستراتيجية

األول
التمكين السياسي والقيادة•

الثاني
التمكين االقتصادي•

الثالث
التمكين االجتماعي•

الرابع
الحماية•

التشريعات والتوعية: محورين متقاطعين

تم اتباع النهج التشاركي

شاركوا في 175,000
االستراتيجية

–محافظين –وزراء ووزيرات )
شباب –برلمانيات وبرلمانيين 

منظمة مجتمع 180–وفتيات 
(مدني

اإلطار اإلستراتيجي

اإل ب  ال بو



لدعم ملف المرأة في من الميزانية العامة للدولة % 14تم تخصيص 
في زيادة % 50وهو يعد 2020-2019–2016-2015الفترة بين 

.أعوام السابقة لهذه الفترة5الموازنة المخصصة للمرأة خالل ال .

في المخصصات % 75سيتم زيادة بنسبة 2021/2022في عام 
2020/2021المالية لدعم ملف المرأة مقارنة بمخصصات عام 

50%
2015/2016 – 2019-/2020 

رةأعوام التي تسبق هذه الفت5مقارنة بال

75%
2020/2021مقارنة ب 2020/2021

تمويل تمكين المرأة والنوع االجتماعي

اإل ب  ال بو



على مستوى العالم التي أصدرت الدولة األولى مصر هي •
في ظل فيروس سياسة استجابة سريعة تجاه وضع المرأة 

كورونا 

د آلية رصعلى مستوى العالم ُتصدر دولةأول مصر أيًضا هي •
التي تتخذها الدولة تتابع السياسات والقرارات واإلجراءات 

مستجيبة الحتياجات المرأة في ظل انتشار فيروس كورونا

سياسة  165
مستجيبة الحتياجات 

المرأة

19-المرأة وكوفيد

http://ncw.gov.eg/wp-content/uploads/2020/04/policypapereng.pdf

اإل ب  ال بو

2021حتي يناير 



http://ncw.gov.eg/Pdf/476/Fifth-Edition-Women-policy-Tracker-on-Responsive-Policies-and-Programs?fbclid=IwAR1ov54eSG37jYxkchWkQGWTLtCvjxiTb7kR727KqSSSnJ6upd4lyLu9-eM

سياسات مالية 
واقتصادية

سياسات مستجيبة للنوع 
االجتماعي

الحماية االجتماعية

سياسات داعمة لسوق 
العمل

سياسة وقرار 165
واجراء مستجيب 
الحتياجات المرأة

الحماية من العنف ضد 
المرأة

19-المرأة وكوفيد

اإل ب  ال بو



المتحدةاألمموهيئةاإلنمائيالمتحدةاألممبرنامجأصدر

جابةاالستتعقببرنامجالمرأةوتمكينالجنسينبينللمساواة

األولىالدولةهيمصرأنإلىأشارالذيCOVID19العالمي

يالتالعربيةوالدولإفريقياوشمالاألوسطالشرقمنطقةفي

دةالوحيالدولةأنهاحينفياالجتماعيالنوعتراعيتدابيرتتخذ

.التقريرإليهاأشارالتيالثالثةاإلجراءاتجميعتغطيالتي

مصريقرارباإلجماعتعتمدالمتحدةلألمم"العامةالجمعية"

تعزيزبشأنوزامبياوالسعوديةوالصينالجزائرمنمدعوم

وروناكفيروسمرضلتأثيرالسريعةوالدوليةالوطنيةاالستجابة

.والفتياتالنساءعلى19كوفيد

https://www.undp.org/content/dam/undp/library/km-qap/UNDP-UNWwomen-COVID19-NAWA-Regional-Factsheet-2020.pdf

19-المرأة وكوفيد

اإل ب  ال بو



2018لعام30رقمللمرأةالقوميالمجلسعملتنظيمقانون•

2019لعام11رقملالعاقةالقوميالمجلسعملتنظيمقانون•

اإل ب  ال شر  ي

القوانين المؤسسية: القوانين والقرارات ذات الصلة



القوانين

لسنة 11وتعديالته في قانون رقم 2005لسنة 90سنة الضرائب المصرية قانون اعتراف •
بالمرأة كعائل لألسرة2013

لكل تكافؤ فرص االستثمار لضمان ( 2المادة )2017لسنة 17رقم قانون االستثمار الجديد •
.من الرجال والنساء

إجازة وضع الذي يمنح مزايا لألمهات العامالت مثل 2016لسنة اصدار قانون الخدمة المدنية •
.أشهر3أشهر بداًل من 4لمدة 

2018لعام 2رقم قانون التأمين الصحي الشامل •

اإل ب  ال شر  ي
التمكين االقتصادي واإلجتماعي للمرأة: القوانين والقرارات ذات الصلة



:القوانين

2019الـتأمينات االجتماعية قانون •

التهرب من دفع النفقةبشأن 2020لسنة 6إصدار رقم •

تعديل بعض مواد القانون المنظم لبعض اوضاع واجراءات التقاضي في مسائل االحوال •
امال لتصبح في صالح المرأة االكثر عبالوالية على المال والمتعلقة "  47مادة "الشحصية ، 

( .2020لعام 176قانون رقم )في مسائل الوصاية 

حتى يبلغ لألم السجينة حق في إبقاء طفلها معها أصبح 2015لسنة 106القانون رقم •
نفيذ الرابعة من العمر والحصول على حق الزيارة بعد هذا السن، باإلضافة إلى تأخير عقوبة الت

.  لحين بلوغ الطفل عامين

اإل ب  ال شر  ي
التمكين االقتصادي واإلجتماعي للمرأة: القوانين والقرارات ذات الصلة



:القرارات

لألمالتعليميةالواليةبإثبات2017لسنة29رقموالتعليمالتربيةلوزيرالدوريالكتاب•
قرارأولحكمالحاجةدونالمطلقة

المتقدمينأولوياتضمنالمعيلةالمرأةإضافةبشأناإلسكانوزيرمن2018عامقرار•
الوزارةمشروعاتفيسكنيةشققعلىللحصول

الشركاتإداراتمجالسفيالمرأةتمثيلبشأنالماليةالرقابةلهيئة(123,124)قراري•
المصرفيةغيرالمالية

نائهاالبالمدرسيةالمصروفاتمنالمعيلةالمراةالعفاءلقراروالتعليمالتربيةوزيراصدار•
(2020).

علىالمفروضةالقيودلرفع2021لعام44و43رقمالقرارينالعاملةالقوىوزيرأصدر•

معمعينةمهن/صناعاتفيالعملعلىالمفروضةوالقيودلياًل العملعلىالمرأةقدرة

.للمرأةوالسالمةالحمايةتدابيرتوفيرضمان

اإل ب  ال شر  ي
التمكين االقتصادي واإلجتماعي للمرأة: القوانين والقرارات ذات الصلة



مصرفيالمرأةضدالعنفمنللحمايةالقوانينمنحزمة

ختان االناث•
زواج الصفقة/الزواج المبكر/زواج القسري•
التنمر•
الجرائم االلكترونية•
الحرمان من الميراث•
التعنت عن دفع النفقة•
االتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية•

التحرش الجنسي•
(االغتصاب)مواقعة انثي بغير رضاها •
(بالقوة وبغير القوة)هتك العرض •
الخطف•
األفعال الفاضحة العلنية والغير علنية•
نشر بيانات ضحايا العنف ضد المرأة •

اإل ب  ال شر  ي
الحماية من العنف ضد المرأة: القوانين والقرارات ذات الصلة



المرأة في مواقا ص ا القرا 
جهود التمكين الساسي وتعزيز قيادة المرأة 

مستشارة لرئيس الجمهورية لألمن 
القومي

رئيسة للمحكمة االقتصادية

امرأتان لمنصب محافظ

أول سيدة تولت منصب نائب محافظ 
البنك المركزي المصري

دخول المرأة مجلس الدولة والنيابة العامة ألول مرة في تاريخ مصر

في % 28
البرلمان 

(164)

في مجلس الشيوخ % 14
(40)

وامرأة وكيل لرئيس المجلس

وزيرات  % 25
مجلس )

(الوزراء

27  %
نائبات 

ة/وزير

31%
نائبات
ة/محافظ

سيدات % 13
في مجالس 

االدارات

سيجات % 30
في السلك 
الدبلوماسي



ال م يو االق  ب   للمرأة

لبنك وقع ا. الشمول المالي للمرأة وتمكين المرأة االقتصاديمن أولويات الحكومة المصرية العمل علي 
للعمـل مـذكرة تفـاهم تعـد األولـي مـن نوعهـا حـول العـالم المركزي المصري مع المجلس القومي للمرأة 

تعزيــز الشــمول المــالي للمــرأة وتعزيــز مجموعــات االدخــار واالقــراض والرقمنــة واســتخدام وســائل علــي 
التكنولوجيا الحديثة 

.2019في عام % 21.7يمثل  معدل البطالة بين النساء•
. 2019عام % 18نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل •

.٪16يمثلنخاصةشركاتيملكنالالتيالنساءنسبة•

عامفي٪27إلى2015عامفي٪9منبنكيةحساباتيحملنالالئيالنساءنسبةزيادة•

2017

٪ هـو معـدل 1، وأقل من قروض التمويل متناهية الصغر٪ من النساء من 51استفادت •
مـــن قـــروض ٪ مـــن النســـاء 69تخلـــف النســـاء عـــن ســـداد القـــروض ، بينمـــا اســـتفادت 

المشروعات الصغيرة



سياسات الحماية االجتماعية

الرعاية 
الصحية

بطاقات 
التموين

التحواليات 
النقدية الطوارئ

التوظيف 
والشمول 

المالي

الغذاء 
المدرسي

السكن
الالئق

التأمين 
والمعاشات

تنمية 
القري والنجوع

وزارة التضامن االجتماعي: المصدر

ال م يو اإلج مبعي للمرأة



السيب بت ال شجي ي  وأ وات ا مبج تم يو المرأة

جبئوة خ ا المسبواة ليو الج سيو

خ ا المسبواة ليو الج سيو وتم يو المرأة

مبب ئ تم يو المرأة

محفو  د الفجوة ليو الج سيو



نمكليتعاون.والخاصالعامالقطاعينبينالتعاونتسهلمنصة

المنتديمعالدوليالتعاونووزارةللمرأةالقوميالمجلس

عبرالمصلحةأصحابالفاعلةالجهاتبينللجمعالعالمياالقتصادي

خطةوتطويرواضحةمحليةرؤيةلتكوينوالخاصالعامالقطاعين

وفري.مصرفياقتصادًياالمرأةتمكينبهدفتنفيذهاوقيادةعمل

التخاذمصرفيالقرارلصناعوطنًيابيئًيانظاًما:النموذجهذا

توتحليالرؤى؛وضعللمرأةاالقتصاديللتمكينالالزمةاالجراءات

الزمةالاألدواتوتوفيرالعمليةاألدلةعليالمستندةالقراراتالتخاذ

.االجراءاتهذهاثرلقياس

مسرع المنتدي االقتصادي العالمي لسد الفجوة بين الجنسين

السيب بت ال شجي ي  وأ وات ا مبج تم يو المرأة



بالوزاراتالفرصتكافؤوحدات•
األسرةمحاكم•
حقوقوقطاعالداخليةبوزارةالمرأةضدالعنفوحدة•

األمنبمديرياتاالنسان
العدلبوزارةوالطفلالمرأةحقوققطاع•

معوالتعاونالتنسيقسبلتعزيز

المرأةلتمكينالوطنيةاآلليات

اإل ب  المؤ سي

تمكين المرأة



قائمة على لدعم صنع السياسات ال" مسح التكلفة االقتصادية للعنف القائم على النوع االجتماعي"أطلقت مصر •

اجـراء هـذا وتعتبر مصر هي الدولة العربيـة األولـى فـي. األدلة أثناء التعامل مع العنف والتمييز ضد النساء والفتيات

.دها من أجل التنفيذ الفعال لإلستراتيجية ورصالمنتجات المعرفية المالئمةوقد سهل المسح توفير .. المسح

اإل ب  المؤ سي

الحماية من العنف ضد المرأة



اإل ب  المؤ سي

الحماية من العنف ضد المرأة

تحد ث و فا مس وى اآلليبت القبئم  وتو يا نطبقهب

نشبء آليبت جد دةا

ى مكتب شكاوتطوير
المرأة والخط الساخن 

"  دور االستضافة"تحديث 
لضحايا العنف من المرأة

التي تم إنشاؤها سابًقا 

وحدة لمكافحة التحرش٢٤
والعنف داخل الجامعات

وحدة لل  ف عد المرأة 
 اخل المجلس القومي 

للمرأة

جر م  لضحب بأول ملجأ 
بءاالتجب  لبلبشر مو ال س

ا ا ات ج بئي  م خ   
   اخل محبكا اال  ئ بف عل
مس وى الجمهو    لجرائا 

االتجب  لبلبشر

ة عيادات للعنف ضد المرأ٣
داخل دائرة الطب الشرعي

وحدات المرأة االم   ٤
 اخل المس شفيبت 

الجبم ي 



تحدة لصندوق األمم المتحدة للسكان وهيئة األمم المحزمة الخدمات األساسية تم ترشيحها لتجربة دول 10هي ضمن أول مصر 
نموذج احالة وطني لالبالغ عن حاالت العنف ضد المرأةللمرأة وتم اعداد أول 

حماية

صحة

استشارات

قانون

اعداد واعتماد دالئل تدريبية مختلفة في مخلتف القطاعات

اإل ب  المؤ سي

الحماية من العنف ضد المرأة



اإل ب  المؤ سي

الحماية من العنف ضد المرأة

ا   مبله ل وفير

العنفمنوالفتياتالنساءلحمايةإليهاالوصوليسهلخدمات(1

.ضدهن

معالتكيفعلىوأسرهنالنساءلمساعدةاالجتماعيالتمكينبرنامج(2

.الحديثةالبيئة

قاللهااستلدعمللمرأةدخلمصدرلتوفيراالقتصاديالتمكينمبادرات(3

.المالي

توفير   و الئق لس بن ال شوائيبت 

مختلفةأماكنفيالماديةالعمرانيةالبيئةتحسين

"زنين"سوقمثلللمرأةصديقةمجتمعيةمساحةبناء

سالمةلضمانجهودهاالمحليةالسلطاتتكثفالرسمية،والعطالتاإلجازاتخالل

العامةواألماكنالشوارعفيالمرأة

آمنةنقلوسائل

التوعيةحمالت



بوزارة العدلوحدة للعنف ضد المرأة •

بوزارة الداخلية المصريةالدارة العنف ضد المرأة خطوط تابعة•

لجهات انفاذ القانونبرامج وورش عمل •

األزهر الشريفعن العنف ضد المرأة من دليل•

أول وحدة مجمعة للحماية من العنف ضد المرأةقرار مجلس الوزراء الستحداث •

داخل حمالت للتوعية واطالق عدة كود حول التنقل اآلمن للمرأة قرار وزير النقل بتعيم •

محطات المترو والسكة الحديد

اإل ب  المؤ سي

الحماية من العنف ضد المرأة



مكتب شكاوي المرأة 

15115التابع للمجلس القومي للمرأة 

96,000
شكاوي واستفسارات حتي

2021ابريل 

من % 80، 2020في 
االستفسارات والشكاوي 

الوضع كانت بسبب 
ة جائحالناتج عن االقتصادي 

كورونا

اإل ب  المؤ سي

الحماية من العنف ضد المرأة



رقميــة مكاتــب8اعــالن مكتــب النائــب العــام بتشــغيل 
–ر مدينة نص)بمحافظات القاهرة األسرةلخدمات نيابة

. ر واإلسكندرية والغربية واالقص( شبرا–مصر الجديدة 

لنياباتمكاتب رقمية 8
األسرة

اإل ب  المؤ سي

الحماية من العنف ضد المرأة



7. Good Practices 

عمبالتعاونااللكترونيةبالجرائمتوعيةحمالتعقد
الحمالتمنوغيرهاوانستجرامفيسبوكمنصات
الوطنية

وزارةمعبالتعاون"وغيركنفسكاحمي..اتكلمي"
االتصاالت

وكفيسبمنصةمعبالتعاون"للمرأةالسالمةموارد"
رامانستجمنصةمعبالتعاون"كالمكواعليحاسبوا"

اإل ب  المؤ سي

الحماية من العنف ضد المرأة



7. Good Practices اإل ب  المؤ سي

الحماية من العنف ضد المرأة

خالل الس  يو 

نبث و  ي  للقضبء عل  خ بن االالاللج   



مليون صحة 100تم اطالقه تحت مظمة برنامج صحة المرأة المبادرة الرئاسية 

13بتنفيذ من وزارة الصحة المصرية، تم الوصول ل
الكشف المبكر علي سرطان الثديالجراء مليون سيدة

اإل ب  المؤ سي

صحة المرأة



طرق األبواب 
مليون زيارة 35

حملة ألني رجل الدماج 
الشباب

التنقل اآلمن للمرأة

التاء المربوطة سر قوتك
مليون متابعة135

ال وعي 

مبادرة رفع الوعي



Thank You 


