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نمارا وحذاث تكافؤ انفرص؟

 وجود الدولة علٌها تصدق التً االتفاقٌات وتنفٌذ التنمٌه تحقٌق ٌتطلب•

 كافة فً الفرص تكافؤ بتحقٌق تعنً الرسمٌة المؤسسات فً وطنٌة آلٌة

 الخطط فً االجتماعً النوع منظور إدماج تحقٌق ٌضمن بما المجاالت

 كفاءة مستوي رفع ،لضمان النوعٌة الفجوات علً والقضاء القومٌة

.القومً االقتصاد

 المرأة مشاركة بدون ٌتحقق لن التنمٌة واستدامة فاعلٌة تحقٌق أن كما•

.العالم سكان من مرتفعه نسبة تمثل النها



- : بالوزارات الفرص تكافؤ وحدات نشأه

 ضرورة فكرة 2002 عام منذ للمرأة القومً المجلس تبنً•
  : أجل من الوزارات مستوي علً مؤسسً بناء وجود

.بها والنهوض المرأة تنمٌة أهداف تحقٌق -1

 ألي والتصدي المساواة فً الدستوري حقها المرأة ممارسة -2
.العمل مجال فً لها تتعرض تمٌٌزٌة ممارسات

 فى مشاركتها من وتحد تواجهها التً المعوقات علً الوقوف -3
.التنمٌة عملٌة

 المعنٌة وخاصة الدولٌة التقارٌر فى الدولة وضع تعزٌز -4
. الجنسٌن بٌن بالمساواة



-:اختصاصاث وحذاث تكافؤ انفرص

.لها التابعة واالجهزة بالوزارات العاملٌن عن مصنفة بٌانات قواعد إعداد -1

 بمجاالت ترتبط التً االجتماعً للنوع وفقا مصنفة والمعلومات البٌانات توثٌق -2

  .لها التابعة واألجهزة الوزارة عمل

 والمتابعة والتخطٌط االعداد مراحل فً اإلجتماعً النوع منظور إدماج -3

. التنمٌة الهداف مراعٌة الوزارٌة للخطط والتقٌٌم

. المختلفة المجاالت فى المرأة وضع تقدم مدي تعكس تنموٌة مؤشرات وضع -4

 التمٌٌز ومنع بالوزارات العامالت لها تتعرض التً المشكالت ودراسة حصر -5

.ضدها

 بالغ أثر  من له لما للمجلس التابع المرأة شكاوى مكتب مع المستمر التواصل -6

. المشكالت من الكثٌر حل فى األهمٌة

 وتحدٌد المصرٌة المرأة واقع تعكس التً والبحوث الدراسات إعداد -7

.احتٌاجاتها



 الموازنات تطبٌق خالل من الموازنات بوضع المعنٌٌن قدرات وبناء الوعً رفع -8

. واالداء البرامج وموازنات االجتماعً للنوع المستجٌبة

 علً الحصول لضمان المساواة مبدأ وتحقٌق االجتماعً النوع منظور مأسسة  -9

.والتدرٌبٌة االجتماعٌة والخدمات الترقً فرص

 القضاٌا فى والالمركزي المركزي المستوي علً توعٌة ولقاءات ندوات تنفٌذ -10

. المرأة بتمكٌن المعنٌة

 مقاالت تتضمن " مجالت –مطوٌات –نشرات" شهرٌة مطبوعات إصدار -11

.والمجتمع المرأة تفٌد وأخبار

 تمكٌن ضوء فى الوزارة أنشطة عن ( وسنوي سنوي ربع ) موجز تقرٌر إعداد -12

. أوضاعها وتحسٌن المصرٌة المرأة



تتىاجذ وحذاث تكافؤ انفرص بانىزاراث انمختهفت ضمن انهٍكم االداري 

:  وزارة وهم  33إجمانً وزاراث من ( 8)فى عذد 

   -انعذل–انسراعت –انتمىٌن  -انقىي انعامهت–انخارجٍت –انمانٍت 

%( .24بنسبت ) االنتاج انحربً –انتضامن االجتماعً 

 

وضع وحذاث تكافؤ انفرص بانىزاراث



تصنٌف وحدات تكافؤ 

الفرص بالوزارات 

تمكٌنٌه خدمٌه



عالقة وحدات تكافؤ الفرص 

التابع للمجلس بمكتب شكاوي المرأة 

 التابع الشكاوي ومكتب بالوزارات الفرص تكافؤ وحدات بٌن للتواصل كان•

 تتعرض التً المشكالت من الكثٌر حل فً األهمٌة بالغ أثر للمرأة القومً للمجلس

. والتدرٌب والترقً القٌادٌة المناصب تولً فى خاصة العاملة المرأة لها

 المشكالت عن دائم تواصل هناك بل ، فقط العاملة المرأة علً الشكاوي تتركز لم•

 علً تحوٌلها ثم الشكاوي مكتب الً تتوجه والتً العاملة غٌر المرأة تواجه التً

. المعنٌة الوزارة



قصة نجاح

نحو تكافؤ »تمٌزت وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالٌة بتنفٌذ مشروع •

« الفرص للمرأة فً الموازنة العامة للدولة

هً مبادرة مصرٌة لموازنة مستجٌبة للنوع، بهدف تموٌل خطة الدولة •

.للتنمٌة المدمج بها خطة النهوض بالمرأة والمراعٌة الحتٌاجات المرأة

من خالل برتوكول بٌن السفارة الهولندٌة  2006بدأ المشروع عام  •

ووزارة المالٌة والمجلس القومً للمرأة والمساندة الفنٌة من صندوق 

، وهو مبادرة مصرٌة إلدماج    UNIFEMاالمم المتحدة االنمائً 

منظور النوع االجتماعً فً الموازنة العامة للدولة لتحقٌق مبدأ تكافؤ 

.الفرص والعدالة االجتماعٌة



انجازات تلك المبادرة 

 للنوع المستجٌبة واالداء البرامج موازنات إعداد من االنتهاء•

 (العاملة القوي -التعلٌم -الصحة) قطاعات بثالث االجتماعً

. محافظات خمس فً

on) المكاتب علً عملً تدرٌب• job training)) للعاملٌن 

 - الصحة) قطاعات بخمس محافظات بعده الموازنة بإدارات

. (التموٌن –االجتماعٌة الشئون –العاملة القوي –التعلٌم



تقدٌر المجلس القومً للمرأة لجهود رؤساء وحدات تكافؤ الفرص 

ٌوم  16فً إطار احتفالٌة المجلس القومً للمرأة بختام االحتفال بـ 

العنف ضد المرأة ، وتقدٌراً لجهد وحدات تكافؤ الفرص  لمناهضة

بالوزارات لما لهم من دور فعال فً تنفٌذ أنشطة تدعم وتمكن المرأة 

:  رؤساء وحدات وهم ( 4)المصرٌة ، قام المجلس بتكرٌم عدد 

وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالٌة .. رجاء منصور / أ

وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التضامن االجتماعً.. منً إمبابً / أ

وحدة تكافؤ الفرص بوزارة السٌاحة .. سامٌة ماهر / أ

وحدة تكافؤ الفرص بوزارة البٌئة .. سماح صالح / أ



.الوزارات لضمان االستدامة إدراج كافة الوحدات بالهٌكل االداري فى  -1

بتنفٌذ وعضوٌة االدارات المعنٌة السادة الوزراء لمكاتب أن تكون تابعة الوحدات قرار تشكٌل  -2

إدارة المرأة إن   -التدرٌب –التخطٌط الالمركزي بالمحافظات –القانونٌة –المالٌة –البحوث والدراسات –التخطٌط ): االختصاصات مثل 

(.وجدت

لما لها من دور فعال ، (ضمن المدٌرٌات فً المحافظات)الالمركزي تواجد الوحدات علً المستوي  -3

التواصل مع مكاتب شكاوي المرأة بالمحافظات بالمحافظات، وإمكانٌة فى تنفٌذ مشروعات المرأة 

.بفاعلٌة 

المستدامة ، المتابعة النوع االجتماعً ، التنمٌة مفاهٌم بالوحدات علً استمرار بناء قدرات العاملٌن  -4

.وضع المؤشرات التنموٌة لقٌاس االنشطة من منظور النوع االجتماعً ، التخطٌط بالمشاركة، والتقٌٌم 

إنشاء وحدات تكافؤ الفرص فى القطاع الخاص لضمان وصول المرأة الً فرص متكافئة مع الرجل –5

.دون تمٌٌز 

خطوات مستقبلٌة



شكرا


