
 جھود المجلس القومي للمرأة 
 فــي 

 إدماج منظور النوع االجتماعي فى الخطط القومیة 
 

 شیماء محمود نعیم  
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مشروع ضمن اختصاصات المجلس القومى للمرأة ھو وضع  

خطة قومیة للنھوض بالمرأة المصریة وحل المشكالت التي 

وعلي أجھزة الدولة من أجل تحسین أوضاعھا ، تواجھھا 

تزوید المجلس ولجانھ بما یطلبھ من بیانات واحصاءات 

 .تتصل باختصاصھا

۲ 



 عناصر التخطیط القومي
 

 

۳ 



  -:عناصر التخطیط القومي 
 

 

مشروع خالل من المصریة بالمرأة لنھوضل القومیة الخطط تنفیذ ومتابعة إعداد       
  -۲۰۰۲ الوزارات مستوي علي القومیة الخطط في االجتماعي النوع إدماج”

۲۰۰۷“. 
 
مستوي علي المصریة بالمرأة للنھوض القومیة الخطة تنفیذ ومتابعة إعداد 

 .۲۰۱۷ -۲۰۱۲الخمسیة الفترة خالل استكمالھا ،۲۰۱۲  – ۲۰۰۷ المحافظات
 
االجتماعي للنوع المستجیبة الموازنات إعداد في المصریة المبادرة. 
 
 ۲۰۳۰ المصریة المرأة تمكین استراتیجیة. 
    
االجتماعي للنوع وفقا المصنفة االحصاءات. 

 

٤ 



٥ 

 

 التخطیط المركزي
 

 إعداد تفعیل مبادرة القومي للمرأة من یتمكن المجلس حتي 

 مشروعمن خالل النھوض بالمرأة المصریة خطط 

 ، “ ۲۰۰۷ -۲۰۰۲القومیة إدماج النوع االجتماعي في الخطط ”  

 إلي وجود آلیات تنفیذیة داخل كل وزارة تحت مسميالمجلس سعي 

 )  وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات(  

مھمھ تلك الوحدات تتمحور حول ضمان استفادة المرأة من المشروعات 

المقدمھ علي مستوي الدولة، وكذا منع التمییز ضدھا وإزالة المعوقات 

 .التي تحد من دمجھا فى عملیة التنمیة 



 .لھا التابعة واالجھزة بالوزارات العاملین عن مصنفة بیانات قواعد إعداد -۱
 والمتابعة والتخطیط االعداد مراحل في اإلجتماعي النوع منظور إدماج -۲

 . التنمیة الھداف مراعیة الوزاریة للخطط والتقییم
 . المختلفة المجاالت فى المرأة وضع تقدم مدي تعكس تنمویة مؤشرات وضع -۳
 التمییز ومنع بالوزارات العامالت لھا تتعرض التي المشكالت ودراسة حصر -٤

   المرأة شكاوى مكتب مع المستمر التواصل والتواصل ضدھا،
 وتحدید المصریة المرأة واقع تعكس التي والبحوث الدراسات إعداد -٥

 .احتیاجاتھا
 القضایا فى والالمركزي المركزي المستوي علي توعیة ولقاءات ندوات تنفیذ -٦

 . المرأة بتمكین المعنیة
 ضوء فى الوزارة أنشطة عن ) وسنوي سنوي ربع ( موجز تقریر إعداد -۷

 . أوضاعھا وتحسین المصریة المرأة تمكین



 ۲۰۱۷حتي مارس    وضع وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات



۸ 

 -:یھدف إلي   

وفقا لالحتیاجات الفعلیة بكل المرأة تعكس احتیاجات  طخط الوصول إلي

 .  ضمن خطط دواوین عموم المحافظاتإدماجھا محافظة، وضمان 

 

 التخطیط من أسفل إلي أعلي 



 -:الخطوات التي تم اتخاذھا في مرحلة االعداد والمتابعة والتقییم 
 

عقد لقاءات تشاوریة علي مستویات مختلفة داخل المحافظات شملت:- 
o  سكرتیري عموم المحافظات 
o مسئولي التنمیة 
o مدیري المدیریات 
oمسئولي المالیة 
o مقررات فروع المجلس بالمحافظات 
o مدیري التخطیط والمتابعة بالمحافظات 
o رؤساء لجان المرأة فى االتحادات االقلیمیة 
oممثلي الجمعیات االھلیة بالمحافظات 

 وضع مقترحات الخطط علي مستوي كل محافظة وفقا لنموذج مفصل. 

حي ٥٤مركز ،  ۱۷۹عدد ( مراجعة الخطط المقدمة من المراكز و األحیاء(. 
 تلك االحتیاجات فى خطط دواوین عقد ورش عمل على مستوى المحافظات إلدماج

 .عموم المحافظات

 ۹ 



 -:تابع

 

 إدماجھا فى الخطة الخمسیةبھدف تقدیم خطط المحافظات لوزارة التخطیط               

 . ۲۰۱۷ – ۲۰۱۲، وتم استكمالھا بخطة ۲۰۱۲ – ۲۰۰۷

 ربع سنویة ( دوریة من اجل تنفیذ مرحلة المتابعة والتقییم إعداد ورش عمل

 .) وسنویة

 تشكیل لجنة المتابعة المیدانیة من المجلس القومي للمرأة لمتابعة تنفیذ

 .المشروعات علي أرض الواقع وحصر المعوقات لرفعھا للجھات المعنیھ

 

۱۰ 



۱۱ 

 برنامج الرعایة االجتماعیة برنامج التعلیم برنامج الصحة

برنامج التمكین االقتصادي 
 ومكافحة الفقر

 برنامج التوعیة والتثقیف برنامج السیاحة

 برنامج البیئة برنامج تكنولوجیا المعلومات برنامج التدریب



 دور المجلس القومي للمرأة 

 ۲۰۳۰فى تبني أھداف التنمیة المستدامة 

 ۲۰۳۰رؤیة مصر ... وتحقیق استراتیجیة التنمیة المستدامة 
 

 

۱۲ 



 حتى ال یتخلف أحد عن الركب



 والفتیاتتحقیق المساواة بین الجنسین وتمكین كل النساء  – ٥الھدف 

 :یركز الھدف الخامس من أھداف التنمیة المستدامة علي عده غایات ھي

  القضاء علي التمییز ضد المرأة، وحمایتھا من أي ممارسات ضارة ضدھا مثل
 .الزواج المبكر والختان والزواج القسري

 االعتراف بالعمل غیر مدفوع االجر والعمل المنزلي من خالل توفیر الخدمات
 .العامة والبنیة التحتیھ وسیاسات الحمایة االجتماعیة 

 ضمان تكافؤ الفرص في كافة المجاالت والمشاركة فى صنع القرار. 

 الحق فى الموارد االقتصادیة والملكیة والخدمات المالیة. 

 تعزیز استخدام التنولوجیا التمكینیة واالتصاالت. 

 اعتماد سیاسات وتشریعات قابلة للنفاذ. 



 :محور العدالة االجتماعیة
مجتمع عادل متكاتف یتمیز بناء نصل إلي   ۲۰۳۰عام بحلول یھدف ھذا المحور أنھ 

بالمساواة في الحقوق والفرص االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة وبأعلى درجة من 
االندماج المجتمعي، قادر على كفالة حق المواطنین في المشاركة والتوزیع العادل في 

ضوء معاییر الكفاءة واإلنجاز وسیادة القانون، ویحفز فرص الحراك االجتماعي المبني 
على القدرات، وُیوفر آلیات الحمایة من مخاطر الحیاة، ویقوم على التوازي بمساندة 

 .شرائح المجتمع المھمشة ویحقق الحمایة للفئات األولى بالرعایة
 

 ۲۰۳۰رؤیة مصر ... استراتیجیة التنمیة المستدامة 



 :تم إعداد االستراتیجیة بمنھجیة تراعي ما یلي

حیث تم تغطیة جمیع المحافظات المصریة في إعداد  الالمركزیة -۱

 .االستراتیجیة

حسب الخصائص دون اغفال التفاوتات  المصریةالمرأة احتیاجات  -۲

 .المختلفة

 .والتقییملضمان وجود آلیة للمتابعة  أھداف كمیة -۳

 



  ۲۰۳۰الخطوات الفعلیة لوضع االطار العام الستراتیجیة تمكین المرأة 
 

 

۱۷ 

 اعتمد المجلس القومي للمرأة علي عده مكونات وھي : 

 المكون الكمي

 المكون الكیفي

دراسة حول التمكین 
 القانوني للمرأة 

حلقات نقاش حول 
 التمكین االقتصادي 



۱۸ 



۱۹ 

 االعداد

 االعتماد

 الختامي المتابعة التنفیذ



 لتحدیدأداة لیست موازنة منفصلة للمرأة ولكنھا: 
 

التي تفید  حجم الموارد التي تخصصها الدولة لإلنفاق على البرامج
 .المرأة

إلى أي مدى تعكس هذه البرامج احتیاجات المرأة. 
 

 تركز على إعادة توزیع األولویات أكثر من الزیادة في اإلنفاق
 .الحكومي

 
 تعمل على إعادة توجیھ البرامج داخل القطاعات لتحقیق مصلحة

 .المرأة، ولیس االقتصار على زیادة مخصصات قطاعات بعینھا
 

 
 

۲۰ 



۲۱ 

 من خالل التشارك بین المجلس القومي للمرأة  ۲۰۰٦بدأ المشروع عام

مع السفارة الھولندیة ووزارة المالیة وصندوق االمم المتحدة االنمائي 

UN Women        . 

 وھي مبادرة مصریة إلدماج النوع االجتماعي في الموازنة العامة

للدولة لتحقیق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة االجتماعیة، وتطویر أسلوب 

 .إعداد الموازنة نحو المستجیبة للنوع 



۲۲ 

قلھ الموارد لسد 
احتیاجات 
 المجتمع

توجیھ الموارد 
المتاحھ 

لالحتیاجات االكثر 
 إلحاحا

تقدیم برامج 
مفصلة تدعم 

الحكم 
 الرشید

تدعیم قیم المساءلھ 
والمشاركة 

والشفافیة فى اتخاذ 
 القرار الحكومي

إدماج الفئات 
المھمشة فى 

سیاسات وقرارات 
 الحكومة

تفاقم حجم 
التحدیات 

االجتماعیة نتیجة 
زیادة المواطنین 
 تحت خط الفقر



۲۳ 

إعادة النظر في 
اسلوب اعداد موازنة 
الدولة وبالتالي اعادة 

توزیع التكالیف 
 وتعظیم المنافع 

اتباع الشفافیة 
عند إعداد 

الموازنة العامة 
 للدولة

تنفیذ الموازنة 
بطریقة تضمن 
استفادة المرأة 

والرجل والشباب 
واالطفال استفادة 

 متساویة

أخذ االحتیاجات 
واالولویات  لكافة 
الفئات في إعادة 
 ترتیب االنفاق 

 



موازنات الفئات 
 المھمشة 

 موازنات المرأة -
 موازنات الطفل -
 موازنات الفقراء-

۲٤ 

األخذ بموازنات 
األداء  وتقویم  

 األثر 

دور فاعل للمنظمات غیر 
 الحكومیة

مراكز البحوث فى تعمیق 
البعد االجتماعى فى 

 الموازنة العامة
 



۲٥ 



۲٦ 



۲۷ 



 یعتبر الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء الجھة المسئولة عن
 .جمع وإصدار البیانات بكافھ أشكالھا فى مصر

 

۲۸ 

االجتماعي النوع إحصاءات عن كتاب بإصدار الجھاز قام ۱۹۹۷ عام 
 صدرت قدو احصائیھ صورة :مصر فى والرجل المرأة مسمى تحت

 .دوریة بصفة عامین كل إصداره ویجري ۱۹۹۹ عام منھ األولى النسخة
 

 ت��م مراجع��ة كاف��ة اإلس��تبیانات الخاص��ة ب��البحوث الت��ي یجریھ��ا ۱۹۹۸ع��ام
الجھ���از وك���ذا اإلص���دارات للتأك���د م���ن تص���نیف المخرج���ات طبق���اً للن���وع 

 .اإلجتماعي



للمرأة االنمائى المتحدة األمم صندوق قام ۲۰۰۳ عام UN Women بتنفیذ 

 البیانات جمیع صداروإ االجتماعى النوع بأھمیة الوعى إلثارة الجھاز لدعم مشروع

 احصاءات علي تستند خطط عدادإ وبالتالى ، النوع حسب مصنفھ الجھاز یعدھا التى

 وأیضا ، المرأة وضع فى المنشود التقدم مدى وتحدد الواقع ترصد ومؤشرات دقیقة

 التغییر أدوات من كأداة اإلحصائیة البیانات استخدام فى حدث الذى التحسن مدى

 .المجاالت جمیع فى والتطویر

االجتماعي للنوع وفقا المصنفة االحصاءات ” بعنوان كتاب إصدار تم ۲۰۰۳ عام“ 

 .واالحصاء العامة التعبئة جھاز للمرأة القومي المجلس بین بالتعاون

 

 

 ۲۹ 

ومنظمة والیونسیف للمرأة القومي المجلس مع بالتعاون الجھاز قام ۲۰۱٥ مارس 

 . للنوع وفقا المصنفة البیانات قاعدة تطویر في للمرأة المتحدة االمم

 

 



۳۰ 

النظر إلي القضایا المتعلقة یبدأ لفت ة االحصاءات مصنفة وفقا للنوع ، من خالل قراء

، لما لھ من أھمیة فى رسم السیاسات التمكینیة خاصة في المناطق المحرومة بالمرأة 

للمرأة النھا تعتمد علي بیانات تعبر عن التركیب العمري والخصائص التعلیمیة وقوة 

 .العمل

لتحقیق تنمیة مستدامة البد من إدراك أن عملیة التخطیط ترتبط ارتباط وثیق بتوافر 

المكانیة الموارد المتاحة ، كما أنھا تعبر عن البیانات واإلحصاءات المصنفة وفقا للنوع 

بما یضمن تحقیق رفاھیة المجتمع توزیع التكفل عدالة واألمثل استخدامھا االستخدام 

 .ككل

 



۳۱ 

یھتم جھاز التعبئة العامة  ، لتحدید وضع المرأة المصریة وقیاس ما یطرأ علیھ من تغیر

مصنفھ وفقا مؤشرات البیانات والتوفیر واالحصاء وبعض االجھزة التنفیذیة بالدولة فى 

 :ومن بعض األمثلھ مایلي . للنوع 
مؤشرات دیموجرافیة سكانیة. 
مؤشرات تعلیمیة. 
مؤشرات صحیة. 
مؤشرات متعلقة بسوق العمل. 
مؤشرات تتعلق باتخاذ القرار على كافھ المستویات. 
مؤشرات تتعلق بالمشاركة السیاسیة. 
  مؤشرات تتعلق بالبنیة االساسیة. 
مؤشرات تتعلق بقیاس العنف ضد المرأة. 
 

 



تحسین وضع مصر فى التقاریر الدولیة ومنھا تقریر المساواة بین الجنسین 

Global Gender Gap  إلي  ۲۰۱٦، حیث وصل ترتیب مصر في تقریر عام

) ۱٤۲( من ) ۱۳٦( رقم  ۲۰۱٥وكانت فى تقریر دولة، ) ۱٤٤( من بین ) ۱۳۲(

 .  دولة

۳۲ 

 إلیھ في مجال تطبیق النوع االجتماعيما نسعي 

 علي المستوي الدولي



۳۳ 

 مع جزيل الشكر 
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