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 العام للتقرير االطار 

 

 الفهرس

 مقدمة التقرير

 الملخص التنفيذي للتقرير

 الفصل األول: آليات العمل والمتابعة والتقييم

  2030في تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة والجامعات والجهات المختلفة  الوزاراتالفصل الثاني: دور 

 :األهداف التفصيلية الستراتيجة تمكين المرأة  أوال 
 :الجهود المبذولة لتنفيذ االستراتيجية  ثانيا 

 محور التمكين السياسي -
 محور التمكين االقتصادي -
 محور التمكين االجتماعي -
 محور الحماية -

 مرفقات 

 .والالمركزيوحدات تكافؤ الفرص علي المستوي المركزي  تشكيلنشاء / تعديل إقرارات  -
 وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات. ختصاصاتإمطوية  -
 .2018ام عGloba Gender Gap  وضع مصر فى تقرير الفجوة بين الجنسين  -
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 مقدمه
القليمية او  القومية المستويات علي صلواتت الجهود حققت مصر تقدمًا ملحوظًا فى مجال تمكين المرأة المصرية ، وال تزال

 ، والمدنية سياسيةوال االقتصادية والحريات يرا للحقوقتأث أكثر بأبعاد نسانيةواإل البشرية التنمية ومهمف ربط أجل من الدوليةو 
 ميشوالته والتمييز الفقر من التحرر لجأ من االنسان يكتسبها أن يمكن التي الكمية المقاييس من عديد الي والتوجه

 وند الفئات كافة وشمول أشكاله بكافة العنف ونماذج الفقر من للحد نظم تطبيق خالل من وذلك والسياسي، االقتصادي
 . أحد إقصاء
 السياسيرار قال صنع فى المشاركة وهي أساسية أبعاد بثالثه الجنسين بين والمساواة التمكين تقيس الدولية البشرية والتنمية

 مجتمعال تقدم شراتمؤ  أن ساتراالد من العديد جانب الي . الموارد علي والسيطرة االقتصادي رارالق صنع فى والمشاركة
       .رأةموال الرجل جهود علي تعتمد التي والتنمية والسياسية، واالجتماعية االقتصادية االنشطة فى  مراةال مساهمة هي
 من دمزي تحقيق فى يسهم التنموية العملية فى دورها وتعزيز رأةالم تمكين بقضايا االهتمام علي الدولة حرص فإن لذا

 .المجتمع نصف تمثل النها والتقدم االزدهار
 ضوء في 2030 المصرية الوطنية لتمكين المراةجيةاتير ستالا تنفيذ فىوالجهات المختلفة  الوزارات دور التقرير هذا يعكس
 .والحماية واالجتماعي واالقتصادي السياسي التمكين وهي الرئيسية محاوراألربع 

 ودور صيليةوالتف الفرعية االهداف ثم للمحور العام الهدف فيه يندرج راتيجيةاالست محاور من محور بكل التقرير تقسيم وتم
 من سنوات خمس كل مرأةال تمكين شراتمؤ  ارتفاع مدي قياس من نتمكن حتي ،ةالتفصيلي االهداف تحقيق فىوزارة  كل

 لبعض ةأنشط أو مشروعات إدراج  عدم حالة فى تنفيذه علي والتركيز الجهد من مزيد منا ومايتطلب المبذولة الجهود خالل
 .التفصيلية االهداف

 ضيةق التنمية لجعل أساسياً  شرطاً  يعتبر المجتمع افراد من شريحة ألوسع والمعارف المعلومات من قدر أكبر اتاحة إن
 لمشاركةا علي قائماً  نشاطاً  لجعلها كذلك . فقط النخبه أو الدولة وليس المجتمع و شرائح افراد كافة فيها يشارك وطنية

  .1والمساءلة للتقييم وخاضعاً  والشفافية
 

2لتحقيق التنمية البشرية  مهارات للقرن الحادي والعشرين  
وات العمل طرق العمل مهارات العيش فى العالم  طرق التفكير أد

 المواطنة
 الحياة والعمل

 المسئولية الفردية واالجتماعية

 التواصل
 التعاون

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 االلمام بالمعلومات

 االبداع
 حل المشكالت
 اتخاذ القرارات

 التعلم
 

 (2018)مرفق ضع مصر فى عام وضع مصر فى تقرير الفجوة بين الجنسين 

الشرق  لي مدي سد الفجوة بين الجنسين فى منطقةيشير إالتابع للمنتدى االقتصادي العالمي  تقرير الفجوة بين الجنسين
وة ونحقيق ويعتبر التقرير الذي يصدره المنتدي سنويا يقيس مدي النجاح لكل دولة فى تقليص الفج االوسط وشمال إفريقيا .

 .التكافؤ بين الذكور واالناث فى مختلف الدول من خالل أربع مجاالت اساسية 
 
 

                                                           
دول العربية ، العدد المائة المناور، د. فيصل ، "تمكين المرأة العربية فى المجال التنموي"،  سلسلة دورية تعني بقضايا التنمية فى ال 1

 والثالثون ، المعهد العربي للتخطيط 2017. 1والثالث 

  
2 _AR_Overview_Web.pdf2016http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR  ص 9.41.س  27/12/2018، شوهد فى 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_AR_Overview_Web.pdf
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  :وتنقسم هذه المجاالت الى كل من
 .ب واألجورالحصول على فرص العمل التي تتطلب مهارات عالية، ونتائج الروات-
 .التحصيل العلمي، وتشمل نتائج الحصول على التعليم األساسي ومستوى أعلى-
 .التمكين السياسي، وتشمل النتائج على التمثيل في هياكل صنع القرار-
 .الصحة والبقاء على قيد الحياة، وتشمل النتائج على متوسط العمر المتوقع بين الجنسين-

 

، والذي أصدره المنتدى االقتصادي 2018عربيا في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين احتلت مصر المركز السابع 
وقال التقرير، إن مصر تمكنت من تحسين أدائها في مؤشري المساواة في األجور والتحصيل العملي إال أن األداء  .العالمي

عالميا هذا العام،  135مهورية لتحل في المرتبة في بعض المؤشرات األخرى شهد تراجًعا أدى إلى تراجع الترتيب العام للج
دولة  17عالميا والمركز العاشر من إجمالى  134واحتلت مصر المركز  .أي بفارق نقطة واحدة عن ترتيب العام الماضي

فيما جاء أفضل مؤشراتها هو   .2017فى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا فى مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 
(، بينما أغلقت مصر الفجوة بين الجنسين في عدة مؤشرات فرعية بينها االلتحاق بالتعليم في 99)المركز الـ  الصحة

وسجلت الفجوة بين الجنسين لصالح الرجل أكثر اتساع لها في مؤشر الوظائف، خاصة في  .المرحلتين األساسية والثانوية
3 .% للرجال 93.6للنساء، مقابل  %6.4بنسبة الوظائف التشريعية ومناصب المدراء وكبار المسؤولين   

وهى  دولة حول العالم بالمؤشرات الرئيسية، 144يقيس هذا المؤشر وضع النساء والرجال في  مؤشر الفجوة بين الجنسين
  .الحصول على خدمات صحية، ومستوى المعيشة، والتحصيل العلمي، والفرص االقتصادية والنشاط السياسي

 

 فجوة األجور
  .مالمنتدى االقتصادي العالمي، من استمرار الفجوة بين في األجور والمعاشات بين الرجال والنساء حول العال حذر

 .وأكد المنتدى أن النساء يواجهن عاصفة كبيرة من التحديات عند تراكم مدخرات التقاعد أو اإلحالة للمعاش
من الرجال، ويساهمن لسنوات أقل في الدخل، ويعشن لفترة  فيما ذكرت ورقة بحثية أصدرها المنتدى، أن النساء يكسبن أقل

في  %40-30ويقدر االختالف الناتج في رصيد التقاعد بالنسبة للنساء بنسبة  .أطول، ويكن أكثر تحفًظا في االستثمار
في جميع  %20-15أوروبا ونسبة مماثلة في الواليات المتحدة، مقارنة بفجوة األجور بين الجنسين التي تبلغ حالًيا حوالي 

 . 4البلدان عالية الدخل

 
 )تنازليا وفق السنوات(النتائج الخاصة بمصر في مقارنة بعدد من السنوات : 

 
 ترتيب مصر فى تقرير الفجوة بين الجنسين  السنة 
 دولة( 149من ) 135 2018
 دولة( 144من ) 134 2017
 دولة(  144من ) 132 2016

 
 
 

                                                           
3 /1211868https://www.tahrirnews.com/Story/شوهد فى   الجنسين/اقتصاد-بين-الفجوة-مؤشر-هو-ما-عالميا-مصر-تراجع-بعد ،

 ص 9.21الساعة   27/12/2018
4 /1211868https://www.tahrirnews.com/Story/شوهد فى   الجنسين/اقتصاد-بين-الفجوة-مؤشر-هو-ما-عالميا-مصر-تراجع-بعد ،

 ص 9.21الساعة   27/12/2018

https://www.tahrirnews.com/Story/1211868/بعد-تراجع-مصر-عالميا-ما-هو-مؤشر-الفجوة-بين-الجنسين/اقتصاد
https://www.tahrirnews.com/Story/1211868/بعد-تراجع-مصر-عالميا-ما-هو-مؤشر-الفجوة-بين-الجنسين/اقتصاد
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 كافؤ الفرصالعدالة االجتماعية وت

تقتضي العدالة االجتماعية أن يكون لكل فرد من أفراد المجتمع فرص متساوية فى كل مجاالت الحياة مثل التعليم والرعاية 
اعي والمشاركة فى تخصيص الموارد وتنظيم العمل الصحية والعمل والحراك االجتم

ع  دة االنتاج، وتقترن المساواة فى الفرص عناصر أساسية وهي : اواالنتاج وا 
 : من خالل إزالة العوائق والتهميش واالقصاء االجتماعي.غياب التمييز
 : اإلتاحة واالستفادة للجميع مع استيعاب الطاقات البشرية كلها. وفرة الفرص

: توسيع قدرات االفراد والوصول الي مستوي تعليمي يتناسب مع الفرص . فإن  ينالتمك
المنافسة تفتقر الي التكافؤ طالما هناك فوارق واسعة فى قدرات المتنافسين . وتحقيق 

 التمكين يتطلب إتاحة الظروف التي تهيء للناس فرصة حقيقية لتحسين نوعية الحياة .
 الجنسين بين الفجوة تقليص على الدول قدرة 5Global Gender Gap Reportاالجتماعي النوع فجوة تقريرفي  ويظهر

 بترتيبها مقارنة ، 2017 عام فى دولة  144 إجمالي من  134  رقم الترتيب مصر سجلت حيث المجاالت، بعض فى
 في ويظهر2015 عام فى دولة    142 إجمالي من  136  رقم وترتيب ، 2016 عام فى دولة 144  من132  رقم
 وفى  112  رقم الترتيب فى التعليم مؤشر ويليه  95  الترتيب الصحة مؤشر فى الدولة وضع 2017 عامرات مؤش

 التمكين نعتبر لذا القائمة، آخر فى المتاحة والفرص االقتصادية المشاركة وفى  115  رقم الترتيب السياسي التمكين
تاحة التنمية قيقتح فى األولوية ذو المحور هو االقتصادي  .المراة وتمكين لدعم أكثر فرص وا 

 

 

  -:بتمكين المرأة المتعلقة  2030لتنمية المستدامة الفرعية لهداف بعض األ

 أهداف ( األمم المتحدة للتنمية المستدامةSDGs ) 
قصاء، تمييزأ دون المجاالت كافة فىجهود  إلى يحتاجتمكين المرأة المصرية  تحقيق إن  الخامس والهدف وا 
 وتمكين المرأة والقضاء جنسينتحقيق المساواة بين ال علىيركز  2030 التنميةالمستدامة أهداف من
المؤسسات والجهات  علىيلقي العبء  فذلك إقصاء؛ دون الفعالة ييزومشاركتهاكافة أشكال التم على

جل تحقيق تكافؤ الفرص . لذا يكون أتدمج جهود المرأة فى التنمية من المختلفة لتبني سياسات داعمة 
 انمشاركة فاعلة لكل فئات المرأة وخاصة المرأة المهمشة وضم أجل من الفرص تكافؤ بتحقيق االهتمام

فى تمكين المرأة،  هعلي مانركز وهذا ،كافة حقوقها علىوحصولها  الخدمات إلىللوصول  الداعمة وجود اآلليات

                                                           
52 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf 

التنمية المجتمعية فى الجوهر هي 

الحالة االنسانية من أوضاع تحويل 

غير مقبولة فى سياق حضاري معين 

إلي حاالت أرقي تؤدى بدورها إلي 

 .إرتقاء منظومة اكتساب المعرفة

وصول 
المرأة 

للمناصب 
 القيادية

تفعيل 
قوانين 
محاربة 
الزواج 

تعزيز ريادة 
االعمال 

وحاضنات 
 االعمال

قانون 
لمناهضة 
العنف ضد 

 المرأة

 المصرية االساسية لتمكين المرأة الدعائمبعض 

 عناصر التنمية المستدامة
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 -هداف التالية: وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فى األ بتمكين المرأة االهتمامجانب  ىإل

 الهدف األول: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان:

 تخفيض نسبة النساء واألطفال الذين يعانون من الفقر. -
 استحداث نظم حماية اجتماعية وتغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء. -
بالموارد االقتصادية والخدمات االساسية وحق الملكية والميراث والتكنولوجيا المالئمة وخدمات التمويل تمتع النساء  -

 المتناهي الصغر.
 بناء قدرة الفئات الضعيفة على الصمود مع الظواهر المناخية والكوارث االقتصادية واالجتماعية والبيئية. -

 :غذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامةالقضاء على الجوع وتوفير األمن ال: الهدف الثاني

 القضاء على الجوع للفئات الفقيرة والضعيفة. -
 وضع نهاية لسوء التغذية ومعالجة احتياجات المراهقات والحوامل والمرضعات وكبار السن . -
 غير زراعية.مضاعفة دخل صغار منتجي األغذية والوصول إلى األسواق وفرص تحقيق قيمة مضافة وفرص عمل  -

 الهدف الثالث: ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار:

 خفض معدالت الوفيات النفاسية. -
 وضع نهاية لوفاة حديثى الوالدة واألطفال دون سن الخامسة. -
 ية بالصحة االنجابية.ضمان الحصول على خدمات الرعاية الصحية والجنسية واالنجابية ومعلومات تنظيم األسرة والتوع -
 الحد من الوفيات الناجمة عن التعرض للمواد الكيميائية الخطرة وتلوث المياه والهواء. -

الجيد المنصف والشامل للجميع من خالل التعاون مع شركاء التنمية في مجاالت الصحة  الهدف الرابع: ضمان التعليم
 والتنمية المجتمعية:

 الثانوي جيد ومنصف ويحقق نتائج مالئمة.حتي  تمتع البنات بالتعليم -
 إتاحة لجميع البنات فرص جيدة للنماء والرعاية فى مرحلة الطفولة المبكرة والتعليمقبل االبتدائي. -
 المهني والعإلى الجيد والميسور التكلفة . التعليم ضمان تكافؤ الفرص لجميع النساء على -
 ة لشغل وظائف الئقة وعمل حر.زيادة عدد الشباب من لديهم مهارات تقنية ومهني -
 والتدريب المهني للفئات الضعيفة. القضاء على التفاوت بين الجنسين فى التعليم -
 إلمام الشباب بالقراءة والكتابة والحساب. -

الهدف الخامس: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات. ) وهو الهدف األساسي المعني بتمكين المرأة 
 لمساواة وتكافؤ الفرص( :وتحقيق ا

 القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فى كل مكان. -
 القضاء على كافة أشكال العنف فى المجال العام والخاص. -
 القضاء على الممارسات الضارة . -
وسياسات الحماية االعتراف باألعمال غير مدفوعة األجر والعمل المنزلي وتقديرها فى الخدمات العامة والبنية التحتية  -

 االجتماعية وتقاسم المسئولية داخل األسرة.
 مستويات صنع القرار فى الحياة السياسية واالقتصادية والعامة. مشاركة المرأة وتكافؤ الفرص فى مواقع القيادة على -
 ضمان الحصول على خدمات الصحة اإلنجابية والجنسية والحقوق اإلنجابية . -
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داراتها إدارة مستدامة:الهدف السادس: ضمان توافر   المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وا 

 ضمان حصول الجميع على مياه شرب مأمونة . -
 ضمان حصول الجميع على صرف صحي ونطافة صحية مع اهتمام خاص بالنساء والفتيات فى المناطق الهشة. -
عادة التدوير بصورة مأمونة . -  وقف إلقاء النفايات وا 

 صول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة:الهدف السابع: ضمان ح

 حصول الجميع بتكلفة ميسورة علي خدمات الطاقة الحديثة -
 االعتماد علي الطاقة المتجددة  -

 :الالئق العملتعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير : الهدف الثامن

 لدعم األنشطة إنتاجاإلنتاجية والعمل الالئق واإلبداع واالبتكار. تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية -
 تحسين كفاءة استخدام الموارد فى االستهالك واإلإنتاج. -
 تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق لجميع النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة وتكافؤ االجر. -
 الحد بنسبة كبيرة من نسبة الشباب غير الملتحقين بالعمالة أو التعليمأو التدريب. -
 اتخاذ تدابير لوقف أشكال عمالة االطفال. -
 حماية حقوق العمل وتوفير بيئة آمنة لجميع العمال بخاصة المهاجرات والعمالة غير المستقرة. -
 وضع سياسات لتعزيز السياحة والثقافة والمنتجات المحلية. -
الحصول على الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المالية للجميع وتوسيع  فيالمحلية المالية تعزيز قدرة المؤسسات  -

 نطاقها.

 تاسع: إقامة بنية تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع المستدام الشامل للجميع وتشجيع االبتكار:الهدف ال

 قادرة على الصمود وتيسير سبل وصول الجميع إليها وعلى قدم المساواة. إقامة بني تحتية جيدة النوعية ومستدامة -
زيادة فرص حصول المشاريع الصغيرة الحجم وسائر المشاريع على الخدمات المالية بما في ذلك االئتمانات ميسورة  -

دماجها في سالسل القيمة واألسواق.  التكلفة وا 
 زيادة عدد العامالت فى مجال البحث والتطوير. -

 .الحد من انعدام المساواة من داخل البلدان وفيما بينهاهدف العاشر: ال

 عاقة.تمكين وتعزيز االندماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي بغض النظر عن الجنس والسن واإل -
زالة القوانين والسياسات التمييزية. -  ضمان تكافؤ الفرص والحد من انعدام المساواة وا 
 ور والحماية االجتماعية التي تحقق المساواة تدريجيًا.اعتماد سياسات مالية واألج -

 .منة وقادرة على الصمود ومستدامةآجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع و : الهدف الحادي عشر

 الفقيرة.ضمان حصول الجميع على مساكن وخدمات أساسية آمنة وميسورة التكلفة ورفع مستوى األحياء  -
 على نظم نقل مأمونة وتحسين السالمة على الطرق خاصة للنساء والمعاقين وكبار السن. إمكانية حصول الجميع -
 عاقة وكبار السن.توفير سبل االستفادة من مساحات خضراء خاص للنساء وذوي اإل -
 لريفية.واالجتماعية والبيئية بين المناطق الحضرية وا دعم الروابط االيجابية االقتصادية -
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شجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية الهدف السادس عشر: الت
تاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على  المستدامة، وا 

 جميع المستوىات.

 ومايتصل بمعدل الوفيات.الحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال العنف  -
 اساءة المعاملة واشكال العنف ضد االطفال.إنهاء  -
 تعزيز سيادة القانون على الصعيد الوطني والدولي وضمان تكافؤ الفرص وصول الجميع إلى العدالة. -
 ات فعالة وشفافة خاضعة للمساءلة.إنشاء مؤسس -
 .ضمان اتخاذ قرارات على نحو مستجيب وشامل وتشاركي -
 اليد.المو  توفير هوية قانونية للجميع وتسجيل -
 المعلومات. كفالة وصول الجمهور إلى -

 تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.: الهدف السابع عشر

 تعزيز الدعم الدولي لبناء القدرات من اجل دعم الخطط الوطنية. -
 تعزيز نظام تجاري منصف وغير تمييزى وقائم على قواعد. -

 المبادئ والتوجهات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة 

 الحوكمة والشفافية  

 تمكين الفئات المهمشة  

 تحقيق العدالة االجتماعية وتضييق الفجوة بين الجنسين  

العدالة فى الوصول الي الموارد والنتائج من تطبيق المفاهيم المتعلقة بإدماج  
 النوع االجتماعي.

 ثالثًا: رؤية المجلس القومي للمرأة

لتنمية المستدامة فى مجتمع يكفل لها الحماية الكاملة تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية فى تحقيق ا 2030بحلول عام  
 دون تمييز وتمكينها واالرتقاء بقدراتها من أجل مجتمع أفضل يسهم فى إعالء شأن الوطن.

  رابعًا: الرسالة

 المساهمة فى تعزيز دور المرأة وتحقيق المشاركة الفاعلة فى العملية التنموية من خالل تعظيم االستفادة الكاملة من 
الموارد المتاحة وتشبيك الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية وتطوير وتفعيل القدرات المادية والبشرية من أجل 

 تمكين المرأة وتصحيح المفاهيم المتعلقة بالعدالة االجتماعية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
 

 آليات العمل والمتابعة والتقييم:

 2030عقد لقاءات دورية لمتابعة تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة  وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات : -
 والوقوف علي معوقات التنفيذ.

 التواصل مع الجهات غير الحكومية والقطاع الخاص لتحفيز اندماج المرأة فى العملية التنموية . -

مفهوم التمكين هو توسيع قدرات 

وامكانات االفراد للمشاركة فى 

عملية التنموية من خالل توفير ال

وسائل ثقافية وتعلميمية هادفة 

تساعدهم علي  المشاركة فى اتخاذ 

 .القرارات والتحكم فى الموارد
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                                          مرصد المرأة المصرية : استكمال المعلومات وتفعيل دوره علي جميع المستويات  -
 (www.enow.gov.egليكون آلية داعمة إليكترونية إل  ) تخاذ القرارات فى مصلحة المرآة وفق

اإلحصاءات والمعلومات الحديثة من مصادرها )المؤسسات الحكومية( وأيضًا الدراسات والبحوث التي 
 هم فى تحليل وضع المرأة فى كافة األصعدة.تس

 2030تشبيك تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة المصرية مع استراتيجية التنمية المستدامة .. رؤية مصر  -
لضمان ادماج منظور النوع االجتماعي ومبدأ العادلة االجتماعية فى كافة المشروعات المستهدف تنفيذها 

 من جانب الجهات التنفيذية .
اء القدرات علي المستوي الالمركزي حول مفاهيم النوع االجتماعي والمساواة وتكافؤ الفرص من أجل بن -

 ادماج احتياجات المرأة علي المستوي القاعدي ضمن خطط دواوين عموم المحافظات.
 دور مكتب الشكاوي التابع للمجلس القومي للمرأة في التعاون مع وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات ومكاتب -

 شكاوي المواطنين التابعة للوزارات لتذليل المعوقات التي تواجه المرأة.
  

http://www.enow.gov.eg/
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  2030 المصرية تمكين المرأةالوطنية لستراتيجية الفي تنفيذ االوزارات والجامعات والجهات المختلفة دور 

استراتيجية تمكين  أنشطة لتنفيذالتي ورد منها  والجامعات والجهات الوزارات
 2030المراة 

  2030الوزارات الجاري متابعتها للرد علي ماتم فى استراتيجية تمكين المراة 

 أوال: الوزرات:
 وزارة االستثمار والتعاون الدولي  . .1
 وزارة البيئة . .2
 وزارة االنتاج الحربي . .3
 وزارة المالية . .4
 وزارة الصحة والسكان  . .5
 وزارة النقل . .6
 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. .7
 وزارة التنمية المحلية . .8
 وزارة الخارجية . .9

 وزارة الزراعة واستصالح األراضي . .10
 وزارة البترول . .11
 وزارة شئون مجلس النواب  .12
 وزارة اآلثار . .13
 وزارة التجارة والصناعة . .14
 والري مائية وزارة الموارد ال .15
 وزارة القوي العاملة . .16
 وزارة الثقافة .17
 مرانية .وزارة االسكان والمرافق والمجتمعات الع .18
 وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج. .19
 وزارة االوقاف .20
 وزارة الطيران المدني .21
 وزارة الشباب و الرياضة  .22
 وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة  .23
 وزارة الداخلية   .24
 وزارة التضامن االجتماعي  .25
 وزارة العدل  .26
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .27
 التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري   وزارة  .28
 وزارة التموين والتجارة الداخلية  .29
  وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات . .30
 عالم لهيئة الوطنية لإلا .31

 

 وزارة السياحة . (1
 وزارة قطاع األعمال . (2
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 ثانيا: الجهات المختلفة:

 النيابة العامة  .1
 الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة .2
 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء .3
 االتحاد العام لنقابات عمال مصر .4
 االتحاد العام للتعاونيات .5

 
 ثالثا: الجامعات:

 جامعة حلوان .1
 جامعة أسيوط .2
 جامعة أسوان .3
 جامعة دمياط .4
 جامعة السويس .5
 جامعة قناة السويس .6
 جامعة المنوفية .7
 جامعة بني سويف .8
 جامعة جنوب الوادي .9

 جامعة طنطا .10
 جامعة المنيا .11
 جامعة قنا .12
 جامعة بنها .13
 بورسعيدجامعة  .14
 جامعة االسكندرية .15
 جامعة المنصورة .16
 جامعة العريش .17
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 مقدمه 

 2030فى تنفيذ استراتيجية تمكين المراة المصرية  والجامعات والجهات المختلفة يعكس هذا التقرير دور الوزارات
 في ضوء المحاور الرئيسية وهي التمكين السياسي واالقتصادي واالجتماعي والحماية.

وتم تقسيم التقرير بكل محور من محاور االستراتيجية يندرج فيه الهدف العام للمحور ثم االهداف الفرعية 
اس مدي ارتفاع مؤشرات تمكين حتي نتمكن من قي’ هداف التفصيلية ،والتفصيلية ودور كل وزارة فى تحقيق اال

ة ة كل خمس سنوات من خالل الجهود المبذولة ومايتطلب منا مزيد من الجهد والتركيز علي تنفيذه فى حالالمرأ
 ض االهداف التفصيلية.عدم ادراج مشروعات او انشطة لبع

  -تفاصيل التقرير :

 محور التمكين السياسي: -1
 للمحور: الهدف العام

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.

 مؤشرات القياس 

 2030 2025 2020 القيمة المرصودة شرالمؤ

 %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 اياإلناث في المناصب التنفيذية العلنسبة 

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

 

 ونسعي إلي تحقيق مؤشرات هذا المحور من خالل تنفيذ اآلتي:

 تواجد المرأة في مواقع قيادية للمرأة علي مستوي الوزارات والمحافظات والقضاء. -
 تعزيز دور المرأة كناخبة -
 استخراج بطاقات الرقم القومي -
 تنفيذ برامج تدريبية للتمثيل البرلماني -
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 استكمال انشاء وحدات تكافؤ الفرص  -
 وضع مناهج تعليمية تكرس ثقافة المواطنة وعدم التمييز -
 مراجعة التشريعات التي تمنع التمييز -
 تصميم برامج تلفزيونية لألطفال -
 نشر آراء دينية صحيحة لوضع المرأة  -
 إعالمية سليمة لمنع التمييز ضد المرأة وعرض نماذج ناجحةصورة  -

 االهداف الفرعية والتفصيلية: 

 الهدف الفرعي : المشاركة السياسية . 1.1
 الهدف التفصيلي : زيادة مشاركة المرأة فى االنتخابات :  1/1/1
  

 جهود الوزارات 
  االنتخابي فى االنتخابات الرئاسية استفاد منها قام المجلس القومي للمرأة بتثقيف الناخبات باالدالء بصوتهن
  ( سيدة.3.378.500)
  وكل من : تم توقيع برتوكوالت تعاون بين المجلس القومي للمرأة 

 علي استخراج بطاقات الرقم القومي وزارة الداخلية "قطاع األحوال المدنية" ،  من أجل التيسير  -
 وزارة االوقاف  . -
 ( 393452وعدد ) 2016( بطاقة رقم قومي عام 274364استخراج عدد )قام المجلس القومي للمراة ب

سواقط  -توثيق عقود زواج-( أوراق ثبوتية ] بطاقات رقم قومي62.428، و عدد )2017بطاقة في عام 
 . 2018قيد[ فى عام 

  قامت عدد من الوزارات بتحفيز السيدات علي استخراج بطاقات الرقم القومي علي المستوي المركزي
 لالمركزي ومنها: وا
التضامن االجتماعي بمساعدة المرأة الريفية في استخراج بطاقات الرقم القومي باالضافة الي عمل  -

 دورات تدريبية لتوعيتهن بدورهم الوطني وتهيئتهن لالنتخابات المحلية .
لمساعدة الناخبين لجنة الكترونية لتدعيم التمكين السياسي بمناسبة انتخابات الرئاسة  أنشأتزارة المالية و  -

 -قامت الوحدة بالتعاون مع وزارة الداخلية وخاصة ذوي اإلعاقة لالستعالم عن اللجان االنتخابية، و 
قطاع األحوال المدنية بتوفير مأمورية تصوير ألستخراج وتحديث بطاقات الرقم القومى للعاملين بالوزارة 

. 
 .بطاقة رقم قومي للسيدات  20476قامت وزارة الصحة من خالل نوادي المراة باستخراج  -
 ( سيدة  .59492وزارة التنمية المحلية باستخراج بطاقات رقم قومي لعدد ) -
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قامت وزارة الخارجية بمساعدة المقيمين بالخارج في استخراج بطاقات الهوية لتتمتع المراة بكافة  -
 المدنية واالقتصادية.حقوقها السياسية و 

 ( مليون بطاقة رقم قومي.      25قامت وزارة االوقاف باستخراج )  -
وزارة االستثمار باستضافة وحدة استخراج بطاقات الرقم القومى المميكنة بمقر الوزارة لتسهيل استخراجها قامت  -

 لجميع العاملين والعامالت.
  العامالت بالوزارة بالترشح النتخابات مجلس النواب الحالي وزارة االستثمار قامت اثنتان من السيدات في

 .وقد فازت واحدة منهما عن دائرة حلوان
  : نفذ عدد من الوزارات ندوة بعنوان ) صوتك لمصر بكره (بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومنها وزارات

االسكان ) الجهاز  -د المائيه والريالموار  -الطيران المدنى -التموين -البترول -االنتاج الحربي -الكهرباء
 الزراعة . -التنمية المحلية -التربية والتعليم -المركزي للتعمير(

  المرأة لعضوية النقابات العمالية، ترشح لرفع الوعي السياسي عدد من لقاءات التوعية بالوزارة و وزارة النقل نفذت
 المختلفة مثل اللجان الرياضية والثقافية واالجتماعية.مجالس إدارات اللجان د من العامالت بعضوية دوقد حصل ع

   عدد من الجامعات بتوعية الفتيات والسيدات الستخراج بطاقات رقم قومي وخاصة لغير القادرات قامت
 االنتخابات في المشاركة وتدعيم السياسية التنمية في للمرأة تثقيفية دورات للمشاركة فى االنتخابات، وتنفيذ

جامعة قناة   -جامعة دمياط -جامعة حلوان : الحزبية ومنها  السياسية الممارسة علي المرأة تشجيع،  الطالبية
؛ والتي جامعة طنطا  - جامعة بنها -جامعة االسكندرية   -جامعة بورسعيد -جامعة جنوب الوادي  - السويس

 لالنتخابات من الجنسين . لتاهيل المرشحين ادرة "نائب المستقبل"بم تاطلق

 تسهيل اجراءات اصدار بطاقات الرقم القومي ومساعدة كبار السن للتوجه قام االتحاد العام للتعاونيات ب
عداد برامج تدريبيه،  لالنتخاب  تشجيع المرأة علي الترشح للبرلمان وا 

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

   2015برلمانية في انتخابات البرلمانية لعام  89بعدد  %13وصلت نسبه مشاركة المرأة في البرلمان الي. 
 .تشارك المرأة فى عضوية لجان مجلس النواب 

  هام التمثيل البرلماني علي المستوي الوطني عن كيفية ومالقيادات الطبيعية  بتدريبقامت وزارة التعليم العالي

تساعدهن علي كسب ثقة ل، كما قامت الوزارة بوضع برامج لمساندة المرشحات لمجلس النواب والمحلي 

 الناخبين . 

 من خالل فريق استشاري متخصص من االساتذه الجامعين توفير قاعدة معرفيه وخريطه تنمويهب قامت جامعة قنا 
 .مناقشه البرامج و تطويرها في كيفية مساعده النائبات ل
  ه الجودة بالجامعه العداد برامج تدريبيه للنائباتدورش عمل بالتعاون مع وح بتنفيذقامت جامعة بنها. 
 عداد مادة تدريبية . دقام المجلس القومي للمرأة بتنفيذ عد  من الدورات التدريبية للمرشحات للبرلمان وا 

 

 داء متميز فى التشريع والرقابة أالهدف التفصيلي:  1/1/3
  المجلس القومي للمرأة بتنفيذ عدد من الدورات لتدريب القاضيات .قام 
 .قام المجلس القومي للمرأة بتنفيذ عدد من الدورات لتدريب وكالء النيابة 
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 من الدورات التدريبية لمحاميين مكاتب شكاوي المرأة بفروع المجلس  قام المجلس القومي للمرأة بتنفيذ عدد
 ( محامي من الجنسين .189بالمحافظات استفاد منها عدد )

 . تم تنفيذ برنامج لبناء قدرات معاونات نيابات االسرة 
 وزارة بالتنسيق مع قطاعى التشريع ومركز الدراسات القضائية لوضع القطاع المرأة ب قامت وزارة العدل من خالل

ع المرأة بإبداء الرأى فى كافة يقوم قطا،  آليات وبرامج التدريب الالزمة إلثقال البرلمانيات بالمعلومات القانونية
  مرأةالتشريعات المتعلقة بالمرأة بما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص لل

 والذى ينص في مادته الثانية على  2017لسنة  72رقم  دقامت وزارة االستثمار باصدار قانون االستثمار الموح
المساواة بين الجنسين في الفرص االستثمارية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب وريادة االعمال ، 
انشاء مكتب للمرأة وسيدات األعمال فى صالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين، بالتعاون مع المجلس 

تم إقرار الالئحة التنفيذية لقانون  2017أغسطس 17، في رأة، لتيسير كافة االجراءات عليهاالقومى للم
 .االستثمار

  ثراء النائبات بالثقافه ا  للمرشحات و  المعلوماتعمل دورات تدريبيه تساعد علي توفير قامت جامعة االسكندرية
 حمالت للتوعيه.القانونيه في مجال العمل البرلماني باالضافه الي عمل بوسترات و 

  من خالل أعضاء هيئة تدريس كلية حقوق بالجامعة قامت جامعة المنصورة بمساندة النائبات بالبرلمان. 

 الهدف الفرعي: المشاركة في اتخاذ القرار: 2.1
 عدم التمييز فى التعيين والترقي بالهيئات القضائية .الهدف التفصيلي:  1/2/1

 تقوم اإلدارة العامة لمناهضة التمييز وتكافؤ الفرص بقطاع المرأة ،  تدريبيه للقضاه ورش عمل ودوراتوزارة العدل  نفذت
بتنفيذ سياسة الدولة فى تحقيق المساواة بين الجنسين وعدم التمييز ضد المرأة بكافة قطاعات الوزارة وذلك  بوزارة العدل

 .تية واإلمتيازاواألجور والترق من حيث التعيينات
 عدم التمييز فى الوظائف القيادية بالهيئات القضائية .الهدف التفصيلي:  1/2/2

  جاري العمل علي دراسة قانون تعيين المرأة فى الهيئات القضائية بالتعاون بين المجلس القومي للمراة والجهات ذات
 الصلة.

 مناصب قيادية فى السلطة التنفيذية . الهدف التفصيلي:  1/2/3
  بالتعاون مع المعهد القومي لإلدارة اإلعداد  وزيرة التخطيط واالصالح االداريالسيدة / تم صدور قرار من

لبرنامج "إعداد القيادات النسائية"، حيث قامت وزارة التخطيط بإرسال خطابات لجميع الوزارات لترشيح القيادات 
ومن أجل إعداد المرأة لتضطلع النسائية بكل وزارة وذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة، 

  بمسئولياتها القيادية في الحياة السياسية وفي الجهاز اإلداري للدولة وفي المجتمع بصفة عامة.
  وزير المالية بتعيين سيدتين من القيادات الشابة منصب معاون الوزير للسياسات السيد/ تم صدور قرار من

النسائي العامل فى الوزارة، وتقدير العم لوفق ا لجهود العنصر المالية وللعدالة االقتصادية وجاء ذلك تقدير 
 الكفاءة .

 وزارات لم  ، حيث أنها تقلدت% 24إلي   2018حتي عام  التي تولت الحقائب الوزارية  وصلت نسبة الوزيرات
 ثار والثقافة.السياحة واآل :تكن تتوالها من قبل مثل



 

 2018ديسمبر  -لمجلس القومي للمرأةا -الدارة العامة لسياسات التخطيطا                                            16                                                      

 

  داري وضع المرأة العاملة فى الجهاز اإلوفق احصاءات الجهاز المركزي للتنظيم واالدارة ، يظهر
 تي: بالمناصب القيادية علي مستوي الوزارات والمحافظات كاآل

 علي مستوي الوزارات :  -
 نسبة تمثيل االناث فى المناصب القيادية  الوزارة 

 %10 وزارة الدولة لالنتاج الحربي 
 %9 وزارة النقل 

 %22 وزارة التموين و التجارة الداخلية 
 %41 وزارة االستثمار 

 %29 وزارة المالية 
 %20 وزارة االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات 

 %8 وزارة البترول و الثروة المعدنية 
 %23 وزارة الطيرن المدني 
 %7 وزارة التنمية المحلية

 %38 العاملين بالخارجوزارة الهجرة و شئون 
 %24 وزارة الشباب و الرياضة 

 %43 وزارة التعاون الدولي 
 %27 وزارة التضامن االجتماعي 
 %39 وزارة قطاع االعمال العام 

 %30 وزارة الثقافة 
 %23 وزارة الزراعة و استصالح االراضى 

 %32 وزارة التخطيط و المتابعه و االصالح االداري 
 %0 وزارة الدفاع و االنتاج الحربي 

 %21 وزارة الخارجية 
 %48 وزارة العدل 

 %33 وزارة التربية و التعليم و التعليم الفني 
 %26 وزارة التجارة و الصناعه 

 %0 وزارة الدوله للشئون القانونية و مجلس النواب 
 %38 وزارة السياحة

 %22 العمرانيةوزارة االسكان و المرافق و المجتمعات 
 %37 وزارة القوى العاملة

 %8 وزارة االوقاف 
 %39 وزارة الصحة و السكان 

 %30 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 
 %18 وزارة الموارد المائية و الري 
 %31 وزارة الدولة لشئون البيئة 

 %0 وزارة الداخلية 
 %42 وزارة االثار 

 %23 الطاقة المتجددةوزارة الكهرباء و 
 
 

 علي مستوي المحافظات :  -
 نسبة تمثيل االناث فى المناصب القيادية  المحافظة
 %33 القاهرة
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 %56 اإلسكندرية
 %33 بورسعيد
 %20 السويس
 %36 دمياط
 %15 الدقهلية
 %21 الشرقية
 %38 القليوبية
 %0 كفر الشيخ
 %16 الغربية
 %38 المنوفية
 .% البحيرة

 %0 اإلسماعيلية
 %41 الجيزة

 %8 بني سويف
 %13 الفيوم
 %35 المنيا
 %50 أسيوط
 %17 سوهاج
 %10 قــنا
 %0 أسوان
 %13 األقصر

 %19 البحر االحمر
 %13 الوادي الجديد

 %0 مطروح
 %14 شمال سيناء
 %0 جنوب سيناء

 %24 االجمالي العام 
  من البرامج  %45حيث ان  تأهيل المرأة للقيادة،عداد دورات تدريبيه بإوزارة التخطيط و االصالح االدراي تقوم

 دورات تمنح للمراة المصرية لرفع قدراتها و تنميتها .الو 
  قامت وزارة المالية بتوقيع بروتوكول تعاون مع األكاديمية العربية للعلوم والتكونولجيا والنقل البحري لتنفيذ مبادرة

مشارك( ، مبادرة  1000من السيدات من العامالت بالوزارة ) %52"التأهيل من أجل التنمية" بنسبة تمثيل 
ورشة عمل بالقاهرة  36مشارك(، كما تم تنفيذ  60من النساء) %60" بنسبة تمثيل  TOT"المدرب المحترف 

"النوع  –"الموازنات المستجيبة للنوع االجتماعي"  –بصمتك في القيادة"  –والمحافظات منها "قوتك في صوتك 
 مشارك(1900سيدات ) %50االجتماعي والتنمية" بنسبة مشاركة 

  في الوظائف القيادية من الدرجة العالية الي وزارة التموين و التجارة الداخلية وصلت نسبة تمثيل المرأة في
بدرجة مدير ادارة بديوان  %42.85عام و بنسبة للوظائف القيادية من درجة مدير  39.28و بنسبة 28.5%

وكيل مديرية بالدرجة %14.28بدرجة مدير عام للمديرات و نسبة  %8.33عام الوزارة .كما تمثل المرأة نسبة 
 االولى.



 

 2018ديسمبر  -لمجلس القومي للمرأةا -الدارة العامة لسياسات التخطيطا                                            18                                                      

 

 ( سيدة بنسبة 84المراة للوظائف القيادة بحيث تم تعيين عدد ) تقلدرفع نسبة ة المحلية بقامت وزارة التنمي
من اجمالي نسبة القيادات )من درجة مدير عام فأعلى ( و تم رفع نسبه اشغال المراة لوظائف  %38تمثيل 

اجمالي القيادات وكذا تم من  %7( سيدة بالمحافظات بنسبة 49قيادات االدارة المحلية بحيث تم  تعيين عدد )
تقديم مساعدات فنية و دورات تدريبية شامله بهدف رفع المهارات القيادية للسيدات الالتي سوف يصبحن في 

محافظة بالمراكز االقليمية لكل محافظة بالتعاون مع مدرسة االدارة  27المناصب القيادية و ذلك علي مستوى 
 ولندي.المحلية الفرنسية و اتحاد البلديات اله

 للمراة في تقلد المناصب القيادية لعضوات السلك الدبلوماسي حيث وصلت نسبه وزارة الخارجية فرصه  أتاحت
% من المناصب المتاحة ووصلت نسبة مديرات  25السيدات الالتي يشغلن منصب مساعد وزير حوالي 

% ووصلت نسبة  36.3أة % و علي مستوى المناصب االدارية بلغت نسبة تمثيل المر  30.8الوحدات الي 
باالضافه الي اصدار نشرة سنوية تتضمن المناصب  %. 22.5السيدات الالتي يشغلن منصب مدير عام 

 القيادية التي تتبوأها السيدات الدبلوماسيات .
  وزارة االثار : شغلت المرأة مناصب هامة كمعاون الوزير و رئيس قطاع و مدير عام المنظمات و التعاون

 مدير عام المكتب االعالمي و مديري متاحف و كذا رئيس ادارة مركزية . –الدولي 
 مرتين في محافظتي ) البحيرة ودمياط( .المرأة الي منصب محافظ  توصول 
  بشأن العمد و المشايخ  58بعض التعديالت علي احكام قانون قامت وزارة الدولة لشئون مجلس النواب بإجراء

 وكذا تم تعديل قانون نائب المحافظ . تلك المناصب التاحة فرصة اكبر للمرأة لتولي
  علي سبيل المثال في جامعة السويس تولت المرأة عدد من المناصب القيادية في الصعيد اإلداري         :

عدد كبير من  تعلي الصعيد االكاديمي  تول، مديري عموم( -مديري ادارات  -أمناء كليات  -)أمين الجامعه 
وكالء  -بهيئه التدريس مناصب غاية في االهميه بالجامعه منها )عمداء الكليات مناصب العنصر النسائي 

 رؤساء أقسام أكديميه( -الكليات 
  من نسبة اعضاء هيئة التدريس بالجامعه  50بلغت نسبه هيئة التدريس من السيدات نسبة في جامعة المنيا %

 جامعه الورة ايجابية للمراة بمما يعكس ص
  لتأهيل لتولي المناصب القياديهلتدريب وتثقيف المرأة واقامه ورش عمل بقنا قامت جامعة 
 اعداد برامج لتاهيل من يصلح من النساء لتولي المناصب بمع محافظة القليوبيه تعاون قامت جامعة بنها بال

 .للمناصب القياديةتولي المراة موذج للمناهج التي تدعم التربيه النوعيه لوضع نتكليف كليه التربية و و ، القياديه
  والقيادة  ةعداد برامج تدريبيه خاصه باالدار إب المجلس القومي للمرأةفرع بالتعاون مع قامت جامعة بورسعيد

 .لي المرأة إموجهه 
   ندوات لمواجهه  وعقد، االداريه المناصب علي توليالسيدات تشجع  لقاءات دوريةجامعة االسكندرية  تنفذ

الثقافة المجتمعيه الحاجمة لالفكار المناهضة لوالية المرأة و تقديم تفسيير صحيح و شرعي عنه لموجهه 
 .التفسيرات المغلوطه

 المرأة للمناصب القيادية  لتاهيل متكاملة برامج وضعقامت جامعة المنصورة ب. 
  في المناصب القيادية بعقد ورش عمل لضمان تمثيل المرأةتقوم جامعة العريش 



 

 2018ديسمبر  -لمجلس القومي للمرأةا -الدارة العامة لسياسات التخطيطا                                            19                                                      

 

 عضوات إلعداد" المستقبل دقائ إعداد" بعنوان تدريبية دورة قام االتحاد العام لنقابات عمال مصر بعقد 

 لالعم علي قادرات
 اعداد برامج عن دور المرأة فى القيادة بالمجاالت المختلفة وفى البرلمانقام االتحاد العام للتعاونيات ب 

 

 استكمال االطار المؤسسي لتمكين المرأة .الهدف التفصيلي:  1/2/4
  قامت وزارة التنمية المحلية بتطوير الهيكل التنظيمي للوزارة ليفي بمتطلبات تطوير االدارة المحلية وقد تم ادراج

مى )االدارة العامة ادارة مستحدثة معتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم واالدارة ومموله من وزارة المالية تحت مس
 ( معنية بشئون المراة و تتبع مكتب الوزير .ؤ الفرصلتكاف

  ( محافظة ضمن الهيكل 27وزير التنمية المحلية قرار بإنشاء وحدات تكافؤ الفرص علي مستوي )السيد/أصدر
التنظيمي لدواوين عموم المحافظات، ليكون لها دور فاعل فى ضمان بناء قدرات المرأة العاملة داخل الديوان 

ارية التابعة ، إلي جانب إدراج مشروعات تنموية لتمكين المرأة ضمن الخطط الالمركزية من خالل واالجهزة االد
 تحديد احتياجات المرأة علي أرض الواقع.

 وتكافؤ الفرص حدة المساواة بين الجنسينباستحداث و  2019القوي العاملة قرار فى عام  أصدر السيد/ وزير 
فى العمل تتبع مكتب السيد الوزير لتكون أداة لمراقبة حصول المرأة علي حقوقها والفرص متساوية فى الشركات 

 والمصانع.
  : التضامن االجتماعي -االستثمارتم إنشاء موقع اليكتروني لوحدات تكافؤ الفرص بعدد من الوزارات وهم- 

 لتعريف بانشطتها والبرامج واألنشطة التي تقوم بهاهولة التواصل مع الوحدة وا، بهدف سالبيئة - المالية
  : التموين و تفعيل دور وحدات تكافؤ الفرص فى حل مشكالت المرأة العاملة علي سبيل المثال فى وزارات

 ( شكاوى في المجال التمويني .5( شكاوى عمل و عدد )3التجارة الداخلية ببحث الشكاوى المقدمه لها بعدد )
 بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للمراة والهيئة القومية لإلنتاج الحربي لالستفادة بامكانيات  تم توقيع

 .في جميع المجاالت الجهتين
 ( مديريات تعليمية  15) وحدة فرعية فىوزارة التربية والتعليم   أنشأت. 
  264يمي للوزارة بالقرار الوزارى رقم إعادة تشكيل وادراج  وحدة تكافؤ الفرص بالهيكل التنظبوزارة الزراعه قامت 

وعلى أثر ذلك تم إنشاء عدد خمسة عشر وحدة على مستوى مديريات الزراعة بمحافظات  3/3/2018بتاريخ 
بنى  -االسكندرية  –كفر الشيخ  -المنوفية  -الشرقية-النوبارية -القاهرة  -الفيوم  -الغربية  –)االسماعيلة 

 جنوب سيناء(. -شمال سيناء  -لمنيا ا–دمياط  –القليوبية  –سويف 
 2012ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة منذ عام شاء وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة قامت وزارة الخارجية بان. 
 والفروع –تشكيل لجان إقليمية تابعة لوحدة المرأة والنوع االجتماعي )بالمحميات الطبيعية قامت وزارة البيئة ب

لجان بمناطق اإلدارات العامة للمحميات  9نة علي مستوي الفروع اإلقليمية ، وعدد لج 11اإلقليمية ( وعددها 
 الطبيعية 

  تقديم قامت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بانشاء وحدة تكافؤ الفرص من اجل تعزيز دور الوزارة فى
فى مصر وكذلك السعى إلى  سبل الرعاية للمصريين فى الخارج والعمل على مشاركتهم فى التنمية المستدامة

، وتعريفهم بجهود الدولة فى مجال تمكين المرأة المصرية واالستثمار االفضل فيها ، كما تم  ربطهم بالوطن األم
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تمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بمشاركة عدد من الرائدات مؤ عقد 
إلستفادة فة مع التأكيد على إستمرار الوزارة فى التواصل مع العلماء واالمصريات بالخارج فى المجاالت المختل
ج ر إعداد أول سياسة وطنية لحوكمة الهجرة وشئون المصريين فى الخامن خبراتهم كل فى مجاله، إلي جانب 

والتى تم من خاللها توجيه الدعوة لحضور ممثل من المجلس القومى للمرأة فى اإلجتماعات وورش العمل 
 .اصة بهذا الشأنالخ

  قامت وزارة التعليم العالي بإستكمال وحدات تكافؤ الفرص في الوزارة والهيئات العامة وقطاع االعمال والمحليات
 وبالفعل تم تشكيل وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة بموافقة الوزير وتتجة الوزارة لجعلها تابعة مكتب الوزير .

  التمييز وتكافؤ الفرص ضمن هيكلها الوظيفى بقطاع حقوق المرأة والطفل بإدراج اإلدارة لعدم قامت وزارة العدل
تخاذ ما يلزم  وتعمل هذه اإلدارة على حصر المشكالت التى تتعرض لها العامالت وصواًل إلى حلول مناسبة وا 

 .سن التدابير لتمكين المرأة للحصول على كامل حقوقهال
  ندوات في صعيد مصر عن"رؤيه التطوير المؤسسي و االصالح قامت وزاره الموارد المائيه و الري بعقد

االداري للدوله في ضوء قانون الخدمه المدنيه" ، ودور وحدة تكافؤ الفرص فى تمكين المرأة وتحقيق اهداف 
 التنمية المستدامة.

 محور التمكين االقتصادي: -2
 الهدف العام:

زيادة مشاركتها في قوة العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، و 
المرأة في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص، وريادة األعمال، وتقلد المناصب الرئيسية في الهيئات العامة 

 الخاصة. والشركات

 مؤشرات القياس: 

 2030 2025 2020 القيمة المرصودة  المؤشر

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

 %35 %31 %27 %24.2 نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل

 %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 المكتسب المقدر لإلناث ونظيره للذكورالنسبة بين الدخل 

 %50 %40 %30 %22.5 نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة

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

 %30 %20 %15 %  9 نسبة اإلناث الالتي لديهن حساب بنكي
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 من خالل تنفيذ اآلتي: ونسعي إلي تحقيق مؤشرات هذا المحور
 تمثيل المرأة في مجالس ادارة الشركات بالقطاع الخاص

 فرص عمل للمرأة في سالسل القيمة والقطاعات االقتصادية بالمحافظات
 سياسات اقامة مشروعات خاصة بالمرأة

 انشاء تعاونيات
 خدمات مالية وسياسات لالدخار واالقراض الجماعي

 وغير المصرفية من خالل قنوات اليكترونيةالخدمات المالية المصرفية 
 سياسات مشتريات وتوريدات تراعي مشروعات المرأة

 قوانين ساعات العمل وحقوق العمالة خاصة في القطاع الخاص
 المساواة في التوظيف والتدريب واستحقاقات االمومة

 توفير آليات التظلم للحماية من التحرش في اماكن العمل
 األطفالتوفير خدمات رعاية 

 حقوق المراة العاملة بالقطاع غير الرسمي
 مساهمة المراة في العمل غير مدفوع األجر

 التشغيل المرن والعمل من المنزل
 حماية العامالت بالمنازل

 محو األمية الرقمية والتكنولوجية 
 برامج التدريب المهني ورفع القدرات

 برامج تأهيل المرآة المعيلة للحصول علي الدخل
 اسواق للمراة من خالل التكنولوجيا واالتصاالت الحديثةفتح 

 آليات توسيع الشمول المالي
 تدريب العاملة في القطاع الزراعي والعمل بسالسل القيمة في التصنيع الزراعي

 مصادر تمويل للعاملة في القطاع الزراعي.
 

 االهداف الفرعية والتفصيلية: 

 الهدف الفرعي : مساندة المرأة العاملة: 1.2
 مساندة ورفع انتاجية المرأة العاملة فى القطاع غير الرسمي والزراعي.الهدف التفصيلي:  2/1/1

  مين علي العمالة المؤقتة حلول قانونية تتضمن التأدراسة بوزارة االسكان ) الجهاز المركزي للتعمير( قامت
 للعاملين بالجهات التابعة للوزارة. والموسمية في حاالت الوفاة

  وزارة الطيران المدني بوضع خطة تدريبية لتحسين أداء المراة العاملة بالوزارة من خالل دورات تدريبية قامت
 وتنمية مهارات.

  وزارة النقل : قامت الوزارة بوضع خطة تدريبية شاملة لتدريب العاملين وزيادة مشاركة االناث من اجل رفع كفاءة
  .العامالت ، وكذلك تدريب العامالت علي االشغال اليدوية من خالل ورش العمل 

 عمل دورات تدريبيه في المجال الزراعي للمراة العاملهقامت جامعة بنها ب 
  ومساندة المراة العاملةالمشروعات لخدمه توظيف مراكز رياده االعمال و بورسعيد بقامت جامعة. 
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 كليات الزراعه لوضع برنامج تدريبي للمراه العامله في  باساتذة من االستعانهقامت جامعة االسكندرية ب
سالسل القيمة  العمل علي التوسع في مشروعات تسهل تشغيل المرأة في مواقع مختلفه من، القطاع الزراعي  
 التصنيع الزراعيلالنتاج الزراعي و 

 االجراءات التي تساعد علي الحفاظ مل متخصصة لوضع مقترح للقوانين و ورش ع قامت جامعة العريش بتنفيذ
 علي حقوق المرأة العامله في القطاع الغير رسمي

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

  تقترح وزارة اإلنتاج الحربي  عمل صناديق شكاوي ضد التحرش بالمصانع مع الحفاظ علي السرية للشكوي
 افتتاح دار حضانه ألبناء العامالت بالوزارة  والهيئة، وسرعة مجازاة من يثبت إدانته مع اإلعالن عن الجزاء

  قامت وزارة التضامن االجتماعي بانشاء مراكز لخدمة المرأة العاملة و معاونتها علي التوفيق بين حياتها العملية
 وواجبتها المنزلية عن طريق توفير وجبات جاهزة و شبه جاهزة بأسعار مناسبة.

 178تموينية بقرار رقم السيدات في الحصول علي البطاقات الوين و التجارة الداخلية بمساعدة قامت وزارة التم 
 علي البطاقات التموينة  سيدة من االرامل و المطلقات و المرأة المعيلة 6255حيث حصلت عدد  2017لسنه 

 مما له عائد بالنفع علي المرأة المصرية . التموينية اسرة علي البطاقات 51585 باالضافة الي حصول عدد
و تم ايضا بالوزارة للتعريف بالخدمات التي تقدمها الوزارات االخرى .باالضافة الي عقد ندوات تثقيفية للعامالت 

للسيدات الالتي تزوج عليهن أزواجهن أو المنفصالت  )البطاقات التموينية(تقديم خدمة الفصل االجتماعي
 لتمكينها اقتصاديا باعبارها عائل االسرة .

  تكلفة االقتصادية لمشكلة التحرش والعنف القائم بعقد ورشة عمل " ال 2018ابريل  11قامت وزارة االستثمار في
على النوع االجتماعى "بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف والتحرش ضد المرأة بجامعة القاهرة، جاري استكمال 

 اجراءات إقامة حضانه، انشاء موقع لوحدة تكافؤ الفرص على الشبكة الداخلية للوزارة.
  والخدمات للسيدات المعيلة من خالل جمعية رعاية العاملين، توفير وسائل تقوم وزارة النقل بتقديم المساعدات

 نقل للسيدات العامالت بالهيئة، 
  قامت وزارة االسكان والمرافق بالبحث حول كيفية ايجاد حلول قانونية تضمن التأمين علي العمالة المؤقتة

 والموسمية في حاالت الوفاة .
  فتح  التشغيل المرن تم تنفيذه بالمتحف المصري واعداد جدول نبوتجية لالمناءقامت وزارة االثار بتطبيق نظام(

 وغلق ( بالمتحف يراعى فيه النساء بالمقام االول 
  قومي للمراه مع صندوق االمم المائيه و الري بفعاليات ورشه العمل التي نظمها المجلس القامت وزاره الموارد

بعنوان"بيئه امنه للمراه في مجال العمل و خاليه من العنف"و استعراض حده للسكان ومنظمه العمل الدوليه المت
البحث في موضوع  ، ،و التحديات التي تواجه المراه في مجال العمل وكيفيه حمايتها 2030استراتيجيه المراه 

عمل ، الحضانات الخاصه بكافه جهات الوزاره لدعم السيدات للتمكين من اداء كافه االعمال الوظيفيه بكفاءه
 .النظر في المساعده لها عن طريق الجهات الداعمه الخارجيهافه الوزاره و حصر "للمراه المعيله "علي ك

 . يوجد بوزارة الكهرباء حضانات ملحقة بالشركات التابعة لتسهيل رعاية األم لطفلها وقت العمل 
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  قى الشكاوى و االلتماسات الواردة من عن طريق االدارة العامه لخدمة المواطنين بتلتقوم وزارة التعليم العالي
كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة المجلس القومي للمرأة و يتم فحصها ثم افادة المجلس بالرد .

 لعقد ندوات للتوعية ضد التحرش والصحة االنجابية وعمل لوحات ارشادية في هذا المجال .
  لمنتجات المرأةاقامة معارض دائمة قامت محافظة دمياط. 
  واللغات اآللي الحاسب مجال في العاملة المرأة مهارات لتنمية تدريبية دورات إقامةقامت جامعة المنوفية ب 
 جيه تابعه ذلمراة العامله في صوره حضانه نمو العديد من الخدمات الخاصه برعايه ا قامت جامعة طنطا بإقامة

 االمومهلمركز رعايه الطفوله و 
  مع الجامعة ساخن لشكاوى المرأةالخط ال تفعيل عمل  بنهاقامت جامعة  
  انشاء ، للمرأة العاملة في مناطق التجمعات وندوات توعية اعداد حمالت تثقيفيه دوريهبقامت جامعة بورسعيد

 روضات لالطفال
  دار لرعاية االطفال للمرأة العاملةقامت جامعة االسكندرية بتوفير 
 وجبات سريعه ،توفر العديد من الخدمات للمرأة العامله منها حضانه داخل الجامعه قامت جامعة المنصورة ب

 تفعيل حضانه ابناء العاملين بالجامعه، سيله نقل داخل الحرم الجامعي، و التجهيز 
 خالل من التخليل و التجفيف و الزراعي التصنيع علي سيدة 3030 عدد تدريبقامت وزارة التنمية المحلية ب 

وكذا تم  الحلقية والمدارس االسطح زراعه علي الريفيات الرائدات و السيدات تدريب الي باالضافة الفاو منظمة
الصوب نفيذ مشروعات االنتاج الحيواني و ت (unidoبالتعاون مع منظمة االمم المتحدة للتنمية الصناعبه)

 الزراعية .
  المنازل للمحافظة علي الفتيات و السيدات قامت وزارة التضامن االجتماعي بانشاء جمعية خدمات معاونات

 العامالت داخل المنازل.
 الوعي  قامت وزاره الموارد المائيه و الري بعمل زيارات ميدانيه لدعم المراه الريفيه في مجالس المياه و نشر

 .المائي
 المنتجين صغار تشجيع علي تعمل" الخضراء  التجارة" بعنوان مبادرة بعمل قامت وزارة التجارة والصناعه 

 المضافة القيمة لرفع للتصدير اللوجستية الممارسات تحسين الي تهدف التي البرامج من عدد علي وتدريبهم
 .للمنتجات

 تنفيذ الى باإلضافة والخياطة للتفصيل واإلنتاج والتشغيل للتدريب وحدات ثالث عدد بانشاء قامت وزارة الزراعه 
 مستوى رفع بهدف والمحافظات الزراعة بمديريات التكافؤ وحدات مستوى على مجاالت عدة فى تدريبية برامج
استهدفت  قدو  (الغربيةية بالمحافظات التالية )الفيوم واالسماعيلية و الحيات المجاالت شتى فى الريفية المراة وعى
نتاج عيش الغراب بهدف  230عدد  سيد باالضافة الي  تنفيذ برنامج فى مجال زراعة أسطح المنازل وزراعة وا 

من خالل زراعة عيش الغراب  التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة المحيطة والتخلص من المخلفات الزراعية
ستغالل قش االرز وذلك بالتعاون مع إدارة اإلرشاد الزراعى قامت و بمديرية الزراعة محافظة االسكندرية . وا 

 .تنمية مهارات للسيدات بمحافظات الصعيدايضا الوزارة بعمل برامج تدريب و 
  مشروع"النهوض بالمراه و تنميه قدراتها "بهدف زياده دخلهن وتنفيذ  قامت وزاره القوي العامله عقد دورات تدريبيه

 ظروف االقتصاديه.و تقليل العنف الواقع عليهن بسبب تدني ال
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  قامت وزارة البيئة بإعداد ورقة عمل عن رؤية وزارة البيئة إلدماج النوع االجتماعي في أهداف التنمية
، وتنفيذ برنامج لتحفيز دور المرأة والمجتمع في تحقيق التنمية للمستدامة بالتعاون مع  2030المستدامة 

ضع هذا البرنامج العديد من المقترحات المجلس القومي للمرأة حيث تم تنفيذه بكافة محافظات الجمهورية وقد و 
الذي قامت اللجان اإلقليمية للوحدة بتنفيذ العديد منها. إلي جانب تنفيذ بعض الدورات التدريبية لتعريف العاملين 

 االجتماعي .بالوزارة بمفهوم النوع 
  قليميةقروض ميسرة بال فائدة للعاملين بالديوان والمديريات اإلقامت وزارة االوقاف بتوفير. 
 الفئات االكثر فقرا ه و التسمين للمرأة المعيلر كافه مستلزمات تربيه الدواجن واالرانب و توفيقامت جامعة أسيوط ب

تدريب عملي للمرأة المعيله ، كما تم من خالل مركز تسويق الخدمات الجامعيه بكليتي الزراعه و الطب البيطري
تربية النوعية في مجال االلبان العه و الزراالطب البيطري و  متخصصين من كلياتالفئات االكثر فقرا علي يد و 

اقامه دورات تدريبيه العاده ، داد معارض مجانيه لالسر المنتجهالحرف اليدويه باالضافه الي اعوالمخبوزات و 
ذلك باستخدام فائض المنسوجات في عمل لريفيه في المناطق االكثر فقرا و تدوير المخلفات تستهدف المرأة ا

ربيه النوعيه والفنون الجميله يقدم تلك الدورات كليات التبدون راس مال )الكليم المنزلي( و مشروعات ربحيه 
 ورش كليه الهندسه .و 
 واجتماعيا اقتصاديا الريفية المرأة لتنمية تدريبية دورات إقامةقامت جامعة المنوفية ب 

 

 انين وعالقات عمل مستجيبة للنوع االجتماعي فى كافة القطاعات .قوالهدف التفصيلي:   2/1/3
  ن والذي ينص علي حظر نقل السيدات م 2018لسنة  32وزارة االوقاف : اصدر وزير االوقاف القرار رقم

 النقل واعتمادها.ال بعد عرض المبررات الخاصة باماكن عملهن مالم يكن برغبتهن ،إ
  ن الخدمة المدنية ليكون منصف لحقوق المرأة العاملة بالقطاع الحكومي.تعديل قانو 
  جاري العمل علي تعديل قانون العمل فى القطاع الخاص 
  العمالة المنزلية.جاري العمل علي قانون لحماية 
 . تم صدور قانون والالئحة التنفيذية لحماية االشخاص ذوي االعاقة 

 

 للمرأة فى حوكمة الشركات والهيئات .دور أكبر الهدف التفصيلي:  2/1/4
أن نسبة المرأة فى و ، بين الجنسينالفرص المتساوية أكد في النص علي   2017فى تعديل قانون االستثمار فى عام 
تشجيع ، و زيادة نسبة المرأة فى كافة التمويالت والمنحالي جانب اهتمام الوزارة ب%،  80التمويل متناهى الصغر تصل إلى 

نشاء مكتب لتسهيل األعمال للمرأة وسيدات سيدات  األعمال على االستثمار، وتمكين المرأة فى الحصول على التمويل ، وا 
ومختلف الدول فى مركز خدمة المستثمرين، فى إطار الحرص على االستماع لكافة االقتراحات  األعمال من مصر

 يل اجراءات تأسيس الشركات.والمشكالت من سيدات األعمال حول تحسين مناخ االستثمار، وتسه
 الهدف الفرعي: زيادة معدل تشغيل االناث:   2.2
 فتح مجاالت جديدة للمرأة .الهدف التفصيلي:  2/2/1

  انشاء مراكز لرياده االعمال والمشروعات الصغيره ب بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة قامت جامعة بورسعيد
 اقامه اسواق، المصري من خالل دورات تدريبيه و عمل ندوات توعيهاالعمال في المجتمع  نشر ثقافه ريادهو 

 ة .يرة بالتعاون مع المؤسسات المعنيتسويقيه للمشروعات الصغ



 

 2018ديسمبر  -لمجلس القومي للمرأةا -الدارة العامة لسياسات التخطيطا                                            25                                                      

 

  تنظيم تجارب سيدات االعمال الناجحات و  تنظيم ندوات وورش عمل تعرضقامت جامعة االسكندرية
، ج الخاصة بهم قابلة للتنفيذ براس مال بسيط تشجيع الطالبات لتكون مشاريع التخر ، معارض لعرض منتجاتهن 

توفير جهه ممولة الصناعات مثل االشغال اليدوية و  توفير فرص عمل بالقطاعات االقتصاديه للنساء في
 لتشجيعهم علي اقامة هذه المشروعات

 وخاصة نتجات اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطه تبنى بوابة الكترونية لتسويق مقامت جامعة العريش ب
عمل برتوكالت مع منظمات المجتمع المدني الفعالة لتوظيف قدرات الشابات في االعمال ، المراةللشباب و 
 التنموية

  قامت وزارة لتموين و التجارة الداخلية باتاحة الفرصة لحصول المرأة علي تراخيص في المجاالت التموينية و هم
بدال  11199عدد  -مستودعات دقيق 2378عدد  –مطحن  627عدد  –مخبز  8010كاالتي )عدد 

 منافذ متنقلة(. 238عدد  -جمعيتي 1547عدد  -تموني
 باالضافة  فتح مشغل دائم بالوحدة المحلية باخميم لتعليم السيدات الخياطة بالمجانقامت وزارة التننمية المحلية ب

 نازل )محافظة سوهاج(تسويق منتجات السيدات العامالت من المالي تنفيذ مجموعه من المعارض لدعم و 
  قامت وزارة اإلنتاج الحربي بعمل معارض بالمحافظات لعرض منتجات المصانع الحربية لكل ما يهم األسرة من

 .، تقوم الوزارة بدعم ومسانده األرامل بتعيينهن بدل من الزوج المتوفيأجهزة منزلة
 عرض المنتجات التي يتميز بها أهل تلك  قامت وزارة المالية بتنظيم معارض ألهالي المدن الحدودية من خالل

 %60المدن بنسبة مشاركة من السيدات 
  قامت وزارة الثقافة من خالل الهيئة العامة لقصور الثقافة بتنفيذ العديد من الورش التدريبية للمرأة والفتاة)بلغت

والسيراميك والجلود  سيدة وفتاة( في مجاالت الكروشيه واألحجار2000ورشة بلغت عدد المستفيدات  90حوالي 
والمنسوجات والخزف  والسجاد والخيامية في فروع الهيئة بالمحافظات، كما قامت الوزارة بإقامة ملتقي )وطن 

شعب واحد( من خالل عرض منتجات المرأة المصرية والسورية وتعريفهن ببعض الحرف اليدوية،  –واحد 
عرض وبيع لمنتج الحرف و  السابعة في بيت السنارى  مهرجان " من فات قديمة تاه " في دورته المشاركة في

بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة تمت فعاليات الملتقي الحرفي ، التراثية للمرأة على مستوى المحافظات
، إقامة الملتقي الحرفي للفتيات لتدريب الفتيات والسيدات للفتيات وتضمن ورشتين  ورشة خرز  ورشة حلي سلك

ملتقى الحرف للفتاه بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة فني قابل للبيع، مشاركة الهيئة في  علي عمل منتج
 ، بورش فنية في مجال " أشغال الجوخ "

  تقوم وزارة الخارجية باقامه معارض للمنتجات المصرية لتقديم الدعم االقتصادي للنساء وتوفير فرص لتسويق
 منتجاتهن بالخارج .

 تنفيذ ورش عمل لتطوير و  لمصرية لتسويق المنتجات البيئية،التعاون مع اتحاد الصناعات اة بقامت وزارة البيئ
تنفيذ عدد من الدورات التدريبية لتسويق المنتجات ، الي جانب المنتجات اليدوية لتوفير فرص عمل للمرأة

 للوصول الي رفع المستوى اإلقتصادى للمرأة ورفع الوعي البيئى والصحي
  المرأة في العشوائيات والمرأة المعيله عمل ورش عمل للحد من بطاله الفتيات الخريجات و قامت جامعة حلوان

للتدريب علي الحرف اليدويه و المشروعات متناهيه الصغر لتمكنهم اقتصاديا و اتاحه الفرص للمتدربات 
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ع المجلس القومي للمرأة و كذلك لتسويق أعمالهم و عرضها داخل الكليات بالجامعه و ذلك بالتنسيق مع فر 
 .داخل النوادي والمراكز الثقافيه

  بعنوان مبادرة" انا رائدة قامت محافظة القليوبية بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة بعقد مبادرة
روعات مش 5منتجة مصدرة " تهدف الي تمكين المرأة اقتصاديا و تحسين مستوى اسرتها من خالل تنفيذ عدد 

 - 2تعبئة االكسجين  -1تنموية تعاونية للتصدير و المنافسة في السوق المحلي .و من امثلة تلك المشرعات 
، انتاج السجاد اليدوي -5صناعه الجريد و الخوص و البامبو   -4انتاج صواميل   -3الخزف و الصيني  

" مثل تجفيف الفواكه  رائدة منتجة مصدرةتنفيذ مشروعات انتاجية و يدوية من خالل مبادرة "انا كما تم 
لمرأة غيرها التي تستهدف اتفصيل مالبس و  -صناعه جلود  -يز تطر  -بقاله  -الخضروات بالطاقة الشمسية و 

 الرائدات الريفياتاجا و يالمعيلة واالكثر احت
  : صناعية بالكروشة ورشة جلودعقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة بمعرض الكتاب الدولي العديد من الورش 

 ماسكات و رسم حنةو  ورشة عجائن السيراميكو  حلي باألحجار والسلكو  تطريز بشرائط الستان واالورجانزاو 
 متدربة . 427بإجمالي وورشة طباعة علي المنسوجات وخزف  ورشة فن الماندال لمناهضة العنف ضد المرأةو 

ش، لور ا لمنتجات معرض، ورشة حلي ، ورشة السية ، ورشة سيرما ، رسم علي القطيفة  إلي جانب أنشطة
حلي معادن ، منتجات من تطريز الخياميةمعرض لورشة عجائن السيراميك ،ورشة عن اشغال التطريز بالستان 

 كما تم عقد الملتقى الحرفى  .متدربة 170باجمالي ورشة فنية لتعليم المشغوالت الجلدية ،  حلي خرز، 
ضمن فعاليات االحتفال بشهر رمضان ل ورشة تفصي ،: ورشة مجسمات خرزتم تنفيذو حاليب وشالتين ب

      .ورشة اشعال السية بالخرز، ورشة أشغال الموازيك، ورشة أشغال تطعيم صدف  المعظم تم تنفيذ :
المشاركة في مهرجان " من فات قديمة تاه " في دورته  السابعة في بيت السنارى بمعروض من منتجات  

باجمالي عدد  عجائن سيراميك( –السية  –جلود طبيعية   –تطريز ستان  -خرز -صدف –اميه اإلدارة )خي
 مستفيدة . 1734

 ( فتاة تتراوح اعمارهم بين 450( فصل لمحو امية عدد )30قامت وزارة التنمية المحلية بفتح عدد )25الي  9 
علي  إعداد ورش عمل للسيدات لتدريبهن، باالضافه إلي إنه تم سنه وذلك بالتعاون مع فرع المجلس بسوهاج

باالضافة للندوات لتشجيع الفتيات علي اكتساب مهارات العمل اليدوي و اقامه  ،بعض الصناعات الصغيرة
 معارض لعرض منتجاتهم .

 باإلضافة إلى برتوكول التعاون المشترك مع وزارة فصل،  688بعدد نشاط محو األمية قامت وزارة االوقاف ب
لتعزيز قدرة المرأة علي ايجاد فرصة عمل تحسن من  مساهمة في مبادرة " ال أمية مع تكافل "التضامن لل

 وضعها ووضع أسرتها.
 في النساء تستهدف التراثية بالحرف خاصة تعليمية ورش باعداد التصنيع هيئة مع بالتعاون االثار وزارة قامت 

 . المستدامه التنمية طارإ في بالمتاحف المحيط المجتمع
  80ة الريفية والبدوية بتدريب السيدات )دريبية من أجل تنمية مهارات المرأقوي العاملة بعقد دورات توزاره القامت 

 متدربة( علي مهنة التفصيل والتطريز والخياطة بمحافظات قنا واألقصر وأسوان والدقهلية .
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  فرصة عمل. القضاء علي التمييز ضد المراة فى الحصول علىالهدف التفصيلي:  2/2/2

  الئحة تشغيل النساء. –حقوق وواجبات المرأة العاملة –قامت وزارة القوي العاملة بعقد ندوات عن قانون العمل 
 تسليط ه لتوضيح دور المراة في المهنه و التواصل مع بعض المؤسسات االعالميقامت جامعة االسكندرية ب

 .الضوء علي النماذج الناجحه
  براز النماذج الناجحة من السيدات خاصة فى المجاالت غير التقليدية.للمراة بإالمجلس القومي يقوم 
 .جاري العمل علي دراسة قرارات وزارة القوي العاملة حول القوانين المحظور عمل المرأة بها 

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

  بهدف وضع منظومة مستدامة لريادة األعمال  "،فكرتك شركتك"وزارة االستثمار والتعاون الدولي مبادرة أطلقت
والتي وصل عدد المتقدمين إليها ، من إجمالي عدد المتقدمين %12نحو لفتيات وقد بلغت نسبة ا والمشروعات،

ن التمويل الخاص بإقامة م %60حصول المرأة على أكثر من ، و مشروع خالل المرحلة األولى 3609نحو 
 المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

 جاري و  .ة الريفية في الحصول علي مشروعات انتاجية مدرة للدخلالتضامن االجتماعي بمساعدة المرأ تقوم وزارة
 فكرة الشباك الواحد للمشروعات التابعه لالدارة العامة لشئون المراة . لنشرعداد دراسة إ
  مبادرة مصنعك جاهز للمشروعات الصغير والمتوسطة ومتناهية الصغر  بتنفيذقامت وزارة التجارة و الصناعه

علي مدار الخمس سنوات القادمة، كما تم طرح مجمعات صناعية جديدة في جميع محافظات مصر وتم وضع 
 التنمية .ي بالتعاون مع وزارة االستثمار و خريطة لالستثمار الصناع

 بهدف والجهات الحكومية ورجال االعمال  رة البيئة بخلق رؤية مشتركة بين منظمات المجتمع المدنيقامت وزا
بالتركيز علي فرص للمرأة، خاصة فى مبادرات تدوير المخلفات دعم مبادرات المجتمع والشراكة في العمل البيئي 

 الصلبة.
 ب توفير فرص عمل وتدريت المجتمع المدني والقطاع الخاص قامت وزارة التعليم العالي بالمشاركة مع مؤسسا

فة تخصصات فنية إضاضرورة مع  ،من التعليمبهذا النوع لتحاق الفتيات مناسب لخريجات المعاهد لتشجيع إ
 .جديدة تهم المرأة

  حيث تم ، قامت وزارة التجارة و الصناعه بتقديم الدعم للكوادر الشابة من خالل حصولهن علي  دورات تدريبية
.  و ايضا قامت بدولة الكويت 2017ين المرأة عام من السيدات لحضور دورة تدريبية حول تمك 3ترشيح عدد 

من طالبة  1115سيدة عاملة بمصلحة الكفاية االنتاجية للنهوض بها .حيث تخرج عدد  34الوزارة بتدريب عدد 
 السوق. هيلهن للعمل وفقا الحتياجاتمصلحة الكفاية االنتاجية تم تأ

 

 2/2/4  :تشجيع مشروعات جديدة كثيفة العمالة النسائية .الهدف التفصيلي 
  قامت وزارة التعليم العالي بالمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير فرص عمل وتدريب

بإضافة تخصصات فنية مناسب لخريجات المعاهد لتشجيع التحاق الفتيات بتلك النوعية من التعليم مع التوصية 
 جديدة تهم المرأة .

 

 الهدف الفرعي: نفاذ المرأة للموارد االقتصادية وتنمية قدراتها:  3.2 
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 التدريب وبناء قدرات االناث بما في ذلك النساء المهمشات . الهدف التفصيلي:  2/3/1
  وتم تدريب عدد من السيدات علي مستوي  "دليل المرأة لريادة االعمال"أصدر المجلس القومي للمرأة ،

 المحافظات.
  صدار دليل الخدمات الحكومية لسهولة حصول المرأة علي المعلومات ونماذج االستمارات المطلوبة وفق كل إتم

 نشاط أو خدمة .
 مشاركة مؤسسات المجتمع المدني و القطاع الخاص في توفير فرص عمل وتدريبقامت وزارة التعليم العالي ب 

 واعداد ندوة للتوعية ببرامج التكنولوجيا والمعلومات واالتصاالت. مناسب لخريجات المعاهد الفنية
  ختيار قرية الشطب بمركز دراو و قرية السبوع بمركز إبقامت جامعة أسوان بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة

 ي كافه المجاالت فلتحويلهما لقرى نموذجيه منتجه مستوفاه الخدمات ، بأسوان نصر النوبة
  تطوير ب القومي للمرأة مع فرع المجلسبالتعاون مشاركه كليه التربية النوعيه خالل من قامت جامعة أسوان

طوير المنتجات والحرف تمن خالل متخصصين علميين لتحسين و الفتيات الحرف البيئيه للسيدات و المنتجات و 
ساهمة في رفع المشاركه في المعارض المختلفه بهدف الماعدادها للتسويق داخل مصر و خارجها و البيئيه و 

 .سرةالدخل االقتصادي لأل
  بحوث حقوق االنسان دراسات و  راسة السوق يقدمها مركزدورات تنميه بشريه ودبتنفيذ قامت جامعة أسيوط

 ".ضمن مبادرة " ازاى تالقي شغل تاهيلهم لسوق العمللجامعه بهدف دعم قدرات الخرجين و بجميع كليات ا
 لدعم المراة منتجات لعرض بالجامعة دائمة شبة ومعارض تدريبية دورات عقدقامت جامعة المنوفية ب 

 .الصغيرة المشروعات
 ر وسيله يوفتيتناسب مع احتياجات المجتمع ل مما يةالحرفتقديم التدريب ورفع المهارات الفنيه و بجامعة قنا  قامت

 .عمل دورات تدريبيه في ريادة االعمال و برامج تدريبيه عن طريق مكتب التسويق، دخل مستمر
 زيادة اعداد ، قدم دورات التدريبيه في جميع المجاالتتة أنشاء وحده لتدريب المر إقامت جامعة بورسعيد ب

لي يالتحو  التدريبتفعيل برامج ،  و االميه مع االهتمام بالمرأة في تلك البرامجحالجامعات المشتركه في برامج م
 .بحاث و دراسات المرأهأمن خالل مراكز 

 استضافة نموذج لتطبيق نظم التشغيل المرن داخل الجامعات لتوعية الطالبات بهذه قامت جامعة االسكندرية ب
لتاهيل المرأة المعيلة واكسابها حرفة تساعدها علي العمل والحصول علي دخل دريبيه اقامة دورات ت، النماذج
يدات الالتي حصلن علي تعليم منخفض لتاهيلهن سوورش عمل لرفع مستوى ال  قامة دورات تدريبيهإ، . مستمر

 . للحصول علي عمل
  لمنتجات الفتيات داخل ومعارض عمل للتدريب علي الصناعات الصغيرة قامت جامعة المنصورة بعقد ورش

، ، تنفيذ ورش عمل في مجاالت الصناعات الغذائية و المنظفات في عدد من الكليات  وخارج اسوار الجامعه
عمل مجموعه من ورش العمل لدراسة السياسات و االجراءات التي تشجع علي اقامه المشروعات الصغيرة

  
 2/3/2 .الهدف التفصيلي: نشر ثقافة ريادة االعمال بين االناث 
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 التمكين االقتصادى للمرأة فى منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا تحت منتدى وزارة االستثمار  عقدت
معرض "نحو تنمية مستدامة" النداء العربي تضمن عنوان "سد الفجوة بين الجنسين من أجل تعزيز التنافسية"، و 

 .تكتالت اقتصادية وتعاون دولي"  األفريقي
  تشجيع ، . الجامعات للتعرف علي النشاط الخاص بهناستضافة المرأة المستثمرة داخل قامت جامعة االسكندرية
 .بالجامعات حول المساهمه االقتصادية لعمل المرأة  لدراسات البحثيها
 
 
 

 لي الخدمات المالية.إالنفاذ الهدف التفصيلي:  2/3/3
   قامت وزارة الصحة بالتنسيق مع الجمعيات األهلية والصندوق االجتماعي للتنمية لتوفير قروض ومشروعات

 .سيدة( 15493صغيرة للمرأة عدد المستفيدات من القروض )
  مين المرأة العاملة علي مبلغ مالي كتأقامت وزارة النقل بإشراك العامالت في صندوق التكافل اإلدخاري لحصول

 .عند المعاش، توفير الوسائل المساعدة في الحصول علي القروض الماليةاقتصادي 
 ( سيدة مستفيدة من مشروعات االقراض التي يمولها صندوق 1835اقراض عدد )قامت وزارة التنمية المحلية ب

( مشروع في عدة مجاالت باالضافة الي استفادة السيدات من 1835التنمية المحلية و ذلك القامة عدد )
تم منح عدد و  %35متناهية الصغر بنسبة بادرة تنمية المشروعات الصغيرة و عات االقراض الممولة من ممشرو 

 .( سيدة قرض حسن من جمعية تنمية المشروعات الصغيرة 108)
 ت التمويلية لصغار الت تعاون مع البنوك الحكومية لتوفير التعامالو توقيع برتوكقامت وزارة التجارة والصناعه ب

 خالل نظام سداد ميسر لثمن الوحدة الصناعية . النساء من رواد االعمال منالمستثمرين و 
  عات متناهية قامت وزارة الزراعه بتقديم مشروع دعم عيني ال يسترد للسيدات المعيالت بهدف تنفيذ مشرو

 .سيدة 752اسوان( وصل عدد المستفيدات -سوهاج-اسيوط-بمحافظات الصعيد )الفيومالصغر مدرة للدخل 
  قامت وزارة الخارجية بتقديم مشروع قرار للجمعية العامة لالمم المتحدة عن التمكين االقتصادى والشمول المالي

بعنوان "التمكين االقتصادي والشمول المالي للمراة  2018للمراة ضمن فاعليات لجنه وضعية المراة مارس 
 وخاصة المرأة الريفية "

  ر بتشكيل لجنة " المسائلة المجتمعية " لتطبيق برنامج تكافل و كرامة للتاكيد اصدار قراقامت محافظة دمياط
اتاحة فرص للمراة في التامين ،  اوالدهابجانب معاشها هي و  حصول المرأة المستحقة علي معاش و كرامة علي

متناهية تقديم مشروعات صغيرة و ، نوق االجتماعي للتنمية بالمحافظةالحصول علي القروض من خالل الصو 
 مشروع 2557الصغر للمرأة ممولة من الصندوق االجتماعي للتنمية باجمالي عدد  

 محور التمكين االجتماعي: -3
 الهدف العام:

تهيئة الفرص لمشاركة اجتماعية أكبر للمرأة وتوسيع قدراتها على االختيار، ومنع الممارسات التي تكرس 
 في المجال العام أو داخل األسرة.التمييز ضد المرأة، أو التي تضر بها سواء 
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 -مؤشرات القياس:

 2030 2025 2020 القيمة المرصودة  المؤشر

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

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

 %72 %67 %63 %59 نسبة السيدات المتزوجات الالتي تستخدمن وسائل تنظيم األسرة

 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 

 76 74.5 73 سنة 71.3 توقع الحياة عند الميالد

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

 1400 700 350 171 عدد دور المسنيين

 

 ونسعي إلي تحقيق مؤشرات هذا المحور من خالل تنفيذ اآلتي:

 تواجد مكاتب استشارات قانونية للوصول إلي العدالة -
 العاملين بهتفعييل دور مكاتب شكاوي المرأة وبناء قدرات  -
 توفير خدمات الصحة االنجابية وتنظيم االسرة -
 حوافز اجتماعية للمباعدة بين الوالدات -
 أهمية فحوص ماقبل الزواج ورفع وعي المقبلين علي الزواج من خالل استشارات زواجية -
 تطوير قدرات العاملين بالقطاع الصحي لخدمات رعاية األمومة -
 برامج للتعامل مع المسنات -
 لخدمات الصحية للمسناتتطوير ا -
 خدمات وتدريب تأهيلي لذوي القدرات الخاصة واالندماج في المجتمع -
 بيئة مباني مالئمة لحياة ذوي القدرات الخاصة -
 خدمات رعاية لألطفال المعاقين واألم لطفل معاق -
 توسع مراكز العالج الطبيعي الخاصة بتأهيل ذوي القدرات الخاصة -
 تثقيف صحي من رسائل اليكترونية واعالميةالكشف المبكر عن االعاقات و  -
 معلومات للشابات عن الصحة االنجابية  -
 تخصيص ايام للفتيات في مراكز الشباب وتوظيف الطاقات بالتعاون مع المجتمع المدني -
 رعاية متخصصة للموهوبات رياضيا -
وازالة المعوقات امام الفتيات في تعزيز قدرات الفتيات في انشطة المدارس والجامعات اثناء الدراسة والعطالت  -

 مناطق الصعيد والمناطق النائية والعشوائية
 الحد من الغارمات وتوعيتهن قانونيا لتالفي االقراض غير المدروس -
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 الهدف الفرعي: المساندة القانونية: 1.3
 مراجعة القوانين . الهدف التفصيلي:  3/1/1

 احكام قانون االحوال المدنية باالضافة الي تعديل احكام قانون  تعديالتجراء النواب بإ قامت وزارة شئون مجلس
 نشاء محاكم االسرة .إ
 القانوني  نأتحليل الشمن الفقهاء داخل الجامعه لمتابعه ورصد و  دائمهانشاء لجنه قانونيه يد قامت جامعة بورسع

  .لجميع قضايا المرأة
 ذلك سوف يساعد المراة في و تجريم كل من يمتنع عن اعطاء كل مستحق لالرث و "قانون الميراث"  تم تعديل

 حصولها علي حقها في الميراث خاصة في الصعيد. 
 

 التوعية بالقوانين  الهدف التفصيلي:  3/1/2
  المجلس القومي  -العدل –الخارجية  - العدلوزارة الجهات لقاءات توعية بقانون المواريث مثل: تنفذ عدد من

 التضامن االجتماعي . –للمرأة 
 بعقد الندوات والبرامج التدريبية والتثقيفية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة لتمكين المرأة وزارة الداخلية  قامت

القانونية  معا لتقدير المرأة" حيث تم توعية المرأة بحقوقهامن ممارسة كافة حقوقها وصون حريتها ، تم عقد ندوة "
 وخلق وعي مجتمعي بأهمية المحافظة علي تلك الحقوق التي كفلها الدستور والقانون.

  81قامت وزارة الشباب بعقد ندوة للعامالت بالوزارة عن "حقوق النساء في قانون الخدمة المدنية رقم ". 
  العمل لتثقيف ورش ندوات و س القومي للمرأة من خالل مشاركه كليه الحقوق مع فرع المجلبجامعة اسوان قامت

الجمعيات( لمعرفه  -النقابات -رفع وعيهن بخصوص القوانين المختلفه )الخدمه المدنيه السيدات العامالت و 
 الحقوق والواجبات .

  حول الحقوق والواجبات في ضوء الدستور والقوانين  ةاالساسي ةالقانونينشر الثقافه بقامت جامعة أسيوط
بحوث حقوق االنسان بالجامعه لعده حمالت منها حمله تنظيم مركز الدراسات و  ك من خاللذلو  ،المصريه

حملة توعيه بقانون االحوال -حمالت استخراج الرقم القومي -استخراج االوراق الثبوتيه لساقطات القيد 
 .الشخصيه

 ضمن مقرر قتصادي االتضمين قضايا مشكالت المرأة والتمكين االجتماعي والسياسي و قامت جامعة دمياط ب
عقد ندوات حول ، كما تم التربية مثل علم االجتماع وعلم النفس والبيئة و  العلوم االنسانيةحقوق االنسان و 

 .الحضركافة مجاالت المجتمع في الريف و  المشكالت الثقافية و االجتماعية التي تعوق المرأة في
 الحقوق لتعريف المرأة بحقوقها ةساتذة كليأتنظيم قوافل ولقاءات مع قامت جامعة طنطا ب. 
  كيفيه الحصول للمساعده علي المعرفه بالحقوق و  عمل محاضرات تثقيفيه و برامج توعويهبقامت جامعة قنا

 .عليها
 لتوعية المرأة والفتاة بحقوقها. فتح مكاتب استشاريه داخل كليه الحقوققامت جامعة بنها ب 
 الدراسيه الخاصه بمادة حقوق االنسان بجزء متكامل عن حقوق المرأة تحديث المناهج قامت جامعة بورسعيد ب

اعداد  ، الخبراء القانونين من كليات الحقوقتقديم الدعم من الفقهاء و ، يس مفهوم المواطنه وعدم التمييزوتكر 
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احكام المحاضرات باجراءات تنفيذ التوعيه من خالل الندوات و ،  مكتب شكاوى المراة ندوات تثقيفيه عن دور
 النفقه

 تنظيم سلسلة من الندوات التوعوية الدينية ب االزهر الشريفبالتعاون مع وزارة االوقاف و  قامت جامعة العريش
 ول حقوق المرأة .ح

  قامت وزاره الموارد المائيه و الري ندوات تعريفيه عن القوانين الخاصه بالمرأة و حقوقها )قانون الخدمه المدنيه
 قانون الطفل(. -2016لسنه  81رقم 

 
 
 التوسع فى مكاتب المساندة القانونية. الهدف التفصيلي:  3/1/3
  بالوزارة بمشاركة قطاع المحاكم الشخصية بتفعيل دور المكاتب المساعدة تقوم وزارة العدل من خالل قطاع المرأة

 .والدعم القانونى القائم بالفعل
  للمرأة مع كافة الوزارات فى حل الشكاوي بالتعاون مع وحدات تعاون مكاتب شكاوى المرأة التابعة للمجلس القومي

 تكافؤ الفرص بالوزارات.
 رة الشكاوى إلستقبال المقترحات والشكاوى الخاصة بالمصريين اإنشاء إدقامت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ب

 .ةبالخارج والعمل على إيجاد الحلول الالزمة بالتعاون مع جهات الدولة المعني
 شه من المهماعدة القانونيه للفئات الضعيفه و العيادة القانونيه بالجامعه بتقديم المسمن خالل  قامت جامعة أسيوط

 متابعتها.خالل سداد ديون الغارمات وتبني رفع القضايا و 
 استشاري انشاء مكتب ،   التعاون مع اساتذة كليه الحقوق في وضع مقترحات تضمن حقوق المرأةقامت جامعة بنها ب

 .داخل كليه الحقوق للمساعدات القانونيه
 ة. قديم االستشارات القانونيه للمرأانشاء وحده في كليات الحقوق لتقامت جامعة بورسعيد ب 

 
 الهدف الفرعي: تنظيم االسرة والصحة االنجابية :   2.3
  ر خدمات تنظيم االسرةتوفي الهدف التفصيلي:  3/2/1
 جراء دراسات ميدانيه عن مدى كفاءة خدمات تنظيم االسرهبإعبئة العامة واإلحصاء يقوم الجهاز المركزي للت  ،  

    عرض نتائج الدراسات و تقديم المقرحات للجهات المختصه.
  5240ندوة عن الصحة االنجابية وتنظيم االسرة والزواج المبكر باستفادة  351قامت وزارة القوي العاملة بعقد 

 عاملة .
  وحدة  5350الصحة بتوسيع نطاق إتاحه خدمات وسائل تنظيم االسرة والصحة اإلنجابية من خالل قامت وزارة

كما يتم  ،سعار رمزيةأثابته علي مستوي الجمهورية بوحدات الرعاية الصحية والمستشفيات العامة والمركزية ب
يم خدمات تنظيم االسرة في وحدة متنقلة مجهزة بتقد 520تقديم الخدمه مجانا في القري الفقيرة،  كما تقوم 
منطقة عشوائية ، فتح عيادات تقديم خدمات تنظيم  3180األماكن العشوائية والنائية بالمجان بهدف تغطية 

مستشفيات الجمعيات  -المستشفيات الجامعية   –االسرة بمستشفيات الجهات االخري )التأمين الصحي 
مستشفيات المؤسسة العالجية والمعاهد  –المسلحة المستشفيات التعليمية والشرطة والقوات  -األهلية

عادة تنشيط عدد  محافظات، كما تم فتح عيادات جديدة  10عيادة تنظيم أسرة في  28المتخصصة( ، تم فتح وا 
 .محافظة  11لتقديم خدمات تنظيم األسرة بالجمعيات األهلية في 
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 التوعية بخدمات الصحة االنجابية وتغيير االتجاهات نحو االنجاب. الهدف التفصيلي:  3/2/2
 ( 14قامت وزارة الصحة بتفعيل دور الرائدات الريفيات وعددهم  )استراتيجية قومية  من خالل تفعيلألف رائدة

 رعاية –مكونات )الصحة اإلنجابية  4تم تدريب الرائدات علي و  2017الريفيات اطلقت في ديسمبر للرائدات 
األمراض المعدية وغير المعدية ونمط الحياة الصحي( ، تقوم الرائدات بتنفيذ  -التغذية –األطفال حديثي الوالده 

دور  تقوم الوزارة بتعزيز ألف ندوة تثقيفية داخل الوحدات الصحية، 40مليون زيارة منزلية شهرية وحوالي  1.5
من خالل عقد ندوات للتوعية والتنسيق مع الوزارات  ( نادي2485ونوادي المرأة المنتشرة بريف مصر وعددهم )

والهيئات التي تعمل في مجال التنمية البشرية بهدف تحسين الخصائص السكانية، قامت الوزارة بتشغيل الخط 
(، تصميم وطباعة 08008880800الساخن المجاني لمشورة تنظيم األسرة من خالل طبيبات متخصصات )

نتاج مواد إعالمية وتوزي عها بالمجان علي الوحدات للتعريف بوسائل تنظيم األسرة ومبادرة تنظيم االسرة ، وا 
وجودة ومشورة( ،  –حلقة شهرية من برامج )إحنا معاكي  20قامت الوزارة بالتعاقد مع قناة صحتي لعرض 

نشاء موقع خاص بإعالم تنظيم االسرة لنشر رسائل  إنشاء قناة يوتيوب لنشر حلقات تلفزيونية وتنويهات وا 
 صحية

  طالبة بمحافظة اسيوط عن القضاء علي العادات الضارة بصحة  50بعقد ندوة توعية لعدد  االوقاف وزارةقامت
نيا لإلطالع علي جهود يالمرأة " .، كما قامت الوزارة باستقبال وفد رفيع المستوي من القيادات الدينية لدولة غ

يم االسرة والقضاء علي الممارسات الضارة بالتعاون مع المركز الدولي في تعزيز الصحة االنجابية وتنظ
 .صندوق االمم المتحدة للسكان 

 عداد كتيب عن الصحة االنجابية إمديرية الصحة بالوادي الجديد ب قامت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع
 .لطالبات المرحلة الثانوية بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد

 . قامت وزارة االثار باعداد برامج توعية للتوجيه بمخاطر تعدد االنجاب 
 .قامت وزارة القوي العاملة بعقد ندوات عن تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية 
  النظافه الشخصيهورش عمل ولقاءات توعيه بالصحه الغذائيه و  بتنفيذقامت جامعة حلوان. 
  اجتماعيا  من خالل المرضيه وعائالتها الغير قادرة اقتصاديا ونفسيا و مساعده الحاالت بقامت جامعة أسيوط

 .جمع تبرعات عن طريق مبادرة "اصدقاء معهد االورام"عمل زيارات ومعارض و 
 اصدار نشرات المية الثقافية لكافة العامالت والمنتسبات عن طريق محاضرات و محو اب  قامت جامعة دمياط

 .االمراض المعديةو  تتناول العادات الصحية السليمه
 الثدي، سرطان بخطورة الموظفات لتوعية الصحي المجال في تثقيفية ندوات قامت جامعة قناة السويس بعقد 

 تقييم مشروع:   ميدانية ، تنفيذ عدد من المشاريع الميدانية مشاريعالحمل موانع الحمل، أثناء الذاتية العناية
 تم)  الطبيعية الرضاعة باهمية المراهقات ادراك مدي ،مشروع الزواج ماقبل فحوص نحو المعرفي المستوي
 الفئات بين المهني التوتر تأثير قياس ، مشروع( الثانوية الفنية المدارس وخاصة المدارس طالبات بين تطبيقة

 المرأة ثالثية" لمتالزمة الصحية المشكلة ، كما تم تقييم(االسماعلية مدينة) بالمستشفيات للممرضات المختلفة
 من والوقاية التغيير بسن المرتبطة الصحية بالمشاكل بدنيا، التوعية والناشطات الرياضيات بين" الرياضية
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 عامالت بين التوعية، التناسلي الجهاز سرطان وأخطار المبكر باالكتشاف التوعية ، العظام هشاشة
 .للثدي الذاتي الفحص بأهمية المصانع

  المرأة بصحة للنهوض توعية وقوافل طبية متكاملة وقوافل ندوات بعقدقامت جامعة المنوفية. 
  القري ببعض قوافل إطالق، الثدي لسرطان المبكر الكشف أهمية عن ندوة عقدبقامت جامعة بني سويف 

 األسرة تنظيم بأهمية للتوعية سويف بني لمحافظة
  خاصة مستشفي إنشاء جاري، األولية واإلسعافات الصحية للتوعية ندوات عقدبقامت جامعة جنوب الوادي 

 تخصيص، األسرة وتنظيم بالمرأة خاصة الوادي جنوب واقليم قنا في مستشفي اول تعتبر وهي - المرأة لصحة

 التخصيب وحدة افتتاح تم،  فقط للمرأة مخصصة طوارئ كأيام( األربعاء - السبت) اسبوع كل يومين

 والتوليد النساء قسم تطوير، الصعيد جنوب واقليم قنا لسيدات التوليد وأمراض النساء لقسم التابعة الصناعي

 26 الداخلي القسم ويضم مداراألسبوع علي الخاصة الخارجية العيادات تعمل حيث الجامعية بالمستشفيات

 المرأة بصحة األول المقام في يختص والذي األسرة طب قسم تفعيل،  سرير
  سرطان عن توعية ندوة عقد، نجابيةاإل الصحة عن تثقيفية ندوة عقدبقام االتحاد العام لنقابات عمال مصر 

 .الثدي
 المراكز المتخصصه و قوافل طبيه ال من خالل منشورات توعويهو  توفير الخدمات الصحيهقامت جامعة طنطا ب

 .بالمستشفيات الجامعيه
  دات عالج في اطار الصحة العالجية لفحص كافة السيووقاية و  تنفيذ برنامج توعيةبقامت جامعة المنيا

 .يستهدف هذا البرنامجمراض سرطانات الثدي و مكافحة أالعامالت بالجامعه لمقاومة و 
 اقامه دورات تدريبيه للعاملين بالجامعه ،  اعداد قوافل طبيه بالتعاون مع المجلس القومي للمرأةقامت جامعة بنها ب

 الصحيتحث علي نشر الوعي 
 المسابقات الثقافيه الدينيه الصحيه حول  متنظي  في بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة قامت جامعة بورسعيد

عداد قوافل طبيه من ا ، كما تم جهه أزمه الزيادة السكانيهاالسياسات البديله لتنظيم االسرة و مو و  الصحه االنجابيه
راء االقتصاد والمجتمع حوار مجتمعي بحضور خب فتح،  الصحيه تقديم الخدماتكليات الطب والتمريض للتوعيه و 

 .للدوله  ياده السكانيه علي المنظومه التنمويهز القيادات المحليه للتوعيه بمدى تاثير الالمدني و 
  كليات الطب علي وضع موضوع تمكين المرأة من الناحيه الصحية في المناهج من خالل قامت جامعة االسكندرية

تنظيم برامج توعيه عن الخدمات الصحة االنجابية ووسائل تنظيم األسرة في ، مادة طب المجتمعللطلبة في 
 .وضع خطة تدريبية للعاملين بالقطاع الصحي لتقديم خدمات الصحه االنجابية، القنوات التليفزيونية

 عدد بتوعيه ، تنفيذ برامج الصحة االنجابيةوعويه لنشر ثقافة تنظيم االسرة و اعداد قوافل تقامت جامعة المنصورة ب
 .بمخاطر تعدد االنجاب قرية بمشاركة طالب من الجامعه من خالل مشاريع من صندوق االمم المتحدة 50

  وزارة االوقاف : عقد االزهر الشريف مؤتمرا دوليا بجامعة االزهر يناقش صحة المرأة تحت عنوان " مستقبل
 صحة المرأة ".

 تماعي بعمل حمالت توعيه للصحة االنجابية و تنظيم االسرة و ختان الفتيات و تقوم وزارة وزارة التضامن االج
 منع الممارسات الضارة ضد المرأة من خالل الرئدات في جميع المحافظات .

 عقد ندوات طان الثدي بسيارة كشف الماموجرام. للكشف المبكر عن سر  قامت وزارة اإلنتاج الحربي بحملة
أنتي  ثقافة االكتفاء بطفلين ، عمل ندوةمع وزارة الصحة عن الصحة اإلنجابية والتغذية السليمة ونشر بالتعاون 

 57357أقوي للمتعافيات من السرطان حاضر فيها أحدث المتعافيات من السرطان ، والتنسيق مع مستشفي 
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الحربي، تنفيذ ندوة "كوني  من خالل المجلس القومي للمرأة لعمل تحليل فيتامين د للسيدات بقطاع اإلنتاج
 .قوية" لمحاربة سرطان الثدي

  قامت وزاره الموارد المائيه و الري بتنظيم ندوات للسيدات بالوزاره بالتعاون مع الجهات المتخصصه عن

 الرعايه الصحيه .
  م تدشين تو سيدة بالوزارة،  50اجراء الكشف المبكر لسرطان الثدى بمؤسسة بهية لعدد بقامت وزارة االستثمار

احتفالية أكتوبر الوردى بتوقيع بروتوكول التعاون بين وزارة االستثمار والمؤسسة المصرية لمكافحة سرطان 
سيدة من العامالت بالوزارة وتقديم اشعة  300الثدى والذى يهدف الى اجراء فحوصات طبية على عدد 

عن مسببات سرطان الثدى وسبل الوقاية  الماموجرام لمن تتطلب حاالتهم ذلك إضافة الى إقامة ندوة تثقيفية
 سيدة 175منه. وقد تم تنفيذ ثالث قوافل طبية والكشف علي 

  187قامت وزارة المالية بتنفيذ ندوات صحية واجراء كشف طبي منها "الكشف المبكر عن ألورام الثدي" لعدد 
 .سيدة 

 مع جهات طبية للكشف المبكر عن سرطان الثدي  تقوم وزارة النقل بتوفير الرعاية الطبية الالئقة من خالل التعاقد
 وتحليل فيروس سي. 

 ( قافلة طبية للكشف المبكر عن اورام الثدي للعامالت بالمديريات 11قامت وزارة التربية والتعليم بعقد عدد )
 .التعليميمة علي مستوي المحافظات بالتعاون مع مديريات الصحة بالمحافظات 

 اعه بتنظيم حمالت للكشف المبكر عن االورام بالتعاون مع وزارة الصحة قامت وزارة التجارة و الصن. 
 ( مشروع 1029قامت وزارة التنمية المحلية بتحسين مستوى الخدمات الصحية عن طريق رفع كفاءة عدد )

 .صحي
  وزارة الكهرباء بتفعيل الخدمة الصحية المقدمة بمستشفي الكهرباء بالقاهرة وعمل كشف مبكر لبعض قامت

 األمراض مثل سرطان الثدي.
  قامت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة الصحة بتوفير وحدة متنقلة لصحة المراة وذلك إلجراء كشف

وفحوصات مجانا علي العامالت بالوزارة واالندية الرياضية وبعض مديريات الشباب والرياضة )عدد المستفيدات 
 سيدة( . 200ة بأهمية االكتشاف المبكر لسرطان الثدي عدد المستفيدين )سيدة( ، عقد ندوة تثقيفية للتوعي 70

 الهدف الفرعي: مساندة نوعية لبعض الفئات الخاصة :   3.3
 مساندة المراة المسنة .  الهدف التفصيلي:  3/3/1
  بكيفية التعامل  بعقد ندوات مع المركز القومي للبحوث الجنائية واالجتماعية للتعريفقامت وزارة اإلنتاج الحربي

 .مع المراهقين والمسنين
 .قامت وزارة االثار بتقديم برامج تعليمية للمسنين بالمتحف المصري ومدرسة المكفوفين 
 .قامت وزارة الكهرباء بتخصيص قسم خاص لعالج المسنين بمستشفي الكهرباء بالقاهرة 
 العداد برامج رعايه معاهد الخدمه االجتماعيه والالمجلس القومي للمرأة ق بين التنسيقامت جامعة بورسعيد ب

يه الي المسنات بالشراكه ااقامه حمالت تطوعيه من قبل الطالب للمشاركه في تقديم الرع، متكامله للمرأة المسنه
 .مع رجال االعمال في المحافظات
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 التوعية بتوفير بيئة ،  اقامه دورات وورش عمل حول كيفية التعامل مع المسناتقامت جامعة االسكندرية ب
 .مالئمه صحية للمسنات

 يقوم ، لرعاية المرأة المسنة تنظيم عدد من الدورات التدريبية بالتعاون مع طب االسرةقامت جامعة المنصورة ب
 .تمره بزياره دور المسنين ومساعدتهممن كلية الطب بصفه مس فريق

 

 مساندة المرأة ذات االعاقة . الهدف التفصيلي:  3/3/2
  لقانون.لالالئحة التنفيذية قانون االشخاص ذوي االعاقة ، و تم صدور 
  بعمل بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لإلنتاج الحربي وكل من نقابة المهندسين قامت وزارة اإلنتاج الحربي

والمساعدة  ووزارة التضامن االجتماعي لتصنيع مشاريع التخرج لطلبة كلية هندسة في مجال األجهزة التعويضية

 .لذوي اإلعاقة
 .قامت وزارة المالية بتنفيذ ندوة تعريفية بالمجلس القومي لإلعاقة والخدمات التي يقدمها وحقوق المعاقين 
 الخاصة االحتياجات لذوى المقدمة الخدمات تطويرقامت وزارة التنمية المحلية ب . 
  الي ذوي االحتياجات الخاصة باالضافة اعداد وزارة االثار قامت بتقديم برامج تعليمية بالمتحف مصري موجهه

برامج  للجوالت االرشادية لرفع الوعي االثري وتنشيط السياحة الداخلية لذوي االحتياجات الخاصة من الصم 
وضعاف السمع بالتعاون مع ادارة التمكين الثقافي لذوى االحتياجات. وايضا يوجد بعض المتاحف مؤهلة الستقبال 

 ن كراسي متحركة كالمتحف المصري أو تهيئة مسار الزيارة كالمتحف االسالمي.ذوى االحتياجات م
  المعاهد ذات االعاقة عند انشاء الكليات و مراعاه التصميمات الهندسية المناسبه للسيدات قامت وزارة التعليم العالي

 .بالمحافظاتباالضافة الي مساعدتهم في صرف مساعدات طبية عن طريق الوحدات العالجية المنتشره 
 نشاء محكمة مخصصة ومجهزة لذوى اإلعاقة وذوى اإلحتياجات الخاصة بالتجمع و تطوير قامت وزارة العدل ب ا 

الخامس تتناسب وحالتهم وتضمن وصولهم للعدالة وتسعى للمساندة فى تعميم تلك التجربة بكافة المحاكم وعلى 
 .  رأسها محاكم األسرة

  قامت وزارة الشباب بتنفيذ ندوة للتوعية بحقوق المعاق في االتفاقيات الدولية بمشاركة المجلس القومي للمراة ووزارة
من االخاصيين في مجال االعاقة الذهنية في مراكز الشباب  وبعض  120التربية والتعليم بلغ عدد المستفيدين 

 الجمعيات األهلية وأولياء أمور المعاقين 
 أبواب  3هرة تحمل اللون االزرق بها وى االحتياجات الخاصة بشوارع القارة النقل توفير اتوبيسات لذقامت وزا

 مزودة بمنطقة تسمح بصعود الكراسي المتحركة.
  خدمات لذوى االعاقه من خالل  بتقديمن خالل مركز المكفوفين و المعوقين بكليه االداب مقامت جامعة طنطا

 .شارات هندسه للمباني لتكون مناسبه لذوى االعاقهاجراء است ، ورحله التعليم
 تشاريه اعداد برامج اس، اعداد برامج تاهيليه "بدنيه و نفسيه" من قبل كليات التربيه الرياضيهقامت جامعة بورسعيد ب

 .وى االحتياجاتذاالجتماع لدعم من قبل أقسام علم النفس و 
 لبيئة المالئمه لحياه العمل علي تطوير ا، ذات االعاقةاجراء خطة توعية للسيدات قامت جامعة االسكندرية ب

 .البنيه التحتيه المناسبه لهنللمباني و   االتزام باالكوادالمعاقات و 
 مساندة امهات االطفال المعاقين . الهدف التفصيلي:  3/3/3

  لتخفيض ساعات  بعمل حصر للسيدات بقطاع اإلنتاج الحربي االئي لديهن طفل معاققامت وزارة اإلنتاج الحربي
عقد ندوات مع المركز ،  يام بدل راحه بأجر كامليا مع إمكانية جمع تلك الساعات بأالعمل لديهن بواقع ساعة يوم

 .القومي للبحوث الجنائية واالجتماعية للتعريف بكيفية اكتشاف مرض التوحد في األطفال
  امهات االطفال ذوي االعاقة لمساعدتهم في التعرف قامت وزارة االثار باعداد برامج تعليمية وتوعويه لمساندة

 علي الطريقة السليمه للتعامل مع ابنائهم.
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  قامت وزارة الطيران المدني بتوفير خدمات وتوعية بسبل الرعاية للمعاقين من العاملين أو المعيلين الطفال
 معاقين .

  دوية لذوي االحتياجات وحركيا لتنمية المهارات اليقامت وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ ورشة ابداعات المعاقين ذهنيا
 .طفل وطفلة( 58الخاصة تضمنت رسم علي الزجاج تنفيذ تابلوهات وكروت معايدة )

  التمريض  -العلوم  -التنسيق مع فرع المجلس من  خالل قافله متكامله من كليات )الطب بقامت جامعة أسوان
اسر قرية أبو الريش بأسوان لوجود ظاهرة متفشيه و  نىيواطنالطب البيطري ( لعمل مسح شامل متخصص للم -

حركيه( و ذلك لحصر الحاالت و دراستها و عمل -سمعيه  -بصريه  -و هي والدة أطفال ذوى اعاقه )ذهنيه 
 .تحاليل لمياه الشرب و تحاليل لالبوين لمعرفة االسباب و كيفيه الوقاية المستقبليه لمنع تكرارها مستقبال

  خاصة احتياجات ذوي أطفال لديهم الذين لألمهات المعرفي التأهيلجامعة قناة السويس بقامت. 
  بالجامعه بتاهيل االطفال المعاقين ابناء العامالتبالطفل المعاق تقوم الوحدات و المركز المعنيه في جامعة طنطا. 
 المستشفيات الجامعيه توعيه االمهات باساليب الكشف المبكر عن االعاقه من خاللقامت جامعة قنا ب. 
 المساهمه في انشاء مراكز ،  اقامة برامج توعية لكيفية التعامل مع االطفال المعاقينقامت جامعة االسكندرية ب

حمالت توعية لالمهات بأساليب الكشف اقامة ندوات و ،  مراكز العالج الطبيعياالطفال المعاقين و  خدمية لتاهيل
 .التعامل معهاكيفية  والمبكر عن االعاقة 

  ايضا من خالل مركز للطفل المعاق داخل عيادات مستشفى الجامعه و م الخدمات يتقدبتقوم جامعة المنصورة
فة منتظمه يتم بص، تم تخصيص احدى مستشفيات التكامل لتتبع الجامعه، رعاية الطفولة واالمومة بالجامعه

 .الجسديةالعاقة الذهنية و افي التخاطب و امعه تواجد متخصصين االمومة بالجبمركز رعاية الطفولة و 
 

 مساندة المرأة الشابة  الهدف التفصيلي:  3/3/4
 عداد قانون الهيئات الشابة.قامت وزارة شئون مجلس النواب بإ 
  اهميه الرياضة ودورها في الحفاظ علي العديد من الندوات التثقيفية للفتيات و بتنفيذ وزارة الشباب والرياضة قامت

، إعداد نشرة تنظيم حمله تثقيف وتوعيه المرأة المصرية للتصدي لظاهرة اإلرهابو ، وشغل أوقات الفراغالصحة 
 .باسم "زهرة" لتوضيح الدور الفعال للمراة في المجتمع ومناقشة القضايا المتعلقة بالمرأة 

  النفس للفتيات يقدمها اقامه دورات تدريبيه حول الحركات االساسيه في فنون الدفاع عن بقامت جامعة أسيوط
يات في الحمايه الشخصيه خالل ع كليات الجامعه لدعم قدرات الفتمركز دراسات و بحوث حقوق االنسان بجمي

 .الحياه العمليه و ذلك ضمن مبادرة " احمي نفسك بنفسك"
 المتفوقات للطالبات للخارج دراسية منح تنظيمقامت جامعة قناة السويس ب. 
  المعيلة المرأة عن" البيت " عمود بهية" عنوان تحت طالبية مسابقة عن اإلعالنبقامت جامعة بني سويف. 
  واالحتفالية الفتاه يوم نشاط خالل من الطالبات لدي والقدرات المهارات تنميةبقامت جامعة جنوب الوادي 

 أشكاله. بكافة اإلرهاب بمكافحة للتوعية والطالبات للطلبة ندوات عقد، الرابعة
 مهارات الشاباتمع وزارة الشباب والرياضه خاص بتنميه قدرات و اعداد برتوكول تعاون بورسعيد ب قامت جامعة 
 التوسع في ،  ابات من استخدام التكنولوجيا الحديثةشاقامه دورات تدريبيه لتمكين القامت جامعة االسكندرية ب

وجود حافز ،ع الطالبات لرئاسة اتحاد الطالب تشجي، انشطة رعاية الشباب بالجامعات  الطالبات في اشتراك
 لتشجيع الطالبات للمشاركة في االنشطه

  في عديد من المجاالت.قامت جامعة المنصورة بتنظيم ندوات توعية للشابات بصفة مستمرة 
 

 مساندة المتفوقات والموهوبات رياضيا . الهدف التفصيلي:  3/3/5
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  دينة فدان بم 12ة ني جامعة االزهر المقام علي مساحتخصيص مبصدار قرار حول بإ االوقاف وزارةقامت
 ول كلية تربية رياضية للبنات تابعة لجامعة االزهر .الخانكة بالقليوبية النشاء أ

  196)السيدات 273قامت وزارة الشباب بتنفيذ برنامج المشي للعاملين والعامالت بالوزارة بلغ عدد المستفيدين ،
، تنظيم حملة تثقيفية للمرأة المصرية عن اهمية  ط رياضية للمتميزين في البرنامجتسليم شن( وقد تم 77الرجال 

 الرياضة ودورها في الحفاظ علي الصحة 
  قامت وزارة االثار بمساندة المتفوقات وذلك من خالل اقامة معارض فنية للتصوير الفوتوغرافي والفنون المختلفة

 .حمد علي  تحت اسم "صنع في مصر"لطلبة كليات الفنون بمتحف االمير م
  عمل مسابقات طالبيه للفتيات بجميع المراحل التعليميه في مجاالت الفنون المختلفه يقوم بقامت جامعة أسيوط

شاف المواهب الواعدة التربيه الرياضيه الكتصصين من كليات التربيه النوعيه والفنون الجميله و بتقييم نتائجها متخ
كليات التربيه الرياضيه و الطب  امتق، استثمريها"ذلك ضمن مبادرة "اكتشفي مواهبك و االرهابي و ومحاربه الفكر 

عمل دورات تدريبيه بالقريه االوليمبيه وتوفير برامج و مبادره " الرياضه اسلوب حياة "  و القرية االوليمبيه بتطبيق
 .ةلتشجيع علي ممارسه الرياضمدربين باسعار منخفضة ل

 توجيه الرعايه لهن من خالل اداره رعايه الشباب بالجامعهاالهتمام بالموهوبات والمتفوقات و قنا ب قامت جامعة ،
 .ياتصاالت رياضيه و تخصيص أيام للفت التوسع في عمل

 التفوق كليات المتخصصه لتطوير المواهب و اعداد برامج تاهيليه متكامله من قبل القامت جامعة بورسعيد ب
 .للشابات البطوالت العالميه الرياضي للوصول الي

 تم مشاركة ادارة رعاية ، عمل دورات رياضيه للفتياتتواصل مع وزارة الشباب للتنسيق و القامت جامعة المنصورة ب
 .يات الجامعاتفي اسبوع فت الشباب

  يات.للفتخماسية عربية قامت جامعه جنوب الوادي بتظيم دورة كرة قدم 
 يوم . 16يوم رياضى للمشي لكافة الفئات العمرية ضمن حملة ال  قام المجلس القومي للمرأة بتنظيم 
 مساندة السجينات . الهدف التفصيلي:  3/3/6

  قامت وزارة الداخلية بتفعيل مبادرة "سجون بال غارمين أو غارمات" وذلك من خالل سداد مديوناتهم والتصالح في
 21/8/2018إلي  15/5/2018( غارمة في الفترة من 176القضايا المدوعين علي ذمتها ود تم اإلفراج عن )

نزيالت السجون حيث تم التصريح بزيارة واصبح ذلك منهج مؤسسي للوزارة ، تتعدد أوجه الرعاية التي تقدم ل
استثنائية في يوم المرأة العالمي ويوم المراة المصرية وعيد األم ولم تحسب من الزيارات المقررة لهن والترفيه عن 

، دعم سجن النساء بالقناطر باتوبيسات ترحيل متطورة بما يتفق مع المعايير السجينات الحاضنات في ذلك اليوم 
 ة الوعاظ من األوقاف واالزهر والكنائس لعقد العديد من الندوات والدروس الدينية للسجينات.الدولية، دعو 

 .قامت وزارة شئون مجلس النواب باعداد تعديالت علي احكام قانون تنظيم السجون 
 السجين اسر لرعاية والخدمات والعينية المادية المساعدات تقديمب قامت وزارة التنمية المحلية 
  لتغيير نظرة المجتمع  ه النفسيه بالكليات بعمل حمالت توعيهحأقسام االجتماع و الصمن خالل قامت جامعة قنا

 نحو السجينات 
 شيخ االزهر لبيت الزكاة والصدقات المصري بضرورة سداد ديون الغارمات وطالب الجهات  وزارة االوقاف :وجه

المعنية بموافاه بيت الزكاة بقاعدة البيانات الخاصة بالمحكوم عليهم في قضايا تتعلق بعدم مساواة مايستحق عليهم 
 للدائنين

 محاضرات حول تغيير نظره المجتمع اقامه حمالت توعيه وورش عمل وندوات و قامت جامعة االسكندرية ب
 .والغارمات للسجينات

 محور الحماية: -4
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 الهدف العام: 
القضاء على الظواهر السلبية التي تهدد حياة المرأة وسالمتها وكرامتها، وتحول بينها وبين المشاركة الفعالة في 

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

 
 
 
 

  -مؤشرات القياس:

 2030 2025 2020 القيمة المرصودة  المؤشر

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

أنجبن ( الالتي 29-20نسبة اإلناث المتزوجات او الالتي سبق لهن الزواج )

 سنة 20قبل سن 
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 لعنف جسدي من قبل الزوجنسبة السيدات الالتي تعرضن 

 %0 %5 %12 %18.8 بل الزوجنسبة السيدات الالتي تعرضن لعنف نفسي من ق  

 %0 %1 %2.5 %4.1 بل الزوجنسبة السيدات الالتي تعرضن لعنف جنسي من ق  

 

 ونسعي إلي تحقيق مؤشرات هذا المحور من خالل تنفيذ اآلتي:

 التحرش صدور وتفعيل قوانين لمناهضة -
 تفعيل دور القوات النسائية لمناهضة التحرش -
 زيادة الدعم داخل اقسام الشرطة المقدم للمعنفة -
 مبادرات توعية بمناهضة التحرش -
 نشر ثقافة احترام المرأة -
 مواجهه الدراما المشجعة علي العنف -
 الرقابة في وسائل المواصالت -
 التخطيط للمدن اآلمنة -
 تعديل قوانين االحوال الشخصية -
 انشاء آلية وطنية للتنفيذ الفوري لحكم النفقة وتطوير محاكم االسرة -
 مساندة فعالة لحقوق المراة مابعد الطالق من خالل محاكم االسرة -
 تفعيل االستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف -
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 سياسات داعمة لالبالغ عن مرتكبي العنف ودراما سينمائية ومحتوي اعالمي -
 نية لمكافحة الزواج المبكرتفعيل االستراتيجية الوط -
 توعية االسر بمخاطر الزواج المبكر -
 تشجيع االسر علي استمرار االبناء في التعليم -
 تفعيل استراتيجة مناهضة الختان وتفعيل القانون -
 حمالت توعية بشان تعديل قانون الميراث -
 الدعم القانوني لمساعدة المراة في حقها خاصة مع طول التقاضي -
 راة المعيلة والفقيرة والرملة والمطلقةمنظومة دعم للم -
 التوسع في برامج تكافل وكرامة -
 رفع كفاءة وحدات الخدمات االجتماعية -
 تدابير لمواجهة السيول والتغير المناخي -
 تكنولوجيا ابتكارية وصناعات صديقة للبئية وتدوير المخلفات والصناعات العضوية وتعزيز االقتصاد االخضر -
 ات العطرية واالعشاب واالنشطة السياحية في المحمياتتدريب وتمويل الصناع -
 تكريس ثقافة ترشيد االستهالك     -
-  

 الهدف الفرعي: حماية المرأة فى المجال العام:  104
 الحد من التحرش الهدف التفصيلي:  4/1/1

 دور عظيم  تصريح من معالي شيخ االزهر الشريف عن إدانة اإلسالم الصحيح ألشكال التحرش، ألن المرأة لها
رش يجب أن يكون مطلقًا ومجردًا دون شروط بما وضح أن التشديد علي أن تجريم التحوشأن الينكره أحد . كما أ

يصون خصوصية المرأة وحريتها وكرامتها. كما أن هناك إسهامات عديدة لألزهر بالتعاون مع المجلس القومي 
ناحية الدينية والشرعية واالجتماعية وصوالت الي العالم للمرأة فى تقديم رؤية شاملة لخدمة قضايا المرأة من ال

 الخارجي وتصحيح المفاهيم المغلوطة المنتشرة. 
  قامت وزارة الشباب و الرياضة بالتعاون مع وكاله التعاون االلماني باعطاء السيدات و الفتيات  تدريبات للدفاع

 للحد من ظاهرة التحرش . WENDOعن النفس 
  دليل الشراكة مع علماء الدين للقضاء علي كافة اشكال العنف من مدينة البعوث االسالمية األوقاف   وزارةأعدت

..وكذلك عقد ندوات تثقيفية و دليل الشراكة مع علماء الدين للقضاء واعظة 170من مختلف المحافظات بمشاركة 
 مام ديني ا 560علي اشكال العنف ضد المرأة علي مستوي محافظات الجمهورية باجمالي 

  تقوم وزارة الداخلية بتنظيم حمالت ميدانية بصفة مستمرة لمنع وقائع التحرش واتخاذ االجراءات القانونية االزمة
والتركيز علي تواجد الشرطة النسائية في االماكن المزدحمة مع تقديم الدعم النفسي والتبصير باالجراءات القانونية 

مني المستمر والدوريات الراكبة علي مدار اليوم بكافة الميادين والشوارع للمجني عليها ، إلي جانب التواجد األ
رات لرصد ومتابعة الحالة األمنية الرئيسية ، وقد قامت الوزارة بدعم كافة مديريات األمن بسيارات مجهزة فنيا بكامي

ة التي تتخذ حيال الواقعة ، المشاركة في العديد من مؤتمرات التوعية ضد التحرش والتعريف باإلجراءات القانوني
 مع شرح آليات حماية الفتيات والسيدات.

  بعقد ندوات ضد التحرش ومكافحة العنف ضد المرأةقامت وزارة اإلنتاج الحربي. 
  قام الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء بإجراء دراسة وطنية حول مدي انتشار العنف والتكلفة االقتصادية

وتهدف  وصندوق االمم المتحدة للسكانالف اسرة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة  22الناجمة عند لعينة قدرها 
 بكافة أشكاله.ظاهرة العنف  الدراسة الي توفير المؤشرات الالزمة لقياس
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 ( ندوة عن اخطار التحرش لطالبات المدارس علي مستوي محافظات 15عقد )قامت وزارة التربية والتعليم ب
 الجمهورية .

 اجسادهم  قامت وزارة االثار بتنظيم برامج بالتعاون بين المتحف القبطي و جمعية حماية لتوعية االطفال لحماية
 .ل الجسديعدم الوقوع في االستغالو 

  قامت وزاره الموارد المائيه و الري بعقد ندوات عن كافه انواع العنف الذي يمارس ضد المراه في مجال العملو

 كيفيه حمايتها.
 العنف ضد المجلس بسوهاج لمواجهة االرهاب و عمل حمالت توعية بالتعاون مع فرع ب قامت وزارة التنمية المحلية

 .التحرش الجنسيالمرأة و 
  و الصحه االنجابيه بمشاركه محاضرين من  –قامت وزاره القوي العامله بعمل ندوات عن التحرش الجنسي

 وزارتي االوقاف و الصحه و السكان.
  وكذلك ديد لمناهضة كافة اشكال التحرش، السكة الحلقوات النسائية في محطات المترو و بتوفير ا النقل وزارةتقوم

 التحرش واضافة جانب من السرية علي البالغات . تسهيل عملية االبالغ عن حاالت
  قامت وزارة الشباب بإعداد مطوية تثقيفية "جميعا ضد التحرش" يتم توزيع المطوية أثناء تنفيذ ورش عمل حملة

 . من الجنسين( 1000"ال للتحرش والعنف ضد المرأة " )عدد المستفيدين 
  ورش عمل و لقاءات توعيه لمناهضه التحرش  بتنفيذقامت جامعة حلوان 
 . قامت جامعه االسكندرية بعقد لقاء حول مناهضة التحرش واجب اخالقي و قانوني 
  استقبال،كما تم  المرأة ضد والتحرش العنف لمناهضة الجامعة بسياسة تعريفي يوم عقدقامت جامعة بني سويف 

 عقد ، بالوحدة للتعريف المرأة ضد والتحرش العنف مناهضة بوحدة المتطوعين فريق قبل من الجدد الطالب

    المراة ضد والتحرش العنف لقضايا الصحفية التغطية مهارات حول عمل ورشة

  هيئه التدريس و العاملينأعضاء قاءات و ندوات وورش العمل للطالب و السادة لقامت جامعة طنطا بعقد  

  المساواه نشر ثقافه بدور فعال من التوعيه ووحدة مناهضه العنف ضد المرأة بالجامعه من خالل قامت جامعة قنا

عمل ندوات توعيه و تثقيفيه بالجامعات ، توضيح االجراءات لمكافحه التحرش في أماكن العملبين الجنسين و

 لنشر ثقافه احترام المرأة

 عمل ندوات تثقيفيه ، التحرش داخل الجامعهيه الحقوق لوضع اليات لردع لدعوة اساتذة كقامت جامعة بنها ب

 نشر التوعيه الدينيه ضد التحرشل القومي للمرأة بالتعاون مع فرع المجلس

 استحداث منهج تربوي يحتوى ،  عمل ندوات توعيه باهميه التصدي لظاهره التحرشقامت جامعة بورسعيد ب

التوعيه االعالميه من خالل ،  ة في المجتمعتعظيم سلوك الفرد في المجتمع ليعز من ثقافه احترام المرأ علي

 عقد،  الشباب المتطوع حول تشديد الرقابه من الشرطه النسائيه داخل وسائل المواصالتالملصقات والندوات و

 احياء المحافظه لتوفير امكانيه اقامه مشروع "احياء خاليه من التحرش"بروتوكوالت تعاون بين الجامعه و

 تفعيل اجراءات حول امكانية نشر قوات نسائيه شرطيه في مناطق التجمع لمنع التحرشب قامت جامعة االسكندرية 

اشتراك الطالبات في توعيه مجتمعاتهن ضد التحرش ،  التوعيه بالقوانين التي تقدم للمرأة التي تتعرض للتحرش، 

االبتكاري   طبيق النهجاقامه ندوات لت،  من خالل اقامه محاضرات و ورش عمل للتوعيه ضد التحرش و التوعيه

 لجعل المدن امنه و زيادة الكاميرات في الشوارع

 يتم االعالن عنها علي موقع الجامعهح لمواجهه التحرش بانواعه واللوائتقوم جامعة المنصورة بسن االجراءات و ،

تم عمل ، نفسيقوم مكتب تمكين المرأة بالجامعه بتوعية  الطالبات بحقوقهن و يقوم بعمل دورات للدفاع عن ال

 مركز شباب للتوعية بدور المرأة ومواجهه التحرش 30لقاءات مع المجتمع المدني لعدد 

 تبني مجموعه من المبادرات للتوعية ضد التحرشقامت جامعة العريش ب 

  وزارة الخارجية : قامت الوزارة بصياغة واعداد التقارير الدورية للجان المعنية بالتنسيق مع اللجنة الرئيسية
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واهمها تقرير القضاء علي كافة اشكال التمييز ضد المرأة وكذلك لحقوق االنسان التابعة لوزارة العدل 

اللجان الدولية بدعوي وقوع انتهاكات ضد  اجهزة الدولة للرد علي الشكاوي التي تقدم من التعاون مع مختلف

 المرأة وممارسة العنف والتعريف بمالبسات كل حالة 

  العمل بيئة داخل والتحرش الفساد لمكافحة ندوة عقدبقام االتحاد العام لنقابات عمال مصر 
 

 الهدف التفصيلي:   التنقل اآلمن. 4/1/2

  تقوم وزارة النقل بتوفير االمن والحماية من خالل كاميرات المراقبة ومراكز الشرطة داخل المحطات وتوفير شرطة
مثل مترو  سواء للسيدات العامالت بالوزارة والجهات التابعة أو السيدات المتعامالت مع مرافق الوزارة نسائية

 . األنفاق والسكة الحديد 
 الخدمات بمحطات السكك الحديدية ومترو األنفاق مدعومة بشرطة نسائية للحد من  تقوم وزارة الداخلية بتكثيف

التحرش ، تخصيص عربات للسيدات بقطارات مترو االنفاق مع تحرير محاضر وغرامات للمخالفين من الرجال، 
، تخصيص أماكن لمرور السيدات بالمحطات الكبري وضع كاميرات داخل محطات المترو لرصد أي وقائع

 طنطا( -االقصر –لقاهرة )ا
 

 الهدف الفرعي: حماية المرأة فى اطار االسرة:  2.4
 القضاء علي كافة اشكال العنف. الهدف التفصيلي:  4/2/1

  القاهرة ، عين حكومية وهم:  جامعة 18إنشاء وتفعيل وحدات مناهضة العنف داخل الجامعات المصرية بعدد(
، بني سويف، فر الشيخ، أسيوط، قناة السويس، بورسعيد، المنصورة ، كشمس، الفيوم، اسكندرية، المنيا، دمياط 

 .( ، طنطا، حلوان، مدينة السادات، أسوانمية الفنون، جنوب الوادي يأكاد
  محافظات لمساعدة المرأة المعنفة  8مراكز استضافة و توجيه المراة في  9قامت وزارة التضامن االجتماعي بانشاء

 تقديم المساعدة النفسية و االجتماعية لها .علي موجهه العنف و 
 نف ضد المرأة وقد قامت الوزارة تشارك وزارة الداخلية في اللجان المعنية بمراجعة التشريعات الخاصة بجرائم الع

دارسة مقترح قانون )حماية المرأة من العنف ( وتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات واإلجراءات الجنائية المقدم ب
، تم تعيين أعداد من الضابطات بمديريات األمن بنطاق الجمهورية وتعزيز عدد من  جلس القومي للمرأةمن الم

أقسام الشرطة بهن لتشجيع المرأة علي االبالغ عن وقائع العنف التي قد تتعرض لها ولتفعيل الخدمات التي تقدم 
دة العالقات العامة وحقوق االنسان بكافة للمراة المعنفه داخل األقسام إلي جانب تخصيص مكتب مستقل لرئيس وح

والتبصير اقسام ومراكز الشرطة لمقابلة الفتيات والسيدات االتي تعرضن للعنف لتقديم الدعم النفسي والمجتمعي لها 
قسم لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوي االحتياجات الخاصة بكافة  27باالجراءات القانونية لها ، يوجد 

. عقد الندوات والبرامج التدريبية والتثقيفية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة لتمكين المرأة من  ت األمنمديريا
عقد مؤتمر سنوي لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة  والطفل وذوي االحتياجات ممارسة كافة حقوقها وصون حريتها ، 

الخاصة والذي عقد تحت عنوان "جرائم العنف ضد المراة في إطار االستراتيجية الشاملة" ، زيادرة أعداد الطالبات 
ة متابعة جرائم ، تم استحداث كيان شرطي تحت مسمي "إدار  جرائم العنف ضد المرأةالملحقات في مجال مكافحة 

عليها ، إنشاء اقسام لمكافحة العنف ضد المرأة" تتبع حقوق االنسان وتقوم بتقديم الدعم النفسي والمجتمعي للمجني 
، تلقي كافة البالغات والشكاوي الواردة من المجلس القومي للمرأة وبحثها  جرائم العنف ضد المرأة بمديريات األمن

 والرد عليها.
 لية بعقد عدد من المؤتمرات والدورات التدريبية والفرق التأهيلة للسادة الضباط لتدعيم ثقافة قامت وزارة الداخ

حقوق المرأة المجتمعية والقانونية وتدريب رجال الشرطة علي مواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة بداية من 
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فرق  4ب السنوية للوزارة عددتلقي البالغ إلي وانتهاء باستراتيجيات البحث والتحري ، تضمنت خطة التدري
تدريبية في مجال مكافحة جرائم العنف ضد المراة والطفل وذوي االحتياجات الخاصة بهدف تنمية مهارات 

 وقدرات الضباط والضابطات 
 األخالق في قانون العقوبات  قامت النيابة العامة بعقد دورات تدريبية ومحاضرات في الباب الخاص بافساد

االغتصاب وهتك العرض والتحرش، عقد دورات متخصصة بهدف رفع كفاءة أعضاء النيابة  يضم جرائموالذى 
 .بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة راة، فيما يتعلق بالتحقيق وجمع األدلة في جرائم العنف ضد الم

  اللجنيتين التنفيذية قام مكتب النائب العام من خالل ممثلي النيابة العامة بالمشاركة في اجتماعات فعاليات
لمكافحة العنف ضد المراة ومراجعة   االستراتيجية الوطنيةالمجلس القومي للمرأة بمتابعة تنفيذ والتشريعية ب

وقضايا بشأن كيفية التعامل مع قضايا األسرة  أعدت النيابة العامة دليال ارشاديا ألعضائها الخطط التنفيذية. 
، تنظيم زيارة دولية سنوية لتبادل الخبرات مع الجهات المناظرة القوانين في ضوء الدستور و  العنف ضد المرأة

استكمال مشروع ميكنة مقار النيابات لبناء قاعدة بيانات لقضايا في مجال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، 
من ذوي  العنف ضد المرأة توفر بيانات دقيقة واحصاءات ذات الصلة ، توفير مترجم اشارة للسيدات المعنفات

 االعاقة السمعية والكالمية.
  التنسيق مع صندوق مكافحة وعالج اإلدمان ، بعقد ندوات لمكافحة العنف ضد المرأةقامت وزارة اإلنتاج الحربي

 ، توفير فرد أمن من السيدات لتوفير الحمايةلعمل ندوات توعية للعاملين عن مخاطر اإلدمان وكيفية العالج
  ضة العنف ضد المراة وسبل القضاء علي كافة اشكال العنف والتمييز هبتنفيذ ندوة لمنهاقامت وزارة المالية

 والتحرش، ندوة عن "اآلثار السلبية للمخدرات علي المجتمع" 
  قامت وزارة الصحة بعقد ندوات تثقيفية داخل الوحدات الصحية لمناهضة التمييز والعنف ضد المرأة )بدني–

 نفسي( 
 الزواج  –تنظيم االسره –ختان االناث –لعامله بعقد ندوات توعيه خاصه بالعنف ضد المراه قامت وزاره القوي ا

 .المبكر  
  ،قامت وزارة االوقاف بتخصيص خطبة ربع سنوية تعالج قضايا المرأة وكل ما تتعرض إليه من مشكالت

صدار الدوريات التي تعالج قضايا المرأة وتخصيص قوافل دينية لعالج ظاهرة الزو   اج المبكر.وا 
 كيفيه اتخاذ التدابير  الري بعمل ندوات للمراه وخاصه في الصعيد "جنوب مصر"نحووارد المائيه و قامت وزاره الم

 خبرات العمال مماثله سابقه"-االدارات " التغيرات المناخيه من خاللو الالزمه لمواجهه ازمه السيول 
  المشاركة ورشة فن الماندال لمناهضة العنف ضد المرأةوزارة الثقافة بتنفيذ  –قامت الهيئة العامة لقصور الثقافة ،

 بالتعاون مع الهيئة القبطية. المرأة المصرية واالمن االنساني تحديات الواقع واستشراف المستقبلفي مؤتمر 
  ورش العمل للتوعية تتعاون وزارة النقل مع منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة من خالل الندوات و

 للقضاء علي كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة. 
  قامت وزارة التربية والتعليم بالمشاركة في وضع استراتيجية القضاء علي كافة اشكال العنف ضد المرأة ومناهضة

منظور القانوني العنف ضد االطفال  ، كما قامت الوزارة بعقد ندوة عن االتجار بالبشر واالعضاء البشرية من ال
 واالجتامعي والديني للمعلمات وطلبة المدارس علي مستوي مدارس الجمهورية 

 عمل لقاءات توعية لمناهضة العنف فرع المجلس بمحافظة بني سويف ب تعاون معقامت وزارة التنمية المحلية بال
 ضد المرأة
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  للحد من الهجرة غير شرعية فى المحافظات  ببعض الحمالتقامت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج
... ( تم -أوقاف  -تربية وتعليم  -المختلفة  إلعداد مدربين بالتعاون مع عدد من الوزارات المختلفة )إسكان 

 .متدرب وكذلك تدريب  عدد من الواعظات التابعين لوزارة األوقاف  530سيدة من إجمالي  110تدريب عدد 
 تنظيم حمالت توعية رافضة لكافة اشكال العنف البيئة الداعمة للمراة المعنفة و تطوير الي بقامت وزارة التعليم الع

 ضد المرأة
  قامت وزارة التموين و التجارة الداخلية بانشاء صندوق بديوان عام الوزارة لتلقى اي  شكوى من العامالت تخص

 حاالت العنف ضد المرأة .
  مكاتب لدعم المرأة يمكن من خاللها توفير الدعم المطلوب للمرأة المعنفة يقوم قطاع المرأة بوزارة العدل بتوفير

 واإلستفادة من خدمات الحماية المقررة لها
  الزواج المبكر  –ختان اإلناث  –ندوة توعية خاصة بالعنف ضد المرأة  185قامت وزراة القوي العاملة بعقد– 

 القطاع الخاص بالمحافظات. عامل وعاملة بمنشآت 4157التحرش الجنسي استفاد منها 
  في  للمرأة المصرية للتصدي لظاهرة االرهاب وكيفية حماية ابنائهاقامت وزارة الشباب بتنظيم حملة تثقيفية

 ( 650عدد المستفيدين ) االسكندرية واالسماعلية –القليوبية  –الجيزة  –محافظات القاهرة 
  قامة عدة ندوات تتناول قضايا با القومي للمرأة فرع المجلسقامت جامعة أسوان من خالل مشاركة كلية التربية مع

المرأة بين التقاليد الراكده و التقاليد الوافدة و الصراع في االدوار لدى المرأة العامله )التشخيص والعالج( و 
شكالت الطالق الشفهي و آثاره علي المرأة وتجريم العنف مشكالت الطالق النفسي بين القيم و االحتياجات و م

 المنزلي و تطوير الخدمات التعليميه و االرشاديه للمراة .
  العنف ضد المرأة في المؤسسات التعليميه للطالب بجميع المراحل التعليميه و مكافحه بقامت جامعة أسيوط

عمل ندوات و وورش عمل مركز دراسات و بحوث للعاملين بالمؤسسات التعليميه و ذلك عن طريق ملصقات و 
 حقوق االنسان بكليات التربيه و و رياض االطفال و الخدمه االجتماعيه

 محو االمية الثقافية لكافة العامالت و المنتسبات عن طريق محاضرات و اصدار نشرات ب  قامت جامعة دمياط
تعريف المسيحي لليه رجال الدين االسالمي و يشارك فعقد ندوات دينية كما تم ، تتناول االرهاب و التطرف
  المجتمع بما يضمن احترام المرأةبمكانة المرأة في االسرة و 

  مثل لها تتعرض التي المخاطر لمواجهه وذلك المراة حقوق علي الضوء تسليطبقامت جامعة قناة السويس 

 عقد، المراة ضد العنف لمواجهه العامة االستراتيجة متابعة لجنة في المشاركةب، كما قامت والتحرش العنف

       المنزلي واإليذاء العنف بظاهرة التوعية، المرأة ضد العنف باشكال األطباء لصغار توعية ندوات
 قيم وترسيخ،  المرأة ضد العنف لمحاربة المحافظة وقري بمدن  توعية وقوافل ندوات عقدقامت جامعة المنوفية ب 

 المرأة تجاه الخاطئ االجتماعي الموروث وتصحيح الجنسين بين المساواة
  معرض إقامةو، المراة ضد العنف مناهضة حول الكليات بمختلف توعية لقاءات تنظيمبقامت جامعة بني سويف 

 و"االجتماعي النوع علي القائم العنف" بعنوان عمل ورشة عقد، المرأة ضد العنف أشكال عن فوتغرافية صور

 والمرأة اإلعالم بعنوان ندوة عقد، كما تم الصعيد  لجامعات المرأة ضد العنف مناهضة وحدة تجربة نشر

 المرأة ضد العنف لمناهضة العالمي اليوم بمناسبة سويف بني بجامعة احتفالية إقامة، االرهاب ومجابهة المصرية

 صورةو االسالم في وحقوقها المرأة مكانة عن ندوة، عقد المرأة ضد العنف لمناهضة يوم 16 ال حملة إطالقو

 خيرا بالنساء استوصوا مبادرة إطالقو التلفزيونية الدراما في المصرية المراة

 من خالل كليه االداب قسم ، اعداد مؤتمرات مشتركه مع وزارة االوقاف لتعديل الخطاب الدينيقامت جامعة بنها ب
غير الحكوميه لترسيخ مفاهيم الحكوميه و ت بالتعاون مع الجهات الدراسات االنسانيه يتم عمل لقاءاو االعالم 
 المساواه
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  ع المدني والمؤسسات االسالميه جمعيات المجتمنسيق بين المجلس القومي للمراة و التبقامت جامعة بورسعيد
وزارة االوقاف  مع التنسيق  ، كما تم  لوضع برنامج سنوى لمكافحه العنف ضد المرأة اإلنسان جمعيات حقوقو 

اعداد مؤتمر سنوي لجامعه للتوعيه بقضايا المرأة  و استخدام مسرح ا، ندوات حول قضايا المرأةاعداد بوالكنيسه 
يتم من خالله وضع خطه  اعالميه لماقشه قضايا نوفمبر(  14) لمرأة ا لمناهضة العنف ضد يوافق اليوم العالمي

وى تالمجتمعيه بمحلتوعيه الطالبيه و ا،مارس(  19تنظيم احتفالية بيوم المراة علي مسرح الجامعة سنويا  )،  المرأة
، الشراكة مع المجتمع المدني خارج ، تنفيذ ندوات توعية بالوحدة في كليات الجامعةمكافحة العنف استراتيجيه

مدارس( للتوعية بمخاطر العنف ضد المرأة ، تصميم موقع  -مراكز شباب –أسوار الجامعة ) نوادي رياضية 
الجامعة االلكتروني ، اعداد وتنفيذ افالم وثائقية عن العنف ضد المراة بالتعاون  الكتروني للوحدة متصل بموقع

 مع قسم اإلعالم التربوي
 تنظيم ندوات وتقديم استشارات وخدمات قانونيه ب  لمجلس القومي للمرأةقامت جامعة االسكندرية وبالتعاون مع ا

 عمل محاضرات توعيه عن االستراتيجيه ،تنظيم ورش عمل تعريفية للطالبات عن دور مكتب شكاوى المراة و 
 تنظيم ورش، االستفادة من خدمات الحمايةدمات التي تقدم للمرأة المعنفه و تسهيل الخالوطنية لمنهاضة العنف، 

اضافه مقررات دراسيه عن موضوع ، عمل و حمالت توعيه لكافة أشكال العنف ضد المرأة للطالبات الجامعيه
 اساسي في المجتمع تقبل المرأة كشريك

 مع ضد كافة اشكال العنف ضد تبني مجموعه من االنشطة التوعوية لترسيخ ثقافة المجتقامت جامعة العريش ب
 المرأة 

  الفتيات لرصد بالنساء و لممارسات الضاره لاجراء دراسه ميدانيه بيقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
البيئه المحيطه باالضافه الي رصد التحرش من قبل الزوج او افراد العائله و تعرضهن لكافه انواع العنف سواء  ىمد

تقديم المقترحات الي الجهات المختصه .اعداد دراسه تحليله تعتمد عرض نتائج الدراسات و ، في االماكن العامه
رض ع، التمييزترتبه علي تعرض النساء للعنف و االجتماعيه الماالبعاد النفسيه و السابق تتناول علي نتائج البحث 

الالتي سبق لهن الزواج  -الالتي تعرضن للتحرش –( سنه 18: الالتي تزوجن قبل ) ثالنال نسب نتائج الدراسات
 .والجنسي والنفسي الالتي تعرضن للعنف الجسدي –وتعرضن للختان 

 تشكيل لجان لمتابعه الخطة االستراتيجية لمكافحة العنف ضد المرأة لكل معهد من ب قامت وزارة التعليم العالي
 المعاهد التابعه الدارة الكلية 

 قام المعهد الفني الصناعي بالمحلة الكبرى بعمل االتي: -1
 اشراك عدد من الطالب و الطالبات في حمالت التوعية و تنظيم الندوات  -
 عمل تدشين للحمله  -
عمل لوحات تثقيفية جدارية لتوضيح اشكال من خالل نشر الوعي الثقافي بخطورة العنف ضد المرأة و طرق المكافحه  -

العنف و كيفية مواجهته باالضافة الي عمل ورقة تعريفية تشمل علي انطة ضد العنف المبني علي النوع االجتماعي و 
رأه المصرية و العنف االسري في نمصر و التحرش الجنسي وواقع العنف علي المتعريف العنف ضد المرأة و اشكاله 

 .اعداد ندوات تعريفية )كيف يحمي القانون المرأة (
 تنظيم مسابقة بعنوان )أيد علي أيد(حول اجمل صورة او فيديو يعبر عن دور الرجل المثالي  -
 تنظيم معرض لالعمال االفنية )تعبر عن االثار السلبية للعنف علي المرأة( -
 تنويهات اذاعية حول قضية مناهضة العنف ضد المرأة. اعداد -

 -الفني التجاري بالمحلة باالتي:قام المعهد  -2
تشكل لجان المتابعه من السادة المدرسين و مسئولين قسم رعاية الشباب بالمعهد و تشكيل أسرة كرامة من طالب المعهد  -

 لنشر الوعي التثقيفي بخطورة القضية.
 االسترشادية لنشر الوعي الثقافي بخطورة العنف ضد المرأه و طرق المكافحة .تعليق االعالنات  -



 

 2018ديسمبر  -لمجلس القومي للمرأةا -الدارة العامة لسياسات التخطيطا                                            46                                                      

 

 -قام المعهد الفني الصناعي بالزقازيق: -3
 عمل العديد من اللوحات االرشادية علي جميع مباني المعهد تبين االثر السئ لظاهرة العنف. -
 80حد من العنف ضد المرأة " و كان عدد الحضور عقد ندوة في قاعه الداتا شو بعنوان "التربية السليمة و اثرها في ال -

 طالب و طالبة.
 طالب و طالبة. 80عقد ندوة في قاعه الداتا شو بعنوان "المراة و أثرها في المجتمع " و صل عدد الحضور الي  -
– أسوان -الفيوم –)المنيا  لتفعيل التعاون وهمجامعات  4تعاون مع عدد  تكوالو قام المجلس القومي للمرأة بتوقيع برت -

 .عين شمس(
 

 مكافحة الزواج المبكر الهدف التفصيلي:  4/2/2
  مكرر من قانون األحوال المدنية تمنع  31تفعيل تعديالت قانون الطفل والتى اضافة مادة برقم قامت وزارة العدل

مكرر وحصر صدور واشكال زواج القصر 291اإلتجار باالطفال بالمادة  عام،  18توثيق عقد الزواج قبل 
ستصدار تعديل تشريعى ها، ن اإلتجار بالبشر ووضعها فى إطار نطاق تطبيق قانو   والحاالت التى تخرج من وا 

تعاون عقوبات حتى تتالئم وحجم الظاهرة ورادعة لمن يشارك فيها وذلك بال 227لتشديد العقوبات المقررة فى المادة 
   بين وزارة العدل قطاع المرأة والطفل والمجلس القومى للسكان والمجلس القومى لألمومة والطفولة فيما

 ت لتوعية االسيدات بمخاطر الزواج المبكر .اقامت وزارة التضامن االجتماعي بعقد دورات تدريبية بالمحافظ 
 كر من خالل آليات للرقابة علي المأذونيين ، ومتابعة قامت وزارة الداخلية بتفعيل استراتيجية مكافحة الزواج المب

الماذون( ، تلقي البالغات  –حاالت زواج القاصرات واتخاذ االجراءات القانونية حيال مرتكبيها )وكيل الزوجة 
 الواردة من المجلس القومي للطفولة واألمومة بشأن وقائع الزواج المبكر واتخاذ االزم.

  ندوات تثقيفية داخل الوحدات الصحية للتوعية بمخاطر الزواج المبكر.قامت وزارة الصحة بعقد 
 ( ندوات توعية عن الزواج المبكر واخطاره لطالبات المدارس علي مستوي 8قامت وزارة التربية والتعليم بعقد عدد )

 محافظات الجمهورية 
 مبكر في محافظة سوهاجاعداد ندوات توعوية لالسر بمخاطر الزواج الب قامت وزارة التنمية المحلية 
  ورش عمل و لقاءات توعيه لمناهضه الزواج المبكر والطالق  بتنفيذقامت جامعة حلوان 
  الصعيد مجتمع في المرأة تجاه السيئة والممارسات الثقافي الموروث حول ندوة بعقدقامت جامعة بني سويف 

 (التعليم من تسرب - ميراث - مبكر زواج -  ختان)
  لمكافحة الزواج المبكر صين و مشاركه المجتمع المدنيمحاضرات من خالل متخص بتنفيذقامت جامعة قنا 
  الزواج حديثي للفتيات المبكر الطالق أسباب علي قوفولل توعية ندوة عقدبقام االتحاد العام لنقابات عمال مصر. 
 تنظيم ورش عملوخطورته ،  تنظيم محاضرات توعيه لمكافحة الزواج المبكر للطالباتقامت جامعة االسكندرية ب 

المدارس بالتوسع في مدارس الصف الواحد و  لتوعية االسر علي استمرار بناتهن في التعليم و تمكينهم من ذلك
 الصديقة للفتايات

 تقوم جامعة المنصورة بتنفيذ حمالت توعية بخطورة الزواج المبكر 
  للسيدات علي خطورة الزواج المبكر وختان االناثبتنفيذ دورات تدريبية توعوية وزارة القوي العاملة قامت 
 
 مناهضة ختان االناث الهدف التفصيلي:  4/2/3

 .قامت وزارة الصحة بعقد ندوات تثقيفية داخل الوحدات الصحية لمناهضة ختان اإلناث 
 .وزارة التضامن االجتماعي تقوم بعمل ندوات توعية للحد من ظاهرة ختان االناث 
 ة التعاون فيما بين وزارة العدل والنيابة العامة ودار اإلفتاء ووزارة الصحة واألزهر ووزارة الداخليتقوم وزارة العدل ب

واألوقاف والكنيسة واإلعالم والمجلس القومى للمرأة بهدف إنفاذ قانون تجريم ختان  والتعليم والتعليم العالى والتربية
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آلياته إلنفاذه ومحاسبة المسئولين والمتسببين فيه بالتعاون مع الوزارية بشأنه وتفعيل  اإلناث وتفعيل القرارات
النيابة العامة وتفعيل لوائح وقرارات وزارة الصحة والسكان الخاصة بالعالج والتفتيش على المنشآت الصحية وبيان 

ختان اإلناث  ختان اإلناث واإللتزام بإنفاذ اإلتفاقيات الدولية التى تناهض ممارسة نقابة األطباء لحظر ممارسة
قامت وزارة العدل بتشكيل لجنة برئاسة قطاع المرأة والطفل وقطاع الطب الشرعى ،   القرارات الوزارية ومواءمتها مع

التشريع والتى انتهت الى ان واقعة الختان تعد عاهة مستديمة يستوجب تشديد العقوبة بشأنها وبناءا على  وقطاع
قانون العقوبات والتى تنص على المعاقبة بالحبس مدة ال تقل عن سنة مكرر من  242ذلك تم استبدال المادة 

ستبدالها بعقوبة تصل الى السجن المشدد من خمس الى  وال تجاوز ثالث سنوات كل من قدم أنثى وتم ختانها وا 
عتبار الجريمة جناية بداًل من جنحة تصل عقوبتها الى السجن المشدد خمسة عشر سنة إذا أفضى سبع  سنوات وا 
 عاهة مستديمة او موت كما تصل عقوبة من يصطحب أنثى للختان من سنة الى ثالث سنوات الى

 ( ندوة حول اخطار ختان االناث والمشكالت النفسية والصحية التي 2قامت وزارة التربية والتعليم بعقد عدد )
  تتعرض لها الفتاه جراء ذلك علي مستوي طالبات المدارس في مختلف انحاء الجمهورية

  ورش عمل و لقاءات توعيه لمناهضه ختان االناث والعنف االسري  بتنفيذقامت جامعة حلوان 
 اإلناث ختان ممارسة لمنع الصحية الرعاية لمقدمي توعية ندوات قامت جامعة قناة السويس بعقد 
  المجتمع في السيئة العادات لمكافحة المحافظة وقري لمدن  توعية وقوافل ندوات عقدبقامت جامعة المنوفية 

  كالختان المصري
 لمواجهه ختان االناث ندوات توعويه قامت جامعة قنا  بتنفيذ 
  من خالل التعاون بين كليه التمريض و خدمه المجتمع و تنميه البيئه بالجامعهقامت جامعة بنها بمواجهه التحرش 
  اللذين يقوموا باجراء ء االبالغ عن االطباوضرورة  التوعية بعقوبة ختان االناث و اضرارهبقامت جامعة االسكندرية

 الختان يةعمل
 تقوم جامعة المنصورة بعمل دورات توعية بخطورة الختان 

 
 تعديل قوانين االحوال الشخصية . الهدف التفصيلي:  4/2/4

  الي رئيس الوزراء وسيتم عرضه فى مجلس النواب . االحوال الشخصية نقوانيتم تقديم مقترح تعديل 
 
 الحصول علي الميراث. الهدف التفصيلي:   4/2/5

  مجلس  دراسة وتعديل قانون المواريث وتم تمريره على أةبناءا على طلب من المجلس القومى للمر قامت وزارة العدل
دائرة قضائية  النواب .... بتجريم اإلمتناع العمدى عن تسليم الميراث الى مستحقيه بالسجن والغرامة وتخصيص

تالفى إطالة أمد التقاضى ل  إنشاء مكاتب المساعدة ، تسعي الوزارة إلي الميراث إلى أصحابهابرد األنصبة فى 
 .العملية والتصدى لها تشريعياً إن لزم األمر باإلضافة إلى متابعة المستجدات خاصةوتيسير إجراءاته للمرأة بصفة 

 حصولها علي الميراث اعداد ندوات تعريفية بحقوق المراة فيب  قامت وزارة التنمية المحلية 
 قامت وزارة التعليم العالي بعمل ندوة دينية لتوعية المررأة بحقها في الميراث 
  المجتمع في السيئة العادات لمكافحة المحافظة وقري لمدن  توعية وقوافل ندوات بعقدقامت جامعة المنوفية 

 والتعليم الميراث من اإلناث كحرمان المصري
 ة المساعده القانونيه للمرأة " وعمل جلسات حواريه مع القبائل والعشائر يل دور "وحدعتفقامت جامعة بورسعيد ب

 من أجل حصول المراة علي ميراثها االسر في القرى المصريهو 
 ندوات توعية توضح حق المرأة في الميراث من الناحية الدينيهاقامة حمالت و قامت جامعة االسكندرية ب 
 من البرامج التوعوية لتغير ثقافة المجتمع علي حجب الميراث عن المرأة عمل مجموعهقامت جامعة العريش ب 
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 ضمان حياه كريمة للمرأة :  الهدف الفرعي:  3.4
 ضمان الحد االدني من الحياه الكريمة للمرأة المهمشة .  الهدف التفصيلي:  4/3/1

 
  قامت وزارة البيئة من خالل اإلدارة العامة للجمعيات االهلية بتنفيذ مشروعات لتمكين المرأة في تنفيذ مشروعات

ورش العمل الفنية عن  237فقامت بتنفيذ عدد متناهية الصغر وتشغيل السيدات في إعادة تدوير المخلفات 
ندوة عن اعادة تدوير المخلفات  300مت باعادة تدوير الزيوت المستعملة الي صابون و زراعة االسطح و قا

نخفاض معدالت البطالة بين السيدات لفئات المناطق و وتعظيم اإلستفادة من المخلفات و زراعة االسطح  ا 
 .تحسين نوعية الحياةبهدف  العشوائية الفقيرة

 توزيع ي جانب ال توفير قروض ميسرة بال فائدة لغير القادرات من السيدات المعيالتقامت وزارة االوقاف ب
 .أسرة6000 طن سلع غذائية ل  3000

 التعاون مع البنك المركزى وعدد من البنوك الوطنية  قامت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج من خالل
لتوفير شهادة أمان للمصريين بالخارج حيث تهدف هذه الشهادة إلى التأمين على العمالة الغير منتظمة والفئات 
التى ليس لها دخل ثابت وتوفير تغطية تأمينية تضمن إستقرار أسرهم فى حاالت الوفاة أو النجاة عن حادث 

 ، واستفاد منها عدد من السيدات.سنوات 10إلى  5تعويض أو معاش شهرى لمدة من  سواء فى شكل
 ألف شهادة أمان للسيدات 50توزيع قامت وزارة االوقاف ب. 
  المرأة لصالح العائد وتوجيه المستعملة للمالبس خيري معرض عقدبقام االتحاد العام لنقابات عمال مصر 

 احتياجا األكثر
 

 ت التغيرات المناخية .اة من تبعأحماية المر  الهدف التفصيلي:  4/3/2
  قامت وزارة اإلنتاج الحربي بتنفيذ ندوات بالتعاون مع وزارة الري لتعليم أخالقيات المياة والتعامل معها، تنفيذ

 ندوات مع وزارة البيئة لنشر الوعي البيئي.
 ألنشطة نتاجية التي تنفذها ادارة المراة المشروعات االالتنوع في لتضامن االجتماعي تقوم بالتوسع و وزارة ا

 االستفادة من الموارد الطبيعية المتواجدة في البيئة. ناسب بغير نمطية مع تقديم التدريب الماقتصادية متنوعه و 
  البيئه و في مجال قامت وزاره البترول بعقد ندوات توعيه الستراتيجيه تمكين المراه واستراتيجيه التنميه المستدامه

 .التغير المناخي
  ،قامت وزارة البيئة بتحفيز قدرات الجمعيات األهلية في المحافظات المختلفة والتشبيك مع الهيئات الداعمة

وتنمية  لقضايا البيئية والنوع االجتماعيوتنمية المعارف للشركاء وذلك من خالل ورش العمل للتعريف بكافة ا
الوعي وفتح قناة للحوار لتصحيح المفاهيم وبناء أرضية مشتركة من الفهم حول أبعاد القضايا المطروحة ، 

وتنمية مهارات القائمين علي العمل التنموي خاصة الرائدات الريفيات والصحيات والثقافيات من خالل التدريب 
ع تنفيذ حملة إعالمية موجهة للمرأة عن القضايا البيئية وتقديم الدعم الفني الالزم للقيام بدور اكثر فاعلية، م

ودورها في حماية مواردها . كما تبنت وحدة المرأة مقترح إعداد مسابقة ذات جوائز مالية للمبادرات البيئية التي 
.   تنفذها منظمات المجتمع المدني وبمشاركة المرأة للتصدي للقضايا البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

نات عن سلوك المرأة وعالقتها بالبيئة في المحميات اومن خالل قطاع حماية الطبيعة يقوم القطاع بعمل إستبي
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،رفع المستوي   الطبيعية لصياغة   مؤشرات الداء المرأة في المحميات الطبيعية ودراسة سلوك المرأة والبيئة
تنفيذ عدد من و  المناخي و كيفية التاقلم مع تاثيراتها . و دورها في الحد من ظاهرة التغيرالثقافي البيئى للمرأة 

ت المرأة لصون الموارد الطبيعية. ومن خالل تنفيذ عدد من ورش العمل لرفع مهاراو  الندوات التثقيفية للمرأة ،
داف المرأة اإلدارة المركزية لإلعالم والتوعية تعمل اإلدارة علي نشر الوعي البيئى واالرتقاء بالثقافة البيئية ،استه

توعية ربات البيوت و إلستغالل مخلفات المنازل بإعادة تدويرها تأهيلها كشريك اساسى في عملية التنمية 
 عمل دورات وورش عمل وندوات للتوعية ورفع الوعى البيئى للمرأة و بالمؤسسات الحكومية والجمعيات االهلية 

 والتركيز علي االهتمام بالمرأة ودورها  2030ة مصر قامت وزارة الطيران المدني بتنفيذ ورشة تعريفية عن رؤي
فى حماية البيئة وترشيد االستهالك والطاقة ومدى تطبيقها فى قطاع النقل الجوى واالستفادة من التكنولوجيا فى 
تطوير الخدمه المقدمه للجمهور خاصة ذوى االعاقة واالطفال ، الي جانب تحويل كافة المطارات الي مطارات 

يقة للبيئة. الي جانب برتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتنفيذ مشروع ريادى في تحويل االضاءة خضراء صد
 بمبنى الوزارة الي اضاءة عالية الكفاءة باستخدام الليد. 

  تسعي وزارة الكهرباء من خالل تواجد المراة بالمجتمعات الريفية والمنظمات النسائية في المدن لتعظيم
المتجددة عن طريق أجهزة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية علي اسطح المنازل واستخدام  استخدامها للطاقات

من اجمالي استخدام الطاقة في مصر يستهلك في المنازل  %42السخانات الشمسية، تشير االحصاءات أن 
الوعي لدي المرأة من  وتعتبر المراة المتحكم األول في منظومة االستهالك المنزلي ومن هنا كان االهتمام بزيادة

استغالل كافة المخلفات التي يمكن تدويرها بما يحافظ علي البيئة، تقوم الوزارة بنشر الوعي من خالل اعالنات 
وقد نفذ قطاع الكهرباء عدة برامج مثل استخدام االضاءة عالية الكفاءة  وندوات تثقيفية لترشيد االستهالك
حملة توعية لربات البيوت بالعادات الصحية في استخدام األجهزة  ، تقديمبالقطاع المنزلي باسعار مدعمة

 ميجاوات 1500المنزلية وقد حققت الحملة نجاحات بانخفاض الحمل األقصي في الصيف الماضي بمقدرا 
  انتاج الغاز الحيوي من خالل ادارة االمن البيئي بعقد ندوات عن الزراعه العضوية و تقوم وزارة التعليم العالي

 نوعية الطاقات الجديدةضافة الي التوعية باهمية و باال
 من وذلك الخاطئ البيئي والسلوك الممارسات لتغيير تدريبية ودورات وقوافل ندوات عقدقامت جامعة المنوفية ب 

 توعية وحمالت بيئية ارشادات خالل
  المنزلية الخامات تدوير إلعادة تدريبية دورة عقدبقام االتحاد العام لنقابات عمال مصر. 
  اقامة دورات تدريبيه وورش عمل في مناطق المحميات واالستعانه بكليات العلوم قامت جامعة االسكندرية

اقامة حمالت ، بالجامعات لعمل دورات تدريبيه وورش عمل للحفاظ علي الموارد الطبيعية و التنوع البيلوجي
 االستثمارشيد االستهالك وتشجيع االدخار و ثقافه تر   من أجلوورش عمل 

 االنتاج  -دور الحركة النسائية فى مجاالت )االستهالك بتعريف لعقد لقاءات توعية لقام االتحاد العام للتعاونيات ب
 .(االسكاني-الزراعي -
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