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رضـــر العـعناص

.2030أهداف التنمية المستدامة : انيــاً ث

.المقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: والأ

 ً .مشاركات الجهاز في ورش العمل واالجتماعات:  رابعــا

 ً . المشاركة السياسية للمرأة المصرية : سادسا

. ة جهود الجهاز لمتابعة اهداف التنمية المستدام:ثالثـــاً 

.الهدف الخامس: خامساً 
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المقدمـــــــــــــــــة: أوالً  المقدمـــــــــــــــــة: أوالً 

العربية مصر جمهـــورية في الرسمي المصدر الجهاز يعد

البحــــوث ومراكــز والجامعــات الدولــة أجهـزة إلمداد

بالبيـانــات الدوليـــة والمنظمــــات والهيئــــات

التخطيــــط أعمـــــال في تسـاعدهم التي واإلحصـــــاءات

اتوالدراسـ البحوث وإجراء القرارات واتخاذ السياسات ورسم
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محرزال التقدم متابعة مسؤولية االحصائي الجهاز يتولى لذا 

معج يتطلب مما ،واستعراضه المستدامة التنمية اهداف في

،محددة توقيتات فيو  باالستدامة تتسم نوعية بيانات

.االحصائي العمل شركاء كافة مع والتعاون بالتنسيق

المقدمـــــــــــــــــة: أوالً  عتاب



هدف 17
غاية 169
مؤشر 230

 ً 2030اهداف التنمية المستدامة : ثانيا
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ىوالذ المستدامة التنمية بمؤشرات المعنى الخبراء فريق فى عضو مصر 

  ةالمجموع تتمثل الوطنية، االحصائية المكاتب عن ممثال  عضوا 28 من يتكون

  .والبحرين والجزائر مصر :هى دول ثالث  من العربية

خالل من  شهرين من أكثر دامت التى الفنية المشاورات فى الجهاز شارك  

.للجنة االلكترونى الموقع عبر األعضاء الدول بين وإستبيانات مداخالت

المعنية اإلدارات من المستدامة للتنمية عمل وفريق وحدة الجهاز كون 

التنمية بمؤشرات

 ً 2015جهود الجهاز لمتابعة أهداف التنمية المستدامة ما بعد : ثالثا
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دة ـول األجنـالمؤتمر العالمي ح
التحويلية لإلحصاءات الرسمية

  

ركنيــــويــــو
2015يناير  15-16               
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ار للمؤشـــرات ــــضـــع إطورشـــة عمـــل لو
التحضيريـــة ألهـــداف التنميـــة المستدامـــة

  

جنوب أفريقيا
2015ابريـــــل  17 -13

عتاب
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إلستعراض وإستكمالالخبـــراء إجتماع 
أهـــداف التنميـــة المستدامـــة 

  

الجـــزائـر
2015مايـــــو   8 - 3               

عتاب
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النـــدوة الدوليـــة حــول تحديـــات أهــداف التنميــة
.  القومــياإلحصاء إطـار منظومــة في المستدامة 

  

كـوريـــا
2015سبتمبر  16-17             

عتاب
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المستـــوىالورشـــة اإلقليميـــة عاليـــة 

  

مصـــــــر
2015أكتوبر  5-6             

عتاب
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التنميـةالمشاركـــة فـــي مؤتمـــر مؤشرات 
المستدامة  مع األسكوا عبر شبكة االنترنت 

  

ءالجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصا
2015أكتـــوبـــر  22             

 

عتاب
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ورشة عمل ألهداف التنمية المستدامة 

  

ءالجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصا
2015أكتـــوبـــر  26             

 

عتاب
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إجتماع مجموعـة خبـراء إحصاءات
االجتماعي النـوع  

  

تايالند
2015أكتـــوبـــر 28 - 26            

 

عتاب
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الدوليــة التقاريــر لمناقشـــة عمـل ورشــة
 اإلستراتيجي اإلطار تنفيذ في التقدم لقياس 

المستدامة التنمية وأهداف

  

زامبيا
2015نوفمبر  4 – 3

 

عتاب
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  ً تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز :الهدف الخامس: خامسا
مكانة المرأة 
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تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات 5الهدف 
المؤشر الغاية

 نوع أساس على التمييز وعدم المساواة ورصد ونفاذ تعزيز أجل من ال، أم قائمة، قانونية أطر ثمة كانت إذا ما 1-1-5.مكان كل في والفتيات النساء جميع ضد التمييز أشكال جميع على القضاء 5-1
.الجنس

 التجارا ذلك في بما ، والخاص العام المجالين في والفتيات لنساء جميع ضد العنف أشكال جميع على القضاء 5-2
.االستغالل أنواع من ذلك وغير الجنسي واالستغالل بالبشر

 عشير من نفسي /جنسي/بدني لعنف تعرضن الالتي فأكثر 15 سن في والفتيات المعاشرات النساء نسبة 5-2-1
العمرية والفئة العنف شكل حسب مصنفة الماضية، شهر 12 خالل سابق،/حالي

 ، العشير رغي أشخاص من الجنسي للعنف تعرضن الالتي فوق وما عشرة الخامسة في والفتيات النساء نسبة 5-2-2
.العنف حدوث ومكان العمرية الفئة حب الماضي، شهراً  عشر اثنى خالل

 وتشويه القسرى والزواج المبكر والزواج األطفال زواج قبيل من ، الضارة الممارسات جميع على القضاء 5-3
.لإلناث التناسلية االعضاء

ً  24-20 بين أعمارهن تتراوح الالتي النساء نسبة 5-3-1  عاما 15 يبلغن أن قبل بقرين ارتبطن أو تزوجن الالتى عاما
ً  18 و .عاما
 لعمليـــة خضعن الالتي عام 49-15 بين أعمـــارهن تتــراوح الـتي والنســاء للفتيــات المنوية النســبة 5-3-2

.العمرية الفئة بحسب األعضاءالتناسلية، بتر/تشويه

 الخـدمات توفير خالل من وتقديرها األجر  مدفوعة غير المــــترلي والعمــــل الرعايــــة بأعمــــال االعتــراف 5-4
 ألســـرةا داخل المســـؤولية تقاســـم وتعزيـــز االجتماعيـــة الحماية سياســــات ووضــع التحتيــــة والبيئة العامــــة

.الوطني الصعيد عل مناســـــبا ذلـــــك يكون حســـــبما والعائلـــــة، المعيشـــــية

 حسبب األجر، مدفوعة غير الرعايـــة وأعمـــال المترليـــة لألعمــال المخصص الوقــت مــن المئويــة النســبة 5-4-1
.والموقع العمرية، والفئة الجنس، نوع

 مع المســاواة قــدم على للقيــادة لها المتاحــة الفرص وتكافؤ وفعالــة كاملة مشــاركة المــرأة مشــاركة كفالة 5-5
.والعامة واالقتصادية  السياسية الحياة في القـرار صنع مستويات جميـع على الرجـل

.المحلية والحكومات الوطنية البرلمانات في  النساء تشغلها الــتي المقاعــد نســبة 5-5-1

.اإلدارية المناصب في النساء نسبة 5-5-2

 المتفـقالنحـو على االنـجابية، الحقوق وعلى واإلنـجابية الجنسية الصــحة خدمات على الجميـع حصــول ضــمان 5-6
 راتلمؤتم الختاميـة والوثائق بيجين عمل ومنهاج والتنمية للسـكان الــدولي المؤتمر عمــل لبرنامج وفقا عليـه

.استعراضهما

 ـيةالجنس العالقات بشأن مستنيرة قرارا بأنفسهن يتخذن الالتي عامــا 49 إلى 15 ســن مــن النســاء نســبة 5-6-1
.اإلنـجابية بالصــحة الخاصــة والرعايــة الحمل منـع وســائل واســتخدام

 خدمات على عامـا 49 إلى 15   ســن مـن النســاء حصـول تكفل وأنظمــة قــوانين لــديها الــتي البلــدان عــدد 5-6-2
.واإلنـجابية الجنســـية الصــحة مجال في والتثقيف والمعلومــات الرعايــة

 حق لىع حصولها إمكانية وكذلك االقتصــــادية، المــــوارد  في متسـاوية حقوقـا المرآة لتخويل بإصالحات القيام أ-5
ً وفق الطبيعية والموارد والميراث المالية الخدمات وعلى الممتلكات من وغيرها األراضي في والتصرف الملكية  ا

.الوطنية للقوانين

1-أ-5
 أصل من ( الزراعي األراضي في مضمونة حقوق لديهم أو زراعية أراضى يمتلكون الذين لألشخاص المئوية النسبة )أ(

، الجنس نوع بحسب )الزراعيين السكان مجموع

..الحيازة نوع وبحسب الزراعية األراضي في الحقوق أصحاب أو المالك بين المرآة حصة )ب(

 لمـــرأةل ( العرفي القـــانون ذلـــك في بما )القـــانوني اإلطــار فيها يكفل الــتي للبلــدان المنوية النســبة 2-أ-5
.عليها السيطرة أو/و األراضي ملكية في الحقوق في المســـاواة

 تمكين يزتعز أجــل مــن واالتصــاالت، المعلومات تكنولوجيا وبخاصـة التمكينية، التكنولوجيا استخدام تعزيز ب-5
.الجنس نوع بحسب خلوية / نقالة  هواتف على الحائزين األفراد نسبة 1-ب-5.المرأة

 للنهوض يلالقب هذا من القائمة والتشريعات السياسات وتعزيز لإلنقاذ قابلة وتشريعات سليمة سياسات اعتماد ج-5
.المستويات جميع على والفتيات النساء كل وتمكين الجنسين بين بالمساواة

 الجنسين ينب للمساواة المرصودة العامة المخصصات وتتبع لتخصيص نظم لديها التي للبلدان المئوية النسبة 1-ج-5
.المرآة وتمكين
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عندما واالجتماعى واالقتصادى السياسى المرأة وضع يتحسن

كافة على السياسات وتطوير القرار صنع فى المرأة تشارك

لاالعما فى النشطة مشاركتها خالل فمن .الحكم مستويات

تعمل ىالت المرأة فان ,النسائية والحركات المجتمع تخص التى

النساء هتواج التى بالمشاكل كاملة دراية على تكون بالسياسة

تلك جةمعال على القدرة فريدة بصورة وتمتلك  مجتمعاتهم فى

المشاكل
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تور  من دس ذا تض واد ذات   2014ل رةم ية ومباش لة رئيس ص

وأوضاعهابالمرأة 

تاب
ع 



يالدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل تكفل  " ):11مادة ( ع  ف جمي

.كام الدستورواالقتصادية والثقافية وفقاً ألحوالسياسية الحقوق المدنية 

ل  روتعم ل الم مان تمثي ة بض دابير الكفيل اذ الت ى اتخ ة عل يال الدول أة تمث

انون ،في مناسباً  ذى يحدده الق ة،على النحو ال الس النيابي ل  المج ا تكف كم

ى افي تولي للمرأة حقها  ا ف ة ووظائف االدارة العلي ة الوظائف العام لدول

.  فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدهاوالتعيين 
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رأة الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف ، وتكفل تمكوتلتزم  ين الم

.من التوفيق بين واجبات االسرة ومتطلبات العمل

ا  رأة الكم ة والم ة والطفول ة لألموم ة والحماي وفير الرعاي زم بت ة تلت معيل

 ً ".والمسنة والنساء األشد احتياجا

تبارها والتى تحث المواطنين على المشاركة فى الحياة العامة باع): 87مادة (

.واجب وطنى

الس ا): 180المادة (  ى المج ة والتى تتضمن النص على تمثيل المرأة ف لمحلي

.المنتخبة بنسبة الربع
21
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تطور مشاركة المرأة في البرلمان -أ
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:الدستورمن ) 180مادة ( 
ي المترشح تنتخب كل وحدة محلية مجلًسا باالقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط ف"  

تخاب، أال يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميالدية، وينظم القانون شروط الترشح األخرى، وإجراءات االن
ى أ رأة، عل دد للم ع الع ل على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثالثين سنة، ورب ال تق

ك النسإجمالي نسبة تمثيل العمال والفالحين عن خمسين بالمائة من  يال عدد المقاعد، وأن تتضمن تل ب تمث
ة ة، وم. مناسباً للمسيحيين وذوى اإلعاق ذ خطة التنمي ة تنفي ة بمتابع ة أوجه وتختص المجالس المحلي راقب

ه أسئلة، و ن اقتراحات، وتوجي ة م زة التنفيذي ى األجه ة عل ات النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقاب طلب
ه  ذى ينظم و ال ى النح ة، عل دات المحلي اء الوح ن رؤس ة م حب الثق ى س ا، وف تجوابات وغيره ة، واس إحاط

.القانون

     ".ا ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية األخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقالله

مشاركة المرأة في االدارة المحلية -ب
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عتاب  



رسم توضيحي لنسب الفئات فى االنتخابات المحلية
وهى تمثل ثالثة أرباع المقاعد .. نظام القوائم 
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مشاركة المرأة في المجالس المحليةتطور   
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