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إنجازات جمهورية مصر العربية في مجال 

امالمساواة بين الجنسين  وتمكين المرأة خالل ع



شهدت جمهورية مصر العربية 

تقدما قويا وملحوظا في ملف 

ة النهوض بأوضاع المرأة المصري

وتمكينها خالل العام الماضي 

مدعمة بارادة سياسية قوية  



2017عام املرأة املرصية 

م أطلق السيد رئيس جمهورية مصر العربية عا

عاما للمرأة المصرية ألول مرة في تاريخ2017

:مصر واصدر سيادته القرارات التالية

تكليف الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس 

لمرأة القومى للمرأة باعتبار إستراتيجية تمكين ا

ل هى وثيقة العمل لألعوام القادمة لتفعي2030

الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فـى 

وهي اول استراتيجية عليهذه اإلستراتيجية 

امة المستوي الدولي تخدم اهداف التنمية المستد

.نلتمكين المرأة والمساواة بين الجنسي2030



املشاركة 

اجملمتعية 

العامتد عىل ا

ماتالقرائن واملعلو 

2030رؤية اسرتاتيجية متكني املرأة 

ق تصووبا الموورأة المصوورية فاعلووة رئيسووية فووي تحقيوو2030بحلووول عووام 

دسوتور التنمية المستدامة في وطن يضمن لها كافة حقوقها التي كفلهوا ال

ادية الفور  اققتصو–دون تمييوز –ويحقق لها حمايوة كاملوة ويكفول لهوا 

يووق واقجتماعيووة والسياسووية التووي تمكنهووا موون اقرتقووات بقوودراتها وتحق

.ذاتها، ومن ثم القيام بدورها في إعالت شأن الوطن



تكليف أربعة وزيرات بملفات •

سيادية

ر وزارة التعاون الدولي واقستثما-

والمتابعة وزارة التخطيط-

واقصالح اقداري

وزارة التضامن اقجتماعي -

وزارة الهجرة وشئون المصريين-

بالخارج

أمه إجنازات ادلوةل 



محافظة)تعيين أول امرأة محافظ •

نائبة محافظ( 4)وعدد ( البحيرة

أمه إجنازات ادلوةل



:2015طالق ثالث استراتيجيات وطنية في عام إ•

.االستراتيجية الوطنية لمكاحفة العنف ضد المرأة

.االستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان

.االستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر

ي مصر تقلد السيدات المنصة القضائية ليصل عدد القاضيات ف•

(2015قاضية في عام 26تم تعيين )قاضية 66

" ر التمكين اإلقتصادي للمرأة السورية في مص" إطالق مشروع •

وق لدعم قدراتهن ومهاراتهن باألضافة الى برامج توعية عن حق

.  المرأة فى حياة كريمة خالية من العنف و األستغالل

أمه إجنازات ادلوةل 



اطالق برنامج للتحويالت النقدية المشروطة•

الذي يوفر دخال " تكافل وكرامة"تحت مسمي

ن شهريا لألسر الفقيرة والمسنين والمعوقي

ويضمن حصول األطفال الذين تقل أعمارهم عن

بلغ وت. سنة على التعليم والرعاية الصحية18

أكثر نسبة المستفيدات من النسات لهذا البرنامج

من مليون سيدة

ي ح"افتتا السيد رئيس الجمهورية مشروعي •

لبنات حوالي " غيط العنب"و"  األسمرات 

ة وحدة سكنية لسكان األحيات الفقير12,632

والمعني بنظم " قدم الخير"تم اطالق مشروع •

اقدخار واققراض في القري و يبلغ عدد 

2016في عام 18,000مستفيدات /لمستفيدين

أمه إجنازات ادلوةل



2017عام املرأة املرصية 

:إصدار القرارات التالية

معنية تكليف وزارة التضامن اقجتماعى وبالتنسيق مع كافة األجهزة والمؤسسات ال:أوق

تحـيا"بالدولة بإطالق مبادرة قومية للمشروعات متناهية الصغر تمول من صندوق 

"  مصـر

األكثر ومن خالل بنك ناصر اقجتماعى لتحقق تمكينا اقتصاديا للمرأة المعيلة والفئات

.لصالا هذه المبادرة" مليون جنيه250"احتياجا على أن يتم تخصي  مبلغ 

من خالل تكليف وزارة التضامن اقجتماعى بدعم أسر المرأة المعيلة واألسر الفقيرة:نياثا

، إلتاحة البنية "مليون جنيه50"برامج دعم ميسرة يقدمها بنك ناصر اقجتماعى بقيمة 

ر التحتية التى تيســـــر على الــمــرأة واألسرة حياتها اليومية فى القرى األكـــــــث

.فقـــــــــرا

مليون جنيه لتقوم وزارة التضامن اقجتماعي 250تكليف الحكومة بإتاحة مبلغ : ثالثا

مة في بتوفير خدمات الطفولة المبكرة بما يسما لألم المصرية بالخروج للعمل والمساه

.بنات الدولة مع اقستمرار في التوسع في برامج التغذيــــة المدرسيــــة



ت مليون سيدة عدد السيدا1.33

اهي المستفيدات من التمويل متن

الصغر في الربع االول لعام 

بأرصدة تمويل قدرها 2017

.جنيةمليار 2.55

بصيره : المصدر

قروضمننسبةتوجيهأهمية

للشباب،المصرفيالجهاز

للمشروعاتدفعةإلعطات

معدقتوتحسينالصغيرة
التشغيل

أمه إجنازات ادلوةل



تغليظ عقوبة ختان اقناث 

من قانون ( 61)مع مراعاة حكم المادة : مكرر242المادة 

نون العقوبات، ودون اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قا

اوز آخر، يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن خمس سنوات وال تج

ألنثى فى ويقصد بختان ا. سبع سنين كل من قام بختان ألنثى

ى حكم هذة المادة، كل إزالة لجزء أو كل لعضو تناسلى لألنث

أ عن وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نش. بدون مبرر طبى

.وتهذا الفعل عاهة مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الم

إلى ( أ)مكرر 242وتضمنت المادة الثانية إضافة نص برقم 

الحبس يعاقب ب: قانون العقوبات يجرى نصه على النحو اآلتى

ثى مدة ال تقل عن سنة وال تجاوز ثالث سنوات، كل من قدم أن

مكرر من " 242"وتم ختانها على النحو المشار إليه بالمادة 

.هذا القانون

تغليظ عقوبة التحرش الجنسي واالغتصاب

أمه إجنازات ادلوةل



تغليظ عقوبة التحرش الجنسي واقغتصاب

قل يعاقب بالحبس مدة ال ت:من قانون العقوبات المصري( أ)مكرر306المادة 

الف عن ثالثة آالف جنيه وال تزيد على خمسة آعن ستة أشهر وبغرامة ال تقل

اص أو جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خ

ة أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء باإلشار

.أو الالسلكيةبالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل االتصاالت السلكية

جنيه وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف

عل من وال تزيد على عشرة آالف جنيها و بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الف

.الجاني من خالل المالحقة والتتبع للمجني عليه

.صىوفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما األدنى واألق

ليها يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص ع(:ب)مكرر 306المادة 

ه هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليمن( أ)مكرر 306في المادة 

نة على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة ال تقل عن س

إحدى وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تزيد على عشرين ألف جنيه أو ب

.هاتين العقوبتين

أمه إجنازات ادلوةل



6استحداث وحدات لمكافحة العنف ضد المرأة في •

:جامعات حكوميات

التكلفة "دراسة وطنية تحت مسمي اطالق •

جم لتحديد ح" اققتصادية لمكافحة العنف ضد المرأة

لي ظاهرة العنف والتكلفة االقتصادية لها وعرضها ع

ثل كان لمصر السبق األول في اعداد م. صناع القرار

هذه الدراسة علي مستوي العالم العربي 

أمه إجنازات ادلوةل

جامعة أسيوط جامعة المنيا

جامعة الفيوم جامعة عين شمس

جامعة بني سويف جامعة القاهرة



حمالت ومبادرات

سر قوتك.. حملة التات المربوطة 

التواصلفيملموسنجاح

لوالرجاالسياداتمعالمباشر

المحافظاتبكافةواألطفال

.للحملةدعمهمفيظهر

أمه إجنازات ادلوةل

الف 700مليون 41



2017عام املرأة املرصية 

تستهدف حملة المرحلة الثالثة: التات مربوطة

التاء مربوطة اعداد رسائل واضحة للمجتمع 

2017المصري ومن أهم رسائل عام 

أهمية مشاركة المرأة : منتجة
المصرية في سوق العمل 
والتنمية اققتصادية

أهمية : العنف ضد المرأة
مشاركة المجتمع بأكمله 
بالوقوف بجانب المرأة 
المصرية في القضات علي 
أة كافة أشكال العنف ضد المر



تم تنفيذ حملة 

لطرق األبواب 

للتوعية 

اققتصادية 

للسيدات خالل 

ديسمبر/نوفمبر

2016

تم تنفيذ حملة

لطرق األبواب 

دات للتوعية السي

مايو /خالل ابريل

2017

أمه إجنازات ادلوةل

المرحلة الرابعة 

لحملة طرق األبواب 

لتوعية السيدات 

2017البداية يوليو 



2017عام املرأة املرصية 

البرامج والمشروعات
اطالق أول برنامج في تاريخ جمهورية مصر العربية يستهدف الداعيات الدينيات 

ة بالتعاون مع وزارة اقوقاف والكنائيس المصري( واعظات األوقاف وخادمات الكنائس)

بطاقات رقم قومي لسيدات وفتيات غير قادرات... اصدار عدد 

برنامج تطوير الحرف 

برنامج اقدخار واققراض

برنامج تعزيز المشاركة السياسية للمرأة 



حتيا مصر


