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(خاصة في الريف)أهمية المساواة بين الجنسين في المجتمع �
.مجتمعبالالديمغرافيالعائدمنلالستفادةهامةوسيلةهوالفتياتتعليمأنعلى2015لعامالبشريةالتنميةتقريريؤكد-

.العلميوبالتحصيلالجيدةالصحيةبالرعايةيحظون وأطفالهااألطفال،منأقلعدداتنجبالمتعلمةفالمرأة»

.المتعلمينغيرالعمالعليهيحصلمايفوق أجراالمتعلمةالمرأةتتقاضىالبلدانمنالعديدوفي»

المستدامةتمكين المرأة لتحقيق التنمية الريفية أهمية �

وفقاوالثقافيةةواالجتماعيواالقتصاديةوالسياسيةالمدنيةالحقوق جميعفيوالرجلالمرأةبينالمساواةتحقيقالدولةتكفل-
بينقالتوفيمنالمرأةتمكينوتكفلالعنف،أشكالكلضدالمرأةبحمايةالدولةوتلتزم(2014)المصري الدستورألحكام

األشدوالنساءةوالمسنالمعيلةوالمرأةوالطفولةلألمومةوالحمايةالرعايةبتوفيرتلتزمكماالعمل،ومتطلباتاألسرةواجبات
.(12)للمادةوفقا  احتياجا

٪10علىيحصلنحينفي،الغذائيةالموادمن٪50ينتجنالعالممستوى علىالنساء٪66أنإلىالبياناتأحدثوتشير-
ألخيرة،االسنواتفيالمرأةتمكينقضيةفيالمحرزالتقدممنالرغموعلى.الممتلكاتمنفقط٪1ويمتلكنالدخلمنفقط

.العالممستوى علىاألفقر10الـأصلمن6والعالمفياألميينثلثيوالفتياتالنساءتمثل

الحكومةدورأتييثمومن،وسياسياواجتماعيااقتصادياوتمكينهاالمرأةبدورلالرتقاءالجهودكافةتضافرأهميةتظهرلذا-
علىوالبيئيةوالثقافيةبيةوالنقاواالجتماعيةاالقتصاديةالحقوق تكفلالتيوالتشريعاتوالسياساتوالتدابيراآللياتتوفيرفي

.الريفيةالمرأةبتمكيناالهتماممنمزيدإيالءإلىإضافةوالرجال،النساءبينوالمساواةالفرصتكافؤأساس

20163فبراير 13-دور المرأة في التنمية الريفية المستدامة

مقدمة



بالعالمالوضع الحالي للمرأة وفقًا لمؤشرات قياس األداء ومقارنة �
.الجنسيبينالفجوةمؤشرفيالدوليالترتيبفيدولة142من129المركزمصرتحتل—
يصلبينماالحضرية،المدنفي٪25بنحومقارنة٪30إلىليصلالريفيةالمدنفياإلناثبينالبطالةمعدليرتفع—

.التواليعلىوالريفالحضرفي٪7.9و٪8.8إلىالذكوربينالبطالةمعدل

20164فبراير 13-دور المرأة في التنمية الريفية المستدامة

الوضع الحالي للمرأة

االتحاد مصرالمؤشر
األوروبي

أمريكا 
الشمالية

الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

شرق آسيا 
والمحيط الهادئ

القدرات
االقتصادية

22.845.64621.243.5(٪)العملقوةفيالمرأةمشاركةنسبة

٪)إناثللمخاطر،المعرضةالعمالة
-35.4-40.910(اإلناثعمالةمن

حصة المرأة من العمالة باألجر في 
--18.64847.9القطاعات غير الزراعية

7.229.3-20-(٪)ثإناُيرأسهاالتيالشركاتنسبة

القدرات 
االجتماعية

850390590820019000عدد وفيات األمهات

ي نسبة القيد ف
(  إناث)التعليم 

(٪)

113.4103.797.6107.3115.9التعليم األساسي

87.8111.995.477.187.1التعليم الثانوي 

30.973.799.936.634.7التعليم العالي

القدرات 
السياسية

اء في نسبة المقاعد التي تشغلها النس
25.720.813.118.2*2(٪)البرلمانات الوطنية  

2015سيدة في برلمان 63عدد السيدات  إلى وصل * 
World Bank, World Development Indicator, latest data available: مصدر البيانات



االتفاقيات الدولية للحفاظ على حقوق المرأة�

العامةالجمعيةقبلمن1979ديسمبر18فياعتمادهاتم"المرأةضدالتمييزأشكالجميععلىلقضاءا"تفاقيةا—
بتحقيقعجيلللتمؤقتةخاصةتدابيرباتخاذوتوصي،التمييزتحرموطنيةتشريعاتسنإلىوتدعوالمتحدةلألمم

إدامةإلىتؤديتيالوالثقافيةاالجتماعيةاألنماطتعديلتستهدفخطواتوباتخاذ،والمرأةالرجلبينالحقيقيةالمساواة
.التمييزهذا

"اسطنبولاتفاقية"بـالمعروفة،"المنزليوالعنفالمرأةضدالعنفومكافحةمنع"اتفاقية—
لمكافحةمحددةبيرتداعليهاالموقعةالدولوتلتزمالنساءضدالعنفمعللتعاملتحديدا  مخصصةأوروبيةاتفاقيةأول

التناسليةاءاألعضتشويهأوالقسري والزواجالمنزليوالعنفالجنسيالتحرشمثلالمرأةضدالعنفأشكالجميع
.لإلناث

20165فبراير 13-دور المرأة في التنمية الريفية المستدامة

(2)الوضع الحالي للمرأة 



التقدم الذي أحرزته مصر بالنسبة للمرأة: األهداف اإلنمائية لأللفية�
أهدافهاضمنحددتوكذلك،التعليموالصحةتوفير،الفقرمنللحدالمتحدةاالمممنظمةوضعتهاعالميةأهدافثمانيةوهى

المؤشراتعلىالهدفهذاقياسواعتمد.(تحديداالثالثالهدف)المرأةوتمكينالجنسينبينالمساواةتعزيزمباشربشكل
:التالية

20166فبراير 13-دور المرأة في التنمية الريفية المستدامة

دور المرأة في إطار األهداف األممية 

مدى التقدمالمؤشر

يفالبنينإلىالبناتنسبة
والثانوي االبتدائيالتعليم

القوميالمستوى لىعالبنينإلىالتعليمفيالمقيداتالبناتنسبةارتفعتحيث.تحققت
االبتدائيالمرحلتينفي107.4٪،102.3نحوإلى2014/2013عامخالل

على1990عامخالل٪73.6٪،79.7قدرهانسبةمقابلالترتيبعلىوالثانوي 
.التوالي

ذاتالوظائفمنالنساءحصة
الزراعيغيرالقطاعفياألجر

القطاعفيبأجريعملنالالتيالنساءنسبةأنإلىاإلحصاءاتتشيرحيث.تتحققلم
من٪19.2نحوبلغتالقوميالمستوى على2013/2012عامخاللالزراعيغير

.بأجرالعاملينإجمالي

تشغلهاالتيالمقاعدنسبة
يةالوطنالبرلماناتفيالنساء

فيمااألعضاءإجماليمن٪3الشعبمجلسفيالسيداتنسبةتتعدىلم.تتحققلم
وبالرغم.2012عامالشعببمجلسسيدة11عنالنساءعضويةتزدولم.2010قبل
2015برلمانفيسيدة63إلىوصلالسيداتعددأنبالذكرالجديرفمنذلكمن



المتوقعالنهائيوالموعد2016ينايرمنللتطبيققابلةتصبحوسوفهدف17منالمستدامةاإلنمائيةاألهدافتتكون �
.2030هوSDGsلتحقيق

العامةللجمعيةالسبعينالدورةخالل2030حتى2015بعدالمستدامةالتنميةألهدافتبنيهاعنمصرأعلنتوقد�
.2015سبتمبر27-25منالفترةفيُأقامتالتيالمتحدةلألمم

.المرأةوتمكينالجنسينبينالمساواةتعزيزعلىتحديدا  الخامسالهدفويركز�

20167فبراير 13-دور المرأة في التنمية الريفية المستدامة

2015ما بعد : األمميةدور المرأة في إطار األهداف 

المؤشرالهدف الخامس

تحقيق المساواة بين »
اء الجنسين وتمكين كل النس

«والفتيات

.الجنسينبينالفجوةمؤشرفيالدوليالترتيب•
.للمرأةوالمدنيةالسياسيةالمشاركةنسبة•
.بهمخاصدخلبدون النساءنسبة•
.الشركاتإدارةمجالسفيالنساءنسبة•
االقتصاديالنشاطحسباألجور،فيالجنسينبينالفجوة•
المواردو والممتلكات،األراضيملكيةحقوق علىالحاصلينالنساءمننسبة•

الطبيعية
واألطفالاءالنسضدالجنسنوععلىالقائموالعنفالجنسيالعنفحاالتنسبة•

بالسجنعليهوحكمفيهاالتحقيقيتمالتي
يفالجنسيأوالجسديللعنفتعرضواالذين(49-15)والنساءالفتياتنسبة•

الماضيةشهرا12ال
الجنسحسبأجربدون العملفييقضيهاالتيالساعاتعددمتوسط•



2030رؤية مصر : نبذة عن استراتيجية التنمية المستدامة�

بالنسبةدولة30أفضلمنمصرتصبحأنإلىتهدفرئيسيةمحاور10منالمستدامةالتنميةاستراتيجيةتتكون -
وجودةالبشريةوالتنميةاألسواق،وتنافسيةالفساد،لمكافحةوبالنسبةاإلجمالي،المحليبالناتجمقاساالقتصادلحجم
.2030عامبحلولالحياة

والقطاعلمدنياالمجتمعاالستراتيجيةإعدادمراحلمناألولىالمراحلقادحيثتشاركيةبمنهجيةاالستراتيجيةإعدادتم-
.العامةاتوالهيئالوزاراتكافةمعبالتعاون أيضا ،هاما  دورا  والدوليةاإلقليميةالتنميةمنظماتولعبتالخاص،

التنميةجهودخاللهمنتتكاملالذيالعاماإلطارتمثل2030عامحتىللدولةعامةرؤيةصياغةاالستراتيجيةاستهدفت-
.الجهودهذهمحورالمصري اإلنسانويجعل

والطاقةاالقتصاديةللتنميةمحاور4ويشمل)االقتصاديالبعد:الثالثباألبعادالمستدامةالتنميةمفهوماالستراتيجيةتتبنى-
االجتماعيةةالعدالمحاورويشمل)االجتماعيوالبعد،(العلميوالبحثوالمعرفةواالبتكارالمؤسساتوكفاءةوالشفافية
الخارجيةالسياسةإلىافةباإلض،(العمرانيةوالتنميةالبيئةيشملالذي)البيئيوالبعد،(والثقافةوالصحةوالتدريبوالتعليو
.الداخليةوالسياسةالقوميواألمن

دافاألهقياسومؤشراتاالستراتيجية،األهدافمنومجموعةعامةغايةصياغةتمالمحاور،منمحورلكلبالنسبة-
.والمشروعاتوالبرامج

20168فبراير 13-دور المرأة في التنمية الريفية المستدامة

2030رؤية مصر : وضع المرأة في استراتيجية التنمية المستدامة



2030رؤية مصر : نبذة عن استراتيجية التنمية المستدامة�

:رأسهاعلىاألمورمنمجموعةصياغتهافياالستراتيجيةراعت-

.االجتماعيللنوعحساسةتكون أن-

.باإلعاقةالمرتبطةالجوانباالعتبارفيتأخذأن-

التنميةجيةاستراتيأهدافتتوافقحيثالوطنية،األهدافوبيناألمميةالتنمويةاألهدافبينالتامالتنسيق-
االستراتيجيةتساهمبحيثعامبشكلSDGs))المستدامةاإلنمائيةاألهدافمع2030مصررؤية:المستدامة

ماهناك،األداءقياسمؤشراتمستوى وعلى.مصرفيالمستدامةاإلنمائيةاألمميةاألهدافتحقيقفيالوطنية
يساعدو.(المتحدةلألممالمستدامةالتنميةألهدافمقترحمؤشر150إجماليمن)مشتركمؤشر50منيقرب

.عالميا  والمتابعةالمقارنةسهولةعلىالمستخدمةالمؤشراتفيالتوحيد

.قطاعيةاستراتيجيةليستاالستراتيجية-

برامجلتمويلالمطلوبةالموازناتحولمبدءيوتصوركمية،ومستهدفاتمحدد،زمنيإطاراالستراتيجيةتتضمن-
.االستراتيجية

20169فبراير 13-دور المرأة في التنمية الريفية المستدامة

2030رؤية مصر : وضع المرأة في استراتيجية التنمية المستدامة



بالمرأةاألهداف والمؤشرات الخاصة : استراتيجية التنمية المستدامة�

201610فبراير 13-دور المرأة في التنمية الريفية المستدامة

(2)2030مصر رؤية : وضع المرأة في استراتيجية التنمية المستدامة

الوضع *المؤشرالهدفالمحور
الحالي

هدف 
2030

ئي تحقيق نمو احتوااديةالتنمية االقتص
ومستدام

135(٪)البطالةمعدل•
22.835(٪)العملقوةفيالمرأةمشاركةنسبة•
26.315(٪)ميالقو الفقرلمقياسوفقا  الفقراءنسبة•
صفر4.4(٪)امدقعالفقرلمقياسوفقا  الفقراءنسبة•
3.52.4(٪)الكليالخصوبةمعدل•

مستحدثتصاداالقفيالرسميغيرالقطاعمساهمةنسبة•

وزيع الجغرافيكافة المؤشرات يتم قياسها حسب النوع وفئات العمر ومستويات التعليم ووفقاً للت*



بالمرأةاألهداف والمؤشرات الخاصة : استراتيجية التنمية المستدامة�

201611فبراير 13-دور المرأة في التنمية الريفية المستدامة

(3)2030مصر رؤية : وضع المرأة في استراتيجية التنمية المستدامة

الوضع المؤشرالهدفالمحور
الحالي

هدف 
2030

ي تحقيق المساواة فةالعدالة االجتماعي
الحقوق والفرص

12960لجنسينابينالفجوةمؤشرفيالدوليالترتيب•

26.30(٪)الفقرخطتحتالمعيلةالمرأةنسبة•

مستحدثةللمرأ والمدنيةالسياسيةالمشاركةنسبة•

صحة النهوض بالصحة
في إطارلمواطنينا

من العدالة 
واإلنصاف

51.831(٪)معدل وفيات األمهات •



بالمرأةاألهداف والمؤشرات الخاصة : استراتيجية التنمية المستدامة�

201612فبراير 13-دور المرأة في التنمية الريفية المستدامة

(4)2030مصر رؤية : وضع المرأة في استراتيجية التنمية المستدامة

الوضع المؤشرالهدفالمحور
الحالي

هدف 
2030

التعليم 
والتدريب

م إتاحة التعلي
للجميع دون 

تميز
61(  ٪)نسبة التسرب من إجمالي الملتحقين بالتعليم •

4235متوسط عدد الطالب في الفصل•

عدد المدارس المجهزة لرعاية الموهبين والمتفوقين•
رياضيا  •
أكاديميا  •

65
3

75
12

وزيع الجغرافيكافة المؤشرات يتم قياسها حسب النوع وفئات العمر ومستويات التعليم ووفقاً للت*



المرأة في المجتمع المصري تحديات تمكين �

201613فبراير 13-دور المرأة في التنمية الريفية المستدامة

(5)2030رؤية مصر : وضع المرأة في استراتيجية التنمية المستدامة

أهم التحديات

علىلببالسيؤثرممالديهنالصحيالوعيتراجعإلىذلكيؤديلصعيدتواضع معدالت تعليم الفتيات خاصة في ا
.أطفالهنوصحةتغذية

بينلبطالةامعدلبلغفقدالجنسين،بينالبطالةمعدالتتتفاوتارتفاع معدل البطالة بين اإلناث
٪24.1مقابل2015عاميونيوشهربنهاية٪9.3نحوالذكور
فيعملالسوق فيالمرأةمساهمةوتستمر.الفترةذاتعنلإلناث

العملظروفصعوبةبسببالسكانية،الزياداترغماالنخفاض
.بهالعملساعاتعددوارتفاعالخاصبالقطاع

وق زيادة مشكلة التمييز بين الجنسين في س
العمل

نظرا  ا  نسبيمنخفضةأجورعلىفقطالعاملةالمرأةتحصلفال
منقلأأجورعلىتحصلإنهابلالرسمي،غيربالقطاعلعملها

.سميالر غيربالقطاعالرجلالعاملعليهايحصلالتياألجور

أة ضعف مؤسسية جهود تمكين الشباب والمر 
والفئات المهمشة

شكلبالمهمشةوالفئاتوالمرأةالشبابتمكينعدميؤديحيث
سبيلفيبذلتُ التيالجهودفعاليةمنالتقليلفيوممنهجمؤسسي

.االجتماعيةالعدالةتحقيق



المرأة في المجتمع المصري أهم برامج تمكين �

201614فبراير 13-دور المرأة في التنمية الريفية المستدامة

(6)2030رؤية مصر : وضع المرأة في استراتيجية التنمية المستدامة

وصف البرنامجأهم البرامج المقترحة

بابالشلكافةالالئقالعملفرصتعزيزإلىالبرنامجيهدفبرنامج العمل الالئق
محافظاتكافةفيواإلناثاإلعاقةذوى الشبابخاصة  

خاللئقالالالعملفرصتوفيرعلىالبرنامجويعمل.الجمهورية
.القادمةسنواتالخمس

علقة مراجعة وتطوير التشريعات والقوانين المت
معيبتحقيق العدالة االجتماعية واالندماج المجت

بالعدالةمتعلقةالوالقوانينالتشريعاتتطويرالبرنامجهذايستهدف
لتنموي االمجتمعيالعمللتحفيزالمجتمعيواالندماجاالجتماعية

واالجتماعيةالنوعيةالفجواتمنيقلصالذي

عملالخاللمنالمجتمعياالندماجتحقيقإلىالبرنامجيهدفيليةوالجتقليص الفجوات المجتمعية والنوعية 
اإلخاللدون والجيليةوالنوعيةالمجتمعيةالفجواتتقليصعلى

.الفرصبتكافؤ

برامج ومشروعات لتحويل القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي



المرأة في المجتمع المصري أهم برامج تمكين �

201615فبراير 13-دور المرأة في التنمية الريفية المستدامة

(4)2030رؤية مصر : وضع المرأة في استراتيجية التنمية المستدامة

وصف البرنامجأهم البرامج المقترحة

التجمعات الصناعية المتخصصة للصناعات
الصغيرة والمتوسطة

لدعمي تنمو كحلالجمهوريةمستوى علىصناعيةتجمعاتإنشاء
غيرةوالصناحيةمنالكبيرةالمصانعبينالصناعيالتكامل

ناعيةالصالقيمةرفعفيوالمساهمةأخرى ناحيةمنوالمتوسطة
وربطقةاإلعاوذوي والشبابللمرأةالعملفرصوتوفيرالمضافة

والتجارةواإلنتاجالقيمةبسالسلوالمتوسطةالصغيرةالمشروعات
.األخضراالقتصادمشروعاتمنمجموعةوتنمية

مودعالزراعيةالصناعاتفيالتوسعإلىالبرنامجهذايهدفتجمعات للصناعات الزراعيةإنشاء
الصناعاتمراكزتمكينخاللمنالقطاعهذامنالصادرات
هدفيكما.الصناعاتهذهإلقامةالمالئمةالبيئةوتهيئةالزراعية

–يالصناعوالقطاعالزراعيالقطاعبينالتكاملتحقيقإلى
نعالزراعيةوالمحاصيلالريمياهفيالمضافةالقيمةورفع
القيمةوزيادةوالمصانعالمزارعبنعالقةإيجادطريق

هذاويعد.2020عامبحلولالزراعيةللمنتجاتاالقتصادية
لعمفرصيوفرأنالمتوقعومن.عاليةتكلفةذوالبرنامج
.الريفيةوللمرأةللشباب



المرأة في المجتمع المصري أهم برامج تمكين �

201616فبراير 13-دور المرأة في التنمية الريفية المستدامة

(4)2030رؤية مصر : وضع المرأة في استراتيجية التنمية المستدامة

وصف البرنامجأهم البرامج المقترحة

الزراعية ودعم التصنيع الزراعيزيادة الرقعة

فياتاالستثماروتشجيعالزراعية،الرقعةمساحةزيادةعلىالعمل
صناعاتوالالريفيةالصناعاتتشجيعوالزراعي،التصنيعمجاالت

الزراعيغرالريفيالقطاعأنحيثالريفي،القطاعفيالتصديرية
أهمومنالحاضر،الوقتفيالواعدةالقطاعاتأهممنهو

.المرأةوخاصةالدخللمحدوديالعملفرصإليجادالقطاعات

نقاط تجميع ومرافق تخزين للسلع إنشاء
االستراتيجية

ةالزراعيالمحاصيللتجميعشبكةبناءإلىالمبادرةهذهتهدف
بهدفة،الجمهوريأنحاءجميعتغطياستراتيجيةمواقعفيوتخزينها

النقلعنالناتجةالفواقدوخفضلألسواقالمزارعينوصولتعزيز
يوذووالمرأةللشبابعملفرصالمشروعهذاويوفروالتخزين

.اإلعاقة

تأسيس مشروعات صغيرة في مجال المنافذ 
والخدمات التسويقية المتنقلة

يحتاجوال.سياراتعلىالمتنقلةالتسويقيةوالمنافذالخدماتتطوير
يخفضممامحالتصورةفيثابتةإنشاءاتإلىالمشروعهذا

معالمطلوببحالرهامشوبالتاليالتشغيلوتكلفةاالستثماريةالتكلفة
تماداالعمعإليهااالحتياجأماكنفيوتوافرهاالخدمةتقديمسهولة

وفروي"واحدوسيطخاللمنالمستهلكإلىالمنتجمن"أسلوبعلى
.والمرأةللشبابكثيرةعملفرصالمشروعهذا



المرأة في المجتمع المصري أهم برامج تمكين �

201617فبراير 13-دور المرأة في التنمية الريفية المستدامة

(4)2030رؤية مصر : وضع المرأة في استراتيجية التنمية المستدامة

وصف البرنامجأهم البرامج المقترحة
تحويل مصر إلى محور رقمي 

عالمي
االستفادة من مختلف األصول الوطنية لوضع مصر كمركز رقمي 

ت عالمي، مع التركيز عى ثالثة مجاالت تعظم االستفادة من الكابال
البحرية، وخدمة مشروع تنمية قناة السويس، واالستفادة من وادي 

الفريد، يهدف المشروع إلى استثمار موقع مصر الجغرافي. التكنولوجيا
نا الثانية ما يمكن/تيرا بيت8كابل بحري بإجمالي سعة 18والذي يمر به 

ذات من تعزيز االستفادة من مرور الكابالت وإضافة العديد من الخدمات
رقمية القيمة المضافة لتصبح مصرمركًزاعالميًا لتقديم الخدمات ال

قنيات وخدمات االنترنت، باإلضافة إلى تنمية الصناعات القائمة عى ت
مركز االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بشكل عام للمنافسة وتحسن

مصر في تقديم خدمات التعهيد عى المستوى الدولي بشكل خاص
دة كا يهدف المشروع لخلق فرص عمل جدي. والخدمة الرقمية بشكل عام

ة خاصةً للشباب والمرأة وذوي اإلعاقة وتعزيز التنمية االقتصادي
.واالجتماعية تحقيقًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة



201618فبراير 13-دور المرأة في التنمية الريفية المستدامة

شكرًا لحسن استماعكم


