
المرأة المصرية والحكم المحلي 

2030في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 

شيماء نعيم 

المجلس القومي للمرأة –المديرة العامة لالدارة العامة لسياسات التخطيط 



سنوات فارقة فى حياة المرأة المصرية
في الحكم المحلي

في تنظيمات اإلتحاد القومي من خالل اللجان 1957اشتركت المرأة بدءا من عام -

ى إطار الثالثية لألحياء والشياخات ولجنة المحافظة، كما تشكلت لجنة نسائية ف

.اإلتحاد القومي للتخطيط للنشاط النسائي
.حصول المرأة علي حق االنتخاب والترشح لدخول البرلمان : 1956عام -

.تعيين أول إمرأة فى منصب شيخ البلد: 1998عام -

.تعيين أول إمرأة منصب رئيس قرية: 2007عام -

رئيس مجلس/ سكرتير عام محافظ )تعيين أول إمرأة فى منصب : 2008عام -

(.عمده قرية / مدينة 

.سيدات نواب محافظين ( 3)تعيين عدد : 2015عام -

رئيسه حي،                                 ( 1)سيدات رئيسه مركز ، و( 7)تعيين عدد : 2017عام -

.رئيسه مدينة( 1)و

.لمنصب محافظ إمرأة تعيين أول : 2017عام -



المجلس القومي للمرأة يعتبر اآللية الوطنية لدعم وتنمية المرأة 

المصرية وهو جهة يتبع رئيس الجمهورية، تم انشاؤه بقرار 

، ومن أهم اختصاصاته وضع مشروع خطة 2000جمهوري عام 

قومية للنهوض بالمرأة المصرية وحل المشكالت التي تواجهها ، 

وعلي أجهزة الدولة تزويد المجلس ولجانه بما يطلبه من بيانات 

.واحصاءات تتصل باختصاصها
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دور اجمللس القومي للمرأة



املبادئ احلاكمة لعمل اجمللس
ترسيخ االعتراف واإلقرار بالقيمة الجوهرية إلى يسعى المجلس 

لحقوق المرأة المصرية كما يكفلها الدستور وعلى تفعيل وضمان اتاحة 

على أرض الواقعالحقوق هذه وحماية واحترام 

العدالة 
االجتماعية

تكافؤالفرص
المساواة

وعدم التمييز

التمكينالحماية

ليةالتاالمبادئمراعيا  



استراتيجية المرأة المصرية

2030للتنمية المستدامة 
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تمكين المرأة

التمكين الثقـــــــافـــــــــــــى



2030نقاط تالقي بين استراتيجية تمكين املرأة املصرية  

و أهداف التنمية املستدامة

التمكين 

االقتصادى

يالتمكين االجتماع

يالتمكين السياس

الحماية
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2030نقاط التالقي بين استراتيجية تمكين املرأة املصرية  

2030رؤية مصر .... و استراتيجية التنمية املستدامة

البعد البيئىالبعد االجتماعيالبعد االقتصادي

التنمية 

االقتصادية
الطاقة 

ار المعرفة واالبتك

والبحث العلمي

ة الشفافية وكفاء

المؤسسات

العدالة 

االحتماعية 
الصحة 

التعليم 

والتدريب
البيئةالثقافة

التنمية 

العمرانية

التمكين االقتصادى

التمكين االجتماعي

التمكين السياسي

الحماية
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نموذج لمحور من محاور استراتيجية

2030تمكين المرأة المصرية 

في محور التمكين السياسي



لتنفيذيةالتوسع في تقلد المرأة للمناصب القيادية في السلطة ا

ة أهداف التنمينوع التدخلالسياسات والبرامج
المستدامة

رأة رفع ثقة المجتمع المصري في إمكانيات وكفاءة الم
ن خالل المصرية وقدرتها على تولي المناصب المختلفة م
ريات والتي تغيير الثقافة الحاكمة لمدركات المصريين والمص

لى تعلي من قدرات الرجل على حساب المرأة، باإلضافة إ
تسليط الضوء على نماذج المرأة الناجحة في مصر 

.باعتبارها أمثلة تحتذى

ةثقافة وتوعي
5إجراءات

ضع تحفيز تولي السيدات لمنصب المحافظ، من خالل و 
صب برامج الختيار قيادات طبيعية تصلح لتولي المن

.وتدريبهن على القيام بمهام هذا المنصب
إجراءات
5تدريب

صحيح تجديد الخطاب الديني، ونشر التفسير الشرعي ال
ة لها إلى لقضية والية المرأة والتي أدت التفسيرات المغلوط

.تحجيم تولي المرأة للمناصب المختلفة
5ةثقافة وتوعي



وطني تحفيز التمثيل النيابي المتوازن على المستوى ال

والمحلي

ة أهداف التنمينوع التدخلالسياسات والبرامج
المستدامة

عية من توظيف المجتمع المدني في تحديد القيادات الطبي
المحلية النساء لتدريبهم على تمثيل الشعب في المجالس

.والبرلمان
قوانين

إجراءات
5
10

ساعدهم وضع برامج لمساندة المرشحات للبرلمان بصورة ت
.على كسب ثقة الناخبين

تدريب
ةثقافة وتوعي

5
10

خالل مساندة النائبات في ممارسة عملهن في البرلمان من
عل تزويدهن بالمعارف والمعلومات والخبرات التي تج

.مشاركتهن في التشريع والمراقبة أكثر فاعلية
تدريب

ةثقافة وتوعي
5
10

سياسيةالالمشاركةعلىتشجعمدنيةتعليميةمناهجوضع
منمناهجالهذهتدريسبدأيأنعلىأنواعهابكافةالرسمية
.الدراسةمناألولىالسنوات

5إجراءات



التمكين السياسي

2030المستهدف في القيمة الحاليةالمؤشر

نسبة اإلناث من إجمالي المشاركين  في 
االنتخابات 

44%50%

%35%15نسبة تمثيل المرأة في البرلمان
%35%25نسبة تمثيل المرأة في المجالس المحلية

%25%0.5نسبة اإلناث في المناصب القضائية

%17%5العامةنسبة اإلناث في المناصب 

%27%19نسبة االناث فى االدارة العليا
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مؤسسات 

حكومية

مؤسسات 

غير حكومية

االتحادات 

والنقابات

المجتمع 

المدني

البنوك الوطنية 

والخاصة

منظمات 

دولية

مؤسسات 

اعالمية

القطاع 

الخاص

المجالس 

القومية

الجهاز االحصائي 

الوطني

المراكز البحثية البرلمان

والجمعات
أعضاء المجلس 

القومي للمرأة 

وفروعه 

بالمحافظات



طمنهاجيات العمل الفني واالدوات المنهجية للتخطي

المتابعة 
المؤشرات والتقييم

واالحصاءات 
المصنفة 

الموازنات 

المستجيبة 
للنوع 15



رية اإلطار المؤسسي لمتابعة استراتيجية تمكين المرأة المص
2030

االستراتيجيةذتنفيمنالتأكدعلىيعملقويمؤسسيإطاروجوداالستراتيجيةتنفيذيتطلب

.االستراتيجيةأهدافلتحقيقتبنيهاسيتمالتيوالبرامجالسياساتوتقييم

شركاءالبينتنسيقيبدورللمرأةالقوميالمجلسيضطلع:للمرأةالقوميالمجلس❖

االستراتيجيةذتنفيوتقييمبمتابعةالمجلسيقومكمااالستراتيجية،تنفيذبهمالمنوط

.[المصريةالمرأةمرصد]

لوزراءاوعضويةالوزراءرئيسبرئاسةوزاريةلجنةتشكيل:الدائمةالوزاريةاللجنة❖

كلللجنةاهذهوتجتمعللمرأة،القوميوالمجلساالستراتيجية،أهدافتنفيذبهمالمنوط

.االستراتيجيةتنفيذفيالتقدملبحثشهورثالثة

تنفيذهودجلمتابعةالمحافظينلمجلسسنويربعاجتماعتخصيص:المحافظينمجلس❖

.االستراتيجية



المؤشرات الداعمة لتمكين المرأة / نشأة االحصاءات 

المصرية بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة 

والجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء 
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UNللمرأةاالنمائىالمتحدةاألممصندوققام2003عام▪ Womenلدعممشروعبتنفيذ

الجهازيعدهاالتىالبياناتجميعصداروإاالجتماعىالنوعبأهميةالوعىإلثارةالجهاز

صدترومؤشراتدقيقةاحصاءاتعليتستندخططعدادإوبالتالى،النوعحسبمصنفه

فىحدثالذىالتحسنمدىوأيضا،المرأةوضعفىالمنشودالتقدممدىوتحددالواقع

.المجاالتجميعفىوالتطويرالتغييرأدواتمنكأداةاإلحصائيةالبياناتاستخدام

تعاونبال“االجتماعيللنوعوفقاالمصنفةاالحصاءات”بعنوانكتابإصدارتم2003عام▪

.واالحصاءالعامةالتعبئةجهازللمرأةالقوميالمجلسبين

االممومنظمةواليونسيفللمرأةالقوميالمجلسمعبالتعاونالجهازقام2015مارس▪

.يةشمولأكثرلتكونللنوعوفقاالمصنفةالبياناتقاعدةتطويرفيللمرأةالمتحدة
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معوقات مشاركة المرأة فى الحكم المحلي/ عناصر 

19

تركز الموارد فى محافظات 

دون االخري

يةالمناصب القيادية المحل
الرقم / بطاقات الهوية

القومي
الدورات التأهيلية 

للمرشحات

ي الوعي باحتياجات الواقع المحل

نسب مخصصة / كوتا 

للمرأة
الثقافة المجتمعية 

االعالم والنظرة النمطيه

كوادر مؤهلة ومتخصصة الدالئل التدريبية
ثقة المرأة فى قدراتها

عدم وجود سيدات سبق العمل 

لهن كوزيرة للتنمية المحلية  

االمية

ات البيان/ الدراسات / نقص االبحاث 

فى مجال المرأة والحكم المحلي

نقص المعرفة باالطر 

حليةالتشريعية والسياسات الم
عدم الوعي بالطبيعة 

الديموجرافية للسكان



الجوانب الداعمة لمشاركة المراة المصرية فى الحكم المحلي

تدامة استراتيجية التنمية المس

2030رؤية مصر ... 

2014دستور مصر 

استراتيجية تمكين المرأة 

2030المصرية 

2017عام المرأة المصرية 

أهداف التنمية المستدامة 

2030

تعيين قيادات علي المستوي 

المحلي

ل وحدة دعم المرأة سياسياً داخ

المجلس القومي للمرأة

االرداة السياسية 

فريق عمل يصل الي المناطق 

النائية واالكثر فقرا

خل لجنة المشاركة السياسية دا

المجلس القومي للمرأة



دور وحدة دعم المرأة سياسياً داخل المجلس القومي للمرأة 

.لقاءات وندوات لرفع الوعي بأهمية المشاركة السياسية للمرأةعمل •

.إعداد حمالت إعالمية داعمة للسيدات كمرشحات في المجالس المنتخبة•

ية ممارستهن عمل برنامج رفع قدرات للسيدات الفائزات في االنتخابات لتوعيتهن بكيف•

اعد لدورهن التشريعي والرقابي وكذلك السيدات الراغبات في الترشح على المق

.المنتخبة

ت من النساء، التنسيق مع وسائل اإلعالم المختلفة لتوفير تغطية إعالمية أوسع للمرشحا•

.مما يمكنهن من عرض برامجهن االنتخابية

الت إقامة قنوات اتصال باألحزاب السياسية لدعم دور المرأة داخل األحزاب وحل المشك•

.التي تواجهها



الحلول المقترحة

توعية للجنسين عن االنتخاب 

المحلي 

المركزية الخطط والموازنات

تخصيص الموازنات

قانون االدارة المحلية 

ماداة اعالمية داعمة للمرأة 

تصل الفقر القري، وابراز 

النماذج الناجحة

حلياً برامج تأهيلية للمنتخبات م

ة بالشراكة بين الجهات المعني

والجمعيات االهلية

تكرة مواجهة العوائق الثقافية بأساليب مب

وتحفيزية

فية التركيز علي المناطق الري

والعشوائية  

برامج متخصصة لرفع 

مهارات المرشحات وكسب 

الثقة في قدراتهن

مبادرات لدعم الالمركزية مع الجهات 

المانحه

دعم البنية المعلوماتية فى مجال 

الالمركزية

حصول كل امراة علي بطاقة 

هوية
/محو االمية 

دعم آليات استمرار التعليم

وضع اطار ومعايير ومنهجية 

مستدامة لدعم المرشحات
بية كوتا لتمثيل المرأة فى المجالس الشع

المحلية

ة مناهج تعليمية تدعم المشارك

المجتمعية

الرائدات/ القيادات الطبيعية 

يل انشاء وحدة مراقبة تضمن التمث

العادل للمرأة فى مؤسسات الحكم

المحلي

إعادة تواجد المرأة فى 

يةالمجالس التنفيذية المحل



املؤشرات اليت ميكن االستعانه هبا فى قياس متكني املرأة
علي املستوي احمللي

.نالمحلية من اجمالي المرشحينسبة االناث المرشحات فى المجالس -

.عدد الدالئل التدريبية المتاحه-

.عدد البرامج التدريبية التي استهدفت المرشحات -

.نسبة مخصصة لتمثيل المرأة فى المجالس الشعبية المحلية-

نسبة البرامج االعالمية الداعمة للمرشحات والمناظرات / عدد-

.التليفزيونية

.رالقيادات الطبيعية المساندة لمرحلة رفع وعي االس/ عدد الرائدات -
كرتير س–سكرتير عام -محافظ) نسبة السيدات فى القيادات المحلية -

–رئيس مدينة-رئيس قرية-مديرى االدارات الفرعية –عام مساعد 
(.عمدة -رئيس حي

المؤشرات الكمية



المؤشرات الكيفية

.مدي وعي المرشحات باالحتياجات المحلية -

.ياسيةمدي وعي المرشحات بالجوانب القانونية والتشريعية واالطر الس-

.مدي تفاعل المرشحات مع المجتمع وتبني القضايا -

.مدي وعي المجتمع باالسلوب االنتخابي للمحليات-

يات مدي توافر المعلومة االليكترونية عن التقسيم االداري للمستو-

.المحلية 

يد كسب التأي)مدي تغير ثقافة المجتمع نحو المرشحات للمحليات -

( .والمناصرة

القيادات / مدي استجابة االسر المستهدفة للمعلومة من الرائدات -

.الطبيعية

.مدي توافق قانون التنمية المحلية مع احتياجات النوع االجتماعي-











الشكرمع 

المجلس القومي للمرأة


