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امللخص
ٌُعد املؼسوع اللومي لخؼوٍس السٍف املصسي الرى ًأحي طمً مبادزة خُاة هسٍمت التي أػللها الظُد
ً
إخخُاحا على مظخوى
السئِع عبد الفخاح الظِس ي لخدظحن مظخوى الحُاة للفئاث املجخمعُت ألاهثر

الدولت خُث ٌظتهدف املؼسوع الخدزل العاحل لخدظحن حودة الحُاة ملواػجي السٍف املصسي وَظعى
املؼسوع لخلدًم خصمت مخياملت مً الخدماث حؼمل زدماث املسافم والبيُت ألاطاطُت،و الخىمُت
الاكخصادًت والاحخماعُت .
وٍخوكف هجاح بسامج الخىمُت وطمان إطخدامتها وكدزة املجخمعاث على مواحهةت الخيحةراث والخةو اع معهةا
ً
ً
عل ةةا مؼ ةةازهت العىص ةةس الدؼ ةةسي وخظ ةةً إع ةةدادا وػبُع ةةت جأهُلة ة  ،وحعخ ةةر امل ةةسأة عىص ةةسا مهم ةةا ف ةةا عملُ ةةت
ً
الخىمُت ،وإذا ما أزٍد لهرا العىصس أن ًىون فعاال فة بةد أن جخةوافس للمةسأة معؼُةاث أطاطةُت جمى هةا مةً
املظاهمت إلاًجابُت فةا خسهةت الخىمُةت وجوحاههةا ،وٍةأحي فةا ملدمةت هةرا املعؼُةاث اللةدزة الاكخصةادًت التة
جظةةعها فةةا موطةةة اللةةوة وٍجعلهةةا كةةادزة علةةى زدمةةت مجخمعهةةا .وحعةةد طُاطةةت الخمىةةحن ألاكخصةةادي للمةةسأة
ػسٍم لللظاء على الفلس .
خُث العدالت الاحخماعُت والخمىحن الاكخصادى للمسأة وحهان لعملت واخدة ومً زم طسوزة العمل على
إًجاد مع ر لخدلُم الخمىحن الاكخصادى لليظاء ع ر الاطخفادة بيافت حواهب الفسص ومداولت الخيلب
على الخددًاث ع رالاطخفادة مً الخيحراث املجخمعُت الحادزت الت تهدف إلى جدلُم العدالت الاحخماعُت
مً ز ٌ مبادزة جىمُت السٍف املصسى.
ومً زم خاولذ الدزاطت الاحابت على عدة حظا الث الخددًاث والفسص الت جلابل السٍفُاث فى طدُل
ً
إكخصادًا بمىؼلت الدزاطت فى ؿل املبادزة السئاطُت لخؼوٍس السٍف املصسى ،وما هى ز ٍت
جمىُ هً
وملترخاث السٍفُاث ملظخلبل مىؼلت الدزاطت فُما ًخعلم باالوؼؼت الاكخصادًت والاحخماعُت
والخعلُمُت
ومً زم جىاولذ الدزاطت عسض بعع املداوز الت مً ػأنها جددًد الوطة الحالى لفسص وجددًاث
جمىحن السٍفُاث إكخصادًا فى ؿل املبادزة السئاطُت لخؼوٍس السٍف املصسى وجلً املداوز ػملذ الخىمُت
همفهوع واصؼ ح ،وجلُُم ملؼسوعاث الخىمُت السٍفُت ،ومفهوع العدالت الاحخماعُت ومسجىصاتها ،ومفهوع
الخمىحن الاكخصادى  ،ومبادزة جىمُت السٍف املصسى
أما فُما ًخعلم باملىهج املظخسدع فى إعداد الدزاطت :حعد هرا الدزاطت مً مجموعت الدزاطاث
الوصفُت وها حعخمد على ػسٍلت املسح إلاحخماعا الجصئي بالعُىت .وجم حمة البُاهاث بامللابلت
الشخصُت للمبدوزاث بئطخسداع إطخمازة إطخدُان جم إعدادها وفلا ألهداف الدزاطت  .وكد جم جددًد
الفسص والخددًاث للخمىحن مً ز ٌ عدة إحخماعاث جمذ ببعع اللسى املسخازة خت جمثل الواكة

املُداوى الحلُلى .وكد جم جؼبُلها بعؼسة كسى بدظعت مساهص بث ر مدافـاث الت جم جؼبُم املسخلت
الاولى بها مً مؼسوع جىمُت كسى السٍف املصسى( خُاة هسٍمت) .
الس ٍت املظخلبلُت للدزاطت  :مؼسوع جىمُت السٍف املصسى مبادزة جدلُم العدالت الاحخماعُت بحن
حمُة أفساد املجخمة حوهسها ٌظعى إلى جدلُم جىمُت مظخدامت عادلت ع ر جوشَة الفسص واملوازد
ً
ً
إخخُاحا وتهمِؼا ،وعلى كمت هسع جلبُت الاخخُاحاث ًأحى
والامياهُاث لجمُة الافساد وزاصت الاهثر
مؼلب جلبُت جمىحن اليظاء السٍفُاث الرى ًؤدى الى جدلُم زفع فى أعداد الظيان مً ز ٌ شٍادة
الوعى والؼموح ع ر العمل ولِع هثرة الاهجاب،ومً زم زفع وظبت املعالحن إكخصادًا وهى مً أهم
املياطب الدًموحسافُت مً ز ٌ جمىحن السٍفُاث إكخصادًا خُث الظعى الى حيحر كدزاث ومهازاث
السٍفُاث كبل شٍادة دزولهً مً ز ٌ العمل ال ئم ،وزفع وظبت البؼالت ،ومً زم زفع وظبت
الفلس واملسوز الى جدلُم الامً اليرائى والصحت والخعلُم الجُد واملظاواة بحن الجيظحن وهى مً أطمى
أهداف الخىمُت املظخدامت  .2030وٍخم ذلً مً ز ٌ فسص مخوافسة بمؼسوع جىمُت السٍف املصسى
حظخسدع لخمىحن اليظاء السٍفُاث إكخصادًا وجددًاث ًمىً الخيلب علاها مً ز ٌ الالُاث املسخلفت
والاوؼؼت املخاخت باملؼسوع.

الخددًاث الت ًمىً الخيلب علاها مً
الفسص الت ًوفسها مؼسوع جىمُت السٍف
املصسى
ز ٌ املؼسوع
الخدىم باالصوٌ الاهخاحُت  /الخددى
الامان الاكخصادى
الثلافى
فسصت عمل الئم
اللظاء على فلس
املهازاث
جوفحر
الوكذ

ز ٍت املجخمة للسٍفُاث  /العىف طد
املسأة  /العمل غحر مدفوع الاحس
فجوة الاحوز بحن الجيظحن
الخبعُت الاكخصادًت  /هلص
املهازاث

وكد جوصلذ الدزاطت لعدة هخائج وجوصُاث ًخم عسطها والخالى:

اهتهذ الدزاطت الى مجموعت مً الخوصُاث مً ػأنها الاطخفادة مً فسصت املبادزة السئاطُت
مؼسوع جىمُت السٍف املصسى لخدلُم الخمىحن الاكخصادى للسٍفُاث والخيحر الجرزى لخدلُم العدالت
الجىدزٍت والخيلب على بعع الخددًاث العائلت للخمىحن مً ز ٌ الاطخفادة مً الفسص املخاخت أو
املظخلبلُت بال رهامج السئاس

وجلً الفسص مخمثلت فى ( الامان الاكخصادى ع ر بىاء مجزٌ خدًث

مؼسوعاث صيحرة  ،جيافل وهسامت  ،جوفحر الوكذ ،الحصوٌ على عمل الئم ذو مياهت إحخماعُت ،جىمُت
املهازاث ) والخيلب على بعع الخددًاث املخمثلت فى( الخددى الثلافى ،الخمُحز اليرائى ،الخدىم فى
املوازد والاصوٌ الاهخاحُت ،الفجوة فى الاحوز بحن الجيظحن ،هلص مهازاث جىىولوحُا الاجصاالث ،جددى
ز ٍت املجخمة للمسأة السٍفُت ،الخبعُت الاكخصادًت) وٍخم عسطها والخالى:
ً
أوال  :الفسص املخاخت واملظخلبلُت :
الامان الاكخصادى وحؼمل :
 فسصت الامان الاكخصادى ع ر آلُت جوفحر بىاء مجزٌ هسٍم أػازاث(  )%95( )%79( ) %71مً
املبدوزاث جوافسة لحدا ما باللسى موطة الدزاطت بمدافـت املىُا وأطُوغ وطوهاج على
الترجِب وهى حعج حسجُل الاطماء والاهخـاز لححن البدء فى البىاء وهىان بعع املىاشٌ جم
بالفعل بىائها مً ز ٌ دعم بعع املؤطظاث الت حعمل جدذ مؼسوع جؼوٍس السٍف املصسى ،
واطخفاداث م ها  %6مً املبدوزاث  ،فى خحن واهذ زغبت  %53مً املبدوزاث جسٍد الحصوٌ
علُت والاطخفادة مىت ،وهى فسصت جوضح السٍفُاث مدى الاخخُاج الاها والسغبت بها خُث الامان
الاكخصادى أخد معابس الخمىحن مً ز ٌ امخ ن مجزٌ هسٍم واػازاث الى الاطخفادة مً بىاء
مجزٌ هسٍم ع ر جسصُص حرء بت والعمل مً املجزٌ وادزاز دزل لها والطستها ،ومً زم طسوزة
الاطخمساز مً ز ٌ املبادزة السئاطُت ملؼسوع جىمُت السٍف بظسعت العمل على إطخىماٌ بىاء
جلً املىاشٌ النها أخد معابس الخمىحن الاكخصادى للمسأة وذلً للدزتها على خظً إدازة املوزد
الاكخصادى الت جمخلىت خُث
 الخسؼُؽ مً البداًت عىد بىاء املىاشٌ(خُاة هسٍمت) وجسصُص حرء مىت إلمياهُت
أن حعمل املسأة مً دازل املجزٌ وذلً فى إػاز املعاًحر البُئُت بما ًظمً ط مت

ً
افساد الاطسة وصحت املظىً ،وٍخم ذلً وفلا لسغبت املسأة فى جسصُص هرا
الجرء عىد إحساء الحصس لبىاء وجؼوٍس املىاشٌ خُث أوضحذ املبدوزاث بامخ ن
عدة مهازاث مً الصىاعاث اليرائُت او الخُاػت والصىاعاث الخللُدًت مً حسٍد
الىسل وخج الت جمخلً مهازة الصزاعت ًمىً تهئُت بىاء املىاشٌ لصزاعت الاطؼذ
والاطخفادة مً جلً املهازة فى جدلُم الامً اليرائى على املظخوى الاطسى .
 جوفحر املؼسوعاث الصيحرة خُث أوضحذ  %31مً املبدوزاث بأنها مخواحدة فى اللسى
بمدافـت املىُا فى خحن  %100مً املبدوزاث بمدافـخ اطُوغ وطوهاج أػازاث الى عدع
وحودها،وذهسث(  ) %60و(  ) %80و(  )%11مً املبدوزاث بمدافـت املىُا وأطُوغ وطوهاج
على الترجِب زغبتهً بالوصوٌ الى إخدى املؼسوعاث الصيحرة والعمل بها للخمىحن وهى مً أهم
اليظب الاخصائُت الت جوضح مدى الاطخعداد الىفس

والؼيف الولى زؼواث الخمىحن

الاكخصادى ولهرا.
 البد مً جدزل وشازة الخظامً الاحخماعى مً ز ٌ فخذ مىافر للخعسف على
املؼسوعاث الصيحرة املخاخت بخلً اللسى واملساهص مً ز ٌ (كوافل مخىللت
للمؼسوعاث الصيحرة) باللسى لخوطُذ هُفُت الحصوٌ على املؼسوع فالسغبت
باالمخ ن مخواحدة ولىً الاعاكت هى عدع املعسفت بمصادز الخموٍل.
 جوفحر معاغ جيافل وهسامت وكد أػازاث(  )%30و(  )%100و( ) %100مً املبدوزاث بمدافـت
املىُا وأطُوغ وطوهاج بخوافسة والاطخفادة مىت ،فى خحن أوضحذ(  )%41( )%57و()%40
مً املبدوزاث زغبتهً بالوصوٌ الُ وجمىُ هً مً ز لت ع ر الاطخفادة مً املبلغ املالى املددد
ً
ػهسٍا ،ومً زم إطخسدامت فى عملُاث البُة والؼساء الدظُؼت للم بع الهل اللسٍت وهى أخد
زوائص الخمىحن الاكخصادى الاطاطُت ُخظً إدازة املوزد الاكخصادى املخاح خت وأن وان مبلغ
بظُؽ هما ذهسث املبدوزاث .
 ومً زم طسوزة وصوٌ دعم جيافل وهسامت ملظخدلُت ع ر الخلُُم واملخابعت
املظخمسة لىؼوف الاطماء وإطدبعاد مً ال ٌظخدم وإطافت معاًحر حدًدة ل زخُاز.

وهىان فسص مظخلبلُت فى مسخلت إلاوؼاء والاهتهاء م ها كسٍبا حؼيل فسص المياهُت جمىُ ها وجخمثل فى:
فسصت جوفحر الوكذ وحؼمل:


فسصت جوفحر الوكذ واملجهود املظخلبلُت المياهُت الاطخفادة مىت فى العمل وإدزاز الدزل ومً
زم جمىُ هً اكخصادًا وهرا ٌظاهم فى زفة مظخوى معِؼتهً ع ر الظعى هدو جوافس آلُاث
البيُت الخدخُت مً خُث الصسف الصحى وجلوٍت مُاة الؼسب والىهسباء وبىاء املدازض الحدًثت
ً
وجلً الاوؼؼت جلوع بها خالُا مبادزة جؼوٍس السٍف املصسى الان.


ومً زم طسوزة إعداد السٍفُاث لىُفت الاطخفادة مً الوكذ والخسؼُؽ الجُد

للطخفادة مىت فى شٍادة دزل الاطسة ع ر الدوزاث والىدواث املوحهت الاهً.
فسصت الحصوٌ على عمل الئم ذو مياهت احخماعُت وحؼمل:
ً
 فسصت الحصوٌ على عمل الئم مظخلبلُا مً ز ٌ آلُ جوفحر فسصت عمل ذو مياهت
إحخماعُت وكد أوضحذ(  )%56املبدوزاث بمدافـت املىُا بأنها فسصت مخواحدة إلى خدا ما فى
ً
مظخلبلُا مً كبل  %36مً
خحن واهذ هىان زغبت فى الحصوٌ علاها والاطخفادة م ها
املبدوزاث ،و( )%16مً املبدوزاث بمدافـت اطُوغ اػازاث بخواحد وهو ما ٌظخدعى.
 طسوزة كُاع وشازة الصزاعت بمؼسوع جىمُت السٍف املصسى بئوؼاء مجمعاث
صىاعُت شزاعُت باملدافـاث املسخازة خُث حؼتهس بصزاعت مظاخاث هبحرة مً
الخظسواث والفاههت ومً زم فخذ مىافر حدًدة للعمل وبالخالى اللظاء على
البؼالت وجوفحر عمل الئم واملظاهمت فى جدلُم الهدف الثامً مً أهداف
الخىمُت املظخدامت .2030
فسصت جىمُت املهازاث
 وعً فسصت جىمُت املهازاث ع ر آلُت الخدزٍب املنه أػازاث( ) %17و( ) %3مً املبدوزاث أنها
مخوافسة بمجخمة الدزاطت بمدافـت املىُا واطُوغ ،وأوضحذ ()%100مً املبدوزاث
بمدافـت طوهاج عدع الخواحد ،وهىان زغبت مً كبل( )%86و( )%65و()%23مً املبدوزاث

بمدافـاث املىُا واطُوغ وطوهاج بالوصل الاها والالخداق بها ،ومً زم طسوزة مؼازهت
بعع املىـماث الداعمت لخىمُت السٍفُاث.
 مؼازهت مىـمت املسأة العسبُت بجامعت الدوٌ العسبُت خُث حعمُُم
فىسة(أفظل مؼسوع شزاعى ) ٌعود بالىفة املادى واملعىوى للمسأة السٍفُت وَؼمل
الخدزٍب على عدة مهازاث للسٍفُاث دازل املؼسوع الصزاعى مً شزاعت خدًثت
وحظوٍم وجوعُت مجخمعُت ،ومً زم جدلُم الخمىحن الاكخصادى واملظاهمت فى
جدلُم الهدف الثاوى مً اهداف الخىمُت املظخدامت  2030وهو جدلُم الامً
اليرائى.
وعً الخددًاث الت جلابل السٍفُاث لخمىُ هً :
الخددى الثلافى
 وحود الخددى الثلافى ع ر بعع العاداث الت جمىة املسأة مً جىمُت ذاتها ع ر الخدزٍب بلسى
الدزاطت وهو ما أوضحخت( )%81و( )%92و( )%61مً املبدوزاث بيل مً مدافـت املىُا
وأطُوغ وطوهاج بأهت مخواحد بمىؼلت الدزاطت ،وحعسض()%56و()%77و( )%19مً
املبدوزاث لت  .وهو ماٌظخدعى :
 إكامت الىدواث ووزغ العمل مً كبل فسوع املجلع اللومى للمسأة بمدافـاث
الدزاطت بظسوزة حيحر الصوزة الىمؼُت عً وطة املسأة وكدزتها وأنها كادزة على
الخدزٍب والخعلم مً ز ٌ الخعاون مة حمعُاث جىمُت املجخمة املدلى باللسى  ،وجبج
مؼسوع كومى (اجمىُج مً خسفخً)ع ر جوفحر وكذ وميان مىاطب للخدزٍب بمساهص
الؼباب بلسى الدزاطت الت جم ججدًدها بمؼسوع جىمُت السٍف املصسى ،زم إكامت
معسض لعسض مىخجاتهً بعد الخدزٍب وطسد كصص الىجاح خُث حيحر بعع
العاداث ًدخاج الى أفعاٌ مىـوزة على أزض الواكة ولِظذ هدواث هـسٍت.
جددى الخمُحز اليرائى

 وعً الخمُحز اليرائى الاطسى اللائم على بعع العاداث الت جسسخ إعؼاء الىصِب الاه ر مً
اليراء الى الابىاء الرهوز والصوج مخواحدة بيظبت( )%48و( )%76و( )%83بيل مً مدافـت
املىُا وأطُوغ وطوهاج ،وحعسطذ لت()%43و(  )%20و(  .)%37ومً زم طسوزة
 مؼازهت وشازة الصحت مً ز ٌ الوخدة الصحُت بيل كسٍت وجدزٍب عدد مً
الؼباب املخعلم باللسٍت( ب رهامج جدزٍب ملدة عاع ) عً أطساز هلص الخيرًت لليظاء
والفخُاث ،زم بعد ذلً بداًت خملت موطعت مً كبل الؼباب الرى جم جدزٍبت
(مفاجُذ الخيحر وهم الافساد الاهثر زلت باملجخمعاث السٍفُت) لؼسق وافت أبواب اللسٍت
وجوعُتهم .ووطة هرا ال رهامج مً طمً ازخُازاث أداء الخدمت العامت لؼباب
املدافـاث مً الجيظحن
ً
ً
وزصوصا باللسى الاهثر فلسا
 إطخمساز الدعم ل رامج الخيرًت املدزطُت
باملدافـاث
جددى الخدىم باملوازد والاصوٌ الاهخاحُت
 وفُما ًخعلم بخددى الخدىم باملوازد والاصوٌ الاهخاحُت أوضحذ()%80و( )%57و()%78مً
املبدوزاث أن جددى صعوبت إمخ ن الازض الصزاعُت مخواحد بمىؼلت الدزاطت بمدافـت املىُا
واطُوغ وطوهاج على الترجِب ،وأن( )%31و( )%12و(  )%43حعسطً لهرا الخددى ً
فعلُا،
بِىما أػازاث ( )%57و( )%72( )%31مً املبدوزاث بوحود جددى صعوبت إمخ ن علاز ،
وعً إمخ ن مؼسوع أوضحذ(  )%45و( )%19و( )%64مً املبدوزاث بأهت جددى مخواحد
باللسى ،وحعسطذ لت ( ) %42و( )%11و( )%24مً املبدوزاث .وهو ما ٌظخدعى طسوزة
 الخوعُت املجخمعُت الخ

حظتهدف هباز الظً وكادة الساءى بدم السٍفُاث فى

إمخ ن الاصوٌ الاهخاحُت ،دوز الاع ع ودوزة فى اشالت بعع السواطب الثلافُت
بالخعاون مة املىـماث الداعمت لحلوق املسأة
جددى العمل غحر مدفوع الاحس

وعً جددى العمل غحر مدفوع الاحس حؼحر ( )%72و( )%45و( )%65مً املبدوزاث بأهت جددى موحود
بمجخمة الدزاطت وحعسطً لت بيظبت ( )%27و( ) %20و( )%9ولهرا.
 خُىما جخسؼى املهاع الاعماٌ املجزلُت الى مهاع ازسى جخعلم بالحلل والخعامل مة
السٍفُاث على أنها عاملت بدون أحس ولِظذ مالىت فهو ٌؼيل جددى صازر لخمىحن
اليظاء،ومً زم ًجب جىاوٌ الجاهب البدث لهرا الخددى لخوطُدت وإشالت الخفظحراث
امليلوػت خولت ع ر دزاطت كومُت عً العمل غحر مدفوع الاحس للسٍفُاث لخوطُذ
وجيلُل حهودهً فى الحُاة وٍخم ذلً بالخعاون املؼترن بحن عدة حهاث بدثُت.
جددى العىف طد املسأة
 وعً جددى العىف طد املسأة حؼحر  %54مً املبدوزاث بأن العىف الاحخماعى غحر مخواحد
بمجخمة الدزاطت فى خحن أوضحذ  %45بانهً حعسطً لهرا الىوع مً العىف بمدافـت املىُا ،
وهو جىاكع ػدًد بحن الافصاح عً وحود العىف وعً حعسطهً لت هـسا للعاداث وللخوف
مً الاعتراف بوحودة فى خحن اػازاث ( )%80و( ) %76مً املبدوزاث بمدافـت اطُوغ
وطوهاج بخواحدة وحعسطهً ل  ،وعً العىف الصحى أوضحذ(  ) %60و( )%54و()%39مً
املبدوزاث بأهت مخواحد باملجخمة املدُؽ بهً بمدافـت املىُا واطُوغ وطوهاج ،وأن( )%36
و()%48و( )%39مً املبدوزاث حعسطً ل فعلُا ،وعً العىف الاكخصادى اػازث( )%80
و()%70و()%94مً املبدوزاث بأهت مخواحد بلسى الدزاطت ،وفى مجمل جلً الىخائج ًخطح
وحود عىف ممازض طد املسأة إحخماعى وصحى وإكخصادى وهو ٌظخدعى
 جدزل وشازة الثلافت الادازة العامت لثلافت املسأة واملجلع اللومى للمسأة وإوؼاء
طلظلت مً وزغ العمل عً العىف طد املسأة بخسؼُؽ ومدخوى مسخلف وجىفر
بمساهص الؼباب الت جم جؼوٍسها بمؼسوع جىمُت السٍف املصسى،
جددى هلص مهازاث جىىولوحُا الاجصاالث:
 أما فُما ًخعلم بخددى هلص مهازاث جىخولوحُا الاجصاالث أوضحذ ()%95و( )%100مً
املبدوزاث بمدافـت املىُا واطُوغ وطوهاج بأن الخددى مخواحد بلسى الدزاطت مً خُث
عدع الخدزٍب على مهازاث جىىولوحُا الاجصاالث  ،وهو ما ٌظخدعى .



طسوزة حعاون وشازة الصزاعت ووشازة الاجصاالث ،وذلً للطخفادة مً املساهص

الازػادًت على مظخوى الجمهوزٍت بالخعاون مة وشازة الاجصاالث مً ز ٌ اليادز
الخدزٍب والخجهحزاث ومداولت الخيلب على هلص مهازاث جىىولوحُا الاجصاٌ خُث بدء
الاهدؼاز الظسَة ل زػاد السكمى او الالُىترووى وهو أخد وطائل جللُل الفجوة املعسفُت
بحن الجيظحن بلؼاع الصزاعت وأصبذ طسوزة ملحت.
جددى ز ٍت املجخمة للمسأة السٍفُت
 وعً جددى ز ٍت املجخمة للمسأة السٍفُت أوضحذ ( )%75و( )%82و( )%64مً املبدوزاث
بمدافـت املىُا واطُوغ وطوهاج أهت مخواحد بمجخمة الدزاطت مً ز ٌ فىسة عدع كدزة
املسأة على العمل بلؼاع زطمى ،وكد حعسطذ لهرا الخددى ً
فعلُا ( )%40و()%39و( )%3مً
املبدوزاث ،وعً جددى أن املسأة غحر كادزة على إمخ ن مؼسوع أػازاث
()%69و()%88و( )%31مً املبدوزاث بأهت فىس مخوافس بمجخمة الدزاطت  ،أما فُما ًخعلم بأن
املسأة غحر كادزة على الاطخل ٌ الاكخصادى أوضحذ()%89و( )%92و( )%81مً املبدوزاث
بأهت فىس مخواحد باملجخمة وكد حعسطذ لهرا الخددى ( )%24و()%56و( )%26مً املبدوزاث.
وهو ما ٌظخدعى
 طسوزة جدزل وطائل الاع ع امللس ئت واملظموعت واملسئُت بخيحر وحهت الىـس فُما
ًخعلم باليظاء السٍفُاث والاطخعاهت بوشازة الصزاعت املصسٍت ع ر اللىاة الفظائُت
الصزاعُت وبث فىس حدًد .
 مداولت مؼازهت اليظاء فى الاحخماعاث الخاصت بالخؼوزاث الحادزت الان باللسى
ع ر لجان جلص عً املخؼلباث الحلُلُت لهً مً أزض الواكة مً ز ٌ وشازة
الخظامً الاحخماعى ووشازة الصزاعت .
جددى فجوة الاحوز بحن الجيظحن:
 وعً جددى فجوة الاحوز بحن الجيظحن أوضحذ ( )%100و()%16و( )%56مً املبدوزاث بأن
عدع الدظاوى فى الاحس بالعمل الصزاعى واكة مخواحد بلسى الدزاطت بمدافـت املىُا واطُوغ
وطوهاج ،وهو ما ٌظخدعى

 الحفاؾ على خلوق العام ث بأحس فى الازض الصزاعُت بالخعاون مة املسهص
املصسى لحلوق املسأة ومىـمت املسأة العسبُت لخبج كظاًا العام ث بأحس ومداولت
جلىحن الاوطاع الاحخماعُت والاكخصادًت والصحُت املتردًت لهً مً ز ٌ وؼس
الوعى ،وفخذ مىافر للعمل حدًدة ،واللاء الظوء على وطعهً اللاهووى طمً
كاهون العمل.
 طسوزة إوؼاء الخجمعاث الصىاعُت الصزاعُت بمؼسوع جؼوٍس السٍف املصسى
خُث فخذ مىافر حدًدة للعمل ومً زم جدمى خلوق العام ث بها.
جددى الخبعُت الاكخصادًت
وعً جددى الخبعُت الاكخصادًت للمسأة أػازاث(  ) %95بمدافـت املىُا و()%100مً املبدوزاث
بمدافـت اطُوغ وطوهاج بظعف الامياهُاث املادًت للمسأة وانهً ًخعسطً لت ،وعً الاعخماد الىلى
على السحل فُما ًخعلم بالجواهب املادًت أوضحذ  %100مً املبدوزاث بخواحد هرا الخددى بجمخة
الدزاطت و حعسطهً لت .وهو ما ٌظخدعى
ً
كخصادًا مً ز ٌ
 طسوزة جوافس آلُاث حدًدة لدعم جمىحن املسأة السٍفُت إ
إلاطخفادة مً مهازتهً ع ر (إوؼاء مدازض مهىُت للسٍفُاث)بالخعاون بحن وشازة
الصزاعت ووشازة الخظامً الاحخماعى وأطافتها فى املساخل امللبلت ملؼسوع جىمُت
السٍف املصسى ،
 كُاع دًوان عاع املدافـت بسطم زسٍؼت إكخصادًت ملوازد مدافـاث الدزاطت
والت جفُد فى إوؼاء املؼسوعاث الصيحرة وطمان إطخمسازٍتها وهجاخها
وعً ز ٍت وملترخاث السٍفُاث ملظخلبل مىؼلت الدزاطت فُما ًخعلم باالوؼؼت الاكخصادًت والاحخماعُت
والصحُت والخعلُمُت.
حاءاث املسجبت الاولى خُث إكترخذ  %90مً املبدوزاث بمدافـت املىُا الى جوفحر معاغ جيافل وهسامت
ل طس املظخدلت فلؽ ،بِىما أػازاث  %100مً املبدوزاث بمدافـت اطُوغ الى طسوزة وحود مدازض
خدًثت باللسى ،وأوضحذ  %91مً املبدوزاث بمدافـت طوهاج بظسوزة الاطخعاهت باليظاء للعمل فى
املؼازَة الجدًدة.
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