
أطلقت مصر استراتیجیة التنمیة المسـتدامة في عام ٢٠١٥. وتعد استراتیجیة التنمیة المسـتدامة بمثابة إطار عام لكل استراتیجیات التنمیة في مصـر وتسـترشد بقوة بأھداف التنمیة المسـتدامة العالمیة. وتم وضع استراتیجیة التنمیة المسـتدامة من خالل عملیة شمولیة ومتكاملة 
تضم جھات معنیة متعددة من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. كما أنشاءت مصر أیضا وحدة التنمیة المستدامة داخل الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لتكون مسؤولة عن تحدید مؤشرات أھداف التنمیة المستدامة، وتحدید مصـادر البیانات ووحدة القیاس 

ووتیرة جمع البیانات ومستوى تقسیمھا، كلما أمكن.

عالوة على ذلك، في عام ٢٠١٧ أطلق المجلس القومي للمرأة االستراتیجیة الوطنیة لتمكین المرأة والتي تكمل استراتیجیة التنمیة المسـتدامة المصـریة وتتوافق مع أھداف التنمیة المسـتدامة. وتعتمد االستراتیجیة الوطنیة لتمكین المرأة على تحلیل البیانات الحالیة ذات الصــلة 
بوضع المرأة باإلضافة إلى استشــــارات مكثفة مع مجموعات متنوعة لفھم الفجوات الخطیرة وأوجھ عدم المســــاواة التي سیتم عالجھا بموجب كل محور من محاورھا. وتركز المحاور األساسیة لالستراتیجیة على: (أ) قیادة المرأة والمشــــاركة الســـــیاسیة، (ب) التمكین 

االقتصادي، (ج) التمكین االجتماعي، (د) الحمایة.

السیاق الوطني

السكان: ٩٤٬٧٩٨٬٨٢٧

السكان:     ٤٥٬٩٠٧٬٣٠٩ /    ٤٨٬٨٩١٬٥١٨

السن القانوني للزواج: (النساء/الرجال): ١٨/١٨

مؤشر الفجوة بین الجنسین: ١٣٤ من ١٤٤ دولة

الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد: ٣٬٤٧٨ دوالر أمریكي

في عام ٢٠١٥، عاش ٢٧٫٨٪ من الســـكان تحت خطر الفقر القومي(١٫٢٫١) ( مســــح دخل األسر وإنفاقھا 
واستھالكھا لعام ٢٠١٥) كان من بین ھؤالء ٢٣٫٥٪ من النســـــاء في عمر ٢٥ عام وكذا األكبر سنا من ذلك 

عشن في أسر فقیرة.

في عام ٢٠١٤، وصلت نسبة إھدار الطعام بین الصبیة ١٥٫٣٪ تحت سن الخامسة و١٤٫٣٪ بین الفتایات من 
نفس المجموعة العمریة (٢٫٢٫٢). (مسح مصر الدیموغرافي والصحي ٢٠١٤)

بلغ معدل وفیات األمھات ٤٩ لكل ١٠٠ ألف حالة والدة (وزارة الصـــحة لعام ٢٠١٥). وتعد نســــبة حاالت 

الوالدة التي تمت بحضـــور طاقم طبي محترف ٩١٫٥٪ (وزارة الصــــحة لعام ٢٠١٥). ویبلغ معدل وفیات 

األطفال دون سن الخامسة ٤٩ طفل  لكل ١٠٠٠ مولود (وزارة الصحة لعام ٢٠١٥). وتبلغ نسبة السیدات في 

سـن اإلنجاب (١٤-٤٩ عاما) والالتي بحاجة إلى تنظیم لألسـرة وراضـیات عن الطرق الحدیثة لھا ٥٦٫٩٪. 

(وزارة الصــــحة لعام ٢٠١٥). ویبلغ معدل إنجاب المراھقات (١٥-١٩ عاما) ٥٦ لكل ١٠٠٠ سیدة في تلك 

المجموعة العمریة (وزارة الصحة لعام ٢٠١٤).

في عام ٢٠١٦، بلغ معدل المشــــــــــــاركة في التعلیم المنظم (عام واحد قبل العمر الرسمي لدخول المرحلة 
اإلبتدائیة) للفتایات والصبیة ٣١٫٦٪ (وزارة التربیة والتعلیم لعام ٢٠١٦).

في عام ٢٠١٦، بلغ معدل مشـاركة الشــباب والبالغین في التعلیم والتدریب الرسمي وغیر الرسمي في الـ١٢ 
شھرا الماضیة ٣٣٪، حیث ٢٩٫٧٪ للرجال و٣٦٫٥٪ للســـــیدات (وزارة التربیة والتعلیم لعام ٢٠١٦). في 
عام ٢٠١٤، لم یتلقى نسبة ٦٤٫٧٪ من الفتــایـــات و٦٦٪ من البنیــــن أبدا التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة

في عام ٢٠١٥، تقلدت المرأة نســـــــــــــبة ١٤٫٩٪ من مقاعد البرلمان (٨٩ من ٥٩٦) و٥٪ من المقاعد في 
المحافظات المحلیة في عام ٢٠٠٨. ولم تتعرض ١٨٫٦٪ من النســـــــــاء والفتایات في عمر الـ١٥ للتحرش 
الجنسـي ولكن السـیدات األكبر سنا تعرضن للعنف الجسـدي والجنسـي والنفســي معظمھا من قبل الزوج في 
الـ١٢ شھرا الماضیة. وشھدت ١٣٫٥٪ منھن عنفا جسدیا، و٢٫٧٪ عنفا جنسیا، و١٣٫١٪ عنفا عاطفیا (مسح 

مصر الدیموغرافي والصحي ٢٠١٤) أما نسبة السیدات التي كن متزوجات أو في عالقة قبل سن الـ١٨ فقد 

 (٤. ٢. ٢). (مسـح مصــر الدیموغرافي والصــحي). ووقف معدل أمیة المرأة عند ٦٩٫٢٪ بینما معدل أمیة الرجل ٧٨٫٨. (المركز 
المصري للتعبئة العامة واإلحصاء لعام ٢٠١٧).

بلغت ٢٠٫٦٪ و١٧٫٤٪ على التوالي (المركز المصـــري للتعبئة العامة واإلحصـــاء لعام ٢٠١٥). وتعرضت نســــبة ٩٢٫٣٪ من 
السیدات والفتایات في عمر ١٥-٤٩  للختان (وزارة الصحة لعام ٢٠١٤). في عام ٢٠١٥، قضت ٨٣٪ من النسـاء وقتھن في العمل 
المنزلي غیر مدفوع األجر وأعمال الرعایة أما الرجال ١٧٪ (المركز المصري للتعبئة العامة واإلحصـاء لعام ٢٠١٥). بلغت نسـبة 
السیدات في المناصب اإلداریة في الحكومة ٢٤٫٦٪ (المركز المصري للتعبئة العامة واإلحصاء لعامي ٢٠١٦/١٧) وترأست نسبة 
٪٤٫٩ من النساء الشركات (مسح البنك الدولي للمشـروعات لعام ٢٠١٦). وفي عام ٢٠١٤، بلغت نسـبة السـیدات في عمر ١٥-١٩ 
عاما والالتي اتخذن قراراتھن بناء على معلومات تخص استخدام وسائل منع الحمل ٢٢٫٥٪ (وزارة الصــــــحة لعام ٢٠١٤). وفي 
عامي ٢٠١٠/٢٠٠٩، بلغت نســــــــبة مالك األراضي الزراعیة ٩٩٪ من الرجال و١٪ من الســـــــــیدات (وزارة الزراعة لعامي 

.(٢٠١٠/٢٠٠٩

في عام ٢٠١٤، كان لدى ٨٩٫٧٪ من األسر المعیشیة مرافق صحیة لغسیل األیدي بالصابون والماء. (المسح 
الدیمغرافي والصـحي لمصـر ٢٠١٤) وتمكن ٩٠٫١٪ من السـكان الحصـول على مراحیض محســنة وغیر 

مشتركة (٦. ٢. ١) (المسح الدیمغرافي والصحي لمصر ٢٠١٤).



لم یتم تحدید أي مؤشر للنوع األجتماعي في إطار الھدف ٧. وبالرغم من ذلك، أظھر بحث أن المشــــــــكالت 
المتعلقة بھذا المجال، مثل تلوث الھواء وتأثیره علي الصـــــحة قائمة علي أساس النوع األجتماعي بنســــــبة 
كبیرة.على سبیل المثال، تؤثر عوامل خطر مرض إنســداد الشـــعب الھوائیة المزمن على النســـاء والرجال 

بشكل مختلف، نتیجة ألدوار النوع األجتماعي السائدة في المجتمع.

تبلغ نسبة التشغیل غیر الرسمیة في المجال غیر الزراعي ٢٩٫٤٪، بمعدل ١١٫٤٪ للنسـاء و٣٣٫٢٪ للرجال 
(المركز المصــــري للتعبئة العامة واإلحصـــــاء، ٢٠١٦). وقد بلغ معدل اإلیرادات اإلسبوعیة ٨٧٩ جنیھا 
مصریا في عام ٢٠١٥. وتوجد فوارق في األجور بین المرأة والرجل، حیث یحصل الرجال علي ٨٨٤ جنیھا 
مصریا بینما تحصل النساء علي ٨٥٣ جنیھا مصریا (المركز المصري للتعبئة العامة واإلحصـاء، ٢٠١٥). 

وفي عام ٢٠١٦، أصبح معدل البطالة بین النساء ٢٣٫٦٪ وبین الرجال ٨٫٩٪. وتبلغ أكبر نسبة بطالة بین 
النســاء الالتي تراوح أعمارھن بین ٢٠-٢٤ ٤٢٫٨٪ (المركز المصــري للتعبئة العامة واإلحصــاء، ٢٠١٥/٢٠١٩). تبلغ نســـبة 
األطفال (الذین تتـراوح أعمارھم بین ٥-١٧) المنخـرطین فــي عمالة األطفال ٧٪ (٥٫٨٪ من الفتایات و٨٫١٪ من البنین فــي عمالة 
األطفال). وتبلغ نسبة النساء (البالغات ١٥ عاما واألكبر عمرا) الالتي لدیھن حسابات مصـرفیة في البنك أو أي مؤسسـة مالیة أخرى 

نحو ٢٧٪ (بیانات جلوبال فییندكس ٢٠١٨).

وفقا آلخر إحصـاء لتعداد السـكان أجري في عام ٢٠١٧، استخدم ٦٠٪ من الســیدات الھاتف المحمول، بینما 
استخدمھ ٧٠٫٦٪ من الرجال. (المركز المصري للتعبئة العامة واإلحصاء).

في عام ٢٠١٤، وجد أن ٩٠٪ من السكان الحضریین یحتلون أعلى شریحتین للثروة، مقابل ١١٪ من السكان 
الریفیین. وأحتل ٦٠٪ من السكان الریفیین أقل شریحتین للثروة في مقابل ٦٪ من السكان الحضریین. وتركز 
٪٤١ من الســــكان في ریف صعید مصـــــر و٢٢٪ من الســـــكان في ریف الوجھ البحري في نھایة المعدل 

المنخفض لمؤشر الثروة. (مسح مصر الدیمغرافي والصحي لعام ٢٠١٤).

َفي عام ٢٠١٥، بلغ عدد ضحایا القتل العمد لكل ١٠٠ ألف نَسمة ١٤٦ ضحیة (حســـــب وزارة الصــــــحة، 
٢٠١٥). في عام في ٢٠١٥، لم تتعرض ١٣٪ من السـیدات تتراوح أعمارھن بین ١٨-٦٤ عاما ألي نوع من ً

أنواع العنف في األماكن العامة خالل الـ١٢ شھر الماضیة إلجراء مســـح ( التكلفة االقتصـــادیة للعنف القائم 
على النوع اإلجتماعي مصــــــر ٢٠١٥). عالوة على ذلك، تعرض ٤٢٫٨٪ من اإلناث الشــــــابات تتراوح 

.(SYPE، 2014) أعمارھن بین ١٣-٢٩ عاما للتحرش الجنسي

لم یتم تحدید مؤشــــــــــــر خاص بالنوع االجتماعي لھذا الھدف. ومع ذلك، أظھر البحث الحاجة لتقدیم تحلیل 
المشكالت مثل االستھالك الزائد وأنماط اإلنتاج من خالل منظور مراعي للنوع االجتماعي.

البیانات لتغذیة المؤشر ١٣.ب.١ غیر متاحة حالیا.  

لم یتم تحدید مؤشر خاص بالنوع االجتماعي لھذا الھدف. ومع ذلك أظھر البحث أن الصــــید وتربیة األسماك 
یعدان أمرا أساسیا لسبل عیش المرأة. وفي مصر، وھي المنتج األكبر لألسماك المسـتزرعة في أفریقیا، لم یتم 
توثیق مشـاركة المرأة في صناعة األغذیة البحریة بالشـكل الكافي. إال أن وجودھن یعد ذو أھمیة في المصـاید 

السمكیة وفي تجارة األسماك الطازجة بالتجزئة سواء بشكل رسمي أو غیر رسمي.  

لم یتم تحدید مؤشر خاص بالنوع االجتماعي لھذا الھدف. ومع ذلك أظھر البحث أن الســـــــــــیدات، وخاصةً 
الریفیات الفقیرات منھن یعتمدن بشكل كبیر على الغابات في معیشتھن.

في عام ٢٠١٦، بلغت نســبة األطفال دون ٥ أعوام المســجلین عن طریق الســلطات المدنیة ٩٥٪. تســـجیل 
الموالید من البنات كان أقل بشكل ملحوظ من البنین.

طبقا للتعداد السكاني األخیر، نسـبة ٢٥٪ من السـیدات یسـتخدمن األنترنت، وكذلك الحال بالنسـبة لـ٣٢٪ من ً
الرجال (١٧. ٨. ١). (المركز المصري للتعبئة العامة واإلحصاء، ٢٠١٧)
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