
Sede Il Cairo 

مصر  فىالتعاون اإلیطالي  
مبادرة من أجل المرأة 

أطلقت العدید من  2018عام  فىمصر  فىملیون یورو تقریبا تقوم ادارة التعاون اإلیطالي  254بحافظة قدرھا 
والمساواة بین الجنسین  والزراعة والھجرة والتنمیة مع توجیھ أھمیة خاصة   الحوكمةقطاعات  فىالمبادرات 

.  لحقوق وتمكین المرأة 

للتنمیة المستدامة  تحرص ایطالیا ایضا على القیام  2030تمشیا مع أجندة 
الوصول الى المساواة  بین :  5الوصول الى الھدف  فىبمبادرات تساھم 

.  الجنسین والنھوض بالنساء والفتیات 

  2018/2019عام  فى
مشروع  موجھ للمرأة والفتاة  15
.  ملین یورو ھو المبلغ المخصص للمبادرات الموجھ لدعم المرأة  20



مساعدة وتمكین النساء والفتیات الالجئات السوریات والنساء 
تستضیفھا مصر من االردن  التىوالفتیات  المھمشات من الجالیات 

.  ولبنان 

 
تحسین االحوال االجتماعیة واالقتصادیة للنساء : االھداف 

االنجاب  /الالجئات  ، الوصول الى الحقوق المتعلقة بالجنس
.وتعزیز أنظمة منع العنف واالستجابة لھ 

الوكالة االیطالیة للتعاون من أجل 
التنمیة  بالقاھرة  وعمان 

وبیروت  وصندوق السكان التابع  
المتحدة واللجنة االقتصادیة  لالمم

واالجتماعیة لغرب اسیا التابعة 
 اوكسفامالمتحدة ومنظمة  لالمم

.  اس سىایطالیا ومنظمة ایھ ار 

 الجھة المنفذة

2021نوفمبر  -2018دیسمبر  المدة 

مصر ولبنان واالردن :  اقلیمى  منطقة التنفیذ

المیزانیة  ملیون یورو  6

خلق بیئة تعمل على تعزیز حقوق المرأة سواء من وجھة : االھداف
النظر السیاسیة  او القانونیة او االجتماعیة او الثقافیة  عن طریق 

الرد على  فىتعضید التخصصات ذات الطبیعة القومیة والمحلیة 
حاالت العنف بسبب النوع والنھوض باستراتیجیة لمكافحة استغالل 

.جمیع انحاء األراضي المصریة  فىالنساء 

صندوق االمم المتحدة للسكان   الجھة المنفذة

2019مایو  -2017یونیھ 
 

  المدة

على المستوى المحلى   منطقة التنفیذ

ملیون یورو  2 المیزانیة

مكافحة العنف بسبب النوع او الجنس عن طریق اتباع نھج منسق 
بین الوقایة والحمایة

 لتمكین عنصر –سیناء جنوب فى المحلیة للتنمیة متكامل مشروع
  النساء

محافظة جنوب  فىتعزیز روح الریادة وحمایة صحة المرأة : االھداف 
.سیناء 

الھیئة التابعة لألمم المتحدة 
  -للمساواة وتمكین المرأة 

للمرأة  القومىالمجلس 

 الجھة المنفذة

طور الصیاغة  فىالمبادرة     المدة

جنوب سیناء  منطقة التنفیذ

الف  یورو 960 المیزانیة



تعزیز منظور مراعاة الجنس للتنمیة الریفیة المستدامة واالمن 
2 جمصة–الغذائى

 بادارةالریف عن طریق النھوض   فىتعزیز تمكین المرأة  : االھداف
الموارد الطبیعیة واالمن الغذائي والتمكین االقتصادي  والوصول الى 

 الموارد 
   

مدینة  فىمعھد الھندسة الزراعیة 
بارى  االیطالیة

 الجھة المنفذة

2019یونیھ  -2017یولیھ 
 

  المدة

مصر واالردن ولبنان :  اقلیمى
والمغرب وفلسطین وتونس  

 

 منطقة التنفیذ

الف یورو  304ملیون و  2 المیزانیة 

مواجھة الموضوعات الحساسة المتعلقة بالزیادة السكانیة : االھداف
مصر والتي  ال یمكن تحملھا بغرض تأمین االحتواء  فىالسریعة 

الدیمغرافي وما یترتب علیھ من نوع حیاة أفضل وأحوال اجتماعیة 
.اعطاء اھمیة اكبر للصحة  االنجابیة للمرأة . البلد فىواقتصادیة 

 

صندوق االمم المتحدة للسكان   
 الجھة المنفذة

حالة البدء فیھا   فىمبادرة 
 

المدة 

على المستوى المحلى   منطقة التنفیذ

ملیون یورو  2 المیزانیة

والشابات السیدات طریق عن مصر فى الغذائیة الصحة  تحسین

 المھمشة الفئات بین التغذیة ونوعیة الغذائي االمن تحسین : االھداف
 وبناء توعیة وحمالت دخال تدر أنشطة ترویج طریق عن السكان من

. ومحلى مركزى مستوى على قدرات

منظمة االمم المتحدة للغذاء 
فاو –والزراعة 

 الجھة المنفذة

2019فبرایر  -2012دیسمبر  المدة 

على المستوى المحلى   منطقة التنفیذ

الف یورو  652ملیون و  2 المیزانیة 

 
surrounded and engaging platforms campaign 360: 

 مصر فى السكانیة الزیادة لمواجھة المتقدمة للتوعیة منھج



الصدیق یوسف مركز في والقصر المرأة وحقوق كرامة

تحسین االحوال االجتماعیة واالقتصادیة للمرأة، واألطفال،  :الغرض
یتركز المشروع علي الخدمات التعلیمیة، , والشباب المعرض للھجرة

التشغیل في مجاالت األعمال الزراعیة والسیاحة كما یرتكز علي 
رسملة افضل الممارسات التي تحددھا المنظمات التي تعمل في نفس 
المناطق

البحث والتعاون  منظمة الجھة المنفذة

حتي ینایر  2016 دیسمبر
2020

الفترة

یوسف  مركز-محافظة الفیوم
الصدیق 

التنفیذ  منطقة

یورو 858,369 المیزانیة

 الفیوم محافظة في األسرة وتمكین القصر حقوق تعزیز

 في المصري واألمومة للطفولة القومي المجلس امكانات دعم :الغرض
 اھتمام مع واألسرة، بالطفولة الخاصة السیاسات ومراقبة توصیف

 بین العنف االناث، كختان موضوعات وحساسیة األم دور علي خاص
المبكر والزواج الجنسین

المجلس القومي للطفولة 
واألمومة المصري 

الجھة المنفذة

2019حتي ابریل  2016مایو  الفترة

محافظة الفیوم منطقة التنفیذ

یورو 1.500.000 المیزانیة

 .والدي منزل في نعیش حالیا .ومطلقة بنات الربع أم نسیم، اسمي
-عام 16و 14 عمرھن-األكبر بناتي طلیقي أجبر أشھر بضعة منذ

 تعلمھن یكفي أنھ یعتبروا واسرتھ فھو الدراسة، إكمال عدم علي
 الكبرى ابنتي كانت ,بالفعل الزواج یمكنھن وأنھم والكتابة القراءة

 الدورة في تعلمت ما بفضل-أدركت ولكنني بالفعل مخطوبة
 واألمومة للطفولة القومي المجلس من المنظمة التعلیمیة
 سن في ابنتي تتزوج فھندما .یضرھا سوف الزواج ان - المصري

 كمواجھة سلبیة توابع ولذلك قانونیة حقوق بأي تتمتع لن مبكر
 مدركة كنت .المستقبل في واطفالھا حقوقھا حمایة في مشاكل

 قمت .مبكر سن في حملھا حالة في الصحة علي المخاطر حجم
 اآلن .بناتي مصلحة ألجل وذلك اسرتي وارادة الزواج بمعارضة

 الدورة في مشاركة نسیم، .للمدرسة إلعادتھا جھدي قصارى ابذل
 في االیطالي التعاون ادارة من بدعم الفیوم في المنظمة التعلیمیة

.مصر



تمكین المرأة مع التركیز علي المرأة المعیلة وعلي الشباب في : تمكین
.محافظة الفیوم

إعادة الدمج وحمایة الحقوق االجتماعیة والصحیة والقانونیة للمرأة الفیوم بمحافظة الریفیة المناطق في المرأة تمكین
الشابة وألطفال الشوارع

المرحلة الثالثة -مبادرات في اطار البرنامج المصري اإلیطالي لمبادلة الدیون

 واالقتصادیة االجتماعیة األحوال تحسین في المساھمة :الغرض
 دورات خالل من المرأة علي المبادرة ترتكز خاصة بصفة .للمجتمع

.لحقوقھم ومؤیدة عملیة أنشطة وخلق تدریبیة

ADEWمنظمة  المنفذة الھیئة

حتي یونیو  2015مارس 
2017

الفترة

الفیوم محافظة منطقة التنفیذ

یورو 250.000 المیزانیة

 خدمات وكفاءة جودة لتحسین الشامل البرنامج دعم :الغرض
 ولتحسین القصر الشوارع اطفال لصالح حكومیة الغیر المنظمات
.الشابات الشوارع والدات فرص وتحسین المعیشیة الظروف جودة

HVS منظمة الجھة المنفذة

 حتي فبرایر 2015مارس 
2018

الفترة

محافظة القاھرة منطقة التنفیذ

یورو 230.507 المیزانیة

 في لألسواق ودخولھا الموارد علي المرأة حصول تسھیل :الغرض
 والفوائد األسریة االنتاجیة بتحسین لھن والسماح الریفیة المناطق

 مع مسؤولة امرأة وجعلھا المرآة انتاجیة تحسین .لالقتصاد المستدامة
 االقتصاد نمو في اساسي كعامل الریفي االنتاج أھمیة علي التأكید

,الریفیة المناطق في الفقر نسبة وتقلیل واإلعالة

العضویة  منظمة التنمیة الزراعیة الجھة المنفذة 

2020 حتي ینایر 2017فبرایر  الفترة

  الباسونیة (مراكز-محافظة الفیوم
 ابحیة -سنورس-الكرادسةزاویة -

)یوسف الصدیق-بیحمو-الحاجر

منطقة التنفیذ

یورو 250.000 المیزانیة



المرحلة الثالثة -مبادرات في اطار البرنامج المصري اإلیطالي لمبادلة الدیون

تمكین المرأة في المناطق الریفیة في محافظة الفیوم اإلیكولوجیة للسیاحة لمحافظة تعزیز بیئة األعمال من أجل التنمیة 
الجدیدالوادي   

 في البیئة وحمایة واالقتصادیة االجتماعیة التنمیة تعزیز :الغرض
 المھمشة السكانیة الفئات علي التركیز مع الجدید الوادي محافظة

والشباب كالمرأة

CISSمنظمة  الجھة  المنفذة

حتي فبرایر  2018مارس 
2020

الفترة

الواحات -محافظة الوادي الجدید
والخارجة والفرارة  الداخلة

,وباریس

منطقة التنفیذ

یورو 249.565 المیزانیة

انشطة لصالج الفئات المھمشة في القاھرة الكبرى

 االجتماعیة األحوال تحسین وفي الفقر مكافحة في المساھمة :الغرض
 االجتماعي االقصاء تقلیل في والمساھمة المھمشة لألسر واالقتصادیة

 القاھرة في )المرأة-القصر-الشباب (تھمیشا السكانیة الفئات ألكثر
.الكبرى  

RCمنظمة  الجھة المنفذة

2018حتي مایو  2015 اكتوبر الفترة

عزبة  حي-محافظة القاھرة
الھجانة وعزبة خیر هللا

منطقة التنفیذ

یورو 250.000 المیزانیة



 الیدویة والصناعات العضویة الزراعة في العاملین تمكین

 كمنصة مصریة ایادي مؤسسة واستمراریة كفاءة دعم :الغرض
 ,المرآة خاصة مصر في والحرفیین الزراعیین المنتجین لصغار قومیة

 ,االجتماعیة الخدمات عبر المنتجین صغار عمل وظروف دخل تحسین
 منتجات عبر والدولیة المحلیة لألسواق المنتجین صغار دخول تسھیل
 ,األعمال تنمیة وخدمات التمویل علي حصولھم وتسھیل مضافة بقیمة

,العادلة التجارة مبادئ تعزیز

COSPE منظمة الجھة المنفذة

حتي دیسمبر  2018ینایر 
2019

الفترة

-قنا-االسكندریة: محافظات
-القاھرة-المنیا-اسیوط-سوھاج

 كفر-البحیرة-الشرقیة-الجیزة
االسماعیلیة-االقصر-الشیخ

منطقة التنفیذ

یورو 250.000 المیزانیة

 في الحرفیین من لمجموعة االنتاجیة االنشطة ودعم تقویة :الغرض
 واالجتماعیة االقتصادیة االحوال تحسین بغرض سوھاج محافظة
 المقیمین  للسكان االخرى المجاالت تحسین مباشر غیر وبشكل للمرآة

,المنطقة في

MAISمنظمة  الجھة المنفذة

دیسمبر  حتي 2018ینایر 
2019

الفترة

-مراغة(مراكز محافظة سوھاج
-اخمیم-بني مزار-طما-جرجا

)شندویل

منطقة التنفیذ

یورو 250.000 المیزانیة

المستدامة االقتصادیة والتنمیة العمل فرص خلق :القادة اعداد

المرحلة الثالثة -مبادرات في اطار البرنامج المصري اإلیطالي لمبادلة الدیون


