خذماث وزارة التضامن االجتماعي للمرأة
الحمايت االجتماعيت للسيذاث
،%89
 .1الذعم النقذي للسيذاث 1,980,000 :يٍ أطحبة ثـبلبد طشف "ركبفم" سٛذاد ثُسجخ
ثزكهفخ شٓشٚخ  881يه ٌٕٛجُ ّٛيظش٘ ٔيزٕسؾ يسبػذح شٓشٚخ  445جُ ّٛيظش٘ٚ .جهغ ػذد
انسٛذاد رٔ٘ اإلػبلخ يٍ انسٛذاد انًسزفٛذاد  172,500سٛذح رجهغ ركهفخ دػًٓى شٓشًٚب 68,500
يه ٌٕٛجُ ّٛشٓشٚبً.
 .2استخراج أوراق ثبىتيت  :اسزخشاج األٔساق انثجٕرٛخ نًب ٚمشة يٍ  623,000سٛذح ثًب ٚشًم ثـبلبد
سلى لٕي ،ٙشٓبداد صٔاج ،شٓبداد ؿالق ٔشٓبداد يٛالد نألؿفبل.
 .3الذعم اإليجابي لتنظيم األسرة :رحفٛض إٚجبث ٙنألسش انظغٛشح ٔرٕفٛش انذػى انُمذ٘ إلجًبن 3 ٙأؿفبل
نألسشح انٕاحذح ،ثبإلػبفخ إنٗ رُفٛز يجبدسح "إثُ ٍٛكفبٚخ" نهحذ يٍ انضٚبدح انسكبَٛخ ثبنزُسٛك يغ ٔصاسح
انظحخ ٔثبنزؼبٌٔ يغ  250جًؼٛخ أْهٛخ.
 .4دعم السيذاث المعيالث :رمذٚى انذػى انُمذ٘ إلجًبن 213,000 ٙسٛذح يُـهمخ أٔ أسيهخ أٔ يٓجٕسح أٔ
إيشأح يسجٌٕ.
 .5التأميناث االجتماعيت ٚ :جهغ إجًبن ٙػذد انسٛذاد أطحبة انًؼبشبد ٔانًسزحمبد يٍ انسٛذاد 5,5
 3,4يهٛبس جُّٛ
يه ٌٕٛسٛذح يٍ إجًبن 9 ٙيه ٌٕٛطبحت يؼبش ٔيسزحكٔ ،رنك ثزكهفخ شٓشٚخ
يظش٘ ٔيزٕسؾ يؼبش شٓش٘  621جُ ّٛيظش٘.

التمكين االقتصادي للسيذاث
 .1قروض "مستىرة"ٚ :جهغ إجًبن ٙانمشٔع انز ٙأربحٓب ثُك َبطش االجزًبػ 2,687 ٙلشع ثئجًبنٙ
 36,546يه ٌٕٛجُ ّٛيظش٘ٔ ،رنك نؼًم يششٔػبد طغٛشح ٔيزُبْٛخ انظغٛشُُٚٔ .فز يششٔع
"يسزٕسح" ف ٙإؿبس انًجبدسح انز ٙأؿهمٓب انسٛذ سئٛس انجًٕٓسٚخ نهزًك ٍٛااللزظبد٘ نهسٛذاد.
 .2تسهيل صرف النفقت :ؿجمًب لنمبٌَٕ سلى  113نسُخ  2015إلَشبء طُذٔق رأي ٍٛاألسشح نهُسبء
انًـهمبد ٔغٛشْى يٍ انفئبد انًزؼثشح ف ٙانحظٕل ػهٗ يسزحمبرٓبٔ .لذ ثهغ ػذد األحكبو 168,000
حُكى كًب ثهغذ انُفمخ انًُظشفخ  43يه ٌٕٛجُ ّٛشٓشًٚب إنٗ حٕان 300,000 ٙسٛذحٔ ،ثذء طشف
انُفمخ ثبنًحًٕل.
 .3مشروعاث تنميت المرأة الريفيت :ثهغذ ػذد انًششٔػبد انز ٙسبػذد انٕصاسح ف ٙرًٕٚهٓب نهسٛذاد
 57,000يششٔع طغٛش ػهٗ يسزٕٖ انجًٕٓسٚخ كًب ثهغ ػذد انسٛذاد أطحبة انًششٔػبد
 79,000سٛذح.
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 .4مشروعاث األسر المنتجت :ثهغ إجًبن ٙػذد يششٔػبد األسش انًُزجخ انز ٙرذٚشْب سٛذاد حٕانٙ
 9,000يششٔع أسشح يُزجخ يٍ إجًبن 12 ٙأنف يششٔع.
 .5مراكس خذمت المرأة العاملت :رششف ٔصاسح انزؼبيٍ ػهٗ  39يشكض ف 22 ٙيحبفظخ ٔرنك نزمذٚى
خذيبد نهًشأح انؼبيهخ يثم إػذاد ٔججبد َظف جبْضح ،رٕفٛش يؼبَٔبد انًُبصلٔ ،رٕفٛش جهٛسبد
انًسُٔ ٍٛجهٛسبد األؿفبلٔ ،أػًبل انغسٛم ٔانزُظٛف انجبف ٔانكٚٔ .ٙجهغ ػذد انًسزفٛذاد
 165,500سٛذح.

الرعايت االجتماعيت للسيذاث
 .1رعايت السيذاث المُسناث :رمذو انٕصاسح خذيبد سػبٚخ نهًسُ ٍٛنحٕان 2,100 ٙسٛذح يُسُخ ف ٙدٔس
انًسُ.ٍٛ
 .2دعم األمهاث فترة الحمل  :رؼٕٚغ األجش نهسٛذاد انؼبيالد ف ٙانمـبع انخبص أثُبء فزشح انٕػغ
ثُسجخ  %75يٍ األجش األخٛشٔ ،رنك نًذح ٕٚ 90و رُسذدِ طُبدٚك انزأيُٛبد االجزًبػٛخ.
 .3تأهيل وحمايت األشخاص روي اإلعاقت :رمذو انٕصاسح خذيبد يزُٕػخ نهسٛذاد رٔاد اإلػبلخ رشًم
انزأْٛم ٔانؼالج انـجٛؼٔ ٙاإلسزؼبفخ انُٓبسٚخ ٔانهٛهٛخٔ ،انزذسٚت ػهٗ انزخبؿت ،كًب رمذو يُح
نهذاسسبد انكفٛفبدٚٔ .جهغ ػذد انًسزفٛذ 126,200 ٍٚسٛذح راد إػبلخ.
 .4النىادي النسائيت :رششف ٔصاسح انزؼبيٍ ػهٗ َ 420بد٘ َسبئ ٙػهٗ يسزٕٖ انجًٕٓسٚخ ٚمذو
خذيبد رٕػٛخ يجزًؼٛخ ٔرثمٛفٛخ ٔٚؼضص ٔػ ٙانُسبء ف ٙكثٛش يٍ انمؼبٚب انؼبيخ ٔانًشكالد
االجزًبػٛخ ،كًب ٚمذو األَشـخ انزشفٛٓٛخ.

حمايت النساء من العنف
مراكس استضافت النساء المعرضاث للعنف :رمذو انٕصاسح خذيبد حًبٚخ انُسبء انًؼشػبد نهؼُف ثًب ٚشًم
انًسبػذح انمبََٕٛخ ٔانذػى انُفسٔ ٙانًجزًؼٔ ٙانزذسٚت انًُٓٔ ٙاالسزشبساد األسشٚخ ٔاإللبيخ انًؤلزخ،
ثبإلػبفخ إنٗ انحبق انسٛذاد انمبدساد ػهٗ انؼًم ثفشص انزشغٛم أٔ انحظٕل ػهٗ لشٔع يزُبْٛخ انظغش.
ٚجهغ ػذد انسٛذاد انحبطالد ػهٗ انخذيبد  1,332سٛذح ٔ113ؿفم.

التىعيت المجتمعيت للسيذاث
الرائذاث المجتمعياث :رششف ٔصاسح انزؼبيٍ االجزًبػ ٙػهٗ  2400سائذح يجزًؼٛخ رزهخض يسئٕنٛبرٍٓ فٙ
اٜر:ٙ







سفغ ٔػ ٙاألسش ثًخزهف انمؼبٚب االجزًبػٛخ يٍ خالل انضٚبساد انًُضنٛخ ٔانهمبءاد انًُجًَؼخ
يسبػذح األسش ف ٙانحظٕل ػهٗ انخذيبد انز ٙرمذيٓب انٕصاساد ٔانجًؼٛبد األْهٛخ
إجشاء انضٚبساد األسشٚخ نهزحمك يٍ طحخ ثٛبَبد األسش انحبطهخ ػهٗ انذػى انُمذ٘
انًشبسكخ ف ٙنجبٌ انًسبءنخ انًجزًؼٛخ نشطذ انفجٕح ف ٙانخذيبد انظحٛخ ٔانزؼهًٛٛخ ٔانظحٛخ.
يسبػذح األسش ف ٙانحظٕل ػهٗ لشٔع ٔدػًٍٓ ف ٙإداسح انًششٔػبدٔ ،رحظٛم األلسبؽ.
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