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 إلدارة العامة االستراتيجيةا - 2020حصاد المجلس القومي للمرأة 

 إمجايل 2020للعام  بيان رقمي حبصاد أنشطة اجمللس القومي للمرأة
 2030متكني املرأة  اسرتاتيجيةطبقًا حملاور  مستفيد /ة

 خالل العام المستفيدين من أنشطة المجلسمالي إج

 28,853,681 

 2,689,298 أوالً: محور التمكين السياسي 

 2020مجلس الشيوخ انتخابات  لمصر بكرةصوتك حملة  (1
o {1,227,057} أبواب طرق. 
o  {.16}لدعم الراغبات في خوض االنتخابات دورات تدريبية 
o { 27,625فعاليات توعوية متنوعة}. 

1,254,698 

للتوعية بأهمية المشاركة في انتخابات  بعنوان "صوتك لمصر بكرة" سلسلة لقاءات توعوية (2
 واالستحقاقات بوجه عام. 2020مجلس النواب 

1,434,406 

والتأكيد على دور مجلس  حول قضايا العنف ضد المرأة مجلس الشيوخلعضوات  لقاء تعريفي (3
 مراجعة التشريعات والقوانين.الشيوخ في 

55 

  للمناصب القياديةزيادة فرص تولي المرأة  (4
o  تأهيل  برنامجالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية في تنفيذ الدورة الثانية من

 ثقل المهارات الفنية والتخصصية للقيادات النسائية في الحكومة المصريةل القيادات النسائية
{138.} 
o طالبة بكلية الهندسة ، واستقبال رئيسة المجلس مبادرة فتيات في أدوار قيادية المشاركة في

 .لتشغل منصب رئيس المجلس لمدة يوم واحد كنموذج محاكاه للقيادة

139 

يعمل المجلس حاليا على االنتهاء من الخطة ] تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامةمشروع  (5
  التنفيذية للمشروع للبدء فيها خالل العام المقبل[. 

 

 23,599 محور التمكين االقتصاديثانياً: 

 خدمات تسويقية مقدمة لصاحبات المشروعات الصغيرة (6
o  إصدار السلسلة الرابعة من كتالوج المصرية(  معارض 5)المشاركة في مبادرة المصرية /

 مستفيدة{. 55}
o  تسويق منتجات ل اإلسكندرية ومؤسسة ساويرس لبنك" "ابداع من مصر مبادرةالتنسيق مع

 .موقع جوميالى التابعة للمجلس عرائدات شبكة 
o في مبادرة  المشاركةSHEconomy من شبكة  58، بترشيح للمنتدى االقتصادي العاملي

لكتروني اال للتسويقلمنصة االلكترونية إلى الالنضمام للمجلس  التابعةرائدات األعمال 
 .منتجات رائدات األعمال من مختلف دول العالمل

55 

 برامج التوعية والتدريب إلقامة مشروعات صغيرة  (7

o مستفيدة{. 55دورة /  2}برنامج تدريبي لتطوير الحرف اليدوية  ،مبادرة أدها وأدود 

o  المشغلمبادرة : 
/ تقديم مستلزمات انتاج  تصنيع العرائسول كيفية ح {سيدة 14}: تدريب مشغل الجيزة 

 سيدة{. 79وصالت كروشيه لعدد }
 على كيفية انتاج األقنعة الواقية. {فتاة 17}: تدريب مشغل المنيا 

19,320 
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 إلدارة العامة االستراتيجيةا - 2020حصاد المجلس القومي للمرأة 

تم انتاجهم من  {وصلة كروشيه 3900كمامة طبية /  ألف 125}: انتاج أقنعة واقية 
 خالل مشغلي المنيا والجيزة.  

o ريادة األعمال: برامج  
 BOLDالورشة التدريبية األولى بالتعاون مع مؤسسة إقامة : برنامج صاحبات األعمال 

 مستفيدة{. 15} للتدريب واالستشارات
  ً لخريجي  ةتدريب تكميليدورة  :برنامج صاحبات المشروعات الصغيرة يمضين قدما

 { 25التي نفذت في السنوات الماضية } الدورات
ندوة  159}: المرأة مشروعاتبها فروع المجلس لتشجيع إقامة  ندوات تثقيفية شاركت 

 .{سيدة 19,115استفادت منها 
 إدماج المرأة في الشمول المالي  (8

o  المالي والخدمات البنكي من  التثقيفلتقديم خدمات ا البنك الزراعي المصريالتنسيق مع
 سيدة{ من 6000، وعدد }من محافظة كفر الشيخسيدة{  640}خالل منح كروت ميزة لعدد 

 {.حي األسمرات
o  مختلف المحافظات، في من  {56} حول التثقيف المالي لعدد أونالين دورات( 4)تنفيذ عدد

 إطار مشروع عمل الئق

 

 تمكين المرأة من سوق العمل برامج  (9
o التنسيق مع الجهات المعنية لمنح قروض ميسرة للسيدات 

  .مع جهاز تنمية المشروعاتبالتنسيق فيوم سيدة من محافظة ال {1600}إقراض عدد  
وجمعية المجلس باإلسكندرية "منح الخير لمن يعمل" بالتنسيق بين فرع إطالق مبادرة  

  { حالة.51}وجاري دراسة عدد ، سيدة{ 70}رجال أعمال أسكندرية التي أقرضت عدد 

o وربطهن لتسليط الضوء على صاحبات الحرف ، قوتي في حرفتي االلكترونيةالمنصة  إطالق
. }وصل عدد األعضاء على سوق العملبرائدات األعمال لزيادة الفرص في الدخول في 

  . {عضوة 730المنصة 

o  سيدة{ من  24} زراعية لعدد فرم مخلفاتماكينات  (5)منح عدد في  بنك بلومالشراكة مع
 .عضويسماد وإنتاج  مخلفاتالتدوير قرية الروبي بالمنيا، وتدريبهن على كيفية 

o ( دورة حول كيفية صناعة 12: )دورات تدريب حرفي نظمتها فروع المجلس بالمحافظات
 سيدة{. 289}استفادة  والكليم المشغوالت اليدوية، زراعة األسطح، منتجات االلبانالمنظفات، 

o  تعبر عن تمكين المرأة وتحمل الطابع التراثي تصميمات ابتكاريةلتقديم مسابقة إطالق ،
{ سيدات عن 4فازت بالمسابقة عدد } ي إنتاج أقنعة واقية من القماش،الستخدامها ف المصري

 .تصميمات( 6)

o { 400استطالع رأي }متناهية الصغر المتوسطة والصغيرة و سيدة من صاحبات المشروعات
، للتعرف على التحديات التي واجهتهن نتيجة لجائحة من مختلف محافظات الجمهورية

 كورونا.

3,168 

، 35 لمنتدى االقتصادي العالمي للمرأة رقمل اإلشراف على لوجستيات استضافة مصر (10
 من مصر ودول العالم، عمالأئدات فنانين وراشخصيات عامة وو رفيع المستوى بحضور

 مشارك/ ة{. 1000}

1000 
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 إلدارة العامة االستراتيجيةا - 2020حصاد المجلس القومي للمرأة 

د الفجوة سمحفز في إطالق  والمنتدى االقتصادي العالمي وزارة التعاون الدوليمع الشراكة  (11
رأة من خالل دعم تمكين المل يُعد منصة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ، وبين الجنسين

ي ما يحسن مؤشرات الدولة فلتضيق الفجوة بين الجنسين ب وضع خطط عمل ومسارات مبتكرة
 التقارير الدولية.

 

 4,464,436 ثالثاً: محور التمكين االجتماعي 

 بناء قدرات الرائدات الريفيات (12
o  والفاعليات التوعوية  طرق األبوابالمشاركة في الدورات التدريبية المنعقدة في إطار حمالت

 دورهن في نشر الرسائل ذات الصلة. التي ينفذها المجلس لتعزيز

8001, 

لمساندة المجلس في نشر رسائله  العمل مع الواعظات والراهبات ]سفيرات المحبة والسالم[ (13
 بالمجتمعات المحلية. ختلفة للنساءالتوعوية الم

208 

أنشطة تفاعلية لتعزيز قيم المواطنة والمساواة بين  تضمنت حملة مصر أرض المحبة والسالم (14
 أفراد المجتمع بمحافظات أسوان، وأسيوط، والبحيرة، والوادي الجديد والمنيا

5,300 

 "إدماج الرجال في قضايا المرأة" حملة ألني رجل  (15
o  ألني رجل لكرة القدم الخماسيةدوري إقامة  في والرياضةوزارة الشباب الشراكة مع ،

إجمالي مستفيد  85,840واستخدام الرياضة كوسيلة لتعديل السلوكيات السلبية تجاه المرأة }
 من األنشطة التوعوية للحملة{.

o ( دورة تدريبية 2عدد ){ من رجال الدين 43استهدفت }اإلسالمي والمسيحي. 

8385,8 

 :مرأةللة يصحتعزيز الخدمات ال (16
o  ومراكز ومدن بقرى( 19-كوفيدكورونا المسجد ) فيروسحمالت التوعية للوقاية من 

 مستفيد/ة{. 3,397,639} استفاد منها المحافظات

o 13,925على مستوى المحافظات، استفادت منها إجمالي عدد }طبية قافة ( 61) إقامة عدد 
  {.حي األسمراتسيدة من  3200منهم سيدة، 

o  األسرة تنظيم بأهمية للتوعية الدين رجالتنظمي، بحضور بعنوان من حقك قافلة توعوية 
 {.حي األسمراتسيدة من  1,069}

o برامج التوعية بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي 
 {. مستفيدة 725ْ( ندوات توعوية }10)عدد  
 التواصل صفحة على مباشرة بثه تم" الثدي سرطان مع أمل رحلة" برنامج 

 والعالج الجراحة مجال في المتخصصين األطباء بمشاركة للمجلس، االجتماعي
  .[متابع 1500/  وصول ألف 17] السليمة والتغذية النفسي

o 328 {.525,780}استفادة  واإلنجابية العامة الصحة مجال في توعية ندوة 

o  عالج  {118,941} 2020خالل العام  مبادرات مستشفى بهيةحاالت االستفادة من
 .وفحوصات

4,057,354 

 مساعدات وخدمات اجتماعية  (17
o {.37,627} للسيدات غير القادرات االحتياجات األساسية توزيع 
o  {.34,900} للمتضررات من جائحة كوروناإعانات استقبال شكاوى وتقديم 
o { 120ٍهدايا ألطفال مستشفى أبو الريش/ عرائس من انتاج مشغل الجيزة.} 

72,647 

 102,000 لغير القادراتبطاقات الرقم القومي ، الثبوتية األوراق استخراج (18

 3,000 .حي األسمرات منسيدة  3000عدد ل بالمجان شهادات أمان منح (19
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للمرأة، من أهمها  االجتماعيةبالقضايا  توعية مجتمعية وتثقيف النساء بالمجتمعات المحلية (20
 (.نشاط 361ت واستخراج األوراق الثبوتية ، تعليم الفتيا)

135,992 

  القدرات في مجال إحصاءات النوع االجتماعيبناء  (21
o  من أعضاء وحدات ممثل  {15}احصاءات النوع االجتماعي" لعدد  "دورة تدريبية بعنوان

 لوزارة التربية والتعليم على مستوى المحافظات. تكافؤ الفرص

15 

 تقديم خدمات البحث واالطالع حول مختلف قضايا المرأة (22
o {141 }الخدمات المقدمة من المكتبة المتخصصة للمجلس والتي تضم العديد من من  مستفيد/ة

 االجتماعي وشئون المرأة.الكتب واألبحاث والدراسات المتخصصة في قضايا النوع 
o  {.الحدوديةبالمحافظات الفتيات من  96}بجهود المجلس لتمكين المرأة تعريفي لقاء 

237 

 21,676,348 رابعاً: محور الحماية 

 دور مقدمي الخدمات الصحية والمشورة ومؤسسات انفاذ القانونتعزيز برامج  (23
o { 40ْبرنامج أعضاء النيابة العامة.} 
o  {.24ْاألطباء الشرعيين }برنامج 
o { القصر العيني، المنصورة، المنيا،  مستشفيات من 190برنامج أطباء المستشفيات الجامعية

 أسيوط، عين شمس، بنها{.
o { 79برنامج مقدمي الخدمات الصحية من الجمعيات األهلية.} 
o  (85اإلحالة )نظم برنامج موظفي مكتب الشكاوى للتدريب على 

418 

  الهيئةألعضاء  ورش عمل تفاعليةإلقامة  وزارة العدل وهيئة النيابة اإلداريةمع الشراكة  (24
o  ( ورشة عمل حول 2عدد )مهارات وفنون التواصل والقيادة واالدعاء أمام المحاكم التأديبية 

  .{ة/عضو 127}، استفاد منها في أماكن العمل المرأةومكافحة جرائم العنف ضد 

127 

 بالمستشفيات الجامعية  إنشاء عيادة المرأة اآلمنةمع وزارة التعليم العالي في  التعاون (25
o ة وعين رالمنصولقصر العيني، بالمستشفى الجامعي لكل من اافتتاح وحدة المرأة األمنة تجهيز و

 شمس.
o  المنصورة بأجهزة سونار. وإمداد المستشفى الجامعي بأسيوط 

 

 بالجامعات المصريةناهضة العنف ضد المرأة دعم وحدات م (26
o  وحدة مناهضة العنف بجامعة جنوب الوادي معسكر تدريبي للطلبة والطالبات بالتعاون مع

 .ة{مشارك/  80}

80 

 الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة االستراتيجيةمتابعة  (27
o { 54تدريب }لتعزيزبمحافظتي البحر األحمر واألسكندرية ممثلي المديريات المعنية  من 

باالستراتيجية على المستويين المركزي متابعة الخطط المقترحة  في مجالالقدرات 
 والالمركزي وفقا لمؤشرات قياس النتائج واألهداف.

o ( 2عدد)  ممثلي المديريات من مجموعتي عمل{ من 18ْ} استهدف افتراضياجتماع 
 األسكندرية والجيزة.  محافظتي

72 

 "مراكب النجاة" حملةتنفيذ  في وشئون المصريين بالخارج لهجرةالدولة لوزارة الشراكة مع  (28
بأكثر المحافظات تصديرا للهجرة. للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وتنفيذ فعاليات توعوية 

 والمنيا{. البحيرة والغربيةمن محافظات  1,287,305}

1,287,305 

على مستوى  وتدوير المخلفاتحملة التوعية البيئية  في تنفيذ البيئةوزارة الشراكة مع  (29
 {.532,847} حي بمحافظة الجيزة. (124)

532,847 

  المرأة:مكتب شكاوى  (30
o مستفيدة{. 66,254} شكاوى ومشورات قانونية استقبال 

85,429 
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918,060 إلدارة العامة االستراتيجيةا - 2020حصاد المجلس القومي للمرأة  2,089,193 6,011,502
14,860,271

28,853,681

2016 2017 2018 2019 2020

بيان مقارن للمستفيدين من أنشطة المجلس 
2016-2020

o {.19,175} استفادة( ندوات نفذها مكتب الشكاوى) رفع الوعي القانوني والحقوقي للمرأة 
o  يواإلداريين به في مجال التعامل مع المعنفات وتلقتأهيل محامي مكتب شكاوى المرأة 

على تلقى بالغات  والتدريب  الشكاوى والتعرف على قوانين مناهضة العنف ضد المرأة
 االتجار بالبشر.

  حملة أحميها من الختان (31

o  ألمومة، استفاد منها والطفولة لالقومي للمرأة والمجلس القومي  المجلسأنشطة متنوعة نفذها
 .اوى / تدريب فرق العمل(تنوعت األنشطة بين حمالت طرق أبواب / استقبال شك) {18,847,619}

o {328,787}استفاد منها  ،الوطنية اللجنةالمنظمات غير الحكومية من ممثلي ها تأنشطة نفذ. 

19,176,406 

 :المرأةفعاليات توعوية متنوعة لمناهضة العنف ضد  (32

o  {59,818} استفاد منها، نشاط( 425) العنف ضد المرأةأنشطة لمناهضة يوم  16حملة الـ. 

o  موضوعات ذات الصلة للتوعية ب على مدار العامالمجلس بالمحافظات  فروعندوات شاركت بها
بمناهضة العنف وتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر المرتبطة بالبيئة واالستهالك غير 

  {532,847} استفاد منها نشاط( 148.)المستدام

592,665 

 طبمحافظتي اإلسكندرية ودمياتنفيذ أنشطة : مشروع مدن أمنة خالية من العنف ضد النساء (33

 مل المشروع عدة مكونات:، ويش]بشاير الخير / دمياط الجديدة[
o  :المنظفات المحافظتين على صناعة سيدة من { 117}تدريب مكون التمكين االقتصادي

 المنزلية والخياطة وأعمال الكروشيه والكليم والطهي المنزلي التدريب على التسويق.

o  :افتتاح وحدة تكنولوجيا المعلومات ومعمل حاسب آلي بفرع المجلس مكون التمكين االجتماعي
( دورة تدريبية في مجال استخدامات تطبيقات الحاسب اآللي 2وإقامة عدد )،  باإلسكندرية

 .فتاة{ 12ادة استف}

o  :دور مكتب الشكاوى ( ندوة للتوعية القانونية 5إقامة عدد )مكون التوعية الحقوقية والحماية
لعدد لظاهرة التيك توك في تشويه صورة المرأة  السلبيفي دعم الناجيات من العنف األثر 

 . واإلسكندريةسيدة من محافظتي دمياط  {119}

o  معسكر أنا ( 2عدد )] سيدة{ 751}للتوعية بالقضاء على العنف استفاد منها أنشطة تفاعلية
 [ لقاءات وورش عمل /وماما

999 

  التعامل مع المرأة ذات االعاقة مدونة سلوكياتإصدار  (34

  لتفقد أوضاع النزيالت، وروضة األطفال، وعدد من مرافق السجن.  زيارة سجن القناطر (35

 28,853,681 2020عن العام مستفيد / ة إجمالي 

 
  

128% 
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147% 

94% 
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 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ووسائل االعالم من خالل استخدام عبر قنوات االتصال غير المباشرالتوعية  

  والوسائل الثقافية االبتكارية  واالعالن

 [.وصول ألف 300ومليون  135]التاء املربوطة # سر قوتك محلة  (1

سائل االعالم إبنتاج رسائل إذاعية، واصلت اللجنة الوطنية ملناهضة ختان االانث نشاطها التوعوي من خالل خمتلف و " من اخلتان اأمحيه“ محلة (2
لتواصل االجتماعي للمجلس ا... نشرت على صفحات مقاطع فيديو، لرامج تلفزيونية وتنويهات عن خط جندة الطفل وخط مكتب شكاوى املرأة 

 [. 35,053,764شاهديها ويصل إىل لريتفع عدد م]. وشركاء التنمية من ممثلي اللجنة للمرأة واجمللس القومي للطفولة واألمومةالقومي 
  كوروان  محالت التوعية مبواجهة فريوس (3

 
زايدة الوعي حول املخاطر اإللكرتونية وطرق االستخدام األمن ابلتعاون مع وزارة االتصاالت ل Cybersafetyإتكلمي إمحي نفسك وغريك  محلة (4

 [.ألف 307 وصول]وسبل اإلبالغ عن جرائم العنف اإللكرتوين 
  [.ألف 800 مليون 5 وصول] اإلنرتنت عربعلى مشكلة التنمر  لتسليط الضوء إنستجرامابلتعاون مع منصة  على كالمكم احاسبو  محلة (5
أدوات احلماية اليت توفرها  من خالل ةااللكرتونياجلرائم نشر الوعي حول سبل محاية املرأة من ل فيسبوك مع منصة ابلتعاونوارد سالمة املرأة ممحلة  (6

 [.وصولألف  39]املنصة 
مبختلف قضااي املرأة السيما ظاهرة ابلتعاون مع سكك حديد مصر تضمنت نشر رسائل توعوية ببعض احملطات لرفع الوعي السكة أمان محلة  (7

  التحرش.
 [.ألف 808مليون  17 وصول] إلدماج الرجال يف قضااي املرأة ألين رجلمحلة  (8
 [.وصول 2000] التحرش لظاهرة التصدي على الفتيات تشجع هبدف للمغنية فرح بسمة، هتفرقيأغنية  (9

  [.وصول ألف 100ومليون  66] نورأغنية  (10
 .[حملية وعربية ودولية جائزة 15حصد الفيلم على ] ةوالدولي ةاحملليواملشاركة يف املهرجاانت واصل جوالت عروضه بني حبرين فيلم  (11
 .]مسرحية كلمة السر / مسرحية دايرة وبتدور[ عن مناهضة العنف ضد املرأة والفتاة مسرح تفاعلي (12
 واالعتداء على األطفال خصوصا االعتداء اجلنسي.تتناول قضية االيذاء  ""كلمة من حرفني مسرحية ابلعرائس املاريونت (13
 [.وصول 7000] للمرأة بيئة عمل آمنة يف توفريأصحاب األعمال والشركات عن دور  ابلتعاون مع وزارة القوى العاملةفيديو  (14
 [.وصول 9000] التحرشأبمهية مواجهة لتوعية السيدات والفتيات  فناين ومبدعي مصرجملموعة من  فيديوهات (15
 [.وصولألف  75] ومتكينها اقتصاداي لتأهيل املرأة املعنفةاالرشاد األسري والرتبوي  خرباءمبعاونة أحد  فيديوهات إرشادية( 6عدد ) (16

o [.صولو  ألف 652ومليون  6ديو توعوي مرتجم إىل لغة اإلشارة، في 12] :الفريوسبسبل الوقاية من توعية  محلة  
o [.لوصو  ألف 491فيديو،  217]اليت أعلنتها احلكومة  االحرتازيةجراءات ابلتعليمات واإل اماللتز للدعوة اب "خليك ابلبيت –خليك قدوة " مبادرة 
o [.ولوصألف  39] ت( روااي8عرض ومناقشة عدد )لتشجيع السيدات على القراءة، : القراءة يف زمن الكوروان مبادرة 
o [.صولو ألف  900مليون و 3، فيديو 12: ]"صحتك هتمنا" قدمها األطباء املتخصصني للتوعية بفريوس كوروان محلة 
o [.وصولألف  177، مقاطع فيديو 8]: صحتنا النفسية أولوية محلة 
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 إلدارة العامة االستراتيجيةا - 2020حصاد المجلس القومي للمرأة 

أغنية هتفرقي

لمواجهة التحرش

مسرحية بالعرائس الماريونت 
"كلمة من حرفين"

إرشاديةفيديوهات( 6)

وتمكينها لتأهيل المرأة المعنفة
اقتصاديا

فناني ومبدعي مصر فيديوهات
التحرشمواجهة ل

فيديو توفير

بيئة عمل أمنة 

للنساء

مسرحية تفاعلية( 2)

كلمة السر / دايرة وبتدور 

فيديو 

محمد عادل أداء الفنان 

حول ختان االناث

مجموعة فيديوهات التوعية 
الطبية والنفسية

وأهمية فيروس كورونا لمواجهة 
االلتزام باالجراءات االحترازية

(مقطع فيديو249)

فيديوهات ( 3)

ختان االناث  عن 

بالتعاون مع يونيسيف ولجنة 
الشباب بالمجلس

تنويهات لالذاعية نشوى الحوفي 
عن مناهضة ختان االناث 

حلقة ببرنامج حكايات ( 50)
نهاد

للتوعية بمختلف قضايا المرأة

شهور4مليون متابع خالل 20

مجموعة فيديوهات توثيق 
انتخابات مشاركة السيدات في 

مجلسي الشيوخ والنواب  
2020

دعوة رئيسة المجلس فيديو 
لسيدات مصر للمشاركة في 

انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب 
2020

فيديو توثيق دوري كرة القدم 
الخماسية

حملة آلني رجل 

فيديو رسالة رئيسة المجلس 

اليوم العالمي لالتجار بالبشر

فيديو للفنانة كندة علوش ( 2)

األمثلة المغلوطة /  الزواج المبكر 
التي تجعل العنف ضد البنات 

مقبول

مقطع فيديو ألغنية مدد

بلقطات مصورة لفاعليات 
المجلس 

 [.ألف 741" ]حققت وصول 2020العنف ضد املرأة "كوين  ملناهضةيوم أنشطة  16فعاليات التواصل االجتماعي حلملة ال  (17
مت بثه مباشرة على صفحة اجمللس مبشاركة جمموعة من األطباء املتخصصني، مت التفاعل معهم وتلقي التعليقات  الثدي"رحلة أمل مع سرطان "برانمج  (18

  .[تفاعل 1500وأكثر من  متابع ألف 17واالستفسارات ذات الصلة ]
 :للتوعية مبناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضد املرأة والفتاةكوسيلة غري تقليدية   تثقيفيةألعاب تعليمية ومسابقات إطالق  (19

 مبادرة مصرايت ملهماتنشر سريهتن الذاتية وإسهاماهتن يف اجملتمع املصري يف إطار بشخصية نسائية،  الضوء على مناذج انجحة تسليط استمرار (20
 ألف[. 473مليون و وصولسيدة /  365إىل  2020عدد السيدات الاليت مت تسليط الضوء عليهن منذ بداية املبادرة وحىت ديسمرب ]ليصل 

 .1,270,961 وصل إىلمتابعي صفحة اجمللس على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك:  (21
 املرقسية والكاتدرائية ابلزيتون األسرة وحمكمة حبلوان األسرة حمكمة اضاءة مرة وألول للمرأة القومي اجمللس ومقر السياحية املعامل من إضاءة العديد  (22

 املرأة. ضد العنف على للقضاء العاملي ابليوم االحتفال بدء مع تزامنا الربتقايل ابللون ابلعباسية
، وأوراق من كافة أشكال العنفتها تتناول خمتلف قضااي املرأة السيما محايورقمي(  إصدار )ورقي( 44):2020إصدارات ومطبوعات خالل العام  (23

 سياسات وتقارير وطنية ترصد وضع املرأة وجهود الدولة للنهوض هبا.

o  املرأة من خالل تغيري األمثال الشعبية الدارجة املتضمنة مجل وكلمات حتث على العنف ضد املرأة إىل  احرتاملتنشئة أجيال جديدة على قيم  "مثل مش شعيب"مسابقة
 .مجل وكلمات تشجع على متكني املرأة ودعمها ومساندهتا

o لعبة سيفلينجز Safeelings على التواصل الفعال مع األطفال  واألخصائيني االجتماعيني اآلابء واألمهاتمشاعر خمتلفة مكتوبة على الكروت، تساعد  عبارة عن
 .من اجلنسني للتعبري عن مشاعرهم كخطوة أوىل لتمكينهم ضد العنف والتمييز وااليذاء اجلسدي أو النفسي

o شكل كروت تشجع املراهقني على قراءة مجل مليئة ابلتمكني ونبذ العنف ضد املرأة عكس اجلمل السالفة املليئة ابلعنف  يفعبارة عن مجل خمتلفة  لعبة تغيريك هيغري
 .اليت مت تداوهلا فيما مضى

 

 

األفالم مجموعة 

التسجيلية القصيرة 

ومقاطع الفيديو التي 

نشرها المجلس على 

صفحته للتواصل 

 االجتماعي

2020خالل العام    
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 إلدارة العامة االستراتيجيةا - 2020حصاد المجلس القومي للمرأة 

 اللجنة الوطنية لمناهضة ختان اإلناث 

  إمحيها محلة ملناهضة ختان اإلانث، وإطالق  العاملي اليومبعقد اجتماعاهتا الدورية وإصدار البياانت الصحفية تزامنا مع واصلت اللجنة أنشطتها
املستفيدين عدد بذلك لريتفع ( 50,650,667) 2020من أنشطة احلملة خالل العام استفاد للعام التايل على التوايل.  ،2020من اخلتان 
من خالل زخم األنشطة التوعوية اليت تضمنت محالت طرق أبواب، ندوات ولقاءات { 54,230,170} إىل 2020، 2019 يف العامني
 مت نشرها على مواقع التواصل االجتماعي للشركاء.  تنويهات إذاعية وأفالم توعويةتفاعلية، 

  مجال الدين  إىل د.]جائزة الشخصيات العامة لاليت  2020عن العام  ماري أسعدعزيزة حسني و منح الثالث جوائز املخصصة ابسم الرائدتني
للراهبة جانيت ألفي سوحية[. / جائزة املمارس اجملتمعي  مجعية الطفولة والتنمية أبسيوط إىلجائزة مؤسسة رمسية أو أهلية /  إبراهيم أبو السرور

 ابإلضافة إىل تكرمي عدد من الشخصيات عن جهودهم يف مواجهة قضية اخلتان.
 مشروع قانون بتعديل مواد ختان اإلانث يف قانون العقوابت أعدت منبثقة من اللجنة الوطنية ملناهضة ختان اإلانث مصغرةجلنة  تشكيل .

 .مع جهاز التعبئة العامة واإلحصاء إلعداد دراسة حول ختان اإلانثالتنسيق ابإلضافة إىل 
 ان اإلانث ضمن خطة عمل الوزارات.  تنفيذ لقاءات مع ممثلي الوزارات لوضع خطة عمل تنفيذية ملناهضة خت 
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 إلدارة العامة االستراتيجيةا - 2020حصاد المجلس القومي للمرأة 

 كورونا المستجدجهود المجلس لمواجهة فيروس 

وس والتداعيات االقتصادية واالجتماعية له السيما قام اجمللس ابختاذ عدة إجراءات اتساقاً مع التوجيهات والتدابري املتخذة من الدولة ملواجهة انتشار الفري 
 على املرأة، ومن تلك اإلجراءات: 

  ختفيض عدد املوظفني وإجناز األعمال من  ت،كماما  ارتداء، م)تعقي عليها ملنع انتشيييييييار الفريوس سيييييييياسييييييية داخلية لتطبيق كافة املعايري املتفقاتباع
 الدولة يف عمليات تعقيم املنشآت.  ساعدة أجهزةابإلضافة إىل قيام فروع اجمللس مب استخدام التطبيقات اإلليكرتونية يف االجتماعات(..املنزل، 

 حكومة مصييرية على مسييتو   كأول] للمرأة اخلاصيية لالحتياجات السييريعة مصيير لالسييتجابة خطة بشييأن مقرتحة وسييياسييات برامج ورقة إصددددار
 Women Policy املرأة تالحتياجا املسييييتجيبة والربامج السييييياسييييات لرصييييد تقرير من نسددددد  أربع إعداد ومت. العامل تصييييدر هذو الورقة[

Tracker للمرأة.لدولة املصرية داعمة اتدابري وإجراءات وقائية اختذهتا ( 106)التقرير  ورصد ،2020 يوليو 7 إىل مارس 14 من الفرتة عن 
  لدراسة املقابل املادي واحلد شكلة امل اللجنةو ..للفريوس من التداعيات االقتصادية العمالة املتضررةالوزارية اخلاصة بيييييي " جنةاللعضوية اجمللس يف

 .املتخذة االحرتازيةحيال توقفهم عن العمل بسبب اإلجراءات  األدىن ملرتبات العمال ابملشروعات القومية
  على الفئات األكثر تضددددددررا  النتشددددددار اجلائحة من أجل ختفيف التداعيات االجتماعية قيادة حترك دويل يف األمم املتحدةالتعاون مع وزارة اخلارجية يف

القرار  ة املعنية حبقوق اإلنسيييييان مشيييييروعالثالثة للجمعية العامة لألمم املتحداعتمدت اللجنة  2020السدددددديما النسدددددداء والفتيات. وعليه يف نوفمرب 
دولة حول  60دولة عربية و 19عاة القرار ر وانضددم لقائمة  ،سييبوق حول "محاية حقوق املرأة والفتاة من تداعيات كوروان املسييتجد"املغري املصييري 

 .العامل
 {، مت التعامل معها 34,000} عددها إىل اجتماعية نتيجة لتداعيات الفريوس وصدلة و احتياجات أسداسدي استقبال شكاو  واستفسارات وطلبات

حالة  900بعض اإلعاانت لعدد  ة يف تقدميعضدددداء اجمللس وجلانه الدائممع اجلهات املعنية، ابإلضددددافة إىل مسددددا ة أ قابلتنسددددي وتقدمي اإلعاانتمجيعا 
 .من املتضررات

  {. 3,397,639}بسبل الوقاية من الفريوس مت تنفيذها بكافة احملافظات استفاد منها  محلة توعويةإطالق 
  االحرتازية اليت اختذهتا  ت، شددددددددارع هبا جمموعة من أفراد اجملتمع والشددددددددخصدددددددديات العامة للتوعية أب ية اتباع اإلجراءامبادرات ومحالت إلكرتونيةإطالق

محلة القراءة يف زمن  /مبادرة خليك قدوة خليك يف البيتالدولة، وقدمت احلمالت أيضدددا برامج دعم نفسدددي وصدددحي مبشددداركة األطباء املتخصدددصدددني. ]
الصدددحية / محلة صدددحتنا النفسدددية للتوعية  األطباءإلذاعية نشدددوى احلويف / محلة لبرامج توعوية ابلشدددراكة مع صدددفحة دار رضدددة مصدددر للنشدددر / الكوروان 
 [.ببند استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التوعية تفصيالمت ذكرها ] [.أولوية

  وصلة كروشيه[. كما مت  3900امة طبية / كمألف   125انتاج ] الكروشيهعلى انتاج األقنعة الواقية ووصالت تدريب الفتيات مبشغلي اجليزة واملنيا
 6ي ليتم استخدامها يف انتاج األقنعة ]فازت على القماش تعرب عن متكني املرأة وحتمل الطابع الرتاثي املصر  تصميمات ابتكاريةلتقدمي مسابقة إطالق 

 [.71من أصل  تصميمات
 ابلتعاون مع منظمة العمل  ورواناملتوسدددطة والصدددغرية ومتناهية الصدددغر حول أهم التحدايت بسدددبب أزمة فريوس ك املشييروعاترأي صددداحبات  عاسييتطال

 ابلتعاون مع بصرية. نتائج الفريوس على األسرةالدولية. واستطالع أخر حول 
 مبادرة  11 ثالث مبادرات من أصدددددددددددددلهبا  تز اجملتمع، فا" لتقدير املبادرات اليت ختدم ائزة تقديرية للجهود التطوعية يف ظل جائحة كوروانج" إطالق

 .عامةالابإلضافة اىل جائزة الشخصية 
  يف مواجهة خماطر انتشار الفريوس لدعم النساء والفتيات ذوات اإلعاقةمن نوعه  أول دليلإطالق.  
  رموين للمريضات.ابلتعاون مع مستشفى هبية لتيسري وصول العالج اهل يف ضهرك #أمحي_عيلتك #أمحي_مصر #هبيةإطالق مبادرة 
 ات الفريوس وكيفية مواجهته. كما شارع اجمللس يف العديد من االجتماعات على املستوى الوطين والعريب واألفريقي والدويل ملناقشة تداعي 
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 لمرأة ذات اإلعاقةتعزيز الخدمات ل

 :لتعزيز اخلدمات املوجهة إليهامت التايل من أنشطة  2020 اإلعاقة وخالل العاميويل اجمللس اهتماما ابملرأة ذات 
  ممثلي وحدات تكافؤ الفرص وخالهلا قاد اجمللس سددلسددلة اجتماعات مع " محايتك يف قانونك"إطالق مبادرة

جمموعة من النساء ذوات بقضااي املرأة ذات اإلعاقة ابإلضافة إىل منظمات اجملتمع املدين املعنية وخرباء من  ابلوزارات
اليت املختلفة  شكال العنفأي اإلعاقة، للخروج برسائل توعوية مبسطه وواضحة عن و األمهات ألبناء من ذاإلعاقة و 
مواد قانون  تضددددددددددمنت مطوايت، وادراجها يف ( رسييييييييالة18صييييييييياغة )املرأة ذات اإلعاقة، وعلى أثرها مت ا هل تتعرض

 .ذات الصلةوالعقوابت شخاص ذوي االعاقة وكافه القوانني االخرى حقوق األ
 ابلتعاون مع اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واالحصدددددددددداء  دراسيييييييية حول العنف ضييييييييد املرأة ذات اإلعاقة إعداد
ويعترب هذا البحث  ،صددددندوق األمم املتحدة للسددددكان، وهيئة األمم املتحدة للمرأة، وصددددندوق األمم املتحدة اإل ائيو 

 .ألول من نوعه يف املنطقة العربيةا
  يف نواحي احليدداة  اإلعياقيةاملرأة ذات مع التعياميل  ميدونية سيييييييييييلوكإعددداد

املختلفة، وتسدددددددتهدف املدونة خماطبة ثالث مسدددددددتوايت، األوىل للعاملني يف 
اجلهاز اإلداري للدولة سددددددددددواء يف تعاملهم مع متلقي اخلدمة أو زميلة عمل، 

وى الثاين املرأة ذات اإلعاقة مع املوظف مقدم اخلدمة، واملسددددددددددددتوى واملسددددددددددددت
 .الثالث التعامل اجملتمعي مع املرأة ذات االعاقة

  من نوعددده لددددعم النسددددددددددددددددداء والفتيدددات ذوات اإلعددداقددة يف  أول دليييلإطالق
  .فريوس كوروانمواجهة خماطر انتشار 

  قها اجمللس على صددددددددفحته لاليت أطويف نشددددددددوى احلترمجة فيديوهات االذاعية
ىل لغة إبسدددددددددددددددبل الوقاية من فريوس كوروان للتوعية للتواصدددددددددددددددل االجتماعي 

 .اإلشارة
   كتابني اسددتجابة هيئة النيابة اإلدارية لطلب مقدم من اجمللس إبةحة منشددآت اهليئة ومبانيها على مسددتوى حمافظات اجلمهورية، كما أصدددرت اهليئة

 .لدعم املرأة ذات االعاقة واألمهات لألشخاص ذوي اإلعاقة من العامالت يف اجلهاز اإلداري للدولة 2020لسنة  4ورقم  2دوريني رقم 
 ( :1املشاركة يف الفعاليات اليت تناقش القضااي ومن أمهها )حول محاية املرأة ذات اإلعاقة ومتكينها من  األمريكية اجلامعة هنظمتالذي  ويبينارال

احتفالية أسقفية اخلدمات لدعم ( 3. )السنوي الثالث للرتبية اخلاصة بعنوان "واقع مزاولة املهنة.. محاية ذوي اإلعاقة"امللتقي ( 2)للعمل. الوصول 
 .االطفال ذوي اإلعاقة

 [.2018لسنة  10إىل اللغة اإلجنليزية ]قانون رقم األشخاص ذوي اإلعاقة  حقوق ترمجه قانون 
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 إلدارة العامة االستراتيجيةا - 2020حصاد المجلس القومي للمرأة 

 

 المجلس والتنمية المستدامة 

  التخلص اآلمن طرق  حولهبدف نشر الوعي  محلة التوعية البيئية وتدوير املخلفات الصلبةمت إطالق  بروتوكول التعاون مع وزارة البيئةيف إطار
{ سيدة وأسرهتا. ومن 532,847}حي مبحافظة اجليزة استفادت منها  124مت توجيهها إىل من املخلفات الصلبة والزراعية وإعادة تدويرها، 

. إىل جانب االتفاق مع أحد الشركات لتجميع وفصل التفاق على جتميع خملفات أحد مصانع املالبس إلعادة تدويرهااإلجيابية للحملة االنتائج 
 املخلفات من املنزل.

  ( ماكينات فرم خملفات زراعية لعدد 5إلقامة مشروعات تدوير خملفات زراعية يف احملافظات، مت منح ) بروتوكول التعاون مع بنك بلومويف صدد
وتدريبهن على كيفية التشغيل وفنيات انتاج مساد عضوي من املخلفات. كم مت منحهن بعض مستلزمات من قرية الرويب مبحافظة املنيا  ة{ سيد24}

 انتاج السماد.

 
 لمعنوي والمادي للمستشفيات المجلس وتقديم الدعم ا

لتقدمي الدعم للمسدددتشدددفيات زايرته امليدانية أسدددت نف كما   الثدي،اجمللس جهوده حلث السددديدات جلمع التربعات املادية لعالج مريضدددات سدددرطان  واصدددل
 :على النجو التايل تلك اجلهود 2020املعنوي للمرضى من السيدات واألطفال، وشهد عام 

 مستشفى هبية

 ( زايرة للمسدددددددتشدددددددفى 2إجراء )حبضدددددددور الدكتورة هاربني أرورا رائدة األعمال العاملية منهم زايرة لدعم النفسدددددددي واملعنوي للمريضدددددددات، لتقدمي ا
 .ومؤسسة املنتدى االقتصادي العاملي للمرأة

  هتدف إىل ختفيف قوائم االنتظار ابملسدددتشدددفى من خالل الدعوة ، 2020تزامنا مع احتفاالت املرأة املصدددرية  "سيييدات مصيير"إطالق مبادرة
 اىل املشاركة يف تقدمي الدعم املادي والعيين للمستشفى. 

  لتيسري وصول العالج اهلرموين للمريضات يف ضهرك مصر هبية عيلتك أمحي أمحي"أخرى بعنوان  مبادرة إطالقومع تفشي وابء كوروان مت. 
  بذلك  لليصدددددددد سدددددددديدة،( 118,941)إىل  2020خالل العام تلك املبادرات ومحلة التربعات اليت قادها اجمللس بلغ عدد املسددددددددتفيدات من

كشددددددددف مبكر وعالج ابجملان من  مسددددددددتفيدة  {134,000}إىل  2020األعوام السييييييابقة وحرب ديسييييييمرب امجايل عدد السيييييييدات منذ 
 وفحوصات قبل العالج.  

  مبستشفى هبية فرع الشي  زايد.املشاركة يف مراسم وضع حجر األساس 

 أبو الريش لألطفال مستشفى 

 ( عروسدددددة نفذهتا جمموعة 120إجراء زايرة لدعم املرضدددددى من األطفال وأمهاهتن، وإهداء األطفال املقيمني واملرتددين على املسدددددتشدددددفى عدد )
 متدرابت مبشغل اجليزة. 
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 إلدارة العامة االستراتيجيةا - 2020حصاد المجلس القومي للمرأة 

 دعم طالبات التعليم الفني

 للقيادة طالبات التعليم الفينلتأهيل "  She Leads هي تقود "برانمج 

  برانمج هي تقود املرحلة النهائية من ختام  تيف فعاليا وزاريت التجارة والصيييييييناعة والرتبية والتعليم والتعليم الفينالشدددددددددراكة معShe Leads 
القيادة ورايدة األعمال وكيفية حتويل األفكار  تدربن على طالبة{ 50} ومبشاركة القادة،مؤسسة شباب ابلتعاون مع  الذي أُطلق العام املاضي

 يف جمال رايدة األعمال.  اخلرباءرشاد مع إتفاعلية وجلسات من خالل ورش عمل  إىل مشروعات

  زخرفة، مالبس، الكرتونيات، الكهرابء،أقسدددددام ]بني  ما تنوعتاملتدرابت مشدددددروعات خالهلا نفذت  مسييييابقةمت اإلعالن عن ويف ختام الربانمج 
 جلود[، ويف احتفالية كربى مت اإلعالن عن الفرق الفائزة حبضور السيدة وزيرة التجارة والصناعة.

  2020 ختصيص مساحة لعرض منتجات الطالبات املتدرابت يف معرض "تراثنا"أعلنت السيدة وزيرة التجارة والصناعة عن. 

 [الكريمتعزيز الخدمات للمرأة في األحياء السكنية الجديدة ]السكن 

]األمسرات، بشدددداير اخلري،  ألهايل بعض األحياء اجلديدة مبحافظات القاهرة واإلسددددكندرية ودمياطتسددددتمر جهود اجمللس يف تطوير اخلصددددائص السددددكانية 
واجتماعيا اقتصددداداي  اليت يقوم هبا اجمللس ضدددمن خطة عمله للنهوض ابملرأة املختلفةدمياط اجلديدة[ وذلك من خالل األنشدددطة األعصدددر بغيط العنب، 

البيان يلي نسدددتعرض يف بيان جتميعي ما مت من أنشدددطة وحجم االسدددتفادة منها طبقا ملا ذُكر سدددابقا ] وسدددياسددديا ومحايتها من كافة أشدددكال العنف، وفيما
  [.2030الرقمي حلصاد اجمللس طبقا حملاور اسرتاتيجية متكن املرأة 

    

ةاحتياجات غذائي, 3,000

قافة توعوية حول , 1,069
"يمن حقك تنظم"تنظيم األسرة 

ية توع/ قوافل طبية , 3,280
صحية

شهادات امان , 3,000

كروت ميزة , 6,000

اعانات طلبة , 200
المدارس

ة من أنشطة المجلس /مستفيد 
حي األسمرات

احتياجات غذائية "من حقك تنظمي"قافة توعوية حول تنظيم األسرة 

توعية صحية/ قوافل طبية  شهادات امان 

كروت ميزة  اعانات طلبة المدارس

لتقوية الروابط األسرية بين األبناء تستهدف جميع أفراد األسرة، مثل معسكر أنا وماما أنشطة ترفيهية وتثقيفية ورياضية يتم تنفيذ  

 .وأمهاتهم، وتوعية األمهات بكيفية التعامل مع أطفالهن وطرق التربية السليمة
ة المدارس بحي األسمرات، بمراحل دراسية من طلب 200ألف جنيه، لعدد  50التعاون مع نادي ليونز في دفع مصروفات بقيمة  

 متعددة. 

 ( أجهزة طبية تخدم مرضى الكلى بالمراكز الطبية المتاحة بحي األسمرات. 2جاري التنسيق مع نادي ليونز لتقديم ) 

مياط عدد استفاد من مشروع مدن أمنة خالية من النساء الذي يتم توجيه أنشطته لمناطق السكن الكريم بمحافظتي اإلسكندرية ود 

{ من مناطق بشاير الخير والسيوف باإلسكندرية واألعصر بدمياط الجديدة، تضمنت األنشطة ورش تدريب حرفي ودورات 999}

 حاسب آلي ومعسكرات ترفيهييه. 
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 تمثيل المجلس في المحافل العربية واألفريقية والدولية 

  

8, عربي

4, افريقي

14, دولي/إقليمي

محفل عربي وأفريقي ودولي ( 26)
2020شارك فيهم المجلس عام 

ى الفاعليممات افتراضممية، وأغلبهمما لتبممادل الممرؤمعظممم 
حممول التممداعيات االقتصممادية واالجتماعيممة لفيممروس

.  كورونا على المرأة، وكيفية مواجهتها
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  وعقدهابها المجلس  من أهم الفعاليات التي شارك
 على المستوى الوطني والعربي

 2020خالل العام 

 على المستوى الوطني: 

 :يراً في كل محافظةاألكثر تأث سمممممميدة 50المشمممممماركة في اختيار  بهدف“" منتدى الخمسممممممين  لقاء بعنوان عقد العديد من الندوات منها   /

ين النوع االجتماعي في جميع الدليل التدريبي لتضممممممممندوة  /النسمممممممائية بالحكومةاحتفالية تأهيل الدفعة الثانية للبرنامج التنفيذي للقيادات 
 2020ضمن فعاليات معرض الكتاب  المرأة والشباب في أفريقيا.. تاريخ وريادة، وندوة القطاعات

 نظمه المجلس  اهرة الكبرىالقمؤتمر خلق بيئة أمنة للفتيات في المناطق العشوائية ب منها: تالمشاركة بالحضور في العديد من الفاعليا
 لمرأة في السينما العربيةتم خالله ألول مرة تخصيص جلسة لمناقشة صورة ا ورة الرابعة لمهرجان أسوان ألفالم المرأةالقومي للسكان/ الد

ات التي تحول دون لتحديمناقشمممممة العوائق وا/ اجتماع منتدى الخمسمممممين ل الوقايةسمممممبل تثقيفية بعنوان " التوعية بمخاطر األورام و ندوة /
سيدة األكثر تأثير/ مشاركة المرأة في مجالس إدارات المؤسسات اً لدعم المرأة المصرية المشاركة في مبادرة إنتي قوية لمنتدى الخمسين 

 هرة التحرش وتشجيعهن على اإلبالغضد ظا

  لى للدكتورة مايا مرسممى / لقاء السمميد الرئيس عبد الفتاا السمميسممي / تكريم سمميدة مصممر األو :المرأةعلى هامش االحتفال بأعياد لقاءات
ة تداول البورصممة رس جلسممنسممائية لتمكين المرأة المصممرية / إطالق جطالق بطولة ت لإلعالن عن إتحت سممفح األهرامااحتفالية ومارثون 

 .كونية""رسائل معرض الفنانة التشكيلية هالة شافعي المصرية /

 على المستوى العربي:

  السيدة مريم خليفة الكعبي نائب رئيس بعثة دولة اإلمارات والقائم باألعمال في القاهرةاستقبال. 

 مؤتمر النساء كمحرك للنمو االقتصادي. 

 ُعقد ، والتنفيذ والممارسةشريع لقاء الشبكة التشاورية اإلقليمية.. مصر األردن المغرب وتونس... النساء بمواقع صنع القرار.. بين الت
 .بالمغرب بهدف إقرار النظام الداخلي للشبكة

  للجنة المرأة العربية 39و  38فعاليات الدورة. 

 التداعيات الصحية واالجتماعية االجتماع الوزاري االستثنائي لعرض تقرير قطاع الشؤون االجتماعية بجامعة الدول العربية حول اآلثار و
  ، واستعراض جهود الدول للتصدي لها.على المرأة واألسرة ونالفيروس كوروالتنموية 

 اجهة جائحة كورونا"، وتم خالله لقاء تفاعلي لعدد من المثقفين والمثقفات والقيادات الميدانية حول "احتواء الفئات األكثر عرضة في مو
 عرض جهود الدولة المصرية والمجلس في احتواء األزمة.

  ماذا بعد كورونا؟"لقاء تشاوري تحت عنوان". 

 انة العامة نظمته األم ي( الذ19 -الحوار اإلقليمي رفيع المستوى حول العنف ضد النساء والفتيات خالل فترة وباء" كورونا المستجد )كوفيد

  .لجامعة الدول العربية

 منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون االسالمي

 ة الداخلية والنظم المالية لمجموعة العمل المؤقتة مفتوحة العضوية إلعداد مشروع الالئحالجتماع الثاني للجنة التيسيرية ا
 .منظمة التعاون اإلسالميالتابعة ل واإلدارية لمنظمة تنمية المرأة

  تصديقات الدول الالزم  ، بعد إعالنها استيفاء الحد األدنى منتنمية المرأة منظمةترحيب باستضافة مصر لمقر إصدار بيان
 .لدخول النظام األساسي حيز النفاذ وبدء المنظمة عملها

  االفتراضياالجتماع ]لمرأة ااعداد االجتماعات االفتراضية للدورة األولى العادية لمجلس منظمة تنمية  فيالتنسيق والتعاون 
آليات تعزيز  إلى مناقشة ة[، هدف الدوروزراء المرأة ومن يقوم مقامهم في الدول أعضاء المنظمة اجتماع /لكبار المسئولين 

نظمة تنمية المرأة، معلى عدد من النتائج الناجحة منها ترأس مصر أول هيئة مكتب لمجلس  ، واسفرت الدورةعمل المنظمة
يين السيد السفير /إيهاب االعالن عن تخصيص مصر للمقر الدائم للمنظمة، اعتماد القواعد االجرائية وطرق عمل المنظمة، تع

 .للمديرة التنفيذية للمنظمةائباً ن فوزي

 المستوى اإلقليمي 

 رات حول كيفية تسريع العمل بهدف تبادل الخب الحوار االقليمي االفتراضي لتمكين المرأة الذي نظمه االتحاد من أجل المتوسط
 .(19 -لتمكين المرأة، السيما في ظل جائحة كورونا المستجد )كوفيد

  في جنوب البحر األبيض  اإلقليمي لتعزيز حقوق اإلنسان وسيادة القانون والديمقراطيةلبرنامج المشترك " الدعم فعاليات
 .االتحاد األوربي هالمتوسط": نظم
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 بها المجلس  الفعاليات التي شاركأهم 
 على المستوى االفريقي والدولي 

 2020خالل العام 

 المستوى األفريقي 

  المسؤولين عن شئون المرأة والنوع االجتماعي الذي هدف إلى التعرف على العقبات االجتماع الوزاري األفريقي للوزراء
 .والتحديات التي تواجهها المرأة في القارة األفريقية والناتجة عن جائحة فيروس كورونا

  عزيز دور وت "مشاركة النساء في الحكم والحياة السياسيةحول مجموعة من القيادات النسائية األفريقية لاجتماع تشاوري
 .حول مبادرات وارشادات جائحة كورونا وتبادل الخبراتالمرأة األفريقية في القيادة"، 

 احتفالية إطالق منصة "صوت خمسين مليون امرأة أفريقية" في مصر. 

  االتحاد االجتماع االفتراضي لوزراء االتحاد األفريقي واجتماع الخبراء للدورة العادية الخامسة للجنة الفنية المتخصصة في
قيام االتحاد االفريقي بوضع خطوط استرشادية للتعامل مع واقتراا  األفريقي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

( تعتمد على القرار المصري في الجمعية العامة لألمم 19 -احتياجات المرأة والفتاة خالل جائحة كورونا المستجد )كوفيد

 .المتحدة

 المستوى الدولي 

 الدكتورة هاربين أرورا مؤسسة المنتدى االقتصادي العالمي للمرأة /الرئيس الجديد لوفد االتحاد األوروبي في مصر  استقبال
مدير مكتب الوكالة اإلسبانية  سفيرة البرتغال بالقاهرة / سفير البرازيل بالقاهرة/المنسق المقيم لألمم المتحدة في مصر/ /

 للتعاون الدولي من أجل التنمية في مصر

  35لوجستيات استضافة مصر للمنتدى االقتصادي العالمي للمرأة رقم على االشراف. 

  وعليه  وضع النساء والفتيات أثناء مواجهة فيروس الكورونا،بقيادة تحرك دولي في األمم المتحدة من أجل االهتمام
غير مسبوق حول  مصرياعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة لألمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان مشروع قرار 

 الفيروس. "حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات

 ومكتب إقليمية نظمتها هيئة األمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، رشة عمل و
لمناقشة تداعيات  األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وصندوق األمم المتحدة للسكان في منطقة الدول العربية

 كورونا.

 واالستجابةفي منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا: أثره على التمكين االقتصادي للمرأة  19-نوان "جائحة كوفيدندوة بع 

ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية بهدف  للمرأة،األمم المتحدة  اإلنمائي، وهيئةاألمم المتحدة نظمها برنامج ، السياسية"

 . 19-التعرف على استثمارات الحكومات في التمكين االقتصادي للمرأة نتيجة جائحة كوفيد

 دف الخامس من أهداف التنمية االجتماع الوزاري الذي نظمته هيئة األمم المتحدة للمرأة حول "ضمان التقدم نحو تحقيق اله

 ".: عرض تجربة الصين والشركاء الدوليين19 -المستدامة في ضوء جائحة كوفيد

  نظمتها هيئة  : عدم إهمال أحد"19ندوة افتراضية بعنوان "تحسين الحصول على الخدمات األساسية أثناء جائحة كوفيد

 األمم المتحدة للمرأة.

 المحامية نهاد ابو القمصان وسام االستحقاق المدني فئة " احتفالية السفارة اإلسبانية لتقلدCrus de oficial”. 

 التابع  المؤتمر العالمي لرائدات األعمالICSB (  (Womenpreneurs Global Conference 

 ( من موظفي المجلس القومي للمرأة في برنامج الزمالة "تنمية القدرات في مجال اإلدارة المراعية 30مشاركة عدد )

العتبارات النوع االجتماعي" الذي نظمته وكالة التعاون الكورية )كويكا(، والتعرف على الخبرات الكورية في مجال حماية 

 .المرأة ومناهضة العنف ضدها
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 المجلس والملف األفريقي

 أقام اجمللس العديد من الفاعليات على املستو  األفريقي وأمهها:
 الوكالة املصرية للشراكة من أجل التنمية  متهانظحلضور الدورة التدريبية اليت يف إطار زايرهتم ملصر عدداً من اإلعالميني األفارقة الذين  استقبال

  .ةسني أوضاع املرأة على كافة األصعداحلكومة املصرية لتح جهودبعنوان "اإلعالم والتعاون األفريقي"، هدفت الزايرة إىل إلقاء الضوء على 
  ( حمافل أفريقية. 4يف ) اجمللسمتثيل 

 
 [/ وحدات مناهضة العنف بالجامعات المرأة ]وحدات تكافؤ الفرص وحماية استكمال ودعم اإلطار المؤسسي لتمكين

 ( اجتماعات دورية ملتابعة جهود الوزارات يف4عدد ) 2030 املصرية رأةالوطنية لتمكني امل االسرتاتيجية تنفيذ حماور. 
  س[ وجاري العمل على ( وحدات اسددددددتجابة طبية يف مسددددددتشددددددفيات جامعات ]القصددددددر العيين، أسدددددديوط، املنصددددددورة وعني م4عدد ) جتهيز

مت االفتتاح و ن األطباء واملمرضددددددددني(. م 190للتعامل مع السدددددددديدات ضددددددددحااي العنف )الطاقم الطيب مثيالهتا جبامعيت بنها واملنيا، ومت تدريب 
  .2020يف ديسمرب  (ر العيين واملنصورة وعني مسالقص)الرمسي لوحدات جامعات 

 { 15دورة تدريبية بعنوان " احصاءات النوع االجتماعي" لعدد }ارة الرتبية والتعليم ابحملافظات. بوز  ممثل من أعضاء وحدات تكافؤ الفرص 
 لنوع االجتماعي يف القضااي البيئة.ا إماجدليل /  دليل دور املرأة يف مكافحة الفساد/  إعداد الدليل التعريفي لالنتخاابت الربملانية 
  ه.كل يف اختصاص  ملرأة ذات اإلعاقةالسلوكيات للتعامل مع امدونة توصية أب ية تبين الوزارات تنفيذ 

 
 ملف المرأة والسلم واألمن

 ة:طقام اجمللس ابلتايل من أنش، 1325عام على قرار املرأة واألمن والسلم  20يف ضوء االحتفال مبرور 
  الصحفي لوزارة اخلارجية  البياننشر و على صفحته الرمسية للتواصل االجتماعي.  اخلاصة أبجندة املرأة والسلم واألمننشر بعض املعلومات

 للت كيد على التزام الدولة املصرية ابألجندة.
 انة العامة جلامعة الدول العربية.اعدهتا األمعداد مالحظات على مشروع االسرتاتيجية اخلاصة ابلشبكة العربية لوسيطات السالم اليت إ 
  طة عمل مصر األويل للمرأة والسلم خ إعداديف  ومركز القاهرة الدويل لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السالمالتعاون مع وزارة اخلارجية

اجمللس ثلي اجلمعيات األهلية مبنتدى مماجتماع متهيدي مع ، واملشاركة يف االجتماعات املتعلقة بوضع اخلطة؛ ابإلضافة إىل إقامة واألمن
 .ملناقشة املوضوعات ذات الصلة للمنظمات الغري حكومية

  التابعة جلامعة الدول العربية عضوية الشبكة العربية لوسيطات السالممتثيل اجمللس يف. 
 قاء ]ل أ هامن ،  لعربية يف الوساطةاملرأة اتعزيز دور  للتأكيد على املشاركة يف عدة فعاليات عقدت على املستويني العريب واإلقليمي

 املرور قدماً" يف فعاليات مؤمتر"ويلتون ابرع""جلسة بعنوان / مؤسسة كرامة املعنية بتعزيز مشاركة املرأة يف املنطقة العربية والقضاء على العنف
عنوان باخلامسة لعمل االفرتاضية ا/ ورشة  وسيطاتاالجتماع االفرتاضي السنوي االول لالحتاد العاملي للشبكات اإلقليمية للنساء ال /

مع شبكة ابلشراكة ية لوسيطات السالم "الرتويج لرايدة النساء يف السالم واألمن" اليت نظمتها جامعة الدول العربية ابسم الشبكة العرب
حول دور  زاعات وحفظ وبناء السالمية النلتسو احلوار االفرتاضي ملركز القاهرة الدويل  /النساء الوسطاء يف دول الكومنولث الربيطاين

"املفاوضات والوساطة للشبكة  بعنوان وىاملست فعاليات التدريب االفرتاضي رفيع /تنفيذ أجندة املرأة والسلم واألمنيف القيادات النسائية 
 العربية للوسيطات"، الذي نظمه املعهد اهلولندي للعالقات الدولية[.
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 www.enow.gov.egمرصد المرأة المصرية 

  بنشر جمموعة من أوراق السياسات واإلنفوجراف حول عدد من املوضوعات ملت خدمات رعاية األطفال  2020قام املرصد خالل عام
على  هاوأثرها على مشاركة املرأة يف قوة العمل، خدمات رعاية كبار السن وأثرها على مشاركة املرأة يف قوة العمل، خدمات رعاية املعاقني وأثر 

 .مشاركة املرأة يف قوة العمل، املرأة يف جمال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف إطار الثورة التكنولوجية

 حتديث كافة املؤشرات على مرصد املرأة املصرية. 

 على املرأة املصرية. 19-استطالع رأي حول أثر كوفيد 
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تعرضت الزوجات للعنف من قبل الزوج

الزيادة في المشاكل األسرية

زيادة العنف بين أفراد األسرة

ونانسبة الوعي لدى أفراد األسرة بكيفية الوقاية من فيروس كور

دخل األسرة قد تأثر باألزمة

نتائج استطالع رأي المصريات حول فيروس كورونا المستجد ونتائجه على األسرة

[  2020مايو ]

فأكثر18من االناث 1518على عينة قدرها 
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 اللجان الدائمة بالمجلس

  الل العام ملناقشة وإقرار اخلطط خعضواً من الشخصيات العامة وذوي اخلربة يف شئون املرأة، ويعقد اجتماعات دورية  28يتكون اجمللس من
 املستقبلية واألولوايت امللحة وفقاً ملتطلبات العمل. 

  جلنة دائمة، تعقد اجتماعات دورية شهرية ملناقشة وتبادل املقرتحات واآلراء لتنفيذ أنشطة لتمكني املرأة مبختلف اجملاالت وفقاً  17ويضم اجمللس
 يف عدة فاعلياتاجتماع دوري واجتماعات تنسيقية، وشاركت  135ما يقرب من عقدت اللجان  2020لتخصصات كل جلنة، وخالل العام 

والتوعية أب ية املشاركة السياسية للمرأة يف ظل  يوم أنشطة ملناهضة العنف ضد املرأة وامحيها من اخلتان 16نُفذ خالل محلة الد  منها ما
 ةمعظم األنشط ةجمللسي الشيوخ والنواب، وأيضا بعض األنشطة ملواجهة فريوس كوروان، واليت يف ظلها مت وممارس 2020استحقاقات العام 

 ابستخدام تقنية املعلومات.

 أهم الفعاليات واألنشطة اليت شاركت هبا اللجان الدائمة للمجلس 

 2020خالل العام 
  ورقة محاية املرأة من جرائم العنف يف القوانني والتشريعات الوطنيةإطالق. 
 املشاركة السياسية.تعزيز قدراهتن يف جمال نشر الوعي بني ذوي اإلعاقة أب ية لحمافظات  9عضوات كرسي اإلعاقة بفروع اجمللس يف دريب ت  
  ملرأة ذات اإلعاقة.سلوكيات التعامل مع اإطالق مبادرة محايتك يف قانونك، ومدونة 
  من الصم ومتالزمة داون وأمهاهتم االعاقةلقاء حتت عنوان "ال للتحرش" استهدف األبناء من ذوي. 
 بقرية الرويب مبحافظة املنيا –تدوير املخلفات الزراعية واستخراج زيوت عطرية  لقاء تعريفي حول. 
  األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا البحرية  نظمتهاندوات  /التوعية مبخاطر األورام والوقاية منهاندوة ] فعاليات ملناقشة قضااب املرأةاملشاركة يف

أسقفية اخلدمات لدعم  احتفالية /القاء حماضرة بعنوان "أخالقيات البحث العلمي عامة والبحوث الطبية خاصة" يف اجمللس األعلى للثقافة /
 االطفال ذوي اإلعاقة / منتدى هلسنكي الدويل الستعراض سياسات مصر املستجيبة الحتياجات املرأة / اليوم العاملي للعصا البيضاء بساقية

واقع مزاولة  لتقي السنوي الثالث للرتبية اخلاصة بعنوانامل / الطريق إىل نوبل" نظمتها جامعة األزهر عرب للتوعية حول فريس كوروان/ ندوة  يالصاو 
 [.املهنة.. محاية ذوي اإلعاقة

  واالشادة مبا هو إجيايب منها. رصد صورة املرأة يف الدراما السيما خالل شهر رمضان الكرمي وإعداد تقرير بش را، ورفع التوصياتجلنة 
  االعالم.لتغيري كيفية تناول صورة املرأة يف وسائل ابجمللس جلنة االعالم لتفعيل الكود اإلعالمي الصادر عن  مبادرة غري الصورةإطالق 
  إدارة وسائل التواصل االجتماعي وقت األزمات كيفية  / املصرية: اجلرائم اإللكرتونية وانعكاساهتا على املرأة سياسات حولإعداد ورقيت. 
  التعاون مع نقابة األطباء إمداد لوازم طبية من كمامات ومطهرات لبعض املستشفيات واألماكن، خاصه حي األمسرات ومستشفى العجوزة

 .متابعة احلاالت املصابة بفريوس كوروان حبي األمسراتومراكز الغسيل الكلوي، ابإلضافة إىل 
 أسبوعية على شبكة اإلنرتنت جملموعة من األطباء لتكوين فريق على أعلى درجة من الوعي مبستجدات فريوس كوروان تدريبات. 
 .زايرات اجمللس للمستشفيات وتنظيم القوافل الطبية منها قافلة توعوية حبي األمسرات بعنوان من حقك تنظمي 
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 2020اتبع أنشطة اللجان للعام 
  للتوعية بسرطان الثدي، مت خالله تنظيم ]برانمج  "أكتوبر الوردي"مشاركة العامل يف محالت التوعية اليت يتم إطالقها يف أكتوبر من كل عام

/ ندوة توعوية  لجمعية املصرية لدعم مرضى السرطانلمحلة حكاية بطلة احتفالية / القاء كلمة يف  مع سرطان الثدي أونالين بعنوان رحلة أمل
 [.وأ ية الكشف املبكر ابملرض/ نشر ملصقات على صفحة التواصل االجتماعي للمجلس للتوعية  بنادي الصيد

 على االقتصاد املصري وأفاق املستقبل 19يف إعداد دراسة مع جامعة القاهرة عن تداعيات كوفيد  االشرتاع. 
  خبدمة املغرتبني والعالقني من املصريني ابخلارج يف مبادرة خلينا سند لبعض ومت توجيه الشكر من وزارة اهلجرة. اخلاصاملشاركة يف النشاط 
 ما التوعية ابرام اتفاقية تعاون بني اجمللس القومي للمرأة واجمللس االعلى للجامعات لتنفيذ ندوات توعوية مبختلف قضااي املرأة يف اجلامعات السي

والكشف املبكر، ويف إطار الربوتوكول مت تنفيذ ]أنشطة توعوية يف كليات الصيدلة والدراسات االفريقية جبامعة القاهرة ابلتعاون مع مبخاطر األورام 
يل يف وحدة الوقاية واالكتشاف املبكر ابملعهد القومي لألورام / ندوات يف كلية االعالم جامعة القاهرة حول البحث العلمي بني الواقع والتهو 

 .حة كوروان، وندوات للتوعية بسبل الوقاية ابلتعاون مع منظمة الصحة العاملية[جائ
  تدوير احمللفات دعم املرأة يف قرية الرويب ابملنيا مبشاريع صغرية معتمدة على االبتكارات العلمية مثل استخراج الزيوت من النباةت العطرية والطبية

 .الزراعية، ابلتعاون مع بنك بلوم
 فعاليات مسابقةاملشاركة يف  On Line Easier ابلتعاون مع مؤسسة Hackathon Seedstar  هبدف متويل املشاريع الناجحة

 .والتدريب على التسويق اإللكرتوين وأجراء دراسات اجلدوى
  إىل بناء اقتصاد مبىن على املشاركة يف جلسة مبنتدى االقتصاد العاملي عن الدور املشرف للمرأة املصرية يف جمال البحث العلمي وكيف يؤدى

 املعرفة.
  يوم بتنفيذ ندوات ملناقشة وتبادل الرؤي حول أشكال وأنواع  16وفقا الختصاص عمل كل جلنة، متت املشاركة يف فعاليات محلة ال

 :العنف املمارس ضد الفتيات والنساء وكيفية مواجهته، ومن تلك الندوات
 ندوة التكنولوجيا والعنف ضد املرأة بني الفرص واملخاطر./  ندوة حتدايت املرأة املصرية يف عامل متغري -
 ." ال للعنف.. نعم ألمان املرأة املصرية" بعنوانندوة /  أ ية تعليم املرأة وعالقته ابلبحث العلمي وخماطر الزواج املبكرحول ندوة  -
 تدريب افرتاضي عن دور أعضاء املنظمات األهلية أثناء جائحة فريوس كوروان. -
 .حول العمالة غري املنظمة وتداعيات جائحة كوروانافرتاضي اجتماع  -
 مت فيه عرض فكرة لعبة سيفلينجز. استخدام األلعاب،عن طريق  العنف والتنمرلقاء أبكادميية الفنون هبدف رفع الوعي بقضااي  -
كتبة اإلسكندرية يف تنفيذ ويبينار حول عاون مع برانمج دراسات املرأة والتحول االجتماعي التابع لقطاع البحث األكادميي مبتال -

 االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة. 
 اإلجنازات والتحدايت والفرص: منظور إقليمي ووطين". -19حق النساء والفتيات يف احلماية من العنف وأتثري جائحة كوفيد  -
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 منتدى المنظمات غير الحكومية

  مجيعه ومؤسسة أهلية.. تناولت  80اجتماع، ويضم يف عضويته  31ليصل عددها إىل ما يقرب من  هاجتماعات منظمات اجملتمع املدين منتدىواصل
 :كني املرأة وإعداد برامج بش را، ومن أهم املوضوعات اليت مت مناقشتهااالجتماعات البحث وتبادل اخلربات والعمل املشرتع لتحديد القضااي املتعلقة بتم

o السيما خالل جائحة كوروان. مالة املنزلية ودور اجلمعيات هباقضية الع 
o  والتمكني االقتصادي وختان االانثوزواج األطفال،  ،واملرأةاجلمعيات أعضاء املنتدى يف القضااي ذات الصلة مبناهضة العنف ضد الفتاة دور ،

 التحدايت املتعلقة اليت تواجه اجلمعيات وكيفية مواجهتها.، واهلجرة غري الشرعية. ابإلضافة إىل التعرف على والشمول املايل، والتعليم
o  الصلة.  ذاتاإلعالم ودوره يف رفع الوعي اجملتمعي بضرورة التصدي للختان من خالل األعمال الدرامية 
o  اجملتمع املدين يف تغيري السلوع اجملتمعي.أثر جهود 
o تضرراات األهلية يف مواجهة فريوس كوروان السيما فيما يتعلق ابلفئات األكثر دور اجلمعي. 
o ت هيل األفراد للتعامل مع قضية التعليم عن بعددور أعضاء املنتدى فيما يتعلق ب. 

  ابلتعاون مع اجمللس العريب للطفولة والتنمية جلسة حوارية حول "البناء املعريف الداعم لقضااي املرأة والطفل.. التحدايت واإلشكالياتكما أقام املنتدى "
 الثقافات. وضع جمموعة من اآلليات حنو دعم دور املرأة واجملتمع املدين يف بناء الوعي وتغيري ل

  املنظمات األهلية أثناء جائحة فريوس كوروان أعضاءدور إقامة تدريب افرتاضي ملدة يومني حول. 
 

   بالدولة ؤسسات الدستوريةسياسات المالمجلس كشريك في وضع 

يساهم ابقرتاح السياسات العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية من ، و بصفة عامةخاصة واجملتمع مؤسسة وطنية هدفها مصلحة املرأة القومي للمرأة  أن اجمللس
، وأيضا من خالل إعداد الدراسات وأوراق العمل ورفعها إىل املؤسسات الدستورية الندوات، املنتدايت، أنشطة منها املشاركة الفعالة يف املؤمترات خالل عدة

 فهو شريك يف االيت:املعنية، وبناء على ذلك 

 القرار  بيان
بإعادة تشكيل المجلس القومي لألجور  2020لسنة  2659قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  (القومي وضع الحد األدنى لألجور عىل المستوى ب يختص) المجلس القومي لألجور 

 واختصاصاته ]ضم التشكيل رئيسة المجلس القومي للمرأة[. 

وعات لدراسة المقابل المادي والحد األدنى لمرتبات العمال اللجنة الوزارية  بالمشر
ازية المتخذة لمواجهة القومية حيال توقفهم عن العمل بسبب  االجراءات االحتر

وس كورونا  . انتشار فتر

  2020لسنة  1097قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

وس كورونا المستجد رة من التداعيات االقتصادية لفتر  2020تم التشكيل عام  لجنة العمالة المتضى

كلت  اللجنة الوطنية للقضاء عىل ختان االناث
ُ

كةبرئاسة  2019 عامش ى المجلس القومي للمرأة والمحلس القومي للطفولة واألمومة مشتر  . بير

اتيجية وطنية لحقوق اللجنة العليا الدائمة لحقوق اإلنسان  )تختص بوضع استر
 . االنسان وخطط العمل لتنفيذها ومتابعتها(

  2018لسنة  2396قرار رئيس مجلس الوزراء 

عية ومكافحة االتجار بالبشر  اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع الهجرة غتر   2017لسنة  192قرار رئيس مجلس الوزراء رقم   الشر

 

  

 
  

 .لى جانب رئاسته للجنة الوطنية للقضاء على ختان االناثاللجان المذكورة، إيشارك المجلس في كافة اجتماعات  

 تدريب موظفي الخط الساخن للمجلس على تلقي شكاوى االتجار بالبشر.  قام المجلس ب 
صدار كتاب "القيم واحترام االخر للصف الثالث االبتدائي" في إتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم  شارك المجلس مركز 

 2021/  2020للعام األكاديمي 
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 [2030المحور التشريعي ]محور تقاطعي مع المحاور األربع إلستراتيجية النهوض بالمرأة  

I. لصاحل املرأة بشكل عام: صدرت القوانني اليت 
  (.2020لسنة  6لقانون رقم ا) سدادال يفاملتهربني من دفع النفقة أو املتعنتني من قانون العقوابت ملواجهة  293تعديل املادة 
  التعديالت لتتماشى مع وقانون جملس النواب وقانون اهليئة الوطنية لالنتخاابت  احلقوق السياسية مباشرةقانون تنظيم تعديل بعض احكام

  .(2020 ةلسن 140رقم )القانون % من مقاعد الربملان للمرأة بشكل دائم 25حصة ال تقل عن وذلك بتخصيص  الدستورية
  سيدة  20رئيس اجلمهورية ني كما قد ع  للمرأة% من املقاعد 10نسبة ال تقل عن  من قانون جملس الشيوخ على ختصيص 1املادة تنص

  .إبصدار قانون جملس الشيوخ( 2020لسنة  141)قانون رقم  %14لتقارب لتصل نسبة متثيل املرأة 
  مبسائل الوالية على فيما يتعلق  "47"املادة  مسائل االحوال الشخصية يف قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضيتعديل بعض احكام

 .(2020لسنة  176قانون رقم )مال 
  تنص على  مكرر( 113ة )مادة جديد إبضافةبتعديل بعض احكام قانون االجراءات اجلنائية وذلك  2020بسنة  177صدر القانون رقم

من قانون  96املادة ص عليه يف وكذلك املنصو جرائم التحرش والعنف وهتك العرض وافساد االخالق  يفعليهم  اجملينعدم الكشف عن بياانت 
 .الطفل

  وصفامرة وضعت  ألول اليتو مكرر ب  309مادة  إبضافةوذلك  احكام قانون العقوابتبتعديل بعض  2020لسنة  189صدر القانون رقم 
 .لتجرمي ومعاقبة التنمرونصوص 

II. مت إعدادها: قوانني مشروعات 
 ي ثغرات قانونية للهروب من العقاب مثل ويهدف مقرتح القانون إىل غلق ابب التحايل ابستخدام أ بتعديل مواد اخلتان بقانون العقوابت مقرتح

جار  دراستها و صرامة لتحقيق الردع الالزم املربر الطيب وغريها ابإلضافة إىل توسيع نطاق التجرمي واعادة تعريف فعل اخلتان وتوقيع عقوابت أكثر
 ارها من جانب احلكومة.واختاذ اإلجراءات القانونية الستصد

  وذلك الحتساب  1961سنة ل 103وقانون األزهر رقم 1981لسنة  139قانون مقرتح بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم مشروع
املرأة يف توىل ة بني املوظفني واملعلمني وحق إجازة رعاية الطفل واحتساب مدة االجازة املرضية ضمن املدة البينية املقررة للرتقية لتحقيق املساوا
وقد وافق جملس الوزراء على تعديل السرة الوظائف العامة ووظائف اإلدارة العليا يف الدولة ومتكينها يف التوفيق بني متطلبات العمل وواجبات ا

 بعض احكام قانون التعليم يف هذا الشأن.

III. املختصة مت إبداء املقرتحات والرأي عليها للجهاتيت ال القوانني: 
  مكرر  113ية بياانت اجملين عليهم )مادة اجمللس القومي للمرأة على قوانني املشاركة السياسية، جملس النواب، جملس الشيوخ، قانون محاتعليقات

 .عقوابت(مكرر ب يف قانون ال 309يف قانون اإلجراءات اجلنائية وقانون تعديل بعض احكام قانون العقوابت )مادة 
 الزان والتحرش والنفقة والدعارة. ليت أرسلتها اللجنة العليا الدائمة حلقوق اإلنسان اخلاصة ابجلنسية و تعليقات على مشاريع القوانني ا 
 اللجنة الدائمة للتدريب ابجمللس.الوارد من  فسادودليل دور املرأة يف مكافحة ال مالحظات على مقرتح دليل املرأة املصرية النتخاابت اجملالس النيابية  
 حقوقهم  اقتضاءوي اإلعاقة لتمكينهم من ذالتدابري املناسبة لتوفري كل التيسريات لألشخاص  اختاذة املرأة ذات اإلعاقة بش ن مراجعة مقرتح جلن

 مصاحلهم وتوفري أبنية خمصصة هلم. تقتضيهالقانونية والتعامل مع اجلهات اخلدمية وفقاً ملا 
 ش ن مسودة مشروع القانون.بقانون األحوال الشخصية وابداء رأى اجمللس مشروع يف اللجنة الوزارية املشكلة بش ن إعداد  املشاركة 
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IV. دراستها على العمل جار  قوانني: 
   حدات محاية واستقبال ضحااي العنف.كافة أشكال العنف وو استمرار العمل على ملف التشريعات الالزمة حلماية املرأة من 
 وخاصة اجلوانب اإلجرائية يف قضااي األحوال الشخصية مواصلة مناقشة تعديالت قانون األحوال الشخصية. 
  العوائق القانونية اليت حتول دون مشاركة املرأة يف القو  العاملة والتمكني  إلزالةاستكمال العمل واالعداد للمقرتحات القانونية والتشريعية

 االقتصادي
 ات والقطاعات وعمل املرأة ليالً املهن والصناعقرارات وزير القوى العاملة بش ن عمل املرأة يف بعض  .1
والالئحة التنفيذية لقانون األحوال الثبوتية واالجراءات اخلاصة ابستخراج جوازات السفر  ابألوراقالقواعد والقرارات التنفيذية اخلاصة  .2

 .املدنية
 .اقرتاح سياسيات ملخاطبة التحرش والعنف يف أماكن العمل ومدوانت السلوع .3
  .الت التشريعية يف قوانني العملاقرتاح مزيد من التعدي .4

 ة للمرأة من اجلرائم االلكرتونية.العمل على اعداد املقرتحات التشريعية لتوفري أوجه احلماية القانوني 
 .إعداد مقرتح بش ن مشروع قانون اإلدارة احمللية 
 ألخرى املتعلقة حبماية حقوق املرأة العاملةودراسة اجلوانب ا مقرتح إضافة تعديالت على قانون الطفل حلماية الفتيات من خطر اخلتان. 
  البديلة للغارمني والغارمات "استبدال العقوابت السالبة للحرية ابخلدمة العامةاعداد مقرتحات تشريعية بش ن العقوابت". 
  قانون منع زواج االطفال وتعزيز اجراءات منع الزواج املبكر والقسري واملؤقتاستكمال العمل على ملف مشروع. 
 للعمل املنظمة القوانني يف العاملة للمرأة ابلنسبة اإلعاقة ذوي الطفل رعاية اجازات بش ن التشريعي املقرتح على العمل استكمال. 
  ة حلماية عامالت اخلدمة املنزليةإعداد التعديالت التشريعياستكمال العمل على. 

 
 العمل على تغيير الصور النمطية للمرأة في وسائل االعالم 

 ترصد صورة املرأة يف اإلنتاج اإلعالمي، اللجنة الدائمة لإلعالم ابجمللس: هي جلنة مصغرة منبثقة من جلنة رصد األعمال املقدمة يف رمضان 
 2020لإلعالم وتشيد مبا هو إجيايب منها. وخالل العام  للمجلس األعلىوتوصيات تُرفع  مبؤشرات للخروجالسيما خالل شهر رمضان الكرمي، 

 ير ذات الصلة. تعاونت اللجنة مع جلنة املرأة ذات اإلعاقة لرتصد أيضا كيفعة تناول قضااي املرأة ذات اإلعاقة ابألعمال التلفزيونية، ومت رفع التقار 

  قضااي املرأة يف وسائل تناول الصورة النمطية لالصادر عن جلنة االعالم ابجمللس لتغيري  للمرأة لتفعيل الكود اإلعالمي الصورةمبادرة غري إطالق
. وللمبادرة أهداف فرعية يون العاملون ابلقطاعني العام واخلاص، صناع األعمال الفنية والدعائيةفالصحو تستهدف صناع اإلعالم االعالم. و 

 كافة أشكال العنف من خالل نشر الوعي ابستخدام اإلعالم والفن. ستساهم بشكل تلقائي يف متكني املرأة ومحايتها من  
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 / تقارير / أدلة تدريبية / أوراق سياسات  2020إصدارات ومطبوعات المجلس 

  اإلجنليزية(.ابلغة العربية و )اجمللس كتيب االختصاصات والتشكيل وقانون  .1
 عرض جلرائم العنف يف الدستور والقانون املصري. –جلرائم العنف ضد املرأة  كتيب اإلطار التشريعي .2
 اإلجنليزية.اإلعاقة ابللغة األشخاص ذوي كتيب قانون  .3
 )ابللغة العربية واالجنليزية(.اليت توفرها منصة فيسبوع ملنع اجلرائم االلكرتونية  موارد سالمة املرأةحول  رقميإرشاد كتيب  .4
 .2019كتاب حصاد اجمللس    .5
 عن تعرب عن مناهضة العنف ضد املرأة ذات اإلعاقة. لوحات فنيةللجنة اإلعاقة متضمن  "يال حنميها" مبادرةكتاب  .6
 .لعنف املنزيلال ل مطوية .7
 .الشرعييف حالة التعرض لعنف جنسي، ابلتعاون مع الطب ارشادات  مطوية .8
 )قل وال تقل(. ذوي اإلعاقة لألشخاصمطوية دليلك للغة صديقة  .9

 هلا اليت تتعرض املختلفة العنف أشكال عن مبسطه بوسرت وكارت حيمل رسائل توعوية 18"، محايتك يف قانونكاإلعاقة " مطوايت مبادرة جلنة .10
 اإلعاقة متضمنة ومواد القانون والعقوابت ذات الصلة.  ذات املرأة

 مدونة سلوكيات التعامل مع املرأة ذات اإلعاقة  .11
 الدليل التعريفي لالنتخاابت الربملانية. .12
 دليل دور املرأة يف مكافحة الفساد. .13
 دليل إدماج النوع االجتماعي يف القضااي البيئة. .14
 خالل جائحة كوروان املستجد. السريعة لالحتياجات اخلاصة للمرأة ورقة برامج وسياسات مقرتحة بش ن خطة مصر لالستجابة .15

خالل جائحة كوروان املستجد )أربعة  Women Policy Trackerرصد رصد السياسات والربامج املستجيبة الحتياجات املرأة تقرير  .16
 (.2020يوليو  7مارس إىل  14لفرتة من إصدارات ل

 .سياسات اجلرائم اإللكرتونية وانعكاساهتا على املرأة املصريةة ورق .17
 .كيفية إدارة وسائل التواصل االجتماعي وقت األزماتورقة سياسات   .18
 .قوانني والتشريعات الوطنيةورقة محاية املرأة من جرائم العنف يف ال .19
 .2020تقرير رصد دراما رمضان  .20
 سنوات من اإلجناز(. 6منذ تويل الرئيس عبد الفتاح السيسي رائسة مصر ) 2020مايو  - 2014تقرير جهود متكني املرأة املصرية  .21
 .2020-2015املرأة  تقرير إجنازات االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف ضد .22

  



 

24 

 
 

 إلدارة العامة االستراتيجيةا - 2020حصاد المجلس القومي للمرأة 

 
 

 

 

 

  



 

25 

 
 

 إلدارة العامة االستراتيجيةا - 2020حصاد المجلس القومي للمرأة 

 

 

 
 
 
 
 
 


