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أطلــق املجلــس القومــي للمــرأة شــعاراً جديــداً مبناســبة مــرور عرشيــن عامــاً عــى انشــائه، وتــم اعتامد هذا الشــعار رســمياً كرمــز للمجلــس القومــي للمرأة.

وتظهــر املــرأة يف الشــعار الجديــد بصــورة أكــر وضوحــاً ، وتنظــر لألمــام تعبــراً عن بدايــة حقبة جديــدة من عمر املجلــس، وترمــز لتطلع املرأة نحو مســتقبل 

جديــد مــرشق ميلــؤه األمــل واإلرصار، كــام تظهــر مالمــح التمثــال بصــورة فنيــة أكــر دقة وحداثــة، وتم اســتبدال الشــمس يف الشــعار القديم إىل شــكل دائري 

تعــر عــن العــرص الذهبــى الــذى تعيــش فيــه املــرأة املرصيــة حاليــاً، كــام يرمــز اللــون الذهبــي للشــكل الدائــري للقيمــة الكبــرة لــدور املجلــس واملــرأة يف 

املجتمــع، وجــاء عــدم غلــق الشــكل الدائــري متعمــداً ليوحــي باالســتمرارية يف دور املجلــس الفعــال للوصــول لــكل فئــات املجتمع عــى مســتوى الجمهورية.
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التقديم
مل يكــن عــام ٢٠٢٠ كغــره مــن األعــوام عــىل املــرأة املرصيــة وعىل العــامل أجمع، 

حيــث شــهد تفــي الجائحــة العامليــة "فــروس كوفيــد ١٩"، ومــا صاحبــه مــن 

ــة  ــرة عــىل كاف ــات كب ــا تداعي ــة تبعته ــه عاملي ــرض عزل ــة وف اجــراءات احرتازي

املســتويات .. وكانــت املــرأة األكــر تأثــراً بهــذه التداعيــات، الســيام وأن مثــل 

ــاء  ــا النس ــي تحتاجه ــات الت ــن الخدم ــداً ع ــوارد بعي ــول امل ــة تح ــذه األوبئ ه

ــائر. ــن للخس ــادر رزقه ــرض مص ــة األرسة وتع ــبء رعاي ــادة ع ــن زي ــاً ع فض

ــس  ــة ىف "املجل ــة ممثل ــة املرصي ــام ٢٠٢٠ أن الحكوم ــازات ع ــرز انج ــن أب وم

القومــي للمــرأة" كانــت أول حكومــة عــىل مســتوى العــامل تقــوم بإصــدار 

ــاء  ــة الربامــج والسياســات املقرتحــة بشــأن خطــة مــرص لاســتجابة الرسيعــة لاحتياجــات الخاصــة باملــرأة أثن "ورق

ــات  ــتجيبة الحتياج ــج املس ــات والربام ــد السياس ــد "مرص ــر الرص ــا تقاري ــتجد" واتبعه ــا املس ــروس كورون ــار ف انتش

ــر وإجــراءات  ــم رصــد أكــر مــن ١٠٦ تداب ــو ٢٠٢٠ ت ــى يولي ــا املســتجد" وحت املــرأة خــال جائحــة فــروس كورون

ــرأة. ــة للم ــة داعم ــة املرصي ــا الدول ــة اتخذته وقائي

واحتلــت مــرص املرتبــة األوىل يف منطقــة الــرق األوســط وغــرب آســيا مــن حيــث عــدد اإلجــراءات املتخــذة لدعــم 

املــرأة يف مواجهــة فــروس كورونــا املســتجد، حيــث بلــغ عــدد اإلجــراءات التــي اتخذتهــا مــرص وفًقــا ملعايــر األمــم 

ــذ  ــيا من ــرب آس ــط وغ ــرق األوس ــي ال ــاذه يف منطقت ــم اتخ ــتوى ت ــىل مس ــو أع ــرًا، وه ــراًء وتدب ــدة ٢١ إج املتح

ــا ملــا جــاء بالتقريــر الصــادر عــن برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ وهيئــة األمــم املتحــدة  بدايــة األزمــة وذلــك وفًق

للمســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة حــول اإلجــراءات التــي اتخذتهــا دول العــامل ملســاندة املــرأة خــال الجائحــة.

ــوم واحــد  ــئ باألحــداث غــر املســبوقة مل يتوقــف املجلــس القومــي للمــرأة عــن العمــل ي وخــال هــذا العــام املل

للقيــام بــدوره ورســالته، وواصــل جهــوده وأنشــطته ليــاً ونهــاراً للنهــوض بأوضــاع املــرأة املرصيــة ىف جميــع 

ــرتاتيجية  ــذاً لاس ــن اإلنجازات..تنفي ــد م ــق العدي ــة وحق ــة والقانوني ــة واالجتامعي ــية واالقتصادي ــاالت السياس املج

الوطنيــة لتمكــن املــرأة املرصيــة ٢٠٣٠ التــى أطلقهــا املجلــس وأقرهــا الســيد الرئيــس عبــد الفتــاح الســيىس كوثيقــة 

العمــل الحكوميــة لألعــوام القادمــة .. حتــى نجــح املجلــس ىف الوصــول إىل مــا يزيــد عــن ٢8 مليــون مســتفيد / ة 

ــة.  ــات الجمهوري ــع محافظ بجمي

ــرأة  ــل امل ــام بتمثي ــة .. وق ــل التدريبي ــج وورش العم ــة والربام ــات التوعي ــن حم ــد م ــس العدي ــق املجل ــث أطل حي

ــة  ــة مجموع ــن إقام ــة .. فضــاً ع ــات تريعي ــدم مقرتحــات وتعدي ــة .. وق ــة والدولي ــة واالقليمي ــل املحلي ىف املحاف

رشاكات هامــة بــن املجلــس وعــدداً مــن الــوزارات مبــا يحقــق صالــح املــرأة املرصيــة وغرهــا مــن األنشــطة التــى 

اســتهدفت دعــم وتحســن وضــع املــرأة.

ويســعدىن اليــوم إطــاق "حصــاد املجلــس عــام ٢٠٢٠" الــذى يتضمــن عرضــاً تفصيليــاً إلنجــازات املجلــس ىف املحــاور 

األربعــة لاســرتاتيجية الوطنيــة لتمكــن املــرأة املرصيــة ٢٠٣٠ )السياســية- االقتصاديــة – االجتامعيــة – الحاميــة( إىل 

ــة  ــة .. ومل تكــن هــذه اإلنجــازات لتتحقــق دون وجــود إرادة سياســية مؤمن ــة والثقافي ــب التدخــات التريعي جان

ــيىس  ــاح الس ــد الفت ــس عب ــيد الرئي ــر إىل الس ــكر والتقدي ــكل الش ــة ..ف ــرأة املرصي ــا امل ــاندة لقضاي ــة ومس وداعم

ــا ومكتســباتها. ــة وراعــى حقوقه الداعــم األول للمــرأة املرصي

الدكتـورة / مايـا مـريس

رئيسة املجلس القومي للمرأة
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الـمــجـلــس في أرقام
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١٠١١

 ٩١8.٠٦٠
مستفيد/ة

عام ٢٠١٦

 ٢.٠8٩.١٩٣
مستفيد/ة

عام ٢٠١7

 ٦.٠١١.٥٠٢
مستفيد/ة

عام ٢٠١8

 ١٤.8٦٠.٢7١
مستفيد/ة

عام ٢٠١٩

حصاد أنشطة المجلس القومي للمرأة لعام 2020

طبقـاً ملحاور اسـراتيجية متكني املرأة ٢٠٣٠
إجاميل املسـتفيدين من أنشـطة املجلس خالل العام

٢8,8٥٣,٦8١
مستفيد/ة

/2,689,298أواًل: محور التمكين السياسي

١,٢٥٤,٦٩8 حملـة صوتـك ملـرص بكـرة انتخابـات مجلـس الشـيوخ ٢٠٢٠        )١

طرق أبواب }٠57,١,٢٢7{. ●

دورات تدريبيـة لدعم الراغبـات يف خوض االنتخابات }١٦{. ●

فعاليـات توعوية متنوعة }٦٢5,٢7{. ●

سلسـلة لقـاءات توعويـة بعنـوان "صوتـك ملـرص بكـرة" للتوعيـة بأهميـة املشـاركة يف انتخابـات مجلـس النـواب ٢٠٢٠   )٢

١,٤٣٤,٤٠٦ واالسـتحقاقات بوجه عام.        

لقاء تعريفي لعضوات مجلس الشيوخ حول قضايا العنف ضد املرأة والتأكيد عى دور مجلس الشيوخ يف مراجعة الترشيعات والقوانني. ٥٥  )٣

١٣٩ زيـادة فـرص تـويل املـرأة للمناصـب القياديـة.          )٤

الراكـة مـع وزارة التخطيـط والتنميـة االقتصاديـة يف تنفيـذ الـدورة الثانيـة مـن برنامـج تأهيـل القيـادات النسـائية لثقل  ●

املهـارات الفنيـة والتخصصيـة للقيـادات النسـائية يف الحكومـة املرصيـة }١٣8{.

املشـاركة يف مبـادرة فتيـات يف أدوار قياديـة، واسـتقبال رئيسـة املجلـس طالبـة بكليـة الهندسـة لتشـغل منصـب رئيـس  ●

املجلـس ملـدة يـوم واحـد كنمـوذج محـاكاه للقيـادة.

مـرشوع تعزيـز مشـاركة املـرأة يف الحيـاة العامـة ]يعمـل املجلـس حالًيـا عـى االنتهـاء مـن الخطـة التنفيذيـة للمـرشوع   )٥

للبـدء فيهـا خـالل العـام املقبـل[.

/23,599ثانيا:ً محور التمكين االقتصادي

٥٥ خدمـات تسـويقية مقدمـة لصاحبـات املرشوعـات الصغـرة         )١

مبادرة املرصية )املشـاركة يف 5 معارض / إصدار السلسـلة الرابعة من كتالوج املرصية( }55 مسـتفيدة{. ●

التنسـيق مـع مبـادرة "ابـداع مـن مـرص" لبنـك اإلسـكندرية ومؤسسـة سـاويرس لتسـويق منتجـات شـبكة رائـدات األعـامل التابعة  ●

للمجلـس عـىل موقـع جوميا.

املشـاركة يف مبـادرة SHEconomy للمنتـدى االقتصـادي العاملـي، برتشـيح 58 مـن شـبكة رائـدات األعـامل التابعـة للمجلـس  ●

لانضـامم إىل املنصـة االلكرتونيـة للتسـويق االلكـرتوين ملنتجـات رائـدات األعـامل مـن مختلـف دول العـامل.

١٩,٣٢٠ برامـج التوعيـة والتدريـب إلقامـة مرشوعـات صغـرة         )٢

مبادرة أدها وأدود، برنامج تدريبي لتطوير الحرف اليدوية }٢ دورة / 55 مستفيدة{. ●

مبادرة املشغل: ●

ϑ .}مشغل الجيزة: تدريب }١٤ سيدة{ حول كيفية تصنيع العرائس / تقديم مستلزمات إنتاج وصات كروشيه لعدد }7٩ سيدة

ϑ .مشغل املنيا: تدريب }١7 فتاة{ عىل كيفية إنتاج األقنعة الواقية 

ϑ   .إنتاج أقنعة واقية: }١٢5 ألف كاممة طبية / ٣٩٠٠ وصلة كروشيه{ تم إنتاجهم من خال مشغيل املنيا والجيزة

برامج ريادة األعامل: ●

ϑ .}للتدريب واالستشارات }١5 مستفيدة BOLD برنامج صاحبات األعامل: إقامة الورشة التدريبية األوىل بالتعاون مع مؤسسة

ϑ  }٢5{ برنامج صاحبات املروعات الصغرة ميضن قدماً: دورة تدريب تكميلية لخريجي الدورات التي نفذت يف السنوات املاضية

ϑ .}نـدوات تثقيفيـة شـاركت بهـا فروع املجلس لتشـجيع إقامـة مروعات املـرأة: }١5٩ ندوة اسـتفادت منها ١٩,١١5 سـيدة

٥٦ إدماج املرأة يف الشـمول املايل         )٣

التنسـيق مـع البنـك الزراعـي املرصي لتقديم خدمات التثقيف املـايل والخدمات البنكية من خال منح كـروت ميزة لعدد }٦٤٠  ●

سـيدة{ مـن محافظـة كفـر الشـيخ، وعدد }٦٠٠٠ سـيدة{ من حي األسـمرات{ من الايت شـاركن يف أنشـطة املجلـس االقتصادية.

تنفيذ عدد )٤( دورات أوناين حول التثقيف املايل لعدد }5٦{ من مختلف املحافظات، يف إطار مروع عمل الئق. ●

٣,١٦8 برامـج متكـني املـرأة مـن سـوق العمـل         )٤

التنسيق مع الجهات املعنية ملنح قروض ميرسة للسيدات. ●

إقراض عدد }١٦٠٠{ سيدة من محافظة الفيوم بالتنسيق مع جهاز تنمية املروعات.  ●

إطـاق مبـادرة "منـح الخـر ملـن يعمـل" بالتنسـيق بـن فـرع املجلـس باإلسـكندرية وجمعيـة رجـال أعـامل أسـكندرية التـي  ●

أقرضـت عـدد }7٠{ سـيدة، وجـاري دراسـة عـدد }5١{ حالـة. 
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إطـاق املنصـة االلكرتونيـة قـويت يف حرفتـي، لتسـليط الضوء عىل صاحبـات الحرف وربطهـن برائدات األعامل لزيـادة الفرص يف  ●

الدخـول يف سـوق العمـل. }وصـل عدد األعضـاء عىل املنصـة 7٣٠ عضوة{.  

الراكـة مـع بنـك بلـوم يف منـح عـدد )5( ماكينـات فـرم مخلفات زراعيـة لعدد }٢٤ سـيدة{ من قرية الـرويب باملنيـا، وتدريبهن  ●

عـىل كيفيـة تدوير املخلفـات وإنتاج سـامد عضوي.

دورات تدريـب حـريف نظمتهـا فـروع املجلـس باملحافظـات: )١٢( دورة حول كيفيـة صناعة املنظفـات، منتجات األلبـان، زراعة  ●

األسـطح، املشـغوالت اليدوية والكليم }اسـتفادة ٢8٩ سـيدة{.

إطـاق مسـابقة لتقديـم تصميـامت ابتكاريـة، تعـرب عن متكن املـرأة وتحمل الطابـع الرتايث املرصي السـتخدامها يف إنتـاج أقنعة  ●

واقيـة مـن القـامش، فازت باملسـابقة عدد }٤{ سـيدات عـن )٦( تصميامت.

اسـتطاع رأي }٤٠٠{ سـيدة مـن صاحبـات املروعات املتوسـطة والصغرة ومتناهية الصغر من مختلـف محافظات الجمهورية،  ●

للتعـرف عىل التحديـات التي واجهتهن نتيجـة لجائحة كورونا.

املسـتوى  رفيـع  بحضـور   ،٣٥ رقـم  للمـرأة  العاملـي  االقتصـادي  للمنتـدى  مـرص  اسـتضافة  لوجسـتيات  عـى  اإلرشاف   )٥

١٠٠٠ وشـخصيات عامة وفنانني ورائدات أعامل، من مرص ودول العامل }١٠٠٠ مشـارك/ ة{.   

الرشاكـة مـع وزارة التعـاون الـدويل واملنتـدى االقتصـادي العاملـي يف إطـالق محفـز سـد الفجـوة بـني الجنسـني، و يُعـد   )٦

منصـة للتعـاون بـني القطاعـني الحكومـي والخـاص لدعـم متكـني املـرأة مـن خـالل وضـع خطط عمـل ومسـارات مبتكرة 

لتضييـق الفجـوة بـني الجنسـني مبـا يحسـن مـؤرشات الدولـة يف التقاريـر الدوليـة.

/4,464,436ثالثا:ً محور التمكين االجتماعي

١,8٠٠ بنـاء قـدرات الرائـدات الريفيـات         )١

املشـاركة يف الـدورات التدريبيـة املنعقـدة يف إطـار حمـات طـرق األبـواب والفاعليـات التوعوية التـي ينفذها املجلـس لتعزيز  ●

دورهـن يف نـر الرسـائل ذات الصلة.

رســائله نشــر  فــي  المجلــس  لمســاندة  والســالم[  املحبــة  ]ســفرات  والراهبــات  الواعظــات  مــع  العمــل   )٢

٢٠8 التوعويـة املختلفـة للنسـاء باملجتمعـات املحليـة.  

املجتمـع أفـراد  بـني  واملسـاواة  املواطنـة  قيـم  لتعزيـز  تفاعليـة  أنشـطة  تضمنـت  والسـالم  املحبـة  أرض  مـرص  حملـة   )٣

٥,٣٠٠ مبحافظات أسـوان، وأسـيوط، والبحرة، والوادي الجديد واملنيا.  

8٥,88٣ حملـة ألين رجـل "إدمـاج الرجـال يف قضايـا املـرأة"    )٤

الراكـة مـع وزارة الشـباب والرياضـة يف إقامـة دوري ألين رجـل لكـرة القـدم الخامسـية، واسـتخدام الرياضـة كوسـيلة لتعديل  ●

السـلوكيات السـلبية تجـاه املـرأة }85,8٤٠ إجـاميل مسـتفيد مـن األنشـطة التوعويـة للحملة{.

عدد )٢( دورة تدريبية استهدفت }٤٣{ من رجال الدين اإلسامي واملسيحي. ●

٤,٠٥7,٣٥٤ تعزيـز الخدمـات الصحيـة للمـرأة    )٥

حمات التوعية للوقاية من فروس كورونا املستجد )كوفيد-١٩( بقرى ومدن ومراكز املحافظات استفاد منها }٣,٣٩7,٦٣٩ مستفيد/ة{. ●

إقامة عدد )٦١( قافة طبية عىل مستوى املحافظات، استفادت منها إجاميل عدد }١٣,٩٢5 سيدة، منهم ٣٢٠٠ سيدة من حي األسمرات{.  ●

قافلة توعوية بعنوان من حقك تنظمي، بحضور رجال الدين للتوعية بأهمية تنظيم األرسة }١,٠٦٩ سـيدة من حي األسـمرات{. ●

برامج التوعية بأهمية الكشف املبكر لرسطان الثدي ●

ϑ  .}عدد )١٠( ندوات توعوية ْ}7٢5 مستفيدة

ϑ  برنامـج "رحلـة أمـل مـع رسطـان الثـدي" تـم بثـه مبـارشة عـىل صفحـة التواصـل االجتامعـي للمجلـس، مبشـاركة األطبـاء

املتخصصـن يف مجـال الجراحـة والعـاج النفـي والتغذيـة السـليمة ]١7 ألـف وصـول / ١5٠٠ متابـع[. 

٣٢8 ندوة توعية يف مجال الصحة العامة واإلنجابية }استفادة 5٢5,78٠{. ●

حاالت االستفادة من مبادرات مستشفى بهية خال العام ٢٠٢٠ }١١8,٩٤١{ عاج وفحوصات. ●

7٢,٦٤7 مسـاعدات وخدمات اجتامعية    )٦

توزيع االحتياجات األساسية للسيدات غر القادرات }٦٢7,٣7{. ●

استقبال شكاوى وتقديم إعانات للمترضرات من جائحة كورونا }٣٤,٩٠٠{. ●

هدايا ألطفال مستشفى أبو الريش/ عرائس من إنتاج مشغل الجيزة }١٢٠{. ●

١٠٢,٠٠٠ اسـتخراج األوراق الثبوتيـة، بطاقـات الرقـم القومـي لغـر القـادرات.    )7

٣,٠٠٠ منح شـهادات أمان باملجان لعدد ٣٠٠٠ سـيدة من حي األسـمرات.    )8

أهمهــا مــن  للمــرأة،  االجتامعيــة  بالقضايــا  املحليــة  باملجتمعــات  النســاء  وتثقيــف  مجتمعيــة  توعيــة   )٩

١٣٥,٩٩٢ )تعليم الفتيات واسـتخراج األوراق الثبوتية ، ٣٦١ نشـاط(.  

١٥ بنـاء القـدرات يف مجـال إحصـاءات النـوع االجتامعـي    )١٠

دورة تدريبيـة بعنـوان " احصـاءات النـوع االجتامعـي" لعـدد }١5{ ممثـل مـن أعضـاء وحـدات تكافـؤ الفـرص لـوزارة الرتبيـة  ●

والتعليـم عـىل مسـتوى املحافظـات.

٢٣7 تقديـم خدمـات البحـث واإلطـالع حـول مختلـف قضايـا املـرأة .      )١١
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}١٤١ مسـتفيد/ة{ مـن الخدمـات املقدمة من املكتبـة املتخصصة للمجلس والتي تضم العديد من الكتب واألبحاث والدراسـات  ●

املتخصصـة يف قضايا النوع االجتامعي وشـئون املرأة.

لقاء تعريفي بجهود املجلس لتمكن املرأة }٩٦ من الفتيات باملحافظات الحدودية{. ●

/21,676,348رابعـا:ً محور الحماية

٤١8 برامـج تعزيـز دور مقدمـي الخدمـات الصحيـة واملشـورة ومؤسسـات انفـاذ القانـون     )١

برنامج أعضاء النيابة العامة ْ}٤٠{. ●

برنامج األطباء الرعين ْ}٢٤{. ●

برنامج أطباء املستشفيات الجامعية }١٩٠ من مستشفيات القرص العيني، املنصورة، املنيا، أسيوط، عن شمس، بنها{. ●

برنامج مقدمي الخدمات الصحية من الجمعيات األهلية }7٩{. ●

برنامج موظفي مكتب الشكاوى للتدريب عىل نظم اإلحالة )85(. ●

١٢7 الرشاكـة مـع وزارة العـدل وهيئـة النيابـة اإلداريـة إلقامـة ورش عمـل تفاعليـة ألعضـاء الهيئـة    )٢

 عـدد )٢( ورشـة عمـل حـول مهـارات وفنـون التواصل والقيـادة واإلدعـاء أمام املحاكـم التأديبيـة ومكافحة جرائـم العنف ضد  ●

املـرأة يف أماكـن العمل، اسـتفاد منهـا }١٢7 عضو/ة{.

التعـاون مـع وزارة التعليم العايل يف إنشـاء عيـادة املرأة اآلمنة باملستشـفيات الجامعية  )٣

تجهيز وافتتاح وحدة املرأة األمنة باملستشفى الجامعي لكل من قرص العيني، املنصورة وعن شمس. ●

إمداد املستشفى الجامعي بأسيوط واملنصورة بأجهزة سونار.   ●

8٠ دعـم وحـدات مناهضـة العنـف ضـد املـرأة بالجامعـات املرصيـة    )٤

معسكر تدريبي للطلبة والطالبات بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف بجامعة جنوب الوادي }8٠ مشارك/ ة{. ●

7٢ متابعـة االسـراتيجية الوطنيـة ملناهضـة العنـف ضـد املـرأة    )٥

تدريـب }5٤{ مـن ممثـيل املديريـات املعنيـة مبحافظتي البحـر األحمر واألسـكندرية لتعزيز القـدرات يف مجـال متابعة الخطط  ●

املقرتحـة باالسـرتاتيجية عـىل املسـتوين املركـزي والامركزي وفقا ملـؤرشات قياس النتائـج واألهداف.

عدد )٢( اجتامع افرتايض استهدف ْ}١8{ من ممثيل املديريات من مجموعتي عمل محافظتي األسكندرية والجيزة. ●

الرشاكة مع وزارة الدولة للهجرة وشئون املرصيني بالخارج يف تنفيذ حملة "مراكب النجاة" للحد من مخاطر الهجرة غر الرشعية،   )٦

وتنفيـذ فعاليـات توعوية بأكـر املحافظات تصديرا للهجـرة. }١,٢87,٣٠٥ من محافظـات البحرة والغربية واملنيـا{. ٣٠٥,١,٢87

الرشاكة مع وزارة البيئة يف تنفيذ حملة التوعية البيئية وتدوير املخلفات عى مستوى )١٢٤( حي مبحافظة الجيزة. 8٤7,٥٣٢  )7

8٥,٤٢٩ مكتب شـكاوى املرأة    )8

استقبال شكاوى ومشورات قانونية }٦٦,٢5٤ مستفيدة{. ●

رفع الوعي القانوين والحقوقي للمرأة )ندوات نفذها مكتب الشكاوى( استفادة }١٩,١75{. ●

تأهيـل محامـي مكتـب شـكاوى املـرأة واإلداريـن بـه يف مجـال التعامـل مـع املعنفـات وتلقـي الشـكاوى والتعرف عـىل قوانن  ●

مناهضـة العنـف ضـد املـرأة  والتدريـب عـىل تلقـى باغـات االتجـار بالبر.

١٩,١7٦,٤٠٦ حملـة أحميهـا مـن الختـان    )٩

أنشـطة متنوعـة نفذهـا املجلـس القومـي للمـرأة واملجلس القومـي للطفولـة واألمومـة، اسـتفاد منهـا }١8,8٤7,٦١٩{ )تنوعت  ●

األنشـطة بـن حمـات طـرق أبـواب / اسـتقبال شـكاوى / تدريب فـرق العمل(.

أنشطة نفذتها املنظامت غر الحكومية من ممثيل اللجنة الوطنية، استفاد منها }٣٢8,787{. ●

٥٩٢,٦٦٥ فعاليـات توعويـة متنوعـة ملناهضـة العنـف ضـد املـرأة    )١٠

حملة الـ ١٦ يوم أنشطة ملناهضة العنف ضد املرأة )٤٢5 نشاط(، استفاد منها }8١8,5٩{. ●

نـدوات شـاركت بهـا فـروع املجلـس باملحافظـات عـىل مـدار العـام للتوعيـة مبوضوعـات ذات الصلـة مبناهضة العنـف وتعزيز  ●

القـدرة عـىل مواجهـة املخاطـر املرتبطـة بالبيئـة واالسـتهاك غر املسـتدام.)١٤8 نشـاط( اسـتفاد منهـا }8٤7,5٣٢{.

ودميـاط اإلسـكندرية  مبحافظتـي  أنشـطة  تنفيـذ  النسـاء:  ضـد  العنـف  مـن  خاليـة  أمنـة  مـدن  مـرشوع   )١١

٩٩٩ ]بشـاير الخر / دمياط الجديدة[، ويشـمل املرشوع عدة مكونات  

مكـون التمكـن االقتصـادي: تدريـب }١١7{ سـيدة من املحافظتـن عىل صناعـة املنظفات املنزليـة والخياطة وأعامل الكروشـيه  ●

والكليـم والطهـي املنـزيل والتدريب عىل التسـويق.

مكـون التمكـن االجتامعـي: افتتـاح وحـدة تكنولوجيا املعلومات ومعمل حاسـب آيل بفـرع املجلس باإلسـكندرية ، وإقامة عدد  ●

)٢( دورة تدريبية يف مجال اسـتخدامات تطبيقات الحاسـب اآليل }اسـتفادة ١٢ فتاة{.

مكـون التوعيـة الحقوقيـة والحاميـة: إقامـة عـدد )5( نـدوة للتوعيـة القانونيـة دور مكتـب الشـكاوى يف دعـم الناجيـات مـن  ●

العنـف األثـر السـلبي لظاهـرة التيـك تـوك يف تشـويه صـورة املـرأة لعـدد }١١٩{ سـيدة مـن محافظتـي دميـاط واإلسـكندرية. 

أنشـطة تفاعليـة للتوعيـة بالقضـاء عـىل العنف اسـتفاد منها }75١ سـيدة{ ]عدد )٢( معسـكر أنـا وماما/ لقـاءات وورش عمل[. ●

إصـدار مدونة سـلوكيات التعامل مع املرأة ذات اإلعاقة.  )١٢

زيـارة سـجن القناطـر لتفقد أوضاع النزيالت، وروضة األطفال، وعدد من مرافق السـجن.  )١٣
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مجلـس قومـي مسـتقل، يتبـع رئيـس الجمهوريـة، يكـون مقـره محافظـة القاهرة، ويجوز له إنشـاء فـروع أو مكاتب 

أو مراكـز نوعيـة لتحقيـق أهدافـه يف جميع أنحـاء الجمهورية..

ويتمتع املجلس بالشـخصية اإلعتبارية، واإلسـتقالل الفني واملايل واإلداري يف مامرسـة مهامه وأنشـطته واختصاصاته.

أهداف المجلس
يهـدف املجلـس إىل تعزيـز حقـوق وحريـات املـرأة وتنميتهـا وحاميتهـا، كـام يهـدف إىل نـرش الوعي بها، واالسـهام 

يف ضـامن مامرسـتها، وترسـيخ قيـم املسـاواة وتكافـؤ الفـرص وعـدم التمييـز، وذلـك كله مبقتـى أحكام الدسـتور، 

بتمكـني  املتعلقـة  القوميـة  واالسـراتيجيات  مـرص  عليهـا  تصـدق  التـي  الدوليـة  واملواثيـق  االتفاقيـات  ضـوء  ويف 

املـرأة لتحقيـق رؤيـة مـرص ٢٠٣٠.

المجلس القومي للمرأة
 THE NATIONAL COUNCIL FOR WOMEN
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تشكيل المجلس
يشـكل املجلـس مـن رئيـس وتسـعة وعريـن عضواً، مـن الشـخصيات العامـة وذوي الخربة واالهتامم بشـئون املـرأة وحقوقها 

وحرياتهـا والنشـاط االجتامعـي وحقـوق اإلنسـان أو مـن ذوي العطـاء املتميـز يف هـذا املجـال، ترشـحهم الجهـات والهيئـات 

املعنيـة ومنهـا مجلـس النـواب، واملجالـس القوميـة، واملجلـس األعـىل للجامعـات، واملجلـس األعـىل لتنظيـم اإلعـام، واملجلس 

األعـىل للثقافـة، والنقابـات املهنيـة، ومنظـامت املجتمـع املدين..

تكـون مـدة العضويـة باملجلـس أربع سـنوات قابلة للتجديـد، وال يجوز تعين أي عضو ألكر من دورتـن متتاليتن..

ويصـدر بتشـكيل املجلـس قـرار مـن رئيـس الجمهوريـة، ويختـار املجلـس يف أول اجتـامع لـه نائبـاً للرئيـس، وتحـدد املعاملـة 

املاليـة لرئيـس املجلـس ونائبـه وأعضائـه بقـرار مـن رئيـس الجهوريـة..

رئيـس املجلـس هـو الـذي ميثلـه أمـام القضـاء ويف صاتـه بالغـر، وتكـون لـه سـلطات الوزيـر وصاحياتـه املقـررة يف القوانـن 

واللوائـح، وذلـك فيـام يخـص الشـئون املاليـة واإلداريـة للمجلـس، ويحـل محلـه نائبـه إذا قـام بـه مانـع أو أثنـاء غيابـه.. ويف 

جميـع األحـوال، يجـب أن يتفـرغ الرئيـس ونائبـه لتأديـة مهـام عملهـم.

فـروع املجلـس: للمجلـس فـروع يف جميـع املحافظـات، ويشـكل كل منهـا مـن عـرة أعضـاء عىل األقـل، ويتـم اختيارهم عىل 

النحـو الـذي تحـدده الائحـة الداخليـة للمجلـس، ويصـدر بالتشـكيل قـرار مـن رئيـس املجلـس بعـد موافقـة املجلـس. كـام 

تحـدد الائحـة الداخليـة ضوابـط وإجـراءات إنشـاء املكاتـب أو املراكـز النوعيـة الألزمـة لتحقيـق أهـداف املجلـس.

اختصاصات المجلس القومي للمرأة

اقـرتاح السياسـة العامـة للدولـة يف مجـال تنمية شـئون املـرأة، للنهوض بهـا ومتكينها من أداء دورها السـيايس واالقتصادي   )١

واالجتامعـي والثقـايف، وإدمـاج جهودها يف برامـج التنمية الشـاملة.

اقـرتاح مـروع خطة قوميـة للنهوض باملرأة وحل املشـكات التي تواجهها.  )٢

التنسـيق مـع الجهـات الحكوميـة التـي تنفـذ الربامـج واألنشـطة واملروعـات التنمويـة الخاصة باملـرأة التي يتـم إقرارها   )٣

الدوليـة  واملنظـامت  املشـهرة  املـدين  املجتمـع  مـع منظـامت  الشـأن  والتنسـيق يف هـذا  والتعـاون  القوميـة،  الخطـة  يف 

واإلقليميـة املرخـص لهـا بالعمـل يف جمهوريـة مـرص العربيـة، وذلـك بالتنسـيق مـع الجهـات املعنيـة بالدولـة.

املشـاركة يف أعـامل اللجـان التـي تشـكلها الدولـة والهيئـات والجهـات املسـتقلة لدراسـة وضـع سياسـات التنميـة ذات   )٤

العاقـة بشـئون املـرأة.

متابعة وتقييم تطبيقات السياسـة العامة يف مجال املرأة، وتقديم املاحظات واملقرتحات للجهات املختصة يف هذا الشـأن.  )5

إبـداء الـرأي يف مروعـات القوانـن واللوائـح املتعلقـة مبجـال عملـه، والتوصيـة باقـرتاح مروعـات القوانـن والقـرارات   )٦

التـي تلـزم للنهـوض بأوضـاع املـرأة وتعزيـز حقوقهـا وحريتهـا عـىل النحـو املبـن بالدسـتور.

إبـداء الـرأي يف املواثيـق واالتفاقيـات الدوليـة واإلقليميـة املتعلقـة باملـرأة، ومتابعـة مـا تـم التصديـق عليـه منهـا للعمل   )7

عـىل إدماجهـا يف التريعـات الوطنيـة يف األحـوال التـي تتطلـب ذلـك.

إبـداء الـرأي فيـام يطلب منه من الـوزارات املختصة يف املوضوعات املتعلقـة مبجال عمله.  )8

متثيـل املـرأة يف املحافـل واملنظامت الدولية واإلقليمية الخاصة بشـئون املرأة والتنسـيق مع الجهـات املعنية بالدولة.  )٩

املشـاركة يف اجتامعـات املنظـامت اإلقليميـة والدوليـة املعنيـة بشـئون املـرأة وفًقـا الختصاصـات املجلـس بالتنسـيق مـع   )١٠

الجهـات املعنيـة بالدولـة.

اإلسـهام بالـرأي يف إعـداد التقاريـر التي تقدمها الدولة دورياً وفقـاً لاتفاقيات الدوليـة املتعلقة باملرأة.  )١١

تلقـي ودراسـة الشـكاوى الخاصـة بانتهـاك حقـوق وحريـات املـرأة وإحالتهـا إىل جهـات االختصـاص، والعمـل عـىل حلهـا   )١٢

مـع الجهـات املعنيـة وتوفـر املسـاعدة القضائيـة الألزمـة.

إبـاغ السـلطات العامة عن أي انتهـاكات لحقوق وحريات املرأة.  )١٣

نـر ثقافـة حاميـة املـرأة ومتكينهـا وتنميتهـا باإلسـتعانة بكافـة وسـائل اإلعـام املرئيـة واملسـموعة واملقـروءة، وإعـداد   )١٤

املـواد والربامـج اإلعاميـة الألزمـة للتوعيـة بـدور املـرأة يف املجتمـع والتعريـف بحقوقهـا وواجباتهـا، وإصـدار النـرات 

والدوريـات واملجـات واملطبوعـات املتصلـة بأهـداف املجلـس وأنشـطتة.

عقـد املؤمتـرات والنـدوات والحلقـات النقاشـية، وإعـداد البحـوث والدراسـات يف املوضوعات التـي تخص املـرأة، وتنظيم   )١5

الـدورات والربامـج التدريبيـة لرفـع قدراتهـا ومهاراتهـا يف كافـة املجاالت.
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آليات عمل المجلس
أُنشئ املجلس القومي للمرأة بالقرار الجمهوري رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٠ كمؤسسة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية وتهدف إىل 

النهوض باملرأة املرصية وتحقيق مشاركتها الفاعلة يف التنمية من خالل إقراح ومتابعة وتقييم الخطط والسياسات العامة 

للدولـة، وإدمـاج شـئون املرأة يف خطـة الدولة للتنمية االجتامعيـة واالقتصادية.. كام يختص املجلـس مبراجعة الترشيعات 

والقوانـني واقـراح التعديـالت وتقديـم مرشوعـات قوانني تضمن تنقيـة جميع الترشيعات من أي شـبهة متييـز ضد املرأة. 

أعضاء 
املجلس

٣5٠
عضوة
١7وعضو

لجنة 
دامئة

٢8

أعضاء 
الفروع

متطوعن 
ومتطوعات

األمانة
العامة

مركز
تنمية

املهارات

منتدى
املجلس 

للجمعيات 
األهلية

٦٣٠

٥٤٠

8٠
جمعية

٢7 فرع
بجميع 

املحافظات

مكتب
شكاوى
املرأة

فرع بجميع 

املحافظات

٢7

األمانة الفنية

يكـون للمجلـس القومـي للمـرأة أمانـة فنيـة برئاسـة األمينـة العامـة تتـويل معاونـة املجلـس يف مبـارشة أعامله وإبـاغ قراراته 

الداخليـة للمجلـس اختصاصاتـه األخـرى، ويسـتعن املجلـس  وتوصياتـه واقرتاحاتـه إىل الجهـات املختصـة، وتحـدد الائحـة 

بعـدد كاف مـن العاملـن املؤهلـن، ولـه أن يسـتعن بعـدد مـن الخـرباء واملتخصصـن ملعاونتـه يف أداء مهامـه.

تبــارش رئيســة املجلــس ونائبهــا واألعضــاء واألمينــة العامــة مهــام عملهــم مبــا يكفــل تحقيــق أهــداف املجلــس ومامرســته 

اختصاصاتــه يف إطــار مــن الحياديــة والشــفافية واالســتقال، مــع الحفــاظ عــىل رسيــة البيانــات واملعلومــات التــي 

تعــرض عليهــم إزاء أداء مهامهــم باملجلــس، وعــدم اســتخدامها لغــر الغــرض الــذي قدمــت مــن أجلــه، أو لغــر تحقيــق 

أهــداف املجلــس. 

مكتب شكاوى المرأة

املجانيـة  القانونيـة  االستشـارات  تقديـم  مسـئولية  يتـوىل 

قضائيـة  دعـاوي  ورفـع  الشـكاوى  صاحبـات  للسـيدات 

كـام  املتطوعـن،  املحامـن  شـبكة  خـال  مـن  مجانيـة 

يعمـل عـىل إعـداد األبحـاث القانونيـة ورفعهـا إىل اللجنة 

التريعيـة باملجلـس لدراسـتها.. )يـرسد بالتفصيـل نشـاط 

الحاميـة(. محـور  يف  الشـكاوى  مكتـب 

وحدة دعم المرأة سياسيا ً

أنشــأ املجلــس وحــدة دعــم املــرأة سياســياً لتقديــم الدعــم الفنــي للمــرأة ســواء كناخبــة أو كمرشــحة كــام يعمــل كأداة مهمــة 

لدعــم األداء الربملــاين للمــرأة، ويــأيت إنشــاء الوحــدة اســتكاماًل لجهــود املجلــس يف مجــال التمكــن الســيايس للمــرأة املرصيــة، ومــن 

الخدمــات التــي تقدمهــا الوحــدة: 

عقــد لقــاءات وندوات لرفع الوعي بأهمية املشــاركة السياســية للمرأة. ●

إعــداد حمات إعامية داعمة للســيدات كمرشــحات يف املجالــس املنتخبة. ●

ــي  ● ــن التريع ــتهن لدوره ــة مامرس ــن بكيفي ــات، لتوعيته ــزات يف االنتخاب ــيدات الفائ ــدرات الس ــع ق ــج رف ــداد برام إع

ــة. ــد املنتخب ــىل املقاع ــح ع ــات يف الرتش ــج للراغب ــك برام ــايب وكذل والرق
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التنســـيق مـــع وســـائل اإلعـــام املختلفـــة لتوفـــر تغطيـــة إعاميـــة أوســـع للمرشـــحات، مـــام ميكنهـــن مـــن عـــرض  ●

ــة. ــن االنتخابيـ برامجهـ

إقامــة قنــوات اتصــال باألحــزاب السياســية لدعــم دور املــرأة داخــل األحــزاب وحــل املشــكات التــي تواجههــا )يــرسد  ●

بالتفصيــل نشــاط وحــدة دعــم املــرأة سياســيًا يف جــزء التمكــن االقتصــادي(.

مركز تنمية المهارات

يهـدف املركـز إىل خلـق فـرص عمـل للشـباب مـن الجنسـن مـن خـال تنفيـذه عـدة برامـج ومروعـات تهـدف إىل اكتسـاب 

مهـارات الدخـول إىل سـوق العمـل حيـث يقـوم املركـز بتنفيـذ األنشـطة التاليـة: 

تدريــب املــرأة والشــباب عىل أنواع مختلفة من املهــارات وفقاً الحتياجاتهــم وطبقاً لظروفهم. ●

ــه  ● ــة، وتوجي ــع املؤسســات التمويلي ــات الصغــرة بالتنســيق م ــاج يف خطــة املروع ــرأة والشــباب يف االندم مســاعدة امل

هــذه املروعــات إىل القــرى واملناطــق املهمشــة يف املــدن. 

ــباب  ● ــرأة والش ــة للم ــوال االقتصادي ــن األح ــدة لتحس ــادرات الجدي ــجيع املب ــي وتش ــي اإلنتاج ــاط التدريب ــم النش دع

بالتعــاون مــع الجمعيــات األهليــة بالقــرى والنجــوع. )يــرسد بالتفصيــل نشــاط مركــز تنميــة املهــارات يف جــزء 

التمكــن االقتصــادي(.

مكتبة المجلس القومي للمرأة

هــي مكتبــة متخصصــة يف قضايــا وشــئون املــرأة واملوضوعــات والدراســات املتعلقة بالنــوع االجتامعي واملوضوعــات ذات الصلــة، كام تم 

إنشــاء موقــع إلكــرتوين للمكتبــة مــن خــال انضاممهــا إىل اتحــاد مكتبــات الجامعــات املرصيــة وهــو موقــع واحــد يتيــح جميــع مصــادر 

املعرفــة للباحثن. 

الخدمات التـي تقدمها املكتبة

اإلطــاع الداخــيل والتصوير مع مراعاة قوانــن حقوق امللكية. ●

الرد عىل االستفســارات والخدمــات الببليوغرافية. ●

خدمــات البــث االنتقايئ والبحث املبارش عىل شــبكة اإلنرتنت. ●

اســتخاص اإلنتــاج الفكــري يف مجــال تنمية وحامية املرأة، وإرشــاد املســتفيدين إىل مصــادر املعلومات وكيفية اســتخدامها. ●

● .Book Reviews وتشــمل عروض الكتب New Arrivals خدمــة اإلحاطــة الجارية

أنشطة اللجان الدائمة

نفـذت لجـان املجلـس العديـد مـن األنشـطة مـن خـال عقـد الفاعليـات وتبنـي املبـادرات والتعـاون مـع الجهـات املختلفـة 

ملناقشـة قضايـا املـرأة كل يف مجـال تخصصـه، ونقـدم فيـام يـيل عـرض أهـم أنشـطة اللجـان خـال العـام: -

لجنة المرأة ذات اإلعاقة

تختص بدراسة وتقييم السياسات العامة والخاصة وتأثرها عىل املرأة ذات اإلعاقة، وتقديم االقرتاحات والتوصيات بهذا الشأن، 

كام تضم فروع املجلس )٢٣( عضو عىل مستوى املحافظات من ذوي اإلعاقة. واهتم املجلس بدمج املرأة ذات اإلعاقة يف كافة 

أنشـطته وبرامجـه الراميـة إىل النهـوض باملرأة املرصية بكافة محاور إسـرتاتيجية متكن املرأة ٢٠٣٠، وقد قامت اللجنة مبا ييل:-

توثيــق منتجــات مروع "كوين منتجة"، توثيــق الجدارية يف كتيب. ●

ترجمــة فيديوهــات االذاعيــة نشــوى الحــويف التــي أطلقهــا املجلــس عــىل صفحتــه للتواصــل االجتامعــي للتوعيــة بســبل  ●

الوقايــة مــن فــروس كورونــا إىل لغــة اإلشــارة.

إعــداد فيديــو خــاص بتوعيــة املرأة ذات اإلعاقة وأمهــات أطفال ذات إعاقة بكيفيــة الوقاية من فروس كورونا. ●
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تنفيــذ نــدوة توعويــة حــول "الحاميــة مــن فــروس كورونــا ومــن األثــار املرتتبــة عليــه جســدياً ونفســياً" وذلــك بالتعــاون  ●

مــع اللجنــة الدامئــة للصحــة والســكان باملجلــس. 

إطــاق أول دليــل مــن نوعه لدعم النســاء والفتيات ذوات اإلعاقة يف مواجهة مخاطر انتشــار فروس كورونا.  ●

التعــاون مــع جمعيــة البلــد اليــوم يف إعــداد اســتامرة لتحديــد احتياجــات التدريــب لتأهيــل أمهــات أطفــال ذوي إعاقــة  ●

عــىل كيفيــة التعامــل مــع أطفالهــن خــال مراحلهــم املختلفــة. 

ــن يف  ● ــز قدراته ــدف تعزي ــس يف ٩ محافظــات، به ــروع املجل ــة بف ــريس اإلعاق ــة لعضــوات ك ــاث دورات تدريبي ــة ث إقام

ــة. ــس النيابي ــتحقاقات املجال ــاركتهن يف اس ــة مش ــة بأهمي ــن ذوي اإلعاق ــي ب ــر الوع ــال ن مج

ــؤ الفــرص  ● ــيل وحــدات تكاف ــاد املجلــس سلســلة اجتامعــات مــع ممث ــا ق ــك" وخاله ــك يف قانون ــادرة "حاميت إطــاق مب

ــن  ــة م ــة إىل مجموع ــة باإلضاف ــرأة ذات اإلعاق ــا امل ــة بقضاي ــدين املعني ــع امل ــامت املجتم ــن منظ ــرباء م ــوزارات وخ بال

ــن أشــكال  ــة مبســطه وواضحــة ع ــة، للخــروج برســائل توعوي ــن ذوي اإلعاق ــاء م ــات ألبن ــة واألمه النســاء ذوات اإلعاق

العنــف املختلفــة التــي تتعــرض لهــا املــرأة ذات اإلعاقــة، وعــىل أثرهــا تــم صياغــة )١8( رســالة، وادراجهــا يف مطويــات 

ــة. ــات ذات الصل ــن األخــرى والعقوب ــه القوان ــة وكاف ــوق األشــخاص ذوي االعاق ــون حق ــواد قان ــت م تضمن

إعــداد دراســة حــول العنــف ضــد املــرأة ذات اإلعاقــة بالتعــاون مــع الجهــاز املركــزي للتعبئــة العامــة واالحصــاء وعــدد  ●

ــدة  ــم املتح ــج األم ــرأة - برنام ــدة للم ــم املتح ــة األم ــكان- هيئ ــدة للس ــم املتح ــدوق األم ــن )صن ــركاء الدولي ــن ال م

ــة. ــة العربي ــرب هــذا البحــث األول مــن نوعــه يف املنطق اإلمنــايئ( ، ويعت

إعــداد مدونــة ســلوكيات التعامــل مــع املــرأة ذات اإلعاقــة يف نواحــي الحيــاة املختلفــة، وتســتهدف املدونــة مخاطبة ثاث  ●

مســتويات، األوىل للعاملــن يف الجهــاز اإلداري للدولــة ســواء يف تعاملهــم مــع متلقــي الخدمــة أو زميلــة عمــل، واملســتوى 

الثــاين املــرأة ذات اإلعاقــة مــع املوظــف مقــدم الخدمــة، واملســتوى الثالــث التعامــل املجتمعــي مــع املــرأة ذات اإلعاقــة.

اســتجابة هيئــة النيابــة اإلداريــة لطلــب مقــدم مــن املجلــس بإتاحــة منشــآت الهيئــة ومبانيهــا عــىل مســتوى محافظــات  ●

ــة واألمهــات  ــن رقــم ٢ ورقــم ٤ لســنة ٢٠٢٠ لدعــم املــرأة ذات اإلعاق ــن دوري ــة كتاب ــة، كــام أصــدرت الهيئ الجمهوري

لألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن العامــات يف الجهــاز اإلداري للدولــة.

ترجمــه قانــون حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقة إىل اللغة اإلنجليزية ]قانون رقم ١٠ لســنة ٢٠١8[. ●

ــات  ● ــة واإلعان ــة يف األعــامل الدرامي ــرأة ذات اإلعاق ــس يف رصــد صــورة امل ــة الدامئــة لإلعــام باملجل ــع اللجن ــاون م التع

ــا.  ــايب منه ــادة باإليج ــأنها واإلش ــات بش ــع التوصي ــة، ورف التلفزيوني

ــة  ● ــة األمريكي ــه الجامع ــذي نظمت ــار ال ــا: )١( الويبين ــن أهمه ــة وم ــا ذات الصل ــة القضاي ــات ملناقش ــاركة يف الفعالي املش

حــول حاميــة املــرأة ذات اإلعاقــة ومتكينهــا مــن الوصــول للعمــل. )٢( امللتقــي الســنوي الثالــث للرتبيــة الخاصــة 

ــة. ــال ذوي اإلعاق ــم األطف ــات لدع ــقفية الخدم ــة أس ــة". )٣( احتفالي ــة ذوي اإلعاق ــة.. حامي ــة املهن ــع مزاول ــوان "واق بعن

لجنة المرأة الريفية

التعـاون مـع بنـك بلـوم مـرص يف إطاق مـروع إعـادة تدوير املخلفـات الزراعيـة واسـتخراج الزيـوت العطريـة بقرية الرويب 

مبحافظـة املنيـا وذلـك باإلشـرتاك مـع جمعيـة شـباب الـرويب وجمعية رؤيـة حياة، حيـث تم: - 

ــات  ● ــات بالراغب ــة، وإعــداد قاعــدة بيان ــة واســتخراج زيــوت عطري ــر املخلفــات الزراعي عقــد لقــاء تعريفــي حــول تدوي

ــة. يف إقامــة املروعــات ذات الصل

ــس  ● ــرع املجل ــت إرشاف ف ــن تح ــة بينه ــن رابط ــيدة، وتكوي ــدد )٢٤( س ــة لع ــات زراعي ــرم مخلف ــات ف ــح )5( ماكين من

ــذ  ــدء يف تنفي ــاج ســامد عضــوي للب ــة إنت ــب الســيدات عــىل كيفي ــة، وتدري ــة املعني ــات األهلي ــا والجمعي مبحافظــة املني

ــروع.  ــاج للم أول دورة إنت

التنســيق مــع رشكــة STAR SEEDS  لتنفيــذ برنامج تدريبي للســيدات املنتفعات باملروع.  ●

ــا  ● ــي ســوف يقــوم باإلعــداد له ــات الألزمــة للســيدات املنتفعــات عــىل تأســيس وإدارة املروعــات والت ــد التدريب تحدي

ــس القومــي للمــرأة.  ــارات باملجل ــة امله ــز تنمي مرك

وضــع مــؤرشات لقيــاس األداء KPIS للمروعــات املنفــذة وأدوات التقييــم وتصميــم منــوذج لتقاريــر املتابعــة الشــهرية  ●

والربــع ســنوية للعمــل يف املروعــات.  

ويف إطـار األنشـطة التكميليـة للمرشوع وتقديم الخدمـات للمنتفعات اقرحـت اللجنة العمل عى:

θ  توفــر عــدد 5٠ كاممــة للســيدات املتدربــات باإلضافــة إىل إحضــار باتــرون وتقفيــل وتدريــب الســيدات عــىل إنتــاج 

كاممــات وصناعــة الصابــون املطهــر.

θ .دراســة قيد الســيدات العامات باليومية بســجات صندوق الطوارئ لرصف الحد األدىن الشــهري لهن

لجنة البحث العلمي

التعــاون مــع اللجنــة الدامئــة لإلعــام باملجلــس يف تحليــل املشــاهد التلفزيونيــة ورصــد بعــض القيــم األرسيــة وظواهــر  ●

العنــف ضــد املــرأة.

ــاج  ● ــة يف إنت ــات الزراعي ــر املخلف ــوم لتدوي ــك بل ــات بن ــذ مروع ــة يف تنفي ــرأة الريفي ــة امل ــع لجن ــرتك م ــاون املش التع

ــع وزارة  ــيق م ــبل التنس ــث س ــم بح ــام ت ــا. ك ــة املني ــرويب مبحافظ ــة ال ــة بقري ــوت عطري ــتخراج زي ــوي واس ــامد عض س

ــروع. ــات امل ــة ملنتج ــات الألزم ــىل الترصيح ــول ع ــة للحص الزراع

بحث ودراســة ما ميكن تقدميه من مســاعدات ملدن الحدود "حايب وشــاتن". ●

عقــد نــدوة تثقيفيــة بعنوان " التوعية مبخاطــر األورام والوقاية منها".  ●
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متثيــل املجلــس يف لجنــة تنميــة الثقافة العلميــة والتفكر اإلبتكاري باملجلس األعــىل للثقافة. ●

القــاء محــارضة بعنــوان "أخاقيــات البحث العلمي عامة والبحــوث الطبية خاصة" يف املجلس األعــىل للثقافة. ●

املشــاركة يف تنظيــم نــدوات بالتعــاون مــع األكادميية العربيــة للعلوم والتكنولوجيــا البحرية حول املواضيــع التي تهم املرأة. ●

عقــد لقــاء تحــت عنــوان "ال للتحرش" اســتهدف األبناء من ذوي اإلعاقة من الصــم ومتألزمة داون وأمهاتهم. ●

املشــاركة يف )احتفاليــة أســقفية الخدمــات لدعــم األطفــال ذوي اإلعاقــة / منتــدى هلســنيك الــدويل الســتعراض سياســات  ●

مــرص املســتجيبة الحتياجــات املــرأة / اليــوم العاملــي للعصــا البيضــاء بســاقية الصــاوي[.

التنســيق واملتابعــة واملشــاركة يف معــرض "القاهــرة تبتكــر" وهــو أول معــرض أون اليــن يف الــرق األوســط حيــث يتيــح  ●

للزائــر الدخــول إىل املعــرض والتجــول وحضــور محــارضات ومشــاهدة فيديوهــات وعمــل لقــاءات.  

لجنة اإلعالم

إعــداد ورقتــي سياســات حــول: الجرائــم اإللكرتونيــة وانعكاســاتها عــىل املــرأة املرصيــة، ورقــة عمــل حــول "كيفيــة إدارة  ●

وســائل التواصــل االجتامعــي وقــت األزمــات".

إطــاق مبــادرة غــر الصــورة لتفعيــل الكــود اإلعامــي الصــادر عــن لجنــة اإلعــام باملجلــس لتغيــر كيفيــة تنــاول صــورة  ●

املــرأة يف وســائل اإلعــام.

ــا املــرأة يف الدرامــا الرمضانيــة ٢٠٢٠، متضمــن عــدة توصيــات بشــأنها واإلشــادة  ● رفــع تقريــر رصــد كيفيــة تنــاول قضاي

مبــا هــو إيجــايب منهــا.

لجنة الصحة والسكان

مناقشــة قضيــة ختــان اإلناث مــن الناحية القانونيــة والطبية مع اللجنــة التريعية باملجلس.  ●

ــوي  ● ــض ومــرىض الغســيل الكل ــاء والتمري ــداد األطب ــوي يف إم ــز الغســيل الكل ــاء وبعــض مراك ــة األطب ــع نقاب ــاون م التع

ــات. بالكامم

ــفى  ● ــمرات ومستش ــي األس ــه ح ــن، خاص ــفيات واألماك ــض املستش ــرات لبع ــات ومطه ــن كامم ــة م ــوازم طبي ــداد ل إم

العجــوزة، وكــذا تقديــم املســاعدة املعنويــة لجميــع األطقــم الطبيــة.

إقامــة تدريبــات أســبوعية عــىل شــبكة اإلنرتنــت ملجموعــة مــن األطبــاء لتكويــن فريــق عــىل أعــىل درجــة مــن الوعــي  ●

مبســتجدات فــروس كورونــا.

ــة  ● ــواد الزراع ــات وم ــرات واملاكين ــا باملطه ــيل وشــامل الدلت ــة يف الوجــه القب ــري النائي ــة بالق ــداد )٢٠٠( ســيدة معيل إم

ــة.   ــوزارات املعني ــع ال ــي بالتنســيق م ــاج الزراع ومســتلزمات اإلنت

متابعــة الحــاالت املصابــة بفــروس كورونــا بحــي األســمرات واملخالطــن لهــم وإعــداد التقاريــر الألزمــة، الســيام تقديــم  ●

املســاعدة لحــاالت اإلصابــة بــن األطفــال خاصــه مــن مصــايب الســكر.

ــرس  ● ــول ف ــة ح ــت للتوعي ــبكة االنرتن ــرب ش ــر ع ــة األزه ــا جامع ــي نظمته ــل" الت ــق إىل نوب ــدوة "الطري ــاركة يف ن املش

ــرات. ــات واملطه ــتخدام املنظف ــة الس ــرق اآلمن ــه والط ــة من ــا والوقاي كورون

إعــداد فيديوهــات ورســائل توعية حول فروس كورزنا عــىل مواقع التواصل االجتامعــي والتليفزيون واإلذاعة.  ●

توعيــة األمهــات بــرضورة تقديم الدعم النفــي لألطفال والحفاظ عىل خط الدفــاع األهم وهو املناعة. ●

ــال  ● ــن خ ــك م ــنا وذل ــة أنفس ــتمرار يف حامي ــا اإلس ــش" وعلين ــا مخلصت ــاء "كورون ــات والنس ــكل األمه ــالة ل ــه رس توجي

.on line ــرص ــل م ــع أه موق

ــويف  ● ــي س ــاء بن ــة أطب ــل نقاب ــن حف ــا ضم ــروس كورون ــر ف ــة مبخاط ــارز يف التوعي ــا الب ــة لدوره ــررة اللجن ــم مق تكري

ــا.  ــة كورون ــاء جائح ــهداء أثن ــاء الش ــاء وأرس األطب ــم األطب لتكري

مناقشــة بنــود مبــادرة الســيد الرئيــس الخاصــة بصحــة املــرأة املســنة باعتبارها تشــكل ٦.٤ %مــن العدد الكيل لنســاء مرص. ●

ــة برسطــان  ● ــوردي" للتوعي ــر ال ــام "أكتوب ــر مــن كل ع ــا يف أكتوب ــم إطاقه ــي يت ــة الت ــامل يف حمــات التوعي مشــاركة الع

الثــدي، تــم خالــه تنظيــم ]برنامــج أونايــن بعنــوان رحلــة أمــل مــع رسطــان الثــدي / إلقــاء كلمــة يف احتفاليــة حملــة 

حكايــة بطلــة للجمعيــة املرصيــة لدعــم مــرىض الرسطــان / نــدوة توعويــة بنــادي الصيــد / نــر ملصقــات عــىل صفحــة 

ــة الكشــف املبكــر[. ــة باملــرض وأهمي التواصــل االجتامعــي للمجلــس للتوعي

ــف  ● ــة مبختل ــدوات توعوي ــذ ن ــات لتنفي ــىل للجامع ــس األع ــرأة واملجل ــي للم ــس القوم ــن املجل ــاون ب ــة تع ــرام اتفاقي إب

قضايــا املــرأة يف الجامعــات الســيام التوعيــة مبخاطــر األورام والكشــف املبكــر، ويف إطــار الربوتوكــول تــم تنفيــذ ]أنشــطة 

توعويــة يف كليــات الصيدلــة والدراســات االفريقيــة بجامعــة القاهــرة بالتعــاون مــع وحــدة الوقايــة واالكتشــاف املبكــر 

باملعهــد القومــي لــألورام / نــدوات يف كليــة اإلعــام جامعــة القاهــرة حــول البحــث العلمــي بــن الواقــع والتهويــل يف 

ــا، ونــدوات للتوعيــة بســبل الوقايــة بالتعــاون مــع منظمــة الصحــة العامليــة[. جائحــة كورون

املشــاركة يف امللتقــى الســنوي الثالــث للرتبيــة الخاصة بعنوان " واقع مزاولــة املهنة.. حامية ذوي اإلعاقة".  ●

التنســيق مــع مركــز تنميــة املهــارات باملجلــس يف إهــداء )١٢٠( عروســة ملستشــفى أبــو الريــش لألطفــال لتعليقهــا عــىل  ●

حامــل املحاليــل لحجــب األدويــة عــن األطفــال. 

تنظيــم قافلــة توعويــة بعنــوان "حقــك تنظمــي" بحــي األســمرات للتوعيــة بأهميــة تنظيــم األرسة بحضــور رجــال الديــن  ●

اســتهدفت )5٠٠( مــن ســيدات الحــي.  

تنظيم عدة قوافل طبية بحي األســمرات وتقديم املســاعدات األساســية ألهايل الحي. ●

عقــد نــدوة توعوية بحي األســمرات ملرىض الســكر حول كيفيــة تجنب مخاطره والوقايــة منه بصورة عامة. ●
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لجنة المشاركة السياسية

ــل  ● ــة عم ــيدات كيفي ــم الس ــب وتعلي ــىل تدري ــل ع ــال العم ــن خ ــددة م ــائل مح ــق رس ــن طري ــية ع ــة السياس التوعي

ــن. ــن بدوائره ــول إىل الناخب ــي للوص ــل االجتامع ــع التواص ــىل مواق ــن ع ــة به ــات خاص صفح

تنفيــذ دورات تدريبيــة أون اليــن للتوعيــة السياســية بشــكل عــام عــىل غــرار منصــات التواصــل الخاصــة بــوزارة الثقافــة. ●

دراســة آخــر تطــورات مــروع قانــون الشــيوخ والتحديــات التــي تواجهها املــرأة باملقاعــد الفرديــة وكيفيــة التغلــب عليها. ●

تنظيــم عــدة لقــاءات توعوية يف إطــار الحملة "صوتك ملرص بكــرة " للتوعية بانتخابات مجلس الشــيوخ ٢٠٢٠. ●

إعــداد دورات تدريبيــة وحمــات توعيــة ســواء للناخبــن أو املرشــحن والتــي مــن ضمنهــا التعريــف بــاألوراق والــروط  ●

املطلوبــة للتقــدم للرتشــح للمجالــس النيابيــة.

لجنة التعليم

ــة ضــد مخاطــر التواصــل االجتامعــي ودورهــا يف تشــويه  ● ــدك" للتوعي ــادرة "أحمــي نفســك.. أحمــي بل املشــاركة يف مب

ــا. وعــي املرصيــن، خاصــة يف ظــل جائحــة كورون

ــوم  ● ــيدة تق ــدد )١١١( س ــم ع ــس" تض ــتات وب ــم "س ــت اس ــي تح ــل االجتامع ــع التواص ــىل مواق ــة ع ــاركة يف صفح املش

ــبوك. ــىل الفيس ــخصية ع ــن الش ــىل صفحاته ــة ع ــرات توعي ــل ن بعم

املساهمة يف توزيع عدد )٣٠٠( كرتونه أغذية للسيدات املعيات والعاملة غر املنتظمة بالتعاون مع جمعية مركز شباب إمبابة. ●

لجنة المحافظات

املشــاركة يف حمــات تعقيــم األســواق املحليــة بالتعــاون مــع رؤســاء األحيــاء، )منــوذج ســوق حــي املســاعيد بالعريــش  ●

ــم. ــع الكاممــات ومــواد التنظيــف والتعقي ــة بالعريــش( وتوزي – ســوق حــي الضاحي

املشـاركة يف عمليات التوعية من خال قناة اليوتيوب التابعة ملنصة وزارة الثقافة، ووسـائل التواصل االجتامعي وتطبيقات  ●

الهواتـف املحمولـة، واملقـاالت، والرسـائل الصوتيـة عـرب اإلذاعـات املحليـة )برنامـج حديث األربعاء بإذاعة شـامل سـيناء(.

زيـارة بعـض املستشـفيات وعيـادات بعـض األطبـاء لتقديـم الدعـم النفـي وتوجيـه الشـكر للهيئـات الطبيـة والجهـات املعاونة.  ●

التواصــل مــع املحافظــات التــي تشــهد معدالت إصابة كبــرة ملصايب كورونا لبث رســائل توعية للســيدات بتلــك املحافظات.  ●

توزيع املواد الغذائية واملابس والهدايا لعدد ٤٠٠ أرسة من األرس األكر احتياجاً السيام املرأة املعيلة والعاملة غر املنتظمة. ●

إنشــاء قاعــدة بيانــات عــن منــاذج املروعــات الصغــرة واملتناهيــة الصغــر التــي تقــوم املــرأة بتنفيذهــا وإتاحتهــا عــىل  ●

مواقــع التواصــل االجتامعــي.

لجنة التدريب

إعــداد رابــط الكرتوين منفصل يضــم كل االتفاقيات الخاصة باملــرأة وترتيبها زمنيًا. ●

تطويــر واســتكامل التعديــات الخاصــة بالنقــاط املتعلقــة باألدلــة التدريبيــة التــي تعدهــا اللجنــة )دليــل املــرأة ومكافحــة  ●

الفســاد / دليــل رفــع الكفــاءة التدريبيــة للمــرأة يف مجــال التعامــل مــع األزمــات / املرأة والســلم  واألمن / املــرأة والبيئة(.

املشــاركة يف حديــث إذاعي لقناة روســية حول فــروس كورونا وكيفية مواجهــة املجتمع املرصي له. ●

املشاركة يف حديث صحفي لجريدة األهرام عن "ذوات الرداء األبيض: املمرضات" ودورهن الفعال يف مواجهة فروس كورونا. ●

ــة  ● ــات ملواجه ــب األولوي ــبوك ترتي ــىل الفيس ــة ع ــا الخاص ــال صفحته ــن خ ــة م ــات توعي ــة( حم ــررة اللجن ــذت )مق نف

ــا.  ــروس كورون ــد ف ــاء وبع ــاة أثن الحي

املشــاركة يف إعــداد ورقة رصد السياســات والربامج املســتجيبة الحتياجات املرأة خــال جائحة فروس كورونا.  ●

ــرأة  ● ــالة للم ــت" رس ــك يف البي ــك... خلي ــن ايدي ــة ب ــادرة "الثقاف ــوان مب ــت عن ــا تح ــي وتنفيذه ــو توضيح ــداد فيدي إع

ــا.  ــروس كورون ــة ف ــال أزم ــزيل خ ــر املن ــزام بالحج ــا وااللت ــىل أرسته ــاظ ع ــجيعها للحف ــال تش ــن خ ــة م ــة للتوعي املرصي

املشــاركة يف حــوار صحفــي لجريدة األهــرام حول جرائم اإلتجار باملرأة والطفــل يف ظل العزل املنزيل. ●

مداخلــة إذاعيــة بإذاعــة الشــباب والرياضــة برنامــج 'قعــدة بنــات' حــول ظاهــرة العنف ضد املــرأة يف ظل فــروس كورونا. ●

تنظيــم ندوتــن مبعــرض الكتــاب ٢٠٢٠ ، األوىل بعنــوان "الدليــل التدريبــي لتضمــن النــوع االجتامعــي يف جميــع القطاعــات"  ●

/ الثانيــة بعنــوان "املــرأة والشــباب ىف أفريقيــا.. تاريــخ وريــادة"

 املشــاركة يف لقــاء الشــبكة التشــاورية اإلقليميــة " النســاء مبواقــع صنــع القــرار بــن التريــع والتنفيــذ" مبدينــة الربــاط.  ●

لجنة العالقات الخارجية

املشــاركة يف عــدة لقــاءات )عــىل شــبكة اإلنرتنــت( مــع جهــات إعاميــة وليونزيــة للتعــرف عــىل أحــدث الطــرق  ●

للمتابعــة الخاصــة بكورونــا واألســلوب األمثــل لرفــع الوعــي بــه.

املشــاركة يف اجتــامع مــع االتحاد األفريقي ملناقشــة التداعيــات االقتصادية واالجتامعيــة يف افريقيا جراء كوفيد ١٩.  ●

اإلشــرتاك يف إعداد دراســة مع جامعة القاهرة عن تداعيات كوفيد ١٩ عىل االقتصاد املرصي وأفاق املســتقبل.  ●

إقامـة حمـات توعية للسـيدات واألهايل بالقرى واملـدن واألحياء املختلفة بجميـع محافظات الجمهوريـة، للتوعية بفروس  ●

كورونا املستجد وطرق الحامية منه واتخاذ االجراءات االحرتازية والتعرف عىل الجهود املبذولة من الدولة لحامية املواطنن.

املشـاركة بالحضـور يف الحلقـة الثانية من سلسـلة حلقات التعليم التفاعيل عن بعـد )ويبينار( لعام ٢٠٢٠ تحت عنوان "كيفية  ●

االستفادة من تحليات البيانات أثناء وبعد كوفيد ١٩" مبشاركة ٦5 سيدة أفريقية متثل ٢٠ دولة أفريقية باملعهد القومي لإلدارة.
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دراســة مــروع مجلــس األمن بتأثر الفروس عــىل املرأة وزيادة عمليات العنف عىل مســتوى العامل.   ●

إعــداد بيــان لألفــكار للحــد مــن تأثــر الفــروس عــىل نشــاط املــرأة مــن متكــن أو دعــم عــىل املســتوي الــدويل بســبب  ●

ــدول املانحــة للدعــم والتمويــل. تقليــل ال

عمل دراسات من قبل اللجنة عىل مستوي ١٠٠ دولة تتطرق إىل العنف ضد املرأة اقتصادياً واجتامعياً أثناء األزمة الحالية. ●

التعــاون مــع الجهــات املعنيــة يف توزيــع مــواد غذائيــة لبعــض األرس مــن ذوي الدخــل املحــدود واألوىل بالرعايــة  ●

ــم.  ــان املعظ ــهر رمض ــبة ش مبناس

املشــاركة يف لقــاء رئيــس الوزراء مع مجموعه الخرباء لدراســة كيفيــة تعايف االقتصاد املرصي.  ●

االنتهاء من إعداد دراسة حول "األزمات االقتصادية العاملية واملحلية وواقع النساء العربيات يف ظل مروع إقليمي ملنظمة املرأة". ●

ــا ســند لبعــض وتــم  ● املشــاركة يف النشــاط الخــاص بخدمــة املغرتبــن والعالقــن مــن املرصيــن بالخــارج يف مبــادرة خلين

توجيــه الشــكر مــن وزارة الهجــرة.

املشــاركة يف املؤمتــر الــدويل املتخصــص يف التعليــم العــايل والتقييــم الــدويل للجامعــات حــول التنميــة املســتدامة  ●

ودورهــا الجديــد يف البحــث العلمــي فيــام يخــص جائحــه كورونــا ودور املقيمــن الدوليــن.

عــرض تقدميــي حول إعداد مــرص لخطة عملها الوطنية األوىل حول "املرأة والســلم واألمن". ●

إعــداد ورقــة عمــل حــول "التطــورات االيجابيــة ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة"، وذلــك ضمــن أنشــطة حملــة الـــ ١٦ يــوم  ●

ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة.

لجنة الشباب

إعــداد ورقــة مفاهيميــة لتنفيــذ مبــادرة "اليــوم العاملــي لإلبــداع والتفكــر"، واملمثلــة يف فيديــو قصــر حيــث تهــدف إىل  ●

الحــث عــىل زيــادة اإلبــداع والتفكــر يف جميــع األوقــات خاصــة يف الظــروف الحاليــة التــي ميــر بهــا العــامل.

املشــاركة يف حضــور فعاليــات محارضتــن لرفــع املهــارات وتيســر مهمــة أعضــاء اللجنــة حــول "كيفيــة إدارة اجتامعــات  ●

الشــباب املتطــوع باملحافظــات"

ــزة –  ● ــن شــباب القاهــرة واملحافظــات املختلفــة مبحافظــات )الجي ــط ب ــذ نشــاط "شــباب املحافظــات" بهــدف الرب تنفي

دميــاط – الرقيــة – أســيوط – مطــروح – جنــوب ســيناء(.

اســتقبال أصحــاب مروعــات برنامج "هي تقــود" وعرضهم عىل لجنــة التحكيم، وعقد الحفــل الختامي للربنامج.  ●

تقييم الدفعة األويل من اجتامعات شــباب اللجنة مــــــع شبــــــاب املحافظــــــات.  ●

إعــداد مجموعــة مــن الفيديوهــات توضــح أنــواع العنف وتــم عرضها خــال حملة الــ ١٦ يــوم ملناهضة العنــف ضد املرأة. ●

إعــداد مقــرتح بتنظيم يوم ترفيهي للســيدات لتعلــم بدايات اليوجا. ●

لجنة المنظمات غير الحكومية

إعــداد خريطــة للمبــادرات والــدروس املســتفادة منهــا خاصــه لفريقــي مناهضــه العنــف ضــد املــرأة والتمكــن  ●

االقتصــادي للمــرأة ويتــم تعميمهــا عــىل جمعيــات املنتــدى. 

إعــداد تقريــر مجمــع حــول جهــود املنظــامت غــر الحكوميــة يف إطــار أنشــطة اللجنــة الوطنيــة للقضــاء عىل ختــان اإلناث.  ●

إعــداد تقاريــر فــرق عمــل قضايا املنتدى، وكيفية مشــاركة أعضاء املنتدى مبا لديهــم من تجارب وتداخات.  ●

االســتمرار يف تنــاول قضيــة التحــرش الجنــي ودعــم الناجيــات / وقضيــة التعليــم واملجتمــع املــدين يف ضوء جائحــة كورونا. ●

ــات  ● ــاء الجمعي ــاءة أعض ــع كف ــز ورف ــة لتعزي ــة دورة تدريبي ــس يف إقام ــب باملجل ــة للتدري ــة الدامئ ــع اللجن ــاون م التع

ــا. ــرأة يف ظــل جائحــة كورون ــف ضــد امل ــع العن ــل م ــة يف التعام األهلي

منتدى المنظمات غير الحكومية

واصـل منتـدى منظـامت املجتمـع املـدين نشـاطه حيـث عقد هـذا العـام ٩ منتديات، وضـم يف عضويتـه 8٠ جمعية ومؤسسـة 

أهليـة.. تناولـت االجتامعـات البحـث وتبـادل الخـربات والعمـل املشـرتك لتحديـد القضايـا املتعلقـة بتمكـن املـرأة وإعـداد 

برامـج بشـأنها، ومـن أهـم املوضوعـات التي تـم مناقشـتها:

قضيــة العاملة املنزليــة ودور الجمعيات بها. ●

دور الجمعيــات أعضــاء املنتــدى يف القضايــا ذات الصلــة مبناهضــة العنــف ضــد الفتــاة واملــرأة، وزواج األطفــال،  ●

ــة. باإلضافــة إىل التعــرف عــىل  ــان اإلنــاث، والتمكــن االقتصــادي والشــمول املــايل، والتعليــم، والهجــرة غــر الرعي وخت

ــا. ــة مواجهته ــات وكيفي ــه الجمعي ــي تواج ــات الت التحدي

اإلعــام ودوره يف رفــع الوعــي املجتمعي بــرضورة التصدي للختان من خال األعــامل الدرامية ذات الصلة.  ●

أثــر جهــود املجتمع املدين يف تغير الســلوك املجتمعي. ●

مســارات التنميــة وكيفية تطويــر مفهومها ليوائم تطويــر املهارات والتدريب. ●

دور الجمعيــات األهليــة يف مواجهــة فروس كورونا الســيام فيام يتعلــق بالفئات األكر ترضًرا. ●

دور أعضــاء املنتــدى فيــام يتعلق بتأهيل األفــراد للتعامل مع قضيــة التعليم عن بعد. ●

كــام أقــام املنتــدى بالتعــاون مــع املجلــس العــريب للطفولــة والتنميــة جلســة حواريــة حــول "البنــاء املعــريف الداعــم لقضايــا 

املــرأة والطفــل.. التحديــات واإلشــكاليات" لوضــع مجموعــة مــن اآلليــات نحــو دعــم دور املــرأة واملجتمــع املــدين يف بنــاء 

الوعــي وتغيــر الثقافــات. 
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اللجنة التشريعية

ــدور  ● ــك ص ــىل ذل ــب ع ــد ترت ــف، وق ــن العن ــرأة م ــى امل ــة تحم ــات تريعي ــأن تعدي ــات بش ــة مقرتح ــت اللجن قدم

ــل بعــض أحــكام  ــم ١77 لســنة ٢٠٢٠ بتعدي ــون رق ــام ٢٠٢٠ هــي: قان ــة يف ع ــرأة املرصي ــة للم ــن داعم ــة قوان مجموع

ــم يف  ــي عليه ــات املجن ــص عــىل عــدم الكشــف عــن بيان ــدة تن ــادة جدي ــة م ــك بإضاف ــة وذل ــون اإلجــراءات الجنائي قان

جرائــم التحــرش والعنــف وهتــك العــرض وإفســاد األخــاق وكذلــك املنصــوص عليــه يف املــادة ٩٦ مــن قانــون الطفــل 

/ القانــون رقــم ١8٩ لســنة ٢٠٢٠ بتعديــل بعــض أحــكام قانــون العقوبــات بإضافــة مــادة جديــدة ألول مــرة وضعــت 

وصًفــا ونصــوص لتجريــم ومعاقبــة التنمــر/ قانــون رقــم ١7٦ لســنة ٢٠٢٠ بتعديــل بعــض أحــكام قانــون تنظيــم بعــض 

ــال. ــة عــىل امل ــق مبســائل الوالي ــام يتعل ــادة ٤7" في أوضــاع وإجــراءات التقــايض يف مســائل األحــوال الشــخصية "امل

التعاون مع وزارة العدل وهيئة النيابة اإلدارية يف تنسيق الربنامج التفاعيل األول ألعضاء الهيئة والخاص بورش العمل التفاعلية  ●

حـول مهـارات وفنـون التواصل والقيادة واإلدعاء أمام املحاكم التأديبية ومكافحة جرائم العنف ضد املرأة يف أماكن العمل. 

رشاكــة مــع وزارة العــدل يف إعداد ورقة "حامية املرأة مــن جرائم العنف يف القوانــن والتريعات الوطنية". ●

ــد  ● ــز ض ــف والتميي ــة العن ــوان "مكافح ــويف بعن ــى س ــعيد وبن ــي بورس ــاب جامعت ــوي لط ــاء توع ــدد )٢( لق ــة ع إقام

ــم. ــه الدع ــة وأوج ــة القانوني ــرأة: الحامي امل

مقرحـات مرشوعـات قوانني قدمتها اللجنـة الترشيعية

ــتخدام أي  ● ــل باس ــاب التحاي ــق ب ــون إىل غل ــرتح القان ــدف مق ــات ويه ــون العقوب ــان بقان ــواد الخت ــل م ــرتح بتعدي مق

ــادة  ــم وإع ــاق التجري ــيع نط ــة إىل توس ــا باإلضاف ــي وغره ــربر الطب ــل امل ــاب مث ــن العق ــروب م ــة لله ــرات قانوني ثغ

ــراءات  ــاذ اإلج ــتها واتخ ــارى دراس ــازم وج ــردع ال ــق ال ــة لتحقي ــر رصام ــات أك ــع عقوب ــان وتوقي ــل الخت ــف فع تعري

القانونيــة الســتصدارها مــن جانــب الحكومــة.

مــروع قانــون مقــرتح بتعديــل بعــض أحــكام قانــون التعليم رقــم ١٣٩ لســنة ١٩8١وقانــون األزهر رقم ١٠٣ لســنة ١٩٦١  ●

وذلــك الحتســاب إجــازة رعاية الطفل واحتســاب مدة اإلجــازة املرضية ضمن املدة البينيــة املقررة للرتقية لتحقيق املســاواة 

بــن املوظفــن واملعلمــن وحــق املــرأة يف تــوىل الوظائف العامــة ووظائــف اإلدارة العليا يف الدولــة ومتكينهــا يف التوفيق بن 

متطلبــات العمــل وواجبــات األرسة وقــد وافــق مجلــس الــوزراء عــىل تعديــل بعــض أحــكام قانــون التعليــم يف هذا الشــأن.

القوانـني التي أبـدت اللجنة الترشيعيـة املقرحات والرأي عليهـا للجهات املختصة

تعليقــات املجلــس القومــي للمــرأة عــىل قوانــن املشــاركة السياســية، مجلــس النــواب، مجلــس الشــيوخ، قانــون حاميــة  ●

بيانــات املجنــي عليهــم )مــادة ١١٣ مكــرر يف قانــون اإلجــراءات الجنائيــة وقانــون تعديــل بعــض أحــكام قانــون 

ــات(. ــون العقوب ــرر ب يف قان ــادة ٣٠٩ مك ــات )م العقوب

ــا  ● ــية والزن ــة بالجنس ــان الخاص ــوق اإلنس ــة لحق ــا الدامئ ــة العلي ــلتها اللجن ــي أرس ــن الت ــاريع القوان ــىل مش ــات ع تعليق

ــارة.  ــة والدع ــرش والنفق والتح

ــاد  ● ــة الفس ــرأة يف مكافح ــل دور امل ــة ودلي ــس النيابي ــات املجال ــة النتخاب ــرأة املرصي ــل امل ــرتح دلي ــىل مق ــات ع ماحظ

ــس.  ــب باملجل ــة للتدري ــة الدامئ ــن اللجن ــوارد م ال

ــخاص ذوي  ● ــرات لألش ــر كل التيس ــبة لتوف ــر املناس ــاذ التداب ــأن اتخ ــة بش ــرأة ذات اإلعاق ــة امل ــرتح لجن ــة مق مراجع

ــم  ــه مصالحه ــا تقتضي ــاً مل ــة وفق ــات الخدمي ــع الجه ــل م ــة والتعام ــم القانوني ــاء حقوقه ــن اقتض ــم م ــة لتمكينه اإلعاق

ــم. ــة له ــة مخصص ــر أبني وتوف

ــس بشــأن  ● ــداء رأى املجل ــون األحــوال الشــخصية واب ــة املشــكلة بشــأن إعــداد مــروع قان ــة الوزاري املشــاركة يف اللجن

ــون. مســودة مــروع القان

قوانـني جارى العمل عى دراسـتها من قبل اللجنـة الترشيعية

استمرار العمل عىل ملف التريعات الألزمة لحامية املرأة من كافة أشكال العنف ووحدات حامية واستقبال ضحايا العنف. ●

مواصلــة مناقشــة تعديات قانون األحوال الشــخصية وخاصــة الجوانب اإلجرائية يف قضايا األحوال الشــخصية. ●

ــاركة  ● ــول دون مش ــي تح ــة الت ــق القانوني ــة العوائ ــة إلزال ــة والتريعي ــات القانوني ــداد للمقرتح ــل واإلع ــتكامل العم اس

ــادي. ــن االقتص ــة والتمك ــوى العامل ــرأة يف الق امل

قـرارات وزيـر القوى العاملة بشـأن عمل املرأة يف بعـض املهن والصناعات والقطاعـات وعمل املرأة لياً.  .١

القواعـد والقـرارات التنفيذيـة الخاصـة بـاألوراق الثبوتيـة واالجـراءات الخاصـة باسـتخراج جـوازات السـفر والائحـة   .٢

التنفيذيـة لقانـون األحـوال املدنيـة.

اقـرتاح سياسـات ملخاطبـة التحرش والعنف يف أماكن العمل ومدونات السـلوك.  .٣

اقـرتاح مزيـد من التعديات التريعيـة يف قانون العمل.   .٤

العمــل عــىل إعــداد املقرتحــات التريعية لتوفر أوجه الحاميــة القانونية للمرأة مــن الجرائم االلكرتونية. ●

إعداد مقرتح بشــأن مــروع قانون اإلدارة املحلية. ●

مقــرتح إضافــة تعديــات عــىل قانــون الطفــل لحاميــة الفتيــات مــن خطــر الختــان ودراســة الجوانــب األخــرى املتعلقــة  ●

بحاميــة حقــوق املــرأة العاملــة.

إعداد مقرتحات تريعية بشأن العقوبات البديلة للغارمن والغارمات "استبدال العقوبات السالبة للحرية بالخدمة العامة". ●

اســتكامل العمــل عــىل ملــف مــروع قانــون منــع زواج األطفــال وتعزيــز اجراءات منــع الــزواج املبكر والقــرسي واملؤقت. ●

استكامل العمل عىل املقرتح التريعي بشأن إجازات رعاية الطفل ذوي اإلعاقة بالنسبة للمرأة العاملة يف القوانن املنظمة للعمل. ●

اســتكامل العمــل عىل إعداد التعديــات التريعية لحامية عامــات الخدمة املنزلية. ●
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التواصل والتنسيق

ودوليــا ً التشيبك محليــا ً

فروع المجلس بالمحافظات

سياسـات  وتقييـم  ملتابعـة  محليـة  كآليـه  تعمـل  العربيـة،  مـرص  جمهوريـة  محافظـات  مسـتوى  عـى  فرعـاً   ٢7 للمجلـس 

التنميـة يف كل محافظـة، كـام تقـوم  التنميـة املتعلقـة باملـرأة والتصـدي للصعوبـات واملعوقـات التـي تواجـه مشـاركتها يف 

الفـروع بتنفيـذ أنشـطة املجلـس يف كافـة املجـاالت ويقـدر عـدد أعضـاء فـروع املجلـس باملحافظـات بحـوايل ٦٣٠ عضـو/ة 

يعملـون بشـكل تطوعـي.. وقـد قامـت فـروع املجلـس باملحافظـات بتنفيـذ )٢٦٣8( فاعلية ونشـاط خـال هذا العام ملناقشـة 

القضايـا ذات الصلـة للمـرأة باملحليـات يف كافـة املحـاور ]االقتصـادي – االجتامعـي – السـيايس – الحاميـة[ مـن خـال رفـع 

الوعـي مبختلـف قضايـا املـرأة / تقديـم املسـاعدات االجتامعيـة /نـدوات وحمـات التوعيـة ملواجهـة تداعيات فـروس كورونا 

والتوعيـة للوقايـة منـه / التوعيـة مبناهضـة العنـف ضـد املـرأة وترشـيد االسـتهاك / التوعيـة الحقوقيـة وأهميـة املشـاركة 

السياسـية / أهميـة تعليـم الفتيـات والرتبيـة الحسـنة لألجيـال/  التوعيـة يف املجـال االقتصـادي وإدمـاج املـرأة يف الشـمول 

املـايل/ فعاليـات توعويـة يف مجـال الصحـة اإلنجابيـة والكشـف املبكـر لفـروس يس / تنظيـم قوافـل طبيـة لتخصصـات طبيـة 

مختلفـة للكشـف الطبـي وتوفـر العـاج واإلحالـة إىل املستشـفيات / مجموعـة مـن التدخـات االقتصاديـة املرتبطـة بالجائحة 

تداعياتهـا. ومواجهـة 

ــرأة  ــص امل ــى تخ ــا الت ــم القضاي ــة بأه ــوع للتوعي ــرى والنج ــيدات بالق ــع الس ــل م ــطة بالتواص ــذه األنش ــمت ه ــد اتس وق

والتعــرف عــىل أهــم املشــكات التــي تواجههــا والوقــوف عــىل احتياجاتهــا ومحاولــة إيجــاد حلــول لتلبيــة تلــك االحتياجــات 

ــول للمشــكات.  والحل
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التواصل مع المؤسسات الحكومية

تنوعـت أشـكال التعـاون بـن املجلس واملؤسسـات الحكوميـة ما بن 

توقيـع بروتكـوالت ومذكـرات تفاهـم بهـدف تنفيـذ أنشـطة محددة 

]سـيتم رسدهـا بالتفصيـل يف بنـد توقيـع برتوكـوالت[ واملشـاركة يف 

اللجـان الوطنيـة التـي يتـم تشـكيلها مـن قبـل الجهـات التنفيذيـة 

والنـدوات  املؤمتـرات  فعاليـات  املشـاركة يف  إىل  باإلضافـة  بالدولـة، 

التـي يقيمهـا الطرفـن.

الـوزارات مـن خـال وحـدات تكافـؤ  التعـاون مـع كافـة  كـام تـم 

الفـرص والوقـوف عـىل ما تم يف إطـار االسـرتاتيجية الوطنيـة لتمكن 

املـرأة ٢٠٣٠.

ونسـتعرض فيام ييل أبرز أوجه التعاون بني مؤسسـات الدولة:

الراكة مع وزارة الخارجية يف قيادة تحرك دويل يف األمم املتحدة  ●

مـن أجل تخفيـف التداعيات االجتامعية النتشـار جائحة كورونا. 

الراكــة مــع وزارة الهجرة وشــئون املرصين يف الخارج يف تنفيذ حملــة مراكب النجاة.  ●

الراكــة مــع وزارة الدولة لشــئون البيئة يف تنفيذ حملــة "التوعية البيئيــة وتدوير املخلفات".  ●

الوزرات والهيئات الحكومية
الخارجية / التضامن االجتامعي / التعاون الدويل / الدولة 

لإلنتـاج الحـريب / العـدل/ التخطيط والتنميـة االقتصادية 

/ الشـباب والرياضـة / السـياحة واآلثار / الهجرة وشـئون 

املرصيـن يف الخـارج/ الدولـة لشـئون البيئـة /  الداخليـة 

/ املاليـة / الطـران املـدين / النقـل / الصحـة / شـئون 

الرتبيـة  األوقـاف/   / العاملـة  القـوى   / النـواب  مجلـس 

والتعليـم والتعليـم الفنـي/ التعليـم العايل/ جهـاز تنمية 

املروعات املتوسـطة والصغرة ومتناهيـة الصغر/الهيئة 

العليـا لانتخابـات/ املجلـس القومـي للطفولـة واألمومة 

/ املجلـس القومـي لحقـوق اإلنسـان / املجلـس األعـىل 

لتنظيـم اإلعـام / املجلـس القومـي للسـكان / األزهـر 

الريـف / الكنائـس املرصيـة الثـاث / نقابـة األطبـاء

البنوك
املركزي/ األسكندرية / بلوم مرص / املرصيف / الزراعي املرصي

الراكـة مـع وزارة النقـل - هيئـة سـكك حديـد مـرص يف إطـاق حملة "السـكة أمـان" لضـامن التنقل اآلمـن للمرأة ورفع  ●

الوعـي مبختلـف قضايـا املـرأة والسـيام التصـدي لظاهرة التحـرش ضد املرأة.

الراكـة مـع كل مـن وزارة العـدل وهيئـة النيابـة اإلداريـة يف إقامـة الربنامج األول مـن نوعـه واملتضمن ورش عمـل تفاعلية  ●

حـول مهـارات وفنـون التواصـل والقيـادة واإلدعـاء أمـام املحاكـم التأديبيـة ومكافحـة جرائم العنـف ضد املـرأة يف العمل.

التعــاون مــع مركــز تطويــر املناهــج بــوزارة الرتبيــة والتعليــم يف إصــدار كتــاب "القيــم واحــرتام اآلخــر" للصــف الثالــث  ●

االبتــدايئ للعــام األكادميــي ٢٠٢١/٢٠٢٠. 

الراكـة مـع النيابـة العامـة يف تنفيـذ برامـج تعزيـز قـدرات أعضـاء النيابـة العامـة يف التعامـل مـع قضايـا العنـف ضـد املـرأة  ●

]اسـتفاد مـن الربنامـج منـذ إطاقـه عـام ٢٠١٦ حتـى ٢٠٢٠ }5٠٩ عضـو{، باإلضافـة إىل التواصـل املسـتمر واحالـة الشـكاوى 

املقدمـة مـن مكتـب شـكاوى املـرأة وقـد شـهد هذا العـام إلقاء الضوء عـىل عدد من القضايـا التي بـرز فيها دور النيابـة العامة 

يف رسعـة وحسـم اإلجـراءات املتخـذة بشـأنها مبـا سـاهم يف توفـر بيئـة مشـجعة لتقـدم بباغـات للقضايـا متـس املـرأة والفتاة.

الراكـة مـع وزارة التخطيـط والتنميـة االقتصاديـة يف إطـاق الـدورة الثانيـة لربنامج القيـادة التنفيذيـة للمـرأة بالحكومة  ●

املرصيـة، والـذي نظمـه املعهـد القومـي لـإلدارة بالتعـاون مـع جامعـة واليـة ميـزوري األمريكيـة وبرنامـج األمـم املتحـدة 

للمـرأة، بهـدف ثقـل املهـارات الفنيـة والتخصصيـة للقيـادات النسـائية يف الحكومـة املرصيـة.

الراكـة مـع وزارة التعـاون الـدويل واملنتـدى االقتصـادي العاملـي يف إطـاق محفـز سـد الفجـوة بـن الجنسـن، ويُعـد منصة  ●

للتعـاون بـن القطاعـن الحكومـي والخـاص لدعـم متكـن املـرأة مـن خـال وضـع خطـط عمـل ومسـارات مبتكـرة لتضييـق 

الفجـوة بـن الجنسـن مبـا يحسـن مـؤرشات الدولـة يف التقاريـر الدوليـة.
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إطــاق  ● يف  والرياضــة  الشــباب  وزارة  مــع  رشاكــة 

ــيلة  ــات، كوس ــاميس باملحافظ ــدم الخ ــرة الق دوري ك

ــلبية  ــلوكيات الس ــل الس ــة يف تعدي ــتخدام الرياض الس

ــرأة. ــاه امل تج

حملــة  ● إطــاق  يف  االتصــاالت  وزارة  مــع  رشاكــة 

 Cybersafety وغــرك  نفســك  احمــي  إتكلمــي 

ــرق  ــة وط ــر اإللكرتوني ــول املخاط ــي ح ــادة الوع لزي

اآلمــن. االســتخدام 

ــن  ● ــة م ــة النهائي ــام املرحل ــات خت ــي يف فعالي ــم الفن ــم والتعلي ــة والتعلي ــة والرتبي ــارة والصناع ــع وزاريت التج ــة م الراك

ــادة، ومبشــاركة }5٠{  ــع مؤسســة شــباب الق ــاون م ــايض بالتع ــام امل ــق الع ــذي أُطل ــود She Leads  ال ــج هــي تق برنام

طالبــة تدربــن عــىل القيــادة وريــادة األعــامل وكيفيــة تحويــل األفــكار إىل مروعــات مــن خــال ورش عمــل تفاعليــة 

ــادة األعــامل.  وجلســات إرشــاد مــع الخــرباء يف مجــال ري

ــي،  ● ــرص العين ــات الق ــفيات جامع ــة" مبستش ــرأة اآلمن ــادات "امل ــاء )٣( عي ــايل يف إنش ــم الع ــع وزارة التعلي ــاون م التع

ــمس.  ــن ش ــورة وع املنص

ــل  ● ــة عم ــر بيئ ــركات يف توف ــامل وال ــاب األع ــن دور أصح ــو ع ــاج فيدي ــة يف إنت ــوى العامل ــع وزارة الق ــة م الراك

ــرأة. ــة للم آمن

التواصل مع الجامعات

الجامعـات الحكومية:

تنفيــذ عــدد مــن األنشــطة والفعاليــات ضمــن حملــة الـــ ١٦ يــوم ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة مــع وحــدات مناهضــة  ●

ــذ  ــازم ألعضــاء الوحــدة لتنفي ــم الدعــم ال ــز دورهــم مــن خــال تقدي ــة وتعزي العنــف ضــد املــرأة بالجامعــات املرصي

أنشــطة توعويــة للطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس والعاملــن مــن الجنســن، مثــل إقامــة املعســكرات الطابيــة 

ــاء.   ــعر والغن ــابقات الش ــات ومس ــة واملرسحي ــطة الرياضي واألنش

ــب  ● ــمس وتدري ــن ش ــورة، وع ــي، املنص ــرص العين ــات ق ــفيات جامع ــة" مبستش ــرأة اآلمن ــادات "امل ــدد )٣( عي ــز ع تجهي

ــة. ــام اإلحال ــل نظ ــل تفعي ــن أج ــات م ــع املعنف ــل م ــال التعام ــض يف مج ــة التمري ــي وهيئ ــم الطب الطاق

الخاصة: الجامعات 

الجامعــة األمريكيــة: املشــاركة يف لقاءين مــع مجموعة من طاب الجامعة عــرب تقنية الفيديــو كونفرانس كالتايل:  ●

الحـايل..  الوقـت  السـاحة يف  األول: مناقشـة مفتوحـة حـول أهـم قضايـا املـرأة والنـوع االجتامعـي املطروحـة عـىل 

وأكـدت فيـه رئيسـة املجلـس عـىل أهميـة الـدور الـذي تقـوم بـه املـرأة املرصيـة لخدمـة مجتمعهـا ومسـاندة أفـراد 

أرستهـا ودعمهـم خاصـة يف ظـل مـا متـر بـه البـاد مـن ظـروف اقتصاديـة واجتامعيـة ناتجـة عـن تداعيـات انتشـار 

فـروس كورونـا.

الثـاين: حـول "التصدي لقضيـة التحرش الجني ما بن رفع الوعي ووضع السياسـات". 

كليــة اإلعــالم بجامعــة مــرص الدوليــة: اســتقبال مجموعــة مــن طلبــة وطالبــات كليــة اإلعــام بالجامعــة للتعــرف عــىل  ●

فكــرة حملتهــم التوعويــة "بطلــة حكايتــك"، وهــي حملــة تركــز عــىل أهميــة الدعــم النفــي ملحاربــات رسطــان الثــدي 

ــات  ــل للمحارب ــع متكام ــل مجتم ــاعد يف عم ــق ذيك يس ــذ تطبي ــال تنفي ــن خ ــك م ــرض، وذل ــع امل ــم م ــال رحلته خ

ــة العــاج. ــن يرغــن يف دعمهــن يف رحل ــاث أخري ــم البعــض، والتعــرف عــىل إن وأرسهــن للتواصــل مــع بعضه

التواصل مع المنظمات غير الحكومية

تواصـل املجلس هذا العام مـع عدد ]8٢[ منظمة:

منتديــات منظــامت املجتمــع املــدين: والذي يضم يف عضويتــه 8٠ جمعية وقد عقد هذا العــام عدد ٤ منتديات. ●

مؤسســة أهــل مــرص للتنميــة: اســتقبل املجلــس رئيســة مجلــس األمنــاء وفريــق عمــل املؤسســة لبحــث ســبل التعــاون  ●

ملســاندة ضحايــا الحــروق مــن الســيدات وأمهــات األطفــال ضحايــا الحــروق.

ــا  ● ــي نظمته ــة" الت ــة بطل ــة "حكاي ــاق حمل ــة إط ــة احتفالي ــور فعالي ــان: حض ــريض الرسط ــم م ــة لدع ــة املرصي الجمعي

ــر.  ــهر أكتوب ــدار ش ــىل م ــرىض ع ــة للم ــاءات توعوي ــم لق ــدف تقدي ــة به الجمعي

المجلس كشريك في وضع سياسات المؤسسات الدستورية بالدولة

ــرتاح  ــاهم باق ــة، ويس ــة عام ــع بصف ــة واملجتم ــرأة خاص ــة امل ــا مصلح ــة هدفه ــة وطني ــرأة مؤسس ــي للم ــس القوم أن املجل

ــرات،  ــة يف املؤمت ــاركة الفعال ــا املش ــطة منه ــدة أنش ــال ع ــن خ ــتورية م ــاته الدس ــع ومؤسس ــة للمجتم ــات العام السياس

ــة،  ــتورية املعني ــات الدس ــا إىل املؤسس ــل ورفعه ــات وأوراق العم ــداد الدراس ــال إع ــن خ ــا م ــدوات، وأيض ــات، الن املنتدي

ــك يف االيت: ــو رشي ــك فه ــاء عــىل ذل وبن
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القراربيان

املجلـس القومـي لألجور )يختص بوضـع الحد األدىن 

لألجور عىل املسـتوى القومي(

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم ٢٦5٩ لسـنة ٢٠٢٠ بإعـادة تشـكيل املجلـس القومـي لألجـور 

واختصاصاتـه ]ضـم التشـكيل رئيسـة املجلـس القومـي للمـرأة[. ويختـص املجلـس بوضـع الحد 

األدىن لألجـور عـىل املسـتوى القومـى.

والحـد  املـادي  املقابـل  لدراسـة  الوزاريـة  اللجنـة 

األدىن ملرتبـات العـامل باملروعـات القوميـة حيـال 

توقفهـم عـن العمـل بسـبب االجـراءات االحرتازيـة 

املتخـذة ملواجهـة انتشـار فـروس كورونـا.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٩7 لسنة ٢٠٢٠ 

لجنـة العاملـة املتـرضرة مـن التداعيـات االقتصادية 

لفـروس كورونا املسـتجد

تم التشكيل عام ٢٠٢٠

ُشـكلت عـام ٢٠١٩ برئاسـة مشـرتكة بـن املجلـس القومـي للمـرأة واملجلـس القومـي للطفولـة اللجنة الوطنية للقضاء عىل ختان اإلناث

واألمومـة، بهـدف توحيـد جهـود مؤسسـات الدولـة ومنظـامت املجتمـع املـدين املعنيـة، للقضاء 

عـىل ختـان اإلنـاث.. وتضـم يف عضويتهـا ممثلـن عـن كل مـن وزارة الرتبيـة والتعليـم، ووزارة 

الشـباب  وزارة  للسـكان،  القومـي  واملجلـس  االجتامعـي،  التضامـن  ووزارة  والسـكان،  الصحـة 

والرياضـة، وزارة الثقافـة، وزارة األوقـاف، وزارة العـدل، وزارة الداخليـة وعضوية كل من هيئات 

)النيابـة العامـة والجهـاز املركـزي للتعبئـة العامة واإلحصـاء واألزهر الريـف والكنائس املرصية 

والهيئـة الوطنيـة لإلعـام( إىل جانـب عضويـة املجالـس القوميـة )لإلعاقـة وللسـكان ولحقـوق 

اإلنسـان( باإلضافـة إىل املجتمـع املـدين، واالتحـاد العـام للجمعيـات األهليـة. 

)تختـص  اإلنسـان  لحقـوق  الدامئـة  العليـا  اللجنـة 

بوضـع اسـرتاتيجية وطنيـة لحقوق اإلنسـان وخطط 

العمـل لتنفيذهـا ومتابعتهـا(.

تـم تشـكيلها بقـرار رئيـس مجلس الـوزراء ٢٣٩٦ لسـنة ٢٠١8 ، كآليـة للتعامل مـع ملف حقوق 

اإلنسـان يف مـرص والـذى تم انشـائها بقـرار من رئيـس مجلس الوزراء ويشـارك املجلـس القومي 

للمـرأة يف أعاملهـا ولجانهـا املختلفـة ، شـارك املجلـس يف ) ٤( اجتامعـات بـوزارة الخارجيـة ، 

تـم عـرض ومناقشـة مـروع املذكـرة بشـأن االسـرتاتيجية الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان / متابعـة 

وتنسـيق الجهـود الوطنيـة يف شـأن ملف الحريـات الدينية واسـهامات الجهات املعنيـة يف تقرير 

املتابعـة الـدوري الثاين / االسـتامع ملمثيل الـوزارات والهيئات / اجتامع الهيئة االستشـارية إلعداد 

االسـرتاتيجية الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان، وإبـداء الـرأي ىف مسـودة االسـرتاتيجية الوطنية لحقوق 

اإلنسـان ٢٠٢١-٢٠٣٠ وخاصـة املحـور الثالـث تعزيـز حقـوق املرأة.

اللجنـة التوجيهيـة لتنفيـذ الخطة الوطنيـة ملكافحة 

أسـوء أشـكال عمـل األطفال ودعـم األرسة

قـرار وزاري رقـم ٢٣7 لعـام ٢٠١٤، وانضـامم املجلـس عـام ٢٠٢٠، واملشـاركة يف االجتامعـات 

املعنيـة بوضـع الخطـة الوطنيـة ذات الصلـة ٢٠١8-٢٠٢5

غـر  الهجـرة  ملنـع  التنسـيقية  الوطنيـة  اللجنـة 

بالبـر االتجـار  ومكافحـة  الرعيـة 

 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩٢ لسنة ٢٠١7

بروتوكوالت التعاون

إميانـاً مـن املجلـس بأهميـة توثيـق التعـاون القائـم بينـه وبـن الجهـات األخـرى فقـد تـم هـذا العـام العمـل عـىل توقيـع 

]١٣[ بروتوكـول مـع عـدد مـن الجهـات الوطنيـة ومؤسسـات مجتمـع مـدين مـن أجل تبـادل الخـربات ىف مختلـف املجاالت 

كل حسـب مجالـه مـع الجهـات األتيـة:

جهاز مروعــات الخدمة الوطنية. ●

مؤسســة ســاويرس للتنميــة االجتامعية لدعم التمكــن االقتصادي للمرأة.  ●

الهيئــة القوميــة لســكك حديــد مرص لدعم حامية املرأة، وتوفر ســبل التنقل األمن. ●

الجهــاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء بشــأن إعداد الدراســات والبحــوث الخاصة باملرأة.  ●

جهــاز تنميــة املروعات املتوســطة والصغرة ومتناهيــة الصغر لدعم التمكــن االقتصادي للمرأة. ●

وزارة الشــباب والرياضــة بتنفيذ أنشــطة توعويــة لدعم املرأة وحاميتها من خال اســتخدام الرياضة. ●

الهيئــة العامــة ملركز تنميــة الصادرات املرصية لدعم التمكــن االقتصادي للمرأة. ●

املجلس األعــىل للجامعات. ●

الهيئــة الوطنيــة لإلعام )صوت القاهرة(. ●

وزارة األوقاف املرصية. ●

كلية الطــب – جامعة القاهرة. ●

فــرع امللحقــن الحربين – إدارة املخابرات الحربية واالســتطاع. ●

مؤسســة أوتاد )املؤسســة التنموية للســيدات املرصيات للعمل الحر(. ●
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التعاون والتواصل على المستوى الدولى

تعــاون املجلــس مــع عــدد مــن الــركاء الدوليــن يف تنفيــذ مروعــات يف مجــال التمكــن االقتصــادي والســيايس واالجتامعــي 

للمــرأة، كــام شــارك املجلــس ىف الفعاليــات التــي تعقــد عــىل املســتوى الــدويل والعــريب واألفريقــي ملناقشــة كافــة القضايــا 

املتعلقــة باملــرأة. 

أوال: التعـاون مـع املنظـامت الدولية )التعـاون مع ٢٠ منظمة دولية( ومن أهـم موضوعات التعاون

ــس  ● ــة للمجل ــة العام ــف اإلدارات باألمان ــن مبختل ــن العامل ــف م ــب )٣٠( موظ ــوري"koica": تدري ــاون الك ــة التع وكال

باملنحــة املقدمــة مــن الحكومــة الكوريــة لبنــاء القــدرات يف مجــال إدمــاج النــوع االجتامعــي يف الخطــط والسياســيات، 

وكيفيــة إعــداد خطــط العمــل، والتعــرف عــىل سياســات الحكومــة الكوريــة للنهــوض باملــرأة الســيام يف مجــال الحاميــة 

ومناهضــة العنــف ضدهــا. 

هيئــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــني الجنســني ومتكــني املــرأة UN WOMEN: إقامــة العديــد مــن االجتامعــات  ●

ــا  ــال يف قضاي ــاج الرج ــروع إدم ــا م ــة منه ــات قامئ ــرز يف مروع ــدم املح ــة التق ــة ملتابع ــيل الهيئ ــع ممث ــيقية م التنس

املــرأة / مــروع مــدن أمنــة خاليــة مــن العنــف ضــد النســاء / الحمــات التوعويــة منهــا حملــة الــــ ١٦ يــوم ملناهضــة 

ــذ  ــتقبيل يف تنفي ــاون املس ــه التع ــة أوج ــم مناقش ــام يت ــرأة، ك ــد امل ــف ض ــاء العن ــات انه ــرأة / مروع ــد امل ــف ض العن

ــة املجــاالت. ــرأة بكاف ــم امل ــات لدع مروع

البنــك األورويب ورشكــة CID: تنفيــذ حمات توعيــة لتوفر التنقل اآلمن للمــرأة يف املواصات العامة. ●

ــي يف مــروع "الفــرص  ● ــرأي الفن ــداء ال ــدويل: إب ــيل وزارة التجــارة والصناعــة ووزارة التعــاون ال رشكــة ELENA وممث

ــة. ــة مــرص العربي ــدا وجمهوري ــن حكومــة كن ــة" ب ــة الزراعي املتاحــة للمــرأة يف مجــال األعــامل التجاري

ــز  ● ــادم حــول "تعزي ــاون الق ــل مــروع التع ــق عم ــيل فري ــع ممث ــات تنســيقية م ــدة اجتامع ــة ع ــاد األوريب: إقام االتح

مشــاركة املــرأة يف الحيــاة العامــة يف مــرص"، ووضــع الخطــة التنفيذيــة واألنشــطة املتعلقــة بإعــداد مجموعــة مــن أوراق 

ــز  ــع مرك ــيق م ــة بالتنس ــات الحكومي ــي الجه ــس وموظف ــده إلدارات املجل ــع عق ــب املزم ــة والتدري ــات العام السياس

.ITCILO ــب ــن للتدري توري

ــرز يف  ● ــدم املح ــة التق ــدوق ملتابع ــيل الصن ــع ممث ــيقية م ــات تنس ــكان UNFPA: اجتامع ــدة للس ــم املتح ــدوق األم صن

ــرأة.  ــف ضــد امل ــة ملكافحــة العن ــذ اإلســرتاتيجية الوطني ــم تنفي ــا مــروع دع ــن أهمه ــة، م ــاون القامئ ــات التع مروع

برنامــج الطعــام العاملــي: مناقشــة ســبل التعاون يف توفــر برنامج لعمل لوحــة معلومات للرســوم البيانيــة للمجلس، كام تم  ●

التعــاون يف إعــداد تقريــر رصــد السياســات والربامــج املســتجيبة الحتياجــات املــرأة خــال جائحة فــروس كورونا املســتجد.

هيئــة الـــUSAID: مناقشــة إمكانية التعاون ملنحة مســتقبلية ملرص حــول مناهضة العنف.  ●

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية OECD: عقد عدة اجتامعات بهدف اإلعداد إلنضامم مرص إىل الربنامج القطري للتعاون. ●

االتحــاد مــن أجــل املتوســط: تقدمــت مــرص بعــدد مــن املقرتحــات مســبقاً شــملت حــذف الســن مــن خدمــات الصحــة  ●

اإلنجابيــة وعمــل ملحــق إضــايف للوثيقــة باإلضافــة إىل مقرتحــات أخــرى. 

منظمــة تنميــة املــرأة -منظمــة التعــاون اإلســالمي: االجتــامع االفــرتايض للــدورة األوىل العاديــة ملجلــس منظمــة تنميــة  ●

املــرأة التابعــة ملنظمــة التعــاون اإلســامي حيــث تــرأس مــرص أول هيئــة مكتــب ملجلــس منظمــة تنميــة املــرأة. 

هيئــة بــالن انرناشــونال: التعــاون يف تنفيذ أنشــطة حملة الـ ١٦ يوم ملناهضــة العنف ضد املرأة. ●

ــة ملتابعــة أنشــطة التعــاون القامئــة وبحــث  ● ــل الوكال ــة: اجتامعــات تنســيقية وممث ــة اإلســبانية للتعــاون والتنمي الوكال

ــاون املســتقبيل.   التع

ثانًيا: اسـتقبال الوفود وممثيل السـفارات ]٥ وفود[

الدكتورة هاربني أرورا مؤسسة املنتدى االقتصادي العاملي للمرأة: يف إطار استضافة مرص ألول مرة للمنتدى االقتصادي العاملي  ●

للمرأة خال شـهر مارس، وتم عقد اللقاء بحضور رئيسـة املجلس لبحث اإلجراءات التنسـيقية واللوجسـتية إلقامة املنتدى.

الرئيــس الجديــد لوفــد االتحاد األورويب يف مرص: لبحث ســبل التعاون ىف قضايا املســاواة وتكافؤ الفرص.  ●

ســفرة الرتغــال بالقاهــرة: بحــث أوجــه التعــاون املشــرتك بــن البلديــن واالســتفادة مــن تجربــة مــرص يف مجــال متكــن  ●

املــرأة ودعــم املســاواة بــن الجنســن ومناهضــة ختــان اإلنــاث.

ــارة الســيد الســفر ملقــر املجلــس بهــدف التعــرف عــىل جهــود املجلــس للنهــوض باملــرأة  ● ســفر الرازيــل بالقاهــرة: زي

املرصيــة ودور الدولــة ىف دعــم وتحســن أوضــاع املــرأة يف كافــة القطاعــات.

املنســق املقيــم لألمــم املتحــدة يف مــرص "الســيد ريتشــارد ديكتــس": لتســليمه درع املجلــس بعــد انتهــاء فــرتة  ●

عملــه يف مــرص، تكرميًــا لدعمــه للجهــود الوطنيــة للنهــوض باملــرأة.
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ثالثا: املشـاركة يف املحافـل الوطنية والدولية 

عى املسـتوى الوطني

تنظيـــم لقـــاء تشـــاوريًا ملقـــررات فـــروع املجلـــس باملحافظـــات لعـــرض رشح تفصيـــيل للمســـتجدات التـــي طـــرأت  ●

عـــىل الشـــمول املـــايل واملمثلـــة يف محفظـــة الهاتـــف املحمـــول.

ــن  ● لتضمـ ــي  لتدريبـ ا ــل  لدليـ ا " ــوان  بعنـ األوىل   )١ ( :٢٠٢٠ ــاب  لكتـ ا ــرض  ــش معـ مـ ــىل ها ــن عـ ندوتـ ــم  تنظيـ

ــة  للغـ با دليـــل  املجلـــس كأول  أعـــده  لـــذي  ا ــل  لدليـ ا ــتعراض  اسـ ــات"  عـ لقطا ا ــع  االجتامعـــي يف جميـ لنـــوع  ا

ولـــت  تنا وريـــادة"  ريـــخ  تا  . . أفريقيـــا يف  لشـــباب  وا ملـــرأة  ا " بعنـــوان  نيـــة  لثا ا لنـــدوة  ا  )٢ ( لعربيـــة.  ا

للنهـــوض  تداخليـــة  سياســـات  لوضـــع  اسرتشـــادي  منـــوذج  عتبارهـــا  با  ٢٠٣٠ ملـــرأة  ا متكـــن  تيجية  إســـرتا

. ــياً ــرأة سياسـ ملـ ا ــاع  بأوضـ

املشـــاركة يف فعاليـــات الـــدورة الرابعـــة ملهرجـــان أســـوان ألفـــام املـــرأة "، تـــم خالهـــا تخصيـــص جلســـة ملناقشـــة  ●

صـــورة املـــرأة يف الســـينام العربيـــة وكيـــف عكســـتها األفـــام التـــي صـــدرت عـــام ٢٠١٩، وأصـــدر املهرجـــان تقاريـــر 

ترصـــد وضـــع املـــرأة يتضمـــن رؤيـــة متكاملـــة عـــن وضـــع الســـينام العربيـــة واختتمـــت فعاليـــات املنتـــدى بتكريـــم 

العديـــد مـــن الفنانـــات، والشـــخصيات املؤثـــرة يف قضايـــا املـــرأة.

ـــف  ● ـــن مختل ـــات م ـــيدات املرصي ـــن الس ـــدد م ـــع ع ـــة م ـــرص االتحادي ـــيي بق ـــاح الس ـــد الفت ـــس عب ـــيد الرئي ـــاء الس لق

املجـــاالت مبناســـبة االحتفـــال بعيـــد املـــرأة املرصيـــة، وقـــد وجـــه ســـيادة الرئيـــس عـــدة رســـائل متثـــل يف مجملهـــا 

ــا املســـتجد، وإصـــدار مجموعـــة مـــن القـــرارات االقتصاديـــة  منظومـــة عمـــل يف مواجهـــة مخاطـــر فـــروس كورونـ

وقـــرارات الحاميـــة االجتامعيـــة لدعـــم وحاميـــة جميـــع فئـــات املجتمـــع. 

لقومـــي  ● ا ملجلـــس  ا رئيســـة  مـــرىس  يـــا  ما للدكتـــورة  لســـيي  ا ر  نتصـــا ا لســـيدة  ا ألوىل  ا مـــرص  ســـيدة  يـــم  تكر

ليـــات  حتفا ا ضمـــن  لنجـــاح  ا يقونـــة  أ ليـــة  حتفا ا خـــال  ئية  لنســـا ا لشـــخصيات  ا مـــن  وعـــدد  للمـــرأة، 

. ملـــرأة ا د  أعيـــا

ـــوم  ● ـــبة الي ـــاص مبناس ـــه خ ـــة بوج ـــرأة املرصي ـــام وإىل امل ـــه ع ـــامل بوج ـــاء الع ـــع أنح ـــرأة يف جمي ـــة للم ـــان تهنئ ـــدار بي إص

العاملـــي للمـــرأة 8 مـــارس، والـــذي يحتفـــل بـــه العـــامل هـــذا العـــام تحـــت عنـــوان: "أنـــا جيـــل املســـاواة: إعـــامل 

ـــرأة". ـــوق امل حق

زيـــارة وفـــد املجلـــس القومـــي للمـــرأة ملتحـــف القـــوات الجويـــة برئاســـة رئيســـة املجلـــس القومـــي للمـــرأة تـــم  ●

ــارة  ــة باملجتمـــع وأقيـــم عـــىل هامـــش الزيـ ــرأة املرصيـ ــة دور املـ ــيدات يعكـــس أهميـ ــاذج للسـ ــا عـــرض منـ خالهـ

ــكيلية. ــون التشـ ــرض الفنـ معـ

إطـــاق جـــرس جلســـة تـــداول البورصـــة املرصيـــة يف إطـــار الـــدورة السادســـة مـــن املؤمتـــر الســـنوي "دق الجـــرس  ●

للمســـاواة بـــن الجنســـن" احتفـــاالً باليـــوم العاملـــي للمـــرأة.

مللقبة إعاميًا  ● براهيـم )ا لسـيدة صفيـة إ ء مع ا عقـد لقـا

املجلـس. درع  ئهـا  وإهدا لتكرميهـا  ر(  لقطـا ا بسـيدة 

عقــد املؤمتــر الخــاص بالتحديــات التــي واجهــت صاحبــات  ●

املروعــات خــال أزمــة كورونــا املنفــذ بــن املجلــس 

املروعــات  تنميــة  وجهــاز  الدوليــة  العمــل  ومنظمــة 

ومديــر  املجلــس  رئيســة  الدكتــورة  الســيدة  بحضــور 

املروعــات. تنميــة  الدوليــة وجهــاز  العمــل  منظمــة 

عى املسـتوى الدويل واإلقليمى

اإلرشاف عىل لوجســتيات اســتضافة مــرص للمنتدى االقتصــادي العاملي للمرأة رقم ٣5. ●

ــا،  ● ــروس كورون ــة ف ــاء مواجه ــات أثن ــاء والفتي ــع النس ــامم بوض ــل االهت ــن أج ــدة م ــم املتح ــرك دويل يف األم ــادة تح قي

وعليــه اعتمــدت اللجنــة الثالثــة للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة املعنيــة بحقــوق اإلنســان مــروع قــرار مــرصي غــر 

ــات الفــروس. ــاة مــن تداعي ــة حقــوق املــرأة والفت مســبوق حــول "حامي

ورشــة عمــل إقليميــة نظمتهــا هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، ومنظمة الصحــة العامليــة، وبرنامج األمــم املتحدة اإلمنــايئ، ومكتب  ●

األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية، وصندوق األمم املتحدة للســكان يف منطقة الدول العربية ملناقشــة تداعيات كورونا.
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نـدوة بعنـوان "جائحـة كوفيـد-١٩ يف منطقـة الرق األوسـط وشـامل  ●

إفريقيـا: أثـره عىل التمكـن االقتصادي للمرأة واالسـتجابة السياسـية"، 

نظمهـا برنامـج األمـم املتحـدة اإلمنـايئ، وهيئـة األمـم املتحـدة للمرأة، 

ومنظمـة التعاون االقتصـادي والتنمية بهدف التعرف عىل اسـتثامرات 

الحكومـات يف التمكـن االقتصـادي للمـرأة نتيجة جائحـة كوفيد-١٩.

االجتامع الوزاري الذي نظمته هيئة األمم املتحدة للمرأة حول "ضامن  ●

التقـدم نحـو تحقيـق الهـدف الخامس من أهـداف التنمية املسـتدامة 

يف ضـوء جائحـة كوفيـد- ١٩: عـرض تجربـة الصن والـركاء الدولين".

الخدمــات  ● عــىل  الحصــول  "تحســن  بعنــوان  افرتاضيــة  نــدوة 

ــا  ــد ١٩: عــدم إهــامل أحــد" نظمته ــاء جائحــة كوفي األساســية أثن

هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة.

احتفاليــة الســفارة اإلســبانية لتقلــد املحاميــة نهــاد ابــو القمصــان  ●

."Crus de oficial" وســام االســتحقاق املــدين فئــة

● .)Womenpreneurs Global Confrence( ICSB املؤمتــر العاملــي لرائدات األعامل التابع

ــة  ● ــة الداخلي ــروع الائح ــداد م ــة إلع ــة العضوي ــة مفتوح ــل املؤقت ــة العم ــرية ملجموع ــة التيس ــاين للجن ــامع الث االجت

ــامي. ــاون اإلس ــة التع ــاء يف منظم ــدول األعض ــرأة يف ال ــة امل ــة تنمي ــة ملنظم ــة واإلداري ــم املالي والنظ

ــن  ● ــد األدىن م ــتيفاء الح ــا اس ــد إعانه ــامي، بع ــاون اإلس ــة التع ــر منظم ــرص ملق ــتضافة م ــب باس ــان ترحي ــدار بي إص

تصديقــات الــدول الــازم لدخــول النظــام األســايس حيــز النفــاذ وبــدء املنظمــة عملهــا.

ــوب  ● ــة يف جن ــون والدميقراطي ــيادة القان ــان وس ــوق اإلنس ــز حق ــي لتعزي ــم اإلقليم ــرتك "الدع ــج املش ــات الربنام فعالي

ــاد األوريب. ــه االتح ــط" : نظم ــض املتوس ــر األبي البح

التنســيق والتعــاون يف إعــداد االجتامعــات االفرتاضيــة للــدورة األوىل العاديــة ملجلــس منظمــة تنميــة املــرأة التابعــة ملنظمــة  ●

ــاء  ــدول أعض ــم يف ال ــوم مقامه ــن يق ــرأة وم ــامع وزراء امل ــئولن / اجت ــار املس ــرتايض لكب ــامع االف ــامي ]االجت ــاون اإلس التع

املنظمــة[، هــدف الــدورة إىل مناقشــة آليــات تعزيــز عمــل املنظمــة، واســفرت  الــدورة عــىل عــدد مــن النتائــج الناجحــة منهــا 

تــرأس مــرص أول هيئــة مكتــب ملجلــس منظمــة تنميــة املــرأة، اإلعــان عــن تخصيــص مــرص للمقــر الدائــم للمنظمــة، اعتــامد 

القواعــد االجرائيــة وطــرق عمــل املنظمــة، تعيــن الســيد الســفر /إيهــاب فــوزى نائبــاً للمديــرة التنفيذيــة ملنظمــة الحــوار 

االقليمــي االفــرتايض لتمكــن املــرأة الــذي نظمــه االتحــاد مــن أجــل املتوســط بهــدف تبــادل الخــربات حــول كيفيــة ترسيــع 

العمــل لتمكــن املــرأة، الســيام يف ظــل جائحــة فــروس كورونــا املســتجد )كوفيــد- ١٩(.

عى املسـتوى اإلفريقي

االجتــامع الــوزاري األفريقــي للــوزراء املســؤولن عــن شــئون املــرأة والنــوع االجتامعــي الــذي هــدف إىل التعــرف عــىل  ●

ــا. العقبــات والتحديــات التــي تواجههــا املــرأة يف القــارة األفريقيــة والناتجــة عــن جائحــة فــروس كورون

ــاة السياســية  ● ــة حــول "مشــاركة النســاء يف الحكــم والحي ــادات النســائية األفريقي ــامع تشــاوري ملجموعــة مــن القي اجت

ــا. ــادرات وارشــادات جائحــة فــروس كورون ــادل الخــربات حــول مب ــادة"، وتب وتعزيــز دور املــرأة األفريقيــة يف القي

احتفاليــة إطــاق منصة "صوت خمســن مليون امــرأة إفريقية" يف مرص. ●

االجتــامع االفــرتايض لــوزراء االتحــاد األفريقــي واجتــامع الخــرباء للــدورة العاديــة الخامســة للجنــة الفنيــة املتخصصــة يف  ●

االتحــاد األفريقــي للمســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة واقــرتاح قيــام االتحــاد االفريقــي بوضــع خطــوط اسرتشــادية 

ــرار  ــىل الق ــد ع ــد- ١٩( تعتم ــتجد )كوفي ــا املس ــروس كورون ــة ف ــال جائح ــاة خ ــرأة والفت ــات امل ــع احتياج ــل م للتعام

ــة العامــة لألمــم املتحــدة. املــرصي يف الجمعي

ــا  ● ــي نظمته ــة الت ــدورة التدريبي ــور ال ــرص لحض ــم مل ــار زيارته ــن يف إط ــة الذي ــن األفارق ــن اإلعامي ــدداً م ــتقبال ع اس

الوكالــة املرصيــة للراكــة مــن أجــل التنميــة بعنــوان "اإلعــام والتعــاون األفريقــي"، هدفــت الزيــارة إىل إلقــاء الضــوء 

ــة األصعــدة.  ــرأة عــىل كاف ــة لتحســن أوضــاع امل ــة املرصي ــود الحكوم عــىل جه

عى املسـتوى العريب

اســتقبال الســيدة مريــم خليفــة الكعبي نائــب رئيس بعثة دولة اإلمارات والقائــم باألعامل يف القاهرة. ●

مؤمتر النســاء كمحــرك للنمو االقتصادي. ●

ــع  ● ــن التري ــرار.. ب ــع الق ــع صن ــاء مبواق ــس... النس ــرب وتون ــرص واألردن واملغ ــة.. م ــاورية اإلقليمي ــبكة التش ــاء الش لق

ــبكة. ــيل للش ــام الداخ ــرار النظ ــدف إق ــرب به ــد باملغ ــة، ُعق ــذ واملامرس والتنفي

فعاليــات الدورة ٣8 و٣٩ للجنــة املرأة العربية. ●

االجتــامع الــوزاري االســتثنايئ لعــرض تقريــر قطــاع الشــؤون االجتامعيــة بجامعــة الــدول العربيــة حــول اآلثــار والتداعيــات  ●

الصحيــة واالجتامعيــة والتنمويــة لفــروس كورونــا عــىل املــرأة واألرسة، واســتعراض جهــود الــدول للتصــدي لهــا. 

ــة  ● ــر عرضــة يف مواجه ــات األك ــواء الفئ ــة حــول "احت ــادات امليداني ــات والقي ــن واملثقف ــن املثقف ــدد م ــاء تفاعــيل لع لق

ــواء األزمــة. ــس يف احت ــة واملجل ــة املرصي ــه عــرض جهــود الدول ــم خال ــا"، وت جائحــة كورون

لقاء تشــاوري تحت عنــوان "ماذا بعد كورونا؟". ●

الحــوار اإلقليمــي رفيــع املســتوى حــول العنــف ضــد النســاء والفتيــات خــال فــرتة وبــاء كورونــا املســتجد )كوفيــد-١٩(  ●

الــذي نظمتــه األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة.

)٢٦( محفل عريب وأفريقي ودويل
شارك فيهام املجلس عام ٢٠٢٠

الـرؤى  لتبـادل  وأغلبهـا  افرتاضيـة،  الفاعليـات  معظـم 

لفـروس  واالجتامعيـة  االقتصاديـة  التداعيـات  حـول 

التداعيـات تلـك  مواجهـة  وكيفيـة  كورونـا 

8 عريب

٤ أفريقي

١٤ اقليمي/دويل
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المجلس وتغيير الصورة النمطية للمرأة فى وسائل اإلعالم 

ــس، ترصــد  ● ــة الدامئــة لإلعــام باملجل ــن اللجن ــة م ــرة منبثق ــة مصغ ــة يف رمضــان: هــي لجن ــة رصــد األعــامل املقدم لجن

صــورة املــرأة يف اإلنتــاج اإلعامــي الســيام خــال شــهر رمضــان الكريــم، للخــروج مبــؤرشات وتوصيــات تُرفــع للمجلــس 

ــة  ــرأة ذات اإلعاق ــة امل ــع لجن ــة م ــت اللجن ــام ٢٠٢٠ تعاون ــال الع ــا. وخ ــايب منه ــو إيج ــا ه ــيد مب ــام وتش ــىل لإلع األع

ــة.  ــر ذات الصل ــع التقاري ــم رف ــة، وت ــامل التلفزيوني ــة باألع ــرأة ذات اإلعاق ــا امل ــاول قضاي ــة تن لرصــد كيفي

ــر الصــورة  ● ــة اإلعــام باملجلــس لتغي ــل الكــود اإلعامــي للمــرأة الصــادر عــن لجن ــادرة "غــر الصــورة" لتفعي إطــاق مب

ــون بالقطاعــن العــام  ــون العامل ــاع اإلعــام والصحفي ــا املــرأة يف وســائل اإلعــام، وتســتهدف صن ــاول قضاي ــة لتن النمطي

ــادرة عــىل متكــن املــرأة وحاميتهــا مــن كافــة أشــكال  ــة، وتركــز أهــداف املب ــة والدعائي ــاع األعــامل الفني والخــاص، صن

العنــف مــن خــال نــر الوعــي باســتخدام اإلعــام والفــن. 

استكامل ودعم اإلطار املؤسىس لتمكني وحامية املرأة ]وحدات تكافؤ الفرص / وحدات مناهضة العنف بالجامعات[

عــدد )٤( اجتامعــات دوريــة ملتابعــة جهــود الــوزارات يف تنفيذ محــاور اإلســرتاتيجية الوطنية لتمكن املــرأة املرصية ٢٠٣٠. ●

ــي/ املنصــورة / عــن شــمس /  ● ــات ]القــرص العين ــة يف مستشــفيات جامع ــدد )٤( وحــدات اســتجابة طبي ــز ع ــم تجهي ت

ــم تدريــب الطاقــم الطبــي للتعامــل مــع الســيدات  ــا، وت أســيوط[ وجــارى العمــل عــىل مثياتهــا بجامعتــي بنهــا واملني

ــا العنــف )١٩٠ مــن األطبــاء واملمرضــن(. وتــم االفتتــاح الرســمي لوحــدات جامعــات )قــرص العينــي / املنصــورة  ضحاي

/ عــن شــمس( يف ديســمرب ٢٠٢٠. 

دورة تدريبيــة بعنــوان "احصــاءات النــوع االجتامعــي" لعــدد }١5{ ممثــل مــن أعضــاء وحــدات تكافــؤ الفــرص بــوزارة  ●

ــم باملحافظــات.  ــة والتعلي الرتبي

إعــداد الدليــل التعريفــي لانتخابــات الربملانيــة / دليــل دور املــرأة يف مكافحــة الفســاد / دليــل إدمــاج النــوع االجتامعــي  ●

يف قضايــا البيئــة.

توصيــة بأهميــة تبنــي الــوزارات تنفيذ مدونة الســلوكيات للتعامل مع املرأة ذات اإلعاقــة كل يف اختصاصه. ●

ونسـتعرض فيام يى ما حققه املجلس من أنشـطة عى مسـتوى محاور اإلسـراتيجية:-

مرصد المرأة المصرية في

www.enow.gov.eg    

ــام املرصــد خــال عــام ٢٠٢٠ بنــر مجموعــة مــن االنفوجــراف عــىل املوقــع اإللكــرتوين للمرصــد، ترصــد إحصــاءات  ● ق

عــن املــرأة يف مختلــف القضايــا ]مشــاركة املــرأة يف قــوة العمــل/ املــرأة يف القطــاع الخــاص/ الصــورة الذهنيــة للمــرأة يف 

املجتمــع املــرصي/ املــرأة وجائحــة كوفيــد ١٩/ العنــف ضــد املــرأة/ تعليــم املــرأة / مــدركات املرصيــن حــول مشــاركة 

املــرأة يف ســوق العمــل/ متكــن املــرأة ســيايس، اجتامعــي، اقتصــادي[.

تحديــث كافة املؤرشات املتاحــة عىل موقع املرصد. ●

اســتطاع رأي حــول أهم التحديات بســبب أزمة فروس كورونــا، وآثار األزمة عىل األرسة املرصية. ●
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/2,689,298أواًل: محور التمكين السياسي

ــع املحافظــات  ● ــا املجلــس بجمي ــات مجلــس الشــيوخ ٢٠٢٠": أطلقه ــك ملــرص بكــرة ...إنتخاب ــة "صوت حمل
تزامًنــا مــع اســتحقاقات مجلــس الشــيوخ ٢٠٢٠ بهــدف توعيــة املــرأة بأهميــة مشــاركتها وتشــجيعها عــىل اإلدالء 

ــيل:  ــا ي ــم م ــة ت ــا، وىف إطــار الحمل بصوته

ϑ  طـرق أبـواب: مـا يفـوق عـن ٢٩7 ألـف زيـارة تـم تنفيذهـم يف ٢٢ محافظـة، اسـتهدفت ١,٢٢7,٠57 فرد من سـيدات

ورجـال واألجيـال الجديدة.

ϑ .لقـاء بالجامعة العاملية اسـتهدف طاب الجامعة

ϑ  اإلطـار[ أقسـام  ثاثـة  يتضمـن   :"٢٠٢٠ الربملانيـة  لانتخابـات  املرصيـة  املـرأة  "دليـل  بعنـوان  نوعـي  دليـل  إصـدار   

الدسـتوري ومكاسـب املـرأة يف الدسـتور / اإلطـار التريعـي وتقسـيم الدوائـر االنتخابيـة / اإلطـار السـيايس وتطـور 

للمـرأة[. الربملـاين  التمثيـل 

ϑ  التاليـة النقـاط  تنـاول  باملحافظـات  املناوبـات  واملقـررات  املجلـس  فـروع  مقـررات   )5٤( اسـتهدف  تدريبـي  لقـاء 

]التعريـف بـدور ومهـام وقانـون واختصاصـات مجلس الشـيوخ / دور فـروع املجلس يف التوعية باإلجـراءات االحرتازية 

املتبعـة للحـد مـن تفـي فـروس كورونـا خـال انتخابـات مجلـس الشـيوخ[. 

ϑ  عـدد )٢( لقـاء حـول التعريـف مبجلـس الشـيوخ الجديـد وكيفيـة االنتخـاب، اسـتهدف توعيـة )75( سـيدة مـن قـرى

املعتمديـة، وأبـو رواش. 

ϑ  التعريـف مبهـام واختصاصـات مجلـس الشـيوخ مـن خـال نـر عـدد )٩( انفوجـراف توضيحيـة عـىل صفحـة التواصل

االجتامعـي للمجلـس.

ϑ  ــن ــرد م ــتهدفت )١,٤7٤( ف ــذ )٤٩( دورة اس ــس: تنفي ــات املجل ــة عملي ــة وغرف ــة امليداني ــل املتابع ــق عم ــاء فري بن

ــيل  ــداين مــن مقــررات وأعضــاء الفــروع وممث موظفــي ومحامــي مكتــب الشــكاوى ومجموعــات عمــل التحــرك املي

ــن  ــي ب ــر الوع ــال ن ــم يف مج ــز مهاراته ــوع، لتعزي ــباب املتط ــس والش ــدات املجل ــة ورائ ــرأة ذات اإلعاق ــريس امل ك

ــس.   ــات املجل ــة عملي ــل غرف ــة وعم ــة امليداني ــع واملتابع املجتم

ϑ  متابعــة ســر العمليــة االنتخابيــة مــن خــال: )١( غرفــة عمليــات املجلــس وتلقــي شــكاوى الســيدات واالستفســارات

الخاصــة بعمليــة التصويــت عــىل الخــط الســاخن ملكتــب شــكاوى املــرأة ١5١١5. )٢( املتابعــة امليدانيــة لفــرق عمــل 

ــة  ــن كاف ــكاوى م ــب الش ــي مكت ــروع ومحام ــة والف ــة العام ــي األمان ــن موظف ــيل م ــع مح ــن )5١٣( متاب ــة م مكون

ــات  ــة العملي ــت غرف ــات ]تلق ــة لانتخاب ــة الوطني ــع الهيئ ــيق م ــة بالتنس ــح متابع ــتخراج تصاري ــم اس ــات ت املحافظ

ــة )8٦8( شــكوى واستفســار[. وفــرق املتابعــة امليداني

ϑ  ــال ــرأة خـ ــاركة املـ ــد مشـ ــداين برصـ ــل امليـ ــق العمـ ــام فريـ ــة: قـ ــة االنتخابيـ ــرأة يف العمليـ ــاركة املـ ــد مشـ رصـ

يومـــي االنتخابـــات وتـــم تصويـــر )١,٦57( ســـيدة ورجـــل، ونـــر صورهـــم عـــىل موقـــع التواصـــل االجتامعـــي 

ــىل  ــز عـ ــة، والتحفيـ ــة االنتخابيـ ــرأة يف العمليـ ــيام املـ ــع السـ ــاركة املجتمـ ــىل مشـ ــوء عـ ــليط الضـ ــس لتسـ للمجلـ

ــاركة.  ــة املشـ أهميـ

ϑ  ــب ــاول التدري ــس الشــيوخ ٢٠٢٠ تن ــات مجل ــن املرشــحات النتخاب ــدد )١٦( م ــن لع ــب أوناي ــد )٢( دورة تدري عق

النقــاط التاليــة ]قانــون مجلــس الشــيوخ واختصاصاتــه وأدوات التريــع والرقابــة / التواصــل مــع الناخبــن وإعــداد 

ــة  ــة واملتابع ــة االنتخابي ــة إدارة الحمل ــة/ كيفي ــات املطروح ــة املوضوع ــي يف مناقش ــج العلم ــايب / املنه ــج انتخ برنام

ــم الطعــون[.  وتقدي

ــيام  ● ــية السـ ــاة السياسـ ــل يف الحيـ ــن الفاعـ ــىل دورهـ ــد عـ ــيوخ ٢٠٢٠ والتأكيـ ــس الشـ ــات مجلـ ــاء نائبـ لقـ
فيـــام يتعلـــق مبراجعـــة القوانـــن قبـــل االنتهـــاء بهـــا أمـــام مجلـــس النـــواب مـــام يضمـــن خروجهـــا بأقـــل نســـب 

للتصحيـــح والتعديـــل. 

سلســلة لقــاءات توعويــة عقدتهــا فــروع املجلــس باملحافظــات بعنــوان "صوتــك ملــرص بكــرة": تــم  ●
ــة  ــباب بأهمي ــرأة والش ــي للم ــيايس والحقوق ــي الس ــع الوع ــواب ٢٠٢٠ لرف ــس الن ــات مجل ــع انتخاب ــا م ــا تزامًن تنظيمه

ــا ]١,٤٣٤,٤٠٦[.  ــام اســتفاد منه املشــاركة واالســتحقاقات بوجــه ع
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زيــادة فــرص تويل املــرأة للمناصب القياديــة باألجهزة القضائيــة والتنفيذية يف الدولة ]١٣٩[: ●
ϑ  ــرأة ــة للم ــادة التنفيذي ــج القي ــة لربنام ــدورة الثاني ــة يف إطــاق ال ــة االقتصادي ــط والتنمي ــع وزارة التخطي ــة م الراك

بالحكومــة املرصيــة، والــذي نظمــه املعهــد القومــي لــإلدارة بالتعــاون مــع جامعــة واليــة ميــزوري األمريكيــة 

وبرنامــج األمــم املتحــدة للمــرأة بهــدف ثقــل املهــارات الفنيــة والتخصصيــة للقيــادات النســائية يف الحكومــة 

ــذ إطاقــه عــام  ــة، حيــث اســتفادت مــن الربنامــج ١٣8 ســيدة ليصــل إجــامىل املســتفيدات مــن الربنامــج من املرصي

٢٠١٩ إىل ٢٢8 قيــادة نســائية.

ϑ  مبــادرة فتيــات يف أدوار قياديــة: احتفــل املجلــس باليــوم العاملــي للفتــاة مــن خــال اســتقبال طالبــة بكليــة

الهندســة جامعــة حلــوان لتشــغل منصــب رئيــس املجلــس ملــدة يــوم واحــد كنمــوذج محــاكاه للقيــادة. 

ــروع  ● ــة للم ــة تنفيذي ــداد خط ــس بإع ــوم املجل ــة": ]يق ــاة العام ــرأة يف الحي ــاركة امل ــز مش ــرشوع تعزي "م
ــام ٢٠٢١[. ــدء ع للب
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/23,599ثانيا:ً محور التمكين االقتصادي

يعمـل املجلـس مـن خـال فروعـه باملحافظـات، ولجنـة املـرأة الريفيـة باملجلـس، ومركـز تنميـة املهـارات عـىل دعـم املـرأة 

اقتصاديًـا مـن أجـل إدماجهـا يف سـوق العمـل مـن خـال تنفيـذ املروعـات التاليـة: 

خدمــات تســويقية مقدمة لصاحبات املرشوعات الصغرة )مســتفيدات ٥٥( ●
ϑ  مبـادرة املرصيـة: وهـي املبـادرة املعنيـة بتسـويق منتجـات صاحبـات الحـرف، وتنظيـم دورات تدريبيـة حـول طـرق

التسـويق، وىف إطـار املبـادرة تـم: 

Ϗ  التنسـيق مـع "مبـادرة إبـداع مـن مـرص" لبنـك األسـكندرية ومؤسسـة سـاويرس للتنمية من أجـل تسـويق منتجات

البيانـات الشـخصية ومنـاذج  السـيدات عـىل موقـع جوميـا.. ويف هـذا الصـدد أعـد املجلـس قامئـة تشـمل كافـة 

منتجـات شـبكة رائـدات األعـامل التابعـة للمجلـس وترشـيحهن للمشـاركة يف مبـادرة البنـك. 

Ϗ  تـم ضـم األسـكندرية  وبنـك  االجتامعيـة  للتنميـة  سـاويرس  مؤسسـة  مـع  بالتعـاون   :٤ املرصيـة  كتالـوج  إصـدار 

عملهـا. مجـال  رائـدة يف  كل  نجـاح  قصـة  متضمنـا  األعـامل  لسـيدات  منتجـات 

Ϗ  تشـبيك سـيدات األعـامل للمشـاركة يف املعـارض املحليـة التـي تنظمهـا الجهـات املعنيـة: مـن خـال املشـاركة يف

)5( معـارض وهـي ]ديارنـا ٢٠٢٠/ تراثنـا ٢٠٢٠/ معـرض اسـتاد القاهـرة / معـرض نـادي الجزيـرة/ معـرض أسـوان 

الـذي أقيـم عـىل هامـش زيـارة وفـد االتحـاد األورويب للمحافظـة[. وقـد نالـت املنتجـات اعجـاب الـزوار ووصلت 

مبيعـات السـيدات لنسـبة حـوايل ٦٠%.

Ϗ  للمنتـدى االقتصـادي العاملـي، برتشـيح 58 مـن شـبكة رائدات األعـامل التابعة SHEconomy املشـاركة يف مبـادرة

للمجلـس لانضـامم إىل املنصـة االلكرتونيـة للتسـويق االلكـرتوين ملنتجات رائـدات األعامل من مختلـف دول العامل.

ــات  ● ــة مرشوع ــب إلقام ــة والتدري ــج التوعي برام
ــتهدفت ١٩,٣٢٠( ــرة )اس صغ

ϑ  اسـتفادت إقامـة ورشـتي عمـل  وأدود:  أدهـا  مبـادرة 

منهـا ]55[ سـيدة تدربـن عـىل تطوير حرفة مشـغوالت 

خـرز النـول بإدماجـه عىل املنتجـات الجلديـة، وتم رفع 

مهاراتهـن الفنيـة والتقنيـة يف تطويـر الحرفـة وإدخـال 

وزيـادة  التقليديـة  املشـغوالت  عـىل  عرصيـة  ملسـات 

نسـب تسـويقها.  

ϑ  مبادرة املشـغل: يف ظل جائحة كورونا وبالتنسيق مع وزارة

التجـارة الصناعـة حصل املجلس عىل الرتاخيـص واملوافقات 

الألزمة إلنتاج الكاممة الطبية مبشـغيل فرعي الجيزة واملنيا، 

واملشاغل األخرى التي دعمها وجهزها املجلس بالجمعيات. 

Ϗ  ألـف كاممـة طبيـة  ٢5 إنتـاج  املنيـا:  فـرع  مشـغل 

بالتعـاون مـع املحافظـة.، تدريـب }١7 فتـاة{ عـىل 

الواقيـة. األقنعـة  إنتـاج  كيفيـة 

Ϗ  مشـغل جمعيـة عبـد األحـد جـامل الديـن للتنميـة

مـن  املصنعـة  الكاممـات  إنتـاج  الغربيـة:  مبحافظـة 

١٩ محافظـة.  لتوزيعهـا عـىل  القـامش 

Ϗ :مشـغل فرع الجيزة

تدريـب )١٤( سـيدة عـىل تصنيـع عرائـس كروشـيه توضـع عـىل حامـل املحاليـل مبستشـفيات األطفـال، تـم   -

باملنـرة(.  لألطفـال  الريـش  ابـو  ملستشـفى  )بإهدائهـم  املتدربـات  وقامـت  عروسـة   ١٢٠ عـدد  تصنيـع 

تدريب )7٩( سيدة عىل إنتاج وصات كاممة مصنعه من الكروشيه تم توزيعها عىل الرائدات الريفيات باملحافظات.  -

إنتـاج ١٠٠ ألـف كاممة طبية باإلضافة إىل ٣٩٠٠ وصلة كروشـيه.   -

ϑ  جلسـات االرشـاد الرسيـع: إعـداد حلقـات مرئيـة / فيديوهـات ملجموعـة مـن السـيدات الـايت يعملـن يف املروعـات

املتناهيـة الصغـر خاصـة الحرفيـة منهـا، وإذاعتهـا عـرب القنـاة الرسـمية للمجلـس عـىل اليوتيـوب كوسـيلة مـن وسـائل 

االرشـاد الرسيـع للراغبـات يف إقامـة مروعـات صغرة.

ϑ  :برامج ريادة األعامل

Ϗ  للتدريـب واالستشـارات يف مجـال BOLD برنامـج" صاحبـات األعـامل": أطلقـه املجلـس بالتعـاون مـع مؤسسـة

ريـادة األعـامل، تـم مـن خالـه تنفيـذ ورشـة عمل تحـت عنوان "رائـدة األعـامل الشـغوفة "، اسـتفادت منه )١5( 

سـيدة مـن املبتدئـات يف أعاملهـن التجاريـة الجديـدة. 

Ϗ  :ًبرنامـج صاحبات املروعـات الصغرة ميضن قدما

للفتيـات والسـيدات يف  املـايل  "التثقيـف  الدوليـة حـول  العمـل  بالتعـاون مـع منظمـة  تنفيـذ دورة تكميليـة   -

مـرص"، اسـتفاد منهـا عـدد )٢5( مـن املتخرجـن واملتخرجات مـن دورات تدريب املـدرب التي نفذتهـا املنظمة 

يف السـنوات املاضيـةـ، وذلـك بهـدف اعتامدهـم كأول دفعـة مدربـن محليـن يف املجـال ذو الصلـة.  

التنسـيق مـع املنظمـة لتحويل الربنامج إىل نسـخة إلكرتونيـة للتدريب أوناين خال عام ٢٠٢١.  -
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Ϗ  نـدوات تثقيفيـة لنـر ثقافـة املروعـات الصغـرة بـن السـيدات باملحافظـات: نفـذ املجلـس عـدد ]١5٩ نـدوة

إقامـة مروعـات صغـرة ومتناهيـة  السـيدات عـىل  املحافظـات لحـث  بكافـة  ١٩,١١5 سـيدة[  اسـتفادت منهـا 

الصغـر ومـدى أهميتهـا ىف توفـر فـرص عمـل وتحسـن املسـتوى املعيـي لـألرسة. 

إدماج املرأة يف الشــمول املايل ●
ϑ  تقديـم خدمـات التثقيـف املـايل وخدمـات بنكبـة مـن

ومنـح  املـرصي  الزراعـي  البنـك  مـع  التعـاون  خـال 

لعـدد }٦٤٠ سـيدة{ مـن محافظـة كفـر  كـروت ميـزة 

األسـمرات.   حـي  مـن  سـيدة{   ٦٠٠٠{ وعـدد  الشـيخ، 

ϑ  تـم حيـث  املـايل:  التثقيـف  حـول  أونايـن  دورات 

سـيدة   ]5٦[ منهـا  اسـتفادت  دورات   )٤( عـدد  تنفيـذ 

])١8( سـيدة مـن محافظـة أسـوان / )٣8( سـيدة مـن 

محافظـات مختلفـة[، تضمنـت موضوعـات ذات الصلـة 

بتحديـد األهـداف املاليـة وإعـداد موازنـة األرسة، وضع 

التأمـن.  املخاطـر وخدمـات  إدارة   - املختلفـة  املاليـة  املؤسسـات  مـع  التعامـل  كيفيـة  الألزمـة،  االدخـار  خطـة 

برامــج متكني املرأة من ســوق العمل ●
ϑ  :التنسـيق مـع الجهات املعنية ملنح قروض ميرسة للسـيدات 

Ϗ التنسـيق مـع جهـاز تنمية املروعات ملنح قروض ميرسة لعدد }١٦٠٠{ سـيدة مـن محافظة الفيوم

Ϗ  التنسـيق بـن فـرع املجلـس باإلسـكندرية وجمعيـة رجـال أعـامل أسـكندرية يف إطـاق مبـادرة "منـح الخـر ملـن

يعمـل" التـي أقرضـت عـدد }7٠{ سـيدة، وجـاري دراسـة عـدد }5١{ حالـة.

ϑ  املنصـة اإللكرتونيـة "قـويت يف حرفتـي": تـم إطـاق املنصـة بهـدف تسـليط الضـوء عـىل صاحبـات املهـارات والحـرف

وتشـبيكهن بسـوق العمـل انضـم إىل املنصـة حيـث اسـتفادت منهـا 7٣٠ عضـوة خـال العـام.

ϑ  التعـاون مـع بنـك بلـوم مـرص يف تنفيـذ مروعـات تنمويـة بقريـة الـرويب يف محافظـة املنيـا: وهـي مروعـات تدوير

مخلفـات زراعيـة إلنتـاج سـامد عضـوي واسـتخراج زيـوت عطريـة، ويـدار املـروع داخـل القريـة بالتنسـيق بن فرع 

املجلـس باملنيـا وجمعيتـي شـباب الـرويب ورؤيـة حيـاة وتم منح )٢٤ سـيدة( عـدد )5( ماكينـات فرم مخلفـات زراعية 

وتدريبهـن عـىل كيفيـة إنتـاج سـامد عضـوي وإدارة املروعـات ومنحهـن مسـتلزمات أول دورة إنتاج. 

ϑ  منتجـات املنظفـات،  كيفيـة صناعـة  دورة حـول   )١٢( باملحافظـات:  املجلـس  فـروع  نظمتهـا  تدريـب حـريف  دورات 

٢8٩ سـيدة{. }اسـتفادة  والكليـم  اليدويـة  املشـغوالت  األسـطح،  زراعـة  االلبـان، 

ϑ  اإلعـان عـن مسـابقة مخصصـة لصغـار املصمـامت الختيـار أكـر مـن تصميـم يعـرب عـن متكـن املـرأة ويحمـل الطابـع

الـرتايث املـرصي: فـازت )٦( تصميـامت لعـدد )٤( سـيدات مـن أصـل 7٦ تصميـم شـاركوا باملسـابقة. وجـاري التنسـيق 

مـع الجهـات املعنيـة لطباعـة التصميـامت عـىل القـامش املسـتخدم يف تصنيـع الكاممـات طبًقـا ملعايـر ومواصفـات 

الجـودة والصحـة املتفـق عليهـا.

ϑ  مختلـف مـن  أعـامل  رائـدة   }٤٠٠{ عـدد  اسـتهدف  حيـث  رأي  اسـتطاع  يف  الدوليـة  العمـل  منظمـة  مـع  التعـاون 

كورونـا. جائحـة  نتيجـة  واجهتهـن  التـي  التحديـات  عـىل  التعـرف  بهـدف  الجمهوريـة  محافظـات 

ُمحفــز ســد الفجــوة بــني الجنســني يف مــرص: تــم إطاقــه بالراكــة مــع وزارة التعــاون الــدويل والتعــاون مــع  ●
ــات  ــود الحكوم ــم جه ــاص، لدع ــي والخ ــن الحكوم ــن القطاع ــاون ب ــوذج للتع ــو من ــي، وه ــادي العامل ــدى االقتص املنت

ومجتمــع األعــامل نحــو اتخــاذ إجــراءات جوهريــة وفعالــة لســد الفجــوات بــن الجنســن يف كافــة املجــاالت ]مــرص أول 

ــن الجنســن[ وســتتوىل  ــز ســد الفجــوة ب ــة ملحف ــة الــرق األوســط تنضــم إىل الشــبكة العاملي ــا ومنطق ــة يف أفريقي دول

وزارة التعــاون الــدويل واملجلــس القومــي للمــرأة اإلرشاف عليــه، كــام تشــارك أربــع رشكات كــربى مــن القطــاع الخــاص 

يف رئاســته وهــي: البنــك التجــاري الــدويل / رشكــة القلعــة القابضــة / مجموعــة ترافكــو / رشكــة دلتــا القابضــة، باإلضافــة 

إىل مــا يصــل إىل ١٠٠ رشكــة خاصــة مــن مختلــف القطاعــات.

تنظيــم فعاليــات دولية يف مجال التمكــني االقتصادي للمرأة:    ●
ϑ  والــذي املنتــدى  لتنفيــذ  اللوجســتية  االجــراءات  املجلــس  نظــم   :WEF للمــرأة  العاملــي  االقتصــادي  املنتــدى 

ــيي  ــاح الس ــد الفت ــس/ عب ــيد الرئي ــة الس ــت رعاي ــام ٢٠٢٠ تح ــرة ع ــة ألول م ــرص العربي ــة م ــتضافته جمهوري اس

ــة  ــخصيات العام ــات والش ــرات املرصي ــن الوزي ــر م ــدد كب ــتوى وع ــع املس ــي رفي ــور عامل ــة بحض ــس الجمهوري رئي

والفنانــن والفنانــات وأكــر مــن ١٠٠٠ ســيدة مــن الســيدات الرائــدات مــن مــرص ومختلــف دول العــامل وقــد شــهد 

ــيل:  ــا ي ــدى م املنت

Ϗ  .SHEconomy إطـاق أول منصة رقميـة لرائدات األعامل حول العامل

Ϗ  ــادة نســبة الســيدات إىل ٢5 % مــن مجالــس إدارة الــركات املدرجــة يف ســوق ــة بزي ــة املالي قــرار رئيــس الرقاب

املــال املــرصي.

Ϗ  .مرص شـبكة لسـيدات األعامل SAP  أطلقت

Ϗ .أعلـن بنك األسـكندرية عن مبـادرة " غالية" لتمكن املـرأة اجتامعيًا واقتصاديًا

Ϗ  الهنديـة التـي ”Rai“ إعـان الدكتـورة هاربـن أرورا عـن تقديـم ١٠٠ منحـة دراسـية مدفوعـة بالكامـل بجامعـة

متلكهـا هاربـن وتقـوم بالتدريـس فيهـا لــ ١٠٠ فتـاة أو سـيدة مرصيـة. 
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أبــرز االجتامعــات التنســيقية لبحث ســبل التعاون يف مجال التمكــني االقتصادي للمرأة ●
ϑ  ــار ــم ويبين ــرتاح تنظي ــم اق ــث ت ــتقبيل، حي ــاون املس ــبل التع ــث س ــادرات: لبح ــة الص ــة تنمي ــع هيئ ــات م اجتامع

ــرة  ــرتح مذك ــداد مق ــم إع ــام ت ــة. ك ــا الهيئ ــي تقدمه ــات الت ــس والخدم ــف بأنشــطة املجل ــامل للتعري ــدات األع لرائ

تفاهــم لدعــم ومســاندة املروعــات اململوكــة للمــرأة ورائــدات األعــامل منهــا مــروع املــرأة يف التجــارة الدوليــة 

.She Trades Egypt

ϑ  اإلقليميـة للجنـة  الثـاين  االجتـامع  فعاليـات  يف  املشـاركة  الـدويل:  العمـل  منظمـة  ممثـيل  مـع  تنسـيقية  اجتامعـات 

للتنسـيق االسـرتاتيجي لربنامـج مـروع عمـل الئـق للمـرأة يف مـرص واألردن وفلسـطن، بهـدف مراجعـة النتائـج التـي 

تـم تحقيقهـا يف العـام األول )٢٠١٩(، ومناقشـة أولويـات خطـة العمـل لعـام ٢٠٢٠، والتحديات واألولويات املسـتجدة 

للبلـدان املشـاركة يف مجـال التمكـن االقتصـادي للمـرأة التـي ترتبـت عـىل جائحـة كوفيـد-١٩، وتسـليط الضـوء عـىل 

أفضـل املامرسـات والـدروس املسـتفادة مـن البلـدان املشـاركة يف إطـار الربنامـج املشـرتك. 

ϑ  اجتامعـات اللجنـة التسـيرية املعنيـة مبتابعـة الربوتوكـول املـربم بـن املجلـس وجهـاز تنميـة املروعـات، تـم االتفـاق

عـىل وضـع خطـة زمنيـة مشـرتكة تعمـل عـىل تنفيـذ منـوذج تنمـوي وقيـاس نجاحـه لتعميمـه عـىل محافظـات الجمهوريـة.

ϑ .ملناقشة احتياجات املرأة إلنشاء حضانات أعامل يف محافظات القاهرة، املنصورة واسيوط MF Strategy اجتامع مع رشكة

ϑ  يتعلـق الطرفـن يف املروعـات املسـتقبلية خاصـة فيـام  التعـاون بـن  اليونيـدو: لبحـث أوجـه  اجتـامع مـع ممثـيل 

للطامطـم يف مـرص. املضافـة  القيمـة  بتعظيـم ساسـل 

ϑ  ممثـيل مؤسسـة بـان انرتناشـونال ومؤسسـة سـاويريس ملناقشـة ومتابعـة مسـتجدات مروع نسـاء رائدات املسـتقبل

وخطـوات تحويـل التدريبـات إىل تدريبـات افرتاضيـة أونايـن خال العـام املقبل.
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/4,464,436ثالثا:ً محور التمكين االجتماعي

اســتخراج األوراق الثبوتية )استفادة ١٠٢.٠٠٠( ●
ϑ  بطاقـات الرقـم القومـي: واصـل املجلـس نشـاطه يف اسـتخراج بطاقـات الرقـم القومـي للسـيدات الغر قـادرات، حيث

وصـل عـدد البطاقـات املصـدرة خـال العـام ٢٠٢٠ إىل ]١٠٢.٠٠٠[ بطاقة رقـم قومي.  

بنــاء قدرات الرائدات الريفيات )اســتفادة ١8٠٠( ●

تزامنـا مـع إطـاق املجلـس لحمـات طـرق األبـواب ومختلـف الفعاليـات التوعويـة، يقـوم بتعزيـز قـدرات الرائـدات الريفيـات 

يف مجـال مهـارات التواصـل الفعـال والتأثـر اإليجـايب مـن خـال الرسـائل املوجهـة، وخـال العـام ٢٠٢٠ تـم عقـد عـدة دورات 

تدريبيـة اسـتفادت منهـا عـدد )١8٠٠( رائـدة مـن كافـو محافظـات الجمهوريـة. 

تعزيــز الخدمــات للمرأة ىف األحياء الســكنية الجديدة ] الســكن الكريم [  ●

ألهـايل  السـكانية  الخصائـص  تطويـر  يف  املجلـس  جهـود  تسـتمر 

بعـض األحيـاء الجديـدة مبحافظـات القاهـرة واإلسـكندرية ودميـاط 

]األسـمرات، بشـاير الخـر، غيـط العنـب، السـيوف، األعـرص بدمياط 

بهـا  يقـوم  التـي  املختلفـة  األنشـطة  خـال  مـن  وذلـك  الجديـدة[ 

املجلـس ضمـن خطـة عملـه للنهـوض باملـرأة اقتصاديًـا واجتامعيًـا 

وسياسـيًا وحاميتهـا مـن كافـة أشـكال العنـف، وفيـام ييل نسـتعرض 

يف بيـان تجميعـي مـا تـم مـن أنشـطة وحجـم االسـتفادة.

ϑ  :األسمرات حي 

تــم تقديــم مجموعــة مــن األنشــطة لطــاب املــدارس بهــدف 

خلــق نشــئ جديــد يُرســخ فيــه ثقافــة احــرتام األخــر الســيام املــرأة 

ــألرس  ــا ل ــم تقدميه ــات يت ــن الخدم ــرى م ــة أخ ــاة، ومجموع والفت

ــاهمة يف رفــع وعيهــن  ــي وخاصــة للســيدات للمس املقيمــة بالح

مبختلــف قضاياهــن ومتكينهــن عــىل كافــة األصعــدة السياســية 

ــن  ــة إىل... وم ــن، باإلضاف ــة وســبل حاميته ــة واالقتصادي واالجتامعي

ــطة:  ــك األنش ــرز تل أب

Ϗ    الخدمـات للطاب واملعلمن

عــدة لقــاءات مــع اإلدارة التعليميــة للمقطــم واألســمرات ملتابعــة بــدء العــام الــدرايس والتنبيــه عــىل رضورة   -

ــامت ومعلمــن وطــاب فصــول  ــن معل ــة م ــس مجموع ــام اســتقبل املجل ــة، ك ــزام باإلجــراءات االحرتازي االلت

ــا  ــم تنظيمه ــي ت ــب واملســابقة الت ــا مــرص لتكرميهــم عــىل متيزهــم يف التدري ــم املــزدوج ومــدارس تحي التعلي

ــل ســربينج. بالتعــاون مــع رشكــة وي

دورة تدريبيـة لعـدد )٩١( معلمـة، لتعزيـز قدراتهـن يف مجـال نـر الوعـي برسـائل حملـة احميها مـن الختان   -

ورضورة التصـدي املجتمعـي لتلـك العـادة والقضـاء عليهـا.

عقـد اجتامعـات تنسـيقية مـع مسـئويل مركـز األسـمرات للصناعـات النسـيجية ملناقشـة خطـوات تنفيـذ برنامج   -

ريـادة األعـامل كمنهـج ضمـن املناهـج املقدمـة للطالبـات.

-  التعـاون مـع نادي ليونز لسـداد مرصوفـات التعليم لعدد )٢٠٠( من الطاب مبراحل دراسـية متعددة.  

Ϗ  الخدمـات املوجهة ألهايل الحي

أنشـطة ترفيهيـة وتثقيفيـة ورياضيـة تسـتهدف جميـع أفـراد األرسة، مثـل معسـكر أنـا ومامـا لتقويـة الروابـط   -

األرسيـة بـن األبنـاء وأمهاتهـم وتوعيـة األمهـات بكيفيـة التعامـل مـع أطفالهـن وطـرق الرتبيـة السـليمة.

عـدد )٩( قوافـل طبية شـملت الجميع لتقديم الكشـف الطبي والعاج باملجان )٣٢8٠( للسـيدات واألرس.   -

قافلـة توعويـة بعنـوان "مـن حقك تنظمي" بحضور رجـال الدين للتوعية بأهمية تنظيم األرسة ]١,٠٦٩ سـيدة[.  -

منح شـهادات أمان لعدد )٣٠٠٠( سيدة.   -

الثقافـة املرصفيـة واملاليـة وتعريـف السـيدات بالشـمول املـايل  البنـك الزراعـي املـرصي يف نـر  رشاكـة مـع   -

سـيدة.  ٦٠٠٠ لعـدد  ميـزة  كـروت  منـح  وتـم  االدخـار،  وجـدوى  البنكيـة  الخدمـات  وومزايـا 

تقديم مسـاعدات ومسـتلزمات غذائية لعدد )٣٠٠٠( أرسة.  -

ــز لتقديــم )٢( أجهــزة طبيــة تخــدم مــرىض الــكىل باملراكــز الطبيــة املتاحــة  ــادي ليون جــاري التنســيق مــع ن  -

ــمرات.  ــي األس بح

ϑ مناطـق السـكن الكريم مبحافظتي األسـكندرية ودمياط

وجـه املجلـس أنشـطة مـروع "مـدن أمنـة خاليـة مـن العنـف ضـد النسـاء" بالتعـاون مـع رشكاء التنميـة لتخـدم منطقتـي 

بشـاير الخـر والسـيوف باألسـكندرية، واألعـرص بدميـاط الجديـدة. تتضمـن أنشـطة املـروع ورش تدريـب حـريف، دورات 

حاسـب آيل، معسـكرات ترفيهيـة "أنـا ومامـا" لتفعيـل التواصـل بينهـم األطفـال وأباءهـم، دورات توعيـة حقوقيـة للسـيدات 

والفتيـات. وخـال العـام ٢٠٢٠ اسـتفاد مـن املـروع عـدد }٩٩٩{ مـن مناطق بشـاير الخـر والسـيوف باإلسـكندرية واألعرص 

بدميـاط الجديـدة.

مستفيد /ة من أنشطة املجلس
حي األسمرات

١٠٦٩ قافلة توعوية حول تنظيم األرسة "من حقك تنظمي"

٣٠٠٠ إحتياجـات غذائية

٢٠٠ إعانـات طلبة املدارس

٦٠٠٠ كروت ميزة

٣٠٠٠ شهادات أمان

٣٢8٠ قوافـل طبيـة / توعية صحية
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تعزيــز الخدمات الصحية للمرأة )اســتفادة ٣٥٤,٤,٠٥7( ●
ϑ  قوافـل طبيـة: تنفيـذ )٦١( قافلـة بجميـع املحافظـات قدمـت خدمـات طبيـة مختلفـة لعـدد )١٣,٩٢5( من السـيدات

واألطفـال والرجـال. كـام تضمنـت القوافـل جهـاز متنقـل للكشـف عـن أورام الثدي.

ϑ  )5٢5,78نـدوات توعيـة صحيـة: إقامـة عـدد )٣٢8( نـدوة للتوعية يف مجـال الصحة العامـة واإلنجابية اسـتفاد منها )٠

بجميـع محافظـات الجمهورية.

ϑ  حمـالت التوعيـة للوقايـة مـن فـروس كورونـا املسـتجد )كوفيـد-١٩( بقـرى ومـدن ومراكـز املحافظـات اسـتفاد منها

)٣,٣٩7,٦٣٩ مسـتفيد/ة(.

ϑ  لتوعيـة الـوردي(  )أكتوبـر  الثـدي  لرسطـان  العاملـي  الشـهر  مبناسـبة  إطاقهـا  تـم  الثـدي:  برسطـان  التوعيـة  حملـة 

الحملـة: فعاليـات  وتضمنـت  املبكـر،  الكشـف  بأهميـة  السـيدات 

برنامـج بعنـوان "رحلـة امـل مـع رسطـان الثـدي"، تـم بثه مبـارشة عـىل الصفحـة الرسـمية للمجلس عـىل موقع   -

التواصـل االجتامعـي فيسـبوك، مبشـاركة مجموعـة مـن األطبـاء املتخصصـن للتوعيـة بأهميـة الكشـف املبكـر، 

وبروتوكـوالت العـاج، واإلجابـة عـىل االستفسـارات ]١7 ألـف متابـع وأكـر مـن ١5٠٠ متفاعـل[.

نـر ملصقـات وفيديوهـات توعية عن املرض عىل مواقـع التواصل االجتامعي.  -

مشــاركة فروع املجلس باملحافظات يف )١٠( ندوات للتوعية يف املجال ذو الصلة، اســتفادت منها 7٢5 ســيدة.     -

ϑ  ]دعم املستشـفيات ]بهيه – أبـو الريش لألطفال

Ϗ مستشـفى بهية

إجـراء )٢( زيـارة للمستشـفى لتقديـم الدعـم النفـي واملعنـوي للمريضـات، منهـم زيـارة بحضـور الدكتـورة   -

للمـرأة. العاملـي  االقتصـادي  املنتـدى  العامليـة ومؤسسـة  األعـامل  رائـدة  أرورا  هاربـن 

إطـاق مبـادرة "سـيدات مـرص" تزامنـا مع احتفـاالت املرأة املرصيـة ٢٠٢٠، تهـدف إىل تخفيف قوائـم االنتظار   -

باملستشـفى مـن خـال الدعـوة إىل املشـاركة يف تقديـم الدعـم املـادي والعينـي للمستشـفى. 

مـع تفـي وبـاء كورونـا تـم إطـاق مبـادرة أخـرى بعنوان "أحمـي عيلتـك أحمي مـرص بهيـة يف ضهرك لتيسـر   -

وصـول العـاج الهرمـوين للمريضـات.

املشـاركة يف مراسـم وضع حجر األسـاس مبستشـفى بهية فرع الشيخ زايد.  -

بلـغ عـدد املسـتفيدات مـن مبـادرة بهيـة وحملـة الترعـات التـي قادهـا املجلـس خـالل العـام ٢٠٢٠ إىل )٩٤١,١١8( 

سـيدة، ليصـل بذلـك اجـاميل عـدد السـيدات منـذ األعـوام السـابقة وحتـى ديسـمر ٢٠٢٠ إىل }١٣٤,٠٠٠{ مسـتفيدة 

مـن كشـف مبكـر وعـالج باملجـان وفحوصـات قبـل العـالج.  

ϑ  دعـم مبـادرة "أطفالنـا يف رقابنا" للترع لصالح مستشـفى أبو الريش

Ϗ  إجــراء زيــارة للمستشــفى لدعــم املــرىض مــن األطفــال وأمهاتهــن، وإهــداء األطفــال املقيمــن واملرتدديــن عرائــس

نفذتهــا مجموعــة املتدربــات خــال الربنامــج التدريبــي "عروســتي" الــذي أُقيــم مبشــغل فــرع الجيــزة.

جهــود املجلــس يف مواجهة تداعيات فروس كوفيد -١٩ )كورونا املســتجد(:  ●

الفـروس  انتشـار  ملواجهـة  الدولـة  مـن  املتخـذة  والتدابـر  التوجيهـات  مـع  اتسـاقاً  إجـراءات  عـدة  باتخـاذ  املجلـس  قـام 

اإلجـراءات:  تلـك  ومـن  املـرأة،  عـىل  السـيام  لـه  واالجتامعيـة  االقتصاديـة  والتداعيـات 

ϑ  ــداء ــرات، ارت ــم املق ــروس )تعقي ــار الف ــع انتش ــا ملن ــق عليه ــر املتف ــة املعاي ــق كاف ــة لتطبي ــة داخلي ــاع سياس اتب

اإلليكرتونيــة يف  التطبيقــات  واســتخدام  والفعاليــات  األنشــطة  كافــة  تعليــق  املطهــرات،  اســتخدام  الكاممــات، 

ــس  ــروع املجل ــام ف ــة إىل قي ــزل(.. باإلضاف ــن املن ــة م ــن وإنجــاز األعــامل املوكل ــدد املوظف ــض ع ــات، تخفي االجتامع

مبســاعدة أجهــزة الدولــة يف عمليــات تعقيــم املنشــآت. 

ϑ  إصـدار ورقـة برامـج وسياسـات مقرتحـة بشـأن خطـة مـرص لاسـتجابة الرسيعـة لاحتياجـات الخاصـة للمـرأة ]كأول

حكومـة مرصيـة عـىل مسـتوى العـامل تصـدر هـذه الورقـة[. وتـم إعـداد أربـع نسـخ مـن تقريـر لرصـد السياسـات 

7 يوليـو ٢٠٢٠،  Women Policy Tracker عـن الفـرتة مـن ١٤ مـارس إىل  والربامـج املسـتجيبة الحتياجـات املـرأة 

ورصـد التقريـر )١٠٦( تدابـر وإجـراءات وقائيـة اتخذتهـا الدولـة املرصيـة داعمـة للمـرأة.

ϑ  عضويـة املجلـس يف اللجنـة الوزاريـة الخاصـة بــ "العاملـة املتـرضرة مـن التداعيـات االقتصاديـة للفـروس.. واللجنـة

العمـل  عـن  توقفهـم  القوميـة حيـال  باملروعـات  العـامل  ملرتبـات  األدىن  والحـد  املـادي  املقابـل  لدراسـة  املشـكلة 

بسـبب اإلجـراءات االحرتازيـة املتخـذة.

ϑ  ــة ــات االجتامعي ــف التداعي ــادة تحــرك دويل يف األمــم املتحــدة مــن أجــل تخفي ــة يف قي التعــاون مــع وزارة الخارجي

النتشــار الجائحــة عــىل الفئــات األكــر تــرضرا الســيام النســاء والفتيــات. وعليــه يف نوفمــرب ٢٠٢٠ اعتمــدت اللجنــة 

ــول  ــبوق ح ــر املس ــرصي غ ــرار امل ــروع الق ــان م ــوق اإلنس ــة بحق ــدة املعني ــم املتح ــة لألم ــة العام ــة للجمعي الثالث

"حاميــة حقــوق املــرأة والفتــاة مــن تداعيــات كورونــا املســتجد"، وانضــم لقامئــة رعــاة القــرار ١٩ دولــة عربيــة و٦٠ 

دولــة حــول العــامل.

ϑ  اسـتقبال شـكاوى واستفسـارات وطلبـات احتياجـات أساسـية واجتامعيـة نتيجـة لتداعيـات الفـروس وصـل عددها إىل

}٣٤,٠٠٠{، تـم التعامـل معهـا جميعـا وتقديـم اإلعانـات بالتنسـيق مع الجهـات املعنيـة، باإلضافة إىل مسـاهمة أعضاء 

املجلـس ولجانـه الدامئـة يف تقديـم بعـض اإلعانـات لعـدد ٩٠٠ حالة مـن املترضرات.

ϑ  إطـاق حملـة توعويـة بسـبل الوقايـة مـن الفـروس تـم تنفيذهـا بكافـة املحافظـات اسـتفاد منهـا }٣,٣٩7,٦٣٩{ عـىل

مسـتوى ١٠٦8 قريـة / ٩٩ مركـز.
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ϑ  إطــاق حمــات توعيــة إلكرتونيــة، شــارك بهــا مجموعــة مــن أفــراد املجتمــع والشــخصيات العامــة للتوعيــة بأهميــة

اتبــاع اإلجــراءات االحرتازيــة التــي اتخذتهــا الدولــة، وقدمــت الحمــات أيضــا برامــج دعــم نفــي وصحــي مبشــاركة 

ــة  ــة نشــوى الحــويف / حمل ــة لإلذاعي ــج توعوي ــت / برام ــك يف البي ــدوة خلي ــك ق ــادرة خلي ــاء املتخصصــن. ]مب األطب

ــة[. ــا النفســية أولوي ــة صحتن ــة / حمل ــة الصحي ــاء للتوعي األطب

ϑ  إطـاق مبـادرة القـراءة يف زمـن الكورونـا بالراكـة مـع صفحـة دار نهضـة مـرص للنـر لتشـجيع املـرأة املرصيـة عـىل

القـراءة وفتـح آفـاق للنقـاش والحـوار عـىل صفحـة املجلس لتبـادل اآلراء ووجهـات النظـر املختلفة، ويف إطـار املبادرة 

تـم بـث )7( حلقـات ملناقشـة االيت مـن روايـات، ودعمهـا السـيد يـان تسـيلف سـفر السـويد بالقاهرة.

Ϗ  .مرصيـات عربيـة: حكايـات ومامح من تراث مرص العربيـة للدكتورة رضوى ذيك

Ϗ  .تفاصيـل بسـيطة" للكاتب الصحفـي واإلعامي يرسى الفخراين"

Ϗ  .الحـب عـىل الطريقة العربيـة" للكاتبة والروائية الدكتورة ريم بسـيوين"

Ϗ  .املجموعـة القصصيـة "قميص تكويـه امرأتان" للكاتب والصحفـي أحمد الدريني

Ϗ .هاتـف املغيب" لألديب الكبـر جامل الغيطاين"

Ϗ  .كتـاب "هناك فرق" للكاتب الكبـر أنيس منصور

Ϗ .رواية "سـاق البامبو" للروايئ الكويتي سـعود السـنعويس

ϑ  ــف ــاج ١٢5 أل ــيه ]إنت ــات الكروش ــة ووص ــة الواقي ــاج األقنع ــىل إنت ــا ع ــزة واملني ــغيل الجي ــات مبش ــب الفتي تدري

ــامش  ــىل الق ــة ع ــامت ابتكاري ــم تصمي ــابقة لتقدي ــاق مس ــم إط ــام ت ــيه[. ك ــة كروش ــة / ٣٩٠٠ وصل ــة طبي كامم

تعــرب عــن متكــن املــرأة وتحمــل الطابــع الــرتايث املــرصي ليتــم اســتخدامها يف إنتــاج األقنعــة ]فــازت ٦ تصميــامت 

مــن أصــل 7١[.

ϑ  اسـتطاع رأي صاحبـات املروعـات املتوسـطة والصغـرة ومتناهيـة الصغـر حـول أهـم التحديـات بسـبب أزمة فروس

كورونـا بالتعـاون مـع منظمـة العمـل الدولية. 

ϑ  التعـاون املركـز املـرصي لبحـوث الـرأي العـام )بصـرة( يف اسـتطاع رأي )١5١8( سـيدة وفتـاة حـول نتائـج الفـروس

عـىل األرسة. 

ϑ  إطـاق "جائـزة تقديريـة للجهـود التطوعيـة يف ظـل جائحـة كورونـا" لتقديـر املبـادرات التـي تخـدم املجتمـع، فـازت

بهـا ثـاث مبـادرات مـن أصـل ١١ مبـادرة باإلضافـة إىل جائـزة الشـخصية العامـة.

ϑ  .إطـاق أول دليـل مـن نوعه لدعم النسـاء والفتيات ذوات اإلعاقة يف مواجهة مخاطر انتشـار الفروس

ϑ  إطـاق مبـادرة #أحمي_عيلتـك #أحمي_مـرص #بهيـة يف ضهـرك بالتعـاون مـع مستشـفى بهيـة لتيسـر وصـول العـاج

الهرمـوين للمريضـات.
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ϑ  كـام شـارك املجلـس يف العديـد مـن االجتامعـات عىل املسـتوى الوطنـي والعـريب واألفريقي والـدويل ملناقشـة تداعيات

الفـروس وكيفيـة مواجهته. 

Ϗ  عـىل املسـتوى الوطنـي مثـل االجتـامع رفيع املسـتوي الـذي ترأسـته وزارة التعاون الـدويل بحضـور وزراء التخطيط

والتنميـة االقتصاديـة والبيئـة والتضامـن االجتامعـي مع وكاالت األمـم املتحدة. 

Ϗ  ــة ــدويل ومنظمــة التعــاون والتنمي ــدويل مــع وكاالت األمــم املتحــدة والبنــك ال عــىل املســتوى العــريب واإلقليمــي وال

ــدول  ــة بجامعــة ال ــر قطــاع الشــؤون االجتامعي ــوزاري االســتثنايئ لعــرض تقري ــل االجتــامع ال ــة OECD مث االقتصادي

العربيــة حــول التداعيــات عــىل املــرأة واألرسة / ورشــة عمــل إقليميــة ملناقشــة التداعيــات املتعلقــة بالعنــف املوجــه 

للنســاء والفتيــات يف الــدول العربيــة / االجتــامع الــوزاري األفريقــي للتعــرف عــىل العقبــات والتحديــات التــي تواجههــا 

املــرأة يف القــارة األفريقيــة جــراء جائحــة كورونــا / تداعيــات الفــروس عــىل التمكــن االقتصــادي للمــرأة واالســتجابة 

السياســية يف منطقــة الــرق األوســط[. 

Ϗ  فعاليـات الحـوار اإلقليمـي رفيـع املسـتوى حـول العنـف ضـد النسـاء والفتيـات خـال فرتة وبـاء" كورونا املسـتجد

)كوفيـد- ١٩( الـذي نظمتـه األمانـة العامـة لجامعة الـدول العربية، واقـرتح املجلـس بكلمته يف الجلسـة االفتتاحية 

خـال  والفتـاة  املـرأة  احتياجـات  مـع  للتعامـل  اسرتشـاديه  خطـوط  بوضـع  العربيـة  الـدول  جامعـة  تقـوم  بـأن 

الجائحـة، اعتـامًدا عـىل القـرار املـرصي يف الجمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة.

Ϗ  ــي للمســاواة ــة االتحــاد األفريق ــة الخامســة للجن ــدورة العادي ــي لل ــوزراء االتحــاد األفريق ــرتايض ل ــامع االف االجت

ــام االتحــاد االفريقــي بوضــع خطــوط  ــامع اقــرتاح قي ــج عــن هــذا االجت ــن الجنســن ومتكــن املــرأة، حيــث نت ب

اسرتشــاديه للتعامــل مــع احتياجــات املــرأة والفتــاة خــال جائحــة كورونــا املســتجد )كوفيــد- ١٩( تعتمــد عــىل 

ــدول  ــى ال ــا لباق ــل خرباته ــتعدادها لنق ــرص اس ــدت م ــدة، وأب ــم املتح ــة لألم ــة العام ــرصي يف الجمعي ــرار امل الق

ــة يف هــذا اإلطــار. االفريقي

تعزيز الخدمــات للمرأة ذات اإلعاقة ●

يـويل املجلـس اهتاممـا باملـرأة ذات اإلعاقة وخال العام ٢٠٢٠ تم التايل من أنشـطة لتعزيز الخدمـات املوجهة إليها: 

ϑ  إطـالق مبـادرة "حاميتـك يف قانونـك" وخالهـا قـاد املجلـس سلسـلة اجتامعـات مـع ممثـيل وحـدات تكافـؤ الفـرص

بالـوزارات وخـرباء مـن منظـامت املجتمـع املـدين املعنيـة بقضايا املـرأة ذات اإلعاقة باإلضافـة إىل مجموعة من النسـاء 

ذوات اإلعاقـة واألمهـات ألبنـاء مـن ذوي اإلعاقـة، للخـروج برسـائل توعويـة مبسـطه وواضحـة عـن أشـكال العنـف 

املختلفـة التـي تتعـرض لهـا املـرأة ذات اإلعاقـة، وعـىل أثرهـا تـم صياغـة )١8( رسـالة، وادراجهـا يف مطويـات تضمنت 

مـواد قانـون حقـوق األشـخاص ذوي االعاقـة وكافـه القوانـن االخـرى والعقوبـات ذات الصلـة.

شكل العنفالرسالة

رسالة عامةأنا مش منسية .. أنا عندي حامية قانونية

التمييز عىل أساس اإلعاقة وعىل أساس النوعال جني وال إعاقتي يحد من طاقتي

عـدم تهيئـة الظـروف وعـدم تكافـؤ الفـرص وعـدم احـرتام أدوين فرصتي أحقق شخصيتي

الفـوارق والحريـات والتنـوع البـري للمـرأة ذات اإلعاقـة

مناهضة الصور النمطية للمرأة ذات اإلعاقة يف وسائل اإلعامبالحامية القانونية ... مش هكون مادة للسخرية

حرمـان املـرأة ذات اإلعاقـة مـن الثقافـة والرياضـة الخدمات الثقافية والرياضية ... حق لك وليا

والسـياحة والرتفيـه

الحرمـان من الرعاية الصحية الجيـدة وعدم تلبية احتياجاتهم رعايتي الصحية ... أمانة ومسئولية

الطبية بسـبب ضعـف وصولهم للخدمات الصحية

الحرمان من التعليم الدمجي.أدمجني وسطهم ... أتعلم زيهم

الحرمـان مـن اإلعـداد املهنـي والتدريـب الوظيفي مـع توفر تدريب مفيد يضمن عمل أكيد

السـامة واألمان

الحرمـان مـن الحـق فيا لعمل املناسـب وعدم توفر شغيل يف أمن وسامة يحقق يل دخل واستدامة

بيئـة عمل آمنة

الحرمان من الشمول املايليرس يل الخدمات البنكية أساهم يف العملية التنموية

الحرمان من الحامية القانونيةحاميتي القانونية تضمن يل معاملة إنسانية

عدم توفر الرتتيبات التيسرية يف املعاملة الجنائيةالتقـايض حقك ..ومسـاعدتك واجـب لتمكينك من حقك

التعرض للخطر واالستغالما تستغلش إعاقتي وتنتهك إراديت

اإلساءة والتنمر والتعرض لهن واستغالهنال إساءة وال تهميش قانوين ما بيعديش

الحرمان من الحق يف املشاركة السياسيةمشاركتي السياسية ضامن لحقوقي القانونية

اإليذاء والحرمان من الرعاية األرسيةمساوايت يف أرسيت تحقق فرصتي

إخفاء الشخص ذو اإلعاقة يف اإلحصاءأنا يف التعداد أنا يف الخدمات

الحرمان من اإلتاحة وعدم توفر بيئة آمنةحق وقانون وإتاحة ... بهم حيايت مرتاحة
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ϑ  واالحصـاء العامـة  للتعبئـة  املركـزي  الجهـاز  مـع  بالتعـاون  اإلعاقـة  ذات  املـرأة  ضـد  العنـف  حـول  دراسـة  إعـداد 

وصنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان، وهيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، وصنـدوق األمـم املتحـدة اإلمنـايئ، ويعتـرب هـذا 

العربيـة. املنطقـة  يف  نوعـه  مـن  األول  البحـث 

ϑ  إعـداد مدونـة سـلوك التعامـل مـع املـرأة ذات اإلعاقـة يف نواحـي الحيـاة املختلفـة، وتسـتهدف املدونـة مخاطبـة

ثـاث مسـتويات، األوىل للعاملـن يف الجهـاز اإلداري للدولـة سـواء يف تعاملهـم مـع متلقـي الخدمـة أو زميلـة عمـل، 

واملسـتوى الثـاين املـرأة ذات اإلعاقـة مـع املوظـف مقـدم الخدمـة، واملسـتوى الثالـث التعامـل املجتمعـي مـع املـرأة 

ذات االعاقـة.

ϑ  .إطـالق أول دليـل مـن نوعه لدعم النسـاء والفتيات ذوات اإلعاقة يف مواجهة مخاطر انتشـار فروس كورونا

ϑ  ترجمـة فيديوهـات االذاعيـة نشـوى الحـويف التـي أطلقهـا املجلـس عـىل صفحتـه للتواصـل االجتامعـي للتوعية بسـبل

الوقايـة مـن فـروس كورونـا إىل لغة اإلشـارة.

ϑ  اسـتجابة هيئـة النيابـة اإلداريـة لطلـب مقـدم مـن املجلـس بإتاحـة منشـآت الهيئـة ومبانيها عـىل مسـتوى محافظات

الجمهوريـة، كـام أصـدرت الهيئـة كتابـن دوريـن رقـم ٢ ورقـم ٤ لسـنة ٢٠٢٠ لدعـم املـرأة ذات االعاقـة واألمهـات 

لألشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن العامـات يف الجهـاز اإلداري للدولـة.

ϑ  )١( أهمهـا:  ومـن  القضايـا  تناقـش  التـي  الفعاليـات  يف  املشـاركة 

الويبينـار الـذي نظمتـه الجامعـة األمريكيـة حـول حاميـة املرأة ذات 

اإلعاقـة ومتكينهـا مـن الوصـول للعمـل. )٢( امللتقـي السـنوي الثالث 

للرتبيـة الخاصـة بعنـوان "واقـع مزاولة املهنة.. حاميـة ذوي اإلعاقة". 

)٣( احتفاليـة أسـقفية الخدمـات لدعـم األطفـال ذوي اإلعاقـة.

ϑ  ترجمـه قانـون حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة إىل اللغـة اإلنجليزية

]قانـون رقم ١٠ لسـنة ٢٠١8[.

ϑ  األعـامل يف  اإلعاقـة  ذات  واملـرأة  املـرأة  صـورة  املجلـس  يرصـد 

بشـأنها  التوصيـات  ويرفـع  التلفزيونيـة،  واإلعانـات  الدراميـة 

واالشـادة باإليجايب منها. 

توعيــة مجتمعيــة وتثقيف النســاء باملجتمعات املحلية ]اســتفادة ١٣٥,٩٩٢[ ●

عقـد املجلـس ٣٦١ نشـاط توعيـة وتثقيـف اسـتهدفت )١٣5,٩٩٢( سـيدة عـىل مسـتوى كافـة محافظـات الجمهوريـة تناولـت 

النـدوات توعيـة املـرأة مبختلـف املوضوعـات االجتامعيـة مثـل ]ترشـيد االسـتهاك – تعليـم الفتيـات – أرضار الـزواج املبكر – 

الختـان – األوراق الثبوتيـة وأهميتهـا[.

مســاعدات وخدمات اجتامعية للمراة ىف املحليات ]اســتفادة 7٢,٦٤7[ ●

بجميـع  قـادرات  الغـر  للسـيدات  ومسـاعدات  اعانـات  لتقديـم  املعنيـة  الجهـات  مـع  والتنسـيق  التعـاون  املجلـس  واصـل 

احتياجـات. مـن  وغـره  وملبـس  غـذاء  مـن  األساسـية  احتياجاتهـن  لسـد  املحافظـات، 

ومـع انشـار جائحـة كورونـا وتـرضر العاملـة املنزليـة جـراء اإلجـراءات االحرتازيـة التـي اتخذتهـا الدولـة خـال الفـرتة مـن 

١٤ مـارس وحتـى يوليـو ٢٠٢٠ تلقـى مكتـب شـكاوى املـرأة العديـد مـن الشـكاوى واالستفسـارات منهـا طلبـات مسـاعدات 

اجتامعيـة اقتصاديـة، تـم اتخـاذ إجـراءات عاجلـة بشـأنها ... ونوضـح فيـام يـيل حجـم املسـتفيدات يف هـذا الصـدد: 

ϑ .}٣7,٦٢7{ توزيع االحتياجات األساسـية للسـيدات غر القادرات

ϑ .}اسـتقبال شـكاوى وتقديم إعانات للمترضرات مـن جائحة كورونا }٣٤,٩٠٠

ϑ  .}هدايـا ألطفـال مستشـفى أبو الريش/ عرائس من إنتاج مشـغل الجيزة }١٢٠

●   "She Leads برنامــج تدريبــي بعنوان "هي تقود
ϑ  يف سـبتمرب ٢٠٢٠ تـم اختتـام املرحلـة النهائيـة مـن فعاليـات الربنامـج الـذي أُطلـق العام املـايض بالتعاون مع مؤسسـة

شـباب القـادة ووزارة الرتبيـة والتعليـم، مبشـاركة }5٠{ طالبـة تدربـن عـىل القيـادة وريـادة األعـامل وكيفيـة تحويـل 

األفـكار إىل مروعـات مـن خـال ورش عمـل تفاعليـة وجلسـات إرشـاد مـع الخـرباء يف مجـال ريـادة األعامل. 

ϑ  ،ويف ختام الربنامج تم اإلعان عن مسابقة نفذت خالها املتدربات مروعات تنوعت ما بن ]أقسام الكهرباء، الكرتونيات

مابـس، زخرفـة، جلـود[، ويف احتفاليـة كـربى تم اإلعان عـن الفرق الفائـزة بحضور السـيدة وزيرة التجـارة والصناعة.

ϑ .أعلنت السيدة وزيرة التجارة والصناعة عن تخصيص مساحة لعرض منتجات الطالبات املتدربات يف معرض "تراثنا" ٢٠٢٠

تقديــم خدمات البحث واإلطالع ]اســتفادة ٢٣7[ ●
ϑ  قدمـت مكتبـة املجلـس املتخصصـة خدمـات البحـث واإلطـاع لعـدد )١٤١( مـن املـرتددات عـىل املكتبـة والباحثـن

والتـي تضـم العديـد مـن الكتـب واألبحـاث العلميـة.

ϑ .لقـاءات تعريفيـة بأنشـطة وجهود املجلـس لتمكن املرأة املرصية: لقاء لعدد )٩٦( من الفتيـات باملحافظات الحدودية

ϑ - :وفرت إدارة البحوث والدراسـات باملجلس األنشـطة التالية

Ϗ  .البيانـات واإلحصـاءات الخاصـة باملرأة يف إطار إعداد تقريـر التنمية البرية املرصي

Ϗ  .أهـم االحصـاءات االقتصادية الخاصة باملرأة يف شـكل معلومـة )هل تعلم( لوضعها عـىل صفحة املجلس

Ϗ ."ورقـة عمـل حـول "تطور وضع املرأة املرصية خال عرين عامـاً يف جميع املجاالت

Ϗ ." تقريـر مختـرص حـول " ما جاء يف الكتاب الصـادر عن الهيئة العامـة للرقابة املالية ٢٠١٩

Ϗ ." ٢٠١/ ٢٠١٩8 دراسـة مقارنة عن " نسـب الزواج والطاق
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بنــاء القدرات يف مجال إحصــاءات النوع االجتامعي ●

عقـد دورة تدريبيـة بعنـوان احصـاءات النـوع االجتامعـي" لعـدد )١5( ممثـل مـن أعضـاء وحـدات تكافـؤ الفـرص مبديريـات 

وزارة الرتبيـة والتعليـم والتعليـم الفنـي مبحافظـات القاهـرة، الجيـزة، بنـي سـويف، املنيـا، االسـامعيلية، املنوفيـة، الغربيـة، 

والدقهليـة. تضمـن التدريـب محتـوى دليـل احصـاءات النـوع االجتامعـي الصـادر عـن اللجنـة االقتصاديـة واالجتامعيـة لدول 

غـرب أسـيا )األسـكوا( لتعزيـز قـدرات واضعـي الخطـط والسياسـات وقيـاس االحصـاءات واملـؤرشات التنمويـة مـن منظـور 

النـوع االجتامعـي وتحسـن جـودة البيانـات لرصـد التقـدم املحـرز يف متكـن املـرأة.

الحمــالت واملبــادرات املجتمعية يف مجــال التمكني االجتامعي ●

قـام املجلـس بعـدد مـن الحمـات تهـدف إىل التوعيـة املجتمعيـة، تضمنـت فعالياتهـا عـدة أنشـطة تنوعـت بن طـرق أبواب، 

نـدوات، لقـاءات، تأهيـل فـرق عمـل لنـر رسـائل املجلـس التوعويـة ... وغره مـن األنشـطة نسـتعرضها فيام ييل:

ϑ  :]مبـادرة معـا ىف خدمـة الوطن: العمل مع ٢٠8 من الواعظات الدينيات ]سـفرات املحبة والسـالم

بـوزارة األوقـاف  الواعظـات  التـي تهـدف تكويـن فريـق مسـاند لعمـل املجلـس مـن  املبـادرة  اسـتمرار املجلـس يف 

وراهبـات الكنائـس املرصيـة الثـاث، وقـد عمـل املجلس هذا العام مع ]٢٠8[ من سـفرات املحبة والسـام حيث تم: - 

Ϗ  .االشـرتاك ىف حمـات املجلس مـن طرق أبواب وتدريب ومن خال مبادرة معـا لخدمة الوطن

Ϗ  املشـاركة يف معسـكر أنـا ومامـا الـذي أقيـم يف بيـت الـوادي مبدينـه وادي النطـرون مبحافظـة البحـرة بالتعـاون

مـع رشكـة ويـل سـربينج، وهـدف إىل تبـادل الخـربات واألفـكار التـي ميكـن أن تبنـي اإلنسـان مـن الداخـل بشـكل 

إيجـايب وبالتـايل بنـاء املجتمـع املـرصي.

ϑ )حملة "مرص ...أرض املحبة والسـالم" )اسـتفادة ٥٣٠٠

تعمل الحملة عىل توطيد أوارص التعاون الذي يسوده املحبة والسام بن أبناء املجتمع الواحد من أجل متاسك املجتمع 

املـرصي، مبشـاركة السـيدات والفتيـات يف ورش عمـل لتعليـم الحـرف اليدوية، وتنظيم ورش رسـم عـىل الوجوه، وورش 

تعليـم الرسـم لألطفـال، وورش أعـامل الخـرز واإلكسسـوارات، فضا عن مشـاركة أمئة األوقـاف والراهبات بإلقـاء كلمة 

عن رأى األديان السـاموية يف مناهضة العنف وأشـكاله املختلفة، وخال العام الحايل تم ىف عدد من املحافظات كالتايل:

Ϗ أسوان محافظة 

إقامـة برنامـج تفاعيل توعوي بقريـة البصايل بكوم أمبو تضمنت أنشـطته:   -

)١( عـرض لألراجـوز لتوصيل رسـائل عن أهميـة التعليم والحفاظ عىل الوطـن، واحرتام املرأة والفتاة. 

الـزواج املبكـر  )٢( عـرض مرسحيـة تفاعليـة بعنـوان "كلمـة الـرس " تناولـت إسكتشـات متثيليـة عـن قضايـا 

واإلدمـان.  والتحـرش  والختـان 

)٣( تنظيـم ورش عمـل رسـم لألطفال وتلوين الوجـوه بألوان علم مرص. 

ــرز  ــل خ ــيطة مث ــة البس ــغال اليدوي ــىل األش ــب ع ــت تدري ــن األوىل تلق ــات إىل مجموعت ــيم الفتي )٤( تقس

ــة  ــة إقام ــايل وكيفي ــن الشــمول امل ــب ع ــت تدري ــة تلق ــة، والثاني ــىل منتجــات جلدي ــه ع ــول وإدخال الن

مروعــات صغــرة.

تنفيـذ دورة تدريبيـة حـول "مهـارات التحفيـز الـذايت وكيفيـة توظيفهـا" لخلـق شـخصية متكاملـة قـادرة عـىل   -

العمـل واإلنتـاج والتدريـب عـىل الحـرف اليدويـة الرتاثيـة التدريبيـة، 

Ϗ أسيوط محافظة 

تنظيـم دورة تدريبيـة عن الشـمول املايل بالتعـاون مع الهيئة العامـة لقصور الثقافة.  -

تنظيــم لقــاء بقريــة الحواتكــة التابعــة ملركــز منفلــوط، مبشــاركة مديريــة الرتبيــة والتعليــم، وقــرص   -

واملدرســات،  الحواتكــة،  مدرســة  طالبــات  واســتهدفت  باملحافظــة،  املجلــس  وفــرع  أســيوط  ثقافــة 

وأوليــاء األمــور مــن أهــايل القريــة، بحضــور مقــررة الفــرع، وممثلــو وزارة الرتبيــة والتعليــم والقيــادات 

ــاء  ــوط، وأعض ــاف منفل ــوط، وإدارة أوق ــة مبنفل ــكانية والبيئي ــة الس ــة، وإدارة الرتبي ــة باملحافظ التنفيذي

األمانــة العامــة للمجلــس.

Ϗ البحرة محافظة 

إقامـة دورة تدريبية للتدريب عـىل الحرف اليدوية.   -

تنظيـم يـوم بقريـة الحنجايـة والقـري املجـاورة شـارك فيـه األهـايل )سـيدات رجـال شـباب أطفـال( تضمـن   -

عـرض مرسحيـة تفاعليـة بعنـوان " ال لـزواج القـارصات" باعتبـاره صـورة مـن صـور العنـف املختلفة ضـد املرأة 

مواجهتهـا.  وكيفيـة 

Ϗ .محافظـة الـوادي الجديـد: تنظيم دورة تدريبية للتدريب عـىل الحرف اليدوية

Ϗ  محافظـة املنيـا: رشاكـة مـع وزارة الشـباب والرياضـة يف تنظيـم فعاليـات دوري كـرة القـدم الخامسـية للفتيـات

بقـرى البدرمـان وتنـده، وإطسـا البلـد، وإطسـا املحطـة، والحوصليـة مبحافظـة املنيـا وذلـك يف إطـار دعـم املجلس 

ملجموعـة مـن األهـداف منهـا دعـم حـق املـرأة يف مامرسـة الرياضـة.

ϑ  ــن ــة م ــامذج املرف ــىل الن ــوء ع ــليط الض ــتمراراً لتس ــز: اس ــاء متمي ــرص بعط ــن م ــات أثري ــامت مرصي ــادرة مله مب

ــام  ــن.  ق ــداء به ــال واالقت ــره األجي ــرصي لتذك ــع امل ــهاماتهن يف املجتم ــن وإس ــىل دوره ــرف ع ــرص والتع ــامت م مله

املجلــس خــال عــام ٢٠٢٠ بنــر الســر الذاتيــة والحيــاة العمليــة الناجحــة لعــدد )55( ســيدة ]ليصــل عــدد 

ــى ديســمرب ٢٠٢٠ إىل ٣٦5 ســيدة / وصــول  ــادرة وحت ــة املب ــذ بداي ــم تســليط الضــوء عليهــن من ــايت ت الســيدات ال

ــف[. ــون و٤7٣ أل ملي
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ϑ "حملـة ألين رجل "مرشوع إدمـاج الرجال يف قضايا املرأة

دوري ألين رجل لكرة القدم الخامسـية )اسـتهدف 8٤٠,8٥(

ــا  ــال يف قضاي ــاج الرج ــروع إدم ــار م ــة يف إط ــباب والرياض ــع وزارة الش ــة م ــر ٢٠٢٠ بالراك ــه يف يناي ــم إطاق ت

ــول  ــال الوص ــن خ ــك م ــرأة؛ وذل ــاه امل ــلبية تج ــلوكيات الس ــل الس ــة يف تعدي ــتخدام الرياض ــيلة الس ــرأة، كوس امل

ــة  ــاة العام ــاركتها يف الحي ــع ومش ــل املجتم ــرأة داخ ــز دور امل ــة تعزي ــم بأهمي ــال وتثقيفه ــن الرج ــدد م ــرب ع إىل أك

ــف. ــن العن ــا م وحاميته

Ϗ  تنافـس يف الـدور التمهيـدي للـدوري أكـر مـن ١٠8 فريـق مـن جميـع محافظـات الجمهوريـة ]بواقـع ٤ فـرق مـن

كل محافظـة[، تـم خالـه تأهيـل أكـر مـن ٢٠٠٠ شـاب مـن الاعبـن واملدربـن والحـكام والشـباب املتطوعـن 

)منهـم مـا يقـرب مـن 8١٢ العـب ومـدرب + ٢5حكـم(. 

Ϗ  / تنافـس يف دور ال ٣٢ فـرق مقسـمة إىل 8 مجموعـات نهائيـة مـن محافظـات ]القاهـرة /األسـكندرية / دميـاط

بورسـعيد / اإلسـامعيلية / املنيـا / أسـيوط/ أسـوان[.

Ϗ  ،ــع املحافظــات ــات بجمي ــور املباري ــة مــع نظرائهــم مــن الشــباب والرجــال وأيضــا جمه ــت الفــرق املدرب تواصل

حيــث تــم تنظيــم لقــاءات توعيــة مبراكــز الشــباب، النــوادي، املقاهــي، طــرق أبــواب، لقــاءات ميدانيــة.. 

بهــدف نقــل الرســائل اإليجابيــة للحملــة وتســليط الضــوء عــىل النــامذج الداعمــة للمــرأة ]8٣,٣٤٩ مــن الرجــال 

ــال[.    ــيدات وأطف والس

Ϗ  يف سـبتمرب ٢٠٢٠ أقيمـت املبـاراة النهائيـة وحفـل ختـام الـدوري عـىل ملعـب املركـز األوليمبـي باملعـادي، بـدأت

فعالياتـه وبـدأت فعالياتـه مببـاراة اسـتعراضية جمعـت فريقـي كـرة قـدم نسـائية مـن نـادي وادي دجلـة، اعقبهـا 

املبـاراة الختاميـة للـدوري بـن فريقـي محافظتـي أسـيوط والغربيـة والتـي انتهـت بفـوز فريـق أسـيوط بـركات 

الرتجيـح.. حـرض حفـل الختـام الدكتـورة مايـا مـريس رئيسـة املجلس القومـي للمـرأة، والدكتـور أرشف صبحي وزير 

الشـباب والرياضـة، وممثلـة هيئـة األمـم املتحـدة للمسـاوة بـن الجنسـن ومتكن املـرأة يف مرص، ممثلة عن سـفارة 

السـويد بالقاهـرة وعـدد مـن السـادة املحافظـن، والشـباب املشـاركن يف حملـة ألين رجل. 

Ϗ  إىل تقسـيمهم  تـم  فـرق   ١٠ بهـا  شـارك  األسـمرات،  حـي  لسـكان  أخـرى  مباريـات  أقيمـت  للنشـاط،  اسـتكاماًل 

وأطفـال[. ورجـال  سـيدات   ٢,٤٩١[ مـع  التواصـل  خالـه  مـن  تـم  مجموعتـن، 

ϑ  تعزيـز قـدرات رجـال الديـن للحـد مـن العنـف القائـم عـىل النـوع االجتامعـي وتعزيز املسـاواة بـن الجنسـن. إقامة

عـدد )٢( دورة تدريبيـة تحـت عنـوان "ادمـاج الرجـال يف مناهضـه العنـف املبنـي عـىل النـوع االجتامعـي" اسـتفاد 

منهـا عـدد )٤٣( متـدرب/ة بهـدف الحصـول عـىل دعـم رجـال الديـن.

ϑ  ،٢٠٢٠ مـارس  يف  املرصيـة  املـرأة  بيـوم  االحتفـاالت  إطـار  يف  التجريبـي:  التعليـم  مجـال  يف  املرصيـة  املـرأة  متكـني 

املتحـدة  األمـم  وهيئـة   ،  ExxonMobil موبيـل  وأكسـون   360 Experiential Solutions مـع رشكتـي  وبالراكـة 

للمسـاواة بـن الجنسـن ومتكـن املـرأة تـم تنظيـم مسـرة تحـت سـفح األهرامـات ومجموعـة مـن ورش العمـل حـول 

متكـن املـرأة واملسـاواة بـن الجنسـن، وأنتهـى اليـوم برسـم لوحـه فنيـة تـربز أهميـة املسـاواة بـن الرجـل واملـرأة. 

الفـرق  مـن  مجموعـة  فيهـا  تتنافـس  للمـرأة  نسـائية  بطولـة  أول  إطـاق  عـن  اإلعـان  االحتفـال،  مراسـم  وشـهدت 

النسـائية املمثلـة للـركات املشـاركة سـيخصص نصـف عائدهـا مـن أجـل تنميـة املـرأة والقطـاع التعليمـي يف منطقـة 

حـي األسـمرات. 
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/21,676,348رابعـا:ً محور الحماية

ــاث  ● ــان اإلن ــة خت ــة ملناهض ــة الوطني اللجن
ϑ  واصلت اللجنة أنشـطتها بعقد اجتامعاتها الدورية

اليـوم  مـع  تزامًنـا  الصحفيـة  البيانـات  وإصـدار 

العاملـي ملناهضـة ختـان اإلنـاث، وإطـاق حملـة 

احميهـا من الختان ٢٠٢٠ للعـام الثاين عىل التوايل. 

اسـتفاد مـن أنشـطة الحملـة خـال العـام ٢٠٢٠ 

املسـتفيدين  عـدد  بذلـك  لرتفـع   )5٠,٦5٠,٦٦7(

العامـن ٢٠١٩، ٢٠٢٠ إىل }5٤,٢٣٠,١7٠{ مـن  يف 

تضمنـت  التـي  التوعويـة  األنشـطة  زخـم  خـال 

حمـات طـرق أبـواب، نـدوات ولقـاءات تفاعلية، 

نرهـا  تـم  توعويـة  وأفـام  إذاعيـة  تنويهـات 

للـركاء.  االجتامعـي  التواصـل  مواقـع  عـىل 

ϑ  منح الثاث جوائز املخصصة باسم الرائدتن عزيزة حسن وماري أسعد عن العام ٢٠٢٠ لايت ]جائزة الشخصيات العامة إىل

د. جامل الدين إبراهيم أبو الرسور / جائزة مؤسسة رسمية أو أهلية إىل جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط / جائزة املامرس 

املجتمعي للراهبة جانيت ألفي سويحة[. باإلضافة إىل تكريم عدد من الشخصيات عن جهودهم يف مواجهة قضية الختان.

إجاميل املسـتفيدين مـن الحملة خالل العامني

٥٤,٢٣٠,١7٠
مستفيد/ة

نسب املسـتفيدين من
حملـة أحميها من الختان

خالل ٢٠١٩ - ٢٠٢٠

تواصل مبارش

تواصل غر مبارش

٪٣٥
٪٦٥

٣٥,٠٥٣,7٦٤

١8,7٦7,٦٢7

١8,٦٠8

٥٤,٩7٩

١,8١٣

١,٦١8

٢,٩7٤

٣٢8,787

صفحات التواصل االجتامعي

طرق أبواب

قوافل طبية

فعاليات توعوية متنوعة

استقبال شكاوى
)خط املجلس القومي للمرأة(

استقبال شكاوى
)خط نجدة الطفل(

دورات تدريبية ملجموعات العمل

نشاط الجمعيات االهلية للرشكاء 
من ممثيل اللجنة

ϑ  تشـكيل لجنـة مصغـرة منبثقـة مـن اللجنـة الوطنيـة ملناهضـة ختـان اإلنـاث، أعـدت مـروع قانـون بتعديـل مـواد

ختـان اإلنـاث يف قانـون العقوبـات. 

ϑ .إعـداد دراسـة حول ختان اإلناث بالتنسـيق مع جهاز التعبئـة العامة واإلحصاء

ϑ .تنفيـذ لقـاءات مـع ممثيل الـوزارات لوضع خطة عمـل تنفيذية ملناهضة ختان اإلناث ضمـن خطة عمل الوزارات

ϑ  الرائـدات خـال  مـن  بهـا  للتوعيـة  اإلنـاث،  ختـان  بقضيـة  الخاصـة  الرسـائل  لتعميـم  الصحـة  وزارة  مـع  التنسـيق 

الجمهوريـة.  مسـتوى  عـىل  الصحيـات 

ϑ  عقـد اجتـامع بتقنيـة الفيديـو كونفرنـس اسـتهدف ٣7 مـن واعظـات وزارة األوقـاف والراهبـات وخادمـات الكنائـس

عـىل مسـتوى الجمهوريـة، بهـدف تبـادل الـرؤى واألفـكار حـول رسـائل حملـة احميهـا مـن الختـان.

ϑ  إدانـة الحـادث الـذي تعرضـت لـه طفلـة بالغـة مـن العمـر ١٢ عـام، بقريـة الحواتكـة – مركـز منفلـوط مبحافظـة

أسـيوط، أودى بحياتهـا أثنـاء إجـراء طبيـب بعيادتـه الخاصـة عمليـة ختـان لهـا، واملطالبـة بتوقيـع أقـى عقوبـة عىل 

كل مـن شـارك يف ارتـكاب تلـك الجرميـة.

ϑ  ــاره ــه باعتب ــة التصــدي بــكل قــوة للقضــاء علي ــاث، وعــزم اللجن ــان اإلن ــة لرفــض جرميــة خت ــات صحفي إصــدار بيان

ــا  ــن كونه ــاً ع ــات، فض ــتقبل الفتي ــارض ومس ــىل ح ــلباً ع ــر س ــة، وتؤث ــرأة والطفل ــد امل ــف ض ــكال العن ــىس أش أق

خطــراً يهــدد حياتهــن والتأكيــد عــىل الوقــوف إىل جانــب جميــع الفتيــات والنســاء اللــوايت وقعــن ضحايــا ظاهــرة 

ــان اإلنــاث. خت

ϑ  إصـدار بيـان إشـادة بقـرار النائـب العـام عـىل الجهـد الـذي تـم يف قضيـة "الطفلـة نـدى" ضحيـة أسـيوط، ومعاقبـة

للعدالـة.  وتسـليمهم  الجنـاة 

ϑ .بيـان شـكر إىل املستشـار النائـب العام إلحالة طبيب ووالـد ثاث فتيات إىل املحاكمة الرتـكاب جناية ختان 

ϑ  بيـان إشـادة لفضيلـة شـيخ األزهـر ومجمـع البحـوث اإلسـامية عـىل ردهـم الحاسـم والقاطـع واملتعلـق بحكـم ختان 

اإلنـاث يف الدين اإلسـامي.

مكتب شــكاوى املرأة ●
ϑ  اسـتقبال شـكاوى: اسـتقبل مكتـب شـكاوى املـرأة وفروعـه باملحافظـات خـال العـام ٢٠٢٠ عـدد )٦٦,٢5٤( شـكوى

وطلبـاً، تركـزت أغلبهـا يف شـكاوى األحـوال الشـخصية ويليهـا االحتياجـات االجتامعيـة واالقتصاديـة نتيجـة لجائحـة 

كورونـا، يليهـا الدعـاوى الجنائيـة، ثـم شـكاوى الضـامن االجتامعـي، ثـم شـكاوى تنفيـذ األحـكام والعمـل والدعـاوى 

املدنيـة واملواريـث.

ϑ  والفعاليـات النـدوات  مـن  اسـتفدن  املحافظـات  مختلـف  مـن  سـيدة   )١٩,١75( حقوقيـة:  توعويـة  نـدوات  إقامـة 

التـي نظمهـا وشـارك بهـا ممثلـو املكتـب وفروعـه باملحافظـات، للتوعيـة بحقـوق املـرأة القانونيـة يف مجـال األحـوال 
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اإلنـاث،  املبكـر والعـريف وختـان  الـزواج  املـرأة، ومخاطـر  تقـع عـىل  التـي  بالجرائـم  املتعلقـة  والقوانـن  الشـخصية، 

والشـمول املـايل، ومحـو األميـة للمـرأة، والتمييـز ضـد املـرأة يف العمـل، ودمـج ذوي اإلعاقـة يف املجتمع ومـع اختاف 

األهـداف وتعـدد القضايـا ومحتـوى اللقـاءات، إال أن جميـع النـدوات اشـرتكت يف التوعيـة بخدمـات مكتـب شـكاوى 

املـرأة والتعريـف بالخـط السـاخن ١5١١5.

ϑ   غرف عمليات مكتب الشـكاوى

Ϗ  فــرتة خــال  تخصيصهــا  تــم   ،٢٠٢٠ والشــيوخ  النــواب  مجلــي  انتخابــات  متابعــة  عمليــات  غرفــة 

اســتحقاقات املجالــس النيابيــة وجــوالت اإلعــادة لتلقــي شــكاوى واستفســارات الســيدات فيــام يتعلــق 

ــل  ــات لتذلي ــا لانتخاب ــة العلي ــع اللجن ــتمر م ــل املس ــة، والتواص ــة االنتخابي ــر العملي ــت وس ــان التصوي بلج

العقبــات.  كافــة 

Ϗ  غرفــة عمليــات تلقــي شــكاوى التحــرش: يتــم تخصيصهــا بالتعــاون مــع وزارة الداخليــة ملكافحــة مظاهــر

ــد  ــال التواج ــن خ ــة م ــبات املختلف ــاد واملناس ــي يف األعي ــرش الجن ــرة التح ــة ظاه ــرأة، وخاص ــد امل ــف ض العن

ــع  ــة لرف ــة، باإلضاف ــوارع العاصم ــرأة بش ــد امل ــف ض ــة العن ــائية ومكافح ــة النس ــوات الرط ــف لق ــي املكث األمن

ــرش. ــرض للتح ــة التع ــن يف حال ــة له ــاندة قانوني ــود مس ــن ووج ــيدات بحقوقه ــى الس وع

ϑ ]تعزيـز قدرات محامي مكتب شـكاوى املرأة واإلداريني ]٦٤٠

ــز قــدرات العاملــن باملكتــب مــن األخصائيــن االجتامعيــن والنفســين واملحاميــن واملحاميــن املتطوعــن، يف  تعزي

ــرأة  ــي للم ــم النف ــم الدع ــة تقدي ــة وكيفي ــام إدارة اإلحال ــات، ونظ ــة املعلوم ــم تقني ــة بجرائ ــاالت ذات الصل مج

ــة  ــة والتخصصي ــارات الذاتي ــة امله ــال، ودورات تنمي ــل الفع ــارات التواص ــات، مه ــوط واألزم ــة، إدارة الضغ املعنف

ــىل  ــليمة ع ــال الس ــرق اإلدخ ــر، وط ــار بالب ــات اإلتج ــرأة وباغ ــد امل ــف ض ــات العن ــي باغ ــة تلق ــال كيفي يف مج

ــات. ــدة البيان قاع

ϑ املسـاندة القانونية وتقديـم الدعم للمرأة

Ϗ  مـن أبـرز املامرسـات التـي متـت لتعزيـز تفعيـل القوانـن والتنسـيق بـن الجهـات هـو الـدور الـذي قام بـه مكتب

شـكاوى املـرأة يف معاجلـة بعـض القضايـا التـي أثـرت إعاميًـا وإحالـة الباغـات إىل النيابـة العامـة والتـي قامـت 

بدورهـا يف رسعـة وحسـم اإلجـراءات املتخـذة بشـأنها، مـام سـاهم يف توفـر بيئـة آمنـة مشـجعة للتقـدم بباغـات 

للقضايـا التـي متـس املرأة.

Ϗ .التواصـل مـع الجهات املعنية يف شـأن شـكاوى التمييز يف العمل الـواردة للمكتب

Ϗ  اسـتقبال شـكاوى واستفسـارات وطلبـات احتياجـات أساسـية واجتامعيـة نتيجـة لتداعيـات فـروس كورونـا وصـل

عددهـا إىل }٣٤,٠٠٠{، تـم التعامـل معهـا جميًعـا وتقديـم اإلعانـات بالتنسـيق مـع الجهـات املعنيـة.

برنامــج مدن آمنــة خالية من العنف ●

يتــم تنفيــذ أنشــطة الربنامــج مبحافظتــي اإلســكندرية ودميــاط ]بشــاير الخــر/ الســيوف / األعــرص بدميــاط الجديــدة[، 

ويشــمل املــروع عــدة مكونــات كالتــايل:

ϑ  مكـون التمكـن االقتصـادي: تدريـب }١١7{ سـيدة مـن املحافظتـن عـىل صناعـة املنظفـات املنزليـة والخياطـة وأعامل

الكروشـيه والكليـم والطهـي املنـزيل التدريـب عىل التسـويق.

ϑ  ،مكـون التمكـن االجتامعـي: افتتـاح وحـدة تكنولوجيـا املعلومـات ومعمـل حاسـب آيل بفـرع املجلـس باإلسـكندرية

وإقامـة عـدد )٢( دورة تدريبيـة يف مجـال اسـتخدامات تطبيقـات الحاسـب اآليل }اسـتفادة ١٢ فتـاة{.

ϑ  مكـون التوعيـة الحقوقيـة والحامية: إقامة عدد )5( ندوة للتوعية القانونية دور مكتب الشـكاوى يف دعم الناجيات من

العنف، األثر السـلبي لظاهرة التيك توك يف تشـويه صورة املرأة لعدد }١١٩{ سـيدة من محافظتي دمياط واإلسكندرية. 

ϑ .]أنشطة تفاعلية للتوعية بالقضاء عىل العنف استفاد منها }75١ سيدة{ ]عدد )٢( معسكر أنا وماما/ لقاءات وورش عمل

تعزيــز دور مقدمي الخدمات الصحية واملشــورة ومؤسســات إنفاذ القانون ●

ــن  ــقة م ــة منس ــرب مجموع ــة أك ــي إلتاح ــج العامل ــار الربنام يف إط

الخدمــات األساســية متعــددة القطاعــات للنســاء والفتيــات الــايت 

تعزيــز دور مقدمــي  املجلــس عــىل  للعنــف، يعمــل  تعرضــن 

الخدمــات الصحيــة للتعامــل مــع املعنفــات، ودور مؤسســات 

ــاء اإلجــراءات  ــا العنــف أثن ــة ضحاي ــون لضــامن حامي إنفــاذ القان

القضائيــة، وتشــمل قطاعــات )الصحــي / الرطــي / العــدل / 

ــطة  ــذ األنش ــم تنفي ــدد ت ــذا الص ــي( ... ويف ه ــي واالجتامع النف

والــوزارات  والتعــاون  بالتنســيق   ٢٠٢٠ العــام  خــال  التاليــة 

ــة:  ــدة املعني ــم املتح ــات األم وهيئ

ϑ  الصحيـة الخدمـات  مقدمـي  مـن   )5٤5( لعـدد  عمـل  ورش 

واملشـورة ومؤسسـات انفـاذ القانـون ]أطبـاء رشعيـن/ أطبـاء 

الخدمـات  الجامعيـة / مقدمـي  وممرضـات مـن املستشـفيات 

/محامـن  األهليـة  الجمعيـات  مـن  النفـي  والدعـم  الصحيـة 

مكتـب شـكاوى املـرأة واألخصائيـن االجتامعيـن والنفسـين /

اإلداريـة[.  النيابـة  / أعضـاء  العامـة  النيابـة  أعضـاء 

األطباء الرشعيني
٢٤

أطباء وأعضاء هيئة التمريض من 
املستشفيات الجامعية

١٩٠

جمعيات أهلية من مقدمي الخدمات 
للمرأة املعنفة

7٩

محامي مكتب شكاوى املرأة واالخصائني 
االجتامعيني والنفسيني

8٥

أعضاء النيابة العامة
٤٠

أعضاء النيابة اإلدارية
١٢7
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Ϗ  يعــد برنامــج أعضــاء هيئــة النيابــة اإلداريــة هــو األول مــن نوعــه الــذي تــم بالتعــاون املشــرتك بــن وزارة العــدل

واملجلــس القومــي للمــرأة وهيئــة النيابــة اإلداريــة، تضمــن ورش عمــل تفاعليــة حــول مهــارات وفنــون التواصــل 

والقيــادة واالدعــاء أمــام املحاكــم التأديبيــة ومكافحــة جرائــم العنــف ضــد املــرأة يف أماكــن العمــل.

Ϗ  برنامــج أطبــاء وأعضــاء هيئــة التمريــض تــم توجيهــه ملستشــفيات قــرص العينــي، املنصــورة، املنيــا، أســيوط، عــن

شــمس، بنهــا.

تفعيل برنامج تصدى القطاع الصحى للعنف ضد املرأة وادماج احتياجات املرأة داخل القطاع الطبي  ●
ϑ  ]تجهيـز عـدد )٤( وحـدات اسـتجابة طبيـة يف مستشـفيات جامعـات ]القـرص العينـي، أسـيوط، املنصـورة وعن شـمس

وجـاري العمـل عـىل مثياتهـا بجامعتـي بنهـا واملنيـا، وتـم تدريـب طواقمهـام الطبيـة للتعامـل مـع السـيدات ضحايـا 

العنـف )١٩٠ مـن األطبـاء واملمرضـن(. حيـث تـم االفتتـاح الرسـمي لوحـدات املـرأة األمنـة باملستشـفيات الجامعيـة 

بالقـرص العينـي واملنصـورة وعـن شـمس يف ديسـمرب ٢٠٢٠. 

ϑ .إمداد املستشـفى الجامعي بأسـيوط واملنصورة بأجهزة سـونار

متابعــة تنفيــذ االســراتيجية الوطنية ملناهضــة العنف ضد املرأة ●

يف هــذا الصدد نفــذ املجلس التايل: 

ϑ  تدريـب }5٤{ مـن ممثـيل املديريـات املعنيـة مبحافظتـي البحـر األحمـر واألسـكندرية لتعزيـز القـدرات يف مجـال متابعة

الخطـط املقرتحـة باالسـرتاتيجية عـىل املسـتوين املركـزي والامركـزي وفًقـا ملؤرشات قيـاس النتائـج واألهداف.

ϑ  عــدد )٢( اجتــامع افــرتايض اســتهدف }١8{ مــن ممثــيل املديريــات مــن مجموعتــي عمــل محافظتــي اإلســكندرية

والجيــزة.

دعـم جهود وحدات مناهضة العنـف بالجامعات  ●
املرصية  الحكومية 

إقامــة معســكر تدريبــي مبحافظــة البحــر األحمــر اســتفاد 

منــه )8٠( مــن الطالبــات والطلبــة مــن ٦ جامعــات هــم 

ــد – أســوان – األقــرص  ــوادي الجدي ــوادي – ال ــوب ال ]جن

– الســويس – ســوهاج[، ضــم املعســكر العديــد مــن 

ــا  ــاب بقضاي ــف الط ــة لتثقي ــة التوعوي ــطة التفاعلي األنش

ــا.  ــبل مواجهته ــرأة وس ــد امل ــف ض ــة العن مناهض

الفئات املستفيدة من معسكر طالب 
الجامعات بالبحر األحمر

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

٠

طالباتطلبة

تطويــر برامــج العالج والتأهيل ملرتكبي العنف ]زيارات ســجن النســاء[ ●

ــة  ــارة ســجن القناطــر للوقــوف عــىل ســامة البيئ قــام وفــد مــن املجلــس القومــي للمــرأة برئاســة رئيســة املجلــس بزي

الداخليــة املحيطــة بالنزيــات، والتأكــد مــن تطبيــق املعايــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان وحقــوق املــرأة بشــكل خــاص، 

ــاة راي  ــا قن ــن بينه ــة ، م ــة املختلف ــوات الفضائي ــة، والقن ــاء األجنبي شــارك يف الحضــور عــدداً مــن مراســيل وكاالت األنب

ــدين  ــع امل ــامت املجتم ــن منظ ــدد م ــة إىل ع ــوز باإلضاف ــكاي ني ــع س ــش، وموق ــون بنجادي ــاة تليفزي ــة ، وقن اإليطالي

ــن  ــدد م ــال، وع ــة األطف ــات، وروض ــاع النزي ــد أوض ــد بتفق ــام الوف ــد ق ــان ، وق ــوق اإلنس ــة بحق ــات املعني والجمعي

ــاء  ــذ لق ــم تنفي ــة (، كــام ت ــة – املكتب ــل – معــرض منتجــات الحــرف اليدوي ــق الســجن )املستشــفى – ورش التأهي مراف

ــخصية. ــة الش ــة والنظاف ــة العام ــول الصح ــجينات ح ــة للس توعي

حمــالت ونــدوات التوعيــة ملناهضة العنف ضد املــرأة والحد من التحرش ●
ϑ حملـة ال ١٦ يوم أنشـطة ملناهضـة العتف ضد املرأة

للعـام الخامـس عـىل التـوايل يف إطـار االحتفـاالت باليـوم العاملـي ملناهضـة العنـف ضـد املـرأة خـال الفـرتة مـن ٢5 

نوفمـرب إىل ١٠ ديسـمرب مـن كل عـام، وانطلقـت فعاليـات الحملـة هـذا العـام تحـت شـعار" كـوين ٢٠٢٠” لتُنفـذ فيها 

أنشـطة متنوعـة عـىل مسـتوى كافـة محافظـات الجمهوريـة لخدمـة املـرأة املعنفـة ورفـع الوعـي العـام. وتضمنـت 

أنشـطة. التـايل من 

وصـل اجـاميل املسـتفيدين مـن حملـة ال ١٦ يـوم ملناهضة العنف ضـد املرأة كوين ٢٠٢٠ خالل الفـرة من ٢٥ نوفمر - 

١٠ ديسمر ٢٠٢٠ عدد ٤٢٥ نشاط بإجاميل مستفيد/ة )٥٩,8١8( مستفيد/ة ]٤١١7٤ سيدة/١٢٦٠٢ رجل/٦٠٤٢ أطفال[

أنشـطة حملـة الـ ١٦ يوم ملناهضـة العنف ضد املرأة "كوين ٢٠٢٠"

إنـارة مقـر املجلـس واألهرامـات أبـو الهول وألول مرة اضاءة محكمتـي األرسة بحلوان والزيتون والكاتدرائية املرقسـية بالعباسـية باللون الربتقايل. ⚫

عـدد )١7( لقـاء نفذتهـا اللجـان الدامئـة للمجلس تضمنت مناقشـة عـدة موضوعات أهمها: جرائم االنرتنت / املشـاكل التي تتعـرض لها املرأة ذات اإلعاقـة/ أهمية التعليم  ⚫

للمـرأة والبحـث العلمـي/ مخاطـر الـزواج املبكر/ دور منظـامت املجتمع املدين يف مواجهة تداعيات كورونا املسـتجد )كوفيد- ١٩( وأثارها االجتامعية والنفسـية عىل املرأة/   

األطـر التريعيـة ملناهضـة العنـف ضـد املـرأة والتريعـات املزمـع عرضها تحت قبـة الربملان لحامية املـرأة / دور اإلعـام يف التوعية بقضايـا املرأة وتغير الصـورة النمطية 

لهـا يف األعـامل الدراميـة / التكنولوجيـا والعنـف ضـد املرأة / العنف األرسي جـراء جائحة كورونـا ودور الجمعيات األهلية يف قضيـة العاملة غر املنظمة.

عـدد )٤( لقـاءات للعاملـن بـوزارات: السـياحة واألثـار، الرتبيـة والتعليـم والتعليـم الفنـي، التجـارة والصناعـة، التعليـم العـايل للتعريـف باالسـرتاتيجية الوطنيـة  ⚫

لتمكـن املـرأة ٢٠٣٠ واالسـرتاتيجية الوطنيـة ملكافحـة العنـف ضـد املرأة.

املشـاركة يف حضـور فعاليـات سلسـلة حـوارات نظمتها الجامعة األمريكية تحت شـعار "الزم نتكلـم" لرفع الوعي بقضيـة التحرش وأهمية اإلباغ.  ⚫

ورشـة عمـل لتعزيـز قـدرات موظفـي مكتـب شـكاوى املرأة يف مجـال التعامل مع املعنفـات وجرائم العنف ضـد املرأة وجرائـم تقنية املعلومـات، ونظام اإلحالة. ⚫



ة
مرأ

 لل
ي

م
و

ق
 ال

س
جل

م
ال

888٩

أنشـطة إعالميـة عى املنصات اإللكرونية وغرها من وسـائل اإلعالم

ملناهضـة العنـف ضـد املرأة ومواجهة التحرش ]أغاين / أفـالم / مرسحيات/ حمالت[

حملـة السـكة أمـان انطلقـت مـن محطـة السـكة الحديـد برمسـيس ومحطـات أخـرى تحقيقـاً للتنقل اآلمـن للنسـاء باملواصـات العامـة، تضمنـت فعالياتها قيام  ⚫

مجموعـة مـن الشـباب املتطـوع بالتوعيـة امليدانيـة بن الـركاب، باإلضافـة إىل مجموعة مـن الفيديوهـات التوعوية.

حملـة حاسـبوا عـىل كامكـم عـىل االنسـتجرام لتسـليط الضـوء عىل مشـكلة التنمر عـىل اإلنرتنت وآثاره النفسـية وأهميـة الحفاظ عـىل بيئة إيجابية عـىل املنصة. ⚫

فيديوهـات توعويـة ملجموعـة مـن فنـاين ومبدعي مرص لتوعية السـيدات والفتيات بأهمية مواجهة التحرش السـيام التحـرش والتنمر االلكرتوين. ⚫

حملـة "أتكلمي...احمـي نفسـك وغـرك" )Cybersafety(بالتعـاون مـع وزارة االتصـاالت تسـتهدف زيـادة الوعـي حـول املخاطـر اإللكرتونيـة وطرق االسـتخدام  ⚫

اآلمـن وسـبل اإلباغ عـن جرائـم العنـف اإللكرتوين.  

فيديـو بالتعـاون مـع وزارة القـوى العاملة عن دور أصحاب األعـامل والركات يف توفر بيئة عمل آمنة للنسـاء. ⚫

عـدد )8( عـروض لفيلم بن بحريـن باملحافظات مبحافظتي قنا وأسـيوط واألقرص. ⚫

مرسحيـة بالعرائـس املاريونـت "كلمـة من حرفن" تتنـاول قضية االيذاء واالعتداء عىل األطفال خصوصـا االعتداء الجني. ⚫

عـدد )٦( فيديوهـات إرشـادية مبعاونـة أحـد خـرباء االرشـاد األرسي والرتبـوي، لتأهيـل املـرأة املعنفـة ومسـاعدتها عـىل اكتشـاف مقومـات النجـاح وتحديـد  ⚫

اقتصاديًـا و اجتامعيًـا. لتمكينهـا  الصعبـة  لتتخطـى ظروفهـا  الصحيـح  القـرار  األهـداف واتخـاذ 

أغنيـة هتفرقـي للمغنيـة فـرح بسـمة، بهـدف تشـجع الفتيـات عـىل التصـدي لظاهـرة التحـرش، من خـال تسـليط الضوء عـىل مواقف واقعيـة من التـي تتعرض  ⚫

لهـا الفتيـات والنسـاء ]٢٠٠٠ وصول[.

رشاكـة مـع منصـة فيسـبوك يف إطـاق حملـة مـوارد سـامة املـرأة، وإصـدار كتيـب ارشـاد أونايـن حـول سـبل حاميـة املـرأة مـن الجرائـم االلكرتونيـة من خال  ⚫

أدوات الحاميـة التـي توفرهـا املنصـة ]٣٩ ألـف وصـول[.

حملـة التحـرش جرميـة ... اتكلمـوا Speak Up لنـر الوعـي حـول أهميـة عـدم الصمـت عـىل جرائـم التحـرش يف وسـائل املواصـات واألماكـن العامـة لتوفـر  ⚫

بيئـة تنقـل آمنـة للسـيدات والفتيـات. 

أنشـطة ثقافية توعوية

رشاكـة مـع قطـاع حقـوق اإلنسـان واملـرأة والطفـل- وزارة العـدل يف إطـاق ورقة "حاميـة املرأة مـن جرائم العنـف يف القوانـن والتريعـات الوطنية" لتسـليط  ⚫

الضـوء عـىل اإلطـار التريعـي للحاميـة القانونيـة الحاليـة للمـرأة يف ظـل الدسـتور والقوانـن الوطنيـة ويف إطـار االسـرتاتيجيات الوطنيـة التـي أطلقتهـا مـرص 

واالتفاقيـات واملواثيـق املصـدق عليهـا.

إطـاق مبـادرة "حاميتـك يف قانونـك" وخالهـا قـاد املجلـس سلسـلة اجتامعـات مـع ممثـيل وحـدات تكافـؤ الفـرص بالـوزارات وخـرباء مـن منظـامت املجتمـع  ⚫

املـدين املعنيـة بقضايـا املـرأة ذات اإلعاقـة باإلضافـة إىل مجموعـة مـن النسـاء ذوات اإلعاقـة واألمهـات ألبنـاء مـن ذوي اإلعاقـة، للخـروج برسـائل توعويـة 

مبسـطه وواضحـة عـن أشـكال العنـف املختلفـة التـي تتعـرض لهـا املـرأة ذات اإلعاقـة، وعـىل أثرهـا تـم صياغـة )١8( رسـالة، وادراجهـا يف مطويـات تضمنـت 

مـواد قانـون حقـوق األشـخاص ذوي االعاقـة وكافـه القوانـن االخـرى والعقوبـات ذات الصلـة.

إصـدار مطويـات للتوعيـة بأشـكال وأنـواع العنـف، والجوانـب التريعيـة والقانونيـة لـه، وسـبل اإلبـاغ ومكاتـب الدعـم النفـي ]مطويـة اإلطـار التريعـي  ⚫

لجرائـم العنـف ضـد املـرأة / مطويـة الطـب الرعـي: ارشـادات يف حالـة التعـرض لعنـف جنـي / مطويـة ال للعنـف املنـزيل[.

إطـاق مبـادرة غر الصـورة لتفعيل الكود اإلعامي للمرأة الذي سـبق وأعده املجلس خال األعوام السـابقة. ⚫

اإلعـان عـن بـدء تسـليم جوائـز مسـابقة مثـل مـش شـعبي التـي قـد سـبق إطاقهـا بهـدف تنشـئة أجيـال جديـدة عـىل أمثلـة وقيـم تحـث عـىل متكـن املـرأة  ⚫

ودعمهـا، عكـس األمثـال السـالفة.

ϑ  وتعزيـز العنـف  مبناهضـة  الصلـة  ذات  مبوضوعـات  للتوعيـة  باملحافظـات  املجلـس  فـروع  بهـا  شـاركت  نـدوات 

القـدرة عـىل مواجهـة املخاطـر املرتبطـة بالبيئـة واالسـتهاك غـر املسـتدام. )١٤8 نشـاط( اسـتفاد منها }8٤7,5٣٢{.

ϑ   ندوات شـارك بحضورها رئيسـة املجلس مبناقشـة قضية العنف ضد املرأة السـيام التحرش

Ϗ  مبادرة "إنتي قوية" التي أطلقها منتدى الخمسـن سـيدة األكر تأثر لدعم املرأة املرصية ضد ظاهرة التحرش بكافة

أنواعـه مبشـاركة القياديـات النسـائيات .... بهدف حث البنات والسـيدات عـىل الحديث عن تجاربهن سـواء بتبليغ 

السـلطات املعنيـة وعـدم الخـوف مـن املجتمـع.. وقد أعلنت رئيسـة املجلـس دعم املبادرة باسـتخدام شـعار حملة 

التـاء املربوطـة، كـام أوصـت برضورة إطـاق ميثاق أخاقي يف القطـاع الخاص والركات والخـاص باملرأة يف العمل.

Ϗ  ــة ــت رئيس ــد طالب ــة، وق ــباب والرياض ــه وزارة الش ــذي نظمت ــرش" وال ــد التح ــباب ض ــعار "ش ــت ش ــاء تح لق

املجلــس بــرضورة وضــع ميثــاق رشف أخاقــي مبراكــز الشــباب للعمــل جميعــاً ضــد التحــرش.

Ϗ ."لقاء نظمته الجامعة األمريكية تحت عنوان "التصدي لقضية التحرش الجني ما بن رفع الوعي ووضع السياسات

تعزيــز قــدرة املرأة عــى مواجهة املخاطر املرتبطــة بالبيئة والتغــر املناخي ومواجهة األزمات ●
ϑ  إقامـة مروعـات تدويـر مخلفـات زراعيـة مبحافظـة املنيـا بالراكـة مـع بنـك بلـوم مـرص تـم منـح )5( ماكينـات فرم

مخلفـات زراعيـة لعـدد }٢٤{ سـيدة مـن قريـة الـرويب مبحافظـة املنيـا وتدريبهـن عىل كيفيـة التشـغيل وفنيـات إنتاج 

سـامد عضـوي مـن املخلفـات. كم تـم منحهـن بعـض مسـتلزمات إنتاج السـامد.

ϑ  تنفيـذ حملـة التوعيـة البيئيـة وتدويـر املخلفـات الصلبـة بالراكـة مـع وزارة البيئـة بهـدف نـر الوعـي حـول طـرق

التخلـص اآلمـن مـن املخلفـات الصلبـة والزراعيـة وإعـادة تدويرهـا. وجهت إىل ١٢٤ حـي مبحافظـة الجيزة باالسـتعانة 

بعـدد 5٠٠ رائـدة ريفيـة تم تدريبهن عىل املوضوعـات ذات الصلة، كام صاحب الحملة تقديم بعـض اإلعانات العينية، 

واسـتخراج بطاقـات رقـم قومـي لغر القادرات، اسـتفاد منها }5٣٢,8٤7{ سـيدة وأرستها، من خال التايل مـن فعاليات: 

Ϗ  ــراد أرسهــن حــول ــة الســيدات وأف ــا توعي ــم فيه ــة، ت ــارة منزلي ــف زي ــواب: ١5٠ أل ــة طــرق أب ــدد )١5( حمل ع

ــة  ــن املحيط ــة األماك ــل ونظاف ــىل تجمي ــل ع ــة والعم ــة والخارجي ــة الداخلي ــة البيئ ــىل نظاف ــاظ ع ــة الحف أهمي

ــل(. ــيدة ورج ــا 5٢٩,٦٠7 س ــتفاد منه )اس

Ϗ  ــة، باإلضافــة إىل إعــادة عــدد )5٤( نــدوة: اســتهدفت )٣٢٤٠( ســيدة ورجــل للتوعيــة يف املوضوعــات ذات الصل

ــوت املســتعملة.   ــون مــن الزي ــة والباســتيكية، وصناعــة الصاب ــات الورقي اســتخدام املخلف

مـن نتائج الحملة:

)١( االتفـاق عـىل تجميـع مخلفـات مصنع ١5 مايـو للمابس وإعادة تدويرها من خال السـيدات واألرس املنتجة. 

)٢( االتفـاق مـع رشكة go clean “لتجميع وفصـل املخلفات يف املنزل. 

)٣( تدريـب السـيدات واألطفال عىل التشـجر داخل املنازل، وتدوير بعـض املخلفات املنزلية.
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حامية النســاء من جرائــم االتجار بالبرش ●

ϑ "حملـة “مراكب النجاة

يف إطـار املبـادرة الرئاسـية التـي أعلـن عنهـا السـيد/ رئيـس الجمهوريـة خـال توصيـات النسـخة الثالثـة مـن منتـدى 

شـباب العـامل، وبالراكـة مـع وزارة الدولـة للهجـرة وشـئون املرصيـن بالخارج تم اسـتكامل تنفيـذ األنشـطة التوعوية 

املتنوعـة لحملـة "مراكـب النجـاة" بأكـر املحافظـات تصديـرا للهجـرة ]البحـرة والغربيـة واملنيـا[، اسـتفاد منهـا عـدد 

}١,٢87,٣٠5{ باملحافظـات املعنيـة، ومـن تلـك األنشـطة:  

Ϗ  ــيدات يف ــه للس ــال التوج ــن خ ــتهدفة م ــات املس ــز املحافظ ــرى ومراك ــات بق ــذ الحم ــم تنفي ــواب: ت ــرق األب ط

ــة. ــن بالحمل ــن وتوعيته منازله

Ϗ  لقــاءات جامهريــة: تــم تنفيذهــا باملجمعــات الثقافيــة بحضــور الســفرة نبيلــة مكــرم وزيــرة الهجــرة، والدكتــورة

نيفــن قبــاج وزيــرة التضامــن االجتامعــي.  

ϑ  دورات تدريبيــة للرائــدات الريفيــات لتعزيــز قدراتهــن عــىل نقــل الرســائل ذات الصلــة بأســباب الهجــرة

ــف  ــب التعري ــن التدري ــام تضم ــا، ك ــة عنه ــكات الناتج ــار واملش ــة واألث ــة واالجتامعي ــة االقتصادي ــر الرعي غ

للســيدات  لتوجيههــا  القصــرة  الرســائل  مــن  عــدد  إىل  باإلضافــة  الخــارج،  إىل  للســفر  اآلمنــة  بالبدائــل 

التوعيــة.  يف  واســتخدامها 

Ϗ  .ندوة ومارثون ريايض

املرأة والسلم واألمن: ●

يف ضــوء االحتفــال مبــرور ٢٠ عام عىل قرار املرأة والســلم و األمن ١٣٢5، قام املجلس بالتايل من أنشــطة:

ϑ  ــه ــذي تجــدد في ــة ال ــة املرصي ــوزارة الخارجي ــان الصحفــي ل ــه الرســمية فيســبوك البي نــر املجلــس عــىل صفحت

أهميــة االلتــزام بتنفيــذ أجنــدة املــرأة والســلم واألمــن، ورضورة تحقيــق التــوازن بــن عنارصهــا األربعــة وهــي 

الوقايــة، والحاميــة، واملشــاركة، واإلغاثــة والتعــايف، باإلضافــة إىل مراعــاة الخصائــص الثقافيــة واالجتامعيــة 

لــكل دولــة.

ϑ  املشــاركة يف عــدة فعاليــات عقــدت عــىل املســتوين العــريب واإلقليمــي للتأكيــد عــىل تعزيــز دور املــرأة العربيــة يف

ــة والقضــاء عــىل  ــز مشــاركة املــرأة يف املنطقــة العربي ــة بتعزي ــاء مؤسســة كرامــة املعني ــا ]لق الوســاطة ، مــن أهمه

ــرتايض الســنوي األول  ــامع االف ــارك" / االجت ــون ب ــات مؤمتــر “ويلت ــاً" يف فعالي ــرور قدم ــوان "امل ــف /جلســة بعن العن

ــج  ــوان "الرتوي ــة الخامســة بعن ــل االفرتاضي ــة العم ــيطات / ورش ــة للنســاء الوس ــي للشــبكات اإلقليمي ــاد العامل لاتح

لريــادة النســاء يف الســام واألمــن" التــي نظمتهــا جامعــة الــدول العربيــة باســم الشــبكة العربيــة لوســيطات الســام 

ــدويل  ــرة ال ــز القاه ــرتايض ملرك ــوار االف ــاين/ الح ــث الربيط ــطاء يف دول الكومنول ــاء الوس ــبكة النس ــع ش ــة م بالراك

ــدة املــرأة والســلم واألمــن/  ــذ أجن ــادات النســائية يف تنفي ــاء الســام حــول دور القي لتســوية النزاعــات وحفــظ وبن

فعاليــات التدريــب االفــرتايض رفيــع املســتوى بعنــوان "املفاوضــات والوســاطة للشــبكة العربيــة للوســيطات"، الــذي 

ــة[. ــات الدولي ــدي للعاق ــد الهولن نظمــه املعه
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التدخالت الثقافية
محور تقاطعي مع المحاور االربعة لالستراتيجية

التواصل مع المجتمع عبر قنوات االتصال غير المباشر

٥٥ شخصية 
ناجحة  نسائية 

تم تسليط الضوء 
عليها يف إطار 

مبادرة مرصيات 
ملهامت

"حاسبوا  حملة 
عى كالمكم" 

بالتعاون مع 
منصة إنستجرام 

لتسليط الضوء عىل 
مشكلة التنمر عرب 
اإلنرتنت ]وصول 
٥ مليون 8٠٠ 

ألف[

أغنية نور
٦٦ مليون

و ١٠٠ ألف
وصول

١٥ جائزة
محلية وعربية 
ودولية حصدها 
فيلم بن بحرين، 
من إنتاج املجلس 
القومي للمرأة، 

لتسليط الضوء عىل 
القضايا املجتمعية 
التي تواجه النساء

٤٤ إصدار 
ورقي ورقمي
عن موضوعات 
املختلفة املرأة 

٣٠7 ألف
إتكلمي  حملة 
إحمي نفسك 

وغرك

٣٥,٠٥٣,7٦٤
عدد مرات 

مشاهدة حملة 
"إحميها من 

الختان"

١٣٥ مليون
و٣٠٠ ألف
عدد مرات 

مشاهدة حملة 
التاء املربوطة
#رس_قوتك 

)بجانب املشاهدات 
منذ  التلفزيونية(، 

بدء الحملة

 ١,٢7٠,٩٦١
متابعي صفحة 
املجلس عىل 

التواصل  موقع 
االجتامعي 

فيسبوك

١7 مليون
و8٠8 ألف
عدد مرات 

مشاهدة حملة 
ألين رجل منذ بدء 

الحملة



ة
مرأ

 لل
ي

م
و

ق
 ال

س
جل

م
ال

٩٤٩٥

محـور تقاطعـي مـع املحـاور األربـع لالسـراتيجية الوطنيـة للنهـوض باملـرأة ٢٠٣٠التدخالت الثقافية

التوعـوي للمجلـس مـن خـالل اسـتخدام تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت ووسـائل  النشـاط  نسـتعرض يف هـذا املحـور 

العـام:  التـي تـم تنفيذهـا خـالل  الثقافيـة االبتكاريـة، واإلصـدارات واملطبوعـات  اإلعـالم واإلعـالن والوسـائل 

حملــة التــاء املربوطة # رس قوتــك ]١٣5 مليون و٣٠٠ ألف وصول[. ●

أغنيــة نــور ]٦٦ مليون و١٠٠ ألف وصول[.  ●

هاشــتاج # حملــة "أحميهــا مــن الختــان" عــىل مواقــع التواصــل االجتامعــي الرســمية للمجلــس القومــي للمــرأة واملجلــس  ●

القومــي للطفولــة واألمومــة، لنــر الوعــي بقضيــة ختــان اإلنــاث مــن خــال وســائل اإلعــام املختلفــة، وتضمنــت الحملــة: 

)١( إطــاق مجموعــة مــن الفيديوهــات بالتعــاون مــع هيئــة اليونيســف وصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان، وهيئــة بــان 

انرتناشــونال، وآخــر مبشــاركة عضــوات وأعضــاء لجنــة الشــباب باملجلــس القومي للمــرأة. )٢( بــث مجموعة مــن التنويهات 

اإلذاعيــة أذيعــت ملــدة شــهر عــىل عــدد مــن القنــوات اإلذاعيــة منهــا إذاعــة القــرآن الكريــم. )٣( نــر مجموعــة مــن 

الصــور للشــخصيات العامــة والفتيــات والســيدات مــن جميــع املحافظــات حاملــن شــعار الحملــة داعمــن لهــا، وقــد دعــم 

الحملــة الســادة أعضــاء املجلــس ولجانــه الدامئــة وفروعــه باملحافظــات، والنائبــات ومجموعــة مــن الفنانــن والفنانــات.

فيلم بن بحرين: واصل جوالت عروضه واملشاركة يف املهرجانات املحلية والدولية ]حصد الفيلم عىل ١5 جائزة محلية وعربية ودولية[. ●

ــر  ● ــي حــول املخاط ــادة الوع ــع وزارة االتصــاالت لزي ــاون م ــرك Cybersafety بالتع ــي نفســك وغ ــي إحم ــة إتكلم حمل

ــف[. ــف اإللكــرتوين ]وصــول ٣٠7 أل ــم العن ــاغ عــن جرائ ــة وطــرق االســتخدام اآلمــن وســبل اإلب اإللكرتوني

ــت  ● ــرب اإلنرتن ــر ع ــكلة التنم ــىل مش ــوء ع ــليط الض ــتجرام لتس ــة إنس ــع منص ــاون م ــم بالتع ــىل كامك ــبوا ع ــة حاس حمل

ــف[.  ــون 8٠٠ أل ــول 5 ملي ]وص

ــم  ● ــن الجرائ ــرأة م ــة امل ــبل حامي ــول س ــي ح ــر الوع ــبوك لن ــة فيس ــع منص ــاون م ــرأة بالتع ــامة امل ــوارد س ــة م حمل

ــول[. ــف وص ــة ]٣٩ أل ــا املنص ــي توفره ــة الت ــال أدوات الحامي ــن خ ــة م االلكرتوني

حملــة الســكة أمــان بالتعــاون مــع ســكك حديــد مــرص تضمنــت نــر رســائل توعويــة ببعــض املحطــات لرفــع الوعــي  ●

مبختلــف قضايــا املــرأة الســيام ظاهــرة التحــرش. 

أغنيــة هتفرقــي للمغنيــة فرح بســمة، بهدف تشــجع الفتيات عىل التصــدي لظاهرة التحرش ]٢٠٠٠ وصول[. ●

مــرسح تفاعــيل عــن مناهضة العنف ضد املــرأة والفتاة ]مرسحية كلمة الــرس / مرسحية دايرة وبتدور[. ●

مرسحيــة بالعرائــس املاريونــت "كلمــة مــن حرفن" تتناول قضيــة االيذاء واالعتداء عــىل األطفال خصوًصا اإلعتــداء الجني. ●

فيديو بالتعاون مع وزارة القوى العاملة عن دور أصحاب األعامل والركات يف توفر بيئة عمل آمنة للمرأة ]7٠٠٠ وصول[. ●

فيديوهــات ملجموعــة مــن فنــاين ومبدعــي مــرص لتوعيــة الســيدات والفتيــات بأهميــة مواجهــة التحــرش ]٩٠٠٠ وصــول[. ●

عدد )٦( فيديوهات إرشادية مبعاونة أحد خرباء االرشاد األرسي والرتبوي لتأهيل املرأة املعنفة ومتكينها اقتصاديا ]75 ألف وصول[. ●

حققت وصول فعاليات التواصل االجتامعي لحملة ال ١٦ يوم أنشطة ملناهضة العنف ضد املرأة "كوين ٢٠٢٠" ]7٤١ ألف[. ●

ــاء  ● ــن األطب ــة م ــاركة مجموع ــس مبش ــة املجل ــىل صفح ــارشة ع ــه مب ــم بث ــدي" ت ــان الث ــع رسط ــل م ــة أم ــج "رحل برنام

املتخصصــن، تــم التفاعــل معهــم وتلقــي التعليقــات واالستفســارات ذات الصلــة ]١7 ألــف متابع وأكر مــن ١5٠٠ تفاعل[. 

إطاق ألعاب تعليمية ومسـابقات تثقيفية كوسـيلة غر تقليدية للتوعية مبناهضة كافة أشـكال العنف والتمييز ضد املرأة والفتاة. ●

مســابقة "مثــل مــش شــعبي" لتنشــئة أجيــال جديــدة عــى قيــم احــرام املــرأة مــن خــالل تغيــر األمثــال الشــعبية  ⚫

الدارجــة املتضمنــة جمــل وكلــامت تحــث عــى العنــف ضــد املــرأة إىل جمــل وكلــامت تشــجع عــى متكــني املــرأة 

ودعمهــا ومســاندتها.

ــات  ⚫ ــاء واألمه ــاعد اآلب ــروت، تس ــى الك ــة ع ــة مكتوب ــاعر مختلف ــن مش ــارة ع ــيفلينجز Safeelings عب ــة س لعب

ــوة  ــاعرهم كخط ــن مش ــر ع ــني للتعب ــن الجنس ــال م ــع األطف ــال م ــل الفع ــى التواص ــني ع ــني االجتامعي واألخصائي

ــي. ــدي أو النف ــذاء الجس ــز واالي ــف والتميي ــد العن ــم ض أوىل لتمكينه

ــة  ⚫ ــل مليئ ــراءة جم ــى ق ــني ع ــجع املراهق ــروت تش ــكل ك ــة يف ش ــل مختلف ــن جم ــارة ع ــر عب ــرك هيغ ــة تغي لعب

ــى. ــام م ــا في ــم تداوله ــي ت ــف الت ــة بالعن ــالفة املليئ ــل الس ــس الجم ــرأة عك ــد امل ــف ض ــذ العن ــني ونب بالتمك

تســليط الضــوء عــىل منــاذج ناجحــة )55( شــخصية نســائية، تــم نــر ســرتهن الذاتيــة وإســهاماتهن يف املجتمــع املــرصي  ●

يف إطــار مبــادرة مرصيــات ملهــامت(.

متابعــي صفحــة املجلس عــىل موقع التواصل االجتامعي فيســبوك: بلغت ١,٢7٠,٩٦١. ●

ــوان  ● ــة األرسة بحل ــاءة محكم ــرة اض ــرأة وألول م ــي للم ــس القوم ــر املجل ــياحية ومق ــامل الس ــن املع ــد م ــاءة العدي إض

ومحكمــة األرسة بالزيتــون والكاتدرائيــة املرقســية بالعباســية باللــون الربتقــايل تزامنــا مــع بــدء االحتفــال باليــوم 

ــرأة. ــد امل ــف ض ــىل العن ــاء ع ــي للقض العامل

حمــات التوعيــة مبواجهة فروس كورونا. ●
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حملـة توعيـة بسـبل الوقايـة مـن الفروس: ]١٢ فيديـو توعوي مرجم إىل لغة اإلشـارة، ٦ مليون و٦٥٢ ألف وصول[.  ⚫

ــا  ⚫ ــي أعلنته ــة الت ــراءات االحرازي ــامت واإلج ــزام بالتعلي ــوة بااللت ــت" للدع ــك بالبي ــدوة – خلي ــك ق ــادرة "خلي مب

ــول[. ــف وص ــو، ٤٩١ أل ــة ]٢١7 فيدي الحكوم

مبادرة القراءة يف زمن الكورونا: لتشجيع السيدات عى القراءة، عرض ومناقشة عدد )8( روايات ]٣٩ ألف وصول[. ⚫

حملـة "صحتـك تهمنـا" قدمها األطبـاء املتخصصني للتوعية بفروس كورونا: ]١٢ فيديو، ٣ مليون و٩٠٠ ألف وصول[. ⚫

حملــة صحتنــا النفســية أولوية: ]8 مقاطــع فيديو، ١77 ألف وصول[. ⚫

أفالم توعوية

إصدارات ومطبوعات خالل العام 2020

)٤٤( إصـدار )مطبـوع ورقمـي( تتنـاول مختلـف قضايـا املـرأة السـيام حاميتهـا مـن كافـة أشـكال العنـف، وأوراق سياسـات 

وتقاريـر وطنيـة ترصـد وضـع املـرأة وجهـود الدولـة للنهـوض بهـا، وهام:

كتيــب االختصاصات والتشــكيل وقانــون املجلس )باللغتن العربيــة واإلنجليزية(.  ●

كتيــب اإلطــار التريعــي لجرائم العنف ضــد املرأة – عرض لجرائم العنف يف الدســتور والقانون املرصي. ●

كتيــب قانون األشــخاص ذوي اإلعاقة باللغــة اإلنجليزية. ●

كتيب إرشاد رقمي حول موارد سامة املرأة التي توفرها منصة فيسبوك ملنع الجرائم االلكرتونية )باللغتن العربية واالنجليزية(. ●

كتــاب حصاد املجلس ٢٠١٩. ●

كتــاب الجداريــة "يــا نحميهــا" للجنــة اإلعاقــة متضمن لوحــات فنية عن تعرب عــن مناهضة العنف ضــد املرأة ذات اإلعاقة. ●

مطوية حــول العنف املنزيل. ●

مطويــة ارشــادات يف حالــة التعرض لعنف جني، بالتعــاون مع الطب الرعي. ●

مطويــة دليلــك للغة صديقة لألشــخاص ذوي اإلعاقة )قل وال تقل(. ●

مطويــات مبــادرة لجنــة اإلعاقــة "حاميتــك يف قانونــك"، ١8 بوســرت وكارت يحمــل رســائل توعويــة مبســطه عــن أشــكال  ●

العنــف املختلفــة التــي تتعــرض لهــا املــرأة ذات اإلعاقــة متضمنــة ومــواد القانــون والعقوبــات ذات الصلــة. 

مدونــة ســلوكيات التعامل مع املرأة ذات اإلعاقة. ●

كتــاب دليل املرأة املرصيــة لإلنتخابات الربملانية ٢٠٢٠. ●

دليــل دور املرأة يف مكافحة الفســاد. ●

دليــل إدماج النوع االجتامعــي يف قضايا البيئة. ●

ورقة برامج وسياسات مقرتحة بشأن خطة مرص لاستجابة الرسيعة لاحتياجات الخاصة للمرأة خال جائحة كورونا املستجد. ●

تقريــر رصــد السياســات والربامــج املســتجيبة الحتياجــات املــرأة رصــد Women Policy Tracker خــال جائحــة  ●

كورونــا املســتجد )أربعــة إصــدارات للفــرتة مــن ١٤ مــارس إىل 7 يوليــو ٢٠٢٠(.

ورقــة سياســات الجرائم اإللكرتونية وانعكاســاتها عىل املرأة املرصية. ●

ورقة سياســات كيفية إدارة وســائل التواصل االجتامعي وقت األزمات. ●

تقريــر رصد دراما رمضان ٢٠٢٠. ●

تقرير جهود متكن املرأة املرصية ٢٠١٤ - مايو ٢٠٢٠ منذ تويل السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيي رئاسة مرص )٦ سنوات من اإلنجاز(. ●

تقريــر إنجازات االســرتاتيجية الوطنية ملكافحــة العنف ضد املرأة ٢٠١5-٢٠٢٠. ●
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محـور تقاطعـي مـع املحـاور األربـع لالسـراتيجية الوطنيـة للنهـوض باملـرأة ٢٠٣٠التدخالت التشريعية

القوانــني التي صدرت لصالح املرأة بشــكل عام ●
ϑ  تعديـل املـادة ٢٩٣ مـن قانـون العقوبـات ملواجهـة املتهربـن مـن دفـع النفقـة أو املتعنتـن يف السـداد )القانـون رقـم

٦ لسـنة ٢٠٢٠(.

ϑ  الوطنيـة الهيئـة  النـواب وقانـون  السياسـية وقانـون مجلـس  الحقـوق  تنظيـم مبـارشة  قانـون  تعديـل بعـض أحـكام 

لانتخابـات لتتـامىش مـع التعديـات الدسـتورية وذلـك بتخصيـص حصـة ال تقـل عـن ٢5% مـن مقاعـد الربملـان للمرأة 

بشـكل دائـم )القانـون رقـم ١٤٠ لسـنة ٢٠٢٠(.

ϑ  تنـص املـادة ١ مـن قانـون مجلـس الشـيوخ عـىل تخصيص نسـبة ال تقل عن ١٠% مـن املقاعد للمرأة كام قـد عن رئيس

الجمهورية ٢٠ سيدة لتصل نسبة متثيل املرأة لتقارب ١٤% )قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ(.

ϑ  تعديـل بعـض أحـكام قانـون تنظيـم بعـض اوضاع واجـراءات التقـايض يف مسـائل االحوال الشـخصية "املـادة ٤7" فيام

يتعلـق مبسـائل الواليـة عـىل املال )قانـون رقم ١7٦ لسـنة ٢٠٢٠(.

ϑ  صـدر القانـون رقـم ١77 بسـنة ٢٠٢٠ بتعديـل بعـض أحـكام قانـون االجـراءات الجنائيـة وذلـك بإضافـة مـادة جديدة

)١١٣ مكـرر( تنـص عـىل عـدم الكشـف عـن بيانات املجنـي عليهـم يف جرائـم التحرش والعنـف وهتك العرض وافسـاد 

األخـاق وكذلـك املنصـوص عليـه يف املـادة ٩٦ من قانـون الطفل.

ϑ  صـدر القانـون رقـم ١8٩ لسـنة ٢٠٢٠ بتعديـل بعـض أحـكام قانـون العقوبـات وذلـك بإضافـة مـادة ٣٠٩ مكـرر ب

والتـي ألول مـرة وضعـت وصًفـا ونصـوص لتجريـم ومعاقبـة التنمـر.

مرشوعــات قوانني تم إعدادها ●
ϑ  مقـرتح بتعديـل مـواد الختـان بقانـون العقوبـات ويهـدف مقـرتح القانون إىل غلـق بـاب التحايل باسـتخدام أي ثغرات

تعريـف  وإعـادة  التجريـم  نطـاق  توسـيع  إىل  باإلضافـة  الطبـي وغرهـا  املـربر  مثـل  العقـاب  مـن  للهـروب  قانونيـة 

القانونيـة  الـازم وجـارى دراسـتها واتخـاذ اإلجـراءات  الـردع  فعـل الختـان وتوقيـع عقوبـات أكـر رصامـة لتحقيـق 

السـتصدارها مـن جانـب الحكومـة.

ϑ  مـروع قانـون مقـرتح بتعديـل بعـض أحـكام قانـون التعليـم رقـم ١٣٩ لسـنة ١٩8١وقانـون األزهـر رقـم ١٠٣ لسـنة

١٩٦١ وذلـك الحتسـاب إجـازة رعايـة الطفـل واحتسـاب مـدة اإلجـازة املرضيـة ضمـن املـدة البينيـة املقـررة للرتقيـة 

لتحقيـق املسـاواة بـن املوظفـن واملعلمـن وحـق املـرأة يف تـوىل الوظائـف العامـة ووظائـف اإلدارة العليـا يف الدولـة 

ومتكينهـا يف التوفيـق بـن متطلبـات العمـل وواجبـات األرسة وقـد وافـق مجلـس الـوزراء عـىل تعديـل بعـض أحـكام 

قانـون التعليـم يف هـذا الشـأن.

القوانــني التي تم إبــداء املقرحات والرأي عليهــا للجهات املختصة ●
ϑ  تعليقـات املجلـس القومـي للمـرأة عـىل قوانـن املشـاركة السياسـية، مجلـس النـواب، مجلـس الشـيوخ، قانـون حاميـة

بيانـات املجنـي عليهـم )مـادة ١١٣ مكـرر يف قانون اإلجـراءات الجنائيـة وقانون تعديـل بعض أحكام قانـون العقوبات 

)مـادة ٣٠٩ مكـرر ب يف قانـون العقوبات(.

ϑ  والزنـا بالجنسـية  الخاصـة  اإلنسـان  لحقـوق  الدامئـة  العليـا  اللجنـة  أرسـلتها  التـي  القوانـن  تعليقـات عـىل مشـاريع 

والدعـارة. والنفقـة  والتحـرش 

ϑ  ماحظـات عـىل مقـرتح دليـل املـرأة املرصية النتخابـات املجالـس النيابيـة ودليل دور املـرأة يف مكافحة الفسـاد الوارد

مـن اللجنة الدامئـة للتدريـب باملجلس.

ϑ  مراجعة مقرتح لجنة املرأة ذات اإلعاقة بشأن اتخاذ التدابر املناسبة لتوفر كل التيسرات لألشخاص ذوي اإلعاقة لتمكينهم

مـن اقتضـاء حقوقهـم القانونيـة والتعامـل مع الجهات الخدميـة وفقاً ملا تقتضيـه مصالحهم وتوفر أبنيـة مخصصة لهم.

ϑ  املشـاركة يف اللجنـة الوزاريـة املشـكلة بشـأن إعـداد مـروع قانـون األحـوال الشـخصية وابـداء رأى املجلـس بشـأن

مسـودة مـروع القانـون.

قوانني جارى العمل عى دراســتها ●
ϑ  اسـتمرار العمـل عـىل ملـف التريعـات الألزمـة لحاميـة املـرأة مـن كافـة أشـكال العنـف ووحـدات حامية واسـتقبال

العنف. ضحايـا 

ϑ .مواصلـة مناقشـة تعديات قانون األحوال الشـخصية وخاصـة الجوانب اإلجرائية يف قضايا األحوال الشـخصية

ϑ  اسـتكامل العمـل واإلعـداد للمقرتحـات القانونيـة والتريعيـة إلزالـة العوائـق القانونيـة التـي تحـول دون مشـاركة

املـرأة يف القـوى العاملـة والتمكـن االقتصـادي:

Ϗ  .ًقـرارات وزيـر القوى العاملة بشـأن عمل املرأة يف بعـض املهن والصناعات والقطاعـات وعمل املرأة ليا

Ϗ  القواعـد والقـرارات التنفيذيـة الخاصـة بـاألوراق الثبوتية واالجـراءات الخاصة باسـتخراج جوازات السـفر والائحة

التنفيذيـة لقانـون األحـوال املدنية.

Ϗ .اقـرتاح سياسـيات ملخاطبـة التحرش والعنف يف أماكن العمل ومدونات السـلوك

Ϗ .اقـرتاح مزيـد من التعديات التريعيـة يف قوانن العمل

ϑ .العمـل عـىل إعـداد املقرتحـات التريعية لتوفر أوجه الحاميـة القانونية للمرأة مـن الجرائم االلكرتونية

ϑ .إعداد مقرتح بشـأن مـروع قانون اإلدارة املحلية

ϑ  مقـرتح إضافـة تعديـات عـىل قانـون الطفـل لحاميـة الفتيـات مـن خطـر الختـان ودراسـة الجوانـب األخـرى املتعلقـة

بحاميـة حقـوق املـرأة العاملة.
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ϑ  للحريـة السـالبة  العقوبـات  "اسـتبدال  والغارمـات  للغارمـن  البديلـة  العقوبـات  بشـأن  تريعيـة  مقرتحـات  إعـداد 

العامـة". بالخدمـة 

ϑ .اسـتكامل العمـل عـىل ملـف مروع قانـون منع زواج األطفال وتعزيز اجـراءات منع الزواج املبكـر والقرسي واملؤقت

ϑ  العاملـة يف للمـرأة  بالنسـبة  اإلعاقـة  الطفـل ذوي  إجـازات رعايـة  التريعـي بشـأن  املقـرتح  العمـل عـىل  اسـتكامل 

للعمـل.  املنظمـة  القوانـن 

ϑ .اسـتكامل العمـل عىل إعداد التعديـات التريعية لحامية عامـات الخدمة املنزلية

بناء قدارات العاملين باألمانة العامة للمجلس

دورات تدريبيـة لرفـع املهارات وبناء قدرات موظفـي األمانة العامة

ــتخدامه يف  ● ــق zoom الس ــة لتطبي ــات املختلف ــىل التقني ــس ع ــب باملجل ــإدارة التدري ــن ب ــن العامل ــدد )7( م ــب ع تدري

ــة.  ــدورات التدريبي ــد ال عق

مشــاركة مرشــح مــن املجلــس يف ورشــة عمــل مــع ممثــيل الــوزارات املرصيــة العاملــة مــع USAID حــول تدريــب عــىل  ●

كيفيــة اســتغال نظريــة التغيــر يف عقــد إســرتاتيجية عمــل للمنظمــة. 

مشــاركة عــدد )٢( مــن العاملــن بــإدارة التوثيــق واملعلومــات يف التدريــب الــذي نظمتــه وزارة االتصــاالت )أون اليــن(  ●

."introduction to cybersecurity" حــول

الحــاق )٣٠( موظــف مــن العاملــن مبختلــف اإلدارات باألمانــة العامــة للمجلــس باملنحــة املقدمــة مــن الحكومــة  ●

ــاء القــدرات يف مجــال إدمــاج النــوع االجتامعــي يف الخطــط والسياســيات، وكيفيــة إعــداد خطــط العمــل،  الكوريــة لبن

ــا.  ــف ضده ــة العن ــة ومناهض ــال الحامي ــيام يف مج ــرأة الس ــوض بامل ــة للنه ــة الكوري ــات الحكوم ــىل سياس ــرف ع والتع

ــة يف مجــال تطبيقــات الحاســب اآليل اســتفاد منهــا عــدد )٢٤( موظــف/ة مــن مكتــب  ● ــذ عــدد )٣( دورات تدريبي تنفي

شــكاوى املــرأة.

ــس  ● ــروع املجل ــوات ف ــن عض ــدد )٩( م ــا ع ــتفاد منه ــفافية اس ــة والش ــال النزاه ــة يف مج ــدد )١( دورة تدريبي ــذ ع تنفي

ــا. ــيخ، املني ــر الش ــوهاج، كف ــكندرية، س ــعيد، اإلس ــامعيلية، بورس ــات اإلس مبحافظ
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