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 اإلدارة العامة للمتابعة والتقییم

 

2018رقمي حبصاد أنشطة الس للعام  بيان  
 

 
ً
2030متكني املرأة  إسرتاتيجية روحملا طبقا  أعداد 

 
ً
 3,378,617  : حمور التمكني السياسيأوال

ي تثق�ف الناخبات بأهم�ة اإلدالء بصوتهن ل[طرق أبواب]  صوتك لم� بكرة حملة )1 (االنتخابات الرئاس�ة  االنتخايب
 . )2018مارس 

3,378,500 

 باألجهزة التنف�ذ�ة بالدولة:  �ادة فرص تو�ي المرأة للمناصب الق�اد�ةز  )2
 28  /ي للن�ع االجتما�ي طالبة أل طالب  . بجامعة القاهرةول دفعة من الماجست�ي الفيف
 35 نامج س�دات �قدن المستقبل فتاة ب  . والتأه�ل للق�ادة ومناصب صنع القرار  لإلرشاد �ب
 54  ف بالمجلس القو�ي للمرأةامهارات برامج تنم�ة مستف�د/ مستف�دة من  . لعاملني

117 

 
ً
 126,036 : حمور التمكني االقتصاديثانيا

 للمرأة  برنامج الشمول المالي )3
 ) 886تأه�ل رائدات ر�ف�ات( . 
  مقررة + عضوة من كل ف�ع]) [ 54لمقررات وعضوات الفروع (وتدر�ب مدر�ات تأه�ل . 
  58202فظات (البنك�ة بجميع المحا بالخدماتتوع�ة الس�دات( . 

59,142 

ة )4 وعات الصغ�ي ي تحسن مستوى الدخل للنساء بالمجتمعات المحل�ة ��ث ثقافة إقامة الم�ث
ها �ف  66,480 . ندوة) 492( وتأث�ي

 Social Hub . 30باستخدام تكنولوج�ا المعلومات   ر�ادة األعمال برنامج )5

ي القرى[برنامج أدها وأدود )6
  . ]�ق منتجاتهن�س�  وت�س�ي  تط��ر منتجات الس�دات �ف

  ي
اك الس�دات �ف ي الذي نظمه بنك األسكندر�ة  2018معرض خالل العام ) 11( ا�ش [من أهمهم معرض كرافيت

 . ضمن مبادرته إبداع من م�]
  مستف�دة من محافظات: جنوب سيناء ،  176دورات  ب�جما�ي  7تدر�ب لتط��ر المنتجات الحرف�ة (عدد

ة ، القاهرة ، أسيوط أسوان ف  . الوادي الجد�د)،  ، الج�ي

289 

 20  .)تدریبیة دورة 2( الیدویة الحرف بعض على اإلعاقة ذات  المرأة لتأھیل منتجة كوني مبادرة )7
 ]إ� ال�سوةإ� الحصاد [من البذرة  الزراعةمن  مبادرة القطن الم�ي )8

  ي ي القطن بمحافظيت  . ة ومزارعة)رائدة ر�ف� 45( دم�اط – كفرالشيخ   تدر�ب رائدات ر�ف�ات وعامالت جيف
 خالص تدر�ب مصممات أز�اء م��ات ع� �د مصصمة إ�طال�ة لتصمم منتجات من القطن الم�ي ال

 . مشاركة) 30للتصدير (

75 

 
ً
 2,375,315 حمور التمكني االجتماعي :ثالثا

  شهادات أمان )9
�
 للمرأة المع�لة وال مجانا

�
 بالمحافظات  س�دات األ��� احت�اجا

 . جن�ه ل�ل شهادة] 10000ادات بق�مة السحب ع� الشهحاالت فازت ب 9[        
50,000 

 62,428 . ]،  توثيق عقود زواج وسواقط ق�د غ�ي القادرات لبطاقات الرقم القو�ي [األوراق الثبوت�ة استخراج  )10
ي  )11

اك �ف  1,744,346 مليون صحة 100مبادرة  اإلش�ت

 46,573 قافلة) 83(قوافل طب�ة )12
 ةتع��ز الصحة اإلنجاب�برنامج  )13

 343  ي مجال الصحة العامة واإلنجاب�ة �ةتوعندوة
 ) مستف�دة. 66205(�ف

  ي
 . )112(برنامج تدر�ب مدر�ات حول صحة المرأة  بالتعاون مع برنامج األغذ�ة العال�ي و�نك التنم�ة األلمايف

66,317 

  للمرأة ذات اإلعاقة:  الخدماتتع��ز  )14
 55ذوي اإلعاقة حول ك�ف�ة التعامل معهم ( معسكر أنا وماما لتوع�ة األمهات وأبناءهم من إقامة( . 
 ) ي لمجموعة من ذات اإلعاقة الب��ة ع� مشغوالت �دو�ة وح�ي

  . )20تدر�ب حر�ف
  ي المجاالت الس�اس�ة واالجتماع�ة األخرى (ص�ي

ە) توع�ة �ف ي التعل�م وغ�ي
 . ، إدماج �ف

35,200 
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ي  تع��ز  )15
 الئق)(السكن ال األح�اء السكن�ة الجد�دةالخدمات للمرأة �ف

  ي توع�ة وتثق�ف مختلف الفئات العم��ة من  مستف�دة / مستف�د 4230 األح�اء السكن�ة الجد�دة  قاطيف
  . غ�ط العنب] 650األسمرات :  2674أسوان :  906[
  ي (مال�س) 40إلحاق  . س�دة ب�ي األسمرات بمركز التدر�ب المهيف
  لبةطالب / طا 60مال�س جاهزة) لعدد  قسممزدوج ( فصل تعل�مإ�شاء . 

4,330 

ي  راهبة وخادمة 62واعظة :  53[الواعظات الدين�ات العمل مع )16
من ال�نا�س الم��ة الثالث] لمساندة المجلس �ف

 . ورش عمل) 3( .. ��ش رسائله التوع��ة المختلفة للنساء بالمجتمعات المحل�ة
115 

 لنب�ق  )17
�
 : مبادرة معا

�
وجون حديثا ف ف ع�ي الزواج والم�ت  . للمقلبني

  ي أر�ــ تنف�ذ
ة / اإلسماع�ل�ة / األسكندر�ة)�ف ف  . ع محافظات (القاهرة / الج�ي

  ف +   320فرد ( 420استفاد منها إجما�ي  من الجنسني
�
ف حديثا وجني ف ف ع� الزواج والم�ت من  100من المقبلني

 . أطفالهم)

420 

ض المرأة  )18 ي قضا�ا تمكني
وع ادماج الرجال �ض ة مع الشباب والرجال ع� مستوى المحاتوع�ة [  م�ث  24,888 . فظات]مبا�ش

،  بمختلف المجاالت االجتماع�ة األخرى (ترش�د استهالك وتثق�ف النساء بالمجتمعات المحل�ةمجتمع�ة  توع�ة )19
 ). ، األوراق الثبوت�ة وأهميتها تتعل�م الفت�ا

128,273 

ي المحل�ات  )20
 مساعدات وخدمات اجتماع�ة للمرأة �ض

 بالس�دات األ��� ل[مبادرة بالهنا والشفا
�
 . (24,835)المحافظات]حت�اجا

 . (187,105)للس�دات غ�ي القادراتتوز�ــــع االحت�اجات األساس�ة 

211,940 

طة: لدعم أ شجرة الشه�د  مبادرة )21 ي العاصمة اإلدار�ة باسم زرع شجر  � شهداء الوطن من الج�ش وال�ش
 100 . الشهداء �ف

 . حول مختلف قضا�ا المرأة تقد�م خدمات البحث واالطالع )22
 )180 بالمجلس المتخصصةددات ع� المكتبة ) من الم�ت .  
 )205 ات�ج�ة الوطن�ة ) من طلبة وطالبات الجامعات الم��ة المختلفة تم تع��فهم بجهود المجلس واإلس�ت

  . 2030للنهوض بالمرأة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

385 

: حمور احلماية 
ً
 131,534 رابعا

 268 . ن�ابات األ�ةمعاونات عات مراجبناء قدرات برنامج  )23

  : مكتب شكاوي المرأة )24
 (7,550)ومشورات قانون�ة شكاوى استقبال . 
 ي للمرأة

 . )60,199توع�ة نفذها مكتب الشكاوى والفروع] (ندوات [رفع الو�ي القانويض
 ي مجال التعامل مع المعنفات وتل�ت الشكاوى والت محامو مكتب شكاوى تأه�ل

ف به �ف عرف ع� المرأة واإلدار�ني
ف مناهضة العنف ضد المرأة  . )189( قوانني

67,938 

  دعم وحدات مناهضة العنف بالجامعات:  )25
 ) ي للطلبة والطالبات بالتعاون مع وحدة جامعة القاهرة  . مشاركة / مشارك) 33معسكر تدر�يب
 ف [ تأه�ل ممث�ي وحدات مناهضة العنف بالجامعات الم��ة الحكوم�ة ف القانو اإلدار�ني ف بعدد والمسئولني نني

ف عن جامعات  18  . مشاركة / مشارك) 85جاري إ�شاء وحدات بها]  ( أخرىوحدة ، وممثلني

118 

ي حملة   )26
 2018يوم أ�شطة لمناهضة العنف ضد المرأة للعام  16لـ : كويض
 12960 نه وفروعه بالمحافظات (استفاد منها فعال�ات نفذها المجلس ولجا( . 
 س�دة ورجل.  30000تدر�ب مساهمة منتدى المنظمات غ�ي الحكوم�ة ب 

42,960 

ي شارك بها منتدى : 18حملة مش قبل )27
 . لرفع الو�ي حول خطورة زواج القا�ات منظمات المجتمع المديف

  

20,000 
28( " ي الحفاظ عل�ه : ندوة "األمن القو�ي

 250 . ودور المرأة �ف
 6,011,502 2018إجما�ي 

ي الفاعل�ــات 
ي والــدو�ي  وورش عمــل وموائــد مســتديرة] [نــدوات ومــؤتمراتومــن خــالل مشــاركة المجلــس �ض

ي واألفــ���ق ي والعــريب
عقــد عــ� المســتوى الــوطىض

ُ
ي ت

الــىق
ات ذات الصلة ب ي مختلف المجاالت لمناقشة القضا�ا وتبادل الخ�ب

ض المرأة �ض  . مشارك / مشاركة )2008(، تم التواصل مع عدد  والتوع�ة والتثق�فتمكني
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 غیر ع عبر قنوات االتصال التواصل مع المجتم
 المباشر

 

مليون  100(بلغ عدد مرات مشاهدة احلملة التاء املربوطة # سر قوتك: محلة  )1
 .)دون املشاهدات التلفزيونية ألف 900و

 .مليون) 10(بلغ عدد مرات مشاهدة احلملة ألين رجل محلة  )2

  .)ألف 300مليون و 47( بلغ عدد املستفيداتأغنية نور  )3

يف جمال للتوعية  مبرتو األنفاق" "حياتك حمطات متخليش حمطة توقفكمحلة )4
 مستخدمي . [يصل عدد.يف سوق العملومشاركتها احلماية والصحة اإلجنابية 

 .مليون راكب يومياً  2حوايل املرتو

تتضمن  "متخليش حمطة توقفك"تزامنا مع محلة إعالنية يف اإلذاعة املصرية محلة  )5
حملية  ) حمطة13يزة لعدد (مت إذاعتها يف األوقات املتمتنويهات ومواقف درامية ، 

 ].مرة650إبمجايل تكرار [وإقليمية

  .حملاربة التحرش ابملواصالت العامة مبصر فيلم قصري )6
نتج : للتربع لصاحل مؤسسة هبية لالكتشاف املبكر وعالج سرطان الثديمبادرة  )7

 .اجمللس القومي للمرأة ابسمأتسيس وجتهيز غرفة كبرية عنها 

 .يف اجملتمع املصري) وإسهاماهتنالذاتية  ، مت نشر سريهتن شخصية نسائية 116( �جحةتسليط الضوء على مناذج  )8

 .1,038,814وصل إىلمتابعي صفحة اجمللس على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك:  )9

 خمتلف قضا� املرأة. يتناول) مطبوع جديد 13(:2018إصدارات ومطبوعات خالل العام   )10

حلقة منفصلة أُذيعت على الرب�مج  30[ حول املشاكل االجتماعية اليت تواجه املرأة املصريةناولت موضوعات ت "أشواك احلرير"مسلسل إذاعي  )11
 ].2018ل رمضان ااإلقليمية طو العام والقنوات 

 حلقة مت إذاعتها ابلرب�مج العام ملواجهة كافة أشكال وأنواع العنف ضد املرأة]. 30["حكاية وراء كل ابب" بر�مج إذاعي  )12

 تسجيلية قصريةأفالم  نتاجإ )13

 
 

معاناة المرأة المصریة 
 األحوال في قانون 

 الشخصیة

یة لعمل أفالم وثائق
النائبات تحت قبة 

 نائبة) 60البرلمان (

 عالمات ومخترعات
 فیلم) 15(
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غرفة عملیات متابعة  مریم والشمس وثیقة آمان معاً في خدمة الوطن 

 اإلنتخابات

  أتكلمأنا قررت  
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  2030 المصریةاالستراتیجیة الوطنیة للنھوض بالمرأة متابعة  

 : مرصد المرأة المصریة

 لتلكاملستهدفات  ُقدرتو ، 2030 سرتاتيجية متكني املرأة املصريةإتابعة ) مؤشر وهي مؤشرات م35( توي على، حي2018يف مارس  مت إطالقه 
 مت التايل من خالل املرصد: 2018وخالل العام  ..2030و 2025، 2020ام املؤشرات لألعو 

I. ) خمتلف قضا� املرأة  حول) أوراق 4إصدار
نظرة ) 2. (الزواج والطالق يف مصر) 1: (وهي

على حالة املرأة املصرية من واقع تعداد السكان 
حتسن ترتيب  سرعةكيفية )  3. (2017لعام 

التوافق ) 4. (مصر يف مؤشر النوع االجتماعي
 .على قوانني األحوال الشخصية يف مصر وتونس

II. ) لتجسري فجوة البيا�ت القائمة) مسوح 4إعداد.. 
ويل املرأة املناصب ت/  املشاركة االقتصادية للمرأة[موضوعاهتا: 

 ].حالة املرأة الريفية/صحة املرأة املصرية/  القيادية

III. تخدام على كيفية اس تدريب العاملني مبؤسسات الدولة
 متدربة / متدرب) 75() ورشة عمل 2إقامة ( املرصد:

 

 

 2030لمرأة المؤسسي لمتابعة محور الحمایة بإستراتیجیة النھوض با اإلطاردعم 

وحدة على  18ليصل إمجايل عدد الوحدات  2018) وحدة ملناهضة العنف ضد الفتيات ابجلامعات خالل العام 6إنشاء ( •
 مستوى اجلامعات املصرية احلكومية.  

 إعداد دليل تدرييب حول اللوائح املالية واإلجراءات اإلدارية لوحدات مناهضة العنف ضد املرأة ابجلامعات. •
 .ل تدرييب حول النوع االجتماعي والتنمية املستدامةعداد دليإ •
املنيا] لتكوين فريق عمل يعمل على متابعة وتفعيل حمور  –دمياط  –) لقاءات تشاورية مبحافظات [اإلمساعيلية 3عقد ( •

 على املستوى احمللي.   2030احلماية إبسرتاتيجية النهوض ابملرأة 

 
 

فتح أو تحم�ل 
الملفات   

مرات الدخول 
ع� الصفح 

المختلفة  

عدد ال��ارات 
 للمرصد

ي 
مقالة �ف

الصحف 
ومواقع األخبار 

نت  ع� اإلن�ت

رد ع� 
ي 

األسئلة اليت
أطلقها 

المرصد من 
خالل  … 

Series1 80,000 110,000 4,000 100 50,000
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40,000
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100,000
120,000

 المرصد على العام الجمھور تفاعل
2018  للعام
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   2030المحور التشریعي [محور تقاطعي مع المحاور األربع إلستراتیجیة النھوض بالمرأة[ 

بعدة أنشطة متثلت يف عقد اجتماعات وجلسات استماع وورش عمل وإعداد مشروعات قوانني وإبداء الرأي على املوضوعات قام اجمللس 
 القانونية ومشاريع القوانني الواردة للمجلس. 

I. صدرت: القوانني اليت 

 ميقانون تنظيم اجمللس القو  صدارإب 30مبوجب قانون رقم  2018بريل أ 23 يفصدر قانون تنظيم اجمللس القومى للمرأة:  .1
 .2000لسنة  90حل حمل قرار رئيس اجلمهورية رقم  والذيللمرأة 

II. مت إعدادها: قوانني مشروعات 

 جملس الوزراء. إىل إرسالهمت  محاية املرأة من العنفمشروع قانون" .1
 .جملس الوزراء إىل إرسالهمت  للمرأة القوميمشروع قانون األسرة املقدم من اجمللس  .2
 .�ئبات جملس النوابمت إرساله إىل جملس الوزراء و  مشروع قانون بشأن مكافحة زواج القاصرات .3
 إىل جملس الوزراء. إرسالهمت و�ت وأعمال املأذونني املقدم من احلكومة: مشروع قانون إنشاء وتنظيم املأذ .4
وقد وافقت وزارة التضامن االجتماعي وقطاع األحوال املدنية بوزارة الداخلية على مقرتح  شكالية تغيري أمساء القصرإمقرتح بشأن  .5

 .التعديل

III. ةاملختص للجهاتمت إبداء املقرتحات والرأي عليها يت ال القوانني: 

 .ذوي اإلعاقة الالئحة التنفيذية لقانون حقوق األشخاص مشروع .1
 .مشروع قانون منع زواج األطفال .2
 الربملان].  �ئبات إحدى من مقدم[ والغارمني الغارمات قانون مشروع .3
 حد النواب].أ[مقدم من مشروع قانون " صندوق متويل زواج الشباب" .4
 أحد النواب].مقدم من [مشروع  قانون تنظيم األسرة  .5
 ." سرهمأو  واألمنية اإلرهابية العمليات ومصايب يومفقود ضحا� تكرمي صندوق إبنشاء اخلاص القانون تعديل دراسة .6
 مشروع قانون الز�دة السكانية.إبداء التعليقات على  .7

IV. دراستها على العمل جارى قوانني: 

 .مشروع قانون اخلدمة املنزلية .1
 .عمال احملظور على املرأة العمل هباى العاملة اخلاصة ابألت وزير القو قرار دارسة ومراجعة  .2
 .القضائية اهليئات يف املرأة تعيني قانون مشروع .3
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 اإلدارة العامة للمتابعة والتقییم

 

 2018لس خالل عام المرأة ذات اإلعاقة نشاط المج 

وختتص بدراسة وتقييم السياسات العامة واخلاصة  ..أعضاء) 10للمرأة ذات اإلعاقة، تضم (دائمة  اجمللس جلنة استحدث 2016منذ العام 
 ت. على مستوى احملافظا و) عض23تضم فروع اجمللس (كما ،والتوصيات هبذا الشأن االقرتاحاتوتقدمي ، وأتثريها على املرأة ذات اإلعاقة

تجارب واخلربات ومتثل اللجنة املرأة ذات اإلعاقة يف احملافل احمللية واإلقليمية والدولية اليت تُعقد ملناقشة القضا� ذات الصلة، واالستفادة من ال
 يف جمال اإلاتحة ومتكني املرأة ذات اإلعاقة.الدولية 

افة أنشطته وبراجمه الرامية إىل النهوض ابملرأة املصرية بكافة حماور إسرتاتيجية املرأة هتم اجمللس بدمج املرأة ذات اإلعاقة يف كاو 
 مرأة وطفل من ذوي اإلعاقة).ا 35200، حيث بلغ عدد املستفيدات منها (2030

  2018العام سامهت اللجنة هبا خالل نشطة اليت األاحملافل اإلقليمية والدولية و  ومن أهم

لتطبيق نظام اإلاتحة  ، الدقهلية] سوهاج، بين سويف مبحافظات[صديقة لألشخاص ذوي اإلعاقة إطالق مبادرة حمافظة  )1
 ت اخلدمية داخل املدن لألشخاص ذوي اإلعاقة. للمنشأ

 .إبرام بروتوكول تعاون مع اجمللس القومي لإلعاقة )2
اليدويـة وتنظـيم معـرض للمنتجـات،  لتـدريب وأتهيـل فتيـات مـن إعاقـات خمتلفـة علـى بعـض احلـرف"كوين منتجـة" إطالق مبادرة  )3

 للتأهيـل احلـريف علـى املشـغوالت اليدويـة ) دورة تدريبيـة2: عـدد ( 2018ومن أهم الفعاليـات الـيت إنبثقـت مـن املبـادرة خـالل العـام 
عـرض منتجـاهتن مـن ذات اإلعاقـة البصـرية جبمعيـة النـور واألمـل، ومت ) متدربـة 20(ملنتجات احللي والتطريز والكورشيه، اسـتفادت منهـا 

 مبعرض أقيم مبقر اجمللس.
 .معسكر أ� وماما ملساعدة األمهات على التعامل مع أطفاهلم )4
 تنظيم ندوة يف يوم اليتميم ابلتعاون مع حمافظة الدقهلية حتت عنوان "األم البديلة ضرورة ال رفاهية" . )5
) لقاءات 1(يفية التعامل معها، من بني أنشطتها: تنظيم محالت توعية لرفع الوعي اجملتمعي بقضا� املرأة ذات اإلعاقة وك )6

شكاوى مكتب ) لقاء توعية حملامي 2ببعض الوزارات املتخلفة منها ممثلي وحدات تكافؤ الفرص بوزارة املالية. (استهدفت العاملني 
 املرأة. 

 .إصدار مطوية قل والتقل )7
إنطلق من حديقة الطفل ، حتت شعار "حنن قادرات" ختلفةاملللنساء والفتيات من ذات اإلعاقات ) 250لعدد ( ماراثون للمشي )8

 إىل مقر اجمللس مبدينة نصر.
ملؤمتر الدول األطراف ىف  11الدورة ) 2. (CSWللجنة وضعية املرأة  62) الدورة رقم 1(متثيل املرأة ذات اإلعاقة يف فعاليات:  )9

 الذي ُعقدتماع رفيع املستوى للقيادات النسائية ابالحتاد االفريقى االج) 3. (بنيويوركاالتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوى اإلعاقة 
 .ابأابديس أباالحتاد 
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 بالمجلس  الغیر حكومیة المنظمات منتدى 
 

) 16( هإطالقــجتماعــات املنتــدى منــذ بدايــة اجتماعــات ليصــل إمجــايل عــدد ا) 6( 2018، عقــد خــالل العــام  ) منظمــة50يضــم املنتــدى (
، 2030مناقشـة القضـا� ذات الصـلة ووضـع خطـط مشـرتكة يف إطـار إسـرتاتيجية النهـوض ابملـرأة  تـويلم إجنـازات املنتـدى ومـن أهـ. .جتماعاً ا

سبل التعاون إلدمـاج و  املايل، مناهضة العنف ضد املرأة لتطويره ، دور اجلمعيات يف نشر ثقافة الشمول همهها: التعليم واألساليب الفعالأومن 
 املرأة.  الرجال يف قضا� متكني

 2018ومن أهم إجنارات املنتدى خالل العام 

 ٢٠" ملناهضة زواج القاصرات واملطالبة بسن تشـريع جيرمـه [اسـتفاد منهـا 18شاركة جمموعة من املنظمات يف "محلة مش قبل م  )1
 .ألف فرد]

 .املسامهة يف تدريب شباب يف "محلة ألين رجل" إلشراك الرجال يف قضا� متكني املرأة  )2
مـن نـدوات وورش عمـل ة متنوعـ ةنشـطأبعمـل  املـرأه العنـف ضـد ةيـوم ملناهضـ ١٦ ـمحلـه الـيف  ىعضاء املنتدأاجلمعيات  شاركت )3

 .لف مستهدفني منهاأ ٣٠ما يقرب من إىل وتدريبات وصلت هبا 
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 دولیاً عربیاً وإفریقیاً ووالتنسیق / التشبیك محلیاً و تواصل المجلس 
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الدوليالعربي / األفریقي /  لس على المستوىالتي شارك بھا المج الفعالیاتمن أھم   
2018خالل العام   

:على المستوى الدولي  
 .CSWلجنة وضعیة المرأة ل 62فعالیات الدورة  •
 .المؤتمر السنوي الرابع للمنتدى االقتصادي النسائي •
 ستوكھولم السویدي.مؤتمر  •
 البرتغال). –المرأة (لشبونة  المؤتمر الرابع رفیع المستوى لإلتحاد من أجل المتوسط لتعزیز تمكین •
 (نظمتھ جامعة بیل بالوالیات المتحدة األمریكیة).ستراتیجي للتأثیر اإل القیادةمنتدى  •
 .(نظمھا المجلس العالمي للسالم والتسامح بمالطا) الجلسة االفتتاحیة للبرلمان الدولي للتسامح والسالم. •
 .)دة للمساواة بین الجنسین وتمكین المرأةنظمتھ ھیئة األمم المتحاإلقلیمي للتعلم (االجتماع  •
 .)نظمتھ ھیئة األمم المتحدة للمساواة بین الجنسین وتمكین المرأة (الرابع للمدن اآلمنة واألماكن العامة.العالمي المنتدى  •
 .)ستضافتھا محافظة الجیزةإ(الجلسة العامة التاسعة لجمعیة األورومتوسطي   •
 .)نظمھا صندوق األمم المتحدة للسكان باسطنبول(خدمات األساسیة للفتیات والنساء الالتي یتعرضن للعنف ورشة العمل الدولیة حول حزمة ال •
 لمؤتمر الدول األطراف في اإلتفاقیة الدولیة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 11المشاركة في الدورة  •

:األفریقي المستوىعلى   
  ).الدول األفریقیةمقترحات ُعقد بأدیس أبابا لمناقشة (للجنة وضعیة المرأة  62االجتماع التحضیري للدورة  •
 .االجتماع الثاني عشر للجنة الفنیة لمسائل النوع / الكومیسا •
 نظمتھ شبكة القیادات النسائیة األفریقیة بمقر االتحاد بأدیس أبابا].المنتدى الثاني رفیع المستوى لسیدات الرائدات نحو تحویل أفریقیا [ •
 تماع رفیع المستوى للقیادات النسائیة باإلتحاد األفریقي بأدیس أبابا.المشاركة في االج •

:على المستوى العربي  
 .االجتماع السادس عشر للمجلس التنفیذي لمنظمة المرأة العربیة •
 .للجنة المرأة العربیة 37أعمال الدورة  •
 ء في منظمة التعاون االسالمي.الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري حول دور المرأة في التنمیة في الدول األعضا •
تھدف إلى دعم وتقویة تمثیل النساء في مناصب  المرأة إلى ھیئات الحكامة في المغرب والمشرق ولوجالعمل اإلقلیمیة الخاصة "بتعزیز  تيورش •

 ."المسؤولیة في الوظیفة العمومیة
الخامس من  إلعداد التقاریر الوطنیة ومؤشرات قیاس الھدف سكوا)اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلمھا تظنورش عمل ) 4عدد ( •

 أھداف التنمیة المستدامة.
لمناقشة المشاركة السیاسیة بالمغرب   منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة اإلقلیمي نظمتھ. (مؤتمر " القیادة النسائیة والمشاركة السیاسیة للمرأة"  •

 .)ميلیالمستوى المحلي واإلق علىللمرأة 
 ."تمكین المرأة من أجل التنمیة الصناعیة الشاملة والمستدامة فى منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیاو"النھوض ورشة عمل حول  •
 .زل بالقاھرةیا التابع إلتفاقیة بالمنتدى اإلقلیمى العربى الذى نظمھ المركز اإلقلیمى للتدریب ونقل التكنولوجا •
 .)العربیةجامعھ الدول  نظمتھ(یقي في ظل التنمیة المستدامة" مؤتمر "االستثمار العربي األفر •
 .)نظمتھا جامعة الدول العربیة(" التصدى للعنف ضد المرأة في المنطقة العربیة "  حولورشة عمل إقلیمیة  •
 .جلسات استشاریة بمجلس النواب المغربي حول "سیاسات التحرش ومناھضة التمییز" •
كل من مجلس النواب ھ نظم، ت الشرق األوسط وشمال أفریقیا"یالتنمیة المستدامھ والمساواة بین الجنسین لبرلمانحول" أھداف االلقاء اإلقلیمي  •

 .دولي ، وُعقد بمحافظة األسكندریةالمصري، واإلتحاد البرلماني العربي واإلتحاد البرلماني ال
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 2018 إصدارات ومطبوعات المجلس  
 
  .3،  2،  1كتالوج املرأة املصرية  •
  .2017حصاد عام كتاب  •
 .مطوية وحدات تكافؤ الفرص ابلوزارات واحملافظات •

 .� املرأة يف  اإلعالمكتيب الكود اإلعالمي لتناول قضا •
 .2018كتيب احتفالية املرأة املصرية  •
 .كتيب ألين أب •
 .كتيب حصاد اإلسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية •
 .كتيب جهود اجمللس القومي للمرأة يف حي األمسرات •
 .التدرييب النوعي: (إدماج منظور النوع االجتماعي يف مجيع القطاعات) الدليل •
 .املرأة واإلبداعمنتدى  كتاب •
 كتيب قل وال تقل حول املفاهيم واملصطلحات الصحيحة لإلعاقة. •

 
 

 
 

 

 

http://ncw.gov.eg/team/%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%b9%d8%a7%d9%85-2017/
http://ncw.gov.eg/team/%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%b9%d8%a7%d9%85-2017/�
http://ncw.gov.eg/team/%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%a4-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%b5-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/�

