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 2017 عاماجمللس القومى للمراة  حصاد
 "أهم االجنازات"

   املستفيدات من فعاليات وأنشطة اجمللس خالل
مستفيدة/  و سبعون الف جنيه   مليون2: 2017
 مستفيد .

 مستفيدة 283224 ، لعدد الفروع ةأنشط 
  اجتماع ،  117قامت جلان اجمللس الدائمة بعقد

 فاعلية ونشاط  52
 1,102,431 عدد مستهدفات طرق األبواب 

 .حمافظة 27ابل قرية 991مستفيدة ب عدد 
  عدد بطاقه  اتإصدار بطاقات ابجملان لغري القادر

 ىف حمافظات مصر.448,562
  حاله جبنوب  2264توثيق عقود الزواج القبلي لعدد

 .سيناء
  اجلهات اليت قامت ابلرد على اجمللس بشان أنشطتهم

 وزارة و جامعه و هيئات خمتلفه. 46يف عام املرأة 
  اجلهات اليت قامت ابلرد على اجمللس بشان

 وزارة 40اسرتاتيجية املرأة املصرية 

  إمجايل عدد مشاهدات أنشطة اجمللس القومى للمرأة على وسائل التواصل
 .الف وصول 400ومليون  73ل االجتماعي 

 الف 670 على الفيسبوك عدد متابعي صفحة اجمللس 
  مشاهد الف 600و  مليون 58عدد مرات متابعة محلة التاء املربوطه 
  مشاهد الف 400و  مليون  37عدد مرات متابعة أغنية نور 
  الف مشاهدة 400عدد مرات متابعة محلة ملهمات مصرايت 
  مليون  3فيلم مرمي والشمس : عدد املشاهدات 
  مشاهده الف  800مليون 6محلة الىن رجل 
  الف وصول 500مليون و 10حققتفيديو  29رائدات االعمال 

 300رساله )فيديو( حواىل مليون و 11أفالم رسائل املرأة الريفية عدد ،
 الف وصول

  الف وصول 150شغل ستات 
  الف وصول 370فيلم رساله مصرية 
  الف وصول 500ومليون  10فيديو  29رائدات االعمال 

 

 
 أليات عمل اجمللس

28 
 أعضاء جمللس 

255 
 أعضاءاللجان 

553  
 فرع 27أعضاء 

188  
 متعاونه أهلية مجعية
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 و أغلب دول العامل مجهورية مصر العربيهبتاريخ ألول مرة وذلك  2017يف مارس عاما للمرأة املصرية  2017أعلن السيد رئيس اجلمهورية عام  
حلكومة وكافة أجهزة الدولة واجمللس القومى للمرأة ابعتبار إسرتاتيجية اسيادته ، و كلف 2030سيادته اإلسرتاتيجية الوطنية للمرأة املصرية وتبين ،

 هى وثيقة العمل لألعوام القادمة لتفعيل اخلطط والربامج واملشروعات املتضمنة فـى هذه اإلسرتاتيجية.  2030متكني املرأة 
عام املرأة، خاصة أن مصر هى أول  2017ئة األمم املتحدة، بدور الرئيس عبد الفتاح السيسى ىف دعم املرأة املصرية، وإعالنه عام أشادت هيوقد 

 .2030دولة على مستوى العامل تصدر اسرتاتيجية للمرأة 
هذا لوضع اإلسرتاتيجيات اخلاصة هبا للنهوض ابملرأة،  كما أن األمم املتحدة تبنت إطار اإلسرتاتيجية، كدليل اسرتشادى تستفيد منه كافة دول العامل

كافة   اإلسرتاتيجية الوطنية املصرية هى أساس لوضع اخلطط والربامج من كافة املؤسسات احلكومية وغري احلكومية لدعم ومتكني مشاركة املرأة ىفوتُعد 
 صرية كما نص عليه دستور البالد والذى ضمن للمرأة حقوق غري مسبوقة.اجملاالت، وترسيخ مبدأ املساواة وتوفري سبل احلماية واألمان للمرأة امل

 تضمنت االسرتاتيجية أربع حماور اساسية:و 

ومت تضمني حموري , احلماية–حمور التمكني االجتماعي -حمور التمكني االقتصادي -حمور التمكني السياسي وتعزيز الدور القيادي للمرأة  -
 قطاعية يف مجيع احملاورالتشريعات والثقافة بصورة 

 

 :2017فيما يلي أهم و أبرز أنشطة و جهود اجمللس القومى للمرأة خالل عام  
 إبداء الرأي و إقرتاح التشريعات  رفع الوعي احلقوقي/ القانوين: .1

إعتبار هى وثيقة العمل لالعوام القادمة وماتضمنته من  2030إعتبار إسرتاجتية متكني املرأة عاما املرأة املصرية و  2017عام  مبناسبة اعالن
إستنادًا للمادة ا القانونية كاملة ودون إبطاء، و من أهم متطلبات حتقيق االسرتاجتية وخاصة مساندة املرأة يف احلصول على حقوقهالتدخالت التشريعية 

 ابلدستور: 11
  2017أة الىت أقرهتا احلكومه والربملان ىف املواد الداعمه للمر 

هل دور اجمللس مقتصر على الدعم (2016)بشكل عام (  )اجمللس دعم ورحب ابلقانون كما إنه صدر ىف عام  تغليظ عقوبة ختان اإلانث
 والرتحيب فقط 

اإلانث حيث مت  خبتان اخلاصة العقوابت قانون أحكام بعض بتعديل 2016سبتمرب  26 بتاريخ 2016 لسنة 78 رقم مت إصدار القانون -
مكرر من قانون العقوابت  بتغليظ مدة عقوبة  إجراء اخلتان ومع عدم االخالل ابى عقوبة اشد و إضافة مادة  242تعديل نص املادة 

ستدمية أو أفضى مكرر "أ" إبدخال عقوبة على من طلب ختان االانث و تشديد العقوبة ىف كل االحوال إذا ترتب الفعل للعاهة م 242
 .إىل املوت

 :جترمي حرمان االنثى من املرياث

 العنف"  من املرأة "محاية قانون مشروع املرياث" كاحد صور العنف ضد املرأة  ىف  من احلرمان اجمللس القومى للمرأة  على إدراج " حرص
  الورثة أحد تسليم إىل جملس الوزراء مقرتح جترمي منع 2015واتصاال بذلك قدم اجمللس ىف يونيو  2014  عام منذ اجمللس من املعد
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 املرياث. ىف حقه" أنثى أو ذكر"
 ىف  وذلك  بشأن املواريث 1943لسنة  77القانون رقم  احلكومة  بتعديل من املقدم القانون مشروع على وافق جملس النواب هنائًيا

واحلجب تجرمي االمتناع العمدى عن تسليم املرياث الحد الورثة " ب49"وان "العقوابت"، يتضمن مادة جديدة برقم ضافة ابب ساسع بعنإب
للذلك وقد أبدى وأرسل اجمللس القومى للمرأة مالحظاته بشأن املادة املقرتحة والىت تتلخص عن تسليم السندات املؤيدة  االمتناعأو 

 النص و اإلعاقة ذوى من أو االهلية عدميى أو انقصى من أو النساء من عليهم اجملىن كون حالة ىف خاصة بصفة العقوبة أبمهية تشديد
 وأتكيد لتسهيل ضماان التوثيق أو احملكمة أمام إثباته مثل ابلتصاحل تتعلق ضماانت توفري عن فضال اجلرمية هبذه خاصة تقادم مدة على

 .الشأن هذا ىف حقوقها على املرأة حصول

 :اجمللس القومى للمرأة وإنشاءقانون تنظيم 

 214وذلك عمال مبادة رقم  2000لسنة  90ليحل حمل قرار إنشاء اجمللس رقم وافقت احلكومة على إصدار قانون تنظيم اجمللس القومي للمرأة 
 من الدستور والىت نصت على حتديد القانون للمجالس القومية ومنها اجمللس القومى للمرأة .

 وأهم ماقدمه مشروع قانون إنشاء اجمللس : 

 مهامه ممارسة يف واإلداري واملايل الفين ،واالستقالل االعتبارية إعتبار اجمللس, جملس مستقل يتبع رئيس اجلمهورية ويتمتع  ابلشخصية 
 وأنشطته واختصاصاته

  ضوء االتفاقيات ويف ، الدستور مبقتضى أحكامحدد مشروع القانون اهلدف العام للمجلس من محاية وتعزيز حقوق وحرايت املرأة 
 وعدم الفرص وتكافؤ املساواة قيم وترسيخ,ممارستها  ضمان يف ،واإلسهام هبا الوعي ونشر مصر عليها تصدق اليت الدولية واملواثيق
 التمييز.

 يئات املعنيةتشكيل اجمللس من الشخصيات العامة ذوى االهتمام بشئون املرأة بناء على ترشيح من اجلهات واهل 
 إختصاصات رئيس اجمللس واالمني العام واالمانة الفنية وعمل فروعه ومراكزه ومكاتبه النوعية ىف احملافظات 
 االهداف الىت يسعى اجمللس لتحقيقها والىت تتعلق بكافة شئون املرأة  
 إعداد مشروعات قوانني/ مواد: 

 ”محاية املرأة من كافة أشكال العنف ”مشروع قانون 

إبعداد مشروع قانون حلماية املرأة من كافة  2013بناء على تكليف من جملس الوزراء  ىف عام  املناسب القانوين اإلطار توفري على اجمللس حرص
 الشأن: هذا يف متكامل قانون إقرار أمهية أتتى أشكال العتف و

  التجرمي نطاق يف تدخل الو  املرأة متس اليت واملمارسات االفعال ومواجهة اجلديدة التطورات لراعاة -
 متعددة  جوانبالىت التشمل اجلانب املادى فقط  إمنا   تعريفاته وتوسيع املرأة ضد العنف مفاهيم وحتديد -
  العام الردع من كنوع اجلرائم لبعض العقوابت تغليظ -
احملافظة على  العنف ومحاية الشهود و لضحااي التاهيل و املساعدات وتقدمي العنف من املراة محاية ىف املدىن اجملتمع و الدولة دور إبراز -

 االدلة و إجياد الوسائل الطبية للمعاجلة االعراض النفسية والبدنية للضحية.
  صوره بكافة العنف من املرأة محاية ثقافة نشر -
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 “تعديالت قوانني األحوال الشخصية”مشروع قانون 

 ة متكامل , تشكلت جلنة قوانني االحوال الشخصية والىت تنوعت أنشطتها وجلاهنا كالتاىل:تبىن اجمللس القومى للمرأة مهمة إعداد مشروع قانون أسر 

 جلنة صياغة تعديالت قوانني االحوال الشخصية بعضوية قضاة من حماكم االسرة ومستشارين النيابة العامة. -

 واملعنية بقوانني االسرةجلنة إعداد قوانني االحوال الشخصية بعضوية ممثلى اجلهات واهليئات احلكومية  -

حوال وقد أوشكت اللجنة على اخلروج بشروع القانون املوحد لالسرة خالل عام املرأة املصرية والذى حيرص على معاجلة كافة إشكاليات قوانني اال
 الشخصية احلالية.

فيه املأذونني الشرعيني ىف القاهرة واجليزة  الذى استهدف  2017وقد عقد اجمللس القومى للمرأة الربانمج التدريىب االول ىف شهر ديسمرب 
املأذون واستهدف رفع القدرات والتوعية ىف جمال مكافحة العنف ضد املرأة و تقدمي اجلوانب املوضوعية ىف قوانني االحوال الشخصية الىت حيتاجها 

 .ابالضافة إىل التدريبات العملية

 قانون بشأن مكافحة زواج القاصرات

القومى للمرأة مشروع قانون ملكافحة زواج القاصرات ومت إرساله إىل جملس الوزراء و انئبات جملس النواب ويتضمن مشروع القانون أعد اجمللس 
 تعديل وإضافة مواد ىف:

 (حوال املدنيةقانون اال–قانون الطفل  –قانون االجراءات اجلنائية  –بشان الوالية على النفس  1952لسنة  118قانون رقم  -قانون العقوابت  )

  ايتاملنازل املصر  عامالتدراسة اإلطار التشريعي حلماية 

من خالل املشاركة يف فعاليات االجتماعات اليت تنظمها اللجنة الوطنية التنسيقية ملكافحة ومنع اهلجرة غري الشرعية واإلجتار ابلبشر  -
حلماية عامالت املنازل وقد إنتهى اجمللس من إعداد  االطار التشريعىوعقد إجتماعات مع وزارة التضامن ووزارة الداخلية بشأن مقرتح 

 .رؤيته ومقرتحاته إستعداد الرساهلا للمجلس الوزراء وتعميمها على فروع اجمللس

  على املال بعض احكام الواليةمشروع قانون بتعديل  

و استهدف فيه  2017رأة ابلتعاون مع النيابة العامة ىف مايو بناء على الربانمج التدريىب االول من نوعه والذى عقده اجمللس القومى للم -
هلا  تتعرض الىت  عمليةالشاكل إنطالقا من وعى اجمللس القومى للمرأة ابملتدريب معاوانت ومراجعات نياابت االسرة ىف القاهرة واجليزة و 

العمل يف نطاق نياابت إجراءات تسهيل أمهية ىف أغلب االحوال و وليها الوصاية االكثر تعامال ىف الطلبات املتعلقة بنفقات الُقصر لت,املرأة 
تعديل بعض أحكام كل من املرسوم بقانون ب الوزراءمت إرساله اىل جملس  اجمللس القومى للمرأة مقرتح مشروع قانون قدم,  وحماكم األسرة

قانون بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى  إبصدار 2000لسنة  1أبحكام الوالية على املال والقانون رقم  1952لسنة  119رقم 
  .ىف مسائل االحوال الشخصية
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 :دراسة و إبداء رأي مبشروعات القوانني

 قانون االشخاص ذوى االعاقة -
 قانون اهليئات الشبابية  والرايضية -
 قانون االدارة احمللية -
 قانون محاية املستهلك -
 مشروع قانون العمل -
 قانون االجراءات اجلنائية -
 قانون اخلدمة املدنية -

 إطالق املرصد التشريعي االلكرتوىن: 
الستقبال املقرتحات اخلاصة بتعديالت قوانني االحوال الشخصية بصفة خاصة و   2017منذ ابريل أنشئ املرصد التشريعىي الاللكرتوىن 

تتعلق بتعديالت قانون االحوال الشخصية وخاصة  مقرتح تشريعى معظمها 140املقرتحات القانونية بصفة عامة  وقد مت إستقبال ما يقارب من 
 للرؤية واالستضافة واحلضانة

  (11868)عدد املستفيدات مكتب شكاوى املرأة: رفع الوعي احلقوقي/ القانوين 

  –إستقبال شكاوى السيدات  •

 –عقد ندوات توعيه قانونية  •

 إنشاء مكان إستقبال ألطفال الشاكيات •

 :و مواد تدريبية  دراسات وأحباث .2
  نتائج املسح الدويل الرجال واملساواة بني اجلنسني 
 " املبادرة الوطنية لإلدخار واالقراض بقرى حمافظات مصراملناهج التدريبية"  
 : املطبوعات 

 _كتاب املواثيق الدولية واآلليات الدولية ودورها ىف ترسيخ مبدأ محاية املرأة 
 _مطوية خاصة إبختصاصات وتشكيل اجمللس 

 _مطوية خاصة مبكتبة اجمللس
 _مطوية خاصة مبكتب شكاوى املرأة 

 _مطوية خاصة بوحدة دعم املرأة سياسياً ابجمللس
 2016كتاب حصاد عام _

 ايتها " وهو معرض للتصوير الفوتوغراىف بكلية الفنون اجلميلة_مطوية حتت عنوان " حك
 عاماً 108_كتالوج بعنوان "إتكلمى " ضم اللوحات الفنية الىت تضمنها معرض للفن التشكيلى عن املرأة ىف عيون املبدعني على مدار 

 _فالير بعنوان "معاً لنبقى" عن مبادرة اجمللس الىت حتمل نفس العنوان 
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 ب حتمل اسم التاء املربوطة _فواصل للكت
 _كتب مشروع املرأة للعمل

 
 "إنشاء  " مرصد املرأة املصرية 

 من خالل: 2030إىل  2017يهدف مرصد املرأة املصرية إىل متابعة تنفيذ املستهدفات اخلاصة بوضع املرأة يف الفرتة من 

 ،جتميع قيم املؤشرات وعرضها على موقع متفاعل على اإلنرتنت 
  جمموعة من التقارير الدورية حول وضع املرأة املصرية وفجوة النوع االجتماعي،إعداد 
 ،حصر وعرض الدراسات ونتائج املسوح املتعلقة ابملرأة وفجوة النوع االجتماعي 
 .حصر وعرض القوانني املتعلقة ابملرأة 

  محالت طرق االبوب .3

 

 الت طرق األبواب مح 
أسلوب توجهه بربامج التوعية للوصول للفئات املهمشة من النساء يف القرى و النجوع، يعمل اجمللس القومي للمرأة على تطوير 

واليت عادة ما تكون عازفة عن املشاركة  يف اي نشاط العام ولذلك أطلق اجمللس محالت متتابعة تستخدم أسلوب "طرق األبواب" 
 ي من ذوي اخللفيات الدينية واالقتصادية و االجتماعية.مستعينا يف اإلقناع والتوجيه ابلقيادات التنويرية يف اجملتمع احملل

  

 اخلدمات املصاحبة حلمالت طرق األبواب
مجاهريي، قافلة طبية ،منافذ توزيع مواد غذائية خمفضه، توفري عالج على نفقة الدولة، تصوير رقم قومي ،توفري لقاء توعوي 

األجهزة التعويضية ،مسؤولني من بعض الوزارات)الصحة،التضامن،التموين،التنمية احمللية،الداخلية(، الصندوق اإلجتماعي، مرفق 
 املياه.... غريها.

 
 

 المرأة المصرية صانعة المستقبل•

 امراة وفتاه 260258لعدد  •

 قرية  355نفذت في •

تم تنفيذ حمله لطرق االبواب الثالثه 
  2017يونيو -ابريل

 معا في خدمة الوطن•

 قرية  636عدد •

 مستفيدة 823921•
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 رسائل احلمالت
 قبول االخر و احرتام االختالف يف اجملتمع احمليط •
 القومي لألسرةاألم هي االمن   االم هي صمام األمان الستقرار ومتاسك األسرة : •
 العفو و التسامح بني الزوجني واالبناء ويف التعامل مع االخرين: الفضيلة الغائبة •
 احلياة الزوجية: حقوق وواجبات •
 مصلحة الصغار هي الفضلي عند حل اخلالفات االسرية •
 تربية االبناء الذكور علي احرتام الفتيات ومحايتهن من التحرش •
 يقلل النزاعات بني الزوجني هو اكرب اهتمامات اجمللس القومي للمراة.صدور قانون احوال شخصية متكامل  •
ان تتعاون الدولة وكافة مؤسساهتا و اجملتمع يف محاية املرأة من كافة مظاهر العنف ضدها مثال: زواج القاصرات،   ضرورة •

 نسي، عدم توثيق الطالقختان االانث، حرمان املرأة من املرياث ،حرمان الفتاه من التعليم، التحرش والعنف اجل
 االقتصادية و غالء االسعار و التدابري اليت تتخدها الدول لتخفيف عبء األزمة علي املواطنني  االزمة •
 املواطنة ومتاسك الدولة ومساندهتا يف حرهبا على االرهاب •

كانية و ارتفاع معدل االجناب : تنظيم االسرة ) احللالقضية الس  • ) 
 

 "2418املستهدف:“ التدريب و رفع القدرات: .4
  و الراهباتومعلمات الكنائس برانمج تدريب الواعظات 

يف محالت التوعية اجملتمعية يف إدماجهن يف اطار مبادرة اجمللس القومي للمرأة لتدريب الواعظات وخادمات الكنائس املصرية الثالث واليت تستهدف 
صرية الثالث ربوع قري وجنوع حمافظات مجهورية مصر العربية ، تبين اجمللس إطالق أول برانمج تدرييب ابلتعاون مع مع وزارة األوقاف والكنائس امل

 حتت عنوان "معا.. يف خدمة الوطن"

 :مستفيده 657 اتعدد املستفيد

 واعظه 284 -
 من اسقفية اخلدمات اإلجتماعيه لألقباط األرثوذكس معلمة 207 -
 من اهليئة القبطية االجنيليه معلمة 81 -
 خادمه من البطريركيه لألقباط الكاثوليك 64راهب و  21 -

  تدريب للمأذونني 
ـــــرانمج  - ـــــد ب ـــــع مـــــن "االســـــرتاتيجية الوطنيـــــة عق ـــــة ابألحـــــوال الشخصـــــية وفقـــــاً للمحـــــور الراب ـــــوانني املتعلق تـــــدرييب للمـــــأذونني حـــــول الق

 " واجلوانب العملية يف تطبيقه وإشكاليات الزواج والطالق وزواج القاصرات2030لتمكني املرأة 



 
 

 

 

      

 جمهورية مصر العربية

 

 

 

 

  لفئات جمتمعيه خمتلفهبرامج تدريبية  
برانمج رايدة األعمال ابلتعاون مع شركة ميكروسوفت   مستفيدة. 18634عدد املستفيدات  -
تدريب االعالميني واالعالميات علي قضااي املرأة   إعالمية\إعالمي107ستفيدين عدد امل -
الربانمج القومي لتأهيل القاضيات املصرايت وتدريب حول قضااي العنف ضد املرأة   قاضية 66عدد القاضيات االيت إستفدن ابلتدريب  -
تدريب وحدات تكافؤ الفرص ابلوزارات على أسس التخطيط ابملشاركة واسرتاتيجية   مستفيد/ة 50عدد 2030 -
كيفية بناء فريق   -برانمج تدريب أعضاء و عضوات  فروع اجمللس القومي للمرأة )احملليات والتنمية املستدامةاحملليات والتنمية املستدامة   -

 مستفيد/ة555عدد املستفيدين ( اتيجي واعداد خطط عملالتخطيط االسرت  -سبل البحث وحتليل املشكالت  -عمل 
تدريب حول قضااي املراة للهيئات القضائه/ مراجعات النيابه   ة \مستفيد 518لعدد  -

التعرف على مشكالت الرائدات الريفيات ومناقشة قضااي املرأة امللحة خللق شبكة واعية قادرة ف ،هبدشركاء التنمية  - الرائدات الريفيات 
 حمافظة 27على توصيل الرسالة التوعوية للمجتمعات احمللية ممثلي مجعيات الرائدات الريفيات على مستوى 

 

 التوعية السياسية: .5
 برامج و مشروعات التوعيه السياسية -

( انئبة لتسليط الضوء على دورهن والتعرف على رسالتهن 54انئبات مصر حتت قبة الربملان، حيث مت تصوير فيديوهات مع عدد )توثيق دور هبدف  
تتباهنا  جتاه الشعب املصري، وعرض رؤيتهن جتاه القضااي البارزة يف اجملتمع بشكل عام وجتاه املرأة بشكل خاص،  والقضااي االساسية الىت جيب ان

شروع قومي شامل يكون حجر األساس لنهضة اقتصادية واجتماعية شاملة ىف مصر، واهم قوانني األجندة التشريعية اخلاصة هبن خالل عام النائبة كم
 ,وسوف تشهد الفرتة القادمة اإلنتهاء من تصوير الفيديوهات مع بقية النائبات الفضليات ..2017املرأة 
  عقد لقاء "حنو أداء برملاىن متميز : -

( 52عدد )  رؤية حول قوانني دور اإلنعقاد األول من أجل حتقيق التنمية املستدامة" مبشاركة جلنة املشاركة السياسية ابجمللس حيث شارك يف اللقاء
 وجمموعة من الشباب والشاابت من خمتلف اهليئات واحملافظات   من انئبات جملس النواب احلاىل وبعض اخلرباء السابقني

 

 حقوقك مشروع بطاقتك .6
ىف حمافظات مصر. 448,562عدد بطاقه  اتابجملان لغري القادر  الرقم القومى إصدار بطاقات -
هبدف تنسيق اجلهود بني اجلانبني ىف تنفيذ مشروع "بطاقتك حقوقك" الستخراج بطاقات الرقم القومى : التعاون مع وزارة االوقاف -

 ألف بطاقة كمرحلة أوىل  20استخراج  جاريللسيدات غري القادرات على مستوى احملافظات . 
حرص اجمللس القومى للمرأة على تقدمي كافة اشكال املساعدة لسيدات وفتيات قرية الروضه يف حمافظة مشال سيناء والىت  يف إطار -

تعرضت للعمل اإلرهايب الغاشم مؤخراً ، قام فرع اجمللس القومى للمرأة بشمال سيناء على مدار يومني ابلتعاون مع مصلحة األحوال 
الوراق الثبوتية للسيدات وفتيات القرية، حيث مت استخراج بطاقات رقم القومى للسيدات اول مرة ،والتجديد املدنية ابحملافظة إبستخراج ا
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 ،و تغري احلالة اإلجتماعية للعدد اآلخر.
 بطاقة رقم قومى للسيدات يف القرية والقرى اجملاورة حلني استكمال األوراق الثبوتية جلميع السيدات. 500استخراج مت 

 وعات التوعية  الصحيةبرامج ومشر  .7

  لعدد مت تنفيذ قوافل طبية علي مستوي احملافظات متضمنة محلة للقضاء على فريوس سي و لقاءات توعويه صحية
 مستفيدة.201,743

 والىت تضمنت....
 لرائدات الريفيات ودورهم يف التوعية حبملة مصر خالية من فريوس سي خماطر محلة "مصر خالية من فريوس سي ومت االستعانة اب" 

 فريوس سي وكيفية الوقاية منه ابلتعاون مع مؤسسة مصر اخلري
 عن األمراض السرطانية واجراء الكشف الطيب ابلتعاون مع املعهد الكشف املبكر الكشف املبكر عن أورام الثدي التوعية أبمهية 

 القومي لألورام + اللجنة الدائمة للبحث العلمي ابجمللس جامعة القاهرة 
 التوعية بسبل الوقاية من األمراض الشائعة واجراء الفحصوات الطبية ابلتعاون مع اللجنة قوافل طبية يف خمتلف التخصصات 

 الوادي اجلديد -األقصر  -أسيوط  -الدائمة للصحة ابجمللس مجعيات اهلية ابحملافظات السويس 
 وطرق التخلص اآلمن من املخلفات الزراعية وحتويلها اىل رفع الوعي اجملتمعي ابملشكالت البيئية خميم بيئي للتوعية الصحية 

 مصدر بديل للطاقة اللجنة الدائمة للبيئة ابجمللس

 التوعية اإلقتصادية .8

  " اإلستمرار يف مشروع " قدم اخلري 

 املبادرة الوطنية لإلدخار واالقراض بقرى حمافظات مصر

نفسها وتدخر ااملال من جمموعه ختتار نفسها ب يقوم نظام جمموعات اإلقراض واإلدخار علي مبدأ أساسي هو  • تشكيل اجملموعه طوعية
من خالل االنصبة يتم إستثمار املدخرات يف صندوق اإلقراض ميكن األعضاء اإلقرتاض منه و يتم السداد من خالل إضافة مقابل 

 للخدمة.

, وهو مصطلح يصف نوعية املؤسسة املالية  وتعد جمموعة اإلقراض واإلدخار شكل من أشكال  • جمموعات اإلئتمان واإلدخار املرتاكم
 الىت يديرها اجملتمع على نطاق صغري

بسيطه جملتمع ال ميلك القدره على احلصول  من إقامة جمموعات اإلقراض واإلدخار هو تقدمي وسائل إقراض وإدخار • اهلدف األساسي 
 على خدمات مالية رمسية .

ميكن أيضا تقدمي القروض يف شكل أتمني شخصي لالعضاء يكمله صندوق إجتماعي يقدم منح صغريه ولكنها ضرورية لألعضاء  •
 الذين يواجهون أزمات 

اإلستقالل املؤسسي واملال  هذه اجملموعات مستقلة وتدار ذاتياً ، وهذا أساسي ألن هدف اجملموعه   •
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  نشاط استهدف  تنفيذ عدد 2040,027  
التمكني االقتصادي للمرأة السورية واملصرية يف اجملتمعات يف إطار مشروع " تدريب السيدات على احلرف اليدوية: -

 " .املضيفة للنازحني السوريني
« دمياط -دهب  -أسوان  -البحرية –القاهرة  –اجليزة  –الفيوم تطوير املنتجات احلرفية للمرأة » مشروع  -
: أتسيس قاعدة بياانت للمرشدين واخلرباء الناجحني يف جمال رايدة األعمال للمسامهة يف نشاط اعداد قواعد بياانت -

 غبات يف اقامة مشروعات صغرية للتعرف واالستفادة من اخلربات الناجحة."اإلرشاد السريع" للرا
 من خالل عرض منتجاهتن يف املؤمترات و املعارض املختلفهدعم السيدات يف تسويق منتجاهتن: -
تطوير أربع مشروعات إشتهرت هبا القري واملناطق الريفيه مبحافظات بين  جنح يفمشروع قرية واحدة، منتج واحد - :

 سويف، البحرية ، الشرقية، واملنوفيه، وبين سويف.
 )أتهيل ذوات االعاقة من اقامة مشروعات صغرية من املنزل ودخلوهن سوق العمل(كيفية زراعة أسطح املنازل -
 والتدريب املهين على بعض احلرف كيفية اقامة مشروعات صغريةرايدة األعمال والتأهيل لدخول املرأة سوق العمل   -

 قرية مجيع احملافظات 52اليدوية عدد 
بناء كوادر من اإلانث لتكون قادرة على االلتحاق Social Hubرايدة األعمال يف جمال تكنولوجيا املعلومات  -  

.   بوظائف هلا عالقة ابلتكنولوجيا ودعمهن لكي يبتكرن حلوال مبتكرة للتحدايت اجملتمعية
بناء كوادر شبابية قادرة على نقل اخلربات    Social Hub جمال استخدام تكنولوجيا املعلوماتتدريب مدرب يف -  

 سوهاج –يف هذا اجملال. األقصر 
املشروعات للمنتجات مركز طاميه ابلتعاون مع:وزارة التنمية احللية، جهاز تنمية –"قرية فانوس مبادرة قريه منتجه ابلفيوم -  

 واحلدادة. -البيئية املشتهرة هبا القرية: صناعة الفخار و جنارة كابس القش
 وسبل ترشيد استهالك ات يف نشر الوعي برتشيد استهالك املياة يف الريف الزراعي الزراعة اآلمنةدور الرائدات الريفي -

 املياه املستخدمه وحفاظها من التلوث
   شراكة بني اجمللس القومي للمرأة والبنك املركزي املصري  –الشمول املايل للمرأة 

هبدف دعم ومتكني املرأة املصرية اقتصاداي ومنحها فرص عادلة ليكون هلا دور وقع اجمللس القومي للمرأة  مذكرة تفاهم مع البنك املركزى املصرى  
اسبًا تستطيع ادارته واستثماره او ادخاره ، لريفع مستوى معيشتها ، مبا يضمن هلا حياه كرميه تنعكس انتاجى ىف اجملتمع املصرى ، يضمن هلا دخاًل من

معات ، وتبىن على افراد اسرهتا الصغرية وعلى اجملتمع ككل ، وذلك من خالل زايدة الوعى املاىل ونشر الثقافة املالية للمرأة وطالبات املدارس واجلا
 الدخار وتشجيع رايدة االعمال.مشروع يهدف اىل رفع نسب ا

  "مركز تنمية مهارات املرأة  –برانمج تطوير احلرف اليدوية "أدها وأدود 

برانمج "أدها وأدود". يستهدف الربانمج دعم السيدات املنتجات لتطوير  تنفيذ عمل اجمللس القومي للمرأة من خالل مركز تنمبة مهارات املرأة علي 
بدء منتجاهتن حىت يستطعن ان يسوقهن ويصبحن لديهن مميزات تنافسية تفتح هلن قنوات عديدة للتسويق والبيع والتصدير. ويف هذا السياق، مت ال
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القاهرة  –اجليزة  –حملافظة وحتديد احملافظات املستهدفة كمرحلة أولية وهي اسوان الفوري يف النزول اىل احملافظات من اجل تقييم احلرف املوجودة اب
 الفيوم وبدء العمل على تطوير منتجاهتن وتسويقهن عرب القنوات املختلفة حمليا ودولياً. -جنوب سيناء  –دمياط  –مشال سيناء  –سوهاج  –

 مشروع تدريب املرأة املهمشة واعدادها لسوق العمل 

ب ق مشروع تدريب املرأة املهشمة واعدادها لسوق العمل ابلتعاون مع وزارة التضامن االجتماعي واجملمعيات األهلية. استهدف املشروع تدرياطالمت 
ة فتاة ابلفعل الكتساب املهارات املطلوبة لسوق العمل املصري للخروج من دائرة الفقر وتوفري احلماي 260فتاة كمرحلة جتريبية ومت تدريب  450

 االجتماعية هلن.

  محلة التاء املربوطة سر قوتك: منتجة 
مت فيلم قصري علي وسائل التواصل االجتماعي حول مناذج لسيدات أعمال انجحات يف خمتلف اجملاالت و  30أطلق اجمللس القومي للمرأة  -

 أمهية التعليم.  التأكيد خالل تلك األفالم على 
من محلة التاء املربوطة بوسائل االعالم حتت مسمي " منتجة" تشجع السيدات علي العمل وامهية أطلق اجمللس القومي للمرأة مرحلة جيدة  -

 املشاركة يف التنمية االقتصادية 
 :مشروع التمكني االقتصادى والتوعيه للمراة الوافدة واملرأة املصرية 

مستفيدة   1363دات عدد املستفي،بلغ  يهدف اىل أتهيل املراة الوافدة و املصرية مهنيا و حرفيا و تشجيعها على إقامة مشروعات متناهية الصغر 
مصرية و سورية و سودانية 

  والتشغيل ابلتعاون مع  املتميزتطوير التعليم الثانوي الفين للفتيات و اساحة الفرصة للتدريب برتوكول 
 السفارة الصينيه ابلقاهرة :

مسامهه اجمللس القومى للمراة يف إنشاء مشغل خياطة للفتيات الالتى لديهن خربة ىف جمال  اخلياطة  مبنطقة دهشور ومنطفة اوسيم، مما  -
 ادى اىل حتسني مستواهم املعيشى  

ابلتعاون مع قام ايضا ،و توريد ماكينات  خاصة للجلود جلمعيات مبنطقة دهشور وذلك امياان من اجمللس ابمهية البيئة واحملافظة عليها  -
معيات ملساعدهتم ىف حتس ن منتجاهتم  الىت تقوم على اعادة استخدام خملفات النخيل  وقد ادى ذلك اىل تضاعف كمية االنتاج  ومت اجل

تركيب ماكينات اخلياطه وصناعة العرجون ابجلمعيات وتدريبهم على كيفية تشغيل  املاكينات ،ومت  ملنتجات اىل املانياتصدير  هذة ا
 . بدهشور ومنطفة اوسيم

اوسبم  سيدة مبنطقة 100سيدة  لصناعة العرجون بدهشور 100،سيدة   من ماكينات  اخلياطة  20استفاد من هذا املشروع  عدد  -

  بروتوكول التعاون املوقع بني اجمللس القومى للمرأة ومؤسسة الرخصة الدولية لقيادة األعمالIBDL  
تدريبة لتدريب املدربني حمافظات ،حيث نظم مركز تنمية مهارات املرأة ابجمللس ، دورة  5منحة لفتيات من  100من خالله مت  تقدمي 

 على رخصة قيادة األعمال الدولية .
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  توقيع بروتوكول تعاون بني اجمللس القومى للمرأة و الرئيس التنفيذي للتشغيل جملموعة اكور للفنادق يف
 مصر واململكة العربية السعودية لتمكني املرأة اقتصاداًي 

 حيث مت االتفاق على.....
ني السيدات صاحبات احلرف اليدوية اقتصاداي، ويتيح عرض األعمال اليدوية للسيدات املنتجات دعم للصناعات الوطنية ومتك •

داخل بعض الفنادق التابعة جملموعة أكور على مستوى احملافظات من خالل معرض دائم بفنادقها مما يزيد من فرص تسويق تلك 
 املنتجات .

ت السيدات يف الديكور الداخلي جملموعة الفنادق سواء داخل الفندق مت االتفاق على توسيع نطاق التعاون ليشمل عرض منتجا •
 .نفسه او داخل الغرف وابلتايل تعد وسيلة تسويقية جيدة إلبراز مجال منتجاهتم، مما يساهم ىف زايدة نسبة مبيعاهتم بطريقة مباشر

 

 األبيض مبادرة التمكني االجتماعي واالقتصادي للمرأة الريفية لدعم إنتاج سالسل الذهب .9

 .املعنية اجلهات خمتلف تعمل ابلتنسيق والتعاون مع  2017تشكيل جلنة املرأة الريفيه هي جلنة خاصة شكلها اجمللس يف يوليو مت  -
عقد اجتماع مشرتك مع رئيس وانئب اللجنة االقتصادية مبجلس النواب وممثلي صندوق القطن لعرض املشكالت العاجلة الىت حتتاج إىل   -

 لنهوض ابملرأة الريفية اليت تقطن املناطق الريفية وتعمل ابلزراعة وكافة األعمال املرتبطة هبا.اباملعنية اجلهات تدخل.

قام اجمللس ابلتايل: 
افر اجلهود مع املعنيني من اجلهات احلكومية واخلاصة ابلدولة، مع رائسة جملس الوزراء لالتفاق علي تض  عقد عدة جلسات -

مرورا  بدائ من مراحل الزراعة واستكماال بتصدير منتج كامل الصنع ابيدي مصرية لتعظيم قيمة القطن املصري طويل التيلة
 ابلتشريعات القانونية الواجبة حلمايته. 

ت املعنية واللجنة االقتصادية ابلربملان، وجيري مراجعته لعرضه يف إعداد مقرتح مشروع قانون القطن  ابلتعاون مع اجلها -
 الدورة الربملانية احلالية.

ه القائمني علي العمل مع الفالحني وتبين فكرة تكوين روابط قطاعية، لزايدة املساحة املزروعة ءإختاذ خطوات مع شركا -
  وتاليف مشكلة تفتت الكتلة الزراعية.

مع املزارعني  الصناعية القائمة على الغزل والنسيج لتأييد سرعة التواصل لتنفيذ الزراعة التعاقدية حبث االتفاق مع اجملالس -
 منذ شهر سبتمرب عن السعر التأميين للفدان.  خاصة بعد ان قامت احلكومة بدورها ابالعالن

 تطوير اخلصائص السكانية لسكان مناطق  " حي األمسرات مبحافظة القاهره " .10

ضة / الثقافة / االنشطة االجتماعية .يف جماالت الصحة / التعليم / الراي نشاط :   60
ما بني سيدات / تالميذ / مدرسني.  مستفيد:  11373عدد 
 

  قوافل طبية وتوعية صحيةفرد 3000النشاط الصحي استفاد منه  -
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من خالل ورش تدريب للمعلمني وبرانمج صيفى لطالب مابني معلمات/ معلمني وتالميذ: عدد  النشاط التعليمي استفاد منه  - 1088
 برانمج القرائية االدارة العامة للقرائية )وزارة الرتبية والتعليم( ، وهيئة كري الدولية ابلتعاون معلرفع مستواهم التعليمى يف القراءة والكتابة 

2445 من خالل عمل معسكرات وندوات ورحالت مابني اطفال وشباب: عدد  النشاط الرايضي استفاد منه  -
استخراج  –ندوات توعية لالسرة  –من خالل محالت طرق األبواب  ) سيدات / تالميذ(:3190النشاط االجتماعي أستفاد منه  - فرد  

 رقم قومى 
تلميذة/ تلميذ  تشاف مواهب الطالبكا  –: من خالل ساثيث مكتبة 50النشاط الثقايف أستفاد منه  -
منه  استفاد  - سيده    من خالل مكتب الشكاوى تقدمي توعية قانونية للسيدات300القانوين   النشاط
بطاقة رقم قومى للسيدات حبى األمسرات على مدار ثالثة أايم، ابلتعاون مع قطاع مصلحة األحوال املدنية  1000 قام اجمللس بتسليم -

بطاقة رقم قومى أخرى  1000استخراج بوزارة الداخلية، وذلك ىف اطار مشروع "بطاقتك حقوقك" الذى ينفذه اجمللس.ومن املقرر 
لسيدات حى األمسرات خالل الفرتة القادمة. 

يتم التنسيق مع الوحدة القرائية بوزارة الرتبية والتعليم وهيئة كري لتنفيذ مرحلة جديدة    - التعليم واختبارات القرائية لطالب مدرسة حتيا مصر
%  من 50نظرا ملا حققته املرحلة االوىل من جناح وصل لنسبة من برانمج "التعلم ابللعب" مستهدفا فيها مجيع طالب املدرسة ، 

يف مهارات القراءة والكتابة لدى الطالب التحسن .  

إطالق معسكر  - يا مصر حبى االمسرات"  ويهدف  اىل تعريف  البنت والولد ابلواجبات وحقوق: معسكر " بنكمل بعض  لطالب مدرسة حت
ة التعاون  وقبول تلميذ وتلميذة من مدارس حتيا مصر وكان يهدف اليوم اىل  تعريف العنف وكيفية نبذة وامهي 500بنكمل بعض لعدد 
 ة الرتبية والتعليم وهيئة كريار االخر  ابلتعاون مع وز 

 مؤمترات حمليه و دولية  .11

 مؤمتر مصر تستطيع ابلتاء املربوطة 

رئيس حتت رعاية السيد مؤمتر "مصر تستطيع .. ابلتاء املربوطة" ابلتعاون مع اجمللس القومي للمرأة ابخلارج ،نظمت وزارة اهلجرة وشئون املصريني 
ات اجلمهورية وحبضور السيد رئيس الوزراء و استهدف تسليط الضوء و االستفادة من خربات ومكاانت الناهبات املصرايت والقاء الضوء علي جناح

 املراة املصرية يف اخلارج لتشجيع سيدات الداخل علي حتقيق جناحات مماثلة واالستفادة من جتارهبن.

 تعاون مشرتك بني  شهد املؤمترعمال وصاحبات املهن ورايدة األعمال مؤمتر اإلحتاد الدويل لسيدات األ 

 اجمللس القومى للمرأة واإلحتاد العاملي لصاحبات األعمال واملهن يف والذي عقد يف مجهوريه مصر العريببني 
دولة    الرئيس عبدالفتاح السيسيسيادة , برعاية كرمية من 73مشاركة من  650حبضور

 «اون دوىل حنو تنمية مستدامةالنداء العريب األفريقي ...تكتالت إقتصادية وتع » 
النداء العريب األفريقي ...تكتالت إقتصادية وتعاون »لعقد مؤمتر و معرض 2017إحتاد املستثمرات العرب اكتوبر تعاون اجمللس القومى للمرأة مع   

 برعاية جامعة الدول العربية.« مستدامةدوىل حنو تنمية 



 
 

 

 

      

 جمهورية مصر العربية

 

 

 

 
 اإلرهاب و مؤمتر "املرأة صانعة السالم ... معاً ضد التطرف 

. وقد ُعقد اجتماعا حتضرياي ضم أعضاء اجمللس ومقررات 2017سبتمرب  20يوم  مت تنظيم املؤمتر وعقده ابلتوازى يف كافة حمافظات اجلمهورية
اللوجيستية لعقد املؤمتر يف كل حمافظة... وافتتح املؤمترات السادة احملافظني ، وحبضور ما يقرب من ) فروعه ابحملافظات ملناقشة اإلجراءات 

مناقشة كيفية ترسيخ دور املرأة ىف تكريس ثقافة السالم وحماربة  خالل تلك املؤمتراتمت  ..( من اخلرباء واملتخصصني واملعنيني ابلقضية6894
ىن، التطرف والقضاء على االرهاب، فضال عن كيفية تعزيز هذا الدور ىف معاجلة االاثر النامجه عن االحداث االرهابية واستعادة التوازن الوط

... وقد صدر عن  املؤمتر  بيان موحد من مجيع احملافظات بعنوان   وااثرة روح االخاء بني ابناء الوطن ونبذ خطاابت الكراهيه ورفض االخر
"رساله املرأة للسالم" ، ومت ترمجته لتوزيعه ىف احملافل الدولية .  

 " االجتماع الوزاري الرابع لالحتاد من أجل املتوسط حول "تعزيز دور املرأة يف اجملتمع : 
فته مصر وشارك فيه ممثلني من  الدول االعضاء يف االحتاد و املنظمات والوكاالت االقليمية والدولية متعددة األطراف ، ابإلضافة اىل االذى استض 

دولة القطاع اخلاص ، واملنظمات غري احلكومية ، وقد أشارت رئيسة اجمللس ىف كلمتها  إىل إن استضافة مصر للمؤمتر إمنا جاء ليتسق مع خطة ال
عاما للمرأة يف مصر وفق ما أطلقه السيد رئيس اجلمهورية... كما جاء االجتماع ليتوج اجلهود اليت قامت هبا مصر  2017صرية وإعالن عام امل

 والزالت تقوم به خالل العام احلايل على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل من أجل تعزيز دور املرأة يف اجملتمع 
  2030والتنمية املستدامة مؤمتر " املرأة املصرية  " 

( من أعضاء وعضوات اجمللس ، مقررات فروع اجمللس ابحملافظات ، والرائدات الريفيات ، وعددا من الشخصيات العامة 1000مبشاركة عدد )
السفرية فايزة أبو النجا مستشار رئيس اجلمهورية لألمن القومى تقديرا جلهودها. كما  حوارا مفتوحا و تكرمي.. شهدت اجللسة اإلفتتاحية 
جلسة تناولت موضوعات : املشاركة السياسية / العنف ضد املرأة / املرأة واإلعالم / القضية السكانية /  14تضمنت فعاليات املؤمتر عقد 

/ الوسائل العلمية للحد من الطالق / املرأة واألمية / الشمول املاىل للمرأة / حقوق  2030 دور اجملتمع املدىن ىف حتقيق اسرتاتيجية متكني املرأة
عية / املرأة ذات اإلعاقة / املرأة الريفية والبحث العلمى / اإلستثمار البيئى من خالل ترشيد اإلستهالك وتدوير القمامة / اهلجرة غري الشر 

 الوطنية لتمكني املرأة املصرية وحملة إحصائية عن املرأة املصرية.  التمكني اإلقتصادى للمرأة / اإلسرتاتيجية

 محالت و مبادرات .12
 2017مبادرة  سيدات تقود املستقبل  

الذي نظمه البنك األهلي املتحد حتت رعاية البنك املركزي املصري واجمللس القومي للمرأة « سيدات تقود املستقبل»برانمج 
 مؤهلة للقيادة يف خمتلف قطاعات الدولةويستهدف ختريج كوادر نسائية 

 اهلدف: تسليط الضوء على أجيال جديدة قادرة على القيادة واملسامهة يف إحداث تغيري واضح ابجملتمع.
وذلك عرب منهج عملي من خنبة من القيادات، حيث ميكن التدريب من اكتساب اخلربات الالزمة وأتهيلهم للعمل يف كافة 

 اجملاالت.
 قيه عرب التواصل اإلجتماعيأفالم واثئ 
 الف. 600مليون و 58محلة التاء املربوطه عدد مرات الوصول حواىل  .1
صفحات الفيسبوك اخلاصة  -مصادر التاليه فقط :  7الف مشاهده واستماع من ال 400مليون و  37حواىل وصلت إىل نور  أغنية .2
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وشركة  UNWomenوال  NCWقنوات اليوتيوب اخلاصة ابل - Axeerو شركة  UNWomenوال NCWابل 
Axeer ساوند كالود، 

مليون 10عدد  هتدف البراز النماذج الناجحة للسيدات املصرية يف جمال رايدة األعمال يف مصر  فيلم  29عدد  أفالم رائدات األعمال .3
مشاهد/ة الف  500و

الف مشاهد|ة   370 رسالة املرأة املصرية .4
مشاهد/ة الف  150فيلم شغل ستات قرية واحدة منتج واحد  .5
مشاهد/ة الف 300مليون و  رساله 11أفالم رسائل املرأة الريفيه عدد .6
الف  800مليون و 6ألين رجل  .7

 
  مشاهده عرب وسائل التواصل اإلجتماعي 300,000مصرايت ملهمات أثرين اجملتمع مصري بعطائهن 

 استمرار لتسليط الضوء على النماذج املشرفة من ملهمات مصر والتعرف على دورهن لتذكره األجيال واالقتداء هبن.. قام اجمللس بنشر السري
سيدات مصر شهد هلن التاريخ والواقع املصري ابسهاماهتّن العظيمة يف خمتلف اجملاالت من ( 220الذاتية واحلياة العملية الناجحة لعدد )

 االجتماعية / االقتصادية / السياسية ومواقع صنع القرار /التعليمية / الثقافية / االخرتاع العلمي /الفنية / الرايضية.

  مبادرة الطاقة ابلطاقة 
ــــــاس  ــــــني كفـــــاءة الطاقـــــة واحلـــــد مـــــن انبعـــــاث غـــــازات االحتبــــــــ ـــــدوة ابلتعـــــاون مـــــع الشـــــركة القابضـــــة لكهـــــرابء مصـــــر ومشـــــروع حتســــ عقـــــد ن

ـــــــراري  ـــــــادرة "الطاقــــــة ابلبطاقــــــة" لتوعيــــــة املســــــتهلكات واملســــــتهلكني مبحتــــــوايت بطاقــــــة كفــــــاءة الطاقــــــة ،عاحلـــــــ قـــــــــــــد نــــــدوة ضمـــــــــــن مبـــــ
ة علــــى األجهــــزة الكهرابئيــــة لتزويــــد املــــواطنني بصــــفة عامــــة واملــــرأة بصــــفة خاصــــة ابملعلومــــات الالزمــــة ملعرفــــة قيمــــة اســــتهالك الطاقــــة امللصــــق

ـــة خفـــض قيمـــة فـــاتورة الكهـــرابء اخلاصـــة ابملســـتهلك يف ظـــل خفـــض الـــدعم علـــى أســـعار الطاقـــة ومبـــا يعـــود ابلفائـــدة االقتصـــادية علـــى  وكيفي
 ككل..املستهلكني وعلى اجملتمع  

  ًمبادرة معًا لنبقى  للمقبلني على الزواج واملتزوجني حديثا: 
ـــى زواجهـــم مـــاال يزيـــد عـــن  ســـة  ـــى الـــزواج او مـــن مضـــى عل ـــدريب جمموعـــات مـــن املقبلـــني عل ـــربانمج االساســـي والـــذى يتمثـــل ىف ت وهـــو ال

ــــذات ــــة و النفســــية والتعــــرف علــــى ال ــــربانمج عــــدد مــــن املوضــــوعات االجتماعي ــــات  اعــــوام يعــــرض خــــالل ال ــــات ىف العالق و احلقــــوق والواجب
ــــة مــــن خــــالل  ــــث هــــو و هــــي و  3الزوجي ــــة هــــو وهــــى أو هــــي و هــــو الثال ــــف أفهــــم نفســــي  الثاني حمــــاور رئيســــية وهــــى األويل اان و اان أو كي

 اهلدف:.... مها )العائلة(

 (   العمل على تغيري املفاهيم اخلاطئة لدى الشباب.1)   

ـــة خطـــرية متـــس املـــرأة املصـــرية بشـــكل مباشـــر وذلـــك عـــن 2)    ـــة مـــن املشـــاكل واخلالفـــات األســـرية الـــيت تنـــتج عنهـــا مشـــاكل جمتمعي ( الوقاي
  طريق تزويد الشباب ابملهارات الالزمة لبناء أسرة سليمة ومرتابطة وبناء السالم اإلجتماعي
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  يوم ملكافحة العنف ضد املرأة حتت شعار "كوين" : 16محلة 
نوفمرب للعام الثاىن على التواىل يشارك اجمللس يف اإلحتفال  ابليوم العاملي للقضاء على العنف ضد املرأة والذى يوافق  اخلامس والعشرين من 

العنــف املمــارس ضــد اإلانث، وحشــد النــاس ىف مــن كــل عــام، مــن خــالل  تنفيــذ  أنشــطة توعويــة هبــدف رفــع وعــى اجملتمعــات احملليــة خبطــورة 
األماكن العامة وتوعيتهم فيما خيص هذا األمر  ... ويف هذا السياق وضع اجمللس خطة تنفيذية هلذه األنشطة  ابلتعاون مع خمتلف مؤسسـات 

دوق األمـم املتحــدة اإلمنـائي، صــندوق الدولـة ومنظمـات اجملتمــع املـدين واملنظمـات الدوليــة مهيئـة األمـم املتحــدة للمسـاواة بـني اجلنســني، صـن
مت ،   2016ديســمرب  10نــوفمرب  وإىل  25يــوم بــدء مــن  16األمــم املتحــدة للســكان، الوكالــة األســبانية للتعــاون االمنــائي والدويل :ملــدة 

 : من أنشطة تنفيذ ما يلى  هذه الفرتةخالل 
العنف ضد املرأة "، شارك فيه كل من رؤساء جامعات ) عني مشس لقاء مع رؤساء اجلامعات حتت عنوان "دور اجلامعات ىف مناهضة  -

، جامعة املنيا ، جامعة الفيوم ، بورسعيد ، جامعة مدينة السادات ، جامعة بدر ، الفرنسية(، خبالف نواب رؤساء اجلامعات لشئون 
هبدف  . والتحرش داخل بعض اجلامعات الطلبة وشئون خدمة البيئة واجملتمع ىف اجلامعات احلكومية ومديرى وحدات مناهضة العنف

حماربة التطرف واالرهاب من خالل دور اجلامعة  ىف محاية العقول من الفكر املتطرف وتغيري الفكر ، والتعليم ، الخراج جيل يتقبل 
 االخر وحيرتمه . 

 : تنفيذ أنشطة ثقافية وفنية- 
) النحت   ابلتعاون مع أكادميية الفنون ويتضمن املعرض أعمال فنية ىف جماالت " اقامة معرض للفنون التشكيلية بعنوان " كوىن -

األعمال الفنية املقدمة قضية مناهضة  ،وتضمنمنح شهادات تقدير للمشاركني ىف املعرض  ومت الفوتوغرافيا (  -التصوير –
 .   العنف ضد املرأة جبميع اشكاله

للمرأة عنوان " ايد علي ايد "  من خالل ارسال صور تعرب عن دعم الرجال مسابقة  على املوقع اإلليكرتوىن للمجلس  ب -
ملناهضة العنف ضد املرأة واملساعدة يف تغيري القوالب االجتماعية التقليدية للمرأة والرجل بطريقة إجيابية يف اجملتمع املصري 

لدعم املرأة ومناهضة العنف الواقع عليها املتمثل  حبيث تعرب الصورة عن دور الرجل )زوج / اب / اخ / ابن .. ( يف حميط االسرة
 .يف حصرها يف صورة منطية لدورها االجتماعي 

 دور اجمللس فاالعالم و الثقافة: .13
 القيم املهنية واالخالقية  )ضوابط مهنية وأخالقية( إطالق كود يتناول قضااي املرأة يف اإلعالم

  :يف العمل اإلعالمي
 .عرض وإبراز الصور اإلجيابية للمرأة وإجنازاهتا تعمل على مراعاة التوازن واإلنصاف ىف يكون مبثابة سياسة إعالمية  -
 تغيري الصورة السلبية الىت قدمها اإلعالم عن املرأة وعدم حصرها كوسيلة إغراء أو سلعة للبيع أو أداة للتشهري. -
 عملية التنمية وإسهامها ىف دور املرأة اإلجياىب وتعزيز مكانتها األسرية واجملتمعية  الرتكيز على  -

 :جلنة لرصد االعمال الدرامية برمضان 
قامت اللجنة برصد وحتليل صورة املرأة ىف األعمال املقدمة خالل شهر رمضان سواء على املستوى للعام الثاىن على التوايل  -

مت حصر شامل للمسلسالت الرباجمى أو اإلعالىن أو الدرامى للخروج مبؤشرات حول صورة املرأة ىف هذه األعمال حيث 
 30املقدمة ىف القنوات الفضائية املصرية والىت مت عرضها مع بداية شهر رمضان ، والبالغ عددها 
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 مسلسال.
شفت املؤشرات األولية للجنة الرصد لألعمال املقدمة ىف شهر رمضان، عن ظهور بعض النماذج اإلجيابية لدور املرأة ك -

 %( .55.58تصدرت الصورة السلبية للمرأة املشهد الدرامى بنسبة )%( ، فيما 44.41وصورهتا بنسبة )
كما كشف التقرير، عن تصدر قضااي العنف الذى تتعرض له املرأة سواء العنف املعنوى أو املادى أو كالمها ىف دراما  -

ىف العمل  %( خاصة املدير75.7مشهدا، كما يعد الرجل مصدر العنف األبرز ضد املرأة بنسبة ) 513رمضان مبعدل 
 مشهدا. 51والزوج واألخ، موضحا أن قضية التحرش سواء لفظى أو مادى ظهرت ىف 

 

 : دور اجمللس  يف وقف احلماالت اإلعالنيه املسيئه للمرأة 
يتابع اجمللس القومى للمرأة عن كثب كل ما ييمكن أن يؤثر على صورة املرأة ىف اجملتمع ابلسلب على وسائل اإلعالنيه 

قام ابلفعل مبسامهه يف وقف عدد من اإلعالانت اليت تصور املرأة بصوره مشوهه ابلتعاون مع جهاز محاية املختلفه و 
 املستهلك و اجمللس األعلى لإلعالم.

  أكتوبر  19وحيت  14إطالق مهرجان املسرح النسوي ىف دورته األوىل خالل الفرتة من
 مبسرح املعهد العايل للفنون املسرحية . 2017

   تنفيذ مسرحية "حل الضفاير" والعمل على عرضها ابملسرح القومي 
 منظمات اجملتمع املدين:منتدى  .14

ــــن اللقــــاائت عقــــد منتــــدى منظمــــات اجملتمــــع املــــدىن  - ــــة  عــــدد م ــــة واملنظمــــات غــــري احلكومي ــــات األهلي هبــــدف مناقشــــة دور اجلمعي
 .منها القضيه السكانية و العنف ضد املرأة و اتفاقية السيداوكل شهر ملناقشه عدد من القضااي املتعلقة بشئون  املرأة 

 البحث العلميدور اجمللس ىف  .15

ـــــرانمج التوعيـــــه الصـــــح - ـــــة  يـــــةالتثقيف يةعقـــــد لقـــــاء ضـــــمن ب ـــــوان " التوجيـــــه والوقاي لســـــيدات حـــــي االمســـــرات حتـــــت عن
واالكتشـــــاف املبكـــــر ألورام الثـــــدي " ابلتعـــــاون مـــــع املعهـــــد القـــــومى لـــــألورام والـــــربانمج القـــــومى لصـــــحة املـــــرأة بـــــوزارة 

 الصحة والسكان .

 . 2017سبتمرب  7ركز الثقايف القبطي األرثوذوكسي بتاريخ عقد ورشة عمل " فرصتك حبثك " ابمل -

 أسر الشهداء من الشرطة والقوات املسلحة : يف إطار مساندة   .16
تشكيل وعقد اإلجتماع األول للجنة  من أمهات ألول مرة مت استحداث جلنة  أسر الشهداء من الشرطة والقوات املسلحة ،ومت ابلفعل   -

   2017ديسمرب  25وزوجات الشهداء ووضع  مقرتحات وأراء أعضاء اللجنة حول أهدافها وخطة عملها املستقبلية بتاريخ 
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 :فروع اجمللس يف خمتلف حمافظات مصرأنشطة  .17

من اجملتمع احمللي، وتنوعت   مستفيدة 283224لعدد نشاط توعوي  3964قامت فروع اجمللس القومى للمرأة ابحملافظات بتنفيذ عدد  -
 جماالت التوعوية ونشر الثقافة الداعمة للمرأة سياسياً واقتصادايً واجتماعياً 

 مستفيدة 56109مستلزمات مدرسية     –بطاطني  – إمجايل عدد املستفيدات من اخلدمات االجتماعية مواد غذائية -
بلغ اعداد املستفيدات/ املستفيدين من اخلدمات االجتماعية الىت قدمها اجمللس من خالل فروعه ابحملافظات ابلتعاون مع بيت الزكاه  -
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