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 الملخص التنفیذي

  

 نفذ المجلس أنشطتھ خالل العام "كوني"تحت شعار 

بالشراكة دیسمبر  10نوفمبر وحتى  25، ابتداء من 2018
الدولة ومنظمات المجتمع المدني  أجھزةمع مختلف 

دعوة المجتمع المصري إلى ل ، ةالمنظمات الدولیة المعنیو
 االقتصاديإستخدام كل الوسائل المناسبة ذات الطابع 

من أجل تعزیز  ،التشریعي والسیاسيوواالجتماعي 
لحریات األساسیة للنساء وحمایة كل حقوق اإلنسان وا

  .عامة ولذات اإلعاقة خاصة والفتیات

وآللیات عمل المجلس من لجانھ الدائمة وفروعھ 
بالمحافظات ومنتدى المنظمات غیر الحكومیة دور ھام في 

لى األرض، وتنفیذھا عأنشطة الحملة اختیار وتحدید  
   .للوصول إلى أكبر عدد من المجتمع بمختلف فئاتھ العمریة

  : مثل ضمت الفعالیات أنشطة متنوعة 

، استھدفت طلبة الجامعات، والمدارس، والعاملین بالوزارات، وقاطني األحیاء السكنیة ولقاءات میدانیة تثقیفیة واتند 
  . ، ومختلف فئات المجتمع المحلي من سیدات ورجال)السكن الالئق(الجدیدة 

ض المحطات وعلى جسم أحد القطارات، باإلضافة إلى إطالق حملة إعالمیة بمترو األنفاق بلصق ملصقات داخل بع 
  .  المحلیة واإلقلیمیة، وإنتاج أفالم قصیرة تم نشرھا على مواقع التواصل االجتماعيعلى الشبكات  إذاعیةتنویھات 

ولعل بة لھا مصاحیة وحفالت موسیقیة أیام ریاضكإضاءة مبنى المجلس باللون البرتقالي، وتنظیم  أنشطة جاذبة لإلنتباه 
ول ماراثون رسمي للسیدات في مصر ، وكذا ماراثون للمشي لذات  الجدید في أیام الریاضة في العام الحالي ھو إقامة أ

   .اإلعاقات المختلفة

تشاویة مع ممثلي ومسئولي المدیریات ببعض المحافظات لدعم إطار مؤسسي یعمل على تعزیز وتفعیل تنسیقیة لقاءات  
  .على المستوى المركزي والمحلي 2030محور الحمایة بإستراتجیة النھوض بالمرأة 

لتعزیز قدراتھم في مجال العمل،  على مستوى مسئولي وحدات مناھضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصریة لقاء 
لتشمل كما أُبرمت عدد من البروتوكوالت . المالیة واإلداریة لعمل الوحدات وتضمن اللقاء إطالق دلیل تدریبي یشمل اللوائح

  .إنشاء وحدات بجامعات حكومیة آخرى

وما قد یسببھ وذات اإلعاقة،  إرتباط المكون اإلقتصادي بالعنف الموجھ ضد النساء خاصة المرأة المعیلة تسلیط الضوء على 
ضمت " آلیات دعم المشروعات الصغیرة وسبل تنمیة الموارد"فأُقیمت ندوة حول ... الدخل من عنف أسري  إنخفاض

مبادرة كوني "كما أطلق المجلس . الصغر شروعات الصغیرة ومتناھیة مجموعة من السیدات المعیالت صاحبات الم
معرضین للمنتجات الحرفیة على ھامش بعض الفعالیات تنظیم لتأھیل المرأة ذات اإلعاقة على الحرف الیدویة، وتم  "منتجة

   . المنعقدة بمقر المجلس

األبحاث والمقاالت حول ألحد أعضاء المجلس، تتضمن صفحاتھ عدد من " األنثى حیاة"المشاركة في إحتفالیة توقیع كتاب  
  .العنف ضد المرأة

التعرف على نتائج الدراسة التي أعدھا الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء والمجلس الدولي للسكان ببعض المناطق  
 .  العشوائیة بالقاھرة الكبرى، واقتراح التدخالت بشأنھا

  

2,820 3,596
409 102

33,330

270

فالفئات المستفیدة من أنشطة التوعیة والتثقی
في مجال مناھضة العنف ضد المرأة
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 ٢٠١٨حملة كوني بیان أرقام 

 المستفیدین  األنشطة عدد  مجال النشاط

 42,107 206  أنشطة التوعیة والتثقیف المباشرة
 2,820 10 طلبة الجامعات) 1
 940 30 طالبات مدارس مجتمعیة ) 2
 2,656 18 طلبة مدارس حكومیة) 3
 409 6 العاملین بالوزارات) 4
 102 1 قاطني األحیاء السكنیة الجدیدة) 5
 490 10 االسكندریةتوعیة میدانیة ببعض المناطق بمحافظة ) 6
  ) إناث، ذكور، شباب الجنسین(مختلف الفئات ) 7
 ]30000منتدى المنظمات +  3330فروع [

127 33,330 

 1,750 2 أنشطة ریاضیة
 1,500 1 )كم 8ق اسب(أول ماراثون رسمي للسیدات ) 8
 250 1 االعاقات المختلفةللمرأة ذات ماراثون للمشي ) 9

 93 4 المدیریات بالمحافظاتلقاءات مسئولي ) 10
   

 35 1 تعزیز قدرات مسئولي وحدات مناھضة العنف في الجامعات) 11
   

لة وذات التمكین االقتصادي للمرأة لتغطیة نفقاتھا ونفقات أبنائھا، وبصفة خاصة المرأة المعی
 170 3 اإلعاقة

لمواجھة  بالمحافظات كأحد السبلآلیات دعم مشروعات تنمیة موارد المرأة المعیلة "ندوة ) 12
 150 1 "ظاھرة الفقر والعنف ضد المرأة 

 20 2 ) حلي وتطریز(دورة لتأھیل ذات االعاقة البصریة على الحرف الیدیویة  2عدد ) 13

 75 1  إحتفالیة منتدى منظمات المجتمع المدني) 14

   
لعنف االفنون واإلبداع في مناھضة والتحدث عن دور " األنثى حیاة"احتفالیة إطالق كتاب ) 15

 50 1 ضد المرأة

   
مة واإلحصاء مائدة مستدیرة لعرض نتائج الدراسة التي أعدھا الجھاز المركزي للتعبئة العا) 16

 40 1 الكبرى ومجلس السكان الدولي حول خلق بیئة آمنة للفتیات في المناطق العشوائیة بالقاھرة

  2018حملة كوني  إجمالي األنشطة والمستفدین من
 ]غیر الحكومیة متضمن أنشطة المجلس وفروعھ ومنتدى المنظمات[ 

215 42,960 

  

 معرض بمقر المجلس لعرض المنتجات الحرفیة ) 2(نظیم ت

 .المشروعات الصغیرة وبعض الجمعیات األعضاء بمنتدى المنظمات غیر الحكومیة لصاحبات 

 .في إطار مبادرة كوني منتجة لتأھیل المرأة ذات اإلعاقة ُعقدتمخرجات ورشتي التدریب الحرفي التي  

 تواصل غیر مباشرأنشطة 

 .مرة على مدار فترة الحملة 650تم تكرارھا  تنویھات إذاعیة 4 /إعالمیة  حملة 2 

  فیلم قصیر 2 

 ماراثون 2 

 .باللون البرتقالي يإضاءة مقر المجلس الرئیس 

  .]، مقاالت ، إصدارات ومطبوعات ذات الصلة نشر أخبار[تفاعل صفحة المجلس على فیسبوك  
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 فھرس المحتویات

 ٤ ............................................................................................... یوم ١٦مقدمة : ما ھي الـ 

توعیة وتثقیف المجتمع من خالل مختلف وسائل االتصاالت، لخلق بیئة داعمة للجھود الرامیة إلى مناھضة العنف ضد المرأة 
 ٥ ..................................................................................................................................... بصورة شاملة

 ٥ ...................................... توعیة وتثقیف المجتمع من خالل قنوات االتصال المباشرة
I. ٥ توعیة طلبة الجامعات من الجنسین 

II. ٦ توعیة طالبات المدارس المجتمعیة 
III. ٦ توعیة العاملین بالوزارات 
IV. ٦ التوعیة المیدانیة بمختلف المناطق باألسكندریة 
V.  ٧ ]السكن الالئق[توعیة قاطني األحیاء السكنیة الجدیدة 

VI.  ٧ النمطیة للمرأة  والسلوكیات التي تكرس القوالبحشد المجتمعات بالمحلیات للتصدي وتغییر الممارسات 
VII.٧ أنشطة توعویة ساھمت بھا بعض جمعیات منتدى المنظمات غیر الحكومیة بالمجلس 

 ٨ ............................ توعیة وتثقیف المجتمع من خالل قنوات االتصال الغیر مباشرة

 ١٠ .......... على المستویین المركزي والمحلي 2030دعم اإلطار المؤسسي لمتابعة محور الحمایة بإستراتیجیة النھوض بالمرأة 

 ١٠ ................. تعزیز قدرات وحدات مناھضة العنف في الجامعات لحل الشكاوى الخاصة بالمرأة والفتیات داخل الحرم الجامعي

 ١٠ ................. العمل على التمكین االقتصادي للمرأة لتغطیة نفقاتھا ونفقات أبنائھا، وبصفة خاصة للمرأة المعیلة وذات اإلعاقة

االعتراف بالدور الھام الذي یمكن للفنون واإلبداع أن تضطلع بھ في القضاء على القوالب النمطیة للمرأة ومناھضة أشكال العنف 
 ١١ ................................................................................................................................. الممارس ضدھا

 ١١ ...................................................................................................................................... التوصیات

 ١١ ............................................................................................................................... أنشطة مؤجلة

 ١٢ .............................................................. ٢٠١٨یوم أنشطة للعام  ١٦شركاء حملة الـ 

 ١٢ ............................................................................. روابط الفیدیوھات [األفالم القصیرة]
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  ٢٠١٨للعام  تقریر حملة كوني
 یوم ١٦ ـال ھي: ما  مقدمة

ة بھدف  1991األمم المتحدة عام  منظمة ھي حملة عالمیة أطلقتھا »یوم 16 ـال«حملة إن  د مناھض كال العنف الموجة ض كافة أش
اء والفتیات حول العالم طة العالمیة لمواجھ، النس من مجموعة من األنش ري، وتھ بما في ذلك وتتض التعلیم ،  الحرمان منالعنف األس

  .التحرش ، وتشویھ األعضاء التناسلیة، وزواج القاصراتو

د المرأة«یوافق وھو ما نوفمبر  25في  كل عام ھاتبدأ فعالیات اء على العنف ض مبر  10تنتھي في و،  »الیوم العالمي للقض ھو ودیس
  ».حقوق اإلنسان یوم«

بھدف رفع الوعي وخلق رأي  الیةأعوام متت ، أي لمدة ثالث2016العام منذ » یوم 16الـ « وشارك المجلس القومي للمرأة في حمالت
كال العنف الموجھ ة كافة أش اند في كل مكان إلحداث التغییر ومناھض كلة  ھعام مس وء على ھذه المش لیط الض د المرأة والفتاة وتس ض

  .ودعوة المجتمع المحلي والدولي للسعى نحو إیجاد حلول جذریھ لھا

وضوعات التي تختارھا منظمة محددة طبقا للمفرعیة تحقیق أھداف لالجدیدة والمستكملة  الحمالت مجموعة من األنشطةخالل وتُنفذ 
  . لكل عامألمم المتحدة ا

عار على حمالتھ المجلسوأطلق  مناً  "كوني" ش فات اإلیجابیة  متض ھا وتقدیرھا لذاتھا مجموعة من الص لتعزیز ثقة المرأة بنفس
   :إلى  2018وھدفت حملة العام . واإلحساس بقیمتھا بین المحیطین

االت، من  لمجتمعاتوعیة وتثقیف  .1 ائل االتص ديلخالل مختلف وس د  لتص باب العنف ض اء والفتیات، وخلق بیئة ألس النس
 .من الدستور 11للمادة اً تحقیقتھ یة إلى مناھضللجھود الرام داعمة

  .والمحليالمركزي  المستوىعلى  2030اإلطار المؤسسي لمتابعة محور الحمایة بإستراتیجیة النھوض بالمرأة  دعم .2

 .تعزیز قدرات وحدات مناھضة العنف في الجامعات لحل الشكاوى الخاصة بالمرأة والفتیات داخل الحرم الجامعي .3

 .نفقاتھا ونفقات أبنائھا، وبصفة خاصة المرأة المعیلة وذات اإلعاقةلتمكین االقتصادي للمرأة لتغطیة العمل على ا .4

یمكن للفنون واإلبداع أن تضطلع بھ في القضاء على القوالب النمطیة للمرأة ومناھضة أشكال  يعتراف بالدور الھام الذإلا .5
 .العنف الممارس ضدھا 

یدات .6 ول على الخدمات المختلفة والتحرك بحریة وبدون من الوالفتیات  توفیر بیئة آمنة وخالیة من العنف تُمكن الس حص
 .الخوف من خطر التعرض لشكل من أشكال العنف

  :ولتحقیق ذلك تم

  وذلك والشباب وطلبة المدارس والجامعاتالسیما الرجال توجیھ عدة فعالیات وأنشطة توعویة متنوعة للمجتمع كافة ،
  .  ةمباشرالغیر و ةات االتصال المباشرمن خالل قنو

  یقیة إقامة لقاءات اوریة معتنس افر الالمعنیین من اإلدارات المركزیة والمحلیة  تش طة تض لجھود فیما یتعلق باألنش
وضع حول لھا وإعادة أطر مشكالت وتحدیات التنفیذ، للعمل على العنف ضد المرأة، والتعرف على  المدرجة لمناھضة

 . من مستجداتإستراتیجیة مناھضة العنف ضد المرأة في ضوء ما ظھر 

 ھم في مجال العملتوكذا لقاءات حواریة وتواصل مستمر مع وحدات مناھضة العنف بالجامعات الحكومیة لتعزیز قدر.  
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  :نتائج الحملة

  1(الھدف(    

بصورة خلق بیئة داعمة للجھود الرامیة إلى مناھضة العنف ضد المرأة من خالل مختلف وسائل االتصاالت، ل توعیة وتثقیف المجتمع
 شاملة

 من خالل قنوات االتصال المباشرة توعیة وتثقیف المجتمع 

ة)206(توعیتھم من خالل تم  )40747( یة تم تنفیذھما على م ندوة وورش توى الجامعات والوزعمل وحلقة نقاش  والمدارس راتاس

د المرأةبمختلف المحافظات وعات التوعیة التعریف بمفھوم العنف ض منت موض كالھ، ، أنواعھ، تض بابھو أش كما تطرقت . أس

ادیة الناجمھ عنھ وآلیات مواجھتھ وعات إلى التكلفة االقتص ال عن رفع الوعي الموض تھ، فض ، والجھود التي تبذلھا الدولة لمناھض

  .  مكن أن تلجأ لھا المرأة المعنفةالجھات التي یب

I. توعیة طلبة الجامعات من الجنسین  

من طالب الجامعات من خالل ) 2100(رفع وعي 

تناولت ببعض الجامعات، ندوات أُقیمت ) 4(

قضیة العنف ضد المرأة ، ب موضوعات ذات الصلة 

أھم المشكالت التي باإلضافة إلى التعرف على 

    .تواجھھا اإلناث أثناء العملیة التعلیمیة

 المتطوعین بتنفیذالطلبة وقد ساھم مجموعات من 

القت قبوالً واسعاً ترة الحملة، وال فط أنشطة متنوعة

وتفاعالً من الطلبھ حیث قام البعض منھم بأداء عدد 

العنف ضد أنواع وأشكال  من اإلسكیتشات الفنیة حول

المرأة، باإلضافة إلى غناء مجموعة من األغاني 

 .الوطنیة

ي فيما املونو م تمأ ال شطة واأل وضوعات

ا امعاتببعضطرح  : با

 طرح ومعالجة القضایا في اإلنسانیة ووسائل اإلعالم المختلفة دور الفنون والعلوم حول  ندوتین :جامعة عین شمس

وشارك عدد من االعالمیین  .والمشكالت التي تتعرض لھا المرأة في المجتمع المصري وخاصة العنف وكیفیة مناھضتھ

  .والشعراء واآلدباء والكتاب في إلقاء المحاضرات واألشعار ذات الصلة

أنشطة تُعرف الطالبات بحقوقھا وكیفیة دفاعھا عن ) 2( .ورش عمل وأمسیات ثقافیة )1(كما نظمت جامعة عین شمس 

مسابقات فنیة وریاضیة كالتنس طاولة، كرة القدم النسائیة، ) 3(. نفسھا في حال تعرضھا للخطر أو العنف بكافة أنواعھ

ات الصلة معرض طوال فترة الحملة ضم إصدارات وكتیبات ذ) 4(. الرست لتدعیم فكرة سمو النفس ورفع الروح المعنویة

بقسم  من صنع طالبات وطالب المستوى السادس" لفسیفساءا"فني لمشغوالت من معرض ) 5(. بقضایا العنف ضد المرأة

  .الحضارة واللغات األوروبیة

 كندریة باب ، تناولت د"المرأة في مجتمع آمن"ت عنوان حتندوة بكلیة تمریض  :جامعة األس حي في ور الش والقطاع الص

د المرأة ،  یح مواجھة العنف ض لمع توض تعمااآلثار الس منت كما .. ل الخاطئ لإلنترنت بیة واألخطار الناجمة عن االس تض

 . الندوة عرض مسرحي قصیر قام بھ طلبة الكلیة
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 ن واآلداب والمؤتمرات  بالجامعةُعقدت بمركز الفنو" أسالیب مواجھة العنف ضد المرأة"بعنوان ندوة :  جامعة المنیا . 

II. طالبات المدارس المجتمعیة  توعیة  

] مدرسة الفصل الواحد[مدرسة مجتمعیة  30طالبة على مستوى ) 940( رفع وعي

، وذلك من ]مدرسة بكل محافظة 15بواقع [بمختلف المناطق بمحافظتي الفیوم والجیزة 
خالل تنفیذ أنشطة متعددة بالمدارس تناولت الموضوعات ذات الصلة بالزواج المبكر 

للفتیات، التحرش وكیفیة التصدي وخطورتھ، الختان وأثره على الصحة النفسیة والجسدیة 
  . لھ، الحرمان من التعلیم كأحد صور العنف الموجھ للفتیات 

III. العاملین بالوزارات  توعیة 

الوزارات ) 409( املین ب ة حول من الع تلقوا توعی

ایا العنف الموجھ للمرأة عامة ولذات اإلعاقة  قض

  :موضحة كما یليلقاءات  6، من خالل خاصة

 )5 ( لقاءات لعدد)من العاملین  )359

ببعض بمختلف الوظائف اإلداریة 

لمجلس تضمنت التعریف بجھود ا، الوزارات

بالمجاالت المختلفة  مكین المرأة المصریةلت

فیما یتعلق بمحور الحمایة خاصة 

، والعمل  2030بإستراتیجیة تمكین المرأة 

تفعیل القوانین والتشریعات وتنفیذ نظم على 

 . ت للوصول إلى الخدمات القانونیةاإلحالة للمعنفات، وتبسیط اإلجراءا

  تضمنت بمخاطر العنف ضد المرأة ذات اإلعاقةلرفع وعیھم  بالوزاراتوحدات تكافؤ الفرص  ممثلي من) 50( لعدد لقاء  ،

المجلس التعرف على جھود ) 2. (كیفیة التعامل مع المرأة ذات اإلعاقة واالستفادة منھا فى المجتمع) 1: (موضوعات التوعیة

كال العنف التي تواجھ المرأة ذات اإلعاقة) 3.ھافي دمج تعراض ) 4. لھاحقوقى اإلطار ال) 4. (أش في تجارب الدول اس

 ." قل وال تقل"استعراض مطویة ) 6. (لمناھضة العنف الموجھ ضدھا تمكین المرأة ذات اإلعاقة) 5. مجال اإلتاحة

 

 

IV. بمختلف المناطق باألسكندریة التوعیة المیدانیة 

من خالل سیدة ورجل وتوعیتھم  )450(ما یفوق عن التواصل مع 
مختلفة مناطق ) 6( عمل فيالفریق  الذي قام بھالتنقل المیداني 

   .بالمحافظة
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الموجھ للمرأة عامة
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ھا من كافة تدورھم الفعال في تمكین المرأة وحمایجال بصفة خاصة لمخاطبتھم مباشرة عن واستھدف ھذا النشاط الشباب والر
 . أشكال العنف

V.  السكن الالئق[األحیاء السكنیة الجدیدة قاطني توعیة[ 

غیط العنب ب 1حى بشایر الخیر مواطن من سكان ) 102( تثقیف
المرأة في مجتمع "من خالل ندوة أُقیمت تحت عنوان  اإلسكندریةب

التنشئة ، تم فیھا اإلشارة إلى مفھوم العنف وأشكالھ، وأھمیة "أمن
منھ، كما تم التطرق إلى تباع األسالیب التربویة التى تحد إاالجتماعیة و

النوع قضیة الصحة اإلنجابیة كأحد أسباب العنف في بعض األحیان، 
االجتماعي والتمییز ودوره في العنف الممارس ضد المرأة، الجرائم 

  .اإللیكترونیة كأحد أشكال العنف وضرورة مواجھتھا

VI. وتغییر الممارسات  للتصدي المجتمعات بالمحلیات حشد
 النمطیة للمرأة  والسلوكیات التي تكرس القوالب

فرد من مختلف الفئات بالمجتمع المحلي تم رفع وعیھم من خالل األنشطة المتنوعة التي قامت بھا مختلف ) 6706(ما یفوق عن 
 . فروع المجلس بالمحافظات

VII.  أنشطة توعویة ساھمت بھا بعض جمعیات منتدى المنظمات غیر الحكومیة بالمجلس 

  یوم  16شاركت الجمعیات أعضاء المنتدى في حملھ الـ
طة متنوعة من  د المرأه بعمل أنش ة العنف ض لمناھض
لت بھا إلى ما یقرب  ندوات وورش عمل وتدریبات وص

 .مستفدین منھا ألف 30من 

  اركة مجموعة من المنظمات في "  18حملة مش قبل "مش

ات والجمعیات والتي قد أطلقتھا  س مجموعة من المؤس
ة زواج األ ھلیة العاملة في مجال حقوق المرأة لمناھض

  ].ألف فرد 20استفاد منھا [القاصرات والمطالبة بسن تشریع یجرمھ 

  وفي إحتفالیة أقامھا المنتدى بمقر المجلس تم عرض أنشطة الجمعیات خالل الحملتین ، ونُظم على ھامشھا معرض للمنتجات
  .الیدویة لبعض الجمعیات المشاركة

   

اناث
٨٨%

ذكور 
١٢%

رفع وعي قاطني األحیاء السكنیة الجدیدة  
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 من خالل قنوات االتصال الغیر مباشرة وتثقیف المجتمع توعیة 

عار  حملة )1 تك محطات متخلیش محطة توقفك"توعویة تحت ش بمترو " حیا
جابیة للتوعیة في مجال الحمایة والصحة اإلنرسائل أساسیة  4، تضمنت األنفاق 

وق العمل اركة في س قات بعدد  وذلك ،والمش  محطات) 4(من خالل عرض ملص
وضعھا أیضاً على جسم ، و]جامعة القاھرة/العتبة/رمسیس/العباسیة[محوریة 

تخدمي المترو . أحد القطارات ل عدد مس ، ]ملیون راكب یومیاً  2حوالي یص
تمر الحملة لمدة  تطالع رأي لقیاس نتائجھا  3وتس یُجرى بعدھا إس ھر س أش

 . ومدى تأثیرھا على المجتمع

مدتھا من ( تتضمن تنویھات ومواقف درامیةحملة إعالنیة في اإلذاعة المصریة  )2
تم إذاعتھا في ، منبثقة من رسائل حملة متخلیش محطة توقفك )ثانیة 60:  30

، ]مرة650بإجمالي تكرار [محطة محلیة وإقلیمیة) 13(األوقات المتمیزة لعدد 
 .إعادة نشرھا على الصفحة الرسمیة لموقع التواصل اإلجتماعي للمجلسكما تم 

تضمنت أولى  حملة توعویة لمحاربة التحرش في المواصالت العامة بمصر )3
دة ع یحمل بمشاركة الفنانة منة شلبي والفنان ھاني عادلقصیر فیلم  فعالیاتھا

 . "واجھو التحرش، اقفوا معاھا مش ضدھا"رسائل مضمونھا 

للتوعیة بكافة أشكال العنف  "متسكتوش أنا قررت أتكلم"قصیر بعنوان  فیلم )4
 .وتثقیف الفتیات والسیدات بأھمیة اإلبالغ

إنطلق من منطقة الكوربة  ثون رسمي للفتیات والسیدات في مصراأول مار )5
ألفراد ، أتبعھ سباق  كم للفتیات والسیدات 8تضمن سباق لمسافة بمصر الجدیدة، 

من الفتیات والسیدات ) 1500(ما یقرب من شارك بھ  ،كم 2لمسافة العائلة 
  . والرجال من مختلف األعمار

إنطلق من حدیقة الطفل ، "نحن قادرات"للنساء والفتیات من ذات اإلعاقات المختلفة تحت شعار ) 250(اراثون للمشي لعدد م )6
 .إلى مقر المجلس بمدینة نصر

الصحة اإلنجابیة

سر قوتھم وقوتك .. صحتك •
وتكتنظیم أسرتك سر ق.. ھتربطك مش ھتربطھ .. كتر العیال •
تك أسر..األسرة رعایة ومستقبل لبكرة..األسرة مش بالكترة •

.سر قوتك

التحرش

یوم فى السجن  ١٠٩٥عقوبة المتحرش بتوصل ل..اتجرأى•
.إتجرأي سكوتك بیشجعھ/  الف جنیھ ٢٠وغرامة 

علموھم إن اللمسة ھتك عرض/  ن النظرة تحرشإعلموھم •
.استجدع الشھامھ لسھ فیك/  استجدع متضیعش حقھا•

رقضة الزواج المبك یل مفیش طفلة تش..لسھ بدرى/  سیبوھا تختار..لسھ بدرى•
طفلة

كوني منتجة .بس%٥٠مینفعش البلد تتقدم ب..انك تشاركىاختاري •
اختارى تكونى منتجھ/  یكون عندك حلمك..اختارى•

 رسائل حملة حیاتك محطات ١شكل 
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وزارة ، كما فعلت ه من المعالم الممیزة حول العالمإسوة بغیر طوال فترة الحملة البرتقاليباللون مقر المجلس الرئیسي  إضاءة )7
  .ومنطقة أھرامات الجیزة التضامن االجتماعي ومكتبة اإلسكندریة

لتواصل اإلجتماعي، ذات الصلة على صفحتھ ل اتمن إصدارات المجلس المتعلقة بالموضوعكتیب ومطبوع ) 16(عدد نشر  )8
  .  خالل فترة الحملةبالجامعات ما تم توزیعھ في الفعالیات التثقیفیة التي ُعقدت باإلضافة إلى 

بنشر أخبار مصورة حول أنشطة الحملة، روابط : على موقع التواصل االجتماعي فیسبوكزیادة تفاعل صفحة المجلس  )9
على الصفحة، لیصل  تسجیالت وتنویھات الحملة اإلعالنیة باإلذاعةإعادة نشر وتحمیل  باإلضافة إلىالمقاالت في اإلطار ذاتھ، 

  .]1,038,814[ عدد متابعي صفحة المجلس على فیسبوك 
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  2(الھدف : (  

دعم اإلطار المؤسسي لمتابعة محور الحمایة بإستراتیجیة 
 على المستویین المركزي والمحلي 2030النھوض بالمرأة 

 –دمیاط  –اإلسماعیلیة [لقاءات تشاوریة بمحافظات ) 4(عقد 

المدیریات، وممثلین دیري ممن ) 93(ضمت ] األقصر - المنیا
 من وزارة التنمیة المحلیة ، وبعض منظمات المجتمع المدني

مراجعة  تم خاللھا.. وأعضاء الفروع بالمحافظات المعنیة 
إطار إستراتیجیة العنف ضد المرأة ودور كل جھھ في تنفیذھا، 

وخرجت اللقاءات باالتفاق على التواصل مع الجھات المعنیة 
في ضوء تنفیذیة سنویة داخل كل محافظة لوضع أنشطة 
  .ھالمستجدات التي تم التعرف علی

  3(الھدف : (  

  رأة والفتیات داخل الحرم الجامعيالشكاوى الخاصة بالم تعزیز قدرات وحدات مناھضة العنف في الجامعات لحل
  أسوان -مدینة السالم –حلوان  –دمیاط [بجامعات  المرأةبروتوكوالت تعاون إلنشاء وحدات لمناھضة العنف ضد ) 4(توقیع [

جامعة  24وحدة من ) 18(لیصل إجمالي عدد الوحدات الُمنشأة بالجامعات 
 . حكومیةمصریة 

 تدریبي حول اللوائح المالیة واإلجراءات اإلداریة لوحدات مناھضة داد دلیل إع
  .العنف ضد المرأة بالجامعات

  ممثلي الجامعات، ورؤساء والمسئولین القانونین بوحدات من ) 35(رفع وعي
، نیة الخاصة بتمكین وحمایة المرأةبالمواد القانوالعنف ضد المرأة بالجامعات، 
مجال مناھضة العنف، بغرض اإلستفادة وتبادل التجارب والخبرات في 

 .وتعزیز القدرات في مجال العمل

  4(الھدف : (  

  اصة للمرأة المعیلة وذات اإلعاقةالتمكین االقتصادي للمرأة لتغطیة نفقاتھا ونفقات أبنائھا، وبصفة خالعمل على 
  الصغر، من خالل ندوة ُعقدت  مشاركة من السیدات المعیالت واصحاب المشروعات الصغیرة ومتناھیة) 150(رفع وعي

المعیلة بالمحافظات كأحد السبل لمواجھة ظاھرة الفقر والعنف  أةآلیات دعم مشروعات تنمیة موارد المر "تحت عنوان 
) الفیوم –دمیاط  –القلیوبیة  –الجیزة  –القاھرة (فروع المجلس بمحافظات عدد من أعضاء  وبحضور...  "ضد المرأة 

وممثلین من مؤسسات األجھزة المعنیة بالدولة ومنظمات المجتمع المدني، طُرحت الموضوعات ذات الصلة بأداوات تمكین 
المرأة المعیلة، تنمیة المشروعات كأحد آلیات مواجھة العنف، توظیف مكونات البیئة الحرفیة والتراثیة، عرض برامج 

إقامة شركة مساھمة مصریة تتولى تسویق ومن أھم توصیات الندوة ضرورة . ..الصندوق االجتماعي لدعم المشروعات 
 .حیث یُعد التسویق أحد أھم معوقات تقدم أصحاب الحرف، المنتجات الحرفیة الیدویة

  سیدة ) 20( لتأھیل المرأة ذات اإلعاقة في مجال الحرف الیدویة، تضمنت أولى فعالیاتھا تدریبكوني منتجة إطالق مبادرة
 ).ورشة تدریبیة 2(وفتاة بجمعیة النور واألمل على أعمال الحلي والتطریز والكروشیھ 

؛ اناث
؛  ٢٦
٧٤%

؛  ذكور
؛  ٩
٢٦%

 لقاء رؤساء وحدات مناھضة العنف
للتوعیة بمواد القانون 
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  5(الھدف : (  

االعتراف بالدور الھام الذي یمكن للفنون واإلبداع أن تضطلع بھ في القضاء على القوالب 
  ناھضة أشكال العنف الممارس ضدھاالنمطیة للمرأة وم

اركة في  ور ما یفوق عن ، " األنثى حیاة"إحتفالیة تحت عنوان المش اركة ) 50(وبحض مش
اركة  د المرأة ، ومش ة العنف ض ات الدولة والمجلس لمناھض س تم عرض جھود مختلف مؤس

وء لیط الض انصالھام للفنون واإلبداع في  على الدور وتس ، مما ناعة قیم المجتمع وبناء اإلنس
  : شھدت اإلحتفالیةو.. یساعد على التصدي للعنف ومحاربة اإلرھاب والتطرف بشكل عام 

  وة المجلس إعداد الدكتورة رانیا یحیي" األنثى حیاة"كتاب توقیع مل. عض الكتاب  یش
 .  عدد من األبحاث والمقاالت التي تدور حول مناھضة العنف ضد المرأة

 كیلى المعبر عن ق اً للفن التش ایا المرأةمعرض ارك فیھ عدد منض الفنانیین  ، ش
 . تم تكریمھم في ختام االحتفالیةفي الفن التشكیلي،  المتمیزین

  6(الھدف : (  

یدات ول على الخدمات المختلفة والتحرك بحریة وبدون الخوف  والفتیات توفیر بیئة آمنة وخالیة من العنف، تُمكن الس من الحص

  من خطر التعرض لشكل من أشكال العنف

كان الدولي حول خلق بیئة آمنة للفتیات في عرض  اء ومجلس الس ة التي أعدھا الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحص نتائج الدراس
وائیة بالقاھرة الكبرى تدیرة أُقیمت ]أرض اللواء بالجیزة: یم بحلوان منطقتي عرب غن[المناطق العش اركةب، في فعالیات مائدة مس   مش

 .وإقتراح التدخالتمناقشة المشكالت المرصودة الدراسة و من مسئولي وممثلي وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات، للتعرف على) 40(

 التوصیات 

 كرار األنشطة التفاعلیة مثل الماراثونت. 

 المنعقدة لتشمل عدد أكبر من الجامعات زیادة عدد الفعالیات. 

  لتنفیذلووضع آلیات  لمناھضة العنف ضد المرأة أھمیة تفعیل األنشطة المقترحة من المؤسسات المختلفة. 

 أنشطة مؤجلة

ونظراً ألھمیتھا ھي أنشطة متنوعة األھداف مدرجة في إطار الخطة التنفیذیة للحملة ، ولم یتم اإلنتھاء منھا في الوقت المحدد لھا، 

  :فقد تقرر تأجیلھا لتنفیذھا في وقت الحق، وھي

  . مسرحیة فنیة عن الزواج المبكر )1

لقاء رؤساء الجامعات ووزیر التعلیم العالي وأمین عام المجلس األعلى للجامعات لعرض مخرجات لقاءات ممثلي وحدات  )2

  .إلنشاء وحدات مناھضة العنف بالجامعاتودلیل اإلجراءات  /ورقة سیاسیات  /مناھضة العنف بالجامعات 
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 المجلس القومي للمرأة
٢٠١٨حملة كوني   

asmaa_a / sherine_m 

  ٢٠١٨یوم أنشطة للعام  ١٦شركاء حملة الـ 

الھیئة العامة لشئون المطابع التربیة والتعلیم ، التعلیم العالي، واالستثمار والتعاون الدولي، ، النقل، والشباب والریاضة :وزارات )1

 .األمیریة

 UNFPAصندوق األمم المتحدة للسكان  )2

   UNW المتحدة للمساواة بین الجنسین وتمكین المرأة ھیئة األمم )3

 .وكالة األلمانیة للتعاون الدولياإلتحاد األوروبي، والوكالة الفرنسیة للتنمیة، وال )4

 WFPبرنامج الغذاء العالمي  )5

   كایرورانز )6

مؤسسة المرأة الجدیدة  /جمعیة الفن والتنمیة  /ھیئة كیر مصر [بعض الجمعیات األعضاء في منتدى المنظمات غیر الحكومیة  )7

 ].بشایر –حلوان لتنمیة المجتمع  /المركز المصري لحقوق المرأة  /

 روابط الفیدیوھات [األفالم القصیرة]

1( /365440284232495https://www.facebook.com/ncwegyptpage/videos/  # : "أنا قررت أتكلم 

التحرش،  /ختان اإلناث /الزواج المبكر  /الحرمان من المیراث  /أنیمیشن عن العنف األسري  سجرافیكی" متسكتوش

 .عن كافة أشكال العنف الموجھ ضدھاوعدم السكوت ویتضمن توعیة صریحة للسیدات والفتیات بأھمیة اإلبالغ 

2( WUM-JuNR091tube.com/watch?v=https://www.you   /

/198326414434684https://www.facebook.com/ncwegyptpage/videos/  # :واجھو التحرش اقفو معاھا 

 .في مصر بمشاركة ھاني عادل ومنة شلبي مش ضدھا، فیدیو مصور عن مواجھة التحرش في المواصالت العامة

3( /1970013889747234https://www.facebook.com/ncwegyptpage/videos/ : تنویھات إذاعیة ألحد رسائل

  ].عقوبة المتحرش وأھمیة اإلبالغ[ حملة حیاتك محطات

4( /355221601921577https://www.facebook.com/ncwegyptpage/videos/ : تنویھات إذاعیة ألحد رسائل

  ].دور المرأة في المجتمع ودور الرجل لتمكینھا[حملة حیاتك محطات 

5( /499606967203022https://www.facebook.com/ncwegyptpage/videos/   : تنویھات إذاعیة ألحد رسائل

  ].الزواج المبكر[حملة حیاتك محطات 

6( /1027490527438129tps://www.facebook.com/ncwegyptpage/videos/ht : تنویھات إذاعیة ألحد رسائل

  ].إختاري تكوني منتجة[حملة حیاتك محطات 

7( /010154853207701https://www.facebook.com/ncwegyptpage/videos/  : تنویھات إذاعیة ألحد رسائل

 ].علموھم إن اللمسة ھتك عرض[حملة حیاتك محطات 

  


