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 التقرير الشهرى 
 المجلس القومى للمرأة فرع القاهرة 

 2021     أغسطس
   2021 أغسطس 7

القومى للمرأة فرع القاهرة يزور العاصمة اإلدارية الجديدة للتعرف على مالمح  
 الجمهورية الجديدة 

سطس  أغ ٧السبت الموافق  ومقام المجلس القومى للمرأة فرع القاهرة ي
ارية الجديدة وذلك إيمانا من المجلس بأهمية  ة للعاصمة اإلد بزيار  ٢٠٢١
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الوقوف على ما تم من إنجاز داخل العاصمة اإلدارية الجديدة وأيضا نقل  
الصورة الحقيقية لما يتم من مشروعات كبيرة  على كافة المستويات  

ذ مشروعات  يادة السياسية بتنفيلقبالعاصمة،وذلك بفضل التوجيهات الدائمة ل
ق أعلى مستوى من الجودة واإلتقان بما يعكس عظمة  صمة الجديدة وفالعا

 الدولة المصرية. 
جاءت الزيارة انطالقا من توجيهات الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس  

القومى للمرأة وإشراف األستاذة مها مروان مقرر فرع القاهرة  وحضور وتنظيم  
فرع القاهرة القومى للمرأة مناوب المجلس   تورة جيهان رجب مقرردكاألستاذة ال

 ومجموعة كبيرة من عضوات فرع المجلس بالقاهرة.
وايمانا بالدور  التوعوى للمجلس القومى للمرأة جاءت هذه الزيارة ، وبدأت   

بمرافقة سيادة اللواء محمد سعد زغلول مساعد رئيس الهيئة الهندسية  
 المسيحتدرائية ميالد  لجديدة متوجهه إلى كا بالعاصمة اإلدارية

ثم زيارة معرض كنوز للرخام والجرانيت والذى يحتوى على أندر وأجمل وأجود  
 أنواع الرخام من إنتاج جبل الجالله. 

وقام وفد المجلس القومى للمرأة فرع القاهرة بزيارة المستشفى الحكومى  
 ة صمبالعاصمة وهو يعتبر نواة المدينة الطبية بالعا

ى وتفقد وزارة المالية  ء والحى الحكومسة مجلس الوزراثم زيارة مبنى رئا
ومشاهدة ما تم من إنجاز كبير إلتمام كافة المباني الحكومية وتأسيسها بما 

 يليق بالعاصمة الجديدة، 
ثم زيارة المركز القومى ألسر الشهداء والمصابين حيث قام سيادة اللواء محمد 

دسية بالعاصمة  ها الهيئة الهنالمشاريع التى انشأتة زغلول بشرح وافى لكاف
 اإلدارية وأيًضا زيارة سارى العلم حيث يتم تركيب 

 ووضع أكبر ساري علم في العالم . 
وتم أيضا زيارة ساحة الشعب أو حديقة الشعب وهى علي مئات األفدنة  

 بالعاصمة، مرورا بأكبر مجمع إسالمي في تاريخ مصر.
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جلس الشيوخ  يضا مقر مجلس مان الجديد بالعاصمة واومرورا بمقر البرلم
 ديد الج

ثم زيارة المدينة الرياضية بالعاصمة اإلدارية وهى جزًءا مهمًّا من العاصمة  
اإلدارية الجديدة، وقد تم تنفيذها بهدف دعم المجال الرياضي في مصر،  

 األراضي المصرية.  واستقبال البطوالت الدولية والفعاليات المهمة على
رة بزيارة مسجد الفتاح المجلس بالقاه مة قام وفد فرعوقبل ختام زيارة العاص

العليم حيث يقع المسجد في مدخل العاصمة اإلدارية على الطريق الدائري  
 األوسطي.  

وفى نهاية الزيارة اهدت الهيئة الهندسية درع العاصمة اإلدارية الجديدة 
 رع القاهرة للمجلس  القومى للمرأة ف
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ع القاهرة بالمجلس القومي للمرأة  بجميع عضواته  وبرئاسة ا. مها  فر    يتقدم

الفائزين المصريين الذين شاركوا  مروان مقررة الفرع  بالتهنئة لجميع االبطال 
 ميداليات     ٦وحصولهم  علي   ٢٠٢٠في أولمبياد طوكيو  

 ميدالية ذهبية  ١
 ونزية  ميدالية  بر  ٦

 ونخص بالتهنئة  
 اشرف  البطلة فريال 

 العبة الكاراتيه لحصولها علي ميدالية ذهبية والول مرة  
 والبطلة هداية مالك   
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 العبة التايكوندو  وحصولها علي الميدالية البرونزية  . 
 وختاما   

 بالبطلة  جيانا فاروق  العبة الكاراتيه وحصولها علي الميدالية البرونزية .  
صريين  علي مصر و الم ت أدخلت البهجةمشرفة من فتيات مصريا  مكانة

تشجيع  وإضافة الي تميز التاء المربوطة  في جميع المجاالت وذلك في ظل  
 القيادة السياسية بالرياضة للجميع .

 

 
 2021 أغسطس 18
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ومى للمرأة  فى إطار توجهات الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس الق

قاهرة وبتنسيق  مها مروان مقرر فرع ال، و إشراف األستاذة   
ورة جيهان رجب المقرر المناوب لفرع القاهرة ،  األستاذة الدكت

وباإلشتراك مع مؤسسة فرسان الحديدى للتنمية والرعاية ، أقيمت  
  18ندوة بعنوان " أسرتنا أمانة " وذلك يوم األربعاء الموافق 

لى محافظة  تبة حى الزاوية الحمراء التابع إ م بمك2021أغسطس 
 القاهرة. 

دولة للحد من ظاهرة العنف  إطار توجهات الاءت الندوة فى وج
األسرى ، وتحدث بالندوة مجموعة من الخبراء والمتخصصين فى  

مجال القانون واإلعالم واإلستشارات األسرية والتربية ، وركزت الندوة  
ناء  لروابط األسرية ، وكيف تنشأ األبعلى كيفية بناء األسرة وتقوية ا

، وأن األسرة هى  القات األسرية تحترم فيه الع نشأه سليمة فى بيت
 عماد المجتمع وبنهوض األسرة ينهض المجتمع وتنهض الدولة. 
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وشارك فى الحضور من عضوات المجلس القومى للمرأة فرع القاهرة  
عدوى ، أ/ نسرين  الزميالت األساتذة ) أ/ فادية فتحى ، د/ إبتسام ال

 عبد البديع (. أبو الفتوح ،أ/ صفاء  الشين ،أ/ ماجدة

 
 

 2021 أغسطس 18
ماي د.  ا.مها  توجيهات  رعاية  وتحت  للمرأة  القومى  المجلس  رئيس  مرسي  ا 

األربعاء   اليوم  تم  للمرأة  القومى  للمجلس  القاهرة  فرع  مقرر  مروان 
ا  ٢٠٢١/٨/١٨ االكتشاف  تثقيفية عن  ندوة  لدعقد  الثدى  لسرطان  ى لمبكر 

ستجد خالل الفترة السيدات .. وأهمية اإلجراءات االحترازية لفيروس كورونا الم
_  المقبله   طبيبه   ( بهيه  مستشفى  عمل  فريق  بحضور  زينب  السيدة  بحى 

مسؤل عالقات عامه ( و السيدة الدكتورة ام كلثوم شلش وا./ وفاء مصطفى 
ل القومى  للمجلس  القاهرة  فرع  د.ام  عضوات  تحدثت  حيث  عن  لمرأة  كلثوم 

مستجد وضرورة التطعيم ضرورة اتباع اإلجراءات االحترازية لفيروس كورونا ال
جهة الفيروس .. ثم قام مندوبى مستشفى بهية بالتغطيه الكامله لكيفية  لموا

فرع   عن  ا.وفاء  كماتحدثت  السيدات  لدى  الثدي  لسرطان  المبكر  االكتشاف 
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ة تم فتح باب األسئلة للحضور  لمرأة وفى نهاية الندو القاهرة للمجلس القومى ل
 راتحيث تم اإلجابة على كل االستفسا

 
 
 

 :   2021 أغسطس 25
في اطار جهود الدولة ومبادرة السيد رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة 

في مسعي إلى رفع مستوى الوعي   مليون صحة( 100المصرية ضمن حملة )
ية من هذا المرض  ان الثدي ووسائل الوقا بأهمية الكشف المبكر عن سرط

ة الصحية وتقديم الرعاية  وذلك ضمن خطة استراتيجية لتعزيز أنماط الحيا
كرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الطبية الشاملة والمتكاملة بطرق مبت

 األمراض.
المجلس القومي للمراءه   ٢٠٢١اغسطس   ٢٥لموافق  قام اليوم االربعاء ا

القبطيه االورثوذكسيه و بالتعاون مع بالتنسيق مع الكنيسة  فرع القاهره
بعنوان "أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي "    مستشفي بهية بتنظيم ندوة

 ابوي  بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية . وذلك بالمقر الب
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و ذلك تحت اشراف األستاذة مها مروان مقرر المجلس القومي للمرأة فرع  
و االستاذه بربارة سليمان اعضاء فرع   م االستاذه فاديه فتحيالقاهرة، وتنظي

رة جيهان رجب مقرر مناوب لفرع القاهرة، و كذلك  القاهرة و بحضور الدكتو 
 أ. صفية نظمي القاهرة أ. هانم الشبراوي، د امال نمر و  بعض عضوات فرع

%  98وتناولت الندوه أهمية الكشف المبكر والذي يرفع نسبة الشفاء إلى 
بالمرض وطرق الوقاية وكيفية الفحص الذاتي، كما وكذلك األعراض الخاصة 

لي الخدمات التي تقدمها المستشفى وكيفية التواصل مع  تطرق اللقاء ا
 للمتابعة وتلقي الدعم الالزم.  المستشفى

 من السيدات من مختلف األعمار   ٤٥في هذه الندوه عدد و قد شارك 
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 :   2021 طسأغس 28

أة وبهدف رفع مستوى فى إطار جهود المجلس القومي للمرأة لدعم صحة المر 
المرحلة الرابعة .. قام فرع  -يروس كورونا المستجد الوعي للوقايه من ف

القاهرة بتوجيهات من د. مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة وتحت  
بتنسيق بين عضوات  و  ٢٨/ ٢٠٢١/٨د الموافق  إشراف ا. مها مروان يوم االح

 الفرع :  
 ا. محاسن السرنجاوى 

 ا. كريمة فؤاد
 ا. ماجده ابو الفتوح 

 ا. وفاء مصطفى 
 هويدا السيد  ا.

بعمل مبادرة بحى دار السالم تحت عنوان " احمي نفسك واسرتك " حيث قامت  
االه بأهمية  السيدات  لتوعية  السالم  دار  شوارع  فى  بجولة  تمام العضوات 
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االحت مع باالجراءات  التطعيم  على  الحصول  وضرورة  الوقاية  وطرق  رازية 
 لتزام بارتدائها ات على السيدات والتأكيد على ضرورة اال توزيع كمام
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 قرير الشهرى الت
 المجلس القومى للمرأة فرع القاهرة 

 2021   سبتمبر  
رفع مستوى لمرأة وبهدف  ة لدعم صحة افى إطار جهود المجلس القومي للمرأ

المرحلة الرابعة وأهمية التطعيم   -د  الوعي للوقايه من فيروس كورونا المستج
القاهرة بتوجيهات من د. مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة .. قام فرع  

الموافق   اليوم الجمعه  الفرع  ا. مها مروان مقرر    ٣/ ٩/ ٢٠٢١وتحت إشراف 
  : ت الفرع وبتنسيق بين عضوا

 نجاوى . محاسن السر ا
 ا. كريمة فؤاد

 ا. ماجده ابو الفتوح 
 ى ء مصطفا. وفا

 ا. هويدا السيد 
  واستكماال لمبادرة " احمي نفسك واسرتك " قامت العضوات

  ا.كريمه فؤاد
 ا.هويدا السيد 

 ا.وفاء مصطفى 
بأهمية   السيدات  لتوعية  القديمة  بمصر  األديان  مجمع  منطقة  فى  بجولة 

وطرق الوقاية وضرورة الحصول على التطعيم   ت االحترازيةام باالجراءااالهتم
 زام بارتدائها يع كمامات على السيدات والتأكيد على ضرورة االلتمع توز 
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  2021سبتمبر  4

ندوة توعوية للقومى للمراة بالقاهرة حول السلوك الغذائي الصحى والوقاية من أمراض سوء  
 التغذية 

مها مروان مقررة   ع القاهرة  تحت إشراف االستاذةاطار خطة النشاط الشهرى نفذ فر فى 
ى للمرأة بالقاهرة ندوة حول السلوك الغذائي  الصحى لألسرةوتنشئة اجيال المجلس القوم
بالتنسبق والتعاون مع جمعية بستان المحسنين فى مقر  ٢٠٢١ديسمبر  ٤اصحاء  اليوم 

 الجمعية
لدى   ع منسق  الندوة عن اهمية الوعىحدثت خاللها دالل فرج عضو الفر ينه السالم تبمد  

لحياتية والمعيشة والصحية التى تهم أفراد األسرة  وكيف يمكن  المراة وخاصة فى األمور ا
للمرأة تنمية معارفها   بهذه األمور  وأشارت إلى اهتمام الدولة بصحة األسرة وتغذية  

 ية العام الدراسى وجبة المدرسية  لالطفال مع بدا نها توفير ال االطفال والتى من بي
 نمر لدكتورة امالكما تحديثت ا

عضو الفرع عن السلوك الغذائي  الذى يحمى صحة المرأة وافراد أسرتها والعناصر  
والمكونات  الغذائية  الصحية التى تتناسب مع  مستوى معيشة االسر  مشيرة الى بعص  

 ار واهتمام الدولة  فى. هذا االط  الوقاية منهاامراص سوء التغذية و 
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توعوى والتنموى  الذى يقوم به تحى عضو الفرع  عن الدور الكما تحدثت االستاذة فادية ف 
المجلس القومى للمرأة  وكيفية التعامل واالستفادة من الخدمات التى يقدمها المجلس للمرأة 

 رق حلها  المشاركات وطودارات المناقشات  والرد على أستفسارات وشكاوى  
اة  للمرأة للنهوض وتنمية المر  الجمعية بدور المجلس القومىاشاد محمد المصرى رءيس  

بصفة عامة  وبتعاون ونشاط المجلس القومي للمرأة بالقاهرة بصغة خاصة مع منظمات  
 المجتمع المدنى فى المناطق والتجمعات السكانية األشد احتياجا للتوعية والمعرفة

نه توفى  اللقاء  الصحاية  الغذائية   المساعدات  توزيع  المشاركام  على  والكمامات  ت ية  
 والمقدمة من الجمعية 

 
 
 :  2021سبتمبر  5

 اليوم الدولى للعمل الخيرى 
باليوم الدولي للعمل الخيري ، تم اختيار هذا  2021يحتفل العالم في الخامس من سبتمبر 

ريزا والتي تعد أحد أكثر األشخاص إلهاما ريخ وفاة األم تياليوم رمزيا ألنه كان يتوافق مع تا
ويات الفقر في جميع أنحاء العالم. وبسبب  بنت موضوع تخفيض مستفى العمل الخيري، وت

 تفانيها في العمل الخيري ، حصلت األم تيريزا على جائزة نوبل للسالم
يث بادل بين الناس ح فالعمل الخيري يساهم في تعزيز الحوار والتضامن والتفاهم المت 

  عيته بأهمية األنشطةوتثقيف الجمهور وتو  يهدف االحتفال إلي تشجيع العمل الخيري 
الخيرية. كما يساهم دائما المجلس القومى للمرأة في الندوات التثقيفية بذلك الموضوع  

 الهام 
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لية  و هذا اليوم  يمكن أن تخفف من آثار األزمات اإلنسانية، وتخلق مجتمعات أكثر شمو 
 صمود.  وقدرة على ال

دائما للمرأة  القومى  المجلس  الخ   ويعمل  العمل  اساس  اإلنعلى  والمساعدات  سانية يرى 
  ، والعمل  واإلصرار  والعطاء  والتحدي  األمل  يواصلوا  أن  يستطيعوا  لكى  والفتيات  للسيدات 

يستمدوا    مشيرة أن المجلس القومي للمرأة يعد بمثابة البيت الثاني للمرأة المصرية ، وأنهم
 🇪🇬🇪🇬🇪🇬حيلنه .. وبالدعم المستمرنستطيع تحقيق المستقوتهم م

 
 

 لقاءات ميدانية توعوية مع سيدات أهالينا 
فى إطار الخطة التوعوية الميدانية للمجلس القومى للمرأة بالقاهرة بإشراف ومتابعة االستاذة مها  

مباشرة للسيدات فى هدف التوعية الستمروان مقررة المجلس القومى للمرأة فرع القاهرة والتى ت

   ت ومناطق تطوير العشوائيا التجمعات السكانية
 بمدينه السالم   مع السيدات بمنطقة أهالينا تم تنفيذ لقاء

 م ٢٠٢١سبتمبر  ٤ومع الترددات على المركز الطبى وذلك يوم السبت الموافق 
  وار حولدار الح لقاهرةا وتحدثت مع السيدات االستاذة دالل فرج منسقة اللقاء وعضو فرع

  الى النقلة الحضارية وتحويلها لعشوائيات حياة كريمة والتى بدأت بإزالة ا المبادرات الرئاسية

 والخدمات النموذحيه  فى عمارات أهالينا حاليا تعيشها السيدات وأسرهم االمنة والصحية التى
  ضراء والبنيةالخ واالمكان يئةالب دور المرأة فى الحفاظ على نظافة المتكاملة بها مشيرة إلى

كسابهم السلوك الرشيد والقيم المجتمعية التى  األساسية للعمارات والحرص على تعليم األبناء وا

 ونبذ العنف وتشجيعهم على الرياضة والذهاب إلى مراكز الشباب  والتعاون رس روح المحبةتغ
فى   درات الرئاسيةستفادة من المباة فتحى عن التوعية الصحية وكيفية االكما تحدثت االستاذة فادي

 لسرطان واالعتالل الكلوى مجال صحة المرأة واألسرة الكشف المبكر عن ا
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من   للوقاية وخدمات تنظيم األسرة التى تقدم مجانا فى مركز أهالينا الطبى وضرورة اخذ لقاح

ر الفيرس ة للحفاظ على صحةةاالسرة ومنع انتشا االحترازي فيروس كورونا واتباع اإلجراءات 

 هن لبعض من شكاوى ا ستماع إلى مطالب السيدات وارشادهم على الحلول وإزالةوتم اال
 كما شاركت بالتوعية الصحية مديرة المركز الطبى وعن الخدمات المقدمة للمرأة بالمركز

د احتياجا األستاذ محمد االجتماعية والخدمات المقدمة لالسر األس كما شارك فى التوعية

 ورءيس جمعية التنمية الشاملة باهالينا  مركزمجلس األمناء بالالمصرى عضو 
 ا
 

 
 
 

 
 

  2021سبتمبر  6

في إطار الجهود المبذولة للمجلس القومي للمرأة ودعم من رئيسة المجلس القومي للمرأة  
 دكتورة مايا تم عقد 

 الدورة التدريبية  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1468025953578822&set=pcb.1468026016912149&__cft__%5b0%5d=AZXhhr_5Ugyake7aZw_6QfLzmi9oGfK1plXcBXne0eTgfwhPhaoOiHH9vRqx1uuf5YnCgQ52_si3adk9c4a8thdfnNFr4gSE7Zpkn4EkIfem74meBiv8wETRi9HZ-RvEwNvvGVDoTodpiEXedXaVyIQv&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1468025953578822&set=pcb.1468026016912149&__cft__%5b0%5d=AZXhhr_5Ugyake7aZw_6QfLzmi9oGfK1plXcBXne0eTgfwhPhaoOiHH9vRqx1uuf5YnCgQ52_si3adk9c4a8thdfnNFr4gSE7Zpkn4EkIfem74meBiv8wETRi9HZ-RvEwNvvGVDoTodpiEXedXaVyIQv&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1468025986912152&set=pcb.1468026016912149&__cft__%5b0%5d=AZXhhr_5Ugyake7aZw_6QfLzmi9oGfK1plXcBXne0eTgfwhPhaoOiHH9vRqx1uuf5YnCgQ52_si3adk9c4a8thdfnNFr4gSE7Zpkn4EkIfem74meBiv8wETRi9HZ-RvEwNvvGVDoTodpiEXedXaVyIQv&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1468025986912152&set=pcb.1468026016912149&__cft__%5b0%5d=AZXhhr_5Ugyake7aZw_6QfLzmi9oGfK1plXcBXne0eTgfwhPhaoOiHH9vRqx1uuf5YnCgQ52_si3adk9c4a8thdfnNFr4gSE7Zpkn4EkIfem74meBiv8wETRi9HZ-RvEwNvvGVDoTodpiEXedXaVyIQv&__tn__=*bH-R
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 سماعيلية فندق توليب سالم بمحافظة اإلالمرأة صانعة ال
 سبتمبر ٦سبتمر  إلي  ٤من الفترة 

 فظة القاهرة من محاوشارك 
 االستاذة مها مروان مقرر فرع القاهرة 

 ودكتوره ام كلثوم شلش مقرر منواب فرع القاهرة 
 وتم افتتاح الندوة السيدة االستاذة األمين العام للمجلس القومي للمراه   

 لي الجهود المبذولة رت جميع الفروع عوفي البداية شك
 نف  واإلرهابكما تم التحدث عن الفرق بين التطرف والع

 شه المشكلة السكانية وكيفية التعامل معهاومناق 
 وانواع العنف  واالذي  والتنمر  والتمييز  

 وكيفية نقل الوعي من خالل المجلس القومي للمرأة للسيدات من خالل 
 الخ                اللقاء الجماهيري طرق األبواب الندوات 

 تم التحدث عن  ريادة األعمال
 ومحاورها االسترشادية والدور المصري الرائد في تنفيذها   /األمن.  أة والسلم و ولجنة المر  
 وتم عمل نقاش مفتوح 

 في النهاية ٢٠٢١لخطه  حملة طرق األبواب للمرأة صانعة السالم 
والت بالشكر  القاهرة   فرع  ماييتقدم  لدكتورة  المبذوله قدير  للجهود  العمل  وفريق  مرسي  ا 

 والفكر المتطور 
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 :  2021سبتمبر  7

في إطار الجهود المبذولة من المجلس القومي للمرأة تحت رعاية دكتورة مايا مرسي رئيسة  
يو تاون  تنسيق عضو فرع القاهرة روتاري كايروا ن المجلس القومي للمرأة بالمشاركه مع 

النشرتي تحت  إشراف األستاذة رر منواب والعضوه ايمان مع الدكتوره أم كلثوم شلش مق
 مها مروان مقرر فرع القاهرة في عزبة خير هللا بدار السالم جمعية األثر الطيب

 تم اإلتفاق على عمل فصلين محو األمية الفقره األولي 
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  يل عن طريق مصممه  االزياء االستاذة ايمان النشرتي  تم اليومالسيدات فن التفص تعليم 
 ن إدارة تعليم الكبار اللقاء مع  المدرسين  م

 ومنا قشة السيدات التي سوف يتم تعلمهم 
 سبتمبر ٦اليوم االثنين الموافق  

 
 :  2021سبتمبر  9

 2021سبتمبر  9 - التعليم من الهجماتاليوم الدولى لحماية 
 ال لإلعتداء على التعليم ......

بالتوعية بالحاجة الملحة إلى الحفاظ على التعليم وحمايته من الهجمات  ليومذا ايهتم ه
ففى معظم البلدان التي يوجد فيها نزاع مسلح ، يكون إستخدام المدارس وغيرها من  

هم في اإلنتفاع بالتعليم الجيد،  يحرم الطالب من حق المؤسسات التعليمية صفة ثابتة ، مما
 بطريقة وافية.  عليم الت والمعلمين من القدرة على

فتضع النزاعات المسلحة العديد من العوائق المدمرة أمام التعلم، حيث تؤثر طبيعة  
النزاعات التي تستمر لوقت طويل في يومنا هذا سلبًا في مستقبل أجيال كاملة ، وال سيما  

ه  ودعمكثر الفئات ضعفًا. ويجب إحترام الجميع للحق في التعليم، مستقبل األطفال وأ في
 لتمتع به، وال سيما في حاالت النزاع المسلح وإنعدام األمن. وا

فينبغي أن تبقى المدارس والجامعات والسكن التعليمي على الدوام مالذات آمنة لتعزيز  
 وعدم إستهدافها.  ا المدنية وحمايتهاالسالم والتنمية، وينبغي اإلعتراف بطبيعته

ا المجلس  وتوجهات  الدولة  توجهات  ضوء  لللقومفي  المصرية  ى  المرأة  مبادرة  في  مرأة 
معًا ضد التطرف واإلرهاب ودور الفرع من خالل المؤتمرات الشعبية والتي   –صانعة السالم  

على   والتأكيد  اإلرهاب  حربها ضد  في  مصر  مساندة  على  فيها  اإلعالن  الحاسم  تم  الدور 
الممارسللمرأ رصد  في  المصرية  لألسرة  األساسية  الراعية  كونها  اة  على  لتي  ات  تحض 
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التطرف واإلرهاب ، واإلرتقاء بوعى األطفال والمراهقين والشباب والتأكيد على أهمية التعليم 
القراءة والكتابة ، سواء  القضاء على كافة أشكال األمية بما يتجاوز  الجيد وعلى ضرورة 

أهم  م هوتعليو دينية أو ثقافية أو علمية والسيما فيما يخص المرأة فالكانت أمية سياسية أ
أمام   األساسى  العائق  تمثل  واألمية   ، اإلجتماعى  المال  رأس  في  اإلستثمار  مقومات 

 المشاركة المجتمعية الفاعلة التي تضمن حماية المجتمع من التطرف واإلرهاب.
 

 
 

 2120سبتمبر  13
ارك فرع المجلس  فى إطار تشجيع المراة على الفن واإلبداع وريادة االعمال ش

تحت إشراف األستاذة   ١٢/٩/٢٠٢١  القومى للمرأة بالقاهرة يوم االحد الموافق
مها مروان مقررة الفرع المركز العربى للثقافة واآلداب والفنون مهرجان تميز  

نون بحضور العديد من الشخصيات لية بقاعة االهرام للفللفنون التشكي  الدولى
ال وشهد  الفنانيين  وبعض  الفنانيين  العامة  من  العديد  مشاركة  معرض 

بلوح والموهوبين  ذوى  التشكيليين  من  كبيرة  مجموعة  شارك  كما  المميزة  اتهم 
عض  نمر  امال  الدكتورة  حضرت  وقد  الفنية  بأعمالهم  الخاصة  وة  االحتياجات 

والتق وشرحالفرع  العارضات  ببعض  أجل  ت   من  المجلس  به  مايقوم  لهم  ت 
عمال كما اوضحت لهم رقم الخط الساخن لمكتب المرأة وتحفيزها على ريادة األ

المرأة   الفتيات   ١٥١١٥شكاوى  لتعليم  استعدادهم  العارضات  ابدينا  وقد 
على ريادة    والسيدات االكسسوارات من أجل أن تصبح المرأة منتجة وتحفيزها
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المهرجاأل باإلضافة  عمال وعلى هامش  المميزة  األعمال  تكريم أصحاب  تم  ان 
العدي توزيع  تكريم  عضوة  إلى  تم  كما  الفائزين  على  والدروع  األوسمة  من  د 

 دكتورة امال نمر   الفرع

 
 :   2021سبتمبر  13

الستاذة مها  فى اطار خطة النشاط الشهرى نفذ فرع القاهرة  تحت إشراف ا
صاوي سيق االستاذة رشا الرة المجلس القومى للمرأة بالقاهرة    وتنمروان مقر 

 ن حمدي عضوات فرع القاهرةواالستاذة نيفي
 دورة تدريبية عن ادارة االزمات االقتصادية لالسرة 

بالقاعة الرئيسية بشركة خدمات البترول البحرية   ٢٠٢١سبتمبر ١٣يوم 
 بمدينة نصر  

و الفرع  عن الدور التوعوى والتنموى  ستاذة نيرمين سالمة عضتحدثت اال
التعامل واالستفادة من الخدمات   قومى للمرأة  وكيفيةى يقوم به المجلس الالذ

التى يقدمها المجلس للمرأة و التدريب علي كيفية ادارة االزمات والتعامل  
 معاها علي مستوي العائلة والمجتمع المحيط بكل سيدة 

 لنفع علي الدولة المصرية بامما يعود 
 



22 

 

 

  2021سبتمبر  15
 سبتمبر  15يمقراطية.....  دولى للداليوم ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
كثر مساواه  تدعو إلى بناء عالم أ فى اليوم الدولى للديمقراطية ، األمم المتحدة

 ل.ترام كاموشمواًل وإستدامة ، تكون فيه حقوق اإلنسان محل إح
وفى ضوء توجهات الدولة ، أكدت الرؤية اإلستراتيجية الوطنية لحقوق  

 اإلنسان على : 
" أسست هذة اإلستراتيجية على رؤية تهدف إلى النهوض بكافة حقوق  

الحقوق المدنية ، ز إحترام وحماية كافة اإلنسان فى مصر ، من خالل تعزي
، المتضمنة فى الدستور   الثقافيةوالسياسية ، واإلقتصادية ، واإلجتماعية ، و 

والتشريعات الوطنية واإلتفاقيات الدولية واإلقليمية المنضمة إليها مصر ؛  
تحقيقًا للمساواة ، وتكافؤ الفرص دون أى تمييز . وتعد اإلستراتيجية خارطة  

قوق اإلنسان وأداة هامة للتطوير الذاتى فى وطنية طموحة فى مجال حطريق 
 هذا المجال.

 الرؤية محاور اإلستراتيجية التى أشتملت أربعة محاور وهم : يق ب تحقويتطل
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والمحور الثانى " الحقوق   –المحور األول " الحقوق المدنية والسياسية " 
للمرأة ، لثالث " حقوق اإلنسان والحور ا –اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية "  

محور الرابع " ال –لسن والطفل ، واألشخاص ذوى اإلعاقة ، والشباب ، وكبار ا 
 التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق اإلنسان .

أما بالنسبة لحقوق المرأة : يؤكد الدستور المصرى على قيم العدالة والمساواة  
لل ويكفل   ، الحقوق  جميع  فى  الجنسين  مجبين  شتى  فى  حقوقها  االت  مرأة 

المرأة   حقوق  كافة  بضمان  الدولة  تلتزم  وبموجبه   ، إعماالً الحياة  لمبادئ ؛   
القومى   المجلس  اضطالع  الفرص.  وتكافؤ  التمييز  وعدم  والعدالة  المساواة 
وتمكين    ، المرأة  وحريات  حقوق  وتعزيز  حماية  مجال  فى  فعال  بدور  للمرأة 

م التمييز . دمج مفهوم  ، وتكافؤ الفرص ، وعد  المرأة ، وترسيخ قيم المساواة
م إستراتيجية  فى  الجنسين  بين  للتنمالمساواة  "رؤية مصر  صر  المستدامة  ية 

واإلقتصادى 2030 السياسى  التمكين  صعيد  على  الملموس  التقدم   ."
المرأة  لتمكين  الوطنية  "اإلستراتيجية  تنفيذ  خالل  من   ، للمرأة  واإلجتماعى 

والت2030المصرية   ال"  وثيقة  بمثابة  تعد  للحكومة  ى  الطريق  وخارطة  عمل 
اصة بتمكين المرأة ، والمساواة بين نشطة الخالمصرية لتنفيذ كافة البرامج واأل 

الجنسين. التمكين اإلقتصادى للمرأة. التمكين اإلجتماعى للمرأة. حماية المرأة  
للمرأة السياسى  التمكين  الضارة.  والممارسات  العنف  أشكال  كافة  وفى    من 

القرار صنع  عززت   دوائر  التى  المواد  من  عددًا  الدستور  تضمن  حيث   :
نساء ، ووصولهن للوظائف العامة ووظائف اإلدارة العليا  ياسية للالمشاركة الس

يعطى   ضدهن.  تمييز  دون   ، القضائية  والهيئات  الجهات  فى  والتعيين   ،
ل ويكفل   ، مواده  فى  للنساء  دستورية  وحماية  ضمانات  حق  الدستور  لمرأة 

ميع اإلنتخابات واإلستفتاءات العامة ، وحق الترشح فى جميع  التصويت فى ج
تى ينتخب أعضاؤها باالقتراع العام ، ويلزم الدستور باتخاذ التدابير هيئات الال

، وخصص   النيابية  المجالس  فى  مناسبًا  تمثياًل  المرأة  تمثيل  بضمان  الكفيلة 
المحلي25نسبة   المجالس  فى  للسيدات  ا%  التعديالت  وجاءت   ، لدستورية  ة 
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عن    2019لعام   تقل  ال  مجلس  25بتخصيص حصة  مقاعد  من  النواب  % 
لمرأة ، وبناء عليه تم تعديل قانون مجلس النواب ، كما نص قانون مجلس  ل

% من المقاعد بمجلس الشيوخ 10الشيوخ على تخصيص نسبة ال تقل عن  
تخابات  التصويت والترشح باإلنللمرأة. ارتفعت نسبة مشاركة المرأة فى عملية  

  % 14قارب  % ونسبة ت27، ووصلت نسبة السيدات فى مجلس النواب إلى  
والعمل   والقيادة  السياسية  المشاركة  تعزيز  الشيوخ. ومواصله لجهود  بمجلس 

% من الحقائب الوزارية ، 25العام للمرأة المصرية ، تشغل المرأة حاليًا نسبة  
لس إدارات البنوك ،  % لمجا12نك المركزى ،  % من المناصب القيادية للب25

أمرئتان   تولت  مرة    –وكذلك  مح  –ألول  وشمنصب   ، بنسبة  افظ  المرأة  غلت 
% نائب وزير ، هذا إلى جانب رئاسة 27% منصب نائب محافظ ، بنسبة  31

وألول مرة   –األحياء ومجالس المدن والعاموديات ببعض القرى. وتعيين المرأة  
زيادة نسبة المرأة فى الوظائف    قومى لرئيس الجمهورية.مستشارة األمن ال  –

الدولة   مجلس  وبدء   ، من   والنيابةالقضائية  بعدد  اإلستعانة  فى  العامة 
القاضيات للعمل بهما ، وذلك بناء على التوجه لإلستعانة بالمرأة فى مجلس  

ز ،  الدولة والنيابة العامة تغعياًل لإلستحقاق الدستورى بالمساواة وعدم التميي
 ة المرأة فى تولى المناصب المختلفة. وتأكيدًا على جدار 
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  2021سبتمبر    14
المجلس   فرع  شارك  المصرية  األسرة  لدى  الوعى  تنمية  حمالت  إطار  فى 

بإشراف مقررة الفرع    ٢٠٢١/ ١٤/٩القومى للمرأة بالقاهرةيوم الثالثاء الموافق  
امعة حلوان ضمن مشروع )حياة  فلة التنموية المجمعة لجمها مروان فى القا٠ا

د  ٠مع والدعوة كريمة من ابة للبيئة والمجت كريمة( برعاية رئيس الجامعة ونائ
ببعض   أقيمت  والتى  وعضوالفرع  بالجامعة  التجارة  كلية  عميد  فاخر  أمانة 
السيدات  من  بالبعض  اللقاء  وكان  كريمة  حياه  ضمن  المسجلة  المناطق 

و  الشوالرجال  مدرسة  بقاعة  زواج  الفتيات  عن  والتوعية  عبدهللا  اسالم  هيد 
الدكتور  وتحدثت  االقاصرات  عضو  نمر  الجسمانية  ة/امال  اآلثار  عن  لفرع 

والصحية التى تحدث للفتاة فى حالة الزواج المبكركما تحدثت المحامية أميمة  
مد حجازى  سناء  د  وتحدثت  القانونية  العقوبات  عن  عضوالفرع  ير  عبدالباقى 

المشك ودراسة  كما  مركزرصد  النفسية  اآلثار  عن  بالجامعة  المجتمعية  الت 
القافلة األ   تضمنت  محو  عن  االناث  توعية  من  التعليم  من  للمتسربات  مية 

والذكور مع تسهيل اإلجراءات للراغبين فى استكمال المسار فى التعليم فضال  
ى فرص عن تسهيل الحصول على شهادة محو األمية من أجل إلحصول عل

المشر  خالل  من  التوعية  عمل  القافلة  تضمن  كما  الصغر  متناهية  وعات 
الصحى   والمتوفرةبالغذاء  المناعة    السليم  تقوية  أجل  من  االسعار   بارخص 

وخاصة فى ظل  فيروس كورونا مع الحفاظ على اإلجراءات االحترازية وحضر  
من   أكثر  الف١٠٠الندوة  إعطاء  وتم  واإلعمار  الفئات  مختلف  رصة  من 

القاصرات الحاضرين لطرح اسأال  تهم واالجابه عليها وتبين أن موضوع زواج 
التو   موضوع شائك إلى  الدولة من  ويحتاج  كافة مؤسسات  من  المستمرة  عية 

 أجل القضاء على هذا التصرف حفاظا على حقوق المرأة وحقوق الطفل أيضا
 ١٥١١٥واخيرا تم إعالمهم بالخط الساخن لمكتب شكاوى المجلس 

 #قافلة_تنموية_مجمعة 
 🇪🇬🇪🇬اة_كريمة  #حي
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تكريم المجلس القومى للمرأة فرع القاهرة  ألوائل الثانوية العامة على 
 فظة القاهرة الجمهورية من محا

  ١٦برعاية الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة  كرم يوم 
رأة فرع القاهرة أوائل الثانوية العامة على المجلس القومى للم ٢٠٢١ر  سبتمب

طالب وطالبة    10رية من أبناء محافظة القاهرة والبالغ عددهم مستوى الجمهو 
لت األحتفالية توزيع شهادات تقدير وذلك في احتفالية  أقامها الفرع ،و اشم

شركة كريستال  مقدمة من المجلس القومى للمرأة،  وميدليات مقدمة من 
 ز .  الطلبة األوائل تكريمًا لهم على حرصهم على التفوق والتميعصفورلكافة 

وأعرب كال من األستاذة مها مروان مقرر الفرع ، و األستاذة الدكتورة جيهان  
، والدكتورة أم كلثوم شلش المقرر المناوب للفرع  رجب المقرر المناوب 

الطلبة   ريم المتفوقين من ابنائهموعضوات المجلس  عن سعادتهم البالغة بتك
ل عام تحفيزًا لهم على  والطالبات كتقليد سنوى يحرص عليه فرع القاهرة  ك

بذل المزيد من الجهد مؤكدين أن التكريم يأتي في المقام األول ألولياء أمور  
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لطلبة نظرًا لدورهم الهام فى الدفع بأبنائهم للتفوق خاصة في ظل عام دراسي  ا
 استثنائي.  

مقررة الفرع فى كلماتها بمطالبة  أبنائها الطلبة  كدت  األستاذة مها مروان  أ
ة الجهد والعمل لألحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خالل المراحل  بمواصل

م حيث أن مصر تعتمد على عقول  التعليمية والعملية القادمة من أعماره
 وتقدمها .    أبنائها المتفوقين في كافة المجاالت من أجل تحقيق نهضتها 

مراكز على مستوى الجمهورية للعام  9فظة القاهرة قد حصدت يذكر أن محا
وهم أحمد اسامة علي محمد السيد الثاني علي   2021ـ  2020الدراسي 

توفيقية الثانوية بنين ، وأحمد  الجمهورية شعبة علمي رياضة مدرسة ال
ضة مدرسة  حسين علي أحمد الرابع مكرر علي الجمهورية شعبة علمي ريا

بنين ، وبالل إبراهيم يونس إبراهيم الرابع مكرر علي  حلوان الثانوية 
هورية شعبة علمي رياضة مدرسة سعد زغلول الثانوية الرسمية المتميزة  الجم

مد الثالث مكرر علي الجمهورية شعبة  للغات ، محمد مصطفي فخر الدين أح
حمود الرابع علي  علمي علوم مدرسة د. نرمين اسماعيل ، آالء علي علي م

انيس  ة شعبة ادبي مدرسة الحرية بنات ، ديليسيا انيس رزق هللا الجمهوري
الرابع مكرر علي الجمهورية شعبة ادبي مدرسة القلب المقدس ، شاول 

ر علي الجمهورية شعبة ادبي مدرسة دي  عيسي بسطا جبرائيل الخامس مكر 
لي الجمهورية  السال الفرير ، محمود محمد حسن حسن  الخامس مكرر ع

ي حنا  درسة المبتديان الثانوية الرسمية لغات ، مريانا منير صدق شعبة ادبي م
األول علي الجمهورية مكفوفين مدرسة النور واألمل بالنزهة بنات ، كما تم 

سمير محمود  بطلة الثانوية العامة الشعبة األدبى من  تكريم الطالبة سهيلة 
 ديدة . مدرسة  سيزا النبراوى  القاهرة الج
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في إطار الجهود المبذولة للمجلس القومي للمرأة ودعم من رئيسة المجلس  
 اءا علي القومي للمرأة دكتورة مايا وبن

 الدورة التدريبية   
 المرأة صانعة السالم بمحافظة اإلسماعيلية فندق توليب

 سبتمبر  ٦سبتمر  إلي  ٤ن الفترة م
 وشارك من محافظة القاهرة
 فرع القاهرة  االستاذة مها مروان مقرر
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ودكتوره ام كلثوم شلش مقرر منواب فرع القاهره تم اليوم  األربعاء الموافق  
 ندوة تحت إشراف األستاذة مها مروان مقرر فرع القاهرة سبتمر  عمل   ١٥

 لقاهرة ثوم شلش مقرر منواب فرع اوتنسيق وتنفيذ الدكتورة ام كل
ن التطرف والعنف   تحدث  دكتوره  ام كلثوم شلش         عن الفرق بي 

 واإلرهاب
 ومناقشه المشكلة السكانية وكيفية التعامل معها 

 مر  والتمييز  وانواع العنف  واالذي  والتن 
 وكيفية نقل الوعي من خالل المجلس القومي للمرأة للسيدات من خالل  

 الجماهيري                األبواب الندوات اللقاء  طرق 
 كما  تحدث عن  ريادة األعمال 

ولجنة المرأة والسلم واألمن. / ومحاورها االسترشادية والدور المصري الرائد   
 في تنفيذها

 طرح األسئلة  وبدأت السيدات  
 واالستفسارات عن مادر في الندوة
 وتم الرد عليها وشرحها تفصيليًا 

 التحدث عن الصحة االنجابية وتنظيم األسرة  خالل األسئلة المطروحة تمومن 
 هديا علي األسر  أشد احتياجاوالنهايه تم   

 سيدة  ١٠٠عدد الحضور 
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اذة الدكتورة  فى ضوء توجهات المجلس القومى للمرأة شاركت بالحضور  األست
دى المنت مقرر المناوب للمجلس القومى للمرأة فرع القاهرة فىجيهان رجب ال

، والذى نظمته المنظمة  ٢٠٢١سبتمبر  ١٨العربى لصحة المرأة يوم السبت 
العربية للتنمية اإلدارية مع الجمعية المصرية المنظار عنق الرحم، بحضور 

السيد اء المنتدى فى ضوء مبادرة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن   وج
 صحة مصر ".  لمصريةرئيس الجمهورية لدعم الصحة المصرية " الست ا
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ان المنتدى العربى لصحة المرأة تحت شعار " المرأة والسرطان .... من 
الوقاية للتعافى " يسلط الضوء على أحد أهم أولويات الدولة المصرية وأهم  

 ز صحة المرأة بكل فئاتها . محاور حقوق اإلنسان اال وهو تعزي 
ن وقاية المرأة حيث ا الهدف من المنتدى  يأتى فى صميم األسرة المصرية ، 

واالكتشاف المبكر لألورام يوفر على األسرة التداعيات النفسية واالجتماعية  
 واالقتصادية السلبية فى حالة وجود أم تعانى من السرطان . 

 
 2120بر سبتم 91

 مى للمرأة المعيله والبسطاءبالمروج مجانا بطاقات الرقم القو 
 ع بطاقتك  فى إطار مشرو  

الرقميه حقك الذى ينفذه المجلس القومى للمرأة على مستوى الجمهورية تحت  
 رعاية الدكتور مايا مرسى رئيس المجلس 

وم بمقر  اذة مها مروان مقرر فرع القاهرة تم اليوتحت  اشراف ومتابعة االست
 جمعية المروج  

ة الثانية  حضور مامورية  السجل المدنى بشرق القاهرة  تصوير المجموعوب 
من السيدات  الغير قادرات والمعيالت الستخراج بطاقة الرقم القومى للمترددات  

 والمستفيدات من مساعدات الجمعية وتكافل وكرامة  
ها  االستاذة دالل فرج   لمأمورية تم تنفيذ ندوة توعية تحدثت في وعلى هامش ا

كماعض نادية  االستاذة  و  النشاط  ومنسق  القاهرة  فرع  المجلس  مديرعام و  ل 
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الرئاسية    والمبادرات  المعيلة  المراة  حقوق  عن  بالمرج  اإلجتماعى  التضامن 
وتم   االعاقة   ولذوى  احتياجا  االشد  لالسر  الكريمة  الحياة  االستماع  لتوفير 

التى تقدمها    تى تعوق حصولهن على حقوقهنلشكاوى السيدات والصعوبات ال
التضامن   عام  مدير  رصدت   تم  وقد  لهن  ا  الدولة  لتسهيل  المشكالت  تللك 

 الجراءات واإلسراع بحلها بالتنسيق مع مجلس ادارة جمعية المروج 
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 ية العامة رسائل لحملة ألنى رجل لشباب أوائل الثانو  ٧أكيدت
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، وأكد مى للمرأة فرع القاهرة حفل تكريم أوائل الثانوية العامة نظم المجلس القو 
 رسائل لتمكين المرأة ضمن حملة ألنى رجل . ٧باب األوائل على الش

تستهدف الحملة تسليط الضوء على النماذج اإليجابية للرجال ودورهم فى دعم 
موروثات  لجنسين وتغيير األفكار والالمرأة والتأكيد على تحقيق المساواة بين ا

تعيق تمكين  القديمة التى  بين الجنسين وتغيير األفكار والموروثات الثقافية
 المرأة فى جميع المجاالت.  

الرياضة  والتعليم ،وممارسة  العمل،  فى  للمرأة  الرجل  : دعم  الرسائل  تضمنت 
العم فى  المرأة  مع  ،التعامل  المنزلية  األعمال  فى  والدراسة  ،والمشاركة  ل، 

 شاركة فى تربية األوالد، ومناهضة العنف ضد المرأة. باحترام، والم
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تنعى االستاذة مها مروان مقررة فرع القاهرة المجلس القومى للمرأة والمقررات  
المناوبين وعضوات الفرع  المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع والقائد  

ومر بها  لطريق السالم  لقائد والبطل الذى حفظ مصرالعام للقوات المسلحة. ا
 وانقذها والذى تحمل الكثير. 

 العزاء لألسرة الكريمة ولشعب مصر   قاء هلل وخالصالب
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 اليوم العالمى للسالم 
من    1981أعلنت الجمعية العامة لألمم المتحدة اليوم الدولي للسالم في عام 

السالم وتعزيزها بين جميع األمم والشعوب". وبعد عشرين  أجل "االحتفال بمثل
سبتمبر تاريخا لألحتفال بالمناسبة سنويا  21ام، حددت الجمعية العامة ع

عالميا وعدم العنف من خالل التعليم والتوعية   "كيوم لوقف إطالق النار
 النار في العالم كله".الجماهيرية وللتعاون على التوصل إلى وقف إطالق 

السالم   ضوء توجهات المجلس القومي للمرأة  .... بأن المرأة صانعةفى 
....جاءت مجموعة من التوصيات فى بيان بمناسبة اليوم العالمى للسالم ،  

 ء التام على التطرف واإلرهاب والعنف في مصر. ومن أجل القضا
ب اتباعها للنهوض  وتضمن بيان المجلس القومي للمرأة توصيات مهمة يج 

 وهي كاآلتي:   بالمجتمع
ارًا حقيقيًا في مكافحة الفقر،  نهيب جميع شركاء الوطن أن يستثمروا استثم -

 خاصة األشكال التي تعاني منها المرأة.
نشدد على الدور الحاسم للمرأة كونها الراعية األساسية لألسرة المصرية   -

رهاب والكشف المبكر عنها، في رصد الممارسات التي تحض على التطرف واإل 
التي يستخدمها  بوعي األطفال والمراهقين والشباب بالوسائل وفي االرتقاء 
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اإلرهابيون الجتذاب مؤيدين وحشد الموارد؛ بما في ذلك الحض على خطاب  
 الكراهية وتشجيع العنف. 

نطلب سرعة سن وإعمال التشريعات التي تقضى على الموروثات  -
تقف حائاًل دون  ف ضد المرأة و التي تولد أشكااًل من العناالجتماعية الخاطئة 

 اجتماعيا.تقدمها وتمكينها اقتصاديا و 
نؤكد أهمية التعليم الجيد وضرورة القضاء على كافة أشكال األمية بما   -

يتجاوز القراءة والكتابة، سواء كانت أمية سياسية، أو دينية، أو ثقافية، أو  
ي ت االستثمار ف أة، فالتعليم هو أهم مقوماعلمية، والسيما فيما يخص المر 

ق األساسي أمام المشاركة  رأس المال االجتماعي، واألمية تمثل العائ
 المجتمعية الفاعلة التي تضمن حماية المجتمع من التطرف واالرهاب. 

ننبه على ضرورة توفير مسارات مجتمعية متعددة لتعزيز مشاركة المرأة  -
  بكات اجتماعيةييز، وندعو لتشجيع تكوين شعلى قدم المساواة ودون تم 

تجفيف منابع اإلرهاب    تقودها النساء على الصعيد المحلي تساهم في
والتطرف؛ وندعو إلى ضرورة ضمان وجود مزيد من القيادات النسائية في  
جميع مستويات صنع القرار في كافة المجاالت، ال سيما في مجال تعزيز  

 ف. رهاب ومحاربة الفكر المتطر السلم واألمن والقضاء على اإل 
اإلستراتيجية  شراك المرأة بشكل فاعل في وضع خطط وسياسات نطالب بإ -

 الوطنية الشاملة لمكافحة التطرف واإلرهاب. 
نلفت النظر إلى أهمية ضمان المشاركة النشطة للمرأة في استحداث ُنُهج   -

 ف واإلرهاب. شاملة وحلول مبتكرة، متسقة مع السياق المحلي، لمنع التطر 
ال تتقبل قيم السالم والتسامح وقبول اآلخر  علي تربية أجينحث المرأة  -

وتعزيز المساواة بين الجنسين وعدم التمييز، وتتبنى ثقافة المواطنة، جنبا إلي  
 جنب مع مراجعة وتطوير المناهج التعليمية الرسمية لكي تعزز تلك القيم.

قافة  م التكنولوجيا بطرق تعزز ثنشجع المرأة على االنخراط في استخدا -
 واإلرهاب. التسامح وقبول اآلخر من أجل مكافحة التطرف السالم و 
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نسجل أهمية إجراء مشاورات موسعة مع المنظمات النسائية عند تحليل   -
العوامل المغذية للتطرف واإلرهاب، ومن ثم إعداد استجابات فعالة تتصدى  

 الدولية.لهما، على األصعدة المحلية والوطنية و 
إلعالم و تطوير المنظومة الثقافية  ة دور وسائط انؤكد على محوري  -

ية لتسليط الضوء علي دور المرأة اإليجابي في المجتمع، ولتوعية  واإلعالم
النساء من كافة الشرائح وتأهيلهن لالضطالع بدورهن الهام في بناء المجتمع  

 وحماية الوطن.
كري والثقافي  داع في تحقيق االرتقاء الفنشدد على أهمية دور الفنون واإلب -

رين في ذلك القوي الناعمة وكإحدي وسائل مكافحة التطرف واإلرهاب مستثم
لمصر في نشر االستنارة والوعي في مواجهة التطرف الفكري والعنف 

 واإلرهاب.
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 ندوة لقومى المراة بالقاهرة

 حماية التطعيم ضد كورونا 
 اية للمجتمع من لالسرة ووق 

 فيرس  انتشار ال
ورونا التى يقوم بها  فى اطار الحملة التوعوية لمواجهة والحد من فيروس ك

 المجلس القومى للمرأة على مستوى محافظات مصر 
نفذ المجلس القومى للمرأة بالقاهرة بإشراف ومتابعة االستاذة مها مروان  

 مقررة
 القاهرةالمجلس  القومى للمراه ب

 الجزيرة القديمة بالمرج  ة  بجمعية تنمية المجتمع بندوة توعي 
 تحدثت فيها  

 عدوى عضو المجلس القومى للمرأة بالقاهرةالدكتورة ابتسام ال
حول ضرورة وأهمية  اخذ  التطعيمات  التى توفرها وزارة الصحة للمواطنين  

خذ اللقاح  سنة أل١٨موضحة أنه يجب على األمهات تشجيع أسرتها من سن 
 رى ضد الفيروس ونحد من انتشارهصل إلى تحصين المجتمع المصحتى ن

 عدوى وأكدت الدكتورة ابتسام ال
بأن كافة أنواع التطعيمات امنه وغير ضارة ودللت على ذللك ا ان ان  

التطعيمات التى يتم الحصول عليها منذ والدة األطفال وحتى اآلن لم تحدث  
 اى أضرار صحيه لهم

فى التجمعات والمدارس   حترازية التى يجب اتباعهاإلى اإلجراءات اال وأشارت
 وضرورة ارتداء الكمامات

الدكتورة ابتسام  الى أهمية الحفاظ على البيئة  والنظافة  والحفاظ  كما تطرقت
 على المجتمع من الثلوث لتجنب انتشار األمراض  التنفسية والمعدية 

 و اجابت
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 على جميع تساؤالت    
 هم وصحة أطفالهمالسيدات  المتعلقة بصحت

 
 2021بر  سبتم   25

المؤتمر الدولى للمنتيسورى  شارك المجلس القومى للمرأة فرع القاهرة فاعليات 
بمقر المجلس  ٢٠٢١سبتمبر   ٢٥والطفولة المبكرة فى مصر يوم السبت 

القومى للطفولة واألمومة ، وتنظيم المؤسسة المصرية األقليمية للدراسات 
تاذة الدكتورة   ،و األس األستاذة مها مروان مقرر الفرعوالتنمية،  وبحضور 

والدكتورة أم كلثوم شلش المقرر المناوب   جيهان رجب المقرر المناوب للفرع،
للفرع، وبحضور عضوات الفرع األستاذة الدكتورة ميادة منصور، و األستاذة 

 وفاء بلطية . 
ك تماشيا مع  جودة "ويأتي ذل –دمج   –المؤتمر تحت  عنوان " تعلم رقمي  

نحو إهتمام الدولة المصرية والدعم لمرحلة  لسياسية توجيهات القيادة ا
لة المبكرة كأحد أهم المشاريع القومية التي تدفع بنا نحو تحقيق رؤية  الطفو 
وما بعدها من أجل القضاء علي األمية الهجائية واألمية الرقمية    2030مصر  

استراجيات وطنية لحقوق  من ناحية ومن ناحية أخري الحرص علي وضع 
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  قوق الطفل خاصة في ظل اجادة متقدمة تراعي معاييرعامة وح االنسان
 الجودة العالمية ومعايير الجودة الوطنية .

فى ختام الجلسة االفتتاحية و التى كانت تحت رعاية المجلس القومى للمرأة 
ورة جيهان تم تكريم األستاذة مها مروان مقرر الفرع والمقررات المناوبات دكت

 ثوم شلش.رجب والدكتورة أم كل

 
  2021سبتمبر    26
 حملة لطرق االبواب   قومي المرأة بمحافظة القاهرة

 " المرأة المصرية .. صانعة السالم  
نظم المجلس القومي للمرأة بالقاهرة  برعاية وتوجهات الدكتوره مايا مرسي  

مروان مقررة فرع   رئيس المجلس القومي للمراه وتحت إشراف األستاذة مها 
    في المجمع اإلعالمي بالسالم    2021/ 26/9م تدريبية اليو  بالمجلس دوره

  ٣٠تحت عنوان المرأة المصرية .. صانعة السالم شارك فيها عددًا من ) 
راهبات  من الكنيسة ( من اجل   ٤واعظات من االوقاف و   ٤رائدة ريفيات و 

اء  ًا ولمدة ثالثة ايام بثالث احياالعداد لحملة طرق االبواب التي تبدأ غد
 محروسة واهالينا حلوان وال
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ايزيس مدير عام التدريب بالمجلس وتحدثت عن   /وفي بداية التدريب تحدثت أ 
أهمية التدريب وااللتزام بالرسائل  في حملة طرق األبواب  كما أظهرت  
مع  إعجابها ،بالمجمع اإلعالمي بالسالم وأهمية استمرار التعاون بين المج

 لجميع الحاضرين حية والتقدير والمجلس وتقدمت بالشكر والت
الستاذة دالل فرج عن دور المجلس القومي  كما تحدث كلن من االعضاء ا

 للمرأة فرع القاهرة وأهمية طرق األبواب  
وتقدمت بالشكر والتحية والتقدير لجميع الحاضرين واخصت بالشكر مدير عام 

 المجمع اإلعالمي  
 سره والمجتمع  المرأة في االتشارة صفاء عبد البديع عن دور وتحدثت المس 

 مقرر منواب فرع بتدريب الرائدات وتوعيتهم  وقامت الدكتورة ام كلثوم شلش
 في ضوء المرأة صانعه السالم 
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  2021سبتمبر    26

 قومي المرأة بمحافظة القاهرة حملة لطرق االبواب  
 لسالم  " المرأة المصرية .. صانعة ا

اهرة  برعاية وتوجهات الدكتوره مايا مرسي  نظم المجلس القومي للمرأة بالق
قومي للمراه وتحت إشراف األستاذة مها مروان مقررة فرع   رئيس المجلس ال

في قصر الثقافة بعين حلوان      2021/ 26/9بالمجلس دوره تدريبية اليوم 
رائدة   ٢٠ددًا من ) فيها عتحت عنوان المرأة المصرية .. صانعة السالم شارك 

ة راهبات  من الكنيسة ( من اجل االعداد لحمل ٧من االوقاف وواعظات  ١و 
طرق االبواب التي تبدأ غدًا ولمدة ثالثة ايام بثالث احياء  حلوان والمحروسة  

 واهالينا
وفي بداية التدريب تحدثت أ/ ايزيس مدير عام التدريب بالمجلس وتحدثت عن  

واب  كما أظهرت  زام بالرسائل  في حملة طرق األب وااللتأهمية التدريب 
ة استمرار التعاون بين المجمع  إعجابها ، بقصر الثقافة بعين حلوان وأهمي

 والمجلس وتقدمت بالشكر والتحية والتقدير لجميع الحاضرين 
كما تحدث كلن من االعضاء االستاذة فايزة حسبو عن دور المجلس القومي  

 ية طرق األبواب  ة وأهمللمرأة فرع القاهر 
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والتحية والتقدير لجميع الحاضرين واخصت بالشكر مديرة  وتقدمت بالشكر 
 ائدات والرائدات  الر 

 وتحدثت االستاذة كريمة فؤاد عن دور المرأة في االسره والمجتمع  
 وتحدثت االستاذة  وفاء مصطفى عن أهمية التوعية بالنسبة للمرأة

 األسري وأهميته في المجتمع  لترابطوتحدثت االستاذة محاسن كمال ا
 ت وتوعيتهم مت الدكتورة ام كلثوم شلش مقرر منواب فرع بتدريب الرائداوقا
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  2021سبتمبر    28
  2021سبتمبر     ٢٨نفذ المجلس القومي للمرأة اليوم الثالثاء الموافق 

لمصرية صانعة السالم" والتى بمحافظة القاهرة حملة طرق األبواب "المرأة ا
اري سبتمبر الج ٢٩-٢٧ى جميع محافظات الجمهورية فى الفترة من تنطلق ف

  ٢٣٠٠٠بإجمالى عدد زيارات  ٣، وقد استهدفت الحملةقرى/مراكز/مدن/أحياء 
طفل ، وذلك ٤٠٠٠رجل  و  ٥٠٠٠سيدة و ٢٤٠٠٠و  توعية  

اعظات والراهبات بمشاركة/حضور عدد من أعضاء الفرع ورائدات المجلس والو 
ائل الحملة والتى تتضمن تكريس ثقافة األمن والسلم  وقد قاموا  بنقل رس

معي وربطها بالبرامج و المشروعات التنموية الكبرى تركيزًا على القري  المجت
ذات األولوية في مباردة حياة كريمة ، من خالل تعزيز مشاركة المرأة في  

ر  تنمية مجتمعاتها المحلية ، وذلك عب  ترسيخ قيم السالم و األمن و ازدهار و
 آلية طرق األبواب التواصل المباشر مع المرأة و األسرة المصرية بإستخدام 
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  2021سبتمبر    29

القومى للمرأة فى إطار تشجيع المراة على الفن واإلبداع  شارك فرع المجلس 
 ٢٠٢١/  ٩/  ٢٩بالقاهرة يوم االربعاء  الموافق 

ركت ا.د خالد سرور  ذة مها مروان مقررة الفرع   التي شاتحت إشراف األستا
ح معرض  ) بورتريه نوبي  ( الذي رئيس قطاع الفنون التشكيلية  في افتتا

متحف  طالبة   من  كليه التربية الفنية  في قاعة العرض  ب ١٠٠تشارك فيه 
احمد شوقي     شهد المعرض مشاركة العديد من الفنانين التشكيلين 

مها مروان مقرر فرع القاهرة  ت العامة  وعضوات  فرع القاهره  ا. والشخصيا
لقاهره  ود. عصمت اباظة ود .زينب الغزالي  د. ود. جيهان مقرر مناوب فرع ا

ا. هويدا السيد وا.  مياده  عمر  و ا. وفاء مصطفي  وا. ايمان النشرتي  و 
عرض  وهي  فاديه فتحي وا. اميمه  وشرحت الطالبات  للحضور  فكرة  الم

من وطننا الحبيب في اقصي صعيد  مصر  )  القاء الضوء علي جزء اصيل 
استخدام خامة  قشرة الخشب  وتطويعها     واستخدام  النوبة  ( و كيفية

تسمت بالدقة وقوة التعبير     درجات الوانه الطبيعية في رسم اللوحات   التي ا
شرحت  لهم  الدور الهام  وجمال التكوين    والتقت  د.عصمت   بالطالبات  و 

على    ه المجلس لدعم المرأه  وتوعيها  وتنمية قدراتها وتشجيعهاالذي يقوم ب
المشاركة  في ريادة األعمال وفي كل   مناحي الحياة وكيفية االستفاده من 
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المجلس للمرأة كما اوضحت لهم رقم الخط الساخن   الخدمات التي يقدمها
 .  ١٥١١٥لمكتب شكاوى المرأة 
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 التقرير الشهرى 

 قومى للمرأة فرع القاهرة المجلس ال
 2021     أكتوبر

 االجتماعية  التنشئة فى المراة دور حول بالقاهرة المراة لقومى توعية ندوة

 للمرأة ومىالق المجلس مقررة  مروان  مها أالستاذة ومتابعة توجيهات  إطار فى 

 اجيال وإعداد االسرة كتماس على بالحفاظ الوعى تنميةورفع  بشأن  بالقاهرة

 بفكرمستنير إحصاء

 بالسكان  والمكدسة  احتياجا األشد المناطق فى

  دالل االطار ذلك فى تحدثت المروج ندوةبجمعية  وتنفيذ  تنسيق اكتوبر ٣يوم تم

   بالقاهرة للمراة القومى المجلس عضو فرج

  للمرأة القومى المجلس لدور االشارة  مت كما

 المرأة شكاوى  ومكتب 

 الجمعية  رءيسو التضامن عام مدير  وبمشاركة 

 سارة  أعدته والذى اليدوية مالواالع  واالبداع الفن براعم  معرض افتتاح تم

 المرج بحى   بالجمعية   المجتمعى بالفصل والمدربة المتطوعة حواتر

 



47 

 

 
  2021 أكتوبر 4االثنين 

  والمقررات هرةالقا فرع للمرأة القومى المجلس مقرر مروان مها أستاذة تهنىء

  فى هاالختيارالقاهرة   فرع عضوة لوقا سميرة الزميلة الفرع واتوعض المناوبين

 دائما  وبالتوفيق مبروك الف االنسان لحقوق  القومي المجلس تشكيل

 
 

 
 

 2021اكتوبر  6االربعاء 

 

   حقك من الرقمية طاقتك
 الجمهورية  مستوى على ةللمرأ القومى المجلس ينفذه الذى حقك من بطاقتك  مشروع إطار فى

  القومى المجلس  مقررة وانمر مها االستاذة وبمتابعة وبتوجيهات   القاهرة فرع  خطة ارواإلط

   وذوى المعيالت   للسيدات   قومى رقم  بطاقة  ٢٩٥  الثالثة الدفعة  تسليم   اليوم تم بالقاهرة للمرأة

 المرج  بحى  والمروج الجزيرة جمعيتى على المترددات   الخاصة االحتياجات 
 بالقاهرة للمرأة القومى المجلس  عضو  فرج دالل وأوضحت 

 المشروع الستكمال  واالشداحتياجا والمتطرفة  العشوائية المناطق فى حصرالسبدات  حاليا يتم انه

 إدارة من وبتسهيالت   التضامن وإدارة  المدنى المجتمع مع والتعاون بالتنسيق المرج بحر
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 للمراة القومى بالمجلس  مشروعال مدير الشرقاوي هبة.د  ودعم  القاهرة بشرق  المدنية االحوال

 الجمهورية  مستوى على
 

 

 
   2021اكتوبر  10االحد 
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 األبواب طرق نموذج          
  بمحافظة.....٢٠٢١ اكتوبر.١٠.... الموافق....  االحد. اليوم  للمرأة القومي المجلس نفذ

" السالم صانعة المصرية المرأة" بواب األ طرق حملة من الثانية لةالمرح........ القاهرة...

 وقد ، الجاري أكتوبر ١٢-١٠ من  ةالفتر فى الجمهورية محافظات جميع فى تنطلق والتى

 عدد بإجمالى...٢ اهالينا و الوالدة عزبة و المعصرة...أحياء/مدن /مراكز / الحملةقرى استهدفت

 وذلك طفل، ٥٠٠٠.  رجل٩٠٠٠ و  سيدة.٤٠٠٠٠ توعية  و.....٢٥٠٠.. زيارات

 المجلس ورائدات الفرع أعضاء قامت  حيث....اعضاء ٥ و واعظات  ٧.حضور/بمشاركة

  المجتمعي  والسلم األمن ثقافة تكريس تتضمن والتى الحملة رسائل  بنقل والراهبات واعظاتوال

 مباردة في األولوية  ذات القري على تركيزا   الكبرى يةالتنمو المشروعات و بالبرامج وربطها

 تنمية و ازدهار و األمن و السالم قيم ترسيخ في لمرأةا مشاركة تعزيز خالل من ، مةكري حياة

 آلية بإستخدام المصرية األسرة و المرأة مع المباشر التواصل عبر وذلك ، المحلية معاتهامجت

 األبواب  طرق
 

 
 

   2021ر اكتوب 11االثنين 

 2021 اكتوبر شهر" السالم صانعة المصرية المرأة"  األبواب طرق حملة

 

 ............لقاهرةا... بمحافظة 

 2021 اكتوبر  ١١.  يوم عن

 

 

 :  االبواب قطر: اوال

 

 ٢٥٠٠:  الزيارات  عدد اجمالي(  ١

 

 ٦٠٠٠٠: المستهدفين اجمالي( ٢

 

 :  المستهدفين شرائح تقسيم( ٣
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 ٤٤٠٠٠:  سيدات( أ

 ١٠٠٠٠:  رجال( ب

 ٦٠٠٠:اطفال( ج

 

                         

 واالستفسارات كاوىالش تلقي: ثانيا

 :  الشكاوى مكتب محامي خالل من استقبالها تم التي 

 

 

 : لها شكوى استمارة تحرير تم التي ىالشكاو عدد( أ

 

 ٥٠:الشفهية االستفسارات عدد( ب

 

                            

 : والسالم االمن ارض مصر انشطة: ثالثا

 

 : الندوات (١

 

 : المستهدفين اجمالي

 

 :  المستهدفين شرائح تقسيم

 

 :   سيدات( أ

 :  رجال( ب

 :اطفال( ج

 

                            

 : الفنية االنشطة( ٢

 

 ( االنشطة هامش علي ندوة عقد  تم.  ٧٨: ينالمستهدف اجمالي

 

 :  المستهدفين شرائح تقسيم

 

 ٦٨:   سيدات( أ

 ١٠:  رجال( ب

 :اطفال( ج
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   2021ر اكتوب 12لثالثاء ا

  المرحلة........ القاهرة... بمحافظة.....٢٠٢١ وبراكت ١٢  الموافق.... االثنينا . اليوم للمرأة القومي المجلس نفذ

 فى الجمهورية محافظات جميع فى تنطلق والتى" السالم صانعة المصرية المرأة" األبواب طرق حملة من ةالثاني

  و الوالدة عزبة و المعصرة...أحياء/مدن/مراكز/الحملةقرى استهدفت وقد ، الجاري أكتوبر ١٢-١٠ من الفترة

  وذلك طفل، ٧٠٠٠٠.  رجل١١٠٠٠و سيدة.٤٧٠٠٠توعية  و.....٢٥٠٠..  زيارات عدد بإجمالى...٢ اهالينا

 والواعظات المجلس ورائدات الفرع أعضاء قامت  حيث....اعضاء ٨  و واعظات ٣.حضور/بمشاركة

 و بالبرامج  وربطها جتمعيالم  والسلم األمن ثقافة تكريس تتضمن والتى الحملة رسائل بنقل والراهبات

 مشاركة تعزيز خالل من ، كريمة  حياة مباردة  في األولوية ذات  القري على تركيزا   الكبرى التنموية شروعاتالم

  مع المباشر التواصل عبر وذلك ، المحلية  مجتمعاتها تنمية و ازدهار و األمن و السالم قيم ترسيخ في المرأة

 األبواب طرق آلية مبإستخدا المصرية األسرة و المرأة
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 :   2021 أكتوبر 14

غير طفره  المرأة  تمكين  ملف  القياده    شهد  من  كبير  بدعم  وحظى   .. الماضيه  القليله  السنوات  خالل  مسبوقه 

الكن االعمال  قام مجلس  االطار  هذا  ..وفى   .. المصرىالسياسيه  الدولى    دى  للتعاون  المصرى  األعمال  ومجلس 

اكتوبر..    13( وذلك يوم االربعاء الموافق  ن المرأة واهم المكتسبات (عنوان )) جهود الدوله لتمكي  بعقد ندوه تحت

  . بفندق سميراميس
  نبيله مكرم / وذلك بحضور وزيرة الدوله والهجره وشئون المصريين فى الخارج الوزيره

  مجلس القومى للمراهورئيس ال
   الدكتوره / مايا مرسى

  زى وكيل مجلس الشيوخوالنائبه/ فيبى فو
   االعمال المصرى الكندىدس/ معتز رسالن رئيس مجلس والمهن
  .. اذه / ميان رسالن رئيسة لجنة المرأه فى مجلس االعمال المصرى الكندىواالست

 وشاركت فى فاعليات الندوه واالشراف
 .. ها مروان رئيس فرع القاهرهااالستاذه / م

 .. ع القاهرهوالدكتوره / جيهان رجب مناوب فر
  قومى للمراه فرع القاهرهالغزالى عضو مجلس االعمال الكندى المصرى وعضو المجلس ال والدكتوره زينب
   وقامت بالتنظيم

  االستاذه / ريجان العطار عضو فرع القاهره
 :. التومن فرع القاهره حضرت السيدات الفاض

  هانم الشبراوى
 شلقانىناهد ال

  ايمان النشرتى
 وى رشا الصا

 نيفين حمدى
 نيرمين سالمه

   مياده عمر
 جينا عراقى

 متولى  عبير
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=232189028942493&set=pcb.232189398942456&__cft__%5b0%5d=AZUGBsk8RF-mmrFqzgKcYBOTKUETIWwEKHPeKsZQoFZYBO3gLKvn1ZsmqBDQBo5CpF-hd3KyAjrV1fcF-WrAnCpBhsEVSKWucNhW7nt0CVkf7SYxvaAkGVjWWVR0cG26EfuBlj1Ost30xRetbp_1BoZ5&__tn__=*bH-R

