
1 
 

 محور الحماية 

 

 

 ختان اإلناث   للقضاء علىاللجنة الوطنية 

لس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة واألمومة،  مجبرئاسة مشتركة بين ال  2019تم تشكيلها في مايو 

. وتضم  .للقضاء على ختان اإلناث بهدف توحيد جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، 

ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن   ،والتعليم  التربية ثلين عن كل من وزارة م في عضويتها م

وزارة   األوقاف، وزارة والرياضة، وزارة الثقافة،  وزارة الشباب القومي للسكان،   س االجتماعي، والمجل

حصاء  للتعبئة العامة واإل  المركزي يابة العامة والجهاز وزارة الداخلية وعضوية كل من هيئات )الن العدل، 

عاقة  لى جانب عضوية المجالس القومية )لإلإعالم( واألزهر الشريف والكنائس المصرية والهيئة الوطنية لإل

 األهلية.  لى المجتمع المدني، واالتحاد العام للجمعيات إنسان( باإلضافة وللسكان ولحقوق اإل 

 أهم اإلنجازات 

 يلي جهود اللجنة للتوعية بأبعاد القضية وخطورتها على الفتاة والمجتمع:وفيما  
  76وصنننلت الى ما بقرب من [،  2021 –  2019تم تنفيذها مرتين خالل السننننوات  ":  حملة "أحميها من الختان (1

، كطرق أبواب، ندوات، لقاءات جماهيرية وتدريب فرق عملمن أنشننطة التواصننل التوعوي اتصننال توعوي مليون 
 كما نُفذت أنشطة أخرى في مجال التوعية اإلعالمية وغيره من األنشطة كما يلي: 

  فيلم توعوي على مواقع التواصل االجتماعي للشركاء. (16)انتاج ونشر عدد  •

 محطة إقليمية ومحلية.( 18)رسائل إعالمية على  (8)إذاعة  •

 مستشفيات والصيدليات.ملصق إعالني وتوزيعه على الوحدات الصحية، ال ألف( 15طباعة ) •
 .لتشجيع الممارسات الجيدة للقضاء على الختان وماري أسعد جائرة تشجيعية باسم عزيزة حسينإطالق  (2
التي تسننتهدف   تدريبات وزارة الصحححةإدراج مكون مكافحة ختان االناث " تشننويه األعضنناء التناسننلية لإلناث" في  (3

 بخطورة الزواج المبكر وختان االناث. الصحية والتوعية الممرضات والرائدات وأطباء العالج الحر والرعاية
  األعضنناء تشننويه  لتطبيب"  مطلقا  التسححام  عدم" الوطني الفريق قبل من مشننتر  تم إصنندار بيان  2021 عام  في (4

 (.اإلناث ختان) لإلناث التناسلية

ومفوضية مع وزارة الخارجية  بالتعاون اإلناثمؤتمر اإلقليمي حول القضاء على الزواج المبكر وختان تنظيم ال (5

 في اإلناثنداء القاهرة للعمل من أجل القضاء على الزواج المبكر وختان أسفر عن  والذي األفريقي، االتحاد

 .افريقيا

، والنذي أقره الحقنا مجلس الشنننننيو  2020بقنانون العقوبنات في يونيو    مقترح بتعحديحل مواد الختحاناللجننة    قندمنت (6
يهدف مقترح القانون إلى غلق باب التحايل باستخدام أي ثغرات قانونية للهروب من العقاب مثل والبرلمان المصري.  

كثر صننرامة  المبرر الطبي وغيرها باإلضننافة إلى توسننيع نطاق التجريم واعادة تعريف فعل الختان وتوقيع عقوبات أ
  لتحقيق الردع الالزم.

 ------------------------------------------------------------ 
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 2021-2019 أحميها من الختان حملة 

 الحملة نبذة عن 

مع اليوم الوطني  تزامناً    2019في يونيو    للمرة األولى ناث  اللجنة الوطنية لمناهضة ختان اإل   حملة توعوية أطلقتها 

من خالل إقامة  وذل  من الختان،   بناتهن وحماية بجميع المحافظات لتوعية األسر المصرية   لمكافحة ختان اإلناث 

إحياء قضية ختان اإلناث في األذهان  العديد من األنشطة والفاعليات التي استمرت لما يقرب من ثالثة أشهر، بهدف  

والمنظمات الدولية، وحث المجتمع بكافة أطيافه    المدنيووضعها على أولويات أجندة الجهات التنفيذية والمجتمع  

وهي حملة مستمرة    والمبادرات المجتمعية ذات الصلة. لمواجهة هذه الجريمة، ودعم الجهود المحلية والوطنية  

 تعقد تباعا كل عام. 

 2021-2019ت  االنجازاأهم 

دورات تدريبة متخصصة لفريق عمل من الواعظات والراهبات ورائدات ريفيات وممثلي الجهات المعنية   •

 . حول المفهوم الصحيح ألبعاد القضية وخطورتها  معات المحليةتبين المج  لنشر الوعي

إلى توفير مساحة آمنة للفتيات للتحدث عن تجاربهن التي  " هدف دوائر دوي برنامج تدريبي تحت شعار " •

 ساهمت في تغيير حياتهن. 

تقديم خدمات  ، حمالت طرق أبواب ولقاءات تشاورية ومؤتمرات صحفية أنشطة توعوية متنوعة منها   •

 . عانات مادية ومعنويةطبية، وإ فل  قواومساعدات ك

مليون اتصال توعوي من خالل حمالت الطرق وأنشطة التواصل المباشر كالندوات   76وصلت الى  •

 واللقاءات الجماهيرية وأيضا أنشطة التواصل اإلعالمي. 

( فيلم توعوي نشرت على  61وعدد ) وإقليمية، ( محطة محلية 18( رسائل إعالمية إذاعية على )8بث ) •

 صفحات التواصل االجتماعي للمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة واألمومة.  
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 2020-2011 ضد النساءمدن آمنة خالية من العنف   برنامج

 المشروع  نبذة عن 
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بالتعاون مع مجموعة من  هو مشروع عالمي   المرأة  الجنسين وتمكين  بين  للمساواة  المتحدة  األمم  تنفذه منظمة 

حتى تستطيع    وحرية  بأمانالقضاء على العنف ضد المرأة وتمكينها بالتحر   ، الهدف منه  منظمات األمم المتحدة

بالتعاون    2011بمصر منذ العام  مباشرة حقوقها في الحياة العامة والخاصة. وقد بدأ المجلس تنفيذ هذا المشروع  

الدولية.   والمنظمات  المدني  المجتمع  ومنظمات  الدولة  مؤسسات  المعنيين من  الشركاء  عدة  مع  التنفيذ  وتضمن 

 . مراحل

القضاء على العنف ضد النساء   التي من شأنهاوير المبادرات المحلية  التركيز على تط هدفت إلى    المرحلة األولى 

  القاهرة والجيزة   بمحافظتي حرماناً  من األحياء األكثر  ثالثة    في والفتيات ودعم مشاركتهم السياسية واالقتصادية  

ناصر و  الهجانة ومنشية  و [،  إمبابةعزبة  التوعية  الفاعليات  من  تنفيذ مجموعة  البنية  وذل  من خالل  تطوير 

 ً  . التحتية في األماكن العامة بما يوفر بيئة آمنة وصديقة للمرأة ويعزز من تمكينها اقتصاديا

   . سكندرية ودمياط لمناطق أخرى بمحافظتي األ بالتوجه   9201خالل العام  بدأت   الثانية المرحلة

 

 أهم االنجازات 

لمكتب   - منشأة ناصر( لتقديم    – عزبة الهجانة    –)إمبابة  ثالث مناطق  ال  في شكاوى المرأة  إنشاء فروعاً 
متطوع من الشباب من اجل    200مكونة من أكثر من    وتشكيل شبكة    .المساعدة والدعم النفسي للسيدات 

منظمة غير حكومية محلية ودعمه للعمل على    45توعية مجتمعاتهم. الى جانب تشكيل تحالف مكون من  
 . تحمى النساء والفتيات من العنف أو تقلل من خطر وقوعه التي تنفيذ التدابير 

 .  فعاليات توعية كندوات وورش عمل ومعسكرات توعوية بالمناطق نطاق التنفيذ قامة إ -

 البنية التحتية ببعض األماكن بعزبة الهجانة وإمبابة لجعلها صديقة للفتيات والنساء.   تطوير -

  تحر  من أجل تحسين   (BRT)طالق مشروع القاهرة لحافالت النقل السريع تقديم الدعم للجهات المعنية إل -
 . كن العامة النساء والفتيات بحرية للوصول إلى األما

 ضحايا العنف. مراكز إيواء للسيدات  8تطوير  -

باكية وفرش، وأرصفة جانبية مظللة وجيدة اإلضاءة    118ليضم    ، تطوير سوق زنين بحي بوالق الدكرور -
منطقة  نشاء  . باإلضافة إلى إ به مهابط خاصة لألطفال والكراسي المتحركة ،  متر مربع  800للمشاة بطول  

  . من إحضار أطفالهن إلى العمل  البائعات متر مربع حتى تتمكن    160مخصصة للعب األطفال بماسحة  
لتطوير المبادئ واألفكار حول حقوق المرأة ومفاهيم المساواة    للبائعات بالسوق  جلسات توعوية إقامة  و

تمثيالً متوازناً    ضمت ل لجنة  تشكيكما تم    ، ومحو األمية المالية.بين الجنسين ودعم المرأة في مجال العمل
من الرجال والنساء من أجل تحسين التواصل بين البائعين/البائعات والسلطات المحلية وضمان اإلدارة  

 . السليمة للسوق 

عن وقوع  كثرت به البالغات    إمبابة  فياألماكن العامة بالقرب من إحدى مدارس الفتيات    د تطوير أح -
حضرياً،  تطويراً  وتطوير المكان    االستعانة بتصميم مراعٍ للفروق بين الجنسين ، فتم  جنسيحاالت تحرش  

 ". "إلى "مساحة مملوكة للمجتمع وتحويله 

تنفيذ  العمل على  وجاري  سكندرية ودمياط،  بمحافظتي األ  منطقتين  طويرتنفيذ أعمال تخطة عمل ل  إعداد  -
 التوعوية بالمنطقتين.  العديد من األنشطة 
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تقديم الدعم ألعضاء النيابة العامة لتعزيز القدرات على االستجابة الفعالة لجرائم العنف ضد المرأة من    -
 وتنمية مهارات مكتب شكاوى المرأة في مجال التعامل مع قضايا العنف. .تدريبية خالل تنفيذ عدة برامج

ألف عضو من المجتمع    20مناطق التدخل، وذل  بإشرا  أكثر من    فيتبنى استجابة مجتمعية منسقة    -
واالستفادة من النهج المبتكرة المواتية للسياق )مثل: المسرح المجتمعى التفاعلى، مسرح الظل، فن الكتابة  

لجدران )الجرافيتى(، حمالت طرق األبواب، وما إلى ذل (، لخلق فهم مشتر  عن التحرش الجنسى  على ا
والعنف ضد المرأة فى األماكن العامة لتغيير المواقف والمعتقدات السلبية حول أدوار الجنسين والقوالب  

 .النمطية التى تزيد من التمييز والعنف ضد النساء والفتيات 

توعية فعالة، مثل حملة "ماتسكتوش"، التى أذيعت على قنوات التليفزيون واإلذاعة العامة،  قيام بحمالت  ال -
 .وتناولت مختلف أشكال العنف ضد المرأة

البرنامج   - تنفيذ  اطار  ودمياط  بمحافظتيفي  المجلسعقدت    اإلسكندرية  مجموعة    فروع  بالمحافظتين 
ندوات واستقبال شكاوى السيدات وورش عمل  فعاليات للتوعية بقضية مناهضة العنف ضد المرأة شملت 

للعنف ضد المرأة والفتاة واالطار العام لمشروع قانون العنف    القانوني للسادة المحامين حول المنظور  
 .المرأةضد 

لتنمية  وإقامة دورات تدريبية  بمحافظة االسكندرية لمحو االمية الرقمية  المعلومات  تجهيز مركز تكنولوجيا   -
 مهارات الفتيات في مجال استخدام تطبيقات الحاسب األلي. 

" بكال المحافظتين بالتعاون مع شركة ويل سبرينج حيث استهدف المعسكر  وماما تنفيذ معسكرات "انا    -
باإلضافة إلى القيام    بينهم،سيدة مع ابنائها، يهدف المعسكر الى لتقوية الروابط األسرية وسد الفجوة    100

 بتوعية األمهات بكيفية التعامل وتربية األبناء تربية سليمة قائمة علي التفاهم والمحبة والود 

 .إقامة دورات في مجال التدريب الحرفي وكيفية إقامة المشروعات الصغيرة  -

)بطارية أرانب / خضر    مستلزمات إقامة مشروعات معاونة السيدات الراغبات في إقامة مشروعات متناهية الصغر بمنحن   -
 وفاكه / تربية داجنة( 

 

 ------------------------------------------------ 

   يوم أنشطة لمناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي  16حملة 

 نبذة عن الحملة 

هي حملة عالمية تطلقها سنننننويا األمم المتحدة وفي إطارها وعلى المسننننتوى الوطني يتم تنفيذ مجموعة من األنشننننطة بجميع  
يوم أنشننطة لمناهضننة العنف القائم على النوع االجتماعي"، بهدف رفع   16محافظات الجمهورية تحمل نفس المسننمى "حملة 
، اليوم نوفمبر 25وأهمية القضناء عليه. وتنفذ األنشنطة كل عام في الفترة من  الوعي المجتمعي العام بأشنكال العنف ضند المرأة  
، اليوم العالمي لحقوق االنسنان. وخالل فترة إعداد التقرير ديسنمبر  10حتى العالمي للقضناء على العنف ضند المرأة، وتسنتمر  

بالتعاون بين المؤسننننسننننات  كوني (، نفذ المجلس القومي للمرأة مجموعة متنوعة من األنشننننطة تحت عنوان 2015-2020)
أطفال /طالب   / جميع شننرائا المجتمع نسنناء/ رجالوشننركاء التنمية. وتسننتهدف الحمالت الوطنية الحكومية وغير الحكومية 

  .إعالميين / جامعات ومدارس/ عاملين بالوزارات والهيئات الحكومية
 
  هم إنجازات الحملة:أ

تهدف إلى توضنيا دور الرجل في القضناء على جميع   جميع المحطات االذاعيةإذاعة تنويهات ومواقف درامية على  •
 أشكال العنف الموجه إلى المرأة.

الجامعي في العديد  حرم الداخل أكشححات توعوية إقامة  أنشننطة متنوعة ببعض الجامعات المصننرية، كندوات تثقيفية و •
المتطوعين للدعوة إلى إنهاء العنف ضننند المرأة، والتوعية  من الطالبكبير   ، وتدريب عددالجامعات المصحححريةمن  

حوادث  ، وكيفية اإلبالغ عن  وكيفية تلقي شنكاوى العنف ضند المرأة  بالخدمات القائمة وجهود المجلس القومي للمرأة
 جامعة مصرية 25في  العنف ضد المرأة في وحدات مكافحة العنف التي أنشئت
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لحرم الجامعي كمارثون للجري بمشنناركة الطلبة والطالبات وأسننتاذة الجامعة وعدد  تنظيم الفعاليات الرياضننية داخل ا •
 من الشخصيات الفنية والشخصيات العامة. 

لعدد   بالشراكة مع المؤسسات الوطنية المعنية وواضعي السياسات ومنظمات المجتمع المدني  جلسات توعية عامةعقد   •
في خ المنخفض  الدخل  ذات  المناطق  النساء من  بكيفية  من  التوعية  بهدف  الخدمات مس محافظات،  الحصول على 

 القانونية والصحية واالجتماعية واالقتصادية. المقدمة في المجاالت األساسية

عقد الندوات الجماهيرية، باإلضنافة الى لقاءات مباشنرة مع المواطنين في شنوارع المحافظات لتوعية المجتمع بأهمية  •
 التصدي للعنف ضد المرأة.

عمل ولقاءات تشنناورية للمتخصننصننين كالمأذونين الشننرعيين واألخصننائيين االجتماعيين ورؤسنناء الجامعات ورش  •
والمسنئولين عن شنئون الطلبة ببعض الجامعات لمناقشنة كل في تخصنصنه في الموضنوعات ذات الصنلة بقضنايا العنف 

 .  حماية العقول من الفكر المتطرفكزواج األطفال، ودور المتخصصين في 

 ة ورش عمل مخصصه لإلعالميين والصحفيين للتأكيد على دور اإلعالم في مناهضة القضية.إقام •

الفنإ • معرض  مثل  الفنية  المعارض  "كوني    قامة  الفن”،  2017التشكيلي  "  ومعرض    ”8201  اتكلميالتشكيلي 

بالرسم عن أوجه القضية وأشكال  ، ومسابقات فنية بين طالب وطالبات المدارس للتعبير  بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة

 العنف المختلفة. 

ومقر المجلس القومي للمرأة   الجيزة وأبو الهول(  باللون البرتقالى )مثل أهرامات  السياحية  المعالماضاءة العديد من   •
ء  بالعباسية تزامنا مع بد  والكاتدرائية المرقسيةبالزيتون    ومحكمة األسرةبحلوان    محكمة األسرة  اضاءة  وألول مرة

 2021 للقضاء على العنف ضد المرأة العالمياالحتفال باليوم 

اطالق مسنننابقة فنية ببعض مدارس الثانوي بالمحافظات بهدف توعية الطلبة من خالل الفن لمناهضنننة العنف ضننند   •
. وعرضت األعمال الفائرة على جدارية بمقر المجلس المركزي، وتم أيضا ادراجها بمجلد ضم كافة اللوحات المرأة .
 الفائزة. 

تنفيذ فعاليات فنية متنوعة ببعض المدارس الثانوية كالعروض المسنننرحية التفاعلية وأعمال الصنننلصنننال المعبرة عن   •
 رفض الفتيات لكافة أشكال العنف.

حلقة تم اذاعته يومياً على شبكة البرنامج العام تناول قصصا مختلفة عن مظاهر العنف   30من  إطالق برنامج إذاعي   •
 ضد المرأة.

انتاج األعمال الفنية المختلفة كمسننرحية حل الضننفائر ومريم والشننمس وأغنية نور لتسننليط الضننوء ورفع الوعي عن   •
 ضدها. المصاعب التي تتحملها الفتيات جراء مختلف أشكال العنف الممارس 

 8من منطقة الكوربة بمصنر الجديدة، تضنمن سنباق لمسنافة    أول ماراثون رسنمي للفتيات والسنيدات في مصنرإطالق  •
الفتيات والسننيدات والرجال من مختلف به  شننار  وكم،   2أتبعه سننباق ألفراد العائلة لمسننافة    والسننيدات،كم للفتيات  
  .األعمار

من حديقة الطفل   انطلقمن ذات اإلعاقات المختلفة تحت شننعار "نحن قادرات"،   للسننيدات والفتياتماراثون للمشنني  •
 .إلى مقر المجلس بمدينة نصر

 مشار /ة 1500  2019رسمي للسيدات والفتيات انطالق أول مارثون  •

 : شار  بها منتدى منظمات المجتمع المدني لرفع الوعي حول خطورة زواج القاصرات18حملة مش قبل •

 .البرنامج المشتر  لحزمة الخدمات األساسية للسيدات والفتيات ضحايا العنفإطالق  •
ممثلي وحدات تكافؤ  وخاللها قاد المجلس سننننلسننننلة اجتماعات مع  "  حمايتت في قانونت" إطالق مبادرة   -

بقضنننايا المرأة ذات اإلعاقة باإلضنننافة  منظمات المجتمع المدني المعنية  وخبراء من    الفرص بالوزارات 
ي اإلعناقنة، للخروج برسنننننائنل توعوينة  واألمهنات ألبنناء من ذ مجموعنة من النسننننناء ذوات اإلعناقنة وإلى 

المرأة ذات اإلعاقة، وعلى أثرها تم  ا  له  المختلفة التي تتعرض   شننننكال العنفأمبسننننطه وواضننننحة عن  
شنخاص ذوي االعاقة وكافه  مواد قانون حقوق األتضنمنت    مطويات ، وادراجها في  ( رسنالة81صنياغة )

 .ذات الصلةوالعقوبات قوانين االخرى ال

( مركب تحمل رسائل مختلفة لمناهضة كافة اشكال العنف 16إطالق حملة مراكب النيل مكونة من ) •
 (127,83ضد المرأة والفتاة، ووصل عدد مشاهديها حوالي )
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  ، صندوق األمم المتحدة للسكان.وتمكين المرأة نهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسي :معبالتعاون 

 ----------------------------------- 

 2020-2015ستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة اإل

 اإلستراتيجية  نبذة عن 

وانطالقاً من واقع التزام    وصوره،المجتمع في مواجهة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله   الحتياجات تلبية  

المجلس بصفته اآللية الحكومية المعنية بالنهوض بأوضاع المرأة، فقد قام بالتنسيق والتعاون مع مختلف  

اية المرأة والفتاة من  كآلية أساسية من شأنها المساهمة في وقوطنية أجهزة الدولة المعنية بإعداد استراتيجية 

 الممارسات العنيفة ضدها.  

 أهم اإلنجازات: 

الصحة   العدل،: وزارتتوقيع مذكرات تفاهم المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المعنية   -

العاملة، الداخلية، التضامن   ى الشباب والرياضة، القوالتعليم العالي،  والتعليم، والسكان، التربية 

الكنيسة القبطية األرثوذكسية /   / لالستعالمات الهيئة العامة  السياحة، الثقافة، األوقاف،  االجتماعي، 

، األعلى لإلعالم[ بهدف التعاون  القومي للسكان عاقة،اإللشئون  : القومي المجالس القومية المتخصصة

 لصياغة وتنفيذ أنشطة اإلستراتيجية. 

 مشاركة المنظمات غير الحكومية النسائية والمبادرات الشبابية المعنية في صياغة اإلستراتيجية.   -
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ممثلين ومتخصصين على مستوى السلطة التنفيذية  تشكيل لجنة تيسيرية عليا وأخرى تنفيذية ضمت  -

الخطط  ، هدفتا إلى اقتراح السياسات وات المعنية بالمرأة في الوزارات ومسئولي اإلدارات للوحد 

 والبرامج المتضمنة باإلستراتيجية ومتابعة التنفيذ ورفع تقارير اإلنجازات ذات الصلة.  

محاور: الوقاية، الحماية، التدخالت، المالحقة القانونية. ووضعت لجميع   4تتكون اإلستراتيجية من   -

   . 2020-2015المحاور مقترحات بأنشطة وخطط عمل تنفيذية ومؤشرات متابعة خالل الفترة 

يتولى المجلس متابعة تنفيذ أنشطة اإلستراتيجية مع الجهات المعنية والوقوف على اإلنجازات والتحديات   -

 الفعلية.  

، لمتابعة التنفيذ على مستوى  محافظة ( 16في )عمل على مستوى مديريات الجهات المعنية   فريق تكوين  -

األنشطة على خطط الوزارات وفقاً للمتطلبات  المحليات، والوقوف على معوقات التنفيذ وتحديث بعض  

حول كيفية متابعة الخطط المقترحة  وبناء قدرات فريق العمل كما يعمل على تأهيل   المستجدة.

 . باإلستراتيجية على المستويين المركزي والالمركزي وفقا لمؤشرات قياس النتائج واألهداف

، وترجمته إلى  2020-2015العنف ضد المرأة  لمكافحة إعداد وإطالق جهود االستراتيجية الوطنية  -

 اللغة اإلنجليزية. 

 

 -------------------------------- 

 توعوية لمحاربة التحرش في المواصالت العامة بمصر  مبادرة 

 : المبادرةنبذة عن 

مواجهة العنف  أٌطلقت ل مصر والمنطقة العربية تجمع شركاء محليين ودوليين فيبادرة من نوعها م أول  هي

، والنقل، والشباب  الدولي والتعاوناالستثمار  ، وتحت رعاية وزارات المواصالت العامة فيضد المرأة 

، والوكالة الفرنسية  األوروبيللمرأة، وبرنامج األمم المتحدة للمرأة، واالتحاد  القوميوالرياضة، والمجلس 

 . الوكالة األلمانية للتعاون الدولللتنمية، و

 أهم اإلنجازات: 

عدة رسائل مضمونها  يحمل بمشاركة الفنانة منة شلبي والفنان هاني عادل  قصير  فيلم  تضمنت أولى فعالياتها 

 ". ا مش ضدها"واجهو التحرش، اقفوا معاه

" لنشر  Speak Upتم تنفيذ حملة بعنوان "التحرش جريمة ... اتكلموا  2020للمبادرة في عام استكماال 

الوعي حول أهمية عدم الصمت على جرائم التحرش في وسائل المواصالت واألماكن العامة لتوفير بيئة  

 تنقل أمنة للسيدات والفتيات. 

Commented [a4]:  األصفر فقط 

Commented [a5]:  إضافة األصفر فقط 
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----------------------------- 

 الخدمات األساسية للسيدات والفتيات ضحايا العنف  المشترت لحزمةالبرنامج 

 نبذة عن البرنامج 

إتاحة  بهدف توفير  ،2019يوم أنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة للعام   16تم اطالقه ضمن فعاليات حملة 

أكبر لمجموعة منسقة من الخدمات األساسية والخدمات متعددة القطاعات عالية الجودة لجميع النساء  

ات االجتماعية وقطاع  ويشمل قطاعات الصحة، والعدل، والشرطة، والخدم، والفتيات الالتي يتعرضن للعنف

 التنسيق. 

 

 :اإلنجازاتأهم 

o اعتمده المجلس القومي للمرأة رسميا   لحاالت العنف ضد المرأة في مصر متعدد القطاعات أول نظام احالة وطني
ويتم مشاركة النموذج   لضمان جودة وكفاءة الخدمات األساسية المقدمة للنساء الالتي تعرضن لعنف  2019في نوفمبر  

مكافحة  مع الجهات المعنية ومقدمي الخدمات لحاالت العنف ضد المرأة مثل )المستشفيات والعيادات الصحية وأقسام الشرطة ووحدات  
 العنف ضد المرأة في الجامعات.( ويجري حاليًا تطوير مسارات اإلحالة المحلية التشغيلية في جميع المحافظات 

o   )البروتوكول الطبي للتعامل مع حاالت العنف ضد المرأة )بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية 
o   العنف ضد النساء  إمسار التعامل معها(    والفتياتحالة حاالت  المتاحة وكيفية  )رسم وبيان توضيحي بالخدمات 

 بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان  
o  ع حاالت العنف ضد المرأة  للتعامل م ةالمعايير القضائيدليل 
o    كتيب اإلجراءات المعنية بحاالت العنف ضد المرأة 
o    دليل االستجابة الشرطية الفعالة لحاالت العنف ضد المرأة 
o  للتعامل الفعّال مع حاالت العنف ضد المرأة  الشكاوىدليل لمكتب 
o  الدليل اإلجرائي إلنشاء وحدات مناهضة العنف بالجامعات المصرية 
o  للتعامل مع حاالت العنف ضد المرأة   الشكاوى لموظفي مكتبمدربين دليل 
o    دليل مدربين لمقدمي الخدمات الطبية للتعامل مع حاالت العنف ضد المرأة 
o  اإلجرائية في البيوت اآلمنة للتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة والخطواتدليل تقديم الخدمات االجتماعية . 

Commented [a6]:  تعديل كامل 
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هو الدور الذي قام به مكتب شكاوى المرأة في    ومن أبرز الممارسات التي تمت لتعزيز تفعيل القوانين والتنسيق بين الجهات
مكتب    من خالل  البالغاتالضحايا للتقدم ببعض القضايا التي أثيرت إعالمياً، حيث ساهم في توفير بيئة آمنة لتشجيع  ة  لجمعا

 . اتخاذ إجراءات عاجلة بشأنها والتي قامت بدورها فيواحالة البالغات إلى النيابة العامة المرأة،  شكاوى

الصحي والعدالة   القطاع  العنف من خالل  للسيدات ضحايا  الخدمات  تقديم مجموعة من  الى  الخدمات االساسية  تهدف حزمة 
االجتماعي وإتاحة إمكانية أكبر للوصول إلى تل  الخدمات التي يجب ان تقدم بطريقة منسقة بين القطاعات   والشرطة والقطاع

 .المختلفة لالستجابة للعنف ضد النساء والفتيات داخل المجتمع

 

ه الخدمات  ويجب أن تضمن الخدمات، كحد أدنى، حقوق وسالمة ورفاهية أي امرأة أو فتاة تتعرض للعنف. كما يجب أن تقدم هذ
من قبل مقدمي خدمة مدربين في كل قطاع وتشتر  هذه الفرق المدربة في فلسفة تتمحور حول الضحية وتطبق معايير حقوق  
اإلنسان الخاصة بسالمة الضحايا ومساءلة الجاني. كما تعمل على ضمان االستجابة الفعالة للحاالت الفردية وقد تساهم أيضا في  

  .ضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأةصنع السياسات الخاصة بالق

 

ومن مكونات حزمة الخدمات األساسية وجود مسار لإلحالة بين تل  الخدمات منسق كما يوضا تصميم الرسم البياني حيث 
يشير الى القطاعات الرئيسية للخدمات، كنقاط خدمة تلجأ إليها الضحية عادة ويسرد التصميم الخدمات المتوقعة من كل قطاع  

المسار الذي يتم من خالله تمرير الشكاوى الواردة من الضحايا. تعد مشاركة جميع القطاعات من أهم خطوات إنشاء نظام  و
للعنف.  المعرضات  النساء  المعنية باالستجابة الحتياجات  الوطنية  الهيئات  المؤسسي بين جميع  التنسيق  ومسار إحالة يتم فيه 

 :التالية ويشمل مسار االحالة الخدمات األساسية

مكاتب شكاوى العنف ضد المرأة: يعمل المجلس القومي للمرأة على توفير الحماية للمرأة من جميع   -المجلس القومي للمرأة- 1
أشكال العنف من خالل تقديم خدمات متعددة مثل خدمات مكتب الشكاوى والذي تلجأ إليه السيدات المعنفات من خالل الخط 

أو بالحضور لمقراته المنتشرة في جميع المحافظات للحصول على المعلومات القانونية والدعم    51511الساخن لشكاوى المرأة  
واإلخصائيين  المحاميين  من  مدربة  مجموعة  خالل  من  الخدمات  تقدم  االختصاص.  لجهات  واإلحالة  واالستشارات  النفسي 

 .االجتماعيين
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واء أطباء أو هيئة التمريض من مقدمي الرعاية األولية للسيدات  قطاع الرعاية الصحية: يعتبر مقدمي الخدمات الصحية س- - 2
ضحايا العنف سواء من خالل الدعم النفسي األولي أومن خالل العالج الطبي لإلصابات المختلفة ويندرج تحت القطاع الصحي 

جامعية التى تم إنشاءها حديثا المستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة والسكان وعيادات المرأة اآلمنة داخل المستشفيات ال
بالشراكة بين المجلس القومي للمرأة وجامعة القاهرة وعين شمس والمنصورة وأسيوط. كما تم تدريب مقدمي الخدمات الصحية  
وعلى كيفية تقديم الدعم النفسي األولى وكيفية التوثيق الطبي لحالة العنف وفقا للبروتوكول الطبي للرعاية الصحية للسيدات  

الئي يتعرضن للعنف الذى تم تطويره بالتعاون بين وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، وصندوق األمم المتحدة  ال
 .للسكان

قطاع العدالة والشرطة: يندرج تحت قطاع العدالة جميع جهات إنفاذ القانون من القضاء والنيابة العامة والشرطة ومصلحة  - 3
لخدمات بجميع محافظات الجمهورية. تم تدريب جميع األطباء الشرعيين )الميداني والمعامل( على  الطب الشرعي وتتوافر تل  ا 

التي أعدت   العامة على األدلة اإلجرائية  القضاء والنيابة  المرأة كما تم تدريب أعضاء  العنف ضد  التعامل مع جرائم  معايير 
لعنف الجنسي والجسدى وكذل  تم إصدار دليل استجابة خصيصا لكل جهة من تل  الجهات حول كيفية التعامل مع حاالت ا

الشرطة الفعالة لجرائم العنف ضد المرأة. تم إصدار األدلة التدريبية بالتعاون بين الجهات الوطنية ومكتب األمم المتحدة المعنى  
 .بالجريمة والمخدرات

على خدمات مراكز االستضافة وتوجيه المرأة    قطاع الخدمات االجتماعية: تشتمل الخدمات المتوفرة بالقطاع االجتماعي  -4
تحت رعاية وزارة التضامن االجتماعي بالتعاون مع الجمعيات األهلية الشريكة. توفر مراكز االستضافة مأوى لضحايا العنف  

ة والدعم  أشهر، يمكن مدها بقرار من اللجنة المركزية بقطاع الشؤون االجتماعية بوزارة التضامن، وتقدم المشور  6بحد أقصى  
النفسي لمساعدتهن على إعادة االندماج في األسرة والمجتمع. المحافظات التي تتوافر فيها مراكز استضافة هي: القاهرة، الجيزة،  
األمم  بالتعاون مع هيئة  المراكز  العديد من هذه  تم تطوير  الدقهلية، والقليوبية. ولقد  الفيوم،  بنى سويف،  المنيا،  اإلسكندرية، 

مرأة. كما تقدم العديد من الجمعيات األهلية خدمات الدعم النفسي والخدمات الصحية مثل جمعيات تنظيم األسرة داخل  المتحدة لل
محافظة. وقد قامت هيئة األمم المتحدة للمرأة بتطوير بعض مراكز االستضافة وإعداد الدليل التدريبي إلدارة الحاالت وتقديم   18

 التي يتعرضن للعنف.الدعم النفسي االجتماعي للنساء ال

 

 إنشححاءبشننأن    2021لسنننة    827رقم  قرار السننيد رئيس مجلس الوزراء أصنندر   2021وفي عام   •

مجموعة من تقديم  "، لOne Stop Shop"الشحبات الواحد   لحماية العنف ضحد المرأة  وحدة مجمعة

من قبنل قطناعنات الرعناينة   في مكحان واححد للمرأة والفتناة التي تتعرض لعنف الخحدمحات األسحححححاسحححححيحة

والجهات الممثلة للوحدة هي وزارات   االجتماعية.الصنننحية والنفسنننية والشنننرطة والعدالة والخدمة  

العدل، الداخلية، التضنننامن االجتماعي، الصنننحة والسنننكان، النيابة العامة، المجلس القومي للمرأة، 

  واألمومة.والمجلس القومي للطفولة 
 

 

 صندوق األمم المتحدة للسكان.  بالتعاون مع:
 
 

 ----------------------------- 
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 وحدة مناهضة العنف ضد المرأة  

 نبذة عن الوحدة  

بهدف التنسيق بين  بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان،   2018داخل المجلس منذ العام تم إنشائها 

،  2030النهوض بالمرأة  الجهات الوطنية ودعم اإلطار المؤسسي لتنفيذ ومتابعة محور الحماية بإستراتيجة 

 واالستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف. 

 ومن أهمها: ذات الصلة بمناهضة العنف ضد المرأة  األنشطةتساهم في تنفيذ العديد من أهم اإلنجازات: 

الحكومية   • والهيئات  الوزارات  لمتابعة جهود  التنفيذية  اللجنة  دور  الوطنية  تفعيل  باالستراتيجية  المتعلقة 

 . وتكوين مجموعات عمل لمتابعة التنفيذ على المستوى الالمركزي.  2020-2015لمناهضة العنف 

   ووحدات المرأة األمنة بالمستشفيات الجامعية.   ضد الفتيات بالجامعات ودعم وحدات مناهضة العنف  إنشاء   •

 .  والمعفنات المتعاملين مع قضايا العنف تنظيم الدورات التدريبية الخاصة برفع قدرات  •

العنف   • التعامل مع ضحايا  لتدريب األطباء على  البروتوكول الطبي  بالمشاركة مع  المشاركة في إعداد 

 منظمة الصحة العالمية وصندوق األمم المتحدة للسكان. 

 . التوعية والتثقيف لمناهضة العنف ضد المرأة حمالت  •

 : صندوق األمم المتحدة للسكان. بالتعاون مع 

 -------------------- 

 تعزيز قدرات المتعاملين مع قضايا العنف والمعنفات برنامج 

 البرنامج نبذة عن 

كاألطباء  العديد من الدورات التدريبة الموجهة للمتعاملين مع قضايا العنف والمعنفات    يشملهو برنامج تدريبي  
والمأذونين   الصحية  الخدمات  ومقدمي  والقضاة  العامة  النيابة  وأعضاء  وتتضمن  الشرعيين  واإلعالميين. 

كيفية التعامل مع قضايا العنف والتعامل مع األدلة الجنائية ، وغيره من الموضوعات ذات الصلة    ه موضوعات
بالتعريف بالعنف، صوره وأشكاله وأضراره النفسية والمجتمعية، وكيفية التعامل مع المعنفات وتقديم الدعم  

 جتمعي بضرورة مناهضته.    النفسي لهن، ودور االعالم في رفع الوعي الم

 أهم االنجازات 

 . لتدريب األطباء على التعامل مع ضحايا العنف  اعداد دليل طبي  •

مقدمي الخدمات الصحية والمشورة ومؤسسات انفاذ القانون  ضباط  من  5150عقد ورش عمل تدريبية وتفاعلية لعدد  •

العامة / مراجعات ومراجعي نيابات األسرة/ مأذونين وزارة شرطة/ أطباء شرعيين/ قضاة / قاضيات / أعضاء النيابة 

العدل / أعضاء النيابة اإلدارية / أطباء وممرضات من المستشفيات الجامعية والعامة / مقدمي الخدمات الصحية والدعم  

وحدات مناهضة النفسي من الجمعيات األهلية/ محامين مكتب شكاوى المرأة واألخصائيين االجتماعيين والنفسيين/ ممثلي 

  .العنف بالجامعات[

 مأذون ومأذونة (.   60تقديم برنامج تدريبي لمأذونين وزارة العدل حول العنف ضد المرأة ) •

 األطباء الشرعيين على مستوى الجمهورية.  ضمت كافة  ورش عمل •
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الطب الشرعي وضباط الشرطة وأعضاء النيابة العامة والقضاة ليقوموا بنقل    ألعضاء  ينمدرب  تدريب  دورات  مجموعة من •
 . الخاصالبرنامج تلي الخبرات لمجموعات أخرى. 

التدريب موضوعات • للمرأة    شملت برامج  النفسي  الدعم  إدارة اإلحالة وكيفية تقديم  المعلومات، ونظام  حول جرائم تقنية 
 المعنفة.

تم بالتعاون المشتر  بين وزارة العدل وألول من نوعه  اإلداريةن ويعد اعضاء هيئة النيابة  أل من البرامج دورات تم تقديمها   •
مهارات وفنون التواصل والقيادة واالدعاء  حول   هيئة النيابة اإلدارية، تضمن ورش عمل تفاعليةووالمجلس القومي للمرأة  
 في أماكن العمل.  المرأةومكافحة جرائم العنف ضد   أمام المحاكم التأديبية

 
 

 الخدمة في مجال التعامل مع العنف ضد المرأة: مهارات مقدمي  ( أدلة استرشادية لتعزيز6إعداد )

 الشرعيين.تدريبي لألطباء  دليل •

"االسنننتجابة الشنننرطية    ب جيب لرجال الشنننرطةيدليل وكت •
 الفعالة لجرائم العنف ضد المرأة".

 الدليل الطبي لمقدمي الخدمات الصحية. •

"االسنننننتجنابنة القضنننننائينة الفعنالنة لجرائم   دلينل وكالء النينابنة •
 العنف ضد المرأة".

 النفسي.إلدارة الحالة والدعم دليل تدريبي  •

 للقضاة. والضوابط المعايير دليل •
وحدات مناهضححة العنف ضححد  إصححدار دليل انشححاء وتفعيل .2

يتضننمن الخطوات االسنناسننية  المرأة بالجامعات المصححرية 
إلنشناء الوحدات، إلى جانب التخصنصنات الواجب توافرها لتقديم المشنورة، والسنجالت المطلوبة واسنلوب تسنجيل البيانات 

 في سرية.
ليكون دليل إرشنننادي حول كيفية تبنى قضنننايا إصحححدار دليل إدماج منظور المسحححاواة بين الجنسحححين في كافة القطاعات   .3

 واحتياجات المرأة لضمان إدماجها في عملية التنمية.
 دليل ارشادي لوحدات المرأة األمنة المنشئة حديثاً بمستشفيات الجامعات. .4
 
 

 . صندوق األمم المتحدة للسكان :بالتعاون مع

 
 لألطباء الشرعيينالبرنامج التدريبي 
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 ---------------------------------- 

 وحدات مناهضة العنف ضد الفتيات بالجامعاتإنشاء 

 نبذة عن النشاط
     

بالتعاون مع وزارة  وحدات مناهضة العنف ضد الفتيات بالجامعات المصرية  المجلس على إنشاء    يحرص 
بهدف دعم المفاهيم األساسية للمساواة وتكافؤ الفرص لتحقيق  التعليم العالي وصندوق األمم المتحدة للسكان  

وسير   الحاالت  عن  اإلبالغ  وإجراءات  التحرش  عقوبات  وتفعيل  واالجتماعي،  النفسي  والدعم  التمكين 
 كوى.  الش
 

 أهم االنجازات 

( وحدة على مستوى الجامعات  23)ودعم  إنشاء   •

 لجامعات الخاصة.  با( وحدة  3الحكومية و )

موظفي   • قدرات  لدعم  األنشطة  من  العديد  تنظيم 

الوحدات. وإعداد دليل تدريبي حول اللوائا المالية  

 واإلجراءات اإلدارية للوحدات.  

تنفيذ العديد من الفعاليات التوعية لطلبة وطالبات   •

و لقاءات  معسكرات  إقامة  الجامعات،  تضمن 

أنواعه   بالعنف  للتوعية  تفاعلية  وأنشطة  توعوية 

وأشكاله، وضرورة التصدي له وحث الطلبة على  

 نشر تل  المفاهيم بين أسرهم ومجتمعاتهم.  

 

 ------------------------------------------- 

 بالمستشفيات الجامعية  المرأة األمنة وحدات 

للعنف ضد    الصحيتفعيل تصدى القطاع الحكومية وصندوق األمم المتحدة للسكان تفذ المجلس برنامج لبالشراكة مع الجامعات 
  "وحدات المرأة االمنة" ( وحدات اسححتجابة طبية4تجهيز عدد )  المرأة وادماج احتياجات المرأة داخل القطاع الطبي من خالل

مس[ وجاري العمل على مثيالتها بجامعتي بنها والمنيا،   القصنر العيني، أسنيوط، المنصنورة وعين شن  في مسحتشحفيات جامعات
 العنف.وتم تدريب طواقمهما الطبية للتعامل مع السيدات ضحايا 
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 حملة التوعية البيئية وتدوير المخلفات الصلبة 

 نبذة عن الحملة 

والتخلص  نشر الوعي البيئي  بهدف    البيئة،زارة  بالتعاون مع و  2020يناير  في  هي حملة أطلقها المجلس  
الصلبة    اآلمن  المخلفات  وإعادة من  التي  تدويرها  والزراعية  المتنوعة  التوعية  الفعاليات  تنفيذ  خالل  من   ،

 تستهدف المرأة وأسرها ببعض المحافظات.  

 أهم االنجازات 

  (532,847) عدد الجيزة، واستفاد منها    بمحافظة  (2020فبراير    –)يناير  الحملة خالل  تنفيذ    مناالنتهاء   •

)   سيدة ورجل  متنوعة كندوات توعوية  124على مستوى  فعاليات  نُفذت خاللها  بالمحافظة. وقد  ( حي 

 وحمالت طرق أبواب صاحبتها تقديم بعض اإلعانات المادية والعينية. 

من خالل  عادة تدويرها  أحد مصانع المالبس إلاالتفاق على تجميع مخلفات  :  للحملةالنتائج اإليجابية  ومن   •

منا بدأ  وفصل المخلفات في المنزل.    لتجميع “ go cleanاالتفاق مع شركة  السيدات واألسر، إلى جانب  

 . وتدوير بعض المخلفات المنزليةتشجير المنزل  السيدات واألطفال في  

 ------------------------------------------------- 

 2017 إلرهابي" مؤتمر "المرأة صانعة السالم: معاً ضد التطرف ا

ضم السادة  و،  2017تم تنظيمه وعقده بالتوازي في كافة محافظات الجمهورية خالل العام  :  نبذة عن المؤتمر

الخبراء والمتخصصين ترسيخ   والمعنيين   المحافظين ومجموعة من  كيفية  لمناقشة    في   المرأةدور    بالقضية 

  معالجة   االرهاب، فضال عن كيفية تعزيز هذا الدور في  على  والقضاء  التطرف  ومحاربة  السالم  ثقافة   تكريس

  ونبذ   الوطن  ابناء  بين   االخاء  روح   واثارة  الوطني،  التوازن   واستعادة  االرهابية  االحداث   عن  الناجمة   االثار

 االخر.  ورفض   الكراهية  خطابات 

 : أهم اإلنجازات

من  بيان صدور   • “  المحافظات   جميع  موحد    لغات   خمس  الى  ترجمتهو  ،للسالم"   المرأة   رسالةبعنوان 

   الدولية.  المحافل في  لتوزيعه

 . مصر السالم   محبيجمعية  بالتعاون مع: 

 

 --------------- 

   2021المرأة صانعة السالم  حملة 
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الرامية إلى تعزيز قيادة المرأة  الجهود  في إطار   أطلقها المجلس بالتنسيق مع هيئة األمم المتحدة للمرأةحملة  
واستكماال لحملة "المرأة صانعة السالم" التي نفذها المجلس    ومشاركتها من أجل السالم واالزدهار والتنمية 

، وتضمنت  مكافحة االرهاب والتطرففي  الدور المحوري للمرأة  . وتسلط الحملة الضوء على  .2017في عام  
لة والمردود اإليجابي لها وأثرها  أيضا رسالة مبسطة عن المبادرات والمشروعات القومية التي تقيمها الدو

 على دعم االستقرار والسلم واألمن الداخلي. 
 

 : أهم اإلنجازات 

القائمين على برامج التواصل المجتمعي من القيادات  سبقت الحملة  لقاءات تدريبية لرفع مهارات ومعارف   •
وفريق العمل المعاون لهم كم أعضاء الفروع    االجتماعية والدينية المؤثرة في الحرا  المجتمعي المصري

 وموظفي المجلس من األمانة العامة والفروع. 

زيارة    504,342حملة لطرق األبواب، على مستوى محافظات الجمهورية، بإجمالي    161تنفيذ عدد   •

 طفل(  888,625رجل /  513,748سيدة/  1,150,161فرد ) 2,552,534استهدفت عدد 

 طفل(  3,397رجل /  1,831سيدة /  8,575فرد ) 13,803تهدفت عدد ندوة، اس 118عقد عدد  •

فعالية فنية على مستوى محافظات الجمهورية، تحت مسمى " مصر أرض األمن والسالم"    148عقد عدد   •

سيدة/    12,896فرد )  27,167الهيئة العامة لقصور الثقافة، استهدف عدد    - بالتعاون مع وزارة الثقافة

 طفل(   11,108رجل /   3,163

استشارة قانونية من    2,136شكوى، وتقديم عدد    366على هامش حمالت طرق األبواب، تلقي عدد   •
 خالل محامي فروع مكتب الشكاوى بفروع المجلس بالمحافظات. 
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نشاط    635عدد    2021أكتوبر    12وحتى  سبتمبر    26وليصبا إجمالي أنشطة الحملة منذ بدايتها في  

طفل( تم    903,130رجل /    518,778سيدة/    1,175,952فرد )  2.597.860استهدف عدد  

 التواصل معهم توعويا 

 

 : هيئة األمم المتحدة للمرأةالتعاون مع

 

 -------------- 

 مراكب النجاة  حملة  

التي أعلن عنها   الرئاسية المبادرة  في إطار لهجرة وشئون المصريين بالخارجالدولة ل ارة حملة وطنية تم إطالقها بالشراكة وز

بأكثر المحافظات تصديرا للهجرة  ، وتم تنفيذها خالل توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالمرئيس الجمهورية  /السيد

 { بالمحافظات المعنية من خالل األنشطة التالية 1,451,810}[، استفاد منها عدد البحيرة والغربية والمنيا 

لمحافظات المستهدفة من خالل التوجه للسيدات في منازلهن وتوعيتهن بقرى ومراكز ا  األبواب: تم تنفيذ الحمالت طرق   •

 بالحملة. 

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتورة نيفين قباج وزيرة    الثقافية بحضورتم تنفيذها بالمجمعات    جماهيرية:  لقاءات •

 التضامن االجتماعي.   

أسباب الهجرة غير الشرعية االقتصادية  لتعزيز قدراتهن على نقل الرسائل ذات الصلة بة للرائدات الريفيات دورات تدريبي •

واالجتماعية واألثار والمشكالت الناتجة عنها، كما تضمن التدريب التعريف بالبدائل اآلمنة للسفر إلى الخارج، باإلضافة  

 ستخدامها في التوعية.  إلى عدد من الرسائل القصيرة لتوجيهها للسيدات وا

   .رياضيندوة ومارثون  •

 ---------- 

  العنف ضد المرأة:  للقضاء علىالتكنولوجيا  هاكثون  
العنف ضند المرأة،   مختلف أشنكالللمسناعدة في مواجهة   لتشنجيع الشنباب على توفير حلول تكنولوجية الهاكثون إطالق تقنيةتم 

، الحياة العامةأشنكال العنف ضند المرأة في  ومكافحةالجرائم اإللكترونية ضند المرأة،  مكافحةرئيسنية: ويتضنمن ثالث محاور  
  .هاكاثونالتقديم جوائز نقدية للفائزين في الخدمات المقدمة للنساء الالتي يتعرضن للعنف. وتم  رقمنه
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 --------------------- 

 مصر تهيئة بيئة عمل آمنة للنساء في قطاع السياحة في مشروع دعم ل

التعاون مع الوكالة اإلسبانية وتمويل  بشأن الموافقة على    2020لعام    730بصدور القرار الجمهوري رقم  
السننياحة في جمهورية مصننر “دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المسنناواة للمرأة في قطاع  إقامة مشننروع  

زيادة نسبة    فيتحقيق هدف عام يتمثل  ل للمرأة  القوميدعم وزيادة قدرات المجلس  " الذي يهدف إلى  العربية
مصنر وتمكين المرأة من مواجهة المواقف الناتجة   فيقطاع السنياحة    فيالمشناركة للقوة العاملة من النسناء  

ثقة المرأة بنفسننها، فضننالً عن دعم خلق بيئات    فييتمثل  عن عدم المسنناواة، إلى جانب تحقيق هدف محدد 
 .مصر فيمجال العمل داخل قطاع السياحة  فيآمنة تتسم بالمساواة بين الجنسين 

 
بدأ المجلس في وضنع الخطة التنفيذية للمشنروع وتشنكيل لجنة تسنيرية تضنم األطراف المعنية لمتابعة التنفيذ  

  واالنتهاء من وضع الخطة.

   


