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  2022حصاد المجلس القومي للمرأة 

 إجمالي 2022لعام  بيان رقمي بحصاد أنشطة المجلس القومي للمرأة

 2030المصرية  طبقًا لمحاور استراتيجية تمكين المرأة مستفيد /ة

 2022 مجلس خالل العاملنشطة اأ ة منمستفيد / مالي إج

11,692,656 

 185,359 السياسيالتمكين محور أوًال: 

 184,972  بطاقات الرقم القومي لغير القادراتاستخراج األوراق الثبوتية،  )1

 المرأة للمناصب القيادية  برامج تدريب وتأهيل ورفع قدرات )2

 من برنامج  والخامسة الرابعة في تنفيذ الدورة وجامعة ميسوري الشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية

لثقل المهارات الفنية والتخصــصــية بالحكومة المصــرية على مســتوى المحافظات"  تأهيل القيادات النســائية"

 }.متدربة 75للقيادات النسائية في الحكومة المصرية {

  فتاة خريجة كلية األلســــن لتشــــغل، واســــتقبال رئيســــة المجلس مبادرة فتيات في أدوار قياديةالمشــــاركة في 

 .منصب رئيسة المجلس لمدة يوم كنموذج محاكاه للقيادة

 " بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية  "البرنامج الوطني للقيادات النســــــائيةاســـــــتمرار العمل في أنشـــــــطة

االقتصـــــــادية والمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية بتورين، بهدف تعزيز دور المرأة في الحياة 

التدريب وتضـــمن شـــهور  7تدربن لمدة  متدربة، 148حيث بدء التدريب بنهاية العام الماضـــي باســـتهداف  العامة

تدريب أونالين للقيادات النسائية ثم ، لتبادل الخبرات تدريب اونالين ضم مشاركات من عدة دولمنها عدة مراحل 

 لقيادات النسائية المصرية.لذات ا تدريب وجها لوجهحقه ل ةالمصري

224 

 جائزة التميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة   )3

وسعيا لزيادة مشاركتها  2030في إطار تكليفات السيد الرئيس بإطالق الجائزة اتساقا مع اإلستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 

 :فى ةاالقتصاديوالتنمية لتخطيط ابالتعاون مع وزارة في الوظائف الحكومية، قام المجلس 

  دليل جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة كأحد فئات جائزة مصر للتميز الحكومي.اعداد 

  تدريب ممثلي الوزارات جامعات تنظيم ورش عمل ل عداد الملفات وال ودواوين عموم المحافظات على كيفية إ

 مشارك/ة} 163{ الخاصة بكل جهة ومراعاة المؤشرات الالزمة للحصول على الجائزة

163 
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  2022حصاد المجلس القومي للمرأة 

 1,020,623  االقتصاديمحور التمكين ثانيًا: 

مالي والرقمي  )4 نامج الشـــــمول ال ه إطالق تم: تحويشــــــة" - االدخار واالقراض الرقمي مشـــــروعات"بر

المشروع القومي لتنمية األسرة مشمولة بمحافظة 13 بدأ التنفيذ فيو، محافظات الجمهوريةمستهدفا 

 :2022التالي من أنشطة في العام  من خالل المصرية

 الى  هإطالق التطبيق االلكتروني تحويشـــــة، كنقلة نوعية لنموذج مجموعات االدخار واإلقراض التقليدي وتحويل

 ، وبدء تحميل بيانات السيدات على التطبيق.نشاط رقمي باستخدام الهواتف الذكية

 لتأهيل فريق عمل من مشــــرفي المحافظات والمشــــرفات الميدانيات  يناســــتكمال تنفيذ دورات تدريب المدرب

منهجية االدخار واالقراض والتثقيف والميســــــرات على تكوين وإدارة وتدريب المجموعات االدخارية، في مجال 

ومهارات التواصــل وســبل المتابعة والتقييم، والتمكين االجتماعي وكيفية اســتقبال وتحويل الشــكاوى المالي 

عام  بداية المشــــــروعالتدريب منذ ى إجمالي من تلقليصــــــل  الجاريخالل العام متدرب/ة التدريب  3,841أكمل {

 .ة}/متدرب 4,089 إلى 2021

 وإتاحة ميسرة مالية ومشرفين ميدانيين ومشرفي محافظات 973تكوين فريق من سبق من تدريبات  تج عمان ،

 على مستوى المحافظات. فرصة عمل لهم بالمشروع

  لخلق مجموعات دعم من المجتمعات بواب األ ت جماهيرية وحمالت طرقءاولقا قادةاللقاءات اســـــتمرار إقامة

قيادة  697,507بوصـــــــول إلى  2022خالل العام  فعالية متنوعة 1,354المحلية لفكرة المشـــــــروع وأهدافه {

القومي لتنمية األســـــرة محافظة من القرى المشـــــمولة بالمشـــــروع  13في قرية  452في طبيعية وســـــيدات 

 قيادة وسيدات). 811,300(وصل اجمالي التواصل التوعوي منذ بداية المشروع إلى  المصرية

  منذ بداية المشــروع العام الماضــي إلى اإلجمالي ليصــل ت، دخارية من السـيدااالمجموعات ال تكويناســتمرار

، وتم البــدء في توعيتهن في مجــال التثقيف المــالي محــافظــة 13ســـــــيــدة في  118,704مجموعــة:  5,408

 االجتماعي من خالل التالي:والتمكين 

 3,407  داخل المجموعات. سيدة 71,588تثقيف مالي لعدد جلسات 

 2,307  داخل المجموعات. سيدة 46,868لعدد اجتماعي جلسات تمكين 

 انطلقت من أســوان النيل مع تحويشــة" "تحدي تجديف نهرعاون مع أبطال التجديف في إطالق رحلة نيلية تال ،

وتم المرور على محافظات مصــــــر والوقوف تحويشــــــة، شــــــعار حملت كيلو متر  1200ألكثر من  رأس البرإلى 

سيدة  225للتواصل المباشر مع ميسرات وسيدات المشروع واستضافة محافظات  8بفعاليات ُنظمت في 

العقبات  ةمتواصـــــــلة ومواجه اســـــــبوع 52لمدة  واالدخارلنشـــــــر ثقافة التحدي وتشـــــــبيهها بتحدي تحويشـــــــة 

 واالستمرارية.

  سيدة 2,369التعاون مع وزارة االتصاالت في تنفيذ ندوات تثقيف رقمي لعدد. 

822,398 



 

3 
 

 

  2022حصاد المجلس القومي للمرأة 

 وتونس والمغرب للمرأة في مصر الالئقعمل المشروع  )5

 بالتعاون أموالي" مع التثقيف المالي "التعامل الرشـــــيد  لتأهيل مدربين على منهجية يندورات تدريب مدرب

 5{، ليكون لديهم من المهارات لنقل التوعية والتثقيف المالي للمرأة بالمحافظات مع منظمة العمل الدولية

 .مدرب/ة) 107تدريبهم منذ بداية المشروع إلى  تم(ليصبح اجمالي ما  }مدرب/ة 84 دورات،

  ا اعتمــاد مــتم فيه دورة اعتمــاد 2{ للمـدربين المؤهلين في مجـال التثقيف المـاليدورات االعتمـاد الوطني

لدفعـة الثـانيـة والثـالثـة من المـدربين ليصـــــــل وطنيين في مجـال التثقيف المـالي  مدرب/ة 24وا إلى إجمـالي ا

 ).من الجامعات المختلفة طالب/ة 27لعدد التثقيف المالي وخالل دورات االعتماد تم (

  ضين قدما صغيرة يم شروعات ال صاحبات الم شروع  مدربين وطنيين في  9د االحتفال باعتما: Get Aheadم

لم يتم ادراج هذا العدد لســابق إدراجه في العدد اإلجمالي {مجال ريادة األعمال وكيفية البدء في مشــروعات صــغيرة 

 }.للمستفيدين

111 

  وريادة األعمال برنامج التثقيف المالي )6

 ) 46,087من خالل الميسـرات الماليات { مستوى أساسي في التثقيف المالي) دورة 1,062إقامة 

 }.سيدة

 ) من خالل مدربات ومدربين التثقيف المالي باستخدام منهجية  دورة تثقيف مالي مستوى متقدم) 650إقامة

 ).سيدة 27,215("التعامل الرشيد مع أموالي" استفادت منها 

 ) سيدة 89,925استفادت منها { "برنامج رائدة" ل ريادة األعمالدورة في مجا) 3,925إقامة.{ 

163,227 

للســـيدات المســـتفيدات من البرامج التدريبية للمجلس  البنوك المصــريةالتنســيق مع تقديم خدمات بنكية ب )7

 المصرية: األسرة السيما في تدخالت التمكين االقتصادي للمشروع القومي لتنمية 

 44,133 من البنك الزراعي المصـــري، بنك التعمير  29,856من بنك مصـــر: كارت  14,547{ كارت ميزة

 واإلسكان، بنك سايب}.

 3,530 من بنك مصر. حساب بنكي 1,261، محفظة الكترونية 

 2,024  ألف مقدمين  500مليون و 13منهم ما يزيد عن  24,641,500بإجمالي قيمة قرض متناهي الصـــــغر

   من بنك مصر}.

البنــد يشـــــــمــل خــدمــات بنكيــة 

دمــــت للمســـــــتفيــــدات من  قــــُ

أنشطة المجلس التوعوية في 

 مجال التمكين االقتصادي.

 لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل يةبرامج تأهيل )8

 برنامج المشغل : 

o  المشـــروع القومي  المبادرة الرئاســـية حياة كريمة وضـــمن افظاتحبمدورات التدريب اإلنتاجي

 محافظة 20في  ســيدة 3,524اســـتفادت منها حرفي ورشـــة تدريب  215إقامة : المصــريةلتنمية األســرة 

 .توافق مع الميزة النسبية لكل محافظةيتدربن على حرف يدوية متنوعة بما 

o  بإتاحة فرص عمل للمتخرجات من ورش التدريب الحرفي من خالل عرض المنتجات المميزة ويقوم المجلس

في توفير منتجات حرفية تســتخدم من الورش بالمعارض التســويقية المختلفة، فضــال عن االســتعانة بهن 

من مشـــــــاغل ووحدات منتج حرفي متنوع  65,339كهدايا تذكارية ودعائية بالفعاليات المختلفة للمجلس (

طباعة اقمشـــــــة دريب انتاجي بمحافظات الغربية والمنيا والجيزة والفيوم والبحيرة. وتنوعت المنتجات بين ت

خرز نول. وُتصمم معظم المنتجات و اجندات،، وفصيلةوحقائب وبروش وعرائس بشخصيات نورة ورشيدة 

 من البرامجومشروع الهجرة إلى غيره بشعار المجلس والمشروع ذو الصلة كتنمية األسرة ونورة وتحويشة 

 .)واألنشطة

 

3,524 
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  2022حصاد المجلس القومي للمرأة 

 البحيرة، المنيا، الغربية واألقصر. بمحافظاتمشروع معالجة الدوافع االقتصادية للهجرة غير الشرعية  )9

 مكون التمكين االقتصادي: 

"صـــــــاحبات المشـــــــروعات ) دورات تدريبية في مجال ريادة األعمال باســـــــتخدام منهجية منظمة العمل الدولية 4( •

 سيدة}. 60 ت منهاالصغيرة يمضين قدما" {استفاد

ســـيدة}، وتشـــبيك المتميزات من المتدربات  90 ت منها{اســـتفادورش تدريب حرفي مســـتوى متقدم وأســـاســـي  •

 بالخدمات التسويقية التي يقدمها المجلس.

 منها حكي لألطفال {اســــتفاد جلســــاتإطالق أولى المعســــكرات العائلية "على البر" وتنفيذ  االجتماعي:مكون التمكين ‘ 

 طفل/ة}. 26من اآلباء واألمهات:  103

279 

لتنمية القدرات من أجل التوظيف وزيادة مشــــــاركة المرأة في دورة تدريبية ) 2إقامة ( برامج التأهيل من أجل التوظيف: )10

 سيدة. 30سوق العمل، استفادت منها 

30 

وافدة  245 :بمشــــغل ومطبخ فرع المجلس بالجيزة حرفي ُنفذتدورة تدريب  23 :التمكين االقتصـــادي للمرأة الوافدة )11

 من دول اريتريا والسودان وأثيوبيا. 
245 

 التالي: تمبالحفاظ على الحرف التراثية، لدعم التمكين االقتصادي والثقافي للمرأة في إطار االهتمام  )12

o  الستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.ا بالمجلس على إثر إطالق الدولة الفكرية"والملكية لجنة "المرأة تشكيل 

o  التعاون مع المنظمة العالمية للتنمية ب وريادة األعمال للســـــيدات في مصـــــر الفكريةالملكية مشـــــروع إطالق

من خالل رفع وعيهن بكيفية وأهمية تســـــــجيل  " لتمكين رائدات األعمال في المجتمعات المحليةيبوالفكرية "الو

يدة  27حيث بدأت أولى ورش العمل لعدد ، العالمة التجارية ومردودها التســـــــويقي من رائدات األعمال ســـــ

 العامالت في مجال حرفة التلى بمحافظة سوهاج.

27 

الممول من الحكومة الكندية، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات رائدات األعمال  SWEETعمال رائدات األ مشـــــروعتنفيذ  )13

 :إنجازاتهوالعامالت لقطاع صناعة السجاد. ومن 

o  فتاة وفتى تم رفع  2000ة تدريبهم على دليل بعنوان أبطال وبطالت التغيير، والوصــــول الى /ميســــر 34أكملت

 وعيهم بقضايا عدم المساواة وكيفية معالجاتها. 

o من الرجال والسيدات كمجموعات دعم للمستهدفات من المشروع 3,635وصول إلى ال. 

5,669 

التعاون مع الوكالة المصـــــــرية من أجل التنمية للعام الرابع على التوالي في تنفيذ البرنامج التدريبي "المرأة الريفية  )14

 .دولة أفريقية 15من  سيدة 19 األفريقية وريادة األعمال" استفادت منها

19 

 22,498ندوة اســـــتفادت منها  341{ندوات تثقيفية شــــاركت بها فروع المجلس لتشــــجيع إقامة مشــــروعات المرأة:  )15

 }.سيدة

22,498 

 مع بالتعاون "مصر في السياحة قطاع في المرأة مساواة تحقق آمنة عمل بيئة تهيئة دعم" بمشروع العمل استمرار )16

 بها الداخلية الســــياســــة لتقييم الســــياحة وشــــركات الفنادق من مجموعة مع لقاءات عدة تنفيذ تم حيث الســــياحة، وزارة

  .الداخلي هيكلها في الفرص وتكافؤ المرأة تمكين مبادئ تنفيذ حول وارشادات بتوصيات للخروج

 

 مشـروع التمكين االقتصـادي للمرأة من أجل النمو الشـامل والمسـتدامكة مع وزارة التجارة والصــناعة في تنفيذ شــرا )17

لخلق فرص عمل للمرأة من خالل تحســين بيئة األعمال التجارية والترويج لثقافة ريادة األعمال للمرأة  مصــر "رابحة"في 

 سيدة} 2400{الوصول إلى  في القطاعات ذات النمو المرتفع؛ مثل األعمال التجارية والزراعية ومجال الطاقة

2,400 
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  2022حصاد المجلس القومي للمرأة 

 المصرية"الخدمات التسويقية لصاحبات الحرف "مبادرة  )18

  13من شبكة رائدات أعمال المجلس للمشاركة في ( سيدة 196التنسيق مع الجهات المعنية وتشبيك (

الى المعارض التي تقام على  ، إضــافة2022وتراثنا  محليا من أهمهم ديارنامن المعارض التي أقيمت 

النســـــــخة الرابعة من هامش المؤتمرات المحلية والدولية ومن أهمها المعرض الذي أقيم على هامش فعاليات 

منتدى شباب العالم والدورة السادسة لمهرجان أسوان الدولي ألفالم المرأة والمعرض الذي أقيم خالل فعاليات 

 YES YOGA DAY/  40جاليريا  -ة في شتى قطاعات الصناعات لمرألومؤتمر قوتها  المناخ قمة مؤتمر

 بالمعارض التســــــويقية، فضــــــال عن عرضــــــها ولى المجلس اهتماما بتســــــويق منتجات ورش التدريب الحرفي بي

 التشبيك مع بعض خريجات التدريب إلنتاج الهدايا التذكارية كوسيلة ترويجية لهن.

196 

 5,955,750 ثالثًا: محور التمكين االجتماعي 

 Socio-Economyمجال التمكين االجتماعي االقتصادي  )19

 ُينفذ خاللها مجموعة من الدورات التدريبية  مبادرة انت حياةإطالق في  كريمةمؤسسة حياة  شراكة مع

والتنشئة المتوازنة، وريادة األعمال والتوعية المالية، وورش تدريب  ية في مجال االرشاد األسريوالتوع

مجموعة من إقامة { .تستهدف السيدات من القرى المشمولة بالمشروع القومي لتنمية األسرة المصريةحرفي 

   .والمنيا} من محافظات الفيوم والشرقية سيدة 1,774استفادت منها الدورات التدريبية وورش التدريب الحرفي 

1,774 

حي اســـــتمرار التواصـــــل التوعوي مع أهالي المناطق الســــكنية الجديدة (الســــكن الالئق):  فيتعزيز الخدمات للمرأة  )20

من خالل ادماجهم في األنشطة المتنوعة التي ينفذها المجلس بمختلف مجاالت ومحاور التمكين، إضافة  األسمرات

 أهم األنشطة التالية: إلى 

  30ومن نتائج التدريب قيام المجلس بالتشـــــبيك مع ، االميجورمىعلى حرفة صـــــــناعة عرائس  فتاة 120تدريب 

إلنتاج عرائس ُتستخدم كهدايا تذكارية بالفعاليات المختلفة كوسيلة للترويج لبعض البرامج مثل نورة متدربة متميزة 

 وبرنامج تحويشة.

  ة موضوعات ذا صلة بالتغذية السليمتضمنت تعاون مع مكتب كويكا مصر في تنفيذ ورشة عمل تثقيف صحي

 }.سيدة 250{ والنظافة الشخصية

  تعاون مع مؤســـســـة فودافون مصـــر للتنمية االجتماعية ومؤســـســـة ويل ســـبرينج في تدريب مجموعة من أولياء

، لتمكينهم من دعم األبناء والطلبة من "منصـــة تعليمي االلكترونية"األمور ومدرســـين مدرســـة تحيا مصـــر على 

ــاء وتخفيف عــبء الــدروس  المراحــل التعليميــة المختلفــة في التعلم عن ــابعــة تقــدم األبن بعــد، والقــدرة على مت

دورة ومعســكر  2الخصــوصــية؛ إضــافة إلى تقديم نصــائح التربية اإليجابية باالســتعانة بخبراء التربية وعلم النفس {

 من أولياء األمور والمدرسين}. مشارك/ة 200تدريبي لعدد 

 ) سيدة 75دات من أهالي حي األسمرات، {) دورات تدريب تثقيف مالي مستهدفة السي3إقامة .{ 

  مســتهدفة تالميذ المرحلة االبتدائية بمدارس الحي، بهدف تعزيز مبادرة العقول الخضــراء المشــاركة في فعاليات

 .طالب/ة} 1800السلوك المستدام لمكافحة التغيرات المناخية لدى األطفال كقادة المستقبل. {

2,445 
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 ثار االجتماعية االقتصادية للزيادة السكانيةبالمفاهيم األساسية للقضية السكانية واآلالتوعية والتثقيف  )21

القومي لتنمية األســـــرة  البدء في تنفيذ أعمال تحضـــــــيرية في إطار محور التوعية والتثقيف بالمشـــــــروع

  من خالل: المصرية

  "برنامج التوعية بالقضية السكانية "جلسات دوار 

o 20فيذ جلســـات دوار للفئات المســـتهدفة بقرى حياة كريمة في ال قيادات دينية للمشـــاركة في تن تأهيل 

من األوقاف والكنائس المصـــــــرية الثالث قيادة دينية  4,638تدريب مدرب لعدد  دورة) 109: إقامة (محافظة

 محافظة. 20للتعريف بفكرة المشروع ونقل التدريب ألقرانهم بالقرى المعنية في ال 

o رجل 883,671 / سيدة 3,879,966: ة/مستفيد 4,763,637 اجمالي{دوار  جلسة )65,668عدد ( تنفيذ.{ 

  ومن األنشطة المصاحبة لجلسات الدوار:

 113 مواطن/ة. 55,631لعدد  أمسية رمضانية 

 255 مواطن/ة. 145,986لعدد  أمسية ثقافية 

 58 ــة ــة طبي لســـــــــابق إدراجــه في العــدد اإلجمــالي  العــدد لم يتم ادراج هــذا( مواطن/ة.17,375لعــدد  قــافل

 .)للمستفيدين

 

 

 

4,969,892 

 " والتنشئة المتوازنة"  األسري االرشادبرنامج 

o من أعضـــــــاء الفروع وموظفيها والرائدات مشـــــارك/ة  900ورشـــــــة عمل تعريفية اســـــــتفادت منها  18 إقامة

 المجتمعيات والميسرات.

o  بالتعاون مع  مواضــــيع برنامج االرشــــاد األســــري والتنشــــئة المتوازنةعلمي ارشــــادي حول تطوير وإعداد دليل

 .المصرية البريطانية لطب األطفال الجمعية

o  من خالل دورات تدريب مدرب حول موضـــــــوعات البرنامج لتكوين فريق عمل يكون  مدرب/ة 330تأهيل عدد

 لديهم من المهارات لنقل التدريب والتوعية للفئات المستهدفة.

o بهدف توحيد الخطاب الديني بما يتالءم من أئمة وأســـاتذة األزهر الشـــريف قيادة دينية  90 عمل لعدد ةورشـــ

مســــاعدة المجلس في نشــــر تلك الثقافة لالتنشــــئة المتوازنة، المشــــورة و مع موضــــوعات ومنهجية برنامج

طار األســــــرة المفاهيم المغلوطة حول اســــــتخدام العنف ضــــــد المرأة في إمع تصــــــحيح  للمجتمعات المحلية

 .والتوعية بحقوق الطفل في الرعاية بالمساواة من منظور ديني واجتماعي

o  باألزهر الشــــــريف توعية بالمحافظات بالتعاون مع وحدة لم الشــــملالحمالت  في تنفيذمواصــــــلة العمل ،

منذ {ليصـــــل بذلك اجمالي الحمالت التي تم تنفيذها مشــــارك/ة  57,624ليســـــتفيد منها خالل العام الجاري 

 20لى مســـــــتوى مواطن/ة ع 60,000 اســـــــتفاد منهاوة دن 650تضـــــــمنت حملة  51إلى  2021اطالقها عام 

 }.محافظة

58,944 
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 بالشـــــراكة مع وحدة لم الشـــــمل باألزهر الشـــــريف ومؤســـــســـــتي حياة كريمة وويل على الزواج ين برنامج المقبل

وتوعيتهم بموضـــــوعات ذات صـــــلة ببرنامجي  ســـــبرينج، يتم خالله تنفيذ ورش عمل تدريبية للمقبلين على الزواج

 االرشاد االسري والتنشئة المتوازنة ومعا لنبقى، تم خالله تنفيذ:

o  حديثـا اســـــــتفـادت منهـا  5عدد من محـافظـات فتاة  650دورات للفتيـات المقبالت على الزواج والمتزوجات 

 .الغربية، كفر الشيخ، بني سويف، الدقهلية، سوهاج

o  من محافظة أسوان.زوج / زوجة  60أولى دورات المقبلين على الزواج من الجنسين استفاد منها 

710 

 مبادرات تمكين الفتاة المصرية  )22

 في انتصــار الســيســي قرينة الســيد رئيس الجمهوريةالفتيات بشــرف رعاية الســيدة  تمكين مبادرات حظيت

  2022 مارس 8اليوم العالمي للمرأة 

  لالستثمار في فتيات مصرمبادرة نورة  

o  لتمكين الفتاة المصرية بمختلف المجاالت.دليل تدريبي إعداد 

o ليكون لديهم من المهارات لتكوين فريق عمل من  أســـاســـي مدرب / ة 44لعدد  دورة تدريب مدرب) 3( إقامة

منهجية الدليل التدريبي في مجال تقديم الدعم النفســـي واالســـعافات النفســـية  علىالميســـرات وتدريبهن 

 واألولية للفتيات المستهدفات من المشروع.

o  قرى مشــمولة بالمشــروع القومي لتنمية األســرة المصــرية  9 من ميســرة 95فريق عمل من تدريب وتكوين

 بمحافظة أسيوط.

o  لنشـــر  متســابق/ة 850ودوي بالمتحف القومي للحضـــارة المصـــرية بمشـــاركة  ثون اجري مع نورةامارانطالق

 الوعي بحقوق الفتيات والتحديات التي تواجههن.

o  السوالم البحرية اإلعدادية المشتركةبمدرستي  طالبة 488استفادت منه تعريفي بالبرنامج ) لقاء 2(إقامة 

 بمركز أبنوب بأسيوط. والسالم للتعليم األساسي المشتركة

o  من  فتاة 433جلســـة من جلســـات التوعية للفتيات، اســـتفادت منها  40إتمام الجلســـة الخامســـة من إجمالي

 بمحافظة أسيوط.البحرية  من قريتي الحواتكة والسوالمعام  14الى  10سن 

o  ات ببرنامج نورة من ورش عمل التنشئة المتوازنة.قمن اسر الفتيات الملتح سرةأ 120دمج وتشبيك   

o عبر عن اثر تغيير المناخ على الفتيات.ت هات توعويةفيديو الى إضافة لنورة،أغنية  انتاج 

o  حقيبة ومحتوياتها تحمل شـــعار نورة من انتاج الســـيدات المســـتفيدات من ورشـــة التدريب الحرفي  6000تصـــميم وإنتاج

 بالمجلس.

 

 

2,030 
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 دوي مبادرة: 

o الجيزة، القــاهرة، محــافظــات منمــدربــة  56{اســـــــتفــادت منهــا  تــدريــب مــدربــات لبرنــامج دوائر الحكي دورة 

 للميســـــــرات الحكي دوائر تنفيــذ كيفيــة لنقــل المهــارات من لــديهن ليكون} القليوبيــة دميــاط، اإلســـــــكنــدريــة،

 .والرائدات

o المشـــروع  إطار في التفاعلية دّوي أنشـــطة خالل منة على األرض /مســـتفيد 80،000من  أكثرالى  الوصـــول

حكي، حوار أجيال، تعلم رقمي، معســــكرات دّوي،  (دوائر محافظات 6 في المصــــرية األســــرة ةلتنميالقومي 

 .ومسرح تفاعلي مجتمعي)، نوادي المشاهدة

o ـــــــــ  فعاليات خالل قدم المجلس مقترحا  2022من األنشـــطة للقضـــاء على العنف ضـــد المرأة  يوم 16حملة الـ

ا إلى فرص آمنة وشـــــاملة لتشـــــكيل وجهات نظرهم  للفتيان إلطالق مبادرة "دوى "حيث يحتاج الفتيان أيضـــــً

 .والتعبير عنها

80,056 

 الخدمات الصحية للمرأة:تعزيز  )23

 ) بقرى حياة  ,37517منهم مواطن/ة  64,559 {منها  على مســتوى المحافظات، اســتفاد قافلة طبية) 188إقامة عدد

  األسرة المصرية}.المشروع القومي لتنمية المشمولة بكريمة 

 308  مستفيدة 28,046{ األمراض المعديةوالوقاية من مجال الصحة العامة واإلنجابية ندوة توعية في{. 

 من كل عام.والمشاركة بفاعليات أكتوبر الوردي ، مواصلة التوعية بأهمية الكشف المبكر عن األورام 

  اإلســـكندرية/ البحيرة/ قنا/  ت"بمحافظا"أثر التغيرات المناخية على المرأة الحامل والمرضــعة إطالق حملة بعنوان

 ، تزامنا مع االحتفال باألسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية.األقصر/ المنيا/ الغربية/ أسيوط/ البحر األحمر/ أسوان

 للتوعية بالتغذية المعادلة الصــححملة طرق األبواب " مرحلة ثانية من تعاون مع شــركة صــافوال مصــر في تنفيذ "

 .}مواطن/ة 636,191 زيارة منزلية باستفادة 176,793{السليمة واألمنة لألسرة وأضرار الزيوت المهدرجة 

728,796 

البحر األحمر واالسماعيلية،  بمحافظتيللمرأة البطولة الرياضية األولى  شراكة مع وزارة الشباب والرياضة في إقامة )24

  ألعاب رياضية مختلفة. 7في تسابقن  فتاة من جميع مدن وأندية المحافظات المعنية 1,300استفادت منها 

1,300 

حياة كريمة ى مدراس بقرالشـــــــراكة مع وزارة التربية والتعليم في إقامة ورشـــــــة عمل رســـــــوم متحركة لطلبة وطالبات  )25

 الحياة النوبية واكتساب القيم النبيلة.بأسوان للتعرف على تراث 

100 

 45,571  }.45,571للسيدات غير القادرات { االحتياجات األساسية توزيعاجتماعية: مساعدات وخدمات  )26

بالقضايا االجتماعية للمرأة، من أهمها (تعليم الفتيات واستخراج  توعية مجتمعية وتثقيف النساء بالمجتمعات المحلية )27

 نشاط). 732األوراق الثبوتية، 

64,024 

مســـــــتفيد/ة} من الخدمات المقدمة من المكتبة  108{: تقديم خدمات البحث واالطالع حول مختلف قضــــــايا المرأة )28

وأدوار الرجال  المتخصصة للمجلس والتي تضم العديد من الكتب واألبحاث والدراسات المتخصصة في قضايا المرأة

 والنساء.

108 
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 4,530,924 رابعًا: محور الحماية 

في مجال التعامل مع قضـــايا العنف  انفاذ القانونوجهات مقدمي الخدمات  المؤســـســـي ودور اإلطار برامج تعزيز )29

 ضد المرأة

  / النيابة العامة  عمل بالتعاون مع ورشبرنامج 

o  دليل عمل الوالية على المال.تعاون مع النيابة العامة في إطالق 

o من جميع معاون/ة من نيابات األســـــرة  380نيابة عامة،  ة/عضـــــو 730اســـــــتفاد منه برنامج تدريبي  اقامة

 .الوالية على المالللتغلب على اإلشكاليات اإلجرائية المتعلقة بمسائل المحافظات، 

o مشـــــــاركة المعهد القومي للبحوث الجنائية والتدريب في تنظيم الدورة الجدد النيابة العامة أعضــــــاء ورش :

، للتعريف بدور نيابة جددعضو/ة  1000السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر لعدد التأسيسية 

 ضد المرأة. العنف القضاء علىالمجلس في 

2,789 

 بالتعاون مع وزارة العدل القضاة والقاضيات برامج  

o  حول التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة.  }قاضي/ة 367عمل:  ةورش 2: {القضاة الجددبرنامج 

o  من محاكم اســـتئناف  ة/قاضــي 35{ورشـــة عمل: : قضــاه وقاضــيات محاكم االســتئناف بالمحافظاتبرامج

 اإلسكندرية تناولت قضايا العنف ضد المرأة والفتاة السيما قضية ختان اإلناث}.

o  وفن التواصـل العنف ضد المرأة  علىالقضاء التدريب التفاعلي األول حول { :الدولةمجلس  قاضياتبرنامج

 }.قاضية 45 :والقيادة

  حول دورة الدولة لحماية المرأة من  التفاعلي الثالثالتدريب { هيئة قضــــــايا الدولة: عضـــــوات وأعضــــــاءبرنامج

 بالشراكة مع وزارة العدل. ة}/عضو 40: العنف

  حول دور الهيئة في مكافحة جرائم العنف  التدريب التفاعلي الثالث{هيئة النيابة اإلدارية:  عضوات وأعضاءبرنامج

 بالشراكة مع وزارة العدل. عضو/ة}40 :ضد المرأة

  تدريبي األول إقامة ية للقضــــــــاء على جريمة  لموظفات وموظفي وزارة العدلالبرنامج ال حول الجهود الوطن

 مستفيد/ة). 50(لإلناث األعضاء التناسلية تشويه 

 

 منة بالمستشفيات الجامعية:برنامج عيادات المرأة اآل 

o طبيب/ة 17{بعيادة المرأة اآلمنة بكلية طب جامعة قناة السويس العمل  دورة تدريبية للفريق الطبي المقرر{ 

o ) من فريق العمل  26اســـــتفاد منها ) ورشــــــة عمل حول الدليل الوطني لخدمات ضــــــحايا ختان اإلناث {2عدد

أكتوبر، المنيا، بني ســويف، عين  6بعيادات المرأة اآلمنة بمســتشــفيات جامعات المنصــورة، األزهر، الطبي 

 العيني، بنها، أسيوط}.شمس، القصر 

o  حول تعزيز مهارات  امعيةالجمســتشــفيات  10ورشــة عمل ألعضــاء هيئة التمريض بالعيادات اآلمنة في الـــــــــ

 .ممرضة 59المشورة الجماعية والتثقيف الصحي استفادت منها 
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 دعم وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية )30

 من  الجامعي، الحرم داخل المرأة ضد العنف القضاء على مجال في الوحدات جهود دوريه بصفة المجلس يتابع

  .للوحدات السنوي والملتقى الدورية االجتماعاتخالل 

 وحدات للتواصــــل المســــتمر الالمتعاونين مع ممثلي  التدريس هيئة أعضـــاء من الكليات منســـقيقدرات  بناء

من جامعات  مســتفيد/ة 100 عمل: ورشـــة 2: {الجامعي الحرم داخل والفتاة المرأة تواجه التيوحل المشـــكالت 

 .}اإلسكندرية، دمنهور، بني سويف، كفر الشيخ، السادات

 التصدي للعنف ضد المرأة: في الوحدات بدور الجامعات وطلبةوعي طالبات  رفع 

o واحترام المرأة ضـــــــد العنف لىبالقضـــــــاء ع المتعلقة لمفاهيما تناولالفيوم  جامعة بمقرتوعوي  معســـــــكر 

 .طنطا الفنون، أكاديمية سويف، بني الفيوم، جامعات منة /طالب 100 به شارك الحقوق،

o  والجاللة. مصر للتعلم اإلليكترونيمن جامعتي طالب/ة  150لقاء توعوي استفاد منه  2إقامة 

350 

"كيفية التعامل مع االيذاء البدني والتحرش في األماكن العامة والخاصة" الندوات التوعوية حول سلسلة من إطالق  )31

 ، تم فيها:بالتعاون مع مؤسسة مطمن ورعاية شركة لوريال

  من موظفي المجلس وأعضاء الفروع وأعضاء لجنة الشباب 40لعدد تعزيز القدرات. 

  بني ســويف/ أســيوط/ الفيوم/ /  جامعة مصــرية حكومية وخاصــة {عين شــمس 11من  طالب/ة 3000رفع وعي

 اإلسكندرية/ المنوفية/ كفر الشيخ/ قناة السويس/ االكاديمية البحرية/ العلمين/ البريطانية}

3,040 

 اومتابعة جهود الوزارات في تنفيذه 2030بمحور الحماية باالستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة  التعريف )32

  لدورية لممثلي وحدات عات ا لة االجتما بالوزارات للوقوف على الجهود المبذولة. {مواصـــــــ كافؤ الفرص   50ت

 مشارك/ة}.

 ) مراجعة الســـــــياســـــــات الداخلية وآليات) لقاءات توعوية حول جهود المجلس في تنفيذ االســـــــتراتيجية 4إقامة 

للمؤســــســــات لتكون مراعية لمنظور المســــاواة بين الجنســــين، اســــتهدفت اللقاءات ممثلين من وزارات اإلنتاج 

 مشارك/ة}. 230{ ي، التموين، التنمية المحلية وهيئة الرقابة الماليةالحرب

280 

للحد  "مراكب النجاة"من حملة  الثالثةمرحلة الفي تنفيذ مع وزارة الدولة للهجرة وشـــئون المصـــريين بالخارج  الشـــراكة )33

ســـبقها تدريب للرائدات المجتمعيات على  بمحافظة األقصـــر من مخاطر الهجرة غير الشـــرعية، وتنفيذ حملة طرق أبواب

 }. قرى بمحافظة األقصر 10في  زيارة منزلية 29,700{ الحملة.رسائل 

110,144 

يب ال )34 تدر ية لل ية الوطن كاديم كة مع األ  مهــارات ووعيلرفع االفتراضـــــــي األول تــدريبي البرنــامج ال اقــامــةفي شـــــرا

في ضـــــــوء ها التي حققتها الدولة المصـــــــرية لتمكين والمكتســـــــباتالمصـــــــريات بالخارج حول مختلف قضـــــــايا المرأة 

السيما في مجال الحماية والتعريف بالتشريعات الوطنية والبعد ، 2030االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 

 .للمرأة يوجهود المجلس القومالدولي لجرائم وقضايا العنف ضد المرأة 

54 

  مكتب شكاوى المرأة: )35

 مشورات قانونية شكوى وتقديم 33,581 استقبال.  

 ) 14,573 ةاستفاد: ندوة نفذها مكتب الشكاوى 77رفع الوعي القانوني والحقوقي للمرأة{. 

  الوظيفية وكيفية تلقي  األعمالتأهيل محامي مكتب شـــــــكاوى المرأة واإلداريين به في مجال اختصـــــــاصـــــــات

الشكاوى وتقديم الدعم النفسي، كذلك األطر القانونية لجرائم العنف، وأيضا كيفية التعامل مع قضايا االتجار 

 .}موظف من المكتب المركزي 70استفادة { بالبشر.

48,224 

 4,349,896 .ختان االناث]للقضاء على حميها من الختان [اللجنة الوطنية احملة  )36
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العنف  بالقضاء علىموضوعات ذات الصلة البالمحافظات على مدار العام للتوعية ب شاركت بها فروع المجلسندوات  )37

 وتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر المرتبطة بالبيئة واالستهالك غير المستدام.

 153  مستفيدة}. 12,196العنف ضد المرأة { القضاء علىندوة في مجال 

 57 } مستفيدة}.  3,637ندوة في مجال التوعية بترشيد االستهالك والنمو المستدام 

15,833 

تضمنت تنفيذ مرحلة من على التوالي  السابعنفذها المجلس للعام  العنف ضد المرأةللقضاء علي  يوم 16حملة الـــ  )38

أنشطة مع الجامعات باستفادة   ، والدائمة مراحل حملة احميها من الختان، وأنشطة أخرى متنوعة نفذتها لجان المجلس 

متضــــمن ما تم احتســــابه ضــــمن حملة  539,746ليصــــل اجمالي التواصــــل التوعوي خالل الحملة الى مواطن/ة  284

 احميها من الختان.

284 

وإدارة  البيئيةالحوكمة  باســتخدام مفاهيمبمنظمات المجتمع المدني  تنمية مشــاركة المرأةة تدريبية حول "رإقامة دو )39

 سيدة من ممثلي منتدى منظمات المجتمع المدني بالمجلس. 30" استفادت منها األزمات

30 

 11,692,656 عبر وسائل التواصل االجتماعي} التوعويادماج الوصول  {دون 2022عن العام  مستفيد / ةإجمالي 
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 وعلى مواقع التواصل االجتماعيحمالت إعالمية وتوعوية على مختلف وسائل االعالم المسموعة والمرئية 

للمرأة للعديد من الحمالت اإلعالمية والتوعوية والفيديوهات واألفالم الوثائقية للتوعية  القوميالمجلس  إطالق 2022شــــهد عام 

 :يليكما  جهوده،ولتوثيق  المصرية،بقضايا المرأة 

تأثير الطالق على األبناء، وأهمية العديد من القضــــايا الهامة التي تمس األســــرة المصــــرية ومنها تناولت  "المرأة مفتاح الحياة"حملة  )1

ترشــيد االســتهالك، ودور الدراما في نبذ العنف ضــد المرأة، وأهمية تمكين المرأة في المجتمع، والتوعية بقضــايا العنف ضــد المرأة، 

الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار كل من وت بص تنويه 330؛ وذلك من خالل وغيرها من قضايا المرأة

شـــهور  6، تم اذاعته يوميا لمدة واالســـتاذة نشـــوى الحوفي الكاتبة الصـــحفية وعضـــو المجلس القومي للمرأة، علماء األزهر الشـــريف

 على المحطات االذاعية المختلفة ومواقع التواصل االجتماعي للمجلس. 

 ، تم إطالق التالي:2022يوم من األنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة  16الـ خالل حملة  )2

o  تنويه بصــوت الدكتور علي جمعة واألســتاذة 21تضــمنت ( بقضــية العنف ضــد المرأة وأهمية مناهضــتهحملة إعالمية للتوعية (

 نشوى الحوفي، تم اذاعته على المحطات االذاعية وصفحات التواصل االجتماعي للمجلس.

o الدرامية المســــــتوحاة من قصــــــص  الكرتونيةي شــــــكل مجموعة من الحلقات تم اطالقها ف "احنا معاكي"إعالمية بعنوان  حملة

 3لمناقشــة قضــايا العنف المختلفة التي تتعرض لها الســيدات [ُنشــر خاللها  واقعية من ملفات مكتب شــكاوى المرأة بالمجلس

 حلقات وبرومو مسبق].

o  تتعرض للعنف الالتيبين الخدمات األساسية للنساء  اإلحالةمسار فيلم يناقش. 

o  /فيديو حول االجتماع الثامن للجنة الوطنية للقضــاء على ختان االناثإطالق عدد من الفيديوهات [فيدو مع إحدى ضــحايا التحرش 

 .] YES YOGA DAYوبث مباشر لكلمة رئيس المجلس خالل االجتماع/ فيدو حول فعاليات يوم اليوجا 

 بنشروسائل االعالم  مختلفواصلت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان االناث نشاطها التوعوي من خالل : "أحميها من الختان“ حملة )3

على صـــــفحات التواصــــــل االجتماعي للمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة  وملصـــــــقات توعوية مقاطع فيديو

م لفيومن ضمن فيديوهات الحملة ]. 62,708,333[ليرتفع عدد مشاهديها ويصل إلى ة. واألمومة وشركاء التنمية من ممثلي اللجن

 و حول فعاليات الحملة.يمجمع بين بحرين / رسالة للفنانة دنيا سمير غانم / فيد

 فيديوهات متنوعة للتوعية بقضية العنف:) 8نشر ( )4

o 4 (العائلة/ الجامعة / تحرش المدرب/ االبتزاز االلكتروني). فيديوهات بالتعاون مع مؤسسة مطمن 

o 2 .فيديو تفاعلي بعنوان كن المنقذ في قصة غيرك 

o  األماكن العامة والخاصة فيوالتحرش بث مباشر للبرنامج التدريبي "كيفية التعامل مع اإليذاء البدني. 

o  العنف ضـــــد المرأة والفتاة داخل الحرم  القضـــــاء علىودورها في  وحدات مناهضـــــة العنف بالجامعاتفيلم رســـــوم متحركة عن

 الجامعي.

 ، كما يلي:مقطع فيديو) 39( فيديوهاتحمالت واطالق تم  COP27 تزامنا مع مؤتمر قمة المناخ  )5

o على الحفاظ في المرأة دور حولشـــملت رســـائل المناخ  وتغيير البيئية االســـتدامة حول هتفرق على الخريطة بسبســيطة  حملة 

 ت) فيديوها4؛ وذلك من خالل (المســــتويات كافة على للتطبيق تصــــلح بســــيطة بأفكار االســــتهالك وترشــــيد الطبيعية الموارد

ومواقع التواصــــــل االجتماعي  التليفزيونية،على مختلف القنوات تم نشــــــرهم بصــــــوت الفنانة نيللي كريم والفنان أحمد أمين 

 .الرسمية للمجلس

o فيديو اليوم الرئاســي للمرأة / فيديو  / "المرأة والبيئة وتغير المناخ" حول طرح مصــر الدولي وأخر رســوم متحركة فيدو توضــيحي

 المرأة وتغيير المناخ ونسخة مترجمة/ فيديو حول مشروع الكمبوست/ فيديو حول برنامج قادة المناخ.
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o نورة تحاور  نسخة باللغة العربية وأخرى باللغة االنجليزيةاخ" عدد من الفيديوهات عن نورة: فيلم رسوم متحركة "نورة وتغيير المن /

 رئيسة المجلس.

o 2  / فيديو عن جناح معرض المجلس بالمنطقة الخضراء بمؤتمر قمة المناخ  2فيديو عن جناح مكتب الشكاوىCOP27. 

o 18 الجهات، فصال عن كلمة رئيسة  مقطع فيديو كلمات لزوار جناح المجلس بمعرض قمة المناخ من الشخصيات الهامة وممثلي

 مؤتمر قمة المناخ.بالمجلس  مشاركةتقرير مصور عن  2/ المجلس خالل زيارتها المعرض

 ج.البرنام إلنجازات للترويج االجتماعي التواصل مواقع علي نورة صفحات إنشاء )6

  غناء كورال مركز تنمية المواهب بدار األوبرا المصريةأغنية نورة  إطالق )7

 .للفتاة العالمينورة تشارك االحتفال باليوم /  تدريب الميسرات ولحالمبادرة الوطنية نورة  ألنشطةفيديوهات ) 3عدد ( )8

 للجنة وضع المرأة. 66لمشاركة المجلس بفعاليات الدورة ة كلمات مصور )9

: [فيلم تطبيق تحويشـــة / حياة/ أرقام مشـــرقة/ أغنيات ســـت الحبايب، فيديو توثيقي لجهود المجلس بالعديد من األنشـــطة )18عدد ( )10

 ].فيديو يوم المرأة المصرية / فيديو اليوم العالمي للمرأةنص الدنيا، بنت مصر، بكرة ليكي / فيديو حول عيد األم/ 

أخر حول ورشـــــة عمل "جرائم في اســـــتقبال المكتب للشـــــكاوى خالل أيام العيد / فيديو توثيقي لجهود مكتب شــــكاوى المرأة  فيديو )11

 العنف ضد المرأة والجرائم المرتبطة باألحوال الشخصية

 فيديوهات لمشروع معالجة الدوافع االقتصادية للهجرة غير الشرعية. 5عدد  )12

 األهلي. الناديفيلم توضيحي عن المبادرة الوطنية دوي والتي دعمها  )13

(صــــــفحة الفيســــــبوك والموقع دوي  منصـــــاتالجتماعي من خالل مليون عبر وســــــائل التواصــــــل ا 60إلى ما يقرب من  الوصــــــول )14

 االلكتروني). 

رحلة تحويشـــه مع تحدى تجديف نهر ) فيديو يوثق أنشـــطة المجلس بالمشـــروع القومي لتنمية األســـرة المصـــرية [المشـــاغل/ 13عدد ( )15

 ].اهبرنامج االرشاد األسري/ أمسيات األسرة المصرية/ ماراثون اجري مع نورة ودوي/ مبادرة انتي حي /النيل

 . والبحر األحمر  (مدينة الغرقة)بمحافظتي اإلسماعيلية  "بطلةانتي " ) أفالم عن البطولة الرياضية األولى للمرأة4عدد ( )16

 .لمناقشة قيم وعادات األسرة المصرية 2022المجلس خالل رمضان أنتجها  ا"مسحراتي مصر وحاراته"حلقة ) 30عدد ( )17

       ) تقرير مصور عن نشاط المجلس األسبوعي.41عدد ( )18

/ اليوم العالمي للفتاة/ جهود المجلس بمناســـــــبة اليوم  ) فيديو متنوع، منهم فيديو اليوم الدولي لألشـــــــخاص ذوي اإلعاقة19عدد ( )19

 .العالمي للمرأة الريفية

مبادرة شخصية نسائية، بنشر سيرتهن الذاتية وإسهاماتهن في المجتمع المصري في إطار  تسليط الضوء على نماذج ناجحة استمرار )20

 سيدة]. 106الى  2022خالل العام عدد السيدات الالتي تم تسليط الضوء عليهن  ليصلمصريات ملهمات [

 مليون متابع. 1.7 إلىوصل متابعي صفحة المجلس على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك:  )21

، كما ةحصــول فيلم بداية خيط على جوائز عالمية عديدة من ضــمنها أفضــل فيلم وثائقي قصــير في مهرجان نيويورك لألفالم العالمي )22

 مشاهدة. 18,000محافظات بوصول الى  6تم عرضه بنوادي المشاهدة في 

المنزلي، التحديات التي تواجهها النســــاء والفتيات لمواجهة الختان والعنف لمناقشــــة  OSNعلى منصــــة فيلم "بين بحرين" عرض تم  )23

 .ولدعم الحوارات المجتمعية حول القضايا التي يناقشها الفيلم

 ختان اإلناث لقضاء علي الوطنية ل اللجنة
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 اليوم الوطنيفبراير)،  وأيضـــــا  6للقضـــــاء على ختان االناث ( العالمي اليومبإقامة فعاليات تزامنا مع اللجنة أنشـــــطتها واصـــــلت  •

 الرابعللعام تان من الخ احميهاحملة وأطلقت مراحل جديدة من ختان اإلناث،  للقضـــاء على "شـــهر بدور" للقضـــاء على ختان اإلناث

إضـــافة إلى أنشـــطة   2022التفاعلية على األرض للحملة خالل العام األنشـــطة  منمواطن/ة  2,391,331اســـتهفت  على التوالي

ويســـبق جميع  }89,098,473{ لىإ 2022وحتى العام  2019 العام ذمن التوعوي للحملةاالتصــال ليرتفع عدد التواصـــل االجتماعي 

 .آليات طرق األبواب ، و عمل تدريبية لتعزيز قدرات الرائدات المجتمعيات حول رسائل الحملة ومهارات التواصل ورشالحمالت 

) متضــمنة أولويات محددة تمكن الجهات الفاعلة من تحقيق التقدم 2026-2022( ختان االناثوطنية للقضــاء على  عملإطالق خطة  •

المنشـــــــود [القضـــــــاء على تطبيب ختان االناث / تغيير موقف المصـــــــريين من الختان / توفير خدمات الرعاية ودعم الناجيات / توفير 

لى ختان اإلناث من الجهات والهيئات والوزارات البيانات للمتابعة والتقييم / تطوير اإلطار المؤســــــســــــي للجنة الوطنية للقضــــــاء ع

 ومنظمات المجتمع المدني ليتفق مع األطر العالمية].

من خبرة مصــر  لالســتفادةاألفريقي  لالتحادترجمة جهود مصــر في القضــية ذات الصــلة، باللغتين االنجليزية والفرنســية وارســالها  •

 .في هذا المجال

 مؤسسة جائزة /وجيدة أنور. د إلى العامة الشخصيات جائزة[ لثالث فائزين 2022 للعام أسعد وماري حسين عزيزةمنح جائزة الرواد  •

أســــرة الراحل  إلى باإلضــــافة]. خديجة الطاهر لألســــتاذة المجتمعي الممارس جائزة/  أســــيوطكاريناس  جمعية إلى أهلية أو رســــمية

 الدكتور نبيل صمويل.

صـــــــمويل عضـــــــو المجلس القومي للمرأة وخبير التنمية إلى جائزة جديدة تحت اســـــــم "جائزة د.نبيل  إطالق اســـــــم الراحل د.نبيل •

صــمويل" باعتباره أحد أهم الرواد العاملين على قضــية القضــاء على جريمة الختان، على أن يتم منح الجائزة للرجال ممن عملوا في 

 هذا المجال. 

 .جريمة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث علىحول الجهود الوطنية للقضاء وظفي وزارة العدل مإطالق برنامج تدريبي لموظفات و •

 اللجنة تزامنا مع اليوم الوطني للقضاء على ختان االناث.  أصدرتهاتجديد بيانات الرفض لظاهرة ختان االناث بعدة بيانات صحفية  •

" بالمقر الدائم الجريمةتعزيز جهود الدول المعنية إلنهاء هذه  وضـرورةقليمية حول "أضـرار ختان االناث إورشـة عمل المشـاركة في  •

لوزارات ، والخروج بتوصيات لرفعها مواصلة جهود المناصرة من أجل مكافحة ظاهرة ختان االناثلجامعة الدول العربية، هدفت إلى 

 .البلدان المعنية الصحة وصانعي السياسات للمساهمة في وضع خطة مناصرة للقضاء على ختان االناث في

 

  

 

 صفحات التواصل االجتماعي

 طرق األبواب

 وتوعویةقوافل طبیة 

 فعالیات متنوعة

 )خط المجلس القومي للمرأةاستقبال شكاوى (

 )خط نجدة الطفلاستقبال شكاوى (

 دورات تدریبیة لمجموعات العمل

 نشاط الجمعیات األھلیة للشركاء من ممثلي اللجنة

25,718,098 

62,369 

6,291 

62,708,333 

99,931 

18,608 

2,102 

482,741 

2022-2019جما�ي تواصل من الحملة منذ إ  

89,098,473 
 تواصل توعوي

یذكر في ھذا الشأن ان المسح الصحي السكاني 
أظھر انخفاض في نسبة ختان االناث  2021

  2021% عام 27الى  2014% عام 56من 
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 حياة كريمة بالقرى المدرجة بمبادرةالقومي لتنمية األسرة المصرية المشروع بالمشاركة 

تثقيفية تدخالت توعوية وبتدخالت للتمكين االقتصــــادي للمرأة و المشــــروع القومي لتنمية األســــرة المصــــريةيشــــارك المجلس في 

 1518ويشــمل نطاق التنفيذ  األســرة؛متعلقة بتنمية وغيره من قضــايا بالقضــية الســكانية وأثرها على التنمية االقتصــادية واالجتماعية، 

 محافظة. 20قرية من قرى حياة كريمة في 

بتنفيذ أنشـــطة تحضـــيرية لتكوين فرق عمل من القيادات الدينية والمجتمعية  2021بدأ المجلس بالعمل على المشـــروع منذ أغســـطس 

القرى المســـــتهدفة للتعرف على طبيعة  المتنوعة داخلالنزول ببعض األنشـــــطة  ومدربات ومدربين للتوعية بمختلف المجاالت، وأيضـــــا

المجتمعات المحلية بها وإعداد األدلة التدريبية الالزمة؛ وأيضــا تحديد متطلبات وأماكن وحدات التدريب اإلنتاجي والمشــاغل التي ســيتم 

بدأ المجلس العمل وفقا لخطته التنفيذية  2022اير إطالق فخامة الرئيس عبد الفتاح الســـــــيســـــــي للمشـــــــروع في فبر ومع تجهيزها.

 مالي وريادة األعمال، تجهيز مشــــــاغل خياطة ووحدات تدريب انتاجيالالتثقيف والمتضـــــــمنة دورات تدريبية لتوعية المرأة في مجال 

برم أرقمي لتوســـع إدماج المرأة في الشـــمول المالي. فيما  تكوين مجموعات ادخار واقراضللتدريب الحرفي للســـيدات، إضـــافة الى 

المجلس بروتوكول تعاون مع بعض البنوك منهم بنك مصــــر والبنك الزراعي المصــــري للتعريف بالخدمات البنكية وتقديم منتجات بنكية 

 للسيدات.

ت فرق العمل في نقل التوعية للمجتمعات المحلية لتعزيز مهارا انتاج العديد من األدلة التدريبيةأما عن محور التوعية والتثقيف فتم 

تم توجيهه للقيادات الدينية  دليل التوعية بالقضية السكانية) 1من خالل جلسات الدوار وورش العمل والحمالت والفعاليات المتنوعة: (

وأســاتذة األزهر الشــريف  لألئمةتم توجيهه  دليل االرشــاد األســري والتنشــئة المتوازنة) 2بوزارة األوقاف والكنائس المصــرية الثالث. (

دليل تمكين الفتيات ) 3وأعضاء الفروع واللجان وموظفي المجلس. (ات ومجموعات أخرى من المدربين من القيادات الطبيعية بالمحافظ

 المصريات "نورة". 

يتم تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع  من األنشطة األخرى ةمجموع جلسات التوعية بالقضية السكانية "جلسات دوار"تصاحب أنشطة 

بالشراكة مع مديريات  ضمنت تخصصات طبية متنوعةتالجهات المعنية؛ ومن تلك األنشطة أمسيات ثقافية ورمضانية، وقوافل طبية 

 الصحة.

تصحيح الشريف ل باألزهروحدة لم الشمل يتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع  بالمشورة األسرية والتنشئة المتوازنةوفي مجال التوعية  

والتوعية بحقوق الطفل في الرعاية بالمســــاواة من منظور ، المفاهيم المغلوطة حول اســــتخدام العنف ضــــد المرأة في إطار األســــرة 

 ي. ديني واجتماع

تم توقيع بالقرى المشـــمولة بالمشـــروع القومي لتنمية األســـرة لتنفيذ أنشـــطة مشـــتركة بين مختلف المؤســـســـات التعاون طار إوفي 

 .بنك الكساء المصريمع و بروتوكول تعاون  كريمة،مؤسسة حياة مذكرة تفاهم مع 

 هاهتماما خاصا بتوجيه معظم أنشطته الممولة من موازنتوتكثيفا للجهود وخلق وعي مجتمعي شامل بقرى حياة كريمة أولى المجلس 

 أو من مشاريع أخرى لقرى حياة كريمة، ومن تلك األنشطة حمالت احميها من الختان، مبادرة نورة لتمكين فتيات مصر، مبادرة دوي.

 

ي هذا الشأن ان محور التوع�ة والتثق�ف بالقض�ة السكان�ة يتضمن التوع�ة بعدة موضوعات الس�ما الصحة اإلنجاب�ة 
�ذكر �ض
ض  تحقيقوأهم�ة  لصحة األم وصحة الطفل واعطاءە حق الرعا�ة، كما تتطرق الموضوعات أ�ضا ا� الظواهر  الوالداتالتباعد بني

ي �شكل عنفا ضد المرأة مثل الزواج المبكر وزواج القا�ات وختان االناث
ي المجتمع واليت

. وأهم�ة تعل�م الفت�ات السلب�ة �ض  
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 المشروع القومي لتنمية األسرة المصرية  –تدخالت المجلس بقرى حياة كريمة شكل توضيحي ل

  

محور التمكین االقتصادي

بطاقات الرقم القومي
)الف بطاقة500(

برنامج االدخار واالقراض الرقمي 
"تحویشة"

میسرة مالیة3000اتاحة فرصة عمل لعدد * 
مجموعة ادخاریة مكونة من 60,000تكوین * 

ملیون سیدة1.2

التثقیف المالي وریادة األعمال
)سیدة320,000(

مشاغل ووحدات تدریب انتاجي
مشغل ووحدة200* 

فرصة عمل 175,000* 

 بطاقة 235,803استخراج -

 ما تم خالل الفترة التحضیریة واالطالق الفعلي للمشروع
2022دیسمبر  – 2021أغسطس   

ف المشروع حتى عام 
مستھد

4
202

 

 كنقلة 2022خالل مؤتمر المرأة المصریة  تحویشة للتطبیق االلیكترونياالطالق الرسمي -
نوعیة لنموذج مجموعات االدخار واإلقراض التقلیدي وتحویلة الى نشاط رقمي باستخدام 

 .الھواتف الذكیة
من السیدات  811,300كما قام فریق عمل البرنامج بتنفیذ عدة لقاءات تعریفیة بوصول إلى -

 والقادة الطبیعیة بالمحافظات المعنیة. 
فرصة تدریب في موضوعات متنوعة حول منھجیة االدخار واالقراض والتثقیف  4,229اتاحة -

المالي ومھارات التواصل والمتابعة والتقییم، لتأھیل فریق عمل المشروع إلدارة المجموعات 
 االدخاریة.

 ومشرفات میدانیات. ة ومشرفي محافظاتمیسرة مالی 973لعدد اتاحة فرصة عمل -
 سیدة. 118,704مجموعة ادخاریة مكونة من  5,408تكوین -
 سیدة). 29,074بدء تحمیل السیدات على تطبیق تحویشة (-
 سیدة داخل المجموعات. 71,588تثقیف مالي لعدد -
 سیدة داخل المجموعات. 46,868جلسات تمكین اجتماعي لعدد -
 إلطالق دراسة میدانیة للتعرف على أولویات واحتیاجات المرأة بالقرى.اعداد استمارة استبیان -
، "تحدي تجدیف نھر النیل مع تحویشة"تعاون مع أبطال التجدیف في إطالق رحلة نیلیة -

 8انطلقت من أسوان إلى رأس البر، حملت شراعا علیھ لوجو تحویشة، ووقفت خاللھا بـ 
 محافظات للتواصل المباشر مع السیدات.

  2,369مع وزارة االتصاالت في تنفیذ ندوات تثقیف رقمي والتدریبات الرقمیة لعدد  عاونت-
 .مدرب 211 لعدد دورات تدریب مدرب لتأھیل مدربین على التثقیف الرقمي واألمن السیبراني-
 

 برامج التثقیف المالي:
 وطنیین). كمدربینتم اعتمادھم  24مدرب/ة في مجال الثقیف المالي (منھم  107تأھیل -
 سیدة. 46,087دورة /  1,062تنفیذ دورات تثقیف المالي مستوى أساسي: -
 28,889دورة/ 757تنفیذ دورات تثقیف مالي مستوى متقدم (منھجیة منظمة العمل الدولیة): -

 سیدة).
 برنامج ریادة األعمال:

 مدرب/ة. 458تطویر وإعداد دلیل تدریبي وتأھیل -
 یدة.س 102,703دورة /  4,278تنفیذ -

 محافظة. 16وحدة تدریب انتاجي بمقار فروع المجلس والوحدات المحلیة في  30توفیر 
 المجلس.من فریق العمل اإلداري والفني بمشاغل  10تأھیل 
 تجھیز مقرات بالمعدات واألجھزة الالزمة لتشغیل مشاغل ووحدات إنتاجیة خصصت للمجلس

 القومي للمرأة من المحافظین بقرى حیاة كریمة.
 فرصة تدریب انتاج حرفي للسیدات خریجات برنامج ریادة األعمال. 3,779توفیر 
ي توفیر منتجات حرفیة تشبیك المتمیزات من ورش التدریب الحرفي للعمل مع المجلس ف

 حقیبة ومحتویاتھا). 7,600تستخدم كھدایا تذكاریة ودعائیة بالفعالیات المختلفة للمجلس (
 المشاركة بمنتجات ورش التدریب الحرفي بالمعارض المحلیة والدولیة التي تقام على ھامش

 .المؤتمرات، من أھمھم معرض جناح المجلس بالمنطقة الخضراء بمؤتمر قمة المناخ
 

 تعاون مع البنوك لتقدیم خدمات بنكیة
 بنك مصر: 

o 14,547  / 1,261محفظة الكترونیة/  3,530كارت میزة 
قرض متناھیة الصغر بقیمة تمویلیة  643حساب بنكي/ 

 ملیون جنیھ. 13.889

 البنك الزراعي / بنك التعمیر واالسكان/ بنك سایب 
o 30,531  / قرض متناھي الصغر بقیمة  1,381كارت میزة

 ةجنی 500ألف و 752ملیون  11تمویلیة 

ي أطالق مبادرة انت ح�اة 
س�دة من محافظات  1,774استفادت منها تعاون مع مؤسسة ح�اة ك��مة �ض

ق�ة والفيوم والمن�ا  ي مجال التنشئة  ال�ش
ي ودورات تدر�ب�ة �ض

من خالل مجموعة من ورش التدر�ب الحر�ض
ض اجتما�ي اقتصادي].  المتوازنة ور�ادة األعمال والشمول الما�ي   [تمكني
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  2022حصاد المجلس القومي للمرأة 

  

فمحور التوعیة والتثقی

نیة لقاءات التوعیة بالقضیة السكا
"جلسات دوار"

.قیادة دینیة10,000تدریب * 
ة/ملبون مواطن10توعیة * 

ئة برنامج االرشاد األسري والتنش
المتوازنة

برنامج المقبلین على الزواج

حمالت طرق أبواب

 ما تم خالل الفترة التحضیریة واالطالق الفعلي للمشروع
2022دیسمبر  – 2021أغسطس   

ف 
المستھد

حتى عام 
4

202
 

 "ابعاد القضیة السكانیة وآلیات المواجھة". إعداد دلیل تدریبي-
 دینیة ومجتمعیة. قیادة 6,463دورة تدریبیة لعدد  136تنفیذ  -
 مواطن/ة. 4,813,714جلسة دوار لتوعیة  66,362إقامة -
 ألف مواطن/ة. 577ملیون  2حملة توعویة وندوة لما یزید عن  350تنفیذ -
 

 ومن األنشطة المصاحبة:
 مستفید/ة.   201,617أمسیة رمضانیة وثقافیة:  368-
 مستفید/ة. 17,375قافلة طبیة تخصصات مختلفة:  58-
 

 ."اإلرشاد األسري والتنشئة المتوازنة" تطویر وإعداد دلیل علمي-
 مشارك/ة.  850جلسة تعریفیة لعدد  17إقامة -
مشارك/ة من أعضاء الفروع وموظفیھا  900ورشة عمل تعریفیة استفادت منھا  18إقامة -

 .والرائدات المجتمعیات والمیسرات
 مدرب/ة في مجال االرشاد األسري والتنشئة المتوازنة. 351تأھیل -
 من مشایخ وأساتذة األزھر الشریف في المجال ذو الصلة. 90رات تعزیز مھا-
 مشارك/ة. 60,000حملة بالتعاون مع وحدة لم الشمل باألزھر الشریف، استفاد منھا  51تنفیذ -
) 10) جلسات تفاعلیة، و (3تضمنت (إطالق مبادرة التوعیة االلكترونیة "التربیة اإلیجابیة" -

بین التربیة والتقلیدیة والحدیثة وسبل التعامل مع ضغوط فیدیوھات توعویة تناولت الفرق 
 الحیاة.

فتاة من  650یات المقبالت على الزواج والمتزوجات حدیثا استفادت منھا دورات للفت 5-
 .محافظات الغربیة، كفر الشیخ، بني سویف، الدقھلیة، سوھاج

زوج / زوجة من محافظة  60أولى دورات المقبلین على الزواج من الجنسین استفاد منھا -
 أسوان.

ي مجال االرشاد األ�ي والتنشئة المتوازنة  
�ك الح�اة والتخط�ط للمستقبل/ الصحة تتضمن موضوعات التوع�ة �ض ك�ف�ة اخت�ار �ش

ض  ي الرعا�ة  تالوالدااإلنجاب�ة/ التغذ�ة السل�مة/ الحمل والرضاعة الطب�عة وفوائدها/ أهم�ة التباعد بني
إلعطاء الطفل حقه �ض

 والمساواة. 

بقرى حیاة  2,672,050وصول توعوي إلى  :.حملة احمیھا من الختان بقرى حیاة كریمة-
 كریمة المشمولة بالمشروع القومي لتنمیة األسرة المصریة
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  2022حصاد المجلس القومي للمرأة 

  

ت مبادرات تمكین الفتیا
في األسرة المصریة

مبادرة دوي
تعبیر لتشجیع الفتیات عل الحوار وال

عن آرائھن وتعریفھن بالممارسات
الضارة التي تمثل عنف ضدھن

مبادرة نورة لالستثمار في 
فتیات مصر

]عام14-10[فتاة 10,000
]عام24-18[میسرة 200
مشرف ومدرب رئیسي25

 ما تم خالل الفترة التحضیریة واالطالق الفعلي للمشروع
2022دیسمبر  – 2021أغسطس   

ف 
المستھد

حتى عام 
4

202
 

متدرب/ة من موظفي المجلس / میسرات مالیات/ رائدات مجتمعیات  56تدریب مدرب لعدد -
 على رسائل المبادرة وكیفیة تنفیذھا.

أنشطة دّوي التفاعلیة في إطار مشروع من خالل  مستفید/ة 80,000من  أكثرالوصول إلى -
حوار أجیال، معسكرات ائر حكي، تعلم رقمي، (دو محافظات 6تنمیة األسرة المصریة في 

 )دّوي، نوادي المشاھدة، ومسرح تفاعلي مجتمعي
 مشارك/ة. 40,943لعدد تدریبات محو أمیة رقمیة -
 }.مشاھدة 18,000{عرض فیلم بدایة خیط ببعض المحافظات -

 

ثون بالمتحف القومي للحضارة تحت شعار "اجري مع نورة ودوي"، شارك بھ اإطالق مار-
 متسابق/ة. 850

 لتمكین الفتیات بمختلف المجاالت.  دلیل تدریبي إعداد-
مدرب/ة لیكون لدیھم من المھارات لنقل التدریب لمیسرات البرنامج الالتي سیقمن  44تأھیل -

 التدریب للفتیات بالمحافظات.بدورھن بنقل 
 بمحافظة أسیوط. قرى مشمولة بالمشروع 9میسرة من  95تدریب -
السوالم البحریة اإلعدادیة تي بمدرس طالبة 488تعریفي بالبرنامج استفادت منھ  ) لقاء2(إقامة -

 بمركز أبنوب بأسیوط.السالم للتعلیم األساسي المشتركة  /المشتركة 
عام الجلسة التوعیة  14الى  10الحواتكة والسوالم البحریة من سن فتاة بقریتي  433أكملت -

 جلسة. 40الخامسة من اجمالي 
أسرة من أسر  120، واستفادة ةدمج وتشبیك نورة ببرنامج االرشاد االسري والتنشئة المتوازن-

 الفتیات الملتحقات بالبرنامج.
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 ]2022 – 2021[  "رابحة" -االقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر  تمكينالالبرنامج المشترك "

 ، ومن أبرز نتائج البرنامج:وزارة التجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعاتيستمر العمل بالبرنامج الذي ٌينفذ بالشراكة مع 

 210البرمجة وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك  ســـــيدة في القطاعات ذات النمو الســـــريع التي تشـــــمل 1100إلى  الوصـــــول •

الى تنظيم وتيســــير مشــــاركة الســــيدات في ثالث  ؛ باإلضــــافةســــيدة من ذوات االعاقة حيث تم إشــــراكهن في البرامج التدريبية

 .بالمئة 30أكثر من  إلى 2022وقد بلغ معدل التوظيف في  ملتقيات توظيف مع شركات القطاع الخاص وخبراء سوق العمل.

، إضـــافة الى تنظيم ورشـــتين شـــركات القطاع الخاص على المبادئ العالمية لتمكين المرأةمن  140لعدد  تنظيم جلســـات تعريفية •

 .الخاصة بإدماج االشخاص ذوي اإلعاقة في أماكن العمل والدوليةلتعريف القطاع الخاص بالمعايير الوطنية 

التابع  (TIEC) الذي تم تصميم وتطوير محتواه من قبل مركز االبداع وريادة االعمال "هي رائدة"إطالق النسخة الرقمية من برنامج  •

والتنمية المســــتدامة بما المســــاواة حول  برنامج تدريبيتطوير ورقمنة  وجاري، (ITIDA) لهيئة تنمية صــــناعة تكنولوجيا المعلومات

 .والمساواةالبيئة في ذلك تطوير وحدة عن 

ئدات األعمال أتيحت  • ية في إطار دعم را مال ية وغير خدمات  ما يقرب منمال ئدة أعمال  1300 ل في مراحل مختلفة من مرحلة را

من خالل أنشــطة متنوعة [تدريب ريادة أعمال/ االرشــاد الســريع/ معســكرات  وتســريع االعمال االحتضــانصــياغة األفكار إلى مرحلة 

إتاحة فرص فتح تدريبية على صــياغة األفكار واالحتضــان/ تبادل الخبرات حول أفكار المشــاريع/ اتاحة فرص دعم مالي للمشــروعات/ 

 ].األفريقية للمعرفة لمشروعين في مؤتمر تحت رعاية منطقة التجارة الحرة للقارة وتبادلاسواق 

شــــــخص عبر القنوات الدعائية  110,000، وتم الوصــــــول إلى أكثر من 2022فعالية في عام  20تنظيم والمشــــــاركة في أكثر من  •

 والترويجية المختلفة.

ســـــيدة من خالل دعم وصـــــولهن إلى فرص عمل الئقة كباحثات عن عمل أو كرائدات أعمال في المحافظات  2400تمكين أكثر من  •

 : القاهرة، االسكندرية، الجيزة، بني سويف، الفيوم، المنيا، والبحيرة. اآلتية

 

 ]2022سبتمبر  – 2021[نوفمبر  She Trades Egyptمشروع المرٔاة في التجارة الدولية بمصر 

الدولية اإلسالمية وزاراتي التخطيط والتنمية االقتصادية والتجارة والصناعة والمؤسسة بالتعاون مع  2021ُأطلق المشروع في نوفمبر 

وهيئة الدواء المصــرية وغرفة صــناعة الحرف اليدوية والمجلس التصــديري للصــناعات اليدوية وجهاز  لتمويل التجارة ومركز التجارة الدولية

ألسواق من اختراق ان تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ بهدف تعزيز القدرة التنافسية لرائدات األعمال وتمكينه

مؤســـــســـــة مملوكة لرائدات األعمال من صـــــاحبات الحرف  50المحلية والدولية. تضـــــمنت أنشـــــطته تنفيذ عدة ورش عمل تدريبية لعدد 

فن التصـــــميم وتطوير المنتجات اليدوية، المحاســـــبة واإلدارة المالية، المعرفة التصـــــديرية ولوجســـــتيات  االيدوية شـــــملت موضـــــوعاته

 والشحن، التسويق وكيفية التسعير.  التعبئة والتغليفالمشاركة في المعارض كطرق 

وأقيمت ورشــــة عمل حول كيفية تحســــين قدرات منظمات دعم األعمال لتقديم خدمات عالية الجودة وأكثر شــــموال للشــــركات الصــــغيرة 

 والمتوسطة التي تمتلكها رائدات االعمال.
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 المرأة والفتاةجهود المجلس في مكافحة العنف االلكتروني والسيبراني ضد 

o  على وســـبل االســـتخدام األمن  ضـــع ســـياســـات لحماية المرأة من العنف االلكترونيلومع ممثلي إدارة فيس بوك عقد اجتماعات

 (فيسبوك). ميتا منصة السيما ،منصات التواصل االجتماعي

o د مســودة ورقة ســياســات تشــمل تعاون مع يونيســيف لعقد مجموعات بؤرية مع الفتيات عن تأثير الســوشــيال ميديا عليهن واعدا

 .  we protect الممارسات الدولية ونموذج أفضل علىوصيات لنموذج استجابة مبني ت

o المشـــــــاركة في قمة we protect  علىالممارســـــــات الدولية للحماية  أفضـــــــل علىاالنترنت بغرض التعرف  علىلحماية االطفال 

  .االنترنتعبر االنترنت ووضع دليل استرشادي للحماية 

o  بللمرأة والفتاة لمنصة جوجل ويوتيو األمنعقد اجتماعات مع منصة جوجل لمناقشة سبل االستخدام.  

o  ــا المعلومــات في تنفيــذ دورات تــدريــب مــدرب بعنوان وزارة شـــــــراكــة مع المواطنــة الرقميــة واالبتزاز "االتصــــــــاالت وتكنولوجي

ضــــــم التدريب  ،والمنيا والقاهرة بمحافظات أســــــيوطعضــــــو/ة من أعضــــــاء الفروع والرائدات المجتمعيات  116لعدد االلكتروني" 

، واألمن الســــيبراني، ويعد هذا التدريب تمهيدا الرقميةموضــــوعات متخصــــصــــة في مجال محو األمية الرقمية، الحقوق والهوية 

  .المحليةلنقل رسائله وأهدافه للسيدات والفتيات بالمجتمعات 

o واالبتزاز الحماية والوقاية من العنفيواصـــــــل مكتب شـــــــكاوى المرأة وفروعه بالمحافظات التوعية الحقوقية للســـــــيدات بأهمية و 

 وكيفية التصدي له، والتشريعات ذات الصلة. االلكتروني

o  ذو الصلة.  المجال فيسبل التعاون  لمناقشةمع ممثلي هيئة األمم المتحدة للمرأة  تنسيقيةعقد لقاءات 

o  ناقش منتدى د. نبيل صــمويل للمنظمات األهلية طرق رفع الوعي لتجنب الوقوع في  هذه القضــية، وبحث آليات اإلبالغ والحفاظ

 العنف ضد المرأة". والقضاء علىعلى األدلة من خالل ندوة أقيمت لمنظمات المجتمع المدني بعنوان "االبتزاز االلكتروني 

 

   دعم طالبات التعليم الفني

 طالبات التعليم الفني للقيادة لتأهيل“ Leads Sheبرنامج "هي تقود 

 وتنفيذوتعليمهن وتدريبهن وتأهيليهن  ُيعد البرنامج من أحد برامج مؤســـــســـــة شـــــباب القادة وأول برنامج لدعم طالبات التعليم الفني

العالمية لتقييم المهارات والكفاءات لدى الطالب ويتم اســتخدام أحدث أدوات التقييم ، مشــروعات ترتبط بمجال تخصــصــهن بعد تخرجهن

واســـتمر حتى العام األكاديمي  2020- 2019 العام االكاديميعلى مراحل منذ . بدأ تنفيذ البرنامج وتنمية جوانب شـــخصـــيتهن المختلفة

مكين المرأة وتعزيز بتنظيم عدة ورش عمل لت بين المجلس القومي للمرأة ومؤســــســــة شــــباب القادة المشــــترك بالتعاون 2021-2022

 دورها في تنمية المجتمع، وتنمية مهارات القيادات الشبابية من طالبات التعليم الفني.

عدة مراحل أولها مرحلة االختيار، وتليها مرحلة التنمية، وآخر مراحل البرنامج هي مرحلة المؤتمر الختامي للبرنامج وينقســـــــم البرنامج الى 

 .بة لمشاريعهن أو النماذج األولية لهن أمام لجنة تحكيموالذي يتضمن مسابقة وعرض الطل

وخالل محافظات القاهرة، اإلســـــــماعيلية، بني ســـــــويف، المنيا؛ مدارس ب 8فتاة من  1400تلك الفترة تقدمت للبرنامج أكثر من وخالل 

من خالل  المعنية، وذلك المحافظاتة االرشـــــــاد الفني لفرق المشـــــــروع بملياســـــــتكملت مراحل البرنامج بقيام المجلس بع 2022العام 

مراحل المشروع وصوال إلى المرحلة النهائية وإعالن نتيجة كافة  فيالمشورة والدعم النفسي ومساندة طالبات التعليم الفني  تقديم

ة  / "جهاز عن محافظة القاهروالتكنولوجية والتي أســــفرت عن فوز التالي من موضــــوعات المشــــروعات [االبتكارات التقنية المســــابقة 

المتصــــاص الرطوبة من الجدران وفرن يعمل بالطاقة الشــــمســــية" اإلســــماعيلية  / "تصــــميم مالبس عصــــرية" بني ســــويف  / عدة 

 على الزجاج]. ممحافظة المنيا منها سجاد يدوي، اكسسوارات، رس منمشروعات 
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 تأهيل الطالبات للعمل بقطاع صيانة السيارات برنامج

من خالل مبادرته الرائدة "غالية" لتمكين المرأة، ومؤســـــــســـــــة غبور  القومي للمرأة، وقع كل من بنك اإلســـــــكندريةتحت رعاية المجلس 

للتنمية، اتفاقية شـراكة اسـتراتيجية لتصـميم برنامج متكامل يهدف الي تأهيل الطالبات للعمل بقطاع صـيانة السـيارات، وذلك من خالل 

)، والتي تم إنشــــــــاءهــا بــالتعــاون مع وزارة التربيــة والتعليم والتعليم الفني 2) و(1طبيقيــة (االلتحــاق بمــدرســـــــتي غبور للتكنولوجيــا الت

، وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة من التعليم الجيد، المساواة بين الجنسين، العمل 2030للمساهمة في تحقيق رؤية مصر 

 .الالئق ونمو االقتصاد، والحد من أوجه عدم المساواة

ســــنوات دراســــية، وذلك في إطار جهود مؤســــســــة غبور ومبادرة "غالية" لتطبيق المســــاواة بين الجنســــين عبر  3د الشــــراكة لمدة وتمت

التعليم والتدريب الفني، حيث ســـــــيوفر البرنامج فرص التوظيف بعد التخرج وإتاحة فرص ريادة األعمال لعدد من الطالبات المتفوقات، 

 .في ألمانيا وتوفير منح تدريبية معتمدة لهن

 

 لمرأة ذات اإلعاقةتعزيز الخدمات ل

 تم التالي من أنشطة لتعزيز الخدمات الموجهة إليها: 2022يولي المجلس اهتماما بالمرأة ذات اإلعاقة وخالل العام 

للتعبئة العامة واالحصــاء ووزارة  المركزيبالتعاون مع الجهاز والتي أعدها المجلس ذات اإلعاقة ضــد المرأة  إطالق نتائج بحث العنف •

 ن وهي الدراسة األولى من نوعها في المنطقة العربية.التضامن االجتماعي

التعاون مع مؤســـــســـــة بهية لدعم النســـــاء والفتيات ذات اإلعاقة في مواجهة مخاطر ســـــرطان الثدي وتمكين هذه الشـــــريحة من  •

 .تقوم بها مؤسسة بهية التيبحمالت التوعية  االستفادة

، واجراء زيارات الشــــرقية] –الســــويس  –بنى ســــويف  –أســــيوط  –دمياط [محافظات ب صـــندوق عطاءســــتمرار العمل في مبادرة ا •

 وأهم إجراءات االتاحة بمنشآت المحافظة والبنية التحتية من شوارع ومتنزهات.للمحافظات المعنية للتعرف على أهداف المبادرة 

 .2022دراما رمضان لالرصد اإلعالمي لجنة صد كيفية تناول قضايا المرأة ذات اإلعاقة في الدراما من خالل ر •

 كتيب عن الحقوق القانونية لألطفال ذوي اإلعاقة مع تقديم مقترحات وحلول تشريعية جديدة.إعداد  •

اإلعاقة الذي اصــــــدره المجلس بهدف تطبيقه على  تعزيز دور الوزارات والتوصــــــية بتطبيق دليل ســــــلوكيات التعامل مع المرأة ذات •

  .، والمستفيدات من خدمات الجهاتبالوزارات  العامالت ذوات اإلعاقة

حول تطور مفاهيم اإلعاقة ) من العضـــــوات الجدد بكرســـــي اإلعاقة بفروع المجلس بالمحافظات 24عدد (رفع وعي وتعزيز مهارات  •

 والقضايا المرتبطة.

العنف ضـــد  القضـــاء على"كيفية  بعنوانلقاء توعوي في تنفيذ  الطالب ذوي االعاقة بجامعة عين شـــمس ركز خدماتتعاون مع م  •

 مشارك/ة}. 137{استفاد منه المرأة ذات اإلعاقة" 

 COP27المشـــــاركة في لجنة الحوار الوطني وتقديم مقترحات بشـــــأنه. كما تمت المشـــــاركة بورقتي عمل في مؤتمر قمة المناخ  •

 ات المناخية على األشخاص ذوي اإلعاقة السيما المرأة ذات اإلعاقة.ناقشت تأثير التغير

 والقاء االعاقةالدورة الســــادســــة لملتقى اوالدنا لذوي ومن أهمها: قضـــايا ذوي اإلعاقة  تناقشفي الفعاليات التي  المشــــاركة •

بالفن وأهمية االرشــاد األســري العالج / جلســة حول كيفية  محاضــرة في ندوة حول "حقوق االوالد ذوي االعاقة في التشــريعات"

جلســـة تعريفية ألعضـــاء /  للنوع االجتماعي بوزارة المالية ةألوالدنا / ندوة حول مناصـــرة األســـرة/ ورشـــة عمل الموازنات المســـتجيب

 .مجلس النواب حول معايير العمل الدولية والمساواة بين الجنسين
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 قمة المناخومؤتمر  )التنمية المستدامة( يالمناخي والبيئ المجلس وتمكين النساء من مواجهة اثار التغير

الحتياجات المرأة  البيئي العادل المراعي لاالنتقا :المناخالمرأة، البيئة وتغير حول  طرح مصر الدوليرئيسة المجلس  استعرضت •

المتحدة للجنة وضــع المرأة باألمم  ٦٦خالل مشــاركتها كرئيســة لوفد مصــر في فعاليات الدورة ، وذلك مســتقبل مســتدام للجميع

)CSW66 (منها المرأة في مختلف دول  عالمي لتســـــتفيدرؤية مصـــــرية لها بعد  وهي 2022عقدت بنيويورك بشـــــهر مارس  التي

اجتماعًا على  16لى التنفيذ. ومنذ اطالقه ُعقد مجاالت للعمل ع 7، ويتضــمن خاصــة في المنطقة العربية والشــرق األوســطالعالم 

 نطاق دولي لتعزيز العمل في هذا اإلطار. 

والمشـــاركة ونســـرد فيما يلي األنشـــطة التحضـــيرية لما قبل انعقاد المؤتمر  ،COP 27بفعاليات مؤتمر المناخكما شـــارك المجلس  •

 بجلسات وفعاليات المؤتمر:

 المبادرة فئة للمرأة بها محور لتكافؤ  تضـــمنت، حيث بالمحافظات ذكيةالخضــراء المشــروعات للمبادرة الوطنية لبالمشـــاركة ا

وقــام المجلس بوضـــــــع معــايير لهــذه الفئــة. كمــا قــام بتعزيز قــدرات مقررات الفروع على محــاورهــا لتقــديم الــدعم الفرص 

. كما تم تمثيل المجلس من من جميع المحافظات صــديقة للبيئة للســيدات وصــاحبات المؤســســات المشــاركة بمشــروعات

اللجان التنفيذية التي شـــــــكلتها المحليات على مســـــــتوى  يخالل مقررات الفروع ومجموعة من موظفيه باألمانة العامة ف

. وقد تقدمت العديد من السيدات والمؤسسات اللجان الفنية واللجنة الوطنية للتحكيمالمحافظات، وتمت المشاركة أيضا ب

. بأساليب مواجهة تغير المناختجات صديقة للبيئة حازت على اإلشادة للتميز واثبات مدى وعي المرأة المملوكة لسيدات بمن

 مشروع على مستوى المحافظات وثالثة على مستوى الجمهورية. 27وفاز 

  لدعم األفكار والمشــروعات الناشــئة التي تعمل في  برنامج "قادة المناخ"شــراكة مع مؤســســة شــباب القادة في إطالق

متســـابق/ة بأفكار مبتكرة مســـتدامة خضـــراء وذكية. وانتهى  205شـــارك فيه  مجال التغير المناخي والمشـــروعات الخضـــراء.

 فرق فازت بجوائز البرنامج. 8فريق اختير منهم أفضل  50المتسابقين حيث تم تقسيمهم الى  تالبرنامج بتصفيا

  بالتنسيق مع طالبات وطلبة الجامعات المصرية تحت عنوان "اللجنة الدائمة للشباب بالمجلس حملة توعوية أطلقتWE'RE 

TOGETHER" والتوعية بالمفاهيم المستدامة  ةاستهدفت التوعية بالهدف الخامس والهدف الثالث عشر من أهداف التنمي

 البيئية ومفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. 

 يات بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية  ادرة العقول الخضـــــراءمبالمرحلة األولى من  المشــــــــاركة في فعال

 لنشر ثقافة االستدامة البيئية بين األطفال. ،حي األسمراتمستهدفة تالميذ المرحلة االبتدائية بمدارس المستدامة 

  حول االستدامة على الخريطة"  "بسيطة بس هتفرقإطالق حملة توعية إعالمية على منصات التواصل االجتماعي بعنوان

 البيئية وتغيير المناخ.

 ســـيدة مصـــرية من جميع محافظات  44لعرض منتجات صـــديقة للبيئة لـــــــــــ جناح خاص بالمجلس بالمنطقة الخضـــراء  تجهيز

الجمهورية، ومنتجات وحدات التدريب اإلنتاجي بالمشــــــروع القومي لتنمية األســــــرة المصــــــرية، ومشــــــروع معالجة الدوافع 

 الستقبال شكاوى السيدات المشاركات بالمؤتمر.تجهيز جناح لمكتب شكاوى المرأة االقتصادية للهجرة غير الشرعية. كما تم 

 تنظيم يوم رئاســـــي للمرأة مؤتمر شـــــــهدت فعاليات الGender Day   كان لفخامة رئيس الجمهورية كلمه خالل الجلســـــــة

والتي شــهدت ألقت الســيدة رئيســة المجلس كلمة بالجلســة االفتتاحية االفتتاحية ألقتها نيابة عنه الســيدة وزيرة البيئة، كما 

  وعدد من الوزيرات األفارقة والسيدات الممثالت للمنظمات اإلقليمية والدولية. المعنيات زيرات المصرياتالوحضور 



 

23 
 

 

  2022حصاد المجلس القومي للمرأة 

  ناخأطلقــت رئـاســــــــة المؤتمر ية والتكيف مع تغيير الم بادرة عن المرأة األفريق ) تعزيز 1: (من أهـدافهــا العــامـة AWCAP م

لمعنية بشــــئون المرأة / وزيرات ووزراء األفريقية من خالل إقامة رابطة تضــــم رؤســــاء اآلليات ا ءالتعاون بين الدول األعضــــا

) تعزيز الهيــاكــل واألطر القــائمــة من خالل تعزيز انتــاج المعرفــة وتوفير تكنولوجيــا المعلومــات في مجــال 2البيئــة المعنيين. (

ناء القدرات ) تعزيز االلتزامات باالســـــــتثمار في المرأة من خالل زيادة برامج ب3المناخ وجمع البيانات والبحث وتبادل الخبرات. (

من التعليم إلى ســوق العمل ودعم صــاحبات المشــروعات المتوســطة والصــغيرة ا المســتويات بدءً  مختلفلدعم المرأة في 

 ) تعزيز سياسات الحماية االجتماعية المراعية لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.4والمتناهية الصغر. (

 شطة متنوعة ومكثفة للمبادرة ب المشــاركة فيديو بعنوان "نورة وتغيير عرض  ، حيث شــهد اليوم الرئاســيالوطنية "نورة"أن

لقى الضـــــــوء على تأثير تداعيات التغيرات ، يحمل مجموعة من الكلمات والرســـــــائل باللغتين العربية واالنجليزية  المناخ"

" لمحاورة Noura Tower "نورة. كما شـــهدت المنطقة الخضـــراء إطالق الشـــاشـــة اإللكترونية التفاعلية المناخية على الفتيات

 زائري المؤتمر.

 الفتيات في بعض جلسات المؤتمر لمناقشة  تمكينل دّويمبادرة من أسوان كسفيرة من سفيرات ) عام 16( مشاركة طفلة

 دور الشباب في إيجاد حلول للتغيرات المناخية.

 ســـــبل عيش المرأة في إطار وهى : اجتماع خالل قمة المناخ 23جلســــة جانبية و 12فيما يقرب من تمت المشــــاركة  فيما

وتغيير  19المرأة وتغيير تمويل المناخ/ واقع المرأة األفريقية في تغيير الماخ/ كوفيد االنتقال العادل لالقتصـــــــاد األخضـــــــر / 

تمويل األخضــر والمشــاريع الصــغيرة والمتوســطة/ المســاواة بين الجنســين بين الجنســين: الحصــول على ال المســاواة /المناخ

المراعي الحتياجات المرأة / حوار حول المناخ: صوت القيادات النسائية  المناخيفي مسرع العمل المناخي/ تسريع التمويل 

جلســــة ذوي الهمم والتغيرات المناخية/ دور المرأة والشــــباب  /المرأة وتغير المناخ الخاص:في المجتمع المدني/ دور القطاع 

الســعي نحو توســيع نطاق توظيف النســاء في االقتصــاد األخضــر واألزرق في المنطقة في مواجهه تداعيات تغير المناخ/ 

 / إزالة الكربون من قطاع الشحن البحري ضمن فعاليات يوم إزالة الكربون/  العربية

وتســاعد على التنمية المســتدامة،  تخدم البيئة بصــعيد مصــر مصــر إلقامة مشــروعات بنك بلومتعاون مع الروتوكول اســتمرار لب •

 حيث تم: 

  دورة اإلنتاج األولى. لشراء ماكينة استخالص الزيوت العطرية ويجري العمل على تنظيم دورة تدريبية للسيدات 

  ،طن  147,5اجمالي كمية اإلنتاج منذ بداية المشــروع الى وصــل حيث اســتمرار العمل بدورات انتاج جديدة للســماد العضــوي

 سيدة. 159وعدد السيدات المستفيدات 

  ولضمان استدامة مشروع الكومبوست تبنت الجمعية المشرفة على التنفيذ فكرة انشاء صندوق دوار يتم إيداع تلث مبلغ

 المبيعات فيه لشراء مستلزمات دورات انتاج متتالية.

في رفع الوعي بدور المجلس بالمحافظات من خالل األنشــــــطة التوعية المختلفة المنفذة على مدار العام فروع وتســــــاهم أيضــــــا  •

خلفات الصــلبة والزراعية واثر مبتضــمين رســائل وموضــوعات عن ترشــيد االســتهالك وتدوير ال التنمية البيئة المســتدامةفي المرأة 

 ذلك على الصحة والتمية االقتصادية.
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 الدوافع االقتصادية للهجرة غير الشرعيةمشروع معالجة 

حماية األسر والشباب الباحثين عن فرص عمل بهدف يستهدف المرأة التي تعول أسرتها وتبحث عن فرص لزيادة دخلها ودخل أسرتها، 

 األقصر/ المنيا]. /[البحيرة/ الغربية من المحافظات المعروفة كونها مصدرة للهجرة غير الشرعية 4في  من أخطار الهجرة غير الشرعية

، وتقديم خدمات تنمية األعمال إنشـــــــاء حاضـــــــنات أعمالو األعمال،حول التدريب المهني وريادة ســـــــيتم خالله تنفيذ برامج متكاملة 

واألعمال بناء روابط وشـــراكات مع القطاع الخاص اســـتدامه المشـــروع. كما ســـيعمل المشـــروع على من أجل تعزيز بالمحافظات المعنية 

دعم الشــركات الناشــئة وأصــحاب المشــروعات  علىالمشــروع حتياجاتهم من الموارد البشــرية المؤهلة، عالوة على ذلك ســيعمل التلبية 

 .المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة القائمة من خالل تقديم حزمة من الخدمات المختلفة

لمؤسسات المعنية وجمعيات المشاريع وبسوق العمل والربطهن بأصحاب إنشاء ملتقى لرائدات األعمال كما سيعمل المشروع على 

 فضال عن ذلك سيتم تنفيذ أنشطة تفاعلية لرفع الوعي المجتمعي بأخطار الهجرة غير الشرعية. سيدات ورجال األعمال.

 تم التالي:  2022ومنذ انطالق المشروع في 

رات أقيمت بالمحافظات المعنية، تضــــمنت منهجية دو 4متدربة من خالل  60الوصــــول إلى التدريب في مجال ريادة األعمال:  )1

 التدريبي "صاحبات المشروعات الصغيرة يمضين قدما". جالبرنام

متدربة من المحافظات المعنية، تلقين دورة تدريب حرفي مســتوى أســاســي والتحقت  90تم الوصــول إلى  التدريب الحرفي: )2

. ويتم أيضــــا تشــــبيك منتجات وحدة منتج يدوي 365مجموعة من المتميزات منهن في دورات متقدمة، بلغت منتجات الورش 

 يقدمها المجلس. الورش بالمعارض التسويقية المختلفة من خالل الخدمات التسويقية التي

 ‘: رفع الوعي بأخطار الهجرة غير الشرعية )3

o  مشـــــــارك/ة من اآلباء  103صـــــــول إلى والو المنياإطالق أولى المعســـــــكرات العائلية "على البر" بقرية دلجا بمحافظة

 .واألمهات وأطفالهن

o  من قرية دلجا بالمنيا. من أطفال وشباب الجنسين 26إقامة جلستين دوائر حكي لعدد 

 

  



 

25 
 

 

  2022حصاد المجلس القومي للمرأة 

 تعزيز الخدمات للمرأة في األحياء السكنية الجديدة [السكن الكريم]

التي يقوم بها  المختلفةوذلك من خالل األنشـــــطة حي األســـــمرات تســـــتمر جهود المجلس في تطوير الخصـــــائص الســـــكانية ألهالي 

واجتماعيا وسـياسـيا وحمايتها من كافة أشـكال العنف، وفيما يلي نسـتعرض في  قتصـادياا المجلس ضـمن خطة عمله للنهوض بالمرأة

البيان الرقمي لحصــــاد المجلس طبقا لمحاور اســــتراتيجية بيان تجميعي ما تم من أنشــــطة وحجم االســــتفادة منها طبقا لما ُذكر ســــابقا [

 ]. 2030تمكين المرأة 

 

 

  

وقیع بروتوكول تعاون مع مؤسسة فودافون مصر لتنمیة المجتمع ومؤسسة ویل اسبرنج لتنفیذ برنامج تعلیمي من خالل المنصة ت 
الرقمیة "تعلیمي" یستھدف السیدات وأبنائھن بحي األسمرات یستھدف تأھیل السیدات حول كیفیة التعامل مع ذویھم في استیعاب 

 .اكتشاف مواھب أطفالھم وتنمیتھا والتعرف على صعوبات التعلمالمواد التعلیمیة، فضال عن كیفیة 
شر الوعي وتعزیز نالتي أطلقھا المعھد القومي للحوكمة للتنمیة المستدامة ومؤسسة ویل سبرینج ل لصغیرةاالشتراك بمبادرة العقول ا 

سنة، وتشمل  18سنوات حتى  6مریة من سن السلوك المستدام لمكافحة التغیر المناخي لدى األطفال والطالب في المدارس للفئة الع
، وتم تنفیذ المرحلة األولى للمبادرة لتالمیذ مدرسة تحیا مصر بحي األطفال والطالب بالمراحل االبتدائیة واإلعدادیة والثانویة

 .األسمرات

 

 

فن صناعة : تدریب حرفي 
120, عرائس االمیوجورمي  اتاحة فرصة عمل لخریجات 

دورات فن صناعة 
30, االمیوجورمي 

, مبادرة العقول الخضراء 
1,800

ع تثقیف صحي بالتعاون م
250, مكتب كویكا مصر

,  دورات تثقیف مالي للسیدات
75

تدریب األباء والمدرسین على 
, كیفیة استخدام منصة تعلیمي 

200

2022ة من أنشطة المجلس في حي ألسمرات للعام /مستفید
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  2022حصاد المجلس القومي للمرأة 

 

 تمثيل المجلس في المحافل العربية واألفريقية والدولية 

   

15, عربي

3, منظمة تنمیة المرأة

16, أقلیمي/دولي

11, افریقي

محفل عربي وأفریقي ودولي ) 45(
وفعالیات منظمة تنمیة المرأة شارك فیھا المجلس 

2022خالل العام 

عربي منظمة تنمیة المرأة أقلیمي/دولي افریقي
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  2022حصاد المجلس القومي للمرأة 

  

  وعقدھابھا المجلس  شاركمن أھم الفعالیات التي 
 / ومنظمة تنمیة المرأة على المستوى الوطني

 2022خالل العام 
 على المستوى الوطني: 

لمناقشة القضایا ذات الصلة / ھیئة مستشاري مجلس الوزراء لمناقشة تعدیل قرار وخ مجلس النواب ومجلس الشی :المشاركة في اجتماعات •
العلیا للجنة حقوق االنس���ان الس���تعراض ما تم من جھود خالل العام األول من االس���تراتیجیة الوطنیة لحقوق المجلس القومي للس���كان / اللجنة 

 االنسان.
 منھا: الفاعلیاتعقد العدید من  •

" المرأة المص��ریة  تفالیة. واحقرینتھ.س��ید رئیس الجمھوریة والس��یدة لوبحض��ور االمرأة المص��ریة تحت رعایة تكریم حتفالیة ا −
 السیسي." تحت رعایة السیدة انتصار النجاحأیقونة 

ندوة "األدلة العالمیة حول الخدمات المالیة الرقمیة ومجموعات االدخار وتأثیرھا في تمكین المرأة" نظمتھا وزارة التخطیط  −
 .والتنمیة االقتصادیة

  منھا: تالمشاركة بالحضور في العدید من الفاعلیا •

ندوة " نحو بناء مجتمعات مس�تدامة وش�املة للمرأة " / ورش�ة العمل حول تقریر " » / قمة مص�ر لألفض�ل«"الدورة الس�ابعة لـ�������� 
المرأة وأنش������طة.. األعمال والقانون " الص������ادر عن مجموعة البنك الدولي / احتفالیة عید األم التي نظمھا المركز الثقافي القبطي 

رقسیة وبحضور قداسة البابا تواضروس الثانى / مؤتمر "صحة المرأة بعد سن األربعین/ اجتماع مع األرثوذكسي بالكاتدرائیة الم
الجتماع الثاني اممثلي المنظمات والجمعیات األھلیة والمبادرات المعنیة بالمرأة لبحث موض������وعات المرأة في مختلف المجاالت / 

المس��تدامة في مص��ر" / احتفالیة تدش��ین مجلة الحوكمة والتنمیة المس��تدامة للجنة الفنیة لمش��روع "اس��تراتیجیة تمویل أھداف التنمیة 
التي أطلقھا معھد الحوكمة والتنمیة المستدامة التابع لوزارة التخطیط والتنمیة االقتصادي/ النسخة الثانیة لمنتدى اسمع واتكلم الذي 

شریف لتصحیح األفكار والمفاھیم المغلوطة وتحصین شباب ضد األفكار الھدامة ندوة" المرأة المصریة  نظمة مرصد االزھر ال ال
ستفادة من نصر أكتوبر ستراتیجیة مصر  73والدروس الم شین المرصد االحصائي  /2030في بناء الجمھوریة الجدیدة وا حفل تد

"التش���ریعات  الذي أطلقھ الجھاز المركزي للتعبئة العامة واالحص���اء/ ورش���ة عمل نظمھا المجلس القومي لحقوق االنس���ان بعنوان
االجتماعي نظمھا مركز القاھرة الدولي  للنوعالالزمة لمواجھة التغیرات المناخیة" / دورة تدریبیة حول عملیات السالم المستجیبة 

لتسویة النزاعات وحفظ السالم / ورشة عمل "دور المرأة في العلوم في مواجھة األثار السلبیة لتغیر المناخ" نظمھا المركز القومي 
وث / الحوار رفیع المس�����توى حول "حقوق الملكیة الفكریة" الذي عقد بجامعة القاھرة في إطار فعالیات االس�����تقبال الرس�����مي للبح

/  فعالیات توقیع كتاب "البابا توا ض�������روس الثاني.. س�������نوات من المحبة �  WIPOلمدیر عام المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة 
ظاھرة ختان االناث عقدتھا الجمعیة المص���ریة لتنظیم االس���رة بعنوان" أض���رار ختان االناث والوطن" / ورش���ة عمل إقلیمیة حول 

وض��رورة تعزیز جھود الدول المعنیة إلنھاء ھذه الممارس��ات وتجریمھا" / الحفل الختامي لنس��خة برنامج لولایر یونس��كو بعنوان " 
ة للتدریب (عبر تقنیة الفیدیوكونفرانس) مع متدربات الدفعة األولى المرأة من أجل العلم" / االجتماع الذي نظمتھ األكادیمیة الوطنی

من برنامج المص���ریات بالخارج/ حفل إطالق مؤس���س���ة جمعیة أعمال الص���ینیین بھدف مد جس���ور التعاون االقتص���ادي والتجاري 
 والثقافي بین مصر والصین.

 

 اإلسالمي منظمة التعاون  فيمنظمة تنمیة المرأة للدول االعضاء 
الدورة االفتراضیة االستثنائیة الثالثة للمجلس الوزاري لمنظمة تنمیة المرأة إلعالن تعیین المدیرة التنفیذیة للمنظمة (فبرایر  •

2022( 
دور السیاسات الموجھة نحو األسرة في تمكین النساء والفتیات داخل األسرة" “الندوة االفتراضیة رفیعة المستوى حول  •

 .)2022یو لمنظمة تنمیة المرأة (ما
 ).2022االجتماع العادي الثاني للمكتب التنفیذي لمنظمة تنمیة المرأة (دیسمبر  •
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  وعقدھابھا المجلس  من أھم الفعالیات التي شارك
 العربي على المستوى 

 2022خالل العام 
 على المستوى العربي:

المرأة العربیة لدراسة تعدیل اتفاقیة إنشاء المنظمة (فبرایر  االجتماع االفتراضي غیر العادي الخامس عشر للمجلس التنفیذي لمنظمة .1
2022(. 

ورشة عمل افتراضیة بشأن إعداد "مشروع قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف ضد المرأة" نظمھا البرلمان العربي بالتعاون مع  .2
 .)2022منظمة المرأة العربیة (فبرایر 

جمیع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة "  للقضاء علىلعربیة حول "صیاغة اإلعالن العربي اجتماع لجنة حقوق االنسان بجامعة الدول ا .3
 .)2022(فبرایر 

 نظمتھا وزارة التخطیط والتنمیة االقتصادیة، ورشة العمل اإلقلیمیة السادسة حول االستعراضات الوطنیة الطوعیة في المنطقة العربیة .4
 ).2022بمصر (فبرایر 

 .)2022تدى البرلمانیین العرب للسكان (مارس الجلسة االفتتاحیة لمن .5
 .)2022دولة عربیة وأسیویة وأفریقیة (مارس  31استقبال رئیس منتدى البرلمانیین العرب للسكان والتنمیة برفقة وفد برلماني من  .6
لمرأة العالمي (مارس التي عقدت بدبي باألمارات العربیة المتحدة مناسبة یوم ا فوربس والتي تنظمھا  50/30افتتاح قمة فوربس  .7

2022(. 
تحت عنوان "من أجل االزدھار المشترك"  2025فعالیات إطالق االستراتیجیة القطریة المشتركة بین مصر والوكالة الفرنسیة للتنمیة  .8

 .)2022(مایو 
مقترحات الدول األعضاء  اجتماع اللجنة الخماسیة بمنظمة المرأة العربیة ممثلة في مصر، العراق، الجزائر، الیمن والمغرب لمناقشة .9

 .)2022بشأن تعدیل اتفاقیة إنشاء المنظمة (یونیو 
الجلسة االفتتاحیة الخاصة بمناقشة النسخة العربیة من البروتوكول الخاص بالرعایة الصحیة للنساء والفتیات المعرضات للعنف القائم  .10

 .)2022على النوع االجتماعي (یولیو 
الذي نظمتھ منظمة المرأة العربیة بعنوان "تعزیز دور المرأة في الشأن العام" للتدریب على مھارات البرنامج التدریبي االفتراضي  .11

 .)2022القیادة ومكافحة الفساد والموازنات المستجیبة للنوع االجتماعي وسیاسات الشراء العام (سبتمبر 
العمل بالمنظمة واالعمال المطلوب تحقیقھا خالل الفترة  اجتماع مع مدیرة منظمة تنمیة المرأة لدول التعاون اإلسالمي لمناقشة سیر .12

 .)2022القادمة (أغسطس 
والذي استضافتھ مصر بمشاركة قادة الرأي والممثلین  CEO WOMEN النسخة األولى من مؤتمر المدیرات التنفیذیات العربیات .13

 وأفریقیا.الحكومیین والقیادات النسائیة على مستوى المنطقة العربیة 
اإلقلیمیة حول" التحوالت في األدوار االجتماعیة إزاء االمومة ورعایة األطفال" والتي عقدتھا منظمة المرأة العربیة (أكتوبر  الندوة .14

2022(. 
 ).2022اجتماع المجلس التنفیذي العشرون لمنظمة المرأة العربیة (دیسمبر  .15
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  2022حصاد المجلس القومي للمرأة 

  

  وعقدھابھا المجلس  من أھم الفعالیات التي شارك
 األفریقي على المستوى 
 2022خالل العام 

 المستوى األفریقي 

 االجتماع االفتراضي لوزراء االتحاد األفریقي للدورة العادیة السادسة للجنة االتحاد األفریقي الفنیة المتخصصة للمساواة بین الجنسین .1
  .)2022وتمكین المرأة (فبرایر 

 .)2022للخروج بموقف أفریقي موحد لعرضھ أمام فعالیات اللجنة (فبرایر  66االجتماع التحضیري األفریقي للجنة وضع المرأة  .2

ة اجتماع وزراء االتحاد األفریقي للدورة العادیة السادسة للجنة االتحاد األفریقي الفنیة المتخصصة للمساواة بین الجنسین وتمكین المرأ .3
 .)2022(مارس 

 .)2022مة السیدات االفریقیات األول للتنمیة "االوفالند" (یونیو للجمعیة العامة لمنظ 26لـ الدورة الغیر العادیة ا .4

ورشة عمل حول المرأة واالقتصاد األزرق نظمھا االتحاد االفریقي لعرض اإلطار العام الخاص بالمرأة األفریقیة في قطاع الصید (یونیو  .5
2022(. 

الذي نظمتھ جامعة الدول العربیة بعنوان "أثر االزمات على التمتع المؤتمر اإلقلیمي الرابع رفیع المستوي لحمایة وتعزیز حقوق االنسان  .6
 .)2022كنموذج" (یولیو  19بحقوق االنسان: جائحة كوفید 

واالحتفال بیوم المرأة االفریقیة (یولیو  Pan African Women Organization رى الستین إلنشاء منظمة المرأة األفریقیةكالذاحتفالیة ب .7
2022(. 

الثامنة من منتدى المرأة األفریقیة لالبتكار وریادة األعمال والقاء كلمة في جلسة رفیعة المستوى بعنوان "المساواة بین الجنسین النسخة  .8
 .)2022" (سبتمبر ۲۰٦۳كمحفز للتقدم نحو تحقیق أھداف التنمیة المستدامة وأجندة افریقیا 

الوزاري المعنیة بالمساواة بین الجنسین وتمكین المرأة على المستوى  اإلفریقياد االجتماع الوزاري للجنة الفنیة المتخصصة السابعة لالتح .9
 ).2022(دیسمبر 

 ).2022(دیسمبر  بنیویورك ٦۷دورتھا ال فيالموحد بھدف عرضھ على لجنة وضع المرأة  األفریقيلتحدید الموقف  تحضیرياجتماع  .10

بالتعاون مع الوكالة المصریة للشراكة من أجل التنمیة استھدفت مجموعة من  إقامة دورة تدریبیة "المرأة األفریقیة وریادة األعمال" .11
دولة أفریقیة (السودان / جنوب السودان/ سیرالیون/ النیجر/ الكامیرون/ بنین/ زیمبابوي/ بوروندي/ فینا  15اإلفریقیات الریفیات من 

 جامبیا).كوناكري/ كونغو برازافیل/ بوركینا فاسو/ السنغال/ موزمبیق/ تشاد/ 

 



 

30 
 

 

  2022حصاد المجلس القومي للمرأة 
 

  وعقدھابھا المجلس  من أھم الفعالیات التي شارك
 الدولي واالقلیمي على المستوى 

 2022خالل العام 
 االقلیمیة / ةالدولیتمثیل المرأة في المحافل 

 .)2022ندوة "االستثمار للقضاء على ختان اإلناث" نظمتھا منظمة الصحة العالمي (فبرایر  .1
األزمات" لعضوات الشبكة االقلیمیة لدعم المساواة وتكافؤ الفرص بین الجنسین في قطاع الوظیفة العمومیة  اللقاء االول "التصرف في .2

 .)2022والوصول الى مناصب القیادة ومواقع صنع القرار (فبرایر 
لتقریر الوطني الطوعي ورشة عمل لجنة اإلحصاءات باللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي أسیا (اإلسكوا) لمناقشة إجراءات إعداد ا .3

للتنمیة المستدامة وكیفیة احتساب المؤشرات والفجوات التي یمكن العمل علیھا من اجل زیادة ترتیب الدول في القیاسات العالمیة الخاصة 
 .)2022بالنوع االجتماعي وغیرھا من القیاسات (فبرایر 

(ابریل  فیختان االناث بین صندوق االمم المتحدة للسكان ویونیس ألنھاءنة التوجیھیة للمانحین للبرنامج المشترك لجللاالجتماع السنوي  .4
2022 .( 

تحقیق المساواة بین الجنسین وتمكین جمیع النساء والفتیات في سیاق سیاسات بعنوان "المتحدة باألمم للجنة وضع المرأة  66الدورة  .5
 ".وبرامج التغییرات المناخیة والحد من مخاطر الكوارث

لمناقشة "التعجیل بتحقیق المساواة بین الجنسین وتمكین جمیع  نظمتھ بعثة مصر لدى االمم المتحدةالذي رفیع المستوى  راضياالفت ثالحد .6
 ).2022یونیو (ذلك"  المناخ واستعراض رؤیة مصر نحو تحقیق ضوء تغیرالنساء والفتیات في 

 ).2022(یونیو األطفال عقده التحالف الدولي " نحن نحمي" لحمایة أونالین  تدریب .7
 )2022راسم افتتاح المحاكمة الصوریة األفریقیة لحقوق اإلنسان بالجامعة البریطانیة في مصر (یولیو م .8
ن في الجولة الدراسیة بألمانیا التي نظمھا البنك األوروبي لإلنشاء والتعمیر حول برنامج دعم الطاقة المتجددة وتعزیز المساواة بین الجنسی .9

 ).2022مصر" (یولیو 
نظمة التعاون االقتصادي والتنمیة لمنطقة الشرق األوسط وشمال منظمتھ " والذي مراعاة المنظور الجنساني والحوكمة والقیادةاجتماع " .10

 ).2022(سبتمبر  شمال افریقیاوبرنامج الحوكمة في منطقة الشرق األوسط  علىافریقیا بالتعاون مع مركز التدریب 
ھدف ب قلیمیة للمساواة وتكافؤ الفرص بین الجنسین في القطاع العام ودعم وصول المرأة للمواقع القیادیة"االجتماع االفتراضي "للشبكة اإل .11

 )2022(سبتمبر بناء قدرات النساء للوصول لمناصب قیادیة 
(مایو  EFIوسطیة لمبادرة النسویة االورومتاوالذي نظمتھا  2021لعام مؤتمر إطالق" المؤشر اإلقلیمي حول العنف ضد النساء والفتیات  .12

2022.( 
للبنوك التنمیة متعددة األطراف "إعادة البناء بشكل أفضل: النھوض بالمساواة بین  2022فعالیات القمة العالمیة للنوع االجتماعي لعام  .13

 ).2022الجنسین من أجل مستقبل أكثر صموًدا" والتي نظمھا بنك االستثمار األوروبي والبنك اإلسالمي للتنمیة (مایو 
 تمكین المرأة: نحو تسریع العمل المناخي " ضمن فعالیات النسخة الثانیة من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمویل اإلنمائي“جلسة  .14

 ).2022(سبتمبر 
 ).2022المجتمع (أكتوبر نظمھ (االتحاد من أجل المتوسط) حول تعزیز دور المرأة في  الذيالمؤتمر الوزاري الخامس  .15
 ).2022(نوفمبر  COP27مؤتمر قمة المناخ  .16

 التعاون الدولي الثنائي
المصریة في شتى والفتاة المرأة تمكین للتعرف على جھود الدولة والمجلس ل ةیستقبل المجلس العدید من الوفود وممثلي السفارات والمنظمات الدولی

 وفود:الاستقبال التالي من  2022المجاالت، فضال عن بحث سبل التعاون المشترك بین الجانبین. ومن أھم لقاءات العام 
عام رئیس منتدى البرلمانین العرب/ وفد الكونجرس األمریكي/ عضو البرلمان األوروبي/ ممثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي/ وكیل األمین ال −

األمین العام للمنظمة الدولیة ألصحاب  لألمم المتحدة /األمینة التنفیذیة للجنة االقتصادیة ألفریقیا/ رئیس بعثة منظمة الھجرة الدولیة في مصر/
في منطقة  األعمال/ مبعوث االتحاد األوروبي لحقوق االنسان / سفیرة حقوق االنسان بوزارة الخارجیة الھولندیة/ المدیر اإلقلیمي للتنمیة البشریة

 الشرق األوسط وشمال أفریقیا بالبنك الدولي.
 یا/ ألمانیا.استقبال سفراء دول بریطانیا/ فرنسا/ بیالروس −
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 دعم االطار المؤسسي في إدماج احتياجات المرأة لتمكينها وحمايتها

 القطاع الحكومي والقطاع العام 

شـــــــراكة مع وزارة التخطيط والتنمية االقتصـــــــادية في إعداد دليل محاور ومعايير جائزة التميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة  •

ممثلي الوزارات والجامعات ودواوين عموم المحافظات وتدريب  مشــــروع الحوكمة االقتصــــادية.واألشــــخاص ذوي اإلعاقة في إطار 

 الجائزة.على كيفية إعداد الملفات الخاصة بكل جهة ومراعاة المؤشرات الالزمة للحصول على 

 مل.شراكة مع وزارة القوى العاملة في إعداد الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال الع •

لمتابعة جهود الوزارات في تنفيذ محاور االســــــتراتيجية  وحدات تكافؤ الفرص بالوزاراترؤســــــاء لمواصــــــلة إقامة االجتماعات الدورية  •

 التعرف على المعوقات واقتراح حلول لتعزيز عمل الوحدات.لوقوف على التقدم المحرز ول 2030الوطنية لتمكين المرأة المصرية 

مســئولي التخطيط  من 230اســتفاد منه "الموازنات المســتجيبة للنوع االجتماعي" تدريبي شــراكة مع وزارة المالية في إقامة برنامج  •

لتعزيز المتخصـــصـــة،  ةوادارت الموازنة بالمؤســـســـات الحكومية ومؤســـســـات المجتمع المدني والمجالس القومي موالتقييوالمتابعة 

 الموازنة العامة للدولة من منظور أدوار الرجال والنساء والفئات األولى بالرعاية.كيفية قراءة المهارات حول 

 القطاع الخاص 

حصــل بنك اإلســكندرية  2022وخالل العام  الختم المصـري للمسـاواة بين الجنسـين يواصــل المجلس العمل لحصــول الشــركات على •

شـــــركة  اإلســـــكندرية،، بنك CIBالبنك التجاري الدولي  مؤســـــســـــات هم 3على الختم ليصـــــل بذلك عدد من حصـــــلوا على الختم الى 

الداخلية لضــمان تطبيق المســاواة الكاملة للمرأة بهدف  اســتهايلســإجراءات التدقيق والمراجعة فودافون مصــر. وتقوم شــركة جهينة ب

 ســـويف،ودهلية ببني الســـويس لألســـمنت، راية، بالنت فورم يما تقدمت للحصـــول على الختم شـــركات .. ف الحصـــول على الختم

 "مشروع "تعزيز العمل النسائي في المجال الزراعي، فندق رينيسانس ، شركة راميدا للصناعات الدوائية والمستحضرات الشخصية

OWAP. 

يستهدف  والذيمشروع تعزيز فرص النساء في قطاع التصنيع الغذائي توقيع مذكرة تفاهم مع غرفة الصناعات الغذائية في إطار  •

المؤتمر االول . وقد تم عقد مصـــــــانع وعامالت القطاع الخاص في مجال التصـــــــنيع الغذائي بالمنيا وبني ســـــــويفالوصـــــــول إلى 

، التوظيفشــــركة من شــــركات القطاع الخاص بهدف تعريفهم بمفاهيم تطبيق العدالة النوعية في مجاالت  20للمشــــروع بمشــــاركة 

 لمصري للمساواة بين الجنسين وإجراءات الحصول عليه..الختم اخالل المؤتمر ، وُعرض الوظيفي الترقي

 العنف ضد المرأة للقضاء علىالمؤسسي  اإلطار 

 الجامعات المصرية / مستشفيات الجامعات الحكومية والخاصة 

تم  وحدة 31 الىاجمالي عدد الوحدات يصـــل لبالجامعات الحكومية والخاصـــة  ضـــد المرأة لمناهضـــة العنفوحدات  اســـتمرار إنشـــاء •

لمتابعة الجهود اجتماعات تنســــيقية دورية لممثلي ورؤســــاء الوحدات المجلس ويعقد على مســــتوى الجامعات المصــــرية. انشــــائها 

 .والوقوف على المعوقات

كآلية وممثلي الوحدات ات من أســـــــاتذة الجامع 82بمشـــــــاركة لوحدات الجامعات  الرابع الدوريالملتقى  عقدشـــــــهد العام الحالي  •

  .داخل الحرم الجامعي لتبادل الخبرات وتنسيق وتضافر الجهود من أجل توفير بيئة آمنةمستمرة 

 .وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية وإدارة إلنشاءدليل إجرائي  إعداد •

بالمســـــتشـــــفيات  منةبعيادات المرأة األ اللقاءات والتدريبات المســـــتمرة للفرق الطبية وأعضـــــاء هيئة التمريض العاملين مواصـــــلة  •

 الجامعية. 

 نظام ومسار اإلحالة الوطني لحماية المرأة من كافة أشكال العنف تعزيز 
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لدعم الســــيد محافظ الدقهلية  قام وفد من المجلس بزيارة . كما اقامة لقاءات تنســــيقية لتبادل الخبرات وممثلي القطاعات المختلفة •

ومناقشـــة اإلعدادات واإلجراءات الالزمة لحماية ودعم المرأة التي تتعرض ألي شـــكل من اشـــكال  اســـتعراضنظام اإلحالة الوطني و

  العنف األسري او المجتمعي.

 بالفعاليات المعنية. لتوزيعهافيما يواصل المجلس  اعداد وطباعة األدلة اإلجرائية ذات الصلة  •

 

 www.enow.gov.egجهود المجلس بالتعاون مع مرصد المرأة المصرية 

 مؤشر على المرصد. ٥٤إضافة وتحديث  •

 عن المرأة في المجاالت المختلفة. فإنفو جرا )5عدد (إعداد  •

تم تطوير مؤشـــر مركب لقياس قيم المصـــريين نحو المشـــاركة االقتصـــادية للمرأة، وتنفيذ مســـح على عينة ممثلة للجمهورية  •

 القادم. مارس في لحساب المؤشر تمهيدًا إلطالقهمصري ومصرية واستخدام البيانات  ٦٦٠٠حجمها 

 

 المرأة والسلم واألمن ملف
ومركز القاهرة عداد الخطة الوطنية للمرأة والســـــــلم واألمن بالتنســـــــيق والتعاون مع وزارة الخارجية المصـــــــرية العمل على ا •

 الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السالم

أبو ظبي ( ، نظمته عضوات الشبكة العربية لوسيطات السالمالمرأة والسالم واألمنحول  المؤتمر األمميالمشاركة في  •

 ).2022سبتمبر  -

المشــــــاركة في الفعالية التي نظمتها جماعة الممارســــــين المعنية بالوســــــاطة من أجل الســــــالم التابعة لالتحاد األوروبي  •

 ).2022أكتوبر  – ببروكسيل(

 للسياسات.الدولي  اجتماعا مرئيا لمنتدى هلنسكي •
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 اللجان الدائمة بالمجلس

عضــوًا من الشــخصــيات العامة وذوي الخبرة في شــئون المرأة، ويعقد اجتماعات دورية خالل العام لمناقشــة  ٢٨المجلس  يضــم •

 وإقرار الخطط المستقبلية واألولويات الملحة وفقًا لمتطلبات العمل. 

اجتماعات دورية شــــهرية لمناقشــــة وتبادل المقترحات واآلراء لتنفيذ أنشــــطة لتمكين المرأة بمختلف المجاالت وفقًا اللجان تعقد  •

في عدة اجتماع دوري واجتماعات تنســــيقية، وشــــاركت  84ما يقرب من عقدت اللجان  2022لتخصــــصــــات كل لجنة، وخالل العام 

ــــ  فاعليات   المناخ عاليات مؤتمروف، العنف ضد المرأة واحميها من الختانللقضاء علي يوم أنشطة  16منها ما ُنفذ خالل حملة الـ

COP27 ،للمشاركة في الحوار الوطني وأوراق عمل كما أعدت اللجان مقترحات. 

 أهم الفعاليات واألنشطة التي شاركت بها اللجان الدائمة للمجلس 

 2022خالل العام 

 /دليل تمكين وصول المرأة الى دائرة صنع واتخاذ القرارمصر وآليات المواجهة/  في السكانية: ابعاد القضية االتي من أدلةإصدار  •
 .دليل وصول المرأة إلى المناصب القيادية

  .ه)بصدد االنتهاء من مراجعته وتحرير( إدماج النوع االجتماعي في السياسات الثقافية دليل دااعد •

دور المرأة العلمية / المرأة والبيئة وتغير المناخ /  ندوة المرأة والتغيرات المناخيةالمشــاركة بجلســات وندوات في مؤتمر المناخ منها  •

 األكاديمية والتغيرات المناخية: كيف نبني جسور بين العلم ورسم السياسات. /في مواجهة اآلثار السلبية للتغيرات المناخية

ية للمرأة في العلوم والتكنولوجيا في تنظيم ورشــــــــة عمل حول دور المرأة العلمية في مواجهة اآلثار التعاون مع  • اللجنة الوطن

 السلبية للتغيرات المناخية وعقدت بمقر المركز القومي للبحوث.

وريادة األعمال؛ ومحاضــرة أخرى برامج الدولة لدعم االبتكار ب، التعريف بوحدات المرأة والتعامل مع الحاالتللتعريف  محاضــراتإلقاء  •

 عن الطب الشرعي لكشف جريمة ختان االناث.

 .وضع الطبيبات في البحث العلمي لعرض منظمة المرأة العربيةالتي نظمتها  المائدة المستديرةالمشاركة في  •

 القاهرة. الدولة لدعم االبتكار وريادة األعمال بكلية الدراسات األفريقية جامعة  برامجإلقاء محاضرة حول  •

 إلقاء محاضرة عن الطب الشرعي لكشف جريمة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث بوزارة العدل. •

 المرأة.للحديث عن مكتسبات   ومساندةعدالة  العالمي بمؤسسةالمرأة  يوم ؤتمرالمشاركة في م •

 2030الجمهورية الجديدة واستراتيجية مصر في بناء  73ندوة" المرأة المصرية والدروس المستفادة من نصر أكتوبرإقامة  •

 .والوصولالمسافرات داخل صاالت السفر بتوزيع الهدايا التذكارية على احتفال مطار القاهرة الدولي باليوم العالمي  •

فعاليات نظمتها بعض الجهات المعنية احتفاال باليوم العالمي للمرأة: احتفالية مستشفى الشرطة وتوقيع الكشف  يالمشاركة ف •

 على السيدات المدنيات / ندوة نادي الروتاري بحي األسمرات "علشان انتي الخير والبركة".بالمجان الطبي 

مســـتشـــفى الشـــرطة، وتضـــمن المؤتمر إطالق مبادرة االهتمام المشـــاركة في مؤتمر "صـــحة المرأة بعد ســـن األربعين" نظمته  •

 بصحة المرأة بعد سن األربعين.

 نوفمبر من كل عام) وتوعية األمهات بأهمية التغذية السليمة. 11المشاركة في احتفاليات اليوم العالمي لمرض الداء السكري ( •

 باألســـبوع العالميتزامنا مع االحتفال محافظات  9في لمرضـــعة"طالق حملة بعنوان "أثر التغيرات المناخية على المرأة الحامل واإ •

 (أغسطس من كل عام). لرضاعة الطبيعيةل

اســــتهدفت الطالبات لتنمية مهاراتهن في مجال القيادة والحوكمة، التواصــــل في تنفيذ ورش عمل الجامعات المصــــرية تعاون مع  •

العاطفي، كيفية كتابة اقتراحات علمية والتدريب على مهارات المنافســـــــة، الفعال، العرض التقديمي، مهارات اســـــــتخدام الذكاء 

 .كيفية التعامل مع االيذاء البدني والتحرش في األماكن العامة والخاصة
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بعدة لقاءات حول البحث العلمي ودعم مفهوم الدولة الجديدة، وأهمية البحث العلمي في حياتنا  بإلقاء محاضـــــــرات المشـــــــاركة •

مركز أبو قرقاص نزلة حرز ب، ومركز شــباب الســواح، واســتهدف شــباب الجنســين بمركز شــباب منشــية ناصــر بوادي حوفالمعاصــرة؛ 

تم فيه تسليط الضوء على نماذج من السيدات الرائدات في بمحافظة المنيا. فيما تمت المشاركة بمركز أبو قرقاص في لقاء أخر 

 العلوم وكيفية االقتداء يهن.

أيام بعنوان "قائد  7محاضـــرات اســـتهدفت شـــباب الجنســـين من حي األســـمرات خالل برنامج تدريبي ُعقد لمدة المشـــاركة بإلقاء  •

صـــحي" وتناول التدريب موضـــوعات ذات صـــلة بمفهوم القيادة وأهميتها وكيفية تشـــجيع المرؤوســـين واتباع خطوات عملية في 

 التفكير والتنفيذ في الحياة.

ي اخر اســتهدف شــباب الجنســين من منشــية ناصــر حول المواطنة وكيفية أن تكون قائد وطني كما تمت المشــاركة في لقاء تدريب •

 يغرس قيم الحب والتسامح والسالم بين الناس.

حاالت للكشــف المبكر عن األورام واحالة الشــاملة  ةالتعاون مع المعهد القومي لألورام والجامعة البريطانية في تنفيذ قوافل طبي •

معهد األورام، وعالج أسنان، تقديم اإلسعافات األولية وأدوية ضغط وسكر وغيره. إضافة الي تقديم التوعية لى بها اشكوك الم

 الصحية.

 2022من األنشــطة للقضــاء على العنف ضــد المرأة  يوم 16وفقا الختصــاص عمل كل لجنة، تمت المشــاركة في فعاليات حملة ال 

 :ل وأنواع العنف الممارس ضد الفتيات والنساء وكيفية مواجهته، ومن تلك الندواتبتنفيذ ندوات لمناقشة وتبادل الرؤي حول أشكا

 ضد المرأةالعنف  والقضاء على يندوة االبتزاز اإللكترون -

اســتهدفت الطالبات والطلبة من ذوي اإلعاقة بجامعة عين  العنف ضــد المرأة ذات اإلعاقة القضــاء علىلقاء تعريفي حول كيفية  -

 شمس.

 .أخرى، لرفع الوعي بقضايا العنف ضد المرأة وأهمية تمكينها إعالمياندوة للعنف أشكال  -

 ندوة أشكال ونماذج العنف التي تواجه المرأة في المحافظات وآليات المواجهة. -

 العنف ضد المرأة. ء علىالقضاندوة المشاركة السياسية وأساليب  -

خالل أيام  الســـيدات المدنيات بالمجان علىي الكشـــف الطبلتوقيع المجمع الطبي بالقاهرة الجديدة التنســـيق مع مســـتشـــفى  -

 الحملة.

 ندوة حول أهمية الدعم النفسي للمريضات استهدفت األطباء والممرضات واألمهات. -

 العنف ضد المرأة الريفية في ظل الظروف االقتصادية" والقضاء علىندوة حول "التمكين  -

 التحرش واإليذاء البدني في األماكن العامة والخاصة.لقاءات طالبات وطلبة الجامعات المصرية حول كيفية التعامل مع  -

ناقشــت األمن الســيبراني  كيفية تناول قضــايا العنف ضــد المرأة في االعالم: ندوة للعنف أشــكال أخرى لمناقشــة ندوة )2عدد ( -

اإلعالمي في كافة وسائل ندوة الحقوق اإلعالمية للمرأة هدفت الى تفعيل الكود  عند استخدام منصات التواصل االجتماعي /

 االعالم.

للعام الثالث على التوالي وفي إطار "مبادرة الزم نغير الصـــــورة" أقيمت ندوة لمناقشـــــة دور الشـــــباب في التصـــــدي لقضـــــايا  -

 العنف، وتم إطالق مسابقة الختيار أفضل أبحاث ومشاريع التخرج لطالبات وطلبة كليات االعالم.

 ".مكين المرأة ضد الحرمان والتمييز والعنفعمل حول "دور التعليم في تورشة  -

. كما تم تنفيذ معرض فني ضـــــم مجموعة من اللوحات ندوة تحت عنوان (صـــــيحة) بالتعاون مع نقابة الفنانين التشـــــكيلينإقامة  -

 الفنية والمجسمات تعكس مظاهر العنف ضد المرأة.

  .“والفرص العنف ضد المرأة العلمية .... التحديات  القضاء علىندوة بعنوان "  -
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 "منتدى د. نبيل صمويل" األهليةتدى المنظمات نم

تخليدا الســم الراحل الدكتور نبيل صــمويل عضــو المجلس الســابق ومؤســس منتدى المنظمات األهلية بالمجلس تم إطالق اســمه  •

 على المنتدى.

الخبرات والعمل المشــــترك لتحديد واصــــل اجتماعاته لبحث وتبادل يو ..جمعية ومؤســــســــة أهلية 80في عضــــويته المنتدى  يضــــم •

 كين المرأة وإعداد برامج بشأنها، ومن أهم الموضوعات التي تم مناقشتها:القضايا المتعلقة بتم

 االستراتيجية الوطنية للسكان وأثر الزيادة السكانية على عمالة األطفال والصحة العامة. −

 بها من تداعيات.أهمية تسليط الضوء على قضية االبتزاز االليكتروني وما يعق −

 الحماية من كافة أشكال العنف.الدور الهام للروابط العائلية واالجتماعية في  −

 إقامة منتدى بعنوان "التعاونيات كفرص تنظيم عمالة النساء غير المنتظمة". −

 القضايا.تأثير الفن في إحداث تنمية للمرأة والفئات الخاصة، وأهمية دمج الشباب في إدماج الفنون لمعالجة مختلف  −

 مكتب شكاوى المرأة

يمثل المكتب أحد أهم حلقات الوصل بين المجلس ونساء مصر ممن قد يتعرضن ألية ممارسات تمثل تمييزا او عنف ضدهن او تمثل 
او انتهاكا لحقوقهن التي يضــمنها لهن الدســتور والقانون او اخالل بمبدأ المســاواة وتكافؤ الفرص، ســواء حدث ذلك في النطاق العام 

خالل  ، ويتلقى ســـنويا العديد من الشـــكاوى يتم على أســـاســـها تقديم المشـــورات القانونية المالئمة منالعمل اوفي محيط االســـرة
كما يتم التواصــل مع الجهات  باإلضــافة إلى عمل إحاالت لشــبكة المحامين المتطوعين المتصــلة بالمكتب. بالمكتب،االســتقبال  محامي

 االختصاص واتخاذ إجراءات بشأنها. المعنية لبحث المشاكل ذات

 حقق المكتب التالي من إنجازات وفقا لإلحصاءات المبينة: 2022وخالل العام 

 

 جميع الشكاوى التي وردت للمكتب تم تقديم المشورة القانونية ألصحابهاـ  •

لصالح السيدات  حكم 773سيدة. بينما تم الحصول على  549بالمشورة، وتم التصالح والتنازل عن الدعاوى المرفوعة لعدد  ةاالجتماعيحوال األة ممن تقدمن بشكاوى دسي 4,880اكتفت  •

  . 2022فضل محامين مكتب الشكاوى خالل عام المتضررات ب

سيدة  353، والنجاح في حصول ات من الحقوق االجتماعية واالقتصاديةالتواصل مع المؤسسات المعنية للتعاون من أجل قيام اجراءات ضمان المعاش االجتماعي وايضا تمكين السيد •

 حالة تحت الفحص والدراسة. 611سيدة بتلقي المشورة، ويوجد  1,384ـ بينما اكتفت على معاش تكافل وكرامة

حالة تنازلت عن شكواها وتم التصالح،  37على حكم جنائي لصالحهن،  حالة حصلت 65بالمشورة القانونية،  يناكتف ن% منه65 حالة بنسبة 3,588ورد للمكتب يخص جرائم العنف وفيما  •

 والباقي تحت المداولة والفحص من الجهات المعنية.

 

أحوال شخصیة سد احتیاجات شكاوى تنفیذ احكام
صدر فیھا حكم

شكاوى متضررات 
بمجال العمل 

أحوال مدنیة 
وأوراق ثبوتیة

عدد الشكاوى الواردة  13,414 2,870 1,549 967 411
حل / نجاح في الحصول على حكم  773 353 57 36 249

 -
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حلول من الجھات المختصة / بیان مقارن بحجم الشكاوى الواردة والنجاح في الحصول على احكام 
)2022خالل العام (

عدد الشكاوى الواردة  حل / نجاح في الحصول على حكم 
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 وعلى المستوى اإلقليمي والدولي /  بالدولة اآلليات المختلفةالمجلس كشريك في 

عامة، ويســـاهم باقتراح الســـياســـات العامة المجلس القومي للمرأة مؤســـســـة وطنية هدفها مصـــلحة المرأة خاصـــة والمجتمع بصـــفة 

للمجتمع ومؤســســاته الدســتورية من خالل عدة أنشــطة منها المشــاركة الفعالة في المؤتمرات، المنتديات، الندوات، وأيضــا من خالل 

التفاقيات . كذلك هو شــريك في وضــع وإبداء الرأي في اإعداد الدراســات وأوراق العمل ورفعها إلى المؤســســات الدســتورية المعنية

 وبناء على ذلك فهو شريك في االتي:الدولية واإلقليمية، 

 القرار  بيان

الوطنية التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشــــروعات الخضــــراء الذكية  اللجنة

  في محافظات الجمهورية

 2022لعام  2738قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

  2021تم التشكيل أغسطس  اللجنة الوزارية للمشروع القومي لتنمية األسرة المصرية 

وضـــــــع الحــــد األدنى لألجور على بيختص ( المجلس القومي لألجور

 )المستوى القومي

بإعادة تشــــكيل المجلس  2020لســــنة  2659قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

المجلس القومي القومي لألجور واختصــــاصــــاته [ضــــم التشــــكيل رئيســــة 

 للمرأة].

لدراســــــة المقابل المادي والحد األدنى لمرتبات العمال اللجنة الوزارية 

بالمشــروعات القومية حيال توقفهم عن العمل بســبب االجراءات االحترازية 

 .المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا

  2020لسنة  1097قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

لة  ما نة الع نا لج ية لفيروس كورو يات االقتصــــــاد تداع المتضـــــررة من ال

 المستجد

 2020تم التشكيل عام 

(تختص بوضـــــع اســـــتراتيجية وطنية اللجنة العليا الدائمة لحقوق اإلنســــان 

 .لحقوق االنسان وخطط العمل لتنفيذها ومتابعتها)

  2018لسنة  2396قرار رئيس مجلس الوزراء 

الهجرة غير الشـــــرعية ومكافحة االتجار اللجنة الوطنية التنســـــيقية لمنع 

 بالبشر

 2017لسنة  192قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  

 حقوق االنسان إطالق اإلستراتيجية الوطنية لالمشاركة في  لحقوق االنسانالمجلس القومي 

الخطة الوطنية للمســــاواة بين الجنســــين في مجال المشــــاركة في وضــــع  وزارة القوى العاملة

 العمل.

عن  وممثلةفوز الدكتورة مايا مرســـــــي رئيســـــــة المجلس القومي للمرأة  CEDAWلجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة 

، عقب حصــولها 2026-2023اللجنة للفترة  بعضــويةجمهورية مصــر العربية 

 صوت باالنتخابات التي أجريت بمقر األمم المتحدة بنيويورك. 126على 

 

 

  

 .ى جانب رئاستھ للجنة الوطنیة للقضاء على ختان االناثلللجان المذكورة، إاشارك المجلس في كافة اجتماعات ی 
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 ]2030المحور التشريعي [محور تقاطعي مع المحاور األربع إلستراتيجية النهوض بالمرأة  

 2022صدرت لصالح المرأة خالل العام وقرارات قوانين 

بشـــأن تنمية واســـتخدام التكنولوجيا المالية في األنشـــطة المالية والذي يشـــجع على اتاحة مختلف  2022لســـنة  5قانون رقم  •

 الخدمات المالية لجميع الفئات وحماية حقوقهم

بشــأن اجراءات القيد في الســجل الخاص بمواد الوالية على المال وفقا ألحكام قانون  2022لســنة  1212قرار وزير العدل رقم  •

لسنة  10والخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل األحوال الشخصية والقانون رقم  2000لسنة  1رقم 

والخاص بإنشـــاء محاكم االســـرة وبموجب القرار تم انشـــاء ســـجل خاص في كل نيابة جزئية لقيد جميع الطلبات المتعلقة  2004

 بالوالية والوصاية وغيرها..

) بشأن تمثيل المرأة في مجالس إدارة اتحادات الشركات والجهات العاملة في 2022/48ة رقم (قرار الهيئة العامة للرقابة المالي •

٪ أو امرأتين في مجالس إدارات 25مجال التأمين وأنشـــــــطة التمويل غير المصـــــــرفي والذي ينص على تمثيل ما ال يقل عن 

 الشركات والكيانات المالية غير المصرفية.

بشأن حق ذوي الشأن أن يتقدموا مباشرة إلى نيابة األسرة المختصة بطلبات  2022لسنة  2رقم  الكتاب الدوري للنيابة العامة •

 منازعات حيازة مسكن الزوجية والحضانة دون اشتراط سبق اللجوء إلى جهة الشرطة.

من االناث مأســـــســـــة قرارات اعالنات التعيينات لمجلس الدولة والنيابة العامة لتضـــــم بشـــــكل دائم اإلعالن عن قبول طلبات  •

 .والذكور على حد سواء

 للجهات المختصة فيهاالتي تم إبداء المقترحات والرأي والقرارات القوانين 

رؤية المجلس القومي للمرأة حول مشــــــروع القانون المقدم من الحكومة بخصــــــوص إصــــــدار قانون العمل والتي تتضــــــمن  •

ئة  ئة عمل دائمة للمرأة وتوفير بي ية لتعزيز بي مل النص على مبدأ الحق في األجر مقترحات قانون ها تشـــــــ آمنة ومســــــــاندة ل

والمضــايقات  .المتســاوي عن العمل ذي القيمة المتســاوية، التأكيد على حظر جميع أشــكال التحرش الجنســي والعنف والتعدي

واالعتداءات واالســـــتغالل وإســـــاءة اســـــتخدام الســـــلطة في أماكن العمل أو بمناســـــبة العمل، حق االبوة واحكام أخرى تتعلق 

 .تم ارسال رؤية المجلس للجهات الرسمية المعنية دبحقوق المرأة العاملة وق

إصـــــدار قانون حقوق المســـــنين والتي  رؤية المجلس القومي للمرأة حول مشـــــروع القانون المقدم من الحكومة بخصـــــوص  •

 تتضمن مقترحات قانونية بشأن حقوق المسنات وتم ارسالها الى الجهات الرسمية المعنية.

والخاص  1985لســـنة  19تعليقات المجلس على مشـــروع القرار المقترح بشـــأن تعديل بعض احكام قرار رئيس الجمهورية رقم  •

ر الدراســـة المتعلقة بدور المجلس القومي للســـكان وتم ارســـالها الى وزارة بتنظيم المجلس القومي للســـكان وذلك في إطا

 [ويتم دراسته حاليا بهيئة مستشاري مجلس الوزراء]. العدل

بتنظيم بعض اوضــــــاع  2000لســــــنة  1حق الكد والســــــعاية " وذلك بتعديل بعض احكام القانون رقم “اعداد مشــــــروع قانون  •

الشــــــخصــــــية للنص على هذا المقترح وذلك في إطار مواصــــــلة اعداد المقترحات واجراءات التقاضــــــي في مســــــائل االحوال 

 التشريعية لصالح قوانين األحوال الشخصية وحقوق الزوجين وارسالها الى الجهات الرسمية المعنية.

" وارســــــالها الى الجهات الرســــــمية UPRتعليقات المجلس على تقرير منتصــــــف المدة آللية االســــــتعراض الدوري الشــــــامل"  •

 .المعنية



 

38 
 

 

  2022حصاد المجلس القومي للمرأة 

اعداد مقترح مشـــــــروع قانون " االيذاء البدني" وذلك من خالل تعديل بعض احكام قانون العقوبات ويأتي مقترح القانون  •

اســـتكماال لدور المجلس في تقديم  المقترحات التشـــريعية لمواجهة جرائم العنف وااليذاء ضـــد المرأة ودعما للجهود المبذولة 

مشـــروع بعض المواد العقابية المتعلقة بالعنف وااليذاء في قانون العقوبات وتشـــديد في القضـــاء على العنف ويتضـــمن ال

العقوبات في تلك الجرائم باســــتحداث ظروف مشــــددة وجرائم جديدة لتكفل الحماية المناســــبة للمجتمع وجميع افراد االســــرة 

 ومع التأكيد على دور التأهيل و قد تم ارساله الى الجهات الرسمية المعنية . 

 األطفال.اعداد تعليقات المجلس على مشروع قانون حظر زواج  •

، قامت اللجنة التشريعية بعقد عدة اجتماعات 2022مارس  23في إطار التكليفات الرئاسية الصادرة يوم المرأة المصرية بتاريخ  •

ومة والطفولة وبناء عليه اعدت مع كل من (وزارة العدل وزارة الداخلية وزارة التضـــــــامن والنيابة العامة والمجلس القومي لألم

 اللجنة التشريعية مشروعي قانوني مقترحين وتم ارسالهم الى رئيس مجلس الوزراء ويتضمن المشروعين:

مشــروع قانون بشــأن تعديل بعض احكام قانون العقوبات والخاصــة بمواد التعرض والتحرش والتنمر وذلك لمواجهة  )1

الستغالل وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل ووسائل النقل جميع اشكال التحرش والعنف والمضايقات وا

 والخاص.العام 

مشـــروع قانون بشـــأن تعديل بعض احكام قانون الطفل والمتضـــمن تغليظ عقوبة عدم تســـجيل المواليد ومنح االم  )2

شـــــــهر ومراجعة الكافلة إجازة رعاية لمدة أربعة أشـــــــهر مدفوعة االجر وذلك حال قيامها بكفالة طفل اقل من ســـــــتة أ

االجراءات والتدابير القانونية المتخذة حيال مرتكبي جرائم التحرش والعنف والتنمر وهتك العرض وإفســـــــاد االخالق 

 .خاصة األطفال مرتكبي هذه النوعية من الجرائم

  :قوانين جارى العمل على دراستها

 "استبدال العقوبات السالبة للحرية بالخدمة العامة دراسة مقترحات قانونية بشأن العقوبات البديلة للغارمين والغارمات •

اجراء مزيد من التعديالت التشـــــــريعية على قانون االجراءات الجنائية فيما يتعلق بعدم الكشـــــــف عن بيانات المجني عليها في  •

جرائم التحرش والعنف وهتك العرض وافســـاد االخالق وذلك فيما يخص ايضـــا الشـــهود والمبلغين وافراد عقوبة خاصـــة في 

 قة بمثل هذه الجرائم. حالة إفشاء سرية البيانات والمعلومات المتعل

دراسة األطر القانونية المنظمة لحق العمل في الخارج واإلجراءات الخاصة بوثائق السفر إللغاء أي تمييز بين الرجل والمرأة في  •

 .هذا الشأن

 .الشخصية الجديد األحوالمتابعة التعديالت التشريعية مع وزارة العدل ومجلس الوزراء بشأن قانون  •

 .األحوال الشخصية لقوانينالجانب االجرائي للمقترحات القانونية في  دراسة واالعداد •

 .ستمرار العمل على ملف المقترحات التشريعية الالزمة لحماية المرأة من كافة أشكال العنف والتمييزا •

 قانون التأمينات االجتماعية. •

 .دراسة تعزيز إجراءات منع الزواج القسري والمؤقت •

 .التمييزية في قانون العقوبات والقوانين األخرىتعديالت المواد  •

جارى العمل على دراســـة مشـــروعات القوانين المرســـلة من الجهات الرســـمية المعنية والمتعلقة بالحماية في نطاق االســـرة،  •

 .وغيرها وإسقاطهاالتعدي على الحوامل 
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 العنف ضد المرأة القضاء علىالقوى الناعمة في واستخدام مل على تغيير الصور النمطية للمرأة في وسائل االعالم الع

التواصـــل مع الجهات ذات الصـــلة لضـــبط المشـــهد اإلعالمي في كل ما للعام الســـابع على التوالي يواصـــل المرصـــد اإلعالمي  •

 يتعلق بالمرأة.

 للخروج، 2022رمضــان خالل صــورة المرأة في اإلنتاج اإلعالمي  أعمالها لرصــد لجنة رصــد األعمال المقدمة في رمضــان واصــلت •

على التوالي تم التعاون مع لجنة  الثالثوللعام  وتوصــيات ُترفع للمجلس األعلى لإلعالم وتشــيد بما هو إيجابي منها. بمؤشــرات

ويذكر في هذا الشـــأن انه تالحظ انخفاض المرأة ذات اإلعاقة لرصــــد كيفية تناول قضــــايا المرأة ذات اإلعاقة باألعمال التلفزيونية. 

الصــور الســلبية للمرأة في األعمال الدرامية واإلعالمية وخاصــة فيما يتعلق بصــورة المرأة ذات اإلعاقة. كما تم تشــكيل معدل 

 مجموعة عمل مصغرة لمتابعة مسلسل فاتن أمل حربي واعداد التعليقات بشأنها.

صين في االعالم اســتمرار عقد ن • ص شاركة المتخ أهمها ندوات ُعقدت تحت عنوان:  والســياســة ورجال الدين، مندوات توعوية بم

 للعنف أشكال أخرى / الحقوق اإلعالمية للمرأة.

وحماية الفتيات من العنف  ندوة لمناقشـــة قضـــية األمن الســـيبراني وكيفية التعامل مع منصـــات التواصـــل االجتماعياقامة  •

 مي في كافة وسائل االعالم.الكود اإلعالوتفعيل اإلعالمية للمرأة واالبتزاز االلكتروني، واألخرى حول الحقوق 

شـــــارك فيها طالبات وطالب كليات  "شــــباب بيغير الصــــورة"للعام الثالث على التوالي تم إطالق مســـــابقة بين الشـــــباب بعنوان  •

للشباب الباحثين عن أفضل موضوعات  مسابقة لإلنتاج العلميفضال عن  اإلعالم بمشاريع تخرجهم التي تناقش قضايا المرأة.

 لمية التي تتناول قضايا المرأة وتطرح حلول واقعية لمعالجة مشاكل المرأة.الرسائل الع
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ســــيكولوجية  /تأثير الماضــــي  /لصــــحة االنجابية ا /الشــــائعات وأنواع المخدرات ي/ التوافق االســــر /التنميط /  الخاطئةالفكار االلية ا
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 مطوية مشروع دعم تهيئة بيئة عمل آمنه للمرأة في قطاع السياحة .13

 يات والجامعاتمطوية وحدة المرأة االمنة بالمستشف .14

15. Fact Sheet Women's Empowerment in Egypt. 
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