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التقديم
وأنشـطته  جهـوده   ٢٠١٩ عـام  يف  للمـرأة  القومـى  املجلـس  يواصـل 

األصعـدة  عـى جميـع  املرصيـة  املـرأة  بأوضـاع  النهـوض  تسـتهدف  التـى 

.. ثقافيـاً "   – ترشيعيـاً   – اجتامعيـاً   – سياسـياً   – " إقتصاديـاً 

االسـرتاتيجية  وتنفيـذ  املجـاالت،  بجميـع  املـرأة  لتمكـن  أهدافـه  لتحقيـق 

الوطنيـة لتمكـن املـرأة املرصية ٢٠٣٠، وذلك من خالل فريـق عمل مؤمن 

بقضيـة املـرأة، يواصـل الليـل بالنهـار ليعمـل عـى تنفيـذ خطـط وبرامـج 

ورسـم سياسـات ومرشوعـات قوانـن لتمكـن املـرأة املرصيـة .. والوصـول 

التوعيـة وحمـالت  .. وذلـك عـر حمـالت  إليهـا بجميـع محافظـات مـرص 

طـرق األبـواب، ومتكينهـا اقتصاديًـا مـن خـالل تدريبهـا إلقامـة مرشوعـات ومسـاعدتها يف تسـويق منتجاتهـا.. وعقد 

وتعديـالت  مبقرتحـات  التقـدم  كذلـك   .. مـرص  ونسـاء  فتيـات  مـن  مختلفـة  لفئـات  عمـل  وورش  تدريبيـة  دورات 

ترشيعيـة .. وإطـالق أنشـطة إعالميـة وثقافيـة .. وتوقيـع بروتوكـوالت تعـاون .. ومتثيـل املـرأة املرصيـة ىف املحافـل 

املحليـة واإلقليميـة والدوليـة .. وإطـالق املبـادرات الوطنيـة .. وغريهـا مـن الجهـود الفاعلـة التـى تسـتهدف متكـن 

املـرأة املرصيـة وتفعيـل مشـاركتها ىف التنميـة الشـاملة.

ويتحقـق هـذا كلـه يف ظـل إرادة سياسـية واعيـة مسـتنرية، حافظـت عـى حقوق املـرأة املرصيـة ومكتسـباتها .. وعملت عى 

أن تحصـل عـى املزيـد مـن الحقـوق، ومازال رئيسـنا املدافـع األول عن املـرأة املرصية ومسـاندها .. يحلم لها باملزيـد واملزيد.

وإذ نوجـه التحيـة لـكل امـرأة مرصيـة تسـعى للنهـوض بوطنهـا، ولـكل املنارصيـن لقضية املـرأة من عضـوات وأعضاء 

مجلـس، وأمانـة عامـة، وفـروع بـكل املحافظـات، وعضـوات وأعضـاء بلجـان دامئـة، ورائـدات مـن القيـادة الشـعبية، 

مدىن. ومجتمـع 

ومـن خـالل هـذا التقريـر، نـرُشف أن نعـرض انجـازات املجلـس القومـى للمـرأة فيـام يخـص األربعـة محـاور التـى 

اإلقتصـادى،  التمكـن  والقيـادة،  السـياىس  "التمكـن  وهـى:  املرصيـة  املـرأة  لتمكـن  الوطنيـة  اإلسـرتاتيجية  تتضمنهـا 

والثقافيـة. الترشيعيـة  التدخـالت  جانـب  إىل  الحاميـة"  االجتامعـى،  التمكـن 

الدكتـورة / مايـا مـريس

رئيسة املجلس القومي للمرأة



الـمــجـلــس في أرقام
)الملخـص التنفيـذي(
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 ٩١8.٠6٠

مستفيد/ة

عام ٢٠١6

 ٢.٠8٩.١٩3

مستفيد/ة

عام ٢٠١7

 6.٠١١.٥٠٢

مستفيد/ة

عام ٢٠١8

 ١4.86٠.٢7١

مستفيد/ة

عام ٢٠١٩

حصاد أنشطة
المجلس القومي للمرأة 2019

ــي، و١٣  ● ــتوى اإلفريق ــى املس ــريب، ١٠ ع ــتوى الع ــى املس ــا: ٢٢ ع ــام ٢٠١٩، منه ــس ع ــا املجل ــارك فيه ــة ش ٤5 فعالي

ــدويل. ــتوى ال ــى املس ــة ع فعالي

٢٠٠ اجتــامع دوري واجتامعــات تنســيقية عقدتهــا لجــان املجلس الدامئة، وشــاركت فيام يقرب مــن )١5٠( فاعلية. ●

ــى  ● ــاور، اســتهدفت  ١٤,8٦٠,٢7١ مســتفيد/ة، ع ــف املح ــام ٢٠١٩ عــى مختل ــن األنشــطة ع ــد م ــس العدي ــذ املجل نف

ــايل: النحــو الت

/3,327,221أواًل: محور التمكين السياسي

ــالت الدســتورية ٢٠١٩ اســتهدفت  ● ــة االســتفتاء عــى التعدي ــات بأهمي ــك ملــرص بكــرة« لتثقيــف الناخب ــة »صوت ــذ حمل تنفي

ــرد.  ٣,٣٢٦,٩٤١ ف

●  .IBDL 7 مستفيدات من برنامج القيادة النسائية

● .ITCILO Turin 5 دورات تدريبية استهدفت 8 سيدات مبركز التدريب العاملي ملنظمة العمل الدولية

حصول ٢٤ طالب/ة عى املاجستري الفني للنوع االجتامعي بجامعة القاهرة للعام ٢٠١8-٢٠١٩. ●

عقد معسكر تدريبي استهدف تأهيل ٤٠ فتاة من ١٠ محافظات عى القيادة، لخلق كوادر نسائية فاعلة. ●

/61,620ثانيا:ً محور التمكين االقتصادي

١5٠ سيدة مستفيدة من تنفيذ برنامج اإلدخار واإلقراض الرقمي، من خالل استخدام املحفظة اإللكرتونية عى الهواتف املحمولة. ●

٢5٠ سيدة مستفيدة تنفيذ برنامج صاحبات املرشوعات الصغرية ميضن قدماً.    ●

تنفيذ 5 دورات تدريبية لرنامج الدليل األسايس لبدء املرشوعات، بالتعاون مع املعهد املرصيف وبنك اإلسكندرية، استهدف ١٩٠ سيدة.   ●

عقد ٩ دورات ملبادرة »أدها وأدود«، لتطوير الحرف اليدوية والرتاثية، استفاد منها ٢٤8 سيدة.  ●

تدريـب ١٤5 سـيدة )مرصيـة/ وافـدة( ضمن »مبادرة املشـغل« عـى فنيات الخياطة والطبـخ، من خالل املشـغل واملطبخ الذي  ●

تـم تجهيزه بفرع املجلـس بالجيزة. 

٢٩١ ندوة بفروع املجلس، لحث السيدات عى إقامة مرشوعات صغرية، استهدفت ٤١.٢8٠ سيدة.  ●

عقد ندوات للتوعية بالخدمات البنكية والشمول املايل بفروع املجلس، استهدفت ١8.8٩٠ سيدة.  ●

تقديم خدمات تسويقية وجلسات إرشاد، ومعارض مقدمة لصاحبات املرشوعات الصغرية، استهدفت ١٩٤ سيدة.  ●

تدريب 57 سيدة من قارة إفريقيا، ليصبحن كوادر نسائية إفريقية يف مجال التدريب إلقامة مرشوعات صغرية.  ●

تدريـب ١٩١ مـن عامـالت جني القطن مبحافظتي كفر الشـيخ ودمياط، ضمن مبادرة »القطـن املرصي من الزراعة إىل الحصاد«.  ●

منح ٢5 ماكينة خياطة لسيدات معيالت بالتعاون مع وزارة الداخلية. ●

إطالق »ختم املساواة بن الجنسن يف املؤسسات العامة« والتي تم منحها لجهاز تنمية املرشوعات.  ●

التعـاون مـع وزارة السـياحة يف إطـالق مـرشوع »سـد الفجوة النوعية يف مرص« بالتنسـيق مـع املنتدى االقتصـاد العاملي، بهدف  ●

زيادة مشـاركة املرأة يف سـوق العمل، وتشـجيع املزيد من النسـاء لتقلد املناصب القيادية االقتصادية، وسـد الفجوات يف األجور.

أعـد املجلـس -كأول جهـة مسـتقلة- موازنـة الرامـج واألداء ألنشـطته املنفـذة خـالل العـام املـايل ٢٠١٩-٢٠٢٠، وتنفيـذ دورات  ●

تدريبيـة بالتعـاون مـع وزارة املاليـة اسـتهدفت )١٤٠( متـدرب للتعريـف بكيفيـة إعـداد موازنـة مسـتجيبة للنـوع االجتامعي.

/7,705,551ثالثا:ً محور التمكين االجتماعي

عقد ٩ دورات تدريبية، استهدفت بناء قدرات ٤8٠ من الرائدات الريفيات.  ●

التعاون مع ١8٠ من الواعظات وراهبات الكنائس املرصية الثالث، ملساندة املجلس يف نرش رسائله التوعوية باملجتمعات املحلية.  ●

تنفيذ حملة »املرأة املرصية يف مائة عام« احتفاالً مبرور مائة عام عى كفاح املرأة املرصية، استهدفت ٢,٣٩٣,5٠٠ فرد.  ●

تنفيذ حملة »بلدي أمانة« بهدف مواجهة الشائعات املغرضة، استهدفت ٤,٤١8,٢٣٣ فرد.  ●

تنفيـذ حملـة »مـرص أرض املحبـة والسـالم«، اسـتهدفت ٢٠٠٠ فـرد عى مسـتوى ١7 قريـة مبحافظة املنيـا، لدعـم أوارص املحبة  ●

والسـالم بن أبنـاء املحافظة. 
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تنفيـذ املبـادرة الرئاسـية »مراكـب النجـاة« مبحافظـة الفيـوم، للتوعية مبخاطر الهجـرة غري الرشعيـة، تحت قيـادة وزارة الهجرة،  ●

اسـتهدفت١٦٤,5٠5 فرد.

استخراج ١٠٣,5٩٣ من األوراق الثبوتية وتوثيق عقود زواج وسواقط قيد.   ●

تنفيذ ٤7 قافلة طبية، و٣٤٩ ندوة توعوية يف مجال الصحة العامة واإلنجابية.  ●

١5.٠5٩ سيدة استفادت من خدمات الكشف املبكر والعالج والفحوصات، ضمن »مبادرة بهية« للكشف املبكر عن رسطان الثدي.  ●

االشرتاك يف املبادرة الرئاسية »الست املرصية – هي صحة مرص« استفاد منها ٣١5,٤٤7 سيدة.  ●

٣.٣٠٠ مسـتفيدة مـن تعزيـز الخدمـات للمـرأة يف األحياء السـكنية الجديدة )السـكن الالئق(، من خالل مجموعـة من الندوات  ●

واملعسـكرات بحي األسمرات. 

عقد ١٠٦5 نشاط استهدف توعية وتثقيف ١٩٠,٩58 من النساء باملجتمعات املحلية.  ●

تقديم مساعدات وخدمات لعدد ١١١,٩٢5 من السيدات غري القادرات يف املجتمعات املحلية.    ●

●  .She Leads « تأهيل 5٠ طالبة من طالبات التعليم الفني للقيادة املجتمعية، ضمن برنامج » هي تقود

تنفيـذ أنشـطة اسـتهدفت 8٢5 مـن ذوات اإلعاقـة، للتوعويـة بحقوقهـن، وحاميتهـن مـن العنـف، وكيفيـة التعامل مـع أبنائهن  ●

مـن ذوي اإلعاقـات املختلفة.

إبـرام بروتوكـول تعـاون مـع كل مـن محافظتي القليوبيـة وبني سـويف كمحافظات صديقة لـذوي اإلعاقة لتوفري سـبل اإلتاحة  ●

باملنشـآت الحكومية باملحافظة.

إعداد دراسة بحثية حول » العنف ضد املرأة ذات اإلعاقة« بالتعاون مع الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.  ●

5٠ مشارك من الشباب والفتيات ذوي اإلعاقة مباراثون ريايض للتوعية مبرض التوحد بعنوان »اميش واعمل فرق«  ●

ترجمة قانون األشخاص ذوي اإلعاقة للغة اإلنجليزية. ●

تنفيـذ مبـادرة » نحـو ترشيعـات عادلـة تضمـن حقوق لـذوي اإلعاقـات الذهنيـة والتوحد« بهـدف رصد اآلراء حول املشـكالت  ●

التـي تواجـه أوليـاء أمـور ذوي اإلعاقـات الذهنيـة والتوحـد، متهيـداً لصياغه تعديـالت ترشيعية تسـهم يف حلها. 

تنفيـذ جداريـة »يـاال نحميهـا« عر جمـع لوحات فنية لعدد ٤٠٠ طالبة/ة مـن املدارس اإلعدادية والثانويـة من )١٠( محافظات  ●

لتشـجيع طلبـة وطالبـات املدارس للتعبري من خالل الرسـم عـى كيفية مناهضة العنف ضد املـرأة ذات اإلعاقة. 

تقديـم خدمـات البحـث واملعلومـات لعـدد 555 طالب/ة حول مختلـف قضايا املـرأة، والتعريف بجهود املجلس واإلسـرتاتيجية  ●

الوطنية لتمكـن املرأة ٢٠٣٠

متثيـل املجلـس يف »وحدة املسـاواة بن الجنسـن« بـوزارة القوى العاملة، واملشـاركة يف االجتامعات الدورية التـي تعقدها الوحدة.  ●

إعداد الدليل التدريبي »منظور النوع االجتامعي يف جميع القطاعات«. ●

/3,765,879رابعـا:ً محور الحماية

85٢ مسـتفيد مـن برنامـج تعزيـز قـدرات املتعاملـن مـع قضايا العنـف واملعنفـات )النيابة العامـة/ القضاة/ األطبـاء الرشعين/  ●

مقدمـي الخدمات الصحيـة/ اإلعالمين(. 

تدريـب ٣7٣ فـرد عـى متابعـة اإلسـرتاتيجية الوطنيـة ملناهضـة العنـف ضـد املـرأة عـى املسـتوين املركـزي والالمركـزي وفقـا  ●

ملـؤرشات قيـاس النتائـج واألهـداف.

إنشـاء وحـدة جديـدة ملناهضـة العنـف ضـد املـرأة بجامعـة الزقازيـق، ليبلـغ إجـاميل عـدد الوحـدات املنشـأة عـى مسـتوى  ●

الجامعـات )٢١( وحـدة. 

عقد ٢ معسكر تدريبي استهدف ١٦5 من الطلبة والطالبات، بالتعاون مع وحديت عنف جامعتي املنيا واملنصورة.  ●

إعداد »دليل إنشاء وحدات مناهضة العنف بالجامعات«. ●

تطوير سوق زنن ورفع وعي عدد ١7٠ من البائعات، ضمن مرشوع مدن آمنة خالية من العنف.  ●

تلقي ١٤.٣٠٠ شكوى من خالل مكتب شكاوى املرأة، وعر الخط املخترص للمكتب ١5١١5.  ●

تنفيذ ندوات استهدفت ٩7.٠٦٠ سيدة لرفع الوعي القانوين والحقوقي لهن.   ●

تأهيل عدد ١١٠ من محاميي مكتب شكاوى املرأة واإلدارين، يف مجال التعامل مع املعنفات.  ●

تنفيذ حملة »احميها من الختان« تحت مظلة اللجنة الوطنية للقضاء عى ختان اإلناث، استهدفت ٣.58٣.٤5٣ فرد.             ●

أطلقـت اللجنـة الوطنيـة للقضـاء عـى ختـان اإلناث جائـزة باسـم الرائدتن »ماري أسـعد وعزيزة حسـن« تكرمياً لهـام وتخليداً  ●

لذكراهام. وتم تسـليم أول جائزة للسـفرية مشـرية خطاب لدورها وإسـهاماتها يف إرسـاء بنيه ترشيعية وإحداث حراك مجتمعي 

وسـيايس للتصـدي لختان اإلناث.

تنفيذ ٤٤٤ فعالية توعوية ملناهضة العنف ضد املرأة، استهدفت ٦٩,٣77 فرد.  ●

إلحـاق ١٩ مـن الشـابات املرصيـات يف الـدورة التأسيسـية حول بناء وتطوير قـدرات املرأة العربيـة يف مجال املرأة والسـلم واألمن. ●

تشـكيل فريـق عمـل يضـم مركـز القاهـرة الـدويل لتسـوية النزاعـات وحفـظ وبنـاء السـالم والجهـات املعنيـة مـن أجـل إعداد  ●

الخطـة الوطنيـة املرصيـة األوىل حـول تعزيـز دور املـرأة يف مجـال صنـع وحفظ وبناء السـالم تنفيـذاً لقرار مجلـس األمن ١٣٢5 

لعـام ٢٠٠٠، وعقـد 5 اجتامعـات تنسـيقية ملناقشـة إعـداد الخطة. 

إطـالق الرنامـج املشـرتك لحزمـة الخدمـات األساسـية للسـيدات والفتيـات ضحايـا العنـف ويشـمل قطاعـات الصحـة، والعدل،  ●

والرشطة، والخدمات االجتامعية وقطاع التنسيق. 
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www.enow.gov.eg مرصد المرأة المصرية
5 مسـوح هاتفيـة تـم تنفيذهـا لجمـع بيانـات حـول موضوعـات: املشـاركة االقتصاديـة للمرأة، تـويل املـرأة املناصـب القيادية،  ●

حقـوق املـرأة املرصيـة، صحـة املـرأة والصحـة اإلنجابيـة، والظـروف املعيشـية للمـرأة الريفية. 

إضافة أكرث من ٤٠ مؤرش إىل مؤرشات املرأة بهدف متابعة التطور يف حالة املرأة املرصية، وفهم اإلطار العام للقيم املساندة للتنمية.  ●

أصـدر املرصـد ورقتـي سياسـات حـول: )أ( التناقـض يف الفجـوة بـن الجنسـن يف التعليـم وسـوق العمـل )ب( املـرأة يف قطـاع  ●

االتصـاالت وتكنولوجيـا املعلومـات.

مرصد المرأة في مجالس اإلدارة
مرصد نوعي متخصص ضمن مرصد املرأة التابع للمجلس، يضم يف تشكيله عددا من الوزارات والهيئات املالية، ومنظامت دولية.   ●

يعمل املرصد لدعم وصول املرأة لنسبة ٣٠% يف مجالس اإلدارة بحلول عام ٢٠٣٠. ●

صـدر عـن املرصـد تقريـره السـنوي عام ٢٠١٩، الذي أوضح أن نسـبة النسـاء يف مجالـس إدارة البنوك تبلـغ ١١.٤ %، ويف مجالس  ●

إدارة البورصـة ١٠.٢ %، ويف مجالـس إدارة قطـاع األعامل ٣٠.8 %. 

المحور التشريعي
٥ قوانني / قرارات

صدرت لصالح املرأة
3 مرشوعات / قوانني

تم إعدادها
قانونان

تم إبداء الرأي عليهام
7 قوانني

جارى دراستها

- التعديالت الدستورية ٢٠١٩.
- القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ 

ملامرسة العمل األهيل.
- القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٩ 

بإصدار قانون املجلس القومي 
لألشخاص ذوي اإلعاقة.

- القانون رقم ١٤8 لسنة ٢٠١٩  
بإصدار قانون التأمينات 

االجتامعية.
- قرار هيئة الرقابة املالية بشأن 
متثيل املرأة يف مجالس إدارات 

الرشكات.

- إنشاء »الصندوق القومي 
لرعاية املرأة املرصية«.

- تعديل قرار وزير العدل رقم 
١٠87 لسنة ٢٠٠٠ بتحديد 

أماكن تنفيذ األحكام الصادرة 
برؤية الصغري.

- توصيات بشأن تعديل قرارات 
وزير القوى العاملة رقم ١55 

لسنة ٢٠٠٣ بشأن تحديد 
األعامل التي ال يجوز تشغيل 

النساء فيها.

- مرشوع قانون األرسة.
- تعديل املادة ٢٩٣ من قانون 
العقوبات واملتعلقة بالنفقة 

واملتعة وتعليق استفادة 
املحكوم عليه من الخدمات 

الحكومية.

- أحكام قانون التعليم رقم ١٣٩ 
لسنة ١٩8١ وقانون األزهر رقم 
١٠٣ لسنة ١٩٦١، بشأن اعتامد 

اجازات الطفل ضمن املدد البينية 
الالزمة للرتقية بالنسبة للمعلامت.

- ترشيعات حامية املرأة من 
العنف.

- األحوال الشخصية.
- فتح اجازات رعاية الطفل 

بالنسبة لحاالت اإلعاقة. 
- التعديالت املطلوبة لنتائج مؤرشات 

التمكن االقتصادي للمرأة.
- حامية عامالت الخدمة املنزلية.
- تعين املرأة يف الهيئات القضائية.

التواصل مع المجتمع عبر قنوات االتصال غير المباشر
١٣5 مليون و٣٠٠ ألف عدد مرات مشـاهدة حملة التاء املربوطة #رس _قوتك )بجانب املشـاهدات التلفزيونية(، منذ بدء الحملة. ●

١٠ مليون و5٠٠ ألف عدد مرات مشاهدة حملة ألين رجل منذ بدء الحملة. ●

5٣٦.٠٠٠ عدد مرات مشاهدة حملة “بلدي أمانة )دون املشاهدات التلفزيونية(. ●

١,8٠٢,٠٠٠ عدد مرات مشاهدة حملة “إحميها من الختان«.   ●

إنتاج 5 حلقات إذاعية عن ختان اإلناث، تم إذاعتها عى )١8( محطة محلية وإقليمية، بإجاميل تكرار ١٢٣٠ مرة.  ●

٦ جوائـز محليـة وعربيـة ودوليـة حصدهـا فيلـم بـن بحرين، مـن إنتاج املجلـس القومي للمـرأة، لتسـليط الضوء عـى القضايا  ●

املجتمعيـة التي تواجه النسـاء. 

إقامة عرض مرسحي بعنوان »اليل رسمت الطريق« مبرسح الهناجر يف إطار االحتفال مبئوية املرأة املرصية. ●

٢٤ شخصية نسائية ناجحة تم تسليط الضوء عليها يف إطار مبادرة مرصيات ملهامت. ●

إصدار ١١ كتيب عن موضوعات املرأة املختلفة. ●

إنتاج ٤٦ فيلم/ فيديو تسجييل قصري. ●

المجلس والتنمية المستدامة
توقيع بروتوكول تعاون مع:

بنـك بلـوم مـر: لدعـم إقامـة مرشوعـات للمـرأة الريفيـة مبحافظـة املنيـا يف مجـال تدويـر املخلفـات الزراعيـة واسـتخراج  ●

خالصـات النباتـات العطريـة والطبيـة

وزارة البيئـة: لتنفيـذ أنشـطة توعويـة مبحافظـات الفيـوم، الجيزة، الرشقية، أسـوان، لتثقيف السـيدات الريفيـات يف مجال إدارة  ●

املخلفات الزراعيـة والصلبة. 

الملف اإلفريقي
تنفيـذ ٢ دورة تدريبيـة بالتعـاون مـع وزارة الخارجيـة املرصيـة، اسـتهدفت 57 إمـرأة إفريقيـة عـى كيفيـة إقامـة مرشوعـات  ●

صغـرية بهـدف نقـل خراتهـن املكتسـبة للسـيدات يف بالدهـن. 

اسـتقبال ٩ وفـود أفريقيـة ضمـت مـا يقـرب مـن )١٢7( مشـارك/ة، وعـى رأسـها: سـيدة برونـدي األوىل، وفـد كبـار وشـباب  ●

اإلعالميـن ورؤسـاء التحريـر األفارقـة، وفـد مـن الكـوادر األمنيـة األفريقيـة. 

عضويـة املجلـس يف اللجنـة الخاصـة بدعم دولة جيبـويت بالتعاون مع وزارة الخارجية، بهدف وضع مقـرتح التعاون يف مجال متكن املرأة.  ●

متثيل املرأة يف )١٠( محافل أفريقية.  ●
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مجلـس قومـي مسـتقل، يتبـع رئيـس الجمهوريـة، يكـون مقـره محافظـة القاهرة، ويجوز له إنشـاء فـروع أو مكاتب 

أو مراكـز نوعيـة لتحقيـق أهدافـه يف جميع أنحـاء الجمهورية..

ويتمتع املجلس بالشـخصية اإلعتبارية، واالسـقالل الفني واملايل واإلداري يف مامرسـة مهامه وأنشـطته واختصاصاته.

أهداف المجلس
يهـدف املجلـس إىل تعزيـز حقـوق وحريـات املـرأة وتنميتهـا وحاميتهـا، كـام يهـدف إىل نـرش الوعي بها، واالسـهام 

يف ضـامن مامرسـتها، وترسـيخ قيـم املسـاواة وتكافـؤ الفـرص وعـدم التمييـز، وذلـك كله مبقتـى أحكام الدسـتور، 

ويف ضـوء االتفاقيـات واملواثيـق الدوليـة التـي تصـدق عليهـا مر.
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تشكيل المجلس
يشـكل املجلـس مـن رئيـس وتسـعة وعرشيـن عضواً، مـن الشـخصيات العامـة وذوي الخرة واالهتامم بشـئون املـرأة وحقوقها 

وحرياتهـا والنشـاط االجتامعـي وحقـوق اإلنسـان أو مـن ذوي العطـاء املتميـز يف هـذا املجـال، ترشـحهم الجهـات والهيئـات 

املعنيـة ومنهـا مجلـس النـواب، واملجالـس القوميـة، واملجلـس األعـى للجامعـات، واملجلـس األعـى لتنظيـم اإلعـالم، واملجلس 

األعـى للثقافـة، والنقابـات املهنيـة، ومنظـامت املجتمـع املدين..

تكـون مـدة العضويـة باملجلـس أربع سـنوات قابلة للتجديـد، وال يجوز تعين أي عضو ألكرث من دورتـن متتاليتن..

ويصـدر بتشـكيل املجلـس قـرار مـن رئيـس الجمهوريـة، ويختـار املجلـس يف أول اجتـامع لـه نائبـاً للرئيـس، وتحـدد املعاملـة 

املاليـة لرئيـس املجلـس ونائبـه وأعضائـه بقـرار مـن رئيـس الجهوريـة..

رئيـس املجلـس هـو الـذي ميثلـه أمـام القضـاء ويف صالتـه بالغـري، وتكـون لـه سـلطات الوزيـر وصالحياتـه املقـررة يف القوانـن 

واللوائـح، وذلـك فيـام يخـص الشـئون املاليـة واإلداريـة للمجلـس، ويحـل محلـه نائبـه إذا قـام بـه مانـع أو أثنـاء غيابـه.. ويف 

جميـع األحـوال، يجـب أن يتفـرغ الرئيـس ونائبـه لتأديـة مهـام عملهـم.

فـروع املجلـس: للمجلـس فـروع يف جميـع املحافظـات، ويشـكل كل منهـا مـن عـرشة أعضـاء عى األقـل، ويتـم اختيارهم عى 

النحـو الـذي تحـدده الالئحـة الداخليـة للمجلـس، ويصـدر بالتشـكيل قـرار مـن رئيـس املجلـس بعـد موافقـة املجلـس. كـام 

تحـدد الالئحـة الداخليـة ضوابـط وإجـراءات إنشـاء املكاتـب أو املراكـز النوعيـة الالزمـة لتحقيـق أهـداف املجلـس.

يختص المجلس القومي للمرأة

اقـرتاح السياسـة العامـة للدولـة يف مجـال تنمية شـئون املـرأة، للنهوض بهـا ومتكينها من أداء دورها السـيايس واالقتصادي   )١

واالجتامعـي والثقـايف، وإدمـاج جهودها يف برامـج التنمية الشـاملة.

اقـرتاح مـرشوع خطة قوميـة للنهوض باملرأة وحل املشـكالت التي تواجهها.  )٢

التنسـيق مـع الجهـات الحكوميـة التـي تنفـذ الرامـج واألنشـطة واملرشوعـات التنمويـة الخاصة باملـرأة التي يتـم إقرارها   )٣

الدوليـة  واملنظـامت  املشـهرة  املـدين  املجتمـع  مـع منظـامت  الشـأن  والتنسـيق يف هـذا  والتعـاون  القوميـة،  الخطـة  يف 

واإلقليميـة املرخـص لهـا بالعمـل يف جمهوريـة مـرص العربيـة، وذلـك بالتنسـيق مـع الجهـات املعنيـة بالدولـة.

املشـاركة يف أعـامل اللجـان التـي تشـكلها الدولـة والهيئـات والجهـات املسـتقلة لدراسـة وضـع سياسـات التنميـة ذات   )٤

العالقـة بشـئون املـرأة.

متابعة وتقييم تطبيقات السياسـة العامة يف مجال املرأة، وتقديم املالحظات واملقرتحات للجهات املختصة يف هذا الشـأن.  )5

إبـداء الـرأي يف مرشوعـات القوانـن واللوائـح املتعلقـة مبجـال عملـه، والتوصيـة باقـرتاح مرشوعـات القوانـن والقـرارات   )٦

التـي تلـزم للنهـوض بأوضـاع املـرأة وتعزيـز حقوقهـا وحريتهـا عـى النحـو املبـن بالدسـتور.

إبـداء الـرأي يف املواثيـق واالتفاقيـات الدوليـة واإلقليميـة املتعلقـة باملـرأة، ومتابعـة مـا تـم التصديـق عليـه منهـا للعمل   )7

عـى إدماجهـا يف الترشيعـات الوطنيـة يف األحـوال التـي تتطلـب ذلـك.

إبـداء الـرأي فيـام يطلب منه من الـوزارات املختصة يف املوضوعات املتعلقـة مبجال عمله.  )8

متثيـل املـرأة يف املحافـل واملنظامت الدولية واإلقليمية الخاصة بشـئون املرأة والتنسـيق مع الجهـات املعنية بالدولة.  )٩

املشـاركة يف اجتامعـات املنظـامت اإلقليميـة والدوليـة املعنيـة بشـئون املـرأة وفًقـا الختصاصـات املجلـس بالتنسـيق مـع   )١٠

الجهـات املعنيـة بالدولـة.

اإلسـهام بالـرأي يف إعـداد التقاريـر التي تقدمها الدولة دورياً وفقـاً لالتفاقيات الدوليـة املتعلقة باملرأة.  )١١

تلقـي ودراسـة الشـكاوى الخاصـة بانتهـاك حقـوق وحريـات املـرأة وإحالتهـا إىل جهـات االختصـاص، والعمـل عـى حلهـا   )١٢

مـع الجهـات املعنيـة وتوفـري املسـاعدة القضائيـة الالزمـة.

إبـالغ السـلطات العامة عن أي انتهـاكات لحقوق وحريات املرأة.  )١٣

نـرش ثقافـة حاميـة املـرأة ومتكينهـا وتنميتهـا باإلسـتعانة بكافـة وسـائل اإلعـالم املرئيـة واملسـموعة واملقـروءة، وإعـداد   )١٤

املـواد والرامـج اإلعالميـة الالزمـة للتوعيـة بـدور املـرأة يف املجتمـع والتعريـف بحقوقهـا وواجباتهـا، وإصـدار النـرشات 

والدوريـات واملجـالت واملطبوعـات املتصلـة بأهـداف املجلـس وأنشـطتة.

عقـد املؤمتـرات والنـدوات والحلقـات النقاشـية، وإعـداد البحـوث والدراسـات يف املوضوعات التـي تخص املـرأة، وتنظيم   )١5

الـدورات والرامـج التدريبيـة لرفـع قدراتهـا ومهاراتهـا يف كافـة املجاالت.



ة
مرأ

 لل
ي

م
و

ق
 ال

س
جل

م
ال

٢٠٢١

آليات عمل المجلس
أنيش املجلس القومي للمرأة بالقرار الجمهوري رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٠ كمؤسسة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية وتهدف إىل 

النهوض باملرأة املرية وتحقيق مشاركتها الفاعلة يف التنمية من خالل إقرتاح ومتابعة وتقييم الخطط والسياسات العامة 

للدولـة، وإدمـاج شـئون املرأة يف خطـة الدولة للتنمية االجتامعيـة واالقتصادية.. كام يختص املجلـس مبراجعة الترشيعات 

والقوانـني واقـرتاح التعديـالت وتقديـم مرشوعـات قوانني تضمن تنقيـة جميع الترشيعات من أي شـبهة متييـز ضد املرأة. 

اللجنة التنفيذية

تختـص هـذه اللجنـة بتيسـري العمـل باملجلـس فهـي اللجنـة املنـوط بها البـت يف جميـع املوضوعـات املالية واإلداريـة ومتابعة 

التقاريـر النهائيـة ألعـامل املجلس وفروعـه ومؤمتراته.

لجنة مقرري اللجان

تشـكل لجنـة مقـرري اللجان برئاسـة رئيسـة املجلـس، وعضوية األمينة العامـة ومقرري اللجـان الدامئة للمجلـس، وتختص بإبداء 

الـرأي يف املوضوعـات التـي يحيلهـا املجلس أو رئيسـه. والتنسـيق بـن أعامل اللجان وصـواًل إىل أفضل تكامل بن نشـاطاتها. 

األمانة الفنية

ــالغ  ــه وإب ــارشة أعامل ــس يف مب ــة املجل ــويل معاون ــة تت ــة العام ــة برئاســة األمين ــة فني ــس القومــي للمــرأة أمان يكــون للمجل

قراراتــه وتوصياتــه وإقرتاحاتــه إىل الجهــات املختصــة، وتحــدد الالئحــة الداخليــة للمجلــس اختصاصتهــا األخــرى، ويســتعن 

ــه أن يســتعن بعــدد مــن الخــراء واملتخصصــن ملعاونتــه يف آداء مهامــه.. املجلــس بعــدد كاف مــن العاملــن املؤهلــن، ول

ــته  ــس ومامرس ــداف املجل ــق أه ــل تحقي ــا يكف ــم مب ــام عمله ــة مه ــة العام ــاء واألمين ــا واألعض ــس ونائبه ــة املجل ــارش رئيس تب

اختصاصاتــه يف إطــار مــن الحيــدة والشــفافية واالســتقالل، مــع الحفــاظ عــى رسيــة املعلومــات والبيانــات التــي تعــرض عليهــم 

مبناســبة أداء مهامهــم باملجلــس.. وعــدم أســتخدامها لغــري الغــرض الــذي قدمــت مــن أجلــه، أو لغــري تحقيــق أهــداف املجلــس. 

مكتب شكاوى المرأة

الســيدات  املــرأة شــكاوى  مكتــب شــكاوى  يســتقبل 

والواتــس   ،)١5١١5( االستشــارات  خــط  طريــق  عــن 

للمجلــس  الرســمية  والصفحــة   ،)٠١٠٠75٢5٦٠٠( اب 

للمــرأة، حيــث يعمــل املكتــب يوميًــا مــن  القومــى 

الســاعة ٩ صباًحــا و حتــى ٩ مســاًءا أو عــن طريــق 

ــارش للســيدات بفــروع مكتــب الشــكاوى  االســتقبال املب

باملحافظــات. للمــرأة  القومــي  باملجلــس 

و يحــرص  للســيدات،  املجانيــة  واالجتامعيــة  النفســية،  القانونيــة،  املشــورة  بتوفــري  املــرأة  شــكاوى  مكتــب  يقــوم 

أو  متابعتهــا،  و  املختلفــة  االختصــاص  جهــات  إىل  الشــكاوى  إحالــة  خــالل  مــن  مشــاكلهن  جميــع  حــل  عــى 
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املحافظــات. بجميــع  الشــكاوى  ملكتــب  التابعــن  املتطوعــن  املحامــن  مــن  شــبكة  عــر  قضايــا  رفــع  خــالل  مــن 

كـام يعمـل املكتـب عـى رصـد الحـاالت الواردة إليـه و دراسـة محتوى الشـكاوى التى يصعـب حلهـا قانونيًا، واجـراء االبحاث 

حـول املقرتحـات القانونيـة املختلفـه لهـا ورفعهـا للجنـة الترشيعيـة باملجلس القومـى للمرأة.

وحدة دعم المرأة سياسيـًا

أنشـئ املجلـس وحـدة دعـم املـرأة سياسـياً لتقديـم الدعـم الفنـي للمـرأة سـواء كناخبـة أو كمرشـحة كـام يعمـل كأداة مهمة 

لدعـم األداء الرملـاين للمـرأة، ويـأيت إنشـاء الوحـدة إسـتكامالً لجهـود املجلـس يف مجـال التمكـن السـيايس للمـرأة املرصيـة، 

ومـن الخدمـات التـي تقدمهـا الوحدة: 

عقــد لقــاءات وندوات لرفع الوعي بأهمية املشــاركة السياســية للمرأة. ●

إعــداد حمالت إعالمية داعمة للســيدات كمرشــحات يف املجالــس املنتخبة. ●

ــي  ● ــن الترشيع ــتهن لدوره ــة مامرس ــن بكيفي ــات، لتوعيته ــزات يف االنتخاب ــيدات الفائ ــدرات الس ــع ق ــج رف ــداد برام إع

ــة. ــد املنتخب ــى املقاع ــح ع ــات يف الرتش ــج للراغب ــك برام ــايب وكذل والرق

التنســيق مــع وســائل اإلعــالم املختلفة لتوفري تغطية إعالمية أوســع للمرشــحات، مام ميكنهن من عــرض برامجهن االنتخابية. ●

إقامــة قنــوات اتصــال باألحــزاب السياســية لدعــم دور املــرأة داخــل األحــزاب وحــل املشــكالت التــي تواجههــا )يــرسد بالتفصيل  ●

نشــاط وحــدة دعــم املــرأة سياســيا يف جــزء التمكن الســيايس(.

مركز تنمية المهارات

يهـدف املركـز إىل خلـق فـرص عمـل للشـباب مـن الجنسـن مـن خـالل تنفيـذه عـدة برامـج ومرشوعـات تهـدف إىل اكتسـاب 

مهـارات الدخـول إىل سـوق العمـل حيـث يقـوم املركـز بتنفيـذ األنشـطة التاليـة: 

تدريــب املــرأة والشــباب عى أنواع مختلفة من املهــارات وفقاً الحتياجتهــم وطبقاً لظروفهم. ●

ــه  ● ــة، وتوجي ــع املؤسســات التمويلي ــات الصغــرية بالتنســيق م ــاج يف خطــة املرشوع ــرأة والشــباب يف االندم مســاعدة امل

هــذه املرشوعــات إىل القــرى واملناطــق املهمشــة يف املــدن. 

ــباب  ● ــرأة والش ــة للم ــوال االقتصادي ــن األح ــدة لتحس ــادرات الجدي ــجيع املب ــي وتش ــي اإلنتاج ــاط التدريب ــم النش دع

بالتعــاون مــع الجمعيــات األهليــة بالقــري والنجــوع. )يــرسد بالتفصيــل نشــاط مركــز تنميــة املهــارات يف جــزء 

التمكــن االقتصــادي(.

مكتبة المجلس المتخصصة

هـي مكتبـة متخصصـة يف قضايـا وشـئون املـرأة واملوضوعـات والدراسـات املتعلقـة بالنـوع االجتامعـي والقضايـا ذات الصلـة، 

تـم إنشـاء موقـع إلكـرتوين للمكتبـة مـن خـالل إنضاممهـا إىل اتحـاد مكتبـات الجامعـات املرصيـة وهـو موقـع واحـد يتيـح 

جميـع مصـادر املعرفـة للباحثـن. 

الخدمات التـي تقدمها املكتبة

االطــالع الداخــيل والتصوير مع مراعاة قوانــن حقوق امللكية. ●

الرد عى االستفســارات والخدمــات البيلوجرافية. ●

خدمــات البــث االنتقايئ والبحث املبارش عى شــبكة اإلنرتنت. ●

ــة  ● ــات وكيفي ــادر املعلوم ــتفيدين إىل مص ــاد املس ــرأة وارش ــال امل ــرصي يف مج ــري امل ــاج الفك ــتخالص االنت ــيف واس تكش

اســتخدمها.

● .Book Reviews وتشــمل عروض الكتب New Arrivals خدمــة اإلحاطــة الجارية

اللجان الدائمة

لتعليم السياسية ا الترشيعيةاملشاركة 

اإلعالمالبيئةالصحة والسكان

العلميالشباباملنظامت غري الحكومية البحث 

الخارجيةالثقافة املرأة ذات اإلعاقةالعالقات 

الريفيةاملحافظاتاالقتصادية املرأة 

أرس الشهداءالتدريب
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أنشطة اللجان الدائمة
قامـت لجـان املجلـس بتنفيـذ العديـد مـن األنشـطة مـن خـالل عقـد الفاعليـات وتبنـى املبـادرات والتعـاون مـع الجهـات 

املختلفـة ملناقشـة قضايـا املـرأة كل ىف مجـال تخصصـه ونقـدم فيـام يـيل عـرض ألهـم أنشـطة لجـان املجلـس خـالل العـام..

لجنة المرأة ذات اإلعاقة

تختـص بدراسـة وتقييـم السياسـات العامة والخاصـة وتأثريها عى املـرأة ذات اإلعاقة، وتقديـم االقرتاحات والتوصيات بهذا الشـأن، 

كـام تضـم فـروع املجلـس )٢٣( عضـو ذات اإلعاقـة عـى مسـتوى املحافظـات. واهتـم املجلـس بدمـج املـرأة ذات اإلعاقـة يف كافـة 

أنشـطته وبرامجـه الراميـة إىل النهـوض باملـرأة املرصيـة بكافـة محـاور إسـرتاتيجية املـرأة ٢٠٣٠، وقـد قامت اللجنة مبـا ييل: -

عقـدت اللجنـة خـالل العام عدد ١١ اجتامع دوري ملناقشـة كافـة القضايا واملوضوعات التـى تبنتها اللجنة..

ــة  ● ــذوي اإلعاق ــة ل ــة صديق ــل املحافظ ــويف لجع ــي س ــة وبن ــة القليوبي ــن محافظ ــع كل م ــاون م ــول تع ــرام بروتوك إب

ــالة  ــويف ص ــي س ــة بن ــت محافظ ــول اتاح ــار الروتوك ــة. ويف إط ــة باملحافظ ــآت الحكومي ــة باملنش ــبل اإلتاح ــري س وتوف

ــة. ــدن املحافظ ــرى مب ــاحات ك ــارة يف 8 س ــة اإلش ــارك بلغ ــى املب ــد األضح عي

التنســيق والتعــاون مــع الجهــاز املركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء، هيئــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــن الجنســن، صنــدوق  ●

األمــم املتحــدة للســكان، وبرنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ إلعــداد دراســة بحثيــة بعنــوان »العنــف ضــد املــرأة ذات اإلعاقــة«

معســكر »أنــا ومامــا ٢٠١٩« نُظــم بالتعــاون مــع رشكــة ويــل ســرنج ورشكــة اكســا، لعــدد )٤٠( مــن األمهــات وأوالدهــن  ●

ذوي اإلعاقــة مــن حــي األســمرات، ملســاعدتهن عــى التعامــل مــع أطفالهــن.  

ــا مــع املجلــس القومــي لشــئون  ● ماراثــون ريــايض للتوحــد بعنــوان »أمــيش وأعمــل فــرق« نُظــم بحديقــة الطفــل تعاونً

ــن  ــات م ــن الشــباب والفتي ــه )5٠( م ــة والتوحــد. ]شــارك ب ــدم األشــخاص ذوي اإلعاق ــة لتق ــة املرصي ــة والجمعي اإلعاق

ــن بشــئون التوحــد[. ــيل منظــامت املجتمــع املــدين املعني ــة التوحــد وممث ذوي إعاق

عــرض مرسحي تفاعيل بعنــوان »الحكاية نور«. ●

إطــالق مبــادرة » نحــو ترشيعــات عادلــة تضمــن حقــوق لــذوي اإلعاقــات الذهنيــة والتوحــد« مبشــاركة عــدد )٤( مــن  ●

ــات  ــور ذوي اإلعاق ــاء أم ــه أولي ــي تواج ــكالت الت ــول املش ــد اآلراء ح ــدف رص ــن، به ــدين املعني ــع امل ــامت املجتم منظ

الذهنيــة والتوحــد يف تعامالتهــم اليوميــة، متهيــداً لصياغــه تعديــالت ترشيعيــة أو ترشيعــات جديــدة أو قــرارات وزاريــة 

تســاهم يف حــل تلــك املشــكالت. ويف إطــار ذلــك تــم: عقــد أوىل اللقــاءات املجتمعيــة مبحافظــة دميــاط الســتطالع أراء 

أوليــاء األمــور عــن املشــكالت التــي تواجههــم واســتهدف اللقــاء عــدد )٢8٠(.

استجابة قناة dmc لطلب اللجنة يف توفري نسخه مرتجمة بلغة اإلشارة ألحد املسلسالت الدرامية املعروضة خالل رمضان ٢٠١٩. ●

املشـاركة يف الفعاليـات التـي تناقـش القضايـا ذات الصلـة عى املسـتوى املحيل والـدويل ومن أهمهـا: )١( الدورة الثانيـة عرشة ملؤمتر  ●

الـدول األطـراف يف اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة باألمـم املتحـدة بنيويـورك. )٢( االجتـامع العاملي رفيع املسـتوى ملناقشـة 

التخطيـط لوضـع تقريـر عاملي عن التكنولوجيا املسـاعدة لألشـخاص ذوي اإلعاقة مبقر منظمة الصحة العاملية بجنيـف. )٣( احتفالية 

افتتـاح أول قاعـة تعليميـة عـى مسـتوي الجامعـات املرصية، مجهزة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة بكلية اآلداب جامعة عن شـمس.

ــات املــدارس  ● ــة وطالب ــوم ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة لتشــجيع طلب ــة ١٦ ي ــا« ىف إطــار حمل ــاال نحميه ــادرة »ي إطــالق مب

للتعبــري مــن خــالل الرســم عــى كيفيــة مناهضــة العنــف ضــد املــرأة ذات اإلعاقــة، ومــن خاللهــا نُفــذت جداريــة ُعلقــت عليهــا 

لوحــات فنيــة لعــدد ٤٠٠ طالبــة وطالــب مــن املــدارس اإلعداديــة والثانويــة مــن )١٠( محافظــات هــم ]القاهــرة – الجيــزة – 

األســكندرية – أســوان – املنوفيــة – البحــر األحمــر– اإلســامعيلية – ســوهاج – املنيــا – الدقهليــة[. وأعلــن املجلــس أنــه بصــدد 

إصــدار كتيــب لتوثيــق الرســومات وتوزيعــه عــى جميــع املــدارس لتوعيــة الطلبــه. 

لجنة المرأة الريفية

عقـدت اللجنـة خـالل عام ٢٠١٩ عدد ٦ اجتامعات دورية ملناقشـة كافـة القضايا واملوضوعات التـى تبنتها اللجنة..

إعداد اســتامرة اســتقصاء حول زراعة القطن وأخرى حول تدوير املخلفات للخروج بدراســة مبدئية لتلك امللفات. ●

عقــد نــدوة »سالســل القيمــة املضافة والتشــبيك ملزيد من متكن املــرأة الريفية اقتصاديــاً« بفرع املجلــس مبحافظة املنوفية.  ●

 املشــاركة يف بروتوكول تعــاون مع بنك بلوم. ●

تنفيــذ مــرشوع القطــن املرصي من الزراعة إىل الحصاد من البذرة إىل الكســوة. ●

لجنة البحث العلمي

عقـدت اللجنـة خـالل عام ٢٠١٩ عدد ٦ إجتامعات دورية ملناقشـة كافـة القضايا واملوضوعات التـى تبنتها اللجنة.. 

تنفيـذ قافلـة بحثيـة توعويـة طبيـة مبحافظـة مطـروح بواحـة سـيوة بالتعـاون مـع كل مـن: )جامعـة مـريس مطـروح – الجامعـة  ●

الريطانيـة – املعهـد القومـي للبحـوث - معهـد األورام – برنامـج ومعهـد الرمـد ورشكة فاركو لألدويـة ومركز علوم البحـار-  معهد 

الدراسـات والبحـوث البيئيـة- مركـز البحـوث الزراعيـة- برنامـج صحـة املـرأة بـوزارة الصحـة( بواحة سـيوة حيث قامـت القافلة: 

ϑ .توقيــع الكشــف الطبــي يف عدة تخصصات مثل الرمد، األســنان، الكشــف املبكر عــن أورام الثدي، والباطنة

ϑ  تنظيــم نــدوات توعويــة عــن االســعافات األوليــة والتوعيــة مبــرض األنيميــا املنجليــة باإلضافــة إىل ورش عمــل بحثيــة

ملعالجــة ســوس النخيــل والصناعــات الناتجــة مــن التمــر والزيتــون.

ϑ  ــب ــي تصي ــودا والت ــة النيامت ــة فصيل ــة لدراس ــن الرتب ــات م ــذ عين ــدان وأخ ــدد ٣5٠ ف ــة لع ــارة ميداني ــام بزي القي

ــة.  ــل الزراعي ــى املحاصي ــر ع ــة وتؤث الرتب
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عقــد ندوة »املرأة املرصيــة يف البحث العلمي«.  ●

تنظيــم وعقــد احتفاليــة »يــوم الفتيــات يف مجــال تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت« بالتنســيق مــع الجامعــة الريطانية مبرص. ●

تنفيــذ نــدوة )توعية األرسة املرصية بــاألرضار الناتجة عن الختان(.  ●

ــا  ● ــم خالله ــالم وت ــة اإلع ــا كلي ــي نظمته ــام« الت ــة ع ــالل مائ ــود خ ــات وصم ــة تحدي ــرأة املرصي ــدوة« امل ــاركة ىف ن املش

ــابقن. ــالم الس ــات اإلع ــدات كلي ــض عمي ــم بع تكري

ــن  ● ــة ب ــرأة املرصي ــوان »امل ــت عن ــد تح ــذي ُعق ــرص ال ــالب م ــوت ط ــة ص ــايف األول لجمعي ــون الثق ــاركة يف الصال املش

الواقــع واملأمــول« تناولــت موضوعاتــه وضــع الفتيــات بالقــرى النائيــة واملناطــق الحدوديــة. 

اللجنــة الوطنيــة  ● التــي نظمتهــا  املشــاركة يف نــدوة »املــرأة املرصيــة يف قطــاع البحــث العلمــي والتكنولوجيــا« 

ــة يف قطــاع البحــث  ــا ملناقشــة دور املــرأة املرصي ــة البحــث العلمــي والتكنولوجي ــكلة بأكادميي ــوم املُش للمــرأة يف العل

والتكنولوجيــا.   العلمــي 

ــة  ● ــال ذات الصل ــن يف املج ــور املتخصص ــرتكن بحض ــن مش ــي اجتامع ــث العلم ــة والبح ــرأة الريفي ــا امل ــا لجنت ــام عقدت ك

مــن اللجنتــن ومجموعــة العمــل املعنيــة بتنفيــذ بروتوكــول التعــاون مــع بنــك بلــوم ملناقشــه إجــراءات وخطــة التنفيــذ 

ووضــع معايــري اختيــار املســتفيدات ومــكان إقامــة املشــاريع.

لجنة اإلعالم

عقـدت اللجنـة خـالل العام املنقيض عدد٣ اجتامعات دورية ملناقشـة كافـة القضايا واملوضوعات التـى تبنتها اللجنة.

ــة إىل  ● ــاص باللجن ــي الخ ــود اإلعالم ــل الك ــدف تحوي ــة به ــات الحكومي ــات الجامع ــالب وطالب ــن ط ــابقة ب ــداد مس إع

رســائل مــن انتاجهــم يتــم نرشهــا عــى السوشــيال ميديــا والفائزيــن باملســابقة ســوف يتــم اســتضافتهم خــالل برنامــج 

.dmc ــاة ــم عرضــة عــى قن ــذي يت ــزة ال الســفرية عزي

 إصــدار كتيــب وثائقي عن أنشــطة اللجنة من عــام ٢٠٠٦ وحتى يناير ٢٠١٩. ●

تنفيذ مبــادرة »فتاة وافتخر«.  ●

ــان ٢٠١٩  ● ــا رمض ــرأة يف درام ــورة امل ــد ص ــر رص ــج تقري ــرض نتائ ــان« لع ــا رمض ــرأة ودرام ــي »امل ــر الصحف ــد املؤمت عق

ــالم[.  ــد اإلع ــاً يف بن ــر الحق ــج التقري ]نتائ

عقــد مؤمتر »املرأة واإلعــالم املهنى حصن الوطن«. ●

لجنة الصحة والسكان

عقـدت اللجنـة خـالل عام ٢٠١٩ عدد ١٠ اجتامعات دورية ملناقشـة كافـة القضايا واملوضوعات التـى تبنتها اللجنة.

عقــد نــدوة »قــوة الوطــن يف صحــة املــرأة« بهــدف اســتعراض دور لجنــة الصحــة باملجلــس ىف تقديــم الخدمــات الصحيــة.  ●

تنظيــم قافلة طبية بحي األســمرات ولقاء توعوى للســيدات.  ●

رئاســة االجتــامع التحضريي لعقــد املؤمتر األول لصحة املرأة. ●

مؤمتــر »قــوة الوطــن ىف صحة املرأة« والقاء محارضة حول الكشــف املبكر والوقايــة من الرسطان لدى املرأة.  ●

املشــاركة يف فعاليــات املؤمتر الدويل للطب الصينــي والطب الوظائفي. ●

املشــاركة ىف املؤمتــر العــريب األول لصحــة املرأة »تعزيز صحة املــرأة لتحقيق أهداف التنمية املســتدامة ٢٠٣٠«.  ●

تنظيــم مؤمتر »النســاء والتوليــد« بالتعاون مع وزارة الصحة.  ●

ــر  ● ــر الســحيمية – كف ــرة – كف ــر الجزي ــص – كف ــت املخل ــرى املجــاورة ]مي ــة رششــابة والق ــة إىل قري ــة طبي ــذ قافل تنفي

ــي للبحــوث.   ــز القوم ــع املرك ــاون م ــة بالتع ــر الســنادية[ مبحافظــة الغربي حســن – كف

تنظيــم لقــاء بــن رئيســة املجلس ووزيرة الصحــة للوصول إىل برنامج قومي دائــم ملكافحة رسطان الثدى يف مرص. ●

املشــاركة ىف االجتــامع التحضــريي الثالث لإلعداد للمؤمتــر العريب لصحة املرأة.  ●

تنظيــم احتفاليــة مبناســبة اليــوم العاملي لإلقالع عن التدخــن ومكافحة التدخن للفئات العمرية الشــابة.  ●

عقــد ندوة بعنــوان »ال للتدخن« باألوبرا.  ●

تنفيــذ برامــج لرفــع كفــاءة التمريــض العلمية ىف تطبيــق الرعاية التمريضية وعمــل برامج للتعليم املســتمر ]بلغت ١٠ ورش  ●

عمل اســتهدفت ٤5٠ مســتفيدة[ مبحافظات: القاهرة – بورســعيد – دمياط –املنصورة – اإلســامعيلية – الزقازيق – طنطا.

نــدوة توعويــة حــول الــزواج املبكر وختان اإلنــاث مبراكز محافظــة الغربية، وذلك ضمن أنشــطة حملة أحميهــا من الختان. ●

ــوث  ● ــا للبح ــات العلي ــة الدراس ــع كلي ــاون م ــد؟« بالتع ــاذا بع ــون.. م ــة ملي ــرص.. مائ ــكان م ــوان »س ــدوة بعن ــد ن  عق

اإلحصائيــة وجمعيــة الدميوجرافيــن. 

املشــاركة للعــام الثالــث عــى التــواىل ىف املؤمتــر الخــاص بالتمريــض والــذي تــم عقــده مبعهــد القلــب القومــى مبشــاركة  ●

١٢٢ ممرضــة مــن جميــع املحافظــات لغــرس قيــم مامرســة مهنــة التمريــض. 

عقد قافلة طبية، ومعســكرات بحى األســمرات.  ●

املشــاركة ىف التعديالت الدســتورية مبجلس النواب.  ●

املشــاركة يف اللجنة التيســريية »اثنــن كفاية« التابعة لــوزارة التضامن االجتامعي.   ●

املشــاركة ىف لقاء توعوى مبركز شــباب اإلســامعيلية حول التوعية الصحية والتخلص من العادات الســيئة.  ●
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لجنة المنظمات غير الحكومية

عقــدت اللجنــة خــالل عام ٢٠١٩ عدد 8 اجتامعات دورية ملناقشــة كافــة القضايا واملوضوعات التــى تبنتها اللجنة. ●

تنظيــم منتــدى املنظامت غري الحكوميــة عدد ]١٠ منتديات[. ●

منتــدى املنظــامت غري الحكوميــة عقد 8 منتديات ناقشــت املوضوعات التالية:- ●

احتفاليـة ١٠٠ عـام عـى نضـال املـرأة املرصية / القضاء عـى الختان لتفعيـل الرشاكة بن القومـى للمرأة واألمومـة والطفولة 

/ اإلسـتفادة مـن الخـرات التـي قامـت بهـا بعـض منظـامت املجتمع املـدىن يف القضاء عـى ختان اإلنـاث / التعريـف بقانون 

الجمعيـات واملؤسسـات األهليـة واملقـرتح املقـدم مـن املجلـس القومـى للمـرأة ىف هـذا اإلطار/تقريـر مـرص حول اإلسـتطالع 

الـدورى الشـامل املقـدم ملجلـس حقـوق اإلنسـان باألمم املتحـدة / فعاليات حملة ١٦ يـوم / عرض نتائـج وتوصيات املرشوع 

الـذي يتبنـاه املركـز العـرىب لـإلدارة والتنميـة واملسـئولية االجتامعية للرشكات مـن منظور النـوع االجتامعي. 

لجنة التعليم

عقــدت اللجنــة خــالل عــام ٢٠١٩ عــدد ]5[ إجتامعــات دوريــة ملناقشــة كافــة القضايــا واملوضوعــات التــى تبنتهــا اللجنــة. ●

 عقــد نــدوة »إنرتنت بال خوف« تحت شــعار »تعليمــك آمان لك .. لوطنك«.   ●

 تنفيــذ ٣ نــدوات حــول »التوعيــة بأهميــة مناهضة ختان اإلناث« بكل من كلية اإلعالم / حي األســمرات.  ●

لجنة المحافظات

عقــدت اللجنــة خــالل عــام ٢٠١٩ عــدد ]١٠[ اجتامعــات دوريــة ملناقشــة كافــة القضايــا واملوضوعــات التــى تبنتهــا اللجنة. ●

ــعار  ● ــت ش ــة تح ــا املجتمعي ــض القضاي ــالب ببع ــدى الط ــي ل ــع الوع ــورة لرف ــة املنص ــة اآلداب جامع ــدوة بكلي ــد ن عق

ــر«.   ــة وافتخ »مرصي

حضــور تكريــم الكاتــب الصحفي محمد شــلبي عضــو اللجنة من قبل الهيئة العامة لقصـــــور الثقافــــة.  ●

  عقــد نــدوة »املرأة املرصية كفاح ونجــاح ممتد عر التاريخ«.  ●

 عقــد نــدوة » أكتوبر وقيم الحفاظ عى اســتقرار الوطن ومكتســباته الوطنية«. ●

لجنة التدريب

عقـدت عـدد ]٦[ اجتامعات دورية ملناقشـة كافـة القضايا واملوضوعات التـى تبنتها اللجنة.

عقدت اللجنة ندوة »دور املجلس يف رفع القدرات وتنمية املعارف« بحضور )١5٣( إعالمي من داخل الهيئة العامة لالسـتعالمات. ●

ــول  ● ــارضة ح ــاء مح ــم الق ــدارس وت ــة امل ــتهدف طلب ــامعيلية اس ــالم باإلس ــل لإلع ــز الني ــوى مبرك ــاء توع ــاركة ىف لق املش

ــاة«.  ــط الحي ــري من ــة وتغي ــوم الوقاي ــن ومفه ــامء للوط ــوم اإلنت »مفه

بالتعــاون مــع وزارة الشــباب والرياضــة تم تنظيــم لقاء »تثقيفياً ومســحاً صحياً لعوامل الخطــورة واإلصابة بأمراض القلب«.   ●

ــكالت  ● ــوان »مش ــت عن ــكان تح ــانية والس ــة واإلنس ــوث االجتامعي ــس البح ــق ملجل ــة الطري ــي لخارط ــامع االفتتاح االجت

ــة«.  ــة املواجه ــات وسياس ــع والتحدي ــوائيات: الواق العش

عقــد نــدوة لالحتفال بيوم القلب العاملــي بنادي الصيد.  ●

املشــاركة باملشــاورة الوطنية اللتزامات املؤمتر العاملي للســكان والتنمية. ●

عقــد ندوة عن » الكشــف املبكر ألورام الثــدي بنادي الصيد. ●

عقد سلســلة لقاءات تأهيل أطباء اإلســامعيلية للتأمن الصحى الشــامل.  ●

املشــاركة يف النــدوة العلميــة املقامــة مبعهــد نــارص للبحــوث والعــالج بعنــوان »غــذاؤك حيــاة.. أكتوبــر الــوردي.. ننــرش  ●

الوعــي ونــزرع األمــل« للكشــف املبكــر عــن رسطــان الثــدي.

املشــاركة باملشــاورة الوطنية اللتزامات املؤمتر العاملي للســكان والتنمية. ●

عقــد نــدوة )مناهضــة ختــان اإلنــاث( باملعهــد العــايل للدراســات املتطــورة بالقطاميــة كــام عقــدت نــدوة أخــرى تحــت  ●

نفــس االســم مبقــر املجلــس بحضــور )١5٠مــن املمرضــات واتحــاد أمهــات مــرص(.

لجنة المشاركة السياسية

عقـدت اللجنـة خـالل عام ٢٠١٩ عدد 7 اجتامعات دورية ملناقشـة كافـة القضايا واملوضوعات التـى تبنتها اللجنة..

عقد ندوة عن »مشــاركة املرأة يف الحياة السياســية«.  ●

إعــداد فيلــم قصــري يلقــي الضــوء عــى النــامذج الناجحــة مــن الســيدات يف الحيــاة النيابيــة أو السياســية باســم »مســرية  ●

املــرأة املرصيــة«، وذلــك يف إطــار أنشــطة املجلــس باحتفــاالت املــرأة املرصيــة ١٠٠ عــام.

عقد ندوة »املرأة املرصية واملشــاركة السياســية«.   ●

التواصــل مــع الفــروع لتوســيع قاعــدة البيانــات الخاصــة بالســيدات الراغبــات للرتشــيح يف االنتخابــات القادمــة  ●

)محليــات / مجلــس نــواب / مجلــس شــورى(.

 متابعــة ســري عمليــة االســتفتاء وتنظيم فعاليات توعويه برضورة مشــاركة املرأة يف تلــك العملية.  ●

 إســتكامل النقــاش حول رؤية اللجنة للنظــام اإلنتخايب القادم ٢٠٢٠. ●

ــتاد  ● ــة بإس ــباب والرياض ــة الش ــع مديري ــاون م ــره بالتع ــرص بك ــك مل ــة صوت ــن حمل ــريي ضم ــاء جامه ــاركة يف لق املش

أســيوط الريــايض لتوعيــة الســيدات بأهميــة املشــاركة السياســية واالســتفتاء عــى الدســتور.
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تنظيــم ندوة بعنــوان » بالتدريب هتقدري«.  ●

مؤمتــر »متكن املرأة يف مرص الواقــع ومقرتحات التعامل«.  ●

عقــد نــدوة )مناهضة الختان.. مســئولية مجتمعية(. ●

ندوة »تعديل الدســتور بن رضورات املســتقبل«.  ●

امللتقــى األول للقيــادات الشــبابية األفريقيــة والــذي نظمته وزارة التعليــم العايل والبحث العلمــي بجامعة الفيوم. ●

إلقــاء مقــررة اللجنة محارضة حول »متكن املرأة املرصية« مبعهد الدراســات الدبلوماســية.  ●

املشــاركة يف فعاليــات منتــدى بغــداد اإلقليمــي املنعقد بالعراق لتطوير اآلليات املؤسســاتية للنهــوض باملرأة العربية. ●

املشــاركة يف املؤمتر الســنوي األول ملناهضة العنف ضد املرأة تحت عنوان »آفاق املســتقبل«. ●

لجنة العالقات الخارجية

قامــت اللجنــة باســتقبال الوفــود األجنبيــة مبطــار القاهــرة يف الثامــن مــن مــارس بهــدف توصيــل التهنئــة مــن املجلــس  ●

لســيدات العــامل بيــوم املــرأة العاملــي.

 عقــدت اللجنــة نــدوة بعنــوان »املرأة ودورها يف التنميــة« بقاعة عيل مبارك بدار الكتــب والوثائق القومية.  ●

عقــد لقاء حول )مناهضــة العنف ضد املرأة(.  ●

اللجنة التشريعية

عقـدت اللجنـة أكـرث من  ]7٠[ اجتامع تم خاللهم مناقشـة التاىل: 

I. القوانـني التي صدرت لصالح املرأة بشـكل عام

التعديــالت الدســتورية ٢٠١٩: تعديــل املــادة ١٠٢ يف الدســتور بشــأن تخصيــص ٢5% مــن مقاعــد املجلــس للمــرأة، بــدءاً  ●

مــن الفصــل الترشيعــي القــادم.

القانــون رقــم ١٤٩ لســنة ٢٠١٩ بإصدار قانون مامرســة تنظيم العمل األهيل. ●

قانــون رقــم ١١ لســنة ٢٠١٩ بإصدار قانون املجلس القومي لألشــخاص ذوي اإلعاقة. ●

قانــون رقــم ١٤8 لســنة ٢٠١٩ بإصدار قانون التأمينات االجتامعية واملعاشــات.  ●

ــدة يف البورصــة  ● ــس إدارات الــرشكات املقي ــل املــرأة يف مجال ــة بشــأن متثي ــة املالي ــة الرقاب ــرار مــن رئيــس هيئ صــدور ق

ــة. ــة غــري املرصفي ــة يف األنشــطة املالي ــرشكات العامل ــة وال املرصي

II. مرشوعـات قوانني تم إعدادها

مقــرتح مرشوع قانون إنشــاء »الصندوق القومــي لرعاية املرأة املرصية«. ●

ــة  ● ــذ األحــكام الصــادرة برؤي ــد أماكــن تنفي ــم ١٠87 لســنة ٢٠٠٠ بتحدي ــر العــدل رق ــرار وزي مقــرتح مــرشوع تعديل«ق

ــن األحــوال الشــخصية. ــن قوان ــة م ــب اإلجرائي ــالت الجوان ــذ األحــكام - تعدي الصغــري، واإلجــراءات الخاصــة بتنفي

توصيــات بشــأن تعديــل قــرارات وزيــر القــوى العاملــة الخاصــة باملواعيــد واألعــامل املتعلقــة باملــرأة، واملتعلقــة  ●

بتحديــد األعــامل التــي ال يجــوز تشــغيل النســاء فيهــا، وتنظيم تشغيل النساء ليــاًل(.

III. القوانـني التـي تم إبـداء املقرتحات والرأي عليهـا للجهات املختصة

املشــاركة يف اللجنة الوزارية املشــكلة بشــأن إعداد مرشوع قانون األرسة. ●

تعديــل املــادة ٢٩٣ مــن قانــون العقوبــات واملتعلقــة بالنفقــة واملتعــة: ليلــزم املمتنــع عــن دفــع النفقــة 5 آالف جنيــه  ●

وتعليــق اســتفادة املحكــوم عليــه مــن بعــض الخدمــات التــي تقدمهــا الجهــات الحكوميــة والهيئــات العامــة، ووحــدات 

القطــاع العــام وقطــاع األعــامل العــام والجهــات التــي تــؤدي خدمــات مرافــق عامــة حتــى أدائــه مــا تجمــد يف ذمتــه 

لصالــح املحكــوم لــه وبنــك نــارص االجتامعــي.

IV. قوانـني جارى العمل عىل دراسـتها

ــل  ● ــامت )تعدي ــبة للمعل ــة بالنس ــة للرتقي ــة الالزم ــدد البيني ــن امل ــل ضم ــازات الطف ــامد اج ــأن اعت ــون بش ــرشوع قان م

ــنة ١٩٦١(. ــم ١٠٣ لس ــر رق ــون األزه ــنة ١٩8١ وقان ــم ١٣٩ لس ــم رق ــون التعلي ــكام قان ــض أح بع

اســتكامل العمــل عــى ملف الترشيعات الالزمة لحاميــة املرأة من العنف.  ●

اســتكامل املقرتحات الترشيعية بشــأن ملف األحوال الشــخصية. ●

إعـداد مقـرتح بشـأن فتـح اجـازات رعايـة الطفـل بالنسـبة لحـاالت اإلعاقـة ملـن تجاوز سـن الطفولـة يف الحـاالت التي   .١

ذلك. تقتـيض 

إعـداد التعديـالت القانونيـة املطلوبة بالنسـبة لنتائج مؤرشات التمكـن االقتصادي للمرأة.   .٢

إعـداد التعديـالت الترشيعية لحامية عامـالت الخدمة املنزلية.  .٣

إعـداد مقـرتح القوانـن املتعلقة بتعين املرأة يف الهيئـات القضائية.  .٤

لجنة البيئة

شــاركت اللجنــة يف فعاليــات مهرجان »الطبيعــة والثقافة املحلية األول«. ●
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فروع المجلس بالمحافظات
٢7 فرعـاً عـى مسـتوى محافظـات جمهوريـة مـرص العربيـة، تعمـل كآليـات محليـة ملتابعـة وتقييـم سياسـات  للمجلـس 

كـام  محافظـة،  كل  يف  التنميـة  يف  مشـاركتها  تواجـه  التـي  واملعوقـات  للصعوبـات  والتصـدي  باملـرأة  املتعلقـة  التنميـة 

تقـوم الفـروع بتنفيـذ أنشـطة املجلـس يف كافـة املجـاالت ويقـدر عـدد أعضـاء فـروع املجلـس باملحافظـات بحـوايل 5٦١ 

ملناقشـة  ونشـاط  فاعليـة   )٢٣٢5( بتنفيـذ  باملحافظـات  املجلـس  فـروع  قامـت  وقـد  تطوعـي..  بشـكل  يعملـون  عضـوأً 

وقـد  الحاميـة[،   – السـيايس   – االجتامعـي   – ]االقتصـادي  املحـاور  كافـة  يف  باملحليـات  للمـرأة  الصلـة  ذات  القضايـا 

اتسـمت هـذه األنشـطة بالتواصـل مـع السـيدات بالقـرى والنجـوع للتوعيـة بأهـم القضايـا التـي تخـص املـرأة والتعـرف 

االحتياجـات  تلـك  لتلبيـة  حلـول  إيجـاد  ومحاولـة  احتياجاتهـا  عـى  والوقـوف  تواجههـا  التـي  املشـكالت  أهـم  عـى 

للمشـكالت.  والحلـول 

التواصل والتنسيق

ودوليــا ً التشيبك محليــا ً
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ϑ .عــرض فيلم بن بحريــن بالجامعات

ϑ .توقيــع عدد ٣ بروتوكوالت

ϑ .انشــاء عدد ٢ وحــدة ملناهضة العنف ضد املــرأة بالجامعات املرصية

ϑ .اصدار دليل اجرايئ عن انشــاء الوحدات

كليــة اإلعــالم بجامعــة مــر الدوليــة: اســتقبال مجموعــة مــن طلبــة وطالبــات كليــة اإلعــالم بالجامعــة للتعــرف  ●
ــة تركــز عــى أهميــة الدعــم النفــي ملحاربــات رسطــان  عــى فكــرة حملتهــم التوعويــة »بطلــة حكايتــك«، وهــي حمل

الثــدي خــالل رحلتهــم مــع املــرض، وذلــك مــن خــالل تنفيــذ تطبيــق ذيك يســاعد يف عمــل مجتمــع متكامــل للمحاربــات 

وأرسهــن للتواصــل مــع بعضهــم البعــض، والتعــرف عــى إنــاث أخريــن يرغــن يف دعمهــن يف رحلــة العــالج.

التواصل مع منظمات المجتمع المدنى

عقــد 8 منتديــات منظــامت غري حكوميــة يضم ىف عضويته 55 منظمــة غري حكومية.  ●

الجمعية العامة للجمعيات النسائية لتحسن الصحة: املشاركة يف فعاليات املؤمتر اإلعالمي ملرشوع »دعم النساء املعنفات املنفذ  ●

يف الفروع )أسوان-إدفو-قنا(« والذي نظمته الجمعية بالتعاون مع برنامج الخليج العريب للتنمية )اجفند(. وأشار املجلس بحقوق 

املرأة يف الدستور، والتكلفة االقتصادية التي تتحملها الدولة إثر العنف املامرس ضد املرأة، كام أكد عى أهمية تضافر الجهود 

لرفع الوعي باملساواة بن الجنسن وعدم التمييز ضد املرأة والفتاة، السيام دمج تلك املفاهيم يف املناهج التعليمية.

المشاركة في اللجان الوطنية

شـارك املجلـس خـالل عام ٢٠١٩ يف عدد مـن اجتامعات اللجان الوطنية التي تختص بدراسـة سياسـات التنمية كام ييل:

اللجنــة الوطنيــة ملناهضة ختان اإلناث ●
تـم تشـكيلها يف مايـو ٢٠١٩ برئاسـة مشـرتكة بـن املجلـس القومـي للمـرأة واملجلـس القومـي للطفولـة واألمومـة، بهدف 

توحيـد جهـود مؤسسـات الدولـة ومنظـامت املجتمـع املـدين املعنيـة، للقضـاء عـى ختـان اإلنـاث.. وتضـم يف عضويتهـا 

ممثلـن عـن كل مـن وزارة الرتبيـة والتعليـم، ووزارة الصحـة والسـكان، ووزارة التضامـن االجتامعـي، واملجلـس القومـي 

مـن  كل  الداخليـة وعضويـة  وزارة  العـدل،  وزارة  األوقـاف،  وزارة  الثقافـة،  وزارة  والرياضـة،  الشـباب  وزارة  للسـكان، 

والهيئـة  املرصيـة  والكنائـس  الرشيـف  واألزهـر  واإلحصـاء  العامـة  للتعبئـة  املركـزي  والجهـاز  العامـة  )النيابـة  هيئـات 

الوطنيـة لإلعـالم( إىل جانـب عضويـة املجالـس القوميـة )لإلعاقـة وللسـكان ولحقـوق اإلنسـان( باإلضافـة إىل املجتمـع 

املـدين، واالتحـاد العـام للجمعيـات األهليـة. 

التواصل مع الوزارات والجهات المعنية 

تنوعــت أشــكال التعــاون بــن املجلــس واملؤسســات الحكوميــة  ●

مابــن توقيــع بروتكــوالت ومذكــرات تفاهــم بهــدف تنفيــذ 

أنشــطة محــددة ]ســيتم رسدهــا بالتفصيــل ىف بنــد توقيــع 

بروتكــوالت[ واملشــاركة يف اللجــان الوطنيــة التــي يتــم تشــكيلها 

ــة إىل املشــاركة  ــة، باإلضاف ــة بالدول ــات التنفيذي ــل الجه مــن قب

ــن.  ــا الطرف ــى يقيمه ــدوات الت ــرات والن ــات املؤمت ىف فعالي

ــدات  ● ــالل وح ــن خ ــوزارات م ــع ال ــع جمي ــاون م ــم التع ــام ت ك

ــرص.  ــؤ الف تكاف

التواصل مع الجامعات

تنوعـت األنشـطة مـع الجامعات ما بن املشـاركة ىف تنفيـذ فعاليات، 

ومتابعـة وحـدات مناهضـة العنـف ضـد املـرأة بالجامعـات لبحـث 

سـبل دعمهـا، وتنفيـذ املبادرات. 

جامعة عني شمس: املشاركة يف احتفالية افتتاح أول قاعة تعليمية  ●
عى مستوي الجامعات املرصية، مجهزة لألشخاص ذوي اإلعاقة بكلية 

اآلداب جامعة عن شـمس ... وذلك بهدف توفري كافة اإلمكانيات العلمية للنهوض باألشـخاص ذوي اإلعاقة ودمجهم باملجتمع. 

الجامعــة األمريكية: ●
ϑ  ــة ــي حمل ــك« وه ــش قصت ــادرة م ــرض »مب ــة لع ــالم بالجامع ــة اإلع ــات كلي ــة وطالب ــن طلب ــة م ــتقبال مجموع  اس

ــة  ــلوكيات املجتمعي ــض الس ــل بع ــدف تعدي ــي به ــل االجتامع ــع التواص ــى مواق ــة ع ــا الطلب ــام بإطالقه ــة ق توعوي

ــباب  ــبقة باألس ــة مس ــم دون معرف ــكام ضده ــدار أح ــن، وإص ــؤون اآلخري ــراد يف ش ــل األف ــة بتدخ ــلبية الخاص الس

ــم  ــاحة له ــة مس ــة يف إتاح ــع الطلب ــاون م ــتعداده للتع ــدى اس ــادرة وأب ــرة املب ــس بفك ــاد املجل ــد أش ــع. وق والدواف

ــا.  ــه لنهضته ــلبية املعيق ــر الس ــى الظواه ــوء ع ــليط الض ــرأة وتس ــة بامل ــا الخاص ــة القضاي مبناقش

ϑ  ــئون ــة الش ــه كلي ــذي نظمت ــرص: ال ــباب يف م ــغيل الش ــج تش ــذي برام ــرتاتيجي ملنف ــاء اإلس ــذ اللق ــاون يف تنفي التع

العامليــة والسياســة بالجامعــة بالتعــاون مــع مؤسســة فريدريــش إيــرت، وإقامــة معــرض تضمــن التعريــف بالرامــج 

ــس. ــارات باملجل ــة امله ــز تنمي ــا مرك ــي أطلقه ــادرات الت واملب

الوزرات والهيئات الحكومية
وزارة الخارجيـة – وزارة التضامـن االجتامعـي – وزارة 

االسـتثامر والتعـاون الـدويل – وزارة الدولـة لالنتـاج 

وزارة   – التخطيـط  وزارة   – العـدل  وزارة   – الحـريب 

تنميـة  جهـاز   – اآلثـار  وزارة   – والرياضـة  الشـباب 

املرشوعـات املتوسـطة والصغـرية ومتناهيـة الصغـر – 

الهيئـة العليـا لالنتخابـات – وكالـة األهـرام لإلعـالن – 

املجلـس القومي للطفولـة واألمومة – املجلس القومي 

لحقـوق اإلنسـان – املجلـس األعـى لتنظيـم اإلعالم – 

املركـز املرصي للدراسـات االقتصاديـة – مركز البحوث 

االجتامعية – املجلس القومى للسكان – وزارة الهجرة 

وشـئون املرصيـن يف الخـارج – وزارة البيئـة – وزارة 

الطريان املدىن – وزارة الداخلية – وزارة املالية – وزارة 

شـئون مجلـس النـواب – األزهـر الرشيـف – املجلس 

القومـي لإلعاقـة – وزارة السـياحة. 

الهيئات غري الحكومية
بنك األسكندرية – بنك بلوم – البنك املرصيف.
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وخــالل العــام الحــايل أطلقــت اللجنــة: )١( جائــزة باســم الرائدتــن »مــاري أســعد وعزيزة حســن« تكرمياً لهــام وتخليــداً لذكراهام. 

وتــم تســليم أول جائــزة للســفرية مشــرية خطــاب تكرميــاً لدورهــا الفــارق وإســهاماتها يف إرســاء بنيــه ترشيعيــة وإحــداث حــراك 

مجتمعــي وســيايس للتصــدي مللــف ختــان اإلنــاث. )٢( إطــالق حملــة أحميهــا مــن الختــان، تضمنــت العديــد مــن األنشــطة 

موضحــة يف البيــان التــايل: 

ــذ  ● ــة بتنفي ــة واإلتجــار بالبــرش: املعني ــة التنســيقية ملكافحــة ومنــع الهجــرة غــري الرشعي ــة الوطني اللجن
إســرتاتيجية مكافحــة اإلتجــار بالبــرش.

اللجنـة الوطنيـة ملتابعـة تنفيـذ أهـداف التنميـة املسـتدامة ٢٠3٠ ]التابعـة لرئيـس مجلـس الوزراء[:  ●
إلعـداد تقريـر املراجعـة الوطنيـة الطوعيـة ملتابعـة تنفيذ أهـداف التنميـة املسـتدامة األممية.

اللجنــة الوطنيــة الدامئــة املعنيــة بآليــة املراجعــة الدوريــة أمــام مجلــس حقــوق اإلنســان: واملتعلقــة  ●
بالتقريــر الطوعــي عــن حالــة حقــوق اإلنســان يف مــرص.

اللجنــة الوطنيــة للحوكمــة يف إطــار عضويــة مــر باآلليــة األفريقيــة ملراجعــة النظــراء: يتــوىل املجلــس  ●
ــة يف  ــة مــرص العربي ــة لجمهوري ــة املراجعــة الطوعي ــام بعملي ــة للقي ــة املعني ــن الجهــات الوطني ــام التنســيق الالزمــة ب مه

إطــار اآلليــة األفريقيــة ملراجعــة النظــراء.. ]قــرار رقــم ١5٢7 لســنة ٢٠١8 الصــادر عــن رئيــس مجلــس الــوزراء[.

حملـة أحميها من الختان
مسـتفيد/ة  للعام ٢٠١٩

نشاط رشكاء التنمية
من ممثيل اللجنة

نشـاط الجمعيات االهلية 
ومنتـدى املنظامت

دورات تدريبية
ملجموعات العمل

استقبال
شكاوى

فعاليات توعوية
متنوعة

قوافل
تثقيفية/طبية

طرق
أبواب

مستفيد/ة٦٠8٣,٤١٠,٦٢8,78٩5٤,١٢٣١8,8٢7٦٠,٩٩٩٢,٤7٩١,٣٤

٣,٤١٠,٦٢8٤,١٩٤,٣٠٤

١,٠٤8,57٦

٢٦٢,١٤٤

٦5,5٣٦

١٦,٣8٤

٤,٠٩٦

١,٠٢٤

٢5٦

٦٤

١٦

٤

١

١8,٦٠8

5٤,١٢٣

١,78٩
٢,٤7٩

٦٠,٩٩٩

٣٤,8٢7
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إبرام / تفعيل بروتوكوالت التعاون

إميانـاً مـن املجلـس بأهميـة توثيـق التعـاون القائم بينـه وبن الجهات األخـرى فقد تم العمـل عى توقيـع الروتوكوالت األتية:

محافظة بني ســويف: توقيع بروتوكول تعاون مع املحافظة بعنوان »بنى ســويف محافظة صديقة لألشــخاص ذوي اإلعاقة«.  ●
ــبل  ● ــري س ــالل توف ــن خ ــة م ــذوي اإلعاق ــة ل ــة صديق ــل املحافظ ــاون لجع ــول تع ــرام بروتوك ــة: إب ــة القليوبي محافظ

اإلتاحــة باملنشــآت الحكوميــة باملحافظــة.

الهيئــة القوميــة لالنتــاج الحــريب: لتوريــد املســتلزمات الالزمــة إلقامــة املرشوعــات التــي ينفذهــا املجلــس للمــرأة،  ●
وتقديــم كافــة االستشــارات الهندســية، باإلضافــة إىل توريــد املســتلزمات الخاصــة لرفــع كفــاءة منشــآت املجلــس. ويــأيت 

ذلــك يف إطــار دعــم الصناعــة املحليــة ومبــا يخــدم املواطــن املــرصي.

ــة  ● ــم إقام ــوم: لدع ــك بل بن
مرشوعــات اقتصاديــة للمرأة 

الريفيــة مبحافظــة املنيــا يف 

املخلفــات  تدويــر  مجــال 

إىل  وتحويلهــا  الزراعيــة 

يف  وكــذا  عضــوي،  ســامد 

مجــال اســتخراج خالصــات 

النباتــات العطريــة والطبيــة.

وزارة األوقــاف املريــة  ●
ــذ  ملحــق )٢(: بشــأن تنفي
مبــادرة » املواطنــة املرصيــة: 

بهــدف  حقوقــك  بطاقتــك 

الرقــم  بطاقــات  اســتخراج 

غــري  للســيدات  القومــى 

مســتوى  عــى  القــادرات 

الجمهوريــة. 

وأبنــاء  ● الجنســن  مــن  واألفريقــي  والعــريب  املــرصي  الشــباب  يســتهدف  للتدريــب:  الوطنيــة  األكادمييــة 
ــاً وسياســياً  ــاً واجتامعي ــا اقتصادي ــا ومتكينه ــاء بقدراته ــرأة واالرتق ــة بالخــارج، ويســهم يف دعــم امل ــات املرصي الجالي

ــة  ــرأة املرصي ــن امل ــة لتمك ــرتاتيجية الوطني ــق اإلس ــم تحقي ــا يدع ــرار، مب ــاذ الق ــادة واتخ ــع القي ــول إىل مواق والوص

٢٠٣٠ وأهــداف التنميــة املســتدامة، إىل جانــب التأثــري اإليجــايب يف تحســن املــؤرشات الوطنيــة عــى املســتوى 

ــدويل. ــي وال اإلقليم

ــات  ● ــف الســيدات الريفي ــة، أســوان، لتثقي ــزة، الرشقي ــوم، الجي ــة مبحافظــات الفي ــذ أنشــطة توعوي ــة: لتنفي وزارة البيئ
ــا.  ــة التخلــص اآلمــن منه ــة وكيفي ــة والصلب وأرسهــن يف مجــال إدارة املخلفــات الزراعي

رشكــة ويــل ســرينج: يهــدف لدعــم التعــاون بــن الجانبــن يف مجــال النهــوض بأفــراد األرسة مــن خــالل تبنــى تقديــم  ●
الخدمــات التدريبيــة للفئــات املســتهدفة مــن املجلــس القومــي للمــرأة. 
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التعاون والتواصل على المستوى الدولى

تعـاون املجلـس مـع عـدد كبـري من الـرشكاء الدوليـن يف تنفيذ مرشوعات يف مجـال التمكـن االقتصادي والسـيايس واالجتامعي 

القضايـا  الـدويل والعـريب واألفريقـي ملناقشـة كافـة  املسـتوى  التـى تعقـد عـى  الفعاليـات  املجلـس ىف  للمـرأة، كـام شـارك 

املتعلقـة باملـرأة. 

أوال: التعـاون مـع املنظـامت الدولية )التعاون مع ٢8 منظمـة دولية( منهم:

ــن يف  ● ــن الطرف ــاون ب ــبل التع ــامع لبحــث س ــز الســالم«: اجت ــة »تعزي ــة العاملي ــس الحرك ــرنج- مؤس ــل اس مؤسســة وي

ــامل. ــري يف الع ــع الســالم إلحــداث التغي ــادئ صن ــز مب ــرأة يف تعزي ــاج امل مجــال إدم

ــوع االجتامعــي ومقارنتهــا مبثيلهــا يف الجامعــة  ● ــة االقتصــاد عــن الن اليونيســكو: اجتــامع ملناقشــة مخرجــات دراســة كلي

األمريكيــة مبشــاركة عــدد )٤٠( ممثــل مــن الجهــات العاملــة يف مجــال متكــن املــرأة والجهــات املانحــة.

ممثيل هيئة األمم املتحدة للمســاواة بني الجنســني ومتكني املرأة: الســتعراض ما تم من أنشــطة وقصص النجاح.  ●

ــد  ● ــم. عق ــي والتعلي ــوع االجتامع ــول الن ــي ح ــل تدريب ــار دلي ــع إط ــدف وض ــامع به ــد اجت ــة: عق ــج األغذي ــيل برنام ممث

اجتــامع مــع ممثــيل الهيئــة ولجنــة عمــل بحــث املــرأة ذات اإلعاقــة والعنــف مــع ممثــيل الجهــاز املركــزي للتعبئــة العامــة 

واإلحصــاء بهــدف )١( مناقشــة مقــرتح بروتوكــول التعــاون املزمــع توقيعــه مــع الجهــاز. )٢( االتفــاق عــى الجــدول الزمنــى 

لألنشــطة املزمــع تنفيذهــا.

ــام  ● ــة في ــة، خاص ــرتة القادم ــاون يف الف ــبل التع ــث س ــة لبح ــن املعون ــيل م ــع ممث ــامع م ــد اجت ــة: عق ــة األمريكي املعون

ــرأة. ــادي للم ــن االقتص ــج التمك ــق برام يتعل

ــرأة  ● ــة للم ــوين املقدم ــي والقان ــي واالجتامع ــم النف ــات الدع ــكل خدم ــر ش ــاون لتطوي ــبل التع ــث س ــري: لبح ــة ك هيئ

ــات.  ــه يف املحافظ ــزي وفروع ــكاوى املرك ــب الش ــالل مكت ــن خ ــة م املرصي

الصنــدوق االمنــايئ للتنميــة UNDP واألكادمييــة الوطنيــة لتأهيــل وتدريــب الشــباب: ملناقشــة اإلجــراءات اللوجســتية  ●

الخاصــة بفاعليــات تدريــب ١٠٠٠ قائــد أفريقــي وذلــك يف إطــار مســاهمة املجلــس يف املبــادرة املرصيــة والتــي أطلقهــا 

الســيد الرئيــس/ عبــد الفتــاح الســيي خــالل فعاليــات »منتــدى أفريقيــا ٢٠١8« املــايض بــرشم الشــيخ لتدريــب 

ــل ١٠ آالف شــاب أفريقــي. وتأهي

البنــك الــدويل: )١( عقــد اجتــامع مــع املديــر األول للحاميــة االجتامعيــة والتشــغيل بهــدف اســتعراض جهــود املجلــس  ●

ــامع  ــاركة يف اجت ــن. )٢( املش ــن الجانب ــتقبيل ب ــاون املس ــبل التع ــث س ــدف بح ــاً، به ــرأة اقتصادي ــن امل ــال متك يف مج

ضــم ممثــيل البنــك واملعهــد الــدويل للســكان ملناقشــة إطــار دراســة حــول »رأى الشــباب والرجــال ىف قضيــة مناهضــة 

العنــف ضــد املــرأة«. 

ــرة  ● ــة وزي ــدة ٢٠١8-٢٠٢٢: برئاس ــم املتح ــع األم ــة م ــرتاتيجى للرشاك ــار اإلس ــة اإلط ــة متابع ــامع لجن ــاركة يف اجت املش

ــة  ــات الحكومي ــوزارات والهيئ ــيل ال ــم املتحــدة مبــرص، وممث ــات األم ــيل هيئ ــدويل وحضــور ممث ــاون ال ــتثامر والتع اإلس

ــة  ــة االجتامعي ــة الشــاملة – العدال ــة االقتصادي ــذي يتضمــن أربعــة محــاور هــم ]التنمي ــذ اإلطــار، وال املشــاركة يف تنفي

– االســتدامة البيئيــة وإدارة املــوارد الطبيعيــة – متكــن املــرأة[ حيــث ترأســت رئيســة املجلــس مجموعــة محــور متكــن 

ــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف مــرص.  ــة هيئ ــة يف مــرص وممثل ــل منظمــة العمــل الدولي ــب ممث ــرأة بجان امل

ــدة  ● ــم املتح ــع األم ــة م ــرتاتيجى للرشاك ــار اإلس ــاق اإلط ــن اتف ــة م ــي: املنبثق ــوع االجتامع ــل الن ــة عم ــامع مجموع اجت

ــة.  ــرتة القادم ــالل الف ــا خ ــل عليه ــيتم العم ــي س ــطة الت ــع األنش لوض

املنظمــة الدوليــة للتنميــة: عقــد اجتامع ممثيل املنظمة لبحث ســبل التعــاون يف مجال متكن املرأة. ●

ــف  ● ــض مظاري ــامع لف ــد اجت ــيل UNDP: عق ــالن، ممث ــة واإلع ــس للدعاي ــو بوك ــة بل ــيونال، رشك ــالن إنرتناش ــة ب مؤسس

ــك«. ــة توقف ــش محط ــات »ماتخلي ــى الباص ــة ع ــة اإلعالني ــة الحمل ــة مبناقص ــروض الفني الع

وفــد مــن البنــك األورويب للتعمــري: عقــد اجتــامع ملناقشــة إمكانيــة تنفيــذ حملــة إعالميــة ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة  ●

داخــل محطــات الســكك الحديديــة وبحضــور وزيــرة البيئــة الســابقة.

ــرأة  ● ــة امل ــة تنمي ــم ملنظم ــر الدائ ــة اســتضافة املق ــة مــرص العربي ــالن جمهوري ــاون اإلســالمي: يف ضــوء إع ــة التع منظم

ــة:  ــع وزارة الخارجي ــاون م ــات بالتع ــن االجتامع ــايل م ــس الت ــم املجل ــالمي، نظ ــاون اإلس ــة التع ــة ملنظم التابع

االجتــامع األول »ملجموعــة العمــل املؤقتة مفتوحة العضوية لدراســة اللوائح التنظيمية ملنظمة تنمية املرأة التابعة ملنظمة التعاون 

اإلسالمي، واعتبارها كيان رسمي يتحدث بأسم املرأة يف دول العامل اإلسالمي، ويعكس مدى تقدمها وتطور أوضاعها وما وصلت إليه 

من مكانة يف املجتمع اإلســالمي. و االجتامع الوزاري التشــاوري غري الرســمي الســابع بشــأن متكن املرأة من خالل املنظور اإلسالمي. 

ــة  ● ــة بالتنمي ــر UNPDF: اجتــامع تنســيقي للتعــرف عــى مرشوعاتهــم واألنشــطة ذات الصل الرشاكــة مــن أجــل التطوي

ــة.  املســتدامة والحفــاظ عــى البيئ

الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة USAID: اجتــامع تنســيقي للتعــرف عــى مرشوعاتهــم املســتقبلية يف مــرص،  ●

ــة. ــا ذات الصل ــاون يف القضاي ــبل التع ــث س وبح

مؤسســة كيمونكــس الدوليــة: اجتــامع تنســيقي للتعــرف عــى جهــود املجلــس يف محــوري التمكــن االقتصــادي والحاميــة  ●

مــن إســرتاتيجية متكــن املــرأة ٢٠٣٠ وبحــث ســبل التعــاون املســتقبيل.

ــطة  ● ــد األنش ــس« لتحدي ــرص وتون ــرأة يف م ــق للم ــل الئ ــرشوع عم ــة »م ــة ILO: ملناقش ــل الدولي ــة العم ــيل منظم ممث

التــي ســيتم تنفيذهــا خــالل الفــرتة القادمــة يف إطــار املــرشوع وتحديــد املحافظــات التــي ســيتم التنفيــذ فيهــا ومــرشوع 

ــرشوع  ــة بامل ــريية الخاص ــة التيس ــد اللجن ــطن، وعق ــرص واألردن وفلس ــق يف م ــل الالئ ــي والعم ــل االنتاج ــز العم تعزي

ــة.  ــرتة املقبل ــي ســيتم تنفيذهــا خــالل الف ــد األنشــطة الت لتحدي
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ثانيـاً: املشـاركة يف املحافل الوطنيـة والعربية والدولية: 

عىل املسـتوى الوطني: 

عقــد العديد من النــدوات والفاعليات منها:  ●

ϑ .ندوة املــرأة املرصية واألمن القومي

ϑ .دور املــرأة يف الحضارة املرصية

ϑ .»الدورة الثالثة ملهرجان أســوان الســيناميئ »القوى الناعمة

ϑ .لقــاء أصنع مســتقبلك بالتعــاون مع جامعة األزهر 

ϑ .نــدوة أكتوبــر وقيم الحفاظ عى اســتقرار الوطن ومكتســباته الوطنية

ϑ .نــدوة لجنة املحافظــات مناهضة الختان وفقــاً للتنوع الجغرايف

ϑ .»نــدوة لجنة التدريــب »مناهضة الختان مســئولية مجتمعية

ϑ .املرأة واإلعــالم املهني حصن الوطن

ϑ .جلســة حــول املرأة والحــق يف التنمية يف إطار فعاليات منتدى الشــباب ٢٠١٩

ϑ .نــدوة دور املــرأة املرصية يف بناء الوطن

ϑ .SHE CAN 2019 الحــدث الســنوي لرائدات األعــامل مبرص والوطن العريب

ϑ .إطالق جرس جلســة تــداول البورصة املرصية

ϑ  النســاء الشــابة مــن املجالــس املحليــة«: أصــوات  النســائية  القيــادات  الجلســة االفتتاحيــة ملؤمتــر »متكــن 

الثانيــة. املرحلــة 

ϑ .»ندوة »تعديل الدســتور بن رضورات املســتقبل

● . FGM لبحــث ســبل التعاون يف برنامــج القضاء عى الختان :UNFPA و UNICEF ممثــيل

ممثلــني رشكــة pathfinder international: لعــرض مرشوعــات ممولــة مــن الوكالــة االمريكيــة للتنميــة الدوليــة  ●

ــة.  ــرتة القادم ــالل الف ــرص خ USAID يف م

منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنمية OECD:  لبحث ســبل التعاون ومناقشــة املوضوعات املقرتح تنفيذهــا يف الفرتة القادمة. ●

الوكالــة االســبانية للتعــاون الــدويل مــن أجــل التنميــة AECID: عــرض مقــرتح مــرشوع جديــد لتمكــن املــرأة يف قطــاع  ●

الســياحة يف مــرص، وســبل التعــاون مــع مكتــب شــكاوى املــرأة.

لجنــة االتحــاد األوريب للتقييــم: لتقييم املرشوعــات املقدمة من االتحاد األورويب. ●

ــرأة /  ● ــد امل ــف ض ــة العن ــوم مبناهض ــة ١٦ ي ــة )حمل ــات التالي ــة املوضوع ــي: ملناقش ــوع االجتامع ــاص بالن GAD الخ

ــاص(. ــاع الخ ــاج القط ــن / إدم ــة بيج اتفاقي

ــل مقــرتح املــرشوع. )٢( املشــاركة يف حفــل  ● ــب تعدي ــامع تنســيقي ملناقشــة مــرشوع الهجــرة وطل االتحــاد األوريب: )١( اجت

إطــالق مبــادرة متكــن املــرأة واملســاواة بــن الجنســن )#نحــن _مــن _أجــل _هــن(.

هيئــة التعــاون الــدويل الكــوري KOICA: لبحــث ســبل التعــاون بــن الطرفن، والتنســيق عى اإلجــراءات الخاصــة بوجود  ●

أحــد الخــراء املتطوعــن الكوريــن باملجلــس وكيفيــة االســتفادة مــن خراتــه يف مجــال الزراعــة وتنميــة املــرأة الريفيــة.

●  ICPD املشــاركة يف فعاليــات احتفاليــة املؤمتــر الــدويل للســكان والتنميــة :UNFPA صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان

احتفــاالً مبــرور ٢٠ عامــاً عــى انعقــاد املؤمتــر ألول مــرة. 

ــة لبحــث ســبل  ● ــن الرشك ــن ع ــدب وممثل ــة والعضــو املنت ــس إدارة الرشك ــس مجل ــل: اســتقبال رئي ــة أكســون موبي رشك

ــة. ــرأة املرصي ــن يف مجــال متكــن امل ــن الجانب التعــاون ب
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الدويل:  املستوى  عىل 

●  .]CSW 63[ فعاليات الدورة ٦٣ للجنة وضعية املرأة باألمم املتحدة

)اللوائــح  ● لدراســة  املؤقتــة  العمــل  ملجموعــة  األول  االجتــامع 

التعــاون  ملنظمــة  التابعــة  املــرأة  تنميــة  ملنظمــة  التنظيميــة 

اإلســالمي(.

ــارة مؤسســات االتحــاد األورويب بروكســل لعــرض تطــورات  ● زي

التعامــل الوطنــي مــع ملفــات تنميــة املــرأة ومتكينهــا يف مــرص.

اتفاقيــة  ● يف  األطــراف  الــدول  ملؤمتــر  عــرشة  الثانيــة  الــدورة 

املتحــدة. باألمــم  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  حقــوق 

ــط  ● ــل املتوس ــن أج ــاد م ــدول االتح ــي ل ــوار اإلقليم ــامع الح اجت

بــن  للمســاواة  اإلحصائيــة  واملــؤرشات  املــرأة  متكــن  حــول 

الجنســن.

إلقــاء كلمــة أمــام أعضــاء جمعية املرأة الدولية يف مالطا عن املكتســبات التي تحققــت للمرأة املرصية. ●

الــدورة العاملية الخامســة والعرشيــن للمنتدى االقتصادي الســنوي للمرأة ٢٠١٩ بالهند. ●

زيــارة جامعــة »جهار خاندراي« الهندية وتكريم الســيدة رئيســة املجلس. ●

ــخاص  ● ــاعدة لألش ــا املس ــن التكنولوجي ــي ع ــر عامل ــع تقري ــط لوض ــة التخطي ــتوى ملناقش ــع املس ــي رفي ــامع العامل االجت

ــة. ذوي اإلعاق

ــامل  ● ــدوري الش ــا ال ــرص تقريره ــتعرضت م ــث إس ــف حي ــان بجيني ــوق اإلنس ــي لحق ــس القوم ــم ٣٤ للمجل ــدورة رق ال

ــا.   ــة لتمكينه ــود الدول ــرص وجه ــة يف م ــرأة املرصي ــة امل ــن حال ــوراً ع ــاوره مح ــت مح ــان، وتضمن ــوق االنس ــة حق لحال

ورشــة عمــل عامليــة ُعقــدت برتكيــا حــول »برنامــج األمــم املتحــدة العاملــي املشــرتك لحزمــة الخدمــات األساســية للمــرأة  ●

والفتيــات املعرضــات للعنــف«.

مهرجــان بروكلن لألفالم وعــرض فيلم بن بحرين. ●

هـذا إىل جانـب مـا يقـرب مـن )١٣( برنامـج تدريبـي وورش عمل ُعقدت عى املسـتوى العـريب واإلقليمي والدويل، شـارك 

بهـا ممثلـو املجلـس مـن موظفـي األمانـة العامـة لبنـاء قدراتهـم وتنميـة املهـارات حـول مختلـف قضايـا املـرأة املتضمنة 

عـى  املراقبـة  املـرأة يف  دور   / السياسـات  االجتامعـي يف  النـوع  لتضمـن  املؤسـي  التدقيـق   / الجنسـن  بـن  املسـاواة 

االنتخابـات / كيفيـة كتابـة مختلـف التقاريـر الوطنيـة الخاصة بوضـع املرأة وااللتزامـات الدولية التي وقعـت عليها مرص.    

عىل املسـتوى العريب:

حفــل إطــالق الوثيقة العربية لحقوق املرأة، وتكريم الســيدة رئيســة ملجلس. ●

ورشــة العمــل اإلقليميــة للــدول العربيــة والتــي عقــدت يف بيــت األمــم املتحــدة ESCWA ملناقشــة املبــادئ التوجيهيــة  ●

إلعــداد االســتعراضات الوطنيــة املتعلقــة بتنفيــذ إعــالن ومنهــاج عمــل بيجــن بعــد خمســة وعرشيــن عامــاً.

ورشــة العمــل املعنيــة »بتعزيز املســاواة بن الجنســن وتضمن مفاهيم النوع االجتامعــي يف التعليم. ●

ورشــة عمــل تحــت عنوان »قضايا العنــف األرسي ومخاطرها عى األرسة واملجتمع - تجــارب عربية ودولية«. ●

حوار »الشــباب العــريب« الذي عقد مبراكش. ●

منتــدى بغــداد اإلقليمــي لتطوير اآلليات املؤسســاتية للنهوض باملرأة. ●

الــدورة التاســعة للجنة املرأة ىف االســكو خالل الفــرتة من ٢٦ إىل ٢7 نوفمر باألردن. ●

ــة بعــد  ● ــة العربي ــذ إعــالن بيجــن يف املنطق ــر اإلقليمــى حــول التقــدم املحــرز يف تنفي ــامع الخــراء ملناقشــة »التقري اجت

ــان.  ــة لبن ــن عامــاً« بدول خمســة وعرشي

ــار  ● ــك يف إط ــة التونســية وذل ــل بالعاصم ــن العم ــي يف أماك ــوع االجتامع ــريات الن ــي لخــراء وخب ــبه اإلقليم ــامع ش االجت

ــت  ــى تحقق ــازات الت ــم االنج ــس أه ــو املجل ــتعرض ممثل ــث اس ــس«، حي ــرص وتون ــرأة يف م ــق للم ــل الئ ــرشوع »عم م

ــرية. ــنوات األخ ــالل الس ــة خ ــرأة املرصي للم

املؤمتــر العــريب األول لصحــة املرأة بعنوان »تعزيز صحة املــرأة لتحقيق أهداف التنمية املســتدامة ٢٠٣٠«. ●

اجتــامع حــول »تعزيز تنفيذ الدراســات االســتقصائية عن انتشــار العنف ضد املــرأة يف املنطقة العربية«. ●

اجتــامع »املنصــة اإلقليميــة الخاصــة بالنوع االجتامعي والتطرف العنيف يف شــامل أفريقيا«، والــذي ُعقد باملغرب. ●

اجتامعــات الدورة ٣8 للجنــة املرأة العربية. ●

٣ ورش عمل إقليمية يف مجال التخطيط االســرتاتيجي واملســاواة بن الجنســن يف العمل. ●

أعــامل الــدورة الثالثة من منتدى املرأة العربيــة الصينية. ●

النــدوة اإلقليميــة الثانيــة لإلطالق والتخطيط اإلســرتاتيجي »النوع االجتامعي والتجــارة: إنجازات وتطلعات«. ●

ورشــة عمــل حــول تفكيك الصور النمطيــة يف الرتبية والثقافــة يف املجتمعات العربية. ●

● .ESCWA ورشــة عمــل إقليميــة حول »تقديــر التكلفة االقتصاديــة للعنف ضد املرأة« عقدت يف

مؤمتــر إقليمــي حول تطبيق أنظمة املحاكم يف شــامل أفريقيا والرشق األوســط. ●

ورشــة عمــل إقليمية حــول تعزيز دور املرأة الريفيــة يف املجتمعات العربية. ●

)4٥( فاعلية مثلها املجلس
لعام ٢٠١٩

٢٢ عريب

١٠ أفريقي

١٣ دويل
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املجلـس وامللف األفريقي:

يف إطار رئاسة جمهورية مرص العربية لالتحاد األفريقي للعام ٢٠١٩، أقام املجلس العديد من الفاعليات عى املستوى األفريقي وأهمها:

ــدان  ● ــة، اســتفادت منهــا )57( إمــرأة مــن مختلــف البل ــة املرصي ــة بالتعــاون مــع وزارة الخارجي تنفيــذ )٢( دورة تدريبي

األفريقيــة تدربــن عــى كيفيــة إقامــة مرشوعــات صغــرية ونقــل الخــرات املكتســبة للســيدات يف بالدهــن. 

اســتقبال )٩( وفــود أفريقيــة ضمــت مــا يقــرب  ●

مــن )١٢7( فــرد، وعــى رأس تلــك الوفــود: 

وشــباب  كبــار  وفــد  األوىل،  برونــدي  ســيدة 

اإلعالميــن ورؤســاء التحريــر األفارقــة، وفــد مــن 

ــة.  ــة األفريقي ــوادر األمني الك

اشـرتاك املجلـس يف اللجنـة الخاصـة بدعـم دولـة جيبـويت بالتعـاون مـع وزارة الخارجيـة، بهدف وضـع مقرتح التعـاون يف مجال  ●

متكـن املـرأة، واملمثـل يف إقامـة دورات تدريبيـة وتنسـيق زيـارات ميدانية لتبادل الخـرات والتعرف عى جهـود الدولة املرصية 

يف متكـن املرأة.  

املشــاركة ىف )١٠( محافل إفريقية.  ●

مشــاركة املجلــس ممثــالً يف رئيســته الســيدة الدكتــور مايــا مــريس باجتامعــات اللجنــة الوطنيــة للحوكمــة يف إطــار اآلليــة  ●

األفريقيــة ملراجعــة النظــراء.

اســتضافة مــرص لالجتــامع التشــاوري التحضــريي ملناقشــة مقرتحــات الــدول األفريقيــة، والخــروج مبقــرتح أفريقــي موحــد  ●

أمــام لجنــة وضعيــة املــرأة يف دورتهــا ٦٣.

ــات  ● ــا فاســو عــى هامــش اجتامع ــا ببوركين ــدت يف أفريقي ــي عق ــاث الت ــان اإلن ــة القضــاء عــى خت املشــاركة يف احتفالي

ــم املتحــدة. ــرأة باألم ــة امل ــة وضعي ــدورة ٦٣ للجن ال

تنظيم جلســة حول الحامية االجتامعية للمرأة يف أفريقيا عى هامش اجتامعات الدورة ٦٣ للجنة وضعية املرأة باألمم املتحدة. ●

املشــاركة يف اجتامعــات الــدورة العاديــة ال ٦٤ للجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب، وذلــك الســتعراض  ●

ومناقشــة تقريــر مــرص الــدوري املقــدم إىل اللجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب.

املشــاركة يف غرفــة العمليــات املركزية ملتابعة بطولــة كأس األمم األفريقية ٢٠١٩. ●

املؤمتــر الــدويل »تعليم الفتاة وتدريب املرأة يف الفضــاء الفرانكفوين«. ●

املؤمتــر اإلقليمــي حول القضاء عــى ختان اإلناث/ احتفالية يــوم الطفل األفريقي. ●

الــدورة الرابعــة للجنــة الفنيــة املتخصصــة للمــرأة األفريقيــة، لالســتعراض األفريقــي للذكــرى الخامســة والعرشيــن إلعــالن  ●

ــة املــرأة باألمــم املتحــدة.  ــة وضعي ــدورة ٦٤ للجن منهــاج عمــل بكــن + ٢5 ؛ وعقــد جلســات تشــاورية فيــام يخــص ال

الــدورة العاديــة الثانيــة للجنة الفنية املتخصصة لالتحاد األفريقي للنقل والبنية التحتية العابرة للقارة واألقاليم والطاقة والســياحة. ●

املؤمتــر اإلقليمــي األفريقي لالتحاد الــدويل لصاحبات األعامل واملهن. ●

اجتامع أعضاء شــبكة النســاء املنتخبات املحليــات بإفريقيا. ●

منتدى أســوان »أجندة الســالم واألمن والتنمية املســتدامة يف إفريقيا« – ديســمر ٢٠١٩. ●

اسـتكامل ودعـم ااإلطار املؤسـي  لتمكني وحامية املرأة

]وحـدات تكافـؤ الفرص / وحـدات مناهضة العنـف بالجامعات[

عــدد )7( لقــاءات توعية باســرتاتيجية النهوض باملرأة ٢٠٣٠ واســرتاتيجية العنف ضمن حملة الـ ١٦ يــوم ملناهضة العنف ضد املرأة.

عــدد )٣( اجتامعــات دوريــة ملتابعــة جهود الوزارات يف اســرتاتيجية متكن املــرأة ٢٠٣٠، وإعداد تقرير مفصــل بالجهود املبذولة. ●

منح »ختم املســاواة بن الجنســن يف املؤسســات العامة« لجهاز تنمية املرشوعات ووزارة الســياحة.  ●

افتتــاح وحــدة العنــف بجامعة الزقازيق لتصبح عدد الوحدات املنشــئة )٢١( وحدة عى مســتوى الجامعــات املرصية الحكومية. ●

أعــد املجلــس كأول جهــة مســتقلة موازنة الرامج واألداء مســتجيبة للنوع االجتامعي ألنشــطته املنفذة خــالل العام املايل ٢٠١٩- ●

٢٠٢٠، وتــم إعــداد دورات تدريبيــة بالتعــاون مــع وزارة املاليــة اســتهدفت )١٤٠( متــدرب/ة ممثلن من وحــدات تكافؤ الفرص 

والعاملــن بكافــة الــوزارات مــن إدارات املتابعة والتخطيط واملاليــة، للتعريف بكيفية إعداد موازنة مســتجيبة للنوع االجتامعي.

إعــداد الدليــل التدريبي إدمــاج منظور النوع االجتامعــي يف جميع القطاعات. ●

دليل إنشــاء وإدارة وحــدات مناهضة العنف ضد املــرأة بالجامعات املرصية. ●

تنفيــذ برنامــج املوازنــات املســتجيبة للنــوع اإلجتامعــى: تــم عقــد 5 لقــاءات اســتهدفت ١75 مــن رؤســاء وحــدات تكافــؤ الفرص  ●

بالــوزارات، وموظفــى التخطيــط واملوازنــة للتدريــب عــى املوازنــات املســتجيبة للنــوع اإلجتامعى.

املجلس والتنمية املســتدامة: ●

ϑ  شـارك املجلس يف االجتامعات التنسـيقية

وزارة  شـكلتها  التـي  العمـل  ملجموعـة 

البيئـة لوضع األولويـات الوطنية للحفاظ 

عـى املـوارد الطبيعية لتحقيـق األهداف 

البيئيـة للتنمية املسـتدامة.

ϑ  إبـرام بروتوكـوالت تعـاون مـع الجهـات

املختلفـة لدعم ثقافـة اإلسـتدامة البيئية 

وإقامـة مرشوعـات اقتصادية يف املجاالت 

ذات الصلـة.

بروتوكول
بنك بلوم مر 

لدعـم إقامة مرشوعات اقتصادية 
للمـرأة الريفيـة مبحافظة املنيا يف 
مجـال تدوير املخلفـات الزراعية 
وتحويلها إىل سـامد عضوي، وكذا 
خالصـات  اسـتخراج  مجـال  يف 

النباتـات العطرية والطبية

بروتوكول
وزارة البيئة

لتنفيذ أنشطة توعوية مبحافظات 
الفيـوم، الجيـزة، الرشقية، أسـوان، 
لتثقيــف السيـــدات الريفيــات 
وأرسهن يف مجـال إدارة املخلفات 
الزراعيـة والصلبة وكيفية التخلص 

األمـن منها
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ــم اإلعــالن عــن  ــام ٢٠٣٠، ويف أغســطس ٢٠١٩ ت ــول ع ــس اإلدارة بحل ــرأة لنســبة ٣٠% يف مجال ويعمــل لدعــم وصــول امل

تقريــره الســنوي، الــذي قــدم ملحــة رسيعــة عــن متثيــل املــرأة يف مجالــس إدارة الــرشكات املدرجــة يف البورصــة، والقطــاع 

ــس اإلدارة يف مــرص  ــل املــرأة يف مجال ــر مــؤرشاً لتمثي ــر التقري املــرصيف، ورشكات قطــاع األعــامل يف العــام ٢٠١8. كــام يوف

ــك املجالــس حســب كل قطــاع. ويحــدد الفجــوة يف أعــداد الســيدات يف تل

مرصد المرأة المصرية في 2019

www.enow.gov.eg

قــام املرصــد خــالل عــام ٢٠١٩ بإجــراء خمســة مســوح تليفونيــة هدفــت إىل جمــع بيانــات حــول عــدد مــن املوضوعــات  ●

شــملت املشــاركة االقتصاديــة للمــرأة، تــويل املــرأة املناصــب القياديــة، حقــوق املــرأة املرصيــة، صحــة املــرأة والصحــة 

اإلنجابيــة، والظــروف املعيشــية للمــرأة الريفيــة والفــرص املتاحــة أمامهــا.

ــج املســوح الخمــس  ● ــي هدفــت إىل عــرض نتائ ــن اإلنفوجــراف وأوراق السياســات الت ــة م ــد أصــدر املرصــد مجموع وق

ــوع. ــكل موض ــة ب ــات املتعلق ــض التوصي ــروج ببع ــا، والخ وتحليله

ــة  ● ــل، وورق ــوق العم ــم وس ــن يف التعلي ــن الجنس ــوة ب ــض يف الفج ــول التناق ــات ح ــة سياس ــد ورق ــدر املرص ــام أص ك

سياســات حــول املــرأة يف قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات.

ــم  ● ــك فه ــة، وكذل ــرأة املرصي ــة امل ــة التطــور يف حال ــدف متابع ــرأة به ــؤرشات امل ــؤرش إىل م ــن ٤٠ م ــرث م ــة أك ــم إضاف ت

اإلطــار العــام للقيــم املســاندة للتنميــة وتحســن وضــع املــرأة املرصيــة. كــام تــم تحديــث كافــة املــؤرشات املتاحــة عــى 

املرصــد والتــي صــدرت لهــا قيــم حديثــة يف عــام ٢٠١٩.

مرصد المرأة في مجالس اإلدارة

هـــو مرصـــد نوعـــي متخصـــص ضمـــن مرصـــد املـــرأة 

مـــن  كل  تشـــكيله  يف  ويضـــم  للمجلـــس،  التابـــع 

وزارة التخطيـــط واملتابعـــة واإلصـــالح اإلداري، وزارة 

قطـــاع األعـــامل العـــام، البنـــك املركـــزي املـــرصي، 

ــة،  ــة املاليـ ــة للرقابـ ــة العامـ ــة، الهيئـ ــة املرصيـ البورصـ

األعـــامل  إدارة  كليـــة  للمـــرأة،  القومـــي  املجلـــس 

األمـــم  برنامـــج  بالقاهـــرة،  األمريكيـــة  بالجامعـــة 

املتحـــدة اإلمنـــايئ، هيئـــة األمـــم املتحـــدة للمـــرأة، 

مؤسســـة التمويـــل الدوليـــة، البنـــك األورويب لإلنشـــاء 

ومنتـــدى  األمريكيـــة  التجاريـــة  الغرفـــة  والتعمـــري، 

النســـاء والذاكـــرة. 

ختم املســاواة بني الجنسني

بالتعــاون مــع برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ أعلنــت رئيســة املجلــس عــن منــح جائــزة »ختــم املســاواة بــن 

ــة الصغــر، وهــو أول جهــة  ــة املرشوعــات املتوســطة والصغــرية ومتناهي ــاز تنمي الجنســن يف املؤسســات العامــة« لجه

ــة عــى املســتوى العــريب تحصــل  ــك تكــون مــرص أول دول ــم، بذل ــة تحصــل عــى هــذا الخت يف مــرص واملنطقــة العربي

ــن  ــاواة ب ــري املس ــدة معاي ــى ع ــم ع ــذا التقيي ــد ه ــدويل، ويعتم ــتوى ال ــى املس ــة ع ــاين دول ــم، وث ــذا الخت ــى ه ع

الجنســن وســيتم تطبيــق هــذا التقييــم يف عــدد مــن الجهــات )قطــاع عــام وقطــاع خــاص( داخــل مــرص، كــام أعلنــت 

ــياحة. ــاع الس ــاواة ىف قط ــم املس ــى خت ــول ع ــوات الحص ــياحة خط وزارة الس

نسبة متثيل املرأة يف مجالس اإلدارة
لعام ٢٠١8

% ١٢

% ١٠

% 8

% ٦

% ٤

% ٢

% ٠

البنوكالبورصةقطاع األعامل
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/3,327,221أواًل: محور التمكين السياسى وتعزيز األدوار القيادية للمرأة 

ــواب عــن االســتفتاء عــى التعديــالت الدســتورية  ● ــة صوتــك ملــر بكــرة ٢٠١٩: يف إطــار إعــالن مجلــس الن حمل
٢٠١٩، نفــذ املجلــس وفروعــه مــن املحافظــات عــدد )٤8٤( نشــاط توعــوي تضمنــت حمــالت طــرق أبــواب، اســتقبال 

شــكاوى مــن الســيدات، ولقــاءات جامهرييــة ونــدوات توعيــة لدعــوة الســيدات بجميــع ربــوع ونجــوع مــرص بــرضورة 

املشــاركة بأصواتهــن يف االســتفتاء عــى التعديــالت الدســتورية ٢٠١٩، ملــا لــه مــن أثــر كبــري يف إحــداث تغيــري، ووُجهــت 

الفعاليــات لعــدد )٣.٣٢٦.٩٤١ ســيدة(.

زيــادة فــرص توىل املــرأة للمناصب القياديــة باألجهزة القضائيــة والتنفيذية بالدولة ]٢8٠[. ●
ϑ  مبــادرة فتيــات يف أدوار قياديــة: احتفــاالً باليــوم العاملــي للفتــاة، ويف إطــار "مبــادرة فتيــات يف أدوار قياديــة" التــي

ــذ عــام  ــة بالتعــاون مــع وزارة التضامــن االجتامعــي من ــالن انرتناشــونال مــرص والســفارة الكندي أطلقتهــا مؤسســة ب

ــة  ــة القليوبي ــن محافظ ــاة م ــس فت ــة املجل ــتقبلت رئيس ــة، اس ــب القيادي ــات يف املناص ــة للفتي ــاء فرص ٢٠١٦ إلعط

ــاة اجتامعــاً ضــم مســئولن  لتشــغل منصــب رئيــس املجلــس القومــي للمــرأة ملــدة يــوم واحــد، حيــث ترأســت الفت

ــاة  ــف املجــاالت، وناقشــت الفت ــرأة يف مختل ــوده لتمكــن امل ــه عرضــاً لجه ــادال في ــس تب ــة للمجل ــة العام ــن األمان م

ــة. ــس خــالل الفــرتة املقبل ــر عمــل املجل ــا لتطوي مقرتحاته

ϑ .استهدف 7 مستفيدات[ للتدريب عى إدارة األعامل والتخطيط وكيف تصبح مديرًا ناجًحا[ :IBDL برنامج القيادة النسائية

برامج تنمية مهارات العاملني باملجلس القومى للمرأة: ]اسـتهدف ٢١5 مسـتفيد/ة[ مبختلف املجاالت تضمنت: ●
ϑ .)8 موظفات(  ITCILO Turin تنفيــذ ٥  دورات تدريبيــة مبركــز التدريــب العاملي ملنظمة العمــل الدولية

ϑ  ــوارد ــرتاتيجى، امل ــط اإلس ــج، التخطي ــب اآليل، واإلدارة بالنتائ ــل:- الحاس ــاالت مث ــف املج ــة ىف مختل دورات تدريبي

ــس. ــى املجل ــن موظف ــدد )٢٠٠( م ــج TOT ع ــة، برام البرشي

ϑ  :القاهــرة الفنــى للنــوع اإلجتامعــى بجامعــة  ٢4 طالبة/طالــب للعــام األكادميــى ٢٠١8 – ٢٠١٩ للامجيســتري 

اســتهدف ٢٤ منهــم ]٢١ طالبــة، ٣ طــالب[ للعــام الــدراىس الحــاىل.

ϑ  معســكر تدريبــى لتأهيــل الفتيــات عــىل القيــادة ]اســتهدف 4٠ مســتفيدة[: يف اطــار خطــة عمــل املجلــس لتمكــن

ــس بالتعــاون مــع مؤسســة  ــط. نفــذ املجل ــا املحي ــرة يف مجتمعه ــة ومؤث ــة فاعل ــة طبيعي ــق كــوادر قيادي املــرأه وخل

ــعيد- ــات )القاهرة-االسكندرية-البحرية-بورس ــن محافظ ــات م ــي للفتي ــكر تدريب ــه plan معس wellspring ومؤسس

ــدرات  ــز ق ــن وتعزي ــدف متك ــريه، به ــة البح ــرون مبحافظ ــوادي النط ــوان( ب ــي سويف-اسيوط-املنيا-اس املنوفية-بن

ــز  ــة لتعزي ــاب املصمم ــطة واأللع ــن األنش ــة م ــالل مجموع ــن خ ــط م ــا املحي ــايب يف مجتمعه ــري االيج ــات للتاث الفتي

ــاده وإيصــال الرســائل. ــات القي صف
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/61,620ثانيا:ً محور التمكين االقتصادي

يعمـل املجلـس مـن خـالل فروعـه باملحافظـات، ولجنـة املـرأة الريفيـة باملجلس، ومركـز تنمية مهـارات املرأة عـى دعم املرأة 

إقتصاديـا مـن أجـل إدماجها ىف سـوق العمل مـن خالل تنفيـذ املرشوعـات التالية:- 

أواًل: برامـج التوعيـة والتدريـب إلقامة مرشوعات صغرية ونرش ثقافة الشـمول املاىل

ــم  ● ــذي ت ــدي ال ــراض النق ــراض الرقمــى ]اســتهدف ١5٠ســيدة[: اســتنادا اىل مــرشوع االدخــار واالق ــج االدخــار واإلق برنام

تنفيــذه خــالل أعــوام ســابقة، ويف إطــار التعــاون مــع البنــك املركــزي املــرصي لتعزيــز عمليــات الشــمول املــايل والتمكــن 

االقتصــادي للمــرأة، نســق املجلــس مــع الجهــات املعنيــة ]البنــك املركــزي، بنــك اإلســكندرية، فودافــون، هيئــة كــري الدوليــة[ 

ــتخدام املحفظــة  ــن خــالل اس ــي م ــراض الرقم ــار واالق ــة االدخ ــرش ثقاف ــة يف ن ــن املــرشوع ممثل ــة م ــة تالي ــذ مرحل لتنفي

ــة * ٣٠ ســيدة لــكل مجموعــة اســتهدفت ]١5٠ ســيدة[. ــة لعــدد 5 مجموعــات إدخاري ــة عــى الهواتــف املحمول االليكرتوني

برنامــج »الدليــل األســاىس لبــدء املرشوعــات« ]اســتهدف ١٩٠مســتفيد/ة[ بالتعــاون مــع البنــك املــرصىف وبنــك اســكندرية   ●

تضمــن عقــد 5 دورات تدريبيــة مبحافظــات )القاهــرة – ســوهاج – أســيوط( اســتهدفت ١٩٠ ســيدة  حــول »الشــمول املــاىل 

وكيــف تصبــح صاحــب مــرشوع ناجــح«. 

مبــادرة  أدهــا وأدود اســتهدفت ]٢٤8 مســتفيدة[:  برنامــج التدريــب لتطويــر الحــرف اليدويــة والرتاثيــة حيــث تــم عقــد  ●

ــات  ــم – فني ــدوى – الكلي ــل )الســجاد الي ــم  تدريبهــن عــى حــرف متنوعــة مث ــه ٢٤8 ســيدة ت ٩ دورات اســتفادت من

النــرش والتفريــغ للنحــاس – صناعــة اإلكسســورات – منتجــات مــن الخــوص والعرجــون وخــرز  النــول – الحــرف اليدويــة 

الرتاثيــة – مهــارات العمــل الجامعــي(  مــن محافظات]الجيــزة – أســوان – البحــر األحمــر – مطــروح – املنيــا – القاهــرة[. 

مبــادرة املشــغل: ىف محافظتــى املنيــا والجيزة ]١٤5 مســتفيد/ة[ ●

ϑ  تدريب ١٠٠ ســيدة مــن محافظات ]القاهــرة والجيزة – الغربية

– املنيــا[ عــى فنيــات الخياطــة، مــن خــالل ٤ ورش تــم إقامتهم 

مبشــغل الخياطــة الكائن بفروع املجلس بالجيــزة، املنيا والغربية 

/ وتوفــرت فــرص عمل مســتدمية لعدد ١5 ســيدة ممــن تدربن. 

ϑ  تدريــب ٤5 مرصيــة ووافــدة عــى فنيــات الطبــخ، مــن

خــالل املطبــخ الــذي تــم تجهيــزه بفــرع الجيــزة بالرشاكــة 

ــاص.   ــاع الخ ــد رشكات القط ــع أح م

ــرأة يف  ● ــق للم ــل الئ ــار مــرشوع عم ــاً« ]اســتهدف ٢5٠ مســتفيد/ة[: يف اط ــات ميضــن قدم ــات املرشوع ــج »صاحب برنام

ــاىل:- ــم الت ــة ت ــع منظمــة العمــل الدولي ــاون م ــس بالتع مــرص وتون
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ϑ  تنفيـذ دورة تدريـب مـدرب مخصصـة ملوظفـي املجلس »األمانـة العامة والفروع« وأعضـاء فروع املجلـس باملحافظات

قـام بالتسـجيل بالـدورة عـدد ١١٠ شـخص تـم اختيـار ٤٩ ممـن تنطبـق عليهـم الـرشوط خضـع لالمتحـان التحريـري 

والشـفهي عـدد ٤٢ اختـري منهـم ]٢5[ شـخص فقـط للحصـول عـى التدريب. 

ϑ  .تنفيذ دورة اســتهدفت الســيدات والفتيات من محافظتى أســيوط واملنوفية

ϑ .يف إطــار برنامج »تشــغيل الشــباب يف مرص« تــم تنفيذ دورة تدريب مدرب مبحافظتي أســيوط واملنوفية

ــة  ● ــى إقام ــن ع ــات وحثه ــتوى املحافظ ــى مس ــيدات ع ــن الس ــرية ب ــات الصغ ــة املرشوع ــرش ثقاف ــة لن ــدوات تثقيفي ن

مرشوعــات صغــرية ومتناهيــة الصغــر وتأثريهــا ىف توفــري فــرص عمــل للســيدات وتحســن مســتوى الدخــل للنســاء، مــن 

ــيدة.  ــتهدفت )٤١.٢8٠( س ــة اس ــة محافظــات الجمهوري ــدوة بكاف ــدد )٢٩١ ( ن ــد ع خــالل عق

ــتهدفت ]١88٩٠ /  ● ــات اس ــس باملحافظ ــروع املجل ــا ف ــت به ــاىل قام ــمول امل ــة والش ــات البنكي ــة بالخدم ــدوات للتوعي ن

ــزة[.  ــزا ممي ــزة وفي ــة لهــن & ١٠٣5 أصــدرن كــروت مي ــح حســابات بنكي ــم فت منهــم ٦٠ ســيدة ت

إعـداد كـوادر نسـائية إفريقيـة ىف مجـال التدريـب إلقامـة مرشوعـات صغرية دورتـن تدريبيتن اسـتهدفت ]57 سـيدة[ ريفية من  ●

مختلف البلدان األفريقية، وشملت الدورة العديد من املوضوعات أهمها: مفاهيم التمكن االقتصادي واالجتامعي للمرأة الريفية، 

االحتياجات االساسـية والتحديات التي تعوق إقامة املرشوعات الصغرية، دراسـة جدوى املرشوعات ومالمئتها وفقاً للموارد املتاحة.

مرشوع التمكن االقتصادي للمرأة من أجل دعم الصناعة الوطنية: القطن املرصي من الزراعة إىل الحصاد من البذرة إىل الكسوة ]استهدف  ●

١٩١[: ىف إطار بروتكول التعاون بن املجلس ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو( تم تدريب الرائدات الريفيات وعامالت 

جنى القطن استهدف ]١٩١[ مبحافظتى ]كفر الشيخ – دمياط[ حيث تلقت الرائدات تدريب عمى ونظرى عى طرق جنى القطن. 

دعــم املــرأة املعيلــة واألوىل بالرعايــة: بالتعــاون مــع وزارة الداخليــة ىف إطــار اإلحتفــال بعيــد الرشطــة تــم منــح  ●

٢5 ماكينــة خياطــة للســيدات املعيــالت.

ثانًيا: خدمات تسـويقية وإرشـاد مقدمة لصاحبـات املرشوعات الصغرية

ــات  ● ــة واملفروش ــات اليدوي ــات املرشوع ــن صاحب ــن م ــه مجموعت ــاد وتوجي ــتن إلرش ــع: جلس ــاد الرسي ــات اإلرش جلس

والديكــورات املنزليــة اســتهدفت ٢٠ متدربــة. 

مبــادرة املرية ]وصل إجامىل املســتفيدات من الخدمات التســويقية ١7٤ ســيدة وجمعيــة[ تضمنت التاىل:     ●

ϑ  ــكندرية ــك اإلس ــة وبن ــة االجتامعي ــاويرس للتنمي ــة س ــع مؤسس ــاون م ــس بالتع ــدر املجل ــة 3: أص ــوج املري كتال

ــدة اعــامل مــن  ــوج ٢٣ رائ ــة«. يضــم الكتال ــادرة »املرصي ــأىت ضمــن مب ــذى ي ــة ٣(، وال ــوج االلكــرتوىن )املرصي الكتال

ــج. ــن ٦٠ منت ــرث م ــى اك ــوى ع ــه، ويحت ــات مختلف 7 محافظ

ϑ  ــارض ــبيكهن ىف  املع ــالل تش ــن خ ــن م ــويق منتجاته ــى تس ــيدات ع ــس الس ــاعد املجل ــارض: س ــاركة ىف املع املش

ــا - معــرض  ــى بلغــت ]7[ معــارض خــالل عــام ٢٠١٩ هــم ]٢ معــرض ديارن ــف الجهــات والت ــا مختل ــى تنظمه الت

ــر  ــش مؤمت ــى هام ــام ع ــرض املق ــرصيف - للمع ــد امل ــرض املعه ــورة - مع ــورد باملنص ــرة ال ــادي جزي ــد األم بن عي

منظمــة الســياحة العامليــة بفنــدق كونــراد. معــرض كرافتــي الــذي ينظمــه املجلــس التصديــري وغرفــة الصناعــات 

ــة  ــات الخارجي ــة العالق ــة لجن ــك القاهــره - املعــرض الحــريف: املقــام عــى هامــش فعالي ــة بن ــه تحــت رعاي اليدوي

ــس  ــبيه /عراي ــه /منتجــات خش ــن مفروشــات خيامي ــا ب ــت املعروضــات م واملخصصــة لزوجــات الســفراء[، وتنوع

ــال ومنتجــات باســتخدام  ــه ديجيت ــا /إكسســوار /طباع ــب /ايشــاربات مرســومه يدوي ــس /حقائ ــي /مالب اميوجروم

فــن االيــرو )الرســم عــى املــاء(.

ϑ  ــن ــة م ــب مجموع ــم تدري ــك، ت ــدوة ت ــج ق ــاالت - برنام ــع وزارة االتص ــاون م ــرتوين: بالتع ــويق اإلليك دورة التس

الســيدات مبحافظــة أســوان عــى كيفيــة تســويق منتجاتهــن الكرتونيــاً.   



ة
مرأ

 لل
ي

م
و

ق
 ال

س
جل

م
ال

6٢63



ة
مرأ

 لل
ي

م
و

ق
 ال

س
جل

م
ال

646٥

/7,705,551ثالثا:ً محور التمكين االجتماعي للمرأة المصرية

١( بنـاء قدرات الرائدات الريفيات ]اسـتهدف 48٠ رائدة[ 

ــن عــى رســائل الحمــالت،  ــواب لتدريبه ــام بحمــالت طــرق األب ــل القي ــدات قب ــد للرائ ــى تعق ــدورات الت ــة إىل ال باإلضاف

تــم عقــد برنامــج رائــدات مــن أجــل التنميــة: مــن خــالل تنفيــذ سلســلة مــن الــدورات التدريبيــة عــى مســتوى 

ــروع  ــاء الف ــدات وأعض ــط، دور الرائ ــع املحي ــري يف املجتم ــايب يف التأث ــال واإليج ــرأة الفع ــدور امل ــف ب ــات للتعري املحافظ

ومهــارات التواصــل والتأثــري بالرســائل املوجه]بلغــت )٩( دورات، اســتهدفت )٤8٠( رائــدة ريفيــة مــن محافظــات 

ــا[.   ــوان واملني ــيناء وأس ــامل س ش

٢( مبـادرة معـا ىف خدمـة الوطن: العمل مع ١8٠ من الواعظات الدينيات ]سـفريات املحبة والسـالم[

اسـتمرار املجلـس ىف املبـادرة التـى تهـدف تكويـن فريـق مسـاند لعمـل املجلـس مـن الواعظـات بـوزارة األوقـاف وراهبـات 

الكنائـس املرصيـة الثـالث، وقـد عمـل املجلـس هـذا العـام مـع ]١8٠[ مـن سـفريات املحبـة والسـالم حيـث تـم:- 

االشــرتاك ىف حمــالت املجلس مــن طرق ابواب وتدريب ومن خالل مبادرة معــا لخدمة الوطن.  ●

ــى  ● ــس ع ــام الخام ــم للع ــذي أقي ــا«، وال ــيل مع ــا لنص ــان »هن ــامح األدي ــن لتس ــانت كاتري ــي س ــات ملتق ــور فعالي حض

ــالة  ــث رس ــة، ليبع ــس الجمهوري ــيي رئي ــاح الس ــد الفت ــس عب ــة الرئي ــت رعاي ــن تح ــانت كاتري ــة س ــوايل يف مدين الت

ــرف. ــاب والتط ــة واإلره ــا للفرق ــكان بينن ــة، وان ال م ــالم واملحب ــامح والس ــي أرض التس ــرص ه ــامل أن م ــاء الع ــع انح لجمي

جلســة تبادل خرات واعظــات محافظة املنيا . ●

3( تعزيـز الخدمـات للمرأة ىف األحياء السـكنية الجديدة ]السـكن الالئق[ 

I. حي األسـمرات: ]استهدف 33٠٠[   

ــث  ــكان، حي ــة للس ــح العمري ــة الرشائ ــك كاف ــتهدفاً يف ذل ــي مس ــكان الح ــة س ــر وتنمي ــوده يف تطوي ــس جه ــل املجل يواص

يتــم تقديــم مجموعــة مــن األنشــطة لطــالب املــدارس بهــدف خلــق نشــئ جديــد يُرســخ فيــه ثقافــة احــرتام اآلخــر الســيام 

ــة بالحــي وخاصــة للســيدات للمســاهمة يف  ــألرس املقيم ــا ل ــم تقدميه ــات يت ــن الخدم ــة أخــرى م ــاة، ومجموع ــرأة والفت امل

ــن..  ــبل حاميته ــة وس ــة واالقتصادي ــية واالجتامعي ــدة السياس ــة األصع ــى كاف ــن ع ــن ومتكينه ــف قضايه ــن مبختل ــع وعيه رف

ــايل:  ــك األنشــطة كالت ونســتعرض تل

 انشــاء فصــل للتعليــم املــزدوج )املرحلــة الجديــدة( اســتفاد منــه ٦٠ طالــب وطالبــة للحاصلــن عــى الشــهادة االعداديــة  ●

للفصــل الدرايس ٢٠١٩/٢٠١8 – ٢٠١٩ – ٢٠٢٠. 

الخدمــات املوجهه لآلباء واألمهات:- ●
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ϑ  ــاين لألشــخاص ــا ومامــا«: تــم تنظيــم املعســكر الث معســكر »أن

ذوى اإلعاقــة بالتعــاون مــع رشكــة ويــل ســرنج و رشكــة اكســا، 

ــن حــي األســمرات،  ــة م ــات وأوالدهــم ذوي اإلعاق ضــم األمه

بهــدف توعيــة األمهــات ألبنــاء ذوى اإلعاقــة عــى كيفيــة 

ــه.  ــن ل ــة اآلخري ــا ومعامل ــع طفله ــل م التعام

ϑ  تضمنــت يومــن،  ملــدة  اســتمر  وعائلتــي«:  »أنــا  معســكر 

فعالياتــه: )١( أنشــطة ترفيهيــة وتثقفيــة ورياضيــة لجميــع 

أفــراد األرسة. )٢( توعيــه اآلبــاء عــى كيفيــة معاملــة األطفــال 

فنيــة  تضمنــت  عمــل  )٣( ورش  الســليمة.  الرتبيــة  وأســس 

ــا  ــال، وغريه ــب والصلص ــامت بالخش ــكيل املجس ــم وتش كالرس

مــن األنشــطة املختلفــة. 

الخدمــات املوجهه ألهاىل الحى ]اســتهدف ٣٣٠٠[ ●

ϑ  تنظيــم قافلتــن طبيتــن، شــملت جميــع التخصصــات واســتفاد منهــا )٣٣٠٠( أرسة. تضمنــت القافلــة األوىل

ــية  ــاركة السياس ــرأة يف املش ــق امل ــال ح ــة، ويف مج ــة اإلنجابي ــة والصح ــة العام ــال الصح ــة يف مج ــدوة توعوي ن

ــة الثانيــة تضمنــت تخصصــات مختلفــة للكشــف وتقديــم  وأهميــة االســتفتاء عــى التعديــالت الدســتورية، القافل

ــد  ــن. وق ــدية عليه ــية والجس ــاث وأرضاره النفس ــان اإلن ــر خت ــة مبخاط ــة التوعي ــملت القافل ــألرس، وش ــالج ل الع

ــع  ــذ عــى مســتوى جمي ــدور« التــي أطلقهــا املجلــس للتنفي ــة »شــهر ب ــات حمل ــك النشــاط ضمــن فعالي جــاء ذل

املحافظــات. 

ϑ  ــم املتحــدة ــدوق االم ــع صن ــاون م ــات بالتع ــة إبداع ــه فرق ــل اآلوان« قدمت ــوان »قب ــرض مرسحــي قصــري بعن ع

ــارصات. ــن زواج الق ــة ع ــلبيات الناجم ــة بالس ــدف إىل التوعي ــكان، وه للس

ϑ  ــة ــى للطفول ــس القوم ــع املجل ــاون م ــى« بالتع ــور الدين ــن املنظ ــاث م ــان اإلن ــول »خت ــة ح ــدوة توعوي ــد ن عق

ــن  ــة ع ــرض مرسحي ــم ع ــدوة ت ــش الن ــى هام ــيونال، وع ــالن انرتناش ــة ب ــة ومؤسس ــري وبرك ــة خ ــة وجمعي واألموم

ــاث.  ــان اإلن أرضار خت

II. أسوان:

تلبيــة لنــداء ســيدات قريــة عــرب املنشــية  بأســوان بــرضورة وجــود مدرســة تعليــم اســاىس بالقريــة ليتمكــن أبنــاء القريــة 

ــل  ــذى تفض ــم ال ــة والتعلي ــر الرتبي ــا اىل وزي ــس طلب ــة املجل ــت رئيس ــم، وجه ــاق بالتعلي ــن االلتح ــات م ــا الفتي وخصوص

ــة.  ــاح مدرســة عــرب املنشــية بالقري ــم افتت ــم أســاىس بالقرية.وت ــاء مدرســة تعلي ــم بن ــب وت ــة الطل بتلبي

4( استخراج األوراق الثبوتية ]استهدف ٥٩3.١٠3[

ــاطة ىف  ● ــس نش ــل املجل ــى: واص ــم القوم ــات الرق ــتخراج بطاق اس

ــادرات وىف  ــري ق ــيدات الغ ــى للس ــم القوم ــات الرق ــتخراج بطاق اس

إطــار بروتوكــول التعــاون مــع وزارة األوقــاف تــم اســتخراج عــدد 

ــى.  ــم قوم ــة رق ]١٠٣.55٠[ بطاق

ــق  ● ــس بتوثي ــام املجل ــد: ق ــواقط القي ــزواج وس ــود ال ــق عق توثي

ــروح.  ــة مط ــد زواج مبحافظ ــدد )٤٣(  عق ع

٥( تقديم خدمات لدعم صحة املرأة ]استهدف 3١٥.447 مستفيد/ة[

قوافــل طبيــة )٤7 قافلــة عى مســتوى املحافظات اســتهدفت ٣8.7١٤(: تــم تنفيذ )٤7( قافلة طبية اســتفاد منها )٣8.7١٤(  ●

مســتفيد / مســتفيدة مــن الســيدات واألطفــال والرجــال، ضمــت تخصصــات طبيــة مختلفــة، وجهــاز متنقــل للكشــف عــن 

أورام الثــدي، وإجــراء تحاليــل طبيــة، أســنان – باطنــه – تنظيــم أرسة – باطنــه وقلب وتوزيع أدويــة باملجــان باملحافظات.

ــا )75٤.5٠(  ● ــتفاد منه ــة اس ــة واإلنجابي ــة العام ــال الصح ــة يف مج ــدوة توعي ــدد )٣٤٩( ن ــد ع ــم عق ــة: ت ــدوات توعي ن

بجميــع محافظــات الجمهوريــة.

اإلشــرتاك ىف املبادرة الرئاســية »الســت املرصية – هى صحة مرص« التى اســتهدفت )٢١٠.٩٢٠(: تضمنت محاور الحملة الكشــف  ●

املبكــر عــن األورام »رسطــان الثــدي«، باإلضافــة إىل الكشــف عــن األمــراض غــري الســارية )الســكر والضغــط والســمنة(، وأمراض 

القلــب وهشاشــة العظــام. حيث تم وضع خطة تنســيقية بن املستشــفيات الحكومية والجامعية والخاصــة مبختلف املحافظات. 

املجلــس وتقديــم الدعــم املعنــوي واملــادي للمستشــفيات ]بهيــة / 57٣57 / األطفــال الخــريي/ اســتفاد منهــا ٠5٩.١5[:  ●

يواصــل املجلــس جهــوده يف »مبــادرة بهيــة« لحــث الســيدات لجمــع الترعــات املاديــة لعــالج مريضــات رسطــان الثــدي 

ــة للمستشــفى وأيضــا ملستشــفى 57٣57 ومستشــفى  ــه امليداني وحمــالت الكشــف املبكــر باملجــان، كــام يســتأنف زيارت

النــاس الخــريي لتقديــم الدعــم املعنــوي للمــرىض مــن الســيدات واألطفــال، وشــهد عــام ٢٠١٩ تلــك الجهــود:

مبادرة بهية
واالستفادة من حملة الترعات

كشف مبكر
%٩٤, ٦٣5٠

فحوصات قبل العالج
%١٣, ٩5٠

عالج
%٢8 ,٤٢5٩
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ϑ  ــس طــوال العــام، مــن خــالل ــا املجل ــي يطلقه ــة الترعــات الت ــة وحمل ــادرة بهي اســتفادت )١5٠5٩( ســيدة مــن مب

ــل العــالج.   كشــف مبكــر وعــالج باملجــان وفحوصــات قب

ϑ  إجــراء )٣( زيــارات ميدانيــة ملستشــفى بهيــة، وتكريــم )١٢٠( مــن املحاربــات املتعافيــات مــن املــرض يف احتفاليــة

ــا املستشــفى.  أقامته

ϑ  ــس ــات الكنائ ــات وخادم ــات وراهب ــن واعظ ــة م ــور مجموع ــان، بحض ــهر رمض ــالل ش ــفى 57٣57 خ ــارة ملستش زي

ــال.  ــا لألطف ــي والهداي ــم النف ــم الدع ــالث لتقدي ــة الث املرصي

ϑ .»زيــارة مستشــفى األطفال الخريي »الناس

6( تعزيـز الخدمات للمرأة ذات اإلعاقة ]اسـتهدف 8٢٥[

مبــادرة »نحــو ترشيعــات عادلــة تضمــن حقــوق لــذوي اإلعاقــات الذهنيــة والتوحــد«: تــم إطالقهــا مبشــاركة لجنــة املــرأة ذات  ●

اإلعاقــة وعــدد )٤( مــن منظــامت املجتمــع املــدين املعنيــن ]جمعيــة التقــدم لــذوي اإلعاقــات الذهنيــة والتوحــد، والهيئــة 

ــدف إىل رصــد اآلراء حــول  ــان[. وته ــر األم ــة ب ــاس مــرص، وجمعي ــة كاريت ــع لجمعي ــز ســيتي التاب ــة، ومرك ــة القبطي اإلنجيلي

املشــكالت التــي تواجــه أوليــاء أمــور ذوي اإلعاقــات الذهنيــة والتوحــد يف تعامالتهــم اليوميــة، وذلــك متهيــداً لصياغــه تعديالت 

ترشيعيــة أو ترشيعــات جديــدة أو قــرارات وزاريــة تســاهم يف حــل تلــك املشــكالت. وتحقيقــاً لذلــك تــم: عقــد أوىل اللقــاءات 

ــي تواجههــم واســتهدف اللقــاء عــدد )٢8٠(. ــاء األمــور عــن املشــكالت الت ــاط الســتطالع أراء أولي ــة مبحافظــة دمي املجتمعي

ــري  ● ــة وتوف ــذوي اإلعاق ــي ســويف لجعــل املحافظــة صديقــة ل ــة وبن ــرام بروتوكــول تعــاون مــع كل محافظــة القليوبي إب

ــد  ــالة عي ــويف ص ــي س ــة بن ــت محافظ ــول اتاح ــار الروتوك ــة. ويف إط ــة باملحافظ ــآت الحكومي ــة باملنش ــبل اإلتاح س

ــة. ــدن املحافظ ــرى مب ــاحات ك ــارة يف 8 س ــة اإلش ــارك بلغ ــى املب األضح

ــخاص  ● ــاين لألش ــكر الث ــم املعس ــم تنظي ــا«: ت ــا ومام ــكر »أن معس

ذوى اإلعاقــة بالتعــاون مــع رشكــة ويــل ســرنج و رشكــة اكســا، 

ــي  ــن ح ــة م ــم ذوي اإلعاق ــات وأوالده ــن األمه ــدد )٤٠( م لع

ــى  ــة ع ــاء ذوى اإلعاق ــات ألبن ــة األمه ــدف توعي ــمرات، به األس

ــه.  ــن ل ــة اآلخري ــا ومعامل ــع طفله ــل م ــة التعام كيفي

إعــداد دراســة  بعنــوان »العنــف ضــد املــرأة ذات اإلعاقــة«  ●

العامــة  للتعبئــة  املركــزى  الجهــاز  مــن:  كل  مــع  بالتعــاون 

واإلحصــاء، هيئــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــن الجنســن،  صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان، وبرنامــج األمــم املتحــدة 

ــداء  ــة ومنظــامت املجتمــع املــدىن بهــدف إب اإلمنــاىئ تــم عقــد ورشــة العمــل األوىل مبشــاركة ممثــى الجهــات الحكومي

ــة. ــة بالدراس ــة الخاص ــتامرة البحثي ــر اإلس ــى تطوي ــل ع ــرأى والعم ال

تنفيــذ رســم جداريــه تهــدف ملناهضــة العنــف  ●

ــادرة  ــالل مب ــن خ ــة م ــرأة ذات اإلعاق ــد امل ض

ــة  ــجيع  طلب ــت اىل  تش ــا« هدف ــاال نحميه »ي

وطالبــات املــدارس للتعبــري مــن خــالل الرســم 

عــن كيفيــة مناهضــة العنــف ضــد املــرأة ذات 

ــة مــن خــالل رســم لوحــات يســتخدمن  اإلعاق

عــن  فيهــا  للتعبــري  ابداعتهــن  كامــل  فيهــا 

املوضــوع ويســتهدف طلبــة وطالبــات املــدارس 

يف املرحلتــن االعداديــة والثانويــة ومــدارس 

ــى:  ــا ي ــد م ــت عق ــج، تضمن الدم

ϑ .عقــد ورشــة عمل اســتهدفت معلمى وموجهى الرتبيــة الفنية باملدارس

ϑ  عقــد ١٠ ورش عمــل اســتهدفت الطالبــات والطلبــة  ىف ١٠ محافظــات هــم )القاهــرة - الجيــزة - االســكندرية - اســوان - املنوفيــة

- البحــر االحمــر - االســامعيلية - ســوهاج - املنيــا - الدقهليــة( انتهــت برســم عــدد )٤٠٠( لوحــة فنيــة مــن الطلبــة والطالبــات. 

ϑ   . تنظيــم احتفالية عرض  نشــاط الجداريــة مبقر املجلس

ورشــة عمــل لتوعيــة املجتمــع بقضايا املرأة ذات اإلعاقة: بالتعاون مــع وحدات تكافؤ الفرص مبحافظة اإلســامعيلية.  ●

عــرض مرسحي تفاعيل بعنــوان »الحكاية نور« ●

ماراثــون ريــايض للتوحــد تحــت شــعار »أمــيش وأعمــل فــرق«:  ●

تــم تنظيمــه بحديقــة الطفــل تعاونًــا مــع املجلــس القومــي 

لشــئون اإلعاقــة والجمعيــة املرصيــة لتقــدم األشــخاص ذوي 

ــة  ــة القومي ــات الحمل ــار فعالي ــك يف إط ــد، وذل ــة والتوح اإلعاق

ــززوا«،  ــجعوا – ع ــرشوا ش ــوان »ان ــد بعن ــرش للتوح ــة ع الخامس

اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  قــدرات  تنميــة  إىل  تهــدف  التــي 

ودمجهــم باملجتمــع.. شــارك باملاراثــون عــدد )5٠( مــن الشــباب 

والفتيــات مــن ذوي إعاقــة التوحــد وممثــيل منظــامت املجتمــع 

ــد. ــئون التوح ــن بش ــدين املعني امل

ــة  ● ــة املعروض ــالت الدرامي ــد املسلس ــارة ألح ــة اإلش ــة بلغ ــخه مرتجم ــري نس ــة يف توف ــب اللجن ــاة dmc لطل ــتجابة قن اس

ــان ٢٠١٩. ــالل رمض خ
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ــدورة  ● ــا: )١( ال ــن أهمه ــدويل وم ــة عــى املســتوى املحــيل وال ــا ذات الصل ــش القضاي ــي تناق ــات الت املشــاركة يف الفعالي

ــورك. )٢(  ــدة بنيوي ــم املتح ــة باألم ــخاص ذوي اإلعاق ــوق األش ــة حق ــراف يف اتفاقي ــدول األط ــر ال ــرشة ملؤمت ــة ع الثاني

االجتــامع العاملــي رفيــع املســتوى ملناقشــة التخطيــط لوضــع تقريــر عاملــي عــن التكنولوجيــا املســاعدة لألشــخاص ذوي 

ــات  ــتوي الجامع ــى مس ــة ع ــة تعليمي ــاح أول قاع ــة افتت ــف. )٣( احتفالي ــة بجني ــة العاملي ــة الصح ــر منظم ــة مبق اإلعاق

ــة عــن شــمس. ــة اآلداب جامع ــة بكلي ــزة لألشــخاص ذوي اإلعاق ــة، مجه املرصي

7( برنامـج تدريبـي بعنوان »هي تقود« She Leads  ]اسـتهدفت ٥٠ مسـتفيدة[

للقيـادة  لتأهيلهـن  الفنـي  التعليـم  طالبـات  مـن  مجموعـة  كفـاءة  رفـع  اسـتهدف  القـادة،  شـباب  مؤسسـة  مـع  بالتعـاون 

املجتمعيـة مبختلـف املجـاالت، واختـريت الفئـات املسـتفيدة بنـاء عـى تقييـم مهاراتهـن العلميـة والنظريـة باسـتخدام أحدث 

األدوات املعتمـدة دوليـاً يف تقييـم الـذات.   

8( توعيـة مجتمعيـة وتثقيف النسـاء باملجتمعات ]اسـتهدفت ١٩٠.٩٥8[  

تناولـت  الجمهوريـة  عقـد املجلـس نـدوات توعيـة وتثقيـف اسـتهدفت )١٩٠.٩58( سـيدة عـى مسـتوى كافـة محافظـات 

النـدوات توعيـة املـرأة مبختلـف املوضوعـات اإلجتامعيـة مثـل ]ترشـيد اإلسـتهالك – تعليـم الفتيـات – أرضار الـزواج املبكر – 

الختـان – األوراق الثبوتيـة وأهميتهـا[.

٩( مسـاعدات وخدمات إجتامعية للمرأة ىف املحليات]اسـتهدفت ١١١.٩٢٥ مسـتفيد/ة[ 

بالتعـاون مـع مختلـف مؤسسـات الدولـة تـم توزيـع اإلحتياجـات األساسـية للسـيدات غـري القـادرات ]اسـتهدفت ١١١.٩٢5 

مـن السـيدات غـري القـادرات[ مـن خـالل تقديـم سـلع غذائيـة، مالبـس وبطاطـن، وتجهيـز عرائـس، كـراىس متحركـة وأجهزة 

تعويضيـة ومسـاعدات ماليـة. 

١٠( تقديـم خدمات البحث واإلطالع ]اسـتهدف ٥٥٥[ 

تعريــف )٢٦٠( مــن طلبــة وطالبــات الجامعــات املرصيــة املختلفــة وموظفــى الــوزارات بجهــود املجلــس واالســرتاتيجية  ●

الوطنيــة لتمكــن املــرأة ٢٠٣٠.

اســتقبال ]8٠[  مــن الشــباب مــن أبنــاء الجيــل الثــاىن والثالــث للمرصيــن املقيمــن باســرتاليا للتعريــف بجهــود املجلــس  ●

واالســرتاتيجية الوطنيــة لتمكــن املــرأة ٢٠٣٠ وذلــك ىف اطــار برنامــج الحكومــة تجــاه املرصيــن بالخــارج. 

ــن  ● ــة والباحث ــرتددات عــى املكتب ــن امل ــدد )٢١5( م ــات البحــث واإلطــالع لع ــس املتخصصــة خدم ــة املجل قدمــت مكتب

ــة. ــب واألبحــاث العلمي ــن الكت ــد م ــى تضــم العدي والت

الحمـالت واملبـادرات املجتمعيـة قـام املجلـس بتنفيـذ عـدد مـن الحمالت التـى تهـدف اىل التوعية   )١١
املجتمعيـة مـن خـالل حمـالت طرق األبـواب وعقـد النـدوات كالتاىل:- 

ــة«  ● ــل الحكاي ــرأة أص ــام »امل ــة ع ــة ىف مائ ــرأة املرصي ــة امل حمل

تضمنــت:-   ]٢.٣٩٣.5٠٠ ]اســتهدفت 

ϑ  لتوعيــة  )١7٢٣١٦٩( اســتهدفت  األبــواب  طــرق  حملــة 

واملجتمــع.  لــألرسة  دورهــن  بأهميــة  الســيدات 

ϑ  نــدوات توعيــة اســتهدفت الرجــال إلدماجهــم  ىف تفهــم قضايــا

متكــن املــرأة وحثهــم عــى دعمهــام ىف الحصــول عــى حقوقهــا 

التــى كفلهــا لهــا الدســتور تحــت شــعار »ألين رجــل« بالتعــاون 

ــة(  ــة و77 مدين مــع )٢٦٢( مــن الشــباب املتطــوع يف )١77 قري

اســتهدفت )٤٣٤77٦( مــن الرجــال بجميــع املحافظــات وتقديــم 

عــدد مــن الرســائل التــي تحــث الرجــال عــى 

دعــم النســاء والفتيات ومســاندتهن للحصول 

عــى حقوقهــن يف التعليــم والعمــل والصحــة.

ϑ  تنظيمــه تــم  أب:  ألين  صــور  معــرض 

الســويد وهيئــة  مــع ســفارة  بالتعــاون 

ومكتبــة  للمــرأة،  املتحــدة  األمــم 

املكتبــة،  مبقــر  وذلــك  األســكندرية 

وتضمــن املعــرض صــور آلبــاء مرصيــن 

 )١( إىل  املعــرض  هــدف  وســويدين.. 

باعتبــاره  لــألب  العاملــي  الــدور  إظهــار 

ــة  ــاذج إيجابي ــم من ــذه األرسة، )٢( تقدي ــل ه ــي داخ ــالم النف ــتقرار والس ــق االس ــن تحقي ــؤول األول ع ــو املس ه

ملجموعــة مــن اآلبــاء املؤمنــن أن األبــوة تعــد مســئوليه ومشــاركة بــن شــخصن، )٣( خلــق حــوار مجتمعــي حــول 

ــاعدتها  ــام، ومس ــا لألم ــع ودفعه ــل املجتم ــا داخ ــام بدوره ــرأة يف القي ــم امل ــاندة ودع ــل يف مس ــة دور الرج أهمي

عــى النجــاح والتفــوق، )٤( تبــادل الحــوار بــن الثقافتــن. ]جديــر بالذكــر أن هــذا املعــرض تــم إقامتــه يف القاهــرة 

التــوايل[. عــى  الثــاىن  للعــام  باألســكندرية  اقامتــه  تــم  بينــام  األول  العــام  خــالل 

ϑ ٢٣5555 أنشــطة متنوعة: )اســتقبال شــكاوى / ندوات تثقيفية( اســتهدفت
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حملــة »مــرص ارض املحبــة والســالم« اســتهدفت ]٢٠٠٠[ مســتفيد/ة: حملــة أطلقهــا املجلــس يف محافظــة املنيــا  ●

ــاىل:  ــم الت ــم تنظي ــث ت ــة ... حي ــايل املحافظ ــاء وأه ــن أبن ــالم ب ــة والس ــم أوارص املحب ــطة لدع ــن األنش ــددا م ــم ع لتنظي

ϑ  ــش ــة والعي ــرش روح املحب ــدف ن ــوازي به ــى الت ــة ع ــتوى )١7( قري ــى مس ــة ع ــطة التفاعلي ــن األنش ــة م مجموع

املشــرتك بــن أبنــاء القريــة الواحــدة، وباالســتعانة مبجموعــة مكونــة مــن )٢٠(  راهبــة وواعظــة مــن الــاليت يعملــن 

ــيدات  ــع الس ــر م ــل األخ ــة وتقب ــول املحب ــوار ح ــم إدارة ح ــن« ت ــة الوط ــا يف خدم ــادرة »مًع ــس يف مب ــع املجل م

ــة ومســابقات/  ــدوات تثقيفي ــايل: مــرسح شــارع / ن ــت الت ــي تضمن ــة والت ــف األنشــطة التفاعلي املشــاركات يف مختل

ــاول  ــن / تن ــن آخرت ــة يف قريت ــري مرصوف ــرق الغ ــض الط ــد بع ــن / متهي ــية لقريت ــوارع الرئيس ــة الش ــن ونظاف تلوي

إفطــار جامعــي والتدريــب عــى اإلســعافات األوليــة / تدريــب حــريف عــى أشــغال يدويــة وكيفيــة االســتفادة منهــا 

ــة[.  ــكل قري ــة ل ــرى ]قافل ــة يف )٤( ق ــل طبي ــة ٤ قواف ــخ / إقام ــم طب ــري / تعلي ــدء مــرشوع صغ لب

ϑ  إقامـة برنامـج تدريبـي بعنـوان »التنوع واملسـاواة وقبـول اآلخر«، اسـتمرت فعالياته ٣ أيام، واسـتفادت منه )١٠٠( سـيدة من

أربـع قـرى مـن محافظة املنيا هم ]اإلسـامعيلية - صفط اللن – دمشـا وهاشـم - ونزلة عبيد[، وتضمنـت موضوعات التدريب: 

مفهـوم التنـوع واملسـاواة وقبول اآلخر، وقيم التسـامح والسـالم / مرسح تفاعيل حول مسـاوئ الزواج املبكر للفتيـات، واألرضار 

الصحيـة واالجتامعيـة الناتجـة عنه / التوعية بالشـمول املـايل والخدمات التي يقدمها البنـك الزراعي املرصي.

معســكر املحبــة والســالم: بالتعــاون مــع مؤسســة ويــل ســربنج لتنميــة الشــباب و األرسة، ببيــت الــوادي مبنطقــة وادي  ●

ــتهدف  ــالث اس ــرص الث ــس م ــن كنائ ــة م ــة و مكرس ــاف و ٢5 راهب ــن وزارة االوق ــة م ــم ٢5 واعظ ــذى ض ــرون. وال النط

املعســكر رفــع مهــارات الواعظــات والراهبــات واملكرســات يف إكتشــاف ذاتهــن و إضــاءة الجوانــب االيجابيــة و تعزيــز 

االندمــاج و التعايــش وقبــول التنــوع، حيــث يعــول املجلــس عــى التعــاون معهــن معــا يف املجتمعــات املحليــة  لنــرش  

قيــم التســامح و القبــول و حــب الوطــن مــن خــالل حمــالت التوعيــة التــي يطلقهــا املجلــس:

ϑ .دورة تدريبيــة يف إطار حملــة إحميها من الختان

ϑ .لقــاء تشــاوري يف ختام حملــة احميها من الختان

●  :]٤.٤١8.٢٣٣ ]اســتهدفت  أمانــة  بلــدى  حملــة 

ــدم اإلنســياق وراء  ــة بع ــت إىل التوعي ــى هدف والت

الشــائعات وقــد تــم تنفيــذ الحملــة عــى مرحلتــن 

 )٢٦١١( مبشــاركة  محافظــة   ٢7 مســتوى  عــى 

ــاىل  ــح اج ــة ليصب ــتهدفت الحمل ــة اس ــدة ريفي رائ

تضمنــت   ]٤٤١8٢٣٣[ باملرحلتــن  املســتفيدين 

ــة –  ــدوات تثقيفي ــد ن ــواب، عق ــرق أب ــالت ط حم

تقديــم توعيــة قانونيــة[.

املبادرة الرئاسـية مراكب النجاة ]استهدفت 5٠5.١٦٤[:  ●

ىف إطار مشـاركة املجلس ىف املبادرة الرئاسـية »مراكب 

النجـاة« التـي أعلـن عنهـا السـيد الرئيـس عبـد الفتاح 

السـيي رئيـس الجمهوريـة خـالل توصيـات النسـخة 

املجلـس  نفـذ  العـامل،  شـباب  منتـدى  مـن  الثالثـة 

بالتعـاون مـع وزارة الهجرة وشـئون املرصيـن بالخارج 

حملـة مبحافظـة الفيـوم للتوعيـة مبخاطـر الهجـرة غري 

الرشعيـة عـى الشـواطيء املصـدرة للهجرة اسـتهدفت 

الحملـة ]١٦٤.5٠5[ مـن خـالل تنفيـذ أنشـطة توعوية 

متثلـت ىف ]حمـالت طـرق أبـواب / عقـد نـدوات ولقـاءات جامهرييـة شـارك بهـا وزيـرة الهجـرة وشـئون املرصيـن بالخـارج، 

ومحافـظ الفيـوم / ورش عمـل[. 

مبادرة معا لنبقى: يف إطار استكامل مبادرة »معاً لنبقى« التي أطلقها املجلس  ●

بهـدف تحقيـق اسـتقرار املجتمـع وأمـان األرسة املرصيـة، وتأهيـل وتوعيـة 

املقبلـن عـى الـزواج وحديثي الـزواج. دشـن املجلس مبحافظة اإلسـامعيلية 

مركز تأهيل مقبيل وحديثي الزواج مبقر الفرع وتم البدء يف فعاليات الرنامج 

التأهيـيل التوعـوي الـذي تضمـن محـارضات وورش عمـل وحلقات نقاشـية 

حـول أهم املشـاكل واملعوقات التي تقابل حديثي الـزواج واملقبلن والوصول 

لحلـول فعليـة ميكـن تجنبهـا وتسـاعد يف الحـد مـن ارتفـاع ظاهـرة الطـالق 

مبحافظـة اإلسـامعيلية وشـارك بالحضـور عدد مـن املقبلن وحديثي الـزواج.
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/3,765,879رابعـا:ً محور الحماية

مكتب شـكاوى املرأة

ــا وإستشــارة،خالل العــام ٢٠١٩ تلقاهــم املكتــب عــى املســتوى املركــزي وفروعــه باملحافظــات،  ● )١٤٣٠٠( شــكوى وطلبً

جــاءت أغلبهــا شــكاوى األحــوال الشــخصية، وقــد وردت الشــكاوى كااليت: 

ϑ .٩٢١٢ شــكوى تم اســتقبالها باملقابلة الشخصية

ϑ  5٠88 شــكوى وردت عــن طريــق الخــط املختــرص ١5١١5 الــذي يعمــل عــى مــدار ١٢ ســاعة، كــام يتــم مــن خــالل

ــة.  الخــط تقديــم االستشــارات القانونيــة واالجتامعي

)٩7٠٦٠( ســيدة مــن مختلــف املحافظــات اســتفدن مــن )٤٣٣( نــدوة ومــن خــالل حمــالت طــرق األبــواب  ●

ــوال  ــال األح ــة يف مج ــرأة القانوني ــوق امل ــة بحق ــات، للتوعي ــه باملحافظ ــب وفروع ــو املكت ــا ممثل ــارك به ــا وش نظمه

الــزواج املبكــر والعــريف وختــان  التــي تقــع عــى املــرأة، ومخاطــر  الشــخصية، والقوانــن املتعلقــة بالجرائــم 

االنــاث، والشــمول املــايل، ومحــو األميــة للمــرأة، والتمييــز ضــد املــرأة يف العمــل، ودمــج ذوي االحتياجــات 

املجتمــع.  يف  الخاصــة 

إقامــة عــدد )5( غــرف عمليات مركزية، متثل دورها بخالف تلقي االستفســارات عر الخط الســاخن يف:  ●

ϑ  ــاد واملناســبات ــة باألعي ــة ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة خــالل االجــازات الرســمية واحتفــاالت الدول متابعــة ميداني

ــية  ــوارع الرئيس ــن والش ــرى امليادي ــرش بك ــاالت التح ــد ح ــى ورص ــة لتلق ــع وزارة الداخلي ــيق م ــة، بالتنس القومي

ــام ٢٠١٩[. ــالل الع ــبات خ ــزة. ]٤ مناس ــرة والجي ــي القاه ــينامت مبحافظت ــة ودور الس ــات العام واملتنزه

ϑ  ــات ــة عملي ــع غرف ــاون م ــيق والتع ــك بالتنس ــتورية ٢٠١٩، وذل ــالت الدس ــى التعدي ــتفتاء ع ــري االس ــة س متابع

ــيدات  ــكاوى الس ــع ش ــل م ــدف إىل التعام ــات، وته ــة لالنتخاب ــة الوطني ــات الهيئ ــة عملي ــوزراء وغرف ــس ال مجل

ــتحقاق.  ــرتة االس ــالل ف ــن خ ــاء األدالء بأصواته اثن

مكتب 
شكاوى 

المرأة

توفري سيارة اسعاف

لنقل سيدات مسنات

إىل مقر اللجان

)١43٠٠( شكوى 
وإستشارة وطلبا 
٩٢١٢ باملقابلة الشخصية

5٠88 بالخط املخترص 

١5١١5

توفري استامرات

برايل للمكفوفن

)٩7٠6٠( سيدة 
مختلف  من 
املحافظات 
من  استفدن 
)433( ندوة

٤٠٠٠ من املتابعن 

املحلين واألمانة العامة 

وعضوات وأعضاء فروع 

املجلس باملحافظات

)٥( غرف 
مركزية عمليات 

متابعة ميدانية ملناهضة 
العنف ضد املرأة

متابعة استفتاء التعديالت 
الدستورية ٢٠١٩

٣٢٤ اتصال لالستفسار 

عن اللجان االنتخابية

ϡ .٣٢٤ اتصال لالستفسار عن اللجان االنتخابية

ϡ  ٤٠٠٠ مـن املتابعـن املحليـن واألمانـة العامة وعضوات وأعضاء فـروع املجلس باملحافظات، تم االسـتعانة بهم للمتابعة

امليدانيـة عى سـري االنتخابات عى مسـتوى كافـة املحافظات.

ϡ .شهد االستحقاق توفري استامرات برايل للمكفوفن

ϡ .تواصل بعض مقررات الفروع مع بعض املحافظات لتوفري سيارة اسعاف لنقل سيدات مسنات اىل مقر اللجان
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املشــاركة يف وإقامــة عــدد مــن االجتامعــات بحضــور املعنيــن مــن ممثــيل الهيئــات الدوليــة ومنظــامت املجتمــع املــدين  ●

واألمانــة العامــة للصحــة النفســية وأعضــاء شــبكة املحاميــن املتطوعــن باملجلــس، بهــدف تبــادل الخــرات املختلفــة يف 

مجــال الدعــم النفــي للناجيــات مــن العنــف، كذلــك التعــرف عــى ومناقشــة اإلشــكاليات والتحديــات التــي تعيــق اداء 

املحامــي املتطــوع وســبل التغلــب عليهــا، ووضــع مقــرتح خطــة عمــل مســتقبلية للمكتــب. 

ــرف  ● ــى الشــكاوى والتع ــات وتلق ــع املعنف ــل م ــال التعام ــه يف مج ــن ب ــرأة واإلداري ــب شــكاوى امل ــي مكت ــل محام تأهي

ــرأة ]١١٠[. ــف ضــد امل ــن مناهضــة العن عــى قوان

التقــدم بشــكوى للمجلــس األعــى لإلعــالم ضــد برنامــج صبايــا لإلعالميــة ريهــام ســعيد، وبرنامــج آخــر النهــار لإلعالمــي  ●

ــراءات  ــاذ اإلج ــة باتخ ــوين. واملطالب ــوار التلفزي ــة يف الح ــم آلداب اللياق ــة وافتقاره ــرأة املرصي ــاءة للم ــن لإلس ــر أم تام

ــم.   الالزمــة تجاهه

برنامــج مدن آمنــة خالية من العنف. ●

ــه، ويهــدف إىل  ● ــة«: يتــم تنفيــذه يف إطــار خطــة برنامــج مــدن آمن ــة وأماكــن عامــة آمن ــة آمن مــرشوع »القاهــرة مدين

تطويــر البنيــة التحتيــة يف األماكــن العامــة مبــا يوفــر بيئــة آمنــة وصديقــة للمــرأة ويعــزز مــن متكينهــا اقتصاديــاً... ويف 

إطــاره تــم:

ϑ .إنشــاء منطقــة صديقــة للنســاء والفتيات بحي إمبابــة، وخلق متنفس ترفيهــي لهن وألطفالهن

ϑ .جــاري إعــداد خطة عمل لتنفيــذ أعامل تطوير مبحافظتي اإلســكندرية ودمياط

أعامل التطوير بسوق زنني يف إطار مرشوع "القاهرة مدينة آمنة وأماكن عامة آمنة"

ϡ .من خالل لجنة مشرتكة بن املجلس ومحافظة الجيزة والجهات املعنية تم العمل عى تطوير السوق 

ϡ .استغرقت عملية التطوير ما يقرب من ٩ أشهر 

ϡ  .يضم السوق ١7٠ بائعة مبا يعادل ثلث البائعن 

ϡ .يتكون من ١١8 باكية وفرش، وأرصفة جانبية مظللة وجيدة اإلضاءة للمشاة بطول 8٠٠ مرت مربع 

ϡ .به مهابط خاصة لألطفال والكرايس املتحركة 

ϡ .منطقة مخصصة للعب األطفال مبساحة ١٦٠ مرت مربع حتى تتمكن السيدات من إحضار أطفالهن إىل العمل 

التعـاون مـع محافظـة الجيـزة يف تطويـر سـوق زنـن بحـي بـوالق الدكـرور، لتوفـري بيئـة آمنـة والئقـة للبائعـات والنسـاء  ●

املـرتددات عـى السـوق. ومل تقتـرص عمليـة التطويـر فقـط عـى البنيـة التحتيـة بـل شـملت: 

ϑ  ــن الجنســن ودعــم املــرأة ــم املســاواة ب ــكار حــول حقــوق املــرأة ومفاهي ــادئ واألف ــر املب ــة لتطوي جلســات توعوي

يف مجــال العمــل.

ϑ .تدريبات ملحــو األمية املالية

ϑ  ــات ــن البائعن/البائع ــل ب ــن التواص ــل تحس ــن أج ــاء م ــال والنس ــن الرج ــاً م ــالً متوازن ــم متثي ــة تض ــكيل لجن تش

والســلطات املحليــة وضــامن اإلدارة الســليمة للســوق.

ورشـة عمـل اقليميـة حـول دور 
لحقـوق  الوطنيـة  املؤسسـات 
القانونيـة املسـاعدة  يف  االنسـان 

مقدمـي  بـن  تشـاوري  اجتـامع 
خدمـات الدعـم النفـي يف مرص

شـبكة  مـع  تشـاوري  لقـاء   ٢
ملناقشـة  املتطوعـن  املحامـن 
األداء  تعـوق  التـي  التحديـات 
وسبل االرساع يف حصول السيدات 

حقوقهـن عـى 

7٠ محامي
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نشاط المجلس في مجال مكافحة والتصدي للعنف الموجه ضد المرأة 

١. برامـج تعزيـز  قـدرات املتعاملني مع قضايـا العنف واملعنفات

ــع وزارة  ● ــاون م ــم بالتع ــم تنفيذه ــة ت ــدد )١٣( دورة تدريبي ــاً بع ــوا تدريب ــة تلق ــات القضائي ــاء الهيئ ــن أعض )٦8٤( م

ــا محاكــم األرسة ودور القضــاء يف مجــال جرائــم  ــة التعامــل مــع املعنفــات وقضاي ــز قدراتهــم حــول كيفي العــدل، لتعزي

ــة[. ــايض / ١١ دورة لعــدد ٢٤٦ مــن أعضــاء النياب ــرأة.  ]٢ دورة لعــدد ٤٣8 ق ــف ضــد امل العن

)78( مــن أعضــاء الطــب الرشعــي تلقــوا التدريــب بعــدد )٣( دورات تدريبيــة لتبــادل الخــرات والتعــرف عــى كيفيــة  ●

ــا العنــف واملعنفــات. التعامــل مــع قضاي

عــدد )٣( ورش عمــل ضمــت )57( مــن ممثــيل الجمعيــات األهليــة املعنيــة بتقديــم خدمــات الصحــة النفســية للمعنفــات. ●

ــة تحســن  ● ــدور اإلعــالم يف التصــدي لظاهــرة العنــف ضــد املــرأة، وأهمي ــة ب ــا للتوعي )٣٣( مــن اإلعالميــن تلقــوا تدريبً

صــورة املــرأة يف الدرامــا املرصيــة ونبــذ العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي.

٢. لقـاءات موسـعة مع وزارة الداخلية

ــن  ● ــة م ــال الرشاك ــن رج ــة م ــزة، ومجموع ــرة والجي ــي القاه ــن محافظت ــاب م ــن )5٠( ش ــة م ــع مجموع ــاء م ــة لق إقام

ــرأة. ــد امل ــف ض ــة العن ــال مناهض ــوزارة يف مج ــود ال ــى جه ــرف ع ــة للتع ــوزارة الداخلي ــان ب ــوق اإلنس ــاع حق ــيل قط ممث

3. متابعـة تنفيـذ اإلسـرتاتيجية الوطنية ملناهضـة العنف ضد املرأة

يف هـذا الصدد نفـذ املجلس التايل:

املديريــات  ● ممثــيل  مــع  اجتــامع   )١٣( عــدد 

 / املنوفيــة  الجيــزة/   / ]القاهــرة  مبحافظــات 

املنيــا/ بنــي ســويف/ الغربيــة/ األســكندرية/ 

كفــر الشــيخ/ الســويس/ بورســعيد/ أســيوط/ 

الفيــوم/ القليوبيــة[، وتكويــن فــرق عمــل محليــة 

ترصــد مــا تــم تنفيــذه فعليــا، واقــرتاح أولويــات 

ملحــة إلدراجهــا ضمــن أنشــطة اإلســرتاتيجية 

.)٢58( تدريــب  اســتهدف  املقبلــة  لألعــوام 

ــال اإلدارة  ● ــة يف مج ــل تدريبي ــدد )٦( ورش عم ع

ــتهدفت )١١5(  ــم، اس ــة والتقيي ــج واملتابع بالنتائ

ــة العامــة باملجلــس وممثــيل  مــن موظفــي األمان

وحــدات تكافــؤ الفــرص بالــوزارات وممثــيل املديريــات املعنيــة مــن محافظــات ]القليوبيــة / الجيــزة / الفيــوم / أســوان / 

ــة. ــر ذات الصل ــم مــؤرشات األداء وإعــداد التقاري ــاء القــدرات يف مجــال متابعــة وتقيي كفــر الشــيخ[، بهــدف بن

4. متابعـة ودعـم جهود وحدات مناهضـة العنف بالجامعـات الحكومية املرية

إقامــة عــدد )8( اجتامعــات مــع )مســئويل وحــدات مناهضــة العنف بالجامعــات الحكوميــة املرصية ]املنيا / بني ســويف /  ●

طنطا / اإلســكندرية / الســويس / بورســعيد/ الفيوم / أسيوط[ للتعرف عى الجهود املبذولة ومناقشة املقرتحات املستقبلية.

ــدات املنشــئة عــى مســتوى  ● ــدد الوح ــق، لتصبــح ع ــد املــرأة بجامعــة الزقازي ــف ض ــدة مناهضــة العن ــاح وح  افتت

الجامعــات )٢١( وحــدة.

تنفيــذ ٢ معســكر توعــوي للشــباب مــن الجنســن اســتهدف طلبــة )١٢( جامعــة حكوميــة، بهــدف رفــع الوعــي بقضايــا  ●

ــى  ــم ع ــف القائ ــم العن ــول مفاهي ــة ح ــات حواري ــات جلس ــت الفعالي ــة، وتضمن ــبل املناهض ــرأة وس ــد امل ــف ض العن

ــا  ــية لضحاي ــدية والنفس ــر الجس ــة، األرضار واملخاط ــات القانوني ــكاله، الترشيع ــف وأش ــواع العن ــي، أن ــوع االجتامع الن

بيـان باعداد املسـتفدين من اجتامعـات مجموعات العمل عىل 
مسـتوى املديريـات وبناء القدرات يف مجال املتابعـة والتقييم

٠ 5٠

٢٢

١7٢

8٦

٩٣

١٠٠ ١5٠ ٢٠٠ ٢5٠ ٣٠٠

إنـاث

ذكور

اجتامعـات ممثيل املديرياتدورات اإلدارة بالنتائـج

املسـتهدفني مـن دورات التأهيل للمتعاملني مـع قضايا العنف
دورات التدريب ٢٠١٩

القضاهأعضاء النيابة العامةأعضاء الطب الرشعيالجمعيات األهليةاإلعالميني

إنـاث٢7٤8٤7

ذكور٦٩٣١٢٤٦٤٣8

٤٣8

٢٤٦

٤7

٣١

٤8

٩
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٦
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٤5٠

٤٠٠
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٣٠٠
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١5٠

١٠٠
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العنــف، ورضورة إرشاك الرجــال يف مناهضــة العنــف ضــد املــرأة، كــام شــهدت الفعاليــات مــرسح تفاعــيل تنــاول 

ــايل: ــو الت ــى النح ــك ع ــه. وذل ــة التصــدي ل ــف وكيفي ــكال العن ــف أش مختل

ϑ  معسـكر جامعة املنيا: ضم املعسـكر 85 مشـارك /ة

شـباب من الجنسـن طلبـة جامعات املنيا وأسـيوط 

وبني سـويف واملنصورة.

ϑ  8٠ املعســكر  ضــم  املنصــورة  جامعــة  معســكر 

ــة جامعــات  مشــارك /ة شــباب مــن الجنســن طلب

ــاط، كفــر  ــوم، دمي املنصــورة، طنطــا، أســيوط، الفي

ــمس. ــن ش ــرة، ع ــق، القاه ــا، الزقازي ــيخ، بنه الش

٥. الرنامج املشـرتك لحزمة الخدمات األساسـية للسـيدات والفتيات ضحايا العنف

إطـالق نظـام إحالـة لدعـم املـرأة الناجيـة مـن العنـف  ●

بالتعاون بني املجلس، وزارة العدل، التضامن االجتامعي، 

الداخليـة خـالل الـ ١٦ يوم أنشـطة ملناهضة العنف ضد 

املـرأة ٢٠١٩، تـم إطـالق الرنامـج بالتعاون مـع صندوق 

األمـم املتحـدة للسـكان، لتقديـم حزمـة مـن الخدمـات 

األساسـية واملصادقـة عـى نظـام اإلحالة الوطني للنسـاء 

املنتجـات  للعنـف، وتقديـم  الـاليت يتعرضـن  والفتيـات 

والعـدل،  الصحـة،  قطاعـات  يف  والوحـدات  املعرفيـة 

التنسـيق. وقطـاع  االجتامعيـة،  والخدمـات  والرشطـة، 

اللجنة الوطنية للقضاء على ختان اإلناث

القومـي للطفولـة واألمومـة، بهـدف  القومـي للمـرأة واملجلـس  تـم تشـكيلها يف مايـو ٢٠١٩ برئاسـة مشـرتكة بـن املجلـس 

توحيـد جهـود مؤسسـات الدولـة ومنظـامت املجتمـع املـدين املعنيـة، للقضـاء عـى ختـان اإلنـاث. وتضـم يف عضويتهـا ممثلن 

عـن كل مـن وزارة الرتبيـة والتعليـم، ووزارة الصحـة والسـكان، ووزارة التضامن االجتامعـي، واملجلس القومي للسـكان، وزارة 

الشـباب والرياضـة، وزارة الثقافـة، وزارة األوقـاف، وزارة العـدل، وزارة الداخليـة وعضويـة كل مـن هيئـات )النيابـة العامـة 

والجهـاز املركـزي للتعبئـة العامـة واإلحصـاء واألزهـر الرشيـف والكنائس املرصيـة والهيئـة الوطنية لإلعالم( إىل جانـب عضوية 

املجالـس القوميـة )لإلعاقـة وللسـكان ولحقـوق اإلنسـان( باإلضافـة إىل املجتمـع املـدين، واالتحـاد العـام للجمعيـات األهليـة. 

وخـالل العـام الحـايل أطلقـت اللجنـة: )١( جائزة باسـم الرائدتن »ماري أسـعد وعزيزة حسـن« تكرمياً لهام وتخليـداً لذكراهام. وتم 

تسـليم أول جائـزة للسـفرية مشـرية خطـاب تكرمياً لها لدورها الفارق وإسـهاماتها يف إرسـاء بنيه ترشيعية وإحـداث حراك مجتمعي 

وسـيايس للتصـدي مللـف ختـان اإلناث. )٢( إطالق حملة إحميها مـن الختان، تضمنت العديد من األنشـطة موضحة يف البيان التايل: 

وفيـام ييل احصـاءات وتفاصيل الحملة:

حملة إحميها من الختان

االنـاث  ختـان  ملناهضـة  الوطنيـة  اللجنـة  أطلقتهـا  توعويـة  حملـة 

األرس  لتوعيـة  اإلنـاث  ختـان  ملكافحـة  الوطنـي  اليـوم  مـع  بالتزامـن 

املرصيـة وحاميـة بناتهـن مـن الختـان، وتضمنـت الحملـة العديـد مـن 

الرسـائل التوعويـة تـم نرشهـا من خالل قنـوات االتصال املبـارشة والغري 

الفاعليـات  مـن  العديـد  الحملـة،  فعاليـات  تضمنـت  حيـث  مبـارشة، 

منهـا: املتنوعـة  التوعويـة 

برامــج تدريبيــة متخصصــة لتجهيــز فريــق عمــل مــن املعنيــن  ●

ــدات  ــرأة والرائ ــكاوى امل ــب ش ــي مكت ــن يف محام ــة ممثل بالقضي

الريفيــات والصحيــات وواعظات وزارة األوقــاف وخادمات وراهبات 

ــاب  ــدف إكس ــة، به ــات الجمهوري ــف محافظ ــن مختل ــس م الكنائ

املتدربــن املهــارات الالزمــة ملناهضــة ختــان اإلنــاث، والتعــرف عــى 

أرضاره وأبعــاده الجغرافيــة لنــرش املعلومــات الصحيحــة للســيدات.

جهــود اللجنــة الوطنية للقضــاء عىل ختان االناث

تنظيــم املؤمتــر الصحفي األول للجنة.  ●

ــام  ● ــا له ــن« تكرمي ــزة حس ــعد وعزي ــاري اس ــاث »م ــان االن ــة خت ــال مكافح ــن يف مج ــم الرائدت ــزة باس ــالق جائ إط

ــزة للســفرية مشــرية خطــاب تكرميــاً لهــا لدورهــا الفــارق وإســهاماتها يف  ــم تســليم أول جائ ــدا لذكراهــام. وت وتخلي

إرســاء بنيــه ترشيعيــة وإحــداث حــراك مجتمعــي وســيايس للتصــدي مللــف ختــان اإلنــاث ... كــام تــم تشــكيل لجنــة 

ــز.  ــة واعــداد كشــوف باملرشــحن للجوائ ــة الجهــود ذات الصل ــوىل مواجه ــزة لتت تســريية للجائ

إطــالق حملــة »احميها من الختان«. ●

املشـاركني يف معسكرات الشـباب بالجامعات 
للتوعيـة بقضايـا العنف ضد املرأة ٢٠١٩

8٠

٦٠

٤٠

٢٠

٠

معسـكر جامعة املنيامعسـكر جامعة املنصورة

٤٢

٢٤

٦١

٣8

حملة احميها من الختان مستفيد / ة
للعام ٢٠١٩

٢,٤7٩

5٤,١٢٣

٦٠,٩٩٩

١8,٦٠8

٣,٤١٠,٦٢8

١,78٩

٣٤,8٢7

فعاليات توعويـة متنوعة

تثقيفية/ طبية قوافـل 

أبواب طرق 

نشـاط الجمعيات االهليـة ومنتدى املنظامت

دورات تدريبيـة ملجموعـات العمل 

شكاوى استقبال 

نشـاط رشكاء التنميـة من ممثـيل اللجنة
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برامــج لتعزيــز قــدرات املعنيــن ىف الهيئــات القضائيــة للتعــرف عــى اإلطــار الترشيعــي لجرائــم العنــف ضــد  ●

ــات.  ــرأة والفتي امل

ــات للتحــدث عــن تجاربهــن التــي ســاهمت  ● ــة للفتي ــذي يهــدف إىل توفــري مســاحة آمن ــر دوي ال برنامــج تدريــب دوائ

ــن. ــري حياته يف تغي

ــل  ● ــاعدات كالقواف ــات ومس ــم خدم ــا تقدي ــواب صاحبته ــرق أب ــالت ط ــة، وحم ــاءات جامهريي ــرات ولق ــدوات ومؤمت ن

ــي. ــم قوم ــات رق ــتخراج بطاق ــة واس ــة ومعنوي ــات مادي ــة، واعان الطبي

إعــداد حملــة اعالمية للتوعية بــأرضار ختان االناث متثلت يف: ●

ϑ  ــأرضار ــة ب ــائل توعي ــت رس ــة تضمن ــة إذاعي ــت يف ١8 محط ــة  بُث ــات إذاعي ــت تنويه ــة ضم ــة إذاعي ــة إعالني حمل

ختــان اإلنــاث، والعقوبــات التــي فرضهــا القانــون ملرتكبــي هــذه الجرميــة، مــن أهــم هــذه الرســائل »الختــان عــادة 

وليــس عبــادة، ختــان البنــات جرميــة يعاقــب عليهــا القانــون املــرصي، ختــان البنــت مــش عفــة وال ضــامن ألخالقهــا، 

ــا«. ــة الزم نحافــظ عليه ــا أمان وبناتن

ϑ  نــرش )١7( فيلــم توعــوي عــن القضيــة، تــم نرشهــم عــى صفحــات التواصــل االجتامعــي للمجلــس القومــي للمــرأة

واملجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة.

ϑ اجــاميل املســتفيدين مــن حملة احميها من الختان من أنشــطة التواصل املبارش ٣,58٣,٤5٣ مســتفيد/ة

ϑ  ــي ــس القوم ــرأة واملجل ــي للم ــس القوم ــي للمجل ــة عــى صفحــات التواصــل االجتامع ــدد مشــاهدات الحمل ــغ ع بل

ــاهدة ــة ١,8٠٢,٠٠٠ مش ــة واألموم للطفول

حملة الـ 16 يوم أنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة )25 نوفمبر - 10 ديسمبر 2019(

تــم خــالل الحملــة تنفيــذ ٤7 نشــاط اســتفاد منــه 7١٣٩ مــن األرس ســيدات ورجــال وأطفــال، حيــث تنوعــت األنشــطة  ●

بــن حمــالت ونــدوات ولقــاءات جامهرييــة للتوعيــة بقضايــا العنــف ضــد املــرأة ودور املجتمــع يف مواجهتــه والتصــدي 

لــه. وقــد اشــرتكت معظــم اللجــان الدامئــة يف املجلــس يف تلــك الحملــة بتنفيــذ العديــد مــن األنشــطة.

ــن  ● ــري م ــدارس للتعب ــات امل ــة وطالب ــجيع طلب ــا« لتش ــال نحميه ــادرة »ي ــالق مب ــات إط ــه الفاعلي ــا تضمنت ــم م ــن أه وم

ــا  ــت عليه ــة ُعلق ــذت جداري ــا نُف ــن خالله ــة؛ وم ــرأة ذات اإلعاق ــد امل ــف ض ــة العن ــة مناهض ــى كيفي ــم ع ــالل الرس خ

لوحــات فنيــة لعــدد ٤٠٠ طالــب/ة وطالــب مــن املــدارس اإلعداديــة والثانويــة مــن )١٠( محافظــات هــم ]القاهــرة – 

ــن  ــة[. وأعل ــا – الدقهلي ــوهاج – املني ــامعيلية – س ــر– اإلس ــر األحم ــة – البح ــوان – املنوفي ــكندرية – أس ــزة – اإلس الجي

ــة.  ــة الطلب ــدارس لتوعي ــع امل ــه عــى جمي ــق الرســومات وتوزيع ــب لتوثي ــه بصــدد إصــدار كتي ــس أن املجل

ندوات شاركت بها الفروع على مدار العام 

القـدرة عـى  العنـف وتعزيـز  الصلـة مبناهضـة  للتوعيـة مبوضوعـات ذات  ٣٩7 نشـاط  العـام عـدد  الفـروع طـوال  عقـدت 

سـيدة.  ٦٢,٢٣8 منـه  اسـتفادت  املسـتدام،  غـري  واالسـتهالك  بالبيئـة  املرتبطـة  املخاطـر  مواجهـة 

زيارات السجون

زيـارة سـجن النسـاء بالقناطر بهـدف التعرف عـى أحوال النزيـالت وتقديم 

بعـض املـواد الخاصة بالعنايـة الصحية للمرأة وتقديم املشـورة الصحية لهن.

ملف المرأة والسلم واألمن

تشــكيل فريــق عمــل يضــم مركــز القاهــرة الــدويل لتســوية النزاعــات وحفــظ وبنــاء الســالم والجهــات املعنيــة بالدولــة  ●

مــن أجــل إعــداد الخطــة الوطنيــة املرصيــة األوىل حــول تعزيــز دور املــرأة يف مجــال صنــع وحفــظ وبنــاء الســالم تنفيــذاً 

لقــرار مجلــس األمــن ١٣٢5 الصــادر عــام ٢٠٠٠، وعقــد فريــق العمــل )5( اجتامعــات تنســيقية ملناقشــة إعــداد الخطــة.

ــة أشــهر  ● ــدة ثالث ــارات مل ــة االم ــي أُقيمــت يف دول ــة الت ــدورة التدريبي ــات يف ال ــن الشــابات املرصي ــة م اشــرتاك مجموع

ــن.  ــرأة والســلم واألم ــة يف مجــال امل ــرأة العربي ــدرات امل ــر ق ونصــف، لتطوي

املشــاركة يف عــدد من الفاعليــات ذات الصلة، من أهمها: ●

ϑ .املؤمتــر اإلقليمــي العــريب الثالث حول حامية وتعزيز حقوق اإلنســان إثر االحتالل والنزاعات املســلحة

ϑ  .اجتامع حول مقرتح إنشــاء الشــبكة العربية لوســيطات السالم

ϑ  املؤمتــر رفيــع املســتوى حــول تعزيــز دور املــرأة يف مجتمعــات مــا بعــد الــرصاع يف املنطقــة العربيــة بعنــوان »دروس

مســتفادة مــن كل أنحــاء العــامل«.

ϑ  ــس األمــن ١٣٢5 لعــام ٢٠٠٠: )١( املؤمتــر ــرار مجل ــا عــى ق ــال مبــرور ٢٠ عام ــات املنعقــدة مبناســبة االحتف الفاعلي

ــة  ــة املالطي ــا وزارة الخارجي ــي نظمته ــاألردن نوفمــر ٢٠١٩. )٢( الحلقــة النقاشــية الت ــذي ُعقــد ب ــع املســتوى ال رفي

ــذي ُعقــد مبالطــا يف ديســمر ٢٠١٩. ــوان »الســعي نحــو أهــداف مشــرتكة« ال بعن

ϑ .ورشــة مكافحــة التطرف خالل فعاليات االتحاد من أجل املتوســط

ϑ  أعــامل منتــدى أســوان للتنميــة والســالم ٢٠١٩، وذلــك مــن خــالل: )١( املشــاركة يف الورشــة التحضرييــة التــي ُعقــدت

ــدى إلعــداد ملــف املــرأة والســلم واألمــن. )٢( القــاء كلمــة بجلســة »مســاهمة املــرأة  ــل انعقــاد املنت بالقاهــرة قب

األفريقيــة يف تحقيــق الســلم واألمــن والتنميــة املســتدامة« والتــي نُظمــت خــالل فعاليــات املنتــدى يف ديســمر ٢٠١٩. 
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التدخالت الثقافية
محور تقاطعي مع المحاور االربعة لالستراتيجية

التواصل مع المجتمع عبر قنوات االتصال غير المباشر

٢4 شخصية 
ناجحة  نسائية 

تم تسليط الضوء 
عليها يف إطار 

مبادرة مرصيات 
ملهامت

إقامة عرض 
مرسحي بعنوان 
"اليل رسمت 

الطريق"
الهناجر  مبرسح 

يف إطار االحتفال 
مبئوية املرأة 

املرصية

إنتاج 46
فيلم/ فيديو 
تسجييل قصري

6 جوائز
محلية وعربية 
ودولية حصدها 
فيلم بن بحرين، 
من إنتاج املجلس 
القومي للمرأة، 

لتسليط الضوء عى 
القضايا املجتمعية 
التي تواجه النساء

إصدار
١١ كتيب

عن موضوعات 
املختلفة املرأة 

٥36.٠٠٠
عدد مرات 

مشاهدة حملة 
"بلدي أمانة" 

)دون املشاهدات 
التلفزيونية(

١,8٠٢,٠٠٠
عدد مرات 

مشاهدة حملة 
"إحميها من 

الختان"

١3٥ مليون
و3٠٠ ألف
عدد مرات 

مشاهدة حملة 
التاء املربوطة
#رس_قوتك 

)بجانب املشاهدات 
منذ  التلفزيونية(، 

بدء الحملة

إنتاج ٥
حلقات إذاعية 
عن ختان اإلناث، 
تم إذاعتها عى 
)١8( محطة 

وإقليمية،  محلية 
بإجاميل تكرار 

١٢٣٠ مرة

١٠ مليون
و٥٠٠ ألف
عدد مرات 

مشاهدة حملة 
ألين رجل منذ بدء 

الحملة
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محور التدخالت الثقافية

واإلصـدارات  واألفـالم  اإلعالميـة  والتنويهـات  الحمـالت  ويتضمـن  لإلسـرتاتيجية   األربعـة  املحـاور  مـع  تقاطعـى  هـو محـور 

بإصداراهـا وهـى:-  املجلـس  قـام  التـى  واملطبوعـات 

أوالً: التواصـل مـع املجتمع عر قنـوات اإلتصال غري املبارش

حملة التاء املربوطة # رس قوتك: بلغ عدد مرات مشاهدة الحملة )١٣5 مليون و٣٠٠ ألف دون املشاهدات التلفزيونية(.  )١

حملـة ألين رجـل بلغ عدد املشـاهدات الحملة )١٠ مليون و5٠٠ ألف(.  )٢

أغنيـة نور بلغ عدد املشـاهدات )٦٠ مليون(.   )٣

حملـة »احميهـا مـن الختـان« وبـث )5( رسـائل إعالميـة إذاعيـة عـى )١8( محطـة محليـة وإقليميـة ]بإجـاميل تكـرار   )٤

١٢٣٠ مـرة[، وعـدد )١7( فيلـم توعـوي عـن القضيـة وأرضارهـا وبعدهـا الجغـرايف والدعـوة إىل مناهضته ... تـم نرشهم 

عـدد  ]وصـل  واألمومـة.  للطفولـة  القومـي  واملجلـس  للمـرأة  القومـي  للمجلـس  االجتامعـي  التواصـل  صفحـات  عـى 

 .]١.8٠٢.٠٠٠ الحملـة  مشـاهدي 

القضايـا  عـى  الضـوء  لتسـليط  بحريـن  بـن  فيلـم   )5

يف  خاصـة  النسـاء  تواجـه  التـي  املختلفـة  املجتمعيـة 

سـيدة  عـن  أحداثـه  تـدور  حيـث  الريفيـة،  املناطـق 

بعـده  تسـعى  مأسـاوي،  لحـادث  ابنتهـا  تتعـرض 

السـتعادة حـق ابنتهـا كـام تـرص عـى إكـامل تعليمهـا 

عـى  الفيلـم  ]حصـل  حولهـا.  مـن  املجتمـع  وتنويـر 

ودوليـة[. وعربيـة  محليـة  ٦ جوائـز 

مشـاهدة  مـرات  عـدد  بلـغ  أمانـة«  »بلـدى  حملـة   )٦

التليفزيونيـة[.  املشـاهدات  ألـف دون  الحملـة ]5٣٦ 

عــرض مرسحــي بعنــوان »الــيل رســمت الطريــق« تــم اقامتــه مبــرسح الهناجــر بــدار األوبــرا يف إطــار االحتفــال مبئويــة   )7

املــرأة املرصيــة.

٢٠١٩ إىل مليـون و٢١٠ ألـف، تـم تسـليط الضـوء  حملـة # مرصيات_ملهـامت وصـل عـدد املشـاهدات حتـى أخـر   )8

عـى منـاذج ناجحـة )٢٤ شـخصية نسـائية، تـم نـرش سـريتهن الذاتيـة وإسـهاماتهن يف املجتمـع املـرصي( ليصبـح العدد 

كارت(.  ٣١٠(

متابعـي صفحـة املجلـس عى موقع التواصل االجتامعي فيسـبوك: وصل إىل5٣7,١,٠٢٩.  )٩
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إصــدرات ومطبوعــات املجلــس خالل عــام ٢٠١٩

كتــاب حصاد عام ٢٠١8.  ●

مطويــة اإلطــار الترشيعــي الجنــايئ املــرصي ألهــم  ●

جرائــم العنــف ضــد املــرأة. 

فالير الخطوط الســاخنة املفعلة.  ●

دليل وحدات العنــف بالجامعات. ●

مطويــة دليل االتصــال بفروع املجلس. ●

كتيب التعريف مبكتب الشــكاوى. ●

كتــاب احتفالية املرأة املرصيــة أصل الحكاية. ●

إنتـاج أفـالم تسـجيلية قصرية / ونرش مقاطـع فيديو خالل العام ٢٠١٩.  )١٠

املجلس  مشاركة 

فتيات  يف مبادرة 
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الدار أمان

الحكاية أصل 

ثانًيـا: التواصـل مع املجتمع عـر قنوات اإلتصال املبارش

قـام املجلـس بالتواصـل املبـارش مـع كافـة فئـات املجتمـع املختلفـة للتوعيـة بالعديـد مـن املوضوعـات للعمـل عـى النهـوض 

باملـرأة واملجتمـع املـرصى مـن خـالل عقـد عـدة نـدوات، حلقـات نقاشـية وورش العمـل كالتـاىل:-

ــرأة  ● ــة دور امل ــري ملناقش ــة للتغي ــة الوطني ــع املؤسس ــاون م ــي«: بالتع ــن القوم ــة واألم ــرأة املري ــوان »امل ــدوة بعن ن

ــارك.  ــدوة )٢٠٠( مش ــرض الن ــة، ح ــة والدولي ــات العربي ــدود، يف العالق ــن الح ــى أم ــاظ ع ــة يف الحف املرصي

ــة،  ● ــرا املرصي ــدار األوب ــر ب ــرسح الهناج ــى م ــس ع ــه املجل ــذي نظم ــور«: ال ــة ...ن ــيل »الحكاي ــي التفاع ــرض املرسح الع

مبشــاركة مقــررة لجنــة اإلعاقــة باملجلــس.... وعــى هامــش العــرض املرسحــي تــم افتتــاح معــرض لوحــات فنيــة لــذوي 

ــة، ســمعية. ــة، حركيّ ــات برصي ــوان » أنامــل ســاحرة« ملوهــويب القــدرات الخاصــة مــن أصحــاب اإلعاق ــة بعن اإلعاق

ــوال  ● ــون األح ــرشوع قان ــرتح م ــرض مق ــة ع ــت الجلس ــان: وتضمن ــات الرمل ــن نائب ــدداً م ــع ع ــة م ــل مغلق ــة عم جلس

الشــخصية املقــدم مــن املجلــس واملعــروض حاليــاً أمــام مجلــس الــوزراء، فضــالً عــن عــرض عــدداً مــن األرقــام 

واالحصائيــات املتعلقــة بحــاالت الــزواج والطــالق يف مــرص طبقــاً لتعــداد الســكان ٢٠١7 والصــادر عــن الجهــاز املركــزي 

ــاء.  للتعبئــة العامــة واالحص

ــات  ● ــدي: اســتضاف املجلــس االجتــامع األول للكتلــة ملناقشــة مقرتح ــباب أد التح ــتات وش ــة س ــامع األول لكتل االجت

ــن  ــة م ــن عضــوات الكتل ــدد م ــة وع ــة، بحضــور مؤسســة الكتل ــرأة املرصي ــة امل ــة يف مجــال خدم ــكار أعضــاء الكتل وأف

ــات. ــف املحافظ مختل

لقــاء تعريفــي حــول »دور املــرأة يف الحضــارة املريــة«: تــم تنظيمــه بالتعــاون مــع وزارة األثــار املرصيــة، وشــارك بــه  ●

عــدد )٢5( مــن موظفــي األمانــة العامــة للمجلــس. 

ــيدات  ● ــة س ــه جمعي ــذي نظمت ــطة«: ال ــرية واملتوس ــات الصغ ــة املرشوع ــا وعومل ــس »التكنولوجي ــنوي الخام ــر الس املؤمت

ــي  ــس القوم ــة، املجل ــدول العربي ــة ال ــة، جامع ــوزراء، وزارة الخارجي ــن )رئاســة ال ــة كال م أعــامل مــرص ٢١ تحــت رعاي

للمــرأة، وزارة البيئــة، وزارة التجــارة والصناعــة، وزارة الطــريان املــدين، وزارة الثقافــة، وزارة االســتثامر والتعــاون 

ــر  ــاهمة يف تطوي ــك للمس ــي(.. وذل ــن االجتامع ــار، وزارة التضام ــط، وزارة اآلث ــياحة، وزارة التخطي ــدويل، وزارة الس ال

ــرصي. ــاد امل ــة االقتص ــاندة ونهض ــة يف مس ــهمن بفاعلي ــرص يس ــامل م ــيدات أع ــدة أن س ــن مؤك ــتقبل الوط مس

ــت  ● ــوت تح ــدى ن ــس منت ــم املجل ــدورة نظ ــش ال ــى هام ــرأة: ع ــينام امل ــدويل لس ــوان ال ــان أس ــة ملهرج ــدورة الثالث ال

ــن  ــن الفنان ــف م ــوان ولفي ــظ أس ــة ومحاف ــرة الثقاف ــور وزي ــرأة« ... بحض ــالم امل ــن وس ــة ألم ــوي الناعم ــوان »الق عن

والفنانــات الســينامئين العاملــن والشــخصيات العامــة.

إطــالق تقريــر »التمكــني االقتصــادي للمــرأة«: الــذي أعــده املجلــس بالتعــاون مــع كل مــن: وزارة االســتثامر والتعــاون  ●

الــدويل، والبنــك الــدويل، ودعــم مــن الحكومــة الريطانيــة.    
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ــالت  ● ــيدات املعي ــم الس ــة لتكري احتفالي

ــاع  ــع قط ــاون م ــة: بالتع واألويل بالرعاي

حقــوق اإلنســان بــوزارة الداخليــة وىف 

 ،٦7 الرشطــة  بعيــد  االحتفــال  إطــار 

واالهتــامم بالســيدات املعيــالت ومحاولــة 

تقديــم مســاهمة بســيطة لهــن ملواجهــة 

ومــا  لدورهــن  تقديــرا  الحيــاة  أعبــاء 

ــاة كرميــة. ويف  ــن أجــل حي ــه م يقمــن ب

ــات  ــع ماكين ــم توزي ــة ت ــام االحتفالي خت

الخياطــة عــى ٢5 ســيدة مــن الســيدات 

األوىل بالرعايــة واملعيــالت. 

احتفاليــة املجلــس بالرشاكــة مــع االتحــاد األوريب: بحضــور عــدد مــن ســفراء الــدول األعضــاء يف االتحــاد األوريب وممثــل  ●

االتحــاد يف القاهــرة وذلــك بهــدف عــرض خطــة عمــل املجلــس يف مجــال تنميــة املــرأة يف شــتي املجــاالت .

لقــاءاً موســعاً حــول »جهــود وزارة الداخليــة يف مناهضــة العنــف ضــد املــرأة« بالتعــاون مــع قطــاع حقــوق اإلنســان بــوزارة  ●

الداخليــة اســتهدف الشــباب مبحافظتــي القاهــرة والجيــزة، ويعتــر هــذا اللقــاء هو بداية لسلســلة لقــاءات ســيعقدها املجلس.

الحفــل الــذي نظمتــه مستشــفى بهيــة للكشــف املبكــر وعــالج رسطــان الثــدي: الــذى عقــد ىف مــارس  تحــت رعايــة املجلــس  ●

ومشــاركة أعضــاء لجنــة الصحــة  باملجلــس، لتكريــم ١٢٠ ســيدة مــن املحاربــات املثاليــات املتعافيات مــن مرض رسطــان الثدي.  

ــس  ● ــع املجل ــا م ــل تعاونً ــة الطف ــه بحديق ــم تنظيم ــرق«: ت ــل ف ــيش وأعم ــعار »أم ــت ش ــد تح ــايض للتوح ــون ري ماراث

القومــي لشــئون اإلعاقــة والجمعيــة املرصيــة لتقــدم األشــخاص ذوي اإلعاقــة والتوحــد، وذلــك يف إطــار فعاليــات 

ــن  ــدد )5٠( م ــون ع ــارك باملاراث ــززوا«،. ش ــجعوا – ع ــرشوا ش ــوان »ان ــد بعن ــرش للتوح ــة ع ــة الخامس ــة القومي الحمل

ــد. ــئون التوح ــن بش ــدين املعني ــع امل ــامت املجتم ــيل منظ ــد وممث ــة التوح ــن ذوي إعاق ــات م ــباب والفتي الش

زيــارة مستشــفى ٥73٥7 ومستشــفى بهيــة: بحضــور مجموعــة مــن واعظــات وراهبــات وخادمــات الكنائــس املرصيــة  ●

ــارات  الثــالث مــن الــاليئ يدعمــن ويشــاركن املجلــس يف مبادرتــه »معــاً يف خدمــة الوطــن« ... وتضمنــت فعاليــات الزي

التعــرف عــى الجهــود املبذولــة لكلتــا املستشــفيان يف عــالج املــرىض وتوفــري العــالج والدعــم النفــي لهــم..

ــدد )١5٠٠(  ● ــه ع ــارك ب ــر، وش ــة األزه ــع جامع ــاون م ــه بالتع ــم تنظيم ــتقبلك«: ت ــع مس ــوان »أصن ــواري بعن ــاء ح لق

ــا  ــة ماليزي ــات األمــن القومــي، وعــرض تجرب ــة وتحدي ــاب الحــوار حــول املواطن ــح ب ــة الجامعــة لفت ــات وطلب مــن طالب

ــالمية«. ــدول اإلس ــة يف ال ــة والتنمي ــوذج الحداث »من

مؤمتــر »الصــور الذهنيــة وفــرص التمكــني االقتصــادي للمــرأة«: تــم تنظيمــه بالتعــاون مــع املركــز املــرصي لبحــوث الــرأي  ●

العــام )بصــرية( والبنــك الــدويل ملناقشــة إمكانيــة خلــق الفــرص وتحديــات التمكــن االقتصــادي للمــرأة. وخــالل املؤمتــر تــم 

عــرض نتائــج اســتطالعات الــرأي والبيانــات واإلحصــاءات ذات الصلــة، والتــي أعدهــا مرصــد املــرأة املرصيــة ... حيــث أكــد 

املجلــس يف كلمتــه عــى أهميــة االســتفادة مــن تلــك اإلحصاءات واالســتناد لها يف اعــداد الخطط املســتقبلية، مؤكــدا يف كلمته 

عــى اســتكامل العمــل عــى املحــور االقتصــادي باســرتاتيجية املــرأة ٢٠٣٠ كأحــد أهــم املحــاور للنهــوض باملــرأة ومتكينهــا.   

ــي  ● ــس القوم ــن املجل ــة ب ــه بالرشاك ــم تنظيم ــاث: ت ــان االن ــىل خت ــاء ع ــة للقض ــة الوطني ــي األول للجن ــر الصحف املؤمت

لألمومــة والطفولــة واملجلــس القومــي للمــرأة. وبحضــور أعضــاء اللجنــة الوطنيــة للقضــاء عــى ختــان اإلنــاث وممثلــو 

ــة، والــرشكاء مــن االتحــاد األورويب واألمــم املتحــدة واملنظــامت الدوليــة واملجتمــع املــدين،  ــوزارات واملجالــس القومي ال

ــا يف الفــرتة القادمــة..  ــات عمله ــة وأولوي ــه عــن هــدف اللجن ــم التنوي ــن، ت ومجموعــة مــن اإلعالمي

املؤمتــر االقليمــي حــول القضــاء عــىل زواج القــارصات وختــان االنــاث: انطلقــت فعالياتــه تحت رعايــة الســيد الرئيس عبد  ●

الفتــاح الســيي، ونظمــه املجلــس بالتعــاون مــع وزارة الخارجيــة واملجلــس القومــي للطفولــة واألمومة واالتحــاد االفريقي 

بالرشاكــة مــع االتحــاد األورويب ومنظــامت األمم املتحدة وهيئة »بالن إنرتناشــيونال« مبرص. اســتضافته مرص بهدف مناقشــة 

التحديــات والجهــود االفريقيــة واملرصيــة املبذولــة للقضاء عى هذه املامرســات الضارة التــي تنتهك حقــوق الطفلة واملرأة. 

احتفاليــة يــوم الطفــل األفريقــي تحــت عنــوان »حقــوق الطفــل أوال«: والتــي ُعقــدت عــى هامــش املؤمتــر اإلقليمــي  ●

حــول القضــاء عــى ختــان االنــاث، تضمــن االحتفــال: )١( عــرض فيديــو يتضمــن رســائل ألطفــال قــارة افريقيــا يتحدثــون 

عــن حقوقهــم وآمالهــم. )٢( عــرض مرسحــي عــن حقــوق األطفــال. )٣( تقديــم اغنيــة عــن اإلنســانية.
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ــرية  ● ــز بص ــع مرك ــاون م ــا بالتع ــم تنظيمه ــك«: ت ــك وما#متخليش_محطه_توقف ــيل حلم ــات.. كم ــك محط ــدوة »حيات ن

ــدة  ــم املتح ــدوق األم ــع  صن ــاون م ــس بالتع ــا املجل ــي أطلقه ــة الت ــة اإلعالمي ــج الحمل ــة نتائ ــرض ومناقش ــدف ع به

للســكان UNFPA داخــل بعــض محطــات مــرتو االنفــاق تحــت عنــوان »متخليــش محطــة توقفــك« ... وأظهــرت 

ــة  ــري للمســتفيدين. )٢( نســبة ١١: ٢١% مــن رواد املــرتو تابعــوا الحمل ــة بشــكل كب ــا: )١( وصــول رســائل الحمل نتائجه

ــع.  ــون متاب ــاوي ٤.5٠ ملي ــا يس أي مب

زيـــارة مستشـــفى بهيـــة: يف إطـــار  ●

ورفـــع  املـــرىض  الســـيدات  دعـــم 

ومســـاعدتهن  املعنويـــة  روحهـــن 

ـــام  ـــه ق ـــب علي ـــرض والتغل ـــاوز امل لتج

ــفي  ــارة للمستشـ ــل زيـ ــس بعمـ املجلـ

مبشـــاركة اعضائـــه وبعـــض الفنانـــات 

الزيـــارة  ختـــام  ويف  واالعالميـــات. 

انضـــامم  املجلـــس  اعلنـــت رئيســـة 

احـــدي محاربـــات مؤسســـة بهيـــة 

لعضويـــة لجنـــة الصحـــة باملجلـــس.

العــرض املرسحــي »الــيل رســمت الطريــق«: الــذي نظمــه املجلــس عــى مــرسح الهناجــر بــدار األوبــرا املرصيــة، يف إطــار  ●

االحتفــال مبئويــة املــرأة املرصيــة ١٩١٩ /٢٠١٩ وتزامنــا مــع حلــول الذكــرى السادســة لثــورة ٣٠ يونيــو، بحضــور رئيــس 

ــر  ــواب، ومدي ــس الن ــوة مجل ــدة وعض ــتاذة العقي ــري، أس ــة نص ــورة آمن ــي، الدكت ــداع الفن ــز اإلب ــرة مرك ــس ومدي املجل

ــزة و صحفيــن وإعالميــن ولفيــف مــن الشــخصيات  املركــز الكاثوليــي للســينام، ومقــررة فــرع املجلــس مبحافظــة الجي

ــة. العامــة والفني

ــارة إىل ســجن النســاء بالقناطــر بهــدف التعــرف عــيل  ● ــارة إيل ســجن النســاء بالقناطــر: قــام وفــد مــن املجلــس بزي زي

ــة لهــن. ــم املشــورة الصحي ــة للمــرأة وتقدي ــة الصحي ــم بعــض املــواد الخاصــة بالعناي ــالت وتقدي أحــوال النزي

بذكــرى  ● احتفــاالً  تنظيمهــا  تــم  الوطنيــة«:  الوطــن ومكتســباته  اســتقرار  الحفــاظ عــىل  نــدوة »أكتوبــر وقيــم 

ــة  ــة وطــالب الجامع ــزة والقليوبي ــس بالقاهــرة والجي ــروع املجل ــا )١٠٠( مــن أعضــاء ف ــر، شــارك به إنتصــارات أكتوب

ــة.  ــات املعني ــض الجه وبع

*٥ قوانني/ قرارات صدرت لصالح املرأة*
التعديالت الدستورية ٢٠١٩ ●
القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ ملامرسة  ●

العمل األهيل
القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون  ●

املجلس القومي لألشخاص ذوي اإلعاقة
القانون رقم ١٤8 لسنة ٢٠١٩  بإصدار  ●

قانون التأمينات االجتامعية
قرار هيئة الرقابة املالية بشأن    ●

متثيل املرأة يف مجالس  
إدارات الرشكات

*قانونـان تـم إبـداء   

الرأي عليهام*  
مرشوع قانون األرسة ●
تعديل املادة ٢٩٣ من قانون العقوبات  ●

واملتعلقة بالنفقة واملتعة وتعليق استفادة 
املحكوم عليه من الخدمات الحكومية

*3 مرشوعـات قوانني تم إعدادها*
إنشاء "الصندوق القومي لرعاية املرأة  ●

املرصية"
تعديل" قرار وزير العدل رقم ١٠87  ●

لسنة ٢٠٠٠ بتحديد أماكن تنفيذ األحكام 
الصادرة برؤية الصغري

توصيات بشأن تعديل قرارات وزير القوى   ●
العاملة رقم ١55 لسنة ٢٠٠٣ بشأن    

      تحديد األعامل التي ال يجوز 
           تشغيل النساء فيها

*7 قوانني جاري دراستها*
أحكام قانون التعليم رقم  ●

١٣٩ لسنة ١٩8١ وقانون األزهر 
رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١، بشأن اعتامد 

اجازات الطفل ضمن املدد البينية الالزمة 
للرتقية بالنسبة للمعلامت

ترشيعات حامية املرأة من العنف ●
األحوال الشخصية ●
فتح اجازات رعاية الطفل بالنسبة لحاالت  ●

اإلعاقة
التعديالت املطلوبة لنتائج مؤرشات التمكن  ●

االقتصادي للمرأة
حامية عامالت الخدمة املنزلية ●
تعين املرأة يف الهيئات القضائية ●

التدخالت التشريعية
محور تقاطعي مع

المحاور األربعة لالستراتيحية
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المحور التشريعي

]محور تقاطعي مع المحاور األربع إلستراتيجية النهوض بالمرأة  2030[

V. القوانــني التــي صدرت لصالح املرأة بشــكل عام

ــرأة،  ● ــس للم ــد املجل ــن مقاع ــص ٢5% م ــأن تخصي ــتور بش ــادة ١٠٢ يف الدس ــل امل ــتورية ٢٠١٩: تعدي ــالت الدس التعدي

ــادم. ــدءاً مــن الفصــل الترشيعــي الق ب

القانــون رقــم ١٤٩ لســنة ٢٠١٩ بإصدار قانون مامرســة تنظيــم العمل األهيل. ●

قانــون رقــم ١١ لســنة ٢٠١٩ بإصدار قانــون املجلس القومي ألشــخاص ذوي اإلعاقة. ●

قانــون رقــم ١٤8 لســنة ٢٠١٩ بإصدار قانــون التأمينات االجتامعية واملعاشــات.  ●

صــدور قــرار مــن رئيــس هيئــة الرقابــة املاليــة بشــأن متثيــل املــرأة يف مجالــس إدارات الــرشكات املقيــدة يف البورصــة  ●

املرصيــة والــرشكات العاملــة يف األنشــطة املاليــة غــري املرصفيــة.

VI. مرشوعــات قوانني تم إعدادها

مقــرتح مــرشوع قانون إنشــاء »الصندوق القومــي لرعاية املرأة املرصية«. ●

مقــرتح مــرشوع تعديــل »قــرار وزيــر العــدل رقــم ١٠87 لســنة ٢٠٠٠« بتحديــد أماكــن تنفيــذ األحــكام الصــادرة برؤيــة  ●

الصغــري، واإلجــراءات الخاصــة بتنفيــذ األحــكام - تعديــالت الجوانــب اإلجرائيــة مــن قوانــن األحــوال الشــخصية.

ــة  ● ــرأة، واملتعلق ــة بامل ــامل املتعلق ــد واألع ــة باملواعي ــة الخاص ــوى العامل ــر الق ــرارات وزي ــل ق ــأن تعدي ــات بش توصي

ــالً(. ــا، وتنظيم تشغيل النساء لي ــاء فيه ــغيل النس ــوز تش ــي ال يج ــامل الت ــد األع بتحدي

VII. القوانــني التــي تــم إبداء املقرتحات والــرأي عليها للجهــات املختصة

املشــاركة يف اللجنة الوزارية املشــكلة بشــأن إعداد مرشوع قانون األرسة. ●

ــة 5 آالف  ● ــع النفق ــن دف ــع ع ــزم املمتن ــة: ليل ــة واملتع ــة بالنفق ــات واملتعلق ــون العقوب ــن قان ــادة ٢٩٣ م ــل امل تعدي

ــات العامــة،  ــة والهيئ ــا الجهــات الحكومي ــي تقدمه ــه مــن بعــض الخدمــات الت ــق اســتفادة املحكــوم علي ــه وتعلي جني

ــا  ــه م ــى أدائ ــة حت ــق عام ــات مراف ــؤدي خدم ــي ت ــات الت ــام والجه ــامل الع ــاع األع ــام وقط ــاع الع ــدات القط ووح

ــي. ــارص االجتامع ــك ن ــه وبن ــوم ل ــح املحك ــه لصال ــد يف ذمت تجم
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VIII. قوانــني جارى العمل عىل دراســتها

ــل  ● ــامت )تعدي ــة بالنســبة للمعل ــة للرتقي ــة الالزم ــدد البيني ــن امل ــل ضم ــازات الطف ــامد اج ــون بشــأن اعت مــرشوع قان

ــم ١٠٣ لســنة ١٩٦١(. ــون األزهــر رق ــم ١٣٩ لســنة ١٩8١ وقان ــم رق ــون التعلي بعــض أحــكام قان

اســتكامل العمــل عــى ملف الترشيعــات الالزمة لحامية املــرأة من العنف.  ●

اســتكامل املقرتحــات الترشيعية بشــأن ملف األحوال الشــخصية. ●

ــة يف الحــاالت  ● ــة الطفــل بالنســبة لحــاالت اإلعاقــة ملــن تجــاوز ســن الطفول إعــداد مقــرتح بشــأن فتــح اجــازات رعاي

التــي تقتــيض ذلــك.

إعــداد التعديــالت القانونيــة املطلوبــة بالنســبة لنتائج مــؤرشات التمكــن االقتصادي للمرأة.  ●

إعــداد التعديــالت الترشيعيــة لحامية عامالت الخدمــة املنزلية. ●

إعــداد مقــرتح القوانــن املتعلقة بتعيــن املرأة يف الهيئــات القضائية. ●
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