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التقديم
العـامل  شـهدها  التـى  التداعيـات  و  التحديـات  لـذات  امتـداد   ٢٠٢١ عـام  كان 

خـال عـام ٢٠٢٠ مـن تفـي الجائحـة العامليـة  "فـروس كوفيـد ١٩"، وظلـت 

املـرأة هـي األكـر تأثـراً بهـذه التداعيـات، خاصـة يف ظـل مـا فرضتـه مـن زيادة 

أعبـاء عـى كاهلهـا سـواء لرعايتهـا لـأرسة أو لتعـرض مصـادر رزقهـا للخسـائر، 

فضـاً عـن تحـول املـوارد بعيـداً عـن الخدمـات التـي تحتاجهـا النسـاء.

ــرأة  ــن املـ ــطته لتمكـ ــوده وأنشـ ــس جهـ ــل املجلـ ــام واصـ ــذا العـ ــال هـ وخـ

ـــة  ـــة والقانوني ـــة واالجتامعي ـــع املجـــاالت السياســـية واالقتصادي ـــة ىف جمي املرصي

ـــا  ـــى أطلقه ـــة ٢٠٣٠ الت ـــرأة املرصي ـــن امل ـــة لتمك ـــرتاتيجية الوطني ـــذاً لاس تنفي

املجلـــس وأقرهـــا الســـيد الرئيـــس عبـــد الفتـــاح الســـيىس كوثيقـــة العمـــل الحكوميـــة لأعـــوام القادمـــة، وحقـــق 

ـــتفيد / ة  ـــون مس ـــن )١٤( ملي ـــد ع ـــا يزي ـــس ىف الوصـــول إىل م ـــح املجل ـــى نج ـــازات، حت ـــن اإلنج ـــد م ـــس العدي املجل

ـــة.. ـــات الجمهوري ـــع محافظ بجمي

ىف  املـرأة  بتمثيـل  وقـام  التدريبيـة..  العمـل  وورش  والربامـج  التوعيـة  حمـات  مـن  العديـد  املجلـس  أطلـق  حيـث 

املحافـل املحليـة واالقليميـة والدوليـة.. وقـدم مقرتحـات وتعديـات ترشيعيـة.. فضـاً عـن اقامـة مجموعـة رشاكات 

هامـة بـن املجلـس وعـدداً مـن الـوزارات، والجامعـات، واملجالـس القومية، واملنظـامت غـر األهلية، مبا يحقـق صالح 

املـرأة املرصيـة، عـاوة عـى العديـد مـن األنشـطة التـى اسـتهدفت دعـم وتحسـن وضـع املـرأة املرصيـة.

ــس ىف  ــازات املجل ــاً النج ــاً تفصيلي ــن عرض ــذى يتضم ــام ٢٠٢١" ال ــس ع ــاد املجل ــاق "حص ــوم اط ــعدىن الي     ويس

ــة –  ــة – االجتامعي ــية- االقتصادي ــة ٢٠٣٠ )السياس ــرأة املرصي ــن امل ــة لتمك ــرتاتيجية الوطني ــة لاس ــاور األربع املح

ــق دون  ــن لتتحق ــازات مل تك ــذه االنج ــى أن ه ــد ع ــة.. وأؤك ــة والثقافي ــات الترشيعي ــب التدخ ــة( إىل جان الحامي

ــة.. ــرأة املرصي ــا امل ــاندة لقضاي ــة ومس ــة وداعم ــية مؤمن ــود إرادة سياس وج

ــرأة  ــن امل ــع األول ع ــة املداف ــس الجمهوري ــيىس رئي ــاح الس ــد الفت ــس عب ــيد الرئي ــر إىل الس ــكر والتقدي ــكل الش ف

املرصيــة وراعــى حقوقهــا ومكتســباتها..

الدكتـورة / مايـا مـريس

رئيسة املجلس القومي للمرأة
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الـمــجـلــس في أرقام
)الملخـص التنفيـذي(
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١٠١١

 9١٨.٠6٠
مستفيد/ة

عام ٢٠١6

 ٢.٠٨9.١9٣
مستفيد/ة

عام ٢٠١٧

 6.٠١١.5٠٢
مستفيد/ة

عام ٢٠١٨

 ١٤.٨6٠.٢٧١
مستفيد/ة

عام ٢٠١9

 ٢٨,٨5٣,6٨١
مستفيد/ة

عام ٢٠٢٠

حصاد أنشطة المجلس القومي للمرأة لعام 202١

طبقـاً ملحاور اسـراتيجية متكني املرأة ٢٠٣٠
إجاميل املسـتفيدين من أنشـطة املجلس خالل العام

١٤,٣٨٧,٨٨٢
مستفيد/ة

/١74,975أواًل: محور التمكين السياسي

١٧٤,69٣ اسـتخراج األوراق الثبوتيـة، بطاقـات الرقـم القومـي لغـر القـادرات        )١

مـروع تعزيـز مشـاركة املـرأة يف الحيـاة العامـة، رشاكـة مـع وزارة التخطيـط والتنميـة االقتصادية ومركـز تورين الدويل   )٢

١5٣ يف عقـد أوىل دورات الربنامـج التدريبـي االفـرايض "الربنامـج الوطنـي املـرأة مـن أجـل القيـادة".    

زيـادة فرص تويل املـرأة للمناصب القيادية  )٣

الرشاكـة مـع وزارة التخطيـط والتنميـة االقتصاديـة يف تنفيـذ الـدورة الثالثـة مـن برنامـج تأهيـل القيـادات النسـائية لثقل  ●

املهـارات الفنيـة والتخصصيـة للقيـادات النسـائية يف الحكومـة املرصيـة }١٢8 سـيدة{.

املشـاركة يف مبـادرة فتيـات يف أدوار قياديـة، واسـتقبال رئيسـة املجلـس طالبـة بكليـة آداب انجليـزي جامعـة القاهـرة  ●

لتشـغل منصـب رئيسـة املجلـس ملـدة يـوم كنمـوذج محـاكاه للقيـادة.

رشاكـة مـع وزارة التخطيـط والتنميـة االقتصاديـة يف إطـاق مبـادرة عـى شـبكة االنرتنـت لحـرص املـرأة يف مراكـز اتخـاذ  ●

القـرار حتـى يسـنى تكويـن قاعـدة معلومـات جديـدة ومحدثـة بأعـداد املـرأة يف املواقـع القياديـة ومراكـز اتخـاذ القـرار 

١٢٩ مـام يسـاهم يف الخـروج باإلحصـاءات الهامـة لوضـع السياسـات اللزمـة لتعزيـز دور املـرأة.   

/544,6١6ثانيا:ً محور التمكين االقتصادي

١6١,66٣ التثقيـف املـايل وريـادة األعـامل / إدمـاج املـرأة يف الشـمول املـايل         )١

برنامـج االدخـار واالقـراض الرقمـي: رشاكـة مـع البنـك املركـزي املـرصي وهيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة يف مـرص يف إطـاق  ●

مـرشوع "متكـن املـرأة وتعزيـز الشـمول املـايل واالقتصـادي بريـف مـرص" )ينفـذ يف ١٣محافظـة نطـاق املـرشوع القومـي 

لتنميـة األرسة املرصيـة(، تـم فيـه:

ϑ  تكويــن فــرق عمــل وتأهيــل مــرشيف محافظــات مركزيــن ومرشفــات ميدانيــات وميــرات للمــرشوع )عــدد ٩

ــراض واالدخــار الرقمــي  ــة اإلق ــب مــدرب حــول منهجي ــم يف 5 دورات تدري ــم الحاقه ــن مــن ٩ محافظــات ت مرشفي

ــة مــن خــال ٣٤  ــوا التدريــب لعــدد ٣88 ميــرة ومرشفــة ميداني ــم، نقل ــات املتابعــة والتقيي والتثقيــف املــايل وآلي

دورة تدريبيــة(.

ϑ  اقامـة ٢٩٠ فعاليـة متنوعـة بـن لقـاءات قيـادات ولقـات جامهريـة وحمـات طـرق )اسـتهدفت 87١ قيـادة طبيعيـة

/ ١١٢,٩٢٢ مـن السـيدات يف ٤5 قريـة بتسـع مـن املحافظـات املعنيـة.

ϑ .تكويـن مجموعـات ادخاريـة من السـيدات: عدد ٢,١٩٦ مجموعة من إجاميل ٤7,٤7٣ سـيدة من ٩ محافظات

التنسيق مع البنك الزراعي املرصي لتقديم خدمات التثقيف املايل والخدمات البنكية يف إطار أنشطة الربنامج التموييل "باب  ●

٤,555 رزق"، حيـث تـم إقامـة ٣٢ نـدوة تثقيـف مـايل لعـدد ٣٦١٠ سـيدة ومنـح كـروت ميـزة لعـدد ٩٤5 سـيدة.  

برنامـج التثقيف املايل: ●

ϑ .اعتـامد أول دفعـة مـن املدربـن الوطنين عى منهجية التثقيف املايل للسـيدات وعددهـم ١٢ متدربة وطنية

ϑ  وذلـك للمـرأة  القومـي  املجلـس  داخـل  امـوايل"  مـع  الرشـيد  "التعامـل  للسـيدات  املـايل  التثقيـف  برنامـج  مأسسـة 

الدوليـة. العمـل  منظمـة  مـع  بالرشاكـة  تنفيـذه  يتـم  الـذي  وتونـس"  الئـق يف مـرص  "عمـل  لنتائـج مـرشوع  كاسـتدامة 

ϑ .إقامـة عـدد )٤٠( دورة تدريبيـة لعدد )7٦7( متدربة من أسـوان والبحر األحمر وسـوهاج والجيزة

ϑ ١,7٦5 إقامـة )٢٠( تدريـب لعـدد )٩٩8( سـيدة مـن ٩ محافظـات )مـرشوع تنميـة األرسة(.  

برنامج ريادة األعامل:  ●

ϑ ١٠,٠75  .)تنفيذ )٤٠٣( دورة تدريبية لعدد )١٠,٠75( سيدة من قرى حياة كرمية يف ١٢ محافظة )مرشوع تنمية األرسة

ϑ  تعـاون مـع برنامـج األغذيـة العاملـي يف تنفيـذ حملة طـرق األبواب "ريـادة االعامل للمـرأة الريفية" عى مسـتوى ٢٦٦

٣٣٢,٣٤٤ قريـة تابعـة ل ٤٤ مركـز يف ٩ مـن محافظـات املبـادرة الرئاسـية حيـاة كرميـة )١١١,٠5٠ زيـارة منزليـة(.  

ϑ  تعـاون مـع الهيئـة العامـة لقصـور الثقافـة يف تنفيـذ )٤( دورات ريـادة اعـامل وتدريـب حـريف لعـدد ١١٣ سـيدة مـن

١١٣ محافظـة أسـيوط بأحـد مراكـز املبـادرة الرئاسـية حيـاة كرميـة.      
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برنامج صاحبات املروعات الصغرة ميضن قدماً GET Ahead: إقامة )٢٦( دورة تدريبية لعدد )٣8٢( سيدة من 8 محافظات.  ●

ويـأيت هـذا النشـاط ضمـن مرشوع عمل الئق يف مـرص وتونس الذي يتم تنفيـذه بالرشاكة مع منظمـة العمل الدولية. ٣8٢

كيفية إقامـة  ● مجـال  يف  املحافظـات  جميـع  مـن  اإلعاقـة  ذوات  مـن  سـيدة   )٤5( لتأهيـل  تدريبـة  دورة 

٤5 املرشوعـات الصغـرة. ويـأيت هـذا النشـاط ضمـن "مـرشوع إرادة".   

االقتصـادي  التمكـني  تنفيـذ مـروع  للمـرأة يف مـرص يف  املتحـدة  األمـم  التجـارة والصناعـة وهيئـة  رشاكـة مـع وزارة   )٢

للمـرأة مـن أجـل النمـو الشـامل واملسـتدام يف مـرص "رابحـة" لخلـق فـرص عمـل للمـرأة من خالل تحسـني بيئـة األعامل 

التجاريـة والرويـج لثقافـة ريـادة األعـامل للمـرأة يف القطاعـات ذات النمـو املرتفـع؛ مثـل األعـامل التجاريـة والزراعية 

١,٧5٠ ومجـال الطاقـة وفقـا للتـايل مـن أنشـطة:        

تعـاون مـع الجامعـة األمريكية يف تنفيذ )٢١( جلسـة توجيه وإرشـاد لعدد ١٠٠٠ رائدة أعامل.  ●

تعـاون مـع الجامعـة األمريكيـة يف تنفيـذ )١٩( دورة تدريـب افرتاضيـة برنامـج التدريـب مـن أجـل التوظيـف اسـتفادت  ●

منـه 75٠ سـيدة وخاصـة مـن ذوات اإلعاقـة.

٣٠,٣٠5 برامـج تدريـب وتطويـر حـريف / تثقيـف إلقامـة مروعـات صغـرة         )٣

مبـادرة "أدهـا وأدود": إقامـة ورشـة عمـل لتطويـر حرفـة التطريـز السـيوي بإدماجـه باملنتجـات الجلديـة وغرهـا مـن  ●

التصميـامت )اسـتفادة ٤٠ سـيدة مـن سـيوة(

"املشغل": ● مبادرة 

ϑ :الجيزة مشغل 

Ϗ  إقامـة ورشـتن تدريـب حـريف إلنتـاج ١٠ أالف قنـاع واقـي قـامش مطبـوع بتصميـامت ابتكاريـة، وأكيـاس مطـرزة

بشـعار التـاء املربوطـة }٣٤ مسـتفيدة{.

Ϗ  إقامـة )٩( ورش اسـتهدفت السـيدات املرصيـات والوافـدات لتدريبهـن يف مجـال الرسـم عـى القـامش / صناعـة

 / والتغليـف  التعبئـة  وفنيـات  الشـوكوالتة  صناعـة  فـن  االميجرومـي/  العرائـس  صناعـة   / الجلديـة  املنتجـات 

سـيدة{.  ١٤٦ }اسـتفادة  الطبـخ  أساسـيات 

ϑ :املنيا مشغل 

Ϗ  لتسـويقها الطبيـة  املنسـوجات  مـن خطـوط  عينـات  وانتـاج  الخداديـات  وانتـاج  الخياطـة  فنيـات  عـى  تدريـب 

سـيدة{.  ٩٠ }اسـتفادة  التكامليـة  باملستشـفيات 

ϑ :مشـغل قنا والغربية

Ϗ  تجهيـز مشـغيل خياطـة بفرعـي املجلـس يف قنـا والغربيـة بكافـة املعـدات الازمـة لتدريـب وتشـغيل املسـتفيدات

باملحافظتـن.

ندوات تثقيفية شـاركت بها فروع املجلس لتشـجيع إقامة مروعات املرأة: }٣٤5 ندوة اسـتفادت منها ٢٩,٩7٠ سـيدة{. ●

متكـني املـرأة األفريقيـة الريفيـة اقتصاديـا: رشاكـة مـع وزارة الخارجيـة يف إقامـة دورة لعـدد ٢5 سـيدة مـن ١٠ دول  ●

الصغـرة. اقامـة وإدارة املرشوعـات  أفريقيـة تدربـن عـى كيفيـة 

١,٤٤١ الخدمـات التسـويقية لصاحبـات الحـرف "مبـادرة املرصيـة"         )٤

ــارض  ● ــاركة يف )٩( مع ــس للمش ــامل املجل ــدات أع ــبكة رائ ــن ش ــيدة م ــبيك ٦٦ س ــة وتش ــات املعني ــع الجه ــيق م التنس

أقيمــت محليــا مــن أهمهــم ديارنــا وتراثنــا، إضافــة اىل املعــارض التــي تقــام عــى هامــش املؤمتــرات املحليــة والدوليــة 

ومــن أهمهــا املعــرض الــذي أقيــم عــى هامــش فعاليــات اكســبو ديب ٢٠٢٠، والــدورة الثامنــة للمؤمتــر الــوزاري ملنظمــة 

التعــاون اإلســامي للمــرأة.

لتلتقـي  ●  https://www.facebook.com/groups/kowety.fee.herfety "قـويت يف حرفتـي"  اإللكرتونيـة  املنصـة  إطـاق 

فيهـا رائـدات األعـامل مـع صاحبـات املهـارات والحـرف مـن الـايت لديهـن قـدره عـى تقديـم منتـج أو خدمـه بهـدف 

تسـليط الضـوء عليهـن وتشـبيكهن بسـوق العمـل }وصـل عـدد أعضـاء املنصـة ١٢٠٠ رائـدة أعـامل{. 

رشاكـة مـع مبـادرة "ابـداع مـن مرص" لبنك اإلسـكندرية ومؤسسـة سـاويرس للتنميـة املجتمعيـة يف عدة مجاالت تسـويقية  ●

مـن أهمها: 

ϑ  ــن مــرص ــداع م ــس عــى متجــر اب ــة للمجل ــدات األعــامل التابع ــن شــبكة رائ رشاء وتســويق منتجــات ٦١ ســيدة م

ــا. ــع جومي مبوق

ϑ  األعـامل رائـدات  مـن  أخـرى  مجموعـات  بضـم  املرصيـة  كتالوجـات  مـن  جديـدة  إصـدارات  انتـاج  يف  االسـتمرار 

مسـتفيدة(.  ١٠٤ بإجـاميل  إصـدارات   ٤ اىل  )وصـل  ومنتجاتهـن. 

ϑ  رشاكـة مـع مبـادرة غاليـة يف الـدورة الخامسـة ملهرجـان أسـوان الـدويل ألفـام املـرأة ببـازار للحـرف اليدويـة وعروض

فنيـة للحرفيـن.

إقامة )٤( دورات تسـويق الكرتوين بالرشاكة مع مركز CLS }٦٤ مسـتفيدة{. ●

املشـاركة يف مـرشوع She Trades Egypt لدعـم رائـدات األعـامل صاحبـات الحـرف لاندمـاج يف ساسـل القيمـة العاملية  ●

وتنميـة الصـادرات املرصيـة لأسـواق الخارجيـة. }اسـتفادة 5٠ رشكة{.

وتخريـج  تقـود"  "هـي  برنامـج  مـن  الثانيـة  الـدورة  إطـالق  يف  الفنـي  والتعليـم  والتعليـم  الربيـة  وزارة  مـع  رشاكـة   )5

١٠٠ دفعـة جديـدة مـن مائـة فتـاة مـن فتيـات التعليـم الفنـي مـن مـدارس مختلفـة بالقاهـرة واالسـامعيلية.  

تعاون مع رشكة ٣6٠ "سوليوشن" وعدد من رشكات القطاع الخاص يف تنفيذ تدريب افرايض "املنتدى والبطولة النسائية"   )6

٧٨ لدعـم قضيـة التمكـني االقتصـادي للمـرأة وتشـجيع القطـاع الخـاص عـى تعزيـز قدراتهـا.    
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بنـاء قـدرات فـرق عمـل: تسـبق جميـع حمـالت طـرق األبـواب والفعاليـات التـي ينفذهـا املجلـس دورات تدريبيـة   )٧

ملجموعـات العمـل مـن رائـدات، سـفرات املحبـة والسـالم، شـباب متطـوع لتعزيز القـدرات عى نقـل الرسـائل التوعية 

٣,٣٣5 ذات الصلـة وكيفيـة إدارة وتنفيـذ حمـالت طـرق األبـواب وأسـس الزيـارات املنزليـة:    

شباب متطوع }١85{. ●

رائدات ريفيات }٢7٠٠{. ●

سـفرات املحبة والسام }٤5٠{. ●

برنامـج "التنشـئة املتوازنـة بـني األمومـة واألبـوة" يسـتهدف األرسة لتشـجيع تبني مامرسـات تنشـئة األطفـال التي تعزز   )٨

مـن تسـاوي الحقـوق ومفهـوم أدوار الرجـل واملـرأة، وذلـك يف إطـار أنشـطة "مـروع رجـل ونسـاء مـن أجل املسـاواة 

٢٤٠ بني الجنسـني".. تضمنت أنشـطة الربنامج:        

إعـداد دليـل تدريبـي بعنـوان "التنشـئة املتوازنـة بـن األمومـة واألبـوة" تأهـل عليـه )٢٠ مـدرب/ة( من الخـرباء وموظفي  ●

املجلـس لنقلـه لأرس املسـتهدفة.

تنفيـذ )5( معسـكرات عائليـة )اسـتهدفت ١١٠ أرسة مـن محافظـات القاهـرة، اإلسـكندرية، املنيـا، دمياط(، منهم معسـكر  ●

اسـتهدف ٤٠ أرسة من حي األسـمرات.

٣,٤٣5,٨٣9 تعزيــز الخدمــات الصحيــة للمــرأة:         )9

حملـة طـرق األبـواب للتوعيـة بأهميـة تلقـي لقـاح فـروس كورونـا والتسـجيل عـى موقـع وزارة الصحـة اسـتفاد منهـا  ●

املحافظـات{. مـن جميـع  }١,57٢,٦٦7 مسـتفيد/ة 

إقامـة عـدد )٤٠( قافلـة طبيـة عـى مسـتوى املحافظـات، اسـتفادت منهـا إجـاميل عـدد }١٣,٢7٢ سـيدة، منهـم قافلـة  ●

اسـتهدفت 7٠ سـيدة مـن حـي األسـمرات{. 

تعـاون مـع مؤسسـة أهـل مـرص يف دعـم السـيدات والفتيـات ضحايا الحـروق، وإقامة ورشـتي عمـل لتأهيـل مجموعة من  ●

)٦٠( مـن الشـباب املتطـوع للتوعيـة املجتمعيـة من مخاطـر الحروق.

٣٩5 نـدوة توعيـة يف مجـال الصحة العامـة واإلنجابية والوقاية من فـروس كورونا }تواصل توعوي ٣٠7,858{. ●

تعـاون مـع رشكـة صافـوال مـرص يف تنفيـذ حملـة طـرق األبـواب "املعادلـة الصـح" للتوعيـة بالتغذيـة السـليمة واألمنـة  ●

.}٩٩١,5٣٣ توعـوي  }تواصـل  املهدرجـة  الزيـوت  لـأرسة وأرضار 

تعـاون مـع نـادي ليونز يف تجهيـز مركز طبي مبنطقة املقطم بجهاز سـونار وجهاز قيـاس صورة الدم كاملة. ●

ــق(: اســتمرار التواصــل التوعــوي مــع أهــايل  ــدة )الســكن الالئ ــز الخدمــات للمــرأة يف املناطــق الســكنية الجدي تعزي  )١٠

حــي األســمرات مــن خــالل ادماجهــم يف األنشــطة املتنوعــة التــي ينفذهــا املجلــس مبختلــف مجــاالت ومحــاور التمكــني، 

١,٨٠٠ إضافة إىل ما ييل من أنشــطة:         

تنظيـم يـوم ريـايض ثقايف لطـاب املرحلة اإلعدادية واالبتدائية مبدرسـة تحيا مرص بالتعاون مع رشكة اكسـون موبيل. ●

ندوتـن للتوعيـة بقضيـة زواج األطفال وختان االناث/ قوافـل تنموية للتوعيـة مببادرة حياة كرمية. ●

التوعيـة والتثقيـف باملفاهيـم األساسـية للقضيـة السـكانية واألثـار االجتامعيـة االقتصاديـة للزيادة السـكانية    5٠,٨٨9  )١١

البـدء يف تنفيـذ أعـامل تحضرية يف إطـار محور التوعيـة والتثقيف باملرشوع القومـي لتنمية األرسة املرصية من خال: ●

ϑ  تأهيـل قيـادات دينيـة للمشـاركة يف تنفيـذ جلسـات دوار للفئـات املسـتهدفة بقـرى حياة كرميـة يف ال ٢٠ محافظـة: إقامة

ورشـة عمـل و)٤( دورات تدريـب مـدرب لعـدد }١٢8{ مـن القيـادات الدينيـة للتعريـف بفكـرة املـرشوع ونقـل التدريـب 

ألقرانهـم بالقـرى املعنيـة يف ال ٢٠ محافظـة. 

ϑ .}البدء يف تنفيذ جلسات دوار: عدد )٦٩٤( }اجاميل 5٠,٠7٣ مستفيد/ة: ٤٤,8١١ سيدة / 5,٢٢٦ رجل

ϑ  تنفيـذ برنامـج تدريبـي بعنـوان "التوعيـة األرسيـة" بالتعـاون مـع الجمعية املرصيـة الربيطانية لطـب األطفـال، لتأهيل فرق

عمـل مـن موظفـي املجلـس وأعضـاء اللجـان والفـروع لتكـون قـادرة عـى تقديـم التوعيـة األرسيـة }١٠ جلسـات تعريفية 

لعـدد ٦٠٠ فـرد، و)٢( دورة تدريـب مـدرب لعـدد 88 متـدرب / ة{.

ــا  ● ــة الحــد منه ــادة الســكانية وأهمي ــة الزي ــة بقضي ــة لطــاب جامعــة عــن شــمس اســتهدفت التوعي ــة توعي إقامــة قافل

}8٠٠ طالــب /ة{.

٤٢,5٨١ مسـاعدات وخدمات اجتامعية: توزيع االحتياجات األساسـية للسـيدات غر القادرات }5٨١,٤٢{.    )١٢

منـح دراسـية مجانيـة ملجموعـة مـن  لتقديـم  أسـوان  فـرع  البحـري  والنقـل  للعلـوم  العربيـة  االكادمييـة  مـع  تعـاون   )١٣

الطالبات من حاليب وشـالتني. 

أهمهـا  مـن  للمـرأة،  االجتامعيـة  بالقضايـا  املحليـة  باملجتمعـات  النسـاء  وتثقيـف  مجتمعيـة  توعيـة   )١٤

٤٨,٤٢٣ )تعليم الفتيات واسـتخراج األوراق الثبوتية، 59٠ نشـاط(.     

تعزيـز كيفيـة تنـاول قضايـا املـرأة يف وسـائل االعـالم: تعـاون مـع مؤسسـة النسـاء يف األخبـار يف إقامـة نـدوة افراضيـة   )١5

١5 اسـتهدفت مجموعـة مـن اإلعالميـني والصحفيـني لتوضيـح دورهـم يف تعزيـز قضايـا املـرأة وكيفيـة تناولهـا.  

تقديم خدمات البحث واالطالع حول مختلف قضايا املرأة: }١٣٤ مستفيد/ة{ من الخدمات املقدمة من املكتبة املتخصصة   )١6

للمجلس والتي تضم العديد من الكتب واألبحاث والدراسـات املتخصصة يف قضايا املرأة وأدوار الرجال والنسـاء.   ١٣٤
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٧٨5 برامـج تعزيـز اإلطـار املؤسـي ودور مقدمـي الخدمـات وجهـات انفـاذ القانـون      )١٧

برنامـج أعضـاء النيابـة العامة: }٢ ورش عمل: 5٤ عضو{. ●

برنامـج هيئـة قضايـا الدولة }٢ ورش عمل: 55 عضوة{. ●

برنامـج معـاوين ومعاونـات نيابات األرسة: }7 ورش عمل / ٤٠٠ مشارك/مشـاركة من املحافظات{ْ. ●

برنامـج دعـم القاضيات: }٢ ورشـة عمـل: ٣٤ قاضية من قاضيات هيئة محكمة االسـتئناف مـن مختلف املحافظات{. ●

برنامـج أعضـاء هيئة النيابـة اإلدارية: }٣ ورش عمل: ١5٣ عضو/ة{.  ●

برنامـج عيـادات املرأة األمنة باملستشـفيات الجامعية: ●

ϑ  تجهيـز العيـادات األمنـة مبستشـفيات جامعـات بنهـا، وبنـي سـويف، واملنيـا بجهـاز سـونار ومعـدات أخـرى الزمـة لعمـل

الوحـدات، وجـاري العمـل عـى افتتاحهـم رسـميا خـال العـام املقبـل. 

ϑ  ٣( دورات تدريبيـة لعـدد ٦٩ طبيـب/ة مـن كليـات طب جامعـات بنها، بني سـويف، ٦ أكتوبر لتعزيز القـدرات للعمل يف(

العيـادات املقـرر افتتاحاها باملستشـفيات الطبي الجامعية.

ϑ  العمـل سـر  آليـات  للتعـرف  باملنيـا  الجامعـي  باملستشـفى  عيـادة  ممثـيل  مـن   )٢٠( لعـدد  تنشـيطية  عمـل  ورشـة 

العنـف. حـاالت  مـع  التعامـل  سـبل  عـن  االستفسـارات  بعـض  ومناقشـة  واملعوقـات 

٨6 تعزيـز وتفعيـل مسـار اإلحالـة الوطنـي        )١٨

)٢( لقـاء تنسـيقي ضـم ممثـيل وحـدات املـرأة األمنـة باملستشـفيات الجامعيـة والجمعيـات األهليـة املعنيـة والقطاعـات  ●

األخـرى كالداخليـة والتضامـن االجتامعـي ومكتـب شـكاوى املرأة، للتشـبيك بـن األطـراف املعنية والتعرف عـى الخدمات 

املقدمـة وتعزيـز مسـار اإلحالـة الوطني }٣8 مسـتفيد/ة{.

اجتامعـات تنسـيقية مـع رؤسـاء وحـدة تكافـؤ الفـرص بدواويـن عمـوم محافظـات الجيـزة، اإلسـامعيلية، أسـوان، وممثيل  ●

املديـرات والقطاعـات املعنيـة لتعزيـز مسـار اإلحالـة }٤8 فرد{.

دعـم وحـدات مناهضـة العنـف ضـد املـرأة بالجامعـات املرصيـة       ٨٠  )١9

إقامـة ملتقـى ملمثـيل وحـدات مناهضـة العنـف ضـد املـرأة بالجامعـات املرصيـة 8٠ مشـارك/ ة يتضمـن طلبـة الجامعات  ●

الفائزيـن باملسـابقة الفنيـة كوين{.

رشاكة مع وحدة مل الشمل باألزهر الريف يف إطالق حملة تثقيفية تحت شعار مل الشمل والتوعية األرسية واملجتمعية، تستهدف   )٢٠

املقبلني عى الزواج لتصحيح املفاهيم املغلوطة حول استخدام العنف ضد املرأة يف إطار األرسة من منظور ديني واجتامعي }من أوىل 

فعاليات الحملة مؤمتر افتتاحي بكل من محافظة االسامعلية وأسوان ضم مجموعة من األزهر والكنيسة وقيادات املجلس والقيادات 

٢,٣٧6 السياسية والشعبية بكل محافظة، اعقبهام لقاءات جامهرية ببعض قرى حياة كرمية باملحافظتني{.  

التعريـف مبحور الحامية باالسـراتيجية الوطنيـة لتمكني املرأة ٢٠٣٠  )٢١

إقامـة نـدوة تعريفيـة اسـتهدفت ٢٠٠ موظـف بـوزارة الرتبيـة والتعليـم، ونـدوة أخـرى اسـتهدفت ٣٠ طالبـة وطالب من  ●

كليـة اقتصـاد جامعـة القاهـرة، تضمنـت موضوعـات ذات صلـة بتعزيـز دور املـرأة يف الحيـاة العامة والتنقـل األمن.  ٢٣٠

"مراكـب  حملـة  مـن  جديـدة  مرحلـة  تنفيـذ  يف  بالخـارج  املرصيـني  وشـئون  للهجـرة  الدولـة  وزارة  مـع  الراكـة   )٢٢

النجـاة" للحـد مـن مخاطـر الهجـرة غـر الرعيـة، وتنفيـذ حملـة طـرق أبـواب وأنشـطة متنوعـة مبحافظـة الدقهليـة. 

١9٤,٤6٠ }٣١,6٠٠ زيـارة منزليـة{.         

٤١,٢95 مكتب شـكاوى املرأة:    )٢٣

اسـتقبال شكاوى ومشـورات قانونية } ٣5,٠8٩ مستفيدة{. ●

رفـع الوعـي القانـوين والحقوقي للمرأة )٩5 ندوة نفذها مكتب الشـكاوى( اسـتفادة } ٦,١٣٣{. ●

تأهيـل محامـي مكتـب شـكاوى املـرأة واإلداريـن بـه يف مجـال اختصاصـات العمـل الوظيفيـة وكيفيـة تلقـي الشـكاوى  ●

بالبـرش.  االتجـار  مـع قضايـا  التعامـل  كيفيـة  وأيضـا  العنـف،  لجرائـم  القانونيـة  األطـر  النفـي، كذلـك  الدعـم  وتقديـم 

اسـتفادة }7٣ موظـف مـن املكتـب املركـزي{.

٧,٢١6,٢5٣ حملـة أحميهـا مـن الختـان ]اللجنـة الوطنيـة للقضـاء عـى ختـان االنـاث[    )٢٤

عدد )١٠( فعالية توعوية نفذتها اللجان الدامئة للمجلس ملناقشـة والتعرف عى الضغوط والعنف التي تتعرض له املرأة   )٢5

١,٧٨٣ مبختلـف القضايـا االجتامعيـة والسياسـية واالقتصاديـة }١,٧٨٣ مسـتفيد{.     

واالزدهـار  السـالم  أجـل  مـن  ومشـاركتها  املـرأة  قيـادة  تعزيـز  إىل  الراميـة  للمـرأة  القومـي  املجلـس  إطـار جهـود  يف   )٢6

والتنميـة، واسـتكامال لحملـة "املـرأة صانعـة السـالم" التـي نفذهـا املجلـس عـام ٢٠١٧، قـام املجلـس بتنفيـذ حملـة 

"املـرأة صانعـة السـالم ٢٠٢١" والتـي تضمنـت فعالياتهـا عقـد لقـاءات تدريبيـة ملقررات وموظفـي فروعـه باملحافظات 

والقيـادات املجتمعيـة عـى رسـائل الحملـة، وتنفيـذ أنشـطة طرق األبـواب، وأنشـطة فنية وحرفيـة متنوعـة باملحافظات 

}٢,5٨6,٠6٤ تواصل توعوي بجميع محافظات الجمهورية تركيزا عى قرى املبادرة الرئاسـية حياة كرمية{.   ٠6٤,5٨6,٢

مــروع مــدن أمنــة خاليــة مــن العنــف: تنفيــذ أنشــطة مبحافظــات الجيــزة واإلســكندرية ودميــاط ]بشــاير الخــر /   )٢٧

دميــاط الجديــدة[، ويشــمل املــروع عــدة مكونــات اقتصــادي / اجتامعــي / توعيــة حقوقيــة، مــن أجــل الوقايــة مــن 

 5١٠ العنــف ضــد املــرأة:              
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●  / الصغـر  متناهيـة  إلقامـة مرشوعـات  مسـتلزمات  دميـاط  محافظـة  مـن  سـيدة   ٢٦ منـح  االقتصـادي:  التمكـن  مكـون 

التنسـيق مـع محافظـة الجيـزة إلعفـاء 5٠ سـيدة بسـوق زنـن مـن الزيـادة السـنوية لإليجـار/ ١٣ دورة لعـدد ٢٤٦ سـيدة 

يف مجـال التدريـب الحـريف والتسـويق وكيفيـة إدارة املرشوعـات وتدويـر املخلفـات.

مكـون التمكـن االجتامعي: ٩ دورة يف مجال تطبيقات الحاسـب: ١٣٢ سـيدة وفتاة. ●

مكـون الحاميـة والتوعيـة الحقوقيـة: انشـاء وتجهيـز مسـاحة صديقـة للنسـاء والفتيـات مبكتبـة مـرص الجديـدة العامـة  ●

مبدينـة عزبـة الـربج بدميـاط / ٣ لقـاء توعـوي حـول جهـود الدولـة لحاميـة املـرأة القوانـن والترشيعـات وحقـوق املـرأة 

ذات اإلعاقـة: 5٦ سـيدة.

مبادرات متكـني الفتاة املرصية:  )٢٨

تعـاون مـع يونيسـف مـرص يف إطـاق مبـادرة دوائـر الحـي "دوي" تسـتهدف الطالبـات باملرحلـة اإلعداديـة والثانويـة  ●

التـي متثـل عنـف ضدهـن  الضـارة  باملامرسـات  وأفكارهـن وتعريفهـن  أراءهـن  والتعبـر عـن  الحـوار  لتشـجيعهن عـى 

٦ محافظـات{. }١,٢8٠ دائـرة: ١٢,٦٢8 فتـاة مـن 

إطاق مبادرة نورة لاستثامر يف فتيات مرص بالرشاكة مع املجلس القومي للطفولة واألمومة ووزارة التخطيط والتنمية االقتصادية. ●

تعـاون مـع املجلـس القومـي للطفولـة واألمومـة يف إطـاق حملـة أنـا واعي...أنا غـايل بهدف مسـاندة األطفـال واملراهقن  ●

يف التعبـر عن أنفسـهم.

رشاكـة مـع نسـتله مـرص والغرفـة التجاريـة األمريكيـة يف إطـاق حملـة بعنـوان "علشـان انتـي بنـت" لدعـم الفتيـات يف  ●

جميـع مجـاالت الحيـاة دون حرصهـن يف أدوار بعينهـا، مـن خـال إلقـاء الضـوء عـى منـاذج لفتيـات ونسـاء مرصيـات 

بـارزات حققـن إنجـازات مهمـة يف مواجهـة العديـد مـن التحديـات.

إقامـة جلسـات سـمر يف قالـب فنـي يحـايك الفئـة العمريـة مـن سـن ١5-١8، للتوعيـة بأشـكال العنـف وأنواعـه وأهميـة  ●

١٢,7٤8 اإلبـاغ والخدمـات املقدمـة مـن الدولـة }١٢٠ فتـاة مـن حـي األسـمرات{.     

واألخصائيـني  املدرسـني  لتدريـب  املناظـرات  دوري  تنفيـذ  يف  الفنـي  والتعليـم  والتعليـم  الربيـة  وزارة  مـع  التعـاون   )٢9

املـدارس  للطلبـة  نقلهـا  بهـدف  والنسـاء،  الرجـل  وأدوار  املـرأة  احتياجـات  إدمـاج  مفهـوم  عـى  االجتامعيـني 

األقـرص،  مبحافظـات  تنفيـذه  وتـم  األخـر.  وقبـول  احـرام  وثقافـة  العنـف  معـدالت  تقليـل  يف  يسـاهم  مـام 

١٠٠ الفيـوم، سـوهاج لعـدد ١٠٠ مـدرس / ة واخصائيـني اجتامعيـني.     

مبناهضـة  الصلـة  ذات  مبوضوعـات  للتوعيـة  العـام  مـدار  عـى  باملحافظـات  املجلـس  فـروع  بهـا  شـاركت  نـدوات   )٣٠

نشـاط(   ٣٢٠( املسـتدام.  غـر  واالسـتهالك  بالبيئـة  املرتبطـة  املخاطـر  مواجهـة  عـى  القـدرة  وتعزيـز  العنـف 

٢6,٨٤٧ اسـتفاد منها }٨٤٧,٢6{         

حملـة الــ ١6 يـوم ملناهضـة العنف ضد املرأة نفذها املجلس للعام السـادس عى التوايل وكثف خاللها أنشـطته التوعوية   )٣١

وبرامجه التي ينفذها لحامية املرأة إلحداث زخم من الفعاليات مبا يساهم يف القضاء عى العنف ضد املرأة، بلغ التواصل 

التوعـوي للحملـة }٤٤٣,٠٤١ تواصـل توعـوي{. }رقـم الحملة مـدرج وموزع بالجـدول ضمن الربامج واألنشـطة املنفذة{

رشاكـة مـع الهيئـة الوطنيـة ملكافحـة الفسـاد يف إقامـة نـدوات للتوعيـة بدور املـرأة يف مكافحة الفسـاد واألمـن القومي   )٣٢

}عـدد ٤ نـدوات اسـتهدفت أعضـاء الفـروع ورائـدات املجلـس والواعظـات والراهبـات وشـباب الجامعـات وسـيدات 

٤٠١ مـن محافظـات القاهـرة، الجيـزة، الرقيـة واملنيـا{.       

املشـاركة يف دورات تدريـب مـدرب حـول القضـاء عـى عمـل األطفـال يف سلسـلة القيمـة الخاصـة بالقطن واملنسـوجات   )٣٣

)كفـر  املنسـوجات  وصناعـة  القطـن  زراعـة  محافظـات  مـن  سـيدة   )١٧( ترشـيح  خـالل  مـن  الجاهـزة،  واملالبـس 

١٧ الشـيخ، والبحرة اإلسـكندرية، والفيوم( لاللتحاق بالدورة.      

إقامـة )٤( ورش عمـل بـوزارات اإلنتـاج الحـريب، التجـارة والصناعـة، النقـل، الشـباب والرياضة حـول كيفيـة دعم توفر   )٣٤

٢٠٠ بيئـة عمـل أمنـة للعامـالت. }٢٠٠ مسـتفيد / ة{.        

رشاكـة مـع وزارة السـياحة يف تنفيـذ مروع لتهيئة بيئة عمل آمنة للنسـاء يف قطاع السـياحة يف مرص.  )٣5

إجاميل مستفيد/ة عن العام ٢٠٢١

}دون ادماج الوصول التوعي عرب وسائل التواصل االجتامعي{

١٤,٣٨٧,٨٨٢
مستفيد/ة
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يعتـرب املجلـس القومـي للمـرأة كيـان مسـتقل، ويتبـع رئيـس الجمهوريـة، ومقـره الرئيـى محافظة القاهـرة، ويجوز 

املجلـس  ويتمتـع  الجمهوريـة،  أنحـاء  جميـع  يف  أهدافـه  لتحقيـق  نوعيـة  مراكـز  أو  مكاتـب  أو  فـروع  إنشـاء  لـه 

بالشـخصية اإلعتباريـة، واالسـقالل الفنـي واملـايل واإلداري يف مامرسـة مهامـه وأنشـطته واختصاصاتـه.

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

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

ضـوء االتفاقيـات واملواثيـق الدوليـة التـي صدقـت عليهـا مرص.

المجلس القومي للمرأة
 THE NATIONAL COUNCIL FOR WOMEN
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تشكيل المجلس

يُشـكل املجلـس مـن رئيـس وتسـع وعـرشون عضـواً، مـن الشـخصيات العامـة وذوي الخـربة واملعنيـن بشـئون املـرأة 

وحقوقهـا ومـن لهـم اسـهامات ملموسـة ىف هـذا املجـال، ويتـم ترشـحيهم مـن قبـل الجهـات والهيئـات املعنيـة ومنها، 

مجلـس النـواب، واملجالـس القوميـة، واملجلـس األعـى للجامعـات، واملجلـس األعـى لتنظيـم اإلعـام، واملجلس األعى 

للثقافـة، والنقابـات املهنيـة، ومنظـامت املجتمـع املـدين.

يصـدر بتشـكيل املجلـس قـرارا مـن رئيـس الجمهوريـة، ويختـار املجلـس يف أول اجتـامع لـه نائبـاً للرئيـس، وتحـدد 

املعاملـة املاليـة لرئيـس املجلـس ونائبـه وأعضائـه بقـرار مـن رئيـس الجهوريـة، وتكـون مـدة العضويـة باملجلس أربع 

سـنوات قابلـة للتجديـد، وال يجـوز تعيـن أي عضـو ألكـر مـن دورتـن متتاليتـن.

رئيـس املجلـس هـو الـذي ميثلـه أمـام القضـاء ويف صاتـه بالغـر، وتكـون لـه سـلطات الوزيـر وصاحياتـه 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.

اختصاصات المجلس القومي للمرأة

يختـص املجلس القومـى للمرأة مبا يى:

السـيايس  أداء دورهـا  مـن  بهـا ومتكينهـا  للنهـوض  املـرأة،  تنميـة شـئون  للدولـة يف مجـال  العامـة  السياسـة  اقـرتاح   •

الشـاملة. التنميـة  برامـج  يف  جهودهـا  وإدمـاج  والثقـايف،  واالجتامعـي  واالقتصـادي 

اقـرتاح مـرشوع خطة قوميـة للنهوض باملرأة وحل املشـكات التي تواجهها.  •

التنسـيق مـع الجهـات الحكوميـة التـي تنفـذ الربامـج واألنشـطة واملرشوعـات التنمويـة الخاصـة باملـرأة التـي يتـم   •

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

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

•  املشـاركة يف أعـامل اللجـان التـي تشـكلها الدولـة والهيئـات والجهـات املسـتقلة لدراسـة وضـع سياسـات التنمية ذات 

العاقـة بشـئون املـرأة.

متابعـة وتقييـم تطبيقـات السياسـة العامـة يف مجـال املـرأة، وتقديـم املاحظـات واملقرتحـات للجهـات املختصـة يف   •

هـذا الشـأن.

إبـداء الـرأي يف مرشوعـات القوانـن والقـرارات املتعلقـة باملجلـس وبكافة شـئون املـرأة، والتوصية باقـرتاح مرشوعات   •

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

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

الوطنيـة. الترشيعـات  يف  إدماجهـا  عـى  للعمـل 

متثيـل املـرأة يف املحافل واملنظـامت الدولية واإلقليمية الخاصة بشـئون املرأة.  •

تلقـي ودراسـة الشـكاوى الخاصـة بانتهـاك حقـوق وحريـات املـرأة، وإحالتهـا لجهـات االختصـاص، والعمـل عـى حلها   •

مـع الجهـات املعنيـة وتوفـر املسـاعدة القضائيـة الازمـة.

إبـاغ السـلطات العامة عن أي انتهـاكات لحقوق وحريات املرأة.  •

اإلسـهام بالـرأي يف إعـداد التقارير التي تقدمها الدولة بشـكل دورى وفقـاً لاتفاقيات الدوليـة املتعلقة باملرأة.  •

نـرش ثقافـة حاميـة املـرأة ومتكينهـا وتنميتهـا باإلسـتعانة بكافـة وسـائل اإلعـام املرئية واملسـموعة واملقـروءة، وإعداد   •

املـواد والربامـج اإلعاميـة الازمـة للتوعيـة بـدور املـرأة يف املجتمـع والتعريـف بحقوقهـا وواجباتها، وإصـدار النرشات 

والدوريـات واملجـات واملطبوعـات املتصلـة بأهـداف ونشـاط املجلـس.

املـرأة،  التـي تخـص  األبحـاث والدراسـات يف املوضوعـات  النقاشـية، وإعـداد  املؤمتـرات والنـدوات والحلقـات  عقـد   •

املجـاالت. كافـة  يف  ومهاراتهـا  قدراتهـا  لرفـع  التدريبيـة  والربامـج  الـدورات  وتنظيـم 
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آليات عمل المجلس
أنشـئ املجلس القومي للمرأة بالقرار الجمهوري رقم 9٠ لسـنة ٢٠٠٠ ككيان مسـتقل يتبع رئيس الجمهورية ويهدف إىل 

النهوض باملرأة املرصية وتحقيق مشاركتها الفاعلة يف التنمية من خالل إقراح ومتابعة وتقييم الخطط والسياسات العامة 

للدولة، وإدماج شئون املرأة يف خطة الدولة للتنمية االجتامعية واالقتصادية، كام يختص املجلس أيضا مبراجعة التريعات 

والقوانني واقراح التعديالت وتقديم مروعات القوانني التى تضمن تنقية جميع التريعات من أي شبهة متييز ضد املرأة.

يبارش رئيس املجلس ونائبه واألعضاء واألمني العام مهام عملهم مبا يكفل تحقيق أهداف املجلس ومامرسته الختصاصاته، 

وذك يف إطـار مـن الحيـدة والشـفافية واالسـتقالل، مـع الحفـاظ عـى رسيـة املعلومـات والبيانـات التي تعـرض عليهم ىف 

سـبيل أداء مهامهـم باملجلـس، وعـدم اسـتخدامها لغـر الغـرض الذي قدمت مـن أجله، أو لغـر تحقيق أهـداف املجلس. 

األمانة الفنية

يكـون للمجلـس القومـي للمـرأة أمانـة فنيـة برئاسـة األمينـة العامـة تتـويل معاونـة املجلـس يف مبـارشة أعامله وإبـاغ قراراته 

يسـتعن  كـام  األخـرى،  اختصاصتهـا  للمجلـس  الداخليـة  الائحـة  تحـدد  فيـام  املختصـة،  الجهـات  إىل  وإقرتاحاتـه  وتوصياتـه 

املجلـس بعـدد كايف مـن العاملـن املؤهلـن، ولـه أن يسـتعن بعـدد مـن الخـرباء واملتخصصـن ملعاونتـه يف آداء مهامـه.

مكتب شكاوى المرأة

املجانيـة  القانونيـة  االستشـارات  تقديـم  مسـئولية  يتـوىل 

قضائيـة  دعـاوي  ورفـع  الشـكاوى  صاحبـات  للسـيدات 

كـام  املتطوعـن،  املحامـن  شـبكة  خـال  مـن  مجانيـة 

يعمـل عـى إعـداد األبحـاث القانونيـة ورفعهـا إىل اللجنة 

الترشيعيـة باملجلـس لدراسـتها.. )يـرد بالتفصيـل نشـاط 

الحاميـة(. محـور  يف  الشـكاوى  مكتـب 

إدارة تنمية المهارات

ــاب  ــدف إىل اكتس ــات ته ــج ومرشوع ــدة برام ــذ ع ــال تنفي ــن خ ــن م ــن الجنس ــباب م ــل للش ــرص عم ــق ف ــدف إىل خل ته

ــة:  ــطة التالي ــذ األنش ــارات بتنفي ــة امله ــز تنمي ــوم مرك ــث يق ــل حي ــوق العم ــول إىل س ــارات الدخ مه

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

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

هــذه املرشوعــات إىل القــرى واملناطــق املهمشــة يف املــدن. 

دعـم النشـاط التدريبـي اإلنتاجـي وتشـجيع املبـادرات الجديـدة لتحسـن األحـوال االقتصاديـة للمـرأة والشـباب بالتعاون  ●

مـع الجمعيـات األهليـة بالقـري والنجـوع.. )يـرد بالتفصيـل نشـاط مركـز تنميـة املهـارات يف جـزء التمكـن االقتصادي(.

مكتبة المجلس المتخصصة

ــة  ــات املتعلق ــات والدراس ــرأة واملوضوع ــئون امل ــا وش ــة يف قضاي ــة متخصص ــي مكتب ــرأة ه ــي للم ــس القوم ــة املجل مكتب

بالنــوع االجتامعــي والقضايــا ذات الصلــة، وتــم إنشــاء موقــع إلكــرتوين للمكتبــة مــن خــال إنضاممهــا إىل اتحــاد مكتبــات 

ــن.  ــة للباحث ــادر املعرف ــع مص ــح جمي ــد يتي ــع واح ــو موق ــة وه ــات املرصي الجامع
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الخدمات التـي تقدمها املكتبة:

االطــاع الداخــيل والتصوير مع مراعاة قوانــن حقوق امللكية. ●

الرد عى االستفســارات والخدمــات البيلوجرافية. ●

خدمــات البــث االنتقايئ والبحث املبارش عى شــبكة اإلنرتنت. ●

تكشــيف اســتخاص اإلنتــاج الفكري املرصي يف مجال املرأة وإرشــاد املســتفيدين إىل مصــادر املعلومات وكيفية إســتخدمها. ●

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

اللجان الدائمة

أنشطة اللجان الدائمة

ــي  ــات الت ــة يف الفعالي ــاء املحــارضات ذات الصل ــة إىل املشــاركة بإلق ــة، باإلضاف ــا الدوري ــدت اللجــان الدامئــة اجتامعاته عق

تنظمهــا بعــض الجهــات ملناقشــة مختلــف قضايــا املــرأة، حيــث تــم عقــد مــا يقــرب مــن )٩٠( اجتامعــا دوريــا وتنســيقيا، 

واملشــاركة يف عــدة فاعليــات منهــا مــا تــم تنفيــذه خــال حملــة الـــ ١٦ يــوم أنشــطة ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة، واحميهــا 

مــن الختــان، وأيضــا بعــض األنشــطة ملواجهــة فــروس كورونــا وبعــض الخدمــات الصحيــة كقوافــل طبيــة والتوعيــة بأهميــة 

الكشــف املبكــر عــن األورام، وفعاليــات حملــة املــرأة صانعــة الســام.

نسـتعرض فيام ييل أنشـطة اللجان الدامئة:

اللجنة التشريعية

ــن  ــة قوان ــدور مجموع ــك ص ــى ذل ــب ع ــد ترت ــرأة، وق ــي امل ــة تحم ــات ترشيعي ــأن تعدي ــات بش ــة مقرتح ــت اللجن قدم

ــى :  ــام ي ــتعرضها في ــام ٢٠٢١، نس ــة ع ــرأة املرصي ــة للم داعم

قانــون رقــم ١٠ لســنة ٢٠٢١ بتعديــل بعــض أحــكام قانــون العقوبــات )مــواد جرميــة ختــان اإلنــاث( وتضمنــت  ●

ــع الحــد األدىن واألقــى  ــات برف ــظ العقوب ــادة ٦١ وتغلي ــي وامل ــات حــذف أى إشــارة إىل اســتخدام املــربر الطب التعدي

للعقوبــة، واســتحداث عقوبــات مســتقلة لأطبــاء ومــزاويل مهنــة التمريــض وعقوبــات أخــرى باملنشــأة، كــام اســتحدث 

ــكاب  ــى ارت ــوى ع ــجيع أو الدع ــض أو التش ــكال التحري ــم كل أش ــدة لتجري ــور جدي ــمل ص ــم ليش ــاق التأثي ــع نط ووس

ــة. الجرمي

ــرض  ● ــىس والتع ــرش الجن ــواد التح ــل م ــات )تعدي ــون العقوب ــكام قان ــض أح ــل بع ــنة ٢٠٢١ بتعدي ــم ١٤١ لس ــون رق قان

ــرر ب(.  ــادة ٣٠٦ مك ــرر أ، وم ــادة ٣٠٦ مك م

ــون رقــم 58 لســنة ١٩٣7 بشــأن  ● ــات الصــادر بالقان ــون العقوب ــل بعــض أحــكام قان ــون رقــم 7١ لســنة ٢٠٢١ بتعدي قان

)إضافــة مــادة ١8٦ مكــررا ( بتجريــم كل مــن صــور أو ســجل كلــامت أو مقاطــع أو نــرش أو عــرض بــأى طريقــة مــن 

ــح مــن رئيــس املحكمــة املختــص .  ــة دون ترصي ــع جلســة مخصصــة لنظــر دعــوى جنائي ــة لوقائ طــرق العاني

قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم ١٠٤ لســنة ٢٠٢١ بإصــدار الائحــة التنفيذيــة لقانــون تنظيــم مامرســة العمــل األهــيل  ●

الصــادر للقانــون رقــم ١٤٩ لســنة ٢٠١٩ .

قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء ٢٤٣7 لســنة٢٠٢١ بإصــدار الائحــة التنفيذيــة لقانــون التأمينــات االجتامعيــة واملعاشــات  ●

الصــادر بالقانــون رقــم ١٤8 لســنة ٢٠١٩ .
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ــة املرشوعــات الصغــرة  ● ــون تنمي ــة لقان ــم ٦5٤ لســنة ٢٠٢١ بإصــدار الائحــة التنفيذي ــوزراء رق ــس ال ــس مجل ــرار رئي ق

ــج  ــة للربام ــر رضيبي ــز غ ــح حواف ــن من ــذي يتضم ــنة ٢٠٢٠ وال ــم ١5٢ لس ــون رق ــر بالقان ــة الصغ ــطة ومتناهي واملتوس

ــبة  ــص نس ــرأة، وتخصي ــا امل ــادي لقضاي ــن االقتص ــا التمك ــن بينه ــا، م ــض القضاي ــة لبع ــي األولوي ــي تعط ــاريع الت واملش

ــر. ــة الصغ ــرة واملتوســطة واملتناهي ــح املشــاريع الصغ ــة لصال ــن املشــرتيات الحكومي تصــل لـــ ٤٠٪ م

الكتــاب الــدوري رقــم 7 لســنة ٢٠٢١ لهيئــة الرقابــة املاليــة بإصــدار امليثــاق األخاقــي ملنــع التحــرش الجنــي والعنــف  ●

واملضايقــات داخــل بيئــة عمــل الــرشكات املقيــدة بالبورصــة املرصيــة والعاملــة يف األنشــطة املاليــة غــر املرصفيــة. 

قــرار رئيــس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢١/8٢7 بإنشــاء "الوحدة املجمعة لحاميــة املرأة من العنف". ●

ــة لقواعــد الســلوك للمســتخدمن واملشــغلن والعاملــن يف  ● ــة القومي ــر النقــل رقــم ٢٠٢١/٢٣7 بإصــدار املدون قــرار وزي

ــق  ــا يتعل ــا م ــات يف وســائل املواصــات العامــة ومنه ــن واملواطن مرافــق ووســائل النقــل إلحــكام ســامة وأمــن املواطن

ــة أشــكال التحــرش والعنــف واملضايقــات يف مرافــق ووســائل النقــل. مبناهضــة كاف

ــاً  ● ــود املفروضــة عــى قــدرة املــرأة عــى العمــل لي ــة رقــم ٤٣ و٤٤ لعــام ٢٠٢١ لرفــع القي ــر القــوى العامل قــراري وزي

ــرأة. ــة والســامة للم ــر الحامي ــر تداب ــع ضــامن توف ــة م ــن معين ــات / مه ــل يف صناع ــى العم ــود املفروضــة ع والقي

القــرار الــدوري للبنــك املركــزي بتاريــخ ٢٠٢١/٩/٣٠ لتنظيــم املعامــات ذات الصلــة بالواليــة عــى املــال، حيــث ســهل  ●

اإلجــراءات املاليــة التــي يقــوم بهــا الــويص "يف معظــم الحــاالت" مبوجــب أصــل قــرار الوصايــة.

القــرار الــدوري للبنــك املركــزي يف نوفمــرب ٢٠٢١ بإلــزام البنــوك بتمثيل املرأة يف مجالــس اإلدارة بواقــع عضوتن عى األقل. ●

أمـا القوانـني التي أبـدت اللجنة التريعيـة املقرحات والرأي عليهـا للجهات املختصة:

تعليقــات عى مرشوع قانــون املالية املوحد. ●

تعليقــات عى مرشوع قانون يف شــأن إصدار قانون إنشــاء وتنظيــم املأذونيات وأعامل املأذونن. ●

ــنة  ● ــم 58 لس ــون رق ــادر القان ــات الص ــون العقوب ــكام قان ــض أح ــل بع ــأن تعدي ــون بش ــرشوع القان ــى م ــات ع تعليق

ــة  ــة الترشيعي ــال إىل اللجن ــرش واملح ــواد التح ــة مب ــرر )ب( والخاص ــرر)أ( و٣٠٦ مك ــل ٣٠٦ مك ــة بتعدي ١٩٣7 الخاص

ــوزراء. ــس ال ــواب ومجل ــس الن ــة ومجل ــس النيابي ــئون املجال ــن وزارة ش ــكل م ــالها ل ــواب، وإرس ــس الن ــتورية مبجل والدس

قوانـني جاري العمل عى دراسـتها من قبل اللجنـة التريعية:

اســتكامل العمــل عــى النــص املقــرتح لتعديــل املــادة ٢5 مــن القانــون رقــم ١75 لســنة ٢٠١8 بشــأن مكافحــة جرائــم  ●

ــات.  ــة املعلوم تقني

متابعــة التعديــات الترشيعيــة مــع وزارة العدل ومجلس الوزراء بشــأن مرشوع قانون األحوال الشــخصية الجديد. ●

تعديــات املــواد التمييزية يف قانــون العقوبات والقوانن األخرى. ●

العمــل عــى دراســة قانــون العمــل املقــدم مــن الحكومــة وإعــداد تعليقــات بشــأنه، ومقرتحــات حاميــة العاملــة املنزليــة. ●

اســتمرار العمــل عى ملــف الترشيعات الازمة لحامية املرأة من كافة أشــكال العنف.  ●

إعــداد الرؤيــة القانونية حــول مناهضة العنف يف اإلطار اإلرسى. ●

إعــداد تعليقــات املجلــس عى قرار رئيس الوزراء مبرشوع إصدار قانون حقوق املســنن. ●

الفعاليـات التي شـاركت فيها اللجنـة التريعية:

عقــدت اللجنــة عــدد مــن التدريبــات التفاعليــة بالتعــاون مــع وزارة العــدل، وهيئــة قضايــا الدولــة، والنيابــة اإلداريــة،  ●

وذلــك انطاقــاً مــن رؤيــة تعزيــز قــدرات العنــرص النســايئ ومتكينهــن مــن تــوىل املناصــب القياديــة بالهيئــات القضائيــة 

ــة  ــة النياب ــوات هيئ ــارات عض ــم مه ــرأة، ودع ــد امل ــف ض ــة العن ــادة ومناهض ــل والقي ــون التواص ــارات وفن ــول مه ح

ــا العنــف ضــد املــرأة . ــة ىف مجــال التحقيقــات بقضاي اإلداري

عقد ندوتن توعويتن مبحافظتى أسيوط واإلسامعيلية بعنوان "مكافحة العنف ضد املرأة ...الحامية القانونية واوجه الدعم". ●

املشــاركة ىف فعاليــات الجلســة الختاميــة للمؤمتــر الثامــن ملنظمــة املــرأة بعنــوان "املــرأة العربيــة بــن املواطنــة  ●

ــن  ــة ع ــة كلم ــا اللجن ــت خاله ــي"، وتناول ــوع االجتامع ــة الن ــرش ثقاف ــة ون ــاالت املدني ــة والنض ــات الحكومي والسياس

ــة. ــة القانوني ــة والرؤي ــة الدولي ــث الرؤي ــن حي ــرأة م ــد امل ــز ض ــف والتميي ــة العن مكافح

املشــاركة يف اجتــامع اللجنــة العليــا لحقــوق اإلنســان ملناقشــة احتفاليــة إطــاق االســرتاتيجية الوطنيــة لحقــوق االنســان  ●

وخطــة العمــل.

لجنة البحث العلمي

تواصلــت اللجنــة مــع الجهــات املعنيــة مثــل )أورانــج – أكادميــة النقــل البحــري – الجامعــة الربيطانيــة – جامعــة القاهــرة(، 

وذلــك ملناقشــة ســبل التعــاون يف تقديــم خدمــات تنمويــة ألهــايل منطقــة حايــب وشــاتن.

وأسـفرت أطر التعاون عن:

θ  .تقديــم منحــة دراســية مجانيــة لعــدد ثــاث طاب لالتحــاق بفــرع األكادميية العربيــة للعلــوم والنقل البحري بأســوان

θ .التعــاون مــع جامعــة القاهرة يف إرســال قوافل طبية مــن جميع التخصصات للكشــف املجاين عى األهايل

كــام تــم التواصــل أيضــا مــع أكادميــة البحــث العلمــى والتكنولوجيــا وبنــك التنميــة اإلفريقــي، لبحــث ســبل التعــاون 

يف تنفيــذ بعــض املرشوعــات، مثــل ]مــرشوع إعــادة اســتزراع غابــات املنجــروف / مــرشوع إنتــاج منتــج شــاى جديــد 

ــرص  ــة يف م ــة الرتاثي ــر األغذي ــرشوع لتطوي ــة م ــامل / إقام ــن الج ــان م ــات األلب ــرشوع منتج ــايت" / م ــمى "ش يُس

ــا[. ــادة تصنيعه وإع
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الفعاليـات التي شـاركت فيها لجنـة البحث العلمي: 

θ  ــي ــات يف فرع ــدات الريفي ــن الرائ ــدد م ــاركة ع ــه " مبش ــبل مواجهت ــه وس ــه ودوافع ــف ..أمناط ــدوة " العن ــد ن عق

ــف  ــه والتعري ــة ودوافعــه وســبل مواجهت ــف املختلف ــف بأمنــاط العن ــس ىف املنصــورة وأســيوط، بهــدف التعري املجل

بوحــدات املــرأة اآلمنــة بالجامعــات املرصيــة وآليــات املســاعدة والخدمــات املقدمــة منهــا للســيدات الــاىت تعرضــن 

ــات. ــد للســيدات املعنف ــواء مبحافظــات الصعي ــرتح عمــل دار إي ــة مق ــف، واقرتحــت اللجن للعن

θ  تنظيــم زيــارة إىل املعهــد القومــي ألورام الثــدى بهــدف مســاندة ودعــم املريضــات لتحســن نوعيــة حياتهــن

والتخفيــف مــن آالمهــن ورفــع معنوياتهــن.

θ .املشـاركة يف نـدوة "جرميـة ختـان اإلناث" التـي نظمتها مكتبـة القاهرة الكربى، مبناسـبة اليوم العاملـي ملناهضة الختان

θ  ــة، للتعريــف بالخدمــات التــي يتــم ــادات املــرأة اآلمنــة" بالجامعــات املرصي املشــاركة يف نــدوة تعريفيــة حــول "عي

ــة. ــة والنفســة والصحي ــة االجتامعي ــن الناحي ــي م ــدين أو الجن ــف الب ــن العن ــات م ــا للســيدات الناجي تقدميه

لجنة المرأة ذات اإلعاقة

تختـص بدراسـة وتقييـم السياسـات العامـة والخاصـة وتأثرهـا عـى املـرأة ذات اإلعاقـة، وتقديـم االقرتاحـات والتوصيـات 

بهـذا الشـأن، وتضـم فـروع املجلـس )١٣( عضـو عـى مسـتوى املحافظـات مـن ذوي االعاقـة، واهتـم املجلـس بدمـج املـرأة 

ذات اإلعاقـة يف كافـة أنشـطته وبرامجـه الراميـة إىل النهـوض باملـرأة املرصيـة بكافـة محـاور اسـرتاتيجية متكـن املـرأة ٢٠٣٠.

قامـت اللجنـة مبا ييل خالل العام ٢٠٢١:

ــف  ● ــة والتعري ــليمة لإلعاق ــم الس ــي باملفاهي ــع الوع ــس لرف ــكاوى باملجل ــب الش ــي مكت ــوي ملحام ــج توع ــة برنام إقام

ــة. ــرأة ذات اإلعاق ــكات امل ــا ومش بقضاي

التعاون مع صندوق عطاء لدعم ذوي اإلعاقة يف استكامل مبادرة "محافظة صديقة لأشخاص ذوي اإلعاقة"، والتي قد أطلقها  ●

ملجلس عام ٢٠١7، وهدفت إىل تكاتف جهود رشكاء العمل من أجل تيسر الحياة عى األشخاص ذوي اإلعاقة بإتاحة الشوارع 

واملتنزهـات واألماكـن الخدميـة العامـة ودور العبـادة واإلتاحـة يف مجـاالت التعليـم والصحـة والجامعـة وىف مجـاالت العمل 

والتوظيف والسكن والخدمات التثقيفية، وقد تم التطبيق مبحافظات ]دمياط – أسيوط – بنى سويف – السويس – الرشقية[.

ــاد ودروســوس يف تنفيــذ مــرشوع تحــت عنــوان "إرادة" بهــدف التمكــن االقتصــادي للمــرأة  ● التعــاون مــع مؤسســة أوت

ذات اإلعاقــة باملحافظــات، حيــث يتــم العمــل داخــل املــرشوع عــى عــدة مراحــل، تبــدأ بالتدريــب عــى اتقــان حــرف 

يدويــة مختلفــة، ثــم توفــر فــرص عمــل للســيدات مــن ذوات اإلعاقــة يف الفئــة العمريــة مــن )١8 إىل ٤5( ســنة وتــم 

تنفيــذ املرحلــة األوىل مــن املــرشوع يف إقليــم القاهــرة الكــربي.

التنســيق مــع اللجنــة الترشيعيــة باملجلــس لتضمــن موضوعــات حــول حقــوق ذوي اإلعاقــة بالتدريبــات الخاصــة  ●

ــدل. ــع وزارة الع ــاون م ــذ بالتع ــات املنف ــل القاضي ــج تأهي بربنام

ــى  ● ــه ع ــة ورفع ــات الدولي ــه عــى الجه ــة وتوزيع ــة اإلنجليزي ــك" إىل اللغ ــك يف قانون ــادرة "حاميت ــات مب ــة ملصق ترجم

ــس.  ــرتوين للمجل ــع االلك املوق

تنفيــذ لقــاءات توعوية لتوعية األشــخاص ذوي اإلعاقــة عى أهمية التطعيــم بلقاح فروس كورونا.  ●

رصــد كيفيــة تنــاول قضايــا املرأة ذات اإلعاقــة يف الدراما من خال لجنة الرصــد اإلعامي لدراما رمضان ٢٠٢١. ●

ــل الائحــة  ● ــوزراء لتعدي ــة مجلــس ال ــون األشــخاص ذوي اإلعاقــة رقــم ١٠ لســنة ٢٠١8 مبخاطب ــل قان العمــل عــى تفعي

ــون بشــأن اجــراءات حصــول ذوي اإلعاقــة عــى ســيارات مخفضــة الجــامرك. ــة للقان التنفيذي

مخاطبــة وزيــر الرتبيــة والتعليــم بشــأن املرصوفــات التعليميــة لأشــخاص ذوي اإلعاقــة، حيــث تــم التمييــز بــن  ●

ــمل  ــد ليش ــل البن ــس بتعدي ــب املجل ــط، وطال ــة فق ــة البرصي ــخاص ذوي اإلعاق ــاء األش ــاء أبن ــة بإعف ــات املختلف اإلعاق

ــات.  ــي اإلعاق ــاء باق اإلعف

الفعاليـات التي شـاركت فيهـا لجنة املرأة ذات اإلعاقة: 

الحوار املجتمعي حول "تعديل قانوين إلتاحة الجمع بن معاشن للمرأة ذات اإلعاقة" والذي نظمته وزارة التضامن االجتامعي. ●

مؤمتــر فــرع املجلــس مبحافظة الدقهليــة "القوى الناعمة وتأثرها عى حياة األشــخاص ذوي اإلعاقة". ●

ــى  ● ــامد ع ــتقالية واالعت ــة االس ــات إلتاح ــدة توصي ــرج بع ــل، خ ــة براي ــي لطريق ــوم العامل ــال بالي ــار االحتف ــاء يف إط لق

ــة.  ــات البرصي ــذوي اإلعاق ــس ل النف

ــة  ● ــة والفعال ــاركة الكامل ــول دون املش ــي تح ــق الت ــوان "العوائ ــرأة CSW بعن ــع امل ــة وض ــدورة ٦5 للجن ــة يف ال جلس

للنســاء والفتيــات ذوات اإلعاقــة"، مبشــاركة دول فنلنــدا والواليــات املتحــدة االمريكيــة، وبولنــدا، وغواتيــامال، وكينيــا.

محــارضة يف دورة تدريبية حول حقوق األشــخاص ذوى اإلعاقة. ●

لجنة التدريب

ــاع  ● ــي يف القط ــوع االجتامع ــاج الن ــاد/ إدم ــة الفس ــة يف مكافح ــرأة املرصي ــا:" دور امل ــة منه ــن األدل ــد م ــدار العدي إص

ــرص".  ــكانية يف م ــة الس ــاد القضي ــات / أبع ــرأة وإدارة األزم ــي/ امل البيئ

إقامــة ندوات تثقيفيــة للتوعية باألدلة التــي أنتجها املجلس.  ●

ــع أعضــاء  ● ــاون م ــة" بالتع ــرأة املناصــب القيادي ــويل امل ــي حــول "ت ــل تدريب ــة: دلي ــن أدل ــاج األيت م ــرتح النت ــداد مق إع

ــة". ــات الثقافي ــي يف السياس ــوع االجتامع ــاج الن ــول "إدم ــل ح ــرأة، و دلي ــن امل ــز ومتك ــة لتعزي ــبكة اإلقليمي الش



ة
مرأ

 لل
ي

م
و

ق
 ال

س
جل

م
ال

٣٢٣٣

إعــداد ورقة تعريفية حول "املرأة واألمن والســام". ●

إقامــة نــدوات تثقيفيــة لتفعيــل ورشح األدلــة التعريفيــة واإلجرائيــة املختلفــة التــي أصدرهــا املجلــس )نــدوة للتوعيــة  ●

بدليــل املــرأة يف إدارة األزمــات، وأخــرى للتوعيــة بــدور املــرأة يف مكافحــة الفســاد(.

الفعاليات التي شـاركت فيهـا لجنة التدريب: 

ــف  ● ــا ضــد العن ــب الشــكاوى / مع ــدور مكت ــف ب ــف األرسي والتعري ــرأة ]العن ــا امل ــات ملناقشــة قضاب ــدة فعالي ــد ع عق

ــاث[. ــان اإلن ــرأة/ خت ــف ضــد امل ــة مناهضــة العن وكيفي

اجتامع الشبكة اإلقليمية للمساواة وتكافؤ الفرص بن الجنسن بقطاع الوظيفة العمومية والنفاذ ملواقع القرار مبشاركة دول )مرص،  ●

وتونس، واألردن، واملغرب(، بهدف التعريف بأهمية بناء التصورات العملية التى تسـاهم ىف مزيد من مبدأ املسـاواة بن الجنسـن 

بالوظيفة العمومية والخطة املطروحة للتاميش مع الظروف اإلستثنائية لفروس كورونا واالهتامم بتعزيز مبدأ املساواه عرب تقنية زووم.

املشــاركة ىف فعاليــات املؤمتــر الثامــن ملنظمــة املــرأة العربيــة وجلســة بعنــوان "املــرأة العربيــة بــن املواطنــة، السياســات  ●

الحكوميــة والنضــاالت الوطنيــة، ونــرش ثقافــة النــوع االجتامعــي: مســارات عربيــة متنوعــة ومتقاطعــة".

معــرض ألطفال حي األســمرات بالتعاون مــع جمعية خر وبركة. ●

لجنة العالقات الخارجية

املشــاركة يف أنشــطة حملة "املرأة صانعة السام ".  ●

زيــارة املعهد القومى لأورام ملســاندة الســيدات الــايت يعانون من أورام الثدى. ●

لجنة البيئة

املشــاركة يف فعاليــات املؤمتــر الثامــن ملنظمــة املــرأة العربيــة بجلســة حــول "مســاندة املــرأة يف تعزيــز صمــود املجتمــع  ●

واألرض" عــن دور املــرأة العربيــة يف التعاطــي الرشــيد مــع البيئــة. 

لجنة الشباب

بالتنســيق مــع لجــان الصحــة والســكان، واملشــاركة  ● للنــشء والشــباب"  الوطنيــة  مناقشــة مقــرتح "اإلســرتاتيجية 

اإلعاقــة. ذات  واملــرأة  السياســية، 

تنفيــذ برنامــج منــوذج محــاكاة املجلــس مبشــاركة ٦٠ مــن طــاب جامعتــي عــن شــمس والجامعــة األملانيــة، للتعريــف  ●

ــن  ــث تضم ــرأة، حي ــا امل ــف قضاي ــه، ومختل ــه ومهام ــي اختصاصات ــا ه ــس وم ــه املجل ــوم ب ــذي يق ــدور ال ــة ال بأهمي

ــة  ــب مــن كل لجن ــس، وطُل ــة مــن لجــان املجل ــل لجن النمــوذج تقســيم الطــاب عــى 8 مجموعــات وكل مجموعــة متث

خطــة متكاملــة ميكــن تنفيذهــا يف شــهر املــرأة متضمنــة األنشــطة، الجــدول الزمنــي، العائــد املرجــو وامليزانيــة املطلوبــة. 

ــن الدراجهــم بلجــان املجلــس والعمــل  ــة املتميزي ــار الطلب ــات، وســيتم اختي ــج عــن الربنامــج مجموعــة مــن التوصي ونت

التطوعــى معــه.

لجنة المرأة الريفية

ــر املحلفــات  ● ــا، ومــرشوع تدوي ــرويب مبحافظــة املني ــة ال ــوم مــرص بقري ــك بل ــذ مرشوعــات التعــاون مــع بن متابعــة تنفي

ــة ــوت عطرب ــاج ســامد عضــوي واســتخراج زي ــة إلنت الزراعي

وقـد توصلت نتائج مروعـات التعاون ملا يى: 

θ  .اختيار جمعية شـباب الرويب ورؤية حياة للتدريب اإلنتاجي املسـتمر للسـيدات واملتابعة الدورية لسـر العمل

θ  تنفيــذ ورشــة عمــل بقريــة الــرويب ملــا يزيــد عــن ١٠٠ ســيدة للتعريــف باملــرشوع وتوضيــح دور املــرأة يف الحفــاظ

ــة املســتدامة. ــد االقتصــادي واالجتامعــي مــن تحقيــق التنمي ــة والعائ عــى البيئ

θ  تحديــد واختيــار مجموعــات العمــل مــن الســيدات الــايت ســتعمل يف مــرشوع انتــاج الســامد العضــوي )٢5 ســيدة

مقســمن عــى 7 مجموعــات(.

θ  توفـر )7( ماكينـات فـرم مخلفـات زراعيـة ومسـتلزمات إنتـاج الـدورة األوىل مـن السـامد، وتدريـب السـيدات عـى

كيفيـة إنتـاج السـامد مـن خـال املكمـورات واملتابعـة الدوريـة ملراحـل اإلنتـاج املختلفـة، وخـال التدريبـات يتـم 

التوعيـة مبختلـف قضايـا املـرأة وحقوقهـا والجهـود املبذولـة مـن الدولـة لتمكينهـا، وبنهايـة العـام الحـايل انتهت دورة 

اإلنتـاج األوىل بإنتـاج ٤5 طـن بإجـاميل مبيعـات ١7 ألـف جنيـه. وقـد أقيمـت احتفاليـة لتوثيـق تلـك املرحلـة، وتـم 

خالهـا مناقشـة التجـارب املسـتفادة وأيضـا معوقـات التنفيـذ ألخذهـا باالعتبـار يف املراحـل املسـتقبلية.

θ  جــاري التنســيق مــع وزارة اإلنتــاج الحــريب لتوريــد ماكينــات اســتخاص الزيــوت العطريــة للبــدء يف مــرشوع

ــاج. ــة اإلنت ــى عملي ــا ع ــم تدريبه ــرى ت ــات أخ ــال مجموع ــن خ ــة م ــوت العطري ــتخراج الزي اس

قدمــت اللجنة ورقــة مفاهيم إلطاق مبادرة مطبــخ مجتمعي. ●

ســاهمت اللجنــة يف أعــامل حملــة الـــ ١٦ يــوم ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة بإقامــة ويبينــار حــول "آليــات متكــن املــرأة  ●

الريفيــة ومناهضــة العنــف ضدهــا"، ناقشــت ســبل الحاميــة والتوعيــة مــن كافــة أشــكال العنــف التــى قــد تتعــرض لــه 

املــرأة يف الريــف، ووصــول املــرأة لصناعــة القــرار وخاصــة مــن خــال كوتــه للمــرأة ىف الجمعيــات الزراعيــة اإلنتاجيــة 

والتســويقية، ونتــج عنــه عــدة توصيــات مــن أهمهــا:
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 )١( اســتخدام تطبيــق املحفظة الذكية لتســويق املنتجات الزراعيــة للريفيات.

 )٢( ااســتثناء املــرأة الريفية مــن قانون العمل املرصى.

 )٣( أهميــة التشــبيك والحضــور مــع الجهــات املختلفــه املهتمــة بشــأن املــرأة الريفيــة ىف كتابــة السياســات واإلســرتاجيات 

واإلضافــة والتطويــر وتقويــه العاقــة ىف بنــاء االســرتاتيجية الزراعيــة املســتدامة. 

لجنة المحافظات

ــات  ــك املوضوع ــم تل ــن أه ــات، وم ــرأة يف املحافظ ــن امل ــات لتمك ــدة موضوع ــة ع ــا الدوري ــة يف اجتامعته ــت اللجن ناقش

ــى: ــا ي ــة مب التوصي

θ  ــليمة ــة الس ــرأة يف التغذي ــة ودور امل ــراءات اإلحرتازي ــزام باإلج ــا وااللت ــروس كورون ــة ف ــي ملواجه ــرش الوع رضورة ن

ــع املناعــة. ــراد األرسة لرف ألف

θ  ــات ــر الخدم ــب توف ــكانية، إىل جان ــادة الس ــة الزي ــورة قضي ــي بخط ــرش الوع ــة لن ــات الدول ــف مؤسس رضورة تكات

ــة. ــرة الداخلي ــكله الهج ــن مش ــد م ــوع للح ــرى والنج بالق

θ  أهميــة إتاحــة خدمــات الشــمول املــايل ملســاعدة املــرأة يف تحقيــق األمــان النفــي مــن خــال متكينهــا ماديــا، ورفــع

مســتواها للقيــام مبرشوعــات صغــرة ومتناهيــة الصغــر.

θ  أهميــة رفــع الوعــي بقضايــا املــرأة، منهــا قضيــة زواج القــارصات، وقضيــة التمكــن االقتصــادي للمــرأة، والتحديــات

التــي تواجهــه املــرأة إلقامــة مرشوعــات صغــرة، وقضيــة الغارمــات ورضورة تواجــد إطــار ترشيعــي وإطــار توعــوي 

ودينــي لحــل مشــكلتهم وأهميــة متكينهــن مــن ســوق العمــل.

الفعاليات التي شـاركت فيهـا لجنة املحافظات:

θ  حلقــة نقاشــية للتعريــف باملرشوعــات الصغــرة واملتناهيــة الصغــر واملتوســطة ومناقشــة قضايــا التمويــل والتســويق

والتشــغيل ووضــع خريطــة باملرشوعــات املامئــة لــكل محافظــة.

θ  نــدوة حــول " ســبل إعــادة بنــاء قيــم األرسة املرصيــة " والتــى تتضمــن العديــد مــن املحــاور بينهــا الجرائــم

ــاق  ــدالت الط ــاع مع ــع، وارتف ــتقرار األرسة واملجتم ــد الس ــن تهدي ــه م ــا متثل ــا مل ــدى له ــة ورضورة التص اإلليكرتوني

ــة . ــائل التوعوي ــن الرس ــة م ــداد مجموع ــع إع ــبابها، م ــث أس وبح

θ  ،ــوب ســيناء، األقــرص، أســوان ــة )شــامل ســيناء، جن ــاء مــع مقــررات فــروع املجلــس باملحافظــات الحدودي عقــد لق

البحــر األحمــر، الــوادي الجديــد، مــريس مطــروح( ملناقشــة قضايــا واحتياجــات املــرأة يف املناطــق الحدوديــة 

ــا. ــي تواجهه ــات الت واملعوق

θ  عقــد نــدوة " أرسة بــا عنــف " مبشــاركة ١٠٠ مــن أعضــاء فــروع القاهــرة والجيــزة، لعــرض جهــود الدولــة ملواجهــه

كافــة أشــكال العنــف ودعــم مكانــة املــرأة مــن خــال الترشيعــات والقيــم الثقافيــة والتكنولوجيــا الرقميــة ووحــدات 

مناهضــة العنــف ضــد املــرأة

θ  عقــد نــدوة [ مــن أجلــك أنــِت]، مــن أجــل التوعيــة بأهميــة نبــذ العنــف واســتقرار األرسة، وتكريــم منــاذج لســيدات

ناجحــات مــن محافظتــي القاهــرة والقليوبيــة.

θ  ــتجدات ــاث ومس ــان اإلن ــة خت ــروع بقضي ــواب الف ــررات ون ــي املق ــع وع ــة برف ــل الخاص ــة العم ــاركة يف ورش املش

ــاة. ــرأة والفت ــد امل ــف ض العن

لجنة اإلعالم

ــاول  ● ــدي الســيدات، يتن ــي ل ــائل التواصــل االجتامع ــة اســتخدام وس ــرش ثقاف ــة ن ــدف إىل كيفي ــي يه ــود أخاق ــداد ك إع

ــع. ــف والترشي ــة والتثقي التوعي

إعــداد دليــل "االســتخدام األمثل اآلمن ملنصات التواصــل االجتامعي للمرأة – مســئولية مجتمعية". ●

مخاطبـة وزارة الداخليـة للمطالبـة بإنشـاء وحـدة لتلقـي الباغات يكون الهـدف منها حامية املرأة مـن التحرش اإللكرتوين. ●

إعــداد ورقــة بحثيــة مقدمــة مــن لجنــة اإلعــام باملجلــس القومــي للمــرأة وعنوانهــا “املسلســات التليفزيونيــة واالرتقــاء  ●

بالــذوق العــام لــأرسة املرصيــة".

ــة املقدمــة خــال  ● ــة اإلعــام مبتابعــة األعــامل التلفزيوني ــة رصــد صــورة املــرأة يف الدرامــا املنبثقــة عــن لجن قامــت لجن

شــهر ومضــان، وإعــداد تقريــر بشــأنها، ورفــع التوصيــات واإلشــادة مبــا هــو إيجــايب منهــا، والتنســيق مــع جهــاز حاميــة 

ــة  ــى كيفي ــوف ع ــد للوق ــة الرص ــة يف عملي ــة اإلعاق ــن لجن ــاركة م ــك مبش ــد، وذل ــة الرص ــاركة يف عملي ــتهلك للمش املس

تنــاول صــورة املــرأة ذات اإلعاقــة يف الدرامــا.

ــات  ● ــرأة يف املؤسس ــدور امل ــوض ب ــاء للنه ــة النس ــع مؤسس ــاون م ــام " بالتع ــرأة ىف اإلع ــورة امل ــول "ص ــدوة ح ــة ن إقام

ــار . ــرف األخب ــة وغ اإلخباري

ــاق  ● ــم إط ــد ت ــرأة وق ــوق امل ــة بحق ــدف التوعي ــة " به ــي األرسة املرصي ــاء وع ــة وبن ــا يف تنمي ــدوة" دور الدرام ــد ن عق

ــه، و  ــت و كرامت ــود البي ــة عم ــرأة املرصي ــند، وامل ــد و س ــة وت ــرأة املرصي ــا:" امل ــة منه ــائل اإلعامي ــن الرس ــة م مجموع

أمانهــا أمــان و حقوقهــا رشعهــا الرحمــن، وبنــت األصــول املرصيــة عاملهــا بــذوق و إنســانية، وفكــري قــرري أنتــي داميــا 

ــا: تقــدري"، ومــن أهــم توصياته

)١( أهميــة وجــود أجنــدة درامية والتنســيق بن كافة الجهات املعنيــة بقضايا املرأة.

)٢( االســتعانة بالدراســات االجتامعية واستطاعات الرأي.
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إقامــة نــدوة "دور اإلعــام يف التصــدي للعنــف ضــد املــرأة "، حيــث اســتعرضت النــدوة أهميــة دور اإلعــام ومســؤوليته  ●

يف عــرض النــامذج املرشفــة مــن النســاء الناجحــة يف املجتمــع، كــام تــم إطــاق مجموعــة مــن الرســائل اإلعاميــة التــي 

ــوق  ــة بحق ــا، والتوعي ــة والدرام ــات اإلعامي ــل املؤسس ــي داخ ــود اإلعام ــل الك ــة، وتفعي ــذه الحمل ــة له ــا اللجن أعدته

املــرأة بأســاليب العنــف الرقمــي مثــل التنمــر اإللكــرتوين . 

ــباب يف  ● ــز دور الش ــام ٢٠٢٠، لتعزي ــة ع ــس بنهاي ــا املجل ــد أطلقه ــي ق ــورة الت ــر الص ــرص بيغ ــباب م ــادرة ش ــل مب تفعي

التصــدي لكافــة أشــكال العنــف ضــد املــرأة مــن خــال إقامــة نــدوة افرتاضيــة بالتعــاون مــع صنــدوق األمــم املتحــدة 

ــا : ــات مــن أهمه ــا عــدة توصي ــج عنه ــا مجموعــة مــن ذوي الهمــم، ونت للســكان UNFPA، شــارك فيه

 )١( رضورة إعــادة تعريف الفلســفة اإلعامية.

 )٢( االتجــاه إىل تقديــم مامرســات جديــدة مجتمعيــة لتغيــر القيــم الســائدة املغلوطــة والخطــاب الذكــوري، مــن أجــل 

تغيــر الصــورة النمطيــة للمــرأة.

ــرأة،  ــف ضــد امل ــذ العن ــي تنب ــدة الت ــكار الجدي ــى األف ــا ع ــيال ميدي ــى السوش ــن الشــباب ع ــن م ــب املؤثري  )٣( تدري

ــا. ــيال ميدي ــى السوش ــة ع ــتنرة الجذاب ــوات املس ــم األص ودع

تنظيـم مسـابقة حـول قضايـا املـرأة يف املجتمع ضمـن مرشوعات تخرج طلبـة كليات اإلعـام املختلفة، وإقامـة احتفالية لتوزيع  ●

جوائز املسـابقة ورسـائل املاجسـتر والدكتوراه، وفاز بجائزة البحوث العلمية بحث مقدم من معهد البحوث والدراسات العربية 

عن رسـالة ماجسـتر "أدوار املرأة يف إعانات التليفزيون العربية وانعكاسـها عى صورة الذات لديها"، والبحث الثاين مقدم من 

الجامعة الحديثة عن رسـالة ماجسـتر "الخطاب النسـوي املهمش يف املواقع اإللكرتونية املرصية"، فيام فاز يف املسـابقة الخاصة 

باإلنتـاج اإلعامـي خمـس أعـامل مقدمـة من األكادمييـة الدولية للهندسـة وعلوم اإلعام من خال فيلمي )سـوار – إنعكاسـك(، 

والجامعـة األمريكيـة مـن خـال فيلمـي )بائعـة السـمك – مخبـز السـت(، وجامعـة القاهـرة مـن خـال فيلـم )درع حـواء(.

الفعاليـات التي شـاركت فيها لجنة االعالم: 

ــة والقــدرة عــى  ● ــدة ومتجــددة ورصاعهــام املســتدام يف ظــل حــدود هامــش الحري ــاج لصــور جدي جلســة "إعــادة اإلنت

ــة. ــات املؤمتــر الثامــن ملنظمــة املــرأة العربي ــك ضمــن فعالي النقــد " وذل

لجنة الصحة والسكان

املشــاركة يف حمــات التوعيــة التــي يتــم إطاقهــا يف أكتوبــر مــن كل عــام "أكتوبــر الــوردي" للتوعيــة برطــان الثــدي،  ●

ــات  ــة طالب ــة لتوعي ــة واعي ــة "املرصي ــة الكشــف املبكــر عــن األورام، واملشــاركة يف حمل ــة بأهمي ــدوات للتوعي ــد ن وعق

ــة. ــره عــى الصحــة العامــة والصحــة اإلنجابي الجامعــات لخطــورة التدخــن وأث

ــة  ● ــة قضي ــي ملناقش ــايل الح ــة أله ــدوة تثقيفي ــذ ن ــة إىل تنفي ــمرات، إضاف ــي األس ــبوعية بح ــة أس ــل توعوي ــم قواف تنظي

ــاث. ــان اإلن خت

املشــاركة يف إعــداد الخطــة التنفيذية للقضاء عــى تطبيب ختان اإلناث. ●

املشــاركة بنــدوة ىف جامعة عن شــمس احتفــاال باملرأة املرصية بعنوان "املرأة املرصيــة يف عرصها الذهبي".  ●

تنظيــم القافلــة التنموية لتوعية طــاب الجامعة بقضية الزيادة الســكانية. ●

ــم  ● ــة تنظي ــات بأهمي ــة الفتي ــي لتوعي ــل االجتامع ــائل التواص ــام ووس ــائل اإلع ــف وس ــرب مختل ــة ع ــائل توعي ــداد رس إع

ــا. ــة كورون ــل جائح ــة يف ظ ــراءات اإلحرتازي ــزام باإلج ــة، وااللت ــة الرياض ــة مامرس ــليمة وأهمي ــة الس األرسة والتغذي

إعــداد رســائل إليكرتونيــة للتوعيــة بأهميــة تلقــي لقــاح فــروس كورونــا وتوضيــح الفــرق بــن املصــل واللقــاح، وأنــواع  ●

ــا املختلفــة. لقاحــات كورون

متابعــة تطعيــم األهايل بحي األســمرات بلقاح كورونا مبركز طبي األســمرات. ●

إقامــة نــدوة حــول "مخاطــر ختــان اإلنــاث" بكليــة التمريــض جامعــة القاهــرة، وذلــك للحــد مــن ظاهــرة ختــان اإلنــاث  ●

والتوعيــة بخطــورة مثــل هــذة املامرســات الضــارة، وتأثرهــا عــى الصحــة النفســية، حيــث خرجــت النــدوة بعــدد مــن 

ــل  ــيل مث ــن يشــجع ع ــن يحــرض وم ــان وم ــة الخت ــراء عملي ــوم بإج ــن يق ــيل م ــة ع ــا: تشــديد العقوب ــات أهمه التوصي

ــية  ــن أرضار نفس ــا م ــا له ــات مل ــذه العملي ــل ه ــراء مث ــدم إج ــي بع ــق الطب ــة الفري ــارة، وتوعي ــات الض ــذه املامرس ه

ــاه. ــة عــيل الفت ــة واجتامعي وصحي

تنظيــم نــدوة بعنــوان "الحــد مــن العنــف ضــد املــرأة" مبشــاركة العديــد مــن املمرضــات واألمهــات والطالبــات  ●

ــة التعامــل مــع العنــف ضــد  ــا: )الصحــة والعنــف ضــد املــرأة - كيفي ــت عــدد مــن املوضوعــات منه ــة، وتناول و الطلب
ــل - وحــدات  ــرأة والطف ــة الســامة و تأثرهــا عــيل امل ــات األرسي ــرأة - العاق ــي ضــد امل ــزيل واملهن ــف املن ــرأة - العن امل

ــة  ــى أهمي ــد ع ــا : )التأكي ــات منه ــن التوصي ــدد م ــدوة بع ــت الن ــام خرج ــة(، ك ــفيات الجامعي ــه باملستش ــرأة اآلمن امل

الحاميــة القانونيــة للمــراة املعنفــة، وأهميــة الكشــف املبكــر عــيل رسطــان الثــدى، واالهتــامم بالصحــة النفســية للمــرأة 

ــرأة. ــن امل ــف م ــا العن ــم لضحاي ــة والدع ــم الرعاي ــي لتقدي ــاع الصح ــز دور القط ــة، وتعزي املعنف

نــدوة بعنــوان "اإلدمان واملخدرات وآثارهــا " بجامعة الجالة. ●

نـــدوة بعنـــوان "التوعيـــة مبخاطـــر ختـــان اإلنـــاث والـــزواج املبكـــر" مبشـــاركة ســـيدات مـــن أهـــاىل حـــي األســـمرات  ●

ملناقشـــة اآلثـــار النفســـية للختـــان عـــى الفتيـــات، وأنـــواع العنـــف، ومخاطـــر زواج القـــارصات، وتـــم عـــرض فيديـــو 

ملخاطـــر العنـــف. 

زيارة مستشــفي الرشطة بالعجوزة واملشــاركة يف فعاليات الكشــف املجاين عيل الســيدات داخل العيادات.  ●

التنســيق مــع نــادي ليونــز للتربع بعدد )٢( جهاز ) ســونار – قياس صورة دم كاملة ( ملركــز طبي املقطم. ●
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لجنة التعليم

إقامــة ورش عمــل ملناقشــة الضغوط التي تواجــه املرأة يف ظل جائحة كورونــا والتعليم عن بعد.  ●

θ  ،" ــة ــة والرتبوي ــات العلمي ــرأة - املتطلب ــه امل ــى تواج ــات الت ــد والضغوط ــن بع ــم ع ــوان "التعلي ــة األوىل بعن الورش

ــف  ــن عن ــا م ــا تبعه ــة، وم ــراة ســواء األم أو املعلم ــت امل ــي واجه ــى املشــكات الت ــاء الضــوء ع ــدف إلق ــك به وذل

ــة  ــوة التحصيلي ــا الفج ــت أيض ــام تناول ــم، ك ــن التعلي ــد م ــام الجدي ــق النظ ــة تطبي ــة لصعوب ــكات نتيج أرسي ومش

ومشــاكل الدراســة واملشــكات التــى تواجههــا اآلمهــات ىف التعليــم عــن بعــد وىف التعليــم املنــزىل، وكذلــك الضغــوط 

ــت.  ــرب شــبكات اآلنرتن ــل ع ــزل واملدرســة، واآلخطــار يف التعام ــل ىف املن ــا الطف ــى يواجهه الت

θ  ،"ــة ــة واألرسي ــرأة - الضغــوط االجتامعي ــى تواجــه امل ــم عــن بعــد والضغوطــات الت ــوان "التعلي ــة بعن الورشــة الثاني

وتناولــت هــذه الورشــة التعليــم والعنــف ضــد املــرأة الريفيــة والضغــوط التــى واجهتهــا وزيــادة العــبء عليهــا يف 

األرسة الريفيــة خاصــة وأنهــا ال تســتطيع وليــس لديهــا خــربة ىف مامرســة التكنولوجيــا الحديثــة وخوفهــا الدائــم عــى 

ــا بطريقــة خاطئــة. أبنائهــا مــن إســاءة اســتخدام التكنولوجي

θ  ."الورشــة الثالثــة بعنــوان "التعليــم عن بعد والضغوطات التى تواجه املرأة - املشــكات النفســيه والصحية

ويف نهايـة اللقـاءات تم صياغة مجموعـة من التوصيات: 

)١( إعــداد وزارة الرتبيــة والتعليــم لدليــل الطالــب وويل األمــر يضــم كل القواعــد وطــرق التعامــل مــع الطالــب خــال 

ــرة. ــن الفق ــة لاماك ــزل ولحــل مشــكلة املنصــات التعليمي ــة باملن ــة التعليمي ــة العملي متابع

)٢( مخاطبــة املســئولن إلدخــال خدمــات اإلنرتنــت التــي تســاعد الطالــب يف اســتخدام املنصــات التعليميــة مــن خــال 

مــرشوع حيــاة كرميــة بالقــرى األكــر فقــراً. 

)٣( تشـجيع العمـل مـن خـال املجتمـع املـدين لوقـف تـرب التعليـم وخاصـة يف الفتيـات، حيـث أثبت أن نسـبة الترب 

ارتفعـت خاصـة بعـد جائحـة كورونـا، بالرتكيـز عـى إدارة وتنظيم الوقت لتفـادى املشـكات الصحية التـى تتعرض لها 

املـرأة وتفعيـل دور املدرسـة التـى تتمثـل ىف اإلجـراءت املطلوبـة للحفـاظ عـى التـوازن بن صحـة الطلبة ودراسـتهم.

لجنة المشاركة السياسية

ــة  ● ــة إىل إقام ــة املشــاركة السياســية، إضاف ــة للحــث عــى أهمي ــك يحمــل رســائل إعامي العمــل عــى إعــداد إنفوجرافي

ــية. ــة السياس ــن للتوعي ــة أوناي دورات تدريبي

تقديــم مقــرتح بتنــاول محــور العنــف الســيايس للســيدات الراغبــات يف املشــاركة السياســية مــن خــال طــرح فيديوهــات  ●

قصــرة توضــح أســباب عــدم مشــاركة النســاء سياســياً.

وخـالل االجتامعـات الدورية التي عقدتهـا اللجنة، أوصت بالتايل: 

θ .رضورة التوسـع يف التوعية املجتمعية بأهمية مشـاركة املرأة يف الحياة السياسـية سـواء بالرتشـح أو اإلدالء بالصوت

θ  ــد مــن الســيدات للمشــاركة السياســية يف مــرص مــن خــال تدريــب الســيدات ــل جدي ــة النظــر يف إعــداد جي أهمي

ــة. ــون اإلدارة املحلي ــات وقان ــادة الوعــي باملحلي ــة، وزي ــات القادم ــات املحلي لخــوض انتخاب

θ  ــة ــة يف املرحل ــس النيابي ــادة نســبتها يف املجال ــاظ عــى املكتســبات السياســة للمــرأة، والعمــل عــى زي ــة الحف أهمي

ــل للعمــل الســيايس. ــة مــن خــال التدريــب والتأهي املقبل

أقامــت اللجنــة نــدوة بعنــوان " املشــاركة السياســية والعنــف ضــد املــرأة "، مبشــاركة عضــوات كتلــة ســتات وشــباب أد  ●

التحــدى، تــم فيهــا مناقشــة مــا يــى:

 )١( العمـل عـيل اتخـاذ تدابـر فعالـة لضامن قيام املرأة بدور نشـط ىف عمليـة التنمية واملشـاركة السياسـية والعمل العام.

 )٢( كيفيــة القضــاء عــى العنــف الســيايس ضــد املــرأة الريفيــة واســتثامرها وحاميتهــا مــن اآلثــار االجتامعيــة واالقتصاديــة 

التــى تعرضــت لهــا بســبب العنــف الســيايس. 

)٣( آليــات كيفيــة دعــم وتعزيــز مشــاركة املــرأة يف املجتمــع مــن خــال )الترشيــع – التعليــم – اإلعــام – آليــة املجتمــع 

املــدين – آليــة البعــد الثقــايف(. 

ــرأة  ــف للم ــادل ومنص ــل ع ــامن متثي ــرأة، وض ــوق امل ــة لحق ــن املنظم ــة للقوان ــة الدوري ــرورة املراجع ــة ب ــت اللجن أوص

ــي  ــون ١٠ لســنة ٢٠١8 املعن ــا قان ــي جرمه ــة الت ــرأة ذات اإلعاق ــي تخــص امل ــود الت ــد البن ــع تحدي ــاة السياســية، م يف الحي

ــة.  ــخاص ذوي اإلعاق ــوق األش بحق

لجنة المنظمات غير الحكومية ومنتدى المنظمات األهلية 

واصــل منتــدى منظــامت املجتمــع املــدين اجتامعاتــه ليصــل عددهــا إىل مــا يقــرب مــن ٤٢ اجتــامع، ويضــم يف عضويتــه  ●

ــا  ــد القضاي ــرتك لتحدي ــل املش ــربات والعم ــادل الخ ــث وتب ــات البح ــت االجتامع ــة، وتناول ــة أهلي ــة ومؤسس 8٠ جميع

ــم مناقشــتها: ــي ت ــرأة وإعــداد برامــج بشــأنها، ومــن أهــم املوضوعــات الت ــة بتمكــن امل املتعلق

θ  ،ــايل ــمول امل ــادي والش ــن االقتص ــا، والتمك ــة كورون ــل جائح ــم يف ظ ــرأة، والتعلي ــد امل ــف ض ــة العن ــا مناهض قضاي

ــة. ــن والتنمي ــة الف ــات، وقضي ــع الجمعي ــود جمي ــن جه ــتفادة م ــم االس وتعظي

θ .ًالائحــة التنفيذيــة لقانون العمل األهــيل التي صدرت مؤخرا

θ  ــة للســكان واســتعراض تجــارب ــص الدميوغرافي ــع الجغــرايف والخصائ ــف مبعــدالت التوزي ــة الســكانية والتعري القضي

الــدول مثــل الصــن وتايــوان. 
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θ .دور منظــامت املنتــدى يف إحــداث تغير إيجايب يف أفكار وســلوكيات األفراد من خال الفن

θ .العمـل عـى مـرشوع قانـون تنظيم العاملة املنزليـة، والعمل عى تنظيـم العاقة بن أصحاب األعـامل وعامات املنازل

θ  ــدول ــن ال ــدد م ــرص وع ــارب م ــتعراض تج ــر واس ــات التطوي ــه، وآلي ــي وتحديات ــل الجامع ــكاليات العم ــرض إش  ع

ــال. ــذا املج ــرى يف ه األخ

θ  ــل ــتكامل العم ــدى باس ــدد أوىص املنت ــذا الص ــات، ويف ه ــات والخدم ــن السياس ــف ب ــة العن ــة ملناهض ــود الدول جه

عــى تطويــر البنيــة الترشيعيــة املعنيــة مبناهضــة العنــف ضــد املــرأة، وتعزيــز التشــبيك بــن األطــراف املعنيــة لبنــاء 

ــم الخدمــة للمعنفــات. شــبكة لســد فجــوات تقدي

كــام عقــد املنتدى جلســة مشــرتكة مع املجلس العــريب للطفولة والتنمية ملناقشــة قضية الرتبيــة والتنمية.  ●

ــة  ● ــرص خط ــداد م ــة إع ــة ملناقش ــة املرصي ــوزارة الخارجي ــد ب ــذي عق ــاوري ال ــامع التش ــدى يف االجت ــا املنت ــارك أيض وش

ــن. ــلم واألم ــرأة والس ــول امل ــا األويل ح عمله

ــق  ● ــل فري ــدى مث ــا املنت ــي يتبناه ــا الرئيســية الت ــى التنســيق للقضاي ــل ع ــي تعم ــرق الت ــن الف ــدد م ــدى ع ويضــم املنت

ــرأة  ــق امل ــة، فري ــن والتنمي ــق الف ــة، وفري ــكان والتنمي ــق الس ــرأة، وفري ــد امل ــف ض ــة العن ــق مناهض ــم، وفري التعلي

والســلم واألمــن، وقــد قــام فريــق مناهضــة العنــف ضــد املــرأة بتنســيق وتوثيــق جهــود الجمعيــات األهليــة يف حملــة 

الـــ ١٦ يــوم ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة، حيــث تــم الرتكيــز عــى صياغــة رســائل للتوعيــة ضــد ختــان اإلنــاث وزواج 

ــاغ. ــات اإلب ــل آلي ــال وتفعي األطف

عقـد لقـاء حـول " تأثـرات كورونـا املسـتمرة عـى زيـادة نسـب العنـف وأهميـة وجـود قانـون للعنـف األرسى وآليـات  ●

االبـاغ واالسـتجابة "، وذلـك بهـدف تسـليط الضـوء عـى آثـار أزمـة كورونـا وتداعياتهـا عـى زيـادة نسـب العنف األرسى 

الـذى تتعـرض لـه املـرأة مـن ناحيـة علميـة تناولتهـا بعـض الدراسـات، وقـد خـرج اللقـاء بعـدد مـن التوصيـات منهـا :

 )١( تشــكيل لجنــة مــن فريــق العنــف باملنتــدى يعكــف عــى دراســة وفحــص كافــة القوانــن املتعلقــة باملــرأة ومقارنتهــا 

ــرات  ــل ثغ ــى متث ــن والت ــودة ىف القوان ــواد املوج ــة امل ــى دراس ــز ع ــة والرتكي ــدول العربي ــاملة ىف ال ــن الش بالقوان

تجعــل العنــف مســتمراً ضــد املــرأة.

 )٢( أهميــة التعــاون وتكاتــف الجهــود بــن املجتمــع املــدىن وكافــة مؤسســات الدولــة والجهــات املعنيــة بخدمــة قضايــا 

ــون موحــد  ــب الترشيعــى مــن خــال قان ــاىن خــاص بالجان ــرأة للعمــل مــن خــال مســارين، األول توعــوى والث امل

للعنــف األرسى مبنيــة عــى خلفيــة علميــة ووعــى مــن كافــة أطيــاف املجتمــع.

ــه نحــو  ــات أو التوجي ــر لحــل التداعي ــا عــى املــرأة ومجموعــة التداب ــات أزمــة كورون  )٣( عــرض دراســة حــول تدراعي

ــة. التعامــل مــع أزمــات محتمل

فروع المجلس بالمحافظات

للمجلــس ٢7 فرعــاً عــى مســتوى محافظــات جمهوريــة مــرص العربيــة، تعمــل كآليــات محليــة ملتابعــة وتقييــم سياســات  ●

ــام  ــة، ك ــة يف كل محافظ ــاركتها يف التنمي ــه مش ــي تواج ــات الت ــات واملعوق ــدي للصعوب ــرأة والتص ــة بامل ــة املتعلق التنمي

تقــوم الفــروع بتنفيــذ أنشــطة املجلــس يف كافــة املجــاالت.

 يقــدر عــدد أعضــاء فروع املجلــس باملحافظات بحوايل 5٤٦ عضو/ة يعملون بشــكل تطوعي ●

ــة  ● ــا ذات الصل ــة القضاي ــام ملناقش ــذا الع ــال ه ــاط خ ــة ونش ــات )٢٦٣8( فاعلي ــس باملحافظ ــروع املجل ــذت ف نف

للمــرأة باملحليــات يف كافــة املحــاور ]االقتصاديــة – االجتامعيــة – السياســية – الحاميــة [، وذلــك مــن خــال رفــع 

ــة  ــة ملواجه ــات التوعي ــدوات وحم ــة ن ــة، وإقام ــاعدات االجتامعي ــم املس ــرأة، و تقدي ــا امل ــف قضاي ــي مبختل الوع

ــيد  ــرأة وترش ــد امل ــف ض ــة العن ــة مبناهض ــة إىل التوعي ــه، باإلضاف ــة من ــة للوقاي ــا والتوعي ــروس كورون ــات ف تداعي

الحســنة  والرتبيــة  الفتيــات  تعليــم  وأهميــة  السياســية،  املشــاركة  وأهميــة  الحقوقيــة  التوعيــة  و  االســتهاك، 

توعويــة  فعاليــات  عــن  املــايل، فضــا  الشــمول  املــرأة يف  وإدمــاج  االقتصــادي  املجــال  والتوعيــة يف  لأجيــال، 

يف مجــال الصحــة اإلنجابيــة والكشــف املبكــر لفــروس يس، ونظيــم قوافــل طبيــة لتخصصــات طبيــة مختلفــة 

ــة املرتبطــة  ــة إىل املستشــفيات، وأيضــا مجموعــة مــن التدخــات االقتصادي للكشــف الطبــي وتوفــر العــاج واإلحال

تداعياتهــا. بالجائحــة ومواجهــة 
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التواصل والتنسيق

ودوليــا ً التشيبك محليــا ً

ــرأة،  ــص امل ــي تخ ــا الت ــم القضاي ــة بأه ــوع للتوعي ــرى والنج ــيدات بالق ــع الس ــل م ــطة بالتواص ــذه األنش ــمت ه ــد اتس وق

والتعــرف عــى أهــم املشــكات التــي تواجههــا والوقــوف عــى احتياجاتهــا ومحاولــة إيجــاد حلــول لتلبيــة تلــك االحتياجــات 

ــول للمشــكات.  والحل

مقرات فروع المجلس بالمحافظات

ــي  ــر، وبن ــة، والبحــر األحم ــس مبحافظــات )الرشقي ــروع املجل ــرات دامئــة لف ــز )٤( مق ــم إنشــاء وتجهي ــام ٢٠٢١ ت خــال ع

ــاط. ــم لفــرع دمي ــر دائ ــز مق ــوب ســيناء(، وجــاري العمــل عــى إنشــاء وتجهي ســويف، وجن
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التواصل مع المؤسسات الحكومية

للمــرأة  القومــي  املجلــس  بــني  التعــاون  أشــكال  تنوعــت 

واملؤسســات الحكوميــة مــا بــني توقيــع بروتكــوالت ومذكــرات 

ــا  ــيتم رسده ــددة ]س ــطة مح ــذ أنش ــدف تنفي ــك به ــم، وذل تفاه

اللجــان  يف  واملشــاركة  برتوكــوالت[،  توقيــع  بنــد  يف  بالتفصيــل 

التنفيذيــة  الجهــات  قبــل  مــن  تشــكيلها  يتــم  التــي  الوطنيــة 

بالدولــة، باإلضافــة إىل املشــاركة يف فعاليــات املؤمتــرات والنــدوات 

التــي يقيمهــا الطرفــني.

ويتســم التعــاون مــع وزارة الخارجيــة بطبيعــة خاصــة، حيــث 

ــرأة،  ــئون امل ــة بش ــة املعني ــة الحكومي ــه اآللي ــس بصفت ــوم املجل يق

ــة،  ــات الدولي ــة اإلتفاقي ــة مبتابع ــة الخاص ــر الوطني ــداد التقاري بإع

ــة  ــود الدول ــة بجه ــة الخاص ــر الدولي ــتبيانات والتقاري ــك اإلس وكذل

فيــام يخــص أوضــاع املــرأة ىف كافــة املجــاالت أو املوضوعــات ذات 

ــة  ــا ىف مخاطب ــا بدوره ــا لقيامه ــوزارة به ــاة ال ــم مواف ــة، ويت الصل

ــة .  ــات الدولي الجه

ــم يف إطــار االســرتاتيجية  ــؤ الفــرص والوقــوف عــى مــا ت ــوزارات مــن خــال وحــدات تكاف ــة ال ــم التعــاون مــع كاف كــام ت

ــرأة ٢٠٣٠.  ــن امل ــة لتمك الوطني

ونسـتعرض فيام ييل أبرز أوجه التعاون بني مؤسسـات الدولة: 

بنــاء عــى تكليفــات موجهــه مــن رئاســة الجمهوريــة، يشــارك املجلــس يف التوعيــة املجتمعيــة بالتأثــر املــردود للمبــادرة  ●

الرئاســية حيــاة كرميــة. فيــام شــارك املجلــس يف فعاليــات االجتــامع الــذي عقــده الســيد رئيــس الجمهوريــة مــع رئيــس 

مجلــس الــوزراء، ووزراء التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة، والصحــة والســكان، والتضامــن االجتامعــي، ومستشــار رئيــس 

ــه  ــامع توجي ــهد االجت ــث ش ــط، حي ــوزارة التخطي ــرايف ب ــز الدميوغ ــس املرك ــة، ورئي ــة والوقاي ــئون الصح ــة لش الجمهوري

ــايف  ــع الثق ــات الواق ــق معطي ــة وف ــة األرسة املرصي ــة بتنمي ــة املتعلق ــا املجتمعي ــع القضاي ــل م ــس بالتعام ــيد الرئي الس

واالجتامعــي الفعــيل يف مــرص.

الوزرات والهيئات الحكومية
الخارجية / التضامن االجتامعي / التعاون الدويل / الدولة 

لإلنتـاج الحـريب / العـدل/ التخطيط والتنميـة االقتصادية 

/ الشـباب والرياضـة / السـياحة واآلثار / الهجرة وشـئون 

املرصيـن يف الخـارج/ الدولـة لشـئون البيئـة /  الداخليـة 

/ املاليـة / الطـران املـدين / النقـل / الصحـة / شـئون 

الرتبيـة  األوقـاف/   / العاملـة  القـوى   / النـواب  مجلـس 

والتعليـم والتعليـم الفنـي/ التعليـم العايل/ جهـاز تنمية 

املرشوعات املتوسـطة والصغرة ومتناهيـة الصغر/الهيئة 

العليـا لانتخابـات/ املجلـس القومـي للطفولـة واألمومة 

/ املجلـس القومـي لحقـوق اإلنسـان / املجلـس األعـى 

لتنظيـم اإلعـام / املجلـس القومـي للسـكان / األزهـر 

األطبـاء نقابـة   / الثـاث  املرصيـة  الكنائـس  الرشيـف/ 

البنوك
املركزي/ األسكندرية / بلوم مرص / املرصيف / الزراعي املرصي 

ــا"، وتســتهدف  ● ــا لهــم حــق علين ــوان "أهالين ــة بعن ــادرة لدعــم املــرأة املرصي ــواب يف إطــاق مب رشاكــة مــع مجلــس الن

ــرة  ــطة والصغ ــات املتوس ــة املرشوع ــى لجن ــى أن تتبن ــق ع ــم التواف ــل، وت ــرص عم ــر ف ــرأة وتوف ــن امل ــادرة متك املب

مبجلــس النــواب املبــادرة، وتكليــف املجلــس القومــي للمــرأة وجهــاز تنميــة املرشوعــات املتوســطة والصغــرة ومتناهيــة 

ــة.  الصغــر بإعــداد دراســات جــدوى ملرشوعــات الحــرف الرتاثي

املشــاركة يف اجتامعــات اللجنــة املشــرتكة مــن لجنــة الشــؤون الدينيــة واألوقــاف ومكتبــي لجنتــي الشــؤون الدســتورية  ●

والترشيعيــة وحقــوق اإلنســان والتضامــن االجتامعــي مبجلــس الشــيوخ، ملناقشــة كل مــن: 

)١( مــرشوع قانون إنشــاء املأذونيــات وتنظيم عمل املأذونن.

)٢( تعديـــل بعـــض أحـــكام قانـــون العقوبـــات الصـــادر بالقانـــون رقـــم )58( لســـنة ١٩٣7، فيـــام يتعلـــق بجرميـــة 

ختـــان اإلنـــاث. 

رشاكة مع وحدة مل الشمل باألزهر الرشيف يف إطاق حملة تثقيفية تحت شعار "مل الشمل والتوعية األرسية واملجتمعية"،  ●

وتستهدف الفتيات والشباب لتصحيح املفاهيم املغلوطة حول استخدام العنف ضد املرأة يف إطار األرسة من منظور ديني.

رشاكــة مــع وزارة التخطيط والتنميــة االقتصادية فيام يى:  ●

θ  إطــاق مبــادرة عــى شــبكة اإلنرتنــت لحــرص املــرأة يف مراكــز اتخــاذ القــرار حتــى يتســنى تكويــن قاعــدة معلومــات

جديــدة ومحدثــة بأعــداد املــرأة يف املواقــع القياديــة ومراكــز اتخــاذ القــرار، مــام يســاهم يف الخــروج باإلحصــاءات 

الهامــة لوضــع السياســات الازمــة لتعزيــز دور املــرأة.

θ  ــادات ــة للقي ــة والتخصصي ــارات الفني ــل امله ــائية لثق ــادات النس ــل القي ــج تأهي ــن برنام ــة م ــدورة الثالث ــذ ال تنفي

النســائية يف الحكومــة املرصيــة.

θ  إقامــة أوىل دورات الربنامــج التدريبــي االفــرتايض "الربنامــج الوطنــي املــرأة مــن أجــل القيــادة" بالتعــاون مــع مركــز

توريــن الــدويل.

رشاكــة مــع وزارة الصحــة والســكان لتنفيــذ برنامــج تدريبــي معتمــد حــول "الدعــم النفــي واالجتامعــي"، يهــدف إىل  ●

إعــداد كــوادر قــادرة عــى تقديــم الدعــم الصحــي والنفــي للمــرأة. 

ــاع  ● ــاء يف قط ــة للنس ــل آمن ــة عم ــة بيئ ــرشوع لتهيئ ــذ م ــوزارة يف تنفي ــة بال ــرف املعني ــياحة والغ ــع وزارة الس ــة م رشاك

ــرص.  ــياحة يف م الس

ــورد  ● ــة تراف ــة، ومجموع ــة القابض ــة القلع ــرص، ورشك ــدويل م ــاري ال ــك التج ــدويل، والبن ــاون ال ــع وزارة التع ــة م رشاك

الدوليــة القابضــة، واملنتــدى االقتصــادي العاملــي والقطــاع الخــاص، وذلــك لتدشــن الخطــة التنفيذيــة لإلجــراءات 

ــن«.  ــن الجنس ــوة ب ــد الفج ــز س ــال »محف ــن خ ــا م ــتهدف تطبيقه املس



ة
مرأ

 لل
ي

م
و

ق
 ال

س
جل

م
ال

٤6٤٧

ــة "مراكــب النجــاة"  ● ــة جديــدة مــن حمل ــة للهجــرة وشــئون املرصيــن بالخــارج يف تنفيــذ مرحل رشاكــة مــع وزارة الدول

للحــد مــن مخاطــر الهجــرة غــر الرشعيــة.

التعــاون مع وزارة الرتبيــة والتعليم والتعليــم الفني فيام يى: ●

θ .تنفيذ دوري املناظرات لتدريب املدرسن واالخصائين االجتامعين عى مفهوم إدماج احتياجات املرأة وأدوار الرجل والنساء

θ  ،She Leads ــود ــي تق ــج ه ــوايل ىف برنام ــى الت ــايل ع ــام الت ــادة للع ــباب الق ــة ش ــوزارة ومؤسس ــع ال ــة م الرشاك

لطالبــات التعليــم الفنــي مبــدارس مختلفــة بالقاهــرة واإلســامعيلية. 

ــرشوع  ● ــة م ــة وثيق ــة، ملناقش ــات املعني ــيل الجه ــور ممث ــة بحض ــوارد املائي ــات وزارة امل ــات اجتامع ــاركة يف فعالي املش

ــويب". ــيل الن ــر الرم ــزان الحج ــاه لخ ــيدة للمي ــإلدارة الرش ــرتاتيجي ل ــل االس ــج العم ــذ برنام ــة تنفي ــكو "تهيئ اليونس

ــادة األعــامل وإدارة املرشوعــات الصغــرة "  ● ــة ىف مجــال "ري ــذ دورات تدريبي ــة قصــور الثقافــة ىف تنفي رشاكــة مــع هيئ

مبحافظــة أســيوط. 

الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد يف  ● رشاكــة مــع 

إقامــة نــدوات للتوعيــة بــدور املــرأة يف مكافحــة 

موظفــي  اســتهدفت  القومــي،  واألمــن  الفســاد 

ــروع. ــررات الف ــات ومق ــه باملحافظ ــس وفروع املجل

القبطيـة  ● الكنيسـة  إطـاق  فعاليـات  يف  املشـاركة 

الفتيـات واملـرأة  األرثوذكسـية لثـاث وثائـق لحاميـة 

املرصيـة مـن العنـف ضـد املـرأة وختـان اإلنـاث، إىل 

جانـب تنظيـم االرسة، وخالهـا تنـاول املجلـس كلمـة 

أشـاد فيها بهذا الحدث وأكد عى الدعم الغر مسـبوق 

السياسـية  املـرأة مـن قبـل اإلرادة  بـه  الـذى تحظـي 

والقيـادات الدينيـة لحمياتها من كافة أشـكال العنف.

ــة يف  ● ــة واألموم ــس القومــي للطفول ــع املجل ــاون م تع

إطــاق حملــة "أنــا واعي..أنــا غــايل"، بهــدف مســاندة 

األطفــال واملراهقــن يف التعبــر عــن أنفســهم.

تجديـد بروتوكـول التعـاون مـع وزارة األوقـاف لدعـم  ●

السـيدات الغر قادرات بجميع محافظـات الجمهورية 

باملجـان. لهـن  القومـي  الرقـم  بطاقـات  اسـتخراج  يف 

العربيــة  ● الهيئــة  مــع  تعــاون  بروتوكــول  توقيــع 

املجلــس. احتياجــات  وتدبــر  لتجهيــز  للتصنيــع 

ـــكندرية  ● ـــة األس ـــع مكتب ـــاون م ـــول تع ـــع بروتوك توقي

يف  واملطبوعـــات  واملعلومـــات  الخـــربات  لتبـــادل 

ــات  ــال دراسـ ــيام يف مجـ ــرتكة، السـ ــع املشـ املواضيـ

املـــرأة وســـبل تنميتهـــا ومتكينهـــا، والتعـــاون يف 

مجـــال البحـــث األكادميـــي وإعـــداد الدراســـات 

ــاث. واألبحـ

توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع البنــك املركــزي هــي األوىل مــن نوعهــا، وذلــك بهــدف تنظيــم التعــاون بــن الطرفــن فيــام  ●

يتعلــق بدعــم ومتكــن املــرأة املرصيــة اقتصاديــا وماليــا مــن أجــل منحهــا فرصــاً عادلــة ليكــون لهــا دور إنتاجــى وفعــال 

ــه واســتثامره أو إدخــاره لرفــع مســتوى معيشــتها،  يف املجتمــع املــرصى، مــام يضمــن لهــا دخــاً مناســباً تســتطيع إدارت

وضــامن حيــاة كرميــة تنعكــس عــى أفــراد أرستهــا وعــى املجتمــع ككل. 

وتشــمل مذكــرة التفاهــم قيــام املجلــس القومــي للمــرأة بتحديــد مجموعــات مــن الســيدات تحــت مســمى )امليــرات( 

ــن خــال  ــوك م ــة والتســويق ملنتجــات البن ــة املالي ــرش الثقاف ــن عــى ن ــم تدريبه ــة، ليت ــع محافظــات الجمهوري يف جمي

التواصــل املبــارش مــع الســيدات، وتجميــع ردود األفعــال حــول احتياجــات الســيدات مــن الخدمــات املاليــة، فضــا عــن 

انتقــاء مجموعــة مــن هــؤالء امليــرات الرائــدات الريفيــات لتصبحــن مقدمــات لخدمــة للبنــوك، وذلــك وفقــا للقواعــد 

ــراءات  ــهيل اإلج ــوك لتس ــيدات والبن ــن الس ــل ب ــة الوص ــن حلق ــأن، ليصبح ــذا الش ــزى يف ه ــك املرك ــن البن ــادرة م الص

ــة  ــات الخاص ــد البيان ــتعانة بقواع ــن االس ــا ع ــر، فض ــة الصغ ــرة ومتناهي ــات الصغ ــل للمرشوع ــة التموي ــة إلتاح البنكي

ــات املســتهدفة. ــد الفئ ــس للوصــول إىل الســيدات وتحدي باملجل

●  ،She Trades توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع هيئــة تنميــة الصــادرات، بهــدف دعــم رائــدات األعــامل، والرشاكــة يف مبــادرة

إلمــداد الــرشكات الصغــرة واملتوســطة اململوكــة للنســاء باملهــارات الازمــة لزيــادة حجــم املبيعــات والصــادرات. 

التواصل مع الجامعات 

يتواصــل املجلــس مــع الجامعــات مــن خــال عقــد االجتامعــات مــع وحــدات مناهضــة العنــف ضــد املــرأة املوجــودة يف 

ــة الـــ  الجامعــات، وذلــك ملتابعــة أنشــطتها، باإلضافــة إىل مشــاركة بعــض الجامعــات مــع املجلــس ىف تنفيــذ فاعليــات حمل

١٦ يــوم ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة ]مذكــور بالتفصيــل ىف محــور الحاميــة[ وفيــام يــيل نســتعرض أبــرز أوجــه التعــاون 

ــة:-  ــس القومــى للمــرأة والجامعــات املرصي ــن املجل ب
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I. الجامعـات املرصية

اإلسكندرية:  ● جامعة 

تــم عقــد اجتــامع تنســيقي بحضــور ممثــيل هيئــة األمــم 

ــطة ودور  ــة أنش ــدف متابع ــك به ــرأة، وذل ــدة للم املتح

وحــدة مناهضــة العنــف ضــد املــرأة بالجامعــة. 

الجاللة:  ● جامعة 

تــم توقيــع بروتوكــول تعــاون بــن املجلــس والجامعــة، وىف 

ــاح وحــدة املســاواة  ــم إنشــاء وافتت ــاون ت ضــوء هــذا التع

ــرأة  ــة للم ــدة داعم ــون وح ــة، لتك ــن بالجامع ــن الجنس ب

والفتــاة بالجامعــة مبــا يحقــق لهــن تكافــؤ الفــرص وتوفــر 

ــة. ــة آمن ــة تعليمي بيئ

األزهر:  ● جامعة 

صــدر قــرار بإنشــاء وحــدة مناهضــة العنــف ضــد املــرأة بالجامعــة، كــام أنــه جــارى العمــل عــى توقيــع بروتوكــول تعــاون 

ــة  ــر بيئ ــرص وتوف ــؤ الف ــن تكاف ــق له ــا يحق ــة، مب ــاة بالجامع ــرأة والفت ــة للم ــدة داعم ــن وح ــدف تدش ــة، به ــع الجامع م

ــة. ــة آمن تعليمي

جامعة عني شــمس: ●

 نظمــت وحــدة مناهضــة العنــف ضــد املــرأة والفتــاة بالجامعــة احتفاليــه املــرأة املرصيــة، جــاءت بحضــور عمــداء 

الكليــات وعضــوات مجلــس النــواب وممثــيل املجتمــع املــدين ورشكاء الجامعــة. 

املنصورة: ● جامعة 

 شــهدت عــرض لفيلــم بــن بحريــن بحضــور )١7٠( طالــب وطالبــة، وعــى هامــش العــرض تــم إقامــة حلقــة نقاشــية شــارك 

فيهــا الحضــور بــاآلراء واألســئلة عــن الفيلــم، ويف ختــام اللقــاء تــم تكريــم كل مــن املجلــس القومــي للمــرأة وهيئــة األمــم 

املتحــدة للمــرأة عــن الجهــد املبــذول إلنتــاج الفيلــم.

التواصل مع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات والمجالس القومية

أوالً: منتـدى املنظامت األهلية

ــه ليصــل  ● ــة، اجتامعات ــة ومؤسســة أهلي ــه 8٠ جمعي ــذى يضــم يف عضويت ــدى منظــامت املجتمــع املــدين، وال واصــل منت

عددهــا إىل مــا يقــرب مــن ٤٢ اجتــامع، حيــث تناولــت هــذه االجتامعــات البحــث وتبــادل الخــربات والعمــل املشــرتك 

ــم مناقشــتها: ــي ت ــا املتعلقــة بتمكــن املــرأة وإعــداد برامــج بشــأنها، ومــن أهــم املوضوعــات الت ــد القضاي لتحدي

θ  ،ــايل ــمول امل ــادي والش ــن االقتص ــا، والتمك ــة كورون ــل جائح ــم يف ظ ــرأة، والتعلي ــد امل ــف ض ــة العن ــا مناهض قضاي

ــة. ــن والتنمي ــة الف ــات، وقضي ــع الجمعي ــود جمي ــن جه ــتفادة م ــم االس وتعظي

θ .الائحــة التنفيذيــة لقانون العمل األهــيل التي صدرت مؤخرا

θ  ــة للســكان واســتعراض تجــارب ــص الدميوغرافي ــع الجغــرايف والخصائ ــف مبعــدالت التوزي ــة الســكانية والتعري القضي

الــدول مثــل الصــن وتايــوان. 

θ .دور منظــامت املنتــدى يف إحــداث تغير إيجايب يف أفكار وســلوكيات األفراد من خال الفن

θ  العمـــل عـــى مـــرشوع قانـــون تنظيـــم العاملـــة املنزليـــة، والعمـــل عـــى تنظيـــم العاقـــة بـــن أصحـــاب األعـــامل

وعامـــات املنـــازل.

θ  ــدول ــن ال ــدد م ــرص وع ــارب م ــتعراض تج ــر واس ــات التطوي ــه، وآلي ــي وتحديات ــل الجامع ــكاليات العم ــرض إش ع

ــال. ــذا املج ــرى يف ه األخ

θ  ــل ــتكامل العم ــدى باس ــدد أوىص املنت ــذا الص ــات، ويف ه ــات والخدم ــن السياس ــف ب ــة العن ــة ملناهض ــود الدول جه

عــى تطويــر البنيــة الترشيعيــة املعنيــة مبناهضــة العنــف ضــد املــرأة، وتعزيــز التشــبيك بــن األطــراف املعنيــة لبنــاء 

ــم الخدمــة للمعنفــات. شــبكة لســد فجــوات تقدي

كــام عقــد املنتدى جلســة مشــرتكة مع املجلس العــريب للطفولة والتنمية ملناقشــة قضية الرتبيــة والتنمية.  ●

شــارك املنتــدى يف االجتــامع التشــاوري الــذي عقــد بــوزارة الخارجيــة املرصيــة، ملناقشــة إعــداد خطــة عمــل مــرص األويل  ●

حــول املــرأة والســلم واألمــن.

ــق  ● ــل، فري ــدى مث ــا املنت ــي يتبناه ــية الت ــا الرئيس ــيق للقضاي ــى التنس ــل ع ــي تعم ــرق الت ــن الف ــدد م ــدى ع ــم املنت يض

ــرأة  ــق امل ــة، وفري ــن والتنمي ــق الف ــة، وفري ــكان والتنمي ــق الس ــرأة، وفري ــد امل ــف ض ــة العن ــق مناهض ــم، وفري التعلي

والســلم واألمــن، فيــام قــام فريــق مناهضــة العنــف ضــد املــرأة بتنســيق وتوثيــق جهــود الجمعيــات األهليــة يف حملــة 

الـــ ١٦ يــوم ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة، وفيهــا تــم الرتكيــز عــى صياغــة رســائل للتوعيــة ضــد ختــان اإلنــاث وزواج 

ــاغ. ــات اإلب ــل آلي ــال وتفعي األطف
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ثانياً: املنظامت غـر الحكومية:

مرص:  ● نستلة 

ــك  ــت"، وذل ــي بن ــوان "علشــان أنت ــة بعن ــة يف إطــاق حمل ــة األمريكي ــة التجاري ــع نســتله مــرص والغرف ــس م ــارك املجل ش

ــاذج  ــاء الضــوء عــى من ــن خــال إلق ــك م ــا، وذل ــاة دون حرصهــن يف أدوار بعينه ــع مجــاالت الحي ــات يف جمي ــم الفتي لدع

ــات. ــن التحدي ــد م ــى العدي ــن ع ــة وتغل ــازات مهم ــن إنج ــارزات حقق ــات ب ــات ونســاء مرصي لفتي

مؤسســة ويل سربينج: ●

تــم التعــاون يف تنفيــذ املعســكرات العائليــة الخاصــة بربنامــج التننشــئة املتوازنــة بــن األمومــة واألبــوة، والــذي تــم تنفيــذه 

بالتعــاون مــع هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة عــى ١٢٠ أرسة مــن محافظــات القاهــرة، واملنيــا، واإلســكندرية، ودميــاط.

فودافون مرص:  ●

تــم التنســيق لرفــع قــدرات عــدد )٢٠٠٠ ســيدة( للعمــل يف مجــال العمــل الحــر، مــن خــال تصميــم برنامــج متكامــل يضــم 

عــدد مــن الربامــج التدريبيــة التأهيليــة.

رشكة اتش ال يب مرص للدراسـات السـوقية واملالية واالقتصادية "مكاري للخربة االستشـارية": ●

ــي،  ــي والتقن ــي تواجــه الســيدات يف مجــال العمــل الفن ــات الت ــداد دراســة حــول التحدي ــة بإع ــام الرشك ــم التنســيق لقي ت

وذلــك يف إطــار األنشــطة التنفيذيــة ملرشوعــي " تعزيــز العمــل االنتاجــي والعمــل الائــق للمــرأة يف مــرص واألردن وتونــس" 

وبرنامــج التمكــن االقتصــادي للمــرأة مــن أجــل النمــو الشــامل واملســتدام".

مؤسسة أهل مرص: ●

عقد املجلس رشاكة مع املؤسسـة يف تأهيل عدد )٦٠( من الشـباب للتوعية ضد مخاطر الحروق، وتم عى إثرها االسـتعانة بهم يف 

)٣( ورش توعوية نظمتها املؤسسـة للفئات املسـتهدفة مبناطق املعرصة والسـبتية واملنارصة، وبني سويف، وكفر الشيخ، والرشقية.

مؤسســة ستات أد التحدى: ●

تم املشــاركة ىف ورشــة عمل عقدت حول املشــاركة السياســية والعنف ضد املرأة . 

رشكــة صافوال لألغذية: ●

ــة الصــح"،  ــوان "املعادل ــواب بعن ــة لطــرق األب ــذ حمل ــار تنفي ــك يف إط ــة، وذل ــع الرشك ــاون م ــول تع ــس بروتوك ــع املجل وق

وذلــك بهــدف للتوعيــة بالتغذيــة الســليمة ورفــع وعــي الســيدات يف ١١ محافظــة بأهميــة االبتعــاد عــن املنتجــات 

ــب.  ــن والقل ــراض الرشاي ــار أم ــن أخط ــا م ــة األرسة، وحاميته ــى صح ــاظ ع ــل الحف ــن أج ــة م املهدرج

دور المجلس كشريك في وضع سياسات المؤسسات الدستورية بالدولة

املجلــس القومــي للمــرأة بصفتــه مؤسســة وطنيــة هدفهــا مصلحــة املــرأة بشــكل خــاص وهــو مــا ينعكــس عــى املجتمــع 

بصفــة عامــة، يســاهم باقــرتاح السياســات العامــة للمجتمــع ومؤسســاته الدســتورية، وذلــك مــن خــال عــدة أنشــطة منهــا 

ــا إىل  ــدوات، وأيضــا مــن خــال إعــداد الدراســات وأوراق العمــل ورفعه ــات، والن ــة يف املؤمتــرات، واملنتدي املشــاركة الفعال

املؤسســات الدســتورية املعنيــة، وبنــاء عــى ذلــك فهــو رشيــك يف األيت:

القراربيان

املجلـس القومـي لأجـور )يختـص بوضـع الحـد 

القومـي( املسـتوى  لأجـور عـى  األدىن 

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم ٢٦5٩ لسـنة ٢٠٢٠ بإعـادة تشـكيل املجلس القومـي لأجور 

واختصاصاتـه ]ضم التشـكيل رئيسـة املجلـس القومـي للمرأة[.

اللجنـة الوزاريـة لدراسـة املقابـل املـادي والحـد 

األدىن ملرتبـات العـامل باملرشوعـات القومية حيال 

توقفهـم عن العمل، بسـبب االجـراءات االحرتازية 

املتخـذة ملواجهـة انتشـار فـروس كورونا.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٩7 لسنة ٢٠٢٠ 

لجنـة العاملة املتررة من التداعيـات االقتصادية 

لفروس كورونا املسـتجد

تم التشكيل عام ٢٠٢٠

ُشـكلت عـام ٢٠١٩ برئاسـة مشـرتكة بـن املجلـس القومـي للمـرأة واملجلـس القومـي للطفولة اللجنة الوطنية للقضاء عى ختان اإلناث

واألمومة.

اللجنـة العليـا الدامئـة لحقـوق اإلنسـان )تختـص 

اإلنسـان  لحقـوق  وطنيـة  اسـرتاتيجية  بوضـع 

ومتابعتهـا(. لتنفيذهـا  العمـل  وخطـط 

قرار رئيس مجلس الوزراء ٢٣٩٦ لسنة ٢٠١8 

غـر  الهجـرة  ملنـع  التنسـيقية  الوطنيـة  اللجنـة 

بالبـرش اإلتجـار  ومكافحـة  الرشعيـة 

 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩٢ لسنة ٢٠١7

املشاركة يف إطاق اإلسرتاتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان املجلس القومي لحقوق اإلنسان

املشاركة يف وضع الخطة الوطنية للمساواة بن الجنسن يف مجال العمل.وزارة القوى العاملة

يشــارك املجلــس يف كافــة اجتامعــات اللجان املذكورة، إىل جانب رئاســته للجنة الوطنيــة للقضاء عى ختان اإلناث. ●

يشــارك املجلــس بتدريــب موظفي الخط الســاخن للمجلس عى تلقي شــكاوى اإلتجار بالبرش. ●
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إبرام بروتوكالت تعاون

إميانــاً مــن املجلــس بأهميــة توثيــق التعــاون القائــم بــن الجهــات، فقــد تــم هــذا العــام العمــل عــى توقيــع )8( بروتوكــوالت 

ــذ أنشــطة تخــدم  ــادل الخــربات، وتنفي ــة ومؤسســات املجتمــع املــدىن مــن أجــل تب تعــاون مــع عــدد مــن الجهــات الوطني

ــد  ــابقاً ببن ــور س ــاون املذك ــل التع ــات )تفاصي ــك الجه ــن تل ــة، وم ــاص كل جه ــا الختص ــاالت، وفق ــف املج ــرأة ىف مختل امل

التواصــل مــع مؤسســات الدولــة(.

املركزى. ● البنك 

وزارة األوقاف. ●

وزارة اإلنتاج الحرىب. ●

ــة للتصنيع. ● الهيئة العربي

الجالة. ● جامعة 

رشكــة صافوال لأغذية. ●

مكتبة اإلســكندرية. ●

هيئــة تنمية الصادرات. ●

التعاون والتواصل على المستوى الدولى

ــياىس  ــادى والس ــن االقتص ــال التمك ــات ىف مج ــذ مرشوع ــن ىف تنفي ــرشكاء الدولي ــن ال ــر م ــدد كب ــع ع ــس م ــاون املجل تع

ــدوىل والعــرىب واألفريقــى ملناقشــة  ــد عــى املســتوى ال ــى تعق ــات الت ــس ىف الفعالي واالجتامعــى للمــرأة، كــام شــارك املجل

ــرأة.  ــة بامل ــا املتعلق ــة القضاي كاف

أوالً: التعـاون مـع املنظـامت الدولية )التعـاون مع ٢٢ منظمة دولية( ومن أهـم موضوعات التعاون:

● :UNWOMEN هيئة األمــم املتحدة للمرأة
لقــاءات تنســيقية مــع ممثــى مكتــب القاهــرة ملناقشــة بعــض املوضوعــات مبرشوعــات التعــاون القامئــة، منهــا: املــرشوع  ●

اإليطــاىل الجديــد / األنشــطة التنفيذيــة لربنامــج safe kids / خطــة عمــل مــرشوع مــدن أمنــة مبحافظتــى اإلســكندرية 

ودميــاط لعــام ٢٠٢١.

اجتــامع تنســيقى بــن ممثــى الهيئــة ومؤسســة Safe kids، ملناقشــة أوجــه التعــاون ىف مــرشوع إنتــاج األلعــاب  ●

األرسيــة، والجهــات املســتهدفة للبــدء ىف وضــع الخطــة التنفيذيــة للمــرشوع. 

اجتــامع تنســيقى مــع مجموعــة عمــل VSLA "برنامــج االدخــار واالقــراض"، ملتابعــة تطــورات ســر العمــل ىف االجــراءات  ●

التنفيذيــة للمــرشوع.

اجتــامع مــع ممثــى املكتــب حــول مــرشوع مكتــب الشــكاوى ملناقشــة تعديــل الخطــة وامليزانيــة لدبلــوم الدعــم النفــىس.  ●

ــد ىف  ● ــو الكوفي ــادى نح ــرو اقتص ــتجابة املاك ــيات االس ــم السياس ــى لتقيي ــر اإلقليم ــة "التقري ــرب زووم( ملناقش ــامع )ع اجت

ــة".  ــدول العربي ال

● UNW - UNIDO اجتــامع لعــرض أهــم نتائج مرشوع التنمية املســتدامة الكندى والــذى تقوم به كل من

الدوىل: ● تورين  مركز 

ــادات  ــل قي ــتقبلية لتأهي ــة مس ــذ دورات تدريبي ــة ىف تنفي ــث الرشاك ــز، لبح ــع املرك ــيقية م ــات تنس ــس اجتامع ــد املجل عق

ــيل: ــا ي ــك خــال م ــة، ذل ــوزارات املرصي نســائية بال

)١( مـــرشوع مشـــاركة املـــرأة ىف الحيـــاة العامـــة، باإلضافـــة إىل توقيـــع عقـــد بخصـــوص تدريـــب ١5٠ إمـــرأة مـــن 

القيـــادات بالـــوزارات.

)٢( اجتــامع تنســيقى ملعرفــة تطورات تدريب الســيدات ىف برنامج الوطنى للمــرأة ىف القيادة املمول من االتحاد األوروىب.

الوكالة األســبانية للتعاون الــدوىل والتنمية: ●

ــاىن والثالــث عــن  ــع الث ــره املرحــى عــن الرب ــة، أعــد مكتــب شــكاوى املــرأة تقري ىف إطــار مرشوعــات التعــاون مــع الوكال

ــة مــن العنــف ضــد املــرأة". ــة خالي ــة آمن مــرشوع" نحــو بيئ

 ومــن بــن األنشــطة التى نفذها املكتــب يف ضوء هذا التعاون :

اجتامعــات تنســيقية ملتابعــة ووضع خطط العمل املســتقبلية مبرشوعــات التعاون القامئة  ●

اجتــامع مــع منــدوب الوكالــة ملناقشــة مــرشوع "تهيئــة بيئــة عمــل آمنــة تحقــق املســاواة للنســاء ىف قطــاع  ●

الســياحة ىف مــرص". 

مناقشــة املرشوعــات الجديــدة التى ســيتم البدء ىف تنفيذها مــع املجلس خال الفرتة القادمة التــى متولها الوكالة. ●

هيئــة االمم املتحدة للطفولة - اليونيســيف: ●
ــم النصــف ســنوى لليونيســيف  ● ــة شــارك املجلــس ىف حضــور عــدة اجتامعــات بشــأن التقيي يف ضــوء التعــاون مــع الهيئ

ــا أنشــطة  ــة ومنه ــرتة القادم ــات للف ــوزارات، وعــرض األولوي ــع كل ال ــاون م والخــاص بعــرض أنشــطة اليونيســف بالتع

الختــان خــال عــام٢٠٢١، وعــرض خطــة العمــل املســتقبلية ىف مــرص للعــام ٢٠٢٣، والوقــوف عــى البنــود املــراد تغرهــا 

لتتــواءم مــع توجهــات املجلــس ىف املرحلــة القادمــة.
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ـــس  ● ـــب باملجل ـــطة إدارة التدري ـــا بواس ـــيتم تنفيذه ـــى س ـــات الت ـــة املكون ـــث ومناقش ـــن لبح ـــس ىف اجتامع ـــارك املجل ش

ـــف  ـــة العن ـــاً ملناهض ـــطة الــــ ١٦ يوم ـــيق أنش ـــدل لتنس ـــع وزارة الع ـــر م ـــدة ٢٠٢١-٢٠٢٢، وأخ ـــل الجدي ـــة العم ىف خط

ـــرأة. ـــد امل ض

ــة الربنامــج  ● ــورا، للتعــرف عــى أهــداف ومنهجي ــادرة ن ــة عــى مب شــارك املجلــس أيضــاً يف ورشــة عمــل للجهــات العامل

ــدوق األمــم املتحــدة للســكان. بالتعــاون مــع يونســيف - UNFPA صن

برنامــج الغذاء العاملي: ●

ــة  ــج ملناقش ــى الربنام ــع ممث ــان م ــس يف اجتامع ــارك املجل ــي، ش ــذاء العامل ــج الغ ــس وبرنام ــن املجل ــاون ب ــوء التع ىف ض

إمكانيــة متويــل مقــرتح مكتــب الشــكاوى، لرفــع كفــاءة عمــل فروعــه باملحافظــات مــن خــال تنفيــذ التدريبــات للعاملــن 

ــة.  ــاألدوات الازم ــداده ب ــب الشــكاوى وإم مبكت

ــة  ● ــزى للتعبئ ــاز املرك ــاىئ والجه ــدة اإلمن ــم املتح ــج األم ــكان وبرنام ــدة للس ــم املتح ــدوق األم صن
ــاء:  ــة واالحص العام

يف إطــار التعــاون مــع هــذه الجهــات، تــم عقــد اجتــامع للجنــة دراســة العنــف ضــد املــرأة ذات اإلعاقــة، ملناقشــة 

إلطاقهــا. متهيــداً  النهائيــة،  التعديــات 

● :UNPDF مجموعــة العمل الخاصــة بتمكني املرأة

عقــد املجلــس اجتــامع افــرتاىض للمجموعــة، ذلــك ىف إطــار الرشاكــة االســرتاتيجية مــع األمــم املتحــدة، وخالــه أشــاد رشكاء 

ــة  ــيدة رئيس ــادت الس ــام أش ــرأة، ك ــن امل ــن ومتك ــن الجنس ــاواة ب ــة للمس ــة الداعم ــية املرصي ــرارات السياس ــة بالق التنمي

املجلــس القومــى ىف كلمتهــا بالتقــدم امللحــوظ الــذى تحقــق خــال الفــرتة الســابقة ىف مجــال متكــن املــرأة خاصــة ىف ظــل 

ــا، وعــربت عــن تطلعهــا ملزيــد مــن التعــاون خــال الفــرتة القادمــة.  جائحــة كورون

االتحاد األورويب: ●

بالرشاكــة بــن املجلــس واالتحــاد األورويب، تــم عقــد اجتامعــات افرتاضيــة مــع ممثــى االتحــاد ملناقشــة عــدد مــن امللفــات 

املشــرتكة، ومنهــا:

)١( أوجــه التعــاون ىف تنفيذ مرشوع ختان اإلناث. 

)٢( متابعــة مــا تــم تنفيــذه ىف مرشوع "تعزيز مشــاركة املرأة ىف الحياة العامة" ومناقشــة تطورات املرشوع.

.Spotlight ٣( التعــرف عــى املبــادرة الخاصة بتســليط الضوء من أجــل القضاء عى العنف ضد النســاء والفتيات(

● :UNFPA صندوق األمم املتحدة للســكان

مــن خــال الرشكــة تم عقد اجتامعات تنســيقية مع ممثــى الصندوق ووحدة العنف ضد املرأة ملناقشــة ما ييل: 

ــداد  ــف "One Stop Shop"، وإع ــن العن ــرأة م ــة امل ــة لحامي ــدة مجمع ــاء وح ــأن إنش ــوزراء بش ــس ال ــرار مجل )١( ق

مقــرتح حــول كيفيــة عمــل الوحــدة ومــا هــى أشــكال وأنــواع العنــف التــى ستســتقبلها، ومســار اإلحالــة وتحديــد 

ــة داخــل الوحــدة. ــات املختلف ــن القطاع ــة ب ــة التنســيق واملتابع آلي

 )٢( مناقشــة خطــة عمــل مــرشوع إنهاء العنف ضد املرأة وأوجــه التعاون مع الصندوق خــال املرحلة املقبلة.

 )٣( إعــداد خطــة العمــل وامليزانيات التقديريــة للربامج التدريبية وحمــات طرق األبواب املقرتحة.

منظمــة التعاون االقتصــادى والتنمية: ●

شــارك املجلــس ىف سلســلة االجتامعــات االفرتاضيــة مــع الخــرباء املعنيــن، لإلعــداد النضــامم مــرص للربنامــج القطــرى 

بالتعــاون مــع املنظمــة. 

هيئة األمم املتحدة للمرأة ومؤسســة كر ومؤسســة بالن: ●

ــات  ــات مجموعـ ــاىل، ومرشوعـ ــمول املـ ــج الشـ ــرشوع برنامـ ــى ملـ ــل التدريبـ ــداد الدليـ ــة إعـ ــامع ملناقشـ ــد اجتـ ــم عقـ تـ

ـــة  ـــرتوىن، ومنهجي ـــق اإللك ـــا، والتطبي ـــى له ـــوذج الرقم ـــار والنم ـــات االدخ ـــة مجموع ـــي"، ومنهجي ـــراض الرقم ـــار واإلق اإلدخ

ـــارات  ـــادى، ومه ـــن االقتص ـــة التمك ـــى، وحزم ـــوع االجتامع ـــة الن ـــم، وحزم ـــة والتقيي ـــارات املتابع ـــة، ومه ـــة املالي ـــو األمي مح

القيـــادة واالتصـــال، والتوثيـــق.

● :ILO منظمــة العمل الدولية

بالرشكــة بــن املجلــس واملنظمة تم عقد اجتامعات تنســيقية ملناقشــة ما ييل :

)١( عقــد اجتــامع تنســيقى لبحــث خطة وأولويات العمل خــال املرحلة املقبلة ىف مرشوعــات التعاون القامئة.

ــاواة ىف  ــر املس ــا" ىف مؤمت ــة كورون ــاء جائح ــرأة أثن ــف امل ــرص ملل ــتجابة م ــن "اس ــى ع ــرض تقدمي ــة وع ــاء كلم )٢( إلق

ــا. ــامل أفريقي ــدول ش ــل ب العم

هيئة األمم املتحدة للمســاواة بني الجنســني ومتكني املرأة: ●

ــيقية  ــات تنس ــد اجتامع ــم عق ــرأة، ت ــن امل ــن ومتك ــن الجنس ــاواة ب ــدة للمس ــم املتح ــة األم ــس وهيئ ــن املجل ــة ب بالرشاك

ــيل: ــا ي ملناقشــة م
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إعــداد ورقة عن دور املرأة ىف تحقيق الســلم واألمن.  ●

مقـــرتح األنشـــطة الخاصـــة باملرحلـــة القادمـــة ملـــرشوع التمكـــن االقتصـــادى والحاميـــة للمـــرأة املرصيـــة  ●

ــدة. ــرأة الوافـ واملـ

كــام تــم عقد عدة اجتامعات افرتاضية ملناقشــة ما ييل :

 )١( خطــة عمــل مــرشوع الشــمول املــاىل، ومســتجدات اســتامرة اإلســتبيان القبــى والبعــدى الحتياجــات املــرأة 

الريفيــة، والتصميــم النهــاىئ لربانــد ولوجــو املــرشوع. 

)٢( الخطــوات التنفيذيــة القادمــة ىف املرحلة الخامســة مــن مرشوع التمكن االقتصــادى للمرأة املرصية والوافدة. 

االتحاد من أجل املتوســط: ●

تــم عقــد اجتامعن ملجموعــه العمل الخاصة بتمكن املرأة اســتهدفا ما ييل:

)١( مناقشــة مــا تــم ىف صياغــة التقرير املرحى األول الخاص بوضع املرأة ىف دول حوض البحر املتوســط.

)٢( بحث ســبل التعاون املشــرتك لتمكن املرأة.

)٣( مناقشــه املســودة الثانيــة من التقرير املرحى الخــاص بوضع املرأة ىف دول االتحاد.

وكالــة التعاون الــدوىل الكورية "كويكا": ●

ــن الجنســن ىف مــرص،  ــع برنامــج التعــاون متعــدد األطــراف مــن أجــل تحقيــق املســاواة ب شــارك املجلــس ىف مراســم توقي

والــذى ســيتم تنفيــذه مــع هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة وصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان، وبالرشاكــة مــع وزارة الشــباب 

والرياضــة واملجلــس القومــى للمــرأة. ويشــمل الربنامــج:

مــرشوع "التمكــن االقتصــادى للمرأة ىف مرص"، والذى تنفــذه هيئة األمم املتحدة للمــرأة تحت إرشاف املجلس. ●

ــم املتحــدة  ● ــدوق األم ــذه صن ــذي ينف ــه ىف مــرص"، وال ــوع االجتامعــى ومكافحت ــم عــى الن ــف القائ ــع العن مــرشوع "من

ــة. ــباب والرياض ــس ووزارة الش ــع املجل ــاون م ــكان بالتع للس

منظمــة األغذية والزراعــة لألمم املتحدة مبرص: ●

شــارك املجلــس ىف االجتــامع االفــرتاىض إلطــاق التقريــر الــذى أعدتــه املنظمــة بعنــوان "التقييــم النوعــى القطــرى للقطــاع 

ــة  ــات املتعلق ــاو( باملعلوم ــة )الف ــة والزراع ــة األغذي ــج منظم ــد برام ــدف إىل تزوي ــذى يه ــرص"، وال ــي- م ــى والريف الزراع

ــة. ــذاىئ والتغذي ــن الغ ــة واألم ــة الريفي ــة والتنمي ــات الزراع ــى ىف قطاع ــوع االجتامع بالن

هيئة بالن انرناشــونال: ●
عقــد اجتــامع ملناقشــة مــرشوع جديد عــن الختا، ترغب أن تنفــذه الهيئة بالتعاون مع املجلس ىف محافظة أســيوط.  ●

اجتـامع اللجنـة التيسـرية ملـرشوع رائـدات األعامل املمول مـن الحكومة الكنديـة " SWEET "، ملتابعة ما تم ىف املرشوع. ●

سيدا: ● هيئة 

شــارك املجلــس ىف اجتــامع مــع منفــذي تدريبــات التنشــئة املتوازنــة بــن األمومــة والطفولــة، بحضــور ســيدا، وذلــك لتقييــم 

املعســكرات التــى متــت بالفعــل. 

مؤسســة التمويــل الدولية التابعــة ملجموعة البنك الدوىل :  ●

تــم توقيــع اتفاقيــة لتمكن املرأة اقتصاديا وزيادة وصولها لأســواق املالية.

هيئــة األمم املتحــدة للمرأة - رشكة ألينا: ●

اجتـامع مـع فريـق عمـل مـرشوع فـرص عمـل املـرأة ىف املجـال الزراعـى واملمول مـن الحكومـة الكنديـة للتعـرف واإلحاطـة بأهم 

النقـاط التـى متـت ىف املرشوع، واملشـكات التى يواجهها املرشوع ىف التنفيذ، والتنسـيق عى الجزء الخـاص باملجلس املكون الثالث.

● :GADتنميــة النوع االجتامعي

املشــاركة ىف االجتامع الــدورى الخاص مبجموعة تنميــة النوع االجتامعى.

ثانياً: اسـقبال الوفود وممثى السـفارات

اســتقبل املجلــس العديــد مــن الوفــود وممثــيل الســفارات، وذلــك بهــدف التعــرف عــى جهــود املجلــس ىف مجــال النهــوض 

ــرأة  ــن امل ــال متك ــة ىف مج ــة املرصي ــود الحكوم ــى جه ــرف ع ــك التع ــن، وكذل ــن الجانب ــاون ب ــبل التع ــث س ــرأة وبح بامل

ودعمهــاً  ودوليــاً  واقليميــاً  محليــاً  بوضعهــا  واالرتقــاء 

ــى  ــل ع ــة العم ــى أهمي ــد ع ــاالت، والتأكي ــة املج ىف كاف

ــرأة  ــن خــال تســليح امل ــة اإلرهــاب والتطــرف م مواجه

بالعلــم والثقافــة ىف مجتمعاتنــا القبليــة.

ــى  ــات الت ــى الجه ــفراء وممث ــود والس ــى الوف ــام ي وفي

اســتقبلهم املجلــس خــال العــام، لبحــث ســبل التعــاون 

املشــرتك، والتعــرف عــى جهــود الدولــة فىــى ســبيل 

ــرأة:-  ــن امل متك
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ـــيا  ● ـــفر بياروس ـــدى / س ـــة برون ـــس دول ـــة رئي ـــرص / قرين ـــدة ىف م ـــم املتح ـــم لأم ـــق املقي ـــا املنس ـــا بونوف ـــيدة إيلين الس

بالقاهـــرة / ســـفر املانيـــا بالقاهـــرة/ الســـيد إدواردو فاريـــا ســـفر األرجنتـــن بالقاهـــرة / الدكتـــور حمـــد الشـــامىس 

ســـفر دولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة لـــدى مـــرص واملنـــدوب الدائـــم لـــدى جامعـــة الـــدول العربيـــة/ ســـفر 

ـــدوق  ـــذى لصن ـــر التنفي ـــب املدي ـــدة ونائ ـــم املتح ـــام لأم ـــن الع ـــاعد األم ـــن / مس ـــفارة األرجنت ـــرة / س ـــكا ىف القاه بلجي

األمـــم املتحـــدة للســـكان / الشـــيخ كامـــل مطـــر، رئيـــس مجلـــس القبائـــل والعائـــات املرصيـــة / الدكتـــورة خالـــدة 

بـــوزار األمـــن العـــام املســـاعد لأمـــم املتحـــدة / ممثـــى الســـفارة الربيطانيـــة / وفـــد مـــن مجموعـــة البنـــك الـــدوىل 

ــة /  ــة الهولنديـ ــفر اململكـ ــس سـ ــان ماورتـ ــفر هـ /السـ

الســـيد محمـــد بـــن يوســـف، ســـفر جمهوريـــة تونـــس 

ـــة  ـــرة الحامي ـــان، مدي ـــوش بجاني ـــيدة أن ـــرص / الس ـــدى م ل

ــط  ــرشق األوسـ ــة الـ ــل مبنطقـ ــاع العمـ ــة وقطـ االجتامعيـ

وشـــامل أفريقيـــا ىف مجموعـــة البنـــك الـــدوىل / الســـيدة 

آمـــال بلحـــاج مـــوىس، وزيـــرة األرسة واملـــرأة والطفولـــة 

ـــة  ـــوث، وكيل ـــيام بح ـــورة س ـــس/ الدكت ـــن ىف تون ـــار الس وكب

ـــة  ـــة لهيئ ـــرة التنفيذي ـــدة واملدي ـــم املتح ـــام لأم ـــن الع األم

األمـــم املتحـــدة للمـــرأة.

ثالثاً: املشـاركة ىف املحافـل الوطنية والدولية

عى املســتوى الوطنى

شــارك املجلــس القومــي للمرأة ىف العديد مــن املحافل الوطنية، نســتعرضها فيام ييل: 

ــة  ● ــاد االجتامعي ــت األبع ــاث، تناول ــان اإلن ــى ملناهضــة خت ــوم العامل ــبة الي ــاث" مبناس ــان اإلن ــة خت ــوان "جرمي ــدوة بعن ن

ــع.  ــرأة واملجتم ــى امل ــا ع ــاث وتأثره ــان اإلن ــة خت ــة لجرمي ــية والصحي والنفس

ــج  ● ــوان " FEPS BI Demo Day "، لتخري ــة القاهــرة بعن ــوم السياســية بجامع ــة االقتصــاد والعل ــا كلي ــة نظمته احتفالي

مجموعــة مــن الــرشكات الناشــئة ىف مجــال األعــامل.

ــة"، والتــى نظمتهــا تنســيقية شــباب األحــزاب  ● ــدول النامي مائــدة مســتديرة حــول "دور املجتمــع املــدىن ىف النهــوض بال

ــة.  ــة ملفــات التنمي ــة بكاف ــة ىف مســاندة الدول ــات األهلي والسياســين، حــول دور الجمعي

ــرأة  ● ــام، وامل ــه ع ــامل بوج ــاء الع ــع أنح ــرأة ىف جمي ــة امل ــس لتهنئ ــدره املجل ــذى أص ــرأة، وال ــى للم ــس القوم ــان املجل بي

ــادة  ــة تشــهد اآلن أزهــى عصورهــا ىف ظــل إرادة وقي ــرأة املرصي ــه عــى أن امل ــد في ــذى أك ــة بوجــه خــاص، وال املرصي

ــدة. ــة األصع ــى كاف ــا ع ــرة لتمكينه ــة ومؤث ــرارات فاعل ــأنها ق ــذ بش ــا، وتتخ ــا وقدرته ــة مبكانته ــتنرة مؤمن ــية مس سياس

ــات ىف الخــارج بالوطــن واملشــاركة ىف جهــود  ● ــط املرصي ــة بـــ١٠٠ راجــل«، بهــدف رب ــادرة »مرصي ــث ملب ــامع الثال االجت

ــة. ــة املختلف التنمي

ــى  ● ــة الت ــة املرصي ــس والدول ــود املجل ــذي اســتعرض جه ــة"، وال ــد الجائح ــا بع ــامل م ــاء ع ــوق اإلنســان .. بن ــر "حق مؤمت

ــة. ــال الجائح ــرأة خ ــية للم ــات األساس ــة االحتياج ــل تلبي ــن أج ــت م بذل

احتفاليـة تكريـم املـرأة املرصيـة واألم املثاليـة ٢٠٢١، والتـى شـهدت تكريـم فخامـة الرئيـس السـيي لعـدد مـن السـيدات،  ●

وصـدور العديـد مـن القـرارات الرئاسـية، مـن أهمهـا: ) تكليـف مجلـس النـواب برعـة اتخـاذ اإلجـراءات الازمـة إلصـدار 

قانـون منـع زواج األطفـال، وتكليـف وزارة النقـل واملواصـات بتوفـر أكـرب قـدر مـن األمـان للنسـاء والفتيـات ىف وسـائل 

املواصـات العامـة، وتكليـف البنـك املركـزي بدراسـة اإلجـراءات التـى تنـص رصاحـة عـى منـع التمييـز القائم عـى الجنس، 

وتكليـف وزارة التضامـن بتبسـيط اجـراءات دور الحضانـة واعتـامد نظـام لضـامن جودته، وتكليـف جهاز تنميـة املرشوعات 

املتوسـطة والصغـرة ومتناهيـة الصغـر، ووزارة التضامـن االجتامعـى بالتعـاون مـع وزارة الزراعـة واملجلـس القومـى للمـرأة 

لتنفيـذ برامـج ملسـاندة املـرأة الريفيـة، وتكليـف الـوزارات املعنيـة بالقيـام مبـا يلـزم للحـد مـن ظاهـرة الغارمـات، ودراسـة 

اإلجـراءات املطلـوب اتخاذهـا للمسـاهمة ىف الحـد مـن هـذه الظاهـرة، باإلضافـة إىل تسـهيل اإلجـراءات الخاصـة باملبادرات 

بالتنسـيق مـع الجهـات املعنيـة، فضـاً عـن تكليـف وزارة التخطيـط واملجلس القومـى للمـرأة مبتابعة الدفع باملـرأة ىف مراكز 

اتخـاذ وصنـع القـرار سـواء ىف املواقـع القياديـة أو ىف مجالـس إدارات املؤسسـات العامـة والخاصـة.
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نــدوة بعنوان"العنــف ىف املجتمــع" ملناقشــة قضايا العنف ضد املرأة أشــكاله وأنواعــه وأهمية التصدى له. ●

فعاليــات الــدورة الخامســة ملهرجــان أســوان ألفــام املــرأة، والتــى تضمنــت فعالياتهــا تكرميــا لرئيســة املجلــس ومنحهــا  ●

جائــزة "نــوت الكــربي"، كــام أقيــم عــى هامشــها معــرض "الحــرف اليدويــة البيئيــة".

ــه  ● ــذى توجه ــم ال ــد الدع ــك لتأكي ــر، وذل ــة الصغ ــطة ومتناهي ــرة واملتوس ــات الصغ ــى للمرشوع ــوم العامل ــة الي احتفالي

ــل. ــرص عم ــر ف ــتدامة وتوف ــة املس ــة االقتصادي ــق التنمي ــام ىف تحقي ــدوره اله ــاً ب ــاع إميان ــذا القط ــة له الدول

إطــاق تقريــر "التقييــم النوعى القطرى للقطــاع الزراعى والريفي- مرص"  ●

ــد-١٩"،  ● ــة كوفي ــد جائح ــا بع ــى م ــوع االجتامع ــتجيبة للن ــارات املس ــة امله ــم وتنمي ــات التعلي ــة "سياس ــدوة اإلقليمي الن

ــا  ــة املصممــة خصيًص ــادرات التحفيزي ــع املؤســىس عــى الربامــج واملب ــاء الطاب ــة إضف ــد عــى أهمي ــي جــاءت للتأكي والت

ــاالت.  ــات واالتص ــا املعلوم ــاالت تكنولوجي ــول ىف مج ــن بالدخ ــامح له ــاء للس للنس

ــكل  ● ــار بش ــرق االدخ ــض وط ــل املنخف ــذوى الدخ ــة ل ــة املالي ــة الثقاف ــل: أهمي ــة أفض ــاء بيئ ــة "بن ــة االفرتاضي الجلس

أفضــل"، والتــى أكــدت عــيل رضورة محــو األميــة املاليــة الرقميــة للفئــات املهمشــة مــن الســيدات والرجــال وكونــه أمــر 

ــرة واملتوســطة. ــة لأعــامل الصغ ــرص متويلي ــن خــال إتاحــة ف ــة األرسة م ــى لتنمي ــح إلزام أصب

جلسـة بعنـوان "املـرأة ىف مجـال االعـامل- لدعم رائدات االعامل ىف مرص "، والتى جاءت ضمن فعاليات النسـخة األوىل من  ●

منتدى مرص للتعاون الدوىل والتمويل اإلمناىئ Egypt ICF، الذى عقد تحت شـعار “رشاكات لتحقيق التنمية املسـتدامة”.

تقريــر التنميــة البرشيــة ٢٠٢١، بعنوان "التنمية حق للجميع: مرص املســرة واملســار ". ●

جلســة "حقــوق املــرأة الصحيــة "، ضمــن فعاليــات املؤمتــر الــدوىل الســنوى الـــ٢٢، الــذى نظمــه قســم أمــراض النســاء  ●

ــة الطــب جامعــة القاهــرة. ــى كلي ــد بالقــرص العين والتولي

املؤمتــر الختامــى " لربنامــج مناهضة العنف ضد النســاء والفتيات "  ●

احتفاليــة تكريم القاضيــات مبجلس الدولة  ●

نــدوة "جهود الدولة لتمكن املرأة وأهم املكتســبات.  ●

ــة، عــى هامــش مهرجــان  ● ــت املرصي ــة البن ــة، احتفالي ــة واألموم ــس القومــى للطفول ــع املجل ــاون م ــس بالتع ــام املجل أق

الجونــة الســينامىئ تحــت عنــوان "االســتثامر ىف الفتيــات مــن أجــل مســتقبل مــرشق ملــرص"، تــم خالهــا إطــاق مبــادرة 

ــدف إىل االســتثامر ىف  ــي ته ــة ىف مــرص، والت ــات املعني ــم املتحــدة للســكان والجه ــدوق األم ــن صن ــاون ب ــورة« بالتع »ن

ــاهمة  ــى املس ــن ع ــامن قدرته ــة، وض ــة واالقتصادي ــة واالجتامعي ــة الصحي ــن الناحي ــن م ــرات وإعداده ــات الصغ الفتي

ــه  ــذى تعكــس قصت ــة الخيــط وال ــم بداي ــة أيضــا العــرض األول لفيل ــاة؛ ووقتهــا شــهدت االحتفالي ىف كافــة مناحــى الحي

ــاة "دّوي". ــة لتمكــن الفت ــادرة الوطني ــات املشــاركات ىف املب ــن البن ــات اآلالف م مئ

الجلسة االفتتاحية للمؤمتر االقتصادى الخامس عرش الناس والبنوك تحت عنون "دور القطاع املرصىف ىف دعم التنمية املستدامة". ●

ــن  ● ــس وكا م ــن املجل ــرة ب ــة املثم ــاد بالرشاك ــذي أش ــرص"، وال ــى م ــا نبن ــاون .. مع ــة وتع ــة محب ــت العائل ــر "بي مؤمت

ــة". ــرأة املرصي ــام امل ــام ٢٠١7 "ع ــذ ع ــة من ــة املرصي ــف والكنيس ــر الرشي األزه

نــدوة " أكــرى الحاجــز " لاحتفال باملبتكرين واملواهــب املغامرة ىف عامل ريادة األعامل. ●

ــة،  ● ــة االقتصادي ــرشوع الحوكم ــار م ــى"، ىف إط ــاع الحكوم ــائية بالقط ــادات النس ــى للقي ــذاىت واملهن ــر ال ــج "التطوي برنام

ــادى. ــج القي ــات الربنام ــدم إىل خريج ــم املق ــتمرارية الدع ــق اس ــدف تحقي به

فنيـة  ● لوحـات  تضمـن  والـذي  واملنشـأ،  األصـل  العراقيـة  عليبـى  عفيفـة  العامليـة  للفنانـة  الغربـة"  "محطـات  معـرض 

متميـزه تعـرب عـن متكـن املـرأة، وتتنـاول العديـد مـن قضاياهـا املجتمعيـة، باإلضافـة إىل التعبرعـام تواجهـه املـرأة مـن 

والتحديـات. التغـرات 

ــس  ● ــة الرئي ــت رعاي ــا« تح ــل فرحتن ــوا نكم ــعار »س ــل ش ــذي حم ــة وال ــه الخامس ــا« ىف دورت ــة »أوالدن ــى مؤسس ملتق

ــة  ــة والصيني ــة األفريقي ــرق الفني ــاركة الف ــة مبش ــدرات الخاص ــن ذوى الق ــا م ــوم أوالدن ــه يق ــيىس، وفي ــاح الس عبدالفت

ــا.  ــم تقدميه ــى يت ــروض الت ــيا ىف الع ــرشف روس ــة ال ــة دول ــة، وفرق واألوروبي
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●  ،"She Leads-تقــود "هــى  برنامــج  ختــام  حفــل 

بالتعــاون  القــادة  شــباب  نظمتــه مؤسســة  الــذى 

مــع املجلــس وتحــت إرشاف وزارة الرتبيــة والتعليــم، 

وعــى هامــش االحتفاليــة قامــت رئيســة املجلــس 

ىف  واملشــاركة  الفتيــات،  منتجــات  معــرض  بتفقــد 

تكريــم الفــرق الفائــزة ىف الربنامــج، ويســعى الربنامــج 

ــر  ــى مــن خــال تطوي ــم الفن ــات التعلي ــم طالب لتدعي

دخــل  ملصــادر  وتحويلهــا  وأفكارهــن  مهاراتهــن 

ثابتــة، ذلــك عــن طريــق تدريبــات حديثــة مصممــة لتنميــة مهاراتهــن الشــخصية والعمليــة وتكويــن حلقــة وصــل بــن 

الطالبــات والقطاعــن الحكومــى والخــاص واإلعــام، ودعــم وتســليط الضــوء عــى مرشوعاتهــن.

عى املســتوى العريب

وعى املســتوى العريب، شــارك املجلس القومي للمرأة فيام ييل: 

ــر  ● ــة حــول" تطوي ــدول العربي ــرأة ىف ال ــم املتحــدة للم ــة األم ــب هيئ ــه مكت ــذى نظم ــرتاىض ال ــامع التشــاورى االف االجت

ــة. ــدول العربي ــرأة ٢٠٢٢- ٢٠٢5 ىف ال ــدة للم ــم املتح ــة األم ــرتاتيجية لهيئ ــة االس الخط

الجلسـة االفتتاحيـة للـدورة الــ٤٠ للجنـة املـرأة العربية عى املسـتوى الوزارى، والتـي نظمتها جامعة الـدول العربية. ●

االجتامع اإلقليمى العرىب التحضرى للجنة املرأة ىف األمم املتحدة للدورة ٦5، للخروج مبوقف عرىب أمام لجنة وضعية املرأة. ●

اجتـامع تعديـل اتفاقيـة إنشـاء منظمـة املرأة العربية وتقديم مقرتح األنشـطة التى ميكـن تنفيذها خال العام ٢٠٢١.  ●

املؤمتــر الثامــن ملنظمة املرأة العربيــة بعنوان "املرأة العربية والتحديــات الثقافية". ●

حــوار مفتــوح حــول متكــن الطفــل العــرىب ىف عــرص الثــورة الصناعيــة الرابعــة ضمــن احتفاليــة تســليم جوائــز الفائزيــن  ●

بالــدورة الثانيــة لجائــزة امللــك عبــد العزيــز للبحــوث العلميــة.

االجتامع االفرتاىض للشــبكة االقليمية للمســاواة وتكافؤ الفرص بن الجنســن.  ●

املنتدى العرىب للتنمية املستدامة، ملناقشة الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة وتأثر جائحة كوفيد ١٩ عى املرأة. ●

برنامج التبادل الثقاىف بن الشباب العرىب – الياباىن، والذي نظمته منظمة املرأة العربية وجامعة أوساكا جوجاكون اليابانية. ●

ــدة  ● ــم املتح ــة األم ــا لجن ــن، نظمته ــلم واألم ــرأة والس ــارى للم ــؤرش املعي ــول امل ــة ح ــة اإلقليمي ــل االفرتاضي ــة العم ورش

ــكوا(. ــيا )االس ــرب آس ــة لغ ــة واالجتامعي االقتصادي

تنظيم ندوة "بهية أنشــودة الســام" مبعرض اكســبو دىب ٢٠٢٠. ●

ــم سياســات االســتجابة املاكــرو اقتصــادى  ● ــر اإلقليمــى لتقيي ــة األمــم املتحــدة للمــرأة، ملناقشــة التقري اجتــامع مــع هيئ

ــة. ــدول العربي نحــو الكوفيــد ىف ال

ــات  ● ــف وعملي ــا العن ــاء ضحاي ــاج النس ــن إدم ــرار لتمك ــرتح ق ــة مق ــة، ملناقش ــرأة العربي ــة امل ــتثناىئ ملنظم ــامع اس اجت

ــة. ــرأة العربي ــة امل ــذى ملنظم ــس التنفي ــرش للمجل ــع ع ــادى التاس ــامع الع ــلحة / االجت ــات املس ــال املنازع ــاب خ اإلره

نـدوة "التعريـف بالحملـة اإلعامية وأنشـطتها ودور األعضاء: الحشـد واملنارصة" للشـبكة العربيـة للمرأة ىف االنتخابات. ●

الحــوار اإلقليمــى رفيع املســتوى "الرجال والنســاء معا - حان وقت العمل" لجامعــة الدول العربية. ●

ــة  ● ــر منظم ــاة / مؤمت ــرأة والفت ــد امل ــف ض ــة العن ــة ملناهض ــان الجامع ــة إع ــة لصياغ ــدول العربي ــة ال ــامع جامع اجت

ــا". ــامل افريقي ــدول ش ــل ب ــاواة ىف العم ــة "املس ــل الدولي العم

املؤمتــر الــدوىل رفيع املســتوى حول "وضع املرأة الفلســطينية ىف أعقاب مايو ٢٠٢١"، نظمتها االســكوا. ●

اإلنجــازات ىف ملــف إطــالق منظمــة تنمية املرأة للدول االعضاء ىف منظمة التعاون اإلســالمى

توقيــع اتفاقيــة املقر الدائــم للمنظمة وتجهيزه.  ●

ــاء ىف  ● ــدول األعض ــرأة لل ــة امل ــة تنمي ــوزارى ملنظم ــس ال ــتثناىئ األول للمجل ــامع االس ــة لاجت ــة االفتتاحي ــرأس الجلس ت

ــة. ــة للمنظم ــرة التنفيذي ــار املدي ــر اختي ــة ومعاي ــة واإلداري ــح املالي ــامد اللوائ ــامى العت ــاون اإلس ــة التع منظم

ــس  ● ــة االســتثنائية للمجل ــدورة الثاني ــد ال ــذى للمنظمــة ملناقشــة اســتعدادات عق ــب التنفي ــامع األول للمكت ــرأس االجت ت

الــوزارى ملنظمــة التعــاون اإلســامى.

الــدورة الثامنــة للمؤمتــر الــوزارى ملنظمــة التعــاون اإلســامى للمــرأة بعنــوان "الحفــاظ عــى مكتســبات املســاواة بــن  ●

الجنســن ومتكــن املــرأة ىف ظــل جائحــة كوفيــد ١٩ ومــا بعدهــا، وتســلم مــرص رئاســة املؤمتــر الــوزارى الثامــن. 

الحـوار التفاعـى حـول "إنشـاء الصنـدوق االئتامىن املتعـدد الرشكاء ملنظمـة تنمية املـرأة التابعة ملنظمة التعاون اإلسـامى. ●

االجتــامع االســتثناىئ األول للمكتب التنفيذى ملنظمــة تنمية املرأة. ●
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اإلفريقى  املستوى 

وعى املســتوى اإلفريقي، شــارك املجلس القومــي للمرأة فيام ييل: 

ــان  ● اجتامعــات افرتاضيــة ضمــت ممثــى وزارة الخارجيــة وممثــى وزارات املــرأة بــدول االتحــاد األفريقــى ملناقشــة البي

التحضــرى لأمــم األفريقيــة والــذى طــرح أمــام الــدورة ٦5 للجنــة وضعيــة املــرأة. 

فعاليــات إطــاق "اســرتاتيجية مكتب األمــم املتحدة املعنى باملخدرات والجرميــة: رؤية أفريقيا ٢٠٣٠.  ●

ــة الثقافــة  ● ــاء بيئــة أفضــل: أهمي ــة التــى نظمتهــا مؤسســة إنجــاز العــرب وبنــك HSBC، بعنــوان "بن الجلســة االفرتاضي

املاليــة لــذوى الدخــل املنخفــض وطــرق االدخــار بشــكل أفضــل.

ــة،  ● ــة األفريقي ــة ىف املنطق ــة والنظامي ــة واملنظم ــرة اآلمن ــأن الهج ــى بش ــاق العامل ــذ االتف ــى األول لتنفي ــر اإلقليم املؤمت

ــرب )٢٠٢١(. ــة املغ ــتضافته دول ــا، واس ــة ألفريقي ــدة االقتصادي ــم املتح ــة األم ــا لجن ــه افرتاضي ونظمت

ــد-١٩"  ● ــة كوفي ــد جائح ــا بع ــى م ــوع االجتامع ــتجيبة للن ــارات املس ــة امله ــم وتنمي ــات التعلي ــة "سياس ــدوة اإلقليمي الن

ــا )٢٠٢١(. ــامل أفريقي ــط وش ــرشق األوس ــة ال ــرأة ىف منطق ــادى للم ــن االقتص ــدى التمك ــا منت ــى نظمه والت

ــة  ● ــام لجن ــد أم ــى موح ــف أفريق ــروج مبوق ــى للخ ــاد األفريق ــدول االتح ــرأة ب ــى وزارات امل ــرتاىض ملمث ــامع االف االجت

ــا ٦5. ــرأة ىف دورته ــة امل وضعي

املؤمتــر رفيــع املســتوى حول " القضاء عى العنف ضــد املرأة والفتيات ىف افريقيا" بكينشاســا. ●

نــدوة "التصــدى للعنــف ضد املرأة ىف منطقة الرشق األوســط وشــامل أفريقيا" نظمتهــا مجموعة البنك الدوىل. ●

إقامــة دورة تدريبيــة لعــدد ٢5 إمــرأة ريفيــة أفريقيــة لتمكينهــن اقتصاديــا ورفــع املهــارات حــول كيفيــة إقامــة وإدارة  ●

املرشوعــات الصغــرة.

املســتوى الدوىل / اإلقليمي

وعــى املســتوى الدوىل واإلقليمي، شــارك املجلس القومــي للمرأة فيام ييل: 

الـدورة االفرتاضيـة الــ ٦5 للجنـة وضع املرأة بنيويورك بالواليـات املتحدة األمريكية CSW٦5 واألحـداث الجانبية لها. ●

منتــدى أســوان للتنميــة والســام املســتدامن بعنــوان "مــن التهميــش إىل صــدارة املشــهد: تعزيــز تنفيــذ أجنــدة املــرأة  ●

والســلم واألمــن خــال الوبــاء ومــا بعــده )٢٠٢١(.

 االجتــامع االفــرتاىض للمكتــب اإلقليمــى لربنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــاىئ حــول جائحــة كوفيــد ١٩ وتأثرهــا عــى  ●

.)٢٠٢١( والعربيــة  العامليــة  املجتمعــات 

ــا  ● ــى نظمته ــيوخ، والت ــواب والش ــىس الن ــرس مبجل ــاء الكونج ــاعدى أعض ــة ملس ــة االفرتاضي ــات الجلس ــاركة ىف فعالي املش

ــنطن )٢٠٢١(. ــة ىف واش ــفارة املرصي الس

التعــاون مــع بعثــة مــرص لــدى األمــم املتحــدة ىف جنيــف ىف عقــد نــدوة افرتاضيــة حــول "جهــود مــرص ملناهضــة العنــف  ●

ضــد املــرأة: اإلنجــازات والتحديــات"، والتــى نظمتهــا بالتعــاون مــع املجلــس القومــى للمــرأة )٢٠٢١(.

ــا مجلــس حقــوق اإلنســان باألمــم  ● ــى نظمه ــة، والت ــات الحلقــة النقاشــية رفيعــة املســتوى واالفرتاضي املشــاركة ىف فعالي

املتحــدة حــول الجهــود الحكوميــة ىف مجــال القضــاء عــى ختــان اإلنــاث )٢٠٢١(.

الدورة ٤7 ملجلس حقوق اإلنســان. ●

جلســة "املــرأة ىف مجــال األعــامل لدعــم رائــدات األعــامل"، وذلــك ضمــن فعاليــات النســخة األوىل مــن منتــدى مــرص  ●

ــل اإلمنــاىئ )٢٠٢١(. ــدوىل والتموي للتعــاون ال

املؤمتــر الختامــى لربنامــج مناهضة العنف ضد النســاء والفتيات )٢٠٢١(. ●

تــرأس الوفــد املــرصى املشــارك ىف اجتامعــات اللجنــة املعنيــة باتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة  ●

بجينيــف، ملناقشــة واســتعراض التقريــر الوطنــى ملنــع جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة.

مؤمتــر افــرتاىض بعنــوان "متكــن املــرأة ىف املنطقــة العربيــة: أحــدث املســتجدات والطريــق إىل األمــام"، والــذي  ●

ــاد  ــع االتح ــاون م ــف بالتع ــرى ىف جني ــة األخ ــامت الدولي ــدة واملنظ ــم املتح ــدى األم ــة ل ــرص الدامئ ــة م ــه بعث نظمت

ــار  ــك ىف إط ــن، وذل ــن الجنس ــاواة ب ــرات املس ــار ونص ــة ألنص ــبكة الدولي ــرىب والش ــان الع ــدوىل والربمل ــاىن ال الربمل

اجتامعــات لجنــة الســيداو.

ــرص  ● ــة بالف ــراف املعني ــدد لأط ــدوىل املتع ــوار ال ــية "الح ــة النقاش ــع ىف الحلق ــيوى الراب ــدى األورو أس ــة مبنت ــاء كلم إلق

ــي. ــرص الرقم ــرأة ىف الع ــة للم املتنامي

األســبانية  ● الوكالــة  نظمتــه  الــذى  "رايســا"  الزائريــن  برنامــج 

اإلمنــاىئ. الــدوىل  للتعــاون 

الدورة العارشة للجنة املرأة باالســكوا. ●

ــوب،  ● ــدان الجنـ ــن بلـ ــى بـ ــوار التفاعـ ــاركة ىف الحـ ــدوة "املشـ نـ

نظمتهـــا االســـكوا.

املهـــارات  ● وتنميـــة  التعليـــم  "سياســـات  اإلقليميـــة  النـــدوة 

ــد-١٩"،  ــة كوفيـ ــد جائحـ ــا بعـ ــى مـ ــوع االجتامعـ ــتجيبة للنـ املسـ

والتـــى نظمهـــا منتـــدى التمكـــن االقتصـــادى للمـــرأة ىف منطقـــة 

الـــرشق األوســـط وشـــامل أفريقيـــا التابـــع ملنظمـــة التعـــاون 

والتنميـــة. االقتصـــادى 

)٤٨( محفل عريب وأفريقي ودويل وفعاليات منظمة 
تنمية املرأة شارك فيها املجلس خالل العام ٢٠٢١

١9
عريب

٨
أفريقي

١5
دويل/إقليمي

6
منظمة تنمية 

املرأة
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استكمال ودعم ااإلطار المؤسسى لتمكين وحماية المرأة

]وحدات تكافؤ الفرص / وحدات مناهضة العنف بالجامعات[ 

القطاع الحكومــى والقطاع العام
دعــم وتعزيــز عمــل وحــدات تكافــؤ الفــرص بالــوزارات مــن خــال إقامــة اجتامعــات دوريــة لرؤســاء الوحــدات ملتابعــة  ●

جهــود الــوزارات ىف تنفيــذ محــاور االســرتاتيجية الوطنيــة لتمكــن املــرأة املرصيــة ٢٠٣٠، وإعــداد التقاريــر ذات الصلــة، 

ــرص  ــؤ الف ــدات تكاف ــى وح ــن ممث ــتهدفت 8٠ م ــات اس ــذ )٤( تدريب ــة ىف تنفي ــع وزارة املالي ــة م ــت الرشاك ــام مت ك

ــب  ــدف التدري ــة به ــة املحلي ــكان، والتنمي ــة والس ــى، والصح ــن االجتامع ــم، والتضام ــة والتعلي ــوزارات الرتبي ــة ل الفرعي

ــرأة.  ــات املســتجيبة الحتياجــات امل ــق املوازن ــات تطبي عــى آلي

وخــال فعاليــات حملــة الـــ١٦ يــوم، تــم توعيــة ممثــى الوحــدات بــدور املــرأة املرصيــة ىف مكافحــة الفســاد، وكيفيــة 

إدارتهــا لأزمــات، كــام تــم عقــد )٤( ورش عمــل بــوزارات اإلنتــاج الحــرىب، التجــارة والصناعــة، النقــل، الشــباب 

ــات. ــة للعام ــل أمن ــة عم ــر بيئ ــم توف ــة دع ــول كيفي ــة ح والرياض

صــدور املدونــة القوميــة لقواعــد الســلوك للمســتخدمن واملشــتغلن والعاملــن ىف مرافــق ووســائل النقــل وفقــا لقــرار  ●

ــا  ــا م ــة ومنه ــات ىف وســائل املواصــات العام ــن واملواطن ــن املواطن ــم ٢٠٢١/٢٣7، إلحــكام ســامة وأم ــل رق ــر النق وزي

ــف واملضايقــات ىف مرافــق ووســائل النقــل. ــة أشــكال التحــرش والعن ــق مبناهضــة كاف يتعل

الخاص القطاع 
ــم  ● ــدف دع ــة، به ــفارة الربيطاني ــدوىل والس ــك ال ــع البن ــاون م ــن بالتع ــن الجنس ــاواة ب ــرصى للمس ــم امل ــاق الخت إط

ــف  ــاالت التوظي ــات ىف مج ــن املامرس ــلة م ــاء سلس ــال بن ــن خ ــرأة، م ــن امل ــاص ىف متك ــاع الخ ــود القط ــجع جه وتش

ــك التجــارى  ــث أن البن ــىس، وحي ــن األرسة والعمــل، وسياســات التحــرش الجن ــوازن ب ــر الوظيفــى، والت األربعــة، التطوي

ــم، فأقيمــت عــدة اجتامعــات تنســيقية  ــة عــى الخت ــدوىل CIB، ورشكــة فودافــون مــرص هــم أوىل الــرشكات الحاصل ال

معهــم للخــروج بدراســة حالــة لتوثيــق رحلــة كل منهــام ىف الحصــول عــى الختــم ليكونــا مثــا يحتــذى بــه مــن 

ــراءات  ــول رشوط وإج ــة ح ــداد مطوي ــس بإع ــام املجل ــام ق ــادرة، ك ــذه املب ــل ه ــامم إىل مث ــرى لانض ــرشكات األخ ال

ــم.  ــى الخت ــول ع الحص

ويعمــل حاليــا كل مــن بنــك اإلســكندرية ورشكــة جهينــة ىف إجــراءات التدقيــق واملراجعــة لسياســاتهم الداخليــة لضــامن  ●

تطبيــق املســاواة الكاملــة للمــرأة بهــدف الحصــول عــى الختــم.

هنــاك رشاكــة مــع وزارة التعــاون الــدوىل واملنتــدى االقتصــادى العاملــى والقطــاع الخــاص، ىف إطــاق الخطــة التنفيذيــة  ●

ــد الفجــوة  ــرأة وس ــن امل ــم متك ــن الجنســن" لدع ــد الفجــوة ب ــز س ــن خــال "محف ــا م ــراءات املســتهدف تطبيقه لإلج

ــة بــن الجنســن، مــن خــال إجــراءات تنفيذيــة محــددة عــى مــدار ٣ ســنوات. االقتصادي

إطـاق "امليثـاق األخاقـي" وفقـا للكتـاب الـدورى رقـم 7 لسـنة ٢٠٢١ لهيئة الرقابـة املالية ملنـع التحرش الجنـىس والعنف  ●

واملضايقـات داخـل بيئـة عمـل للـرشكات املقيـدة بالبورصة املرصيـة والعاملة ىف األنشـطة املالية غـر املرصفية. 

ــا  ● ــرأة اقتصادي ــن امل ــدوىل لتمك ــك ال ــة البن ــة ملجموع ــة التابع ــل الدولي ــة التموي ــع مؤسس ــاون م ــة تع ــع اتفاقي توقي

ــة. ــواق املالي ــا لأس ــادة وصوله وزي

اإلطار املؤســى للقضاء عــى العنف ضد املرأة
]الجامعــات املرصية / مستشــفيات الجامعــات الحكومية والخاصة[

ــدات  ● ــدد الوح ــامىل ع ــل إج ــر ليص ــورس واألزه ــة وح ــات الجال ــرأة بجامع ــد امل ــف ض ــة العن ــدة ملناهض ــاء وح إنش

املنشــئة ٢٦ وحــدة عــى مســتوى الجامعــات املرصيــة.

ــات،  ● ــى املعوق ــوف ع ــود والوق ــة الجه ــدات ملتابع ــاء الوح ــى ورؤس ــة ملمث ــيقية دوري ــات تنس ــس اجتامع ــد املجل يعق

ــر  ــيق وتضاف ــربات وتنس ــادل الخ ــتمرة لتب ــة مس ــات كآلي ــدات الجامع ــى األول لوح ــاق امللتق ــاىل إط ــام الح ــهد الع وش

ــس. ــة التدري ــاء هيئ ــات وأعض ــات واملوظف ــة للطالب ــة آمن ــر بيئ ــل توف ــن أج ــود م الجه

تجهيــز عــدد )٣( وحــدات اســتجابة طبيــة "عيــادات املــرأة األمنــة" ىف مستشــفيات الجامعــات الحكوميــة ]املنيــا، بنــى  ●

ســويف، بنهــا[، والعمــل عــى افتتاحهــم رســميا خــال عــام ٢٠٢٢

مـن الجامعـات الخاصـة تـم تدريـب الطاقـم الطبـى لجامعـة ٦ أكتوبـر إلنشـاء وحـدة مبستشـفى الجامعـة، ليصـل بذلـك  ●

إجـامىل الوحـدات اآلمنـه إىل )8( وحـدات تـم تدريـب جميـع طواقمهـم الطبيـة عـى التعامـل مـع حـاالت العنـف.

املشــاركة ىف إصــدار قــرار بإنشــاء "الوحــدة املجمعــة لحاميــة املــرأة مــن العنــف" تضــم القطاعــات والجهــات املعنيــة،  ●

مبوجــب قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 8٢7/٢٠٢١.

تعزيـــز نظـــام ومســـار اإلحالـــة الوطنـــى لحاميـــة املـــرأة مـــن كافـــة أشـــكال العنـــف تـــم تنســـيق لقـــاءات للقامئـــن  ●

ـــك  ـــة، ذل ـــات املعني ـــة والقطاع ـــات األهلي ـــى الجمعي ـــة وممث ـــفيات الجامعي ـــة باملستش ـــرأة اآلمن ـــادات امل ـــى إدارة عي ع

ــيق )٣(  ــم تنسـ ــل تـ ــة؛ وباملثـ ــة اإلحالـ ــة وكيفيـ ــات املختلفـ ــن القطاعـ ــة مـ ــات املقدمـ ــة الخدمـ ــتعراض ومناقشـ السـ

لقـــاءات مـــع رؤســـاء وحـــدات تكافـــؤ الفـــرص بدواويـــن عمـــوم محافظـــات الجيـــزة واإلســـامعيلية وأســـوان ومثـــى 

املديريـــات والقطاعـــات املعنيـــة.
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جهود المجلس بالتعاون مع مرصد المرأة المصرية

www.enow.gov.eg
وهنــا نســتعرض الجهــود التــى بذلها املجلس بالتعاون مــع مرصد املرأة املرصية وهي:

إعــداد أوراق سياســات تشــمل أعــامل الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر وأثرهــا عــى املشــاركة االقتصاديــة للمــرأة يف مجــال  ●

ــورة  ــات والث ــا املعلوم ــاع تكنولوجي ــرأة يف قط ــة، وامل ــخاص ذوي اإلعاق ــة األش ــال ورعاي ــة األطف ــنن ورعاي ــة املس رعاي

ــة. ــة الرابع الصناعي

نــرش ورقــة سياســات حول متكن املرأة املرصية ما بعــد جائحة كوفيد ١٩. ●

إعــداد مجموعــة من اإلنفوجراف عى املرصــد تتناول موضوعات:  ●

التمكــن االقتصــادي للمــرأة / التمكــن االجتامعــي للمــرأة / التمكــن الســيايس للمــرأة / مشــاركة املــرأة يف قــوة 

العمــل/ الصــورة الذهنيــة للمــرأة يف املجتمــع املــرصي / العنــف ضــد املــرأة / متكــن املــرأة / مــدركات املرصيــن حــول 

ــوق  ــرأة / حق ــم امل ــاع الخــاص / تعلي ــرأة يف القط ــرأة / امل ــة للم ــل / املشــاركة االقتصادي ــوة العم ــرأة يف ق مشــاركة امل

املــرأة / صحــة املــرأة / تــويل املــرأة املناصــب القياديــة / الظــروف املعيشــية والفــرص / الصحــة اإلنجابيــة / اقتصاديــات 

ــد ١٩. ــرأة وجائحــة كوفي ــار الســن / امل ــة كب ــات رعاي ــة / اقتصادي ــة ذوي اإلعاق ــات رعاي ــة الطفــل / اقتصادي رعاي

ــاص  ● ــنوي الخ ــر الس ــاق التقري ــرة يف إط ــة يف القاه ــة األمريكي ــة والجامع ــة املالي ــة للرقاب ــة العام ــع الهيئ ــاون م التع

ــام ٢٠٢٠. ــس اإلدارات لع ــة يف مجال ــرأة املرصي ــد امل مبرص

املجلــس وتغيــر الصورة النمطية للمرأة ىف وســائل اإلعالم 

ــة للمــرأة ىف وســائل اإلعــام،  ــر الصــورة النمطي ــذل املجلــس مجهــود ضخــم ىف ســبيل العمــل عــى تغي وىف هــذا االطــار ب

حيــث قــام املجلــس مبــا يــيل :

لجنــة رصــد األعــامل املقدمــة يف رمضــان، وهــي لجنــة مصغــرة منبثقــة مــن اللجنــة الدامئــة لإلعــام باملجلــس، ودورهــا  ●

ــس  ــع للمجل ــات تُرف ــم، للخــروج مبــؤرشات وتوصي ــاج اإلعامــي خــال شــهر رمضــان الكري ــرأة يف اإلنت رصــد صــورة امل

األعــى لإلعــام وتشــيد مبــا هــو إيجــايب منهــا، وللعــام التــايل عــى التــوايل تــم التعــاون مــع لجنــة املــرأة ذات اإلعاقــة 

لرصــد كيفيــة تنــاول قضايــا املــرأة ذات اإلعاقــة باألعــامل التلفزيونيــة، كــام شــهد هــذا العــام أيضــاً التنســيق والتعــاون 

ــل  ــة التدخ ــات ورسع ــص اإلعان ــام يخ ــاوزات في ــى أي تج ــوف ع ــد للوق ــة الرص ــتهلك يف عملي ــة املس ــاز حامي ــع جه م

ــات املختصــة.  ــم رفعــه للجه ــايئ وت ــة تقريرهــا النه ــة أعــدت اللجن ــا، وىف النهاي ملنعه

ــم  ● ــدي الســيدات، كــام ت ــة نــرش ثقافــة اســتخدام وســائل التواصــل االجتامعــي ل إعــداد كــود أخاقــي يهــدف إىل كيفي

ــة". ــرأة – مســئولية مجتمعي ــن ملنصــات التواصــل االجتامعــي للم ــل اآلم ــل "االســتخدام األمث ــداد دلي إع

تفعيـل مبـادرة شـباب مـرص بيغـر الصـورة التي قـد أطلقها املجلـس بنهايـة العـام ٢٠٢٠، لتعزيز دور الشـباب يف التصدي  ●

لكافـة أشـكال العنـف ضـد املـرأة، وذلـك من خـال إقامة نـدوة افرتاضية تـم فيها عـرض نتائج املسـابقة التي قـد أطلقتها 

لجنـة االعـام باملجلـس حـول أبحـاث علميـة ومشـاريع ومرشوعـات تخـرج تتنـاول قضايـا العنـف ضـد املـرأة، اسـتهدفت 

طـاب كليـات اإلعـام وأقسـامه يف الجامعـات الحكوميـة والخاصـة. ]تـم اإلعان عن فـوز التايل بجائـزة البحـوث العلمية: 

ــات التليفزيــون  ــوان "أدوار املــرأة يف إعان ــة بعن ــة مــن معهــد البحــوث والدراســات العربي )١( رســالة ماجســتر لطالب

العربيــة وانعكاســها عــى صــورة الــذات لديهــا".

)٢( رســالة ماجســتر "الخطــاب النســوي املهمش يف املواقــع اإللكرتونية " مقدم من الجامعــة املرصية الحديثة.

ــوم اإلعــام مــن خــال  ــة للهندســة وعل ــة الدولي ــاج اإلعامــي لخمــس أعــامل مقدمــن مــن: األكادميي ــزة اإلنت )٣( جائ

فيلمــي )ســوار – إنعكاســك(، والجامعــة األمريكيــة مــن خــال فيلمــي ) بائعــة الســمك – مخبــز الســت(، وجامعــة 

القاهــرة مــن خــال فيلــم )درع حــواء( .

إقامـة مسـابقة فنيـة تحـت شـعار "كـوين ٢٠٢١"، بهـدف تشـجيع طلبـة الجامعـات عـى تقديـم أعـامل فنيـة مـن خـال  ●

وحـدات مناهضـة العنـف بالجامعـات املرصيـة، تعرب عن مبادئ الحرية واالحرتام واملسـاواة ومناهضة كافة أشـكال العنف 

والتمييـز ضـد املـرأة؛ حيـث شـملت املسـابقة مجـاالت الفـن التشـكييل، وكتابـة شـعر، وأفام قصـرة، وقصة قصـرة، غناء. 

ــن  ● ــة اســتهدفت عــدد ) ١5( مــن اإلعاميــن والصحفي ــدوة افرتاضي ــار يف إقامــة ن تعــاون مــع مؤسســة النســاء يف األخب

ــا. ــة تناوله ــا املــرأة وكيفي ــز قضاي ــح دورهــم يف تعزي لتوضي
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ــول  ــس بروتوك ــع املجل ــام الســابق وق ــة املســتدامة، وخــال الع ــف التنمي ــغ مبل ــامم بال ــرأة اهت ــى للم ــس القوم أوىل املجل

تعــاون مــع بنــك بلــوم مــرص إلقامــة مرشوعــات بصعيــد مــرص تخــدم البيئــة وتســاعد عــى التنميــة املســتدامة، ويف هــذا 

ــاج  ــا إلنت ــادة تدويره ــة وإع ــات الزراعي ــن املخلف ــص م ــا للتخل ــة املني ــرويب مبحافظ ــة ال ــرشوع بقري ــذ م ــم تنفي ــدد ت الص

ســامد عضــوي وزيــوت عطريــة، مــام يســاهم يف تخفيــض معــدالت التلــوث البيئــي الناشــئ عــن حــرق املتبقيــات الزراعيــة، 

وبالتــايل التقليــل مــن الســحابة الســوداء واالحتبــاس الحــراري، كــام أن التقليــل مــن اســتخدام األســمدة الكيامويــة واالتجــاه 

ــادة خصوبــة األرض وتحســن صحــة الفــرد. إىل الزراعــات العضويــة يســاهم يف زي

ويف إطــار ذلــك نفــذ املجلــس ورشــة عمــل بقريــة الــرويب 

لـــ١٠٠ ســيدة، للتعريــف باملــرشوع وتوضيــح دور املــرأة 

يف الحفــاظ عــى البيئــة والعائــد االقتصــادي واالجتامعــي 

ــر  ــى معاي ــاًءا ع ــتدامة، وبن ــة املس ــق التنمي ــن تحقي م

تــم  باملنيــا  املجلــس  املــرشوع وبالتنســيق مــع فــرع 

العمــل عــى مــا يــيل:

ــيدات  ● ــن الس ــل م ــات العم ــار مجموع ــد واختي تحدي

ــوي  ــامد العض ــاج الس ــرشوع إنت ــتعمل يف م ــايت س ال

ــات(. ــى 7 مجموع ــمن ع ــيدة مقس )٢5 س

ــة،  ● ــات الزراعي ــرم املخلف ــات ف ــيدات ماكين ــح )7( س ــا من ــم فيه ــي ت ــاج األوىل للســامد العضــوي والت ــاء دورة اإلنت انته

ــة  ــاج الثاني ــدء يف دورة اإلنت ــى الب ــل ع ــري العم ــه، ويج ــف جني ــات ١7 أل ــاميل مبيع ــن بإج ــاج ٤5 ط ــم إنت ــث ت حي

وتصميــم أكيــاس للتعبئــة والتغليــف بإســم "ســامد الــرويب"، وخــال دورة اإلنتــاج أوىل املجلــس اهتاممــا مبتابعــة 

ــت  ــاة، وتضمن ــة حي ــرويب ورؤي ــباب ال ــة ش ــع جمعي ــاون م ــاج بالتع ــة اإلنت ــى مرحل ــتمر ع ــب املس ــيدات والتدري الس

ــرأة.  ــا امل ــف قضاي ــة مبختل ــات توعوي ــا موضوع ــات أيض التدريب

ــا ملجموعــات  ● ــة ملنحه ــوت العطري ــة اســتخاص الزي ــد ماكين ــاج الحــريب لتوري ــول تعــاون مــع وزارة اإلنت ــع بروتوك توقي

ــاج. ــة اإلنت ــة وتدريــب الســيدات عــى عملي ــدء يف مــرشوع اســتخراج الزيــوت العطري ــة للب أخــرى مــن القري

ــع  ــام يف رف ــدار الع ــى م ــذة ع ــة املنف ــة املختلف ــطة التوعي ــال األنش ــن خ ــات م ــس باملحافظ ــروع املجل ــا ف ــاهم أيض تس

ــر  ــتهاك وتدوي ــيد اإلس ــن ترش ــات ع ــائل وموضوع ــن رس ــك بتضم ــتدامة، وذل ــة املس ــة البيئ ــرأة التنمي ــدور امل ــي ب الوع

ــة. ــة االقتصادي ــة والتنمي ــى الصح ــك ع ــر ذل ــة وأث ــة والزراعي ــات الصلب املخلف

المشاركة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة

والمشروع القومي لتنمية األسرة المصرية بقرى حياة كريمة

ــالها  ــرشوع وإرس ــة امل ــار موازن ــة يف إط ــه املقرتح ــس خطت ــد املجل ــة، أع ــة األرسة املرصي ــي لتنمي ــرشوع القوم ــار امل يف إط

ــن  ــة الســكانية، والتمك ــف بالقضي ــة والتثقي ــال التوعي ــة يف مج ــن األنشــطة التنموي ــة م ــذ مجموع ــط لتنفي ــوزارة التخطي ل

ــة يف ٢٠ محافظــة". ــاة كرمي ــرى حي ــن ق ــة م ــك يف ١5١8 قري ــرأة، وذل االقتصــادي للم

ــن  ــادي"، م ــن االقتص ــكانية، والتمك ــة الس ــف بالقضي ــة التثقي ــام "التوعي ــين وه ــن أساس ــس محوري ــة املجل ــمل خط وتش

ــرشوع . ــام األول للم ــذ الع ــاق تنفي ــات نط ــرى باملحافظ ــز والق ــتوى املراك ــى مس ــات ع ــدة تدخ ــال ع خ

ــل اســتخراج  ــذ املــرشوع، مث ــا بنفــس نطــاق تنفي ــم تنفيذه ــج وأنشــطة أخــرى يت ــه بربام ــن موازنت ــس م ــزز املجل ــام يع ك

ــرأة  ــواب" امل ــرق أب ــات ط ــة، و حم ــة اإليجابي ــة بالرتبي ــادرة التوعي ــة، ومب ــكرات العائلي ــي، واملعس ــم القوم ــات الرق بطاق

ــة "دوّي". ــاة املرصي ــن الفت ــان، ومتك ــن الخت ــا م ــام"، واحميه ــة الس صانع

ويف جميــع الفعاليــات يقــوم املجلــس بــرشح تأثــر املــردود املنتظــر للمبــادرة الرئاســية حيــاة كرميــة عــى املــرأة املرصيــة 

ــادرة.  ــذ املب ــة وحمــات الطــرق يف القــرى نطــاق تنفي ــد مــن األنشــطة التوعوي ــذ العدي واألرسة، مــن خــال تنفي

ونوضـح فيـام يـيل األعـامل التحرية التي اتخذها املجلس يف قـرى حياة كرمية، ضمن املرشوع القومـي لتنمية األرسة:

أجتامعات تنســيقية:
املشــاركة يف االجتامعــات الوزاريــة التنســيقية لرشكاء املرشوع من الجهــات الحكومية املنوطة. ●

ــن  ● ــة م ــدرب ومدرب ــايل )٢١١ م ــف امل ــامل والتثقي ــادة األع ــال ري ــن يف مج ــة املدرب ــع مجموع ــيقية م ــات تنس اجتامع

ــة. ــة التدريبي ــة الحقيب ــذ ومناقش ــات التنفي ــرشوع وآلي ــرة امل ــرشح فك ــة(، ل ــات املختلف املحافظ

حـرص وتحديـد األماكن التي سـتنعقد بهـا التدريبات داخل القرى املسـتهدفة، والبدء يف تجهيز لوجسـتيات التدريب. ●

أوالً: التدخــالت يف مجال التمكــني االقتصادى للمرأة:

σ :برنامج الشــمول املايل وتكويــن مجموعات إدخارية

ــك  ــع البن ــة م ــس بالرشاك ــه املجل ــذى أطلق ــاىل، ال ــمول امل ــي والش ــراض الرقم ــار واإلق ــات اإلدخ ــرشوع مجموع ــار م يف إط

املركــزي وهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف مــرص، تــم إطــاق مــرشوع “متكــن املــرأة وتعزيــز الشــمول املــايل واالقتصــادي 

ــه:- ــم في ــة(، ت ــة األرسة املرصي ــي لتنمي ــذ يف ١٣محافظــة نطــاق املــرشوع القوم ــف مرص")ينف بري



ة
مرأ

 لل
ي

م
و

ق
 ال

س
جل

م
ال

٧٢٧٣

●  ٩ تكويـــن فريـــق عمـــل مـــن ٣٩7 فـــرد يف 

محافظـــات )مـــرشف لـــكل محافظـــة و٣88 

وتأهيلهـــم  ميدانيـــة(،  ومرشفـــة  ميـــرة 

عـــى منهجيـــة اإلدخـــار واإلقـــراض الرقمـــي 

يف  للســـيدات  للنـــزول  املـــايل  والتثقيـــف 

املجموعـــات  تكويـــن  يف  والبـــدء  القـــرى 

يصـــل  أن  املخطـــط  ومـــن  اإلدخاريـــة؛ 

ــع  ــمل جميـ ــل إىل ١,5٢٦ ليشـ ــق العمـ فريـ

املحافظـــات.

ــا –  ● ــات ]املني ــرق يف ٩ محافظ ــات ط ــة وحم ــاءات جامهري ــة ولق ــادات الطبيعي ــاءات للقي ــن اللق ــة م ــذ مجموع تنفي

ــا – البحــرة – الرشقيــة – القليوبيــة[، اســتفاد منهــا مــا يقــرب مــن 7٩٣,١١٣  أســيوط – ســوهاج – بنــى ســويف – قن

فــرد للتعــرف عــى فكــرة املــرشوع ودعمــه، اســتعداداً للبــدء يف تكوبــن املجموعــات اإلدخاريــة، ولــن يقتــرص املــرشوع 

عــى تكويــن مجموعــات فقــط، بــل ســيتم تدريــب ودعــم الســيدات إلقامــة مرشوعــات صغــرة وتحويــل املجموعــات 

ــة. ــات إنتاجي ــة إىل مجموع الراغب

تكويــن عــدد ٢,١٩٦ مجموعة إدخارية من إجاميل ٤7,٤7٣ ســيدة من التســع محافظات. ●

إعــداد دراســة ميدانيــة ببعــض القــري وكفــور ونجــوع املحافظــات املعنيــة للتعــرف عــى أولويــات واحتياجــات املــرأة  ●

الريفيــة، ومــدي إملامهــا باألمــور املاليــة، وتــم االنتهــاء مــن إعــداد اســتامرة االســتبيان وجــارى التجهيــز للنــزول امليــداين 

واختبــار االســتامرة لتحويلهــا الحقــاً الســتامرة إلكرتونيــة.

إطــاق مبــديئ لتطبيق الكرتوين خــاص بامليرات، يتم اختباره قبــل اإلطاق الفعيل له. ●

ــم  ● ــام ت ــات، ك ــن املحافظ ــيدة م ــتهدفت ٣٦١٠ س ــدوة، اس ــد )٣٢( ن ــاب رزق"، يف عق ــى "ب ــك الزراع ــع البن ــاون م التع

ــيدة.  ــدد )٩٤5( س ــزة لع ــتخراج كارت مي اس

σ :برنامــج التثقيف املايل
إقامــة عــدد )٤٠( دورة تدريبيــة لعــدد )7٦7( متدربــة مــن أســوان والبحــر األحمــر وســوهاج، بالتعــاون مــع منظمــة  ●

ــة. العمــل الدولي

ــة –  ● ــوان – الدقهليـ ــرص – أسـ ــزة – االقـ ــات )الجيـ ٩ محافظـ ــتوى  ــى مسـ ــايل عـ ــف املـ ــج التثقيـ ــذ برامـ تنفيـ

٣٠ دورة بإجـــاميل مســـتهدف  الرشقيـــة – اســـيوط – ســـوهاج – قنـــا( وبلغـــت عـــدد التدريبـــات املنفـــذه 

١5٠٠ ســـيدة.

σ :برنامج ريادة األعامل
االنتهــاء مــن إعــداد الدليل التدريبي لريادة األعــامل وتدريب ١5٠ مدرب عليه. ●

التعـاون مـع بنـك مـرص يف تقديـم خدمـات مجانيـة للسـيدات امللتحقـات بتدريبـات ريادة األعـامل، مع وجـود مندوب عن  ●

البنـك يقـوم بـرشح الخدمـات البنكيـة التـى يتم تقدميهـا، باإلضافـة إىل إعطائهـم خدمات مجانيـة كاميى: 

θ  .إصـــدار البطاقات املدفوعه "ميـــزة" بصورة مجانية

θ .فتـــح حســـابات )الجاري / توفر( بدون مرصوفات وبـــدون حد أدىن للرصيد

θ .ًإصـــدار محفظـــة بنك مـــرص اإللكرتونية مجانا وبرصيـــد افتتاحي ١5 جنيها

نظـم املجلـس عـدد مـن الـدورات التدريبيـة لسـيدات األعامل عـى مسـتوى ١٢ محافظة ) الجيـزة – االقرص – أسـيوط – قنا –  ●

الغربيـة – البحـرة – الدقهليـة – الرشقيـة – املنوفيـة – املنيا – سـوهاج – القليوبيـة (، لتدربيهن عى اكتشـاف ذاتهن كرائدات 

أعـامل، وكيفيـة اسـتغال املـوارد املتاحة لديهـن لبدء مرشوعات صغـرة، و كيفية ادارتهـن أوقاتهن، وعنارص املـرشوع، وعنارص 

التسـويق وعـرض لبعـض الخدمـات التـى تقدمهـا بعض املؤسسـات التى تعمل يف مجـال التمكـن االقتصادي، وشـمل التدريب 

عـدد مـن محافظـات حيـاة كرميـة، ونفـذ املجلس عـدد ٤٠٣ تدريب اسـتفاد منه ١٠٠75 سـيدة حتى نهاية ديسـمرب ٢٠٢١.

σ :تجهيز مشــاغل خياطة
ورد للمجلـس مـن وزارة الصحـة بيـان بــ 5٢ مركـز تكامـيل مقـرر أن يتسـلمهم املجلـس خـال عـام ٢٠٢٢ للبـدء يف أعـامل 

التجهيـزات(، كـام يعمـل املجلـس عـى رفـع كفاءة ١7 مشـغل مبقراته بالفـروع واملقـرات املتاحة بالوحـدات املحليـة باملحافظة. 

ثانيــاً: تدخــالت يف مجال التوعيــة والتثقيف بالقضية الســكانية:
يف  ● للمجلـس  املعاونـة  العمـل  فـرق  تأهيـل 

تـم  حيـث  السـكانية،  بالقضيـة  الوعـي  نـرش 

مبحافظـة  تأهيليـة  عمـل  ورش   )٣( إقامـة 

اإلسـامعلية والعـن السـخنة، اسـتهدفت )٢5٢( 

وأعضـاء  ومقـررات  الدينيـات،  الداعيـات  مـن 

والفـروع. العامـة  األمانـة  وموظفـي  الفـروع، 

عقـد ورشـة عمـل ملديـري مديريـات االوقـاف  ●

ومقـررات فروع املجلس، بهدف قيام املشـاركن 

بإعـداد خطـه متكاملـه لتنفيـذ جلسـات الدوار 

إيل  للوصـول  باملحافظـات  املسـتهدفة  بالقـري 

املسـتهدف املطلـوب وعـدد الحضـور ٤٠. 
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ـــذ  ● ـــن لتنفي ـــوا مدرب ـــات، ليكون ـــن املحافظ ـــة م ـــادة ديني ـــب ١٢8 قي ـــة لتدري ـــل و)٤( دورات تدريبي ـــة عم ـــذ ورش تنفي

ـــة.  ـــة يف ٢٠ محافظ ـــرى املعني ـــم بالق ـــب ألقرانه ـــل التدري ـــرشوع ونق ـــرة امل ـــف بفك ـــدوار، وللتعري ـــات ال جلس

ــة  ● ــس املرصيـ ــاف والكنائـ ــع وزارة األوقـ ــيق مـ ــة بالتنسـ ــوز الدينيـ ــادات والرمـ ــن القيـ ــة مـ ــب مجموعـ تدريـ

الثـــاث، لتنفيـــذ جلســـات دوار للتوعيـــة املجتمعيـــة بالقضيـــة الســـكانية بقـــرى ونجـــوع املحافظـــات املعنيـــة، 

ـــتهدف  ـــاميل مس ـــة باج ٦٩٤ جلس ـــدد  ٢٠٢١ ع ـــمرب  ـــرب وديس ـــهري نوفم ـــال ش ـــس خ ـــذ املجل ـــأن نف ا الش ـــذا ويف ه

5٢٢٦ رجـــل[، كـــام تخلـــل الجلســـات أنشـــطة مصاحبـــة يف بعـــض املحافظـــات منهـــا  ٤٤8١١ ســـيدة،  [ ١٠٠٣7

)توزيـــع بطاطـــن، قافلتـــن طبيتـــن، نـــدوة ترشـــيد أســـتهاك امليـــاة، توزيـــع لحـــوم، وأنشـــطة ترفيهيـــة وفنيـــة 

ـــدارس(. ـــاب امل لط

ـــال  ● ـــب األطف ـــة لط ـــة الربيطاني ـــة امللكي ـــاء الكلي ـــة ألعض ـــة املرصي ـــع الجمعي ـــاون م ـــة" بالتع ـــة األرسي ـــج "التوعي برنام

ويونيســـيف مـــرص، وفيـــه تـــم تنفيـــذ ١٠ جلســـات تعريفيـــة عـــن الربنامـــج اســـتهدف ٦٠٠ مـــن موظفـــي املجلـــس 

ــن  ــب لتكويـ ــج تدريـ ــدرب /ة يف برنامـ ــم )88( متـ ــق منهـ ــات، والتحـ ــن ٩ محافظـ ــروع مـ ــان والفـ ــاء اللجـ وأعضـ

فريـــق عمـــل قـــادر عـــى تقديـــم التوعيـــة األرسيـــة.
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/١74,975أواًل: محور التمكين السياسي

زيــادة فــرص تويل املــرأة للمناصب القياديــة باألجهزة القضائيــة والتنفيذية يف الدولة ]١٢٨[: ●
ϑ  بالرشاكـــة مـــع وزارة التخطيـــط والتنميـــة االقتصاديـــة، تـــم تنفيـــذ الـــدورة التدريبيـــة الثالثـــة لربنامـــج " تأهيـــل

ـــة  ـــة والي ـــع جامع ـــاون م ـــإلدارة بالتع ـــي ل ـــد القوم ـــه املعه ـــذي نظم ـــة"، وال ـــة املرصي ـــائية بالحكوم ـــادات النس القي

ميـــزوري األمريكيـــة وبرنامـــج األمـــم املتحـــدة للمـــرأة، بهـــدف ثقـــل املهـــارات الفنيـــة والتخصصيـــة للقيـــادات 

ــل بذلـــك  ــيدة{. ليصـ ــن الربنامـــج }١٢8 سـ ــتفادت مـ ــام ٢٠٢١ اسـ ــة، وخـــال العـ ــة املرصيـ ــائية يف الحكومـ النسـ

إجـــاميل املســـتفيدات مـــن الربنامـــج منـــذ إطاقـــه عـــام ٢٠١٩ إىل ٣5٦ قيـــادة نســـائية.

ϑ  رشاكـــة مـــع وزارة التخطيـــط والتنميـــة االقتصاديـــة يف إطـــاق مبـــادرة عـــى شـــبكة اإلنرتنـــت لحـــرص املـــرأة يف

مراكـــز اتخـــاذ القـــرار، حتـــى يتســـنى تكويـــن قاعـــدة معلومـــات جديـــدة ومحدثـــة بأعـــداد املـــرأة يف املواقـــع 

ــة  ــات الازمـ ــع السياسـ ــة لوضـ ــاءات الهامـ ــروج باإلحصـ ــاهم يف الخـ ــام يسـ ــرار مـ ــاذ القـ ــز اتخـ ــة ومراكـ القياديـ

لتعزيـــز دور املـــرأة.

متكــني املــرأة مــن تقلــد املناصــب القياديــة "مبــادرة  ●
فتيــات يف أدوار القيــادة":

ــس  ــة املجل ــتقبلت رئيس ــاة اس ــى للفت ــوم العامل ــع الي ــاً م تزامن

الهــال  يف  ومتطوعــة  القاهــرة  جامعــة  آداب  بكليــة  طالبــة 

ــوم واحــد . االحمــر كنمــوذج محــاكاة لرئيســة املجلــس ملــدة ي

مروع تعزيز مشــاركة املــرأة يف الحياة العامة:  ●

يهـــدف هـــذا املـــرشوع إىل بنـــاء وتطويـــر قـــدرات ومهـــارات 

العامـــة  الحيـــاة  يف  القيـــادي  دورهـــن  وتعزيـــز  النســـاء 

ــات  ــف الخدمـ ــة ومختلـ ــوق املواطنـ ــيل حقـ ــن عـ و حصولهـ
ــي: ــيه هـ ــات أساسـ ــاث مكونـ ــن ثـ ــة، ويتضمـ العامـ

ϑ .األول: الربنامـــج الوطني للقيادات النســـائية

ϑ .الثـــاين: حصول املرأة عـــيل حقوق املواطنة

ϑ  ـــات ـــة والسياس ـــات العام ـــرأة إيل الخدم ـــول امل ـــث: وص الثال

ـــي. ـــوع االجتامع ـــي الن ـــي تراع ـــج الت والربام

ويف اطـــار الربنامـــج الوطنـــى للقيـــادات النســـائية تـــم عقـــد اجتامعـــات تنســـيقية مـــع مســـئويل املـــرشوع ملناقشـــة 

ـــرح  ـــى الط ـــة ع ـــرشوع واملوافق ـــة بامل ـــات الخاص ـــى التدريب ـــروض ع ـــية الع ـــة لرتس ـــة املطلوب ـــة واملالي ـــراءات الفني االج

ـــادات  ـــن القي ـــدد م ـــب ع ـــدويل لتدري ـــن ال ـــز توري ـــع مرك ـــود م ـــرام عق ـــى اب ـــات ع ـــت االجتامع ـــي، خلص ـــايل والفن امل

ــة  ــرا لظـــروف جائحـ ــائية مـــن الـــوزارات املرصيـــة وتـــم تنفيـــذ أوىل دورات الربنامـــج التدريبـــي أونايـــن نظـ النسـ

كورونـــا واســـتفادت منـــه ١5٣ قيـــادة نســـائية.

ــم  ــات الرقـ ــتخراج بطاقـ ــى اسـ ــل عـ ــس يف العمـ ــتمر املجلـ ــة، يسـ ــوق املواطنـ ــيل حقـ ــرأة عـ ــول املـ ــار حصـ ويف إطـ

ـــة  ـــاف، وهيئ ـــن وزارة األوق ـــة م ـــة املمول ـــات القامئ ـــال املرشوع ـــن خ ـــات م ـــع املحافظ ـــادرات بجمي ـــر الق ـــي لغ القوم

األمـــم املتحـــدة لتمكـــن املـــرأة واملســـاواة بـــن الجنســـن، ومـــرشوع االتحـــاد األورويب "مشـــاركة املـــرأة يف الحيـــاة 

العامـــة"، والـــذي يتـــم تنفيـــذه يف عـــدد مـــن املحافظـــات املســـتهدفة ضمـــن املبـــادرة الرئاســـية "حيـــاه كرميـــة"، 

حيـــث وصـــل عـــدد البطاقـــات املصـــدرة خـــال عـــام ٢٠٢١ عـــدد )١7٤,٦٩٣( بطاقـــة.
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/544,6١6ثانيا:ً محور التمكين االقتصادي

يعمــل املجلــس مــن خــال فروعــه باملحافظــات، ولجنــة املــرأة الريفيــة باملجلــس، ومركــز تنميــة مهــارات املــرأة عــى دعــم 

املــرأة إقتصاديــاً مــن أجــل إدماجهــا ىف ســوق العمــل مــن خــال تنفيــذ املرشوعــات التاليــة: 

أوالً: التثقيــف املــايل وريادة األعامل / إدماج املرأة يف الشــمول املايل

تدخــالت اقتصاديــة يف إطار املروع القومــي لتنمية األرسة: ●

أعـد املجلـس خطـة متكاملـة ملجموعـة مـن الربامـج االقتصاديـة بقـرى محافظـات حيـاة كرميـة نطـاق تنفيـذ املـرشوع 

القومـي لتنميـة االرسة شـملت التـايل:- " برنامـج الشـمول املـايل واإلدخـار واإلقـراض الرقمـي / برامـج التثقيـف املـايل 

بالتفاصيـل يف نطـاق  تنفيـذ أعـامل تحضريـة مذكـورة  "، وبـدأ املجلـس يف  وريـادة األعـامل / تجهيـز مشـاغل خياطـة 

األرسة. تنميـة  مـرشوع 

ϑ .مـروع "عمـل الئق يف مـرص وتونس" بالرشاكة مع منظمـة العمل الدولية

ϑ .تـم اعتـامد أول دفعـة من املدربـني الوطنيني عى منهجية التثقيف املايل للسـيدات وعددهـم ١٢ متدربة وطنية

ϑ .مأسسـة برنامـج التثقيف املايل للسـيدات "التعامل الرشـيد مع أموايل" داخل املجلـس القومي للمرأة

ϑ  ٣8٢( سـيدة( لعـدد ،GET Ahead ًدورة تدريبيـة بربنامـج صاحبـات املرشوعـات الصغـرة ميضـن قدمـا )إقامـة )٢٦

مـن محافظـات سـوهاج والجيزة وأسـوان.

ϑ .تنفيـذ حملـة طـرق أبواب بعنوان "املرأة الريفيـة وريادة االعامل" بالتعاون مع برنامـج األغذية العاملي

ϑ  تـم تنفيـذ )١١١,٠5٠ زيـارة منزليـة( عـى مسـتوى ٢٦٦ قرية تابعـة لـ ٤٤ مركز يف ٩ مـن محافظات املبادرة الرئاسـية

حياة كرمية، اسـتهدفت )٣٣٢,٣٤٤ ( مسـتفيد/ة.

ϑ  تعـاون مـع الهيئـة العامـة لقصـور الثقافـة يف تنفيـذ )٤( دورات ريـادة اعـامل وتدريـب حـريف لعـدد ١١٣ سـيدة من

محافظـة أسـيوط بأحـد مراكـز املبـادرة الرئاسـية حيـاة كرمية.

ثانيــاً: خدمات تســويقية مقدمة لصاحبــات املروعات الصغرة
ϑ  التنسـيق مـع "مبـادرة إبـداع مـن مـرص" بالتعـاون مـع بنـك اإلسـكندرية ومؤسسـة سـاويرس للتنميـة املجتمعيـة يف

عـدة مجـاالت تسـويقية إليكرتونيـة مـن أهمهـا:

ϑ .رشاء وتسـويق منتجات 6١ سـيدة من شـبكة رائدات األعامل التابعة للمجلس عى متجر إبداع من مرص مبوقع جوميا

ϑ  األعـامل رائـدات  مـن  أخـرى  مجموعـات  بضـم  املرصيـة  كتالوجـات  مـن  جديـدة  إصـدارات  انتـاج  يف  االسـتمرار 

مسـتفيدة(.  ١٠٤ بإجـاميل  إصـدارات   ٤ إىل  )وصـل  ومنتجاتهـن، 

ϑ  املشـاركة ىف بـازار الحـرف اليدويـة وعـروض فنيـة للحرفيـن يف الـدورة الخامسـة ملهرجـان أسـوان الدوىل ألفـام املرأة

بالتعـاون مـع مبـادرة غالية.

ϑ  تشـبيك السـيدات للمشـاركة ىف املعـارض املحليـة التـى تنظمها

الجهـات املعنيـة : ويف هـذا اإلطار تم تشـبيك )88( مـن رائدات 

أعـامل املجلـس يف املشـاركة ىف عـدد مـن املعـارض مـن أبرزهم 

معـرض   / تراثنـا  معـرض   /  ٢٠٢١ ديارنـا  ملعـرض   ٦١ دورة   [

بـازار للحـرف اليدويـة والـذي نظمـه جهـاز تنميـة املرشوعـات 

الصغـرة/ املتحـف املرصي للحضـارة املرصية/ البـازار الذى عقد 

عـى هامـش املؤمتر الـوزاري ملنظمة التعاون اإلسـامي / معرض 

مهرجـان أسـوان ألفـام املـرأة / هامـش معـرض إكسـبو الـدوىل 

بـدىب / النسـخة الثانيـة مـن "Yes Yoga Day" تحـت عنـوان 

"سـكون: بدايـة مصـر جديـد" / معـرض أنـا املـرصي بنـادي الجزيـرة بالزمالـك/ بـازار معـرض عى هامـش الدورة التاسـعة 

للـدول األطـراف التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد Walk of Cairo[، كـام تـم توزيع كاممـات من إنتاج السـيدات 

الـايت شـاركن يف الـدورات التدريبيـة التـي نظمهـا املجلـس لصنـع الكاممـات، وعـرض منتجـات لــ٣ سـيدات مـن الـوادي 

الجديـد، عبـارة عـن متـور و صابـون و مسـتحرات تجميل أورجانيك مسـتخلصة من زيـوت التمر، منتجات مـن خداديات 

و مفـارش قطنيـة، وكذلـك شـنط مرسـومة عـيل القـامش و شـكوالتة تـم إنتاجهـا بالـورش و املطبـخ املجتمعـي بالجيـزة.

كــام تــم توزيــع عــدد )١٠٣٠( من الكاممات التي تــم إنتاجها بورش املجلس تحت شــعار ) ال للتحرش(.

ϑ  ،https://www.facebook.com/groups/kowety.fee.herfety حرفتـي"  يف  "قـويت  اإللكرونيـة  املنصـة  إطـالق 

لتلتقـي فيهـا رائـدات األعـامل مـع صاحبـات املهـارات والحـرف مـن الـايت لديهـن قدره عـى تقديـم منتـج أو خدمه، 

بهـدف تسـليط الضـوء عليهـن وتشـبيكهن بسـوق العمـل، }وصـل عـدد أعضـاء املنصـة ١٢٠٠ رائـدة أعـامل{. 

ϑ  وهـي مبـادرة يتـم تنفيذهـا بالرشاكة بـن هيئة تنمية الصادرات ومركز التجـارة الدولية بتمويل :She Trades Egypt مبـادرة

مـن مؤسسـة التمويـل الدوليـة والبنـك اإلسـامي للتنميـة تحـت مظلـة وزارة التجـارة والصناعـة، إلمـداد الـرشكات الصغـرة 

واملتوسـطة اململوكـة للنسـاء باملهـارات املطلوبـة، لزيـادة حجـم املبيعـات والصـادرات ولتعزيـز النمـو االقتصادي للمـرأة من 

خـال دعـم رائـدات األعـامل يف قطاع الحـرف اليدوية، وتعزيز قدراتهن لإلندماج يف ساسـل القيمة العامليـة وتنمية الصادرات 

املرصيـة إىل األسـواق الخارجيـة، ويف إطـار املبـادرة تـم نـرش اسـتامرة التسـجيل الخاصـة بالـرشكات عـرب مجموعـات التواصل 

االجتامعـي الخاصـة بشـبكة رائـدات أعـامل املجلس، وعى منصة قـويت يف حرفتي، ووصـل عدد الرشكات املسـجلة 7٤، كام تم 

عقـد ورشـة عمـل اسـتهدفت )٣٠( مـن صاحبات األعـامل يف مجـاالت املابس والحـيل واإلكسسـوار والجلود.
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ϑ  إطـالق برنامـج "رس الحرفـة" عـى قنـاة اليوتيـوب الرسـمية للمجلـس : تضمـن الربنامج سلسـلة من الحلقـات تتحدث

عـن الحـرف اليدويـة مـن الـرتاث املـرصي تتضمـن التاريـخ الـرتايث للحرفـة، واألدوات املسـتخدمة، وأماكـن وجودهـا، 

وطريقـة تصنيعهـا وارسارهـا، باإلضافـة إىل عـرض ألهـم املوضوعـات التـي تواجـه العاملـن يف قطـاع الحـرف وهـي 

التسـعر والتسـويق والتصميـم. 

ϑ .يف إقامة عدد )٤( دورات أوناين يف مجال التسـويق اإلليكـرتوين لعدد )٦٤( متدربة CLS التعـاون مـع مركـز 

ϑ  التنسـيق مـع رواد التواصـل االجتامعـي )االنفلونـرز(، لعـرض منتجـات صـادرة عـن ورش التدريـب الحـريف التـي 

نفذهـا املجلـس، بهـدف الرتويـج عـن تلـك املنتجـات ودعـم صاحباتهـا.

ϑ  تعـاون مـع رشكـة ٣٦٠ "سوليوشـن" وعـدد مـن رشكات القطـاع الخـاص يف تنفيـذ تدريـب افـرتايض بعنـوان "املنتـدى

والبطولـة النسـائية"، وذلـك لدعـم قضيـة التمكـن االقتصـادي للمـرأة وتشـجيع القطـاع الخـاص عـى تعزيـز قدراتهـا، 

حيـث اسـتهدف هـذا التدريـب 7٤ سـيدة.

ثالثــاً: برامــج تدريب وتطوير حريف / تثقيــف إلقامة مروعات صغرة
ϑ  برنامـج أدهـا وأدود: إقامـة ورشـة عمـل لتطويـر حرفـة التطريـز السـيوي بإدماجـه باملنتجـات الجلديـة وغرهـا مـن 

التصميـامت )اسـتفادة ٤٠سـيدة مـن سـيوة( .

ϑ :املشغل  مبادرة 

Ϗ  ،القليوبيـة ]املنوفيـة،  املجلـس مبحافظـات  وفـروع  والتخطيـط  الصحـة،  وزارت  ممثـيل  ميدانيـة ضمـت  زيـارات 

بهـا.  إقامـة مشـاغل  إمكانيـة  التكامليـة وتحديـد  باملستشـفيات  املتاحـة  األماكـن  لاطـاع عـى  الغربيـة[،  الرشقيـة، 

Ϗ  حضـور ورشـة عمـل مبشـاركة ممثـيل مـرشوع املـرأة الوافـدة وفـرع املجلـس بالجيـزة، للتعـرف عـى نقـاط القـوة

والضعـف والتحديـات والفـرص الخاصة مبشـغل الجيزة، وتقدير احتياجات اسـتمرارية املشـغل واملطبـخ املجتمعي.

ϑ :الجيزة مشغل 

Ϗ  التعـاون مـع جمعيـة خـر وبركـة يف إقامـة ورشـتن عمـل لتدريـب السـيدات عـى حرفـة الخياطـة، بهـدف تنفيـذ

)١٠,٠٠٠ كاممـه طبيـه مـن القـامش املطبـوع بالتصميـامت الفائـزة مبسـابقة املجلـس التـي طُرحـت خـال الفـرتة 

املاضيـة(، واسـتفادت مـن التدريـب ٣٤ سـيدة. 

Ϗ  إقامـة )٩( ورش اسـتهدفت السـيدات املرصيـات والوافـدات لتدريبهـن يف مجـال الرسـم عـى القـامش، و صناعـة

املنتجـات الجلديـة، و صناعـة العرائـس االميجرومـي، وصناعـة الشـوكوالتة وفنيـات التعبئـة والتغليف، وأساسـيات 

الطبـخ }اسـتفاد منها ١٤٦سـيدة{.

ϑ  مشـغل املنيـا: تدريـب عـى فنيـات الخياطـة وإنتـاج الخداديـات وإنتـاج عينـات مـن خطـوط املنسـوجات الطبيـة

سـيدة{.  ٩٠ منـه  }اسـتفاد  التكامليـة  باملستشـفيات  لتسـويقها 

ϑ  مشـغل قنـا والغربيـة: تجهيـز مشـغيل خياطـة بفرعـي املجلـس يف قنـا والغربيـة بكافـة املعـدات الازمـة، لتدريـب

باملحافظتـن. املسـتفيدات  وتشـغيل 

ϑ  "للتدريـب واالستشـارات يف إقامـة ورشـة تدريبيـة تحـت عنـوان "صاحبـات األعـامل BOLD تعـاون مـع مؤسسـة 

مسـتفيدة.  ١5 اسـتهدفت 

ϑ مـروع "إرادة" للتمكني االقتصـادي للمرأة ذات اإلعاقة

يف إطار أنشــطة املرشوع متام ييل:

)١( إصـدار دليـل التمكـن االقتصـادي للمـرأة ذات اإلعاقـة موضحـا بـه مجموعـه الخدمـات االستشـارية والتدريبيـة 

املتاحـة لهـن يف مـرص.

 )٢( تنفيـذ أوىل الـدورات التدريبيـة )افرتاضيـة( لعـدد )٤5( سـيدة مـن ذوات اإلعاقة مـن جميع املحافظـات، لتأهيل 

السـيدات يف مجـال كيفيـة البـدء يف مـرشوع صغـر ومتناهـي الصغـر وإدارتـه مـن املنـزل، حيـث تنـاول التدريب 

االجتامعـي،  بالنـوع  املتعلقـة  الدوليـة  العمـل  ومبـادئ  العمـل،  مـكان  يف  االجتامعـي  النـوع  عـن  موضوعـات 

والتحديـات التـي تواجـه صاحبـات الهمم يف سـوق 

العمـل، واألدوات التـي تسـتخدمها منظمـة العمـل 

للمـرأة،  االقتصـادي  التمكـن  لتحقيـق  الدوليـة 

وعـرض ورشح الدليـل الـذي تـم إعـداده. 

ϑ  بالرشاكـة اقتصاديـا:  الريفيـة  األفريقيـة  املـرأة  متكـني 

مـع وزارة الخارجيـة يف إقامـة دورة تدريبيـة لعـدد ٢5 

سـيدة مـن ١٠ دول أفريقيـة تدربـن عـى كيفيـة إقامة 

وإدارة املرشعـات الصغـرة.
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ϑ  دوات تثقيفيـة شـاركت بهـا فـروع املجلـس لتشـجيع إقامـة مروعـات صغـرة للمـرأة، حيـث تـم عقـد ٣٤5 نـدوة

اسـتفادت منهـا ٢٩,٩7٠سـيدة.

رابعاً: الختم املرصي للمســاواة بني الجنســني

الربيطانيـة، بهـدف دعـم  الـدويل والسـفارة  البنـك  بالتعـاون مـع  الجنسـن جـاء  بـن  للمسـاواة  الختـم املـرصي  إطـاق 

وتشـجع جهـود القطـاع الخـاص يف متكـن املـرأة، مـن خـال بنـاء سلسـلة مـن املامرسـات يف مجـاالت التوظيـف األربعـة، 

 CIB والتطويـر الوظيفـي، والتـوازن بـن األرسة والعمـل، وسياسـات التحـرش الجنـي، وحيـث أن البنـك التجـاري الـدويل

ورشكـة فودافـون مـرص هـم أوىل الـرشكات الحاصلـة عـى الختـم، فأقيمـت عـدة اجتامعـات تنسـيقية معهـم للخـروج 

بدراسـة حالـة لتوثيـق رحلـة كل منهـام يف الحصـول عـى الختـم ليكونـا مثـا يحتـذى بـه مـن الـرشكات األخـرى لانضامم 

إىل مثـل هـذه املبـادرة، كـام قـام املجلـس بإعـداد مطويـة حـول رشوط وإجـراءات الحصـول عـى الختـم. 

ويعمــل حاليــا كل مــن بنــك اإلســكندرية ورشكــة جهينــة يف إجــراءات التدقيــق واملراجعــة لسياســاتهم الداخليــة لضــامن 

تطبيــق املســاواة الكاملــة للمــرأة بهــدف الحصــول عــى الختــم.

خامســاً: ُمحفز ســد الفجوة بني الجنســني يف مرص

ــاع الخــاص، يف إطــاق الخطــة  ــي والقط ــدى االقتصــادي العامل ــدويل واملنت ــاون ال ــع وزارة التع ــس م ــن املجل ــة ب  رشاك

التنفيذيــة لإلجــراءات املســتهدف تطبيقهــا مــن خــال "محفــز ســد الفجــوة بــن الجنســن"، لدعــم متكــن املــرأة وســد 

ــة محــددة عــى مــدار ٣ ســنوات. ــة بــن الجنســن، مــن خــال إجــراءات تنفيذي الفجــوة االقتصادي

سادســاً: مروع التمكني االقتصادي للمرأة من أجل النمو الشــامل واملســتدام يف مرص )رابحة(

ــم  ــة األم ــة وهيئ ــارة والصناع ــع وزارة التج ــة م ــة بالرشاك ــة الكندي ــن الحكوم ــول م ــرشوع مم ــو م ــرشوع ه ــذا امل ه

املتحــدة لتمكــن املــرأة واملســاواة بــن الجنســن، ويســتهدف دعــم التمكــن االقتصــادي للمــرأة، ويســاعد عــى خلــق 

فــرص عمــل لهــا مــن خــال تحســن بيئــة األعــامل التجاريــة والرتويــج لثقافــة ريــادة األعــامل للمــرأة يف القطاعــات ذات 

ــة : ــا لأنشــطة التالي ــك وفق ــة، وذل ــة ومجــال الطاق ــة والزراعي ــل األعــامل التجاري ــع، مث النمــو املرتف

ϑ  تعـاون مـع الجامعـة األمريكيـة يف تنفيـذ )٢١( جلسـة توجيـه وإرشـاد لعـدد ١٠٠٠رائـدة أعـامل، حيـث تضمنـت

املهـارات  وتنميـة  الرقميـة  والتطبيقـات  والـرشكات  املشـاريع  وإدارة  السـوق  بدراسـة  تتعلـق  مواضيـع  التدريبـات 

التدريـب.  يف  للمشـاركات  فرديـة  إرشـادية  جلسـات  إىل  إضافـة  الشـخصية، 

ϑ  تعـاون مـع الجامعـة األمريكيـة يف تنفيـذ )١٩( دورة تدريـب افرتاضيـة برنامج التدريب مـن أجل التوظيف اسـتفادت

منـه 75٠سـيدة وخاصة مـن ذوات اإلعاقة.

ســابعاً: برنامــج she Leads لتأهيــل طالبات التعليــم الفني للقيادة

شــارك املجلــس يف املرحلــة الثانيــة التــي نظمتهــا وزارة الرتبيــة والتعليــم ومؤسســة شــباب القــادة، لدعــم طالبــات التعليــم 

الفنــي بهــدف تطويــر قدراتهــن ورفــع الكفــاءات يف مجــال املشــاريع والتجــارة، وتنافــس عــى الربنامــج هــذا العــام ١٠٠ 

فتــاة بإجــاميل ٢7 مــرشوع مــن مــدارس مختلفــة بالقاهرة واإلســامعيلية، وجــاء إطاق الحفــل الختامــي واملســابقة النهائية 

للــدورة بحضــور كل مــن رئيســة املجلــس، ووزراء الرتبيــة والتعليــم، والهجــرة، واملديــر التنفيــذي ملؤسســة شــباب القــادة، 

وتضمنــت االحتفاليــة معرضــا ملرشوعــات الفتيــات خريجــات الربنامج، وقد تم منح جوائــز مالية لأفكار واملشــاريع الفائزة. 

ثامنـاً: التمكـني االقتصـادي واالجتامعي للمرأة من خالل اسـتخدام تكنولوجيـا املعلومات واالتصاالت

ــر  ــاالت ظه ــات واالتص ــا املعلوم ــتخدام تكنولوجي ــال اس ــن خ ــرأة م ــي للم ــادي واالجتامع ــن االقتص ــامم بالتمك االهت

ــة : ــرشاكات التالي ــال ال ــن خ ــا م جلي

ϑ  املعلومـات وفودافـون مـرص يف إطـاق منصـة االتصـاالت وتكنولوجيـا  منصـة ومسـابقة فكرتـك: رشاكـة مـع وزارة 

الفتيـات وتحويـل أفكارهـن إىل واقـع، ومتكينهـن مـن االنخـراط، وابتـكار أفـكار مشـاريع  ومسـابقة فكرتـك لدعـم 

باسـتخدام التكنولوجيـا، وخـال العـام ٢٠٢١ تـم تنظيـم مسـابقة ومنـح جوائـز ماليـة للفائـزات لتمكينهن مـن تحويل 

أفكارهـن ملرشوعـات، ومـن األفـكار الفائـزة "تطبيـق فسـحة" للرتويـج عـن املعـامل السـياحية مبـرص، و"تطبيـق همـة" 

لدعـم ذوي االحتياجـات الخاصـة ودمجهـم يف العمليـة التعليميـة، و"فكـرة مـرشوع ورشـتك" لدعـم صاحبـات الحرف 

والتسـويق مبنتجاتهـن، كـام قـدم املجلـس للفائـزات تدريـب حـول التسـويق االلكـرتوين.

ϑ  إطـالق تقنيـة هاكثـون التكنولوجيـا، لتشـجيع الشـباب عـى توفـر حلـول تكنولوجيـة للمسـاعدة يف مواجهـة مختلـف

أشـكال العنـف ضـد املـرأة، وتتضمـن ثـاث محـاور رئيسـية هـي: مكافحـة الجرائـم اإللكرتونيـة ضـد املـرأة، ومكافحة 

أشـكال العنـف ضـد املـرأة يف الحيـاة العامـة، ورقمنـه الخدمـات املقدمـة للنسـاء الـايت يتعرضـن للعنف، وتـم تقديم 

للفائزين. جوائـز نقديـة 

ϑ  رشاكـة مـع منصـة »شـغلني«، وذلـك لتوفـر فـرص عمـل للفتيـات الخريجـات الجـدد، والتعـرف عـى متطلبات سـوق

العمـل، فيـام تـم منـح املجلـس " كشـك تسـجيل ذايت متنقـل" ملسـاعدة السـيدات يف التسـجيل عـى موقـع الرشكـة 

مجانـاً وإيجـاد فـرص عمـل الئقة.

تاســعاً: أبــرز االجتامعات التنســيقية لبحث ســبل التعاون يف مجال التمكــني االقتصادي للمرأة
ϑ  رشكـة فودافـون: بحـث سـبل التعـاون يف تنظيـم مسـابقة لأفـكار املبدعـة واملسـاعدة يف تحويلهـا إىل مرشوعـات مـن

خـال تقديـم الدعـم املـادي ألول ثـاث فائـزات، باإلضافـة إىل دعمهـن فنيـا مـن قبـل املجلـس بإلحاقهـن بربامجـه 

املختلفـة. التدريبيـة 
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ϑ  املشـاركة يف فعاليـات الجلسـة االفرتاضيـة التـي عقـدت بحضـور ممثـيل الـرشكات مختلفـة القطاعات :Resolve رشكـة

للتعـرف عـى متطلبـات سـوق العمل.

ϑ  opportunities for women in agribusiness project الزراعـي  املجـال  يف  السـيدات  فـرص  مـروع  ممثـيل 

لاطـاع عـى أهـداف املـرشوع والتعـرف عـى فـرص التعـاون املتاحـة مـع املجلـس.

ϑ .رشكة وظف: تقديم مقرتح للتعاون مع املجلس يف إطار مرشوع الهجرة للمساهمه يف توظيف املستهدفات من املرشوع

ϑ :UN WOMEN

اجتامع ملناقشة خطوات تنفيذ النشاط الثاين الخاص باإلميوجرومي واملزمع تنفيذه يف فرع املجلس مبحافظة الجيزة.  )١(

الخـروج بالتصميـم النهايئ لربانـد ولوجو مرشوع اإلدخار واإلقراض.   )٢(

ϑ  :جهـاز تنمية املروعات

عقـد االجتـامع التنسـيقي ألعضـاء الفريـق الوطنـي ملنصـة صـوت مليـون إمـرأة إفريقيـة، وهـي منصـة الكرتونيـة   )١(

لتبـادل املعلومـات التجاريـة بـن ٣8 دولـة إفريقيـة .

عقـد االجتامع الخامس للجنة التسـرية ملناقشـة ما ييل :  )٢(

ورشوط  بالجهـاز  االقـراض  أنظمـة  ورشح  كرميـة،  حيـاه  مببـادرة  يتعلـق  فيـام  الجهتـن  بـن  التعـاون  سـبل  )أ( 

املهـارات.  تنميـة  مركـز  لـدى  اإلحالـة  برنامـج  إىل  لضمهـا  باملرشوعـات  والتسـجيل  التمويـل 

التنسـيق لاشـرتاك يف معرض تراثنا واملقام ىف أكتوبر ٢٠٢١.  )ب( 

ϑ  اجتـامع مـع رشكـة اتـش ال يب مـرص للدراسـات السـوقية واملاليـة واالقتصاديـة "مـكاري للخـربة االستشـارية" إلعـداد

دراسـة حـول التحديـات التـي تواجـه السـيدات يف مجـال العمـل الفنـي والتقنـي.
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/3,584,056ثالثا:ً محور التمكين االجتماعي

خــال العــام ٢٠٢١، نفــذ املجلــس العديــد مــن األنشــطة التــي تهــدف للتمكــن االجتامعــي للمــرأة، والتــي ســبقها تنفيــذ 

برامــج تدريبيــة لفــرق العمــل املســاعدة مــن رائــدات ريفيــات وصحيــات، وواعظــات وراهبــات، وشــباب متطــوع للتعــرف 

عــى رســائل املجلــس املختلفــة لنقلهــا للمجتمعــات املحليــة، ونــرد األنشــطة كــام يــيل:-

بنــاء قدرات الرائدات الريفيات )اســتفادة ٢٧٠٠( ●

ــز  ــى تعزي ــس ع ــل املجل ــة، يعم ــات التوعوي ــف الفعالي ــواب ومختل ــرق األب ــات ط ــس لحم ــاق املجل ــع إط ــا م تزامن

ــه،  ــائل املوجه ــال الرس ــن خ ــايب م ــر اإليج ــال والتأث ــل الفع ــارات التواص ــال مه ــات يف مج ــدات الريفي ــدرات الرائ ق

ــدة.  ــدد )٢7٠٠( رائ ــا ع ــتفادت منه ــة اس ــدة دورات تدريبي ــد ع ــم عق ــام٢٠٢١، ت ــال الع وخ

ســفرات املحبة والســالم: )٤5٠ واعظة وراهبة( ●

بهــدف تكويــن فريــق مســاند لعمــل املجلــس مــن الواعظــات بــوزارة األوقــاف وراهبــات الكنائــس املرصيــة الثــاث يف 

نــرش رســائله التوعويــة املختلفــة للنســاء باملجتمعــات املحليــة، قــد عمــل املجلــس هــذا العــام مــع ]٤5٠[ مــن ســفرات 

املحبــة والســام حيــث تــم مــا يــيل:- 

ϑ  .عقـد تدريـب جامعي قبل االشـرتاك يف الحمات التـي يطلقها املجلس

ϑ  عقـد اجتامعـات دوريـة عـرب تقنيـة الفيديـو كونفرانـس، بهـدف تعريفهـم بأهـداف املبـادرات وكيفيـة االسـتفادة مـن

أهـداف املبـادرة املنعقدة.

ϑ  قـام املجلـس باسـتقبال وتكريـم واعظـات وزارة األوقـاف املرصيـة الـايت شـاركن ضمـن القافلـة الدعويـة التـي جابـت

عـدداً مـن الواليـات السـودانية لنـرش الفكـر الوسـطى املسـتنر بـن السـيدات، وقـد وجـه املجلـس شـكر للسـيد وزيـر 

األوقـاف عـى اختيـاره للقافلـة كأول قافلـة دعويـة نسـائية تشـارك خـارج مرص، والتـي جاءت يف إطـار التعاون املشـرتك 

بـن مـرص والسـودان لتعميـق العاقـات، وإحـداث حـراك إيجـايب عـى املسـتوي الدعـوي وتعزيـز الخطـاب الوسـطي.

تعزيز الخدمات للمرأة ىف األحياء الســكنية الجديدة ]الســكن الالئق[ )٢59٠ مســتفيد( ●

تســتمر جهــود املجلــس يف تطويــر الخصائــص الســكانية ألهــايل بعــض األحيــاء الجديــدة مبحافظــات القاهــرة واإلســكندرية 

ــال  ــن خ ــك م ــدة[، وذل ــاط الجدي ــرص بدمي ــيوف، األع ــب، الس ــط العن ــر، غي ــاير الخ ــمرات، بش ــل ]األس ــاط مث ودمي

ــياً  ــاً وسياس ــاً واجتامعي ــرأة اقتصادي ــوض بامل ــه للنه ــة عمل ــن خط ــس ضم ــا املجل ــوم به ــي يق ــة الت ــطة املختلف األنش

ــن أنشــطة وحجــم االســتفادة: ــم م ــا ت ــي م ــان تجميع ــيل نســتعرض يف بي ــام ي ــف، وفي ــة أشــكال العن ــن كاف ــا م وحاميته

ϑ األسمرات حي 

تــم تقديــم مجموعــة مــن األنشــطة لطــاب املــدارس بهــدف خلــق نشــئ جديــد يُرســخ فيــه ثقافــة احــرتام األخــر 

ــأرس املقيمــة بالحــي وخاصــة للســيدات  ــا ل ــم تقدميه ــات يت ــن الخدم ــة أخــرى م ــاة، ومجموع ــرأة والفت الســيام امل

للمســاهمة يف رفــع وعيهــن مبختلــف قضايهــن ومتكينهــن عــى كافــة األصعــدة السياســية واالجتامعيــة واالقتصاديــة 

وســبل حاميتهــن، ومــن أبــرز تلــك األنشــطة: 

Ϗ  رشاكـة مـع مكتبـة مـرص الجديـدة يف تنفيـذ نـدوة تثقيفيـة بعنـوان "الـزواج املبكـر" تضمنـت التعريـف مبكتـب

القانونيـة  الناحيـة  مـن  والتجريـم  وأسـبابه  املبكـر  الـزواج  وأرضار  يقدمهـا،  التـي  والخدمـات  املـرأة  شـكاوى 

سـيدة(.   ٦٠( منهـا  واسـتفادت  والنفسـية، 

Ϗ  .عدد )٢( ندوة تثقيفية مبناسبة اليوم العاملي ملناهضة الختان مبشاركة )١٤٠ ( من السيدات والرجال من أهايل الحي

Ϗ .)8( قوافـل للتوعيـة باملبـادرة الرئاسـية حياة كرمية )اسـتفادة منها ٤8٠ من أهايل الحي(

Ϗ .منـح مدرسـتي تحيا مرص عدد ٢ ماكينـات تصوير وطابعة ألوان

مستفيد / ة من أنشطة املجلس يف حي األسمرات

٤٨٠
قوافل تنموية للتوعية باملبادرة 

الرئاسية حياة كرمية

٨٠
معسكر عائيل التنشئة املتوازنة

بن األمومة واألبوة

٧٠
قافلة طبية للكشف املبكر

عن رسطان الثدي

١,١٨٠
يوم ريايض ثقايف لطاب

مدرسة تحيا مرص

٧٠
قافلة طبية ضمت تخصصات طبية 

مختلفة للكشف والعاج باملجان

6٠
جلسات سمر للفتيات للتوعية 

بأهمية مناهضة العنف ضد املرأة

١٤٠
ندوة تثقيفية حول زواج األطفال 

وختان االناث
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Ϗ .إقامة معرض ألطفال حي األسمرات بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة للتعبر بالفن عن أشكال العنف ونبذه

Ϗ  مشـاركة أعضـاء لجنـة الصحـة والسـكان باملجلـس يف فعاليـات بـدء مركـز طبـي األسـمرات بتطعيـم أهـايل الحـي

بلقـاح كورونـا.

Ϗ  معسـكر األبـوة واألمومـة املتوازنـة بالرشاكـة مع هيئة األمـم املتحدة للمرأة ومؤسسـة وويل سـربينج، حيث تم إقامة

املعسـكر لعدد ٤٠ أرسة وأبنائها من أهايل الحي )8٠ زوج وزوجة(، بهدف تصحيح املفاهيم السـلبية حول دور املرأة 

والرجـل داخـل األرسة وتشـجيع مشـاركة الرجـال والفتيـان يف أعـامل الرعايـة واألعـامل املنزليـة غـر مدفوعـة األجر.

Ϗ  تنظيـم يـوم ريـايض ثقـايف لطـاب املرحلـة اإلعداديـة واإلبتدائيـة مبدرسـة تحيـا مـرص بحي األسـمرات اسـتفاد منه

١١8٠ مـن الطـاب بالتعـاون مـع رشكـة اكسـون موبيل.

Ϗ  جلسـات سـمر بعنـوان )بيئـة أمنـة خاليـة مـن العنـف( لفتيـات حـي األسـمرات، ضمـن أنشـطة حملـة الــ ١٦

ملناهضـة العنـف ضـد املـرأة والفتـاة، اسـتهدفت عـدد )٦٠( فتـاة، حيـث تم تعريـف الفتيـات عى مفهـوم العنف 

واسـتعراض أشـكاله وتدابـر الحاميـة منـه وآليـات مناهضـة العنـف ضـد املـرأة ودور املجلـس القومـى للمـرأة ىف 

قالـب يحـاىك الفئـة العمريـة لهـن، وتـى ذلـك تشـكيل مجموعـات عمـل منهـن عـربن بفنـون تفاعليـة عن أشـكال 

العنـف التـى وقـع عليهـن ىف قوالـب متنوعـة مـن ) أغنيـة مـن تأليفهـن وغناءهـن تعـرب عـن حامية جسـدهن من 

التحـرش، وعـرض مرحـى، و رسـم تعبـري عن أشـكال التحـرش، ونظمن تحاورى شـعرى مـن تأليفهـن (، ثم قمن 

بطـرح أفكارهـن وأحامهـن بحيـاة تـدرك قيمتهـن اإلنسـانية وعـدم التمييـز ضدهـن.

تعزيز الخدمــات الصحية للمرأة ●

أوىل املجلــس اهتــامم بالــغ مبلــف تعزيز الخدمات الصحيــة للمرأة، وهو ما تبلور وظهــر جلياً فيام ييل:

ϑ  قوافـل طبيـة: تـم تنفيـذ )٤٠( قافلـة بحميـع املحافظـات قدمـت خدمات طبيـة مختلفـة لعدد ١٣,٢7٢ من السـيدات

واألطفـال والرجـال، ومنهـم قافلـة اسـتهدفت 7٠ سـيدة مـن حـي األسـمرات، كـام تضمنـت القوافـل جهـاز متنقـل 

للكشـف عـن أورام الثـدي.

 ويف إطــار تقديــم املجلــس الدعم املعنوي ملحاربات األورام، نفــذ املجلس ما ييل: 

ϑ  تزامنـا مـع أكتوبـر الـوردي شـهر التوعيـة برسطـان الثـدي، متـت إضـاءة مقـر املجلـس باللـون الـوردي، كـام أصـدر

املجلـس بيانـا صحفيـا أعلـن فيـه عـن مسـاندته ملحاربـات املـرض، إضافـة إىل التوعيـة بجهـود الدولـة املرصيـة لدعـم 

املرصية. املـرأة  صحـة 

ϑ .إجـراء زيـارة للمعهد القومي لألورام ملسـاندة ودعم املريضات ورفـع معنوياتهن

ϑ .التنسـيق مـع جامعة الجاللة لتوفر سـيارة طبية للكشـف املبكر للعامات

ϑ  حملـة الكشـف املبكـر عـن رسطـان الثـدي: أطلقتهـا املستشـفى الجامعـي وكلية الطـب بجامعـة كفر الشـيخ بالرشاكة

مـع املجلـس القومـي للمـرأة، يف إطـار مبـادرة »١٠٠ مليـون صحـة«، وهـي حملـة مجانيـة للتوعيـة والفحـص املبكر عن 

رسطـان الثـدي، باسـتخدام جهـاز التصوير اإلشـعاعي للثـدي »املاموجـرام«، وتوعية السـيدات بطريقة الكشـف الذايت.

ϑ  نـدوات توعيـة صحيـة: وفيهـا تـم إقامـة عـدد )٣٩5( نـدوة للتوعية يف مجـال الصحـة العامـة واإلنجابية، اسـتفاد منها

)858,٣٠7( بجميـع محافظـات الجمهوريـة، حيـث تضمنـت فعاليـات التوعيـة الصحيـة، والتوعيـة بفـروس كورونـا، 

وكيفيـة الرعايـة املنزليـة ملريـض كورونـا، واجـراءات التباعـد االجتامعـي والتعقيـم، والتغذيـة السـليمة لتقويـة جهـاز 

املناعـة، وأيضـاً التوعيـة بأهميـة أخـذ لقـاح كورونا.

ϑ  .التعاون مع نادي ليونز ىف التربع ملركز طبي املقطم مبسـاكن الزلزال بجهاز سـونار وجهاز قياس صورة الدم كاملة

حملــة طــرق األبواب بعنــوان "املعادلة الصح" بلغ عدد مســتفيديها )5٣٣,99١( ●

ــوال مــرص عــى مســتوى ١١ محافظــة وهــي )القاهــرة-  ــة صاف ــة العاملي ــة عافي ــاون مــع رشك ــة بالتع ــم إطــاق الحمل ت

القليوبيــة- الجيــزة – الدقهليــة – الغربيــة- االســامعيلية- البحــرة –االســكندرية- املنيــا- أســيوط – ســوهاج(، فضــاً عــى 

ــي  ــي املجتمع ــع الوع ــدف رف ــة، به ــس الجمهوري ــا الســيد رئي ــي أطلقه ــة" الت ــاة كرمي ــادرة " حي ــرى مب ــى ق ــز ع الرتكي

ــة عــى صحــة املــرأة واألرسة،  ــار منتجــات الغــذاء اآلمن ــأرضار اســتخدام الزيــوت املهدرجــه والطــرق الصحيحــة الختي ب

حيــث تــم خــال عــام ٢٠٢١ تنفيــذ )5٠( نشــاط باســتفادة )٩٩١,5٣٣( فــرد، وذلــك وفقــا للتــايل:

ϑ  عـدد )١٧( دورة تدريبيـة لرائـدات املجلـس وأعضـاء الفـروع باملحافظـات املعنيـة ]١٠7٦ رائـدة / ٦5 عضـو[، وذلـك

لتعزيـز القـدرات حـول رسـائل الحملـة وأهدافهـا، للعمـل عـى نرشهـا مبجتمعاتهـم املحليـة.

ϑ  /عـدد )٣٣( حملـة طـرق أبـواب اسـتفاد منهـا )٩٩٠,8٩٢(، مـن خـال ١7٣ ألـف و٦٢١ زيـارة يف ٤٩٢ قريـة/ منطقـة

عزبـة تابعـن لــ 8٠ مركـز وحي.

وليصبح إجاميل الحملة 5٠ نشـاط
عى مسـتوى ١١ محافظة

)59٧.١٣٠ سيدة / ١٤٢.٠٠٨ رجل/ ٢5١.9٣٤ طفل(

 

اسـتهدف  99١.5٣٣  فرد
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ϑ  التعـاون مـع مؤسسـة أهـل مـرص لتأهيـل )٦٠( مـن الشـباب للتوعيـة مبخاطـر الحـروق، وتـم عـى إثرهـا االسـتعانة

يتـم  كـام  واملنـارصة،  والسـبتية  املعـرصة  مبناطـق  املسـتهدفة  للفئـات  املؤسسـة  نظمتهـا  توعويـة  ورش   )٣( يف  بهـم 

مواصلـة التعـاون مـع املؤسسـة يف حملتهـا لتوعيـة السـيدات مبخاطـر الحـروق وكيفيـة الوقايـة منـه، مبحافظـات بنـي 

سـويف، كفـر الشـيخ، الرشقيـة.

جهــود املجلــس يف مواجهــة تداعيات فروس كوفيد-١9 )كورونا املســتجد(: ١,5٧٢,66٧ فرد ●

قــام املجلــس باتخــاذ عــدة إجــراءات اتســاقاً مــع التوجيهــات والتدابــر املتخــذة مــن الدولــة ملواجهــة انتشــار الفــروس 

والتداعيــات االقتصاديــة واالجتامعيــة لــه الســيام عــى املــرأة، ومــن تلــك اإلجــراءات:

ϑ  ،املقـرات )تعقيـم  يف:  متثلـت  الفـروس  انتشـار  ملنـع  عليهـا  املتفـق  املعايـر  كافـة  لتطبيـق  داخليـة  سياسـة  اتبـاع 

اإلليكرتونيـة  التطبيقـات  واسـتخدام  والفعاليـات  األنشـطة  كافـة  وتعليـق  املطهـرات،  اسـتخدام  الكاممـات،  إرتـداء 

يف االجتامعـات، وتخفيـض عـدد املوظفـن وإنجـاز األعـامل املوكلـة مـن املنـزل(، باإلضافـة إىل قيـام فـروع املجلـس 

املنشـآت.  تعقيـم  عمليـات  الدولـة يف  أجهـزة  مبسـاعدة 

ϑ  إطـالق النسـخة الخامسـة مـن تقريـر رصـد السياسـات والربامـج املسـتجيبة الحتياجـات املـرأة خـالل جائحـة فروس

كورونـا عـن الفـرتة مـن ١٤ مـارس ٢٠٢٠ إىل ٣١ ينايـر ٢٠٢١، وقد بلـغ عدد االجـراءات والتدابر الداعمـة للمرأة ١٦٢ 

إجـراء، وذلـك منـذ إطـاق املرصـد حتـى ينايـر ٢٠٢١، ليصـل اجـاميل عـدد املسـتفيدين منها منـذ مـارس ٢٠٢٠ وحتى 

ينايـر ٢٠٢١ مـا يزيـد عـن ٣ مليـون و٤٠٠ ألـف فرد.

ϑ .التنسـيق مـع وزارة الصحـة يف توفر وحـدة متنقلة لتطعيـم موظفي املجلس وأرسهم

ϑ مواصلـة جهـود فروع املجلـس يف حملة التوعية ملواجهة انتشـار الفروس

حمــالت توعوية ملواجهة انتشــار الفروس ●

ϑ  اطـالق حمـالت توعيـة للوقايـة مـن فـروس كورونـا املسـجد )كوفيـد-١9(، بقـرى ومـدن ومراكـز ٢7 محافظـة عـى

مسـتوى الجمهوريـة، وبالرتكيـز عـى قـرى مبـادرة " حيـاة كرميـة" التـي أطلقهـا السـيد رئيـس الجمهوريـة، وبالرشاكـة 

مـع وزارة الصحـة والسـكان لتوعيـة السـيدات بأهميـة الحصـول عـى لقـاح كورونـا خاصـة لكبـار السـن، إىل جانـب 

مسـاعدة السـيدات يف تسـجيل بياناتهـن للحصـول عـى اللقـاح عـى موقـع وزارة الصحـة، وذلـك مـن خـال الخـط 

املختـرص ١5١١5، أو مـن خـال فـروع املجلـس باملحافظـات، اسـتفاد مـن الحملة عـدد ١,57٢,٦٦7 فـرد )١,٠٩٦,٢7٠ 

سـيدة / ٤7٦,٣٩7 رجـل(، وتضمنـت أنشـطة الحملـة: 

أوالً: حملــة التوعيــة بالتســجيل لتلقى لقاح كورونا

وتضمنــت عــدد من فعاليات نســتعرضها فيام ييل:

ــال  ● ــن خ ــدد ١٤,٩8٠ م ــاميل ع ــة بإج ــة وزارة الصح ــى منظوم ــاح ع ــى اللق ــول ع ــجيلهم للحص ــم تس ــن ت ــدد الذي ع

ــايل: ــو الت ــى النح ــات ع ــس باملحافظ ــروع املجل ــكاوى وف ــب الش مكت

ϑ  ،عـدد ١٣,٣7١ سـيدة مـن خـال فـرع املجلـس ومحامـي مكتـب الشـكاوى مبحافظـات، )القاهـرة، الجيـزة، القليوبيـة

اإلسـكندرية، مطـروح، البحـرة، كفـر الشـيخ، الغربيـة، املنوفيـة، الدقهليـة، الرشقية، االسـامعلية، بورسـعيد، السـويس، 

بنـي سـويف، املنيـا، شـامل سـيناء، جنـوب سـيناء، البحـر األحمـر، سـوهاج، الـوادي الجديد( 

ϑ  .عدد ١,٦٠٩ سـيدة من خال الخط السـاخن ملكتب الشـكاوى

ــكاوى  ● ــب الش ــاخن ملكت ــط الس ــال الخ ــن خ ــتجد م ــا املس ــاح كورون ــروس ولق ــأن ف ــار بش ــدد ١٤٩٠ استفس ــي ع تلق

ــات.  ــب باملحافظ ــروع املكت ــخصية بف ــة الش ــال املقابل ــن خ ١5١١5، وم

ــا املســتجد مبحافظــات )القاهــرة،  ● ــاح املضــاد لفــروس كورون ــة الحصــول عــى اللق ــة عــدد ٩٤,8١٤ ســيدة بأهمي توعي

ــوم، أســيوط،  ــوب ســيناء، الفي ــة، بورســعيد، جن ــاط، الغربي ــة، مطــروح، اإلســامعيلية، البحــرة، دمي اإلســكندرية، الرشقي

ــا، اســوان(. ــة، شــامل ســيناء، بنــي ســويف، قن ــد، البحــر األحمــر، الدقهلي ــوادي الجدي ال

ــزة،  ● ــرة، الجي ــات )القاه ــل مبحافظ ــا بالفع ــروس كورون ــاح ف ــال( لق ــيدة / ٤ رج ــرد )٤,١8٤ س ــدد ٤,١88 ف ــى ع تلق

اإلســكندرية، البحــرة، الغربيــة، الدقهليــة، الرشقيــة، اإلســامعيلية، بورســعيد، شــامل ســيناء، جنــوب ســيناء، املنيــا، بنــي 

ــر(. ــد، البحــر األحم ــوادي الجدي ســويف، ال

عقـد ٢٩ تدريـب لــ ١,٣8٠ رائـدة مـن رائـدات املجلس عى مسـتوى ٢7 محافظة، عى حمل رسـائل حملـة طرق األبواب. ●

تنفيــذ عــدد ١١٤ حملــة طــرق أبــواب يف ٢7 محافظــة عــى مســتوى الجمهوريــة، لتوعيــة الســيدات بــرورة الحصــول  ●

عــى اللقــاح بإجــاميل ٣٢٣,٠8٩ زيــارة، اســتهدفت عــدد ١,٠٠8,٢٠٤ فــرد )٦8٠,١٤٤ ســيدة / ٣٢8,٠٦٠ رجــل( 

ــتهدافهم يف  ● ــم اس ــل ت ــيدة / ٣٢8,٠٦٠ رج ــدد٦8٠,١٤٤ س ــاميل ع ــن إج ــل )م ــيدة و٦,5٢5 رج ــدد 5٩,7٦٣ س ــدى ع أب

ــا املســتجد  ــروس كورون ــاح ف ــة التســجيل للق ــى منظوم ــم ملســاعدتهم يف التســجيل ع ــواب( رغبته حمــات طــرق األب

ــة. ــكان املرصي ــة والس ــوزارة الصح ــع ل التاب

ــب  ● ــي مكت ــال محام ــن خ ــة، م ــرأة يف ٢7 محافظ ــد امل ــف ض ــوع العن ــة مبوض ــة للتوعوي ــدوة قانوني ــدد 58 ن ــد ع عق

ــيدة.  ــدد ٢,٠٠٤ س ــتهدفت ع ــات، اس ــس باملحافظ ــروع املجل ــكاوى بف الش
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ثانياً: وســائل اإلعالم، ووســائل التواصل االجتامعي

ــة،  ــاة اإليجابي ــن والحي ــع األخري ــل م ــر، والتواص ــل التوت ــادات لتقلي ــت إرش ــة تضمن ــة الكرتوني ــائل توعوي ــرش رس ــم ن ت

ــا. ــة كورون ــل جائح ــية يف ظ ــة النفس ــز املناع ــة تعزي وكيفي

ــة  ● ــة لتوعي ــة مختلف ــة إذاعي ــاميل ١5 محط ــرب إج ــات ع ــدد 7 تنويه ــث ع ــن ب ــة، تتضم ــة توعوي ــة إعامي ــن حمل تدش

ــايل:  ــو الت ــى النح ــتجد، ع ــا املس ــروس كورون ــاح ف ــي لق ــرورة تلق ــيدات ب الس

ϑ  .)عـدد ١٦٠ سـبوت عى عدد ١ محطة إذاعيـة )القرآن الكريم

ϑ  عـدد 8٠ سـبوت عـى عـدد ١٢ محطـة إذاعيـة )راديـو مـرص، الربنامـج العـام، القاهـرة الكـربى، اإلسـكندرية، الـوادي

الجديـد، القنـاة، مطـروح، حايـب وشـاتن، شـامل الصعيـد، جنـوب الصعيـد، شـامل سـيناء، جنـوب سـيناء(. 

ϑ  :عـدد 5٠ سـبوت عـى عـدد ٢ محطة إذاعية )ميجـا إف إم، ونغم إف إم(، من ٢٠٢١/5/٢٠ حتى ٢٠٢١/٦/١٣

إعــداد 7 فيديوهــات عــن التنويهات الســابق ذكرها، للبث عى وســائل التواصل االجتامعي.  ●

ــف وصــول عــى صفحــة  ● ــا ٤٤5,٠٠٠ أل ــروس كورون ــاح ف ــى لق ــة الحصــول ع ــة الخاصــة بأهمي ــة التوعي ــت حمل حقق

ــرأة. ــي للم ــس القوم ــبوك املجل فيس

حملــة إعاميــة عــى صفحــة التوصــل االجتامعــي للمجلــس بإنتــاج مجموعــة مــن الفيديوهــات تحــت شــعار "التطعيــم  ●

حاميــة ليــي وألرستــك"، وعــى املحطــات اإلذاعيــة املختلفــة منهــا إذاعــة القــرآن الكريــم والتــي تتميــز بنســبة اســتامع 

عاليــة خاصــة بقــرى املحافظــات.

ــات  ــة تداعي ــدويل، ملناقش ــي وال ــريب واألفريق ــي والع ــتوى الوطن ــى املس ــات ع ــن االجتامع ــد م ــس يف العدي ــارك املجل ش

ــيل:  ــام ي ــتعرضه في ــا نس ــو م ــه، وه ــة مواجهت ــروس وكيفي الف

عى املســتوى الوطني ●

ϑ  فعاليـات منتـدى أسـوان للتنميـة والسـام املسـتدامن، والـذي ُعقـد بحضـور رفيـع املسـتوي وخـرباء يف مجـايل التنمية

والسـام، تحـت عنـوان "مـن التهميـش إىل صـدارة املشـهد: تعزيـز تنفيـذ أجنـدة املـرأة والسـلم واألمـن خـال الوبـاء 

ومـا بعـده"، وخالـه تناولـت كلمـة املجلـس اسـتعراضا لتجربـة مـرص يف التعامـل مـع جائحـة كوفيـد-١٩، واإلشـارة 

إىل ورقـة السياسـات التـي أعدهـا املجلـس لاسـتجابة الريعـة لاحتياجـات االقتصاديـة واالجتامعيـة للمـرأة خـال 

الجائحـة واملرصـد ذات الصلـة الـذي أطلقـه املجلـس كآليـة لرصـد ومتابعـة تنفيـذ السياسـات. 

ϑ  االجتــامع االفــرتايض للمكتــب اإلقليمــي لربنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ، والــذي تنــاول أزمــة جائحــة كوفيــد – ١٩

وتأثرهــا عــى املجتمعــات العامليــة بصفــة عامــة واملجتمعــات العربيــة بصفــة خاصــة، وكيفيــة ابتــكار حلــول 

ــة. ــة الجائح ــدة ملواجه جدي

ϑ  ،"للنـوع االجتامعـي مـا بعـد جائحـة كوفيـد-١٩ املهـارات املسـتجيبة  التعليـم وتنميـة  النـدوة اإلقليميـة "سياسـات 

والتـي نظمهـا منتـدى التمكـن االقتصـادي للمـرأة يف منطقـة الـرشق األوسـط وشـامل أفريقيـا التابـع ملنظمـة التعاون 

االقتصـادي والتنميـة، وافتتحتـه وزيـرة التخطيـط والتنميـة االقتصاديـة والرئيـس املشـارك للمنتدى، وقد أشـار املجلس 

ىف كلمتـه إىل أهميـة إضفـاء الطابـع املؤسـي عـى الربامـج واملبـادرات التحفيزيـة املصممـة خصيًصـا للنسـاء للسـامح 

لهـن بالدخـول يف مجـاالت تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت. 

عى املســتوى العريب واإلقليمي والدويل ●

ϑ  املنتـدى العـريب للتنميـة املسـتدامة الـذي نظمـه افرتاضيـاً املكتـب اإلقليمـي لهيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة وصنـدوق

األمـم املتحـدة للسـكان، ملناقشـة الهـدف الخامـس مـن أهـداف التنميـة املسـتدامة وتأثـر جائحـة كوفيـد – ١٩ عـى 

النسـاء والفتيـات وتحديـد التدخـات الرئيسـية لتعزيـز مشـاركة املـرأة.

ϑ  الـدورة الثامنـة للمؤمتـر الـوزاري ملنظمـة التعـاون اإلسـامي للمـرأة مـن القاهـرة تحـت رعايـة السـيد الرئيـس عبـد

الفتـاح السـيي رئيـس الجمهوريـة، بعنـوان "الحفـاظ عـيل مكتسـبات املسـاواة بـن الجنسـن ومتكـن املـرأة يف ظـل 

جائحـة كوفيـد ١٩ ومـا بعدهـا"، وبحضـور لفيـف من الوزراء ورؤسـاء الوفـود وممثـيل دول منظمة التعاون اإلسـامي 

والجهـات والهيئـات واالجهـزة التابعـة للمنظمـة، وكافـة املنظـامت اإلقليميـة والدوليـة.

تعزيز الخدمــات للمرأة ذات اإلعاقة ●

يـويل املجلـس اهتاممـاً باملـرأة ذات اإلعاقة، وخـال العام ٢٠٢١ نفـذ املجلس 

العديـد مـن األنشـطة لتعزيـز الخدمـات املوجهـة إليهـا، نسـتعرضها فيام ييل:

ϑ  التعــاون مــع مؤسســة أوتــاد ودروســوس يف تنفيــذ مــرشوع تحــت عنــوان

"إرادة"، بهــدف التمكــن االقتصــادي للمــرأة ذات اإلعاقــة باملحافظــات، 

حيــث يتــم العمــل داخــل املــرشوع عــى عــدة مراحــل تبــدأ بالتدريــب عــى 

اتقــان حــرف يدويــة مختلــف، ثــم توفــر فــرص عمــل للســيدات مــن ذوات اإلعاقــة 

الفئــة العمريــة مــن )١8 إىل ٤5( ســنة، وتــم تنفيــذ املرحلــة األوىل مــن املــرشوع يف 

ــم القاهــرة الكــربي. إقلي
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ϑ  ــتدام ــامل واملس ــو الش ــادي للنم ــرشوع االقتص ــطة امل ــذ أنش ــق بتنفي ــام يتعل ــة في ــة األمريكي ــع الجامع ــيق م التنس

للمــرأة يف مــرص "رابحــة" واملتضمــن تنفيــذ برنامــج التدريــب مــن أجــل التوظيــف لتمكــن وتأهيــل املــرأة بشــكل 

عــام والنســاء ذوات اإلعاقــة بشــكل خــاص مــن خــال توفــر التدريبــات املهنيــة ودعمهــن يف الحصــول عــى فــرص 

عمــل الئقــة.

ϑ  التعـاون مـع صنـدوق عطـاء لدعم ذوي اإلعاقة يف اسـتكامل مبادرة "محافظـة صديقة لأشـخاص ذوي اإلعاقة"، والتي

قـد أطلقهـا املجلـس عـام ٢٠١7، وهدفـت إىل تكاتـف جهـود رشكاء العمـل من أجل تيسـر الحياة عى األشـخاص ذوي 

اإلعاقـة بإتاحـة الشـوارع واملنتزهـات واألماكـن الخدميـة العامـة ودور العبـادة واإلتاحة يف مجـاالت التعليـم والصحة 

والجامعـة وىف مجـاالت العمـل والتوظيـف والسـكن والخدمـات التثقيفيـة، وقـد تـم التطبيـق مبحافظـات ]دميـاط – 

أسـيوط – بنى سـويف – السـويس – الرشقية[.

ϑ  الخاصـة بالتدريبـات  اإلعاقـة  ذوي  حقـوق  حـول  موضوعـات  لتضمـن  باملجلـس  الترشيعيـة  اللجنـة  مـع  التنسـيق 

العـدل. وزارة  مـع  بالتعـاون  املنفـذ  القاضيـات  تأهيـل  بربنامـج 

ϑ  والتعريـف لإلعاقـة  السـليمة  باملفاهيـم  الوعـي  لرفـع  باملجلـس  الشـكاوى  مكتـب  ملحامـي  توعـوي  برنامـج  إقامـة 

اإلعاقـة. ذات  املـرأة  ومشـكات  بقضايـا 

ϑ .رصـد كيفيـة تنـاول قضايـا املرأة ذات اإلعاقـة يف الدراما من خال لجنة الرصـد اإلعامي لدراما رمضان ٢٠٢١

ϑ  العمـل عـى تفعيـل قانـون األشـخاص ذوي اإلعاقـة رقـم ١٠ لسـنة ٢٠١8، وذلـك مبخاطبـة مجلـس الـوزراء لتعديـل

الائحـة التنفيذيـة للقانـون بشـأن اجـراءات حصـول ذوي اإلعاقـة عـى سـيارات مخفضـة الجـامرك. كـام تـم مخاطبـة 

وزيـر الرتبيـة والتعليـم بشـأن املرصوفـات التعليميـة لأشـخاص ذوي اإلعاقة، حيـث تم التمييـز بن اإلعاقـات املختلفة 

بإعفـاء أبنـاء األشـخاص ذوي اإلعاقـة البرصيـة فقـط، وطالـب املجلـس بتعديـل البنـد ليشـمل اإلعفـاء باقـي اإلعاقات. 

ϑ  ترجمـة كل مـن: مطويـات مبـادرة حاميتـك يف قانونـك، ومدونة السـلوك الوظيفي للمـرأة ذات اإلعاقة، ودليـل كوفيد

١٩ لتوعيـة املـرأة ذات اإلعاقـة، ومطويـة قـل وال تقـل، وقانون األشـخاص ذوي اإلعاقة إىل اللغـة اإلنجليزية.

ϑ  إطـاق دراسـة العنـف ضـد املـرأة ذات اإلعاقـة، والتـي تـم إعدادهـا بالتعـاون مـع الجهـاز املركـزي للتعبئـة العامـة

واالحصـاء وصنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان، وهيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، وصنـدوق األمـم املتحدة اإلمنـايئ، والذي 

يعـد البحـث األول مـن نوعـه يف املنطقـة العربيـة.

ϑ :املشـاركة يف الفعاليـات التـي تناقـش القضايا التي تهم األشـخاص ذوي اإلعاقة ومن أهمها

ــه  ــذي نظمت ــة"، وال ــن معاشــن للمــرأة ذات اإلعاق ــوين إلتاحــة الجمــع ب ــل قان )١( الحــوار املجتمعــي حــول "تعدي

ــي. ــن االجتامع وزارة التضام

)٢( مؤمتــر "القــوى الناعمة وتأثرها عى حياة األشــخاص ذوي اإلعاقة".

ــتقالية  ــة االس ــات إلتاح ــدة توصي ــرج بع ــل، خ ــة براي ــي لطريق ــوم العامل ــال بالي ــار االحتف ــاء يف إط ــم لق )٣( تنظي

ــة. ــات البرصي ــذوي االعاق ــس ل ــى النف ــامد ع واالعت

ــة  ــاركة الكامل ــول دون املش ــي تح ــق الت ــوان "العوائ ــرأة CSW بعن ــع امل ــة وض ــدورة الـــ ٦5 للجن ــة يف ال )٤( جلس

ــدا،  ــة، وبولن ــدة االمريكي ــات املتح ــدا والوالي ــاركة دول فنلن ــة"، مبش ــات ذوات اإلعاق ــاء والفتي ــة للنس والفعال

ــا. ــامال، وكيني وغواتي

ϑ .مشـاركة اللجنة الدامئة للبحث العلمي للمجلس يف زيارة املعهد القومي لأورام ملسـاندة ودعم املريضات ورفع معنوياتهن

ϑ  اللقـاء وشـمل  باملجلـس،  اإلعاقـة  ذات  للمـرأة  الدامئـة  اللجنـة  نظمتـه  برايـل،  لطريقـة  العاملـي  باليـوم  االحتفـال 

التعريـف بطريقـة برايـل وكيفيـة تعليمهـا لأطفـال ذوي اإلعاقـات البرصيـة، كـام تنـاول اللقـاء أهميـة تعلـم طريقـة 

اإلعاقـات  لأشـخاص ذوي  الحياتيـة  املهـارات  تنميـة  يف  وأيضـاً  العمـل  التعليـم ويف سـوق  األيـر يف  للدمـج  برايـل 

البرصيـة. ومـن أهـم توصيـات اللقـاء: 

أهمية اســتخدام مســمى طريقة برايل ألنها طريقة للقراءة والكتابة وليســت لغة مثل لغة اإلشــارة.  -

مناشــدة هيئــة الــدواء املرصيــة بــرورة طبــع اســم األدويــة بطريقــة برايــل عــى عبــوات الــدواء، تيســراً عــى   -

ــدواء. ــتقالية لل ــول باس ــم يف الوص ــة حقه ــن وإتاح املكفوف

تعميــم إرشــادات طــرق التعامــل مــع ذوي اإلعاقــات البرصيــة أثنــاء حجــز مــرىض كورونــا مــن ذوي اإلعاقــات   -

ــفيات. ــل املستش ــة داخ البرصي

ــن  ــواء العامل ــل، س ــة براي ــى طريق ــن ع ــم املدرس ــب وتعلي ــامم بتدري ــم باالهت ــة والتعلي ــة وزارة الرتبي مطالب  -

مبــدارس املكفوفــن وأيضــا مــدريس الدعــم للطلبــة املدمجــن.

ϑ  رعايـة مؤمتـر "القـوى الناعمـة وتأثرهـا يف حياة األشـخاص ذوي اإلعاقة"، والـذي نظمتـه جامعة املنصورة تحت شـعار

"أمهـات محاربـات"، بحضـور أعضـاء اللجنـة الدامئة للمرأة ذات اإلعاقة، ويف الكلمة املسـجلة لرئيسـة املجلس أشـادت 

بتلـك النـامذج املتميـزة وامللهمـة لسـيدات محاربـات مـن طـراز خـاص يقدمـن جهـوداً وتضحيـات عظيمـة بشـكل 

يومـي دون كلـل يف رعايـة وحاميـة أطفالهـن مـن ذوي اإلعاقـة وكلهن أمـل يف فرص متكافئـة لهم يف الحيـاة واملجتمع.



ة
مرأ

 لل
ي

م
و

ق
 ال

س
جل

م
ال

١٠٢١٠٣

توعيــة مجتمعيــة وتثقيف النســاء باملجتمعات املحلية ●

ϑ  شـاركت فـروع املجلـس باملحافظـات ىف 5٩٠ نـدوة ونشـاط توعـوي اسـتهدفت) ٤٢٣,٤8( سـيدة عـى مسـتوى كافـة

محافظـات الجمهوريـة، وتناولـت النـدوات توعيـة املـرأة مبختلـف املوضوعـات اإلجتامعيـة مثـل ]ترشـيد اإلسـتهاك – 

تعليـم الفتيـات – أرضار الـزواج املبكـر – الختـان – األوراق الثبوتيـة وأهميتهـا[.

ϑ  ،التوعيـة ىف مجـال القضيـة السـكانية، وذلـك بإقامـة قافلـة توعيـة لعـدد 8٠٠ من طـاب وطالبات جامعة عن شـمس

اسـتهدفت التوعيـة بقضيـة الزيـادة السـكانية وأهمية الحـد منها.

مســاعدات وخدمات إجتامعيــة للمرأة ىف املحليات ●

ϑ  ــامىل ــادرات ]بإج ــر الق ــيدات غ ــية للس ــات األساس ــع اإلحتياج ــم توزي ــة ت ــات الدول ــف مؤسس ــع مختل ــاون م بالتع

ــر  ــه لتوف ــرص يف مبادرت ــا م ــدوق تحي ــاركة صن ــة، مش ــاعدات االجتامعي ــت املس ــام تضمن ــتفيدات 575,٤٢[، ك مس

الدعــم لــأرس األكــر احتياجــاً باملحافظــات، وتوزيــع املســتلزمات الغذائيــة األساســية مبناســبة شــهر رمضــان الكريــم 

ــرة  ــة، البح ــاط، الغربي ــيخ، دمي ــر الش ــة، كف ــة، الرشقي ــزة، القليوبي ــرة، الجي ــي ]القاه ــات وه ــرش محافظ ــدد ع بع

ــة[. ــكندرية والدقهلي واإلس

ϑ  )بالتعـاون مـع االكادمييـة العربيـة للعلـوم والنقـل البحـري فـرع أسـوان، تـم تقديـم منحـة دراسـية مجانيـة لعـدد )٣

طـاب مـن حايب وشـاتن.

الحمــالت واملبــادرات املجتمعية يف مجــال التمكني االجتامعي ●

قـام املجلـس بعـدد مـن الحمـات تهـدف إىل التوعية املجتمعيـة، وتضمنـت فعالياتها عدة أنشـطة تنوعت بـن طرق أبواب، 

ونـدوات، ولقـاءات، وتأهيـل فـرق عمـل لنرش رسـائل املجلس التوعويـة، وغره من األنشـطة نسـتعرضها فيام ييل:

ϑ  مبـادرة التوعيـة بالربيـة اإليجابيـة: أطلقهـا املجلـس عـى منصـات التواصـل االجتامعـي بالرشاكـة مع يونيسـف مرص

وشـبكة خرباء األرسة، ويتم من خالها عقد جلسـات تفاعلية عى صفحة املجلس الرئيسـية عى الفيس بوك، حيث تم:

Ϗ  ،نـرش )١٠( فيديوهـات توعويـة هدفـت إىل توضيـح الفـرق بـن الرتبيـة التقليديـة والرتبيـة اإليجابيـة الحديثـة

ومـا هـو املزيـج املناسـب لرتبيـة األجيـال الجديـدة، وكيفيـة التعامـل مـع ضغـوط الحيـاة اليوميـة، كـام شـملت 

الفيديوهـات عـدد مـن املواضيـع منهـا : ]التغذيـة السـليمة للمـرأة الحامـل واألم واألطفـال / إزاى نحمـى أطفالنـا 

مـن مخاطـر االنرتنـت وفوائـده كوسـيلة للتعلـم و تنميـة املهـارات و ايـه هي أرضاره عـيل أطفالنـا و أزاي نحميهم 

و نعلمهـم االسـتخدام املفيـد لأنرتنـت/ إزاى نتعامـل مـع الضغـوط اليوميـة الـيل بتوجهنـا؟ إزاى نحمـي أوالدنـا 

وبناتنـا مـن أنـواع العنـف املختلفـة / إزاي نجهـز بناتنـا وأوالدنـا ملرحلـة البلـوغ / سـبل التفاهـم بـن الزوجـن[.

Ϗ  تنظيــم لقــاء تفاعــيل بالتعــاون مــع هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، ومؤسســة ســيف كيــدز ملوظفــي

ــز  ــدة وتعزي ــراد األرسة الواح ــن أف ــة ب ــاحات آمن ــق مس ــدف خل ــم، به ــس وأبنائه ــة باملجل ــة العام األمان

املشــاركة. مفاهيــم 

ϑ  املعسـكرات العائليـة بعنـوان التنشـئة املتوازنـة بـن األمومـة واألبـوة يف إطارمـرشوع "رجـال ونسـاء من أجل املسـاواة

الجنسـن":  بن 

ــي  ــة، والت ــكرات العائلي ــذ املعس ــم تنفي ــربنج، ت ــل س ــة وي ــرأة ومؤسس ــدة للم ــم املتح ــة األم ــع هيئ ــاون م بالتع

ــات  ــامً للعاق ــا ودع ــة حفاظ ــامل املنزلي ــة واألع ــامل الرعاي ــات يف أع ــال والفتي ــاركة الرج ــجيع مش ــدف إىل تش ته

األرسيــة الســليمة والصحيــة وتشــجيع تبنــي مامرســات تنشــئة األطفــال التــي تعــزز مــن تســاوي الحقــوق لــكل مــن 

ــيل: ــا ي ــس م ــذ املجل ــان، ونف ــات والفتي الفتي

Ϗ  تنظيـم ورشـة عمـل مبشـاركة )٢٠( متـدرب مـن موظفـي املجلـس ومـن املنظـامت الحكوميـة وغـر الحكومية مثل

وزارة الشـباب والرياضـة ومؤسسـة ويـل سـربينج مـرص، باإلضافـة إىل مدربـن ومدربـات مـن جهـات مسـتقلة من 

الصلة.  املجـاالت ذات 

Ϗ :إقامـة معسـكرات توعوية حول "التنشـئة املتوازنة بـن األمومة واألبوة"جاءت كام ييل

األول بحي االســمرات، اســتفاد منها )٤٠( أرسة من أهايل الحي.  -

الثــاين مبحافظــة دمياط، لعدد ١٠ أرس مــن أبناء املحافظة.  -

الثالــث مبحافظــة القاهــرة، اســتهدف ) ١٠( أرس من موظفي األمانــة العامة باملجلس .  -

الرابــع مبحافظــة املنيا، شــمل )٢٠( أرسة من املحافظة .  -

الخامــس محافظة اإلســكندرية، شــمل ) ٣٠( أرسة من حــي غيط العنب.  -

ϑ  إطـالق مرحلـة جديـدة مـن حملـة "ألين رجـل" عـى مواقـع التواصـل االجتامعـي، حيـث تـم طـرح أسـئلة تشـويقية

للجمهـور عـى مواقـع التواصـل االجتامعـي، وذلـك بهـدف إجـراء نقاش ورصـد ردود وتفاعـل املتابعـات واملتابعن عرب 

اإلنرتنـت حـول املوضوعـات الرئيسـية التـي تطرحهـا الحملـة، كـام تـم إطـاق عـدد ) ٢( فيديـو للحملة والـذي يوضح 

الـدور اإليجـايب لآلبـاء يف املنـزل وتأثـر ذلـك يف تكويـن شـخصية وإدراك وقناعـات األبنـاء يف املسـتقبل، و دور الرجل، 

كزميـل ومديـر يف مـكان العمـل، ويف تعزيـز بيئـة عمـل داعمـة وغـر متييزيـة للمـرأة وتضمـن النجـاح للجميـع. يتـم 

تنفيـذ الحملـة بالتعـاون مـع هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة وبدعـم مـن الوكالـة السـويدية للتنميـة الدوليـة )سـيدا( 

والحكومـة الكنديـة.
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ϑ  برنامـج تدريبـي لبنـاء قـدرات الشـباب: يف إطـار بنـاء قـدرات الشـباب لتكوين فريـق عمل مسـاند لعمـل املجلس يف

حمـات طـرق األبـواب التـي بنفذهـا املجلـس، عقـد املجلـس عـدد )٢( دورة تدريبيـة مبحافظـة القليوبيـة اسـتهدفت 

)٦5( من الشـباب. 

ϑ  مبـادرة ملهـامت مرصيـات أثريـن مـرص بعطـاء متميـز: اسـتمراراً لتسـليط الضـوء عـى النـامذج املرشفة مـن ملهامت

مـرص والتعـرف عـى دورهـن لتذكـرة األجيـال واالقتـداء بهـن، قـام املجلـس بنـرش السـر الذاتيـة والحيـاة العمليـة 

الناجحـة لعـدد )٣7( سـيدات ممـن شـهد لهـن التاريـخ والواقـع املـرصي بإسـهاماتهن العظيمـة يف مختلـف املجـاالت 

 / الفنيـة   / العلمـي  االخـرتاع   / الثقافيـة   / /التعليميـة  القـرار  ومواقـع صنـع  السياسـية   / االقتصاديـة   / االجتامعيـة 

الرياضيـة .. )حتـى ديسـمرب ٢٠٢١ إىل ٤٠٢ سـيدة / وصـول مليـون و٤7٣ ألـف(.

ϑ  حملـة مثـل مـش شـعبي: وصلـت الحملـة، والتـي بـدأت يف ٢٦ نوفمـرب ٢٠٢٠ ضمـن فعاليات مـرشوع ألعـاب مبتكرة

للحـد مـن العنـف ضـد املـرأة، إىل ١١5 ألـف وحققـت نسـبة تفاعـل تتعـدى الــ 8٪ عـى صفحـة الفيسـبوك الخاصـة 

باملجلـس القومـي. 

تنمية قــدرات العاملني باملجلس ●

ــة،  ــة والتدريبي ــج التوعوي ــاءات والربام ــن اللق ــد م ــال العدي ــن خ ــه م ــن في ــدرات العامل ــة ق ــس بتنمي ــم املجل اهت

ــيل: ــام ي ــتعرضها في نس

مشــاركة موظفي املجلس يف:-

ϑ .لقاء تدريبي حول قانون 7٣ لسـنة ٢٠٢١ والخاص بشـغل الوظائف أو االسـتمرار فيها

ϑ ."ورشـه عمـل تدريـب مدربن لعدد )٢٠( موظف عـيل تنفيذ تدريبات حول مبادرة متكـن الفتاة املرصية "دوي

ϑ  التعـاون الـدويل الكوريـة النـوع االجتامعـي"، واملقـدم مـن وكالـة  التدريبـي "تنميـة القـدرات عـى إدارة  الربنامـج 

الثـاين، اسـتفاد منهـا )٢٢( موظـف. )كويـكا( للعـام 

ϑ  ،تنفيـذ الدورتـن التدريبـن الثالثـة والرابعـة، بالتعـاون مـع األكادمييـه الوطنيـة ملكافحه الفسـاد بهيئـه الرقابة االدارية

مـن  مسـتهدف(   ٢٠١( اسـتهدفت  القومـى"،  االمـن  عـى  والحفـاظ  الفسـاد  مكافحـة  املـراة ىف  "دور  عنـوان  تحـت 

موظفـي وأعضـاء الفـروع، الرائـدات املتميـزات، شـباب جامعـات، و واعظـات وراهبـات، وجـاءت الـدورات كـام يـيل:-

Ϗ  .الـدورة التدريبيـة الثالثـة مبحافظة الرشقية بإجاميل حضور 88 سـيدة و٢٢ رجل

Ϗ  .الـدورة التدريبيـة الرابعـة مبحافظة املنيا بإجاميل 88 سـيدة و ٣ رجال

ϑ  ــة ــة كــر الدولي ــواب"، بالتعــاون مــع هيئ ــذ حمــات طــرق األب ــط وإدارة وتنفي ــي "أســس تخطي الربنامــج التدريب

والــذي احتــوى عــى تدريــب تفاعــى عــى املهــارات األساســية للتأثــر واالقنــاع وأداب املقابلــة الشــخصية 

والزيــارات املنزليــة، وتطبيــق عمــيل للمتدربــن عــى تنفيــذ زيــارات منزليــة"، حيــث اســتهدف الربنامــج رائــدات 

: ) املنيــا –بنــي ســويف – أســيوط –  ٤ محافظــات هــي  املجلــس ومجموعــة مــن شــباب املتطوعــن مــن 

ســوهاج(، واســتهدفت ١٢٠ مســتفيد/ ة.

تقديــم خدمات البحث واإلطالع ●

ϑ  )املكتبـــة املتخصصـــة للمجلـــس: قدمـــت مكتبـــة املجلـــس املتخصصـــة خدمـــات البحـــث واإلطـــاع لعـــدد )١٣٤

مـــن املـــرتددات عـــى املكتبـــة والباحثـــن والتـــى تضـــم العديـــد مـــن الكتـــب واألبحـــاث العلميـــة.

ϑ :واألبحاث الدراسات 

تقــوم إدارة البحــوث والدراســات باملجلس بإعــداد أوراق بحثية عن قضايا املــرأة، منها األوراق التالية:-

Ϗ  أوراق بحثيـة: حـول "التجـارب الدوليـة يف محاربـة الفقـر وكيفيـة االسـتفادة منهـا للقضـاء عـى الفقـر والبطالـة

التمييزيـة  املـواد  التنميـة املسـتدامة"، و"عـدم دسـتورية  يف املجتمـع املـرصي، وخطـوات نحـو تحقيـق أهـداف 

ضـد املـرأة بقانـون العقوبـات"، و"العنوسـة يف مـرص والـدول العربيـة"، و"العنـف يف الـدول العربيـة"، و"املـواد 

القانونيـة ىف القوانـن املرصيـة التـى متثـل متييـزا ضـد املـرأة".

Ϗ  إعـداد رؤيـة حـول "املسـتحدثات مبـرشوع قانـون األحـوال الشـخصية"، و"جهـود املجلـس لتمكـن املـرأة املرصيـة

بـاإلدارة والحوكمـة".

Ϗ  دراسـات اسـتقرائية بعنـوان "املـرأة واملشـاركة السياسـية واالنتخابـات املحليـة"، و"أثـر املوروثـات الثقافيـة عـى

التمكـن السـيايس للمـرأة يف كا مـن مـرص والواليـات التحدة االمريكية"، و" نسـب الـزواج والطاق ٢٠١٩/٢٠١8"، 

و"التجـارب الدوليـة يف محاربـة الفقـر وكيفيـة االسـتفادة منهـا للقضـاء عـى الفقـر والبطالـة يف املجتمـع املـرصي 

وخطـوات نحـو تحقيـق أهـداف التنميـة املسـتدامة".

Ϗ .تقريـر مجمـع حـول ماتبذله الدول العربية ملناهضـة العنف ضد املرأة

Ϗ  دراســـة حـــول "متكـــن املـــرأة وتجـــارب بعـــض الـــدول ىف عمليـــة التنميـــة والتـــى ميكـــن اإلســـتفادة منهـــا

ـــرص".  ىف م

Ϗ .تحديـث قاعدة البيانات الخاصة بسـيدات األعامل
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بنــاء القدرات يف مجال احصــاءات النوع االجتامعي  ●

يف إطــار تعزيــز اإلطار املؤســي لتبنــي قضايا النوع االجتامعي، نفــذ املجلس ما ييل:-

ϑ  محــارضة يف مركــز تدريــب ســقارة حــول "آليــات تطبيــق املوازنــات املســتجيبة للنــوع االجتامعــي وقيــاس األثــر مــن

ــوزارة  ــة ل ــة التابع ــرص الفرعي ــؤ الف ــدات تكاف ــيل وح ــن ممث ــا )٤٠( م ــتفاد منه ــات"، اس ــة الفئ ــى كاف ــا ع تنفيذه

ــة. ــة املحلي التنمي

ϑ  ــن منظــور ــرأة م ــا امل ــب عــى قضاي ــج دوري املناظــرات للتدري ــذ برنام ــم يف تنفي ــة والتعلي ــع وزارة الرتبي ــة م رشاك

النــوع االجتامعــي اســتهدف ١٠٠ مــدرس / ة واخصائيــن اجتامعيــن مبحافظــات األقــرص، الفيــوم، وســوهاج، بهــدف 

رفــع الوعــى بقضايــا املــرأة لتوصيلهــا لطــاب املــدارس ىف املراحــل التعليميــة املختلفــة مبــا يســاهم ىف دعــم 

ــود  ــامً لجه ــرأة دع ــة عــن دور امل ــم الخاطئ ــر املفاهي ــة الشــاملة وتغي ــة التنمي ــرأة ىف عملي ــة للم املشــاركة اإليجابي

ــة. ــاة كرمي ــادرة حي ــد ضمــن مب ــة الصعي ــة يف تنمي الدول
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/١0,084,235رابعـا:ً محور الحماية

برامــج تعزيز اإلطار املؤســي ودور مقدمي الخدمات وجهــات إنفاذ القانون ●

يواصــل املجلــس تنفيــذ برامجــه التدريبيــة التفاعليــة بالتعــاون مــع وزارة العــدل لتعزيــز القــدرات يف مجــال التعامــل 

ــد  ــف ض ــا العن ــة بقضاي ــا التوعي ــة منه ــة وإداري ــة وقانوني ــات قضائي ــج موضوع ــاول الربام ــف، وتتن ــا العن ــع قضاي م

ــة  ــة الوطني ــة، واآلطــر الترشيعي ــة لتمكــن املــرأة املرصي ــه، واإلســرتاتيجية الوطني ــة ملكافحت املــرأة واالســرتاتيجية الوطني

ــة  ــارات اإلداري ــة امله ــة، وتنمي ــم التأديبي ــام املحاك ــاء ام ــى اإلدع ــب ع ــرأة، والتدري ــف ضــد امل ــم العن ــة لجرائ والدولي

ــن  ــرار وف ــاذ الق ــى اتخ ــدرة ع ــادة والق ــل والقي ــون التواص ــة وفن ــن املتصل ــادة خرباته ــة وزي ــوات النياب ــة لعض والذاتي

اإللقــاء والخطابــة، وخــال شــهر يونيــو ٢٠٢١، تــم تنفيــذ )8( دورات تدريبيــة اســتهدفت أعضــاء النيابــة العامــة 

ــيل: ــا ي ــا مل ــك وفق ــرأة، وذل ــب شــكاوى امل ــات مكت ــة ومحامي ــة اإلداري ــات وعضــوات النياب ــات املرصي والقاضي

ϑ  برنامـج أعضـاء النيابـة العامـة: إقامـة عـدد )٢( ورشـة عمـل لتعزيـز القـدرات يف مجـال التعامـل مـع قضايـا العنـف

ضـد املـرأة، اسـتفاد منهـا عـدد )5٤( مـن أعضاء النيابـة العامـة، باإلضافـة إىل )5( محاميات من مكتب شـكاوى املرأة.

ϑ  برنامــج هيئــة قضايــا الدولــة: إقامــة عــدد

مــن  اســتهدفت)55(  عمــل  ورشــة   )٢(

لتعزيــز  الدولــة  عضــوات هيئــة قضايــا 

وفنــون  مهــارات  مجــال  يف  القــدرات 

العنــف  ومناهضــة  والقيــادة  التواصــل 

ــرأة. ــد امل ض

ϑ  نيابــات ومعاونــات  معــاوين  برنامــج 

العامــة  النيابــة  مــع  رشاكــة  األرسة: 

ــب يف  ــة والتدري ــوث الجنائي ــد البح ومعه

ــات األرسة  ــات نياب ــة مــن معــاوين ومعاون ــدرب ومتدرب ــا عــدد )٤٠٠( مت ــة عــدد )7( ورش عمــل اســتفاد منه إقام

الجمهوريــة.  محافظــات  جميــع  مســتوى  عــى 

ϑ  برنامـج القاضيـات: إقامـة عـدد )٢( ورشـة عمـل اسـتهدفت )٣٤( قاضيـة مـن قاضيـات هيئـة محكمـة االسـتئناف من

مختلـف املحافظـات لتعزيـز القـدرات يف مجـال مهـارات وفنـون التواصـل والقيـادة ومناهضـة العنـف ضـد املرأة.

ϑ  برنامـج أعضـاء هيئـة النيابـة اإلداريـة: إقامـة عـدد )٣( ورش عمـل اسـتهدفت )١5٣( عضـو/ة، لتعزيـز القـدرات يف

مجـال "مهـارات وفنـون التواصـل والقيـادة ومناهضـة العنـف ضـد املـرأة، وفنـون التواصـل والقيـادة واالدعـاء امـام 

املحاكـم التأديبيـة، ودور هيئـة النيابـة اإلداريـة يف مكافحـة جرائـم العنـف ضـد املـرأة يف أماكـن العمـل. 

ϑ :برنامـج عيـادات املرأة األمنة باملستشـفيات الجامعيـة/ الحكومية والخاصة

Ϗ  الطبيــة االســتجابة  وحــدة  افتتــاح 

ــة الطــب  للتعامــل مــع املعنفــات بكلي

رئيــس  بحضــور  أســيوط،  جامعــة 

صنــدوق  وممثــيل  أســيوط  جامعــة 

مــرص. يف  للســكان  املتحــدة  األمــم 

Ϗ  ــد ــف ض ــة العن ــدة ملناهض ــاء وح إنش

وحــورس  الجالــة  بجامعــات  املــرأة 

عــدد  إجــاميل  ليصــل  واألزهــر 

٢٦ وحــدة عــى  املنشــئة  الوحــدات 

ــد  ــة، ويعق ــات املرصي ــتوى الجامع مس

ــات،  ــى املعوق ــوف ع ــود والوق ــة الجه ــدات ملتابع ــاء الوح ــيل ورؤس ــة ملمث ــيقية دوري ــات تنس ــس اجتامع املجل

ــيق  ــربات وتنس ــادل الخ ــتمرة لتب ــة مس ــات كآلي ــدات الجامع ــى األول لوح ــاق امللتق ــايل إط ــام الح ــهد الع وش

التدريــس. بيئــة آمنــة للطالبــات واملوظفــات وأعضــاء هيئــة  وتضافــر الجهــود مــن أجــل توفــر 

Ϗ  ،تجهيــز عــدد )٣( وحــدات اســتجابة طبيــة "عيــادات املــرأة اآلمنــه"، مبستشــفيات جامعــات بنهــا، وبنــي ســويف

ــى  ــل ع ــاري العم ــدات، وج ــل الوح ــة لعم ــرى الزم ــدات أخ ــونار ومع ــاز س ــا بجه ــم تجهيزه ــث ت ــا، حي واملني

ــل٢٠٢٢.  افتتاحهــم رســمياً خــال العــام املقب

Ϗ  تدريــب الطاقــم الطبــي لجامعــة ٦ أكتوبــر إلنشــاء وحــدة مبستشــفى الجامعــة ليصــل بذلــك إجــاميل الوحــدات 

األمنــة إىل )8( وحــدات تــم تدريــب جميــع طواقمهــم الطبيــة عــى التعامــل مــع حــاالت العنــف.

Ϗ  ٣( دورات تدريبيــة لعــدد ٦٩ طبيــب/ة مــن كليــات الطــب بجامعــات: بنهــا، بنــي ســويف، و ٦ أكتوبــر، وذلــك(

لتعزيــز القــدرات للعمــل يف العيــادات املقــرر افتتاحهــا باملستشــفيات الطبــي الجامعيــة.

Ϗ  ــاغ ــة يف اإلب ــة الصحي ــة بطــب املنصــورة، ملناقشــة دور مقدمــي الخدم ــارة لوحــدة املــرأة اآلمن إجــراء زي

عــن جرائــم العنــف ضــد املــرأة، وتقديــم املشــورة والدعــم الــازم لحــل املشــكات التــي واجهتهــم 

ــل.  ــال العم خ
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Ϗ  إقامــة ورشــة عمــل مــع ممثــيل وحــدة مناهضــة العنــف ضــد الفتيــات بجامعــة االســكندرية، ملناقشــة خطــوات

ــة  ــم وحامي ــا لدع ــل دوره ــدف تفعي ــا به ــق أهدافه ــاون لتحقي ــة التع ــدة، وكيفي ــداف الوح ــة وأه ــع سياس وض

ــاة داخــل الحــرم الجامعــى. املــرأة والفت

Ϗ  ورشـة عمـل تنشـيطية لعـدد )٢٠( مـن ممثـيل عيـادة باملستشـفى الجامعـي باملنيـا، للتعـرف عـى آليـات سـر

العنـف. التعامـل مـع حـاالت  العمـل واملعوقـات ومناقشـة بعـض االستفسـارات عـن سـبل 

Ϗ  القطاعـات والجهـات لتضـم  العنـف"،  املـرأة مـن  املجمعـة لحاميـة  "الوحـدة  بإنشـاء  قـرار  املشـاركة يف إصـدار 

.٢٠٢١/8٢7 الـوزراء رقـم  قـرار رئيـس مجلـس  املعنيـة، مبوجـب 

تعزيــز نظام ومســار اإلحالــة الوطني لحامية املرأة من كافة أشــكال العنف ●

تنســيق لقاءيــن للقامئــن عــى إدارة عيــادات املرأة اآلمنــة باملستشــفيات الجامعية وممثــيل الجمعيات األهليــة والقطاعات 

املعنيــة الســتعراض ومناقشــة الخدمــات املقدمــة مــن القطاعــات املختلفــة وكيفيــة اإلحالــة؛ وقــد تــم تنســيق مــا يــيل:

Ϗ  عـدد )٢( لقـاء تنسـيقي ضـم ممثـيل وحـدات املـرأة األمنـة باملستشـفيات الجامعيـة والجمعيـات األهليـة املعنيـة

والقطاعـات األخـرى كالداخليـة والتضامـن االجتامعـي ومكتـب شـكاوى املـرأة، للتشـبيك بـن األطـراف املعنيـة 

والتعـرف عـى الخدمـات املقدمـة وتعزيـز مسـار اإلحالـة الوطنـي }٣8 مسـتفيد/ة{.

Ϗ  ،اجتامعـات تنسـيقية مـع رؤسـاء وحـدة تكافـؤ الفـرص بدواويـن عمـوم محافظـات الجيـزة، اإلسـامعيلية، أسـوان

وممثـيل املديـرات والقطاعـات املعنيـة لتعزيـز مسـار اإلحالـة }٤8 فـرد{.

Ϗ  ،عقـد لقاءيـن مبحافظتـي اإلسـامعيلية وأسـوان بحضـور ممثلن مـن وزارات الداخلية والعـدل والتضامن االجتامعي

ملناقشـة نظـام اإلحالـة وتضمـن املوضوعـات املطروحـة باالجتـامع التعـرف عـى الخطـوات التـي تتبعهـا الجهـات 

ذات الصلـة حـال ظهـور عنـف ضـد املـرأة، والتعـرف عـى التعديـات الترشيعيـة والقانونيـة لدعـم املـرأة، وتوفر 

الرعايـة والخدمـة ونظـام اإلحالـة الفعال.

Ϗ  عقـد اجتـامع تنسـيقي مـع صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان واملفوضيـة السـامية لأمـم املتحـدة لشـؤون الاجئن

ملناقشـة نظـم االحالـة يف حـاالت العنـف ضـد املرأة.

Ϗ  يف إطـار جهـود الدولـة لحاميـة املـرأة والفتـاة مـن العنـف، أصـدر رئيـس مجلـس الـوزراء قـرار رقـم 8٢7 لسـنة

٢٠٢١، إلنشـاء وحـدة مجمعـة "الشـباك الواحـد One Stop Shop"، تهـدف إيل املسـاهمة يف القضـاء عـى العنف 

الجسـدي والجنـي والنفـي ضـد املـرأة والفتـاة، مـن خـال االسـتجابة الريعـة للحـاالت التـي تتعـرض لعنـف، 

بتقديـم مجموعـة مـن الخدمـات األساسـية يف مـكان واحد من قبـل قطاعـات الرعايـة الصحية والنفسـية والرشطة 

والعدالـة والخدمـة االجتامعيـة، والجهـات املمثلـة للوحـدة هـي وزارات العـدل، الداخليـة، التضامـن االجتامعـي، 

الصحـة والسـكان، النيابـة العامـة، املجلـس القومـي للمـرأة، واملجلـس القومـي للطفولـة واألمومـة. 

دعــم وحــدات مناهضة العنف ضد املــرأة بالجامعات املرصية ●

ــة  ــن طلب ــارك م ــور 8٠ مش ــة، بحض ــات املرصي ــرأة بالجامع ــد امل ــف ض ــة العن ــدات مناهض ــيل وح ــى ملمث ــة ملتق إقام

ــوين. ــة ك ــابقة الفني ــن باملس ــات الفائزي الجامع

متابعــة تنفيــذ اإلســراتيجية الوطنية ملناهضــة العنف ضد املرأة ●

يف إطـار متابعـة تنفـذ االسـرتاتيجية الوطنيـة ملناهضـة العنـف ضـد املـرأة ٢٠١5-٢٠٢٠، أطلـق املجلـس تقريـره األول حـول 

التقـدم املحـرز مـن الجهـات املعنيـة يف مجـال حامية املرأة مـن العنف، بهدف تسـليط الضوء عـى أهم نتائج االسـرتاتيجية، 

وعـرض االنجـازات واألنشـطة التفصيليـة املنفـذة تحـت كل محـور مـن محاورهـا منـذ إطاقهـا يف أبريل ٢٠١5 وحتـي أبريل 

٢٠٢١، وذلـك لتوفـر أداة تتسـم بالشـفافية حـول مـا تـم إنجـازه وما هـي أبرز العقبـات، باإلضافـة إىل توضيـح عملية الرصد 

والتقييـم التـي متـت أثنـاء تنفيـذ االسـرتاتيجية، وتحديـد الخطوات املسـتقبلية الازمـة لضامن اسـتمرارية الجهـود املبذولة.

اللجنــة الوطنيــة ملناهضة ختان اإلناث  ●

ــواب  ــرق األب ــات ط ــاق حم ــة وإط ــات الصحفي ــدار البيان ــة وإص ــا الدوري ــد اجتامعاته ــطتها بعق ــة أنش ــت اللحن واصل

ــة خــال العــام مبــا يــيل:- وقامــت اللجن

Ϗ  إلقـاء كلمـة مـرص بفعاليـات الحلقـة النقاشـية رفيعـة املسـتوى واالفرتاضيـة التـي نظمهـا مجلـس حقـوق اإلنسـان

حـول جهـود اللجنـة والدولـة يف مجـال القضـاء عـى ختـان اإلنـاث، وسـن الترشيعـات ذات الصلة.

Ϗ .)إصدار بيان مشـرتك بعنوان "عدم التسـامح مطلقا "، لتطبيب تشـويه األعضاء التناسـلية لإلناث )ختان اإلناث

Ϗ  نجحـت مـرص بالتنسـيق مـع بوركينـا فاسـو يف إصدار بيان مشـرتك حاز عـى تأييد غر مسـبوق من ١٣٦ دولـة للمطالبة

بالقضـاء عـى ختـان اإلنـاث حـول العـامل، وذلـك بالتعاون مع صنـدوق األمـم املتحدة للسـكان وصندوق األمـم املتحدة 

للطفولة ويف إطار املشاركة الفعالة لبعثة مرص لدى األمم املتحدة يف جنيف يف فعاليات الدورة ٤7 ملجلس حقوق اإلنسان.

Ϗ  تعـاون مـع وزارة العـدل يف تنفيـذ )٢( حلقـة نقاشـية، اسـتهدفت )٩٢( من موظفـي وزارة العـدل والقضاة ووكاء

النيابـة وضبـاط الرشطـة، تناولـت محـاور جرميـة تشـوية األعضـاء التناسـلية لإلنـاث سـواء مـن الناحيـة القانونيـة 

أو الناحيـة الطبيـة، والجهـود الوطنيـة واالتفاقيـات الدوليـة ملناهضـة الجرميـة. 

Ϗ  صـدور قانـون رقـم ١٠ لسـنة ٢٠٢١ بتعديـل بعـض أحـكام قانـون العقوبـات )مـواد جرميـة ختـان اإلنـاث(، وتضمنـت

التعديـات حـذف أي اشـارة إىل اسـتخدام املـربر الطبـي واملـادة ٦١ وتغليـظ العقوبـات برفـع الحـد األدىن واألقـى 

للعقوبـة، واسـتحداث عقوبـات مسـتقلة لأطبـاء ومـزوايل مهنـة التمريـض وعقوبـات أخـرى باملنشـأة، كـام اسـتحدث 

ووسـع نطـاق التأثيـم ليشـمل صـور جديـدة لتجريـم كل أشـكال التحريـض أو التشـجيع أو الدعـوى عـى إرتـكاب الجرميـة.

Ϗ  .إحبـاط وإدانـة اللجنة جرمية تشـويه األعضاء التناسـلية لطفلـة تبلغ من العمر ١٦ عامـا مبحافظة املنيا
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ويأيت ذلك باإلضافة إىل إصدار عدد من بيانات الشــكر واالشــادة كالتاىل:-

Ϗ  بيـان شـكر للسـيد الرئيـس عبـد الفتـاح السـيي رئيـس الجمهوريـة لتصديقـه عـى قانـون رقـم ١٠ لسـنة ٢٠٢١

بتعديـل بعـض أحـكام قانـون العقوبـات لتشـديد عقوبـة ختـان اإلنـاث.

Ϗ  إصـدار بيـان شـكر للحكومـة املرصيـة ملوافقـة مجلـس الـوزراء عـى مـرشوع القانـون الـذي تقدمـت بـه اللجنـة

قانـون  أحـكام  بعـض  تعديـل  واملتضمـن  العـدل،  بـوزارة  لدراسـته  القانونيـة  االجـراءات  اتخـاذ  وتـم  الوطنيـة، 

العقوبـات الصـادر بالقانـون رقم 58 لسـنة ١٩٣7، وجـاءت التعديات يف املادتن )٢٤٢ مكـررا(، و )٢٤٢ مكررا أ(، 

لتقريـر عقوبـة رادعـة حيـال جرائـم ختـان اإلنـاث، وقـد شـمل النـص عقوبـات صارمـة عـى الطبيـب واملمـرض 

املـامرس بالسـجن، باإلضافـة إىل العـزل مـن مزاولـة املهنـة ]وفقـا ملـا نصـت عليـه املـواد مـن قانـون العقوبـات[. 

Ϗ  بيـان شـكر وتقديـر الطبيـب الذي سـارع باإلبـاغ عن جرمية ختـان لطفلـة بالقليوبيـة، والتدخل لتقديم كافة سـبل

الدعـم لهـا، باإلضافـة إىل شـكر النيابـة العامة وقوات الرشطـة لرعة االسـتجابة والقبض عى املتسـببن يف الجرمية.

Ϗ  اإلشـادة بوثيقـة "ال هـوادة" الصـادرة عـن مجموعـة العمـل الوطنيـة لأطبـاء للقضاء عـى تطبيب تشـويه األعضاء

التناسـلية الخارجيـة لإلنـاث، والتأكيـد عـى أنهـا خطـوة هامـة للقضاء عـى تطبيـب الختان. 

Ϗ .قدمـت اللجنـة الشـكر إىل الربملان املرصي بشـأن تعديل قانـون العقوبات لتغليـظ عقوبة ختان اإلناث

حمــالت طرق األبــواب "احميها من الختان" ●

اســتمرار حمــات التوعيــة عــى مســتوى املحافظــات ومــن 

خــال وســائل التواصــل االجتامعــي ليصــل إجــاميل املســتفيدين 

ــر ٢٠٢١  ــى فرباي ــو ٢٠١٩ وحت ــة يف ماي ــدء أعــامل اللجن ــذ ب من

إىل )7٤ مليــون ٦١٦ ألــف 7٢١ مســتفيد /ة(، بواقــع ١5٣٤ 

ــيل:- ــا ي نشــاط توعــوي مــن خــال م

Ϗ  تنفيـذ ]حمـات طرق األبـواب – قوافل طبيـة – فعاليات

متنوعة – اسـتقبال شـكاوى – دورات تدريبية[. 

Ϗ  يف إطـار دعـم الحملـة الوطنيـة # احميهـا من الختـان التي

التواصـل االجتامعـي  اللجنـة عـى صفحـات  قـد أطلقتهـا 

للـرشكاء، فقـد قامـت نائبـات مجلـي النـواب والشـيوخ باملشـاركة فيهـا بإضافة هاشـتاج الحملـة إىل الصور الشـخصية 

الخاصـة بهـن عى حسـاباتهن الشـخصية عى موقع التواصل االجتامعـي "الفيس بوك" تعبراً عـن تضامنهن مع القضية.

Ϗ  إقامـة ورشـة عمـل ملناقشـة مسـودة الخطـة التنفيذيـة للقضـاء عـى تطبيـب تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث

وذلـك مبشـاركة أعضـاء لجنـة الصحـة والسـكان. 

مكتب شــكاوى املرأة ●

ϑ :شكاوى استقبال 

Ϗ  اسـتقبل مكتـب شـكاوى املـرأة وفروعـه باملحافظات خال العـام ٢٠٢١ عدد )٣5,٠8٩( شـكوى وطلباً، تركـزت أغلبها

يف شـكاوى األحـوال الشـخصية ويليهـا االحتياجـات االجتامعيـة واالقتصاديـة نتيجـة لجائحـة كورونـا، يليهـا الدعـاوى 

الجنائيـة، ثـم شـكاوى الضـامن االجتامعـي، ثـم شـكاوى تنفيذ األحـكام والعمل والدعـاوى املدنيـة واملواريث.

Ϗ  إقامـة نـدوات لرفـع الوعـى القانـوين والحقوقـى للمـرأة، اسـتهدفت )٦,١٣٣( سـيدة مـن خـال تنفيـذ ٩5 نـدوة

يف  القانونيـة  املـرأة  بحقـوق  للتوعيـة  باملحافظـات،  وفروعـه  املكتـب  ممثلـو  بهـا  وشـارك  املحافظـات،  مبختلـف 

مجـال األحـوال الشـخصية، والقوانـن املتعلقـة بالجرائـم التـي تقـع عـى املـرأة، ومخاطـر الـزواج املبكـر والعـريف 

وختـان االنـاث، والشـمول املـايل، ومحـو األميـة للمـرأة، والتمييـز ضـد املـرأة يف العمـل، ودمـج ذوي اإلعاقـة يف 

املجتمـع، ومـع اختـاف األهـداف وتعـدد القضايـا ومحتـوى اللقـاءات، إال أن جميـع النـدوات اشـرتكت يف التوعية 

بخدمـات مكتـب شـكاوى املـرأة والتعريـف بالخـط السـاخن ١5١١5.

رسائل حملة طرق االبواب احميها من الختان
ــة  ــاث وحقيق ــان اإلن ــن يف خت ــح رأي الدي توضي  •

الفتــاة  تــؤذي  عــادة ومامرســة ضــارة  كونــه 

وأنــه ليــس مــن العبــادات، 

ــا  ــة املنصــوص عليه ــح رأي الطــب والعقوب توضي  •

ــكاب هــذه  ــكل مــن يشــارك يف ارت ــون ل يف القان

ــك ــة، كذل الجرمي

األثــار النفســية والصحيــة التــي تتعــرض لهــا   •

الجرميــة.   بســبب هــذه  الفتــاة 

5٨,9٨١,5٧٠

٢٢,٣6٧,٠95

١٨,6٠٨

6١,٠٨١

5,٧٤٣

١,٨٠٧

6,١٤٨

٣9٠,9٢٢

صفحات التواصل االجتامعي

طرق أبواب

قوافل طبية

فعاليات متنوعة

استقبال شكاوى
)خط املجلس القومي للمرأة(

استقبال شكاوى
)خط نجدة الطفل(

دورات تدريبية ملجموعات العمل

نشاط الجمعيات االهلية للركاء 
من ممثيل اللجنة

إجـاميل تواصل مـن الحملة منذ ٢٠١9-٢٠٢١

٨١,٨٣٢,9٧٤
مستفيد/ة



ة
مرأ

 لل
ي

م
و

ق
 ال

س
جل

م
ال

١١٤١١5

ϑ  غـرف عمليـات مكتـب الشـكاوى: غرفـة عمليـات تلقي شـكاوى التحرش: يتـم تخصيصهـا بالتعاون مـع وزارة الداخلية

ملكافحـة مظاهـر العنـف ضـد املـرأة، وخاصـة ظاهـرة التحـرش الجنـي يف األعيـاد واملناسـبات املختلفـة مـن خـال 

التواجـد األمنـي املكثـف لقـوات الرشطـة النسـائية ومكافحـة العنـف ضـد املـرأة بشـوارع العاصمـة، باإلضافـة لرفـع 

وعـى السـيدات بحقوقهـن ووجـود مسـاندة قانونيـة لهـن يف حالـة التعـرض للتحـرش.

ϑ  تعزيـز قـدرات محامي مكتب شـكاوى املـرأة واإلداريني ]٧٣[: تعزيز قـدرات العاملن باملكتب مـن اإلدارين االخصائين

االجتامعيـن والنفسـن واملحاميـن واملحاميـن املتطوعـن، يف مجـاالت ذات الصلة بجرائـم تقنية املعلومـات، ونظام إدارة 

اإلحالـة وكيفيـة تقديـم الدعـم النفي للمـرأة املعنفة، وإدارة الضغـوط واألزمات، ومهـارات التواصل الفعال.

ϑ  حملـة تثقيفيـة تحـت شـعار "مل الشـمل والتوعيـة األرسيـة واملجتمعيـة"، تـم إطاقهـا برشاكـة مـع وحـدة مل الشـمل

باألزهـر الرشيـف، تسـتهدف املقبلـن عـى الـزواج لتصحيـح املفاهيـم املغلوطـة حـول اسـتخدام العنـف ضـد املـرأة 

محافظـة  مـن  بـكل  افتتاحـي  مؤمتـر  الحملـة  فعاليـات  أوىل  }ومـن  واجتامعـي،  دينـي  منظـور  مـن  األرسة  إطـار  يف 

االسـامعلية وأسـوان ضـم مجموعـة مـن األزهـر والكنيسـة وقيـادات املجلـس والقيـادات السياسـية والشـعبية بـكل 

محافظـة، اعقبهـام لقـاءات جامهريـة ببعـض قـرى حيـاة كرميـة باملحافظتـن{. 

برنامــج مدن آمنة خالية من العنف ]اســتهدف 5١٠ مســتفيدة[ ●

ــيوف /  ــر/ الس ــاير الخ ــري: ]بش ــك بق ــاط، وذل ــزة، ودمي ــكندرية، الجي ــات اإلس ــج مبحافظ ــطة الربنام ــذ أنش ــم تنفي يت

ــة:- ــطة التالي ــذ األنش ــم تنفي ــد ت ــن[، وق ــوق زن ــدة – س ــاط الجدي ــرص بدمي ــن / األع ــوق زن س

ϑ  :محافظة األسـكندرية

إقامــة )٢٢( دورة تدريبيــة يف مجــال اســتخدامات تطبيقــات الحاســب اآليل، وورش عمــل تدريــب حــريف يف مجــاالت مختلفــة 

اســتفادت منهــا ]٣٦٤[ ســيدة وفتــاة مــن منطقــة بشــاير الخــر ١، والســيوف، وفقــا ملــا هــو موضــح مــن أنشــطة فيــام يــيل: 

Ϗ  )8( ىف مجـال تطبيقـات الحاسـب اآلىل وتكنولوجيـا املعلومـات ]برامـج ورد وأكسـيل وبـاور بوينـت[ : تـم عقـد

دورات اسـتفاد منهـا ]١١٢[ سـيده وفتـاة.

Ϗ  ىف مجـال رفـع املهـارات ىف الحـرف اليدويـة لدخول سـوق العمل ومنهـا حرف: ]تصنيـع أقنعة واقيـة –الكليم اليدوى

– الطهـى –املخلـات – اإلكسسـوار والحـى[، حيث تم تنفيذ )٩( دورات اسـتهدفت ] ١١١[ سـيدة وفتاة.

Ϗ .ىف املجـال البيئـى : عقد )٢( تدريب اسـتهدف ]٦5[ سـيدة عى كيفيـة تدوير املخلفات

Ϗ  التوعيـة الحقوقيـة والحاميـة : عقـد )٣( نـدوات اسـتهدفت ]7٦[ سـيدة للتوعيـة القانونية ودور مكتب الشـكاوى

يف دعـم الناجيـات مـن العنـف والتعريـف مببـادرة املجلـس ىف تقديـم الدعـم النفـىس للمـرأة، حقـوق املـرأة ذات 

اإلعاقـة وحاميتهـا مـن العنف.

ϑ ]محافظة دمياط:]اسـتهدف 96 مسـتفيدة

Ϗ  إقامـة دورة تدريبيـة اسـتفادت منهـا عـدد )٣٠( سـيدة مـن صاحبـات املرشوعات حول تسـويق املنتجات ودراسـة

الجـدوى املرشوعات.

Ϗ  إقامـة نـدوة حـول التمكـن االقتصـادي، اسـتفادت منهـا عـدد )٤٠( سـيدة مـن صاحبـات املرشوعـات، تضمنـت

موضوعاتهـا تسـويق املنتجـات ودراسـة جـدوى املرشوعـات.

Ϗ  منح )١٠( سـيدات مسـتلزمات إقامة مرشوعات صغرة ومتناهية الصغر بإجاميل تكلفة ٦٠ ألف جنيه للمرشوعات

التي تنوعت بن مرشوع تربية أرانب، والرتبية الداجنة، ومرشوع خروات وفاكهة، وأسامك، حيث تم منح صاحبات 

املرشوعـات بطاريـة أرانب وأعاف وطيور وأدويـة بيطرية وثاجات تخزين وأكياس تعبئة ملرشوع الخر والفاكهة.

Ϗ  جـو معطـر  وتصنيـع  يدويـة  مشـغوالت  األركـت،  تصنيـع  مثـل  إقامـة مرشوعـات صغـرة  يف  سـيدة   )١٦( دعـم 

املطهـرات. تصنيـع  وأيضـا  ومابـس،  وأسـطح  أرض  أنواعهـا  مبختلـف  ومنظفـات 

ϑ  :والفتيـات للنسـاء  إنشـاء وتجهيـز مسـاحات صديقـة 

الجديـدة  مـرص  مكتبـة  يف  وتطويرهـا  تصميمهـا  تـم 

نهـج  باسـتخدام  بدميـاط  الـربج  عزبـة  مبدينـة  العامـة 

مـع  بالتعـاون  االجتامعـي،  للنـوع  مراعـي  تشـاريك 

املحافظـة وهيئـة األمم املتحدة للمسـاواة بن الجنسـن 

ومتكـن املـرأة وسـفارة اململكـة الهولندي، بهـدف خلق 

مسـاحة الئقـة للنسـاء والفتيـات باملنطقـة مـن خـال 

توفـر فـرص للتمكـن االقتصـادي، وتشـجيع املـرأة عى 

العامـة.  الحيـاة  واملشـاركة يف  القيـادة 
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ϑ  محافظـة الجيـزة )سـوق زنـني( 5٠ مسـتفيدة: متابعـة تنفيـذ قـرارات السـيد محافـظ الجيـزة بإعفـاء )5٠( سـيدة من

زنـن مـن الزيـادة السـنوية لإليجار.

مــروع "منع العنــف القائم عى النوع االجتامعــي ومكافحته يف مرص" ●

ـــع  ـــراف م ـــدد األط ـــاون متع ـــج التع ـــار برنام ـــأيت يف إط ـــذي ي ـــاون املـــرشوع ال ـــة تع ـــع اتفاقي ـــم توقي ـــس مراس ـــهد املجل ش

ـــف،  ـــن العن ـــرأة م ـــة امل ـــادي وحامي ـــن االقتص ـــوري التمك ـــرأة يف مح ـــة للم ـــج إمنائي ـــة برام ـــة واملتضمن ـــة الكوري الوكال

ـــي  ـــات بن ـــا مبحافظ ـــيتم تنفيذه ـــطة س ـــن األنش ـــة م ـــاون مجموع ـــن التع ـــف يتضم ـــن العن ـــرأة م ـــة امل ـــدد حامي ويف ص

ســـويف واإلســـكندرية والقاهـــرة الكـــربى وأســـيوط وقنـــا وســـوهاج واملنصـــورة، وذلـــك مـــن خـــال صنـــدوق األمـــم 

املتحـــدة للســـكان بالرشاكـــة مـــع وزارة الشـــباب والرياضـــة واملجلـــس القومـــي للمـــرأة، حيـــث تهـــدف األنشـــطة 

إىل تعزيـــز أنظمـــة ومؤسســـات الحاميـــة واالســـتجابة الوطنيـــة يف معالجـــة العنـــف القائـــم عـــى النـــوع االجتامعـــي 

واملامرســـات الضـــارة، فضـــاً عـــن تعزيـــز الوعـــي املجتمعـــي بقيـــادة الشـــابات والشـــباب واملعرفـــة حـــول مكافحـــة 

العنـــف القائـــم عـــى النـــوع االجتامعـــي واملامرســـات الضـــارة.

● Spotlight مبــادرة تســليط الضوء من أجــل القضاء عى العنف ضد النســاء والفتيات

انضمــت جمهوريــة مــرص العربيــة للمبــادرة العامليــة الجديــدة متعــددة الســنوات Spotlight لاتحــاد األورويب واألمــم 

ــا تركــز  ــات، وســميت بهــذا األســم ألنه ــع أشــكال العنــف ضــد النســاء والفتي املتحــدة، وتركــز عــى القضــاء عــى جمي

االهتــامم عــى هــذه املســألة، وتدفــع بهــا إىل دائــرة الضــوء وتضعهــا يف طليعــة الجهــود الراميــة إىل تحقيــق املســاواة 

بــن الجنســن ومتكــن املــرأة مبــا يتمــى مــع خطــة التنميــة املســتدامة لعــام ٢٠٣٠، ويف هــذا الصــدد شــارك املجلــس 

يف االجتــامع االفــرتايض لعــرض املبــادرة.

مبادرات متكــني الفتاة املرصية ●

شـهد هـذا العـام العديـد مـن املبـادرات التـى جـاءت بهـدف متكـن الفتـاة املرصيـة، وهـذه املبـادرات نسـتعرضها 

ييل: فيـام 

ϑ  حملــة "علشــان انتــي بنــت": جــاءت هــذه الحملــة تحــت رعايــة املجلــس، وبالتزامــن مــع اليــوم العاملــي للفتــاة، وأطلقتها

رشكــة "نســتلة مــرص بالتعــاون مــع الغرفــة التجاريــة األمريكيــة و رشكــة Out of Z Box، بهــدف دعــم الفتيــات يف جميــع 

ــف  ــن يف مامرســة مختل ــن حقه ــن م ــن وحرمانه ــود عليه ــرض قي ــا، أو ف ــاة دون حرصهــن يف أدوار بعينه مجــاالت الحي

األعــامل، مبــا يحقــق لهــن املســاواة واالســتفادة مــن كفاءاتهــن وقدراتهــن.

ϑ  ،مبــادرة "متكــني الفتــاة املرصيــة - دوّى": نفذهــا املجلــس بالتعــاون مــع يونيســف مــرص مبحافظــات: [أســوان، أســيوط

قنــا، وســوهاج، الجيــزة، القاهــرة ]، حيــث تقــوم املبــادرة عــى فكــرة تكويــن دوائــر مصغــرة مــن الفتيــات مــن ســن ١٠ 

إىل ١8 عاًمــا يتــم فيهــا تشــجيعهن عــى التحــاور و إبــداء آرائهــن وتوفــر منــاخ آمــن للفتيــات إلجــراء حــوار والتعبــر عــن 

أرائهــن وأفكارهــن ىف العديــد مــن األمــور الخاصــة بهــن ومبجتمعاتهــن املحيطــة، وتضمنــت فعاليــات املبــادرة عــدد مــن 

اإلجــراءات متثلــت يف:- 

Ϗ .تنفيـذ 7 لقـاءات تدريبية اسـتهدفت١٦8 من فرق العمل

Ϗ  )١٢٠٩8( مـن الدوائـر باملـدارس بالتعـاون مـع مديريـات الرتبيـة والتعليـم، بإجـاميل مسـتهدفات )تشـكيل )١٢٢7

عـى مـدار )٤٢( يـوم عمل ىف 5٦ مدرسـة.

Ϗ  تــم عقــد املبــادرة عــى مســتوى )١7( مركــز و )5٩ ( قريــة ىف )٦( محافظــات هــي: ]أســوان - قنــا - ســوهاج - أســيوط

- الجيــزة - القاهــرة[.

Ϗ  صاحـب الدوائـر عقـد بعـض األنشـطة املصاحبـة بالتعاون مع مديريـات الثقافـة باملحافظات مثل رسـم الجداريات

وعقـد ورش حرفيـة للفتيـات )تعليم صناعة االكسسـورات بالخرز (. 

Ϗ .قامت رئيسـة املجلس باملشـاركة يف املبادرة من خال زيارتها ملدرسـة الراعى بشـربا
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ϑ -:وخـالل أنشـطة املجلـس يف حملة الـ١6 يـوم ملناهضة العنف ضد املرأة، تـم تنفيذ ما ييل

Ϗ  تنفيـذ )٤٣( دائـرة بالواحـات البحريـة مبحافظـة الجيـزة بعنـوان "حكايتـك... هـي حكايتنـا"، مبشـاركة ٤٩ ميـرة

مـن ميـرات املجلـس، اسـتهدفت )٤٣٠ منهـم ٤٠٠ فتـاه، ٣٠ فتيـان(.

Ϗ  .عقد ١٠ دوائر حىك مبحافظة القاهرة، مبشـاركة 5 ميرات من ميرات املجلس، اسـتهدفت )١٠٠( طالب وطالبه

ــة لقــاء تدريبــي لفريــق دوي باملجلــس مــع عــدد مــن املدرســات و االخصائيــات االجتامعيــات و  كــام تضمنــت الحمل

ــة كنمــوذج  ــات وطــاب املــدارس باملدين ــا مــع طالب ــر لتطبيقه ــارات إدارة الحــوار بالدوائ النفســيات، بهــدف نقــل مه

للتطبيــق يســتمر عــى مــدار العــام، كــام تــم تنظيــم لقــاء للقيــادات املجتمعيــة بحضــور الطــاب تنــاول القضايــا التــي 

تتضمنهــا دوائــر الحــىك.

ϑ  ،ــرص ــة يف م ــات املعني ــكان والجه ــدة للس ــم املتح ــدوق األم ــن صن ــاون ب ــاءت بالتع ــورة«: ج ــادرة »ن ــالق مب إط

وتهــدف إىل االســتثامر يف الفتيــات الصغــرات وإعدادهــن مــن الناحيــة الصحيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة وضــامن 

قدرتهــن عــى املســاهمة يف كافــة مناحــي الحيــاة؛ وتــم إطاقهــا عــى هامــش مهرجــان الجونــة الســيناميئ يف 

ــام شــهدت  ــن أجــل مســتقبل مــرشق ملــرص"، ك ــات م ــوان "االســتثامر يف الفتي ــة تحــت عن ــت املرصي ــة البن احتفالي

االحتفاليــة أيضــا العــرض األول لفيلــم بدايــة الخيــط الــذي تعكــس قصتــه مئــات اآلالف مــن البنــات املشــاركات يف 

ــة. ــة واألموم ــي للطفول ــس القوم ــع املجل ــاون م ــك بالتع ــاة "دّوي"، وذل ــن الفت ــة لتمك ــادرة الوطني املب

اللجنــة الوطنيــة التنســيقية ملكافحــة ومنع الهجرة غر الرعيــة واالتجار بالبر ●

ϑ  عقـد تدريبـن افرتاضيـن ملوظفـي مكتـب شـكاوى املـرأة وفروعـه باملحافظـات حـول كيفيـة تلقـي باغـات وشـكاوى

االتجـار بالبـرش، وكيفيـة التعامـل مـع ضحايـاه، والتعـرف عـى الجهـود الوطنيـة يف مجـال مكافحـة تلـك الجرميـة، 

ومنظومـة حاميـة الضحايـا واألطـر الترشيعيـة الوطنيـة ذات الصلـة.

ϑ .مناقشـة ملـف الاجئن واالتجار بالبـرش وتهريب املهاجرين

ϑ  ،املبـادرة الرئاسـية "مراكـب النجـاة – رشاعهـا مـرصي": تُنفـذ تحـت إرشاف وزارة الهجـرة وشـؤون املرصيـن بالخـارج

بالتعاومنـع املجلـس القومـى للمـرأة، بهـدف إقنـاع األبنـاء داخـل أرسهـن بالعـدول عـن قـرار الهجـرة غـر الرشعية، و 

البحـث عـن فـرص آمنـة للعمـل بالداخـل ىف اطـار خطـة الدولـة لتوفـر فـرص عمـل و القضـاء عـى البطالـة وتحقيـق 

للتوعيـة  احتياجـا  األكـر  القـرى  وهـى  الدقهليـة  مبحافظـه  قـري  بخمـس  املجلـس  ويسـتكملها  املسـتدامة،  التنميـة 

مبخاطـر الهجـرة غـر الرشعيـة، حيـث تـم تنفيـذ الفعاليـات التاليـة:-

Ϗ  دورات تدريبيـة لعـدد خمسـة مـن أعضـاء الفـروع، و )١٠٠( رائـدة ريفيـة، و ١٢ مـن العاملـن بالفـرع بواقـع

)٣( دورات لتدريبهـم عـى رسـائل توعيـة مبخاطـر الهجـرة غـر الرشعيـة وجهـود الدولـة للحـد منهـا و التعريـف 

بالبدائـل املتاحـة لتوفـر فـرص العمـل اآلمنـة بالداخـل.

Ϗ .لقـاءات جامهريـة موسـعة لتوعية األمهات مبخاطـر الهجرة غر الرشعية

Ϗ  نـدوة بالفـرع تحـت عنـوان "الهجـرة غـر الرشعيـة ضيـاع محقـق"، اسـتهدفت طالبـات التدريـب امليـداين بكليـة

الدراسـات اإلنسـانية، حيـث ناقشـت النـدوة مخاطـر الهجـرة غـر الرشعيـة والجهـود التـي تبذلهـا الدولـة لحاميـة 

أبنائهـا واألسـباب والبدائـل والحيـاة الكرميـة التـي تكلفهـا الدولـة للمواطنـن.

Ϗ  حملـــة طـــرق األبـــواب تـــم تنفيذهـــا ىف خمـــس قـــرى األكـــر تصديـــرا للهجـــرة غـــر الرشعيـــة باملحافظـــة

بعـــدد زيـــارات منزليـــة ٣١٦٠٠ زيـــارة، اســـتهدفت ٤٦٠,١٩٤ مســـتفيد/ ة ]٤٩١٦٠ ســـيدة، ٣٩٢٠٠ رجـــل، 

ــل[. ١٠٦١٠٠ طفـ

إعـــداد كـــوادر قـــادرة عـــى تقديـــم الدعـــم النفـــي للســـيدات: أعلـــن املجلـــس عـــن فتـــح بـــاب  ●
التقديـــم يف منحـــة برنامـــج تدريبـــي بعنـــوان "الدعـــم النفـــي االجتامعـــي األويل للســـيدات"، كأول شـــهادة 

ــية  ــة النفسـ ــة للصحـ ــة العامـ ــع األمانـ ــاون مـ ــذه بالتعـ ــم تنفيـ ــال مبـــرص، يتـ ــذا املجـ ــا يف هـ ــن نوعهـ ــدة مـ معتمـ

ــى  ــي عـ ــب املهنـ ــدف إىل التدريـ ــة، ويهـ ــية املتخصصـ ــة والنفسـ ــرق الطبيـ ــت إرشاف الفـ ــان وتحـ ــاج اإلدمـ وعـ

تقديـــم الدعـــم النفـــي األوىل للســـيدات إلعـــداد كـــوادر مدربـــة قـــادرة عـــى التعامـــل مـــع احتياجـــات املـــرأة 

ــازم.  ــم النفـــي الـ ــم الدعـ وتقديـ
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التعريــف مبحــور الحاميــة باالســراتيجية الوطنيــة لتمكــني املــرأة ٢٠٣٠، حيــث تــم إقامــة نــدوة  ●
ــة  ــن كلي ــب م ــة وطال ــدوة أخــرى اســتهدفت ٣٠ طالب ــم، ون ــة والتعلي ــوزارة الرتبي ــة اســتهدفت ٢٠٠ موظــف ب تعريفي

ــن. ــل األم ــة والتنق ــاة العام ــرأة يف الحي ــز دور امل ــة بتعزي ــات ذات صل ــت موضوع ــرة، تضمن ــة القاه ــاد جامع اقتص

ــة  ● ــة مبناهض ــات ذات الصل ــة مبوضوع ــدوات للتوعي ــام ن ــدار الع ــى م ــات ع ــس باملحافظ ــروع املجل ــدت ف عق
ــذ )٣٢٠  ــم تنفي ــث ت ــة واالســتهاك غــر املســتدام، حي ــة املخاطــر املرتبطــة بالبيئ ــز القــدرة عــى مواجه العنــف وتعزي

ــا }8٤7,٢٦{ . ــتفاد منه ــاط( اس نش

عقــدت اللجــان الدامئــة للمجلــس عــدد )١٠( فعاليــة توعويــة ملناقشــة والتعــرف عــى الضغــوط والعنــف التــي  ●
تتعــرض لــه املــرأة مبختلــف القضايــا االجتامعيــة والسياســية واالقتصاديــة }١,78٣ مســتفيد{.

املشــاركة يف دورات تدريــب مــدرب حــول القضــاء عــى عمــل األطفــال يف سلســلة القيمــة الخاصــة  ●
ــة  ــن وصناع ــة القط ــات زراع ــن محافظ ــيدة م ــيح )١7( س ــال ترش ــن خ ــزة، م ــس الجاه ــوجات واملاب ــن واملنس بالقط

ــدورة. ــاق بال ــوم( لالتح ــكندرية، والفي ــرة اإلس ــيخ، والبح ــر الش ــوجات )كف املنس

ــة االرثوذكســية  ● ــت الكنيســة القبطي ــث أطلق ــرأة، حي ــف ضــد امل ــي ملناهضــة العن ــح الخطــاب الدين تصحي
)٣( وثائــق لحاميــة الفتــاة واملــرأة مــن العنــف ضدهــا وختــان االنــاث وتنظيــم األرسة، وذلــك يف حــدث شــارك بفعالياتــه 

املجلــس القومــي للمــرأة واملجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة ولفيــف مــن الســفراء األجانــب والعــرب وممثلــن عــن 

رشكاء التنميــة وعــدد مــن الشــخصيات العامــة.

توفــر حلــول مبتكــرة ملواجهــة العنــف ضــد املــرأة باســتخدام التطبيقــات التكنولوجيــة: رشاكــة مــع  ●
هيئــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة وبرنامــج "مــرص تبــدأ" التابــع لرشكــة Flat6labs، وإطــاق 

هاكاثــون التكنولوجيــا يف مواجهــة العنــف ضــد املــرأة، ويتضمــن ثاثــة محــاور رئيســية وهــي محاربــة الجرائــم 

اإللكرتونيــة ضــد املــرأة، ومحاربــة أشــكال العنــف ضــد املــرأة يف املجــال العــام، ورقمنــة نظــم تقديــم وتتبــع الشــكاوى 

الخاصــة بالعنــف ضــد املــرأة. 

ــي  ــة الت ــة الريادي ــول الرقمي ــاب الحل ــامل وأصح ــن رواد األع ــابات م ــباب والش ــتهدف الش ــة تس ــابقة رقمي ــى مس وه

ــواء  ــات س ــيدات والفتي ــا الس ــرض له ــي تتع ــة الت ــف املختلف ــكال العن ــة أش ــع يف مواجه ــاعد املجتم ــواًل تس ــدم حل تق

ــة.  ــة والخاص ــن العام ــة أو يف األماك ــت افرتاضي كان

ــام  ● ــذا الع ــال ه ــس خ ــد املجل ــرأة واألرسة: أع ــة امل ــال حامي ــة يف مج ــالم للتوعي ــائط اإلع ــتخدام وس اس
ــيل:  ــام ي ــتعرضها في ــرأة واألرسة، نس ــة امل ــال حامي ــة ىف مج ــة للتوعي ــائط إعامي وس

ϑ  ،ــورم ــة باتف ــع منص ــة م ــرأة وبالرشاك ــي للم ــس القوم ــه املجل ــج أنتج ــو برنام ــة": ه ــحرايت املحروس ــج "مس برنام

ــا طــوال  ــم إذاعته ــة ت ــة مــن خــال ٣٠ حلق ــادات املجتمعي ــة والع ــادات األرسة املرصي ــم وع و يناقــش الربنامــج قي

ــة  ــم وعــادات األرسة املرصي ــون املــرصي ومنصــة باتفــورم، كــام ناقــش قي ــم عــى التلفزي ــام شــهر رمضــان الكري أي

والعــادات املجتمعيــة لتعزيــز قيــم االنتــامء الوطنــي ونبــذ اإلرهــاب والتطــرف، مــن خــال رســائل فنيــة تدعــو إىل 

املحبــة والتســامح ونبــذ الكراهيــة والتعصــب، باإلضافــة إىل ترســيخ مفهــوم املواطنــة، ويلقــى الضــوء عــى العديــد 

ــق باملــرأة. ــي تتعل ــا الت مــن القضاي

ϑ  ــة ــس بجامع ــة التدري ــادي هيئ ــه بن ــم عرض ــث ت ــه، حي ــوالت عروض ــن يف ج ــني بحري ــم ب ــروض فيل ــتمرار ع اس

ــة  ــينام املرصي ــي للس ــان القوم ــن املهرج ــدورة ٢٣ م ــات ال ــورة، وفعالي ــة املنص ــارة جامع ــة تج ــكندرية، وكلي اإلس

ــز التــي حصدهــا حتــى األن عــدد  ــز ليصــل إجــاميل الجوائ ــم عــى ٦ جوائ ــداع الفنــي، وقــد حصــل الفيل مبركــز اإلب

ــة. ــة ودولي ــات محلي ــن مهرجان ــزة م )٢١( جائ

مـروع تهيئـة بيئـة عمـل آمنـة للنسـاء يف قطـاع السـياحة يف مـرص: هـو مـرشوع ممـول مـن الوكالـة  ●
اإلسـبانية للتعـاون الـدويل مـن أجـل التنميـة لدعم وزيادة قدرات املجلس القومـي للمـرأة لتحقيق التايل من أهداف: 

)١( زيــادة نســبة املشــاركة للقــوة العاملــة مــن النســاء يف قطــاع الســياحة يف مــرص ومتكــن املــرأة مــن مواجهــة 

ــاواة. ــدم املس ــن ع ــة ع ــف الناتج املواق

)٢( تعزيــز ثقــة املــرأة بنفســها، فضــًا عــن خلــق بيئــات آمنــة تتســم باملســاواة بــن الجنســن يف مجــال العمــل داخــل 

ــع  ــر م ــبانية وآخ ــة اإلس ــع الوكال ــيقا م ــا تنس ــس اجتامع ــد املجل ــدد عق ــذا الص ــرص، ويف ه ــياحة يف م ــاع الس قط

وزارة الســياحة واآلثــار ووحــدة مناهضــة العنــف ضــد املــرأة باملجلــس، لعــرض ومناقشــة خطــة العمــل وامليزانيــة 

ــم  ــامل، وت ــير أع ــة تس ــكيل لجن ــى تش ــل ع ــب العم ــذ، إىل جان ــاق التنفي ــى نط ــاق ع ــرشوع، واالتف ــة للم املقرتح

عقــد االجتــامع األول للجنــة التيريــة للمــرشوع ملناقشــة أوراق املــرشوع وكيفيــة تنفيــذ األنشــطة واملطلــوب مــن 

ــبتمرب ٢٠٢١. ــدء املــرشوع ىف س ــة لب ــات الرشيك الجه

املرأة والسلم واألمن: ●

ϑ  شــارك املجلــس يف أوىل الجلســات التشــاورية التــي نظمتهــا وزارة الخارجيــة املرصيــة بشــأن إعــداد جمهوريــة مــرص

العربيــة خطــة عملهــا األويل حــول األجنــدة األمميــة للمــرأة والســلم واألمــن، واســتضاف االجتــامع أعضــاء منتــدى 

ــة  ــاور يف مرحل ــة والتش ــدين املعني ــع امل ــامت املجتم ــث دور منظ ــدف بح ــس به ــة باملجل ــر الحكومي ــامت غ املنظ

اإلعــداد للخطــة.
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ϑ  املشـاركة يف فعاليـات ورشـة العمـل االفرتاضيـة اإلقليميـة حـول املـؤرش املعياري للمـرأة والسـلم واألمن، نظمتهـا لجنة

األمـم املتحـدة االقتصاديـة واالجتامعيـة لغـرب آسـيا )اسـكوا(، وتناولـت عـرض ملحتويـات املـؤرش املعيـاري للمـرأة 

بـه  املضمونـة  الـدول  الخاصـة وترتيـب  البيانـات واألدوات  اسـتخدامه وأهميتـه، ومصـادر  والسـلم واألمـن وكيفيـة 

عامليـاً، وباملنطقـة العربيـة عـى وجـه التحديـد.

ϑ  رشاكـة وتعـاون بـن وزارة الخارجيـة، املجلـس القومـي للمـرأة ومركـز القاهرة الـدويل لتسـوية النزاعات وحفـظ وبناء

السـام يف إعـداد خطـة عمـل وطنية حول املـرأة والسـلم واألمن.

ϑ  تنفيـذ ورشـة عمـل بنـاء قـدرات فـروع املجلـس باملحافظـات والجهـات الرشيكـة حـول كيفيـة تبنـى قضايـا املـرأة

والسـلم واألمـن وتعزيـز مبـدأ املواطنـة.

ϑ  ــة، اســتهدفت ترســيخ ــع محافظــات الجمهوري ــوان "املــرأة صانعــة الســام" بجمي ــواب بعن ــة طــرق األب ــم حمل تنظي

ــواب  ــرق األب ــال ط ــن خ ــة م ــرأة واألرسة املرصي ــع امل ــارش م ــل املب ــرب التواص ــي ع ــلم املجتمع ــن والس ــم األم قي

وفعاليــات أخــرى متنوعــة، منهــا أنشــطة فنيــة أقيمــت بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة حملــت شــعار 

"مــرص أرض املحبــة والســام" باملحافظــات }٢,58٦,٠٦٤ تواصــل توعــوي بجميــع محافظــات الجمهوريــة تركيــزا عــى 

ــاة كرميــة{. ــادرة الرئاســية حي قــرى املب

ϑ  إقامـة برنامـج تدريبـي للعاملن/العامـات باألمانـة العامـة للمجلـس حـول موضوعات األجنـدة األممية املرأة والسـلم

واألمـن والـدور املـرصي الريـادي يف تنفيذ البعـد الدويل لهـذه األجندة.

ϑ  املشـاركة يف منتـدى أسـوان للتنميـة والسـام املسـتدامن بعنـوان "مـن التهميـش إىل صـدارة املشـهد: تعزيـز تنفيـذ

أجنـدة املـرأة والسـلم واألمـن خـال الوبـاء ومـا بعـده".

ϑ  املشـاركة يف سلسـلة مـن التدريبـات رفيعـة املسـتوي الخاصـة بعضـوات الشـبكة العربيـة للنسـاء وسـيطات السـام

التـي نظمتهـا األمانـة العامـة لجامعـة الـدول العربيـة خـال الفـرتة مـن ٣٠ نوفمـرب إىل ٢ ديسـمرب ٢٠٢١.

ϑ .تنظيم ندوة "بهية أنشـودة السـام" مبعرض اكسـبو ديب ٢٠٢٠

ϑ .املشـاركة يف برنامـج املكتـب اإلقليمـي للـدول العربية لهيئة األمم املتحدة للمرأة العربية الشـابة يف صنع السـام

ϑ  عقـد سلسـلة مـن الجلسـات التشـاورية بالتعـاون مـع املركـز املـرصي للفكـر والدراسـات االسـرتاتيجية مـع الجهـات

املختلفـة حـول إعـداد مـرص لخطـة عملهـا األويل للمـرأة والسـلم واألمـن.

ϑ  واألمـن الفسـاد  املـرأة يف مكافحـة  بـدور  للتوعيـة  نـدوات  إقامـة  الفسـاد يف  الوطنيـة ملكافحـة  الهيئـة  مـع  رشاكـة 

القومـي، }عـدد ٤ نـدوات اسـتهدفت أعضـاء الفـروع ورائـدات املجلـس والواعظـات والراهبـات وشـباب الجامعـات 

الجيـزة، الرشقيـة واملنيـا{. القاهـرة،  وسـيدات مـن محافظـات 

حملـة كـوىن ٢٠٢١ ]جميع األنشـطة التي متت خـالل فرة الحملة متداخلـة بجميع املحاور[

للعـام السـادس عـى التـوايل يشـارك املجلـس يف حملـة الــ ١٦ يـوم ملناهضـة العنـف ضـد املـرأة تحـت شـعار " كـوين ٢٠٢١"، خـال الفـرتة مـن ٢5 نوفمـرب حتـى 

١٠ديسـمرب، وتـأيت ضمـن جهـود املجلـس الحثيثـة للتوعيـة مبناهضـة العنـف ضـد املـرأة بكافـة أشـكاله مبختلـف أنحـاء الجمهوريـة، مـن خـال إطـاق عـدد مـن 

األنشـطة والفاعليـات والحمـات والفاعليـات التـي تحمـل رسـائل توعويـة لخلـق رفـض مجتمعـي للثقافـات السـلبية املوروثـة حـول العنـف ضـد املـرأة، باإلضافـة 

إىل التعريـف باملخاطـر الصحيـة والنفسـية واالجتامعيـة واالقتصاديـة للعنـف، وقـد بلـغ عـدد املسـتهدفن مـن الحملـة )٤٤٣.٠٤١ ( مـن خـال األنشـطة التاليـة : 

إضـاءة مبنـى كل مـن املجلـس القومـى للمـرأة ومتحف الحضارة املرصى باللـون الربتقاىل وهو اللون الذى يرمز إىل عامل خال مـن العنف ضد املرأة .  ⚫

إطـالق حملـة احميها من الختـان وتضمنت ما ييل :  ⚫

θ  تنفيـذ ٣٠ حملـة مـن " احميهـا مـن الختـان " عـى مسـتوى ١٠ محافظـات هـم ]الجيـزة – القليوبيـة -اإلسـكندرية – البحـرة – كفر الشـيخ -الغربيـة – املنوفية

– دمياط-اإلسـامعلية -الـوادى الجديـد [ بإجـامىل 87.١٠٦ زيـارة، كـام تعـاون املجلـس مـع هيئـة كـر الدوليـة يف تنفيـذ حمـات طـرق األبـواب يف ٤ محافظات 

هـم ] املنيـا -بنى سـويف – أسـيوط – سـوهاج (. 

θ  – إطـاق لقـاءات تدريبيـة للشـباب تحـت شـعار " احميهـا أنـت " عـى مسـتوى ١٠ محافظـات هـم ] الدقهليـة – الرشقيـة -الفيـوم – بنـى سـويف-املنيا

أسـيوط – سـوهاج -قنـا – األقـرص -أسـوان [ مـن خـال تنظيـم جلسـات تفاعليـة لتعريـف الشـباب بـاألرضار الصحيـة والنفسـية ملخاطـر ختـان اإلناث ونرش 

الوعـى العـام للقضـاء عـى ختـان اإلناث . 

θ .إطـاق حملـة توعويـة عـى ١٣ محطة إذاعيـة مختلفة بتكرار ١٣٦٠ لنرش الوعى بقضية الختان بشـكل قصى مبسـط

θ  تنظيـم حلقـة نقاشـية حـول " الجهـود الوطنيـة ملناهضـة جرميـة تشـوية األعضـاء التناسـلية لإلنـاث " بالتعـاون مـع كل مـن وزارة العـدل ودعـم مـن منظمة

األمـم املتحـدة للطفولـة ) اليونيسـيف ( . 

تعزيـز وتفعيل مسـار نظام اإلحالـة الوطنى تضمن ما ييل:  ⚫

θ  دعـم وتعزيـز جهـات إنفـاذ القانـون ملناهضـة العنـف ضـد املـرأة من خال عقـد ٣ ورش عمـل تفاعلية مع كل مـن ]القاضيـات مبحاكم االسـتئناف – عضوات

هيئـة قضايـا الدولـة – عضوات النيابـة اإلدارية يف مجـال التحقيقات[.

θ  ،دعـم دور مقدمـى الخدمـات الصحيـة واالجتامعيـة وعيـادات املـرأة اآلمنـة، حيـث تـم تنفيـذ 7 لقاءات ملمثـى الجهـات املعنية بدعـم الناجيات مـن العنف

ودعـم مقدمـى الخدمـات الصحيـة باملستشـفى الجامعـى بكليـة طـب جامعة ٦ أكتوبـر، وعيادات املـرأة األمنة. 

اسـتخدام الفنـون )القـوة الناعمة يف مناهضة العنف ضـد املرأة( وتضمن ما ييل:  ⚫

θ  ١8-١5( املسـارح التفاعليـة واألنشـطة الفنيـة : مـرح تفاعـى جلسـات سـمر " بيئـة آمنـة خاليـة مـن العنـف "، اسـتهدف الفتيـات يف املرحلـة العمريـة من

عـام( مـن حـى األسـمرات والجيـزة لتعريفهن مبعنـى العنـف وأشـكاله وأنواعه . 

θ  العنـف بالجامعـات ٢٠٢١، لتشـجيع طلبـة الجامعـات عـى تقديـم أعـامل فنيـة مـن خـال وحـدات مناهضـة  تنظيـم مسـابقة فنيـة تحـت شـعار كـوىن 

املرصيـة، تعـرب عـن مبـادئ الحريـة واالحـرتام واملسـاواة ومناهضـة كافـة أشـكال التمييـز ضـد املـرأة . 

θ  ) عـروض فيلـم بـن بحريـن خـال الحملـة تـم عـرض الفيلـم عـى مسـتوى ٤ محافظـات هـم ]دميـاط – األسـكندرية – القاهـرة -الجيـزة [، بحضـور )٢٤٦

سـيدة شـاركوا بأرائهـن يف القضايـا التـي يعرضهـا الفيلـم، ]جديـر بالذكـر أن الفيلـم حصـل عـى ٢٢ جائـزة محليـة ودوليـة، وهـو أول فيلم روايئ طويـل نتاج 

التعـاون املشـرتك بـن #املجلس_القومي_للمـرأة و #هيئة_األمم_املتحدة_للمـرأة، وذلـك إميانًـا منهـم بـدور السـينام الهـام يف تغيـر الثقافـة السـلبية تجـاه 

املـرأة يف املجتمعـات املختلفـة[

مبــادرة مل لشــمل بالتعــاون مــع وحــدة مل الشــمل باألزهــر الرشيــف :وهــذه املبــادرة جــاءت بهــدف مناهضــة العنــف األرسى وتــم تنفيذهــا مبحافظتــى  ⚫

ــف األرسى وأرضاره عــى  ــور ملناقشــة العن ــاء األم ــاءات لأهــاىل وأولي ــة، ولق ــدارس الثانوي ــات بامل ــاءات للطالب ــد لق اإلســامعيلية، وأســوان مــن خــال عق

األرس املرصيــة.
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مبادرات متكـني الفتاة املرصية: ⚫

θ  تعـاون مـع يونيسـف مـرص يف إطـاق مبـادرة دوائـر الحـي "دوي"، تسـتهدف الطالبـات باملرحلـة اإلعداديـة والثانويـة لتشـجيعهن عـى الحـوار والتعبر عن

أرائهـن وأفكارهـن وتعريفهـن باملامرسـات الضـارة التـي متثـل عنـف ضدهـن }١,٢8٠ دائـرة للفتيات مـن ٦ محافظات{.

θ  إقامـة جلسـات سـمر يف قالـب فنـي يحـايك الفئـة العمريـة مـن سـن ١5-١8، للتوعيـة بأشـكال العنـف وأنواعـه وأهميـة اإلبـاغ والخدمـات املقدمـة مـن

الدولـة .. }١٢٠ فتـاة مـن حـي األسـمرات ومحافظـة الجيـزة {.

متابعـة اإلسـراتيجية الوطنيـة ملناهضـة العنـف لدعم خلق سياسـات ملنع التمييز ضد املرأة يف مجـال العمل من خال :  ⚫

θ  تنفيـذ )5( لقـاءات مـع وحـدات تكافـؤ الفـرص ضمـت وزارات ] الرتبيـة والتعليـم – اإلنتـاج الحرىب – الشـباب والرياضـة - القـوى العاملة- النقـل – التجارة

والصناعـة - التعليـم العـاىل [، حـول كيفيـة دعـم توفـر بيئـة عمل أمنـة للعامات. 

θ  . تنفيـذ ملتقـى وحـدات مناهضة العنف ضد املـرأة بالجامعات املرصية

املشـاركة يف املعـارض : شـارك املجلـس يف ٤ معـارض وهـي : ] أنـا املـرصى بنـادى الجزيـرة – معـرض عـى هامـش الـدورة التاسـعة للـدول األطـراف إلتفاقيـة  ⚫

األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد – فاعليـات النسـخة الثانيـة مـن yes yoga day- بـازار Walk of cairo[، لعـرض منتجـات ١٢ سـيدة مـن رائـدات األعـامل 

لـدى املجلـس . 

اإلعالمية:  ⚫ األنشطة 

θ  ،إطـاق مرحلـة جديـدة مـن حملـة "ألين رجـل" عـى مواقـع التواصـل االجتامعي، حيـث تم طـرح أسـئلة تشـويقية للجمهور عى مواقـع التواصـل االجتامعي

وذلـك بهـدف إجـراء نقـاش ورصـد ردود وتفاعـل املتابعـات واملتابعـن عـرب اإلنرتنـت حـول املوضوعـات الرئيسـية التـي تطرحهـا الحملـة، مـن خـال إطـاق 

عـدد )٢( فيديـو للحملـة والـذي يوضـح الـدور اإليجـايب لآلبـاء يف املنـزل وتأثـر ذلك يف تكويـن شـخصية وإدراك وقناعات األبنـاء يف املسـتقبل. و دور الرجل، 

كزميـل ومديـر يف مـكان العمل. 

θ  إطـــاق حملـــة "أنـــا واعي...أنـــا غـــايل" بالتعـــاون مـــع املجلـــس القومـــي للطفولـــة واألمومـــة، بهـــدف مســـاندة األطفـــال واملراهقـــن يف التعبـــر عـــن

أنفســـهم وتضمنـــت الحملـــة:- 

ϒ  التعبـر بأغنيـة الحملـة التـي تغنـت بهـا الفنانـه نسـمة محجـوب، والتـي تبعـث برسـالة هادفـه إيل اآلباء واألمهـات تدعوهـم فيها إيل االنصات واالسـتامع

إىل أبنائهـم وبناتهـم ومسـاعدتهم وإعطائهـم مسـاحه للتعبـر عـن أحامهـم ومشـاعرهم وأفكارهم دون خـوف أو تردد .

ϒ  إطـاق أول كتـاب تدويـن مـرصي للمراهقـن والبالغيـن لدعمهـم النفـي ومسـاعدتهم يف اكتشـاف الـذات والتواصـل مـع النفـس، ليكـون مبثابـة مـكان

ٱمـن ومريـح للمراهقـن و النسـاء مـام يسـمح لهـم بالتعـرف أكـر عـيل تحدياتهـم و تحليلهـا.

ϒ  إطـاق حملـة تعمـى إيـه لـو، والتـي جـاءت يف شـكل معلومـات وانفوجراف عـن الجرائـم االلكرتونية التـي يشـملها القانون رقم ١75 لسـنة ٢٠١8 بشـأن

"مكافحـة جرائـم تقنيـة املعلومـات، حيـث تـم إعـداد ١٢ تدوينه عـن الحملة . 

أنشـطة لجان املجلس الدامئة: ⚫

θ  :الشباب لجنة 

عقـدت منـوذج محـاكاة املجلـس بالتعـاون مـع جامعـة عـن شـمس والجامعـة األملانيـة مبشـاركة ٦٠ مـن شـباب الجامعـات عـى مـدار ثـاث أيـام لتعريفهم 

بأهميـة الـدور الـذي يقـوم بـه املجلـس و مـا هـي اختصاصاتـه و مهامـه، حيـث يعـد النمـوذج فرصـة للتواصـل مـع شـباب الجامعـات وسـيزيد مـن رفـع 

الوعـي بعـدد كبـر مـن قضايـا املرأة

θ :لجنـة التعليم

 عقـدت ثـاث ورش عمـل حـول "التعليـم عـن بعـد والضغوطـات التـى تواجه املرأة " ملناقشـة املوضـوع من ثاث جوانـب هـام :- اوالً. " املتطلبـات العلمية 

والرتبويـة "، ثانيـا . الضغـوط االجتامعيـة واألرسيـة، ثالثاً." املشـكات النفسـيه والصحية ".

θ :اللجنـة التريعية

عقد ندوة توعوية مبحافظة اإلسـامعيلية بعنوان " مكافحة العنف ضد املرأة، الحامية القانونية وأوجه الدعم "، اسـتهدفت عدد من طاب وطالبات الجامعة.

θ :لجنـة املراة ذات اإلعاقة

قامت اللجنة بتوثيق عملها فيام يخص إطاق بحث " العنف ضد املرأة ذات اإلعاقة"، حيث تم التحضر لعقد االحتفالية بعد االنتهاء من إعداد النسخ النهائية للبحث 

باللغتن العربية واإلنجليزية، وإطاق وطباعة النسخ اإلنجليزية والعربية من إصدارات اللجنة ومنها : )حاميتك يف قانونك - مدونة السلوك الوظيفي للمرأة ذات اإلعاقة 

– دليل كوفيد ١٩ لتوعية املرأة ذات اإلعاقة – قل وال تقل- قانون األشخاص ذوي اإلعاقة(، وتوفر هذه اإلصدارات عى رابط بشبكة االنرتنت لتداولة عى نطاق واسع.

θ :االعالم لجنة 

عقـدت ندوتـن، األوىل : نـدوة " دور الدرامـا يف تنميـة وبنـاء وعـي األرسة املرصيـة " للتوعيـة بحقـوق املـرأة، ومناقشـة بنـود اتفاقيـة سـيداو التـي تناهـض 

التمييـز، وتفعيـل الكـود اإلعامـي الـذي أعدتـه لجنـة اإلعـام باملجلـس داخـل املؤسسـات اإلعاميـة والدرامـا، والثانيـة : نـدوة "دور اإلعـام يف التصـدي 

للعنـف ضـد املـرأة"، اسـتعرضت النـدوة أهميـة دور اإلعـام ومسـؤوليته يف عـرض النـامذج املرشفـة مـن النسـاء الناجحـة يف املجتمـع.

θ :لجنة الصحة والسـكان 

 عقدت ثاث ندوات اسـتهدفت توعية املمرضات، واألمهات، وطلبة وطالبات وسـيدات حي األسـمرات.

θ  :لجنـة املرأة الريفية 

عقـدت ويبينـار حـول "آليـات متكـن املـرأة الريفيـة ومناهضـة العنـف ضدهـا"، ملناقشـة سـبل الحاميـة والتوعيـة مـن كافة أشـكال العنـف التى قـد تتعرض 

لـه املـرأة يف الريف.

θ  :لجنة املشـاركة السياسية

عقـدت نـدوة حـول" املشـاركة السياسـية والعنـف ضـد املـرأة "، ملناقشـة العمـل عـيل اتخـاذ تدابـر فعالـة لضامن قيـام املرأة بـدور نشـط ىف عمليـة التنمية 

واملشـاركة السياسـية والعمـل العام.

لجنة املنظامت غـر الحكومية:  ⚫

عقـدت لقـاء حـول " تأثرات كورونا املسـتمرة عى زيادة نسـب العنـف وأهمية وجود قانون للعنف األرسى وآليات االباغ واالسـتجابة ".

θ :لجنـة البحث العلمى

 عقـدت نـدوة "العنـف أمناطـه ودوافعـه وسـبل مواجهتـه"، اسـتهدفت الرائـدات الريفيـات يف فرعـي املجلـس املنصـورة وأسـيوط، بهـدف التعريـف بأمنـاط 

العنـف املختلفـة ودوافعـه وسـبل مواجهتـه.

θ :املحافظات لجنة 

عقـدت نـدوة " أرسة بـا عنـف " مبشـاركة ١٠٠ مـن أعضـاء فـروع القاهـرة والجيـزة لعـرض جهـود الدولـة ملواجهـه كافة أشـكال العنـف ودعم مكانـة املرأة 

مـن خـال الترشيعـات والقيـم الثقافيـة والتكنولوجيـا الرقمية.

θ :التدريب لجنة 

عقدت ندوتن إلطاق األدلة التعريفية ومنها : "الدليل التعريفي املرأة وإدارة األزمات - أزمة كوفيد ١٩"، لتوثيق دور املرأة املرصية يف جميع املجاالت وكيفية إدارة األزمات، 

والدليل التعريفي " دور املرأة املرصية يف مكافحة الفساد"، لتوثيق دور املرأة املرصية يف مكافحة الفساد وعرض اآلليات الوطنية واالسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد. 

أنشـطة فروع املجلس باملحافظات: ⚫

قامـت فـروع املجلـس باملحافظـات بتنفيـذ عـدد مـن الفعاليـات املتمثلـة يف ]قوافـل طبيـة وتوعيـة – نـدوات ولقـاءات تثقيفيـة – توزيـع مسـاعدات عينيـة – 

مسـارح تفاعليـة[، اسـتهدفت مـن خالهـم ١587٩ مسـتفيد /ة.
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محـور تقاطعـي مـع املحـاور األربـع لالسـراتيجية الوطنيـة للنهـوض باملـرأة ٢٠٣٠التدخالت التشريعية

وهنـا نسـتعرض مجموعـة مـن القوانني التي خرجـت للنور هذا العام، وتصـب يف مصلحة املرأة املرصية:

صـــدور قانـــون رقـــم ١٠ لســـنة ٢٠٢١ بتعديـــل بعـــض أحـــكام قانـــون العقوبـــات )مـــواد جرميـــة ختـــان اإلنـــاث(،  ●

وتضمنـــت التعديـــات حـــذف أى إشـــارة إىل اســـتخدام املـــربر الطبـــي واملـــادة ٦١ وتغليـــظ العقوبـــات برفـــع الحـــد 

ــرى  ــات أخـ ــض وعقوبـ ــة التمريـ ــزوايل مهنـ ــاء ومـ ــتقلة لأطبـ ــات مسـ ــتحداث عقوبـ ــة، واسـ ــى للعقوبـ األدىن واألقـ

ـــجيع  ـــض أو التش ـــكال التحري ـــم كل أش ـــدة لتجري ـــور جدي ـــمل ص ـــم ليش ـــاق التأثي ـــع نط ـــتحدث ووس ـــام اس ـــأة، ك باملنش

أو الدعـــوى عـــى ارتـــكاب الجرميـــة.

ــىس  ● ــرش الجن ــواد التح ــل م ــات )تعدي ــون العقوب ــكام قان ــض أح ــل بع ــنة ٢٠٢١ بتعدي ــم ١٤١ لس ــون رق ــدور قان ص

والتعــرض مــادة ٣٠٦ مكــرر أ ومــادة ٣٠٦ مكــرر ب( 

ــون رقــم 58 لســنة ١٩٣7 بشــأن  ● ــات الصــادر بالقان ــون العقوب ــل بعــض أحــكام قان ــون رقــم 7١ لســنة ٢٠٢١ بتعدي قان

ــح مــن املحكمــة( ــة دون ترصي ــع جلســة محاكمــة مخصصــة لنظــر دعــوى جنائي )نــرش وقائ

قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم ١٠٤ لســنة ٢٠٢١ بإصــدار الائحــة التنفيذيــة لقانــون تنظيــم مامرســة العمــل األهــيل  ●

الصــادر القانــون رقــم ١٤٩ لســنة ٢٠١٩ 

قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء ٢٤٣7 لســنة٢٠٢١ بإصــدار الائحــة التنفيذيــة لقانــون التأمينــات االجتامعيــة واملعاشــات  ●

الصــادر بالقانــون رقــم ١٤8 لســنة ٢٠١٩ 

قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم ٦5٤ لســنة ٢٠٢١ بإصــدار الائحــة التنفيذيــة لقانــون تنميــة املرشوعــات املتوســطة  ●

ــج  ــة للربام ــر رضيبي ــز غ ــح حواف ــن من ــذي يتضم ــنة ٢٠٢٠، وال ــم ١5٢ لس ــون رق ــر بالقان ــة الصغ ــرة ومتناهي والصغ

ــبة  ــص نس ــرأة، وتخصي ــا امل ــادي لقضاي ــن االقتص ــا التمك ــن بينه ــا، م ــض القضاي ــة لبع ــي األولوي ــي تعط ــاريع الت واملش

ــر. ــة الصغ ــطة واملتناهي ــرة واملتوس ــاريع الصغ ــح املش ــة لصال ــرتيات الحكومي ــن املش ــل إىل ٤٠٪ م تص

الكتـــاب الـــدوري رقـــم 7 لســـنة ٢٠٢١ لهيئـــة الرقابـــة املاليـــة بإصـــدار امليثـــاق األخاقـــي ملنـــع التحـــرش الجنـــي  ●

والعنـــف واملضايقـــات داخـــل بيئـــة عمـــل الـــرشكات املقيـــدة بالبورصـــة املرصيـــة والعاملـــة يف األنشـــطة املاليـــة 

غـــر املرصفيـــة.

قــرار رئيــس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢١/8٢7 بإنشــاء "الوحدة املجمعة لحاميــة املرأة من العنف". ●

ــة لقواعــد الســلوك للمســتخدمن واملشــغلن والعاملــن يف  ● ــة القومي ــر النقــل رقــم ٢٠٢١/٢٣7 بإصــدار املدون قــرار وزي

ــق  ــا يتعل ــا م ــات يف وســائل املواصــات العامــة ومنه ــن واملواطن مرافــق ووســائل النقــل إلحــكام ســامة وأمــن املواطن

ــة أشــكال التحــرش والعنــف واملضايقــات يف مرافــق ووســائل النقــل مبناهضــة كاف

قــراري وزيــر القــوى العاملــة رقــم ٤٣ و٤٤ لعــام ٢٠٢١ لرفــع القيــود املفروضــة عــى قــدرة املــرأة عــى العمــل ليــاً،  ●

ــة والســامة للمــرأة. ــر الحامي ــة مــع ضــامن توفــر تداب ــود املفروضــة عــى العمــل يف صناعــات / مهــن معين والقي

القــرار الــدوري للبنــك املركــزي بتاريــخ ٢٠٢١/٩/٣٠ لتنظيــم املعامــات ذات الصلــة بالواليــة عــى املــال، حيــث ســهل  ●

اإلجــراءات املاليــة التــي يقــوم بهــا الــويص يف معظــم الحــاالت النســاء، مبوجــب أصــل قــرار الوصايــة.

القـرار الـدوري للبنـك املركـزي يف نوفمـرب ٢٠٢١ بإلـزام البنـوك بتمثيل املرأة يف مجالـس اإلدارة بواقـع عضوتن عى األقل. ●

القوانـني التي تم إبـداء املقرحات والرأي عليهـا للجهات املختصة:

تعليقــات عى مرشوع قانــون املالية املوحد  ●

تعليقــات عى مرشوع قانون بشــأن إصدار قانون إنشــاء وتنظيــم املأذونيات وأعامل املأذونن ●

ــنة  ● ــم 58 لس ــون رق ــادر القان ــات الص ــون العقوب ــكام قان ــض أح ــل بع ــأن تعدي ــون بش ــرشوع القان ــى م ــات ع تعليق

ــة  ــة الترشيعي ــال اىل اللجن ــرش واملح ــواد التح ــة مب ــرر )ب( والخاص ــرر)أ( و٣٠٦ مك ــل ٣٠٦ مك ــة بتعدي ١٩٣7 الخاص

ــوزراء. ــس ال ــواب ومجل ــس الن ــة ومجل ــس النيابي ــئون املجال ــن وزارة ش ــكل م ــالها ل ــواب، وإرس ــس الن ــتورية مبجل والدس

قوانني جارى العمل عى دراسـتها:

استكامل العمل عى نص املقرتح لتعديل املادة ٢5 من القانون رقم ١75 لسنة ٢٠١8 بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات.  ●

متابعــة التعديــات الترشيعيــة مــع وزارة العدل ومجلس الوزراء بشــأن مرشوع قانون األحوال الشــخصية الجديد. ●

تعديــات املــواد التمييزية يف قانــون العقوبات والقوانن األخرى  ●

العمـل عـى دراسـة قانون العمل املقدم مـن الحكومة وإعداد تعليقات بشـأنه، ومقرتحات حاميـة العاملة املنزلية. ●

اســتمرار العمــل عى ملــف الترشيعات الازمة لحامية املرأة من كافة أشــكال العنف.  ●

إعــداد الرؤيــة القانونية حــول مناهضة العنف يف االطار األرسى. ●

إعــداد تعليقــات املجلــس عى قــرار رئيس الوزراء مبرشوع قانون بإصدار قانون حقوق املســنن. ●
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محـور تقاطعـي مـع املحـاور األربـع لالسـراتيجية الوطنيـة للنهـوض باملـرأة ٢٠٣٠التدخالت الثقافية

ــا املعلومــات واإلتصــاالت ووســائل  نســتعرض يف هــذا املحــور النشــاط التوعــوي للمجلــس مــن خــال اســتخدام تكنولوجي

ــم تنفيذهــا خــال العــام: ــي ت ــة، واإلصــدارات واملطبوعــات الت ــة اإلبتكاري اإلعــام واإلعــان والوســائل الثقافي

واالتصـاالت  املعلومـات  تكنولوجيـا  اسـتخدام  خـالل  مـن  االلكـروين  االتصـال  قنـوات  عـرب  التوعيـة 
االبتكاريـة  الثقافيـة  والوسـائل  واإلعـالن  اإلعـالم  ووسـائل 

حملــة “احميهــا مــن الختــان"، حيــث واصلــت اللجنــة الوطنيــة للقضــاء عــى ختــان اإلنــاث نشــاطها التوعــوي مــن   )١

خــال مختلــف وســائل اإلعــام بإنتــاج رســائل إذاعيــة، ومقاطــع فيديــو نــرشت عــى صفحــات التواصــل االجتامعــي 

للمجلــس القومــي للمــرأة واملجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة ورشكاء التنميــة مــن ممثــيل اللجنــة، لرتفــع عــدد 

مشــاهديها ويصــل إىل 57٠,٩8١,58. 

حمــات التوعيــة مبواجهة فروس كورونا.  )٢

حملــة التطعيــم حاميــة ليــي وألرستــك بصــوت اإلذاعيــة نشــوى الحــويف، وتضمنــت )٧( تنويهــات  ⚫

ــس و١5 محطــة  ــات نــرت عــى الصفحــة الرســمية للمجل ــة و)٧( فيديوهــات عــن التنويه إذاعي

إذاعيــة منهــم إذاعــة القــرآن الكريــم ]وصــول ٤٤5 ألــف[. 

عــدد )6( فيديــو مبــادرة صحتنــا النفســية أولويــة: ]كيفيــة التحكــم يف نوبــات الغضــب / التواصــل  ⚫

ــاة  ــر عــى الحي ــر التغي ــا / تأث ــر يف زمــن كورون ــع التغي ــل م ــات / التعام ــت األزم ــني األزواج وق ب

ــح للحوامــل والــاليت بقمــن بالرضاعــة[.  ــا / نصائ ــوازن يف زمــن كورون ــة / الت الزوجي

رســائل إلكرتونيــة تضمنــت إرشــادات توعويــة لتقليــل التوتــر، والتواصــل مــع األخريــن والحيــاة اإليجابيــة، و كيفيــة   )٣

تعزيــز املناعــة النفســية يف ظــل جائحــة كورونــا.

ــا املـــرأة "حملـــة ألين رجـــل" وإنتـــاج ٣ فيديـــو توعـــوي  ــاج الرجـــال يف قضايـ التوعيـــة اإلعاميـــة بحملـــة إلدمـ  )٤

ـــون  ـــة اىل ١7 ملي ـــول للحمل ـــاميل الوص ـــع إج ـــل لرتف ـــال األرسة والعم ـــرأة يف مج ـــل للم ـــم الرج ـــح دع ـــد يوض جدي

8٠8 ألـــف.

ــة وإســهاماتهن يف املجتمــع  ــرش ســرتهن الذاتي ــاذج ناجحــة شــخصية نســائية، بن اســتمرار تســليط الضــوء عــى من  )5

املــرصي يف إطــار مبــادرة مرصيــات ملهــامت ]ليصــل عــدد الســيدات الــايت تــم تســليط الضــوء عليهــن منــذ بدايــة 

ــادرة وحتــى ديســمرب ٢٠٢٠ إىل ٣٩8 ســيدة[. املب

متابعــي صفحــة املجلــس عى موقع التواصل االجتامعي فيســبوك وصــل إىل ١.٦ مليون متابع.  )٦

7(  إضــاءة العديــد مــن املقــرات )املجلــس القومــي للمــرأة ومتحــف الحضــارة املرصيــة ومبنــى مكتبــة اإلســكندرية( 

ــوم العاملــي للقضــاء عــى العنــف ضــد املــرأة. ــدء االحتفــال بالي ــا مــع ب ــون الربتقــايل تزامن بالل

ــات  ــت )٣( جلس ــرشكاء، تضمن ــس وال ــي للمجل ــل االجتامع ــع التواص ــى مواق ــة ع ــة اإليجابي ــادرة الرتبي ــاق مب إط  )8

ــة  ــة والحديث ــة التقليدي ــن الرتبي ــرق ب ــة والف ــوط اليومي ــع الضغ ــل م ــول التعام ــة ح ــات حي ــة، و)١٠( حلق تفاعلي

ــل األرسي.  ــة والتعام ــال الرتبي ــن يف مج ــرباء متخصص ــتعانة بخ باالس

إطــاق مجموعــة مــن الفيديوهات التي توثــق جهود املجلس وتتنــاول قضايا املرأة، وذلك كام ييل:  )٩
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العمـل عـى تغيـر الصـور النمطيـة للمـرأة يف وسـائل اإلعـالم واسـتخدام القـوى الناعمـة يف مناهضـة 
املرأة: العنـف ضـد 

ــس، ترصــد  ● ــة الدامئــة لإلعــام باملجل ــن اللجن ــة م ــرة منبثق ــة مصغ ــة يف رمضــان: هــي لجن ــة رصــد األعــامل املقدم لجن

صــورة املــرأة يف اإلنتــاج اإلعامــي الســيام خــال شــهر رمضــان الكريــم، للخــروج مبــؤرشات وتوصيــات تُرفــع للمجلــس 

األعــى لإلعــام وتشــيد مبــا هــو إيجــايب منهــا. وللعــام التــايل عــى التــوايل تــم التعــاون مــع لجنــة املــرأة ذات اإلعاقــة 

لرصــد كيفيــة تنــاول قضايــا املــرأة ذات اإلعاقــة باألعــامل التلفزيونيــة. كــام شــهد هــذا العــام التنســيق والتعــاون مــع 

جهــاز حاميــة املســتهلك يف عمليــة الرصــد للوقــوف عــى أي تجــاوزات فيــام يخــص اإلعانــات ورسعــة التدخــل ملنعهــا. 

ــم رفعــه للجهــات املختصــة.  ــة تقريرهــا النهــايئ وت أعــدت اللجن

ــم  ● ــدي الســيدات. كــام ت ــة نــرش ثقافــة اســتخدام وســائل التواصــل االجتامعــي ل إعــداد كــود أخاقــي يهــدف إىل كيفي

ــة". ــرأة – مســئولية مجتمعي ــن ملنصــات التواصــل االجتامعــي للم ــل اآلم ــل "االســتخدام األمث ــداد دلي اع

ــز دور الشــباب يف  ● ــام ٢٠٢٠ لتعزي ــة الع ــس بنهاي ــا املجل ــد أطلقه ــي ق ــر الصــورة الت ــادرة شــباب مــرص بيغ ــل مب تفعي

ــج  ــا عــرض نتائ ــم فيه ــة ت ــدوة افرتاضي ــة ن ــن خــال إقام ــف م ــا العن ــرأة منه ــف ضــد امل ــة أشــكال العن التصــدي لكاف

املســابقة التــي قــد أطلقتهــا لجنــة االعــام باملجلــس حــول أبحــاث علميــة ومشــاريع ومرشوعــات تخــرج تتنــاول قضايــا 

ــة والخاصــة. ــات اإلعــام وأقســامه يف الجامعــات الحكومي العنــف ضــد املــرأة اســتهدفت طــاب كلي

ــن  ● ــن والصحفي ــن اإلعامي ــة م ــتهدفت مجموع ــة اس ــدوة افرتاضي ــة ن ــار يف إقام ــاء يف األخب ــة النس ــع مؤسس ــاون م تع

ــا. ــة تناوله ــرأة وكيفي ــا امل ــز قضاي ــم يف تعزي ــح دوره لتوضي

ــال  ● ــن خ ــة م ــامل فني ــم أع ــى تقدي ــات ع ــة الجامع ــجيع طلب ــوين ٢٠٢١" لتش ــعار "ك ــت ش ــة تح ــابقة فني ــة مس إقام

ــة  ــة كاف ــاواة ومناهض ــرتام واملس ــة واالح ــادئ الحري ــن مب ــرب ع ــة، تع ــات املرصي ــف بالجامع ــة العن ــدات مناهض وح

ــام قصــرة، قصــة  ــة شــعر، أف ــن التشــكييل، كتاب ــرأة؛ شــملت املســابقة مجــاالت الف ــز ضــد امل ــف والتميي أشــكال العن

ــاء. ــرة، غن قص

)١١( فيديو مصور لكلامت 
لرئيسة املجلس ببعض 
املؤمترات الوطنية /  

امللتقيات واملحافل الدولية 
/ اليوم العاملي للمرأة / 

اطالق حملة ١6 يوم

فيديـو احتفالية املرأة 
املرصيـة واألم املثالية 

٢٠٢١

فيديو   )١٨(
للجهـات الريكة يف اليوم 

للمرأة العاملي 

)١٠( فيديـو بث مبارش 
مبـادرة الربية االيجابية

حكاية فرحانة حسـني سامل 
شيخة مجاهدات سيناء

)5( أغاين وأفالم نسـجيلية 
تسـلط الضوء وصور 

ايجابيـة عن دور املرأة 
يف املجتمـع تم عرضهم 

يف إطـار احتفاالت الدولة 
املرصية باملرأة 

فيديـو بعنوان قد 
املسئولية 

أنتجتـه وزراة الداخلية 
يف اليـوم العاملي للمرأة 
يسـلط الضوء عى أدوار 

املرأة يف الوزارة

فيلـم "قد التحدي"
يوثـق مبادرة هي تقود
لدعم طالبـات التعليم 

لفني ا

)6( تنويهات حول
 رضورة تلقـي لقاح كورونا

)٢٠( فيديو عن ختان 
االناث 

حملة احميها من الختان / 
شهر بدور

بالتعاون مع يونيسف مرص

)١٢( فيديوهات عن الحرف 
اليدوية من الراث املرصي

"رس الحرفة"

فيديوهات   )١٠(
اسرشـادية "املسار املهني" 

للتوعيـة بكيفية العودة 
لسـوق العمل وتقييم 

الذات

)6( فيديو "صحتنا النفسية 
أولوية"

ملواجهة فروس كورونا 
وكيفية التغلب عى األزمات

)٢( فيديـو للفنانة منى 
زيك

عن ختان االناث

)٣( فيديـو حملة ألين رجل
عن دعـم الرجل للمرأة يف 

العمل واألرسة مجال 

 فيلم توثيقي "شـجرة 
املسـتقبل" يوثق حمالت 

طرق األبـوب التي ينفذها 
ملجلس ا

فيديو إطالق مبادرة نورة 
الفتيات لتنمية 

فيلم بداية الخيط
فيديو رجال ونساء معا 

يساوى صفر عنف
ملنظمة تنمية املرأة

)٢٨( تقريـر مصور حول 
أخبار وأنشـطة املجلس يف 

أسبوع

كليـب أغنية أنا واعي أنا 
غايل

محجوب لنسمة 
دعـم األطفال والتوعية 

برك مسـاحة لهم للتعبر 
أنفسهم عن 

)٣٠( حلقة مسـحرايت 
املحروسة 

أنتجهـا املجلس خالل 
رمضان ٢٠٢١ ملناقشـة قيم 

وعادات األرسة املرصية

مجموعة األفالم التسـجيلية 
الفيديو  القصرة ومقاطع 
التـي نرها املجلس عى 

صفحته للتواصل االجتامعي
 خالل العام ٢٠٢١

}منهـا ما انتجه املجلس 
ومنهـا ما انتجته جهات 

أخرى، وجميعهم يسلطوا 
الضـوء عى دور املرأة يف 

مختلف املجاالت، ومناقشة 
القضايا{. مختلف 
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١٩. ورقــة تعريفية دور املرأة يف تحقيق الســلم واألمن.

٢٠. ورقــة االســتجابة الريعــة لوضــع املرأة يف ظــل جائحة كوفيد ١٩ )مقدمــة للجنة وضع املرأة يف دورتها ٦5(.

٢١. كتــاب احتفاليــة تكريم املــرأة املرصية واألم املثالية ٢٠٢١.

٢٢. كتــاب املكرمــات مــن فخامــة الرئيــس عبــد الفتــاح الســيي رئيــس الجمهوريــة خــال ٤ ســنوات – احتفاليــة يــوم 

املــرأة املرصيــة واألم املثاليــة ٢٠١7/٢٠٢١/٢٠١٩/٢٠١8.

٢٣. كتــاب حصاد املجلــس القومي للمرأة ٢٠٢٠.

 Women Policy ــد ــرأة رص ــات امل ــتجيبة الحتياج ــج املس ــات والربام ــد السياس ــر رص ــن تقري ــة م ــخة الخامس ٢٤. النس

ــر ٢٠٢١(. ــارس إىل ٣٠ يناي ــن ١٤ م ــرتة م ــا املســتجد )خمــس إصــدارات للف Tracker خــال جائحــة كورون

 . EGES ٢5. مطويــة حــول رشوط وخطوات الحصول عى الختم املرصي للمســاواة بن الجنســن

٢٦. تحديــث الكتيــب الخاص باألطر الترشيعيــة واعادة طباعته.

٢7. تقريــر رصد دراما رمضان ٢٠٢١.

ــة واالرتقــاء  ــة اإلعــام باملجلــس القومــي للمــرأة وعنوانهــا “املسلســات التليفزيوني ــة مقدمــة مــن لجن ٢8. ورقــة بحثي

بالــذوق العــام لــأرسة املرصيــة”.

إصدارات ومطبوعات المجلس 202١ / أدلة تدريبية / أوراق سياسات / تقارير

أصـدر املجلـس خـالل العام ٢٠٢١ عـدد )٢٨( إصدار )ورقي ورقمي( تناول مختلـف قضايا املرأة، وهي:

كتــاب املقــاالت ٢٠٢١ للدكتورة مايا مريس.  .١

كتاب حق الســعايا يف الوظيفة املنســية للدكتور ســعد الدين الهايل.  .٢

دليــل عمــل العاملــن ملكتب شــكاوى املرأة – الكتاب األول: األحوال الشــخصية – مســائل الوالية عى النفس.  .٣

دليــل عمــل العاملن ملكتب شــكاوى املرأة – الكتاب الخامس: جرائــم االتجار بالبرش.  .٤

دليــل عمــل العاملن ملكتب شــكاوى املرأة – الكتاب الســادس: األحوال املدنيــة واألوراق الثبوتية.  .5

دليــل عمــل العاملن ملكتب شــكاوى املرأة – الكتاب الســابع: قواعد وإجــراءات تنفيذ األحكام.  .٦

دليــل عمــل العاملن ملكتب شــكاوى املرأة – الكتــاب الثامن: الرتكات واملواريث.  .7

دليل عمل العاملن ملكتب شــكاوى املرأة – الكتاب التاســع: شــكاوى العمل.  .8

الدليــل التعريفــي املــرأة وإدارة األزمات "أزمة كوفيد ١٩ ".  .٩

١٠.  الدليــل التعريفــي " دور املرأة املرصية يف مكافحة الفســاد".

١١. الدليــل التدريبــي إلدارة الحــاالت وتقديم الدعم النفــي االجتامعي للنســاء الناجيات من العنف.

١٢. الدليــل التدريبي لريادة األعامل.

١٣. إطـاق تقريـر يعكـس الجهـود املبذولـة مـن الـوزارات والجهـات الرشيكـة باالسـرتاتيجية الوطنيـة ملناهضـة العنـف 

ضـد املـرأة موضحـا بـه مـا تـم إنجـازه وأبـرز العقبـات والخطـوات املسـتقبلية الازمـة لضـامن اسـتمرارية الجهـود.

١٤. التقريــر الوطنــي حــول جهــود الحكومة املرصية ببنــود االتفاقية الدولية ملنع كافة أشــكال التمييز ضد املرأة "ســيداو".

١5. تقريــر متكــن املرأة يف مــرص وترجمته باإلنجليزية والفرنســية أكتوبر ٢٠٢١.

١٦. تقريــر اللجنــة الوطنيــة ملناهضة ختان االناث "حملــة أحميها من الختان" ٢٠٢١.

١7. ورقــة أولويــات واحتياجات املرأة املرصية ٢٠٢١.

١8. ورقــة حقائــق "متكن املرأة املرصية يف مرص" باللغــة اإلنجليزية.
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