
اأن�سئ المجل�س الق�مى للمراأة بالقرار الجمه�رى رقم 90 ل�سنة 2000، كم�ؤ�س�سة م�ستقلة 

وتحقيق  الم�سرية  بالمراأة  النه��س  اإلى  المجل�س  يهدف  الجمه�رية،  رئي�س  تتبع 

م�ساركتها الفعالة فى التنمية من خالل اقتراح الخطط وال�سيا�سات العامة واإدماجها 

الخطط  وتقييم  تنفيذ  ومتابعة  واالقت�سادية  االجتماعية  للتنمية  الدولة  خطة  فى 

وال�سيا�سات. كما يخت�س المجل�س بمراجعة الت�سريعات والق�انين واقتراح التعديالت 

بما ي�سمن تنقيتها من اأى �سبهة تمييز �سد المراأة. ويمثل المجل�س المراأة الم�سرية 

فى المحافل الدولية.

�لتمكين �القت�صادى للمر�أة

وتوفير  اقت�صاديًا،  بالمراأة  النهو�ض  اإلى  تهدف  التى  البرامج  العديد من  المجل�ض  ينفذ 

م�صدر دخل لها ومنها:

جمعيات  من  جمعية   74 خالل  من  تنفيذه  ويتم  المعيلة:  المراأة  معاونة  م�شروع 

تنمية المجتمع المحلى فى 73 قرية على م�صتوى 21 محافظة، وا�صتفاد منه عدد 9000 

العالمية”  هنكل  “�صركة  مع  تعاون  بروتوكول  المجل�ض  وقع  كما  لأ�صرة،  معيلة  اإمراأة 

لتجهيز عدد 250 فتاة من بنات ال�صيدات المعيالت بجهاز عرو�صة كامل.

الأكثر  بالقرى  المعيالت  الفقيرات  لل�شيدات  مي�شرة  قرو�ض  منح  م�شروع 

فقرًا: َمَنَح المجل�ض من خالل توقيع 6 بروتوكولت تعاون مع محافظات )قنا والمنيا 

والوادى الجديد والق�صر والغربية و�صمال �صيناء( قرو�صًا مي�صرة لل�صيدات المعيالت 

بالقرى الأكثر فقرًا، لتنفيذ م�صروعات �صغيرة ُمدّرة للدخل.

مركز تنمية المهارات: ويهدف اإلى تاأهيل المراأة وال�صباب للدخول اإلى �صوق العمل 

وذلك من خالل دورات تدريبية على م�صروعات �صغيرة ومتناهية ال�صغر وكذلك دورات 

الجمعيات  مع  المركز  يتعاون  كما  للتكنولوجيا.  الحديثة  وال�صتخدامات  الكمبيوتر 

الأهلية فى مجالين: 

بناء قدرات الجمعيات الأهلية لتمكينها من ممار�صة اأن�صطتها بكفاءة.

نف�ض  فى  المجتمعات  وتنمية  العمل  فر�ض  توفير  اإلى  تهدف  مجالت  فى  التعاون 

الوقت، ومنها تدوير المخلفات، والزراعة بدون تربة وتجفيف الخ�صر والفاكهة.

فى مجال �لتمكين �الجتماعى

برنامج الرقم القومى: تم بموجبه اإ�صدار 2.800.000 بطاقة حتى نوفمبر 2013 

لل�صيدات الغير قادرات و�صاقطات القيد بجميع المحافظات، كما يتم التن�صيق مع وزارة 

التنمية الإدارية ل�صتخراج 100 األف بطاقة اإ�صافية لل�صيدات غير القادرات، و�صاحبات 

الحتياجات الخا�صة، والم�صنات، وقاطنات المناطق النائية والع�صوائية.
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المتحدة الإنمائى UNDP، �صندوق الأمم المتحدة للم�صاواة بين الجن�صين وتمكين 

العمرانى  التخطيط  وهيئة  والخارجية  ال�صحة  ووزارات   ،UN Women �لمر�أة 

الن�صاء  تواجه  التى  المخاطر  ت�صجيل  بهدف  والطفولة،  لالأمومة  القومى  والمجل�ض 

الفاعلة  والجهات  المحلية  ال�صلطات  قدرة  وتح�صين  العامة،  الأماكن  فى  والفتيات 

اأمنًا، وفى هذا الإطار تم افتتاح ثالثة  اأكثر  للت�صدى للعنف �صد المراأة بها وجعلها 

)عزبة  الع�صوائية  المناطق  فى  للمجل�ض  التابع  المراأة  �صكاوى  لمكتب  فرعية  مكاتب 

الهجانة، ومن�صاأة نا�صر، واإمبابة( لتلقى ال�صكاوى الخا�صة بكافة اأ�صكال العنف �صد 

وتحليلها. المراأة، 

عقد �صل�صلة اجتماعات مع وزارة الداخلية لبحث توفير �صبل الأمان للمراأة الم�صرية، 

الداخلية  لوزارة  المراأة” تابعة  �صد  العنف  لمكافحة  “وحدة  اإن�صاء  ذلك  عن  ونتج 

6 �صباط. 4 �صابطات،  وقطاع حقوق الإن�صان والتوا�صل المجتمعى قوامها 

مكتب  محامى  قيام  لت�صهيل  والمجل�ض  الداخلية  وزارة  بين  تعاون  بروتوكول  توقيع 

ال�صكاوى بالمجل�ض بالإطالع على مح�صر المراأة التى تم التحر�ض بها، ودعم وتعزيز 

اأطر التعاون فى مجال حماية المراأة والتاأكيد على حقوقها.

�اللتز�مات �لدولية

المتعلقة  الدولية  التفاقيات  عن  النا�صئة  الدولية  اللتزامات  تنفيذ  على  المجل�ض  يعمل 

ال�صفيرة  ال�صيدة  برئا�صة  الم�صرى  الوفد  نجح  وقد  عليها م�صر،  والتى �صدقت  بالمراأة 

 CSW المتحدة  بالأمم  المراأة  للجنة و�صع  النهائية  الوثيقة  اإ�صدار  المجل�ض فى  رئي�ض 

توافق  تحقيق  فى  متعثرة  اللجنة  كانت  حيث  المراأة  �صد  العنف  حول   57 دورتها  فى 

تخ�صى  التى  المحافظة  والأخرى  المتقدمة  الدول  بين  المواقف  لتنازع  الوثيقة  لإ�صدار 

اأى تحول فى المجتمع.

فى مجال �لتوعية و�لتدريب

بموجب القرار المن�صئ له يخت�ض المجل�ض بتنظيم دورات تدريبية للتوعية بدور المراأة 

خطته  �صمن  توعوية  برامج  عدة  المجل�ض  وينفذ  وواجباتها.  وبحقوقها  المجتمع  فى 

بمختلف  الن�صاء  كافة  تدريب  الخطة  ا�صتهدفت   2013/2012 عام  وخالل  ال�صنوية 

الدوائر النتخابية،  المر�صحين فى  المحافظات على كيفية اختيار  �صرائحهن فى جميع 

وتوعيتها بدورها الفعال فى الم�صاركة ال�صيا�صية، وقد بلغ عدد الم�صتفيدات من البرامج 

ت�صتهدف  التى  التدريبية  الدورات  بجانب  هذا  �صيدة،   5000 قرابة  للمجل�ض  التدريبية 

بالمجل�ض. العاملين  تنمية قدرات 

●

●

فى مجال �لثقافة و�الإعالم و�لتكنولوجيا

يعمل المجل�ض على اأن تحتل ق�صايا النهو�ض بالمراأة مركزًا هامًا فى الخطاب الإعالمى والثقافى 

وفى اإطار تحقيق هذا الهدف تم :

المراأة  “بوابة  الإلكترونية  والبوابه   ،www.ncwegypt.com الليكترونى  الموقع  تد�صين 

فعال،  ب�صكل  المجتمع  مع  للتوا�صل   http://www.egywomennews.com”الم�صرية

والتعامل مع ق�صايا المراأة ب�صكل اأكثر عمقًا.

العامة فى م�صر  المكتبات  بالتعاون مع كبرى  الثقافية  البرامج  العديد من  المجل�ض  تنظم مكتبة 

مختلف  توعية  بهدف  المراأة  بق�صايا  المعنيين  من  والمتخ�ص�صين  الخبراء  من  نخبة  وبم�صاركة 

�صرائح المواطنين وتنميتهم فكريًا وثقافيًا.

�صهر  خالل  يومًيا  اإذاعته  تم  اإذاعى  برنامج  باإنتاج   2013 اأغ�صط�ض  �صهر  فى  المجل�ض  قام 

مها  22 حلقة، قدَّ “المراأة والإ�صالم” باإجمالى  FM حول  المعظم على قناة نجوم  رم�صان 

الإعالمى المتميز يو�صف الح�صينى، هدفت الحلقات اإلى تو�صيح حقوق المراأة فى الإ�صالم 

الدين  بين  والخلط  الدين،  ل�صحيح  الخاطئ  الفهم  لت�صحيح  و�صهلة،  مب�صطة  ب�صورة 

والتقاليد. والعادات 

ق�صايا  بمختلف  المتعلقة  والمطبوعات  والمجالت  الن�صرات  من  العديد  المجل�ض  ي�صدر 

المراأة، بهدف اإلقاء ال�صوء على اأهم ق�صايا المراأة المطروحة على ال�صاحة.

المراأة  “�صوت  �لمر�أة” و  “قوة  منها  الق�صيرة  الأفالم  من  مجموعة  المجل�ض  اأ�صدر  وقد 

ثورة” و “ل للزواج المبكر” و “ل للعنف”.

مكتبة �لمجل�س �لقومى للمر�أة

بالنوع  المتعلقة  والدرا�صات  والمو�صوعات  المراأة  و�صئون  ق�صايا  فى  متخ�ص�صة  مكتبة  هى 

يحتاجها  التى  المعلومات  وتوثيق  توفير  اإلى  المكتبة  وتهدف  ال�صلة،  ذات  والق�صايا  الجتماعى 

وم�صادر  الفكرى  الإنتاج  من  قدر  اأكبر  توفير  اإلى  وت�صعى  المراأة،  �صئون  فى  والباحثون  المجل�ض 

المعلومات المتعلقة ب�صئون المراأة وق�صاياها.

ن�صاط فروع �لمجل�س بالمحافظات

وال�صيا�صات  ال�صتراتيجيات  تنفيذ  على  الجمهورية  محافظات  جميع  فى  المجل�ض  فروع  تقوم   

بمختلف  والمهم�صة  الفقيرة  المراأة  اإلى  الو�صول  فى  الحكومة  وت�صاعد  المجل�ض  ي�صعها  التى 

والنجوع.  القرى 
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للخدمات  مراكز  اإن�صاء  اإلى  الإدارية  التنمية  وزارة  مع  بالتعاون  المجل�ض  ي�صعى 

الر�صمية  الأوراق  ا�صتخراج  خدمات  لتقديم  بالمحافظات  المجل�ض  بفروع  الحكومية 

التكلفة. ب�صعر  للمراأة 

بالتعاون مع  الأمية  لمحو  بمبادرات  بالمحافظات  المجل�ض  تقوم فروع  محو الأمية: 

مبادرة  مثل  بالمحافظة  التنفيذية  والجهات  الكبار  وتعليم  الأمية  لمحو  العامة  الهيئة 

كل من محافظة قنا بقريتى “الترام�صة ودندرة” ، ومبادرة محافظة البحيرة “�لمر�أة 

البحراوية فى قرية بال اأمية” ، وتعتمد هذه المبادرات على توفير و�صائل جذب لل�صيدات 

ومنحهن حوافز تعود عليهن وعلى اأ�صرهن بالفائدة لقاء محو اأميتهن.

م�شروع الرائدات الريفيات: تبنى المجل�ض م�صروعًا لتنمية الرائدات الريفيات فى 

المحافظات، بهدف اإن�صاء كيان تطوعى للرائدات على م�صتوى المحافظات، وفى هذا 

ال�صدد تم اإ�صهار )20( جمعية للرائدات بالمحافظات. وجارى العمل على اإن�صاء اتحاد 

نوعى لتلك الجمعيات.

و�شع م�شروع خطة قومية للنهو�ض بالمراأة وحل الم�شكالت التى تواجهها وذلك 

من خالل:

اإعداد مقترح الخطة الخم�صية ال�صابعة 2017/2012 للنهو�ض بالمراأة على م�صتوى 

المحافظات واإر�صالها اإلى الجهات المعنية.

عقد العديد من الجتماعات التى �صمت روؤ�صاء وحدات تكافوؤ الفر�ض بالوزارات، 

اإدراج  متابعة  بهدف  والمحافظات  الوزارات  م�صتوى  على  التخطيط  ومديرى 

م�صروعات المراأة فى خططهم.

مع  والتكامل  التن�صيق  خالل  من  بالوزارات:  الفر�ض  تكافوؤ  وحدات  تفعيل 

الوزارات ا�صتطاع المجل�ض اإعادة تفعيل عدد 26 وحدة من اأ�صل 35 وحدة كان المجل�ض 

قد ا�صتحدثها بالوزارات وتهدف اإلى الت�صدى لأى ممار�صات تمييزية تتعر�ض لها المراأة 

فى مجال العمل، وبناء على طلب المجل�ض باإدراج تلك الوحدات �صمن الهيكل التنظيمى 

وي�صعى  التنظيمى.  بهيكلها  المالية  بوزارة  الفر�ض  تكافوؤ  وحدة  اإدراج  تم  للوزارات، 

المجل�ض اإلى اإدراج باقى الوحدات �صمن الهيكل التنظيمى للوزارات.

المراأة،  ل�صكاوى  مركزيًا  مكتبًا  المجل�ض  ي�صم  ومتابعتها:  المراأة  �شكاوى  مكتب 

الجمهورية  محافظات  فى  وفروعه  المكتب  ويعد  بالمحافظات  بفروعه  مكتبًا  و27 

اإحدى اآليات المجل�ض القومى للمراأة فى النهو�ض باأو�صاع المراأة الم�صرية، وذلك من 

خالل م�صاندتها فى الح�صول على حقوقها الم�صروعة التى كفلها الد�صتور الم�صرى، 

ون�صت عليها الت�صريعات المحلية اأو التفاقيات الدولية. من اأجل ذلك يقوم المكتب 

بتنفيذ عدد من الأن�صطة التى تكفل تحقيق ر�صالته ال�صامية حيث يقوم المكتب بتلقى 
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بر�صد  المكتب  محامى  من  فريق  ويقوم  لها،  القانونية  ال�صت�صارات  وتقديم  المراأة  �صكاوى 

اإلى �صبكة من  اإلى الق�صاء  اإحالة ال�صكاوى التى تتطلب اللجوء  وت�صنيف هذه ال�صكاوى، ثم 

بالعمل  المت�صلة  ال�صكاوى  اإحالة  يتم  بينما  المكتب،  مع  المتعاونين  المتطوعين  المحامين 

المحال  الجهة  ومخاطبة  متابعة  يتم  كما  المختلفة،  بالوزارات  الفر�ض  تكافوؤ  وحدات  اإلى 

التى  الم�صكالت  لحل  واإجراءات  خطوات  من  اإتخاذه  تم  ما  لمعرفة  وذلك  ال�صكوى  اإليها 

الدرا�صات  باإ�صدار  المكتب  يقوم  كما  لها.  النهائى  الموقف  ومتابعة  ال�صاكيات  منها  تعانى 

المراأة  بحقوق  الوعى  رفع  اإلى  تهدف  التى  والموؤتمرات  الندوات  وعقد  الموثقة  والتقارير 

الجمهورية. والد�صتورية على م�صتوى  القانونية 

تتم  اإذ  المراأة،  العنف �صد  بمناه�صة  المخت�صة  المدنى  المجتمع  موؤ�ص�صات  مع  المكتب  ويتعاون 

الم�صاندة  لتقديم  الجمعيات  هذه  اإلى  ماأوى  بال  وي�صرن  للعنف  يتعر�صن  الالتى  الن�صاء  اإحالة 

النف�صية لهن. كما يحيل المكتب الحالت التى تلجاأ اإليه بال�صكوى من العوز والحاجة اإلى الجمعيات 

اأو التى تقدم خدمات �صحية منخف�صة التكاليف، وتلك التى  الأهلية التى تقدم قرو�صًا �صغيرة، 

ت�صاهم فى تاأهيل وتدريب المراأة على اإدارة الم�صروعات ال�صغيرة ومتناهية ال�صغر، وغيرها من 

المهارات الالزمة ل�صوق العمل.

فى مجال �لم�صاركة �ل�صيا�صية للمر�أة

ت�صافرت جهود المجل�ض للعمل على تعزيز م�صاركة المراأة فى دوائر �صناعة القرار على الم�صتوى 

تالها  وما  رئا�صية،  انتخابات  من  البالد  عا�صرتها  التى  الفترة  اأعقاب  فى  والمحلى  القومى 

المجل�ض  فقام   2013 يونيو   30 ثورة  ثم   ،  2012 م�صر  د�صتور  واإعداد   ،2011 برلمان  حل  من 

التالية:  بالجراءات 

العديد  �صم  الثورة”  م�شر   فى    المراأة  والرئي�ض...م�شتقبل  “هى   موؤتمر  عقد  

من المفكرين، وقد �صدر عن الموؤتمر مجموعة من التو�صيات التى �صيغت فى �صكل ر�صالة اإلى 

الرئي�ض، وتم اإر�صالها لكل من مجل�ض النواب بغرفتيه ورئا�صة مجل�ض الوزراء 2011.

فى اأعقاب حل برلمان 2011 والتنويه عن اإعادة انتخابه فى اأكتوبر 2012 اأعد المجل�ض بالتعاون 

ومنظمات  الن�صائية،  الرموز  وعدد من  ال�صيا�صية،  الأحزاب  والعديد من  ن�صاء م�صر  مع جبهة 

العمل  فى  الم�صاركة  على  والقدرة  الكفاءة  ذوات  ال�صيدات  باأ�صماء  قائمة  المدنى،  المجتمع 

ال�صيا�صى والراغبات فى خو�ض النتخابات البرلمانية، وتم مخاطبة مختلف الأحزاب ال�صيا�صية 

لإدراج ال�صيدات على الثلث الأول من قوائمهم النتخابية.

تم التن�صيق مع اللجنة العليا لالنتخابات لمتابعة �صير العملية النتخابية من خالل تخ�صي�ض خط 

�صاخن بالمجل�ض لمواجهة الم�صكالت التى تعوق المراأة عن الإدلء ب�صوتها فى الدوائر النتخابية 

المختلفة، ومن خالل ر�صد الم�صاكل التى تعر�صت لها الن�صاء اأثناء عملية القتراع، تم رفع تقرير 

اإلى اللجنة العليا لالنتخابات مع اقتراحات للحلول، وقد ا�صتجابت اللجنة لطلبات المجل�ض.

●

●

●

بكافة  الن�صاء  توعية   2013/2012 لعام  التدريبية  المجل�ض  خطة  ا�شتهدفت  كما 

�صرائحهم على م�صتوى المحافظات والقرى والنجوع باأهمية الم�صاركة فى الحياة ال�صيا�صية، 

وت�صمنت الخطة التوعية بكيفية ومعايير اختيار المر�صحين للمجال�ض المحلية والنيابية.

اأما فى اإطار اإعداد د�شتور م�شر 2012 اأدان المجل�ض التمثيل الغير عادل للمراأة فى اللجنة 

بالمحافظات حوارات مجتمعية  المركزى وفروعه  الم�صتوى  المجل�ض على  واأجرى  التاأ�صي�صية 

لو�صع  الدينية  والموؤ�ص�صات  الد�صتوريين  والفقهاء  الأهلية  الجمعيات  �صمت  ا�صتماع  وجل�صات 

ت�صور حول المواد التى يجب اأن يت�صمنها الد�صتور الجديد فيما يخ�ض المراأة وتم رفعها للجنة 

التاأ�صي�صية التى رف�صتها وكان د�صتورًا ُمخيبًا لالآمال ومن ثم قام المجل�ض بعقد موؤتمر �صحفى 

بعنوان “ المراأة الم�صرية ترف�ض م�صمون م�صودة الد�صتور”.

ثورة 30 يونيه 2013 اأ�صعلت المراأة الم�صرية فتيل انطالقها، راف�صة القيادة ال�صيا�صية 

التى عملت طوال عام على اإق�صائها، ونجحت الثورة وبداأت م�صر عهدًا �صيا�صيًا جديدًا بت�صكيل 

لجنة الخم�صين لإعداد د�صتور م�صر 2013 .

القومى  المجل�ض  اختيار  تم  الم�صرية  المراأة  �صئون  به  المنوط  الحكومية  الآلية  وب�صفته 

للمراأة ممثال عنه ال�صيدة ال�صفيرة / مرفت تالوى �صمن ت�صكيل اأع�صاء لجنة الخم�شين 

“ �صارك فى كتابة د�صتورك”  ل�شياغة الد�شتور، و فى هذا ال�صدد اأطلق المجل�ض حملة 

من  وذلك  الجديد،  د�صتورهم  كتابة  فى  ون�صاء  رجاًل  الوطن  اأبناء  جميع  م�صاركة  بهدف 

و�صفحات  الليكترونى،  والبريد  الهاتف،  عبر  للتوا�صل  �صاخنة  خطوط  تخ�صي�ض  خالل 

�صكل  فى  و�صياغتها  الجديد  الد�صتور  حول  والآراء  المقترحات  لتلقى  الجتماعى  التوا�صل 

ولي�ض  عامة  ب�صفة  الم�صرى  ال�صعب  واآمال  طموحات  عن  معبرًا  ليخرج  د�صتورية،  بنود 

المراأة فقط.

بالتعاون مع منظمة  “الم�شاركة ال�شيا�شية للمراأة الم�شرية بعد الثورة”:  م�شروع 

م�صر  د�صتور  لإعداد  المواكب  والمجتمعى  ال�صيا�صى  الحراك  اإطار  وفى   UN Women
العديد  عقد  خالله  من  تم  ال�صيا�صية،  المراأة  م�صاركة  لدعم  برنامج  تنفيذ  تم  الجديدة، 

بفروع  جماهيرية  ولقاءات  الأهلية،  والجمعيات  الن�صائية  المنظمات  �صمت  اللقاءات  من 

ا�صتبيان  ا�صتمارات  وا�صتيفاء  المجتمع،  �صرائح  كافة  اآراء  ل�صتطالع  بالمحافظات  المجل�ض 

روؤيته ومقترحاته حول  تقريرًا ت�صمن  المجل�ض  اأعد  اأ�صا�صها  والتى على  الد�صتور  حول مواد 

التعديالت على مواد الد�صتور وتم رفعه اإلى لجنة الخم�صين.

بالمحافظات  والنجوع  القرى  بمختلف  توعوية  لقاءات  تنظيم عدة  تم  الم�صروع  اإطار  وفى 

اللمانى  الخبرة  “بيت  مع  اجتماعات  عدة  عقدت  كما  الد�صتور.  بمواد  الناخبات  لتوعية 

اأف�صل المواد الد�صتورية وال�صمانات الت�صريعية  البرلماني” لتبادل الآراء والخبرات حول 

اإعداد  تم  وعليه  المنتخبة  والمجال�ض  النيابية  بالمجال�ض  منا�صب  تمثيل  للمراأة  توؤمن  التى 

الجديد”. النتخابى  والنظام  “المراأة  بعنوان  عمل  ورقة 

●
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�ن�صطة �لمجل�س فى مجال �لعنف �صد �لمر�أة

المجتمع  فى  الظاهرة  لتف�صى  نظرًا  العنف  بق�صية  الراهنة  الفترة  فى  المجل�ض  اهتم 

المجل�ض  قام  الإطار  هذا  وفى  الأخيرة،  الآونة  فى  للنظر  لفت  ب�صكل  الم�صرى 

: التالية  بالإجراءات 

المعنية  الأطراف  مع  المجل�ض  عقدها  ا�صتماع  جل�صة  تو�صيات  على  بناًء 

الرقم  وهو  الجن�صى  التحر�ض  �صكاوى  لتلقى  اآليات  تخ�صي�ض  تم  بالظاهرة، 

فاك�ض   /www.oo-ncw.org اللكترونى  الموقع   /08008883888  ( المجانى 

لتقديم   )01003303990-01288623318 رقم  /موبايل   )33870595( رقم 

لتكثيف  الداخلية  وزارة  مع  التن�صيق  تم  كما  بهن،  للمتحر�ض  القانونية  الم�صورة 

العديد  قيام  اإلى  بالإ�صافة  المدار�ض،  اأمام  وخا�صة  بال�صوارع  الأمنية  حمالتها 

خطوات  باإتخاذ  الدينية  والموؤ�ص�صات  ال�صيا�صية  والأحزاب  الأهلية  الجمعيات  من 

الظاهرة. هذه  لوقف  فعالة 

قام المجل�ض من خالل فروعه بالمحافظات بعقد عدد 27 موؤتمًرا محليًا فى اآن واحد 

اإقامة حوار مجتمعى للتوعية بخطورة واأ�صباب ظاهرة العنف المجتمعى �صد  بهدف 

المراأة واأبعادها، ودور موؤ�ص�صات المجتمع فى الت�صدى لهذه الظاهرة، بالإ�صافة اإلى 

عر�ض نماذج لأ�صكال ومظاهر العنف المختلفة فى المجتمع الم�صرى و�صبل الوقاية 

والعالج منها.

اآرائهن  ل�صتطالع  والن�صاء  الفتيات  من   13500 بلغت  لعينة  راأى  ا�صتطالع  اإجراء 

واقع  الظاهرة من  المجل�ض كتيبًا عن  اأ�صدر  المراأة، وعليه  العنف �صد  حول ظاهرة 

نتائج ا�صتطالع الراأى الذى تم اإعداده، ومن واقع التو�صيات الناتجة عن الموؤتمرات 

الإقليمية بفروع المجل�ض بالمحافظات التى عقدت فى هذا ال�صدد.

باإعداد  للمجل�ض  قنديل  ه�صام  ال�صابق  الوزراء  مجل�ض  رئي�ض  ال�صيد  تكليف  اإثر  على 

بعقد  بالمجل�ض،  الت�صريعية  اللجنة  اأع�صاء  قام  المراأة،  �صد  العنف  لتجريم  قانون 

ومنظمات  الن�صائية  الجمعيات  ع�صوات  مع  والحوار  ال�صتماع  جل�صات  من  عددًا 

القانون،  فى  ت�صمينها  الواجب  الن�صو�ض  حول  الآراء  لتبادل  المدنى،  المجتمع 

هذه  تجلت  وقد  للمخالفين،  الردع  من  مزيدًا  تحقق  ت�صريعية  تعديالت  واقتراح 

الجهود فى اإعداد م�صروع قانون لمكافحة العنف �صد المراأة، وتم ار�صاله اإلى مجل�ض 

الوزراء لإقراره.

المجل�ض  بين  والتعاون  العنف” بالتن�صيق  من  خالية  اآمنه  مدن  “نحو  مبادرة  تنفيذ 

والعديد من منظمات الأمم المتحدة العاملة فى م�صر، مثل منظمة الأمم المتحدة 

الأمم  �صندوق   ،UNFPA لل�صكان  المتحدة  الأمم  �صندوق   ،UNICEF للطفولة 
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