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  )٥٧المجلس القومى للمرأة فى فّعاليات الدورة ( نشاط

  للجنة وضعية المرأة باألمم المتحدة  
  

) ٥٧شارك المجلس القومى للمرأة ممثًال عن مصر بصفته اآللية الوطنية المعنية بشئون المرأة في الدورة الـ (     
من السفيرة  تألفمارس الجاري بوفد ي ١٧ارس إلى م ٤للجنة "وضعية المرأة"، التابعة لألمم المتحدة في الفترة من 

  خفاجى مدير مكتب الشكاوى بالمجلس.فاطمة الدكتورة و ،مرفت التالوى رئيس المجلس 
فى كافة الفّعاليات واألنشطة التى شِهدتها تلك الدورة نشاطًا ملحوظًا ومشاركة فّعالة وفد المجلس  أبدىوقد    

  ،نوجزها فيما يلى : 
  تالوى مات التى ألقتها السفيرة مرفتاوًال "الكل

  
  المرأة""منع كافة اشكال العنف ضد مرفت تالوى تلقى كلمة خالل فّعاليات الجلسة رفيعة المستوى حول  السفيرة -١

  أسلوب اتبعه النظام القديم لقمع المتظاهرات  "الجماعى"التحرش الجنسي 
  نماط جديدة من العنفعرض المرأة ألسيطرة التيار المحافظ على مقاليد الحكم 

  من حاالت العنف ضد المرأة تتم فى المنزل  %٦١
   

وضع المرأة العربية عقب ثورات الربيع العربى قاءله "أنه على الرغم من  نضال المرأة  وصفت السفيرة مرفت تالوى     
لى مقاليد الحكم جعل المرأة ومشاركتها فى تلك الثورات إال أن سيطرة التيار المحافظ فى العديد من الدول العربية ع

تتعرض ألنماط جديدة من العنف االجتماعي واالقتصادي واالضطهاد ،حيث يتم استغالل التفسير الخاطئ للدين والثقافة 
  كأدوات ضد المرأة، 

ذلك من  اإلتجاه واضحا لتهميش المرأة وتجلى أوأضافت رئيس المجلس انه مع بداية الفترة االنتقالية بعد الثورة بد      
وٕالغاء داخل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور،  والتمثيل الهزيل للمرأة، البالد خالل تعيين الرجال فقط لصياغة دستور

 عالوةلعضوية مجلس الشعب ، ٥٠٨من أصل سيدات فقط  ٩ كوتة المرأة داخل مجلس الشعب مما أدى إلى وصول
الدستور الجديد  ،كما تجاهل ر القوانين القائمة المعنية بحقوق المرأةاإلسالمية تغييعلى محاولة بعض أعضاء التيارات 

المشاركة  لمنع المتظاهرات منتم استخدام سالح جديد ،منوهة أنه  الحقوق األساسية للمرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا
 حيث يضطلع به" لجماعىا"التحرش الجنسي  يتخذ شكل النساء من العنف ضد المحتجين  لحياة العامة ،حيث بدأفي ا

غير قاصرة العنف  لممارسة ذلك النمط منالنتيجة النهائية ،مشددة على أن عصابات مستأجرة لخدمة أغراض محددة
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مشيرة إلى أن النظام السابق وجميع أفراد األسرة أيضا. الزوج واألبناء  على النساء فقط ،ولكن تمتد أثارها السلبية إلى
      . ٢٠٠٥في عام  خالل المظاهرات ارسات السيئة ضد المرأة الممسبق وأن استخدم تلك 

وأوضحت رئيس المجلس أن العنف الذى تمارسه التيارات الدينية المتشددة ضد المرأة يتخذ أشكاال عدة من ضمنها    
ود سنوات ،والغاء الخلع ، مستعرضة جه٧إلى ١٥فرض الحجاب ،والزواج المبكر ،والختان ،وخفض سن الحضانة من 

منظمات المجتمع المدنى لمناهضة العنف ضد المرأة مثل معالجة ورصد حاالت العنف،الوقوف على مدى انتهاك 
القوانين لحقوق المرأة، واقتراح البرامج والسياسات واالستراتيجيات التى تدعم مناهضة العنف ضد المرأة ،ونشر الوعى 

دمات لضحايا العنف مثل دور اإلستضافة ،وتوفير الخطوط المجتمعى بخطورة ممارسة العنف ضد المرأة ،واتاحة خ
  الساخنة ،مشددة على ضرورة تضافر جهود الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى لمناهضة العنف .

 ٢٠٠٠والتى بدأت منذ انشائه عام  واستعرضت السفيرة مرفت تالوى جهود المجلس للحد من العنف ضد المرأة      
االستراتيجية تطبيق  بذل المجلس العديد من الجهود لمناهضة العنف ومن ضمنها  ، ٠١٢٢،موضحة أنه خالل عام 

الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والتى ترتكز على ثالثة  أهداف استراتيجية تتمثل فى تعزيز القوانين واالنظمة 
رفع معدالت التوعية  عنف من خالللمناهضة العنف ضد المرأة ،تمكين وحماية المعنفات وأسرهن، ومنع جميع أشكال ال

أي امرأة مصرية اإلبالغ عن أي  من خاللهتستطيع  شكاوى المرأة الذىمكتب ،كما ألقت الضوء على دور والتعليم 
ويقوم المشورة القانونية،  لتلقى شكواهّن ،و يقدم  ساخنةاليوفر خطوط  يمارس ضدها ،كما ممارسة تمييزية أو العنف 

محافظة فى ذات  ٢٧محلية بفروعه بتنظيم مؤتمرات جهات المختصة ،مضيفة أن المجلس قام بباحالة الشكاوى لل
، استنادا إلى نتائج دراسة استقصائية الذى قد تتعرض له المرأة على المستوى المحلى، لمناقشة كل أنواع العنف التوقيت
لعنف في من حاالت ا %٣٨،لمنزل ا ُيتبع فىمن العنف كان  ٪٦١امرأة وفتاة، والتي أظهرت أن  15000 شملت

بالتعاون مع وزارة الداخلية للحد من العنف ضد المرأة تمثلت فى زيادة الدوريات المجلس مبادرة ،مشيرة إلى الشوارع 
األمنية فى جميع الشوارع والمدن ،وتحديث كاميرات المراقبة لتتبع مرتكبى التحرش ،إضافة إلى تنفيذ دورات تدريبية 

الشرطة وموظفى الخدمة المدنية حول حقوق اإلنسان ،وتعيين ضابطات شرطة لتلقى بالغات السيدات مكثفة لرجال 
  لتوفير الجو النفسى المالئم ،

مضيفة ان المجلس نظم لقاءات مع عدة وزارات وكذلك المؤسسات الدينية لتفعيل اإلجراءات التى اتخذتها تلك    
ام المجلس بتدشين حملة المليون توقيع لمساندة جهوده فى التصدى للعنف كما قالوزارات لمناهضة العنف ضد المرأة ،

  .كما كافح المجلس العنف ضد المرأة فى مجال العمل عبر إنشاء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات 
 معالجةلإعداد تشريع جديد التى سوف يتخذها المجلس لمناهضة العنف فتتمثل فى   ةالمستقبليوعن اإلجراءات   
للتحرش الجنسي؛ وتكثيف  ادقيق اتعريف،ويتضمن جميع أشكال العنف ضد المرأة،  يشتمل على ف ضد المرأة ،العن

إنشاء وحدة المرصد القانوني لحقوق المرأة ،كما ان المجلس بصدد العقوبات وملء الفجوة في تطبيق القوانين القائمة
ام حقوق المرأة، في حين تتبع أي انتهاك أو االنحراف في لرصد جميع التشريعات وضمان التزامها بمبدأ المساواة واحتر 

  . تنفيذ القوانين



  
  العربيةجمهورية م 

  ةمرأالمجلس القومي لل
م  ع  إدارة ا

 

  

   ----------------------------------------------------------------------------------------------  
  شارع محمد حافظ ــ الدقى ــ الجيزة ١٥

 youmna : ٣٧٦٠٣٥٠٨، فاكس :  ٣٧٦٠٣٥٢٩-٣٧٦٠٣٥١٨ت  
  

  

وأوصت السفيرة مرفت تالوى فى ختام كلمتها بخلق حالة من التضامن الدولى لوقف العنف ضد المرأة والذى يمثل   
  يس المرأة فقط .تصرفات مسيئة لإلنسانية ، كما أكدت على ضرورة مشاركة كافة فئات المجتمع للتصدى للعنف ول

  وكانت الجلسة قد ضمت العديد من الوزراء ،وكبار مسئولين الدول ورؤساء االليات الوطنية المعنية بالمرأة .   
     
  "  السفيرة مرفت تالوى تلقى كلمة كمتحدث رئيسى فى الحلقة النقاشية حول "منع العنف - ٢

 التالوى فى جلسة "منع العنف "باألمم المتحدة : 
  لق مبادرة  إنشاء صندوق االمم المتحدة لتمويل لمكافحة العنف ضد المرأة تط  مصر

  
رئيسى فى الحلقة النقاشية االولى التى عقدتها لجنة وضع المرأة فى  ألقت رئيس المجلس كلمة كمتحدث

  دورتها السابعة والخمسين حول "العنف ضد المرأة" .
حدة يختص بتمويل االنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة حرصًا المت األممدعت إلى انشاء صندوق يتبع  حيث       

على أمنها ، وسالمتها ، مؤكدة على ضرورة تكاتف الجهود من اجل مناهضة العنف ضد المرأة على المستوى الدولى 
  ،وذلك عبر تكثيف التضامن بين الدول والمنظمات االهلية للتصدى له ، 

وف الدولية التى تؤدى الى قهر المرأة ومنها ممارسة العنف ضدها ،موضحة أنه وأشارت تالوى فى كلمتها إلى الظر     
على الرغم من انه كان من المتوقع أن تجلب العولمة  معدالت أعلى من النمو االقتصادي والعمالة ورفاهية اإلنسان، إال 

نفسها ،مضيفة أنه كان من الُمنتظر  أنها مع األسف تسببت فى زيادة التفاوت بين البلدان المختلفة وحتى داخل البلدان
إلى الحد من الفقر، ولكن شِهدنا تدهورًا فى تحقيق الحقوق االقتصادية واالجتماعية لألفراد والجماعات  أن تؤدى العولمة

المهمشة وخاصة (النساء ) ،مؤكدة على أن العولمة تسببت فى تزايد انتهاكات حقوق النساء السياسية واالقتصادية 
  ية نظرا لتأنيث الفقر.والثقاف
وتحفظت رئيس المجلس على تواجد احدى المنظمات الغير حكومية فى اجتماعات اللجنة والتى تمارس دورًا     

إلجهاض الوثيقة النهائية التى ستسفر عنها اجتماعات اللجنة ، وهو االمر الذى يعد مخالفا لشروط تواجد المنظمات 
  . أهدافها مع ميثاق االمم المتحدة الغير حكومية والتى يجب أن تتماشى

  
  
  
  
  

 مساعد االمين العام لالمم المتحدةالسفيرة مرفت تالوى تلتقى ميشيل باشيلية  -٣
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   فى لقاء ضم تالوى وباشيلية بنيويورك     
  العنف ضد النساء فى مصرممارسة تعرب عن قلقها من باشيليه 

  العنف ضدها وثيقة موحدة إليقافإصرارها على إصدار وتالوى تؤكد 
  
بضرورة اصدار الشديد اهتمام مصر رئيس المجلس القومى للمرأة وعضو الوفد على تالوى  شددت السفيرة مرفت    

،مشيرة الى ضرورة قيام سكرتارية االمم المتحدة بتغيير ضد المرأة  يقاف العنفتتوافق حولها كافة الدول إلوثيقة نهائية 
  ا الهدف . الُمتبع لتحقيق هذالتفاوض  أسلوب

والمدير التنفيذى لهيئة االمم ،ميشيل باشيليه مساعد االمين العام لالمم المتحدة جاء ذلك خالل لقاءها بالسيدة     
ة فى القاهرة وعدم نقله أمم المتحدة للمر لألعلى تمسك مصر بوجود المكتب االقليمى  تالوىشددت حيث ة ، أالمتحدة للمر 

انها  ،مضيفةالسلطات المصرية ستعمل على انهاء اى عقبات تقف امام عمل المكتب  ،مؤكدة على أنمكان اخر إلى 
  .االمر  هذاستتابع مع الخارجية والجهات االخرى المسئولة سرعة انجاز 

المظاهرات  تعرض النساء والفتيات فى مصر إلى العنف خالل مشاركتهّن فى بشأنقلقها باشيلية عن  فى حين أعربت  
  مؤخرًا . يرات النسائية السياسية والمس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رئيس المجلس المباحثات التى أجرتهاثانيًا :
  إلصدار وثيقة دولية موّحدة إليقاف العنف 

  



  
  العربيةجمهورية م 

  ةمرأالمجلس القومي لل
م  ع  إدارة ا

 

  

   ----------------------------------------------------------------------------------------------  
  شارع محمد حافظ ــ الدقى ــ الجيزة ١٥

 youmna : ٣٧٦٠٣٥٠٨، فاكس :  ٣٧٦٠٣٥٢٩-٣٧٦٠٣٥١٨ت  
  

  

مع الدول االعضاء والوفود ه الدورة ،ء المفاوضات والمباحثات خالل هذالسفيرة مرفت تالوى مسؤلية إجرا تولت   
  وذلك على النحو التالى:ثيقة الدولية إليقاف العنف ضد المرأة والفتاة المشاركة للتوصل إلى توافق حول الو 

 
الدائمة لالمم المتحدة ، حيث كانت   البعثة التركيةفى فّعاليات اإلجتماع الذى عقدته رئيس المجلس شاركت  -١

المسئولين العديد من الوزراء وكبار فى استقبال الوفد الذى ضم  السيدة فاطمة شاهين وزيرة المرأة التركية
   .،ومن ضمنهم وزيرة المرأة الفلسطينية 

ضد المرأة حيث انه ظاهرة تخص   وقد ناقش االجتماع  اهمية اتفاق الوفود على إصدار وثيقة موحدة لمواجهة العنف   
ار جميع الدول ،  وقد وابدت الوزيرة التركية استعدادها للتعاون مع وفد مصر فى إتخاذ جميع الخطوات المؤدية الصد

  هذا التوافق. 
 فى ذات السياق -٢

   االتحاد االفريقى ،ووزير الدنماركاجرت السفيرة مرفت تالوى عدة مقابالت ثنائية مع وفود كل من مجموعات 
وتسعى من خالل هذه االجتماعات الى توحيد جهود الدول المختلفة من اجل الوصول الى وثيقة بتوافق االراء 

  .  تسفر عنها الدورة الحالية
وزيرة المرأة بفرنسا ،ووفد من البرلمان األلمانى وفود كل من  مععدة لقاءات ثنائية  رئيس المجلسرت أج -٣

بهدف توحيد جهود الدول المختلفة من اجل الوصول الى وثيقة موحدة تتوافق حولها كافة  المانيا ،ووفد انجلترا
  الدول تتصدى للعنف ضد المرأة  .

: عقدت المجموعة األفريقية اجتماعين للتفاوض استهدفا الوصول إلى توحيد  بمبادرة من السفيرة مرفت تالوى -٤
 ) للجنة وضعية المرأة باألمم المتحدة ،٥٧موقف أفريقيا تجاه القضايا المطروحة على الدورة (

ة اقناع جنوب أفريقيا بعدم عرقل وأسفرت تلك اإلجتماعات عنعدد كبير من الوزاء األفارقة ،و وقد حضر اإلجتماع 
،ومن ثّم التوافق اإلفريقى حول الورقة ،مع إمكانية إبداء تحفظها على إحدى المواد التى تتناسب وقانونها الداخلى 

    ) . ٥٧للدورة ( توافق أفريقى حول مجمل الوثيقة النهائية تم التوصل إلى
  
  
  
  
  

  
  ثالثًا :مشاركات وفد المجلس القومى للمرأة

   المتألف من السفيرة مرفت تالوى ،والدكتورة فاطمة خفاجى
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 تمثلت فى :ة أالمر  يةباالشتراك فى العديد من االجتماعات على هامش لجنة وضع المجلس قام وفد

تطبيقات "اجتماع  -١
صناع والذى عقدته كل من شيلى والشبكة العالمية ل": تجارب من امريكا الالتينية  ة والسالم واالمنأاجندة المر 
االجتماع العديد من تجارب الدول الالتينية والمشكالت التى تواجهم باالضافة الى  استعرضحيث ،  ةأسالم المر 

  . بعض الحلول االيجابية والمقترحاتعرض 
ومكتب الهيئة ) (UNFPAعقده كل من صندوق االمم المتحدة للسكان الذى جتماع الفى ا وفد المجلسشارك  -٢

 هذه تجارب) ، لعرض  UN Women(ة أاالمم المتحدة للمر  منظمةو  ) (OHCHRن العليا لحقوق االنسا
اكثر الفئات ة هى أن المر أ ، مؤكدينالنزاع المسلح الحروب و مكافحة العنف ضد المراة فى فترات فى دول ال

 ، وهذا يؤدى بدوره الىالقتل احيانا الى لالعتداء الجنسى واالغتصاب و  تتعرضالحروب حيث  تضررا من
الحماية مشيرين الى صعوبة تحقيق االيدز والعقم واالجهاض المتكرر ،  مثلالعديد من االمراض ب اصابتها

  .لهؤالء الضحايا فى اوقات الحرب بسبب النزاعات و الفقر و الخوف 
فى فعاليات االجتماع الذى نظمته بعثة دولة الدنمارك حول  وسائل الحد من العنف ضد المرأة  المجلس شارك  -٣

 ،   دور المرأةلأهمية إدراك المجتمع  المكفولة لها ، و الخدمات القانونيةبالمرأة  تعريفوسائل  والذى تناول
  .للمرأة التى تتعرض للعنف  المجتمع المدني في توعية وتقديم الخدمات منظماتدور و 

اقبة حقوق االنسان دول النرويج وجنوب افريقيا ومنظمة مر بعثة عقدته  الذىجتماع الفى ا المجلسشارك   -٤
والحملة الدولية لوقف ، للعدالة االجتماعية   )Snoke(وشبكة سنوك  )(Promondoومنظمات بروموندو 

استخدام التكنولوجيا الحديثة كيفية  حيث ناقش االجتماعة فى اوقات النزاع أاالغتصاب والعنف ضد المر 
أنواع جديدة من العنف تتعرض له النساء من ود وانواعه ، الى جانب وج واإلعالم المجتمعي للتعريف بالعنف

مر في األ ، وان هذاالرسائل التي تحمل معاني تهديد أو تحرش أو اضطهاد هذه الوسائل الحديثة  مثل خالل 
ما يسمى بالمواقع ، فضال عن اهمية مواجهة  حاجة إلى مزيد من الدراسة والتحليل لتحديد وسائل المكافحة

عليمية تإدراج مفهوم العنف داخل المناهج ال على ضرورةأكد الحضور  لى المرأة، وقداالباحية التى تسيئ ا
        . تغيير االتجاهات السلبية نحو المرأة وسائلأفضل  حيث تعتبر من

شارك المجلس   -٥
تم " تعبئة المجتمعات الدينية لوقف العنف ضد المرأة .. اإلستجابة والدروس المستفادة " حيث اجتماع فى
بها عدد  قامتبعض المشروعات التى  تجربة دولة أوغندا فى مكافحة العنف ضد المرأة وذلك من خالل قشةمنا

من المنظمات والمجتمعات الدينية مثل مشروع  المجلس اإلسالمى ومشروع الكنيسة الكاثوليكية ومشروع 
نات أخرى ) حيث إعتمدت المجلس الدينى الذى يضم العديد من الجهات الدينية ( مسلمين ومسيحيين، وديا

هذه المشروعات على إستخدام التوعية الدينية فى رفع الوعى بأن العنف األسرى يؤثر على األسرة وعلى 
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نفسية األطفال وأكدت التجارب على أن التعامل الحسن من تعاليم الدين اإلسالمى والمسيحى وأن نشر هذه 
  ألسرى . التعاليم يساعد فى الحد من إنتشار ظاهرة العنف ا

شارك وفد مصر   -٦
" حيث ركزت المناقشات على  ٢٠١٥فى فعاليات الجلسة النقاشية لوضع " تصور لقضايا المرأة بعد عام 

مناقشة ما تم إنجازه فى تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، والتحديات التى تواجه الدول فيما يتعلق بالنهوض 
معالجة القصور فيما  ٢٠١٥اقشات على أن تتضمن أجندة عام بالمرأة فى مختلف المجاالت، حيث أكدت المن

كيد على أهمية دور منظمات المجتمع المدنى فى تحقيق األهداف أالمرأة، والتو حقوق اإلنسان مجال يتعلق ب
اإلنمائية لأللفية، وٕاقتراح أن تتضمن األجندة التركيز على أهمية العملية التعليمية والمساواة بين الجنسين 

  .ة ومكافحة العنف ضدها لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية أاركة السياسية للمر والمش
شارك الوفد  -٧

ة أ" دور المعلومات والبيانات فى مواجهة قضية العنف ضد المر  فى اإلجتماع الذى ٌعقد تحت عنوان المصرى
ات للتصدى لظاهرة )بضرورة جمع المعلوم UNFPAطالب صندوق األمم المتحدة للسكان(  حيثوالفتاة "  

وقد عرضت مجموعة من الدول مثل ( زيمبابوى، والفلبين، وجزر كيراتندا ،العنف والمساعدة فى مكافحتها 
بالمحيط الهادى )  تجاربهم فى جمع المعلومات األساسية التى تهدف إلى حماية ضحايا المرأة الالتى تعرضن 

ى ُيمارس ضد المرأة وال يتم جمع معلومات حوله للعنف مؤكدين على أن هناك بعض أنواع من العنف الذ
 وبالتالى ال يمكن تحليل أسبابه  بالصورة الصحيحة لوضع الحلول المناسبة. 

المجلس   شارك  -٨
قوة العمل "تحت عنوان  صندوق االمم المتحدة للسكانرفيعة المستوى التى عقدها جلسة ال للمرأة فى القومى 

هامة تعلقت ، وقد ناقشت الجلسة موضوعات   الدولى حول التنمية والسكان مؤتمرلل ،وذلك فى إطار اإلعداد"
  للمرأة . وكذلك الحقوق االنجابية ،ووضعه على االجندة الدولية ،ة والفتاة أانهاء العنف ضد المر  بسبل

شارك المجلس    -٩
تم عرض تجارب إجتماع حول " كيفية إدماج الرجل والفتى فى برامج مكافحة العنف ضد المرأة " حيث  فى

بعض الدول التى وضعت برامج لمشاركة الرجال فى مكافحة العنف ضد المرأة بصفة عامة والعنف األسرى 
بصفة خاصة حيث تم عرض تجربة دولتى " أستراليا، والمكسيك " فى هذه المجال وأكد الحاضرون على أن 

 مرأة. مشاركة الرجال فى البرامج اإلنمائية تؤدى إلى تقليل العنف ضد ال
) ٥٨ رقم( أةالمر  القادم لدورة لجنة وضعيةموضوع بإختيار الفى الجلسة الخاصة  شارك الوفد المصرى -١٠

 المرأة باألمم المتحدة يةفعاليات الدورة السابعة والخمسين للجنة وضعمشاركته فى ضمن ،وذلك  ٢٠١٤م لعا
والعناية ،ومكافحة الفقر ،اة النظيفة توفر المي وهىثالث قضايا اساسية  على الدول معظم ركز ممثلوحيث ،

 . على التنمية القضاياة واثر كل هذه أبالصحة االنجابية للمر 
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وزيرة تركيا ،ووزير فرنسا  ومنهمارك وفد المجلس فى لقاءات مع عدد من رؤساء الوفود والوزراء ش -١١
 ثالثة محاور تمثلت فى : حولوباكستان ،حيث دارت المفاوضات ،،ووزير الدنمارك ،ووزير ألمانيا وهولندا 

ضرورة التواصل إلى توافق للحصول على وثيقة بتوافق األراء فى هذه الدورة ،وضرورة التعاون على المستوى 
الدولى من أجل تبادل الخبرات والمعلومات بين الدول للقضاء على العنف ، واإلتفاق على أجندة تمكين المرأة 

 ية لأللفية . وربطها باألهداف اإلنمائ ٢٠١٥بعد عام 
قرار مجلس  تطبيقموضوع  ناقشوا حيثالوفود الرسمية فى  األعضاءاجتمعت وفود الجمعيات االهلية  -١٢

ن الوفود على أاالمن في بعض الدول وعدم تطبيقه فى البعض االخر ، واشارت بعض الجمعيات الى 
التشريعات الوطنية ب مقارنةة أللمر مستوى البعثات الدائمة باالمم المتحدة تتخذ مواقفا اكثر تشددا بالنسبة 

 .لتلك البالد
فى  ،وعضو الوفد المصرىة ومتابعتها بالمجلس أفاطمة خفاجى مدير مكتب شكاوى المر  شاركت الدكتورة -١٣

ووزراء ، اُالولسيدات ال عدد من ضمالذى  اجتماع التشاورات رفيع المستوى لمجموعة الدول الفرانكفونية
ة أوالمدير التنفيذى لهيئة االمم المتحدة للمر ،ل باشيلية مساعد االمين العام وميشي المرأة فى عدة دول ،

  .وممثل المحكمة الدولية الجنائية،
دول فى الة أضد المر  تتصدى للعنفول خطة عمل أب تخرج الدول المشاركةان هذا وقد أكد اإلجتماع على أهمية    

  . الفرانكفونية 
التحرش الجنسي في حياتها اليومية في األماكن و  العنفخفاجى أن المرأة  تواجه الدكتورة فاطمة فيما أكدت        

العامة في مختلف دول العالم، مما جعله تحدي واضح لحرية المرأة كمواطنة لها حق في التعليم والعمل والحياة 
  مرأة . ،مؤكدة على ضرورة تصدى جميع الدول للعنف الممارس ضد الاالجتماعية والمشاركة السياسية 

تنمية المستدامة فى الدول لتحقيق الة يعد اكبر عائق أالعنف ضد المر  أن وأكدت السيدة ميشيل باشيلية على   
ووضع اجراءات قانونية لمواجهة رأة ،ضد الم التصدى للعنفن وضع خطط عمل واسعة للدول خاصة بموانه البد ،

فى ل والفتية اهذه القضية ، وكذلك ادماج الرج تجاه بضرورة نشر مزيد من الوعى المجتمعىاالمر وطالبت ذلك 
  قضية حماية المرأة من العنف .

اجتماع مجلس العالقات الخارجية األمريكى تحت عنوان " دور المرأة فى الثورات   شاركت د/فاطمة خفاجى فى -١٤
ورة ،وبعدها ،ومدى العربية خاصة فى مصر وليبيا " ،حيث تم مناقشة دور وسائل التواصل اإلجتماعى أثناء الث

 قدرة المرأة على استخدام تلك الوسائل ،كما تحدثت عن دور المرأة فى الثورات العربية خاصة فى مصر وليبيا .
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فى  ،وعضو الوفد المصرىة ومتابعتها بالمجلس أفاطمة خفاجى مدير مكتب شكاوى المر  شاركت الدكتورة -١٥
مهتمين بقضايا من ال ءً ونسا رجاالً تى تضم فى عضويتها وال عقدتها احدى المنتديات االمريكيةالتى جلسة ال

، وعقد مقارنة فى الثورات العربية  اسهام الفتياتحول ،حيث دارت المناقشات التنمية فى بلدان العالم المختلفة 
  ،مصر وليبيا وسوريا واالردن بين وضع المرأة فى كل من 

ة أالمر  ومستقبل،  والشئون العامةمن المشاركة فى المظاهرات ة أالمر  كما تحدث المشاركون فى المنتدى حول ارهاب  
النقابات او الحركات  اقبال المرأة على اإلنضمام إلىومدى  ،فى تلك البالد بعد المرحلة االنتقالية الحالية التى تمر بها 

   سى.ة فى المجال السياأدور الرجال الداعمين لدور المر  ،كما تم مناقشةاالجتماعية او االحزاب 
ة العالمي والذى يوافق أة بيوم المر أالمتحدة للمر شارك وفد المجلس القومى للمرأة فى احتفالية منظمة األمم  -١٦

) للجنة وضعية المرأة ٥٧وذلك على هامش مشاركته فى فّعاليات اإلجتماع ( عام ،  كلالثامن من مارس من 
  مم المتحدة .األب

والسيدة ميشيل باشيليه سكرتير االمين العام لالمم ،المم المتحدة بان كى مون وقد حضر االجتماع السكرتير العام ل     
 .ةأوالمدير التنفيذى لجهاز االمم المتحدة للمر 

 
 
 
 
 

 
  
  
  
  
  

  
 

  التغطية اإلعالمية لمشاركة وفد المجلس فى الدورة 
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  السابعة والخمسين للجنة وضعية المرأة فى األمم المتحدة 
  

  زيونية واإلذاعية :أوَال : التغطية التليف
 : تم تغطية إجتماعات الوفد المصرى فى القنوات التالية 

 ). on.tv( برنامج مانشيت، وبرنامج صباح  on.tvقناة  .١

 ( برنامج هنا العاصمة ). cbcقناة  .٢

 قناة التحرير ( برنامج فى الميدات ). .٣

 قناة النهار ( برنامج اخر النهار ). .٤

 ة اليوم ). قناة األوروبيت ( برنامج القاهر   .٥

 إذاعة راديو مصر ( تقرير إخبارى ). .٦

 إذاعة البرنامج العام ( تقرير إخبارى ).  .٧

 فى شريط األخبار (البارات   التغطية التليفزيونية واإلذاعيةnewsbar . (  

  القناة التليفزيونية   م

 قطاع االخبار  ١
 قناة النيل لألخبار  ٢
 on.tvقناة   ٣
 cbcقناة   ٤
 بلدقناة صدى ال  ٥
  الجزيرة مباشر مصر   ٦
  قناة العربية    ٧
 إذاعة راديو مصر  ٨

  إذاعة البرنامج العام    ٩
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  ثانياَ : التغطية الصحفية : 

  ) خبر صحفى من إدارة اإلعالم لتغطية جميع لقاءات ومناقشات الوفد . ١٣تم إعداد عدد ( 

  ) لوفد فى نيويورك، باإلضافة إلى األخبار التى ) خبر صحفى بالجرائد والمجالت عن نشاط ا ٤٠تم نشر عدد

بوابة األهرام، وموقع الموجز، وموقع اليوم السابع، وموقع المصرى ( التاليةتم نشرها على المواقع اإلليكترونية 

 ). ، وعالمات أون الين، وموقع صدى البلد، وموقع أمجاداليوم

  

  


