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اتها وتحسين معدالت مشاركتها فى تنمية مجتمع ،واجتماعيا  يعمل المجلس على تحسين أوضاع المرأة المصرية اقتصاديا 
 عداد التقرير على النحو التالى :تنمية المجتمع ككل، وفى هذا االطار تضافرت جهود المجلس خالل فترة ا فيالمحلية، وبالتالى 

 
 
 
  محلة حتقيق  بجهاز عروسة كامل ي الفيوم وبني سويفبناء السيدات المعيالت بمحافظاتأمن  ةفتا 82تجهيز عدد"

 .لمانية" التعاون مع "شركة هنكل األبالتنسيق و  األحالم لسيدات مصر"

 

 الغربية  –قصر األ) ت تعاون مع محافظاتكوالو بروت بإبرام المجلس هذا العام قام:  منح قروض ميسرة للمرأة املعيلة– 
وما يتعلق بمواجهه  ،بشكل عام كثر احتياجا  لتقديم حزمة من األنشطة المختلفة لتطوير عدد من القرى األشمال سيناء( 

)قنا مع محافظات  8108 عام اكوالت تم توقيعهو بروت ثالثةلى إضافة هذا باإلاجات المرأة بهذه القرى بشكل خاص، احتي
 . (والمنيا والوادى الجديد

يببتم تمويبل مشببروعات للمبرأة المعيلببة فبى  ببورة قبروغ لمشببروعات  بغيرة ومتناهيببة الصببغر كبوالت و وبموجب  تلببل التروت
 تجبارة خضبر وفاكهبة/ محبال قطبع نيبار أجهبزة كمتيبوتر/ تريكبو/ البس جاهزة/ تربيبة أننبام ودواجبن/بين بقالة/ تجارة مما تنوعت 

 . فى سوق العمل ودوائر  نع القرار بما يضمن مشاركتهن الفعالة 111ماكينات خياطة/ وب زراعية 
وزراعتهبببا  الجديببدبمحافظببة البببواد   قببرى 7 ي ببوبة زراعيببة فببب 01إنشببباء وفببي هببذا الصبببدد، فقببد تببم خبببالل هببذا العببام 

 مشكلة زراعات الخضر بالمحافظة . بمحا يل الخضر والفاكهة لمواجهة
 

 :صيص أماكن ثابتة بمخاطتة عددا  من الجامعات الحكومية والخا ة لتخقام المجلس   مركز تنمية مهارات املرأة
وقد وغ بالمرأة المصرية، إلقاء الضوء على الدور الذ  يؤديه المجلس للنهداخل حرم الجامعات، يتم من خاللها 

إلقامة منفذ داخل حرم  British University in Cairoتولى المركز التنسيق مع  الجامعة التريطانية بالقاهرة 
توا ل مع عدٍد بال، قام من خالله مجموعة من العاملين بالمركز 8102ديسمتر  5 – 0الجامعة خالل الفترة من 

وتوزيع مطتوعاته وملئ عدد من االستمارات لالنضمام لعضوية جمعية أ دقاء بنشاط المجلس  من الطلتة لتعريفهم
 المجلس .

 : يف جمال التمكني االقتصادي
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 ألف بطاقة للسيدات نير القادرات،  011دارية الستخراج التنسيق مع وزارة التنمية اإلم يت: ي برنامج الرقم القوم
القليوبية، ) هيمحافظة  00ى فوذوات االحتياجات الخا ة، والمسنات، وقاطنات المناطق النائية والعشوائية 

وقد  (واإلسكندرية، والتحيرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، ومطروح، وجنوب سيناء، والواد  الجديد، وقنا، وأسوان، والمنيا
 . بهذه المحافظات إ دار بطاقات الرقم القومي تمهيدا  إل دار التطاقات استمارات بالفعل توزيع تم

 . 8100بطاقة رقم قومي حتى عام  807110111استخراج عدد  من قتلتجدر اإلشارة أنه تم 
  

 المجلس بالمحافظات بفروع إنشاء مراكز للخدمات احلكومية لىإرية بالتعاون مع وزارة التنمية االداسعى المجلس ي 
ه ذهيز هتم تج . وفي هذا الشأن فقدبسعر التكلفة وجمهور المواطنين لتقديم خدمات استخراج األوراق الرسمية للمرأة

 . هاتقديم خدماتلتدء المراكز استعدادا 

 

 فروع المجلس بالمحافظات متادرات لمحو االمية بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو االمية وتعليم  أطلقت : حمو األمية
 :الكتار والجهات التنفيذية بالمحافظة مثل

 .بقريتي "الترامسة ودندرة"قنا  محافظةمتادرة  -
 "يرة "المرأة التحراوية في قرية بال أميةمتادرة محافظة التح -

 . على توفير وسائل جذب للسيدات ومنحهن حوافز تعود عليهن وعلى أسرهن بالفائدةوتعتمد هذه المتادرات  

حل مشكلة االمية من خالل تشجيع النساء لهدف توحيد الجهود ب ليةيجنإلبروتكول تعاون مع اهليئة القبطية االمجلس  أبرمكما 
 يأم   810111تسعى الى محو أمية عدد  يت لاللتحاق بفصول محو االمية التى يتم فتحها من خالل متادرة الهيئة التاالميا

 .  8102/8102عام الخالل  القليوبية( –الجيزة  –بمحافظات القاهرة الكترى )القاهرة 

  : ى المحافظات، بهدف إنشاء كيان لتنمية الرائدات الريفيات ف تتنى المجلس مشروعا  مشروع الرائدات الريفيات
وجارى  ،( جمعية للرائدات بالمحافظات80) عدد على مستوى المحافظات، وفى هذا الصدد تم اشهار لهنتطوعى 

يناير شهر  يتتدأ فالتي ثانية ال تهمن خالل استكمال المشروع فى مرحللتلل الجمعيات  ينشاء احتاد نوعإالعمل على 
8102 . 

 

 االجتماعي :يف جمال التمكني 
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 إلتاحة التيانات الرقمية والجغرافية  للتعبئة العامة واالحصاء ياجلهاز املركز تعاون مع كولبروتو برم المجلسأ
 ي .والمحل يالدول والمعلومات االحصائية لخدمة قضايا المرأة على المستوى

 

 
 
 

 عتتار تم تنظيم سلسلة من االجتماعات وورش العمل بهدف تعزيز قدرات القائمين على وضع السياسات األخذ في اال
 وفي هذا الشأن تم عقد اجتماعات لكال من:منظور النوع االجتماعي وإتاحة فرص متساوية للجميع، 

 وزارة . 20 في مجملها اجتماعات ضمت 5مدير  التخطيط بالوزارات :  ( أ

 وزارة . 20عدد وحدات تكافؤ الفرص : في  ( ب

ية وممثلي الجمعيات األهلية المعنية بتنمية ج( سكرتير  العموم ومدير  التخطيط ومدير  الماليات ومسئولي التنم
 .ورش إقليمية ضمت مختلف المحافظات 2لمرأة بجميع المحافظات: تم إقامة عدد ا

 

  عادة تفعيل عدد إ في المجلس نجح المعنية من خالل التنسيق مع الوزارات وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات:تفعيل
التصد  أل  ممارسات تمييزية تتعرغ لها المرأة في بهدف  111 ةبالوزارات المختلف وحدة 21 ل أوحدة من  28

 . مجال العمل

وحدات تكافؤ  1عدد  تم ادراجفقد ، للوزارات يبإدراج تلك الوحدات ضمن اهليكل التنظيمالمجلس  وبناء على طل 
وجار   المالية( –الخارجية  –مائية والر  الموارد ال –اإلسكان  –الرياضة  –وزارات )التربية والتعليم ل ضمن الهيكل التنظيميالفرص 

 . السياحة( –التجارة والتموين  –وزارات )التحث العلمي ضمن الهيكل التنظيمي لوحدات  2إدماج عدد 

  مكتتا بفروعه بالمحافظات  87و ،يضم المجلس مكتتا  مركزيا لشكاوى المرأة : ومتابعتها املرأةمكتب شكاوى
، وقد بلغ هاحل المشكالت التى تواجهة المجانية للمرأة، وإتاحة تمثيلها أمام القضاء، و لتقديم االستشارات القانوني

 .شكوى  0521ما يقرب من  8102عام  وفروعه خالل يعدد الشكاوى الواردة للمكت  الرئيس

 
 
 

 :وضع مشروع خطة قومية للنهوض باملرأة وحل املشكالت الىت تواجهها 
 



 5 اإلدارة العامة للمتابعة والتقييم

 
 

عق   التالد  رتهاعا يأعقاب الفترة الت يف السياسية والمجتمعيةضافرت جهود المجلس للعمل على تعزيز مشاركة المرأة ت
 . وفي هذا الصدد فقد تم :8102يونيو  21ثورة اندالع 
لصيانة لجنة الخمسين ضمن تشكيل أعضاء مرفت التالوى السيدة السفيرة القومى للمرأة ممثال عنه المجلس  اختيار .0

 : هذا الصدد يفو ، ة المنوط به شئون المرأة المصريةلية الحكوميبصفته اآل، الدستور

مشاركة جميع أبناء الوطن رجاال ونساء" فى كتابة دستورهم  بهدف كتابة دستورك" "شارك يفحملة لمجلس اأطلق  (أ 
ات التوا ل يكترونى، و فحلتريد االالالتوا ل عتر ، و خطوط ساخنةتخصيص وذلل من خالل  11الجديد 
الشع  المصرى حات وآمال طمو عن  ليخرج معترا  ، واآلراء حول الدستور الجديدلتلقى المقترحات  ،االجتماعى

 . بصفة عامة وليس المرأة فقط

 .الجديد رؤية المجلس حول المواد التى يج  ان يتضمنها دستور مصر عن اللجنة التشريعية بالمجلس ورقة أعدت (ب 

وذلل  مشروع "املشاركة السياسية للمرأة املصرية بعد الثورة"  UN WOMENبالتعاون مع منظمةنفذ المجلس  (ج 
 : تم من خاللهعداد دستور مصر الجديدة، المواك  إل يوالمجتمع يراك السياساطار الح يف

 .المنظمات النسائية والجمعيات االهلية ضمتقاءات للالعديد من اعقد  -

 .راء كافة شرائح المجتمع آلقاءات جماهيرية بفروع المجلس بالمحافظات الستطالع  -

رؤيته  ضمنتتقريرا على أساسها أعد المجلس  ياستيفاء استمارات استتيان حول مواد الدستور والت -
 الى لجنة الخمسين . الدستور وتم رفعه ومقترحاته حول التعديالت على مواد 

للنهوغ  مستقتلية اجتماعية( بهدف إعداد رؤية –سياسية  –مجموعات عمل )اقتصادية  2تشكيل عدد  -
 بالمرأة المصرية في تلل المجاالت .

 ،الناختات بمواد الدستورلتوعية  على مستوى الجمهورية،محافظة  82فى ى توعو  لقاء 21عدد تنظيم  -
 .سيدة  5001استفاد منها عدد 

لتتادل اآلراء والخترات حول أفضل المواد  "الربملاني األملانيبيت اخلربة "مع بالتعاون  عقد ورش عمل -
النيابية والمجالس المنتختة تؤمن للمرأة تمثيل مناس  بالمجالس  التيالدستورية والضمانات التشريعية 
 اجلديد" . االنتخابي"املرأة والنظام وعليه تم اعداد ورقة عمل بعنوان 

 للمرأة املشاركة السياسيةيف جمال 
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والذى عقد تحت رعاية السيد  رؤية مستقبلية " 111"املرأة والدستور تتويجا للمشروع تم عقد مؤتمر  -
 ف وحقوق.دستور من أهدافى ضوء ما تضمنه ال برنامج عمل جديدهدف وضع برئيس الجمهورية 

 

فى اعداد  ( والتى تعتتر مرجعااالجتماعي –  االقتصاد –كما خرج المؤتمر بمجموعة من التو يات فى المجال )السياسى 
 برامج عمل المجلس المستقتلية لتحقيق تقدم المرأة المصرية . 

 

فى  -حات  بعد موافقة أعضاء جلنة املقومات األساسية على مقرت - جنح اجمللسوتتوجيا لتلك اجلهود 
 تعديل املواد التالية :

o ( من الدستور بإعتتار أموال01المادة )  وأنه يتعين على الدولة إنشاء هيئة مستقلة  : أمواال  خا ة االجتماعيالتأمين
 تستثمر هذه األموال على أن تعود عوائد استثماراتها أل حابها من المؤمّن عليهم .

o ( من الدستور لتصتح أكثر إ00المادة )حيث قضت تلل التعديالت بإلزام الدولة بتحقيق المساواة  : نصافا  للمرأة
بين الرجل والمرأه فى كافة المجاالت، والتمثيل العادل للمرأة فى المجالس الُمنتختة،كما تم اضافة بند يكفل حماية 

وقيع عقوبة لمن يخالف المرأه من العنف بكافة أشكاله، وضمان ممارسة جميع حقوقها كمواطنه دون تمييز ضدها وت
 ذلل وفقا  للقانون، كما نصت المادة على أن تولى الدولة عنايه خا ة بالمرأه الفقيرة والمهمشة .

o  اللتان تقضيان بحق المواطن في خدمات العليم والصحة وفقا  لمعايير الجودة، والتزام الدولة  : 02و 07المادتين
% من الناتج القومي 2% ، وللتعليم بنستة ال تقل عن 2تقل عن بتخصيص نستة من االنفاق الحكومي للصحة ال 

 اإلجمالي ، تتصاعد تدريجيا  حتى تصل على المعدالت العالمية .
o  مع إعطاءها الشخصية اإلعتتارية، ووجوب أخذ رأى  : بمعزل عن األجهزة الرقابيةإفراد فصل خاص للهيئات المستقلة

 .باختصا اتهاانين المتعلقة تلل الهيئات المستقلة فى مشروعات القو 

 

تشكيل تم ، 8102يناير  05، 02فى اطار تشجيع السيدات على المشاركة فى االستفتاء على الدستور المقرر عقده فى  (8
عقد عدد من المحافظات( بهدف  –المشاركة السياسية  –)المنظمات نير الحكومية  الدائمة عمل من لجان المجلس فريق

 عدد من المحافظات المجاورة .  منها نيا ، سوهاج ، الغربية ضم كل لقاءٍ اللقاءات بمحافظات الم
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تنويه إذاعى تذاع على جميع  21يتلغ عددها أكثر من  يمن التنويهات اإلذاعية الت ا  أطلق المجلس القومى للمرأة عدد (2
توعيتهن وحثهن ستويات لت وعلى مختلف الملى السيدات فى كافة المحافظاإالمحطات اإلذاعية المصرية بهدف الو ول 
 .  8102يناير  05،  02 يعلى المشاركة فى االستفتاء على الدستور يوم

 

 
 

ونة االخيرة، فى اآلنظرا لتفشى الظاهرة فى المجتمع المصرى بشكل الفت للنظر الراهنة بقضية العنف الفترة  ياهتم المجلس ف

 :وفى هذا اإلطار 

  قام راء السابق هشام قنديل للمجلس بإعداد قانون لتجريم العنف ضد المرأة، على إثر تكليف السيد رئيس مجلس الوز
أعضاء اللجنة التشريعية بالمجلس، بعقد عددا من جلسات االستماع والحوار مع عضوات الجمعيات النسائية 

تشريعية  ومنظمات المجتمع المدني، لتتادل اآلراء حول النصوص الواج  تضمينها في القانون، واقتراح تعديالت
 .إعداد مشروع قانون ملكافحة العنف ضد املرأةفي  الجهود هذه تحقق مزيدا من الردع للمخالفين، وقد تجلت

  ،بلبوزارة الداخلية  إنشاءب تكللتعقد سلسلة اجتماعات مع وزارة الداخلية لتحث توفير ستل االمان للمرأة المصرية 
 . ضتاط 1ضابطات ،  2قوامها نسان والتوا ل المجتمعى حقوق اإل قطاعلتابعة ال" وحدة مكافحة العنف ضد املرأة"

  تحرير باإلطالع على لتسهيل قيام محامو مكت  الشكاوى بالمجلس  وزارة الداخلية معبروتوكول تعاون توقيع
  ، ودعم وتعزيز أطر التعاون فى مجال حماية المرأة والتأكيد على حقوقها .المعنفة محاضر للمرأة

 

 
 

وخالل ،لمجلس على تنفيذ االلتزامات الدولية الناشئة عن االتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة والتى  دقت عليها مصر يعمل ا
 تلل الفترة نجح الوفد المصرى برئاسة السيدة السفيرة رئيس المجلس فى ا دار الوثيقة النهائية للجنة وضع المرأة باالمم المتحدة

CSW  ف ضد المرأة حيث كانت اللجنة متعثرة فى تحقيق توافق ال دار الوثيقة لتنازع المواقف بين الدول حول العن 57 فى دورتها
 المتقدمة واألخرى المحافظة التى تخشى أى تحول فى المجتمع . 

 
 

 : ةأل العنف ضد املرجما يف اجمللس نشطةأ
 

 االلتزامات الدولية
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 :يقوم المجلس بإعداد/ المشاركة في إعداد بعض التقارير الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة وذلل على النحو التالي

 المرأة، والمزمع الخاص بمتابعة تنفيذ بنود اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد  يالوطن  عداد التقرير الدور إ
 . 8102مايو  خالل شهرتقديمه للجنة المعنية باألمم المتحدة 

  لحقوق االنسان .  التقرير الدور 

  مصر والرد على التو يات الصادرة عن لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  فيتقرير حول وضع المرأة
 باألمم المتحدة حول قضايا المرأة . 

  5 ،8وخا ة المادتين   العنصر تقرير حول تنفيذ بنود اتفاقية القضاء على التمييز . 

 

 
 

جميع  على مستوىاء بمختلف شرائحهن النستدري   8102 – 8108ية للمجلس للعام تدريتالاستهدفت الخطة 
الدوائر االنتخابية، وتوعيتها بدورها الفعال فى المشاركة  ياختيار المرشحين فإدارة الحمالت االنتخابية و  المحافظات على كيفية

التدريتية للمجلس ، وقد بلغ عدد المستفيدات من الترامج كما استهدفت بعض الدورات الرائدات الريفيات لتوعيتهن سياسيا    السياسية
 بالمجلس .  باألمانة العامة الدورات التدريتية التى تستهدف تنمية قدرات العاملين باالضافة إلىسيدة ، هذا  5111قرابة 

 
 

 :تحقيق هذا الهدف تم فى اطار يعمل المجلس على أن تحتل قضايا النهوغ بالمرأة مركزا هاما فى الخطاب االعالمى والثقافى و 
 لكترونية "بوابة المرأة المصرية"اإل ةابتو لتدشين ل إقامة حفل http://www.egywomennews.com . 

  المرأة المصرية الورقية "مجلة مجلةالإ دار. " 
 مع كترى المكتتات العامة في مصر وبمشاركة نختة من بالتعاون  مكتتة المجلس العديد من الترامج الثقافية نظمت

، وفي وثقافيا   فكريا   وتنميتهمن بقضايا المرأة بهدف توعية مختلف شرائح المواطنين الختراء والمتخصصين من المعنيي
 : بتعض األيام الدولية ذات الصلة بالمرأة منها  حتفاال  امن الندوات  المكتتة عددا   عقدت هذا الصدد

 :التقارير الدولية إعداد 
 

 : التوعية والتدريب
 

 : كنولوجياتوالعالم واإل الثقافة
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 .اليوم الدولي للقضاء على الختان  -

 . يناير" 85ة االجتماعية في مصر بعد ثورة اليوم العالمي للعدالة االجتماعية تحت شعار "العدال -

 .  لمحو االمية ياليوم الدول -

 

 تم اذاعته يوميا خالل شهر رمضان المعظم على قناة نجوم  8102في شهر أنسطس  نتاج برنامج إذاعيإF.M  ما
ف الحسيني، حلقة، قدَّمها اإلعالمي المتميز يوس 88عدا يومي الجمعة والستت حول "المرأة واالسالم" بإجمالي 

هدفت الحلقات إلى توضيح حقوق المرأة في االسالم بصورة متسطة وسهلة، لتصحيح الفهم الخاطئ لصحيح الدين، 

 . والخلط بين الدين والعادات والتقاليد

 

  تم ا دار  ما يقرب قد المتعلقة بمختلف قضايا المرأة، و العديد من النشرات والمجالت والمطتوعات  يصدر المجلس
  .ت باللغتين العربية واالنجليزيةمطتوع تنوعت ما بين كتيتات ومطويا 18من 

 

  أفالم قصيرة بهدف التوعية وإلقاء الضوء على بعض القضايا الهامة الخا ة بالمرأة 7إنتاج عدد . 

  
 العديد منالمجلس ر  د، أ ور المرأة من المنظور االسالمى فى سعيه لتصحيح المفاهيم الدينية الصحيحة حول 

 .المستنيرين الكتيتات المتسطة بالتعاون مع مجموعة من الشيوخ والدعاة 

 
 

 
  في حي مدينة نصر القاهرة محافظة وفرع  ،لمجلس القومي للمرأةل الرئيسي لمقرلتم وضع حجر األساس. 

 

  كومة في تنفيذ االستراتيجيات والسياسات التي تساعد الح علىتقوم فروع المجلس في جميع محافظات الجمهورية
 تنفيذ العديد من االنشطة كالتالى : وفى هذا اإلطار تموالمهمشة بمختلف القرى والنجوع،الو ول إلى المرأة الفقيرة 

 

حلقات نقاشية ولقاءات" فى موضوعات مختلفة منها ) وضع المرأة فى  -فعالية "ندوات 11مايقرب من تنفيذ  -
 -ترشيد االستهالك -لمشتركة التى تنتقل من الحيوان الى االنساناألمراغ ا -المشاركة السياسية للمرأة -الدستور

 اجمللس باحملافظات فروع
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مفهوم وأهمية العمل الحر،  -المشاركة المجتمعية -حقوق ذوى االحتياجات الخا ة -انتشار ظاهرة الطالق
 .اعيةد من القوافل الطتية واالجتم، باالضافة الى تنظيم العدي والعمل الجماعى لتنمية الصناعات التيئية والصغيرة(

 

تحت عنوان "المرأة وبناء مصر" بمناستة االحتفال "بيوم المرأة المصرية" وبحضور عدد  إقليميا مؤتمرا 85عقد  -
 85وتم على هامش المؤتمر اقامة ،مشارك من كافة الشرائح وفئات المجتمع التنفيذية والشعتية واألهلية  8111

 محافظة. الخا ة بكلوالتراثية معرضا لعرغ المنتجات اليدوية 

  
محافظة على مستوى الجمهورية وبحضور  87ندوات إقليمية تحت عنوان "نحو ند أفضل" تضم في مجملها  2 -

وزراء التنمية المحلية واالدارية، للتوا ل مع الفروع،  ودعم المرأة اقتصاديا واجتماعيا... وقد تناولت الندوات 
اسات التنمية ، والمسئولية االجتماعية ، والعنف ضد المرأة بين العديد من المناقشات وتتادل اآلراء حول المرأة وسي

  الدين والقانون.

  
 . 8102في نوفمتر  "باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة"مؤتمرا  إقليميا  لالحتفال  87عقد عدد  -

 

 
 

  اللجنة المنوط بها اعداد المشروع النهائى للتعديالت الدستورية )لجنة الخمسين(عضو . 

  وزارة التربية والتعليم . بمية مجلس أمناء حملة )معا نستطيع ( لمحو األعضو 

  المصرية وزارة الخارجيةب 8105الفريق رفيع المستوى المعنى بأجندة التنمية فيما بعد عضو  . 

  م المتحدة . خضوع مصر آللية المراجعة الدورية لمجلس حقوق اإلنسان باالمعضو اللجنة الحكومية المنوط بها إعداد 

  المجلس القومى للعدالة والمساواة . عضو 

 . عضو مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين االجتماعي 

 . عضو اللجنة المكلفة بتعديل قوانين األحوال الشخصية بوزارة العدل 

 
 
 

 

 الدولة: عضوية اجمللس يف عدد من اهليئات واللجان بوزارات ومؤسسات
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 وذلل على النحو التالي: ، ألهداف مختلفة،استقتل المجلس العديد من الوفود االجنتية
 

 باإلضافة إلى لى الحكم،إ يسالموو ول التيار اإل 8100يناير 85بعد ثورة  المصريةوضع المرأة ف التعرف على بهد (0
 :بحث ستل التعاون المشترك مثل 

 .وفد لجنة الواليات المتحدة الدولية حول حرية األديان  -

 .وفد من دولة ليتوانيا وعضو من االتحاد االوروبى  -

 .اد االوربى فى مجال العنف ضد المرأة وفد ختراء من مفوضية االتح -

 بين الجنسين ورعاية الطفولة بدولة ناميتيا .  المساواةوزيرة  -

 .سفير دولة الدنمارك  -                     .عضو من الترلمان االوروبى  -

 . سفير دولة ايطاليا -                .وفد من مؤسسة كارتر االمريكية  -

 

نقالب ايونيه  21مصر وهل  يف السياسية الراهنة وضاعاألحقيقة بهدف التعرف على  8102و نييو  21 ثورة بعدزيارات  (8
يونيه هى ثورة وإرادة شعتية  21المجلس باستقتال هذه الوفود والتأكيد على أن  خاللها قام ؟م ثورة شعتيةأ  عسكر 

 : ومن هذه الوفود ،استجاب لها الجيش

 .ئاسة السيد رئيس دولة مالى األستق اللجنة االفريقية رفيعة المستوى بر  -

 .وفد من ختراء الترلمان االلمانى   -                    .المنظمة الدولية الفرانكفونية  -

 

 هذا باإلضافة إلى زيارات الوفود للتعرف على جهود المجلس المختلفة مثل :  (2

 .وفد الكوادر االمنية من الشرطة النسائية االفريقية  -

 .ر النسائية من الشرطة المنغولية وفد من الكواد -

 . الشعبية صينالجمهورية وفدا من أعضاء سفارة  -

 . الدنماركوفدا  -                .الخارجية السويدية وزارة وفد من  -

 . الكومنولث دول وفد من -

 :استقبال زيارات الوفود 
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  ( للجنة وضع المرأة 57المشاركة  في الدورة رقم )CSW  مارس  05-2والمنعقدة بنيويورك خالل الفترة من
بعد إجراء  "منع كافة أشكال العنف ضد املرأة"إ دار الوثيقة النهائية للجنة وضع المرأة حول  يف، والنجاح  8102

لية لوقف العنف ضد المفاوضات والمتاحثات مع الدول األعضاء والوفود المشاركة للتو ل الى توافق حول الوثيقة الدو 
  الشأن . ، وعرغ جهود مصر في هذاالمرأة والفتاة

 

  تم تمثيل المجلس بصفته اآللية الحكومية المعنية بشئون المرأة ضمن الوفد المشكل من قتل رئاسة الجمهورية )متادرة
الرئاسة لحقوق المرأة( لزيارة وزارة العدل التريطانية والمجلس القومي للمرأة التريطاني والنائ  العام وجهاز الشرطة في 

 .  8102أكتوبر  85-88انجلترا خالل الفترة من 

  
  تحت  8102مايو  02-02المشاركة في المؤتمر الذ  عقدته منظمة األسرة العربية بدولة اإلمارات خالل الفترة

اختيار السيدة السفيرة مرفت تالو  نائتا  لرئيس  هتم خالل ،"مستقبل األسرة العربية يف ظل املتغريات احلالية"عنوان 
 جماع .منظمة األسرة العربية باإل

  
 حنو أجندة واحدة للمساواة بني املرأة والرجل"ي الذ  عقد تحت عنوان متوسطاألورو ة في فعاليات المؤتمر المشارك" 

  2/1/8102-7خالل الفترة من  بالعا مة األردنية عمَّان

 

 للقاء التشاور ا ي، شارك المجلس فسكوا(اإلآسيا ) يبدعوة من لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب  
بهدف تتادل بالعا مة األردنية عمان،  8102ستتمتر  01-05الذى عقد خالل الفترة من  يلختراء النوع االجتماع
دماج النوع االجتماعى فى السياسات والترامج الحكومية حول إاالسكوا في دول األعضاء التجارب اآلراء والخترات ل

 .االجتماعى فى المؤسسات الحكومية جعة المنهجيات المتتعة  الدماج النوع دراسة ومراوذلل تمهيدا العداد االسكوا 

 8102بر أكتو  2الصيني الثاني الذ  انعقد بالعا مة األردنية عمان بتاريخ  -فعاليات مؤتمر القمة العربي المشاركة في 
ي وتتادل الخترات والتجارب بشأن لتعزيز التعاون العربي الصين "املرأة واالقتصاد"هدفت القمة التي اقيمت تحت عنوان 

في هذا  الصينية تعزيز دور المرأة وتمكينها في مختلف المجاالت وبخا ة االقتصادية منها واالستفادة من التجربة
 . اإلطار

 : 3102خالل عام  ها اجمللسفيدولية واالقليمية التي شارك أهم املؤمترات ال
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  02-02الذى عقد بالعا مة اليابانية طوكيو خالل الفترة من  " املنتدى االقتصادي العربي الياباني الثالث "حضور 
بحضور عدد من الدول العربية ، هدف المنتدى الى بحث ستل التعاون بين الجانتين العربي والياباني  8102ديسمتر 

عالقات شراكة متوازنة  في قطاعات الطاقة والتيئة ،والمنشآت القاعدية باإلضافة إلى فرص تحسين هذا التعاون وتطوير
 .بين الجانتين

 

  مكافحة سكوا( تم المشاركة فى حفل إطالق دراسة بعنوان آسيا )اإل يلغرب اللجنة االقتصادية واالجتماعيةبدعوة من"

تم إعدادها بالتعاون مع  يوالت املنطقة العربية" العنف املنزىل ضد النساء والفتيات : سياسات عامة لتمكني املرأة يف

، شارك فى الحفل  8102ترديسم02منظمة األمم المتحدة للمرأة وبدعم من سفارة مملكة النرويج فى لتنان بتاريخ 
عددا" من الوزارات المعنية فى المنطقة العربية ، واآلليات الوطنية المعنية بالنهوغ بالمرأة ، والسفارات والتعثات 
الدبلوماسية ، ووكاالت االمم المتحدة والمجتمع المدنى والمنظمات الدولية ، وحشد من الختراء واالكاديمين 

جوان  من حفل فى العا مة اللتنانية بيروت ، وقد تخلل األحتفال إطالق دراستين تتناول واالعالميين ، وقد عقد ال
 أشكال العنف ضد النساء .

  
 شارك المجلس في "سكوا(سكرتارية اللجنة االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة لغربي آسيا )اإل"من منظمة  بدعوة ،

. هدفت الدورة 8102ديسمتر  5 - 2دولة الكويت خالل الفترة من  والمنعقدة في "الدورة السادسة للجنة املرأة"
 ،إلى التركيز على قضايا ذات أولوية متقدمة بالنستة للتحديات التي تواجهها المرأة العربية كقضايا العنف ضد النساء

في التلدان ودمج قضايا النوع االجتماعي في المؤسسات الحكومية  ،والعنف القائم على أساس النوع االجتماعي
  .8105العربية، والمرأة العربية وقضايا النوع االجتماعي في خطة التنمية لما بعد عام 

 

 وبرعاية الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة ،والسفيرة مرفت تالوى رئيس المجلس   "نورت مصر أم الدنيا" تحت شعار
تستهدف دعم السياحة  يالتانطلقت فعاليات الحملة  111خارج واللجنة العليا للمصريين بال، ووزارة الثقافة القومى للمرأة،

من خالل تكريم عددا  من الشخصيات العربية المؤثرة في مجتمعاتها رسميا  وشعتيا  كسفراء فوق العادة  مصر لزيارةالعربية 
تهم الشقيقة لدعم لمصر داخل مجتمعاتهم العربية بهدف توجيه رسالة ح  من مصر ألشقائها العرب، ودعوة شعوب مجتمعا

 السياحة العربية لمصر .
كال  من الشيخة فريحة األحمد الجابر الصتاح شقيقة أمير دولة الكويت، تكريم  تم خالل الحملة عقد مؤتمرا   حفيا  ل

العام لمجلس والشيخة هند القاسمي، واألستاذ جمال عتيد التح رئيس منظمة األسرة العربية بالشارقة، والدكتور محمد الربيع األمين 
 الوحدة العربية اإلقتصادية ، كما تم تكريم السفيرة مرفت تالوى رئيس المجلس القومى للمرأة من قتل الشيخة فريحة.


