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 تقرير مختصر

 ةأأنشطة وإنجازات المجلس القومى للمر :  عن 
 وحتى اآلن 2011يناير 25بعد ثورة 

 مقدمة

،نأايددانكيددايلندللددانن2012ر ددن نن77ينددريونوج  ددقندر ددود ندرنددرل ناددلندللددانداالددةنرل دد د ند  ددل  ن  دد نن25بعدداندالدداورن دد   ن
مدا نونويتا نندللانملن ال نيناض دًنملنبنيندريخنير ندرعرم نذويندخلرب نيفنشدو نند دوأ نودرنيدرالندو تيدرا ،نن2012فربديونن19يفن

نربل نرلتجايان،نويت ندختير ن ئيانرليجلانيفنأولند تيررنرهن.اض يته ن الثنسن د ن 

 اللجان الدائمة بالمجلس 

،ن درتعلددددي نودرتددددا يقنودرم ددددلندرعليدددد ن،ندرندددد  نودر ددددارنن،ند ن يددددر ن دددد ند ا ميدددد ن،ندر  رفددددنهدددد نجلندددد نلدئيدددد ن12ويضدددد ندللددددان
ن.دريمربن،درتيويعي ن،دإلاالمن،ندرميو ندو تنرلي ،ند ير ك ندر يرسي ن،ندرعال ر ندخلر  ي ن،ندحملرف ر ن،

ن.ك  منبتنفيذنأاليطتهنيفنكرف ندلرو نالةنم ت ىنمجيعنحمرف ر نمجه  ي نمنوندرعوبي ننرًنفوان27كيرنيض ندللان

 أهدافه

ودا تيرايددد ن دطنددد نملند يدددر ك نملن سددد ندر يرسدددر نودخلطدددصندرتعليييددد نودرنددد ي نودو تندددرلي نيكوسددديقنادددةند دددود نكيعيدددلندللدددانالدددةن
نودر  رفي نودإلاالمي نملنأ لنك امندلتيعنوهنضتهنوان لنمجيعند  دطننينالةنمنتجنهذهندر يرسر .
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مجال التمكين اإلقتصادي (1
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 فى مجال التمكين االقتصادىجهود المجلس 

رليدوأ نند عييد ابرتعروننمعنشوكرءندرتنيي نوخمتلفند هز ندراور ندرتنفيذي ن رمندللانابرعايانملندرربدمجندرىتنهتافنإىلنحت دنيند  دت ىن
نملنخاللنك ف نمنا نلخلنهلر،نوزايل نمير كتهرنملنس قندرعيلن.

 -:اوال: الحد من الفقر واالهتمام بالمرأة األكثر احتياجا 

ويفنهدذدندرندالن درمن...نن%25أوىلندللانمنذنإاليرئهندهتيرمرنخرصدرناب دوأ ند عيلد ندردلنكندلنال دمتهرنيفنبعدقند ندرطةنإىلنمدرني در بن
ندللانبتنفيذندرتريلنملندااليط :ن

 :مشروع معاونة املرأة املعيلة استكمال  -

ودرت سدعنن2000نباأندللانكنفيذنميوورنمعروال ند دوأ ند عيلد نمندذنادرمندرنناوقندرعويبنرإلمنرءندو تنرلينودو تيرا بتعروننبنرًءنملن
مجعي نمدلنمجعيدر نكنييد ندلتيدعنن74وجنحندللانملنخاللند يوورنوابرتعروننمعن...نفيهنج رمه نملنوزد  نداو رفند نوي نوبنكناب كليز

حمرف ددد نابرددد  هنيندر ملددد نودرم دددوينودحملرف دددر نن21 دددوىن ويددد نمدددلنن73سددديا نمعيلددد نسالدددةنم دددت ىن9000دحمللددد نيفنمدددنحنمدددرني دددوبنمدددلن
ند اولي (ن ووضرنلود  نإل رم نميووار نصغ  نما  نرلاخلنك رااهرنالةنالنميركلهرندو تنرلي نوحت نيندا دهلرند عييي ن.ن

نوك دىلندجليعير نمتربع ندر ادلنود ودضنارو ن ايا نملنانيل ندو  رال،نوكوسلندرت ر يوندراو ي نكمرارندىلندللان.ن

 : منح قروض ميسرة للمعيالت ابلقرى األكثر فقرا واحتياجا -

مجعير نكنيي نهنممرشو نإىلنو هندللانإهتيرمرًنآخونمعنستنملندحملرف ر نبتخنيصنمن  نرالنمنهرنك  نينريون25بعاندالاورن    ن
ازمد نمدلن(نمدلنأ دلنك دا ندرد دلىندجلايدان-د نيدرنن- ندرنن-مشدرلنسدينرءنن–درغوبي نن–سدا نونن رف ر جف ودننداك ور وىنابدلتيعندحملل ن

نرليعيال نهبر.نلود  منحن ووضنخمتلفندااليط نرتط يونكلكندر وىنون

إموأ نمعيل ،نمتنمن هلن ووضرنإل رم نميووار نصغ  نومتنرهي ندرندغونكن ادتنن725وبلغناالند  تفياد نملندرربانمجنمرني وبنملن
ب رر /نجتر  نمالبان رهز /نكوبي نأ نرمنولود ل/نجتر  نخضونوفركه /نحمرلن طعن ير نأ هز نكيمي كو/نكويا /نمركينر نخيرط /ص بنبنين
صد ب نز دايد نجوكدزندخلر  د نابرد دليندجلايدايلنوكد ديلندجليعيدر نن17لند يووار ند ا  نرلاخلن...نهذدنفضاًلنالنإاليرءنمن،نو  هرنز داي 

نمت يلنارو ن ايا نملنانيل ندو  رالن.

رءيلنف دانادرلندوندالهنالتيج نرل ووفندامني ندرلنكعوضتنهلرندردماللنيفندرفد  نداخد  نوخرصد نيفنبعدقندحملرف در ند اوليد نكيديرلنسدين
ذركنلوننكع ي ندوستفرل نملندرربانمجن...نويتطلعندللانبعاندست ود ندر ضعندر يرس نوداميننيفندردماللنوابرتعدروننمدعنماس در ندراورد ن

معييددتهر،ننومن يددر ندلتيددعند ددايند عنيدد ندىلند ضدد ن ددامرنيفنك  يددهند زيددانمددلند يددووار نرليددوأ ند عيلدد نابر ددوىندوك ددونف ددودنرت  ددنينسددمل
نومتاينهرنملنألدءنلو هرنيفندرتنيي ندريرمل .ن
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ن
 

ندر وىند نفذنفيهرند يوورندحملرف  

ندراه  ن،نبوز ندرع دمون،ندر دم  ن،نأوولنايون نر

دكليددامن،نصددفتندرلددي،ند نيددر،نليددونمدد دب،نبدديننمددزد ،نبندد دينملدد ي،نطنمدداي،نلد دد ف،نصددفرالي ،نمطريدد ،نند نير
نبنا ند نير،نبيننحميانسلطرنن

ندريغقندا نو

ن،ند ن  ن،ندخلوط من،ن ا ،ناانن،نبغادلن،نموكزندخلر   55دريوك نندر دليندجلايا

نتر،ندرليلميتن يو،نكفونيع  ب،نميتندرييق،نكفونشيندرغوبي 

ننمشرلنسينرء

عن كاهل السيدة املعيلة "محلة حتقيق األحالم لسيدات  ءختفيف العب -
 -مصر":

،نجندحنادلند دوأ ند عيلد نابحملرف در نىندللدا راا ندرميران ند تد فو نرداوملنخاللن
ن28جتهيددزناددالنوطم ددرن عددري نحمددال نيفنرتعددروننمددعن شددوك نهناددلندا راليدد  ندللدداناب

ج رف ىتندرفي منوبىننس يفنجبهرزنسفتر نرالنإموأ (نفتر نملنأبنرءندر ياد ند عيال ن
كرهدلند عديال نيفنجتهيدزنفيفنداامدرءندو تندرلي نادلنن،نممرنسره نيفنختناووس نكرمل
ن.ننبنرهتلنرلزودج
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 -: ثانيا : التدريب من أجل اإلدماج فى سوق العمل

 : اهاااتاملمركز تنمية  -

رلداو ندحملد  يندرددذينكلعمدهن ايل نداايدرلنيفنلاد نايليدد ندوبتادر نوخلدةنفدوجملنايددلنأالدلندللدانادلنإاددرل نكفعيدلناليدرالنموكددزننإل دكدرًن
،نوحت يدةندرتنييد ند  دتادم نمدلنخداللنم دراا نهر د نودرذىنيعدانأادانأهد نأهادفدهن بدصنلدرو ندرتدا يقنبفدوجملندرتيدغيلنودرعيدلند كنيي ن

 اننودًنإجيربيرًنوبنرءًّنيفنكنيي نلتيعرهت .لةنأننينم  دند وأ نودريمربنا

هبددافند ددانمددلنبطرردد ند ددوأ نومتاينهددرنإ تنددرلايًنمددلنخدداللنكنفيددذننبروتوكووول تعوواون مووة ولارة الصوو ا ةدر دديرقندبددومند وكددزننهددذدويفن
نأرفرًنملندإلانثندرمرا ر نالندرعيل.ن50درربانمجندر  م نرلتا يقنملنأ لندرتيغيلنودرذيني تهافن
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 مجال التمكين اإلجتما ي (2
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 جهود المجلس فى مجال التمكين اإلجتماعى
نن-إميراننباو ند وأ نملندرنه ضنججتيعهرن،نيعيلندللانالةنمتاينهرند تيرايرنملنخاللنناالنملندرربدمجنن:

أوالً: إستخراج األوراق الرسمية للمرأة 

 -المصرية :

 برانمج الرقم القومي : -

ه يددددددد نوكيدددددددرنند دددددددوأ نمطلمدددددددرًنوب عدددددددادًنأسرسددددددديرًنرلتيادددددددنين
ابحملرف ددددر نلو دًندإل تيددددرا ،نو ددددانرعددددقندللددددانوفوواددددهن

حمدد  اينابرتن دديةنودرتعددروننمددعنوزد  ندرادخليدد نوكرفدد ندا هددز ن
د عنيدد ننيفنك ددهيلندإل ددودءد ندرالزمدد نوسددتخودجندرددو  ندر دد م نرغدد ندر ددرل د ن،نهددذدنفضددالناددلندردداو ندإلجيددريبندرددذينسددرمهتنفيددهنخمتلددفن

ن(نبطر  ن.2.800.000دآلننسدجليعير نداهلي .نو انوصلنإمجريلناالندرمطر ر ند  تخو هناىتن

 مشروع املواطنة املصرية " بطاقتك حقوقك" : -

ينددريون ددرمندللددانابرتن دديةنمددعنوزد  ندرتنييدد ندإللد يدد ن عروالتهددرنيفنميددوورن بطر تددكنا   ددك ندرددذينكنفددذهندردد زد  نن25وبعدداندالدداورن دد   ن
وسددتخودجندرمطر ددر نرغدد ندر ددرل د نوذوىندواتير ددر ندخلرصدد نمددلن ددرطينند نددرطةندرعيدد دئي نوداايددرءنن UN Womenبتي يددلن

نودرتجيعر ندر ارالي ندحملووم نملندخلامر .ن

سدر لي بيدد ،نودإلسددانا ي ،نودرم دد  ،نود ن فيدد ،نوكفددوندريدديق،نومطددوو ،نو ندد بنوج  ددقنكلددكندوكفر يدد نكتدد ىلنفددوورندللددانج رف ددر ن
بطر دددد نرغدددد ندر ددددرل د نابحملرف ددددر نن100.000(نبتي دددد ندإل ددددودءد ندرالزمدددد نوسددددتخودجنرء،نودردددد دليندجلايددددا،نو نددددر،نوأسدددد دن،نود نيددددرسددددين

(،نويتطلددعندللدداندىلند ضدد ن ددامرن طدد د ن29.314سن2014د  ددتهاف .نو ددانبلددغناددالندرمطر ددر ند  ددتخو  نيفنهددذدندلددرلناددىتنمددري ن
ي الي نكرالتنملنأاانأه ند ع  در ندردلنن30 تهافنخرص نودنندر ووفندامني ندرلنكعوضتنهلرندرماللنبعان    نسويع نيفنحت يةندرعالند 

نود هتنكرف ندو هز ند عني نيفندوالتهرءنملند يوور.

 والطالق وسواقط القيد: الزواجعقود توثيق  -

درعيلندحملرف ر ننبتلكفوورندللان..نوملنهنرنكرننرزدمرًنالةنكعريندحملرف ر ند اولي نملنميال ناامن   يةنا  لندرزودجنودرطالقن.
ك  يددةندرددزودجندر ملددةندرددذىنيعتيددانالددةندوشددهر نف ددصنلونندسددتخودجنأو دقن ييدد نممددرنينددتجنانددهنهتيددي نرليددوأ نوو دد لناددالنكمدد نمددلنالددةن

(نارردد نك  يددةن1417سن2013/2014درعددرمن...نواليددهنبلددغندمجددريلنمددرنمتنك  ي ددهنج رف ددر ن ندد بنسددينرءنومطددوو نخدداللننسددر طةندر يددا
نزودج.
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 إنشاء مراكز للخدمات احلكومية: -

اليددرءنمودكددزنرلخددامر ندجليره يدد نج ددر نفددوورنإلندرتنييدد ندإللد يدد نبووك كدد لنكعددروننمددعندإللد  ندرعرمدد نرلخددامر ندجليره يدد نبدد زد  متنإبددودمن
ن.ف درتالنب عوومجه  ند  دطننينستخودجنداو دقندرويي نرليوأ نإنخامر نت ا ختتصنب،ندللانابحملرف ر 

وكضددرمنرنمددعن هدد لندراوردد نيفنإجيددرلنفددوجملنايددلنرليددمربنمددلندجلن ددني،ن ددرمندللددانتختيددر نلي ادد نمددنه نإللد  نكلددكند ودكددز،ندرددلنمتن
نللانابحملرف ر .نجتهيزهرنبارف ندا هز نودااثثند اتيبندرالزمنرلماءنيفندرعيلنجبييعنم ر نفوورند

رلتعددوفنالددةننن2013وابرتن دديةنمددعنوزد  ندرتنييدد ندإللد يدد نكل ددتنلي ادد ندرعيددلند  ددو ر ناددلنإلد  نكلددكند ودكددزنكددا يمرًنيفنشددهونلي دديربن
نكيفي ندستيفرءنإ ودءد نإستخودجنداو دقندرويي ند ختلف ن.ن

 -: األمية محو ثانياً: التعليم و

أميدد ند ددوأ نألدءنلو هددرنيفندلتيددعن،نو ددرنكرالددتنال ددم نداميدد نبددنيندإلانثنكزيدداناددلندرددذك  نف ددانسددره نذرددكنيفنخلددةنفجدد  نال ايدد ننكعدد ق
وكااي ننكنعاانأاث هرنالةندرفوجملند ترا نرليوأ نبارف ندلرو ندو تنرلي نودو تيراي ن...نو انأوىلندللانإهتيرمرنب ضي نحم نأمي ند وأ 

نرفاندرفوجملنوان هلرنالةنفوجملنمت روي نيفندرت اي نودرتا يقن.نمماأنكا

ويفنهذدندر يرقناوجملندللانوفووادهنابحملرف در نابرتعدروننمدعندا هدز ندرتنفيذيد نوخمتلدفند اس در ند ا ميد نودجلهدر ند عنيد نيفنإطدالقن
ن نوكيفي ندر ضرءناليهر.ممرل د نحمل نأمي ندإلانث،نوا انو شندرعيلنودرناود نروصانميركلنحم نأمي ند وأ

 :مشروع "املرأة البحراوية يف قرية بال امية"  -

درعرم نني تايلنفورندللاندر  م نرليوأ نابرم   نمودالنميوورند مر ل ندرلنمتنإطال هرنوكنفيذهرنابرتعروننمعنلي دننارمندحملرف  نودهليو 
خالهليدرنبع داندرعايدانمدلندرل درءد نودرنداود نفدورندرجندحن(نمودادل،ن10مدلنسنحمل ندامي نوكعلدي ندرامدر ن،نو دانمتندوالتهدرءنمدلنادانمودادل

سديا نن16.942فنداًلنوحمد نأميد نمدرني دوبنمدلنن1.020رلت اي نحبج نوخط   ند يال ننوكيفي نم د هتهرن،نوبلغناالندرفند لند فت اد ن
نب وىندحملرف  .ن

ابلدرن،نوإافدرئهلنمدلن سد مندرايدفنابر اداد ندرند ي نوإشدودكهلنيفنويت نحتفيزنوإاثب ندراد سر نابستخودجنبطر در ن  د ن د م نهلدلن
نميوورنك زيعندخلمزنابحملرف  ،نفضاًلنالنمنحنمارفآ نمرري نرليتييزد .

نكيرنيت نك ا نخامر نك  يفي نرل وىند نفذنهبرند يوورنروفعند  ت ىندرعلي نرلاد سر نكررت اي ندرن ي نودرميوي نودر يرسي ،نفضالنال
ن ناالنملندراو د ندرتا يمي نابرتعروننمعنكرف ندو هز ند عني نرتأهيلند  ت يوندرنغ ن.كن ي

...نوملند الاظن(ن وي ن16(نفنالنيفنس62ود  و نهلرندفتتر ناالسهذدنوجيويندرعيلنارريرًنالةندستايرلند وال ندر رلس نملند يوورن
مددلنن10.845،نوك ددتهافندحملرف دد نحمدد نأميدد نمددرني ددوبنمددلنن%22إىلنن%28لندالددهن دداند فضددتنال ددم نأميدد ندإلانثنج رف دد ندرم دد  نمدد

ن.ن2013/2014دإلانثنخاللندرعرمن

وي تيونك دصلنفورندللدانمدعندر دياد ندردلنمتنحمد نأميدتهلنودسدتايرلنم د  ندرتعلدي ندوسرسد نهلدلنايدلنبلدغنادالند لت  در نبدهنمدرن
نلد س .ن400ي وبنملن
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 :أة بقرية دنداة بقنا مية املر أاطالق مباداة حملو  -

يفنإطالقنممرل  نن د نك ليايد نحملد نأميد ندر دياد نبنجدعنجنحنفورندللانج رف  ن نرندهليو ندرعرم نحمل ندامي نوكعلي ندرامر نابرتعروننمعن
دخلام ندرعرم نرل يرمنبزاي د ندجلميلنب وي نلالا  ،نمتنملنخالهلرنكا يلنايونفوقنايلنكط اي نملندرودئاد نود يوفر ندرز داير نومالفر ن

ن(ندسو نرت فيزه نالةندورت رقنبفن لنحم ندامي ،نوانونوكننيفندامير نووضعهلنيفن  دئ ندرفن ل.200منزري نرعالنس

هددذدنفضددالناددلندسددت طربنبعددقندجلهددر ندرتنفيذيدد نوكددربىند نددرالعنودريددوكر نود  ددت يويلن دد نالطددرقندحملرف دد نرت ددا ناددرفزنمعندد ينوممرشددون
سديا ،نوي دصدلندرفدورنودريدوكرءندرداداينينن50فناًلنوحم نأمي نمرني وبنمدلنن17اد سر ند نت ير .نو انأسفو ندجله لنالنفتحناالنرل

ننملند لنكع ي ناج ندإلستفرل نوحتويوناالندكربنملندامي .نه  ه لن1رليمرل  

 :مباداة "العلم قوة" للاهيئة القبطية اإلجنيلية للخدمات اإلجتماعية  -

بنينمن ير ندلتيعند اينوخمتلفنأ هز ندراور ندرتنفيذي نملنأ دلنك ايداندجلهد لنرلي درمه نيفنادلنميدال نداميد نندرتعرونن ماأكطمي رًن
 يد نوك ا نكرف ندإلمارالير ند تراد نرتيدجيعنوحتفيدزنداميدر نوداميدنينالدةندإلرت درقنودإلالت درمنبفند لنحمد نداميد ،ن درمندللدانبت  يدعندكفر

رلخامر ندإل تيراي نودرلنك  منبتنفيذنممرل هتدرن درعلد ن د   ند ي رد نمدلنماس د نف لدفد ننمندونوابريدودك نن ندإلجنيلي دهليو ندر مطيكعروننمعن
نمعندهليو ندرعرم نحمل ندامي نوكعلي ندرامر .

،ن2013/2014در لي بيد (نخداللندرعدرمنن–دجليدز نن-سدر درهو مدلندجلن دنينج رف در نأميدرًنن20.000ك تهافند مرل  نحمد نأميد نادالن
والددةنإ ددونهددذدندرتعددروننيتدد ىلندللددانوفوواددهنج رف ددر نكنفيددذند يددوورندرتن دديةنمددعندرودئدداد ندرويفيددر نود ضددواي نرتنفيددذن ددال نك ايدد ن
رالميدر نوداميددنيناد لن ضددراينوم ضدد ار نختدصنايددرهت ندري ميد ،نفضددالناددلنك دا نخددامر نصد ي نوكي دد ندسددتخودجنبطر در ن  دد ن دد م ن

نراد سر نابلرن،نوكن ي نلو د نكا يمي نإللد  ند يووار ندرنغ  نود وفندرياوي .رلاد سنينود

ن.ننلد سرًنولد س ن955حمل نأمي ننفنالًنن78هذدنو انبلغناالندرفن لند فت ا نج رف ر نكنفيذند يوورن

 دوا جلان اجمللس يف التوعية والبحث يف قضية حمو أمية اإلانث : -

 يندرذيني  منبهندللانرت ليصندرض ءنالةن ضي نأمي ندإلانثنول دس نأسمرهبرنود  د ند ل لنهلرن،ن رمتندرلجن نإالطال رنملندراو ندرت ا
هبددافنن2014إبويددلنن21نيفن"التكلفةةة اتجتماعيةةة ألميةةة املةةرأة"ال دد نال رشددي نبعندد دنندرادئيدد نرلتعلددي نودرتددا يقنودرم ددلندرعليدد نبتن ددي ن

نأمي ندإلانثنيفنمنو.طالقنممرل د ناليي نوكنفيذي نحمل نإ

                                                           
 الصدداو  اجتتيدام     يانرند، البدا الانبدر  يانرند، الزرامد،    والتضداي  اجتتيدام الصدة،   اوزارتدالشركاء الداامين  لمياداار:    1

  يصادع الفنار  لا الور   رسال،  يصادع سكر قوص و  يصر الخنر تاتيعن
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 -ثالثاً : د م تعاونيات الخدمات اإلجتما ية :

 مشروع "الرائدات ... الواقع واملستقبل" : -

هنمدلن دا  نالدةن درنكتييدزنبدكيوحي نهرم نمدلندرعنرصدوندرتط ايد ندردلنك دره نبفراليد نيفنكنييد ندلتيعدر ندحملليد ،نإميرانًنمنهنابرودئا ندرويفي نن
للدداندر صدد لند مرشددونرليددوأ ند نددوي نوخرصدد نيفند نددرطةندرويفيدد نودرندد وودي نودرعيدد دئي ندرددلنينددعقنفيهددرندرتعرمددلند مرشددونمددعند ددوأ ن،ن ددرمند

"الرائةةةدات بتنفيدددذنميددوورنحييدددلنشدددعر ننUn Womenوبتي يددلنمدددلنصددناوقندامددد ند ت دددا نرلي ددرود نبدددنيندجلن دددنينومتاددنيند دددوأ نن
نهلل.آرير نكط اي نكتي لنيفنمجعير نملنخاللنجتيعيهلنيفنن2راا ندرودئاد ن.الواقع واملستقبل"..

ويفنسيرقند يوورن رمندللانبتيايلنجلن نارم نرلودئاد نضيتنيفناض يتهرند  و رنينالنهذهندريوحي نيفنكرفد ندرد زد د ند عنيد ،نومتن
رت ليصندرض ءنالةند ياال ندرعرم نودرن اي نرلودئاد نودراا  نإىلنل دس نأسمرهبرنوإ  د نن2012لي يربن26ا انمامتونارمنرلودئاد نيفن

نهلر.ند ل لن

(نمجعيدد نرلودئدداد نج رف ددر ندجليه  يدد ناددادنحمرف دد ندرا هليدد ندرددىتنجيددويندرعيددلنالددةندسددتايرلن26و ددانجنددحندللددانيفنإشددهر ناددالنس
إ ددودءد نإشددهر نمجعيدد نهبددر.نو ددايونابرددذكونإالددهنتكتيددرلندرعددالندر ددرال ينرعددالندجليعيددر ن ددرمندللددانبتاشددنينإاليددرءنإحتددرلنالدد ا نجليعيددر ن

ني دءىنهلذدندإلحترلنإخترذنمرنيلزمنملنخط د نإلاليرءنال رب نمعني نختتصنبيو نندرودئاد .ندرودئاد ،نو ا

 مؤسسة أصدقاء اجمللس : -

"مؤسسةةة اوصددرًنمنددهنالددةندر صدد لنرلفوددر ندرم دديط نود هييدد نرلتعددوفنالددةنميدداالهترنوحمروردد نكددذريلهرن...نلادد ندللددانإشددهر نمجعيدد ن
االدًنملند   فنينودإلاالمينينر زد  ندرتضرملندو تيراةنودرتأمينر (نيلنوكض نيفناض يتهرنن633  نس ود ن نأصدقاء اجمللس القومي للمرأة"

 . و  رلنداايرلنواليطرءند وك ندرن رئي نوصنررندر ود 
ن

 -رابعاً : تطوير العشوائيات :

كلميددد ندواتير دددر ندإلال دددرالي نوم دددراا ندرطم دددر نندرعيدددلنالدددةنلايدددرًنمندددهنيف
نوكدد ف ند يدر ندراوميد نهلدد ند نددوي نبندف نارمد ،نود ددوأ نبندف نخرصد ألسدو ندرف د  نر

كط يوننيفندإلسانا ي ضيلنخط نحمرف  ننمنطقة أبيسف انجنحندللانيفنإل دجن
،نايدددلنكعدددرينكلدددكند نط ددد نمدددلندإلمهدددرلنودالعدددادمندخلدددامر ندرنددد ي ندرعيددد دئير 

 ودرتعلييي نودرواري ندو تيراي ن.

نم دددددت دهرنو فدددددعند هييددددد نرل دددددوىندريدددددرمل نرتنييددددد دنحت يدددددةنالدددددةنمندددددهناوصدددددرًنون
نمنهدرنيعدريندردلنرلييدركلنفرالد نالد لنوجيدرلنسدعيرًنن8نأبديانب ويد ند ا ميد نرلخامر نليعنفتتر أبندللان رمنودإل تيرا ،ندإل تنرلي

 .ند نط  نأهريل

                                                           
 والزااعة التنمية احملليةو  الصحة والسكانو  العامالت مع وزااات التأمينات والشئون اإلجتماعيةنقصد هنا الرائدات  2
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كددد و ندخلاميددد نر سددديقنا ددد قند دددوأ نولو هدددرنكي دطنددد نرلييدددر ك نملن سددد ندر يرسدددر نرت دددامن نمدددلندرربوكندًنكيدددرنأبدددومندللدددانادددال
دجلهددرزند وكددزىنرلتعمودد ندرعرمدد ننمددعنكدد ل ن ريدد ند  ددتهللكنرت ايدد ند ددوأ نحب دد قند  ددتهلكن،نبووكمددعن هددرزنكدد لن نسنبووكنمنهددررليجتيددعن

نودإلانرءنإلاتا ندرميران ندرو يي نودجلغودفي نود عل مر ندإلانرئي نخلام ن ضرايند وأ نالةند  ت ىندراوىلنودحمللةن.ن

 

نبنجعن وىن4ونأبيانجوكزن وي ن24ناالنخيامندليعنأننإىلندإلشر  نجتا ون
  درترري :ندخلامر ندليعنويييلندرعميا،نابب

 رل ياد .ندر  م ندرو  نوبطر ر ندرويي نداو دقنإستخودجنك هيل 
 دامي .نوحم نرلتا يقنموكزدًن 
  ننالددةنودرتددا يقن،ندرنددغ  ند يددووار نمدد إل رند ختلفدد ندرتي يددلنأو ددهنكدد ف

 إ رمتهر.نكيفي 

 -خامساً: التصدي لكافة اشكال الع ف ضد المرأة :

ضاهر،نكرنناوجملندللانمنذنبادي نإاليرئهننتتيتعنحبير نخرري نملنمجيعنأشارلندرعنفدرلنكافلنرليوأ ناةندرطم رًنرل   قندراست  ي ن
ووضدعند   ادر نودرت صدير نالةندرت  هنحن نمارف د ندرعندفنضداهرن،نما فدرًن هد لهنيفنل دسد ندبعدرلند يدال نجبييدعنحمرف در ندجليه يد ن

ن25والتنينس مدلنوبعدان د   نمنهدرن...نوفييدرنيلد نال دتعوضنأهد نأاليدط ندللدانيفنهدذدندلدرلنالدةنمد اس ر ندراور نودلتيعند اينرل دان
نينريو(:

 : يناير 25قبل ثورة ه في مجال العنف جهود (أ

 ا   هر.يفند ن لنالةنرني رااهنمكتب لشكاوى املرأةأتسيان 

 نبتي يلنطم رًنإلكفر ي نكعروننمعندر كرر ن2011دىلنن2007ودرذينمتنكنفيذهنخاللندرف  نملنسننالعنف ضد املرأةنمشروعكنفيذن)
ن"منحة اهلدف اإلسرتاتيجي ملباداات اإلدااة احلكومية وبرانمج املشااكة"يفنإطر نإكفر ي ننUSAIDداموياي نرلتنيي ندراوري ن

فضداًلنادلن،ن(2009سادرمننف ضد املةرأة علةم مسةتوى اجلماهوايةةدااسًة شاملًة حول ظاهرة العن...نوكضينتنخمو ركهنإاادلن
  نرهض ندرعنفنودرتخطيصنرألاليط ند  ت ملي ند وكمط نهبر.ن وطنينإطر نايلنإلس دكيجي وضعن

 متضددينرننن2011لسةةنة  11مرسةةوماً بقةةانون اقةةم أصددا ندللددانداالددةنرل دد د ند  ددل  نحت ي ددرن طلددقندللدداندر دد م نرليددوأ نن
  ودئ ندرت وشنجرنيفنذركندرت وشنابر سرئلندإلرا والي .نالةنمجيعنأشارلدرع  ب نكغليظنكعايلنبعقنأاارمن رال نندرع  اب نون

ن
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 يناير وإعادة تشكيل المجلس : 25جهوده في مجال العنف بعد ثورة  (ب

عندللددانإطددر نايلددهنرم ددلندمنددرالند يددال نودجيددرلنينددريونوكفيدد نةددرهو ندرت ددوشنودرعنددفند يددنهجنضدداند ددوأ ند نددوي نوضددن25 دد   ننبعددا
ند ل لنهلرنم تنادًندىلنا  نحمرو :ن

 دإلطر ندرتيويع نودر رال ين يري ند وأ نودرفتر نملنص  ندرعنف. 
 نكغيدد ندر  رفددر نود ير سددر ندلتيعيدد نمددلنخدداللنايددانوسددرئلندواددالمنودر ددرئينينابخلطددربندردداييننود اس ددر ندرتعليييدد نرت  يدده

 .دريمربنحن نالمذندرعنفنضاند وأ نودرفتر 
 د يريدد نودردداا نرليعنفددر نوأسددوهلنوكعزيددزندخلددامر ندرندد ي نودرنف ددي نودرواريدد ندو تيرايدد ند  امدد نمددلنمن يددر ندلتيددعند دداين

 .ودجلهر ندرتنفيذي 
 ضاند وأ ندوكفر ير نودورتزمر ندراوري ند   ههن نرهض نكرف ندشارلندرعنفنصير  مت يلنمنونيفن. 
  ن.إاادلنإس دكيجي نوطني ن ارف  ندرعنفنضاند وأ

 المحور الأول: الإطار التشريعي والقانوني لحماية المرأة والفتاة من صور العنف 

نهلذدندحمل  نوملنأ لندستنهرضن ه لنماس ر ندراور نودلتيعند اين،نإختذندللاندإل ودءد ندرترري ن:نحت ي ر

 العنف ضد املرأة علم املستوى احمللي  حتديد مدى انتشاا -
حتليدلنأبعدرلنمتنكنفيذهنبفوواهنابحملرف ر نكخط  نأوىلنيفننإستطالع اأي مبدئي حول الظاهرةدللانيفنهذدندرنالنالةنكن ي نندستنا

مددرني ددوبنمددلن،نودرم ددلنيفنسددملندرتندداينهلددر.نو ددان طددةندوسددتطالرنالددةند ددوأ نودلتيددعهددرنوآاث نأمنرطهددرنوأسددمرهبرننيددال نودرتعددوفنالددةد 
ن(.حمدرف  ملنكلنن500سوفتدر نالةنم ت ىندجليهد  ي ننسيا ًنن13500

"اليوم العاملي للقضاء علم مامتودًنحتتنان دننن2012ال فيربن25معندواتفرلنابري مندرعر  نرل ضرءنالةندرعنفنال  ندللانيفننوكزدمنرًن
نيسدتطالرندردوأدالتدرئجنلوريد ،نمتنفيدهندسدتعودضنابرتعدروننمدعنادا نهيودر نومن يدر ننأة ... حنو حياة آمنة للمرأة املصرية"العنف ضد املر 

ن.نوخوجند امتونبعالنملندرت صير نرلين ير ن  ند ا مي نودجلهر ندرتنفيذي نابراور .نالةند  ت ىندحمللةن

نالةند  ت ىندرال نرلي رف ر :نن3درميرنندرتريلنالترئجندوستطالرنوي ضح
 

                                                           
 االرقام الموضحة بالنسبة المئوية 3
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ن
، وفيمةةا يتعلةةق ابلعنةةف اجملتمعةةي كانةةا املقدمةةة مةةن نصةةيب حمافظةةات الةةدلتا  %35.2) حققةةا احملافظةةات احلضةةرية السةةبق علةةم صةةعيد العنةةف األسةةري ضةةد النسةةاء  

  (%33.5، 33.6%   واحملافظات احلضرية
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 (%33.7( ، اما التحرش اجلسدي فاحتلا احملافظات احلضرية الصدااة  %52.2حملافظات احلدود  وفيما يتعلق ابلتحرش اللفظي فكانا املقدمة 

 

 

 (   %23.2( ، أما عن إجباا الفتيات علم الزواج املبكر فقد تصدات جمموعة حمافظات احلدود  %51.4وكانا أقاليم الصعيد هي األكثر ممااسة خلتان اإلانث  
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 ظم احملافظات علم ان ضعف الوازع األخالقي هو احد اهم اتسباب للعنف اجملتمعي. أوضح اتستطالع اتفاق مع

 التعاون والتنسيق مع املسئولني التنفيذيني ابجلاهات املعنية  -

o ر درءيلنضديرن ئديانللدانن2013ودكتد بونن2012يفنهدذدندر ديرقنا داندللدانخداللنشدهوينفربديدونن:لقاءات رئيس جملس الوزرراء
در زد ءنداسمةنودر رل ند  و رنينب زد يتندرتضيلندو تيراةنودواالم،نوكلي ندريوط نوموكزندرم  ثندو تيراي نودجلنرئي ،نهبدافن

رلخووجنب ود د نملندجلهر ندرويي نجنونملنشأهنرنلا نمارف  نكرف ننمنر ي ندبعرلنةرهو ندرت وشنوأت  هرنالةندلتيعند نوي
ومت تكليةةف اجمللةةس دعةةداد "مشةةروع قةةانون دشددارلندرعنددفنضدداند ددوأ .نوخددوجندو تيددررنبعددالنمددلندر ددود د نرلجهددر ند  ددو ر ن

 رلعوضنالةنللاندر زد ء.ننملكافحة العنف ضد املرأة"

o :نرلتيدرو نيفنادالنمدلندو دودءد ن2013،نفربديدون2012انر درئنينمدعنوزيدوندرادخليد نسدكتد بونكيدرنمتنا دننلقاءات مع ورراء ادلاخلية)
  نعندرت وشنابرن رءنودرفتير نيفندرير رنووسرئلندإلالت رلنودامركلندرعرم نوخرص نيفنف د نداايرل.

ن

ن

ن

 

 

   وضع مقرتح مشروع قانون شامل حلماية املرأة من العنف

o بدنينوزد  ندرادخليد ن،نرداا نوكعزيدزنأطدوندرتعدرونن:نو داندبدومندللدانبووك كد ًونمدعنبروتزكزل تعواو  نيوا اسلوس وورارا  ادلاخليوة
اددلندرربوك كدد لنيفنلددرلن ريدد ند ددوأ نودرتأكيددانالددةندادد دمنا   هددرندرطددوفنين كمددرللندرطددوفنينرإلانددرءد نودرميددران ن،نومي 

متربعددد ننيفماتددقندريدداروىنابللددانوفوواددهنابحملرف ددر ننحمددرم ايددلنوك ددهيلندخلرصدد نبيدداروىندرعنددفنضدداند ددوأ ن،ن
وىندرعندددفنأوندرت ددددوشندرددد د ل نا  دددرمندريددددوط ن،نوشددداروىنكنفيدددذنداااددددرمندر ضدددرئي ن،نوزاي  ندر دددجينر نبعددددانشدددار

   .درنيربد ن لنالةندذنن
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درلجندد ندرتيددويعي نابللددانمددلنإاددادلن ددرال ننشددرملنمتارمددلن  د هدد نكرفدد نأشددارلندرعنددفنضدداند ددوأ نابرتعددروننمددعنمم لددنينمددلنوزد  نندالتهددت
 درعالنودلتيعند اينومتخنننينوخربدءنيفنلرلندرعنف،نو انمتن فعهنإىلن ائس ندر ز دءنرلينر ي نيفندررب رنندر رلم.

ات والممارسووات المجتمعيووة موون شدووسل لشوود وسووا ل السعدووس  المحووور النوواني : ت ييوور النقافوو

والقا مين بالخطاب الديني والمؤسسات التعليمية لتوجيه الشباب نحو نبذ العنف ضد المرأة 

 والفتاة

 إطالق مباداة توعوية للقضاء علم العنف حتا شعاا "إكسري حاجز اهلوان ... من حقك تعيشي يف أمان" -

مةن حقةك  ...حاجز اهلةوان  يكسر ا "نان دنحتتنأطلةندللانممرل  نك ا ي نما ف نرل ضرءنالةندرعنفنضاند وأ نن2014نينريوويفن
وهتدافندىلنكد ف ن ،نUN Womenنناوقندام ند ت دا نرلي درود نبدنيندجلن دنينومتادنيند دوأ ،نوذركنابرتعروننمعنصأمان" يف تعيشي

ن–م دو ري ند تيرايد ن،نوخطدربنليدىنن دسدالمةننىدرعندفنضداند دوأ نمدلنخداللندادالمندجيدر نذنمنرخن  رملند تيراةنارمنمضرلن ير سر 
ند وأ .نويفنإطر ند مر ل ن رمندللانابااليط ندرترري ن:م ي ة نودضحنوارس نملن فقنكرف نأشارلندرعنفنضان

o  :ارضدونفيهدرننون  روسد ندراندرئا،نونودرداار نخطمدرءند  در ان(نو شندسدتهافتن4متنا دانادالنسورش معل خلطباء املساجد والكنائس
،نرل ددلنالددةنضدوو  نكطدد يوندخلطددربندردداييننم ددي  (ننمددلنذويند ندداد ي ندرعلييد نودريددعمي ن-ادالنمددلناليددرءندرددايلنسندسدالم 

 لدخلند  ر انودرانرئان نرهض نكرف نأشارلندرعنفنضاند وأ .
o  ايلنا  ا نو شدترنايدلنضديتنصد فينينومعداينبدودمجنكلفزي اليد نوإذدايد ن: للصحفيا ومعدي الربامج التلفزيزنية والاذاعيةورش تا معل

 .ار زندرنيتندواالم نا لنكرف نأشارلندرعنفنضاند وأ رت اي ندرنخم ندإلاالمي نالةنضوو  نك ون
o : نينودرفندرالني،نهبدافنوحبضد  نادالنمدلندراتدربنود نتجدنينوند خدو ننمائدا مس تديرا نيعنوزا    وور تتواا ادلراموا غ ت يور  وزرا املور  ا

ر دي نودوهتيدرمنبغدوبندنو  لهدرنيفندلتيدع،نماكداهمنر ي ندرن  ندرنيطي ند  يو نرليوأ نيفندرا دمر،نودوهتيرمنبوس نص   نا ي يد ن
 .دإلجيربي ندرىتنكنمذندرعنفنضاند وأ 

o  مش و ش نايلنحتتنان دننا  ا ن د  ندر بي نودرتعلي :نوابرتعروننمععنوزناملرتتبة عليه والآاثرتزعية طلبة وطالبات املدارس نيأ رضار العنف"
رتغيددد نفادددونوإجترهدددر نطدددالبننمدددلنطلمددد نوطررمدددر ند والددد ندإلاادليددد ن،(ن400سادددالننتسدددتهافدن،نهعةةةاكس.. أخةةةه وأمحياهةةةا"

 د اد بنحن ندرعنفنضاند وأ نب صفهنسل كرًنميينرًن.ن

o  متنإصاد نمط ي نكضينتندرتعويفنابرعنفن،ندمنرطده،نك ايد ندرضد راينأبمهيد نوكيفيد ندإلبدالانودجلهدر ننمطزية تعريفية ابلظاهرا :ا  دار
درددلنمياددلندوسددتعرال نهبددر.نوابرتن دديةنودرتعددروننمددعندريددوك ند نددوي نرلغددرزندرطميعدد نمتنك زيددعند ط يدد نرتنددلندىلنخمتلددفنمنددرزلندر ددرهو ن

م ددت ىنادلنك زيددعنملندةنرل يلد نبعدالنمدلندجلهددر ند ا ميد ند ختلفد نالدةننهدذدنفضدالًنندرادربىن فدةنإيندرو ندرغدرزندرطميعدد ن،
 ن.حمرف ر ندجليه  ي ن

  :  البياانت الصحفيةا ااصد -
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درفتيدر ند يدر كر نندرعندفنودوالتهركدر ندردلنكتعدوضنهلدرنأالد دردرارمل نجلييدعنندإللدال فيهرنالننمعوابًنأ بع نبيران نص في نأصا ندللان
 .ييعنميرليلنمنونجبد  رهود ندر ليي نيفن

 أصداا مطبوعات عن العنف ضد املرأة :   -

االدًنملند طم ار نرلت اي ندر  رفي نابر ضرايندهلرم ندرلنختصند وأ ،نويفنهذدندرنالنمتننإصاد نكتيدقناد لندرعندفنضدانندللاأصا ن
د  رءر ندر رال الي ن وكامهر،نودروؤي ندرايني نولو ند اس ر نيفنمعرجلتهر،نهذدند وأ نوآخونالندرت وش،نمتضينرًندرتعويفنابر رهو نولودفعهر،نون

 فضاًلنالنمعل مر نرلض راينا لنكيفي ندإلبالانودجلهر ندرلنميالندوستعرال نهبرنودخلامر ند  ام .

 :إطالق محلة جلمع مليون توقيع -

 ل نجليعنمليد ننك  يدعنمدلنسدياد نمندونرلتأكيدانالدةنم درالا ندللدانيفن هد لهنرلتنداينضداندرعندفند   دهنرليدوأ نو فدقنننأطل ت
 كرف نأشاررهنود طررم نبضوو  ندخترذندراور نرلتادب ندرالزم ن يري ند وأ نو اريتهر.

ة والنفسية المحور النالث : الحماية والدعم للمعنفات وأسرهن وتعزيز الخدمات الصحي

 والرعاية السجتماعية المقدمة من منظمات المجتمع المدني والجهات التنفيذية

 انشاء وحدة متخصصة ملكافحة العنف اتبعة لوزااة الداخلية  -

مطررمد ندللداندر د م نرليدوأ نوادالنمدلند ن يدر ندرن درئي ند عنيد نابردافررننأا دربيفن
د نوي نضوو  نإاليرءنواا ن ارف  نمرنكتعدوضند ا م ناب نرزدمرًنالةننالنا  قند وأ 

،نفرسدددت ا تنوزد  ندرادخليددد نإلد  ن ايدددا نخرصددد نج د هددد نردددهندرن دددرءنمدددلن دددودئ ناندددف
ندرعنفنضاند وأ نوكتمعن طررنا  قندإلال رننودرت دصلندلتيع نابر زد  .

ايلهددلنومددلنبيددنهلنمتخننددر نيفنلددرلندرطددقنوكضدد ندر اددا نضددمرطرًنمددلندرو ددرل،نفضددالناددلن مدد نمددلنضددربطر ندريددوط ند تييددزد نيفن
ندرنف  نرلتعرملنمعندلينناليهرنوم رااهترنيفندرت امنبيا دهرنلونناوج.

 هذدنإىلن رالقندواالننالنختنيصنخط النسرخن نرتل  ندرمال ر نيفنسوي ناتم .

 تقدمي الدعم النفسي لضحااي العنف والدوا التوعوي هلن وألهالياهن -

دلتيددعند دداين هدد لدًنا ي دد نرت ايدد ندلتيددعنخرصدد نأهددريلندرفتيددر نضدد رايندرعنددفنادد لنضددوو  ندسددتيود ه نيفنندللددانومن يددر نويمددذل
ندو ودءد ندرالزم نرل ن لنالةنا ه ،نواامندرتنرزلنانهنملنمنطلةندرعرلد نودرت رريان...نويفنهذدندر يرقنكرنناليرالندللانكررتريل:

o  ملنخاللنا انو شنايلنوالاود نحتلندلتيعنودريمربنالةنضوو  نالمذندرعنفننوفروعة ابحملافظات:ادلور التزعزي اذلي يقزم نيه اسلس
 ودرتناينره.
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o لتعمد نادلن فدقنرندردلنال يتهدرنلي اد نمدلندرنرشدطر نود    يدر نضداندرت دوشونناملسرا النسائية  مو  ققنا..الشوارل لنوا  يف املشارتةن
ندلتيعن  رونوال رءنهلذهندر رهو .

o نايلير ندخلترنحملرور ندرمعقنإ ودءنوب   ندالتهركنا  رلهلنكناىندللاننأي ري نرمنر نمنونملندى لقضية ختا  ال انث: التص
.ندر ديانحمدرفظند نيدرنووزد  ندرند  نابر  دفندرفد  ينهلدذدندوالتهدركنوكطميدةندر درال ننجتدرهند خدررف  وي نأب نازيدزناب نيدر ،نمطررمدرًنيفن

 ن نرهض نهذهندرعرل .نمحالت ولقاءات توعوية بفروعه ابحملافظاتهذدنفضالنالنكن ي ن

o :ألدنندللانب   نا دلثندإل تنربنودرت وشندرلنكعوضلنهلرننتقدمي ادلمع النفس والقانزين للمعنفات خا ة م  تعرض  للتحرش وال غتصاا
د وأ نبت ف ند  راا ندر رال الي ناهريلنفتير نمنونوخرص نا دلثندرت وشندجلن  نرألطفرلن،نوأاللنالنكافلننماتقنشاروىن

 درض راي.نن

o : ودءندرتنوحير ندرلنصا  نالنبعقندرتير  ندإلسالمي نالن  دزنزودجندرمنتنانانوداوبنالنإستيرءهننالتصدي لزواج القارصات 
 بل  هرساىتنر نكرننيفنسلندرترسع (.

o نهتأاكت املزهجه للمراا املرصية املقمية خارج نيل وكرننرليجلانلو دًنهرمرًنيفنمنرشا ن ائس ندجليه  ي نووزد  ندخلر  ي ند نوي ننوها:التصدي لل 
نابرتاخلندرف  ينراىندر لطر ندر ع لي نإلي رفنكنفيذنا  ب ندجللانالةند  دطن ند نوي نجنالءنوفرن.

 مشروع مدن أمنة خالية من العنف : -

ميوورن حن نماننآمن نخرري نملندرعنفنضاندرن رءنودرفتير  نننيفيفند ن لنالةنا   هرنكرننرليجلانلو نمير كنند وأ و  راا ن
لي اد نمدلنمن يدر ندامد ند ت دا نوخمتلدفندجلهدر ننمدعبدنيندجلن دنينومتادنيند دوأ نابرتعدرونننرلي درود د ت دا نندامد كنفدذهنمن يد نودرذين

د ت دا نندامد من يد نن-د ت دا نرل دارننندامد من ي نن-د ت ا نرلطف ر نندام من ي نن-منرئ ند ت ا ندإلندام د ا مي ند نوي نسبوانمجن
 اركددقننرًنفوواددو ددانأاليددأندللدداندهليودد ندرعرمدد نرلتخطدديصندرعيددودي(ن..نن-د ت ددا نرلي ددت طنر ندرميددوي نندامدد بددوانمجنن-رلجوميدد نود خددا د ن

 رت ا ند  راا نودراا ندرنف  نرل ياد .منيأ نانصو(نن–ازب ندهلجرال نن–سإممرب ننه  دئي نمنرطةناينملن الثنشاروىند وأ ن

 ختصيص آليات اتصال  -

در دياد نودرفتيدر ندرداليتنكعوضدلنكل دةندريداروىنودرت دصدلنمدعننر وا النخط النسرخن ننشاروىند وأ ندرتربعنرليجلانماتقأاللن
درااروىندر ضرئي ن.نهذدنفضالنالندرت دصلندرادئ نبنينماتقنشاروىند وأ نوواا ن فعنرلعنفنبارف ندال داهناىتنكتيالندر يا نملنسوا ن

نمارف  ندرعنفنب زد  ندرادخلي .
 (08008883888سخصنماتقنشاروىند وأ ن:ن

المحور الرابع :تمنيل مصر في صياغة الستفاقيات والسلتزمات الدولية الموجهه لمناهضة كافة 

 اشكال العنف ضد المرأة 

ن CSW 57 الدواة اخلامسة والسبعني للجنة وضع املرأة  وثيقة األمم املتحدة عن العنف املنبثقة عن -
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بعدددانإ دددودءنمدددلنأ دددلندننكندددا نو ي ددد ندامددد ند ت دددا نادددلندرعندددف،نون هدددادًنبوائسددد ندر ددديا ندر دددف  ن ئدددياندللدددانبدددذلندر فددداند ندددوين
،نودر صد لندىلنندستطررندللانالندرتنرزرنبنيندر  ىند ت ام نوداخوىندحملرف  د فروضر نود مرا ر نمعندراولندااضرءنودر ف لند ير ك ن
ن.ك دفةنا لندر  ي  ندراوري نر  فندرعنفنضاند وأ نودرفترهن

 : إعداد دراسة وإستراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة  المحور الخامس

من يدد ندومدد ندلتيددعنيفنم د هدد ندرعنددفنضدداند ددوأ نبارفدد نأشدداررهنوصدد  هن،نو ددعندللددانإكفر يدد نكعددروننمددعنكددالنمددلننإلاتير ددر كلميدد ن
نإلادددادلنUNFPAونصدددناوقندومددد ند ت دددا ندومندددرئةنرل دددارنننUN Womenد ت دددا نرلي دددرود نبدددنيندجلن دددنينومتادددنيند دددوأ ن

،نرتندمحنج ربد ناجدونأسدربنر دلنكيدويعر نم دت ملي نرلتنداينجلدودئ ندرعندفنضدانرعندفنضداند دوأ ندمنرهض ندىلننهتافوطني نإس دكيجي ن
ن.نندرن رءنودرفتير 

ن.UNFPAا ندومنرئةنرل ارننكيرنيعاندللانل دس نالندرعنفنضاند وأ نابرتعروننمعنصناوقندوم ند ت 
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مجال التمكين السياسي (3
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 جهود المجلس في مجال التمكين السياسي

يندريونشدها نمندوناودكدرًنسيرسديرًنضدخيرًنمت دلنيفنكعدايال نلسدت  ي نردت ا ندرفد  ندإلالت رريد ،ندالتخدراب نبو راليد نن25منذندالاورن د   ن
دإلضدطودبنودجلدالندر يرسد ناد لن د دالنينكن دي ند يدر ندر يرسد نودرندودرنبدنيندر د ىن...نهذدنفضدالنادلنن2012و ائسي ن،نوإاادلنلست  ن

ولخ لندرماللنيفنموال نإالتفرري نيونيو   30، مما أدى إلى اندالع ثورة در يرسي نودإل تيراي نبعانك يلندرتير ندإلسالم نم ررياناا ندرمالل
نآخوىنووضعنلست  ن ايان.

نرننرليجلان ه لهنبالنموال نالةندرن  ندرتريل:ننوخاللنكلكند ودالند ت دري نك

 يوي و  30ي اير وحتى  25اوالً: بعد ثورة 

 مطالب وآمال املرأة املصرية من الرئيس -

مددامتودًنالددةنم ددت ىنفوواددهنابحملرف ددر نهبددافنجتييددعنن27ينددريوننا دداندللددانن25خدداللنموالدد ندإلالتخددراب ندروائسددي نداوىلنبعددان دد   ن
...نو دانكملد   نهدذهند طرردقنبع دانمدامتوأنال درئيرًنم سدعرًنيفنناسةالة إ  الةرئيس القةادممطررقند دود ند ندوي نبارفد نشدودئ هرننوك داميهرنيفن

 ،نضدد ندرعايددانمددلند فاددويلنود تخننددنينملندريددو ن"هةةم والةةرئيس ...مسةةتقبل املةةرأة ث مصةةر الثةةواة"حتددتنانددروننن2012مددري نن19

دراسددت  ي نوماس ددر ندلتيددعندردداانومم لددةند ددوأ نجبييددعندحملرف ددر ،نإل رمدد نادد د نلتيعددةنمددعنموشدد ةندروائسدد ن،نودرتعددوفنالددةنآمددرلند ددوأ ن
ند نوي نملنلست  هرندر رلمن.ن

ن"اسالة ا  الرئيس".و انصا نالند امتونلي ا نملندرت صير نمتنإ سرهلرنللاندر زد دءنوللاندرن دبنبغوفتيهنيفنشالن

 ضمان التمثيل املشرف للمرأة حتا قبة الربملان وإبداء الرأي يف قانون مباشرة احلياة السياسية  -

،ن2011النن رال ننإالتخراب نللاندريعقندرذيندخت نالةنأسرسهنبو رننويفنأا ربند ا ندرنرل نملندحملاي ندراست  ي ندرعليرنبمط
د دوأ نممرن  ض نحبلندللانمترمرً،نودراا  نإىلنإادادلن درال نن ايدان مرشدو ند  د قندر يرسدي .نرعدقندللدانلو دًنهرمدرًنرعدامندإلالتادربنحب د قن

نه ل:وضيرننمت يلهرنبيالنميوفنحتتن م ندررب رنيلنوكرننملنأه نهذهندجل
o  عل  الرفض ملرشول قانز  مبارشا احلياا الس ياس ية )اذلي   عود  جملوس الشوزرى امللن ول :نوو دهندللدانمطررمدهنبضدوو  نحتايدانك كد نرليدوأ نا 

 ودرافعنهبرنيفندر للنداولنملندر  دئ ند زبي ن...ن  أننهذدندرطلقن  بلنابروفق.ن،ن(ملن  دئ نداازدبندر يرسي ن%30س

o ك دصلندللانمعندرعايانملندوازدبندر يرسي ،نوأمينر ند وأ ن  رؤساء ال قزاا واحلراكت النسائية لبحث وضع املر  ا يف احلياا الس ياس ية:مع  التزا ل
رم دلنسدملندرتعدروننواالنمدلندرف هدرءندراسدت  ينينودر درال الينيننومن ير ندلتيعند اا،نملندوازدب،نواالنملندروم زندرن رئي ،

قائمة أبمساء يفنإاادلن مه نال رءنمنون.نوأسفو ندرل رءد نالن يرمندللانابرتعروننمعنوأ نبيالنميوفنملندررب رنمت يلند نيف
دىلنخمتلدفنداادزدبنإلل دجندر دياد نالدةندر لدلندوولنمدلننر،نومتند سدرهلنالسةيدات الراببةات ث خةوض اتنتخةاابت الربملانيةة

 التخربي .نإلدنر  دئيه
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 ... وإعالن افضه 2012ري العادل للمرأة يف اللجنة التأسيسية لدستوا إدانة التمثيل ب -

ألدنندللاندرتي يلندرغ نارللنرليدوأ نملندرلجند ندرتأسي دي نرلاسدت  ندردىتن أسدهرند  تيدر نا درمنن2012ملندطر نداادلنلست  نمنونون
وأ وىندللانالةند  ت ىند وكدزىنوفووادهنابحملرف در ناد د د نلتيعيد نو ل در ندسدتيررنضديتنندجليعيدر نداهليد نودرف هدرءنيلندرغوايان

دءندراست  ينينود اس ر ندرايني نر ضعنكن  نا لند  دلندرلنجيقنأننيتضينهرندراست  ندجلايانفييرنخيصند وأ ن..نو انمتنجتييعنهذهندآل ن
ن.إىلندجليعي ندرتأسي ي نرنير  ندراست  ننيفنبيرننمتنإ سرره

مددرلنوطيدد  ند ددوأ ند نددوي ندرددىتن فضددتنهددذدندراسددت  نملنمددامتونصدد فةنا دداهندللددانبعندد دننآل ددرءنخميمددرنن2012إونأننلسددت  نمنددون
 وجتو ندرتيييزن.نرعامندرنصنفيهنبيالنصويحنالةنا  قند وأ ند تي ل نملند  رود  ناملرأة املصرية ترفض مضمون مسودة الدستوا 

 مع اللجنة العليا لإلنتخاابت أثناء اإلستحقاقات بكافة انواعاها التواصل -

دإللوءنبنددد هترنيفندرددداودئوندإلالتخربيددد ،نأالدددلندللدددانادددلنإاليدددرءنخدددصنسدددرخلنرتل ددد نمجيدددعند يددداال ندردددلنك د دددهند دددوأ نأ ندددرءنو  د هددد ن
نإلالتخراب ن.درياروىنوحمرور نكذريلهرنابرتن يةنمعندرلجن ندرعيرنر

 تنظيم محالت توعوية وبرامج تدايبية: -

ك دصددلندللددانوفوواددهنابحملرف ددر نمددعندر راددا ندريددعمي نمددلندرن ددرءنودرو ددرلنرددزايل ندردد ا نأبمهيدد ند يددر ك ندر يرسددي ن.نهددذدنفضدداًلناددلن
درت دصلنمعندر ياد ندرود مر نيفنخ ضندإلالتخراب ندحمللي نودرنيربي نهبافنكعزيزنميدر كتهلنيفندرعيدلندر يرسد نوإادادلنكد دل ن درل  نالدةن

ناب ندررب رالي .نخ ضندإلالتخر

 

   لرفةةع مسةةتوى التثقيةةف  2012/2013( بةةرامج للتوعيةةة السياسةةية  ضةةمن خطتةةة التدايبيةةة للعةةام 4عقةةد اجمللةةس علةةم مسةةتوى فروعةةه ابحملافظةةات عةةدد )
سيدات  %92اجل  بنسبة إمرأة و  6314السياسي لدى خمتلف شرائح اجملتمع املصري نساءا واجاًت، وبلغ عدد املستفدين من تلك الربامج ما يقرب من 

 اجال(. 8%، 
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   أعداد املستفيدين من كل برانمج علم حده. كما يوضح الشكل إاتفاع نسبة املشااكني يف بةرانمج إدااة احلمةالت اإلنتخابيةة حيةث انةه 2يبني الشكل اقم )

املشةةااكة السياسةةية أبمهيةةة ( لةةزايدة الةةوعي اجملتمعةةي كفةةوا والنجةةوع اسةةتاهدف القاعةةدة الشةةعبية مةةن النسةةاء والرجةةال ابملنةةاطق النائيةةة  حافظةةات اجلماهوايةةة  ال
  إختياا املرشح الربملاين أو الرائسي.كيفية للمرأة ، وضرواة التوجه لإلدتء بصوهتا اإلنتخايب. فضال عن افع اإلدااك ب

 يونيةو ودخةول الةبالد يف  30، أي قبل إنةدتع ثةواة 2013صر يف إبريل أما عن برانمج "إدااة احلمالت اإلنتخابية" فلم يتم تنفيذه إت  حافظه اجليزة واألق
 مرحلة إنتقالية جديدة.  

 (2014يونيو وحتى اإلستحقاق الرئاسي الثاني )مايو  30ثانياً: المرحلة السياسية بعد ثورة 

 يونيو  30املرأة املصرية وثواة  -

ندًنفدر كفعنصد هترنملند يدادننمعدربن،ني اليد ن30 د   نند وأ ند نوي نفتيدلندالطدالقنأشعلت
درلنابكتنكنت صنملنا   هرندرلنإكت متهرنالةنموننب   نالن فقندر يرل ندر يرسي 

ابرعادر ندو تيراي نواةند  دطن نواامندرتيييزنالةنأسربنليدىننأوننومطررمرًنندرعن  يل
اددىتنن.نوو فددتنإىلن رالددقندرو ددلنكعهدداهرندر ددربةنيفنات يددقنكفراهددر،او ددةنأو ن ددة

نباد نمنونيفنموال ن ايا نملند ير ندر يرسي .

 يوينو  30تعزيز املشااكة السياسية للمرأة بعد  -

دللدددان هددد لهنرتفعيدددلنلو ند دددوأ نوكعزيدددزنناصااا ي اليددد ن...نون30د ددودكندر يرسددد نودلتيعددد ندردددلنمدددو نبدددهندردددماللنبعدددان ددد   ننإطاااارويفن
ني ن:مير كتهرنيفند ير ندر يرسي نملنخاللندحملرو ندرترر

 ي الي ن30لا ند وأ نيفنك يلنا رئقنوزد ي نيفنأولناا م نبعان    ن (1

 2012اض ي ندللانيفنجلن ندخلي نيند ن ط نبتعايلنلست  ن (2

  فعنوا ند وأ نج دلندراست  نوأمهي ند ير ك نيفندإلستفترءناليه.ن (3

 لا ن ا د ند وش ر نرإلالتخراب ندررب رالي ندر رلم  (4
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 يونيو 30أول لكومة بعد ثورة القيادية في دعم المرأة في تولي المناصب المحور الأول : 

متمددريلنب ضدي ند يددر ك ندر يرسدي نرليددوأ نمددلنمن د  نأوسددعنمدلنلددولند يددرك نيفندإلالتخدراب ،نفدد هت نبدافعند ددوأ نالددةننبشاا  يهدت ندللددان
أبيدرءنال درئي نرتد يلنا رئدقنوزد يد نيفنن رئيد ائس ندجليه  يد نوأادانشغلنم د عندر يرل نوإخترذندر ود ن...نويفنهذدندرنالنك دصلندللانمعن ن

،نل.مهرندروابالننلميو ،نكرننالةنإ وهرنأننك رتنكالًنملن:نل.ل ي نشوفندرايلنك زيو نرالاالمن،نل.نريلةنإسانا نرن30/6أولناا م نبعان
 رلن  .

المحور الناني : المشاركة في كتابة الدستور ... وعضوية المجلس في لجنة الخمسين 

  2012المنوطة بتعديل دستور 

موفددددتننمتنإختيددددر ندر ددديا ندر ددددف  دآلريددد ندر طنيدددد ند ن طدددد نبيدددو نند ددددوأ ن بصاااا تة
اضددد دنمدددلنأاضدددرءنجلنددد ندخلي دددنين،نهدددذدنفضددداًلنادددلنن– ئدددياندللدددانن-دردددتالوين

م ددراانرلجندد ند   مددر نداسرسددي ندرددلنختددتصنجنر يدد نمدد دلناببنإختير هددرنكي ددو ن
ن د   مر ندإل تيراي نودإل تنرلي نرليجتيع .

ميددر ك ند ددوأ ند نددوي نيفنكتربدد نلسددت  هرن...نكتضددرفو ن هدد لننبضاارورةوإميددرانًن
إزدءندرندددد رندإل تيددددرا ن...نولادددد نن2012دللددددانيفنحتليددددلنك  هددددر نميددددوورنكعددددايلنلسددددت  ن

نوأ نيفندلتيعند نوينكررتريل:ا  قند 

 : هبافنمير ك نمجيعنأبنرءندر طلن  رًونوال رًءن ا طلق محةل  حتت شعار  شارك يف تتانية وس تزرك
يفنكتربددد نلسدددت  ه ندجلايدددان..نوال فدددذ ند يلددد نمدددلنخددداللندحملدددرو ندرترريددد يلنودردددلنالدددتجنانهدددرن

ن ويون  فعنأمرمنجلن ندخلي ني:نإستخالصرًنرآل دءند ت دفةناليهرنابا لمي نوإل د هرنيفنك
وختنددددديصنخطدددد النسددددرخن نرلت دصددددلناددددربندهلددددركفنودرربيددددداننفةةةةتح قنةةةةوات للحةةةةواا اجملتمعةةةةي (1

مار دد نن750دإلرادد وينوصددف ر ندرت دصددلندإل تيددرا ن...نو ددانكل ددةندللددانمددرني ددوبنمددلن
 سددرر ناددربنشددمار ندرت دصددلنن400  ددرل(ن،ناددالنن%45سددياد نون%55كليف اليدد نبن ددم نس

 دو تيرا نودرربياندإلريا وي.
م درلنو أينممدرنمتناليدوهنابرند فندر  ميد نود عر ضد نادلنن4000 رمندللانجتربع نوحتليلنمرني وبنمدلنن: متابعة وحتليل املقاتت الصحفية (2

 م  ار نوآ دءنا لندرتعايال ندراست  ي .
 ن:نكددرننرفددوورندللددانابحملرف ددر نلو دنفعددرونيفنفددتحنلدئددو ند دد د ندلتيعدد نجختلددفند  ددت اينعقةةد حةةوااات جمتمعيةةة علةةم املسةةتوى احمللةةي (3

 نأرفندستير  ندستيرننا لنإاتيرجنأبنرءندحملرف  نملندراست  ندجلايا.ن27ر رًءنمتنخالهلرنإستيفرءنمرني وبنملنن40دحمللي يلنف انا  ان
:نأ طل تند يل نأتكيادًنالةنمطررقندرن رءنب ضعنأك ونإالنرفرًنهللنيفندراست  نمدلنخداللندردنصنإطالق محلة مجع توقيعات من نساء مصر (4

 لنارللنومت دزننرليوأ نيفندررب رننسأبونيزياناض ي نأينللانمنتخقنالندر ل نينملن نانوداا(.نالةنمت ي
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 ا دان: تنظمي جلسات ا س امتل خملتلف رشاحئ املر  ا   مام جلنة احلزار اسمتعي املنبثقة عو  جلنوة ايسوا
سمن يدر نضيتناالنملنخمتلفنشدودئحند دوأ ند ندوي ن دللان ال  ن ل ر ندستيرر

لتيدددعنمدددداينومجعيددددر نأهليددد نوال ددددرئي ،نداضددددرءندللدددانوم ددددو د ندرفددددوورن،نسددددياد ن
رئ نسيا نملنخمتلفندحنرءنأايرلنوإاالمير ،نأمينر ند وأ نيفنداازدبن،نفضالًنالنم

اوضندللانملنخالهليرنندستطرر(.نون مل نود عيل ادجليه  ي نكنيرذجنرليوأ ندرف   نود
 أمرمنجلن ندخلي ني.نرهترنيفنلست  نمنوندر رلممطررقند وأ نوكطلع

 :عداو رؤية ترشيعية للتعديلت املقرتحة عىل مزاو ادلس تزر رلجرنندللاندرادئي نلو دًنيفنوكرنن ا 
إاادلنو   نا لن ؤيتهندرتيدويعي نرلتعدايال ند   اد نالدةنمد دلندراسدت  نو فعهدرنأمدرمن

ابللدددانبندددير  نم  ادددر ندر دددرل ننجلنددد ندخلي دددنين...نف دددان رمدددتندرلجنددد ندرتيدددويعي 
أاضرءندرلجرننسدرتيويعي ن،ند ن ير ن  ند ا مي ،ندرتعلي نودرتا يقنودرم لندرعلي ،ندحملرف ر ،ندإلاالم،ند ير ك ندر يرسي (نا لن

 كعايلنم دلندراست  ند تعل  نتختنرجملنكلنجلن .نن

 ندخلرص ندرلن11مطررمهلنأمرمنجلن ندخلي نينيفنكعايال ند رل نسروفعن  لس الشزرى:مساندا الزقفة ال قتجاجية اليت نظمها نيعض النساء   مام جم)
كافلند  رود نبنيندرو لنود وأ نيفنكرفد ند  د ق،نو ريد ند دوأ نمدلنكرفد نأشدارلندرعندفن...نايدلنش دال ند طرردقنالدةنضدوو  نإختدرذن

دلرراندرنيربي نودحمللي نحبيلنونيزيانادالندااضدرءنادلندر لدلنمدلندجلدنانندراور نرلتادب ندرالزم نرضيرننمت يلنارللنومت دزننرليوأ نيف
  در داا.

 :وحبضد  نادالنمدلندخلدربدءنودرمدرا نينيفنلدرلندرتطد  ندررب درينجاس د ن بيدتن عقد مائدتا مس تديرتا مع عدو م  اخلرباء يف جمال التطزر الربملاين
يدددعند دددداينودجليعيدددر نداهليددد ن...نمتنا دددانمرئددداكنينم دددتايوكنينرتمدددرللندآل دءنومنر يدددد نندخلدددرب ندررب دددري ،نوممددد ال نمدددلنمن يدددر ندلت

م ض ار ندرن رندإل تيرا نيفنميدوورندراسدت  ن،نود دوأ نودرن درمندإلالتخدريبندجلايدان...نوخلندتند نر يدر نججي اد نمدلندرت صدير ن
ننيند وأ نملندرت د انابررب رن،نومتن فعهرنفعتنأمرمنجلن ندخلي ني.نا لندرتطلعر ندرن رئي نبيأنن ضرايندرن رنود ل لند   ا نرتيا

  رفع الوعي لدى المرأة بأهمية المشاركة السياسيةالمحور النالث : 
وي.نردذدنإنناامنوا ند وأ نأبمهي نممر سد نا   هدرندر يرسدي نيدوكمصنإ كمرطدرًنو ي درًناب د  واث ندر  رفيد نودرتنيدو ندإل تيرايد نيفندلتيدعند ند

كتطلدقندرعيددلنيفنهددذدندلددرلن هدادًنكمدد دًنفاددرنندإلهتيددرمنبيدالنممرشددونبع دداندرل ددرءد نو دال ندرت ايدد ندإلاالميدد نودرندداود نوو شندرعيددلن
 نوأمهيد نودراو د ندرتا يمي ندرلنك دصلنهبرندللانوفوواهنابحملرف ر نمعندر  دااندريعمي نملندرن رءنوأيضرًنمدلندرو درلنرلت ايد نجد دلندراسدت ن
تا يميد ندرت  هن ودكزندإل  درنرلتن يتنبارف ندرعيلير ندإلالتخربي نودإلستفترءد ندراست  ي ن...نهذدنفضدالنادلنك  يدهنلي اد نمدلندردربدمجندر

نإلاالنك دل نال رئي ن رل  نالةنخ ضندإلالتخراب ندررب رالي ن.نن

نوفييرنيل نالعوضندااليط ندرلنمتتنرت اي ند وأ نودلتيعنأبمهي نمير ك ند وأ نيفند ير ندر يرسي :

ن
 : نعقد املؤمترات وورش العمل 
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 دلندراست  ندجلايانومنر ي ن ؤىندللاند  ت ملي نا لنرت ليصندرض ءنالةنماملرأة والدستوا ... اؤى مستقبلية :  ا انمامتو  -
متطلمدر ند ددوأ نمدلند ا مدد نيلنوخلددصنبت صدير نحمددال نرلدد زد د نودجلهدر ندرتنفيذيدد ند عنيد ننكخطدد نايددلنوطنيد نكتمنرهددرند ا مدد ن

 ودلتيعند اينملنأ لنمتانينوكنيي ند وأ ند نوي .

 

دريدعقند ندوينرلت دصدلنوإر درءندرضد ءنالدةن ضدرايند دوأ نأمدرمن طدررنادويقنمدلن: رأة""تفعيل الدستوا وسبل تقدم املا انالاو ن -
يلنو ددانن ؤيدد ندللددانرليوالدد ند  ملدد نوآريددر نكنفيددذندراسددت  نوحت ي ددهنالددةنأ ضندر د ددع،نواددوضنمددلندجلن ددنيندريددمربنبددنينخرصددً ن

نرلاترب.نعوضندر رهو ندراويلك ن  نجدرناود ندرت  يفي ندرلنيفنإطر نن2014فربديون2 ا ا ندرناو نبتر يق
 

 الفدذندللدانادالن:  عقد لقاءات تزعزية لنرش الفكر ال سليم املس تنر قزل ققزق املر  ا يف ال سلم
إسددتهافنمددرنن"إعةةريف دسةةتواك .. إختةةااي مرشةةحك"(نر ددرءدًنك ادد ايًنحتددتناندد دنن46س

حمرف د نمدلنحمرف در ندجليه  يد ،نن23سيا نملندرن درءنب دوىنوجند رنن5110ي وبنملن
متنخالهلدددرندإلسدددتعرال نبيدددي خنمدددلندازهدددوندريدددويفنرلت دصدددلنمدددعندر دددياد ندرم ددديطر نيفن
در ددوىندرف دد  نود هييدد ،نرنيددوندرفاددوندإلسددالم ند  ددتن نادد لنا دد قند ددوأ نخرصدد نيفن

وزايل نواديهلنأبمرالدد ندرند  ندإلالتخدريبنومعدري ندختيدر ند وشددحننلدرلند يدر ك ندر يرسدي ،
 درن يح.ن

 :نرش الزعي نيا املزاطنا عرب وسائل ال علم و ف ات التزا ل ال جامتعي اخملتلفة   

 إالترجنفيليرًنك ا ايًنواالنملندرتن يهر ندإلذداي نرلت اي نج دلندراست  نوأمهي ند ير ك نيفندإلستفترء. 

رتيجيعندراترب نو فعندر ا نا لند  دلند تعل  ناب وأ نجيوورنن"حق املرأة يف الدستوا"رب  نإاالمي نحتتنان دننإطالقنم  
دراسددددت  نيفنم ضدددد ار :نمااليدددد ندراوردددد ،ندرعادردددد ندإل تيرايدددد ،ند  دطندددد ،ن

 م د ه نأتاليلندرف و،ن راا ند  رود ،ناامندرتيييز.

 دالفن هدد لندرفدوورندرددلن:  و  مهيووة ال سوو تفتاء عليووه وور فورول اسلووس يف التزعيووة ابدلسوو تزر 
ب ذرتنمدلنأ دلنطدو ن ؤىنوم  ادر ندلتيعدر ندحملليد نرطي ادر ند دوأ ند ندوي نمدلن
ودضددع ندراسددت  ،نمددلنخدداللنكن ددي نر ددرءد نا د يدد نشددر كنهبددرن مدد نمددلند تخننددنين

دبنومجعيدر نودر رال النينودر يرسنينومم ل نماس در ندلتيدعند داينمدلنال دراب نوأادزن

أهليددد نو يدددرلد نطميعيددد نوأكرلمييددد نمدددلندرو دددرلنودرن دددرءنودريدددمربنودخلدددووجنبت صدددير ن
درددفندسددتير  ندسددتميرننن27رلجندد ندخلي ددلنيلنهددذدنفضددالناددلنإسددتيفرءنمددرني ددوبنمددلنن

اددد لنمطرردددقنكدددلنحمرف ددد نمدددلندراسدددت  ن...نكدددرننرلفدددوورنلو دًنهرمدددرًنسدددره نيفناليدددون
ودرفور ندرعيوي نملندر ياد نودرو رلنودريمربنندر ا نبنينكرف ندريودئحنودر طرار 
 ج دلندراست  نوأمهي ندإلستفترءناليهن:
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(نمير كنومير ك نالةنم ت ىن54.822ودستهافنمرني وبنملنسن13/1/2014(نر رءنمتن رناىتن354االنسنا ا 
 مع  نمودكزندجليه  ي .

 ندوستفترءنالةندراست  .(نر رءنإاالم نرت فيزند  دطننينالةند ير ك نيف120ا انأك ونملنس 

 
 وور جلا  اسلس يف التزعية مبزاو ادلس تزر 

سيا نمدلنممد ال ننن450جير ك نن4حملرف ر (ن ال  نر رءد نإ لييي ،ندد ير ك ندر يرسي ن،ندللانسد ن ير ن  ند ا مي ننالفذ نجلرن
كادد يلنفددوقنايددلنرلت ايدد نودردد ويجن يددر ك ندرفتيددر ن،نهبددافنحمرف ددر ندجليه  يدد نالددةنم ددت ىندجليعيددر نداهليدد نودااددزدبنودرن ددراب ن
ن.نودر ياد نملندوستفترءنالةندراست  ن

 

  2013/2014الربانمج التدرييب  اعرف وس تزرك  اذلي عقد مض  خطة اسلس التدريبية للعام 

ت فيدزندر دياد نواد ه نرن"اعرف دستواك " كيرنو هندللان ل نودسع ندرنطرقنحتتنان دنن
ن27...نومدلنخالهلدرنمتنا داننالةند ير ك نبفرالي نملندوستفترءنالدةندر  ي د ندراسدت  ي ندجلايدا 

(نالددددددةنم ددددددت ىنمجيددددددعنحمرف ددددددر ن2014ينددددددريون16-11مدددددامتودًنمجددددددره اينسخدددددداللندرفدددددد  نمددددددلن
متنك ايددد نمدددرني دددوبنمدددلننجلنددد ندخلي دددنينودر دددرل ندحملدددرف نيونضدددرءندللددداندجليه  يددد ،نوجيدددر ك نأا

دراسدت  ي نودإلسدتفترءناليهدريلنكيدرنكنروردتند نر يدر نك ضديحنرلي درئلننأبمهيد ندر  ي د و  دلنمدلندريدودئحندرم ديط نيفندلتيدعننسيا ن8555
ندجلاري نا لند  دلندراست  ي ندرلنأاث  نضجيجرًنيفندلتيعن.

 

 المحور الرابع: دعم قدرات المرشحات لدإنتخابات البرلمانية القادمة
اددددالنمددددلندرفعرريددددر نردددداا ن ددددا د ند وشدددد ر نرالالتخددددراب ننع ددددا ددددرمندللددددانب

ن-كررترىل:نن2014دررب رالي نن

و ش نايلنرلخربدءند وش نينكيا بنينيفنبدوانمجن درداا ندرفدينن وشد ر ن -
،ن2013 نودرذينا انيفنأودخونشهونلي يربن2014دوالتخراب ندررب رالي نودحمللي ن

رلنأااهرند ا بنينملنأ لندر ص لنإىلنهافتندر  ش ندىلنمنر ي ندحملرو ندرتا يمي ند
حمتددد ىنكدددا ييبنشدددرملنيوكادددزنالدددةندرنددد رندو تيدددرا ،نوكضددديلنم ددد  نحمدددرو ند دددرل ن

كا يلندرفويةن/ندإلطر ندر رال ينود   قنودر د مر ن/نندرتا يمي ن:ندخلويط ندوالتخربي 
 وك زيعند هرمنودالود ندراارئي ن.

ن

                                                           
سويف، المنيا،  شملت اللقاءات أقاليم الدلتا وجنوب الصعيد ومصر الوسطى وضمت محافظات الدقهلية، الشرقية ، الغربية، سوهاج، قنا، أسوان، ال يون، بني 4

 أسيوط
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 دفضددرًنرت ايددانك كددهناينفندديلن،نوإاددالًءن نددل  ندردد طل،نآ ددو ندر دديا /نموفددتننإونأنندرت  ددهندرعددرمنرلجندد ندخلي ددنينكددرن 
درددتالوين ئدددياندللدددانوممددد النانددهنبلجنددد ندخلي دددنيندرددداا  نإىلنأت يددلنطي ادددر ند دددوأ ند ندددوي نيفنمت يددلنمنندددفنهلدددرنابلدددرران

 َيو ِّرنر رال نندإلالتخراب .ند نتخم ن،نوأصا ندللانبيرانًنأاللنفيهن فضهنرلا ات،نوكوكند  و ري نرلاور 
نود 

 

مددلنن127 نحبضدد  ناددالنمددلن ؤسددرءندااددزدب،نوجيددر ك ناددالنودعةةم مرشةةحات الربملةةان األحةةزاب السياسةةيةو شدد نايددلنادد لن ن-
مدلنخمتلدفنداادزدبندر يرسدي نوحمرف در ندجليه  يد ،نهبدافنطدو نسدملنن2014در ياد ندراليتنيو ينخ ضندوالتخراب ندررب راليد ند  ملد ن
،ناددوضنخطددصندرعيدلند رريدد نأوند  ددت ملي نرألادزدبنرضدديرننمت يددلندر يرسددي نرليدوأ ندرتعدروننبددنيندللدانودواددزدبندر يرسددي نرداا ند يددر ك 

ملنميوورندراست  ،نحتاياندإل ودءد نودرتادب ندرالزم نراا نن180ود رل نن11ارللنرليوأ نيفندلرراندرنيربي نودحمللير نطم رًنرننةند رل ن
 د يال ندوالتخربي ن وش ر ندررب رن.
 لتوصيات لضمان التمثيل العادل للمرأة يف الربملان ، مناها: وقد أنبثقا عن الواشة عدد من ا

 ختنيصنال م نرليوأ نالةن  دئ نداازدبندر يرسي ،نالةنأننك ضعنيفندر للنداولنملندر رئي . -

ن - نو فع ندرفين ندراا  نك ف  نداازدب ندكت ىل ند وأ  ند يال نمهر د  نأ نرء نودرعنف نال صندرتي يل، نمياال  نرلتغلقنالة  وش  
نن.دوالتخربي 

ن.داازدبنلا ندرن رءنرل ص لنإىلندحمللير نكمينن -
 يو ينخ ضندوالتخراب ندررب رالي نوم دفر نداازدبندر يرسي نهبر.  دئ ن وش ر نيت ىلندللانإاادلن -

 
 نهبافندرنزولنودوالتير نملنكف  نوجن رنومودكزندحملرف ر نسند نرطةندرنرئي (نرنيوندر اةنناملرأة الناخبةو شنايلنحتتنان دنن ن -

 نراىند دوأ ندرم ديط نأبمهيد نصد هترندوالتخدر نوكيفيد نأختير هدرنرليوشدحندردذىنمي لهدرنودمهيد ندرتغرضدةنودرمعدانادلندروشدروىن درنفيدهنمدلنمندل 
نيعنأبسوهننوكعزيزدًنر ي ندرامي ودطي .خرص نكع لناليهر،نومنل  نارم نكع لنالةندلت

درم دديطر نملنكفدد  نوجندد رنمنددونودرالكددةني ددهلندرتددأ  نالدديهلنودسددت طرهبلن نددل  نطددوفنحمددالنمددلنخدداللنوسددرئلندر ددياد ننوي ددتهاف
نوكتنرولنو شندرعيلند  ض ار ندرترري :.دو ودءند ختلف .

يدد ندختيددر ند وشددحن،نو ددرذدقن،ندرفددوقنبددنينانئددقندللدداندحمللددةنوانئددقندررب ددرن،نوأمهيدد نأمهيدد ند يددر ك ندر يرسددي نرليددوأ نملندلتيددعند نددوى،نكيف
 ألود ه ،نأمهي ندرن  ندوالتخر ن،ندريووالندر د قنك دفوهرنملندرنرخق،نم  فندوسالمنملند ير ك ندر يرسي نرليوأ .

 

ودردذىنن ادااة احلمةالت اتنتخابيةة ملرشةحم الربملةاننن نبعند دنندرربانمجندرتا يىبند   هندىلند وش ر نوالتخدراب نللداندرند دب -
يهافندىلن فعنمعاو نمير ك ند وأ نملند ير ندر يرسي نبيالنفعرلنوما و،ملنخاللنداادلنكد دل نمدلندر دياد ندر درل د نالدةنخد ضن

اب عل مر نودوفار نالندرن رمندر يرسةند نوىنوكزوياهلندالتخراب ندررب رننجباد  نودر رل د نالةنممر س ندرعيلندررب رانبافرء نوفعرري ،ن
در ددددياد ندرددددربانمجنوي ددددتهافننوداطدددوندراسددددت  ي نودر رال اليدددد نرل ددددلط ندرتيددددويعي نملنمندددونوآريددددر نممر سدددد ندرو ربدددد نالددددةندرعيدددلندرتنفيددددذى.

ند وش ر نملنداازدبند ختلف نالةنم ت ىنحمرف ر نمنو.
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 اقتراح السياسة العامة للمجتمة ومؤسساته الدستورية (4

 في مجال ت مية شئون المرأة

 وتمكي ها من أداء دورها في الت مية الشاملة
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 اقتراح السياسة العامة للمجتمة ومؤسساته الدستورية 

  الت مية الشاملة في مجال ت مية شئون المراة وتمكي ها من أداء دورها في
  

تحديد شارطة الطريق للمرأة المصرية، والخروج برؤى مستقبلية لول السياسات والبرامج  (1

 التي تهدف للنهوض بالمرأة المصرية :

لي ادر نأيكةنمتانيند وأ ند تنرلايًن،د تيرايرًنوسيرسيرًنإااىنسملنلا ند ير ك ندر يرسي نرليوأ ن،نممرنلارندللاندىلنكيدايلن دالثن
ايلنسإ تيراي نوإ تنرلي نوسيرسي (نرت ايانخر ط ندرطويةنرليدوأ ند ندوي نودخلدووجنبدوؤىنم دت ملي ناد لندر يرسدر نودردربدمجندردلنهتدافن
نرلنه ضناب وأ نبتلكندلرو ،نوذركنملنخاللنكعرونندللانمعندر زد د ند عني نود ن ير ن د ند ا ميد نرلخدووجنبدوؤىنم دت ملي نشدرمل 
ادد لن نداتير ددر ند ددوأ ند نددوي نمددرنبعدداندر دد    نوذرددكنمددلنخدداللنلي ادد نمددلندا ددودءد نودرتدداب ند طلدد بنكنفيددذهرنمددلنكددلنوزد  نومددلن

ند ن ير ن  ند ا مي .

درىتنمتدان نإر رءندرض ءنالةنم دلندراست  ندجلايانوناملرأة والدستوا...اؤى مستقبليةوأيملندللانملنمامتوهندرذىنا اهنحتتنان دنن ن
اير ند وأ ند نوي نواوضن ؤىندللاند  ت ملي نا لنمتطلمر ند وأ نملند ا م ن،وطواهرنومنر يدتهرنخداللنو شنايدلنمتخنند نيدوأبنن
رنذهكلنمنهرنوزد  نو ي  ندرعال  نججرلندرعيلنابرتعروننمعندللان،نهذدنرتا ننالترجند نر ير نخمو ر نا لندروؤيد ندرنهرئيد ند طلد بنكنفيد

نملندر زد د ند عني نكخط نايلنوطني نكتمنرهرند ا م نودلتيعند اانملنأ لنمتانينوكنيي ند وأ ند نوي .

ننن
 

 

 

 

ن

ن
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 قومية وضة مشروع خطة  (5

 لل هوض بالمرأة وحل المشكالت التى تواجهها
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 وضع مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وح  المش الت التى تواجهها

د نيئنرهنخيتصندللانب ضعنميوورنخط ن  مي نرلنه ضناب وأ ند نوي ،نو انجن تن ه لندللانمنذنبادي نإاليرئهنيفنج  قندر ود ن
وضددعهيرنالددةنممدداأندرتخطدديصن ،ندسددتناندللددانيفندسددرب2007/2012وننن2002/2007إلمددرجنمادد نند ددوأ ن طددلندراوردد ندخلي ددي ن
د وكددزي(نوخلطددصندحملرف ددر نسالددةند  ددت ىندرالموكددزي(ننمددلنخدداللنبنددرءن ددا د ند عنيددنينب ضددعنناب يددر ك نرلدد زد د ند ختلفدد نسالددةند  ددت ى

ن.نUNFPAدخلط نابرتعروننمعنصناوقندام ند ت ا نرل ارنن

 ندخلطددكضددينيند ددوأ نيفنرضدديرننإسددتيود ي نإلمددرجنمن دد  ندرندد رندإل تيددرا نيفندخلطدد ندر  ميدد نرلاوردد نمتددتنمتربعدد نون ينددريون25وبعددان دد   ن
الددةند  ددت ىند وكددزينودرالموكددزين،نمددلنخدداللنا ددانإ تيراددر نلو يدد نمددعنم ددو يلندرتخطدديصنو ؤسددرءنن2007/2012در رلسدد نندخلي ددي 

وادداد نكاددرفاندرفددوجملنابردد زد د نوديضددرنالددةنم ددت ىندحملرف ددر نرلتعددوفنالددةنمددرنمتنكنفيددذهنمددلند يددووار ،نودرددلنود هددتنصددع اب نيفن
يعاددانمن دد  ندرندد رنيفنخطددصنلودويددلنايدد مندحملرف ددر ن...نومددلنسدديرقنهددذهند تربعدد نأادداندللددانم  اددرندرتنفيددذن،نرلخددووجنبت ويددونسددن ين

نكضيلنالةن:

 نن2012-2007ملندخلط ندخلي ي ندر رلس نإل دجند يووار ندرلنملنك تايلن

 درند  نونخلام ند وأ نملنلرو ندرتعلي نبودمجنك عةن(ن9الةناالنسنم زرميوورنم   نملندحملرف ر نن(674سدست ادثناالن
 كان ر  يرند عل مر .نوندرت اي نودرت  يفنوندر يرا نونمارف  ندرف ونودرتيانيندو تنرلىنوندرواري ندو تيراي نوندرميو نون

 
ن

 املرأة يف جمال العمل :دعم وحدات تكافؤ الفرص ابلوزااات للتصدي ألي ممااسات متييزية تتعرض هلا  -

يندريو(نن25وساندرفج  ندرن اي نبينهير،نوحت ي رًن طلقندللدانسخرصد نبعدان د   نندالطال رنملنمماأنإ سرءن  رف ند  رود نبنيندرو لنود وأ 
(نوزد  ندادرل نكفعيدلن29يفندارل نكفعيلنوااد نكارفاندرفوجملنماكدادًنأمهيد نإل د هدرنضديلندهليادلندرتن ييد نرلد زد د ندرتربعد نهلدر،نأالندتنس
 در اا ندخلرص نهبر،نفضالنالنإل دجندر اا ندرتربع نرالنملنوزد يتند رري نودخلر  ي نضيلنهيالهيرندرتن يي .

  وجيويندرعيلنالةنإلمرجنم يالهترنابر زد د نداخوى.

 

 - :أما في سياق حل المشكالت التي تواجهها

إكفر يدد نكعددروننبددنيندللددان،نوهدد نآريدد نمتنإاليددرئهرنج  ددقنوفروعةةا لةةه ابحملافظةةات ومتابعتاهةةاشةةكاوى املةةرأة مكتبةةاً مركةةزايً ليضدد ندللددان
 ختلفنشودئحند دوأ نبارفد نحمرف در ندجليه  يد ن،نرلتعدوفنالدةنميدركلنادامند  درودهنودرتيييدزنودإلحترلنداو و نهبافنخلةنإكنرلنممرشون

ن.در ود ننصرالع ضعهرنأمرمنر ندرتعايال ندرتيويعي ن،نك    ندرياروىندر د ل نرلياتقحتليلنود عنضاهرن...نوملن

كرننم م رً،نإوندننةووفندر    نودرتغ ندر يرس ندرذينشهاكهندرماللنأ ونالةندستيود ي نداخذنجن   ندرن رندإل تيرا نكيرنن
 .وي  مندللانارريرنبع اندرعايانملنو شندرعيلنودرل رءد نمعنمايويندرتخطيصنوم و يلنوااد نكارفاندرفوجملنابر زد د 
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دإلستيدر د ندر رال اليد نيلنوذركنملنخداللنك دا نملند ن لنالةنكرف نا   هرندر رال الي ند وأ نتيانيردآلرير ندهلرم ننوكعاند اركقنأاا
...نو انكل ةند اتقندروئي  نوفووادهندرنرل  نملنصر هرننإاتا نمت يلهرنأمرمندر ضرءنوم رااهترنملنكنفيذندااارمفضاًلنالن،ننهلردلرالي نون

نواىتنات خيه(نن2002شا ىنسخاللندرف  نمنذنبادي نإاليرئهنوارمنن60.500ابحملرف ر نمرني وبنملن

و فددعنوايهددرن،نهتددافنإىلندر صدد لنإىلند ددوأ ند هييدد نملندامددركلندرمعيددا نودرنرئيدد ينددريون،ن25وكمددىننند اتددقندسدد دكيجي ن ايددا نبعددان دد   ن
نرتل ةنشاروىندر ياد ندرغ ن رل د نالةندوالت رلندىلنم ود ند اتقن.ن،نهذدنفضالنالنإاتا ندرفوص ندر رال الي ننهرحب   

ن

ن

ن
  قضةااي األحةوال الشخصةية احتلةا أعلةم نسةبة ث شةكاوى املةرأة املصةرية وهةذا يعةأل أن قضةااي األحةوال الشخصةية كانةا وت تةزال التحةدى يوضح الشةكل

اي ، وضةةعف األكةةرب الةةذى تواجاهةةه املةةرأة ث مصةةر ،جةةاءت شةةكاوى الضةةمان اإلجتمةةاعم ث املرتبةةة الثانيةةة مةةا يةةدلنا علةةم ضةةعف متكةةني املةةرأة املصةةرية اقتصةةاد
اء علةةم املسةةتوى قةةدااهتا علةةم تةةوفري اتحتياجةةات األساسةةية للمعيشةةة ، وضةةرواة وضةةع أولةةوايت ث مسةةاندة املةةرأة املصةةرية والرتكيةةز علةةم قضةةااي التمكةةني سةةو 

 ... وقد إحتلا حمافظة القاهرة املرتبة األو  من إمجايل عدد الشكاوى. احلقوقم والقانوىن أو علم املستوى التنموى

ن
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 ، فتمنلت في التالي :جهود المكتب لرفع الوعى القانونى لدى المرأة المصريةأما عن 

  اعداو ادلراسات والتقارير القانزنية: 

و  رملنودر   فنإ تيرا نوحتليلهرنملنمن   ن،ند ياال ندرىتنيعيلند اتقنالةنم د هتهرندر ضراينونكا يلن ؤي نودض  ناه نهبافن
نكضينت.نل دس نوك ويون(14سأصا ند اتقنمرني وبند الي نهلرن...نالةندرع دملن

 الدااسات والتقااير اله أعدها مكتب شكاوى املرأة حول بعض القضااي اهلامة
 تقااير دااسات

 هجر الزوجات وأثره على العالقات االسرية -
 دعاوى إثبات النسب :رؤية سوسيولوجية -
 اةندروؤي ن -
 ةرهو ندرزودجند ا تنملندلتيعند نوىن -
 ا  قندرعرملنينابراور  -
 درعنفنضاند وأ  -
 رنف  د -
 در ن  نملندرتيويعر نبعانكعايلهرندخللع -
 درنف  كيفي نكنفيذنأاارمند ن لنالةن -
 كنفيذندااارمنابخلر جن -

 ن2012شاروىندرنرخمر نالةنميوورنلست  ن -
 ميال ندرو  ندر  مةن -
 ميال ندرن لنودإلالتادبن -
 

ن

  واملشارتة ابحلضزر يف الفعاليات اليت تنظمها اجلهات الآخرىندوات التزعية القانزنية عقد: 
كعدداندرندداود نوو شندرعيددلنمددلندالود ندروئي ددي نرلياتددقنملنسددميلندر صدد لنرلفودد ند  ددتهاف نمددلندريددركير نإىلن رالددقنك ددا ندرت ايدد ن

(نالدداو نرلتعويددفناب اتددق،نن67ساددالنفوواددهنابحملرف ددر نبع ددانإسددتطررند ياتدقنونو ددان...نود يد   ندر رال اليدد نإىلنأكددربناددالنمددلندر ددياد ن
ملةؤمتر الصةحفم حةول شةكاوى اتسةتفتاء ادرل رءد ندجليره ي نملنأمههرن.نكيرنالفذندرعايانملندرت رؤو ندر رال الي نودرولنالةندرياروىنون

أهدد ندريدداروىندرددىتنو ل نرلياتددقناددربنخط طددهندر ددرخن نم  الدد نج  اددر نايليدد نرتدد ف نبيودد نأك ددونأمددراننوأ ددلنمتييددزدنضددانرعددوضنن رحلتيةةه
ننأىندالتخراب نأوندستفترءد نم مل .درن رءنأ نرءنإلوئهلنأبص دهتلنمل

ن(نالاو نال يتهرندجلهر ندآلخوىند عني نب ضرايند وأ .55هذدنفضالنالنمير كتهنيفند ض  نجرني وبنملنس
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  : وعىل املس تزى ال عليم  

ن،نويفنهذدندرنال:شويارنأسرسيرنرلياتقنملندر ص لنبوسررتهنافودلندلتيعنب  هنارمنود وأ ند نوي نالةنو هندخلن جملنيعاندإلاالمن
 .رليوأ نند  امهيفن ن د نحملي نرلتعويفناب اتقنوخامركهنرًنإاالمين(نر رءًنن15ا اند اتقناالنسن -
 ن2011(نال  نل دمرنإذداي نمتنب هيرنخاللنشهون مضرنن30إالترجنس -
دستضدرف نادالنمدلنحمدرمةند اتدقنملنادا ن ند د نفضددرئي نوحمليد نرلتعويدفناب اتدقنوخامركدهنابوضدرف ندىلنمنر يد ندر ضدرايندهلرمدد ن -

 درىتنختصند وأ ن.ن
إاددالان نكليفزي اليددر نرلتعويددفن ددامر نوأاليددط ند اتددقن،نمتن فعددهنالددةنم  ددعند اتددقنالددةندرفي ددم كنالددةندرددودبصندرتددرىلن:نإالتددرجن -

http//:youtu.be/JInGmKT2f14: 

 : تكزي  الرش اكت مع اجلهات املعنية حبقزق املر  ا  عىل املس تزى احملىل وادلوىل 

كدذريلهرن،نهدذدنوااد نكادرفاندرفدوجملنابرد زد د ن تربعد ندريداروىندحملررد نإرديه نوحبدلنسدملنمعنلو ي نيت دصلند اتقنمعنيفنإ تيرار ن
هيودد ندامدد ند ت ددا نرليددوأ نوإلد  نمتربعدد ندرعنددفندرتربعدد نر طددررنا دد قندإلال ددرننبدد زد  نضدديتن تيراددر نابإلضددرف نإىلنا دداندرعايددانمددلندإل

ندرادخلي نفييرنخيصنمارف  نمجيعنأال درندرعنفنضاند وأ ن.ن

 نادد دءند  ددت ملن اددزندريددمرب ن،مجعيددرن د ت ددربنينيفن  نجنط دد ندهلددومن،أمدرناددلنك دصددلهند  ددتيونمددعندرعايدداندجليعيددر نداهليدد نم درل:ن
اري ندرن درءنتممرب ،ن دبط ند وأ ندرعوبي نجنيأ نانصو،نوماس  ندريهربنرتط يوندلتيعننودرتنيي ندريرمل نبعزب ندهلجرال ،نمجعي نأمرننداسو نرون

نيفنك صيلنشا ده نرلياتق.نك هيالنالةندر ياد ندريركير ...نفيت ندرتعروننبينهيرنند عنفر نابجليز 

 UNنهيودد ندامدد ند ت ددا نرليددوأ ابرتعددروننمددعنن "حنةةو مةةدن آمنةةة خاليةةة مةةن العنةةف ضةةد املةةرأة  5د اتددقنكنفيددذنميددووركيددرنيت ردد ن
Womenنن

                                                           
 سبق ذكر المشروع في مجال جهود المجلس في التصدي للعنف ضد المرأة 5
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  ابداء الرأي في مشرو ات القوانين (6
   والقرارات المتعلقة بالمرأة
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المختصة والتوصية ابداء الرأي في مشرو ات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل  رضها  لي السلطة 

 -:ات التي تلزم لل هوض بأوضاع المرأةرباقتراح مشرو ات القوانين والقرا

لدفددعنيلعدقندرتيددويعنلو دنايدد اينيفنحت يددةند  ددرود نودرعادردد نومتاددنيند ددوأ نمددلند يددر ك نيفنحت يددةنداهددادفندإلمنرئيدد نرألرفيدد ندر رر دد ،نوهدد ن
نودر ي ندر  رفي ندر رئا .ن  ينرلتغي ندإل تيرا نوكط يونأمنرالندر ل ك

وإميراننهبذدندراو نوكطمي رنااارمندراست  ند نويندرذينينصنالةنممداأند  درود نوكادرفاندرفدوجملنبدنيند د دطننين،نخيدتصندللدانكآريد ن
لدكندرتيدويعر نوإبدادءنوطني نمن ط نبيو نند وأ ند نوي نيفندرت صي نت  د ن  دالنينوكيويعر نرلنه ضنهبرن...نفضاًلنالنل دسد نومود عد نك

ندروأينفيهرن ملندرعوضنالةندر لط ند ختن .ن

نوكرننرليجلانوأاضرءنجلنتهندرتيويعي نبعاندارل ندرتيايلنلو دنفعرونيفنهذدندريأن...نمت لنيفندرتريل:نن

ن:ناملُنحل( 2011إعالن الرفض ملشروع قانون مباشرة احلياة السياسية  الذي أعده جملس الشواى  -

و ددهندللددانمطررمددهنبضددوو  نحتايددانك كدد نن2011دردداا  نإىلنإاددادلن ددرال نن ايددان مرشددو ند  دد قندر يرسددي نبعدداناددلنبو ددرننيفنأا ددربن
ودردافعنهبدرنيفندر لدلنداولنمدلندر د دئ ند زبيد ن...ن د أننهدذدندرطلدقن  بدلنابردوفق،نفدأاللن،ن(ملن د دئ نداادزدبندر يرسدي ن%30رليوأ نس

ن6ضهندرترمن يوورندر رال ن.دللانجامتودًنص فيرًن ف

 إعداد مشروع قانون مكافحة كافة أشكال العنف ضد املرأة : -

،نف دداندرعندفنضداند دوأ كرفد نأشددارلنإادادلن درال ننرتجدو نناافدتندرلجند ندرتيدويعي نالددةنن2103بتاليدفنمدلن ائسد ندرد ز دءنيفنفربديددون
كمرللندآل دءنا لندرنن جملنهبافنندرن رئي نومن ير ندلتيعند ايندجليعير  رمتنبع اندرعايانملندجلل ر ند  د ي ندرلنضيتنمم ل ن

...نوجتلددتنكلددكندجلهدد لنتاددادلنميدد  رندر ددرال ننومتند سددررهندىلن ائسدد ننزيددادنمددلندرددولرنرليخددررفنيرت  يددةنمندر د ددقنكضدديينهرنيفندر ددرال ن
نتنهلرندرماللنمو نأخوىنأخو نصاو ه.ندر ز دءن نر يتهنأمرمندررب رنندر رلم.نإونأنندر ووفندإلالت رري ندرلنكعوض

وال ددودًنرتفددر  ندر ددرهو نيفندرفدد  ندآلخدد  ن...نشددالتن ائسدد ندجليه  يدد نجلنددد نب طددررنا دد قندإلال ددرنندرتددربعنردد زد  ندرعددالن نر يدد نمجيدددعن
د يوورندرذينك امنبهندللانرا د نميووار ندر  دالنيند تعل  نابرعنفنضاند وأ نود  ام نملندجلهر ند عني نابر ضي .نو انمتند  دف  نالةن

ن.نوانرصوندرتيايا،نوكا جندرع  ب ، كرنند رلي نجلومي ندرت وشابام دلهنفييرنيتعلةن

نوأيملندللانيفنسوا ندوالتهرءنملنإ ود ندر رال ننبعاندست ود ندر ضعندر يرس نودالتخربنللانال دبنمير بنسلطتهندرتيويعي نابرمالل.

 املشاكل اله أاثاهتا بعض التيااات اإلسالمية املتشدده حول قانون األحوال الشخصية :إبداء الرأي حول  -

يفنسددديرقندهلجيددد ندريوسددد نالدددةنا ددد قند دددوأ نودجلدددالندردددذينأ ددد نمدددلن مدددلنبعدددقندرتيدددر د ندإلسدددالمي ند تيدددالهناددد لن دددرال نندااددد دلن
تلفنماس ر ندراور ند عني نرلعيلنالدةنمود عد نوكعدايلندر درال نندريخني ،نممرنلاةند ا م نرتيايلنجلن نب زد  ندرعالنكض ندللانوخم

                                                           
 30ظروف السياسية التي تعرضت لها البالد من صراع بين االحزاب والتيار الحاكم مما أدى الى اندالع ثورة لم تتح ال رصة لهذا القانون ان يصدر نتيجه لل 6

 يونيو
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...نكددرننرليجلددانلو دنيفندرتندداينرتعددايلندر ددرال ننيفنةددلند والدد ندرددلنكعييددهرندرددماللنمددلنإضددطودبنسيرسدد نو يددربندر ددلط ندرتيددويعي ،ن
نومت لنهذدندراو نيفنإصاد نبيراننص فيرنكضيلنأو هندإلا دضندرترري ن:

 رل لط ندرتيويعي ن نينإالتخربنللدانالد دب،نومنرشدا ندجلهدر ند  دو ر نتختيدر ندر  دتند نرسدقنن7د ا تهنللاندري  ىدر وي ن
ن.د نويندريعقنبعي منممرشو ًنند تنل ندر  دالنينيفندرن ونإلارل 

 نإريهدرنكادلنمتارمدل،نورديانكعدايلنكيدويع نردمعقندرنند جملنم درلنسدروؤيد نرن دوم ض ار نداا دلندريخندي نوداسدو نجيدقند/
ن.در وي ندرتعلييي (/ن ضرال 

 ن:ندرترري ندرنترئجندرويي ندإلانرءد نأوض تنف ان...نداسو نوهامندرطالقنمعاو نإزلايلنيفنسممرًنندللانأننأ  نمرنوا ل 

ن
 

، بينمةا ااتفعةا مةرة 2006-2004أن مؤشر حةاتت اشةاهادات الطةالق داادة الةزوج تكةاد تكةون مسةتقرة، وشةاهدت إلفاضةا خةالل الفةرتة مةن  ن8ويتضح من الشكل
 .2000وليس هلا صلة دنشاء اجمللس عام  وهو ما قد يرجعه الباحثون إ  الظروف اإلجتماعية واإلقتصادية 2011-2007آخرى خالل األعوام من 

 

                                                           
 المنح  2011يقصد هنا مجلس شورى  7
 طبقا الحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء  8
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ن
 

مةن إمجةايل حةاتت الطةالق ، بينمةا بلغةا نسةبة الطةالق داادة منفةردة للةزوج أمةام  %15نسةب اخللةع والطةالق عةن طريةق احملةاكم بلغا  2010حصائيات عام وفقا إل
 ، مما يبطل اإلدعاء أبن قانون األحوال الشخصية هو السبب يف هدم األسرة املصرية.%85املأذون 

 
ت بمحكام المقدمة لمكتب تسوية الم الا ابيان بال سبة المئوية للطلبات 

2012الى  2009االسرة خالل اال وام من   
 

 
2009 2010 2011 2012 

 5 5 5 5 ضموحفظ وحضانة 

 4.9 4.6 4.8 4.7 رؤية

 77 80 81 82 نفقة بأنوا ها

 

  ا   82الواادة من اإلدااة العامة لشئون مكاتب تسوية املنازعات بوزااة العدل ترواحا نسبة النفقة  ختلف أنواعاها ما بني إلحصائيات لوفقا
 4.7فرتاوحةا نسةبتاها مةا بةني ... أمةا عةن طلبةات احلضةانة  %5، بينما شاهدت طلبات الرؤية املقدمة من األب نسبة مسةتقرة بلغةا  77%
  %4.9إ  

 عناد بعض اآلابء يف سداد التزاماهتم الشرعية جتاه األبناءملعاانة احلقيقة اله تتحملاها األم أمام مما يعكس حجم ا. 

 .وتؤكد املؤشرات مدى املبالغة يف شن هجوم البعض علم قانون األحوال الشخصية دون اإلاتكاز علم إحصائيات من مصادا امسية 

  عام
  طلبات 
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ن  2012توا عضوية اجمللس يف جلنة اخلمسني املنوطة بتعديل دس -

ي الي نودواالننالنكعايلنوصير  نلست  ندرماللن...نكرننرليجلانلو هنيفناض ي ندرلجن ند يال نب ود نن30ويفنأا ربنإالاورن    ن
ن ،نايلن رمنابرعايانملندااليط نو ل نسلفرًنيفنلرلن ه لندللانيفندرتيانيندر يرس .2014 ائس ندجليه  ي نواادلنلست  نمنون

ن

 قانون مباشرة احلقوق السياسية  -

رلماللن فعننالفرتة اإلنقالية الثانيةيفندا ربنن"مباشرة احلقوق السياسية"الةن رال ننن ت ودءنكعايال ود ن ائس ندجليه  ي نض ءنأمرنيفن
 -:هرمن،نونال م نمت يلند وأ نملندررب رنن فعملنك ه ن  ار ندللان آيهنروائس ندجليه  ي نووزيوندرعادر ندإلالت رري ن..نمتضيلنم

 رئي نم اا نالةند  ت ىندر طىنن.ننإاادل  
 ن(م راانملندجلن نينابرتمرللن4الةنااهنس  دئ نمغل  نرالنحمرف  نأونإاادلن. 
 رليوأ نملنكلنحمرف  ن.نحمال نختنيصنلودئوننأو 
 للن رئي نداازدبنرليوأ ،نأونوضعند وأ نابرتمرللنملن  دئ نداازدبنمعندرو لنوإونداترب ن رئي ند زبنو ي ن.ننناأونحتاي  

 

 2011اجمللس يف إدااج املواد التالية يف دستوا مصر جنح 

o تاتمر نأم دلندرتأمنيندإل تيراةنأم دًونخرص ،نوأالهنيتعنينالةندراور نإاليرءنهيو نم ت ل نك ت يونهذهندام دلن(ن16د رل نس
نالةنأننكع لنا دئاندست ير دهترناص رهبرنملند امل ناليه ن.

o ليوأ نايلن ضتنكلكندرتعايال نترزدمندراور نبت  يةند  رود نبنيندرو لنود وأهنملنكرف نرتنمحنأك ونإالنرفًرنر(ن11د رل نس
نتخم ،كيرنمتندضرف نبنانيافلن ري ند وأهنملندرعنفنبارف نأشارره،نوضيرنن

 
دلرو ،نودرتي يلندرعرللنرليوأ نملندلرراند 

نرل رال ن،نكيرنالنتند رل نالةنأننك ىلننممر س نمجيعنا   هرنكي دطنهنلوننمتييزنضاهرنوك  يعنا  ب   لنخيررفنذركنوف ًر
ندراور نانريهنخرص ناب وأهندرف   نود هيي ن.

o درلترننك ضيرننحبةند  دطلنملنخامر ندرتعلي نودرن  نوف رن عري ندجل ل ،نودرتزدمندراور نبتخنيصنال م ن:ن18ون17د رلكنين
ملندرنركجندر  مةندإلمجريل،نكتنراانكا جييرنن%4ورلتعلي نبن م نونك لنالنن،ن%3ملندوالفرقند ا مةنرلن  نونك لنالن

ناىتنكنلندىلند عاو ندرعر ي .
o ن ندإلاتمر ي ،نوو  بنأخذن أىنكلكنإفودلنفنلنخرجملنرلهيور ند  ت ل  ندريخني  ندرو ربي ،نمعنإاطرءهر جعزلنالندا هز 

 تختنرصرهتر.دهليور ند  ت ل نملنميووار ندر  دالنيند تعل  ن
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المؤتمرات وال دوات ال و ية  (7
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 المؤتمرات وال دوات ال و ية

حم  ي نملن ضرايند وأ ن،نفضاًلنالنالنا انادالنمدلندرنداود نكدلنادرمن نر يد ن ضدراينكفنديلي نيع اندجللانمامتودنسن اينينر  ن ضي ن
س ر نختصند وأ نودلتيعن...نكيرنيير كنيفند امتود ندرلنكنر  ن ضرايند وأ نوكع انيفنأمركلنأخوىنكرجلرمعر نأوند ودكزندرم  ي نأونمان

ن امتود ندراوري ن.دلتيعند اي،نابإلضرف ندىلنمير كتهنيفند

 أوالً: المؤتمر الس وي للمجلس : 

 نهبدافنإ رمد ناد د نلتيعد نهةي والرئيس...مسةتقبل املةرأة يف مصةر الثةواةبعانإارل نكيايلندللاننحتتناند دنن ناملؤمتر األول 
وصدا نادلند دامتونلي اد نن000معناالنملنموش  ندروائس ،نودرتعوفنالةنآمرلنوطي ار ند ود ند نوي نملن ئيانمندوندر درلمن

 ملندرت صير نصيغتنيفنشالن سرر نإىلندروئيان.

 نجيدر ك نمدري وبنمدلناملةرأة وبنةاء مصةر:نال يتنفوورندللانابحملرف ر نر درءد نحمليد نحتدتناند دنن ن2014مر بنناملؤمتر الثاىن 
وداادزدبنومن يدر نا د قندوال درننودرودئداد نملنمم ل ندر يدرلد ندرتنفيذيد نودريدعمي نومن يدر ندلتيدعند داينودرن دراب نن2000

درويفيددر نود  ددتفياد نمددلنأاليددط نوخددامر ندللدداندرتا يميدد نود رصددال نالددةن ددووضنإل رمدد نميددووار نصددغ  نب ددوىندحملرف ددر ن
،نودردداو ندرددذيند ختلفدد ن،نكضددينتندرل ددرءد نادد د دًنلتيعيددرًنادد لنكطلعددر ند ددوأ نوداتير رهتددرنيفندحملرف ددر نود ع  ددر ندرددلنك د ههددر

جيدددقندننيتخدددذهندللدددانابرتن ددديةنمدددعندجلهدددر ند عنيددد نرتلميددد نكلدددكندواتير دددر نوحمرورددد نكدددذريلند ع  دددر ندردددلنك د دددهند دددوأ نبارفددد ن
ندحملرف ر .ن

 ختلف احملافظات مت علم هامش اللقاءات تنظيم عدة معااض ابلتنسيق مع مديرايت الشئون اتجتماعية واألسر املنتجة واجلمعيات األهلية       

 . لعرض وتسويق املنتجات البيئية والرتاثية والزااعية واملشغوتت اليدوية املختلفة للسيدات يف خمتلف احملافظات
 

 هبددافنكعزيددزن  رفدد ند دد د نودرتمددرلو نبددنينمن يددر ند ددوأ ندرعوبيدد نودرندديني ،نومنر يدد نكيفيدد ندرتعرمددلنمددعنميددركلند ددوأ نودختددرذندرتددادب ن
ند ضرل نرلي د فنودرع مر ندرلنك د ههرند وأ نيفندر  تندرودهلن،ويفنإطر نلا نسملندرتعروننبنيند وأ نال ندرنعيايلندرعويبنودرنيين

ابر درهو نابرتعدروننمدعنكداًلنمدلندجليعيد ند ندوي ندرنديني نرلتمدرللندر  دريف،ننالقمةة العربيةة الصةينية األويل للمةرأةدللدانيفنا دانشر كن
سدياد نودجليعي ندرنيني ندرعوبي نرلتمرلل،نوموكزنأاليط ند وأ ندرنيني ،نودرلجن ندر طني ندا لالي نريو نند دوأ ،نود وكدزندر د لدينرتطد يون

نو انخوجند امتونبعالنملندرت صير نيفندحملرو ندر يرسي نودو تنرلي نودر  رفي ن.نرل،دااي

 ثانياً: مؤتمرات وندوات نو ية آخرى يعقدها المجلس لبحث وم اقشة مختلف قضايا المرأة : 

 ...نا اندللاندرتريلنملندرفعررير :نواهتماماً بقضية تعليم اإلانثنالدااسية املناهج يف املواطنة وأسس مفاهوملرتسيخ  -

  ملنود وأ نندرو لنبنيندرتيييزنالةنودر ضرءنود  رود ندرعالن يةحتنكيفي نننر ي  " المواطنة وقيم..والمرأة التعليم"حتتنشعر ننالاو
نادالنبدزايل نابوهتيدرمندرنداو نختدرمنيفند يدر ك ننوأوصدة.ندرتعليييد ندرعيليد نأهدادفنرت  يدةندرتن يييد ندخلطدصنالدةندواتيدرلخداللن
نأسدمربنالدةنرل ضدرءنبعضدهرنمدلن ويمد ند داد بنكاد ننحبيدلند ندرطةنهلذهندجلغودفي ندرطميع نومودار ندرويفي ند نرطةنيفنخرص ند اد ب
 .درتعلي نملندرت وب
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 املةرأة داالدةنرل  رفد نالداو ننحتدتناند دنن ابرتعروننمعنجلن ندرتر يقنابللانونا ا نجلن ندرتعلي نودرتا يقنودرم لندرعلي نابللانون
كيدرنمتنخداللندرنداو نكادو ندرداكت   ن بيدوىنسدرملن نب صدفهرنمن ذ درًنال درئيرًنميدوفرً،ن ،نناملصرية: حتدايت املاضي واستجابة احلاضر

دام ند ت ا نملنلرلندرعل منودرميو نرلعل م،نابوضرف ندىلنان هلرنالةن رئز ننداويلندر يا نر قنال نحتنلنمنوي نأولايلنكعان
 ،كيرنمتندالتخرهبرن ئيً رنللاندرتن يةندراويلنرربانمجندإلال رننودحمليصند ي ينجن ي ندري ال ا .

ويف جمال افةع وعةي املةرأة ابلبيئةة احمليطةة وكيفيةة احلفةا، علياهةا، وإوةاانً بةداوها الفعةال يف اتسةرة وترشةيد إسةتاهالك مصةادا الطاقةة  -
املختلفةةة، فقةةد أو  اجمللةةس إهتمامةةا بعقةةد النةةدوات وواش العمةةل الةةه مةةن شةةأما املسةةامهة يف تغيةةري الةةنمط اإلسةةتاهالكي للمجتمةةع 
وافةةع الةةوعي أبمهيةةة احلفةةا، علةةم البيئةةة ... ومةةن هةةذا السةةياق ويف إطةةاا خطةةة اللجنةةة الدائمةةة للبيئةةة ابجمللةةس، مت تنظةةيم وعقةةد 

 الفعاليات التالية :
 تعروننمعنموكزند عل مر نولا ندخترذندر ود نججلاندر ز دء،نوميوورنحت نينكفرء ندإلضرء نب زد  ندراهوابءنودرطر  ،نودرلجن نالاو نابر

 .ن املرأة والطاقة، دواك كبريد نوي ندا رالي نرافرء ندرطر  نودرميو ،نحتتنان دنن 

 نحتدتناند دنن2013ي اليد نن3،نمدري نن16،نمتنا دانالداوكنيننداسو ننابرتعروننمعنإلد  ندرن  نودرميو نبيوك نم بينيل،نومجعي نأمرن،
 اب ندرميدد  ن،ندسدتهافتندرنداو ن نشةر الةوعي البيئةي عةةن كيفيةة عمةل شةةبكات التليفةون احملمةول ولثريهةةا علةم الصةحة والبيئةةة 

 ...ندحملي لندرنرل  نالندهلركفرلي  ر ندراهوومغنرطي ي نر رار نط يل ننجخرطوندرتعوضنروفعنوايهلننودر ياد ندرعرمال 
 

 ولتفعيل دوا املرأة يف التنمية اتقتصادية ... مت عقد التايل: -

 دوستفرل نمدلنمنتجرهتدرنوحب رًنالنسملننر ينروي ن،ودهتيرمرنخرصرًناب وأ ند
ىلن رالقنكيجيعنو دذبند  دت يويلنإد وفي نملنلا ندو تنرلند نوى،ن
مددامتودًنحتددتنن2014فربديددونن18دللددانملندجلددرليلنرلعيددلنب ددينرء،نا ددان

 نبوائسد ندر ديا ندر دف  ن/نآفةاق جديةدة لتنميةة املةرأة السةيناويةان دنن 
 ئدددياندللدددانوجيدددر ك نكددداًلنمدددلنوزيدددويندرتضدددرملندو تيدددرا ،نودر ددد ىن
درعرمل ،نودر رل نحمرف نينمشرلنسينرء،نو ن بنسدينرء،نودر لي بيد ،نوأمدنين

لتنييددد ،نوادددالنمدددلنأاضدددرءندللدددا،نودخلدددربدءنادددرمندرندددناوقندو تيدددراةنر
د عنيددني،نرطددو ناددالنمددلندرددوؤىندر طنيدد نرتنييدد نوكعيدد نسددينرءنمددلنخدداللن

رفنملناالنملندجليعير ندردلنأالنإاليرءندحترلنال ا نخرجملنابر ياد ،نيت...نمتنخاللند امتوندإلاالننكفعيلنلو ند وأ ندر ينروي ن
خُلص املؤمتر إ  عدد من  .نك ينرءنودرن ب ننال نم ت يندجليه  ي ،نوخرصً نيفند نرطةند اولي ند وفندرياوي ندرم يط نلرلنكعيلنيف

 التوصيات اهلامة مناها :
 .ك ف ندرتا يقنالةنالطرقنودسعنملنمشرلنو ن بنسينرءنرتأهيلند وأ ندر ينروي ند نتج  -
 .إخترذندإل ودءد ندرىتنكافلنكط يوند نتجر ندر د ي ندر رئي  -
نخمرطم ندجلرمعر نودريوكر ندراربىنرتن ي نمعر ضنما ت نأونم يي نراا نوك  يةند نتجر ندر د ي ،وننكط يونمفه مندرت  ية -

 فضالًنالندرم لنيفنكيفي ندرت  يةنملنخاللنكالًنملند طم ار نود  د عندإلريا والي ن ختلفنأ هز ندراور .
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ندالانوكي   - ندرتي يلنإىلنااهر نسملندر ادلنختفيقنأامرء نوذركنملنخاللنإارل  در رئي نيفندرن ونملنصيغندرتي يلن،
 .در  تند ريل

 فتتاح معرض ملنتجات املرأة السيناوية .إمت علم هامش املؤمتر  وقد

 نالدداود ن3ا دداندللدداناددالنجتطلمددر ند ددوأ نيفندحملرف ددر نوحمروردد نمنددهنرلتعددوفنالددةند يدداال ندر رئيدد نالددةنأ ضندر د ددعننوإهتيرمددر
 ن،نوجير ك نم و ينوم و نمنروبنفوورندللانابحملرف ر ،نمتنمنر ي ندحملرو ندرترري :ن حنو بد أفضلإ لييي نحتتنان دنن 

 د وأ نوسيرسر ندرتنيي ن. 
 ود  و ري ندو تيراي ن.ن000د وأ ن 
 درعنفنضاند وأ نبنيندرايلنودر رال نن. 

 نإبويدددلن3نبتدددر يقنايدددلنو شددد ال يدددتندرلجنددد ندرادئيددد نرلميوددد نابللددداننلبيوجةةةازابلطاقةةةة البديلةةةة وافةةةع الةةةوعي  شةةةروعات انإهتمامةةةا
ندريدددووالنالدددةنودرتعدددوفند يدددوورنأبمهيددد ندرددد ا نروفدددعنودرم ددد  نوأسدددي الندرفيددد منحمرف دددر نمدددلنأهليددد نمجعيدددر ن ال ددد نحبضددد  ن،2014
 .ند يوورنرتي يلن ووضنالةنرل ن لندجليعي نرتأهيلنك دفوهرندر د ق

 نا اندللانمرئا نم تايو نالةنشوفندراركم ن17/4/2014در  ريفنودرفينندرذينال يتهنسفر  ندهلنانجنونيفننيفنسيرقند هو رن،
 لنود فادو ندهلنايد ن أو فركيدد نب اتريدر نودرددلنكعدانمددلنأبدوزند ارفددر ندهلندااي ند هتيددر نب ضدرايند ددوأ ،نوكنروردتند رئددا ندستعودضدرًنجلهدد

وي ن،نخرصً نيفنلرلند ير ك ندر يرسي نودرتناينر رهو ندرعنفنضاند وأ ن،نفضاًلنالنكمدرللندخلدربد ندللانيفندرنه ضناب وأ ند ن
 الندجله لندرلنبذرتهرند وكر ندرن رئي نيفندهلنان ارف  ندرعنفنضاند وأ ندهلناي .
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توثيق المعلومات والبيانات والبحوث  (8

المتعلقة بالمرأة وإجراء البحوث 

  هذا المجالوالدراسات في 
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 توثيق المعلومات والبيانات والبحوث المتعلقة بالمرأة وإجراء البحوث والدراسات في هذا المجال:

ك عدانداحبدرثنودرا دسدر ندروكيددز نداوىلنوداسرسدي نرطدو نواددالجنخمتلدفندر ضدرايندرددلنك د دهندلتيدع،نوك دده نيفن سد ندر يرسدر نسدد دءنن
س ددر ند ا ميدد نومن يددر ندلتيددعند دداي...نومددلنهددذدندر دديرقنأوىلندللدداندر دد م نرليددوأ نإهتيرمددرًنكددرنن تخددذيندر ددود ،نأون ختلددفند ان

خرصرًنابرم  ثنودرا دسر ند تعل  ناب دوأ نوك دا نكدلنمدرنحتتر دهنمدلنمتطلمدر نمرليد نأونمعن يد ،نتاتمر هدرنلارمد نأسرسدي نرت  دنينوضدعن
نع.ند وأ ند نوي نودو ك رءنجارالتهرنيفندلتي

ن-ويفنهذدندريةنمت لتن ه لندللانفييرنيل ن:

 المتعلقة بالمرأة البياناتأوالً: توفير 

دنندرعيدد لندرف ددوينيفنايددلندرم دد ثنودرا دسددر نيتج ددانيفنكدد فون راددا ندرميددران ند تارملدد ندرددلنك تضدديهرندرم دد ثنيفند  ددلند عدددويفن
ن.د  ض رند ودلندرم لنانهنو  ن رل  نالةنمعرجل نال رالندرضعفنيفندلتيعد طل بنو الفهنستا نندرنترئجنمي ه نوبعيا نالن  هون

يعيدالننالدةنإاتاد ند عل مدر نواليدوهرنجلييدعند تخننددنيننومكتبةة متكاملةةنمركةزاً للتوثيةق واملعلومةاتويفنهدذدندرندالنيضد ندللدان
وننمعنمن ي ند وأ ندرعوبي نيفنك ف نبيران نومع  ر نإانرئي نالنودرمرا نيند عنينينجختلفن ضرايند وأ ن...نو ايونابرذكونأنندللانيتعر

ن.9د وأ ند نوي نجختلفندلرو ،نويت ن فعهرنالةن راا ندرميران ندإلريا والي ن ن ي ند وأ ندرعوبي 

تعةةاون مةةع نبروتوكةةول أبددومندللددا...  وسةةعيا منةةه لتةةوفري معلومةةات وبيةةاانت دقيقةةة عةةن املةةرأة املصةةرية تسةةاعد يف اسةةم السياسةةات
ملنأ لنكفعيلندرتعروننبنيندرطوفنينيفنلرلنإاتا ندرميران ندرو يي نودجلغودفي نن CAPMASاجلاهاز املركزي للتعبيئة العامة واإلحصاء 

،نفضاًلنالندرتعروننود عل مر ندإلانرئي نود اشود ند ترا نراىندجلهرزنوحيتر هرندللانخلام ن ضرايند وأ نالةند  ت ينيندراويلنودحملل ن
 ،نوكا يقندرعرملنينابللانالةندستخادمنال  ند عل مر ندجلغودفي نوبودمجندرت ليلنإاادلندرا دسر نوداحبرثند تعل  نب ضرايند وأيفنلرلن

 -...نويفنالطرقنكفعيلندرربوك ك لنمتندرتريل:ن[SPSS]دإلانرئ ن

 دردذينيندا نادلندجلهدرزند وكدزينرلتعمود ن عةن وضةع املةرأة والرجةل يف مصةرالكتاب اإلحصائي رطوفنينيفنإاادلنا ي ره نكاًلنمل
درعرم نودإلانرءنر يربندرتارفانودرفج  ندرن اي نبنيندردذك  نودإلانثنيفنكرفد ندلدرو نودو تيرايد نودو تندرلي نخداللنفد  نزمنيد ن

نحمال .

  ن 2016السةكاين  تطةوير اسةتمااات التعةدادحول  حصاءلجاهاز املركزى للتعبئة العامة واإللبعدد من املقرتحات تقدم اجمللس
شر كندللاناب ض  نيفندإل تيرار ندرلنا داهرندجلهدرزنوحبضد  نمم لد نخمتلدفندرد زد د نودجلهدر ندآلخدوى،نرتمدرللندآل دءنايلن

رل   فنالدةن...نوك امندللانابرتريلنملند   ار نن2016ود نر ير نا لندرتعايال ندآلخ  نالةندستير  ندرتعادلندر ارين
 :د وأ ند نوي نيفنلتيعرهترننإانرائاي نوماشود نل ي  ن  رمه 

  إل دجنال م ندرن رءندراليتنميتلال نوااد نساني. 

                                                           
 الخاصة بالمرأة يرجى زيارة المواقع التالية :لإلطالع على جهود المجلس في مجال المرأة واألرقام واإلحصائيات  9

  www.ncwegypt.com  الموقع اإللي تروني للمجلس -
 www.arabwomenorg.org موقع منظمة المرأة العربية -
 

 

http://www.ncwegypt.com/
http://www.arabwomenorg.org/


 2014 االدارة العامة للمتابعة والتقييم

 

 47 

  ن. يربناج ندرعيلن  نماف رندا ونرليوأ 

  ي اليد نن2درعيلندرلنا داهرندجلهدرزنيفنند ير ك ناب ض  نضيلناالنملنمم ل نخمتلفندر زد د نودجلهر ندآلخوىنيفنفعررير نو ش
 ،نبغددوضنحت يددةنأفضددلندسددتخادمر نرلتطمي ددر ندرددلنحت يهددرندخلويطدد ،نودرتعددوفنالددةنكفددرو نالفقةةرتطبيةةق خريطةةة ادد لن 2014

م ددت اي ند عييدد نبددنيندحملرف ددر نوالددةنم ددت ىندحملرف دد ندر داددا ن...نممددرني دده نيفندإلسددتهادفندجلغددوديفنرلف ددونوحت ددنيندخلددامر ن
 ودمجندرعادر ندإل تيراي ن  رالا ندرفور نداوىلنابرواري .نف ودًن،نفضاًلنالن س ندر يرسر نوباب ندرطدةنداكد وند ترا ن

 ثانياً: إعداد البحوث والدراسات 

يهددت ندللددانتاددادلندرا دسددر نودرم دد ثنادد لن ضددرايند ددوأ نيفنكرفدد ندلددرو ن...نولايددرًنمنددهنوكيددجيعرنريددمربندرمرا ددر نودرمددرا نين
ي نافضلندرم  ثند  ام نيفنهذدندلرلنملنخداللنم درب  نسدن ي نيدت ندإلادالننانهدرند هتينينب ضرايندرن رندو تيرا نيت نمنحن  دئزنمرر

نابرن فندرويي .ن

ن-ويفنهذدندر يرقن رمندللانابرتريلنملندااليط :

 الدراسات  -

 ايدددلنن2012(نل دسدددر ن:نمدددنه نل دسددد نحتليليددد ناددد لنماددد نند دددوأ نيفنبدددودمجنموشددد  ندروائسددد نرالالتخدددراب ندروائسدددي ن5إادددادلنس
نودرتعليييد ندرعيويد ندرفودر نخمتلدفنمدلن(مندونحمرف در نمجيدعنمدلمدوأ نإن1500ناجيهدرسنرعيند كضينتندرا دس نإستطالارًنرلدوأىن

،ننوأ بعدد نل دسددر نكن اددتننبوانلددهيفننمنددون ئدديانيتنروهلددرنأننجيددقندرددلندر ضددراين أهددنادد لنآ دئهدد نالددةندرتعددوفنهبددافن،نود هنيدد 
 م ض ارهترن ختلفن ضرايند وأ نبنين:ن

 جتوب نمنونيفنكضينيندرن رندإل تيرا نيفندخلط ندر  مي نرلتنيي ندو تنرلي نودو تيراي . 
...نوكضينتن صادًنر رهو نزودجندرال ور ندر   اي نهبافندوجتر نهبل،نودرنترئجننزودجندرال ور ندر   اي نملنمنو 

 در لمي ند  كم ناليهر،ننمعندجيرلند ل لندر ويع ن نعنإالتير نكلكندر رهو .
 م  فندرتيويعر ند نوي نملن ري ند وأ نملندرعنفنومارف  ندرتيييزنضاهرنومتاينهرنملند ير ك  

 ل دسددر نادد لنوضددعند ددوأ ند نددوي نسراددلناددانسددن د (نيفنبعددقن ند نددوي نيفنخمتلددفندلددرو ن...نمتنإاددادلنورت ليددلنوضددعند ددود
نماشود ندرف ونودرعيل،ندإلاالم،ندر ةرئفندإللد ي ندرعلير،ندرزودجنودرطالق،نوكان ر  يرند عل مر .ن

 منيةةة املواجاهةةه األموكددزنحبدد ثندريددوط نادد لن نأادداهرنملندرا دسدد ندرددىتودهتيرمددرنب ضددي ندرعنددفنضدداند ددوأ ن...نشددر كندللددان
"حنو اسرتاتيجية متكاملة ايلن رمندللانتاادلندرفنلندر ررلنملندرا دس نحتتنان دنن، للعنف ضد املرأة والتحرش اجلنسم"

 .لتفعيل املواجاهه اتمنية للتحرش اجلنسم"

ن

ن
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 البحوث  -

أاددددداندللدددددانلي اددددد نمدددددلنداحبدددددرثنودر   دددددر ندرم  يددددد نوأو دقندرعيدددددلنيفنخمتلدددددفندر ضدددددراي،نوكضدددددينتندرم دددددرثن
 د  ض ار ندرترري ن:ن

 وحتى تاريخه 2012االبحاث التي أ دها المجلس م ذ فبراير 

 موضوع البحث العدد البيان

ن3نداحبرث

ن ؤي ندللان لنةرهو نأطفرلندري د رنوسملنم د هتهر 
نفور ندلتيعندرىتنخرطمهرندراست  نو و نهلرن ري نوا  قنواواي  
الترئجندستطالرن أىندلتيعنسنشدر كنملنكتربدهنلسدت  ك(نودردذىنمتنك اميدهندىلنجلند ندخلي دنين 

ن2013رإلاادلنراست  نمجه  ي نمنوندرعوبي ن

ن6نأو دقنحب ي 

ن وأ نملنلسرك ندراولندرعوبي نودرعرمل.د 
ن2012ديلنن2008يفندرف  نملننمنونكيغلهرندرن رءنيفندررب رننيفنال م ند  رااندرل 
ال م ند  رااندرلنكيغلهرندرن رءنيفندررب ران ندر طني نابرلغ ندرعوبي نودوجنليزي نال نم ت ين 

ندرعرملنملنم  عندوحترلندراويلنرلرب ران .
ود عندر رال ننملنن2013-معل مر نالنوضعند ود نيفندلرراندرتيويعي نيفنسمتيربن 

نملنخاللنم ر ال ندرنن جملندر رال الي نودراست  ي نرلاولندرعوبي .ن-ودراست  ن
دراولندرلنكطمةنال رمند نصنرليوأ نسدرا ات(نيفندرعرملندرعويبنودرعرملندوسالم نال قن 

نود  رمنوال رندرن رمند تمع.
لندرلنايلتنيفندوفوي ي نضيلنلي ا ندرعين-دوسالمي نن-حتليلنبعقندراسرك ندرعوبي ن 

نهذدند  ض رنومتنايلن ادولنهبر.

ن3نأو دقنايل

نو رمنأاضرءنجلن ندرتعلي نودرم لندرعلي نتاادلنأو دقنايلنكضينتند  ض ار ندرترري :
ند وأ نودرم لندرعليةنملنمنونمعنإشر  نخرص نرلم لندر ب ى. 
نميوورنكا يقند وأ ند نوي نالةن ايل نداايرل. 
ندرتا يقندرت  يلة.كن  نإل ودءد ن 

 

 
 المسابقة البحثية  -

  

واددىتنات خيددهناددلنم ددرب تنينحب يتددنينننن2012رلنيددرالندرم  دد نأالددلندللددانخدداللندرفدد  نمنددذنداددرل نكيددايلهنيفنفربديددوننلايددر
و لنمدددلنخالهليدددرنلي اددد نمدددلنداحبدددرثنمتنك دددييه نمدددلنخددداللنجلنددد نميدددال نمدددلندللدددانوبعدددقندجلهدددر ند عنيددد نوختيدددر ن

ن(نأحبرثنكنرورتند  ض ار ندرترري ن:8زنمنهيرناالنسأفضلهيرننرل ن لنال ندجل دئزند رري ند  و  ،نو انفر
ن
ن
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 األبحاث التي فالات بالمسابقة البحثية الس وية للمجلس القومي للمرأة 

 موضوع البحث الفائز البيان

ن2012الندرعرمن

ندر  رف ندلتيعي ندر لمي نجترهند وأ ن.نكغي  -
ن ؤي ن رال الي نوليني ن.ن–يفندرن رءنندوجتر  -
نينريوناىتندآلنن.ن25د وأ ند نوي نمنذن يرمن    ننانرل -
ند وأ ندرويفي ن.نمتاني -
ن. ايا ن لنميال ندرمطرر نبنيندرن رءنآفرق -

ن2013الندرعرمن

 بطرر ند وأ ند نوي نوطوقنمتاينهرند تنرلايًن -
بعقنمياال ند وأ نملنإطر نداهادفندإلمنرئي نرالرفي نملنود عندر  رف ندلتيعي ن -

 أبسي ال.
ند وأ نودرعيلن -

ن2014الندرعرمن

نأحبرثنا لنم ض ار ن:نن3النم رب  نحب ي نإلختير نأفضلنمتندإلاالنن
 أتهيلند وأ نسيرسيرًنرعض ي ندلرراندحمللي . 
 2014كعايلندر  دالنينيفنض ءنوضعند وأ نيفندراست  ندجلايان 
نايلند وأ نيفنةلندرت ااي ندإل تنرلي .ن 

ن(15/7/2014د  ااندرنهرئ نرت لي نداحبرثنس ر ينايلنأنن
 ن

  ثالثاً: المكتبة المتخصصة المجلس القومي للمرأة 
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 في مجال الثقافة واإل الم (9
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 جهود المجلس في مجال الثقافة واإلعالم
...نويفنهدذدندرنددالن درمندللددانابااليددط نيعيدلندللددانالدةنأننحتتددلن ضدرايندرنهدد ضناب دوأ نموكددزدنهرمدرنملندخلطددربندواالمدةنودر  ددرملن

ندرترري :ن

 ( http://www.egywomennews.com)ة تدشني البوابة اإللكرتونية "بوابة املرأة املصري -
ندرم دبدد نأننكتضدديليفندللدداننويطيددحودرعددرملنكاددل،نندرعددويبإخمر يدد نك ددتهافنكغطيدد نأخمددر ند ددوأ نالددةنم ددت ىنمنددونودردد طلننهدد نب دبدد 
 .م د ه ندرعايانملندر  دهوندر لمي ننيفاىتنيت ندوستنرلندريهرند وأ نن  رمنودوانرئير ند تعل  نب ضرايأااثندا

  www.ncwegyptمجلس اإلليكرتوين للوقع امل -

 اإلعالم املختلفة من خالل:نشر الوعي بقضااي املرأة من خالل وسائل  -

o ن2013ال  نإذداي نمتنب هيرنخاللنشهون مضرننن22كضيلنن"املرأة واتسالم" :نمتنإالترجنبوانلرنحتتنان دننانتاج الربامج ال ذاعية

ن ندذدا  نوسهل رنF.Mجن منالةن نر  نمم ط  نبن    نيفندوسالم كن يحندرفه ندخلرطئنرن يحندرايل،نوننت ضيحنا  قند وأ 
 بنيندرايلنودرعرلد نودرت رريان.نودخللص

ن نمت نآخو نبوانمجوالةنصعيا ننإاادل ندحمل "بنا من مصر"حتتنان دننواثئ   نمل نابرعايا ند رئ  نال ركه دإلذداي ننر طوإذدا 

ن،نوكفراهلنولو هلنيفندلتيعنالةنموندرعن  ن. نصنجنر نال رءنمنواي نملنمجيعنحمرف ر رت ليصندرض ءنالةن

ندرلنأطل هرندللانيفن ن ننف  نكترب ندراست  .ن10التنوياهات اإلذاعية واملسابقة اإلعالميةهذدنفضالنالن

o ابرلغ ندرعوبي نمطم رنكن اتنمرنبنينكتيمر نومط اي نن92ملن:ن رمندللانتصاد نمرني وبننا  دار  النرشات واسلت واملطبزعات
مط ي نابرلغ ندوجنليزي نن13كتيقنون12ن–مط ي نابرلغ ندرعوبي نن23كتيقنونن41ودوجنليزي نودرفوال ي نا لنخمتلفن ضرايند وأ ن]

 ،نمط ي نوكتيقنابرلغ ندرفوال ي نوآخونابرلغ نداسمرالم نمتنطمراتهنلدخلندللا[نن

o أاليط ندللاننكيرنيت نطمرا ناليو نشهوي نك زرنالةنكرف ندنرت  ية 

o ندوسالمة ند ن    نمل ند وأ  نا لنص   ندرن ي   ندرايني  نرتن يحند فرهي  نن،وملنسعيه ندريي خندللانكعرون نمل معنلي ا 
 ا لن ضرايند وأ نكيرنكنرورتهرندريويع ندإلسالمي .ند م ط ندصاد ندرعايانملندراتيمر نيفودراار ند  تن يلن

o أفالمن ن  نهبافندرت اي نوإر رءندرض ءنالةنبعقندر ضرايندهلرم ندخلرص ناب وأ ن.ن7االنجندللان:نكيرندالتنانتاج   فلم قصرا 

                                                           
 المجلس في مجال التم ين السياسيسبق التنويه عنها في جهود  10

http://www.egywomennews.com/
http://www.ncwegypt/
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والبعد الدولي لقضايا المرأة المجلس (10
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  جهود المجلس على المستوى الدولى
نن

أوال: إ داد التقارير الوط ية حول  اإللتزامات ال اشئة  ن االتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة 

 والتي صدقت  ليها مصر 

 : CEDAWالتقرير الوطين إلتفاقية القضاء علم كافة أشكال التمييز ضد املرأة  -

ضدد ءنك  يددعنمنددونالددةنإكفر يدد نإرغددرءنكرفدد نأشددارلندرتيييددزنضدداند ددوأ نسدر دديادو(ن،ني دد مندللددانارريددرنتاددادلندرت ويددوندردداو ىندر ددرملننمل
ن.نن2014ت اميهنملني ري نرن2014-2008ودرترسعن نونالندرف  نملن

  [Beijing+20 ]التقرير الدواي حول مناهاج عمل بكني  -

عيدلندرملنو شد نشدر كندللدانن Beijing+20 دإل لييي ن ود ع ندرت امندحملدوزنملنكنفيدذنايدلنبيجدنينبعدانايدويلملنض ءندرت ض د ن
"دعةةم إعةةداد التقةةااير الوطنيةةة ادد لننابا لنن2014فربديددونن28-27درددىتنا دداهترندامرالدد ندرعرمدد نجلرمعدد ندردداولندرعوبيدد نخدداللندرفدد  نمددلن

هيودد ندومدد ند ت ددا ن،نونابرتعددروننمددعنإلد  ند ددوأ نوداسددو نودرطف ردد نعمةةل بيجةةني بعةةد عشةةرين عامةةا "للتقةةدم احملةةرز ث تنفيةةذ إعةةالن ومناهةةاج 
ن.رلي رود نبنيندجلن نينومتانيند وأ ن،نودرلجن ندو تنرلي نودو تيراي نرغو نأسيرنسندإلسا دن(

هددرجنايددلنبيجددني،نتكمددررنمنهجيدد نكيددر كيهن رمددتنالددةنبيددأننمتربعدد ندرت ددامندحملددوزنيفنكنفيددذنمننك ويددوهندردداو يإاددادلنمددلندللدداننودالتهددة
ن.رت ويونكمرللندآل دءنود الا ر نبنيندجلهر ند عني نا لند عل مر ندر د ل نابدر طرانيند ا م نو  ند ا م نملنخاللنن ه ل

ن املشااكة  كون املرأة ث اللجنة الوطنية املنوطة دعداد التقرير الوطأل الدواى حلقوق اتنسان: -

ام ند ت ا نودرىتنكت نبيدالنلو ىنكدلنابملنض ءنخض رنمنونآلري ند ود ع ندراو ي ندريرمل ن رر نا  قندوال رننملندراولندااضرءن
أ نددا ندرتنييدد نفييددرنبعددانندرت ويددونادد لند   ددفند نددوىنبيددأنييددر كندللددانملند تيراددر ندرلجندد ندر طنيدد ند ن طدد نتاددادلنن...سددن د نن4

  سرلنم  ل ندرت ويونداوري ندىلنوزد  ندخلر  ي ن.ندللاناب،نو رمنن2015

   ثانياً : خلق شبكة من الشراكات بين الم ظمات الدولية 

 UN Womenومتكني املرأة  هيئة األمم املتحدة للمرأة واملساواة بني اجلنسني -

هيودد ندامدد ند ت ددا نلايددرًنجلهدد لندللددانيفنحت يددةند  ددرود نبددنيندجلن ددنينوكعزيددزنلو ند ددوأ نوكفعيددلنميددر كتهرنيفندرتنييدد ندريددرمل يلنكتعددرونن
مدعندللدانيفنكنفيدذندرعايدانمدلندااليدط ندحمل  د ناهادفدهن...نوبعدانأادرل ننUN Womenومتادنيند دوأ ن رليدوأ نود  درود نبدنيندجلن دني

نمتنكنفيذندرتريلن:نكيايلهن

 مرشول  الرائدات ... الزاقع واملس تقبل   1
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هلدلن..نو دانجندحندللددانآريدر نكط ايد نكتي دلنيفنمجعيدر نهبدافنلاد ندرودئداد نوجتيعدديهلنيفنن2012ال فدذند يدوورنباديد نمدلنلي ديربن
(نمجعيدد نج رف ددر ندجليه  يدد ناددادنحمرف دد ندرا هليدد نجيددويندرعيددلنالددةندسددتايرلن26خدداللند والدد نداوىلنمددلند يددوورنيفنإشددهر ناددالنس

نإ ودءد نإشهر نمجعي نهبر.ن

 وي تايلند يوورنموالتهندر رالي نيفنإاليرءنإحترلنال ا نجليعير ندرودئاد .ن

 ية للمر  ا نيعد الثزرا مرشول املشارتة الس ياس    2

ين يدد نن30متندرمدداءنكنفيددذند يددوورنهبددافنكعزيددزند يددر ك ندر يرسددي نرليددوأ نيفنإطددر ند ددودكندر يرسدد ندرددىتنارصددوكهندرددماللنبعدداندالددالرن دد   ن
 لندللدانيفنودرماءنيفنصير  نلست  ن ايان...نو انجنحندللانملنخاللنهذدندراا نيفنكنفيذندرعايانمدلندااليدط ندردلنسدمةنذكوهدرنجبهد

لرلندرتيانيندر يرس .نوكلمد   ن هد لندللدانهبدذدند يدوورنبع دانمدامتوند دوأ نودراسدت  نودردذينخلدصنججي اد نمدلندرت صدير نرلجهدر ن
نكوؤي نم ت ملي نا لندر يرسر نودرربدمجندرلنهتافنرلنه ضناب وأ ند نوي .د عني ن

   ما   مباورا  ا كرسي حاجز الهزا  ... م  ققك تعييش يف (3
،نأمةان" يف تعيشيمن حقك  ...حاجز اهلوان  يكسر ا "ناند دنحتتنأطلةندللانممرل  نك ا ي نما ف نرل ضرءنالةندرعنفنضاند وأ ن

وهتددافندىلنكدد ف نمنددرخن  ددرملند تيددراةناددرمن ،نUN Womenندامدد ند ت ددا نرلي ددرود نبددنيندجلن ددنينومتاددنيند ددوأ نابرتعددروننمددعنهيودد 
م ي ة نودضحنوارسد نملنن–م و ري ند تيراي ن،نوخطربنليىنن دسالمةننىدرعنفنضاند وأ نملنخاللنداالمندجير نذمضرلن ير سر ن

 .د وأ  فقنكرف نأشارلندرعنفنضان

سرتاتيجية وطنية ملنع اكفة   شاكل المتيزي ضد املر  ا  4 عداو وراسة وا   ا 

دامد ند ت دا نرلي درود ننهيود كيرنمتنك  يهندراا نرليجلانإلاادلندوس دكيجي ندر طني ن نرهض ندرعنفنضاند وأ نابرتعروننمعنكداًلنمدلن
ننUNFPA،نصناوقندام ند ت ا ندإلمنرئةنرل ارننUN Womenنبنيندجلن نينومتانيند وأ 
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 االقليمية  وفى المحافل الدولية ثالثاً : تمثيل المرأة 
د نيير كندللانيفندحملرفلندراوري نودإل لييي نأتكيادًنالةناض  ند وأ ند نوي نوكفرالهرنمعن ضرايهرنالةنأالةند  دت اي نرتمدرللندخلدربن

داددرل نكيددايلهننودردداو بند  ددتفرل نمددلندردداولنيفنكعزيددزنلو ند ددوأ نوكفعيددلنميددر كتهرنيفندرتنييدد ندريددرمل نلتيعرهتددرن..نو ددانشددر كندللددانمنددذ
نابرعايددانمددلندرفعرريددر ندراوريدد نوكددرننرددهنلو دًنملي سددرًنيفنطددو نخمتلددفن ضددرايند ددوأ ندافوي يدد نودرعوبيدد نبنددف نارمدد نود نددوي نبنددف نخرصدد يل

لنرتياينهرنومنر ي ندرت ااي ندرلنك د ههرنبارف ندرن دا ندإل تنرلي نودو تيراي نودر يرسي نالةندر را ندراوري نرل صلنإىلنأفضلند ل ن
نملنألدءنلو هرنيفندلتيعن...نوال ولنفييرنيلةنمير كر ندللانيفنهذدندريأننسمننفنوف رنرلجه ندراداي نولرو ندوهتيرم(:ن

  ابألمم املتحدة CSWالدواة السنوية للجنة وضع املرأة  ث يشااك اجمللس  -

يلنودرلنCSWانيفنأايرلندراو  ندر ن ي نرلجن نوضعند وأ نابام ند ت ا نبنفتهندآلري ندر طن ند ن ط نبي نند وأ ند نوي نيير كندلل
د  رود نمرنبنيندجلن نينوحتاياندرت ااي نووضعنمعري نكع انج وندام ند ت ا نبني ي  كنيفنمر بنملنكلنارمنرت يي نك امندراولنيفنلرلن

نمجيعندحنرءندرعرمل.سيرسر نملي س نرتعزيزند  رود نومتانيند وأ نيفنونار ي ن

 كررتريل:ن[CSW 57 , 58] شر كندللانيفنأايرلنلو يتنجلن نوضعند وأ نن2012 وبعاندارل ندرتيايلنيفنفربديو
   للجنة وضع املر  ا ... والزثيقة ادلولية ملنع اكفة   شاكل العنف ضد املر  ا 57ادلورا )

رندروئي  نهلرنمنعنكرف نأشارلندرتيييدزنضداند دوأ .نودسدتطررندللدان،نوكرنند  ض نن2013مر ب15-4ا ا ندراو  نخاللندرف  نملن
بت د اهنيفندو تيرار نودجلل ر ن فيع ند  ت ىندرلنا ا نهدرم ندرداو  ن،نإ دودءندرعايدانمدلند فروضدر نود نر يدر نمدعنبعدقندرداولن

 شكال العنف ضد املرأة.الوثيقة الدولية ملنع كافة أدااضرءنووف لندراولند ير ك نرلت دفةنا لنإصاد ن

وريانهذدنف  قن...نفل ني تنونلو ندللانيفند ير ك نيفنأايدرلندرداو  نوإ دودءنمفروضدر نرلت صدلندىلنك دفدةنلويلناد لندر  ي د ن،ن
 لنبددلنالددةند  ددت ىندحمللدد نا دداندرعايددانمددلندرل ددرءد ندرتلفزي اليدد نود ددامتود ندرندد في نودرندداود نوو شندرعيددلنرت ايدد ندرددوأىندرعددرمندحمللدد نبمندد

هادفهر،نوذركنبعانصداو نإلادرءد نمنرهضد نرل  ي د نمدلن مدلنبعدقنداادزدبندر يرسدي ند نتييد نرلتيدر ندإلسدالم نوإاث  ناررد نمدلندر  ي  نوأ
ندجلالندرعرمنرت  يعنمنوناليهر.ن

فيدهننمند رًن"الرد علم اإلدعاءات املناهضة لوثيقةة األمةم املتحةدة ملنةع العنةف ضةد املةرأة" حتتناند دننن11و رمندللانتصاد نكتيق
ندإللارءد ندخلرطو نالندر  ي  نإلهنرءندجلالندر رئونا هلر.ننن

   للجنة وضع املر  ا  58ادلورا )

درت دددااي نودوجندددرزد نيفنكنفيدددذنهلدددرند  ضددد رندروئي ددد ن،نوكدددرنن2014نمدددر بن21ن–ن10درفددد  نمدددلنخددداللنني يددد  كنبدرددداو  ننا دددا ن
ومير ك ند وأ نودرفتير نيفندرتعلي نودرتا يقنودرعل منودرتان ر  يرنملند لنكعزيزندرت روينووص لنداهادفندامنرئي نرألرفي نرليوأ نودرفتير ،ن

ندرت ةيفندرارملنودرعيلندرالئةنرليوأ .ون

                                                           

  www.ncwegypt.com للوثيقة برجاء زيارة م تبة المجلس أو موقع المجلس على الرابط لإلطالع على ال تيب ،والنص ال ام  11

 



 2014 االدارة العامة للمتابعة والتقييم

 

 56 

ن

ووني تنونلو ندللانيفنأايدرلنلو د نجلند نوضدعند دوأ نالدةند يدر ك نيفنفعرريدر ندرداو  نالف دهرنف  دق...نبدلنييدر كندللدانومي دلن
كرف ندإل تيرار ندرت ض ي ن فيع ند  ت ىندرلنكع دانجختلدفندرداولنرتمدرللندآل دءناد لنمدرنسديت نكادوردهنمدلن ضدرايند دوأ نمنونيفناض  نن

نلجن نابام ند ت ا .نوملنهذهندو تيرار :درخاللنفعررير نلو د ن
نرلجن نوضعند وأ نن57الةنم ت ىندو تيرار ندرت ض ي نرلاو  ن

 درفودالاف نند ير ك نيفنإ تيررنخربدءنOIFنر يد ندادادلنن2013يندريونن31-ن30درذىنا انملنفوال رنخاللندرف  نمدلنن 
 .خطصندرعيلن ارف  ندرعنفنضاند وأ ن

نرلجن نوضعند وأ نن58أمرنالةنم ت ىندو تيرار ندرت ض ي نرلاو  ن

 نةف ضةد املةرأة"اصةحاب املصةلحة للقضةاء علةم مجيةع اشةكال العأايدرلنمنتداينStakeholders Forum 
Preventing and Eliminating Violence against Womenندردذينا دانج دوندامد ن 

...نروفددعندردد ا نبيددأنندرتددزدمندردداولنن14/12/2012-13(نيفنالي يدد  كنخدداللندرفدد  نمددلنUN Womenد ت ددا نس
دوفادر نودوسد دكيجير ندرفعررد نرت  يدةندرنتدرئجند و د هناب عري ندخلرص نب ضدعنادانرلعندفنضداند دوأ نوهتيود ندرفوصد نرتمدرللن

 رلجن نوضعند وأ .ن58ابراو  ن

 ن.ن2014فربديونن8-6ابرعرصي ندا ي بي نأليانأابابنخاللندرف  نملنند نع ادو تيررندافوي  ندإل ليي ن

 ج ددوندومرالدد ندرعرمدد نجلرمعدد ندردداولندرعوبيدد نابر ددرهو نخدداللندرفدد  نمددلنن ن يددر ندلتيددعند ددايند نع ددانندو تيددررنندرت ضدد ي
 ن2014فربديون17-18

 فربديددونن23يفننابر ددرهو نج ددوندامرالدد ندرعرمدد نجلرمعدد ندردداولندرعوبيدد د نع دداندإل تيددررندإل لييدد نالددةند  ددت ىندردد زد يند ادد م ن
فيذي نهليو ندام ند ت ا نرلي رود نبنيندجلن نينومتانيند وأ نووكيل نحبض  نأمنينارمندجلرمع ندرعوبي نوانئم ند ايو ندرتنن2014

 ضددعن ؤيدد نشددرمل نرنESCWAدامددنيندرعددرمنوداميندد ندرتنفيذيدد نرلجندد ندامدد ند ت ددا ندإل تنددرلي نودو تيرايدد نرغددويبنآسدديرن
النندر ددرهو نكي  ددفناددويبنم اددانإالم ددةناددلندإل تيددررنإادد..نو دداننن2015ادد لندآلفددرقندإلسدد دكيجي نرليددوأ ندرعوبيدد ن ددرنبعددان

 .إكفةناليهنمجيعنمم ل ندراولندرعوبي ند ير ك 

 Economic and Social Commission اإلسكوا( اللجنة اتقتصادية واتجتماعية لألمم املتحدة لغريب آسيا  -
for Western Asia - ESCWA 

دللدددانممددد اًلنادددلند دددوأ ند ندددوي نيفندرفعرريدددر ندردددلنكع ددداهرندرلجنددد ندإل تندددرلي نودإل تيرايددد نرألمددد ند ت دددا نرغدددويبنآسددديرننييدددر ككيدددرن
ESCWAرتعزيزندرتعروننودرتارملنفييرنبنينبلادنند نط  نوحت يةندرتفرالنوكمرللند عل مر نا لندرتجدر بنود ير سدر ندجليدا نودردا وبنن

نه ضناب وأ ن...نوملنهذهندرفعررير :د ات م نيفنلرلندرن
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 هبددافنن12/12/2012-11ود نع دا نابرا يددتنخداللندرفدد  نمدلنن"املةةرأة واتمةن والسةةالم"درداو  ندرتا يميد ندر رر دد ناد لن
وك دا ندرت در يوندر طنيد نن1325بنرءن ا د ندآلرير ندر طني نرليوأ نرتط يونوداادلنخطصنايلنرتفعيلن ود نللاندوملن   ن

 د  ض رن.ا لن

 روفدعننن"لنوع اتجتماعي"حتليل بياانت احتتنان دننن12/2/2013-10ملندراو  ندرتا يمي ند نع ا نابا لننخاللندرف  ن
 نكفرء ند ير كنينود تخنننينيفنلرلندإلانرءنا لنكيفي نإاادلندإلانرئير نملنمن   ندرن رندإل تيرا ن.

 ابا لنن،نرتمددرللندآل دءنن2013سددمتيربنن16-15ندرل ددرءندرتيددرو ينخلددربدءندرندد رندإل تيددرا ندرددذينا ددانخدداللندرفدد  نمددلن
...نوملنأه ندرت صير ندردلنخلدصنندرن رندو تيراةنملندر يرسر نودرربدمجند ا مي ودخلووجنبت صير نا لنسملنإلمرجن

 لند وأ .هبرندو تيررنضوو  نحتايلندراولنإلانرئيرهترنا
 رتمددرللنن 2013لي دديربنن5ن-ن4را يددتنخدداللندرفدد  نمددلنابد نع ددا نوننالةةدواة السادسةةة للجنةةة املةةرأة التابعةةة لإلسةةكوا

 .ن2015يفنخط ندرتنيي ن رنبعانارمند مرا ر نا لنخمتلفن ضرايند وأ نوب  هنخرجملن ضرايندرن رندإل تيرا ن
 ابرتعددروننمددعنجنرسددم نإطددالقندرا دسدد ندرددلنأادداهترندإلسددا دنن2013يربنلي ددن13دواتفرريدد ندرددلنا فددا نيفنبدد و نبتددر يقن

"مكافحةةةة العنةةةف املنةةةزيل ضةةةد النسةةةاء والفتيةةةات: اددد لنمن يددد ندامددد ند ت دددا نرليدددوأ نوبددداا نمدددلنسدددفر  نمملاددد ندرندددوويجن
 .سياسات عامة لتمكني املرأة يف املنطقة العربية"

 طنيةة املتعلقةة ابلعنةف واملمااسةات الضةااة ابلنسةاء املبنيةة علةم النةوع "التشريعات والةنظم القانونيةة الو و ش نايلنا لن
در ا د نا لندرتيدويعر نودردن  ندر رال اليد نرمنرءنن2013لي يربنن20-19خاللندرف  نملنود نع اهنابا لننناتجتماعي"

 ضاند وأ نودرتعوفنالةند اشود ندخلرص نبه.د تعل  نابرعنفن
 إعةداد التقريةر رتمرللندآل دءنود نر ير نا لنن2014فربديونن28-27و ش ندرعيلندرلنا ا نيفندا لننخاللندرف  نملن

ود زمدعنك اميدهنيفنمدري ننارمدرًننيف تنفيةذ إعةالن ومناهةاج عمةل بيجةني بعةد عشةريندرت دامندحملدوزندااضرءنادلننالوطين للدول
2014. 

 ILOفعاليات منظمة العمل الدولية  اتهتمام بعمل تئق للمرأة .. وحضوا -
 ن12يفنإطر ندراو د ندرتا يمي ندرلنينفذهرند وكزندراويلنرلتا يقITCجاين نك  ين نابيطرريرن،نف انشر كندللانيفندرربانمجنن

ا لنكوويجند عري نوحت يةند مرلئنود   قنداسرسي نيفندرعيل،نن2013ال فيربنن22-11درتا ييبند نع انخاللندرف  نملن
 ود  رود نبنيندجلن نينوخلةنفوجملنأوسعنرلن رءنودرو رلنرل ن لنالةنايلنولخلنوئة.ن

 النسةاء والتمكةني اتقتصةادى ث حتدتناند دننن2013مدري ن22-21اللندرفد  ندرذينا  انبلمندرننخدفويةندخلربدءنإ تيررن"
هبافنكمرللندآل دءنودخلربد نا لندر يرسر ند طم  نابراولند ير ك نرت  يدةندرعادرد نودإلرتدزدمناب  د قننة"ربيالتحوتت الع

دإل تنددرلي نودإل تيرايدد نرليددوأ ن...نومددرنهدد نداال يدد ند ا ميدد ندرددلنمددلنشددأهنرنضدديرنن يددرمنلتيعددر ناوبيدد نمودايدد نرلندد رن
 دإلالت رري ندرلنكعوضتنهلرنبعقندرملادنندرعوبي .دإل تيرا نخرص نيفنةلنأو ر ندازمر نود ودالن

                                                           
 إيطاليا –: هو مركز تدريب تابع لمنظمة العم  الدولية ومقره مدينة تورينو  ITCالمركز الدولي للتدريب  12
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  مراجعةةةة سياسةةةات تطبيةةةق النةةةوع تنانددد دننحتدددن2013ي اليددد نن27-23ندرددداو  ندرتا يميددد ند نع دددا نابا لننخددداللندرفددد  ن"
ا نراننرلتعوفنالةنأسل بنمتربع نكطميةنسيرسر ندرن رندو تيرا نال نم ت يندر زد د ناتجتماعي يف الدول العربية"

 ندراور .ننبمختلف مؤسساتوتوفير البيئة المناسبة لها  العاملة  وأ د

 ] :EUROMEDاألواومتوسطي [ 13فعاليات عقدها اإلحتاد من أجل املتوسط -

ويير كندللانيفنأايرلندو تيرار نودرناود نو  هرنملندرفعررير ندرلنينفذهرندوحترلنملنأ لند ت سدصنرتعزيدزندرعال د نبدنيندرملدادنن
ند طل  نالةندرم وند ت سصنيفنمشرلنو وبنأفوي يرن..نوملنهذهندرفعررير :

 حقةةةةوق املةةةةرأة وبنةةةةاء حتددددتناندددد دننن2013ي اليدددد نن8ن-7د ددددامتونداو ومت سددددط ندرددددذينا  ددددانابا لننخدددداللندرفدددد  نمددددلن"
ودجلهر ندرفرال نيفندراولنومم ل دناالنملندر رل ندر يرسينينت لي نداو ومت سط نوصنررندر ود ندحمللينينحبض  ننالدوقراطية"

رتمدددددرللندآل دءنود نر يدددددر ناددددد لنكعزيدددددزنلو ندرن دددددرءنيلنبعدددددقند ن يدددددر ن ددددد ند ا ميددددد نوأاضدددددرءندررب دددددرننودوحتدددددرلنداو ويب
ودخلددووجنبت صددير نكوفدعنرال تيددررندرد زد ينداو ومت سددط ندر رردلنادد لنكعزيددزن،نوم درمهتهلنبيددالنفعدرلنيفنكنييدد نباللهدلن

"حنو أجندة يفندلتيعن...نو انوكرننرليجلانلو دًنيفنأايرلند امتونملنخاللنمير كتهنبالي نيفنإااىن ل ركهننلو ند وأ 
الةند  رودهنأوًونكأسربنرت  يةندرامي ودطي ،نوضوو  نوضعهننفيهردرض ءنيلنمتنك ليصننواحدة للمساواة بني املرأة والرجل"

جلل دد نججي ادد نمددلندرت صددير ندرادايدد ن  دد قند ددوأ نوكعزيددزنميددر كتهرنيفنخلنددتندونن... نددا نصددنررندر ددود ن نأأوردد ايمددلن
دلتيعن،نمتي ل نيفنأمهي نإخترذندرداولنرارفد ندرتدادب ندردلنكافدلند  درود نيفناند لند دوأ نالدةنا هدرنيفندرتعلدي نوحمد نداميد ن

 اتنسرفدد  نما تدد (نيفندررب ددرننود نرصددقنوحت ددنيندخلددامر ندرندد ي ند   هددهندريهددرن،نهددذدنفضدداًلناددلنضددوو  نكطميددةنال ددرمندرادد
 در يرلي ن.ن

 وض نكمر ندخلربدءند عنينينبتعزيزنلو ند وأ نيفندلتيدع،نمتهيدادًنن2013ي الي نن10دو تيررندرت ض يندرذينا انأبسمراليرنيفن
 .ن2013در زد ينداو ومت سط ندر ررلندرذينسيع انبمر يانيفنسمتيوننرإل تيرر

 اإلجتمةاع الةوزااي فضاًلنالند ير ك نيفنأايرلندو تيرار ندرت ض ي ندر ربةنذكوهدرن...نف دانشدر كندللدانيفنفعرريدر ن
ملنن2013سمتيربنن12-11ا لنكعزيزنلو ند وأ نيفندلتيعنودرذينا  انبفوال رنخاللندرف  نملننناألواومتوسطي الثالث

رفتيددر نيفند نط دد نداو ومت سددطي نيفنسدعيهلنرتياددنينأالف ددهلنبارفدد ندلددرو نأ دلنحت يددةند  ددرود نوم دصددل نلاد ندرن ددرءنود
 دو تنرلي نودو تيراي نودر يرسي .

 قضااي املرأة العربية ... ومشااكات اجمللس يف فعاليات منظمة املرأة العربية -

نييدر كنفيهدرندللدانضديلنوفد لندرداولنأاضدرءند ن يد نإهتيرمرنب ضرايند وأ ندرعوبي نكع انمن ي ند دوأ ندرعوبيد ندرعايدانمدلندرفعرريدر ندردل
ن نر ي ن ضرايند وأ ندرعوبي نودرم لنيفنسملندرنه ضنهبرنومتاينهرنملنألدءنلو هرنيفندلتيعن...نوملنهذهندرفعررير :نن

                                                           
الاول اجمضاء في اجتةاا اجوراي والاول اليبم، مم  الاةر اليتوسب ااالضاف، ال  اجرا  ويورنتادنا   ونهاف االتةاا ال  اقاي، هنئ، تضم  13

 يشرومات تديون، اشأ  الاةر اليتوسب والاول اليبم، مم  شوابئه.
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 الرابةع ملنظمةةة  املةؤمتر(نوفدانحتدتنرد دءند ن يد ،نشددر كندللدانيفنأايدرلن15سدت نوفد لناتبعد نرلجرمعدد ندرعوبيد نونسنبحضاور
"املقاولةةةة واايدة اتعمةةةال نحتدددتنانددد دننن27/2/2013-25خددداللندرفددد  نمدددلندردددذيندستضدددرفتهندجلزدئدددونن14املةةةرأة العربيةةةة

ك يدي نمداىنكنفيدذندرت صدير ندر درب  نيفنلدرلند  رورد نو ايل نداايدرلنيلنهبدافن قيةادة وتنميةة. .. النسائية ث العامل العةرى
مدددلنهدددذدندلدددرلن...نفضددداًلنادددلنكمدددرللندخلدددربد ناددد لني نمت سدددط نوبعيدددا ند ددداىنرتيادددنيند دددوأ نووضدددعنإسددد دكيج،نندرن دددرئي 

درتجر بندرعر ي ندرنر   نيفنلرلند  رور ندرن رئي .نو رء نكلي ندللاندرلنأر رهرنيفن ل ر ند امتونماكادًندراو ندر يرلين
ضوو  نبندرءن رادا نبيدران نهلدلنر ده ر ندرت دصدل،نهدذدندىلن رالدقنودرتني ينر ياد نداايرلنيفندرعرملندرعويب،نوميالدًنالةن

 دإلهتيرمنابرتا يقند هيننوداادلنل دس نك ييي نا لنود عند ود ندرعوبي نيفنخمتلفندلرو ن.

 تيراي نملنتط يونلو ندرننرار ندرنغ  نود ت سط نملندرتنيي ندو تنرلي نودو يفنإطر ندرربدمجندرتا يم ندرلنكع اهرند ن ي نر
"إقامةةةة املشةةةاايع ...نف دددانشدددر كندللدددانيفندرددداو  ندرتا يميددد ندر راليددد نمدددلندردددربانمجنودردددلنا دددا نحتدددتنانددد دننندرددداولندرعوبيددد 

وهدافتندرداو  ن.نابجليه  يد ندرت ال دي ن2013مدري ن24-20خداللندرفد  نمدلنناإلنتاجية الصناعية عن طريةق احلاضةنات "
يفنكيفيد ندرمداءنيفنوجيدر ندجلرمعدر ندرفديننخلناا ك دا ندردفاو ند رم نارضدنر نداايدرلن،نوكيفيد نزايل نوا ند ير كنينبندىل

 ميوورنصغ .

 رلت ايدد نودرت  يددفنن2013ي اليدد نن26-22درددلنا ددا نبلمنددرننخدداللندرفدد  ندرتا يميدد ندإل ليييدد ندر راليدد نندردداو  فااي د يددر ك ن
 در يرس نرليوأ ندرعوبي ن.

 ندرداو  ندرتا يميد فتدر نمدلنخمتلدفندرداولندرعوبيد نشدر كندللدانيفنن26إهتيرمرًنابريدمربنتاتمدر ه ن ودلندرغدا،نوضديلناضد  ن
"إعداد قيةادات نسةائية شةابه فاعلةة يف احليةاة حتتناند دننن2013سمتيربن13-10خاللندرف  نملننابا لندرلنا ا ن

ودكددزندختددرذندر ددود نيفنوأتهيلهددرن فرالدد نيفند يددر ندر يرسددي نودو تيرايدد ننهبددافنإاددادلنكدد دل نشددرب نالسياسةةية واتجتماعيةةة"
 .ندررب ران ندرعوبي ن

 ال  نايونلورد نمدلنووف لنندرعوبي نواالنملندجليعير نداهلي ندرعرمل نيفندر  لدننودجلرمع وف لنمن ي ند وأ ندرعوبي نحبض  ن 
اتجتمةةاع السةةادم للمجلةةس د يددر كنيفنيه  يدد (ندر فدداند نددوين،نكددوأبندللددانسبتاليددفنمددلن ائسدد ندجلداضددرءند ن يدد ن

...نوذرددكنإلاتيددرلنك ويددونأايددرلندللدداندرتنفيددذينن2014ينددريونن25يفننابر دد لدننود نع دداناألعلةةم ملنظمةةة املةةرأة العربيةةة
در ضدعندردودهلنن،نومنر يد ندرتدأ  ندر د دعنالدةند دوأ نمدلنم دتجاد 2014ادىتنيندريونن2013درف  نملنمدر بنرلين ي نالن

ن،نودرم لنيفنسملن ري ند وأ نودرطفلنيفنأو ر ند ووبنودرنزدار ند  ل  .ولندروبيعندرعويببا
 نشددر كنمم لددنيناددلنمن يدر نلوريدد نواوبيدد نذد نصددل ،نونك كمدد نمددلندخلددربدءنود ير سددنيندواالميدني،نوأصدد ربندر ددود نحبضد  نن،

"املرأة واإلعةالم حتتنان دننن2014فربديونن19-18خاللندرف  نملنبنا اناب غوندرذىنناملنتدى العريبدللانبفعررير ن
دردلننن صانوحتليلنوك يي نود عند وأ ندرعوبي نملنمن   نإاالمد نيفنةدلند تغد د ندرودهند  يلنهبافننيف ظل املتغريات الراهنة"

                                                           
ااء  ةقو  اليرأ: ف  التشرنعات العران،...اليرأ: العران،  -  ليشروع " ألفتم إبال  اليوقع االلكترودالرااع ليدظي، اليرأ: العران،  مم  هايش اليؤتير 14

 توزنع تائز: أفضل إدتاج إمالي  ةول اليرأ: العران،أل ويدظي، اليرأ: العران، تُتنا"   فضالً م  تس
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لنمدلندرت صدير نمدلنأمههدر:نداتيدرلن...نو انخلصند نتداىنبعدانأاادثندر   د ندرعويبننكيهاهرند نط  ندرعوبي نخرص نبعا
ت صدير ندرياد ننمدلنسدلطرهترن فدعنبادلنلورد نوننهيدآ ناليدرنرلوصداندواالمدة،نفضداًلنادلنإاليدرءنمي رقنشوفناو نرإلادالم

 ،نابإلضرف نإىلنكفعيلنم   نميوورنب دب نإاالمي نإريا والي نرليوأ ندرعوبي .رلجهر ند عني 

 الصينية مؤمترات القمةالتعاون الصيين وحضوا  -

 تمرللنر "املرأة واتقتصاد"حتتنشعر نن2013أكت بونن8نابا لننيفنا ادرذينن15الصيين الثاين مؤمتر القمة العريبنأعمال
منهدر،نفضداًلنادلنإاتاد نندو تندرلي نوخرصد خمتلدفندلدرو نيفنلو ند دوأ نومتاينهدرننودرتجر بندرنر   نا لنكفعيلدخلربد ن

 لندرنه ضنباو ند وأ نوكعزيزنمير كتهرندرفوص نرتعزيزندرتعروننبنيندهليور ندرن رئي ندرنيني نودرعوبي نوفتحنآفرقن ايا نملنأ
ن.ا لندرتعرونندرعويبندرنييننرتيانيندرن رءنإ تنرلاينإعالن عمان...نو انصا نالندر ي نيفندرتنيي ندريرمل ن

  ]16الكوميسا[علم املستوى اتفريقي ومشااكات اجمللس يف فعاليات السوق املشرتكة للشرق واجلنوب األفريق  -

  بناء قداات خرباء قضااي حتتنان دننن2013ال فيربنن29-28زدمميرنخاللندرف  نملنبدرعيلندإل لييي ندرلنا ا ننو ش"
روفدعنواد ند يدر كنينباتيمدر نلريدلنننظةوا النةوع اتجتمةاعي"النوع حول الكتيبات واخلطوط اتاشادية اخلاصة بتعميم م

 نن17درن رنود تضيلنإ شرلد نكفنيلي نرتعيي ندرن رنب يرالي ن طرار .

 طددددر نميددددر ك نمنددددونب فددددان فيددددعند  ددددت ىنيفنأايددددرلندر يدددد نيفنإ
نابرعرصدي ندرا الغ ريد نكينيرسدردر ربع نايونرلا مي درند نع دا ن

...نشددددر كندللددددانن2014فربديددددونن27-16مددددلنخدددداللندرفدددد  ن
درددلند رئددا ند  ددتايو ندر ددربع نبتاليددفنمددلن ائسدد ندجليه  يدد نيفن

اتستفادة من اإلبةداع »حتتناند دننا ا نالةنهرم ندر ي ن
 نر ي نن «والعلوم والتكنولوجيا يف اخلدمات الصحية لألماهات

نومداىدرا مي در،نأاضدرءنرداولنابلا نسدياد نداايدرلنكيفي ن
م ت ىنأسوهترنو فعن وأ ندوفوي ي نملنم رالا ندأمهي ند يووار ندرنغ  نود ت سط نملنلا ندو تنرلندر طىننرالنلور ،نولو ن

 نلتيعهر.معيي ن

                                                           
، وجاءت القمة الثانية باألردن كجزء من سلسلة اللقاءات البناءة بين الصين والدول  بالقاهرة 2012إستضافت مصر مؤتمر القمة الصيني األول  عام  15 

 العربية ، وتعقد القمة الثالثة في أبوظبي العام المقب  
التنمية المشتركة دفع عجلة بهدف  دولة  19من ليبيا الى زمبابوى ، وتضم فى عضويتها وتمتد تركة للشرق والجنوب االفريقى السوق المشال وميسا : هي  16

 .فى كافة مجاالت النشاط االقتصادى
المعلومات  يتضمن دلي  النوع لخبراء ال وميسا ثمانية كتيبات تشم  قطاعات التجارة ، تطوير البنية التحتية، دعم اإلستثمار، تنمية القطاع الخاص، 17 

 ح  النزاعاتواإلتصاالت، النو والبيئن، الصحة وفيروس نقص المناعة البشرية، السلم و
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   Economic Commission for Africaاملرأة والتنمية ابلللجنة اإلقتصادية األفريفية  جلنة -

 دو تندرلي ندافوي يد  رلجن ند دوأ نودرتنييد نابرلجند دجلل  ندر رمن ن فعررير  د ير ك نيف Economic Commission 
for Africa 2015أفريقيا ما بعد تنان دنن حتن2013ال فيربنن14ن-12خاللندرف  نملنودرلنا ا نأبليانأابابنن 

 .ن2015ي يرنرلتنيي ن رنبعانخط نأفونرتمرللندآل دءنا لنإلمرجندرن رنيفن،ن: حنو حتقيق اإلدماج والتنمية املنصفة للنوع"

 للمرأة  الصحة اإلجنابيبةقضااي  -

  ابرعرصدي ند رريزيد نن2013مدري نن30-ن24خداللندرفد  نمدلند نع دانندراو  ندر رر  نرليامتوندرعر ةنالند وأ نودرن  ندإلجنربي
دوجنربي نرلن رءنحت نيندرن  نرتمرللندآل دءنا لن ن WOMEN DELIVER"املرأة تلد،نوحييلنشعر نك دو م  
 د دوأ نود يدركلند   د ل نملنمنط د ندريدوقنودردلن لدتناند دننن دامتو...نو انكوأبندللانأايدرلندجلل د ندر رر د نابنودرفتير 
 .نند ير ك ندر يرسي ،ندرتنيي نودرن   :ننداوسص

 م ظمة االسرة العربية  -

 مسةةتقبل األسةةرة العربيةةة يف ظةةل حتددتناندد دننن2013مددري نن14-13خدداللندرفدد  نأايددرلند ددامتوندرددذينا ددانابإلمددر د ن"
.نو ايونرتاد بن ضراينداسو ند  تجا نودخلووجنبت صير نايلي نملنشأهنرند  رمه نيفنحت نينأوضراهر ناملتغريات احلالية"

  رنداوىل.يفنلو هتن18ابرذكونأنند امتون رءنمنراقنرفعررير ندإلاتفرلنجبرئز نداسو ندرعوبي 

 مسةتقبل اتسةرة العربيةة يف ظةل حتةوتت حتتناند دننن2013لي يربنن9-8را يتنخاللندرف  نملنا  انابدرذيند امتون"
كعزيزندر ي ندوجيربي ن،نوسملنودرت ااي ندحمللي ندرلنك د ههرندرعوبي نسو ناشو نندرتمرللندآل دءنا لنن"العصر ولثريها علياها

 رايهرن.

 ... المرأة والسالم ، المشاركة في: 1325مجلس األمن تعزيزا لقرار  -

 املةرأةنشدعر حتدتنن2013مدري نن18إىلنن15خداللندرفد  نمدلننب وال درفعررير ند امتوندر ن يندر ربعنايوندرذينا دان"  ..
إىلنال لنممتاو نرنيوننكمرللندخلربد نودرتجر بنرلت صلهبافننالقيم والثقافة: بناء سالم دائم يف إقليم الشرق األوسط"

 .  رف ندر المنيفندريوقنداوسصنومشرلنأفوي يرن،ودوستفرل نملنخرب ند وأ نبنفتهرنان ل نرل ي ن

 من يدد ندوسدتجرب ند االيدد ندافوي يد نرعيليددر نلادد ندر دالمنيفنأفوي يددرندردلنالفددذهترنو شد ندرعيددلنداوىلن(AFDEM)خدداللنن
درت ايدد ند يدد ك نبددنينأ ددرري نأفوي يددرنرلت دصددلنو ددذبند  دهددقن يددرنحتددتنشددعر ن جبندد بنأفوين2013الدد فيربنن6-4درفدد  نمددلن

...نهبددافنكنييدد ن ددا د ند دداالينينيفنايليددر ند االيدد نيفنأفوي يددرنرعيليددر ندامدد ند ت ددا ن فددظندر ددالمنيفنمجيددعنأحنددرءندرعددرمل 
 افظندر المن.

 ن9ن-8لنخداللندرفد  نمدن   قندوال درننيفندريدوقندووسدصماتقند ف ضندر رم نرألم ند ت ا نو ش ندرعيلندرلنال يهرن
ن: املةةرأة والسةةلم واتمةةن "1325" إدااة اخلطةةط الوطنيةةة حةةول قةةراا جملةةس اتمةةن حتددتناندد دننابا لننن2014ينددريون

                                                           
 ر فاع  في مجال األسرةتمنح إلحدى الشخصيات والقيادات العربية التي لها دولمنظمة األسرة العربية جائزة سنوية  هي 18
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ردامجند دااند اس ر ندر طني ن   قندوال رننودرلجرنندر طني ند عني ناب دوأ نومن يدر ندلتيدعنوبنرءن ا د نعزيزندرتعروننرت
نن ضرايندرن رندإل تيرا نفييرنيتعلةنحب  قند وأ .ن

 الريفية وإهتماما بقضااي املرأة  -

 نعند دنبن2013مدر بنن16-3هلندانخداللندرفد  نمدلنابدردذينا دانيفندردربانمجندرتدا ييبننالمشااركة"Promotion of 
Rural Micro Enterprisesدرنر   نجختلفندراولنيفنلرلنكنيي ند وأ ن نرتمرللندخلربد نودرتعوفنالةندرتجر بن

 درويفي .

 د امتوندراويلندرذين،نشر كندللانيفنأايرلننواالدنملند ن ير ند ا مي نودراوري لور نن36ضيلناض  نوف لن يي نملن
لتعوفنالةنرن"املرأة القروية شريكة يف صريواة التنمية"نشعر حتتنن2013مر ب10إىلنن8 غوبنخاللندرف  نملنابا ان
...ننسدددتخادمند دد د لندرفالايددد نم ر الددد نابرو ددل،نممدددرني دده نيفنزايل ندإلالتدددرجندرفالادد نرلملدددادنندرنرميددد يفنإ دددوأ ندر وويدد نفددوجملند

،نفضداًلنادلنأمهيد نصد  نرليدوأ ندرويفيد ون تيدرا نأتمدنينإال درمنومث لتنأه نك صدير ندر فداند ندويند يدر كنيفنضدوو  نكد ف ن
 .ي  نراا نمياال نوأوضررند وأ نيفنأفوي يرندحترلنال رئ نأفونأتسيان

  تبادل اخلربات يف جمال مكافحة العنف ضد املرأة -

 زاياة وزااة العةةدل واجمللةةس ضدديلندر فدداند نددويند يددالنمددلن مددلنممددرل  ن ائسدد ندجليه  يدد ن  دد قند ددوأ نشددر كندللددانيفن
نلداولردرنر  د ندرتجدر بنتمدرللندخلدربد ناد لن،نرن2013يفندكتد بونناربيطانيةبودرنرئقندرعرمنو هرزندريدوط ننالقومي للمرأة

 يفنهذدندريأن.نمارف  ندرعنفنضاند وأ نومنر ي ندر  دالنينودرربدمجندخلرص نيفنلرلن

 ال يهنصناوقندام ند ت ا ندإلمنرئ ننرذى،نودد نتاىندرعويبنرلعنفند مىننالةندرن رندو تيرا نيفندراولندرعوبي د ير ك نيفن
رلندناوقنناتسرتاتيجية اإلقليميةةطالقنهبافنإن2013ال فيربنن29-28خاللندرف  نملناب غوبننUNFPAر ارنن
  ن.ن2017-2014مناهضة العنف املبأل علم النوع اتجتماعي يف الدول العربية "ا لن

 لتبادل اخلربات حول تفعيل املشااكة السياسية للمرأة -

 يلن2012أكتدد بونن30ن-29د يددر ك نيفنأايددرلنمددامتوينموكددزنأحبددرثندرتنييدد ندرعوبيدد ندرلددذدننا ددادنبتدد الانخدداللندرفدد  نمددلن
"مةةن الربيةةع العةةرى ا  الربيةةع اتقتصةةادى: جةةدول أعمةةال لبحةةوث مةةن اجةةل النمةةو الشةةامل حتددتنشددعر نناألولفاددرنن

"مشةةااكة املةةرأة ث احليةةاة العامةةة   ددلنشددعر نالثةةاينال ن...نأمددرن نر يدد نحتددااي ندرتنييدد ندرعوبيدد نوأوريددر ندإلصددنواملسةةتدام"
رتمرللندآل دءنودرا وبند  تفرل نبنيندرداولنرتيادنيند يدر ك ندر يرسدي نرليدوأ نوممر سد ندرامي ودطيد نوالسياسية وصنع القراا" 

 يفنةلندرف د ندإلالت رري ندرلنكيهاهرنمنط  ندروبيعندرعويبنبعانإالالرندر   د .ن

 د اس  ندراوري نرلامي ودطي نودوالتخدراب ندرلنا اهترننفعررير نو ش ندرعيلIDEAيفنن2013يندريون10-9خداللندرفد  نن
يلنهبدافن"اتليات املؤسسية الوطنية لتمكةني املةرأة: جتةااب عربيةة ودوليةة مقاانةة وداوم مسةتفادة"،نو لتنشعر نريميرن
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رليدوأ نإاليدرءنم يالهتدرنيفننمنهدرمدلنأ دلندإلسدتفرل نندرعوبيد نوأ نجختلفندرداولدرتعوفنالةنجتر بندآلرير ندر طني نرتيانيند 
 درليمي .

  درذىنا اكهنمجعي نكضرملندرن رءندو لانسنناالقليمىاملؤمترSIGI/Jابرتعروننن2013مر ب28-26(نخاللندرف  نملنن
..و لدتندر  شد نشدعر نماس  نسد   ندر  ي دوي نود يدوورندو لييدةنرتيادنيند دوأ ند تندرلاينومن يد نأوك دفرمنكيميدكنمعن
درددلنك د ددهنودوالتهركددر ندرت ددااي نمنر يددر نادد لننوكنرورددت النسةةاء يف اجملتمعةةات اتنتقاليةةة : التحةةدايت واألولةةوايت" 

 .د وأ نيفندريوقنداوسصنومشرلنأفوي ير

 ودرذينال يتهنهيود ندامد ند ت دا نرلي درود ندريرب نملندجلن نيننيةالعربودر يرلد ننم اتستشااي اإلقليمي للربملانياتامللتق
يلنوذرددكنابجليه  يدد ندرت ال ددي ن2013الدد فيربنن21-19خدداللندرفدد  نمددلنن UN Womenبددنيندجلن ددنينومتاددنيند ددوأ 

،نحت ي درًنرلامي ودطيد نود  درود نبدنينيفند يدر ندر يرسدي رتمرللندخلربد نودرا وبند  تفرل نرتيادنيند دوأ نمدلنميدر كتهرندرفرالد ن
 ندجلن نينخرص نيفنةلند ودكندر يرس نودرتغ د ندو تيراي ندرلنكيهاهند نطف ندرعوبي ن ودءن   د ندروبيعندرعويب.ن

 اب يلاد ندرربيطراليد نحتدتنشدعر نن2013لي ديربن19-17مدلنخاللندرف  ندللاندر  ريفندرربيطريناهرندرلنا عيلندرو ش ن
وأتيتنهددذهندر  شد نيفنإطددر ندرددربانمجندرتددا ييبندرددذينين يدهندللدداندر  ددريفندرربيطددرينأب يعدد ن؛  بنةةاء الشةةبكات والتحالفةةات" 

 .يفند يرهندر يرسي ولايهلنيفند ير ك ندرفعرر ن ا د ندرن رءن(نرمنرءنمنو،نريمير،نك الا،نود غوبلولنس

 إدماج مفاهوم النوع اإلجتماعي يف موازانت واسرتاتيجيات الدول -

 اب غددوبن،نو ددلنن11/2012/ن9-8د ت ددا ن نط دد نمشددرلندفوي يددرنخدداللندرفدد  نمددلنابامدد نواددا ند ددوأ ندرددذينال يتددهنامتوند دد
وابراليد ندردىتنكنروهلدرندللدانيفنفعرريدر ند دامتون... حقيةق مسةاواة النةوع" وحتديةد املةوازانت لتنمشةااكة املعلومةات شعر ن

،نوماكدادًنأمهيد نإل دجندرند رندإل تيدرا نيفنكنفيذنممرل  نرلي دزال ند  دتجيم نرلند رندو تيدرا دستعوضنخالهلرندر مةند نوين
 .نوك ليلندرف د قنبنيندفودلندلتيعننت  يةندرعادر ندو تيراي انان س ندر يرسر نر

 جايند نكر ينجدرىلنن23/10/2012-22خداللندرفد  نمدلنندرمندكندوفوي دةنرلتنييد لي اد نفعررير ندو تيدررندردذىنال يتدهن
واوضدددهرنالدددةندخلدددربدءنمدددلنن2017ن–ن2013إسددد دكيجي ندرنددد رندو تيددرا ن،نهبدددافنمنر يددد نوك يدددي نكنفيددذنلدددرو نووالددادب

 .ابرمنكدراولندااضرءن

 وعن حقوق املرأة يف اإلسالم .. شااك اجمللس يف: -

 نوال يتهددددرندجليعيدددد ندرفل ددددطيني نن8/11/2012درددددىتنا  ددددا نابا لننيفن"حقةةةةوق املةةةةرأة ث املةةةةرياث" و شددد نايددددلنادددد لن،
ن.رنرامر ندوايرلنابرتعروننمعندرنناوقندهلرمش نرلتنيي ندرميوي نوموكزند وأ ندرعوبي نرلتا يقنودرم  ثسك  و(ن

 أشةةةكال التمييةةةز ضةةةد املةةةرأة  كافةةةةاتفاقيةةةة القضةةةاء علةةةم   حتدددتنشدددعر نن20/11/2012 يفن طدددوندردددلنا دددا نبنددداو ندر
..نوذرددكنيفنإطددر نكمددينن طددونوضددعنو ي دد ناوبيدد نإسددالمي نكتنددرولنا دد قند ددوأ نم ددتيا نمددلنمنددرل ننوالشةةريعة اإلسةةالمية"
ندريويع ندإلسالمي ن.
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 حتددتنن6/12/2012-4أالاوال ديرنخداللندرفد  نمدلنن-ركواتنجبدد دامتوندرد زد يندرودبدعن ن يد ندرتعدرونندإلسدالم نودردذىنا دان
،نهبدافنكمدرللندخلدربد ناد لنمتادنيند دوأ نو ريد ن "دوا املرأة يف تنمية الدول األعضةاء  نظمةة التعةاون اإلسةالمي"نشدعر 

د نر يدر ناد لنسدملنكعزيدزنلو ند دوأ نوكفعيدلنميدر كتهرنيفندرتنييد ندإل تندرلي نرلداولنداطفرلنتالاوال يرن،نفضداًلنادلنإ دودءن
دااضرءنجن ي ندرتعرونندإلسالم ن...نوخلصند امتونججي ا نهرم نملندرت صير نبيأننك ف ندرداا ندرارمدلن  د قند دوأ ن

درف د قنبارف نمنرا ند ير نملنخاللنوضعنمنرهجنإس شرلدًنبتعرري ندرايلندإلسالم ،نوضوو  نك ف نفوجملنمتارفو نرت ليصن
 كعلييي نك تجيقنرلي رود نبنيندجلن ني.

 أما عن اتهتمام  ختلف جماتت التنمية الشاملة ... فتمثلا مشااكات اجمللس يف :  -

 تنمنتداىنيفنإطر ندرفعررير ندرت ض ي ندردلنسدم ن2012سمتيربنن4،ن3أايرلندإل تيررندرذينا  اناب غوبنخاللني م ن
يلنوحبضددد  نوفددد لنمم لددد ن BMENA)19مدددرل  نلي اددد ندر يراليددد نرليدددوقنداوسدددصندرامددد نومشدددرلنإفوي يدددرنسد  دددت ملندرترسدددعن 
،ن درء نأايددرلنلوردد نمدلنلي ادد ندر يراليد نولولندريددوقنداوسدصندرامدد نومشدرلنإفوي يددرن20نرعدالد دداينند ا مدر نودلتيدع

 اب نط  ن.نر ي ندإل ودءد نودرتغي د ند ل  ندرلنجيقندخترذهرنرتيانيند وأ ندإل تيررن 

 دعةم حتدتناند دننن2013لي ديربنن3-2خاللندرفد  نمدلندرذينا اناب غوبنو تيررندر ن ين نتاىنسياد نداايرلند"
يفنلدرلنفدوجملنوحتدااي نكنييد ند دوأ نرا دسد نناملرأة يف جمال اايدة األعمال : حتسني وصول املةرأة إ  اخلةدمات والتمويةل"

خلدامر ندرمنايد نفضاًلنالنكمرللندخلربد نا لندفضلنداسرريقنرل ص لنإىلندنط  ندريوقنداوسص،نجدو تنرليندرتيانين
ل دسددد نأ دددونكان ر  يدددر ند عل مدددر نودوكندددرو نك سددديل نرتطددد يوند يدددر يعنكندددرولندو تيدددررنكيدددرن..ودرتي يدددلن ددد ند ندددويفن

 .درن رئي 

 وفد لنحبضد  نن2013لي ديربنن18-14خداللندرفد  نمدلننابريدرابندردذىنا داننالثالةثناملنتدى اتقتصةادي العةريب اليةاابين
...نو دانكندرولندللداننم لنسملندرتعروننبنيندجلرالمنيندرعويبنودريرابينيفن طرار ندرطر  نودرميود ،نود نيدآ ندر راايد اوبي نر

"التعةةاون يف جمةةاتت املةةوااد البشةةرية والعلةةوم اند دنن لددتندريدد منداولنرلينتدداىنندر راليدد نمدلنفعرريددر كليد نخدداللندجلل دد ن
وكددزنحبدد ثندريددوقنجالدداو نمنددغو نيلنهددذدنابوضددرف نإىلن يرمددهنبع دداننوالتكنولوجيةةا والتعلةةيم للوصةةول ا  تنةةوع اقتصةةادي"

نيفندراست  ن.نالةنوضعند وأ نودا لير نود واي ندرعرم متنك ليصندرض ءنهبرندووسصنابريرابن،ن

 نودرذينال يتدهن طدونيفنبني بلدان اجلنوبالقائمة علم التعاون فيما بني املعرض العريب اإلقليمي األول للتنمية فعررير ن،
لتعددروننفييددرنبددنينبلددادننرماتددقندامدد ند ت ددا نابرتعددروننمددعنن2014فربديددونن20-18خدداللندرفدد  نمددلنارصدديتهرندراوادد ن

...نهبددافنكمددرللندخلددربد نوكدداد بند لدد لندإلمنرئيدد ندرنر  دد نمددلندجلندد بنود اتددقندإل لييدد نرددربانمجندامدد ند ت ددا ندإلمنددرئ ن
نلولندجلن بنود نط  ندرعوبي نوإماران نحمركرهترنودرت سعنيفنكطمي هر،نوذركنإستجرب نرت ااي ندرتنيي ند يوك .ن

                                                           
 19 BMENA -G8  بين ك  من المنظمة غير الح ومية  أطلقت بالتعاون  2012مجموعة الثمانية للشرق األوسط ال بير وشمال إفريقيا لعام مبادرة

(، وح ومتي الواليات ARFORGHE)، والمنظمة التونسية غير الح ومية جمعيّة مسؤولي الت وين والتصرف البشري بالمؤسساتالناخبات رابطة يةاألمري 

تعاونًا حقيقيًا بين ح ومات مجموعة الثمانية والشرق األوسط ال بير وشمال إفريقيا والقطاع الخاص . وتعد  المتحدة األميركية والجمهورية التونسية 

 .تُنادي بالحرية والديمقراطية واالزدهار االقتصادي للجميع فهيوالمدافعين عن المجتمع المدني في المنطقة، 

http://www.lwv.org/
http://www.arforghe.org.tn/Accueil.html
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  الشةةبكة اتليكرتونيةةة للتعةةاون بةةني ادد لنن19/7/2012-18د نع ددا نملنأليدداندابابنخدداللندرفدد  نمددلنندر  شدد ندرتا يميدد"
د ف ضددي ندو تنددرلي ندوفوي يدد ندرتربعدد نرالمدد نوال يتهددرنن اآلليةةات الوطنيةةة املعنيةةة ابلنةةوع واملرقةةب اتفريقةةم حلقةةوق النسةةاء

 .نUNECAد ت ا ننن

  درعر ي نرليعل مركي ننيفندطر ندواتفرلنبت زيعن  دئزندر يWSA- World Summit Awardودرلنمتدنحنافضدلنن
س يالالارنخاللندرف  نملنن–د  د عند عل مركي ندإلرا والي ن...نشر كندللانحبض  نكلكندواتفرري ندرلنا ا نيفنك ر مم ن

إاالميدد نإرا واليدد ،نمددلنن.نايددلنمتنهددذدندرعددرمندختيددر نم  ددعن منددوودي نوداددادنمددلناددانوسددرئلن2013أكتدد بون27ن-23
 درفرئزيلنيفنفو ندرن رف ندإلرا والي ن.ن

 ود نع دددانب  ي دددودنيفنن"لثةةةري املةةةرأة يف اجملتمةةةع لةةةدى متكيناهةةةا " د يدددر ك نيفنفعرريدددر ند ددداثندجلدددراليبن فيدددعند  دددت ىناددد لن
درعدددر ةن  ددد قنرليجلدددانن22وال يتدددهند ف ضددد ندر دددرمي ن  ددد قندإلال دددرننالدددةنهدددرم نأايدددرلندرددداو  ندرددددنن26/2/2013

 دوال رن.
 

ن
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 رابعاً : استقبال ليارات الوفود العربية والدولية

ي ت ملندللاندرعايانملنوف لندراولنرتمرللندخلربد نودرتجر بننودإل لييي ،ندراوري ندجلهر نمعدكنرلنن ن د نفتحالةننهاوصنإطر نيف
صندرنر   نا لندرنه ضناب وأ نوكعزيزنمير كتهرنيفنكنيي نلتيعرهترن...نهذدنفضاًلنادلنحبدلنسدملندرتعدرونند تمدرللنبدنيندرملدادننرداا ندخلطد

نودرربدمجندرودمي نرت  نينأوضررند وأ نودلتيع.ن

دارل نكيايل ندرعايانملنوف لندراولندو نمي نودرعوبي نوسفودءندرداولنرلتعدوفنالدةندوضدررند دوأ ند ندوي نخرصد نو اندست ملندللانمنذن
نيفنةلندرتغ د ندر يرسي ندرلنطواتنالةندر را نوماىنأت وهرنهبرن..نوملنهذهندر ف ل:

ن

 
ن

 ممثلي سفااات الدول  صر وفود الدول اتجنية  
 نندهلندددددا/ننفنلنددددداد/ندرني دددددرن/نندريددددعمي ندرندددددنينمجه  يددددد /نندر دددد يا/

نريت دالير/ننأسمرالير/ننأمويار
  ندردددامنر ك/نديطرريدددر/ننه رنددداد/نندريدددرابننسدددف
ندرنوويجون

 
 وفود أخرى اتبعني ملنظمات حقوقية وبرملانية

 ندالاينن وي ندراوري ند ت ا ندر واي نجلن نوفا 

 ملند ن ي ندراوري ندرفودالاف الي ندًنوفا 

 دافغرالير ندرضربطر  وفا 

 ندرنينير ندر رضير نوفا 

 ئدديانمددريلنندر ددياندرلجندد ندافوي يدد ن فيعدد ند  ددت ىنبوائسدد مددلننوفددا 
 .داسمة

 نداو ويبوفانملنأاضرءنملندررب رنن 

   داموياي نكر كونن يي نوفانملنماس 

 27نلبل مرسيرًنملنلولن ن بنوشوقنأو وابنودرا من رل.ن 

  نينو اري ندرطف ر نباور نانميميرنوزيو ند  رود نبنيندجلن 

 خربدءنملندررب رنندا را 

 ودرامي ودطي ندإلال رنن   قنداموياي ندخلر  ي نوزيو نم راا. 

 درا دل ندومني نملندريوط ندرن رئي ندوفوي ي ن.نوفا 
  وفانملندخلر  ي ندر  ياي 

  نوفانخربدءنملنمف ضي ندوحترلندوو  نملنلرلندرعنفنضاند وأ

 أاضرءنملنسفر  ندجليه  ي ندريعمي نرلننين 

ن
 العربية الدول وفود
 ندرفل طيينندرن رئ ندوحترل. 

  ندراورددد نوزيددو ندرزيددايندبتهددرلندردد زيو ندر دديا
ن.هلرند ودفةنودر فاندرعود ي ند وأ نريو ن
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