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 تقرير 
 (( املرأة والتنمية املستدامة )) ورشة عمل حول    

 

 13/12/2015 األحد اليوم والتفاريخ :
 

 رأة مركز تنمية مهفارات امل –مقر الفرع  املكفان :
 

مرأة عفاملة  –ظتيفات حديثى التخرج أ –: رائدات ريفيفات  اجلمهور املستهدف واجلهفات املشفاركة
 –تدريبية ىف تنمية املهفارات من ذوى االحتيفاجفات اخلفاصة  حفاصالت على دورات –وغري عفاملة 

 ..... -قيفادات تنفيذية وشعبية  –قيفادات طبيعية 
 

 90 العدد :
 

  اإلعالم  –اإلذاعة  –جهفاز شئون البيئة ابحملفاظ ة  اجلهفات املشفاركة :
 
   النهوض بدور املرأة ىف احلففاظ على البيئة واستغالل املوارد املتفاحة**  هلدف :ا

 ** كيفية تدوير املخلففات من خالل برامج تدريبية متخصصة .          
 ** تطوير املنتج البيئى للحففاظ على الرتاث املميز للمحفاظ ة .          

 
 : مقرر الفرع متحداثً عن  -1 االظتتفاحية :

يبية ابملشفاركة التنمية املستدامة من خالل تنفيذ الربامج التدر أنشطة واجنفازات الفرع ىف جمفال ** 
أرابيسك (( وإدارة األنشطة الثقفاظية بوزارة الثقفاظة )) ظنون  –مع اجلمعيفات األهلية )) سجفاد 

 تشكيلية لذوى االحتيفاجفات اخلفاصة (( .
سيدة على صنفاعة السجفاد واحلرير حتت إشراف مركز تنمية مهفارات املرأة  20** تدريب عدد 

 ابلقفاهرة .
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صنفاعة األربيسك حتت إشراف مركز تنمية مهفارات املرأة  سيدة على 20** تدريب عدد 

 ابلقفاهرة .
ظتيفات من ذوى االحتيفاجفات اخلفاصة على الفنون التشكيلية )) رسم على  10** تدريب عدد 
 صنفاعة أدوات الديكور من الزجفاجفات الففارغة واخلوص وأوراق الكفارتون (( –زجفاج وقمفاش 

ل هبدف التوعية أبمهية دور املرأة ىف احلففاظ على البيئة ** تنفيذ الندوات واللقفاءات وورش العم
 واستغالل املوارد املتفاحة لتصنيع املنتجفات احمللية املميزة للمحفاظ ة .

 
أهــداف املكتــب واخلــدمفات الــ  يقــدمهفا للمــرأة حمــفامى مكتــب شــكفاوى املــرأة : متحــداثً عــن  -2

دى الـدخل ابلتنسـيم مـع اجلهـفات املعنيـة واملهمشـة وحمـدو وخدمة املرأة املعيلة على أرض احملفاظ ة 
 بقضفااي املرأة ابحملفاظ ة ومن خالل شركفاء املكتب . 

 

 املتحدثون : 
  مديرية شئون البيئة ظرع الوادى اجلديد م/ حممد عطيتو   وكيل   -1

** دور املرأة ىف تدوير املخلففات واالستغالل األمثل للموارد املتفاحة ىف البيئة وكيفية التنسيم بني 
أ/ مسفاح  -2يذ ورش العمل الدورات التدريبية اجمللس القومى للمرأة ووزارة البيئة ىف عقد وتنف

 صفاحل          مدير وحدة املرأة بوزارة البيئة ابلقفاهرة 
 النهوض بدور املرأة ىف محفاية البيئة ** دور الوزارة ىف 

 ** عرض أظالم واثئقية عن احملميفات الطبيعية مبصر 
 ** كيفية تطوير املنتج احمللى لريقى للعفاملية 

** كيفية التصدير والتسويم للمنتج احمللى ومنهفا منتجفات الوادى اجلديد وإقفامة املعفارض داخليفاً 
 –ابألمفاكن املفتوحة واملتفاحة للجميع )) احلدائم م وخفارجيفاً للمسفامهة ىف ظتح منفاظذ التسوي

 ..... (( -الوزارات املعنية  –مراكز املؤمترات  –اجلفامعفات 
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 توصيفات اجلمهور املشفارك :
دعم مراكز تنمية مهفارات املرأة مبحفاظ ة الوادى اجلديد ابملعدات الالزمة للتدريب على  -1

ففادة من دور هذه املراكز ملسفاعدة املرأة مبحفاظ ة الوادى لتع يم االستصنفاعة السجفاد واألرابيسك 
 اجلديد .

 ابلتنسيم مع ظرع اجمللس القومى للمرأة ظتح منفاظذ تسويقية متعددة مبعرظة وزارة البيئة  -2

رامج تدريبية موجهة لتنمية مهفارات املرأة ىف جمفال تطوير املنتج البيئى واحلففاظ بتنفيذ  -3
لوادى اجلديد واملسفامهة ىف حتسني املستوى االقتصفادى على الرتاث املميز حملفاظ ة ا

 للمرأة املعيلة .

إعداد دراسفات اجلدوى االقتصفادية إلمكفانية إقفامة املشروعفات الصغرية ومتنفاهية الصغر واملنفاسبة للبيئة  -4
 وسوق العمل .

 مى طه

 الفـــرعمقـــــرر                                                                 
                                                                                    

 اندية عزمى ويصفا أ/                                                                                 
 

 
                                          

 


