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    أوال : مقدمة :

  
ـــات    يـــوم  ١٦نشـــطة خطـــة حملـــة الأاملجلـــس القـــومي للمـــرأة بتنفيـــذ  ةرئيســـالـــدكتورة ـــي ضـــوء توج

ـرة مـن  ي الف ـي  ٢٥ملكافحة العنف ضد املرأة  ر ا ر  ١٠نـوفم ؛ يقـوم املجلـس بمجموعـة مـن  ٢٠١٦عـام  ديسـم
  االنشطة بالتعاون مع عدة جهات.

  
ـــر. تـــدعو حملـــة  ـــدف الحملـــة بشـــكل عـــام ـــي كـــل مكـــان إلحـــداث التغي ي العـــام وحشـــد النـــاس  ـــي رفـــع الـــو ا

ن العام " ى "اتحدوااألم اء العنف ضد املرأة ا ـر إشـراقا تلوين العالم برتقاليا" إل ى مسـتقبل أك " والذي يرمزإ
ة حول العالم .دون  ي الشوارع واملدارس واملعالم املم   عنف . كما يتم تنظيم الفعاليات 

  
ــــــى النــــــوع  ١٦لحملــــــة ال ٢٥يصــــــادف هــــــذاالعام / العــــــام ال يومــــــا مــــــن النشــــــاط ملناهضــــــة العنــــــف القــــــائم ع

ى.    االجتما
  

ي العالم : جعل التهو " موضوع الحملة هذا العام ى السالم  ل إ ي امل   ".عليم آمن للجميعمن السالم 
  

  يوم : ١٦أهداف حملة املجلس خالل ال

ي نظرة ايجابية للمرأة بصـفة عامـة  .١ استخدام الفن والثقافة ملناهضة النظرة السلبية للعنف وتحويلها ا
ر النظرة الدونية للمرأة ي تغي  وبالتا

ي الجامعات والتواصل معهم وتعريفهم باشكال العنف  .٢  ونتائجه.التواصل مع الشباب 
ي التعليم سـواءا كانـت املعوقـات صـحية/  .٣ ي الحصول ع م معوقات  التواصل مع فتيات من مدارس لد

رها وتكريم االسر الذين تحدوا تلك املعوقات والظروف لتعيم الفتيات.  اجتماعية/ مادية/ بيئية وغ
 التواصل مع االسر باملحافظات للتوعية بقانون العنف ضد املرأة. .٤
ي املجتمـــع باهميـــة التنســـيق و  .٥ ـــرة وتـــو ـــ تعمـــل خـــالل تلـــك الف التواصـــل مـــع منظمـــات املجتمـــع املـــدني وال

 مكافحة العنف ضد املرأة من خالل تب مبادرات مختلفة ملناهضة العنف ضد املرأة.
  

   



ة ح ف  ٣ | ص
 

  
  

رحة  ثانيا : خطة املجلس  يوم ملناهضة العنف ضد  ١٦لحملة "كوني" خالل نشاط الاملق
ر  ٢٥(عام املرأة ر) ١٠ -نوفم   :٢٠١٦ ديسم

  
ن: ي مرحلت رحة وخطة العمل إ   وتنقسم مجموعة االنشطة املق

  
ي :   املرحلة األو

  االنشطة التوعوية والعامة
ن للتوعية بقضايا التمي والعنف ضد املرأة   ر املتخصص ي االتصال املباشر مع غ دف ا للحملة و

  بشكل عام:
  
  

  املرحلة الثانية :
  للحملة تخصصيةاالنشطة ال

ي املجاالت املختلفة للتوعية واملناقشة لالطار العام   ن  ي االتصال املباشر مع املتخصص دف ا و
  .لقانون العنف ضد املرأة الذي يطرحه املجلس
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ي :   املرحلة األو
  االنشطة التوعوية والعامة للحملة

ن ر املتخصص ي االتصال املباشر مع غ دف ا    للتوعية بقضايا التمي والعنف ضد املرأة بشكل عام و
ي تعليمات السيدة الدكتورة رئيسة املجلس (   :)٢٠١٦  أكتوبر ١٥ي بناء ع

  اوال : االنشطة االعالمية وثقافية:
ى Profile Pictureتحويـل الصـورة الخاصـة بصــفحة املجلـس ( .١٫١ ) بمواقـع التواصـل االجتمــا

ى الصورة الرسمية للحملة.  ا
؛#كوني_متعلمـــــة ؛ #ســـــر_قوتك ،  ١٦daysيـــــوم ؛ #١٦اســـــتخدام الهـــــاش تـــــاج التاليـــــة : # .١٫٢

ى باهميــــة التعلــــيم  ــــرويج ورفــــع الــــو ى الخاصــــة بــــاملجلس، وال بمواقــــع التواصــــل االجتمــــا
ى التعليم. ن ع ى تشجييع بنا  للمرأة والفتاة وحث االسر املصرية ع

ــــــي صــــــفحات مواقــــــع نشــــــر جميــــــع الفيــــــديوهات الخاصــــــة بــــــالعنف والتحــــــرش وا .١٫٣ لتعلــــــيم ع
ي الخاصة باملجلس.  التواصل االجتما

ـــرويج لهـــا وعـــرض األنشـــطة  .١٫٤ ـــى األقـــل لل عقـــد مـــؤتمر صـــحفى قبـــل بـــدء الحملـــة بيومـــان ع
ر  ٢٢وجدولها. مع التنويه عن اغنية زاب ثروت يوم الثالثاء   ٢٠١٦نوفم

ــي  ١٨مـن اقامـة معـرض فنـون تشـكيلية (لوحـات ونحـت وفوتوغرافيـا) لفئـة الشـباب  .١٫٥  ٣٥ا
) ٢٥/٣٠سـنه ويعـرض اعمــال عـن العنــف ضـد املـرأة والتعلــيم االمـن للمــرأة وذلـك بقاعــة (

ي عضو املجلس.  باكاديمية الفنون بالهرم بالتعاون مع د. رانيا ي
ـــــي مجموعــــــة الرســــــالة املوحــــــدة للمجلــــــس  .١٫٦ اعـــــداد الرســــــالة االعالميــــــة للحملــــــة وعرضــــــها ع

ي  ) -د. سوزان قللي  -(د.نشوي الحو  د.رانيا يح
ـــر متابعــة بالتنســيق مـــع  .١٫٧ يونيــة واإلذاعيــة االك رامج التلف القيــام باملــداخالت االعالميــة بـــال

 إدارة االعالم.
ــي ال .١٫٨ ــ تــتم  ــي االذاعــة عــن الفعاليــات ال ــات  ــات  ٦يــوم ( ١٦عمــل تنو يــوم  ٢كــل  -تنو

 تنويه).
ــــــي اقامـــــة حفلــــــة ل .١٫٩ لفنـــــان زاب ثــــــروت بســــــاقية املشـــــاركة مــــــع هيئـــــة االمــــــم املتحـــــدة للمــــــرأة 

ر. ١الصاوي يوم الخميس   ديسم
 ثانيا : االنشطة التوعوية:

جامعــــة  ٢٥عقــــد لقــــاء مــــع رؤســــاء الجامعــــات ووكيــــل رئــــيس الجامعــــة لشــــئون الطــــالب (عــــدد  .٢٫١
ن  ـــرى بالقـــاهرة لعـــرض تجربـــة جامعـــة القـــاهرة وأســـيوط وعـــ ـــي إحـــدى الفنـــادق الك حكوميـــة) 

ـــــي إنشـــــاء وحـــــدات ملكافحـــــة ا لعنـــــف داخـــــل الجامعـــــة يتضـــــمن عـــــروض مســـــرحية مـــــن شـــــمس 
ر). 3 الجامعات (يوم السبت  ديسم

 -جامعــــة اســــيوط  -جامعــــة املنيــــا –جامعــــات (جامعــــة القــــاهرة  ٥انشــــاء اكشــــاك للمجلــــس ب  .٢٫٢
ن شــمس  ــ BUE -جامعــة عــ ى بالخــدمات ال ــرويج للحملــة ورفــع الــو ) خــالل ايــام الحملــة، لل

 يقدمها املجلس . 
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م  ٢٥النشـــاط بالتعـــاون والتنســـيق مـــع  وســـيتم تنفيـــذ ذلـــك .٢٫٣ متطـــوع مـــن كـــل جامعـــة يـــتم تـــدري
ي دور املجلس وتعريف العنف والتوعية القانونية.  بمقرات املجلس (قبل الحملة باسبوع) ع

ن  -اســيوط  -املنيــا  -يــوم توعــوي للشــباب بــالعنف والتعلــيم بالجامعــات الخمســة (القــاهرة  .٢٫٤ عــ
للتوعيـــــــة بقضـــــــايا املـــــــرأة والجنـــــــدر  ٥ة بالجامعـــــــات النـــــــدوات للطلبـــــــ ٥) واقامـــــــة BUE -شـــــــمس

 (التعليم اآلمن والعنف ضد املرأة). 
 اقامة مسرحية فنية بالجامعات  (مسرحية لجنة الشباب). .٢٫٥
ــ للشــاب (زاب ثــروت)  ١اقامــة  .٢٫٦ ــيعــرض ف ــرح يــوم الخمــيس  ع مســرح جامعــة املنيــا فقــط ومق

ر بعد ندوة املجلس بالجامعة. ٨  ديسم
ــي عــدد عــرض مســرحية ت .٢٫٧ ــ  ٢فاعليــة فنيــة ورســم  ــي محافظــات (الفيــوم وب مــدارس اعــدادي 

ـــــرة ) حـــــول كيفيـــــة مناهضـــــة  ٣ســـــويف) و ـــــي محافظـــــات (قنـــــا وســـــوهاج والبح مـــــدارس ثـــــانوي 
ــ  ــى التعلــيم بــالقرى ال م ع ى الــذين شــجعوا بنــا ــى تكــريم األهــا العنــف والتحــرش، باالضــافة ا

ـا نسـبة عاليـة مـن التسـرب مـن الت ـى توجد  م هـدايا رمزيـة وتجـدر االشـارة هنـا إ علـيم. وأعطـا
ـــ حـــددها املجلـــس الختيـــار  ر ال ـــي املعـــاي ام مقرراتـــالفروع باختيـــار الفتيـــات بنـــاءا ع ـــ أهميـــة ال

ي تلك املحافظات. ى الذين سيتم تكريمهم. وذلك تحت اشراف املقررات   االها
ــــى مســــتوى املحافظــــات ( .٢٫٨ ر حــــول  ٣٠يــــوم االربعــــاء محافظــــة)  ٢٧عقــــد نــــدوات متوازيــــة ع نــــوفم

ي القــــانوني بقــــانون العنــــف ضــــد  حـــول العنــــف والتشــــريعات وأشــــكال العنــــف ضــــد املـــرأة والــــو
دف اســـر الفتيـــات (االب واالم واالخـــوة) بمقـــرات الفـــروع او القاعـــات املناســـبة مـــع أهميـــة  تســـ

ـى أن الخروج بتوصـيات ومعلومـات حـول مشـاكل العنـف ضـد املـرأة والتعلـيم بكـل محافظـة  ع
ـــي تقـــديم فقـــرة  ـــى األمانـــة العامـــة للمجلس......وللمقـــررة حريـــة االختيـــار  يـــتم تصـــويرها لرفعهـــا إ
ـــي موعـــد  ـــي ان يـــتم رد املقـــررة  ن املحافظـــة ع فنيـــه عـــن العنـــف والتعلـــيم مـــن شـــباب وموهـــوب

اكتــوبر بالنســبة املحاضــرين والفقــرة الفنيــة مــن خــالل مســرحية او غنــاء او شــعر او  ٣٠اقصــاة 
 رض مواهب مختلفة البناء املحافظة.ع

رة  .٢٫٩ اعــداد تحليــل الحصــائيات وارقــام خاصــة بحرمــان املــرأة مــن التعلــيم بالتعــاون مــع مركــز بصــ
ى حياتنا) .  (رقم 

 ثالثا : املواد الدعائية واملطبوعات :
 إعداد حملة دعائية ومطبوعات بالتعاون والتنسيق مع ادارة املراسم. .٣٫١
ـــــا  ٥ومطبوعــــات املجلـــــس ملكتبــــات الجامعـــــات الاهــــداء مجموعـــــة مــــن كتـــــب  .٣٫٢ ــــ ســـــيتواجد  ال

 االكشاك.
  رابعا : اإلحتفالية

ى: ١٠اقامة احتفال بأخر يوم من ايام الحملة ( .٤٫١ ر)  بجامعة القاهرة لعرض التا  ديسم
 املسرحية ال تقوم باعدادها لجنة الشباب باملجلس.   .٤٫١٫١
ين. ١٠تكريم فناني املعرض ال .٤٫١٫٢  املم
٤٫١٫٣. .  تكريم لجنة تحكيم املعرض الف
ن بقضايا املرأة. .٤٫١٫٤  عرض غنائى من مطرب ومطربة من املهتمي
ا. .٤٫١٫٥  تكريم نموذج ناجح متعلم للمرأة مصرية او عائلة مصرية كافحت لتعليم بنا
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 املرحلة الثانية :

  للحملة تخصصيةاالنشطة ال
ي املجاالت  ن  ي االتصال املباشر مع املتخصص دف ا املختلفة للتوعية واملناقشة لالطار العام و

  لقانون العنف ضد املرأة الذي يطرحه املجلس:

ي تعليمات السيدة الدكتورة  النشطةخطة اتمت اضافة املجموعة التالية ل حيث( السابقة بناء ع
ر  ١٥ي  رئيسة املجلس   )٢٠١٦ نوفم

  
ر ٢٠أواًل: ورشــة عمــل الجمعيـــات األهليــة  ـــي املتابعــة والرصـــد ،  املوضــوع::   نـــوفم دور الجمعيـــات األهليــة 

ن عمـــــــــل املجلـــــــــس وعمـــــــــل الجمعيـــــــــات، آليـــــــــة حمايـــــــــة املـــــــــرأة واليـــــــــات التنفيـــــــــذ ونظـــــــــام   وكيفيـــــــــة التنســـــــــيق بـــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات األهليـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الجمعيــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع لجنـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيق مـــــــــــــــــــــــــــ  اإلحالة.بالتنســــــــــــــــــــــــــــ

راتيجية العنــف ضــد املــرأة  رية العليــا إلســ ر ٢١ثانيــًا: اجتمــاع مــع اللجنــة التيســ وضــوع: مناقشــة امل:  نــوفم
راتيجية وخطة التنفيذ    آلية حماية املرأة واليات التنفيذ ونظام اإلحالة واالحتياجات العملية لتنفيذ اإلس

رملانيـات ر ٢٣  ثالثا : ورشـة عمـل مـع ال ـرح قـانون العنـف بالتنسـيق مـع اللجنـة : نـوفم املوضـوع: مناقشـة مق
   ة باملجلسوحدة املشاركة السياسيو  التشريعية لوضع األجندة

ر  ٣٠  اإلعاقــــة رابعــــًا: ورشــــة عمــــل مــــع أعضــــاء فــــروع املجلــــس ذوي  ر: ١ –نــــوفم ــــي ان يتضــــمن  ديســــم ع
رنـــامج: عـــرض حـــول قـــانون العنـــف الـــذي يطرحـــه املجلـــس وأحتياجـــات ذوى  ملواجهـــة العنـــف ضـــد  اإلعاقـــة ال

ى راتيجية وخطـــة التنفيـــذ بحضـــور أعضـــاء   املـــرأة املعاقـــة وآليـــه نشـــر الـــو واألحتياجـــات العمليـــة لتنفيـــذ األســـ
عضـــــو / ة مـــــن  ٥٢ـــــى املحافظـــــات "  اإلعاقـــــة بـــــاملجلس وأعضـــــاء فـــــروع املجلـــــس مـــــن ذوى  اإلعاقـــــة لجنـــــة ذو 

ى فريق العمل   . " املحافظات باألضافة ا
راتيجية العنــف خامســًا: ورشــ  ــي تنفيــذ إســ ر ٧عمــل مــع اللجنــة التنفيذيــة املشــاركة  املوضــوع: :  ديســم

ي واالحتياجــــــــات العمليــــــــة لتنفيــــــــذ  اســــــــتعراض مخرجــــــــات ورش العمــــــــل ونمــــــــوذج الحمايــــــــة وأليــــــــه نشــــــــر الــــــــو
ى مستوى املحافظات راتيجية وخطة التنفيذ + التنسيق إلنشاء قوة عمل ملواجهة العنف ضد املرأة ع  اإلس

ـــى : اللجنـــة التنفيذيـــة- راتيجية العنـــف   الحضـــور بالورشـــة األو ـــي وضـــع إســـ مـــن الـــوزارات املختلفـــة املشـــاركة 
ى –وزارة الداخليـة  –مجموعة الحمايـة وانفـاذ القـانون " وزارة العـدل  وزارة  -النيابـة العامـة  –الطـب الشـر

ى  املجلــــس القــــومى –زارة القــــوى العاملــــة و  –وزارة األســــكان  –وزارة الصــــحة والســــكان  –التضــــامن األجتمــــا
  ." لحقوق األنسان

راتيجية العنـــف   الحضـــور بالورشـــة الثانيـــة: اللجنـــة التنفيذيـــة ـــي وضـــع إســـ مـــن الـــوزارات املختلفـــة املشـــاركة 
ربيــة والتعلــيم  –وزارة الثقافــة –  وزارة الشــباب –وزارة األوقــاف  –  مجموعــة الوقايــة والتــدخالت " وزارة ال

  ."  املجالس القومية املتخصصة –الكنيسة  –األزهر 
ن ر ٩-٨  سادســـًا: ورشـــة عمـــل مـــع اإلعالميـــ رنـــامج: عـــرض حـــول قـــانون العنـــف  : ديســـم ـــي ان يتضـــمن ال ع

ن - الذي يطرحه املجلس   مع التنسيق مع لجنة اإلعالم.  الحضور: اإلعالمي
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ى املحافظات  ر ١٠بعدسابعا : تكوين قوة العمل ملواجهة العنف ضد املرأة   : ديسم
ي املحافظات - ي تكوين قوة العمل ملواجهة العنف ضد املرأة   .إعالن البدء 
ي٧عقد عدد ( -   :) لقاءات باملحافظات طبقًا للتوزيع التا

  املحافظات  مكان اللقاء
ة  –القاهرة   القاهرة   القليوبية –الج
  املنيا  –ب سويف  –الفيوم   املنيا

  دمياط –بورسعيد  –السويس  بورسعيد
  الوادي الجديد –سوهاج  –أسيوط   أسيوط
  أسوان –األقصر  –قنا   األقصر
  الشرقية –الدقهلية   الشرقية

رة  –اإلسكندرية  اإلسكندرية   مطروح –البح
  . خالل الحملة مع توضح كل ما يتصل بكل نشاطفعليا االنشطة املنفذة مفصل عن ي تقرير يوفيما 
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  :االنشطة املنفذة فعليا خالل الحملةلكل فصل املتقرير ثالثا : ال
  جدول االنشطة

  التاريخ  العنوان  صفحة

ى مكافحة العنف ضد املرأة "أواًل:   ٩ ر ٢٠األحد    ورشة عمل حول "دور الجمعيات األهلية    نوفم

راتيجية العنف ضد املرأة  ١٢ رية العليا إلس ن   ثأنيًا: إجتماع مع اللجنة التيس ر ٢١اإلثن   نوفم

   ثالثًا: مؤتمر صحفي العالن انشطة الحملة  ١٣
ي نفس الوقت ر من نشاط    تم إلغاؤه لتواجد أك

ن  ر ٢١اإلثن   نوفم

رملانيات  ١٥   رابعًا: ورشة عمل مع ال
رملانيات الالتي أكدن الحضور ( نائبة  ٦٦نائبات فقط من  ١٠تم إلغاؤها النخفاض عدد ال

ن)قامت ادارة     املراسم بدعو

ر ٢٣األربعاء    نوفم

١٦  
١٦  
٢١ 

ي بعنوان "كوني"   خامسًا: مسابقة ومعرض ف تشكي
ي (فوتوغرافيا    لوحات فنية). -نحت  - أوال : مسابقة "كوني" للفن التشكي

ي املسابقة .  ن  ي للمشارك   ثأنيا : معرض كوني للفن التشكي

  

ر ٣٠األربعاء   بعنوان "امرأة مصرية متعلمة متمكنة "سادسًا : ندوات بفروع املجلس  ٢٣   نوفم

٢٦  
٢٦  

  
٣١  

  سابعًا: أنشطة املجلس بالتعاون مع الجامعات :
ــــي  ن شــــمس  -جامعــــات (القــــاهرة ٥اوال : انشــــاء أكشــــاك   –املنيــــا  –أســــيوط  –عــــ

ريطانية)   الجامعة ال
ن من املجلس    ومكتب الشكاوى.ثأنيا : عقد ندوات بالجامعات تتضمن متحدث

  

ن مقررة لجنة  ثامنا :  ٣٣ عرض مسرحية (لجنة الشباب باملجلس) بالتنسيق مع أ/ دينا حس
  الشباب

  

تاسعا: ورشة عمل مع أعضاء فروع املجلس ذوي اإلعاقة  بعنوان "احتياجات املرأة ذات   ٣٥
  اإلعاقة  ملواجهة العنف ضدها"

ر  ٣٠االربعاء  نوفم
ر ١والخميس    ديسم

٤٠  
٤١  
٤٢ 

  قاعة جامعة املنيا)  - عاشرًا: حفالت زاب ثروت (ساقية الصاوي
ي ساقية الصاوي الخميس  ن أغنية "نور" للفنان زاب ثروت  ر ١اوال : تدش   ديسم

ـرى بمركـز الفنـون واآلداب  ثانيا : حفلة أغنيـة "نـور" للفنـان زاب ثـروت بالقاعـة الك
ي جامعة املنيا يوم الخميس  ر  ٨واملؤتمرات    ديسم

ر ٨و١الخميس    ديسم

  حادي عشر: لقاء قيادات الجامعات   ٤٣
ي دولة االردن   ي وقد تم إلغاؤها الرتباط رؤساء الجامعات بمؤتمر لرؤساء الجامعات  )

رة من  ي  ٣الف ر). ٥إ   ديسم

 ٤األحد املوافق 
ر   ديسم

ر  ٢٩و٢٧ (أيام   ثاني عشر: أنشطة املجلس بالتعاون مع املدارس  ٤٤   نوفم
ر) ٦و ٤و ١و   ديسم

راتيجية العنف  ٤٧ ي تنفيذ إس ر ٧األربعاء   ثالث عشر: ورش عمل مع اللجنة التنفيذية املشاركة     ديسم

ن بعنوان "دور اإلعالم والتوعية ملناهضة العنف ضد  رابع  ٤٩ عشر: ورشة عمل لإلعالمي
  املرأة"

 ٨والجمعة   الخميس 
ر ٩و   ديسم

ر ١٠السبت   عشر: حفل ختام أنشطة حملة "كوني" خامس  ٥١   ديسم

    ٢٠١٦يوم لعام  ١٦ملخص حملة   ٥٤
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  :الحملةاالنشطة املنفذة فعليا خالل لكل فصل املتقرير ثالثا : ال
  

ى مكافحة العنف ضد املرأة "أواًل:     ورشة عمل حول "دور الجمعيات األهلية 
ر ٢٠حد املوافق األ   -  ٢٠١٦ نوفم

  ن عمل املجلس وعمل ي املتابعة والرصد ، وكيفية التنسيق ب املوضوع: دور الجمعيات األهلية 
 .ات التنفيذ ونظام اإلحالةليآة حماية املرأة و ليآ  الجمعيات،

 الثانيقاعة االجتماعات الدور  - : مقر املجلس القومي للمرأة  كانامل . 
  : الحضور  

o  ر حكومية باملجلس -دكتور /نبيل صموئيل   .مقرر لجنة املنظمات الغ
o  ن   .عضو املجلس القومى للمرأة  -األستاذة/ دينا حس
o اد ابو القمص هيئة األمم املتحدة لوضع الخطة التنفيذية  ةمستشار  - أناألستاذة / 

راتيجية العنف ضد املرأة    .إلس
o  ى / الدكتورة ى  ةمدير   -نجالء العاد عام إدارة اإلتصاالت الخارجية والتعاون الدو

 .باملجلس
o /توفيق عالم عضو اللجنة التشريعية باملجلس. املستشار  
o  ن عن عدد  ١٥(من  بقضية العنف ضد املرأةمن الجمعيات األهلية املعنية  ١٣ممثل

  . جمعية تم توجيه الدعوة لهم)

 الهدف :  
o   ى تنفيذ راتيجيةمناقشة دور الجمعيات األهلية  الوطنية ملناهضة العنف ضد  اإلس

 .املرأة
o   ن املجلس و الجمعيات األهليةإليبحث  .ات التنسيق و املتابعة ب
o   ى مشروع  .العنف قانون مناقشة رؤية املجلس 

  املنسقة :  أ/أمنية أشرف. 

 ى شراف ف :إ  .د/نجالء العاد
  ي الورشة : أهم رت   النقاط ال اث

 ــــي تنفيــــذ  أهميــــة ن املؤسســــات التنفيذيــــة واملجتمــــع املــــدنى  راتيجيةتكامــــل األدوار بــــ  اإلســـــ
ـــ  ـــر مـــن أعـــدها الوطنيـــة ملكافحـــة العنـــف ال املجلـــس القـــومى للمـــرأة بالتعـــاون مـــع عـــدد كب

 .والوزارات واملجالس القومية ومؤسسات املجتمع املدنى الهيئات

  ـــى كافـــة ـــى العنـــف ضـــد املـــرأة وع ـــى تعظـــيم جهـــود الجمعيـــات األهليـــة للقضـــاء ع العمـــل ع
ي جميع املجاالتأشكال   .التمي وعدم املساواة الذي تواجهه املرأة 

  ر قاعــدة ــ تقــدمها  هليــة والخــدماتأموثقــة توضــح دور كــل جمعيــة  بيانــات ضــرورة تــوف ال
 .ي هذا املجال

  الــــدور الــــذي تقــــوم بــــه لجنــــة " مكافحــــة العنــــف ضــــد املــــرأة " املنبثقــــة مــــن  منتــــدى عــــرض
ـــيشـــارة مـــع اإل منظمـــات املجتمـــع املـــدنى الـــذي  يعقـــد شـــهريا بـــاملجلس القـــومى للمـــرأة،   أن إ
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ن املجلـــس والجمعيـــات األ  ـــي ســـبيل خدمـــة الهـــدف مـــن اللجنـــة هـــو تكامـــل الجهـــود بـــ هليـــة 
 .املرأة وتقليل حجم العنف ضد املرأة 

  ـــــر الـــــذي بـــــذل مـــــن قبـــــل املجلـــــس بالتعـــــاون مـــــع وضـــــع إطـــــار للشـــــراكة واملتابعـــــة للجهـــــد الكب
ــي  راتيجيةعــداد إشــركاءه  ــا واإل   اإلســ ــي أضــافة عليــه مــن لإلســتفادة م جــل التنفيــذ الفع

راتيجية بمشاركة الحكومة واملجتمع املدنىلإل   .س

  راتجية إل اعرض اس  .الوطنية ملناهضة العنف ضد املرأة وأهدافها ومخرجا
  راتيجيةنفيذ تة ملتابعة ليآتفعيل بالحكومة تقوم  أنيجب  .اإلس
 ــي مجــال مناهضــة  أهــم  عــرض ــ تتعــرض لهــا الجمعيــات األهليــة خــالل عملهــا  املشــاكل ال

   العنف ضد املرأة وكيفية تحقيق الهدف املنشود من ورشة العمل.

  العنـف ضـد املـرأة الـذي أعـده املجلـس، واسـتطالع رأي قـانون موسع ملشروع تقديم عرض
توفيــــــق عــــــالم رؤيــــــة  نــــــاقش املستشــــــار/حيــــــث  .قــــــانون الجمعيــــــات األهليــــــة فيمــــــا تضــــــمنه ال

  : التاليةالعنف ضد املرأة، و قام بتوضيح النقاط  قانون املجلس ل
o  اءلم يتم  أنأكد املستشار   .قانون تعديل ال نوجارى اآل قانون من مسودة ال اإلن
o ضرورة اإلستفادة من مالحظات املجتمع املدنى. 
o قانون الفلسفة العامة لل. 

  
  الحضور اثناء ورشة عمل الجمعيات

  
  : هاأهممن و فكار طرح املحاضرين بعض األ و تم فتح باب املناقشة، حيث 

o ظ املذكوره بهاوضبط األلف قانون حسن صياغة ال.
o ى أرض الواقع  .ح يسهل تطبيقه ع
o  ى الأنضرورة التأكد من شمول و إدماج جميع  . قانون واع العنف 
o ى الكانمبحث إ  . قانون ية نظام اإلحالة 
o  ى للمرأة املعنفةقانونإعداد دراسة نساء بال مأوى (رصد(. 
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 التوصيات :  
  راتيجيةتقديم " ورقة تقديمية " لخلفية   . دوارهمأملساعدة مؤسسات املجتمع معرفة  اإلس
  ى إعداد قاعدة ى لكل جمعية كذلكمجاالت و  -توضح أدوار (لكل الجمعيات بيانات العمل ع   .) التوزيع الجغرا
  رحات جميع املؤسسات املشاركة لجمع ى اللجنة قانون مالحظات و مق مكافحة العنف ضد املرأة ليتم عرضها ع

 .التشريعية 
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راتيجية العنف ضد املرأةجتماع إيًا: أنث رية العليا إلس   مع اللجنة التيس

ن املوافق اإل - ر ٢١ثن   2016نوفم
  راتيجيةحتياجات العملية لتنفيذ ات التنفيذ ونظام اإلحالة واإل ليآة حماية املرأة و ليآاملوضوع: مناقشة  .وخطة التنفيذ اإلس

  صباحاً  ٩املوعد: الساعة . 
 مقر املجلس القومي للمرأة. - الثانيجتماعات بالدور : قاعة اإل   كانامل 
 : الحضور   

o عضو املجلس القومى للمرأة  - عمار أمل القاضية. 
o  ن   .عضو املجلس القومى للمرأة  -األستاذة/ دينا حس
o اد ابو القمص راتيجية العنف ضد املرأة  ةمستشار  - نااألستاذة /    .هيئة األمم املتحدة لوضع الخطة التنفيذية إلس
o  ى ى باملجلس  ةمدير   -الدكتورة نجالء العاد  .عام إدارة اإلتصاالت الخارجية والتعاون الدو
o نفرد من  ١٨ راتيجية عدادإ ي املشاركه القومية واملجالس والهيئات الوزارات عن ممثل  .  اإلس

 

راتيجية قطال إ تم هأن للمرأة القومى املجلس عضو عمار أمل القاضية أكدت    عـام ـي  املـرأة ضـد العنف ملناهضة الوطنية اإلس
ى القضاء دف  ،٢٠١٥ رة املـرأة، ضـد العنـفأشكال  كافة ع ـي مشـ راتيجيةإل  العليـا التيسـرية اللجنـة أن إ  تخـتص املـرأة ضـد العنـف سـ

راتيجية التنفيــــذي اإلطــــار بمراجعــــة راتيجية وتنفيــــذ ملتابعــــة محــــددة وبــــرامج وسياســــات بخطــــط والخــــروج املــــرأة، ضــــد العنــــف إلســــ  اإلســــ
  .   اشهر ثالثة كل دوري بشكل  اللجنة هذه وتجتمع الوطنية،
راتجيةلإل  عـــــرض ناالقمصـــــ أبـــــو ـــــاد ســـــتاذةاأل  قـــــدمت  قـــــد و   ـــــا، وأهـــــدافها املـــــرأة ضـــــد العنـــــف ملناهضـــــة الوطنيـــــة ســـــ   ومخرجا

ـي ىإ واستمعت ن القوميـة واملجـالس والهيئـات الـوزارات ممث راتيجية عـدادإ ـي املشـارك ـ تنفيـذه تـم مـا بإسـتعراض  اإلسـ  ـي ناآل  ح

راتيجية م ال والتحديات واملعوقات اإلس مإو  واجه راحا ا لتغلبل ق رة خالل عل   .القادمة الف

  

   
رية لجنة اجتماع الالحضور اثناء راتيجيةالعليا ال التيس   العنف ضد املرأة س
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  العالن انشطة الحملةثالثًا: مؤتمر صحفي 
ن املوافق اإل - ر ٢١ثن   ٢٠١٦ نوفم

ي نفس الوقت.ألغاؤه لتواجد إتم  ر من نشاط   ك
  :يوم ١٦شطة املجلس خالل حملة أنعن  اإلعالناملوضوع. 
 للمرأةمقر املجلس القومي  -و مدخل املجلس :  كانامل. 
  ظهراً  ١٢املوعد: الساعة. 
  قللي ناالتنسيق مع د/سوز. 

ي جميع إقامت عوضا عن املؤتمر الصحفي    ي بتوزيع البيان الصحفي ع دارة االعالم تحت اشراف أ. عزة عبدال
رة الحملة.   املحررين بالصحف والجرائد القومية والخاصة والقنوات التليفزيونية لعرض انشطة املجلس خالل ف

ي صفحة املجلس بالفيس بوك: ن ونشره ع ي االعالمي ي نص البيان الصحفي الذي تم توزيعه ع   وفيما ي
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  بيان املجلس القومى للمرأة

للعنــف ضــد املــرأة يشــارك املجلــس القــومي يــوم مــن األنشــطة املناهضــة  ١٦بمناســبة اليــوم العــالم ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة وحملــة ال  
ـى العنـف ضـد املـرأة والـذي يوافـق يــوم  ـي اإلحتفـال بـاليوم العـالم للقضــاء ع ر مـن كـل عـام، وحملـة الــ  ٢٥للمـرأة جميـع دول العـالم  يومــا  ١٦نـوفم

ـ تبـدأ مـن يـوم ـا منظمـة األمـم املتحـدة ، وال ـ أطلق ـ الــ  ٢٥ من األنشطة املناهضة العنف ضد املـرأة ال ر و ح ر الـذي يوافـق  ١٠نـوفم مـن ديسـم
ـــر ومناهضـــة كافـــة اشـــكال  ـــي كـــل مكـــان إلحـــداث التغي ي وخلـــق رأي عـــام مســـاند  ـــى رفـــع الـــو ـــدف الحملـــة ا اليـــوم العـــالم لحقـــوق اإلنســـان، حيـــث 

ي والدو ى هذه املشكلة ودعوة املجتمع املح ى نحو ايجاد حلول جذريه لها .العنف املوجهة ضد املرأة والفتاة وتسليط الضوء ع   ي للس
ر بضــرورة مناهضـة   ـي هــذا اليـوم الــذي تحتفـل بــه األمـم املتحــدة والعـالم أجمــع باعتبـاره يومــًا عامليـًا ملســاندة املـرأة املعنفــة، وللتـذك هــذه  و 

ــي جميــع انحــاء ا ــي مصــر و ــى مــا تواجهــه املــرأة  ــرة والتصــدي لهــا، كــان البــد أن نؤكــد ع ــراوح مــن العنــف و عــدم املشــكلة الخط لعــالم مــن صــعوبات ت
ــــرًا لجميــــع حقــــوق اإلنســــان، وللموا ــــاك خط ــــي توزيــــع املــــوارد، حيــــث يعــــد العنــــف املوجــــة ضــــد املــــرأة ان ــــ  ن اليوميــــة والتمي ــــي حيــــا ثيــــق املســــاواة 

ا جميع األديان السماوية، تع ن واملبادئي واألعراف ال نادت  ي املقام األول النساء والفتيات.واالتفاقات الدولية ، والقوان   انى منه 
وض والتقدم،    ي ال وال شك أن العنف بوجه عام والعنف ضد املرأة والفتاة بوجه خاص اصبح عقبة حقيقة أمام محاوالت املجتمعات 

ي للمحاربتـــه ومواجهتـــه حيـــث يـــأتى العنـــف ضـــد املـــرأة متحـــديًا جميـــع الجهـــود املبذولـــة مـــن قبـــل الـــدول والشـــعوب واملنظمـــات األهليـــة وامل جتمـــع الـــدو
ــى ضــحاياه مــن النســاء، وإنمــا تمتــد لألســرة واملجتمــع والدولــة ككــل، ب ــ ال تقتصــر ع رتبــة عليــه ،وال ــى جميــع اآلثــار الســلبية امل ــي ذلــك والقضــاء ع مــا 

ى الرعاية الصحية ومرورًا بالنفقات القانونية وان ى حساب من تكلفة مادية باهظة، بدءًا من االنفاق ع اًء بالخسائر االنتاجية ، األمر الذي يأتى ع
ي العمل مـع جميـع اجهـزة الدولـة املعنيـة واملنظمـات  املوازنة العامة للدولة والتنمية عمومًا، ولقد حرص املجلس القومي للمرأة منذ اليوم األول له 

ي املجتمع ليق ـوض االهلية والدولية ملواجهة مخاطر هذه املشكلة وال تفشت  ى لهـا املجتمـع لل ـا الدولـة ويسـ ى أي محاوالت جـادة تقـوم   ع
ر العدالة االجتماعية واالقتصادية والسياسية.   والتنمية و إلرساء معاي

ــى    ــى املســتوى املح ــى مكافحــة هــذة الظــاهرة مــن خــالل تنفيــذ عــدد مــن األنشــطة واملشــروعات ع ومــن هــذا املنطلــق يــأتى حــرص املجلــس ع
رحـات والتوصـيات ملؤسسـات الدولـة واملجتمـع املـدنى للحـد مـن هـذة دف تحديد  ـى القـرى والنجـوع، ووضـع املق أنماط العنف الذى تواجهه املرأة 
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ــى، حيــث  ى املجتم ر البيئــة التشــريعية والعمليــة ورفــع الــو ــرة لتــوف ــى املجتمــع املصــرى.كما قــام املجلــس القــومي للمــرأة بجهــود كب تعــد مــن الظــاهرة 
ن والتشريعات لتجريمه.غايات ا ر البيئة اآلمنة لدعم املعنفات وإصالح القوان   ملجلس األساسية خفض معدالت العنف ضد املرأة وتوف

ا تعــديل قــانون العقوبــات وتغلــيظ    ــ يــأتي مــن ضــم ــى هــذا املجــال، وال ــرة وحققــت العديــد مــن االنجــازات  ولقــد خطــت مصــر خطــوات كب
ى التحرش الجنس ب ـ اصـبحت جنايـة، وانشـاء وحـدة العقوبات ع رونية،كـذلك تغلـيظ عقوبـة ختـان االنـاث ال ى ذلك التحرش بالوسـائل االلك ما 

ـي أقسـا ر الشرطة النسائية لحماية املرأة من التحرش وتقديم املساندة لها  ى جانب توف ى وزارة الداخلية، إ م الشـرطة، ملكافحة العنف ضد املرأة 
ن شمسو افتتاح وحدات مكافحة ال ى بعض الجامعات مثل ع ى مـن –اسيوط  –القاهرة -تحرش الجنس  ى رفـع الـو ب سويف، هذا باإلضافة إ

دف الشـــباب  ى حــول مفهــوم العنــف، وتنفيــذ العديــد مــن حمــالت التوعيــة باملــدارس والجامعــات تســ خــالل تــدريب القضــاة والنيابــة والطــب الشــر
ـــر الثقا ى العـــام وتغي ـــى مصـــر ملكافحـــة العنـــف ضـــد املـــرأة والفتيـــات لرفـــع الـــو ـــى مـــن نوعهـــا  راتيجية الوطنيـــة األو ـــ الدولـــة االســـ فـــات، وال ننســـ تب

ــ أطلقهــا املجلــس القــومى للمــرأة عــام  تحــت رعايــة الســيد املهنــدس إبــراهيم  ٢٠١٥بمشــاركة كافــة مؤسســات الدولــة ومؤسســات املجتمــع املــدنى. وال
  محلب رئيس مجلس الوزراء .

ــى كمــا أعــد امل   ــى طرحــه للحــوار املجتم جلــس القــومى للمــرأة مشــروع قــانون متكامــل ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة، هــذا و ســيعمل املجلــس ع
رملــان ملناقشــته خــالل  ١٦خــالل ال  ــى ال ــى رأي املؤسســات و األفــراد فيمــا يتعلــق بمــواد القــانون ، ثــم ســيتم عرضــة ع ــرة الحملــة " للوقــوف ع يــوم ف

رة القادمة .   الف
ـى السـالم  ١٦ذا وترفع حملة اله   ل إ ـ ـي امل ى هذا العام شعار "من السالم  ى النوع االجتما يوما من األنشطة املناهضة للعنف القائم ع

ن مـن الفتيـات والنسـاء حـول العـالم ، والالتـ ئ الـذي تواجهـه ماليـ ق ى لهـن حـي العالم: جعل التعليم آمن للجميع"، و الذي يأتى اقرارا بالوضع الس
، لذا فإن واجبنا هو املطالبة بتعليم الفتيات والنساء اليوم وك   ل يوم.ي التعليم، هذا الحق الذي يتأثر نتيجة للعنف ونقص املوارد والتمي

ـي األ    ديـد املسـتمر الـذي تتعـرض لـه الفتيـات والشـابات  ي التعليم، يع ال ى فيما يتعلق بالحق  ى النوع االجتما مـاكن فالعنف القائم ع
ـرف ـى التعلـيم، فـالتعليم هـو حـق أساسـ مـن حقـوق اإلنسـان املع ـي الحصـول ع ـا  العامة واملدارس واملنازل والذي يضر بـالحق اإلنسـاني العـالم 

ـــي مختلـــف االتفاقيـــات واملعاهــدات الدوليـــة واإلقليميـــ١٩٤٨مـــن اإلعــالن العـــالم لحقـــوق اإلنســـان عــام  ٢٦ــي املـــادة  ة لحقـــوق ، وتـــم التأكيـــد عليــه 
ي التعليم يخضع للتحوالت السياسية واالقتصـادية واالجتماعيـة واالضـطرابات، ودائمـًا مـا تكـون املـرأة وذوي االحتياجـات  الخاصـة اإلنسان. والحق 

. ر عرضه للحرمان من هذا الحق االساس   هم األك
ى املجلس خالل ال    ى التعليم، ودعـوة يوم من انشطة مناهضة العنف ضد املرأة، حث األسر  ١٦وسيس ن ع ى تشجييع بنا املصرية ع

ــــ ســــيعقدها املجلــــس القــــومى للمــــرأة مــــع املؤسســــات  ــــى اللقــــاءات واالجتماعــــات ال ــــى مناهضــــة العنــــف بجميــــع اشــــكاله ، هــــذا باإلضــــافة ا األفــــراد ا
ن ووالهيئــات والجمعيــات األهليــة املعنيــة بمواجهــة مشــكلة العنــ ف ضــد املــرأة ملحاولــة إيجــاد حلــول فعليــة وســريعة التنفيذيــة والتشــريعية واإلعالميــ

ى كافة أشكال العنف ضد املرأة والفتاة ، وتعد من ابرز محطات الحملة ال يتبناها املجلس:   للقضاء ع
راتيجية العنـف ضـد املـر  - راتيجية العنف ضد املرأة ملراجعة اإلطـار التنفيـذي السـ رية العليا إلس أة والخـروج بخطـط عقد اجتماع مع اللجنة التيس

راتيجية الوطنية.     محددة لتنفيذ االس
ن شــمس - ــي الجامعــات مــن خــالل عقــد نــدوات ووضــع أكشــاك بجامعــات (عــ ريطانيــة -كمــا ســيقوم املجلــس بالتواصــل مــع الشــباب   –القــاهرة  -ال

ا ودورهـم بإعتبـارهم شـباب املسـتقبل املنيا) لتوعية الطلبة بأهميـة مكافحـة العنـف ضـد املـرأة بكافـة اشـكالة، ولتعـريفهم با -أسيوط ملشـكلة واسـبا
ــي كــل مكــان ملســاندة جهــود املجلــس القــومي للمــ ن بقضــية املــرأة  ن مــن الطلبــة واملهتمــ ــا، ولحشــد متطــوع ــر ملواجه م دور كب ــي والــذي يعــال علــ رأة 

ن   املرأة املصرية اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا. كافة املجاالت، وجهوده ملناهضة كافة أشكال العنف ضد املرأة والفتاة كسبيل لتمك
راتيجية الوطنيـة ملكاف - ـي تنفيـذ االسـ ن املؤسسات التنفيذيـة واملجتمـع املـدنى  حـة العنـف، عقد لقاء مع الجمعيات األهلية حول األدوار املتكاملة ب

ى العنف ضد املرأة ومناقشة مش   روع قانون العنف املقدم من املجلس .وأهمية تعظيم جهود الجمعيات األهلية للقضاء ع
ــي التنميــة ح - ــي لــدعم وتعزيــز دورهــا  ي املجتم ــر الظــواهر الســلبية ضــد املــرأة ورفــع الــو ــي تغي ن  يــث تحمــل وإيمانــًا بالــدور اإليجــابي للفــن والفنــان

ي األعمــال الفنيــة رســائل بســيطة وواضــحة لكافــة شــرائح املجتمــع لنبــذ العنــف ضــد املــرأة والفتــاة بجم ــ تشــكي يــع اشــكاله، يقــيم املجلــس معــرض ف
  بعنوان "كونى" يتناول كافة اشكال العنف ضد املرأة والفتاة بالتعاون مع أكاديمية الفنون .

ى حول مشروع القانون.  -   تنظيم ندوات بفروع املجلس باملحافظات الستعراض مشروع قانون العنف وإقامة حوار مجتم
راتيجية ملكافحـة العنـف  اإلعاقـة عقد اجتماع مع أعضاء فروع املجلس ذوي  - حـول قـانون العنـف الـذي اعـده املجلـس ،ومناقشـة التـدخالت االسـ

  . اإلعاقة ضد املرأة ذات 
ـ - ـ سـويف  ن شـمس وب ي إنشـاء وحـدات عقد لقـاء مـع رؤسـاء ووكـالء الجامعـات الحكوميـة والخاصـة (لعـرض تجربـة جامعـة القـاهرة وأسـيوط وعـ

  ملكافحة العنف ).
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راتيجية الوطنيـة ملكافحـة العنـ - ـي تنفيـذ خطـة عمـل االسـ ـى ارض الواقـع  ـي األجهـزة التنفيذيـة إلسـتعراض مـا تـم إنجـازه ع ف عقد إجتماع مـع ممث
  ضد املرأة .

م حـــول مشـــروع قـــانون العنـــف أعـــده املجلـــس ال - ن ملناقشـــة رؤيـــ ـــراء إعالميـــ ن عقـــد ورشـــة عمـــل مـــع خ قـــومى للمـــرأة، ومناقشـــة اشـــكاليات القـــوان
ى القانون املصرى، واستعراض االتفاقيات الدولية فيما يخص العنف ضد املرأة .   الخاصة باألسرة 

ـرة  - ـى التعلـيم، وإقامـة عـروض فنيـة مسـرحية بعـدد مـن املـدارس خـالل ف ي الحصـول ع ن معوقات  ي املدارس والالتى لد التواصل مع الطالبات 
ــرة) للتوعيــة بقضــية العنـف ضــد املــرأة ، كمــا ســيتم تكـريم مجموعــة مــن األســر الــذين  ـ ســويف، البح الحملـة بمحافظــات (قنــا، ســوهاج، الفيــوم، ب

ن. تحدو    ا تلك املعوقات والظروف لتعليم بنا
إقامـــة حفــــل ختـــامي بالتعــــاون مـــع جامعــــة القــــاهرة يتضـــمن الحفــــل عـــرض مســــرحية (لجنـــة الشــــباب بــــاملجلس) حـــول العنــــف ضـــد املــــرأة. ويعــــرض  -

ا كما سيتم عرض املسرحية  ي مواجه   ي عدد من الجامعات.املسرحية عدد من الشابات والشباب املؤمنية بقضية العنف وأهمية دورهم 
ـى التعلـيم ، البـد ان نـؤمن بـأن التعلـيم للمـرأة والفتـا   ر البيئة املناسبة لحصول كل امرأة وفتـاة ع ي هذا اليوم ونحن ننادي بتوف ة لـم أننا 

ـــ ال يمكـــن تجاهلهـــا وضـــرورة ايجـــاد حلـــول لهـــا بأســـرع مـــا  يمكـــن لضـــمان حصـــول يكـــن يومـــا رفاهيـــة ، أنمـــا هـــو ضـــرورة مـــن الضـــروريات األساســـية ال
وض باملجتمع . ي ال ي املشاركة  ى  ي التعليم وبالتا ى حقه    نصف املجتمع ع

ى ألن نخطـــو بخطـــًا حثيثـــة واثقـــة نحـــو تحقيـــق مســـتقبل افضـــل لوطننـــا والبنائنـــا وبناتنـــا، مـــن خـــالل تنفيـــذ اهـــداف    ونأكـــد أنـــه أذ كنـــا نســـ
راتيجية الوطنيــة للتنميــة املســتدامه  ــي البــد  ٢٠٣٠االســ ــي هــذا الوقــت الحــرج بــدون مســاهمة جميــع افــراده  ــوض بــالوطن وخاصــة  ان نــدرك ان ال

ـ تعيقهـا ى كافة العراقيل ال ي، والقضاء ع وتمنعهـا مـن  عملية البناء والتنمية ، وبدون اتاحة الفرصه كاملة للمرأة للمشاركة بإعتباره حقها الطبي
  ذلك.

ـــي الختـــام نوجـــه دعوتنـــا لجميـــع افـــراد    ى ســـويُا مـــن أجـــل وطـــن خاليـــًا مـــن العنـــف، مؤمنـــًا باملســـاواة، و  املجتمـــع رجالـــه و نســـائة دعونـــا نســـ
ن ومبادئ االنسانية . رفًا بحقوق املرأة وانصافها كجزء من تعاليم و قوان   مع

 مى_للمرأةاملجلس_القو # سر_قوتك#

  
رملانيات رابعًا: ورشة عمل مع    ال

ر ٢٣ األربعاء املوافق -      2016نوفم
رملانياتخفاض عدد نلغاؤها ال إوقد تم  ن نائبة ٦٦نائبات فقط من  ١٠( كدن الحضور أالالتي  ال  )قامت ادارة املراسم بدعو

  رح   .العنفقانون املوضوع: مناقشة مق
 القاهرة -فندق راديسون بلو : كانامل. 
 جندة.وقد تم عمل األ  وحدة املشاركة السياسية باملجلس و التنسيق مع اللجنة التشريعية لوضع األجندة ب 
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ي مسابقة و خامسًا:    بعنوان "كوني"معرض ف تشكي
ر٢٥فتتاح املعرض الجمعة املوافق إ -  :٢٠١٦ نوفم

ي (فوتوغرافيا  "كوني" أوال : مسابقة   لوحات فنية). - نحت  - للفن التشكي
  

  
ي املسابقة اثناء افتتاح املعرض ن   الفائزين واملشارك

 

  ناالتعاون مع االعضاء : د.ر.  يا يح
  : دفة ن الفئة املس ي الفئة العمرية ناوالفنالفنان   سنة . ٣٥ – ١٨ات الشباب 
  ــي التعلــيم كأحــد  حرمــانموضــوع املســابقة واملعــرض : قضــية ــي أشــكال املــرأة مــن حقهــا  تتنــاول  أنالعنــف ضــد املــرأة والفتــاة ع

ــي أنشــكاله و أاألعمــال الفنيــة موضــوع مناهضــة العنــف ضــد املــرأة بــاختالف   –متحمســة  –يجــابي"كوني .....متمكنــه إطــار إواعــه 
  متعلمة مستعدة".

 ي الفيس بوك.املسابقة : الصفحة الرسمية للمجلس القومي للمرأة ع كان م  
  رة من ر  ٢٥كتوبر وح أ ٦التاريخ : الف  .نوفم

  : الجوائز 
 ي أ ي كل مجال من الثالث مجاالت (نحت جنيه للعمل األ  ٥٠٠٠و ي  –ول   فوتوغرافيا) ؛  -تشكي
 ي املجاالت الثالث املذكورة الثاني للعمل ٣٠٠٠ية ناث 
  يعمال من الثالث وشهادات تقدير من املجلس لأل   الخامس . إ

 ي حفل الختام يوم السبت املوافق  ٢٥فتتاح املعرض يوم الجمعة إثناء أالنتيجة :  نعال إ ر  وتوزيع الجوائز  ر. ١٠نوفم  ديسم
  ن ابـــراهيم  –يســـرا حمـــزة  –فريـــق العمـــل مـــن املجلـــس : ســـمر محمـــود ـــي  –نـــرم أحمـــد –عـــادل  –ي نامـــلياـــي أن –عـــزة عبـــد ال

 صاري.ناأل 

 فوزي. ناكاديمية : ايمفريق العمل من األ 
  : ن للمسابقة  ة.ناوفن نافن ٦٧عدد املتقدم

  : ن للمسابقة م ناوفن نافن ٥١عدد املقبول  ).%١٩٫٦ة (لياشباب بنسبة اجم ١٠ة م
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 ــي األ  ٣٥ م عمــل مقبــول  م شــاب واحــد  ٩) % ٢٠شــباب بنســبة  ٧عمــال التشــكيلية للشــابات والشــباب (مــ ــي مجــال النحــت (مــ
م  ٧) و %١١٫١بنسبة  ي (م  )  %٢٨٫٥شباب بنسبة  ٢ي مجال التصوير الفوتوغرا

  ن ـر عـدد مـن الفنـان ـي اك ي الفيس بـوك لضـمان وصـولها ا ي صفحة املجلس ع االعالن عن املسابقة : تم نشر اعالن املسابقة ع
ـــي امل ـــ  ٢٠١٦أكتـــوبر  ٢١( ايـــام ١٠جنيـــه ملـــدة  ٥١٥مـــدفوع القيمـــة بتكلفـــة اجماليـــة  ســـابقة واملعـــرضللمشـــاركة  أكتـــوبر -٣١وح

ي :٢٠١٦   ) ونتج عنه التا
 : ي عدد  . Reach 248,342الوصول ا
  : 8821اعجابات لالعالن Like 
  : 285تعليقات Comment 
  : 615اعادة نشر Shares 

 ـــــ تكونـــــت مـــــن األ ختيـــــار لألعمـــــال ثـــــم لجنـــــة الفـــــرز واإل التحكـــــيم والفـــــرز واإل  نالجـــــ ن ســـــاتذة ختيـــــار وال ـــــي مجـــــال الفنـــــون الفنـــــان
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ي الفيس بوك ٢٠١٦أكتوبر  ٦ يومعلنت أنص املسابقة وال   ي الصفحة الرسمية للمجلس ع   ع

ي إطار أنشطة الحملة تحت  ي    "كونى" عنوان يعلن املجلس القومي للمرأة بالتعاون مع أكاديمية الفنون عن تنظيم مسابقة فنية ومعرض تشكي
ي التعليم كأحد اشكال العنف  ي أن تتناول األعمال الفنية موضوع مناهضة يتناول موضوع املعرض قضية حرمان املرأة من حقها  ضد املرأة والفتاة ع

ي اطار ايجابي"كوني .....متمكنه    متعلمة مستعدة". –متحمسة  –العنف ضد املرأة باختالف اشكاله وأنواعه 
ن من الشباب و الفتيات من سن  راك أمام الفناني ى  ١٨ويفتح باب االش ي أحد املج ٣٥ا راك  ي عامًا ، لالش  -أعمال فوتوغرافية  -االت ( لوحات فن تشكي

ى اللجنة مراجعة و تقييم األ  ن باملجال،حيث ستتو ن متخصص عمال أعمال نحتية) من انتاجهم للعرض أمام لجنة تحكيم مرموقة تتضمن نقاد و فناني
ن.  ن الفائزي   املقدمة و اختيار الفناني

ى ثالث فئات رئيسية :   و ستقسم الجائزة ا
  الرسم). –الجرافيك  –ئة األعمال الفنية التشكيلية (التصوير ف• 
  فئة األعمال الفوتوغرافبية .• 
  فئة األعمال النحتية.• 

ى جانب  ٣٠٠٠جنيه مصري و للفائز الثاني جائزة نقدية مقدارها  ٥٠٠٠وستقدم للفائز األول جائزة نقدية مقدارها  شهادات تقدير للفائزين  ٣جنيه مصري إ
  ، والرابع والخامس لكل فئة.الثالث

  شروط املشاركة
ن •  ي الفئة العمرية ما ب ركة  رك أو املش ى  ١٨أن يكون املش   عاًما وقت افتتاح املعرض. ٣٥ا
  أن يكون مصري الجنسية.• 
ى أن يقبل عمل واحد للمشاركة باملعرض.•  ي املجال الواحد ع ن فقط    يحق لكل فنان املشاركة بعمل
ى أن يكون لكل مجال استمارة منفصلة.يحق للفنا•  ر من مجال ع ي أك   ن املشاركة 
  أن تكون األعمال املقدمة أعمااًل أصلية.• 
ن •  ام بأن تكون األعمال املقدمة من إنتاج عام ى خلفية العمل. ٢٠١٦أو  ٢٠١٥االل م املشارك بالتوقيع وتاريخ اإلنتاج والخامات املستخدمة مدونة ع   ويل
ي العمل أن يكون آمًنا وأن يكون من خامات تتصف بالدوام وال يحدث أضراًرا بامليرا•  ى إم كان ى  ركيب بقاعات كان وال بالصحة العامة ويرا ية النقل وال

  العرض دون إتالف األرضيات والحوائط.
ي أن تكون تل ٧٠سم وال يقل عن ١٢٠مقاسات األعمال التشكيلية ال يزيد أي ضلع عن •  رواز.سم. ع ي لل   ك األبعاد شاملة اإلطار الخار
ر وال تزيد عن  ٤٠*٣٠مقاسات األعمال الفوتوغرافية بعد الطباعة ال تقل عن •  ي ورق  ٧٠*٥٠سنتيم ر ع سون ابيض او اسود بدون كتبة اسم كان سنتيم

ي ان ال تتجاوز الصورة او املصور او تاريخ العمل وتقدم األعمال ملونة او ابيض واسود وتقبل الصور امل رامج التنقيح ع ي االبيض واالسود او املعدلة ب حولة ا
ي الصورة.   تعديل االلوان والتباين 

ن األجزاء تشكل تلك األبعاد املوضحة عالي•  ي ب ي ذلك الفراغ الداخ   ة . ي حالة تكوين العمل من أجزاء تكون املساحة اإلجمالية للعمل بما 
ن العا•  ر العام.ال يجوز للفنان ي سياسة العرض إال بدعوة مباشرة من القوميس ن التدخل    رض
ي •  ائه  ي حيازة املعرض ح ان ر  ١٠األعمال الفنية ستبقى    .٢٠١٦ديسم
  أن تكون األعمال الفنية املشاركة جاهزة للعرض كما يجب وضعها ضمن اطار بشكل صحيح.• 
  أن تكون األعمال الفنية معدة للبيع.• 
  سهم كعالمة داللية لتوضيح اتجاه العمل. وضع• 
ي ذكر اسمة مع صورة ال•  ر تجارية تخص انشطة املسابقة مع حفظ حق الفنان   عمل.يحق للجهة املنظمة استخدام اي من االعمال املشاركة الهداف غ

  القواعد واملواعيد املنظمة للمسابقة واملعرض
ر  ٢٥ي مساء يوم الجمعة املوافق  يفتتح املعرض بقاعة العرض بأكادمية الفنون  - ر  ١٠ويستمر املعرض ح يوم السبت املوافق  ٢٠١٦نوقم   .٢٠١٦ديسم
ى  - روني للمجلس ع ي  www.ncwegypt.comيتم سحب استمارة املشاركة من خالل املوقع اإللك الصفحة  Facebookومن خالل صفحة التواصل االجتما

  الرسمية للمجلس القومي للمرأة .
روني  - ريد االلك ى ال ا املعلومات الالزمة : اسم الفنان  yosra.hamza@ncw.gov.egضرورة تسليم االستمارة عن طريق ارسالها ا  –اسم العمل  –مدون ف

/أفقي.  –السعر –سنة اإلنتاج  –املقاس  –الخامة  –املجال    اتجاه العمل الف رأس
رة ذاتية عربي مكتوبة بالكمبيوتر  ٣٠٠ويرفق صورة شخصية للفنان، صورة بطاقة الرقم القومي ، وصورة فوتوغرافية للعمل بجودة  - ميجا بيكسل، س

ي حدود خمسة أسطر ، فلسفة العمل الف وموضوعه ). ومختصرة    ، صور األعمال، و وسيلة التواصل (رقم موبايل أو أر
  ال يلتفت لالستمارة املخالفة للتعليمات السابقة. -
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  يبدأ استالم االستمارات بكل املسابقات اعتباًرا من يوم اعالن املسابقة. -
ن املوافق  - روني ٢٠١٦اكتوبر ٣١أخر موعد الستالم االستمارات يوم اإلثن ريد االلك   . yosra.hamza@ncw.gov.eg:  بال
ر ١٠ُتعلن نتائج الفرز لألعمال املختارة للمشاركة باملعرض يوم الخميس املوافق  - ى  ٢٠١٦نوفم روني للمجلس ع من خالل املوقع اإللك

www.ncwegypt.com  ي   الصفحة الرسمية للمجلس القومي للمرأة . cebookFaومن خالل صفحة التواصل االجتما
ي بأكادمية الفنون بالهرم اعتباًرا من يوم األحد املوافق  ٢٥/٣٠تقدم األعمال الفنية بقاعة  -   للفن التشكي

ر  ١٣ ر  ١٧ح يوم الخميس املوافق  ٢٠١٦نوفم   من الساعة العاشرة صباحًا ح الساعة الثانية ظهرًا. ٢٠١٦نوفم
ى - ي املطالبة باأل  ع اية العرض، بعدها يسقط أي حق للفنان  ي مدة ال تتجاوز أسبوع بعد  اء املعرض و ن سحب أعمالهم فور ان عمال حيث جميع املشارك

راءى له. ا وفًقا ملا ي ا للمجلس القومي للمرأة ويحق له التصرف ف   تؤول ملكي
ي استيعاب األعمال املختارة مع مراعاة الفراغات ،وكذلك املقاسات املحددة ألبعاد العمل يتم تحديد سياسة وفلسفة العرض وفق لطاقة قاعا - ت العرض 

.   الف
ى األعمال املقدمة بعد املواعيد املحددة. - ى اإلطالق إ   لن ينظر ع
ى للمستوى الالئق املناسب للعرض. - ي رفض األعمال ال ال تر ر الحق    لّلجنة بمعاونة القوميس
ن العارضي - ي حالة اإلخالل بالشروط والضوابط املنظمة للمسابقة من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص واملساواة ب   ن.حق للجهة املنظمة التدخل 
  قاعة العرض بأكاديمة الفنون: 
ة ، مصر.  -باملب االداري  ٢٥/٣٠: قاعة عنوان ال    شارع جمال الدين األفغاني، طريق الهرم، الج

  لالستفسار أ/ ايمان . ٣٥٨٥٠٧٢٧ ٣٥٨٥٠٢٩١ـ ٣٥٦١٣٩٨٥ون : التليف
ي مساء يوم الجمعة املوافق   ر  ٢٥افتتاح املعرض  ر  ١٠.و يستمر املعرض ح يوم السبت املوافق  ٢٠١٦نوقم وهو يوم حفل الختام لفعاليات  ٢٠١٦ديسم
ى أساس النوع االجتما ١٦الـ ي جامعة القاهرة وال سيتم خاللها تسليم الجوائز وشهادات التقدير للفائزين.يوم من النشاط ملناهضة العنف القائم ع   ي 

ى :    لالستفسار الرجاء التواصل ع
  أ/ يسرا حمزة   - )٦١/٦٢/٦٣/٦٤/٦٥٢٣٤٩٠٠٦٠القاهرة (/ –تليفون : املجلس القومي للمرأة املقر الرئيس  

  E-mail  :yosra.hamza@ncw.gov.egالرسال االعمال الفنية: 

ــي املعــرض و املختصـة باملوافقــة واإل  ناللمســابقة وقامــت اللجــ نافنـ ٦٧وقـد تقــدم عــدد  علنــت أختيــار لعـدد مــن اللوحــات املقدمــة لعرضـها 
ي الفيس بوك ي: النتيجة من خالل صفحة املجلس الرسمية ع   كما ي
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  ي املسابقة: تم االعالن عن يالفائزين والفائزات  ي الفيس بوك كالتا ي صفحة املجلس ع   :اسماء الفائزين والفائزات ع
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ي املسابقة :يا : أنث ن  ي للمشارك   معرض كوني للفن التشكي

  
  ر الساعة ن ٢٥فتتاح يوم الجمعة املوافق تم اإل  مساءا. ٦وفم
  : رة من مدة املعرض ر  ٢٥ي الف ينوفم ر. ١٠ إ   ديسم
 أكاديمية الفنون بالهرم.  –ري " د. مختار عبد الجواد" لاقاعة ج :  كان امل  
  ن ابراهيم  –يسرا حمزة  –آية عصفور  –فريق العمل : صفاء حبيب  صاري.نأحمد األ  –سمر محمود -محمد زكريا  –نرم

 محمد عقل. –فوزي  نافريق العمل من االكاديمية : ايم 
 دعوة للحضور. ٣٠٠صدار عدد إ 
 ي املعرض وكذلك كتي ٣٠٠ اصدار ن ب عن اللوحات واملنحوتات املشاركة   الذين ابدعوها. الفنان
  ي  فرد. ١٥٠حضور املعرض : حوا

ــ عضــو املجلــس القــومي للمــرأة لعمــل املعــرض واملســابقة الفنيــة بالتعــاون مــع أكاديميــة الفنــون أنوقــد تــم التنســيق مــع د. ر    يــا يح
ـــي  روتوكــول التعـــاون الــذي تـــم توقيعــه  كاديميـــة الفنــون حيـــث وفـــرت أأكتـــوبر باألكاديميــة مـــع أ.د. أحــالم يـــونس رئيســة  ٤بــالهرم وتفعـــيال ل

  ر عبد الجواد" لعمل املعرض. ري " د. مختالاأكاديمية الفنون بالهرم قاعة ج
  حيث شملت مراسم افتتاح املعرض:  

ــــي  تــــالهكاديميــــة باأل هليــــاطفــــال بمعهــــد البمقدمــــة فنيــــة لفرقــــة األ    عــــزف فريــــق الكونســــولفاتوار لالطفــــال وكــــذلك عــــزف منفــــرد ع
ـ نار  .دو حـالم يـونس أ .ودمرسـ  مايـا .ه، ثم تفقدت دلياطفال بمعهد الباالكسليفون، واخذت الصور التذكارية معهم ومع فريق األ  يـا يح

ن  أستاذةو أحالم حنفي .ود ي ناملعرض واستمعدينا حس ن شرح من  إ ي املعرض. الفنان ن    املشارك
ــي املعــرض واعلنــت  ناللمســابقة وقامــت اللجــ انــافن ٦٧وقــد تقــدم عــدد  املختصــة باملوافقــة واالختيــار لعــدد مــن اللوحــات املقدمــة لعرضــها 

ي الفيس بوك   .النتيجة من خالل صفحة املجلس الرسمية ع

 كوني معرض ومسابقة النتائج من:  
o :اإليجابيات  
  ـــي فئـــة نالوصـــول والتواصـــل مـــع فئـــة هامـــة ألول مـــرة و ـــ الفنـــان ن باملجـــال الف داف قطـــاع عـــريض مـــن املهتمـــ ، واســـ

ر مطروق من قبل.   وعرض قضايا املرأة بأسلوب جديد غ
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  رافيــة  كــانالكتيــب الــذي تــم توثيــق املعــرض مــن خاللــه ــ تــم تنفيــذها باح لــه صــدى واســع مــن حيــث جمــال الفكــرة ال
ى  كان شديدة، و  ر خاصة ع ن له أثر كب ن. الفنان  املشارك

 ـائي للقاعـة واملعـرض بصـفة أناختيار موفق و كان لقاعة من خالل الشركة املنفذة تجه ا ى الشـكل ال عكس ايجابيًا ع
 خاصة. 

  ــي بدايــة حفــل االفتتــاح  كــان حفــل االفتتــاح إضــافة غنيــة للمعــرض، وبــالطبع كــان موفقــًا للغايــة، والعــرض املوســيقي 
ن محـل تقـدير مـن  كـانو د/ أحالم يونس أثرى حفل االفتتاح واهتمامهما  مرس وجود كل من د/ مايا ن الفنـان املشـارك

 ودعمًا قويًا لهم.
  ـــا كـــان النظـــام الـــذي تـــم اتباعـــه عنـــد تســـليم األعمـــال ـــ تـــم طل ـــي غايـــة األ كانـــفعـــااًل للغايـــة واملرفقـــات ال ـــى  هميـــةت  ع

ــى صــفحة املجلــس اــي إعــداد ة الذاتيــة أفــادت ر ســبيل املثــال: الصــور الشخصــية والســ لكتيــب، ونشــر صــور الفــائزين ع
ي حفل الختام وإصدار الشيكات للفائزين.  ى الفيس بوك، وصور البطاقة الشخصية أفادت   ع

  ر تداول كان استخدام الجوجل درايف ي تيس ن مفيد  ن للحدث. بيانات الفنان ن املنظم  واملعلومات بصفة عامة ب
o السلبيات  :  
  ــى الفــيس بــوك فيمــا يتعلــق بتحديــد الســن مــن نبعــض اال واجهنــا ــى صــفحة املجلــس ع ســنة،  ٣٥ -١٨تقــادات خاصــة ع

ة لفئات عمرية مختلفة مستقباًل.   لذلك يفضل مراعاة اقامة مسابقات مشا
   ى بعـد ي، باإلضافة إ ر الفن التشكي ر معروفة لجماه أثـرا سـلبًا  نالعـامال  نا..هـذ كـاناملنظرًا لكون أكاديمية الفنون غ

ري مقارنة بمعا ى اإلقبال الجماه  ض أخرى تقام بدار األوبرا وقصر الفنون.ر ع
  ي الوالتنفيــذ شــهرين مــن اإلعـــداد ــر كـــا ن حيـــث  هــذا النشــاط. قامــة مثـــلوقـــت غ ــرات مـــن الوقــت للفنـــان انــه يحتـــاج لف

ي  :وادارة املعرض لعمل التا
o  ريد الدارة  املعرض.لتجه االعمال وارسالها بال
o ثم ادارة املعرض او املسابقة تراجع االعمال وتوفر االوراق املطلوبه 
o  اختيار االعمال املناسبة ملوضوع املعرض 
o .ن املقبولة اعمالهم  ثم ارسال موافقات بريدية للفنان
o .ن لتسليم االعمال املقبولة ي للفنان  اعطاء وقت كا
o .ن  استالم االعمال الفنية من املتقدم
o ا لالعمال ال تم قبولها.فرز االع  مال ومطابق
o .اختيار االعمال الفائزة 

ي مـا سـبق فانـه  ـ مثـل هـذا النشـاط مسـتقبالً وبناء ع (ثاللثـة أشـهر  يجـب مراعـاه تخصـيص وقـت أطـول لتجه
ي األقل)  .ع

  رة املجلس واأل كان ي التجه للمعرض لقلة خ ـي مجـال تنظـيم املسـابقات الفهناك صعوبة  ـا املـرة كاديمية  نيـة، لكو
ـا تنظـيم مسـابقة فنيـة، لـذا يفضـل املـرة القادمـة التعـاون مـع جهـة  ى لكل من أكاديمة الفنون واملجلس ال يتم ف األو

ي اقامة مثل هذه املسابقات. رة الكافية  ا الخ  لد
  ــ تقــدمت للمســابقة، ولــذلك ص الجــوائز يتخصــ يفضــل كــان فيمــا يتعلــق بالنقطــة الســابقة لــم نتوقــع التخصصــات ال

ي  ى سبيل املثال مجال الفن التشكي ر مما تم، فع ر من تخصص:  كان والتحكيم بصورة أك ى أك  يجب تقسيمه إ
 رسم. -      حفر وطباعة. -      تصوير زي   -  

 ي.. وهكذا. ناكذلك فيما يتعلق بالنحت، نحت بارز، ونحت ميد
  ن اختيارنــا لتكــريم ــي حفــل الختــام الفنــان ــر موفــق، و  كــان ولجنــة التحكــيم  ــ لحفــل  أناألفضــل  كــاناختيــار غ يــتم تجه

ي املعرض منفصل، و  ن  ى سبيل املثال. أنيمكن  كان تكريم للمشارك ي األكاديمية ع  يقام 
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 بعنوان "امرأة مصرية متعلمة متمكنة " : ندوات بفروع املجلس سادساً 
ر ٣٠ربعاء بوم األ  -  ٢٠١٦نوفم

 : ي نفس املجلس ع و إقامة ندوة بكل فر   املوضوع    .والتشريعاتضد املرأة وم) حول العنف ليا(

  أمل عماراملستشارة عضاء : التعاون مع األ. 
  : دفة ـــيالوصـــول جميـــع شـــرائح املجتمـــع و الفئـــة املســـ  ٢٧فـــرد *  ١٥٠مـــواطن / مواطنـــة مـــن جميـــع املحافظـــات ( ٤٠٠٠عـــدد  إ

 محافظة).

 هداف الندوة : أ 
 ي إ  .ضد املرأة الذي يطرحه املجلس العنفقانون طار العام لاإل عن باملحافظات قامة حوار مجتم
  ن واأل ي مناقشة عدد من املواطن  .العنف ضد املرأة من خالل الندوةأشكال سر باملحافظات 
  ةليـــاب -فـــن شـــع  -مســـرحية  -غنـــاء  -(شـــعر ضـــد املـــرأة تقـــديم فقـــرة فنيـــة تفاعليـــة مـــن ابنـــاء املحافظـــة عـــن العنـــف-   

  .و عرض ملواهب الشباب باملحافظة)أ

 أو قاعة مجهزة باملحافظة مقرات فروع املجلس باملحافظات :  لندواتا كانم.  
  : ر  ٣٠التاريخ  .عصرا ٤وح  صباحا ٩الساعة من   ٢٠١٦نوفم

  : ن محمــود – أســماء جــالل –حــاتم هــالل فريــق العمــل مــن املجلــس يــا نار  - ناغــادة الســم -ا حمــدي ليــاد - صــاري نأحمــد األ –نــرم
رة -محمود بدوي  -مدحت  يباالضافة  -سمر محمود  - مراد ناج -ابراهيم أم ن بالفرع إ  .مقررات الفروع واملوظف

 ي :  شراف فإ  .جمال عبدالحفيظ.أ -د.نجالء العاد
 املحافظات/ مواطنة من جميع مواطن ٤٢١٦:  الحضور عدد  ياجمإ. 
  . ـي   -التعاون مع منظمات املجتمع املدني : املركز املصري لحقوق املرأة ن ع حيـث تـم عـرض تجـارب مواطنـات قـام املركـز بتـدري

ي مستوي  مفهوم العنف وسبل مواجهة العنف ضد املرأة  .محافظة فقط ٢٠وذلك ع

  : اجندة الندوة 
  التسجيل  ٩:٣٠ – ٩:٠٠
  دقائق من كل متحدث) ١٠االفتتاحية  (مقدمة الجلسة   ١٠:٠٠ – ٩:٣٠

  ممثل من املحافظة -  اعضاء الفرع –مقررة الفرع 
  تشارهنااسباب  –مفهوم العنف ضد املرأة والفتاة محليا ودوليا   ١١:٠٠ – ١٠:٠٠

  العنف ضد املرأةقانون االطار العام ملشروع 
  اةي للعنف ضد املرأة والفتقانوناملنظور ال  ١٢:٠٠ – ١١:٠٠
راحة شاي  ١٢:٣٠ – ١٢:٠٠   اس
ي واملوروثات الثقافية ملكافحة العنف  ١:٣٠ – ١٢:٣٠ ر السلوك املجتم   وسائل تغي
  جهود الدولة واملجتمع املدني ملكافحة العنف ضد املرأة والفتاة  ٢:٣٠ – ١:٣٠

  املرأة) عرض تجربة احد املواطنات بالتعاون مع احد الجمعيات االهلية (املركز املصري لحقوق 
ن باملحافظة  ٣:٣٠ – ٢:٣٠   فقرة فنية عن العنف والتعليم من شباب املوهوب

  عرض مواهب البناء املحافظة –شعر  –غناء  –مسرحية 
  الغذاء  ٣:٣٠
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 ي املجاالت جميعي لكافة الفروع من الندوة ونجمل التوصيات :  التوصيات  :كالتا
 ية والتشريعية :قانونال 

ى املرأة.قانون نصوص ال يإضافة العنف النفس إ   الخاصة بالعنف الواقع ع
ــر مــن رفــع قضــايا تتعلــق بــالتحرش الجنســ لحمايــة املــراة املعنفــ: فيمــا يخــص التشــريع    ةاضــافة مــا يمكــن الغ

 من نظرة املجتمع لها (املجلس القومي للمراة).
ـــــى تفعيـــــل و تغلـــــيظ العقوبـــــات الخاصـــــة بممارســـــ   تغلـــــيظ العقوبـــــات الخاصـــــة بـــــالتحرش و  العنـــــفالعمـــــل ع

ي  .وخصوصا الجنس  وقف ظاهرة االتجار بالبشر وتجريمها.والعمل ع
ى االماكن العامة لرصد حاالت اإل   رات املراقبه   .عتداء والتحرش الجنسزيادة كام
ا وضرورة ايجاد حلول لها لتفادى وقوعها مرة أة لرصد أعمل حصر لكافه وقائع العنف ضد املر      .خرى أسبا

 ي :املدن املجتمع 
 .سري األ وخاصة العنف تجديد الخطاب الدي ونبذه للعنف  
ي للجمعيات نإاملطالبة ب  يشاء اتحاد نو  .ضد املرأةمنع العنف  للعمل ع
ر من الجمعيات لرفع قيام اإل  ي بعمل ندوة موسعة لعدد كب يتحاد النو  .الو
 ا السيدات.إلتلجأ  شاء مركز لرعاية املعنفاتنإ 
   .شاء وحده ملناهضة العنف ضد املرأةنإ 
 تب الشكاوى بفروع املجلس.اضرورة التواصل مع مك 
 تفعيل دور جمعيات املجتمع املدني لحماية النساء املعنفات. 
ــا أهميــة  رام املــرأة والحفــاظ عل ن األزواج والرجــال بوجــه عــام دينيــًا واجتماعيــًا بــاح ي بــ مــن خــالل  نشــر الــو

رامو للرجال بحقوق السيدات دينيا واجتماعيًا هلية األ توعية الجمعيات   ن.والحفاظ عل هناح
ـــ ســـويف تــــم   بمركــــز ومدينـــة ناصــــر  اإلعاقـــة شـــاء وحــــدة ملناهضـــة العنــــف ضـــد املــــرأة والطفـــل ومتحــــدي أنبب

 شمال املحافظة.
  الثقافة:و عالم اإل 

ــ منــع بــث األ  ةخاصــكمــا يجــب عــالم املرئــى واملســموع للحــد مــن الظــاهرة و تفعيــل دور اإل   فــالم واملسلســالت ال
 العنف. يإ وتدع

ر املوروثات الثقافية للعنف من خـالل املـواد الفيلميـة بالتعـاون مـع وزارت  ى تغي الثقافـة   -عـالم اإل ( العمل ع
ربية و  -الرياضة الشباب و   - ن الفتياتثقافة ونشر ) التعليم ال  .الثقة بالنفس وعدم الخوف ب
ي بالفنون . أهمية  ي نشر الو  دور اإلعالم وقصور الثقافة 

   
ر  ٣٠ندوة فرع الغربية  ر  ٣٠ نوفيةندوة فرع امل  ٢٠١٦نوفم   ٢٠١٦نوفم
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 : التعليم 
 الواحد للحد من تسرب الفتايات من التعليم . تفعيل منظومة الفصل 
رام املراة  ى اح ن املناهج الدراسية موضوعات تحث ع    .تضم
 ادخال بعض املواد التعليمية داخل املنهج الدراس بكيفية التعامل مع ممارس العنف النفس و الجسدي. 
ــى ناتخضــع نتيجــة الث  اإلقليمــ ملحافظــات الصــعيد ممــا يــدفع ويــة العامــة باملحافظــة لقواعــد التنســيق الجغرا

ى لعـــدم تعـــرض الفتـــاة لخطـــر أو مضـــايقات إذا  م وإلحـــاقهن بـــالتعليم الجـــام أوليـــاء األمـــور رفـــض تعلـــيم فتيـــا
ــ ى باملحافظـات األخــرى وخاصـة  يأضـطرت إ ـر الجــام ــى شـقق مفروشــة أو ســكن غ  كان أغلــب الســ أنالسـكن 

ـــى محافظـــات الصـــعيد األمـــر ـــى البحـــر األحمـــر وافـــدين مـــن محافظـــات وجـــه  ن  بحـــرى فكيـــف لألســـر تـــرك بنـــا
ى نر مـــــن األ ـــــالـــــذى يكلـــــف األســـــر الكث ـــــى إســـــتكمال التعلـــــيم الجـــــام م عـــــدم الرغبـــــة  فـــــاق املـــــادى و يكـــــون لـــــد

ى وحرم ى . اواحساس الفتاة بالعنف املجتم ى التعليم الجام  ا من حقها 
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  : الجامعاتشطة املجلس بالتعاون مع أنسابعًا: 
  : التواجد بالجامعات املصرية ومخاطبة الشباب عن طريق :املوضوع  
  حتوي بعض مطبوعات املجلس للتواجد داخل الجامعات طوال مدة الحملة.يكشاك للمجلس داخل الجامعات أشاء نا .١
ي مس .٢ ي الجامعة باملجلس القومي للمرأة ودوره    الشكاوي باملجلس.دة املرأة ودور مكتب ناعمل ندوة تعريفية للشباب 

 لكشك:الفنية لواصفات امل  
  ا    .م) ٢٫٥*ارتفاع ٢م*م٢لوميتال وخشب مقاس (أالخامة املصنع م
 ـــــي كـــــل جنـــــب (أ ـــــرات مطبوعـــــة  ركيـــــب ب ـــــر يصـــــممها املجلـــــس  ٣جوانـــــب وســـــقف عـــــدد  ٣ن يكـــــون الكشـــــك مناســـــب ل ب

ي اخر اليوم لتخزين إباالضافة   .املطبوعات بالكشك)ي الواجهة القابلة لالغالق (سادة) 
 ر .أ ي ح صغ ركيب فيما بعد والتخزين   ن يكون سهل الفك وال

   التاليةالنقاط  مع مراعاتوقد تم اختيار الجامعات   :  
  جامعات حكومية وخاصة.  
  ي للجامعات (القاهرة تنوع ة  –التوزيع الجغرا   اسيوط).  -املنيا  –الج
  والتعــــاون معهــــا  املــــرأة بالجامعــــة ليقــــدم املجلــــس الــــدعم لهــــذه الوحــــدةتواجــــد وحــــدة ملناهضــــة العنــــف والتحــــرش ضــــد

ي جام داخل الجامعةوالطالبات الطالب  معصل او تلل ن شمس  –ات : القاهرة ع(   .اسيوط) -ع
ي نااوال :  ن شمس  -جامعات (القاهرة ٥شاء أكشاك  ريطالجامعة  –املنيا  –أسيوط  –ع  ية) ناال

    
ي جامعة  ي جامعة   القاهرةالكشك  ن شمسالكشك  ي  ع ريطانية الكشك    الجامعة ال

    

ي جامعة املنيا ي   الكشك    جامعة أسيوطالكشك 
 

  : دفة ي الفئة العمرية من الفئة املس ي الجامعات  ي ١٨الشباب   .سنه ٢٣ إ
 نشاطهداف الأ   : 

  ن من   الخاصة باملجلس. كشاكالجامعة للتواجد باألداخل تواجد شباب متطوع
 للتعريف باملجلس ودوره التواصل مع الشباب بالجامعة بلغة الشباب. 
 ي للشباب ي العمل التطو  .واالستفادة من طاقات الشباب التشجيع ع
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  ي مع الشباب.ليآايجاد  ة للتواصل الفع
  سر قوتكمتعلمة كوني كوني ":  شاطالنعنوان." 
 ــ داخــل كــان ماختيــار :  الكشــككــان م ر عــدد  الجامعــة لوضــع الكشــك فيــهمم كرســ مــن الجامعــات  ٢طاولــة و ٢باالضــافة لتــوف

ي النشاطهماكمس ا   .ة م

 : ن الجامعات وفريق العمل باملجلس  نقاط االتصال ب
  (عضو اللجنة التشريعية باملجلس). عميد كلية الحقوق بجامعة املنيا -جامعة املنيا : أ.د. حسن سند  -محافظة املنيا 
  العنــــف ضـــــد املــــرأة بجامعـــــة التحــــرش و داري لوحــــدة مناهضـــــة املنســــق اإل  -ن فكـــــري جامعـــــة اســــيوط : د. كريســــت -ســــيوط أمحافظــــة

 سيوط.أ
  ة  املدير التنفيذي لوحدة مناهضة التحرش العنف ضد املرأة بجامعة القاهرة. -جامعة القاهرة : د. مها سعيد  -محافظة الج
  ن شــم -محافظــة القــاهرة ن التحــرش و داري لوحــدة مناهضــة املنســق اإل  - ــيس : د. هنــد الهإلجامعــة عــ العنــف ضــد املــرأة بجامعــة عــ

 شمس.
  ريطانية. -محافظة القاهرة ريطانية (جامعة خاصة) : التعاون مع اتحاد الطالب بالجامعة ال  الجامعة ال

 ن باأل ــرة أطالــب وطالبــة للتطـوع بالتواجــد  ٢٥كشــاك : التنســيق مـع نقــاط االتصــال بالجامعــات وترشـيحهم لعــدد املتطـوع ثنــاء ف
ي كل جامعة.الحملة باأل   كشاك 

 : ر  ٢٥من  التاريخ ر ١٠وح نوفم  .٢٠١٦ ديسم
 ت.يام الحملة بدون يومي الجمعة والسبأعصرا جميع ٤صباحا وح ٩كشاك : من مواعيد التواجد باأل 
  ن بالكشك : عدد ن. ٤وكذلك عدد  )نائبة /(أو نائب  قائدة  /قائد ١تواجد املتطوع  من املتطوع

  : آيـة عصـفور  - ياسـر سـليم –عـزت عبـد املـنعم  –حسـن صـالح   -سـالمة ابـو الفتـوح  –حـاتم هـالل فريق العمل من املجلس– 
ي  ر رة رشو  –دينا الص يباالضافة  -سمر محمود  - أنسم ن  إ  .حمدي عمارة –اسامة محمود  /السائق

 ي:  شراف فإ  .د.نجالء العاد
 يجمإ يحو  :كشاك مع املتواجدين باأل واصلوالت الحضور عدد  إ ي(حو شاب وفتاة من جميع الجامعات ١٠٠٠٠ إ  .عشرة آالف) إ
 ياستمارات التطوع من الجامعات : حو  ياجمإ ي حصرها ١٨٠٠ إ  ).بالتعاون مع لجنة الشباب استمارة (جاري العمل ع
  : ن للتواجد باالكشاك  تدريب املتطوع

  
ن    جامعة القاهرةمن ندوة املتطوع
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ن شمس ن من جامعة ع ريطانية  ندوة املتطوع ن من الجامعة ال   ندوة املتطوع

   
ن من جامعة املنيا ن من جامعة أسيوط  ندوة املتطوع   ندوة املتطوع

  متطوع ومتطوعة من كل جامعة وفقا لآلتي : ٢٥تم تدريب 
ن .أ :كـل مـن اشـرافي جامعـة القـاهرة ب -طلبة جامعة القاهرة   ـال (عضـو لجنـة الشـباب بـاملجلس)  -دينـا حسـ أ. آيـة  -أ. 

ر ١٧يوم الخميس   -عصفور   .٢٠١٦نوفم
ن شــــمس  ي .أ :كــــل مــــن اشــــرافب العامــــة بالقــــاهرة األمانــــة ــــي مقــــر   - طلبــــة جامعــــة عــــ ر يــــوم  -أ.حســــن صــــالح  -دينــــا الصــــ

ر ١٧الخميس   .٢٠١٦نوفم
ريط  ريط -يــــة ناطلبــــة الجامعــــة ال رة رشــــو  .أ :كــــل مــــن اشــــرافيــــة بناــــي الجامعــــة ال يــــوم الخمــــيس  -أ. حــــاتم هــــالل  - أنســــم

ر ١٧  .٢٠١٦نوفم
يد. سحر  :ي مقر فرع اسيوط باشراف -طلبة جامعة اسيوط   ر ١٩ سبتاليوم  -مقررة فرع أسيوط عبداملو  .٢٠١٦نوفم
ر ١٩يوم السبت  -ملنيا امقررة فرع   نجاح التالوي د.  :فرع املنيا باشراف ي مقر  - طلبة جامعة املنيا   .٢٠١٦نوفم

  التاليةحيث تم عرض النقاط:  
ي مصر.أنالتعريف الجيد باملجلس و   ي حل مشاكل املرأة   شطته املختلفة وماهو الدور الذي يقدمه للعمل ع
 ودور مكتب الشكاوي باملجلس. أهمية 
ن باملجلس القومي للمـرأة   ى مجموعة املتطوع ن وكيفية االنضمام إ التعريف بأهمية وحدة التطوع باملجلس لكافة املتدرب

ن وشرح الستمارة التطوع وكيفية استيفاء البيانات املطلوبة  وأهمية دور املتطوع
ن األ    .تواجد الكشك بالجامعةثناء أسئلة املتوقعة من الشباب للمتطوع
ـــــم وحســـــن التواصـــــل مـــــع   تعريـــــف لـــــدور القائـــــد/ة والنائـــــب/ة لتنظـــــيم عمـــــل املجموعـــــة املتطوعـــــة وادارة الوقـــــت الخـــــاص 

ن من املجلس .  املنسق
 من خالل انتخابات مباشرة اثناء الندوة.ترشيح قائد ونائب وكذلك قائدة ونائبة للمجموعة  

  : رة التطوع ر وجبات أثناء ف  توف
ي الجامعات املتواجدين بالكشـك يوميـا   ر وجبات غذائية مناسبة للطلبة  ي توف التعاون مع كلية الزراعة جامعة القاهرة 

ن شمس). ٥(عدد   وجبات لجامع القاهرة وع
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ر  نجـــاح الـــتالوي قامـــت كـــل مـــن الـــدكتورة   ي مقـــررة فـــرع أســـيوط بتـــوف مقـــررة فـــرع املنيـــا وكـــذلك الـــدكتورة ســـحر عبـــد املـــو
ن بجامع أسيوط واملنيا.ال  وجبات للمتطوع

  
ي جامعة القاهرة ن  ريطانية  الكشك واملتطوع ي الجامعة ال ن    الكشك واملتطوع

   
ن شمس ي جامعة ع ن    الكشك واملتطوع

   
ن الكشك و  ن و  الكشك  جامعة املنيا ياملتطوع   جامعة أسيوط ياملتطوع

 تائجنال : 
  يجابياتاال: 

ي مع الشباب.تم    تحقيق الهدف من النشاط فيما يخص التواصل الفع
ي االنشطة املقبلة.  ن الطلبة وملء استمارات للتطوع مع املجلس   نشر فكرة التطوع ب
ـي الفع ستفادة مناإل   ات، ليـاالتعامل مع وحـدات مناهضـة التحـرش والعنـف ضـد املـرأة بالجامعـات املشـاركة 

ــــر  أنحيــــث تــــم التواصــــل مــــع طلبــــة الجامعــــات بصــــورة مباشــــرة ألول مــــرة، كمــــا  هــــذا التعــــاون يســــر بشــــكل كب
ركيب األكشـاك وإقامـة النـدوات، كمـا يسـر حجـز قاعـة اإل  ى املوافقات األمنية املتعلقة ب حتفـاالت الحصول ع

رى بجامعة القاهرة.   الك
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ن شــــمس (ايجابيــــات):   نســــق (أ. حســــن صــــالح ) مــــن متابعــــة عمــــل ونشــــاط تمكــــن املحيــــث  نشــــاط جامعــــة عــــ
م تليفونيـــــًا، ممـــــا  ـــــى أرض الواقـــــع، وكـــــذلك متـــــابع ـــــي التواصـــــللـــــه األ كـــــان الطـــــالب ع مـــــع  املباشـــــر  ثـــــر الرائـــــع 

ن بالنشاط. ن من الجامعة وكذلك الطلبة املهتم  املتطوع
ر وجبــات غذائيــة مناســبة   ــي تــوف ــي الجامعــات املتواجــدين التعــاون مــع كليــة الزراعــة جامعــة القــاهرة  للطلبــة 

ن شمس). ٥بالكشك يوميا (عدد   وجبات لجامع القاهرة وع
 سلبياتال: 

ي أي نايجب مراعات مواعيد امتح  اية العام الدراس  ي املستقبل بالجامعات.أنات نصف و   شطة ستتم 
    (سلبيات) أسيوط واملنيا: نشاط جامع 

 ن ـــى  أ. عـــزت عبـــد املـــنعم) –(أ. ياســـر ســـليم  لـــم يـــتمكن املنســـق مـــن متابعـــة عمـــل ونشـــاط الطـــالب ع
م تليفونيـــًا، لـــذا يفضـــل مســـتقباًل مراعـــاة  يـــتم التواجـــد مـــن  أنأرض الواقـــع، وتـــم االكتفـــاء بمتـــابع

ي بداية الفع ن ملدة بسيطة ولتكن يومًا واحدًا  ن واملنسق ن اإلداري  ات.إلياملسئول
  :  (سلبيات) نشاط جامعة القاهرة 

 ــى  ب الطلبــة.أنــاالتــزام مــن ج لــم يــتم ن  أنحيــث تــم االتفــاق ع طالــب.. ولــم  ٢٠يكــون عــدد املتطــوع
ر   طالب فقط. ١٥يتم حضور غ

  : ية (سلبيات)ناريطجامعة الالنشاط  

 ــرة الحملــة  أنحيــث  ب الطلبــة.أنــلــم يــتم االتــزام مــن ج ر المتحكانــف ــرة التحضــ ــي ف ات نصــف نــات 
رة االمتح العام يناوكذلك ك  .الجامعات الخاصة عن الحكومية ات 

   
ي  ندوة "سبل االبالغ عن حاالت العنف ضد املرأة"  

ن شمس  ر ٢٨جامعة ع   نوفم
ن شمس ي جامعة ع   التعاون مع شباب مركز اكت 

ي عنفي"   مبادرة "قوتي مش 

  
ر ٥ جامعة القاهرة ي ندوة "سبل االبالغ عن حاالت العنف ضد املرأة"    ديسم
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ي جامعة أسيوط   ندوة سبل االبالغ عن حاالت العنف ضد املرأة"  

  
ن من املجلس ومكتب الشكاوى :يا : أنث   عقد ندوات بالجامعات تتضمن متحدث

 : سبل اإلبالغ عن حاالت العنف ضد املرأة"بعنوان "إقامة ندوة   املوضوع.   
  ي املجلس بندوة الجامعة:عضاء التعاون مع األ  ممث

ن   االثنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر ٢٨   نوفم

ن شمس ن شمس.  - يلسوزأن قل .د أ.  جامعة ع   عميدة كلية األداب جامعة ع
ي  ن شمس -د.هند الهإل   .املنسق اإلداري لوحدة مناهضة التحرش والعنف ضد املرأة بجامعة ع

  أ. تامر سعيد املحامي بمكتب الشكاوي باملجلس.
 الخمـــــــــــــــــــــــــيس 

ر ١   ديسم
ريطانيـــــــة  الجامعـــــــة ال

  (جامعة خاصة)
 أ.د. ناديــــــــــــــــة زخــــــــــــــــاري وزيــــــــــــــــرة البحــــــــــــــــث العلمــــــــــــــــ الســــــــــــــــابقة وعضــــــــــــــــو املجلــــــــــــــــس القــــــــــــــــومي للمــــــــــــــــرأة. 
ــي ذلـــك اليــوم وكــذلك بــدء اختبــارات الفصـــل  (وقــد تــم إلغــاء النــدوة بســـبب ســوء األحــوال الجويــة 

  الدراس األول بالجامعة)
ن  االثنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر ٥   ديسم
  املجلــــــــــــــــــــــس القــــــــــــــــــــــومى للمــــــــــــــــــــــرأة عميــــــــــــــــــــــد كليــــــــــــــــــــــة اآلداب األســــــــــــــــــــــبق وعضــــــــــــــــــــــو  - أحمــــــــــــــــــــــد زايــــــــــــــــــــــدأ.د.  جامعة القاهرة

ن    .عضوة املجلس القومي للمرأة -أ.دينا حس
. جامعـةالاملدير التنفيذي لوحدة مناهضة التحرش العنف ضد املرأة ب -وقد اعتذرت د.مها سعيد 

رين نجيب محامية بمكتب الشكاوي باملجلس .   أ. ش
 االربعـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 

ر ٧   ديسم
  .عضو املجلس القومي للمرأة –أ.سناء السعيد   جامعة اسيوط

ي مقررة فرع أسيوط   .د. سحر عبد املو
ن فكري    .املنسق اإلداري لوحدة مناهضة التحرش والعنف ضد املرأة بجامعة أسيوط -د. كريست

  من أ.اسالم عاطف وأ. طارق فوزي املحاميان بمكتب الشكاوي فرع أسيوط. وكال 
 الخمـــــــــــــــــــــــــيس

ر  ٨   ديسم
  .عضوة املجلس القومي للمرأة -ن أ.دينا حس  جامعة املنيا

  .عميد كلية الحقوق بجامعة املنيا (عضو اللجنة التشريعية باملجلس) -أ.د.حسن سند 
  . املنيا فرع مقررة نجاح التالوي د.

  .املحامي زكريا احمد سعد بمكتب الشكاوي فرع املنيا

  : دفة  ).جامعات ٥فرد *  ٢٠٠( جامعاتجميع الي ة طالب/ ١٠٠٠عدد  االتصال املباشر واملركز معالفئة املس
  : أهداف الندوة 

 عرض أنشطة املجلس والتعريف به للطلبة والطالبات. 
 .ا ي انشا  عرض لوحدة التطوع ودورها وال يعمل املجلس ع
 .(ان وجدت) عرض لوحدة التحرش املوجودة بالجامعة 
  العنف ضد املرأة.التواصل مع شباب الجامعات لعرض سبل االبالغ عن حاالت 
 ـــي حقوقهـــا ن املـــرأة وحصـــولها ع ـــي تمكـــ ـــي  عـــرض دور مكتـــب الشـــكاوي ودوره  وكـــذلك قصـــص نجـــاح حققهـــا املجلـــس 

رات السابقة ي الف ن النساء الالتي لجأن له   .تمك
 .مناقشات حرة عن آراء الطلبة وطرق التواصل معهم 

 ي  ٢٠٠ من لعدد سعتت قاعة مجهزة بالجامعات املشاركة بالنشاط : لندواتا مكان  .فرد ٣٠٠ا
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  : آيــة عصــفور  -ياســر ســليم  –عــزت عبــد املــنعم  –حســن صــالح   -ســالمة ابــو الفتــوح –حــاتم هــالل فريـق العمــل مــن املجلــس– 
ي  ر رة رشو  –دينا الص  .سمر محمود  -ن اسم

 ي:  إشراف ف  .د.نجالء العاد
  ي ي :  الحضور عدد إجما  .اتندو ة من جميع الطالب/ ٤٢٠حوا
 : التعاون مع منظمات املجتمع املدني 

  ن شـــمس ر ٢٩و ٢٨يـــومي جامعـــة عـــ ـــي حيـــث تـــم  . ركـــز دعـــم وســـائل االتصـــال "أكـــت"ممـــع  :  نـــوفم التعـــاون مـــع املركـــز 
ي املركـز ته ادماج مبادر  ي عنفي) مع نشاط كشك املجلس بالجامعـة مـن خـالل متطـو قـاموا بتوعيـة  الـذين(قوتي مش 

ي الجامعة ضد التحرش اللفظي والجسدي  .الشباب 
  راك مـــع منظمـــة ـــرة تواجـــد لتوعيـــة شـــباب الجامعـــة بـــرفض التحـــرش  Planجامعـــة اســـيوط : االشـــ ومناهضـــته خـــالل ف

 كشك املجلس بالجامعة.

 النتائج : 
  يجابياتاال: 

ــــي انشــــطة  ــــي الهــــدف مــــن النشــــاطإالوصــــول   م  مــــن التواصــــل مــــع الشــــباب والتعــــرض ملوضــــوع التطــــوع بيــــ
 املجلس املستقبلية.

 سلبياتال: 
ن بالنــدوة تحفــظ جامعــة القــاهرة :   بــأن يتوجــه املجلــس بحمــالت  املطالبــةنحــو أداء املجلــس و الطلبــة املشــارك

ــى تلــك النقطــة  ن ع ــر، وكــان رد أ/ دينــا حســ ــى النــاس بصــورة أك للتوعيــة ملختلــف شــرائح املجتمــع والخــروج إ
ـي جميـع املحافظـات املصـرية، مـع  ا املجلـس مختلـف القـرى  بإيضاح وشرح لحملة طرق األبواب ال يجوب 

ـر املوروثـات الثقافيــة اإليضـاح بـأن التعامـل مـع تلـك الفئـات مـن املجتمـ ـي الصـعوبة وذلـك ألن تغي ع أمـر غايـة 
ـــوض بـــاملجتمع إال بتضـــافر جهـــود  ـــر مـــن الجهـــد، موضـــحة أنـــه ال يمكـــن بـــأي حـــال مـــن األحـــوال ال يتطلـــب الكث

  وتوعية كافة فئاته.
 كشاك والندوات)(األ التوصيات من نشاط الجامعات  : 

  ي الجامعات الحكومية والخاصة ـ تـم ن األأخاصـة و  لحاجة الشباب لهذا النـوع مـن النشـاطالتواصل مع با كشـاك ال
ي ي النشاط  استخدامها ركيب مرات عديدة  ا خري أماكن أقابلة لل  .واالستفادة م

 .ي االوقات املناسبة رات التالية لعمل االنشطة  ي الف  مراعات تواريخ االمتحانات 
  ــرح ــى دور األيتــام ملــا قــد تتعــرض لــه بعــض فتايــات تلــك الــدور مــن مــن نــدوة جامعــة القــاهرة : مق بضــرورة اإلشــراف ع

ي مـــع املجلـــس القـــومي لألمومـــة  عنـــف مســـتمر، فـــتم الخـــروج بتوصـــية مفادهـــا ضـــرورة تعـــاون وزارة التضـــامن االجتمـــا
ـــى دور األيتـــام، مـــع اإليضـــاح بـــأن الفتايـــات تحـــت  املجلـــس ـــي نطـــاق اختصـــاص تـــدخل ســـن  ١٨والطفولـــة لإلشـــراف ع

  القومي ألمومة والطفولة. 
    



ة ح ف  ٣٣ | ص
 

ن ثامنا :   .مقررة لجنة الشباب عرض مسرحية (لجنة الشباب باملجلس) بالتنسيق مع أ/ دينا حس

 
 : ـــي املجتمـــع تتنـــاول  "بعنـــوان "حـــل الضـــفاير مســـرحية عـــرض املوضـــوع ـــ والعنـــف املتكـــررة  ـــي قضـــايا التمي تســـليط الضـــوء ع

   .ضد املرأة املصري 

 ن ولجنة الشباب :عضاءاأل  التعاون مع  .باملجلس أ/ دينا حس
  ومكان العرضتاريخ: 

  ن يـــومي ر الســــاعه  ٥و ٤املوافــــق األحــــد واألثنــــ ر بالقــــاهرة ٧ديســــم ـــي مســــرح الهوســــاپ ارع الجــــالء خلــــف مستشــــفي (شــــ مســــاءًا ع
رو أحمد عرابي  .)السكة الحديد بالقرب من محطة م

  ر  ٨ و ٧املوافــق  األربعــاء والخمــيسيــومي ي للفنــون املســرحية بالقــاهرة ٧الســاعه  ديســم ــي مســرح املعهــد العــا شــارع ( مســاءًا ع
ن، متفرع من ش جمال الدين االفغانى، اكاديميه الفنون بالهرم  .)خاتم املرسل

  رة رشوان  –فريق العمل : صفاء حبيب ي  -سم ر  .دينا الص
ي " َحل الضفاير" بدعم من امل   جلس القومي للمـراة وبرنـامج األمـم املتحـده االنمـائي ومـن انتـاج شـركة حيث يقدم العرض املسر

 ، ــ ، وإخــراج محمــد وجــود لالنتــاج الف ــ ي ذه ن الشــباب، ومــن تــأليف محمــد فــؤاد عابــدين وســا العــرض مــن بطولــة عــدد مــن املمثلــ
  .كريم الشناوي /  فؤاد عابدين، ورؤية فنية وإشراف عام لـ

ي مبنيــا    ييــأتي العــرض املســر ــي قالــب كوميــدي اجتمــا ــا  ــ تــم معالج ــي مجموعــه مــن القصــص و التجــارب الواقعيــة وال   .. ع
ريا  حيث ي العرض اقباال جماه راال   .كب

 النتائج : 
  يجابياتاال: 

رمـــة   التواصـــل مـــع فئـــات مختلفـــة مـــن الحاضـــرين للعـــرض مـــن خـــالل درامـــا اجتماعيـــة كوميديـــة بســـيطة ومح
ي املجتمع املصري لعرض مشاكل التمي ضد   .املرأة 

ن  مساندة  م بقضايا التمي ضد املرأة.لتقديم اال مجموعة من شباب املمثل ي بي  عمال الهادفة ونشر الو
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 سلبياتال: 

ــر مــن مســرح مــن مســارح الجامعــات (النشــاط الســابق) لعــدم تــوفر   ــي اك ضــعف االمكانيــات لعــرض املســرحية 
ات صوتية بمسارح الجامعات    .تناسب العرضتجه

 : التوصيات 
 ن املختلفــــ ــــ ضــــد املــــرأة وعرضــــها ةالتواصــــل مــــع فئــــات الفنــــان م بقضـــــايا التمي ن االداء  وتــــوعي بصــــورة جيــــدة لتحســـــ

ا اعالميا ي عرض قضايا املرأة وصور  . الدرامي 
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   اإلعاقة : ورشة عمل مع أعضاء فروع املجلس ذوي تاسعا
  "ملواجهة العنف ضدها اإلعاقة احتياجات املرأة ذات بعنوان "

ر  ٣٠ يومي االربعاء املوافق - ر ١ والخميس املوافقنوفم  ٢٠١٦ديسم

  
 :رنامج  ال

 املجلس  العنف الذي يطرحهقانون عرض لالطار العام ل 
 ملواجهة العنف ضد املرأة املعاقة  اإلعاقة أحتياجات ذوى  
ىليآ  راتيجيةواألحتياجات العملية لتنفيذ    ه نشر الو  .وخطة التنفيذ اإلس

 : ن  - املستشارة/ أمل عمار  -هبة هجرس .د التعاون مع االعضاء  .أ. دينا حس
 القاهرة -فندق راديسون بلو : املكان. 
   : رامي عباسأ.  – أ. نه مرساملنسقة. 

 ى شراف ف :إ  .د/نجالء العاد
 : الحضور  

 / رملان وعضو  عضو  -هبة هجرس الدكتورة  .املجلس القومي للمرأةال
 عضو املجلس القومي للمرأة - أمل عمار  /املستشارة. 
  ن   .عضو املجلس القومى للمرأة  -األستاذة/ دينا حس
 اد ابو القمص راتيجية العنف ضد املرأة  ةمستشار  - نااألستاذة /    .هيئة األمم املتحدة لوضع الخطة التنفيذية إلس
  ى ى باملجلس  ةمدير   -الدكتورة نجالء العاد  .عام إدارة اإلتصاالت الخارجية والتعاون الدو
 : ن دف عضو/ة  ٥٢ى املحافظات "  اإلعاقة باملجلس واعضاء فروع املجلس من ذوى  اإلعاقةأعضاء لجنة ذو املس

 . ى فريق العملإضافة من املحافظات باال 

 : ــــــي ــــــى كرســــــ املــــــرأة ذات  ٢٥عــــــدد  عــــــدد الحضــــــور الفع  باملحافظــــــات املختلفــــــة حيــــــث أعتــــــذر عــــــن الحضــــــور  اإلعاقــــــةمــــــن ممث
 .محافظاتى(االسماعيلية وكفر الشيخ) لظروف خاصة

 :فعاليات الورشة 
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  للورشة :أوال : الجلسة االفتتاحية 
ل الورشة    :التاليةتحدثت عن النقاط و  هبة هجرسكلمة د/ أس

ي للمرأة ذات   ـي املجلـس  اإلعاقـة مع وجود لجنة مخصصة ألول مرة لـذوى  اإلعاقة يعد هذا اليوم يوم تاري
ي املحافظات جميع فروعي  اإلعاقة وىذ من عضوة ٢٧القومي للمرأة وضم   .املجلس 

ـــى الـــبالد األخـــرى أن تحـــذوا حـــذو  اً ال يعـــد هـــذا أنجـــاز   ي ويجـــب ع ـــى املســـتوى الـــدو محليـــًا فقـــط ولكنـــه أنجـــاز ع
 .مصر فيه

ي فرصة للحضور ل  ـي مصـر حيـث أن  اإلعاقة املشاكل ال تتعرض لها املرأة ذات  لحديث عنهذه الورشة 
راتيجية الوطنية ملناهضة العنف ضد املرأة لم تتضمن املرأة ذات   .اإلعاقة اإلس

  :من خالل النقاط التاليةمشروع قانون مناهضة العنف ضد املرأة  أمل عمار  /ملستشارةت اعرض حيث
 .مقدمة عن مشروع قانون مناهضة العنف ضد املرأة وسبب الحاجة املجتمعية له 
 عرض ملشروع القانون، وتضمن العرض النقاط التالية: 

 .ي ي والدو ى املستوى املح  فوائد أقرار القانون ع
  األســــتغال الجنســــ وفســــاد  –جــــرائم العنــــف ضــــد املــــرأة  –األبــــواب الخمســــة للقــــانون (التعريفــــات

 األحكام العامة). –حماية ضحايا وشهود العنف ضد املرأة  –األخالق 

  ي القانون (السجن  الغرامة). –الحبس  –العقوبات الواردة 
 .أسباب تشديد العقوبة 

ي القت بعدها  ىمحاضرة د/ نجالء العاد   :النقاط التالية تلخصت 
ــا بأنشــطة املجلــس القــومي للمــرأة  ١٦فكــرة حملــة   ي وعالق ــى النــوع األجتمــا يــوم ملناهضــة العنــف القــائم ع

 الحالية.
راتيجية الوطنية للمـرأة ذوى   حيـث شـارك املجلـس القـومي اإلعاقـة تصحيح ملا تم ذكره عن عدم تضمن اإلس

راتيجية. تمت ا ي وضع األس ـى أحتماليـة أن يكـون الجـزء الخـاص بـذوى لألعاقة  ـر مكتمـل  اإلعاقـة ألشـارة ا غ
ى حضراتكم. راتيجية ولذلك تم تنظيم هذه الورشة لعرضها ع  ي اإلس

راتيجية.   مقدمة موجزة عن اإلس
اد أبو القمصان ثم تحدثت  راتيجية (املخرجـات العامـة أ/  ا عـرض اإلسـ  –ور املحـا –حول بعض النقاط كما تخلـل حـدي

ى: ا لبعض النقاط و  فكرة وحدة استقبال الناجيات من العنف) كما شمل حدي
راتيجية.  ي وضع اإلس  دور املجلس 
 الهدف من تنظيم هذه الورشة. 
راتيجية (املخرجات العامة    فكرة وحدة أستقبال الناجيات من العنف). –املحاور  –عرض اإلس

ـــى ثالثـــة مجموعــات ا:  ثانيــا ـــي املجموعــة) وتـــم توحيــد آليـــات العمـــل مــن خـــالل طـــرح  ٨عمـــل (بمتوســط نقســـم الحضــور إ أفـــراد 
ن األسئلة الثالثة التالية للنقاش داخل مجموعات العمل الثالثة ي مدي اليوم  :ع

ي مصر؟ وهل تختلف عن املرأة دون األعاقة؟   ما أشكال العنف الذي تتعرض له املرأة ذات األعاقة 
ـــي مـــا الخـــدمات (كـــل أنـــواع الخـــد  ـــي مصـــر  مات الصـــحية والنفســـية والقانونيـــة) املقدمـــة للمـــرأة ذات األعاقـــة 

 حال تعرضها لعنف؟
ا ويجب أضافته؟   ر متاح م  كيف يتم تطوير هذه الخدمات وما هو الغ

  ـى وتـم العـرض والتعليـق والنقـاش   -مدة العمل: ساعتان وعشرين دقيقة ـى مـدار السـاعة األو ن املجموعـات ع أستمر النقاش ب
ى مدار ساعة وعشرين دقيقة.    ع

 ي عروض مجموعات العمل ي: حيثلالجابة عن االسئلة السابقة  تحليل ما ورد    يمكن أستخالص التا
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ي مصر؟ وهل تختلف عن املرأة دون األعاقة؟أشكال العنف الذي تتعرض له     املرأة ذات األعاقة 

    

         

ـــي   ـــي مصـــر  مـــا الخـــدمات (كـــل أنـــواع الخـــدمات الصـــحية والنفســـية والقانونيـــة) املقدمـــة للمـــرأة ذات األعاقـــة 
  حال تعرضها لعنف؟

  
  

ا ويجب أضافته؟   ر متاح م   كيف يتم تطوير هذه الخدمات وما هو الغ
  :ن املنظمة لحقوق ذوى األعاقة:أواُل ي أقتناء سيارات و  ٢٠٠٢كود األتاحة  تفعيل القوان ن املنظمةللحق  القوان

 .مجهزة
 :ي حالة تعرضها لعنف ر أماكن ألستقبال ومساعدة املرأة ذات األعاقة     ثانيُا: توف

قديم املشورة مع األعالن أنشاء مكتب ف أستشاري وخدمي لتلقي جميع الشكاوى من املرأة ذات األعاقة وت 
 .الجيد عن هذه الخدمة
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ي املستشفيات العامةأنشاء وحدات خاصة ألستقبال املرأة املعنفة مع تخصيص   ن  ر أطباء مختص توف
 .أقسام للتعامل مع املرأة ذات األعاقة

صعوبة تفعيل الخط الساخن لتلقى الشكاوى والبد من األستاجبة السريعة للنساء ذوى األعاقة نظرًا ل 
 .الحركة

 :ر األجهزة التعويضية   ثالثًا: ضمان األتاحة وتوف
ى الوصول للعدالة  ر الوسائل املساعدة مثل الرامب لتشجيع املرأة ذات األعاقة ع   .توف
ي املستشفيات العامة  ن  ر أطباء مختص  .توف
ر وتفعيل ومراقبة مراكز طبية حكومية لألجهزة التعويضية مع وجود سيدات   ألخذ املقاسات ملنع توف

 .التحرش
 :رابعًا: توعية املرأة ذات األعاقة بحقوقها  

ر املعلومات الخاصة بحقوق املرأة وكيف أن تحم املرأة نفسها من التحرش   .توف
ي   ن النساء  ي جميع فروع املجلس القومي للمرأة ونشرها ب ر كافة املعلومات عن حقوق املرأة  توف

 .املحافظة
 ر من النساء ذات األعاقة (وظيفة أو  ن األقتصادي للمرأة ذات األعاقة:خامسًا:التمك ر الدخل املادي لدى الكث توف

ي هذه األحتياجات الخاصة)  معاش أدمي يكفل حياة كريمة بشكل ُيرا
 :سادسُا:تصحيح الصورة املجتمعية حول املرأة ذات األعاقة  

ي (توعية املرأة ذات األعاقة  ن) تفعيل آليات نشر الو  بحقوقهن وواجب
أنتاج أفالم تسجيلية للتعريف بأشكال العف املُمارس ضد املرأة بشكل عام واملراة ذات األعاقة بشكل  

 خاص، وخاصة األعاقة السمعية والذهنية

  : راحات العامةالنتائج ن بالورشة. التعليقات واألق  من السيدات والسادة املشارك
 ن بصيانة ا  .ألجهزة التعوضيةعدم توافر أشخاص مختص
  ن ي للمعلم  .عدم مالئمة مناهج ووسائل التعليم ملطلبات طالب من ذوي األعاقة وعدم التأهيل الكا
 ي دعم قضايا املرأة ذات األعاقة  .عمل نماذج محاكة مع دول أخرى لعرض التجارب املختلفة 
 وجود لجنة مختصة باملرأة داخل كل وزارة. 
  ى   .رخصة قيادةتسهيل أجراءات الحصول ع
 .م وخاصة فيما يخص املخالفات  يجب توعية ضباط املرور بحقوق األشخاص ذوى األعاقة وسيار
  ــي اكــات ضــد املــرأة ذات األعاقــة  ــي األعــالم  ووجــود مرصــد لرصــد مــا يمــارس مــن ان تصــحيح صــورة املــرأة ذات األعاقــة 

 .األعالم
 ــــى املســــتوى الــــدا ٢٠٠٢املصــــري   ١تفعيــــل كــــود األتاحــــة ــــي املــــدارس والجامعــــات والجهــــات الحكوميــــة ع ي  ي والخــــار خ

 .وباألخص فروع املجلس القومي
  ـــي هـــذا الهيئـــات ذات ي يجـــب أن ترا ـــي املـــدن واملبـــاني حديثـــة النشـــأ وبالتـــا ـــ  يغـــب منظـــور أحتياجـــات ذوى األعاقـــة ح

 .الصلة مثل هيئة الطرق والكباري قبل إصدار التصاريح
  األعاقة واألستفادة من ما تحتويه مصر من أثار تنشيط ما يعرف بسياحة ذوي. 
 ر العاملة ي مدى الحياة للمرأة ذات األعاقة العاملة وغ ن ص ر تأم  .توف
  ى وحدات سكنية بأجر رمزي ر الحصول ع  .تيس
  تفعيل وحداتCBRمع تب الحكومة لهذا النموذج ٢. 

                                                                   
  سلسة من األجراءات يجب أتباعھا لضمان أتاحة المنشآت لألشخاص من ذوي األعاقة١

Based Rehabilitation ‐mmunityCoالـتأھيل المرتكز على المجتمع٢ 
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 راحات خاصة للمجلس القومي للمرأة   .التعليقات وأق
 م العضوات من ذوي األعاقة بمهام عمل املجلس القومي للمرأة نظرًا ألن هذا هو أول عام يشهد أنضمامهنعدم املا. 
  ى مستوى املحافظات إعدم ي وضع خطط املجلس ع   .شراك العضوات ذات األعاقة 
  ر من فروع املجلس القومي للمرأة ي الكث انية الالزمة لذلك   .غياب ثقافة دمج ذوي األعاقة وامل

 من منظم الورشة التوصيات : 
 .رة أطول رة التدريب لف رة التدريب حيث أن الحضور طالب بزيادة ف  قصر ف
 ـــــرة بالنســـــبة الســـــادة  مكـــــان القاعـــــة حيـــــث أن ورشـــــة العمـــــل كـــــان بالطـــــابق التاســـــع ـــــر مناســـــبة وتحتـــــاج لتـــــنقالت كث غ

 . والسيدات الحضور 
 ا من بعض ال حضور ولم تكن محسبة بالشـكل األكمـل قبـل بدايـة ورشـة العمـل بدالت انتقال الحضور كانت مبالغ ف

رة من اإلحراج. ن والحضور لحاالت كث  مما عرض املنظم
  رتيـــب للحــــدث بالشـــكل األكمــــل (رغـــم عــــدم وجـــود أى عقبــــات ر للورشـــة لــــم تكـــن كافيــــة إلعـــداد ال ـــرة قبـــل التحضــــ الف

ا لم تتعدى األسبوع   الورشة. بداية قبلحدثت أثناء التدريب) حيث أ
  

 
  ندوة املرأة ذات االعاقة 

   

                                                                                                                                                                                                                                             
تراتيجية  ى اس وم عل ة وھو يق ة الصحة العالمي ه منظم درات الخاصة وأقرت ل لألشخاص ذوي الق ى دمج وھو محور مستمد من منظور عالمي في مجال التأھي تھدف إل

ين وتمكين األشخاص ذوي القدرات الخاصة وأسرھم في المجتمع وإتاحة ا لفرص المتكافئة لھم من خالل تضافر الجھود بين األشخاص ذوي القدرات الخاصة أنفسھم وب
ع ات المجتم وفرة بال. فئ ل المت دمات التأھي ل خ داتتمث ة الخاصة  وح درات والتربي ة الق ري  –التخاطب  –( تنمي اد األس ي  –اإلرش يم النفس ي  –التقي ل الحس  –التكام

 ) كز المتخصصةخدمة اإلحالة للمرا –منتسوري 
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  )قاعة جامعة املنيا -  : حفالت زاب ثروت (ساقية الصاوي عاشراً 
ر ٨و١ الخميس املوافقيومي  -  ٢٠١٦ ديسم

 
 : ي قضايا التمي تتناول ال  عرض أغنية "نور" املوضوع    .ي مصر ضد املرأة ي مجال العملتسليط الضوء ع
  ن االغنية ي يوم الجمعة املوافق تم تدش ي مواقع التواصل االجتما ر  ٢٥ع  مساءا. ٨الساعة  ٢٠١٦نوفم
  : ي لالغنية ي مواقع التواصل االجتما  املشاهدات ع

  ى الفيسوتخطت ألف مشاهدة  ٥٠٠مليون و  ٥حققت  ي أول اسبوع .بوك  ع
 وأصبحت trend  ر أول ى توي ا ...  ٢٤ع  ساعة من إذاع
  ى ترتيب األ  املركز وتصدرت ى الساوند كالود  ى مستوى العالم ، الخامس ع  غانى الجديدة ع
  ى بصـفة عامـة مـن كافـة مشـاهدة مليـون  ١٠مشاهدة الكليب تخطت ـى مواقـع التواصـل االجتمـا (صـفحة زاب ثـروة ع

ر"وال ن والشــــركة املنتجــــة "أكســــ ن الجنســــ ي واملســــاواة بــــ ــــي الصــــفحة باالضــــ)هيئــــة االمــــم املتحــــدة للنــــوع االجتمــــا افة ا
 .اآلن  حالرسمية للمجلس وذلك 

  : ي –صفاء حبيب أ.  -فريق العمل ر  بالتعاون والتنسيق مع وإدارة املراسم . -والء محمد - دينا الص
ي -    ي صفحات مواقع التواصل االجتما ي اليماني للنشر واملتابعة ع يجة مصطفي وأ. ان  .أ. 

  ــر عــدد مــن ــي اك ــي الفــيس بــوك لضــمان وصــولها ا ــي صــفحة املجلــس ع االعــالن عــن األغنيــة : تــم نشــر اعــالن عــن أغنيــة نــور ع
ر ٢٥ايـــام ( ١٦جنيـــه ملـــدة  ٤٢٠٠املشـــاهدين ومـــدفوع القيمـــة بتكلفـــة اجماليـــة  ـــ  ٢٠١٦ نـــوفم ر٩وح ) ونـــتج عنـــه ٢٠١٦ ديســـم

ي:   التا
 ر من مليون و  ألف. ١٠٠مشاهدة أك
  الف رد فعل ( ٤٨لـ وصلreaction (-  ١٩و  –والفان تعليق ) الف إعادة نشرshare(  
  دفة (ذكر+أن ر من  ١٣السن من  –الشرايح املس ى أك   البلد مصر) – ٦٥ا
 ر هتمام اهرت ظالشرايح ال ا   كان معظمها من: كب
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 .أن ١٧-١٣أن ثم سن  ٢٤-١٨سن  
ة ثم األسكندري   .ة الدقهلية ثم الشرقية ثم الغربيةمحافظة القاهرة ثم الج

  االغنية ومكان عرضتاريخ: 
 ر الساعه  ١املوافق  خميسيومي ال ي مسرح ٦ديسم ر بساقية الصاوي مساءًا ع  .بالقاهرةال
 ر  ٨املوافق  خميسيومي ال ي مسرح ظهر  ١الساعه  ديسم  .محافظة املنيا -جامعة املنيا ًا ع

ن أغنية "نور"  ي ساقية الصاوي الخميس املوافق اوال : تدش ر ١للفنان زاب ثروت    ٢٠١٦ديسم

  
  ي  فرد. ٤٥٠الحضور : حوا
  :بدأ الحفل بكلمة من كل من 

 .د. مايا مرس رئيسة املجلس القومي للمرأة 
  السيد يورج شيمل مدير هيئة األمم املتحدة للمرأة باالنابة بمصر. 
 بسفارة اليابان بمصر السيد كاورو ماجوساكى املستشار االقتصادى.   
  الفنان زاب ثروت صاحب اغنية نور. 
 ي وضع الفكرة    .ايمان عسكر ال شاركت الفنان زاب 
  ر ر املنتج التنفيذي لشركة اكس  .عبد الرحمن خض

  نحلقة نقاشية كما تضمن الحفل ي مجاالت مختلفة كانت حكًرا ب ى الرجال نماذج نسائية ملهمة تحدين الصعاب   وهن : ع
 ي الصعيد ي أول فتاة ميكانيكية   .لقاء الخو
 ي رفع األثقال اعة   .راندا تاج الدين الَربَّ
  ـــي ـــي عـــادل عبـــد الكـــريم أول مهندســـة بحريـــة تتخـــرج مـــن األكاديميـــة العربيـــة للعلـــوم والتكنولوچيـــا والنقـــل البحـــري  ان

 .مصر والوطن العربي
 نانس نعيم مؤسسة شركة ألعمال البيئة بسوهاج. 
 عزة محمد مؤسسة شركة إطارات. 
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ـــرى بمركـــز الفنـــون واآلداب واملـــؤتمراتثانيـــا : حفلـــة أغنيـــة "نـــور" للفنـــان زاب ثـــروت  الخمـــيس يـــوم ـــي جامعـــة املنيـــا  بالقاعـــة الك
ر  ٨املوافق    ٢٠١٦ديسم

 
ي :  .طالب وطالبة ٢٤٠٠الحضور للحفل :حوا

 : ن التعاون مع االعضاء  .أ. دينا حس
  : ي  –صفاء حبيب العامة :  األمانة من فريق العمل ر   . ياسر سليم -محمود رفعت  -دينا الص

 أ.د. حسن سند عميد كلية الحقوق بجامعة املنيا. -مقررة فرع املنيا   -من محافظة املنيا : د. نجاح التالوي         
  

ـي بدايـة الحفلـة بالطالبـات والطلبـة، وتقـدمت بالشـكر للفنـان زاب ثـروت وامينـة خليـل أ.حيث رحبت    ن عضو املجلـس  دينا حس
ـــر  ـــي تغي ـــى اهميـــة دور الفـــن بجميـــع اشـــكاله  رة ا ن ، مشـــ ـــر مـــن الشـــباب مـــن الجنســـ ـــ حصـــدت اعجـــاب واهتمـــام كب ـــى االغنيـــة ال ع

ــ انطبعــت ــر  املوروثــات الثقافيــة الســلبية املغلوطــة ال ــى ضــرورة ان يتقــدم الطــالب بافكــارهم لتغي ــي عقــول وســلوك االفــراد، ودعــت ا
  .هذه املوروثات، 

ن واشارت ممثلة    ن الجنسـ ي واملسـاواة بـ ـ العنـف واشـكاله ـي مصـر  UN-Women الهيئة االمم املتحـدة للنـوع االجتمـا ـى مع ا
ا بأغنية  ـرت عـن املختلفة الذي تواجهه املرأة، معربه عن ترحب ـى الشـباب وع ـ وصـلت ا ـا الرائعـة ال زاب ثروب وأمينة خليل وكلما

ا   .الفكرة بسهولة وبشكل جذب الجميع ال
ـــي كيفيةمواجهـــة    م  ن الطلبـــه حـــول رائـــ ثـــم قـــام الفنـــان زاب ثـــروت بتقـــديم الحفـــل واغـــانى متعـــددة تخللهـــا فـــتح حـــوار بينـــه وبـــ

  . فة اشكالهاملشكلة والتصدى للتحرش الجنس والعنف بكا

 : النتائج 
  يجابياتاال: 

 هادفـــة رســـائللتوصـــيل  الهـــادف الفـــنمـــن خـــالل وخاصـــة الشـــباب التواصـــل مـــع فئـــات مختلفـــة مـــن املجتمـــع  
ـي املجتمــع املصــري.و  ـ ضــد املــرأة   ــال الناعمــة القـوى وتكــوين  تــأثرالو  صـلاتو لل بسـيطة لعــرض مشــاكل التمي

ا   .مصرتمتاز 
ي متحضر قضايا التمي ضد املرأةعن  متوعية الشباب بلغ   .لخلق جيل وا

 : التوصيات 
 ـــر مـــن التواصـــل مـــع ن املختلفـــة مـــن  عـــدد اك ن  فئـــات الفنـــان ن /  مـــؤلفي االغـــاني/ املغنيـــ ن / و امللحنـــ م املنتجـــ وتـــوعي

ي املجال الف اعالمياللمراة صورة جيدة  بقضايا التمي ضد املرأة وعرض  .وخاصة الفنانات السيدات العامالت 
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  حادي عشر: لقاء قيادات الجامعات 
ر ٤األحد املوافق  -    ديسم

ي دولة االردن الرتباط رؤساء الجامعات بمؤتمر لغاؤها إوقد تم  رة من  لرؤساء الجامعات  ي الف ي ٣( ر) ٥ إ  .ديسم

  ـي إحــدى  ٢٥عقـد لقـاء مـع رؤسـاء الجامعـات ووكيـل رئـيس الجامعـة لشـئون الطـالب (عـدد : النشـاط موضـوع جامعـة حكوميـة) 
ي  ن شمس  رى بالقاهرة لعرض تجربة جامعة القاهرة وأسيوط وع   .شاء وحدات ملكافحة العنف داخل الجامعةناالفنادق الك

  : بالتنسيق مع د/نجوي خليل و د/ أحمد زايدالتعاون مع االعضاء. 
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  املدارسشطة املجلس بالتعاون مع أني عشر: ناث
ر  ٢٩و  ٢٧( أيام  - ر ٦و ٤و ١و نوفم   )ديسم

  

 
ي مدرسة النائب مصطفي الهواري   بمحافظة الفيوماالعدادية نشاط املدارس 

  
  : دفة ي استكمال تعليمهن (توزيع هدايا  ياتكريم أهالفئة املس   .)تابليت مصري الصنع و البنات الالتي نجحن 
  ي يتنـــــاول : النشـــــاط موضـــــوع ي تفـــــاع ـــــ تـــــم  واعـــــهأنشـــــكاله و أمناهضـــــة العنـــــف ضـــــد املـــــرأة بـــــاختالف  عـــــرض مســـــر باملـــــدارس ال

  .اختيارها
 ر اختيار املدارس شاء مدارس ذات الفصـل الواحـد الرتفـاع نسـب تسـرب الفتيـات ناتم اختيار املدارس باملحافظات ال تم : معاي

ا سواء  : الفيوم وإمن التعليم  رة). -قنا  -وية (محافظات: سوهاج ناو ثأ) ب سويف عدادية ( محافظ  البح

 ر اختيـــار ال ـــا احـــد الظـــروف الخاصـــة  ٥فتيـــات ( ٥اختيـــار :  فتيـــات املكرمـــاتمعـــاي ـــ تتـــوفر ف ومـــع ذلـــك  التاليـــةاســـر) كحـــد اق
يالوصول التفوق و تمكنت الفتاة من    و االعدادية:أوية نااملرحلة الث إ

 ) ا او كأل  اإلعاقة تكون الفتاه من متحدي  أنظروف صحية خاصة   .ا)هم او احد والد
  فصال او فقد العائل او االم لظروف خاصة)أنا او هم ظروف اسرية خاصة ( وفاة احد الوالدين او كأل.  
 ل سيئة) -عمل الفتاة بجانب التعليم عبة (ظروف مادية ص   .حالة امل
  ي املنطقة)أتشار التحرش ناو أظروف بيئية صعبة (عدم توفر وسائل مواصالت او بعد املدارس   .و الخطف 
 د واملوروثات الخاطئة املحيطة (الزواج املبكر)لياتحدي االسرة للعادات والتق.  

  ي الفئة دفة : الفتيات  ي  ١٢العمرية من الفئة املس  سنه. ١٨ا

  ي ن/مدرسات(فرد  ٢٣٠٠الحضور : حوا ن والطالبات -مديري املدارس  -أوياء امور  -من : مدرس ي املكرم  .)االها
  "مناهضــة العنــف ضــد املــرأة بــاختالف عــن  "مصــر الجديــدة" عنــوان ب لعــرض مســرحية تفاعليــةاالتفــاق مــع فرقــة "بــرة الصــندوق

ـراث  -املـرأة او الفتـاة مـن :التعلـيم  حرمان( واعهأناشكاله و  ـي األ  نااألمـ -الطفولـة (الـزواج املبكـر)  -امل مـاكن العامـة)) (التحـرش 
ر عنبالتعاون عمال فنية بالصلصال والرسوم الفنية أكما قدمت الفرقة   .العنفمناهضة  مع الطالبات للتعب
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 : رين نجيــب  -رامــي عبــاس  - صــاري نأحمــد األ  فريــق العمــل مــن املجلــس ــاب الطويــل -شــ رة يوســف - نــادر عبــدالقادر - ا  - ســم
 .سمر محمود - رشا وجيه - احمد صالح - ي احمدأنه - محمد يح - خليل طه - عبيد سحر  - حاتم هالل - محمد السيد

 ربيـــة والتعلـــيم باملحافظـــة الختيـــار  ٥بالتعـــاون مـــع مقـــررات فـــروع املحافظـــات ال ـــ قمـــن بالتنســـيق مـــع مـــديريات ال املـــذكورة وال
ا   .باملحافظة نسب تسرب من التعليم للفتيات ىعأاملدارس املناسبة وال 

 ياشطة كالتنتمت األ : 
ن اإل -بنات  الثانوية مدرسة الشيماءمحافظة سوهاج  -١ ر  ٢٨املوافق ثن  .ظهرا ١صباحا وح  ١٠ من ٢٠١٦نوفم

ن و  ٥٠٠ :حضور ال   .مور ولياء األ أمن الطالبات واملكرم
ر املوافق ٢٩الثالثاء بنات  ويةناالث قنا مدرسة محافظة قنا -٢  . ظهرا ١صباحا وح  ١٠من  ٢٠١٦نوفم

ن و  ٤٠٠ :حضور ال   مور.ولياء األ أمن الطالبات واملكرم
ر ١ املوافــق الخمــيسبنــات مركــز ســنورس قريــة ترســا  االعداديــةبمدرســة النائــب مصــطفي الهــواري محافظــة الفيــوم  -٣ ديســـم

 ظهرا. ٢صباحا وح  ١١من  ٢٠١٦
ن واأل  ٥٠٠ :حضور ال يهمن البنات واملدرس ن. إ  واملكرم

ـ سـويف اإلعداديـةمدرسـة الشـهيد سـالم محافظة ب سـويف  -٤ املوافـق االحـد  بنـات بقريـة الزيتـون مركـز ناصـر بمحافظـة ب
ر  ٤  .ظهرا ١صباحا وح  ١٠من  ٢٠١٦ديسم
   .طالبة ٢٠٠ :بحضور  

رة  -٥ ن محافظة البح ركة قرية امليسن مركـز الـدلنجات  عداديةاإل بمدرسة امليس ر  ٦املوافـق  الثالثـاءاملش  ١مـن  ٢٠١٦ديسـم
 . ظهرا ٥ظهرا وح 

ن ومدرسات باملدرسةولياء األ أمن الفتيات و  ٧٠٠ :الحضور     .مور ومدرس

  
 قنابمحافظة بنات  قنا الثانويةي مدرسة  العرض الف

 : التوصيات 
o  يجابياتاال: 

ـــي  تشـــجيع  ـــي االســـتمرار  ـــي محـــيطهم يزيـــد مـــن اصـــرارهم ع م  ـــي تعلـــيم بنـــا ي الـــذين يواجهـــون مشـــقة  األهـــا
ي التفوق.التعليم وكذلك يحفز البنات   ع

ي به لعدد معقول من الحاضرين.   توضيح اشكال العنف ضد املرأة لفئات أصغر سنا ونشر الو
ــي عمــل مناقشــة الوضــاع مرفوضــة للمــرأة والفتــاة. حيــث كــان أداء الفرقــة    املســرحية التفاعليــة كانــت ناجحــة 

م واعمارهم.  ي تفاعل الحاضرين بجميع فئا ر من رائع مما أدي إ  أك
ي قري و الوص  ي أرض الواقع ماكن مهمشةأول إ  .ع
ي باهمية التعليم.أتكرار النشاط بصورة   ي توعية الطالبات واالها ر سيؤدي ا  ك
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o  السلبيات  
ن   ــرة األوراق والــروت ــر مــن شــهرين لتنفيــذه بصــورة أفضــل لك ــرة أك ــي ف ضــيق الوقــت حيــث يحتــاج النشــاط إ

 املطلوب له (يفضل ثالثة أشهر للتنفيذ).
ــي نظــرة املقــررة واالدارة التعليميــة عــدم معاينــة املــدارس قبــل الســفر   عــدم اســتقرار حالــة و واالعتمــاد فقــط ع

 .لنشاطمن االنتيجة املطلوبة  ل منالطقس وضعف امكانيات بعض املدارس قل
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راتيجية العنف ي تنفيذ إس   ثالث عشر: ورش عمل مع اللجنة التنفيذية املشاركة 
ر ٧ املوافقربعاء األ  -   ٢٠١٦ ديسم

  
راتيجية العنف  ضد املرأة جانب من ورشة عمل اللجنة التنفيذية لتنفيذ اس

  :املوضوع  
  ي واإل ليآاستعراض مخرجات ورش العمل ونموذج الحماية و راتيجيةحتياجات العملية لتنفيذ ه نشر الو   .وخطة التنفيذ اإلس
 ى مستوى املحافظاتشاء قوة عمل ملواجهة العنف ضد نالتنسيق إل   .املرأة ع

  نعضاء : التعاون مع األ  .أ/ دينا حس
  مقر املجلس القومي للمرأة. - الثانيجتماعات بالدور : قاعة اإل  املكان 
  املنسقة :  أ/أمنية أشرف. 
 ى شراف ف :إ  .د/نجالء العاد
 : الحضور  

  ن   .عضو املجلس القومى للمرأة  -األستاذة/ دينا حس
  / راتيجية العنف ضد املرأة  ةمستشار  - نااد ابو القمصاألستاذة   .هيئة األمم املتحدة لوضع الخطة التنفيذية إلس
  ى ى باملجلس  ةمدير   -الدكتورة نجالء العاد  .عام إدارة اإلتصاالت الخارجية والتعاون الدو
 ن راتيجية عدادإ ي املشاركه القومية واملجالس والهيئات الوزارات عن ممثل  . اإلس

 ن ل ـــى : اللجنـــة التنفيذيـــةاملـــدعوي راتيجية العنـــف مجموعـــة الحمايـــة   لورشـــة األو ـــي وضـــع إســـ مـــن الـــوزارات املختلفـــة املشـــاركة 
ى –وزارة الداخليـة  –"وزارة العدل  قانون فاذ النإو  ى وزارة التضـامن اال  -النيابـة العامـة  –الطـب الشـر وزارة الصـحة  –جتمـا

  ."  ناسناملجلس القومى لحقوق اإل–وزارة القوى العاملة  – كان سوزارة اإل  – كان والس

 راتيجية  لورشـــة الثانيـــة: اللجنـــة التنفيذيـــةاملـــدعوين ل ـــي وضـــع إســـ مجموعـــة الوقايـــة " العنـــف مـــن الـــوزارات املختلفـــة املشـــاركة 
ربيـــــة والتعلـــــيم:  والتـــــدخالت" املجـــــالس  –الكنيســـــة  –األزهـــــر  –وزارة الثقافـــــة  – وزارة الشـــــباب –وزارة األوقـــــاف  –  وزارة ال

 ."القومية املتخصصة
 ياجم ي الحضور  إ ن الفع  وهم : هيئة ووزارة) ١٦(للورشت

  النيابة العامة  
  وزارة النقل  
  وزارة األوقاف  
  وزارة القوى العاملة  
  وزارة الصحة  
  وزارة الشباب و الرياضة  

  ى   وزارة التعليم  العا
  وزارة العدل  
  إتحاد األذاعة و التليفزيون  
 كان املجلس القومى للس    
  األزهر الشريف  
  الهيئة العامة لإلستعالمات  

  ى   هئية الطب الشر
  جهـــــــــــــــــاز املركـــــــــــــــــزى للتعبئـــــــــــــــــة

  العامة و األحصاء 
 كان وزارة األس   
  ىوزارة التضامن األ   جتما



ة ح ف  ٤٨ | ص
 

  

ىعرضـــت الـــدكتورة    راتيجية نجـــالء العـــاد رة  اإلســـ راتيجيةفكـــرة إطـــالق  أن يـــإالوطنيـــة ملكافحـــة العنـــف ضـــد املـــرأة، مشـــ  اإلســـ

ى ، ٢٠٠٨جاءت عام  يثم أشارت د/نجالء العاد  ها : أهمبعض النقاط من  إ

  راتيجيةمحاور   .الرئيسية اإلس

  )  ٢٠٢٠ – ٢٠١٥خطط العمل التنفيذية ملدة خمس سنوات (.  
  راتيجيةتمويل  . اإلس
  راتيجيةالجهود املبذولة لتنفيذ   .اإلس

اد كمــــا    ــــرح حــــول  نابــــو القمصــــأعرضــــت األســــتاذة/ ــــى دة التخصصــــاتدة متعــــليــــآشــــاء نامق  لــــدعم الناجيــــات مــــن العنــــف امل

ى  ى (وحدة إحالة لحماية للمرأة املعنفة)والعنف    :  التالية، حيث وضحت النقاط األماكن العامة و 

  الهدف الرئيس للوحدة.  

  ر الوحدة  ( الخدمات الطبية ى   -الخدمات املقدمة ع ) –خدمات الطب الشر   .خدمات الدعم النفس
  مراحل التعامل مع الوحدة.  
  فريق عمل الوحدة.  
  الجهات املشاركة.  

  مهام الجهات املشاركة.  
 ية األساسية أل  .شاء و تشغيل الوحدةناملبادىء التوج
  : االيجابيات 

o .راتيجية ومعرفة املعوقات ال تواجه كل جهة  التواصل مع الجهات املختلفة ملتابعة تنفيذ االس
o  : املعوقات  

راتيجيةشطة أن الالزم لتنفيذ نقص التمويل -     . اإلس
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نل: ورشة عمل عشر رابع   بعنوان "دور اإلعالم والتوعية ملناهضة العنف ضد املرأة" إلعالمي
ر ٩و٨ جمعة املوافقوال  الخميس   -   ٢٠١٦ ديسم

  

  
 املرأة""دور اإلعالم والتوعية ملناهضة العنف ضد جانب من ورشة عمل 

  
  ن بقضايا التمي ضد املرأة املجلس حول العنفقانون عرض ل: املوضوع   .ضد املرأة وكذلك توعية الصحفي
  عالم باملجلس بالتعاون مع لجنة اإل  يلن قلاسوز  .د أ.عضاء :التعاون مع األ. 
 ن السخنة -رومانسفندق : كانامل  .الع
  ن من الدورة التدريبية: عدد (الحضور دف ـي الصـحف واملجـالت، من  عالمياإ) ٢٧املس ن عن صفحة املرأة  ن املسئول الصحفي

 واملحطات اإلذاعية .

 :الهدف  
  ــى قضــية العنــف ضــد املــرأة والعوامــل املســببة ــي تســليط الضــوء ع م بأهميــة دورهــم  ن وتــوعي تنميــة قــدرات الســادة الصــحفي

  التصدي لها.لها  وكيفية 
  ـي ـ يـتم عرضـها  ـم ال م الصـحفية وآرا ي كتابـا ى هذه القضية  رك ع ر النظرة املجتمعية للمرأة من خالل ال ى تغي العمل ع

  الصحف ووسائل اإلعالم .

 /ن ابراهيماملنسقة :  أ  . نرم

 ي. شراف ف :إ  أ. عزة عبد ال
 ورشةبرنامج ال: 

ر  ٨اليوم األول : الخميس املوافق  ى  ١١من ٢٠١٦ديسم   عصرا ٤صباحا ا
ى الدراما وأسإليب تصحيحها   ١٢٫٣٠- ١١٫٠٠   ي  لسوزأن قل .أ.د  -العنف ضد املرأة 

ن شمس   عميدة كلية األداب جامعة ع
ى مكافحة العنف ضد املرأة   ٢٫٠٠-١٢٫٣٠ ى . د -جهود املجلس    نجالء العاد

ي باملجلس القومي للمرأةمديرة عامة ادارة االتصاالت الخارجية والت   عاون الدو
رح مشروع املجلس حول قانون  العنف ضد املرأة   ٤٫٠٠-٢٫٠٠   محمد جمال عيس  .أ.د  -مق

  الزقازيق جامعة ي الحقوق  كلية عميد
ر ٩املوافق   : الجمعة   الثانيليوم ا ى صباحا  ١٠من  ٢٠١٦ديسم   عصرا ٢إ

ن اليات القو اإشك  ١٢٫٠٠-١٠٫٠٠ ى القانون املصرى.ن   محمد جمال عيس .أ.د الخاصة باملرأة 
  الزقازيقجامعة  ي الحقوق  كلية عميد

ي املحتوى الضم  ٢٫٠٠-١٢٫٠٠ ى وسائل االعالم...قراءة تحليلية    هشام عطية . ا.د - ذهنية التح ضد املرأة 
  ستاذ بكلية االعالم جامعة القاهرةأ
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 النتائج : 
o  يجابياتاال: 

ــ   ن  تم م للمتــدرب ــر ن الــذين نقلــوا خ ر باالكــاديمي ــى التــأث ــي موضــوع املحاضــراتالقــدرة ع ــرة  ــرة الكب ، والخ
ت طريقة توصيلهم للمعلومة ب م مرات نااالستعبو نو  يسر.البساطة و الوتم    -خرى:أة 

o أ.د. سوزأن قللي. 
o هشام عطية .. دأ. 

ـــى ضـــرورة قيـــام   ن ع ن لتـــوعيأظهـــرت مناقشـــات املتـــدرب  ماملجلـــس بالعديـــد مـــن الـــدورات التدريبيـــة لالعالميـــ
ــــــرة واملعنيــــــ ــــــى ذوي الخ م، حيــــــث  ــــــان بالقضــــــية، واإلســــــتماع إ نقــــــص املعلومــــــات لــــــدى لــــــوحظ والــــــتعلم مــــــ

ن ال تعاقب عليه.االقو كذلك شكاله و أفيما يتعلق بقضية العنف ضد املرأة بكافة  حاضرينال  ن
امنـــًا مـــع حملـــة الا وعـــدم  يـــوم مـــن األنشـــطة املناهضـــة للعنـــف العامليـــة  ١٦نعقـــاد الورشـــة التدريبيـــة جـــاء م

ا هيئة األمم املتحدة ، مما اعطى قوة للورشة واملوضوع محل النقاش.   وال اطلق
م العملية املتنوعة احدثت   را ن وخ رات املختلفـة فكار والخوتبادل لأل اثراء اختالف املرحلة العمرية للمتدرب

م  ن توصيل املعلومة واكساب املهارة لكل متدرب بنفس القدر . مما بي ى املدرب  سهل ع
o   السلبيات  

ـي التـدريب مثـل العـروض التقديمـة أو الفليـب إليعدم استخدام بعض املحاضرين لالس  ب الحديثة والشيقة 
ى الرغم من  ن بفقر املادة التدريبية ع ى احساس املتدرب  .املوضوعات املطروحة  يةأهمشارت أدى ا
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  "كوني" أنشطة حملةعشر: حفل ختام  خامس
ر ١٠يوم السبت املوافق   -   عصرا ٤الساعة  ٢٠١٦ ديسم

 
ري بجامعة القاهرةحفل جانب من   الختام بالقاعة الك

 

 .ري (قاعة القبة) بجامعة القاهرة  املكان : قاعة االحتفاالت الك
  : الهدف 

o . رة الحملة  عرض انشطة املجلس خالل ف
o  ي الشباب بالجامعةعرض مسرحية   "حل الضفاير" ع
o  ن املجلس ووحدة مناهضة التحرش والعنف ضد  املرأة بجامعة القاهرة.توقيع بروتوكول التعاون ب
o  لكل منالتكريم: 

 ا ن والفنانات فريق عمل املسرحية الذي قام بانتاج واخراج والتمثيل ف  .من شباب الفنان
ىأ.   - ى العرض املسر   َحل الضفاير"،  "كريم الشناوى صاحب الرؤية و االشراف العام ع
ي  -  .املخرج محمد فؤاد عابدين مخرج العرض املسر
  ر املنتجة ألغنية "نور" للفنان زاب ثروة.شركة  اكس
ر منتج أغنية  -   نور""عبد الرحمن خضر منتج منفذ لشركة أكس
 ي "كوني" وتوزيع ال مفناني مسابقة الفن التشكي وكذلك شـهادات تقـدير لكـل مـن تقـدم للمعـرض  جوائز عل

 .واملسابقة
 ن من لجنة التحكيم والتقييم ن  الفنان ن االداري  . كاديمية الفنون أمن وكذلك املنسق
  ر عمـــل منســـقي ـــي تيســـ العامـــة واداء النشـــاط بأفضـــل  األمانـــة نقـــاط االتصـــال بالجامعـــات اللـــذين ســـاهموا 

ن فكـــري رئـــيس وحـــدة د.مهـــا الســـعيد ،رئـــيس مكافحـــة العنـــف والتحـــرش بجامعـــة القـــاهرة، (د. صـــورة كريســـت
ــى رئــيس وحــدة مكافحــة التحــرش والعنــف ضــد د. ســيوط، و التحــرش والعنــف ضــد املــرأة بجامعــة ا هنــد الهال

ن شمس  .)املرأة بع
 ي مختلف الوزارات  .ورؤساء وحدات تكافؤ الفرص ومكافحة التمي 
 .ن  الفتيات املكرمات من نشاط املدارس وتوزيع التابلت عل
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  ي ي املدارس   .املحافظاتفريق عمل "بر الصندوق " الذي قدم عروض مسرحية تفاعلية 
 ن من شباب الجامعات  ةاملشـارك الجامعـاتمن كل جامعـة مـن طالب/ة من شباب  ٢٥( مجموعات املتطوع

 .)ي نشاط الجامعات
  ا وحــــدة التحـــــرش بجامعــــة القـــــاهرة لتكــــريم ــــ نفـــــذ ــــي االنشـــــطة ال عــــدد مـــــن الطالبــــات والطلبــــه الفـــــائزين 

 .يوم ١٦الجامعة خالل حملة الالوحدة ب
  : ـــــي االنشـــــطة الخاصـــــة بالحملـــــة األمانـــــة مـــــن فريـــــق العمـــــل ن   -املطبوعـــــات النشـــــر و  -املراســـــم  ات:ادار  العامـــــة : جميـــــع املشـــــارك

ي  -التوثيق واملعلومات    -املحافظـات  -مكتب رئيسة املجلس  -اللجان -املكتبة  -االعالم  -بجميع اقسامها)(املالية  -التعاون الدو
   الحركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   -االمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  -االرشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف -البحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوث -مكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكاوي  -الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــئون االداريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة -املتابعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  

ــي  بــالجميعالعامــة األمانــة االســتعانة مــن  حيــث تمــت ات مــن ارســال الــدعوات والحصــول ع ــ ــي تنظــيم الحفــل والتجه للمســاعدة 
ن عتذار اال أو التأكيدات     .من السادة املدعوي

 .اشراف ف : أ/ صفاء حبيب 
 للحضور. دعوة ٣٠٠٠عدد وتوزيع صدار إ 
 ــي انشــطة وحــدة التحــرش بجامعــة القــاهرة كتيــب  ٢٠٠٠ اصــدار ــ أقامهــا املجلــس باالضــافة ا يتضــمن جميــع انشــطة الحملــة ال

رة الحملة العاملية.  خالل ف

  : الحضور 
o  م أ.د. سو : أعضاء املجلس ن .... -د. رانيا يح  -د. هبه هجرس -أ.د. هند حنفي -زان قلليومن بي  أ. دينا حس
o املجلس أعضاء لجان. 
o .ي تمويل االنشطة املختلفة للحملة ي الهيئات الدولية والجهات املانحة الذين شاركوا   ممث
o  م و مجموعـــــــــــــة مـــــــــــــن الشخصـــــــــــــيات العامـــــــــــــة    (األمينـــــــــــــة العامـــــــــــــة الســـــــــــــابقة للمجلـــــــــــــس) د. فرخنـــــــــــــدة حســـــــــــــنمـــــــــــــن بيـــــــــــــ

ن محافظ القليوبية االسبق. ي حس  واملستشار/ عد
o  ي النشاط.مجموعة من طلبة وطالبات  الجامعات املشاركة 
o .م ن واملكرمات وذو  السادة والسيدات املكرم
o ن ن واالعالمي  .لتغطية الحفل اعالميا لفيف من الصحفي

 :برنامج الحفل 
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كـــدوا حضـــور أود. جـــابر عصـــفور  رئـــيس جامعـــة القـــاهرة ومجموعـــة الـــوزراء الـــذين  املجلـــس ةرئيســـقـــد اعتـــذرت د. مايـــا مرســـ و   
  ي مؤتمر الشباب مع الرئيس.إالحفل لذهاب الجميع 

ــي افتتــاح حفــل رئيســة جامعــة االســكندرية الســابقة  - املجلــس القــومي للمــرأةعضــو  (هنــد حنفــيأ.د.مايــا مرســ نابــت د. أ كمــا   (
ــي إطــار فعاليــات ختــام  ، وذلــك بقاعــة املــؤتمرات الرئيســية بجامعــة العنــف ضــد املــرأةيوًمــا مــن األنشــطة ملناهضــة  ١٦حملــة "كــوني" 
  .القاهرة
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  نشطة الحملة أتقرير ملخص عن 
  

  أول مرة:
ي مستوي العالم.وهو االول ايضا  عقد ورشة عمل لالعضاء ذوي االعاقة من املجلس .١  ع
ييعد املجلس مسابقة للفن  .٢  .ذات جوائز مالية التشكي
ي  ١٨(فئة عمرية من  يعد املجلس معرض فنون تشكيلية للشباب .٣  سنة). ٣٥ا
 يوم بالجامعات الحكومية. ١٦يتواجد املجلس ملدة  .٤
ن من الجامعات. .٥  يتواصل املجلس مع متطوع
 تقوم الفروع بتقديم فقرة فنية عن العنف من شباب املحافظة. .٦
ي .٧ ي املحافظات. فتاة) ٢٥( تكريم ألها ن   ذوي ظروف صعبة ومع ذلك يعلمن بنا

  

  
  

ي الحضور    اجما
  ن  ٥عــدد مشــاركة  هيئــة ١٦ذوي اعاقــة +مــن  ٢٧اعالمــي + صــحفي  ٢٧جمعيــة  + ١٣ : ورش العمــل للمتخصصــ

راتيجية ي تنفيذ   .اس

 ي الجامعات ي  دارسوامل الشباب   طالب وطالبة. ١٢٣٠٠حوا
 ٤٢١٦ فئات املجتمع املختلفة.  
 ي  املشاهدات املرئية واملسموعة ي مدي  ٢٣٠٠للمسرحية حوا ي املسارح ع  عروض. ٥مشاهدة 
 ي ي مواقع التواصل االجتما ي فقط لصفحة املجلس  املشاهدات ع  ونص مليون مشاهدة. ١واالغنية حوا
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في أنشطة الحملةاجمالي الحضور 
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ي األنشطة : االجنبيةالجهات    املشاركة 
  

 هيئة األمم املتحدة للمرأة.  

 صندوق األمم املتحدة للسكان .  

 برنامج األمم املتحدة اإلنمائي.  

 الوكالة اإلسبانية للتعاون والتنمية الدولية (AECID).  

  .سفارة اليابان 

 ريطاني.ااملركز الثق   ي ال
  

ي األنشطة :املحلية  الجهات   املشاركة 
  : ربية والتعليم (مديريات التعليم بمحافظات رة). -ب سويف  -الفيوم  -سوهاج  -قنا  -وزارة ال  البح

  الفنون.أكاديمية 
 ن شمس - جامعة القاهرةجامعات حكومية ( ٤  ).جامعة املنيا - جامعة أسيوط  -جامعة ع
 ) ريطانيةالجامعة جامعة خاصة واحدة  .)ال
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ي:بالتوازي نشاط  ٥٧تم تنفيذ عدد    خالل الحملة توزيعها كالتا
 العدد اسم النشاط

 5 ورش عمل .١
راتيجية .٢  1 اجتماع للجنة االس
 1 مسابقة "كوني" .٣
ي .٤  1 معرض فن تشكي
 5 اكشاك بالجامعات .٥
 31 ندوة بالجامعات وفروع املجلس باملحافظات .٦
 2 الغنية نور حفلة فنية  .٧
ي .٨  5 عرض مسر
 5 لقاءات باملدارس .٩

 1 حفل الختام .١٠
ي   57 االنشطة املنفذةعدد اجما
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نشاط خالل الحملة توزيعھا كالتالي ٥٧تم تنفيذ عدد 

ورش عمل

اجتماع للجنة االستراتيجية

"كوني"مسابقة 

معرض فن تشكيلي

اكشاك بالجامعات

ندوة بالجامعات وفروع المجلس بالمحافظات

"نور"حفلة فنية الغنية 

"حل الضفاير "عرض مسرحي 

لقاءات بالمدارس

حفل الختام بجامعة القاھرة
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رة حملة  ي  ٢٥يوم من  ١٦ايام العمل خالل ف ر ا ر : ١٠نوفم   ديسم
ي  رات السابقة لالنشطة من ٢٠حيث بدأت ورش العمل واالجتماعات املتخصصة  ي التحض ر باالضافة ا   أكتوبر. ٦يوم  نوفم

رة خالل نشاط ٥٧ عدد تنفيذ تم ي تنفيذها وعند بالتوازي  الحملة ف ا) متتالية انشطة( بالتوا   .يوم ١٧٣ خالل تنفذ فا
 العدد اسم النشاط

 7 ورش عمل .١

راتيجية .٢  1اجتماع للجنة االس

 50مسابقة "كوني" .٣

ي .٤  11معرض فن تشكي

 60اكشاك بالجامعات .٥

 31وفروع املجلس باملحافظاتندوة بالجامعات .٦

 2حفلة فنية الغنية "نور" .٧

ي "حل الضفاير " .٨  5عرض مسر

 5لقاءات باملدارس .٩

 1حفل الختام بجامعة القاهرة .١٠

ي ايام التنفيذ الفعلية لالنشطة املنفذة  173اجما
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نشاط خالل فترة الحملة بالتوازي وعند  ٥٧تم تنفيذ عدد 
تنفذ سف) انشطة متتالية(تنفيذھا بالتوالي 

يوم ١٧٣خالل 

ورش عمل

اجتماع للجنة االستراتيجية

"كوني"مسابقة 

معرض فن تشكيلي

اكشاك بالجامعات

ندوة بالجامعات وفروع المجلس بالمحافظات

"نور"حفلة فنية الغنية 

"حل الضفاير "عرض مسرحي 

لقاءات بالمدارس

حفل الختام بجامعة القاھرة
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ي لالنشطة :    التوزيع الجغرا

  حيث شملت االنشطة كافة املحافظات:
ــرة الحملــة ٢تــم عمــل عــدد محافظــات  ٩ ــا خــالل ف ة  -(القــاهرة  نشــاط ف ــ ــ ســويف  -قنــا  -املنيــا  -اســيوط  -الفيــوم  -الج  -ب

رة    سوهاج).  -البح
ا لنشاط واحد. ١٨   محافظة تم العمل ف

  

  

9

18

شملة االنشطة جميع المحافظات 
من المحافظات اقامة نشاطين % ٣٠ونسبة 

نشاطين

نشاط واحد


