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٣٤

كـــلمة الدكتورة مـايـــا مرسي
رئيسة المجلس  القومي للمرآة

كـــلمة الدكتور جابر نصار
رئيس جامعة القاهرة

متثل وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد املرأة بجامعة القاهرة منوذجاً مهماً للعمل 
اجلامعى الذى يشتبك مع قضايا مجتمعية ويواجهها بقوة . 

إن التحرش والعنف ضد املرأة إمنا ميثل جرمية نكراء يجب أن يواجهها املجتمع بكافة 
القوانني من عقوبات رادعة ضد  مؤسساته مواجهة شاملة ال تغنى فيها ما تختزنه 
الفعل أو القول الذى يكون هذه اجلرمية عن ضرورة العمل على وقاية املجتمع ابتداء 
بجامعة  الوحدة  به  تقوم  ما  وهو  له  مناهضة  ثقافة  بإفشاء  ذلك  ويكون  من شروره 

القاهرة . 
واحتفال الوحدة للسنة الثانية بفعاليات الستة عشر يوماً املقررة من قبل األمم املتحدة 
لهذا األمر وبهذا الزخم يؤكد عمق تأثير الفعل الذى تقوم به اجلامعة فى مواجهة هذا 

األمر داخل وخارج اجلامعة . 
املجلس  وهو  املصرى  الواقع  فى  األهمية  بالغة  مؤسسة  مع  تتعاون  واجلامعة  اليوم 
من  وغيرها  الظاهرة  هذه  مواجهة  فى  أساسياً  شريكاً  يعد  والذى  للمرأة  القومى 
بهذا  واملجلس  فإن اجلامعة   ، املرأة  على حقوق  اعتداًء جسيماً  التى متثل  الظواهر 
التعاون يفتتحان صفحة مهمة فى هذا اإلطار نتمنى أن تكون نبراساً للتعاون والتكامل 

بني املؤسسات املصرية وهذا ما نصبو إليه جميعاً .
إن قضية املرأة وحمايتها وضمان حقوقها كاملة غير منقوصة هو قضية مجتمع بكامله 
، وجامعة القاهرة التى كانت فى أساس نشأتها فيض عطاء إمرأة مصرية عظيمة وهى 
األميرة فاطمة بنت إسماعيل تصر على أن تصل هذه القضية إلى محطتها النهائية ، 

يومها يكون املجتمع أكثر تقدماً ورقياً. 
 د/ مايا مرسي

رئيسة املجلس  القومي للمرأة
أ.د/ جابر نصار

القاهرة جامعة  رئيس 

نصت املادة (١١) من دستور مصر  ٢٠١٤ وألول مرة.. على أن تلتزم الدولة بحماية 
املرأة ضد كل أشكال العنف ،

وإعماالً للدستور الذى انتصر لفتيات ونساء مصر، ومنحهن حقوقاً غير مسبوقة..
كثف املجلس القومى للمرأة جهوده يف تقدمي يد العون واملساندة إلى كل إمرأة وفتاة 
ضحية للعنف..أو عرضه ألن تكون ضحية للعنف.  وانتهى من إعداد قانون متكامل 
أهمية  املجلس  تغفل جهود  ولم  املرأة.  العنف ضد  أشكال  لكافة  التصدى  يستهدف 
رفضاً  لها..وأكثر  دعما  ..وأكثر  للمرأة  إنصافاً  أكثر  لتصبح  املجتمع  ثقافة  تغيير 
ملمارسة العنف ضد كل إمرأة وفتاة ومن أجل ذلك يعمل املجلس جاهدا على تغيير 
اخلطاب اإلعالمى السلبي  ليصبح داعماً ومنصفاً للمرأة ..فى محاولة جادة لتغيير 

الصورة الذهنية السلبية السائدة عن  دور املرأة املصرية  فى املجتمع.
ملناهضة  يوم  ال١٦  حملة  للمرأة  القومى  املجلس  أطلق   ، اجلهود  لتلك  واستمراراً 
العنف ضد املرأة والتى بدأت يف ٢٥ نوفمبر وحتى ١٠ ديسمبر ..وتضمنت  العديد 
من األنشطة املبتكرة واخلالقة  لتكثيف الوعى ، وحشد الرفض املجتمعى مبختلف 
والفتاة. وكان ملشاركة  املجلس  للمرأة  املُوجهه  العنف  فئاته وشرائحة لكافة أشكال 
القومي للمرأة جلامعة القاهرة أقدم الصروح التعليمية يف مصر أكبر األثر يف نشر 

ثقافة مناهضة العنف بني شباب وفتيات اجلامعة .. رجال ونساء املستقبل.
نريد كل فتاة وإمرأة على أرض مصر ..قوية..فاعلة..متمكنة..مبدعة..خالقة ..

فنســاء مصر قوة حقيقية لبناء الوطن والدفاع عنه .



٥٦

برنامج الحفل الختامي
السبت ١٠ ديسمبر ٢٠١٦-  القاعة الكبرى – جامعة القاهرة

لماذا الـ١٦ يوم لمناهضة 

العنف ضد المرأة

حتتفل هيئة األمم املتحدة كل عام باليوم العاملي للقضاء على العنف ضد املرأة يف 
٢٥ نوفمبر ، تبدأ بعدها الدول األعضاء باملنظمة على مستوى العالم بتنظيم حملة 
١٦ يوم من األنشطة - على املستوى الوطني بكل دولة- ملناهضة العنف ضد املرأة 

من ٢٥ نوفمبر وحتى ١٠ ديسمبر، وهو اليوم العالم حلقوق اإلنسان.
ويف هذا اإلطار ، نظم املجلس القومي للمرأة وفروعه باحملافظات حملة ١٦ يوم 
ملناهضة العنف ضد املرأة والتي استهدفت رفع الوعي العام بأضرار العنف على 

النساء والفتيات، وشملت احلملة عدة فعاليات مبشاركة جامعات حكومية وخاصة 
وهيئات حكومية وغير حكومية وهيئات دولية، كما أطلقت املبادرات الفنية 

والثقافية منها تنظيم مسابقة فنية بالتعاون مع أكادميية الفنون، وعمل عرض 
مسرحي "حل الضفاير" وإطالق أغنية نور التي حققت أعلى نسبة مشاهدة على 

مواقع التواصل االجتماعي وصلت إلى مليون مشاهدة
 يف اليوم األول، كما أقام املجلس بعقد ندوات توعوية للطالب باجلامعات املشاركة 

وفروع املجلس بكافة احملافظات، باإلضافة إلى عروض فنية مسرحية باملدارس 
احلكومية.

ويف نفس اإلطار قامت وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد املرأة بجامعة القاهرة 
بتنظيم العديد من الفعاليات باجلامعة استهدفت الطالب واألساتذة بالتعاون مع 

العديد من منظمات املجتمع املدني والهيئات الدولية، تنوعت ما بني األنشطة 
الثقافية كالندوات واحللقات النقاشية، واألنشطة الرياضية كرالي للعجل ومارثون 

رياضي، واألنشطة الفنية كالعروض املسرحية ومسابقات اخلط والكاريكاتير.
وكان اللون البرتقالي هو اللون الذي اختارته جميع الدول ليرمز إلى مستقبل 

مشرق ينتظر النساء والفتايات وينبغي علينا جميعا العمل على ان نبقي األضواء 
البرتقالية ساطعة لنقضي على العنف ضد النساء والفتيات إلى األبد.

مسيرة من القبة مصحوبة بأغنية لفرقة "كايرو رابرز" ٣:٣٠ - ٤:٣٠
التسجيــل

كلمات االفتتاح

عرض فيلم عن إجنازات ١٦ يوم  ملناهضة العنف ضد املرأة

توقيع بروتوكول التعاون بني املجلس القومي للمرأة وجامعة القاهرة

قصيدة حواء
تقدمي املسرحية

مسرحية "حل الضفاير"

مراسم التكرمي

عرض توصيات املجلس القومي للمرأة  ووحدة مناهضة التحرش
 والعنف بجامعة القاهرة – الدكتورة مها السعيد رئيسة الوحدة 

٤:٣٠ - ٤:٤٥
السيدة  الدكتورة /  مايا مرسى                      رئيسة املجلس القومي للمرأة 

السيد الدكتور /  أشرف العربي                 وزير التخطيط  
السيد الدكتور / حلمي النمنم                  وزير الثقافة

السيد الدكتور / أحمد زكي بدر                 وزير التنمية املحلية
السيد الدكتور / عصام فايد                      وزير الزراعة

السيد األستاذ الدكتور / جابر نصار              رئيس جامعة القاهرة 

٤:٤٥ - ٥:٠٠

٥:٠٠ - ٥:١٥

٥:١٥ - ٥:٣٠

٥:٣٠ - ٥:٤٥

٥:٤٥ - ٧:٣٠

٧:٣٠ - ٨:٣٠



الفرقـــــة المسرحية

٨

محمد رمضان على صقر
ابانوب شمعون جريس تاوضروس

رياض كرم على احمد
مروة محمد امام السيد

مها حمدى احملمدى سعد
محمد منصور عبد احملسن على

ملك ياسر يحيي عبد اهللا
محمود جمال عبد اللطيف احمد

نانسي عبد الرحيم علم الدين احمد
احمد عالء الدين جمعة محمود

اشرف احمد محمد رشاد
احمد ابراهيم محمد عبد احملسن
سلمي سامى عبد اجلليل خطاب

محمد مصطفى مخلوق عبد احلليم
وليد محمد احمد ابراهيم

محمود احمد محمد محمد
مصطفى احمد محمد محمد

احمد عبد العزيز محمود الشربيني
شيماء صالح حمداهللا عبد اخلالق

خلود خالد عبد احلميد سليمان
صالح ايهاب صالح

احمد ابو زيد
يحيي حسام فؤاد

داليا شوقى
نوران احمد مدحت
حسني وحيد حسني

شريف عاشور منصور محمد
كنزى عمرو عبد العزيز

هادى جمال
معتز حسن سيف النصر

ندى نادر نصر الدين دياب

رؤية  فنية : كرمي الشناوي
إخراج : محمد فؤاد عابدين



الفائزات و الفائزين بمعرض ”كوني“الفائزات و الفائزين بمعرض ”كوني“

رواء الدجوي 
(املركز الثاني)

النحت  مجال  في مجال الفوتوغرافيةفي 

سارة يوسف 
(املركز األول)

مينى شريف  
(املركز الثالث)

المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الثقافة - أكاديمية الفنــونالمجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الثقافة - أكاديمية الفنــون

٩١٠

أحمد خالد 
(املركز األول)

إميان عبدالباقي  
الثالث) (املركز 

ندى محروس 
الثاني) (املركز 



عاطف هدير 
(املركز األول)

عبير عادل 
الثالث) (املركز 

فاطمة عزت
الثاني) (املركز 

في مجال الفن التشكيلي

الفائزات و الفائزين بمعرض ”كوني“
المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الثقافة - أكاديمية الفنــون

١١



اجلامعة البريطانية

أكشاك التوعية بقضايا العنف بالجامعاتتكريم نماذج ملهمة للمرأة المصرية
لحشد المتطوعين للمشاركة في أنشطــة مواجهة العنف ضد المرآة

جامعة املنيـــا

جامعة أسيوط

جامعة عني شمس

جامعة القاهرة

١٣١٤

راندا تاج الدين 
احلاصلة على ذهبية فى رفع االثقال يف دورة األلعاب الباراملبية ريو دي جانيرو ٢٠١٦ .

لقاء اخلولى
اول ميكانيكية فى صعيد مصر .

اجنى عبد الكرمي 
اول مهندسة بحرية فى مصر والوطن العربى . 

نانسى نعيم 
مؤسسة شركة للحفاظ على البيئة فى سوهاج  .

عزة محمد 
مؤسسة شركة اطارات سيارات .

التعاون بني املجلس القومي للمرأة واجلامعات  
(جامعة القاهرة  - جامعة عني شمس - اجلامعة البريطانية - جامعة أسيوط - جامعة املنيا )

من اليمني :



أنشطة 
وحدة مناهضة التحرش و العنف ضد المرأة

جامعة القاهرة 

١٥١٦

أنشطة 
وحدة مناهضة التحرش و العنف ضد المرأة

جامعة القاهرة 

قوافل التوعية باملوسيقى 

قوافل التوعية 
مجلة يدوية باسم "شجرة األحالم" بكل الكليات



الندوات و األنشطة بفروع  المجلسأنشطة المدارس
بالمحافظات

إقامة حوار مجتمعي بكل فروع املجلس �������حول قانون مكافحة العنف ضداملرأة 
بعنوان "إمرأة مصرية متعلمة متمكنة " 

عروض فنية مسرحية بعدد من املدارس مبحافظات (قنا، سوهاج ،الفيوم ، بنى سويف ، 
البحيرة) للتوعية بقضية العنف ضد املرأة وتكرمي مجموعة من األسر التى حتدت 

الصعوبات لتعليم بناتهن 

المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم -

 المدريات التعليمية بالمحافظات

النائب مصطفي  الثانوية بنات - سوهاج ، مدرسة  الثانوية بنات - قنــا ، مدرسة الشيماء   مدرسة 
الهواري االعدادية - الفيوم، مذرسة الشهيد سالم شعبان االعدادية - بني سويف ، مدرسة املسني 

الثانوية املشتركة - البحيرة ٢١٢٢



٢٠ نوفمبر  -  ورشة عمل مع اجلمعيات األهلية 
املوضوع : دور اجلمعيات األهلية يف املتابعة والرصد، وكيفية التنسيق بني عمل 

املجلس وعمل اجلمعيات  ، آلية حماية املرأة واليات التنفيذ ونظام اإلحالة .
٢١ نوفمبر - اجتماع اللجنة التيسيرية العليا لالستراتيجية الوطنية ملكافحة 

العنف ضد املرأة .
اإلحالة  ونظام  التنفيذ  واليات  املرأة  حماية  آلية  مناقشة   : املوضوع 

واالحتياجات العملية لتنفيذ اإلستراتيجية وخطة التنفيذ.
٢٥ نوفمبر  -  معرض ومسابقة "كــــوني" للفن التشكيلي

افتتاح معرض لألعمال الفنية بأكادميية الفنون بالهرم وإعالن أسماء 
الفائزات والفائزين .

٣٠ نوفمبر - ندوات بفروع املجلس 
املوضوع : إقامة حوار مجتمعي  بكل فرع حول قانون مكافحة العنف ضد املرأة  

بعنوان "إمرأة مصرية متعلمة متمكنة"
٢٥ نوفمبر إلى ١٠ ديسمبر - أكشاك التوعية باجلامعات

 – املنيا   – أسيوط   – شمس  عني   - (القاهرة  جامعات   ٥ يف  أكشاك  إنشاء 
العنف  ضد  التوعوية  الرسائل  على  املتطوعني  الطلبة  وتدريب  البريطانية) 

لتوصيلها لطالبات وطلبة اجلامعات . 
– ١ ديسمبر -   ورشة عمل مع أعضاء فروع املجلس على مقاعد  ٣٠ نوفمبر 

اإلعاقة  .
املوضوع : مناقشة احتياجات ذوى األعاقة ملواجهة العنف ضد املرأة املعاقة وآليه 
ملكافحة  الوطنية  االستراتيجية  لتنفيذ  العملية  واالحتياجات  الوعى   نشر 

العنف وخطة التنفيذ

٢٧ - ٢٨ نوفمبر ، ١-٤-٦  ديسمبر -  األنشطة املدرسية  
عرض مسرحي وأنشطة فنية بعدد ٥ مدارس إعدادي وثانوي مبحافظات  (قنا – 
املرأة  شكاوى  مكتب  بني  بالتعاون  البحيرة)   - سويف  بني   – الفيوم   – سوهاج 

باملجلس القومي للمرأة  وفرقة  "برة الصندوق"  
٦ ديسمبر - ورشتي عمل مع اللجنة التنفيــذية املشاركة يف تنفيذ االستراتيجة 

الوطنية ملواجهة العنف ضد املرأة  .
الوعي  وأليه نشر  العمل ومنوذج احلماية  استعراض مخرجات ورش   : املوضوع 
والتنسيق إلنشاء  التنفيذ  لتنفيذ االستراتيجية وخطة  العملية  واالحتياجات 

قوة عمل ملواجهة العنف ضد املرأة على مستوى احملافظات
١ ديسمبر و ٨ ديسمبر - حفالت إطالق أغنية نور للفنان زاب ثروت والفنانة أمينة 

خليل ، مبحافظة  القاهرة (ساقية الصاوي) و محافظة املنيا (مسرح اجلامعة)
٤ - ٥ ديسمبر - عرض  مسرحية "حل الضفاير" على مسرح الهوسابير .

٧ - ٨ ديسمبر - عرض  مسرحية "حل الضفاير" على مسرح أكادميية الفنون 
٨-٩ ديسمبر - ورشة عمل مع اإلعالميني  

املوضوع : عرض قانون مكافحة العنف ضد املرأة من أجل تبنيه إعالميًا
١٠ ديسمبر - حفل ختام  حملة ١٦ يوم ملناهضة العنف ضد املرأة

يتضمن   و  القاهرة   بجامعة  الرئيسية  بالقاعة  ختامي  حفل  إقامة   : املوضوع 
عرض مسرحية "حل الضفاير"

أنشطة المجلس
خالل الـ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة

أنشطة المجلس
خالل الـ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة

٢٣٢٤



جدول أنشطة الجامعة جدول أنشطة الجامعة
خالل الـ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة

 

١٫٠٠-١٢٫٠٠

١٫٠٠-٢٫٠٠

١١/٣٠

١ ١٢٫٠٠-١٫٣٠

١١٫٠٠ – ٤٫٠٠

٢٫٠٠١٢٫٠٠

١٠٫٠٠-١١٫٠٠

١٢/١

١١٫٠٠ -١٢٫٠٠

١٢٫٠٠- ١٫٣٠

٣ ٢٫٠٠ -٤٫٠٠

١١٫٠٠ -١٢٫٠٠

Poster session ١٫٠٠-٣٫٠٠

١٢/٢

١٢/٣

  

 

١١٫٠٠ : ٨٫٠٠ ١١/٢٥

١٠٫٠٠-٢٫٠٠ ١١/٢٦

١٠٫٠٠- ٤٫٠٠ ١١/٢٧
١١٫٠٠-٣٫٠٠

١٢٫٠٠-٢٫٠٠

٢٫٣٠-٣٫٠٠

١٠٫٠٠- ٤٫٠٠

٢٨١ /١١ ١٠٫٠٠- ٢٫٠٠

١١٫٠٠- ٢٫٠٠

١١٫٠٠-١٢٫٠٠

٢٫٠٠١- ٢٫٠٠ ١١/٢٩

١٠٫٠٠-١٢٫٠٠

١٫٠٠-٣٫٠٠

٢٫٠٠١- ٢٫٠٠

٢٥٢٦



جدول أنشطة الجامعةجدول أنشطة الجامعة

 

  
 

١١٫٠٠-٢٫٠٠

٢٫٣٠-٥٫٣٠

(Round table(law ١١٫٠٠-١٫٠٠

١٢/٧

Round table ٥٫٣٠-٧٫٠٠

٣٫٠٠ -٧٫٠٠

١٢٫٠٠-١٫٠٠ ١٢/٨

(٤٥ ٥٫٠٠-٢٫٠٠

٤٫٠٠-١٫٠٠

١٢٫٠٠-٢٫٠٠

٨٫٠٠-١٠٫٠٠ ١٢/٩

٣٫٠٠-٤٫٠٠

٤٫٣٠-٧٫٠٠

٧٫١٥-٩٫٠٠

١٠

١١٫٠٠-١٫٠٠

١٢/٤

١٢٫٠٠ -١٫٠٠

١٫٠٠-٢٫٠٠

٢٫٠٠-٣٫٠٠

Doodling ٢٫٣٠-٥٫٣٠

١٫٠٠-٥٫٠٠

١٠٫٠٠ -٢٫٠٠

١٢/٥

١١٫٠٠- ٣٫٠٠

٤٫٠٠-٢٫٠٠

١٢٫٠٠-٣٫٠٠

٦ /١٢

«Bussi ٣٫٠٠-٥٫٠٠

١٠٫٠٠-٢٫٠٠

Doodling ٢٫٣٠-٥٫٣٠

١٫٠٠-٣٫٠٠

٤٫٠٠-٥٫٠٠

٢٧٢٨





أنشطة 
وحدة مناهضة التحرش و العنف ضد المرأة

جامعة القاهرة 

أنشطة 
وحدة مناهضة التحرش و العنف ضد المرأة

جامعة القاهرة 

١٧١٨

ندوة توعية بكلية دار علوم 

ورشة عمل " كتابة وحكي " 

ورشة عمل  الكتابة االبداعية 

أفالم ملناهضة التحرش وحديث للفنان عبد العزيز مخيون 



أنشطة 
وحدة مناهضة التحرش و العنف ضد المرأة

جامعة القاهرة 

أنشطة 
وحدة مناهضة التحرش و العنف ضد المرأة

جامعة القاهرة 

١٩٢٠

تدريبات الدفاع عن النفس  رالي الدرجات 


