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افتتاحية

القومية  يحتوي على اخلطة  والذي  للن�شر؛  الهام  امل�شتند  نقدم هذا  اأن  �شرورنا  اإنه ملن دواعي 
امل�شرية لتحالف احل�شارات.

رف�ض  من  ي�شتفيد  �شوف  باأ�شره،  العامل  اإىل  بالإ�شافة  امل�شري،  ال�شعب  باأن  ثقة  على  ونحن 
النظرية املوؤيدة ل�شراع احل�شارات، وتبّني ثقافة ال�شالم؛ حيث حتالف احل�شارات الذي يهدف اإىل 
اإىل برامج ونتائج فعلية واقعية، وهو الإطار املنا�شب جلمع العديد من الربامج  ترجمة احلوار والتعلم 

وامل�شروعات والأفعال املختلفة بطريقة جتعل املجموع الكلي اأكرب من جمموع الأجزاء.  

ُتلقي اخلطة القومية ال�شوء على العالقات بني هذه الربامج وامل�شروعات املتنوعة؛ حيث العديد 
من ال�شراكات العامة واخلا�شة، والتي متثل التعاون بني احلكومة واملجتمع القومي. لقد حافظنا على 
والهجرة،  والإعالم  والتعليم  ال�شباب  وهي  احل�شارات،  حتالف  تقرير  يف  الأربعة  الرئي�شية  الأفكار 

واأ�شفنا اأفكاًرا اأخرى، وهي املراأة وثقافة ال�شالم.

ُتظهر خطتنا القومية - التي تغطي الفرتة من عام 2007 اإىل 2012 - اأن م�شر قد تبنت هذا 
اإىل  احل�شارات  لتحالف  امل�شتوى  رفيعة  للمجموعة  النهائي  التقرير  تقدمي  فور  املرتابط  الأ�شلوب 
ال�شكرتري العام ال�شابق لالأمم املتحدة، كويف عنان، وذلك يف نوفمرب 2006.  وبعد ذلك - بعد اأن تبّنى 
ال�شكرتري العام احلايل لالأمم املتحدة؛ بان كي مون هذا التقريَر - رحبنا بتويل فخامة الرئي�ض جورج 
بزمالئه،  اخلا�شة  وتلك  اأن�شطته  بتدعيم  وقمنا  احل�شارات،  لتحالف  الأعلى  املمثل  من�شب  �شامبايو 

ون�شتمر على ولئنا لالأهداف النبيلة لتحالف احل�شارات.  
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نحن نتطلع للتعاون املتقارب مع الدول الأخرى يف �شبيل تنفيذ املبادرة متا�شًيا مع خطتنا القومية. 
لقد طالبت الدكتور اإ�شماعيل �شراج الدين؛ مدير مكتبة الإ�شكندرية، و�شفري الأمم املتحدة لتحالف 
اخلطة  هذه  تنفيذ  على  بالإ�شراف  ال�شالم،  درا�شات  معهد  اإدارة  رئي�ض جمل�ض  ونائب  احل�شارات، 
بالتعاون مع املجل�ض القومي للمراأة واملجل�ض الأعلى لالأمومة والطفولة ومنظمي حملة القراءة للجميع. 
و�شوف تعمل املتابعة ال�شنوية والتقييم الدقيق لعملنا على تاأكيد ترجمة الطموحات ال�شامية للخطة 

اإىل نتائج واقعية.

�شوزان مبارك
رئي�ض جمل�ض اإدارة

  اخلطة امل�شرية القومية لتحالف احل�شارات



حتالف احل�صارات

 اخلطة القومية امل�صرية
اخلطة )2007–2012(

التعددية  اإدراك  على  القائمة  الثقافة  وهي  ال�شالم،  ثقافة  بتعزيز  �شديًدا  التزاًما  م�شر  تلتزم 
الثقافية والدينية والعرتاف بهما، والحرتام املتبادل، وعلى ن�شر القيم الالزمة لتعزيز ثقافة ال�شالم. 
ا  وتن�شط �شبكة من املوؤ�ش�شات يف العديد من الربامج وامل�شروعات التي ت�شكل كلٌّ منها جزًءا هامًّ
الربامج  خمتلف  بني  العالقة  بتو�شيح  القومية  اخلطة  وتقوم  اإقامته.  ب�شدد  نحن  الذي  ال�شرح  من 
بني  تعاونًا  جميعها  ومتثل  واخلا�ض،  العام  القطاَعني  بني  �شراكات  اأغلبها  يف  هي  التي  وامل�شروعات 

 

كلٍّ من احلكومة واملجتمع املدين. ومكتبة الإ�شكندرية هي اأحد هذه اجلهات املعنية، وقد اأخذت 
على عاتقها م�شئولية الإ�شراف على اإجناز خطة العمل واإبالغ املوؤ�ش�شات امل�شئولة ب�شورة دورية.

مثل  اعتناق  تي�شري  اإىل  تهدف  التي  الربامج  بع�ض  ال�شالم  لثقافة  العام  املفهوم  بخدمة  وتقوم 
ة. وقد مت جتميع الربامج وامل�شروعات  هذه الثقافة، كما تهدف اإىل مواجهة ق�شايا العنف واحلرب املـلحَّ
الأخرى حتت خم�شة مو�شوعات تقابل املجالت الأربعة املوجودة يف تقرير جمموعة حتالف احل�شارات 
رفيعة امل�شتوى )الإعالم وال�شباب والتعليم والهجرة(، بالإ�شافة اإىل مو�شوع خام�ض وهو متكني املراأة. 
واإىل جانب هذه الف�شول ال�شتة، يتناول ف�شٌل اأخري الإ�شراف على هذه الأن�شطة وتقييمها حتت مظلة 

اخلطة.
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واملفهوم العام الذي يربط معظم اأجزاء الربنامج هو اأن ال�شالم هو اأكرث من غياب احلرب والعنف. 
فهو يرى ال�شالم كحالة من الرفاهية الجتماعية الذي ي�شمح لكل فرد باأن يعي�ض يف رفاهية وي�شاهم 

يف املجتمع واأن يدرك اأنه:

•ل اأمن بدون �شالم؛ 	
•ول �شالم بدون عدالة؛ 	

•ول عدالة بدون اإن�شاف؛ 	
•ول اإن�شاف بدون احتواء. 	



ملخ�ص للربامج

تعزيز ثقافة ال�صالم 1 -
لتعزيز ثقافة ال�شالم، منار�ض عملنا يف ميادين متعددة.

اجتماعات جلاٍن من اخلرباء، للنظر يف حمتوى مناهج التعليم الأ�صا�صي 1-1 

برنامج املدر�صة ال�صيفية التعليمي )رحلة �صالم( 1-2 

)�صالون  دة  املعقَّ الق�صايا  حول  واحلــوار  للعقالنية  ج  تروِّ تلفزيونية  برامج  1-1 
القاهرة(

" موؤمتر احلوار العربي الياباين " فجر جديد .. العرب ينظرون �صرًقا 1-1

ال�صباب ودور الإعالم يف حتقيق ثقافة لل�صالم  منتدى ال�صباب العربي ال�صنوي " 1-1
والأمن والتنمية"

" مائدة م�صتديرة "م�صلمو بريطانيا: تناق�ص يف امل�صطلحات؟ 1-6

" موؤمتر "النزعة الإن�صانية يف الإ�صالم 1-7

 ، "�صيا�صات لدرا�صة حوار احل�صارات: نحو حتقيق منهج فعال للحوار" 1-1 موؤمتر 
6 اأغ�صط�ص 2009

اإطالق حملة دولية حلظر ا�صتخدام القنابل العنقودية 1-1 
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كتب اأم قنابل: نزع �صالح م�صتدام للتنمية امل�صتدامة 1-10 

املنطقة  يف  والثقافات  ال�صعوب  ــوار  ح عن  ثقافية  عمل  ــص  وور� موؤمتر  1-11 
الأورومتو�صطية ومنطقة اخلليج العربي

الحتفال باليوم العاملي لل�صالم  1-12 

املوؤمتر الإقليمي لل�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا حول الأمن امل�صتدام 1-11 

دي�صمرب 2008 1-11 ور�صة عمل "خريطة املعارف"، 

" ور�صة عمل "العنف يف املجتمع امل�صري 1-11

" ور�صة عمل "اخلريطة املعرفية وتاأ�صيل ثقافة ال�صالم 1-16

" ندوة "الإمام والق�ص 1-17

اأن�صطة الهالل الأحمر امل�صري 1-11 

تعزيز و�صول املواطنني للعدالة 1-11 

ور�صة عمل حل املنازعات: درا�صة حالة مياه النيل 1-20 

الدبلوما�صية الوقائية و�صنع ال�صالم: املا�صي واحلا�صر وامل�صتقبل 1-21 

التحكم يف العنف بني الأطفال واملراهقني ن�صر ثقافة ال�صالم يف املدار�ص –  1-22

اجتماع اخلرباء حول حق الإن�صان يف العي�ص يف �صالم 1-21 

اأن�صطة حركة �صوزان مبارك الدولية للمراأة من اأجل ال�صالم 1-21 

�سل�سلة حما�سرات �سئون ال�سالم، 2004–2012 1-21-1 )مبادرة م�ستمرة(

 ، ال�سالم" 1-21-2  – الأمن   – "املراأة   1325 الأمن  جمل�س  قرار  تفعيل  نحو  الطريق 
2004–2012 )برنامج م�ستمر(
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برنامج تعليم ثقافة ال�سالم، 2008–2012 1-21-1 )مبادرة م�ستمرة(

قوة بناء  حلقة نقا�سية مع اأع�ساء جمل�س اإدارة AFS "تبادل وجهات النظر –  1-21-1
ال�سالم"

اإ�سرتاتيجية بناء ال�سالم - عر�س تقدميي 1-21-1 

مهرجان ال�سالم "عامل واحد"، مايو 2008–2012 1-21-6

" احللقة النقا�سية "دور الن�ساء كبناة لل�سالم والأمن الإن�ساين 1-21-7

ال�سالم  عن  �سمبوزيوم  للنا�س:  النا�س  ملنظمة  ع�سر  الثامن  العاملي  املوؤمتر  1-21-1 
والنزاع 

نحو ثقافة ال�سالم 1-21-1 

مبادرة تعليم الفتيات، تدريب املدربني على ثقافة ال�سالم 1-21-10 

تدريب القائدات يف جمعية  1-21-11  – ور�سة عمل للجمعيات الأهلية عن ثقافة ال�سالم 
وبركة" "خري 

قمة ال�سيدات الأُول حلركة عدم النحياز - دور املراأة يف اإدارة الأزمات 1-21-12 

برنامج ثقافة ال�سالم يف مع�سكرات ال�سباب ال�سيفية يف اأبو قري 1-21-11 

امتداد برنامج ثقافة ال�سالم من خالل ال�سركاء 1-21-11 

اليابانية لقاء مع ممثلني عن جمعية "روابط ال�سالم"  1-21-11

التعليم 2 -
لربنامج التعليم اخلا�ض بخطتنا القومية لتحالف احل�شارات العديد من املكونات الهامة:

دورات ر�صمية حول ال�صالم وف�ص املنازعات 2-1 

 ، دورات معهد درا�سات ال�سالم الأكادميية خالل يوليو-اأغ�سط�س 2007، 2008 2-1-1
2009
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حقوق الإن�سان ومقدمة يف القانون الدويل 2-1-1-1 
ثقافة ال�سالم 2-1-1-2 

ف�س املنازعات 2-1-1-1 
الو�ساطة والتفاو�س يف �سياق ثقايف 2-1-1-1 

ور�سة عمل لتطوير مناهج برنامج املاج�ستري الدرا�سية، 14-17 اإبريل 2008 2-1-2

6 مايو 1-1-22009   مناق�سة مائدة م�ستديرة حول "تعزيز احلوار بني الثقافات"، 

حما�سرات منتدى احلوار 2-1-1 

ال�سالم  اأ�سدقاء  مبنظمة  اخلا�سة  ال�سنوية  واجلوائز  ال�سنوي  الفني  املعر�س  2-1-1 
الدولية 

التوا�صل بني ال�صعوب من خالل مع�صكرات ال�صالم وبرامج التبادل  2-2 

مع�سكر ال�سالم 2-2-1 

" برنامج "الباحث الزائر 2-2-2

تعزيز القراءة العامة من خالل برامج قومية ودولية 2-1 

برنامج احلملة القومية للقراءة للجميع 2-1-1 

م�سروع مكتبة الأ�سرة 2-1-2 

م�سروع القراءة الكربى )م�سر/ الوليات املتحدة الأمريكية( 2-1-1 

التعلم مدى احلياة 2-1-1 

م�سروع حديقة �سوزان مبارك لالأ�سرة 2-1-1 

برنامج العلوم 2-1 

) 2-1-1 LAMAP( "م�سروع "اكت�سف بنف�سك

م�سروع املليون حما�سرة مبكتبة الإ�سكندرية  2-1-2 
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برنامج �سل�سلة العلوم التليفزيوين 2-1-1 

" م�سروع "حا�سب لكل بيت 2-1-1

" برنامج "البحث للجميع 2-1-1

 " "احتفالية العلوم6-1-2 

وال�صتماع  الآخر  على  النفتاح  لتعليم  اجلدال(  )ولي�ص  احلوار  على  التاأكيد  2-1 
التفاعلي

حما�سرات منتدى احلوار 2-1-1 

) 2-6 TWAS-ARO( املكتب العربي الإقليمي لأكادميية العلوم يف العامل النامي

ال�صباب 1 -
تقع هذه الربامج حتت خم�ض جمموعات كما يلي:

تعزيز م�صاركة ال�صباب ال�صعبية 1-1 

" ور�سة عمل "�سيا�سة ال�سباب القومية 1-1-1

ال�سباب ودور الإعالم يف حتقيق  املنتدى ال�سنوي لل�سباب العربي والإ�سالح " 1-1-2
ثقافة ال�سالم والأمن والتنمية" 

ثقافة ال�سباب العربي والُهوية يف  املنتدى ال�سنوي لل�سباب العربي والإ�سالح " 1-1-1
ع�سر العوملة"

موؤمتر املنظمة العاملية خلدمة ال�سباب الوطني 1-1-1 

البحر  مبنطقة  الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�سليب  جلمعيات  التا�سع  املوؤمتر  1-1-1 
املتو�سط

تدريب �سباب الهالل الأحمر امل�سري على الرعاية النف�سية ملت�سّرري الكوارث 1-1-6 
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الو�صول للجمهور عن طريق الفنون والعلوم 1-2 

التعبري الثقايف واحلوار الثقايف 1-2-1 

مدر�سة الفنون التابعة ملكتبة الإ�سكندرية  1-2-2 

قاعة ال�ستك�ساف 1-2-1 

) 1-2-1 HOLe in THe WALL( طاقة يف اجلدار

ِمَنح مركز الدرا�سات والربامج اخلا�سة 1-2-1 

�سفارات املعرفة )املنيا واجلونة( 1-2-6 

م�سروع تفعيل دور ال�سباب امل�سري يف احلياة العامة 1-2-7 

تنمية قرى ال�سعيد 1-2-1 

�صبكات ات�صال وتنظيم العمل املدين 1-1 

ملتقى املنظمات العربية للمجتمع املدين  1-1-1 

" ور�سة عمل "حتديد قواعد وقوانني اجلامعات احلكومية واخلا�سة 1-1-2

تبادل زيارات �سبابية للجمعيات الوطنية لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر 1-1-1 

ع �سوزان مبارك ال�سحي الجتماعي التنمية احل�سرية يف جمتمع النه�سة، جممَّ 1-1-1 

برامج العمل البيئي والتوظيف  1-1 

تو�سيع فر�س عمالة ال�سباب 1-1-1 
الربامج ال�سيفية لل�سباب والأطفال 1-1-1-1 

برامج الو�سول للجمهور لل�سباب والأطفال 1-1-1-2 
تنمية املجتمع والوعي العام 1-1-1-1 

موؤمتر قمة عمالة ال�سباب 1-1-2 

" م�سروع "�سباب من اأجل التغيري 1-1-1
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�سباب من اأجل بيئة م�ستدامة وفهم اأف�سل 1-1-1 

تعزيز امل�ساركة ال�سعبية 1-1-1 
منوذج حماكاة الأمم املتحدة الدويل بالإ�سكندرية 1-1-1-1 

الفدراليني  الأوروبيني  �سباب  ينظمه  الذي  الأوروبي  "ڤيبز"  1-1-1-2  معر�س 
)JeF اأوروبا(

التنمية احل�سرية يف جمتمع النه�سة، م�سروع تدوير القمامة 1-1-6 

م�سروع تدريب طلبة املدار�س 1-1-7 

اأن�صطة حركة �صوزان مبارك الدولية للمراأة من اأجل ال�صالم 1-1 

ال�سالم،  اأجل  من  للمراأة  الدولية  مبارك  �سوزان  التابعة حلركة  ال�سباب  �سبكة  1-1-1 
2007–2012 وما بعدها )مبادرة م�ستمرة(

" ملتقى ال�سباب الدويل "قوة ال�سباب من اأجل ال�سالم 1-1-2

منح تعليمية وبرامج تبادل وتدريب، 2008-2012 1-1-1 )مبادرة م�ستمرة(
، اململكة املتحدة ملتقى �سباب اأتالنتك ويلتون بارك، 4-8 اأغ�سط�س 2008 1-1-1-1

، كندا كوجنر�س ال�سباب الرابع، 10-21 اأغ�سط�س 2008 1-1-1-2

�سباق املدونة يف يوم الإنرتنت الآمن  1-1-1 

اإفريقيا، مع�سكر  الدويل لالت�سالت وتيليكوم  ال�سباب اخلا�س بالحتاد  ملتقى  1-1-1 
لن�سر ثقافة ال�سالم با�ستخدام تكنولوجيا املعلومات

1-1-6 GeT-iT الربنامج الإر�سادي

برنامج ثقافة ال�سالم يف مع�سكرات ال�سباب ال�سيفية يف اأبو قري 1-1-7 

" مبادرة "الأمل حيث ال�سالم 1-1-1

حلقة نقا�سية مع الرئي�س جورج �سامبايو  1-1-1 

�سبكة ال�سباب )برنامج م�ستمر( مبادرة التدريب الإذاعي –  1-1-10



حتالف احل�شارات: اخلطة القومية امل�شرية 2007–2012 14

الإعالم 1 -
تتداخل فيها خم�ض جمموعات من الأن�شطة:

الو�صول اإىل اجلمهور 1-1 

بحقوق  املتعلقة  العاملية  بالأحداث  الحتفال  خالل  من  العام  الوعي  اإثارة  1-1-1 
الإن�سان. وت�سمل هذه الأحداث:

الوقوف �سد  حملة "الإبحار يف النيل من اأجل الأهداف الإمنائية لالألفية" يف 2008 وحملة " 1-1-1-1
الفقر"

اليوم العاملي حلقوق الإن�سان 1-1-1-2 
يوم الع�سا البي�ساء من اأجل املكفوفني واليوم العاملي لذوي الحتياجات اخلا�سة 1-1-1-1 

املعر�س الفني ال�سنوي واجلوائز ال�سنوية اخلا�سة مبنظمة اأ�سدقاء ال�سالم الدولية  1-1-1-1 

تنظيم جمموعة ور�س عمل وموؤمترات للجمهور 1-1-2 
املوؤمتر الإقليمي لل�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا عن الأمن امل�ستدام 1-1-2-1 

" ور�سة عمل "العنف يف املجتمع امل�سري 1-1-2-2
 " املوؤمتر ال�سنوي لالإ�سالح العربي "و�سائل الإعالم، والدميقراطية وامل�سئولية املجتمعية 1-1-2-1

والأمن  ال�سالم  ثقافة  حتقيق  يف  الإعالم  ودور  ال�سباب   - العربي  لل�سباب  الثالث  املنتدى  1-1-2-1 
والتنمية

يف  املراأة  م�ساركة  جمال  يف  الإعالم  دور  لتفعيل  م�ستقبلية  اإ�سرتاتيجية  و�سع  1-1-1 
احلياة ال�سيا�سية

م�صاعدة املتخ�ص�صني يف جمال الإعالم  1-2 

كيف يقوم الإعالم بت�سكيل وجهات نظرنا )الإعالم ال�سفاف( 1-2-1 

ال�سحفيني-  الإ�سكندرية-نقابة  )مكتبة  الإعالم  جمال  يف  املتخ�س�سني  تدريب  1-2-2 
دورة تغطية الأخبار اخلارجية(

�سل�سلة العلوم مبكتبة الإ�سكندرية( الإعالم املثقِّف )�سالون القاهرة –  1-2-1



15ملخ�ض للربامج

ندوات وموؤمترات 1-2-1 
ندوات م�ستمرة عن حرية الإعالم وم�سئوليته  1-2-1-1 

" موؤمتر "منارة حرية التعبري 1-2-1-2
" موؤمتر "دور املكتبات يف حرية التعبري والت�سامح الفكري وحق الو�سول للمعلومات 1-2-1-1

" املوؤمتر ال�سنوي لالإ�سالح العربي "و�سائل الإعالم، والدميقراطية وامل�سئولية املجتمعية 1-2-1-1

زيادة عدد ال�سحف واملجالت امل�ستقلة حرية الإعالم –  1-2-1

الر�سد الإعالمي 1-2-6 

" ر مرتني 1-2-7 برنامج الإعالم الجتماعي "فكِّ

ال�صتفادة من الثورة الرقمية  1-1 

ويكيمانيا والويكيبيديا العربية 1-1-1 

م�سروع املليون كتاب 1-1-2 

بوابة التنمية 1-1-1 

) 1-1-1 UnL( م�سروع لغة ال�سبكات العاملية

تعزيز تقدير الذات يف الداخل وفهم جديد يف اخلارج 1-1 

م�سروعات مركز توثيق الرتاث احل�ساري والطبيعي لتوثيق تراث م�سر 1-1-1 

املوقع الإلكرتوين لذاكرة م�سر املعا�سرة  1-1-2 

 ) 1-1-1 ARAb inFO MALL( ملتقى املنظمات العربية للمجتمع املدين

م�سر،  )و�سف  املعلوماتية  للدرا�سات  الدويل  للمعهد  الرقمية  امل�سروعات  1-1-1 
املجموعة الأر�سيفية لروؤ�ساء م�سر( 

مكتبة املخطوطات الرقمية 1-1-1 

برامج تبادل طالب يف جمال املخطوطات 1-1-6 



حتالف احل�شارات: اخلطة القومية امل�شرية 2007–2012 16

كتب واإ�سدارات عن الإ�سكندرية )مركز درا�سات الإ�سكندرية وح�سارة البحر  1-1-7 
املتو�سط(

اأن�صطة حركة �صوزان مبارك الدولية للمراأة من اأجل ال�صالم 1-1 

املعلومات،  تكنولوجيا  با�ستخدام  ال�سالم  ثقافة  لن�سر  الإلكرتونية  املبادرة  1-1-1 
2007-2011 )مبادرة م�ستمرة(

ال�ستخدام الآمن لالإنرتنت، يناير 2008- دي�سمرب 2011 1-1-2

" املوؤمتر الدويل "�سباب يف ع�سر الإنرتنت والتليفون املحمول: اآمن ومتمكن! 1-1-1

ال�سالم  ثقافة  لن�سر  الإلكرتونية  باملبادرة  اخلا�سة  العائلية  الأدوات  عدة  1-1-1 
با�ستخدام تكنولوجيا املعلومات

مناق�سة عن ق�سية الجتار يف الب�سر 1-1-1 

 – ليو  1-1-6 النوايا احل�سنة لو�سي  الب�سر مع �سفرية  مناق�سة عن ق�سية الجتار يف 
حملة "اأوقفوا الجتار بالب�سر الآن!"

�سبكة ال�سباب )برنامج م�ستمر( مبادرة التدريب الإذاعي –  1-1-7

املراأة 1 -

متكني املراأة اقت�صاديًّا 1-1 

م�سروع املراأة املعيلة 1-1-1 

م�سروع التنمية متعدد الأهداف مبحافظة املنيا 1-1-2 

مركز تنمية مهارات املراأة 1-1-1 

م�سروع املنح ال�سغرية 1-1-1 

برنامج املراأة العاملة 1-1-1 
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برنامج املراأة الريفية 1-1-6 

تنمية قرى ال�سعيد 1-1-7 

تطوير وتنمية منطقة زينهم 1-1-1 

احلرف اليدوية كمدخل اقت�سادي للتنمية 1-1-1 

ا متكني املراأة اجتماعيًّ 1-2 

م�سروع الرعاية ال�سحية 1-2-1 
�سهر التوعية ب�سرطان الثدي يف م�سر 1-2-1-1 

ال�سباق العاملي الأول من اأجل ال�سفاء مبنطقة اأهرامات اجليزة 1-2-1-2 

م�سروع دعم جهود حمو الأمية 1-2-2 

برنامج الرقم القومي 1-2-1 

مكتب �سكاوى املراأة 1-2-1 

دعم خدمات ال�سحة الإجنابية وتنظيم الأ�سرة، 2007-2002 1-2-1

يات، 2006 – 2007 1-2-6 م�سروع �سوكن لتدريب الرائدات ال�سحِّ

التنمية احل�سارية يف جمتمع النه�سة، نوادي املراأة، منذ عام 2005 1-2-7

املبادرة القومية لتعليم البنات 1-2-1 

برنامج حمو الأمية ومتكني الفتيات 1-2-1 

ا متكني املراأة �صيا�صيًّ 1-1 

مركز التاأهيل ال�سيا�سي للمراأة 1-1-1 

تعزيز دور الربملانيات امل�سرية 1-1-2 

يف  املراأة  م�ساركة  جمال  يف  الإعالم  دور  لتفعيل  م�ستقبلية  اإ�سرتاتيجية  و�سع  1-1-1 
احلياة ال�سيا�سية
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برامج وم�صروعات خا�صة 1-1 

م�سروعات وبرامج قائمة للتنمية الثقافية للمراأة 1-1-1 

م�سروعات وبرامج قائمة لإدماج النوع يف خطط التنمية 1-1-2 
م�سروع اإدماج املراأة يف خطط الدولة للتنمية القت�سادية والجتماعية 1-1-2-1 

املوازنات امل�ستجيبة لحتياجات الرجل واملراأة مًعا 1-1-2-2 
م�سروع قيا�س امل�ساواة بني اجلن�سني عن طريق الإح�ساءات امل�سنفة 1-1-2-1 

م�سروع ال�سيا�سات القت�سادية امل�ستجيبة لحتياجات النوع الجتماعي 1-1-2-1 

م�سروع رعاية الفتيات العامالت بحلوان، 2008-1995 1-1-1 

الر�سد الإعالمي 1-1-1 

زيادة وعي املراأة بحقوقها القانونية 1-1 

جهود واأن�سطة املجل�س القومي للمراأة يف جمال الت�سريعات 1-1-1 

 " املراأة 1-1-2 �سد  التمييز  اأ�سكال  جميع  على  "الق�ساء  اتفاقية  بنود  تنفيذ  متابعة 
)CeDAW(

م�سروع احلقوق القانونية للمراأة امل�سرية )يف �سورة اإلكرتونية( 1-1-1 

متابعة منهاج عمل موؤمتر بكني 1995 1-1-1

م�صروعات وبرامج قائمة للدعم املوؤ�ص�صي للمجل�ص القومي للمراأة  1-6 

) 1-6-1 RbM( م�سروع الإدارة بالنتائج

م�سروع التنمية املوؤ�س�سية لدعم القدرات اخلا�س باملجل�س القومي للمراأة 1-6-2 

م�سروع البوابة الإلكرتونية 1-6-1 

م�سروع تدريب ال�سباب 1-6-1 

الدعوة  منهج  تتبنى  ائتالفات  تكوين  امل�سرية من خالل  املراأة  م�سروع متكني  1-6-1 
لق�سايا املراأة
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�صد الجتار يف  "حركة �صوزان مبارك الدولية للمراأة من اأجل ال�صالم"  1-7 برامج 
الب�صر

امللتقى القت�سادي العاملي لل�سرق الأو�سط - مو�سوع ال�ساعة: الجتار بالب�سر  1-7-1 
وال�ستغالل يف العمل

مناق�سة عن ق�سية الجتار بالب�سر 1-7-2 

على  القائمة  امل�ساعدة  عن  الدولية  الهجرة  ملنظمة  الإقليمي  اخلرباء  اجتماع  1-7-1 
احلقوق ل�سحايا الجتار بالب�سر

 – ليو  1-7-1 النوايا احل�سنة لو�سي  الب�سر مع �سفرية  مناق�سة عن ق�سية الجتار يف 
حملة "اأوقفوا الجتار بالب�سر الآن!"

املراأة يف العلوم 1-1 

برامج وم�صروعات للمجل�ص القومي للطفولة والأمومة 1-1 

" ندوات "األف امراأة لل�صالم حول العامل 1-10

" موؤمتر الإ�صالح العربي "حقوق الإن�صان واملراأة والتنمية 1-11

18 دي�صمرب 2008 1-12 موؤمتر "قـا�صـم اأمـني وحتريـر املـراأة"، 

ن�صر مكتبة الإ�صكندرية لأعمال الإمام حممد عبده 1-11 

13-15 يناير 2009 1-11 موؤمتر "املراأة العربية يف مواجهة حتديات العوملة"، 

منظمة املراأة العربية 1-11 

اأن�صطة حركة �صوزان مبارك الدولية للمراأة من اأجل ال�صالم 1-16 

�سل�سلة حما�سرات �سئون ال�سالم، 2004–2012 1-16-1 )مبادرة م�ستمرة(

الثانية  الإفريقي  الحتاد  قمة  قبيل  الإفريقية  للمراأة  ال�ست�ساري  الجتماع  1-16-2 
ع�سرة 
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" احللقة النقا�سية "دور الن�ساء كبناة لل�سالم والأمن الإن�ساين 1-16-1

مبادرة تعليم الفتيات، تدريب املدربني على ثقافة ال�سالم 1-16-1 

تدريب القائدات يف جمعية  1-16-1  – ور�سة عمل للجمعيات الأهلية عن ثقافة ال�سالم 
وبركة" "خري 

دور املراأة يف اإدارة الأزمات قمة ال�سيدات الأُول حلركة عدم النحياز –  1-16-6

الهجرة 6 -

احلوار بني �صمال وجنوب البحر املتو�صط 6-1 

تقوم  )الذي  والإ�صالمية  العربية  الثقافة  كال�صيكيات  اإ�صدار  اإعادة  م�صروع  6-2 
مكتبة الإ�صكندرية بتنفيذه(

الإ�صراف والتقييم امل�صتمر 7 -



و�صف للم�صروعات

تعزيز ثقافة ال�صالم 1 

لتعزيز ثقافة ال�شالم، مت ت�شميم اخلطة امل�شرية لتقوم بعملها يف ميادين متعددة ت�شمل: 

التعليم  مناهج  حمتوى  يف  للنظر  اخل���رباء،  من  جل��اٍن  اجتماعات  1-1 
الأ�سا�سي

يتم الرتتيب لهذه الجتماعات يف الوقت احلايل.

برنامج املدر�سة ال�سيفية التعليمي )رحلة �سالم( 1-2 
يف يوليو 2001، قامت حركة �شوزان مبارك الدولية للمراأة من اأجل ال�شالم ببدء 
�شت  يف  �شالم"  "رحلة  بعنوان  ال�شيفية"  املدر�شة  "برنامج  التجريبي  امل�شروع 
ال�شيفية  املدر�شة  برنامج  ويقوم  م�شر.  يف  خمتلفة  حمافظات  خم�ض  يف  مدار�ض 
اجلديد على اأ�شا�ض منوذج "نظري اإىل نظري" الذي يتيح للقادة من �شبكة ال�شباب 
ال�شالم.  ثقافة  على  امل�شريني  الطلبة  �شباب  تدريب  اإمكانية  ال�شالم  بحركة 
البيئية  والأن�شطة  املعلومات  وتكنولوجيا  الفنون  خالل  من   – الربنامج   يهدف 
والريا�شية – اإىل تعزيز وتقوية مفاهيم بناء ال�شالم وحماية البيئة. ي�شتخدم اأع�شاء 
امل�شكالت  وحل  والتعاون  للم�شاركة  حمفزة  تعليمية  اأ�شاليب  ال�شباب  �شبكة 
املدربني  بني  ال�شنية  الفجوة  تقليل  نظري" اإىل  اإىل  "نظري  منوذج  يهدف  والت�شامح. 
واملتدربني؛ مما ي�شمح بتبادل الأفكار والآراء على اأ�شا�ض من التوا�شل ال�شامل. كما 
يهدف هذا النموذج اإىل خلق �شبكة من �شانعي ال�شالم الذين �شوف يقومون بن�شر 

ثقافة ال�شالم، لي�ض فقط يف مدار�شهم، ولكن اأي�ًشا يف بيوتهم وجمتمعاتهم. 
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املعقَّدة  الق�سايا  حول  واحل��وار  للعقالنية  ج  تروِّ تلفزيونية  برامج  1-1 
)�سالون القاهرة(

تقوم مكتبة الإ�شكندرية بامل�شاركة يف الربنامج الثقايف الأ�شبوعي بعنوان "�شالون 
من  متنوعة  جمموعة  ويناق�ض  امل�شري،  التليفزيون  يف  ُيعر�ض  الذي  القاهرة"، 
املو�شوعات؛ مثل نابليون بونابرت والروؤ�شاء الأمريكيني، والبيئة امل�شتدامة، والتنوع 

احليوي، والتاريخ امل�شري، على �شبيل املثال ولي�ض احل�شر.

" موؤمتر احلوار العربي الياباين "فجر جديد .. العرب ينظرون �سرًقا 1-1
يدرك  ل  ذلك  من  وبالرغم  اليابان.  مع  طيبة  عالقة  على  يزالون  ول  العرب  كان 
التعاون  وكذلك  فيها،  يت�شاركان  التي  الأهداف  وحدة  مدى  النا�ض  من  العديد 
والتعاون  الثقايف  احلوار  يف  الكامنة  والإمكانيات  الواعد  والتكنولوجي  العلمي 
اأقوى  ثاين  الدولة ذات  اليابان،  مع  القوية  الروابط  املوجودة يف  التجارية  والفر�ض 
اقت�شاد يف العامل والرائدة بحق يف جمال التكنولوجيا. ومن اأجل تعزيز العالقات 
للتعاون  امل�شتقبلية  الإمكانات  امل�شتويات ول�شتك�شاف  العربية على كافة  اليابانية 
ولتنمية فهم متبادل، قام منتدى الإ�شالح بعقد موؤمتر احلوار العربي الياباين. وقد 
ح�شر املوؤمتر عدد كبري من املفكرين والإعالميني املهتمني بتعزيز العالقات العربية 
اليابانية ممثلني للمنطقة العربية واليابان ودول اأخرى حول العامل، وقد اأتوا جميًعا 
ملناق�شة ق�شايا ذات اهتمام م�شرتك يف املجالت ال�شيا�شة والدبلوما�شية؛ والقت�شادية 

واملالية؛ والثقافية والجتماعية )ومنها البحث والتنمية(؛ والبيئة واملياه.

حتقيق  يف  الإعالم  ودور  ال�سباب  1-1 " ال�سنوي  العربي  ال�سباب  منتدى 
ثقافة لل�سالم والأمن والتنمية"

ودور  "ال�شباب  بعنوان  العربي  لل�شباب  منتًدى  العربي  الإ�شالح  منتدى  نظم 
الإعالم يف حتقيق ثقافة لل�شالم والأمن والتنمية". وقد ح�شر املنتدى عدد كبري 
من ال�شباب العرب واخلرباء من خمتلف املعاهد واملنظمات يف م�شر والعامل العربي 
للمناق�شة ولتبادل الروؤى حول اأف�شل املناهج لإ�شراك ال�شباب العربي يف مناق�شة 
هذه الق�شايا من خمتلف الوجوه، ومنها نظرة ال�شباب لذاتهم وقبول الآخر، واملواطنة 

وال�شالم الجتماعي والأمن الإن�شاين.
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" مائدة م�ستديرة "م�سلمو بريطانيا: تناق�س يف امل�سطلحات؟ 1-6
القن�شلية  مع  بالتعاون  الربيطانيني  امل�شلمني  وفد من  با�شت�شافة  احلوار  منتدى  قام 
يف  تناق�ًشا  م�شلم"  "بريطاين  تعبري  كان  اإذا  ما  ملناق�شة  بالإ�شكندرية  الربيطانية 
من  والثاين  الأول  اجليلني  من  وهم  املوؤمتر  يف  امل�شاركون  اجتمع  امل�شطلحات؟ 
م�شلمي بريطانيا وبريطانيني اآخرين ممن اأ�شهروا اإ�شالمهم واأكرث من ثالثني  مفكًرا 
وممثاًل لوزارة الأوقاف وملعاهد اأخرى. وقد ناق�ض امل�شاركون نظرة الغرب اإىل الإ�شالم 
واإىل م�شلمي الغرب بالتبعية )وخا�شة يف بريطانيا(. كما ناق�شوا اأي�ًشا وجهة النظر 

امل�شادة وهي نظرة امل�شلمني لغريهم من امل�شلمني ممن يعي�شون يف الغرب.

" موؤمتر "النزعة الإن�سانية يف الإ�سالم 1-7
تعاون منتدى احلوار مبكتبة الإ�شكندرية مع معهد جوته يف م�شر و"م�شروع النزعة 
والقيم"  والثقافة  الإن�شانية  الثقافات حول  بني  – حوار  العوملة  زمن  الإن�شانية يف 
تناق�ض  ندوة  لعقد  اإي�شن   )KWi( الإن�شانيات املتقدمة يف جمال  الدرا�شات  ملعهد 
�شرورة وجود نزعة اإن�شانية �شحيحة بني احل�شارات كعن�شر �شروري للتوجه الثقايف 
العوملة  ع�شر  يف  لالإن�شانية  فهم  تكوين  هو  الندوة  من  والهدف  العوملة.  عملية  يف 
وتعدديتها.  خ�شو�شياتها  على  الوقت  نف�ض  يف  ويوؤكد  احل�شارات،  كل  يحتوي 
اإن�شانية تقليدية خمتلفة والعمل على ا�شتمرارها يف  وتهدف الندوة اإىل اإحياء قيم 
امل�شتقبل، واإىل الدور الذي ميكن اأن ت�شهم به التقاليد الإ�شالمية وال�شعوب العربية 

يف منهج التحاور اجلديد بني الثقافات.

ال  �سيا�سات لدرا�سة حوار احل�سارات: نحو حتقيق منهج فعَّ موؤمتر " 1-1
للحوار"، 6 اأغ�سط�س 2009

ينظم منتدى احلوار حلقة نقا�شية حول "�شيا�شات لدرا�شة حوار احل�شارات: نحو 
ال للحوار" بالتعاون مع م�شروع "منرب احلرية" التابع ملعهد اأطل�ض  حتقيق منهج فعَّ
جمعت  وقد  واملفكرين.  الباحثني  من  جمموعة  ومب�شاركة  بوا�شنطن  كاتو  ومعهد 
النقا�ض باحثني وخرباء واإعالميني واأكادمييني ملناق�شة وتبادل املعرفة بهدف  حلقة 

اإثراء احلوار وتبادل الأفكار حول مفهوم احلوار بني احل�شارات.
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كما يقوم معهد درا�شات ال�شالم التابع حلركة �شوزان مبارك الدولية للمراأة من اأجل ال�شالم بدرا�شة 
اأ�شباب العنف وطرق تعزيز ال�شالم، ويعقد عدًدا من ور�ض العمل والجتماعات والندوات واملوؤمترات 

للباحثني يف الق�شايا املتعلقة بال�شالم.

اإطالق حملة دولية حلظر ا�ستخدام القنابل العنقودية 1-1 
عام  يف  العنقودية  القنابل  �شد  دولية  حملة  بتنظيم  ال�شالم  درا�شات  معهد  قام 
2007. وقام العديد من اجلهات بالتعاون يف تنظيم احلملة؛ من حكومات وبرملانات 

ومنظمات دولية ومنظمات غري حكومية واإعالم.

كتب اأم قنابل: نزع �سالح م�ستدام للتنمية امل�ستدامة 1-10 
ت عن العديد من م�شادر  ُعقدت الندوة بالتعاون مع املكتب الدويل لل�شالم، وقد عربَّ
امل�شروعات  ح�شاب  على  الع�شكري  املجال  يف  الإنفاق  زيادة  مثل  الهامة؛  القلق 
التنموية، وتاأثري الأ�شلحة على التنمية، واحلاجة اإىل اجلهود يف �شنع ال�شالم الذكي 

الذي ميكن اأن يوؤدي اإىل تفادي احلاجة للجوء اإىل ال�شالح يف املقام الأول.

املنطقة  والثقافات يف  ال�سعوب  ثقافية عن حوار  موؤمتر وور�س عمل  1-11 
الأورومتو�سطية ومنطقة اخلليج العربي

ا�شتمرار  ل�شمان  وو�شائل  �شبل  اإيجاد  اإىل  موؤمترات تهدف  �شل�شلة  الثالثة يف  وهي 
اأف�شل  معرفة  على  مبنّي  حوار   - املختلفة  وال�شعوب  الثقافات  بني  املثمر  احلوار 

بالآخر وملَهمة برف�ض مبداأ "�شراع احل�شارات".

الحتفال باليوم العاملي لل�سالم 1-12 
باليوم  احتفاًل  الإ�شكندرية  مبكتبة  ال�شالم  درا�شات  معهد  نظم  عاملي،  يف حدث 
الذي  �شينمائية م�شرية اجلمهوَر يف الحتفال  لل�شالم. وقد �شاركت جنمة  العاملي 

ت�شمن اأغاين عن ال�شالم والتعاي�ض بثالث لغات: العربية والإجنليزية والفرن�شية.

املوؤمتر الإقليمي لل�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا حول الأمن امل�ستدام 1-11 
وقد جنح  البحثية.  اأك�شفورد  مع جمموعة  بالتعاون  الإقليمي  الجتماع  هذا  انعقد 
املوؤمتر يف جمع خرباء يف جمال الأمن واأكادمييني وم�شئولني باحلكومة، بالإ�شافة اإىل 
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قادة باملجتمع املدين من منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا ل�شتك�شاف تبعات 
الأمن امل�شتدام على املنطقة.

1-11 2008 دي�سمرب  ور�سة عمل "خريطة املعارف"، 
نظمها معهد درا�شات ال�شالم مع منتدى الإ�شالح العربي يف دي�شمرب 2001، وهي 
ح�شر  وقد  ال�شالم.  ثقافة  تعزيز  اإىل  املعارف" تهدف  "خريطة  حول  عمل  ور�شة 
وال�شيا�شيني  والباحثني  والأكادمييني  املثقفني  لوا  مثَّ م�شاركون  املغلقة  العمل  ور�شة 

وال�شحفيني. وقد مت تقدمي ومناق�شة اأربع اأوراق عن املفاهيم خالل الور�شة.

" ور�سة عمل "العنف يف املجتمع امل�سري 1-11
نظم معهد درا�شات ال�شالم ور�شة عمل عن العنف يف املجتمع امل�شري ح�شرها 27 
م�شارًكا ناق�شوا فيها اأ�شكال وم�شادر ومظاهر العنف يف املجتمع امل�شري، وذلك يف 

21 دي�شمرب 2001.

" ور�سة عمل "اخلريطة املعرفية وتاأ�سيل ثقافة ال�سالم 1-16
مو�شوعني  مبناق�شة  وقاموا  البارزين  املفكرين  من  عدد  العمل  ور�شة  يف  �شارك 
الإ�شالمية. وقد  بالفرق  املتعلقة  ال�شالم وتلك  ملفاهيم  املعرفية  اأ�شا�شيني؛ اخلريطة 
اليون�شكو  وبرنامج  ال�شالم  ثقافة  مفهوم  منها  وكان  الأ�شئلة،  هذه  من  عدد  اأثري 
لثقافة ال�شالم ومنوذج ال�شالم يف ال�شرق الأو�شط، والروؤية التي اعتنقتها احلركات 

الإ�شالمية يف م�شر بالن�شبة لإ�شرائيل.

" ندوة "الإمام والق�س 1-17
ال�شالم  درا�شات  ومعهد  والتنمية  لالإ�شالح  العربية  واجلمعية  احلوار  منتدى  قام 
على  احلائز  الوثائقي  الفيلم  عن  مفتوحة  مناق�شة  بتنظيم  اخللقي  الت�شلح  ومنظمة 
الغد".  ا يف  "حبًّ اأفالم  �شركة  اأنتجته  الذي  والق�ض"،  "الإمام  اجلوائز  العديد من 
ويقدم الفيلم جتربة حقيقية للت�شالح والتعاي�ض يف نيجرييا بني الإمام حمّمد اأ�شافا 
والق�ّض جامي�ض ويوي الذين متكنوا من اإنهاء ال�شراع العرقي والديني والتغلب على 
العنف بني الأديان، وا�شتطاعوا اأن ي�شبحوا دعاًة لل�شالم. ويروي الفيلم هذه الق�شة 
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ُيلقي  كما  الإن�شاين  امل�شتوى  على  الت�شامح  ديناميكيات  يعر�ض  حيث  الرائعة، 
والفيلم  امل�شيحية.  امل�شلمة  العالقات  يف  املوجودة  ال�شعوبات  بع�ض  على  ال�شوء 
ولي�ض على  نف�شه  املجتمع  قلب  قامت يف  للت�شالح  ناجحة  ملبادرة  درا�شة حالة  هو 

م�شتوى احلكومات، هدفت اإىل اإعادة بناء جمتمعات مزقها النزاع الداخلي.

اأن�سطة الهالل الأحمر امل�سري 1-11 
الثقايف  الوعي  ن�شر  جمالت  يف  العمل  امل�شري  الأحمر  الهالل  اأن�شطة  تت�شمن 
الدويل  القانون  مبادئ  ون�شر  املجتمعية  والتنمية  الآخر  على  لالنفتاح  والدعوة 
للحركة  الأ�شا�شية  للمبادئ  تطبيًقا  املجتمع،  من  املختلفة  امل�شتويات  يف  الإن�شاين 
وامل�شاواة،  الإن�شانية،  حيث  من  الأحمر،  والهالل  الأحمر  لل�شليب  الدولية 

واحليادية، وال�شتقاللية، والطابع التطوعي، والعمل القومي، والعاملية.

تعزيز و�سول املواطنني للعدالة 1-11 
عقدت ور�شة العمل اخلا�شة بتعزيز و�شول املواطنني للعدالة يف الفرتة من 11 اإىل 
11 مار�ض 2001، بتعاون م�شرتك بني معهد درا�شات ال�شالم وملتقى احلوار. بحث 
اللقاء فر�ض ح�شول الأ�شخا�ض املحرومني على م�شاعدات قانونية وامل�شاركة الفعالة 

يف النظام القانوين من خالل املحاكم واأماكن ف�ض النزاع البديلة. 

ور�سة عمل حل املنازعات: درا�سة حالة مياه النيل 1-20 
ا�شت�شاف معهد درا�شات ال�شالم ور�شة عمل، مدتها خم�شة اأيام من 11 اإىل 22 
اأكتوبر 2001، بالتعاون مع جامعة مرييالند الأمريكية، مركز التنمية الدولية واإدارة 
النزاعات. ا�شتخدمت ور�شة العمل مو�شوع مياه النيل كدرا�شة حالة لور�شة العمل 
اخلا�شة بحل النزاعات. كان معظم امل�شاركني من �شباب الدار�شني واملتخ�ش�شني.

الدبلوما�سية الوقائية و�سنع ال�سالم: املا�سي واحلا�سر وامل�ستقبل 1-21 
ا�شت�شاف معهد درا�شات ال�شالم هذا املوؤمتر من 1 اإىل 1 نوفمرب 2001، بالتعاون 
وجامعة  ال�شويدية  برنادوت  فولك  واأكادميية  بالإ�شكندرية  ال�شويدي  املعهد  مع 
جوتنربج. جمع املوؤمتر جمموعة من الدار�شني واملمار�شني من الدول  الإ�شكندنافية 
والعامل العربي. وكان للموؤمتر عدد من الأهداف امل�شرتكة؛ منها الرتويج لالأبحاث 
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التجريبية اجليدة املتعلقة بال�شيا�شات، وخلق فر�ض التعلم والبحث املفيدة املتبادلة 
والتي تعزز تبادل املعرفة بني الدار�شني واملمار�شني، وجمع ون�شر الدرو�ض امل�شتفادة 

من املمار�شني واأبحاث الدار�شني.

الأطفال  بني  العنف  يف  التحكم  1-22  – امل��دار���س  يف  ال�سالم  ثقافة  ن�سر 
واملراهقني

ليوٍم واحد يف  ندوة  للطفل  النف�شية  ال�شحة  ال�شالم وجمعية   اأقام معهد درا�شات 
العاملي  امل�شتوى  على  واملراهقني  الأطفال  بني  العنف  عن   ،2001 دي�شمرب   1
مبناق�شة  للطفل  النف�شية  ال�شحة  واملتخ�ش�شون يف جمال  امل�شرتكون  قام  والقومي. 

اأ�شكال التعامل مع العنف ومنعه. 

اجتماع اخلرباء حول حق الإن�سان يف العي�س يف �سالم 1-21 
بالتعاون  اإ�شبانيا(،  اأوفيدو،   ،SSiHRL( الإن�شان  الإ�شبانية حلقوق  اجلمعية  قامت 
مع معهد درا�شات ال�شالم، بتنظيم "اجتماع اخلرباء حول حق الإن�شان يف العي�ض 
اإعالن  الجتماع  عن  نتج  الإ�شكندرية.  مبكتبة   2001 دي�شمرب   7 �شالم" يف  يف 

الإ�شكندرية.

اأن�سطة حركة �سوزان مبارك الدولية للمراأة من اأجل ال�سالم 1-21 

�سل�سلة حما�سرات �سئون ال�سالم، 2004–2012 1-21-1 )مبادرة م�ستمرة(
ت�شت�شيف �شل�شلة حما�شرات �شئون ال�شالم متحدثني ملهمني لتحفيز املناق�شات 
العامة عن دور املراأة يف مو�شوعات ال�شالم والأمن الإن�شاين. بالإ�شافة اإىل ذلك، 
الفعالة لأع�شاء املجتمع املدين يف تعزيز  امل�شاركة  اإىل ت�شجيع  تهدف املحا�شرات 

وتطوير مبادئ ثقافة ال�شالم.
 ، ال�سالم" 1-21-2  – الأمن   – "املراأة   1325 الأمن  جمل�س  قرار  تفعيل  نحو  الطريق 

2004–2012 )برنامج م�ستمر(
تعمل حركة �شوزان مبارك الدولية للمراأة من اأجل ال�شالم بالتعاون مع �شندوق 
الأمم املتحدة الإمنائي للمراأة )اليونيفيم( على تقدمي مبادرة جديدة باجلامعات لزيادة 

الوعي، بقرار جمل�ض الأمن رقم 1121 عن املراأة وال�شالم والأمن.
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برنامج تعليم ثقافة ال�سالم، 2008–2012 1-21-1 )مبادرة م�ستمرة(
اعتماًدا على جناح برنامج املدر�شة ال�شيفية )انظر 1-2(، اأطلقت حركة �شوزان مبارك 
الدولية للمراأة من اأجل ال�شالم برنامج تعليم ثقافة ال�شالم. ومتا�شًيا مع هذا الربنامج، 
مت تطوير كتيب جديد لتدريب �شباب املتطوعني والطالب واملعلمني وقادة املجتمع 
على ن�شر قيم ومبادئ ال�شالم بفاعلية يف جمتمعاتهم. خالل �شيف 2001، قامت 
احلركة بتو�شيع جهودها يف جمال رعاية ثقافة ال�شالم من خالل تكوين جمموعات 
�شمنها  ومن  اجلمهورية،  حمافظات  خمتلف  يف  ال�شباب  �شبكة  من  جديدة 
الإ�شكندرية والبحرية ودمياط وكفر ال�شيخ والإ�شماعيلية واملنوفية وال�شرقية. تتكون 
كل جمموعة من حوايل خم�شة ع�شر من ال�شباب، الذين ترتاوح اأعمارهم من 11 

اإىل 21 �شنة، مما يتيح نطاًقا وا�شًعا من الهتمامات واخللفيات الأكادميية.
قوة بناء  حلقة نقا�سية مع اأع�ساء جمل�س اإدارة AFS "تبادل وجهات النظر –  1-21-1

ال�سالم"
اأجل  من  للمراأة  الدولية  مبارك  �شوزان  حركة  نظمت   ،2001 يناير   27 يف 
منظمة  اأمناء  وجمل�ض  احلركة،  اإدارة  جمل�ض  اأع�شاء  بني  نقا�شية  حلقة  ال�شالم 
الــدويل  الثقايف  للتبادل  امل�شرية  اجلمعية  اإدارة  وجمل�ض  الدولية،   AFS 

AFS eGyPT. حتت �شعار "تبادل وجهات النظر – قوة بناء ال�شالم"، مت تنظيم 

احللقة النقا�شية؛ بحيث يتم درا�شة اإمكانية التعاون بني منظمة AFS واحلركة وخلق 
برامج تعمل على تعزيز ال�شالم. 

اإ�سرتاتيجية بناء ال�سالم - عر�س تقدميي 1-21-1 
من  للمراأة  الدولية  مــبــارك  �ــشــوزان  حركة  قامت   ،2001 فــربايــر   1 يف 
برنامج اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  لفندر،  هانز  الدكتور  بدعوة  ال�شالم   اأجــل 

ال�شباب  �شبكة  اأع�شاء  لإعطاء  وذلك  LiFe-LinK FRienDSHiP-SCHOOLS؛ 

التقدميي  العر�ض  اأدى  ال�شالم.  اإ�شرتاتيجية  بتعزيز  خا�شة  ــادات  ــش اإر�
يف  الإدارة  مــهــارات  ا�شتخدام  كيفية  عن  امل�شاركني  ــدارك  م تو�شيع  اإىل 
يف  ال�شرتاتيجي  الت�شـــال  تقنيات  تطبيق  اإىل  بالإ�شافة  ال�شالم،  بناء 
منظمة  واملوؤ�ش�شــات  القرار  ومتخذي  املجتمعـــات  وتعبئة  وحتفيز   تعليــم 
م�شتقلة غري حكومية  منظمة  LiFe-LinK FRienDSHiP-SCHOOLS هي 

تعمل على تعزيز الت�شال والتعاون بني ال�شباب حول العامل ومدار�شهم من خالل 
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النزاع  وحل  الإن�شان  وحقوق  البيئة  عن  م�شرتكة  م�شروعات  الفعالة يف  امل�شاركة 
اء. والتعاون البنَّ

مهرجان ال�سالم "عامل واحد"، مايو 2008–2012 1-21-6
اأجل  من  للمراأة  الدولية  مبارك  �شوزان  نظمت حركة  واحد"؛  "عامل  �شعار  حتت 
ال�شالم ملدة  تنمية خدمات م�شر اجلديدة، مهرجان  بالتعاون مع جمعية  ال�شالم، 
يوم واحد لالحتفال بثقافات وتقاليد بالد العامل املختلفة. �شارك بع�ض من اأع�شاء 
وحدة �شباب احلركة يف التخطيط والتنظيم واإدارة هذه الحتفالية، والتي ح�شرها 
مفهوم  لتعزيز  وجّد؛  ة  بهمَّ الوحدة  اأع�شاء  وقد عمل  �شخ�ض.  األف   10 من  اأكرث 

ال�شالم من خالل اأن�شطة وعرو�ض ترفيهية متعددة.
" احللقة النقا�سية "دور الن�ساء كبناة لل�سالم والأمن الإن�ساين 1-21-7

مبنا�شبة قمة الحتاد الإفريقي، نظمت حركة �شوزان مبارك الدولية للمراأة من اأجل 
"دور  ملناق�شة  وذلك  الإفريقية؛  الن�شائية  القيادات  جمعت  نقا�شية  حلقة  ال�شالم 
يف  النقا�شية  احللقة  هذه  ُعقدت  وقد  الإن�شاين".  والأمن  لل�شالم  كبناة  الن�شاء 
القارة  يف  الأُول  لل�شيدات  فر�شة  احلدث  هذا  قدم   .  2001 يوليو  من  الأول 
التي  امل�شتقبلية  والربامج  النجاح  وق�ش�ض  احلالية  املبادرات  عن  احلديث  لتبادل 
تهدف اإىل متكني املراأة الإفريقية وم�شاركتها يف جمالت ال�شالم والأمن .متركزت 
املناق�شات حول اإيجاد طرق جديدة لتنفيذ الوثائق والربوتوكولت اخلا�شة بتمكني 
املراأة، بالإ�شافة اإىل دعم �شبكة العمل الن�شائية الإفريقية. األقى احلدث ال�شوء على 
دعم  اإىل  تهدف  والتي  الإفريقية،  بالقارة  الأُول  بال�شيدات  اخلا�شة  ال�شالم  مهمة 
ا  م�شاركة املراأة يف دوائر اتخاذ القرار وتعزيز الأمن الإن�شاين الذي يعد ركًنا اأ�شا�شيًّ

من اأركان ال�شالم يف املنطقة.
ال�سالم  عن  �سمبوزيوم  للنا�س:  النا�س  ملنظمة  ع�سر  الثامن  العاملي  املوؤمتر  1-21-1 

والنزاع 
ال�شالم  اأجل  من  للمراأة  الدولية  مبارك  �شوزان  حركة  اأع�شاء  من  عدد  ح�شر 
 PeOPLe-TO-PeOPLe للنا�ض  النا�ض  منظمة  نظمته  الذي  ال�شمبوزيوم 
الدولية عن ال�شالم وال�شراع، من 1 اإىل 11 �شبتمرب 2001. قدم احلدث جل�شات 
تعليمية وتفاعلية للم�شاركني، بالإ�شافة اإىل الفر�شة يف امل�شاركة يف اأن�شطة اإن�شانية 

جتريبية.
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نحو ثقافة ال�سالم 1-21-1 
"نحو  بعنوان  ال�شالم حدًثا  اأجل  من  للمراأة  الدولية  مبارك  �شوزان  نظمت حركة 
ماير  فيدريكو  موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  دي�شمرب 2001،  الأول من  لل�شالم" يف  ثقافة 
لثقافة ال�شالم. كان الهدف من احلدث اإطالق م�شروع "األديا" اخلا�ض باملوؤ�ش�شة، 
بالإ�شافة اإىل الرتويج ملبادرة م�شتمرة بقيادة الدكتور حممد كاظم بعنوان "البحث 

عن الفهم". 
مبادرة تعليم الفتيات، تدريب املدربني على ثقافة ال�سالم 1-21-10 

يف الفرتة من 11 اإىل 11 مايو 2001، تكاتفت حركة �شوزان مبارك الدولية للمراأة 
تعليم  مبادرة  خالل  من  والأمومة  للطفولة  القومي  املجل�ض  مع  ال�شالم  اأجل  من 
الفتيات؛ وذلك لتعزيز ثقافة ال�شالم يف املدار�ض ال�شديقة للفتيات يف م�شر. وقد 
اأن تعليم  املا�شي، موؤكدين  القومي للطفولة والأمومة يف  تعاونت احلركة واملجل�ض 
تنعم  لتمكينهن؛ وذلك لإيجاد جمتمعات  فاعلية  الطرق  اأكرث  والفتيات هو  املراأة 

بال�شالم والرخاء والتنمية.
تدريب القائدات يف جمعية  1-21-11  – ور�سة عمل للجمعيات الأهلية عن ثقافة ال�سالم 

وبركة" "خري 
نظمت حركة �شوزان مبارك الدولية للمراأة من اأجل ال�شالم دورة تدريبية لقيادات 
�شت جمعيات اأهلية تعمل يف منطقة عزبة خري اهلل مب�شر القدمية بالقاهرة بالتعاون مع 
جمعية "خري وبركة" خالل �شيف 2001، وبالتحديد من 11 مايو حتى 11 يونية 
2001. مت تنظيم هذه الدورة التدريبية اخلا�شة بدليل ثقافة ال�شالم اخلا�ض باحلركة 
يف اإطار القيادات الن�شائية ومتكني املراأة واأهمية اإ�شراك الن�شاء والأمهات والفتيات 
يف عملية اتخاذ القرار واإلقاء ال�شوء على جمهوداتهن املثمرة يف املجتمع وتنميتها. 

قمة ال�سيدات الأُول حلركة عدم النحياز - دور املراأة يف اإدارة الأزمات 1-21-12 
ُعقدت قمة ال�شيدات الأُول حلركة عدم النحياز يف 11 و16 يوليو 2001 مبدينة 
�شرم ال�شيخ، وذلك على هام�ض قمة حركة عدم النحياز. ركز هذا احلدث البارز 
الذي تراأ�شته ال�شيدة الفا�شلة �شوزان مبارك على دور املراأة يف اإدارة الأزمات. ومتثلت 
التي  والتو�شيات  الأفكار  الأُول يف �شياغة  ال�شيدات  لقمة  الهامة  النتائج  اإحدى 
خرجت بها مناق�شات امل�شاركات يف تلك القمة يف اإعالن �شرم ال�شيخ. بالإ�شافة 
القيادة  به  تقدمت  اقرتاح  على  بالإجماع  امل�شاركني  كافة  وافق  فقد  ذلك،  اإىل 
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اإقليمية ملعهد حركة عدم النحياز لتمكني  اإن�شاء مكاتب متثيل  اأجل  املاليزية من 
املراأة. وقد قامت ال�شيدة �شوزان مبارك بدعوة ال�شيدات الأُول من الدول الأع�شاء 
َا على  يف حركة عدم النحياز لي�شبحن "�شديقات للحركة"؛ اأماًل يف العمل �شويًّ
نحو  تطلعاتهن  على  قوامها  تعتمد يف  مبادرات جديدة  واتخاذ  احلوار،  فر�ض  دعم 

ال�شالم والتنمية.
برنامج ثقافة ال�سالم يف مع�سكرات ال�سباب ال�سيفية يف اأبو قري 1-21-11 

تلبيًة لدعوة املجل�ض القومي لل�شباب، نظمت حركة �شوزان مبارك الدولية للمراأة 
من اأجل ال�شالم �شبع جل�شات خالل �شهَري يوليو واأغ�شط�ض 2001، تركزت يف 
التنوع والتعاون. متكنت احلركة من خالل هذه املبادرة من الو�شول اإىل مئات من 

ال�شباب من جميع اأنحاء م�شر.
امتداد برنامج ثقافة ال�سالم من خالل ال�سركاء 1-21-11 

للمراأة  الدولية  مبارك  �شوزان  حركة  جمهودات  امتدت   ،2001 �شيف  خالل 
خالل  من  وذلك  م�شر،  يف  ال�شالم  بناء  ومهارات  قيم  لتتبنى  ال�شالم  اأجل  من 
ال�شراكات املحلية والدولية. على �شبيل املثال، كان اأحد اأبرز املجهودات يف �شيف 
والتعليم  الرتبية  وزارة  ومفت�شي  املدار�ض  م�شريف  من   )60( �شتني  تدريب   2001
من حمافظتي اأ�شيوط و�شوهاج. هدف هذا التدريب – الذي ا�شتمر ملدة خم�شة 
اأيام بتمويل من اليوني�شيف – اإىل بناء قدرة امل�شاركني على تعزيز ثقافة ال�شالم يف 
تعاونت حركة  كما  م�شر.  ب�شعيد  لليوني�شيف  التابعة  املدر�شية  املجتمعات  جميع 
وبركة"  "خري  الأهلية  ال�شالم مع اجلمعية  اأجل  للمراأة من  الدولية  �شوزان مبارك 
لتقدمي دورة تدريبية خلم�ض وع�شرين قائدة من �شبع جمعيات اأهلية يف عزبة خري 
اهلل مب�شر القدمية. كما تعاونت احلركة مع املجل�ض القومي للطفولة والأمومة؛ حيث 
مت تنظيم دورة تدريبية خلم�شة وثالثني مدربًا وم�شرًفا من مبادرة تعليم الفتيات التي 
حتاول بدورها تطبيق هذا الربنامج يف 1067 مدر�شة يف ت�شع حمافظات خمتلفة. كما 

نظمت احلركة دورة تدريبية للم�شرفني والعاملني بالهالل الأحمر امل�شري.
اليابانية لقاء مع ممثلني عن جمعية "روابط ال�سالم"  1-21-11

كوميكو  ال�شيدة  مع  مبارك  �شوزان  ال�شيدة  التقت   ،2001 اأكتوبر   11  يف 
الأ�شبق؛  اليابان  وزراء  رئي�ض  وقرينة  ال�شالم  روابط  جمعية  – رئي�ض  ها�شيموتو 
بناء  وهي  منهما،  لكلٍّ  امل�شرتكة  باملهمة  اخلا�شة  والآراء  الأفكار  لتبادل  وذلك 
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 PeACe LinKS تاأ�ش�شت جمعية روابط ال�شالم  اأكرث �شالًما واأمًنا.  جمتمعات 
يف عام 1112 من خالل ال�شيدة بيتي بامرب، ال�شيدة الأوىل �شابًقا لولية اأركن�شا�ض 
بناء  بهدف  وذلك  بامرب؛  ديل  ال�شيد  للولية  ال�شابق  املحافظ  وزوجة  الأمريكية، 
اإن�شانية خم�ش�شة لتبني ال�شالم واإقامة عالقات �شلمية قائمة على القيم  �شبكات 
والحرتام املتبادل لالختالف الثقايف. يف 1117، مت تنظيم برنامج تبادل بني اليابان 
ومنع  العاملة  القوة  ودعم  التنمية  املراأة يف  دور  اأهمية  ملناق�شة  املتحدة؛  والوليات 
اجلرمية وتعزيز عملية التعليم امل�شتمر. نتج عن ذلك تاأ�شي�ض جمعية روابط ال�شالم 
اليابانية ك�شبكة دولية غري حزبية مكونة من مائة ع�شو، منهم اأع�شاء من الكوجنر�ض 

واملحافظة، يعملون مًعا من اأجل غٍد اأف�شل.

وميكن ا�شتخدام نتاج هذه الور�ض يف برامج تعليمية اأو�شع.



التعليم 2 

لربنامج التعليم اخلا�ض بخطتنا القومية لتحالف احل�شارات العديد من املكونات:

دورات ر�سمية حول ال�سالم وف�س املنازعات 2-1 

 ، دورات معهد درا�سات ال�سالم الأكادميية خالل يوليو – اأغ�سط�س 2007، 2008 2-1-1
2009

حقوق الإن�سان ومقدمة يف القانون الدويل 2-1-1-1 
هي دورة تعريفية مبجال حقوق الإن�شان ت�شمل درا�شة متعمقة وحتليل لكل وثائق 
الأمم املتحدة ذات ال�شلة بحقوق الإن�شان بالإ�شافة اإىل مقدمة يف القانون الدويل. 
والهدف الرئي�شي هنا هو تعريف الطالب جيًدا على هذه املو�شوعات ومتكينهم من 

فهم املبادئ الرئي�شية والقيود التي حتيط بقوانني حقوق الإن�شان.
ثقافة ال�سالم 2-1-1-2 

طريق  وعن  التعليم.  طريق  عن  ال�شالم  ثقافة  تعزيز  كيفية  على  الدورة  هذه  تركز 
التحول  حتقيق  يف  يلعبه  الذي  الدور  واأهمية  ال�شالم  تعليم  بقيمة  الطلبة  تعريف 
الدورات  واأ�شاليب تخطيط  التعليمية  النظريات  بتطبيق  الدورة  تقوم  الجتماعي، 

العلمية لإدخال مواد خا�شة بال�شالم يف املنهج الدرا�شي.
ف�س املنازعات 2-1-1-1 

تركز هذه الدورة على فهم اأ�شباب النزاعات ونظرياتها وكذلك مفاهيم واأ�شاليب ف�ض 
املنازعات احلديثة. وتقوم الدورة باكت�شاف دور الثقافة يف خلق وف�ض املنازعات، كما 
تدرب الطالب على حتليل املنازعات وا�شتخدام الأ�شاليب التي در�شوها لف�شها. 

ا للمنازعات ال�شخ�شية واملجتمعية والدولية. وتقدم الدرا�شة منوذًجا حتليليًّ
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الو�ساطة والتفاو�س يف �سياق ثقايف 2-1-1-1 
الهدف الرئي�شي من هذه الدورة هو تعريف الطالب باملناهج التي ت�شتخدم للتو�شل 
والو�شاطة،  الأكادميي  التفاو�ض  نظريات  على  وبالرتكيز  النزاعات.  وحل  لالتفاق 
التفاقات  اإىل  التو�شل  تعلم مهارات  امل�شكالت بهدف  باأن�شطة حلل  الطلبة  يقوم 
والإتيان بحلول للنزاعات. وذلك مع اأخذ املكون الثقايف يف العتبار، وهو ما يوؤثر يف 

اإطار النزاع ويف مناهج التفاو�ض واأ�شاليب الو�شاطة.
ور�سة عمل لتطوير مناهج برنامج املاج�ستري الدرا�سية، 14–17 اإبريل 2008 2-1-2

ا�شت�شاف معهد درا�شات ال�شالم وجامعة ال�شالم بكو�شتاريكا ور�شة عمل لتطوير 
مناهج برنامج املاج�شتري يف درا�شات ال�شالم واملنازعات برعاية جامعة ال�شالم. وقد 
املاج�شتري الإقليمي  برنامج  املنطقة ملناق�شة  اأربع جامعات من  الور�شة بجمع  قامت 
مثل  �شريًكا  ومعهًدا  الإقليمي  املن�شق  ليكون  املعهد  اختيار  مت  الجتماع،  وبعد 

اجلامعات الأربع الأخرى.
6 مايو 2009 2-1-1 مناق�سة مائدة م�ستديرة حول "تعزيز احلوار بني الثقافات"، 

فلوريدا  نورث  جامعة  من  طالبًا  الإ�شكندرية  مبكتبة  النقا�شية  احللقة  ا�شت�شافت 
واآخرين من جامعة الإ�شكندرية. ومتت مناق�شة مو�شوعات مثل الفهم املغلوط بني 

ال�شرق والغرب.
حما�سرات منتدى احلوار 2-1-1 

منذ 2007، قام منتدى احلوار بتنظيم اأكرث من ثالثني حما�شرة ملناق�شة مو�شوعات 
و"ثقافة  والإ�شالم"،  و"احلرية  واملجتمع"،  الدولة  بني  الإن�شان  "حقوق  مثل: 
على  احلوار"،  وثقافة  و"الإعالم  للخارج"،  بالهجرة  اخلا�شة  و"الأبعاد  الإ�شالم"، 

�شبيل املثال ولي�ض احل�شر.
املعر�س الف�ني ال�سنوي واجلوائ�ز ال�س�نوية اخلا�س�ة مبنظ�مة اأ�س�دقاء ال�س�الم  2-1-1 

الدولي��ة
ال�شنوي  الــفــنــي  املــعــر�ــض  يف   2007 يف  ــنــ�ــضء  ال مكتبة  ــاركــت   �ــش
الــدولــيــة  ــالم  ــش ــ� ال ــاء  ــدق ــش اأ� مبنظمة  ــة  ــش اخلــا� الــ�ــشــنــويــة  ـــز   واجلـــوائ
الربنامج  هذا  من  الهدف  وكان   .)inTeRnATiOnAL PeACe PALS(
العامل. ويهدف  العاملي لالأطفال حول  ال�شالم الداخلي والوعي  هو احلفاظ على 
القراءة  تعزيز  الوقت  نف�ض  ويف  و�شرورته  ال�شالم  مببادئ  الوعي  اإثارة  اإىل  الربنامج 
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حول هذا املو�شوع. وكان مو�شوع هذا العام هو "ا�شتخدام الإعالم والتكنولوجيا 
كاأداة خللق عامل من ال�شالم". ومت اإر�شال كل الأعمال اإىل املعر�ض الفني ال�شنوي 
املعر�ض  الدول يف  العديد من  الأطفال من  اآلف  ا�شرتك  وقد  ال�شالم.  لأ�شدقاء 
الفني يف 2007. وحل�شن احلظ جاء اأطفالنا �شمن اأف�شل مائة فائز يف هذا امللتقى 

الدويل الرائع.

التوا�سل بني ال�سعوب من خالل مع�سكرات ال�سالم وبرامج التبادل  2-2 

مع�سكر ال�سالم 2-2-1 
الدولية  للنا�ض  النا�ض  منظمة  من  مببادرة  بداأ  ا  �شنويًّ حدًثا  ال�شالم  مع�شكر  يعترب 
PTPi، وهي منظمة غري هادفة للربح، غري �شيا�شية وغري دينية. بداأت فكرة مع�شكر 

ال�شالم يف عام 2002، بالتعاون مع حركة �شوزان مبارك الدولية للمراأة من اأجل 
وال�شداقة  التفاهم  تعزيز  على  الدولية  للنا�ض  النا�ض  منظمة  وتعكف  ال�شالم. 
تبادل  تت�شمن  التي  والإن�شانية  والثقافية  التعليمية  الأن�شطة  خالل  من  الدوليني 

الأفكار واخلربات بني النا�ض يف الدول املختلفة والثقافات املتنوعة.
" برنامج "الباحث الزائر 2-2-2

بني  وتبادلها  املعرفة  ن�شر  بهدف  املكتبة  لزيارة  الباحثني  من  جمموعة  دعوة  تتم 
هذا  وياأتي  التخ�ش�ض.  جمال  نف�ض  يف  العاملني  من  والطلبة  والباحثني  العلماء 
بالإ�شافة اإىل م�شاركة الباحثني يف الأحداث العلمية التي تتم يف املكتبة اإىل جانب 
تقدمي حما�شرات وور�ض عمل وندوات حيث يكون ا�شرتاك باحث من اخلارج فيها 

مفيًدا من منظور ثقايف ودويل.

تعزيز القراءة العامة من خالل برامج قومية ودولية 2-1 

برنامج احلملة القومية للقراءة للجميع 2-1-1 
رئي�شي  بهدف  للجميع يف �شيف 1112  للقراءة  القومية  احلملة  برنامج  اإطالق  مت 
وهو تعزيز القراءة بني الأطفال وداخل الأ�شر وزيادة الوعي بقيمة القراءة. وقد مت 
ت�شميم امل�شروع بالكامل وتطبيقه من ِقبل جمعية الرعاية املتكاملة وهي منظمة غري 
اأن�شاأتها ال�شيدة �شوزان مبارك. ولها مكونان رئي�شيان: ن�شر الكتب ون�شر  حكومية 

فروع املكتبات العامة.
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باإمداد املكتبات املوجودة حول  اإطار امل�شروع، قامت جمعية الرعاية املتكاملة  ويف 
املتنقلة  املكتبات  من  كبري  عدد  ون�شر  الكتب،  من  مبجموعات جديدة  اجلمهورية 
واملحمولة اإىل احلدائق واملناطق الفقرية لت�شجيع عدد اأكرب من النا�ض على القراءة.

م�سروع مكتبة الأ�سرة 2-1-2 
عن  م�شئولة  ن�شر  دار  وهي  الأ�شرة  مكتبة  باإن�شاء  املتكاملة  الرعاية  جمعية  قامت 
هذه  وت�شمل  للجمهور.  اإتاحتها  ثم  ومن  اقت�شادية  ن�شخ  يف  الكتب  طباعة  اإعادة 
الكتب كال�شيكيات الفكر العربي والأعمال الأدبية املرَتجمة، والأعمال الكاملة 
لكبار الكتاب امل�شريني واملعا�شرين بالإ�شافة اإىل كتب تتناول مو�شوعات عديدة. 
تكوين  على  الأ�شر  من  العديد  وت�شجيع  القراءة  تعزيز  القومية يف  احلملة  وجنحت 

مكتباتهم يف منازلهم.
م�سروع القراءة الكربى )م�سر/ الوليات املتحدة الأمريكية( 2-1-1 

يعترب م�شروع القراءة الكربى )م�شر/ الوليات املتحدة الأمريكية( م�شروع تبادل 
ثقايف بني م�شر والوليات املتحدة الأمريكية، ويهدف اإىل تعريف ثقافة وتاريخ كل 
والكالب"  "الل�ض  بقراءة  الربنامج  الأمريكيون  بداأ  وبينما  الأخرى.  بالبلد  بلد 
لنجيب حمفوظ، بداأت مكتبة الإ�شكندرية الربنامج بكتابني هما: "اأن تقتل طائًرا 
بريئا" لهاربر يل، و"فهرنهايت 111" لراي برادبري. وقد متت ترجمة كال الكتابني 
اإىل العربية وتوزيعهما للجمهور جمانًا. وي�شمل برنامج املكتبة العديد من الأن�شطة 
الكتابة  م�شابقات  وكذلك  واملحا�شرات  الأفالم  وعرو�ض  امل�شرتكة  القراءة  مثل 

وامل�شابقات الفنية.
التعلم مدى احلياة 2-1-1 

غري  التعليم  من  واإفادته  الطبقات  كل  من  امل�شري  املواطن  تعليم  نحو  ال�شعي  يف 
ال�شرورية يف  املهارات  لتنمية  تعليمية  فر�ًشا  الإ�شكندرية  مكتبة  قدمت  الر�شمي، 
القرن احلادي والع�شرين. وتقدم املكتبة جل�شات يومية لتنمية املهارات التي متكن 
كل مواطن من التكيف مع املجتمع املبني على املعرفة وامل�شاركة الن�شطة يف جميع 
ومت  مب�شتقبلهم.  اأكرب  ب�شورة  ليتحكموا  والقت�شادية،  الجتماعية  احلياة  جمالت 
البيوت  لربات  خا�شة  جل�شات  وانعقدت  املو�شوعات  ح�شب  اجلل�شات  تق�شيم 

واملتقاعدين ممن يرغبون يف تعلم الإنرتنت والتكنولوجيا الأخرى.
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م�سروع حديقة �سوزان مبارك لالأ�سرة 2-1-1 
مت اإجناز م�شروع حديقة �شوزان مبارك لالأ�شرة مببادرة من جمعية هليوبولي�ض؛ وهي 
ويقوم م�شروع حديقة  مبارك.  �شوزان  ال�شيدة  تراأ�شها  منظمة م�شرية غري حكومية 
�شوزان مبارك لالأ�شرة بجمع الأطفال مع اأ�شرهم يف بيئة ميتزج فيها اللعب والتعلم؛ 
بيئة ل يوجد بها قيود على الطفل وكل �شيء م�شمم ليخاطبه بلغته. ويوقد الربنامج 
من  والتعلم  بالكت�شاف  ويلهم  للمعرفة  املتعط�شة  العقول  ويغذي  الإبداع  �شرارة 

خالل اللعب، و�شيتم افتتاحها يف بداية عام 2010.
ل لعملية اإ�شالح  واعرتاًفا بدور املكتبة الرائد يف جمال التعليم غري الر�شمي كُمَكمِّ
التعليم الر�شمي يف م�شر، مت اختيارها لإدارة مراكز الطفل الأربعة يف حديقة �شوزان 
م ليحطم احلواجز بني  مِّ مبارك لالأ�شرة. والأربعة مراكز هي: مركز العلوم الذي �شُ
العلم كجزء من ممار�شات حياتنا اليومية وتقييده يف حيز الكتب الدرا�شية، وذلك من 
خالل الأن�شطة العملية. وهناك املركز الطبيعي الذي يهدف اإىل زيادة الوعي البيئي 
اأي�ًشا  نا الأر�ض. وهناك  اأُمِّ اإنقاذ  لدى الأطفال، مع التاأكيد على متكني الأفراد من 
مركز ور�ض العمل الفنية الذي يهدف اإىل تعليم الأطفال احلرف اليدوية كو�شيلة 
والتكنولوجيا  الفنون  مركز  اإىل  بالإ�شافة  اللعب،  وقت  والإنتاج حتى يف  لالإبداع 
وهو مكان فريد يح�شل فيه الطفل على جتربة فريدة تنمي موهبة الطفل با�شتخدام 

تكنولوجيا اليوم.

برنامج العلوم 2-1 
ز الت�شكك ال�شحي واملناهج املبنية  الرتكيز على تدري�ض العلوم والذي بدوره يعزِّ
على القرائن اإىل جانب املناق�شات العقالنية كما ن�شاعد املعلمني ب�شفة خا�شة على 

تدري�ض العلوم من خالل:
) 2-1-1 LAMAP( "م�سروع "اكت�سف بنف�سك

اأطلق جورج �شارباك الفائز بجائزة نوبل يف الفيزياء عام 1112 م�شروع "اليد يف العجني" 
)LAMAP( يف 1116. وتدير الأكادميية الفرن�شية للعلوم هذا امل�شروع لتعزيز التدري�ض 
�شي العلوم والطلبة و�شبكات الت�شال  العملي للعلوم يف املدار�ض من خالل مدرِّ
"اليد يف العجني"   العلمية. ويف عام 1111، مت اإطالق املوقع الإلكرتوين مل�شروع 
)www.lamap.fr(، بهدف توفري م�شادر ومنابر للحوار،  على اأن تكون �شروريًة 
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لتطوير تعليم العلوم. ويف يونية من عام 2000، �شمت وزارة التعليم الفرن�شية اإطار 
م�شروع "اليد يف العجني" كاأ�شا�ض خلطة تطوير تدري�ض العلوم والتكنولوجيا على 

م�شتوى التعليم البتدائي.
وا�شرتكت مكتبة الإ�شكندرية مع الأكادميية الفرن�شية للعلوم يف اإن�شاء موقع اإلكرتوين 
عربي مثل موقع م�شروع "اليد يف العجني" حتت ا�شم "اكت�شف بنف�شك"، وقد مت 
قامت  وقد  م�شتخدميه.  ِقَبل  من  با�شتمرار  حتديثه  ويتم   ،2006 اإبريل  يف  اإطالقه 
املكتبة برتجمة ومالءمة حمتوى موقع "اليد يف العجني" لإتاحة ا�شتخدام مواده 
للمدر�شني واأولياء الأمور والطلبة ومو�شلي املواد العلمية وتقدمي مناهج جديدة يف 
العربية  املواقع  اأحد  اأنه  يف  العاك�ض  العربي  املوقع  اأهمية  وتكمن  العلوم.  تدري�ض 
ا التي تخاطب معلمي املدار�ض. وقد وفرت مكتبة الإ�شكندرية دورات  القليلة جدًّ

تعليمية ملعلمي العلوم لتعليمهم املهارات الأ�شا�شية لال�شتفادة من هذا امل�شدر. 
م�سروع املليون حما�سرة مبكتبة الإ�سكندرية  2-1-2 

علمية،  جمالت  اأربعة  يف  معرفية  �شبكة  لبناء  حما�شرة  املليون  م�شروع  يهدف 
من  مكونة  جمموعة  خالل  من  هذا  ويتم  والزراعة.  والبيئة  والهند�شة  الطب  هي 
م اأعده علماء حول العامل، ومتت اإتاحته على الإنرتنت  100000 عر�ض تقدميي قيِّ

لتي�شري وجود حمتوى معريف مرتابط لتبادل التجارب واملعلومات حول العامل.
برنامج �سل�سلة العلوم التليفزيوين 2-1-1 

العلمي  التليفزيوين  الربنامج  واإنتاج  باإعداد  الإ�شكندرية  مكتبة  تقوم  �شوف 
واإجنازاتهم  التاريخ  تاأثرًيا خالل  العلماء الأكرث  ز على  "الأفق"، والذي �شوف يركِّ
العلمية الرئي�شية. كما �شيتتبع تطور املجالت املختلفة من العلوم عرب ال�شنني. مت 
جتميع املادة اخلا�شة بربنامج �شل�شلة العلوم التليفزيوين وبناء قاعدة البيانات اخلا�شة 

ا باللغتني الإجنليزية والعربية. به، كما اأن بع�ض الن�شو�ض اخلا�شة به متاحة حاليًّ
" م�سروع "حا�سب لكل بيت 2-1-1

تقليل  اإىل  والتي تهدف  عام 2002  "حا�شب لكل بيت"  مبادرة  الدولة  اأطلقت 
الفجوة الرقمية التي تف�شل طبقات املجتمع الجتماعية والقت�شادية املختلفة. مع 
التحتية.  الدولة  بنية  والت�شالت يف  املعلومات  تكنولوجيا  لإدخال  البيئة  اإعداد 
اتفاقات تعاون بني احلكومة والقطاع اخلا�ض لتقدمي  اإىل تطوير  املبادرة  كما تهدف 

ا للمنازل باأنظمة دفع مي�شرة. اأجهزة حا�شب اآيل منخف�شة التكلفة وجممعة حمليًّ
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الو�شول  م�شاريف  احلكومة  فقد خف�شت  الإنرتنت  �شبكة  على  الدخول  ولتعزيز 
لالإنرتنت ليكون ب�شعر املكاملة املحلية. وتعاونت مع منظمات غري حكومية واأ�شحاب 
نواٍد لتكنولوجيا املعلومات لتكون و�شيلة للجميع للدخول  اآخرين لإن�شاء  م�شالح 

على الإنرتنت وكذلك كمراكز تدريب ملحدودي الدخل.
" برنامج "البحث للجميع 2-1-1

تقيم اإدارة اخلدمات املكتبية مبكتبة الإ�شكندرية برنامج "البحث للجميع"، الذي 
يهدف اإىل تعليم الأ�شخا�ض كيفية تنفيذ عملية بحث، من خالل تعريفهم بالطرق 
املختلفة للبحث يف معلومات مطبوعة يف املجالت اأو املراجع اأو الكتب، ومعلومات 
وقواعد  الإنرتنت  )مواقع  الإلكرتونية  واملوارد  املتعددة  الو�شائط  مثل  مطبوعة  غري 
البيانات(. يقدم برنامج "البحث للجميع" مفاهيم خا�شة باملعرفة املعلوماتية وي�شاعد 

على التعلم امل�شتمر.
 " "احتفالية العلوم6-1-2 

يف عام 2007، نظمت املكتبة احتفالية العلوم الأوىل ويكون لحتفالية العلوم كل 
ا.  ودوليًّ ا  قوميًّ ال�شوء  عليها  ملقى  علمية  بق�شايا  متعلق  عام خمتلف  مو�شوع  عام 
باملكتبة، وقد  الو�شول للجمهور اخلا�شة  برامج  اأهم  اأحد  هي  العلوم"  و"احتفالية 
املدار�ض  طلبة  ويقوم   .2001 عام  يف  زائر   210000 من  اأكرث  جذب  يف  جنحت 
واجلامعات باإعداد ور�ض العمل والأن�شطة يف قرية العلوم حتت اإ�شراف مدر�شيهم. 
وتهدف الحتفالية اإىل تعليم الأطفال من �شن مبكرة قيمة العلوم والعمل اجلماعي 
والتحكيم يف ال�شتباكات بناًء على الأدلة واحلق واحرتام اإ�شهامات الآخرين، كما 

ت�شاعد ال�شباب على تعلم فنون التقدمي واملهارات الجتماعية.

الآخر  على  النفتاح  لتعليم  اجل��دال(  )ولي�س  احل��وار  على  التاأكيد  2-1 
وال�ستماع التفاعلي

حما�سرات منتدى احلوار 2-1-1 
والتبادل  احلر  للفكر  مو�شل  كطريق  احلوار  منتدى  الإ�شكندرية  مكتبة  اأقامت 
الثقايف ولتعزيز قيم التعددية الثقافية والت�شامح وحرية التعبري. وينظم منتدى احلوار 
ا ملناق�شة ق�شايا حالية ثقافية وعلمية واقت�شادية و�شيا�شية وتنموية.  حما�شرتني �شهريًّ
اآرائهم املختلفة بحرية  وي�شعر امل�شاركون يف املحا�شرات بقدرتهم على التعبري عن 
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ومناق�شــــة مو�شوعات خمتلفـــة وغنية. ويتم ت�شجيـــل كل املحا�شرات ون�شرها 
يف كتيبــات مفردة تتم اإتاحتــها يف منفـذ بيـع املكتبــة وكذلك على موقع منتـدى 
احلوار الإلكتـروين. ويف يوليو 2001، احتفل منتدى احلوار بعيده املئوي بحيث 

�شيكون قد قدم 122 حما�شرة يف نهاية 2001.

النامي  ال��ع��امل  يف  ال��ع��ل��وم  لأك��ادمي��ي��ة  الإق��ل��ي��م��ي  ال��ع��رب��ي   6-2 املكتب 
)TWAS-ARO(

ي�شت�شيف مركز الدرا�شــات والربامج اخلا�شة مبكتبة الإ�شكندرية "اأكادميية العلوم 
يف العامل النامي" )TWAS-ARO( التي تهدف اإىل تعزيز القدرة العلمية والمتياز 
النامي  العامل  العلوم يف  اأكادميية  واأع�شاء  املنطقة.  امل�شتدامة يف  التنمية  اأجل  من 
ا،  عربيًّ بلًدا  ع�شر  يقيمون يف خم�شة  متميًزا  عاملًا  وخم�شون  ثمانية  العرب عددهم 
ويف اخلارج اأي�ًشا. والهدف العام من املكتب العربي الإقليمي لأكادميية العلوم يف 
العامل النامي )TWAS-ARO( هو تعزيز اأن�شطة الأكادميية واملنظمات التابعة لها يف 

املنطقة، وذلك كما اأو�شت اخلطط الأكادميية الإ�شرتاتيجية احلالية.



ال�صباب 1 

هدًفا  وتطلعاتهم  باحتياجاتهم  الرئي�شي  الهتمام  يكون  اأن  ال�شروري  ومن  امل�شتقبل،  هم  ال�شباب 
لأغلب ما نقوم به. وقد قام الربنامج القومي يف م�شر باإطالق عدٍد من الربامج لتلبية هذه احلاجات 
بدًءا من الوعي العام اإىل خلق الوظائف، ومن تعزيز امل�شاركة ال�شعبية اإىل حماولة الو�شول اإىل من 
اأنف�شهم من خالل الفن واكت�شاف  التعبري عن  اأكرث فقًرا وحرمانًا يف جمتمعنا لإعطائهم فر�شة  هم 

مواهبهم يف العلوم. وتقع هذه الربامج حتت خم�ض جمموعات كما يلي:

تعزيز م�ساركة ال�سباب ال�سعبية 1-1 

" ور�سة عمل "�سيا�سة ال�سباب القومية 1-1-1
لل�شباب ور�شة عمل  القومي  املجل�ض  بالتعاون مع  العربي  ينظم منتدى الإ�شالح 
"�شيا�شة ال�شباب القومية" ملناق�شة اأولويات واهتمامات ال�شباب يف م�شر. وقد ناق�ض 
امل�شاركون روؤية املجل�ض، وعار�شوا بع�ض ال�شيا�شات التي ميار�شها عدد من الدول 
العربية. كما نوق�شت طرق التوا�شل بني املجتمع املدين واملوؤ�ش�شات احلكومية فيما 

يخ�ض ال�شيا�شات القومية املتعلقة بال�شباب.
ال�سباب ودور الإعالم يف حتقيق  املنتدى ال�سنوي لل�سباب العربي والإ�سالح " 1-1-2

ثقافة ال�سالم والأمن والتنمية" 
انظر )1-1(.

ثقافة ال�سباب العربي والُهوية يف  املنتدى ال�سنوي لل�سباب العربي والإ�سالح " 1-1-1
ع�سر العوملة"

ال�شباب،  لتمكني  الإ�شكندرية  مبكتبة  العربي  الإ�شالح  منتدى  ا�شتكماًل جلهود 
مكان  ولإيجاد  جمتمعاتهم،  تنمية  يف  يلعبونه  الذي  الدور  اأهمية  على  وتاأكيًدا 



حتالف احل�شارات: اخلطة القومية امل�شرية 2007–2012 42

ملبادرات ال�شباب ودعم التنمية ال�شبابية من خالل العديد من اأن�شطتها، مت تنظيم 
منتدى ال�شباب العربي والإ�شالح ال�شنوي بعنوان "ثقافة ال�شباب العربي والُهوية 
يف ع�شر العوملة" بالتعاون مع املجل�ض القومي امل�شري لل�شباب وكان املنتدى �شاحًة 

ملناق�شة ق�شايا ملحة تخ�ض ال�شباب العربي.
موؤمتر املنظمة العاملية خلدمة ال�سباب الوطني 1-1-1 

تقوم برامج خدمة ال�شباب الوطني حول العامل حتت اأ�شماء عدة باإ�شراك ال�شباب 
والتعليم  ال�شحة  اخلدمات  جمالت  وت�شمل  البيئة.  وخدمة  الآخرين  خدمة  يف 
واملحافظة على البيئة ورعاية كبار ال�شن والأطفال. وتتعاون املنظمة العاملية خلدمة 
ال�شباب الوطني مع منتدى الإ�شالح العربي مبكتبة الإ�شكندرية لعقد موؤمتر عاملي 
التي  والتحديات  الفر�ض  وبحث  اكت�شاف  هو  والهدف  الربامج.  هذه  يناق�ض 
لتي�شري  و�شيلة  وتقدمي  العربية  املنطقة  يف  الوطني  ال�شباب  خدمة  برامج  تواجهها 
تبادل امل�شاركني يف خدمة ال�شباب الوطني وامل�شئولني عنه وتعبئة فرق دولية من 

ال�شباب.
البحر  مبنطقة  الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�سليب  جلمعيات  التا�سع  املوؤمتر  1-1-1 

املتو�سط:
عقد املوؤمتر يف مايو 2001 وركز على دور ال�شباب يف احلركة الدولية من خالل ثالثة 

حماور: ال�شباب والإغاثة، وال�شباب والعنف، وال�شباب والإدمان. 
تدريب �سباب الهالل الأحمر امل�سري على الرعاية النف�سية ملت�سّرري الكوارث 1-1-6 

 بداأ الربنامج عام 2001 بعقد دورات تدريبية لل�شباب، خا�شة يف املناطق املعر�شة 
لأخطار الكوارث الطبيعية، مثل �شيناء. كان لل�شباب دوٌر بارٌز يف رعاية مت�شّرري 
انهيار  وحادث  و�شالتني،  حاليب  و�شيول  ال�شيخ،  �شرم  طائرة  �شقوط  حوادث 

ال�شخور بالدويقة، واأحداث غزة املتتالية. 

الو�سول للجمهور عن طريق الفنون والعلوم 1-2 

التعبري الثقايف واحلوار الثقايف 1-2-1 
نظم منتدى احلوار التابع ملكتبة الإ�شكندرية يف عام 2001، ندوة بعنوان "الإعالم 
وثقافة احلوار". دارت الندوة يف اإطار املفهوم الثقايف للمجتمعات وغياب ثقافة احلوار 
لت�شود �شيا�شة الت�شلط والعنف ورمبا القمع. كما اأ�شارت الندوة اإىل العوامل املوؤثرة 
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والأن�شطة  واللقاءات  الأ�شرية  والرتبية  التعليم  وهي  احلوار  ثقافة  م�شتوى  رفع  يف 
الثقافية والإعالم.

مدر�سة الفنون التابعة ملكتبة الإ�سكندرية  1-2-2 
من اأجل تن�شيط درا�شة الفنون والهتمام به والرتويج له، تقوم مدر�شة الفنون التابعة 
ملكتبة الإ�شكندرية برعاية الأطفال – الأكرب من �شت �شنوات – والن�ضء بهدف 
م�شاعدتهم يف تنمية اهتماماتهم ومهاراتهم من خالل اأ�شكال واأدوات فنية خمتلفة. 
اإخمادها  بدًل من  لالأطفال من خالل حترير خيالهم،  الفطرية  املهارات  تنمية  يتم 

بالأفكار الرجعية واملتطرفة.
قاعة ال�ستك�ساف 1-2-1 

مت اإن�شاء مركز القبة ال�شماوية العلمي يف 2002 اإميانًا باأن الف�شول واملعرفة وتقدير 
العلوم �شرورات ل�شحة وبقاء الفرد واملجتمع والكوكب ككل. 

وقاعة ال�شتك�شاف هي قلب مركز القبة ال�شماوية العلمي. فهي تقدم خدمًة علميًة 
عمليًة هدفها جعل العلوم متاحًة وم�شليًة للعامة من خالل اأن�شطة تفاعلية مبتكرة. 
مت لنقل مفاهيم النظريات العلمية اإىل تطبيقات عملية �شهلة الفهم. وهي  مِّ وقد �شُ
م�شدر علمي مبتكر لكت�شاف الكون والإن�شان والتكنولوجيا مع م�شاندة منطقتنا 

ذات الطبيعة املتنوعة.
) 1-2-1 HOLe in THe WALL( طاقة يف اجلدار

بداأت الفكرة يف الهند مببادرة التعليم من خالل الطاقة يف اجلدار )HiWeL( حيث 
مت توفري اأك�شاك يف ال�شارع تقدم خدمات اإنرتنت يف املناطق القروية لالأطفال غري 
املعتادين على ا�شتخدام الكمبيوتر والإنرتنت. ومثلهم تعمل مكتبة الإ�شكندرية من 
خالل املعهد الدويل للدرا�شات املعلوماتية على اإتاحة العامل الإلكرتوين لالأطفال 
ال�شكندريني بكل اإمكاناته الال حمدودة للتعلم والتعليم. ويهدف امل�شروع اأي�ًشا اإىل 
التعرف على كيفية ا�شتخدام امل�شروع مع منظمات املجتمع املدين ومنظمات حملية 

اأخرى ذات اهتمام ب�شئون الأطفال.
ِمَنح مركز الدرا�سات والربامج اخلا�سة 1-2-1 

تقدم مكتبة الإ�شكندرية كل عام منًحا بحثيًة للباحثني امل�شريني احلا�شلني على 
خالل  الدكتوراة  درجة  على  ح�شلوا  ممن  �شنًة   11 حتت  هم  ممن  الدكتوراة  درجة 
اإعالن املنحة.  اأو يتوقع ح�شولهم عليها خالل عام من  ال�شنوات اخلم�شة املا�شية 
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وتكنولوجيا  والريا�شيات  الطبيعية  العلوم  البحث يف كل جمالت  املنحة  وتغطي 
املعلومات. واإىل الآن، مت قبول 11 باحًثا ومنحهم املنح البحثية. وتتم كل اإجراءات 
الأ�شماء  جُمهلة  للطلبات  مراجعة  عملية  ذلك  ويتبع  ا،  اإلكرتونيًّ للمنحة  التقدمي 

لتقييمها. وتتكون جلنة اختيار الطلبة من ت�شعني ممثاًل ملجالت البحث املختلفة.
�سفارات املعرفة )املنيا واجلونة( 1-2-6 

للدرا�شات  الدويل  املعهد  ي�شتخدمها  التي  واملتقدمة  احلديثة  التكنولوجيا  بف�شل 
املعلوماتية، اأ�شبح من املمكن الو�شول بخدمات املكتبة للمناطق النائية مب�شر ومن 
اأكرب من الأ�شخا�ض بال�شتفادة من خدمات املكتبة. واإىل الآن  ثمَّ ال�شماح لعدد 
متكنت املكتبة من اإن�شاء مركزين ليكونا �شفارات للمعرفة وهما مكتبة اجلونة وهي 
من  ثروة  لإتاحة  املنيا  بجامعة  املوجودة  املنيا  ومكتبة  اخلا�ض  القطاع  مبادرة  نتاج 
امل�شادر الإلكرتونية التي توفرها املكتبة لطلبة اجلامعات يف مرحلتي ما قبل التخرج 
وم�شادر  الإنرتنت،  على  الدخول  �شرعة  الإمكانيات  هذه  وت�شمل  بعدها.  وما 
الو�شائط املتعددة بالإ�شافة اإىل ميزة ا�شتخدام احلا�شب العمالق الذي هو جزء من 

�شبكة املكتبة.
م�سروع تفعيل دور ال�سباب امل�سري يف احلياة العامة 1-2-7 

اإ�شراك  – هو  – الذي قام بتنفيذه الهالل الأحمر امل�شري  الغر�ض من امل�شروع 
ال�شباب يف احلياة العامة لن�شر ودعم وحت�شني ثقافة امل�شئولية الجتماعية بني ال�شباب 
ومت  اأف�شل.  م�شتقبل  لتحقيق  باإيجابية  الجتماعي  التغري  عملية  لقيادة  وحتفيزهم 
ذلك من خالل ور�ض العمل واملع�شكرات ال�شبابية واللقاءات الريا�شية واللقاءات 
الثقافية، باأ�شاليب وطرق غري تقليدية تتيح لهم ممار�شة الدميقراطية والعمل اجلماعي 

وقبول الراأي الآخر.
تنمية قرى ال�سعيد 1-2-1 

 يتم تنفيذ برامج تنمية املوارد لل�شباب من خالل الهالل الأحمر امل�شري منذ عام 
اإتاحة فر�ض عمل جديدة لل�شباب بامل�شروع وخارجه،  1111. ي�شاهم امل�شروع يف 

بالإ�شافة اإىل تاأ�شي�ض 22 نادًيا لل�شباب.
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�سبكات ات�سال وتنظيم العمل املدين 1-1 

ملتقى املنظمات العربية للمجتمع املدين  1-1-1 
متثيل  فيه  يتم  اإلكرتوين  موقع  هو   )http://arabinfomall.bibalex.org(
اأك�شاك يف مركز جتاري  منظمات غري حكومية ومنظمات جمتمع مدين يف �شورة 
على  الأخــرى  املنظمات  تنجزه  ما  وت�شاهد  اأن�شطتها  املنظمات  تعر�ض  بحيث 
للمجتمع  العربية  املنظمات  ملتقى  ويقوم  والدولية.  والإقليمية  القومية  امل�شتويات 
املدين )ARAb inFO MALL( بتمثيل منظمات من كل العامل ولي�ض فقط من 

العامل العربي. 
ويتم فيه تق�شيم اأع�شاء املنظمة بناًء على اأكرث من خم�شة ع�شر مو�شوًعا؛ منها خدمة 
الثقافات والثقافة والتعليم والوعي ال�شحي وحقوق الإن�شان  املجتمع واحلوار بني 
وتوظيف  املراأة،  ومتكني  والبيئة،  واملياه  امل�شتدامة  والتنمية  ال�شيا�شية  وامل�شاركة 

ال�شباب، والقرو�ض ال�شغرية، وال�شكان، والإ�شكان، اإلخ.
" ور�سة عمل "حتديد قواعد وقوانني اجلامعات احلكومية واخلا�سة 1-1-2

بعد موؤمتر تطوير اجلامعات يف مار�ض 2007، قام منتدى الإ�شالح العربي وموؤ�ش�شة 
فورد بعقد �شل�شلة من ور�ض العمل بهدف درا�شة مو�شوع تطوير اجلامعات يف م�شر. 
األقت ال�شوء  وقد ناق�شت هذه الور�شة القواعد التي حتكم املعاهد التعليمية. وقد 
على دور القطاع اخلا�ض يف العملية التعليمية كما اأكدت على اأهمية حتديد القوانني 

املنا�شبة لروح القرن احلادي والع�شرين يف جمال التعليم.
تبادل زيارات �سبابية للجمعيات الوطنية لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر  1-1-1 

من  جوٍّ  خلق  اإىل   2001–2001 الأعوام  خالل  ال�شبابية  الزيارات  تبادل  اأدى 
الزيارات،  هذه  املوروثة. خالل  والعقبات  احلواجز  واإزالة  امل�شرتك  والفهم  التعاون 
قام �شبابنا بح�شور العديد من الجتماعات واجلل�شات التدريبية وخميمات اإعداد 
الهالل الأحمر وال�شليب الأحمر  بها جمعيات  التي قامت  العمل  القادة وور�ض 

على امل�شتوى الدويل.
ع �سوزان مبارك ال�سحي الجتماعي التنمية احل�سرية يف جمتمع النه�سة، جممَّ 1-1-1 
يف عام 2001، مت تخ�شي�ض جزء من املجمع لتنفيذ اأن�شطة التوعية واأن�شطة ال�شباب، 

وذلك من خالل الهالل الأحمر امل�شري.

http://arabinfomall.bibalex.org/En/index.aspx?orgid=-1
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برامج العمل البيئي والتوظيف  1-1 

تو�سيع فر�س عمالة ال�سباب 1-1-1 
الربامج ال�سيفية لل�سباب والأطفال 1-1-1-1 

وال�شباب  الأطفال  من  املكتبة  م�شتخدمو  يتمتع  اأغ�شط�ض،  اآخر  وحتى  يونية  من 
بالعديد من الأن�شطة ال�شيفية والربامج وامل�شابقات امل�شوقة مبكتبات الطفل والن�ضء. 
ومناق�شات حول كتب  قراءة ق�ش�ض، وعرو�ض عرائ�ض  ال�شيفي  الربنامج  وي�شمل 
وور�ض  البحث  مهارات  تنمية  وبرامج  الكمبيوتر  تعليم  وف�شول  قراءة  وم�شابقات 
عمل لتنمية الفنون واحلرف،كما قد ركزت بع�ض الور�ض على ن�شر املعرفة، ويظهر 
و"برملان  والهريوغليفية.  العربي  تعليم اخلط  اإىل  تهدف  التي  الور�ض  ا يف  هذا جليًّ
ميكن  لربملان  حماكاة  وهو  الطفل  مكتبة  تقدمها  التي  الربامج  اأحد  ال�شباب" هو 
ة مثل  اأن يعلنوا عن معتقداتهم واآرائهم والتعليق على الق�شايا احلاليَّ فيه لل�شباب 
التعليم والقراءة واملخدرات وق�شايا البيئة وما اإىل ذلك يف بيئة دميقراطية وتعددية. 
وياأمل هذا يف ت�شجيع التفكري النقدي، ومهارات املالحظة والقدرة على التعبري عن 

الراأي بحرية وال�شتماع لأفكار الآخرين �شمن اإطار قابل للتطبيق.
برامج الو�سول جلمهور ال�سباب والأطفال 1-1-1-2 

اأقامت مكتبة الإ�شكندرية برامج  بال�شباب،  التعليم اخلا�شة  لالهتمام باحتياجات 
وزارة  مع  بالتعاون   ،2001–2007 لعام  للمدار�ض  والن�ضء  الطفل  مكتبات 
بالقاهرة  وثانوية  ابتدائية  مدار�ض  اإىل  بالإ�شافة  اللغات  مدار�ض  من  وعدد  التعليم 
وف�شول  البحث  مهارات  دورات  على  املدار�ض  برامج  وا�شتملت  والإ�شكندرية. 
والفوازير  الكتب  ومناق�شات  بالعلوم،  اللعب  عمل  وور�ض  الآيل  احلا�شب  تعليم 

وم�شابقات القراءة.
تنمية املجتمع والوعي العام 1-1-1-1 

وطه  والن�ضء  الطفل  مكتبات  تقدمها  التي  الربامج  اأحد  العامل" هو  مع  "احتفل 
ح�شني للمكفوفني و�شعاف الب�شر. والربنامج هو �شل�شلة من الفعاليات والأن�شطة 
ذوي  الأطفال  من  العام  اجلمهور  وكذلك  والأ�شر  وال�شباب  لالأطفال  املنظمة 
يف  الر�شمية  بالأجازات  لالحتفال  املحدودة  والإمكانات  اخلا�شة  الحتياجات 
حماولة لتعزيز الدمج الجتماعي لالأطفال ذوي الحتياجات اخلا�شة وذلك لزيادة 

الوعي بحقوقهم والعرتاف باإجنازاتهم واإ�شهاماتهم للمجتمع.
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موؤمتر قمة عمالة ال�سباب 1-1-2 
امل�شري ال�شباب  عمالة  قمة  ــر  ــوؤمت م على  املــ�ــشــري  ال�شباب   يــقــوم 

م�شر   – ال�شباب  عمالة  قمة  موؤمتر  ويقدم  وتطويره.  واإدارته   )yeS-eGyPT(
تطوعيًة  وخدماٍت  درا�شيًة،  وحلقاٍت  عمل،  وور�ض  درا�شيًة،  ومنًحا  م�شروعات، 
وموؤمتراٍت. ويعتمد املوؤمتر على قيم الإرادة احلرة واللتزام والعمل والتاآزر. وتعمل 
�شبل  خلق  على  ال�شباب  قدرات  بناء  هما  رئي�شيني،  هدفني  �شمان  على  احلملة 
عي�ض م�شتدامة، وبناء ثقافة امل�شروعات حيث يعمل ال�شباب نحو خلق فر�ض عمل 
اأذربيجان يف 2001،  لأنف�شهم. وقد انعقد املوؤمتر عام 2007 يف الإ�شكندرية، ويف 

ومن املزمع اإقامته يف ال�شويد عام 2010.
 " م�سروع "�سباب من اأجل التغيري 1-1-1

اأقام منتدى الإ�شــالح العربي م�شروع "�شباب من اأجل التغيري" بالتعـاون املبا�شر 
مع TAKinG iT GLObAL وذلك بهدف م�شاعدة ال�شباب من كل العامل على 
الإلهام  ولتلقي  اإفريقيا،  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  ال�شباب يف  مع  التوا�شل 

واملعرفة وال�شتغال بق�شايا ذات تاأثري عليهم. 
قد ركز امل�شروع التجريبي يف 2001 على 10 بالد كاأولوية يف منطقة ال�شرق الأو�شط 

و�شمال اإفريقيا منهم م�شر.
ا للح�شول على منح بقيمة �شتمائة دولر اأمريكي  ا عربيًّ ومت اختيار خم�شة ع�شر �شابًّ
مل�شاعدتهم على حتقيق م�شروعاتهم. وقد متت م�شاعدتهم بوا�شطة توفري دورات على 
الإنرتنت ومنتديات مناق�شة، بالإ�شافة اإىل املناق�شات احلية مع ال�شباب الن�شط ممن 
لهم خربة يف تطبيق م�شروعات العمل املجتمعي. وقد مت اختيار خم�شة من الفائزين 
حل�شور املوؤمتر العاملي الرابع لل�شباب، بعنوان "التجديد 2001" الذي اأقيم يف مدينة 
كيبيك بكندا من 1 اإىل 21 اأغ�شط�ض. وقد �شاعف ذلك من فر�ض تعرفهم على 
اأفكار واأ�شخا�ض اآخرين. وقد متت دعوة جميع امل�شاركني يف م�شروع "�شباب من 
اأجل التغيري" حل�شور منتدى ال�شباب العربي يف 2001 باملكتبة؛ حيث قدموا ما 
حققوه خالل م�شروع "�شباب من اأجل التغيري" مقدمني لهم فر�شًة للتحدث مع 

اأقرانهم عن جناحاتهم وحتدياتهم واآمالهم مل�شتقبل اأف�شل يف املنطقة ويف العامل. 
ويتم تفعيل هذا امل�شروع يف املكتبة كحدث �شنوي وذلك بعد جناح املوؤمتر التجريبي 
ال�شباب  اإىل   TAKinG iT GLObALو املكتبة  من  مقدمة  كمبادرة   2001 يف 

العربي.
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�سباب من اأجل بيئة م�ستدامة وفهم اأف�سل  1-1-1 
"لند"  جامعة  قدمته  اأف�شل" بربنامج  وفهم  م�شتدامة  بيئة  اأجل  من  "�شباب  بداأ 
بال�شويد للطلبة من �شن 11 اإىل 17 �شنًة. ويف م�شر انطلق هذا الربنامج من موؤمتر 
العدد  هذا  وا�شتمر  الإ�شكندرية،  من  طالًبا  خم�شني  بحوايل  والبيئة"  "ال�شباب 
ال�شغري يف النمو حتى و�شل اإىل عدة اآلف من ال�شباب. والربنامج هو دورة درا�شية 
التعلم عن بعد وتتناول م�شروعات خمتلفًة  اأ�شلوب  تفاعلية على الإنرتنت تعتمد 
والبيئة على  ال�شباب  برنامج  وي�شتمل  امل�شتدامة.  والتنمية  البيئية  امل�شكالت  عن 

ندوات وور�ض عمل ورحالت ميدانية، وُيعقد بالتعاون مع وزارة التعليم.
بيئة م�شتدامة وفهم  اأجل  "�شباب من  اأع�شاء  ينف�شل  �شنًة،  وبو�شولهم ل�شن 11 
نوا "رابطة �شباب ال�شفوة" )LyM(، وقد قرر العام املا�شي عدًدا من  اأف�شل" لُيَكوِّ
– م�شاعدتنا  – وجميعهم جامعيني  ال�شفوة  �شباب  لرابطة  املتحم�شني  الأع�شاء 
وم�شاعدة اأع�شاء جامعة الإ�شكندرية يف تكوين جمموعات ال�شفوة يف كل كلية. 
كما �شاعدت املكتبة يف جتهيز مراكز حا�شب اآيل �شغرية يف مقار جمموعات ال�شفوة 

املوؤ�َش�شة.
تعزيز امل�ساركة ال�سعبية 1-1-1 

ِلتكون مركًزا للتميز يف اإنتاج ون�شر املعرفة ولتكون منرًبا للحوار والتعلم والتفاهم بني 
الأمم والثقافات، توؤكد املكتبة على �شرورة فتح الأبواب لالأجيال اجلديدة للمعرفة 
من  والن�ضء  الطفل  مكتبتي  بني  والتعاون  باجلهود  الر�شالة  هذه  ق  وحُتقَّ والتعلم. 
الأن�شطة  تقدمي عدد هائل من  الآخر. وقد مت  الإيداع على اجلانب  جانب ومكتبة 

خللق بيئة تلهم الأجيال اجلديدة بُحب الو�شول للمعرفة.
منوذج حماكاة الأمم املتحدة الدويل بالإ�سكندرية 1-1-1-1 

اأقامت مكتبة الإ�شكندرية يف الأعوام الأربعة املا�شية منوذج حماكاة الأمم املتحدة 
الدويل بالإ�شكندرية، وهو طريقة تعليمية غري ر�شمية لتمثيل جلنة بناء ال�شالم بالأمم 
ذات  الدولية  الق�شايا  على  للرتكيز  لل�شباب  مميزة  فر�شة  وهي   )UnPC( املتحدة 
الأهمية. وغالًبا ما يتم اإمداد امل�شاركني يف منوذج املحاكاة بتدريب مكثف يناق�شون 
املتحدة،  الأمم  ور�شالة  الدولية،  واملنظمات  الدويل  بالقانون  ذات عالقة  ق�شايا  فيه 
الت�شال  ومهارات  الدبلوما�شية  وفنون  امل�شتدامة  والتنمية  الدويل  والقت�شاد 

والتخطيط الإ�شرتاتيجي.
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معر�س "ڤيبز" الأوروبي الذي ينظمه �سب�اب الأوروبيني الفدرالي��ني )JeF 2-1-1-1 اأوروبا(
ا�شت�شافت مكتبة الن�ضء معر�ض "ڤيبز" الأوروبي الذي ينظمه �شباب الأوروبيني 
الفدراليني )JeF اأوروبا( يف 11 نوفمرب 2007. وتعمل �شباب الأوروبيني الفدراليني 
)JeF اأوروبا( املنظمة غري احلكومية ذات الـ11000 ع�شو يف ثالثني دولة. ويعترب 
اإنها  حيث  امل�شروع  لهذا  اأوروبا(   JeF( اإ�شهامات  اأهم  "ڤيبز" الأوروبي  معر�ض 
الأفراد  اإ�شهامات  وتو�شيل  بعر�ض  تقوم  الإنرتنت  على  الو�شائط  متعددة  م�شابقة 
امل�شابقة،  هذه  يف  الفائزة  الأعمال  الإ�شكندرية  مكتبة  عر�شت  وقد  اأوروبا.  حول 

وقدمت فر�شًة عظيمًة لتعريف اأطفالنا و�شبابنا على ثقافات اأخرى حول العامل.
التنمية احل�سرية يف جمتمع النه�سة، م�سروع تدوير القمامة 1-1-6 

يف عام 2001، قام الهالل الأحمر امل�شري، بالتعاون مع موؤ�ش�شة �شاوير�ض، بتاأ�شي�ض 
م�شنع لتدوير القمامة. وقد مت تدريب وت�شغيل الع�شرات من �شباب املنطقة.

م�سروع تدريب طلبة املدار�س 1-1-7 
من  امل�شري  الأحمر  الهالل  يهدف   .2001–2001 خالل  امل�شروع  تنفيذ  مت 
خالل هذا امل�شروع اإىل رفع الوعي لدى طلبة املدار�ض يف بع�ض املجالت املتعلقة 
بال�شحة وال�شالمة، وتنمية قدراتهم لال�شتجابة ب�شكل اأف�شل يف املواقف الطارئة، 
وحماية  اأنف�شهم  حماية  على  ت�شاعدهم  التي  الأ�شا�شية  املهارات  واإك�شابهم 
املواقف  ملواجهة  وال�شتعداد  الأولية،  الإ�شعافات  الطلبة يف  تدريب  الآخرين. ومت 
الطارئة، وال�شالمة املرورية، والعادات ال�شحية ال�شليمة، وذلك من خالل الدورات 

التدريبية واملطبوعات وو�شائل الرتفيه يف التعليم. 

اأن�سطة حركة �سوزان مبارك الدولية للمراأة من اأجل ال�سالم 1-1 

ال�سالم،  اأجل  من  للمراأة  الدولية  مبارك  �سوزان  التابعة حلركة  ال�سباب  �سبكة  1-1-1 
2007–2012 وما بعدها )مبادرة م�ستمرة(

هو  ال�شالم  اأجل  من  للمراأة  الدولية  مبارك  �شوزان  حلركة  الأ�شا�شية  الأبعاد  اأحد 
الة يف  الرتكيز على طاقة ال�شباب وعبقريتهم وخيالهم، ومتكينهم من امل�شاركة الفعَّ
جمهودات بناء ال�شالم. تعمل �شبكة ال�شباب – التي نتجت عن ملتقى ال�شباب 
الدويل الذي نظمته احلركة – على دعم ومتكني اأع�شاء �شبكة ال�شباب من خالل 
خلق اأ�ش�ض للحوار والتبادل، بالإ�شافة اإىل تنظيم ور�ض العمل وتوفري فر�ض التدريب، 
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والت�شامح  العدالة  مثل  قيم  اإدراج  خالل  من  ال�شالم،  بناء  على  قدراتهم  لتعزيز 
والتعاون وامل�شاواة يف النمط ال�شلوكي والتوا�شل والإدراك للمجتمعات. 

"  ملتقى ال�سباب الدويل "قوة ال�سباب من اأجل ال�سالم 1-1-2
ا  �شباب دوليًّ ملتقى  ال�شالم  اأجل  للمراأة من  الدولية  مبارك  �شوزان  نظمت حركة 
يتكلم ونحن  "ال�شباب  اإىل 1 �شبتمرب 2007، حتت �شعار  ال�شيخ، من 1  يف �شرم 
ن�شتمع". ركز هذا احلدث الذي ا�شتلهمه ونظمه واأداره ال�شباب على روؤى وطاقات 
وحكمة وت�شميم اأكرث من ثمامنائة )100( من القادة ال�شباب من مائة دولة خمتلفة. 
من خالل احلوارات ال�شريحة، متكن ال�شباب من التوا�شل وتبادل اخلربات والأفكار 
املنتدى  اأكرث �شالًما وا�شتدامة. ومن خالل هذا  العنف وبناء عامل  نبذ  عن طرق 
ال�شالم  ثقافة  ن�شر  ومبادرة  الدولية،  ال�شباب  �شبكة  اإطالق  مت  لل�شباب،  الدويل 

با�شتخدام تكنولوجيا املعلومات، بال�شرتاك مع عدد من ال�شركاء الدوليني.
منح تعليمية وبرامج تبادل وتدريب، 2008–2012 1-1-1 )مبادرة م�ستمرة(

، اململكة املتحدة ملتقى �سباب اأتالنتك ويلتون بارك، 4–8 اأغ�سط�س 2008 1-1-1-1
من اأجل حتفيز اأع�شاء �شبكة ال�شباب الدولية، قامت حركة �شوزان مبارك الدولية 
للمراأة من اأجل ال�شالم بتوفري فر�ض للحوار والزمالت، والتعرف على كل ما هو 
اأع�شاء  – واحدة من  �شريف  �شارة  احلركة  اختارت  الدولية.  امللتقيات  جديد يف 
�شبكة ال�شباب الدولية التابعة لها – للم�شاركة يف ملتقى �شباب اأتالنتك ويلتون 
بارك باململكة املتحدة من 1 اإىل 1 اأغ�شط�ض 2001. جمع احلدث اأكرث من اأربعني 
م�شارًكا، ترتاوح اأعمارهم من 11 اإىل 21 �شنة؛ لتبادل وجهات النظر عن املو�شوعات 
ال يف التغيري  القائمة. تراوحت مو�شوعات احلوار من ا�شتخدام الريا�شة كعامل فعَّ

الجتماعي اإىل اأهمية دعم حوار الثقافات املتبادل يف زمن العوملة.
، كندا كوجنر�س ال�سباب الرابع، 10–21 اأغ�سط�س 2008 1-1-1-2

اختارت حركة �شوزان مبارك الدولية للمراأة من اأجل ال�شالم ع�شوين من اأع�شاء 
ال�شباب الدولية، وهما خلود ح�شني واأحمد رجب القطبي؛ للم�شاركة يف  �شبكة 
اأغ�شط�ض   21 اإىل   10 من  الفرتة  بكندا، يف  كيبيك  العاملي يف  ال�شباب  كوجنر�ض 
2001. ُيعرف عن كوجنر�ض ال�شباب العاملي توفريه لقاعدة ممتازة من التوا�شل لقادة 
اليوم من ال�شباب الديناميكي يف جميع جمالت التنمية، كما ي�شاعد على ت�شكيل 
ال�شيا�شات الدولية من خالل التوثيق واإظهار جمهودات ال�شباب يف حتقيق اأهداف 
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للم�شاركني  يعطي  اأنه  الكوجنر�ض  هذا  جوانب  اأف�شل  من  ويعد  للتنمية.  الألفية 
الفر�شة يف التعاون يف الطالع على امل�شروعات املجتمعية يف البلد امل�شيف. 

�سباق املدونة يف يوم الإنرتنت الآمن  1-1-1 
مبنا�شبة يوم الإنرتنت الآمن، �شارك اأع�شاء جمموعة اأمن الإنرتنت )نت – اأمان( 
املعلومات يف �شباق مدونة  با�شتخدام تكنولوجيا  ال�شالم  ثقافة  ن�شر  ملبادرة  التابعة 
bLOGATHOn دويل يف 12 فرباير 2001. دارت املناق�شات حول تاأثري اأدوات 

تكنولوجيا املعلومات والت�شالت على حياة ال�شباب، واحلاجة اإىل تاأمني �شالمتهم 
على الإنرتنت.

اإفريقيا، مع�سكر  الدويل لالت�سالت وتيليكوم  ال�سباب اخلا�س بالحتاد  ملتقى  1-1-1 
لن�سر ثقافة ال�سالم با�ستخدام تكنولوجيا املعلومات

مت  اإفريقيا،  وتيليكوم  لالت�شالت  الدويل  بالحتاد  اخلا�ض  ال�شباب  ملتقى  مبنا�شبة 
تنظيم مع�شكر لن�شر ثقافة ال�شالم با�شتخدام تكنولوجيا املعلومات لأكرث من ثالثني 
من اأع�شاء �شبكة ال�شباب الدولية بالقاهرة، يف الفرتة من 7 اإىل 11 مايو 2001. 
الثقافات  عرب  التعلم  لتعزيز  م�شممة  وتعليمية  ديناميكية  اأن�شطة  املع�شكر  ت�شمن 
ومهارات بناء ال�شالم. تلقى امل�شاركون تدريًبا عن اإدارة ال�شراعات ومهارات القيادة 
والت�شالت  املعلومات  تكنولوجيا  و�شع  عن  معلومات  وا  تلقَّ كما  املبادرة،  وروح 

باإفريقيا، وان�شموا اإىل زمالئهم الأفارقة يف جل�شات ملتقى ال�شباب. 
1-1-6 GeT-iT الربنامج الإر�سادي

UniDO، وقَّعت �شركة  التابعة لالأمم املتحدة  حتت مظلة منظمة التنمية ال�شناعية 
الدولية  مبارك  �شوزان  حركة  مع  اإ�شرتاتيجية  �شراكة  اتفاقية   HP باكارد  هيولت 
للمراأة من اأجل ال�شالم؛ للعمل مًعا يف برنامج "تدريب اخلريجني على روح املبادرة 
الإر�شادي  الربنامج  تنظيم  مت  مب�شر.   "GeT-iT من خالل تكنولوجيا املعلومات 
تقدمي  املبادرة على  تركز هذه  اأكتوبر 2001.  اإىل 10  الفرتة من 26  GeT-iT يف 

تدريب خا�ض بتكنولوجيا املعلومات والت�شالت لل�شباب مل�شاعدتهم على زيادة 
اأع�شاء  من  ع�شًوا  ع�شر  اأحد  تلقى  بهم.  اخلا�شة  الأعمال  وبداية  املهنية  فر�شهم 

�شبكة ال�شباب هذا التدريب. 
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برنامج ثقافة ال�سالم يف مع�سكرات ال�سباب ال�سيفية يف اأبو قري 1-1-7 
انظر )11-21-1(.

" مبادرة "الأمل حيث ال�سالم 1-1-1
�شبكة  اأع�شاء  بداأ  املبارك،  رم�شان  �شهر  واأثناء   ،2001 و�شبتمرب  اأغ�شط�ض  خالل 
ال�شباب الدولية برنامج تعليم ثقافة ال�شالم يف ملجاأين بالقاهرة. مبعدل مرتني كل 
اأ�شبوع، يتلقى اأربعون من ال�شباب من ملجاأ دار الف�شطاط وملجاأ دار الأمل جل�شة 
ممت  مدتها �شاعتان مليئة بالأن�شطة املرحة التي من �شاأنها بناء القدرات، والتي �شُ

لدعم الثقة واحرتام الذات وتنمية مهارات التوا�شل والتعاون.
حلقة نقا�سية مع الرئي�س جورج �سامبايو  1-1-1 

مبارك  �شوزان  حلركة  التابعة  ال�شباب  �شبكة  اأع�شاء  التقى   ،2001 اأكتوبر   26 يف 
الدولية للمراأة من اأجل ال�شالم بفخامة ال�شيد جورج �شامبايو رئي�ض دولة الربتغال 
اأقيم  مفتوح  لقاء  يف  احل�شارات  لتحالف  املتحدة  لالأمم  الأعلى  واملمثل  الأ�شبق 
بجامعة الدول العربية. هدف احلدث اإىل تبادل املعلومات عن حتالف احل�شارات، 
ومبادرات واأن�شطة حركة �شوزان مبارك الدولية للمراأة من اأجل ال�شالم، بالإ�شافة 
ال�شباب  �شبكة  اأع�شاء  قام  احلدث،  الطرفني. خالل  بني  للتعاون  اإيجاد طرق  اإىل 
ثقافة  ن�شر  ومبادرة  باحلركة  اخلا�ض  ال�شالم  ثقافة  تعليم  برنامج  عرو�ض عن  بتقدمي 

ال�شالم با�شتخدام تكنولوجيا املعلومات وتركيز احلركة على م�شاركة ال�شباب.
�سبكة ال�سباب )برنامج م�ستمر( مبادرة التدريب الإذاعي –  1-1-10

يعكف اأع�شاء �شبكة ال�شباب التابعة حلركة �شوزان مبارك الدولية للمراأة من اأجل 
ال�شالم على الإعداد لإطالق اإذاعة على الإنرتنت؛ بهدف اإلهام ال�شباب للعمل 
على ن�شر ال�شالم والتنمية يف جمتمعاتهم. ولال�شتعداد لهذه املبادرة، يعمل اأع�شاء 
�شبكة ال�شباب مع اخلرباء يف هذا املجال؛ بهدف اكت�شاب فهم اأف�شل عن كيفية 

التجهيز لربامج اإذاعية ناجحة با�شتخدام اأحدث الو�شائل التكنولوجية.



الإعالم 1 

تتداخل فيه خم�ض جمموعات من الأن�شطة:

الو�سول اإىل اجلمهور 1-1 
هو ا�شتخدام و�شائل الإعالم التقليدية للتعريف بقيم حقوق الإن�شان وثقافة ال�شالم 

ب�شفة عامة ومن ثم خدمة الأهداف طويلة املدى لتحالف احل�شارات.
بحقوق  املتعلقة  العاملية  بالأحداث  الحتفال  خالل  من  العام  الوعي  اإثارة  1-1-1 

الإن�سان. وت�سمل هذه الأحداث:
الوقوف �سد  حملة "الإبحار يف النيل من اأجل الأهداف الإمنائية لالألفية" يف 2008 وحملة " 1-1-1-1

الفقر" 
مكتبة  مع  بالتعاون  والأمومة  للطفولة  القومي  واملجل�ض  مب�شر  املتحدة  الأمم  تطلق 
الإيداع مبكتبة الإ�شكندرية احلملة ال�شنوية: "الإبحار يف النيل من اأجل الأهداف 
الإمنائية لالألفية" مبكتبة الإ�شكندرية. وقد كان حلملة 2001 هدفان رئي�شيان: ن�شر 
الوعي بالأهداف الإمنائية لالألفية وذلك بعد ثمانية اأعوام من اإعالن الألفية، وزيادة 
امل�شاركة املجتمعية لتحقيق الأهداف الإمنائية لالألفية من خالل العمل التطوعي. 
وحملة "الوقوف �شد الفقر" هو حدث اآخر يقع يف املكتبة وي�شارك فيه األف �شخ�ض 
ا لتذكري حكوماتهم باأهمية الوفاء بتحقيق الأهداف الإمنائية لالألفية  بالوقوف فعليًّ

وم�شاعدة املليارات من النا�ض ممن يعي�شون يف فقر مدقع بحلول عام 2011.
اليوم العاملي حلقوق الإن�سان 1-1-1-2 

تنظم مكتبة الإ�شكندرية كل عام احتفالية باليوم العاملي حلقوق الإن�شان؛ وهو اليوم 
الذي يوافق اإ�شدار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان يف 
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دي�شمرب 1111. تت�شمن فعاليات الحتفالية ور�ض عمل للتعريف بالإعالن العاملي 
حلقوق الإن�شان ومناق�شة اأهم البنود التي يت�شمنها.

يوم الع�سا البي�ساء من اأجل املكفوفني واليوم العاملي لذوي الحتياجات اخلا�سة 1-1-1-1 
نظمت مكتبة طه ح�شني للمكفوفني و�شعاف الب�شر مهرجانًا مبنا�شبة اليوم العاملي 
للع�شا البي�شاء يف عام 2001. تهدف هذه الحتفالية اإىل ن�شر الوعي بني كافة فئات 
باليوم  املجتمع عن حقوق املكفوفني وامل�شاكل التي يواجهونها. كما مت الحتفال 
العاملي لذوي الحتياجات اخلا�شة. وقد ا�شتهدف الحتفال التوعيَة باحتياجات 
اق  ال�شبَّ والدور  اخلا�شة،  والذهنية  اجل�شمانية  الحتياجات  ذوي  من  الأطفال 

للمجتمع الباحث عن امل�شاواة يف احلقوق والحتواء الجتماعي لهم.
املعر�س الفني ال�سنوي واجلوائز ال�سنوية اخلا�سة مبنظمة اأ�سدقاء ال�سالم الدولية 1-1-1-1 

ال�شنوي  الفني  املعر�ض  يف  الن�ضء  مكتبـــة  �شاركت   ،2007 عــام  يف 
الدولية  ال�شالم  اأ�شدقــاء  مبنظمـــة  اخلا�شة  ال�شنوية  واجلوائـــز   العا�شر 
يف  بالبحث  امل�شاركون  ويقوم   .)inTeRnATiOnAL PeACe PALS(
مو�شوعات معينة مب�شاعدة املكتبيني ثم يقومون بالتعبري عن فهمهم هذا عن طريق 
الإعالم  ا�شتخدام  هو   2007 يف  للم�شابقة  الرئي�شي  املو�شوع  وكان  فنية.  اأعمال 
والتكنولوجيا كو�شيلة خللق ال�شالم يف العامل. وقد �شارك فيه اآلف الأطفال من 
دول عديدة يف معر�ض 2007. وكان لنا �شرف وجود م�شاركينا ال�شباب بني املائة 

الفائزين يف هذا التجمع الدويل الرائع. انظر )1-1-2(.
الإلكرتوين  املوقع  )ُتذاع على  للجمهور  تنظيم جمموعة ور�س عمل وموؤمترات  1-1-2 

للمكتبة، كما يذاع بع�سها على التليفزيون(. وت�سمل اآخر الأحداث:
املوؤمتر الإقليمي لل�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا عن الأمن امل�ستدام 1-1-2-1 

اأجل  من  للمراأة  الدولية  مبارك  �شوزان  حلركة  التابع  ال�شالم  درا�شات  معهد  م  نظَّ
الأمن  عن  م�شتديرًة  – مائدًة  لالأبحاث  اأك�شفورد  جمموعة  مع  بالتعاون  ال�شالم 
الإ�شكندرية  مبكتبة   2001 عام  يف  اإفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  يف  امل�شتدام 
والقت�شادية  ال�شيا�شية  املجالت  يف  املنطقة  هذه  تهدد  التي  الأخطار  لدرا�شة 

والجتماعية والبيئية.
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" ور�سة عمل "العنف يف املجتمع امل�سري 1-1-2-2
اأقام معهد درا�شات ال�شالم ور�شَة عمل بعنوان "العنف يف املجتمع امل�شري" يف 21 
دي�شمرب 2001. ح�شر ور�شة العمل �شبعة وع�شرون �شخ�ًشا، وقاموا مبناق�شة اأ�شكال 

العنف وم�شادره واأعرا�شه يف املجتمع امل�شري.
 " املوؤمتر ال�سنوي لالإ�سالح العربي "و�سائل الإعالم، والدميقراطية وامل�سئولية املجتمعية 1-1-2-1

نظم منتدى الإ�شالح العربي مبكتبة الإ�شكندرية املوؤمتر ال�شنوي لالإ�شالح العربي، 
يف مار�ض 2001، حتت عنوان "الإعالم والدميقراطية وامل�شئولية املجتمعية". ناق�ض 
حماية  حمور  ومنها  حولها،  الت�شاوؤلت  من  جمموعة  وطرح  حماور،  عدة  املوؤمتر 
بني  والعالقة  الكلمة؟  حلرية  هناك حدود  وهل  الدينية،  املعتقدات  وحماية  الفرد 
الدميقراطية وحرية ال�شحافة، وحق املواطنة وحق املجتمع يف التعامل مع الأقليات 
املجتمع  وم�شاركة  الإعالم  تقنيات  وتطور  املجتمع،  يف  امل�شت�شعفة  واملجموعات 

املدين واملمار�شات الدميقراطية.
والأمن  ال�سالم  ثقافة  حتقيق  يف  الإعالم  ودور  ال�سباب   - العربي  لل�سباب  الثالث  املنتدى  1-1-2-1 

والتنمية
انظر )1-1(.

يف  املراأة  م�ساركة  جمال  يف  الإعالم  دور  لتفعيل  م�ستقبلية  ا�سرتاتيجية  و�سع  1-1-1 
احلياة ال�سيا�سية

مت و�شع اإ�شرتاتيجية م�شتقبلية لتفعيل دور الإعالم يف جمال م�شاركة املراأة يف احلياة 
ال�شيا�شية حتى عام 2010، وبناًء عليه و�شع املجل�ض القومي للمراأة برنامج "نحو 
النيل  ومراكز  الثقافة  ق�شور  من  كلٍّ  مع  بالتعاون  تنفيذه  وموؤثرة" يتم  فاعلة  امراأة 
اجلمهورية  حمافظات  تغطي  جماهريية  لقاءات  عدة  الربنامج  يت�شمن  لالإعالم. 
على  والتعرف  املجتمع،  �شرائح  وكافة  املجل�ض  بني  التوا�شل  حتقيق  اإىل  وتهدف 
ال�شعوبات التي تواجه امل�شاركة ال�شيا�شية للمراأة على اأر�ض الواقع وحماولة التغلب 

عليها، واإعداد كوادر ن�شائية قادرة على خو�ض النتخابات. 
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م�ساعدة املتخ�س�سني يف جمال الإعالم  1-2 
وذلك لتح�شني قدرة الإعالم على لعب دوره ك�شامن لل�شفافية وامل�شاءلة وكم�شدر 

موثوق فيه للمعلومات حول الثقافات الأخرى.
كيف يقوم الإعالم بت�سكيل وجهات نظرنا )الإعالم ال�سفاف( 1-2-1 

خططت اإدارة الإعالم لعر�ض وجهات النظر املختلفة التي يقدمها الإعالم اليوم. 
مقالت  باإ�شدار  الإدارة  �شتقوم  الثقافات،  بها  ُتعر�ض  التي  الطريقة  حتليل  وبعد 
وخماطبة حمطات تلفزيونية ملناق�شة كيفية تطوير الطرق التي يتم من خاللها عر�ض 

الثقافات املختلفة. ومن ثم ي�شبح اإعالمنا م�شدًرا موثوًقا فيه للمعلومات.
تدريب املتخ�س�سني يف جمال الإعالم )مكتبة الإ�سكندرية - نقابة ال�سحفيني -  1-2-2 

دورة تغطية الأخبار اخلارجية(
باإطالق  ال�شحفيني  ونقابة  الإ�شكندرية  مكتبة  قامت  م�شرتك،  برنامج  خالل  من 
دورة تهدف لتدريب املرا�شلني ال�شحفيني ال�شباب. وقد تلقى املتدربون دورات يف 
ال�شحافة واأخالقيات الإعالم. وقد �شممت هذه الربامج لإعداد قادة  اأ�شا�شيات 
اإعالم امل�شتقبل ولتح�شني قدراتهم من خالل منحهم فر�ض احل�شول على اخلربة 

العملية املبا�شرة، مما يوؤهلهم م�شتقباًل للق�شاء على تعبري "�شدام احل�شارات".
�سل�سلة العلوم مبكتبة الإ�سكندرية( الإعالم املثِقف )�سالون القاهرة –  1-2-1

املو�شوعات  مناق�شة  ولي�ض  تقدمي  اإىل  يهدف  اإعالًما  الإ�شكندرية  مكتبة  تقدم 
املختلفة باأ�شلوب عقالين وموثوق فيه. وتعمل املكتبة على حتقيق هذا الهدف من 
اأ�شبوعي تتم اإذاعته على التلفزيون الر�شمي بعنوان  خالل تقدمي برنامج تلفزيوين 
"�شالون القاهرة"، ويقدم الربنامج مو�شوعات خمتلفًة يف �شورة حوار ثقايف مبني 

على العقالنية واحرتام الآخر.
ندوات وموؤمترات 1-2-1 

خططت اإدارة الإعالم لعقد ندوات تناق�ض مو�شوعات "حرية ال�شحافة وم�شئولياتها" 
ال�شحف  من  املختلفة  الأنواع  الندوات  و�شتناق�ض  م�شر".  يف  التعبري  و"حرية 
والربامج التلفزيونية املتعلقة بحرية التعبري فيما يتعلق بالقيود واحلقوق. كما �شيتم 
الت�شال  وم�شادر  الإنرتنت  مواقع  مثل  الإعالم  من  اجلديدة  لالأ�شكال  التعر�ض 
راديو  قناة  لإطالق  بالتح�شري  الإدارة  تقوم  كما   .)FACebOOK( مثل  املعروفة 
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ا يف ر�شم مبداأ حرية ال�شحافة  )FM( ُتذاع من املكتبة. و�شتلعب القناة دوًرا حيويًّ
ز على التجارب ال�شخ�شية  ، فقد اأقامت املكتبة موؤمتًرا ركَّ والتعبري يف م�شر. ومن ثمَّ

ر�شت رقابة على اأعمالهم. اٍب ومفكرين بارزين ُفُ لُكتَّ
ندوات م�ستمرة عن حرية الإعالم وم�سئوليته  1-2-1-1 

مع ازدياد اأعداد ال�شحف املوجودة اليوم، �شتقوم اإدارة الإعالم مبكتبة الإ�شكندرية 
القوية  عالقاتها  من  بال�شتفادة  الإدارة  و�شتقوم  الإعــالم.  حرية  مبداأ  مبناق�شة 
بال�شحافة لعر�ض مميزات وعيوب هذا املبداأ. ومب�شروع م�شرتك مع ال�شحف امل�شتقلة 
مثل جريدة "امل�شري اليوم" و"ال�شروق" �شيتم تنظيم مناظرة ملناق�شة قيود وحقوق 

حرية الإعالم.
" موؤمتر "منارة حرية التعبري 1-2-1-2

التزاًما من منتدى احلوار مبكتبة الإ�شكندرية بدور املكتبة كمركز لالمتياز ومنتدى 
للنقا�ض واحلوار احلر، ينظم منتدى احلوار موؤمترات وندوات تناق�ض مو�شوعات ذات 
اأثار موؤمتر "منارة حرية التعبري" الوعي  اأهمية مل�شر وللمنطقة العربية وللعامل. وقد 

بق�شايا وحتديات حتيط بحرية التعبري منها القانون، والو�شول للمعلومات.
"  موؤمتر "دور املكتبات يف حرية التعبري والت�سامح الفكري وحق الو�سول للمعلومات 1-2-1-1

اجلمعية  مع  بالتعاون   ،)iFLA(املعلومات ومراكز  للمكتبات  الدويل  الحتاد  نظم 
واملعلومات  للمكتبات  العربي  والحتاد    )eLA( واملعلومات  للمكتبات  امل�شرية 
موؤمتر  العربية  باللغة  الناطقة  املعلومات  ومراكز  للمكتبات   iFLA ومركز   ،)AFLi(
للمعلومات"  الو�شول  وحق  الفكري  والت�شامح  التعبري  حرية  يف  املكتبات  "دور 
مبكتبة الإ�شكندرية خالل اأكتوبر 2001. يهدف املوؤمتر اإىل حتليل الدور الذي تقوم 
به املكتبات من اأجل دعم وت�شجيع حرية التعبري والت�شامح الفكري، وخلق وعي 
اأكرب بالأن�شطة التي ت�شطلع بها املكتبات من اأجل حماية حقوق الإن�شان وت�شجيع 

التعاي�ض مع الآخر.
" املوؤمتر ال�سنوي لالإ�سالح العربي "و�سائل الإعالم، والدميقراطية وامل�سئولية املجتمعية 1-2-1-1

انظر )1-2-1-1(.
زيادة عدد ال�سحف واملجالت امل�ستقلة حرية الإعالم –  1-2-1

نظم منتدى احلوار التابع ملكتبة الإ�شكندرية يف عام 2001  ندوًة بعنوان "اإ�شكاليات 
�شحافة املعار�شة املعا�شرة". حتدث احل�شور عن حدود حرية ال�شحافة وحرية التعبري 
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والنقد وكيف ميكن لل�شحفي اأن ي�شتغل �شلطة ال�شحافة واأن يعرب عن راأيه، وكيف 
ميكن اأن ت�شبح �شحافة املعار�شة اأداة للحوار والنقد والتوجيه.

الر�سد الإعالمي 1-2-1-1 
قام املجل�ض القومي للمراأة بتد�شني م�شروع املر�شد الإعالمي يف 27 اإبريل 2001 
– اليوني�شيف  للطفولة  املتحدة  الأمم  منظمة  مع  املوقعة  التعاون  اتفاقية  على  بناًء 
اإعالمي"  "مر�شد  اإن�شاء  مت  مبقت�شاها  والتي   2001 12 فرباير  UniCeF – يف 

يهدف امل�شروع اإىل ر�شد وحتليل كل ما ُين�شر عن املراأة يف و�شائل الإعالم املختلفة 
�شلًبا واإيجابًا وحتليله للو�شول اإىل نتيجة �شاملة تعنى بتغيري املوروثات الثقافية اخلاطئة 
عن املراأة يف املجتمع والتي توؤثر �شلًبا على املراأة واإبراز ال�شورة الإيجابية لها والتي 
ر�شد  وقد  ا.  و�شيا�شيًّ ا  واقت�شاديًّ ا  وثقافيًّ ا  اجتماعيًّ املختلفة  اأدوارها  اأداء  من  متكنها 
)اإذاعة  الإعالم  و�شائل  املراأة يف  تطور �شورة  �شنوية عن  ربع  دورية  تقارير  امل�شروع 
– تليفزيون – �شحافة(، واإ�شرتاتيجية "وحدة الر�شد الإعالمي باملجل�ض القومي 
للمراأة" والتي ركزت على و�شع ن�شق فكري وبراجمي يتم من خالله تن�شيق جهود 
اإعالمي  منهج  اإىل  للو�شول  امل�شرية  الإعالم  و�شائل  مع  للمراأة  القومي  املجل�ض 
اإيجابي يف التعامل مع ق�شايا املراأة ي�شاعدها يف تذليل العقبات التي تواجه امل�شاركة 
يوليو 2001 وحتى  واعتباًرا من  ال�شاملة.  التنمية  لها يف جهود  الكاملة  الإيجابية 

تاريخه ت�شتمر املرحلة الثانية من امل�شروع يف تنفيذ الربامج التدريبية.
" ر مرتني 1-2-6 برنامج الإعالم الجتماعي "فكِّ

مت تنفيذ الربنامج من عام 2001 اإىل عام 2007 من خالل املجل�ض القومي للطفولة 
ومب�شاركة  الإيطالية،  واحلكومة  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  مع  بالتعاون  والأمومة 
عدد من منظمات املجتمع املدين، بهدف حت�شني املناخ الجتماعي للطفل امل�شري 
وتنمية قدراته على اتخاذ القرار وال�شتفادة من الفر�ض املتاحة له من خالل اأدوات 

الإعالم املبا�شر وغري املبا�شر. 
احلمالت  هو  الأول  املحور  حمــاور؛  عدة  على  الربنامج  عمل  خطة  اعتمدت 
الإعالمية التي تركزت على مو�شوعات حمددة؛ منها الأطفال ذوو الحتياجات 
وختان  الفتيات  لدى  املبكر  والزواج  ال�شوارع  واأطفال  الأطفال  وعمالة  اخلا�شة 
يف  ال�شباب  وم�شاركة  الأ�شري  والتوا�شل  الإيدز  مر�ض  وانت�شار  والإدمان  الإناث 
اتخاذ القرار والتمكني ال�شيا�شي للفتاة. املحور الثاين هو املبادرات املجتمعية، من 
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خالل ال�شراكة مع فريق من ال�شباب املتطوعني بت�شع منظمات غري حكومية �شريكة 
يف �شبع حمافظات م�شرية خللق ون�شر الوعي بق�شايا حقوق الطفل على امل�شتوى 
اجلدران  على  والر�شم  الفوتوغرايف  الت�شوير  ا�شتخدام  خالل  من  وذلك  املحلي، 
وم�شرح العرائ�ض والر�شوم املتحركة. كما مت تنفيذ حمالت توعية حملية يف املدار�ض 
واجلامعات ومراكز ال�شباب وق�شور الثقافة. واملحور الثالث هو البناء املوؤ�ش�شي ودعم 
اأول ا�شتبيان على امل�شتوى القومي ملعرفة تطلعات  القدرات، الذي متثل يف عمل 
لوحدة  املوؤ�ش�شي  الدعم  اإىل  بالإ�شافة  املجالت،  خمتلف  يف  واآرائهم  ال�شباب 
العالم داخل املجل�ض القومي للطفولة والأمومة بعمل خطة لرفع كفاءة العاملني 
والإجنليزية،  العربية  باللغتني  للمجل�ض  اإلكرتوين  موقع  واإن�شاء  باملجل�ض،  بالإعالم 
الناحية  املجل�ض من  يتبناها  التي  الهامة  واملوؤمترات  الأحداث  تغطية  اإىل  بالإ�شافة 
الإعالمية. كما قام الربنامج بتنفيذ �شل�شلة من الندوات وور�ض العمل لالإعالميني 

املخت�شني يف اإنتاج برامج الأطفال بالتليفزيون امل�شري.

ال�ستفادة من الثورة الرقمية 1-1 
ل �شك اأن التقنيات الرقمية هي اأبرز و�شائل الإعالم اجلديدة، ومن ثمَّ كان احلر�ض 

على جذب امل�شريني ل�شتخدامها واإتقانها.
ويكيمانيا والويكيبيديا العربية 1-1-1 

يف يوليو 2001، �شاركت املكتبة يف تنظيم موؤمتر ويكيميديا ال�شنوي الرابع – ويكيمانيا 
2001، وهو نتاج جهد م�شرتك بني موؤ�ش�شة ويكيميديا ومكتبة الإ�شكندرية. وقد 
للجمهور  ت�شمح  التي  )املواقع  "ويكي"  بالـ  للمهتمني  ملتقى  مبثابة  املوؤمتر  كان 
العامل ملناق�شة م�شروعات  اأنحاء  اأو تعديلها بدون قيود( من كل  باإ�شافة حمتويات 
"الويكي" املختلفة، وتطورها املمكن ولع�شف الذهن حول املحتوى التعليمي احلر. 
الإ�شكندرية.  اأي�ًشا مكتبة  ا�شت�شافته  العربية" الذي  الويكيبيديا  "يوم  املوؤمتر  وتبع 
العديد  �شجعا  كما  للويكيبيديا  العربي  املحتوى  زيادة  يف  اأثٌر  للموؤمترين  كان  وقد 
اأثمر عن زيادة ملحوظة يف عدد  من امل�شتخدمني على م�شاركة وحترير املحتوى مما 
املقالت العربية من 70000 مقالة يف يوليو 2001 اإىل ما يزيد على 100000 مقالة 

عربية اليوم.
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م�سروع املليون كتاب 1-1-2 
بداأته جامعة كارنيجي ميلون وله حوايل 22 �شريًكا اآخر حول العامل، وكان الهدف 
الأ�شا�شي طويل املدى هو ن�شخ كل الكتب رقمًيا بال�شرتاك مع مراكز اأخرى خمت�شة 
بامل�شح ال�شوئي حول العامل، وذلك بهدف تكوين مكتبة رقمية عاملية من �شاأنها اأن 
ترعى الإبداع والو�شول للمعرفة الإن�شانية. وبحلول نوفمرب 2001، مت الو�شول لعدد 
www.ulib.org. ويف  واإتاحتها من خالل  املجموعة  ن�شر  ومت  كتاب  مليون   1.6
اإطار م�شروع املليون كتاب، كان ملكتبة الإ�شكندرية ال�شبق يف م�شح الكتب العربية 
ا ورقمنتها بحيث بلغت املجموعة اليوم اأكرث من 110000 كتاب عربي رقمي  �شوئيًّ
عربية يف  رقمية  املكونة لأكرب مكتبة  املكتبة  ت�شبح  وبذلك  باأدوات بحث،  ومَزود 
العامل م�شِهَمًة بذلك يف زيادة املحتوى العربي املحدود على الإنرتنت. واملجموعة 
امل�شتخدمني  خلدمة  الت�شفح  واإمكانات  ال�شرورية  البحث  باأدوات  متاحة  الرقمية 
املهتمني بالثقافة العربية. وقد مت تطوير اأ�شاليب عر�ض الكتب بهدف ت�شهيل القراءة 
على امل�شتخدمني بالإ�شافة اإىل وجود روابط تربط بني الكتب وتي�شر البحث. ومن 
اجلدير بالذكر اأن املكتبة ل تفتاأ ت�شيف اإىل عدد الكتب املرقمنة لت�شمل جمموعة 

املكتبة الكاملة.
بوابة التنمية 1-1-1 

لتعزيز  العربية  التنمية  بوابة  الدويل لإن�شاء  البنك  الإ�شكندرية مع  تعاونت مكتبة 
التنمية عن طريق تكوين ال�شراكات ونظم املعلومات التي تهدف اإىل اإتاحة املعرفة 
البيانات  قواعد  الدخول لأكرث  مل�شتخدميها  املعرفة  بوابة  وتتيح  التنمية.  اأجل  من 
�شموليًة فيما يخ�ض مو�شوعات التنمية واأ�شواق توظيف دولية وم�شاركة املعلومات 
حول مو�شوعات التنمية الرئي�شية. ويقوم امل�شروع على خطوات ثالث، متت منهم 

خطوتان والثالثة قيد التنفيذ.
) 1-1-1 UnL( م�سروع لغة ال�سبكات العاملية

موؤ�ش�شة  وتبنته  املتحدة  الأمم  بداأته  الذي  العاملية  ال�شبكات  لغة  م�شروع  ر�شالة  اإن 
لغة ال�شبكات الرقمية العاملية )UnDL( هو متكني جميع النا�ض من توليد املعرفة 

والو�شول اإىل الثقافة بلغاتهم الأم. 
موؤ�ش�شة يف  ع�شرة  بَبْدء خم�ض  امل�شروع  هذا  لغة يف  ع�شرة  ا خم�ض  وت�شارك حاليًّ
العمل على لغاتهم املختلفة. وقد وقعت مكتبة الإ�شكندرية اتفاقية مع موؤ�ش�شة لغة 
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 )iSAUC( ال�شبكات الرقمية العاملية ل�شت�شافة مركز اإبراهيم �شحاتة للغة العربية
والجتماعي  القت�شادي  لالإمناء  العربي  ال�شندوق  ويقوم  الإ�شكندرية.  مبكتبة 
 )iSAUC( بتمويل املركز. و�شيلعب مركز اإبراهيم �شحاتة للغة العربية )AFeSD(
هذه  تطوير  العربي يف  املحتوى  وتطبيق  ت�شميم  بارًزا يف  دوًرا  الإ�شكندرية  مبكتبة 

اللغة كما �شيكون مبثابة مركز للغة العربية. 

تعزيز تقدير الذات يف الداخل وفهم جديد يف اخلارج 1-1 
ويتم من خالل ا�شتخدام الإعالم الأن�شب لرفع تقدير الذات يف الداخل ولتعزيز 
فهم اأف�شل فيما بني الثقافات. فتقدير الذات �شروري لتجنب الأمرا�ض الجتماعية 

ولتحريك ال�شعور بالنتماء والت�شامن داخل املجتمع.
م�سروعات مركز توثيق الرتاث احل�ساري والطبيعي لتوثيق تراث م�سر 1-1-1 

ibM مًعا يف م�شروع موقع  توثيق الرتاث احل�شاري والطبيعي و�شركة  عمل مركز 
لغات  بثالث  الإلكرتوين  اخلالدة  م�شر  موقع  ويعمل  الإلكرتوين.  اخلالدة  م�شر 
مقِدًما امل�شتودع الأكرب للمعلومات والو�شائط عن تاريخ م�شر الثقايف املوجود على 
بداأ  وقد  املتعددة.  للو�شائط  متوافرًة  تكنولوجيا  اأف�شل  با�شتخدام  اليوم  الإنرتنت 

املوقع موؤخًرا املرحلة الثانية مرتجًما املحتوى كاماًل اإىل الإ�شبانية والإيطالية. 
ا لإ�شهاماته يف جمالت  وقد مت العرتاف مب�شروع موقع م�شر اخلالدة الإلكرتوين عامليًّ
اإدارة الرتاث الثقايف، وامل�شريات، وت�شميم املواقع الإلكرتونية والتكنولوجيا. وقد مت 

.)WSA( اختيار املوقع كاأف�شل حمتوى رقمي من قبل جائزة القمة العاملية
املوقع الإلكرتوين لذاكرة م�سر املعا�سرة  1-1-2 

ا هائاًل يحتوي على  يعترب الأر�شيف الرقمي لذاكرة م�شر املعا�شرة م�شتودًعا رقميًّ
اأكرث من 60000 وحدة من مواد رقمية عديدة توثق املائَتي عاٍم الأخرية من تاريخ 
م�شر املعا�شر. وت�شتمل املجموعة على اأكرث من اأربعة ع�شر نوًعا خمتلًفا من الو�شائط 
امل�شتودع  �شمم  وقد  العام.  وللم�شتخدم  والطلبة  للموؤرخني  متميًزا  مرِجًعا  ممِثلة 

ليكون مفتوًحا ل�شتيعاب الزيادة امل�شتمرة للبيانات.
 ) 1-1-1 ARAb inFO MALL( ملتقى املنظمات العربية للمجتمع املدين

يعمل ملتقى املنظمات العربية للمجتمع املدين بثالث لغات )العربية والإجنليزية 
والفرن�شية( )http://arabinfomall.bibalex.org(. وقد قام بت�شميمه منتدى 

http://arabinfomall.bibalex.org
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طريق  عن  واحلوار  وال�شالم  واحلرية  الدميقراطية  تدعيم  بهدف  العربي  الإ�شالح 
واأن�شطتهم،  الفر�شة لعر�ض م�شروعاتهم  امل�شجلة  العربية والدولية  املنظمات  اإعطاء 
واأكرث  اأقوى  �شراكات  الطريق خللق  ومي�شًرا  باأن�شطتهم  التعريف  فر�شة  لهم  متيًحا 

اإنتاًجا. انظر )1-1-1(.
م�سر،  )و�سف  املعلوماتية  للدرا�سات  الدويل  للمعهد  الرقمية  امل�سروعات  1-1-1 

املجموعة الأر�سيفية لروؤ�ساء م�سر( 
وتعزيز  لتطوير  الدولية  اجلهود  يف  امل�شاركة  على  الإ�شكندرية  مكتبة  تعمل 
الإ�شرتاتيجيات واملعايري لتكوين جمموعات رقمية م�شتدامة واحلفاظ عليها. ومن 
لتكون  قيمة  رقمية  جمموعة  بتطوير  املعلوماتية  للدرا�شات  الدويل  املعهد  قام   ، ثمَّ
مرجًعا قّيًما للطلبة والباحثني يف كل مكان. كما كونت اأرا�شيف رقمية ُتوثق حياة 
اإىل  ال�شادات بالإ�شافة  واأنور  النا�شر  ال�شابقني: جمال عبد  واإجنازات روؤ�شاء م�شر 
رقمنة كل اأعداد جملة الهالل اأقدم جملة ثقافية يف العامل العربي واملجلة الدورية 
الوحيدة التي ما زالت حتت الن�شر لأكرث من مائتي عام. واملجموعة الآن متاحة يف 
اثني ع�شر قر�ًشا )DVD( مع اأدوات البحث املطلوبة واإمكانات الت�شفح املختلفة. 
كما اأتاحت مكتبة الإ�شكندرية تاريخ قناة ال�شوي�ض با�شتخدام وثائق وت�شجيالت 
اأهدتها جمعية اأ�شدقاء فرديناند ديلي�شب�ض. وكذلك، فاإن كتاب و�شف م�شر متاح 
ا ب�شورة رقمية مدعمة باأدوات بحث ممِثلة اإ�شافة ثمينة للمكتبة الرقمية العاملية  حاليًّ

التي مت اإطالقها يف اإبريل 2007.
مكتبة املخطوطات الرقمية 1-1-1 

اأغلى واأندر كنوز املخطوطات يف �شورة رقمية. ومن  يهدف الربنامج اإىل ن�شر اأكرث 
خالل هذه املكتبة ميكن للمت�شفحني قراءة املخطوطة كاملًة �شفحًة ب�شفحة مب�شاعدة 
اأحدث و�شائل الت�شفح. وت�شمل املجموعة الكبرية �شبع خمطوطات نادرة خمتارة 
الإ�شكندرية  مكتبة  متلكها  )والتي  الإ�شكندرية  بلدية  خمطوطات  جمموعة  من 
مت  ، وخمطوطات  بال�شويد  اأوب�شال  جامعة  ملكتبة  ِملك  و�شت خمطوطات  ا(،  حاليًّ
من  نادرة  خمطوطات  �شبع  اإىل  بالإ�شافة  ب�شيناء  كاثرين  �شانت  دير  من  اختيارها 

جمموعة املكتبة امللكية ال�شويدية.
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برامج تبادل طالب يف جمال املخطوطات 1-1-6 
من  عدد  اأكرب  على  احل�شول  من  املكتبة  متكني  اإىل  الَطموح  امل�شروع  هذا  يهدف 
وقد  ميكروفيلم.  وعلى  رقمية  ب�شورة  العامل  يف  العربية  املخطوطات  جمموعات 
املخطوطات  مركز  قام  واليوم  األف خمطوطة.  مائة  وهو  مبدئي  بهدف  امل�شروع  بداأ 
جمموعًة  للمكتبة  الربيطانية  املكتبة  قدمت  وقد  الهدف.  هذا  من   %11 بتحقيق 
العربية  جمموعتها  �شمن  موجودة  ملخطوطات  ن�شخة   11000 من  مكونًة  كاملًة 
والفار�شية والرتكية. وهي اأكرب جمموعة يف اأوروبا، وهذا اأكرب تربع من املخطوطات 
ن�شًخا من  اليوم. كما قدمت مكتبة دير الإ�شكوريال  اإىل  ُقدم ملكتبة الإ�شكندرية 
كل جمموعتها العربية. وقد قامت امللكة �شوفيا ملكة اإ�شبانيا بتقدمي هذه املجموعة 
ا للمخطوطات الـ )1011(  للمكتبة. ومت اإ�شدار كتالوج ورقي ي�شم ت�شجياًل و�شفيًّ
الأ�شلي.  اإ�شكوريال  دير  كتالوج  يف  اإليها  امل�شار  خمطوطة   )1111( الـ  من  بدًل 
ا على اإ�شدار قاعدة بيانات اإلكرتونية �شاملة للمجموعة لت�شهيل  ويعمل املركز حاليًّ
الو�شول اإليها ولتقدمي ن�شخة منها اإىل مكتبة دير الإ�شكوريال وذلك يف اإطار التعاون 

بني املوؤ�ش�شتني.
كتب واإ�سدارات عن الإ�سكندرية )مركز درا�سات الإ�سكندرية وح�سارة البحر  1-1-7 

املتو�سط(
يقوم مركز درا�شات الإ�شكندرية وح�شارة البحر املتو�شط بدرا�شة تراث الإ�شكندرية 
الثقافات  املتعدد  املدينة  ما�شي  لتوثيق  وذلك  واملعنوي،  املادي  املتو�شط  والبحر 
اإ�شدارات املركز من  ولإحياء روح الت�شامح وقبول الآخر. ومن ثم تركز جمموعة 
كما  وثقافتها.  وجمتمعها  وتاريخها  بالإ�شكندرية  متعلقة  مو�شوعات  على  الكتب 

ت�شتمل الكتب على مذكرات و�شري ذاتية ل�شخ�شيات ارتبطت باملدينة.
عمر طو�شون: اأول كتاب يف جمموعة ال�شري الذاتية كان عن اأمري الإ�شكندرية عمر 
ال�شكندرية  للمجتمعات  وراٍع  وعامٍل  كوطني  اأ�شطوريًة  مكانًة  نال  الذي  طو�شون 

وم�شلح زراعي واأثري.
املجتمعات  حياة  اأ�شلوب  حتكي  اأر�شتقراطية،  �شكندرية  اأ�شرة  ق�شة  ُزغيب:  عائلة 
الأجنبية يف الإ�شكندرية من القرن الثامن ع�شر وحتى منت�شف القرن الع�شرين. 
عائلة زغيب هي اأ�شرة من اأ�شول �شورية كاثوليكية عا�شت لأجيال �شمن الأو�شاط 

الغنية ال�شكندرية اإىل اأن جاء اليوم الذي تغريت فيه حياتهم اإىل الأبد.
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اإ�شكندريتي: هي �شعر ونرث كتبه دي�شموند اأوجريدي )1111-( الذي انتقل اإىل 
بالتدري�ض والكتابة. وتبع كاليماخو�ض  ال�شبعينيات للعمل  اأواخر  الإ�شكندرية يف 
عن  انطباعاته  عن  ويوميات  اأ�شعاًرا  وكتب  املدينة  طرقات  عرب  وداريل  وكفايف 

الإ�شكندرية التي خلدها الكتاب.
الإ�شكندرية  يف  �شوي�شرية  طفولة  كليوباترا:  حمامات  اإىل  �شيزار  كامب   من 
1111–1110 اأتت بيوميات اإ�شرت زمريللي هاردمان اإىل جمهور القراء بالإجنليزية. 
ويتناول الكتاب �شرية اأ�شرة �شوي�شرية وجمتمع �شوي�شري بتقاليده يعي�ض مندجًما 

مع املجتمع ال�شكندري يف اأوائل القرن الع�شرين.

اأن�سطة حركة �سوزان مبارك الدولية للمراأة من اأجل ال�سالم 1-1 

املعلومات،  تكنولوجيا  با�ستخدام  ال�سالم  ثقافة  لن�سر  الإلكرتونية  املبادرة  1-1-1 
2007–2011 )مبادرة م�ستمرة(

ال�شباب  واإعجاب  التنمية  يف  والت�شالت  املعلومات  تكنولوجيا  لإمكانيات  نظًرا 
اأطلقت حركة �شوزان مبارك الدولية للمراأة من اأجل ال�شالم مبادرة  ال�شديد بها، 
ن�شر ثقافة ال�شالم با�شتخدام تكنولوجيا املعلومات، وهي اأحد نتائج ملتقى ال�شباب 
لعام 2007 ب�شرم ال�شيخ، بال�شرتاك مع عدد من ال�شركاء الدوليني. ترتكز مبادرة 
ن�شر ثقافة ال�شالم با�شتخدام تكنولوجيا املعلومات على "ثقافة امل�شئولية امل�شرتكة"، 
مثل  والت�شالت،  املعلومات  بتكنولوجيا  اخلا�شة  الأخرى  للمبادرات  مكملًة 
مبادرات تكنولوجيا املعلومات والت�شالت للتنمية وال�شحة والتعليم على حدة. 
وتعمل هذه املبادرة على متكني ال�شباب من احل�شول على قوة تكنولوجيا املعلومات 
والت�شالت الالنهائية يف تبني ال�شالم. يركز جزء كبري من املبادرة على مو�شوع 

ال�شتخدام الآمن لالإنرتنت.
ال�ستخدام الآمن لالإنرتنت، يناير 2008 – دي�سمرب 2011 1-1-2

منذ اإطالق مبادرة ن�شر ثقافة ال�شالم با�شتخدام تكنولوجيا املعلومات، قامت حركة �شوزان 
 مبارك الدولية للمراأة من اأجل ال�شالم بال�شتعانة بخرباء من منظمة اإنرتنت الأطفال

CHiLDneT inTeRnATiOnAL؛ لتمكني جمموعة الرتكيز على ال�شتخدام 

الآمن لالإنرتنت، املعروفة با�شم نت-اأمان neT-AMAn، وجمموعة الآباء لي�شبحا 
عوامل فعالة يف تعزيز ال�شتخدام الآمن لالإنرتنت. ولتقريب هذا العمل من اأر�ض 
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الواقع، مت ت�شجيع اأع�شاء جمموعة نت - اأمان على حتديد املخاطر املرتبطة با�شتخدام 
الإنرتنت يف م�شر، من خالل اإجراء ا�شتق�شاء للراأي �شمل حوايل ثمامنائة )100( 
ليتم تطبيقه يف  الوعي؛  لزيادة  برنامج  اإعداد  ال�شباب. كما مت ت�شجيعهم على  من 
املحمول.  التليفون  ومراكز  واملكتبات  واملدار�ض  الأهلية  اجلمعيات  من  العديد 
وباملثل، تقوم جمموعة الآباء بن�شر الن�شائح واملعلومات اخلا�شة بال�شتخدام الآمن 

لالإنرتنت.
" املوؤمتر الدويل "�سباب يف ع�سر الإنرتنت والتليفون املحمول: اآمن ومتمكن! 1-1-1

يف مار�ض 2001، نظمت حركة �شوزان مبارك الدولية للمراأة من اأجل ال�شالم موؤمتًرا 
عن ال�شتخدام الآمن لتكنولوجيا املعلومات والت�شالت، بعنوان "�شباب يف ع�شر 
الإنرتنت والتليفون املحمول: اآمن ومتمكن!" �شاعد احلدث على بدء حوار جاد بني 
عدد من املهتمني عن اجلوانب الإيجابية وال�شلبية لتكنولوجيا الإنرتنت واملحمول. 
كما عر�ض اأف�شل املمار�شات والأدوات والآليات القانونية التي ُت�شتخدم يف م�شر 
والعامل لتقليل خماطر الإنرتنت، ويف نف�ض الوقت زيادة القدرة على بناء ال�شالم 
باإطالق جمموعة  مبارك  �شوزان  ال�شيدة  قامت  احلدث،  الإن�شاين. خالل  والأمن 
ال�شباب وجمموعة الآباء للرتكيز على ال�شتخدام الآمن لالإنرتنت؛ بهدف التوعية 
بفوائد واآليات ال�شتخدام الآمن لالإنرتنت من خالل احلمالت التعليمية والربامج 

املجتمعية. 
ال�سالم  ثقافة  لن�سر  الإلكرتونية  باملبادرة  اخلا�سة  العائلية  الأدوات  عدة  1-1-1 

با�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
با�شتخدام  ال�شالم  ثقافة  لن�شر  الإلكرتونية  املبادرة  اأطلقت   ،2001 فرباير   10 يف 
تكنولوجيا املعلومات التابعة حلركة �شوزان مبارك الدولية للمراأة من اأجل ال�شالم 
الأدوات  لعدة  املماثلة  لالإنرتنت،  الآمن  بال�شتخدام  اخلا�شة  العائلية  الأدوات 
اخلا�شة بالحتاد الأوروبي، وحتتوي على كتيبات لتوعية الآباء والأطفال بال�شتخدام 
اإىل  بالإ�شافة  بالإنرتنت،  اخلا�شة  الرئي�شية  بامل�شطلحات  وم�شرد  لالإنرتنت،  الآمن 
�شهادة عائلية وجمموعة من األعاب الأطفال. ومن حيث الإ�شدارات، قامت املبادرة 
الإلكرتونية لن�شر ثقافة ال�شالم با�شتخدام تكنولوجيا املعلومات باإطالق كتيب على 
قر�ض مدمج )CD( بعنوان "عدة املوارد لال�شتخدام الآمن لالإنرتنت" بالتعاون مع 
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مايكرو�شوفت، وحتتوي على اأبحاث عن ال�شتخدام الآمن لالإنرتنت واملمار�شات 
الأف�شل يف العامل.

مناق�سة عن ق�سية الجتار يف الب�سر 1-1-1 
يف 21 نوفمرب 2001، نظمت حركة �شوزان مبارك الدولية للمراأة من اأجل ال�شالم 
جوليا  املمثلة  احل�شنة  النوايا  �شفرية  بح�شور  بالب�شر  الجتار  مو�شوع  ملناق�شة  لقاء 
بال  الإعالم  قوة  ي�شتخدمان  عامليان  ممثالن  وهما  ديفي�ض،  ومايكل كوري  اأورموند 

هوادة لن�شر الوعي بق�شية الجتار بالب�شر.
 – ليو  1-1-6 النوايا احل�سنة لو�سي  الب�سر مع �سفرية  مناق�سة عن ق�سية الجتار يف 

حملة "اأوقفوا الجتار بالب�سر الآن!"
يف 11 نوفمرب 2001، نظمت حركة �شوزان مبارك الدولية للمراأة من اأجل ال�شالم 
النوايا  �شفرية  قامت  وثائقي  فيلم  وهو  الأحمر"،  "ال�شوء  فيلم  ومناق�شة  عر�ض 
احل�شنة املمثلة لو�شى ليو باإنتاجه والتعليق عليه، ويناق�ض ق�شية ا�شتغالل الأطفال 

)يف كمبوديا(.
�سبكة ال�سباب )برنامج م�ستمر( مبادرة التدريب الإذاعي –  1-1-7

انظر )10-1-1(.



املراأة 1 

ا متكني املراأة اقت�ساديًّ 1-1 

م�سروع املراأة املعيلة 1-1-1 
منه  ا�شتفادت  احلكومية،  املنظمات غري  طبقته  م�شروعُّ جتريبي  الربنامج  هذا  �شبق 
اأرباًحا،  600 �شيدة ح�شلن على القرو�ض ال�شغرية للقيام مب�شروعات �شغرية تدر 
وكانت امل�شروعات يف اأغلبها زراعية )تربية الغنم واملاعز والدواجن، الخ(، والبقالة، 
واخلياطة. وقد مت تقييم امل�شروع وتقدمي التعديالت بناًء على الدرو�ض امل�شتفادة من 
هذه املرحلة. وقد مت اإعداد الدليل لتنمية كفاءات املنظمات غري احلكومية املعنية 
وكذلك  باملنح  واملنتفعني  احلكومية  املنظمات غري  اختيار  معايري  ولتنظيم  باملبادرة 

اإجراءات العمل.
م�سروع التنمية متعدد الأهداف مبحافظة املنيا 1-1-2 

التنمية  "م�شروع  هو  للمراأة  القومي  املجل�ض  اأقامها  التي  امل�شروعات  اأهم  اأحد  اإن 
متعدد الأهداف مبحافظة املنيا". فهو م�شروع رئي�شي يتم تطبيقه يف خم�ض قرى يف 
حمافظة املنيا بناًء على تعاون مع منظمة الإغاثة الإيطالية. وهذه القرى هي قرية تونة 
اجلبل، وقرية �شفانية، وقرية البدرمان، وقرية املغالقة. وقد بداأ امل�شروع عمله بتكوين 
واملجل�ض  الدولية  واملعاهد  امل�شرية  احلكومة  بني  اخلربات  م�شاركة  بهدف  �شبكة 
القومي للمراأة فرع املنيا. ويف ظل الدور املهم للمنظمات غري احلكومية يف تطبيق 

امل�شروع مت اختيار ثالث ع�شرة منظمة للم�شاركة يف اأن�شطته.
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مركز تنمية مهارات املراأة 1-1-1 
للربح مت  الذاتية وغري هادف  قائم على اجلهود  املراأة هو مركز  تنمية مهارات  مركز 
ا  اأقيم املركز لتمكني املراأة اقت�شاديًّ اإن�شاوؤه حتت مظلة املجل�ض القومي للمراأة. وقد 
عن طريق م�شاعدتها على تنمية مهاراتها وتعزيز اأدائها. وقد اأقام املركز 10 حدًثا ما 
بني موؤمتر وور�شة عمل بهدف بناء الوعي بامل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة. وقد قام 
املركز ببناء قاعدة بيانات لـ100 �شيدة م�شرية وقدم ا�شت�شارات يف جمال الأعمال 
التدريب عايل اجلودة  بتوفري  يقوم  باملركز  التدريب  اإن ق�شم  لـ 1600 �شيدة، كما 
للخريجني  وكذلك  م�شروعاتهم  بْدء  يف  يرغنب  الالتي  لل�شيدات  منا�شبة  بتكلفة 

اجلدد.
م�سروع املنح ال�سغرية 1-1-1 

يتم تطبيق الربنامج من خالل عدد من املنظمات غري احلكومية، وقد ا�ستفادت  1-1-1 
منه �ستمائة �سيدة يف املرحلة الأوىل. ويتم امل�سروع بالتعاون مع برنامج الأمم 

املتحدة للتنمية.

برنامج املراأة العاملة 1-1-6 

اأ�سا�سيًة يف هذا امل�سروع. وقد  تعترب النقابات ووحدات تكافوؤ الفر�س عنا�سر  1-1-7 
والن�ساء  الرجال  بني  امل�ساواة  ل�سمان  وزارًة  وثالثني  اثنتني  يف  اإن�ساوؤها  مت 

بالإ�سافة اإىل �سمان حقوق املراأة الد�ستورية يف مكان العمل.

برنامج املراأة الريفية 1-1-1 
للقادة من  يقدم هذا الربنامج من خالل الهالل الأحمر امل�شري دورات تدريبيًة 
يقوم  كما  مهاراتهن.  تطوير  بهدف  م�شر  حمافظات  خمتلف  يف  الريفيات  الن�شاء 

الربنامج بدرا�شة امل�شكالت التي تواجهها املراأة الريفية بهدف اإيجاد حلول لها.
تنمية قرى ال�سعيد 1-1-1 

الأحمر  الهالل  املراأة من خالل  ونوادي  لل�شيدات  املوارد  تنمية  برامج  تنفيذ  يتم 
امل�شري منذ عام 1111. عملت هذه الربامج على ن�شر الوعي ال�شحي والجتماعي 

والثقايف، مما كان له انعكا�ض كبري على الو�شع الجتماعي للمراأة بال�شعيد.
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تطوير وتنمية منطقة زينهم: 1-1-10 
مت تاأ�شي�ض املركز الثقايف الجتماعي للمراأة من خالل الهالل الأحمر امل�شري عام 

2007. يوفر املركز ندوات تدريبية وف�شول حمو الأمية. 
احلرف اليدوية كمدخل اقت�سادي للتنمية: 1-1-11 

لتمكني املراأة يف املناطق الريفية، كان من ال�شروري اإيجاد اأ�شلوب يحرتم التقاليد 
ال�شائدة. ومن ثم مت ت�شميم م�شروعات تقوم باإمداد الن�شاء �شغريات ال�شن باملهارات 
الالزمة لزيادة فر�ض زيادة الدخل ويف نف�ض الوقت املحافظة على الثقافة واحلرف 
التقليدية. وقد مت تدريب عدد ثمامنائة فتاة بواقع مائَتي فتاة يف كلٍّ من حمافظات 
اأ�شيوط و�شوهاج و�شمال �شيناء ومر�شى مطروح. كما مت تدريب �شتة ع�شر مدربًا بكل 
حمافظة. وي�شتمر تقدمي الدعم الفني للمتدربات من خالل فروع املجل�ض القومي 
للمراأة يف املحافظات املعنية. ويف القمة العاملية للمراأة يف 2006 يف م�شر، �شنحت 

الفر�شة لهن لعر�ض احلرف املحلية ولالنفتاح على فر�ض اأكرب لإدرار الدخل.

ا متكني املراأة اجتماعيًّ 1-2 

م�سروع الرعاية ال�سحية 1-2-1 
لتطوير  برناجًما  وال�شكان  ال�شحة  وزارة  مع  بالتعاون  للمراأة  القومي  املجل�ض  اأقام 
م�شت�شفى اجلالء التعليمي من اأجل تقدمي امل�شت�شفى كنموذج مل�شت�شفيات املراأة. 
كما يقوم املجل�ض القومي للمراأة مب�شاعدة املنظمات غري احلكومية واملجتمع املدين 

والإعالم بن�شر الوعي باأهمية التعرف ال�شريع على اأمرا�ض املراأة.
وقد مت تنظيم ور�شة عمل لن�شر الوعي بالإجراءات الوقائية املطلوبة ملواجهة اأنفلونزا 
الطيور. وقد ُعقدت الور�شة يف مقر املجل�ض القومي للمراأة، وفيها قام خرباء بتقدمي 

ن�شائح للم�شاركني حول كيفية جتنب وتقليل خطر الإ�شابة باملر�ض.
�سهر التوعية ب�سرطان الثدي يف م�سر 1-2-1-1 

�شوزان جي كومن،  �شوزان مبارك وموؤ�ش�شة  ال�شيدة  برعاية  اأكتوبر 2001،  يف 20 
من  وعدد  ال�شالم  اأجل  من  للمراأة  الدولية  مبارك  �شوزان  حركة  مع  وبال�شرتاك 

ال�شركاء، مت اإطالق العديد من الأن�شطة مبنا�شبة �شهر التوعية ب�شرطان الثدي. 
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ال�سباق العاملي الأول من اأجل ال�سفاء مبنطقة اأهرامات اجليزة 1-2-1-2 
ال�شباق  يف  �شخ�ض   )6000( اآلف  �شتة  من  اأكرث  ا�شرتك  اأكتوبر 2001،   21 يف 
العاملي امل�شري الأول من اأجل ال�شفاء مبنطقة اأهرامات اجليزة، والذي نظمته حركة 
�شوزان  موؤ�ش�شة  مع  بال�شرتاك  ال�شالم،  اأجل  من  للمراأة  الدولية  مبارك  �شوزان 
ال�شباق  من  الهدف  كان  الثدي.  �شرطان  ملكافحة  امل�شرية  واملوؤ�ش�شة  كومن،  جي 
جذب الهتمام القومي والعاملي باملر�ض، والعمل كحدث ا�شت�شفائي للناجني من 
ِحدون ملكافحة هذا  املر�ض وعائالتهم واأ�شدقائهم، وكخطوة اإيجابية، هوؤلء الذين يتَّ

املر�ض.
م�سروع دعم جهود حمو الأمية 1-2-2 

اجلامعة  مع  بالتعاون  جتريبي  م�شروع  اإطالق  مببادرة  للمراأة  القومي  املجل�ض  قام 
اأرقام  تت�شمن  بيانات  قاعدة  اإن�شاء  من  امل�شروع  تكون  وقد  بالقاهرة.  الأمريكية 
واأ�شماء الأ�شخا�ض الأميني مبن فيهم الن�شاء. وقد غطى امل�شروع حوايل 110000 
مف�شلة عن  معلومات  البيانات على  قاعدة  احتوت  وقد  الفيوم.  اأ�شرة يف حمافظة 
القرى  منها يف  الت�شرب  ون�شب  الأمية،  ف�شول حمو  وال�شرتاك يف  وال�شن  النوع 
وذلك  العاطلني  اخلريجني  اأعداد  تفا�شيل  ت�شمنت  كما  وال�شياخات.  والتوابع 
قام  الأمية.كما  حمو  ف�شول  يف  اخلدمات  تقدمي  يف  واإ�شراكهم  توظيفهم  بهدف 

امل�شروع بتغطية حمافظة القليوبية.
برنامج الرقم القومي 1-2-1 

بطاقات  ميلكن  ل  ممن  القادرات  غري  الن�شاء  م�شاعدة  للمراأة  القومي  املجل�ض  قرر 
املجل�ض  تعاون  ثم،  ومن  القومي.  الرقم  بطاقات  على  احل�شول  على  �شخ�شيًة 
القومي للمراأة مع الهيئات احلكومية الأخرى لإ�شدار �شهادات ميالد للن�شاء غري 
املقيدات بال�شجالت الر�شمية وذلك كخطوة للح�شول على بطاقات الرقم القومي 
مما ميكنهم من النتفاع باخلدمات الجتماعية التي حرموا منها لعدم وجود بطاقات 
الن�شاء  وعي  لزيادة  للمراأة حمالت  القومي  املجل�ض  فروع  اأطلقت  كما  �شخ�شية. 
املعنية  اجلهات  املجل�ض  خاطب  كما  البطاقات.  على  احل�شول  على  وت�شجيعهم 
لتي�شري الإجراءات التي تقوم بها الن�شاء. وقد قام املجل�ض يف بع�ض الأحيان بدفع 
م�شاريف ا�شتخراج البطاقات للن�شاء غري القادرات وبحلول 10 اإبريل 2007 كان 
املجل�ض قد قام مب�شاعدة حوايل 1111721 من الن�شاء على احل�شول على بطاقات 

حتديد ُهوية.
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مكتب �سكاوى املراأة 1-2-1 
 2000 لعام   10 رقم  اجلمهوري  القرار  مبوجب  للمراأة  القومي  املجل�ض  اإن�شاء  مت 
كموؤ�ش�شة د�شتورية م�شتقلة تتبع رئا�شة اجلمهورية. ويهدف املجل�ض اإىل حتقيق الفقرة 
الثانية من التكليف والتي تن�ض على حل امل�شكالت التي تواجه املراأة، كما يعمل 
املجل�ض حتت اإ�شراف رئي�شته  ال�شيدة �شوزان مبارك. ويقوم مكتب �شكاوى املراأة 

على خدمة الن�شاء امل�شريات الالتي تعر�شن لأي �شكل من اأ�شكال التمييز.
دعم خدمات ال�سحة الإجنابية وتنظيم الأ�سرة، 2002–2007 1-2-1

ز هذا امل�شروع من خالل الهالل الأحمر امل�شري على مواجهة الزيادة املطردة  ركَّ
لل�شكان وقلة الوعي ال�شحي الإجنابي وانت�شار ال�شائعات واملفاهيم اخلاطئة عن برامج 
تنظيم الأ�شرة وال�شحة الإجنابية، بالإ�شافة اإىل مكافحة الزواج املبكر وختان الإناث 
والتعرف على اخل�شائ�ض الجتماعية لالأ�شر امل�شتهدفة. وقد ت�شمن امل�شروع جتهيز 
تدريب  واملمر�شات  الأطباء  وتدريب  املوجودة  العيادات  وتطوير  جديدة  عيادات 
ندوات  وتنفيذ  �شحيات،  كرائدات  للعمل  واملتطوعات  الجتماعية  القيادات 

التوعية والقيام بالزيارات املنزلية.
يات، 2006–2007 1-2-6 م�سروع �سوكن لتدريب الرائدات ال�سحِّ

للقيام  املجتمع  �شابات  من  �شحية  رائدة   200 تدريب  امل�شروع  من  الهدف  كان 
بالتوعية ال�شحية لل�شكان، وذلك بالتعاون مع الهالل الأحمر امل�شري.

التنمية احل�سارية يف جمتمع النه�سة، نوادي املراأة، منذ عام 2005 1-2-7
اهتمت نوادي املراأة بتعليم املرتددات عليها مهارات جديدة، مثل ن�شاط "اخليامية" 
ال�شحي  التثقيف  ندوات يف جمال  تنظيم  اإىل  بالإ�شافة  و"ال�شجاد" و"الِكِليم"، 

والغذائي. كما قامت بتوفري احل�شانات لرعاية الأطفال.
املبادرة القومية لتعليم البنات 1-2-1 

املتحدة  لالأمم  منظمات  ثماين  مع  بالتعاون  والأمومة  للطفولة  القومي  املجل�ض  قام 
النوعية يف  الفجوة  قومية خلف�ض  بتفعيل خطة  اأخرى  وجهات  اليوني�شيف  بقيادة 
التعليم البتدائي بن�شبة 60% يف �شبع حمافظات بحلول عام 2007، ومتكني البنات 
على  املتعلِّم  ي�شاعد  الذي  الن�شط  التعلم  اأ�شلوب  املبادرة  وتنتهج  تهمي�ًشا.  الأكرث 
اكت�شاب املهارات احلياتية الالزمة للم�شاركة الن�ِشطة يف جميع الق�شايا التي توؤثر 
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التعليم  مبادئ  املبادرة على  امل�شاركة يف هذه  املدار�ض  وتركز  الإن�شان.  على حياة 
الذاتي وامل�شتمر طوال احلياة، وامل�شاركة املجتمعية، والدميقراطية. 

وجنحت املبادرة يف نهاية عام 2007 يف اإن�شاء 1017 مدر�شة �شديقة للفتيات واإحلاق 
11110 فتاة يف الفئة العمرية من 6 اإىل 11 �شنة. وقد مت بالفعل خلق كوادر جديدة 
بني )11 مدربًا( وتدريب 110 من اأع�شاء الفرق املحلية التطوعية، بالإ�شافة  من املدرِّ
اإىل 1260 من اأع�شاء جلان التعليم. وقام امل�شروع اأي�ًشا بفتح 1076 مدر�شة �شديقة 
توفري  على  اأي�ًشا  امل�شروع  كما عمل  بها،  تلميذة  واإحلاق حوايل 21111  للفتيات 
التغذية املدر�شية، و�شمان املجانية الكاملة للمدار�ض ال�شديقة للفتيات، بالإ�شافة 
وقاعدة  والأدوات  الدليل  ذلك  يف  مبا  والتقييم،  للمتابعة  كامل  نظام  و�شع  اإىل 

البيانات.
برنامج حمو الأمية ومتكني الفتيات 1-2-1 

قام املجل�ض القومي لالأمومة والطفولة بالتعاون مع الهيئة العامة ملحو الأمية وتعليم 
اأمية  حمو  بهدف  الربنامج  هذا  بتفعيل  العليا  واملعاهد  اجلامعات  وبع�ض  الكبار 
والأمهات  الذكور  والأخوة  باملدار�ض  امللتحقات  غري  ع�شرة  الثامنة  دون  الفتيات 
ال�شغريات. ويهدف الربنامج اأي�ًشا اإىل حماربة الفقر وتوفري فر�ض العمل والدخل 
الريفية  املناطق  يف  ال�شغريات  والأمهات  الفتيات  من  اجلدد  اخلريجات  لأ�شر 
املحرومة والأكرث احتياًجا. وقد قام الربنامج مبحو اأمية1110 فتاة وفًتى دون الثامنة 
ا لعدد 111 اأ�شرة، ومت تدريب 20  ع�شرة. وقد اأتاح الربنامج فر�ض عمل ودخاًل �شهريًّ
من املي�شورات يف حمافظات اأ�شوان واأ�شيوط على فتح ف�شول ملحو الأمية با�شتخدام 

الكمبيوتر. 

ا متكني املراأة �سيا�سيًّ 1-1 

مركز التاأهيل ال�سيا�سي للمراأة 1-1-1 
الجتماعية/ القت�شادية  باأبعادها  التنمية  برامج  لنجاح  ا  رئي�شيًّ املراأة  دور  يعترب 
الجتماعية  احلياة  يف  املــراأة  م�شاركة  ولتعزيز  املختلفة.  والثقافية  وال�شيا�شية 
وال�شيا�شية، قام املجل�ض القومي للمراأة باإن�شاء مركز التاأهيل ال�شيا�شي للمراأة، وهو 
اأهداف هي تطوير مهارات املراأة لتمكينها من الدخول يف  برنامج طموح له ثالثة 
باأهمية  الوعي  ورفع  امل�شريات،  الربملانيات  �شوت  وتو�شيل  الربملانية،  النتخابات 

م�شاركة املراأة يف احلياة ال�شيا�شية.
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تعزيز دور الربملانيات امل�سرية 1-1-2 
للمراأة يف م�شر،  القومي  املجل�ض  نظمه  الذي  للم�شروع  الثالثة  العمل  ور�شة  اأثناء 
قام ال�شيد كمال ال�شاذيل بدعوة ع�شوات الربملان اإىل ال�شتفادة من الزخم احلايل 
الناجت عن ت�شديق الربملان امل�شري على التعديالت الد�شتورية، كما اأكدت ال�شيدة 
�شوزان مبارك على اأن املجتمع لن يدرك اأهمية دور املراأة اإل من خالل احرتافها ملا 

تقوم به من عمل ومن خالل اأدائها الفعال. 
يف  املراأة  م�ساركة  جمال  يف  الإعالم  دور  لتفعيل  م�ستقبلية  اإ�سرتاتيجية  و�سع  1-1-1 

احلياة ال�سيا�سية
انظر )1-1-1(.

برامج وم�سروعات خا�سة 1-1 

م�سروعات وبرامج قائمة للتنمية الثقافية للمراأة 1-1-1 
للحفاظ على الرتاث ال�شعبي للمراأة ملا حتمله هذه املاأثورات ال�شعبية من قيمة جمالية 
الفن  للمراأة ومعاونوه لإحياء هذا  القومي  املجل�ض  اقت�شادي، دعا  وبعد  واأخالقية 
والذي متثل يف "غرزة التللي" مبحافظَتي اأ�شيوط و�شوهاج والغرز ال�شت التقليدية 
املميزة بواحة �شيوة والقطبة ال�شيناوية ب�شمال �شيناء. بالتعاون مع اليون�شكو وباملنح 
املقدمة من احلكومة الإيطالية، مت ت�شميم م�شروع لتدريب حوايل ثمامنائة فتاًة من 
اأربع حمافظات لتعزيز احلرف التقليدية )التي اأو�شك بع�شها على النقرا�ض(. ومت 
تعريف هذه الفتيات على ا�شتخدام التكنولوجيا للو�شول لتدريب اإ�شايف، كما مت 
تعريفهم على كيفية ال�شتفادة من الأقرا�ض املدجمة واملواقع الإلكرتونية لت�شويق 

منتجاتهم. كما �شاعد امل�شروع يف عر�ض هذه الأعمال يف معار�ض حملية ودولية. 
الف�شطاط  ال�شرق الأو�شط للفنون واحلرف مبركز  وقد ا�شرتك املتدربون يف معر�ض 

حتت رعاية اليون�شكو.
 2-1-1 م�سروعات وبرامج قائمة لإدماج النوع يف خطط التنمية

م�سروع اإدماج املراأة يف خطط الدولة للتنمية القت�س�ادية والجتماعية  1-1-2-1 
والجتماعية  القت�شادية  للتنمية  ال�شاد�شة  اخلم�شية  القومية  اخلطة  تاأ�شي�ض  مت   
2007–2012 بناًء على تقييم اأو�شاع املراأة امل�شرية. وتكوين قاعدة بيانات تعك�ض 
احتياجات املراأة احلقيقية �شواء يف املراكز اأو املحافظات. ومت ت�شليم اخلطط لوزارات 
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اخلطة  يف  لدجمهم  معنية  اأخرى  ووزارات  املحلية  والتنمية  القت�شادية  التنمية 
اخلم�شية ال�شاد�شة للتنمية القت�شادية الجتماعية 2007–2012.

املوازنات امل�ستجيبة لحتياجات الرجل واملراأة مًعا  1-1-2-2 
اإن املوازنات امل�شتجيبة لحتياجات الرجل واملراأة مًعا هي اأحد اأهم و�شائل �شمان 
القومي  املجل�ض  قام  هذا  اأجل  ومن  العمل.  وخطط  ال�شيا�شات  بني  الفجوة  �شد 
ومركز   )UniFeM( للمراأة  الإمنائي  املتحدة  الأمم  �شندوق  مع  بالتعاون  للمراأة 
درا�شات وا�شت�شارات الإدارة العامة با�شتكمال درا�شة رائدة عن املوازنات امل�شتجيبة 
لحتياجات الرجل واملراأة مًعا من اأجل حتليل مكانة املراأة يف املوازنة العامة ولقيا�ض 
الدرجة التي ت�شتجيب بها املوازنة لحتياجات املراأة. وقد مت بالفعل تطبيق الدرا�شة 
و�شيتم  الإجنليزية  اإىل  ترجمتها  متت  كما  املحلية.  والتنمية  ال�شباب  وزارات  على 

طباعتها بالإجنليزية والعربية مع اأربع كتيبات تتناول مو�شوعات خمتلفًة. 
م�سروع قيا�س امل�ساواة بني اجلن�سني عن طريق الإح�ساءات امل�سنفة 1-1-2-1 

نظًرا للدور املحوري الذي يلعبه املجل�ض القومي للمراأة يف تعزيز التعاون بني الدول 
العربية، اقرتح �شندوق تنمية املراأة التابع لالأمم املتحدة )UniFeM( مبادرًة لرعاية 
م�شروع اإقليمي ي�شمل عدًدا من الدول العربية ذات تاأثريات ق�شرية وطويلة املدى. 
بني  امل�شاواة  لقيا�ض  امل�شنفة  الإح�شاءات  ا�شتخدام  الهام  امل�شروع  هذا  ويعزز 
اجلن�شني. ويهدف امل�شروع اإىل دعم اجلهود املبذولة لت�شييق الفجوة بني اجلن�شني 
عن طريق توفري املعلومات الدقيقة واملف�شلة عن املناطق التي تظهر بها هذه الفجوات 
القادرة  القرارات  الأ�شا�ض لتخاذ  هو  املعلومات  هذه  وتوافر  ال�شحيحة.  وباأبعادها 
و�شوريا  م�شر  امل�شروع  ويغطي  اجلن�شني.  بني  امل�شاواة  عدم  حالت  مواجهة  على 

والأردن.
م�سروع ال�سيا�سات القت�سادية امل�ستجيبة لحتياجات النوع الجتماعي 1-1-2-1 

الهدف من هذا امل�شروع هو رفع قدرات جلان املجل�ض القومي للمراأة، كل يف جمال 
النوع الجتماعي  م�شتجيبًة لحتياجات  �شيا�شة  ورقة  اإعداد  �شبيل  تخ�ش�شها يف 

.)UniFeM( بالتعاون مع �شندوق تنمية املراأة التابع لالأمم املتحدة
م�سروع رعاية الفتيات العامالت بحلوان، 1995–2008 1-1-1

يتكون هذا امل�شروع، الذي مت من خالل الهالل الأحمر امل�شري، من ثالثة مكونات 
اأ�شر  موارد  وزيادة  املبكر،  الزواج  ومكافحة  الإناث،  ختان  مناه�شة  وهي  رئي�شية 



75املراأة

الفتيات املعر�شات للعمل عن طريق منحهم قرو�ًشا �شغرية. كما ت�شمن امل�شروع 
والأ�شغال  اجللود  �شناعة  مثل  للدخل  ة  مدرِّ اأعمال  على  الفتيات  تدريب  اأي�ًشا 

اليدوية والتدريب على احلا�شب الآيل. 
الر�سد الإعالمي 1-1-1 
انظر )6-2-1(.

زيادة وعي املراأة بحقوقها القانونية 1-1 

جهود واأن�سطة املجل�س القومي للمراأة يف جمال الت�سريعات 1-1-1 
الراأي يف  باإبداء  للمراأة  القومي  يلتزم املجل�ض  الثالثة،  للمادة  الرابع  للتكليف  وفًقا 
املخت�شة  ال�شلطة  على  عر�شها  قبل  باملراأة  املتعلقة  والقرارات  القوانني  م�شروعات 
والتو�شية باقرتاح م�شروعات القوانني والقرارات التي تلزم للنهو�ض باأو�شاع املراأة. 
واعتماًدا على درا�شات اأجراها املجل�ض، متت مراجعة وتعديل العديد من القوانني 
الأم  جن�شية  بحمل  لالأبناء  وال�شماح  احل�شانة،  �شن  تعديل  مثل  مو�شوعات  يف 

امل�شرية، الخ.
وبالتعاون مع املجل�ض القومي للطفولة والأمومة، عقد املجل�ض القومي للمراأة عدًدا 
مكاتب  واأع�شاء  والنف�شيني  الجتماعيني  الأخ�شائيني  مع  للت�شاور  اللقاءات  من 
قامت  التي  الفل�شفة  تر�شيخ  بهدف  حمافظات  ب�شت  الأ�شرية  املنازعات  ت�شوية 
عليها حمكمة الأ�شرة وطرح امل�شكالت الإدارية والقانونية التي ت�شادف القانونيني 
والتدريب على بع�ض مهارات التوفيق، ويقوم املجل�ض با�شتكمال هذه اللقاءات يف 

باقي املحافظات.
 " املراأة 1-1-2 �س�د  التمييز  اأ�سكال  جمي�ع  على  "الق�س�اء  اتفاقية  بنود  تنفيذ  مت�ابعة 

)CeDAW(
اخلا�شة  الدولية  التفاقيات  تطبيق  ملتابعة  وحدة  للمراأة  القومي  املجل�ض  اأ�ش�ض 
بالق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة والإعداد للتقرير الوطني الذي يقدم 
�شد  التمييز  اأ�شكال  جميع  على  "الق�شاء  اتفاقية  للجنة  �شنوات  اأربع  كل  ا  دوريًّ
الذي  التقدم  لتحديد  وور�ض عمل  واجتماعات  كما عقدت جلان خرباء  املراأة". 

يحققه كل قطاع من اتفاقية "الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة".
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م�سروع احلقوق القانونية للمراأة امل�سرية )يف �سورة اإلكرتونية( 1-1-1 
بالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، قام املجل�ض القومي للمراأة باإقامة م�شروع 
اإلكرتونية(، وذلك بتمويل من الحتاد  للمراأة امل�شرية )يف �شورة  القانونية  احلقوق 
الأوروبي بهدف اإن�شاء قاعدة بيانات اإلكرتونية حتتوي على معلومات قانونية يف �شورة 
اأ�شئلة  �شكل  ب�شيطة يف  عربية  بلغة  مب�شطة،  ب�شورة  موجودة  والبيانات  اإلكرتونية. 
من  والهدف  الإنرتنت.  �شبكة  وعلى  فيديو  واأ�شرطة  اأقرا�ض مدجمة  على  واأجوبة 
اخلدمة هو  توفري معلومات واإجابات لت�شاوؤلت املراأة اخلا�شة بالأحوال ال�شخ�شية 
)النفقة والطالق وح�شانة الأطفال(. ويتم توفري اخلدمة من خالل مراكز ونوادي 
اجلمعيات  وكذا  م�شر،  بكافة حمافظات  واملنت�شرة  املختلفة  للوزارات  التابعة  املراأة 

الأهلية الن�شطة يف جمال حقوق املراأة.
متابعة منهاج عمل موؤمتر بكني 1995 1-1-1

تنظيم  خالل  من  بكني  موؤمتر  عمل  منهاج  تطبيق  للمراأة  القومي  املجل�ض  يتابع 
الجتماعات والدورات التدريبية وور�ض العمل. وقد اأعد املجل�ض تقريًرا عن حالة 
مت  وقد  )بكني +10(،  بكني يف 1111  موؤمتر  من  �شنوات  ع�شر  بعد  امل�شرية  املراأة 

عر�شه يف جلنة املراأة بالأمم املتحدة بالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة للتنمية. 

م�سروعات وبرامج قائمة للدعم املوؤ�س�سي للمجل�س القومي للمراأة  1-6 

) 1-6-1 RbM( م�سروع الإدارة بالنتائج
مت التعريف مبفهوم الإدارة بالنتائج بالتعاون بني املجل�ض القومي للمراأة وبرنامج الأمم 
وللقيام  والإ�شرتاتيجية،  ال�شنوية  اخلطط  ومراقبة  تطوير  اأجل  من  الإمنائي  املتحدة 
بالتقييم الذاتي لالأداء وكتابة التقارير. وقد مت تنظيم دورات تدريبية وور�ض عمل 
بادر امل�شاركون اأثناءها بتطبيق فكر الإدارة بالنتائج على عملهم. ثم مت تنظيم دورة 
تدريبية يف نهاية امل�شروع ملراجعة تطبيق فكرة الإدارة بالنتائج خلطط اإدارات املجل�ض 

القومي للمراأة.
م�سروع التنمية املوؤ�س�سية لدعم القدرات اخلا�س باملجل�س القومي للمراأة 1-6-2 

القدرات  لبناء  للمراأة يف جهوده  القومي  الدويل منحًة لدعم املجل�ض  البنك  قدم 
لرفع  املجل�ض  عمل  لفريق  اأعطيت  تدريبيًة  دورات  املنحة  غطت  وقد  املوؤ�ش�شة. 

م�شتوى مهاراتهم املختلفة ومل�شاعدتهم على اأداء مهامهم ب�شورة اأف�شل.
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م�سروع البوابة الإلكرتونية 1-6-1 
مت توقيع اتفاقية تعاون بني املجل�ض القومي للمراأة و�شركة ibM لرفع م�شتوى مهارات 
املراأة يف جمال تكنولوجيا املعلومات. وت�شمنت املرحلة الأوىل من امل�شروع تكوين 

مركز تدريب على احلا�شب الآيل للخريجات ال�شابات.
و�شملت املرحلة الثانية )قيد التنفيذ( تكوين بوابة اإلكرتونية بعنوان "منتدى املراأة". 
و�شتقوم البوابة بتوفري املعلومات التي قد تهم الباحثني واملهتمني بق�شايا املراأة ب�شفة 
املراأة  لت�شاوؤلت  ت�شتجيب  كما  الإلكرتوين  والت�شويق  التدريب  توفر  فهي  عامة. 

و�شكاواها واأمور اأخرى.
م�سروع تدريب ال�سباب 1-6-1 

يهدف الربنامج لتوفري فر�شة التدريب لل�شباب لتح�شني ح�شولهم على فر�ض عمل 
القومي  املجل�ض  اأق�شام  العمل من خالل  اأثناء  التدريب  فر�شة  تقدم  جيدة. كما 
ا واأمناًطا خمتلفة من العمل.  للمراأة لإك�شاب ال�شباب مهارات وروؤى وعماًل تنمويًّ
وقد مت تعيني عدد من هوؤلء ال�شباب، كما تلقى املجل�ض طلبات تدريب من �شباب 

اأجانب.
الدعوة  منهج  تتبنى  ائتالفات  تكوين  امل�سرية من خالل  املراأة  م�سروع متكني  1-6-1 

لق�سايا املراأة
هذا امل�شروع هو نتاج تعـاون بني املجلـ�ض القـومي للمراأة ومركز التنمية والن�شاطـات 
للتاأثري على متخذي  ال�شـكانية )CeDPA(. وقد مت تطبيقه يف حمافظات عديدة 
لدعم  للمجل�ض  الفرعية  املكاتب  قدرات  ولرفع  املحافظات  م�شتوى  على  القرار 
تدريبية  دورات  خالل  من  الأهداف  هذه  حتققت  وقد  الئتالف.  اأن�شطة  ومتابعة 

وزيارات ميدانية.

�سد  ال�سالم"  1-7 اأجل  من  للمراأة  الدولية  مبارك  �سوزان  "حركة  برامج 
الجتار يف الب�سر

اأطلقت حركة �شوزان مبارك الدولية للمراأة من اأجل ال�شالم يف عام 2006 حملة 
"اأوقفوا الجتار بالب�شر الآن"؛ وهي اأول مبادرة عاملية ت�شع جمتمع الأعمال يف طليعة 
اجلهود املبذولة ملناه�شة الجتار بالب�شر. كما اأعلنت ال�شركات وممثلو جمتمع الأعمال 
التزامهم "مببادئ اأثينا الأخالقية"؛ والتي توؤكد على عدم الت�شامح مطلًقا مع كلٍّ 
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من يحاول الجتار بالب�شر وتعهدوا اأي�ًشا بامل�شاهمة يف حماية ال�شحايا بتقدمي فر�ض 
ت�شاعدهم  كما  اإليهم،  والإ�شاءة  الفقر  دائرة  من  الهروب  على  ت�شاعدهم  حقيقية 
اأي�ًشا يف منع  ال�شتغالل الذي يحدد مالمح هذه التجارة البغي�شة. تهدف احلملة 
اإىل اإن�شاء �شبكة عاملية من خطوط النجدة واخلدمات ذات ال�شلة لدعم وم�شاعدة 

�شحايا الجتار.
امللتقى القت�سادي العاملي لل�سرق الأو�سط - مو�سوع ال�ساعة: الجتار بالب�سر  1-7-1 

وال�ستغالل يف العمل
جل�شة  بتنظيم  الآن!"  بالب�شر  الجتار  "اأوقفوا  حملة  قامت   ،2007 مايو   11 يف 
اأثناء امللتقى القت�شادي العاملي لل�شرق  عن الجتار بالب�شر لال�شتغالل يف العمل 
تعقيًدا  واأكرثها  املو�شوعات  اأخطر  اأحد  باأنه  بالب�شر  الجتار  تعريف  مت  الأو�شط. 
الق�شاء على  النجاح يف  وق�ش�ض  اجليدة  املمار�شات  اجلل�شة على  باملنطقة. ركزت 
الجتار بالب�شر لال�شتغالل يف العمل. كما عر�شت املجهودات التي قام بها القطاعان 

العام واخلا�ض للق�شاء على هذا البالء، كلٌّ يف تخ�ش�شه.
مناق�سة عن ق�سية الجتار بالب�سر 1-7-2 

انظر )1-1-1(.
على  القائمة  امل�ساعدة  عن  الدولية  الهجرة  ملنظمة  الإقليمي  اخلرباء  اجتماع  1-7-1 

احلقوق ل�سحايا الجتار بالب�سر
يف 11 دي�شمرب 2001، ح�شر عدد من اأع�شاء حركة �شوزان مبارك الدولية للمراأة من 
اأجل ال�شالم اجتماع اخلرباء الإقليمي ملنظمة الهجرة الدولية عن امل�شاعدة القائمة 
على احلقوق ل�شحايــا الجتار بالب�شر. خالل احلدث، اأطلقت ال�شيدة �شوزان مبارك 
ا اأول دليل عربي خا�ض مبنظمة الهجرة الدولية مل�شاعدة �شحايا الجتار بالب�شر  ر�شميًّ
بالقاهرة. ت�شمن الجتماع عرو�ًشا تقدميية عن حركة �شوزان مبارك الدولية للمراأة 
من اأجل ال�شالم، وحملة "اأوقفوا الجتار بالب�شر الآن!". مت الجتماع بالتعاون مع 
وزارة اخلارجية امل�شرية ومنظمة الهجرة الدولية. ح�شر الجتماع ممثلون من اثنتني 

وع�شرين دولة عربية وممثلون من اجلمعيات الأهلية والأمم املتحدة.
 – ليو  1-7-1 النوايا احل�سنة لو�سي  الب�سر مع �سفرية  مناق�سة عن ق�سية الجتار يف 

حملة "اأوقفوا الجتار بالب�سر الآن!"
انظر )6-1-1(.
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املراأة يف العلوم 1-1 
ا ملتابعة  ا حت�شرييًّ اإقليميًّ اليون�شكو يف م�شر يف �شبتمرب 2001 اجتماًعا  م مكتب  نظَّ
تو�شيات املوؤمتر العاملي عن العلوم الذي انعقد يف بوداب�شت باملجر يف يونية 1111. 
�شوا ال�شبكة العربية للمراأة يف العلوم والتكنولوجيا  وقد دعم امل�شاركون املبادرة واأ�شَّ
لتحيط علًما باخرتاعات واإجنازات املراأة العربية يف جمال العلوم، وتقدرها وتن�شرها.

 2007 اأكتوبر  و21   21 يف  العلوم  يف  املراأة  موؤمتر  الإ�شكندرية  مكتبة  نظمت  وقد 
بهدف متكني املراأة يف جمالت العلوم والتكنولوجيا. وللتاأكد من تطبيق تو�شيات 
موؤمتر املراأة يف العلوم 2007، مت اختيار مكتبة الإ�شكندرية ل�شت�شافة مكتب الأمانة 

للجنة املتابعة.

برامج وم�سروعات للمجل�س القومي للطفولة والأمومة 1-1 
وبرناجًما  م�شروًعا  ع�شرين  من  اأكرث  يف  والأمومة  للطفولة  القومي  املجل�ض  يعمل 
ي�شتهدف املراأة وال�شباب والأطفال. وتركز هذه الربامج وامل�شروعات على التعليم 
وحمو الأمية، ومتكني املراأة والفتيات، و�شحة الأ�شرة ودعم خدمات ال�شحة الإجنابية، 
على  ذلك  كل  الأ�شرة،  وعدالة  الأطفال،  يف  والجتار  الأطفال  عمالة  ومناه�شة 
 �شبيل املثال ولي�ض احل�شر. وللمزيد من املعلومات، انظر: )1-2-7( و)1-2-1( 

و)1-2-1(.

" ندوات "األف امراأة لل�سالم حول العامل 1-10
منح  اللجنة  اختارت  فقد  باختيار مذهل،  نوبل  قامت جلنة جائزة  عام 2001،  يف 
اجلائزة لألف امراأة اأ�شهمت يف تعزيز ال�شالم من مائة وخم�شني دولًة، عملن جميًعا 
يف ميادين خمتلفة من اأجل ال�شالم والعدالة الجتماعية. وكان تر�شيح اللجنة هو 
بهم ودعمهم.  الن�شاء والعرتاف  ال�شالم من  ل�شانعات  النتباه  للفت  نواة حملة 
ومل يتم منح اجلائزة لالألف �شيدة ولكن بحلول عام 2001 مت جمع الوثائق حول 
اإجنازات الألف �شيدة املر�شحات لنوبل، وقد و�شل هذا الكم من املعلومات للجمهور 

من خالل مطبوعات واأفالم وثائقية، ومعار�ض متنقلة وتغطية اإعالمية.
ويف �شوء هذا احلدث التاريخي، عقد منتدى احلوار ندوًة ومعر�ضًّ احتفاًل بجهود 
هذه الن�شاء وكانت الندوة بعنوان "املراأة يف عامل متغري". و�شلطت الندوة ال�شوء 
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مع  واأعمالهن  حياتهن  من  لقطات  املعر�ض  قدم  كما  امراأة،  الألف  اأعمال  على 
الرتكيز على اإ�شهاماتهن يف املجموع وكل على حدة. 

" موؤمتر الإ�سالح العربي "حقوق الإن�سان واملراأة والتنمية 1-11
ناق�ض امل�شاركون باملوؤمتر الذي نظمه منتدى احلوار عدًدا من املو�شوعات الهامة التي 
توؤثر ب�شدة على املنطقة العربية وينبغي ت�شليط ال�شوء عليها من اأجل خلق ظروف 
ال�شغرية  والقرو�ض  املراأة،  �شد  العنف  املو�شوعات:  هذه  ومن  اأف�شل.  جمتمعية 
كو�شائل لتمكني املراأة، وحقوق الإن�شان والتنمية، وامل�شاواة يف الفر�ض يف جمال 

التعليم، ودور الراأ�شمالية الجتماعية يف الإ�شالح.

1-12 2008 دي�سمرب   18 موؤمتر "ق�ا�س�م اأم�ني وحتري�ر امل�راأة"، 
نظم منتدى احلوار موؤمتًرا بعنوان "قا�شم اأمني وحترير املراأة" احتفاًل مبرور مائة �شنة 
وقد  باحلكومة.  وامل�شئولني  املفكرين  من  جمموعة  املوؤمتر  يف  واجتمع  وفاته.  على 
اأمني حول فكرة حترير  ناق�ض امل�شاركون عدًدا من املو�شوعات منها: مبادئ قا�شم 
املراأة، والأ�شا�ض الديني والجتماعي والقت�شادي وال�شيا�شي لتحرير املراأة، وروؤى 

وحتليالت لبع�ض كتاباته، بالإ�شافة اإىل تاأثري كتاباته على حترير املراأة.

ن�سر مكتبة الإ�سكندرية لأعمال الإمام حممد عبده 1-11 
�شدر عن مكتبة الإ�شكندرية كتاب "الإمام حممد عبده: مائة عام على رحيله"، 
حترير اإبراهيم البيومي غامن، و�شالح الدين اجلوهري، وذلك بالتعاون مع دار الكتاب 
امل�شري بالقاهرة، ودار الكتاب اللبناين ببريوت. يتناول الكتاب امل�شروع الفكري 
الإ�شالحي لالإمام يف ثالثة اأق�شام؛ الأول: حول التاأ�شيل املعريف مل�شروع الإمام 
حممد عبده. اأما الق�شم الثاين فقد تناول جهود الإمام يف جتديد الفكر الإ�شالمي، 
فجاء بجوانب من منهج الإمام حممد عبده يف التف�شري. فيما يعر�ض الق�شم الثالث 
حياة الإمام يف معرتك احلياة ال�شيا�شية وميادين الإ�شالح، ويتعمق يف دور الإمام 
يف ال�شيا�شة وموقفه من اخلديوي والحتالل الربيطاين، ومنهج الإمام يف اإ�شالح 
الأزهر، والأوقاف واملحاكم ال�شرعية، ويتعر�ض اأي�ًشا لالإ�شالح الرتبوي عند الإمام، 

وعالقته باجلمعيات الأهلية، وق�شايا املراأة.



81املراأة

"املراأة العربية يف مواجهة حتديات العوملة"، 13–15 11-1 يناير  موؤمتر 
2009

نظم منتدى الإ�شالح العربي التعاون مع جامعة كلريمونت موؤمتًرا ا�شتمر ثالثة اأيام 
بعنوان "املراأة العربية يف مواجهة حتدي العوملة يف القرن احلادي والع�شرين". وناق�ض 
اإثارة الوعي بالتحديات التي تواجه كل  املوؤمتر ق�شايا املراأة يف �شياق عاملي بهدف 
ن�شاء العامل من اأجل تعزيز البحث امل�شرتك املتعدد الثقافات والديانات. كما ناق�ض 
فجوة  و�شد  والعنف،  واملراأة  ا،  اقت�شاديًّ املراأة  بتمكني  متعلقًة  متعددًة  ق�شايا  املوؤمتر 

الأمية بني اجلن�شني، والجتار يف الن�شاء. 

منظمة املراأة العربية 1-11 
قام املجل�ض القومي للمراأة بتن�شيق وتنظيم اجلهود التي اأدت اإىل اإن�شاء منظمة املراأة 
قت م�شر على  العربية تنفيًذا لتو�شيات قمة املراأة العربية يف نوفمرب 2000. وقد �شدَّ
فعال  م�شري  لتحرك  اإيجابية  ثمرة  تعترب  والتي  العربية  املراأة  منظمة  اإن�شاء  اتفاقية 
حتت قيادة ال�شيدة الفا�شلة �شوزان مبارك رئي�ض املجل�ض القومي للمراأة. تهدف هذه 
الإقليمي والدويل؛  ال�شعيد  العربية على  املراأة  وتن�شيق جهود  اإىل توحيد  املنظمة 
بحيث ت�شبح لها القوة والفاعلية والتاأثري يف العامل اخلارجي. وتعمل هذه املنظمة 

حتت مظلة اجلامعة العربية ولكن با�شتقالل مايل واإداري.

اأن�سطة حركة �سوزان مبارك الدولية للمراأة من اأجل ال�سالم 1-16 

�سل�سلة حما�سرات �سئون ال�سالم، 2004–2012 1-16-1 )مبادرة م�ستمرة(
انظر )1-21-1(.

الثانية  الإفريقي  الحتاد  قمة  قبيل  الإفريقية  للمراأة  ال�ست�ساري  الجتماع  1-16-2 
ع�سرة 

الذي  الإفريقية  للمراأة  ال�شت�شاري  الجتماع  ُعقد  مبارك،  �شوزان  ال�شيدة  برعاية 
�شبق القمة الثانية ع�شر لالحتاد الإفريقي من خالل منظمة وحدة املراأة الإفريقية 
FAS بالتعاون مع الحتاد الإفريقي AUC وحركة �شوزان مبارك الدولية للمراأة من 

اأجل ال�شالم وعدد من املنظمات الدولية البارزة، يف الفرتة من 21 اإىل 21 يونية 
2001. جمع احلدث اأع�شاء حملة "النوع هو ق�شيتي" التابعة ملنظمة وحدة املراأة 
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الإفريقية ملناق�شة التحديات اجلديدة وا�شرتاتيجيات التعامل معها؛ وذلك للو�شول 
الإجنازات  لتقييم  وكذلك  اجلن�شني،  بني  امل�شاواة  تراعي  وممار�شات  �شيا�شات  اإىل 
واأوجه الق�شور يف تنفيذ اإعالن امل�شاواة بني اجلن�شني يف اإفريقيا SDGeA واإعالن 

التو�شيات لرئي�ض واأع�شاء الحتاد الإفريقي. 
" احللقة النقا�سية "دور الن�ساء كبناة لل�سالم والأمن الإن�ساين 1-16-1

انظر )7-21-1(.
مبادرة تعليم الفتيات، تدريب املدربني على ثقافة ال�سالم 1-16-1 

انظر )10-21-1(.
تدريب القائدات يف جمعية  1-16-1  – ور�سة عمل للجمعيات الأهلية عن ثقافة ال�سالم 

وبركة" "خري 
انظر )11-21-1(.

دور املراأة يف اإدارة الأزمات قمة ال�سيدات الأُول حلركة عدم النحياز –  1-16-6
انظر )12-21-1(.



الهجرة 6 

اأي لعدة  الهجرات موؤقتة،  العي�ض. وبع�ض هذه  ا بحًثا عن رغد  ن�شبيًّ باأعداد كبرية  امل�شريون  يهاجر 
�شنوات يعود بعدها امل�شري لوطنه، وهو منط الهجرة اإىل دول النفط يف املنطقة. ويعود بع�ض املهاجرين 
الإ�شالم  �شورة  عن  خمتلفة  �شورة  وهي  الإ�شالم،  عن  ومتزمتة  �شيقة  �شورة  لديهم  تكونت  وقد 
املت�شامح واملفتوح الذي طاملا متيزت به م�شر خالل القرنني املا�شيني. ومن ثَّم، يدُعم هوؤلء املهاجرون 

ا يف م�شر. العائدون تيارات الإ�شالم الأ�شولية املوجودة حاليًّ
اإل اأن هذه امل�شكالت تختلف عن تلك التي ترتبط بالهجرة الدائمة للغرب. فهناك تعاين جمتمعات 
غري  اأو  م�شرية  اأ�شول  من  كانوا  �شواًء  الثقايف  التكيف  م�شكالت  من  واملتنامية  الكبرية  املهاجرين 
اأمناط  وبني  املهاجرين  من  الثاين  اجليل  بني  �شدامات  بتكوين  بالفعل  الهوية  اأزمة  وتقوم  م�شرية. 

الندماج ال�شائدة يف املجتمع.
ون�شعر اإىل حدٍّ كبري باأن هذا يعود للروؤية القا�شرة التي تعتنقها املجتمعات الغربية امل�شيفة و�شبابها عن 
الإ�شالم. ولذلك فنحن نحتاج – داخل م�شر وخارجها – اإىل روؤية اأكرث ا�شتناًدا على العلم لالإ�شالم 
وتعاليمه. ومع هذا، فاإن اأغلب الكتب التي مُتثِّل هذه التيارات اخلا�شة بالتفكري التقدمي وامل�شتنري 
والتي ظهرت يف القرنني املا�شيني غري متوافرة اأو توقفت طباعتها اأو ي�شعب الو�شول اإليها من ِقَبل 

ال�شباب يف جميع الدول املعنية.
، ُتعيد مكتبة الإ�شكندرية اإ�شدار كال�شيكيات الثقافة العربية والإ�شالمية التي ُطبعت خالل  ومن ثـمَّ
القرنني املا�شيني يف �شل�شلة جديدة م�شممة خ�شي�ًشا للقارئ املعا�شر. و�شيقوم الربنامج بن�شر حوايل 
ا بثالث لغات )العربية والإجنليزية والفرن�شية(. وقد بداأ امل�شروع يف عام  ا واإلكرتونيًّ 100 كتاب ورقيًّ

2001 وُيتوقع اأن يتم النتهاء من املائة كتاب يف عام 2012.
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احلوار بني �سمال وجنوب البحر املتو�سط 6-1 
درا�شات  معهد  مع  – بالتعاون  الإ�شكندرية  مبكتبة  العربي  الإ�شالح  منتدى  قام 
ال�شالم واحلركة الأوروبية – بعقد موؤمتر ملناق�شة "احلوار بني �شمال وجنوب البحر 
ال�شمال  بني  ومتكافئ  مفتوح  حلوار  الرتويج  اإىل  املوؤمتر  هذا  يهدف  املتو�شط". 
بني  والتمويل  ال�شتثمار  وترويج  والأفكار،  الأ�شخا�ض  انت�شار  وتعزيز  واجلنوب، 

ال�شمال واجلنوب وبني اجلنوب واجلنوب. 
انعقد املوؤمتر الأول يف فرباير 2006 باجلزائر؛ حيث مت اإ�شدار "اإعالن اجلزائر" وتبّني 
خطة عمل م�شرتكة. ويف نوفمرب 2001 وبال�شراكة مع احلركات الأوروبية، مت تنظيم 

موؤمتر فالن�شيا والذي اتخذ من التعليم والهجرة اأفكاًرا رئي�شية. 

م�سروع اإعادة اإ�سدار كال�سيكيات الثقافة العربية والإ�سالمية )الذي  6-2 
تقوم مكتبة الإ�سكندرية بتنفيذه(

يهدف امل�شروع اإىل اإحياء كال�شيكيات الإ�شالم واإظهار الآراء امل�شتنرية للم�شلحني 
اأبًدا  ترجمته  تتم  مل  وبع�شها  ا  حاليًّ يطبع  ل  املواد  هذه  وبع�ض  العظام.  امل�شلمني 
لأية لغة. ومن خالل هذا امل�شروع، �شتتم ترجمة الأعمال اإىل الإجنليزية والفرن�شية 
والفار�شية، واإتاحتها على �شبكة الإنرتنت من خالل بوابة جديدة ميكن الولوج  منها 

اإىل مواقع بحثية اأخرى ملن يرغب يف املزيد من املعلومات.



الإ�صراف والتقييم امل�صتمر 7 

مت اختيار مكتبة الإ�شكندرية لتكون اجلهة التي �شت�شرف – ب�شورة م�شتمرة – على اأداء الربنامج 
القومي لتحالف احل�شارات وعنا�شره املختلفة. و�شتقوم املكتبة باإعداد تقييمات م�شتمرة لنتائج هذه 
ثالث  مرة كل  اأدنى  )بحد  دورية  ب�شورة  بالربنامج  متعلقة  اأحداث  با�شت�شافة  �شتقوم  كما  الربامج، 

م من خاللها نتائج هذه التقييمات للم�شاركني يف الربامج. �شنوات(؛ حيث تقدِّ
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ت
الأن�صطة/امل�صروعا

2008-2007
2009-2008

2010-2009
2011-2010

2012-2011

يوليو - �صبتمرب 2007
اأكتوبر - دي�صمرب 2007

يناير - مار�ص 2008
اإبريل - يونية 2008

يوليو - �صبتمرب 2008
اأكتوبر - دي�صمرب 2008

يناير - مار�ص 2009
اإبريل - يونية 2009

يوليو - �صبتمرب 2009
اأكتوبر - دي�صمرب 2009

يناير - مار�ص 2010
اإبريل - يونية 2010

يوليو - �صبتمرب 2010
اأكتوبر - دي�صمرب 2010

يناير - مار�ص 2011
اإبريل - يونية 2011

يوليو - �صبتمرب 2011
اأكتوبر - دي�صمرب 2011

يناير - مار�ص 2012
اإبريل - يونية 2012

تعزيز ثقافة ال�صالم
1

 -
حمتوى مناهج التعليم الأ�صا�صي

النظر يف 
1-

1
 

برنامج املدر�صة ال�صيفية التعليمي )رحلة �صالم(
1-

2
 

ِّج للعقالنية واحلوار  برامج تلفزيونية ترو
1-

3
 

ب 
فجر جديد .. العر

1-
4

 
ين " 

موؤمتر احلوار العربي اليابا
ينظرون �صرًقا"

ب العربي ال�صنوي 
منتدى ال�صبا

1-
5

 
م�صلمو بريطانيا: تناق�ص يف 

1-
6

 
مائدة م�صتديرة "
ت؟"

امل�صطلحا
"

1-
7

 
موؤمتر "النزعة الإن�صانية يف الإ�صالم
ت

ت لدرا�صة حوار احل�صارا
�صيا�صا

1-
8

 
اإطالق حملة دولية حلظر ا�صتخدام القنابل العنقودية

1-
9

 
ب اأم قنابل: نزع �صالح م�صتدام للتنمية امل�صتدامة

كت
1-

10
 

ت 
ب والثقافا

موؤمتر وور�ص عمل ثقافية عن حوار ال�صعو
1-

11
 

يف املنطقة الأورومتو�صطية ومنطقة اخلليج العربي
الحتفال باليوم العاملي لل�صالم

1-
12
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ت
الأن�صطة/امل�صروعا

2008-2007
2009-2008

2010-2009
2011-2010

2012-2011

يوليو - �صبتمرب 2007
اأكتوبر - دي�صمرب 2007

يناير - مار�ص 2008
اإبريل - يونية 2008

يوليو - �صبتمرب 2008
اأكتوبر - دي�صمرب 2008

يناير - مار�ص 2009
اإبريل - يونية 2009

يوليو - �صبتمرب 2009
اأكتوبر - دي�صمرب 2009

يناير - مار�ص 2010
اإبريل - يونية 2010

يوليو - �صبتمرب 2010
اأكتوبر - دي�صمرب 2010

يناير - مار�ص 2011
اإبريل - يونية 2011

يوليو - �صبتمرب 2011
اأكتوبر - دي�صمرب 2011

يناير - مار�ص 2012
اإبريل - يونية 2012

املوؤمتر الإقليمي لل�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا حول 
1-

13
 

الأمن امل�صتدام
"

1-
14

 
ف

ور�صة عمل "خريطة املعار
"

1-
15

 
ف يف املجتمع امل�صري

ور�صة عمل "العن
"

1-
16

 
ور�صة عمل "اخلريطة املعرفية وتاأ�صيل ثقافة ال�صالم

"
1-

17
 

ندوة "الإمام والق�ص
اأن�صطة الهالل الأحمر امل�صري

1-
18

 
تعزيز و�صول املواطنني للعدالة

1-
19

 
ت: درا�صة حالة مياه النيل

ور�صة عمل حل املنازعا
1-

20
 

الدبلوما�صية الوقائية و�صنع ال�صالم: املا�صي واحلا�صر 
1-

21
 

وامل�صتقبل
ف بني 

التحكم يف العن
1-

22
 

ن�صر ثقافة ال�صالم يف املدار�ص – 
الأطفال واملراهقني

اجتماع اخلرباء حول حق الإن�صان يف العي�ص يف �صالم
1-

23
 

اأن�صطة حركة �صوزان مبارك الدولية للمراأة من اأجل ال�صالم
1-

24
 

 )مبادرة 
1-

21
-1

 
حما�شرات �شئون ال�شالم، 2001–2012

�شل�شلة 
م�شتمرة(
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 –

1-
21

-2
 

جمل�ض الأمن 1121 "املراأة – الأمن 
الطريق نحو تفعيل قرار 

ال�شالم"، 2001–2012  )برنامج م�شتمر(

 )مبادرة م�شتمرة(
1-

21
-1

 
برنامج تعليم ثقافة ال�شالم، 2001–2012

تبادل وجهات 
1-

21
-1

 
" A

FS جمل�ض اإدارة
حلقة نقا�شية مع اأع�شاء 

النظر – قوة بناء ال�شالم"
اإ�شرتاتيجية بناء ال�شالم - عر�ض تقدميي

1-
21

-1
 

 )مبادرة 
1-

21
-6

 
مهرجان ال�شالم "عامل واحد"،  مايو 2001–2012

م�شتمرة(
"

1-
21

-7
 

احللقة النقا�شية "دور الن�شاء كبناة لل�شالم والأمن الإن�شاين
املوؤمتر العاملي الثامن ع�شر ملنظمة النا�ض للنا�ض: �شمبوزيوم عن 

1-
21

-1
 

ال�شالم والنزاع 
نحو ثقافة ال�شالم

1-
21

-1
 

مبادرة تعليم الفتيات، تدريب املدربني على ثقافة ال�شالم
1-

21
-

10
 

تدريب 
1-

21
-

11
 

ور�شة عمل للجمعيات الأهلية عن ثقافة ال�شالم – 
القائدات يف جمعية "خري وبركة"

قمة ال�شيدات الأُول حلركة عدم النحياز - دور املراأة يف اإدارة 
1-

21
-

12
 

الأزمات
برنامج ثقافة ال�شالم يف مع�شكرات ال�شباب ال�شيفية يف اأبو قري

1-
21

-
11

 

امتداد برنامج ثقافة ال�شالم من خالل ال�شركاء
1-

21
-

11
 

اليابانية
1-

21
-

11
 

لقاء مع ممثلني عن جمعية "روابط ال�شالم" 
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ت
الأن�صطة/امل�صروعا

2008-2007
2009-2008

2010-2009
2011-2010

2012-2011

يوليو - �صبتمرب 2007
اأكتوبر - دي�صمرب 2007

يناير - مار�ص 2008
اإبريل - يونية 2008

يوليو - �صبتمرب 2008
اأكتوبر - دي�صمرب 2008

يناير - مار�ص 2009
اإبريل - يونية 2009

يوليو - �صبتمرب 2009
اأكتوبر - دي�صمرب 2009

يناير - مار�ص 2010
اإبريل - يونية 2010

يوليو - �صبتمرب 2010
اأكتوبر - دي�صمرب 2010

يناير - مار�ص 2011
اإبريل - يونية 2011

يوليو - �صبتمرب 2011
اأكتوبر - دي�صمرب 2011

يناير - مار�ص 2012
اإبريل - يونية 2012

التعليم
2

 -
ت

ت ر�صمية حول ال�صالم وف�ص املنازعا
دورا

2-
1

 
دورات معهد درا�شات ال�شالم الأكادميية

2-
1-

1
 

تطوير مناهج برنامج املاج�شتري الدرا�شية
2-

1-
2

 
تعزيز احلوار بني الثقافات

2-
1-

1
 

) - 
2-

1-
1

 
حما�شرات منتدى احلوار )منت�شف 2006

املعر�ض الفني ال�شنوي واجلوائز ال�شنوية اخلا�شة مبنظمة اأ�شدقاء 
2-

1-
1

 
ال�شالم الدولية )2007 - (

ت ال�صالم وبرامج التبادل 
ب من خالل مع�صكرا

التوا�صل بني ال�صعو
2-

2
 

مع�شكر ال�شالم
2-

2-
1

 
) - 

2-
2-

2
 

برنامج "الباحث الزائر" )نوفمرب 2006
تعزيز القراءة العامة من خالل برامج قومية ودولية

2-
3

 
) - 

2-
1-

1
 

برنامج احلملة القومية للقراءة للجميع )1112
) - 

2-
1-

2
 

م�شروع مكتبة الأ�شرة )1111
م�شروع القراءة الكربى )م�شر/ الوليات املتحدة الأمريكية(

2-
1-

1
 

التعلم مدى احلياة
2-

1-
1

 
م�شروع حديقة �شوزان مبارك لالأ�شرة

2-
1-

1
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برنامج العلوم

2-
4

 
) - 

2-
1-

1
 

م�شروع "اليد يف العجني" )2006
حما�شرة مبكتبة الإ�شكندرية 

م�شروع املليون 
2-

1-
2

 
( )بث 

2-
1-

1
 

برنامج �شل�شلة العلوم التليفزيوين )اإعداد يف 2010
)2012-2011

) - 
2-

1-
1

 
م�شروع "حا�شب لكل بيت" )2002
) - 

2-
1-

1
 

برنامج "البحث للجميع" )2001
) - 

2-
1-

6
 

"احتفالية العلوم" )2007
تعليم النفتاح على الآخر وال�صتماع التفاعلي

2-
5

 
)- 

2-
1-

1
 

حما�شرات منتدى احلوار )منت�شف 2006
ب العربي الإقليمي لأكادميية العلوم يف العامل 

املكت
2-

6
 

)- 2005( ) TW
A

S
-A

R
O( النامي

ب
ال�صبا

3
 -

ب ال�صعبية
تعزيز م�صاركة ال�صبا

3-
1

 
"

1-
1-

1
 

ور�شة عمل "�شيا�شة ال�شباب القومية
ال�شباب ودور 

1-
1-

2
 

املنتدى ال�شنوي لل�شباب العربي والإ�شالح "
الإعالم يف حتقيق ثقافة ال�شالم والأمن والتنمية" 

ثقافة ال�شباب العربي 
1-

1-
1

 
املنتدى ال�شنوي لل�شباب العربي والإ�شالح "

والُهوية يف ع�شر العوملة"
موؤمتر املنظمة العاملية خلدمة ال�شباب الوطني

1-
1-

1
 

املوؤمتر التا�شع جلمعيات ال�شليب الأحمر والهالل الأحمر مبنطقة 
1-

1-
1

 
البحر املتو�شط )مايو 2001(

تدريب �شباب الهالل الأحمر امل�شري على الرعاية النف�شية 
1-

1-
6

 
ملت�شّرري الكوارث )2001 - (
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ت
الأن�صطة/امل�صروعا

2008-2007
2009-2008

2010-2009
2011-2010

2012-2011

يوليو - �صبتمرب 2007
اأكتوبر - دي�صمرب 2007

يناير - مار�ص 2008
اإبريل - يونية 2008

يوليو - �صبتمرب 2008
اأكتوبر - دي�صمرب 2008

يناير - مار�ص 2009
اإبريل - يونية 2009

يوليو - �صبتمرب 2009
اأكتوبر - دي�صمرب 2009

يناير - مار�ص 2010
اإبريل - يونية 2010

يوليو - �صبتمرب 2010
اأكتوبر - دي�صمرب 2010

يناير - مار�ص 2011
اإبريل - يونية 2011

يوليو - �صبتمرب 2011
اأكتوبر - دي�صمرب 2011

يناير - مار�ص 2012
اإبريل - يونية 2012

الو�صول للجمهور عن طريق الفنون والعلوم
3-

2
 

التعبري الثقايف واحلوار الثقايف
1-

2-
1

 
مدر�شة الفنون التابعة ملكتبة الإ�شكندرية

1-
2-

2
 

قاعة ال�شتك�شاف
1-

2-
1

 
 )

1-
2-

1
 

H
O

Le
 in

 TH
e

 W
A

LL( طاقة يف اجلدار 
) - 2001(

) - 
1-2

-1
 

ِمَنح مركز الدرا�شات والربامج اخلا�شة  )2001
�شفارات املعرفة )املنيا واجلونة(

1-
2-

6
 

م�شروع تفعيل دور ال�شباب امل�شري يف احلياة العامة
1-

2-
7

 
) - 

1-
2-

1
 

تنمية قرى ال�شعيد )1111

ين
ت ات�صال وتنظيم العمل املد

�صبكا
3-

3
 

 ملتقى املنظمات العربية للمجتمع املدين 
1-

1-
1

 
) - 2001(

"
1-

1-
2

 
ور�شة عمل "حتديد قواعد وقوانني اجلامعات احلكومية واخلا�شة

تبادل زيارات �شبابية للجمعيات الوطنية لل�شليب الأحمر والهالل 
1-

1-
1

 
الأحمر )بداأ يف 2001(

َّع �شوزان مبارك ال�شحي  جمم
جمتمع النه�شة، 

التنمية احل�شرية يف 
1-

1-
1

 
الجتماعي )2001 - (
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ف 

برامج العمل البيئي والتوظي
3-

4
 

تو�شيع فر�ض عمالة ال�شباب
1-

1-
1

 
موؤمتر قمة عمالة ال�شباب

1-
1-

2
 

"
1-

1-
1

 
م�شروع "�شباب من اأجل التغيري

 �شباب من اأجل بيئة م�شتدامة وفهم اأف�شل 
1-

1-
1

 
) - 2002(

) - 
1-

1-
1

 
تعزيز امل�شاركة ال�شعبية  )2001

جمتمع النه�شة، م�شروع تدوير القمامة 
التنمية احل�شرية يف 

1-
1-

6
 

) - 2001(
م�شروع تدريب طلبة املدار�ض

1-
1-

7
 

اأن�صطة حركة �صوزان مبارك الدولية للمراأة من اأجل ال�صالم
3-

5
 

�شبكة ال�شباب التابعة حلركة �شوزان مبارك الدولية للمراأة من اأجل 
1-

1-
1

 
ال�شالم، 2002-2007 وما بعدها  

"
1-

1-
2

 
ملتقى ال�شباب الدويل "قوة ال�شباب من اأجل ال�شالم

 )مبادرة 
1-

1-
1

 
منح تعليمية وبرامج تبادل وتدريب، 2012-2001

م�شتمرة(
�شباق املدونة يف يوم الإنرتنت الآمن 

1-
1-

1
 

ملتقى ال�شباب اخلا�ض بالحتاد الدويل لالت�شالت وتيليكوم 
1-

1-
1

 
اإفريقيا، مع�شكر لن�شر ثقافة ال�شالم با�شتخدام تكنولوجيا املعلومات

1-
1-

6
 

G
e

T-iT الربنامج الإر�شادي
برنامج ثقافة ال�شالم يف مع�شكرات ال�شباب ال�شيفية يف اأبو قري

1-
1-

7
 

"
1-

1-
1

 
مبادرة "الأمل حيث ال�شالم

حلقة نقا�شية مع الرئي�ض جورج �شامبايو 
1-

1-
1

 
�شبكة ال�شباب )قيد الإعداد(

1-
1-

10
 

مبادرة التدريب الإذاعي – 
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ت
الأن�صطة/امل�صروعا

2008-2007
2009-2008

2010-2009
2011-2010

2012-2011

يوليو - �صبتمرب 2007
اأكتوبر - دي�صمرب 2007

يناير - مار�ص 2008
اإبريل - يونية 2008

يوليو - �صبتمرب 2008
اأكتوبر - دي�صمرب 2008

يناير - مار�ص 2009
اإبريل - يونية 2009

يوليو - �صبتمرب 2009
اأكتوبر - دي�صمرب 2009

يناير - مار�ص 2010
اإبريل - يونية 2010

يوليو - �صبتمرب 2010
اأكتوبر - دي�صمرب 2010

يناير - مار�ص 2011
اإبريل - يونية 2011

يوليو - �صبتمرب 2011
اأكتوبر - دي�صمرب 2011

يناير - مار�ص 2012
اإبريل - يونية 2012

الإعالم
4

 -
الو�صول اإىل اجلمهور

4-
1

 
اإثارة الوعي العام من خالل الحتفال بالأحداث العاملية املتعلقة 

1-
1-

1
 

بحقوق الإن�شان )2007 - (
جمموعة ور�ض عمل وموؤمترات للجمهور عن العنف والأمن 

تنظيم 
1-

1-
2

 
جمال م�شاركة 

و�شع اإ�شرتاتيجية م�شتقبلية لتفعيل دور الإعالم يف 
1-

1-
1

 
املراأة يف احلياة ال�شيا�شية

جمال الإعالم 
م�صاعدة املتخ�ص�صني يف 

4-
2

 
ف يقوم الإعالم بت�شكيل وجهات نظرنا )الإعالم ال�شفاف(

كي
1-

2-
1

 
جمال الإعالم

تدريب املتخ�ش�شني يف 
1-

2-
2

 
�شل�شلة العلوم مبكتبة 

1-
2-

1
 

الإعالم املثِقف )�شالون القاهرة – 
الإ�شكندرية( )2007 - (

ندوات وموؤمترات عن حرية التعبري واحلوار
1-

2-
1

 
حرية الإعالم 

1-
2-

1
 

) - 
1-

2-
6

 
الر�شد الإعالمي )2001

 "
1-

2-
7

 
ر مرتني  برنامج الإعالم الجتماعي "فكِّ

)2007 - 2001(
ال�صتفادة من الثورة الرقمية

4-
3

 
ويكيمانيا والويكيبيديا العربية

1-
1-

1
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) - 

1-
1-

2
 

م�شروع املليون كتاب )2001
)

1-
1-

1
 

بوابة التنمية )نوفمرب 2001
 )

1-
1-

1
 

U
n

L( م�شروع لغة ال�شبكات العاملية 
)يوليو 2001 - (

ت يف الداخل وفهم جديد يف اخلارج
تعزيز تقدير الذا

4-
4

 
م�شروعات مركز توثيق الرتاث احل�شاري والطبيعي لتوثيق تراث 

1-
1-

1
 

م�شر )مايو 2001 - (
 املوقع الإلكرتوين لذاكرة م�شر املعا�شرة 

1-
1-

2
 

) - 2001(
 ملتقى املنظمات العربية للمجتمع املدين

1-
1-

1
 

 ) - 2001(  ) A
R

A
b

 in
FO

 M
A

LL(
 امل�شروعات الرقمية للمعهد الدويل للدرا�شات املعلوماتية 

1-
1-

1
 

) - 2001(
) - 

1-
1-

1
 

مكتبة املخطوطات الرقمية )2002
جمال املخطوطات

 برامج تبادل طالب يف 
1-

1-
6

 
) - 2006(

كتب واإ�شدارات عن الإ�شكندرية )مركز درا�شات الإ�شكندرية 
1-

1-
7

 
وح�شارة البحر املتو�شط( )2006 -(

اأن�صطة حركة �صوزان مبارك الدولية للمراأة من اأجل ال�صالم
4-

5
 

املبادرة الإلكرتونية لن�شر ثقافة ال�شالم با�شتخدام تكنولوجيا 
1-

1-
1

 
املعلومات، 2007-2011 )مبادرة م�شتمرة(

1-
1-

2
 

ال�شتخدام الآمن لالإنرتنت، يناير 2001- دي�شمرب 2011
�شباب يف ع�شر الإنرتنت والتليفون املحمول: اآمن 

1-
1-

1
 

املوؤمتر الدويل "
ومتمكن!"
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ت
الأن�صطة/امل�صروعا

2008-2007
2009-2008

2010-2009
2011-2010

2012-2011

يوليو - �صبتمرب 2007
اأكتوبر - دي�صمرب 2007

يناير - مار�ص 2008
اإبريل - يونية 2008

يوليو - �صبتمرب 2008
اأكتوبر - دي�صمرب 2008

يناير - مار�ص 2009
اإبريل - يونية 2009

يوليو - �صبتمرب 2009
اأكتوبر - دي�صمرب 2009

يناير - مار�ص 2010
اإبريل - يونية 2010

يوليو - �صبتمرب 2010
اأكتوبر - دي�صمرب 2010

يناير - مار�ص 2011
اإبريل - يونية 2011

يوليو - �صبتمرب 2011
اأكتوبر - دي�صمرب 2011

يناير - مار�ص 2012
اإبريل - يونية 2012

عدة الأدوات العائلية اخلا�شة باملبادرة الإلكرتونية لن�شر ثقافة 
1-

1-
1

 
ال�شالم با�شتخدام تكنولوجيا املعلومات

مناق�شة عن ق�شية الجتار يف الب�شر
1-

1-
1

 
اأوقفوا الجتار بالب�شر 

1-
1-

6
 

مناق�شة عن ق�شية الجتار يف الب�شر – حملة "
الآن!"

�شبكة ال�شباب )قيد الإعداد(
1-

1-
7

 
مبادرة التدريب الإذاعي – 

املراأة
5

 -
ًّا متكني املراأة اقت�صادي

5-
1

 
م�شروع املراأة املعيلة

1-
1-

1
 

م�شروع التنمية متعدد الأهداف مبحافظة املنيا )التواريخ غري متاحة(
1-

1-
2

 
) - 

1-
1-

1
 

مركز تنمية مهارات املراأة  )2001
م�شروع املنح ال�شغرية )التواريخ غري متاحة(

1-
1-

1
 

برنامج املراأة العاملة
1-

1-
1

 
برنامج املراأة الريفية

1-
1-

6
 

) - 
1-

1-
7

 
تنمية قرى ال�شعيد )1111

) - 
1-

1-
1

 
تطوير وتنمية منطقة زينهم  )2007

احلرف اليدوية كمدخل اقت�شادي للتنمية
1-

1-
1
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ًّا متكني املراأة اجتماعي

5-
2

 
م�شروع الرعاية ال�شحية

1-
2-

1
 

حمو الأمية
م�شروع دعم جهود 

1-
2-

2
 

) - 
1-

2-
1

 
برنامج الرقم القومي )2006

) - 
1-

2-
1

 
مكتب �شكاوى املراأة )2000

)
1-

2-
1

 
دعم خدمات ال�شحة الإجنابية وتنظيم الأ�شرة )2007-2002

ِّيات،   م�شروع �شوكن لتدريب الرائدات ال�شح

1-
2-

6
 

2007 – 2006
) - 

1-
2-

7
 

جمتمع النه�شة، نوادي املراأة )2001
التنمية احل�شارية يف 

املبادرة القومية لتعليم البنات
1-

2-
1

 
 ) - 

1-
2-

1
 

حمو الأمية ومتكني الفتيات )2000
برنامج 

متكني املراأة �صيا�صيًا
5-

3
 

مركز التاأهيل ال�شيا�شي للمراأة
1-

1-
1

 
تعزيز دور الربملانيات امل�شرية

1-
1-

2
 

جمال م�شاركة 
و�شع اإ�شرتاتيجية م�شتقبلية لتفعيل دور الإعالم يف 

1-
1-

1
 

املراأة يف احلياة ال�شيا�شية
ت خا�صة

برامج وم�صروعا
5-

4
 

م�شروعات وبرامج للتنمية الثقافية للمراأة )التواريخ غري متاحة(
1-

1-
1

 
م�شروعات وبرامج قائمة لإدماج النوع يف خطط التنمية

1-
1-

2
 

 م�شروع رعاية الفتيات العامالت بحلوان
1-

1-
1

 
)بداأ يف 1111( 

) - 
1-

1-
1

 
الر�شد الإعالمي )2001

زيادة وعي املراأة بحقوقها القانونية
5-

5
 

جمال الت�شريعات
جهود واأن�شطة املجل�ض القومي للمراأة يف 

1-
1-

1
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ت
الأن�صطة/امل�صروعا

2008-2007
2009-2008

2010-2009
2011-2010

2012-2011

يوليو - �صبتمرب 2007
اأكتوبر - دي�صمرب 2007

يناير - مار�ص 2008
اإبريل - يونية 2008

يوليو - �صبتمرب 2008
اأكتوبر - دي�صمرب 2008

يناير - مار�ص 2009
اإبريل - يونية 2009

يوليو - �صبتمرب 2009
اأكتوبر - دي�صمرب 2009

يناير - مار�ص 2010
اإبريل - يونية 2010

يوليو - �صبتمرب 2010
اأكتوبر - دي�صمرب 2010

يناير - مار�ص 2011
اإبريل - يونية 2011

يوليو - �صبتمرب 2011
اأكتوبر - دي�صمرب 2011

يناير - مار�ص 2012
اإبريل - يونية 2012

الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد 
1-

1-
2

 
متابعة تنفيذ بنود اتفاقية "

)C
e

D
A

W
املراأة" )

م�شروع احلقوق القانونية للمراأة امل�شرية 
1-

1-
1

 
1-

1-
1

 
متابعة منهاج عمل موؤمتر بكني 1111

ت وبرامج قائمة للدعم املوؤ�ص�صي للمجل�ص القومي للمراأة 
م�صروعا

5-
6

 
( )التواريخ غري متاحة(

1-
6-

1
 

R
b

M
م�شروع الإدارة بالنتائج )

 م�شروع التنمية املوؤ�ش�شية لدعم القدرات اخلا�ض باملجل�ض القومي 
1-

6-
2

 
للمراأة )التواريخ غري متاحة(

م�شروع البوابة الإلكرتونية )التواريخ غري متاحة(
1-

6-
1

 
م�شروع تدريب ال�شباب )التواريخ غري متاحة(

1-
6-

1
 

م�شروع متكني املراأة امل�شرية من خالل تكوين ائتالفات تتبنى منهج 
1-

6-
1

 
الدعوة لق�شايا املراأة )التواريخ غري متاحة(

�صد الجتار يف الب�صر
5-

7
 

برامج "حركة �صوزان مبارك الدولية للمراأة من اأجل ال�صالم" 
امللتقى القت�شادي العاملي لل�شرق الأو�شط - مو�شوع ال�شاعة: 

1-
7-

1
 

الجتار بالب�شر وال�شتغالل يف العمل )11 مايو 2007(
مناق�شة عن ق�شية الجتار بالب�شر

1-
7-

2
 

اجتماع اخلرباء الإقليمي ملنظمة الهجرة الدولية عن امل�شاعدة 
1-

7-
1

 
القائمة على احلقوق ل�شحايا الجتار بالب�شر
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اأوقفوا الجتار بالب�شر 

1-
7-

1
 

مناق�شة عن ق�شية الجتار يف الب�شر – حملة "
الآن!"

املراأة يف العلوم
5-

8
 

ت للمجل�ص القومي للطفولة والأمومة
برامج وم�صروعا

5-
9

 
) - 

5-
10

 
ف امراأة لل�صالم حول العامل" )2005

ت "األ
ندوا

حقوق الإن�صان واملراأة 
5-

11
 

موؤمتر الإ�صالح العربي "
والتنمية"

"
5-

12
 

موؤمتر "قـا�صـم اأمـني وحتريـر املـراأة
حممد عبده 

 ن�صر مكتبة الإ�صكندرية لأعمال الإمام 
5-

13
 

)2006-2005(
"

5-
14

 
ت العوملة

موؤمتر "املراأة العربية يف مواجهة حتديا
منظمة املراأة العربية

5-
15

 
اأن�صطة حركة �صوزان مبارك الدولية للمراأة من اأجل ال�صالم

5-
16

 
 )مبادرة 

1-
16

-1
 

حما�شرات �شئون ال�شالم، 2001–2012
�شل�شلة 

م�شتمرة(
الجتماع ال�شت�شاري للمراأة الإفريقية قبيل قمة الحتاد الإفريقي 

1-
16

-2
 

الثانية ع�شرة 

"
1-

16
-1

 
احللقة النقا�شية "دور الن�شاء كبناة لل�شالم والأمن الإن�شاين

مبادرة تعليم الفتيات، تدريب املدربني على ثقافة ال�شالم
1-

16
-1

 
تدريب 

1-
16

-1
 

ور�شة عمل للجمعيات الأهلية عن ثقافة ال�شالم – 
القائدات يف جمعية "خري وبركة"

دور املراأة يف اإدارة 
1-

16
-6

 
ول حلركة عدم النحياز –  قمة ال�شيدات الأُ

الأزمات
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ت
الأن�صطة/امل�صروعا

2008-2007
2009-2008

2010-2009
2011-2010

2012-2011

يوليو - �صبتمرب 2007
اأكتوبر - دي�صمرب 2007

يناير - مار�ص 2008
اإبريل - يونية 2008

يوليو - �صبتمرب 2008
اأكتوبر - دي�صمرب 2008

يناير - مار�ص 2009
اإبريل - يونية 2009

يوليو - �صبتمرب 2009
اأكتوبر - دي�صمرب 2009

يناير - مار�ص 2010
اإبريل - يونية 2010

يوليو - �صبتمرب 2010
اأكتوبر - دي�صمرب 2010

يناير - مار�ص 2011
اإبريل - يونية 2011

يوليو - �صبتمرب 2011
اأكتوبر - دي�صمرب 2011

يناير - مار�ص 2012
اإبريل - يونية 2012

الهجرة
6

 -
ب البحر املتو�صط

احلوار بني �صمال وجنو
6-

1
 

ت الثقافة العربية 
م�صروع اإعادة اإ�صدار كال�صيكيا

6-
2

 
والإ�صالمية 

ف والتقييم امل�صتمر
الإ�صرا

7
 -


