
 
سنة  الناشرالمؤلف عنوان الكتاب

النشر
 2013 دار الكتاب الحديث ناصر قاسميسوسيولوجيا العائلة والتغير االجتماعي

الجھاز المركزي للتعبئة  2012مصر في أرقام 
 العامة واإلحصاء

الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 واإلحصاء

2012 

المركز القومي لإلصدارات  حامزينب وحيد دالعنف العائلي في القانون الجزئي
 القانونية

2012 

 2012 المكتب الجامعي الحديث محمد سيد فھميمشاركة المرأة في مجتمعات العالم الثالث
 2012 المكتب الجامعي الحديث محمد سيد فھمي العنف األسري

 2012 المركز القومي للترجمة ليبوفيتسكي، جيلالمرأة الثالثة: ديمومة األنثوي وثورته
 2012 دار المعرفة الجامعية محمد مختار القاضي االتجار في البشر

 2012 المكتبة األزھرية للتراث عبد الناصر توفيق العطارتعدد الزوجات في الشريعة اإلسالمية
حسين عبد الحميد أحمد األسرة والمجتمع دراسة في علم اجتماع األسرة

رشوان
 2012 مؤسسة شباب الجامعة

الجھاز المركزي للتعبئة 2011ي أرقام: مارس مصر ف
 العامة واالحصاء

الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 واالحصاء

2011 

السكان: بحوث ودراسات: مجلة نصف سنوية:
 82و  81االعداد 

الجھاز المركزي للتعبئة 
 العامة واالحصاء

الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 واالحصاء

2011 

القانونية في مجال العمل: دليل المصطلحات 
 فرنسي. -إنجليزي -عربي

 2011 منظمة العمل العربية منظمة العمل العربية

تطوير سياسات وبرامج التعليم والتدريب المھني
والتقني لمواكبة احتياجات سوق العمل وفقاً 

 للمستجدات الحديثة.

 2011 منظمة العمل العربية منظمة العمل العربية

حول القطاع غير المنظم في دراسة تحليلية
الدول العربية: المشاكل والحلول

 2011 منظمة العمل العربية منظمة العمل العربية

اإلستراتيجية العربية لمناھضة العنف ضد المرأة 
: حق المرأة العربية في حياة خالية 2020- 2011

 من العنف

 2011 منظمة المرأة العربية ھيفاء أبو غزالة

روتوكوالن " اإلضافيان إلى اتفاقياتاللحقان " الب
1949أ ب أغسطس  12جنيف المعقودة في 

اللجنة الدولية للصليب 
االحمر

 2011 اللجنة الدولية للصليب االحمر

: المراھقة مرحلة 2011وضع األطفال في العالم 
الفرص

منظمة األمم المتحدة  أنتوني، ديفيد
 للطفولة يونيسف

2011 

 2011 مجلس الوزراء جلس الوزراءم اتجاھات االقتصاد
قضايا النشء والشباب المصري: التعليم والعمل

والھجرة
 2011 مجلس الوزراء مجلس الوزراء

التقرير السنوي السابع للمجلس القومي لحقوق 
 2011 -2010اإلنسان: 

المجلس القومي لحقوق 
اإلنسان

المجلس القومي لحقوق 
 اإلنسان

2011 

  ھاد صالح/سھام علي/ن حكايات اسر مصرية

 ياسر عبد الجواد

 2011 مركز قضايا المرأة المصرية

اتحاد االذاعة والتليفزيون الخطة االعالمية العامة التحاد االذاعة والتليفزيون
المصري

اتحاد االذاعة والتليفزيون 
 المصري

2011 

استھداف الفقراء في مصر: اختبار سبل المعيشة 
طاقات التموينيةالبديلة بالتطبيق على الب

مركز المعلومات ودعم اتخاذ ھبة الليثي
 القرار بمجلس الوزراء

2011 

المجلس األعلى للمرأة وعشر سنوات من
2011-2001التحدي والطموح 

 - المجلس األعلى للمرأة
 مملكة البحرين

 - المجلس األعلى للمرأة
 مملكة البحرين

2011 

أة الكتيب التوثيقي للمنتدى االقتصادي للمر
 2011البحرينية 

 - المجلس األعلى للمرأة
 مملكة البحرين

 - المجلس األعلى للمرأة
 مملكة البحرين

2011 

اآلثار المترتبة على سكن العزاب في األحياء
السكنية

المجلس األعلى لشؤون  أسامة ثابت األلوسي
 األسرة بدولة قطر

2011 



المجلس العربي للطفولة رعادل عازمبادئ النھج الحقوقي في كفالة حقوق الطفل
 والتنمية

2011 

 2011 مجلس السكان الدولي مجلس السكان الدوليمسح النشء والشباب في مصر: التقرير النھائي
: سعيا لتحقيق2012-2011تقدم نساء العالم 

العدالة
 2011 ھيئة األمم المتحدة للمرأةتوركيه، لورا

يق: سعيا لتحق2012-2011تقدم نساء العالم 
 العدالة الملخص التنفيذي

 2011 ھيئة األمم المتحدة للمرأة ھيئة األمم المتحدة للمرأة

 2011 جامعة القاھرةعلي الصاوي2011اإلطار القانوني لالنتخابات البرلمانية 
ھيئة األمم المتحدة للمرأة: ھيئة األمم المتحدة 

للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
 2011 ھيئة األمم المتحدة للمرأة دة للمرأةھيئة األمم المتح

الدليل اإلرشادي عن مشاركة المرأة في اإلدارة
المتكاملة للموارد المائية في جمھورية مصر 

العربية

منظمة األمم المتحدة 
للتربية والثقافة 

 (اليونسكو)  والعلوم 

منظمة األمم المتحدة للتربية 
 (اليونسكو)  والثقافة والعلوم 

2011 

–كرامة–النساء شريكات في الثورة: حرية
عدالة اجتماعية للنساء وللرجال

 2011 رابطة المرأة العربية رابطة المرأة العربية

مبادئ العمل الموحدة لمشاركة المرأة في 
 مرحلة التحول الديمقراطي

 2011 ھيئة األمم المتحدة للمرأة ھيئة األمم المتحدة للمرأة

جمعية نھوض وتنمية المرأة إيمان بيبرسصار أم انكسار للمرأة المصريةيناير انت25ثورة
 وھيئة االمم المتحدة للمرأة

2011 

الجھاز المركزي للتعبئة  : لمحة إحصائية2011مصر 
 العامة واإلحصاء

الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 واإلحصاء

2011 

نشرة مؤشرات تكنولوجيا المعلومات: التعليم
الجامعي

لجھاز المركزي للتعبئة ا
 العامة واإلحصاء

الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 واإلحصاء

2011 

نشرة مؤشرات تكنولوجيا المعلومات: التعليم 
األسرة

الجھاز المركزي للتعبئة 
 العامة واإلحصاء

الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 واإلحصاء

2011 

امالنشرة السنوية إلحصاءات الخدمات الصحية لع
2010

الجھاز المركزي للتعبئة 
 العامة واإلحصاء

الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 واإلحصاء

2011 

النشرة الربع سنوية لبحث القوى العاملة الربع 
2011الثالث يوليو / أغسطس / سبتمبر 

الجھاز المركزي للتعبئة 
 العامة واإلحصاء

الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 واإلحصاء

2011 

لنشرة السنوية للجامعات الحكومية طالبا
2009/2010أعضاء ھيئة التدريس  –مقيدون 

الجھاز المركزي للتعبئة 
 العامة واإلحصاء

الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 واإلحصاء

2011 

النشرة السنوية للتعليم بالمعاھد العليا وفوق 
 –خاص ) ( طالب مقيدون  –المتوسطة ( حكومي 

2009/2010لتدريس) أعضاء ھيئة ا

الجھاز المركزي للتعبئة 
 العامة واإلحصاء

الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 واإلحصاء

2011 

النشرة السنوية خريجو التعليم الفني المتوسط : 
 –زراعي  –تجاري  –تلمذة صناعية  –صناعي 
2009/2010خط عربي عام  –تمريض 

الجھاز المركزي للتعبئة 
 العامة واإلحصاء

لجھاز المركزي للتعبئة العامة ا
 واإلحصاء

2011 

النشرة السنوية لخريجي المعاھد الفنية 
 –الخدمة االجتماعية  –الصناعية  –(التجارية 

التمريض) عام  –الصحية  –السياحة والفنادق 
2010

الجھاز المركزي للتعبئة 
 العامة واإلحصاء

الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 واإلحصاء

2011 

نشرة السنوية لألجانب العاملين في مصر ال
القطاع العام / األعمال العام)  –(القطاع الحكومي 

 2010عام 

الجھاز المركزي للتعبئة 
 العامة واإلحصاء

الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 واإلحصاء

2011 

النشرة السنوية إلحصاءات العليم بالمدارس 
زارات والمعاھد ومراكز التدريب غير الخاضعة لو

 2009/2010التعليم واألزھر 

الجھاز المركزي للتعبئة 
 العامة واإلحصاء

الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 واإلحصاء

2011 

النشرة السنوية إلحصاءات التوظف واألجور 
 2010وساعات العمل عام 

الجھاز المركزي للتعبئة 
 العامة واإلحصاء

الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 واإلحصاء

2011 

الجھاز المركزي للتعبئة 2011الكتاب اإلحصائي السنوي: أكتوبر
 العامة واإلحصاء

الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 واإلحصاء

2011 



التحرش الجنسي وجرائم العرض: سلسلة
 الدكتور ھشام

 2011   ھشام عبد الحميد فرج

 2011 روقدار الشجمال البناجواز إمامة المرأة الرجال ومقاالت اخرى
مدخل الى سيكولوجية المرأة: قضايا

اقتصادية -دينية -اجتماعية -واستشكاالت نفسية
 2011 ايتراك محمد حسن غانم

 2011 ايتراك محمد حسن غانمالمرأة وإضطراباتھا النفسية والعقلية
 2011 دار الفكر العربي محمد أبو زھرة عقد الزواج وأثارة 

والتجارية وقانون االثبات قانون المرافعات المدنية
والتحكيم

 2011 المطابع األميرية المطابع األميرية

قانون األحوال الشخصية للمسلمين والقرارات 
المنفذة ألحكامه وبعض احكام المحكمة 

الدستورية العليا الصادرة بشانه

فاطمة الزھراء عباس احمد 
 ومحمد رشاد عبد الوھاب

 2011 المطابع األميرية

بشأن مجلس الدولة  1972لسنة  47ون رقم القان
 وفقا الخر التعديالت

 2011 المطابع األميرية المطابع األميرية

باصدار قانون في شأن 1994لسنة  4القانون رقم 
البيئة والئحته التنفيذية الصادر بقرار رئيس مجلس 

والمعدلة بالقرار رقم  1995لسنة  338الوزراء رقم 
الحدث التعديالتوفقا  2005لسنة  1741

كريمة السيد ابراھيم 
 ومحمد احمد محمد جادو

 2011 المطابع األميرية

الئحة بدل السفر ومصاريف االنتقال للعاملين 
بالحكومة والقطاع العام طبقا الحدث التعديالت

 2011 المطابع األميرية المطابع األميرية

79قانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم
والقوانين المعدلة له 1975ة لسن

محمد سيد احمد البربري 
 واحالم مرسي علي

 2011 المطابع األميرية

باصدار قانون  2010لسنة  135قانون رقم 
التامينات االجتماعية والمعاشات 

محمد احمد محمد جادو 
 ومحمد رشاد عبد الوھاب

 2011 المطابع األميرية

ورملحق بالتعديالت الصادرة على الدست
لسنة  40والتعديالت الصادرة على القانون رقم 

الخاص بنظام االحاب السياسية 2011

 2011 المطابع األميرية المطابع األميرية

حماية البيئة في ضوء احكام القانون الدولي
اإلنساني

 2011  ھشام بشير

صدارات المركز القومي لإلماھر علياناجراءات التقاضي في دعاوى االحوال الشخصية
 القانونية

2011 

نظرة في العالقات والمعاھدات الدولية في بعض
 جوانب العولمة

المركز القومي لإلصدارات  ابراھيم سيد احمد
 القانونية

2011 

االلتزامات اناشئة عن المواثيق العالمية حقوق 
 االنسان: دراسة مقارنة

المركز القومي لإلصدارات  عبد العال الديربي
 القانونية

2011 

 2011 دار السالم للنشر أحمد محمد الشرقاويمجلد2المرأة في القصص القرآني: 
دور المرأة السياسي في عھد النبي صلى هللا

علية وسلم والخلفاء الراشدين: وبھا تحقيق 
تاريخي وفقھي وتشريعي لفھم دور السيدة 

 عائشة في أحداث الفتنة

 2011 ردار السالم للنش أسماء محمد أحمد زيادة

 2011 دار السالم للنشر منير محمد غضبانالحقوق المائة للمرأة المسلمة
 2011 دار النھضة العربية سامح عبد السالم محمد الخلع كما شرعه اإلسالم

 2011 دار النھضة العربية عبد العزيز رمضان سمكاإلجھاض وآثاره في الفقه اإلسالمي
اإلماراتالمشاركة السياسية للمرأة في دولة

العھد الجديد للمرأة االمارتيه -العربية المتحدة 
 2011 دار النھضة العربية حمدان محمد سيف الغفلي

اآلثار المترتبة على سكن العزاب في األحياء
السكنية

المجلس األعلى لشؤون  أسامة ثابت األلوسي
 األسرة

2011 

القوى السياسية الرئيسية في مصر وقضايا
 نحقوق اإلنسا

 2011 مركز المحروسة للنشر أميرة عبد الفتاح حسين

المرأة العربية ومشكالتھا االجتماعية في القرن 
 الحادي عشر

 2011 العربي للنشر والتوزيع إسماعيل عبد الفتاح



العنوسة: ظاھرة ال يمكن انكارھا وقضية تستحق
اإلھتمام

 2011 عالم الكتب للنشر سناء محمد سليمان

 2011 دار الكتب القانونية للنشر دھام أكرم عمرار بالبشر: دراسة مقارنةجريمة االتج
قضية أجھاض جنين اإلغتصاب وآثارھما في الفقه

 اإلسالمي والقانون الوضعي
توفيق خير الدين خليفة خير 

هللا
 2011 دار الكتب القانونية للنشر

اختالف الزوجين في الدعوى وأثره في األحكام
م األسرة في الفقه االسالميالمتعلقة بنظا

إسماعيل محمد عبد 
 الحميد الشنديدي

 2011 دار الكتب القانونية للنشر

مباشرة المرأة للحقوق والحريات السياسية: 
دراسة مقارنة بين الفقه االسالمي والقانون 

 جزء 2المدني: 

 2011 دار الكتب القانونية للنشر عرفة محمد عرفة أحمد

شريعة اإلسالمية: دراسة أحكام الحمل في ال
فقھية مقارنة مع قانون األحوال الشخصية

 2011 دار الكتب القانونية للنشر خالد محمد صالح

 2011 دار المعرفة الجامعية منال محمد عباسالعنف األسري رؤية سوسيولوجية
 2011 دار المعرفة الجامعية محمد عبده محجوبالمرأة والقيم في المجتمعات العربية

 2011 دار المعرفة الجامعية مايسة أحمد النيال في سيكولوجية المرأة
 2011 الدار العالمية للنشر إسماعيل حامدموسوعة أشھر ملكات التاريخ

سلطة القاضي في التفريق بين الزوجين
باإلعسار واإلضرار والغيبة في الفقه اإلسالمي: 

 دراسة مقارنة

الشافعي عبد الرحمن 
 السيد

 2011 الوفاء القانونيةمكتبة 

فقه األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية:
دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي والقانون 

 –رعاية األطفال  –الطالق  –اإلنجليزي الزواج 
الميراث

محمود عبد العزيز محمود 
 خليفة

 2011 دار الكتاب الحديث

ين عبد الحميد أحمد حسالمرأة والمجتمع دراسة في علم اجتماع المرأة
رشوان

 2011دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر

 2011 دار المعرفة الجامعية سناء الخولي األسرة والحياة العائلية
 2011 مكتبة األنجلو المصرية طلعت مصطفى السروجيتمكين الفقراء: إستراتيجيات بديلة

الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي في مصر:
حليلية إلسھام عدد من الوزاراتقراءة ت

 2010 وزارة المالية عبدهللا شحاتة خطاب

الحقيبة المعرفية األولى للموازنات المستجيبة 
  للنوع اإلجتماعي:

: الدعوة للموازنات المستجيبة 1مجلد  •
  للنوع االجتماعي.

  : النوع االجتماعي والتنمية.2مجلد  •
: إدماج النوع اإلجتماعي وإدارة 3مجلد  •

  قتصاد الكلي.اإل
: اإلحصاءات والمؤشرات 4مجلد  •

  المستجيبة للنوع اإلجتماعي.
  : الموازنة.5مجلد  •
  : موازنات البرامج واإلداء.6مجلد  •
: الموازنات المستجيبة للنوع 7مجلد  •

  االجتماعي.
: أدوات الموزانة المستجيبة 8مجلد  •

 للنوع االجتماعي.

 2010 وزارة الماليةوزارة المالية

مالية نشرة غير دورية تصدر عن وحدةوزارة ال
تكافؤ الفرص: العدد السادس

 2010 وزارة الماليةوزارة المالية

مؤشرات فاعلية منظمات المجتمع المدني 
العربي

الشبكة العربية للمنظمات أماني قنديل
 األھلية

2010 

 2010از المركزي للتعبئة العامة الجھالجھاز المركزي للتعبئة   : لمحة إحصائية 2010مصر



 
 واالحصاء العامة واالحصاء

 2010مصر في أرقام: إصدار ثاني، مايو

 

الجھاز المركزي للتعبئة 
 العامة واالحصاء

الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 واالحصاء

2010 

النشرة السنوية إلحصاءات الخدمات االجتماعية
  2008عام 

الجھاز المركزي للتعبئة 
 العامة واالحصاء

لجھاز المركزي للتعبئة العامة ا
 واالحصاء

2010 

النشرة السنوية إلحصاءات الخدمات االجتماعية 
 2009عام 

الجھاز المركزي للتعبئة 
 العامة واالحصاء

الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 واالحصاء

2010 

النشرة السنوية إلحصاءات المواليد والوفيات عام
2009

الجھاز المركزي للتعبئة 
 عامة واالحصاءال

الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 واالحصاء

2010 

الجھاز المركزي للتعبئة 2010الكتاب اإلحصائي السنوي: أكتوبر 
 العامة واالحصاء

الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 واالحصاء

2010 

السكان: بحوث ودراسات: مجلة نصف سنوية:
79العدد 

الجھاز المركزي للتعبئة 
 واالحصاءالعامة 

الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 واالحصاء

2010 

إحصاءات التشغيل والشباب والھجرة والتنمية
 .2010البشرية في البلدان العربية لعام 

إدارة اإلعالم والتوثيق 
 والمعلومات

  منظمة العمل العربية

  

2010 

المنتدى العربي حول: التدريب التقني والمھني 
 ل.واحتياجات سوق العم

 2010 منظمة العمل العربية منظمة العمل العربية

التقرير العربي الثاني حول: التشغيل والبطالة في
 الدول العربية: قضايا ملحة.

 2010 منظمة العمل العربية منظمة العمل العربية

 2010 منظمة العمل العربية منظمة العمل العربيةاتفاقيات وتوصيات العمل العربية
ن اإلجراءات للنھوض بعمل المرأة نحو مزيد م

وتحقيق المساواة في العمل
 2010 منظمة العمل العربية منظمة العمل العربية

الندوة القومية: دور اإلعالم في إحداث التغير
المطلوب للنھوض بعمل المرأة

 2010 منظمة العمل العربية منظمة العمل العربية

 2010 منظمة العمل العربية منظمة العمل العربية2009المؤتمر العربي األول لتشغيل الشباب
 2010 وزارة التنمية المحلية وزارة التنمية المحليةدليل التعامل مع صندوق التنمية المحلية

توجھات قطاع من شباب الجامعات العربية تجاه 
 قضايا أمن المرأة اإلنساني

 2010 منظمة المرأة العربية معتز با عبد الفتاح

نوع االجتماعي وأبعاد تمكين المرأة في الوطنال
العربي

 2010 منظمة المرأة العربية رويدا المعايطة

-2009اإلستراتيجية اإلعالمية للمرأة العربية
2015

 2010 منظمة المرأة العربية منظمة المرأة العربية

الدورة التدريبية لإلعالميين العرب في فنون 
 يونالكتابة لإلذاعة والتليفز

 2010 منظمة المرأة العربية منظمة المرأة العربية

المرأة في مفھوم وقضايا أمن اإلنسان المنظور
العربي والدولي: أعمال المؤتمر الثاني لمنظمة 

 المرأة العربية

 2010 منظمة المرأة العربيةبھجت قرني

 2010 ھد التخطيط القوميمع خضر عبدالعظيم أبو قورةنحو إصالح نظم الحماية االجتماعية في مصر
المواءمة المھنية لخريجي التعليم الفني

الصناعي في مصر: دراسة ميدانية
 2010 معھد التخطيط القومي دسوقي حسين عبد الجليل

اإلسقاطات السكانية وأھم المعالم الديموجرافية 
2032 – 2012على مستوى المحافظات في مصر 

 2010 خطيط القوميمعھد الت مجدي عبد القادر إبراھيم

العالقة بين بعض التغيرات الديموجرافية
واالقتصادية واالجتماعية في المحافظات المصرية

منى عبد العال سيد 
دسوقي

 2010 معھد التخطيط القومي

التغيرات االقتصادية واالجتماعية والبيئية في 
خريطة المحافظات وآثارھا على التنمية

 2010 التخطيط القومي معھد سيد محمد عبد المقصود

: شباب مصر2010تقرير التنمية البشرية لمصر
 بناة مستقبلنا

معھد التخطيط القومي 
وبرنامج االمم المتحدة 

معھد التخطيط القومي 
وبرنامج االمم المتحدة 

2010 



 االنمائياالنمائي
التحديات التنومية الرئيسة التي تواجه مصر:

 تحليل الموقف
 2010   ھبة حندوسة

 2010 الھيئة العامة لالستعالمات محمود متوليرواد الحركة الوطنية في مصر: صفية زغلول
اللجنة الدولية للصليب  CDالنساء والحرب: 

االحمر
 2010 اللجنة الدولية للصليب االحمر

اللجنة الدولية للصليب  األطفال في الحرب
االحمر

 2010 اللجنة الدولية للصليب االحمر

ملخص لتقييم تدخالت توعية المجتمع تقرير 
المحلي حول أنفلونزا الطيور في الريف المصري

منظمة األمم المتحدة 
 للطفولة اليونيسف

منظمة األمم المتحدة 
 للطفولة اليونيسف

2010 

: معاً من أجل2011– 2007اليونيسف في مصر 
 األطفال

منظمة األمم المتحدة لوال الكيالني
 للطفولة اليونيسف

2010 

عاما على المؤتمر  15حالة السكان في مصر: 
  1994الدولي للسكان والتنمية 

صندوق االمم المتحدة  بيتر ناجي وحسن زكي
للسكان ومجلس الوزراء 

ومشروع قضايا وسياسات 
 السكان والتنمية

2010 

المساواة في النوع االجتماعي: طريق إلى
 الديموقراطية

 2010 لمرأةالمجلس القومي ل فرخندة حسن

الندوة القومية حول العمل النقابي في ظل تحرير 
 التجارة وعولمة االقتصاد

 2010 منظمة العمل العربية منظمة العمل العربية

الندوة القومية حول توطين الوظائف وسياسات
 االحالل للعمالة العربية

 2010 منظمة العمل العربية منظمة العمل العربية

 2010 مجلس السكان الدولي مجلس السكان الدولين وتطبيقاتهمقدمة في علم السكا
بداية: الشبكة الدولية لدعم الحملة ضد ختان 

اإلناث: العدد السابع/ الثامن/ التاسع
 2010 مجلس السكان الدولي مجلس السكان الدولي

 2010 ةالمركز المصري لحقوق المرأ نھال أبو القمصانمرصد مراقبة أوضاع المرأة السياسية
 2010 المركز المصري لحقوق المرأة نھاد أبو قمصانالمرأة المصرية بين سندان األحزاب ومطرقة الكوتا

 2010 المركز المصري لحقوق المرأة نھاد أبو قمصاندليل قوانين العمل األھلي في مصر
ما بين مجلس الشورى ومجلس الدولة: مصر

 للرجال فقط 
 2010 مصري لحقوق المرأةالمركز ال نھاد أبو قمصان

المركز المصري لحقوق أ . ب قانون: حماية المرأة في قانون العقوبات
المرأة

 2010 المركز المصري لحقوق المرأة

التحرش الجنسي في المنطقة العربية:
إشكاليات ثقافية وفجوات قانونية: نتائج أعمال 
مؤتمر " التحرش الجنسي كعنف اجتماعي 

 ساءوتأثيره على الن

 2010 المركز المصري لحقوق المرأة نھاد أبو قمصان

 2010 جمعية نھوض وتنمية المرأة جمعية نھوض وتنمية المرأة المرأة أيضا تستطيع
 2010 مجلس الوزراء مجلس الوزراءالتقرير األول لمرصد العمل الخيري في مصر

األداء االقتصادي واالجتماعي المقارن لمصر مع 
 مبعض دول العال

 2010 مجلس الوزراء مجلس الوزراء

دليل المحاكمات العادلة والمنصفة: في
التشريعات الدولية واالقليمية واالحكام القضائية

المركز العربي إلستقالل  عبد المنعم مسلم
 القضاء والمحاماة

2010 

دراسة فقر األطفال والتفاوت في مستوى 
 معيشتھم في مصر

 2010 مجلس الوزراء مجلس الوزراء

 2010 مجلس الوزراء مجلس الوزراءالعمل الخيري لألسر المصرية
 2010 مجلس الوزراء مجلس الوزراء ماذا يقرأ المصريون؟

 2010 مجلس الوزراء مجلس الوزراء أوضاع الفقراء في مصر
 2010 مجلس الوزراء مجلس الوزراءاإلعالم اإللكتروني في مصر... الواقع والتحديات

 2010 مجلس الوزراء مجلس الوزراءCD:2010افظات بالمعلومات وصف المح
 2010 مركز قضايا المرأة المصرية  حمدي الحناوي/مواطن حر في بلد ديمقراطي



كمال مغيث
المجلة المصرية للسكان وتنظيم األسرة: العدد

 األول/ الثاني
معھد الدراسات والبحوث 

اإلحصائية
معھد الدراسات والبحوث 

 ئيةاإلحصا
2010 

المؤتمر السنوي الخامس واألربعون لإلحصاء 
ديسمبر  16 -13وعلوم الحاسب وبحوث العمليات 

2010

معھد الدراسات والبحوث 
 اإلحصائية

معھد الدراسات والبحوث 
 اإلحصائية

2010 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ مرصد عدالة التنمية: النشرة األولى
 القرار بمجلس الوزراء

علومات ودعم اتخاذ مركز الم
 القرار بمجلس الوزراء

2010 

المعالجة الدرامية لقضية التدخين وتعاطي وإدمان
المخدرات في القنوات التليفزيونية المصرية: 

2010دراسة تحليلية لمسلسالت شھر رمضان 

وزارة الدولة لألسرة 
 والسكان

المجلس القومي لمكافحة 
 وعالج اإلدمان والتعاطي

2010 

مركز نورس للدراسات الصحة االنجابية: العدد الرابع عشرقضايا 
والبحوث

مركز نورس للدراسات 
 والبحوث

2010 

 2010 مؤسسة المرأة الجديدة مؤسسة المرأة الجديدةالمرأة الجديدة: العدد السادس والعشرون
 2010 مؤسسة المرأة الجديدة مؤسسة المرأة الجديدة طيبة: العدد الرابع عشر

المرأة في المجتمعات اإلسالمية: دليلحقوق
موارد لمعلمي حقوق اإلنسان

EquitasEquitas 2010 

منظمة األغذية والزراعة واألھداف اإلنمائية 
 الثمانية لأللفية

منظمة األغذية والزراعة 
 لألمم المتحدة

منظمة األغذية والزراعة لألمم 
 المتحدة

2010 

 - المجلس األعلى للمرأة2010ثيقيالمجلس األعلى للمرأة: الكتيب التو
 مملكة البحرين

 - المجلس األعلى للمرأة
 مملكة البحرين

2010 

مكافحة االتجار باألشخاص وفقا لمبادئ الشريعة 
 اإلسالمية

مكتب األمم المتحدة المعني  محمد يحيى مطر
 بالمخدرات والجريمة

2010 

الدليل اإلرشادي لجمع األدلة والتحقيق
جرائم االتجار بالبشر وحماية  والمالحقة في

الضحايا في سياق إنفاذ القانون 

المنظمة الدولية للھجرة و 
 وزارة الداخلية و وزارة العدل

المنظمة الدولية للھجرة و 
 وزارة الداخلية ووزارة العدل

2010 

في الحد من الحوادث 19فاعلية قانون المرور رقم 
تمعالمرورية وأثره على سالمة األسرة والمج

المجلس األعلى لشؤون  فاضل الربيعي
 األسرة بدولة قطر

2010 

المجلس األعلى لشؤون  فاطمة علي الكبيسيالشراكة في األسرة القطرية
 األسرة بدولة قطر

2010 

دراسة إحصائية تحليلية لفتح مجاالت للعمل
الجزئي للمرأة القطرية في بعض القطاعات

األعلى لشؤون المجلس  عالء عبد الرزاق السالمي
 األسرة بدولة قطر

2010 

اتجاھات الشباب نحو قضايا الزواج: دراسة 
استطالعية على عينة من الشباب القطري

المجلس األعلى لشؤون  كلثم علي الغانم
 األسرة بدولة قطر

2010 

المجلس األعلى لشؤون  نورة المريخي2010المرأة والرجل في دولة قطر: صورة إحصائية
 دولة قطراألسرة ب

2010 

مؤتمر واجب المجتمع تجاه الطفل ذي اإلعاقة 
: ملخصات أوراق المؤتمر2010فبراير  4-2القاھرة 

المجلس العربي للطفولة 
والتنمية

المجلس العربي للطفولة 
 والتنمية

2010 

مشروع مناھضة سوء معاملة الطفل ذي اإلعاقة:
 تقرير المائدة المستديرة

ة المجلس العربي للطفول
والتنمية

المجلس العربي للطفولة 
 والتنمية

2010 

تعزيز وصول المواطنين إلى العدالة: ودعم 
المساعدة القانونية في الوطن العربي

 2010 مكتبة اإلسكندرية أحمد درويش

عن دور2009الدراسة االستقصائية العالمية لعام
المرأة في التنمية: سيطرة المرأة على الموارد 

وحصولھا على الموارد المالية، بما في  االقتصادية
 ذلك التمويل البالغ الصغر

 2010 األمم المتحدة األمم المتحدة

 2010 األمم المتحدة األمم المتحدةدليل التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة
وزارة الرعاية والضمان 2010االحتفال باليوم الوطني لألسرة

 االجتماعي بالسودان
عاية والضمان وزارة الر

 االجتماعي بالسودان
2010 

 2010 اإلتحاد العام للمرأة السودانية إقبال جعفر الحسينمبادرة اإلتحاد العام للمرأة السودانية في مكافحة



الفقر
الدليل اإلرشادي لمناھضة االتجار باألطفال في

مصر: وحدة منع االتجار باألطفال
وزارة الدولة لألسرة 

والسكان
 2010 الدولة لألسرة والسكانوزارة 

قانون مكافحة االتجار بالبشر الصادر بالقانون رقم
 2010لسنة  64

وزارة الدولة لألسرة 
والسكان

 2010 وزارة الدولة لألسرة والسكان

المجلس القومي للطفولة العقد الثاني للطفل المصري
واألمومة

المجلس القومي للطفولة 
 واألمومة

2010 

 2010 الدارالمصرية اللبنانية لوتس عبد الكريماسرار ملكة وسيرة فنانةفريدة مصر: 
االتجار في البشر كجريمة منظمة عابرة للحدود: 

بين االسباب، التداعيات، الرؤى االستراتيجية
المركز القومي لالصدارات  حامد سيد محمد حامد

 القانونية
2010 

 2010 دار الشروق ھداف سويفافي مواجھة المدافع: رحلة فلسطينية: مقاالت
نھضة مصر للطباعة والنشر  عباس محمود العقاد الصديقة بنت الصديق

 والتوزيع
2010 

المرأة في التراث المصري: جمعية المحافظة 
على التراث/أعمال المؤتمر السنوي الثاني

 2010 المجلس االعلى للثقافة المجلس االعلى للثقافة

النيابية: دراسة نظريةتمثيل المرأة في المجالس 
مقارنة

 2010 دار النھضة العربية اميرة المعايرجي

عمليات االتجار بالبشر: دراسة في ضوء الشريعة 
االسالمية والقانون الدولي وبعض التشريعات 

 العربية واالجنبية

 2010 دار الفكر الجامعي ھاني السبكي

مدونة القانون الدولي للعمل: منظمة العمل 
2009- 1919والتشريع الدولي للعمل  الدولية

عبدهللا بن صادق دحالن 
 وعدنان خليل التالوي

 2010 المكتبة االكاديمية

الكوتا في الخبرة السياسية المصرية بين مؤيد
ومعارض

 2010 دار النھضة العربية اميرة المعايرجي

حق المراة في االنتخاب في القانون الوضعي 
ليلية وتأصيلية والفقه االسالمي: دراسة تح

بريطانيا) -فرنسا - ونقدية (مصر

اشرف عبد الرحمن محمد 
 صادق غزالي

 2010 دار النھضة العربية

 2010 المكتب الجامعي الحديث يعقوب يوسف الكندريالتغير والحداثة: االسرة الكويتية أنموذجا
نساء على القمة: كيف تجمع المراة بين العمل 

واالسرة
المركز القومي للترجمة ودار  فھالبيرن، ديانا ا

 الشروق
2010 

 2010 الھيئة المصرية العامة للكتاب عائشة عبد الرحمنبنات النبي صلى هللا عليه وسلم
الحماية الدولية للمرأة: دراسة مقارنة بأحكام

 الشريعة االسالمية
 2010 دار الفكر الجامعي منتصر سعيد حمودة

 2010 المكتب الجامعي الحديث احمد شحاتة حسين محمد الزواج في الفقه االسالمي
فتاوى المرأة المسلمة: ردود على شبھات حول 

 قضايا المرأة
 2010 نھضة مصرعلي جمعة

دار السالم للطباعة والنشر محمد عمارةحقائق وشبھات حول مكانة المرأة في االسالم
 والتوزيع والترجمة

2010 

تمع قديما دور المرأة المسلمة في بناء المج
وحديثا

 2010   عبير عبد الرحمن ياسين

مشكلة عورة المرأة وملبسھا: مراجعة االدلة
 والحجج: الحجاب

مصطفى معوض عبد 
المعبود

 2010 دار شمس للطباعة

 2010 طوي للثقافة والنشر واالعالم مليحة احمد الشھابالمرأة السعودية صوت وصورة
والمشكالت  عامالت المنازل في مصر: الخصائص

 واليات الحماية
الجمعية المصرية للحقوق نادية حليم

 االقتصادية واالجتماعية
2010 

 2010 مكتبة جزيرة الورد االمام الصادق المھديحقوق المرأة اإلسالمية واإلنسانية
المرأة والرجل في األسرة: الدور والصراع والتغير

 االجتماعي
 2010 السعودية الدار المصرية سامية حسن الساعاتي

تعدد الزوجات بين اليھودية والنصرانية واإلسالم: 
 دراسة مقارنة نقدية

عبد العزيز يوسف عبد 
المقصود

 2010 دار الفكر العربي

 2010 دار الكتاب الحديث أماني علي المتوليالضوابط القانونية والشرعية والمشكالت العلمية



لألنواع الحديثة للزواج والطالق
ن الميراث والوصية والوالية على النفسقواني

والمال 
محمد سيد احمد البربري 

 واحمد كمال يونس
 2010 المطابع األميرية

محمد سيد احمد البربري  القانون المدني
 وفاطمة الزھراء عباس احمد

 2010 المطابع األميرية

الئحة المخازن وفقا آلخر التعديالت ومشتملة
ورية والوزارية على كافة القرارات الجمھ

والمنشورات العامة الصادرة من وزارة المالية 
 المتعلقة بالالئحة

ابراھيم محمد العدل عباس 
وسامي عبد السميع 

 العرباوي

 2010 المطابع األميرية

باصدار قانون العمل  2003لسنة  12القانون رقم 
متضمنا القرارات الوزارية المنفذة ألحكامه ومذكرته 

ام المحكمة الدستورية وفقا االيضاحية واحك
 الحدث التعديالت

محمد احمد محمد جادو 
واشرف الجوھري المنشاوي

 2010 المطابع األميرية

بشأن تأھيل1975لسنة  39القانون رقم 
المعوقين والئحته التنفيذية بقرار وزير الشئون 

وفقا الخر  1976لسنة  259االجتماعية رقم 
التعديالت

ا علي سليمان ابو دني
 واشرف محمد عبد الفتاح

 2010 المطابع األميرية

باصدار قانون الطفل  1996لسنة  12القانون رقم 
والئحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 

طبقا الحدث التعديالت 1997لسنة  3452

سامي عبد السميع 
العرباوي ومحمد احمد 

محمد جادو

 2010 المطابع األميرية

 2010لسنة  2075جلس الوزراء رقم قرار رئيس م
باصدار الالئحة التنفيذية لقانون الطفل الصادر 

1996لسنة  12بالقانون رقم 

سامي عبد السميع 
العرباوي ومحمد احمد 

محمد جادو

 2010 المطابع األميرية

في شأن تحرير  1990لسنة  206القانون رقم 
الدوائر اإلنتخابية لمجلس الشعب والمعدل 

لسنة  68، 2000لسنة  165نين رقمي بالقانو
2010

محمد احمد محمد جادو 
 ومحمد رشاد عبد الوھاب

 2010 المطابع األميرية

لسنة4الحضانة والرؤية في ضوء القانون رقم
2005

 2010 دار المجد للنشر والتوزيعمحمد شتا

–الزنا–ھتك العرض –جرائم العرض: االغتصاب 
التعرض  –على الفسق التحريض  –الفعل الفاضح 

النثى بالطريق العام: معلقا عليھا بأحدث أحكام 
 محكمة النقض

المركز القومي لإلصدارات  ايھاب عبد المطلب
 القانونية

2010 

 2010 دار الشروقجمال البناالحجاب
 2010 دار السالم للنشر عبد العزيز عزت الخياطالمرأة ومن ترعاه في رحاب القرآن: أسرة وطفالً 
 2010 الھيئة المصرية العامة للكتاب عماد أبو غازيالمرشد األمين للبنات والبنين: رفاعة الطھطاوي

 2010 الھيئة المصرية العامة للكتاب منال خواسكالمرأة المطلقة بين اليأس والتحدي
 2010 تابالھيئة المصرية العامة للك ھينش، ھنرييتةالمرأة والمرأة: رؤية لواقع المرأة المعاصر

 2010 الھيئة المصرية العامة للكتابمحمد تاجصورة المرأة في تاريخ الفنون
 2010 دار النھضة العربية عبد هللا مبروك النجارنظام األسرة عند غير المسلمين
 2010 دار النھضة العربية عبد هللا مبروك النجارتنظيم النسل في إطار فقه النوازل

ي الفقه اإلسالمي والقانون الفرق بين الزوجين ف
المصري

 2010 دار النھضة العربية عبد العزيز رمضان سمك

مكافحة االتجار باألشخاص وفقا لمبادئ الشريعة
 اإلسالمية

مكتب األمم المتحدة المعني  محمد يحيى مطر
 بالمخدرات والجريمة

2010 

الدليل اإلرشادي لجمع األدلة والتحقيق 
تجار بالبشر وحماية والمالحقة في جرائم اال

الضحايا في سياق إنفاذ القانون 

المنظمة الدولية للھجرة & 
 وزارة الداخلية & وزارة العدل

المنظمة الدولية للھجرة و 
 وزارة الداخلية و وزارة العدل

2010 

في الحد من الحوادث  19فاعلية قانون المرور رقم 
المرورية وأثره على سالمة األسرة والمجتمع

المجلس األعلى لشؤون  الربيعي فاضل
 األسرة

2010 

 2010المجلس األعلى لشؤون  فاطمة علي الكبيسيالشراكة في األسرة القطرية



 األسرة
دراسة إحصائية تحليلية لفتح مجاالت للعمل
الجزئي للمرأة القطرية في بعض القطاعات

المجلس األعلى لشؤون  عالء عبد الرزاق السالمي
 األسرة

2010 

جاھات الشباب نحو قضايا الزواج: دراسةات
استطالعية على عينة من الشباب القطري

المجلس األعلى لشؤون  كلثم علي الغانم
 األسرة

2010 

المجلس األعلى لشؤون  نورة المريخي2010المرأة والرجل في دولة قطر: صورة إحصائية
 األسرة

2010 

 التدابير الدولية لمكافحة االتجار بالنساء في
القانون الدولي العام والفقه اإلسالمي: دراسة 

مقارنة

 2010 دار الكتب القانونية للنشر محمود السيد حسن داود

 2010 دار الكتب القانونية للنشر أحمد نصر الجندي األسرة ومحكمة األسرة
تنازع القوانين في النظام المالي للزوجين: دراسة 

مقارنة
 2010 الكتب القانونية للنشر داررعد مقداد محمود الحمداني

العنف ضد المرأة: بين النظرية والتطبيق دراسة
تأصيلية وتحليلية وقانونية واجتماعية

 2010 دار الكتب القانونية للنشر شھبال دزيي

العنف ضد المرأة: دراسة قانونية مقارنة في 
القانون الدولي العام والقانون العام الداخلي

 2010 ب القانونية للنشردار الكت شھبال دزيي

نھضة مصر للطباعة والنشر  فتحي فوزي عبد المعطيأمھات في حياة الرسول صلى هللا علية وسلم
 والتوزيع

2010 

المكتبة العصرية للنشر  كلثوم بلميھوباالستقرار الزواجي: دراسة في سيكولوجية الزواج
 والتوزيع

2010 

ة، والبنيةتعليم النوع اإلجتماعي: فعالية المعون
الجديدة لھا ومساواة النوع اإلجتماعي

 2009 وزارة الماليةوزارة المالية

تعليم النوع اإلجتماعي: تمويل أولويات مساواة 
 النوع اإلجتماعي

 2009 وزارة الماليةوزارة المالية

تعليم النوع اإلجتماعي: تعميم إدماج النوع
االجتماعي في خطط التنمية

 2009 زارة الماليةووزارة المالية

إعداد موازنة مستجيبة إلحتياجات المرأة والرجل 
معاً 

 2009 وزارة الماليةوزارة المالية

تعليم النوع اإلجتماعي: مقدمة للنوع االجتماعي
والتنمية

 2009 وزارة الماليةوزارة المالية

 البرامج التدريبية حول تنمية الموارد البشرية:

  تقويم األداء. : تنمية مھارات1مجلد  •
  : تنمية مھارات اإلتصال الفعال.2مجلد  •
: تنمية مھارات اإلجتماعات 3مجلد  •

  الفعالة.
  : تنمية المھارات القيادية.4مجلد  •
  : تنمية مھارات إدارة الوقت.5مجلد  •
: تنمية مھارات التعامل مع 6مجلد  •

  الشخصيات في العمل.
  : تنمية مھارات التفويض الفعال.7مجلد  •
تنمية مھارات حل المشكالت : 8مجلد  •

  بفاعلية.
  : تنمية مھارات الفريق الفعال.9مجلد  •
  : تنمية الموارد البشرية.10مجلد  •
 : تنمية مھارات اإلبداع اإلداري11مجلد  •

 2009 وزارة المالية أسامة قناوي

وزارة المالية نشرة غير دورية تصدر عن وحدة
تكافؤ الفرص: العدد الرابع والخامس

 2009 وزارة الماليةماليةوزارة ال

 2009الشبكة العربية للمنظمات أماني قنديلالتقرير السنوي التاسع للمنظمات األھلية 



العربية: المسؤولية االجتماعية للقطاع الخاص
وتفاعالته مع المجتمع المدني العربي

 األھلية

النشرة السنوية المجمعة لبحث القوى العاملة
 2008عام 

زي للتعبئة الجھاز المرك
 العامة واالحصاء

الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 واالحصاء

2009 

النشرة السنوية إلحصاءات المواليد والوافيات عام
2008

الجھاز المركزي للتعبئة 
 العامة واالحصاء

الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 واالحصاء

2009 

إسقاطات السكان المستقبلية إلجمالي 
 2031-2006الجمھورية 

الجھاز المركزي للتعبئة 
 العامة واالحصاء

الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 واالحصاء

2009 

 2009وضع المرأة والرجل في مصر 

 

الجھاز المركزي للتعبئة 
 العامة واالحصاء

الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 واالحصاء

2009 

ي للتعبئة الجھاز المركز2009الكتاب اإلحصائي السنوي: سبتمبر
 العامة واالحصاء

الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 واالحصاء

2009 

السكان: بحوث ودراسات: مجلة نصف سنوية: 
78العدد 

الجھاز المركزي للتعبئة 
 العامة واالحصاء

الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 واالحصاء

2009 

دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجھة
 ال.مشكلة عمالة األ طف

 2009 منظمة العمل العربية منظمة العمل العربية

الندوة القومية حول دور منظمات أصحاب األعمال 
في تضييق الفجوة بين مخرجات التدريب 

 واحتياجات سوق العمل 

 2009 منظمة العمل العربية منظمة العمل العربية

ورشة عمل قومية حول تنمية المھارات المھنية 
2009للمرأة العربية  والقدرات التنافسية

 2009 منظمة العمل العربية منظمة العمل العربية

تقارير التنمية البشرية بمحافظات جمھورية مصر
 CDالعربية: 

 2009 وزارة التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية

مخرجات المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية 
ظور المرأة في مفھوم وقضايا أمن اإلنسان المن

العربي والدولي: قضايا الحوار

 2009 منظمة المرأة العربيةعال أبو زيد

مؤشرات كمية ونوعية إلتفاقية القضاء على جميع 
 أشكال التمييز ضد المرأة

 2009 منظمة المرأة العربية ھيفاء أبو غزالة

إتجاھات ومحددات الطلب على اإلنجاب في مصر
1988 -2005 

 2009 التخطيط القومي معھد محمود إبراھيم فرج

 2009 الھيئة العامة لالستعالمات محمود متوليرواد الحركة الوطنية في مصر: ھدى شعراوي
اللجنة الدولية للصليب  نساء يواجھن الحرب 

االحمر
 2009 اللجنة الدولية للصليب االحمر

أغسطس ( أ12ملخص اتفاقيات جنيف المؤرخة
يينوبروتوكوليھا اإلضاف 1949ب ) 

اللجنة الدولية للصليب 
االحمر

 2009 اللجنة الدولية للصليب االحمر

: بقاء األطفال على 2008وضع األطفال في العالم 
 قيد الحياة

منظمة األمم المتحدة 
 للطفولة يونيسف

منظمة األمم المتحدة 
 للطفولة يونيسف

2009 

عاما20وضع األطفال في العالم: االحتفال بمرور
تفاقية حقوق الطفل: طبعة خاصةعلى صدور ا

منظمة األمم المتحدة  موسيا، باتريشا
 للطفولة يونيسف

2009 

: في مواجھة عالم 2009حالة سكان العالم 
متغير المرأة والسكان والمناخ

صندوق االمم المتحدة  روبرت انغلمان
 للسكان

2009 

مم المتحدة صندوق اال مارتين كاباروسفي المواجھة: الشباب وتغير المناخ
 للسكان

2009 

التقرير العربية الموحد حول تنفيذ منھاج عمل 
 15بيجين+

 2009 جامعة الدول العربية جامعة الدول العربية

جودة العمل في مصر: نحو مؤشر إحصائي لقياس
 نوعية العمل

 2009 مجلس السكان الدوليراجي أسعد

عندما يغيب اإلحترام: قضايا نوعية العمل للمرأة
العاملة بالقطاع الخاص في مصر

 2009 مجلس السكان الدوليغادة برسوم

 2009 مجلس السكان الدولي جاكلين وھبةتأثير إصالحات قانون العمل على القطاع غير



 المنظم في مصر
جودة العمل في األردن: نحو مؤشر إحصائي

 لقياس نوعية العمل
 2009 مجلس السكان الدولي إبراھيم الھوارين

ودة العمل في المغرب: نحو مؤشر إحصائيج
 لقياس نوعية العمل

 2009 مجلس السكان الدولي التھامي عبد الخالق

تأثير تحرير التجارة على تباين األجور ونوعية
العمل في قطاع الصناعة في مصر

 2009 مجلس السكان الدولي شرين العزاوي

أفضل التطبيقات القضائية الداعمة للصحة 
ةاإلنجابي

 2009 المركز المصري لحقوق المرأة نھاد أبو قمصان

 - فاتن فوزي–إيھاب ناجي2009االستشارات القانونية للنساء لعام
 فوزية عبد العال

 2009 المركز المصري لحقوق المرأة

شراكة جمعية نھوض وتنمية المرأة ومؤسسة 
منصور للتنمية: عبور الجسور تحقيق أحالم

 2009 جمعية نھوض وتنمية المرأة المرأةجمعية نھوض وتنمية 

حالة حقوق االنسان في مصر: التقرير السنوي
 2009لعام 

المنظمة المصرية لحقوق نشوة نشأت
 االنسان

2009 

استطالع رأي المواطنين حول القضية السكانية: 
 تقرير مقارن

 2009 مجلس الوزراء مجلس الوزراء

لسكانية:استطالع رأي المواطنين حول القضية ا
 تحليل مقارن

 2009 مجلس الوزراء مجلس الوزراء

ھل للمرأة المصرية دور فعال في الحياة 
 السياسية؟

 2009 مجلس الوزراء مجلس الوزراء

استطالع رأي المواطنين حول مكانة المرأة في
المجتمع المصري: تقرير مقارن

 2009 مجلس الوزراء مجلس الوزراء

 2009 مجلس الوزراء مجلس الوزراءألصالة المصريةالنويين... الخصوصية وا
الصراع العربي اإلسرائيلي... ھل يحسم 

 ديموجرافياً؟
 2009 مجلس الوزراء مجلس الوزراء

 2009 مجلس الوزراء مجلس الوزراءالشباب المصري... الخصائص واالھتمامات
التقرير السنوي الخامس للمجلس القومي

2009 -2008لحقوق اإلنسان: 
المجلس القومي لحقوق 

اإلنسان
المجلس القومي لحقوق 

 اإلنسان
2009 

أجنحة الرؤية: نحو نسق إيجابي للقيم 
االجتماعية يحلق بالمصريين إلى أفق الرؤية 

 2030المستقبلية لمصر 

 2009 مجلس الوزراء محمد إبراھيم منصور

العربية للتنمية  المنظمةمستقبل اإلدراية الرشيدة وتحديات األلفية الثالثة
االدراية

المنظمة العربية للتنمية 
 االدراية

2009 

 2009 مجلس الوزراء مجلس الوزراء2009-2004سنوات  5أداء الحكومة في 
 2009 مجلس الوزراء مجلس الوزراءcd:2009-2004سنوات  5أداء الحكومة في 

 2009 مجلس الوزراء مجلس الوزراءCDشھر:  60انجاز في 60اھم
دليل الميسرة الى التعليم المجتمعي: إدارة

 الفصل الواحد
 2009 وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

 2009 يونسكويونسكواستراتيجية اليونسكو لدعم التعليم الوطني
  د. القس/ اكرام لمعي/الطالق في المسيحية: اشكاليات واحصاءات

عزة سليمان

 2009 رأة المصريةمركز قضايا الم

  حمدي الحناوي/التكاليف االقتصادية والنفسية للطالق في مصر

 سلوى عبد الباقي

 2009 مركز قضايا المرأة المصرية

 2009 مركز قضايا المرأة المصريةھدى زكريا التكلفة االجتماعية للطالق
المجلة المصرية للسكان وتنظيم األسرة: العدد 

األول
لبحوث معھد الدراسات وا
اإلحصائية

معھد الدراسات والبحوث 
 اإلحصائية

2009 

المؤتمر السنوي الرابع واألربعون لإلحصاء وعلوم
2009ديسمبر  10 -7الحاسب وبحوث العمليات 

معھد الدراسات والبحوث 
اإلحصائية

معھد الدراسات والبحوث 
 اإلحصائية

2009 



المجلس القومي لمكافحة افظسحر حالمرأة وجرائم المخدرات في المجتمع المصري
 وعالج اإلدمان والتعاطي

2009 

الجمعيات األھلية وقضية تعاطي وإدمان
 المخدرات: دراسة ميدانية

المجلس القومي لمكافحة ھويدا عدلي
 وعالج اإلدمان والتعاطي

2009 

المجلة القومية للتعاطي واإلدمان: المجلد
 العدد األول –السادس 

فحة المجلس القومي لمكا
 وعالج اإلدمان والتعاطي

المجلس القومي لمكافحة 
 وعالج اإلدمان والتعاطي

2009 

 2009 مؤسسة المرأة الجديدة مؤسسة المرأة الجديدة طيبة: العدد الثالث عشر
تقرير مملكة البحرين حول متابعة تنفيذ منھاج 

  15عمل بيجين + 
 - المجلس األعلى للمرأة

 مملكة البحرين
 - ى للمرأةالمجلس األعل

 مملكة البحرين
2009 

 - المجلس األعلى للمرأة55،59،60، 54المرأة البحرينية: االعداد 
 مملكة البحرين

 - المجلس األعلى للمرأة
 مملكة البحرين

2009 

المجلس القومي لحقوق  زينب عبد المجيد رضوانمبادئ اإلسالم واإلعالن العالمي لحقوق االنسان
 االنسان

2009 

المجلس القومي لحقوق  زينب عبد المجيد رضوانومبدأ المساواة بين التشريع والتطبيقالمرأة
 االنسان

2009 

نشرة المخدرات: قرن من المراقبة الدولية 
 للمخدرات

مكتب األمم المتحدة 
 المعني بالمخدرات والجريمة

مكتب األمم المتحدة المعني 
 بالمخدرات والجريمة

2009 

مكتب األمم المتحدة لمراقبة المخدراتاالتفاقيات الدولية 
 المعني بالمخدرات والجريمة

مكتب األمم المتحدة المعني 
 بالمخدرات والجريمة

2009 

األسرة القطرية تطورھا وأنماطھا وأوضاعھا 
المعيشية والتحديات التي تواجھھا

 2009 اللجنة الدائمة للسكان اللجنة الدائمة للسكان

 2009 اللجنة الدائمة للسكان اللجنة الدائمة للسكان2007-1986ة قطر الزواج والطالق في دول
منتدى المجتمع المدني العربي الثاني للطفولة:

كتاب توثيقي لفعاليات المنتدى
المجلس العربي للطفولة 

والتنمية
المجلس العربي للطفولة 

 والتنمية
2009 

: من يتحمل 2008/2009تقدم نساء العالم 
أمام المرأة النوع االجتماعي المسؤولية 
 والمساءلة

صندوق األمم المتحدة  جويتس، أن. ماري
 اإلنمائي للمرأة

2009 

مركز المرأة للسالم والتنمية  مركز المرأة للسالم والتنمية إتفاقية سالم دارفور
 بالسودان

2009 

وزارة الرعاية االجتماعية اإلستراتيجية الوطنية لألسرة
طفل وشؤون المرأة وال
بالسودان

وزارة الرعاية االجتماعية 
وشؤون المرأة والطفل 

 بالسودان

2009 

 2009 مركز المرأة للسالم والتنمية مركز المرأة للسالم والتنميةسالم شرق السودان في سطور
 2009 مركز المرأة للسالم والتنمية محمد أدھم عليأثر المشاريع التنموية على التنمية المستدامة

 2009 جامعة األحفاد للبنات بلقيس بدريم الفدرالي في السودان: التحديات والتطبيقالحك
: تعليم2009أوراق عمل اليوم العالمي للسكان

الفتيات أفضل استثمار في مواجھة األزمة 
االقتصادية العالمية علموا بناتكم

وزارة الدولة لألسرة 
 والسكان

 2009 وزارة الدولة لألسرة والسكان

رنامج صحة المراھقين: نخطو نحو مستقبلب
صحي

المجلس القومي للطفولة 
واألمومة

المجلس القومي للطفولة 
 واألمومة

2009 

حالة المرأة في مصر: دراسة في مستويات 
 التمثيل بالمناصب القيادية 

مركز الدراسات السياسية  اماني الطويل
 واالستراتيجة باالھرام

2009 

ھد محمد علي: رسائلالمرأة المصرية في ع
 صوفيا لين بول من القاھرة

عين للدراسات والبحوث عزة كرارة
 االنسانية

2009 

 2009 مركز االھرام للترجمة والنشر محمد عبد المجيد الفقيالمراة من السياسة الى الرئاسة
المراة المصرية المعاصرة في البرلمان: نائبة تفخر 

بھا مصر
 2009 ى للثقافةالمجلس االعلجابر عصفور

مركز المحروسة للبحوث  ھينش، ھنرييتهالمرأة والمرأة: رؤية لواقع المرأة المعاصر
 والتدريب والنشر

2009 

 2009 الھيئة المصرية العامة للكتاب سامية ابو النصر المرأة عبر العصور
 2009 دار النھضة العربيةعادل ابو ھشيمة محمود المساواة بين الزوجين في قواعد االسناد المصرية



حوته
-بنت الشاطئ-ثالث نساء من مصر: تحية حليم

 امينة السعيد
نھضة مصر للطباعة والنشر رجاء النقاش

 والتوزيع
2009 

 2009 مركز االھرام للترجمة والنشر شريف الشوباشي ثورة المرأة
نساء ملھمات خلدھن التاريخ: وراء كل رجل

 عظيم امرأة ملھمة
 2009 دار الكتاب العربي سلمى مجدي

 2009 مكتبة مدبولي ھبة عبد العزيزالتحرش الجنسي للمرأة: دراسة علمية
 2009   عبد الناصر توفيق العطارحقوق المرأة في السنة النبوية

الحماية الجنائية لدور المرأة في المجتمع: دراسة
مقارنة

 2009 المكتب الجامعي الحديثھناء عبد الحميد ابراھيم بدر

 2009 دار الشروق جيھان السادات املي في السالم
 2009 الدار االكاديمية للعلوم مورجان، انجيالقيادة النسائية: القيادة من االمام

 2009 الدار العالمية للنشر والتوزيع مدحت محمد ابو النصرظاھرة العنف في المجتمع: بحوث ودراسات
 2009 دار الشروقمحمد عمارةجديد الديناالمام محمد عبده مجدد الدنيا بت

رواد الفن وطليعة التنوير في مصر والعالم العربي
جزء) 3(

 2009 الھيئة المصرية العامة للكتابمختار العطار

 2009 المكتبة العصرية للنشرمزوز بركواجرام المرأة في المجتمع: العوامل واالثار
جميل صفاء سيد ال التربية السياسية للمرأة

 ومصطفى رجب
 2009 العلم وااليمان للنشر والتوزيع

أزواج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ونساء أھل 
بيته الطاھرات (رضي هللا عنھن)

 2009 دار الفكر العربي سامية منيسي

الطالق بين تعسف المطلق وتفريق القاضي:
دراسة فقھية مقارنة بقوانين االحوال الشخصية 

ن العربية والمحاكم الفلسطينيةفي بعض البلدا

 2009 دار الفكر العربي تيسير رجب التميمي

في شأن الوظائف1991لسنة  5القانون رقم 
المدنية القيادية في الجھاز االداري للدولة 
والقطاع العام والئحته التنفيذية الصادرة بقرار 

 1991لسنة  1596رئيس مجلس الوزراء رقم 
 والقرارات المتعلقة به

  احرم مرسي علي

 وكريمة السيد ابراھيم

 2009 المطابع األميرية

1979لسنة43قانون نظام اإلدارة المحلية رقم
ومذكرته االيضاحية والئحته التنفيذية الخر 

التعديالت

فاطمة الزھراء عباس احمد 
 وحلمي عبد العظيم حسن

 2009 المطابع األميرية

قاً ألحكامدعوة النفقة الزوجية ونفقة العدة وف
2004لسنة  10قانون محكمة األسرة 

فايز السيد اللمساوي و 
 أشرف فايز اللمساوي

المركز القومي لإلصدارات 
 القانونية

2009 

 2009 مكتبة اإلسكندريةقدري حفنيحقوق اإلنسان والمرأة والتنمية
المرأة العربية في المواجھة النضالية والمشاركة 

العامة
 2009 المصرية العامة للكتاب الھيئةأحمد جابر

اإلعالم والمشاركة السياسية للمرأة: رؤية
 تحليلية واستشرافية

 2009 الھيئة المصرية العامة للكتاب عادل عبد الغفار

النمو مع المساواة: ھدف السياسة االقتصادية 
 للقرن القادم

 2009 الھيئة المصرية العامة للكتاب بايلي، مارتن نيل

شخصية لغير المسلمين وفقا ألحدثاألحوال ال
 التعديالت 

 2009 دار النھضة العربية أسامة أبو الحسن مجاھد

حق المرأة في الميراث في النظم القانونية 
دراسة مقارنة –الوضعية والشرائح السماوية 

 2009 دار النھضة العربية محمد جمال عطية عيسى

-923كتاب الزواج في مصر في العصر العثماني (
م ): دراسة وثائقية 1798-1517ھـ /  1212

 2009   أحمد محمد بغدادي

األسرة القطرية تطورھا وأنماطھا وأوضاعھا 
المعيشية والتحديات التي تواجھھا

 2009 اللجنة الدائمة للسكان اللجنة الدائمة للسكان

 2009 الدائمة للسكاناللجنة  اللجنة الدائمة للسكان2007-1986الزواج والطالق في دولة قطر 
 2009 المكتب الجامعي الحديث أحمد محمود خليل–جرائم ھتك العرض وإفساد األخالق: اإلغتصاب



خطف–الزنا–الفعل الفاضح  –ھتك العرض 
األنثى معلقا عليھا بأحكام محكمة النقض 

المصرية
حقوق اإلنسان بين النص والتطبيق: دراسة في

واثيق الدولية والدستور الشريعة اإلسالمية والم
 2005العراقي لسنة 

إيتراك للطباعة والنشر  علي يوسف الشكري
 والتوزيع

2009 

–الظھار–اإليالء –من فرق الزوجية: الخلع 
اللعان

 2009 دار الكتب القانونية للنشر أحمد نصر الجندي

نفقة المرأة وقضية المساواة: في التنوير 
 اإلسالمي

نھضة مصر للطباعة والنشر  صالح الدين سلطان
 والتوزيع

2009 

نھضة مصر للطباعة والنشر  عبد هللا شحاتةنظرات إسالمية في الحب والزواج والمرأة
 والتوزيع

2009 

إعداد الموازنات المستجيبة لحقوق المرأة: الرقابة 
على الموازنات الحكومية ومدى إمتثالھا إلتفاقية 

ضد المرأةالقضاء على كافة أشكال التمييز 

 2008 وزارة المالية إيلسون، دايان

وزارة المالية نشرة غير دورية تصدر عن وحدة 
 تكافؤ الفرص: العدد الثالث

 2008 وزارة الماليةوزارة المالية

التقرير السنوي الثامن للمنظمات األھلية العربية
: قضايا البيئة في المجتمع المدني2008

للمنظمات  الشبكة العربيةأماني قنديل
 األھلية

2008 

الشبكة العربية للمنظمات أماني قنديلالموسوعة العربية للمجتمع المدني
 األھلية

2008 

الجھاز المركزي للتعبئة 2006إحصاءات المواليد والوفيات عام
 العامة واالحصاء

الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 واالحصاء

2008 

للسكان والظروف النتائج النھائية للتعداد العام 
2006السكنية: اجمالي الجمھورية: مصر 

الجھاز المركزي للتعبئة 
 العامة واالحصاء

الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 واالحصاء

2008 

الندوة القومية حول العمل حصن األمان اإلقتصادي
للمرأة.

 2008 منظمة العمل العربية منظمة العمل العربية

حول: التشغيل والبطالة في التقرير العربي األول 
  الدول العربية: نحو سياسات وآليات فاعلة.

 / أ. ت331.174927ت/ 

 2008 منظمة العمل العربية منظمة العمل العربية

المشروعات الصغيرة والمتوسطة كخيار لتشغيل
الشباب والحد من البطالة في الدول العربية

 2008 منظمة العمل العربية منظمة العمل العربية

تعزيز الحوار االجتماعي لمواجھة األخطار 
 االقتصادية

 2008 منظمة العمل العربية منظمة العمل العربية

ادارة المشروعات الصغيرة في الوطن العربي:
دليل عملي لكيفية البدء بمشروع صغير وادارته 

 في ظل التحديات المعاصرة

المنظمة العربية للتنمية  ھالة محمد لبيب عنبة
 ريةاالدا

2008 

المنظمة العربية للتنمية المرأة والوظيفة العامة في الخليج العربي
اإلدارية

المنظمة العربية للتنمية 
 اإلدارية

2008 

تقارير التنمية البشرية للمحافظات المصرية: 
 2008محافظة السويس 

 2008 وزارة التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية

للمحافظات المصرية:تقارير التنمية البشرية 
 2008محافظة القاھرة 

 2008 وزارة التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية

تقارير التنمية البشرية للمحافظات المصرية
: محافظة الوادي الجديد2008

 2008 وزارة التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية

تقارير التنمية البشرية للمحافظات المصرية
افظة البحر االحمر: مح2008

 2008 وزارة التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية

تقارير التنمية البشرية للمحافظات المصرية
 : محافظة دمياط2008

 2008 وزارة التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية

 2008 وزارة التنمية المحلية محليةوزارة التنمية التقارير التنمية البشرية للمحافظات المصرية 



 : محافظة بورسعيد2008
تقارير التنمية البشرية للمحافظات المصرية

: المجلس االعلى لمدينة االقصر2008
 2008 وزارة التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية

تقارير التنمية البشرية للمحافظات المصرية
: محافظة جنوب سيناء2008

 2008 مية المحليةوزارة التن وزارة التنمية المحلية

دليل العمل التطوعي: التطوع إنسانيتي والبناء
 مسئوليتي

 2008 منظمة المرأة العربية معتز با عبد الفتاح

الخصائص السكانية وإنعكاساتھا على القيم 
 االجتماعية 

 2008 معھد التخطيط القومينادرة وھدان

تقييم فاعلية الخطة االستراتيجية القومية
2007في مصر حتى عام للسكان 

 2008 معھد التخطيط القومي محمود إبراھيم فرج

اإلسقاطات القومية للسكان في مصر خالل الفترة 
2006 -2031 

 2008 معھد التخطيط القومي فريال عبد القادر أحمد

العناقيد الصناعية والتحالفات اإلستراتيجية لتدعيم
القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة 

سطة في جمھورية مصر العربيةوالمتو

 2008 معھد التخطيط القومي إيمان أحمد الشربيني

اللجنة الدولية للصليب  النساء والحرب
االحمر

 2008 اللجنة الدولية للصليب االحمر

منظمة األمم المتحدة  موكيا، باتريشيا: صحة األم والوليد2009وضع األطفال في العالم 
 للطفولة يونيسف

2008 

تطويرالتعليم في الوطن العربي: التربيةخطة
 والتعليم العالي والبحث العلمي

  جامعة الدول العربية

و المنظمة العربية للتربية 
 والثقافة والعلوم

  جامعة الدول العربية

و المنظمة العربية للتربية 
 والثقافة والعلوم

2008 

التقرير السنوي لمكتب شكاوى المرأة ومتابعتھا 
 2008لعام 

 2008 المجلس القومي للمرأة لمجلس القومي للمرأةا

الدليل االرشادي لبناء قدرات المنظمات غير
 الحكومية العربية

المنظمة العربية للتنمية 
االدارية

المنظمة العربية للتنمية 
 االدارية

2008 

يسري مصطفى عبد كالم في السياسة : األحزاب السياسية في مصر
الحميد

 2008 حقوق المرأةالمركز المصري ل

التحول إلى المجھول ومخاطر الفوضى: دراسة
ميدانية حول أثر العنف االنتخابي على التحول 

الديمقراطي والمشاركة السياسية للنساء

 2008 المركز المصري لحقوق المرأة نھاد أبو قمصان

كالم في السياسة: الكتاب األول ( الدولة )
عم الحقوق سلسلة كتببات تصدر عن برنامج د

 السياسية للمرأة

 2008 المركز المصري لحقوق المرأة يسري مصطفىى

( القانون )كالم في السياسة: الكتاب الثالث
سلسلة كتببات تصدر عن برنامج دعم الحقوق 

 السياسية للمرأة

يسري مصطفى عبد 
 الحميد

 2008 المركز المصري لحقوق المرأة

 2008 مجلس الوزراء جلس الوزراءممؤشرات أداء سوق العمل في مصر
مبادرة تعليم البنات في مصر: معا من أجل

 األطفال
مكتب اليونيسف االقليمي  سولتانا، رونالد جي

للشرق االوسط وشمال 
 افريقيا

2008 

استراتيجية للبحوث والتطوير في مصر إلى عام
2017

 2008 مجلس الوزراء مجلس الوزراء

 2008 مجلس الوزراء س الوزراءمجل مالمح المسنين في مصر
 2008 مجلس الوزراء مجلس الوزراءتحويالت المھاجرين إلى مصر والعالم

 2008 مجلس الوزراء مجلس الوزراءالمالمح الصحية لألطفال في مصر... ھل تغيرت؟
 2008 مجلس الوزراء مجلس الوزراءالمدونات المصرية: فضاء اجتماعي جديد

دراسات عن مصر: قائمةالقاعدة القومية لل
ببليوجرافية عن موضوع: العدالة االجتماعية

 2008 مجلس الوزراء مجلس الوزراء



القاعدة القومية للدراسات عن مصر: قائمة
ببليوجرافية عن موضوع: التعليم

 2008 مجلس الوزراء مجلس الوزراء

القاعدة القومية للدراسات عن مصر: قائمة
لشبابببليوجرافية عن موضوع:ا

 2008 مجلس الوزراء مجلس الوزراء

 2008 مجلس الوزراء مجلس الوزراء13/14/15نشرة البيانات القومية: االعداد
 2008 فريدريش إيبرت نيفين مسعدالمشاركة السياسية للمرأة العربية

 2008 فريدريش إيبرترضا عطية التعليم المدني للشباب
ر التعليمالمشاركة المجتمعية لدعم وتطوي

 األساسي
 2008 جمعية المرأة والمجتمع جمعية المرأة والمجتمع

 2008 وزارة الصحة فاطمة الزناتي2008المسح السكاني الصحي مصر 
االوضاع الراھنة لعمل المرأة الريفية: التقرير

الميداني
المركز القومي للبحوث  انعام عبد الجواد

 االجتماعية والجنائية
2008 

مرأة من الميراث: دراسة في محافظةحرمان ال
اسيوط

 2008 مركز قضايا المرأة المصرية عصام الزناتي

واقع المراة المصرية في ضوء اتفاقية القضاء على 
جميع اشكال التمييز ضد المرأة مع بيان دور 
المنظمات غير الحكومية في تعزيز وحماية حقوق 

المراة

 2008 يةمركز قضايا المرأة المصر محمد الغمري

الدليل التدريبي لرفع قدرات العاملين بمكاتب
 االستشارات القانونية والنفسية

  ياسر عبد الجواد/

 وحيد الدسوقي

 2008 مركز قضايا المرأة المصرية

المؤتمر السنوي الثالث واألربعون لإلحصاء وعلوم
2008ديسمبر  25 -22الحاسب وبحوث العمليات 

معھد الدراسات والبحوث 
حصائيةاإل

معھد الدراسات والبحوث 
 اإلحصائية

2008 

الوسائط المعرفية ومشكلة المخدرات: دراسة 
تحليلية لمضمون مواقع شبكة اإلنترنت 

المجلس القومي لمكافحة آمال ھالل
 وعالج اإلدمان والتعاطي

2008 

 2008 مؤسسة المرأة الجديدة مؤسسة المرأة الجديدة طيبة: العدد الحادي عشر
 2008UNDPUNDP 2008: تقرير التنمية البشرية مصر

 2008 األمم المتحدة األمم المتحدةالنوع االجتماعي في األھداف اإلنمائية لأللفية
المؤتمر الوطني األول حول إدماج النوع

االجتماعي في التنمية شراكة عادلة بين المرأة 
والرجل في التنمية الوطنية كيف: التقرير ألتوثيقي

 - جلس األعلى للمرأةالم
 مملكة البحرين

 - المجلس األعلى للمرأة
 مملكة البحرين

2008 

جھود المجلس األعلى للمرأة في التعريف
والتوعية بمفھوم إدماج النوع االجتماعي في 

التنمية

 - المجلس األعلى للمرأة
 مملكة البحرين

 - المجلس األعلى للمرأة
 مملكة البحرين

2008 

 - المجلس األعلى للمرأة يمنساء في سجل التكر
 مملكة البحرين

 - المجلس األعلى للمرأة
 مملكة البحرين

2008 

المؤتمر الوطني األول حول إدماج النوع 
االجتماعي في التنمية شراكة عادلة بين المرأة 

والرجل في التنمية الوطنية كيف

 - المجلس األعلى للمرأة
 مملكة البحرين

 - المجلس األعلى للمرأة
 البحرينمملكة 

2008 

خالصة وافية لمعايير األمم المتحدة وقواعدھا في 
مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية

مكتب األمم المتحدة 
 المعني بالمخدرات والجريمة

مكتب األمم المتحدة المعني 
 بالمخدرات والجريمة

2008 

الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة
 لمكافحة الفساد

األمم المتحدة مكتب
 المعني بالمخدرات والجريمة

مكتب األمم المتحدة المعني 
 بالمخدرات والجريمة

2008 

المرأة القطرية واإلنترنت: دراسة تحليلية لطبيعة 
  اإلستخدام وأنماط اإلستفادة

 

المجلس األعلى لشؤون  ھشام عزمي
 األسرة بدولة قطر

2008 

يدانيةالعنف ضد المتزوجات: حالة قطر دراسة م
2008

المجلس األعلى لشؤون  كلثم علي الغانم
 األسرة بدولة قطر

2008 

المجلس العربي للطفولة  28مجلة خطوة: العدد 
والتنمية

المجلس العربي للطفولة 
 والتنمية

2008 



الدليل التدريبي اإلرشادي للجھات العاملة في
مجال مناھضة عمل األطفال: خطوة في االتجاه 

حد من عمل األطفالالصحيح نحو ال

المجلس القومي للطفولة 
 واألمومة

المجلس القومي للطفولة 
 واألمومة

2008 

النتائج النھائية للتعداد العام للسكان والظروف
: محافظة بني سويف2006السكنية لعام 

الجھاز المركزي للتعبئة 
 العامة واإلحصاء

الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 واإلحصاء

2008 

ئج النھائية للتعداد العام للسكان والظروف النتا
: محافظة مطروح2006السكنية لعام 

الجھاز المركزي للتعبئة 
 العامة واإلحصاء

الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 واإلحصاء

2008 

النتائج النھائية للتعداد العام للسكان والظروف
: محافظة الوادي الجديد2006السكنية لعام 

ي للتعبئة الجھاز المركز
 العامة واإلحصاء

الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 واإلحصاء

2008 

النتائج النھائية للتعداد العام للسكان والظروف 
: محافظة البحر األحمر2006السكنية لعام 

الجھاز المركزي للتعبئة 
 العامة واإلحصاء

الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 واإلحصاء

2008 

للتعداد العام للسكان والظروف النتائج النھائية
: محافظة الفيوم2006السكنية لعام 

الجھاز المركزي للتعبئة 
 العامة واإلحصاء

الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 واإلحصاء

2008 

النتائج النھائية للتعداد العام للسكان والظروف 
: محافظة حلوان2006السكنية لعام 

الجھاز المركزي للتعبئة 
 اإلحصاءالعامة و

الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 واإلحصاء

2008 

النتائج النھائية للتعداد العام للسكان والظروف
: محافظة الجيزة2006السكنية لعام 

الجھاز المركزي للتعبئة 
 العامة واإلحصاء

الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 واإلحصاء

2008 

لظروف النتائج النھائية للتعداد العام للسكان وا
: محافظة قنا2006السكنية لعام 

الجھاز المركزي للتعبئة 
 العامة واإلحصاء

الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 واإلحصاء

2008 

النتائج النھائية للتعداد العام للسكان والظروف
: محافظة األقصر2006السكنية لعام 

الجھاز المركزي للتعبئة 
 العامة واإلحصاء

عبئة العامة الجھاز المركزي للت
 واإلحصاء

2008 

النتائج النھائية للتعداد العام للسكان والظروف 
: محافظة القاھرة2006السكنية لعام 

الجھاز المركزي للتعبئة 
 العامة واإلحصاء

الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 واإلحصاء

2008 

النتائج النھائية للتعداد العام للسكان والظروف
أكتوبر 6محافظة : 2006السكنية لعام 

الجھاز المركزي للتعبئة 
 العامة واإلحصاء

الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 واإلحصاء

2008 

النتائج النھائية للتعداد العام للسكان والظروف 
: محافظة أسيوط2006السكنية لعام 

الجھاز المركزي للتعبئة 
 العامة واإلحصاء

الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 واإلحصاء

2008 

النتائج النھائية للتعداد العام للسكان والظروف
: محافظة أسوان2006السكنية لعام 

الجھاز المركزي للتعبئة 
 العامة واإلحصاء

الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 واإلحصاء

2008 

النتائج النھائية للتعداد العام للسكان والظروف 
: محافظة الشرقية2006السكنية لعام 

لمركزي للتعبئة الجھاز ا
 العامة واإلحصاء

الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 واإلحصاء

2008 

النتائج النھائية للتعداد العام للسكان والظروف
: محافظة المنيا2006السكنية لعام 

الجھاز المركزي للتعبئة 
 العامة واإلحصاء

الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 واإلحصاء

2008 

للتعداد العام للسكان والظروف النتائج النھائية 
: محافظة بور سعيد2006السكنية لعام 

الجھاز المركزي للتعبئة 
 العامة واإلحصاء

الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 واإلحصاء

2008 

النتائج النھائية للتعداد العام للسكان والظروف
: محافظة دمياط2006السكنية لعام 

الجھاز المركزي للتعبئة 
 واإلحصاءالعامة 

الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 واإلحصاء

2008 

النتائج النھائية للتعداد العام للسكان والظروف 
: محافظة البحيرة2006السكنية لعام 

الجھاز المركزي للتعبئة 
 العامة واإلحصاء

الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 واإلحصاء

2008 

والظروفالنتائج النھائية للتعداد العام للسكان
: محافظة اإلسكندرية2006السكنية لعام 

الجھاز المركزي للتعبئة 
 العامة واإلحصاء

الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 واإلحصاء

2008 

النتائج النھائية للتعداد العام للسكان والظروف
: محافظة الدقھلية2006السكنية لعام 

الجھاز المركزي للتعبئة 
 العامة واإلحصاء

المركزي للتعبئة العامة الجھاز
 واإلحصاء

2008 

النتائج النھائية للتعداد العام للسكان والظروف
: محافظة المنوفية2006السكنية لعام 

الجھاز المركزي للتعبئة 
 العامة واإلحصاء

الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 واإلحصاء

2008 

النتائج النھائية للتعداد العام للسكان والظروف
: محافظة الغربية2006السكنية لعام 

الجھاز المركزي للتعبئة 
 العامة واإلحصاء

الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 واإلحصاء

2008 

النتائج النھائية للتعداد العام للسكان والظروف 
: محافظة كفر الشيخ2006السكنية لعام 

ركزي للتعبئة الجھاز الم
 العامة واإلحصاء

الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 واإلحصاء

2008 

النتائج النھائية للتعداد العام للسكان والظروف
: محافظة سوھاج2006السكنية لعام 

الجھاز المركزي للتعبئة 
 العامة واإلحصاء

الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 واإلحصاء

2008 



عداد العام للسكان والظروفالنتائج النھائية للت
: محافظة القليوبية2006السكنية لعام 

الجھاز المركزي للتعبئة 
 العامة واإلحصاء

الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 واإلحصاء

2008 

النتائج النھائية للتعداد العام للسكان والظروف
: محافظة جنوب سيناء2006السكنية لعام 

الجھاز المركزي للتعبئة 
 مة واإلحصاءالعا

الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 واإلحصاء

2008 

النتائج النھائية للتعداد العام للسكان والظروف
: محافظة شمال سيناء2006السكنية لعام 

الجھاز المركزي للتعبئة 
 العامة واإلحصاء

الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 واإلحصاء

2008 

لسكان والظروف النتائج النھائية للتعداد العام ل
: محافظة السويس2006السكنية لعام 

الجھاز المركزي للتعبئة 
 العامة واإلحصاء

الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 واإلحصاء

2008 

النتائج النھائية للتعداد العام للسكان والظروف
: محافظة اإلسماعيلية2006السكنية لعام 

الجھاز المركزي للتعبئة 
 العامة واإلحصاء

جھاز المركزي للتعبئة العامة ال
 واإلحصاء

2008 

اإلعالميات العربيات: الھموم والتحديات: شھادات 
واقعية

 2008 العربي للنشر والتوزيع عواطف عبد الرحمن

 2008 المكتب الجامعي الحديث محمد عبد الفتاح محمدالجمعيات األھلية النسائية: قضايا ومشكالت
 2008 منشأة المعارف محمود احمد طهالزوجية: دراسة مقارنةالحماية الجنائية للعالقة 

 2008 دار الوفاء للطباعة والنشر رشدي شحاتة ابو زيداآلثار االجتماعية لمحاكم األسرة المصرية
العنف ضد المرأة وكيفية مواجھته: في ضوء أحكام

 الفقه اإلسالمي
 2008 دار الوفاء للطباعة والنشر رشدي شحاتة ابو زيد

 2008 المركز القومي للترجمةتاكر، جوديثنساء مصر في القرن التاسع عشر
ختان اإلناث بين الدين والعلم والموروث 

 االجتماعي
 2008 دار الھدى للطباعة والنشروفاء عارف

 2008 الھيئة المصرية العامة للكتاب حسين فوزي النجاررفاعة الطھطاوي: رائد فكر وإمام نھضة
 2008 العبيكان اكرم ضياء العمريالحياة الزوجية: نشوز الزوجاتالعنف في

نظام األسرة بين حضارتين: دراسة مقارنة في
فقه األحوال الشخصية بين الشريعة اإلسالمية 
والقانون الوضعي الغربي ومكوناته الرومانية 

 والمسيحية والحديثة

 2008 دار النھضة العربية سامح عبد السالم

 2008 العربي للنشر والتوزيع عواطف عبد الرحمنإلعالم: تحديات واشكالياتالمرأة وا
حقوق االنسان للنساء بين االعتراف الدولي 

 وتحفظات الدول العربية
الحبيب الحمدوني وحفيفظة 

شقير
مركز القاھرة لدراسات حقوق 

 االنسان
2008 

تعليم االناث في الدول العربية: االنجازات
 ق المستقبلوالمعوقات وافا

 2008 الدار المصرية اللبنانية رفيقة سليم حمود

تفاوت الحماية الجنائية بين الرجل والمرأة في 
قوانين العقوبات العربية والشريعة االسالمية: 

دراسة قانونية اجتماعية مقارنة

 2008 منشأة المعارف ضاري خليل محمود

 2008 امة للكتابالھيئة المصرية الع فاطمة اليوسف ذكريات مذكرات
 2008 المكتبة االكاديميةمحمد الراويالمرأة في حديث القران الكريم

 2008 دار الشروقمحمد عمارةقاسم امين: تحرير المرأة والتمدن االسالمي
التحرش الجنسي: ابعاد الظاھرة.. اليات 
المواجھة: دراسة مقارنة بين القوانين الوضعية 

 والشريعة االسالمية

 2008 ايتراك علي قطب محمد

 2008 الھيئة المصرية العامة للكتاب سھير القلماوياحاديث جدتي: مجموعة قصصية
شھيرات النساء: ادب التراجم وسياسات النوع 

في مصر
 2008 المركز القومي للترجمة بوث، ماريلين وسحر توفيق

قاموس المنجد في اللغة واإلعالمك طبعة المئوية
االولى

 2008 بيروت -لمشرقدار ا

اياك والزواج من كبيرة القدمين: النساء في أمثال 
الشعوب

شيبر، مينيكيه ومنى 
 ابراھيم وھالة كمال

 2008 دار الشروق

 2008 دار الشروقجمال البناالمرأة المسلمة بين تحرير القرآن وتقييد الفقھاء
 2008 على لالثارالمجلس اال عبد الحليم نور الدين المرأة في مصر القديمة

عاطف عدلي العبد وفوزية المرأة العربية ووسائل اإلعالم
 العلي ونھى عاطف العبد

 2008 دار الفكر العربي



 2008 دار الفكر العربي علي الخفيففرق الزواج في المذاھب اإلسالمية
الجرائم الجنسية: الغريزة الجنسية وتأثيرھا على

والقانون: دراسة  ارتكاب الجرائم في ضوء الشريعة
علمية موثقة بتطبيقات المحاكم وكيفية مكافحة 

 االنحرافات الجنسية 

 2008   محمد فھيم درويش

النيابة اإلدارية والمحاكمات الـتأديبية وفقا الخر 
التعديالت

حلمي عبد العظيم حسن 
 ومحمد رشاد عبد الوھاب

 2008 المطابع األميرية

حته التنفيذيةقانون الكسب غير المشروع والئ
والمذكرات االيضاحية والقرارات المنفذة له وأھم 

الكتب الدورية بالتعليمات المنفذة له

محمد سيد احمد البربري 
وسامي عبد السميع 

العرباوي

 2008 المطابع األميرية

بشأن الجنسية1975لسنة  26القانون رقم 
 89المصرية متضمنا القرار الجمھوري بالقانون رقم 

والقرارات الصادرة في شأن دخول  1960 لسنة
واقامة االجانب في جمھورية مصر العربية

محمد سيد احمد البربري 
 وحلمي عبد العظيم حسن

 2008 المطابع األميرية

صيغ قوانين األحوال الشخصية معلقاً على صيغھا:
متضمناً المستندات المطلوبة والسند القانوني 

 والشروط الالزمة لكل دعوى

 2008 دار العدالة للنشر والتوزيع د موسى أحمدخال

 2003لسنة  12شرح قانون العمل الجديد رقم 
والقرارات التنفيذية الصادرة تنفيذاً له

المركز القومي لإلصدارات  رمضان جمال كامل
 القانونية

2008 

الخيانة في واجب الطاعة والمال وطرق معالجتھا
ارنة بين الفقه واألثار المترتبة عليھا: دراسة مق

 االسالمي والقانون الوضعي

المركز القومي لإلصدارات  خالد عبد العظيم أبو غابة
 القانونية

2008 

 2008 مكتبة اإلسكندريةقدري حفنيحقوق المرأة: خطوات نحو تحقيق اإلصالح
المرأة والحدوتة: دراسة في اإلبداع الحكائي

 الشعبي للمرأة المصرية
 2008 ر العين للنشر والتوزيعدا خالد أبو الليل

 2008 دار السالم للنشرحسن أيوب فقه األسرة المسلمة
 2008 دار الشروق زاھي حواس سيدة العالم القديم

خالصة وافية لمعايير األمم المتحدة وقواعدھا في 
مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية

مكتب األمم المتحدة 
 المعني بالمخدرات والجريمة

األمم المتحدة المعني  مكتب
 بالمخدرات والجريمة

2008 

المرأة القطرية واإلنترنت: دراسة تحليلية لطبيعة
اإلستخدام وأنماط اإلستفادة

المجلس األعلى لشؤون  ھشام عزمي
 األسرة

2008 

العنف ضد المتزوجات: حالة قطر دراسة ميدانية 
2008

المجلس األعلى لشؤون  كلثم علي الغانم
 األسرة

2008 

السلطة التشريعية والمرأة في الدول العربية:
 تحليل قانوني مقارن

 2008 المكتب الجامعي الحديث قائد محمد طربوش ردمان

 2008 المركز القومي للترجمة بوديس، إيزابيل صياح ام كلثوم كوكب الشرق
 2008 دار الكتب والوثائق القومية دار الكتب والوثائق القومية تراث قاسم امين

شبھات وإجابات حول مكانة المرأة في اإلسالم: 
 في التنوير اإلسالمي

نھضة مصر للطباعة والنشر محمد عمارة
 والتوزيع

2008 

قضايا المرأة في الفقه اإلسالمي: في التنوير
 اإلسالمي

نھضة مصر للطباعة والنشر علي جمعة
 والتوزيع

2008 

في التحرير اإلسالمي للمرأة: في التنوير
 اإلسالمي

نھضة مصر للطباعة والنشر محمد عمارة
 والتوزيع

2008 

نساء في حياة األنبياء: تحدث عنھن القرآن الكريم
 والكتاب المقدس

نھضة مصر للطباعة والنشر  فتحي فوزي عبد المعطي
 والتوزيع

2008 

 2008 منشأة المعارف عبد الحميد المنشاويأحكام األسرة الشرائع المسيحية واليھودية
 2008 دار الشروق محمد الغزاليقضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة

عناية القرآن بحقوق اإلنسان : دراسة موضوعية
 جزء 2وفقھية 

 2008 دار الحديث للنشر والتوزيع زينب عبد السالم أبو الفضل

إعداد الميزانية مع مراعاة حقوق المرأة: مراقبة 
ة للتأكد من مسايرتھا إلتفاقية الميزانيات الحكومي

 2007 وزارة المالية إيلسون، دايان



القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
وزارة المالية نشرة غير دورية تصدر عن وحدة

 تكافؤ الفرص: العدد الثاني
 2007 وزارة الماليةوزارة المالية

التقرير السنوي السابع للمنظمات األھلية العربية
: األطفال في منظومة المجتمع المدني 2007
العربي

الشبكة العربية للمنظمات أماني قنديل
 األھلية

2007 

تفعيل دور المنظمات غير الحكومية المعنية 
بالشباب في مصر: دراسة ميدانية

الشبكة العربية للمنظمات أماني قنديل
 األھلية

2007 

دليل المرأة العربية للمحافظة على الموارد
طبيعية والحد من التلوث البيئيال

المنظمة العربية للتنمية 
اإلدارية

المنظمة العربية للتنمية 
 اإلدارية

2007 

دليل المرأة العربية للمحافظة على الموارد 
CDالطبيعية والحد من التلوث البيئي: 

المنظمة العربية للتنمية 
اإلدارية

المنظمة العربية للتنمية 
 اإلدارية

2007 

الدور اإلداري والتنموي للمرأة في الوطنملتقى
العربي

المنظمة العربية للتنمية  مجموعة خبراء
 اإلدارية

2007 

المنظمة العربية للتنمية التنمية البشرية وأثرھا على التنمية المستدامة
اإلدارية

المنظمة العربية للتنمية 
 اإلدارية

2007 

:واقع ومستقبل مشروعات نھوض المرأة العربية
خبرة مشروع الدراسات المسحية للمشروعات 

 الموجھة للمرأة العربية

 2007 منظمة المرأة العربيةعال أبو زيد

 2007 منظمة المرأة العربيةأماني صالحدليل المرأة العربية: خبرة المشروع
تقرير إقليمي عن الدراسات المسحية

للمشروعات الموجھة للمرأة العربية في مجال 
الصحة

 2007 منظمة المرأة العربية يبة عبد الغنينج

تقرير إقليمي عن الدراسات المسحية
للمشروعات الموجھة للمرأة العربية في مجال 

اإلقتصاد

 2007 منظمة المرأة العربية بشير خليفة الزعبي

تقرير إقليمي عن الدراسات المسحية
للمشروعات الموجھة للمرأة العربية في مجال 

السياسة

 2007 منظمة المرأة العربيةكيوانفاديا

تقرير إقليمي عن الدراسات المسحية
للمشروعات الموجھة للمرأة العربية في مجال 

التعليم

 2007 منظمة المرأة العربيةعلي ليلة

تقرير إقليمي عن الدراسات المسحية
للمشروعات الموجھة للمرأة العربية في مجال 

اإلتصال

 2007 منظمة المرأة العربية جمال عبد ربه الزعانين

إستراتيجية الشباب العربي لدعم دور المرأة
 العربية في بناء المجتمع

 2007 منظمة المرأة العربية منظمة المرأة العربية

تقرير إقليمي عن الدراسات المسحية
للمشروعات الموجھة للمرأة العربية في مجال 

االجتماع

 2007 منظمة المرأة العربيةأحمد زايد

المرأة العربية واألورومتوسطية شراكة وتنمية في
عالم متحول: أعمال الندوة الدولية المنعقدة 

بمالطا

 2007 منظمة المرأة العربية عائشة التايب

حول تقدير االحتياجات ألھم خدمات رعاية
المسنين: بالتركيز على محافظة القاھرة

 2007 معھد التخطيط القومي عزة عمر الفندري

 2007 الھيئة العامة لالستعالمات الھيئة العامة لالستعالماتدستور جمھوري مصر العربية
اإلعالم وقضايا المجتمع: رؤية مستقبلية لتفعيل 

دور اإلعالم في مواجھة القضايا المعاصرة
 2007 مركز المدينة لإلعالم والنشر عادل عبد الغفار

سلسلة بناء قدرات المنظمات غير الحكومية
  العاملة في مجال تمكين المرأة: 

الكتيب األول: بناء الوعي                       -

 2007 المجلس القومي للمرأةأماني قنديل



 بالمفھوم الشامل لتمكين المرأة في مصر.
الكتيب الثاني: التخطيط                       -

  اإلستراتيجي في المنظمات غير الحكومية.
الكتيب الثالث: الدليل                       -

  لتقييم منظمات المجتمع المدني. االسترشادي
الكتيب الرابع: العمل الدفاعي                       -

  والحقوقي وممارسة التأثير.
الكتيب الخامس: اإلدارة                       -

 الرشيدة للحكم.
التقرير السنوي لمكتب شكاوى المرأة ومتابعتھا

 2007م لعا
 2007 المجلس القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة

 2007 المجلس القومي للمرأةزينب رضوان تعدد الزوجات
 2007 المجلس القومي للمرأةزينب رضوان ميراث المرأة

 2007 المجلس القومي للمرأة المجلس القومي للمرأةالمرأة المصرية: العدد الثامن عشر
ية بين "دوامتين" البيت نساء: المرأة المصر

والعمل: المرأة السعودية كائن مغيب متى 
يستحضر

المركز المصري لحقوق 
 المرأة

 2007 المركز المصري لحقوق المرأة

 2007 مجلس الوزراء مجلس الوزراءماذا لو اكتفت األسرة المصرية بطفلين؟
 2007 مجلس الوزراء مجلس الوزراءأجزاء  3 2007وصف مصر بالمعلومات 

 2007 فريدريش إيبرت مرفت أبو تيجحصاد ثالث سنوات على محكمة األسرة
المؤتمر السنوي الثاني واألربعون لإلحصاء وعلوم 

2007ديسمبر  5 -2الحاسب وبحوث العمليات 
معھد الدراسات والبحوث 

اإلحصائية
معھد الدراسات والبحوث 

 اإلحصائية
2007 

د العام للجمعيات اإلتحا دليل الجمعيات األھلية 
األھلية

اإلتحاد العام للجمعيات 
 األھلية

2007 

مركز نورس للدراسات قضايا الصحة االنجابية: العدد العاشر
والبحوث

مركز نورس للدراسات 
 والبحوث

2007 

 2007 مؤسسة المرأة الجديدة مؤسسة المرأة الجديدةطيبة: العددان التاسع والعاشر
عامالت وسياساتنساء في سوق العمل: ال

 الخصخصة
 2007 مؤسسة المرأة الجديدةإنتصار بدر

األھداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربية 
 : منظور شبابي2007

 2007 األمم المتحدة األمم المتحدة

الخطة الوطنية لتنفيذ إستراتيجية النھوض بالمرأة
البحرينية

 - المجلس األعلى للمرأة
 مملكة البحرين

 - س األعلى للمرأةالمجل
 مملكة البحرين

2007 

الوقاية من اإليدز وفيروسه وتوفير الرعاية والعالج 
والمساندة في السجون: إطار الستجابة وطنية 

فعالة

مكتب األمم المتحدة 
 المعني بالمخدرات والجريمة

مكتب األمم المتحدة المعني 
 بالمخدرات والجريمة

2007 

ة على طالبات العنف ضد المرأة: دراسة مسحي
  جامعة قطر

 

المجلس األعلى لشؤون  كلثم علي الغانم
 األسرة بدولة قطر

2007 

المجلس األعلى لشؤون  مريم راشد الخاطردراسة حول واقع المرأة القطرية واإلعالم
 األسرة بدولة قطر

2007 

المجلس العربي للطفولة عادل عازرالمنھج التكاملي لكافة حقوق الطفل
 والتنمية

2007 

 2007 مجلس الشعب بسوريا مجلس الشعب بسورياسكن الحاضنة ومحاكم األسرة –صندوق النفقة 
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد

المرأة تقارير الظل في البلدان العربية
 2007 األمم المتحدة األمم المتحدة

والتزال الجنة بعيدة: نساء العالم في مواجھة
 يدالقرن الجد

مرسكي، جوديث وجيھان 
الحكيم

 2007 المركز القومي للترجمة

المركز القومي لإلصدارات  احمد ابراھيم عامر كالم في الزواج
 القانونية

2007 



قضاء النقض المدني في االحوال الشخصية
للمسلمين وغير المسلمين مجموعة القواعد 
القانونية التي قررتھا محكمة النقض في مسائل 

الشخصية خالل اربعة وسبعين عاما  االحوال
1931 - 2006 

المركز القومي لإلصدارات  سعيد احمد شعلة
 القانونية

2007 

 2007 مكتبة اإلسكندريةأمينة شفيق المرأة والحياة العامة
المرأة في عالم غير آمن: العنف ضد المرأة حقائق

 وصور وإحصائيات
 2007 مكتبة اإلسكندرية فالشوفا، ماري

 2007 دار النھضة العربية جمال الضمرانيالية والشھادة في النكاح وحكم الزواج العرفيالو
المرأة في الحضارة اإلسالمية بين نصوص الشرع 

وتراث الفقه والواقع المعيش 
 2007 دار السالم للنشر علي جمعة محمد

 2007 دار السالم للنشر طلعت محمد عفيفيصفحات مشرقات من حياة الصحابيات
قصة السفور والنقاب واالختالط وانفصال الجنسين

 عند العرب
 2007   محمود سالم زناتي

 2007 دار النھضة العربية فرج محمد البوشيدور المرأة الفرعونية في وراثة العرش
الشبھات المثارة حول الطالق والرد عليھا ومنھج 

 اإلسالم في معالجة الطالق
 2007 العربية دار النھضة محمد يوسف حفني

الوقاية من اإليدز وفيروسه وتوفير الرعاية والعالج
والمساندة في السجون: إطار الستجابة وطنية 

فعالة

مكتب األمم المتحدة 
 المعني بالمخدرات والجريمة

مكتب األمم المتحدة المعني 
 بالمخدرات والجريمة

2007 

العنف ضد المرأة: دراسة مسحية على طالبات
 جامعة قطر

المجلس األعلى لشؤون  كلثم علي الغانم
 األسرة

2007 

المجلس األعلى لشؤون  مريم راشد الخاطردراسة حول واقع المرأة القطرية واإلعالم
 األسرة

2007 

 2007 مركز المحروسة للنشر رضوى فرغليبغاء القاصرات: دراسة في ضوء التحليل النفسي
إيتراك للطباعة والنشر  لشكريعلي يوسف احقوق اإلنسان في ظل العولمة

 والتوزيع
2007 

إدارة منظمات المجتمع المدني: دراسة في 
الجمعيات األھلية من منظور التمكين والشراكة 

والشفافية والمساءلة والقيادة والتطوع والتشبيك 
والجودة

إيتراك للطباعة والنشر  مدحت محمد أبو النصر
 والتوزيع

2007 

 2007 العربي للنشر والتوزيع العشماويعزة تأمالت في الزواج
دليل المرأة الذكية الى االشتراكية والراسمالية

جزء 2والسوفيتية والفاشية: 
 2007 المركز القومي للترجمةشو برنارد

الغضب الناعم: الرواية النسوية بين العربية 
 دراسة مقارنة -واالنجليزية 

 2007 ةالمركز القومي للترجم العنود محمد الشارخ

 2007 المجلس األعلى للثقافةالسيد عليوةالرؤى السياسية المستقبلية للمرأة المصرية
نھضة مصر للطباعة والنشر محمد عمارةاإلسالم والمرأة: في التنوير اإلسالمي

 والتوزيع
2007 

نھضة مصر للطباعة والنشر منى رجبعندما تثور النساء: مجموعة قصص
 والتوزيع

2007 

نھضة مصر للطباعة والنشر  عزة أحمد ھيكل ير الرجلتحر
 والتوزيع

2007 

نھضة مصر للطباعة والنشر  صابر أحمد طهنظام األسرة في اليھودية والنصرانية واإلسالم
 والتوزيع

2007 

نھضة مصر للطباعة والنشر  فتحي فوزي الصيريقصص إسالمية نزلت في أصحابھا آيات قرآنية
 والتوزيع

2007 

 2007 دار الكتاب الحديث نور الدين أبو لحيةمرأة على الرجل في الزواج اإلسالميلل
وزارة المالية نشرة غير دورية تصدر عن وحدة

 تكافؤ الفرص: العدد األول
 2006 وزارة الماليةوزارة المالية

 2006 منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالميةتوجھات استراتيجية لتعجيل تيرة تخفيض وفيات



ملاالمومة في اقليم شرق المتوسط: اطار ع
اقليمي

التقرير السنوي السادس للمنظمات األھلية
: الشباب في منظومة المجتمع 2006العربية 
المدني

الشبكة العربية للمنظمات أماني قنديل
 األھلية

2006 

التطور العالمي واإلقليمي لمفھوم حقوق اإلنسان 
نظمات األھلية: دراسة حالة وإنعكاساته على الم
 مصر، المغرب، لبنان

الشبكة العربية للمنظمات أماني قنديل
 األھلية

2006 

اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد 
المرأة

المركز العربي الستقالل 
 القضاء والمحاماة

المركز العربي الستقالل 
 القضاء والمحاماة

2006 

ي الستقالل المركز العرب المراة والقضاء
 القضاء والمحاماة

المركز العربي الستقالل 
 القضاء والمحاماة

2006 

المؤتمر األول لمنظمة المرأة العربية ست سنوات 
بعد القمة األولى للمرأة العربية: المشاركون 
وبرنامج العمل وفعاليات الجلسة اإلفتتاحية والبيان 

الختامي

 2006 ربيةمنظمة المرأة الع منظمة المرأة العربية

المؤتمر األول لمنظمة المرأة العربية ست سنوات
بعد القمة األولى للمرأة العربية: تقرير منظمة 

المرأة العربية عن مخرجات ورش عمل المؤتمر

 2006 منظمة المرأة العربية منظمة المرأة العربية

المؤتمر األول لمنظمة المرأة العربية ست سنوات
أة العربية: تقرير إقليمي بعد القمة األولى للمر

حول موقف الدول العربية من تنفيذ التوصيات 
الصادرة عن منتدى المرأة والقانون المنعقد في 

إطار قمتي المرأة العربية األولى والثانية

 2006 منظمة المرأة العربية محمد وليد المصري

المؤتمر األول لمنظمة المرأة العربية ست سنوات
للمرأة العربية: تقرير إقليمي  بعد القمة األولى

حول موقف الدول العربية من تنفيذ التوصيات 
الصادرة عن منتدى المرأة والسياسة المنعقد في 

إطار قمتي المرأة العربية األولى والثانية

 2006 منظمة المرأة العربيةنزيھة زروق

المؤتمر األول لمنظمة المرأة العربية ست سنوات 
للمرأة العربية: تقرير إقليمي بعد القمة األولى 

حول موقف الدول العربية من تنفيذ التوصيات 
الصادرة عن منتدى المرأة العربية في بالد المھجر 
المنعقد في إطار قمتي المرأة العربية األولى 

والثانية

 2006 منظمة المرأة العربيةأمل خاروف

المؤتمر األول لمنظمة المرأة العربية ست سنوات
لقمة األولى للمرأة العربية: تقرير إقليمي بعد ا

حول موقف الدول العربية من تنفيذ التوصيات 
الصادرة عن منتدى المرأة العربية واإلعالم 
المنعقد في إطار قمتي المرأة العربية األولى 

والثانية

 2006 منظمة المرأة العربيةمحمد عايش

 المؤتمر األول لمنظمة المرأة العربية ست سنوات
بعد القمة األولى للمرأة العربية: تقرير إقليمي 
حول موقف الدول العربية من تنفيذ التوصيات 
الصادرة عن منتدى المرأة العربية واإلقتصاد 
المنعقد في إطار قمتي المرأة العربية األولى 

والثانية

 2006 منظمة المرأة العربية عالية المھدي

ة ست سنواتالمؤتمر األول لمنظمة المرأة العربي
بعد القمة األولى للمرأة العربية: تقرير إقليمي 
حول موقف الدول العربية من تنفيذ التوصيات 

وطن وتنمية  –الصادرة عن منتدى امرأة وتربية 
المنعقد في إطار قمتي المرأة العربية األولى 

 2006 منظمة المرأة العربيةأنطون رحمة



والثانية
أة العربية ست سنواتالمؤتمر األول لمنظمة المر

بعد القمة األولى للمرأة العربية: تقرير إقليمي 
حول موقف الدول العربية من تنفيذ التوصيات 
الصادرة عن منتدى المرأة العربية والعلوم 
واتكنولوجيا المنعقد في إطار قمتي المرأة العربية 

 األولى والثانية

 2006 منظمة المرأة العربية فرخندة حسن

 2006 منظمة المرأة العربية معتز با عبد الفتاحشباب العربي حول قضايا المرأةحوار ال
المعاشات والتأمينات في جمھورية مصر العربية: 

 الواقع وإمكانيات التطوير
 2006 معھد التخطيط القومي محمود عبدالحي

 2006 ميمعھد التخطيط القومحرم الحدادتكاليف تحقيق أھداف األلفية الثالثة بمصر
 2006 الھيئة العامة لالستعالماتمنصور عبيدالشباب وتقبل االخر من خالل الحوار

 2006 الھيئة العامة لالستعالمات فوزي محمد السعيد عطوةحقوق المرأة العامة في المجتمع المسلم
القواعد األساسية–فھم القانون االنساني 

إلتفاقيات جنيف وبروتوكوليھا اإلضافيين
للجنة الدولية للصليب ا

االحمر
 2006 اللجنة الدولية للصليب االحمر

 2006 وزارة األوقاف سالم محمود عبد الجليلاألسرة في الشريعة اإلسالمية
 2006 وزارة األوقاف علي جمعة محمدالمرأة بين إنصاف اإلسالم وشبھات اآلخر

دليل المرأة العاملة: الحقوق والواجبات في إطار 
العاملين المدنيين بالدولة قانون

 2006 المجلس القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة

توفير فرص جديدة للمراھقات في ريف صعيد
 مصر: برنامج إشراق

 2006 مجلس السكان الدوليبريدي، مارثا

نظرة متعمقة على أسباب تباطؤ اإلنخفاض في 
معدالت الخصوبة في مصر: أھم النتائج والتوصيات

 2006 مجلس السكان الدولي لس السكان الدوليمج

الطبعة الثانية الزواج - أ . ب قانون: الجزء السابع
العرفي

المركز المصري لحقوق 
المرأة

 2006 المركز المصري لحقوق المرأة

: قضايا المرأة من منظور 2005المرصد اإلعالمي 
الصحافة

 2006 جمعية نھوض وتنمية المرأةفاطمة خير

–القانوني لقضايا المرأة: نساء بال مأوىالرصد
 الخلع –النفقة 

 2006 جمعية نھوض وتنمية المرأةإنتصار بدر

 2006 جمعية نھوض وتنمية المرأة جمعية نھوض وتنمية المرأة                   حكايات الستات: العدد التاسع
توثيق مؤتمر دور تكنولوجيا المعلومات في تنمية 

لصغيرة والمتوسطةالمشروعات ا
 2006 مجلس الوزراء مجلس الوزراء

وزارة التخطيط والتنمية -تقييم أداء المحافظات نحو تحقيق أھداف األلفية
 المحلية

2006 

المنظمة العربية للتنمية  يحيى سليم ملحمالتمكين كمفھوم إداري معاصر
 االدراية

2006 

 2006 يبرتفريدريش إ فريدريش إيبرت 2006فريدريش إيبرت 
-1957فاعلية االداء البرلماني للمرأة المصرية

2000
المركز القومي للبحوث نادية حليم

 االجتماعية والجنائية
2006 

ثقافة تعاطي وإدمان المخدرات لدى طالب مرحلة 
 التعليم األساسي

المجلس القومي لمكافحة عطية مھنا
 وعالج اإلدمان والتعاطي

2006 

مركز نورس للدراسات ابية: العدد التاسعقضايا الصحة االنج
والبحوث

مركز نورس للدراسات 
 والبحوث

2006 

 2006 مؤسسة المرأة الجديدة مؤسسة المرأة الجديدة طيبة: العدد السابع
 2005UNDPUNDP 2006مصر: تقرير التنمية البشرية 

 - المجلس األعلى للمرأة امرأة: صور نجاح 56
 مملكة البحرين

 - األعلى للمرأةالمجلس 
 مملكة البحرين

2006 

أساليب وممارسات التدخالت العملية لمعالجة
مشكلة أطفال الشارع: دليل إرشادي

المجلس العربي للطفولة  كمال محمد أحمد الفكي
 والتنمية

2006 

الدعوة وكسب التأييد في مجال التصدي لمشكلة 
أطفال الشارع: دليل إرشادي

لمجلس العربي للطفولة ا كمال محمد أحمد الفكي
 والتنمية

2006 



المجلس العربي للطفولة نحو مستقبل أفضل للطفل العربي
والتنمية

المجلس العربي للطفولة 
 والتنمية

2006 

تشخيص مشكلة أطفال الشارع والتعامل معھم:
 دليل إرشادي

المجلس العربي للطفولة  كمال محمد أحمد الفكي
 والتنمية

2006 

ة بمشروعات حماية أطفالالقوالب الخاص
 الشارع: دليل إرشادي

المجلس العربي للطفولة  كمال محمد أحمد الفكي
 والتنمية

2006 

مجموعة أدوات لمكافحة االتجار باألشخاص: 
البرنامج العالمي لمكافحة االتجار بالبشر

مكتب األمم المتحدة 
 المعني بالمخدرات والجريمة

مكتب األمم المتحدة المعني 
 درات والجريمةبالمخ

2006 

وزارة الرعاية االجتماعية المرأة السودانية: مالمح والئية
وشؤون المرأة والطفل 

بالسودان

وزارة الرعاية االجتماعية 
وشؤون المرأة والطفل 

 بالسودان

2006 

 2006 دار النھضة العربية كوثر كامل علياحكام تصرفات المرأة في الشريعة االسالمية
  دار المعرفة الجامعية محمد عاطف غيث الجتماعقاموس علم ا

 الموزع: دار الفكر العربي

2006 

جدة بلد الرخا والشدة: تحوالت الحياة األسرية
 بين فترتين

ثريا تركي وابو بكر باقادر 
 وامال طنطاوي

 2006 دار الشروق

فاطمة الزھراء عباس تشريعات األحوال الشخصية لغير المسلمين
 يم حسنوحلمي عبد العظ

 2006 المطابع األميرية

االتجار بالنساء واألطفال: مكافحة تجارة الجنس
 غير المشروعة

 2006 مكتبة اإلسكندرية مونتجمري، ھيذر

األحكام الشرعية في األحوال الشخصية: مع 
مجلد 4ملحق قوانين األحوال الشخصية العربية: 

 2006 دار السالم للنشر محمد قدري باشا

 2006 دار السالم للنشر حسني عبد الجليل يوسفد شعراء صدر اإلسالمالمرأة عن
 2006 الھيئة المصرية العامة للكتاب فاطمة مصطفىالخلع

 2006 دار النھضة العربية عبد العزيز رمضان سمكأحكام األسرة في الفقه اإلسالمي
مدى دور المشرع في دعم التمثيل النيابي

ارنةللمرأة: دراسة تحليلية مق
 2006 دار النھضة العربية محمد أحمد عبد النعيم

المساواة بين الجنسين: كفاح من أجل العدالة 
 في عالم غير متساو

معھد األمم المتحدة لبحوث 
 التنمية االجتماعية

معھد األمم المتحدة لبحوث 
 التنمية االجتماعية

2006 

 2006 مركز المحروسة للنشرسھا رجب نساء من مصر
اإلختطاف: دراسة قانونية مقارنة بأحكامجرائم

 الشريعة اإلسالمية
عبد الوھاب عبد هللا أحمد 

المعمري
 2006 المكتب الجامعي الحديث

التليفزيون والمرأة: دورة في تلبية احتياجاتھا 
التربوية

 2006 عالم الكتب للنشرمنى حسين

-1822المرأة في الكتابات واالبداعات المصرية
2004

 2006 دار الكتب والوثائق القومية الكتب والوثائق القوميةدار

: ال 2005التقرير الخاص بالصحة في العالم 
تبخسوا اما وال طفال مكانتھما في المجتمع

 2005 منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية

التقرير السنوي الخامس للمنظمات األھلية
األھلية  : بناء شراكة المنظمات2005العربية 

العربية لمواجھة تحديات التنمية

الشبكة العربية للمنظمات أماني قنديل
 األھلية

2005 

دور المنظمات األھلية العربية في التعليم غير
المغرب  –مصر  –فلسطين  –النظامي: السودان 

اليمن –

الشبكة العربية للمنظمات  مديحة السفطي
 األھلية

2005 

اصحاب االعمال في حقلالدور الريادي لمنظمات 
 10المساواة بين الجنسين: دراسات حالة من 

دول

 2005 مكتب العمل الدولي مكتب العمل الدولي

الدليل التدريبي للنقابات: تعزيز المساواة بين
الجنسين

 2005 مكتب العمل الدولي مكتب العمل الدولي

 2005 المجلس القومي للمرأة كمال المنوفيالمرأة المصرية في الخطاب السياسي وفي 



 السياسات الحكومية
إشراق مساحات آمنة للفتيات للتعلم واللعب

والنمو: توسيع البرنامج الترفيھي لأللعاب الرياضية 
الموجه للمراھقات في الريف المصري

 2005 مجلس السكان الدولينادية زيباني

أثر تحسين جودة التعامل والتفاعل بين المنتفعات
مات تنظيم األسرة على تحقيق ومقدمي خد

السيدات ألھدافھن اإلنجابية: ملخص النتائج 
 الرئيسية المرحلة الثانية

 2005 مجلس السكان الدوليليلى نوار

األھداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربية 
2005

 2005 مجلس الوزراء مجلس الوزراء

 2005 راءمجلس الوز مجلس الوزراء2005وصف مصر بالمعلومات 
عمالة األطفال في الزراعة: المخاطر والمحاذير

 في ظل الظروف الراھنة
 2005 فريدريش إيبرت ثريا عبد الجواد

تقرير المجلس القومي لحقوق االنسان عن 
2005االنتخابات البرلمانية نوفمبر / ديمسبر 

المجلس القومي لحقوق 
االنسان

المجلس القومي لحقوق 
 االنسان

2005 

منظمة األمم المتحدة طفال في اإلسالم: رعايتھم ونموھم وحمايتھماأل
للطفولة

منظمة األمم المتحدة 
 للطفولة

2005 

االوضاع الراھنة لعمل المرأة الريفية: التقرير 
النظري

المركز القومي للبحوث  انعام عبد الجواد
 االجتماعية والجنائية

2005 

عباستطالع رأي المرشحات لعضوية مجلس الش
في المشاركة السياسية للمرأة 2000لعام 

المركز القومي للبحوث  ھبة جمال الدين عابدين
 االجتماعية والجنائية

2005 

مركز نورس للدراسات قضايا الصحة االنجابية: العدد الثامن
والبحوث

مركز نورس للدراسات 
 والبحوث

2005 

 2005 رأة الجديدةمؤسسة الم مؤسسة المرأة الجديدة طيبة: العدد السادس
 2005 األمم المتحدة األمم المتحدةمصر التقرير القطري المشترك

ملحق قانون التأمين االجتماعي الصدار بالقانون
: القرارات التنفيذية 1975لسنة  79رقم 

كريمة السيد إبراھيم & 
 حلمي عبد العظيم حسن

الھيئة العامة لشئون المطابع 
 األميرية

2005 

 2005 جامعة الدول العربية جامعة الدول العربيةع المرأة في التشريعات العربيةموسوعة وض
موسوعة وضع المرأة في التشريعات العربية 

2005 :CD 
 2005 جامعة الدول العربية جامعة الدول العربية

اإلتحاد العام للمرأة والئي-دليل البرلمانيات السودانيات: قومي
السودانية

 2005 للمرأة السودانية اإلتحاد العام

الدليل اإلجرائي لحماية األطفال المعرضين للخطر 
 في جمھورية مصر العربية

المجلس القومي للطفولة 
واألمومة

المجلس القومي للطفولة 
 واألمومة

2005 

صحابيات حول الرسول صلى هللا عليه وسلم:
 مھاجرات، انصاريات، راويات

اعة والنشر نھضة مصر للطب عبد الصبور شاھين
 والتوزيع

2005 

 2005 دار الفكر العربي محمد أبو زھرةتنظيم األسرة وتنظيم النسل
المرأة في الشريعة اليھودية حقوقھا وواجباتھا: 
دراسة مقارنة مع حضارات الشرق األدنى القديم

 2005 دار العين للنشر والتوزيع سوزان السعيد يوسف

لة في مجالالمنظمات األھلية الصغيرة العام
 المرأة: رؤى وإشكاليات

 2005 دار العين للنشر والتوزيع سھام عبد السالم

البسيوني عبد هللا علم االجتماع القانوني ودراسة حقوق اإلنسان
البسيوني

 2005 دار العين للنشر والتوزيع

مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة:
لشخصية الحقوق السياسية واالجتماعية وا

للمرأة في المجتمع اإلسالمي: دراسة مؤصلة 
 موثقة مقارنة

 2005 دار السالم للنشر محمد بلتاجي

العنف الجسدي ضد المرأة ومكانتھا في المجتمع
 تحت أضواء السيرة النبوية

 2005 دار الكتاب الحديث مروة شاكر الشربيني

 2005 منظمة الصحة العالمية لصحة العالميةمنظمة اال تبخسوا اما وال طفال مكانتھما في المجتمع
 2005الھيئة العامة لشئون المطابع كريمة السيد إبراھيم & ملحق قانون التأمين االجتماعي الصدار بالقانون



 األميرية حلمي عبد العظيم حسن: القرارات التنفيذية 1975لسنة 79رقم
 2005 المحروسة للنشرمركز صفية صالح الدين المرأة بين األعراف والدين

 2005 المكتب الجامعي الحديث فارس محمد عمرانالمرأة بين إھتمام األمم المتحدة ورعاية مصر
التوافق الزواجي واستقرار األسرة من منظور

 اسالمي نفسي اجتماعي
 2005 عالم الكتب للنشر سناء محمد سليمان

 2005 المجلس األعلى للثقافةھدى بدران الطريق من بكين
التدبير السريري لضحايا االغتصاب: وضع
بروتوكوالت لالستخدام في التعامل مع الالجئين 

 والمھجرين

 2004 منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية

التقرير السنوي الرابع للمنظمات األھلية العربية 
 : تمكين المرأة 2004

الشبكة العربية للمنظمات أماني قنديل
 األھلية

2004 

المرأة العربية العاملة: المعوقات ومتطلبات النجاح
 في العمل القيادي

المنظمة العربية للتنمية  عبلة محمود ابو علبة
 االدارية

2004 

الھيئة - وزارة الثقافة مجلد 10موسوعة المرأة عبر العصور: 
 المصرية العامة للكتاب

الھيئة المصرية - وزارة الثقافة 
 العامة للكتاب

2004 

 2004 المجلس القومي للمرأة فوزية عبد الستارالمرأة في التشريعات المصرية
الشبكة العربية للمنظمات أماني قنديلتطوير مؤسسات المجتمع المدني

 االھلية
2004 

األطفال في ستة مراكز في صعيد مصر: تحليل 
الوضع

 2004 يونيسيفيونيسيف

الھيئة الدولية للصحة صحتك وصحة طفلك في وجود فيروس اإليدز
واألسرة

 2004 الھيئة الدولية للصحة واألسرة

الجمعيات االھلية العاملة في مجال المراة: 
 دراسة مسحية لمحافظتي الفيوم والمنيا

المركز القومي للبحوث نجوى الفوال
 االجتماعية والجنائية

2004 

األدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة
الجريمة المنظمة عبر الوطنية  لمكافحة

 والبروتوكوالت الملحقة بھا

مكتب األمم المتحدة 
 المعني بالمخدرات والجريمة

مكتب األمم المتحدة المعني 
 بالمخدرات والجريمة

2004 

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة
عبر الوطنية والبروتوكوالت الملحقة بھا

مكتب األمم المتحدة 
 معني بالمخدرات والجريمةال

مكتب األمم المتحدة المعني 
 بالمخدرات والجريمة

2004 

كتيبات التعريف بالمساواة في النوع االجتماعي 
ببرنامج الوكالة الكندية للتنمية الدولية بمصر

الوكلة الكندية للتنمية 
الدولية بمصر

الوكلة الكندية للتنمية الدولية 
 بمصر

2004 

المجلس القومي للطفولة ظاھرة عمل األطفال في مصرالمسح القومي ل
واألمومة

المجلس القومي للطفولة 
 واألمومة

2004 

 - الحقوق السياسية للمرأة في اإلسالم: االنتخاب
 التوظف - الترشيح

 2004   محمود عبد العزيز خليفة

باصدار قانون انشاء2004لسنة  10قانون رقم 
بانشاء  2004نة لس 11محاكم األسرة، قانون رقم 

صندوق نظام تامين االسرة ومتضمنا القرارات 
 المنفذة لھما

ابراھيم محمد العدل عباس، 
 ومحمد احمد محمد جادو

 2004 المطابع األميرية

 2004 الھيئة المصرية العامة للكتابزينب رضوانالمرأة بين الموروث والتحديث
ة األدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية األمم المتحد

لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 
 والبروتوكوالت الملحقة بھا

مكتب األمم المتحدة 
 المعني بالمخدرات والجريمة

مكتب األمم المتحدة المعني 
 بالمخدرات والجريمة

2004 

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة
عبر الوطنية والبروتوكوالت الملحقة بھا

لمتحدة مكتب األمم ا
 المعني بالمخدرات والجريمة

مكتب األمم المتحدة المعني 
 بالمخدرات والجريمة

2004 

 2004 مركز المحروسة للنشر إلھام عبد الحميدالمرأة بين التمييز والمشاركة: رؤية تربوية
اغتصاب النساء: دراسة اجتماعية للجاني

 والضحية في مصر
 2004 معي الحديثالمكتب الجا عبد هللا عبد الغني غانم

 2004 دار الكتب القانونية للنشر أحمد نصر الجندي الطالق والتطليق وأثارھما 
ميراث المرأة وقضية المساواة: في التنوير

 اإلسالمي
نھضة مصر للطباعة والنشر  صالح الدين سلطان

 والتوزيع
2004 



التقرير السنوي الثالث للمنظمات األھلية العربية
الفقر واإلسھام في التنمية : مكافحة 2003

البشرية

الشبكة العربية للمنظمات أماني قنديل
 األھلية

2003 

الشبكة العربية للمنظمات أماني قنديلالشبكات العربية للمنظمات غير الحكومية
 األھلية

2003 

مؤشرات فاعلية منظمات المجتمع المدني 
 العربي: ملخص تنفيذي

لمنظمات الشبكة العربية لأماني قنديل
 األھلية

2003 

منظمة األمم المتحدة  سحر الطويلةاالحتياجات واالھتمامات اإلعالمية للنشء
 للطفولة يونيسف

2003 

 2003 الھيئة المصرية العامة للكتاب سامية حسن الساعاتي علم اجتماع المرأة
 2003 نھوض وتنمية المرأةجمعية  جمعية نھوض وتنمية المرأةحكايات الستات: العددان الخامس والسادس 

موجھات وأساليب إجرائية لتفعيل دور الجمعيات 
غير الحكومية في تمكين اإلناث من حقھن فى 

التعليم

سامي عبد السميع نور 
 الدين

جمعية التنمية الصحية 
 والبيئية

2003 

احتياجات الحماية التشريعية للمرأة العاملة في 
ميدانيةالزراعة في القرية المصرية: دراسة 

حسنين كشك، محمود مر 
تضى

جمعية التنمية الصحية 
 والبيئية

2003 

جمعية التنمية الصحية  ناھد رمزي، عادل سلطانالعنف ضد المرأة : رؤى النخبة والحمھور العام
 والبيئية

2003 

جمعية التنمية الصحية عمرو حسنالوضع الراھن للحالة الصحية للمرأة المصرية
 والبيئية

2003 

تحليل الخطاب الصحفي عن خادمات المنازل
 1998 - 1993بجريدة األھرام 

جمعية التنمية الصحية  سھام عبد السالم
 والبيئية

2003 

محددات فعالية وكفاءة وإنتاجية النساء المعيالت 
في بعض محافظات الجمھورية

جمعية التنمية الصحية  سھير فؤاد نور
 والبيئية

2003 

والتميزية في التنشئةالممارسات القھرية 
االجتماعية للفتيات المراھقات المصرية باألسرة 

 والمدرسة.

جمعية التنمية الصحية  يوسف وھيب
 والبيئية

2003 

 2003 جمعية المرأة والمجتمع جمعية المرأة والمجتمعالشباب وأزمة البطالة.. التحديات واإلشكاليات
ي لتنميةاستراتيجية وزارة الزراعة واإلصالح الزراع

المرأة الريفية على ضوء االستراتيجية الوطنية 
 للمرأة العربية السورية

 - الجمھورية العربية السورية
قسم اإلعالم –وزارة الزراعة 

 - الجمھورية العربية السورية
 وزارة الزراعة

2003 

منظمة األغذية والزراعة البعد الجنساني والحصول على األراضي
 لألمم المتحدة

األغذية والزراعة لألمم منظمة
 المتحدة

2003 

المساواة بين الجنسين وإدارة األراضي الجافة: 
 تحول أدوار المرأة والرجل

منظمة األغذية والزراعة 
 لألمم المتحدة

منظمة األغذية والزراعة لألمم 
 المتحدة

2003 

البرنامج التدريبي الشامل لتصميم وتنفيذ وتقييم
عمل االطفال:  برامج تدخل لمواجھة مشكلة

البرنامج الدولي لمواجھة مشكلة عمل االطفال: 
مجلد 4

المجلس العربي للطفولة 
 والتنمية

المجلس العربي للطفولة 
 والتنمية

2003 

 2003 جامعة األحفاد للبنات بلقيس بدريالدليل التدريبي للتخطيط الواعي للنوع
ھبة محمد علي حسن  اإلساءة إلى المرأة

 يد عسكروعبد هللا الس
 2003 االنجلو

الحقوق السياسية للمرأة: رؤية تحليلية فقھية 
معاصرة

عبد الحميد إسماعيل 
األنصاري

 2003 دار الفكر العربي

 2003 المجلس األعلى للثقافةفوزية أسعد حتشبسوت: المرأة الفرعون
نھضة مصر للطباعة والنشر محمود فوزيالخلع بين اإلسالم والمسيحية

 عوالتوزي
2003 

الشبكة العربية للمنظمات أماني قنديلالتقرير السنوي الثاني للمنظمات األھلية العربية 
 األھلية

2002 

القضاء على اسوأ اشكال عمل االطفال: دليل
182عملي التفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

مكتب العمل الدولي 
 واالتحاد البرلماني الدولي

اد مكتب العمل الدولي واالتح
 البرلماني الدولي

2002 



 2002 مكتب العمل الدولي مكتب العمل الدوليمستقبل خال من عمل االطفال
اإلحتياجات العملية واإلستراتيجية للمرأة المصرية

وأولوياتھا على مستوى المحافظات
 2002 معھد التخطيط القومي عزة عبد العزيز سليمان

لصحيةمصر: مسح دراسة عناصر تقديم الخدمة ا
2002

 2002 وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان

أثر تحسين جودة التعامل والتفاعل بين المنتفعات
ومقدمي خدماتتنظيم األسرة على تحقيق 
السيدات ألھدافھن اإلنجابية: ملخص النتائج 

الرئيسية

 2002 مجلس السكان الدولي مجلس السكان الدولي

المركز القبطي للدراسات  السيد ياسين المواطنة في زمن العولمة
 االجتماعية

2002 

ائتالف السيداو: تجربة رائدة للعمل األھلي في
مصر

 2002 جمعية المرأة والمجتمعھناء زكي

المشاركة السياسية للمرأة: دالالت ومؤشرات 
2002انتخابات المجالس الشعبية والمحلية عام 

 2002 والمجتمعجمعية المرأة  جمعية المرأة والمجتمع

 2002 جمعية المرأة والمجتمع جمعية المرأة والمجتمعمن أجل مشاركة فاعلة للفتاة المصرية
المرأة والمشروعات الصغيرة بين النظرية

والتطبيق
 2002 جمعية المرأة والمجتمع جمعية المرأة والمجتمع

القومي للبحوث المركز نجوى الفوالندوة المراة المصرية والتحديات المجتمعية
 االجتماعية والجنائية

2002 

الجمعيات األھلية وتحديث مصر: المؤتمر السنوي
الرابع لإلتحاد العام للجمعيات والمؤسسات 

األھلية

اإلتحاد العام للجمعيات 
 األھلية

اإلتحاد العام للجمعيات 
 األھلية

2002 

تعاطي المخدرات بين شباب العشوائيات: دراسة
 ة الشرابيةميدانية لمنطق

المجلس القومي لمكافحة 
 وعالج اإلدمان والتعاطي

المجلس القومي لمكافحة 
 وعالج اإلدمان والتعاطي

2002 

الشباب المصري وظاھرة المخدرات: دراسة 
ميدانية لعينة من شباب األندية ومراكز الشباب 

 بمدينة القاھرة

المجلس القومي لمكافحة 
 وعالج اإلدمان والتعاطي

لقومي لمكافحة المجلس ا
 وعالج اإلدمان والتعاطي

2002 

تقرير عن األھداف التنموية لأللفية على 
 المستوى القطري: مصر

 2002 األمم المتحدة األمم المتحدة

المساواة بين الجنسين والتنمية: خطة عمل
 2002 -2007المنظمة 

منظمة األغذية والزراعة 
 لألمم المتحدة

مم منظمة األغذية والزراعة لأل
 المتحدة

2002 

مشاركة المرأة السودانية في االنتخابات الرئاسية 
 والبرلمانية

اإلتحاد العام للمرأة 
السودانية

 2002 اإلتحاد العام للمرأة السودانية

المرأة العربية والمجتمع في قرن: تحليل
وببليوغرافيا للخطاب العربي حول المرأة في القرن 

 العشرين

  ر المعاصردار الفكاماني صالح

الموزع: دار السالم للنشر 
 والتوزيع

2002 

في شأن تنظيم ھيئة  1963لسنة  75قانون رقم 
قضايا الدولة وقراراته التنفيذية طبقا الحدث 

التعديالت

محمد رشاد عبد الوھاب 
 وحلمي عبد العظيم حسن

 2002 المطابع األميرية

أمھات المؤمنين وبنات الھادي البشير محمد 
 جزء 7: رسول هللا

 2002 دار الفكر العربي سامية منيسي

 2002 دار النھضة العربية د. محمد سليمان مليجيجريمة االغتصاب في القوانين الوضعية
 2002 مركز المحروسة للنشر إلھام عبد الحميد فرج صورة المرأة في التعليم 

المرأة المصرية والشامية في عصر الحروب
الصليبية

 2002 المجلس األعلى للثقافة يعلي السيد عل

دراسة األمين العام لألمم المتحدة بشأن العنف
ضد األطفال: نسخة معدلة لألطفال والفئات 

الشابة

منظمة األمم المتحدة  كواست، إليزابيث
 للطفولة

2001 

 2001 جمعية نھوض وتنمية المرأة جمعية نھوض وتنمية المرأةعيون نسائية: العددان الثاني والرابع



 2001 جمعية نھوض وتنمية المرأة جمعية نھوض وتنمية المرأة       حكايات الستات: العددان األول والثاني
جواز المرور إلدماج منظور النوع االجتماعي في

 برنامج الطوارئ
منظمة األغذية والزراعة 

 لألمم المتحدة
منظمة األغذية والزراعة لألمم 

 المتحدة
2001 

ين الجنسين: مفتاح االستدامة واألمنالمساواة ب
الغذائي

منظمة األغذية والزراعة 
 لألمم المتحدة

منظمة األغذية والزراعة لألمم 
 المتحدة

2001 

الحركات النسائية العمالية وتحديات سوق العمل:
دراسات في علم االجتماع النسوي

 2001   السيد حنفي عوض

عية من البغايا في مصر: دراسة تاريخية اجتما
1834 -1949 

 2001 العربي للنشر والتوزيععماد ھالل

المديرة ورائدة االعمال العربية: مقومات نجاحھا
في مواجھة تحديات القرن الحادي والعشرين

المنظمة العربية للتنمية  عادل محمد زايد
 االدارية

2000 

المؤتمر األول للمجلس القومي للمرأة: نظرة 
ة... المواطنة والتنميةسريعة: نھضة مصر المرأ

 2000 المجلس القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة

واقع ومستقبل المنظمات األھلية العربية: دراسة
 ألربعة أقطار عربية

الشبكة العربية للمنظمات محمود عودة
 االھلية

2000 

دليل المكتبات المصرية العامة والمتخصصة 
 واألكاديمية

 2000 زراءمجلس الو مجلس الوزراء

 2000 فريدريش إيبرت عايدة سيف الدولةھو وھي .. زي بعض: اتفاقية المرأة
األمن الغذائي والمساواة بين الجنسين: دور

المعلومات: استراتيجية العمل
منظمة األغذية والزراعة 

 لألمم المتحدة
منظمة األغذية والزراعة لألمم 

 المتحدة
2000 

 2000 دار الفكر العربي سامية عبد العزيز منيسياإلسالميةمسئولية النساء تجاه األمة 
المساواة بين الجنسين في مصر الفرعونية ومن 

 أشكال التمييز ضد النساء عند العرب
    محمود سالم زناتي

  

2000 

جمعية التنمية الصحية  سيسيل صبحيدليل الخدمات المقدمة للمرأة المعيلة ألسرة
 والبيئية

2000 

آديس، إليظابيتا & روسو، تالت: الصور والحقائقنساء مقا
فاليريا إي

 2000 المركز القومي للترجمة

نھضة مصر للطباعة والنشر محمود فوزي دماء المغتصبات
 والتوزيع

2000 

العنوسة رؤية إسالمية اجتماعية لحل مشكلة
 الفتاة العانس

 2000 دار الفكر العربي منصور الرفاعي عبيد

الشبكة العربية للمنظمات أملي نفاعلمنظمات األھلية العربيةالمرأة في ا
 األھلية

1999 

أعمال المؤتمر السنوي لإلتحاد العام للجمعيات
 والمؤسسات الخاصة

اإلتحاد العام للجمعيات 
األھلية

اإلتحاد العام للجمعيات 
 األھلية

1999 

المشاورة رفيعة المستوى بشأن المرأة الريفية 
 والمعلومات

منظمة األغذية والزراعة 
 لألمم المتحدة

منظمة األغذية والزراعة لألمم 
 المتحدة

1999 

المشاركة والمعلومات: العنصران الرئيسيان
للسياسة الزراعية التي تراعي قضايا الجنسين.

منظمة األغذية والزراعة 
 لألمم المتحدة

منظمة األغذية والزراعة لألمم 
 المتحدة

1999 

البيانات: االحصاءات ذات الصلة  سد الفجوة في
بالمساواة بين الجنسين ألغراض التنمية الزراعية.

منظمة األغذية والزراعة 
 لألمم المتحدة

منظمة األغذية والزراعة لألمم 
 المتحدة

1999 

 1999 دار النھضة العربية عالء علي عبد المتعالمدى جواز تولي المرأة القضاء شرعا ووضعا
 1999 العربي للنشر والتوزيع عواطف عبد الرحمنة واإلعالم في الريف والحضرالمرأة المصري

 1999 العربي للنشر والتوزيععماد ھاللالرقيق في مصر في القرن التاسع عشر
قضية المرأة بين التحرير والتمركز حول األنثى:

 في التنوير اإلسالمي
نھضة مصر للطباعة والنشر  عبد الوھاب المسيري

 وزيعوالت
1999 

منظمة األغذية والزراعة  المرأة تطعم العالم
 لألمم المتحدة

منظمة األغذية والزراعة لألمم 
 المتحدة

1998 

 1994 الھيئة العامة لالستعالمات الھيئة العامة لالستعالمات الفنون الشعبية المصرية
 1988اللجنة االقتصادية واالجتماعية محمد نبيل عبد الوھاب دراسة حالة المراة الريفية المصرية: تقييم دورھا



 لغربي اسيا (االسكوا)جامعالتدريبية (بحث ميداني)ومكانتھا وبرامجھا 
 1985 اللجنة الدولية للصليب االحمر كريل فرنسوازحماية النساء في القانون الدولي اإلنساني
دفاعا عن المرأة: دراسة نفسية اجتماعية

جنسية
 1985 بي للنشر والتوزيعالعر محمد عوض خميس

تاريخ العمل االجتماعي في مصر: تأصيل برامج
 الرعاية االجتماعية

اإلتحاد العام للجمعيات 
األھلية

اإلتحاد العام للجمعيات 
 األھلية

1983 

 دليل عملي تحليل الموازنة المستجيبة للنوع:

: تحليل السياسات المالية في 1مجلد  •
  مصر حسب النوع االجتماعي.

: تحليل الموازنة المستجيبة 2لد مج •
  للنوع.

: المبادرة المصرية للموازنة 3مجلد  •
 المستجيبة للنوع.

   وزارة الماليةمحمد البنا

التدبير العالجي المتكامل للحمل والوالدة:
التدخالت التي توصي بھا منظمة الصحة العالمية 

من اجل تحسين صحة االمھات والولدان

   منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية

الشبكة العربية للمنظمات أماني قنديلالتقرير السنوي األول للمنظمات األھلية العربية
 األھلية

  

تدريب المنظمات اأھلية العربية في مطلع ألفية 
جديدة

الشبكة العربية للمنظمات  سلوى حسني العامري
 األھلية

  

نظماتاإلسھام االقتصادي واالجتماعي للم
األھلية في الدول العربية: دراسة حالة األردن، 

 لبنان، مصر، تونس

الشبكة العربية للمنظمات  عبد هللا الخطيب
 األھلية

  

المنظمات األھلية العربية على مشارف القرن
الحادي والعشرين: محددات الواقع وآفاق 

 المستقبل

الشبكة العربية للمنظمات شھيدة الباز
 األھلية

  

ليل التشريعي العربي للمنظمات األھليةالد
 ودليل مقارن للتشريعات

الشبكة العربية للمنظمات  عبد هللا خليل
 األھلية

  

التطوع والمتطوعون في العالم العربي: دراسات 
حالة

الشبكة العربية للمنظمات  موسى شتيوي
 األھلية

  

لعربية للمنظمات الشبكة اعلي ليلةدور المنظمات األھلية في مكافحة الفقر
 األھلية

  

الشبكة العربية للمنظمات أماني قنديلتقييم منظمات المجتمع المدني العربي
 األھلية

  

اإلدارة الرشيدة للحكم في المنظمات األھلية
اليمن –المغرب  –العربية: دراسة مقارنة مصر 

الشبكة العربية للمنظمات أماني قنديل
 األھلية

  

 رات المجتمع المدني:سلسلة بناء قد

: اإلدارة الفعالة لمنظمات المجتمع 1مجلد 
  المدني.

: التخطيط اإلستراتيجي في منظمات 2مجلد 
  المجتمع المدني.

  : تقييم منظمات المجتمع المدني.3مجلد 

: اإلعالم والمجتمع المدني شركاء في 4مجلد 
 التنمية.

الشبكة العربية للمنظمات أماني قنديل
 األھلية

  



: تعزيز الدور التنموي لمنظمات المجتمع 5مجلد 
  دني.الم

: توظيف تكنولوجيا اإلتصال والمعلومات 6مجلد 
  لتطوير أداء منظمات المجتمع المدني.

  : العمل الحقوقي والتأثير.7مجلد 

 : إعداد المشروعات.8مجلد 
الكتاب الدوري إلحصاءات العمل في البلدان

  CDالعربية: العدد الثامن 
   منظمة العمل العربية مة العمل العربيةمنظ

حقوق المرأة في المواثيق الدولية والعربية بشأن 
حقوق اإلنسان: الحق في العمل

   منظمة العمل العربية منظمة العمل العربية

حقوق المرأة في المواثيق الدولية والعربية بشأن
حقوق اإلنسان: الحقوق االقتصادية

   نظمة العمل العربيةم منظمة العمل العربية

حقوق المرأة في المواثيق الدولية والعربية بشأن 
حقوق اإلنسان: الحق في الجنسية

   منظمة العمل العربية منظمة العمل العربية

حقوق المرأة في المواثيق الدولية والعربية بشأن
حقوق اإلنسان: الحق في التعليم

   منظمة العمل العربية منظمة العمل العربية

حقوق المرأة في المواثيق الدولية والعربية بشأن 
حقوق اإلنسان: الحق في الرعاية الصحية

   منظمة العمل العربية منظمة العمل العربية

حقوق المرأة في المواثيق الدولية والعربية بشأن
حقوق اإلنسان: الحق في المساواة وعدم التمييز

   بيةمنظمة العمل العر منظمة العمل العربية

حقوق المرأة في المواثيق الدولية والعربية بشأن
حقوق اإلنسان: الحق في الكرامة االنسانية

   منظمة العمل العربية منظمة العمل العربية

حقوق المرأة في المواثيق الدولية والعربية بشأن
حقوق اإلنسان: حق المشاركة في الحياة 

 السياسية والعامة

   نظمة العمل العربيةم منظمة العمل العربية

المنظمة العربية للتنمية اثر الفضائيات على األسرة العربية
اإلدارية

المنظمة العربية للتنمية 
 اإلدارية

  

أ ب / أغسطس12اتفاقيات جنيف المؤرخة في 
1949 

اللجنة الدولية للصليب 
االحمر

   اللجنة الدولية للصليب االحمر

د جھود الدول العربية التقرير العربي الموحد لرص
 -تحديات -في النھوض باوضاع المرأة: انجازات

 )2005-1995تطلعات (

   جامعة الدول العربية جامعة الدول العربية

دليل حماية المرأة في مواجھة العنف: دراسة 
قانونية أمنية لحماية المرأة وتجريم المعاملة غير 

 المشروعة لھا

   وزارة الداخلية وزارة الداخلية

تقرير حول تحليل الوضع اإلقليمي: الحقوق 
اإلنسانية للمرأة والمساواة على أساس النوع 
االجتماعي في المنطقة األورومتوسطية: تعزيز 
المساواة بين الرجل والمرأة في المنطقة 

2011 - 2008األورومتوسطية 

   اإلتحاد األوروبي اإلتحاد األوروبي

حول تعزيز دور المرأة  نتائج المؤتمر الوزاري الثاني
 في المجتمع

   اإلتحاد األوروبي اإلتحاد األوروبي

تضمين النوع االجتماعي في العجز الرئيسي
للتنمية: الخطط والبرامج والمشروعات التخطيط 

 والمتابعة والتقييم

   المجلس القومي للمرأة عزة عبد العزيز سليمان

تضمين النوع االجتماعي في العجز الرئيسي
للتنمية: الخطط والبرامج والمشروعات التخطيط 

   المجلس القومي للمرأة عزة عبد العزيز سليمان



 CDوالمتابعة والتقييم: 
   المركز المصري لحقوق المرأة خليل العواميكالم في السياسة : المجالس المحلية

تقديم فرص جديدة للمراھقات في ريف صعيد
 مصر: برنامج إشراق

   مجلس السكان الدوليابرادي، مارث

من قضايا المرأة: األسرة المصرية وقضايا األحول
 الشخصية

المؤسسة المصرية لتنمية  ھند فؤاد السيد
 االسرة

  

المؤسسة المصرية لتنمية  حكايات نساء من مصر
االسرة والمجلس القومي 

للمرأة

المؤسسة المصرية لتنمية 
 االسرة

  

سرة متكامل أكثردليل إرشادي إلعداد قانون أ
عدالة

شبكة الجمعيات العاملة في 
مجال حقوق المرأة في مصر

شبكة الجمعيات العاملة في 
 مجال حقوق المرأة في مصر

  

التحرش الجنسي باألطفال: المشكلة وسبل 
المواجھة

   المركز المصري لحقوق المرأة نھاد أبو القمصان

أ ب قانون: اثبات النسب: برنامج المساعدة
 القانونية والقضائية للمرأة

   المركز المصري لحقوق المرأةنبال البرعي

   المركز المصري لحقوق المرأة نھاد أبو قمصانالتحرش الجنسي وكيفية مواجھته
مشروع قانون لمواجھة التحرش الجنسي 

 ومذكرته اإليضاحية
المركز المصري لحقوق 

المرأة
   المركز المصري لحقوق المرأة

المركز المصري لحقوق : مھم جداً (عن التحرش الجنسي لألطفال)فيلم
المرأة

   المركز المصري لحقوق المرأة

المركز المصري لحقوق المرأة: لماذا شھر مارس 
 شھر المرأة

المركز المصري لحقوق 
المرأة

   المركز المصري لحقوق المرأة

المركز المصري لحقوق المرأة: لماذا نحن ھنا؟
الحملة: كيفية تحرير محضر نبذة عن

المركز المصري لحقوق 
المرأة

   المركز المصري لحقوق المرأة

   جمعية نھوض وتنمية المرأة جمعية نھوض وتنمية المرأةجمعية نھوض وتنمية المرأة الحماية والبقاء
إنجازات مشروع التوسع: جمعية نھوض وتنمية 

مع  المرأة بالتعاون مع برنامج مبادلة الديون
إيطاليا

   جمعية نھوض وتنمية المرأة جمعية نھوض وتنمية المرأة

جمعية نھوض وتنمية المرأة: التقرير السنوي 
2005

   جمعية نھوض وتنمية المرأة جمعية نھوض وتنمية المرأة

مشروع النساء والمواطنة في الوطن العربي:
 قضية البطاقة الشخصية

   نھوض وتنمية المرأةجمعية جمعية نھوض وتنمية المرأة

برنامج الحقوق القانونية للمرأة وصعوبات الوضع 
 القانوني للمرأة

   جمعية نھوض وتنمية المرأة جمعية نھوض وتنمية المرأة

رحلة أكون أو ال أكون: الوجود القانوني للمرأة
المصرية

   جمعية نھوض وتنمية المرأة جمعية نھوض وتنمية المرأة

   جمعية نھوض وتنمية المرأةيمة كمالكر ستات من مصر
الرصد اإلعالمي لقضايا المرأة في وسائل اإلعالم 

فبراير  – 2002المصرية: دراسة تحليلية سبتمبر 
2003

   جمعية نھوض وتنمية المرأة جمعية نھوض وتنمية المرأة

   جمعية نھوض وتنمية المرأة جمعية نھوض وتنمية المرأة                   حكايات الستات: العدد العاشر
   المركز المصري لحقوق المرأة خليل العواميكالم في السياسة : المجالس المحلية
   فريدريش إيبرت سامية قدريتحديات محكمة األسرة: مبادرة اإلصالح

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
المرأة

   جتمعجمعية المرأة والم جمعية المرأة والمجتمع

   جمعية المرأة والمجتمعأحمد نصر صور من حياتنا 
نحو رؤية إعالمية وتربوية جديدة لدور المرأة

 والفتاة المصرية
   جمعية المرأة والمجتمع جمعية المرأة والمجتمع

دليل التدريب عن تحليل النوع االجتماعي وتنمية 
 CDالغابات والحراج + 

منظمة األغذية والزراعة 
 م المتحدةلألم

منظمة األغذية والزراعة لألمم 
 المتحدة

  

  منظمة األغذية والزراعة لألمم منظمة األغذية والزراعة قضايا المساواة بين الجنسين في مجال التنمية



 المتحدة لألمم المتحدة الزراعية والريفية
األغذية تأتي أوالً: منظمة األغذية والزراعة

ية لأللفيةواألھداف اإلنمائية الثمان
منظمة األغذية والزراعة 

 لألمم المتحدة
منظمة األغذية والزراعة لألمم 

 المتحدة
  

   برنامج األغذية العالمي برنامج األغذية العالمي معجم قضايا تمايز الجنسين
 - المجلس األعلى للمرأةالمرأة في تشريعات مملكة البحرين

 مملكة البحرين
 - المجلس األعلى للمرأة

 ة البحرينمملك
  

 - المجلس األعلى للمرأةاإلستراتيجية الوطنية للنھوض بالمرأة البحرينية
 مملكة البحرين

 - المجلس األعلى للمرأة
 مملكة البحرين

  

المؤسسة القطرية لحماية  اإلھمال الموجه نحو الطفل
 الطفل والمرأة

المؤسسة القطرية لحماية 
 الطفل والمرأة

  

المؤسسة القطرية لحماية الطفل اإلساءة العاطفية على
 الطفل والمرأة

المؤسسة القطرية لحماية 
 الطفل والمرأة

  

المؤسسة القطرية لحماية اإلساءة الجسدية على الطفل
 الطفل والمرأة

المؤسسة القطرية لحماية 
 الطفل والمرأة

  

المؤسسة القطرية لحماية اإلساءة الجنسية: لآلباء ومقدمي الرعاية
 المرأةالطفل و

المؤسسة القطرية لحماية 
 الطفل والمرأة

  

المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة: من 
نحن

المؤسسة القطرية لحماية 
 الطفل والمرأة

المؤسسة القطرية لحماية 
 الطفل والمرأة

  

المؤسسة القطرية لحماية تقرير المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة
 الطفل والمرأة

ؤسسة القطرية لحماية الم
 الطفل والمرأة

  

الدليل االسترشادي الكتشاف حاالت اإلساءة: 
اإلھمال والعنف ضد الطفل والمرأة

المؤسسة القطرية لحماية 
 الطفل والمرأة

المؤسسة القطرية لحماية 
 الطفل والمرأة

  

الخطة االستراتيجية للمجلس العربي للطفولة
مي : ملخص إعال2013- 2011والتنمية 

المجلس العربي للطفولة 
والتنمية

المجلس العربي للطفولة 
 والتنمية

  

   مركز المرأة لحقوق اإلنسان مركز المرأة لحقوق اإلنسان مركز المرأة لحقوق اإلنسان
وزارة الرعاية والضمان وزارة الرعاية والضمان االجتماعي بالسودان

 االجتماعي بالسودان
وزارة الرعاية والضمان 

 الجتماعي بالسودانا
  

إضاءات حول تجربة اإلتحاد في مجال حقوق
 اإلنسان والتشريعات

   اإلتحاد العام للمرأة السودانية سارة مكي أبو

حصاد اإلتحاد العام للمرأة السودانية: صحتك 
تھمنا

   اإلتحاد العام للمرأة السودانية حياة أحمد الماحي

   اإلتحاد العام للمرأة السودانية غالية حاج عبدهاحات المعرفةكتاب التعليم: العطاء الصادق في س
الشراكة بين إطارھا المفاھيمي العام والسياسة

 اإلطارية الخاصة بالمرأة
اإلتحاد العام للمرأة 

السودانية
   اإلتحاد العام للمرأة السودانية

منظمات المجتمع المدني وتحديات التنسيق 
 والتشبيك والشراكات

مركز المرأة للسالم والتنمية  الرحيم أحمد باللعبد 
 بالسودان

  

اإلتحاد العام للمرأة  نساء كرمتھن الدولة
السودانية

   اإلتحاد العام للمرأة السودانية

اإلستراتيجية العامة للسياسات والبرامج القومية 
لإلتحاد

اإلتحاد العام للمرأة 
السودانية

   اإلتحاد العام للمرأة السودانية

   اإلتحاد العام للمرأة السودانيةروضة الحاج الحركة الثقافية لإلتحاد
   اإلتحاد العام للمرأة السودانية رجاء حسن خليفةمشاركة المرأة السودانية في العمل العام

اإلتحاد العام للمرأة السودانية: الحركة االجتماعية
م2009- 1999لالتحاد في عقد من الزمان 

   اإلتحاد العام للمرأة السودانية عبدهغالية حاج

   اإلتحاد العام للمرأة السودانية رجاء حسن خليفةمسيرة المرأة في ظل اإلنقاذ
   اإلتحاد العام للمرأة السودانية نجوى جمعة مرسالمواقف نسائية في مسيرة السالم

   فوكاس االستشارية ةفوكاس االستشاريالدليل التدريبي في إدماج الجندر والحكم الراشد
   اإلتحاد العام للمرأة السودانية نعمات محمد باللبين الوحدة واالنفصال مصير أمة

   األمم المتحدة األمم المتحدة مركز المرأة في اإلسكوا
حقنا في الحماية من العنف: أنشطة تعليمية 

 وتطبيقية لألطفال والنشء
المجلس القومي للطفولة 

واألمومة
س القومي للطفولة المجل

 واألمومة
  



المجلس القومي للطفولة  حكاية وراء كل ورقة
واألمومة

المجلس القومي للطفولة 
 واألمومة

  

دراسة األمين العام لألمم المتحدة بشأن العنف
ضد األطفال: النسخة المبسطة

المجلس القومي للطفولة  كواسن، إليزابيث
 واألمومة

  

المجلس القومي للطفولة خة مبسطةاتفاقية حقوق الطفل: نس
واألمومة

المجلس القومي للطفولة 
 واألمومة

  

المراھقون يتحدثون: مشروع صحة المراھقين 
بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان

المجلس القومي للطفولة 
واألمومة

المجلس القومي للطفولة 
 واألمومة

  

دليل الرائدات الصحيات وقادة المجتمع في
التحدث حول الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة

المجلس القومي للطفولة 
واألمومة

المجلس القومي للطفولة 
 واألمومة

  

المجلس القومي للطفولة  ال لالتجار باألطفال 
واألمومة

المجلس القومي للطفولة 
 واألمومة

  

المجلس القومي للطفولة الزواج: مشروع صحة المراھقين
واألمومة

س القومي للطفولة المجل
 واألمومة

  

المشروع القومي لمناھضة ختان اإلناث: البنت 
مصرية

المجلس القومي للطفولة 
واألمومة

المجلس القومي للطفولة 
 واألمومة

  

المجلس القومي للطفولة  دليل الصحة اإلنجابية
واألمومة

المجلس القومي للطفولة 
 واألمومة

  

اإلنجابية والبدنية  الشباب والحياة الصحية: الصحة
للشباب 

المجلس القومي للطفولة 
واألمومة

المجلس القومي للطفولة 
 واألمومة

  

برنامج صديقات وأصدقاء األسرة: أسرة صغيرة =
 حياة أفضل

وزارة الدولة لألسرة 
والسكان

   وزارة الدولة لألسرة والسكان

مشروع الحد من الفقر: الحقوق القانونية لألطفال 
 اء والفتياتوالنس

المجلس القومي للطفولة 
واألمومة

المجلس القومي للطفولة 
 واألمومة

  

المشروع النموذجي لحماية األطفال العاملين
بمنطقة الدويقة بمنشأة ناصر

المجلس القومي للطفولة 
واألمومة

المجلس القومي للطفولة 
 واألمومة

  

إستغالل أجساد النساء بين الھيمنة الذكورية 
 ة العملوسلط

   مؤسسة المرأة الجديدةمنى عزت

جرائم اإلغتصاب بين الواقع والتشريع: دراسة
تطبيقية

   مؤسسة المرأة الجديدة امل عبد الحميد

   دار الفكر العربي محمد أبو زھرة أحكام التركات والمواريث
   دار الفكر العربي محمد أبو زھرة األحوال الشخصية 
 جزء 3ي: قانون التأمين الصح

مجموعة التشريعات الخاصة بالتأمين              ) أ
          الصحي

مجموعة التشريعات الخاصة بالتأمين          ) ب
          الصحي

مجموعة القرارات الصادرة من الھيئة          ) ت
                 العامة للتأمين الصحي

   المطابع األميرية 

ة والقوانين االساسيةدستور جمھورية مصر العربي
 المكملة له

   المطابع األميرية المطابع األميرية

الوجيز في التعليق على أھم المسائل العملية 
في قوانين االحوال الشخصية وايجار االماكن 
والتحكيم والشركات والتنفيذ الجبري واشكاالت 
التنفيذ والمرافعات والبيع والتأمينات االجتماعية 

 متنوعةوقوانين اخرى 

   المكتبة القانونية خالد السيد عبد اللطيف

دار البراءة لتوزيع الكتاب محمد شتااالجراءات العملية للتعامل مع قانون األسرة
 القانوني

  

حقوق المرأة في ليبيا بين النظرية والممارسة:
دراسة في إطار القانون الوطني مقارنة بأحكام 

 يداوالشريعة اإلسالمية واتفاقية الس

  فائزة يونس الباشا

 

    



المؤسسة القطرية لحماية  اإلھمال الموجه نحو الطفل
 الطفل والمرأة

المؤسسة القطرية لحماية 
 الطفل والمرأة

  

المؤسسة القطرية لحماية اإلساءة العاطفية على الطفل
 الطفل والمرأة

المؤسسة القطرية لحماية 
 الطفل والمرأة

  

المؤسسة القطرية لحماية الطفلاإلساءة الجسدية على 
 الطفل والمرأة

المؤسسة القطرية لحماية 
 الطفل والمرأة

  

المؤسسة القطرية لحماية اإلساءة الجنسية: لآلباء ومقدمي الرعاية
 الطفل والمرأة

المؤسسة القطرية لحماية 
 الطفل والمرأة

  

ة لحماية المؤسسة القطريتقرير المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة
 الطفل والمرأة

المؤسسة القطرية لحماية 
 الطفل والمرأة

  

الدليل االسترشادي الكتشاف حاالت اإلساءة: 
اإلھمال والعنف ضد الطفل والمرأة

المؤسسة القطرية لحماية 
 الطفل والمرأة

المؤسسة القطرية لحماية 
 الطفل والمرأة

  

ئيةالمرأة في المرآة: دراسة نقدية للرواية النسا
 1985-1888في مصر 

   العربي للنشر والتوزيع سوسن ناجي

المرأة والتقدم للخلف: دراسة نفسية للعادات 
والتقاليد

   العربي للنشر والتوزيع محمد عوض خميس

   العربي للنشر والتوزيع منى ميخائيلعرائس في المولد: دراسات حول المرأة العربية
نھضة مصر للطباعة والنشر  محمد الحوفيأحمد المرأة في الشعر الجاھلي

 والتوزيع
  

 


