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املجل�س يف �سطور

ت�سكيل املجل�س: يتكون املجل�س من ثالثني ع�سوًا من بني ال�سخ�سيات العامة وذوي اخلربة  	•
يف �سئون املراأة والن�ساط االجتماعي وتكون مدة الع�سوية ثالث �سنوات قابلة للتجديد. وي�سدر 

بت�سكيل املجل�س قرار من رئي�س اجلمهورية. ويختار املجل�س يف اأول اجتماع له رئي�سًا للمجل�س.

املجل�س: يخت�س املجل�س القومى للمراأة مبا يلى: اخت�سا�سات  	•
اقرتاح ال�سيا�سة العامة للمجتمع وموؤ�س�ساته الد�ستورية يف جمال تنمية �سئون املراأة ومتكينها   .1

من اأداء دورها االقت�سادي واالجتماعى واإدماج جهودها يف برامج التنمية ال�ساملة.

2.  و�سع م�سروع خطة قومية للنهو�س باملراأة وحل امل�سكالت التي تواجهها. 

مقرتحات  من  لديه  يكون  مبا  والتقدم  املراأة  جمال  يف  العامة  ال�سيا�سة  وتقييم  متابعة   .3

ومالحظات للجهات املخت�سة. 

اإبداء الراأي يف م�سروعات القوانني والقرارات املتعلقة باملراأة قبل عر�سها على ال�سلطة   .4

املخت�سة، والتو�سية باقرتاح م�سروعات القوانني والقرارات التي تلزم للنهو�س باأو�ساع 

املراأة.

5.  اإبداء الراأي يف جميع االتفاقيات املتعلقة باملراأة. 

6.  متثيل املراأة يف املحافل واملنظمات الدولية املعنية ب�سئون املراأة. 

اإن�ساء مركز توثيق جلمع املعلومات والبيانات والدرا�سات والبحوث املتعلقة باملراأة واإجراء   .7

البحوث والدرا�سات يف هذا املجال. 

عقد املوؤمترات والندوات وحلقات النقا�س والبحث يف املو�سوعات التي تخ�س املراأة.   .8

تنظيم دورات تدريبية للتوعية بدور املراأة يف املجتمع وبحقوقها وواجباتها.   .9

10.  اإ�سدار الن�سرات واملجالت واملطبوعات املت�سلة باأهداف املجل�س واخت�سا�ساته. 

11.  املو�سوعات التي يحيلها رئي�س اجلمهورية للمجل�س.

الدائمة: ي�سكل باملجل�س جلان دائمة تقوم على تنفيذ اخت�سا�ساته وهى:   اللجان  	•
جلنة التعليم والتدريب والبحث العلمى.  .1

جلنة ال�سحة وال�سكان.  .2

جلنة املنظمات غري احلكومية.  .3



6

جلنة الثقافة.  .4

اللجنة االقت�سادية.  .5

جلنة امل�ساركة ال�سيا�سية.  .6

جلنة العالقات اخلارجية.  .7

جلنة املحافظات.  .8

اللجنة الت�سريعية.  .9

جلنة االعالم.  .10

جلنة البيئة.  .11

ويجوز للمجل�س اأن ي�سكل جلانًا خا�سة اأو موؤقتة ملبا�سرة عمل معني يحدده املجل�س يف قرار ت�سكيلها. 

وقد قرر �ملجل�س �إن�شاء جلنة خا�شة لل�شباب.

االأمانة الفنية: يكون للمجل�س القومي للمراأة اأمانة فنية برئا�سة االأمني العام تتوىل معاونة 

املجل�س يف مبا�سرة اأعماله واإبالغ قراراته وتو�سياته واقرتاحاته اإىل اجلهات املخت�سة.

اإطار العمل امل�ستقبلى

جمل�س  رئي�س  ال�سيد  من  اعتمدت  القادمة”،  للمرحلة  عمل  “اإطار  للمراأة  القومى  املجل�س  اأعد 

الوزراء فى اجتماعة باأع�ساء املجل�س يوم 2012/3/16 ... وجارى حاليًا حتويلها اإىل برامج واآليات 

عمل تنفيذية ... وتت�سمن هذه اخلطة باإيجاز:

اأو�ساعها  حت�سني  على  والعمل  امل�سرية،  للمراأة  االإن�ساين  الوجود  حت�سني  الر�ؤية:  	•
يف  وبالتايل  املحلية  جمتمعاتها  تنمية  يف  م�ساركتها  ومعدالت  واالجتماعية  االقت�سادية 

تنمية املجتمع ككل.

الر�سالة: �سراكة فًعالة وتاأثري فًعال يف �سياغة ال�سيا�سات والربامج املت�سلة بتكوين املراأة  	•
التحول  يف  م�ساركتها  تدعم  التي  الفاعلة  االأدوار  وحتديد  تنميتها،  وا�ستدامة  امل�سرية 

االإيجابي للمجتمع على كافة االأ�سعدة.

االأهداف:  	•
القرار  عليه  ن�س  ملا  وفقًا  للمراأة  القومي  املجل�س  وم�سئوليات  اخت�سا�سات  تفعيل   .1

اجلمهوري رقم 90 ل�سنة 2000 باإن�ساء املجل�س والذي يت�سمن العمل على اإدماج �سئون 
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املراأة يف خطة التنمية االقت�سادية واالجتماعية وحل امل�سكالت التي تعرت�س م�ساركتها 

يف تنمية جمتمعها وخلق املناخ االإعالمي املنا�سب الذي يعمل على تغيري �سورة املراأة 

نحو ذاتها و�سورة املراأة يف املجتمعات املحلية .

ال�سيا�سات  ر�سم  يف  امل�ساركة  يف  كمواطنة  ودورها  املراأة  حق  تر�سيخ  على  التاأكيد   .2

واخلطط التعليمية وال�سحية واالقت�سادية واالجتماعية والثقافية واالإعالمية من اأجل 

تقدم املجتمع ونه�سته وح�سول جميع املواطنني على منتج هذه ال�سيا�سات.

امل�ستويني  الد�ستورية احلكومية وغري احلكومية على  املوؤ�س�سات  والتكامل مع  التن�سيق   .3

املركزي واملحلي من اأجل املعاونة يف حتقيق الهدف العام ويف اإطار اخت�سا�سات كل منها، 

مع الرتكيز على ما يحقق امل�ساواة الد�ستورية بني كافة املواطنني على اأر�س م�سر.

املتغريات  للمواءمة مع  اإىل تعديلها  املراأة و�سواًل  ب�سئون  املتعلقة  الت�سريعات  مراجعة   .4

احلالية، اإ�سافة اإىل اتخاذ االإجراءات الالزمة لو�سع ت�سريعات جديدة ت�سمح بخلق 

مناخ منا�سب مل�ساركة املراأة يف التنمية وا�ستدامتها من عوائد التنمية .

توثيق العالقة بني املجل�س ومنظمات املجتمع املدين �سواء يف اجلمعيات واملوؤ�س�سات   .5

االأهلية اأو يف النقابات العمالية واملهنية اأو يف االأحزاب ال�سيا�سية.

ن�سر الوعي يف املجتمعات املحلية حول اأهمية م�ساركة املراأة يف التنمية.  .6

بذل اجلهود من اأجل خلق �سبكة من ال�سراكات بني املجل�س والتنظيمات املحلية بدءًا   .7

من جمال�س القرى وانتهاًء مبجال�س املحافظات ومرورًا مبجال�س املدن واالأحياء 000 

�سالح  يحقق  ومبا  التنظيمية  الهياكل  هذه  وعمل  املجل�س  عمل  ربط  اأجل  من  وذلك 

اجلميع من ناحية ومن ناحية اأخرى ما يوؤدي اإىل حماية املراأة من اأي تاأثريات �سلبية 

تتعر�س لها من االأطر الثقافية التقليدية ذات التاأثري يف املجتمعات املحلية .

واالإعالمية  الرتبوية  واملوؤ�س�سات  بعامة  املجتمع  يف  امل�ساواة  ثقافة  ن�سر  على  العمل   .8

والثقافية بخا�سة.

العمل على تنفيذ االلتزامات الدولية النا�سئة عن االتفاقيات الدولية املتعلقة باملراأة   .9

والتي �سدقت عليها م�سر.

العمل على تعزيز م�ساركة املراأة يف دوائر �سناعة القرار على امل�ستوى القومى واملحلى.  .10

العمل عن كثب مع املجتمعات املحلية واملجال�س املحلية لرعاية وتنفيذ مبادرات تتعلق   .11

باملراأة.

االإعالمي  اخلطاب  يف  هاما  مركزًا  باملراأة  النهو�س  ق�سايا  حتتل  اأن  على  العمل   .12

والثقايف.
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االأن�سطة  ببع�س  يقوم  اأن  املجل�س  يتوقع  ال�سابقة،  االأهداف  ولتحقيق  الن�ساط:  جماالت 
التى تتكامل من اأجل االرتقاء بالوجود االإن�سانى للمراأة ومن هذه االأن�سطة:

اأ�اًل: التنمية االقت�سادية للمراأة عن طريق:

م�ساعدة املراأة الفقرية فى االندماج فى خطة امل�سروعات ال�سغرية.  .1

دعم الن�ساط التدريبي االإنتاجى.  .2

تنمية مهارات املراأة.  .3

دعم تعاونيات اخلدمات االجتماعية.  .4

ا�ستثمار الطاقة االإنتاجية للمراأة.  .5

ثانيًا: الرتبية �التعليم �حمو االأمية �تعليم الكبار:

تبنى م�سروع قومى ملحو اأمية الن�ساء.  .1

ت�سجيع مبادرات حمو االأمية.  .2

اإن�ساء جائزة للعمل التطوعى فى جمال حمو اأمية الن�ساء.  .3

احلد من ت�سرب الفتيات من التعليم.  .4

دمج ذوى االحتياجات اخلا�سة.  .5

تاأكيد ثقافة امل�ساواة فى مناهج التعليم.  .6

ثالثًا: الثقافة �االإعالم:

ر�سد اأحوال املراأة امل�سرية والعربية.  .1

اإ�سدار �سحيفة ن�سائية.  .2

املوؤمتر ال�سنوى والندوات والتوعية.  .3

حت�سني �سورة املراأة فى االإعالم.  .4

الدرا�سات والبحوث التقوميية.  .5

ن�سر اإبداعات املراأة.  .6

اخلطاب الدينى وثقافة امل�ساواه.  .7

رابعًا: امل�ساركة �التوعية ال�سيا�سية:

امل�ساركة فى �سياغة الت�سريعات.  .1

تعزيز امل�ساركة ال�سيا�سية للن�ساء.  .2

التكوين ال�سيا�سى- املدنى للن�ساء.  .3

تعظيم دور املراأة فى القيادة ودوائر �سنع القرار.  .4
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خام�سًا: احلماية القانونية �االجتماعية:

ن�سر الوعى حول حقوق املراأة.  .1

التاأمني ال�سحى واالجتماعي.  .2

م�ساعدة املراأة العاملة.  .3

تلقى �سكاوى املراأة.  .4

اآليات العمل: ومن اأهم هذه االآليات:

موؤ�س�سة  بقدر ما هو  االأول  املقام  تنفيذية يف  لي�س جهة  املجل�س  �التعا�ن:  التن�سيق  	•
اأجل �سيا�سات فعالة لتح�سني  العمل من  املراأة وتدافع عنها وتن�سق  وطنية معنية بق�سايا 

والقدرة  واملبادرات  االأفكار  طرح  على  القدرة  فاإن  ولذلك  للمراأة.  االإن�ساين  الوجود 

التنظيمية والتن�سيقية تعد اأول االآليات التي يعتمد عليها يف عمله.

ال�سراكة: ال ي�ستطيع املجل�س اأن ينجز مهامه مبفرده، ويعتمد اإجناز هذه املهام على قدرة  	•
املجل�س على التوا�سل وال�سراكة مع اأطراف متعددة من اأهمها:

اأ- املجتمع املدنى: يعترب اأحد اأهم �سركاء املجل�س يف اإجناز مهامه، حيث يتوقع املجل�س 

من املجتمع املدنى اأن ي�ساهم م�ساهمة فعالة يف تنفيذ اأن�سطة املجل�س ورعايتها.

ب- احلكومة: خا�سة القطاعات التي توؤثر على ق�سايا املراأة كالتعليم والثقافة واالإعالم 

وال�سحة.

ج- الهيئات الت�سريعية: جمل�سا ال�سعب وال�سورى.

د- االأجهزة املحلية: املحافظون واالأجهزة واملجال�س املحلية.

هـ- االأحزاب ال�سيا�سية: التي يتوقع اأن ت�ساعد املجل�س يف بلورة مطالب الن�ساء والعمل 

على دفعها اإىل دائرة اإ�سدار القرار.

�- املوؤ�س�سات الدينية: للم�ساعدة يف ن�سر اخلطاب الديني ال�سحيح وفهم م�سكالت 

املراأة يف االإطار احل�ساري ال�سليم.

اأو  اأن ي�ساهم يف متويل م�سروعات يف املجتمع املدنى  ز- القطاع اخلا�س: الذي ميكن 

احلكومة، وفى اإطار من امل�سئولية االجتماعية لراأ�س املال.

والأحوال  ناحية،  من  الأن�سطته  امل�ستمر  التقومي  اآلية  املجل�س  يعتمد  امل�ستمر:  التقومي  	•
التقومي من جهات  ياأتى  اأن  ويف�سل  اأخرى.  ناحية  املتغرية من  ومطالبها  امل�سرية  املراأة 

م�ستقلة )مدنية اأو دولية( من اأجل حتقيق اأكرب قدر من احلياد واملو�سوعية.
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الت�سبيك: يعمل املجل�س على اإقامة �سبكات للمعلومات واحلماية، وذلك عن طريق دعم  	•
امل�ستوى  على  املراأة  ق�سايا  وحديثة عن  كاملة  بيانات  بقواعد  للمجل�س  االإلكرتونى  املوقع 

الفاعلني يف جمال  كل  مع  وبناء  اإيجابى  توا�سل  �سبكة  ويعمل على خلق  واملحلى،  الدويل 

املراأة �سواء على امل�ستوى احلكومى اأو املدنى اأو املحلى. وت�سجيع املجتمع املدنى على اإقامة 

نقاط  يقيم  اأن  للمجل�س  وميكن  وفنيًا.  ماليًا  دعمها  مع  للمراأة،  وحماية  رعاية  �سبكات 

اأو  اأو لفئات معينة من املراأة )كاملراأة الفقرية  Focal Point ملو�سوعات معينة،  ات�سال 

تقوية  اأجل  من  معينة  م�ستويات حملية  على  اأو  اإلخ(،   .. القا�سرات  املتزوجات  اأو  املعيلة 

عمليات االت�سال والت�سبيك.

�الثقايف: وهو اأحد االآليات الهامة التي تدعم التوا�سل مع القوى  ال�سيا�سي  احلوار  	•
الفهم  رقعة  تو�سيع  اأجل  من  واملثقفني  واحلكومة  املدنى  املجتمع  ومنظمات  ال�سيا�سية 

امل�سرتك لق�سايا املراأة ال�سيا�سية واالجتماعية، ودفع العمل من اأجل حتقيق ر�سالة املجل�س 

يف حت�سني الوجود االجتماعى للمراأة.

ت�سجيع  املجتمعية عن طريق  امل�ساركة  املجل�س على دعم  يعمل  املجتمعية:  امل�ساركة  	•
االأفراد واجلماعات يف القرى واملجتمعات احل�سرية على تقدمي مبادرات وبلورة احلاجات 

واملطالب وامل�ساركة الفعالة يف تخطيط امل�سروعات وتنفيذها وتقوميها.
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للمر�أة �لقومي  �ملجل�س 
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