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مقـــــــــدمة

للمراأة�امل�صرية�د�ر�تاريخي�متميز،��لقد�جتلى�هذا�الد�ر�يف�م�صاركتها�ب�صكل�فعال�يف�ثورة�م�صر�
فى��25يناير�2011؛��لقد�كانت�م�صاركتها�فى�الأ�صا�س�من�اأجل�م�صر،��من�اأجل�الدفاع�عن�حقوق�
كل�امل�صريني�فى�احلرية��العدل��الكرامة.�مل�تخرج�املراأة�امل�صرية�للم�صاركة�فى�الثورة�دفاعاً�عن�
اأن�يتحقق� ق�صاياها��م�صكالتها،��لكنها�خرجت�لتدافع�عن�م�صتقبل�م�صر،��لتعمل�على��صمان�
للم�صريني�فى�امل�صتقبل�نه�صة�تعو�صهم�عن�كل�ما�تعر�صوا�له�من�ظلم��عد�ان��اأن�حتظى�املراأة�
باملكانة�الالئقة�بها��ل�تتخلف�عن�نظرياتها�يف�املجتمعات�املتقدمة��املجتمعات�العربية.��تعك�س�
هذه�امل�صاركة�رغبة�اأكيدة�من�جانب�املراأة�امل�صرية�فى�اأن�يكون�امل�صتقبل�جلميع�امل�صريني�د�ن�متييز�
قائم�على�الدين�اأ��النوع�اأ��الطبقة�اأ��الإقليم�اأ��اأى��صكل�اآخر�من�اأ�صكال�التمييز.��يرى�اأع�صاء�
املجل�س�القومى�للمراأة-��هم�يتطلعون�اإىل�امل�صتقبل.�اأن�هذه�الر�ح�هى�التى�يجب�اأن�ت�صود�بيننا�
�نحن�نبنى�م�صتقبل�م�صرنا�العزيزة.��من�هنا�فاإن�املجل�س�يتطلع�اإىل�اأن�يعمل�بر�ح�الثورة،�بر�ح�
اأ�ص�س� على� العمل� يخل�س� �اأن� �التوجهات،� القوى� كل� مع� للتعا�ن� ي�صتعد� الذى� املتكامل� الفريق�
الثورة�فى�احلرية� اإىل�حتقيق�مبادئ� يوؤدى�عمله� اأن� اإىل� املجل�س� يتطلع� كما� �اإن�صانية.� تطوعية�
�الكرامة��العدل،��اأن�تكون�هذه�املبادئ�هى�التى�حتكم�ر�ؤيته��ر�صالته�للنهو�س�باملراأة�امل�صرية.�
اأن�اأى�حما�لت�للحد�من�د�ر� فاملراأة�امل�صرية�التى��صاركت�فى�ثورة�ال�صعب�قادرة�على�اأن�تدرك�
املراأة�اأ��تهمي�س�تتعار�س�مع�منطق�احلياة��حركة�التاريخ،��اأن�امل�صتقبل�يبنى�من�خالل�م�صاركة�
�الد�صتور� الأخالقية� الثوابت� احرتام� من� اإطار� فى� الجتماعية� �فئاته� املجتمع� قوى� لكل� فعالة�

�القانون.
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1-�الر�ؤية:
امل�صرية،� للمراأة� الإن�صاين� الوجود� حت�صني�
القت�صادية� اأ��صاعها� حت�صني� على� �العمل�

�الجتماعية�
ومعدالت م�ساركتها يف تنمية جمتمعاتها �ملحلية 

وبالتايل يف تنمية �ملجتمع ككل.
2-�الر�صالة:

�صياغة� يف� فًعال� �تاأثري� فًعالة� �صراكة� �
�ملر�أة  بتكوين  �ملت�سلة  و�لرب�مج  ال�صيا�صات�
�الأدو�ر  وحتديد  تنميتها,  و��ستد�مة  �مل�سرية 
�لتحول  يف  م�ساركتها  تدعم  �لتي  �لفاعلة 

�الإيجابي للمجتمع على كافة �الأ�سعدة.
3-�الأهداف:�

�ملجل�س  وم�سئوليات  �خت�سا�سات  تفعيل   :1-3
�لقر�ر  عليه  ن�س  ملا  وفقًا  للمر�أة  �لقومي 
�جلمهوري رقم 90 ل�سنة 2000 باإن�ساء �ملجل�س 
�ملر�أة  �سئون  �إدماج  على  �لعمل  يت�سمن  و�لذي 
يف خطة �لتنمية �القت�سادية و�الجتماعية وحل 
تنمية  يف  م�ساركتها  تعرت�س  �لتي  �مل�سكالت 
�لذي  �ملنا�سب  �ملناخ �الإعالمي  جمتمعها وخلق 
يعمل على تغيري �سورة �ملر�أة نحو ذ�تها و�سورة 

�ملر�أة يف �ملجتمعات �ملحلية.

ودورها  �ملر�أة  حق  تر�سيخ  على  �لتاأكيد  �:2-3
�ل�سيا�سات  ر�سم  يف  �مل�ساركة  يف  كمو�طنة 
و�القت�سادية  و�ل�سحية  �لتعليمية  و�خلطط 
�أجل  من  و�الإعالمية  و�لثقافية  و�الجتماعية 
تقدم �ملجتمع ونه�سته وح�سول جميع �ملو�طنني 

على منتج هذه �ل�سيا�سات .
�ملوؤ�س�سات  مع  و�لتكامل  �لتن�سيق   :3-3
على  �حلكومية  وغري  �حلكومية  �لد�ستورية 
�مل�ستويني �ملركزي و�ملحلي من �أجل �ملعاونة يف 
�خت�سا�سات  �إطار  ويف  �لعام  �لهدف  حتقيق 
�مل�ساو�ة  يحقق  ما  على  �لرتكيز  مع  منها,  كل 
�لد�ستورية بني كافة �ملو�طنني على �أر�س م�سر.
3-4: مر�جعة �لت�سريعات �ملتعلقة ب�سئون �ملر�أة 
�ملتغري�ت  مع  للمو�ءمة  تعديلها  �إىل  و�سواًل 
�حلالية, �إ�سافة �إىل �تخاذ �الإجر�ء�ت �لالزمة 
مناخ  بخلق  ت�سمح  جديدة  ت�سريعات  لو�سع 
و��ستد�متها  �لتنمية  يف  �ملر�أة  مل�ساركة  منا�سب 

من عو�ئد �لتنمية.
ومنظمات  �ملجل�س  بني  �لعالقة  توثيق   :5-3
�ملجتمع �ملدين �سو�ء يف �جلمعيات و�ملوؤ�س�سات 
يف  �أو  و�ملهنية  �لعمالية  �لنقابات  يف  �أو  �الأهلية 

�الأحز�ب �ل�سيا�سية.
حول  �ملحلية  �ملجتمعات  يف  �لوعي  ن�سر   :6-3
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�الإعالمي  �خلطاب  يف  هامًا  مركزً�  باملر�أة 
و�لثقايف.

4-�جمالت�الن�صاط�:
اأن� املجل�س� يتوقع� ال�صابقة� الأهداف� لتحقيق�
يقوم�مبجموعة�من�الأن�صطة��لتى تتكامل من 
�أجل �الرتقاء بالوجود �الإن�سانى للمر�أة. وتتوزع 
هذه �الأن�سطة فى جماالت خم�سة وفقًا لالأوليات 
�ملتعلقة بحاجات �ملر�أة ومطالبها, ووفقًا لروؤية 
متكاملة للم�ساهمة فى نه�سة �الأ�سرة و�ملجتمع 
ككل وحتقيق �أهد�ف �لثورة فى �حلرية و�لعد�لة 

و�لكر�مة.
4-1:�التنمية�القت�صادية�للمراأة

الندماج� فى� الفقرية� املراأة� م�صاعدة� �.1-1-4
ويتطلب ذلك  ال�صغرية:� امل�صر�عات� فى�خطة�
�لتن�سيق مع �ملوؤ�س�سات �لتمويلية مثل �ل�سندوق 
وموؤ�س�سات  نا�سر  وبنك  للتنمية  �الجتماعى 
�لزكاة وغريها من �ملوؤ�س�سات, مع �مل�ساعدة فى 
مد �أن�سطة هذه �ملوؤ�س�سات �إىل �لقرى و�ملناطق 
�ملعوقات  �إز�لة  وحماولة  �ملدن,  فى  �ملهم�سة 
هذ�  يف  �ملر�أة  تو�جه  �أن  ميكن  �لتي  و�لعقبات 

�ل�سدد.
الإنتاجى:� التدريبى� الن�صاط� دعم� �.2-1-4
و�لذى يهدف �إىل حت�سني �الأحو�ل �القت�سادية 

للمر�أة مثل مر�كز �الأ�سرة �ملنتجة, و�لعمل على 
�ملجال,  هذ�  فى  �جلديدة  �ملبادر�ت  ت�سجيع 
�ملكانية  �الإمكانات  من  �لق�سوى  و�ال�ستفادة 

لعدد من �جلمعيات �الأهلية �لتى تهتم بالتنمية.
هذ�  ويهدف  املراأة:� مهارات� تنمية� �.3-1-4
بدمج  �خلا�س  �لهدف  حتقيق  �إىل  �لن�ساط 
�كت�ساب  طريق  عن  �لعمل  �سوق  فى  �ملر�أة 
مهار�ت جديدة �أو عن طريق �لتدريب �لتحويلى 
�أن  وميكن  و�جلامعات  �ملد�ر�س  خلريجات 
�جلهود  فى  �ال�ستمر�ر  خالل  من  ذلك  يتحقق 
�ملركزى  �ملر�أة  مهار�ت  تنمية  ملركز  �ل�سابقة 
�الأخذ  مع  �ملحافظات,  م�ستوى  على  و�لفروع 
كل  فى  �ملحلى  �ل�سوق  �حتياجات  �العتبار  فى 

حمافظة.
4-1-4.�دعم�تعا�نيات�اخلدمات�الجتماعية:�
جمعيات  ودعم  �إن�ساء  على  �لعمل  طريق  عن 
تعاونية لتقدمي خدمات )دور ح�سانة – تعليم 

حتويلى. تدريب  مر�كز  �إن�ساء  �أو  – �سحة( 
للمراأة:� الإنتاجية� الطاقة� ا�صتثمار�  .5-1-4
فى  م�ساركتها  زيادة  على  �لعمل  طريق  عن 
�سوق �لعمل, و�لعمل على خلق ثقافة م�ساو�ة فى 
�سوق �لعمل بحيث ال ت�ستبعد �ملر�أة من وظائف 
بعينها, وذلك بالتاأكيد على توفري فر�س �لعمل 

و�لتدريب على قاعدة �مل�ساو�ة.
الأمية��تعليم� �التعليم��حمو� الرتبية�  :2-4

الكبار:
4-2-1.�تبنى�م�صر�ع�قومي�ملحو�اأمية�الن�صاء:�
وميكن �أن ينفذ هذ� �مل�سروع �لقومى من خالل 
�لتعاون مع جهاز حمو �الأمية وتعليم �لكبار ومع 
�لرتبية  ووز�رة  �ملحلية  و�ملجال�س  �ملحافظات 

و�لتعليم و�لوز�ر�ت �ملعنية .
ميكن  الأمية:� ت�صجيع�مبادرات�حمو� �.3-2-4
للمجل�س �أن يتبنى بع�س �ملبادر�ت �لتي يطرحها 
بتقدمي  �لن�ساء,  �أمية  �ملو�طنون يف جمال حمو 
�لدعم �للوج�ستى و�لفنى و�ملاىل , و�مل�ساعدة يف 

تقييم �لتجربة ون�سرها.
4-2-4.�اإن�صاء�جائزة�للعمل�التطوعى�يف�جمال�
�إىل  �جلائزة  هذه  وتهدف  الن�صاء:� اأمية� حمو�
ت�سجيع منظمات �ملجتمع �ملدنى على �النخر�ط 

يف مبادر�ت ملحو �الأمية.
4-2-5.�احلد�من�ت�صرب�الفتيات�من�التعليم:�
وذلك عن طريق دعم وم�ساعدة �الأ�سر �لفقرية 
�أبنائها  مو��سلة  على  ن�ساء  تعولها  �لتى  و�الأ�سر 

�لتعليم.
اخلا�صة:  الحتياجات� ذ�ى� دمج� �.6-2-4
ذوى  من  �لفتيات  م�ساعدة  طريق  عن  وذلك 

�أهمية م�ساركة �ملر�أة يف �لتنمية.
من  �سبكة  خلق  �أجل  من  �جلهود  بذل   :7-3
�ملحلية  و�لتنظيمات  �ملجل�س  بني  �ل�سر�كات 
مبجال�س  و�نتهاءً�  �لقرى  جمال�س  من  بدءً� 
و�الأحياء  �ملدن  مبجال�س  ومرورً�  �ملحافظات 
وعمل  �ملجل�س  عمل  ربط  �أجل  من  وذلك   000
�سالح  يحقق  ومبا  �لتنظيمية  �لهياكل  هذه 
يوؤدي  ما  �أخرى  ناحية  ومن  ناحية  من  �جلميع 
�إىل حماية �ملر�أة من �أي تاأثري�ت �سلبية تتعر�س 
لها من �الأطر �لثقافية �لتقليدية ذ�ت �لتاأثري يف 

�ملجتمعات �ملحلية .
3-8: �لعمل على ن�سر ثقافة �مل�ساو�ة يف �ملجتمع 
بعامة و�ملوؤ�س�سات �لرتبوية و�الإعالمية و�لثقافية 

بخا�سة.
�لدولية  �اللتز�مات  تنفيذ  على  �لعمل   :9-3
�لنا�سئة عن �التفاقيات �لدولية �ملتعلقة باملر�أة 

و�لتي �سدقت عليها م�سر.
3-10: �لعمل على تعزيز م�ساركة �ملر�أة يف دو�ئر 

�سناعة �لقر�ر على �مل�ستوى �لقومى و�ملحلى.
�ملحلية  �ملجتمعات  مع  كثب  عن  �لعمل   :11-3
و�ملجال�س �ملحلية لرعاية وتنفيذ مبادر�ت تتعلق 

باملر�أة.
�لنهو�س  ق�سايا  حتتل  �أن  على  �لعمل   :12-3
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�لعملية  �الحتياجات �خلا�سة على �الندماج فى 
�لتعليمية, وتذليل كافة �لعقبات �لتى متنعهم من 

�الندماج �لكامل فى �لتعليم.
مناهج� فى� امل�صا�اة� ثقافة� تاأكيد� �.7-2-4
�سد  �لتمييز  من  تنقيتها  يتم  بحيث  التعليم:�
على  و�لعمل  �أخرى,  فئة  �أى  �سد  �أو  �ملر�أة 
�ملناهج  ب�سكل فعال فى �سياغة  �ملر�أة  م�ساركة 
�لتعليمية, وتاأكيد �سرورة تدري�س مناهج حقوق 

�الإن�سان .
4-3:�الثقافة��الإعالم:

4-3-1:�ر�صد�اأحوال�املراأة�امل�صرية��العربية:�
ي�سعى �ملجل�س �إىل تاأ�سي�س قو�عد بيانات لر�سد 
و�إ�سهاماتها  و�لعربية  �مل�سرية  �ملر�أة  �أحو�ل 
ن�سف  �أو  �سنوى  تقرير  و�إ�سد�ر   , �لتاريخية 
و�لعربية,  �مل�سرية  �ملر�أة  �أحو�ل  حول  �سنوى 
�لتي  و�ملخاطر  بها,  تت�سل  �لتي  و�الأحد�ث 

تتعر�س لها.
4-3-2:�اإ�صدار��صحيفة�ن�صائية:�يعمل �ملجل�س 
كما  فيه,  �لقائمة  �لن�سر  قنو�ت  تطوير  على 
يعمل على �إ�سد�ر �أول �سحيفة ن�سائية م�سرية, 
�أو  �لع�سرية«  »�ملر�أة  ��سمها  يكون  �أن  يقرتح 
�ملر�أة  ن�ساالت  بر�سد  تهتم  ن�سائية«  »�أحو�ل 
بالدو�ئر  وربطها  �ملتجددة  و�جناز�تها  �ليومية 

�لثقافية �الإقليمية و�لعاملية. وميكن �إ�سد�ر هذه 
�ل�سحيفة يف �سكل �إلكرتونى موؤقتًا.

4-�3-��3:�املوؤمتر�ال�صنوى��الند�ات�النوعية�:
 يعقد �ملجل�س موؤمترً� �سنويًا يناق�س فيه ق�سية 
من  عدد  يعقد  كما  �ملر�أة,  ق�سايا  من  حمورية 
تف�سيلية  ق�سايا  ملناق�سة  عام  كل  �لندو�ت 
�ملجل�س  يقوم  �أن  )على  و�ملجتمع  �ملر�أة  تخ�س 
و�لندو�ت(.  للموؤمتر�ت  �سنوية  خطة  بو�سع 
تناق�س  �لتي  �ملوؤمتر�ت  �ملجل�س يف  ي�سارك  كما 
ق�سايا �ملر�أة وتعقد يف �أماكن �أخرى كاجلامعات 
�أو موؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين  �لبحثية  �أو �ملر�كز 

بجانب �ملوؤمتر�ت �لدولية.
الإعالم:� يف� املراأة� �صورة� حت�صني� �:4-3-4
 – )حو�ر  �ت�سال  قنو�ت  �إن�ساء  على  �لعمل 
عمل(  وور�س  ندو�ت   – تعاون  بروتوكوالت 
�الإعالمية,  �لرب�مج  يف  �ملر�أة  �سورة  لتح�سني 
وفى �لدر�ما �لتلفزيونية و�الإعالم لدعم ثقافة 
�ل�سورة  و�لبعد عن  �مل�سرتك.  و�لعمل  �مل�ساو�ة 
�لنمطية للمر�أة , و�الهتمام بر�سم �سورة �ملر�أة 
�حلقيقية, وتاأكيد وجودهن كخبري�ت �سيا�سيات 
لدى  �لذهنية  �ملر�أة  �سورة  لتاأكيد  قانونيات  �أو 

�مل�ساهد باأنها م�ساركة وموجودة.
التقوميية:� �البحوث� الدرا�صات� �:5-3-4

لو�سع  �لدقيق  للر�سد  خطة  �ملجل�س  ي�سع 
يف  �لن�سائية  �حلركة  وتطور  �ملجتمع  يف  �ملر�أة 
م�سر و�إجر�ء �لبحوث و�لدر��سات �لتي تر�سد 
�لظو�هر و�مل�سكالت �لتي تخ�س �ملر�أة و�لقيام 
بتقومي �الأن�سطة �لتي يقوم بها �ملجل�س يف �إطار 

مفهوم جودة �الأد�ء و�ل�سفافية .
4-3-6:�ن�صر�اإبداعات�املراأة�:�يعمل �ملجل�س على 
ن�سر �إبد�عات �ملر�أة �سو�ء يف �ملجال �لثقافى �أو 
�إبد�عية  مبادر�ت  تبنى  طريق  عن  �الجتماعى 
هذه  ملناق�سة  �لعمل  وور�س  �لندو�ت  وتنظيم 
�الإبد�عات , وتنظيم م�سابقات لتحقيق �لتناف�س 

�لبناء يف هذ� �ملجال.
امل�صا�اة:� �ثقافة� الدينى� اخلطاب� �:7-3-4
�خلطاب  يف  �ملر�أة  �سورة  در��سة  على  �لعمل 
�الإفتاء  ود�ر  �الأزهر  مع  و�لتعاون  �لدينى, 
ومنظمات �ملجتمع �ملدنى من �أجل تاأكيد �ملعانى 
دينى  خطاب  عرب  ون�سرها  �ل�سحيحة  �لدينية 

م�ستنري.
4-4:�امل�صاركة��التوعية�ال�صيا�صية:

4-4-1:�امل�صاركة�يف��صياغة�الت�صريعات�:�دعم 
م�ساركة �لن�ساء يف عملية �سناعة �لت�سريع �سو�ء 
كانت ت�سريعات د�ستورية �أو ت�سريعات عادية �أو 

الئحية .
�: للن�صاء� ال�صيا�صية� امل�صاركة� تعزيز� �:2-4-4

جمل�سى  النتخاب  ت�سريعات  �إدخال  على  �لعمل 
�ل�سعب و�ل�سورى وجمال�س �ملحليات و�الحتاد�ت 
�لطالبية و�لنقابات �لعمالية و�ملهنية و�لنو�دي 
تقل  ال  بحيث  �لن�سبية  بالقائمة  و�جلمعيات 

بحال 30% من �لقو�ئم .
للن�صاء:� – املدنى� ال�صيا�صى� التكوين� �:3-4-4
للتعليم  بر�مج  تقدمي  على  هنا  �لن�ساط  ويقوم 
باأهمية  �لوعى  لن�سر  للمر�أة  و�ل�سيا�سى  �ملدنى 

�مل�ساركة و�لتطوع وثقافة �مل�ساو�ة .
�د�ائر� القيادة� يف� املراأة� د�ر� تعظيم� �:4-4-4
�سور  �إبر�ز  طريق  عن  وذلك  �: القرار� �صنع�
�لنجاح �لتي حتققها �ملر�أة يف خمتلف جماالت 
على  �لعامالت  �لن�ساء  وم�ساعدة   , �حلياة 
بتويل  �ملت�سلة  �الإد�رية  �مل�سكالت  على  �لتغلب 

�ملنا�سب �لقيادية.
4-�5احلماية�القانونية��الجتماعية

4-5-1:�ن�صر�الوعي�حول�حقوق�املراأة:�وذلك 
للتعريف  �لتدريبية  �لدور�ت  عقد  طريق  عن 
�لعمل  مع  وو�جباتها  وبحقوقها  �ملر�أة  بدور 
�مل�ساركة  لالإ�سهام يف جمال  قدر�تها  رفع  على 

�ل�سيا�سية .
4-5-2:�التاأمني�ال�صحي��الجتماعي: �لعمل 
�ملعيلة,  للمر�أة  �ل�سحى  �لتاأمني  على مد مظلة 
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و�ملر�أة �لعاملة يف �لقطاع غري �لر�سمى, و�ملر�أة 
�لريفية و�ملر�أة �ملتفرغة للعمل �ملنزيل .

وذلك  العاملة:� املراأة� م�صاعدة� �:3-5-4
و�ملوؤ�س�سات  �ملدنى  �ملجتمع  وت�سجيع  مب�ساعدة 
�خلدمات  توفري  على  و�الإنتاجية  �حلكومية 
مثل  �لعاملة  للمر�أة  �لد�عمة  �الجتماعية 

�ملو��سالت ودور �حل�سانة �جليدة.
�لعمل  تطوير  املراأة:� �صكا�ى� تلقى� �:4-5-4
مبكتب �سكاوى �ملر�أة وفروعه, و�لعمل على خلق 
بها,  �ملرتبطة  �مل�سكالت  حلل  �ت�سال  قنو�ت 
و�لعمل على حتليل �ل�سكاوى و��ستخال�س نتائج 

تفيد يف فهم م�سكالت �لن�ساء.
5-اآليات�العمل

اأ�صاليب� اخلطة� هذه� يف� بالآليات� يق�صد�
الأن�صطة� تنفيذ� يتم� التي�من�خاللها� العمل�
�مل�سار �إليها عرب حتويلها �إىل بر�مج تف�سيلية, 
�لتنفيذ. وميكن  وبذل �مل�ساعى لو�سفها مو�سع 
�الإ�سارة �إىل �أهم �الآليات �لتي يتوقع ��ستخد�مها 

على �لنحو �لتاىل:
جهة  لي�س  �ملجل�س  �التعا�ن:� التن�صيق� �:1-5
موؤ�س�سة  هو  ما  بقدر  �الأول  �ملقام  يف  تنفيذية 
وطنية معنية بق�سايا �ملر�أة وتد�فع عنها وتن�سق 
�لعمل من �أجل �سيا�سات فعالة لتح�سني �لوجود 

على  �لقدرة  فاإن  ولذلك  للمر�أة.  �الإن�ساين 
�لتنظيمية  و�لقدرة  و�ملبادر�ت  �الأفكار  طرح 
عليها  يعتمد  �لتي  �الآليات  �أول  تعد  و�لتن�سيقية 

يف عمله.
ينجز  �أن  �ملجل�س  ي�ستطيع  ال  ال�صراكة:� �:2-5
�ملهام  هذه  �إجناز  ويعتمد  مبفرده,  مهامه 
مع  و�ل�سر�كة  �لتو��سل  على  �ملجل�س  قدرة  على 

�أطر�ف متعددة من �أهمها:
�سركاء  �أهم  �أحد  يعترب  املدنى:� املجتمع� اأ-�
�ملجل�س  يتوقع  حيث  مهامه,  �إجناز  يف  �ملجل�س 
من �ملجتمع �ملدنى �أن ي�ساهم م�ساهمة فعالة يف 

تنفيذ �أن�سطة �ملجل�س ورعايتها.
توؤثر  �لتي  �لقطاعات  خا�سة  احلكومة:� ب-�
و�الإعالم  و�لثقافة  كالتعليم  �ملر�أة  ق�سايا  على 

و�ل�سحة.
�ل�سعب  جمل�سا  الت�صريعية:  الهيئات� ج-�

و�ل�سورى.
و�الأجهزة  �ملحافظون  املحلية:� الأجهزة� د-�

و�ملجال�س �ملحلية.
هـ-�الأحزاب�ال�صيا�صية:��لتي يتوقع �أن ت�ساعد 
على  و�لعمل  �لن�ساء  مطالب  بلورة  يف  �ملجل�س 

دفعها �إىل د�ئرة �إ�سد�ر �لقر�ر.
ن�سر  يف  للم�ساعدة  الدينية:� املوؤ�ص�صات� �-�

م�سكالت  وفهم  �ل�سحيح  �لديني  �خلطاب 
�ملر�أة يف �الإطار �حل�ساري �ل�سليم .

ز-�القطاع�اخلا�س:��لذي ميكن �أن ي�ساهم يف 
متويل م�سروعات يف �ملجتمع �ملدنى �أو �حلكومة, 
وفى �إطار من �مل�سئولية �الجتماعية لر�أ�س �ملال.
�آلية  �ملجل�س  يعتمد  امل�صتمر:� التقومي� �:3-5
والأحو�ل  ناحية,  من  الأن�سطته  �مل�ستمر  �لتقومي 
ناحية  من  �ملتغرية  ومطالبها  �مل�سرية  �ملر�أة 
جهات  من  �لتقومي  ياأتى  �أن  ويف�سل  �أخرى. 
م�ستقلة )مدنية �أو دولية( من �أجل حتقيق �أكرب 

قدر من �حلياد و�ملو�سوعية.
�إقامة  على  �ملجل�س  يعمل  الت�صبيك:� �:4-5
عن  وذلك  و�حلماية,  للمعلومات  �سبكات 
بقو�عد  للمجل�س  �الإلكرتونى  �ملوقع  طريق دعم 
على  �ملر�أة  ق�سايا  عن  وحديثة  كاملة  بيانات 
خلق  على  ويعمل  و�ملحلى,  �لدويل  �مل�ستوى 
�لفاعلني  كل  مع  وبناء  �إيجابى  تو��سل  �سبكة 
�حلكومى  �مل�ستوى  على  �سو�ء  �ملر�أة  جمال  يف 
�ملدنى  �ملجتمع  وت�سجيع  �ملحلى.  �أو  �ملدنى  �أو 
مع  للمر�أة,  وحماية  رعاية  �سبكات  �إقامة  على 
يقيم  �أن  للمجل�س  وميكن  وفنيًا.  ماليًا  دعمها 
نقاط �ت�سال Focal Point ملو�سوعات معينة, 
�أو  �لفقرية  )كاملر�أة  �ملر�أة  من  معينة  لفئات  �أو 

�ملعيلة �أو �ملتزوجات �لقا�سر�ت .. �إلخ(, �أو على 
م�ستويات حملية معينة من �أجل تقوية عمليات 

�الت�سال و�لت�سبيك.
�أحد  وهو  �الثقافى:� ال�صيا�صى� احلوار� �:5-5
�لقوى  مع  �لتو��سل  تدعم  �لتي  �لهامة  �الآليات 
و�حلكومة  �ملدنى  �ملجتمع  ومنظمات  �ل�سيا�سية 
و�ملثقفني من �أجل تو�سيع رقعة �لفهم �مل�سرتك 
ودفع  و�الجتماعية,  �ل�سيا�سية  �ملر�أة  لق�سايا 
�لعمل من �أجل حتقيق ر�سالة �ملجل�س يف حت�سني 

�لوجود �الجتماعى للمر�أة.
على  �ملجل�س  يعمل  املجتمعية:� امل�صاركة� �:6-5
ت�سجيع  طريق  عن  �ملجتمعية  �مل�ساركة  دعم 
و�ملجتمعات  �لقرى  يف  و�جلماعات  �الأفر�د 
�حل�سرية على تقدمي مبادر�ت وبلورة �حلاجات 
تخطيط  يف  �لفعالة  و�مل�ساركة  و�ملطالب 

�مل�سروعات وتنفيذها وتقوميها.
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�للجان �لد�ئمة باملجل�س �لقومي للمر�أة :منظومة عمل �ملجل�س �لقومى للمر�أة

العلمي. �البحث� �التدريب� التعليم� • جلنة�
�ال�صكان. ال�صحة� • جلنة�

احلكومية. املنظمات�غري� • جلنة�
الثقافة. • جلنة�

القت�صادية. • اللجنة�
ال�صيا�صية. امل�صاركة� • جلنة�
اخلارجية. العالقات� • جلنة�

املحافظات. • جلنة�
الت�صريعية. • اللجنة�

الإعالم. • جلنة�
البيئة. • جلنة�
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