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 اجمللس القومي للمرأة تقرير أنشطة وإجنازات
 3102 سبتمربخالل شهر 

 

 أوال: اقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية في مجال تنمية شئون المرأة
 

 متثيل اجمللس يف جلنة اخلمسني لتعديل دستور مصر 
لمعنية بمراجعة واقتراح السياسة العامة للمجتمع إنطالقا من دور المجلس القومي للمرأة بصفته اآللية الوطنية ا

تم اختيار المجلس القومى للمرأة ممثال عنه  السيدة السفيرة/ مرفت  ،ومؤسساته الدستورية فيما يخص شئون المرأة
تشارك السيدة السفيرة رئيس المجلس بصفة يومية في و التالوى ضمن تشكيل أعضاء  لجنة الخمسين لصياغة الدستور، 

 اعات لجنة الخمسين بمجلس الشوري وذلك لمناقشة وتعديل مواد الدستور المعطل.اجتم
 

 ومعبرا عن ور ليكون ملبيا لتطلعات المصريينفى ضوء سعى المجلس لتحقيق المشاركة المجتمعية فى صناعة الدست ،
 :التوافق العام بين جميع فئات المجتمع على اختالف توجهاتهم

راء المواطنين تحت عنوان  ع  أطلق المجلس حملة الستطال  -1
مقترحات المواطنين "اكتب دستورك" تلقى خاللها المجلس 

مواقع التواصل االجتماعى وتطلعاتهم بشأن الدستور الجديد عبر 
باالضافة  على شبكة االنترنت، الفيسبوك، تويتر، وموقع المجلس

الى الخطوط الساخنة التى تم تفعيلها لتلقى المقترحات. وقد قام 
لمجلس بتحليل تلك المقترحات وإرسالها إلى لجنة الخمسين ا

  المعنية بإعداد الدستور.

( إتصااًل هاتفياً من ِقبل 051عن تلقى المجلس ) 3112سبتمبر  8هذا وقد أسفرت تلك الحملة منذ إطالقها فى 
ها بتهم حول الدستور ،دارت أغلبشأن مقترحا ،يد االلكتروني والفيسبووك وتويتر( رسالة من خالل البر 011)، المواطنين

 :حول
 .إلغاء األحزاب القائمة على أساس ديني  -
 .اإلهتمام باألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وتمكينهم من التعليم والعمل والرعاية الصحية  -
 .الغاء النسبة المخصصة للعمال والفالحين بمجلس الشعب واستبدالها بمقاعد للمرأة والشباب والمسيحيين -

العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية في مجال  اقتراح السياسة
دماج جهودها في برامج التنمية الشاملة :  تنمية شئون المرأة وا 

 

Facebook : 

https://www.facebook.com/tallawy 

https://www.facebook.com/ncwegyptp
age 

twitter : @mtallawy 

email: tallawy76@gmail.com  

خن ارسل رأيكالخط السا  

10199299010 

10199299090 

 

https://www.facebook.com/tallawy
https://www.facebook.com/ncwegyptpage
https://www.facebook.com/ncwegyptpage
mailto:tallawy67@gmail.com
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 أيالر الموضوعات التى تضمنتها إستمارة استطال ع 
 وتكافؤ الفرص التزام الدولة بتحقيق العدالة االجتماعية  -
 حماية الدولة لالمومة والطفولة . -
كفالة الدولة التأمين االجتماعى للمواطنين والتزامها بالرعاية  -

 الصحية وخدمات التأمين الصحى مجانا لغير القادرين  .
 عدم انشاء أحزاب سياسية على أساس دينى . -
 وسكن مالئم  صحي وغذاء كفالة الدولة حق المواطنين فى بيئة -
 حظر عمل الطفل قبل تجاوز سن التعليم االلزامى . -
 مختلط ( . –برلمانى  –نظام الحكم فى مصر  ) رئاسى  -
 % فى الدستور الجديد 51تمثيل العمال والفالحين بنسبة  -
 الغاء مجلس الشورى أواالبقاء عليه مع تعديل اختصاصاته . -
 بالنظام الفردى أم القائمة . االنتخابات البرلمانية -
 . تمثيل المرأة بنسبة منصفة فى المؤسسات المنتخبة -

 

 

م العنف ضد المرأة خاصة الختان والزواج المبكر والتمييز خاصة في مجال العمل وتولي المناصب القيادية تجري -
 .وتطبيق نظام الكوتة للمرأة في المجالس المنتخبة ،واإلهتمام بالمرأة الفقيرة والعائلة ألسر 

 .حظر تملك األجانب ألراضى الدولة وخاصة في سيناء والنوبة   -
 .رىالغاءمجلس الشو  -
الحد من صالحيات رئيس الجمهورية ،ووضع شروط صارمة للترشح لشغل منصب رئيس الجمهورية وأعضاء  -

 .المجالس النيابية
اإللتزام باالتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر وخاصة اتفاقية منع كافة أشكال التميز ضد المرأة ووثيقة  -

 .واتفاقية ذوي االحتياجات الخاصةالطفل 
وتخصيص الميزانية  ،إلزامى حتى المرحلة اإلعدادية مع رفع جودة التعليم طبقا للمعايير الدوليةن التعليم ان يكو   -

 .وتنقية المناهج التعليمية من األفكار التي تكرس الكراهية والتفرقة بين أبناء الوطن  ،الالزمة لتحقيق ذلك
وتوفير فرص العمل وضمانات اجتماعية للطبقات  ،التزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية لجميع أبناء الوطن  -

 الفقيرة والمهمشة .
كما عقد المجلس سلسلة من اللقاءات بفروعه  -3

ة شرائح المجتمع من جمعيات بالمحافظات ضمت كاف
، أهلية، نقابات، جامعات، أحزاب، رائدات ريفيات

الستطال ع  رائهم حول  ،عاملين فى مؤسسات الدولة
والمواد الخاصة بالمرأة  ،مةمواد الدستور بصفة عا

تمارات استبيان حول من خالل توزيع اس ،بصفة خاصة
 لقاءً  10، وقد بلغت هذه اللقاءات مواد الدستور
كفر   –البحيرة  –مطروح  –االسكندرية بمحافظات )

 –الشرقية  –الدقهلية  –المنوفية  –الغربية  –الشيخ 
يوط أس –الفيوم  –بورسعيد  –االسماعيلية  –دمياط 

  االقصر( –قنا  –الوادى الجديد  –

بعد موافقة  -وتتويجا لهذا الجهد نجح المجلس    
فى تعديل  -أعضاء لجنة المقومات األساسية على مقترحاته 

 المواد التالية :
( من الدستور واخلاصة بأموال 01املادة )  -

بإعتبار أموال التأمين اإلجتماعى  :التأمينات االجتماعية
صة ، وأنه يتعين على الدولة إنشاء هيئة مستقلة تستثمر هذه األموال على أن تعود عوائد استثماراتها أموااًل خا

 ألصحابها الحقيقيين من المؤمّن عليهم .

حيث قضت تلك التعديالت بإلزام الدولة بتحقيق   ( من الدستور لتصبح أكثر إنصافًا للمرأة00املادة ) -
،كما تم اضافة ادل للمرأة فى المجالس الُمنتخبه، والتمثيل العة المجاالتافالمساواة بين الرجل والمرأه فى ك

 ،وضمان ممارسة جميع حقوقها كمواطنه دون تمييز ضدها ،ية المرأه من العنف بكافة أشكالةبند يكفل حما
رأه الفقيرة ه خاصة بالم، كما نصت المادة على أن تولى الدولة عنايوبة لمن يخالف ذلك وفقًا للقانونوتوقيع عق
 .والمهمشه
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ستقلة مبعزل عن بشأن إفراد فصل خاص للهيئات امل كما وافقت لجنة نظام الحكم على مقترح المجلس -
ت وجوب أخذ رأى تلك الهيئات المستقلة فى مشروعاو  ،مع إعطاءها الشخصية اإلعتبارية،األجهزة الرقابية

وطريقة  ،تلك الهيئات المستقلة، ونظام عملها اصاتوأن يحدد القانون إختص ،القوانين المتعلقة بإختصاصاتها
،كما قضى التعديل بمنح الهيئات بما يكفل لهم الحيدة واإلستقالل اختيار أعضاءها وضمانات أداء عملهم

والحق فى ابالغ السلطات العامة  ،ومراقبة حسن تطبيقها ،تعديل القوانين بما يخدم أهدافهاالمستقلة الحق فى 
 .ى مجال تخصصهاعن كل انتهاك ف

 مشروع النوع االجتماعي يف مشروع الدستور اجلديد
 " مم هيئة األبالتعاون مع اسية للمرأة المصرية بعد الثورة" الذي ينفذه المجلس المشاركة السي في إطار مشرو ع

 :  UN Women للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة المتحدة
رؤية المجلس حول المواد التي يجب ان يتضمنها دستور رقة عن و بإعداد  بالمجلس اللجنة التشريعية قامت ( أ

  .3112مصر 
وتحليل المواد االنتخابية  ،ية بالمحافظات لرفع وعي الناخبين حول مواد الدستورو يجري تنفيذ لقاءات توع ( ب

 إلختيار المرشحين.
لتعاون مع منظمات با، "النوع االجتماعي يف مشروع الدستور اجلديد"ورشة العمل األولى حول  عقدتم  ( ت

 UNرعاية منظمة األمم المتحدة للمرأة وب الربملاني" األملاني "بيت اخلربةمؤسسة و المجتمع المدني 
Women ، طرح توجهات مشرو ع لجنة الخبراء تجاه قضية العدالة االجتماعية والنو ع االجتماعي على بهدف

لتي يمكن ر السياسي للمرأة وأهم المقترحات اوجه التحديد باعتباره مطلب سياسي ليكون هناك مراعاة للحضو 
 :ينأساسي ينور وانقسمت ورشة العمل إلى مح، تقديمها للجنة الخمسين 

تحليل توجهات مشرو ع الدستور الجديد إزاء النو ع االجتماعي وذلك من خالل تناول أهم مالمح مشرو ع  األول :
 لجنة الخبراء في اتجاهين أساسيين :

 من حيث عدم التمييز اإليجابي . -                                          .من حيث عدم التمييز  -
 التوصيات الختامية الموجهة إلى لجنة الخمسين .:  الثاني

 
 : وهيمت خالل الورشة توزيع أوراق عمل أعدها فريق الباحثني يف بيت اخلربة الربملاني و

 والقوى السياسية بشأن المساواة وتمكين المرأة . موقف مشرو ع الدستور من مطالب المنظمات النسوية (1
 رؤية تحليلية لتوجهات الدساتير العربية إزاء المساواة وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة . (3
 استعراض لمواقف القوى السياسية ومنظمات المرأة تجاه مشرو ع الدساتير . (2
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 وأسفرت ورشة العمل عن التوصيات التالية :
% من األعضاء فمعنى 05وباعتبار أن الموافقة تتطلب  ،داخل لجنة الخمسين م بالتحالفاتضرورة االهتما -

عضواً، الستخدامه في مواجهة المقترحات المناهضة للعدالة  13ذلك أهمية تكوين الربع المعطل من 
ن المرأة في عضوًا كي تمرر النصوص الضرورية لتعزيز تمكي 20وأيضًا بناء تحالف من  ،االجتماعية والمساواة

 الحياة العامة .
ضرورة إثبات بعض المذكرات التي يرى المجلس القومي للمرأة أن لها اهمية خاصة لتؤثر في مواقف اللجنة  -

 وللرأي العام وللتاريخ وللقضاء أيضاً عندما يود االطال ع على المحاضر واألعمال التحضيرية .
 ياً .تغطيتها إعالم بجانبمطالبة اللجنة بنشر محاضرها  -
أن يقوم المجلس القومي للمرأة باعتباره اآللية الوطنية باستقبال المقترحات من الجهات المختلفة وصياغتها في  -

 شكل دستوري إذا رأى تبنيها ثم تقديمها للجنة حتى تولى لها اهتماماً .
 ام لها .محاولة نشر المواد المتفق عليها وشرحها للرأي العام أوالً بأول حتى يتعزز الفهم الع -
النصوص وليس الدستور مرة  في حالة االتفاق أو التصويت على الدستور يجب مراعاة فكرة التصويت على -

 .واحدة 
توصيات لدعم حقوق المرأة باعتبار أن المجلس عدة  أمين عام المجلس القومي للمرأة قدمت أ.د. سهير لطفي -

 :هاأهممن كان  ، لية وطنية لدعم المشاركة السياسية للمرأة
 . ضرورة وجود مواد انتقالية تكفل التعدد الحقيقي وتدعم من حقوق المرأة 
 بأي طريقة . يهمن الحصول عل هاأو منع هام حرمانجرّ لدولة حق المرأة في الميراث وتُ تكفل ا 
  ضرورة دمج منظمات المجتمع المدني داخل المفوضية الوطنية لالنتخابات ودعم حق منظمات المجتمع

 راقبة االنتخابات .المدني في م
في برامج التنمية الشاملة المرأة إدماج جهود  ثانيا: 

يبرم المجلس العديد من بروتوكوالت التعاون مع مختلف  ،وفقا للقرار الجمهوري المنشئ له وصفته االستشارية
توقيع بروتوكواًل لدعم تم مؤسسات الدولة لمعاونته في تنفيذ المهام المنوط بها لخدمة قضايا المرأة . وفي هذا الصدد 

 .3112سبتمبر  2بتاريخ  ي لكافة أشكال العنف ضد المرأةبين المجلس ووزارة الداخلية في مجال التصدالتعاون 
نف التي استجابة للتوجه العام للمجتمع المصري ومؤسساته بوجوب التصدي لظاهرة العيأتي توقيع البروتوكول 

في مجال حماية المرأة والتأكيد على إحترام حقوقها،  يز التعاون بين الجانبين يستهدف تعز ، و تفاقمت في اآلونة األخير
مسئولية ال تقع مشكالتنا المجتمعية فلمسئولية استعادة األمن بمفردها البروتوكول بداية لعدم تحميل الشرطة  يمثلكما 

سواء مدارس ومساجد وكنائس  -المجتمع بأسره  إشراكبل البد أن  فقط، على عاتق رجال األمنالعمل على حلها 
 ،كافة األعمال المنافية لآلدابل الرافضصوت الشعب  وإيصاللتغيير الرأي العام  -وإعالم ومؤسسات مجتمع مدني

ضرورة وجود عقاب مادي وأدبي لكل من  مع التأكيد على ، وليس فقط العنف الموجه ضد المرأة،كافة ممارسات العنفو 
 يمارس العنف .
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الوزارة  وتسهيلمرأة، ل على تبادل الطرفين لإلحصاءات والبيانات الخاصة بشكاوى العنف ضد الينص البروتوكو 
مكتب الشكاوى بالمجلس وفروعه بالمحافظات عند متابعة شكاوى العنف أو التحرش الواردة ألقسام  يعمل محام

 النيابة . الشرطة، وشكاوى تنفيذ األحكام القضائية، وزيارة السجينات بعد الحصول على اذن
تجدر اإلشارة إلى أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي استكمااًل للتعاون الُمسبق بين الجانبين، والذى تجسد في 
استجابة وزارة الداخلية لمطلب المجلس باستحداث وحدة متخصصة بالوزارة لمواجهة العنف ضد المرأة، وتعيين 

 ضابطات شرطة لفحص الوقائع المتعلقة بالسيدات .
وأعلن اللواء حسين فكرى مساعد وزير الداخلية لقطا ع حقوق اإلنسان والتواصل المجتمعي عن وجود ضابط 

مضيفاً أن  ،مسئول عن حقوق اإلنسان والتواصل المجتمعي يتواجد بكافة مديريات األمن على مستوى جميع المحافظات
امل مع ملف المرأة، مؤكدًا أن بروتوكول التعاون مع الفترة القادمة سوف تشهد ترشيح ضابطة أو سيدة من المؤهالت للتع

المجلس القومي للمرأة يمثل نقطة تحول جوهرية في تعاون الوزارة مع مختلف مؤسسات الدولة ومن بينها المجلس 
اير ين35أن الوزارة وهى تواجه المتغيرات بعد ثورتي  موضحاالقومي للمرأة المنوط به الدفا ع عن حقوق المرأة وحمايتها، 

يونيو فضلت أن تواكب تلك المتغيرات بفلسفة أمنية جديدة تهدف لدمج جهاز الشرطة في المجتمع لخدمة  21و
 .سالتها العظيمة وهى تحقيق األمنالمجتمع بكل فئاته وأن تطور أداءها وايمانها بر 

حد أهم المحاور التي تؤكد إنشاء قطا ع حقوق اإلنسان والتواصل المجتمعي بوزارة الداخلية كان أأن  وأشار سيادته
حماية حقوق اإلنسان ومن ضمنها  ، حيث أن الوزارة منوط بهاتغير فلسفة الشرطة لتواجه كافة المتغيرات على الساحة

د ذلك بتوجيه الوزير الحالي يوتأكيد الوزارة حرصها على حماية المرأة وتجس ...حقوق المرأة بوصفها نصف المجتمع
الحداث المجتمعية التخاذ اجراءات تكفل ليؤكد مواكبة الوزارة إنما اجهة العنف ضد المرأة بإنشاء إدارة جديدة لمو 

للتعامل مع المشكلة بشكل أساسا اختيار ضابطات متخصصات للعمل باإلدارة  ، كما يمثلمناهضة العنف ضد المرأة
 عملي سليم .

 سيادتهفكرى در ع المجلس القومي للمرأة، وقام وفى نهاية اللقاء قامت السفيرة مرفت تالوي بإهداء اللواء حسين 
 بإهداء السفيرة در ع وزارة الداخلية .

 
 
 

حل المشكالت التي تواجهها:وال: أ  
 

( شككوى فرديكة والبكاقي 152( شككوى وطلبكا ، منهكا )161عكدد ) سكبتمبرشككاوى المكرأة خكالل شكهر  مكتبتلقى 
% فى حين تلقت فرو ع المكتب فى  05كوى بنسبة حوالى ش 03شكاوى جماعية ، وقد بلغ نصيب المكتب المركزى 

 % .  55شكوى بنسبة  88المحافظات 
وقد تركزت أغلب الشككاوى الكواردة للمكتكب وفروعكه خكالل شكهر سكبتمبر حكول شككاوى االحكوال الشخصكية حيكث 

معاش الضمان % من إجمالى الشكاوى ، ويليها فى الترتيب طلبات الحصول على 00شكوى بنسبة  111بلغ عددها  

 :وضع مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكالت التي تواجهها 
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% ، تليها 0.0شكاوى بنسبة  0% ثم شكاوى الدعاوى الجنائية بعدد 0.2شكوى بنسبة  11االجتماعى بأنواعه بعدد 
، %3.0بة شكاوى بنس 0% ، ثم تليها شكاوى تنفيذ االحكام حيث بلغت  3.0شكوى بنسبة 0شكاوى العمل بعدد 

 % .  3.0 شكاوى بنسبة 0أما شكاوى االوراق المدنية  فقد بلغت 
  3112محافظات خالل شهر سبتمبر وفيما يلى التقرير االحصائى عن شكاوى المرأة المقدمة للمكتب المركزى وال

 تصنيف الشكوى طبقا لنوعها

                                            

 تصنيف الشكاوى طبقا الختصاصات املكتب
 النسبة % التكرار االختصاصات
 00 111 أحوال شخصية
 0.2 11 ضمان اجتماعى
 0.0 0 دعاوى جنائية

 3.0 0 عمل
 3.0 0 تنفيذ أحكام
 3.0 0 أوراق مدنية

 3.0 0 عنف
 3.0 0 دعاوى مدنية
 1.0 1 دعاوى ادارية
 111 151 االجمالى
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 النسبة % التكرار النو ع
 65.6 152 شكوى فردية
 0.0 0 شكوى جماعية

 111 161 االجمالى  
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 نيف الشكاوى االحوال الشخيصةتص
 النسبة % التكرار االختصاصات

 10.011 16 دعوى نفقة صغار
 10.011 16 دعوى خلع

 8.111 6 دعوى نفقة زوجية وصغار
 6.211 0 إرشادات أسرية /قانونية

 5.011 6 دعوى نفقة زوجية
 5.011 6 دعوى طالق

 5.011 6 دعوى اجر مسكن
 5.011 6 دعوى اجر حضانة
 5.011 6 مصاريف دراسية
 0.511 5 دعوى زيادة نفقة

 2.611 0 دعوى استئناف حكم
 2.611 0 دعوى اعتراض على انذار طاعة

 2.611 0 أحوال شخصية أخري
 3.011 2 دعوى/ حكم أو قرار تمكين من مسكن

 3.011 2 حبس لمتجمد نفقة
 1.811 3 دعوى إثبات طالق
 1.811 3 دعوى إثبات نسب

 1.611 1 مصاريف عالج للزوجه أو االبناء دعوى
 1.611 1 قرار تمكين من مسكن الزوجية

 1.611 1 فرش غطاء
 1.611 1 دعوى مطالبة بالوالية الدراسية

 1.611 1 دعوى ضم صغار
 1.611 1 دعوى نفقة عدة/ متعة

 %111.11 111 االجمالى
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 عدد الشكاوى حسب الفروع
 النسبة % العدد المحافظة
 %05.11 03 القاهرة
 %16.88 30 السويس

 %11.88 16 قنا
 %6.88 11 االسكندرية
 %6.35 11 االقصر
 %2.12 5 دمياط
 %2.12 5 الفيوم

 %3.51 0 القليوبية
 %1.88 2 االسماعيلية
 %1.35 3 الشرقية

 %1.62 1 شمال سيناء
 %1.62 1 الغربية

 %111.11 161 االجمالي
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 فى املكتب املركزى واحملافظات عدد الشكاوى

 النسبة % العدد التصنيف
 55.111 88 المحافظات

 05.111 03 القاهرة
 111.111 161 االجمالى

 

 
 
 
 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

 % النسبة 

 العدد

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

 % النسبة  العدد

 المحافظات

 القاهرة



                                               

 مجهورية مصر العربية
 اجمللس القومي للمرأة

 اإلدارة العامة للمتابعة والتقييم

 11 

 

 

 ملكتب شكاوى املرأة:أنشطة أخرى 
ي من وزارة الداخلية ،وهيئة األمكم المتحكدة للمكرأة ،ومكتكب األمكم المتحكدة المعنك عقد المكتب اجتماعًا مع كال (1

، وذلككك لبحككث سككبل التعككاون وتوحيككد الجهككود بككين الجهككات  3112سككبتمبر  13بالمخككدرات و الجريمككة ، فككي 
 .افحة كل أنوا ع العنف ضد المرأة الثالثة فيما يخص مك

هيئككة األمككم المتحككدة  ممثلككيو حضكر اللقككاء  عككدد مككن ضككباط إدارة مكافحككة العنككف ضككد المككرأة بككوزارة الداخليككة ، 
 . لتغلب عليها مستقبالوسبل اإلى التحديات التي تواجه كل جهة  المناقشات ق فيتم التطر و للمرأة، 

 

 :سيدة لمناقشة عدة قضايا كان من أبرزها 32ندوة بمنشأة ناصر بحضور  (3
 .تماعى، ودور المكتب في مساندتهنتعريف النساء بالفئات المستحقة لمعاش الضمان االج -
، وطككرق الحصككول الطككالق والخلككع والنفقككات وأنواعهككاية مثككل مناقشككة قضككايا خاصككة بقككانون األحككوال الشخصكك -

 .عليها وصرفها من بنك ناصر
عنكف ضكد المكرأة تم التعكرض لقضكايا العنكف ضكد المكرأة وتعريكف النسكاء بتعكاون المكتكب مكع إدارة مكافحكة ال -

 .بوزارة الداخلية 

فكى مقكر رابطكة المكرأة العربيكة بحكى وفى نهاية اللقكاء تكم تحديكد موعكد إلسكتقبال الشككاوى فكى منشكأة ناصكر وذلكك 
 يومين اسبوعيًا. ناصر  منشأة 

نظككم المكتككب بالتنسككيق مككع مؤسسككة الشككهاب لتطككوير المجتمككع والتنميككة الشككاملة، نككدوة للتعريككف بحقككوق المككرأة  (2
سككبتمبر  36القانونيككة  فككي جمعيككة الحككي الككوطني لتنميككة المجتمككع بالمنطقككة الرابعككة بعزبككة الهجانككة ، وذلككك فككى 

سيدة،  تناولت الندوة عدة موضوعات كان من أهمها تعريف النساء بحقوقهن في قانون  20، بحضور  3112
اإلجككراءات التككي ينبغككي إتخاذهككا حككال  ،األحككوال الشخصككية ، وشككروط الحصككول علككى معككاش الضككمان اإلجتمككاعي

اج المبككر وتكداعيات هكذا كما تكم مناقشكة قضكية الكزو    ،العنف في الشار ع التحرش أو التعرض ألي نو ع من أنوا ع
وأطفالهككا بعككد ذلككك.. وتطككرق المحككامون إلككى قضككية هجككر الزوجككات وحقككوق زوجككات  وأسككرتهاالككزواج علككى الفتككاة 

 المساجين
المكتب بتبصير النساء بأهميكة اسكتخراج بطاقكات الكرقم القكومي ، وشكهادات المكيالد لسكاقطات  واقام محامكما 
 يقوم المكتب بتقديمها لمساندة النساء.  وتم التنويه عن الخدمات التي ،القيد

تم اإلعالن عن بدء محاميو المكتب في إستقبال شكاوى النساء مرتان شهرياً فكي مقكر نفكس الجمعيكة بشككل كما 
 مستمر. 
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  وال: على املستوى الدويلأ

 13-11لفترة من في ا شارك المجلس في المؤتمر الثالث لتعزيز دور المرأة في المجتمع والذي عقد في باريس  
نائب رئيس و الفقيه القانونى والدستورى محمد نور فرحات  ضم وفد المجلس كاًل من الدكتور، 3112سبتمبر 

عضو المجلس القومى للمراة، كما و رئيس المحكمة االقتصادية والقاضية امل عمار  ،المجلس القومى للمراة
لشئون حقوق االنسان كممثل عن مصر من خارج السفيرة ماهى عبد اللطيف مساعد وزير الخارجية شاركت 
 المجلس.

يناير وكان   35في ثورة ن المرأة شاركت منذ اليوم االول على أ فيها كلمة المجلس أكد القى الدكتور نور فرحات
بعد وصول ، ولكن آلخرين لجميع اشكال القمع والعنفتعرضت مثلها مثل او  ها دور فاعل في اسقاط نظام الحكم،ل

في البرلمان ومؤسسة الرئاسة واللجنة التاسيسية السابقة للدستور المحافظ للحكم ومن خالل اغلبيته الدينى  التيار
موضوعات خاصة بالمراة فى البرلمان تشهده مصر من قبل، حيث اثيرت تراجع وضع المرأة تراجعًا كبيرًا لم  3113

، كما شهدت تلك الفترة هجوم على م ألطفالهاخفض سن حضانة االالسابق منها الغاء الخلع وخفض سن الزواج و 
، وتم وصفها بأنها نتاج داو وحقوق الطفل واالتجار بالبشراالتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر وخاصة اتفاقية السي

ذ والخاصة بالتزام الدولة باتخا 168، كذلك تم حذف المادة رقم ومناهضة لتعاليم االسالم الحنيف للحضارة الغربية
وتم ربط ممارسة المراة لحقوقها وحقوق االنسان بشرط عدم اصطدامها  ،التدابير الالزمة للمساواة بين الرجل والمراة

، واضاف ان ا امام تقييد حقوق وحريات المرأةبالدين دون تحديد ما هو  المعنى المقصود من ذلك مما يفتح مجاال واسع
ات ضد المجلس القومى للمراة وتم االعتداء عليه وعلى  وفروعه  في انصار هذا التيار نظموا العديد من المظاهر 

 المحافظات.
يونيو ضد النظام السابق حيث اعتبرته المرأة معاديا  21على ان المرأة شاركت أيضًا فى ثورة  سيادتهكما شدد 

كما شكلت جمعية    ، مضيفًا ان مصر االن وضعت خطة طريق تسير عليهااالنسان ولحقوق المراة بصفة خاصةلحقوق 
 تاسيسية جديدة لبناء دستورا جديدا  يلبى طموحات الشعب بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

مشيرًا الى أن  المجلس سيسعى من خالل مشاركته في لجنة الخمسين الى تأمين مبدأ المساواة بين الجنسين 
 وتبنى نظاما جديديا يسمح بتمثيل عادل للطرفين فى جميع المجاالت.

أن المجلكس يسكعى جاهكدا الحكداث تغييكرات جذريكة فكي أوضكا ع  موضكحاانجازات المجلكس  كما استعرض سيادته
اسككتطا ع اصككدار قككانون جديككد لمكافحككة العنككف ضككد المككراة ، كمككا سككيعمل  ، و والمككراة الريفيككة النسككاء الفقيككرات والمعككيالت

تمييز ضد المراة، معرباً  عن استعداد مصر والمجلس المجلس على تنقية التشريعات القانونية من النصوص التى بها شبهة 
 القومى للمراة لدعم وتمكين جهود المجتمع المدنى.

 

 

 ة :مات الدولية المعنية بشئون المرأتمثيل المرأة في المحافل والمنظ



                                               

 مجهورية مصر العربية
 اجمللس القومي للمرأة

 اإلدارة العامة للمتابعة والتقييم

 13 

 

  ثانيا: على املستوى االقليمي
 

  بدعوة من  منظمة المرأة العربية شارك المجلس في الدورة التدريبية " إعداد قيادات نسائية شابه فاعلة في الحياة
 36 هاشارك في، سبتمبر 12-11ان خالل الفترة من االردنية عم التي عقدت بالعاصمةالسياسية واالجتماعية" و 

 .فتاه من وفود مختلف الدول العربية
تهدف الدورة الي إعداد وتأهيل كوادر وقيادات شابه فاعلة في الحياة السياسية واالجتماعية وتمكينها من الوصول 

تشكارية ة..وتأتي هذه الدورة باقتراح من اللجنكة الدائمكة للشكباب وهكي لجنكة اسالي مراكز اتخاذ القرار في البرلمانات العربي
تعد الدورة حلقة من حلقات اهتمام منظمة المرأة العربية الكبير بالشباب باعتبارهم رواد الغد  للمجلس التنفيذي للمنظمة.

ت المنظمة برنامجا كامال للشكباب مكن قبكل، بما يحملونه من أفكار ورؤي تجاه المرأة العربية وأدوارها المختلفة، حيث تبن
تضمن أنشطة متنوعة من أهمها حوارات شكبابية بكين الجنسكين حكول قضكايا المكرأة العربيكة، وحكوارات جمعكت شكباب عربكي 

لها مناقشة ف تصحيح صورة المرأة العربية في الثقافة الغربية.وقد تضمنت الدورة إثني عشر جلسة تم خالدو خر غربي به
 : وعات تمثلت فيعدة موض

 ، وأجندتها في الحزبالمرأة الشابة في االحزاب السياسية -                        المشاركة المدنية والسياسية. -
 .مقارنة النو ع االجتماعي -                            النسوية والعمل السياسي. -
 لشابة العربية والحمالت االنتخابية.ا -        مشاركة المرأة السياسية وقوانين االنتخابات. -
 الديمقراطية من الصندوق الي الشار ع الي المبادئ والقيم. -                            سياسة التمييز االيجابي . -
 شارك المجلس القومي للمرأة في اجتما ع فريق الخبراء  ،بصفته اآللية الحكومية المنوطه بقضايا المرأة المصرية

ذي نظمته وعقدته لجنة األمم المتحدة اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي  سيا )اإلسكوا( خالل الفترة من التشاوري ال
بالمملكة األردنية الهاشمية، بهدف مناقشة دراسة قيد التحضير حول "مراجعة  3112سبتمبر15-16

اطار برنامج عمل ادارة نفذ هذه الدراسة ضمن النو ع في المؤسسات الحكومية". تُ  المنهجيات المتبعة إلدماج
المرأة في اإلسكوا بهدف تعزيز قدرات البلدان االعضاء إلدماج منظور النو ع اإلجتماعي في سياسات وخطط 
وبرامج المؤسسات الحكومية للنهوض بأوضا ع النساء في المنطقة العربية. وقد قام المجلس باستيفاء استبيان 

مج إلدماج النو ع االجتماعي ، لتتمكن االسكوا من تحديد حول تجارب وجهود مصر في اعتماد سياسات وبرا
ة موجهه القدرات المتوفرة واإلحتياجات الالزمة لعملية الدمج وتضمنيها في الدراسة كتوصيات واقتراحات عملي

 التوصيات منها :وقد صدر عن اللقاء عدد من لصانعي القرار والقيادات، 
 لبيانات دون تناقض .ضرورة توفير  ليات محددة لدعم الجهات با -
 ضرورة مشاركة المجتمع المدنى .  -
 الجهد المبذول لنفس الهدف .و  الدعم تكرار لتالفيتنظيم أجندة عمل الجهات المانحة  -
ت الجنسككين واالدوار عككدم االكتفككاء بالمسككاواة والتركيككز علككى التنميككة المسككتدامة مككن خككالل بككرامج تراعككى احتياجككا -

 االجتماعية 
 حصائيات الحديثة والمتجددة الخاصة بالمرأة . التركيز على اال -
 .الفجوات النوعية والتغلب عليها بناء سياسة ادماج النو ع على االحتياجات الفعلية ، وقياس الوضع الحالى لتفادى -
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 على املستوى احمللى   : ثالثا
 

  تحت  3112سبتمبر  38شارك المجلس  فى المؤتمر االذى عقدته منظمة االتحاد المصري لحقوق االنسان فى
" من أجل المساهمة فى تقديم رؤية للجنة الخمسين المختصة بالتعديالت "دستور مصر لكل المصريينعنوان 

 المصرى.الدستورية ، تهدف الى أن يعبر دستور مصر الجديد عن مختلف أطياف الشعب 
 المبككادئ االساسككية وهككىأن الدسككتور البككد ان يقككوم علككى عككدد مككن رئككيس المجلككس فككى كلمتهككا علككى اكككدت  وقككد

والتأكيككد علككى حقككوق االنسكان، كمككا اكككدت علككى ضككرورة ، والعدالكة االجتماعيككة، وعككدم التمييككز، واحتككرام القككانون، المواطنكة
انككه ال يمكككن علككى كمككا شككددت  وحظككر اقامككة االحككزاب علككى اسككاس دينككى،، ورفككض اقامككة دولككة دينيككة، اقامككة دولككة مدنيككة

، مشكيرة الكى ان الدسكتور هكو اسكلوب خلكق التجكانس الجديكدشباب واالقباط فى الدستور السكوت على تجاهل المرأة وال
 .لتحقيق السالم االجتماعى بين افراد الشعب الواحد 

 
 فى المائدة المستديرة التى أمل عمار عضو المجلس  القاضيةوض وتنمية المرأة شاركت بدعوة من جمعية نه

، استهدفت المائدة تناول  3112سبتمبر  36مجلس الشعب " بتاريخ  نظمتها الجمعية بعنوان " للمرأة حق فى 
، ومناقشة دور األحزاب السياسية الشعب ليات القانونية الالزمة لضمان تمثيل المرأة بشكل عادل فى مجلساآل

، ودور المجلس القومى للمرأة والجمعيات ح فى انتخابات مجلس الشعب القادمفى دعم المرأة المصرية للترش
، وكذلك دور النقابات المهنية فى دعم عضوات النقابات المميزات الراغبات فى لية فى دعم المرشحاتالها

والمهتمات بقضايا المرأة، باالضافة الى عدد  ،ا من السيدات المستنيراتضمت المائدة عدد .الترشح للمجلس
 .فى مجال القانون الدستورى ، وعدد من الخبراءحفيات المتخصصات فى قضايا المرأة، والصمن الكاتبات

، بكرا بحكق عكن حقكوق المكرأةأمكل عمكار كلمكة حكول جهكود المجلكس فكى اعكداد الدسكتور  ليككون معالقاضية ألقت و 
رى القككادم تضككمن عككددا مككن المطالككب التككى تضككمن تواجككد المككرأة فككى البرلمككان المصكك ابيانكك المسككتديرةوصككدر عككن المائككدة 
  :مطالبومن هذه ال ،وتمثيلها تمثيال عادال

 عودة العمل بكوتة المرأة . -
مككن  31مككن السككيدات ،  31عضككو فككى البرلمككان )  01نككص دسككتورى يخككول رئككيس الجمهوريككة حككق تعيككين  وجككود -

 االقباط ( 
 تنقيح الجداول االنتخابية .  -
 حجم الدوائر االنتخابية .  /اعادة النظر فى مساحة -
 الغاء الحصانة البرلمانية . -
 فى االنتخابات  وجود رقابة على القضاء -
 التدقيق فى صياغة المواد المتعلقة بالمرأة فى الدستور . -

 

 المجلس فى االجتما ع الذى عقدته المنظمات المانحة  شاركGAD  لمناقشة بعض  3112سبتمبر  15بتاريخ
 الموضوعات مثل:

 ات المانحة للجمعيات تقدمه الجهالدعم الذى يمكن أن -      .يةالدستور  التعديالتدور الجمعيات االهلية فى  -
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 رئاسكة المجلكس الكى وقدمه وأن القانون الذى سبق وخاصة مشرو عالعنف ضد المرأة ،  مجالأنشطة المجلس فى  -
 إلقراره. مجلس الوزراء السابق

  بهدف دراسة التوجهات الدولية المعنية بقضايا المصرية وزارة الخارجية  تعقدهافي اطار سلسلة االجتماعات التي
المستقبلية ذات التأثير على البرامج التنموية خالل العقدين القادمين، وسعيا لبلورة موقف وطني موحد التنمية 

ما يجب ان تكون عليه يضم كافة الشركاء المعنيين من الحكومة وممثلي المراكز الفكرية والمجتمع المدني، حول 
قبل " 3115جندة المستقبلية للتنمية فيما بعد األولويات التنموية والمحددات التي يمكن االعتماد عليها في "اال

شارك المجلس في االجتما ع التمهيدي الذي عقده أ/ مجدي راضي مساعد وزير بدء التفاوض الدولي بشأنها... 
مناقشة األجندة الجديدة الخاص بو الخارجية  للعالقات االقتصادية متعددة االطراف والتعاون الدولي والتنمية 

سبتمبر  8وذلك بمقر الوزارة يوم لفية لأل هداف اإلنمائيةاألاألمم المتحدة حول منظمة حتها التي طر للتنمية 
 .شارك في االجتما ع عدد من الوزارات والجمعيات األهلية والمراكز العلمية الحكومية وغير الحكومية، 3112

 ضرورة إدراج كال ىال -المجلسممثل و  مدير عام االدارة العامة للدراسات والبحوث –نجالء العادلي  .أشارت د
المجلس القومي للمرأة في أن يشارك في  ياملمحو االمية والثقافة ضمن األهداف اإلنمائية، كما  موضوعيمن 

 .متعدد االقتصاد نظرا لما تعانيه المرأة المصرية من فقرموضو ع االجتماعات القطاعية الخاصة ب
محو االمية والثقافة وطالب المجلس بتقديم مقترحاته الخاصة بأهمية موضوعي  راضي أشاد أ/ مجديمن جانبه و 

 .ضمن األهداف االنمائية لأللفية اعلي أن يكون هذين الموضوعينب
فريق عمل رفيع المستوي بهدف وضع تصوراته حول هذه شكل قد األمين العام لألمم المتحدة  جدير بالذكر أن

لفريق في تقرير لألمين العام لألمم المتحدة سيعرض في اجتما ع خاص األجندة، علي  أن يتم االستعانة بتوصيات هذا ا
هامش أعمال الجمعية العامة لالمم المتحدة، تمهيدا لصدور  ىعل 3112سبتمبر  35اإلنمائية في  حول أهداف األلفية

 .إعالن بالبدء في شن عملية تفاوضية حكومية في هذا الشأن 
 سبتمبر 11ي في القابضة لمياه الشرب والصرف الصحالشركة  تهنظمذي مجلس في االجتما ع التنسيقي الشارك ال

رأة توحيد الجهود لخدمة االسر الفقيرة وتنمية الم ومؤسسة اتجاه بهدف مؤسسة مصر الخير بحضور  3112
 النحو التالي: ىعلتشكيل مجموعتين عمل ى والمجتمع وقد تم االتفاق عل

 وذلك الجراء التركيبات والتوصيالت الخاصة  }كة القابضة للمياه الشر {مجموعة فنية من  :االولي المجموعة
 بنشاط الشركة .

  بهدف:    }المجلس القومي للمرأة ، مؤسسة مصر الخير  {المجموعة الثانية: مجموعة مكونة من 
 وذلك بالتعاون مع مؤسسة اتجاه   ترشيد االستهالك في المياههدف تنظيم برامج توعية وتدريب للسيدات ب 
 .متابعة تنفيذ التركيبات والتوصيالت الخاصة بالشركة القابضة للمياه 

 
  شارك المجلس في اولى جلسات المؤتمر الذي نظمه االتحاد النوعي لنساء مصر بالتعاون مع وزارة التضامن

مسار االجتماعي حول "دور المنظمات األهلية في تمكين المرأة من المساهمة في تنفيذ خارطة الطريق لحماية ال
جاح خارطة ، بهدف مناقشة الخطة كنموذج لتكاتف الجهات المختلفة في إن3112سبتمبر  30الديمقراطي" في 
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حيث تستطيع منظمات العمل األهلي كشريك أساسي في الحكم الرشيد أن تتحمل مسئولية كبيرة في الطريق ،
 .إنجاح خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة لهذا الغرض

بتحريككك المجتمككع  مككاتحككاد النككوعي العككام لنسككاء مصككر بالتعككاون مككع وزارة التضككامن االجتمككاعي أن يقو االارتككأى لككذا  
، ة للمنظمككات األهليككة المنضككمة إليككهأفككراداً وجماعككات وخاصككة النسككاء للمسككاهمة فككي تنفيككذ خارطككة الطريككق مككن خككالل خطكك

ولمككا كانككت هككذه الخطككة ارة التعككاون الككدولي، الجتمككاعي ووز المعهككد القككومي للتخطككيط ووزارة التضككامن ا هاسككاهم فككي وضككع
الحاجة لعقد هكذا المكؤتمر القكومي لمناقشكة  كانتتعكس تعاونًا إيجابيًا بين الحكومة والمنظمات األهلية والهيئات الدولية  
 الخطة كنموذج لتكاتف الجهات المختلفة في إنجاح خارطة الطريق .

جميكع فئكات الشكعب فكي عمليكات التحكول الكديمقراطي التكي  اهميكة أن تسكاهمعلكى الحاضكرون فكي المكؤتمر  أجمع
قامت هذه الثورات من أجلها ويجب على المرأة بشكل خاص أن يكون لها دوراً كبيراً في هذا التحول نظكراً لحجمهكا فكي 

فككي  المجتمكع وألدوارهككا المختلفككة التككي تقككوم بهككا ، كككذلك يجككب ان تتكككاتف الجهككود األهليككة والحكوميككة والقطككا ع الخككاص
 تحقيق هذا التحول الديمقراطي الذي نادت به الثورة .

وفي هذا اإلطار وضع االتحاد النوعي لنساء مصر مالمح خطة عامة تشارك في تنفيذها المنظمكات األهليكة بجميكع 
المحافظات وتتكامل مع المجهودات األخرى المبذولة حيث مرت تلك الخطة بعكدة مراحكل بكدأت بالقيكام بدراسكة علميكة 

ضمنت مسح مكتبي للبيانات والمعلومات الخاصة بالمرأة المصرية والخدمات المتاحة لها سواء مكن جانكب الحكومكة أو ت
القطكا ع األهلكي ورأى المككرأة ومقكدمي الخكدمات وبعككض ممثلكي المجتمككع فكي وضكع المككرأة الكراهن مكن خككالل بحكث ميككداني 

تعكاون مكع مكديريات الشكئون االجتماعيكة بككل المحافظكات، محافظكة بال 30شارك فيكه الجمعيكات األهليكة علكى مسكتوى الكك 
 ؤتمر بعدد من التوصيات تمثلت في:وانتهى الم

المتمثلككة فككي "تكفككل الدولككة حمايككة األمومككة والطفولككة ورعايتهككا والتوفيككق بككين واجبككات  11اقتككراح بتعككديل المككادة  -
الحيككاة السياسكية واالجتماعيككة والثقافيككة  المكرأة نحككو أسكرتها وعملهككا فكي المجتمككع ومسككاواتها بالرجكال فككي ميكادين

واالقتصادية دون إخالل بمبادئ الشكريعة اإلسكالمية وتكولي الدولكة عنايكة وحمايكة خاصكة للمكرأة المعيلكة والمطلقكة 
واألرملة" حتى يتم تعديلها إلى "تكفل الدولة حماية األمومة والطفولة ورعايتها والتوفيق بين واجبات األسرة نحكو 

طفال واألمومة والطفولة وأن تشارك المرأة في ميادين الحياة السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية رعاية األ
 دون إخالل بمبادئ الشريعة اإلسالمية وتولي الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة واألرملة" .

 ضرورة تطبيق نظام الكوتا . -
 ماية الفقراء في القرى .اقتراح بوضع قانون أو مادة لح -
 تفعيل المشاركة السياسية للمرأة . -
 وضع موازنة خاصة للصحة والتعليم حتى نتمكن من تطوير وضع المرأة الصحي والتعليمي. -
 ضرورة إنشاء مكاتب للتوجيه األسري . -
 وضع مادة أو قانون يهدف لمعاقبة كل من يقوم بتشغيل األطفال حديثي السن . -
لمرأة التي تصل إلى سن الخمسكين وخاصكًة المطلقكة والمعيلكة مكن خكالل صكرف مكافكأة أو راتكب اهتمام الدولة با -

 شهري يمكنها من العيش الكريم .
 . اقتراح بعودة القوافل الطبية لالهتمام بصحة المرأة في القرى والنجو ع حيث تكاد منعدمة اآلن -
  المؤتمر األول للمرأة العاملة الذي نظمه االتحاد بدعوة من االتحاد العام لنقابات عمال مصر، شارك المجلس في

بهدف مناقشة دور المرأة العاملة في المشاركة السياسية والتنمية االقتصادية  3112سبتمبر  36في 
واالجتماعية، ومناقشة التشريعات الخاصة بعمل المرأة وتوفير العمل الالئق لها وفقًا لما نصت عليه التشريعات 
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ت العمل الدولية، تم خالل المؤتمر عرض اوراق عمل حول أحقية العامالت المصريات في الوطنية واتفاقيا
المشاركة السياسية وإبداء الرأي في مواد الدستور وأحقيتهن في التمثيل داخل المجالس النيابية والشعبية المنتخبة 

 دون تمييز وتعميق دورهن االجتماعي في خدمة المجتمع .
 وعي بالقانون باالشتراك مع جامعة الدول العربية مؤتمر " ليات العدالة االنتقالية في دول لل العربي المركز عقد

 بالقاهرة وبرعايتها . العربية الدول جامعة بمقر 3112سبتمبر  33الربيع العربي" في 
ظكككم يسكككتهدف المكككؤتمر البحكككث فكككي تعثكككر أهكككداف الثكككورات العربيكككة النبيلكككة التكككي قامكككت لتغييكككر نظكككم مسكككتبدة إلكككى ن

ديمقراطيككة وهككو التعثككر النككاتج عككن عككدم الككوعي بككإجراءات العدالككة االنتقاليككة التككي يجككب أن تعتمككد علككى محاكمككات عادلككة 
وسككريعة، تشكككيل لجككان تقصككي الحقككائق، وتعككويض أسككر الشككهداء والضككحايا والمصككابين تعويضككاً معنويككاً وماديككًا، كمككا يشككمل 

ات التي لعبت دوراً في حكدوث انتهاككات كالمؤسسكات الشكرطية والقضكائية، تطبيق العدالة االنتقالية أيضاً إصالح المؤسس
 حيث أن المصالحة الوطنية هي الجزء المتمم لعملية العدالة االنتقالية كونها تعد شكاًل من أشكالها وهدفاً من أهدافها .

ة عن عدة موضوعات وهي: ة المتميز تم خالل الجلسات العلمية للمؤتمر تقديم ومناقشة عدداً من األبحاث العلمي
 وللمصكابين، الشكهداء ألسكر والمعنويكة الماديكة جبر األضرار، والتعويضكات الحقائق، تقصي لجان القضائية، )المحاكمات

  ليكات دور القصكاص، الوطنيكة، ومفهكوم المصكالحة قبكل القانونيكة المحاسكبة القكانون، دولكة إصكالح المؤسسكات، وسكيادة
 االنتقالية( . العدالة ولجان هيئات تقارير صياغة الدولة، قواعد أجهزة وتطوير حإصال في االنتقالية العدالة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤمتر آليات العدالة االنتقالية يف دول الربيع العربي" توصيات

 العدالة  ليات لتطبيق استرشادية معايير وضع تتولى العربية، الدول جامعة تتبع االنتقالية للعدالة عربية استشارية هيئة ءإنشا إلى العربية الدول دعوة .1

 ا .بشأنه يراه ما واتخاذ لتقييمها على الجامعةبشأنها تقارير دورية وعرض تطبيقها مراقبة، و العربية الدول في المجتمعية االنتقالية والمصالحة

 .االنتقالية للعدالة استرشادي عربي تشريع إعداد بينها ومن العربية، في الدول االنتقالية للعدالة وتشريعات أنظمة تبني إلى العربي برلمانال دعوة .3

 المنشودة. المصالحة وتحقيق االنتقالية العدالة أهداف بلوغ ومتخصصة لضمان ومستقلة محايدة مفوضيات أو هيئات إنشاء إلى دعوةال .2

 ،المغرب في والمصالحة اإلنصاف هيئة االنتقالية، مثل العدالة آلليات تنفيذية مؤسسات وإنشاء قانونية أطر وضع في الدول بالتجارب داءاالسته .0
 مصر، في يةالوطن والمصالحة العدالة االنتقالية ووزارة ليبيا، في والمصابين الشهداء أسر رعاية ووزارة العراق، والشهداء في الساسيين السجناء ومؤسستي

 ن .واليم والعراق البحرين في اإلنسان حقوق ووزارات تونس، في االنتقالية والعدالة اإلنسان حقوق ووزارة

 المجتمعية. والمصالحة االنتقالية، العدالة مجاالت في العربية للمجتمعات الخبرات لنقل العربية الدول مع التعاون إلى الدولي المجتمع دعوة .5

 .العنف على تحريضهم ثبت ومن ، جنائية جرائم ارتكبوا فقط يستثنى منها أن على ، العرب الربيع دول في الشاملة الوطنية ةبالمصالح الترحيب .6

 الوطنية إلقامة وللجهود للتنمية رئيساً  معوقًا اإلرهاب أن على والتأكيد العربي دول الربيع في االجتماعي األمن تبدد التي اإلرهابية األعمال كل رفض .0

 ي .الدول اإلرهاب جرائم مع التعاطي في المعايير ازدواجية ورفض القانون، سيادة لةدو 

 من كاملة ثمارها تؤتي حتى بينها فيما تكاملية رؤية وفق معاً  كافة االستراتيجيات فيه تتضافر أن يتعين االنتقالية للعدالة منهج أي إرساء أن على التأكيد .8

وتطهير  المؤسسي اإلصالح وحتمية ، والمعنوي المادي الضرر عويضببرامج ت واإلسرا ع ، الحقيقة تقصي لجان وتفعيل ، الجنائية المحاكمات سرعة وعدالة
 .المطبوعات وإصدار التذكارية والنصب المتاحف إقامة طريق عن الذاكرة الوطنية حفظ إلى باإلضافة ، االنتهاكا في أسهمت التي المؤسسات

 .التشريعية واالجتماعية العدالة تلك أهداف لتحقيق الالزمة اآلليات االنتقالية، وتوضيح العدالة لمفهوم محدد رتصو  بشأن العربية الرؤى توحيد .6

 الخبرات وتقديم كافة األطراف، بين السالم ثقافة وإرساء ضدها عام مجتمعي وعي وخلق االنتهاكات مراقبة في المدني المجتمع مؤسسات دور تعزيز .11

 و لياتها . االنتقالية العدالة مناهج واعتماد المصالحة الوطنية في االستراتيجي لتخطيطا مجاالت في للحكومات

 الوطنية . والمصالحة االنتقالية العدالة موضوعات والتربوية مناهجها العلمية بتضمين المعنية العربية والمعاهد والجامعات األكاديميات مطالبة .11

 المستنير . الوسطي الديني بناء الفكر وإعادة ، والتهميش اإلقصاء ونبذ اآلخر وقبول التسامح ةثقاف العربية الديني للشعوب الخطاب تضمين .13
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 اوال : عقد الندوات واملؤمترات

يعقد المجلس عدداَ من الندوات والحلقكات النقاشكية إيمانكاَ منكه بأهميكة االسكتفادة مكن  راء وخبكرات المتخصصكين 
 ، وفي هذا اإلطار:تلك القضايا ووضع حلول فاعلة لهال إلى توصيات عملية تساهم في تفهم التوص بهدفوالمعنيين 

 
 جلس أحمد زايد عضو الم د.بحضور لمحو األمية "  بعنوان " اليوم الدولىالمجلس القومى للمرأة إحتفالية  نظم

رباب الششتاوى  د.تدريب محمد بهى الدين عرجون عضو لجنة التعليم والد.  ،ومقرر لجنة التعليم والتدريب
واألستاذ وليد عبد المنعم ممثل عن مؤسسة  ،مدير عام إدارة البحوث بالهيئة العامة لمحو األمية وتعليم الكبار

 .  ةصنا ع الحيا
مكن أهكم المشككالت تعكد لمشككلة األميكة حيكث أنهكا  حلول واقعية  أحمد زايد ان الندوة تستهدف إيجاد د. أكد 

 تشككير إلككى ارتفككا ع نسككبة األميككة بمصككر بصككورة كبيككرة مقارنككة بالككدول األخككرى ،حصككاءات االر ، كمككا ان التككى تعككانى منهككا مصكك
أن األميين أغلبهم من تشير إلى لدراسات مؤكدا ان ا ،يمثالن اولوية فى الوقت الحالى مؤكدا أن القضاء على االمية والفقر

 .  كافة األعباء األسرية   فيها  تتحمل أسر فقيرة 
األميككة للقضكاء علكى المحافظكات  مسكتوىو  ،المسكتوى المرككزى عرض زايكد جهكود قكومى المكراة علكى ككل مككنواسكت  

وثيككق مككع الجمعيككات المجلككس التعككاون مشككيرا إلككى  ،ألككف دارس 506، اسككتفاد منهككا ألككف فصككل  65فتتككاح إحيككث قككام ب
ونحن ،عقد األمية  لتصبح ( 3112 -3112من ) حددت الفترة اليونسكو  منظمة  ان  اموضح لمحو األمية ، األهلية 
وتصككورات جديككدة فككى مجككال مكافحككة األميككة حيككث تشككير الدراسككات والتقككارير أن متوسككط نحتككاج لفكككر جديككد  رفككى مصكك

كمككا طككرح  مبككادرة أن يكككون اليككوم ، % 36%( بينمككا تصككل نسككبة األميككة فككى مصككر إلككى 15%.10المسككتوى العككالمى )
 .األول فى الدراسة يوماً فى حب مصر 

لكى المبكادرة التكى طرحهتهكا اللجنكة إمحمد بهى الدين عرجون عضو لجنة التعليم والتكدريب بكالمجلس   د. شارأو   
،موضككحا أن المبككادرة تسككتهدف  المجتمككع المككدنى لحككل المشكككلة فككى قككرى وربككو ع مصككر  توحيككد جهككود منظمككاتوضككرورة 

رابط بككين هككو الككمجلككس القككومى للمككرأة كككون المحككددة حيككث يخككالل فتككرة  لمشكككلة محككو األميككة بشكككل نهككائيايجككاد حككل 
 .الحكومة حيث تحتوى  المبادرة أن شقين هما الفصل الدراسى وعدد الدراسين  ،ومنظمات المجتمع المدنى 

فصكل أو شكقة  يكتم تخصكيصسوف يكون أول عنصر فى هذه المبادرة هو مجموعه محو األمية وهو أن مضيفا أنه 
أعضاء تضم شاب ومدير وثالتة أعضاء من القائمين  5تضم غرفة بها عشرون كرسى و أو مكان خالى بأى مدرسة على أن

وسوف تكون تكلفة ،ألف فرصة عمل  05جنيه شهرياً وهو ما يوفر  1311بالتدريس على أن يكون مخصص لهم مرتب 
ولكة مناصكفة مكع منظمكات جنيه ( للفرد وتكون التكلفة النهائية أقل من نصف مليار جنيكه علكى تتحملهكا الد051المبادرة )

 المجتمع المدنى .

واستقبال  ،واالجتماعات ،والمؤتمرات والندوات ،عقد اللقاءات
 والبحث في الموضوعات التي تخص المرأة ،زيارات الوفود
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نتخابيككة وضككرورة أن تكككون هنككاك وجككود االرتبط شككهادة محككو األميككة بالبطاقككة ربككاب الششككتاوى أن تكك د.وقككد أكككدت 
 .خرائط لألمية فى مصر 

بككدور المككرأة مككن خككالل متككابعتهم الميدانيككة علككى  ةمؤسسككة صككنا ع الحيككا ممثككلاألسككتاذ وليككد عبككد المككنعم  أشككادوقككد 
حرصها الشديد فى التواجد هى وأبنائها فى فصول محو األمية لتربية جيل واعى ومتعلم لسد مشكلة التسرب مكن التعلكيم  

المشككروعات والتربيكة العمليككة عكن طريككق نكزولهم علككى  يوالتعكايش والشككباب فك اإليمككانوهكى  ةأككد علكى مبككادرة صكنا ع الحيككا
ثيككراً فككى لقطككا ع الحكككومى والقطككا ع الخككاص فأنهككا لككن تكلككف الدولككة كاألرض وقككال إذا تضككافرت جهككود المجتمككع المككدنى وا

 .مواجهه محو األمية 
 

  بالتعاون مع تحالف المنظمات النسائية مائدة مستديرة  3112سبتمبر  10عقد المجلس  القومى للمرأة فى
لنسائية بشأن كافة تحت عنوان "المرأة في الدستور" ، بهدف التعرف على  رؤية المنظمات المدنية والجمعيات ا

المواد التى يرون تضمينها فى الدستور الجديد بصفة عامة ،وليس فقط المواد الخاصة بالمرأة ،حتى يتمكن 
المجلس من عرض تلك اآلراء والمقترحات سواء بالتعديل أو الحذف او اإلضافة على لجنة الخمسين. وقد تم 

 :االتفاق على تم فى نهاية االجتما ع
 م المجلس والمنظمات المدنية مع لجنة الحوار المجتمعى بمجلس الشورى . عقد اجتما ع يض -
 باسم نساء مصر فى لجنة الخمسين . على أن يتم تقديمهاإعداد ورقة موحدة لمطالب النساء  -
اسككتمرار عقككد اللقككاءات مككع المجتمككع المككدنى للوقككوف علككى تطككور العمككل ومناقشككة سككبل الضككغط علككى لجنككة  -

 .الخمسين والمجتمع
 

 واالجتماعات : عقد اللقاءات ثانيا
 

  رئيس عدلي منصور المستشار القومي للمرأة لقاءًا مععقدت السيدة السفيرة مرفت تالوي رئيس المجلس 
 .بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة 3112سبتمبر 32في الجمهوية المؤقت 

 

 لى تضمين المواد الخاصة بالمرأة واالسرة فى انطالقا من الدور الذى يقوم به المجلس القومى للمرأة فى العمل ع
ثالث  لقاءات  لجنة الحوارات وتلقى المقترحات المنبثقة عن لجنة الخمسين بالتعاون معالمجلس  نظمالدستور، 

تحقيق التوافق حول ورقة موحدة تقدم للجنة الخمسين المكلفة بتعديل دستور بهدف  3112سبتمبر  32بتاريخ 
وذلك المرأة في الدستور بالصورة التى تضمن حقوقها االجتماعية والسياسية واالقتصادية تتضمن طلبات   3113

 على النحو التالي:
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 : أعضاء المجلس القومى للمرأةو ممثلى الجمعيات االهلية واالحزاب السياسية أوال: لقاء مع 

بهكككا حكككل مشككككالت المكككرأة طالكككب الحضكككور بكككالنص علكككى دور المجلكككس القكككومى المكككرأة كمؤسسكككة حكوميكككة منكككوط 
والمسككاواة الكاملككة فككى كافككة الحقككوق بككين النسككاء والرجككال، فضككال عككن التككزام الدولككة  والنهككوض بهككا ،وتطبيككق نظككام الكوتككة،

 باالتفاقيات الدولية وحظر عمالة األطفال وتحديد سن الطفولة .
أن اللقكاء يهكدف إلكى الحكوار فكى  أكد األستاذ سامح عاشكور نقيكب المحكامين فكى لقكاءة بلجنكة الحكوار المجتمعكىو 

 قضايا نصف المجتمع والتعرف على رؤيتهن حتى يخرج الدستور معبرا عن كل القوى الوطنية والمجتمعية دون إقصاء .
كما طالبت الكاتبة الكبيرة االستاذة أمينة شفيق أن يكون الدستور ملزما للدولة بأن تلتكزم بجميكع المواثيكق الدوليكة 

، الن هذه المواثيق تمككن المجتمكع بشككل عكام والمكرأة بشككل خكاص مكن التمككين والمشكاركة ، فضكال  التى وقعت عليها
عككن أن هككذه المواثيككق هككى صككياغة المجتمككع النسككائى العككالمى وليسككت صككناعة غربيككة  ، كمككا اكككدت علككى اهميككة ان يقككوم 

طن ومواطنة ، وان تؤخذ النساء باستمرار الدستور على خمس ركائز اساسية هى ان يتضمن تعريفا للمواطنة لتشمل كل موا
باعتبارها نصف المجموعة االنسانية ، وان يضمن الدستور االيزيد نسبة اى من الجنسين فى المقاعد النيابة عكن الثلثكين ، 

 فضال عن اهمية الحفاظ على المجلس القومى للمرأة كمؤسسة حكومية وجزء من أركان الدولة الرئيسية .
لكم يكنص فكى ديباجتكة علكى كرامكة المكرأة  3113فين مسعد عضو المجلس الى ان دستور عكام ين واشارت الدكتورة

، وشككددت علككى التككزام مصككر بالمعاهككدات الدوليككة ، مؤكككدة أن مصككر ملزمككة بموجككب   01مطالبككة باسككتعادتها مككن دسككتور 
 يم والمشاركة السياسية.اتفاقية السيداو على تحقيق المساواة بين الرجال والنساء فى مجاالت الصحة والتعل

الكاتبكة الصكحفية االسككتاذة فتحيكة العسكال ان تكفككل الدولكة المسكاواة بككين الرجكال والنسكاء فككى   طالبككتوفكى كلمتهكا 
% فى البرلمان ، كمكا طالبكت بضكرورة الكزام الدولكة باالبقكاء علكى 21كافة ميادين الحياة ، مطالبة بكوتة للمراة التقل عن 

 بوصفه الجهة الحكومية المسؤلة عن حل مشكالت المراة . المجلس القومى للمراة
والتكى تككرس  11و 11فيما اشارت  الكدكتورة هكدى بكدران  رئكيس رابطكة المكرأة العربيكة فكى كلمتهكا الكى  المكادتين 

التعصب ضد المرأة ، حيث تتحدث األولى عن طابع األسرة المصرية مؤككدة ان الواقكع تغيكر والمكرأة اصكبحت تعكول ثلكث 
 اال عن دور واحد للمراة وهو األمومة . 11ألسر، بينما لم تتحدث المادة ا

حسن سند عضو المجلس الى ان المجلس القومى للمرأة سبق وطالب لجنكة العشكرة بالتأكيكد والترسكيخ  د.واشار 
التكى تكدمج  83الواضح لفكرة المسكاواة والحكديث عكن المكرأة بصكرف النظكر عكن األمومكة، معربكا عكن إندهاشكة مكن المكادة 

قومى المرأة مع الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة اإلدارية ،مؤكدا ان فلسفة قومى المرأة بعيدة كل البعد عن تلك 
 األجهزة، كما اقترح أن يصبح المجلس صاحب حق فى االدعاء بالحق المدنى ضد اى جهة تنتقص من حق المرأة.

يمككة الحفنككاوى أن تككنص الديباجككه علككى كافككة المواثيككق والمعاهككدت الدوليككة واقترحككت الناشككطة السياسككية االسككتاذة كر 
التككى وقعككت عليهككا مصككر، وبشككأن الصككحة طالبككت بككالنص صككراحة علككى أن تلتككزم الدولككة بكفالككة الرعايككة الصككحية لألمومككة 

مطالبككة  دولككة"،والطفولككة واألسككرة ككككل وكككذلك التعلككيم، مشككيرة الككى ضككرورة رفككض كلمككات مثككل " تتعهككد الدولككة أوتضككمن ال
 بالنص على حقوق ذوى اإلعاقة .
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واكدت الدكتورة عزة العشماوى عضو لجنكة الخمسكين علكى ضكرورة الكنص علكى حقكوق األبكوة كونهكا التنفصكل عكن 
 حقوق اإلنسان مشيرة الى ضرورة النص على حقوق المراة المسنة .

ل حككم اإلخكوان كانكت هنكاك حكرب ضكد فيما اكدت االستاذة كريمة كمال عضو المجلكس القكومى للمكرأة أنكه خكال
المجلككس معربككة أن بقككاء المجلككس خككالل تلككك الفتككرة  يعتبككر "معجككزة " ، مؤكككدة علككى حتميككة الككنص صككراحة علككى االلتككزام 

 باالتفاقيات الدولية ، واالبقاء على قومى المرأة  بشكل صريح .
ة الدولكة ، مشكددا علكى ان وثيقكة احمد زايد عضكو المجلكس علكى ضكرورة الكنص بشككل واضكح علكى مدنيك د.واكد 

الدستور الحاليكة تفتقكد الكى الرؤيكة الواضكحة التكى تتناسكب مكع روح الثكورة ،بحيكث يعككس الدسكتور رؤيكة النظكام االجتمكاعى 
 مطالبا بضرورة عمل ملحق للدستور يتضمن تحديد المصطلحات . العام،

ة للنسككاء فككى يتضككمن الدسككتور مشككاركة فعالكك وطالبككت االسككتاذة نفككين عبيككد عضككو الحككزب المصككرى الككديمقراطى أن
،كمكا طالبكت بعكدم رهكن مسكاواة روطة لضمان مشاركة حقيقيكة للمراة، مطالبة بتطبيق نظام القائمة المشاالنتخابات القادمة 

 أن تراعى مواد الحكم المحلى للتمثيل النوعى .و  النساء والرجال بالشريعة اإلسالمية ،
دكتورة سلوى العنترى على مسألة التكزام الدولكة باالتفاقيكات الدوليكة المتعلقكة بحقكوق واكدت الخبيرة االقتصادية ال

االنسان والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ،ومالئمة التشريعات الوطنيكة لتلكك االتفاقيكات ،مطالبكة بكالنص علكى 
ى كككل المككواد المتعلقككة بككالحقوق االقتصككادية حظككر وتجككريم التمييككز ،وطالبككت باسككتخدام تعبيككر "المواطنككون والمواطنككات " فكك

 واالجتماعية ،والتزام الدولة بحق ربات البيوت فى التأمين اإلجتماعى ، وان العمل المنزلى نشاط اقتصادى .
واككدت االسككتاذة  سكناء سككر الخكتم رئككيس جمعيكة أهليككة بأسكوان ان حقككوق المكرأة مرتبطككة بحقكوق الشككباب ،مطالبككة 

 صاء للمراة فى المناطق الحدودية ى المساواة بين المرأة فى القاهرة والمحافظات مؤكدة ان هناك اقبالنص فى الدستور عل
سككنة ، مقترحككة ضككرورة الككنص علككى عقككاب ولككى  18ك وطالبككت االسككتاذة داليككا األسككود  بتحديككد سككن الطفولككة بكك       

 ل .األمر الذى يحرم ابناءه من التعليم او يجبرهم على االلتحاق بسوق العم
بأهميككة اسككتخدام مصككطلحات دقيقككة ، والككنص ين العككام للمجلككس القككومى للمككرأة  سككهير لطفككى االمكك د.كمككا طالبككت 

مؤكككدة علككى ضككرورة الككنص علككى االتفاقيككات الدوليككة والككنص  ،زم  الدولككة" فككى كككل مككواد الدسككتور علككى أن ُتسككبق كلمككة " تلتكك
الككذى يقككوم بككه المجلككس قككومى المككرأة مككن خككالل فروعككه بكافككة صككراحة علككى كلمككة العدالككة اإلجتماعيككة ،مشككيرة الككى الككدور 

 المحافظات فى استطال ع رأى المرأة فى الدستور .
وطالبت الناشطة الحقوقية الدكتورة عزة كامل بضرورة التعامل مع المرأة كمواطنة وليسكت فئكة ،مؤككدة علكى ضكرورة 

فكى كافكة الحقكوق دون شكروط ،والكنص صكراحة علكى مكافحكة تطبيق نظام الكوتكة ،ومراعكاة منكع التمييكز والمسكاواة الكاملكة 
 االتجار بالبشر .

وطالبت الدكتورة هبة نصار نائب رئيس جامعه القاهرة بضرورة وجود نصوص تتيح الفرص للمواطن لإلنتاج وتحقيق 
 األمان االقتصادى وتقليل فرص تعرض المواطن البسيط للصدمات االقتصادية .

شكوان المحاميككة علكى ضكرورة وجككود هيئكة تراقككب وجكود اى ممارسكات تتضككمن تمييكز ضككد ورككزت االسكتاذة ماجككدة ر 
المككرأة وان تعاقككب هككذه الهيئككة مككن يقككوم بهككذه الممارسككات ، مقترحككة وجككود بككاب كامككل لألسككرة يككنص علككى حقككوق الطفككل 

 واألسرة ،وتحديد سن زواج المرأة .
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اإلنسككان بمكوناتككة حرمككة "والككنص علككى الحككق فككى  رين ابككراهيم  بمككادة تككنص علككى ان "جسككديوطالبككت الككدكتورة شكك
 الصحة وحقوق ذوى اإلعاقة .

واكدت االستاذة  مال عبد الهكادى رئكيس مجلكس امنكاء مؤسسكة المكرأة الجديكدة علكى ضكرورة عكدم تجاهكل حقكوق 
ى الحقككوق النسككاء واألقليككات فككى الدسككتور والككنص علككى حريككة العقيككدة وممارسككها ، والمطالبككة بتطبيككق الكوتككة ،والككنص علكك

المدنية للنساء وأن تقوم األسرة على المسؤلية المشتركة بين النساء والرجال ،والنص على التزام بالدولكة بكالمواثيق الدوليكة 
المسكاواة وحظكر التمييكز ضكد ومطالبكة باعطكاء صكالحيات لقكومى المكرأة لمتابعكة االلتكزام ب وأن تسمو علكى القكوانين الوطنيكة،

 النساء بالشريعة . وعدم ربط مواد ،المراة
وطالبكت الكدكتورة هككاجر صكالح الكدين عضككو المجلكس بضكرورة الغككاء المحاكمكات العسككرية للمككدنين وعكدم وجككود 

 تمييز على اساس المظهر الخارجى او التوجه السياسى ،
مجكالى يهكا مصكر فكى فيما شدد الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس على االلتزام بالمواثيق الدولية التى وقعت عل

، مؤكدا على اهميكة تحديكد سكن االطفكال ازنة العامة للدولةمطالبا بزيادة الميزانية المخصصة لهم فى المو  ،التعليم والصحة
وان يمنع الدستور التمييز ضكد فئكات بعينهكا، كمكا طالكب بكالنص علكى حريكة ممارسكة الشكرائع الدينيكة، والكنص  فى الدستور،

 . فضال عن اضافة مادة لذوى االعاقة ،حىكل صريح على الحق فى الصرف الصبش
وطالبت المهندسة ابتسام أبكو رحكاب عضكو المجلكس بالتأكيكد علكى مدنيكة الدولكة المصكرية ،والكنص علكى المسكاواة 
والتعدديكة الحزبيككة وعككدم قيكام أحككزاب علككى أسكاس دينككى ،مؤكككدة علكى وضككع صككالحيات للمجلكس القككومى للككراة وأن تكككون 

 على التزام الدولة بالصحة االنجابية للمراة وصحة المراة المسنة . مقترحاته ملزمة ،والنص
كمككا طالبككت االسككتاذة مارجريككت عككازر عضككو المجلككس طالبككت بالغككاء التمييككز بككين الرجككل والمككراة فككى جككرائم الزنككا 

 والشرف كما يقضى القانون .
 :تحالف المنظمات النسائيةثانيا: لقاء مع 

" ، وبمشككاركة عككدد مككن عضككوات لجنككة الخمسككين وممثلككى الجمعيككات األهليككة تحككت عنككوان  "المككرأة فككي الدسككتور
 والمنظمات النسائية وأمينات المرأة في االحزاب واعضاء المجلس القومى للمرأة .

طالب السادة الحضكور بضكرورة العمكل علكى تحديكد سكن الطفولكة ،ومنكع زواج القاصكرات والكذي اصكبح منتشكراً فكي 
 ن الدستور مادة تحارب العادات والتقاليد السلبية في المجتمع .كما طالبوا ان يتضم مصر،

وفيما يخص تمثيل المرأة في المجكالس المنتخبكة أشكارت رئكيس المجلكس  أنكه يجكب علينكا فكي حالكة عكدم  موافقكة 
النتخكابى اللجنة على تخصيص كوتة للمرأة بنسبة محددة  في البرلمان ، التفكير في  بدائل  خرى منها ان ينص القانون ا

على وجود سيداتان عن كل محافظة فكي البرلمكان ، او المطالبكة بكأن يككون ثلكث قكوائم االحكزاب مكن السكيدات واال تككون 
 القائمة الغية .

وأشككارت الككى أن فككرو ع المجلككس فككي المحافظككات قامككت بعقككد العديككد مككن اللقككاءات للتعككرف علككى  رأى المككرأة فككي 
ف استمارة على المواطنين في المحافظات إلبداء الرأى  في المواد الخاصة بالمرأة،  أل 30الدستور ، وتم توزيع أكثر من 

مشيرة الى أنه سيتم  العمل على  وضع  جميكع هكذه المطالكب  التكى تلقاهكا المجلكس أمكام  لجنكة الخمسكين ، والتكى تمثكل 
 مطالب جميع أبناء الشعب المصري من جميع المحافظات.
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االستاذة سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة ومقررات  ثالثا: لقاءا مشتركا مع 

 فروع المجلس بالمحافظات:
أكدت االستاذة سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة أننا جميعاً ال نرضكى عكن واقكع المكرأة، مشكيرة 

المككرأة  علككى مككدار عقككود مككن القيككام بككدورها  الككى اننككا جميعككاً نطمككح أن يقككف دسككتور مصككر القككادم أمككام االقصككاء الككذي حككرم
%  من المقاعد للمرأة في البرلمان  هى نسبة ضكئيلة  وغيكر منصكفة  لحجكم 21الحقيقي، مشيرة الى أن المطالبة بنسبة  
يجكب أن نتطلكع أن تككون القضكية ليسكت الككم ولككن الجكدارة والكفكاءة  ولكننكا ومكانة  للمرأة التى هى نصف المجتمع،

 في الدفا ع عن حقوقها وحقوق مجتمعها. وقدرتها
 ،قافيكككة تضكككمن حقككوق جميكككع المكككواطنينوأكككدت األسكككتاذة سكككينة أن الدسكككتور يعكككد وثيقككة اجتماعيكككة واقتصككادية وث

 وتتضككمن المبككادئ العامككة التككى تترجمهككا القككوانين، مشككيرة الككى انككه ال خككالف علككى المبككادئ العامككة للدسككتور وهككى المواطنككة،
 م اتسا ع الفجوة بين شركاء الوطن الواحد.وعدم التمييز، وعد

وأكدت علكى  أنكه مكن حكق المكرأة بعكد ككل مكا بذلتكه فكي سكبيل  النهكوض بهكذا الكوطن وبعكد المشكاركات الثوريكة ، و 
ماتعرضككت لككه مككن اقصككاء طككوال عككام كامككل أن توضككع فككي ديباجككة الدسككتور باعتبارهككا صككانعة الحيككاة  المصككرية ،و باعتبككار ان 

 ي يحمل كل التقدير لها ولجهودها .التاريخ المصر 
مشكيرة  ،ومشكاركتها على نقل دعم السيد رئيس الجمهورية لكل ما يؤكد دور وحق المكرأة ةوأكدت على أنها حريص

الى أن مؤسسة الرئاسة  قد اصدرت  خطاب  تدعم  فيه حق المرأة في  التمييز االيجابي  ولو لفترة محكددة  حرصكاً منهكا 
 القصاء المرأة  أو تهميشها . ولةعلى منع اى محا

ين فكي الكدورة السادسكة والثمكانين وفي ختام كلمتها  توجهت  مستشار الرئيس لشئون المرأة  برسكالة الكى  المشكارك
لجمعية العامة لالمم المتحدة بإسم جميع نسكاء مصكر تأككد فيهكا  رفكض المكرأة المصكرية ألى محاولكة  لتشكوية ثكورة يونيكو ل

 شريك اساسي فيها . والتى كانت المرأة
، ة مكن المقاعكد للمكرأة فكي البرلمكانهكو تخصكيص نسكبة محكدد المطالكبوأكدت االسكتاذة فتحيكة العسكال أن أهكم  

أة يونيككو قككد احككدثت تغييككر فككي المجتمككع و يجككب أن يككنعكس هككذا التغييككر علككى المككر  21ينككاير و 35مشككيرة الككى أن ثككورة 
 .ضغط لتلبية مطالب المرأة المصريةن المثابرة وال، لذلك البد مومشاركتها في الحياة السياسية

بالتركيز على  ليات ضمان عدم التمييكز  والعمكل علكى مركز  كت مدير  برلمان النساء ووطالبت عزة كامل  رئيس 
تحقيق المساواة ،وتخصيص جزء من ميزانية الدولة  لتعليم الفتيات وأن يكون هناك اشكال  مختلفة من التعليم المجتمعى 

 التى تساعد الفتيات الفقيرات من االلتحاق بالتعليم، باالضافة الى  مناهضة العنف ضد النساء واالتجار بالفتيات .
ولقد طالب الحضور  بضرورة  ان تتضمن كل مادة من مكواد الدسكتور حقكوق المعكاقين ، وااللتكزام بجميكع المواثيكق 

ة ، والعمل على الزام الدولة بتحديد نسبة أكبر للتعليم والصحة ، وأن الدولية والتى تم التوقيع عليها خالل العقود الماضي
تلتزم الدولة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والطفل كما يحظر ختان اإلناث، وتلتزم الدولة بحماية السيدات 

ولة مشاركة المجتمع المكدنى من العنف وتطبيق عقوبات رادعة لكل من هو مسئول عن العنف ضد المرأة ، كما تكفل الد
 في جميع اإلجراءات التشريعية والتنفيذية  وتفعيل دورها في الرقابة المجتمعية .
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  األمم المتحدة للمساواة بين  لهيئةالتقت رئيس المجلس القومي للمرأة مع د. سميرة القصيرى المدير اإلقليمي

مناقشة األوضا ع الراهنة للمرأة  هدفب ، 3112سبتمبر  5في  UN Women الجنسين وتمكين المرأة 
باإلضافة إلى مناقشة بعض  ،مرأة المصرية هي القائدةالالمصرية وتأثيرها على المرأة العربية بشكل عام باعتبار 

، ومادة المرأة، كما تطرقت المناقشات إلى استعراض 316المواد الخاصة بالدستور المعطل خاصة المواد الثانية و
وأعربت رئيس المجلس أن المجلس .  ةاالنتخابات الفردي أو القائمة، وموضو ع كوتا المرأ مزايا وعيوب نظام

بصدد عقد عدة اجتماعات مع مجموعة من الخبراء القانونيين وممثلين عن الجمعيات األهلية والجماعات 
وَّن مجموعة عمل بالمقترحات الالزمة في مواد الدستور، كما ذكرت سيادتها أن المجلس ك لموافاتناالنسائية 

وقد اتفق الطرفان في نهاية االجتما ع  .لدراسة كل ما يتعلق بالدستور ولجنة الخمسين كداعم للمرأة في اللجنة
األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين  هيئةحملة دعائية لدعم موقف المرأة على أن يقوم لعلى اإلعداد 

 ون للمساعدة في اإلعداد للحملة .بجلب المتخصصين في القان UNWOMENالمرأة 
 

  التقت رئيس المجلس القومي للمرأة مع د. هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية
تنمية قرية كفر حكيم بالجيزة وتقديمه ل، تم فيه االتفاق على إعداد مقترح مشرو ع 3112سبتمبر  5البيئة في 

 . تمويله، باإلضافة إلى إعداد خطة إعالمية للمجلس للجهات المانحة لبحث إمكانية
 

 األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين  هيئة . نهاد جوهر ، أ. رنا كريم ممثلىأ  من عقد المجلس اجتماعا مع كال
، بهدف االتفاق على تنفيذ حمالت اعالمية  3112سبتمبر  10بتاريخ   UN Women وتمكين المرأة

المجاالت االقتصادية والسياسية من أجل تحسين صورة المرأة فى المجتمع ، ومنع العادات  لنشر الوعى فى كافة
  :من خالل وذلك الزواج المبكر ( وتغيير نظرة المجتمع للمرأة –العنف األسرى  –الخاطئة مثل ) الختان 

ات مكن خكالل الرائكدات الريفيكيكتم تنفيكذها   Community Strategyوضكع اسكتراتيجية مجتمعيكة  -
 . فى المنزللمرأة وتوعيتها ل وصوال األكثرفئة ال نالنه

 تدريب السيدات الالتى سيرشحن أنفسهن فى االنتخابات المقبلة .  -
التعاقد مع أكثر من كاتب وصحفى للكتابة الدورية فى الصحف ووسائل االعالم للتوعية بكدور المكرأة الفعكال  -

 بالمجتمع . 
 .  المصرية المرأة وضا عاعداد كتاب احصائى شامل عن أ -
 التعاقد مع خبير اعالمى لوضع رؤية متكاملة الستراتيجية المجلس االعالمية .  -

 
  مشيرة عنتر ،  .من ادارتى البحوث والتعاون الدولى بالمجلس ، ود ضم كال 3112سبتمبر  18اجتما ع فى

 بهدف بحث سبل التعاون فى عقد برنامج تأهيل القيادات النسائية .
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 سامية مصطفى عضو اللجنة االقتصادية بالمجلس ، أ/ أنور  /ضم كل من أ 3112سبتمبر  16 اجتما ع فى
الشريف المنسق التنفيذى لمشرو ع الرائدات الريفيات بالمجلس ، بهدف بحث سبل إنشاء اتحاد نوعى لجمعيات 

 سيدات االعمال .  
 

 يئة قضايا الدولة بعنوان " التعديالت شارك المجلس القومى للمرأة فى المؤتمر الذى نظمه نادى مستشارى ه
، حيث  تساءلت السفيرة مرفت تالوى رئيس 3112سبتمبر  31الدستورية ومستقبل العدالة فى مصر " بتاريخ 

، وتخفيف المجلس  فى كلمتها  حول كيفية الغاء مثل هذه الهيئة التى تعمل على سرعة النظر فى قضايا الدولة 
يرة الى ان هناك محاوالت الضعاف اجهزة الدولة وعلى رأسها القضاء ، مؤكدة انه ، مشاعباء السلطة القضائية 

خالل التعديالت الدستورية الحالية ال توجد اى نيه الجراء اية تعديالت خاصة بهياكل الدولة وركائزها االساسية بل 
 نسعى الى تقويتها وتفعيلها .

مثلككة فككى هيئككة قضككايا الدولككة ، وان إلغائهككا يعككد تقلككيص كمككا اكككدت رئككيس المجلككس علككى أهميككة ان تكككون المككراة م
لفرص المرأة فى المجتمع ، مشيرة الى ان المرأة تم تهميشها وتقليص دورها بصورة كبيرة خالل العهكدين السكابقين ، ولكم 

اة فكى سكوق تكن هناك ايه مسانده حقيقية للمراة ودورهكا فكى المجتمكع ، علكى الكرغم مكن الكدور الكبيكر الكذى تقكوم بكه المكر 
مليكون صكوت انتخكابى للمكرأة ، فضكال عكن وجكود  32العمل حيث تمثل المراة ثلث قوة العمل فى اجهزة الدولة ، وهنكاك 

مليكار جنيكه مكن  011 كنسبة كبيرة من السيدات الالتى تعول اسرهن والقانون لم يكن يعترف بكذلك ، كمكا تسكاهم المكرأة بك
اال انه مصر فى ذيل الدول العربية فيما يتعلق بحجم التمثيل السياسى للمراة ،  قيمة الدخل القومى ، ورغم جميع ما سبق

ولذلك البد من النهوض بالمراة لمصلحة الوطن ، كما ان هذا يعتبر من اهم اسباب تأخر مصر فى تقكارير التنميكة البشكرية 
 ى عمل وجهد كبير .، ومازالت مصر تعانى الفقر واالمية فضال عن مشاكل اخرى فى التعليم تحتاج ال

ى بالكدور الهكام الكذى تقكوم بكه المكراة فكى حسكام عيسكى نائكب رئكيس الكوزراء ووزيكر التعلكيم العكال د.وفى كلمته اشكاد 
 يونيو  . 21يناير و 35المجتمع ، مشددا  على انه لوال المراة المصرية لما نجحت ثورتى 

 
 اءًا مع السيدة الدكتورة نيللي كمال األمير، مسئول عقدت السفيرة مرفت تالوي رئيس المجلس القومي للمرأة لق

 االتفاق بين الجانبين على: فيه تم، 3112سبتمبر  36ملف مشرو ع "ريف مصر" بوزارة التعاون الدولي في 
موافككاة المجلككس لككوزارة التعككاون الككدولي مككن خككالل فروعككه بالمحافظككات ببيانككات عككن عككدد السككيدات الالتككي  -

أو السيدات الالتي تبحثن عن عمل في مجال صناعات النخيل ليكتم تكدريبهن علكى تعملن على منتج النخيل 
 فنون الصناعة والتغليف .

 أن يقوم المجلس بدعم المشرو ع في إطار عقد بروتوكول تعاون للجانبين . -
استغالل قاعات فرو ع المجلس بالمحافظات في التدريب لهذه الصناعة وتوفير المجلس للمكدربين فكي حالكة  -

 . مجموعات تحتاج للتدريب وجود
العمككل علككى تككدريب الرائككدات الريفيككات وإقامككة مشككروعات لهككن أو تككدريبهن بككدورهن فككي نقككل التككدريب إلككى  -

 السيدات في القرى الريفية والترويج للمشرو ع .
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 على شراء منتجات المشرو ع كهدايا .  تشجيع الجهات الحكومية -
ألف طكن سكنوياً بإقامكة مصكنع بكدعم مكن دولكة الصكين علكى أن  81االستفادة من مخلفات النخيل والتي تبلغ  -

 تكون رئيس المجلس هي الوسيط في توفير الدعم النتهاء المصنع .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  "مشرو ع "منتج ريف مصرEgypt Green Product (EGP) صري اقتصادي ثقكافي بيئكي تنمكوي يسكعى إلرسكاء "ثقافكة هو مشرو ع م
النخيل" في مصر من خالل دعم منكتج النخيكل علكى مسكتوى مصكر وتشكجيع إنتكاج سكلع تعبكر عكن الخصوصكية البيئيكة فكي الريكف المصكري، وقكد 

السككالم وافتككتح المشككرو ع السككيد وزيككر انطلكق المشككرو ع رسككمياً ضككمن فعاليككات المهرجككان الككدولي للطبككول والفنككون التراثيكة حككوار الطبككول مككن أجككل 
 . 3112إبريل  32التخطيط والتعاون الدولي في 

 تحقيق عوائد اجتماعية وثقافية واقتصادية وبيئية منه على النحو التالي : التخطيط وزارةتستهدف 
  نخلككة تجعلهكا ثالككث أكبكر مالككك لثككروة مليكون  11أمكا البعككد االقتصكادي فينطلككق مكن حقيقككة ثكروة النخيككل التكي تتمتككع بهككا مصكر والتككي تزيكد عككن

 النخيل في العالم من جهة ، وثراء شجرة النخيل من جهة أخرى بحيث تتيح الماجل إلى جانب إنتاجها للثمار إلنتاج سلع خضراء .
 ت اليدوية والسلع أما االستخدامات فهي بالتنو ع بحيث تشتمل على المواد الغذائية والسكر والورق وأعالف الحيوانات واألخشاب والصناعا

نصف المصنعة والمصنعة بالكامل عالوة على الصناعات المغذية وإمكانية استخراج الوقود الحيكوي باسكتخدام ككل اجكزاء هكذه الشكجرة بدايكة 
 من الجريد والسعف والجذو ع ووصوالً إلى استخدام مخلفات النخيل .

  نشكر الكوعي بأهميكة النخيكل وأوجكه االسكتفادة الممكنكة عكالوة علكى التوعيكة أما البعد الثقكافي فكي مشكرو ع "منكتج ريكف مصكر" فيظهكر مكن خكالل
بسكبل العنايكة بهكا، كككذلك يسكعى المشكرو ع ثقافيككاُ إلكى نشكر الككوعي علكى مختلكف المسككتويات ومنهكا المكدارس مككن خكالل دروس التربيكة الزراعيككة 

 والشار ع )حمالت زراعة النخيل( .
 مليون نخلة وتناقص هذا العدد  10ساسية للدفع بالمشرو ع ولألسف فقد كان لدى مصر في السابق المكون العلمي والبحثي أحد األركان األ

 بسبب مرض سوسة النخيل التي لم يكن معروفاً لها عالج وطهرت عدة محاوالت مصرية الكتشاف حلول لها .
 كن أن يحد من التلوث الذي يخيم على المدن الكبكرى أما البعد البيئي فيسعى المشرو ع إلى استخدام زراعة النخيل في تحقيق توازن بيئي يم

 في مصر كما يمكن أن يقلل من حدة توتر سكانها .
  "أما البعد االجتماعي والتنموي للمشرو ع فيعد من أهم األبعاد التي تسعى للوزارة لتحقيقها من خالل "منتج ريف مصرEgypt Green 

Product (EGP)  تكككوين مجموعككات عمككل قرويككة مهمتهككا المسككاهمة فككي عمليككات التنفيككذ والرقابككة وخاصككًة وأن أحككد متطلبككات التنفيككذ
 والتسويق وهو من المتوقع أن يرسخ االكتفاء الذاتي واالعتماد على الذات كأساس لتحسين األوضا ع المعيشية لألفراد في أي مجتمع 

إلنتكاج أكثكر  ب عناصكر جديكدة وتنظيمهكا بشككل مؤسسكي فاعكلإلى دعم األسر العاملة في إنتكاج النخيكل، واجتكذا التخطيط وزارةوبذلك تسعى 
سلعة متنوعة وبتوفير الدعم التدريبي والفكري والفنكي والمكادي أيضكاً مكن خكالل إشكراك مؤسسكات القطكا ع الخكاص  111من 

 . الجادة ومنظمات المجتمع المدني صاحبة التواجد القوي على األرض وبالتعاون أيضاً مع منظمات التعاون الدولي
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 : اإلعالم وسائلاجمللس يف  : أخبار 4-3
  الصحف، نشرت فى خبرا  (  35)   3112 أغسطس بلغ عدد االخبار المرسلة من ادارة االعالم خالل شهر(  

 ( مرة .316 ( مرة ، وفى المواقع االلكترونية للصحف )10 ( مرة وفى المجالت )  120
 يوضح الصحف الىت نشرت أخبار عن اجمللس

 عدد االخبار الجريدة م
 16 المسائية 1
 15 المساء 3
 13 الشروق 2
 11 االهرام المسائى 0
 11 االهرام 5
 11 الجمهورية 6
 11 ورالدست 0
 11 الوطن 8
 8 المصرى اليوم 6
 8 الوفد 11
 0 االخبار 11
 0 التحرير 13
 5 اليوم السابع 12
 5 روزاليوسف 10
 5 االهالى 15
 3 اخبار اليوم 16
 3 الحرية والعدالة 10
 1 الشرق االوسط 18
 1 الرحمة 16
 1 فيتو 31
 1 ملحق االهرام 31

 120 المجمو ع                 
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  جاءت فى المركز االول من حيث نشر اخبار المجلس حيث المسائية  جريدةيوضح الجدول والرسم البيانى أن

 ةخبر ، ثم جاءت جريد 15فى المركز الثانى بنشر  ة المساءخبر خالل فترة التحليل ، تلتها جريد  16نشرت  
ر ، اخبا 11فى المركز الرابع بنشر  المسائىاالهرام  ةخبر ، وجاءت جريد 13فى المركز الثالث بنشر  الشروق
تى المصرى اليوم اخبار  ، ثم  جريد 11فى المركز الخامس بنشر االهرام والجمهورية والدستور والوطن  ائدثم جر 

، اخبار  0فى المركز السابع بنشر جريدتى االخبار والتحرير ، وجاءت  اخبار 8فى المركز السادس بنشر والوفد 
أخبار ، وجاءت جرائد اخبار اليوم  5لثامن جاءت جرائد روزاليوسف واليوم السابع واالهالى بنشر وفى المركز ا

والحرية والعدالة فى المركز التاسع بنشر خبرين ، واخيرا جاءت جرائد الشرق االوسط والرحمة وفيتو وملحق 
 .االهرام بنشر خبر واحد 

 لسيوضح املواقع االلكرتونية الىت نشرت اخبار اجمل
 عدد االخبار الجريدة م
 61 اليوم السابع 1
 02 الوفد 3
 20 الجمهورية  2
 18 االهرام 0
 10 التحرير 5
 11 المصرى اليوم 6
 0 الشروق 0

 316 المجمو ع
 

 
  خبر  61فى المركز االول من حيث نشر اخبار المجلس حيث نشر  اليوم السابعجاء الموقع االلكترونى لجريدة

خبر ، ثم جاء الموقع  02فى المركز الثانى بنشر ة الوفد لجريد يةقع االلكتروناالتحليل ، تاله المو خالل فترة 
فى  االهرامخبر ، وجاء الموقع االلكترونى  لجريدة  20فى المركز الثالث بنشر الجمهورية  تىااللكترونى لجريد

خبر  ، ثم   10فى المركز الخامس بنشر تحرير ال ةر  ، ثم الموقع االلكترونى لجريداخبا 18المركز الرابع بنشر 
واخيرا جاء الموقع االلكترونى ر ، اخبا 11فى المركز السادس بنشر المصرى اليوم  لجريدةالموقع االلكترونى 

 . اخبار 0لجريدة الشروق بنشر 
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 يوضح اجملالت الىت نشرت اخبار اجمللس
 عدد االخبار الجريدة م
 2 نصف الدنيا 1
 3 حريتى 3
 3 اكتوبر 2
 3 االذاعة والتليفزيون  0
 1 صباح الخير 5
 1 المصور 6
 1 ايام 0 0
 1 حواء 8
 1 اخر ساعة 6

 10 المجمو ع                      
 

 
 جاءت فى ة نصف الدنيا يوضح الجدول والرسم البيانى معدل نشر المجالت الخبار المجلس حيث اظهر ان مجل

وفى المركز ،  خبرين بنشر  حريتى واكتوبر واالذاعة والتليفزيون  ت، تلتها مجال أخبار  2المركز االول بنشر 
 .ايام وحواء واخر ساعه بنشر خبر واحد   0الثالث جاءت مجالت المصور وصباح الخير و
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 يوضح املوضوعات الىت نشرت عن اجمللس
 عدد االخبار الموضو ع م
 110 تور القادمدور المجلس فى مرحلة وضع الدس 1
 13 بروتوكول تعاون بين المجلس ووزارة الداخلية 3
 0 اخبار الفرو ع 2
 5 مؤتمر المرأة العاملة 0
 2 احتفال المجلس باليوم العالمى لمحو االمية 5
 3 زيارة المجلس الهالى شهداء رفح 6
 3 تنديد المجلس لالعتداء على فضيلة المفتى 0
 13 اخبار متنوعة 8

 151 مو عالمج
 

 
 

  سبتمبريوضح الجدول والرسم البيانى  أهم الموضوعات التي نالت اهتمام الصحف والمجالت خالل شهر 
 110" المركز األول حيث نشر  دور المجلس فى مرحلة وضع الدستور القادمحيث احتل موضو ع  "  3112

 ةمر   13ظهور الي المركز الثاني من خالل " ف بروتوكول تعاون بين المجلس ووزارة الداخلية موضو ع " وظهر،  مرة
 رابعفي المركز المرات ، وموضو ع" مؤتمر المرأة العاملة " جاء  0و " اخبار الفرو ع " فى المركز الثالث بالنشر ، 

 2بالنشر  خامسفى المركز الاحتفال المجلس باليوم العالمى لمحو االمية " " ات ، ثم موضوع اتمر  5بالنشر 
 تنديد المجلس لالعتداء على فضيلة المفتى "" زيارة المجلس الهالى شهداء رفح " و اتموضوع تمرات ، وجاء
 . مرة 13اخيرا الموضوعات المتنوعة ظهرت ، و  مرتين حيث ظهرت  سادس" في المركز ال
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 سادسا : جدول يوضح املقاالت الىت نشرت عن اجمللس
 

الجريدة /  الكاتب موضو ع المقال م
 المجلة

 جاه المقالات

مشاركة رئيس المجلس فى  1
 لجنة الخمسين

 مؤيد حواء تهانى الصوابى
 المصرى اليوم سليمان جودة 3 مؤيد

 نيوتن 2
 الجمهورية ناهد المنشاوى الكوته 0
 االخبار مرفت شعيب 5
 المساء امانى 6
 معارض صباح الخير سهام ذهنى انتهاكات تتعرض لها المرأة 0

 
  معظم المقاالت مؤيدة لمشاركة  ه ، حيث جاءتالمجلس واتجاه المنشور عنضح الجدول السابق المقال يو

السفيرة مرفت تالوى فى لجنة الخمسين من أهمها مقال االستاذ سليمان جودة الذى يرى فيه ان تكون السفيرة 
 كوته للمرأة فى البرلمان .مرفت تالوى هى رئيسة لجنة الخمسين ، وثالثة مقاالت اخرى مؤيدة للنص على  

  وجاءت مقالة واحدة معارضة للمجلس او مطالبة ان يقوم بدوره فى حماية المرأة من االنتهاكات التى تتعرض لها
مثل تعرض بعض السيدات للتفتيش الذاتى على يد رجال شرطة ، ومتابعة حاالت المعتقالت فى السجون حاليا 

 ى مجلة صباح الخير.وحاالت التحرش لالستاذة سهام ذهنى ف
 

 3102خالل شهرسبتمرب اجمللس تغطية التليفزيونية ألنشطةال
 عدد الحلقات اسم البرنامج القناة التليفزيونية م
 0 تقرير إخبارى قطا ع األخبار 1
 طعم البيوتبرنامج  األولىالقناة  3

 برنامج إمرأة عصرية
0 
0 

 5 برنامج زينة القناة الثانية 2
 برنامج بيت الهنا لثةالقناة الثا 0

 برنامج صباح القاهرة
0 
3 

 3 برنامج دانتيل القناة النايل اليف 5
6 Nile TV 3 تقرير إخبارى 
 دقيقة 61برنامج  قناة المحور 0

 برنامج حكاية شعب
3 
3 

 برنامج خطوط عريضة مصر mbcقناة  8
 تقرير إخبارى

1 
0 

 on.tvقناة  6
 on.tvبرنامج صباح 
 اصمةمباشر من الع

2 
5 
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 هنا العاصمة cbcقناة  11
 برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا

2 
2 

 3 تقرير إخبارى قناة النهار 11
 1 برنامج صباح دريم قناة دريم 13
 برنامج الحياة اليوم قناة الحياة 12

 الحياة اآلن
0 
2 

 3 برنامج اليوم قناة الحرة 10
 1 برنامج البلد اليوم صدى البلد 15
 1 برنامج القاهرة اليوم ربتأو  16
 1 برنامج مع شبابنا روتانا مصرية 10
 1 تقرير إخبارى القاهرة والناس 18
 1 تقرير إخبارى وكالة أونست 16
 تقرير إخبارى  قناة العربية 31

 العربية الحدث
1 
3 

 3 تقرير إخبارى قناة سكاى نيوز 31
 1 تقرير إخبارى قناة الحدث 33
 1 تقرير إخبارى نقناة الميادي 32
 2 تقرير إخبارى شبكة يقين األخبارية 30
 1 تقرير إخبارى قناة أزهرى 35

 81 20 35 المجمو ع
 

 3102خالل شهر سبتمرب  ألنشطة اجمللس اإلذاعيةالتغطية 
 عدد الحلقات  اسم البرنامج  المحطة اإلذاعية  م

 
1 

 
 

 إذاعة البرنامج العام 

 8 برنامج بيتنا السعيد 
 فترة مفتوحة على الهواء
 " مساء الخير يا مصر "

 تقرير إخبارى 
 برنامج رمضانك يا مصر 

0 
1 
1 
1 

3  
 إذاعة القاهرة الكبرى

 0 حواء القاهرةبرنامج 
 0 برنامج مع األسرة

 برنامج من دليل التليفون
 برنامج إمرأة عصرية

0 
0 

 2 برنامج حواء العرب إذاعة صوت العرب 2
 2 برنامج دفتر أحوال النساء ة الكبارإذاع 0
 2 تقرير إخبارى  إذاعة راديو مصر 5
6  

 فترة مفتوحة  إذاعة الشرق األوسط 
 برنامج حبيبتى يجب أن تكون

3 
2 

0  

 فترة مفتوحة  إذاعة الشباب والرياضة
 برنامج علشان خاطر عيونك

3 
2 

 00 16 0 المجمو ع



                                               

 مجهورية مصر العربية
 اجمللس القومي للمرأة

 اإلدارة العامة للمتابعة والتقييم

 23 

 

 
 
 
 
 

 أوال: اجتماعات اجمللس 
،  3112سكبتمبر  10برئاسة السفيرة مرفت تكالوى فكى ( 15رقم )المجلس القومى للمرأة إجتماعه الدورى عقد 

حيث تم استطال ع  رؤية األعضاء بشأن المواد التى يرون تضمينها فى الدستور الجديد ،حتى يتمكن المجلكس مكن عكرض 
 جنة الخمسين .على ل( سواء بالتعديل أو الحذف او اإلضافة)تلك اآلراء والمقترحات 

 
  :اللجان الدائمةثانيا: اجتماعات 

  تم فيه 3112سبتمبر  5عقدت اللجنة االقتصادية اجتماعاً في : 
 استعراض نشاط اللجنة خالل الفترة السابقة . -
مناقشة المقترحات المستقبلية ألنشطة اللجنة خاصًة فيما يتعلق بالتمكين االقتصادي للمرأة المصرية ما بعد  -

 . 3112 يونيه 21
 ين:اجتماع عقدت اللجنة التشريعية 

  لمناقشة تعديل مواد الدستور . 3112سبتمبر  5 في -
والمقومكات  -" الدولكة للدسكتور اجكراء التعكديالت الخاصكة بالبكاب األولإ بهكدف 3112سبتمبر  11تاريخ  -

 .26إلي المادة  1االساسية" من المادة 
 تم فيه :   3112سبتمبر8 خبتاري عقدت لجنة العالقات الخارجية اجتماعا 

 .الدستورفي  مواد الخاصة بالمرأةالاالتفاق علي ضرورة العمل علي تعديل  -
 تخصيص ثلث المقاعد في البرلمان للمرأة. -
 للجنة. المقبللمناقشتها في االجتما ع  ىعلي حد إعداد المقترحات الخاصة بتعديل مواد الدستور كال -

  تماعين:اج حكوميةالغير عقدت لجنة المنظمات 
 .لمناقشة تعديل مواد الدستور  3112سبتمبر  11 بتاريخ  -
 مناقشة رؤية أعضاء اللجنة فى مواد الدستور .ل 3112سبتمبر  15بتاريخ  -

  قترحات اللجنة على مواد الدستورلمناقشة  م 3112سبتمبر 18اجتماعا فى  المحافظاتعقدت لجنة. 
 تم فيه مناقشة المسودة األولية  3112سبتمبر  33 تماعًا فيعقدت لجنة التعليم والتدريب والبحث العلمي اج

 للدستور وتلخيص رأي اللجنة وإرساله للمجلس القومي للمرأة
 
 

 اجتماعات المجلس واللجان الدائمة والتسييرية 
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 اللجان املؤقتة والتسيريية ثالثا: اجتماعات 

سكبتمبر  16لمجلس اجتماعكا فكى اللجنة التسييرية للبحوث والخاصة بالبت فى أبحاث المسابقة البحثية ل عقدت
 -، بحضور كال" من مدير ادارة المحافظات ، ومدير ادارة االعالم بالمجلس لمناقشة البنود التالية :3112

 . اعالمية عن الدستورمشرو ع مسابقة  -
 مشرو ع مسابقة المحافظات السابقة . -
 يونيو . 21مسابقة المحافظات المستقبلية بعد ثورة  -
 المسابقة السنوية للشباب .  -

 
 
 
 

 بقضكاياها المختلفكة المصكرية المكرأةلنشكر وزيكادة الكوعي لكدى عديد من الدورات التدريبية التوعوية يعقد المجلس ال
وكيفيككة التفاعككل معهككا. هككذا باالضككافة الككى بككرامج لتنميككة قككدرات العككاملين بككالمجلس وتحسككين أدائهككم الككوظيفي فككي مختلككف 

 المجاالت اإلدارية.
 تم استكمال البرامج على النحو التالي: 3112-3113ووفقا لخطة المجلس التدريبية للعام 

 
 : يف جمال تنمية قدرات العاملني باجمللسأوالً : 

عدد  هدف الربنامج الفئة املستهدفة املكان فرتة االنعقاد اسم الربنامج
 اىل من املتدربني

ICDL  
)الرخصة الدولية لقيادة 

 الحاسب اآللي(

مركز اعداد  11/11/3112 3112//21/8
 ادةالق

موظفي األمانة بعض 
 العامة بالمجلس

اكتساب مهارات متقدمة في 
 الحاسب اآللي

0 

أخصائي تنمية مهارات 
التدريب بمركز إعداد 

 القادة

2/6/3112 13/6/3112 
 

مركز اعداد 
 القادة

اخصائي التدريب 
 بالمجلس

لتنمية قدرات العاملين بادراة 
التدريب وإكسابهم المهارات 

 عملهمالالزمة في مجال 

8 

 دورة تدريب المدربين 
)بالتعاون مع الغرفة 
 التجارية األمريكية(

بعض موظفي األمانة  مقر المجلس 18/6/3112 15/6/3112
 العامة

التدريب على مهارات وضع 
الخطط التدريبية وتدريب 

 المدربين

11 

شركة يات  اسابيع 6لمدة  15/6/3112 دورة جرافيك
YAT 

بعض موظفي األمانة 
مة من ادارات العا

 -المطبوعات
 االعالم والمراسم

 رفع كفاءة العاملين في استخدام
برامج الجرافيك والتصميم 

 والفوتوشوب

0 

 
 

تنظيم دورات تدريبية للتوعية بدور المرأة في المجتمع 
 ولتنمية قدرات العاملين بالمجلس وبحقوقها وواجباتها،
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 :إصدار البيانات والنداءاتأوالً :

 الجمكل إلكي رتبكة لكواء طبيكب ةأشاد المجلس بقرار السيد اللواء/ محمد إبكراهيم وزيكر الداخليكة بترقيكة العميكدة/ عكز 
 هأنك شكيرةم ،سكعادتها بوصكول المكرأة لهكذا المنصكب ىو أككدت رئكيس المجلكس علك .في تاريخ وزارة الداخليةى لاالو  ةللمر 

التغيير الذي حدث في عقيدة جهاز الشرطة الذي يعتبر من أهكم اجهكزة الدولكة التنفيذيكة حكول أحقيكة وصكول  ىيعكس مد
يكنعكس هككذا الموقكف علككي نظككرة المكرأة الككي جميكع المناصككب وقكدرتها علككي أداء المهكام التككي يقكوم بهككا الرجكال، متمنيككة أن 

 المجتمع الي المرأة بشكل عام وتمكينها من الوصول الي جميع المناصب التي لم تصل اليها من قبل.
 

 لنشرات واجملالت واملطبوعات املتصلة بأهداف اجمللس واختصاصاته:اإصدار : انياث
 

 : ((الفتاة املصرية هموم ورؤي )) احتفالية اليوم العاملي للفتاةكتيب   (0
في إطار البرنامج الثقافي لمكتبة المجلس القومي للمرأة، وتنفيذا لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة باعتبار 

المجلس االحتفالية الحادي عشر من أكتوبر يوما عالميا للفتاة لالعتراف بحقوقها وبالتحديات التي تواجهها ... نظم 
األولي باليوم العالمي للفتاة، لمناقشة المشكالت التي تواجه الفتاة المصرية. ومن خالل الحضور المكثف من 
الشخصيات العامة واالعالميين وممثلي الجمعيات األهلية المعنية بحقوق الفتيات تم مناقشة القضايا التي تعاني منها 

، بالنظر للموروث الثقافي والمجتمعي الذي يعطل طاقتها البناءة كشريك أساسي في صنع  الفتاة المصرية وكيفية مواجهتها
 المستقبل.

اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وأيضا رية واالنتهاكات التي تتعرض لها الدراسة لواقع الفتاة المص يتضمن هذا الكتيب
مقترحات، تؤكد دور المجلس في تنمية قدرات الفتاة جسديا، وصوال لرسم إستراتيجية تعيد صياغة هذا الواقع بحلول و 

 المصرية، وعدم انتقاص حقوقها، بتكاتف كل جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني واألفراد، إلصالح أوضاعها.
 

 :القمة العربية الصينية األويل للمرأةكتيب  (3
أولي مبادرات  – 3113نوفمبر  15، التي عقدت في القاهرة يوم ة العربية الصينية األولي للمرأةلم تكن القم

التعاون بين المجلس القومي للمرأة والجانب الصيني ، بهدف دعم الحوار وتعزيز التفاهم و ترسيخ عالقات التفاعل 
 .3116ا مبادرة منتدي التعاون الصيني اإلفريقي عام والترابط بين الجانبين المصري و الصيني ... ولكن سبقته

وعلي ذلك تميزت هذه القمة باالتفاق علي اعتبارها  لية تعاون هامة، لتطوير سبل التبادل والتواصل بين نساء 
ذه البلدين، من خالل تعزيز العالقات الودية والتعاونية بين المنظمات النسائية في كليهما... خاصة وقد تفاعل حضور ه

 القمة مع فعاليتها، بإقرار عقدها مرة كل عام بالتناوب في الصين أو أي من الدول العربية.
وألهمية هذه القمة تم إصدار هذا الكتيب ليكون بمثابة تقريرا  شامال عن أعمالها لتحقيق المزيد من الفائدة وإثراءا 

الوعي الكامل بقضايا النو ع يسهم  في تعزيز للتواصل والتفاهم المطلوبين بين المجلس والجانب الصيني، وبما 
 االجتماعي.

 

العمل علي أن تحتل قضايا النهوض بالمرأة مركزا هاما في الخطاب االعالمي والثقافي لوسائل االعالم من 
ختصاصاتهجالبيانات والنداءات والنشرات والمجالت والمطبوعات المتصلة بأهداف الم صدارخالل إ  لس وا 
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 : املرأة واملواثيق الدوليةكتيب  (2

لعشرين من يناير كانت شعاراتها كانت مصر وستظل مهدا لحضارة اإلنسان، وقد شهد العالم أن ثورة الخامس وا
" ، ولما كانت حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان، ومن ثم فإن إهدار مة انسانيةعدالة اجتماعية... كراعيش ... حرية... "

اجهه المرأة حاليا من محاوالت المساس بهذه الحقوق أو الحرمان أى حق منها هو أهدار لحقوق اإلنسان .... فإن ما تو 
منها ... هي محاوالت للسباحة ضد التيار..... ألن المرأة التي لم تنل حقوقها األساسية إال بعد كفاح طويل ومرير .... 

رة من الجمعية العامة فهي حقوق لصيقة بها ، تتابعت المواثيق واالتفاقيات الدولية، وكذلك اإلعالنات الصادومن ثم 
لألمم المتحدة والقرارات الصادرة عن مؤتمرات عالمية ، لتوطيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأىة فى التمتع بكافة 
الحقوق وعدم التفرقة القائمة علي أساس النو ع، بل أن هذه المواثيق تجاوزت مبدأ المساواة لصالح المرأة، بإعمال مبدأ 

 التمييز االيجابي.
خاصة وأن عداد هذا الكتيب، إلفؤاد عبد المنعم رياض  د.وألهمية ذلك استعان المجلس القومي للمرأة باألستاذ 

جاء خاليا من النص علي االلتزام بالمواثيق الدولية، ليس هذا فقط، ولكن األمر يحتاج الي  3113الدستور المصري 
كافة المجاالت التي تتطلب إعمال مبدأ المساواة، حتي ال تجد مصر نفسها خارج إعادة إصدار تشريعات محددة في  

 إطار النظام الدولي بأسره.
 

 مرياث املرأة يف التشريع اإلسالميكتيب  (4
شغلت قضية ميراث المرأة في التشريع اإلسالمي بإعتبارها قضية محورية، الكثير من علماء الدين المتخصصين، 

، وتزايد حجم المبالغات اإلسالمية فى هذا المجال  3111يناير  35المتخصصين ، خاصة بعد ثورة وغيرهم من غير 
بدعوى الغيرة علي اإلسالم مع وصول " اإلخوان المسلمين" شغلت قضية ميراث المرأة في التشريع اإلسالمي بإعتبارها 

،  3111يناير  35تخصصين ، خاصة بعد ثورة قضية محورية، الكثير من علماء الدين المتخصصين، وغيرهم من غير الم
وتزايد حجم المبالغات اإلسالمية فى هذا المجال بدعوى الغيرة علي اإلسالم مع وصول " اإلخوان المسلمين" إلي سدة 

 الحكم.
 وإزاء هذا التباين والتناقضات الصارخة ، في تفسير صحيح الدين فيما يتعلق بهذه القضية وأنه ليس بعد تشريع اهلل
تشريع وإيمانا من المجلس القومي للمرأة بأن التريع اإلسالمي أعطي للمرأة ، مكانة خاصة ومنزلة متميزة، عبر عنها 

 بإعطائها حقوقها المالية ومنها حقها في الميراث.
رعية شلته العبد اهلل مبروك النجار، إلعداد هذا الكتيب لبيان تعريف الميراث وأدد. فقد استعان المجلس باألستاذ 

 ، واستعراض األنصبة المقررة للمرأة في الميراث ووسائل حماية حق المرأة فيه.د وجوبهورو 
 

 الصحة االجنابيةكتيب  (5
في إطار جهود المجلس القومي للمرأة، لتصحيح المفاهيم والمعلومات الخاطئة ودرءا للشائعات التي تعيق جهود 

إلي رفاهة وصحة المرأة، قام المجلس بإصدار هذا الكتيب لتقديم المعلومات الدولة ، في تقديم البرامج التي تهدف 
أحمد رجاء عبد الحميد رجب أ.د. ة من إعداد لصحة االنجابيالصحيحة والموثقة من الخبراء المتخصصين في موضو ع ا

 ية.أستاذ الصحة االنجابية بجامعة االزهر ونائب االتحاد الدولي للمنظمات االنمائ
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 احتفالية اليوم العاملي للقضاء علي الفقركتيب  (1
ستوي لم يكن خافيا علي الجمعية العامة لألمم المتحدة ، أن مشكلة الفقر تمثل ظاهرة بالغة الخطورة علي الم

حاالته إلي  الدولي، لذا كان قرارها بتحديد يوم السابع عر من أكتوبر يوما عالميا للقضاء علي الفقر، والعمل علي خفض
 .3115النصف بحلول عام 

وإذا كانت ظاهرة الفقر، تمثل الظاهرة األكثر خطورة علي استقرار المجتمع المصري، فإن ذلك يتطلب منا جميعا 
 دولة ومجتمعا مدنيا وأفرادا  التكاتف لمواجهتها.

ل من خالل جهوده المكثفه وانطالقا من الدور الحيوي للمجلس القومي للمرأة ، فقد دق ناقوس الخطر وما يزا
عبر الندوات واالحتفاليات المحلية والدولية للدفع بهذه الجهود لألمام، كخطوة أولي لتحقيق مستقبل أفضل لمصر . تم 

ليكون مدعما بألرقام   -صدر بمناسبة عقد المجلس احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للفقرالذي  – إعداد هذا الكتيب
المقترحة للحد  قر في مصر والعالم وضرورة مواجهة الظاهرة وتناول اإلستراتيجياتفواإلحصاءات التي توضح حجم ال

 ر عامة والمتعلق منها بالمرأة المصرية بوجه خاص .منها بتنمية الثروة البشرية، وإيجاد حلول سريعة لقضايا الفق
 
 
 

 شرو ع السعي نظم المجلس القومي للمرأة بفر ع بني سويف بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ورشة عمل تحت عنوان "م
والذي سيستمر لمدة عامين بهدف توفير فرص عمل للنساء  3112سبتمبر  30نحو توفير عمل للنساء في مصر" في 

وذلك عن طريق تحديد االحتياجات التدريبية لمجموعات النساء الالتي يتم اختيارهن عن طريق صاحب العمل وتحديد 
 صاحب العمل  .المدربين ومكان ونوعية التدريب والبرامج من قبل 

جكدير بالككذكر ان المشكرو ع يقككدم الكدعم المككالي والفنكي إلدارة الجمعيككة فكي التخطككيط وتنفيكذ أنشككطة االتفاقيكة بهككدف 
نشر وتعزيز الحقوق األساسية للمرأة في عالم العمل وتأمين فرص توظيف لهن عبر تكوفي الكدعم عبكر التكدخل المباشكر علكى 

يكة للوصكول إلكى تحسكين البيئكة للنسكاء فكي مككان العمكل مكن خكالل رفكع القكدرات حكول المستويات الوطنيكة والمحليكة والفرد
 تطبيق حقوق المرأة في عالم العمل

 
 ق حوار مجتمعى يدعم مشاركة المرأة المصرية في المواقع القيادية لتنميكة المجتمكع المحلى،عقكد من خالل حرصه على خل

ندوة تحت عنوان "الحوار فر ع المجلس القومى للمرأة بمحافظة كفر الشيخ بالتعاون مع المعهد العالى للخدمة االجتماعية 
المجتمكع المحلككى" وذلكك بهككدف إتاحكة الفرصككة لقطاعككات  المجتمعكى كمككدخل لتفعيكل مشككاركة القيكادات النسككائية فكى تنميككة

المجتمكع المحلكى للحكوار والتشكاور حكول القضكايا التكى تهكم المكواطنين . والتأكيكد علكى حكق المكرأة فكى الوصكول الكى مواقكع 
 القيادة بدعم من افراد المجتمع .

 فروع المجلس بالمحافظات



                                               

 مجهورية مصر العربية
 اجمللس القومي للمرأة

 اإلدارة العامة للمتابعة والتقييم

 20 

 

علكى قكدرة القيكادات النسكائية علكى المشكاركة فكى تنميكة  مقكررة فكر ع المجلكس بمحافظكة كفكر الشكيخهذا وقكد أككدت 
ولديهن القدرة على إقنا ع المواطنين بالمشاركة ، لمهارات المطلوبة لتنمية المجتمعالمجتمع المحلى مما لديهن المعارف وا

 فى مشروعات التنمية المحلية.
مة االجتماعية خالل الندوة بتوضكيح مفهكوم أستاذ تنظيم المجتمع بالمعهد العالى للخدوقد قام الدكتور طارق لبيب 

القيادة والتعريف بخصائص القائد وتعريفات السلوك القيادى عملية التأثير،كما أوضح مراحل وعمليات ومتطلبات  الحكوار 
 المجتمعى .

ة كما اشار طارق لبيب الى أن من أهم معوقات الحوار المجتمعى ضعف الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومي
والمنظمكككات اآلهلية،وعكككدم إتاحكككة قواعكككد المعلومكككات لجميكككع اآلطكككراف بشككككل ككككافن ،وضكككعف التواصكككل و اإلتصكككال بكككين 

 المواطنين والمسئولين والقادة،وغياب ثقافة الحوار المجتمعى.
وقد خرجت النكدوة بعكدد مكن التوصكيات تتمثكل فكي ضكرورة  وضكع معكايير موضكوعية للترقكى للكدرجات اإلداريكة العليكا 
تعتمكد علككى الكفككاءة اإلنتاجية،وضككرورة التأكيككد علككى دعككم القيككادات النسكائية بكككل مككا يعنيهككا وتمكينهككا مككن خككالل تالفككى أثككر 
القيم االجتماعية والنفسية للمرأة والتى تؤثر على فاعليتها، كما يجب أن تتعكاون القيكادات النسكائية فيمكا بينهكا بهكدف تنميكة 

 المجتمع المحلى.
اعضككاء فككر ع المجلككس بالمحافظككة، وعككدد كبيككر مككن القيككادات التنفيذيككة  والشككعبية علككى مسككتوى  شككارك فككي النككدوة

 المحافظة.


