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 الصفحة املوضوع الصفحة املوضوع

 5 : ت نيف الشكو  ط قاً الخت ادات المكت  1جدول رقا  5 : ت نيف الشكو  ط قاً الخت ادات المكت  1شكل رقا 
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 6 اً لألحوال الش  ية: ت نيف الشكاو  ط ق 2جدول رقا  6 : ت نيف الشكاو  حس  األحوال الش  ية 2شكل رقا 
 1 : صدا الشكاو  حس  النوع 3جدول رقا  1 : صدا الشكاو  حس  النوع 3شكل رقا 

: صئئئئئئدا الشئئئئئئكاو  فئئئئئئي المكتئئئئئئ  المرائئئئئئفي  4شئئئئئئكل رقئئئئئئا 
 والم اف ات

صئئئئئئدا الشئئئئئئئكاو  فئئئئئئي المكتئئئئئئ  المرائئئئئئئفي :4جئئئئئئدول رقئئئئئئا  1
 والم اف ات

1 

 21 : ال  ف التي نشرت  خ ار المجل  5قا جدول ر  21 : ال  ف التي نشرت  خ ار المجل  5شكل رقا 
: المواقئئئئئع ا لكترونيئئئئئة التئئئئئي نشئئئئئرت  خ ئئئئئار  6شئئئئئكل رقئئئئئا 

 المجل 
 22 المواقع ا لكترونية التي نشرت  خ ار المجل  :6جدول رقا  22

 23 : المجالت التي نشرت  خ ار المجل   1جدول رقا  23 : المجالت التي نشرت  خ ار المجل  1شكل رقا 
 24 ص  المجل  تا نشرها: الموضوصات التي  8جدول رقا  24 ص  المجل  تا نشرها: الموضوصات التي  8رقا شكل 

 25 ص  المجل  تا نشرها: المقاالت التي  9جدول رقا   
    
    
    

 
 

 
 
 
 

 

 : جهود اجمللس يف جلنة اخلمسنيأوالً : 

السيد/ صمرو موسي رئي  لجنة ال مسي  مجموصة م  مع  مسي  استق لت السيدو السفيرو رئي  المجل  وصيو لجنة ال
فم ر نو  13المن مات النسوية والجمعيات االهلية الالتي ن م  وقفة احتجاجية  مام مجل  الشوري يوم االربعاء الموافق  صيوات
 . لالستماع ملي مطال ه  2013

( م  الدستور ب يغتها ال الية، والتي 11) لن  المااوصال  الرفض ال ريح م  ق ل االوسال النسائية م هدفت الوقفة الي
التدابير الكفيلة بيما  تمثيل مناس  ومتواا  للمر و في سلطاتها الثالث وين ا ذلك وفقا  ات اذ"   تعمل الدولة صلي  تقيي

 للقانو " وذلك بس  :
لتمثيل العاال للمر و في المجال  الدولة بت قيق ا التفاممغفال المااو لجميع المقترحات التي طال ت بالن  صلي  .1

 النيابية.
المطروحة لتط يق  األخر ال دائل  مغفال المااو  المطال ات بالن  صلي ت  ي  اوتا للمر و في المجال  النيابية،  و .2

 الكوتا مثل االلتفام  ب   ال يفيد صيوية  ي م  الجنسي  في المجال  النيابية ص  الثلثي .
رابطة المر و العربية، شارك فيها اافة المن مات النسوية، والجمعيات االهلية المعنية وم  بينها جدير بالذار    الوقفة 

 النوصي لنساء م ر، مراف النديا لت هيل ض ايا العنف، ومؤسسة المر و الجديدو .االت اا 

 : اقرتاح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية يف جمال تنمية شئون املرأة: أوالً 
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 : إدماج جهودها يف برامج التنمية الشاملةثانيًا : 
 التمكني السياسي ( أ

 او  مع هيوة االما المت دو للمر و المجل  بالتع ينفذهوالذي  شاركة السياسية للمرأة بعد الثورة""املفي مطار مشروع 
UN Women   لية للسياسات وال رامج تا تشكيل مجموصات صمل )سياسية، اقت ااية، اجتماصية( بهد  مصداا رؤية مستق

ورفع تلك التوديات لمت ذي القرار للعمل صلي تنفيذها ت قيقا لت سي   وضاع المر و الم رية  االقت ااية، االجتماصية والسياسية
 وفي هذا الش  : للتنمية المنشواو للمر و الم رية، 

 وانتهي االجتماع بالت ايد صلي  همية :  .2013نوفم ر  13صقدت مجموصة العمل االجتماصية اجتماصها الثاني في  .1
 .األخر   م تلف  جهفو الدولة ألنشطةي  الواارو مساحة التوصية االصالمية والتعاو  مع واارو االصالم لت   
 .  المالية والت طيط في االجتماصات المق لة لتوفير التمويل الالام ل رامج التنمية تيممثلي واار  حيور 

 : ، م   همهاتوفير ال ماية القانونية للمر و صدو مقترحات ليما  واارو الداخلية ممثلووقد قدم 
وتوصيتها ب قوقها في  قسام الشرطة ام لغة ومتهمة، وحقوقها في السجو    ،في التشريعاتتعديل وضع المر و  

 .امتهمة وم كوم صليها 
 تدري  مواا في معاهد الشرطة تعمل صل  :

تغيير الثقافة السائدو في الواارو  بهد  المعنفة تدري  وت هيل رجال الشرطة صلي ايفية التعامل مع المر و 
 والمجتمع .

 . واارو الداخلية في جميع م اف ات الجمهوريةالتابعة لمكاف ة العنف ضد المر و   ااروفروع منشاء  
 . واارو التيام  االجتماصيل التابعةح ر مرااف االستيافة واور االيواء  

  ة التي رؤية مستق لية حول السياسات وال رامج االجتماصي بمصداا  مجموصة العمل االجتماصية ت ت     لمتجدر االشارو
تهد  الي ت سي   وضاع المر و الم رية في  ربعة م اور رئيسية هي ال د م  الفقر، ال  ة، مكاف ة العنف ضد المر و، 

 . والتعليا
ا. م طفي الفقي  برئاسة الكات  والم لل السياسي 2013نوفم ر  11بتاريخ  جتماصاً اصقدت مجموصة العمل السياسية  .2

اا مقترح لرؤية المجل  للسياسات التي يج     تنتهجها الدولة م   جل ت قيق بهد  مصدرئي  المجموصة، وذلك 
تا خالل االجتماع مناقشة  همية الدور الذي  .ب ورو تتناس  وثقلها في المجتمع ،مشاراة فعالة للمر و في ال ياو السياسية

المؤسسات االصالمية والدينية م   جل  لمر و واذلكلالسياسي دور اليمك     تؤايه الواارات الم تلفة م   جل مساندو 
 . تغيير الثقافة المجتمعية السل ية السائدو تجاه المر و التي ت د م  قيامها بهذا الدور الهام

 التمكني االقتصادي ( ب
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 صل  مراف  ،في مطار جهوا المجل  للنهوض ب وضاع المر و االقت ااية وااسابها المهارات الالامة للمشاراة في سوق العمل 
في  لالن رالنمية مهارات المر و ص  بدء برنامجه التدري ي في موضوصات ذات اهتمام بالمر و والش اي م   جل ت هيلها ت

 . 2014يونيو  شهر ملي 2013ايسم ر  شهر سوق العمل وذلك اصت ارا م 

 التمكني االجتماعي ( ج
  وفي هذا . اسي والقن لي والتفتيش بالواارومتكافؤ الفرص ضم  قطاع السلك الدبلو لوحدو  بمنشاءقامت واارو ال ارجية

خطاي للسيد واير ال ارجية تشيد فيه بمنشاء الوحدو  صربت فيه ص  آمالها في تفعيل  بمرسال  المجل   ا طار قامت رئي
 ايداً  واالجتماصية واالقت ااية واذا ت التعاو  بي  المجل  والواارو في م تلف المجاالت اصما ل طة الدولة السياسية
 . ل قوق المر و المشروصة التي افلتها الشرائع السماوية والمواثيق والمعاهدات الدولية

ص  رغ ة واارو ال ارجية لدصا ممارسة العامالت بالقطاصات الم تلفة  مع راً ي تي منشاء هذه الوحدو تجدر ا شارو مل     
 . نوعبالواارو ل قه  الدستوري في المساواو وصدم التمييف صلي  ساس ال

 برامج التنمية الشاملة ( د
  بالمجل  صقد المجل  لقاءا مشتراا مع صدا م  المسوولي   ، جهفو الدولة م تلففي مطار التعاو  القائا بي  المجل  و

 ،في مجال تمكي  المر و م  ذوي االحتياجات ال ادة الجان ي ل    س ل التعاو  بي   صاقة، وذلك شوو  ال القومي
 : مصدااصلي  الجان ي وقد تا االتفاق بي   ، دمات المقدمة لها م  ق ل الدولةل صلي ت سي  الوالمساهمة في العم

 . ح ر ب صداا ذوي االصاقة صلي مستوي الجمهورية وت نيف حالتها حس  نوع االصاقة 
 اراسات حول  س اي االصاقة الوراثية والناتجة ص  اوا  االقاري وسوء التغذية . 
 . سرتها  حد  فراا ال ادة ب و  ،ت صلي ايفية التعامل مع االصاقة ال ادة بهابرامج تدري ية للسيدا 
 . برامج توصية بالدستور وموااه استعدااا لالستفتاء صليه 

 

 : 3102 نوفمرباوى املرأة خالل شهر نشاط مكتب شك
  المكت  المرافي ( شكو  وطل ا ، الها شكاو  فراية ، وقد بلغ ن ي231تلق  المكت  خالل شهر نوفم ر صدا )

 % .  8.6شكو  بنس ة  20% في حي  تلقت فروع المكت  في الم اف ات  91.34شكو  بنس ة حوال   211
وقد ترافت  غل  الشكاو  الواراو للمكت  وفروصه خالل شهر نوفم ر حول طل  ال  ول صل  معاش اليما  االجتماصي 

 22.1طل  بنس ة  49لمدنية بعدا ل ات است را  األوراق ا، يليها ط%45شكو  بنس ة  100صدا الطل ات  حي  بلغت
الترتي   ي، ويليها فالشكاو  مجمالي% م  19.4شكو  بنس ة  44 صداها، ثا ت ت  شكاو  االحوال الش  ية حي  بلغ %

 % .2.3 ة شكاو  بنس 5%،  ما الشكاو  ال ادة بالعنف فقد بلغ صداها 3شكاو  بنس ة  1شكاو  العمل وقد بلغ صداها 
 . 2013والم اف ات خالل شهر نوفم ر  يص  شكاو  المر و المقدمة للمكت  المراف  يوفيما يل  التقرير االح ائ

 الختصاصات املكتب تصنيف الشكاوى طبقاً ( : 0جدول رقم )
 النسبة % التكرار االختصاصات

 ثانيا: وضع مشروع خطة قومية للنهوض باملرأة وحل املشكالت التي تواجهها



 6 

 45 100 اجتماصيضما  
 22.1 49  وراق مدنية
 19.8 44  حوال ش  ية

 3.2 1 صمل
 2.3 5 صنف

 1.8 4 تنفيذ  حكام
 1.8 4 اصاو  مدنية
 1.4 3 اصاو  جنائية

 1.4 3 د ة
 5.0 1 مواري 

 5.0 1 ت مينات اجتماصية

 5.0 1 تعليا

 100 222 ا جمالي
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 ( : تصنيف الشكاوى طبقا الختصاصات املكتب0شكل رقم )

 
 االجتماعيكاوى الضمان تصنيف ش( : 3جدول رقم)

 النسبة % التكرار االختصاصات
 31 31 مساصدو الدفعة االول  

 20 20 اوالا  اجتماصيمعاش ضما  
 14 14  لألرملة اجتماصيمعاش ضما  

 9 9 طل  ايااو معاش اليما  
 1 1 االلت اق بمشروصات االسر المنتجة

 6 6 مطلقة اجتماصيمعاش ضما  
 5 5 هجر ياجتماصمعاش ضما  

 3 3 معاش  سر مسجوني  
 3 3 تجهيف االوالا فيمساصدو 

 1 1 طل  االل اق بدار االستيافة 



 1 

 1 1 ( ) خر  اجتماصيضما  
 100 100 ا جمالي
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 ( : تصنيف شكاوى الضمان االجتماعي3شكل رقم )

 
 
 
 
 

 وععدد الشكاوى حسب الفر( : 2جدول رقم )
 النسبة %  العدد احملافظة
 91.34 211 القاهرو
 4.33 10 الفيوم

 1.13 4 االسكندرية
 1.30 3 االسماصيلية

 0.81 2 قنا
 0.43 1 االق ر  
 100 231  ا جمالي
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 ( : عدد الشكاوى حسب الفروع2شكل رقم )

 
 واحملافظات املركزي املكتب يفعدد الشكاوى ( : 4)جدول رقم 
 النسبة %  العدد التصنيف
 91.34 211 القاهرو

 8.66 20 الم اف ات
 100 231 ا جمالي
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 ( : عدد الشكاوى يف املكتب املركزي واحملافظات4شكل رقم )

 ملكتب شكاوى املرأة :أنشطة أخرى 
 يف جمال عقد الندوات واالجتماعات : ( أ
 ب يور العديد  2013نوفم ر  11في  بالمنطقة الرابعة بعفبة الهجانة لتنمية اجملتمع" الوطني"احلى د ندوو في جمعية صق

 . قيية العنف ضد المر و بهد  مناقشة م  السيدات المهمشات
  بمشاراة صدا م   2013 نوفم ر 22صقد ندوو لتوصية المر و ب قوقها القانونية بمؤسسة الشهاي لتنمية وتطوير المجتمع في

 الم تلفة توصية النساء ال يور ب نواع جرائا العنف خالل الندوو تا .واارو الداخليةبض ال ماارو العنف بقطاع حقوق ا نسا  
  .له   واور ماارو العنف في تقديا الدصا والمساندو القانونية واألمنية ،وا جراءات التي يج  مت اصها في حال التعرض له
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  جمعية الش اي لتنمية المجتمع وال يوة ب األوراق الثبوتية ودور املكتب يف تسهيل استخراجها للنساء"أهمية "ندوو حول
طل  است را   30صدا  خالل الندوو استالم تا ، اماسيدو 80ب يور  وذلك 2013نوفم ر   25 فيبمنش و نادر 

 بطاقة رقا قومي .
  تناولت الندوو قييتي العنف ضد المر و وحق المر و في 2013نوفم ر  26 فيندوو بجمعية حواء المستق ل بمنطقة مم ابة ،

 . ال  ول صل  معاش اليما  االجتماصي
 لتلقي الشكاو   ، وذلك2013نوفم ر  21 صقد مكت  الشكاو  اجتماصه الدوري مع وحدات تكافؤ الفرص بالواارات في

  المتطوصي  في مكت  الشكاو  وصدا م  ض ال ماارو ، حير االجتماع صدا م  الم اميالواراو لوحدات تكافؤ الفرص
 .العنف بواارو الداخلية با ضافة مل  صدا م  ممثلي  الجمعيات األهلية 

 يف جمال الدورات التدريبية : ( ب
  20خالل الفترو لمدو يومي   "االنتخاباتآليات املراقبة على "تلق  م اميو المكت  المرافي والم اف ات تدري  حول-

 . وقام بالتدري  المدير التنفيذي للمؤسسة الم رية ل قوق ا نسا  2013  رنوفم 21
 
 

 :على املستوى الدويل أوالً : 
  االستجابة املدنية األفريقية لعمليات دعم السالم يف أفريقيا"بدصوو م  من مة" African Civilian response 

capacity for peace operation for Africa (AFDEM) لمجل  بالمشاراة في ورشة العمل األول  قام ا
حول "التوصية المشتراة بي   قاليا  فريقيا للتوادل وجذي المواه  المدنية في  فريقيا لعمليات األما المت دو ل فظ السالم 

ة هدفت الورشة مل  تنمي .2013نوفم ر  6مل   4في جميع  ن اء العالا" والمنعقدو في جنوي  فريقيا خالل الفترو م  
قدرات المدنيي  في صمليات حفظ السالم والتوصية بن ام صمل تلك القوات، اما هدفت مل  شرح اور الدول األصياء في 

 . نشر القوات المدنية ل فظ السالم
 االقت ااية األفريقية لجنةبال للجنة المر و والتنمية الجلسة الثامنة فعاليات شارك المجل  في Economic 

Commission for Africa    حنو حتقيق اإلدماج والتنمية املنصفة للنوع" 3102"أفريقيا ما بعد ت ت صنوا : ،
هدفت اجتماصات اللجنة مل  مناقشة موقف  فريقيا المشترك م  جان  ممثلي ال كومات األفارقة واالتفاق صل  خطة  فريقيا 

جهوا الم ذولة  اما  النوع في التنمية في  فريقيا والت ثير صل  سياسات اول األصياء وال رامج وال 2015للتنمية لما بعد 
 .  اي   بابا –والتي صقدت بالعادمة االثيوبية  2013نوفم ر  14 -12وذلك خالل الفترو م  

 ة :متثيل املرأة يف احملافل واملنظمات الدولية املعنية بشئون املرأثالثا: 
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  بدصوو  م  من مة العمل الدوليةILO   العمل والتوظيف، اورو تدري ية صالمية حول الجندر حيورفي شارك المجل ،
ايطاليا خالل الفترو  -التي يعقدها المراف الدولي للتدري  التابع للمن مة في مدينة تورينو، ري الناج ةوتجميع ال  راء والتجا

لنقاش وصرض ال ان اء العالا مع ت  ي  منتدي لتهد  الدورو ملي تنمية ال  راء م    .2013 نوفم ر 22-11م  
معرفة المهنية م  خالل التعار  صلي خ رات اولية التجاري الجديدو ، وتعد الدورو فردة هامة لت دي  ورفع مستوي ال

 . رفيعة المستوي خادة للمسوولي  ص  التدري 

   بمدينة لوسااا بدولة اام يا  2013نوفم ر  29-28صقدت خالل الفترو م   التيقليمية ورشة العمل ا  فيشارك المجل
ة بتعميم منظور النوع االرشادية اخلاص" بناء قدرات خرباء قضايا النوع حول الكتيبات واخلطوط ت ت صنوا  

هدفت الورشة ال  تعفيف قدرو خ راء النوع بالكوميسا حول اليل تعميا النوع للقيام بمصداا التقارير المرحلية  ."االجتماعي
 . وميسا االستراتيجية لتعميا النوعالقطرية المتعلقة بتنفيذ خطة صمل الك

تطوير ال نية الت تية  –: التجارو  هيثمانية قطاصات م داو  تتيم ثمانية اتي ات  يشتمل صل  تجدر ا شارو مل     الدليل 
س نق  المناصة ال شرية و ال  ة وفير  –النوع وال يوة  –المعلومات واالت االت  –تنمية القطاع ال اص  –اصا االستثمار  –

القطاصات المذاورو ، وقد تمت  فيتعميا النوع ل تف يليوتهد  الكتي ات ال  توفير مرشاا  السلا وحل النفاصات، –االيدا 
 ، وف  ختام الورشة تا :تعوق التنفيذ التيوامكانية تنفيذه والت ديات ه مناقشة قطاصات الدليل لت ديد مد  وضوح

  فهمها للكتي ات ومستويات المهارات والمعرفة المكتس ة . مد توايع استمارو تقييا صل  المشاراي  لقياس 
 2014ف راير  21-26قد مؤتمر قمة الكوميسا خالل الفترو م  ا صال  ص  ص 

  على املستوى اإلقليميثانيًا : 

 في اطار اهتمام هيوة االما المت دو للمر و ، مواا ة لما يجري في ال لدا  العربية م  حراك سياسية وتغيرات اجتماصية
 ية اجفء ال يتجف  م  اصا المسار الديمقراطي وبناء السالم، بالنهوض بالمر و واصا مشاراتها في ال ياو العامة وال ياو السياس

 اي العري والذي ن مته وصقدته هيوة شا قليمي لل رلمانيات والقيااات الشابات وال االستشاريالمجل  في الملتق   شارك

 2013نوفم ر   21-19خالل الفترو م    UN Womenاألما المت دو للمساواو بي  الجنسي  وتمكي  المر و
 بالجمهورية التونسية.

هد  المؤتمر ال  خلق مجال لت اال ال  رات وق   النجاح والدروس المستفااو والمعار ، واذلك ت ديد الم اطر 
والفرص  مام النساء القياايات لتمكي  ال رلمانيات والقياايات م  مهارات التوادل باستعمال القنوات واآلليات المناس ة، اما 

بي  المشاراي  لت اال ال  رات والمعلومات وت ديد استراتيجيات م   جل التغيير  ات الوضع  س  ل ناء ش كة  سع  المؤتمر مل 
 . وت سي  األوضاع التنموية بما في ذلك اصا حقوق النساء ا نسانية وتمكينه 
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  بدصوو م  دندوق االما المت دو للسكا UNFPA   على النوع للعنف املبىن العربي"املنتدى  فيشارك المجل 

تناول  .2013نوفم ر  29-28العادمة المغربية الربال خالل الفترو م   فيالذ  صقد  الدول العربية" يف االجتماعي
 في االجتماصياالستراتيجية االقليمية ل ندوق االما المت دو للسكا  لمناهية العنف الم ن  صل  النوع "المنتد  اطالق 
 : صدا م  ال لقات النقاشية تناولت ا خالل المنتد  صقداما ت  "2011-2014الدول العربية 

 . الدول العربية في االجتماصيمناهية العنف الم ن  صل  النوع  فياور وسائل االصالم  -

القيام بشرااة مع ال كومات الوطنية لتنفيذ  فيذلك دندوق االما المت دو  فياور وااالت االما المت دو، بما  -
 . االجتماصيالم ن  صل  النوع  استراتيجية مناهية العنف

لعمل بشكل وثيق ليما  للقيام بشرااة مع دندوق االما المت دو للسكا  مر و العربية لايف يمك  لمن مات ال -
 . القطريصل  المستو   االجتماصيتنفيذ  فيل الستراتيجية مناهية العنف الم ن  صل  النوع 

 يه األصياء التناسلية لألنث  ( .يات )اوا   طفال / تشو تؤثر صل  الفتيات العرب التيالممارسات اليارو  -

 . االجتماصيتنفيذ استراتيجية مناهية العنف الم ن  صل  النوع  فياور الش اي وال رلمانيي  ومؤسسات ال     -

ايف يمك     تعمل مؤسسات ال    بطريقة  فيل خالل تنفيذ استراتيجية مناهية العنف الم ن  صل  النوع  -
 . االجتماع

 : على املستوى احملليثالثًا : 
  في حيور الدورو التدري ية التي صقدها مراف القاهرو ا قليمي للتدري  صل  تسوية المنااصات  للمر وشارك المجل  القومي

 Cairo Regional Center for Training on Conflict Resolution and وحفظ السالم ب فريقيا

Peacekeeping in Africa (CCCPA)   خالل  "إدماج النوع االجتماعي يف حفظ وبناء السالم"ت ت صنوا
 . 2013نوفم ر  1 - 4الفترو م  

 يام التعر  صل  مفهوم النوع االجتماصي والفرق بينه وبي  م طل ات النوع االجتماصي، وايفية  4هدفت الدورو صل  مدار 
   رقاصل  ايفية تفعيل قرار مجل  األم با ضافة مل  التعر ماارو صمليات حفظ وبناء السالم م  من ور النوع االجتماصي 

 واور االت اا األفريقي في صمليات حفظ وبناء السالم في  فريقيا . ،1325
لعقد مجموصة م  الدورات التدري ية في  CMCت تي تلك الدورو في مطار التعاو  القائا مع مراف ماارو األامات الفنلندي 

 . 1325حول صمليات حفظ السالم ومشاراة المر و بها، وذلك ارت اطاً بقرار مجل  األم  رقا  2015مل   2013الفترو م  
 
 
 

 بشأن املرأة والسلم واألم  0232لس األم  رقم قرار جم
 اد القرار صل  الدور الهام للمر و في منع ال راصات وحلها وفي بناء السالم ، ويشدا صل   همية مساهمتها المتكافوة ومشاراتها 

 ار المتعلق بمنع ال راصات وحلها .الكاملة في جميع الجهوا الرامية مل  حفظ السالم وتعفيفهما ، وصل  ضرورو ايااو اورها في دنع القر 
صل  الرغا م     ال روي يكو  لها ت ثير مدمر صل  ال ال شر، باتت المر و تعاني م  ضرر  ا ر في النفاصات المعادرو، وتتمثل 

م  دور ف يعة لالصتداء  الغال ية الع م  م  ض ايا النفاصات في المدنيي ، ومع مها م  النساء واألطفال ، وفي السنوات األخيرو صانت المر و
ثناء الجنسي، مذ  د ح االغت اي سالحًا م   سل ة ال روي، اما    المر و تت ثر اثيرًا بالتعطل في ال نية الت تية  ثناء ال راصات وبعدها  

النفسية وحاالت ال مل( ،  م اولتها مصالة  سرتها وحت  بعد انتهاء النفاع، ت ل المر و تعاني م  آثار العنف الجنسي )اال دمات الجسدية و 
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 األب اث ومؤسسات المجتمع  في مطار حرص واارو ال ارجية صلي التنسيق بي  الجهات الوطنية ال كومية وممثلي مرااف
س تم ر  25األما المت دو بش    هدا  األلفية االنمائية يوم  ،  صداا ت ور م ري شامل وموحد في ضوء اجتماعالمدني
للجمعية العامة في  96م  الدورو  واالصال  ال اار صنه بش   مطالق صملية تفاوضية لألجندو الجديدو اصت اراً  2013
اع الثاني الذي مشارك المجل  في االجت ،2013 س تم ر 8، ومل اقا باالجتماع االول الذي تا بالواارو في 2014س تم ر 

 هد  االجتماع ملي : ،2013نوفم ر  11بتاريخ  صقد بمقر الواارو
 . 2013س تم ر  8ولية التي جرت في االجتماع السابق بتاريخ استكمال المناقشات األ -

 2013س تم ر  25مناقشة المستجدات التي جرت مؤخرا وصلي ر سها ال دث رفيع المستوي الذي صقد يوم  -
للجمعية العامة لألما المت دو وما نتج صنه م  االصال  ص  ال دء في صملية تفاوضية  68و  صلي هامش الدور 

للجمعية العامة التي ستعقد في س تم ر  69اصت ارا م  الدورو  2015حكومية بش    جندو التنمية لما بعد 
2014. 

ومجراء  ،، اال صلي حديوضع جدول امني باالجتماصات القطاصية الم   ة لكل هد  م  االهدا  المقترحة -
والنهوض بها في اافة  ،جهفو المعنيةمناقشات مستفيية حول المؤشرات ال ادة بكل منها مع جميع األ

 ي .واألب اث ومؤسسات المجتمع المدن المجاالت والشرااء م  مرااف الفكر
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  ت ، الموضوصاالشامل االقت اايلنمو ا) هيفقد تا االتفاق صل  صقد اجتماصات قطاصية تتناول  ربعة م اور  الش  وف  هذا
، تجدر االشارو ال  ال يوة وماارو الموارا الط يعية، م اارو الش اي( ، موضوصات الم اف ة صل االجتماصية والمشاراة السياسية

وال ادة  2013 نوفم ر 28، 26 فيصقدت  التي والسياسي ياالجتماصحيور اجتماصات الشق  فيشارك  قد المجل    
 . هدا  الوطنية االجتماصية والمؤشرات التنفيذيةبوضع األ

  شارك المجل  في االجتماع الثال  التي ن مته اللجنة الوطنية التنسيقية لمكاف ة ومنع االتجار بال شر والهجرو غير الشرصية
 : مناقشةتا خالل االجتماع  ،2013نوفم ر  12والذي صقد بتاريخ 

لمكاف ة  قليمية وذلك في مطار الم اارو العربية ل ناء القدرات الوطنيةمنشاء ش كات تعاو  وطنية وش كة اصا م -
 االتجار بال شر.

 ".جهوا مكاف ة االتجار بال شر بالمنطقة العربيةمسواو التقرير العربي االول حول "صرض  -
 مصداا مشروع خاص بمكاف ة الهجرو غير الشرصية وصرض لرؤية واارو الداخلية في هذا الش  . -
 ع القرار ال اص بتن يا دندوق مساصدو ض ايا االتجار بال شر.صرض مشرو  -

  ت ت  2013نوفم ر  13بتاريخ  االقت اايةصقدها المراف الم ري للدراسات  التيشارك المجل  في ال لقة النقاشية
مناقشة ال لول ، و االقت اايالقرار  ات اذس اي التراا في  بهد  ت اال اآلراء حول قت اايًا" اصنوا  "ايف تت ذ قرارًا 

 . الت اذ القرار وجذي االستثماراتالمقترحة 
  وبدصا م  دندوق  ،ورئاسة وايرو ال  ة والسكا  ا. مها الربال ،ال  الويالداتور حاام  لواراءمجل  ا ت ت رصاية رئي

-18شارك المجل  في المؤتمر الذي ن مه المجل  القومي للسكا  خالل الفترو م   ،UNFPAللسكا   األما المت دو
ب يور لفيف م   الواراء وممثلي  حتديات متوقعة وفرص متاحة" 111ة "السكان والتنميت ت صنوا   2013نوفم ر  19

   .وحقوق ا نسا بالتنمية الهيوات وال  راء والمن مات األهلية واألااايمية المعنية
يا التنمية ال شرية المتكاملة هد  المؤتمر مل  ا صال  ص  رؤية وسياسات جديدو للقيية السكانية ترت ط ارت اطًا وثيقًا بقيا

 الدولة ب جهفتها الم تلفة بتلك الرؤية. وقد ناقشت جلسات المؤتمر: التفامالت ايد صل  و في م ر، 
  ول صل  حقها في في ال الش اي الوضع الراه  لقيايا السكا  والتنمية في م ر وخادة طرق تمكي  -

التعليا والتدري ، ال  ول صل  فرص صمل، ال دمات ال  ية بمفهومها الواسع لتشمل ) م تلف المجاالت
 . (المسني  ورصاية ال مل والوالاو مل  رصاية األسرو خدمات ال  ة ا نجابية وتن يا

، واالقت االلمواطني ، وصالقتها بالفجوات بي  الريف وال ير في مجال ال دمات والمرافق  االجتماصيةال قوق  -
 . للش اي ومس  ات الهجرات الداخلية

، لتكو  قائمة صل  "2013السكانية المستق لية لم ر بدءا م  صام  السياسة" فعالياته ص  ختامهذا وقد  صل  المؤتمر في 
واور المجل  القومي للسكا  في الت طيط والتنسيق  ، شكاله افةلتمييف بكلوحقوق ا نسا  ومناهية  االجتماصيةالعدالة 

http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=535&ifr=1&kwn=%u0645%u062C%u0644%u0633%20%u0627%u0644%u0648%u0632%u0631%u0627%u0621&exp=215099
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=535&ifr=1&kwn=%u0645%u062C%u0644%u0633%20%u0627%u0644%u0648%u0632%u0631%u0627%u0621&exp=215099
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=240&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0628%u0628%u0644%u0627%u0648%u064A&exp=215099
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=202&ifr=1&kwn=%u0628%u0627%u0644%u062A%u0646%u0645%u064A%u0629&exp=215099
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=202&ifr=1&kwn=%u0628%u0627%u0644%u062A%u0646%u0645%u064A%u0629&exp=215099
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=483&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0634%u0628%u0627%u0628&exp=215099
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=483&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0634%u0628%u0627%u0628&exp=215099
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=873&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0623%u0633%u0631%u0629&exp=215099
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=873&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0623%u0633%u0631%u0629&exp=215099
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=789&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0645%u0633%u0646%u064A%u0646&exp=215099
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=789&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0645%u0633%u0646%u064A%u0646&exp=215099
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=483&ifr=1&kwn=%u0644%u0644%u0634%u0628%u0627%u0628&exp=215099
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=483&ifr=1&kwn=%u0644%u0644%u0634%u0628%u0627%u0628&exp=215099
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=525&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0633%u064A%u0627%u0633%u0629&exp=215099
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اما  صل  ممثل دندوق األما  ،مع ال فاظ صل  اصا القيا ا نجابية المواتية للتنمية ،السكانية للوط  للسياسة والمتابعة والتقييا
 " .2013العالا  حالة سكا حول "ص  مطالق تقرير ال ندوق  خالل الجلسة ال تامية المت دو للسكا 

   بالتعاو  مع جمعية السااات للتنمية والرصاية  ال رلمانيبيت ال  رو  ت فيتا صقد التيورشة العمل  فيشارك المجل
 الم اور التالية : الورشةتناولت ، 2013نوفم ر  28-25االجتماصية خالل الفترو م  

 ال  وث ال رلمانية . فيالقيايا المعادرو  -
 ل  وث والتقارير ال رلمانية . اصداا الدراسات وا -
 مكاف ة الفساا .  فياور ال رلما   -
 الرقابة المالية .  فياصا اور ال رلما   -
 تعفيف النفاهة والشفافية .  فياور ال رلما   -
 السياسات المالية . فياور ال رلما   -
 الدستور الجديد .  فيالعالقات بي  السلطات  -
 قرار . ن ام ال كا ودنع ال فياور ال رلما   -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 : اللقاءات واالجتماعات عقدأوالً : 
  2013نوفم ر  11ي واير العدالة االنتقالية في رئي  المجل  اجتماصا مع السيد/  مي  المهد وصقدت السيدو السفير 

تفعيل  ل    س ل التعاو  المت اال في مجال االب اث والدراسات، و ادت رئي  المجل  خالل اللقاء صل   همية
يمكنها االستفااو في  االنتقاليةال عيد، موض ة    واارو العدالة الريف و  تنمية فيللش اي الستغاللها  العامةال دمة 

 . هذا الش   م  فروع المجل  صل  مستو  الم اف ات

واالجتماعات واستقبال  والندوات عقد اللقاءات واملؤمتراترابعًا : 
 : زيارات الوفود والبحث يف املوضوعات التي ختص املرأة

ترتكف صل  اتجاها   والتيالم افل الدولية ذات ال لة،  في 2015مرحلة ما بعد  فيمناقشة وضعية  جندو التنمية  في الدوليبد  المجتمع 
: 

سل يات التجاري  ومؤشرات واض ة تتفاا  وفق معايير 2015صام بعد  15مد  جل  هدا  االلفية االنمائية لمدو  األول :
 لنامية .االتجاه صدا م  الدول ا السابقة، وقد ت ن  هذا

والذ   RIO+20جانيرو والمعرو  بئ  يريوا في 2012يونيو  فيوهو  حد نتائج مؤتمر التنمية المستدامة الذ  صقد  : الثاني
 بلورو  هدا  التنمية المستدامة .راف صل  

م بمتابعة مجموصة م  م  خالل ت فيف الدول النامية صل  االلتفا ميجابيواخر سل   فهناك مغف   ميجابيولكل م  االتجاها  بعد 
االهدا  لتطوير بنيتها التنموية ، وهناك مغف  سل   م  ت و  الدول النامية م  تمسك الدول المتقدمة بموقفها واستغالل اجندو ما بعد 

  .التنموية وت ميل الدول النامية بالتفامات تعوق ت قيق  هدافها واالجتماصي االقت اايصل  حساي ال عدي   ال يويلتغلي  ال عد  2015
الذ  صقد  "حول التنمية املستدامة األفريقي التشاورياالجتماع "متواا  خالل  مفريقيل  موقف مالودول  في الم ري نجح الوفد

موحد يتواءم مع  صربيالمرحلة ال الية صل  التودل ال  موقف  في، ويتا العمل 2013 اتوبر  في  اي   بابا العادمة األثيوبية في
ستتر سها بوليفيا لتعفيف  التي 11ئ بهد  تكوي  موقف قو  لمجموصة ال واآلسيوي الالتينيم  الموقفي   ، والتنسيق مع االً ريقياألفالموقف 

 وضعية الدول النامية .
 

http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=525&ifr=1&kwn=%u0644%u0644%u0633%u064A%u0627%u0633%u0629&exp=215099
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=525&ifr=1&kwn=%u0644%u0644%u0633%u064A%u0627%u0633%u0629&exp=215099
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 في ضوء ال دمات االجتماصية التي تقدمها شراة شلShell ماصا في ، صقدت السيدو السفيرو  مي  صام المجل  اجت
تنفذه شراة شل لتدري  الراغ ي   الذي ”انطالقة“مع المهندس/  حمد الجابري مسوول برنامج  2013نوفم ر  19

. تسويقهوالراغ ات في اقامة مشروع دغير صل  ايفية ال دء في المشروع واصداا اراسات الجدو  الالامة له وايفية 
لشراة في تنفيذ برنامج تدري ي بالتعاو  مع مراف تنمية مهارات ل  ب   س ل التعاو  المت اال مع امهد  االجتماع 
 . المر و بالمجل 

  مع ممثلي الهيوة الق طية ا نجيلية لل دمات  2013نوفم ر 20صقدت السيدو السفيرو  مي  صام المجل  لقاءًا في
د  مناقشة س ل التعاو  وب يور مقررات فروع المجل  بم اف ات )الجيفو ، القليوبية والقاهرو( به جتماصيةاال

المت اال في م اارو "العلا قوو"، والتي تنفذها الهيوة بالتعاو  مع مؤسسة فواافو  م ر والهيوة العامة لم و األمية وتعليا 
سيدو م  خالل الشرااة مع بعض الجمعيات األهلية والجهات المعنية. هذا وقد تا  40000الك ار بهد  م و  مية 

ماع صل  قيام الهيوة الق طية بمصداا مقترح ألوجه التعاو  بي  المجل  والهيوة، وت ديد األاوار بي  جتاالتفاق خالل اال
 الشرااء.

  ماارو مكاف ة العنف ضد المر و بواارو  يمع ممثل2013نوفم ر  28 ياجتماصا ف يصقدت السيدو السفيرو / مرفت تالو
 : بئ المجل  الواارو طال وقد  الستفتاء صل  الدستور،الداخلية لمناقشة س ل التعاو  المت اال  خالل فترو ا

 تعقد بالم اف ات وقر  ونجوع م ر. ياللقاءات التوصوية والقوافل الط ية الت يت مي  فريق صمل المجل  ف -
 اللجا  االنت ابية . يف يتكثيف التواجد األمن -
 مرحلة االستفتاء صل  الدستور . توفير خط ساخ  )م  ق ل واارو الداخلية ( لتلق  شكاو  السيدات  ثناء  -
حقوق  يوفتح قناو ات ال مع مسوول ،بالم اف ات للمراق ة صل  اللجا  صياء فروع المجل است را  ت اريح أل -

 ل مرحلة االستفتاء صل  الدستور .مشاال تواجه المر و خال  يبالغ ص  االنسا  بمديريات االم  لإل
صاما  11صليه  بالسج  لمدو تا ال كا  يجل  لفيارو الفتيات الالتاست را  ت ريح للسيدو السفيرو رئي  الم -

 بم اف ة ا سكندرية.
 طل ات المجل  سالفة الذار .بدت واارو الداخلية موافقتها صل  وم  جان ها  

 : عقد املؤمترات والندوات وحلقات النقاشثانيًا : 
  اما يمثل  وارجاته، عدات م اهره،وم  ت ، تلف المجتمعاتم فييُعد العنف ضد المر و ظاهرو صالمية تعان  منها النساء

 صتداًء صل  األصرا  والمواثيق الدولية.او  ،نساء وخرقاً لكافة القيا الدينيةنتهاااً شديداً ل قوق الا
 وتا اصوو ال كومات ووااالت ،وليا للقياء صل  العنف ضد المر ونوفم ر يوما ا 25لذا قررت االما المت دو مصال  يوم 

هذا اليوم تهد  مل  رفع مستو  الوص  العام بمشكلة العنف  فياألما المت دو ودناايقها وبرامجها ذات ال لة مل  تن يا  نشطة 
، شارك فيه واارو الداخلية وصدا 2013نوفم ر  25 فيللمر و مؤتمرا د فيا  القوميوف  هذا االطار صقد المجل  ، وضد المر 
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وصدا م  الش  يات العامة والمعنيي  بالقيية  ،المر وت النسائية المعنية بمكاف ة العنف ضد م  الجمعيات االهلية وال راا
الذ   جرته مؤسسة "تومسو  رويترا"  الر يتيم  المؤتمر  را المجل  صل  نتائج استطالع  ،للمر و القوميواصياء المجل  

 . لعربياالدول العربية صق  ثورات الربيع  يال يرية بش   حقوق المر و ف
تقرير رويترا مشداو صل   فيورات  التي لإلح ائياتوف  المتها   صلنت السيدو السفيرو رئي  المجل  ص  رفيها التام 

م ر  في فالمر و ،و السعواية اليم   فيم  الدول العربية   سو  م ر  فيو    وضع المر  نه اا  تقرير م الغ فيه وم  غير المعقول  
مر  وذلك  ،المجتمع فيوجوا صنف و صدم استقرار  هيو م  الدول، لك  ت ق  حقيقة هامة  العديد و لها تاريخ ص يا ق ل نش

 الداخلي  الدولة تمر بفترو خطيرو م  االرهاي  ، اما يخالقألوا المجتمعيم  أليطري اي  يح ،ثورتي  قيام بعد ط يعي
 .المجتمع  فيو  الذ  يؤثر صل  وضع المر  وال ارجي

صداا مل اهرو العنف ضد المر و، وقيامة ب الت دي فيقام بها المجل   التيادت سيااتها صل  الجهوا ر  طا وف  هذا ا
 . المر وما المت دو لمناهية العنف ضد ألتوقيعه صل  وثيقة ا فيالمجل   ح، ونجا العنف ضد المر ولمكاف ة قانو  

و م  خالل مشروع "المد   مناهية العنف ضد المر  يف ةالمساهم يو بالمجل  ف اما تا صرض تجربة مكت  شكاو  المر 
المناطق العشوائية حي  يستق ل السيدات المهمشات ويعمل صل  رفع وصيه  م  خالل  ي"، والدور الذ  يقوم به فةمنآلا

 و المعنفة . وايفية مناهية العنف، اما يقوم بتوفير المساندو القانونية المجانية للمر   الندوات التوصوية ب قوقه
 اد سيااته صل     مواجهة ظاهرو العنف تدصو ال  تكاتف جميع  ،وف  المة اللواء /م مد ناج  مساصد واير الداخلية

قيية صالمية  يجهات المجتمع والعمل صل  تغيير العااات والتقاليد السل ية الموروثة، مشداا صل     قيية العنف ضد المر و ه
يااته    بقاء الجريمة بعيدو ص  اليوء يرجع ال  خو  الي ية، لذا جاءت م اارو واارو جميع اول العالا، اما  اد س يتنتشر ف

 يتلقي  تدري ا مكثفا ف يتتعامل مع هذه الجرائا م  خالل الشرطة النسائية والالت يالداخلية  نشاء وحدو العنف ضد المر و الت
 وسائل مكاف ة العنف ضد المر و . صل   حدث الواليات المت دو

 .  الفوا  الم كرلمجموصة م  الرائدات الريفيات ص  قيية  يمؤتمر تا صرض اسكتش مسرحف  نهاية الو 

 ال  افة  يت ت صنوا  "دورو المر و ف 2013نوفم ر  21 ي"بوابة المر و الم رية" ف يصقد المجل  ورشة صمل لمراسل
 ن اء الجمهورية صل  ايفية التوادل مع  م تلفم    ال  فيي ، وتدري  المراسلي ا لكترونية" استهدفت التعريف بال وابة

 . ل  وضع  فيلممساندته للودول بالمر و الم رية المجل  و 
في شكلها  يقوم المجل  بتدشينها التيالسفيرو / من  صمر االمي  العام للمجل  صل     ال وابة  تها  ادتوف  الم

، مؤادو حرص المجل  صل  والعالا اكل العربي  م ر والوط  صل  مستو بوابة مخ ارية تستهد  تغطية  خ ار المر و  هي الجديد
رقام م اف ات الجمهورية، و   تتيم   حدث األ م تلف في   تكو  هذه ال وابة شاملة لجميع  خ ار وقيايا المر و 
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ل   نه تا متواجه المر و، مشيرو  التيمواجهة العديد م  ال واهر السل ية  فيواالح ائيات المتعلقة بقياياها حت  يتا االستناا اليها 
 . ال الي التكنولوجيالتقدم  ال وابة اخال العديد م  التقنيات ال ديثة لتواا م

جميع ان اء الجمهورية بمساندو المجل  للودول بالمر و ال  وضع  فيل وصرض  فيالمراسلي   سيااتها اما طال ت
 السياسية ،االجتماصية .   ااية،جميع المجاالت االقت فيالعام  الر يقييتها صل  

 : فيو  بعدا م  التوديات تمثلت انتهت الورشة ال  ال ر و 
 الم اف ات .  فيربط ال وابة بالم ليات  

 صقد لقاء بي   صياء المجل  ومقررات الفروع وال  فيي  .  

 صل  مستو  الجمهورية لتوسيع نطاق النشر .  ال  فيالربط بي  قيااات العمل  

 .  (، الميراث، الموروثات الثقافية)قواني  االحوال الش  ية ص  توصية خاص اضافة باي 

  في مطار مشروع "المشاراة السياسية للمر و الم رية بعد الثورو" الذي ينفذه المجل  بالتعاو  مع هيوة األما المت دو
لل  راء المرش ي    2013نوفم ر  24 فيتا صقد ورشة صمل   UN Womenللمساواو بي  الجنسي  وتمكي  المر و

 واخر شهر ايسم ر  في" والمفمع صقده 2014لمرش ات االنت ابات ال رلمانية والم لية  الفنيبرنامج "الدصا  فيامدربي  
شامل يرتكف  يل  م تو  تدري م صدها المدربي  م   جل الودول  ي، هدفت الورشة ال  مناقشة الم اور التدري ية الت2013

 : ااو التدري ية خالل ورشة العمل، واا  م   ها الم اور المقترحة للميصل  النوع االجتماص
 ال ريطة االنت ابية . 

 وال قوق والواج ات . ياالطار القانون 

 وايع المهام واألاوات الدصائية .تكوي  الفريق وت 

 
 
 

 زيارات الوفود :ثالثًا : 
   وواارو الداخلية، استق ل المجل  القومي للمر و وفدًا م  للمر و  يبي  المجل  القوم الُم رمفي ضوء بروتواول التعاو

، وذلك في 2013نوفم ر  3الكواار األمنية م  الشرطة النسائية األفريقية في 
مطار ايارتها لم ر ل يور فعاليات الدورو التدري ية التي ين مها المراف األفريقي 

الشرطة في مجال ل  وث واراسات منع الجريمة بمراف ب وث الشرطة ب ااايمية 
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"مجراءات الت قيق وحقوق ا نسا ". هدفت الفيارو مل  االطالع صل  جهوا و نشطة المجل  في مجال حماية حقوق المر و 
 صت اره اآللية الوطنية المعنية بشوو  المر و الم رية .اب
  طار الجولة التي ين مها معهد القاهرو  في م يفوروفدا انمارايا   2013نوفم ر  13استق ل المجل  القومي للمر و في

ال وار الم ري الدنماراي لعدا م  ال  فيي  ال اراي  في الدنمارك والذي  لها خ رو ا يرو في الكتابة في قيايا النوع 
 وذلك للتعر  صلي وضع المر و في هذه الدول وقد استهدفت الفيارو : ،االجتماصي
 . االطالع صلي اور المجل  في النهوض بالمر و 

 . ت ديات التي تواجه المجل  في الوقت ال اليال 

جهوا المجل  في مجال مكاف ة العنف ضد المر و والدور الذي يقوم به م  خالل صيويته في لجنة ال مسي  في  
حماية حقوق المر و الم رية وجميع  بناء الشع  الم ري في الدستور القاام ومقترحات القواني  االنت ابية 

 . ددورهاوالسياسية المقترح 

ول الم تلفة في ت سي     المجل  حري  صلي االنفتاح صلي العالا والتعر  صلي تجاري الد األمي  العاموقد  ادت 
ي  في الدنمارك لت اال ال  رات واالستفااو م  تجربتها في مجال ي، معربه ص  رغ تها في التعاو  مع المسوولي  المعنوضع المر و

 المر و. 
ص   نشطة ومجهواات المجل  للنهوض بالمر و الم رية، وقد  صري   power pointتقديمي تيم  االجتماع صرض

ع المر و، مؤادي  صلي    المر و الم رية ضالوفد ص  سعااته لفيارو المجل  والتعر  صلي جهواه و نشطته الم تلفة لت سي  و 
م  خالل مقابلته  مع السيدات الم ريات ب نه   ال  نها قد لمسواممااال  مامها مشوار طويل لل  ول صلي اافة حقوقها، 

 .ي استعداا للودول وت قيق طموحاته سيدات قويات وصل
 م  الكواار النسائية م  الشرطة المنغولية، وذلك في مطار صداًا  2013نوفم ر  18للمر و بتاريخ  ياستق ل المجل  القوم

ي ن مها مراف الدراسات األمنية والتدري  لدول الكومنول  بمراف م ر للمشاراة في فعاليات الدورو التدري ية التلايارته  

ب وث الشرطة ب ااايمية الشرطة في مجال "حقوق ا نسا "، حي  استهدفت الفيارو مطالع المتدربات صل  جهوا المجل  
 في مجال حماية حقوق المر و.

الم رية، وحل المشكالت التي تواجهها في  تا خالل الفيارو استعراض جهوا المجل  في مجال النهوض ب وضاع المر و
نها م   ها المشكالت التي تست ق الترايف والعمل صل  وضع حلول  حي   ،م تلف القيايا وخادة قيية العنف ضد النساء

صملية لمناهيتها، وذلك بعد تفشي ظاهرو الت رش الجماصي في الم اهرات ، االمر الذي استدص  مصداا المجل  لمقترح قانو  
 . المق لال رلما    الواراء للعرض صلمجل  يجرم العنف ضد المر و بكافة  شكاله تا تسليمه ال  رئاسة 

 
 

 املرأة يف منغوليا
 .مليو  نسمة 2.1ي لغ صداها  ي % م  صدا السكا  الذ51 نس ةالنساء تمثل  -
 .1924حقوق المر و بمنغوليا صام  لجنةمنشاء ل ول اا   -
مي   وتئ ،ات ئاا نسئائ  يعمئل صلئ  حقئوق المئر و واليئغط والتئ ثير صلئ  الجهئات ال كوميئة 200 اثر م  يوجد اآل   -

 . انتهااات تتعرض لها  يالرجل والمر و، والدفاع ص   وحماية المساواو بي 
 . المعنية بشوو  المر و ي ماية حقوق مؤسسات المجتمع المدنبال كومة المنغولية تقوم  -
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  وفدًا م  ال ارجية السويدية ضا السيد السفير روبرت ريدبر  مدير ماارو الشرق  2013نوفم ر  21استق ل المجل  بتاريخ
س ل التعاو  المت اال. وقد ب   هد  ب ،ا س ار سفيرو السويد بم روالسيدو السفيرو شارلوت ،األوسط وشمال  فريقيا

خالل السنوات السابقة في النهوض ب وضاع المر و الم رية  المجل  جهوا خالل اللقاء استعرضت السيدو رئي  المجل 
الثورو وجهوا المجل  في والت ديات التي تواجهه للودول ال   هدافه، اما تا مناقشة الوضع السياسي للمر و الم رية ما بعد 

، ومقترح المواا المتعلقة ب قوق المر و التي تقدم بها المجل  لتيمينها في استور 2012لجنة ال مسي  لتعديل مواا استور 
 . 2013م ر 
 

 
 

 دو في مطار مشروع " المشاراة السياسية للمر و الم رية بعد الثورو" الذي ينفذه المجل  بالتعاو  مع هيوة االما المت 
وم  منطلق مسوولية المجل  الوطنية، وحرده صلي القيام بدوره  UN WOMENللمساواو بي  الجنسي  وتمكي  المر و 
، والمواا الجديدب ها المواا التي يتيمنها استور م ر   سره  في الدستور، وتعريفه في توصية السيدات والفتيات وحقوق 

 :ة ها، فقد تا تنفيذ اللقاءات التوصوية التاليور ي االسالم ال  يح في ،ال الفية بالدستور
   2013نوفم ر  1-6م اف ة ال  يرو خالل الفترو م . 
 2013 نوفم ر 11 -10بني سويف في الفترو م   فرع. 
   2013نوفم ر  15 -14فروع افر الشيخ و اميال والمنيا في الفترو م. 

  2013نوفم ر  18-16  مم اف ة سوها  خالل الفترو  
 2013نوفم ر  19-18ي الجيفو والفيوم خالل الفترو م  م اف ت 
   2013نوفم ر  21-20م اف ات االسماصيلية، والشرقية والمنوفية خالل الفترو م  . 

لقاءا توصويا ميدانيا ت ت صنوا  "المشاراة السياسية للمر و  32ت تي هذا اللقاءات في مطار خطة المجل  لتن يا  اثر م  
تستهد  اللقاءات التوادل مع السيدات ال سيطات في القري الفقيرو  ،ي صدا م  قري ونجوع م ربعد الثورو" وذلك ف

والمهمشة والت ايد صلي  همية المشاراة السياسية للمر و، وحق المر و في اختيار المرشح الذي ي قق امالها وطموحتها وتطلعات 
ار، و همية مشاراته  في صملية الت ويت ومصطاء دوته  لم  افراا اسرتها، مع توضيح االس  التي يقوم صليها هذا االختي

 يست ق.

 : خامسًا : تنظيم دورات تدريبية للتوعية بدور املرأة يف اجملتمع وحبقوقها وواجباتها
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 مائدو مستديرو ضمت صدا  2013نوفم ر  11 في مطار ال راك السياسي الذي تشهده م ر، صقدت لجنة ا صالم بتاريخ
معيات األهلية ، وممثلي األحفاي السياسية والجالدائمةم  الش  يات العامة و  صياء المجل  وممثلي  صياء لجانه 

 . ال  لفيف م  ال  فيي  ومعدي ال رامج بالتلففيو  الم ري والقنوات الفيائية با ضافةوالت الفات وال راات النسائية، 
ت اال ال وار بي  المشاراي  لوضع خطة يت ناها السااو ا صالميي  ومعدي ال رامج لنشر قيايا المر و  مل  المائدو هدفت

هذه المائدو لعرض ال طط  صقد وقد تا االتفاق صل  تكرار ،صداا الدستور وما بعد االستفتاء صليهمة م  خالل المرحلة المق ل
 قترحة والموافقة صليها .الم

 : بيانات اجمللس ونداءاتهأوالً : 

 جموع  افي الذار  الثالثة ألحداث م مد م موا  ددر المجل  بيانًا نع  فيه شهداء الوط  االحرار رجاال ونساء، واص
 اواص ،يونيو المجيدتي  30يناير و 25 تيالشع  في ذار  هذا اليوم ال  العمل الجاا وبذل الجهد حت  تت قق  هدا  ثور 

 .بالسلمية والت دي ألي م اوالت تستهد  محداث العنف وا رهاي  بااللتفامالمشاراي  في محياء ذار  هذا اليوم 
   واألس  شهداء م ر م  جنوا القوات المسل ة الذي  فقدوا  رواحها نتيجة نع  المجل  باسا نساء م ر بمفيد م  ال ف

. وقد استنكر المجل  ورفض هذا العمل الوحشي الغاار، وااد تاريخ المذب ة م  ا نترنت صمل مجرامي آثا بمدينة رفح
 . ألم  ال  ال الاصل  ثقته التامة في القوات المسل ة والشرطة الم رية صل  قطع يد ا رهاي األسوا واصااو ا

  للمر و وصيو لجنة ال مسي  المعنية بتعديل الدستور  نه في ضوء  القوميرئي  المجل   تالوي ادت السفيرو مرفت
ف نه يج  توضيح  (،ااارت بي   صياء لجنة ال مسي  وال ادة بت  ي  نس ة للمر و في ال رلما  )الكوت التيالمناقشات 
فمنها تمثل ن ف المجتمع، و نه م  غير  ال رلمانيفي التمثيل  األخر عامل مثل الفوات ليست فوة ت المر وما يل  :    

 .األدل  هيفالمر و  ، خر فوة   ي،  و مر و ت ت ص اءو العمال والفالحي المق ول    تدخل ال
 
 و في ال رلما ، للمر  االمقترحة غير مرضية صل  ا طالق ولذلك فمننا نرفض الكوت اوض ت السفيرو    نس ة الكوت و 

، أل  وضع لية الدولة وليست مسوولية المر وفهذه مسوو  ،يد رئي  الجمهورية ات اذ ما يلفمورؤية الس ،ع ولقانو  االنت اير  ش  وللمُ 
وهو  مر يم  وضع م ر واورها وسط الدول ا قليمية والدولية .اما شدات  ،خيرًا دورو م ر خارجياً  واًل و  المر و يعك  

 -اعيو لجنة ال مسي  والممثل للمر و الم رية   –فمنها صل   نه مذا اانت هذه النس ة ستؤا  ال  تقسيا م ر وتفريقها السفيرو 
 . ها م  م ل ة المر و  فهيصنها لم ل ة م ر  تتناال

ملرأة مركززًا هامزًا يف العمل على أن حتتل قضايا النهوض باسادسًا : 
 : والبحث يف املوضوعات التي ختص املرأة اخلطاب اإلعالمي والثقايف
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لا  ام  الكوتنس ة معقولة وال ب س بها، و وض ت سيااتها  فهي و % في الم ليات للمر 25و ما فيما يتعلق بت  ي  
بس   ال تا  واوا    خر تمنع مقتل األطفال مثلما حدث مع الطفلة اينة في بورسعيد وغيرها م  األطفال والفتيات في مد  

 مل الدولة هذه ت هاالقادرات والعنف في األسرو وخارجها والذي اا  الس   في انتا  ما يعر  ب والا الشوارع ، وصليه فمن
 يف ا يجابي هو لت  يح هذه االوضاع الم الفة لم اائ ا نسانية . المسوولية، مشيرو ال     التمي

   ا جراءات الالامة ن و قيام وفد ُمشّكل  ذالت اللمر و  بم اط ة مدير م ل ة السجو  بواارو الداخلية  القوميقام المجل
 صل  خلفية ال كا با سكندرية، ي المسلم لجماصة ا خوا  ينتمي  يللمر و بفيارو الفتيات الالت يم   صياء المجل  القوم

بنف  القيية بدور رصاية متهمات   خريات 1تهامهّ  ب صمال شغ  وحيااو سالح  بيض، وميداع ال ،صاماً  11صليه   ال اار
و ادت رئي  المجل     وسائل ا صالم قد تناقلت معلومات تفتقد مل  الدقة بشا  األحكام ال اارو ص  تلك األحداث. 
وذلك بعد    الحظ المجل  تداول المواقع ا لكترونية  نه جار  الت اد م  دورو ال كا م  الم كمة ذاتها،و  القيية،

بتدائية با سكندرية ولي  ص  ل ورو حكا صليها شعار "النائ  العام" صل  الرغا م     ال كا ددر ص  الم كمة اال
صل  األحكام ال اارو ضدهّ  والمساصدو والمتابعة صند استونا   للمر و متابعة الطع  يوقد قرر المجل  القوم النائ  العام،

 . ضوع  مام الم كمة المطعو   مامهاومعاواو صرض المو  الطع  صل  األحكام، يل قهّ  ف هذه االحكام استنفاذاً 
رتكاي اواو  الت اهر السلم  وفقًا للقواني  المنِ مة  يي  فنالمر و صل  حق جميع المواط قوميال المجل  وتؤاد رئي 

بقيايا المر و  ينع  للمر و م   ي  المجل  القوم و   فعال مجرامية  و ت ري ية وا  تلك القواني  تسر  صل  الجميع ولي  فوة بعينها،
، اما قامت السيدو السفيرو رئي  المجل  بتوجيه خطاي للسيد النائ  العام طال ت فيه با فرا  ص  الم رية او  تمييف

 صل  مستق له  التعليمي وت ايداً بالتفام الدولة باالتفاقيات والمواثيق الدولية خادًة المتعلق منها ب قوق ا نسا  .الطال ات حرداً 
 جدير بالذار  نه قد تا ت فيف العقوبة مع ميقا  التنفيذ وتا ا فرا  ص  الطال ات المذاورات .

 عربية الشقيقية، طال ت السيدو رئي  المجل  بعض الدول في اطار سعي المجل  لتدصيا العالقات والتوادل بي  الدول ال
وني ر كتلاالبتوطيد آليات التعاو  وت اال ال  رات والمعلومات م  خالل الموقع  ،للمجل  مناظروالعربية مم  لديها هيوات 

 قليمي والدولي .، وذلك اصماً لل وابة في تغطية اافة  خ ار المر و صل  المستو  الم لي، ا "بوابة المر و الم رية"

 
 : أخبار اجمللس يف وسائل اإلعالمثانيًا : 
  االتالي :  ( مرو،496( خ را، نشرت )30) 2013بلغ صدا االخ ار المرسلة م  ااارو االصالم خالل شهر نوفم ر 

 المواقع االلكترونية . يف( مرو 313)المجالت، و ي( مرو ف20( مرو ال  ف، و )103)
 نشرت أخبار ع  اجمللس يحف التيوضح الص : (2رقم ) جدول
 عدد االخبار اجلريدة م
 16 المساء 1
 13 المسائية 2
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 9 االهرام 3
 9 المسائياالهرام  4
 8 الشروق 5
 8 االخ ار 6
 1 اليوم الم ري 1
 5 الدستور 8
 4 الوط  9
 4 الجمهورية 10
 4 اليوسف روا 11
 4 ال رية والعدالة 12
 2 اخ ار اليوم 13
 2 الوفد 14
 1 الجاايت 15
 1 االهرام ابدو 16
 1 دوت االمة 11
 1 الموجف 18
 1 مل ق االهرام 19
 1 األهالي 20
 1 الت رير 21

 103 المجموع
 

 
 نشرت أخبار ع  اجمللس ييوضح الصحف الت ( :2شكل رقم )

 

  16  نشر اخ ار المجل  حي  نشرت  ول م  حيالمراف األ في   جريدو المساء جاءت  ال يانييوضح الجدول والرسا 
 المسائياالهرام واالهرام  جريدتي، ثا جاءت خ ر 13بنشر  الثانيالمراف  في، تلتها جريدو المسائية خ ر خالل فترو الت ليل

 ، ثا جريدو الم رو اليومراخ ا 8المراف الرابع بنشر  فيالشروق واالخ ار  جريدتي، وجاءت خ ر 9المراف الثال  بنشر  في
خ ار، وجاءت جرائد الوط  والجمهورية   5المراف السااس بنشر  في، ثا جريدو الدستور اخ ار 1المراف ال ام  بنشر  في
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اخ ار اليوم والوفد بنشر  ياخ ار، وف  المراف الثام  جاءت جريدت 4المراف السابع بنشر  ياليوسف وال رية والعدالة ف وروا
المراف التاسع  يوالت رير ف يهالام ابدو ودوت االمة والموجف ومل ق االهرام واألهر خ ري ، وجاءت جرائد الجاايت واأل

 .بنشر خ ر واحد
 نشرت أخبار اجمللس التييوضح املواقع االلكرتونية  (6رقم ) جدول

 عدد االخبار اجلريدة م
 96 اليوم السابع 1
 80 دد  ال لد 2
 52 الوفد 3
 40 اخ ار م ر 4
 34 االهرام 5
 20 شروقال 6
 18 الدستور 1
 15 اليوم يالم ر  8
 8 الجمهورية 9
 6 م يط 10
 4 يم راو  11

 313 المجموع
 

 

 نشرت أخبار اجمللس التييوضح املواقع االلكرتونية  (6شكل رقم )
 

  الل فترو خ ر خ 96المراف االول م  حي  نشر اخ ار المجل  حي  نشر  فيلجريدو اليوم السابع  ا لكترونيجاء الموقع
 فيلجريدو الوفد  ا لكترونيخ ر، ثا جاء الموقع  80بنشر  الثانيالمراف  فيالت ليل، تاله الموقع االلكتروني ل د  ال لد 

 ا لكترونيخ ر، ثا الموقع  40المراف الرابع بنشر  في خ ار م ر  ا لكترونيخ ر، وجاء الموقع  52المراف الثال  بنشر 
 20المراف السااس بنشر  فيلجريدو الشروق  ا لكترونيخ ر، ثا الموقع  34اف ال ام  بنشر المر  فيلجريدو االهرام 

خ ر  15اليوم بنشر  الم ريلجريدو  ا لكتروني، وتاله الموقع خ ر 18لدستور بنشر لجريدو ا ا لكترونيخ ر، وجاء الموقع 
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 4نشر  م راوياخ ار، واخيرا موقع  6ر م يط نشر اخ ار، ثا ش كة اخ ا 8لجريدو الجمهورية نشر  ا لكترونيوالموقع 
 خ ار . 

 
 نشرت اخبار اجمللس ييوضح اجملالت الت (7رقم ) جدول
 عدد االخبار اجلريدة م
 4 ن ف الدنيا 1

 3 االذاصة والتليففيو  2

 3 اخر ساصة 3

 3 ااتوبر 4

 3 حواء 5

 2 اليوسف روا 6

 1 د اح ال ير 1

 1 العربياالهرام  8

 20 لمجموعا

 

 

 نشرت اخبار اجمللس ييوضح اجملالت الت (7شكل رقم )
 

  المراف  فيالمجل  حي  اظهر ا  مجلة ن ف الدنيا جاءت  ألخ ارمعدل نشر المجالت  ال يانييوضح الجدول والرسا
، وف  المراف الثال   خ ار 3 خ ار ، تلتها مجالت االذاصة والتليففيو  واخر ساصة و ااتوبر  وحواء بنشر   4االول بنشر 

 .خ ر واحد العربياليوسف بنشر خ ري  ، ثا نشرت مجالت د اح ال ير واالهرام  جاءت مجلة روا

 نشرت ع  اجمللس التييوضح املوضوعات  (8رقم ) جدول
 عدد االخبار املوضوع م
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 39 مرحلة وضع الدستور القاام فياور المجل   1
 21 مر ولمناهية العنف ضد ال العالمياليوم  2
 8 را المجل  صل  تقرير تومسو  رويترا 3
 8 وفوا اارت المجل  4
 1 ال  ح 1قيية فتيات حراة  5
 5 حوارات د فية مع رئي  المجل  واالمي  العام 6
 4 نع  المجل  شهداء القوات المسل ة 1
 4 فروع المجل  8
 3 اخ ار اجتماصات مجموصه العمل االجتماصية 9
 3 الم اف ات فيتوصية بالدستور لقاءات ال 10
 2 تعيي  السفيرو من  صمر  مي  صام للمجل  11
 2 وحدو لتكافؤ الفرص بواارو ال ارجية بمنشاءاشااو المجل   12
 2 لقاء المجل  مع مجل  شوو  االصاقة 13
 2 اخ ار اجتماصات ااارو الت طيط بالمجل  14
 13 اخ ار متنوصة 15

 123 المجموع
 

 
 نشرت ع  اجمللس التييوضح املوضوعات  (8رقم ) شكل

 
  حي   2013 ها الموضوصات التي نالت اهتمام ال  ف والمجالت خالل شهر نوفم ر  ال يانييوضح الجدول والرسا

مرو، وظهر موضوع "اليوم  39مرحلة وضع الدستور القاام" المراف األول حي  نشر  فياحتل موضوع  "اور المجل  
"را المجل  صل  تقرير  موضوصيظهر ، و مرو 21ية العنف ضد المر و" في المراف الثاني م  خالل ال هور لمناه العالمي

ال  ح" جاءت في  1"حراة فتيات  مرات، وقيية 8المراف الثال  بالنشر  يف تومسو  رويترا" و "وفوا اارت المجل "
 5المراف ال ام  بالنشر  يي  المجل  واالمي  العام" فمرات، ثا جاءت "ال وارات ال  فية مع رئ 1المراف الرابع بالنشر 
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 4نع  المجل  شهداء القوات المسل ة" و"فروع المجل " في المراف السااس حي  ظهرت " يمرات، وجاء موضوص
 يف الم اف ات" ي"لقاءات التوصية بالدستور ف مرات، اما ظهرت موضوصات "اجتماصات مجموصه العمل االجتماصية" و

نشاء م، وظهرت موضوصات "تعيي  السفيرو من  صمر امي  صام للمجل " و "اشااو المجل  بمرات 3لسابع بالنشر المراف ا
وحدو تكافؤ الفرص بواارو ال ارجية" ولقاء المجل  مع مجل  شوو  االصاقة" و "اخ ار اجتماصات ااارو الت طيط 

 مرو . 13المتنوصة ظهرت  الموضوصات خيراً  المراف الثام  بالنشر مرتي ، و  يبالمجل " ف
 نشرت ع  اجمللس ييوضح املقاالت الت:  (9رقم ) جدول

 اجتاه املقال اجلريدة / اجمللة الكاتب موضوع املقال م
 مؤيد فيتو ن يلة م مد بدرا  الذ  اصده المجل  المر ومشروع قانو  العنف ضد  1

2  

 مجل  الشع  فياوته المر و 
  المسائية ال سيونيمدحت 

 
 عارضم

 حواء ماجدو م موا 3

4  
 تقرير رويترا

 الجمهورية المنشاويناهد 

 االخ ار ناهد حمفو 5

 الشروق صفو اامل 6

  ن يلة بدرا  م  جريدو فيتو  لألستاذويوضح الجدول السابق المقاالت المنشورو ص  المجل  واتجاهها ، حي  جاء مقال
 المر ولمواجهه العنف ضد المر و تطال  خالله بمقرار مشروع قانو  العنف ضد  يالعالماطار االحتفال باليوم  فيتت دث 

 الذ  اصده المجل  .
   الجمهورية واالستاذو ناهد حمفو  في المنشاويوجاءت ثالثة مقاالت معارضة لتقرير تومسو  رويترا وه  مقال االستاذو ناهد

 الشروق  . فيخ ار واالستاذو صفو اامل األ في
 حي  انتقدت االستاذو ماجدو م موا بمجلة حواء موقف السفيرو مجل  الشع  فيالمر و  امقالتي  حول اوت اما جاءت ،

ضم  الفوات المهمشة، حي  قالت ماجدو م موا ا   المر وورفيها اقتراح ا  تدخل  للمر و ارفيها اوت في تالويمرفت 
الم رية تتشر  بع اءو العمال  المر وغير مق ولة وا   تعاملت مع اها قيية نسائية بدبلوماسية تالويالسفيرو مرفت 

م  الفوات المهمشة اا  لدورتي  فقط حت  تث ت وجواها  وألمثالهالها  ا يجابيوا  هذا التمييف  ة   ليست سُ  فهيوالفالحي  
 . السياسيالشارع  يف

  في  فوة أل احي  يؤاد انه لي  مع الكوت يال سيونال رلما  وهو االستاذ مدحت  فيو  لمر ا اوجاء مقال اخر معارض لكوت 
 والعدالة لجميع افراا المجتمع . والمجتمع حت  يكو  الدستور وثيقة صاالة تقوم صل  المساوا

 

 :اللجان  مقرريجلنة أوالً : 

  تا فيه مناقشة 2013نوفم ر  24 فياللجا  برئاسة  مي  صام المجل  اجتماصا  مقرريصقدت لجنة : 
 . 2013/2014الم دئية ل طط اللجا  الدائمة للعام  األطر العامة 
 المق لة . اجتماصاتهاستناقشها اللجا  خالل  التي ولوية الموضوصات  

 اجتماعات اجمللس واللجان الدائمة والتسيريية :سابعًا : 
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 : اللجان الدائمةثانيًا : 

  مشاراة اللجنة في ال رنامج التوصوي الذي ضا تا فيه مناقشة  2013نوفم ر  13اجتماصا بتاريخ  جلنة احملافظاتصقدت
 .  ويت صلي الدستور والذي تعده لجنة المن مات غير ال كوميةيهد  الي الت

  تا فيه مناقشة خطة صمل اللجنة لتفعيل مشروصات القرية ال يراء 2013نوفم ر  11اجتماصا في  جلنة البيئةصقدت، 
 وذلك االتالي:صقد ورشتي صمل بالتعاو  مع برنامج المنح ال غيرو للتعريف والتوصية بمشروع ال يوجاا،  اللجنة واصتفام
 ورشة صمل ب يت القاهرو تستهد  الرائدات الريفيات م  الم اف ات الريفية. 
 ورشة صمل بم اف ة  سيول تستهد  الفالحي  ب عض القر . 

اللجنة ممكانية التنسيق بي  برنامج المنح ال غيرو  والمجل  وفروصه بالم اف ات وت ديد بعض الجمعيات  اما ناقشت
 . مثل هذا المشروع التي يمك  ا  تنفذ

  تا فيه مناقشة جدول االصمال صل  الن و التالي 2013نوفم ر  11اجتماصا في  اللجنة التشريعيةصقدت : 
 صل  موقف لجنة ال مسي  م  المواا المتعلقة بالمر و في مسواو الدستور. االطالع 
 الدستور.بيا  موقف المجل  بيرورو ت ني لجنة ال مسي  اقرار اوتا للمر و في مواا  

  تا فيه : 2013نوفم ر   24 ياجتماصا" ف العلميجلنة التدريب والتعليم والبحث صقدت 
 اصتماا خطة اللجنة للعام المق ل .  
 الدساتير الم رية " . فياالصداا لعقد ندوو بعنوا  " المر و  

  تا فيه 2013نوفم ر  28 فياجتماصا  اللجنة االقتصاديةصقدت : 
 المرحلة السابقة فيما يتعلق بالتنمية االقت ااية للمر و .  فيل  مراجعة خطة صمل المج 
 وما تا ت قيقه .  الماضيمراجعة خطة صمل اللجنة االقت ااية للعام  
 يات العمل خالل الفترو القاامة . ولو  
 

 
 

  مع جمعية تنمية صقد فرع المجل  بشمال سيناء حلقة نقاشية حول "المواطنة و س  ال وار وتق ل االخر" وذلك بالتعاو  
م  شيوخ االاهر و صياء الفرع بالم اف ة ومشايخ الق ائل  اً اوشارك فيها صد ،المشروصات ال غيرو والمتوسطة بقرية بور الع د

خر، آلوذلك بهد  التعريف ب س  ال وار ال ناء والطريقة التي يدار بها ال وار ومفهوم ا ،وسيدات وش اي الم اف ة

 : تفروع اجمللس باحملافظاثامنًا : 
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الدور  تناول تااما ي االفراا في المجتمعات ال دوية الت لي بها في التعامل مع بعيها ال عض،  خالق التي يج  صلواأل
، وقد خرجت ال لقة بمجموصة م  با يجايصلي  فراا المجتمع سواء بالسل   و  للت ثيرال طير الذي يقوم به االصالم 

 : التوديات منها
 لتسامح وق ول االخر.ضرورو تربية االجيال القاامة صلي  س  سليمة م  ا 
  ضرورو سعي حكماء ال ق يلة ومت ذي القرارات لل وار والنقاش والتوافق واقناع االطرا  المتنااصة صلي الت الح

 ون ذ العنف .
 راء الم تلفة.ح  الش اي صلي ايفية مبداء الر ي وحرية التع ير مع احترام االخر وتق ل اآل 

  وفرع المجل  القومي للمر و بم اف ة ال  ر  االجتماصي الديمقراطي الم ريال في  في مطار بروتواول التعاو  المشترك بي
األحمر لتنمية األنشطة التي ت قق الوصي المجتمعي ، تا مطالق حملة "اصر  استورك"، نُفذت م  خاللها سلسلة م  

   الن و التالي:الندوات للتعريف والتوصية بالتعديالت الدستورية وال قوق السياسية للمر و، وذلك صل
   وصل  هامش 2013نوفم ر  20في  االجتماصيةندوو بمدينة ر س غاري نُفذت بالتعاو  مع مديرية الشوو ،

 الندوو  قيا معرض لألندية النسائية التابعة لمديرية الشوو .
  2013نوفم ر  21في  االجتماصيالديمقراطي  الم ريندوو بمدينة سفاجا نُفذت بالتعاو  مع ال في . 
 واُقيا 2013نوفم ر  21الم ري الديمقراطي االجتماصي في  ال في ندوو بمدينة الغراقة نُفذت بالتعاو  مع ،

 .االجتماصيةصل  هامش الندوو معرض لألندية النسائية التابعة لمديرية الشوو  
 نوفم ر  32في  ال  ر األحمرم اف ة ندوو بمدينة الغراقة نُفذت بالتعاو  مع الهيوة العامة لالستعالمات ب

2013. 
  م اف ات الصقدت فروع المجل  ب ،صامنوفم ر م  ال  25 فيلمناهية العنف ضد المر و  العالميبمناس ة االحتفال باليوم

لمناهية العنف ضد المر و ب يور صدا م  السيدات م   العالميبالتفام  لالحتفال باليوم وندوات صدو مؤتمرات مقليمية 
 بشوو  المر و تناولت اللقاءات :ت، ومشاراة صدا م  المرااف ال قوقية، والمهتمي  م تلف الفوات والهيوا

 المر و و س ابه ، وايفية العال  لهذا العنف  . التعريف ب ور العنف ضد 
  تؤا  ال  العنف .  التيالتوصية بيرورو تغيير الموروثات الثقافية 

  االتاليسالم"  ا  في"سماحة االسالم وم اهر تكريا المر و  صقد فرع المجل  بم اف ة افر الشيخ ندوتي  ت ت صنوا : 
 اي الكرااات بمراف ومدينة بيال .بالتعاو  مع مراف ش  2013نوفم ر  25 فيول  : األ 
  : ي ش اس صمير بمراف ومدينة قلي  .بالتعاو  مع مراف ش ا 2013نوفم ر  26 فيالثانية 

 والتعر  صل   ها  ،بمفهوم الدستور ةبرفع وص  المر و الم ري الشرقيةم اف ة ب للمر و القوميفرع المجل   اهتماممطار  في
قام المجل  بعقد مؤتمري  ص   ،يهصلستفتاء اال فيالت ايد صل   هميه مشاراة المر و مع األبواي والمواا ال ادة بالمر و 
 –بمراف ش اي الجديدو  2013نوفم ر  20 يوميللمر و بالقاهرو وذلك  القوميالمجل  فرع المر و والدستور بالمشاراة مع 
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 هتاا ،سيدو 130 يب يور حوال ،2013نوفم ر  21مراف ههيا يوم  – ةمراف ش اي المسلميب والثانية ،مراف منيا القمح
 وصيوات الجمعيات ةالط يعي ةالفقيرو والقيااات النسائي الريفيةال يور م  المر و  في الغال ة النس ةالمجل  ب   تكو   فرع
 صدا م  النتائج  همها :   وقد  سفر اللقاء ص ةاألهلي

  ها بالتعر  صل   هميه الدستور  ُ ل  س  تُ  التيال سيطة  السياسيةمفيد م  المعار  الل  مالريف ت تا   فيالمر و
 .ستفتاء صليه اال ةو همي

  دتها صل  حل مشاالها مساص فيغرس الوص   و  فيالمجتمع تجاه تلك الشري ة م  النساء سواء  فيهناك ق ور
 .اائرو الفقر  خار األخذ بيدها  ةالتفكير صل  ايفي في و 
 اً هام اً تستطيع    تلع  اور  التيو  ةوف ول لم و األمي ةهلياألجمعيات المرااف الش اي و  الم ريالريف ينتشر ب 

 .قتربت منها امذا  الريفية رتقاء بوص  المر واال في
 فيافعها للت ويت للمشاراة  فيومذا لا تنجح  ،كف صل  النساءتالريف تر  يفالك يرو  ةالت ويتي ة   الكتل 

 ةفستكو  صاماًل سل يًا يؤثر صل  نتائج المشاراة السياسي ،ستفتاء صل  الدستور و اال المق لة ال رلمانيةنت ابات اال
 .ستفتاء اال في
    ومن مات المجتمع  التنفيذيعمل مع الجهاا    ال ةمرااف الش اي بالقريتي  يؤاد حقيق فيقامة  هذا اللقاء ا

وتوحيد  ةصالميا  ةبالغ الرسالمويسهل صلينا  ،الودول ال   ا ر صدا ممك  م  السيدات فييساصدنا  المدني
مجال  فيتعمل  التيالجهات  م تلفالتنسيق بي   ةتوديلها للمر و وذلك م  خالل صمليل نسع  التيالمفاهيا 
 الريف .   فيالمر و 

 ت ت مطار سع  المجل  لرفع وص  المر و ب همية ترشيد االستهالك، صقد فرع المجل  بم اف ة ال  ر األحمر ندوو  في
موظف وموظفة م  م تلف  55ما يقري م  الندوو ضمت ، 2013نوفم ر  13 صنوا  "ترشيد االستهالك المنفلي" في

 . منفلي والذي يؤثر بشكل م اشر صل  تنمية المجتمعاالستهالك ال ترشيدوايفية ب همية  لتوصيتهاالجهات ال كومية 

الندوو  انتهتو  ،المنفلي هالكاالستترشيد وجه الم تلفة ل، واأل قوق المستهلك وضوابط حمايتهوتناولت الندوو التعريف ب
 .اءات والتدابير التي يج  ا  تت ذها  جهفو الدولة ل ماية المستهلك ر تتيم  االجم  التوديات  العديدمل  

 
  ثار ينتج صنها العديد م  اآل والتي ،صوام وصقوا تا ممارستها صل  مدار  التيحد العااات السيوة  تعد ظاهرو ختا  االناث

 التيللمر و  صل  تغيير هذه العااو السل ية  القوميم  هذا المنطلق وحردًا م  المجل  و  النفسية والجسدية صل  الفتيات،
للمر و بم اف ة افر الشيخ  ندوو حول "ظاهرو ختا   القومييد م ر ،صقد فرع المجل  تنتشر ب ورو ا يرو  في ريف ودع
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االناث وال  ة االنجابية للمر و استهدفت ت  يح المفاهيا ال اطوة حول ختا   والتيوال  ة االنجابية للمر و"  االناث،
 . ونشر العااات ال  ية السليمة لتجن  االدابة باألمراض

وضرورو مجراء الف   الط ي للراغ ي  في الفوا  لتجن  األمراض  ،شاراو  صل   همية التوصية ال  يةهذا وقد اتفق الم
متكاملة وصالية الجواو في جميع المرااف الط ية  منجابيةطفاله ، وضرورو العمل صل  توفير خدمات د ية  قد ت ي   التيالوراثية 

 . والمراهقي م بالتغذية ال  ية السليمة للفتاو واالطفال االهتما با ضافة مل مديريات ال  ة بالم اف ات، ب
   ت ت صنوا  "م ر المكا  والمكانة " ب يور صدا م  القيااات  ندوو ال  يروم اف ة للمر و ب القوميصقد فرع المجل

م القيام به خالل صل  الدور الذ  يتعي  صل  ا صالتا خالل الندوو الت ايد  .لمهتمات بالش   العام بالم اف ةالنسائية وا
والتعريف بتاريخ  ظر ،  يوصدم جواا المساس بها ت ت  العام ب دوا م ر الجغرافية، الر يالمرحلة المق لة وهو توصية 

تطرقت الندوو مل  اما ليها مع صدو اول و حقية م ر بها،  والمناطق المتنااع ص ترسيا ال دوا الم رية مع الدول الم تلفة،
وحس   وس ل تنشيطها ص ر خفض األسعار، تفخر بها، التيلية بم ر صل  الرغا م  المعالا السياحية راوا السياحة الداخ

 وملقاء اليوء صل  معالا م ر السياحية لتشجيع تلك السياحة . ،الم ريمعاملة السائح 
  الممول م  الواالة  "دماً داح ات المشروصات يميي  ق"برنامج ضم  اختتمت من مة العمل الدولية فعاليات اورتها التدري ية

  بقرية يوميا  ساصة تدري ية 30 يام بمعدل  5صلي مدار  "وظائف الئقة لش اي م ر"والذي صقد في مطار مشروع ، الكندية
ب ورسعيد م  النساء ” تنمية المشروصات ال غيرو“سيدو وفتاو م  جمعية  23، تا خاللها تدري  الفيروا السياحية ب ورسعيد 

 االقت اايالتمكي    لقت مقررو الفرع بالم اف ة المة تناولت فيها  هميةروصات ال غيرو ومتناهية ال غر. داح ات المش
 .  معارض التي يقيمها للمر و المعيلة لتسويق منتجاتهالمقامة ص ر واور المجل  في ذلك  ،للمر و

 


