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 أة :ستورية يف جمال تنمية شئون املراقرتاح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدأوال: 
 : 3102جهود اجمللس فى جلنة اخلمسني املنوطة بإعداد دستور مصر 

الدستور  يصدرسعيًا ال  الدستور المعطل، و من خالل علوية رئيس المجلس في لجنة الخمسين المكلفة بتعديل 
وتحميمًا لماد  فصل الهيوات المستملة عن األجهزو الرقابية لإلختالف فى اور ومهمة   الجديد ملايًا لتطلعات المصريين،

وافمت لجنة نظاي الحكق المناثمة عن لجنة حي  المومى للمر و المجلس ستجابة لممترحات الاتمت كل منهما، 
 لى ممترح المجلس المومى للمر و بشأ  :الخمسين ع

  مفراا فصل خاص للهيوات المستملة بمعزل عن األجهزو الرقابية ،مع معطاءها الشخصية اإلعتاارية 
 . وجو   خذ ر ى تلك الهيوات المستملة فى مشروعات الموانين المتعلمة بإختصاداتها 
 ي عملها ،وطريمة اختيار  علاءها وضمانات  ااء عملهق    يحدا  المانو  مختصادات تلك الهيوات المستملة ، ونظا

 بما يكفل لهق الحيدو واإلستمالل .
  منح الهيوات المستملة الح  فى تعديل الموانين بما يخدي  هدافها ،ومراقاة حسن تطايمها ،والح  فى ابالغ السلطات

 العامة عن كل انتهاك فى مجال تخصصها . 
والمجلس المومى  والمجلس المومى للمر و، المجلس المومى لحموق اإلنسا ،تجدر اإلشارو ملى    كال من 

 للطفولة واألمومة  من  هق الهيوات المستملة .
  فى تعديل المواا التالية -بعد موافمة  علاء لجنة الممومات األساسية على ممترحاته  -نجح المجلس : 

بإعتاار  موال التأمين اإلجتماعى  موااًل خادة،  :االجتماعية( من الدستور والخادة بأموال التأمينات 16المااو ) -
و نه يتعين على الدولة منشاء هيوة مستملة تستثمر هذه األموال على    تعوا عوائد استثماراتها ألدحابها 

 الحميميين من المؤمّن عليهق .
بإلزاي الدولة بتحمي  المساواو ( من الدستور لتصاح  كثر منصافًا للمر و حي  قلت تلك التعديالت 11المااو ) -

،كما تق اضافة بند يكفل ةبين الرجل والمر ه فى كافة المجاالت، والتمثيل العاال للمر و فى المجالس الُمنتخا
وضما  ممارسة جميع حموقها كمواطنه او  تمييز ضدها وتوقيع عموبة  ،هحماية المر ه من العنف بكافة  شكال

 ، كما نصت المااو على    تولى الدولة عنايه خادة بالمر ه الفميرو والمهمشه .لمن يخالف ذلك وفماً للمانو 
كما وافمت لجنة نظاي الحكق على ممترح المجلس بشأ  مفراا فصل خاص للهيوات المستملة بمعزل عن  -

وجو   خذ ر ى تلك الهيوات المستملة فى مشروعات  ،مع معطاءها الشخصية اإلعتاارية األجهزو الرقابية،
وطريمة  و   يحدا المانو  مختصادات تلك الهيوات المستملة، ونظاي عملها، الموانين المتعلمة بإختصاداتها،

كما قلى التعديل بمنح الهيوات  اختيار  علاءها وضمانات  ااء عملهق بما يكفل لهق الحيدو واإلستمالل،
والح  فى ابالغ السلطات العامة  تطايمها،ومراقاة حسن  المستملة الح  فى تعديل الموانين بما يخدي  هدافها،

 . عن كل انتهاك فى مجال تخصصها

اقرتاح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية يف جمال 
 املرأة وإدماج جهودها يف برامج التنمية الشاملة : تنمية شئون
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ضمن اعضاء جلنة اخلمسني، واصل اجمللس جهوده يف تنظيم وعقد العديد من اللقاءات مع  بصفته عضوا  
 الصدد:. ويف هذا . خمتلف شرائح املرأة املصرية، بهدف االستماع ملطالبهن، وعرض احتياجاتهن من الدستور اجلديد

لماءا ضق ممثالت المجتمع المدنى  2013 كتوبر  8في  عمدت لجنة الخمسين برئاسة السيد عمرو موسى .1
من االعالميات، لمناقشة ما انتهت اليه اللجنة من المواا الخادة بالمر و ومواا الدستور  اً وسيدات االعمال وعدا

فإ   ا نه فى حالة عدي اقرار الكوت اللماءخالل   كدت رئيس المجلس وعلو لجنة الخمسين، وقد بصفة عامة
تمدي بأكثر من ممترح يتلمن بدائل مختلفة بشكل يلمن تمثيل عاال ومتواا  للمر و فى جميع سيالمجلس 

 المجالس المنتخاة . 

، واتجاه الممالةاشار السيد عمرو موسى رئيس اللجنة الى الدور التنويرى للمر و فى المجتمع فى المرحلة كما 
اللجنة الى مزيد من اللمانات للحموق والحريات لجميع افراا المجتمع وللمر و بشكل خاص، كما  كد    الدستور يركز 
على فكرو النظاي االقتصااى الذى يموي على العدالة االجتماعية والتنمية المستدامه وتحمي  الرخاء للمواطنين بما يساهق 

 .ع فى الحد من الفمر ورخاء المجتم

فى الحموق والحريات فى  وهذا وقد تركزت  هق مطالب السيدات من الدستور فى التزاي الدولة بتحمي  المساوا
%، والزاي 30عن نساة  اجميع المجاالت، وضرورو تحديد نساة اائمة للنساء فى المجالس المنتخاة وا  ال تمل الكوت

    ُيشار ، كما اقترحنكثر احتياجاً رات والمعيالت والمر و األالدولة بوضع سياسات خادة للنهوض بأوضاع النساء الفمي
 ي .ي المصرية فى الحصول على جنسية األبناء األ لى ح  مفى المااو الخادة بالجنسية فى الدستور 

لماًء مصغرًا بين بعض الميااات النسائية بالجمعيات األهلية المهتمة  2013في الثامن من  كتوبر نظق المجلس  .2
، 2013الخمسين المعنية بوضع استور بشؤ  المر و واألحزا  السياسية مع السيد عمرو موسى رئيس لجنة 

ديد، منى ذو الفمار علو لجنة الصياغة، لمناقشة بعض المواا الخادة بالمر و في الدستور الج بمشاركة الدكتوروو 
 والحموق التى يجب    يكفلها للمر و المصرية.

وضرورو اتخاذ التدابير الالامة للما  مشاركة المر و في  ركز النماش على  همية تجريق العنف والتمييز ضد المر و،
 الثورو والوطنالحياو السياسية ومواقع دنع المرار، بما يتناسب مع حجمها  ومكانتها  في المجتمع، وبإعتاارها شريكاً في 

تخصيص نساة للمر و بالمجالس المنتخاة من  جل تحمي  على وقد طالب الحلور بلرورو ا  ينص الدستور المااي 
الدولية التي وقعت عليها مصر في  تمااائ العدل والمساواو بين المواطنين رجاال ونساء .. كما طالان بأ  تكو  االتفاقيا

التعليق والصحة  مجاالت  همية بالغة في سد الفجوو النوعية بين الرجال والنساء في مصاف الموانين المحلية لما لها من
 . واالقتصاا والحياو االجتماعية

ستاذو هدى بدرا  رئيس رابطة المر و العربية، والدكتورو فاطمة خفاجى مدير من األ شارك فى جلسة االستماع كالً 
شوقية   /عزو كامل و   /من الناشطات السياسيات والحموقيات  مكتب شكاوى المر و بالمجلس المومى للمر و، وكالً 

راوية عاد الرحمن   /نيفين عايد علو تحالف المنظمات النسائية، و   /منال الطياى، و   /كريمة الحفناوى و    /الكراى و 
مؤسس حركة بهية يا مصر  مينة المر و بحز  المصريين  ييناس مكاو م  /مؤسسة تنسيمية العمل الجماهيرى لنساء مصر، و 

 ممثلة عن المر و الفميرو هى السيدو  ي على.ملى باإلضافة األحرار، 
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ضمت مايفوق مائة سيدو من مختلف محافظات مصر، مثلّن المر و  2013 كتوبر  23جلسة استماع في  .3
جلسة  /  سامة شوقى الممرر المساعد الاار حي    بمختلف شرائحها عالوو على مشاركة الرائدات الريفيات،

ر و المعيلة والمهمشة  كد على اهتماي لجنة الخمسين وتحيزها للمر و بشكل عاي والم يالذ ،للجنة الخمسين
 بشكل خاص .

 توفير سال الحياو الكريمة للمر و المعيلة و بناءها، لحو فمد تركزت  وحول أهم مطالب املرأة املعيلة من الدستور
والتزاي الدولة بتوفير مسكن للمر و المعيلة، وتخصيص معاش شهرى يكفل لهّن تحمل نفمات األبناء بساب عدي وجوا 

 موارا مالية، ومنح قطعة  رض دغيرو للمراو الريفية المعيلة لتوفير مصدر راق لهّن.

وتوفير فرص  المعيلة، كما طالات النساء المعيالت بتفعيل اور بنك نادر فى درف المساعدات الشهرية لألي
الحصول على قروض ومد فترات السماح  مجراءات تسهيل خاللمن  لهنعمل ألبناءهن، ورفع المستوى االقتصااى 

وتسهيل اقامة  ،، وتخصيص دندوق لألرامل والمطلمات يعمل على منحهن قروض لتوفير موارا لتزويج الفتياتهالسداا
 المختلفة لتسويمها . لفرصتاحة امو المعيلة و  مشروعات دغيرو للمر 

ين بفى مقامة المدارس الفكرية وتوفير مدر  فيما متثلت أهم مطالب النساء من ذوات اإلحتياجات اخلاصة
حجرو  دوات متخصصة لذوى االحتياجات السمعية ب هانفسى وتخاطب بكل مدرسة، وتجهيز  يخصائ متخصصين و 

 والعمل على% المخصصة لذوى اإلعاقة للتوظيف فى المؤسسات الحكومية، 1كما طالان برفع نساة  الخادة،
وكفالة الدولة لسال االكتشاف الماكر لألطفال المعاقين وتوفير  استخرا  الاطاقات الذكية لذوى االحتياجات الخادة،

أهيلهق لإلندما  فى ى فى التعليق والتدريب لتنشاء مؤسسات اجتماعية عالية المستو معالوو على  الرعاية الصحية لهق،
 ص  ماكن لهن بالموادالت العامة .وتخصي التعليق، مرحلةوتوفير فرص عمل لهن بعد االنتهاء من  ،المجتمع

شراف الدولة، محول توفير سال تمديق الخدمة الصحية المتكاملة للمسنين تحت  فيما تركزت مطالب املسنات
واستخرا  بطاقات ذكية يستفيد بها المسن من  نشاء  ندية للمسنين،مو  ،ودحياً  ماارين مااياً الوفتح اور للمسنين غير 

 . الخدمات التى تمدمها الدولة

فرص التدريب فى جميع المجاالت  توفيروالتى تلمنت  كما عرضت الرائدات الريفيات مطالبهن من الدستور
  الرائدو الريفية  تى تشهد انتخابات محلية وبرلمانية ورئاسية، حي  الو خالل الفترو الحالية  يفى المجال السياس خادةً 
نشاء فصول لمحو االمية مضرورو باإلضافة ملى حلمة الودل بين مؤسسات الدولة والمر و الفميرو والمعيلة،  بمثابة هى

 المكلفة بخدمة المجتمع .قامة بروتوكوالت تعاو  بين الرائدات الريفيات وجميع الجهات مالسياسية لهؤالء السيدات، و 

كما طالات السيدات الحلور بتوفير غطاء قانونى يلمن حموق عامالت المناال النها شريحة مهمشة فى 
 المجتمع، فلاًل عن توفير الحماية للسيدات المهجورات، وتمصير  مد التماضى فى قلايا النفمة والحلانه .

   لجمع توقيعات من نساء مصر ضمانا لوضع  للمرأة يف الدستور""من أجل متثيل عادل  طل  المجلس حملة بعنوا
  ينص الدستور على التمثيل العاال والمتواا  للمر و في الارلما  وا  ال بأ كثر انصافا لهن في الدستور عار المطالاة 

رئيس  يزيد علوية  ي مجلس منتخب عن الثلثين من جنس واحد، على    يموي المجلس برفع تلك المطالب للسيد
 الجمهورية ولجنة الخمسين .
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 :ثانيا: التمكني السياسى 
  يسعى المجلس المومي للمر و ملى توعية المر و بحموقها وقدراتها لتكو  شريكًا فاعاًل في الحياو السياسية وللنهوض

 لس ملي هق الملايا التي يسعى المجمن بها في مختلف المجاالت، حي     معداا المر و وتأهيلها سياسيا يعد 
عنصرا هاما في نجاح برامج التنمية بأبعااها المختلفة ، ولذلك ينفذ المجلس مشروع "المشاركة المر و  تنفيذها باعتاار

 UNالسياسية للمر و المصرية بعد الثورو" بالتعاو  مع هيوة األمق المتحدو للمساواو بين الجنسين وتمكين المر و

Women  ، 2013الحراك السياسى والمجتمعى المواكب لكتابة استور مصر ويأتى هذا المشروع فى اطار ،
ويهدف الى اعداا رؤية مستمالية حول "السياسات والارامج االجتماعية واالقتصااية والسياسية لتحسين  وضاع المر و 

ت المصرية" استنااا الى مسوولية المجلس كآلية وطنية حكومية معنية بشوو  المر و، لذلك شكل المجلس ثال
ذلك  ييلعلى    للخرو  بهذه الرؤى ، سياسية(  –اجتماعية  –)اقتصااية  مجموعات عمل فى المجاالت الثالت

جتماعات مع الواارات المعنية لرفع توديات مجموعات العمل لمتخذى المرار لتانيها والعمل على اال عداًا من عمد
 -تنفيذها ، ومن هذا المنطل  :

، بهدف اعداا ورقة سياسات برؤية المجلس 2013 كتوبر  10 ة اجتماعا فيعمدت مجموعة العمل السياسي (  
فى ضوء مواا الدستور الجديد، واور الواارات المختصة،  الممالةالسياسية الحتياجات المر و خالل الفترو 

االستراتيجية تتلمن ، فى مواقع دنع المرار تمثيلهاوالجهات المعنية للما  ايااو مشاركة المر و سياسيا، و 
 المحاور التالية :

االجراءات والخطوات التى يجب متااعها للما  تمثيل عاال للمر و فى المجالس النيابية والمجالس  -
 المنتخاة . 

 السياسات والارامج التى يجب على الواارات المعنية متااعها لتحمي  ايااو مشاركة المر و .  -
عترضت مشاركة المر و فى اشاركة وتفااى المعوقات التى وسائل غير تمليدية لح  الناخاين على الم -

 الفترات السابمة .
 التدابير واالجراءات التى يجب    تموي بها الواارات لتحفيز النساء للترشح .  -

، بهدف اعداا استراتيجية اقتصااية تتلمن 2013 كتوبر  28 عمدت مجموعة العمل االقتصااية اجتماعا في (  
، واور الواارات مالة فى ضوء مواا الدستور الجديدية الحتياجات المراو فى الفترو المرؤية المجلس االقتصاا
 ، تتلمن االستراتيجية المحاور التالية :نية للما  تمكين المر و اقتصااياً المختصة والجهات المع

 اإلجراءات والخطوات التى يجب متااعها للما  تنمية وتمكين المر و االقتصااية . -
 تمييق المشروعات االقتصااية التى قاي المجلس بتنفيذها .  -
 السياسات والارامج التى يجب على الواارات المعنية اتااعها لتحمي  ايااو مشاركة المر و فى سوق العمل .  -

، حي  تختص المجموعة بإعداا 2013 كتوبر  31جتماعها األول فى كما عمدت مجموعة العمل االجتماعية ا (  
لى تحسين  وضاع المر و المصرية، تتلمن ممستمالية حول السياسات والارامج اإلجتماعية التى تهدف  مستراتيجية
 :هي   ربعه محاور

 الحد من الفمر . -
 التعليق .  -

 الصحة .  -
 مكافحة العنف ضد المر و  . -

 وفى اطار املشروع مت :

 املرأة والنظام االنتخابى عنوا   تحتبالتعاو  مع بيت الخارو الارلمانى  2013 كتوبر  1في  عمد حلمة نماشية"
 التالية :محاور ال، بهدف مناقشة التطلعات النسائية بشأ  قلايا النوع، تناولت الحلمة اجلديد"

 نظاي الموائق وتمثيل المر و فى الارلما  .  -
  همية وضع كوتا للمر و . -
 من التواجد بالارلما  .الحلول الممترحة لتمكين المر و  -
 دعوبة  التناؤ بالسلوك االنتخابى للناخب المصرى .  -
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 وقد دارت خالل الندوة عدة تساؤالت واإلجابة عنها وهي "
 وفما للنظاي الفراى ؟ يفى المائمة   لهاص مماعد يهل من األفلل للمر و تخص -
صعب عليها ، وبالتالى يكو  من الاتساع مساحة الدوائر االنتخابية ، سيؤاى ملىتخصيص مماعد للمر و -

 ، فما الحل ؟تغطية الدائرو بأكملها
 هل سيتاع نظاي الكوتا سمف لالنفاق ؟ -
 ما هى اللمانات الممكن وضعها حتى ال يكو  التخصيص شكليا فى دالح  حزا  معينة ؟ -
 لماذا ينصب االهتماي على الارلما  فمط او  المحليات ؟  -
 الل التعيين ؟ خرلما  من هل يمكن تمكين المر و فى الا -

 انتهت احللقة النقاشية إىل التوافق حول عددا  من التوصيات، كان من أهمها :وقد 

 استكمال الحوار حول تفصيالت النظاي االنتخابى و ثرها على مشاركة المر و .  -
 التفكير فى طرق اعق المر و المرشحة ، مهما كا  النظاي االنتخابى المااي .  -
 ختيار الموضوعى لدى الناخاين .المواطنة واال تعزيز ثمافة -

 
 
 

 وضع مشروع خطة قومية للنهوض باملرأةأوال: 
 على مدار  استكماال لجهوا المجلس فى متابعة تلمين شوو  المر و وماراجها فى خطط الواارات، عمد المجلس

على ثالثة اجتماعات مع مديرى التخطيط بالواارات المختلفة  2013 كتوبر  31 - 21خالل الفترو من  ثالثة  ياي
 التالى :النحو 
 –العدل  –الخارجية  –المالية  –التنمية المحلية  –التربية والتعليق  –التعاو  الدولى  –واارات )التخطيط  -

 . 2013  كتوبر 21االنتا  الحربى( بتاريخ   –الداخلية  –لشوو  االجتماعية التأمينات وا –التعليق العالى 
 –اإلتصاالت  –األوقاف  –الاترول  –اآلثار  –الكهرباء  –النمل  –اإلعالي  –الثمافة  –واارات )الزراعة  -

 .  2013  كتوبر 30الصناعة والتجارو( بتاريخ 
 –االستثمار  –التموين  –السياحة  –االسكا   –الصحة  –الموى العاملة  –الرياضة  –واارات )الشاا   -

 .  2013 اكتوبر 31الموارا المائية والرى( بتاريخ  –الايوة 
 لى :مهدفت هذه االجتماعات 

 التعرف على المعوقات التى تواجه الواارات المختلفة فى ااما  مفهوي النوع االجتماعى فى خطط التنمية .  -
 المتوفرو عما تحم  من اتاحة الفرص العاالة للمر و فى  ماكن العمل .الحصول على  حدت الايانات  -

 
 

وضع مشروع خطة قومية للنهوض باملرأة 
 :وحل املشكالت التي تواجهها 
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 : : حل املشكالت التي تواجهها ثانيا  
 جل التعرف على  منللمر و  الموميالمجلس  هااستحدث التيمكتب شكاوى المر و ومتابعتها محدى اآلليات  يمثل

 .  ماي دناع المرار اووضعه ،تواجه المر و المصرية وتحليلها التي التالمشك
 الموميبإنشاء المجلس  2000 لعاي 10رقق  الجمهوريلما تلمنه المرار  اًءاوقد جاء منشاء هذا المكتب وف

 في ومساندتها ،تواجهها التي تعلى حل المشكال لوالعم ،للمر و من تكليفات تلمنت ضرورو النهوض بالمر و المصرية
 . والمانو  دستورنص عليها ال التي هاحموق ىالحصول عل
 على النحو التايل : 3102نشاط مكتب شكاوى املرأة خالل شهر أكتوبروقد متثل 

 عقد الندوات واللقاءات : .0
  وهيوة األمق المتحدو للمساواو وتمكين المر ونسا  بواارو الداخليةإلمع قطاع حموق ااالجتماع الثانى عمد تق ،  UN 

Women،  ومكتب الألمق المتحدو المعني بالمخدرات والجريمةUNODC وذلك 2013 كتوبر  24، بتاريخ ،
لمناقشة الدالئل التدرياية الدولية لتطوير وتحسين الخدمات الممدمة للمر و المعنفة في مصر، وبح  سال التعاو  

 المتااالة . 

  ر لتوعية المر و بحموقها المانونية وذلك بحلور  كتوب 27مماابة في  –عمد ندوو في جمعية "عز الشاا " باشتيل
 سيدو. 40حوالي 

  كتوبر  21عمد ندوو عن "حموق المر و المانونية في العمل واألحوال الشخصية" بجمعية "حواء المستمال" بإماابة في 
ألوراق لى التوعية بأهمية مستخرا  امسيدو، وقد هدفت الندوو  31 نمن قاطنات المنطمة وعداه اً بحلور عدا

 .الثاوتية حتى تتمكن المر و من الحصول على حموقها ، و يلا التعريف بدور و نشطة مكتب شكاوى المر و 

  تق بدء التعاو  مع جمعيتى "المتحابين في اهلل" الكائنة بمنطمة الهري، جمعية "عز الشاا " وتق اإلتفاق على ايارو
 .تسهيالً لهن  السيدات منماال الشكاوى محامية من المكتب لممر الجمعية مرو  ساوعياً إلست

  تق ايارو : محاميو المكتبفي مطار الزيارات التي يموي بها  

لمتابعة شكاوى النساء التي تق تمديمها  وذلك لواارو التلامن اإلجتماعي ةماارو المر و في مجمع التحرير التابع -
 . للمكتب

والتعرف على الجمعيات الفاعلة في  المتااال منشأو نادر لاح  سال التعاو  بحي ماارو التلامن اإلجتماعي -
 عن التعريف بخدمات مكتب الشكاوى . فلالً  ،المنطمة

 :استقبال الشكاوى  .3
 ( شكوى وطلااً 110تلمى المكتب خالل شهر  كتوبر عدا )منها ، كلها شكاوى فراية، بلغ نصيب المكتب المركزى 

 % .  18شكوى بنساة  27% فى حين تلمت فروع المكتب فى المحافظات  82شكوى بنساة حوالى  123
  بلغ  والتيوقد تركزت  غلب الشكاوى الواراو للمكتب وفروعه خالل شهر  كتوبر حول شكاوى االحوال الشخصية

% من مجمالى الشكاوى، يليها فى الترتيب طلاات استخرا  األوراق المدنية 43.33شكوى بنساة  61عداها 
شكوى  21%، ثق طلاات الحصول على معاش اللما  االجتماعى بأنواعه بعدا 21.33طلب بنساة  32ا بعد

فكانت بعدا  ما الشكاوى الخادة بالدعاوى الجنائية ، % 4.67بنساة  7اوى العنف بنساة % ثق شك14بنساة 
 % .3.33شكاوى بنساة  1

للمكتب المركزى والمحافظات خالل شهر  كتوبر وفيما يلى التمرير االحصائى عن شكاوى المر و الممدمة 
2013 . 
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 تصنيف الشكاوى طبقا الختصاصات املكتب  : 0جدول رقم 
 النسبة % التكرار االختصاصات
 43.33 61  حوال شخصية
 21.33 32  وراق مدنية

 14 21 ضما  اجتماعى
 6 1 طلاات خار  االختصاص

 4.67 7 عنف
 3.33 1 اعاوى جنائية

 1.33 2  حكايتنفيذ 
 1.33 2 عمل
 1.33 2 دحة

 0.67 1 محكمة  سرو ، ودندوق تأمين االسرو /بنك نادر
 0.67 1 مواري 

 0.67 1 تأمينات اجتماعية

 0.67 1 تعليق

 0.67 1 اعاوى ااارية

 100 110 االجمالى

 

 
 تصنيف الشكاوى طبقا الختصاصات املكتب  : 0شكل رقم 
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 الشكاوى االحوال الشخيصةتصنيف :  3جدول رقم 
 النسبة % التكرار االختصاصات
 21.14 14 اعوى خلع

 12.31 8 مرشااات  سرية /قانونية

 12.31 8 اعوى نفمة اوجية ودغار
 7.61 1 اعوى نفمة دغار
 6.11 4 اعوى نفمة  قار 
 6.11 4 اعوى اجر مسكن
 4.62 3 اعوى نفمة اوجية
 4.62 3 اعوى طالق
 4.62 3 دغاراعوى ضق 

 3.08 2 اعوى اجر حلانة
 3.08 2  حوال شخصية  خري
 3.08 2 حاس لمتجمد نفمة

 3.08 2 اعوى مطالاة بالوالية الدراسية
 3.08 2 مصاريف اراسية

 1.14 1 اعوى مصاريف عال  للزوجه  و االبناء
 1.14 1 اعوى مثاات طالق
 1.14 1 اعوى ايااو نفمة

 100 61 االجمالى
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 عدد الشكاوى حسب الفروع:  2جدول رقم 
 النسبة % العدد احملافظة
 82 123 الماهرو
 8.67 13 السويس
 3.33 1 الغربية

 2.67 4 االسماعيلية
 2 3 االسكندرية
 1.33 2 شمال سيناء
 100 110 االجمالى

  

 
 حسب الفروععدد الشكاوى :  2شكل رقم 

 
 عدد الشكاوى فى املكتب املركزى واحملافظات:  4جدول رقم 

 النسبة % العدد التصنيف
 82 123 الماهرو

 18 27 المحافظات

 100 110 االجمالى
 

 

 عدد الشكاوى فى املكتب املركزى واحملافظات:  4شكل رقم 
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  يونيو المجيدتيّن فى 30و يناير، 21من منطل  حرص المجلس المومى للمر و على تفعيل اور الشاا  مفجر ثورتى
ملايًا لتطلعات تلك اللحظة الفارقة من عمر الوطن، وفى الوقت الذى ُيصاغ فيه استور جديد للاالا نأمل    يأتى 

وطموحات جميع شرائح الشعب المصرى، وسعيًا في تغيير الصورو الذهنية السائدو عن المر و فى المجتمع والتى 
لى رؤساء الجامعات الخادة مخطابات ال عداًا من رسل المجلس ، المسلمين ت بعد عاي من حكق اإلخوا ُشوه  

  ماكن ثابتة ااخل اروقة الجامعات تخصيص منهق الموافمة علىوالحكومية المنتشرو في انحاء الجمهورية، يلتمس 
تعريف الطال  والطالاات بمواا الدستور الجديد  بهدف قياي المجلس بتنظيق الندوات والمؤتمرات ااخل كل جامعةو 

 . واإلستماع لممترحاتهق وآراءهق في هذا المجال لرفعها ملى لجنة الخمسين

 

 

 

 أوال: على املستوى الدويل 
  من منطل  حرده على التصدي لكافة  شكال العنف ضد المر و، تق تمثيل المجلس بصفتة اآللية الحكومية المعنية

بشوو  المر و ضمن الوفد المشكل من قال رئاسة الجمهورية )مااارو الرئاسة لحموق المراو( لزيارو واارو العدل 
-22اي وجهاا الشرطة في انجلترا خالل الفترو من الاريطانية والمجلس المومي للمر و الاريطاني والنائب الع

بهدف تااال الخارات حول التجار  الناجحة التي تموي بها الدول لمكافحة العنف ضد المر و  21/10/2013
 ومناقشة الموانين والارامج الخادة بهذا الموضوع. 

 مت خالل الزيارة استعراض املوضوعات التالية:

  التحرش وجرائق العنف ضد المر و والتحديات التي واجهت الدولة في تطايمه العملي.خطوات مددار قانو  لمكافحة 

 .اإلحصاءات والدراسات السابمة عن مددار المانو  والالحمة لوضع خطط وبرامج التوعية 
 .نصوص المانو  والعموبات المدنية والجنائية والتعديالت األخيرو لمانو  التحرش 
  عاي للحماية والتوعية.قانو  المالحمة الصاار منذ 
 . اإلجراءات التي تتاعها واارو العدل بالتنسي  مع الجهات المختلفة لتطاي  المانو 
 . برامج التوعية والتدريب للملاو والشرطة والشاا 
 .السياسة التي يتاعها جهاا الشرطة و ساليب تناول جرائق العنف المنزلي منذ عشر سنوات 
  لتمديق التوعية وتوفير الخدمات للمعنفات.التعاو  مع الجمعيات األهلية 
 .اور النيابة العامة في تناول قلايا العنف 

والتقدم متابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة يف جمال املراة 
 مبا يكون لديه من مقرتحات ومالحظات للجهات املختصة :

 : واملنظمات الدولية املعنية باملرأةمتثيل املرأة يف احملافل 
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  المراحل والخطوات المتاعة بمجرا تلمي بالغ عن تحرش واور الجهات المعنية اسلو  تداول المعلومات عار
 اإلنترنت بين هذه الجهات.

 .خطة عمل واارو الداخلية لمكافحة العنف والمالحمة 
 مل الملاو وكيفية اختيارهق وتدرياهق.مسلو  ع 
 . التعامل مع قلايا الختا 
 .حلور جلسات محاكمات لاعض الجناو وكيفية نظر الملايا والعموبات التي تصدر عن المحكمة لمنع وقوع الجرائق 
 .كيفية تعامل الماضي مع حاالت التحرش 
 ناحية المانونية واإلجتماعية والنفسية.توفير برامج تدريب مجاارية للملاو لكيفية تناول الملايا من ال 
 .محاكق األسرو / قوانين وميثاق وتدابير احترااية لتفااي العنف المتكرر ومبعاا الرجل عن المنزل 
 .برامج معااو التأهيل للجناو 
 وضوع حتى الخدمات التي تمدمها منظمة اعق ضحايا العنف وكيفية تعاملها مع المر و المعنفة منذ اإلبالغ وتناولها للم

 ال تمثل تهديد لللحية، ثق توفير  ماكن لإليواء والنفمات.

 ويف رؤية ألهم خمرجات الزيارة: 
  تعتار  حكاي قانو  التحرش المطا  في بريطانيا قوية وملزمة وعااو ما تصدر األحكاي األولى في دورو غرامات مااية

 األحيا  للما  عدي التعرض لللحية.سنوات في بعض  1ثق تليها تشديد العموبة لتصل ملى السجن 

  يأتي تأهيل الملاو وتدرياهق من  هق األولويات إلددار مثل هذا المانو  وبعد ذلك التعامل مع قلايا التحرش
 ومددار األحكاي.

  يناغي على المجتمع المدني    يتوجه نحو تمديق الدعق النفسي والمااي والمعنوي للحايا العنف وال يمكن    يتق
مال بمساهمة محدى الجهات الحكومية واعمها المااي لتوفير هذه الخدمة، وهو ما تموي به واارو العدل ذلك 

 الاريطانية التي تمول الجمعية األهلية المسوولة عن توفير اور اإليواء للحايا العنف.
   ة ملى برامج التوعية في من الخطوات السابمة إلدداره، باإلضافتعتار توعية المجتمع بوجه عاي لتمال فكرو المانو

المدارس لألطفال والشاا  الذكور لكيفية التعامل مع الفتيات منذ الصغر والعموبات التي تمع على من يخالف ذلك 
 بهدف تجنب األخطار التي قد تمع على المعنفة.

  في اطار االحتفال بتوايع جوائز الممة العالمية للمعلوماتيةWSA- World Summit Award  تمنح ألفلل والتي
المواقع المعلوماتية اإللكترونية، شارك المجلس بحلور تلك االحتفالية التي عمدت 

. حي  تق هذا العاي 27/10/2013-23سيريالنكا خالل الفترو من  –في كولوماو 
وسائل معالمية ملكترونية، من الفائزين في  من خمس وي" واحداً ااختيار موقع "مصر 

  . فوة الصحافة اإللكترونية
هي جائزو االمق المتحدو للمحتوى اإللكتروني التي تأسست عاي  "WSA" الجائزو العالمية للمعلوماتيةيُذكر    

وهي الجائزو التي  2003تفعيال لتوديات مجتمع المعلوماتية األول لألمق المتحدو الذي عمد في جنيف عاي  2003
اإللكترونية التي تميمها مؤسسة الكويت للتمدي العلمي بشكل سنوي ترتاط معها باتفاقية تعاو  تخول مقامة جائزو الكويت 

  .وف  الانوا والمعايير الدولية
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 ثانيا: على املستوى االقليمي 
 8الصيني الثاني الذي انعمد بالعادمة األرانية عما  بتاريخ  -شارك المجلس في حلور فعاليات مؤتمر الممة العربي 

لتعزيز التعاو  العربي الصيني وتااال  "املرأة واالقتصاد"هدفت الممة التي اقيمت تحت عنوا  ، 2013 كتوبر 
الخارات والتجار  بشأ  تعزيز اور المر و وتمكينها في مختلف المجاالت وبخادة االقتصااية منها واالستفااو من 

بين الهيوات النسائية الصينية والعربية وتوفير فردة لتعزيز الحوار والتااال  كانت الممةالتجربة في هذا اإلطار، كما  
 ا .ية وتطوير الصداقة والتعاو  بينهنهجا ماتكرا لتفاهمات  عم  لتعزيز العالقات الواية بين الهيوات النسائ

جل  فاق جديدو من آليات التعاو  الصيني العربي وفتح آهمية الممة النسائية العربية الصينية في تطوير  تارا و 
 . بدور المر و وتعزيز مشاركتها في التنمية الشاملة النهوض

يأتي هذا اللماء كجزء من سلسلة لماءات بناءو بد ت بعمد مؤتمر الممة األولى في جمهورية مصر العربية في العاي 
الصين الشعاية اول شارك في الممة الثانية وفوا نسائية من ، و الماضي، فيما تعمد الممة الثالثة العاي الممال في ابوظاي

 . واإلمارات العربية ومصر واألرا 

األمل كي نخطو خطوات   منحتلى    الممة م كمالكريمة     / بدورها اشارت ممثلة المجلس المومي للمر و في مصر
مين كايرو في الوطن العربي في مجال مشاركة فعالة للمر و اقتصاايا، الفتة    مثل هذه اللماءات تؤكد  ننا كعر  لسنا منغل

 . بل منفتحين على كل الثمافات

مهمش، ماينة    وجوا نساء دينيات في مجال األعمال نصفه و كدت     ي مجتمع ال يمكن    ينجح و 
هدافها عمليا وليس نظريا من  همية نجاح الممة وتحمي   و كدت على  ،واالقتصاا يدلل على نجاح المجتمع الصيني

 . وقدرتها للعمل بفاعلية في التنمية مكانياتهامجل حموق المر و وتطوير  

فرص التعاون واالستثمار" " "املرأة يف قطاع الصناعة والتجارة"وراق عمل تناولت موضوعات  تلمن اللماء 
 .و"جتارب لسيدات أعمال رياديات"

يؤكد على تعزيز الذى معال  عما  حول التعاو  العربي الصيني لتمكين النساء مقتصاايا، ددر في ختاي الممة و 
 .تحمي  التطور االقتصااي بين الجاناينلتشجيع تااال الدراسات والخارات و العالقات االقتصااية بين العر  والصين، 
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 على املستوى احمللى : ثالثا:

  شارك المجلس بحلور االجتماع  000بهدف تااال الخارات بين المجلس والجهات المعنية بمختلف قلايا المر و
طار اضطالع المركز باعداا م، في 2013 كتوبر  20الذي عمده مركز بحوت الشرطة بأكاايمة الشرطة المصرية في 

وذلك انطالقا من حرص مركز بحوت  "املواجهة األمنية للعنف ضد املرأة والتحرش اجلنسي"اراسة تحت عنوا  
 لخارات المتميزو للمجلس المومي للمر و في هذا المجال.الشرطة على االستفااو العلمية من ا

  26في  شارك المجلس فى الزيارو التى قامت بها الواارو طار التعاو  بين المجلس وواارو الدولة لشوو  الايوة،مفى 
لياس مركز موحدات انتا  الغاا الحيوى من مخلفات الحيوانات المنزلية بمريه  والا  (3الفتتاح عدا ) 2013 كتوبر 

ي وبرنامج االمق المتحدو االنمائ طما محافظة  سيوط، حي  تموي الواارو بالتعاو  مع كل من مرف  الايوة العالمى،
بتنفيذ مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة، والذى يهدف الى اختاار الجدوى الفنية واالقتصااية لاعض 

اار الطاقة المتجداو، وايجاا سوق لهذه التكنولوجيات للمساعدو على انتشارها تكنولوجيات الطاقة الحيوية كأحد مص
فى مصر من خالل تشغيل وحدات الايوجاا المنزلية فى جميع المحافظات،كما  عمب حفل االفتتاح، عمد حوار 

 ودحة المواطنين .  مفتوح مع المواطنين تناول األوضاع الايوية للمرية، وكيفية تحسينها للحفاظ على الايوة المحيطة

لسيدو وايرو الدولة لشوو  الايوة، عمدت السيدو السفيرو رئيس المجلس اجتماعا ضق كال من اوعلى هامش الزيارو ،
 . ، و علاء فرع المجلس بمحافظة  سيوطالسيد محافظ  سيوط

الفرع خالل الفترو السيدات  علاء الفرع بلرورو تفعيل اور و  وخالل االجتماع ناشدت السيدو السفيرو السااو
الممالة فى توعية السيدات بأهمية التصويت بنعق للدستور الجديد، كما  شارت الى الجهد الماذول من  جل العمل على 

فى الدستور الجديد، حتى ال يتعرض الى االامات التى   ى بماء المجالس المومية المتخصصةاستمرار المجلس والنص عل
كانت تهدا بمائه، والعمل على ضما  تمثيل عاال للمر و فى االنتخابات، وتجريق العنف ضد المر و، كما  كدت السفيرو 

 على استكمال مشروع المرية النموذجية فور االنتهاء من االنتخابات .
الايوة عن افتتاح المرحلة االولى من وحدات مشروع الايوجاا الذى يهدف  كما تحدثت السيدو وايرو الدولة لشوو 

 الى منتا  الغاا من مخلفات الحيوانات المنزلية فى اطار مساعى الدولة لتعميق المشروع وتنفيذ وحدات جديدو .
لتعاو  ا –علو فرع المجلس بأسيوط ورئيس مجلس ماارو جمعية رجال االعمال  –كما عرض  .ا/ محموا ر فت 

محافظات تعمل بها  7بين الجمعية ،المجلس المومى للمر و ، وواارو الايوة فى تنفيذ مشروعات الايوجاا فى قرى عدا
 . الجمعية

هذا وقد  شاا السيد المحافظ بالمجلس كمؤسسة عريمة تهدف الى النهوض بالمر و وطالب سيااته بوضع برنامج 
 بنوا مرحلية، حتى يتسنى للمحافظة العمل على اعمها ماايا ومعنويا .عمل فى المرحلة الممالة من خالل دياغه 
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 طالبت السيد احملافظ بـ :وكما استعرضت مقررة الفرع األنشطة التي ينفذها الفرع، 
 توفير قطعة  رض لتكو  ممر اائق للفرع بدال من الممر االيجار .  -
 اعق الفرع باستمارات بطاقات الرقق المومى للسيدات الفميرات .  -

 توفير وسائل موادالت ليتمكن فري  العمل من الودول الى المرى والنجوع . -

 قرية .  2توفير اعق لعمل مشروعات دغيرو للسيدات المعيالت بعدا  -

 .   لمطلوبةوقد واف  السيد المحافظ على كافة الطلاات وطالب المجلس بارسال الخطة ا
  فى االجتماع االول للجنة العامة  2013 كتوبر  28بدعوو من واارو العدالة االنتمالية شارك المجلس بتاريخ

بمشاركة ممثلى الجهات التالية  2014المختصة بإعداا التمرير الدورى لحموق االنسا ، والمزمع تمديمه فى يوليو 
 –واارو التلامن االجتماعى  –واارو الخارجية  –واارو الداخلية  –لعامة المخابرات ا -النيابة العامة –واارو العدل )

 –واارو العدالة االنتمالية  –المجلس المومى لالعاقة  –المجلس المومى لالمومة والطفولة  –واارو الموى العاملة 
 الجهاا المركزى للتعاوة العامة واإلحصاء( .

وديات الصاارو من لجنة االمق المتحدو لحموق االنسا  حول التمرير تختص اللجنة العامة بارسال الراوا على الت
 ، وقد تق االتفاق فى االجتماع على: 2013نوفمار  20فى موعد  قصاه  2010الدورى الساب  الذى تق تمديمه عاي 

 آليات عمل اللجنة العامة العداا التمرير الدورى الوطنى لحموق االنسا .  -

 لجنتين فرعيتين: تمسيق اللجنة العامة الى  -

 تختص بالشوو  الدستورية والمانونية، برئاسة واارو العدل، وتلق الجهات التالية )واارو الداخلية  وىل:األ– 
 واارو العدالة االنتمالية( .  –واارو الخارجية  –واارو االعالي  –المخابرات العامة  –النيابة العامة 

 :تختص بالشوو  االجتماعية، برئاسة واارو التلامن االجتماعي، وتلق كال من )واارو الموى العاملة  الثانية
المجلس المومى لالمومة والطفولة  –المجلس المومى للمر و  –الجهاا المركزى للتعاوة العامة واالحصاء  –
 .المجلس المومى لالعاقة(  –

على    تموي كل جهة من الجهات  علاء اللجنتين الفرعيتين بإرسال الراوا على توديات لجنة األمق المتحدو 
مد االجتماع الممال في ع، وتق االتفاق على 2013نوفمار  20لحموق االنسا  ملى واارو الخارجية في موعد  قصاه 

 .  األساوع األخير من شهر نوفمار
 بمعهد  2013نوفمار  7 – كتوبر  26للعمد الجدا خالل الفترو من  13ساسية رقق بمناساة انعماا الدورو األ

حول   2013 كتوبر  31شارك المجلس بإلماء محاضرو فى  000تدريب العاملين المدنيين بمصلحة التدريب 
 . "اهتمام الدولة بدور املرأة املصرية فى اجملتمع وتفعيله فى الريف املصرى"
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 اجراء البحوث والدراسات يف هذا اجملال أوال  :
  تمريرا حول نتائج مستطالع ر ى المجتمع الذى قاي به المجلس فى  2013 ددر المجلس فى األول من  كتوبر

كة جميع  بناء الوطن لى مشار موالذى هدف  "شارك فى كتابة دستورك"تحت عنوا   2013الثامن من شهر ساتمار 
هق ، وفى وو من  جل حياه كريمة لهق وألبنائفى كتابة استورهق الجديد .. والتعاير عن آمالهق المرج رجاال ونساءً 

 سايل ذلك قاي المجلس بئ :
باالضافة الى موقع  تخصيص  رقاي هاتفية لتلمى المكالمات، وبريد اليكترونى، ودفحة على الفيساوك، وتويتر، -

 فى التليفزيو  .  هاتق االعال  عن ،المجلس، وبوابة المر و المصرية، لتلمى الممترحات
 واستخالص هاراء وممترحات ومااارات، وقاي المجلس بتحليلآمتابعة ما ينشر بالصحف الورقية واالليكترونية من  -

 غلاية .راء المتواف  عليها باألاآل
 ( ممالة ور ى من كافة محافظات الجمهورية400( اتصاال هاتفيا، وعدا )1110وعليه فمد تلمى المجلس عدا ) ،

 :اارت  غلب الممترحات حول 
 .ملغاء األحزا  المائمة على  ساس ايني  -
 .اإلهتماي باألشخاص ذوي االحتياجات الخادة وتمكينهق من التعليق والعمل والرعاية الصحية  -
 .الغاء النساة المخصصة للعمال والفالحين بمجلس الشعب واستادالها بمماعد للمر و والشاا  والمسيحيين -
والزوا  الماكر والتمييز خادة في مجال العمل وتولي المنادب الميااية تجريق العنف ضد المر و خادة الختا   -

 .واإلهتماي بالمر و الفميرو والعائلة ألسر  وتطاي  نظاي الكوتة للمر و في المجالس المنتخاة،
 .حظر تملك األجانب ألراضى الدولة وخادة في سيناء والنوبة  -
 .الغاءمجلس الشورى -
رية ،ووضع شروط دارمة للترشح لشغل منصب رئيس الجمهورية و علاء الحد من دالحيات رئيس الجمهو  -

 .المجالس النيابية
اإللتزاي باالتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر وخادة اتفاقية منع كافة  شكال التميز ضد المر و ووثيمة الطفل  -

 .واتفاقية ذوي االحتياجات الخادة 
اإلعدااية مع رفع جواو التعليق طاما للمعايير الدولية وتخصيص الميزانية   يكو  التعليق اإللزامى حتى المرحلة   -

 .الالامة لتحمي  ذلك وتنمية المناهج التعليمية من األفكار التي تكرس الكراهية والتفرقة بين  بناء الوطن 
ة للطامات الفميرو التزاي الدولة بتوفير الرعاية الصحية لجميع  بناء الوطن وتوفير فرص العمل وضمانات اجتماعي -

 والمهمشة .

إنشاء مركز توثيق جلمع املعلومات والبيانات والبحوث 
 :املتعلقة باملرأة وإجراء البحوث والدراسات يف هذا اجملال 
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 : عقد اللقاءات واالجتماعات وال  أ
  اوراهيه  مدير مشروعات من قسق عمدت السيدو السفيرو / مرفت تالوى رئيس  المجلس اجتماعا  مع  السيد / ين

 عمد، بهدف بح  سال تعاو  الجاناين فى مجال 2013 كتوبر  3، بتاريخ ق االوسط باكاايمية الدويتش فيلهالشر 
ساتذو  الدورات التدرياية، حي  ترغب االكاايمية فى مقامة اورات تدرياية لخريجى كلية االعالي بجامعة الماهرو، و 

مية لمختلف عالملى ممكانية عمد اورات ماملين بالمؤسسات الصحفية واالعالمية، باإلضافة والصحفيين الع الجامعة،
 فوات المجتمع المهمشة .

لى    نساة التغطية االعالمية لملايا المراو تمثل موفى هذا الصدا قامت األكاايمية بإجراء بح  تودلت نتائجه 
من جاناها  وضحت رئيس المجلس ا  جزءا من مشكلة ضعف جمالى التغطية فى التمارير الصحفية، و م% من 6حولى 

 المية لملايا المراو تكمن فى :التغطية االع
يملل من و يموي بنشرها فى ذيل الصفحة و  و  خاار المر  على فى التحرير يرفض نشر و المستوى األ   المدير   -

 حجمها .
 ،، التشريعات، العااات والتماليدالتعليق، الموانينو مثل قلايا التمييز ضدها،  عدي ملماي الصحفيين بملايا المر  -

 . التفكير االجتماعى الرجعى
 نتهى االجتماع اىل االتفاق على : إوقد 

 على من المديرين فى المؤسسات الصحفية .ضرورو تدريب المستوى األ -
 والصحفيات . عالي،عمد تدريب للخريجات الجدا من كليات اإل -
 المحلية .عالي التركيز على وسائل اإل -
عالي، وكيفية الودول اليهق وتدرياهق على كيفية التعامل مع وسائل اإل يهلية والمجتمع المدنتموية الجمعيات األ -

 بالرسالة الصحيحة . 
خاار الصحفية مثل المراو بصفة عامة ، والمراو الريفية بصفة فى األ قل تمثيالً لى الفوات األمالتركيز على الودول  -

 الى المراو االمية عن طري  الراايو والتلفزيو   خادة ، و الودول
 العمل مع المجلس وفروعه المختلفة و الجمعيات االهلية الخادة بالرائدات الريفيات.  -
 .  االمية واالسرومحو مواا ومعلومات تخص برامج بالتدريب   ثناءاالعالميين تزويد  -

 حي  طالان  2013اكتوبر  10علوات النمابات المستملة في  مع بعض لماءً  يو تالالسيدو السفيرو مرفت  عمدت
 ،وتنظيق اورات تدرياية وتوعويه لتمكين المر و على مستوى المحافظات ،معاونة المجلس فى نشر الوعىالنمابيات 

 : عنو سفر االجتماع 
 . في عمد الدورات التدرياية المجلس بالمحافظات بفروعااو فاالستممكانية  -

واستقبال  ،واالجتماعات ،واملؤمترات والندوات ،عقد اللقاءات
 : والبحث يف املوضوعات التي ختص املرأة ،زيارات الوفود
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 ترشيح سيدات لتلمي اورات تأهيل سياسي بهدف تأهيلهن لإلنخراط في المجالس المحلية السيدو السفيرو طلات -
 ة .على مستوى الجمهوري ةبالمجالس المحلي وموقع للمر  14000حي  يوجد ما يزيد عن 

بالمري  ة التي تعمدويالمستملة فى الارامج التوع واهر ونمابة األئمة والدعال األالجاهة مستم همية االستفااو من  -
 . والمحافظات

  تق فيه  2013 كتوبر  1عمد المجلس المومي للمر و اجتماعًا مع الجمعيات األهلية و علاء ائتالف السيداو في
استعراض المسواو التى يعدها المجلس للتمرير الثامن التفاقية الملاء على كافة  شكال التمييز ضد المر و والانوا 

 عاي للتمرير على النحو التالى :االتفاق على االطار اللمنها التمرير وتق خالل اللماء التى يت

يناير، والظروف السياسية التى مرت بها الاالا خالل فترو اعداا  21تتلمن الوضع الراهن بعد ثورو  املقدمة : .1
 الجهات الحكومية وغير الحكومية .التمرير، والجهوا التى ياذلها المجلس لتنفيذ االتفاقية من خالل التعاو  مع 

 الراوا على مالحظات لجنة السيداو على التمرير الساب  .  .2
تمرير الحالة ويتلمن تمرير مختصر عن جهوا المجلس فى الملاء على كافة  شكال التمييز ضد المر و متلمن  .3

 التحديات .    –الجهوا الماذولة  –الوضع الراهن 
االعالنات الدستورية التى ددرت خالل فترو التمرير  –وتلق )االحصاءات والايانات ذات الصلة  :املرفقات -

 .التعاو  مع الجهات الحكومية وغير الحكومية(  –( 2008-2012)
 استعراض جهوا المجلس فى مناهلة العنف ضد المر و وتعاونه مع الواارات المعنية . -
 االة كافة  شكال التمييزماللجنة من  جل  ااخل هوالتحديات التى تواجهنة الخمسين جهوا المجلس فى لج -

 ضد المر و . المائمة
  طار الجهوا المشتركة بين المجلس وهيوة األمق المتحدو للمساواو بين الجنسين وتمكين المر و مفىUN Women 

مع  2013 كتوبر  21بتاريخ  اجتماعاً  ي/ مرفت تالو  للنهوض بوضع المر و فى مصر، عمدت السيدو السفيرو
/ جولد  تركوا كوسليت مديرو قسق الارامج بالممر الرئيسى لهيوة األمق المتحدو للمر و بنيويورك، بهدف  السيدو

 .الجاناين مناقشة وضع المر و الراهن فى مصر، وسال التعاو  بين 

 : ثانيا: عقد الندوات واملؤمترات
ا فى الحفاظ على الايوة المجلس المومى للمر و فى مجال توعية المر و بأهمية اورهمن منطل  الجهوا التى يموي بها 

"دعم دور املرأة فى بعنوا   2013 كتوبر  31نظق المجلس بالتعاو  مع جهاا شوو  الايوة جلسة استماع فى  ،ومواراها

من  وممثلى جهاا شوو  الايوة، وعدااً ، شارك فى الجلسة  علاء لجنة الايوة، محاية البيئة وحتقيق التنمية املستدامة"
 علاء لجنتي المحافظات واالقتصااية، وممثلى فروع المجلس بمحافظات الماهرو والجيزو والمليوبية، ولفيف من الخاراء 

 تناولت الجلسة المحاور التالية :والمتخصصين المعنيين بالملية، و 
  . اور المر و فى التفاعل مع آليات االقتصاا األخلر 

 ور المر و فى المنظومة المتكاملة إلاارو المخلفات الصلاة . ا 
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 . اور المر و فى قلية التغيرات المناخية 

  األجهزو المنزلية ( .  –اور المر و فى ترشيد الطاقة ) فى اإلضاءو 

كما تطرقت المناقشات الى استعراض الدور الرائد الذي يموي به المجلس خادة في مجال الايوة، حي  وقع 
لمجلس بروتوكول تعاو  مع واارو الدولة لشوو  الايوة تق خالله التعاو  فى مجاالت التدريب وتااال الايانات االحصائية ا

والمعلومات، فلال عن التعاو  مع فروع المجلس االقليمية بالمحافظات لتنفيذ خطط الوحدو بالمحافظات، الى جانب 
نوع االجتماعى بالعمل الايوى، والتعاو  فى تنفيذ العديد من الارامج مثل التعاو  مع المجلس فى وضع استراتيجية امج ال

والمشاركة فى مشاورات وضع الخطة الخمسية  ،التمليل من االثار الصحية للمر و والطفل الناتجه عن التلوت بالرداص
بدور المراو فى حماية  ، كما تق تنظيق ورش عمل بفروع المجلس بكافة المحافظات للتوعية2017-2012لواارو الايوة 

و والرجل بالمشاركة فى المجتمعات  و والايوة فى تمكين المر  فيما يخص المر  2020الايوة، وتتمثل رؤية عاي 
من الايوة  ةو والرجل بصورو متساوي المر  وفى حماية وااارو الايوة واستفاا فعاالً  اً والمؤسسات ومواقع العمل من لعب اور 

 نتا  واالستهالك المستداي فى كل من المناال والمجتمعات ومواقع العمل .نماط اإل مما يحم   ةواآلمن ةالنظيف

 : استقبال زيارات الوفود: ثالثا

 8في  وممثلين عن جمعية السااات للتنمية والرعاية االجتماعية استمال المجلس وفد خاراء من الارلما  األلمانى،
حاليًا من قال لجنة  دياغتهيتق  الذيلمر و المصرية في استور مصر وضع ا واستعراضلمناقشة  2013 كتوبر 
 .الخمسين

كا  في استماال الوفد اعلاء اللجنة التشريعية بالمجلس برئاسة المستشار سناء خليل علو المجلس وممرر   
والحموق التى  ،اللجنة، حي  تق الرا على جميع استفسارات الوفد بخصوص المواا الخادة بالمر و في الدستور الجديد

صلة  بالمر و والتى تموي بها لجنة الت الدستورية ذات باإلضافة الى مناقشة التعديال سوف يكفلها للمر و المصرية،
 الخمسين لصياغة وتعديل الدستور وموقف المجلس من هذه التعديالت .

هق المواا  تق استعراض الممترحات التى تمدي بها المجلس الى لجنة الخمسين، و  هكد المستشار سناء خليل  نو 
في ضما  حموق المر و في   –من خالل علويته باللجنة  –التى وافمت عليها اللجنة، والدور الذي قاي به المجلس 

، و هق الدوليةفي الدساتير بنظيراتها  الجديد، كما تناول اللماء ممارنة حموق المر و في استور مصر 2013استور 
يموي على المواطنة وعدي التمييز والمساواو بين المواطنين في الحموق السلايات التى يجب تالفيها للخرو  بدستور 

 . والواجاات، ويكو  له اور في دناعة مصر المستمال

( الخادة بالمر و والتى جاءت بناًء على 11هذا وقد اشاا الوفد بالتعديالت التى ااخلتها اللجنة على المااو )
على  همية مفصاح األحزا   روو    تنص المااو الخادة باالحزا واكدوا على ض الممترح الذي تمدي به المجلس،

 دول مواراها ضماناً للشفافية . عن حسابها و  السياسية
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التدرياية التوعوية لنشر وايااو الوعي لدى المر و المصرية بملاياها المختلفة يعمد المجلس العديد من الدورات 
وكيفية التفاعل معها. هذا باالضافة الى برامج لتنمية قدرات العاملين بالمجلس وتحسين  اائهق الوظيفي في مختلف 

 المجاالت اإلاارية.

المياي بدوره في توعية السيدات والفتيات بحموقهن وحموق  الوطنية، وحرده على ية المجلسمن منطل  مسوولو 
في الدستور، ينفذ المجلس مشروع "المشاركة السياسية للمر و المصرية بعد الثورو" بالتعاو  مع هيوة األمق  اسرهن

تحت ، حي  يعمد المجلس لماءات توعوية ميدانية  UN Womenالمتحدو للمساواو بين الجنسين وتمكين المر و
وا  "المشاركة السياسية للمر و بعد الثورو" في عدا من قرى ونجوع  مصر، تستهدف هذه اللماءات التوادل مع عن

السيدات الاسيطات في هذه المرى الفميرو والمهمشة وتعريفهق بأهق المواا التى يتلمنها استور مصر المااي، وخادة 
 : تتناول اللماءات المحاور التاليةر ى االسالي الصحيح فيها، المواا المتعلمة بالمر و، والمواا الخالفية بالدستور و 

 .حموق ومكانة المر و في الدين االسالمي: من خالل تصحيح بعض المفاهيق المغلوطة عن دورو المر و في اإلسالي 

 ستورية المشاركة السياسية والتعريف بدور المر و في االنتخابات: من خالل التعريف الماسط للدستور والمواا الد
 الخادة بالمر و ، و همية ماالء المر و بصوتها في الدوائر اإلنتخابية ومعايير اختيار المرشح اإلنتخابي.

  لماءات بيانهق  كالتالى : 6عدا  2013وقد عمد المجلس خالل شهر  كتوبر-  

 بمحافظة الفيوي .  2013 كتوبر  3-2الفترو من  -

 مرسى مطروح .بمحافظة  2013 كتوبر  10-1الفترو من  -

 بمحافظة األقصر .  2013 كتوبر  23-22الفترو من  -

 بمحافظة  سوا  .  2013 كتوبر  21-24الفترو من  -

 بمحافظة المليوبية . 2013 كتوبر  28-27الفترو من  -

 بمحافظة قنا .  2013 كتوبر  21-28الفترو من  -

 
 
 
 

 : العمل علي أن حتتل قضايا النهوض باملرأة مركزا هاما يف اخلطاب االعالمي والثقايف لوسائل االعالم: أوال  
ميمانا من المجلس المومى للمر و بدور اإلعالي بودفه من  هق األساليب التي تستخدي فى تاصير الر ى العاي 
بحميمة اور المر و فى المجتمع ،ووجو  معطاءها حموقها كاملة غير منمودة بودفها شريكًا للرجل فى تنمية المجتمع 

تنظيم دورات تدريبية للتوعية بدور املرأة يف اجملتمع 
 : ولتنمية قدرات العاملني باجمللس وحبقوقها وواجباتها،

ب االعالمي والثقايف لوسائل االعالم من العمل علي أن حتتل قضايا النهوض باملرأة مركزا هاما يف اخلطا
 : البيانات والنداءات والنشرات واجملالت واملطبوعات املتصلة بأهداف اجمللس وإختصاصاته خالل إصدار
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الا نأمل    يلاى طموحات وتطلعات المر و المصرية ،   علن والنهوض به ، وفى الوقت الذى ُيصاغ فيه استور جديد للا
( مماالت دحفية ورقية منشورو تتعل  بمشروع 3( تحميمات، و)3عن مطالق مسابمة معالمية إلختيار  فلل ) المجلس

ساواة وعدم قاعدة امل مواجهة تأنيث الفقر، املواطنة، العدالة اإلجتماعية، مدنية الدولة،) الدستور المصرى فى موضوعات

 .وكسب تأييد الر ى العاي لمليتها سعياً للترويج لحموق المر و فى الدستور، وذلك (التمييز
 يخر دحفواآل  حدهما من األكاايميين، 00 نه سيتق تشكيل لجنة من مثنين من المحكمين تجدر اإلشارو ملى 

على     ،2013 كتوبر  األول منبا  التمدي للمسابمة لمدو ثالثة  سابيع منذ  ، وتق فتحمتمرس إلختيار  فلل األعمال
 يتق منح الفائزين جوائز مالية .

 : إصدار البيانات والنداءات : ثانيا  

  بمناساة حلول الذكرى االربعين لملحمة العاور العظيق، ذكرى انتصارات السااس من اكتوبر، ارسل المجلس المومى
، حااي الااالوى رئيس مجلس الواراءللمر و برقية تهنوة الى كل من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية ،والدكتور 

،معربًا فيها عن خالص تهانيه بذكرى  لمسلحة المصرية وواير الدفاعوالفري  عاد الفتاح السيسي المائد العاي للموات ا
والذي قاي به جنوا مصر الاواسل الذين قدموا ارواحهق وامائهق فداء الرض وشعب  1173انتصار مصر في حر  

  .كما تمدي المجلس بكل التحية واإلجالل لجيش مصر العظيق الساهر علي  من الوطن،مصر 
  المومى للمر و بأهمية تحمي  العدالة والمساواو في المجتمع، والحد من الممارسات التمييزية ميمانًا من المجلس

الموجهة ضد المر و ،والسعى إلقصاءها من تولى المنادب الميااية ،  و حصولها على حمها فى الترقيات للوظائف 
طالب خالله باالستجابه للشكوى التى   رسل المجلس خطابًا ملى الدكتور حساي عيسى واير التعليق العالى،  األعلى

تلماها المجلس من ِقال من ا.لانى على عاد الرحيق طايب مميق جراحة مسالك بولية بمستشفى جامعة قناو السويس 
وحرمانها من حمها فى الترقى ،حي  تعكس تلك الشكوى مدى اإلضطهاا التى تتعرض له المر و بفعل سياسة وتوجه 

 لُمتعمّد إلقصاءها من مواقع الميااو رغق  حميتها فى ذلك . بعض المسؤلين والسعى ا
  عن ماانته واستنكاره الشديدين جراء عرض مجموعة من األفالي الهابطة والمتدنية  فيه يعر  ددر المجلس بيانا

خاللها  والتى تعد من األياي المااركة التى يسعى ،ئى خالل فترو عيد األضحى المااركبدور العرض السينما  خالقياً 
   تلك النوعية من األفالي تؤاى إلااياا واستفحال معدالت التحرش  و كد المجلس الجميع ملى التمر  من اهلل،

المجلس عن مستنكاره الشديد من   عر الجنسى بالشارع المصرى، بصورو تهدا  من وسالمة المجتمع المصرى،كما 
لمسموعة للدعاية لتلك األفالي والتى تسىء لألخالق والماااىء اإلعالنات التى تاثها بعض وسائل اإلعالي المرئية وا

 المجلس بالمائمين على دناعة السينما المصرية واألجهزو الرقابية، ، كما  ها والميق األديلة لألسرو المصرية
لماااىء ومتخاذ قرار حاسق بمنع ووقف عرض تلك األفالي المسيوة حفاظًا على الميق وا والمسؤلين بالتدخل السريع،

. 
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 واقعة اإلعتداء على اإلعالمية بثينة كامل  ثناء تواجدها فى منطمة  ينتابع المجلس المومى للمر و بإنزعا  واستياء شديد
المجلس عن ماانته لذلك السلوك الذى يمثل انتهاكا شديدا لحموق اإلنسا   ، و عر الدقي وتلويحها بعلق مصر

المجلس وقوفه بصالبة  ، و كداً قانوني تهممارس ضد المر و والتى تستوجب ماانويعتار دورو من دور العنف ال والمر و،
 ومساندته المانونية لألستاذو بثينة وغيرها من نساء مصر ممّن يتعرضّن لمثل تلك األفعال المجرمة المخالفة للمانو ،

 . تعهده بصو  كرامة المر و المصرية وعدي المساس بها المجلس في بيانه وجدا
  لما  و الريفية، تأكيداً  للمر  بمناساة االحتفال باليوي العالمي 2013الخامس عشر من اكتوبر  في المجلس بياناً  ددر

تلطلع به النساء الريفيات، بمن فيهن نساء الشعو  األدلية، من اور في تعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحسين 
مشروعه الذي يحمل  . و وضح المجلس في بيانه  نه قاي بتنفيذمستوى األمن الغذائي والملاء على الفمر في األرياف

بالتعاو  مع منظمة االمق المتحدو للمساواو بين الجنسين وتمكين المراو،  الواقع واملستقبل" 111"الرائدات شعار 
ائدو لف ر   20بهدف تسليط اللوء على المشكالت العامة والمشكالت النوعية للرائدات الريفيات والاالغ عداهن 

إنشاء جمعيات للرائدات بفى هذا الصدا وقد قاي المجلس  ،ريفية والدعوو ملى اراسة  ساابها واقتراح الحلول لها
بأ  الجمعية األهلية كيا  وظيفي يستطيع اراسة مشكالت المجتمع  هعلى مستوى كافة المحافظات اعترافًا من

واستكماال لخطوات المشروع المشار اليه واعما لكافة ،ات المحلي وتحديد احتياجاته وترتيب  ولويات هذه االحتياج
 الجمعيات . لتلكاالتحاا النوعى  جمعيات الرائدات ، يموي المجلس حاليا باتخاذ اجراءات تأسيس واشهار

   و واى بحياو  المجلس المومى للمر و بشدو حاات االعتداء المسلح الذي تعرضت له كنيسة العذراء بالوراق، اا
المجلس  ، و كد من المصريين األبرياء الذين الذنب لهق، وتمدي بخالص التعااي ألسر الُملارين من الحااتضحايا 

  تلك التصرفات المجرمة ومثارو الفتن تعد جزءًا من مخطط اإلرها  لتجزئة مصر مؤكدًا م  اإلرها  اليفرق بين  
 صر . ا الفتنة، والتصدى لمحاوالت النيل من مكما اعا المجلس الشعب المصرى ملى التكاتف وو  مسلق ومسيحى،

   شاا المجلس المومى للمر و بالفتوى التى  ددرتها اار االفتاء المصرية من قلية تولى المر و المنادب العليا بالدولة
 فى  ول فتوى مرئية له على –واعتالء منصة الملاء، وكا  الدكتور شوقى عادالكريق عالي مفتى الجمهورية قد  فتى 

هذا وقد  كدت السفيرو مرفت تالوى رئيس ، بجواا تولى المر و تلك المنادب شأنها شأ  الرجل –موقع اار اإلفتاء 
جاء فى  المجلس    اعال  فليلة المفتى لموقفه من تولى المر و المنادب العليا على قدي المساواو مع الرجل،

المر و مثل تلك  يبعدي جواا تول يوالتيارات التى تناافراا الوقت المناسب ليدحض األفكار التى يروجها بعض األ
ويعد مؤشرًا واضح الداللة على انتهاء عهد قهر المر و ومقصاءها واإلنتماص من شأنها خالل عاي من حكق  المنادب،
كما    الشريعة  و عطاها حموقها كاملة غير منمودة، ، و كدت تالوى    اإلسالي كري المر و،المسلمين اإلخوا 

 . اإلسالمية منحت للمر و حموقا لق ترا فى الموانين الوضعية فى الدول الغربية
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 : إصدار النشرات واجملالت واملطبوعات املتصلة بأهداف اجمللس واختصاصاته : لثا  ثا
يموي المجلس بتجميع واددار كل ما يخص قلايا المر و فى دورو مطاوعات مختلفة حردا منه على توثي  تلك 

 -اددار كتياين هما : 2013، وقد تق خالل شهر  كتوبر  الملايا الهامة كذاكرو تاريخيه
  وم العاملى ملكافحة ختان اإلناث :ليكتيب ا .0

. علي المجتمع المصري لسنوات طويلةسيطرت الموروثات الثمافية والعااات والتماليد، 
رغق  نها بعلق الجميع اينيا وطايا واحتلت قلية ختا  اإلنات مكا  الصدارو في هذه الموروثات 

 ظاهرو وافدو ملي المجتمع من  فريميا ولق تعرفها الشعو  العربية  و االسالمية.
 وألهمية هذه الملية، التي تطل علينا من حين آلخر، وبساب تعمدها وتشابكها وتشعاها  يلاً 

فاراير من   6ه بالمشاركة في فعاليات اليوي العالمي لمكافحة الختا  الممرر له تحرص المجلس منطالقا من مسوولي 00
تا  اإلنات، وتوضيح محاورها الدينية والطاية والسكانية، إلعااو خوذلك بتنظيق ندوو خادة لمكافحة  00كل عاي 

ماذ المر و المصرية منها، اراسة الظاهرو، واق ناقوس الخطر، ووضع ما يلزي من خطط وبرامج للمواجهة، حتي يمكن من
الموروت الذي  هدر حموقها وكرامتها بدعاوي كثيرو  براها" مهانة شرف  يعن قيوا الماض التنمية بعيداً  ولتتمدي نح
ربطها بالدين محاولة فاشلة، أل  الدين بعيد تماما عن هذه األمور، التي بدت ممنهجة بشكل مثير للدهشة  و  العائلة" 

ن المشاركة في العمل العاي والمياي بدورها في دنع المرار ... ويكفي    األمق المتحدو  ددرت قرارا في إلبعاا المر و عن
  كتوبر الماضي عن الختا ، باعتااره يعرقل تحمي   هداف المنظمة الدولية لتمدي المر و.

التي اارت فيها وتمديق حصاا  وقد تق مددار هذا الكتيب تحريرا للمااو العلمية لمحاور الندوو وتمييق المناقشات
 مختصر لهذه المناقشات، رغاة من المجلس في تاصير الجميع بالملية وضرورو مكافحتها.

 املتحدة ملنع العنف ضد املرأة : الرد على االدعاءات املناهضة لوثيقة االمم .3

يتلمن هذا الكتيب الرا علي بعض اإلاعاءات المغلوطة المناهلة لوثيمة االمق المتحدو لمنع 
التي عمدت في  17في اورتها  CSWالعنف ضد المر و والتي ددرت عن لجنة وضع المر و 

 ، ومن بين تلك اإلاعاءات التي حاول الكتيب الرا عليها :2013نيويورك في مارس 
 دااه وثيمة بديلة.رفض االاهر للوثيمة ومع 

 مية والعااات والتماليد .السمخالفة الوثيمة  للشريعة اإل 

 .الوثيمة دورو مكررو من اتفاقية السيداو    

  تعرض الدول االسالمية لللغوط للموافمة علي مددار الوثيمة، وربطها بالمساعدات، و   اآلليات الوطنية هي ذراع
 . األمق المتحدو في اول العالق الثال 
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 : النشاط االعالمي للمجلس:رابعا  
  ( مرو 100)الصحف ، نشرت فى خاراً  ( 30) 2013 كتوبر بلغ عدا االخاار المرسلة من ااارو االعالي خالل شهر

 ( مرو .201( مرو ، وفى المواقع االلكترونية للصحف )21وفى المجالت )

 يوضح الصحف الىت نشرت أخبار عن اجمللس : 5رقم  جدول
 عدد االخبار اجلريدة م
 11 المسائية 1
 13 المساء 2
 12 االهراي المسائى 3
 11 االهراي 4
 8 الشروق 1
 6 االخاار 6
 6 الجمهورية 7
 1 الدستور 8
 4 الوطن 1
 4 روااليوسف 10
 4 الوفد 11
 2 اليوي السابع 12
 2 اخاار اليوي 13
 2 المصرى اليوي 14
 1 التحرير 11
 1 االهالى 16

 100 المجموع
 

 
 يوضح الصحف الىت نشرت أخبار عن اجمللس : 5شكل رقم 
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     جاءت فى المركز االول من حي  نشر اخاار المجلس حي  المسائية  جريدويوضح الجدول والرسق الايانى
االهراي  وخار، ثق جاءت جريد 13فى المركز الثانى بنشر  و المساءخار خالل فترو التحليل، تلتها جريد 11نشرت  
يدو ر، ثق جر اخاا 11فى المركز الرابع بنشر االهراي  وخار، وجاءت جريد 12فى المركز الثال  بنشر  المسائى
، اخاار 6فى المركز السااس بنشر تى االخاار والجمهورية اخاار، ثق  جريد 8فى المركز الخامس بنشر الشروق 
، وفى المركز الثامن جاءت جرائد روااليوسف والوطن والوفد اخاار 1فى المركز السابع بنشر جريدو الدستور وجاءت 
 خاار، وجاءت جرائد اليوي السابع واخاار اليوي والمصرى اليوي فى المركز التاسع بنشر خارين، واخيرا جاءت  4بنشر 

 جريدتى التحرير واالهالى بنشر خار واحد .

 االلكرتونية الىت نشرت اخبار اجمللس يوضح املواقع : 6رقم  جدول
 عدد االخبار اجلريدة م
 67 اليوي السابع 1
 63 الجمهورية 2
 37 الوفد 3
 13 االهراي 4
 10 التحرير 1
 1 الشروق 6
 7 المصرى اليوي 7

 201 المجموع
 

 
 يوضح املواقع االلكرتونية الىت نشرت اخبار اجمللس : 6رقم  لشك

  خار  67خاار المجلس حي  نشر  ول من حي  نشر فى المركز األ اليوي السابعجاء الموقع االلكترونى لجريدو
خار، ثق جاء الموقع  63فى المركز الثانى بنشر و الجمهورية لجريد يةقع االلكتروناخالل فترو التحليل، تاله المو 

فى المركز الرابع  االهرايوجاء الموقع االلكترونى لجريدو خار،  37 فى المركز الثال  بنشرالوفد  وااللكترونى لجريد
خار، ثق  الموقع االلكترونى  10فى المركز الخامس بنشر التحرير  و، ثق الموقع االلكترونى لجريدراخا  13بنشر 
 7شر جاء الموقع االلكترونى لجريدو المصرى اليوي  بن خيراً  و ر، اخا  1فى المركز السااس بنشر الشروق  لجريدو

 . خاار 
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 يوضح اجملالت الىت نشرت اخبار اجمللس : 7رقم  جدول
 عدد االخبار اجلريدة م
 1 نصف الدنيا 1
 4 اكتوبر 2
 3 حواء 3
 3 روااليوسف 4
 3 اخر ساعة 1
 2 حريتى 6
 1 دااح الخير 7

 21 المجموع
 

 
 يوضح اجملالت الىت نشرت اخبار اجمللس : 7رقم  لشك

 
  جاءت فى ة نصف الدنيا والرسق الايانى معدل نشر المجالت الخاار المجلس حي  اظهر ا  مجليوضح الجدول

اليوسف  وفى المركز الثال  جاءت مجالت روا،  خاار 4بنشر اكتوبر  ة، تلتها مجل  خاار  1المركز االول بنشر 
 دااح الخير خار واحد .شرت مجلة وحواء واخر ساعه بنشر خارين ، ثق نشرت مجلة حريتى خارين ، واخيرا ن
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 عن اجمللس مت نشرهايوضح املوضوعات الىت  : 8قم ر جدول

 عدد االخبار املوضوع م
 63 اور المجلس فى مرحلة وضع الدستور المااي 1
 8 رفض المجلس االفالي الهابطة المسيوة للمر و خالل موسق العيد 2
 8 اخاار الفروع 3
 6 بالمحافظاتلماءات التوعية بالدستور  4
 1 اور المجلس فى التصدى لالنتهاكات التى تتعرض لها المراو 1
 4 نشاط اولى للمجلس 6
 4 المسابمة االعالمية التى اطلمها المجلس 7
 3 االجتماع الدورى للمجلس 8
 3 ايارو رئيس المجلس الى محافظة اسيوط 1
 3 اشااو المجلس بفتوى جواا تولى المر و منصة الملاء 10
 14 اخاار متنوعة 11

 121 المجموع
 

 
 عن اجمللس مت نشرهايوضح املوضوعات الىت  : 8قم ر لشك

  حتل  حي   2013  كتوبر هق الموضوعات التي نالت اهتماي الصحف والمجالت خالل شهر يوضح الجدول والرسق الايانى
رفض المجلس موضوع " وظهر،  مرو 63" المركز األول حي  نشر اور المجلس فى مرحلة وضع الدستور الماايموضوع "

و"اخاار الفروع" فى المركز ، اتمر   8ظهور ال" في المركز الثاني من خالل االفالي الهابطة المسيوة للمر و خالل موسق العيد
، ثق اتمر  6بالنشر  رابعفي المركز ال"لماءات التوعية بالدستور بالمحافظات" جاء  مرات، وموضوع 8الثال  بالنشر 

مرات، وجاء  1بالنشر  خامسفى المركز الاور المجلس فى التصدى لالنتهاكات التى تتعرض لها المراو" "ات موضوع
مرات،   4حي  ظهرت  سااس" في المركز الالمسابمة االعالمية التى اطلمها المجلس" "نشاط اولى للمجلس" و ىموضوع

سيوط" و"اشااو المجلس بفتوى  "ايارو رئيس المجلس الى محافظة  للمجلس" وكما ظهرت موضوعات "االجتماع الدورى 
 . مرو 14اخيرا الموضوعات المتنوعة ظهرت جواا تولى المر و منصة الملاء" و 

0
10
20
30
40
50
60
70



 21 

 
 يوضح املقاالت الىت نشرت عن اجمللس : 9رقم  جدول

 اجتاه املقال اجلريدة / اجمللة الكاتب موضوع املقال م
 مؤيد االخاار نوال مصطفى الشعبالمر و فى مجلس  1
 االهالى اقاال بركة الدستور 2
 معارض المصرى اليوي سمير فريد رفض المجلس االفالي الهابطة 3

  معظق المماالت مؤيدو لمشاركة السفيرو  ه ، حي  جاءتالمجلس واتجاه المنشور عنيوضح الجدول الساب  الممال
ممال االستاذو نوال مصطفى بجريدو االخاار حول اور المراو فى مجلس مرفت تالوى فى لجنة الخمسين من  همها 

الشعب وانه يكفى وجوا شخصيات مثل السفيرو مرفت تالوى ، والممال االخر لالستاذو اقاال بركة فى جريدو 
ق االهالى حول مشاركة المراو فى وضع الدستور وفى لجنة الخمسين  وتمول ا  جهوا المجلس وحدو لن تكفى ما ل

تشارك علوات النمابات المهنية وبالذات نمابتى الصحفيين والمحامين ونااى الملاه فى مناقشة التعديالت الخادة 
 بالمراو واقتراح تعديالت تحم  فعليا تمكين المراو .

   وجاءت ممالة معارضة للمجلس ينتمد خالله الايا  الصاار عن المجلس الذى يطالب فيه بمنع الفالي المسيوة حي
يمول كاتب الممال االستاذ سمير فريد ما هى االساءو ولمن ؟ ويليف ما هو الجيل الذى يمكن ا  تليعه مجموعه 

 افالي مهما كانت وكيف ينسى ا  هذا الجيل هو الذى دنع ثورتين .
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 3102: التغطية التليفزيونية ألنشطة اجمللس أكتوبر  9جدول رقم 
 عدد احللقات اسم الربنامج التليفزيونيةالقناة  م
 6 تمرير مخاارى قطاع األخاار 1
 طعق الايوتبرنامج  األولىالمناو  2

 برنامج ممر و عصرية
4 
4 

 1 برنامج اينة المناو الثانية 3
 برنامج بيت الهنا المناو الثالثة 4

 برنامج دااح الماهرو
4 
2 

 2 برنامج اانتيل المناو النايل اليف 1
6 Nile TV 2 تمرير مخاارى 
 اقيمة 10برنامج  قناو المحور 7

 برنامج حكاية شعب
2 
1 

 برنامج خطوط عريلة مصر mbcقناو  8
 تمرير مخاارى

2 
4 

 on.tvبرنامج دااح  on.tvقناو  1
 مااشر من العادمة

2 
4 

 هنا العادمة cbcقناو  10
 برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا

1 
3 

 3 تمرير مخاارى النهارقناو  11
 1 برنامج دااح اريق قناو اريق 12
 برنامج الحياو اليوي قناو الحياو 13

 الحياو اآل 
3 
3 

 2 برنامج اليوي قناو الحرو 14
 1 برنامج الالد اليوي ددى الالد 11
 2 برنامج الماهرو اليوي  وربت 16
 2 تمرير مخاارى الماهرو والناس 17
 2 تمرير مخاارى وكالة  ونست 18
 2 تمرير مخاارى قناو العربية 11
 2 تمرير مخاارى قناو سكاى نيوا 20
 1 تمرير مخاارى قناو الحدت 21
 1 تمرير مخاارى قناو الميااين 22
 3 تمرير مخاارى شاكة يمين األخاارية 23
 1 تمرير مخاارى قناو  اهرى 24
 1 تمرير مخاارى قناو اللياء 21

 78 32 21 المجموع

 
 3102: التغطية التليفزيونية ألنشطة اجمللس أكتوبر  9 شكل رقم
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 3102خالل شهر أكتوبر  ألنشطة اجمللس اإلذاعيةالتغطية :  00جدول رقم 
 عدد احللقات اسم الربنامج احملطة اإلذاعية م
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 مذاعة الارنامج العاي

 برنامج بيتنا السعيد
 فترو مفتوحة على الهواء

 الخير يا مصر " " مساء
 تمرير مخاارى

 برنامج رملانك يا مصر
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1 
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 مذاعة الماهرو الكارى

 حواء الماهروبرنامج 
 برنامج مع األسرو

 برنامج من اليل التليفو 
 برنامج ممر و عصرية

4 
4 
4 
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 3 برنامج حواء العر  مذاعة دوت العر  3
 3 برنامج افتر  حوال النساء مذاعة الكاار 4
 7 تمرير مخاارى مذاعة راايو مصر 1
 فترو مفتوحة مذاعة الشرق األوسط 6

 برنامج حاياتى يجب    تكو 
2 
2 

 فترو مفتوحة مذاعة الشاا  والرياضة 7
 برنامج علشا  خاطر عيونك

2 
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 بجميع المنوات الفلائية واألرضية .
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 أوال: اجتماعات اجمللس 
  استعراض: االجتماع تناول ،2013 كتوبر 24عمد المجلس اجتماعا في 

 المجلس المومي للمر و ولجانه الدائمة عن الفترو السابمة . نشاط -
جهوا المجلس في لجنة الخمسين بالنساة للمواا التي تق استحداثها في لجنة الممومات األساسية والمواا  -

 الخالفية.
  :اللجان الدائمةثانيا: اجتماعات 

 لمناقشة رؤية  علاء اللجنة فى مواا الدستور . 2013 كتوبر  2اجتماعا فى  عقدت جلنة االعالم 
 

  تق فيه مناقشة واستعراض خطة عمل  2013اكتوبر  20فى  اجتماعاً  التدريب والتعليم والبحث العلمىعقدت جلنة
 . اللجنة و ولويات العمل في المرحلة الماامة 

 

 تق فيه : 201 كتوبر  23اجتماعاً في   عقدت جلنة احملافظات 

   2013استعراض  هق نماط الجدل في استور مصر المااي  -
 مناقشة اور المر و في استعااو تنمية مصر. -

 

 تق فيه مناقشة اإلعداا لندوو بالتنسي  والتعاو  مع جهاا حماية 2013 كتوبر 24اجتماعًا في  عقدت جلنة البيئة ،
 ور المر و في حماية الايوة وتحمي  التنمية المستدامة" .الايوة، تحت عنوا  "اعق ا

 

 تق فيه: 2013 كتوبر  24اجتماعا في  عقدت اللجنة اإلقتصادية ، 

  2013مناقشة بند المواا االقتصااية في الدستور المااي  -
 مناقشة واستعراض خطة عمل اللجنة و ولويات العمل في المرحلة الماامة -

 

  تق فيه مناقشة الحملة المزمع عمدها خالل الفترو  2013اكتوبر  27فى  اجتماعاً  احلكوميةعقدت جلنة املنظمات غري
 الممالة للتعريف بالدستور . 

 

 تق فيه مناقشة: 2013 كتوبر  30اجتماعا فى  عقدت جلنة املشاركة السياسية 

 . 2013تعديالت استور  -

 خطة عمل اللجنة للتعريف بالدستور.  -

 قائمة ( وتأثيره على تواجد المر و على الخريطة السياسية .  –النظاي االنتخابى ) فراى  -
 ثالثا: اجتماعات اللجان املؤقتة والتسيريية 

 لمناقشة واستعراض التمدي المحرا في  2013 كتوبر  8بإعداا تمرير السيداو اجتماعا في  المكلفةاللجنة  عمدت ،
 المحدا لالنتهاء من دياغته.كتابة التمرير، والمدى الزمني 

  لمناقشة التظلق الممدي من   / جمال  2013 كتوبر  28عمدت لجنة التظلمات من تمارير الكفاية  اجتماعا فى
 بشأ  تمرير الكفاية الخاص به . ياارو المكتب الصحفإعادالرحيق ب

 اجتماعات اجمللس واللجان الدائمة والتسيريية :
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  بالمحافظات في تجميع آراء عدا من السيدات المعيالت والمهمشات وذوي تلافرت جهوا ممررات فروع المجلس
 .  2013وبر ت ك 23االحتياجات الخادة لعرض مطالاهن في جلسات االستماع التي ُعمدت بلجنة الخمسين في 

 :األسكندرية فرع 
  وفي هذا الصدا لماءات بالمناط  النائية واألكثر احتياجا للودول الى كافة شرائح النساء ال اًا منقاي الفرع بعمد عد

 : تق

تناول الارنامج  "التمكني االقتصادى للمرأة الريفية"برنامج تدرياى بمرية بنجر السكر بمدينة بر  العر  حول مقامة  -
التدريب على مقامة مشروعات دغيرو فى مجال التصنيع الغذائى بالتعاو  مع الصندوق االجتماعى للتنمية، طرق 

 .، وتنفيذ اراسة الجدوى ومراحلها اختيار المشروعات

لتعاو  مع با "احتياجات املرأة فى الدستور اجلديد"لماء بمركز شاا  نااى الهالل بالمندرو المالية، حول عمد  -
المر و  تواجهلمشاكل التى لاعض االجمعية المصرية لمحاى العلق والعلماء، تناول اللماء تااال االراء والحلول 

 المكلفة بتعديل الدستور . اليات لجنة الخمسينعلماء اللوء على فكذا موخادة المر و المعيلة، و 

 فرع البحرية :
 شارك فيها عدا من الميااات النسائية والمهتمات بالشأ  العاي  واملكانة""مصر املكان عنوا   تحت عمد الفرع ندوو

 بالمحافظة، تناولت الندوو النماط التالية : 

بحدوا مصر الجغرافية، والمناط  المتنااع عليها و حمية  خالل الفترو الممالة اور االعالي فى توعية الر ى العاي -
 ها .فيمصر 

 ة ، وسال العمل على تنشيطها .ركوا السياحة فى الفترو الحالي -

 . 2013يونيو  30،  2011يناير 21الدور الفاعل للمر و المصرية خالل ثورتى  -
 

 

 فروع اجمللس باحملافظات :


