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  حقوق المرأة 
  في دستور مصر الجديد

  مقترحات المجلس القومي للمرأة   
  

لطموحات لتصبح اكثر استجابة  ٢٠١٣رؤية المجلس القومي للمرأة للمبادئ االساسية للحقوق والحريات والواجبات  التي يجب تضمينھا مسودة دستور 
  .٢٠١٣يونية ٣٠و  ٢٠١١يناير٢٥ومتطلبات المرأة المصرية الشريكة في  ثورتي 

  
 .حيثما ورد في الدستور يعني المرأة والرجل" المواطن" يجب ان ينص فى ديباجة الدستور على أن مصطلح  .١
 : مرأة المقترحات التاليةلضمان تمثيل عادل ومتوازن للمراة في المجالس النيابية و المحلية يقدم المجلس القومي لل .٢

تلتزم الدولة بتمثيل عادل ومتوازن للمرأة في المجالس النيابية و المحلية بحيث ال يزيد عدد األعضاء عن الثلثين من جنس واحد  •
  .في ھذه المجالس

المجالس المحلية سواء في البرلمان أو في %  ٣٠ضمان تحقيق تمثيل منصف للمرأة تمثيالً يتناسب مع نسبتھا ودورھا وقدرھا  •
 .أو مجالس النقابات أو أي مجالس منتخبة أخرى

 .للمرأة في قوائمھا االنتخابية وإال تعد القائمة الغية% ٣٠الى % ٢٠إلزام األحزاب السياسية بتحديد نسبة من  •
 .تمثيل المرأة بمقعد أو أكثر في كل محافظة طبقاً لعدد السكان •
يادة عدد  األعضاء المعينين في المجالس النيابية على أن تتضمن الزيادة نسبه التوسع في  اختصاص رئيس الجمھورية بز •

  . منصفة  للمرأة
 .تجريم كافة صور التمييز والزام الدولة بانشاء آلية لمراقبة التمييز  بكل أنواعه بين المواطنين .٣
  .إحترام اإلتفاقيات والمواثيق الدولية والتي وقّعت عليھا مصر .٤
 .الدستورية مصونه و يعاقب القانون على المساس بھا و يحمي حقھا في الميراثحقوق المرأة  .٥
 .تاتزم الدولة بتكافؤ الفرص لجميع المواطنين و تصدر القوانين لتحقيق ذلك .٦
 . إلزام الدولة باتخاذ كافة التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل فى كافة مجاالت الحياة .٧
 .دابير التي من شأنھا تمكين المرأة  بالتوفيق بين واجباتھا نحو األسرة وعملھا في المجتمعالزام الدولة  باتخاذ الت .٨
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عاماً ومنع العنف ضد االطفال، وتلتزم الدولة برعايه  ١٨كفالة الحماية الدستورية  لحقوق الطفل، وحظر عمالة االطفال قبل السن القانوني أي  .٩
 . ناية خاصة بحقوق الطفل المعاق وفاقد األسرة وتأھيله واندماجه فى المجتمعالطفل وحمايته عند فقدانه أسرته، وتولي ع

ئة تجرم الدولة كافة صور االتجار في البشر خاصةً االتجار في النساء واالطفال و ال تسقط جرائم االتجار في البشر الدعوى العمومية الناش .١٠
 .عنھا بالتقادم

ة و الثقافات المجتمعية التى تحطّ من كرامة المرأة وأمنھا أو تمس سالمتھا الجسدية ، أو تكاملھا حظر كل القوانين و العادات والتقاليد الضار .١١
 .الجسدى ،والمعاملة القاسية التى تحمل مظاھر العنف المادى أو المعنوى

التعاونيات، واالھتمام ببرامج  إقرار الدولة سياسات اقتصادية تراعي الفقراء والمھمشين حيث أن المرأة أفقر الفقراء وتراعي دعم سياسات .١٢
 .رفع الفقر، ومحو االمية، ومنع التسرب من التعليم،  ومجانية التعليم ، وذوى االحتياجات الخاصة و المسنين

 .والزام الدولة بأن تضمن في ميزانيتھا العامة نصيباً وافراً للبرامج والسياسات الموجھه للمرأة  .١٣
ماالً خاصاً تضمنه الدولة وتنشأ ھيئة مستقلة لالستثمار ھذه االموال في االوجه الصحيحة و اآلمنة،   أموال التأمينات و المعاشاتإعتبار  .١٤

 .وتعود عوائد استثماره الي مستحقيھا من اصحاب المعاشات
لنظر في زيادتھا بما التزام الدولة بتقريب الفوارق بين الدخول من خالل وضع حداً أدنى لألجور والمعاشات يكفل حياة كريمة للمواطنين، وا .١٥

  .يتناسب مع معدل التضخم وحداً أقصى فى أجھزة الدولة وشركات قطاع األعمال العام
المجلس القومي للمرأة ھيئة مستقلة ذو شخصية اعتبارية له الحق في ابداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة باختصاصه ومراقبة حسن  .١٦

العامة عن كل انتھاك في مجال تخصصه،  ويكون له الحق في الطعن بطريق اإلدعاء المباشر علي تطبيق ھذه القوانين و إبالغ السلطات 
        .عدم دستورية القوانين المتعلقة بتنظيم حقوق و واجبات المرأة أمام المحكمة الدستورية العليا
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  )٢٠١٣-سبتمبر ( الدول العربيةببعض  ة في المجالس التشريعية من واقع القانون والدستورأوضع المر
  

 اسم المجلس الدولة
عدد النساء 

في 
 البرلمان

عدد 
اجمالي 
 البرلمان

 النصوص الدستورية وقوانين االنتخاب النسبة

 25.23 325 82 مجلس النواب العراق

  :الدستور العراقي
  ):٤٩(مادة 

ـ يتكون مجلس النواب من عدد من االعضاء بنسبة مقعد :اوالً 
نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي واحد لكل مائة ألف 

بأكمله، يتم انتخابھم بطريق االقتراع العام السري المباشر، 
  .ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه

تمثيل للنساء ال تقل ـ يستھدف قانون االنتخابات تحقيق نسبة :رابعاً 
 .من عدد اعضاء مجلس النواب عن الربع

 16.96 395 67 مجلس النواب المغرب

  الدستور المغربي
تسعى الدولة الى .... : الحريات والحقوق األساسية  :١٩الفصل 

تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء وتحدث لھذه الغاية ھيئة 
  للمناصفة ومكافحة كل اشكال التمييز

لكل مواطن أو مواطنة الحق في التصويت وفي : ٣٠الفصل 
الترشح لالنتخابات شرط بلوغ سن الرشد القانونية والتمتع بالحقوق 
المدنية والسياسة وينص القانون على مقتضيات من شأنھا تشجيع 

-- تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف االنتخابية 
 وطنيالتصويت حق شخصي وواجب   --



4 

 

المجلس الوطني  السودان
 24.58 354  87 )كوتة(

 :حقوق المرأة والطفل/  ٣٢المادة / المعدل  ٢٠٠٥دستور 
  .تعزز الدولة حقوق المرأة من خالل التمييز اإليجابي (2)

  قانون االنتخاب القومي
يتكون المجلس الوطني من أربعمائة وخمسين عضًوا 2)( 

 -:على النحو اآلتي منتخبًا
ستين بالمائة يتم إنتخابھم لتمثيل الدوائر الجغرافية ) أ (

 مستوى جمھورية السودان ، على
التمثيل  يتم إنتخابھن على أساس خمسة وعشرين بالمائة نساء) ب(

 .منفصلة ومغلقة  النسبى على مستوى الوالية عبر قوائم حزبية

  12.4 250 31 مجلس الشعب سوريا

  :الدستور السوري
  ٤٥المادة 

جميع الفرص التي تتيح لھا المساھمة الفعالة  للمرأةتكفل الدولة 
والكاملة في الحياة السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية 
وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورھا ومشاركتھا في بناء 

  .المجتمع العربي االشتراكي
 ٢٠١١قانون اإلنتخابات العامة لسنة 

 /٤/ المادة 
يتمتع بحق االنتخاب كل مواطن سوري من الذكور واإلناث أتم 

الثامنة عشرة من عمره ما لم يكن محروما من ھذا الحق او موقوفا 
 .عنه وفقا ألحكام ھذا القانون

       فلسطين

كل الفلسطينيين سواء انمام القانون وھم : ١٩الدستور المادة 
الواجبات العامة دون يتمتعون بالحقوق المدنية والساسية ويتحملون 

فرق او تمييز بينھم ان مصطلح الفلسطيني او المواطن حيثما يرد 
 في الدستور يعني الذكر واالنثي
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 10 40 4 مجلس النواب البحرين

  :الدستور البحريني
حـــق المشاركة في  ونساًء،للمواطنين، رجاال  - ھـ:   ١المادة 

الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيھا حق االنتخاب 
والترشيح، وذلك وفقا لھذا الدستور وللشروط واالوضاع التي 

 .يبينھا القانون
  ٥٦المادة :  مجلس النواب 

يتالف مجلس النواب من اربعين عضوا يُنتخبون بطريق االنتخاب 
 .ا لالحكام التي يبينھا القانونالعام السري المباشر وفق

بشأن مباشرة الحقوق  ٢٠٠٢لسنة  ١٤رقم  قانون تنظيم االنتخابات
 السياسية

بمباشرة الحقوق السياسية  –رجاالً ونساءً –يتمتع المواطنون  -أ
 :اآلتية

 .إبداء الرأي في كل استفتاء يجرى طبقاً ألحكام الدستور.١
 .انتخاب أعضاء مجلس النواب.٢

  

 13.8 275 ٣٨برلمان اتحادي انتقالي الصومال
  يعطي الدستور الصومالي الذي تم اعتماده 

المرأة الصومالية نسبة ثالثين بالمائة من مقاعد البرلمان الذي  
 مقعدا ٢٧٥يتكون من 

 ال يوجد نص خاص بالترشح للنساء 10.83 120 13 مجلس النواب االردن

المجلس الوطني  االمارات
 17.5 40 7 االتحادي

 تشكيل المجلس الوطني االتحادي

فازت المرأة بمقعد واحد في أول تجربة انتخابية تشھدھا 
، وتم تعيين ثمان أخريات لعضوية المجلس  ٢٠٠٦الدولة عام 

 .في نسبة تعد من بين األعلى عالميا
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المجلس الوطني  تونس
 26.73 217 58 التأسيسي

  ١٩٥٩لسنــة  ٥٧دستور رقم 
في الدستور التونسي ما يختص بالمرأة فقط حيث يساوي ال يوجد 

  الدستور بين جميع المواطنين في جميع الحقوق والواجبات
 تم انتخاب المجلس الوطني التأسيسي العداد دستور جديد

مجلس الشعبي  الجزائر
 31.39 462 145 الوطني

بعد التعديالت التي أقرتھا الحكومة الجزائرية في اإلصالحات 
 ٣٠السياسية األخيرة التي تمنح للمرأة نسبة مشاركة تتراوح بين الـ 

  .بالمائة في المجالس المنتخبة ٥٠والـ 
  ١٩٩٦الدستور الجزائري لعام 

تستھدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين " :٣١المادة 
والمواطنات فى الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التى تعوق تفتح 

وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية فى الحياة السياسية شخصية اإلنسان 
  "واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية

--------------------------------------  
المؤرخ  ٠٣-١٢القانون العضوي  - ٢٠١٢قانون االنتخابات الجزائري 

و المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المراة في  ٢٠١٢جانفي  ١٢في 
  لمنتخبةالمجالس ا

يجب أن ال يقل عدد النساء في كل قائمة " منه التي تنص على  ٠٢المادة 
ترشيحات حرة او مقدمة من حزب او عدة أحزاب سياسية عن النسب 
المحددة أدناه بحسب عدد المقاعد المتنافس عليھا و على ھذا يجب ان 

فيما  /1:تشمل كل قائمة مترشحين ان تتضمن على عدد عدد المترشحات 
مقعد و بتطبيق قاعدة  ٤٣يتعلق بالمجلس الشعبي الوالئي الذي يتضمن 

كحد ادنى فان عدد المترشحات النساء الواجب توفره في قائمة % ٣٠
 .امراة ١٣الترشيحات ھو 

كحد %  ٣٠في ما يتعلق بالمجالس الشعبية البلدية و بتطبيق قاعدة  /2
 .البلدياتادنى في 
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   6 65 ٤ مجلس االمة الكويت

 ١٩٫٩ ١٥١ ٣٠ مجلس الشوري السعودية

التاريخ /  ٩١/أ: الرقم / صدر أمراً ملكياً بنظام مجلس الشورى 
  ھـ١٤١٢/ ٢٧/٨

  :المادة الثالثة 
يتكون مجلس الشورى من رئيس ومائة وخمسين عضواً ، يختارھم 

الملك من أھل العلم والخبرة واالختصاص، على أال يقل تمثيل 
من عدد األعضاء ، وتحدد حقوق ) بالمائة ٢٠(المرأة فيه عن 

 * .األعضاء ، وواجباتھم، وجميع شؤونھم بأمر ملكي
  مجلس مؤقت الدارة شئون البالد 16.5 200 33 المؤتمر الوطني العام ليبيا
 3.13 128 4 مجلس النواب لبنان
 1.19 84 1 مجلس الشوري عمان

 22.11 95 21 الجمعية الوطنية موريتانيا

  :الدستور الموريتاني
يكون االقتراع مباشرا أو غير مباشر حسب الشروط : ٣المادة

وھو عام علي الدوام متساو ، المنصوص عليھا في القانون
، يعتبر ناخبا كل من بلغ سن الرشد من مواطني الجمھورية.وسري

 .ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية أنثي ذكرا أو
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 13.85 65 9 الجمعية الوطنية جيبوتي

 انتخاب النواب للجمعية الوطنية 11/24/1981 قانون تنظيمي
 ١المادة 

تتالف الجمعية الوطنية من خمس وستين عضوا منتخبا لخمس 
تجدد الجمعية الوطنية . سنوات بواسطة االقتراع العام المباشر 

 بالكامل ويمكن ان يعاد انتخاب اعضائھا
 ٦المادة 
البالغين اكثر من ،  الجنسينمن يمكن انتخاب مواطني الجمھورية 

  .ثالث وعشرين سنة 
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 الدول األجنبيةبعض  الكوته فى دساتير

  مالحظات  مواد الدستور وارقامھا  الدولة

  اتفاقية اروشا للسالم والتصالح من اجل بوروندى   بوروندى
  
  ٢٠المادة 

ان كود القانون .النظام االنتخابى لمجلس النواب سيكون نظاما للقوائم بنسب ممثلة-٨
االنتخابى المعدل سيوضح ان تكون القوائم ممثلة للجماعات المتعددة االثنية او العرقية فى 

لكل ثالثة اسماء بالترتيب فى القائمة ، فقط . وان تعكس تمثيال للنوع االجتماعىمكوناتھا 
م يمكن ان ينتمى الى نفس الجماعة العرقية ، ولكل خمسة اسماء يجب ان يكون اثنين منھ

  .على االقل من بينھم امراة 

  
ان تكون القوائم تعكس تمثيال للنوع 

االجتماعى لكل ثالثة اسماء 
  بالترتيب فى القائمة

  
٢٠ %  

  

  حقوق المراة  اوغندة
  ٣٣المادة 

للرجل وھذا الحق ينبغى ان يتضمن فرص المراة لھا الحق فى معاملة مساوية :  ٤بند
  متساوية فى االنشطة السياسية واالقتصادية واالجتماعية

للمراة حق فى اتخاذ افعال ايجابية بغرض اعادة التوازن الذى ُخلق من التاريخ ... : ٥بند 
  او العادات او التقاليد

ضد كرامة او رفاھية او  ان كل من القوانين والثقافات والعادات اوالتقاليد التى ھى: ٦بند 
  ھى ممنوعة منعا باتا من قبل ھذا الدستورالمراة او التى تقلل من وضعھا ، مصلحة 

  

  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثانى المبادىء االساسية  رواندا
  ٩مادة 

بناء دولة تحكمھا سيادة القانون وحكومة ديمقراطية تعددية ومساواة بين كل  ٤بند 
من %  ٣٠الروانديين وبين المراة والرجل والتى تنعكس من خالل االلتزام  بمنح المراة 

من المواقع فى %  ٣٠منح المراة 
  ھيئات اتخاذ القرار

  
  ::مجلس النواب
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  المواقع فى ھيئات اتخاذ القرار
    
  المنظمات السياسية

  ٥٢مادة 
تساھم المنظمات السياسية فى تعليم المواطنين السياسة بناءا على الديمقراطية وتعمل  

  االنتخابات بطريقة تضمن وصول متكافىء للمراة والرجل الى مكاتب االنتخاب 
  

  الجزء الثانى مجلس النواب 
  ٧٦المادة  

  :عضوا كالتالى  ٨٠يتكون مجلس النواب من   
كل مقاطعة ومن مدينة كيجالى ، ويتم انتخابھن بھيئة  من اثنين٢مراة  ،  ٢٤  ٢بند 

مشتركة مكونة من اعضاء من المنطقة والبلدية ومجالس مدينة كيجالى واعضاء الھيئة 
التنفيذية لمنظمات المراة فى المقاطعة ، ومدينة كيجالى وبلديات المقاطعات والمدن 

  ومستويات القطاعات
  

  القطاع الثالث مجلس العموم 
   ٨٢مادة 

منھم على االقل من %  ٣٠سنوات و ٨عضوا يخدمون لمدة  ٢٦يتكون مجلس العموم من 
  المراة ،  

= مقعد ٨٠مقعد للمرأة من  ٢٤
٣٠%  

  
  :مجلس العموم

٣٠ %  
  )مقعد ٢٦من ٧(

  ٨٤المادة   افغانستان
  : اعضاء مجلس النواب ينتخبون أو يعينون على النحو االتى 

  من االفراد من بھينھم المراة  %  ٥٠الرئيس يعين 

  ::مجلس النواب
  من بينھم المرأة% ٥٠المعينون 

  دستور االرجنتين  االرجنتين 
   ٣٧المادة 

ضمان مساواة فعلية للرجل والمراة لمواقع االنتخابات واالحزاب بوسائل ايجابية فى احكام 
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  االحزاب السياسية وفى النظام االنتخابى
  )٢( ٣٧المادة 

لن تضم ضمانات اقل عن نفس القوة التى  ٣٧االفعال االيجابية المشار اليھا فى المادة  
  يحددھا القانون   كانت بوقت الموافقة على الدستور ، ومدتھا 

  دستور بنجالديش  بنجالدش 
وتم تمرره والموافقة عليه من قبل ) قانون التعديل الخامس عشر (طبقا لتعديالت الدستور 

 ٤٥عدد المقاعد المحجوزة للمراة فى البرلمان قد زادة من ،  ٢٠١١يونيو  ٣٠البرلمان فى 
   ٣٥٠ليصبح العدد الكلى  ٥٠الى 

مقسمة بين االحزاب السياسية بناءا على نسبة مقاعدھم التى كسبوھا فى المقاعد المحجوزة 
  االنتخابات

  
    ٩المادة 

  تعزيز مؤسسات الحكومة المحلية 
ممثلين عن المناطق المعنية ويوجد الدولة تشجع مؤسسات الحكومة المحلية المكونة من 

  تمثيل خاص يتم اعطاؤه الى الفالحين والعمال والمراة 
 لجنس او محل الميالد  فقط والعرق وا

 المراة تحصل على حقوق متساوية مع الرجل فى كل نواحى الدول والحياة العامة -٢
يمنع الدولة من اتخاذ اجراءات خاصة فى صالح المراة او ال يوجد فى المادة ما -٣٤

 و لصالح الرقى باى قطاع متراجع من المواطنيناالطفال ا
  انشاء البرلمان ٦٥مادة 

مقعدا لالعضاء من المراة وسيتم انتخابھن من االعضاء  ٤٥سيتم حجز  ٢٠٠٤قانون 
السالف ذكرھم وفقا للقانون على اساس اجراءات التمثيل النسبى فى البرلمان من خالل 

  :تصويت تحويلى منفرد 
نية على شرط ان ال يتم اعتبار الفقرة مانعا للمراة من االنتخاب الى مقعد كما في الفقرة الثا

  من ھذه المادة 

عدد المقاعد المحجوزة للمراة فى 
 ٥٠الى  ٤٥البرلمان قد زادة من 

   ٣٥٠ليصبح العدد الكلى 
المقاعد المحجوزة مقسمة بين 

االحزاب السياسية بناءا على نسبة 
مقاعدھم التى كسبوھا فى 

  االنتخابات
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تمييز ايجابى
  مقعدا لالعضاء من المرأة ٤٥حجز 

لحقھا فى مقاعد اخرى اضافة 
  تنتخب لھا
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مقاعد محجوزة للمراة قدم النظام التشريعى  - ٢-١٧المادة  ٢٠٠١قانون االنتخاب لعام   اريتريا 
   من المقاعد بين مجالس المقاطعات والمناطق%  ٣٠بنسبة 

 اى قانون ينتھك حقوق االنسان للمراة او يحد او يحبط من دورھا ومشاركتھا ممنوع -٢
الحكام ھذا الدستور والقوانين المتعلقة به ، فان كل مواطن ارترى بدون تمييز وفقا -٤

   مشاركة فى اى موقع قيادى بالدولةيضمن فرص متساوية لل

مقاعد محجوزة قدم النظام التشريعى 
من المقاعد بين %  ٣٠للمراة بنسبة 

   مجالس المقاطعات والمناطق
المادة  ٢٠٠١قانون االنتخاب لعام 
٢-١٧  

  الدستور   لھند ا
من اجمالى المقاعد باالنتخابات المباشرة فى الھيئات %  ٣٣ملىء المراة ما ال يقل عن 

  المحلية فى كل منطقة ومقاطعة 

من %  ٣٣المراة ما ال يقل عن 
اجمالى المقاعد باالنتخاب فى 

  المحليات

  )٢٠١٠الدستور الكينى أغسطس (  كينيا 
ان ال "على ان النظام االنتخابى يجب ان يمتثل لمبدأالدستور ينص )فقرة ب ٨١المادة (

 " يكون اكثر من ثلثى أعضاء الھيئات العامة من نفس الجنس
مقعد لنواب المجلس القومى للمرأة يتم انتخابھم من  ٤٧يخصص الدستور )  ٩٧المادة (

مقاطعة كل مقاطعة تشكل عن طريق االنتخاب الفردى ھذة المقاعد ستمثلھا  ٤٧
  .ت النساء فقط من االحزاب السياسية فى كل مقاطعة المرشحا

  
ان ال يكون اكثر من ثلثى أعضاء 
 " الھيئات العامة من نفس الجنس

  
مقعد لنواب  ٤٧يخصص الدستور 

  مجلس المرأة
+ عضو منتخب فردى ٢٩٠لديه 

  عضو عن االحزاب ١٢

  الدستور  باكستان 
% ١٨(مقعدا فى المجلس الوطنى  ٣٤٢مقعدا من اجمالى  ٦٠يخصيص ) ١( ٥١المادة 

  ).للنساء
 ترشح و تنتخب االحزاب فى النھاية السيدات للمقاعد )    د( 

  
  للنساء% ١٨

  )٣٤٣مقعد من ٦٠( 

  الدستور  تنزانيا 
و يتم توزيع . فى المئة ٣٠بالمجلس الوطنى يجب ان ال يكونوا اقل من النساء االعضاء 

بما يتناسب مع عدد المقاعد الممنوحة فى  السياسيةالمقاعد الخاصة بالنساء بين االحزاب 
  )ب( ١-٦٦المادة . البرلمان

  النساء ال يكونوا اقل من 
٣٠ %  

مرأة واحدة من كل منطقةالبالغة   الدستور  اوغندا 
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ان البرلمان يتكون من ممثلة واحدة من كل منطقة و عدد من ) ١( ٧٨جاء فى المادة 
االخرى كما يحددھا العمال ذوى االعاقة و الجماعات ، الشباب، الممثلين من الجيش 

  .منطقة فى اوغندا ١١٢يوجد . البرلمان
على ان ثلث اعضاء مجالس الحكومة  ٩٥من دستور ) ب )(  ٢( ١٨٠تنص المادة 

  المحلية يتم تخصيصھا للمرأة

١١٢  
ثلث اعضاء مجالس الحكومة 
  المحلية يتم تخصيصھا للمرأة
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  دولة ١١٩فى   كوتة المرأة
  

  عدد الدول  كوتة المرأة
) ٩٩مقاعد من ٤(وھى ھاييتي %٤اقلھا)٨٠مقعد من ٤٥(رواندا %   ٥٦،٣دولة  أعلى نسبة  ٢٢  في الدستور

  للمرأة% ٢٦ومتوسط النسبة 
) ٥١٣مقعداُ من ٤٤(البرازيل%٨،٦واقلھا) ١٥٠مقعد من٦٤(السنغال% ٤٢،٧دولة اعالھا ٦٠  في قانون االنتخاب

  %٢٣،٥ومتوسط النسبة 
  دولة ٥٠  في  قانون المحليات
  بستوانا% ٧،٩واقلھا )٣٤٩مقعدا من  ١٥٧(السويد % ٤٥دولة أعالھا   ٥١  في قانون األحزاب

  %٢٤،٥ومتوسط النسبة ) ٦٣مقاعد من ٥(
  : http://www.quotaproject.org/country.cfmالمصدر

  :اآلتييالحظ من ھذا 
  

  )فرنسا ، اسبانيا،مكسيكو، كينيا ، اوروجوى ، األرجنتين(ومنھا  دول تمنح المرأة كوته فى كل منھذه األربع  أدوات أو طرق معا ٩ •
  ) البرازيل، باكستان، أفغانستان، موريتانيا،، اليونان( دولة تمنح المرأة كوته  بثالثة طرق معا ومنھا ١٣ •
  )ينجالدش –نيجيريا -بولندا -العراق( دولة تمنح المرأة كوته بطريقين  معا  ٣٢ •
  )ومنھا السويد، استراليا، كندا، الصين دولة تمنح المرأة كوته بطريق واحد ٥٥ •

وبعد ثورتين عظيمتين متتاليتين؟؟؟؟ وإذا لم تأخذ المرأة حقھا  ٢٠١٣لى ھذه الخريطة ونحن اآلن في العصر الحديث عام أين مصر ع
  اآلن ويعترف بھا سياسيا فمتى تأخذه وإذا لم تعط ھذه اللجنة المستنيرة ذلك الحق اآلن فأي لجنة أخرى ستعطيھا؟؟؟

ُ وھل يرضى أى محب لمصر أو غيور عليھا  بھذا    ؟الوضع المتدني للمرأة المصرية عن نظيرتھا  عربياُ وعالميا
 دولة عربية  ٢١من  ١٧أن ترتيبھا أصبح رقم  -١
 عالميا ١١٩من  ١١٨أن ترتيبھا  أصبح رقم  -٢
 أن المرأة المصرية تمثل حوالي نصف عدد السكان   -٣
 ٢٠١٢لعام % ٤٨،٢من الناخبين بنسبة  ٢٤٫٧٨٩٫٣٤٧أن عددھا   -٤
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  بالمجالس النيابية للدول العربيةنسبة النساء 
  المجلس النيابي األول 

 سنة الدولة
عدد النساء في  اسم المجلس االنتخاب

 البرلمان
 أعضاءعدد 

 مالحظات النسبة البرلمان

تم الغاء قانون كوتة المرأة في البرلمان 1.9 508 10 مجلس الشعب 2012 مصر

 ٨٨(من المقاعد% ٢٥تخصيص تم  24.5 354 87 المجلس الوطني 2010 السودان
 للنساء) مقعد

 10.8 120 13 مجلس النواب 2010 االردن

المجلس الوطني  2011 االمارات
  17.5 40 7 االتحادي

المجلس الوطني  2011 تونس
المجلس الوطني التأسيسي بعد الثورة  26.7 217 58 التأسيسي

 التونسية

 31.3 462 145 مجلس الشعبي الوطني 2012 الجزائر

بعد التعديالت التي أقرتھا الحكومة 
الجزائرية في اإلصالحات السياسية 

األخيرة التي تمنح للمرأة نسبة مشاركة 
بالمائة في  ٥٠والـ  ٣٠تتراوح بين الـ 

 .المجالس المنتخبة

 الكويت
2012 

 مجلس االمة
تم حل المجلس بحكم قضائي واستعادة  0 65 0

 ٢٠٠٩المجلس السابق المنتخب في 

2009 5  65 7.6 



16 

 

 السعودية
الدورة 

الخامسة 
٢٠١١ 

 0 150 0 مجلس الشوري

ان من أھم احداث المجلس ھو قرار 
مشاركة المرأة كعضو في مجلس 
الشورى السعودي وذلك أثناء كلمة 

الملك عبد هللا في المجلس أثناء انعقاد 
 .دورته الخامسة بعد عامين

 0 35 0 مجلس الشوري 2010 قطر
 10 40 4 مجلس النواب 2010 البحرين
 16.5 200 33 المؤتمر الوطني العام 2012 ليبيا
 3.1 128 4 مجلس النواب 2009 لبنان

 سوريا

آخر 
برلمان 

منتخب في 
قبل  ٢٠٠٧
 الثورة

   12.4 250 31 مجلس الشعب

 25.2 325 82 مجلس النواب 2010 العراق
 1.1 84 1 مجلس الشوري 2011 عمان
 22.1 95 21 الجمعية الوطنية 2006 موريتانيا
 13.8 65 9 الجمعية الوطنية 2008 جيبوتي
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 6.7 546 37 برلمان اتحادي انتقالي 2004 الصومال

م تمديد والية البرلمان في العام ت
. ٢٠١١لمدة سنتين لغاية العام  ٢٠٠٩

وبناء على اتفلق كمباال تم التمديد لمدة 
من العام إضافية لغاية شھر آب 

٢٠١٢. 
 16.9 395 67 مجلس النواب 2011 المغرب
جزر 
  3.3 33 1 الجمعية االتحادية 2009 القمر

 0.3 301 1 مجلس النواب 2003 اليمن
م تأجيل االنتخابات التي كان من ت

أبريل /المفترض أن تجري في نيسان
 ٢٠١١إلى أبريل  ٢٠٠٩

  
  المجلس النيابي الثاني 

سنة   الدولة
عدد النساء   اسم المجلس االنتخاب

 في البرلمان
عدد أعضاء 
 مالحظات النسبة البرلمان

 0 270 0 مجلس الشوري 2012 مصر

  15.63 32 5 مجلس الواليات 2010 السودان
 11.67 60 7 مجلس االعيان 2011 االردن
 ال يوجد   االمارات
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        تونس

تم حل مجلس المستشارين وانتخاب 
الوطني التأسيسي بعد الثورة  المجلس

 التونسية
 4.86 136 7 مجلس االمة 2009 الجزائر
 ال يوجد   الكويت
 ال يوجد   السعودية
 ال يوجد   قطر
 27.5 40 11 مجلس الشوري 2010  البحرين
 ال يوجد   ليبيا
 ال يوجد   لبنان
 ال يوجد   سوريا
 ال يوجد   العراق
 18.07 83 15 مجلس الدولة 2011 عمان
 14.29 56 8 مجلس الشيوخ 2009 موريتانيا
 ال يوجد   جيبوتي
 ال يوجد   الصومال
 2.22 270 6 مجلس المستشارين 2006  المغرب
جزر 
 ال يوجد       القمر

 ال يوجد بيانات مجلس الشوري   اليمن
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  المقيدات في جداول االنتخاب في سنوات مختلفة في مصر تطور اعداد النساء

النسبة إلى إجمالي   أعداد المقيدات  السنوات
  %المقيدين 

١٨  ٣,٦٣٠,٠٠٠  ١٩٨٦  
٣٥  ٨,٧٦٤,٣٦١  ٢٠٠٠  
٣٧  ١٠,٨٦٧,٢٧٢  ٢٠٠٣  
٣٨,٤  ١٢,١٢٤,٤١٨  ٢٠٠٥  
٣٩,٨  ١٤,٤٠٧,٤١٧  ٢٠٠٧  
٤١,٢  ١٦,٧١٥,٩١٧  ٢٠١٠  
٤٨,٣  ٢٤,٧٨٩,٣٤٧  ٢٠١٢ %  

  ٢٠١٣ واإلحصاءكتاب الجھاز المركزى للتعبئة العامة :المصدر                                     
  

الى حوالى  ٢٠١٢عام استمرار الزيادة فى ثم  ،الضعفحوالى الى  ٢٠٠٠الى عام  ٨٦ازدياد نسبة معدل قيد المرأة فى الجداول االنتخابية من عام :يالحظ 
سنة الالتى يجب تسجيلھن تلقائيا واستخراج  ١٨مليون سيدة مازال ال يماثل عدد السيدات فوقسن  ٢٤علما بان ھذا الرقم . ١٩٨٦ثالثة أضعاف عام 

  .بطاقات لھن ويرجع السبب فى ذلك الى وجود سيدات كثيرة فى القرى والبدو لم يستخرجن بطاقات رقم قومى 

مليون بطاقة من ھذه الفئة ومازالت الجھود  ٢،٨ل السنوات السابقة من استخراج حوالى وبالرغم من مساھمة المجلس فى ھذا الصدد حيث تمكن خال*
  ٠مستمرةومن خالل جھات اخرى ايضا
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  في سنوات مختلفة) معينات –منتخبات ( بمصر النسبة المئوية ألعضاء مجلسي الشعب والشورى

  %رجال   %نساء   السنوات
  مجلس الشورى

٩٤٫٣  ٥٫٧  ١٩٩٦  
٩٤٫٣  ٥٫٧  ٢٠٠٢  
٩٢  ٨  ٢٠٠٧  
٩٧٫٢  ٢٫٨  ٢٠١١  
٩٥٫٢  ٤٫٨  ٢٠١٢  

  مجلس الشعب
٩١  ٩  ١٩٨٤-١٩٧٩  
٩١٫٧  ٨٫٣  ١٩٨٧-١٩٨٤  
٩٦٫١  ٣٫٩  ١٩٩٠-١٩٨٧  
٩٧٫٨  ٢٫٢  ١٩٩٥-١٩٩٠  
٩٧٫٤  ٢٫٦  ٢٠٠٠-١٩٩٥  
٩٧٫١  ٢٫٩  ٢٠٠٥-٢٠٠٠  
٩٨٫٢  ١٫٨  ٢٠١٠-٢٠٠٥  
مقعد  ٦٤منھا( ٢٠١٠

  )بالكوته
٨٧٫٣  %١٢٫٧  

  %٩٨  %٢) سيدة١١(  ٢٠١٢
  ٢٠١٣كتاب الجھاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء :المصدر
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  المشاركة االقتصادية للمرأة المصريةنقاط ھامة في 

مساھمتھا في الناتج  وتقدرالى إجمالي االناث فى سن العمل % ٦٠العمل األجري وغير األجري بقطاع عمل المرأة فى  يقدر •
 .من االنشطة االقتصادية% ٣٠دون احتساب مساھمتھا فى العمل غير األجرى والمقدر بحوالي % ٣٠القومي ب

 اليوم في ساعة ف ١٥اظھرت بعض االبحاث أن متوسط ساعات العمل للمرأة التى تعمل داخل وخارج المنزل تبلغ حوالى •
 .ساعات فى المتوسط٩مل للرجل الذى يعمل بالمتوسط فى حين يقدر متوسط عدد ساعات الع

  .. وبالرغم من ذلك 

 .فى المھن الدنيا كالقطاع الزراعى وتعمل نسبة كبيرة منھن فى العمل الزراعى بدون أجرتعمل ما زال ثلث النساء  •

 .القطاع الخاص عن إلحاق المرأة بالعمل  يعزف •

 .تأمين اجتماعى أو حقوق اجتماعية انخراط المرأة بالقطاع غير الرسمي حيث ال يوجديتزايد  •

 .للذكور% ٥٫٦بالمقارنة بـ ) ٢٠١٣فى % ٢٥(معدالت البطالة بين النساء ترتفع •

ويات الدخول أو التوجھات العامة تتمييز نوعى على مستوى المشروع االقتصادى سواء من حيث معايير التوظف أو مس يوجد •
  .العمل وعدم التحاقھن بالوظائف اإلشرافية على اإلنتاج نحو العمالة النسائية وتركز النساء فى أدنى سلم
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  )٢٠١٣- ٢٠١٢(العاملون بالقطاع الحكومي للدولة طبقاً للمحافظات والنوع 

  ٢٠١٣-٢٠١٢  
  جملة  إناث  ذكور

اإلجمالي 
  العام

١٥٠٨٩٨٧  ٣٩٢٩٨٥٦  
٢٨%  

٥٤٣٨٨٤٣  
  

  .٢٠١٣اصدار سبتمبر  للتنظيم واإلدارةالجهاز المركزي : المصدر 

اما فى القطاع العام واالعمال % ٢٨من السكان اال ان نسبتھا فى العمل الحكومى منخفضة الى % ٤٩يالحظ ان المرأة وان كانت تمثل حوالى 
  %١٣فتنخفض الى 

  )٢٠١٢(العاملون بالقطاع العام وقطاع األعمال العام طبقاً لقطاعات النشاط والنوع 

قطاعات 

  النشاط

٢٠١٢  

  جملة  إناث  ذكور

اإلجمالي 

  العام

١٠٧٣٩٤  ٧٣٧٤٢٠  

١٣%  

٨٤٤٨١٤  

  

  ٢٠١٣اصدار سبتمبر  . للتعبئة العامة واإلحصاءالجهاز المركزي : المصدر 
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  لماذا  المجلس القومى للمرأة ؟
 www.ncwegypt.comإذا أردت معرفة الكثير من األنشطة يرجى زيارة موقع المجلس على 

  أنشطة المجلس القومى للمراة
  ٢٠١٣إلى أكتوبر  ٢٠١٢من فبراير 

  
ى يعمل المجلس على تحسين أوضاع المرأة المصرية اقتصاديا وإجتماعيا ،وتحسين معدالت مشاركتھا فى تنمية مجتمعاتھا المحلية ، وبالتالى ف

  - :تنمية المجتمع ككل ، وفى ھذا االطار تضافرت جھود المجلس خالل فترة اعداد التقرير على النحو التالى 
  

  التمكين االقتصاديفي مجال  •
  - :ينفذ المجلس العديد من البرامج  التى تھدف الى النھوض بالمرأة اقتصاديا ، وتوفير مصدر دخل لھا من خالل  •

o قرية على   ٧٣جمعية من جمعيات تنمية المجتمع المحلى فى  ٧٤ويتم تنفيذه من خالل   :مشروع معاونة المرأة المعيلة
لتجھيز  ""شركة ھنكل العالميةشركة ھنكل العالمية"امرأة ، كما وقع المجلس بروتوكول تعاون مع  ٩٠٠٠عدد  محافظة ، واستفاد منه ٢١مستوى 

 . فتاة من بنات السيدات المعيالت بجھاز عروسة كامل  ٢٥٠عدد 
oo   بروتوكوالت  ٦َمنََح المجلس من خالل إبرام عدد  : محافظات ٦مشروع منح قروض ميسرة للمرأة المعيلة على مستوى

قروضاً ميسرة للسيدات المعيالت بالقرى ) قنا والمنيا والوادى الجديد واالقصر والغربية وشمال سيناء(تعاون مع محافظات 
  .األكثر فقرا بالمحافظات المختارة، لتنفيذ مشروعات صغيرة ُمدّرة للدخل

o ف الى إكساب المرأة مھارات جديدة  لتمكينھا من إقامة وإدارة مشروعات صغيرة ومتناھية ويھد: مركز تنمية مھارات المرأة
العاملين بالوزارات واألجھزة الحكومية ، سيدات االعمال ، : الصغر، من خالل تقديم سلسلة من البرامج التدريبية لكل من 

  .  والسيدات الراغبات فى اقامة مشروع صغير ، وخريجى الجامعات 
  

 مجال التمكين االجتماعي في •
o بطاقة حتى اآلن ، كما يتم التنسيق مع وزارة التنمية االدارية الستخراج  ٢٫٨٠٠٫٠٠٠تم بموجبه إصدار : برنامج الرقم القومى

 .ألف بطاقة للسيدات غير القادرات، وذوات االحتياجات الخاصة، والمسنات، وقاطنات المناطق النائية والعشوائية  ١٠٠
o  بفروع المجلس بالمحافظات لتقديم  إنشاء مراكز للخدمات الحكومية المجلس بالتعاون مع وزارة التنمية االدارية الىيسعى

  . خدمات استخراج األوراق الرسمية للمرأة بسعر التكلفة 
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o ة وتعليم الكبار تطلق فروع المجلس بالمحافظات مبادرات لمحو االمية بالتعاون مع الھيئة العامة لمحو االمي :محو األمية

المرأة "، ومبادرة محافظة البحيرة " الترامسة ودندرة "والجھات التنفيذية بالمحافظة مثل مبادرة كل من محافظة قنا  بقريتي 
البحراوية في قرية بال أمية ، وتعتمد ھذه المبادرات على توفير وسائل جذب للسيدات ومنحھن حوافز تعود عليھن وعلى 

 .أسرھن بالفائدة
o تبنى المجلس مشروعا لتنمية الرائدات الريفيات فى المحافظات ، بھدف إنشاء كيان تطوعى  :شروع الرائدات الريفيات م

وجارى العمل على انشاء . جمعية للرائدات بالمحافظات ) ٢٠(للرائدات على مستوى المحافظات ، وفى ھذا الصدد تم اشھار 
 . اتحاد نوعى لتلك الجمعيات 

o  لترسيخ حقوق المرأة ودورھا كمواطنة للمشاركة فى رسم السياسات لتقدم  جلس عددا من البروتكوالت الخدميةكما ابرم الم
بروتوكول حماية المستھلك لتوعية المرأة بحقوق المستھلك، بروتوكول الجھاز المركزى للتعبئة العامة ( المجتمع مثل 

  ات االحصائية لخدمة قضايا المرأة على المستوى الدولى والمحلىواالحصاء إلتاحة البيانات الرقمية والجغرافية والمعلوم
  

  : وضع مشروع خطة قومية للنھوض بالمرأة وحل المشكالت التى تواجھھا وذلك من خالل  •
o  للنھوض بالمرأة على مستوى المحافظات وارسالھا الى الجھات المعنية ٢٠١٢/٢٠١٧اعداد مقترح الخطة الخمسية السابعة. 
o  االجتماعات ضمت رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات،ومديري التخطيط على مستوى الوزارات عقد العديد من

 .  والمحافظات  بھدف متابعة ادراج مشروعات المرأة فى كل من خطط الوزارات والمحافظات 
  

وحدة من اصل  ٢٦اع المجلس اعادة تفعيل عدد من خالل التنسيق والتكامل مع الوزارات استط :تفعيل وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات •
بھدف التصدي ألي ممارسات تمييزية تتعرض لھا المرأة في مجال العمل ، وبناء على طلب المجلس بإدراج تلك الوحدات .. وحدة  ٣٥

 .ضمن الھيكل التنظيمى للوزارات ، تم ادراج وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية الى ھيكلھا التنظيمى 
 

مكتبا بفروعه بالمحافظات لتقديم االستشارات  ٢٧يضم المجلس مكتباً مركزيا لشكاوى المرأة ، و :شكاوى المراة ومتابعتھا مكتب •
القانونية المجانية للمرأة، وإتاحة تمثيلھا أمام القضاء، وحل المشكالت التى تواجھھا، وقد بلغ عدد الشكاوى الواردة للمكتب الرئيسى 

ولزيادة التواصل مع نساء مصر ممن يعانين من مشكالت التمييز ضدھن وقع .شكوى ٥٠٠٠وفروعه خالل الفترة السابقة ما يقرب من 
  .المكتب برتوكول تعاون مع االتحاد االقليمى للجمعيات االھلية 
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  في مجال المشاركة السياسية للمرأة •

o المحلى فى أعقاب تضافرت جھود المجلس للعمل على تعزيز مشاركة المرأة فى دوائر صناعة القرار على المستوى القومى و
يونيو  ٣٠، ثورة   ٢٠١٢، واعداد دستور مصر  ٢٠١١، حل برلمان ٢٠١٢الفترة التى عاصرتھا البالد من انتخابات رئاسية 

  : فقام المجلس باالجراءات التالية ٢٠١٣
ون الدينية والدستورية ضم  العديد من المفكرين والمتخصصين في الشئ "مستقبل المرأة في مصر الثورة...ھي والرئيس"عقد مؤتمر  •

 .٢٠١٢ومؤسسات المجتمع المدني ، وممثلى المرأة بجميع المحافظات بھدف إقامة حوار مجتمعي مع عدد من مرشحي الرئاسة 
تواصل المجلس مع العديد من االحزاب السياسية ، وأمينات  ٢٠١٢والتنويه عن إعادة انتخابه فى أكتوبر  ٢٠١١فى أعقاب حل برلمان   •

فى االحزاب ، وعدد من الرموز النسائية ، ومنظمات المجتمع المدنى واألحزاب ،لبحث سبل التعاون لضمان تمثيل المرأة بشكل المرأة 
 . مشرف فى البرلمان المقبل 

التى  لمتابعة سير العملية االنتخابية من خالل تخصيص خط ساخن بالمجلس لمواجھة المشكالت تم التنسيق مع اللجنة العليا لالنتخابات •
 .  تعوق المرأة عن االدالء بصوتھا فى الدوائر االنتخابية المختلفة 

توعية النساء بكافة شرائحھم على مستوى المحافظات والقرى والنجوع    ٢٠١٢/٢٠١٣كما استھدفت خطة المجلس التدريبية لعام   •
 .المرشحين  بأھمية المشاركة في الحياة السياسية ، وتضمنت الخطة التوعية بكيفية اختيار 

أدان المجلس التمثيل الغير عادل للمرأة فى اللجنة التأسيسية للدستور التى رأسھا المستشار حسام  ٢٠١٢أما فى اطار اعداد دستور مصر  •
الغريانى ،وأجرى المجلس على المستوى المركزى وفروعه بالمحافظات حوارات مجتمعية وجلسات استماع ضمت  الجمعيات األھلية 

المواد التي يجب أن يتضمنھا الدستور الجديد فيما يخص المرأة ، إال أن والفقھاء الدستوريين والمؤسسات الدينية لوضع تصور حول 
 .جاء مخيبا المال وطموح المرأة المصرية التى رفضت ھذا الدستور ٢٠١٢دستور مصر 

يادة والتى أشعلت المرأة المصرية فتيل انطالقھا ، فارتفع صوتھا فى الميدان معبرا بقوة عن رفض الق ٢٠١٣يونيه  ٣٠اندلعت ثورة  •
 . السياسية ، مطالباً بالعدالة االجتماعية وحق المواطنة وعدم التمييز على أساس دينى أو عرقى أوجنسى  

مرفت التالوى / وبصفته االلية الحكومية المنوط به شئون المرأة المصرية  تم اختيار المجلس القومى للمرأة ممثال عنه  السيدة السفيرة  •
بھدف " شارك فى كتابة دستورك " ، و فى ھذا الصدد أطلق المجلس حملة   ين لصياغة الدستورلجنة الخمسضمن تشكيل أعضاء  

 . فى كتابة دستورھم الجديد " مشاركة جميع أبناء الوطن رجاال ونساء
وذلك فى اطار  "المشاركة السياسية للمرأة المصرية بعد الثورة " مشروع    UNWOMENكما نفذ المجلس بالتعاون مع منظمة  •

 .الحراك السياسى والمجتمعى المواكب العداد دستور مصر الجديدة 
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  انشطة المجلس فى مجال العنف ضد المرأة •

o  اھتم المجلس فى الفترة الراھنة بقضية العنف نظرا لتفشى الظاھرة فى المجتمع المصرى بشكل الفت للنظر فى األونة االخيرة
  - :جراءات التالية  ، وفى ھذا اإلطار قام المجلس باإل

o  قرية أبو عزيز بالمنيا" التصدى لمحاولة البعض إجراء عملية الختان للفتيات بالمجان في إحدى قرى مصر. "  
o  بھدف ايجاد حلول فاعلة للحد منه ومنع الظاھرة ، وبناًء على توصيات " ظاھرة التحرش الجنسى"عقد جلسة استماع حول

الموقع / ٠٨٠٠٨٨٨٣٨٨٨( لتلقى شكاوى التحرش الجنسى وھو الرقم المجانى جلسة االستماع، تم تخصيص آليات 
، كما تم ) ٠١٠٠٣٣٠٣٩٩٠- ٠١٢٨٨٦٢٣٣١٨موبايل رقم ) /٣٣٨٧٠٥٩٥(فاكس رقم  /www.oo-ncw.orgااللكتروني 

 . صة أمام المدارسالتنسيق مع وزارة الداخلية لتكثيف حمالتھا األمنية بالشوارع وخا
o  مؤتمًرا محليا فى آن واحد بھدف إقامة حوار مجتمعى للتوعية  ٢٧وقد قام المجلس من خالل فروعه بالمحافظات بعقد عدد

 .بخطورة وأسباب ظاھرة العنف المجتمعى ضد المرأة وأبعادھا
o  ظاھرة العنف ضد المرأةمن الفتيات والنساء الستطالع آرائھن حول  ١٣٫٥٠٠اجراء استطالع رأى لعينة بلغت. 
o  على إثر تكليف السيد رئيس مجلس الوزراء السابق ھشام قنديل للمجلس بإعداد قانون لتجريم العنف ضد المرأة ، قام أعضاء

اللجنة التشريعية بالمجلس، ، بعقد عدد من جلسات االستماع والحوار مع عضوات الجمعيات النسائية ومنظمات المجتمع 
آلراء حول النصوص الواجب تضمينھا في القانون، واقتراح تعديالت تشريعية تحقق مزيدا من الردع المدني، لتبادل ا

افحة العنف ضد المرأة ، وتم ارساله الى مجلس الوزراء القراره في إعداد مشروع قانون لمك الجھود ھذه للمخالفين، وقد تجلت
 . 

o االمان للمرأة المصرية ، وقد نتج عن ھذه اللقاءات قيام وزارة  عقد سلسلة اجتماعات مع وزارة الداخلية لبحث توفير سبل
 ٤تابعة لوزارة الداخلية وقطاع حقوق االنسان والتواصل المجتمعى قوامھا " وحدة  لمكافحة العنف ضد المرأة "الداخلية بانشاء 

 ضباط،  ٦ضابطات ، 
o  وتحرير /محامو مكتب الشكاوى بالمجلس باإلطالع على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الداخلية  والمجلس لتسھيل قيام

 . محاضر للمرأة التى تم التحرش بھا ، ودعم وتعزيز أطر التعاون فى مجال حماية المرأة والتأكيد على حقوقھا 
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  االلتزامات الدولية •

  
o  نجح الوفد المصرى برئاسة السيدة السفيرة رئيس المجلس فى اصدار الوثيقة النھائية للجنة وضع المرأة باالمم المتحدةCSW 

حول العنف ضد المرأة حيث كانت اللجنة متعثرة فى تحقيق توافق الصدار الوثيقة لتنازع المواقف بين الدول  ٥٧فى دورتھا  
  . تخشى أى تحول فى المجتمع المتقدمة واألخرى المحافظة التى 

  :في مجال التوعية والتدريب •
o  نفذ المجلس عدة برامج توعوية ضمن خطته السنوية ،استھدفت الخطة تدريب كافة النساء بمختلف شرائحھن فى جميع

المحافظات على كيفية اختيار المرشحين فى الدوائر االنتخابية ، وتوعيتھا بدورھا الفعال فى المشاركة السياسية ، وقد بلغ عدد 
  . سيدة ٥٠٠٠س قرابة المستفيدات من البرامج التدريبية للمجل

  
  فى مجال الثقافة واالعالم والكنولوجيا •

  
o  تدشين الموقع االليكترونيwww.ncwegypt.com  بوابة المرأة " ، والبوابه اإللكترونية

ضايا المرأة بشكل أكثر للتواصل مع المجتمع بشكل فعال، والتعامل مع ق http://www.egywomennews.com"المصرية
  .عمقا

o  تنظم مكتبة  المجلس العديد من  البرامج الثقافية  بالتعاون مع كبرى المكتبات العامة في مصر وبمشاركة نخبة من الخبراء
وقد قامت المكتبة ... والمتخصصين من المعنيين بقضايا المرأة بھدف توعية مختلف شرائح المواطنين وتنميتھم فكريا وثقافيا،

 –اليوم العالمى للفتاة  –اليوم العالمى للمسنين (من الندوات إحتفاال ببعض األيام الدولية ذات الصلة بالمرأة منھا  "عقد عدداب
اليوم العالمي للعدالة  -اليوم الدولي للقضاء على الختان  -اليوم العالمى للقضاء على الفقر  –اليوم العالمى للمرأة الريفية 

 ) . اليوم الدولى لمحو االمية  -"يناير ٢٥العدالة االجتماعية في مصر بعد ثورة "ار االجتماعية تحت شع
o  بانتاج برنامج إذاعي تم اذاعته يوميا خالل شھر رمضان المعظم على قناة نجوم  ٢٠١٣قام المجلس فى شھر أغسطسF.M 

أة في االسالم بصورة مبسطة وسھلة، حلقة، ھدفت الحلقات إلى توضيح حقوق المر ٢٢بإجمالي " المرأة واالسالم"حول 
 . لتصحيح الفھم الخاطئ لصحيح الدين، والخلط بين الدين والعادات والتقاليد
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o  ٦٦يصدر المجلس  العديد من النشرات والمجالت والمطبوعات المتعلقة بمختلف قضايا المرأة ، وتم اصدار  ما يقرب من 
 .أفالم قصيرة ٤مطبوع وعدد 

o  العديد من الكتيبات المبسطة وفى سعيه لتصحيح المفاھيم الدينية الصحيحة حول صور المرأة من المنظور االسالمى تم اصدار
  .المستنيرين بالتعاون مع مجموعة من الشيوخ والدعاة 

  
  :نشاط فروع المجلس بالمحافظات •

o  والسياسات التي تساعد الحكومة في الوصول إلى تقوم فروع المجلس في جميع محافظات الجمھورية بتنفيذ االستراتيجيات
  :المرأة الفقيرة والمھمشة بمختلف القرى والنجوع،وفى ھذا اإلطار تم تنفيذ العديد من االنشطة كالتالى 

o  مشارك من مختلف الشرائح  ٦٧٤١حضره " نحو حياة آمنة للمرأة المصرية" مؤتمرا محليا تحت عنوان  ٢٧ عقد. 
o سطى الدينى تم عقد دورات تدريبية لمجموعة من الدعاة الدينيين الوسطيين المعتمدين من جامعة األزھر بھدف نشر الوعى الو

 . ووزارة األوقاف
o  وضع المرأة فى الدستور( فى موضوعات مختلفة منھا " حلقات نقاشية ولقاءات -ندوات"فعالية  ٦٠تنفيذ مايقرب من- 

 - انتشار ظاھرة الطالق -ترشيد االستھالك -ة التى تنتقل من الحيوان الى االنساناألمراض المشترك -المشاركة السياسية للمرأة
مفھوم وأھمية العمل الحر، والعمل الجماعى لتنمية الصناعات البيئية  -المشاركة المجتمعية -حقوق ذوى االحتياجات الخاصة

 .، باالضافة الى تنظيم العديد من القوافل الطبية واالجتماعية ) والصغيرة
o  مشارك من  ٢٠٠٠وبحضور عدد " بيوم المرأة المصرية"بمناسبة االحتفال " المرأة وبناء مصر"مؤتمرا تحت عنوان  ٢٥عقد

 .معرضا لعرض المنتجات اليدوية والتراثية الخاصة بكل محافظة ٢٥كافة الشرائح وتم على ھامش المؤتمر اقامة 
o محافظة على مستوى الجمھورية وبحضور وزراء التنمية  ٢٧جملھا تضم في م" نحو غد أفضل"ندوات إقليمية تحت عنوان  ٣

 .المحلية واالدارية، للتواصل مع الفروع،  ودعم المرأة اقتصاديا واجتماعيا
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