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 ي للمرأة والمجتمع المدني واألحزاب األساسيةتقرير اجتماع المجلس القوم

 مع لجنة الحوار المجتمعي بلجنة الخمسين

23/9/3201 

اجتماع مع لجنة الحوار المجتمعي بلجنة الخمسين لوضع الدستور ودعت إليه المجلس القومي للمرأة  عقد
مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات ومبادرات تعمل في مجال حقوق المرأة وكذك أمينات المرأة 

جديد بما يضمن باألحزاب السياسية وذلك لطرح مقترحات خاصة بوضع المرأة المصرية في دستور مصر ال
 تحقيق مبدأ المساوة وتكافوؤ الفرص والعدالة االجتماعية بين جميع أبناء الوطن الواحد. 

 
 أهم المقترحات التي تم تقديمها: 

 أ. أمينة شفيق .1

 المرأة المصرية نصف المجتمع وليست "فئة" ومطالبها تعبر عن مطالب نصف هذا الشعب 

  ام بكافة المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر يلزم الدستور ويجبر الدولة على االلتز
 والتي من ضمن أهدافها تمكين وادماج ومشاركة المرأة في جميع مجاالت الحياة.

  صياغة االتفاقيات الدولية ليست مبادرة غربية تفرض على الدول العربية أو اي دول في
يا واسيا في المقام األول العالم ولكنها نتاج جهد مشترك لنساء امريكا الالتينية وافريق

وكانت مصر من أولى الدول التي شاركت في انشاء وصياغة هذه االتفاقيات منذ 
 السبعينيات

  ضرورة التأكيد على تفسير كلمة مواطن في الدستور وانها تعني "مواطن ومواطنة" حتى ال
الدستور  يتم التالعب بمواد الدستور واصدار قوانين غير منصفة للنساء بدعوى أن مادة

 ذكر فيها " المواطن أو المواطنون" ولم تذكر فيها "المواطنة أو المواطنات" 

  نطالب بوصف مصر على انها دولة مدنية ديمقراطية تعددية حديثة تسمح للمرأة
 بالمشاركة العادلة.

  أن تضمن الدولة أال يزيد عدد أي من الجنسين عن اآلخر في المجالس المنتخبة عن
 الثلثين.
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  تضمن الدولة ديمومة المجلس القومي للمرأة كآلية حكومية لوضع السياسات أن
 ومتابعتها وكذا اي منظمة حقوقية في مصر 

  نيفين مسعدد.  .2

 فرض على المصريين أن نقوم بتعديل الدستور وليس وضع دستور جديد 

  كلمة "مبدأ الكرامة" رجاء إعادته.أسقطت من الديباجة 

 المعاهدات الدولية والنص صراحة على التزام مصر بتحقيق التأكيد على التزام مصر ب
 المساواة وتكافؤ الفرص في التعليم والصحة والمشاركة 

  التمييز مكون أساسي في الثقافة المصرية بغض النظر عن من يتولون السلطة ويجب
ه ذه الثقافة بترسيخ مبدأ المساواة وال بديل عن الكوتة للمرأة لمواجهة هذالقضاء على ه

 الثقافة.

  التأكيد على استمرارية المجلس القومي للمرأة والنص على شراكته مع لمنظمات المجتمع
 المدني.

  والتأكيد عليها  1971من دستور  151عودة المادة 

  

 أ. فتحية العسال .3

 يضمن الدستور المساواة لمبنية على تكافؤ الفرص 

  لنظم االنتخابية لن تتيح للمرأة الن ا  %30ال تقل كوتة المرأة بالمجالس المنتخبة عن
 فرصة تمثيل عادلة فالنظام الفردي باهظ التكاليف ونظام القائمة يتجاهل المرأة.

 .تلتزم الدولة باإلبقاء على المجلس القومي للمرأة كآلية حكومية لشئون المرأة 

 د. هدى بدران  .4

 .اضم صوتي لصوت األستاذة أمينة شفيق فيما طالبت به 
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  ة واحادية عشرة من مسودة الدستور بها خلط كبير بين دور النساء كنصف هذا المادة العاشر
المجتمع وبين دورها كأم ، وأين دور الرجل في األسرة؟؟؟ المرأة والرجل شريكين في الحياة 

 األسرية وتنشئة األطفال مسؤلية مشتركة ويجب أن ينص الدستور على ذلك.

  حصة للمرأة .؟؟ وأي شارع تتكلمون عنه ؟؟ ما المقصود بأن الشارع سوف يرفض اعطاء
 30اشارة رابعة؟؟ هذا الكالم مرفوض تمام ألن الشارع هو كل شوارع مصر التي خرجت في 

 .  2013يونيو 

 د. حسن سند .5

  وذلك لترسيخ فكرة المساواة وعدم  11تقدمنا باقتراح للجنة التشريعية بالمجلس خاص بالمادة
 ا في دورها األمومي.اطالق أوصاف على المرأة وحصره

  من مسودة الدستور: ما دخل المجلس القومي للمرأة بالجهاز المركزي للمحاسبات  80المادة
أو الرقابة اإلدارية؟؟ ال توجد اي عالقة بين المجلس وهذه االجهزة الرقابية فال يمكن ان 

 يتواجدوا جميعا في تتمة واحدة ويجب الفصل بينهم.

  مي للمرأة هو اآللية الحكومية المعترف بها لإلبالغ عن قضايا يجب ان يكون للمجلس القو
 التمييز واالبالغ بالمحكمة الدستورية عن اي انتهاكات.

 :د. كريمة الحفناوي  .6

  يجب ان اتص الديباجة على التزام الدولة بالمواثيق الدولية 

  التأكيد على دور المجلس القومي للمرأة 

  تلتزم" الدولة حتى ال يكون الدستور عبارات فضفاضة.تغيير لفظ تكفل وتضمن الدولة إلى" 

 .ال يمكن إغفال البيئة الصحية عن بنود الصحة والصحة الوقائية النهما مكلملين لبعضهما 

 

 كريمة كمال:  .7

 د. احمد زايد  .8
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  يناير .. يجب ان يعكس الدستور رؤية ثورية وتقسم  30و 25يجب ان يعكس الدستور ثورة
 أساسية وحريات وواجبات وتنتهي بالسلطات الوثيقة إلى مقومات

  يجب ان يعكس الدستور رؤية المجتمع للنظام االجتماعي القادم 

   لللمصطلحات حتى ال يتم تفسيرها بعيدا عن معناها األصلي مث  يجب ان يضم الدستور ملحقا 
  مصطلحات اتلزام الدولة واستقالل الدول .. الخ

 ف العامةالكفاءة معيار التعيين في الوظائ 

 نفين عبيد  .9

  لية الحوار المجتمعي’يجب توضيح 

  ينص الدستور أن يلتزم النظام االنتخابي سواء الفردي أو القائمة على نسبة للنساء والتوالي
 في القائمة

  إعادة المساواة غير المشروطة 36المادة 

 مراعاة البعد النوعي في الحكم المحلي 

 ويمكن للحركات النسائية االحتجاج بقوة في حالة رفض  النص على التمييز اإليجابي للنساء
 مطالبهن المشروعة بالدستور الجديد.

 سلوى العنتري: .10

  الـكيد على التزام مصر باالتفاقيات الدولية 

  التأكيد على مالءمة الوانين مع االتفاقيات الدولية  وان يذكر ذلك بالديباجة 

 جنس أو اللون أو العقيدة أو الديانة أو حظر وتجريم جميع أشكال التمييز على أساس ال
 المكان أو الوضع االجتماعي أو االقتصادي أو االتجاه السياسي 

 .النص صراحة أن كلمة مواطن أينما ذكرت في الدستور تعني المرأة والرجل 

  الحق في العمل والتأمين واالعتراف بأن العمل في المنزل يدخل ضمن الناتج القومي وحق
 في الضمان االجتماعي.ربات البيوت 
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  ضمان اجتماعي للمسنين والمسنات 

 داليا األسود .11

  تحديد سن الطفولة 

 توفير مستوى تعليم عادي 

 أن تسموا االتفاقيات الدولية على القوانين المحلية 

 عزة كامل: .12

 الحق في التمييز اإليجابي للنساء 

  في قضايا التمييز استحداث آلية لمراقبة التمييز وتفويض المحامي العام بالتحقيق 

 انشاء مجلس قومي للطفل 

 تجريم كل أشكال التمييز ضد المراة والطفل 

 االعتراف بدور المنظمات األهلية كشريك في بناء الوطن 

  والقضاء على المفهوم النمطي للتعليم أن تكون هناك مساواة شاملة في التعليم بتخصصاته 

 تعليمية من المرحلة االبتدائية ترسيخ مبادئ المواطنة ونبذ العنف بالمناهج ال 

 د. هبة نصار .13

 ضمان تأهيل المواطن من خالل العملية التعليمية على الكسب واالنتاج. 

 اتاحة الفرص للدخول لمجاالت االنتاج لتحقيق ضمان اقتصادي. 

 النص صراحة على حق المرأة والرجل في الحصول على قرض العمل ورأس المال. 

 ة واقتصادية سليمة.النص على ضمان بية تشريعي 

  النصوص الخاصة بالحريات والمرأة والطفل يجب ان تكون تفصيلية حتى ال يتم التالعب بها
 .بالقانون 

 ماجدة رشوان .14
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  إنشاء جهة قضائية تعاقب على التمييز 

  إضافة غير المسلمين وعدم ذكر األديان 3في المادة 

 للمرأة  األطفال وتحديد سن الزواج إضافة باب كامل لألسرة وتحديد سن الطفولة وحظر عمالة
 والرجل.

 :إيمان مراد .15

  أن تنص الديباجة على االلتزام باالتفاقية الدولية لحماية حقوق المعاقيين 

  تجريم العنف ضد الفتيات وخاصة في دور الرعاية وتشديد العقوبة على االنتهاكات الجنسية 

 :شرين ابراهيم .16

 ليه وإضافة "لجسم اإلنسان حرمة وال يجوز التجارب إعادة مادة الصحة األصلية كما كانت ع
 العلمية عليه إال بموافقة كتابية موثقة ويحظر االتجار بأعضائه.

 آمال عبد الهادي: .17

  ضمان حقوق اإلنسان واألقليات وحرية العقيدة وممارسة الشعائر 

 والرجل  تلتزم الدولة بالحقوق المدنية الخاصة بالنساء واألسرة مسؤلية مشتركة للمرأة 

 النص على أن االتفاقيات الدولية تسمو فوق القوانين المحلية 

 يجب إعطاء المجلس القومي للمرأة الحق في التقاضي لقضايا التمييز وعدم المساواة 

  يجب أن توضح الديباجة فلسفة الدستور وأن تنص على ضمان العدالة االجتماعية والكرامة
 مييز بينهم على اي أساساالنسانية لكافة المواطنين وعدم الت

 ان تكون أول مادة في الدستور أن جميع مواده تتعلق بكل المواطنين والمواطنات 

 أن تكون االتفاقيات الدولية على قدم المساواة مع القوانين بل أن تسمو عليها 

 الحق في الصحة وليس في "الرعاية" الصحية 

 نبيل صمويل: .18

 دولة للصحة والتعليم أولولية في ميزانية ال 
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 ان تخصص نسبة من انفاق الدولة على التعليم إلصالح جودة التعليم 

  تحديد سن الطفولة وتجريم االتجار بالبشر 

  47المادة الثالثة من الدستور تمييز ضد فئات بعينها من المواطنين كما تتناقض ومادة 

  المواطنون سواء أمام القانون ولى القانون. 38المادة 

  40لتزم الدولة بتوفير الصرف الصحي لجميع المواطنين حيث يعاني يجب ان ت 59المادة% 
 من المواطنين من عدم وجود صرف صحي وهو من الحقوق اإلنسانية األساسية

  يضاف النص في المناهج على تدريس قيم المواطنة وحقوق االنسان واإلعالء من 18المادة :
 الكرامة االنسانية 

 االلتزام باالتفاقيات الدولية 

 حنان الحلبي: .19

 التأكيد على نصوص واضحة لكوتة النساء في المجالس المنتخبة 

 "جميع المواد التي تخص المرأة والطفل يجب أن تبدأ ب "تلتزم الدولة 

 دعاء العجوز .20

 تلتزم الدولة بحظر التمييز وأن تسمو االتفاقيات الدولية على القوانين المحلية 

 ابتسام أبو رحاب .21

 ولة مدنيةالتأكيد على أن مصر د 

  حظر إقامة االحزاب على أساس ديني 

 التأكيد على وضع آليات تنفيذية للمجلس القومي للمرأة 

 تلتظم لدولة بالحفاظ على صحة المرأة اإلنجابية والمرأة المسنة 

 ليلى األميري  .22

  تلتزم الدولة بضمان التعليم حتى المرحلة الثانوية وتجريم ومعاقبة األهل لحرمان أطفالهم من
 حق في التعليم ال
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 الربط بين السن اإللزامي للتعليم وسن الزواج للحد من الزواج المبكر 

 فتحي فريد .23

  النص على ضمان الدولة السالمة الجسدية للمرأة 

  تلتزم الدولة بتكافؤ الفرص 

 هاجر .24

 ال للمحاكمات العسكرية للمدنيين 

 

 

 وانتهي االجتماع على ذلك ،


