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 2014حتى سبتمبر  شهر يونيهالفترة من : خالل  اللجان الدائمة بالمجلس القومي للمرأةبانجازات بيان 
 

 أنشطة اجتماعات اللجنة م

 التشريعية 1

1/6/2014 
15/6/2014 
26/6/2014 
10/7/2014 
23/9/2014 
16/9/2014 

 .االنتهاء من مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية 

 قانون مجلس النواب. وضع مقترح بشأن 

  26/7/2014مرافقة السيدة الوزيرة رئيس المجلس الى محبس النساء بالقناطر الخيرية بتاريخ. 

 المسودة الثالثة (االنتهاء من اعداد قانون انشاء المجلس (. 

 خالل  تمثيل المجلس في ندوة: نحو اطار تشريعي و اجرائي لحماية المرأة من كافة اشكال العنف
 .2014يونيو  18-17نالفترة م

 .تمثيل المجلس في ندوة: تأيد حق المرأة في الميرأث 

  قانون انشاء المجلس.المسودة الرابعة لاالنتهاء من 

 .وضع مقترحات حول قانون االعاقة المقدم من المجلس القومي لحقوق االنسان 

  في المنطقة العربية تمثيل المجلس في ندوة : حقوق المرأة القانونية من اجل تمكينها االقتصادي
 و التى قامت بتنظيمة جامعة الدول العربية. 5/9/2014حتى  3/9خالل فترة من 

 .) تمثيل المجلس في حضور جلسات مناقشة قانون العمل بوزارة القوي العاملة ) جاري 

  مناقشة قانون العنف ضد المرأة في ظل ما ورد الى اللجنة من تعديالت من ثبل ادارة الشئون
 ونية بالمجلس.القان

 تقوم حالياً بتجميع االوراق البحثية التى اعددها اللجنة لتوثيقها .  22/6/2014 التعليم و التدريب و البحث العلمي 2

 البيئة 3
14/7/2014 
27/8/2014   
17/9/2014   

 .متابعة تنفيذ مشروعي البيوجاز  و الطاقة الشمسية 

 قد ندوة للتوعية بمشروعي الطاقة الشمسية والبيوجاز التنسيق مع فرع المجلس بمحافظة الفيوم لع
 .10/8/2014بتاريخ   -

  اسفرت عن تعاقد    27/8/2014تم عقد ندوة للتوعية  بقرية ترهاش بمحافظة البحيرة بتاريخ
 ( اسرة على المشروع.12اسفرت عن تعاقد )

  17/9/2014تم عقد ندوة للتوعية  بقرية ام خنان بمحافظة الجيزة بتاريخ  . 

 قنا-الغربية  -شمال سيناء -تم عمل معاينة لفروع المجلس "المقر الدائمة" بمحافظات )الجيزة- 
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 أنشطة اجتماعات اللجنة م

 المنيا( . -الوادي الجديد

  قررت السفيرة مرفت تالوي رئيس المجلس القومي للمرأة االنتهاء من تنفيذ المشروع خالل العام
المذكورة، وذلك اثناء انعقاد لجنة البيئة  الحالي في فروع المجلس )المقار الدائمة( الخمس محافظات

 . 4/9/2014بتاريخ 

  على ان تكون البداية من الطاقة الشمسية من خاللإلى المنازل في القرى الفقيرة  توصيل الكهرباء ،
 محافظة الفيوم.

  مع وزارة الشباب الستخدام مراكز  بالتعاون "تسخين المياه بالطاقة الشمسية"،بالتسخين الشمسي
شباب في تدريب أبناء القرى، التي سوف يتم اختيارها على تصنيع نموذج للسخان الشمسي حتى ال

 .يتحقق االكتفاء الذاتي داخل هذه القرى، وتعميم الفكرة على باقي قرى محافظات الجمهورية

 االقتصادية 4

14/6/2014  
15/6/2014  
10/7/2014 
14/8/2014 

 15/6/2014-14راثية بجنوب سيناء  يومي: تم توقيع بروتوكول توثيق الحرف الت. 

 الطور -تم اختيار جمعية االسر المنتجة كمقرا لالتحاد بمحافظة جنوب سيناء 

  تم اختيار االستاذة صابحة رئيسا لالتحاد ، واالستاذ/ فؤاد عبد العظيم  رئيس جمعية االسر المنتجة
 امينا.

  من شمال سيناء، وجاري استكمال  7اعضاء من جنوب سيناء ، و 8االتحاد بلغ عدد اعضاء
 .اجراءات  التشهير

  سيدة على اعمال البوص 25تدريب. 

  متدربة على تربية الطيور 30تدريب. 

 الشباب 5
24/8/2014 
4/9/2014 

 14/6/2014باالوبرا : كة في الوقفة االحتجاجية لمواجهة التحرش المشار. 

 15/6/2014د المرأة بوزارة الشباب :ف ضدوة العنالمشاركة في ن. 

 : 25/6/2014المشاركة في ندوة تأثير تعاطي المخدرات على السلوك. 

 24/9/2014 المحافظات 6
 .تقوم بأعداد المادة العلمية الخاصة بالتوعية من مخاطر الشيك و ايصال االمانة لتوثيقها 

 . وضع مقترح لتنظيم زيارة مشروع قناه السويس 

 الصحة و السكان 7
15/6/2014 
26/8/2014 
30/9/2014 

 تم وضع خطه عملها و  المقترح الزمنى لتنفيذها 
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 أنشطة اجتماعات اللجنة م

 المنظمات غير الحكومية 8
18/9/2014 
28/8/2014 
28/9/2014 

  تم مخاطبة فروع المجلس بالمحافظات للتنسيق مع اللجان المماثلة لهم و قد تم موافاة االدارة
 محافظات علماً بانه تشكيل غير مكتمل. ( 10بتشيكل اللجان ب )

  دور منظمات المجتمع المدني في التمكين االقتصادي، واالندماج المالي" بطور سيناء ورشة عمل 
وهدفت الورشة الى الربط بين رجال االعمال  وجنوب سيناء( -وسط-شمالشمل اللقاء محافظات )

اوسع لمنتجات السيدات صاحبات ومنظمات المجتمع المدني من اجل خلق سوق عمل وتسويق 
 6/9/2014بتاريخ  .الحرف التراثية

  "ورشة عمل تحت عنوان "دور المرأة في احياء صناعة االسماك والتشبيك مع اصحاب االعمال
البحيرة( وعقد اللقاء بمحافظة االسكندرية بتاريخ -االسكندرية-شمل اللقاء محافظات )كفر الشيخ

15/9/2014 . 

 وان "التفاعل والتشبيك بين اصحاب الحرف اليدوية ومنظمات المجتمع المدني" ورشة عمل تحت عن
بفرع المجلس محافظة  22/9/2014اسوان( عقد اللقاء بتاريخ -قنا-شمل اللقاء محافظات )االقصر

 االقصر

 .15/6/2014المشاركة في ندوة العنف ضد المرأة بوزارة الشباب :  10/8/2014 االعالم 9

 تم اعادة تشكيل اللجنة و وضع خطه عملها   24/8/2014 لخارجيةالعالقات ا 10

 المشاركة السياسية 11

4/9/2014  
11/9/2014  
21/9/2014  
29/9/2014  

 تم اعادة تشكيل اللجنة و وضع خطه عملها و  المقترح الزمنى لتنفيذها 

 10/9/2014 ةيالثقاف 12
 ة للعرض على رئيس المجلس حول و اعداد مذكر ،وضع خطه عملهاتم اعادة تشكيل اللجنة و

 "القوافل الثقافية" البدء في تنفيذها
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