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التي تعاون االستشارية لية اآلالدائمة اللجان  تعد، بحسب هيكلية العمل في المجلس القومي للمرأة

إعداد الدراسات المتعلقة بشئون كما تقوم ببرامج تنمية المرأة و  دراسة وتقييم السياسة العامةالمجلس في 

  .النوعية التي تختص بها كل لجنة ي كافة المجاالتفالمرأة 

 برامجهبدأ المجلس في تغيير اتجاه  ٢٠١١يناير  ٢٥عادة تشكيل المجلس القومي للمرأة بعد ثورة منذ إ

التي لم تختلف عن متطلبات المجتمع ككل في العيش والحرية  لتصبح اكثر استجابة لمتطلبات المرأة المصرية

خططه المستقبلية في كافة المجاالت االقتصادية و االجتماعية و العامة  رؤيتهبناء ، و و الكرامة االنسانية

ها ليشرع المجلس في ر راواقوعرضها على السيد رئيس الوزراء  وقد تشكلت لجنة إلعداد هذه الخطة والسياسية

  -:هيساسية هذه  الخطة على خمس محاور أ متنفيذها وتقو 

  .خطة المشروعات الصغيرة فياالندماج  فيمساعدة المرأة الفقيرة  من خالل التنمية االقتصادية للمرأة  .١

تأكيد تسرب من التعليم المن خالل تشجيع مبادرات محو االمية والحد من  لتعليم ومحو األمية التربية وا .٢

 .مناهج التعليم فيثقافة المساواة 

تعظيم دور المرأة في القيادة و ، للنساءتعزيز المشاركة السياسية من خالل  المشاركة والتوعية السياسية .٣

 .للنساء يالمدن /يالسياس القرار،  للتكوينودوائر صنع 

نشر الوعي حول حقوق و ، المشاركة في صياغة التشريعات من خالل، لحماية القانونية واالجتماعيةا .٤

 .مساعدة المرأة العاملةو  ،التأمين الصحي واالجتماعيومد مظلة ، المرأة

وعقد ، ٕاصدار صحيفة نسائيةو ، رصد أحوال المرأة المصرية والعربية من خالل عالمالثقافة واإل .٥

نشر و  ثقافة المساواةنشر و  يالخطاب الدينوفي  تحسين صورة المرأة في اإلعالمو ، والندوات اتالمؤتمر 

 إبداعات المرأة

من انتهى المجلس  ٢٠١٢في ابريل الذي عقد في رابع اجتماع للمجلس القومي للمرأة بتشكيله الجديد

  :وهم اختيار مقرري اللجان الدائمة

 .لجنة التعليم والتدريب والبحث العلميل مقرراً ... احمد زايد االستاذة  .١

 .لجنة الصحة والسكانلمقررًا  ...  الدكتورة هاجر صالح الدين .٢

 .ة المنظمات غير الحكوميةلجنل مقرراً ... صموئيلالدكتور مهندس نبيل  .٣

 .لجنة الثقافةل مقرراً ... االستاذ الدكتور صابر عرب .٤

 .اللجنة االقتصادية مقرراً ... الدكتورة حنان درويش .٥
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 .لجنة المشاركة السياسيةل مقرراً ... االستاذة الدكتورة نيفين مسعد .٦

 .لجنة العالقات الخارجيةلمقررا ... الدكتورة عوة هيكل  .٧

 .لجنة المحافظات◌ً  مقررا... ابو رحاب مالمهندسة ابتسا .٨

 .للجنة التشريعية مقرراُ ... المستشار سناء خليل .٩

 .جنة اإلعالملل مقرراً ... االستاذة كريمة كمال .١٠

  .جنة البيئةلل مقرراً ... حالم االسمراالستاذة أ .١١

عداد قوائم من الخبراء في حيث تم إ انهملج تشكيلبباالشتراك مع األمانة العامة  السادة مقرري اللجان بدأ

والتي من . الالئحة الداخلية للمجلسمجال عمل كل لجنة لالختيار من بينها في ضوء الضوابط التي تحددها 

، وبصفة خاصة النشاط النوعي للجنة وتم عرض مقترحات بشئون المرأة والنشاط االجتماعي الخبرةاهمها 

  .)تشكيل اللجان - ١-مرفق ( إلبداء الرأي فيها المجلس التشكيل على اللجنة التنفيذية و

  

 لجنة مقرري اللجان

حاجة اللجان الي بعض ٢٠١٢اللجان خالل شهري يوليو وسبتمبر لجنة مقرري ات جتماعاظهرت ا

 : هي حتى تتمكن من القيام بدورها المتطلبات 

 .المرأةئون والمتعلقة بشإنشاء قاعدة بيانات تتضمن كافة المعلومات والبيانات  −

الدولية واالتفاقيات تتضمن كافة التقارير الوطنية واالقليمية و  إنشاء مكتبة متخصصة في شئون المرأة  −

 .الدولية

التواصل المعنية بالتعاون مع قصور وبيوت الثقافة و مراكز النيل لإلعالم وغيرها من المؤسسات توثيق  −

  .الجماهيرية التي ينظمها المجلس في المحافظاتالجماهيري في المحافظات لتنفيذ برنامج اللقاءات 

االسراع في اعادة تشكيل فروع المجلس في المحافظات حتى تتمكن من القيام بدورها في التواصل مع  −

  .النساء وتنفيذ اهداف وأنشطة وبرامح المجلس

ة وحقوقها في ونية للمرأالتعاون مع الجمعيات األهلية العاملة في مجال المرأة  للتوعية القانتوثيق  −

 .الدستور

 توى المحافظات والتأكيد على دورهنئدات الريفيات على مسالالستفادة من الر سريعة وضع خطة  −

 .لتنفيذ برامج و انشطة المجلس و توصيات اللجان األساسي والمهم في توعية السيدات

 .أمانة فنية متخصصة ومدربة −
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  -: السرعةعلى وجه  البدء بها  انالتي رأت اللج هم الموضوعات ذات االولوية ومن أ 

رسالها للجمعية و إ اعداد رؤية المجلس للمواد التي يجب ان يتضمنها الدستور الجديد و المتعلقة بالمرأة −

مناقشةمقترح المواد الخاصة بباب الحقوق والحريات العامة وغيرها من والبدء على الفور في   التأسيسية

وٕابداء المالحظات عليها إلعداد ورقة مجمعة من  ليكتروني للجمعيةقع االالمقترحات الموجودة على المو 

 .الحقا هذه المالحظات الستخدامها في اللقاءات الجماهيرية  التي سينظمها المجلس في المحافظات

شرح رؤية المجلس في اهيرية في كافة المحافظات للتوعية بالدستور الجديد لإعداد برنامج للقاءات الجم −

 .صة بالمرأة التي يجب ان يتضمنهاالبنود الخا

للتعريف بالدستور بصفة عامة وأهميته و ابوابه المختلفة وبنوده المقترحة قبل  ةمبسطال اتكتيبالاعداد  −

  .لتوزيعها في اللقاءات الجماهيرية التي سينظمها المجلس في المحافظات االستفتاء عليه

من الحالي ات واإليجابيات التي يتضمنها القانون االنتخاب وٕاعداد ورقة تتضمن السلبي قوانينمناقشة  −

واعداد رؤية خاصة للمجلس وارسالها لمجلس  واقع ما تم رصده من سلبيات في االنتخابات السابقة

 .تعديالته بل البدء في مناقشةقالشعب 

  

تستند الي  وفي اجتماعات االولى للجان الدائمة بعد تمام تشكيلها قامت كل لجنة  يوضع خطط عملها التي  

  . كما وردت في الالئحة الداخلية للمجلس واختصاصات كل لجنةاالطار العام لخطة المجلس 

كما ناقشوها بأكثر  ٢٠١٢يونية  ١٠ناقش السادة مقرري اللجان خطط عمل لجانهم في اجتماع المجلس في 

ي ان تحدد كل لجنة أر وانتهى ال ٢٠١٢تفصيال في اجتماعي لجنة مقرري اللجان في شهري يوليو وسبتمبر 

و + تفصيلي لخطط اللجان -٢- مرفق( الوقتاولويات عملها في كل خطة في ضوء ماهو متاح من الميزانية و 

  ).الموضوعات ذات االولوية

وجلسات اللجان الدائمة لتنفيذ خطط عملها من اجتماعات و ندوات ورش عمل  نشطةأل ارصدوفيما يلي 

  ٢٠١٣الي يونية ٢٠١٢وغيرها من االنشطة  خالل الفترة من يونية مل اوراق عميدانية و زيارات استماع 
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  حقائق حول انشطة اللجنة في ارقام - :اوال 

  

 

  

  

  :من خطة عملھا ذات االولوية اللجنةالموضوعات التي اختارتھا   - :ثانيا
  

للغة العربية لقيم التمييزية في المناهج الدراسية خاصة  في مناهج امراجعة ا- :الموضوع االول

  و المواد االجتماعية المراحل التعليمية المختلفة 

  .القيم المثالية في المنظومة التربوية خاصة فيما بتعلق بالعالقة بين الجنسين- :الموضوع الثاني

 .، االمية للمرأة خصوصا المرأة الريفيةبرامج  معوقات- :الموضوع الثالث

 هالنهضة رفاعة الطهطاوي محمد عبدرواد ي فكر تعليم المرأة فموضوع - :الموضوع الرابع  

  .قاسم امين، طه حسين

  من خطة عملھاانشطة نفذتھا اللجنة  - :اثالث

 "مية المرأةالتكلفة االجتماعية أل"والثانية  "التعليم وقيم المواطنةالمرأة "االولى  نندوتا −

 "المرأة والتعليم في الفكر االجتماعي المصري"رشة عملو وعقدت كذلك  −

 "المرأة عبر العصور"ندوة حول "ما شاركت مع  لجنة التاريخ في المجلس االعلى للثقافة في ك −

  

  

  

  

  

  

  

  

لجنة التعليم و التدريب
والبحث العلمي

، وندوة ندوتين اساسيتينحدى عشر اجتماعا، و إ التقريرعقدت اللجنة خالل فترة 

 .بالمشاركة مع المجلس ألعلى للثقافة،  ورشة عمل واحدة
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  "وقيم المواطنة  ندوة المرأة" في الفكر االجتماعي المصري  والمرأةورشة عمل التعليم 

   - :أھم الموضوعات التي ناقشتھا  اللجنة  على جداول اعمالھا : رابعا

 .الثقافيالخطاب وفي الديني،وفى الخطاب  الدراسية،لمناهج ا فيصورة المرأة  -

 .المناهج الدراسية  فيدراسات تحليل مضمون للمرأة ية اعداد مأه -

ي لحالة التعليمية للمرأة فل اعداد خريطة تفصيلية العوامل الدافعة الى أميه االناث ضرورة  -

االوضاع و سبة تعليم الفتيات تقل فيها ن التيلمحافظات مصر واعداد دراسة ميدانية لتلك ا

  .التعليمية للمرأة خاصة المرأة الفقيرة والمرأة المعيلة

 .مجتمع وخاصة وعى المرأة بقضاياهاتشكيل وعى ال دور التعليم في -

 .الدينيالتعليم  دراسة وضع المرأة في -

 .للمرأة  النمطيةعلى طرق تدريس تحسن الصورة  اعداد المعلمات ثقافيا وتدريبهن -

ودراسة معوقات تنفيذ الخطط حول المرأة والتعليم الدول النامية بعض تجارب  دراسة -

 .الوطنية واالستراتيجيات

 .اقتراح اختيار قرية يقوم المجلس بتنفيذ خطة لمحو اميتها كنموذج يتم تعميمه على باقي القرى  -

امة لمحو االمية  كما ناقشت اللجنة إطالق مبادرة مكافحة أمية المرأة بالتعاون معه الهيئة الع -

 . يتبناها المجلس القومي للمرأة  وتعليم الكبار

ه التعليم بانما نشر بوسائل االعالم نقال عن وزير التربية و اصدرت اللجنة بيانا انتقدت فيه  -

واب المدارس لبعض االحزاب للمتابعة العملية التعليمية، وطالب البيان وزير التعليم ان بسيفتح ا

  .فقط يتم من خالل الوزارة ب احز اليقصرالتعاون مع ا

  

  اعدھا اعضاء اللجنة الدراسات و أوراق العمل  - :خامسا 

  إلهام عبد الحميد./ يناير إعداد د ٢٥إشكاليات المواطنة في التعليم بعد ثورة  .١

  سهى مكي ./ التعليم والمواطنة إعداد  د .٢

 هدى مصطفى ./ د قيم المواطنة في مقررات اللغة العربية في المرحلة االبتدائية .٣

 احمد زايد./ القيم في المنظومة  التعليمية إعداد د .٤

 مصطفى رجب./ طه حسين ومستقبل الثقافة في مصر إعداد د .٥
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 احمد زايد./ دقاسم امين وتعليم المرأة  .٦

 سامية قدري./ تعليم المرأة في فكر محمد عبدة إعداد د .٧

 سامكي نصار./ المرأة في فكر رفاعة الطهطاوي إعداد د .٨

 سامية قدري./ جمال الطحاروي و د./ لتكلفة االجتماعية لالمية إعداد دا .٩
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  حقائق حول انشطة اللجنة في ارقام - :اوال 

  
 

 

  

  :من خطة عملھا  االولوية تاللجنة ذاالموضوعات التي اختارتھا   - :ثانيا

  .بناء الثقة وتوعية المرأةدور الجمعيات - :الموضوع االول

بين المجلس و  الجمعيات  بناء الشراكات مع التحالفات و التشبيكات - :الموضوع الثاني

  .االهلية

و في برامجها وخطط عملهاوتنمية مكون المرأة في الجمعيات تعزيز  - :الموضوع الثالث

  عضوية المرأة في الجمعيات

  .حق المرأة في تولي المناصب القياديةدور الجمعيات في التوعية ب- :الموضوع الرابع 

برنامج عمل بالتشاور و التعاون مع مجموعة من القيادات النسائية و - :ضوع الخامسالمو

التحالفات عن الحقوق االساسية للمرأة وتكررها مع االحزاب و النقابات و 

  التنظيمات االهلية

  

  انشطة نفذتھا اللجنة   - :ثالثا

المرأة بين التمثيل " ورشة عمل  بعنوان 

المجلس  بمقر فرع" النسبي والرمزي 

" بمحافظة المنيا بمشاركة محافظات 

 ١٣بتاريخ ) الفيوم  -بني سويف -المنيا

  . ٢٠١٣فبراير 

  

المنظمات غير لجنة
  الحكومية

 خمسة -المنيا بمحافظة واحدة ورشةعمل – اجتماعات" ثمانية"  فترةالتقرير اللجنةخالل عقدت
 عمل اوراق
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    والرمزي النسبي التمثيل بين ةعمل المرآ ورشة                                                                                   
  

   - : على جداول اعمالھا  اللجنة ناقشتھا  أھم الموضوعات التي: رابعا

والتشبيكات النسوية وغيرها بهدف متابعة كل تالتحالفاتعاون مشترك بين المجلس مع التوثيق  −

 .  أو قد تطرأ عليهاألحداث التي الموجودة على الساحة 

دور الجمعيات األهلية و العمل على عودة قوتها في المجتمع على ان يكون اتصالها على  التأكيد −

مجتمع من خالل  برامج عمله تهتم  بالطبقة الفقيرة بالمجتمع والتأكيد على دور لإلعالم و رجال بال

 .الدين

 .الجديدالمجلس في قانون الجمعيات األهلية  رؤية −

شبكة تواصل على اإلنترنت مع الجمعيات األهلية على ان يتم العمل أوال مع الجمعيات التي إنشاء  −

 .حتى موقع إلكتروني خاص بالجمعية سابات على الفيس بوك أوتتعامل مع اإلنترنت ولها ح

 ترسل للجمعيات االهلية و التحالفات النسوية  كورقة مبدأيه المصرية المرأة  اعداد برنامج عمل −

 .طالق وثيقة لحقوق وحريات المرأة لتبنيهاتمهيدا إل

لحكومية بخصوص وضع المجلس مع ممثلي المنظمات غير ا التي عقدهاجتماعات ة فياالشاركالم −

 .للخروج بورقة موحدة تضم كافة المطالب" والدستور  المرأة" تصور حول مقترح 

  

  اعدھا اعضاء اللجنة أوراق العمل الدراسات و  - :خامسا 

 .أمينة شفيق ./ إعداد ا" ة بين التمثيل النسبي والرمزي المرأ"  .١

 .أمينة شفيق  .إعداد أ" المرأة في الجمعياتمكون"  .٢

 محمد عبد المنعم  .دعداد إ" حوكمة الجمعيات األهلية " ي عن تدريببرنامج ح مقتر  .٣

 .والتوصيات التي خرجت بها" بين التمثيل النسبي والرمزي  المرأة" تقرير ندوة  .٤

 إعداد االستاذة امينة شفيق برنامج عمل المرأة المصرية  .٥
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  حقائق حول انشطة اللجنة في ارقام - :اوال 

  
  

  

  

  

  

  من خطة عملھا االولوية  تالموضوعات التي اختارتھا اللجنة ذا  - :ثانيا

محافظات الفقيرة البرنامج االول بقري بعض التنمية شاملة لللبرنامجين  وضع - :الموضوع االول

مرسي مطروح، بني سويف ، ( أسوان، واالسماعيلية، جنوب سيناء، في محافظات(

  .القرى بتلك وورش عمل  ات تدريبيةحمالت توعية ودور و إطالق )كفر الشيخ

،التعاون الدولي، القرية وزارة الصناعةتأسيس مشروعات بالتعاون مع جهاز بناء  - :الموضوع الثاني

الزراعة، القوي العاملة، والهيئة العامة لتعليم الكبار، وغيرها من الجهات الحكومية، 

جذبها للمشروعات قتصادية لوكذا االستفادة من المنح الدولية التي تسعي اللجنة اال

  ).، وغيرها من الجهاتالصغيرة بالمجلس

  تنمية المرأة  عاون مع الجهات التي تنفذ تستهدفهت بروتوكوالت اقتراحات - :لموضوع الثالث ا
  

  - :انشطة نفذتھا اللجنة - :اثالث

قامت اللجنة بتنظيم زيارة لمحافظة اسوان قامت فيها بعدد 

في قرى الفقيرة في المحافظة من اللقاءات مع السيدات 

واالطالع على المشكالت التي تعاني منها المرأة في 

المحافظة، باإلضافة الي زيارة كل من رئيس جهاز تنمية 

القرى في المحافظة و حضور لقاء مع السيد المحافظ و 

القيادات النسائية في المحافظة و اطالعسيادته على 

اللجنة 
االقتصادية

زيارتين ميدانيتين ليعض القرى الفقيرة بمحافظتي  –عقدت اللجنة خالل فترة التقرير عشر اجتماعات 

ثالث لقاءات مع المسئولين في كل من الصندوق االجتماعي للتنمية و  –ناء اسوان و جنوب سي

 تقرير زيارة - اعداد اربع بروتوكوالت تعاون –جهاز تنمية الصناعات و جهاز تنمية الثروة السمكية 



 
  

  المجلس القومي للمرأة   
  انة الفنية للجان الدائمة                              االم

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  يالدق --لثورةرع اشا من المتفرع محمدحافظ ش ١٥

 ٣٧٦٠٣٥٠٨فاكس  ٣٧٦٠٣٥٧٤-٣٧٦٠٣٥٢٩-٣٧٦٠٣٥١٨

النخيل في مشكلة النمل االبيض التي تقضي على 

  .االمحافظة والحلول المقترحة لمواجهته

                                                                            
  لقاء اللجنة وبعض الجمعيات االھلية مع محافظ اسوان 

- ٢٨قامت اللجنة بزيارة ميدانية لجنوب سيناء يومي 

لية وزيارة بعض الجمعيات االه ٢٩/١٢/٢٠١٢

العاملة لفي مجال الخرف اليدوية والصناعات التراثية ولقاء مع سيدات من المحافظة بهدف مناقشة 

هذه  ع الجمعيات والمستفيدات من انشطةملقاءبعض البرامج التنمية لتمكين السيدات بالمحافظة، وعقد 

  لقاء مع الجمعيات االھلية في جنوب  سيناءتالجمعيا

ؤسسة تقوم بتنفيذها الم التيلي مؤسسة مصر الخير وعرض االنشطة عقد جلسة استماع مع مسئو  −

 .من خدمات اجتماعية

نظمت اللجنة بالتعاون مع كلية الفنون التطبيقية في تنظيم دورة  تدريبية مكثفة لعدد سبع فتيات من  −

 .جمعية الجورة في شمال سيناء على بعض الحرف التراثية

كلية الفنون  وئة تنمية الصناعات ، مؤسسة مصر الخير يهمن بروتوكوالت مع   مقترحاتإعداد  −

 .و جهاز تنمية القرية ، التطبيقية

 وجهاز تنمية الثروة السمكية كما قام بأعضاء اللجنة بقيام بزيارات لكل من جهاز تنمية الصناعات −

  .لجنةو الصندوق االجتماعي لالطالع على البرامج التي تخدم المرأة المصرية وسبل التعاون مع ال

   - :أھم الموضوعات التي ناقشتھا  اللجنة  على جداول اعمالھا : رابعا

ي مجاالت التنمية االقتصادية ، ورصد مدي تضمين المرأة فية تقييم السياسات العامة للدولةاستمرار  −

 .هات المعنية، واقتراح مزيد من السياسات ، ومتابعة آلية تنفيذ تلك السياسات مع الجبها

، واقتراح حلول أة بكافة المناطق الجغرافية بمصرت االقتصادية التي تواجه المر رصد المشكال −

فاعلةورؤى مستقبلية تضمن استدامة التنمية االقتصادية للمرأة ، والتواصل بشأنها مع الجهات 

 .المعنية بالدولة 

لتعاوني اقتراح آليات فاعلة لتنمية دخل المرأة في الريف والحضر ، وتشجيع العمل االنتاجي ا −

 .لمكافحة الفقر وبطالة النساء ، ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع
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  خامسا اوراق عمل ودراسات و تقارير اعدھا اعضاء اللجنة

تقريرا تضمن فعاليات اللقاء وانتهي لبعض المقترحات للتطوير هذه الصناعات ومع تحديد  −

 .رف التراثيةاالحتياجات التدريبية لهذه الجمعيات و المتدربات على الح

  

  

  

  حقائق حول انشطة اللجنة في ارقام - :اوال 
  

  

  

  

  اللجنةذات االولويةالموضوعات التي اختارتھا   - : ثانيا

بداية من اتحادات الطلبة وحتى  المرشحات في مختلف االنتخاباتدعم - .الموضوع االول

  ..المجالس المحلية 

من خالل لجنة فروع المجلس فى المحافظات و االهلية الشراكة مع الجمعيات - :الموضوع الثاني

 .لتوعية المشاركة السياسيةالمحافظات ل

دعم فعاليات المشاركة النسائية في التطورات السياسية المختلفة والسعي - :الموضوع الثالث

  .لتسليط الضوء على القضايا ذات الصلة 

  انشطة نفذتھا اللجنة  -:ثالثا

الجمعيات االهلية للتعرف على البرامج التي تنفذها  مع مجموع من ورشة عملعقدت اللجنة  −

التعاون مع المجلس في هذا الخصوص، مجاالت  وبحث للمرأةللتوعية بالمشاركة السياسية 

مؤسسة  -:وهيوكان ذلك بحضور ممثلي مراكز كل من حقوق االنسان والجمعيات األهلية

البرنامج العربي  -اإلنجيلية الهيئة القبطية -مركز القاهرة لحقوق اإلنسان - عالم واحد

  .لنشطاء حقوق اإلنسان

عقدت اللجنة اجتماعا مشتركا مع لجنة المحافظات بالمجلس لمناقشة كيفية شرح الدتور  −

  للمواطنين بمختلف فئاتهم والمستوى التعليمي لهم 

  

لجنة المشارآة 
 السياسية

اجتماعا مشتركا مع  و -ورشة عمل واحدة  -اجتماعات" سبعة"عقدت اللجنة خالل فترة التقرير 

  .لجنة المحافظات وخمسة أوراق عمل
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   - :أھم الموضوعات التي ناقشتھا  اللجنة  على جداول اعمالھا : رابعا

الستفتاء على الدستور اقترحت اللجنة ان يتم إعداد خريطة توضح في اتصويت الفي إطار  −

 .نسبة المصوتين ومشاركتهم بنعم او ال على مستوى محافظات الجمهورية 

  .إعداد مقترح حول االستعداد لالنتخابات التشريعية القادمة ت اللجنة بدأ −

  اعدھا اعضاء اللجنة الدراسات و أوراق العمل  - :خامسا 

األساسية للمواطن في  ةالحقوق االقتصادية واالجتماعية والشخصيورقة عمل حول  .١

مسودة الدستور يتم استخدامها للتوعية بالدستور على ان تناسب لغة الحوار الفئة 

 .)نيفين مسعد. اعداد د( المستهدفة للحوار 

إعداد " (ليها الدستور المصري ورؤية نقدية متكاملة  في إطار الحقوق العامة المتفق ع"  .٢

  .)نيفين مسعد/ د

 .)نصير ةمنآ. داعداد (  –مصادر التشريع االسالمي  .٣

./ سناء السعيد، د. منى الحديدي ،  أ./اعداد كل من د( مالحظات على مسودة الدستور .٤

 .)ناهد الديب 

 .)عايدة نور الدين./ إعداد أ("  ورقة عمل حول اوضاع حقوق المرأة قبل وبعد الثورة"  .٥
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  حقائق حول انشطة اللجنة في ارقام - :ال او

  

  

  

  :من خطة عملھا اللجنةذات االولويةالموضوعات التي اختارتھا   - :ثانيا

القضايا االنتقالية في االتفاقيات الدولية يدعى إليها اإلعالم  ،السفارات، - :الموضوع االول

  المنظمات

  ).االتفاقيات الدولية  -السيداو  -وثيقة األزهر(مؤتمر في األزهر تنظيم - :الموضوع الثاني

ندوةعن صورة المرأة في اإلعالم الخارجي بالتعاون مع الجامعات تنظيم - :الموضوع الثالث

  .الفرنسية ،البريطانية ،األكاديمية العربية، القاهرةاأللمانية،األمريكية،

و المشاركة  رأةلمؤتمرات الدولية العربية واألجنبية الخاص بقضايا المحصرا- :الموضوع الرابع

 .في فعالياتها

لمشاركة بالحضور في - :الموضوع الخامس

السفارات أسوة بالمنظمات 

  .الحقوقية

  

  انشطة نفذتھا اللجنة  - :اثالث

يناير  ٢٢بتاريخ " باالتفاقيات الدولية  وااللتزامالمصرية بين مضمون الدستور  المرأة" عقد مؤتمر بعنوان 

  .بدار األوبرا المصرية ٢٠١٣

  ة المصريةمؤتمر المرأ
  بين مضمون الدستور و االلتزام باالتفاقيات الدولي

لجنة العالقات 
 الخارجية 

  اجتماعات ومؤتمرا واحدا و أربعه اوراق عمل" تسعة" عقدت اللجنة  خالل فترة التقرير
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حكومة المصرية الي لجنة الالشتراك مع اللجنة التشريعية في دراسة التقارير الوطنية التي قدمتها ا

  ٢٠١٤السيداو ووضع االطار العام للتقرير القادم والمقرر تقديمة عام 

  

  االجتماع المشترك للجنة العالقات الخارجية اللجنة التشريعية                                                                               

 

   - : على جداول اعمال اجتماعاتھا  أھم الموضوعات التي ناقشتھا  اللجنة: رابعا

التي تحفظت عليها والبنود " السيداو" االتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر وخاصة اتفاقية  -

 .ومقارنتها ببعض الدول العربية مثل السعودية

والرجل  المرأةبين مم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي جعل المساواة مراجعة ميثاق األ -

 حقا قانونية من حقوق اإلنسان 

 ).الرؤية  -الحضانة –عالخل"  المرأةالقوانين الخالفية التي تخص حول  مناقشات -

 .ة في التشريعات العربيةموسوعة وضع المرأ -

لتحقيق مبدأ بناء العالقات  المشاركة في كل المحافل والمناسبات والمؤتمرات الدولية واالقليمية أهمية -

  .الدولية

  اعدھا اعضاء اللجنة الدراسات و أوراق العمل  - :خامسا 

./ لسيداو مصدره اإلرادة الوطنية دةاعلى جميع أشكال التمييز ضد المرأ باتفاقية القضاء االلتزام .١

  .فتوح الشاذلي 

 .عزيزة الصيفي / د.وتحديات العصر أ المرأة .٢

 فؤاد رياض / د.ة والمواثيق الدولية أالمرأ .٣

إعداد / ٢٠١٣رأي الشريعة االسالمية في وثيقة العنف ضد المرأة الصادرة عن االمم المتحدة  .٤

  .عزيزة الصيفي/ عبد اهللا النجار ، د./ د
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  حقائق حول انشطة اللجنة في ارقام - :اوال 
  

  

  

  

  

 : االولوية تاللجنة ذاالموضوعات التي اختارتھا   - : - :ثانيا

الشيك، الكمبيالة ،المسئولية مخاطر  حولللمرأة توعية القانونية وضع خطة لل-:الموضوع االول

 .و ايصال االمانة التضامنية

يجية ترصد وضع المرأة في المجاالت االجتماعية وضع مسودة السترات .- :الموضوع الثاني

واالقتصادية على مستوى المحافظات و تحديد المشكالت المرأة واقتراح سبل 

  .مواجهتها 

من خالل إعداد  اعداد خطة موازية مع جهاز تنمية وبناء القرية المصرية - :الموضوع الثالث

للمرأة على مستوي  خريطة مجمعة للخدمات الحكومية وغير الحكومية المقدمة

  الجمهورية

  متابعة خطط المحافظات بالفروع عقد اجتماعات دورية مع الفروع بالمحافظات - :الموضوع الرابع

  

 انشطة نفذتھا اللجنة : ثالثا

  حول مخاطر الشيك والكمبيالة وايصال االمانة ثالث ورش عمل في محافظات الغربية و الجيزة و  −

صادر المياه االخرى و كيفية الحفاظ على المياه مع نقابة المشاركة في اعداد ندوة حول م -

 .الصحفيين

المشاركة في مؤتمر بالتعاون مع العالقات العامة بجامعة الدول العربية حول سد النهضة بأثيوبيا  -

 .وتداعياته التي تؤل على مصر

لجنة المحافظات

ك مع اجتماعا مشتر  -ورش عمل" ثالث"  –اجتماعات خالل قترة التقرير " عشرة"عقدت اللجنة 

 –المشاركة في مؤتمرين مع جامعة الدول العربية و نقابة الصحفيين  -لجنة المشاركة السياسية 

 .ورقتي عمل
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   - :أھم الموضوعات التي ناقشتھا  اللجنة  على جداول اعمالھا : رابعا

ل من خالل فروع المجلس بالمحافظات وتحديد مشكالت واحتياجات كل  محافظة لما له بدء العم -

ة المحلية لحل يمو وزير التنمن تأثير فعال على عمل المجلس وعقد  لقاءات مع مقررات الفروع 

 هذه المشكالت

كافة الخدمات الحكومية و غير الحكومية المقدمة للمرأة في  شاملة للخدماتخريطة ة اعداد مياه -

 ..محافظة من محافظات الجمهورية  ١٤

وة تستهدف توفير الغذاء لألسر المهمشة و الفقيرة في ظل الظروف الندسلسلة اقتراح عقد  -

 .االقتصادية التي تتعرض لها الدولة

 .تقبل الراي االخرو اعداد ورشة عمل عن ثقافة الحوار وضع مقترح  -

  

  عضاء اللجنةاعدھا ا الدراسات و أوراق العمل  - :خامسا 
  أمل عمار/ القاضية " وايصال األمانةالتوعية بمخاطر الشيك " ورقة  .١

 . سعاد عبد الرحيم./ حول تفافة الحوار و تقبل االخر إعداد د لورقة عم .٢

  )الجيزة  -الفيوم –الغربية( تقرير مجمع عن الندوات التي عقدت بمحافظات  .٣

محافظة  ١٤ المقدمة للمرأة في كافةالحكومية و غير الحكومية ريطة الخدمات مسودة لخ .٤

 .من محافظات الجمهورية
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  حقائق حول انشطة اللجنة في ارقام - :اوال 

  

  

  

  

  

  انشطة نفذتھا اللجنة  - :ثانيا

التي يجب ان يتضمنها الدستور   بالمرأةاالنتهاء من اعداد رؤية المجلس حول المواد المتعلقة  −

  .الجديد

 .من العنف و مذكرته االيضاحية المرأةمشروع بقانون لحماية  االنتهاء من اعداد −

مقترح تعديل على قانون مجلس النواب بتخصيص مقعد للمرأة في الثلث االول في القائمة  −

 .االنتخابية

  .من الجمعيات االهلية المعنية على قانون العنف مجموعةتماع جلسة اس −

  . في القاهرة Human Rights Watchمنظمة مكتب جلسة استماع مع ممثلي  −

 .من العنف المرأةورشة عمل مغلقة لمجموعة عمل اعداد مشروع بقانون حماية  −

 . في مجال العنف ضد المرأةمن االتحاد االوروبي ورشة عمل مع مجموعة الخبراء  −

االهلية و ممثلين  من سفارات االتحاد االوروبي في مصر وخبراء العنف  تالجمعياورشة عمل مع  −

 .ة من االتحاد االوروبيضد المرأ
  

 :تھا المناقشتھا علة جدول اعمال اجتماعاالولوية تاللجنة ذاالموضوعات التي اختارتھا   - :ثالثا
 

  مراجعة المواد الدستور الجديد الخاص بالمرأة- :الموضوع االول

 تهاومقارنة بالعنف ضد المرأة في التشريعات الوطنية مراجعة المواد المتعلق- :الموضوع الثاني

بالتشريعات العربية، مراجعة االتفاقيات الدولية و االعالنات العالمية المعنية 

  .بعنف المرأة

 النظر في االتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة مع لجنة العالقات الخارجية - :الموضوع الثالث

للجنة التشريعية

  جلستي استماع  –ثالث ورش عمل  - اجتماعا خالل فترة التقرير" خمسة عشر" عقدت اللجنة 

اقتراح مواد متعلقة   - قانون مجلس النواب اقتراح تعديل على –مشروع قانون  حماية المرأة من  العنف 

اوراق عمل" تسعة" –بالمرأة  للدستور الجديد 
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مراجعة القوانين واللوائح  .- :الموضوع الرابع 

المتعلقة بالمرأة في مجال 

  .الشخصية االحوال

أھم الموضوعات التي ناقشتھا  اللجنة  على : رابعا
  - :جداول اعمالھا 

وضع رؤية محددة المجلس في مشروع  −

الدستور المصري الجديد بالكامل والمواد 

 .بالمرأةالمتعلقة 

  

فيما .وضع رؤية المجلس في تعديالت قانون مباشرة الحقوق السياسية و مجلس الشعب −

 .للمرأة في البرلمانيتعلق بتحديد كوتا 

  

  .المتعلقة بجرائم العنف ضد المرأةالجديدة الرؤية  −

  . بها المقارنة بين التشريعات العقابية العربية و البنود المتعلقة بالعنف ضد المرأة −

  

  اعدھا اعضاء اللجنةومشروعات فوانين الدراسات و أوراق العمل  - :خامسا 

 )جمال دين موسى./دإعداد ( ١٩٧١مقترحات للتعديل على دستور  .١

 )كريمة كمال./ أ إعداد(على باب الحقوق والحريات مالحظات .٢

 )اعداد مشترك( ٢٠١١يناير  ٢٥مقترح اللجنة  بشأن دستور مصر الجاري وضعه بعد ثورة  .٣

 )سناء خليل/ إعداد المستشار(  ورقه موجزةبشأن الرؤية المقترحة للتعديالت الدستورية  .٤

 )محمد جمال الدين عيسى./ إعداد د (قوانين المنظمة لهورقة عمل حول االنتخاب وال .٥

 )امل عمار /إعداد القاضية(ورقة عمل مبسطة حول الدستور وابوابه و المفاهيم المتعلقة به  .٦

 )عبير النجار/ إعداد د(والحريات  الحقوق باب في المطروحة نصوصال نقديةلبعض نظرة .٧

/ اعداد المستشار( بمشروع الدستور المصريمالحظات اوليةحول باب الحقوق والحريات الوارد  .٨

  .)اشرف سرور

عبير / د: اعداد كل من( أة مجموعة أوارق خلفية تمهيدا إلعداد مشروع قانون العنف ضد المر  .٩

توفيق / محمد جمال الدين عيسى، المستشار./ اشرف سرور، إعداد د/ ،اعداد المستشارالنجار

 )عالم



 
  

  المجلس القومي للمرأة   
  انة الفنية للجان الدائمة                              االم

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  يالدق --لثورةرع اشا من المتفرع محمدحافظ ش ١٥

 ٣٧٦٠٣٥٠٨فاكس  ٣٧٦٠٣٥٧٤-٣٧٦٠٣٥٢٩-٣٧٦٠٣٥١٨

يعية لألسرة فى قوانين االحوال الشخصية ورقة عمل حول بشأن المكتسبات التشر  .١٠

 يناير والتعديالت المقترحة  ٢٥السابقة على ثورة 

 ) إعداد مجموعة عمل مشروع القانون (مشروع بقانون لحماية المرأة من العنف  .١١
  

  لجنة اإلعالم
  

  حقائق حول انشطة اللجنة في ارقام - :اوال 
  

  

  

  

  ذات االولوية اللجنةالموضوعات التي اختارتھا   - :اثاني

 الي بالمرأة العودة تستهدف وافكار تصرفات من المجتمع في يجري لما دوري رصد: الموضوع االول

  لها، والمباشر الفوري والتصدي الوراء

 ليتكون المرأة حولة المثار  الموضوعات حول وارقام ومعلومات بيانات اإلعالم مد- :الموضوع الثاني

  يوفعال، قو بشكل طرحه من ليتمكنوا تصورًاعاما لديهم

 بالمرأة الخاصة الموضوعات من اثارته ماهومتوقع حول مستقبلي تصور وضع- :الموضوع الثالث

  .له للتصدي خطة ووضع

  

 انشطة نفذتھا اللجنة  - :اثالث

  المساهمة في انشاء المرصد االعالمي، و بوابة المرأة المصرية على االنترنت

  

ھا  اللجنة  على أھم الموضوعات التي ناقشت: رابعا
   - :جداول اعمالھا 

إعداد استراتيجية إعالمية للدفاع عن المجلس في  −

وسائل اإلعالم المختلفة في حال الهجوم اإلعالمي 

على المجلس أو أي محاولة لحله او السيطرة عليه 

. 

لجنة االعالم

اجتماعات التقريرثالثة فترة خالل اللجنة عقدت
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د عداة في كافة وسائل اإلعالم وإ المرأ إنشاء مرصد إعالمي يرصد كل قضايامساعدة المجلس في  −

 .مقترح بها حتى يتم تنفيذ هضا المشروع

 والتلفزيونإعداد قاعدة بيانات تضم اسماء السادة اإلعالميين والكتاب وكتاب الرأي في اإلذاعة  −
  جانب من اجتماع لجنة اإلعالم                                                                                 

  

 .عدي البرامج لتسهيل التواصل معهمسادة  موالصحافة واسماء ال −

رصد االنتهاكات أثناء العملية االنتخابية من خالل المرصد اإلعالمي المقترح والتركيز على  −

  .المختلفةاالنتهاكات في الوسائل اإلعالمية 
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  حقائق حول انشطة اللجنة في ارقام - :اوال 
  

  

  

  

  

  

 انشطة نفذتھا اللجنة  - :ثانيا

يق مع فرع المجلس بمحافظة الفيوم قامت بالتنس −

لجنة البيئة بزيارة إلى قرية المظاطلي بالفيوم يوم 

، للتعرف على  ٢٠١٣فبراير  ٢٧األربعاء الموافق 

أحد مشروعات استخدام الطاقة الحيوية الذي ينفذه 

مرفق البيئة العالمي بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة 

زيارة قرية ؤون البيئةاإلنمائي و وزارة الدولة لش
 لمظاطلي ومشاھد افران البيوجاز

نظمت اللجنة زيارة إلى منطقة الروبيكي المدينة  −

 ٢٠١٢نوفمبر  ١٤الجديدة لصناعة الجلود بتاريخ 

بهدف التعرف على المواصفات البيئية والصحية التي 

  .أنشأت عليها المدينة تمهيدا الستكمال اللجنة لنشاطها في هذا الموضوع

  لسة االستماع لمسئولي مشروع الروبيكيج
  

الستطالع أراء الفئات السكانية القديمة في منطقة سور مجري العيون  المدابغلمنطقة زيارة ميدانية  −

نقل الصناعة و العاملين بها الى منطقة  المشروععلى  ماقتراحاتهوالعاملين في المنطقة ومعرفة 

 .الروبيكي

و الهيئة بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء " ترشيد الطاقة و  المرأة" عقد ندوة تحت عنوان  −

على ان يتم عقد هذه الندوة بمحافظة القاهرة و دعوة المحافظات القريبة منها العامة لالستعالمات 

لجنة البيئة

 و - عملثالث ورشتي  –وندوة واحدة  - اجتماعات" تسعة"عقدت اللجنة خالل فترة التقرير 
 بروتوكول تعاون –يدانية ثالث زيارات م
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والخروج بورقة تضم التوصيات وكيفية توعية السيدات بهذا الشأن وتعمم على فروع المجلس 

 .ذ خطة داخل كل محافظة بخصوص هذا المقترحبالمحافظات لبداية تنفي

بمحافظة الجيزة  حول بالتوعية مخاطر البيئية والصحية الستخدام التليفون المحمول عقد ورشتي عمل −

 .هليةبالتعاون مع بعض الجمعيات اال

ل فكر ك"بعنوان  بمناسبة يوم البيئة العالمي يهدف الى توفير الغذاء والحفاظ على البيئة  عمل ورشة  −

 مع جمعية حماية المستهلك بالتعاون"ووفر

  :لمناقشتھا علة جدول اعمال اجتماعاتھا  اللجنةذات االولويةالموضوعات التي اختارتھا   - :ثالثا

  .في الجانب البيئي إلى مشروعات وبرامج على مستوى المحافظات المرأةكيفية ترجمة كل ما يخص  −

 . وال بد من النظر لما هو قائم بالفعل من تشريعات  التشريع البيئي امر هام يجب االنتباه إليه −

 ) .الحفاظ على التراث –التغيرات المناخية  –ترشيد استخدام المياه ( اقتراح برامج تنفيذية تتناول  −

على  واالطالعيحب ان يحتل موضوع المياه ومبادرة حوض نهر النيل مساحة في عمل اللجنة  −

ودول حوض النيل  بأفريقياالمصرية  المرأةتعدها المبادرة وعالقة  االستراتيجية الخاصة بالجندر التي

 .وهو مسألة حيوية وخطيرة 

 .قضية التنمية المستدامة والتنمية البشرية من األمور الكثر أهمية  خالل المرحلة القادمة −

 .الصناعةمقترح توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة  −

يكون بمثابة لقاء جماهيري أو منطقة المدابغ القديمة بسور مجرى العيون في  اقتراح إعداد لقاء موسع  −

عن في منطقة سور مجرى العيون  مهرجان ترفيهي كمدخل غير مباشر للحديث مع السيدات 

 .هم مستقبالئية وصحية لهم وألوالدلالنتقال للمنطقة الصناعية الجديدة وما لها من فوائد بي متطلباتهم

 لقضايا التي يعملوا عليها مكمل لتفعيل عمل الرائدات الريفيات وتدريبهم على التوعية البيئية كجزء  −

 البيبةأقترح ان تحدد اللجنة محافظتين ذات تنوع جغرافي وسكاني مختلف ويتم حصر المشكالت  −

ون بمثابة بداية وتعمم وتك) مشروع متكامل( الموجودة بهم ووضع تصور لهذه المشكالت وحلول لها 

  .الفكرة على باقي المحافظات

  الدراسات و أوراق العمل 

 تقرير زيارة اللجنة لقرية المظاطليبمحافظة الفيوم والنتائج التي خرجت بها الزيارة −
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  حقائق حول انشطة اللجنة في ارقام - :اوال 
  
  
  

  

  :اقشتھا علة جدول اعمال اجتماعاتھا لمن اللجنةذات االولويةالموضوعات التي اختارتھا   - :ثانيا
  
وتقديم الخدمات المجانية من خالل وحدات متنقلة للسيدات في الفئة  المرأةتفعيل البرنامج القومي لصحة  -

 .سنة فاكثر  ٤٥العمر 

وكذلك إنشاء  المرأةهلية والمؤسسات العاملة في مجال صحة إنشاء قاعدة بيانات تشمل الجمعيات األ -

 .والسكانالمرأةية ضخمة تضم كتب عن صحة مكتبة إلكترون

 .مراعة البعد االجتماعي ألهم القضايا الصحية الموجودة على الساحة -

ة في المجتمع بالتعاون مع ا مع القضايا الصحية للمرأاندماجعقد لجان استماع مع الفئات الكثر  -

 .المجلس القومي للسكان ومشاركة الرائدات الريفيات والحضريات والصحيات

قانون التأمين الصحي  –المعيلة  لمرأةلمثل الصحة العامة المرأةدراسة القضايا األساسية التي تخص  -

 .المعيلةوخاصة  للمرأة

في الدستور والبرنامج الصحي في البرامج  للمرأةإعداد دليل تدريبي حول الحقوق الصحية  -

  .االنتخابيةولمرشحي الرئاسة

لجنة الصحة 
كا ال

 الل فترة التقرير اجتماعينعقدت اللجنة خ
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  حقائق حول اللجان

   ٢٠١٣يونيةحتي  ٢٠١٢ مايوخالل الفترة من 

**** 

 

نشاط مختلف )  ١٢٠(عقدت االمانة الفنية للجان 
ر  ن فبراي رة م ذه الفت الل ھ ي  ٢٠١٢خ حت

  :تفصيلھا كالتالي  ١٩/٦/٢٠١٣

 اجتماع لجان المجلس الدائمة  )٨٢(عدد  -

 اجتماع للسادة اعضاء المجلس                ) ١٣(عدد  -

  ذية                    اجتماع اللجنة التنفي) ٣(عدد  -
  لجنة مقرري لجان اجتماع) ٢(عدد  -

  

  

  اللجان خالل الفترة من  اتاجتماعبعدد بيان توضحي 

  ٢٠١٣ يونيهحتى ٢٠١٢مايو 

  

  ندوات                                   )  ١٢(عدد  -
  زيارات ميدانية  )  ٥(عدد  -
 ورش عمل) ٦(عدد  -

                     جلسات استماع            ) ٤(عدد  -

 مؤتمر) ١(عدد  -

ة ) ٣٥(عدد - انون، وورق ورقة عمل، ومشروع ق
 .رأي، مالحظات عامة، خطة عمل، تقارير

  

  منخالل الفترة بيان توضيحي ألنشطة اللجان

 ٢٠١٣حتى يونيه  ٢٠١٢مايو   
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