
 تقرير مخت عن
 نشاط المجلس القومى للمراة

   ٢٠١٢حتى منتصف ديسمبر
قـام المجلـس بتنفيـذ عـددا مـن االنشـطة  ٢٠١٢فبراير  ١٩منذ اعادة تشكيل المجلس القومى للمراة  فى 

لتفعيل اختصاصاته وتحقيق اهدافة لتنمية شئون المرأة وتمكينها من أداء دورها االقتصـادي وإدمـاج جهودهـا فـي 
  وذلك على النحو التالى: ...مج التنمية الشاملةبرا

جتماعي قتصادي وا : في مجال التمكين ا   : او
وع معاونة المرأة المعيلة .١  ٢١قرية على مستوى  ٧٣: من المشروعات المستمرة،ويتم تنفيذه فى م

تى اآلن عدد جمعية من جمعيات تنمية المجتمع المحلى واستفاد منه ح ٧٤محافظة ، وتقوم على تنفيذه 
 امرأة معيله ، وتقوم الجمعيات بتنفيذ مشروعات جديدة من حصيلة االقساط. ٩٠٠٠

بطاقة حتى اآلن ،  ٢،٧٠٠،٠٠٠: من المشروعات المستمرة ، وبموجبه تم إصدار برنامج الرقم القومى .٢
بطاقات  وجارى العمل االن بالمشاركة مع بعض المؤسسات والوزارات والجمعيات األهلية على استخراج

 أخرى.

وحدة ،  ٣٢وقد بلغ عدد هذه الوحدات عند بداية تشكيلها برنامج وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات:  .٣
اال ان المجلس بعد اعادة تشكيله قام بالكتابة الى  ...وبعد الثورة قامت الوزارات بايقاف العمل بها 

 ٣٥وزارة من اصل  ٢٠ستجاب حتى االن الوزارات المعنية العادة تشكيل الوحدات او اعادة تفعيلها ، وا
وتهدف هذه الوحدات الى (التأكيد علي ممارسة المرأة لحقها الدستوري فى المساواة والتصدي  ٠٠وزارة

ألي ممارسات تمييزية تتعرض لها المرأة في مجال العمل) وقد عقد اجتماع مع هذه الوحدات فى 
 لمناقشة خطة العمل المستقبلية. ٩/١٢/٢٠١٢

ويهدف هذا المركز الى إكساب المرأة مهارات جديدة  وتمكينها من إقامة  تنمية مهارات المرأة:مركز  .٤
دورة استفاد  ٤٤وقد عقد المركز خالل الفترة السابقة عدد ٠٠وإدارة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر 

 متدربة. ٣٨٥منها 

قام المجلس بإعداد مقترح : ٢٠١٢/٢٠١٧إدماج شئون المرأة في الخطة القومية الخمسية السابعة  .٥
للنهوض بالمرأة فى مجالي الرعاية الصحية والتمكين االقتصادى  ٢٠١٢/٢٠١٧الخطة الخمسية السابعة 

ومحاربة الفقر علي مستوي المحافظات وتضمن المقترح إدراج المشروعات التي لم تستكمل في الخطة 
دمة المرأة ، وتم إرسال ، واستحداث مشروعات تسعي لخ ٢٠١٢-٢٠٠٧الخمسية السادسة 

وقد عقد المجلس  ٠٠المشروعات لوزارة التخطيط والتعاون الدولي إلبداء الرأي فيها والعمل على تنفيذها
اجتماعات مع مديرى عموم التخطيط بالوزارات ، ورئيسى وحدات تكافؤ  ٦خالل الفترة السابقة عدد 

ا لمنظور النوع االجتماعى، والخطط التى تنفذها الفرص للتعرف على خطة الوزارات الحالية ومدى مراعاته
، واالتفاق على الية اعداد وارسال  ٢٠١٣-٢٠١٢الوزارات فى المحافظات، ومالمح الخطة الجديدة 

 تقارير المتابعة.

كثر احتياجا .٦ تعاون مع محافظات قنا والمنيا والوادى  الت: قام المجلس بعقد بروتوكو تنمية القرى ا
وتهدف ...لتنمية قرية من القرى االكثر احتياجا داخل كل محافظة من هذه المحافظاتالجديد واالقصر 



هذه البروتوكوالت إلى تنمية هذه القرى تنمية شامله بكافة الخدمات طبقا الحتياجات كل قرية وجعلها 
 نموذجا يحتذى به في تنمية قرى أخرى.

ت بالحرف التراثية .٧ المجلس اجتماعا مع عدد من  : عقددعم دور النساء كحافظات ومشتغ
الجمعيات االهلية من مختلف محافظات الجمهورية المهتمة بالحفاظ على الحرف التراثية بهدف احياء 

 مشروع النساء كحافظات ومشتغالت بالحرف التراثية .
وع الرائدات الريفيات .٨ يستهدف هذا المشروع الممول من صندوق االمم المتحدة االنمائى للمراة ،  :م

ويتطلع المشروع فى  ...معالجة فردية واختالف اداء الخدمة المقدمة من الرائدات من وزارة الى اخرى 
، وتم تشكيل لجنة لهذا  النهاية الى انشاء كيان تطوعى للرائدات على مستوى كل محافظة من المحافظات

 - الصحة والسكان -جتماعيةالشان ضم فى عضويتها المسئولين بالوزارات المعنية بالرائدات " الشئون اال
 واوصت باالتى: ٢٦/١١/٢٠١٢و ١٤/١٠/٢٠١٢التنمية المحلية) عقدت اجتماعين فى 

 بواقـع اربـع (  الموافقة على البدء فـورًا فـى إجـراءات إشـهار جمعيـة او اكثـر للرائـدات بمحافظـة القـاهرة
 ت الشـئون االجتماعيـةومحافظة الجيزة وان تضم كل جمعيـة ممثلـين عـن الرائـدات فـى وزارا) جمعيات

وقـد تـم بالفعـل اتخـاذ اجـراءات تأسـيس هـذه الجمعيـات فـى محـافظتي  ...التنمية المحلية -الصحة –
  القاهرة والجيزة.

  يهدف الى دراسة مشكالت هذه الفئة الهامـة  ٢٦/١٢/٢٠١٢اإلعداد لعقد مؤتمر عام للرائدات يوم
ا يمكــن ان يكــون عليــه وضــع الرائــدات مــن فــى إحــداث عمليــة التنميــة فــى المجتمــع، ووضــع تصــور لمــ

 النواحى المالية واالدبية والتنظيمية.

 ثانيا: في مجال الدستور والحماية القانونية للمرأة :
 واجتماعات لجانه الدائمة وندواته ولقاءاته باللجان المتخصصة بمجلس  قام المجلس في اجتماعاته

، وجلسات االستماع التي  ن والمؤسسات الدينيةالشعب ، والجمعيات األهلية والفقهاء الدستوريي
عقدتها فروعه بالمحافظات بوضع تصور حول المواد الدستورية التي يجب أن يتضمنها الدستور 

وقد تم تجميع كل هذه اآلراء في بيان تم إرساله إلى الجمعية  ...الجديد فيما يخص المرأة وغيرها
 التأسيسية لصياغة الدستور .

 معية التأسيسية لمسودة الدستور الجديد عقد المجلس مؤتمرا صحفيا بعنوان "المرأة عقب اصدار الج
المصرية ترفض مضمون مسودة الدستور"  تضمنت تعقيب المجلس على مسودة الدستور واراء العديد 

 من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

  الشعب ، وبعض االراء تصدى المجلس لبعض المقترحات المقدمة من بعض أعضاء مجلس
والمفاهيم المغلوطة حول (الحضانة والرؤية وتخفيض سن الزواج والخلع والوالية التعليمية ) وذلك 
بحشد الفقهاء والمتخصصون فى الفقه والقانون من األزهر الشريف ودار اإلفتاء ووزارة العدل 

القانونية الصحيحة والدراسات للرد ومجلس الدولة ومراكز البحوث االجتماعية إلعداد اآلراء الفقهية و 
وكان لكل هذه ...على هذه المقترحات واآلراء ، وإرسالها إلى اللجان المتخصصة بمجلس الشعب

 الجهود األثر البالغ في عدم االعتداد بهذه المقترحات وإبقاء نصوص القوانين كما هى.



 نزلة المراة فى االسالم والحقوق تم االتفاق بين المجلس واالزهر الشريف على اصدار وثيقة توضح م
 والواجبات التى اقرتها الشريعة االسالمية.

  شارك المجلس فى المائدة المستديرة التى نظمها المجلس القومى لألمومة والطفولة حول " األطفال
 المصريين وحقوقهم بالدستور".

  مقترحات بناءة  شارك المجلس في اللقاء الحواري الذي عقد برئاسة الجمهورية بهدف صياغة
 إلرسالها الي الجمعية التأسيسية لتسترشد بها فى الصياغة النهائية للدستور .

 وضع المرأة فى الدستور  شارك المجلس فى الندوة التى نظمتها مؤسسة هدى شعراوي والتى تناولت
 والعنف ضد المرأة.

 ثالثا: انشطة فى مجال العنف ضد المراة:
  إجراء عملية الختان في أحدى قرى مصر " قرية أبو عزيز بالمنيا" تصدى المجلس لمحاولة البعض

وذلك باالتصال بالسيد محافظ المنيا ووزارة الصحة والمطالبة بالوقف الفوري لهذا االنتهاك وتطبيق 
  القانون تجاه المخالف ، حماية لبنات مصر من اى انتهاك ألجسادهن. 

  الجنسى" بهدف ايجاد حلول فاعلة للحد منه عقد المجلس جلسة استماع حول "ظاهرة التحرش
ومنع الظاهرة وتخصيص رقم مجاني لتلقي شكاوى التحرش الجنسي وتقديم المشورة القانونية 
للمتحرش بهن، وطلب من وزارة الداخلية تكثيف الحمالت األمنية بالشوارع وخاصة أمام 

ألحزاب والمؤسسات الدينية المدارس.كما قام مع العديد من المؤسسات والجمعيات األهلية وا
 باتخاذ خطوات فعالة لوقف هذه الظاهرة. 

  من الفتيات والنساء الستطالع أرائهن حول  ١٣٥٠٠قام المجلس باجراء استطالع رأى لعينة بلغت
 العنف ضد المرأة

 مؤتمًرا نظمتها فروع المجلس بالمحافظات بهدف إقامة حوار  ٢٧عقد المجلس  ١٩/١١/٢٠١٢فى
وعية بخطورة ودواعى وأسباب وأبعاد ظاهرة العنف المجتمعى ضد المرأة وأثر ذلك عليها مجتمعى للت

نفسيا وعلى األسرة والمجتمع ،ودور مؤسسات المجتمع فى التصدى لهذه الظاهرة باإلضافة إلى 
عرض نماذج الشكال ومظاهر العنف المختلفة فى المجتمع المصرى وسبل الوقاية والعالج للحد 

  ٠منها 

 مع عدد من الجهات الدولية والمحلية فى االحتفال باليوم  ٢٥/١١/٢٠١٢رك المجلس بتاريخ شا
 العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة وعرض كافة الجهود التى قام بها المجلس لمواجهة هذه الظاهرة.

 .قام المجلس بحملة لجمع مليون توقيع من النساء والفتيات لمناهضة العنف ضد المراة 

 لمجلس حاليا بالتعاون مع وزارة العدل والمجتمع المدني والمتخصوصون والخبراء على وضع ويعمل ا
خطة تنفيذية لمكافحة العنف ضد المرأة المصرية تشمل مقترحا بالتعديالت التشريعية الالزمة ، كما 

مجلس باعدد كتيب عن الظاهرة من واقع نتائج استطالع الرأي الذي اعد مسبقا ومن واقع يقوم ال
  التوصيات الناتجة عن مؤتمرات المحافظات التي عقددت في هذا الصدد.

ت التى تواجه المراة :  رابعا: في مجال حل المشك



مكتبا  ٢٧بالمقر الرئيسى ويضم المجلس مكتبًا مركزيا لشكاوى المرأة :مكتب شكاوى المراة ومتابعتها
وتهدف هذه المكاتب الى حل المشكالت والعقبات التى تواجه المراة وتحول  ٠٠بفروعه بالمحافظات 

دون مشاركتها فى تنمية مجتمعها وذلك عن طريق تقديم االستشارات القانونية المجانية للمرأة، وإتاحة 
تى يتم الوصول إليها.وقد بلغ عدد الشكاوى الواردة تمثيلها أمام القضاء والمساعدة فى تنفيذ االحكام ال

  . ٢١٩١للمكتب الرئيسى وفروعه فى الفترة السابقة 
فراج عن سجينات الفقر " الغارمات"  : أطلق المجلس مبادرة بالتعاون مع إدارة مبادرة المجلس ل

سبب الفقر " السجون لإلفراج عن السجينات الغارمات " المودعات بالسجن لعدم سداد ديونهن ب
  وجارى العمل على توفير مبلغ لتنفيذ هذه المبادرة. ...لتخفيف المعاناة عنهن وعن أسرهن 

  خامسا: في مجال التوعية والتدريب: 
  قام المجلس بتنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية التي تهدف إلى إعداد كوادر نسائية قادرة على

نع القرار وخاصة في انتخابات المجالس المحلية التنافس وتحقيق نتائج ايجابية في مواقع ص
القادمة.واستهدفت برامج التدريب الراغبات في الترشح من مجالس النقابات واألحزاب السياسية 

محافظة. وبلغ إجمالي الدورات في فترة  ٢٧والجمعيات األهلية واالئتالفات الشبابية على مستوى ال
  متدربة. ٤٠٦د المتدربات محافظات وبلغ عد ٩دورة فى  ١٦التقرير 

  بدا المجلس فى تنفيذ البرنامج التدريبى " المراة والمشاركة السياسية" والذى ينفذ فى محافظات مصر
ويهدف الى اعداد كوادر قادرة على  ٠٠ويشارك فيه االحزاب السياسية والنقابات والجمعيات االهلية

 خوض االنتخابات البرلمانية القادمة.

 مج التدريبي المتكامل الخاص بتنمية وبناء قدرات الكوادر العاملة في إدارة شئون استكمال البرنا
 العاملين بالمجلس والمقدمة كمنحة من وزارة الدولة للتنمية اإلدارية.

  دورات تدريبية للعاملين باالمانة العامة لمنح شهادة الرخصة الدولية للحاسب االليICDL  وذلك
 لقومي.بالتعاون مع معهد التخطيط ا

  دورة متخصصة فىExcell   لموظفى االمانة العامة بالتعاون مع معهد التخطيط القومى 

  في اطار البرامج التدريبية التي يعقدها مركز تنمية مهارات المرأة لتنمية كفاءة العاملين بالوزارات
في العمل"  و ) دورة تدريبية حول " اساليب التحفيز ٢واالجهزة الحكومية المختلفة ، عقدت عدد (

متدربة ومتدرب من موظفي مختلف  ١٨"كيف تطور قدراتك وتبدع في عملك" وقد استهدفت عدد 
 الجهات الحكومية.

 ) ورشة عمل ٢وفي اطار الدورات التدريبية التي يعقدها المركز للتمكين االقتصادي للمرأة عقد عدد (
اعة الصابون ومستحضرات التجميل فنية للتدريب على كيفية عمل حلي من سلك النحاس وكيفية صن

 ١٤بهدف اكساب المتدربات مهارات فنية تمكنهن من اقامة مشروع صغير . وقد استهدفتا عدد 
 متدربة .

م  والمشاركات المحلية والخارجية: ع   سادسا: فى مجال التوثيق والمعلومات وا



 صاءات التى تم احتراقها والتى يقوم المجلس حاليا بمحاوالت لجمع كافة الوثائق والمعلومات واالح
كما قام المجلس بعددا من االنشطة فى مجال   ...تبين وضع المراة المصرية فى كافة المجاالت

  البحوث والدراسات المتعلقة بالمرأة.
  شارك المجلس في عدد من االجتماعات التي تعقد على المستوى المحلى والعربي واالقليمى والدولى

 ٢٥م الخارجى بالجهود التى تبذلها مصر من اجل المرأة ودورها فى ثورة تهدف إلى تعريف العال
 يناير، وبناء شراكات مجتمعية للعمل على تمكين المرأة ومشاركتها فى التنمية.

  بناء على الدعوة الواردة من نائبة مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق االنسان و المسائل االجتماعية
المجلس بالحضور في المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التعاون االسالمي  واالنسانية الدولية، شارك

 ٦-٤تحت عنوان " دور المرأة في تنمية الدول االعضاء في منظمة التعاون االسالمي " للفترة من 
 باندونيسيا الدعوة شخصية باسم  رئيس المجلس ةعلى نفقة الجهة الداعية. ٢٠١٢/

  حول "مكافحة ومنع العنف ضد المرأة " والذي عقد بهيئة االمم شارك المجلس في منتدى الشركاء
وكانت الدعوة شخصية لرئيس المجلس وعلى ١٤/١٢-١٣المتحدة في نيوريوك خالل الفترة من 

 نفقة الجهه الداعية. 

  للمجلس جهود إعالمية مسموعة ومقروءة ومرئية تهدف إلى توعية المجتمع بدور المرأة السابق
 ة وطنها، وإعالمه بالمشاكل التي تواجهها.والحالي فى تنمي

  وللمجلس جهود في التنظيم والمشاركة في االحتفاليات التي تقام لتكريم المرأة المصرية بمختلف
شرائحها وعرض كافة المشكالت التى تقابلها ووضع مقترحات حلول لها ، وفي هذا االطار عقد 

عدد من الندوات حول " اليوم العالمي للمرأة المسنة المجلس بالمشاركة مع المكتبات العامة بالقاهرة 
 ، واليوم العالمى للمرأة الريفية ، واليوم العالمي للفتاه ،واليوم العالمي للفقر".

  
  سادسا: اجتماعات المجلس ولجانه :

  اجتماعات المجلس: .١
هما وضع خطة اجتماعات عادية ، واجتماعين استثنائيين تم في ٧عقد المجلس منذ إعادة تشكيله عدد 

عمل المجلس وإعادة تشكيل اللجان الدائمة وفروع المجلس بالمحافظات ومناقشة وضع المرأة في الدستور ، 
منع ومكافحة  –وخطط عمل اللجان المستقبلية ،وعرض برامج المجلس فى مجال (الرائدات الريفيات 

  البرنامج التدريبي للمجلس). –وحدات تكافؤ الفرص  –التحرش الجنسي 
  اجتماعات اللجنة التنفيذية: .٢

عقدت اللجنة التنفيذية بعد تشكيلها اجتماعين ناقشت فيهما االمور التنظيمية واالدارية الخاصة 
  بالمجلس ، وتشكيل اللجان الدائمة وفروع المجلس بالمحافظات ، وانشطة المجلس.

 
 اجتماعات لجنة مقررى اللجان: .٣

يهما مناقشة خطط عمل اللجان فى الفترة القادمة واجراءات عقدت اللجنة بعد تشكيلها اجتماعين تم ف
 تنفيذها.

 اجتماعات اللجان الدائمة: .٤



اجتماعات ، ناقشت فيها خطط عملها  ٣٤بالمجلس بعد اعادة تشكيلها عدد  الدائمةعقدت اللجان 
  المستقبلية واجراءات تنفيذها ، ورايها فى مسودة الدستور ومقترحاتها حولها.

 الفروع: سابعا: نشاط
  مشارك من كافة  ٦٧٤١مؤتمر تحت عنوان " نحو حياة امنة للمراة المصرية" حضره  ٢٧عقد

  الشرائح.
  لقاءات" فى موضوعات مختلفة منها (  -فعالية "ندوات وحلقات نقاشية ٥٣عقد مايقرب من عدد

من الحيوان الى  االمراض المشتركة التى تنتقل -المشاركة السياسية للمراة -وضع المراة فى الدستور
المشاركة  -حقوق ذوى االحتياجات الخاصة -انتشار ظاهرة الطالق -ترشيد االستهالك -االنسان

 مفهوم واهمية العمل الحر والعمل الجماعى لتنمية الصناعات البيئية والصغيرة). -المجتمعية

  الجهات اجتماع لمناقشة خطط عملها ، ومنها اجتماعات مع  ١١٨عقدت وشاركت الفروع فى
 -مشاكل بدو الصحراء -التنفيذية للتنسيق حول تنفيذ بعض االنشطة منها " محو االمية وتعليم الكبار

 مشاكل المراة االسوانية وغيرها".

  مجال التخاطب لذوى  -المهارات المنزلية -دورة تدريبية حول " المشاركة السياسية للمراة ١٥عقد
 االحتياجات الخاصة".

  ية واجتماعية.قوافل طب ٤تنظيم 

 ."التوعية بحملة " معا ضد التحرش 

  محافظة. ٢١متابعة مشروعات المراة المعيلة والذى ينفذ فى 

 الوادى الجديد -المنيا -متابعة برتوكوالت التعاون التى عقدت بين المجلس ومحافظات " قنا - 
 االقصر"

  ثامنا:اصدارات المجلس .
 ماذا تعرف عن الخلع ، حضانة األطفـال  -ية للمرأة المصرية (الحقوق الدستور :  كتيبات باللغة العربية

 -الحقوق السياسية للمـرأة فـي التشـريع اإلسـالمي ، خطـة المجلـس القـومي للمـرأة  -، الرؤية واالستضافة ؟ 
  العنف ضد المرأة ) . -المجلس في سطور 

 : المـــرأة وثقافـــة  - (جهـــود المجلـــس القـــومي للمـــرأة فـــي مجـــال التشـــريعات مطويـــات باللغـــة العربيـــة
المـرأة والمشـاركة  -المـرأة المعيلـة  -المكتبة  -التدريب من أجل التنمية  -المساواة في المجتمع المصري 

رســـالة مـــن مـــؤتمر  -وحـــدات تكـــافؤ الفـــرص  -جهـــود المجلـــس فـــي مجـــال األحـــوال المدنيـــة  -السياســـية 
 المجلس القومي للمرأة "هي والرئيس" ) .

 نج االلتـزام باتفاقيـة  –العنـف ضـد المـرأة  –(خطة عمل المجلس القومي للمـرأة : ليزيةكتيبات باللغة ا
ـــز والعنـــف ضـــد المـــرأة "الســـيداو"  ـــة أشـــكال التميي حقـــوق المـــرأة فـــي مجـــال األحـــوال  –القضـــاء علـــى كاف

مكافحــة القــانون المصــري للعنــف والتمييــز ضــد المــرأة  –الشخصــية إشــكاليات الــزواج مــن الجهــة القانونيــة 
  حقوق المرأة في قانون الجنسية)  –حقوق المرأة في قوانين العمل والوظيفة العامة  –لواقع والمامول" "ا

 نجليزيــة مشــروع المــرأة  -(جهــود المجلــس القــومي للمــرأة فــي مجــال التشــريعات : مطويــات باللغــة ا
  المكتبة).-مكتب شكاوى المرأة  –وحدات تكافؤ الفرص  -المعيلة 



 


