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 الس القومي للمرأة جنازاتأنشطة وإ تقرير

 ٢٠١٣ وأغسطس يوليو يشهرخالل 

 

 

 مــن للمــرأة القــوميالمجلــس  هااســتحدث التــيمكتــب شــكاوى المــرأة ومتابعتهــا إحــدى اآلليــات  يمثــل
 . أمام صناع القرار اووضعه ،تواجه المرأة المصرية وتحليلها التي التأجل التعرف على المشك

بإنشــاء  ٢٠٠٠ لعــام ٩٠رقــم  الجمهــوريلمــا تضــمنه القــرار  ااءً نشــاء هــذا المكتــب وفــوقــد جــاء إ
علــــى حــــل  لوالعمــــ ،ت ضــــرورة النهــــوض بــــالمرأة المصــــريةللمــــرأة مــــن تكليفــــات تضــــمن القــــوميالمجلــــس 
 والقانون دستورنص عليها ال التي هاحقوق ىالحصول عل في ومساندتها ،تواجهها التي تالمشكال

   ٢٠١٣ يوليواملرأة خالل شهر نشاط مكتب شكاوى 

والبـاقي  ،شـكوى فرديـة) ١٢٣(شـكوى وطلبـا ، منهـا ) ١٣٠(تلقى المكتب خالل شـهر يوليـو عـدد 
حــين  يفــ، % ٤٢,٣١شــكوى بنســبة حــوالى  ٥٥ يشــكاوى جماعيــة ، وقــد بلــغ نصــيب المكتــب المركــز 

 % .  ٥٧,٦٩شكوى بنسبة  ٧٥المحافظات  يتلقت فروع المكتب ف

 :والفروع  يعدد الشكاوى املركز : ١جدول رقم 

 

 %النسبة  العدد التصنيف

 %57.69 75 المحافظات

 %42.31 55 القاهرة

 %100 130 اإلجمالي

 

   

 :وضع مشروع خطة قومية للنهوض باملرأة وحل املشكالت التي تواجهها 

 

 

 

 

 
 



 

  ۲  
 

         
 مصر العربية مجهورية

 العامة للمتابعة والتقييم اإلدارة
                                                         

 

 
 عدد شكاوى املكتب املركزي والفروع:  ١شكل رقم 

 والمحافظــات يلمركــز شــكاوى المــرأة المقدمــة للمكتــب ا تصــنيف عــن يوفيمــا يلــى التقريــر االحصــائ
 . ٢٠١٣خالل شهر يوليو  طبقاً لنوعها
 لنوعها :  ٢جدول رقم 

ً
 تصنيف الشكاوى طبقا

 %النسبة  التكرار النوع

 %94.6 123 شكوى فردية

 %5.4 7 شكوى جماعية

 %100 130 اإلجمالي
 

 
 للنوع:  ٢شكل رقم 

ً
 تصنيف الشكاوى طبقا
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مـن إجمـالي الشـكاوى، % ٥٣,٥شـكوى بنسـبة  ٦٩عـدد شـكاوى االحـوال الشخصـية  وقد بلغت 
 يثـــم طلبـــات الحصـــول علـــى معـــاش الضـــمان االجتمـــاع ،شـــكوى ٢٠الترتيـــب االوراق المدنيـــة  يويليهـــا فـــ

، ثــم تليهــا % ٦,٢شــكوى بنســبة  ٨ثــم شــكاوى العنــف بعــدد % ١٣,٢شــكوى بنســبة  ١٧بأنواعــه بعــدد 
ـــة  ـــدعاوى الجنائي ـــذ االحكـــام حيـــث بلغـــت % ٣,١شـــكاوى بنســـبة  ٤بعـــدد شـــكاوى ال ـــم عـــدم تنفي  ٣، ث

 % . ٢,٣شكاوى بنسبة 

 الختصاصات املكتب:  ٣جدول رقم 
ً
 : تصنيف الشكاوى طبقا

 %النسبة  التكرار االختصاصات

 %53.5 69 أحوال شخصية
 %15.5 20 أوراق مدنية

 %13.2 17 ضمان اجتماعي
 %6.2 8 عنف

 %3.1 4 دعاوي جنائية
 %2.3 3 تنفيذ أحكام

 %1.6 2 عمل
 %1.6 2 صحة

 %1.6 2 جتماعيةاتأمينات 
 %0.8 1 مواريث

 %0.8 1 دعاوي مدنية
 %100 129 العام يجمالاإل
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 الختصاصات املكتب:  ٣شكل رقم 
ً
 تصنيف الشكاوى طبقا

ســـبة ومـــن حيـــث تصـــنيف شـــكاوى االحـــوال الشخصـــية، فقـــد احتلـــت دعـــاوى  الخلـــع أعلـــى مرتبـــة بن
الشـــكاوى، يليهـــا دعـــاوى النفقـــة والضـــم واالرشـــادات األســـرية، كمـــا هـــو موضـــح  إجمـــاليمـــن % ٢٠,٢٩
 بالجدول

 :تصنيف الشكاوى األحوال الشخصية :  ٤جدول رقم 

 %النسبة  التكرار االختصاصات

 %20.29 14 دعوى خلع
 %15.94 11 دعوى نفقة صغار
 %10.14 7 دعوى ضم صغار

 %10.14 7 ونيةقان/إرشادات أسرية 
 %5.80 4 دعوى نفقة زوجية وصغار

 %4.35 3 دعوى نفقة زوجية
 %4.35 3 حبس لمتجمد نفقة

 %4.35 3 دعوى اعتراض على انذار طاعة
 %4.35 3 حكم أو قرار تمكين من مسكن/ دعوى

 %4.35 3 دعوى طالق
 %1.45 1 متعة/ دعوى نفقة عدة
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 %1.45 1 أحوال شخصية أخري
 %1.45 1 دعوى رؤية

 %1.45 1 دعوى مطالبة بالوالية الدراسية
 %1.45 1 دعوى زيادة نفقة

 %1.45 1 دعوى مطالبة بمؤخر صداق
 %1.45 1 دعوى استئناف حكم
 %1.45 1 دعوى نفقة اقارب

 %1.45 1 قرار تمكين من مسكن الزوجية
 %1.45 1 استخراج صيغة تنفيذية ثانية

 %1.45 1 دعوى إثبات طالق
 %١٠٠,٠٠ ٦٩ جمالياإل

 

 

 لألحوال الشخصية:  ٤شكل رقم 
ً
 تصنيف الشكاوى طبقا
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 :أنشطة أخرى للمكتب 

ضــم  ٢٠١٣أغســطس  ٦بتــاريخ " لقــاء ،"شــفت حتــرش"بالتنســيق مــع حركــة  شــكاوى المــرأة عقـد مكتــب •
الوزارة، مساعد وزير الداخلية لقطـاع حقـوق االنسـان، والقـائمين علـى إدارة مكافحـة العنـف ضـد المـرأة بـ

 :تم خالله مناقشة عدة قضايا من أهمها 

امكانية استخراج كارنيهات لمحامي مكتب الشكاوى ليتمكنوا من دخول أقسام الشرطة، واالبالغ  -
عن حاالت التحرش، أو االطالع على محاضر الشرطة الخاصة بالحاالت الواقع عليها عنف، وقد 

 .زارة الداخلية و مسئولي تمت الموافقة على هذا الطلب من قبل 
ضرورة اتخاذ التدابير الالزمة للتصدي لحاالت التحرش، خاصة في االعياد، وتكثيف التواجد  -

 . االمني
عرض بعض المشاكل التي تواجه السيدات في منطقة عزبة الهجانة من واقع زيارات المكتب  -

 .مل أو الشارع للمنطقة، ودور المكتب في التصدي للعنف الذى تتعرض له المرأة سواء في الع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منھا (  قیة ونسویةھى مجموعة ضغط مجتمعیة تتكون من عدد من منظمات ومبادرات غیر حكومیة حقو" شفت تحرش " 
  -مبادرة إتكسفوا -مؤسسة ھى للمرأة  -watchمبادرة فؤادة  -أكت –مركز وسائل اإلتصال المالئمة من أجل التنمیة 

لیات وتدابیر آتعمل مع افراد المجتمع بشكل فعال من وإلى الشارع المصرى لرصد ووضع  ) مبادرة قطع ایدك یامتحرش 
 .على المستوى القانونى والنفسى والمجتمعى " التحرش الجنسى"لمناھضة جریمة 

فى ظل تنامى ظاھرة التحرش الجنسى ومع عزوف القائمین من صناعى السیاسات ومتخذى القرار فى المؤسسات التفیذیة و
عدد من أعلن ،  ۲۰۱۲ت أو تدابیر رادعة لمواجھة ھذه الظاھرة مع إقتراب عید األضحى المبارك لعام ءاعلى إتخاذ إجرا

تقوم برصد جریمة التحرش الجنسى ) شفت تحرش(عن قیامھم بتدشین جماعة ضغط تحت إسم مؤسسات والمبادرات ال
ویأتى العمل من ، وتقدیم الدعم القانونى مجاناً لكل من تتعرض للتحرش أو العنف البدنى بالشارع وفى أماكن التنزه العامة

 :على ثالث محاور) شفت تحرش(خالل 
 : SOCIAL MEDIAجتماعى أوالُ التواصل اال

الى معلومة عن واقع ..) موقع  -إیفنت  -تویتر  -فیس بوك ( یتم التواصل على صفحات التواصل األجتماعى المختلفة 
 ) .معلومات موثقة –رقم محضر  -فیدیو  -صور ( التحرش أو االنتھاك اللحظة للتحرش من خالل 

 :ثانیاً التطوع والمشاركة 
أو " شفت تحرش " ظمات واالئتالفات والحركات والمبادرات األخرى للتشبیك مع مجموعة الترحیب بكافة المن

 بالمتطوعین من أى مكان للتواجد میدانیا فى مناطق فى القاھرة والمحافظات للرصد المیدانى أمام التجمعات والمنتزھات
  :ثالثاً الدعم القانونى 

ت بھا عدد من المحامین المختصین الحقوقین مجاناً ألى فتاة وأمرأة یتم الدعم القانونى للنساء من خالل غرفة عملیا
باإلضافة إلى جمع وتوثیق المعلومات حول ظاھرة التحرش خالل العید وإصدار  .تعرضت النتھاك أو تحرش جنسى

 .بیانات طوال أیام العید حول اإلنتھاكات األبرز ، وأماكن تجمھر المتحرشین 
  ۰۱۱٥۰۱۱۸۸۲۲: الخط الساخن 

 https://www.facebook.com/Shoft.Ta7rosh: شفت تحرش مصر 
 https://www.facebook.com/ShoftTa7rosh.Tunisia: شفت تحرش تونس 

 
 https://www.facebook.com/Shoft.Ta7roshالفیسبوك  موقع الحركة على: المصدر

 

https://www.facebook.com/Shoft.Ta7rosh
https://www.facebook.com/ShoftTa7rosh.Tunisia
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 منـه بأهاللقاءات والس  يعقد
َ
راء وخـربات آمـن  االسـتفادة ميـةالندوات واحللقات النقاشية إميانا

تلك القضـايا ووضـع حلـول فاعلـة تفهم  توصيات عملية تساهم يف إىلواملعنيني بغية التوصل  صنياملتخص

 ... هلا

 :عقد اللقاءات: أوال

 بحضور ٢٠١٣ يوليو ٨ بتاريخ المستهلك حماية جهاز بمقر ُعقد الذي االجتماع يف المجلس شارك •
 لهيئة التنفيذي الرئيس سلماوي حافظ. د المستهلك، حماية جهاز رئيس يعقوب عاطف اللواء من كال

 التموين، لمباحث العامة اإلدارة ومدير الداخلية وزير مساعد الموافي أحمد اللواء الكهرباء، تنظيم
 التجارية، الغرف واتحاد االستهالكي، للتعاون العام واالتحاد التموين، بوزارة االتصاالت هيئة لوممث

 والخدمات السلع توافر من والتأكد األسواق ضبط على العمل بهدف التموين، بوزارة االتصاالت وهيئة
 .عالية بجودة

 الجهود توحيد توجبتس جديدة بمرحلة تمر مصر أن خالل االجتماع، المجلس رئيسوأشارت 
 سلوكيات لتبنى حالياً  بالبالد السائد يالسياس الحراك فرصة انتهاز ضرورة مؤكدة ،يالمصر  االقتصاد لدعم

 وضمان المصدر، مجهولة السلع ومكافحة سواق،األ على الرقابة حكامإو  االستهالك، ترشيد مثل ايجابية
 أخرى، مرة اإلنتاج عجلة لدوران يؤدى مام ،يالمصر  المنتج شراء وتشجيع لمستحقيه، الدعم وصول
 ثورة بها نادت يالت ئالمباد لتحقيق الراهن يالسياس الوضع من االستفادة بتعظيم يالمصر  الشعب مطالبة

 كافة وتنسيق المواطنين، لكافة االجتماعية العدالة تحقيق أهمها من كان يوالت المجيدة، يناير ٢٥
 تحقيقها رتعذّ  يالت والطموحات اآلمال إلى والعبور المرحلة ذهه يتخط جلأ من وتضافرهم مهاتمجهود
 أي لمواجهة الطلب ترشيد أهمية على مؤكدة شرائية، قوة أكبر المرأة تعتبر حيث ،السابقة الفترة خالل

  .االستهالك زيادة نظير سعاراأل لرفع مبررة غير محاوالت

 واستقبال زيارات الوفود، ،واالجتماعات ،واملؤمترات ،عقد اللقاءات

 والبحث فى املوضوعات الىت ختص املرأة 
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 والمجتمع والحكومية الرقابية األجهزة دور زيادة على دأكّ  بيان إصدار عن االجتماع أسفر وقد   
 .السواء على المصري االقتصاد ودعم المستهلك لحماية المدني

 لتغيير يحتاج وإنما ،المالي للدعم فقط يحتاج ال القومي االقتصاد أن عبر سطوره البيان وأضاف 
 حرمان معناها ليس هالكاالست لترشيد المواطنين مناشدة أن مؤكداً  االستهالكي، الشراء تجاه السلوك
 المياه مثل الدولة من المدعمة والخدمات السلع تجاه الترشيد وإنما الحر، الشراء في حقه من المواطن

 ترشيد، حيث أن واإليمان الوطنية من بواعز إنما إكراه، أو ضغط أي بدون البترولية، والمواد والكهرباء
 على المباشرة غير الضغوط تخفيف في مؤثر هوف ضئيل كان مهما المدعمة، وغير المدعمة، السلع

 . القومي االقتصاد
بهدف تقديم بعض األفكار والمقترحات لمعاونة المجلس في مواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة وخاصًة  •

 ٢٠١٣يوليو  ١٤ظاهرة التحرش، التقت رئيس المجلس والممثل السينمائي خالد النبوي في 
 .الستعراض رؤيته في هذا الشأن

 مصـــر محـــدش" لتـــه ضـــد التحـــرش بعنـــوان أول كليـــب فـــى حم أطلـــق الفنـــان خالـــد النبـــوىدير بالـــذكر أن جـــ
والكليــب مــن إنتاجــه وإخراجــه ، ويســتعرض فيــه مخــاطر انتشــار ظـــاهرة  ٢٠١٣، فــي مــارس "يتحــرش بيهــا

ة مـدة الكليـب لـم تتجـاوز دقيقـة ونصـف، لكنهـا كانـت كافيـ. هش الجنسـى فـى شـوارعنا وسـبل مواجهتـالتحـر 
  .لسرد تفاصيل دقيقة عن األلم النفسي والبدني الذي يصيب الفتاة عندما يحاول أحد التعرض لها

 
 
 
 
 
 
 

 

 اللجنة الوطنية آللية املراجعة الدورية الشاملة على مستوى اخلرباء

أغسطس  ٢٢ة الوطنية آللية المراجعة الدورية الشاملة على مستوى الخبراء التي عقدت في شارك المجلس في االجتماع األول للجن
 :، بحضور عدد من ممثلي الوزارات والهيئات، وخرج االجتماع بعدد من التوصيات تمثلت في ٢٠١٣

تصاص اللجنة الوطنية، مما أهمية استيفاء الشق الشكلي لعمل اللجنة عبر صدور قرار رسمي من رئاسة مجلس الوزراء بتشكيل واخ -
 سيمنح اللجنة مزيد من الصالحيات ويشكل دافعاً لها لإلسراع باتخاذ الخطوات الالزمة لإلعداد الجيد للتقرير 

قيام الجهات الوطنية بتحديث مواقفها من التوصيات التي وافقت مصر علي تبنيها في المراجعة الدورية األولي، وموافاة األمانة  -
 .ة الخارجية بها الفنية بوزار 

 .الموافقة علي مقترح ممثلي األمن الوطني والمخابرات العامة بضم ممثل عن وزارة الدفاع إلي اجتماعات اللجنة  -

مشاركة ممثلين عن جهات أخري مثل وزارات اإلعالم والصحة والقوي العاملة والثقافة والتعليم في االجتماعات عند الحاجة، مع  -
 .الجهات للحصول علي ما يتوافر لديها من معلومات ذات صلة بفحوى التقرير االكتفاء بمخاطبة تلك 

 .تمثيل المرأة في المحافل والمنظمات المعنية بشئون المرأة على المستوى المحلي  -
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 بتاريخ" مجتمعية وثيقة مشروع ٠٠٠ مصر أهل" مبادرة في المجلس رئيس السفيرة السيدة شاركت •
 أوضاع بين والتوفيق الشمل لَِلم فيها دعت كلمة خاللها ألقت الشمل، لَِلم تدعو والتي ٢٠١٣يوليو٩

 عام، ألف عبر ووسطيته اإلسالم على حافظت مصر أن إلى مشيرة ،مصر بمستقبل الهتماماو  المجتمع
 المستقبل، إلى والسير مصر بناء إلى االلتفات ضرورةو  الفتن، وراء االنصياع عدم ضرورة على مشددة

 . توصيف أي دون المدنية الدولة يُقر دستور عبر خطواته ىأول الذي تبدأ
 اإلسالم، تعاليم أحد عليه يفرض أن يقبل وال بطبعه متدين المصري الشعب أن سيادتها أكدتكما 

 هذه من ينتقص أن ألحد السماح عدم على مشددةو  الحقوق، من الكثير المرأة منح اإلسالم أنمشيرة 
 المظاهرات، دمةمق في وكن الثورة في شاركن الالتي مصر نساء بجميع فخورة أنها مضيفة الحقوق،

 خالل مصر لها تعرضت التي واالقتصادية السياسية األزمات من عانت من أكثر المرأة حيث كانت
 . الماضية الفترة

 يؤدي الذي العنف نبذ إلى األسبق المصرية الديار مفتي جمعة علي الدكتور دعا وعلى الجانب اآلخر،
 أجل من والعمل، التخوين خطاب ونبذ ،العقل ةمخاطب إلى المصرية األطياف جميع ودعا ،اإلرهاب إلى

 .الفتن في الوقوع من محذرا  ،مصر

برئاسة  للمرأة القوميقام وفد من المجلس  ،على مشاركة الوطن همومه واحزانه من منطلق دوره وحرصه •
نيابة عن  بزيارة محافظة المنوفية  لتقديم واجب العزاء  ٢٠١٣أغسطس  ٢٨ في يالسفيرة مرفت تالو 

و مواساة أهالي شهداء مجزرة رفح  التي راح ضحيتها المصرية في مختلف محافظات مصر،  ةمرأال
 .، ضحية االرهاب الغادر ا من أبناء المحافظة شهيد ٢١

  لمعـاونتهم ،المسـاعدات الماليـة ألسـر الشـهداء مـن زيارة  قام المجلس  بتقديم مجموعـةال وفى ختام
ن ألـى نائـب وزيـر الزراعـة إ لسـيد النجـار، كما أعلن محمـود امستمراً  ة مشروعات صغيرة تدر دخالً إقامعلى 

ضـحايا ممـن ال يعملـون فـي تـوفير فرصـة عمـل لورثـة الو  ،فدادين لكل ورثة شهيد ٥قوم بتخصيص الوزارة ست
 .الزراعة 

 

 



 

  ۱۰  
 

         
 مصر العربية مجهورية

 العامة للمتابعة والتقييم اإلدارة
                                                         

 :عقد الندوات: ثانيا

المرحلة  في بهدف ضمان مشاركة المرأة ،٢٠١٣يوليو  ١٧في اجتماعا تشاوريا عقد المجلس  •
ارك فيه لفيفا ش "االنتقاليةاملرحلة  يفزة الدولة حنو ضمان مشاركة املرأة بأجه"تحت عنوان  ،القادمة االنتقالية

  .، والقيادات النسائيةالمدنيع منظمات المجتم وممثلي، من الخبراء، والمفكرين

 يالمصرية ف للمرأةحدث  ان االجتماع استهدف بحث سبل تفادى ما كدت رئيس المجلسوأ
، يمية لدرجة حذف صور غير المحجباتوتغيير المناهج التعل ،واقصاء ،وعزل ،من تهميش ،النظام السابق

من الحديث عن وسائل ومنع الدعاة  ،بعدم االشارة لوسائل منع الحملللمديريات  يوتوزيع منشور رسم
 ،١٩٥٦ال عبد الناصر للمرأة عام جمالزعيم الراحل  منحها يوحذف الحقوق السياسية الت ،تنظيم االسرة

ومخاطر  موضحة أن المجلس سعى عبر لقاءاته مع الرئيس السابق إلى تأكيد عيوب الدستور المعّطل،
 .ولكن لم تكن هناك استجابة ،ن المرأةأتنتقص من ش يتاوى والتصريحات التالف

 يمدنالمجتمع لابتوحيد الجهود المبذولة من قبل الحكومة ومنظمات  رئيس المجلسوطالبت 
الستعادة المرأة لقيمتها ومكانتها التاريخية ومن ثّم فالبد من التوافق وعدم تضارب الجهود، ، والشباب

 .تبنى سياسة واحدةو 

رئيس دار  الدايم يناس عبدإ .د يدين فيه ما تعرضت له اً يصحف اً وفى ختام اللقاء أصدر المجلس بيان
كما طالب المجلس من . سباب لم يتم االعالن عنهااالنتقالية ألالحكومة  يقصاء فمن إ األوبرا السابق

مليون امرأة، بضرورة صياغة دستور جديد للبالد، يكون معبرا عن  ٤٤منطلق مسئوليته القومية حيث يمثل 
 . فئة من فئات المجتمع  ي، واال ينتقص من حقوق وحريات أويوني ٣٠مبادئ ثورة 

 :عقد االجتماعات: ثالثا

قامت نتقالية، المرحلة اال يلمجلس الجتماع تشاوري بهدف ضمان مشاركة المرأة فتنظيم افي إطار  •
تم  ٢٠١٣ يوليو ١٨ السيدة رئيس المجلس بعقد اجتماع داخلي مع بعض أعضاء األمانة العامة في

 .تنفيذها لكيفية مقترح ووضع ،جتماع التشاوريالفي ا أثيرت التي النقاط همأ استعراضخالله 
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 تكوينسرعة االجتماع التشاوري، أهم القرارات التي خرج بها االجتماع تنفيذًا لتوصيات  كان من
 نحو الالزمة اإلجراءات واتخاذ ،باستمرار الحكومةالتي تصدرها  قراراتال ةراقبهدفها م ،حكماء لجنة

 : يكالتال  لالجتماع فكانت القرارات التنفيذية أما، المرأة وضع تحسين

 ،المدني المجتمع االقتصاد، الصحة،قطاعات  تمثل ةشخصي ١٥ من ماءالحك لجنة تتكون -
 . واالجتماعالسياسة، 

 قدراتهم لبناء والتدريب التوعية خالل من واستقطابهم ،عاماً  ٣٠-١٨ بين ما بالشباب االهتمام -
 لتحسين القومية المشروعات يف بهم ةستعانواال، والنجوع ىالقر  مستوى على والتنموية السياسية

 .المرأة وضع

 . المقترح هذا تنفيذ يف للبدء المجلس أصدقاء مؤسسة تفعيل -

 ةجامع بكل منفذ المصرية إلقامة الجامعات بمختلف الجامعات ورؤساء ةالطلب اتحاد التواصل مع -
 . المجلس أصدقاء بجمعية التطوع لفكرة لترويجبهدف ا

 التطوع لفكرة والترويج هميتهأو  سبالمجل للتعريف ةالمختلف الجامعات يف الندوات من عدد عقد -
 . المختلفة المجلس مشاريع يف

 . األهلية والجمعيات المجلس بين العالقة لتوضيح وطنية ستراتيجيةا مقترحوضع  -

ة من أنشطة تنظيماً هلياأل والجمعيات المجلس به يقوم ما كل تسجيلرصد و ي لكترونلإ سجل نشاءإ -
  .ما ةلقضي الحشد يف به االستعانة يمكن كما ،فطرااأل كل بين لتعاونل اً خيستر و  لعملل

 تم لما تصور بوضع العرابي محمد والسفير ،يالشبراو  صبري .د.أ ،يبدراو  حسام. د من كالً  قيام -
 . أثناء االجتماع التشاوري به تكليفهم
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 الرئيس بمستشار واالتصال ،عدلي منصور الجمهورية المؤقت المستشار رئيس لمقابلة موعد تحديد -
 يالمدن المجتمع ممثلين عن تشمل قائمة وضع يتم نأ على فؤاد، سكينة/أ، المرأة شئونل

 .ءاللقا لحضور ةعام وشخصيات

 . الثورة شبابائتالف و  تمرد حركة شباب مع اجتماع عقد -

 . المجاالت كافة يف المرأة عن وتنويهات فالمأ إلنتاج المتطوع الشباب من ةمجموع تشكيل -

واالتصال ببعض الجهات  ،اإلعالمي بالمجلس بالمرصد العمل يف يور الف للبدء تصور وضع -
 .مانحة لبحث إمكانية تمويل إقامتهال

اطار قيام العديد من الدول باتخاذ خطوات ايجابية تنفيذا للتوصيات الواردة بتقرير منظمة الصحة  يف •
لمشكلة  يى يهدف للتصدوالذ ٢٠٠٣الصادر عام " حول الوقاية من العنف يالتقرير العالم"العالمية 

لتحسين وضع الوقاية  يلقياس استجابات الدول بشكل منهج قامت المنظمة بتنفيذ مشروع.. عنفال
... من العنف داخل كل دولة، من خالل توزيع استبيان يهدف لجمع البيانات على مستوى كل دولة

ة معنية بمشكلة وفي هذا الصدد قامت وزارة الصحة بعقد عدة اجتماعات ضمت قطاعات متعدد
أحد تلك االجتماعات الذى  يالعنف من مختلف الوزارات والهيئات والمجالس، شارك المجلس ف

 .، بعد استيفاءه بيانات االستبيان المذكور ٢٠١٣يوليو  ٢٢عقدته الوزارة بتاريخ 

طار مصر لالتفاق على اال يالمعونة االيطالية ف يمع ممثل ٢٠١٣يوليو ٢٢ يعقد المجلس اجتماعا ف •
ات بناء القدرات مشروعفي إطار التعاون المتبادل، خاصة يمكن تنفيذها  يالعام للمشروعات الت

  ٢٠١٣تم االتفاق على تقديم المشروع خالل شهر سبتمبر و ، للسيدات

التقت السفيرة رئيس المجلس القومي للمرأة مع السيد خايمي نضال رويج ممثل صندوق األمم  •
أعربت السفيرة خالل اللقاء بضرورة اهتمام و  ٢٠١٣يوليو  ٢٢في  مصرب UNFPAالمتحدة للسكان 

وكيفية التغلب عليها عبر برامج التوعية  ،الصندوق خالل الفترة المقبلة بمشكلة الزيادة السكانية
ووسائل تنظيم األسرة، خاصة وأن الشعب المصري يعانى من مشكالت األمية والبطالة والفقر وزيادة 

 .نسبة المواليد
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عرضت رئيس المجلس التعاون في تطبيق مشروعات الصندوق من خالل فروع المجلس كما 
التدريبية  المجلس دوراتضمن بالمحافظات، وإدخال مكونات كتنظيم األسرة وزيادة الوعي الصحي 

 .بالمحافظات 

 نعرض السيد خايمي نضال رويج اعتزام الصندوق عقد ورشة عمل لمدة يوميوعلى الجانب اآلخر، 
قاط أساسية لوضع إستراتيجية قائمة على ثالث نبالقاهرة،  في أوائل شهر سبتمبر بالتعاون مع المجلس

 :هي

 .المراهقة والشباب من منظور الصحة  -

 .تنظيم األسرة  -

 .العنف المبنى على النوع االجتماعي  -

إدارة التدريب  قيمهاست يأنواع البرامج التدريبية التلمعاونة المجلس في  بهدف تقديم بعض المقترحات •
عقدت رئيس المجلس اجتماعا مع األستاذ  ، ٢٠١٣/٢٠١٤بالمجلس خالل خطتها التدريبية للعام 

أن  خالله، أوضحت ٢٠١٣يوليو  ٢٤ فيأستاذ اإلدارة بالجامعة األمريكية  يالشبراو  يصبر . د
 :خالل الفترة القادمة تنصب على يةاحتياجات المجلس التدريب

 .مجاالت المهارات وتنمية الموارد البشرية  يعاملين فتنمية قدرات ال -

 .ترشح على مقاعد األحزاب والمحليات تس يتدريب القيادات الت -

 .ألعمال وأنشطة المجلس العالقات العامة والتسويق  -

 : ي الشبراو  يصبر . قترح دومن جانبه، ا

وضرورة  ،خاص لهمفي إضاقامة تدريب إب ية،التدريبدورات المجلس االهتمام بالمتميزين من  -
  .، وتقييمهمدورية لهؤالء المتميزينالمتابعة ال
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 التدريب بين الواقع والنظرية االكاديمية  يضرورة الجمع ف -

يتم على أساسها دراسة  يقدمه من خدمات، ماعالعام،  يبإجراء مسوح للرأ المجلسقيام   -
 .االحتياجات

كال الطرفين، لوضـع ة عمل تتكون من مدربين من  وفى نهاية االجتماع تم االتفاق على تكوين مجموع
 . المقبللعام ل يتدريبنموذج 

 

مع عدد من ممثلي الجمعيات  ٢٠١٣يوليو  ٣٠بتاريخ  قدت السفيرة رئيس المجلس اجتماعاً ع •
اء وقدرتهّن على االهلية، أكدت خالله أن تقدم أي مجتمع يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى تقدم النس

أن المجلس يتبنى خالل المرحلة المقبلة سياسة تقضى بالتوجه إلى المرأة الفقيرة  المشاركة، مشيرةً 
تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر،  يواألمية والمعيلة والمهمشة عبر منح القروض لمساندتهّن ف

رامج ، ومتابعة عقد البيومواصلة الجهود لمحو أمية السيدات والفتيات، واستخراج بطاقات الرقم القوم
 .التدريبية

 يتعاونه بشكل دائـم مـع الجمعيـات األهليـة حيـث يعتمـد عليهـا فـ يأن المجلس مستمر ف وأوضحت
كافـــة   يتنفيـــذ مشـــروعاته التنمويـــة بـــالقرى والنجـــوع ،كمـــا يتواصـــل معهـــم بصـــورة دائمـــة لتلقـــى مقترحـــاتهم فـــ

عيـات مؤسسـات دولـة وجم -يعـاً القرار ، مشـيرة أننـا جم يتخص المرأة وإيصال صوتهم لصانع يالقضايا الت
 .ال وهو بناء مصر وتقدمهاأيجمعنا هدف مشترك  -اهلية  

، وعلــى ٢٠١٢فبرايــر  يوموثقــّة منــذ إعــادة تشــكيلة فــا أن  للمجلــس مواقفــاً ثابتــة ســيادته ضــافتوأ
علـى ذلـك بخـوض وان الذى اتسم باإلقصاء، مدللـة ً ، وعهد اإلخيمدار عهدين هما عهد المجلس العسكر 

 يجلـــس معـــارك شـــديدة الضـــراوة طـــوال فتـــرة الحكـــم الســـابق، تصـــدى المجلـــس خاللهـــا لكافـــة مســـاعالم
 ينقضاض على حقوق المرأة بكل حزم وقـوة، ولـم يرهـب او يتراجـع كونـه مؤسسـة حكوميـة، بـل ودخـل فـاال

ــ مــرأة مصــرية ، امليــون  ٤٤المصــلحة الوطنيــة بوصــفه يمثــل  بمواجهــات مباشــرة مــع مؤسســة الرئاســة، وغّل
 .يمكن المزايدة على مواقف المجلس مطلقاً  مشددة أنه ال
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للمرأة دعوة لألستاذة سكينة فؤاد مستشار رئيس  يوجّه المجلس القوم ٢٠١٣يوليو ٣١بتاريخ  •
ة المصرية ما أجتماع مع أعضاء وعضوات المجلس للتباحث في شئون المر الجمهورية لشئون المرأة لال

تشهدها  يضرورة صياغة دستور جديد للبالد يتالئم والمرحلة التبعد الثورة، وتوضيح رؤية المجلس ب
بإدخال تعديالت على الدستور المعّطل نظراً  االكتفاءوعدم  يونيو المجيدة، ٣٠البالد حاليًا بعد ثورة 

 .لما يتضمنه من قصور شديد

الجديـد، يجـب أن يتضـمنها الدسـتور  التـي، اقتراحاتـه بشـأن المـواد خالل االجتمـاع وعرض المجلس
 :من ضمنها النص على يأتي والتي

 .دولة مدنية عصرية ديموقراطية هيأن الدولة المصرية  -

 .الدولة باحترام االتفاقيات والمعاهدات الدولية التي سبق وأن وقعت عليها التزام -

لفترة مؤقتة حيث يعد ذلك الضمانة الوحيدة لحصول المرأة على نسبة ) كوتا(تخصيص حصة للمرأة -
 .مناسبة في البرلمان تتالئم مع حجمها ومكانتها في المجتمعتمثيل 

تنتهك أو  التية كآلية وطنية، وحقه في الطعن على القوانين واللوائح أللمر  القوميدعم المجلس  -
 .تنتقص من حقوق المرأة

ينفــــذها فــــي كافــــة  التــــيالتنمويــــة المختلفــــة المجلــــس  ةأنشــــط اســــتعراضخــــالل االجتمــــاع  تــــمكمــــا 
تستهدف تحسين مستوى معيشـة المـرأة فـي كافـة المنـاطق وخاصـة فـي الريـف، مـع مـنح  والتي المحافظات،

أهميــة خاصــة للســيدات المعــيالت، وكــذلك عقــد بــرامج تدريبيــة لرفــع كفــاءات المــرأة، وإكســابها المهــارات 
د خــرج هــذا وقــ... الالزمــة للمشــاركة فــي مختلــف المجــاالت االقتصــادية واالجتماعيــة والسياســية والثقافيــة

 :أهمهااالجتماع بعدد من التوصيات 

االهتمام بقضايا المرأة المصرية، وربطها بأرض الواقع، مع مراعاة الفئات المهمشة منها في القري  -
 .والنجوع بجميع انحاء الجمهورية
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وضع المرأة السيناوية، وتهديده ألمنها  ىوضع األمني في سيناء، وتأثيره علابداء القلق من ال -
 .هي وأسرتها وسالمتها

 .مرأة ضمن حركة المحافظين الجديدةالدفع بال -

سيدة على األقل في لجنة الخمسين، وهي اللجنة المعنية بإدخال  ٢٠ضمان مشاركة عدد  -
 .التعديالت علي الدستور المعطل حاليا

 .االهتمام بتأهيل وتدريب المرأة الريفية، والتأكيد على وصول خدمات الدعم المعنوي لها -

ة برفع ميزانية المجلس القومي للمرأة لتنفيذ مجموعة من المشروعات ومنح القروض التي التوصي -
 .تخدم المرأة، خاصة المعيلة والمهمشة

المجلس، بصفته الجهة الرسمية الوحيدة  ىاعدات الدولية المقررة للمرأة الضمان وصول المس -
 .المنوط بها تقديم المساعدات للمرأة

المجلس القومي للمرأة بياناً صحفياً، تم التأكيد فيه علـى أن المجلـس  أصدر ٠٠٠ وعقب االجتماع
حقـوق النسـاء  وانتهـاكيدين ويرفض بشدة  ما يجري مـن عنـف وترويـع للمـواطنين اآلمنـين الُعـّزل فـي مصـر، 

، خاصـًة الدوليـة المظاهرات بصورة تتنافى وحقوق اإلنسان واالعـراف والمواثيـق فيواألطفال، واستخدامهم 
كــان رفضــاً ألى نــوع مــن أنــواع اإلرهــاب   ٢٠١٣ يوليــو٢٦و يوليــو ٣و يونيــو ٣٠ فــي خــروج المصــريين أن

والعنف، وتفويضاً لإلرادة السياسية بالتصدي ومكافحة كافـة اشـكال العنـف واإلرهـاب ضـد المصـريين ، لـذا 
 : يطالب المجلس بما يلى 

إنهاء كافة أشكال االعتصامات  فيرها، فوضها الشعب المصري بدو  التيأن  تقوم اإلدارة السياسية  -
وقطع الطرق والمؤسسات الحيوية وتعطيل سير الحياة وانتهاك حرمات البيوت وحق المصريين في 

 .حياة آمنة، بالوسائل القانونية 
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ومواقيت محددة التخاذ كافة اإلجراءات القانونية إلنهاء هذه المهزلة  ،إصدار بيان بخارطة طريق -
هويتها ومصريتها  السترداديستغلها الغرب في اإلساءة لإلرادة الشعبية التي خرجت السياسية والتي 

 .وحريتها

رفض أي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي، وأي مقابالت غير قانونية مع قيادات سياسية مازالت  -
مقراطية قيد التحقيق وأمام المحكمة، وهو ما يعد انتهاكًا للسيادة المصرية ولإلرادة في الحرية والدي

 .والعدالة االجتماعية 

ثورة شعبية وإرادة ثورية تعبر عن أصالة وعراقة ذلك الشعب الذى  هييونيو  ٣٠يؤكد المجلس أن  -
 .يكتب تاريخ اإلنسانية والديمقراطية من جديد 

 

 :زيارات الوفود: ثالثا

 اً مرفت تالوي وفد/  يرةمي للمرأة برئاسة السفرة الخارجية، استقبل المجلس القو زابناًء على طلب من و  •
التأكيد قام رئيس الوفد خالل االجتماع بحيث ، ٢٠١٣يوليو  ١٨ في من المنظمة الدولية الفرانكفونية

هي الجهة الدولية التي لم تصدر أي بيان بشأن وضع مصر  OIF على أن المنظمة الدولية الفرانكفونية
 :الوفد ما يلي  من أهم استفساراتكان ، و زيارتهم لمصر كانتإلى أن يتم التحقق من األمر ولذلك  

-  
ً
 :عسكري  انقالبوكونها ثورة شعبية أم  ٢٠١٣يونيو  ٣٠بشأن ما حدث يف : أوال

هي ثورة شعبية شارك فيها  ٢٠١٣يونيو  ٣٠على أن ثورة  رئيس المجلسفي هذا الشأن أكدت 
ن وشوارع مصر في مختلف مليون شخص من الشعب المصري، الذين خرجوا إلى كافة ميادي ٣٣أكثر من 

على رفضها لما يتم تداوله في اإلعالم الغربي  أكدتأنحاء الجمهورية للتعبير عن رفضهم لهذا النظام، كما 
مشيرة إلى أن كل ما قام به  ،قام به الجيش المصري انقالبيونيو هو  ٣٠من أن ما حدث في ثورة 

 .إلرادة الشعب المصري االنصياعالجيش هو 
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أما الجيش المصري قد  ،على الحكم يتم فيه االستيالء يتم في سرية تامة االنقالبأن  شارتوأ
) ساعة بعد مضي األسبوع ٤٨ األولى لمدة أسبوع والثانية لمدة(أعطى للرئيس المعزول أكثر من فرصة 

 ولكن الدكتور مرسي لم يستجب إلى صوت ،برفع التقارير التي تؤكد وتعكس سوء األوضاع بالبالد وقام
الجيش سلم  خاصًة أن ٢٠١٣يونيو  ٣٠ا حدث في ال تنطبق على م االنقالبصفات  فإن لذلكو  ،العقل

وعليه فإن إغفال الدول الغربية لحقيقة ما قام به الشعب  ،لرئيس المحكمة الدستورية رئاسة الجمهورية
  المصري من ثورة هي األكبر في العالم أمر غير مبرر

-  
ً
ه وسائل اإلعالم املختلفة من مشاهد للعنف الذي تما تناقل إزاءاللقاء عن قلقه أعرب الوفد خالل : ثانيا

 واغتصابسيدة حلاالت حترش جنسي  ٩٠، وتعرض  تتعرض له املرأة خالل مشاركتها يف التظاهرات السلمية

 . ٢٠١٣يونيو  ٣٠يف 

للتأكد  رة الداخليةبممثل وزا باالتصالقام  للمرأةالمجلس القومي في هذا الصدد تم اإليضاح بأن 
بالفعل وتم  ،هولنديةلصحفية واحدة فقط  اغتصاب أنه ال يوجد سوى حالةتلك الوقائع، واتضح  صحة من

 .أحمد عبد اللطيف  واسمهاإلمساك بالجاني 

 وللجهود التي يبذلها المجلس القومي للمرأة من أجل القضاء على كافة أشكال العنف  وفي إشارة
العديد من  بتطبيق قامتوزارة ال ، أوضحت سيادتها أنمع وزارة الداخلية لتعاونباضد المرأة التحرش 

 ،في الشوارع األمنية وزيادة الحمالت ،كاميرات للمراقبة  تركيب واللوجستية مثل االحترازيةاإلجراءات 
 .وزارةالوإنشاء وحدة خاصة لمكافحة التحرش ضمن قطاع حقوق اإلنسان ب

قام المجلس باستطالع للرأي على  ،باليوم العالمي لمكافحة العنف احتفاالً نه أوأضافت إلى 
حول محليًا مؤتمرًا  ٢٧سيدة وقام بعقد  ١٣٥٠٠محافظة على عينة من  ٢٧مختلف أنواع العنف في 

االستبيان والمقترحات لحل مشكلة  ، موضحة أنه تم نشر نتائجمناهضة العنف في جميع المحافظات
 .بالقاهرة دُعق العنف في مؤتمر مركزي

، بصفته للمرأةطلب من المجلس القومي  السابق رئيس مجلس الوزراءكما أضافت سيادتها أن  
 المجلسقام  ضد المرأة، إعداد مسودة قانون لمناهضة العنفب اآللية الوطنية المعنية بالمرأة في مصر،
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وبعثة قانونية من  ،المتحدة وأجهزة األمم ،عليه العديد من الجمعيات األهلية لعتواطّ بالفعل  بإعداده
 .وفي انتظار تقديمه إلى مجلس الشعب إلقراره  ،االتحاد األوروبي

لمرأة المصرية وفي ظل حكم النظام السابق، ل الراهن وضعالكما تناول اللقاء التعرف على 
كافة   ، ودور المجلس في النهوض بالمرأة وتذليلالقائمةوالتحديات التي تواجه المرأة في ظل الظروف 

ه المرأة من إقصاء العقبات أمامها والدفاع عن حقوقها ومكتسباتها، وموقف المجلس مما تعرضت ل
 .عام في ظل حكم اإلخوانوتهميش خالل 

المصرية خالل العام  المرأةسلم المجلس الوفد الزائر وثيقة توضيحية عن وضع  وخالل اللقاء،
للجنة وضع المرأة بنيويورك في  ٥٧خالل الدورة  مجلسرئيس اللقته أومحاولة تهميشها والذي  المنصرم

 . ٢٠١٣مارس 

الوفد الفرانكفوني البيان الصادر عن المجلس القومي للمرأة والذي يوضح ويشرح ثورة  كما تسلم
لى إ مترجماً  ، والذي أرسل في حينه إلى جميع الجهات األجنبية٢٠١٣يونيو  ٣٠الشعب المصري في 

 لفرنسيةاللغتين اإلنجليزية وا

 هاحصولرية في وفي نهاية اللقاء أكد الوفد عن تضامن المنظمة الدولية الفرانكفونية مع المرأة المص
على كافة حقوقها، وعن دعمهم الكامل للمجلس والمرأة المصرية، واستعدادهم للتعاون مع المجلس 

 .بالشكل الذي يتناسب وأهداف المنظمة 

 

 

 

 

 

 

هـي منظمـة دوليـة للـدول الناطقـة  (Organisation Internationale de la Francophonie)المنظمة الدولية للفرانكوفونية 
 .مراقبا ٣٠عضوا وحكومة و ٥٥للغة الفرنسية والحكومات، تحتوي المنظمة على با
والتــي تقــام مــن خــالل منظمــة دوليــة تضــم خمــس وخمســون دولــة وحكومــة إلــى جانــب  نســيةاللغــة الفر قــوم المنظمــة بمجموعــة نشــاطات تــرويج ت

تعمـل الفرنكوفونيـة مـن خـالل أربـع  .OIF "المنظمـة الدوليـة للفرانكوفونيـة"المجتمعات الناطقـة بالفرنسـية كلغـة رسـمية غيـر األم، وتعـرف باسـم 
الجمعية  -Univeristé Senghor جامعة سنجور - الفضائيةTV5 قناة - AUF الوكالة الجامعية للفرنكوفونية: مؤسسات رئيسية

 .AIMF الدولية لرؤساء البلديات الناطقة بالفرنسية
نشـر اللغــة فحســب، حيــث تشـارك مــن خــالل مؤسسـاتها فــي المــؤتمرات الدوليــة فـي كافــة المجــاالت وبخاصــًة وال يقتصـر دور الفرنكوفونيــة علــى 

 .التنمية المستدامة وتفعيل دور المرأة ومشاركتها في الحياة العملية والسياسية وبخاصة في الدول األفريقة مادون الصحراء
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D9%86%D8%AC%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D9%86%D8%AC%D9%88%D8%B1
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 ار البيانات والنداءات اصد: أوال

 ٣٠ ثورة دعم في المصري الجيش بدور فيها يشيد الصحفية البيانات من عدداً  المجلس أصدر .١
 : كالتالي وذلك الثورة، هذه في مشاركتهاو  المصرية المرأة وبدور ،٢٠١٣ يونيو

 ٣٠ ثورة في الفاعلة ومشاركتها الحازمة وقفتها على المصرية للمرأة إجالل تحية المجلس وجه )أ 
 حقوقها من ونيل إقصاء من له تعرضت ما على احتجاجها عن لتعبر مصر، ميادين بجميع يونيه

 حضارة في التاريخية بمكانتها واالستهانة السياسية الحياة في المشاركة من لمنعها وإرهاب

 :العمل على أن حتتل قضايا النهوض باملرأة مركزا هاما يف اخلطاب اإلعالمي والثقايف

 
 

 اللجنة األفريقية رفيعة املستوى

ألفا / رئيس مالي األسبق السيد السيد وفداً من اللجنة األفريقية رفيعة المستوى برئاسة ٢٠١٣يوليو  ٣١استقبل المجلس في  •
  .عمر كوناري

تأتى هذه الزيارة في اطار اللقاءات التي يعقدها الوفد مع الجهات المعنية في مصر، للوقوف على حقيقة االوضاع 
الجارية إلعداد تقرير شامل لالتحاد األفريقي، التخاذ القرار بشأن تعليق  السياسية، عقب عزل الرئيس السابق، وتقييم األحداث

 . عضوية مصر في االتحاد
يونيه هو ثورة شعبية، وإرادة ثورية، استجاب لها الجيش  ٣٠وأعربت رئيس المجلس في كلمتها أن ما حدث في 

مصر، مشيرة الى ان القرار اتخذ على عجل، دون  المصري، كما أشارت الى انزعاج المصريين من قرار االتحاد بتعليق عضوية
 .دراسة حقيقة الوضع في مصر 

فيها، مشيرًا الى  رئيسيوطرف  المصريمن المجتمع  أساسيجزء  هيأكد الوفد األفريقي أن المرأة المصرية من جانبه، و 
دور مؤثر في القرار الذى سيتخذه  وأن صوتها سيكون لهان صوت المرأة قادر على ان يعبر عن ما يعانيه المجتمع بأكمله، 

االتحاد ، كما أشار الوفد أن االتحاد يسعى للوقوف بجانب الشعب المصري ويعمل على وقف العنف المتنامي في الشارع 
 .المصري 
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 الزوج فقد من المرأة عانيت حيث واالقتتال، العنف بمنع في بيانه المجلس طالبو  مصر،
 . مسكنها وحماية االنتقال حرية من المرأة لتتمكن األمن بإقرار طالب كما ،بنواال

 على الحرص بضرورة بالدولة القائمة الحالية والسلطات المسئولين جميع المجلس طالب )ب 
 في تواجدها قدر مع يتالءم وحقيقي فاعل بشكل الجديد الوطن بناء في المرأة مشاركة

 طليعتها، في المرأة خرجت والتي المجيدة يونيو ٣٠ ثورة في له المشهود وإسهامها المجتمع
 القرار، صنع مواقع بكافة مروراً  الحالية، الوزارة تشكيل في لها منصف تمثيل من بدءاً  وذلك
 مع المساواة قدم على وطنها خدمة على القادرة النسائية بالكفاءات مليئة مصر أن مؤكداً 

 ومشدداً  طاقته، بنصف يعمل المجتمع يجعل قدراتها نم االستفادة عدم فإن ثم ومن الرجال
 . وأقصاها اضطهدها الذي السابق الحكم فترة خالل مسبوق غير تراجعاً  شهد المرأة وضع أن

 المسلحة، وقواته الشعب ضد البالد شهدتها التي المؤسفة األحداث بشدة المجلس استنكر )ج 
 عن سفرأ الذي األمر وهو المفرط، للعنف الديني التوجه ذات السياسية التيارات أحد وممارسة

 وأهاب الشرفاء، المصريين من لهم ذنب ال ممن الكثيرين أرواح وإزهاق أبرياء ضحايا سقوط
 على حفاظاً  األمن واستعادة المجرمون هؤالء ضبط سرعة المصرية األمنية باألجهزة المجلس
 . البالد واستقرار األرواح،

 صنع في والمؤثرة الفاعلة الجهات مع التنسيق تتولى ماءحك لجنة تشكيليطالب المجلس ب )د 
 في المصرية المرأة إلشراك المطلوب بالدور وللقيام المستقبل، مصر بناء في للمشاركة القرار

 تنتفض أو تهمش ال ثابتة قواعد وفق الحديثة المدنية للدولة الطريق خريطة تنفيذ في المساهمة
 . المرأة حقوق من

للمرأة اللجنة القانونية المنوط بها تعديل الدستور المعّطل ومقررها  قوميالطالب المجلس  .٢
تشهدها البالد حاليًا بعد  التيالمستشار على عوض، بصياغة دستور جديد للبالد يتالئم والمرحلة 

بتعديله نظرًا لما يتضمنه من قصور شديد ، كما طالب  االكتفاءيونيو المجيدة، وعدم  ٣٠ثورة 
االتفاقيات والمعاهدات الدولية التي  باحترامالدولة  التزامينص الدستور الجديد على المجلس بأن 

لفترة مؤقتة، حيث يعد ذلك ) كوتا(سبق وأن وقعت عليها ، والنص على تخصيص حصة للمرأة 
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الضمانة الوحيدة لحصول المرأة المصرية على نسبة تمثيل مناسبة في البرلمان تتالئم مع حجمها 
في المجتمع، مؤكدًا ضرورة أن ينص الدستور الجديد على المساواة، وأن تحظر الدولة ومكانتها 

جميع أشكال التمييز، واعتباره جريمة يعاقب عليها القانون، وإنشاء آلية لمراقبة التمييز ضد النساء، 
 .وتفعيل قاعدة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال

 ٤٤حيث يمثل  -القومية  هليتو منطلق مسؤ  مجلس، أن المجلس منكدت السفيرة رئيس الأو 
ثورات الشعب  في، وبالنظر إلى ما قدمته المرأة المصرية من تضحيات جسام ومشاركة فّعالة امرأةمليون 

يونيو  ٣٠يطالب أن يكون الدستور الجديد معبرًا بحق عن مبادئ ثورة  -المصري على مر التاريخ 
 .فئة من فئات المجتمع أيالمجيدة وأال ينتقص من حقوق وحريات 

اء النائب االول لرئيس الوزر  عبدالفتاح السيسي /س بالقرار الذى اتخذه الفريق أولأشاد المجل .٣
ربات االسر  ، بشأن تحمل القوات المسلحة المبالغ المستحقة علىوالقائد العام للقوات المسلحة

العجز عن سداد قضايا  ، فيصدرت أحكام ضدهن بالحبس ي، الالئ)الغارمات(السجينات 
 .، بمناسبة عيد الفطر المبارك أو ايصاالت األمانة األقساط أو الشيكات دون رصيد

 

 

 

 

 

 

 

تماعية والوطنية تجاة أبناء الشعب المصرى العظيم ، قامت القوات المسلحة بسداد المبالغ إنطالقا من مسئوليتها اإلج

من المحبوسين على ذمة قضايا ) رجل ٢٠٦وعدد " تعول أسرة " سيدة  ٦٦(غارم وغارمة  ٢٧٢المالية المستحقة على 

الصادرة بشأنهم وذلك بالتنسيق مع العجز عن سداد األقساط وإيصاالت األمانة وتسوية األحكام القضائية النهائية 

 .مؤسسة مصر الخير ومصلحة السجون بوزارة الداخلية 

من الغارمات خالل شهر أغسطس الماضى ليصل إجمالى ] ٤٨[هذا وقد سبق قيام القوات المسلحة بتسوية موقف 

 .فرد ] ٣٢٠[عدد الغارمين والغارمات حتى اآلن إلى 
 

 لعسكري للقوات المسلحةالصفحة الرسمية للمتحدث ا: المصدر
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/373987569398898 

 

https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/373987569398898
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ادلى  التيللمرأة عن ادانته الشديدة للتصريحات العدائية ،شديدة اللهجة  القوميأعرب المجلس  .٤
ر أحمد الطيب  شيخ بها رئيس وزراء تركيا ، رجب طيب أردوجان تجاه فضيلة  اإلمام األكبر الدكتو 

 .األزهر 

هذا وقد أكدت رئيس المجلس أن شيخ األزهر الدكتور أحمد الطيب هو رجل فاضل  وعالم جليل، 
له قيمة وقامة كبرى ليس في مصر فقط بل في العالم أجمع ،ويشهد له الجميع بوطنيته وتاريخه النزيه، 

، مشيرًة الى أن اإلسالميةى خير مصر واألمة يعلمها الجميع حرصه الشديد عل التيوأكد من خالل مواقفه 
 .التطاول على رجل بمكانة وقيمة شيخ االزهر هو تطاول على جميع ابناء الشعب المصري بجميع أطيافه 

 :املؤمترات الصحفية: ثانيا

تشهدها  التيكافة األحداث   فيته رؤي الستعراض ٢٠١٣أغسطس ١ فيالمجلس مؤتمرًا صحفيًا  عقد •
من أهمها رفض المرأة المصرية لتعديل الدستور والتي يأتي تمر بها البالد،  التيقالية الفترة االنت
على ضرورة إقرار دستور جديد له رؤية وأهداف واضحة، ينص ضمن مواده على والتأكيد الُمعطل، 

 ٢٠١٢الفرد وحريته، حيث أن دستور  واحتراممدنية الدولة، وديمقراطية حديثة تقوم على المساواة 
ستبعد المرأة تماما وحماية حقوق االطفال واالتجار بالبشر، ولم ينص على احترام االتفاقيات ا

 .والمعاهدات الدولية التي سبق وأن وقعت عليها مصر

على كرامة المرأة  التعديوزارة الداخلية بوقف  خالل المؤتمر الصحفي ناشدت رئيس المجلسو 
رابعة العدوية وممارسة جهاد  فيساء إلجبارهّن على البقاء الن اختطافالمصرية وأمن االسرة، حيث يتم 

 .عامة والمرأة المصرية خاصة المصريسافر على هيبة القانون واالنسان  اعتداءالنكاح، مما يعد 

 فيالدستور الجديد بما يوازى ثلث المقاعد  في) كوتا(طالبت رئيس المجلس بحصة للمرأة كما 
ضحة ان المجلس أرسل ترشيحاته لرئيس اللجنة القائمة على تعديل البرلمان والمجالس المحلية، مو 

 .يجب ان يتضمنها الدستور الجديد التيالتعديالت  فيالدستور مرفقا بها رؤيته 

، لعرض تبالهيئة العامة لالستعالما يا عالمياصحف امؤتمر  ٢٠١٣غسطس أ ٢١ فيعقد المجلس  •
 .ة لمقاومة العنف ومكافحة االرهابة الدولمشاركة أجهز  فيالمشهد الراهن ودوره  في تهرؤي
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تعرضت لها المرأة خالل أحداث العنف األخيرة  التيعرض االنتهاكات  خالل المؤتمر الصحفي تم
 التيبالحقائق، ودحض كافة األكاذيب  يالعام العالم الرأيشهدتها البالد، وذلك بهدف تبصير  التي

 :على عدة نقاط منها خالل المؤتمر ت السيدة السفيرة وقد أكد تروجها بعض وسائل اإلعالم الغربية،

حيث تتعرض لحربا تشنها  أن مصر تخوض حاليا حربا على االرهاب منذ سقوط النظام السابق، -
، واقصائهم لكافة أطياف يد رفض الشعب المصري لحكمهم الفاشجماعة االخوان المسلمين، بع

 .الشعب 

مؤسسات البالد من خالل تعطيل  يالفوضى العامة فعلى نشر جماعة االخوان المسلمون عمل ت -
 .حرق المنشآت والممتلكات العامة والخاصة  تتمثل فيتكبون افعاال آثمة ر ، ويالدولة

التأكيد على دعم وتفويض المرأة المصرية للجيش لمواجهة العنف واالرهاب الذى تصدره لنا قوى  -
 .خارجية 

 : اء فيه ج ختام املؤمتر مت اصدار بيان صحفي،وفى 
 :ع التمييز والقهر واالقصاء مثل ظل النظام السابق من شتى أنوا  يعانت المرأة المصرية ف - أ

 .المجتمع ومحاولة اقصائها  يدورها فتهميش  -

 .مواقع العمل  ياستبعاد وعزل من المناصب القيادية ف -

 .الدستور، والبرلمان  صياغة لجنة يحرمان من تمثيل مشرف ف -

 .لطمس تاريخها ونضالها  في محاولة الدراسيةالمناهج  يتغيير ف -

بكثافة وعبرت وخرجت  ٢٠١٣يوليو  ٢٦يونيه،  ٣٠ يتصدرت المرأة المصرية مظاهرات ثورت - ب
 :واعالمه المتحيز تتضمن  ي، وتوجه المرأة المصرية رسالة الى العالم الغربعن رأيها واستيائها

 .لهدم هيبة الدولة  ينين، والسعتدين المرأة المصرية االرهاب والعنف، وترويع اآلم -

 .، البعيد عن القيم المصرية القتل والسحل يالساليب الهمجية فوقف العنف الممنهج وا -

ورجال الشرطة الشرفاء، وتطالبهم  يبكل قوة الجيش المصر  المرأة المصرية تدعم وتساند -
 . اقتالع جذور االرهاب  يباالستمرار ف
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 . صر الداخلية الشئون م يف يرفض التدخل األجنب -

، والمواقف ياالستياء من الموقف الغير متوازن لوسائل االعالم الغربية إزاء الموقف المصر  -
 .المنحازة، ونقل الصور مغلوطة أو محرفة أو جزئية 

المطالبة بوضع جماعة االخوان المسلمين ضمن القائمة الدولية للمنظمات االرهابية،  -
 . ثيق الدولية الرتكابها جرائم بشعة تنافى الموا

عقدتها  التيرات الصحفية عدد من المؤتم فيللمرأة  القوميشارك المجلس وعلى الجانب اآلخر  •
 :كالتاليجهات مختلفة  

ا .١
الهيئة العامة مقر بوالطفولة  لألمومة القوميلمجلس ه االذى عقد العالمي الصحفيلمؤتمر 

رات تستوجب توضيحها حول ما تشهده البالد من تطو  ٢٠١٣أغسطس ٢لالستعالمات في 
 .والعالميالعام المحلى  للرأي

رئيس المجلس استخدام اإلخوان المسلمين والمعتصمين في  استنكرت وخالل المؤتمر الصحفي،
في المظاهرات، ووصفته باألمر المخالف تماما   لألطفال كدروع بشرية  ميداني رابعة العدوية والنهضة

وال  ،أيديهم هو أمر مشين ىأو حملها عل  طفال وارتداءهم األكفانن استخدام األأ مضيفةللعرف والدين، 
من خطورة استخدام  محذرة، واالستشهاداإلطالق أن نربي أجيال يتم تنشئتهم على الموت  ىيليق عل

لدين لم يأمرهم او يحثهم علي والدين، خاصة وان ا  المجتمع ىطفال وتصدرهم للمشهد السياسي علاأل
 .ذلك

دروع سفيرة األمهات بميداني رابعة العدوية والنهضة الالتي يستخدمن أطفالهن كناشدت الكما 
ن تكون اكثر واقعية، أب  م المؤتمر من الصحافة الغربيةفي ختا مطالبة ،ن يعدن النظر في هذا االمرأبشرية، 

 .ث كما هيوان تنقل األحدا

م .٢
للمرأة بنقابة الصحفيين  الذى عقدته اللجنة التنسيقية" نساء مصر يرفضن االرهاب"ؤتمر 

أن انعقاد هذا  ،في كلمتهاأكدت رئيس المجلس  حيث،  ٢٠١٣أغسطس  ١٩بتاريخ 
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ضرورة  ابناًء على طلب جموع النساء في مختلف انحاء الجمهورية ، الذين رأو  جاءالمؤتمر 
 القيام بدورهن تجاه الوطن والوقوف الى جانب جيش مصر العظيم الذي لم يتوانى في الدفاع

 على ةعبد الفتاح السيسي، مؤكد أول زر الفريقأة ارض مصر الخالدة ، وليشدوا من وحماي
 .مليون سيدة يقفن خلفه ٤٤أن هناك

عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع يعلن فيها أول للفريق  اأشارت الى أن المجلس ارسل خطابكما 
تعمل على ترويع المواطنين  التيي مصر ذرع اإلرهاب فأقوم بها لمواجهة ي التيمساندته ودعمه للجهود 
ال تتفق مع مبادئ وتعاليم الديانات السماوية وال مع االعراف والمواثيق  والتياآلمنين في كل مكان ، 

 . الدولية

 :عالم املختلفة وسائل اإل يف أخبار الس: ثالثا
  الصحف واالت  )أ 

 )٤٩( ٢٠١٣ يوليـو وأغسـطس يالل شـهر خـ بـالمجلس عـالمدارة اإلإبلغ عدد االخبار المرسلة من 
مـــرة، وفـــى المواقـــع االلكترونيـــة للصـــحف ) ٤٢(مـــرة وفـــى المجـــالت ) ١٧٣(الصـــحف  فـــي، نشـــرت خبـــراً 

 .مرة ) ٢٨٦(
 نشرت أخبار الس التييوضح الصحف  : ٥رقم  جدول

 عدد االخبار اجلريدة م
 ٢٢ األهرام ١
 ٢١ المسائية ٢
 ٢٤ الشروق ٣
 ١٢ األخبار ٤
 ١٤ لمساءا ٥
 ١٢ الجمهورية ٦
 ٩ روز اليوسف ٧
 ٨ الوفد ٨
 ١٠ الوطن ٩

 ٤ اليوم السابع ١٠
 ٣ ياألهال ١١
 ٧ الدستور ١٢
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 ٢ أخبار اليوم ١٣
 ١٢ األهرام المسائي ١٤
 ٦ المصري اليوم ١٥
 ٢ التحرير ١٦
 ٢ الحرية والعدالة ١٧
 ١ الشرق األوسط ١٨
 ١ المصريون ١٩
 ١ صوت األمة ٢٠

 ٦٤ المجموع

 

 

 نشرت أخبار الس التييوضح الصحف  : ٥شكل رقم 

المركز االول من  فيجاءت والشروق  االهرام والمسائية جرائدأن  البيانييوضح الجدول والرسم و 
المركز  يف ة االخبارر خالل فترة التحليل، تلتها جريداخبا ٩حيث نشر اخبار المجلس حيث نشرت 

 الجمهوريةخبر، وجاءت جريدة  ٧المركز الثالث بنشر  يف المساءثم جاءت جريدة خبر،  ٨بنشر  يالثان
، خبارأ ٤المركز الخامس بنشر  يفوالوفد والوطن  روزاليوسف ائدخبر، ثم جر  ٥المركز الرابع بنشر  يف
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 يفم خبار اليو أوالدستور و  يهالجرائد األ، وجاءت خبرينالمركز السادس بنشر  يف ة اليوم السابعجريد ثم
 .خبار بنشر خبر واحد خالل فترة التحليلأ ٥المركز السابع بنشر 

 نشرت اخبار الس ييوضح املواقع االلكرتونية الت : ٦رقم  جدول

 عدد االخبار اجلريدة م

 ١٢٣ اليوم السابع ١
 ٥١ الجمهورية ٢
 ٢٥ الوفد ٣
 ٢٠ الشروق ٤
 ١٧ الوطن ٥
 ١٦ االهرام ٦
 ١٢ التحرير ٧
 ٢٢ اليوم ير المص ٨

 ١٢٨ المجموع

 

 
 نشرت اخبار الس ييوضح املواقع االلكرتونية الت : ٦شكل رقم 
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 نشرت اخبار الس ييوضح االت الت : ٧رقم  جدول
 

 عدد االخبار اجلريدة م
 ٥ نصف الدنيا ١
 ٥ اخر ساعة ٢
 ٤ حواء ٣
 ٣ المصور ٤
 ٢ صباح الخير ٥
 ١ اكتوبر ٦
 ١ ايام ٧ ٧
 ١ االذاعة والتليفزيون ٨

 ٢٢ المجموع
 

 

 نشرت عن الس التييوضح املوضوعات  : ٧شكل رقم 

ت نصف ظهر ان مجالأخبار المجلس حيث معدل نشر المجالت أل ييوضح الجدول والرسم البيان •
ركز وفى المخبار، أ ٤بنشر  حواء ة، تلتها مجلأخبار ٥المركز االول بنشر  يجاءت ف خر ساعةأالدنيا و 
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خبار، وفى المركز الرابع جاءت مجلة صباح الخير بنشر خبرين، أ ٣الثالث جاءت مجلة المصور بنشر 
 .بنشر خبر واحد  ذاعة والتليفزيونيام واإلأ ٧كتوبر وأت مجال خيراً أو 

 
 نشرت عن الس التييوضح املوضوعات  : ٨رقم  جدول

 عدد االخبار الموضوع م
 ١٣ الجديدمقترحات المجلس للدستور  ١
 ١٠ تعليق المجلس على ثورة يونيو  ومشاركة المرأة فيها ٢
 ٧ اخبار فروع المجلس ٣
 ٦ الزيارة الفرانكفونية للمجلس ٤
 ٤ المنصورة ألحداثاستنكار المجلس  ٥
 ٤ تلقى المجلس شكاوى المتظاهرات ٦
 ٤ المجلس يطلب لقاء مع رئيس الجمهورية ٧
 ٤ المرأة خالل المرحلة االنتقاليةحول اوضاع  تشاوريلقاء  ٨
 ٣ ادانة العدوان على الجيش ٩

 ٣ المجلس يدعو الى تشكيل لجنة حكماء ١٠
 ٢ ادانة ما حدث مع ايناس عبد الدايم ١١
 ٢ زيارة السفيرة ميدان التحرير ١٢
 ٢ للسكان والتنمية اإلقليميالمؤتمر  ١٣
 ٢ تهلكاجتماع جهاز حماية المس فيمشاركة المجلس  ١٤
 ٢ حوارات مع رئيس المجلس ١٥
 ٢ اإلفريقيزيارة وفد االتحاد  ١٦
 ٢ بعد الثورة المرأةلعرض مطالب  صحفيمؤتمر  ١٧
 ٢ للمرأةترشيحات المجلس للمناصب الوزارية  ١٨
 ١٠ اخرى ١٩

 ٨٤ المجموع
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 نشرت عن الس التييوضح املوضوعات  : ٨شكل رقم 

 

أهم الموضوعات التي نالت اهتمام الصحف والمجالت خالل شهر  بيانياليوضح الجدول والرسم  •
 ١٣المركز األول حيث نشر " مقترحات المجلس للدستور الجديد"حيث احتل موضوع  ٢٠١٣يونيو 

في المركز الثاني من خالل " تعليق المجلس على ثورة يونيو ومشاركة المرأة فيها"مرة، وظهر موضوع 
الزيارة " مرات، وموضوع ٧المركز الثالث بالنشر  يف" ر فروع المجلساخبا"مرات، و ١٠الظهور 

استنكار المجلس "مرات، ثم موضوعات  ٦جاء في المركز الرابع بالنشر " الفرانكفونية للمجلس
المجلس يطلب لقاء مع رئيس "و" تلقى المجلس شكاوى المتظاهرات"و" حداث المنصورةأل

 ٤المركز الخامس بالنشر  يف" ع المرأة خالل المرحلة االنتقاليةحول اوضا  يلقاء تشاور "و" الجمهورية
" المجلس يدعو الى تشكيل لجنة حكماء"و" ادانة العدوان على الجيش"مرات، وجاءت موضوعات 

 . مرات ٣ي المركز السادس حيث ظهرت ف

"  التحريرزيارة السفيرة ميدان "و" يناس عبد الدايمإ .د دانة ما حدث معإ"بينما جاءت موضوعات 
حوارات "و" اجتماع جهاز حماية المستهلك يمشاركة المجلس ف"و" للسكان والتنمية اإلقليميالمؤتمر "و

" ة بعد الثورةألعرض مطالب المر  يمؤتمر صحف"و" يفريقزيارة وفد االتحاد اإل"و" مع رئيس المجلس
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 اً خير أرت مرتين، و في المركز السابع حيث ظه "ةأترشيحات المجلس للمناصب الوزارية للمر "و
 .مرات  ١٠الموضوعات المتنوعة ظهرت 

 

  االذاعة )ب 

ــ يذاعــإنتــاج برنــامج إقــام المجلــس ب - ــات نجــوم  ةعلــى قنــا خــالل شــهر رمضــان المعظــم م اذاعتــه يومي
F.M ا اإلعالمـي ، قـدَّمهحلقة ٢٢ بإجمالي" المرأة واالسالم"الجمعة والسبت حول يومي عدا  ما

 .المتميز يوسف الحسيني 
االســالم بصــورة مبســطة وســهلة، لتصــحيح الفهــم  يلــى توضــيح حقــوق المــرأة فــإفت الحلقــات هــد -

 .لصحيح الدين، والخلط بين الدين والعادات والتقاليد  ئالخاط
أحـداث  قضـايا مثـل ةفيـه مناقشـة عـد بإذاعـة البرنـامج العـام تـم" رمضـانك كـريم"برنامج  يتسجيل ف -

 . ، وتعمير سيناء هيوني ٣٠مصر بعد  يالعام ف يسياسد الشهم، والورة وادانة مقتل السيداتالمنص
 : ٢٠١٣التغطية اإلذاعية ألنشطة الس خالل شهر أغسطس  )ج 

 عدد الحلقات اسم البرنامج المحطة اإلذاعية م

 
١ 

 
 إذاعة البرنامج العام

 ٨ برنامج بيتنا سعيد
 ٤ "مساء الخير يا مصر"فترة مفتوحة على الهواء 

 ١ ريتقرير إخبا
 ١ برنامج رمضانك يا مصر

 
 

٢ 

 
 

 إذاعة القاهرة الكبرى

 ٤ برنامج حواء القاهرة
 ٤ برنامج مع األسرة

 ٤ برنامج من دليل التليفون
 ٤ برنامج امرأة عصرية

 ٣ برنامج حواء العرب إذاعة صوت العرب ٣
 ٣ برنامج دفتر أحوال النساء إذاعة الكبار ٤
 ٣ تقرير إخباري إذاعة راديو مصر ٥
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٦ 
 

 إذاعة الشباب والرياضة
 ٢ فترة مفتوحة 

 ٢ برنامج علشان خاطر عيونك
 ٤٣ اإلجمالي

 
 : ٢٠١٣التغطية التليفزيونية ألنشطة الس خالل شهر اغسطس  )د 

 عدد الحلقات اسم البرنامج القناة التليفزيونية م
 ٥ تقرير إخباري قطاع األخبار ١
 
٢ 

 
 ٤ برنامج طعم البيوت القناة األولى

 ٤ برنامج امرأة عصرية
 ٥ برنامج زينة القناة الثانية ٣
 
٤ 

 
 ٤ برنامج بيت الهنا القناة الثالثة

 ٢ برنامج صباح القاهرة
 ٣ برنامج دانتيل قناة نايل اليف ٥
 ١ تقرير إخباري نايل تي في ٦
 
٧ 

 
 ٢ دقيقة ٩٠برنامج  قناة المحور

 ٢ ببرنامج حكاية شع
 ٢ برنامج خطوط عريضة مصر MBCقناة  ٨

 ٢ تقرير إخباري
 ٣ ON.TVبرنامج صباح  ON.TVقناة  ٩

 ٥ مباشر من العاصمة
 ٣ هنا العاصمة CBCقناة  ١٠

 ٢ برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا
 ٢ تقرير إخباري قناة النهار ١١
 ١ برنامج صباح دريم قناة دريم ١٢
 ٣ برنامج الحياة اليوم قناة الحياة ١٣

 ١ برنامج كالم من القلب
 ٢ الحياة اآلن

 ٢ برنامج اليوم قناة الحرة ١٤
 ١ برنامج البلد اليوم صدى البلد ١٥
 ١ برنامج القاهرة اليوم أوربت ١٦
 ١ تقرير إخباري روتانا مصرية ١٧
 ١ تقرير إخباري القاهرة والناس ١٨
 ١ ير إخباريتقر  التليفزيون الفرنسي ١٩
٢٠ T.V.5 ١ تقرير إخباري الفرنسية 
 ١ تقرير إخباري وكالة األنباء األسبانية ٢١
 ١ تقرير إخباري وكالة أونست ٢٢
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 ١ تقرير إخباري قناة العربية ٢٣
 ٢ العربية الحدث

 ٢ تقرير إخباري قناة سكاي نيوز ٢٤
 ١ تقرير إخباري قناة الميادين ٢٥
 ٣ تقرير إخباري باريةشبكة يقين اإلخ ٢٦

 ٧٧ اإلجمالي
 

 
  

 
ً
 اجتماعات اللجان الدائمة : أوال

 اللجنة التشريعية 

ـــاريخ  ومراجعـــة مـــواد الدســـتور  لمناقشـــة ٢٠١٣أغســـطس  ٢٩عقـــدت اللجنـــة التشـــريعية اجتماعـــا بت
 .الدستور الجديد  يالمعطل للخروج برؤية المجلس ف

 :اجتماعات اللجان التسيريية : ثانيا
بفـــروع " إنشـــاء مراكـــز خـــدمات حكوميـــة"يرية لإلشـــراف ومتابعـــة تنفيـــذ بروتوكـــول ياللجنـــة التســـ عقـــدت

 .د.برئاســة أ ٢٠١٣يوليــو  ١٦بتــاريخ  ااجتماعــ ،بالتعــاون مــع وزارة التنميــة اإلداريــة ،المجلــس بالمحافظــات
 :تم فيهسهير لطفي األمين العام للمجلس 

 .الخدمات الحكومية بفروع المجلس  حصر االحتياجات والتجهيزات الالزمة لمراكز -۱
 الخدمات الحكومية تحديد مواصفات موظفي مراكز -۲

 : كالتايلجنة بعدد من التكليفات وقد خرجت الل

هنــاء رفعــت باالتفــاق مــع مــوظفي مراكــز الخــدمات الحكوميــة براتــب شــهري / تكليــف المهندســة .١
 . قوم المركز باستخراجهاأشهر باإلضافة إلي نسبة العائد عن كل وثيقة ي ٦جنية لمدة ٤٠٠

 :هناء رفعت بالتنسيق مع مسئول وزارة التنمية اإلدارية علي ما يلي / تكليف المهندسة .٢
 .االتفاق علي البدء في ثمان محافظات السابق اإلشارة إليها  -
االتفاق علي موعـد تنفيـذ البرنـامج التـدريبي لمسـئولي مراكـز الخـدمات الحكوميـة باإلضـافة  -

 .ن أسماء لإلدارة العامة للمحافظات إلي ما يستجد م
 .دولت عيسي البرنامج التدريبي المشار إليه / إخطار الوزارة بحضور أ -

 : والتسيريية الدائمة واللجان الس اجتماعات
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إعــــداد الخبـــــر الصــــحفي بعــــد الوضــــع فــــي االعتبــــار بعـــــض بهنــــاء رفعــــت / تكليــــف المهندســــة .٣
م المالحظات التي قدمها أعضاء اللجنة وتقديمها إلـي إدارة اإلعـالم مـع صـورة مـن مـذكرة التفـاه

 .لالستعانة بها
نســـرين محمـــود بمتابعـــة تســـليم األثـــاث لفـــروع / محمـــود بغـــدادي و األســـتاذة/ تكليـــف األســـتاذ .٤

 .المجلس القومي للمرأة بالمحافظات
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