
 
 جمهورية مصر العربية

 اجملهس انقويي نهًرأة
 يكتب رئيس اجملهس

 

 

 

Ms.M 1 

    
  
  
  

  خطت عًم اجملهس انقويي نهًرأةخطت عًم اجملهس انقويي نهًرأة

51055105  --  51085108  
  
  
  
  
  
  
  



 
 جمهورية مصر العربية

 اجملهس انقويي نهًرأة
 يكتب رئيس اجملهس

 

 

 

Ms.M 2 

  خطت عًم اجملهس انقويي نهًرأةخطت عًم اجملهس انقويي نهًرأة
51055105--51085108 

 ت :يقذي
شملت العديد من اإلجراءات  ، المصرية لدعم وضع المرأة بذلت مصر في السنوات الماضية جهوداً 

قضاء على كافة مظاىر التمييز العمل على ال، و  واجتماعياً  واقتصادياً  التي تستهدف تمكين المرأة سياسياً 
 التي جراءاتبعض اإلواتداذ  ، المرأةب سن او إصالح بعض التشريعات الداصة ، باإلضافة إلى ضدىا

وتفعيل دورىا على المستوى الوطني والدولي ،  سلباً  ة عليهاتغيير المفاىيم المجتمعية المؤثر تهدف إلى 
، يجابية من نصف المجتمعإدون مشاركة  تحقيقهالشاملة ال يمكن بأن التنمية ا إيمانًا من الدولة ، واإلقليمي

 . ها في الحياة العامةاتوتفعيل إسهام
تتنوع  ، كما التعليم مستوىالفئة العمرية واالنتماءات الجغرافية و  بتنوعالمرأة تتنوع  خصائص وألن

على كافة شمول والتكامل صياغة وتبنى سياسات تتسم بال الضروري، فأصبح من  اىتماماتها واحتياجاتها
 ية احتياجات المرأة المدتلفة .تلبتعمل على ، المستويات 

 وفى ظل ،ة المصرية للمرأ غير مسبوقة من حقوق ومكتسبات 1024ستور د بموادلما ورد  تأكيداً و 
 ؛ يسعى المجلس القومى للمرأة ، االتة فى مدتلف المجأسية الداعمة للنهوض بالمر يارادة الساإل توافر

بعاد الثالثية للتنمية والتى تتمثل فى النمو االقتصادى لتحقيق األ،  الوطنية للنهوض بالمرأة ةليباعتباره اآل
 ،المساواة بين الجنسينمبدأ ل تعزيز والعدالة االنتقالية من خال، التشغيل الكامل والالئق  ،والحد من الفقر 

الستفادة الكاملة من لتحقيق اوبرامج الدولة  دماج منظور النوع االجتماعى فى جميع سياسات وخططوإ
 .الطاقات والكفاءات البشرية المتاحة 

 – 1022خطة عمل لثالث سنوات مقبلة ) بوضع المجلس القومي للمرأة قاموفي ىذا اإلطار 
، متحضر ( تؤكد على ضرورة مشاركة المرأة في جميع مراحل البناء والتنمية من أجل بناء مجتمع واع  1028

يقًا للتنمية المستدامة وتعزيزًا لدورىا في المجتمع رغبًة في تحسين أوضاعها من خالل تضافر جهود  تحق
لوضع سياسات وبرامج تنموية تتبنى مبدأ المشاركة وعدم ، كافة أجهزة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني 

 التمييز بين كافة فئات المجتمع .
 تحقيقًا للعدالة االجتماعية ، ة فى كافة المجاالتاج المرأدمبأىمية إ من المجلس يماناً إذلك يأتي 

بدورىا  مروراً  1020و يوني 00و 1022 يناير 12 يثورت خالل ييجاباإل المرأة المصرية لموقف واستثماراً 
و انتدابات رئيس أفى االستفتاء على الدستور  ءسوا ، استحقاقات خارطة الطريق أداء الفعال فى
 .الجمهورية
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 : انرؤيت .0
ملتزم والمساواة بين الجنسين ،  وتكافؤ الفرص سس العدالة االجتماعيةأ ىعل قائممجتمع 

 1022يناير 12ثورتي  التي تجلت خالل ، للروح النهضوية للمرأة المصرية مستديمةمشاركة فعالة و ب
 . 1020يونيو  00و

 ت :انرسان .5
لقوانين  طبقاً  1024دستور  لجميع نساء مصر في ظل ةوطنيالليو اآلالمجلس القومي للمرأة 

مرأة الفقيرة المستوي معيشة  رفعو  تمكين المرأة اقتصادياً  وسياسات وبرامج تحقق،  ةمفعل ةملزم
فى  لهاتمثيل مناسب وتعزيز مشاركة المرأة في مواقع اتداذ القرار من خالل ، والمهمشة  والمعيلة

 ، التي طالما كانت مقصورة على غيرىاع المواق وإفساح المجال للمرأة لشغل، ة المجالس المنتدب
 المجتمعية المنشودة . من أجل تحقيق التنمية

 و :اهلذف انعا .3
من وسياسيًا  واجتماعياً  وتمكينها اقتصادياً  ، في المجتمعالمرأة المصرية ودور تعزيز وضع 

نمية لتل اً تحقيق قضايا تنميتها وتحسين أوضاعهاسهم فى حل ت   ، سياسات وبرامجتبني خالل 
 . المستدامة

 ت :األهذاف انفرعي .4
لسياسييات افييى عملييية التنمييية ، ورسييم  المشيياركةفييي وتفعيييل دورىييا ترسيييح حييق المييرأة  : 0 – 4

بهيدف ،  المعيشيي سيهم فيى تحسيين مسيتواىات  و ، قتصيادياً انهيا يتمك تعمل على التيوالبرامج 
النمييو السييكاني أو نوعييية رفييع نسييبة األسيير تحييت خييط الفقيير بمييا ال يييؤثر سييلباً علييى معييدالت 

 . الحياة
المييييرأة ذات االحتياجييييات بمييييا فيهييييا ) قضييييايا المييييرأةاقتييييراح السياسييييات التييييي تعييييالج  : 5 – 4

،  التميييييز ضيييدىاوتيييذليل كافييية المعوقيييات التيييي تسيييبب  ، المجييياالت مدتليييففيييي الداصييية( 
الفييييرص بييييين  تكييييافؤلمبييييدأ  وفقيييياً ، اتديييياذ القييييرار لمواقييييع  بهييييا لوصييييولوا لتمكينهييييا اجتماعييييياً 

 .الجنسين
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منيياخ  بتهيئيية بمييا يسييمح، وتعييديلها  المتعلقيية بشييئون المييرأة القائميية مراجعيية التشييريعات : 3 – 4
 بكافة جوانبها . ي العملية السياسيةفتها لمشارك، عادل 

كافحيت للحصيول عليهيا عليى ميدار بحقوقهيا المدنيية والمكتسيبات التيي  توعيية الميرأة  : 4 – 4
 . هميشتدون مجاالت الكافة   يندراط فلال دعمهاي مما التاريح ،

لتعزيييز دور المييرأة  ، ت عليهييا مصييرالتييي صييدق   تنفيييذ االتفاقيييات الدولييية ىالعمييل عليي : 5 – 4
 منها . فريقيةاإل خاصةً  ىخر بالدول األ ةأسو  المصرية على المستوى الدولي

 . المرأة تنميةلادرات رعاية وتنفيذ مبفي مؤسسات المجتمع المدني  التشبيك مع : 6 – 4
ورفيييع اليييوعي المجتمعيييي  ، بقضيييايا الميييرأة الداصييية تعزييييز الرسيييالة االعالميييية والثقافيييية : 7 – 4

، وإبيراز  لتغيير الصور النمطيية عين الميرأةيهدف ال فع   علمي ومناقشتها بأسلوب ، بمشكالتها
 . لتنميةساىمت فى عملية اوقصص نجاح  واقعية نماذج

 ألنشطت: ا .5
ى:ىالتمكونىاالقتصاديى:ى1ى–ى5

من  ورفع معدالت تشغيل اإلناث ،تعزيز مشاركة المرأة فى االقتصاد القومي  : 5-0-0
 فيها ة، وتطوير التكنولوجيا المستددم خالل تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناىية الصغر

، وخلق آليات تمويل  والجهات المانحة التمويلية بين المجلس والمؤسسات بالتنسيق
 تناسب وظروف المرأة الريفية والمرأة في العشوائيات .تيطة لبس

الذي ينفذه  جم انتشغيم""انتذريب ين أمن خالل برنامج المرأة  مهارات تنمية : 5-0-5
)مجلس  بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة واالستثمار مهارات بالمجلسالمركز تنمية 

جديدة  مهارات من خالل إكسابها العمل قسو  فى أةبهدف إدماج المر التدريب الصناعي( 
من الفئة  اً بدءنتاجي للفتيات واالىتمام بالدعم التدريبي اإل ي ،التحويل التدريب طريق عن

 . عملفرص  ىقدراتها للحصول عل من دعممما يسنة فأكثر( ،  28العمرية )
 افظاتيغطي كافة محل "املرأة املعيهت دعى"مشروع استكمال تنفيذ أنشطة  : 5-0-3

 الفقيرة واألشددراسة فعلية الحتياجات المرأة المعيلة في القري  ىعل اعتماداً ،  الجمهورية
لمتابعة ، التي تم تنفيذ المشروع فيها  ىالزيارات الميدانية للقر القيام بجانب ب،  احتياجاً 
 . المرأة المستفيدة منو ىعل واألثر التنموي العائدورصد 
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اها في دجمكيفيت يساهًت املرأة في انقطاع غري انرمسي و ىيذ"إعداد دراسة عن  : 5-0-4
 . "انقطاع انرمسي

ى:ىالتمكونىاالجتماري:ى5-2
سرتاتيجيت انوطنيت اإل"القضاء علي ظاىرة العنف ضد المرأة من خالل تنفيذ  : 5-5-0

بالتعاون مع الوزارات  صياغتها ، والتي تم "5151 – 5105ملناهضت انعنف ضذ املرأة 
 . ة المرأة من العنف بكافة أشكالولضمان حماي ، المعنيةيئات واله

 التدخالت ، الحماية  ، الوقاية ىيستراتيجية أربعة محاور أساسية تتضمن اإل ،
 . المالحقة القانونية

 الوزارات  ىمستو  ىعل اإلستراتيجيةلرصد ومتابعة وتقييم تنفيذ  ةوضع آلي
وضع المرأة فى  ى، وأثرىا عل ، وقياس مؤشرات تنفيذىا والجهات المعنية

 . المجتمع
بالتعاون  "انتكهفت االقتصاديت ملناهضت ظاهرة انعنف ضذ املرأة"إعداد دراسة حول  : 5-5-5

قياس التكلفة الناتجة عن  بهدفحصاء بين المجلس والجهاز المركزي للتعبئة العامة واإل
 في مدتلف القطاعات .ممارسة العنف ضد المرأة 

إدراجها العمل على استكمال و ، وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات دور يز تعز  : 5-5-3
تمكينها و دعم المرأة العاملة لما لها من دور فعال في  ،للوزارات  داريضمن الهيكل اإل

ممارسات  ةفيما يتعلق بأي العامالتواستقبال شكاوى ، القرار للوصول لمواقع اتداذ 
 : من خاللتمييزية ضدىن في مجال العمل ، وذلك 

 في خطط نوع االجتماعي عقد لقاءات دورية ربع سنوية لمتابعة تنفيذ منظور ال
من خالل نموذج متابعة متفق عليو مع  ، تهميش المرأةعدم ل اً الوزارات ، ضمان
، التدطيط والمتابعة والشئون المالية  إدارات بالوزارات )مسئوليالسادة المعنيين 

 . تابعة لمكاتب السادة الوزراء(ال ورؤساء وحدات تكافؤ الفرص
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 لتوعية المرأة العاملة بقضايا النوع ، دوات وورش عمل ن عقدم الوحدات بياق
والمكتسبات التي حصلت عليها لضمان  ، وبحقوقها وواجباتهااالجتماعي 

 . فعالة فى تنمية المجتمعتها المشارك
  زاراتوحدات تكافؤ الفرص بالو ومجهودات إعداد تقرير سنوي عن دور ، 

مدي الدعم ، وقياس  دماج منظور النوع االجتماعي فى الدطة القوميةإل
 لدعم وتمكين المرأة . برامجلتنفيذ االقتصادي الموجو 

  وحدات تكافؤ الفرص في  وتنمية قدرات تستهدف دعمبرامج تدريبية تنفيذ
جيبت املست املوازناث –اننوع االجتًاعي  يفاهيى – باملشاركت انتخطيط"مجاالت 

 . نهنوع االجتًاعي"
 وتسليط ، النسائية المتميزة في مدتلف المجاالت  والقيادات إبراز الشدصيات

 . قدرات المرأةدعم لحفز و  ن كنماذجالضوء عليه
من خالل استمرار ، علي مستوي المحافظات أة إدماج احتياجات المر التأكد من  : 5-5-4

 الستمرار تلبيتهاضمانًا ،  1022 – 1021ة متابعة تنفيذ الدطة القومية للنهوض بالمرأ
 إلى وصوالً  حياء(األالقري و القاعدي )مستوي مستوي ال منالفعلية  المرأة حتياجاتال

،  فجوات نوعيةتفاديًا لحدوث  ، كانتفئة   ةيألتهميش  أدنى دون ، المركزي ىالمستو 
 : من خاللذلك و 

 ات و ذمن لمرأة اشروعات مل)دون إغفال  إدراج مشروعات لدعم وتنمية المرأة
المدرج بدطط و  "تنًيت املرأة وانناهوض باها"تحت بند االحتياجات الداصة( 

 .تلك المشروعات، ولو اعتمادات سنوية تضمن تنفيذ  دواوين عموم المحافظات
  نموذج متابعة  تعميم من خالل، متابعة تنفيذ مشروعات خطة النهوض بالمرأة

 وذلك ، توجيو استثمارات لتنمية المرأةدوري يقيس مدي حرص الدولة علي 
المحافظات  ىبالتعاون مع السادة المعنيين بوضع ومتابعة الدطط علي مستو 

مديري مديريات التعليم  –مسئول التنمية  –)مسئولي التدطيط والمتابعة 
ع المجلس القومي للمرأة و مقررات فر  –والشئون االجتماعية والبيئة  والصحة

 . بالمحافظات(
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 بدطة النهوض بالمرأة  المنفذةأرض الواقع للمشروعات  ىعل الميدانيةتابعة الم
 اتوجودة الددم ، المشروعاتتلك ضمان استفادة المرأة من بهدف التأكد من 

 ة لهن .المقدم
  تنفيذ مشروعات خطط النهوض بالمرأة علي عكس موقف تقرير سنوي يإعداد

تنفيذىا في دون  حالتتي والوقوف علي المعوقات ال ، المحافظات ىمستو 
 بعض المحافظات تفادياً لتكرارىا .

 : حتسني نوعيت احلياة نهًرأة : 5-5-5
  تحسين الددمات المقدمة للمرأة والفتاة خاصًة في وسائل تنظيم األسرة بالجودة

المطلوبة وتفادي استددام وسائل أقل فاعلية مام يؤثر على نصيب الفرد من 
 صحة واإلسكان والنقل والمواصالت والمياه والطاقة .اإلنفاق على التعليم وال

  توعية المراة باألساليب الفعالة اآلمنة للتدلص من النفايات وفصلها لما لها تأثير
 مباشر على صحتها وصحة المجتمع .

 . العمل على إنشاء مصانع لتدوير القمامة وإتاحة فرص لعمل المرأة بها 
  المجلس القومي للمراة لتكون لضمان أفرع إنشاء مكاتب لإلرشاد األسري تتبع

تنشئة سليمة وبناء جيل أفضل ، وتشجيع المرأة للحصول على الددمات من 
موردىا مثل الددمات الصحية )مكاتب الصحة( واالستشارات القانونية )مكاتب 
شكاوى المرأة والمحاميين بالفرع( والدينية )لجان الفتوى والتشريع 

 بالمحافظات(.
 ي :قهيًي نهنوع االجتًاعملركس اإلا:  5-5-6

المعنيين تدريب وبناء قدرات  بهدف "قهيًي نهنوع االجتًاعياملركس اإل"إنشاء دراسة 
في الجهات الحكومية  ، بوضع الدطط والبرامج ذات الصلة بقضايا المرأة ومتابعتها

أن يشمل  ى، عل فريقي()العربي واإل قليميواإل الوطني ينالمستوي ىعلوغير الحكومية 
مناىج تطبيق التدطيط :  عملية التنمية المستدامةالتدريب ثالثة محاور أساسية في 

الموازنات المستجيبة للنوع تطبيق ،  النوع االجتماعيإدماج منظور  ، بالمشاركة
 . االجتماعي
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 ث :: يشروع دعى انرائذاث انريفيا5-5-7 
المحافظات  مدتلف للمجلس في األيمنذراع الئدات الريفيات ىن اأن الر إيمانًا ب

وأن الرائدات  ، لدعم وتمكين المرأة ةتنفيذ البرامج والمشروعات المقترحلمعاونتو في 
الريفيات خير من يدعم رسالتو لقدرتهن على التواصل مع السيدات في القرى والنجوع 

تنفيذ والمناطق المهمشة وتتعهن بثقة المرأة الريفية ، يقوم المجلس القومي للمرأة ب
مشروع لدعم الرائدات الريفيات بالتعاون مع ىيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين 

، يهدف المشروع  1022ديسمبر  – 1022وتمكين المرأة في الفترة من نوفمبر 
محافظة في مجاالت المشاركة السياسية ،  12لرفع كفاءة الرائدات الريفيات في الي 

ي واالجتماعي للمرأة والتصدي لجميع أشكال العنف ضد التمكين السياسي واالقتصاد
المرأة وتوعيتها بجميع حقوقها القانونية والشرعية والددمات التي توفرىا الدولة في 

،  محورين أساسيينمن خالل  مشروعالذلك يتطلب تنفيذ إن ف جميع المجاالت ،
 :وىما
 نتدابات المجالس ويشمل تأىيل الرائدات الريفيات للمشاركة في ا :ىالتدروب

المحلية القادمة سواء مرشحات أو ناخبات وتدريبهن على إدارة الحملة االنتدابية 
وإكسابهن مهارات التواصل واالتصال والعالقات العامة ، وبحث توفير جميع 
الددمات التي يمكن أن تساىم فيها الجمعيات األىلية لتحقيق المساواة بين 

رائدة في المحافظة الواحدة ، ليصل عدد  10الجنسين ، ويستهدف التدريب 
 متدربة في نهاية العام . 210الرائدات المتدربات إلى 

 يستهدف البرنامج توعية الرائدات الريفيات بجميع قضايا المرأة  :ىالتوروظ
 –الحقوق السياسية واالجتماعية واالقتصادية للمرأة  –)العنف ضد المرأة 

تبادل الدبرات بين  –لمغلوطة وحقوقها الشرعية المفاىيم الدينية الصحيحة غير ا
السيدات لمواجهة التحديات التي تعطل تحقيق األىداف المشار إليها( ، 

رائدة في المحافظة الواحدة ليصل عدد الرائدات إلى  200تستهدف التوعية 
 رائدة في نهاية العام . 1200
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 ى :يف جمال انتعهي:  5-5-8
 كل من الهيئة   معن التعاو يتم تنفيذه ب :ىالمرأة أموظ لمحو قومي مذروع تبنى

 المجالس،  المحافظات، دواوين عموم  الكبار وتعليم األمية محوالعامة ل
 ة .المعني األخرى والوزارات التربية والتعليم وزارة،  المحلية

 تقديم الدعمب :ىمنىالتطلوم منىالتدرب والحدىالمرأةىظأمو محول مبادرة إطالق 
فرصة عمل أو تيسير  ىالحصول علمية بشرط وربط محو األ ،ي فنوالي اللوجست

تحسين  بهدفمشروع صغير  يالبدء ف وأ،  الحصول على قرض بنكي جراءاتإ
 . أوضاع المرأة المعيشية

 إلى تشجيع تهدف :ىالمرأة أموظ مجالىمحو في يالتطور للطمل جائزة إنذاء 
 ة .األمي لمحو مبادرات االندراط في على المدنى المجتمع منظمات

 ىو ىالتطلوم ىمناهج ىفي ىالمرأة ىصورة بونىىالمداواةىثقافظىتأكودتحدون
ى التي تشوبها ،  المرأة ضد التمييزصور  من تنقيتها يتم بحيث :الجندون
 ور المرأة فى المجتمع .ز من دعز  إيجابية ت  بنماذج بديلة وتدعيمها 

  على المجتمع المصري المرأة ةميأمحو دراسة ترصد اآلثار التنموية لإعداد 
 بالتعاون مع الجهات المعنية .

  مواجهة عمالة الفتيات والحد من تشغيلهن تحت السن القانوني للعمل ووضع
 حوافز لألسر لضمان استمرار بناتهن في التعليم .

 : يف جمال انصحت:  5-5-9
 :ىإطالقىحمالتىتوروظىبكدف

  الموروثات  القائمة علىرة الضا والممارسات الصحية العاداتحماية المرأة من
،  سرةتنظيم األ تجاىلر ، والحمل المبكر ، والدتان ، و الزواج المبككالثقافية  

 وإجراء عمليات الوالدة دون إشراف طبي .
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  نتيجة الظروف البيئية تصيبهاباألمراض التي يمكن أن  لمرأةل العام وعيالرفع  
،  أسرتها صحتها وصحة ىعل بالسلب التي تؤثرو ،  المحيطة بها والمجتمعية

خاصًة الفئات الضعيفة منهن والمحرومة كالمسنات والفقيرات والمعاقات جسدياً 
 وعقلياً والعامالت بأجر يومي .

  حمالت توعية لدعم صحة المرأة والتغذية الجيدة والحقوق اإلنجابية لحمايتها
حافظات من األمراض الناتجة عن زيادة اإلنجاب من خالل مراكز الشباب بالم

 والنوادي النسائية .
  إضافة خدمات ضمن الصحة اإلنجابية مصل خدمات ما بعد الوالدة او

اإلجهاض ، خدمات الكشف عن أمراض الثدي ، وخدمات متدصصة للمرأة 
 المعرضة للعنف أثناء حملها ألنها تتطلب خدمات ورعاية خاصة .

 دة وفقًا لبطاقة تبني مبادرة )ملف صحي لكل سيدة( ، على أن يكون لكل سي
الرقم القومي لها ملف صحي يسجل فيو أي خدمة صحية تلقتها سواء في داخل 

 المحافظة أو خارجها إلمكانية متابعة حالتها الصحية على مدار الحياة .
 ث :تكنونوجيا املعهويايف جمال :  01 -5 -5

 ركزيةالم يرتبط بشبكة معلومات، المستوي المركزي  ىإنشاء مركز معلوماتي عل 
توفير بيانات عن الددمات جمع و بهدف ع المجلس بالمحافظات و مع فر 

)خريطة خدمية(  وتواجدىا في كل محافظة أماكن توزيعهاو  ، لمرأةلالمتاحة 
 . يق مع الوزارات المعنية المدتلفةبالتنس

  عن المرأة المصرية حصاءاتأىم المؤشرات واإلإعداد خريطة معلوماتية تتضمن 
،  المرأة المعيلة مية ،األ ، الفقر : نسب)تشمل محافظة  كل  ىمستو  ىعل

 يف مشاركتها،  المشروعات الحرفية التي تتميز بها المحافظة يمساىمة المرأة ف
 الح( . 000 غير الرسميو ،  الرسمي القطاع الداص
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  بالمحافظات لضمان  المركزية بفروعوإنشاء شبكة معلومات تربط مكتبة المجلس
، بهدف خدمة التي يقتنيها المجلس  والمراجع بحاثلكتب واألاالستفادة من ا

 أغراض البحث العلمي في مجال المرأة .
ى:ىالتمكونىالدواديى:ى3ى–ى5

، لتأىييل السياسيي ل مكتيبدعيم ىيكيل المجليس ب سياسيياً مين خيالل وتمكينهيا دعم الميرأة
 ةالبرلمانيييي تلديييوض االنتدابيييا تؤىلهيييابيييرامج  تنظييييمعيييزز مييين قيييدرات الميييرأة مييين خيييالل ي  

 ، البرلميييان هندخيييولو  ي االنتدابييياتىن فيييفيييوز دعيييم النائبيييات عقيييب بيييدءاً مييين ،  والمحليييية
النسيييائية مييين الكيييوادر  يدعيييم وتطيييوير الجييييل الثيييان ثيييم، ي دائهييين البرلميييانألضيييمان كفييياءة 
 : وذلك من خالل،  (لالنتدابات التالية )المحليات المؤىلة سياسياً 

 ة .نسائية المؤىلة للمشاركة السياسيادات العداد قواعد بيانات عن القيإ 
 ة .اجات التدريبية للقيادات النسائيتحديد اإلحتي 
 ة التي تم تحديدىا ضوء احتياجاتهن التدريبي يف،  عقد دورات تدريبية للمرشحات

 مسبقاً .
  ت .المجلس بالمحافظات لدعم المرشحا لتشبيك مع فروعاالتنسيق و 
 ة أالداعمة ألىداف تمكين المر  ، ألوراق الدلفيةإصدار البيانات والنشرات وا

، والملفات ذات األولوية  مع الدطة الدمسية للدولة تماشياً سياسيًا المصرية 
 ن .البرلمافي المطروحة 

 بالمجالس المنتدبةتأكيد الحرص و ، قتراح الموضوعات ذات األولوية للحشد ا 
 ر .القراصناع  وسياسات أجندةعلى المشاركة الفاعلة في وضع 

 جتماعية قتصادية واالقتراح التشريعات وتقديمها للبرلمان لتحقيق التنمية االا
 ن .لسياسية المنشودة لجميع المواطنيوا

 موسائل اإلعالإبرازه في البرلمان و  تسليط الضوء على نشاط البرلمانيات داخل 
 . ومواقع التواصل االجتماعي
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  لمرشحات المؤىالت على مواجهة ومدى قدرة ا، تقييم العملية االنتدابية
 ع .رض الواقأالتحديات على 

  وقياس مدى ، الدورة البرلمانية  مدة داء المرشحات داخل البرلمان طوالأتقييم
 . تطورىا

  العامة هيئة لمراكز النيل واإلعالم التابعة لعقد منتديات سياسية بقصور الثقافة و
ز البحوث والمنظمات غير كومراكز الشباب والجامعات ومرا ، الستعالمات ل

 ة .الحكومي
ى:ىفيىالمجالىالتذروطيى:ى4ى–ى5

 على أرض الواقع تضمن صالح إلى قوانين فعلية  وترجمتها مواد الدستور إعمال
 . صورة مصر الجديدة ما بعد الثورة ز منعز  وت   ، المجتمع

 هامن المنتظر عرض والتي،  رحات القوانين ورفعها للجهات المدتصةتصياغة مق 
لمناىضة العنف ضد  يالقانون اإلطار  تشمل) ، الجديدلبرلمان على ا

على قانون األحوال  المقترحة عديالتتالللمرأة ، قانون المجلس القومى  ، المرأة
خاصة واألمن  تمس المرأة المصرية بصفة   وىي جميعها قوانين 000 (الشدصية

من  إلى عدد   باإلضافةىذا ،  عامة للمجتمع بصفة   يجتماعوالسالم اال
 المقترحات التشريعية التى ستعمل على تحسين األحوال المعيشية للمصريين

 . التعليم والصحةت فى مجاال عامة بصفة  
  ةإقرار السياسة العامة للدولة وخطعند يتولى البرلمان أن  على المجلسحرص 

المستجيبة للنوع  الموازناتأن تتضمن  جتماعية ،قتصادية وااللتنمية االا
والدطة القومية ( 1002-1001) الدطة العامة للدولة كما سبق في  االجتماعي

للنهوض بالمرأة ضمن الدطة القومية للتنمية االقتصادية واالجتماعية    
كان لو عظيم األثر ،   والتي قام فيها المجلس بدور ملموس (1002-1021)

 اً .حتياجات المرأة والرجل معا تلبيةفي 
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ىضدىالمرأة(ى:ىمووز)مراجطظىاللوائحىواإلجراءاتىالتنفوذوظىلمنعىالتىلمدنوظالحقوقىاى:ى5ى–ى5
، فروع المجلس بالمحافظات  ىمستو  ىالددمات الحكومية عل مراكزتعزيز دور  : 5-5-0

 .الرسمية الثبوتية وراقجراءات استدراج األإجل تيسير أمن 
لتعريف تهدف إلى ا ، ةدريبيت دورات عقد من خالل المرأة وقبحق الوعي نشر : 5-5-5

 ا من المشاركة في صنع القرار .تمكينه مما ييسر وواجباتها حقوقهاو ىا بدور 
 ة :المدتص بالتعاون مع الجهاتالمركزي  المرأة شكاوى تفعيل دور مكتب : 5-5-3

 المحافظاتفروع المجلس ب ىمستو  ىعل المرأة تب شكاوىاالعمل بمك تطوير . 
  بين وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات ومكتب ال الفع  و التواصل المستمر

 رأةالم اإلدارية والتمييزية التي تواجو مشكالتالحل  للمساعدة في ، ىالشكاو 
 في مجال عملها .العاملة 

 :ىاإلرالموىالثقافظالتطلومىوى:ى6ى–ى5
 بما ،  بمراحلو المدتلفة مناىج التعليم يف بين الجنسين إدراج ثقافة المساواة

 . ثيق حقوق المرأة وتعليمها للنشءليم الدينية والشرائع السماوية لتو يتوافق والتعا
  توظيف أدوات اإلعالم االجتماعي واستددام رسائل إعالمية لنشر ثقافة األسرة

 الصغيرة من أجل حياة أفضل والوصول للموارد بفاعلية وجودة .
  عاليات والف نشطةاأللرصد  ، مجال المرأة يفالمتدصصين تكليف بعض الك تاب

مداد المكتبات العامة إو  ، المدتلفةوالقطاعات المجاالت  يلمرأة فالمتميزة ل
في خدمة المرأة  بدور يالمجتمع ينشر الوعبهدف  ، باإلصدارات فى ىذا الشأن

 المجتمع والوطن .
 يجابية فيالجوانب اإل برزت   مسموعة ومرئية برامج وأعمال دراميةإعداد المجلس ل 

، للقضاء  التنمية يف فاعالً  اً إظهار قدرتها على أن تكون شريكو  ، حياة المرأة
 . على صورتها السلبية في وسائل اإلعالم
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  ًفى المجتمعات الريفية لنشر ثقافة المساواة ،  االستعانة بالقيادات الطبيعية خاصة
 يإلى جانب االعتماد على الرائدات الريفيات المؤىالت للوصول إلى المرأة ف

 ينشر الوع دورىن الرئيسي في نفس الدور ، إلى جانب ألداءمصر نجوع وكفور 
 الظواىر السلبية الضارة .ومناىضة للمرأة الصحي المفيد 

  نافذة  باعتباره،  يإصدار صحفكالتابع للمجلس   "بوابت املرأة املصريت"تفعيل موقع
 ، لو باللغة اإلنجليزية نسدة مترجمة وإطالق ، يالمجلس على العالم الدارج

مجموعة عمل متدصصة من الصحفيين واإلعالميين العاملين باالستفادة ب وذلك
 . ترونيةالصحافة اإللك حقل يف
 تحليل ل، إلكترونياً  قليمية المرتبطة بقضايا المرأةتسجيل ونشر التقارير المحلية واإل

 .بما يساعد على مواجهتها وحلها  ،ومعوقات تنميتها ونقاط الضعف أوجو القصور
 تتدللها برامج ثقافية  ، إنشاء قناة تليفزيونية مدصصة للمرأة واألسرةفكرة  تبني

، والتنسيق مع الجهات المعنية  وترفيهية تكون منبرًا للتعبير عن طموحات المرأة
 .في ىذا الشأن 

  الصحف المحلية على مستوى المحافظات  مراسلي إمدادبفروع المجلس قيام
 . خدمة الريف والقرى والنجوعلتنشيط دوره في  بأخبار المجلس

 مصر  ياألجنبية والعربية ف الدول توثيق التعاون مع الملحقين اإلعالميين بسفارات
 . يالعالمو  يين اإلقليميللمرأة على المستو  يالمجلس القوم جهودو إلبراز دور 

  والعمل  ، لتبني قضايا المرأة ، عالميين وكتاب الدراماندوات وورش عمل لإلعقد
 .عالم مدتلف وسائل اإل يف في كتاباتهم صورتهاوإبراز سين تح على

  عالم المرأة في كافة وسائل اإل لرصد صورة يهدف لمجلسباعالمي إمرصد إنشاء
 اً سلب تغيير الصورة النمطية التي تؤثرالعمل على المرئية والمسموعة والمقروءة ، و 

 . ها في المجتمععوض ىعل
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ىالبطدىالدوليى:ى:ى7ى–ى5
 ورصد عليها مصر ،  صدق توالتي تفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة حصر اال

من  ، دراستها وتحليلهابعد تفاقيات ىذه اال بنود تنفيذالتزامات الدولة نحو 
 . ضوء تغير األوضاع ما بعد الثورة دراسة دقيقة للتشريعات فى خالل

 االتفاقيات  بنود تنفيذ، ل إحرازهتم  قارير الدورية الوطنية التي ترصد ماإعداد الت
 يلمرأة المصرية فواستيفاء االستبيانات الداصة بوضع ا، الدولية  والمعاىدات

 . مدتلف المجاالت
 للمرأة  يفريقوالقضايا المتعلقة بالعقد اإل ، رصد أولويات قضايا المرأة العربية

لوضع  عليها جمهورية مصر العربية تصديق علىالمترتبة وااللتزامات ، فريقية اإل
 . فريقية والعربيةمع تبادل الدبرات مع الدول اإل ، الدطط الالزمة لتنفيذىا

 بداصًة و  جامعة الدول العربية في إطار المنظمات اإلقليميةمع  تعزيز التواصل
 . مرأة العربية لدعم وتمكين المرأةمنظمة ال

  اتعد الثور ما ب خاصةً وضاع المرأة أتبادل الدبرات والتجارب الناجحة عن 
وروبا الشرقية أ واألفريقي ودول يقليمعلى المستوى اإل،  سياسيًا واقتصادياً 

 . مريكا الجنوبيةأو 
 لو.والجهات الدولية المناظرة  ، تعزيز سبل التعاون وتبادل الدبرات بين المجلس 
 قضايا العنف وتطبيق ك االستعانة بالدبراء الدوليين في القضايا ذات الصلة بالمرأة

المتبع دوليًا في ىذا  النهج الدوليأسوة ب ، ع االجتماعي في التنميةنظور النو م
 . الشأن

 لتعزيز قدرات المرأة روعات الممولة من الجهات المانحةمتابعة تنفيذ المش . 
  التوصيات الصادرة  متابعة، و  قليميةالمؤتمرات الدولية واإل يف الفعاَّلةالمشاركة

 . الوطني ىبل تنفيذىا علي المستو س   وبحثعنها 
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  ًواستحداث موارد جديدة محلياً  ، قليمياً إو  وضع خطة شاملة لجذب الموارد دوليا 
 يوالمصرية العاملة ف للجهات األجنبيةار المسئولية االجتماعية والتنموية إط يف

 : أتى ذلك من خاللتوي، لالحتياجات الراىنة  وفقاً  مجال المرأة

للدطيييية التنموييييية للمجلييييس  اً وفقيييي، المشييييروعات  اتميييين مقترحييييتقييييديم حزميييية  .2
 . ةأللمر  يالقوم

 المتبادل .بل التعاون فتح قنوات للتواصل مع الجهات المانحة لبحث س   .1

 ة يف سبيل تنفيذ خطة عمسله :التاليتباع آليات العمل إلسل  سعي اجمليو

 م :انعً آنياث  .6
المجلس  يتمكنل ، متعددة مع أطراف والشراكة التواصل سياسات دعم : انشراكت : 0 – 6

 ا :من أىمهمن إنجاز خطتو وأىدافو ، و 
ميين  ، مهاميو فيي إنجياز أحيد أىيم شيركاء المجلييس وىييو يى:المعدنى المجتمععى:ىى6-1-1

 ا .ورعايته توفي تنفيذ أنشط فعالةً  مساىمةً خالل 

،   المييرأة قضياياب ىعنيت   التيي قطاعياتال ىبيالتركيز علي :ى:ىالمؤددعاتىالحكوموعظىىى6-1-2
والقييوى العامليية والشييباب  معييالواإل والثقافيية لتضييامن االجتميياعيواوالصييحة  كييالتعليم
 .وغيرىا 

ىظى.التذروطو المجالس :ى6-1-3

 ة .المحلي واألجهزة والمجالس المحافظون ظى:المحلو األجكزة:ىى6-1-4

 إليى السييدات دفيع يالمجليس في ةسياندلم :ىوالنقابعاتىىالدوادعوظى األحزاب:ىى6-1-5
 ر .القرا صنعدائرة 
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نشييير بحفيييز اليييدعاة فيييي المسيييجد والكنيسييية عليييى  :ىالدونوعععظ المؤددعععاتى:ى6-1-6
 م .السلي الحضاري اإلطار في مشكالت المرأة وضعو ،  الصحيح الديني الدطاب

 المجتمييعالتييي ينفييذىا  مشييروعاتال تمويييل فيييللمسيياىمة  :ىالخععا ىالقطععاع:ىى6-1-7
 ل .الما لرأس االجتماعية المسئولية من إطار يف ، الحكومة أو يالمدن

 ألنشطتو المستمر التقويم سياسات المجلس يعتمد : املتابعت وانتقييى وانتقويى : 5 – 6
بالمحافظات لضمان تنفيذ  ومن خالل فروع، والالمركزي  المركزي يينالمستو  ىعل
 نقاط القوة والضعف ودراسة الفرص والتحديات التي ىنشطة المستهدفة ، والتعرف علاأل

 ة .المعني بالتعاون مع الجهاتالمكتبية والميدانية  ةالمتابعبمرأة ، وذلك تنمية ال ىتؤثر عل
 قضايا مجال في الفاعلين كل مع ، اءوبن   يتواصل إيجاب خلق شبكة : انتشبيك : 3 – 6

 يالمدن المجتمع وتشجيع ،ي المحل أوي المدن أوي الحكوم المستوى على سواء المرأة
 اً .وفني مالياً  مع دعمها ، للمرأة وحماية رعاية شبكات إقامة على بصفة خاصة

 القوى مع لالتواص تدعم التي الهامة أحد السياسات  :وانثقايفي انسياس احلوار : 4 – 6
 دائرة العمل توسيع أجل من،  والمثقفين والحكومةي المدن المجتمع ومنظمات السياسية
 س .المجل رسالة تحقيق جلأ من وودفع ، واالجتماعية السياسية المرأة لقضايا المشترك

 وتبني،  المرأة احتياجات بلورةل المجتمعية المشاركة دعم : اجملتًعيت املشاركت : 5 – 6
 ي .التنمو  المرأة دور تعزز،  تنموية وبرامج تسياسا خالل من قضاياىا

 بمؤسسة التطوعي للعمل، األعمار من الجنسين مدتلفة فئات جذب : 6 – 6
 س .المجلأصدقاء

 


