
 القرار الجمهورى 
ة
 
 المنشئ للمجلس القومى للمرا

ة القومى المجلس ُانشئ      رئيس ويتبع ، 2000 لسنة 90 رقم الجمهورى  بالقرار للمرا 
 شئون في الخبرة وذوي العامة الشخصيات بين من عضوا ثالثين من يتكونو ، الجمهورية

ة  .يدللتجد قابلة سنوات ثالث العضوية مدة وتكون االجتماعي والنشاط المرا 



ة 
 
 :اختصاصات المجلس القومى للمرا

ة شئون تنمية مجال في الدستورية ومؤسساته للمجتمع العامة السياسة اقتراح داء من وتمكينها المرا   دورها ا 
 الشاملة التنمية برامج في جهودها وإدماج االقتصادي

ة للنهوض قومية خطة مشروع وضع  تواجهها التي المشكالت وحل بالمرا 
ة مجال في العامة السياسة وتقييم متابعة  للجهات ومالحظات مقترحات من لديه يكون بما والتقدم المرا 

ن هذا في المختصة
 
 الشا

ي إبداء ة المتعلقة والقرارات القوانين مشروعات في الرا   والتوصية المختصة، السلطة على عرضها قبل بالمرا 
وضاع للنهوض تلزم التي والقرارات القوانين مشروعات باقتراح

 
ة با  المرا 

ي إبداء ة المتعلقة االتفاقيات جميع في الرا   بالمرا 
ة المتعلقة والبحوث والدراسات والبيانات المعلومات لجمع توثيق مركز إنشاء  هذا في والدراسات وإجراء بالمرا 

 المجال
ة بدور  للتوعية تدريبية دورات تنظيم  وواجباتها وبحقوقها المجتمع في المرا 

 



ة
 
 القدرة المؤسسية للمجلس القومى للمرا

ن الجمهورية رئيس قرار مشروع على مؤخرا الوزراء مجلس وافق
 
ة القومي المجلس تنظيم قانون بشا  والذى للمرا 

هم تتمثل    :فى مواده ا 
"ة القومى المجلس  مدينة الرئيسي مقره يكون الجمهورية رئيس إشراف تحت يعمل ، مستقل قومى مجلس "للمرا 

 . الجمهورية محافظات في نوعية ومكاتب فروع إنشاء وله ، القاهرة
نشطته مهامه ممارسة في واإلداري  والمالي الفني باالستقالل و االعتبارية بالشخصية المجلس يتمتع  وا 

 . واختصاصاته
ة القومى المجلس يختص ة للنهوض قومية خطة بوضع للمرا   مع والتنسيق تواجهها، التي المشكالت وحل بالمرا 

نشطة البرامج تنفيذ في المختصة الحكومية الجهات
 
ة الخاصة التنموية والمشروعات واال  في إقرارها يتم التي بالمرا 

 القومية الخطة
ي إبداء ة، شئون المتعلقة والقرارات القوانين مشروعات في الرا   القوانين مشروعات بإقتراح والتوصية المرا 

وضاع للنهوض تلزم التي والقرارات
 
ة با  بالدستور  المبين النحو على وحرياتها حقوقها وتعزيز المرا 

 

 



ة
 
 القدرة المؤسسية للمجلس القومى للمرا

 
نه القانون مشروع ينص

ن الوزراء مجلس ورئيس النواب مجلس ورئيس الجمهورية لرئيس يحق ا 
 إلى يحيل ا 

ى المجلس ى وإبداء لدراسته باختصاصاته يتصل موضوع ا  ى المجلس يبدى كما ، فيه الرا   تطلبه فيما الرا 
 .عمله بمجال المتعلقة الموضوعات فى المختصة الوزارات

نه القانون مشروع يشير جهزة على ا  داء بالمحافظات وفروعه المجلس معاونة الدولة ا 
 
 مباشرته وتيسير مهامه ال

ة بشئون تتصل وإحصائيات ومعلومات بيانات من يطلبه بما وتزويده ، إلختصاصاته
 .المرا 

مانة تتكون
 
   موظفا 350 من للمجلس العامة اال

بالمحافظات فرعا 27ب فروع للمجلس   
 

 
نشا  المجلس بين وصل حلقة يعتبرن   حيث.. المحافظات جميع مستوى على الريفيات للرائدات جمعية المجلس ا 

رض على البسيطات والسيدات
   الواقع ا 

التنموية مشروعاته تنفيذ فى بهم ويستعين المدنى المجتمع منظمات مع قوية عالقات بشبكة المجلس يتمتع 
 . بالمحافظات

 

 



ة
 
 جهود المجلس القومى للمرا

 
 

   : باالسكوا المراة للجنة السادسة الدورة من الصادرة التوصيات على ا بناء
 
براز فرزها بهدف الموروثات بعض مراجعة حول : اوال (1) 

 
يجابيات ال

 
ة الداعمة اال

 
 لها المناهضة تلك مكافحة , للمرا

 . تطورها و لتقدمها
 
طار هذا فى و

 
تية بالجهود المجلس قام اال

آ
 : اال

 
ة السياسية المشاركة  باهمية التوعية مجال فى

 
 : للمرا

ة" عنوان تحت توعوية حمالت عدة المجلس نظم - 
 
  " االبواب طرق  حملة : المنتخبة المجالس فى المرا

 ( سيدة الف 50 ) من اك ثر الى للوصول الجمهورية محافظات جميع من ريفية رائدة (130) عدد استهدفت
، واإلدالء البرلمانية االنتخابات فى المشاركة اهمية على لحثهن صواتهن 

 
 للمجالس الترشح على وتشجيعهن با

 . المحلية
 "   اختارى صح " حملة  -

طلق       
 
همية السيدات توعية بهدف  " صح اختارى  " حملة المجلس ا

 
 اإلنتخابات مشارك تهن   با

سس على المرشحين اختيار وسبل...البرلمانية
 
ن موضحة .يستحق لمن صوتهن   واعطاء .. سليمة ا

 
 ا

ة استهدفت الحملة
 
ك ثر فى المرا

 
 .اليهن   الصحيحة المعلومات لتوصيل واحتياجا فقرا القرى  ا

 



جتماعى المجال فى
 
ة القومى المجلس استعان  :اال

 
 بالرائدات للمرا

 قضايا بجميع للتوعية الجمهورية محافظات جميع فى الريفيات
ة
 
ة ضد العنف ) المرا

 
 واإلجتماعية السياسية الحقوق ,المرا

ة واإلقتصادية
 
ة الصحيح والمفهوم ,للمرا

 
 وحقوقها الدين في للمرا

  ” الريفيات الرائدات دعم  ” مشروع تنفيذ اطار فى ذلك و (الشرعية
 عدد ليصل الواحدة المحافظة في رائدة 100 الحمالت تستهدف ,

 .العام نهاية في رائدة 2600 الرائدات
 

 
ة ضد العنف مكافحة مجال فى

 
 المجلس فروع عقدت : المرا

 بمناسبة الندوات من العديد 2014 نوفمبر 25 يوم بالمحافظات
ة ضد العنف لمناهضة العالمى باليوم اإلحتفال

 
 فى شارك وقد المرا

 المحافظات عموم سكرتيرى  او المحافظين، من عدد اللقاءات
من لمديريات كلمات هناك وكان

 
وقاف ومديريات  اال

 
 والتعليم اال

وقاف اإلجتماعى والتضامن
 
 الجهات من وغيرهم الدين ورجال واال

 بجميع مشارك 3770 عدد اللقاءات فى شارك وقد المعاونة
 .المحافظات

 



 
 

 
 

 

 

 

ة( 3)
 سن  وتفعيل قانون إطار لمكافحة العنف ضد المرا 

 
ة 
 
 :  جهود الدولة لمكافحة العنف ضد المرا

 اشكال كافة لمكافحة شامل قانون لمشروع مقترح  لللمراة القومى المجلس اعد•
ة ضد العنف

 
   القادم البرلمان على عرضه انتظار وفى المرا

 ضد العنف قضايا فى للنظر المحاكم داخل دوائر بتخصيص العدل وزير قرار•
ة
 
 المرا

ة حقوق قطاع ” عنوان تحت العدل بوزارة جديد قطاع انشاء تم•
 
 ” الطفل و المرا

ة مشكالت و قضايا لمتابعة
 
 . العنف قضايا خاصة و المرا

 
ة القومى المجلس قام•

 
عداد للمرا

 
 العنف ظاهرة حجم لتحديد وطنية دراسة با

 .واالحصاء العامة للتعبئة المركزي  الجهاز مع بالتعاون, له االقتصادية والتكلفة
 

ة ضد العنف لمكافحة الوطنية االستراتيجية ” تدشين تم •
 
 12 مع بالتعاون ” المرا

 ضد العنف ظاهرة على القضاء بهدف , المدنى المجتمع منظمات من عدد و  وزارة
ة
 
ستراتيجية تعتمد و 2020- 2015 خالل   المرا

 
 ” هم و رئيسية محاور  4 على اال

 من كال مع بالتعاون ” القانونية المالحقة – التدخالت – الحماية – الوقاية
ة وتمكين الجنسين بين للمساواة المتحدة االمم منظمة

 
  UN المرا

Womenللسكان االنماىئ المتحدة االمم وصندوق UNFPA 
 
 

 
 
 

 



مم برنامج مع بالتعاون
 
نماىئ المتحدة اال

 
 المجلس قام , UNDP اال

سترايجية التدخالت ” مشروع بتنفيذ
 
ة ضد العنف لمكافحة اال

 
 بهدف ” المرا

ليات تعزيز
آ
ة ضد العنف لمكافحة الوطنية اال

 
 استخدام طريق عن  المرا

ة شكاوى حصر و رصد عمليات فى المعلومات تكنولوجيا وسائل
 
 المرا

ستعانة و للعنف
 
عالم بوسائل و اال

 
   . المجلس  جهود لتعريف اال

 

حقوق وقطاع الداخلية لوزير تابعة العنف لمكافحة متخصصة وحدة إنشاء 
 اإلنسان لحقوق الداخلية وزير مساعد برائسة المجتمعي والتواصل اإلنسان
 على والعمل المدني، والتواصل اإلنسان بحقوق االهتمام زيادة الى تهدف

كيد اإلرهاب مكافحة
 
ة حقوق على والتا

 
 الطفل المرا

ة شكاوى مك تب انشاء تم
 
 شكاوى لتلقى 2002 عام بالمجلس  المرا

ضافة  السيدات
 
 يقوم و  بالمحافظات المجلس بفروع فرع  27 الى باال

صدار المك تب
 
حصائيات و الدراسات من عدد  با

 
هم حول اال

 
 التى التحديات ا

ة تواجها
 
 دورية بصفة المرا



ليات دور  لدعم السياسية اإلرادة تعزيز(4) 
آ
ة، بالنهوض المعنية الوطنية اال

 
 وتوفير بالمرا

ة الموارد  في االجتماعي النوع منظور  إدماج مسار وتقييم ومراقبة تنفيذ في لها الالزمة المالي 
 .العامة والسياسات الحكومية، والمؤسسات الوزارات، كافة

 

ة القومى المجلس جهود
 
 :للمرا

ة ضد العنف لمكافحة قومية خطة بوضع المجلس قام
 
 ثالث تضمنت والفتاة المرا

 :محاور 

والا 
 
ة لحماية والقانوني التشريعي اإلطار :ا

 
ن على العنف، صور  من والفتاة المرا

 
 العمل يتم ا

شكال كافة لتجريم الالزمة والتشريعات القوانين إصدار على
 
 وسائل وتطوير العنف، ا

 .المدنية واإلجراءات والمالحقة التحقيق

سرهن، للمعنفات والدعم الحماية :ثانياا 
 
شكال تحديد خالل من وا

 
 وتعزيز العنف ا

 المدني المجتمع منظمات من المقدمة االجتماعية والرعاية والنفسية الصحية الخدمات
 .التنفيذية والجهات

 تغيير خالل من وذلك العام، والوعي والتعليم اإلعالم خالل من العنف مناهضة :ثالثاا 
ي مع تتسامح ال بحيث المجتمعية والممارسات الثقافات

 
شكال من شكل ا

 
 العنف، ا

 الديني، بالخطاب والقائمين اإلعالم وسائل وحشد اإليجابية، والنماذج الصور  وتقديم
 نبذ نحو الشباب وتوجيه اإليجابية العالقات بتعزيز التعليمية المؤسسات وكذلك
ة ضد العنف

 
 .والفتاة المرا

 



 

 
تنفيذ التوصيات التي وافقت عليها الدول في االستعراض الدوري الشامل لحقوق اإلنسان ( 5)

ة ومشارك تها في الحياة السياسية واالقتصادية  .المتعلقة بالمرا 
 
ولى المراجعة لعملية مصر خصعت

 
   2010 فبراير فى اال

جراء نوفمبر 5 موعد تحدد
 
   لمصر الثانية المراجعة ال

لية الى الثانى تقريرها مصر قدمت
آ
 2014 يوليو فى الدورية مراجعة ا

تفاقيات بموجب الدولية مصر التزامات التقرير يستعرض
 
نسان حقوق مجال فى الدولية اال

 
 و اال

قتصادية الحقوق
 
جتماعية و اال

 
ة تكمين و السياسية و المدنية و الثقافية و اال فراد و المرا 

 
 ذوى اال

عاقة
 
ضافة , اال

 
 المراجعة بعملية مصر قبلتها اتى التوصيات تنفيذ من الموقف استعراض الى باال

ولى
 
 2014 يونيو حتى و 2010 فبراير من الفترة خالل تم ما و اال
عضاء الدول من توصية 300 من يقرب ما قبول تم الثانية المراجعة فى

 
   عليهم الرد جارى  و اال

لحقوق الشاملة الدورية للمراجعة الدورى  التقرير اعداد بتولى خاصة وطنية لجنة تشكيل تم 
نسان

 
سها اال  الجهات و الوزارات كافة بعضوية و النواب مجلس و القانونية الشئون وزير يرا 

   المعنية الوطنية
 



ة العربية في ظل الحروب والنزاعات المسلحة( 6)
 
 .تقديم العون والمساندة للمرا

ة 
 
 :جهود المجلس القومى للمرا

ستراتيجية وضع فى المجلس شارك-
 
قليمية اال

 
ة حماية ” اال

 
من : العربية المرا

 
 ” السالم و اال

ة منظمة مع بالتعاون
 
مم هيئة و العربية الدول جامعة و العربية المرا

 
 للمساواة المتحدة اال

ة وتمكين الجنسين بين
 
 .المرا

ستراتيجية تتكون-
 
طار تتعلق اجزاء 4 من اال

 
قليمى و القانونى باال

 
من و الدولى و اال

 
 النساىئ اال

 : مراحل ثالث خالل من

من مرحلة --
 
ستقرار و اال

 
   اال

   النزاعات و الطوارئ  مرحلة-

     المسلحة النزاعات بعد ما مرحلة-

ة القومى المجلس يتعاون-
 
فريقيا فى السالم وحفظ النزاعات لتسوية القاهرة مركز مع للمرا

 
 من ا

 حول تدريبية دورات عقد الى يهدف حيث , الفنلندية الحكومة مع التعاون مشروع خالل
من مجلس قرار تنفيذ

 
جتماعى النوع ادماج : عنوان تحت 2000 لعام 1325 اال

 
 عمليات فى اال

 . السالم حفظ



 

ات ( 7) ة الالزمة لتصميم واعتماد الميزاني  ة والمالي  ة والتقني  العمل على توفير الموارد البشري 
 :المراعية للنوع االجتماعي في كافة القطاعات

 
ة 
 
 :  جهود المجلس القومى للمرا

ة في الموازنة العامة للدولة 
 
 :مشروع تكافؤ الفرص للمرا

 
 
 المالية ووزارة الهولندية السفارة بين برتوكول خالل من 2006 عام المشروع بدا

ة القومي والمجلس
 
 االنمائي المتحدة االمم صندوق من الفنية والمساندة للمرا

UNIFEM. للدولة العامة الموازنة في االجتماعي النوع إلدماج مصرية مبادرة وهو 
  لتحقيق

 
 .االجتماعية والعدالة الفرص تكافؤ مبدا
 :انجازات المشروع 

قطاعات بثالث االجتماعي للنوع المستجيبة واالداء البرامج موازنات إعداد من االنتهاء  
-اسكندرية - الجيزة-القاهرة) محافظات خمس في (العاملة القوي -التعليم -الصحة)

 .2009/2010 لعام (المنيا -الفيوم
المكاتب علي عملي تدريب تم (on job training) بإدارات للعاملين 

 (القليوبية -دمياط -الشرقية -الغربية – الدقهلية)          منها محافظات بعده الموازنة
 – االجتماعية الشئون – العاملة القوي – التعليم -الصحة) قطاعات بخمس
داء برامج موازنات إعداد من المحافظات هذه يمكن مما (التموين

 
 . للنوع مستجيبة وا

داء برامج موازنات إعداد تم 2010/2011 المالي العام بنهاية
 
 21 في للنوع مستجيبة وا

 .قطاعات بالخمس  محافظة
 
 

 

   



 
 
 
 

  
 :على المستوى الوطنى 

فى الدولة جهود حول والمعلومات البيانات الستيفاء التنفيذية الجهات مع التنسيق 
ة باوضاع النهوض مجال  .المرا 

     ة القومى المجلس قام : امثلة عداد للمرا 
 
 ظاهرة حجم لتحديد وطنية     دراسة با

 العامة للتعبئة المركزي  الجهاز مع بالتعاون, له االقتصادية والتكلفة العنف
 .واالحصاء

المعنية الدولية االتفاقيات ببنود مصر التزام مدى حول الوطنية التقارير إعداد 
ة
 
   .عليها المصدق بالمرا

المانحة لجهاتا على المصرية المراة بوضع للنهوض تنموية مشروعات إقتراح 
 الثناىئ المستوى على المشروعات تلك لتنفيذ والفنى المادى الدعم لتوفير والتنسيق

 . الصلة ذات المتحدة االمم منظمات مع او الثالثى او
 

    

 :تطوير الشراكات على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي بهدف االستفادة من التجارب الناجحة وتعميمها( 8)

 



 :  على المستوى الدولى 

فى العمل مجاالت فتحو التعاون سبل لبحث واالقليمية الدولية المنظمات مع التنسيق 
 . المجلس اهداف تحقيق اطار

تخدم والتى المانحة الجهات من تمويلها على التعاقد يتم التى المشروعات تنفيذ 
 المجلس إنشاء بقرار الوارده التكليفات

مثلة
 
 - : ا

ة السياسية المشاركة ” مشروع 
 
مم هيئة مع بالتعاون ” الثورة بعد لما للمرا

 
ة المتحدة اال

 
   للمرا

UN Women 

ستراتيجية التدخالت مشروع-
 
ة ضد العنف لمكافحة اال

 
مم برنامج مع بالتعاون  المرا

 
 اال

نماىئ المتحدة
 
 UNDP اال

ة شكاوى مك تب-
 
سبانية المعونة وكالة  مع بالتعاون المرا

 
   اال

 القابضة الشركة و الصينية السفارة مع بالتعاون , سوهاج بمحافظة  المياة توصيل مشروع-
 . للمياة

التوصيات تنفيذ ومتابعة واإلقليمية الدولية واالجتماعات المؤتمرات فى المشاركة 
 .عنها الصادرة

المجلس لعمل المناظرة الدولية الجهات مع  الزيارات تبادل و اتصال قنوات فتح 
 .المجلس بعمل المتعلقة المجاالت مختلف فى الدولية الخبرات من لالستفادة

 



 

 

 

 شكرا لحسن استماعكم 


