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 ورقة   تحلیلیة   عن   أداء   النائبات   البرلمانیات   في   دور   االنعقاد   الثاني   لمجلس   النواب
 المصري   خالل   الفترة   من   4   أكتوبر   2016   إلى   6   یولیو   2017

 مقدمة

من حزمة إصدار المقبل أكتوبر في انعقاده المقرر النواب مجلس من الثالث االنعقاد دور                ینتظر
حیث التمییز ، مفوضیة قانون والتشریعات القوانین تلك ومن النساء قضایا لصالح الهامة              التشریعات
كافة لمكافحة مفوضیة إنشاء على 2014 المعدل المصري الدستور من والخمسین الثالثة المادة 1              نصت

مجلس أولویات من المفوضیة إنشاء قانون یكون أن یجب ثم ومن سبب، ألي تقوم التي التمییز                  أشكال
اإلدارة وقانون المصري، المجتمع في التمییز أشكال كافة لمكافحة الثالث االنعقاد دور في               النواب
بمقتضى أكبر صالحیات المحلیة المجالس ویمنح والمالیة، اإلداریة الالمركزیة مبدأ یعتمد             المحلیة
(العمال، المذكورة الفئات وسائر للنساء العادل التمثیل لیضمن األمثل االنتخابي النظام واختیار              القانون،
مراعاة مع 2014 لسنة المعدل الدستور في جاء كما اإلعاقة) وذوي والمسیحیین، الشباب،               والفالحین،
مناهضة وقانون . (180) المادة في جاء كما اإلیجابي بالتمییز واإللتزام السكاني التعداد من 2              نسبتهم

 العنف   ضد   المرأة،   وقانون   األحوال   الشخصیة.

النائبات تقدیم والثاني األول االنعقاد دور أثناء البرلمانیات النائبات أداء ورصد متابعة من               ویتضح
مشروعات بالذكر ونخص ذكرها، السابق بالموضوعات تتعلق قوانین بمشروعات اقتراحات            البرلمانیات
مقترحات وأیضا التمییز. بمفوضیة الخاصة منیر ومنى حسونة، أنیسة النائبتین من المقدمة              القوانین
نصیر. وآمنة الهواري، وعبلة الحادي، سهیر النائبات من المقدمة الشخصیة األحوال قوانین              مشروعات
هنري، نادیة النائبة من المقدمة المیراث على التعدي جرائم عقوبات لوضع قانون مشروع               ومقترحات
ألهمیة ونظرًا المرأة. ضد العنف مناهضة قانون عن درویش سوالف النائبة من المقدم قانون                ومشروع
البد لذلك والخاص. العام المجالین في النساء بقضایا والمتعلقة النائبات من المقدمة القوانین               مشروعات
المقترحة القوانین مشروعات تقدیم أثناء الثالث االنعقاد دور في البرلمانیات النائبات منهجیة تغییر               من

والحریات1 الحقوق في متساوون وهم سواء القانون لدى المواطنون :2014 الخمسین للجنة المعدل المصري الدستور من (53)                   المادة
أو االجتماعي، المستوى أو اإلعاقة، أو اللغة، أو اللون، أو العرق، أو األصل، أو الجنس، أو العقیدة، أو الدین، بسبب بینهم تمیز ال العامة،                          والواجبات

 االنتماء   السیاسي   أو   الجغرافي،   أو   ألى   سبب   آخر.

  التمییز   والحض   على   الكراهیة   جریمة،   یعاقب   علیها   القانون.

 تلتزم   الدولة   باتخاذ   التدابیر   الالزمة   للقضاء   على   كافة   أشكال   التمییز،   وینظم   القانون   إنشاء   مفوضیة   مستقلة   لهذا   الغرض.

 تنص   المادة   180   من   الدستور   المصري   المعدل   للجنة   الخمسین   2014   على:"   تنتخب   كل   وحدة   محلیة   مجلساً   باالقتراع   العام   السرى   المباشر،   لمدة2
 أربع   سنوات،   ویشترط   في   المترشح   أال   یقل   سنه   عن   إحدى   وعشرین   سنة   میالدیة،   وینظم   القانون   شروط   الترشح   األخرى،   وإجراءات   االنتخاب،   على
 أن   ُیخصص   ربع   عدد   المقاعد   للشباب   دون   سن   خمس   وثالثین   سنة،   وربع   العدد   للمرأة،   علي   أال   تقل   نسبة   تمثیل   العمال   والفالحین   عن   خمسین   بالمائة

 من   إجمالي   عدد   المقاعد،   وأن   تتضمن   تلك   النسبة   تمثیال   مناسباً   للمسیحیین   وذوي   اإلعاقة".
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أو النساء، ضد العنف مناهضة كانت سواء القضایا بتلك المعنیة األطراف مع االشتباك خالل                من
المقترحة المسودات وطرح النوع، بقضایا المتعلقة والتشریعات القوانین من غیرها أو التمییز              مفوضیة
ومناقشتها المقترحة القوانین دراسة في الفعال المجتمعي الحوار وضرورة المعنیة. األطراف             لكافة
دور في والقوانین التشریعات تلك وإصدار المجتمعي. النهوض تحقق التي الدیمقراطیة القوانین              وتبني
في النوع وقضایا النساء لصالح تشریعات إصدار على والعمل دستوریة، كاستحقاقات الثالث              االنعقاد

 عام2017عام   المرأة   المصریة.

من الثاني الدور انعقاد 2017 یولیو السادس إلى 2016 أكتوبر من الرابع بین ما الفترة شهدت                  كما
األحد الصادر عددها في الرسمیة الجریدة نشرت كما المصري، النواب لمجلس األول التشریعي               الفصل
للفصل الثاني العادي االنعقاد دور بفض 2017 لسنة 303 رقم الجمهوریة رئیس قرار 2017 یولیو 9                
المشهد ویختلف ،2017 سنة یولیو من السادس الخمیس من اعتبارا النواب لمجلس األول               التشریعي
لتسلیط وذلك النواب لمجلس األول االنعقاد دور في سبقه ما عن الثاني االنعقاد دور في                 البرلماني
ونشاط رقابي، واختصاص تشریعي، اختصاص من النواب لمجلس المختلفة االختصاصات على             الضوء
نائبًا/ًة، 475 فیها شارك عامة، جلسة 68 انعقاد الثاني االنعقاد دور حصاد لیكون البرلمانیة                الشعبة
مشروع 217 على الثاني االنعقاد دور خالل النواب مجلس وافق كما مداخلة، 3594 خاللها                قدموا/ن
61 عدد أقر قد النواب مجلس أن على عالوة مادة، 2338 بإجمالي والنواب الحكومة من مقدمین                  قانون
االتفاقیات وإقرار التشریعات من العدید إصدار االنعقاد دور وشهد الحكومة، أبرمتها دولیة              اتفاقیة
75 على الحكومة أجابت سؤال 1024 توجیه تم عاجل، بیان و464 إحاطة، طلب و498                الدولیة،
و61 المتبقیة، األسئلة أغلب على الحكومة جانب من كتابیًا الرد وتم العامة، بالجلسة شفاهي                سؤال
كافة في والنائبات النواب من مقدمة برغبة اقتراح و634 ، العامة للمناقشة طلب و26                استجواب،

3 المجاالت.

كافة في المصري النواب ومجلس البرلمانیات النائبات أداء تطور متابعة إلى البحثیة الورقة               وتهدف
الدور یتیحها التي والمهام األدوار جمیع في البرلمانیات النائبات إدماج نجاح مستویات وقیاس               النواحي،
مسؤولي استجواب والمحاسبة، المساءلة الرقابة، التشریع، المهام؛ من البرلمان، لعضو(ة)            النیابي
والتمثیلیة التشریعیة المهام من ذلك وغیر البرلمانیة النوعیة اللجان تشكیل في المشاركة التنفیذیة،               السلطة
االنعقاد دور عن األول االنعقاد دور في البرلمانیات أداء مقارنة إلى الورقة تهدف كما الهامة.                 والنیابیة
 الثاني،   وما   هي   األفكار   والمساهمات   النسویة   التي   تتبناها   البرلمانیات   إلضافة   الرؤیة   البرلمانیة   الشاملة.

    تناقش   الورقة   البحثیة   المحاور   اآلتیة   من   خالل   متابعة   أداء   النائبات   في   البرلمان:

 حصر   الوفود   البرلمانیة   التي   تم   إرسالها   من   المجلس   ومدى   مشاركة   النائبات   فیها.●

     تقریر   انجازات   مجلس   النواب   –   الفصل   التشریعي   األول-   دور   االنعقاد   الثاني-   األدوات   الرقابیة   من   ص   15-   ص318
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أو● كرئیسات المستویات جمیع على سواء اللجان في النساء تمثیل ونسب الداخلیة              الالئحة
لألحزاب البرلمانیة الهیئات وممثلي اللجان، تلك في عضوات أو سر أمینات أو              وكیالت

 السیاسیة   بالمجلس.
 التحالفات   أو   الكتل   البرلمانیة   الموجودة   والممثلة   في   البرلمان   الحالي   ونسبة   النائبات   فیها.●
المناقشة● طلبات - اإلحاطة وطلبات (األسئلة الرقابیة لألدوات استخدامهن حیث من النائبات              أداء

 العامة-   االقتراحات   برغبة   -   االستجوابات   التي   قدمت   للمجلس   في   دور   االنعقاد   الثاني).
 القوانین   المقترحة   من   النائبات   البرلمانیات   الخاصة   بقضایا   النساء   والقضایا   األخرى.●
 توصیات   نهائیة.●

 

. 4 حصر   الوفود   البرلمانیة   التي   تم   إرسالها   من   المجلس   ومدى   مشاركة   النائبات   فیها

والدولیة العربیة البرلمانات مع تواصل أداة باعتبارها معها التعامل في البرلمانیة الوفود أهمیة               تكمن
عن والمعلومات الخبرات تبادل حیث من المصریة الدبلوماسیة المسیرة تدعیم على وتعمل              واألوروبیة،
من یجعل ما وهو العالم، دول مع المشتركة واللقاءات المؤتمرات تلك في المشاركة خالل من                 الدول

 مشاركة   النائبات   في   تلك   الوفود   ضرورة   هامة   لتفعیل   دورهن.

5 الموافق األربعاء یوم الثاني االنعقاد دور ختام في النواب، لمجلس العامة األمانة تقریر رصد                 كما
زیارة 21 عن المصریة البرلمانیة الشعبة خالل من للمجلس الخارجي النشاط عن ،2017               یولیو
یولیو شهر إلى 2016 أكتوبر شهر من الفترة خالل النواب لمجلس الثاني االنعقاد دور حصیلة                 خارجیة

.2017 

من لالتحاد البرلمانیة الجمعیة مكتب اجتماعات في المجلس رئیس العال عبد على الدكتور شارك                بدایًة
رأس على جنیف إلى توجه كما ،2016 أكتوبر 22-20 الفترة خالل روما في المنعقدة المتوسط                 أجل
نوفمبر 25-23 الفترة وخالل ،( 2017 یولیو - 2016 (أكتوبر المصریة البرلمانیة الشعبة               نشاط
حیث المجر، دولة إلى برلماني وفد رأس على المجلس رئیس العال عبد علي الدكتور توجه 2016                

  أجرى   عدًدا   من   اللقاءات   مع   المسئولین   بدولة   المجر.

النواب مجلس من وفد المجلس وكیل الشریف محمود السید ترأس ،2016 نوفمبر 10-4 الفترة                وخالل
39 والمؤتمر األفریقي البرلماني لالتحاد التنفیذیة للجنة 69 الدورة اجتماعات في للمشاركة المغرب               إلى
توجه ،2016 نوفمبر 22-18 الفترة وخالل األفریقي. البرلماني لالتحاد الوطنیة البرلمانات             لرؤساء
البرلمانیة للجمعیة والستین الثانیة السنویة العامة الجلسة لحضور بتركیا إسطنبول إلى المجلس من               وفد

 لحلف   شمال   األطلسي.

    تقریر   انجازات   مجلس   النواب   –   الفصل   التشریعي   األول-   دور   االنعقاد   الثاني-   نشاط   الشعبة   البرلمانیة   ص   24   إلى   4.35
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عضواته من نائبتین یضم النواب مجلس یمثل وفد توجه ،2016 دیسمبر 13-12 من التالي الشهر                 وفي
 للمشاركة   في   اجتماع   القمة   العالمیة   لرئیسات   البرلمانات   بالعاصمة   اإلماراتیة   أبو   ظبي.

لجنة بأعضاء لاللتقاء بروكسل إلى المجلس من وفد توجه ،2017 ینایر 25-22 الفترة               وخالل
اللجنة أعضاء مع النظر وجهات وتبادل مباحثات إجراء بهدف األوروبي بالبرلمان الخارجیة              العالقات
لمؤتمر عشرة الثانیة الدورة أعمال في المجلس من وفد شارك كما الطرفین. تهم التي القضایا                 بشأن
خالل مالي بدولة المصاحبة واالجتماعات اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول مجالس              اتحاد

 الفترة   23-28   ینایر   2017.

بالعاصمة العربي البرلماني لالتحاد التنفیذیة للجنة والعشرین الحادیة الدورة أعمال في آخر وفد               وشارك
للعدالة البرلماني للمنتدى الثانیة الدورة وكذلك ،2017 فبرایر 12-10 الفترة خالل بیروت              اللبنانیة
في المجلس أعضاء من وفد شارك كما .2017 فبرایر 20 یوم الرباط المغربیة بالعاصمة                االجتماعیة
16-15 الفترة وخالل .2017 مارس شهر خالل أفریقیا بجنوب وذلك األفریقي، البرلمان              جلسات
النظر وجهات لتبادل الناتو حلف مقر لزیارة عضًوا عشرین ضم برلماني وفد توجه ،2017                مارس
في المشارك الوفد المجلس رئیس العال عبد على الدكتور ترأس كما المشترك. االهتمام قضایا                حول
و21 20 یومي الرباط المغربیة بالعاصمة العربي البرلماني لالتحاد والعشرین الرابع المؤتمر              أعمال

 مارس   2017.

بعد والثالثین السادسة الدولي البرلماني االتحاد جمعیة إلى المجلس وفد أیًضا المجلس رئیس               وترأس
عن لالتحاد التنفیذیة اللجنة في عضًوا وانتخب ،2017 أبریل 5-1 الفترة خالل ببنجالدیش               المائة
الثقافي والتبادل الحیاة نوعیة تحسین لجنتي اجتماعات في المجلس ممثل وفد وشارك العربیة.               المجموعة
بالعاصمة وذلك المتوسط، أجل من لالتحاد البرلمانیة بالجمعیة المرأة وحقوق المدنیة المجتمعات              بین

 اإلیطالیة   روما   في   الثالث   من   أبریل   2017.

محطة خاللها تفقد االتحادیة روسیا دولة إلى برلماني وفد توجه ،2017 مایو 19-16 الفترة                وخالل
أعضاء شارك كما بها، األمان ومعدالت بالمحطة العمل على التعرف بهدف النوویة، (2)               لیننجراد
في التشریعیة السلطات دور بشأن البحرین مملكة استضافتها إقلیمیة عمل ورشة في للمجلس               ممثلون
الرابع التشریعي الفصل من الرابعة العادیة الدورة أعمال في آخر وفد وشارك اإلرهاب،               مكافحة

 للبرلمان   األفریقي   بدولة   جنوب   أفریقیا   خالل   الفترة   7-20   مایو   2017.

أجل من لالتحاد البرلمانیة الجمعیة اجتماعات في شارك الذي المجلس وفد المجلس رئیس ترأس                كما
من الجمعیة رئاسة مهام تسلم حیث ،2017 مایو و13 12 یومي روما اإلیطالیة بالعاصمة                المتوسط
إلى تاریخیة زیارة في المستوى رفیع برلماني وفد رأس على توجه ثم السابقة، اإلیطالیة                الرئاسة
تعبیًرا حافل باستقبال المشارك والوفد خاللها حظي 2017 مایو 22 -17 الفترة خالل الیاباني                البرلمان
بالجمعیة الخاصة الربیع جلسة أعمال في أیًضا المجلس وشارك البلدین. تجمع التي العالقات عمق                عن

 البرلمانیة   لحلف   شمال   األطلسي   بالعاصمة   الجورجیة   تبلیسي   خالل   الفترة   26- 30   مایو   2017.
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أعضاء التقى حیث المتحدة الوالیات إلى برلماني وفد توجه 2017 یونیو 16-12 الفترة               وخالل
بین التعاون أوجه تعزیز وخاصة المشترك، االهتمام محل القضایا بشأن للتباحث األمریكي              الكونجرس

 البلدین،   وجهود   مكافحة   اإلرهاب،   وقضیة   السالم   في   الشرق   األوسط.

منصب بتبوء إبراهیم خمیس إلهام النائبة/ نجحت البرلمانیة الوفود في المشاركات النائبات دور عن                وأما
األفریقي البرلماني لالتحاد األفریقیات البرلمانیات النساء لجنة رئیسة نائبة منصب هو االتحاد، في               رفیع
من الفترة في الرباط المغربیة العاصمة في األفریقي البرلماني لالتحاد التنفیذیة للجنة (69) الدورة                أثناء
التي البرلمانیة الزیارات نقدم البرلمانیة الوفود في النائبات تواجد عن وأما .2016 سنة نوفمبر 9-5               

 ذكرت   فیها   مشاركة   النائبات   البرلمانیات   كما   في   الجدول   اآلتي:

 عدد   النواب   الرجال   المشاركین الشعبة   البرلمانیة(   الوفد   البرلماني) م
 عدد   النائبات   المشاركات   في

 الوفود   البرلمانیة

1
 الدورة   العادیة   الثالثة   للفترة   التشریعیة   الرابعة

 للبرلمان   األفریقي   بمدینة   شرم   الشیخ   خالل
 الفترة   11-18   أكتوبر   سنة   2016

 أربعة   نواب   هم   السید   علي   فلیفل،
 حاتم   مصطفي،   ومصطفي   الجندي،

 صالح   عفیفي
 النائبة   مي   محمود   أحمد   عبد   ربه

2
 البرلمان   العربي   بمدینة   شرم   الشیخ   في   الفترة

 10-12   أكتوبر   2016
 ثالثة   نواب   هما   سعد   سلیم   الجمال،

 أحمد   عبد   الواحد،   عالء   عابد،
 والنائبة   شادیة   خضیر   الجمل.

3
 الجمعیة   الخامسة   والثالثین   بعد   المائة   لالتحاد
 البرلماني   الدولي   بمدینة   جنیف   بسویسرا   في
 الفترة   من   23-27   من   أكتوبر   سنة   2016

وفد   من   النواب   ورئیس   المجلس   وكان
 عدد   النواب   6   وهما   د.   على   عبد
 العال،   د.   أحمد   السعید،   د.   محمد
 خلیل،   وعالء   الدین   والي،   محمد

 مصطفي   سالب،   ضیاء   الدین   عصام.

 عدد   النائبات   6   نائبات   وهن
 سحر   طلعت   مصطفي،   رانیا

 علواني،   د.   إیناس   إبراهیم،   دالیا
فؤاد،   وسارة   عثمان،   ومارجریت

 عازر

4
 الدورة   (69)   للجنة   التنفیذیة   لالتحاد   البرلماني

 األفریقي   في   العاصمة   المغربیة   الرباط   في
 الفترة   5-9   نوفمبر   سنة   2016

 نائبان   من   المجلس   هما   السید   محمود
 الشریف   وكیل   المجلس،   وأحمد

 المشنب

 والنائبة   إلهام   خمیس   إبراهیم
 حسن

5
 اجتماع   القمة   العالمیة   لرئیسات   البرلمانیات

 العربیات   بالعاصمة   اإلماراتیة   أبو   ظبي.   خالل
 الفترة   12 -13   دیسمبر   2016

 وفد   من   النواب   غیر   مذكور   العدد
 واألسماء.

 نائبتین

6

 القمة   الرابعة   لرؤساء   البرلمانات   والجلسة
 العامة   الثالثة   عشر   للجمعیة   البرلمانیة   لالتحاد
 من   أجل   المتوسط   خالل   الفترة   12-13   مایو

 2017   بالعاصمة   اإلیطالیة   روما

 خمسة   نواب   وهم   رئیس   المجلس،
 والنائب   مدحت   شریف،   وعصام   عبد

 اهللا،   عالء   والي،   وأحمد   زیدان
 النائبة   سعاد   المصري

7
 اجتماع   االتحاد   البرلماني   الدولي   (بنجالدیش)

 خالل   الفترة   من   31   مارس   إلى   5   أبریل
2017 

 د.   على   عبد   العال   رئیس   المجلس،
 وطارق   رضوان،   وآخرین

مارجریت   عازر،   ورانیا   علواني
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في كما الهامة البرلمانیة الوفود من عدد في البرلمانیات النائبات تمثیل السابق الجدول من                ویتضح
-23 من الفترة في بسویسرا جنیف بمدینة الدولي البرلماني لالتحاد المائة بعد والثالثین الخامسة               الجمعیة
وحققن برلمانیات نائبات ستة بعدد للنائبات تمثیًال الزیارات أكثر من وهي 2016 سنة أكتوبر من 27                
كما األكثر على نائبتان أو نائبة بعدد البرلمانیات النائبات تمثیل تم البرلمانیة الوفود باقي وأما بها،                  نجاح
من الفترة في الرباط المغربیة العاصمة في األفریقي البرلماني لالتحاد التنفیذیة للجنة (69) الدورة                في
لرئیسات العالمیة القمة اجتماع في نائبتین شاركت كما واحدة، نائبة كانت 2016 سنة نوفمبر 9-5               
وشاركت ،2016 دیسمبر 13- 12 الفترة خالل ظبي أبو اإلماراتیة بالعاصمة العربیات              البرلمانیات
لالتحاد البرلمانیة للجمعیة عشر الثالثة العامة والجلسة البرلمانات لرؤساء الرابعة القمة في واحدة               نائبة
في واحدة نائبة وشاركت روما، اإلیطالیة بالعاصمة 2017 مایو 13-12 الفترة خالل المتوسط أجل                من

 اجتماع   االتحاد   البرلماني   الدولي   (بنجالدیش)   خالل   الفترة   31   مارس   إلى   5   أبریل   2017.

أو كرئیسات المستویات: جمیع على اللجان في النساء تمثیل ونسب الداخلیة             الالئحة
 وكیالت   أو   أمینات   سر   أو   عضوات   في   تلك   اللجان

الثاني) االنعقاد (دور النواب بمجلس التنازلي للترتیب وفقًا النوعیة اللجان أعضاء لعدد إحصائًیا               بیانیًا
:2017 5 لسنة   

 

 أمین   سر وكیل   ثاني وكیل   أول الرئیس اللجنة م
 عدد

األعضاء
 عدد

النائبات

1 
 لجنة   الشؤون   الدستوریة

 والتشریعیة
 بهاء   الدین
 أبوشقة

 نبیل   الجمل
 أحمد   حلمي
 الشریف

 2 49 إیهاب   الخولي

 حسین   عیسى لجنة   الخطة   والموازنة 2
 یاسر   عمر

 شیبة
 مصطفي   سید
 محمد   سالم

 3 17 عصام   الفقي

 عمرو   غالب لجنة   الشؤون   االقتصادیة 3
 مدحت
 الشریف

 عمرو
 الجوهري

 5 26 أحمد   فرغلي

 أحمد   سعید لجنة   العالقات   الخارجیة 4
 كریم   عبد

 الكریم   درویش
 6 15 طارق   الخولي طارق   رضوان

 أحمد   إمبابى فؤاد   أباظة سعد   الجمال لجنة   الشؤون   العربیة 5
 سحر   صدقي

 خلیفة
16 2 

    نشرة   مجلس   النواب   دور   االنعقاد   الثاني   العدد   األول   من   ص   39   إلى   43   تشكیل   مكاتب   اللجان   النوعیة   للمجلس.5
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 یحیى   كدواني لواء   كمال   عامر لجنة   الدفاع   واألمن   القومي 6
 اللواء   الدكتور
 اسامه   راضي

 أحمد   عبد
 التواب

37 4 

 همام   العادلي لجنة   االقتراحات   والشكاوي 7
 العمید   سید

 أحمد
 محمد   حمدي

 دسوقي

 مصطفي
 جمعه

 الطلخاوي
23 1 

 جبالي   المراغي لجنة   القوى   العاملة 8
 محمد   وهب

 اهللا
 جمال   عبد

 الناصر   أمین
 عبد   الرازق

 زنط
10 2 

لجنة   الشؤون   الدینیة   واألوقاف 9
 الدكتور   أسامة

 العبد
 أماني   عزیز

 ریاض
أسامة   األزهري

 دكتور   عمر
 حمروش

9 2 

 لجنة   النقل   والمواصالت10
 لواء   سعید
 طعیمه

 وحید   قرقر
 محمد   زین

 الدین

 خالد   عبد
 العظیم   عبد

 المولى
21 0 

11
 لجنة   اإلسكان   والمرافق

 والتعمیر
 عالء   والى

 یسرى
 المغازي

 عبد   الوهاب
 خلیل

 عمرو   أبو
 الیزید

52 9 

 على   بدر محمد   الغول عالء   عابد لجنة   حقوق   اإلنسان12
 شریف

 الورداني
51 9 

مصطفي   الجندي لجنة   الشؤون   األفریقیة13
 دكتور   هشام

 مجدي
 2 14 مي   محمود ماجد   أبو   الخیر

 لجنة   الصناعة14
 أحمد   سمیر

 صالح
 محمد   أحمد

 محمد
 محمد   زكریا
 محي   الدین

 0 10 طارق   السید

15
 لجنة   المشروعات   الصغیرة
 والمتوسطة   ومتناهیة   الصغر

 محمد   على
 یوسف

 محمد
 المرشدي

 4 16 محمود   سعد هالة   أبو   السعد

 2 18 عالء   سالم محمد   راشون عصام   بركات طلعت   السویدي لجنة   الطاقة   والبیئة16

17
 لجنة   الزراعة   والري   واألمن
 الغذائي   والثروة   الحیوانیة

 سید   حسن هشام   الشعینى
 الحاج   رائف

 تمراز
 1 39 العمدة   عثمان

18
 لجنة   التضامن   االجتماعي
 واألسرة   واألشخاص   ذوي

 اإلعاقة

 عبد   الهادي
 القصبي

 4 9 سامر   التالوي محمد   أبو   حامد رشا   رمضان

 4 16 نادر   مصطفي جالل   عوارة نشوى   الدیب أسامة   هیكل لجنة   الثقافة   واإلعالم   واآلثار19

20
 لجنة   السیاحة   والطیران

 المدني
 إبراهیم   حمودة سحر   طلعت

 محمد   محمد
 عبد   المقصود

 یاسمین   أبو
 طالب

15 3 

د   محمد   العماري لجنة   الشؤون   الصحیة21
 د.   أیمن   أبو

 العال
أحمد   العرجاوي

 د.   محمد   ابو
 الخیر

40 9 
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22
 لجنة   االتصاالت   وتكنولوجیا

 المعلومات
 2 12 أحمد   زیدان أحمد   بدوي على   عز نضال   السعید

 أحمد   السجینى لجنة   اإلدارة   المحلیة23
 أحمد   سلیمان

 خلیل
 ممدوح
 الحسیني

 3 35 سعد   بدیر

 لجنة   الشباب   والریاضة24
 محمد   فرج
 إبراهیم

 راضون
 الزیاتى

 د.   محمود
 حسین

 3 24 فوزي   فتى

25
 لجنة   التعلیم   والتعلیم   العالي

 والبحث   العلمي
 هاني   أباظة د.   جمال   شیحة

 عبد   الرحمن
 برعي

 عبد   الرحمن
 البكري

17 6 

 

بها وفازت النوعیة اللجان من واحدة لجنة رئاسة على النائبات حصول السابق الجدول من یتضح                 وكما
مقاعد ثالث على النائبات حصلت المدني. والطیران السیاحة لجنة وهي مصطفى طلعت سحر               النائبة
في النائبات وضع بین وبالمقارنة النوعیة. اللجان في سر كأمناء مقاعد ثالث نوعیة، لجان                كوكیالت
وأما ، لنائبة نائبتین من لجنة كرئیسة النائبات عدد انخفاض نجد الثاني االنعقاد ودور األول االنعقاد                  دور
في سر أمین منصب في النائبات عدد انخفاض وأیضا فقط، مقاعد لثالثة مقاعد سبع من وكیالت                  منصب
البد لذلك الثاني. االنعقاد دور في مقاعد لثالثة األول االنعقاد دور في مقاعد خمسة من النوعیة                  اللجان
وضرورة النوعیة، اللجان في النائبات لتمثیل المستمر االنخفاض هذا النواب مجلس یتالشى أو یعالج                أن

 العمل   على   زیادة   تمثیل   النائبات   وتمكینهن   لتولي   تلك   المناصب   داخل   اللجان   النوعیة.

لتمثیل جدد برلمانیات لنائبات انتخاب یتم لم السیاسیة: لألحزاب البرلمانیة الهیئات ممثلي عن               وأما
واحدة بنائبة االكتفاء وتم الثاني، االنعقاد بدور النواب مجلس داخل السیاسیة لألحزاب البرلمانیة               الهیئات
عن وأما األول، االنعقاد دور منذ الحدیثة مصر حزب عن البرلمانیة الهیئة ممثلة كامل /ألفت                 السیدة
أثناء كاآلتي كانت فقد الثاني االنعقاد دور في السیاسیة لألحزاب البرلمانیة للهیئات الممثلین               النواب
من (105) المادة بحكم وعمًال ،2016 سنة نوفمبر من األول الثالثاء یوم المنعقدة الثامنة                الجلسة
وهو البرلمانیة الهیئات بممثلي المجلس رئیس السیاسیة األحزاب أخطرت للمجلس، الداخلیة             الالئحة

 كاآلتي:

 النائب/   أشرف   رشاد   عبد   الحمید   ممثل   الهیئة   البرلمانیة   عن   حزب   مستقبل   وطن.●
 النائب/   أحمد   حلمي   الشریف   ممثل   الهیئة   البرلمانیة   عن   حزب   المؤتمر.●
 النائب/   بهاء   الدین   عبد   الرحیم   أبو   شقة   ممثل   الهیئة   البرلمانیة   عن   حزب   الوفد   الجدید.●
 النائب/   إیهاب   عبد   الخالق   الخولي   ممثل   الهیئة   البرلمانیة   عن   حزب   المحافظین.●
 النائب/   محمد   سعد   بدراوي   ممثل   الهیئة   البرلمانیة   عن   حزب   الحركة   الوطنیة   المصریة.●
 النائب/   محمد   أنور   السادات   ممثل   الهیئة   البرلمانیة   عن   حزب   اإلصالح   والتنمیة.●
 النائب/   السید   عبد   العال   ممثل   الهیئة   البرلمانیة   عن   حزب   التجمع   الوطني   التقدمي   الوحدوي.●
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 التحالفات   أو   الكتل   البرلمانیة   الموجودة   والممثلة   في   البرلمان   الحالي   ونسبة   النائبات   فیها

عدد وكان حالیًا، النواب مجلس داخل رسمیًا المشكل الرسمي االئتالف هو مصر: دعم ائتالف                (أ)-
36 انضمام تم الثاني االنعقاد دور وفي نائب/ة، 317 األول االنعقاد دور في المؤسسین/ات                أعضائه
لسنة مارس 2 في الصادر تابع العدد(9) في جاء كما مصر دعم ائتالف إلى جدد برلماني/ة                  نائب/ة

  2017   بالجریدة   الرسمیة،   وكان   من   بینهم   ثالث   نائبات   هن:

 1-   النائبة   شیرین   عبد   العزیز   بیومي   القشاش(   مستقلة).

 2-   النائبة   هیام   إبراهیم   فتحي   سعد   (حزب   المؤتمر).

 3-   النائبة   عبیر   محمد   سمیر   حسن   (مستقلة).

عمرو النائب هما مصر دعم ائتالف من نائبان انسحاب الرسمیة الجریدة من العدد نفس في جاء                  كما
في النائبات النواب/ عدد لیصبح نصار، سلیم المجد أبو عصام والنائب الجوهرى، مصطفى               كمال
ثلثي من أكثر على الحاصل االئتالف وهو برلمانیة، نائبة 56 ویضم نائب/ة 351 مصر دعم                 ائتالف
والتشریعات القوانین من للعدید التصویت في المتحكم االئتالف یجعله مما الحالي النواب مجلس               أعضاء
بمجلس البرلمانیة والمناقشات الجلسات انعقاد أثناء العدد في األصغر التحالفات وإقصاء             البرلمانیة،

 النواب   الحالي.

تشكیله تم االجتماعیة بالعدالة المتعلقة القضایا أجل من رسمي غیر تحالف وهو :(30-25) تحالف                ب-
السیاسیة األحزاب ضمن من وكان االجتماعیة العدالة بقضایا والمهتمات المهتمین والنائبات النواب              من
التجمع وحزب االشتراكي الشعبي التحالف وحزب االجتماعي الدیمقراطي المصري حزب في             الممثلة
قلیل التحالف ویعتبر العامة، والشخصیات المستقلین أیضا ویتضمن معارض أنه 30-25 تحالف              ویتسم
تحالف ضد البرلمانیة المعارك من للعدید الخوض الثاني االنعقاد دور في استطاع لكنه نسبًیا،                العدد
تیران جزیرتي بتسلیم تقضي التي الحدود ترسیم اتفاقیة على التصویت رفض أهمها مصر دعم                ائتالف
القضائیة السلطات بحكم وااللتزام الجزیرتین مصریة على والتأكید السعودیة العربیة للمملكة             وصنافیر
القضیة تلك في واستطاع شعبي. الستفتاء االتفاقیة طرح أو الجزیرتین بمصریة حكمها في               المصریة
التیارات مختلف والنائبات النواب من االتفاقیة ورفض القضیة لنفس والنائبات النواب من عدد               ضم
الجبالي، وهند الدیب، نشوى بشارة، هنري نادیة النائبات ومنهن نائبًا/ًة 98 إلى وصوال               السیاسیة
ثریا سالم، أبو شعبان ومها الحافظ، عبد محمود فایزة اهللا، عبد اهللا جاب ومنى هاشم، حسین                  ونشوى

 الشیخ،   رانیا   السادات،   هیام   حالوة.

مجلس في نسائي تكتل تشكیل فكرة حسونة أنیسة النائبة طرحت مصر": نائبات "صوت تكتل                ج-
للتأسیس النائبات مع اجتماعین وعقدت البرلمانیات، النائبات لتضم األول االنعقاد دور أثناء              النواب
النساء وقضایا النائبات تستخدمها التي البرلمانیة واألدوات القوانین دعم دوره أن واالتفاق              التكتل
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سبب حسونة أنیسة النائبة وصرحت بعد، یؤسس لم اآلن حتى ولكنه العامة"، القضایا بشأن                والتنسیق
 توقف   الفكرة،   إلى   عدم   وجود   تشجیع   من   مجلس   النواب   تجاه   األمر.

تفعیل مساعي لتجدید النواب مجلس نائبات مع بمشاورات تقوم سوف أنها حسونة أنیسة النائبة/                وأكدت
90 تمثل المجلس في النائبات كتلة أن وخاصة الثالث، االنعقاد دور خالل البرلمان قبة تحت نسائي                  تكتل
جمیع في مشابهة تكتالت هناك وأن التصویت، في سیاسي حزب أي ككتلة تتجاوز الكتلة وتلك                 نائبة،

. 6 برلمانات   العالم

طلبات اإلحاطة- وطلبات (األسئلة الرقابیة لألدوات استخدامهن حیث من النائبات            أداء
االنعقاد دور في للمجلس قدمت التي االستجوابات) برغبة- االقتراحات العامة-            المناقشة

7 الثاني   

المناقشة وطلبات اإلحاطة لطلبات تقدیمهن خالل من الفعالة المشاركة في النائبات وضع              لمعرفة
التي اإلحاطة طلبات عدد بلغت الثاني، االنعقاد دور في قدمت التي واالستجوابات برغبة               واالقتراحات
نظر كما إحاطة، طلب (855) نحو النوعیة اللجان تدارست كما طلبا نحو(498) المجلس               نظرها
سؤاال توجیه(1024) تم كما عاجًال، بیانًا نحو(464) بلغت العاجلة البیانات من كبیرًا عددًا               المجلس
أغلب على الحكومة جانب من كتابیًا الرد وتم العامة بالجلسة شفاهة سؤاال 75 على الحكومة                 أجابت
كما مناقشة، طلب الدور(26) هذا المجلس ناقشها التي العامة المناقشة طلبات عدد وبلغ المتبقیة.                األسئلة

 نظر   المجلس   (634)   اقتراحاً   برغبة   مقدمة   من   النواب/   النائبات   في   مختلف   المجاالت.

والسكان، الصحة وزیر والدكتور الوزراء مجلس رئیس إلى موجهة سؤاالن إحاطة طلب عشر               سبعة
شادیة اهللا، رزق (آمال النائبتین المتقدمین بین من وكان المستشفیات بعض تواجه التي المشاكل                عن
عدم عن الفني والتعلیم التربیة ووزیر الوزراء رئیس إلى موجهة أسئلة وثالثة إحاطة وطلب                خضیر).
مستوى على والمعلمین واآلباء األمناء مجلس انتخابات وإلغاء المدارس لبعض الدراسیة الكتب              تسلیم

 الجمهوریة   وكانت   النائبة   هانم   أبو   الوفا   من   النواب   والنائبات   المتقدمین/ات   طلب   اإلحاطة.

التنمیة وزیر والدكتور والري، المائیة الموارد وزیر إلى موجهة عاجًال بیانًا وثالثون واحد أیضا                وهناك
سعد سماح الحادي، سهیر النائبات ) الجمهوریة محافظات من عددًا اجتاحت التي السیول بشأن                المحلیة

 جبرائیل)   من   مقدمات   طلب   اإلحاطة.

الداخلیة، والتجارة التموین وزیر والسید الوزراء، مجلس رئیس إلى موجهة عاجًال بیانًا وعشرون               سبعة
 عن   ارتفاع   أسعار   بعض   السلع   والخدمات   (النائبة   آمال   رزق   اهللا   میخائیل).

6http://bit.ly/2wbxdwJ  خبر   صحفي   عن   النائبة   حسونة:   ننسق   مع   عضوات   البرلمان   لتشكیل   تكتل   نسائي   تحت   القبة    
 
    نشرات   مجلس   النواب   –   الفصل   التشریعي   األول-   دور   االنعقاد   الثاني   من   العدد   األول   إلى   العدد   الثالث   عشر   باب   االختصاص   الرقابي.7
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جواهر النائبات ) المحافظات بعض في المناطق ببعض میاه نقص عن وسؤال إحاطة طلب                عشرون
األرز مزارعي على غرامات فرض عن إحاطة طلبات وأربعة موسى). مرفت زكریا، أمل               الشربیني،

 (هالة   أبو   على،   شرین   فراج).

وزیر والدكتور الوزراء مجلس رئیس السیدین إلى موجهة عامة مناقشة وطلب إحاطة طلبات               ثمانیة
 البیئة،   بخصوص   تلوث   میاه   نهر   النیل   (   النائبة   ثریا   الشیخ).

المدارس لطلبة السماح عدم بشأن النائبات، / النواب السادة بعض من مقدمة عاجًال بیانًا عشر                 خمسة
  األجنبیة   أداء   االمتحانات   باللغة   العربیة   (النائبات:   ماجدة   نصر،   منى   عبد   العاطي،   إیفلین   متى).

بمركز الصحي والصرف المیاه خدمات تردي شأن في درویش سوالف النائبة من مقدم عاجل                بیان
الحكومة إهدار شأن في العزیز عبد دینا النائبة من مقدم عاجل وبیان القلیوبیة. بمحافظة قلیوب                 ومدینة
النائبة من مقدم عاجل وبیان حلوان. بمدینة الكبریتیة المیاه كإهدار بمصر الموجودة الموارد من                العدید
منظومة بشأن سیدهم سیلفیا النائبة من عاجل وبیان القمح. تورید أسعار انخفاض بشأن الوفا أبو                 هانم
قیادات ومخالفة جنیه، ملیون وتسعین مائة الدولة تكلف والتي المرور إشارات في الممیكنة               اإلرشادات
رانیا النائبة من مقدم عاجل بیان دوري. بشكل وإغالقها عم  لها لتنظم القاهرة بمحافظ  ة المرور                وضباط
للتنفیذ االستثناءات فساد عن تحدثها بعد بورسعید محافظ السید مكتب من للطرد تعرضها بشأن                السادات
وأسبابها. األسعار زیادة عن االستفسار بشأن خضیر إیمان النائبة من مقدم عاجل وبیان . 8              بالمحافظة

إحاطة طلبات تسعة الحكومة. من الثقة سحب بشأن الدین سیف بردیس النائبة من مقدم عاجل                 وبیان
إلى مقدمة السكر قصب مزارعي مستحقات بصرف السكر شركات قیام عدم عن عامة مناقشة                وطلب
آمال قباري- (هند النائبات ومنها الداخلیة والتجارة التموین وزیر األراضي، واستصالح الزراعة              وزیر

 طرابیة).

وبیان المنوفیة. بمحافظة قویسنا مطار استكمال عدم بشأن العزیز عبد شیرین النائبة من مقدم عاجل                 بیان
الزراعیة بالجمعیات توافرها وعدم األسمدة أسعار ارتفاع بشأن الحادي سهیر النائبة من مقدم               عاجل
العالي المعهد عمید اتهام بشأن الشیخ ثریا النائبة من مقدم عاجل وبیان الصعید. بمحافظات                خاصة
فهیم فایقة النائبة من مقدم عاجل وبیان العلمیة. البحوث بسرقة أكتوبر من بالسادس االجتماعیة                للخدمة
وبیان الشرقیة. محافظة صقر أوالد بمركز الشافعي جزیرة ألهالي والري الشرب میاه توفیر عدم                بشأن
التدریس في أحقیتها بعدم المنصورة جامعة رئیس قرار صدور بشأن الحلیم عبد إیناس النائبة من                 عاجل
وصول عدم من المواطنین بعض معاناة بشأن شاكر منى النائبة من مقدم عاجل بیان الجامعة.                 بهذه
البطاقات تخص التي مشكالت بشأن المنشاوي إلهام النائبة من مقدم عاجل وبیان إدفو. لمدینة                الكهرباء
عاجل وبیان العاجلة. البیانات على للرد عنهم الممثلین أو الوزراء السادة بحضور والمطالبة               التموینیة،
لحل الحكومة وتبني العاجلة البیانات على للرد الحكومة حضور بشأن السعد أبو هالة النائبة من                 مقدم
مالءمة عدم بشأن الشرقاوي موسى مرفت النائبة من مقدم عاجل وبیان المحتجزین. الصیادین               مشاكل
ناشد عدلي سوزي النائبة من مقدم عاجل وبیان المنیا. بمحافظة الشباب ظروف مع األراضي                أسعار

    نشرة   مجلس   النواب   لدور   االنعقاد   الثاني   العدد   السادس   ص   844
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مسئولیة عن حنفي محمود السید عبیر النائبة من مقدم عاجل وبیان التموینیة. السلع أسعار ارتفاع                 بشأن
المحوالت لتحویل الالزمة المقایسات ارتفاع بشأن (RH) حقنة اختفاء عن واللقاح للمصل العامة               الهیئة
اإلقلیمي الدائري للطریق فدان أخذ350 عن الفالحین تعویض عدم وعن أرضیة، لكابالت              الكهربائیة
بالوحدة حالة ألفي وجود عن غالي اهللا جاب منى النائبة من مقدم عاجل بیان القمح. منیا                  بمركز
من المعروض نقص بشأن إحاطة وطلبات اآلن. حتى بمعاشات ربطها یتم لم نصر بمدینة                االجتماعیة
وستة إحاطة طلب وأربعون وثالثة إبراهیم. فهیم فایقة النائبة ومنهم األسعار زیادة وكذلك               األعالف
ارتفاع عن الداخلیة والتجارة التموین وزیر الوزراء، لرئیس موجهة عامة مناقشة طلب وسبعة               أسئلة
خضیر- إیمان اهللا- رزق (آمال إحاطة طلبات المقدمات النائبات بینهن من وكان التموینیة السلع                أسعار
ومن ناشد)، عدلي سوزي نصیف، میشیل (مرفت النائبات االسئلة مقدمین/ات ومن العزیز)، عبد               شیرین
وهناك خضیر). إیمان المنشاوي، إلهام خلیفة، صدقي (سحر النائبات العامة المناقشة طلب              مقدمین/ات
الداخلیة والتجارة التموین وزیر الوزراء، رئیس إلى موجهین وسؤاالن إحاطة طلب عشر تسعة               أیضا
عثمان سارة المنشاوي، (إلهام النائبات الطلبات مقدمین/ات ومن األسواق في التموینیة السلع نقص               عن
الوزراء، لرئیس موجهة إحاطة طلبات وستة الخولي). عبیر العزیز، عبد دینا خلیفة، صدقي سحر                جاد،
وسوء المخابز أصحاب مستحقات صرف عدم عن عامة مناقشة وطلب الداخلیة، والتجارة التموین               وزیر
عن إحاطة طلبات وأربعة عثمان. جلیلة النائبة المقدمین/ات ومن الخبز منظومة ومشاكل الدقیق               حالة
المواطنین على ذلك وآثر الكودیة الكهربائیة العدادات لتركیب المقایسات قیمة في مبررة غیر               الزیادة
سیاسة بشأن الهواري سحر النائبة من مقدم عامة مناقشة وطلب المصري. سعاد النائبة مقدمین/ات                ومن
من مقدم برغبة واقتراح اتخاذها. المطلوبة اإلجراءات حیث من نوویة محطات إنشاء تجاه               الحكومة
اقتراح الدقهلیة. محافظة النصر- منیة مركز الطاهري- بقریة مرور وحدة بشأن طرابیة آمال               النائبة

  برغبة   مقدم   من   النائبة   آمال   طرابیة   بشأن   إنشاء   مركز   شرطة   برمبال   القدیمة   –   محافظة   الدقهلیة.

تنمیة لجمعیة التابعة الذكیة القریة مدارس إدارة مجلس إقرار عن إسماعیل رشا النائبة من عاجل                 بیان
وزیرة الوزراء، مجلس رئیس إلى النائبة وجهت %70 بحوالي الدراسیة المصاریف قیمة رفع               الطفل
وبیان المعلومات. وتكنولوجیا االتصاالت وزیر الفني، والتعلیم التربیة وزیر االجتماعي،            التضامن
من سعید محمود للفنان وتاریخیة فنیة لوحات خمس سرقة عن عثمان جلیلة النائبة من مقدم                 عاجل
الجمهوریة رئیس قرار تنفیذ عدم عن زكریا أمل النائبة من مقدم عاجل وبیان الحدیث. الفن                 متحف
عاجل وبیان البحیرة. محافظة دمنهور بجامعة جامعي ومستشفى للطب كلیة بإنشاء 2010 عام               الصادر
على الواقعة الدولة أراضي من جنیه ملیاري من أكثر إهدار عن الشربیني سعد جواهر النائبة من                  مقدم
طلب 76 وهناك المتر. لسعر المناسب التقدیر عدم بسبب جمصة مدینة غرب الساحلي الدولي                الطریق
إحاطة وطلبات الخولي. عبیر النائبة المتقدمین/ات بین من االجتماعي التضامن وزیرة بشأن              إحاطة
في التوسع عدم حیث من الشباب مراكز منها تعاني التي المشاكل بشأن عامة مناقشة وطلب                 وسؤاالن
الشباب وزیر الوزراء، مجلس رئیس السید إلى مقدمة اإلمكانیات، في الشدید النقص أو               إنشائها
وطلب وسؤال إحاطة، طلب عشر وتسعة مصطفى. طلعت سحر النائبة المقدمین/ات من              والریاضة
إجراءات عن االجتماعي التضامن وزیرة والدكتورة الوزراء، مجلس رئیس إلى موجهة عامة              مناقشة
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لتسجیل والتوسع للمستحقین الصرف استمرار حیث من وكرامة تكافل برنامج نظام لتطویر              الوزارة
میشیل). میرفت فراج، شیرین ) المقدمین/ات من المحافظات جمیع مستوى على أخرى ومناطق               فئات
عن االجتماعي التضامن وزیرة والدكتورة الوزراء مجلس رئیس إلى موجهة إحاطة طلبات              وأربعة
على الدور هذه مسؤولي اعتداء حاالت من للحد األیتام دور على الرقابة لتشدید الوزارة                إجراءات
إلى موجهة إحاطة طلبات وخمسة القشاش. شیرین النائبة المقدمین/ات من بهم الملتحقین األیتام               األطفال
الشوارع أطفال ظاهرة انتشار بشأن االجتماعي، التضامن وزیرة والدكتورة الوزراء مجلس             رئیس
إلى موجهین وسؤاالن إحاطة طلب عثمان. جلیلة النائبة المقدمین/ات من بهم لالهتمام الوزارة               ودور
التلفزیونیة المسابقة على الرقابة عدم عن االجتماعي التضامن وزیرة والدكتورة الوزراء، مجلس              رئیس

  التي   تسيء   إلى   المجتمع   المصري   ومن   المقدمین/ات   النائبة   فایقة   فهیم   إبراهیم.

األشخاص معاش بوقف االجتماعي التضامن وزیرة قرار عن الحادي سهیر النائبة من مقدم عاجل                بیان
إعفاء عدم عن الهواري سحر النائبة من مقدم عاجل وبیان مجهزة. سیارات تسلموا الذین اإلعاقة                 ذوي
.2016 لسنة 67 رقم بقانون الصادرة المضافة القیمة ضریبة من ونقله تجمیعه وأجهزة الدم                أكیاس
لصرف المعد الذهبي بالكارت تالعب وجود بشأن جمیل خضیر شادیة النائبة من مقدم عاجل                وبیان
أصحاب قبل من سيء بشكل استغالله تم حیث عمله، وطریقة لكیفیة ضوابط وجود وعدم                الخبز
النائبة من مقدم عاجل وبیان قرار. أي اتخاذ عند الدخل محدودي مراعاة من للحكومة والبد                 المخابز،
الصحة وزارتي من رقابة دون باألسواق المصدر مجهول الصیني) (الممبار انتشار عن منیر               منى
وشؤون الهجرة وزیرة قیام عن العجمي غادة النائبة من مقدم عاجل وبیان استیراده. على                والتموین
آدمیة. غیر بطریقة بالخارج المتوفین المصریین جثامین لنقل قانون مشروع بتقدیم بالخارج              المصریین
األشخاص معاش بوقف االجتماعي التضامن وزیرة قرار عن حسین نشوى النائبة من مقدم عاجل                وبیان
رصف بشأن طرابیة آمال النائبة من مقدم برغبة واقتراح مجهزة. سیارات تسلموا الذین اإلعاقة                ذوي
جلیلة النائبة من مقدم برغبة اقتراح الدقهلیة. محافظة متر- كیلو 2 بمسافة النصر منیة مدینة                 مدخل
نقص لمرض تخصص العباسیة حمیات بمستشفى ملحقة عملیات غرف إنشاء بشأن             عثمان،
بیئیة لجنة تكوین بشأن السادات رانیا النائبة من مقدم برغبة واقتراح القاهرة. محافظة               المناعة(اإلیدز)
قرار بشأن مشترك تقریر لوضع البیئة، وزارة والسكان، الصحة وزارة علوم كلیة من مشكلة                صحیة
جنوب بمنطقة سكنیة وحدات بإنشاء العمرانیة والمجتمعات والمرافق واإلسكان الصحة وزیر             دكتور
أسمنت مصانع (بجوار وبیئًا صحیًا آمنة غیر صناعیة منطقة بجوار یقع الذي 1.2 مشروع                بورسعید

 وكیماویات)   بمحافظة   بورسعید.

الصحة بمنظمة والسكان الصحة وزارة استعانة عدم عن ثابت محمود شادیة النائبة من مقدم عاجل                 بیان
النائبة من عاجل وبیان إمبابة. حمیات بمستشفى الغامض بالفیروس اإلصابة حاالت بخصوص              العالمیة
ذوي لألشخاص المخصصة المترو تذاكر أسعار قیمة رفع النقل وزیر قرار عن العزیز عبد                دینا
ومركز مدینة خارج دائري طریق إنشاء بشأن العمرو، أبو نوسیلة النائبة من برغبة واقتراح                اإلعاقة.
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بمحافظة السویس) اإلسماعیلیة- (بورسعید- القناة محافظات یربط الذي الحربي للطریق بدیل             فاقوس
 القاهرة   والدقهلیة.

الشباب وتأهیل لتدریب الوزارة وإجراءات البطالة ظاهرة بشأن عامة مناقشة وطلبي إحاطة              طلبات
تعیین قانون تنفیذ مدى عن عامة مناقشة وطلب نصیر. نانسي النائبة المقدمین/ات ومن العمل                لسوق
ووزیر الوزراء، مجلس رئیس إلى موجهة الحكومیة بالوظائف الخاصة االحتیاجات ذوي من %5               نسبة
المقدمین/ات من السیاحة تنشیط إجراءات عن عامة مناقشة وطلب وأسئلة إحاطة وطلبات العاملة.               القوى
الواقعة األضرار رفع بشأن السادات، رانیا النائبة من برغبة واقتراح بیومي. العزیز عبد شیرین                النائبة
جنوب االجتماعي اإلسكان بمشروع األولى بالمرحلة سكنیة وحدات لهم المخصص المواطنین             على
الجدید بالكفر األسرة طب وحدة تحویل بشأن طرابیة، آمال النائبة من مقدم برغبة واقتراح                بورسعید.
رانیا النائبة من مقدم برغبة واقتراح تكاملي. مستشفى إلى الدقهلیة بمحافظة سلسیل میت               بمركز
األساسیة والبنیة الخدمات وتطویر تنمیة خطة ضمن الجنوب بحي إسعاف نقطة إنشاء بشأن               السادات،
تحویل بشأن العمرو، أبو نوسیلة النائبة من مقدم برغبة واقتراح بورسعید. بمحافظة اإلمارات               لمشروع

 الوحدة   المحلیة   بالصالحیة   القدیمة   –   بمحافظة   الشرقیة   إلى   مركز   ومدینة.

مشكلة البیان وتضمن األعمال، بجدول وارد غیر موضوع عن شاكر منى النائبة من مقدم عاجل                 بیان
المختص للطبیب أهلها توسل ورغم أسوان، محافظة في المستشفى إلى دخلت 22سنة عمرها               مریضة
السیدة وحاولت لوالدیها، وحیدة ابنة وهي علیها، الكشف قبل توفیت حتى رؤیتها في یسرع لم أنه                  إال
السیاسي االتصال ومكتب المستشفى، ومدیر الصحة، وزارة ووكیل أسوان، بمحافظ االتصال             النائبة

  الخاص   بالسید   وزیر   الصحة   لبحث   الموضوع   ولكن   دون   جدوى.

النظار حافز باسترداد الفني والتعلیم التربیة وزیر قرار عن الحادي سهیر النائبة من مقدم عاجل                 وبیان
هیام النائبة ومنهم الوراق جزیرة قریة قاطني مصیر عن عاجالن وبیانان رجعي. بأثر               والمدیرین
طریق عن المتحجرة الغابة طبیعیة محمیة نهب عن فراج شیرین النائبة من مقدم عاجل وبیان                 حالوة.
أمام الحوادث كثرة عن محمود فایزة النائبة من عاجل وبیان للبیع. لطرحها تمهیدا إحداثیاتها                تقلیص
عن زكریا أمل النائبة من عاجل وبیان . الخیمة بشبرا إسكو مساكن طریق إغالق بعد المدارس                  مجمع
من المستبعدین أزمة عن شاكر منى النائبة من عاجل وبیان العام. هذا الحج رحالت تكالیف                 ارتفاع
تفاقم عن عامة مناقشة طلبات وثالثة أسئلة وثالثة إحاطة طلب وعشرون أربعة الخریجین.               مسابقة
نادیة المصري- سعاد فراج- (شیرین النائبات المقدمین/ات ومن المحافظات بعض في القمامة              مشكلة
المحلیة اإلدارة أجهزة أداء سوء عن عامة مناقشة وطلب وسؤال طلبات وثمانیة فهیم). فایقة                هنري-
أدى مما البناء تراخیص وإصدار القیادات الختیار واضحة معاییر وجود لعدم نتیجة المحافظات               ببعض
ومن الجائلین الباعة وانتشار القطاعات كافة في الخدمات وسوء باإلحیاء اإلداري الفساد              إلى
عن عامة مناقشة وطلب وأسئلة إحاطة طلب وعشرون ستة طرابیة). آمال زكریا- أمل )                المقدمین/ات
بعض في علیها منازل أقاموا الذین أو للدولة المملوكة األراضي على الید لواضعي األوضاع تقنین                 عدم
أحوال سوء عن وسؤاالن إحاطة طلب عشر خمسة صدقي. سحر النائبة المقدمین/ات من               المحافظات
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مناقشة وطلب وأسئلة إحاطة طلبات عثمان. سارة النائبة المقدمین/ات من الداخلیة والطرق              الشوارع
ومن سالم، زینب ) النائبة المقدمین/ات من مختلفة موضوعات عن النواب السادة بعض من 9               عامة

اللواء أرض بمنطقة خاص شرطة قسم تأجیل سبب عن االستفسار بشأن منیر منى النائبة األسئلة                 مقدمي
سبتمبر في للمحافظة التنفیذي المجلس اجتماع خالل اإلنشاء على الموافقة من الرغم على العجوز                حي

.2016  

البیان مقدمة طالبت اإلسكندریة بمحافظة األزاریطة عمارة انهیار عن مراد انجي النائبة من عاجل                بیان
عمارة انهیار أن حیث البلد وسط في وترمیمه المعماري بالتراث باالهتمام اآلثار ووزارة الثقافة                وزارة
وستون اثنان المصري. المعماري بالتراث االهتمام وعدم واإلهمال المخالفات بسبب كان             األزاریطة
وعدم الصحي الصرف مشروعات توقف عن عامة مناقشة طلبات وخمسة أسئلة وسبعة إحاطة               طلب
المنشاوي- (إلهام النائبات المقدمین/ات ومن الصحي الصرف خطة ضمن والقرى المدن بعض              إدراج
النائبات من برغبات االقتراحات عن وأما خضیر). شادیة البطران- مي القشاش- شیرین عثمان-               جلیلة
محافظة الجنوب بحي العامة للمكتبة فرع إنشاء بشأن السادات، رانیا النائبة من برغبة اقتراح هناك                 فكان
من برغبة واقتراح اإلمارات. لمشروع األساسیة والبنیة الخدمات وتطویر تنمیة خطة ضمن              بورسعید
وتطویر تنمیة ضمن بورسعید محافظة الجنوب بحي الثقافة قصر فرع إنشاء بشأن السادات، رانیا                النائبة
بحي التخصصات متعددة صحیة وحدة إنشاء بشأن السادات، رانیا النائبة من برغبة واقتراح               الخدمات.
اإلسكان مشروع ضمن اإلمارات لمشروع األساسیة والبنیة الخدمات وتطویر تنمیة خطة من              الجنوب
المعاناة لرفع مكتب إنشاء بشأن درویش، سوالف النائبة من برغبة اقتراح بورسعید. محافظة               االجتماعي
من مقدم برغبة واقتراح القلیوبیة. محافظة القلیوبیة- مدینة الحدید- السكة بحري بمنطقة األهالي               عن
محافظة الزقازیق- مراكز قرى ببعض برید مكاتب وتجدید وإحالل افتتاح بشأن خضر، إیمان               النائبة
كفر بقریة إعدادیة مدارس عدة إنشاء بشأن خضر، إیمان النائبة من مقدم برغبة واقتراح                الزقازیق.

  الحصر،   ومدرسة   تعلیم   أساسي   بقریة   كفر   االشراف،   وجناح   بمدرسة   القنایات   الثانویة   مركز   الزقازیق-

 محافظة   الشرقیة.

 القوانین   المقترحة   من   النائبات   البرلمانیات   الخاصة   بقضایا   النساء

التمییز).● عدم مفوضیة ) إنشاء بشأن نائبًا، و66 رزق منیر منى النائبة من مقدم قانون                 مشروع
 10

األحوال● قانون أحكام بعض تعدیل بشأن نائبًا، و60 الحادي سهیر النائبة من مقدم قانون                مشروع
. 11 الشخصیة   الصادر   بمرسوم   رقم   25   لسنة   1929

القومي● المجلس تشكیل بشأن نائبًا، و60 قطب زكریا أمل النائبة من مقدم قانون               .مشروع
12 للطفولة   واألمومة.

    نشرة   مجلس   النواب   لدور   االنعقاد   الثاني   العدد   الثاني   عشر   ص   9161
    نشرة   مجلس   النواب   لدور   االنعقاد   الثاني   العدد   األول   ص10.30
    نفس   المصدر   السابق.11
    نشرة   مجلس   النواب   لدور   االنعقاد   الثاني   العدد   الخامس   ص   12.34
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العقوبات● قانون أحكام بعض تعدیل بشأن وآخرین، هنري نادیة النائبة من مقدم قانون               مشروع
13 الصادر   بالقانون   رقم   58   لسنة   1937   لوضع   العقوبات   الخاصة   بجرائم   التعدي   على   المیراث.

14 مشروع   قانون   مقدم   من   النائبة   سوالف   درویش   و59   نائبًا،   بشأن   حمایة   المرأة   من   العنف.●

الصادر● الشخصیة األحوال قانون تعدیل بشأن ، الهواري، عبلة النائبة من مقدم قانون               مشروع
. 15 بمرسوم   رقم   25   لسنة   1937

الصادر● الشخصیة األحوال قانون تعدیل بشأن نصیر، آمنة النائبة من مقدم قانون              مشروع
عاًما 25 قضاء بعد الزوج ثروة نصف المطلقة الزوجة وإعطاء 1937 لسنة 25 رقم                بمرسوم

. 16 من   الحیاة   الزوجیة   

وإقرار النوع بقضایا المتعلقة القوانین مشروعات من عدد البرلمانیات النائبات تقدیم من الرغم               وعلى
وتشریعات قوانین إصدار بدون مر الثاني االنعقاد دور أن إال المصریة المرأة عام انه 2017                 عام
مجلس من السیاسیة اإلرادة لغیاب ذلك ویرجع والخاص، العام المجالین في سواء النساء بقضایا                تتعلق
للمواطنات حقوقیة قضایا ولیست تكمیلیة قضایا واعتبارها النساء بقضایا االهتمام وعدم             النواب
نفع، دون العام هذا على إطالقه تم لقب مجرد 2017 المصریة المرأة عام یكون ال ولكي                  المصریات،
ونخص بالنساء المتعلقة والقوانین التشریعات الثالث االنعقاد دور في النواب مجلس إقرار من               البد
موحد وقانون المحلیة، اإلدارة وقانون التمییز، مفوضیة قانون منها اآلتیة القوانین من كل               بالذكر

 لمناهضة   العنف   ضد   النساء   في   المجال   العام   والخاص   معًا،   وقانون   األحوال   الشخصیة.
بتعیین القضائیة الهیئات وجمیع الدولة مجلس الثالث االنعقاد دور في النواب مجلس مطالبة               وضرورة
تنص والتي 2014 عام دستور من عشر الحادیة للمادة تفعیًل وذلك إقصاء أو تمییز دون بها                  النساء

  على   أن   "   تلتزم   الدولة   بتعیین   المرأة   في   جمیع   الهیئات   القضائیة"

 القوانین   المقترحة   من   النائبات   البرلمانیات   المتعلقة   بالقضایا   المجتمعیة   المختلفة

الرسمي● غیر االقتصاد قانون إصدار بشأن نائبًا، و60 فهیم فایقة النائبة من مقدم قانون               مشروع
. 17

التنسیقیة● الهیئة قانون إصدار بشأن نائبًا، و150 حسونة أنیسة النائبة من مقدم قانون               مشروع
. 18 لمكافحة   الفساد

الصغر● متناهیة المشروعات بشأن نائبًا، و90 السعد أبو هالة النائبة من مقدم قانون               مشروع
. 19 والصغیرة   والمتوسطة

    المصدر   السابق   ص   13.38
    نشرة   مجلس   النواب   لدور   االنعقاد   الثاني   العدد   التاسع   ص   14.14
15http://www.elwatannews.com/news/details/2092752   خبر   صحفي   بجریدة   الوطن    
 

16http://bit.ly/2xepBgX   خبر   صحفي   بجریدة   صوت   األمة    
 

    نشرة   مجلس   النواب   لدور   االنعقاد   الثاني   العدد   الثاني   ص   17.15
    نشرة   مجلس   النواب   لدور   االنعقاد   الثاني   العدد   الثالث   ص   18.13
    نفس   المصدر   السابق.19
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غیر● اإلشعاع قانون إصدار بشأن نائبًا، و250 فراج شیرین النائبة من مقدم قانون               مشروع
. 20 المؤمن

إجازات● في االمتحانات إلغاء بشأن نائبًا، و69 ناشد عدلي سوزي النائبة من مقدم قانون                مشروع
. 21 المسیحیین

النقابة● قانون إصدار بشأن نائبًا، و60 الحلیم عبد إبراهیم إیناس النائبة من مقدم قانون                مشروع
22 المهنیة   ألئمة   األوقاف   المصریة.

اإلرهاب.● مكافحة محاكم إنشاء بشأن نائبًا، و60 العزیز عبد دینا النائبة من مقدم قانون               مشروع
 23

التحالیل● معامل تنظیم بشأن نائبًا، و65 إسماعیل أبو أحمد لیلى النائبة من مقدم قانون                مشروع
24 الطبیة.

قانون● أحكام بعض تعدیل بشأن نائبًا، و60 درویش سوالف النائبة من مقدم قانون               مشروع
25  حمایة   المنافسة   ومنع   الممارسات   االحتكاریة   الصادر   بقانون   رقم   3   لسنة   2005.

26 مشروع   قانون   مقدم   من   النائبة   هالة   أبو   على   و60   نائبًا،   بشأن   الحد   األدنى   لإلیجارات   القدیمة.●

والخدمي● الریاضي الحافز بشأن نائبًا، و60 ثابت شادیة النائبة من مقدم قانون              مشروع
27 والتعلیمي.

لسنة● 64 رقم القانون أحكام بعض تعدیل بشأن جمیل، ماهر منال النائبة من مقدم قانون                 مشروع
28 2010   بشأن   مكافحة   االتجار   بالبشر.

القانون● أحكام بعض تعدیل بشأن نائبًا، و60 مطر ألكسان مرفت النائبة من مقدم قانون                مشروع
29 رقم   91   لسنة   2005   بشأن   الضریبة   على   الدخل.

حمایة● قانون أحكام بعض تعدیل بشأن نائبًا، و60 فهیم فایقة النائبة من مقدم قانون                مشروع
30 اآلثار   الصادر   بقانون   رقم(117)   لسنة   1983.

القومي● المجلس قانون إصدار بشأن نائبًا، و70 درویش سوالف النائبة من مقدم قانون               مشروع
31 لحقوق   اإلنسان.

حمایة● قانون أحكام بعض تعدیل بشأن نائبًا، و59 علي أبو هالة النائبة من مقدم قانون                 مشروع
32 الحقوق   الفكریة   الصادر   بقانون   رقم   82   لسنة   2002.

    نشرة   مجلس   النواب   لدور   االنعقاد   الثاني   العدد   الثالث   ص20.15
    نشرة   مجلس   النواب   لدور   االنعقاد   الثاني   العدد   الثالث   ص21.16
    المصدر   السابق.22
    نشرة   مجلس   النواب   لدور   االنعقاد   الثاني   العدد   السادس   ص   23.14
    المصدر   السابق.24
    نشرة   مجلس   النواب   لدور   االنعقاد   الثاني   العدد   السابع   ص25.28
    المصدر   السابق.26
    المصدر   السابق   ص27.31
    نشرة   مجلس   النواب   لدور   االنعقاد   الثاني   العدد   السابع   ص   28.38
    نشرة   مجلس   النواب   لدور   االنعقاد   الثاني   العدد   الثامن   ص   29.11
    نشرة   مجلس   النواب   لدور   االنعقاد   الثاني   العدد   العاشر   ص   30.13
    المصدر   السایق.31
    نشرة   مجلس   النواب   لدور   االنعقاد   الثاني   العدد   العاشر   ص32.14
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79لسنة● رقم القانون أحكام بعض تعدیل بشأن الحادي، سهیر النائبة من مقدم قانون               مشروع
. 33 1975   بإصدار   قانون   التأمین   االجتماعي

وأجهزة● كامیرات وتركیب تنظیم بشأن نائبًا، و75 حسونة أنیسة النائبة من مقدم قانون               مشروع
34 المراقبة   األمنیة   لكافة   المنشآت.

قانون● من (341) المادة تعدیل بشأن نائبًا، و70 عثمان سحر النائبة من مقدم قانون                مشروع
35 العقوبات   رقم   58لسنة1958.

قانون● أحكام بعض تعدیل بشأن نائبًا، و60 ماهر كارولین النائبة من مقدم قانون               مشروع
36 العقوبات   رقم   58لسنة1958 .

قانون● أحكام بعض تعدیل بشأن نائبًا، و59 خضیر شادیة النائبة من مقدم قانون               مشروع
37 العقوبات.

قانون● أحكام بعض تعدیل بشأن نائبًا، و70 ناشد عدلي سوزي النائبة من مقدم قانون                مشروع
.1937 38 العقوبات   رقم   58   لسنة   

قانون● أحكام بعض تعدیل بشأن نائبًا، و65 درویش سوالف النائبة من مقدم قانون               مشروع
1937 39 العقوبات   الصادر   بالقانون   رقم   58   لسنة   

الحكومي● الدعم استحقاق ربط بشأن نائبًا، و70 عجمي غادة النائبة من مقدم قانون               مشروع
40 بتنظیم   األسرة.

 توصیات   نهائیة :

 بناء   على   ما   سبق   یمكننا   طرح   بعض   النقاط   الخاصة   بتحسین   األداء   الخاص   بالتعامل   مع   النائبات   من
 حیث   التمثیل   داخل   مجلس   النواب،   علي   النحو   التالي:

النواب● سواء الحالي النواب مجلس من المتبعة التشریع منهجیة بتغییر المطالبة             ضرورة
المجتمع، على مناقشتها المقرر القوانین مشروعات مسودات طرح خالل من            والنائبات
حالة في علیها المترتبة اآلثار هي وما والتشریعات القوانین المقترحات دراسة             وضرورة
منها ذلك، تراعي لم الثاني االنعقاد دور في صدرت التي التشریعات من عدد هناك ألن                 التطبیق

 مثالً   قانون   الجمعیات   األهلیة   الجدید،   وضرورة   طرح   القانون   السابق   للتعدیل.

    العمل   على   زیادة   نسب   النساء   النائبات   في   التمثیل   المناسب   في   اللجان   النوعیة   في   مجلس   النواب●
 ونخص   بالذكر   في   دور   االنعقاد   القادم.

    نشرة   مجلس   النواب   لدور   االنعقاد   الثاني   العدد   العاشر   ص33.18
    نشرة   مجلس   النواب   لدور   االنعقاد   الثاني   العدد   الحادي   عشر   ص   34.27
    نشرة   مجلس   النواب   لدور   االنعقاد   الثاني   العدد   الثاني   عشر   ص35.23
    شرة   مجلس   النواب   لدور   االنعقاد   الثاني   العدد   الثاني   عشر   ص   36.23

  .نشرة   مجلس   النواب   لدور   االنعقاد   الثاني   العدد   التاسع   ص   3714
    نشرة   مجلس   النواب   لدور   االنعقاد   الثاني   العدد   الرابع   ص38.16
    نشرة   مجلس   النواب   لدور   االنعقاد   الثاني   العدد   الخامس   ص   39.27
    نشرة   مجلس   النواب   لدور   االنعقاد   الثاني   العدد   الثالث   عشر   ص   40.24
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 ضرورة   تمثیل   النائبات   في   الوفود   البرلمانیة   القادمة   ،   وخاصة   في   الوفود   المتعلقة   بقضایا   النساء●
 والعنف   یفضل   تمثیل   النائبات   بنسبة   أكبر   من   النواب   إلدراكهن   لقضایا   النوع.

 ضرورة   تكوین   تحالف   نسائي   برلماني   لدعم   قضایا   النساء   في   المجال   العام   والخاص،   وتقدیمهن●
 مشروعات   قوانین   معاً   في   دور   االنعقاد   الثالث   القادم.

 ضرورة   إقرار   التشریعات   والقوانین   المتعلقة   بقضایا   النساء   في   دور   االنعقاد   الثالث   وخصوصًا●
 في   هذا   العام   ألنه   عام   المرأة   المصریة   عام   2017.

 ضرورة   فتح   حوار   مجتمعي   مع   كافة   الفاعلین   والفاعالت   من   المجتمع   المدني   والمنظمات●
 النسویة   المعنیة   بقضایا   النساء   في   المجال   العام   والخاص،   ونخص   بالذكر   في   دور   االنعقاد   القادم.
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