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 ورقة تحلیلیة عن أداء النائبات البرلمانیات
 في دور االنعقاد الثالث لمجلس النواب المصري
 خالل الفترة من 2 أكتوبر 2017 إلى 26 یولیو 2018

 مقدمة

استمرار مع ،2018 لعام أكتوبر من 2 الموافق الثالثاء یوم في النواب لمجلس الرابع االنعقاد دور                  بدأ
المواطنین بأحقیة المصري البرلمان وإخالل المصري، للبرلمان العامة للجلسات المباشر البث             حجب
المجلس، داخل والرقابي التشریعي االختصاص حیث من النواب/النائبات أداء متابعة في             والمواطنات
للنائبات/والنواب، والرقابة والمساءلة والشفافیة المعلومات تداول حریة في والمواطنات المواطنین            وحق
الدستور من 120 للمادة طبقا للمجلس العامة الجلسات علنیة مثل الدستوریة المبادئ لبعض طبقًا                وذلك
سریة، جلسة في المجلس انعقاد ویجوز علنیة. النواب مجلس جلسات على: وتنص 2014 لعام                المصري
أعضائه من أوعشرین المجلس، رئیس أو الوزراء، مجلس رئیس أو الجمهوریة، رئیس طلب على                بناًء
تجرى أمامه المطروح الموضوع في المناقشة كانت إذا ما أعضائه بأغلبیة المجلس یقرر ثم األقل،                 على

  في جلسة علنیة أو سریة.

طبقًا بشفافیة للمواطنین/ات وإتاحتها المعلومات تداول حریة تجاه الدولة التزام على أیضا ذلك یؤثر                 كما
واإلفصاح للشعب، ملك الرسمیة والوثائق واإلحصاءات والبیانات المعلومات على: وتنص 68             للمادة
للمواطنین وإتاحتها بتوفیرها الدولة وتلتزم مواطن، لكل الدولة تكفله حق المختلفة، مصادرها من               عنها
إلى أدى مما وحفظها، إیداعها وقواعد وسریتها، وإتاحتها علیها الحصول ضوابط القانون وینظم               بشفافیة،
ممثلیهم\ن، على المواطنین/ات رقابة وضعف والنواب/النائبات المواطنین/ات بین االنفصال           تعزیز
من كان اإلجراءات من وغیرها المجتمعي للحوار طرحها دون هامة تشریعات بتمریر األمر               وانتهاء
لم المواطنین\ات لصالح هامة بقضایا تتعلق الثالث االنعقاد دور في بها القیام البرلمان على                المفترض
في الرئاسیة لالنتخابات المحتملین المرشحین بین الفرص وتكافؤ المساواة مبدأ المجلس أخل كما               تطبق،

  السماح بالتواصل مع النواب للحصول على تزكیة النواب، حیث تنص المادة 142:

أعضاء من األقل على عضًوا عشرون المترشح یزكى أن الجمهوریة لرئاسة الترشح لقبول               یشترط
وتطبیقا االنتخاب. حق لهم ممن مواطن ألف وعشرین خمسة عن یقل ال ما یؤیده أن أو النواب،                   مجلس
للقاء المجلس رئیس إلى بطلب والتنمیة اإلصالح حزب رئیس السادات أنور محمد السید/ تقدم                للدستور
مجلس باسم المتحدث لسان على الرد وجاء تزكیتهم، على للحصول علنا البرلمان داخل والنائبات                النواب
وأن الترشح، راغبي من أیا یستقبل ال البرلمان والقانون الالئحة وفق أنه اهللا حسب صالح النائب/                  النواب
أعضاء یلتقوا أن الترشح لراغبي متاحة الفرصة وأن األمور، هذه مثل في تستخدم ال الدولة                 مرافق
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للمرشح الفرصة إتاحة تم حین في تزكیتهم. على بالحصول إلقناعهم البرلمان أروقة خارج               المجلس
. 1 مصطفي موسى وحصل على تزكیة 20 نائب من مجلس النواب بالحضور للمجلس

دور في منفصلتین لمدتین البالد في الطوارئ حالة فرض على الموافقة المجلس أقر ذلك، جانب                 إلى
من 14 في الثانیة والمرة أشهر، ثالث لمدة 2018 أبریل من 14 في كانت األولى المرة الثالث،                   االنعقاد
بعض اقرار عدم الى للبرلمان الثالث االنعقاد دور انتهاء إلى باإلضافة هذا أشهر. ثالث لمدة 2018                  یولیو
من 153 للمادة طبقا التمییز مفوضیة قانون منها والمواطنات للمواطنین\ات الدستوریة             االستحقاقات
طبقا االنتقالیة العدالة وقانون ،180 للمادة طبقا المحلیة اإلدارة وقانون ،2014 لعام المصري               الدستور

 للمادة 241 وهي أجندة تشریعیة هامة لصالح قضایا النساء ومؤجلة منذ دور االنعقاد األول.

دور وباألخص للبرلمان والرقابي التشریعي الدور بمتابعة النسویة للدراسات نظرة اهتمام إطار              وفي
افتتاحه تم والذي األول، التشریعي للفصل الثالث االنعقاد دور بدء منذ النائبات أداء نرصد بداخله،                 النساء
واستمر ،2017 لسنة أكتوبر من 2 الموافق اإلثنین یوم 2017 لسنة 470 رقم الجمهوریة رئیس                 بقرار
للفصل الثالث العادي االنعقاد دور بفض 2018 لسنة 350 رقم الجمهوریة رئیس قرار حتى االنعقاد                 دور

  التشریعي األول اعتبارا من یوم الخمیس الموافق 26 یولیو 2018.

على عالوة طارئتین، جلستین إلى باإلضافة عامة جلسة 72 الثالث االنعقاد دور خالل المجلس                عقد
450 خاللها النواب من المتحدثین/ات عدد بلغ الدستوریة، الیمین الجمهوریة رئیس بأداء الخاصة               الجلسة
475 الثاني االنعقاد بدور مقارنة المدخالت في المشاركین/ات والنائبات النواب عدد قلة ویالحظ               نائًبا/ة،
عن المداخالت بخفض الثالث االنعقاد دور في مداخلة 4435 بلغ المداخالت من عدد خالل من                 نائبا/ة،
والمعاهدات االتفاقیات من عددا اإلنجازات تقریر وتضمن مداخلة. 841 بحوالي الثاني االنعقاد              دور
الحكومة في العامة الموازنة ومناقشة الثالث. االنعقاد دور في دولیة اتفاقیة 66 المجلس أقر حیث                 الدولیة
للدولة العامة بالموازنة المختصة حول والتعلیقات المناقشات في ودورهن النائبات مشاركة             ومتابعة
2018/2019 لعام المقترحة الموازنة ،2017 -2016 المالیة السنة عن العامة الخزانة ختامي              وحساب

 وتحقیق التنمیة المستدامة.

األعضاء، وُعشر الحكومة من مقدمة قانون مشروع 197 على الثالث االنعقاد دور في المجلس وافق                 كما
بتقدیم المتعلقة التشریعیة االختصاصات ممارسة في النائبات أداء رصد التالیة السطور في              ونحاول
للمجلس، المقدمة المشروعات كافة في اقتراحات وتقدیم القوانین، ومناقشة قوانین، مشروعات             مقترحات

 ومدى مشاركة النائبات وفعالیتهّن على صعید االختصاص التشریعي.

مشروعات بالذكر ونخص النساء، بقضایا تتعلق لقوانین باقتراحات النائبات بعض تقدمت الواقع، وفي               
القاصرات، زواج ومكافحة الشخصیة األحوال قانون بخصوص الهواري عبلة النائبة من المقدمة              القوانین
الجهات في النساء تعیین قانون مشروع وأولها هنري نادیة النائبة من المقدمة المقترحات جانب                إلى

   بیان حزب اإلصالح والتنمیة بعنوان  “ا لسادات یتساءل:- لماذا فتح البرلمان أبوابه لموسى مصطفى موسى للحصول على تزكیات النواب؟ بتاریخ1
 30 ینایر 2018.
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لدعم التمییز مفوضیة قانون مشروع هو النائبة لنفس الثاني والمقترح استثناء، دون القضائیة               والهیئات
إلى المقترحة القوانین مشروعات تمریر النائبات تستطعّن ولم المواطنین/ات، بین التمییز وحظر              المساواة
حسونة أنیسة النائبة حاولت كما وإقرارها. للمناقشة عامة لجلسة عرضها ثم ومن المختصة               اللجان
حتى یستطعّن لم ولكنهّن الثالث االنعقاد دور في مصر" صوت بإسم"نائبات نسائي تكتل تأسیس                وأخریات
ماریان النائبة نجحت آخر، صعید وعلى التكتل. تأسیس النواب مجلس رئیس العال عبد رفض بسبب                 اآلن
النائبة وفازت باالنتخاب، والتسامح للسالم العالمي البرلمان في والمرأة الشباب للجنة كرئیسة              عازر

. 2  سوالف درویش بمنصب رئیس لجنة الهجرة باتحاد عمال مصر

كما طلبًا، 385 المجلس قبل من المنظورة اإلحاطة طلبات عدد بلغ الرقابیة، األدوات استخدام عن                 وأما
نحو بلغت العاجلة البیانات من عدد المجلس نظر كما إحاطة، طلب نحو390 النوعیة اللجان                تدارست
شفاهة سؤاال 45 على الحكومة أجابت سؤال، 1090 توجیه تم فقد األسئلة مجال وفي عاجًال. بیانًا 303                 
للمناقشة طلب 20 المجلس وناقش الحكومة. قبل من كتابة علیها الرد تم األسئلة وباقي العامة، الجلسة                  في
مختلف في ات النواب/ من مقدمة برغبة اقتراحًا 839 المجلس ونظر الثالث. االنعقاد دور في                 العامة
متابعة ونحاول توصیات. من بها ورد ما شأن في الالزم التخاذ الحكومة إلى المجلس وأحالها                 المجاالت،
المناقشة طلبات - اإلحاطة وطلبات (األسئلة الرقابیة األدوات استخدامهن یخص فیما النائبات أداء               ورصد
الجلسات خالل الثالث) االنعقاد دور في للمجلس قدمت التي االستجوابات - برغبة االقتراحات -                العامة
ورصد متابعة صعوبة وتكمن الثالث. العادي االنعقاد لدور النواب مجلس نشرات في المنشورة               العامة
وتداولها المعلومات توافر عدم في األول التشریعي للفصل الثالث االنعقاد دور في النائبات أداء                تحلیل
المرئیة اإلعالم وسائل في ینشر ما على واالعتماد البرلمان، في العامة للجلسات المباشر البث                وعدم

  والمسموعة.

مضابط إتاحة وعدم البرلمان داخل االختصاصات من العدید في النائبات لمشاركة الرصد یغیب               كما
دور كل في المجلس عن الصادرة الدوریة بالنشرات واالكتفاء النواب مجلس موقع على العامة                الجلسات
العدید النواب لمجلس الدوریة النشرات عن یغیب انعقاد. ودور فترة كل إنجازات تقاریر جانب إلى                 انعقاد
في المشارك البرلماني الوفد أسماء یذكر ال حیث البرلمانیة، الدبلوماسیة باب منها الهامة المعلومات                من
ضوء وفي الوفود. هذه في النائبات مشاركة تقییم یصعب مما خارجیًا أو داخلیًا سواء البرلمانیة                 الزیارات
الثالث، العادي االنعقاد لدور األول التشریعي للفصل الدوریة النشرات في النائبات عن المتاحة               المعلومات
النوعیة اللجان داخل وتواجدهن والرقابیة، التشریعیة االختصاصات في النائبات أداء ونرصد             نتابع

 وكممثالت للهیئات البرلمانیة الحزبیة.

 

 

  نشرة مجلس النواب دور االنعقاد العادي الثالث -  العدد األول ص 2.13
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 المحاور المطروحة للمناقشة من خالل متابعة أداء النائبات في البرلمان

 حصر الوفود البرلمانیة التي تم إرسالها من المجلس ومدى مشاركة النائبات فیها●
 الالئحة الداخلیة ونسب تمثیل النساء في اللجان سواء على جمیع المستویات كرئیسات أو وكیالت أو●

 أمینات سر أو عضوات في تلك اللجان، وممثلي/ات الهیئات البرلمانیة لألحزاب السیاسیة بالمجلس
المالیة● السنة عن الختامي العامة الخزانة حساب بشأن النواب مجلس في العامة الموازنة               مناقشة

في النائبات مشاركة وفعالیة ،2018/2019 لسنة للدولة العامة الموازنة ومشروع ،2016/2017           
 تلك المناقشات الهامة

 التحالفات أو الكتل البرلمانیة الموجودة والممثلة في البرلمان الحالي ونسبة النائبات فیها●
 االختصاص التشریعي (مناقشة مشروعات القوانین - تقدیم اقتراحات لمشروعات القوانین)●
 القوانین المقترحة من النائبات البرلمانیات الخاصة بقضایا النساء●
  القوانین المقترحة من النائبات البرلمانیات المتعلقة بالقضایا المجتمعیة المختلفة●
المناقشة● طلبات - اإلحاطة وطلبات (األسئلة الرقابیة لألدوات استخدامهن حیث من النائبات              أداء

 العامة - االستجوابات - االقتراحات برغبة التي قدمت للمجلس في دور االنعقاد الثالث)
 توصیات نهائیة●

 

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

شقین إلى وقسمها الثالث االنعقاد دور خالل النواب، مجلس رئیس أنشطة على البرلماني التقریر                ركز
المیدانیة الزیارات إلى باإلضافة البرلمان بمقر عقدت التي واالستقباالت اللقاءات الداخلي الصعید              أولهما
االنعقاد دور وشهد لقاًء. 76 على وتزید الخارجي الصعید والثاني نشاًطا، 50 على وتزید المجلس                 لرئیس
الجمعیة رئاسة المصري النواب مجلس تولي أهمها كان البرلمانیة للدبلوماسیة ملموسًا نشاطًا              الثالث
مجلس باستضافة 2018 مایو في وانتهى 2017 مایو في بدأ عام لمدة المتوسط أجل من لالتحاد                  البرلمانیة
المصري النواب مجلس تسلم كما البرلمانات. لرؤساء الخامسة والقمة للجمعیة عشر الرابعة الجلسة               النواب
أبریل 4و5 لالتحاد والعشرین السابع المؤتمر فعالیات استضافته خالل العربي البرلماني االتحاد              رئاسة

.2018  

سان في 137 رقم الدولي البرلماني االتحاد جمعیتي أعمال في المجلس شارك الدولي، المستوى                وعلى
واالجتماعات ،2018 مارس سویسرا في بجنیف و138 ،2017 أكتوبر االتحادیة بروسیا             بطرسبورج
المجموعة عن ممثال باالتحاد التنفیذیة اللجنة بعضویة المجلس رئاسة وشرفت منهما، لكل              المصاحبة
العنیف والتطرف اإلرهاب بمكافحة المعني المستوى رفیع االستشاري الفریق بعضویة وكذلك             العربیة،

 التابع لالتحاد البرلماني الدولي وعقد اجتماعین، أولهما في فبرایر 2018، واآلخر في یونیو 2018.
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.[1]2017 نوفمبر 4 إلى أكتوبر 27 من الفترة في األمریكیة المتحدة الوالیات إلى بزیارة برلماني وفد                  وقام
على العربي البرلماني لالتحاد الطارئة الجلسة في النواب مجلس رئیس العال عبد علي الدكتور شارك                 كما

 مستوى رؤساء البرلمانات العربیة المقامة في العاصمة المغربیة الرباط والتي عقدت 14 دیسمبر 2017.

السعودیة العربیة المملكة بزیارة النواب مجلس رئیس العال عبد دكتور برئاسة برلماني وفد توجه                كما
الشورى مجلس رئیس الشیخ، آل إبراهیم بن اهللا عبد الدكتور لدعوة تلبیة السعودي الشورى مجلس                 وتحدیدًا
برئاسة وفد توجه العربي، الصعید على الثنائیة البرلمانیة العالقات إطار وفي .2018 ینایر 3و4                یومي
رئیس تلقاها التي للدعوة تلبیة 2018 ینایر 23 إلى 20 من الفترة في البحرین مملكة إلى المجلس                   رئیس

  المجلس من السید أحمد بن إبراهیم راشد المال رئیس مجلس النواب البحریني.

إلى 26 من الفترة خالل المتحدة العربیة اإلمارات دولة إلى البرلماني الوفد العال عبد علي الدكتور                  وترأس
االستشاریة للمجموعة الثاني االجتماع في المشارك البرلماني الوفد ترأس كما ،2018 فبرایر من 28              
دولة في عقدت والتي الدولي البرلماني لالتحاد التابعة والتطرف اإلرهاب بمكافحة المعنیة المستوى               رفیعة

 اإلمارات العربیة في الفترة من 2 إلى 3 مایو 2018.

بهدف إفریقیا، بجنوب جولة في ،2018 مایو من 5 السبت النواب مجلس أعضاء من وفد شارك                  كما
المقرر االنتخابیة العملیة سیر ومتابعة اإلفریقي، البرلمان لرئاسة الجندي، مصطفى للنائب             الترویج

  إجراؤها 9 إلى 10 مایو 2018.

البرلمان مؤتمر وفي .2018 مایو 14 بتاریخ الجنوبیة كوریا المصري النواب مجلس من وفد                وزار
وتم عازر ماریان النائبة بالحضور شاركت بمالطا، 2018 یولیو 6 یوم عقد الذي والسالم للتسامح                 الدولي
للسالم العالمي البرلمان في والمرأة الشباب للجنة كرئیسة للبرلمان األولى االفتتاحیة الجلسة في               انتخابها

 والتسامح. وأخیرا قام وفد من مجلس النواب المصري بزیارة صربیا في 20 یولیو 2018.
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 عدد النائبات المشاركات  عدد النواب الرجال المشاركین الشعبة البرلمانیة (الوفد البرلماني) م
 في الوفود البرلمانیة

 اجتماعات الجمعیة العمومیة الـ 1137
 لالتحاد البرلماني الدولي في سان

 بطرسبرج روسیا (11- 19 أكتوبر
(2017 

 برئاسة رئیس المجلس شارك فیها من النواب
3 النائب طارق رضوان والنائب كریم درویش

 النائبة یاسمین أبو طالب

 زیارة وفد برلماني إلى الوالیات2
 المتحدة األمریكیة في الفترة من 27

 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2017
 

 وضم الوفد رئیس المجلس وعدد من النواب
 هما: أحمد سعد، ومحمد السویدي، وطارق
 رضوان، وحسین عیسى، وكریم درویش،

4 ومحمد السالب وعمرو صدقي

 والنائبة ماریان عازر

 زیارة المملكة العربیة السعودیة یوم3
 الثالثاء 2 ینایر 2018

 وضم الوفد رئیس المجلس وعدد من النواب
 هما: محمد زكي السویدي، وأحمد خلیل،

5 وكمال أحمد، ومحمد ماهر، وأحمد سعد الدین

 النائبة سحر صدقي

 زیارة وفد برلماني إلى مملكة البحرین4
 خالل الفترة من 20 إلى 23 ینایر

2018 

 شارك رئیس المجلس ومجموعة من النواب:
 النائب أحمد سعد الدین، والنائب أحمد شرموخ،

 والنائب عبد الهادي القصبي، والنائب محمد
6 علي یوسف، والنائب عاطف ناصر

 النائبة أنیسة حسونة

 وفد برلماني في جولة بجنوب إفریقیا5
 بتاریخ السبت 5 من مایو 2018

 ترأس الوفد النائب سید فلیفل رئیس اللجنة،
 والنائب حاتم باشات، وصالح عفیفي، وطارق

7 راضون، وكریم درویش

 النائبة مي محمود

 زیارة وفد مجلس النواب المصري إلى6
 كوریا الجنوبیة بتاریخ 14 مایو 2018

 النائب طارق رضوان رئیس لجنة العالقات
8 الخارجیة، والنائب الدكتور كریم درویش

 ال یوجد

 مؤتمر البرلمان الدولي للتسامح7
 والسالم التي عقدت یوم 6 یولیو

 2018 بمالطا

9 النائبة ماریان عازر ال یوجد

 

 زیارة وفد برلماني مصري إلى صربیا8
 في تاریخ 20 یولیو 2018

 رئاسة الوفد الدكتور علي عبد العال رئیس
 المجلس، وضم الوفد النائب طارق رضوان

 رئیس لجنة العالقات الخارجیة، والنائب
10 الدكتور كریم درویش

  ال یوجد

3.https://bit.ly/2yDpRWL مقال بالصور.. وفد "النواب المصري" یلتقى ممثلي برلمان إیطالیا بمؤتمر في روسیا   
4.https://bit.ly/2JsjGsJ  مقال تفاصیل زیارة الوفد البرلماني المصري للوالیات المتحدة برئاسة علي عبد العال   
5.https://www.vetogate.com/3015854 بوابة فیتو مصر 
  استقبال حافل للوفد البرلماني المصري بالبحرین.. علي عبد العال یلتقي رئیسي مجلس النواب وهیئة الثقافة.. ویؤكد دعم مصر للمملكة وحقها فى6

.https://bit.ly/2PvcLnZ اتخاذ أي إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها تشكیل جمعیة صداقة برلمانیة 
   7 في مهمة رسمیة بجنوب أفریقیا.. وفد برلماني ینطلق السبت لدعم مصطفى الجندي في انتخابات رئاسة البرلمان اإلفریقي.. لقاءات مكثفة مع7

.https://bit.ly/2JKAk5Cاألفرق لشرح برنامج تطویر القارة السمراء.. وطارق رضوان یلتقى رئیس البرلمان الغاني 
8.https://bit.ly/2JtnDNS (صور) الوفد البرلماني المصري في كوریا یطالب برفع قیود السفر والسیاحة  
9.https://bit.ly/2DdUWnD النائبة ماریان عازر رئیسة للجنة الشباب والمرأة في البرلمان العالمي للسالم والتسامح  

10.https://bit.ly/2OgGsVm الوفد البرلماني برئاسة "علي عبد العال" یغادر بلجراد  
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الغیر فقط واحدة نائبة بمشاركة البرلمانیة الوفود في النائبات تمثیل ضعف السابق الجدول من                ویتضح
نفس تواجد وتكرار النواب من جدا محدود عدد مشاركة أیضا یتضح كما السابقة، االنعقاد بأدوار                 مقارنة
المشاركین األعضاء/عضوات الختیار واضحة آلیة وغیاب البرلمانیة، الوفود من العدید في             األشخاص

 /ات في الوفود البرلمانیة،

ماریان النائبة نجاح المثال سبیل على منها النائبات، قبل من النجاحات بعض تحقیق من بالرغم وذلك                  
في النائبات وتطالب باالنتخاب. والتسامح للسالم العالمي البرلمان في والمرأة الشباب للجنة كرئیسة               عازر
نادیة النائبة طالبت كما البرلمانیة، الوفود في النائبات تمثیل زیادة النواب مجلس رئیس من انعقاد دور                  كل
بأن النائبة حق إلى أشارت وكما والنساء، الرجال النواب بین والواجبات الحقوق في بالمساواة                هنري
في للنائبات واضح تمثیل هناك یكون وأن الرجل، النائب مثل لزوجها دبلوماسي» سفر «جواز                تستخرج

. 11 استقبال وإرسال الوفود البرلمانیة الرسمیة

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

یوم المنعقدة والرابعة والثالثة الثانیة المجلس بجلسات النوعیة اللجان مكاتب تشكیل انتخابات              عقدت
بأحكام عمًال مكاتبها انتخاب إلى اللجان بدعوة المجلس رئیس قام حیث ،2017 أكتوبر من 3                 الثالثاء

 المواد 42، و91 و93 من الالئحة الداخلیة للمجلس.

: 12  وكانت نتیجة انتخابات هیئات مكاتب اللجان النوعیة كالتالي 

 عدد أمین سر وكیل ثاني وكیل أول الرئیس اللجنة م
األعضا

 ء

 عدد
 النائبات

 لجنة الشؤون الدستوریة 1
 والتشریعیة

 بهاء الدین أبو
 شقة

 أحمد حلمي  نبیل الجمل
 الشریف

 إیهاب
 الطماوي

50 4 

 مصطفي سید  یاسر عمر شیبة  د.حسین عیسى لجنة الخطة والموازنة 2
  سالم

 3 21 عصام الفقي

 عمرو حسین لجنة الشؤون االقتصادیة 3
 غالب

 محمد على عبد  مدحت الشریف
 الحمید

 م. فخري
  طایل

23 3 

 8 18  طارق الخولي  غادة عجمي  سوزي رفلة  طارق رضوان لجنة العالقات الخارجیة 4
 2 15  سحر صدقي  أحمد إمبابي فؤاد أباظة  سعد الجمال لجنة الشؤون العربیة 5
 لجنة الدفاع واألمن 6

 القومي
 اللواء كمال

 عامر
 أحمد عبد  سالمة الجوهري  یحیي كدواني

 التواب
34 4 

 لجنة االقتراحات 7
 والشكاوي

 محمد حمدي العمید سید أحمد همام العادلي
  دسوقي

 مصطفى
 جمعة

 الطلخاوي

 ال 18
 یوجد

 جمال عبد محمد وهب اهللا جبالي المراغي لجنة القوى العاملة 8
  الناصر أمین

 عبد الرزاق
 زنط

9 2 

11.https://www.albawabhnews.com/3292596 2018 مقالة عن النائبة نادیة هنري الثائرة منشور في البوابة نیوز بتاریخ 23 سبتمبر  
   نشرة مجلس النواب دور االنعقاد العادي الثالث العدد األول من ص 41 إلى 46 تشكیل مكاتب اللجان النوعیة للمجلس.12
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 لجنة الشؤون الدینیة 9
  واألوقاف

 الدكتور/ أسامة
 العبد

 اللواء شكري
 الجندي

 الدكتور/ عمر أسامة األزهري
 حمروش

10 2 

 هشام عبد لجنة النقل والمواصالت 10
 الواحد

 خالد عبد محمد زین الدین رزق راغب
 العظیم عبد

  المولى

 ال 23
 یوجد

 لجنة اإلسكان والمرافق 11
 والتعمیر

 محمد  خالد عبد العزیز یسري المغازي مهندس معتز
 إسماعیل

43 4 

 اللواء عالء لجنة حقوق اإلنسان 12
  عابد

 شریف محمد الغول مارجریت عازر
  الورداني

29 7 

 رزق أبو  السید فلیفل لجنة الشؤون األفریقیة 13
  الصحفاق

 1 9 مي محمود  ماجد أبو الخیر

 أحمد سمیر لجنة الصناعة 14
 صالح

 محمد أحمد -
 محمد الزیني

 محمد زكریا
 محي الدین

 1 12 طارق السید

 لجنة المشروعات 15
 الصغیرة والمتوسطة

 ومتناهیة الصغر

 محمد علي
 یوسف

 5 16 محمود سعد سعاد المصري محمد المرشدي

 العقید أیمن عبد حمادة غالب طلعت السویدي لجنة الطاقة والبیئة 16
  اهللا

 6 34 السید حجازي

 لجنة الزراعة والري 17
 واألمن الغذائي والثروة

 الحیوانیة

 العقید هشام  هشام الشعینى
 الحصري

 الحاج رائف
 تمراز

 1 38 العمدة عثمان

 لجنة التضامن 18
 االجتماعي واألسرة

 واألشخاص ذوي اإلعاقة

 عبد الهادي
 القصبي

 أ.د. مهجة
 الشریف

 4 9 سامر التالوي رشا رمضان

 لجنة الثقافة واإلعالم 19
 واآلثار

 د. نادر تامر عبد القادر جالل عوارة أسامة هیكل
 مصطفي

12 3 

 لجنة السیاحة والطیران 20
 المدني

 محمد أحمد عبد إبراهیم حمودة سحر طلعت
 المقصود

 3 15 د.غادة صقر

 د. محمد  لجنة الشؤون الصحیة 21
 العماري

 د. مصطفى أبو
 زید

 د. محمد أبو د. أیمن أبو العال
 الخیر

40 10 

 لجنة االتصاالت 22
 وتكنولوجیا المعلومات

 2 16 أحمد زیدان م. جون طلعت  أحمد شمردن نضال السعید

 4 38 محمد الدامي أحمد الفرجاني محمد الحسیني أحمد السجینى لجنة اإلدارة المحلیة 23
 محمد فرج  لجنة الشباب والریاضة 24

 إبراهیم محمد
 رضوان
 الزیاتي

 6 42 فوزي فتى سمیر البطیخي

 لجنة التعلیم والتعلیم 25
 العالي والبحث العلمي

 عبد الرحمن ماجدة بكري هاني أباظة جمال شیحة
 البكري

16 5 

 

لجنة وهي النوعیة اللجان من واحدة لجنة رئاسة على النائبات حصول السابق الجدول من                ویتضح
سبع على النائبات حصلت كما مصطفى. طلعت سحر النائبة بها فازت التي المدني والطیران                السیاحة
النائبات وضع بین وبالمقارنة النوعیة. اللجان في سر كأمناء مقاعد وثالث نوعیة، لجان كوكیالت                مقاعد
منصب في النساء عدد وزیادة واحدة، للجنة كرئیسات النائبات عدد ثبات نجد الثاني، االنعقاد دور                 في
مع الثاني، االنعقاد دور في مقاعد بثالث بالمقارنة الثالث االنعقاد دور خالل مقاعد سبعة إلى                 وكیالت
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على العمل النواب مجلس على وینبغي مقاعد. ثالث عند اللجان سر أمین منصب في النائبات عدد                  ثبات
 زیادة تمثیل النائبات وتمكینهن من تولي رئاسة اللجان النوعیة، خالل دوري االنعقاد الرابع والخامس.

لتمثیل جدد ونواب نائبات ترشیح تم السیاسیة، لألحزاب البرلمانیة الهیئات ممثلي عن              وأما
نائبة وحصلت الثالث، االنعقاد بدور النواب مجلس داخل السیاسیة لألحزاب البرلمانیة             الهیئات
الهیئة ممثلة كامل /ألفت السیدة إلى باإلضافة المحافظین، حزب عن السعد أبو إبراهیم فوزي هالة النائبة هي                   جدیدة
لألحزاب البرلمانیة للهیئات الممثلین النواب عن وأما األول، االنعقاد دور منذ الحدیثة مصر حزب عن                 البرلمانیة
من 22 الموافق األحد یوم المنعقدة التاسعة الجلسة أثناء كاآلتي كانت فقد الثالث، االنعقاد دور في                  السیاسیة
السیاسیة األحزاب أخطرت للمجلس، الداخلیة الالئحة من 105 المادة بحكم وعمًال ،2017 لعام               أكتوبر

 رئیس المجلس بممثلي/ات الهیئات البرلمانیة وهو كاآلتي:

 النائب/ عاطف عبد الحمید عواد ناصر 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/ محمد سعد بدراوي ممثل الهیئة البرلمانیة عن حزب الحركة الوطنیة المصریة.●
الدیمقراطي● المصري حزب عن البرلمانیة الهیئة ممثل منصور بسطاوي منصور إیهاب             النائب/

 االجتماعي.
  النائب/ السید عبد العال مصطفى كامل ممثل الهیئة البرلمانیة عن حزب التجمع الوطني التقدمي.●
 النائب/ محمد أسامه حامد أبو المجد عمر ممثل الهیئة البرلمانیة عن حزب حماة وطن.●
 النائب/ محمد صالح  صالح أبو همیلة ممثل الهیئة البرلمانیة عن حزب الشعب الجمهوري.●
 النائب/ أحمد خلیل عبد العزیز خیر اهللا ممثل الهیئة البرلمانیة عن حزب النور.●
 النائب/ سعید سعد سعید خمیس حساسین ممثل الهیئة البرلمانیة عن حزب السالم الدیمقراطي.●
 النائب/ صالح محمد حسب اهللا أحمد ممثل الهیئة البرلمانیة عن حزب الحریة.●
 النائب/ شرعي محمد صالح عبد اهللا ممثل الهیئة البرلمانیة عن حزب مصر بلدي.●
 النائب/  عبد الكریم محمد زكریا ممثل الهیئة البرلمانیة عن حزب الصرح المصري الحر.●
 

المالیة السنة عن العامة الخزانة ختامي حساب بشأن النواب مجلس في العامة الموازنة               مناقشة
النائبات مشاركة وفعالیة ،2018/2019 للسنة للدولة العامة الموازنة ومشروع ،2016/2017          

 في تلك المناقشات الهامة

مایو 8 والثالثاء 7 اإلثنین یومي المنعقدتین والخمسین والرابعة والخمسین، الثالثة الجلستین خالل               
حساب بشأن األخرى والتقاریر العام التقریر عن والموازنة الخطة لجنة تقاریر المجلس نظر ،2018              
ختامي وحساب الحربي، لإلنتاج القومیة الهیئة موازنة ختامي وحساب للدولة العامة الموازنة              ختامي
الحسابات قوانین مشروعات تقاریر مناقشة في وشاركت ،2017-2016 المالیة السنة عن العامة              الخزانة
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الحادي، وسهیر ألكسان، ومیرفت فراج، شیرین النائبات وهن نائب/ة سبعین من نائبات عشر               الختامیة
ونانسي الدیب، ونشوى الشیخ، وثریا الخولي، وعبیر ثابت، وشادیة رحاب، أبو وابتسام هنري،               ونادیة

. 13 نصیر بنسبة 14% من المشاركین/ات في النقاش

2018 یونیو و4 3 یومي المنعقدتین والخمسین والتاسعة والخمسین الثامنة الجلستین في المجلس نظر               كما
منها األول العام وخطة ،2018/2019،2021/2022 األجل متوسطة المستدامة التنمیة خطة مشروع ،            
االقتصادیة، العامة الهیئات موازنات مشروعات للدولة، العامة الموازنة ومشروع ،2018/2019          
المناقشة في وشاركت ،2018/2019 المالیة للسنة الحربي لإلنتاج القومیة الهیئة موازنة             ومشروع

. 14 النائبات هالة أبو السعد، وسحر طلعت مصطفى، ومیرفت ألكسان، ومنال عازر وآخرین

 

 التحالفات أو الكتل البرلمانیة الموجودة والممثلة في البرلمان الحالي ونسبة النائبات فیها

  أ- ائتالف دعم مصر:

في المؤسسون/ات أعضائه عدد وكان حالیًا، النواب مجلس داخل رسمیًا المشكل الرسمي االئتالف               وهو
إلى جدد برلماني/ة نائب/ة 36 انضمام تم الثاني االنعقاد دور وفي نائب/ة، 317 األول االنعقاد                 دور
وفي الرسمیة، بالجریدة 2017 لسنة مارس 2 في الصادر تابع 9 العدد في جاء كما مصر دعم                   ائتالف
فخري النائب/ انضمام تم 2018 سنة فبرایر 8 في 6 العدد الرسمیة بالجریدة جاء كما الثالث االنعقاد                   دور
شیرین والنائبة مستقل، فرغلي أحمد محمد أحمد هما نائبین وانسحاب طایل، النجا أبو الفتاح عبد اهللا                  عبد
55 بینهم من نائب/ة 347 مصر دعم ائتالف في النواب/النائبات عدد لیصبح معین، فراج حسن                 إبراهیم
یجعله مما الحالي النواب مجلس أعضاء ثلثین من أكثر على الحاصل االئتالف وهو برلمانیة،                نائبة
رئاسة على أیضا والمسیطر البرلمانیة، والتشریعات القوانین من للعدید التصویت في المتحكم              االئتالف
وفي النوعیة اللجان رئاسة في أقل فرص العدد في األصغر للتحالفات ویكون النوعیة، اللجان                غالبیة

  الحدیث والمناقشات البرلمانیة بمجلس النواب الحالي.

 ب- تحالف 25 - 30: وهو تحالف من أجل القضایا المتعلقة بالعدالة االجتماعیة

وصنافیر، تیران التفاقیة رفضه بعد وخصوصًا النواب مجلس من عدیدة مضایقات :30 - 25 تكتل                 واجه
نوابه/نائباته لجمیع المجلس رئیس وتهدید لالتفاقیة، الرافض التكتل وعضوات أعضاء موقف أثر              وعلى
الطنطاوي، أحمد النائب هما التكتل من نواب ثالث معاقبة ومحاولة عضویتهم/ن، بإسقاط              صراحة
ألعضاء الموجهة الصریحة التهدیدات من وغیرها الغني)، عبد محمد والنائب الحریري، هیثم              والنائب

  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد العادي الثالث العدد  الثاني عشر ص 13.34-31
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد الثالث عشر ص 14.53
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بدوره القیام ویحاول النواب مجلس في فعال 30 -25 تكتل یظل لكن .30 -25 تكتل 15               وعضوات

 البرلماني.

تخص قوانین لمشروعات مقترحات بتقدیم العمل في والمستمرة الفاعلة 30 - 25 تحالف نائبات ومن                 
تقدیم الثالث االنعقاد دور خالل واستطاعت هنري، نادیة النائبة الدستوریة وحقوقهن النساء              قضایا
الثاني والمقترح القضائیة، والهیئات الجهات في النساء تعیین بشأن األول المقترح هامین              مقترحین
المجتمعي الحوار منهجیة باتباع والمواطنات، المواطنین بین والمساواة التمییز مفوضیة إنشاء             بخصوص

 مع  المهتمین والمجموعات والمنظمات النسویة.

 ج- تكتل "صوت نائبات مصر"

مع مشاورات الثانیة للمرة ، بالبرلمان الخارجیة العالقات لجنة عضوة حسونة أنیسة النائبة أجرت               16

رئاسة تتولى أن على الثالث، االنعقاد دور خالل البرلمان قبة تحت نسائي تكتل عمل فكرة لتنسیق                  النائبات
تستطع لم ولكن الدستور. لها خولها التي حقوقها عن والدفاع المرأة حمایة بهدف النسائي التكتل                 هذا
مجلس رفض بعد وذلك جدید دون مصر" نائبات "صوت تكتل في الوضع واستمرار التكتل                تأسیس
كانت التكتل فكرة أن خاصة واضحة. أسباب دون رسمي بشكل التكتل تأسیس على الموافقة                النواب
البرلمان، مناقشات في والحدیث الكلمة طلب في صعوبات واجهن بعدما النائبات مشكالت              لعرض
في البرلمانیة بالوفود السفر في حقهن وكذلك الرجال، بالنواب أسوة حقهن على بالحصول               ومطالبتهن
واستحقاقاتهّن النساء قضایا تخص تشریعیة مقترحات وتقدیم مناقشة في ورغبتهن األول، االنعقاد              دور
مرة المحاولة النائبات أمام الخیار أصبح وبالتالي البرلمان، یقرها سوف التي التشریعات في               الدستوریة
مرة. من أكثر تأجیله بعد خاصة الرابع االنعقاد دور خالل مصر" صوت "نائبات تكتل تأسیس في                  أخرى
العنف لمناهضة موحد قانون مشروع المثال سبیل على النساء بقضایا المتعلقة الهامة التشریعات               ومن
اإلدارة قانون ومشروع التمییز، مفوضیة إنشاء قانون ومشروع والخاص، العام المجالین في النساء               ضد
ومن الشخصیة. األحوال قوانین ومشروعات ،2014 للدستور طبقا للنساء المخصص والنسب             المحلیة
على تعمل وأن طرحها، وكیفیة القضایا لتلك أولویات تضم خطة تجتمع النائبات لوضع أن              الضروري

. 17  التنسیق مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات والمجموعات النسویة الفعالة على تلك القضایا

 

 

 

15.https://bit.ly/2DdAlji ..تحقیق "نواب بتكتل "25 - 30" یواجهون شبح إسقاط العضویة    
 

  مقال نائبات مصر یدافعن عن قضایا المرأة تحت القبة.. ختان اإلناث وكشف العذریة والزواج المبكر والتمییز ضد المرأة وتقنین الطالق ورؤیة16
.https://www.vetogate.com/3097454 الطفل أبرز المعارك.. وطالبن بتكتل خاص بالبرلمان 

17.https://bit.ly/2OXbIOf تحقیق مع بعض النائبات البرلمانیات   
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 االختصاص التشریعي:

خالل اآلتي: النحو على المناقشات أهم وكانت الحكومة من المقدمة القوانین مناقشة في النائبات                 شاركت
اإلداریة الرقابة هیئة تنظیم بإعادة 1964 لسنة 54 رقم القانون أحكام بعض تعدیل بشأن قانون                 مشروع

. 18  شاركت النائبة میرفت ألكسان في مناقشة المقترح مع عدد من النواب

تقریر المجلس نظر 2017 أكتوبر من 24 الموافق الثالثاء یوم المنعقدة عشر الحادیة الجلسة                وفي
القانون مناقشة في وشارك الجمهوریة رئیس قرار على بناء الشبابیة الهیئات بإصدار قانون               مشروع
نواب محمود ومي نبیل وسیلفیا الجبالي وهند إبراهیم وجهاد العزیز عبد ودینا الحادي سهیر                النائبات
المناقشة في وشاركت . ألكسان میرفت النائبة من القانون مشروع إلى مقدم اقتراح جانب إلى ، 1920               آخرین

بشأن 7512 لسنة 441 رقم العربیة مصر جمهوریة رئیس لقرار وآخرون فراج شیرین النائبة                العامة
. 21 الموافقة على اتفاقیة قرض بین حكومة جمهوریة مصر العربیة، والبنك اإلسالمي للتنمیة

قانون مشروع 2017 سنة نوفمبر من 7 الثالثاء یوم المنعقدة عشر الرابعة الجلسة في المجلس                 وناقش
وناقشت الحكومة من المقدم فیها واإلتجار وتداولها السلكیا أو آلیا المحركة الطائرات استخدام               تنظیم

. 22 مشروع القانون النائبات نادیة هنري ومنال عازر وشیرین فراج وآخرین

مشروعي مناقشة تم ،2017 نوفمبر و8 7 یومي المنعقدتین عشر والخامسة عشر الرابعة الجلسة                وفي
مقدم قانون مشروع النقابي" التنظیم حق وحمایة العمالیة النقابیة "المنظمات قانون إصدار بشأن               قانون
المجلس أعضاء عدد ُعشر من وأكثر الفتاح عبد محمد الفتاح عبد النائب من مقدم وآخر الحكومة                  من
ومیرفت الشیخ، وثریا خضیر، وشادیة عثمان، جلیلة النائبات المقدمة المقترحات مناقشة في              وشاركت
وبالجلسة وآخرین. السعد أبو وهالة درویش، وسوالف العزیز، عبد ودینا ناشد، وسوزي 23             ألكسان،

عثمان وسحر خضیر شادیة النائبتین ناقشت 2017 سنة نوفمبر 19 األحد یوم المنعقدة عشر                السادسة
نفس وفي األسرة، محاكم إنشاء بشأن 2004 لسنة 10 رقم القانون أحكام بعض بتعدیل قانون                 مشروع
النائبة قبل من المواریث بشأن 1943 لسنة 77 رقم القانون أحكام بعض بتعدیل مشروع مناقشة تم                  الجلسة
عشر الثامنة الجلسة وفي وآخرین. العزیز عبد دینا النائبة من بالتعدیل اقتراحات تقدیم وتم صقر 24                غادة

زینب النائبتین قبل من اقتراحات وإضافة مناقشة تم 2017 سنة نوفمبر 21 الموافق الثالثاء یوم                 المنعقدة
و هیكل أسامة النائب من مقدم لألثریین نقابة إنشاء قانون لمشروع وآخرین العزیز عبد دینا والنائبة                  سالم
أحكام بعض بتعدیل قانون الحكومة من المقدم مشروع مناقشة تم الجلسة نفس وفي ، آخرین نائب 87                25

  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد العادي الثالث العدد  األول ص 18.49
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد العادي الثالث العدد  الثاني ص 19.34-33
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد العادي الثالث العدد الثاني ص 20.39
   نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد العادي الثالث العدد الثاني ص 21.42
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد العادي الثالث العدد الثالث ص22.23
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد العادي الثالث العدد الثالث ص 23.27-26
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد العادي الثالث العدد  الرابع ص 2429-24
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد  الرابع ص 25.40-34
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على أبو هالة النائبة وشاركت 2016 لسنة 67 رقم بالقانون الصادر المضافة القیمة على الضریبة                 قانون
. 26 مع آخرین

من مقدم قانون مشروع المجلس نظر ،2017 نوفمبر من 27 األثنین یوم المنعقدة الطارئة الجلسة في                  وأما
وناقش النوویة المحطات هیئة بإنشاء 1976 لسنة 13 رقم القانون أحكام بعض تعدیل بشأن                الحكومة
نفس وفي رحاب، أبو ابتسام والنائبة ألكسان، مرفت النائبتین بینهم ومن النواب المبدأ حیث من                 المشروع
النوویة األنشطة تنظیم قانون أحكام بعض تعدیل بشأن الحكومة من مقدم قانون مشروع مناقشة تم                 الجلسة

. 27 واإلشعاعیة الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010 ومن بینهم النائبة شیرین فراج وهالة أبو على

الجلسة وهما النواب، مجلس في جلستین خالل اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق قانون مشروع               ناقش
دیسمبر من 26 الثالثاء یوم المنعقدة والعشرین الثامنة والجلسة ،2017 دیسمبر 3 األحد یوم                العشرین
النائب من ومقترح الحكومة، من مقدمین قانونین مشروعي خالصة وهما التكمیلي التقریر لمناقشة 2017              
هجرس، هبة النواب/والنائبات السادة من مقدمة بقوانین مقترحات ثالثة وكذلك القصبي، الهادي عبد               السید
هبة النائبات من المشروع مناقشة في وشارك الموضوع، ذات عن شعبان ومها العلیمي، المنعم                وعبد
وجهاد اللطیف، عبد ونشوى إمام، ونجوى شعبان، ومها الحافظ، عبد وفایزة الحادي، وسهیر               هجرس،
اقتراحات النائبات وقدمّن عازر، ومنال عدلي، وسوزي الجمل، وشادیة الفتاح، عبد ورشا حنفي،               إبراهیم
شعبان، ومها علم، أبو وهالة محمود، وفایزة هجرس، وهبة خلف، نجوى وشاركت القانون في                بتعدیالت
النائبة من المواد بعض مناقشة إعادة طلب وتم الحادي، وسهیر حنفي، إبراهیم وجهاد الفتاح، عبد                 ورشا

. 28 سیلفیا نبیل ورشا رمضان وآخرین

جلستین مدى على الشامل االجتماعي الصحي التأمین قانون إصدار بشأن قانون مشروع مناقشة               تمت
عدد وناقش ،2017 دیسمبر و18 17 واالثنین األحد یومي خالل والعشرین والرابعة والعشرین               الثالثة
نبیل، سیلفیا والنائبة اسماعیل، أبو لیلى النائبة بینهم من وكان المبدأ حیث من القانون مشروع النواب                  من
النائبات من للقانون اقتراحات إضافة وتم وآخرین، الشربیني جواهر والنائبة العاطي، عبد منى               والنائبة
النائبة مناقشة إعادة طلب رفض بینما على، أبو هالة والنائبة هریدي، شادیة والنائبة هجرس، هبة                 النائبة
الخامسة الجلسة في المجلس ناقش كما . الصحیح اإلجرائي الشكل استیفائها لعدم درویش 29             سوالف

رقم القانون أحكام بعض بتعدیل قانون مشروع 2017 دیسمبر من 19 الثالثاء یوم المنعقدة                والعشرین
. 30 396 لسنة 1956 بشأن تنظیم السجون وشاركت في المناقشة النائبة منال ماهر

بتعدیل قانون مشروع المجلس نظر ،2017 دیسمبر 24 بتاریخ المنعقدة والعشرین السادسة الجلسة               وفي
المحدودة المسئولیة ذات والشركات باألسهم التوصیة وشركات المساهمة شركات قانون أحكام             بعض

  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد  الرابع ص 26.48
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد  الرابع ص 54- 27.58
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد  الخامس ص 38 إلى 28.71
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد  الخامس ص 72 إلى 29.101
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد  الخامس ص 30.128
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مناقشة في السعد أبو وهالة بشارة هنري نادیة النائبتین وشاركت 1981 لسنة 159 رقم بالقانون                 الصادر
. 31 القانون

قانون مشروع المجلس نظر 2017 دیسمبر من 25 األثنین یوم المنعقدة والعشرین السابعة الجلسة                وفي
وآخرین، أباظة هاني النائب من مقدم قانون ومشروع المصریة الفضاء وكالة بإنشاء الحكومة من                مقدم

  وناقشت القانون وقدمت

سیلفیا والنائبة ناشد، سوزي والنائبة هریدي، ثابت شادیة النائبات القانون مواد بعض لتعدیل               اقتراحات
. 32 نبیل، والنائبة رشا إسماعیل

الدستوریة الشئون لجنة تقریر المجلس ناقش ،2018 ینایر 8 األثنین یوم المنعقدة الثالثین               بالجلسة
النواب/ات من مقدمة قوانین مشروعات وخمسة الحكومة، من مقدم من قانون مشروع عن               والتشریعیة
وفي . وآخرین حسونة أنیسة النائبة المشروع وناقشت وآخرین، ماهر كارولین والنائبة حامد، 33             محمد

من مقدم قانون مشروع المجلس نظر 2018 ینایر 9 الثالثاء یوم المنعقدة والثالثین الحادیة                الجلسة
أبو ابتسام النائبة القانون وناقشت اإلفالس الواقي والصلح الهیكلة إعادة تنظیم قانون بإصدار               الحكومة
للتنمیة العامة الهیئة بإصدار قانون مشروع المجلس نظر الجلسة نفس في ، الشیخ ثریا والنائبة 34               رحاب

. 35  الصناعیة وناقش القانون النائبة ثریا الشیخ وآخرین 

قانون مشروع المجلس نظر ،2018 ینایر من 15 الموافق األثنین یوم المنعقدة والثالثین الثالثة                بالجلسة
النواب/ات وقدم اإلدارة، مجالس في العاملین ممثلي انتخاب تنظیم قانون بإصدار الحكومة من               مقدم

. 36 اقتراحات منهم النائبة هالة سلطان أبو علي

قوانین مشروعین المجلس نظر ،2018 ینایر من 28 األحد یوم المنعقدة والثالثین الخامسة الجلسة                في
لسنة 28 رقم بالقانون الصادر المدني الطیران قانون أحكام بعض تعدیل بشأن الحكومة من                مقدمین
مشروع المجلس نظر الجلسة وبذات موجزًا، عرضا مصطفى طلعت سحر النائبة وعرضت 1981             
اللجنة لتقریر موجز سلطان هالة النائبة وقدمت للمرأة القومي المجلس تنظیم قانون بإصدار               قانون
وشادیة عطوة، أحمد ومایسة الهواري، وعبلة السعد، أبو هالة النائبات القانون مناقشة في               وشاركت
عازر وماریان طلعت، وسحر منیر، ومنى هریدي، وشادیة الشربیني، وجواهر هجرس، وهبة              ملیجي،

. 37 وإضافة اقتراحات للقانون من النائبة هالة سلطان والنائبة مرفت الشرقاوي، والنائبة هبة هجرس

من مقدم قانون مشروع المجلس نظر ،2018 مارس من 5 األثنین یوم المنعقدة واألربعین الثانیة                 بالجلسة
ماجدة النائبات القانون مناقشة في وشاركت واالبتكار والتكنولوجیا العلوم حوافز قانون بإصدار              الحكومة

  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد  الخامس ص 31.102
   نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد  الخامس ص 130 إلى 32.140
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد  السادس ص 33.28
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد  السادس ص 34.41
   نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد  السادس ص 35.48
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد  السادس ص 36.66
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد العادي الثالث العدد السابع ص 37.22-16
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إصدار بشأن الحكومة من مقدم قانون مشروع المجلس نظر الجلسة وبذات الحلیم، عبد وإیناس                نصر،
. 38 قانون تنظیم العمل بالمستشفیات الجامعیة وقدمت تعدیالت للقانون النائبتین نادیة هنري وماجدة نصر

قانون مشروع المجلس نظر ،2018 مارس من 6 الموافق الثالثاء یوم المنعقدة واألربعین الثالثة                بالجلسة
في وشاركت 1937 لسنة 58 رقم بالقانون الصادر العقوبات قانون أحكام بعض بتعدیل الحكومة من                 مقدم

. 39 مناقشة القانون هالة فوزي وآخرین

قانون مشروع المجلس نظر ،2018 سنة أبریل من 15 األحد یوم المنعقدة واألربعین السادسة                الجلسة
وناقشت وآخرین، یوسف علي محمد النائب من المقدم المتنقلة الطعام وحدات عمل وتشجیع               بتنظیم

. 40  مشروع القانون النائبات إلهام المنشاوي، وآمال رزق اهللا میخائیل، وشادیة خضیر ملیجي وآخرین

مواد مناقشة 2018 أبریل من 16 الموافق اإلثنین یوم المنعقدة واألربعین السابعة بجلسته المجلس                استأنف
بند وإضافة اقتراح تقدیم عازر ماریان النائبة واستطاعت المستهلك حمایة بإصدار قانون              مشروع

. 41 الخصوصیة والسریة في المادة 29 من مواد مشروع القانون

مقدم قانون مشروع ،2018 أبریل من 22 األحد یوم المنعقدة واألربعین التاسعة الجلسة في المجلس                 نظر
النائبات وشاركت 1966 لسنة 53 رقم بالقانون الصادر الزراعة قانون أحكام بعض بتعدیل الحكومة                من

. 42 باقتراحات تعدیل المادة 10 النائبتین ابتسام أبو رحاب، والنائبة جواهر سعد الشربیني وآخرین

بعض بتعدیل قانون مشروع المجلس نظر ،2018 أبریل من 23 اإلثنین یوم المنعقدة الخمسین                الجلسة
المواد بعض لتعدیل اقتراحات وقدمت اآلثار، حمایة قانون بإصدار 1983 لسنة 117 رقم القانون                أحكام

. 43 مشروع القانون النائبة سیلفیا نبیل وآخرین

مقدم قانون مشروع المجلس نظر ،2018 مایو من 6 األحد یوم المنعقدة والخمسین الثانیة الجلسة                 خالل
من القانون ناقش المعلومات، تكنولوجیا باستخدام البرى النقل خدمات تنظیم قانون بإصدار الحكومة               من
عن وأما وآخرین، السعد، أبو فوزي وهالة ألكسان، ومیرفت درویش، سوالف النائبات المبدأ               حیث
وتم عازر، وماریان هنري، ونادیة الحمید، عبد إیناس النائبات شاركت المواد بعض بتعدیل               اقتراحات

. 44 طلب إعادة مناقشة في بعض المواد مقدمة من النائبتین ماریان عازر ونادیة هنري وتم الموافقة

قانون مشروع المجلس نظر ،2018 مایو من 13 األحد یوم المنعقدة والخمسین الخامسة الجلسة                وفي
من وكل الحكومة من مقدمة قوانین مشروعات عن اإلكلینیكیة الطبیة البحوث تنظیم قانون               بإصدار
الحمید، عبد وإیناس درویش، سوالف النائبات القانون مشروع وناقش مرشد، ومجدي سلیم محمد               النائبین

  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد العادي الثالث العدد التاسع ص 32- 38.44-43
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد العادي الثالث العدد التاسع ص 39.58
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد العادي الثالث العدد العاشر ص 40.103
   نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد العادي الثالث العدد العاشر ص 41.71
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد العادي الثالث العدد الحادي عشر ص 42.31
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد العادي الثالث العدد الحادي عشر ص 43.47
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد الثاني عشر ص 39- 40- 44.44-42-41
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. سعد وسماح مستكلي، هالة المواد بعض لتعدیل اقتراحات النائبات وقدمت جبرائیل، صبحي 45             وهالة

صعید جنوب لتنمیة العلیا الهیئة بإنشاء الحكومة من مقدم قانون مشروع المجلس نظر الجلسة                وبذات
. 46 مصر، وإضافة اقتراح النائبة إلیزابیث شاكر

قانون مشروع المجلس نظر ،2018 مایو من 14 الموافق اإلثنین یوم المنعقدة والخمسین السادسة                الجلسة
ماریان النائبتین المبدأ حیث من القانون وناقشت المعلومات، تقنیة جرائم مكافحة بشأن الحكومة من                مقدم

. 47  عازر وهالة أبو السعد، وقدمت اقتراح النائبة ماریان عازر

مع التعاقد في المعدنیة والثروة البترول لوزیر بالترخیص قانونین مشروعا المجلس نظر الجلسة               وبذات
مناطق بعض في واستغالله البترول عن للبحث األجنبیة الشركات وبعض للبترول العامة المصریة               الهیئة
والبیئة الطاقة "لجنة المشتركة اللجنة لتقریري موجز عرض وقدمت الغربیة والصحراء سیناء              بشمال
مشروع المجلس نظر الجلسة وبذات ، عثمان فكري سحر النائبة والتشریعیة" الدستوریة الشئون 48             ولجنة

جواهر النائبة القانون وناقشت النواب، من مقدم 1978 لسنة 58 رقم القانون أحكام بعض بتعدیل                 قانون
. 49 سعد الشربیني وآخرین

من مقدم قانون مشروع المجلس نظر ،2018 مایو من 15 الثالثاء یوم المنعقدة والخمسین السابعة                 الجلسة
في المصریة المنتجات تفضیل شأن في 2015 لسنة 5 رقم القانون أحكام بعض تعدیل بشأن                 الحكومة
وسوزي هنري، ونادیة عازر، ماریان النائبات القانون مشروع مناقشة في وشاركت الحكومیة،              العقود

. 50 ناشد، وثریا الشیخ، وابتسام أبو رحاب

من مقدم قانون مشروع المجلس نظر ،2018 یونیو من 4 اإلثنین یوم المنعقدة والخمسین التاسعة                 الجلسة
حقوق قانون بإصدار 2018 لسنة 10 رقم القانون أحكام بعض وتعدیل المعاشات زیادة بشأن                النواب

. 51  األشخاص ذوي اإلعاقة، وناقش القانون النائبتین نشوى الدیب وثریا الشیخ وآخرین

،2108 یونیو من و2 1 الموافق واإلثنین األحد یومي المنعقدتین والستین والثانیة والستین الحادیة                الجلسة
النائبات المشروع ناقش واإلعالم، الصحافة تنظیم قانون إصدار بشأن الحكومة من مقدم قانون               مشروع
الدیب، نشوى النائبات من اقتراحات وقدمت البطران، ومي الدیب، ونشوى نصیف، میشیل              مرفت

. 52 وماریان عازر، ومیرفت ألكسان، وجلیلة عثمان

  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد  الثاني عشر ص 46- 45.53-51-47
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد الثاني عشر ص 46.63
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد الثاني عشر ص 47.67-66
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد الثاني عشر ص 48.69
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد الثاني عشر ص 49.77
   نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد الثاني عشر ص 50.97-95
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد الثالث عشر ص 51.69-65
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد الثالث عشر ص 74- 78- 81-80- 52.86
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مناقشة استمرار المجلس نظر ،2018 یونیو من 23 الموافق السبت یوم المنعقدة والستین الثالثة                بالجلسة
اقتراح وقدمت والتخصیم، التمویلي التأجیر شاطئ تنظیم بشأن قانون بإصدار الحكومة من مقدم               مشروع

. 53 النائبة هالة أبو السعد

 

 القوانین المقترحة من النائبات البرلمانیات الخاصة بقضایا النساء

رقم● العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن وآخرین الهواري عبلة النائبة من مقدم قانون                مشروع
النفس على الوالیة سلب حاالت بتقریر 1952 لسنة 118 رقم بقانون والمرسوم 1937 لسنة 58               
وقانون 1996 لسنة 12 رقم الطفل وقانون 1950 لسنة 150 رقم الجنائیة اإلجراءات               وقانون

54 األحوال المدنیة رقم 143 لسنة 1994 بغرض مكافحة زواج القاصرات

القومي● المجلس قانون إصدار بشأن نائبًا و60 عطوة أحمد مایسة النائبة من مقدم قانون                مشروع
55 للطفولة واألمومة

56 مشروع قانون مقدم من النائبة نادیة هنري و60 نائبًا بشأن تعیین المرأة قاضیة●

57 مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الهواري و60 نائبًا بشأن إصدار قانون األحوال الشخصیة●

المواطنین-● بین تمییز وحظر المساواة بشأن نائبًا و60 هنري نادیة النائبة من مقدم قانون                مشروع
58 مفوضیة التمییز

 

 القوانین المقترحة من النائبات البرلمانیات المتعلقة بالقضایا المجتمعیة المختلفة
بقانون● القرار أحكام بعض تعدیل بشأن نائبًا و60 الحمید عبد إیناس النائبة من مقدم قانون                 مشروع

59 رقم 52 لسنة 2014 بشأن قانون تنظیم الجامعات

60 مشروع قانون مقدم من النائبة هبة هجرس و60 نائبًا بشأن المجلس القومي لألشخاص ذوي اإلعاقة●

61 مشروع قانون مقدم من النائبة كارولین ماهر و60 نائبًا بشأن دعم خریجي دور الرعایة●

أمراض● طب مهنة مزاولة تنظیم بشأن نائبًا و60 الحمید عبد إیناس النائبة من مقدم قانون                 مشروع
62 التخاطب والتأهیل التخاطبي

63 مشروع قانون مقدم من النائبة سوالف درویش و60 نائبَا بشأن حمایة المستهلك وضبط األسعار●

  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد الثالث عشر ص  53.89
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد  الخامس ص 54.13
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد الخامس ص 55.20
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد السادس ص 56.7
   نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد السابع ص 57.9
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد الثاني عشر ص 58.13
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد الثاني ص 59.17
  المصدر السابق.60
  المصدر السابق.61
  المصدر السابق.62
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد الثاني ص 63.21
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الفسق● على والتحریض الدعارة مكافحة بشأن نائبًا و60 ثابت شادیة النائبة من مقدم قانون                مشروع
64 والفجور

الصادر● الزراعة أحكام بعض تعدیل بشأن نائبًا و59 هنري نادیة النائبة من مقدم قانون                مشروع
األقطان، تحسین صندوق بإنشاء 1959 لسنة 212 رقم والقانون ،1966 لسنة 53 رقم               بالقانون

65 والقانون رقم 210 لسنة 1994 بإصدار قانون تنظیم تجارة القطن في الداخل

والمنتجین● الفالحین نقابة إنشاء بشأن نائبًا و59 الشربیني جواهر النائبة من مقدم قانون               مشروع
66 الزراعیین

للغارمین● خاصة أحكام بشأن وآخرین المسیح عبد شاكر إلیزابیث النائبة من مقدم قانون               مشروع
67 والغارمات

المسئولیة● تقریر هیئة بشأن نائبًا و60 المسیح عبد شاكر إلیزابیث النائبة من مقدم قانون                مشروع
68 الطیبة

بمد● 2016 لسنة 65 رقم القانون تعدیل بشأن نائبًا و60 صقر غادة النائبة من مقدم قانون                  مشروع
69 العمل بالقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمین وحمایة المنشآت العامة والحیویة

●66 رقم المرور قانون أحكام بعض تعدیل بشأن نائبًا و59 نبیل سیلفیا النائبة من مقدم قانون                  مشروع
1973 70 لسنة 

71 مشروع قانون مقدم من النائبة منى منیر رزق و60 نائبًا بشأن تعدیل أحكام قانون العقوبات●

72 مشروع قانون مقدم من النائبة نادیة هنري و60 نائبًا بشأن الخدمة العامة●

بقانون● القرار أحكام بعض تعدیل بشأن نائبًا و60 السعد أبو فوزي هالة النائبة من مقدم قانون                  مشروع
رقم بالقانون الصادر المبنیة العقارات على الضریبة قانون أحكام بعض بتعدیل 2014 لسنة 117                رقم

73 196 لسنة 2008

●. 74 مشروع قانون مقدم من النائبة هالة فوزي أبو السعد و60 نائبًا بشأن تنظیم أعمال الباعة الجائلین

القرار● أحكام بعض تعدیل بشأن نائبًا و60 زخاري بطرس متى إیفلین النائبة من مقدم قانون                 مشروع
الصادر المبنیة العقارات على الضریبة قانون أحكام بعض بتعدیل 2014 لسنة 117 رقم               بالقانون

2008 75 بالقانون رقم 196 لسنة 

  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد الرابع ص 64.10
  المصدر السابق.65
  المصدر السابق.66
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد الخامس ص 67.13
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد الخامس ص 68.14
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد الخامس ص 69.15
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد الخامس ص 70.20
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد الخامس ص 71.23
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد الخامس ص 72.30
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد السادس ص73.7
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد السادس ص 74.8
 نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد السادس ص 75.14
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األسماك● صید قانون أحكام بعض تعدیل بشأن نائبًا و60 هنري نادیة النائبة من مقدم قانون                 مشروع
76 واألحیاء المائیة وتنظیم المزارع السمكیة الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983

االجتماعي● التأمین قانون أحكام بعض تعدیل بشأن الحادي سهیر النائبة من مقدم قانون               مشروع
1975 77 الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 

78 مشروع قانون مقدم من النائبة شیرین فراج و60 نائبًا بشأن إنشاء الهیئة الوطنیة للتدریب والتشغیل●

79 مشروع قانون مقدم من النائبة سوالف درویش و60 نائبًا بشأن النهوض باللغة العربیة●

من● 42 المادة أحكام استبدال بشأن نائبًا و60 مطر ألكسان مرفت النائبة من مقدم قانون                 مشروع
80 القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل

81 مشروع قانون مقدم من النائبة هبة هجرس و60 نائبًا بشأن إنشاء نقابة المهن النفسیة●

82 مشروع قانون مقدم من النائبة دینا عبد العزیز و60 نائبًا بشأن الحافز السیاسي للطالب●

لسنة● 66 رقم القانون أحكام بعض تعدیل بشأن نائبًا و60 هجرس هبة النائبة من مقدم قانون                  مشروع
83 1973 بإصدار قانون المرور

لسنة● 48 رقم القانون أحكام بعض تعدیل بشأن نائبًا و60 الحادي سهیر النائبة من مقدم قانون                  مشروع
84 1982 في شأن حمایة نهر النیل والمجاري المائیة من التلوث

رقم● العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن نائبًا و60 فراج شیرین النائبة من مقدم قانون                 مشروع
1937 85 58 لسنة 

بشأن● المجلس أعضاء عدد عشر من أكثر نائبًا و60 هنري نادیة النائبة من مقدم قانون                 مشروع
86 الموثق القانوني

بشأن● المجلس أعضاء عدد عشر من أكثر نائبًا و60 فهیم مراد إنجي السیدة من مقدم قانون                  مشروع
المالك بین والعالقة األمالك وبیع تأجیر شأن في 1977 لسنة 49 رقم القانون أحكام بعض                 تعدیل
اآلیلة غیر والمنشآت المباني هدم تنظیم شأن في 2006 لسنة 144 رقم القانون وتعدیل                والمستأجر،

87 للسقوط والحفاظ على التراث المعماري

بشأن● المجلس أعضاء عدد عشر من أكثر نائبا و60 هجرس هبة النائبة من مقدم قانون                 مشروع
88 "إنشاء نقابة المهن النفسیة"

  المصدر السابق.76
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد السادس ص 77.18
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد الثامن ص 78.7
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد الثامن ص 79.8
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد العاشر ص 80.18
  المصدر السابق.81
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد العاشر ص 82.18
   نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد الحادي عشر ص 83.20
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد الحادي عشر ص 84.21
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد الثاني عشر ص 85.13
   نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد الثالث عشر ص 86.18
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد الثالث عشر ص 87.19
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد الثالث عشر ص 88.26
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بشأن● المجلس أعضاء عدد عشر من أكثر نائبًا و60 بكرى ماجدة النائبة من مقدم قانون                 مشروع
بالقانون الصادر التعلیم، قانون أحكام بعض بتعدیل 2007 لسنة 155 رقم القانون أحكام بعض                تعدیل

1981 89 رقم 139 لسنة 

بشأن● المجلس أعضاء عدد عشر من أكثر نائبًا و60 فراج شیرین النائبة من مقدم قانون                 مشروع
90 إنشاء الهیئة الوطنیة لمحو األمیة وإعادة التأهیل

بشأن● المجلس أعضاء عدد عشر من أكثر نائبًا و60 فراج شیرین النائبة من مقدم قانون مشروع                  
2008 91  تعدیل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 

 

المناقشة طلبات - اإلحاطة طلبات "األسئلة الرقابیة لألدوات استخدامهّن حیث من النائبات              أداء
 العامة - االقتراحات برغبة - االستجوابات التي قدمت للمجلس في دور االنعقاد الثالث"

كما طلبًا، 385 المجلس قبل من المنظورة اإلحاطة طلبات عدد بلغ الرقابیة، األدوات استخدام عن                 وأما
نحو بلغت العاجلة البیانات من عدد المجلس نظر كما إحاطة، طلب نحو390 النوعیة اللجان                تدارست
شفاهة سؤاال 45 على الحكومة أجابت سؤال، 1090 توجیه تم فقد األسئلة مجال وفي عاجًال. بیانًا 303                 
المناقشة طلب 20 المجلس وناقش الحكومة. قبل من كتابة علیها الرد تم األسئلة وباقي العامة، الجلسة                  في

 العامة في دور االنعقاد الثالث.

وفى اقتراحا، 634 السابق االنعقاد دور في المجلس نظرها التي برغبة االقتراحات عدد بلغ حین في                  
 مجال شئون العضویة، نظر مجلس النواب في دور االنعقاد العادي الثالث 24 طلب رفع حصانة.

الجلسة في مقدمة مختلفة موضوعات عن عاجًال بیانًا عشر خمسة نظر تم العاجلة، البیانات                وبخصوص
هبة د. النائبة السیدة من مقدم عاجل بیان منهما ،2017 أكتوبر من 10 الثالثاء یوم المنعقدة                  السابعة
العام بدایة منذ الدراسیة كتبهم على والمكفوفین البصریة اإلعاقة ذوى الطلبة حصول عدم بشأن                هجرس
القرین مدینة من سائحین ثالثة اختفاء بشأن إبراهیم جهاد النائبة من مقدم آخر عاجل وبیان ، 92                الدراسي

طلب تم الجلسة نفس وفي . السعودیة العربیة المملكة إلى سفاجا میناء من توجههم أثناء الشرقیة 93                بمحافظة

هن والنائبات النواب من مجموعة وقدمه الحدیدیة السكة هیئة منها تعاني التي المشاكل بشأن عامة                 مناقشة
شاكر، ومنى ابراهیم، وجهاد زكریا، وأمل درویش، وسوالف فكري، أحمد وسحر شاكر،              إلیزابیث

. 94 ونشوى الدیب، وشادیة هریدي وآخرین

عاجًال بیانًا وأربعین خمسة المجلس نظر ،2017 أكتوبر من 23 األثنین یوم المنعقدة العاشرة                بالجلسة
في البدء عدم عن الوفا أبو هانم النائبة من مقدم عاجل بیان والنائبات، النواب السادة بعض من                   مقدمة

  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد الثالث عشر ص 89.27
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد الثالث عشر ص 90.31
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد الثالث عشر ص 91.31
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد العادي الثالث العدد  األول ص 92.53
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد  العادي الثالث العدد  األول ص 93.54
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد العادي الثالث العدد األول ص 94.59
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تكدس وعن لها أرض قطعة تخصیص رغم المنیا بمحافظة مطاي بمركز الزراعیة الهماملة مدرسة                إنشاء
سهیر النائبة من مقدم عاجل وبیان ، بالمدارس األمن أفراد عدد زیادة ضرورة وكذا بالمحافظة 95               فصول

مصانع إنشاء على التعاقد من الرغم على الصعید بمحافظات البوص حرق ظاهرة انتشار عن                الحادي
أكتوبر من 24 بتاریخ المنعقدة عشر الحادیة الجلسة وفي . الخشب وصناعة كعلف واستخدامه 96              لفرمه

قمامة استیراد في العام المال إهدار بشأن فراج شیرین النائبة من مقدم عاجل بیان نظر تم ،2017                   سنة
. 97 من الخارج

المجلس نظر ،2017 أكتوبر من 23 األثنین یوم المنعقدة العاشرة بالجلسة اإلحاطة طلبات               بخصوص
الدكتور والسید الوزراء، مجلس رئیس المهندس السید إلى موجهة أسئلة وخمسة إحاطة، طلب               أربعون
العملیة لتحسین الوزارة إجراءات عن اإلحاطة طلبات بین من وكان الفني، والتعلیم والتعلیم التربیة                وزیر
المصروفات وزیادة مناهج ضعف عن فضال العمل، بسوق وربطها والفني األساسي بشقیها              التعلیمیة
ونسبة العامة، الثانویة نظام تغییر بشأن إحاطة وطلبات ، آخرین عازر مارجریت النائبة ومنهم 98              الدراسیة

. 99 األمیة النائبات مرفت موسى الشرقاوي، وهالة السعد وآخرون

. 100  وتم تقدیم سؤال من قبل النائبة غادة صقر بشأن عدم وصول نشرة تحدید قیمة الرسوم التالمیذ

في عاجل بیان وثالثون خمسة نظر 2017 نوفمبر 20 األثنین یوم المنعقدة عشر السابعة الجلسة                 وفي
من مستحقات صرف عدم عن المنشاوي إلهام النائبة من مقدم عاجل بیان بینهم من مختلفة،                 موضوعات
من التأمین وتحول التعلیمیة للمستشفیات تبعیتها بسبب باإلسكندریة، المبرة بمستشفى للمعاش             أحیلوا

 القطاع العام للحكومة،

الجدید الوادي بمحافظة والتراخیص األعمال توقف عن عمران بردیس النائبة/ من مقدم عاجل               وبیان
الحادي سهیر النائبة من مقدم آخر عاجل وبیان اآلن، حتى للمحافظة عمراني حیز اعتماد عدم                 نتیجة
الجلسة نفس وفي . العام بالقطاع والدكتوراه الماجستیر حملة تعیین في بوعدها الحكومة وفاء عدم 101               بشأن

المقدمة النائبات ومن اآلثار وزیر الدكتور للسید موجهة وسؤالین إحاطة طلبات عشرة المجلس               نظر
مرفت والنائبة مراد، انجي والنائبة طلعت، والنائبة/سحر الحادي، سهیر النائبة اإلحاطة             للطلبات

. 102 الشرقاوي، والنائبة أنیسة حسونة

من لعدد المجلس رئیس أذن ،2017 لسنة دیسمبر 4 األثنین یوم المنعقدة والعشرین الحادیة الجلسة                 في
عاجل بیان منها، موضوعات عدة عن منهم/ن المقدمة العاجلة ببیاناتهم/ن اإلدالء والنائبات النواب               السادة
بحیاة أودت والتي السيء، الطقس حالة عن الناتجة الحوادث بشأن مصطفي طلعت سحر النائبة من                 مقدم

  نشرة  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد العادي الثالث العدد الثاني ص 95.54
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد العادي الثالث العدد الثاني ص 96.55
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد العادي الثالث العدد الثاني ص 97.56
   نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد العادي الثالث العدد الثاني ص 98.58
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد العادي الثالث العدد الثاني ص 99.59

  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد العادي الثالث العدد الثاني 100.60
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد العادي الثالث العدد الرابع ص 74- 101.77-76
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد العادي الثالث العدد الرابع ص 102.86
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إلهام النائبة من عاجل وبیان . األرصاد لتوقعات الجویة األرصاد هیئة إعالن وطریقة 103             الكثیرین،

وكذلك المدى طویل البنسلین واختفاء األدویة لمعظم سعرین ووجود الدواء تسعیر مشاكل بشأن               المنشاوي
 األدویة البدیلة وارتفاع سعره بالسوق السوداء،

طلب عشر أحد المجلس نظر الجلسة ذات وفي . اآلن حتى الصالحیة منتهیة األدویة سحب وعدم                 104

إهدار بشأن زكریا أمل النائبة من مقدم إحاطة طلب بینهم ومن عامة، مناقشة وطلبا أسئلة وأربعة                  إحاطة
لبناء استغاللها یتم التي البحیرة بمحافظة الدوار بكفر والنسیج للغزل مصر لشركة التابعة الدولة                أراضي
بشأن بیومي العزیز عبد شیرین النائبة من مقدم إحاطة وطلب الشخصي، للربح ومقاهي أفراح                قاعات
عن سؤال العزیز عبد دینا النائبة وقدمت . الكوم شبین غزل لعمال الصادرة النهائیة األحكام تنفیذ 105                عدم

أكثر من األسمنت صناعة أن رغم لألسمنت القومیة بالشركة األفران من عدد وتوقف خسائر                أسباب
السادة من عامة مناقشة وطلب القطاع، هذا هیكلة إلعادة الوزارة خطة وعن المربحة               الصناعات
من منتجاتها وتسویق والنسیج الغزل شركات وتشغیل تطویر بشأن الحكومة سیاسة عن              النواب/النائبات

. 106 بینهم النائبة دینا عبد العزیز

من عدد إلى المجلس استمع ،2017 دیسمبر من 18 اإلثنین یوم المنعقدة والعشرین الرابعة الجلسة                 في
وطلب إحاطة طلب عشر إثنى تقدیم وتم الزراعة وزیر الوزراء مجلس رئیس للسید اإلحاطة                طلبات
سهیر النائبة بینهم ومن الزراعیة المحاصیل وتخزین وتورید وتسعیر تسویق منظومة عن عامة               مناقشة
تسویقه وسوء القطن محصول تدهور عن إحاطة طلبات ثالثة قدمت الجلسة نفس وفي وآخرین،                الحادي
بركات، فایزة النائبة من السمكیة الثروة مشاكل عن إحاطة وطلبات وآخرین، حالوة هیام النائبة                من
الدین سیف وبردیس علواني رانیا النائبتین مقدمي بین ومن مختلفة موضوعات في إحاطة طلبات                وتسعة
تحقیق عدم عن عامة مناقشة طلبات وثالثة أسئلة وثالثة إحاطة طلب عشر ثالثة إلى باإلضافة . 107                عمران

العامة الوظائف في للتعیین الحكومة وخطة المدنیة الخدمة قانون تنفیذ بعد المطلوب اإلداري               اإلصالح
لمكافحة الوطنیة االستراتیجیة واآللیات والدكتوراه الماجستیر حملة تعیین وخطة المؤقتة العمالة             وتثبیت

. 108 الفساد وما حققته من أهداف، ومن مقدمي األسئلة النائبة شیرین فراج

طلب وثالثون سبعة 2017 دیسمبر الثالثاء یوم المنعقدة والعشرین التاسعة الجلسة في المجلس               ونظر
وزیرة والدكتورة الوزراء مجلس رئیس إلى موجهة عامة مناقشة طلبات وثالثة أسئلة وسبعة               إحاطة
األسئلة مقدمي ومن زكریا، وأمل الدین سیف بردیس النائبات ومن اإلداري واإلصالح والمتابعة               التخطیط

. 109 دینا عبد العزیز

  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد  الخامس ص 103.163
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد  الخامس ص 104.166
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بیانات النواب/ات السادة من عدد تقدم ،2018 ینایر من 9 الثالثاء یوم المنعقدة والثالثین الثانیة                 بالجلسة
بشأن عثمان جلیلة النائبة من مقدم عاجل بیان منها األعمال، بجدول واردة غیر موضوعات عن                 عاجلة
النائبة من مقدم عاجل وبیان . نصر مدینة بمنطقة الرملي الطوب مخلفات من كریهة روائح 110               انبعاث

توسعة إلى تحولت وقد المستقبل أیادي مستشفى بجوار مستغلة غیر أرض حل إیجاد بشأن المنشاوي                 إلهام
. 111 مساحة مستشفى أیادي المستقبل لعالج األورام بمحافظة اإلسكندریة

وطلبات وأسئلة إحاطة طلبات المجلس نظر ،2018 ینایر 10 بتاریخ المنعقدة والثالثین الثانیة               والجلسة
صدقي، سحر النواب/ات من مقدمة مناقشة وطلبا إحاطة طلب وأربعین واحد منهم عامة،               مناقشة
وسائل اتباع وعدم الزراعیة األراضي بعض بوار إلى أدى مما الري میاه نقص عن الدین سیف                  وبردیس
إحاطة طلب عشر وخمسة الصحي. الصرف بمیاه الزراعیة األراضي بعض ري وعن الحدیثة،               الري
خاصة والمصارف، الترع بعض وتطهیر تغطیة عدم عن النواب/ات بعض من مقدمة عامة مناقشة                وطلبا
. برغش سناء النائبة اإلحاطة طلبات مقدمي من المحافظات من العدید في السكنیة الكتل بین تمر 112                التي

مشروع لتنفیذ عالمیة شركة إلنشاء اإلسراع بضرورة االحاطة طلب حول الحدیث النواب/ات طلب               وتم
سالم، زینب والنائبة بطران، منى النائبة منهم المائیة التدفقات لزیادة النیل حوض بدول الكونغو نهر                 ربط

. 113 والنائبة أماني عزیز، والنائبة سهیر الحادي، والنائبة هالة أبو السعد، والنائبة شیرین فرج

إحاطة، طلب وثالثین تسعة المجلس نظر 2018 ینایر من 30 بتاریخ المنعقدة والثالثین السابعة                بالجلسة
رئیس إلى موجهة النواب/ات بعض من مقدمة للمناقشة عامة مناقشة طلبات وثالثة سؤاًال، عشر                وأحد
وسحر موسى، ومیرفت عازر، مارجریت المقدمات النائبات ومن والصناعة التجارة وزیر             الوزراء
في والمناقشة الحدیث طلب كما . فراج وشیرین منیر، ومنى محمود، ومي صقر، وغادة 114              صدقي،

نصیر، وآمنة هجرس، وهبة طرابیة، وآمال الحادي، سهیر النائبات: من كل السابقة واألسئلة               الطلبات
. وآخرین درویش وسوالف عجمي، وغادة اهللا، جاب ومنى برغش، وسناء السعد، أبو فوزي 115              وهالة

 وعلقت النائبات سحر صدقي ومنى منیر وآخرین على إجابة السید الوزیر.

من مقدم قانون مشروع المجلس نظر ،2018 فبرایر من 11 األحد یوم المنعقدة والثالثین الثامنة                 بالجلسة
العامة للمنفعة العقارات ملكیة نزع بشأن 1990 لسنة 10 رقم القانون أحكام بعض بتعدیل                الحكومة

. 116 وناقش القانون مجموعة من النواب/ات منهم النائبة شادیة ثابت هریدي وآخرین

مشروع المجلس نظر ،2018 سنة فبرایر من 12 األثنین یوم المنعقدة والثالثین التاسعة الجلسة                وفي
وأسرهم واألمنیة اإلرهابیة العملیات ومصابي ومفقودي شهداء تكریم صندوق قانون بإصدار             قانون

  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد  السادس ص 110.86
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد  السادس ص 111.90
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد  السادس ص 112.94-92
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد العادي الثالث العدد السادس ص 113.98
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد العادي الثالث العدد السابع ص 114.45
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد العادي الثالث العدد السابع ص 115.49
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد العادي الثالث العدد الثامن ص 116.27
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وقدمت . وآخرین نبیل وسیلفیا أسعد، ومیرفت الدیب، ونشوى الشیخ، ثریا النائبات القانون 117             وناقش

 اقتراحات بالتعدیل النائبات سیلفیا نبیل، ومیرفت ألكسان.

مشروع 2018 سنة فبرایر من 13 الموافق الثالثاء یوم المنعقدة األربعین بالجلسة المجلس نظر                كما
نادیة النائبات القانون مناقشة في وشاركت المستهلك حمایة قانون بإصدار الحكومة من مقدم               قانون
میشیل ومیرفت بطرس، وإیفیلین جبرائیل، سعد وسماح حنا، موسى ومیرفت الشیخ، وثریا              هنري،

118 نصیف، ومیرفت ألكسان .

ببیانات النواب/ات من عدد تقدم ،2018 سنة مارس من 4 األحد یوم المنعقدة واألربعین الحادیة                 بالجلسة
 عاجلة عددها ستة وعشرین بیانًا عاجًال ومنهم النائبة سهیر الحادي.

عشر لثالثة المجلس استمع ،2018 لسنة مارس من 5 األثنین یوم المنعقدة واألربعین الثانیة الجلسة                 وأما
الوزراء لرئیس موجه المنشاوي إلهام النائبة من عاجل بیان ومنها مختلفة موضوعات عن عاجًال                بیانًا
اإلسكندریة، بمحافظة الترع منسوب وانخفاض الشرب میاه تلوث أزمة عن والري المائیة الموارد               ووزیر
من مقدم عاجل بیان الجلسة نفس وفي المشكلة. هذه لبحث حقائق تقصي لجنة بتشكیل النائبة                 وطالبت
كفر محافظة في النیل میاه تلوث مشكلة بشأن والري المائیة الموارد لوزیر موجه السعد أبو هالة                  النائبة
الذي كوتشیز مصرف على الثالثیة المعالجة محطة اتفاقیة في حدث ما الشتویة، السدة مشكلة وكذا                 الشیخ
رئیس للسید موجه شاكر إلیزابیث النائبة من مقدم عاجل بیان وأیضا رشید. وفرع كلها النیل میاه                  یلوث
بالنسبة طبیعیة غیر بصورة المیاه فواتیر ارتفاع بسبب الصحي والصرف الشرب لمیاه العامة               الهیئة
عام أسیوط محافظة علیه حصل استثنائي وضع لها أسیوط محافظة أن النائبة وأوضحت أسیوط                لمحافظة
المیاه شركة بقیام حالیًا المواطنون فوجئ لكن سنوات، ثالث لمدة به معمول االستثناء هذا وصار 2012                

. 119 بالمحاسبة طبقًا للسعر الرسمي

بیانًا عشر لسبعة المجلس استمع ،2018 لسنة أبریل من الثالثاء یوم المنعقدة واألربعین الثامنة الجلسة                 في
نبیل سیلفیا النائبة من مقدم عاجل بیان منها، كان األعمال بجدول واردة غیر موضوعات من                 عاجًال
بمحافظة نصر بمدینة العقاد عباس شارع تطویر مشروع تواجه التي المشكالت عن الوزراء               لرئیس
المنشاوي إلهام النائبة من مقدم عاجل وبیان مروریة، اختناقات یسبب مما الهندسي التخطیط لسوء                القاهرة
وتعلیة األورام لعالج المستقبل أیادي مستشفى مساحة توسعة على للعمل حل إیجاد عن الوزراء                لرئیس
من مقدم عاجل وبیان بالمجان، لألطفال الخلقیة التشوهات لمعالجة اإلسكندریة بمحافظة األمل              مستشفى
جزیرة وسط في اإلهمال ضحیة مات الذي مصطفى الطفل مشكلة عن الوزراء لرئیس الشیخ ثریا                 النائبة
یوم في طفل مائتي تسمم وعن والعمرة، الحج أسعار زیادة وعن الخیمة، شبرا شرق مایو 15                  بشارع

. 120 االحتفال بیوم الیتیم

  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد العادي الثالث العدد الثامن ص 117.32
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد العادي الثالث العدد الثامن ص 118.55
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد العادي الثالث العدد التاسع ص 119.69-68-65
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد العادي الثالث العدد العاشر ص 120.119-118
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عن عاجًال بیانًا عشر المجلس نظر ،2018 أبریل من 23 اإلثنین یوم المنعقدة الخمسین                بالجلسة
تطبیق عن الحكیم عبد إیناس النائبة من مقدم عاجل بیان منها األعمال، بجدول واردة غیر                 موضوعات

. 121 وتفعیل القانون الخاص بسیر سیارات النقل

لبعض المجلس رئیس أذن ،2018 أبریل من 24 الثالثاء یوم المنعقدة والخمسین الحادیة الجلسة                وفي
طلب وستین اثنین وصلت العامة المناقشة وطلبات اإلحاطة طلبات عن ببیاناتهم/ن اإلدالء              النواب/النائبات
أربعة كاآلتي: تقسیمهم وتم البیئة، وزیر الوزراء رئیس إلى موجهة عامة مناقشة طلبات وثالثة                إحاطة
وطلب العزیز، عبد دینا صدقي، سحر النائبات من مقدمة عامة مناقشة وطلب إحاطة طلب                وعشرون
تعدد بشأن أخري عامة مناقشة وطلب إحاطة وطلبات وآخرین، فراج شیرین النائبة من العامة                المناقشة
رانیا النائبات اإلحاطة طلبات مقدمي ومن المصانع ومخلفات السوداء السحابة من البیئي التلوث               مظاهر

. 122  السادات، وشیرین فراج، وسناء برغش، وزینب سالم، وثریا الشیخ، وأنیسة حسونة

مشكلة عن العالي التعلیم ووزیر الوزراء رئیس إلى عاجل بیان زكریا أمل النائبة قدمت الجلسة                 وبذات
المجلس من المقدم المقترح الجمهوریة مستوى على التربیة كلیات من كلیات ثماني من أكثر                رفض
إنجي النائبة من مقدم عاجل وبیان . األخرى الكلیات بعض على واالعتماد بتطویرها للجامعات 123              األعلى

. 124 منیر إلى وزیر اآلثار عن مشكلة نقل منابر المساجد األثریة

عشر أربعة 2018 مایو من 6 الموافق األحد یوم المنعقدة والخمسین الثانیة الجلسة في المجلس                 ونظر
عاجل بیان منها األعمال، بجدول واردة غیر موضوعات عن والنائبات النواب من مقدمة عاجًال                بیانًا
القوقعة زراعة إجراء في واإلسكان الصحة وزارة تأخر بشأن الصحة لوزیر هجرس هبة النائبة من                 مقدم

. 125 لألطفال

بیانًا عشر خمسة المجلس نظر 2018 مایو من 7 األثنین یوم المنعقدة والخمسین الثالثة الجلسة                 وأما
الصحیة المشكلة بشأن سعد سماح النائبة من مقدم عاجل بیان ومنها النواب/النائبات من مقدمة                عاجًال
عاجل وبیان الدائري، الطریق تحت المتمركزین الجائلین والباعة المأكوالت عربات تسببها التي              والبیئیة
الشیخ ثریا النائبة من مقدم عاجل وبیان التموین، منظومة إدارة سوء عن المنشاوي إلهام النائبة من                  مقدم

. 126  بشأن صدور قرار بهدم ما یقرب من مائتي متر بقري أرض بهتیم وحوض الدفري محافظة القلیوبیة

2017 لسنة نوفمبر من 21 الثالثاء یوم المنعقدة عشر التاسعة بالجلسة برغبة االقتراحات بخصوص               وأما
بشأن الحادي سهیر النائبة السیدة اقتراح بینهم من كان مقدمة برغبة اقتراحًا عشر اثنى المجلس نظر ،                 
آخر واقتراح أسیوط، محافظة - تیج أبو بمركز والسائقین للعمال الطبي للقومسیون مناسب مكان                إنشاء

  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد العادي الثالث العدد الحادي عشر ص 121.99
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد العادي الثالث العدد الحادي عشر ص 122.91-87-86
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد العادي الثالث العدد الحادي عشر ص 123.101
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد العادي الثالث العدد الحادي عشر 124.103
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد الثاني عشر ص 125.109
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد الثاني عشر ص 126.115-114-113
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االجتماعي بالتواصل الخاصة میدیا) (السوشیال مواد بعض تدریس بشأن السعد أبو هالة النائبة من                مقدم
. 127 بالمرحلة االبتدائیة والمرحلة اإلعدادیة

االقتراحات لجنة تقاریر المجلس نظر ،2017 دیسمبر 5 الثالثاء یوم المنعقدة والعشرین الثانیة               والجلسة
النائبة من مقدم برغبة اقتراح ومنها النواب/ات، السادة من مقدمة برغبة اقتراحًا وثالثین أربعة                والشكاوى
المختلف التصنیف دراستها محور تكون مختلفة كلیات من جامعیة منظومة إنشاء بشأن فراج،               شیرین

. 128 للتكنولوجیا الحیویة

لجنة تقاریر المجلس نظر ،2018 سنة ینایر 9 الثالثاء یوم المنعقدة والثالثین الحادیة الجلسة                وخالل
اقتراح منها النواب/ات، من عدد من قدمت برغبة اقتراحًا وخمسین تسعة عن والشكاوى               االقتراحات
ضمن والنصر الرسوة منفذي نقل مخطط من االنتهاء سرعة بشأن السادات رانیا النائبة من مقدم                 برغبة
االجتماعي اإلسكان مشروع ضمن اإلمارات لمشروع األساسیة والبنیة الخدمات وتطویر تنمیة             خطة
حمایة وقسم شرطة نقطة إنشاء بشأن السادات رانیا النائبة من رغبة اقتراح وأیضا بورسعید،                بمحافظة
مدینة إنشاء بشأن فراج شیرین النائبة من مقدم برغبة واقتراح ، بورسعید محافظة الجنوب بحي 129               مدنیة

. 130 العلوم والصناعة على غرار المدینة  المقامة في فرنسا

وخمسین سبعة المجلس نظر ،2018 سنة ینایر 16 الثالثاء یوم المنعقدة والثالثین الرابعة الجلسة                في
مختصر ساخن خط تشغیل بشأن رزق منیر منى النائبة من مقدم برغبة اقتراح ومنها برغبة،                 اقتراحًا
سهیر النائبة من برغبة واقتراح المرأة، لها تتعرض تحرش حاالت أو أسرى عنف أي عن                 لإلبالغ

. 131 الحادي بشأن استكمال رصف مدخل قریة دوینه مركز أبوتیج أسیوط

االقتراحات لجنة تقاریر المجلس ناقش ،2018 فبرایر من 11 األحد یوم المنعقدة والثالثین الثامنة                بالجلسة
رصف بشأن سالم علي زینب النائبة من مقدم برغبة اقتراح منها اقتراحًا، وخمسین تسعة عن                 والشكاوى
الدقهلیة، محافظة كبیر أبو لمركز التابعین وتیمور الهوانم بعزبتي األحراز قریة یربط الذي               الطریق
الوادي بمحافظة الفرافرة بمركز محكمة إنشاء بشأن الدین سیف بردیس النائبة من مقدم برغبة                واقتراح
تیج أبو ومدینة بمركز الطبیعي الغاز توصیل بشأن الحادي سهیر النائبة من مقدم برغبة واقتراح                 الجدید،
الوحدات في للحضانة دور إنشاء بشأن رزق منیر منى النائبة من مقدم برغبة واقتراح أسیوط،                 محافظة

. 132 المحلیة محافظة الجیزة

من مقدمة برغبة اقتراح وتسعین وتسعة مائة المجلس نظر 2018 أبریل شهر جلسات خالل                أما
استكمال بشأن طرابیة آمال النائبة من مقدم برغبة اقتراح كاآلتي: النائبات مشاركة وكانت               النواب/ات،
،2018 -2017 عام خالل الدقهلیة بمحافظة النصر منیة مركز الجدیدة برمبال لقریة الصحیة               الوحدة

  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد العادي الثالث العدد الرابع ص 127.91
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث العدد  الخامس ص 128.212
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد العادي الثالث العدد السادس ص 129.106-103
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد العادي الثالث العدد السادس ص 130.107
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد العادي الثالث العدد  السادس 131.111-109
  نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد العادي الثالث العدد الثامن ص 132.63-62
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لمنطقة التابعة سكینة بعزبة صحیة وحدة إنشاء بشأن المنشاوي إلهام النائبة من مقدم برغبة                واقتراح
أساسي تعلیم مدرسة إنشاء بشأن الحادي سهیر النائبة من مقدم برغبة اقتراح اإلسكندریة، بمحافظة                الرمل
بشأن إبراهیم خمیس إلهام النائبة من مقدم برغبة واقتراح أسیوط، بمحافظة السكة غرب أبوتیج                مدینة
من مقدم برغبة واقتراح اإلسكندریة، بمحافظة الرمل بمحطة الثانیة بأبیس أخري ابتدائي مدرسة               إنشاء
بورسعید، بمحافظة العامة والوظائف المشروعات في العلنیة القرعة تعمیم بشأن السادات رانیا              النائبة
الكبرى العرب بعزبة صحیة وحدة وإنشاء تجهیز بشأن أحمد محمود مي النائبة من مقدم برغبة                 اقتراح
إصالح بشأن السادات رانیا النائبة من مقدم برغبة واقتراح اإلسكندریة، بمحافظة المنتزه ثان               بدائرة

  وصیانة الطرق الداخلیة بمحافظة بورسعید،

إلقامة مستغلة وغیر قائمة أرض قطعة تخصیص بشأن درویش سوالف النائبة من مقدم برغبة                اقتراح
. 133  مركز شباب قلیوب المحطة محافظة القلیوبیة

تقاریر المجلس نظر ،2018 مایو من 14 الموافق اإلثنین یوم المنعقدة والخمسین السادسة الجلسة                وفي
من مقدم برغبة اقتراح منها النائبات، وقدمت برغبة اقتراحًا وأربعین واحد عن والشكاوى               االقتراحات
استبدال على والموافقة السنابلة عرب بقریة األساسي للتعلیم مدرسة إنشاء بشأن درویش سوالف               النائبة
بقریة األساسي للتعلیم مدرسة إلقامة التعلیمیة األبنیة هیئة لصالح حسان بك أحمد وقف من أرض                 قطعة

. 134 عرب السنابلة بمحافظة القلیوبیة

االقتراحات لجنة تقاریر المجلس ناقش ،2018 یونیو من 5 الثالثاء یوم المنعقدة الستین               بالجلسة
مقدمة برغبة اقتراح منها والنائبات، النواب السادة من المقدمة برغبة االقتراحات من عدد عن                والشكاوى
بورسعید، بمحافظة الجمركیة الدائرة داخل العقاري للشهر مكتب إنشاء بشأن السادات رانیا              النائبة
بمحافظة العام التین رأس مستشفى تطویر بشأن إبراهیم خمیس إلهام النائبة من مقدم برغبة                واقتراح

. 135 اإلسكندریة وإدراجها في الخطة االستثماریة

لجنة تقاریر ،2018 یونیو من 11 اإلثنین یوم المنعقدة والستین الثانیة الجلسة في المجلس                وناقش
مقدم اقتراح ومنها والنائبات، النواب من المقدمة برغبة االقتراحات من عدد عن والشكاوى               االقتراحات
بین منطقة أبناء لخدمة مخبز وإقامة دولة أمالك أرض قطعة توفیر بشأن رزق منیر منى النائبة                  من
مركز إلى الطبیعي الغاز توصیل بشأن طرابیة آمال النائبة من مقدم واقتراح الجیزة، محافظة                السرایات
فنیة مدرسة إنشاء بشأن الخولي عبیر النائبة من مقدم واقتراح الدقهلیة، بمحافظة النصر منیة                ومدینة
الالهون وقریة عدالن هوارة بقریة بنین صناعیة وفنیة بنین زراعیة فنیة ومدرسة مشتركة               تجاریة
ترعة من خارجي طریق إنشاء بشأن سالم علي زینب النائبة من مقدم برغبة واقتراح الفیوم،                 بمحافظة
بمحافظة كبیر أبو بمركز بهربیط المحلیة للوحدة التابعة حسین أبو عزبة مدرسة إلى یصل النصیرى                 كفر
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ریاض المنعم عبد محطة من األتوبیس خط مد بشأن عثمان سحر النائبة من برغبة مقدم واقتراح                  الشرقیة،
. 136  مرورًا بشبرا الخیمة إلى شبین القناطر وصوًال إلى مشتول السوق بمحافظة الشرقیة

 

 توصیات نهائیة

عام، بشكل النواب مجلس داخل األداء بتحسین الخاصة النقاط بعض طرح یمكن سبق، ما على                 بناء
 وأداء النائبات بشكل خاص من حیث التمثیل والمشاركة داخل مجلس النواب، على النحو التالي:

لكافة● وتداولها المعلومات إتاحة في والحق للبرلمان، العامة للجلسات المباشر البث إعادة              ضرورة
 المواطنین والمواطنات لضمان الشفافیة وبناء الثقة بین المواطنین والمجلس

بالنشرات● النائبات دور یوضح نحو على والبیانات لإلحصائیات الحالي المجلس تقدیم             ضرورة
 الدوریة للبرلمان لمتابعة ورصد دور النائبات والنواب بالمجلس الحالي

باللجان● وعضوات سر وأمینات ووكیالت النوعیة، للجان كرئیسات النائبات تمثیل زیادة             ضرورة
 النوعیة للبرلمان

والنائبات،● النواب جمیع ومشاركة تمثیل تضمن البرلمانیة للوفود الممثلین/ات اختیار آلیة تحدید              
 وتخصیص نسبة  للبرلمانیات في تمثیل الوفود البرلمانیة

أجندة● وضع على یعمل رسمي غیر أو رسمي بشكل سواء برلماني نسائي تكتل تشكیل ضرورة                 
- 2015 العنف لمناهضة الوطنیة واالستراتیجیة 2030 استراتیجیة وتحقیق النساء لقضایا            تشریعیة

 2020 وااللتزامات الدولیة، ووضع موازنة مستجیبة للنوع في دوري االنعقاد الرابع والخامس

النساء● بقضایا المتعلقة الدستوریة باالستحقاقات المرتبطة والقوانین التشریعات وإقرار العمل            ضرورة
وإنشاء القضائیة، والجهات الهیئات بجمیع التعیین في النساء حق منها الرابع االنعقاد دور               في
نظام واعتماد بها للنساء المخصصة والنسب المحلیة اإلدارة وقانون التمییز، مناهضة             مفوضیة

 االنتخاب القانون النسبي ولیس القوائم المغلقة المطلقة والفردي

المدني● المجتمع من المجتمعیة بالقضایا والمعنیة الفعالة األطراف كافة مع المجتمعي             الحوار
ما وتقدیم القضایا، تلك مع التعامل في وخبراتهم اقتراحاتهم لتقدیم النسویة والمجموعات              والمنظمات

 لدیهم من مشروعات قوانین
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