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ورقة تحليلية عن أداء النائبات البرلمانيات في دور االنعقاد الرابع لمجلس  

 2019يوليو  15إلى  2018أكتوبر   2النواب المصري خالل الفترة من 
 

من أصعب أدوار   ،2019يوليو  15أكتوبر إلى   2يعد دور االنعقاد الرابع لمجلس النواب المنتهية مدته من 

وتحليل  1  2019االنعقاد في متابعته لما تم فيه من إجراءات وتشريعات، ومناقشة التعديالت الدستورية لعام  

 دور النائبات في مناقشة التعديالت الدستورية، إلى جانب أدائهن البرلماني في المجلس من خالل المهام

 ن السياسي والمجتمعي. : التشريعية والرقابية واألداء العام، ودورهاآلتية

  تجاوز  في  إشكالياتهاالتعديالت الدستورية والتي تكمن  ال يمكن تقييم دور االنعقاد الرابع دون اإلشارة إلى

عدد كبيرا من المكاسب واالستحقاقات الدستورية التي حصل عليها المواطنين والمواطنات من خالل دستور  

 صل بين السلطات الثالثة التشريعية والتنفيذية والقضائية.  ، منها مبدأ تداول السلطة، ومبدأ الف2014

الموافقة على خمس قرارات لرئيس الجمهورية من بينهم ثالثة قرارات  في دور انعقاده الرابع المجلس أقر 

استمرار تمديد حالة الطوارئ في البالد منذ أبريل  يمثل الطوارئ في  جميع أنحاء البالد، و حالةفرض 

في ظل ظروف ، الذي سمح بوجود حالة الطوارئ الدستور المصريمن  154المادة  لنص  التجاه 2017

ثالثة أشهر وتمدد لمدة أخري واحدة وبموافقة ثلثي   لمدةمشددة ومع ذلك تم تمديد فرض حالة الطوارئ 

  أعضاء البرلمان.

 كاآلتي :   جاءت  تلك القرارات

تمت الموافقة على قرار  2018من أكتوبر  21فق في الجلسة الخامسة المنعقدة يوم األحد الموا ●

بشأن إعالن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البالد لمدة   2018لسنة  473رئيس الجمهورية رقم 

 .  2018أكتوبر  15ثالث أشهر تبدأ من الواحدة صباح يوم االثنين الموافق يوم  

  2019من يناير  13م األحد الموافق المرة الثانية كانت في الجلسة الحادية والعشرين المنعقدة يو ●

 لمدة ثالث أشهر. 

يوليو  من  25وبدأ تنفيذه في يوم الثالثاء الموافق  2019يوليو  4المرة الثالثة يوم األحد الموافق  ●

 :2مثل  تضييق على الحقوق والحريات  تزايد ال فرض حالة الطوارئ نتيجة ل . وك2019

 استمرار أصحاب الرأي المعارض و علىتزايد حاالت القبض المتكررة العشوائية و  -

 الحبس االحتياطي من غير محاكمات. 

على  التضييق على الحركات السياسية المدنية بما فيها األحزاب والتي يتم القبض   -

 .أعضائها 

 
ي الحياة   1

ورقة بحثية صادرة عن نظرة للدراسات النسوية"التعديالت الدستورية ال تحقق الديمقراطية الداعمة لتواجد النساء ف 

 http://nazra.org/node/636السياسية"

 
 /https://www.facebook.com/pg/takatol25.30/postsبخصوص تمديد فرض الطوارئ في البالد  30-25بيان تحالف  2

http://nazra.org/node/636
https://www.facebook.com/pg/takatol25.30/posts/
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الكافية  تي ال تتوافر فيها الشروط تقديم المدنيين لمحاكمات أمن الدولة العليا طبقا لقانون الطوارئ وال  -

لمحاكمات عسكرية  وكان الدستور قد نص على حصرها بعض  والضمانات للمحاكمة العادلة وكذا تقديم

 على أفعال بعينها. 

 

في إطار اهتمام "نظرة للدراسات النسوية "بمتابعة الدور التشريعي والرقابي للبرلمان وباألخص دور  

البرلمانيات نرصد أداء النائبات منذ بدء دور االنعقاد الرابع للفصل التشريعي األول، والذي تم افتتاحه  

، واستمر 2018كتوبر لسنة من أ 2يوم الثالثاء الموافق  2018لسنة  448رقم  بقرار رئيس الجمهورية

بفض دور االنعقاد العادي الرابع للفصل  2019لسنة  339دور االنعقاد حتى قرار رئيس الجمهورية رقم 

 .2019يوليو   15التشريعي األول اعتبارا من يوم األثنين الموافق 

 

  451اب خاللها جلسة عامة، بلغ عدد المتحدثين/ات من النو  72عقد المجلس خالل دور االنعقاد الثالث 

  450نائبًا/ة، ويالحظ قلة عدد النواب والنائبات المشاركين/ات في المداخالت مقارنة بدور االنعقاد الثالث 

مداخلة في دور االنعقاد الرابع وقد قل عدد مداخالت دور   3263نائبا/ة، من خالل عدد من المداخالت بلغ 

 مداخلة.  1172االنعقاد الثالث حوالي 

اتفاقية دولية في   65اإلنجازات عددا من االتفاقيات والمعاهدات الدولية حيث أقر المجلس  تضمن تقرير 

دور االنعقاد الرابع، وتتضمن أغلبية االتفاقيات الدولية الموافقة على قروض، دون ورود أي من المسائالت  

رارها  غالبا بعد بدء العمل للسلطة التنفيذية فيما يخص القروض واالتفاقيات الدولية والتي تذهب للمجلس إلق

  .3بها 

،  2019/2020كما جاء في دور االنعقاد الرابع الموافقة على اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 

المادة    -23المادة    -19المادة    -18دون وضع المخصصات المفروضة طبقاً للمواد اآلتية من الدستور المادة  

روع موازنة تشمل زيادة مخصصات التعليم والتعليم الجامعي والبحث العلمي  باعتمادات إضافية لمش 238

  والصحة.

كما كان من المفترض طرح الجلسات العامة المعنية بمناقشة الموازنة العامة على المواطنين/ات لكونها  

نظر النواب/ات    تتعلق بالسياسة المالية واالقتصادية للدولة خالل العام المقبل، ومعرفة المواطنين/ت وجهات

شفافية. ولكن نجد غياب توثيق المناقشات المتعلقة بالجلسات العامة الخاصة ب والمتخصصين للرأي العام

 .حتى في النشرات الدورية لمجلس النواب في دور االنعقاد الرابع 2020-2019 يللموازنة العامة لعام

مشروع قانون مقدم من الحكومة   156ابع على  وافق المجلس في دور االنعقاد الر  بالنسبة للدور التشريعي،

 وعُشر األعضاء، غاب فيها تقديم النائبات لمقترحات تشريعية تخص قضايا النساء. 

 هبه هجرس، تم رصد تقديم مقترح مشروع قانون إنشاء المجلس القومي لألشخاص ذوي اإلعاقة من النائبة  

كما ظهر تقصير من اللجان النوعية في دور االنعقاد الرابع القيام بدورها في تفعيل المقترحات المتعلقة  

،  180بمشروعات قوانين تخص االستحقاقات الدستورية ونخص بالذكر قانون اإلدارة المحلية طبقا للمادة 

،  11عنف ضد النساء طبقا للمادة ، وقانون مناهضة كافة أشكال ال53وقانون مفوضية التمييز طبقا للمادة 

، وهي مشروعات قوانين مقترحة تم 11وقانون تعيين النساء بجميع الجهات والهيئات القضائية طبقا للمادة  
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تقديمها من قبل عدد من النائبات في أدوار االنعقاد السابقة لتحقيق تلك االستحقاقات الدستورية ولم يتم 

 وعية المعنية بتلك التشريعات والقوانين المقترحة. طرحها للمناقشة من قبل اللجان الن

هناك أزمة حقيقية في تعامل البرلمان الحالي مع التشريعات والقوانين من ناحية الكم فقط وليس الكيف،   

والمقصود من هذه التشريعيات القيام بمهام محددة تعمل على تنظيم وتسيير كافة أمور المواطنين/ات في  

وربما كان أبرز األمثلة على ذلك تسارع إصدار ان حقوقهم/ن وواجباتهم/ن أيضا، جميع النواحي مع ضم

 التشريعات االقتصادية دون غيرها. 

لسنة   149 رقمتمت الموافقة على  قانون تنظيم ممارسة العمل األهلي الذي صدر ونشر بالجريدة الرسمية 

وطنية وانتقادات من مؤسسات دولية  وى  لمطالب القبعدما طالب رئيس الجمهورية بإصداره كنتيجة    2019

، والذي أقره مجلس النواب منفردا دون 2017لسنة  70 رقممتعددة للقانون السابق لتنظيم عمل الجمعيات 

ويصبح مسار   -نآل حتى ا  –مشاورات علنية مع السلطة التنفيذية وعدم إصدار الئحة تنفيذية تنظم العمل به  

شكاليات في تاريخ الحياة النيابية المصرية باعتباره أول قانون إل ا إحدىهذا القانون ) القديم والمعدل ( 

يصدره مجلس النواب بأغلبية ساحقة أوال ثم يعود في نفس الفصل التشريعي إللغائه وإقرار قانون بديل عنه 

 4بأغلبية ساحقة أيضا. 

  أما عن استخدام األدوات الرقابية،

 1312طلباً، كما تدارست اللجان النوعية نحو  388قبل المجلس *بلغ عدد طلبات اإلحاطة المنظورة من 

 بياناً عاجالً.   347طلب إحاطة، كما نظر المجلس عددا من البيانات العاجلة بلغت نحو 

سؤال، و أحالها المجلس إلى الحكومة التخاذ الالزم في شأن ما  901*فيما يخص األسئلة فقد تم توجيه 

سؤاال شفاهة في الجلسة العامة، وباقي األسئلة تم الرد   52الحكومة على ورد بها من توصيات. وأجابت 

 عليها كتابة من قبل الحكومة. 

اقتراحاً برغبة مقدمة    793طلب للمناقشة العامة في دور االنعقاد الرابع. ونظر المجلس    54*ناقش المجلس  

 ي دور االنعقاد الرابع. من النواب/ ات في مختلف المجاالت، ويتضح أن عدد االستجوابات صفر ف

  -)األسئلة وطلبات اإلحاطة نحاول متابعة ورصد أداء النائبات فيما يخص استخدامهن األدوات الرقابية 

االستجوابات التي قدمت للمجلس في دور االنعقاد الرابع(   -االقتراحات برغبة  -طلبات المناقشة العامة 

 النواب لدور االنعقاد العادي الرابع.  خالل الجلسات العامة المنشورة في نشرات مجلس 

تكمن عدة صعوبات متابعة ورصد تحليل أداء النائبات في دور االنعقاد الرابع للفصل التشريعي األول في 

عدم توافر المعلومات وعدم إتاحة مضابط الجلسات العامة على موقع مجلس النواب وعدم البث المباشر  

البرلمان، واالعتماد على النشرات الدورية الصادرة عن المجلس في كل دور انعقاد  للجلسات العامة في

 إلى جانب تقارير إنجازات كل فترة ودور انعقاد.  

يغيب عن النشرات الدورية لمجلس النواب العديد من المعلومات الهامة منها باب الدبلوماسية البرلمانية،  

شارك في الزيارات البرلمانية سواء داخلياً أو خارجياً مما يصعب حيث ال يذكر أسماء الوفد البرلماني الم

 تقييم مشاركة النائبات في هذه الوفود.  

 
 http://alahalygate.com/?p=9209الفرصة األخيرة" للباحث عبد الناصر قنديل  -سنوات برلمان 4مقالة "قراءة في األداء البرلماني.. 4

 

http://alahalygate.com/?p=92090
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في ضوء المعلومات المتاحة عن النائبات في النشرات الدورية للفصل التشريعي األول لدور االنعقاد العادي  

الرقابية، وتواجدهن داخل اللجان النوعية  الرابع، نتابع ونرصد أداء النائبات في االختصاصات التشريعية و

 وكممثالت للهيئات البرلمانية الحزبية. 

 

 المحاور المطروحة للمناقشة من خالل متابعة أداء النائبات في البرلمان: 

 حصر الوفود البرلمانية التي تم إرسالها من المجلس ومدى مشاركة النائبات فيها  ●

النساء في اللجان سواء على جميع المستويات كرئيسات أو وكيالت  الالئحة الداخلية ونسب تمثيل  ●

أو أمينات سر أو عضوات في تلك اللجان، وممثلي/ات الهيئات البرلمانية لألحزاب السياسية  

 بالمجلس 

مناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب بشأن حساب الخزانة العامة الختامي عن السنة المالية   ●

، وفعالية مشاركة النائبات في تلك  2020الموازنة العامة للدولة لسنة ، ومشروع 2018/2019

 المناقشات الهامة 

 ●      التحالفات أو الكتل البرلمانية الموجودة والممثلة في البرلمان الحالي ونسبة النائبات فيها 

 انين(تقديم اقتراحات لمشروعات القو -●      االختصاص التشريعي )مناقشة مشروعات القوانين 

 ●       القوانين المقترحة من النائبات البرلمانيات المتعلقة بالقضايا المجتمعية المختلفة 

 طلبات المناقشة       -●      أداء النائبات من حيث استخدامهن لألدوات الرقابية )األسئلة وطلبات اإلحاطة 

 س في دور االنعقاد الرابع( االقتراحات برغبة التي قدمت للمجل  -االستجوابات   -العامة         

 توصيات نهائية       ●

 

 حصر الوفود البرلمانية التي تم إرسالها من المجلس ومدى مشاركة النائبات فيها 

استعرض تقرير األمانة العامة نشاط الشعبة البرلمانية المصرية مشاركة العديد من الوفود البرلمانية خالل  

، وترأس الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب عددا من 2019حتى يوليو    2018الفترة من أكتوبر  

 الوفود البرلمانية هم: 

لالتحاد البرلماني الدولي واالجتماعات ذات الصلة التي   139الوفد المشارك اجتماعات الجمعية   -

 .2108أكتوبر 18إلى  14عقدت في جنيف بسويسرا خالل الفترة من 

نوفمبر  9إلى  5للجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني األفريقي من  73الوفد المشارك في الدورة الـ   -

2018. 

لرؤساء البرلمانات األعضاء باالتحاد، بمقر الجمعية الوطنية أبوجا بنيجيريا في   41المؤتمر الـ  -

 .  2018نوفمبر  9إلى  5الفترة من 

ونان الذي عقد يوم الوفد المشارك في االجتماع الثالثي لرؤساء برلمانات مصر، وقبرص، والي -

 . 2019فبراير  20األربعاء الموافق 

لالتحاد البرلماني العربي الذي   29ترأس الدكتور "علي عبدالعال" المشارك في أعمال المؤتمر  -

، والذي تم تخصيصه لمناصرة قضية 2019مارس  4و 3عٌقد بالعاصمة األردنية عمان يومي 

 القدس. 

" في عضوية المجموعة االستشارية رفيعة المستوى المعنية  إعادة انتخاب "الدكتور علي عبدالعال -

لالتحاد البرلماني    140بمكافحة اإلرهاب والتابعة لالتحاد البرلماني الدولي باجتماعات الجمعية الـ  
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الدولي، ممثاًل عن المجموعة العربية.  كما ترأس الدكتور "علي عبدالعال" الوفد البرلماني الذي  

  -ولي الثاني حول "تطور النظام البرلماني" المؤتمر البرلماني "روسيا شارك في المنتدى الد

 .  2019يوليو  3إلى  1أفريقيا" الذين عُقدا بالعاصمة الروسية موسكو في الفترة من 

في إطار تعزيز العالقات الثنائية بين العديد من الدول قام رئيس مجلس النواب الدكتور" علي عبد  -

العال على رأس الوفود البرلمانية اآلتية بمجموعة من الزيارات إلى كال من فرنسا في الفترة من 

فترة ، وكوريا الجنوبية في ال2018نوفمبر  16و 15، وبيالروسيا يومي 2018أكتوبر  11 – 9

 .2018ديسمبر  16 - 12من 

مارس   29، وبوروندي وتنزانيا في الفترة من  2019يناير    22إلى    20زار الكويت في الفترة من    -

يونيو  27، وجيبوتي يوم 2019يونيو  19إلى  15، والصين في الفترة من 2019أبريل  5إلى 

يونيو حتى   20وروسيا في الفترة من لالستقالل جيبوتي،  42؛ لحضور احتفاالت الذكرى 2019

 يوليو.  4

 

 على صعيد آخر، قامت الوفود البرلمانية بالزيارات اآلتية منها على سبيل المثال وليس الحصر:

شارك وفد اجتماع لجنة حقوق المرأة بالجمعية البرلمانية لالتحاد من أجل المتوسط المنعقدة    ●

 .  2018أكتوبر  11بالعاصمة البرتغالية لشبونة في 

المؤتمر العالمي الخامس لشباب البرلمانيين تحت عنوان "تعزيز االستدامة وحماية مصالح األجيال   ●

 .2018ديسمبر  15و 14القادمة"، والذي عقد بباكو بأذربيجان يومي 

اجتماع لجنة الشؤون السياسية واألمن وحقوق اإلنسان الجمعية البرلمانية لالتحاد من أجل المتوسط    ●

، الجلسة العامة الخامسة عشرة وقمة رؤساء  2019يناير  16ة بستراسبورج بفرنسا يوم المنعقد 

في مدينة   2019فبراير  14و 13الجمعية البرلمانية لالتحاد من أجل المتوسط، التي عقدت يومي 

 ستراسبورج بفرنسا.   

التحاد المتخصصة، الدورة الخامسة والعشرين للجنة التنفيذية باالتحاد البرلماني العربي ولجان ا ●

 .2019فبراير  28 - 24والتي عُقدت بالعاصمة األردنية عمان في الفترة من 

الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي، التي عقدت  ●

 بالعاصمة المغربية الرباط.   2019مارس  14-11في الفترة من 

مارس  8-4فريقي المنعقدة بميدراند بجنوب أفريقيا في الفترة من اجتماعات لجان البرلمان األ  ●

للجمعية البرلمانية الفرانكفونية لرؤساء المجالس واألقسام لمنطقة أفريقيا   11، المؤتمر الـ 2019

 2019أبريل  27-25المنعقدة ببوركينا فاسو في الفترة من 

يونيو   3-1المنعقدة بسلوفاكيا في الفترة من  دورة الربيع للجمعية البرلمانية لحلف شمال األطلنطي    ●

2019 

الدورة الثالثة والعشرين للمنتدى االقتصادي الروسي الدولي المنعقدة بسان بطرسبرج بروسيا في    ●

للجمعية البرلمانية لمنظمة األمن والتعاون   28، االجتماع السنوي الـ 2019يونيو  8-6الفترة من 

 .2019يوليو  8-4ي الفترة من األوروبي المنعقدة بلوكسمبورج ف
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عدد النواب الرجال    الشعبة البرلمانية )الوفد البرلماني(  

 المشاركين

عدد النائبات  

المشاركات في 

 الوفود البرلمانية 

وفد البرلماني المصري لزيارة بريطانيا   1

 52018نوفمبر  13

 – النواب: طارق الخولي 

  -إبراهيم حجازي -أسامه هيكل 

  –محمد زكريا محى الدين 

 محمد السالب. 

  -النائبات: داليا يوسف 

هالة أبو علي، انجى  

ياسمين أبو   -مراد فهيم

 طالب. 

2 

 

زيارة الوفد البرلماني لزيارة المغرب من 

 62018ديسمبر  11إلى  6

محمد   -النواب: سليمان وهدان

 وأخرين.حسين أبو جاد  -كلوب

   -النائبات: أمل رزق

دينا عبد العزيز 

 وأخريات 

 

3 

زيارة الوفد البرلماني في جولة إفريقية  

إلى   23إلى كينيا ورواندا خالل الفترة من 

 20197يونيو  28

النواب: الدكتور علي عبد 

 -طارق رضوان -العال

 إسماعيل نصر الدين وآخرين. 

 النائبة: منى منير 

  19لماني إلى الكويت في زيارة الوفد البر 4

 2019يناير 

أحمد   -النواب: علي عبد العال 

النائب    -عالء ناجى -سعد الدين

حمدي   -طارق رضوان

-أحمد حلمي الشريف  -سليمان

عمرو غالب، وأحمد نشأت  

  -محمود أبو الخير -منصور

  -السيد حسن  -عصام الفقي

 .8جابر الطويقي 

 ال يوجد نائبات 

  9برلماني إلى ألمانيا في زيارة وفد  5

 2019فبراير 

عبد   -النواب: طارق الخولي

عبد الحميد  -الهادي القصبي 

  أحمد -هيكل أسامة  -الدمرداش

محمد   -عابد عالء -السجيني

  الدين  ضياء -زكريا محى الدين

  -مجدى ملك -داوود

 9الحسيني  محمد 

 النائبة: رشا رمضان

 
 http://www.tahiamasr.com/246509تفاصيل زيارة الوفد البرلماني إلى بريطانيا  موقع تحيا مصر   5
 j https://bit.ly/2k14Dhلى المغرب موقع اليوم السابع  تفاصيل زيارة الوفد البرلماني إ 6
 https://bit.ly/2klddI7تفاصيل زيارة الوفد البرلماني في جولة افريقية  موقع اليوم السابع  7

 https://bit.ly/2k45EFxإلى الكويت موقع اليوم السابع تفاصيل زيارة الوفد البرلماني  8
 http://www.tahiamasr.com/250132تفاصيل زيارة الوفد البرلماني إلى ألمانيا موقع تحيا مصر   9

http://www.tahiamasr.com/list.aspx?kw=1058&ifr=1&kwn=%u0623%u0633%u0627%u0645%u0629%20%u0647%u064A%u0643%u0644&exp=250132
http://www.tahiamasr.com/list.aspx?kw=1058&ifr=1&kwn=%u0623%u0633%u0627%u0645%u0629%20%u0647%u064A%u0643%u0644&exp=250132
http://www.tahiamasr.com/list.aspx?kw=1058&ifr=1&kwn=%u0623%u0633%u0627%u0645%u0629%20%u0647%u064A%u0643%u0644&exp=250132
http://www.tahiamasr.com/list.aspx?kw=1629&ifr=1&kwn=%u0623%u062D%u0645%u062F%20%u0627%u0644%u0633%u062C%u064A%u0646%u064A&exp=250132
http://www.tahiamasr.com/list.aspx?kw=1629&ifr=1&kwn=%u0623%u062D%u0645%u062F%20%u0627%u0644%u0633%u062C%u064A%u0646%u064A&exp=250132
http://www.tahiamasr.com/list.aspx?kw=1629&ifr=1&kwn=%u0623%u062D%u0645%u062F%20%u0627%u0644%u0633%u062C%u064A%u0646%u064A&exp=250132
http://www.tahiamasr.com/list.aspx?kw=1629&ifr=1&kwn=%u0623%u062D%u0645%u062F%20%u0627%u0644%u0633%u062C%u064A%u0646%u064A&exp=250132
http://www.tahiamasr.com/list.aspx?kw=1629&ifr=1&kwn=%u0623%u062D%u0645%u062F%20%u0627%u0644%u0633%u062C%u064A%u0646%u064A&exp=250132
http://www.tahiamasr.com/list.aspx?kw=536&ifr=1&kwn=%u0639%u0644%u0627%u0621%20%u0639%u0627%u0628%u062F&exp=250132
http://www.tahiamasr.com/list.aspx?kw=536&ifr=1&kwn=%u0639%u0644%u0627%u0621%20%u0639%u0627%u0628%u062F&exp=250132
http://www.tahiamasr.com/list.aspx?kw=536&ifr=1&kwn=%u0639%u0644%u0627%u0621%20%u0639%u0627%u0628%u062F&exp=250132
http://www.tahiamasr.com/list.aspx?kw=536&ifr=1&kwn=%u0639%u0644%u0627%u0621%20%u0639%u0627%u0628%u062F&exp=250132
http://www.tahiamasr.com/list.aspx?kw=3672&ifr=1&kwn=%u0648%u0636%u064A%u0627%u0621%20%u0627%u0644%u062F%u064A%u0646%20%u062F%u0627%u0648%u0648%u062F&exp=250132
http://www.tahiamasr.com/list.aspx?kw=3672&ifr=1&kwn=%u0648%u0636%u064A%u0627%u0621%20%u0627%u0644%u062F%u064A%u0646%20%u062F%u0627%u0648%u0648%u062F&exp=250132
http://www.tahiamasr.com/list.aspx?kw=3672&ifr=1&kwn=%u0648%u0636%u064A%u0627%u0621%20%u0627%u0644%u062F%u064A%u0646%20%u062F%u0627%u0648%u0648%u062F&exp=250132
http://www.tahiamasr.com/list.aspx?kw=3672&ifr=1&kwn=%u0648%u0636%u064A%u0627%u0621%20%u0627%u0644%u062F%u064A%u0646%20%u062F%u0627%u0648%u0648%u062F&exp=250132
http://www.tahiamasr.com/list.aspx?kw=3672&ifr=1&kwn=%u0648%u0636%u064A%u0627%u0621%20%u0627%u0644%u062F%u064A%u0646%20%u062F%u0627%u0648%u0648%u062F&exp=250132
http://www.tahiamasr.com/list.aspx?kw=3672&ifr=1&kwn=%u0648%u0636%u064A%u0627%u0621%20%u0627%u0644%u062F%u064A%u0646%20%u062F%u0627%u0648%u0648%u062F&exp=250132
http://www.tahiamasr.com/list.aspx?kw=2553&ifr=1&kwn=%u0648%u0645%u062D%u0645%u062F%20%u0627%u0644%u062D%u0633%u064A%u0646%u064A&exp=250132
http://www.tahiamasr.com/list.aspx?kw=2553&ifr=1&kwn=%u0648%u0645%u062D%u0645%u062F%20%u0627%u0644%u062D%u0633%u064A%u0646%u064A&exp=250132
http://www.tahiamasr.com/list.aspx?kw=2553&ifr=1&kwn=%u0648%u0645%u062D%u0645%u062F%20%u0627%u0644%u062D%u0633%u064A%u0646%u064A&exp=250132
http://www.tahiamasr.com/list.aspx?kw=2553&ifr=1&kwn=%u0648%u0645%u062D%u0645%u062F%20%u0627%u0644%u062D%u0633%u064A%u0646%u064A&exp=250132
http://www.tahiamasr.com/list.aspx?kw=2553&ifr=1&kwn=%u0648%u0645%u062D%u0645%u062F%20%u0627%u0644%u062D%u0633%u064A%u0646%u064A&exp=250132
http://www.tahiamasr.com/246509
https://bit.ly/2k14Dh
https://bit.ly/2klddI7
https://bit.ly/2k45EFx
http://www.tahiamasr.com/250132
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  27زيارة الوفد البرلماني إلى فرنسا في  6

 2019يونيو 

محمد   -النواب: أيمن أبو العال

 10معتز محمود  -العقاد 

 -النائبات/ ماريان عازر

 سوزي رفلة.

زيارة النائبات إلى مجلس الشيوخ   7

 112019يونيو   29االيطالي بإيطاليا في 

سيلفيا   خمس نائبات هن: ال يوجد

نبيل، إيناس عبد الحليم،  

دينا عبد العزيز، ماجدة  

 نصر،

 وهند الجبالي.  

  30زيارة الوفد البرلماني إلى روسيا من  8

 201912يوليو   4يونيو إلى 

 النواب المشاركين/ الدكتور

علي عبد العال رئيس مجلس  

أحمد   -أحمد العوضي -النواب 

وثالث نواب   -سعد الدين أمين

 آخرين.

 ال يوجد نائبات 

  

 

 

 

 

 التحالفات البرلمانية: 

 ائتالف دعم مصر: 

النواب/النائبات في ائتالف   هو االئتالف الرسمي المشكل رسمياً داخل مجلس النواب حالياً، وكان عددو

نائبة برلمانية في دور االنعقاد الثالث، وفي دور االنعقاد الرابع   55بينهم ة من /نائب 347دعم مصر 

شخصين من ائتالف دعم مصر نظر للوفاة،   نضم إلى االئتالف النائب/أحمد عبد التواب، كما تم رفعا

 ويتضح ذلك من قرارات الجريدة الرسمية. 

 
  https://bit.ly/2khA4nXالبرلماني إلى فرنسا موقع اليوم السابعتفاصيل زيارة الوفد  10
  https://bit.ly/2KYaXzAتفاصيل زيارة وفد نائبات البرلمان إليطاليا  11
  https://www.elbalad.news/3886616تفاصيل زيارة الوفد البرلماني إلى روسيا 12

 

https://bit.ly/2khA4nX
https://bit.ly/2KYaXzA
https://www.elbalad.news/3886616
https://www.elbalad.news/3886616
https://www.elbalad.news/3886616
https://www.elbalad.news/3886616
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 تابع )أ( الصادر في    45لس النواب األمانة العامة الصادر بالجريدة الرسمية "العدد قرار مج"

 أوال بيان باسم السيد العضو المنضم إلى ائتالف دعم مصر أحمد جمال حافظ  2018نوفمبر سنة  8

محمد عبد  أحمد عبد التواب  -1ثانيا: بيان برفع اسمي السيدين النائبين المتوفين من ائتالف دعم مصر 

رفعت محمد جودة يوسف داغر. ومازال ائتالف دعم مصر المتحكم في أغلبية التصويت   -2الجليل، 

 للتشريعات والقوانين." 

 : تحالف من أجل القضايا المتعلقة بالعدالة االجتماعية30-25تحالف  

رفضه  معارك في دور االنعقاد الرابع تتعلق بعدة قضايا هامة ومن أهمها 30-25خاض تحالف 

للتعديالت الدستورية واعتبارها انتهاك  وانتقاص من حقوق المواطنين والمواطنات في دولة ديمقراطية  

يونيو  ، واستمرار التحالف رفضه للتعديالت الدستورية حتى   30يناير و 25حديثة بعد قيامه بثورتي  

االستفتاء ورفض التعديالت  بعد موافقة المجلس عليها وحث المواطنين والمواطنات على المشاركة في 

   30-  25الدستورية، وأعلن تحالف 

 نائب برلماني فقط بدون نائبات.  16أعلن في دور االنعقاد الرابع أنه مكون من 

 

الالئحة الداخلية ونسب تمثيل النساء في اللجان على جميع المستويات: كرئيسات أو وكيالت أو أمينات  

 سر أو عضوات في تلك اللجان 

تخابات تشكيل مكاتب اللجان النوعية بجلسات المجلس الثانية والثالثة والرابعة المنعقدة يوم عقدت ان

، حيث قام رئيس المجلس بدعوة اللجان إلى انتخاب مكاتبها عمالً بأحكام  2018من أكتوبر  3الثالثاء 

 من الالئحة الداخلية للمجلس.  93و 91، و42المواد 

 

 :[1] وكانت نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية كالتالي 

عدد  أمين سر وكيل ثاني  وكيل أول الرئيس  اللجنة  م

األعض

 اء

عدد 

 النائبات 

لجنة الشؤون  1

الدستورية 

 والتشريعية 

 بهاء الدين

 أبو شقة  

أحمد حلمي  نبيل الجمل

 الشريف 

 6 53 إيهاب الطماوي 

لجنة الخطة   2

 والموازنة 

د. حسين  

 عيسى

ياسر عمر 

 شيبة 

مصطفي سيد  

 سالم 

 3 16 عصام الفقي 

لجنة الشؤون  3

 االقتصادية

أحمد سمير  

 صالح

محمد على 

 عبد الحميد 

أشرف محي 

 الدين العربي 

فخري عبد هللا  

 طايل 

34 3 

لجنة العالقات   4

 الخارجية 

كريم عبد 

 الكريم درويش 

صالح 

 شوقي عقيل

حسام محمد  

 محمود

 8 17 طارق الخولي 
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لجنة الشؤون  5

 العربية 

سحر صدقي  أحمد إمبابي  فؤاد أباظة  أحمد رسالن 

 خليفة 

15 1 

لجنة الدفاع   6

 واألمن القومي

كمال أحمد 

 عامر

أحمد إبراهيم  

 العوضي

يونس 

 الحاجر

أحمد إسماعيل 

 محمد

32 4 

لجنة   7

االقتراحات  

 والشكاوى 

محمد حمدي   جمال هندي  همام العادلي 

 دسوقي

 ال يوجد 16 بسام فليفل 

لجنة القوى   8

 العاملة 

جبالي  

 المراغي

مايسة أحمد  

 عطوة

سوالف 

 درويش

 5 12 عبد الفتاح محمد 

لجنة الشؤون  9

الدينية  

 واألوقاف

الدكتور/  

 أسامة العبد 

أسامة   أماني عزيز 

 األزهري

الدكتور/ عمر 

 حمروش

9 1 

1

0 

لجنة النقل  

 والمواصالت 

هشام عبد 

 الواحد 

محمد عبد  رزق راغب

 هللا

خالد عبد العظيم  

 عبد المولى 

 ال يوجد 11

1

1 

لجنة اإلسكان  

والمرافق  

 والتعمير 

يسري  عالء والى

 المغازي 

محمد 

الحمادي  

 محمد

 3 34 محمد إسماعيل 

1

2 

لجنة حقوق  

 اإلنسان

اللواء عالء  

 عابد

مارجريت 

 عازر

محمد عبد 

 الونيس 

 2 23 شريف الورداني 

1

3 

لجنة الشؤون 

 األفريقية 

طارق  

 رضوان

لواء صالح  

 عفيفي 

ماجد أبو  

 الخير 

 3 18 محمود يحيي 

1

4 

محمد فرج  لجنة الصناعة 

 إبراهيم 

محمد 

مصطفى 

 السالب 

عالء ناجي  

 عبد الرحيم 

 2 27 فوزي فتي

1

5 

لجنة  

المشروعات 

الصغيرة  

والمتوسطة  

ومتناهية  

 الصغر

محمد  محمد مرعي

 المرشدي 

 3 16 د. محمد سليم  محمود سعد
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1

6 

لجنة الطاقة  

 والبيئة 

طلعت  

 السويدي 

عصام 

 بركات

سامح فتحي  

 حبيب   

 11 61 عالء سالم 

1

7 

لجنة الزراعة 

والري واألمن 

الغذائي والثروة 

 الحيوانية 

العقيد هشام   هشام الشعينى 

 الحصرى 

الحاج رائف  

 تمراز

 1 28 العمدة عثمان

1

8 

لجنة التضامن 

االجتماعي 

واألسرة 

واألشخاص 

 ذوي اإلعاقة

عبد الهادي  

 القصبي 

محمد أبو  

 حامد 

 4 9 سامر التالوي  رشا رمضان

1

9 

لجنة الثقافة  

واإلعالم 

 واآلثار

 5 18 د. نادر مصطفي  محمد شعبان  جليلة عثمان  أسامة هيكل

2

0 

لجنة السياحة  

والطيران  

 المدني 

إبراهيم   عمرو صدقي

 حمودة

محمد أحمد  

 عبد المقصود 

 3 25 مجدي بيومي 

2

1 

لجنة الشؤون 

 الصحية 

د. إيناس عبد   محمد العماري 

 الحليم 

عبد المنعم  

 شهاب

 7 36 سامي المشد 

2

2 

لجنة  

االتصاالت 

وتكنولوجيا  

 المعلومات 

يوسف  أحمد بدوي 

 الشاذلي 

 1 9 أحمد زيدان  مي البطران

2

3 

لجنة اإلدارة 

 المحلية 

بدوي  السجينى أحمد 

 النويشي 

أحمد  

 الفرجاني 

 5 35 محمد الدامي 

2

4 

لجنة الشباب  

 والرياضة

محمد فرج 

 إبراهيم محمد 

رضوان 

 الزياتي 

سمير 

 البطيخي 

 2 14 فوزي فتى

2

5 

لجنة التعليم  

والتعليم العالي  

 والبحث العلمي 

ليلى أحمد أبو   ماجدة بكري  هاني أباظة  سامي هاشم 

 إسماعيل

24 7 

 

يتضح من الجدول السابق غياب النائبات عن منصب رئاسة اللجان النوعية. كما حصلت النائبات على  

 تسع مقاعد كوكيالت لجان نوعية، واثنين كأمينات سر في اللجان النوعية. 



 

 

  

  www.nazra.org 
info@nazra.org 
 

وزيادة  بالمقارنة بوضع النائبات في دور االنعقاد الثالث، نجد غياب النائبات كرئيسات للجان النوعية، 

عدد النساء في منصب وكيالت إلى تسع مقاعد خالل دور االنعقاد الرابع بزيادة مقعدين عن مقاعد دور 

 االنعقاد الثالث، مع انخفاض عدد النائبات في منصب أمين سر اللجان إلى مقعدين.

ن النوعية،  ينبغي على مجلس النواب العمل على زيادة تمثيل النائبات وتمكينهن من تولي رئاسة اللجا 

 خالل دور االنعقاد الخامس. 

تم ترشيح نائبات ونواب جدد لتمثيل الهيئات    ،أما عن ممثلي الهيئات البرلمانية لألحزاب السياسية

 البرلمانية لألحزاب السياسية داخل مجلس النواب بدور االنعقاد الرابع، استمرار النائبتان هن النائبة 

وتم تغيير ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين  ،زب المحافظينعن حهالة فوزي إبراهيم أبو السعد 

البرلمانية لحزب  الهيئةأحمد رشدي قرطام رئيس  كاملوإخطار رئيس المجلس باختيار النائب 

 .13من الالئحة الداخلية للمجلس  105المحافظين طبقا للمادة 

 والنائبة السيدة /ألفت كامل ممثلة الهيئة البرلمانية عن حزب مصر الحديثة.  

أما عن النواب الممثلين للهيئات البرلمانية لألحزاب السياسية في دور االنعقاد الرابع، فقد كانت كاآلتي  

من  105لمادة ، وعمالً بحكم ا 2018من أكتوبر لعام  21أثناء الجلسة السادسة المنعقدة يوم األحد الموافق 

مانية  الالئحة الداخلية للمجلس، أخطرت األحزاب السياسية رئيس المجلس بممثلي/ات الهيئات البرل

 :14كاآلتي

 النائب/عاطف عبد الحميد ممثل الهيئة البرلمانية عن حزب مستقبل وطن.  ●

 النائب/ صالح محمد حسب هللا أحمد ممثل الهيئة البرلمانية عن حزب الحرية. ●

 النائب/ شرعي محمد صالح عبد هللا ممثل الهيئة البرلمانية عن حزب مصر بلدي. ●

 النائب/ السيد عبد العال مصطفى كامل ممثل الهيئة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني التقدمي.    ●

 النائب/ محمد صالح  صالح أبو هميلة ممثل الهيئة البرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري.  ●

 عد بدراوي ممثل الهيئة البرلمانية عن حزب الحركة الوطنية المصرية النائب/ محمد س ●

 النائب/ أحمد خليل عبد العزيز خير هللا ممثل الهيئة البرلمانية عن حزب النور. ●

 النائب/ بهاء الدين عبد الرحيم أبو شقة ممثل الهيئة البرلمانية عن حزب الوفد الجديد.  ●

لبرلمانية عن ممثل عن الهيئة البرلمانية عن حزب المصريين النائب/ أيمن أبو العال ممثل الهيئة ا ●

 األحرار.

 النائب/ عبد الهادي القصبي ممثل عن ائتالف دعم مصر. ●

أما الجلسات الحادية والثانية والثالثة واألربعين كانت مخصصة  لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة  

تامي للموازنة العامة للدولة؛ والحساب الختامي  عن مشروعات القوانين المتعلقة باعتماد الحساب الخ

موازنات الهيئات العامة االقتصادية والحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية لإلنتاج الحربي؛ والحساب  

الختامي لموازنة وزارة العدل والحساب الختامي لموازنة مجلس النواب والحساب الختامي إليرادات  

 2017/2018مالك بالعملة المحلية و الدوالرية للسنة المالية  ومصروفات قطاع األموال واأل 

 

 جاءت مشاركة النائبات في تلك المناقشات الهامة كاآلتي:  

 
 9ص نشرة مجلس النواب حصاد شهر مارس  13
 اللجان النوعية للمجلس.تشكيل مكاتب  19إلى  14نشرة مجلس النواب دور االنعقاد العادي الرابع العدد األول من ص  14
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ألفت عبد  كممثلة الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، والنائبة   هالة أبو السعدشاركت النائبتان  -

كممثلة عن الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، كممثالت عن الهيئات البرلمانية   المجيد

 ألحزابهن. 

لنائبات سهير الحادي، إلهام المنشاوي، د/شادية  شاركت في المناقشة مع عشرات النواب /ات ا -

 .15ثابت، سليفيا نبيل، شادية هريدي، مرفت ألكسان 

 

 :االتفاقيات الدولية

، ناقش المجلس تقرير اللجنة  2018أكتوبر   23ة المنعقدة يوم الثالثاء الموافق في الجلسة الثامن -

المشتركة من لجنة الشئون االقتصادية ومكتبي لجنتي العالقات الخارجية والخطة والموازنة  

 420الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم ابتسام أبو رحاب ناقشت النواب/ات ومنهن النائبة 

موافقة على اتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وروسيا االتحادية بشأن  بال 2018لسنة 

إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة االقتصادية لقناة السويس بجمهورية مصر 

 .162018مايو  23العربية والموقعة في موسكو 

بالموافقة على ترتيبات   2018لسنة  470ناقش أيضا في ذات الجلسة قرار رئيس الجمهورية رقم  -

بين حكومة مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية  

قطار لمترو أنفاق القاهرة الكبرى الخط الثالث للمرحلتين الثالثة والرابعة   32االقتصادية لتوريد 

قشة النائبة جواهر بنت  وشاركت في المنا 2018أغسطس  26الموقعة في القاهرة بتاريخ 

 .17الريف 

، ناقش المجلس عددا من تقارير 2018ديسمبر  24الجلسة العشرين المنعقدة يوم األثنين الموافق  -

اللجان النوعية عن بعض االتفاقيات الدولية وذلك على النحو اآلتي: أوال قرار رئيس الجمهورية  

الحادي عشر التفاقية المساعدة بين جمهورية مصر بالموافقة على التعديل  2018لسنة  449رقم 

العربية والواليات المتحدة األمريكية: بشأن مبادرات اإلدارة الحكومية وبرنامج المشاركة الموقع  

 . 24/7/2018في القاهرة بتاريخ 

بشأن الموافقة على التعديل الثالث التفاقية منح   2018لسنة  475ثانيا قرارا رئيس الجمهورية رقم 

المساعدة بين جمهور مصر العربية والواليات المتحدة األمريكية بشأن التعاون المصري األمريكي للعلوم  

بشأن التعديل الثالث التفاقية منح المساعدة بين جمهورية مصر العربية   2018لسنة  476والتكنولوجيا و 

ريكي الموقع  في القاهرة بتاريخ  والواليات المتحدة األمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصري األم

  ،18هالة أبو السعد .، وشاركت في المناقشة النائبة 24/7/2018

بالموافقة على   2018لسنة  471في ذات الجلسة ناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية  رقم  -

  التعديل الثالث التفاقية منح المساعدة بين جمهورية مصر العربية والواليات المتحدة األمريكية

 
 19ص نشرة مجلس النواب الدور االنعقاد العادي الرابع العدد الثالث عشر  15
 14نشرة مجلس النواب الدور االنعقاد العادي الرابع العدد الثالث ص  16
 15نشرة مجلس النواب الدور االنعقاد العادي الرابع العدد الثالث ص 17
 10د العادي الرابع العدد الخامس ص نشرة مجلس النواب الدور االنعقا 18
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بشأن األعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول) أراضي(  الموقع  في القاهرة بتاريخ  

 .19جواهر الشربينيوشاركت في المناقشة النائبة   2018/ 24/7

، الموافقة على قرار رئيس  2019فبراير  24الجلسة الخامسة والثالثين المنعقدة يوم األحد  -

بشأن الموافقة على إطار شراكة األمم المتحدة من أجل التنمية  ، 2018لسنة  560الجمهورية رقم 

متحدون من أجل مستقبل مستدام بين جمهورية مصر العربية ومنظمة األمم   2018-2022

 .20سوالف درويش، وشاركت في المناقشة النائبة 18/3/2018المتحدة والموقع بتاريخ 

 

 االختصاص التشريعي: 

 لقوانين المقدمة من الحكومة وكانت أهم المناقشات على النحو اآلتي: شاركت النائبات في مناقشة ا  

نظر المجلس تقرير   2018أكتوبر لسنة  21في الجلسة الخامسة المنعقدة يوم األحد الموافق  -

اللجنة المشتركة من التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون 

بشأن مزاولة مهنة الطب شاركت في مناقشة   1954لسنة  415بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

  21هالة مستكلي، هالة أبو السعد، شيرين فراج، إيناس عبد الحميد. القانون النائبات 

نظر المجلس تقرير اللجنة   2018من أكتوبر  22في الجلسة السابعة المنعقدة يوم األثنين الموافق  -

من لجنة التعليم والبحث والعلمي ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون  المشتركة

النائبة سوزي   رعاية المبتكرين والنوابغ مقدم من الحكومة وشاركت في مناقشة القانون النائبات:

 22ناشد، النائبة شادية خضير. 

قانون بتعديل بعض  مشروع  2018نوفمبر    11في الجلسة العاشرة المنعقدة يوم األحد الموافق  -

شاركت النائبة هند الجبالي والنائبة    1981لسنة  139أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 

 23جهاد إبراهيم. 

، نظر المجلس تقرير  2018نوفمبر لسنة  25الجلسة الثانية عشر المنعقدة يوم األحد الموافق  -

ومكتب لجنة الدفاع واألمن القومي عن  اللجنة المشتركة من لجنة اإلعالم والثقافة واآلثار،

بشأن حماية المخطوطات   2009لسنة  8مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 .24النائبة جليلة عثمانوشاركت في المناقشة  

، نظر المجلس تقرير  2018من ديسمبر لسنة  9في الجلسة الخامسة عشر المنعقدة يوم األحد  -

الخطة والموازنة ومكتب لجنة اإلسكان والمرافق العامة والتعمير    اللجنة المشتركة من لجنة

بإصدار قانون الضريبة على   2018لسنة   196مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

  .25النائبة سوزي ناشد، والنائبة هالة أبو السعد العقارات المبنية، شاركت في مناقشة القانون 

المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية  في ذات الجلسة نظر  -

 95ومكتب لجنة الشئون االقتصادية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 

 
 11نشرة مجلس النواب دور االنعقاد العادي الرابع العدد الخامس ص  19
 9ص نشرة مجلس النواب دور االنعقاد العادي الرابع العدد الحادي عشر  20
  13نشرة مجلس النواب دور االنعقاد العادي الرابع العدد الثاني ص  21
 17نعقاد العادي الرابع العدد الثاني ص نشرة مجلس النواب دور اال 22
 9نشرة مجلس النواب الدور االنعقاد العادي الرابع العدد الثالث ص 23
 3نشرة مجلس النواب الدور االنعقاد العادي الرابع العدد الرابع ص  24
  5نشرة مجلس النواب لدور االنعقاد الرابع العدد الخامس ص  25
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بشئون التموين وبعض أحكام قانون المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية الصادر   1945لسنة 

لنائبة ثريا الشيخ، النائبة ابتسام أبو رحاب،  كت في المناقشة: ا، وشار2005لسنة  3بقانون رقم 

 .26النائبة فايقة فايز، النائبة سوالف درويش

نظر المجلس   2018من ديسمبر لسنة   10في الجلسة السادسة عشر المنعقدة يوم األثنين الموافق   -

العامة والتعمير، الدفاع   تقرير اللجنة المشتركة اإلدارة المحلية ومكاتب لجان اإلسكان والمرافق

واألمن القومي، الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بشأن إصدار قانون المحال  

 .27النائبة سوزي ناشد العامة وشاركت في المناقشة  

، نظر المجلس تقرير 2018من سبتمبر  22الجلسة الثامنة عشر المنعقدة يوم السبت الموافق  -

جنة التضامن االجتماعي واألسرة واألشخاص ذوي اإلعاقة ومكتبي اللجنة المشتركة من ل

ولجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة 

بشأن إصدار قانون المجلس القومي لألشخاص ذوي اإلعاقة ناقش القانون النواب/ات من بينهم  

ائبة سهير الحادي، النائبة فايزة محمود، النائبة نجوى خلف،  النائبة هبه هجرس، النالنائبات: 

 .28النائبة نشوى حسين، النائبة جهاد إبراهيم، النائبة هالة أبو السعد، والنائبة منى منير

، وقبل أخذ الرأي النهائي على  2018من يناير  13الجلسة الحادية والعشرين المنعقدة يوم األحد  -

هبه  المجلس القومي لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة قدمت النائبة مشروع قانون بإصدار قانون 

طلب أن يكون رئيس المجلس من األشخاص ذوي اإلعاقة، وذلك بدعوي كونه معبراً  هجرس

  .29بشكل أوضح مشاكلهم وبشكل واقعي

يناير   13-12الجلستين الحادية والعشرين والثانية والعشرين المنعقدتين يومي األحد واإلثنين  -

، استأنف المجلس نظر مواد مشروع قانون المحال العامة، وقدم التعديالت السادة  1920

  .30ابتسام أبو رحاب، وسيلفيا نبيلالنواب/ات من بينهم النائبات:  

، نظر المجلس تقرير 2019يناير  13الجلسة الثانية والعشرين المنعقدة يوم األثنين الموافق  -

لمواصالت، ومكاتب لجان: اإلدارة المحلية، الدفاع واألمن اللجنة المشتركة من لجنة النقل وا

القومي، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بخصوص إنشاء 

لنائبة شادية ثابت،  جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وشاركت في المناقشة من النائبات: ا

 .31هالة أبو السعد والنائبة 

، نظر المجلس تقرير اللجنة  2019يناير 27جلسة الرابعة والعشرين المنعقدة يوم األحد ال -

المشتركة من لجنة اإلسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، لجنة  

الشئون الدستورية والتشريعية، واإلدارة المحلية مشروع قانون بشأن التصالح في بعض مخالفات  

 .32مني منير، وشادية خضير ، وشاركت في مناقشة المشروع النائبات: البناء
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، نظر المجلس تقرير لجنة  2019فبراير لسنة  3الجلسة السابعة والعشرين المنعقدة يوم األحد  -

الخطة والموازنة عن مشروعي القانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون 

، وشاركت في المناقشة النائبة  2005( لسنة 91ن رقم )الضريبة على الدخل الصادر بالقانو

. وبذات الجلسة تم نظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم  33ميرفت ألكسان 

غادة  ، وقدمت موجز للتقرير النائبة 1972لسنة  49الجمعيات األهلية الصادر بالقانون رقم 

شيرين فراج، النائبة  ، وناقش السادة النواب القانون ومن بينهم النائبات: النائبة الدكتورة بكري

 .34غادة بكري، والنائبة هبه هجرس، النائبة ي البطرانم ، النائبةغادة صقر

: الجلسة الثالثين  2014عقدت الجلسات اآلتية لمناقشة مبدأ تعديل بعض مواد الدستور لعام  -

فبراير   13، والجلسة الحادية والثالثين المنعقدة ظهر األربعاء 2019فبراير  13األربعاء 

، الجلسة الثالثة والثالثون 2019فبراير  13م األربعاء ، والجلسة الثانية والثالثون مساء يو2019

 .  2019فبراير  14المنعقدة يوم الخميس 

، النائبة  ألفت كامل، النائبة هالة أبو السعدشارك في المناقشة السادة النواب/ات من بينهم النائبات: 

  ، النائبةماجدة نصيرة النائب  سماح سعد إبراهيم،، النائبة ابتسام أبو رحاب، النائبة ألكسان ميرفت

، مارجريت عازر، النائبة نهى الحميلي، النائبة نادية هنري، النائبة مي محمود، النائبة منى منير

، النائبة  سوزي عدلي، النائبة  إيناس عبد الحليم، النائبة سحر صدقي، النائبة أمل زكرياالنائبة 

، والنائبة  منى شاكر، النائبة اديسهير الح، النائبة فايزة محمود، النائبة سحر طلعت مصطفي 

، النائبة  آمال طرابية، النائبة سوزي رفلة، النائبة مي البطران، النائبة سعاد المصري ،منال ماهر

،  شادية ثابت، النائبة  عبير الخولي، النائبة  مها شعبان، النائبة فايقة فهيم، النائبة ميرفت موسى

 .35شادية خضير، النائبة الشربينيجواهر ، النائبة  سوالف درويشالنائبة 

، نظر المجلس تقرير 2019فبراير  23الجلسة الرابعة والثالثين المنعقدة يوم السبت الموافق  -

اللجنة المشتركة من لجنة الشئون االقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة الشئون الدستورية 

ستخدام وسائل الدفع غير النقدي،  والتشريعية عن مشروع قانون بشأن إصدار قانون تنظيم ا

   .36نانسي نصير، النائبة شيرين فراج وشاركت في المناقشة النائبات: 

، نظر المجلس تقرير اللجنة  2019مارس  10الجلسة السابعة والثالثين المنعقدة يوم األحد  -

لومات  المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة االتصاالت والتكنولوجيا المع

شادية  مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية وشاركت في المناقشة النائبة  

 .37ثابت 

، نظر المجلس تقرير اللجنة  2019مايو  12الجلسة الثانية والخمسين المنعقدة يوم األحد  -

ن القومي،  المشتركة من لجنة النقل والمواصالت وكاتب لجان: اإلدارة المحلية، والدفاع واألم

والزراعة والري واألمن الغذائي والثروة الحيوانية، و الشئون الدستورية والتشريعية عن 

 .38شادية ثابت   مشروع قانون بإصدار قانون المالحة الداخلية، شاركت في المناقشة النائبة
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في ذات الجلسة تم نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وكتب لجنة  

الشئون االقتصادية عن مشروع قانون بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ األحكام إلى اللجنتين  

،  2017لسنة  72من قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم  88-85المنصوص عليهما بالمادتين 

 .39هالة أبو علي وشاركت مناقشة القانون النائبة 

 

 القوانين المقترحة من النائبات البرلمانيات المتعلقة بالقضايا المجتمعية المختلفة

مشروع قانون مقدم من النائبة هبه هجرس بشأن إصدار قانون المجلس القومي لألشخاص ذوي   ●

 .40اإلعاقة

  -طلبات المناقشة العامة   -أداء النائبات من حيث استخدامهّن لألدوات الرقابية "األسئلة طلبات اإلحاطة  

 االستجوابات التي قدمت للمجلس في دور االنعقاد الرابع(:  -االقتراحات برغبة 

ات  استمع المجلس إلى طلب 2018من أكتوبر 23في الجلسة الثامنة المنعقدة يوم الثالثاء الموافق  -

إحاطة وثالث أسئلة مقدمة من بعض السادة النواب/ات إلى السيد رئيس الوزراء والسيد وزير  

قطاع األعمال العام عن المشاكل العديدة المتعلقة بقطاع األعمال وإجراءات إعادة هيكلة القطاع 

العام، وعن عدم استالم شركات قطاع األعمال المحاصيل الزراعية ومن بين مقدمي األسئلة 

  41.هالة أبو السعد، والنائبة نادية هنري النائبة

عشرات طلبات اإلحاطة وسؤال موجهة إلى رئيس الوزراء ووزيرة البيئة بشأن األثر البيئي   -

النتشار أكوام القمامة في الشوارع، تعدد مصادر تلوث البيئة ومن النائبات مقدمي طلبات  

  42بت. شادية ثا، والنائبة  شيرين فراج اإلحاطة النائبة 

سحر ، والنائبة نادية هنريشاركت في مناقشة طلبات اإلحاطة المذكورة سابقا النائبات: النائبة   -

 43ماريان عازر.، النائبة منى منير، النائبة منال ماهر، النائبة هانم أبو الوفاوالنائبة عثمان، 

، بيان عاجل مقدم من 2018من نوفمبر عام  10الجلسة التاسعة المنعقدة يوم السبت الموافق  -

بشأن حدوث حوادث متكررة بدوران مركز أبو حمص السريع بمحافظة  آمال زكريا  النائبة

 .44الشرقية والمطالبة بتشكيل لجنة إليجاد حل لتلك المشكلة 

، استمع المجلس عشرة  2018من نوفمبر  12الجلسة الحادية عشر المنعقدة يوم األثنين الموافق  -

سئلة وطلب مناقشة عامة موجهة إلى رئيس الوزراء والسيد وزير التنمية  طلبات إحاطة وأ

المحلية عن انتشار أكوام القمامة في شوارع العديد من المحافظات قدمت من النواب/ النائبات  

 45دينا عبد العزيز ، النائبة شيرين فراجومنهن النائبات النائبة 

الوزراء والسيد وزير التنمية المحلية بشأن  عشرة طلبات إحاطة وسؤال موجهة إلى السيد رئيس  -

إلهام  عدم رصف الطرق الداخلية بالمحافظات ومن مقدمي طلبات اإلحاطة النائبات: النائبة  
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. طلبا إحاطة وسؤاالن موجهة إلى السيد رئيس الوزراء والسيد  46مي بطران ، والنائبة المنشاوي

   .47طار والسيول من النائبة نادية هنري وزير التنمية المحلية عن إجراءات موجهة موسم األم

طلب مناقشة عامة موجهة إلى السيد رئيس  في نفس الجلسة أيضا قد النواب /ات طلبات إحاطة و -

مجلس الوزراء والسيد وزير التنمية المحلية عن سرعة اعتماد الحيز العمراني بجميع المحافظات  

  .48سوالف درويشومن بينهم النائبة  

كما قدم النواب/ات طلبات إحاطة وسؤال موجهة إلى السيد رئيس الوزراء والسيد وزير التنمية   -

  .49أمل زكريا قطبالمحلية عن موضوعات متنوعة من بينهم النائبة  

، بيان عاجل من النائبة  2018من نوفمبر  25الجلسة الثانية عشر المنعقدة يوم األحد الموافق  -

بشأن حرمان المشرفين االجتماعيين بمحافظة أسيوط من كادر المعلم ومطالبة   سهير الحادي

ق كادر المعلم على المشرفين االجتماعيين كونه حق أصيل للمشرف وزارة التربية والتعليم بتطبي

 .50االجتماعي وخاصة مع صدور حكم قضائي لمصلحتهم بهذا الشأن 

، نظر المجلس عدد من 2018من نوفمبر  26الجلسة الثالثة عشر المنعقدة يوم األثنين الموافق  -

عن تكرار الحوادث  أمل زكريائبة  البيانات العاجلة المقدمة كاآلتي: بيان عاجل مقدم من النا

الشرقية بسبب عدم إنشاء كباري للمشاة ورغم تقديم أكثر من طلب للحكومة   -بمركز أبو حمص 

لتجديد وإحالل الطريق لوقف الحوادث التي تحصد مئات األرواح، وبيان عاجل مقدم من النائبة  

ية بصورة علمية وصحية عن ضرورة غلق مدفن القمامة الخاص بالشركة اإلسبان شيرين فراج

  .51وذلك نظراً لما يسببه هذا المدفن من روائح وانبعاثات تضر بصحة المواطنين 

، طلبات إحاطة وطلب  2018من نوفمبر  27الجلسة الرابعة عشر المنعقدة يوم الثالثاء الموافق  -

منظومة مناقشة عامة موجهة إلى السيد رئيس الوزراء والسيدة وزيرة التضامن االجتماعي عن 

المعاشات وسبل استثمار أموال المعاشات لتحقيق زيادة مستحقة ألصحاب المعاشات من مقدمي 

. أربع طلبات إحاطة عن مشاكل ذوي 52ثريا الشيخ، ودينا عبد العزيزطلبات إحاطة النائبة 

ل . وطلبا إحاطة وسؤال عن سبل ح53سهير الحادي اإلعاقة مقدمة من النواب/ات من بينهم النائبة 

. سؤاالن موجهة إلى السيدة وزيرة  54أمل زكريامشكلة ظاهرة أطفال الشوارع مقدمة من النائبة 

 55التضامن االجتماعي عن مكافأة الخدمة العامة لطالب الجامعات مقدم من النائبة هالة أبو السعد. 

طلب مناقشة عامة من أحد السادة النواب وعشرين عضوا عن سياسة الحكومة بشأن تحديد  

. طلب  56منال ماهرالمستحقين الفعليين للدعم لمنع إهدار المال العام وعقبت على المناقشة النائبة 
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عن استيراد الكاوتش بالمخالفة للقرار الخاص باستيراد السلع   زينب سالمإحاطة مقدم من النائبة 

 57المستعملة ومخلفات البالستيك والمطاط. 

، بيان عاجل 2018من ديسمبر لسنة  10ألثنين الموافق في الجلسة السادسة عشر المنعقدة يوم ا -

 13عن وجود انفجار بانبعاث أدخنة من محول كهرباء بلوك رقم  هبه هجرسمقدم من النائبة 

بالحي السابع مدينة العبور وهو األمر الذي تكرر ثالث مرات لنفس المحول مما إدي إتالف  

عويضهم عن ذلك والمطالبة بسرعة الصيانة  األجهزة الكهربائية للمقيمين في المنطقة دون ت

  إلهام المنشاوى . وبيان عاجل مقدم من النائبة58ومعالجة هذا اإلهمال ومحاسبة المسئولين عنه

عن المشاكل المتعلقة بحذف بعض األفراد من بطاقات التموين نتيجة أخطاء ال صلة للمواطن بها  

ببطاقة التموين إال أنه مازالت هناك مشاكل  واإلشارة إلى أنه على الرغم من تخصيص اعتمادات  

في هذا األمر تحتاج إلى حل وهو ما لم يحدث برغم من تصريح رئيس مجلس الوزراء بمعالجة  

 .59ذلك 

، بيان عاجل مقدم من 2018ديسمبر لسنة  11في الجلسة السابعة عشر المنعقدة يوم الثالثاء  -

سيدة النائبة مقدمة البيان إلى أن الحكومة  عن مالب الشباب حيث أشارت ال سحر صدقيالنائبة 

تعمل عكس توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن االهتمام بالشباب وتنمية قدراتهم، حيث  

أصدرت الحكومة قرارات عدة بشأن إزالة مالعب الشباب على مستوى الجمهورية متحدثة عن  

 500ء ذلك القرار.  وتوفير نحو مالعب أبو تشت والتي صدر لها قرارات باإلزالة مطالبة بإلغا

متر من األراضي لكل قرية إلقامة مالعب خماسية بها، كما شددت كذلك على تفعيل توصيات  

عن  آمال طرابية .  بيان عاجل مقدم من النائبة60لجنة الشباب بشأن رعاية فئة الشباب وتنميتهم 

حملة هدم حظائر المواشي بمحافظة الدقهلية حيث أشارت مقدمة البيان إلى خطورة هذه الحملة  

متسائلة عن جدواها وعن المكان البديل الذي يمكن أن يربي فيه الفالحون حيواناتهم والتي تعينهم  

ض  على الحياة وتمد الزراعة بالسماد العضوي وطالبت بسرعة إيقاف الحملة الجائرة وتعوي

 . 61الفالحين 

، استمع المجلس إلى  2018ديسمبر لسنة  11في الجلسة السابعة عشر المنعقدة يوم الثالثاء  -

طلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة مقدمة من بعض النواب/ات، موجهة إلى السيد رئيس  

الوزراء والسيدة وزيرة الصحة واإلسكان عن المشاكل العديدة في المستشفيات والوحدات  

، النائبة  أمل زكريا، النائبة  شيرين فراج، النائبة سهير الحادي ية ومن بينهم النائبات: النائبةالصح

شادية  ، النائبة شادية خضير، النائبة منى جاب، النائبة منى شاكر، النائبة إيفلين متى بطرس

. 63وى إلهام المنشاوطلب مناقشة عامة مقدمة من النائبة   62.جواهر الشربيني، والنائبة ثابت

باإلضافة إلى طلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة عن ظاهرة بيع األدوية على األرصفة ومنها 

أدوية مغشوشة وضرورة إنشاء هيئة لألغذية والدواء لضمان سالمة األدوية المتداولة مقدمة من  
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.  طلبات إحاطة مقدمة من النواب/ات عن مشاكل كليات  64وآخرين  إلهام المنشاوىالنائبة 

 65.دينا عبد العزيز وسوالف درويش  مريض وخدمة اإلسعاف والمستشفيات من بينهم النائباتالت

تعليق السادة النواب/ات مقدمي االسئلة على رد السيدة الدكتورة وزيرة الصحة واإلسكان من 

  شيرين فراج، إلهام المنشاوى، نشوى الديب، ثريا الشيخ، منال ماهر الجمال، فايقةبينهم النائبات: 

 .66فهيم، رانيا السادات، سحر عثمان

، بيان عاجل مقدم من 2018من ديسمبر  22في الجلسة الثامنة عشر المنعقدة يوم السبت الموافق   -

بشأن حادث مقتل شخصين بالمنيا على يد أحد أمناء الشرطة حيث طالبت   سماح سعدالنائبة 

مقدمة البيان بعمل اختبارات نفسية لكل من يحمل السالح الميرى الذي هو منوط فقط بحماية  

المواطنين والممتلكات، كما تقدمت أيضا مقدمة البيان أيضا ببيان آخر للسيدة وزيرة الصحة  

لما يعانون منه عند صرف العالج بسبب رفض اللجنة العليا للدواء  إليجاد حلول لمرضى األورام

وتقديمه لهم رغم أنهم قد عرضوا على لجنة ثالثية تابعة للتأمين الصحي وأقرت لهم هذا العالج  

 .67وطالبت بالتنسيق بين عملي اللجنة العليا للدواء واللجنة الفرعية

، بيان عاجل مقدم من 2018ديسمبر   23موافق في الجلسة التاسعة عشر المنعقدة يوم األحد ال -

عن عمال مصانع التغذية المدرسية وأوضحت مقدمته أن عمال هذه المصانع   نشوى حسينالنائبة 

سيلفيا  . وبيان عاجل مقدم من النائبة 68يعانون من أكثر من خمسة أشهر لتوقف صرف مرتباتهم

د الدينية حيث طالبت مقدمته من السيدين  عن عدم التنسيق بين مواعيد االمتحانات واألعيا نبيل

. 69وزيري التعليم والتعليم العالي بمراعاة مواعيد األعياد الدينية عند وضع جداول االمتحانات 

بيان عاجل مقدم من النائبة عبير تقبية عن غياب المستلزمات الطبية واألدوية الخاصة باألطفال 

إلى المشاكل المتعلقة ببرنامج تكافل وكرامة،  في معظم المستشفيات كما أشارت مقدمته أيضا 

وانهيار مدرسة منارة الشرق بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة مما أدي إلى وفاة أحد األطفال 

  .70وإصابة آخرين، فضال عن المطالبة بضرورة الرقابة على المدارس

، استمع المجلس  2109سنة من يناير ل 15الجلسة الثالثة والعشرين المنعقدة يوم الثالثاء الموافق  -

لعدد من البيانات العاجلة عن موضوعات مختلفة غير واردة بجدول األعمال، منها بيان عاجل 

. 71بشأن تردي الخدمات الصحية المقدمة بالوحدات الصحية بالفيوم  عبير تقبيةمقدم من النائبة 

النيل عند مصب كفر الشيخ  بشأن تلوث مياه هالة أبو السعد وبيان عاجل مقدم من النائبة 

 .72والبحيرة

، استمع المجلس  2019من يناير لسنة  27الجلسة الرابعة والعشرين المنعقدة يوم األحد الموافق  -

لعدد من البيانات العاجلة عن موضوعات مختلفة غير واردة بجدول األعمال، منها بيان عاجل 
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واب السابقين باالستيالء على قطعة مملوكة  بشأن قيام شقيقي أحد الن عبير تقبيةمقدم من النائبة 

 .73للدولة وإقامة مقابر عليها 

، استمع المجلس لعدد  2019من فبراير  5الجلسة التاسعة والعشرين المنعقدة يوم الثالثاء الموافق  -

من البيانات العاجلة عن موضوعات مختلفة غير واردة بجدول األعمال، بيان عاجل مقدم من 

بشأن مشكالت بطاقات التموين، حيث أكدت مقدمة البيان على أن   ويشسوالف درالنائبة 

المواطنين منذ أكثر من أربعة شهور يعانون من مشكالت في إضافة أبنائهم لبطاقات التموين كما 

 .74أن هناك أسماء تم حذفها دون ذكر أسباب لذلك وطالبت بتشديد الرقابة على هذه المنظومة 

بشأن صرف المستحقات المالية للفالحين عن  جواهر الشربينيبة بيان عاجل مقدم من النائ  -

بشأن إحالل وتجديد شبكات الصرف  شادية خضير محصول القطن، وبيان عاجل مقدم من النائبة 

الصحي بمدينة السالم محافظة القاهرة. وبذات الجلسة، استمع المجلس لعدد من طلبات اإلحاطة  

مة من بعض السادة النواب/ات، والموجهة إلى السيد الدكتور  واألسئلة وطلب المناقشة العامة مقد

رئيس الوزراء والسيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية وقد وافق المجلس على أن تُضم 

طلبات اإلحاطة واألسئلة وطلبات المناقشة العامة المرتبطة منها في مناقشة واحدة الرتباط  

من الالئحة الداخلية للمجلس، مع إعطاء الكلمة  212 -203موضوعاتها عمالً بحكم المادتين 

من الالئحة الداخلية   206لبعض السادة األعضاء للتعليق على الموضوع عمالً بحكم المادة 

دينا  للمجلس، قد جرت المناقشة فيها على النحو التالي، ومن مقدمي تلك الطلبات النائبات: النائبة 

شادية  ، النائبة نادية هنري، النائبة إلهام المنشاوى، والنائبة خثريا الشي، النائبة  عبد العزيز

 .75سوالف درويش، النائبة نادية هنري، النائبة جواهر الشربيني، النائبة خضير

، استمع المجلس لعدد من 2019فبراير  24الجلسة الخامسة والثالثين المنعقدة يوم األحد الموافق  -

بشأن   شادية ثابتول األعمال منها، بيان عاجل مقدم من النائبة البيانات العاجلة الغير واردة بجد

طالباً في الفصل الواحد منبهاً   70كثافة الفصول في أجا الدقهلية حيث وصلت أعداد الطالب إلى 

إلى أنه تم إدراج بناء بعض المدارس الجديدة تستوعب تلك األعداد المتزايدة، ولكن حتى اآلن لم 

بشأن تحويل مدينة    جهاد إبراهيمالعملية للبناء، وبيان عاجل مقدم من النائبة يتم اتخاذ اإلجراءات 

القرين محافظة الشرقية إلى قرية تابعة لكوم أبو حماد، في الوقت الذي كانت فيه مدينة منفصلة  

وفي 76ومتكاملة، وبها كل مقومات المدينة، وفي النهاية طالبت الحكومة بالتراجع عن هذا القرار

لسة بيان عاجل مقدم من النائبة جليلة عثمان بشأن سوء إدارة وزارة القوى العاملة  ذات الج

"بمبادرة حماية" التي أطلقها رئيس الجمهورية العام الماضي التي استهدفت ضم العمالة الخاصة 

الغير منتظمة ودمجها في القطاع الرسمي، وكذلك في التأمينات االجتماعية، حيث أن الوزارة 

 .77بادرة حماية في إصدار شهادة أمان فقط اختصرت م

، استمع المجلس لعدد  2109فبراير  25الجلسة السادسة والثالثين المنعقدة يوم األثنين الموافق  -

عبير  من البيانات العاجلة المقدمة من بعض السادة النواب/ات منها بيان عاجل مقدم من النائبة 
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وط لإليجارأو البيع يعد إهداراً للمال العام للدولة  بشأن عرض المزارع السمكية ببحيرة مري  تقبية

 .78مطالباً اتخاذ اإلجراءات الالزمة ومحاسبة رئيس هيئة الثروة السمكية عن هذا الموضوع

، نظر المجلس عدد من طلبات  2019فبراير  25الجلسة السادسة والثالثين المنعقدة يوم األثنين  -

مة الموجهة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير اإلحاطة واألسئلة وطلبات المناقشة العا

،  مي البطران، النائبة دينا عبد العزيز، النائبة شادية خضيرالشباب والرياضة، من بينهم النائبة 

    .79نشوى الديب والنائبة 

، استمع المجلس لثمانية بيانات  2019مارس  11الجلسة الثامنة والثالثين المنعقدة يوم األثنين  -

عاجلة مقدمة من بعض السادة النواب/ات عن موضوعات غير واردة في جدول األعمال من 

بشأن بناء أبراج في وسط مدينة الشيخ زايد   رشا إسماعيلبينهم بيان عاجل مقدم من النائبة 

أكتوبر   6أكتوبر، حيث أكدت مقدمته على أن الخطة التي أقيمت على أساسها مدينة   6بمحافظة 

والشيخ زايد هي الحفاظ على نسب محددة في االرتفاع والمباني وأن بناء هذه األبراج سيحولها  

 .80إلى غابات خرسانية 

دداً من طلبات  ، نظر المجلس ع2019مارس  12الجلسة التاسعة والثالثين المنعقدة يوم الثالثاء  -

اإلحاطة واألسئلة والمناقشة العامة موجهة إلى السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الزراعة 

 .81نادية هنري ، النائبة شيرين فراجواستصالح األراضي من مقدمي طلبات اإلحاطة النائبة 

 

السادة النواب  ، طلب عدد من 2019مارس  24الجلسة الحادية واألربعين المنعقدة يوم األحد  -

اإلدالء ببيانات عاجلة عن موضوعات غير واردة بجدول األعمال، من بينهم بيان عاجل مقدم من 

عن القرار الصادر من محكمة القضاء اإلداري الخاص بإلغاء  سحر طلعت مصطفى  النائبة

وقعاً  العمرة، حيث أشارت النائبة مقدمة البيان إلى أن هذا القرار كان مت مكرريالرسوم على 

من الدستور، وكانت تلك الرسوم قد تم   38حيث ال تفرض رسوم بدون قانون وفقاً لحكم المادة 

من الدستور التي تقضي بالمساواة بين   53فرضها بدون أي سند تشريعي، إضافة إلى حكم المادة 

المواطنين في الوقت التي كانت الرسوم المشار إليها قد فرضت فقط على المعتمرين دون 

رهم، كما طالبت وزير السياحة بتوضيح االستراتيجية واإلجراءات والجدول الزمني الذي  غي

عن  أمل زكريا. وفي ذات الجلسة بيان عاجل مقدم من النائبة 82سيتم تنفيذها وفقا لهذا القرار

كوبري دسونس بمركز أبو حمص محافظة البحيرة، حيث أشارت السيدة النائبة إلى أنه يوميا  

من القتلى نتيجة الحوادث على الطريق، متسائلة عن سبب وقف عمل الكوبري يسقط عدد 

   .83والمتسبب في عدم بدء اإلجراءات برغم نزول أكثر من لجنة على الطريق 

، استمع المجلس لعدد من البيانات  2019مارس  25الجلسة الثانية واألربعين المنعقدة يوم األثنين  -

ل المقدمة من النواب/ات من بينهم بيان عاجل مقدم من النائبة  العاجلة غير واردة بجدول األعما

يوليو طريق   26بشأن اآلثار الضارة الناتجة عن رائحة القمامة على محور  ماريان عازر
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اإلسكندرية القاهرة، وطالبت الحكومة باتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه هذه المشكلة للقضاء  

بشأن ارتفاع أسعار فواتير  سوالف درويشمقدم من النائبة  . وفي ذات الجلسة بيان عاجل 84عليها

 .85المياه والصرف الصحي بمحافظة القليوبية 

شيرين ، بيان عاجل مقدم من النائبة 2019مايو  13الجلسة الثالثة والخمسين المنعقدة يوم األثنين  -

الخامس مما  بشأن معاناة سكان القاهرة الجديدة من مشاكل المرافق وخاصة في التجمع   فراج

بشأن تعطيل اإلفراج عن  هبة هجرس.  بيان عاجل مقدم من النائبة 86يعوق فرص االستثمار

شحنة أدوية وعالج لمرضى الهيموفيليا والذي يعاني منه الكثير مما لديهم ضعف في التجلط،  

وخاصة أنها جاءت ضمن منحة لمصابي هذا المرض من األشخاص ذوي اإلعاقة مما يعرض 

 .87حياتهم لخطر شديد وطالبت النائبة رئيس الوزراء بسرعة إنهاء إجراءات هذه الشحنة 

 

 

 

 

 

 

 توصيات نهائية 

طرح بعض النقاط الخاصة بتحسين األداء داخل مجلس النواب بشكل عام، وأداء   يمكنبناء على ما سبق، 

 لنحو التالي: ا علىالنائبات بشكل خاص من حيث التمثيل والمشاركة داخل مجلس النواب، 

ضرورة دراسة البرلمان في دور االنعقاد الخامس لكافة القوانين والتشريعات دراسة فعالة وجادة،   ●

والمحاولة على أن يخصص الوقت الالزم لمناقشة تلك القوانين جيد، حتى ال يتسبب في عوار 

 دستوري بتشريعات أخرى مخالفة للدستور

للجلسات العامة للبرلمان، والحق في إتاحة المعلومات وتداولها لكافة  ضرورة إعادة البث المباشر  ●

 المواطنين والمواطنات لضمان الشفافية وبناء الثقة بين المواطنين والمجلس 

دور ح على نحو يوضكل يعتمد على النوع ضرورة تقديم المجلس الحالي لإلحصائيات والبيانات  بش ●

 لمتابعة ورصد دور النائبات والنواب بالمجلس الحالي النائبات بالنشرات الدورية للبرلمان 

وكيالت وأمينات سر وعضوات باللجان وضرورة زيادة تمثيل النائبات كرئيسات للجان النوعية،  ●

 النوعية للبرلمان 
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تحديد آلية اختيار الممثلين/ات للوفود البرلمانية تضمن تمثيل ومشاركة جميع النواب والنائبات،    ●

 وتخصيص نسبة للبرلمانيات في تمثيل الوفود البرلمانية 

ضرورة تشكيل تكتل نسائي برلماني سواء بشكل رسمي أو غير رسمي يعمل على وضع أجندة    ●

-  2015ية لمناهضة العنف واالستراتيجية الوطن 2030جية تشريعية لقضايا النساء وتحقيق استراتي 

 وااللتزامات الدولية، ووضع موازنة مستجيبة للنوع في دور االنعقاد الخامس  2020

، وهي قانون مجلس 2019ضرورة العمل وإقرار التشريعات المتعلقة بالتعديالت الدستورية لمارس  ●

قسيم الدوائر االنتخابية واعتماد نظام االنتخاب  الشيوخ، قانون مباشرة الحقوق السياسة، قانون ت

 القانون النسبي وليس القوائم المغلقة المطلقة والفردي 

بقضايا   المتعلقةضرورة العمل وإقرار التشريعات والقوانين المرتبطة باالستحقاقات الدستورية    ●

والجهات القضائية، وإنشاء   النساء في دور االنعقاد الرابع منها حق النساء في التعيين بجميع الهيئات

مفوضية مناهضة التمييز، وقانون اإلدارة المحلية والنسب المخصصة للنساء بها واعتماد نظام  

 االنتخاب القانون النسبي وليس القوائم المغلقة المطلقة والفردي

ي  الحوار المجتمعي مع كافة األطراف الفعالة والمعنية بالقضايا المجتمعية من المجتمع المدن ●

والمنظمات والمجموعات النسوية لتقديم اقتراحاتهم وخبراتهم في التعامل مع تلك القضايا، وتقديم ما  

 .نلديهم من مشروعات قواني

 


