
 تقرير مبدئى عن لقاءات يوم المرأة المصرية بفروع المجلس بالمحافظات بعنوان
 " المـــرأة وبنـــاء مصـــر " 

  ٢٠١٣مارس  ١٦السبت الموافق 
   
مارس من كل عام نظمت فروع المجلس  ١٦بمناسبة يوم المرأة المصرية فى    

 ١٦لسبت الموافق بالمحافظات لقاءات تحت عنوان " المــرأة وبنــاء مصــر " ا
مشارك ومشاركة من ممثلى القيادات التنفيذية  ٢٠٠٠بمشاركة  ٢٠١٣مارس 
منظمات حقوق  ..أحزاب ..نقابات.. إعالميين ..منظمات المجتمع المدنى..والشعبية
رائدات ريفيات من بعض ..جمعيات أھلية..مراسلين صحفيين..أكادميين ..اإلنسان
وخدمات المجلس التدريبية والحاصالت على  والمستفيدات من أنشطة ...القرى 

   .قروض إلقامة مشروعات صغيرة بقري المحافظات المختلفة 

تميزت لقاءات يوم المرأة المصرية ھذا العام باإلنتشار فى القرى من خالل جمعيات     
تنمية المجتمع بمحافظات القاھرة ،الجيزة ،كفر الشيخ ،شمال وجنوب سيناء ،بنى 

مكتبات ...المناطق العشوائية بمحافظتى اإلسكندرية واإلسماعيلية ...سويف ،أسوان
دور مناسبات بقريتى أوالد صقر  ...مصر العامة بمحافظتى دمياط والبحر األحمر

مجلس مدينة  ...مركز إعالم مدينة مطروح...والشغب بمحافظتى الشرقية واألقصر
باإلضافة ...ت محافظة أسيوطمصنع األسمدة بقرية منقبا ...دمنھور بمحافظة البحيرة

إلى مقرات فروع المجلس بمحافظات القليوبية ،الغربية ،المنوفية ،الدقھلية ،المنيا 
   .،الفيوم ،سوھاج ،الوادى الجديد ،ومحافظة قنا 

بدأت اللقاءات بإعالن توقيع مصر والدول المشاركة فى إجتماع لجنة المرأة باألمم     
ومن الجدير ...وثيقة " مناھضة العنف ضد المرأة "    باإلجماع على ٥٧المتحدة رقم 

بالذكر أن الدول المشاركة قد أشادت بدور وفد مصر برئاسة السفيرة/ مرفت تالوى 
ورئيس المجلس القومى للمرأة فى ھذا العمل الوطنى لوقف العنف ضد المرأة بصفة 

   .عامة والمرأة المصرية بصفة خاصة 

   

دور المجلس أھدافه وإختصاصاته وما يقدمه للمرأة من وتضمنت اللقاءات عرض ل    
أنشطة وخدمات فى مجاالت التوعية والتدريب والرعاية الصحية والبيئية واإلقتصادية 

إلسر فى القرى والمشروعات الجديدة التى يتبناھا المجلس وإقراض السيدات المعيالت 
اإلقتصادية   وفروعه بالمحافظات لتعظيم مشاركتھا فى جميع مجاالت الحياة والنھوض

واإلجتماعية والسياسية بالتعاون مع شركاء التنمية فى المجتمعات المحلية ودور 
 -٢٠١٢لخطة القومية فروع المجلس فى متابعة تنفيذ مشروعات تنمية المرأة فى ا

ودور الرائدات الريفيات فى تنفيذ أھداف المجلس للنھوض بالمرأة من  ... ٢٠١٧
خالل التواصل مع المرأة المصرية وأسرتھا فى المدن والقرى والتجمعات البدوية 



كما تم إستعراض لدور مكاتب شكاوى المرأة ومتابعتھا وما  ...والمناطق النائية
وتلقى الشكاوى والعمل على حلھا  ونية وإستشارية للمرأة يقدمھة من توعية قان

ثم تم عرض لبعض التجارب الحية لبعض السيدات  ...بالتنسيق مع الجھات المعنية
التى قام المجلس بتدريبھا وإقراضھا إلقامة مشروعات صغيرة لتحسين أحوال المرأة 

   .لتطوير العمل  وأسرتھا ومواجھة بطالة اإلناث وذلك بھدف المتابعة والتقييم

كما تم اإلعالن عن دور المجلس فى رعاية الرائدات الريفيات من خالل إشھار     
جمعيات أھلية لھن فى جميع محافظات مصر لدعم دورھن فى تنمية المرأة وأسرتھا 
ورصد إحتياجات المرأة ومشاكلھا فى المجاالت المختلفة بشكل مؤسسى يدعم حقوقھن 

   .تمكينھن من أداء دورھن فى تنمية المجتمع والنھوض به اإلجتماعية والصحية ل

وقد دارت المناقشات حول أھمية دور المرأة فى المشاركة المجتمعية فى صنع     
وتبادل المشاركون اآلراء والمقترحات حول  ...القرار وعرض السيدات إلحتياجاتھن

واجھا حتى يتسنى تطلعات المرأة وإحتياجاتھا بقرى المحافظات والمعوقات التى ت
للمجلس التنسيق مع الجھات المعنية بھدف التغلب على ھذه المعوقات والعمل على 

   .حلھا 

على ھامش اللقاءات وتأكيدا على دور المجلس القومى للمرأة فى التعاون والتنسيق     
لتفعيل دور مؤسسات الدولة تم تنظيم معارض بالتنسيق مع مديريات الشئون 

والجمعيات األھلية بالمحافظات المختلفة لعرض وتسويق  -سر المنتجة األ -اإلجتماعية
منتجات السيدات المتنوعة كالمنتجات البيئية والتراثية والزراعية والمشغوالت اليدوية 

   .وغيرھا والتى القت إقباال كبيرا من المشاركين والزائرين 

 


