
 مؤتمرالالجلسة االولى من 

دور المرأة فى حماية   خالل الجلسة االولى لفاعليات مؤتمر المرأة واالرهاب التى عقدها المجلس والتى حملت عنوان " 
على دور المرأة فى االنتخابات البرلمانية ، حيث الدكتور ثروت الخرباوي الكاتب والمحلل السياسى االمن القومي" اكد 

مسترشدا بدور المرأة فى الحروب والغزوات منذ ايام الرسول )ص( ، واستعانة  فهى من تحرك االسرة وتوجهها، انها الوتد 
 الرسول بمشورههن،

على أن تكون تابعة  وقد طالب ثروت الخرباوى من المجلس القومى للمرأة بإنشاء مكاتب )خدمات لالرشاد االسري( 
ستقوم  بكيفية مواجهة االرهاب ـ، مشيراً الى أن هذه المكاتب  ت لتوعية المرأة لمكاتب الصحة او مقرات المجلس بالمحافظا

الي جانب االرشاد المجتمعي واالعالمي.  بدور فعال وحقيقي يتم من خالله االستفاده من جهود المرأة في مواجهة االرهاب 
 ع والبعد عن التطرف واالرهاب .النفس واالجتماع للتوعيتهن بدورهن في المجتم واالستعانة بمتخصصين فى علم 

المرأة واالسرة لحماية ابناءها وتوجيههم لبناء المجتمع، مطالباً المجلس بتبنى حمله  توجيه   كما أكد على دور االعالم في
 توعية بالتعاون مع الجهات المعنية لمواجهة االرهاب .

 لدولة لللتصدى للفكر المتشدد واالرهاب واوصى في ختام كلمته بضرورة تتضافر جميع جهود اجهزة ومؤسسات ا 

  

على أن االرهاب يأكل من يدعمه والصامتين عنه والمتوجسين منه  أكد الدكتور / مختار جمعه .. وزير االوقافومن جانبه 
 والمترددين في مواجهته .

 ءها. مها في حياتها من اجل أبناالتي تقد  كما اوضح في كلمات صغيرة امثلة لدعم المرأة وحبها البناؤها التضحيات الجليلة

وصرح وزير االوقاف أن خطب ايام الجمعة في الفترة القادمة سوف تحمل عنوان )ال نخشي االرهاب ( للتعبير عن رفض 
المجتمع لهذا الظاهرة ، واوضح مدي تقدير الدولة للمرأة التي قدمت ابناءها شهداء للوطن، كما أكد على دور االم في متابعة 

ا خاصة فى التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي لحمايتهم من الخلل االخالقي واالنجراف تجاه عكس االخالق ابناؤه
 الحميدة وبناء الوطن.

واكد علي دور المؤسسات الدينية والثقافية ومراكز الشباب والمناهج التعليمية ووسائل االعالم ومنظمات المجتمع 
بدور فعال لحماية المجتمع وليس االتجاه لالجهزة االمنية كوسيلة لحماية المجتمع ، المدني الثفافي والتشريعي للقيام 

 فالتاثيرات الثقافية واالعالمية سهل الوصول للمجتمع

وشدد على دور المؤسسات الدينية وأن لها دور فعال لتوصيل رسالة لحماية االجيال ، واليجب ان تتقاعس المؤسسات 
 لتصحيح المفاهيم ورفع روح االنتماء للوطن. المعنية مع المجتمع المدني

كما أوضح الى أن للمرأة دور فى الفترة القادمة فى االستحقاق الثالث الختيار ممثلين فعالين فى المجتمع لتمثيل 
 احتياجات المجتمع في المجالس النيابية .

د علي التصدي لظاهرة االرهاب، وان على اهمية المؤتمر فى التأكي واكد اللواء/ سامح سيف اليزل الخبير االمنى 
التربية الوطنية المنزلية، حيث أن المدارس تهتم المواد  للمرأة دور قومي في مواجهة االرهاب ، وأكد على اهمية 

التعليمية للنجاح لكن التربية الوطنية حاليا غير موجودة ، فهي ضرورة لزرع حب الوطن، كذلك يجب زرع حب 
كذلك   ، كما شدد علة اهمية احترام القوانين والقضاء النه الحامي لحقوق الجميع دون تمييز،الوطن فى نفوس االبناء

باالمن الوقائي االسري حيث حماية االوالد في التعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة فالبد من   يجب االهتمام
وعيتهم بمخاطر المخدرات حيث اصبحت اداة االشراف والرقابة والمتابعة من االم البناؤها .. كما يجب حمايتهم وت

سهل استخدامها ومن يدمنها يصبح أداة فى يد غيره، وبالفعل هناك هجوم من الخارج لتدمير شبابنا ومن الوسائل 
 المستخدمة هي المخدارت، كما اكد على اهمية التوعية الدينية الوسطية دون مغااله.

 


