
 

 مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها

 :تقرير عن

 ".يوم المرأة المصرية" احتفالية 

 .وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة نظمته الذي
  .جامعة القاهرة –كلية الصيدلة  

 .االحتفال المرأة المصرية بمناسبة:
 2016 مارس 14

 بكلية الصيدلة جامعة القاهرة
 .، مصرالقاهرة

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :مقدمة

 /إعداد
 ا/ محمد سعيد           
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 ذيال االحتفالهذا  فعالياتفي التابع للمجلس القومي للمرأة  مكتب شكاوى المرأة  شارك بيوم المرأة المصريةفي إطار االحتفال  

وجاءت هذه  ، القاهرة جامعة – الصيدلة كلية،  القاهرة بجامعة المرأة  ضد والعنف التحرش مناهضة وحدة نظمته الذي هتنظم

 .المشاركة بناًء على الدعوة الكريمة التي وجهت إليه من ُمنظمي المؤتمر

من منطلق الوعي بأن حقوق المرأة جزء ال يتجزأ من حقوق اإلنسان،  المؤتمرهذا في  مكتب شكاوى المرأة ومتابعتهاوتأتي مشاركة 

 .للقضاء على العنف ضد المرأة وفي إطار السعي الدائم 

 :الحضور

 أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة وكلية الصيدلة وطالب وطالبات كلية الصيدلة.شارك في المؤتمر 

 :المؤتمرأهداف 
  المرأة.مناهضة العنف ضد 

 .االحتفال بيوم المرأة المصرية 

 

 

 

 

 

http://oo-ncw.16mb.com/
http://oo-ncw.16mb.com/
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 : المؤتمربعض السادة الحضور في  

 .غادة علي/ استاذ دكتور
 أ.د بكلية التجارة جامعة القاهرة

وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد  نائب رئيس
 .المرأة بجامعة القاهرة

 

 محمد احمد النبراوي / أستاذ دكتور

 
 وتنمية المجتمع خدمة لشئون  الكلية وكيل

 .البيئة

 

 .ايمان محمد احمد/ ةالدكتور 
وحدة التحرش والعنف  رئيسأ.د بكلية الصيدلة 

 .كلية الصيدلةبضد المرأة 

 

 رئيس اإلتحاد العام للجمعيات األهلية .أستاذ دكتور/ طلعت عبدالقوي 

 

 .األستاذ/ سعيد قاسم

أمين صندوق االتحاد النوعي 
لمناهضةالممارسات الضارة ضد المرأة والطفل 
ومديرعام المجلس القومي للسكان محافظة 

 المنوفية.
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 .األستاذ/ محمد سعيد طه
المحامي بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي 

 للمرأة

 

 :المؤتمرموضوع 
 .محمد احمد النبراوي وكيل كلية الصيدلة جامعة القاهرة لشئون الخدمة المجتمعية والبيئة د.أ. / االفتتاحيةكلمة ال

مكافحة بدء كلمته بالترحيب بالحضور والطالب والطالبات وشكر الجامعة على الدور الذي تقوم به في مجال 
 التحرش والعنف ضد المرأة ودور المجلس القومي للمرأة للنهوض بالمرأة المصرية.

 :(نائب رئيس وحدة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة أ.د بكلية التجارة) غادة علي/ الدكتورةاألستاذة كلمة 
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ش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة وكيفية تأسيسها وبدور وحدة التحر وبدت حديثها بالترحيب بالحضور وقامت بالتعريف بنفسها  
وكيفية أشراف الدكتور / جابر نصار رئيس جامعة القاهرة وكيفية تقديم الدعم القانوني والنفسي واقتضاء حق الطالبات الالتي 

 يتعرضن للتحرش أو العنف.

 (:للمرأةمحامي مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي ) محمد سعيد طه / األستاذ كلمة

تحدث عن دور المجلس القومي للمرأة ومجهوداته في مواجهة العنف ضد المرأة ودور مكتب شكاوى المرأة في استقبال شكاوى 
 تقديم الدعم القانوني والمساندة. السيدات والفتيات الالتي يتعرضن لعنف من

 (:نظرة للدراسات النسائيةمحامي )  عبد الرحمن خوجلي/ األستاذ كلمة

 والتحرش الجنسي.تحدث عن االشكاليات القانونية في قانون العقوبات بخصوص مواد االعتداء الجنسي 
 :الخاتمة

 .تقديم درع الكلية كإهداء لمكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس القومي للمرأة نظرًا لتميزهوفي نهاية المؤتمر تم 

 


