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 الدوليةإجتماع مع ممثلى هيئة بالن  أوال:

 

 التاريخ:

  2016يناير  21 اخلميس املوافق. 

 الهدف:

   كرة التفاهم املربمة بني اهليئة واجمللس القومى للمرأة.ومكتب شكاوى املرأة ىف إطار مذ  الدوليةحبث سبل التعاون بني هيئة بالن 

  :الفعاليات

  مبذكرة التفاهم املربمة ىف لتفعيل بعض األنشطة املذكورة  الدوليةمت عقد اجتماع بني أعضاء مكتب شكاوى املرأة وممثلى هيئة بالن
 بني اجمللس القومى للمرأة وبني اهليئة املذكورة. 2015يونيو 

 

 تمكني املرأة ورفع وعيهال االساسى من هذة املذكرة هو تنفيذ أنشطة يعد اهلدف.    
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 مت ايضا عرض دور مكتب الشكاوى واجنازاته ونطاق عمله   .

 

 النتائج:

 طرق التنفيذ أكد الطرفان على أمهية التعاون بينهما وترتيب أجتماعات أخرى من أجل مناقشة . 

 ة للتعاون بني اجلهتان وهى:أتفق الطرفان على وجود عدة جماالت وأنشط 

 .أقامة أنشطة توعوية قانونية للمرأة واجملتمع 

 .تشكيل جمموعة عمل القامة محلة خاصة ليوم املرأة العاملى ويوم املرأة املصرية 

 كافةة التةر  والعن  دد املرأة.شطة فنية مدرسية لطلبة املدارس ملأقامة أن 
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 خدرات وانفاذ العدالة مكتب مكافحة الم: إجتماع مع ممثلى ثانيا

 وهيئة األمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة

 

 التاريخ:

  2016يناير  26املوافق  الثالاثء. 

 الهدف:

   مكتب شكاوى املرأة وكال من مكتب مكافةة املخدرات وإنفاذ العدالة وهيئة األمم املتةدة ملكافةة حبث سبل التعاون بني
 .كافةة العن  القائم على أساس النوع األجتماعىىف جمال م املخدرات واجلرمية

  :الفعاليات

   كال من مكتب مكافةة املخدرات وإنفاذ العدالة وهيئة األمم املتةدة مت عقد اجتماع بني أعضاء مكتب شكاوى املرأة وممثلى
كافةة العن  القائم على أساس النوع ملناقشة األوجه احملتملة للتعاون بني اجلهات املذكورة ىف جمال م ملكافةة املخدرات واجلرمية

  .األجتماعى وختفي  معاانة النساء دةااي العن 

 .مت عرض جماالت عمل مكتب شكاوى املرأة واجنازاته 

  أفرع ملكتب شكاوى املرأة )املكتب الرئيسى  3اجلدير ابلذكر انه قد قام ممثلى مكتب مكافةة املخدرات وإنفاذ العدالة بزايرة– 
من أجل  2016يناير  10فرع املكتب مبةافظة القليوبية( من قبل، وذلك يوم األحد املوافق  –ةافطة اجليزة فرع املكتب مب

التعرف على املكتب وجماالت عمله وأنشطته. وبناءا على هذة الزايرات مت طلب عقد اجتماع أخر لبةث سبل التعاون بشكل 
 أكرب.

 النتائج:

 طرق التنفيذ ا وترتيب أجتماعات أخرى من أجل مناقشةأكد الطرفان على أمهية التعاون بينهم . 

  فرباير  1السويس(، وذلك يوم االثنني املوافق  –االمساعيلية  –فروع ملكتب الشكاوى ) بورسعيد  3مت االتفاق على زايرة
2016. 
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 مت أقرتاح اجملاالت التالية للتعاون: 

 االت املعنفةرفع كفاءاة حمامو مكتب الشكاوى ىف جمال التعامل مع احل. 

 .أقامة محالت توعوية قانونية مبتكرة 

 .)الرتويج للمكتب وأنشطتة ابلطرق املختلفة )توزيع املطبوعات واملنشورات، بث تنويهات ...اخل 
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 القاهرة جامعة العينى بالقصر النفسى الطب كلية زيارة: ثالثا

 التاريخ:

  2016يناير  28املوافق  اخلميس. 

 الهدف:

 للمرأة والعون املساعدة تقدمي اجل من  العيىن ابلقصر النفسى والطب للمرأة القومى اجمللس بني املختلفة عاونالت سبل إجياد 
 .املعنفة

  :الفعاليات

 :انقش االطراف االوجه التالية للتعاون 

  التةر ( -خط  االنثى  -هتك العرض  -تقدمي الدعم النفسى لضةااي العن  اجملتمعى )االغتصاب. 

 تمارة للفةص النفسى للسيدات املرتددات على مكتب شكاوى املرأةاعداد اس. 

 املصرية اجلمعية ادارة جملس رئيس الرخاوى مىن د.أ مبخاطبة ،القاهرة جبامعة النفسى الطب استاذ ، صربى هنى.د.أ قامت 
 احلالة حتديد يتم ذلك دوبع( اجلماعى العالج طريقة) خالل من احلاالت هذه عالج سيتم أبنه وأفادت اجلماعية للعالجات
 .الحقا عليها االتفاق سيتم رمزية وبتكلفة حدا على حالة لكل منفرد بشكل املناسب والعالج النفسية

 النتائج:

 ابالسبوع العمل ابملكتب وذلك طبيعة ملعاينة املرأة لشكاوى الرئيسى للمكتب صربى هنى د.أ لزايرة موعد حتديد على االتفاق مت 
 .ربايرف شهر من التاىن
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 حضور تدريب خاص بتطبيق الهواتف الذكية "تقدري": رابعا

 التاريخ:

   2016 يناير 20 إىل 18خالل الفرتة من. 

 الهدف:

 تطبيق "تقدرى" اخلاص مبكافةة العن  دد املرأة واالبالغ عن حاالت  واستخدام رفع كفاءة اعضاء املكتب وتدريبهم على تطوير
 العن .

  :الفعاليات

 تعاون بني اجمللس القومى للمرأة وبرانمج األمم املتةدة االمنائى ىف إطار الUNDP  ىف تنفيذ مشروع "التدخالت االسرتاتيجية
ملكافةة العن  دد املرأة"، مت االتفاق على تطوير تطبيق على اهلوات  الذكية ملكافةة العن  دد املرأة وسرعة استجابة مكتب 

 العتماد على التقارير اخلرائطية.وذلك اب شكاوى املرأة للسيدات املعنفات

  واإلدارى الفىن الدعم مسئول  حسن عباس رامى/ م) من واملكون املرأة شكاوى مبكتب التقىن العمل فريق قامبناءا على ذلك 
 حبضور هذا التدريب.  الشكاوى مبكتب املعلومات نظم مسئول حنا شنودة جون/ وم الشكاوى مبكتب

  ب قد استخدم تطبيق "أوشاهيدى" كمثال من أجل العمل على تطوير تطبيق "تقدرى" بنفس الشكلجتدر االشارة اىل ان املدر 
 .اخلرائطية التقارير على تعتمدلالستجابة حلاالت الكوارث و  املصدر مفتوحة اخبارية منصة، ويعد تطبيق "أوشاهيدى" واهلدف

 


