
    

 للمرأة    القومىالمجلس  

     فرع السويس       
 تقرير عن المؤتمر الصحفى  

 2016  مارس 16بمناسبة يوم المرأة المصرية  
 بمحافظة السويس

من كل عام. جاء إحتفال فرر   2016 مارس 13فى إطار اإلحتفال بيوم المرأة المصرية فى 

 ر  المجلس بحضور كالً من:المجلس بهذه المناسبة بعقد مؤتمراً صحفياً بمقر ف

 محافظ السويس.        السيد اللواء/ أحمد حلمى الهياتمى 

 رئيس حى السويس.           السيد اللواء/ عبد العظيم محمد  

 عن رئيس جامعة السويس.             األستاذ الدكتور/ بالل سليمان  

 ليمى للجمعيات األهلية بالسويس.رئيس اإلتحاد األق / رمضان أبو الحسن              األستاذ 

السررا ة أمنرراء ابحررلاو بالسررويس خبعرر  الامصررياس العامررة بالسررويس خأمينرراس المرررأة  

 بابحلاو الممتلفة بالسويس.

 مراسلو الصحف القومية ) ابهرام ـ ابخبار ـ الجمهورية ـ المساء ( . 

 لمصرى اليوم .البديل ـ الوفد ـ امراسلو اليوم السابع ـ الارخق ـ الدستور ـ  

رؤساء تحرير العديد من الجرائد المحلية ) القناة ـ بداية ـ السويس الجديدة ـ الوعى ـ البلد  

 أخبار أم الدنيا (.ـ البداية الجديدة ـ 

  ـ قناة      ـ فيديو السويس. ontvـ  cbcتلفليون القناة ـ  

 السويس زنيوجميع المواقع ابلكترخنية بالسويس ـ السويس البلد ـ فرست  

 ـ السويس اإلخبارية ـ موقع أحالم الاباو ـ موقع الكاميرا نيوز ـ موقع تايم نيوز 

 ـ موقع اليوم السابع ـ الدستور ـ إعالم المحافظة ـ مركل النيل لإلعالم.

 العديد من الاباو المحبين للمجلس القومى للمرأة بالسويس.  

 

 



 

 

 برنامج األحتفال

 10.00     10.30   تسجيل 

 10.30    11.00 .عرض فيلم تسجيلى عن إنجازات فرع المجلس فى الفترة السابقة 

 11.00    11.10  .أستقبال السيد المحافظ 

 11.10    11.30    .كلمة مقررة فرع المجلس م/ فوزية عبد هللا 

    المرأة المصرية عامة خالسويسية خاصة بمناسبة يوم  سخهناءور ـا ة الحضـت بالسـرحب  -

  مايا مرسى  / الدكتورة دةـة السيـد ابم خنقلت تهنئـة خعيــالمرأة المصري    

 ة على أرض محافظة السويس.أيس المجلس القومى للمرأة لكل مرـرئ    

 رة ـرؤى للفتـ  الـة خبعـرة الماضيـدمت فى الفتـجلس التى قو  المـت بع  جهـعرض  -

 قتصا ى التى تاهدها إلطرخحة خالماهد السياسى خاايا المـة خإرتباطها بالقضـالمستقبلي    

 مصر اآلن.     

 كذلك تحدثت عن بع  التحدياس خالماكالس التى تواجه المرأة  اخل المجتمع السويسى  -

 بإستفاضة بعد الجلسة اإلفتتاحية من خالل فتح النقاش مع جميع السا ة  خذكرس سنتحدث    

   المرئى خالمسمو  خالمكتوو. م الحضور خممثلى الصحافة خاإلعال    

 على المنصة . خأعطت الكلمة لألستاذ   من سما  السا ة الحضور  اآلنحتى نتمكن     

 الدكتور / بالل سليمان ممثل جامعة السويس.     



 

 

 11.30    11.40  .كلمة أ.د/ بالل سليمان         عن رئيس جامعة السويس 

 ر بين فر  المجلس خالجامعة على مر السنواس السابقة تحدث فيها عن التعاخن المستم  -

 خحتى اآلن.    

 كذلك  عم الجامعة لدخر المرأة ختعيين أمين عام الجامعة سيدة للجامعة خكذلك عميدة    -

 كلية التربية بالسويس خ خر شباو الجامعة فى قضية ابمية خجهو  المجلس لتفعيل  خر      

 المجتمعية.الاباو فى المااركة      

 خختم كلمته بتهنئة المرأة المصرية خالمجلس القومى للمرأة بعيد المرأة المصرية.   -

 

 

 

 

 



 

 

 11.40    11.50  كلمة أ/ رمضان أبو الحسن 

 رئيس اإلتحاد األقليمى للجمعيات األهلية بالسويس.                                      

 ير بين فر  المجلس خجميع الجمعياس ابهليــة بالسويس تحدث فى كلمة عن التعاخن الكب  -

 خالذى كان خمازال له  خر فى تنايط  خر الجمعياس ابهلية بالسويس خكذلك التكامل فى     

 ابناطة التى تهم المرأة ... ختعو  إلى تنمية المجتمع السويسى... خكــذلك تعميــق مفهوم     

 لــدخر المجلس من  خر فــعال فى السويس قــــدم من خالله العمل ابهلى خالتطوعى لما     

 نموذج للعمل التطوعى المارف.       

  11.50    12.20   .كلمة السيد اللواء المحافظ 

 

 



 

 خأشا  اب يـان السماخية للمرأة  ريمـدث عن تكـا ختحـظ المرأة بعيدهـد المحافــالسي أــهن  -

 ديد من ـار إلى العـاة خأشـة القنـرخو بمنطقـرة خالحـواس الهجـسنة عن ـرأة السويسيـبالم    

 ة للمرأة  اخل المحافظة. خاهتمامه بتدعيم المارخعاس الصغيرة للمرأة ـاذج المارفالنمـ     

 إحتياجاً فى المحافظة.خإهتمامه بالمرأة ابكثر      

 كذلك تحدث بإستفاضة عن  خر المرأة فى تربية النائ خإعدا  جيالً صالحاً خقا راً على   -

 تحمل المسئولية.     

 بمواعيد مسبقة خشكر جميع الحضور السيد المحافظ.رتباطه إلنصراف إلخإعتذر با   -

 ستمرار اللقاء مع الصحافة خاإلعالم.إخأشارس مقررة الفر  ب   -

 12.20   12.30  .بريك 

 12.30   01.30  .مناقشات مع الحضور من الصحافة واإلعالم بجميع صورة 

 عن شمولية  خر المجلس  محمود الجملتحدث فيها الصحفى خالمحلل السياسى ابستاذ/   -

 ة ـة خأهليـة تنفيذيـاس المحافظـع مؤسسـة خجميـبين خالتحالفـاس ومى للمرأة بالسويسـالق   

 المساهمة فى التنمية بالمحافظة. خمن هذا المنطلق طالب لحين أن ى ف خغيـرها خنجاحه   

 يتكـون مجلـس محلى بالسويس أن يقـوم المجلـس القـومى بعقـد اللقـاءاس بين ابطراف    

 الممتلفـة المهتمـة  بالاـأن العـام خابهتمـام بتنميـة محافظـة السـويس لدراسـة ماكالس    

 ئولين.السويس خرفعها للمس   

 

 



 

 بمنطقة السالم خالماكالس التى تتعرض لها السيداس فى كذلك تحدث عن التواجد ابمنى   -

 هذه المنطقة على أن يكون لفر  المجلس  خراً إيجابياً فى هذا الاأن.   

 أمين الحلو الناصرى بالسويس عن المجلس القومى  محمد عبد الرازقتحدث ابستاذ/   -

     ً  رتباط بالهوية السياسية.إلأمام جميع المستوياس  خن ا للمرأة مفتوحا

 لذا طالب بعقد إجتماعاً شهرياً بفر  المجلس مع جميع القوى السياسية.      

 تحدث أحمد الحدا  نقابة شباو السويس عن العمالة المار ة من المصانع خذلك لغلق   -

 ن للعمالة حقها من أصحاو بع  المصانع بالسويس خكذلك للتأكيد على قوانين تضم    

 ابعمال المستثمرين.    

 الصحفية أمنية سعد  -

  ضرخرة أنااء مركل تدريبى يقوم بعملية التدريب التحويلى للمريجاس لضمان خجو      

 فرص عمل لهن.    

 الصحفى كريم عبد المعين جريدة الجمهورية.  -

 كلـة مصنع تراست خمصر إيران للنسيج أرتفــا  نسبــة الطـالق فى السويس خكـذلك ما    

 خهذه المصانع متوقفة خهى المصانع الوحيدة التى تاغل أكبر نسبة من المرأة.    

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 -بلورت إحتياجات المرأة فى محافظة السويس وهى:
 

قتصررا ى خاإلجتمرراعى الررذى يناررئ بالمحافظررة للمرررأة إلمررن اإلسرركان ا %5تحديررد نسرربة  .1

 المعيلة.

دعيم التواجررد ابمنررى فررى المنرراطق الجديرردة بمحافظررة السررويس لتعرررض بعرر  السرريداس ترر .2

 للسرقة فى هذه المناطق.

خذلررك ليكررون مركررل  ( بجانووا المقوور األرض متوووفرةإنارراء مركررل ترردريب تررابع للفررر  )  .3

  تدريب تحويلى بما يتوافق خفرص العمل المتاحة بالمحافظة.

بالقطا  المراص بمنطقرة عتاقرة خشرمال غررو خلريج التأكيد على إلتلام أصحاو ابعمال  .4

 السويس بفرص عمل للمرأة.

اإلستعانة بأحد المتمصصين لدراسة متمصصرة فرى زيرا ة معردلس الطرالق خمهجرورى  .5

 العائل فى السويس.

ضرخرة خجو   ار إستضافة للسيداس بال مأخى خالسيداس الالتى يتعرضن للعنف خلريس  .6

 لهم مكان لحين حل ماكالتهن.

 



 

إقتراح مارخ  قانون يضمن سكن صغير للسيدة الغير حاضنة خالتى تنفصل عن زخجها  .7

 بعد سنواس اللخاج خل يوجد لها عائل.

زيا ة مارخعاس المررأة المعيلرة بمحافظرة السرويس خزيرا ة مصرا ر تمويرل الماررخعاس  .8

 الصغيرة بارخط ميسرة.

 .خخاصة المرأة المسنة رتقاء بالمنظومة الصحية للمرأةإلا .9

المنظومة التعليمية بالمحافظة تحتاج إلى جهد كبير ختغير جرذرى فرى الوضرع الحرالى  .10

 المتدنى بالمحافظة.

خأختتمررت مقررررة الفررر  اللقرراء بتوجيرره الارركر للسررا ة  01.45أنتهررى اللقرراء فررى تمررام السرراعة 

الحضررور خأخررذس بعرر  الصررور التذكاريررة مررع التأكيررد علررى أهميررة  خر اإلعررالم  بالنسرربة 

  لس القومى للمرأة. خبمليد من التواصل خالمااركة المستمرة.  للمج

  
 

 وتفضلوا بقبول  وافر الإحترام ،،،،،،،                       

 

                                                             

 عبد هللا  فوزيةكيميائية /                                                         
 للمرأة القومىمقررة فرع المجلس                                                            

 

 

 

  


