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 تقرير المؤتمر الصحفى بمناسبة االحتفال بيوم المرأة المصرية

 
عقد فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة بورسعيد مؤتمرا صحفيا بمناسبة  -

 االحتفال بيوم المرأة المصرية .

 مكان انعقاد المؤتمر : قاعة اجتماعات حى الشرق . -

 ا .ساعة انعقاد المؤتمر : فى تمام الساعة الحادية عشر صباح -

وجريدة صدى " من جريدة المصرية ، جريدة البيان ،  40عدد الحضور : " -

بورسعيد ، جريدة الشروق ، وجريدة انباء القاهرة االن ، موقع بورسعيد اليوم ، 

، جريدة نصف الوطن ، بوابة الفجر ، العربية نيوز ،  2قناة الحياه موقع الصقر ، 

 مصر االن .

مقررة فرع المجلس القومى  –رى / سحر لطفى بدأ المؤتمر بعرض من م.استشا -

ومعارض 2للمرأة بجميع االنشطة التى قام بها فرع بورسعيد من ندوات وتدريبات 

وكيفية التفاعل مع المرأة البورسعيدية ومناقشة احتياجاتها وكيفية التواصل مع 

فرع المجلس لمساعدتها كما أوضحت م.استشارى / سحر لطفى أن يوم المرأة 

حيث خرجت هدى شعراوى رئيسة االتحاد النسائى  1919رية مرتبط بثورة المص

سيدة وكذلك بعض التلميذات بالمدارس وصفية زغلول  300بمصر وانضمت اليها 

يطالبن برفع الحماية عن مصر وفى هذا اليوم سقطت نبوية محمد اول شهيدة ومن 

 المرأة المصرية . هنا بدا سنويا االحتفال بيوم

 المرأة بمحافظة بورسعيد :احتياجات  -
توفير وحده متنقله لمناهضة العنف بديرية اآلمن تقوم باالنتقال إلى قسم  -1  -

الشرطة فى حالة حدوث قضية عنف أو تحرش للمرأة وتتوفر بها اخصائية 

 اجتماعية العطاء المشورة .

توفير مكتب استشارات زوجية يكون به عدد من الخبراء يتبع مديرية  -2 -

التضامن االجتماعى للتقليل من مشكلة الطالق خاصة ارتفاع النسبه بمحافظة 

 بورسعيد .

أهمية مساهمة رجال االعمال فى دعم القيام بعدد من الدورات التدريبية لتعليم  -3 -

كات التواصل االجتماعى لتجديد لغة الحوار االمهات االنترنت وكيفية التعامل مع شب

 مع ابنائهن ومقاومة ما يبث من تحريض للعنف واالرهاب .

عمل حلقات نقاشية وتدريبات لنشر مبدأ ثقافة الحوار والقيم المشتركة وروح  -4 -

 التسامح والتعامل مع اآلخر بمشاركة بيت العائلة المصرية .
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