
        

  

 السيد األستاذ / جمال عبد الحفيظ .......مدير عام  إداره المحافظات

 تحيه طيبه وبعد .........،                        

   2016مارس 16مرسل لسيادتكم تقرير عن المؤتمر يوم المرأة المصريه 

القومى للمراه بالشرقيه برئاسه الدكتورة فاطمه الشربينى بعقد المؤتمر الصحفى لالحتفال بيوم  قام

 بمقر الفرع ليناقش احتياجات المرأه المصريه بمحافظة الشرقيه 2016مارس  16المراه المصريه 

 هحضر المؤتمر عدد كبير من السيدات من المديريات والمراكز ومسؤولة االتصال بكل مديري .

  والجمعيات االهليه والسادة الصحفيين واصدقاء المجلس والسادة الصحفيين واالذاعيين

ويأتى هذا اليوم تخليدا لذكرى شهيدات الوطن الالتى سقطن من أجل الحريه واالستقالل فى مثل هذا 

  .1919اليوم من عام 

رافعين أعالم الهالل  سيدة بقيادة السيدة هدى شعراوي 300وقد تظاهرت في هذا اليوم أكثر من 

 .والصليب كرمز للوحدة الوطنية ومنددين باالحتالل البريطاني واالستعمار

، دعت هدى شعراوي لتأسيس أول اتحاد نسائي في مصر، وكان على 1923مارس عام  16في 

رأس مطالبه رفع مستوى المرأة لتحقيق المساواة السياسية واالجتماعية للرجل من ناحية القوانين 

رورة حصول المصريات على حق التعليم العام الثانوي والجامعي، وإصالح القوانين فيما يتعلق وض

 .بالزواج

 .، دخلت أول مجموعة من الفتيات إلى جامعة القاهرة1928وفي عام 

، حصلت المرأة المصرية على حق االنتخاب والترشيح وهو أحد المطالب 1956مارس من عام  16

 .1956مصرية من أجلها وهي التي تحققت بفعل دستور التي ناضلت المرأة ال

 .وقد استمرت المرأة المصرية في المشاركة في مختلف أوجه الحياة سواء سياسيا أو اجتماعيا

وفي الوقت الحالي أصبحت المرأة المصرية عضوا برلمانيا ولها الحق أيضا في التصويت ومنهن 

 .سفراءمن اختير ليشغل مناصب رفيعة كوزراء وقضاه و

 

 المجلس القومى للمرأة

 بالشرقية



يونيه وفي  30يناير ، و  25وكانت أبرز المشاركات النسائية في الحياة السياسية المصرية في ثورتي 

 .صنع القرارات السياسية وما زلن يحرصن على المشاركة في الحياة السياسية بالفترة الحالية

 : من أهم المشاكل التى تواجه المراه بالمحافظهوقد صرحت مقرر الفرع 

( التى يمالءها العامل مع بدايه 6أوضاع تشغيل العماله فى القطاع الخاص بحيث تختفى إستمارة )تقنين  .1

إلتحاقه بالعمل والتى بموجبها يستطيع صاحب العمل أن يستغنى عن العامل فى أى وقت يريده مع تحديد 

 الحد األدنى لألجر بشكل منصف وتوفير التأمين الصحى واألجتماعى للعمال بالمصانع

أن الفرص التى يقدمها القطاع الخاص مرتبطه بأصحاب المؤهالت المتوسطه أما أصحاب المؤهالت العاليا  .2

  نسب توظيفهم مازال ضعيفا وهو ما يفسر أرتفاع معدالت البطاله بين خريجى الجامعات

مستويات أى لأنخفاض نسبه المرأه فى المراكز القياديه العليا ومازال الرجل يحظى بنسبه مرتفعه فى تلك ا .3

 مازال اعتبارات النوع تطيح بأعتبارات الكفاءه وفى ذلك ظلم واضح للمرأه المصريه

مازالت صورة المرأه فى األعالم ال تعكس الصورة الحقيقيه للمراه المصريه كما انها ال تعكس األدوار  .4

ها لحفاظ على سالمه اسرتالمتعدده التى تقوم بها المراه فى البيت وفى العمل وفى سعيها الدائم من اجل ا

 وتوفير االمن واالمان لها

السعى لتشكيل إئتالفات بين الجمعيات والنقابات والمؤسسات والهيئات التى تعمل فى المجتمع المدنى بحيث  .5

تستطيع هذة األئتالفات النوعيه ) جمعيات تنميه المراه والطفل أو البيئه ( أن تضغط على صاحب القرار 

تشريعيات للعمل على حل ما تتعرض له هذة المؤسسات والجمعيات من مشاكل مثل  ألصدار قوانين أو

ريب فى تد المساعده فى تسويق منتجاتها من خالل زياده كثره المعارض فى الداخل او الخارج او المساعدة 

 لكوادر الفنيه ف هذة األئتالفات

 لم يثبت تورطهم فى القيام بأى اعمال عنفالمطالبه بسرعه األفراج عن األطفال والشباب المسجونين الذين  .6

 للوطن أعداء الى المستقبل فى أو شغب حتى ال يتحولوا

 وتفضلوا بقبول وافر األحترام والتقدير                                     

 ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير                                        

 

 أ.د/ فاطمه الشربينى                                                                                                       

 مقرر فرع المجلس بالشرقيه

17/3/2016 

 

 2315946/055فاكس        2315943/055ت       ش جمال عبد الناصر    13الزقازيق 

Email : ncw_sharkia@yahoo.com 
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