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  ناهضة العنف ضد املراة حتت ندوات لالحتفال ابليوم العاملى مل 2015نوفمرب  25ىف اطار جهود الدولة ملناهضة كل اشكال العنف ضد املراة ، عقدت فروع اجمللس ابحملافظات ىف
 رعاية السيدة السفرية رئيس اجمللس والسادة احملافظني.

 .ويوضح اجلدول املرفق التوصيات الىت خرجت هبا الفروع حملاربة العنف ضد املراة 
 التوصيات العامة بالفروع مكان التنفيذ عدد الحضور المحافظة م

 ري احلكومية الىت هتتم بشئون املرأة و التنسيق بينها و بني املؤسسات احلكومية املختلفةتشجيع عمل املنظمات غ - مقر الفرع 120 اجليزة 1
 اجراء دراسات مكثفة عن اسباب العنف ضد املرأة و العمل على حل االسباب -
نساء زايده وعى األئمه والوعاظ الذين يلعبون دوراً رئيسياً ىف امتام الزواج العرىف وزواج القاصرات ىف القرى بني ال -

الفقريات وان يتم زايده العقوبه ابلنسبه هلم وتتم متابعه حاالت زواج القاصرات من خالل املسئوليه املشرتكه بني وزاره 
 االوقاف ورؤساء املدن والقرى ومأمور املركز .

 انشاء موقع إلكرتوين للمجلس لتفعيل ونشر كل الفعاليات من خالله وتوفري الدعم املادى له -
لس للشباب ىف االشرتاك وحضور مؤمترات على املستوى القومى والدوىل لزايدة خرباهتم ىف هذا اجملال من مشاركة اجمل -

 خالل تعرفهم على جمهودات وخربات االخرين
 إنشاء مكاتب توجيه استشارات اسرية ىف كل حمافظة لتقدمي استشارات اجتماعية اسرية للحفاظ على االسرة املصرية. -

 مكتبة مصر العامة 200 القليوبية 2

 150 االسكندرية 3
ركز االسكندرية م

 لالبداع
 فندق عروس البحر 70 مطروح 4
 نقابة املهندسني 139 البحرية 5
 مقر الفرع 70 كفر الشيخ 6
 مقر الفرع 100 الغربية 7
 مقر الفرع 120 املنوفية 8



حلقوق والواجبات وااللتزامات القانونية وفقاً للدستور املصرى وأيمية دورها كمواطنة ودورها ىف التنمية زايدة وعى املرأة اب - مقر الفرع 50 الدقهلية 9
 االقتصادية واالجتماعية والسياسية.

ابلنسبة لألحزاب السياسية ابختالف براجمها البد أن يكون ىف هيكلها سيدات متثل املرأة ىف األماانت وتطالب األحزاب  -
 بنسبة معينة.

 ايدة برامج التوعية بتنظيم األسرة.ز  -
 تسليط الضوء على الشخصيات النسائية الناجحة لتحفيز األخرايت على االحتزاء هبن. -
 القضاء على االمية . -
 التمكني االقتصادى لالسرة واملرأة ملواجهه الضغوط احلياتية . -
 التوعية والتثقيف للقضية وتنوير الرأى العام . تكاتف وسائل االعالم ومؤسسات اجملتمع املدىن واجمللس القومى للمرأة ىف -

 جتديد اخلطاب الديىن لنبذ العنف االسرى وتوضيح رأى االداين ىف هذه القضية -

االهتمام بشرح قضية العنف االسرى والعنف ضد املرأة ومشاكل التنشئة للولد والبنت ىف املقررات الدراسية ابملدارس  -
 منذ املراحل االوىل للتعليم .

رة أن يتبىن مكتب شكاوى املرأة مجيع احلاالت احملولة اليه من رؤساء املراكز والقرى وخاصة من حمدودى الدخل ضرو  -
 والتنسيق مع حمكمة األسرة لرصد حاالت الطالق واهلجر الزوجى .

االستمرار ىف عمل وحدة الدعم النفسى واإلرشاد اجملتمعى والىت يتبناها فرع اجمللس القومى للمرأة وذلك لنجاح هذه  -
 الفكرة وحاجة اجملتمع اليها .

 زايدة عدد الضابطات ىف األقسام ومراكز الشرطة لسماع السيدات ىف قضااي التحرش واالغتصاب -

حتفز الذكور واالانث وتوضح الفهم الصحيح للدين االسالمى واملسيحى فيما خيتص زايدة اجلرعة الدينية املستنرية الىت  -
 ابملرأة ىف وسائل االعالم املختلفة .

 ختصيص ارقام لالبالغ عن حاالت التحرش . -

 50 الشرقية 10
قاعة االرشاد الزراعى 

 قرية الزكلون
 ر الفرعمق 50 دمياط 11
 مقر الفرع 42 االمساعيلية 12
 مديرية االسكان 89 بورسعيد 13

 مقر الفرع 117 ش سيناء 14
 مركز دعم املرأة 63 ج سيناء 15
 مقر الفرع 110 املنيا 16

 250 بىن سويف 17
قاعة اندى التنمية 

 احمللية
 مركز النيل لالعالم 158 الفيوم 18

 250 اسيوط 19
لثمانية مبجلس القاعة ا

 إدارة اجلامعة
 مقر الفرع 50 سوهاج 20

 180 الوادى اجلديد 21
مركز تنمية  –مقر الفرع 

 مهارات املرأة
 قاعة عروس النيل 100 اسوان 22

 150 قنا 23
املعهد العاىل للخدمة 

 االجتماعية



 165 البحر االمحر 24
مدرسة التمريض 

 الثانوية برأس غارب
 االعالن عن مسابقات ىف النوادى واألحياء واملدارس احمليطة -

 عمل وقفات يشرتك فيها الشباب والفتيات ملناهضة التحرش. -

 واجملتمع املدىن . تنظيم دورايت أمنية مع أفراد الشرطة  -
تؤدى اىل العنف املمارسات الىت لوضع اليات ملواجهة مع بعض اجلمعيات املهتمة بشئون املرأة ملواجهة  تعاونالت و عقد بروتوك -

 .لتمديد سبل الوقاية والعالج منهو 
 مقر الفرع 50 األقصر 25

 مشارك  2893 اجمالى الحضور

 .ملحوظة: مل يتم التنفيذ ىف حمافظىت القاهرة والسويس 
 السماناعداد: أ/ غادة                                                                                                                                                      

 ومبساعدة فنية من مسئوىل الفروع ابالدارة
 حتت اشراف:أ/ مجال عبد احلفيظ                                                                                                                                                          

 مدير عام االدارة العامة لشئون الفروع                                                                                                                                                          


