
 

 

 
 بيان اعالمى

 

      

 

رئيس اجمللس القومى للمرأة ،السيد اللواء  –السيدة السفرية / مرفت تالوى حتت رعاية 

، االستاذ الدكتور/ حامت صالح حمافظ البحرية  –الكتور املهندس/ مصطفى هدهود 

دمنهور ومشاركة فرع اجمللس القومى للمرأة جامعة رئيس  –الدين عبد احلميد 

والغرفة التجارية بالبحرية نظمت اجلامعة حتت اشراف االستاذ الدكتور/ جمدى خليل 

رئيس اجلامعة لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة مؤمتر ) دور املرأة نائب  –سليمان 

تناولت والذى الثقافى فى عملية التنمية ( صباح اليوم مبقاعة املؤمترات مبجمع دمنهور 

الصحة  –ضد املرأة العنف  –ته ثالث حماور هى) املشاركة السياسية للمرأة فعاليا

 االجنابية والزواج املبكر( 

رئيس اجلامعة لشئون نائب –دكتور/ حممد حممد السيد ستاذ الحضر املؤمتر اال

 –، السيد العميد / خالد فتح الباب التعليم والطالب نائبا عن السيد / رئيس اجلامعة  

وحدة مكافحة العنف ضد املرأة مبديرية امن البحرية وعدد من القيادات مدير 

 التنفيذية والشعبية والسادة / وكالء الوزارات اخلدمية واملنظمات األهلية باحملافظة 

 

 ن الكريم حيث بدأت فعاليات املؤمتر بالسالم اجلمهورى ثم تالوة خمتارة من أيات القرآ

وعقب ذلك رحب أ.د/ جمدى سليمان بالسادة احلضور وافتتح كلمته بالتأكيد على أن 

النساء شقائق الرجال وأن املرأة نصف اجملتمع ويقاس تقدمه وتطوره بتقدم املرأة ،وأن 

ملا هلا من أدوار احلركات السياسية على مر العصور احتلت مكانة رفيعة فى ملرأة ا

 ا( والسيدة أاماء بنت أبى بكر كليوبرت –خ كامللكة ) نفرتيتى عظيمة فى التاري

 

اىل أن الدستور املصرى مكن املرأة سياسيًا أشار أ.د/ حممد السيد فى كلمته و

نمية فى شتى اجملاالت ، حيث أن فعال فى اجملتمع لتحقيق التواقتصاديًا لتقوم بدورها ال

فهى من أهم مؤشرات هى الركيزة االساسية فى عملية التنمية املرأة مشاركة 

 الشباب ووالبد أن ينمى ذلك فى فكرالدميقراطية ومفاتيح التقدم فى أى جمتمع 

 حيث أنهم أمل املستقبل .الطالبات باجلامعة 

 

دور املرأة فى اجملتمع جبانب الرجل فهى  ةوأكد السيد اللواء / حمافظ البحرية على أهمي

ومثال على ذلك السيدات مبحافظة  هاعملا وخارجه أثناء أثبتت كفاءتها داخل منزهل

ملا هلم من دور بناء وفعال فى خدمة جمتمعهم والعمل عى مواجهة الصعوبات البحرية 

اجمللس القومى للمرأة فرع من خالل التعاون مع وحل املشكالت التى تعرتضهن 

 .به السفرية / مرفت تالوى باجمللس  تقوم اهلام الذى  . وأثنى على الدوربالبحرية 

 



 

 

والنشاط املتميز  احملافظ / جبهود السيد السيدة/ السفرية  أشادت  كلمتهابداية وفى 

القوانني  اصدار  احلكومة فى  شاركحيث يجهود اجمللس واستعرضت باحملافظة 

متكني املرأة سياسيًا وتعظيم دورها فى  ويعمل على  والقرارات لصاحل املرأة املصرية  

ني حيفية اختيار املرشوكانية أو احمللية ياسية وفى االنتخابات سواء الربملاملشاركة الس

 على املقاعد مرأة مثلها نتخاب ملرأة باضرورة أن تشارك ا وأشارت اىلمعينة  ضغوط ون د

مليون صوت  42وأضافت أن البد من مشاركة   ، القادم  الربملانانتخابات  الفردية فى

متارس دورها فى فلها حق التصويت واملشاركة لكى للمرأة املصرية فى االنتخابات 

كثري احلقيقية باالضافة اىل تنمية وعيها بال الدميقراطية  تنمية جمتمعها وحتقيق

واالقتصادية ، وعلى املرأة محاية وطنها برتبية أجيال حتب جملتمعية من القضايا ا

 . وحترص على تقدمه  وطنها

لسيدة / السفرية ، ثم قام أ.د/ / احملافظ باهداء درع حجر رشيد اىل  السيدوعقب ذلك قام 

والسيد/ لسيدة/ السفرية ئيس اجلامعة باهداء درع اجلامعة اىل حممد السيد نائبا عن ر

مدير وحدة مكافحة العنف ضد املرأة والسيد/ فتحى املرسى / احملافظ والسيد العميد / 

اىل ا.د/  لغرفة التجارية بالبحرية ، ثم قامت السيدة/ السفرية باهداء درع اجمللس رئيس ا

 رئيس اجلامعة تسلمه عنه أ.د/ جمدى خليل سليمان  وأيضا اىل السيد ا/ احملافظ .

 

فرع اجمللس القومى للمرأة مقرر  –كية رشاد وتلى ذلك عرض تقدميى من املهندسة /ز

(  4204اىل  4222بالبحرية عن جهود اجمللس فى مكافحة العنف فتم خالل الفرتة من عام ) 

 –وحدات تكافؤ فرص بالوزارات املختلفة انشاء  –انشاء مكتب لتلقى شكاوى املرأة 

غريها وعمل محالت أنشطة ملناصرة قضايا املرأة وندوات توعية باملدارس وتنظيم 

 قضاياؤسسة األزهر والكنيسة للتوعية ببني السيدة / السفرية وم بالتعاون اعالمية 

 .املرأة 

على العميد / مدير وحدة مكافحة العنف مبديرية امن البحرية  اوضح السيد كما 

طبقا لتعليمات ملكافحة العنف وجرائم التحرش افظةاحملوضع خطة بنطاق أنه مت 

السيد مدير األمن والتواجد امليدانى الفاعل باألماكن املزدمحة وأمام مدارس الفتيات 

 والشوارع الرئيسية .

ثم عرض فريق ايناكتس جبامعة دمنهور دور طالب الفريق فى دعم قضايا املرأة وربط 

 الطالب اجلامعى بسوق العمل اخلارجى .

كلية التمريض التعريف بالصحة عميد  –الدكتورة / ايناس ابراهيم  تناولتكما 

اصة ارتباط تلك الظاهرة بالريف املصرى االجنابية للمرأة وخطورة الزواج املبكر خ

 وكذلك مشكلة ختان االناث وأكدت على اهمية وسائل تنظيم االسرة .

 موسيقى اجلامعة ) جنم اجلامعة ( ثم تلى ذلك حفل غنائى لفريق 

 

 بالتوصيات اآلتية :هذا وقد اوصى املؤمتر فى ختامه 

 فى زيادة الوعى حنو تعزيز دور املرأة وأهميته فى اجملتمع  تفعيل دور االعالم

 ومتكني املراة ومنع العنف والتمييز ضدها.



 

 

  بصحة الفتيات واملراهقات من خالل االهتمام بالتعليم والصحة ومنع االهتمام

 املمارسات التى ميكن أن تؤدى لتدهور صحة املراهقات .

 ت غن طريق نشر الوعى الصحى العمل على ختفيض نسبة الوفيات من االمها

 باستخدام برامج وقوافل صحية والوصول اىل األماكن املتطرفة 

 القوانني اخلاصة مبنع الزواج املبكر وختان االناثالصرامة فى تنفيذ 

  على املشاركة اجملتمعية وتفعيل دور منظمات اجملتمع املدنى فى التأكيد

يل دور منظمات اجملتمع املدنى فى تنفيذ االسرتاتيجيات والربامج املختلفة وتفع

تنفيذ االسرتاتيجيات والربامج املختلفة التى تسعى اىل تنمية مهارات املراة 

 واعطائها كافة حقوقها التى كفلها االسالم والقانون .

 

 

 00/04/4202حتريرا فى : 

 

 

 اخصائى عالقات عامة واعالم                                                           

                                            هويدا حممد خضر        

 نائب رئيس اجلامعة لشئون                                                                  

 خدمة اجملتمع وتنمية البيئة                                                                 

         

                                     "أ.د/ جمدى خليل سليمان "                     

 


