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يوما البرتقالية لمناهضة العنف ضد المرأة  16 باألرقام أحرز فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا نجاحات أنشطته خالل الـ

برئاسة الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، وإشراف الدكتورة منال أبوسمرة مقررة الفرع، ومتابعة أعضاء وموظفي الفرع 

 حيث تنوعت وتعددت األنشطة والمداخل لالحتفال هذا العام

 

جال الدين اإلسالمي والمسيحي على مشاركة الرجال في قضايا من ر ١٢وتضمنت تلك الفعاليات، دورتان تدريبيتان لـ 

سيدة منهم رائدات ريفيات وواعظات وراهبات عن تخطيط، وتنفيذ حمالت  ٣٠المرأة، وأخرى عن مناهضة الختان بحضور 

 .طرق األبواب أعقبها تطبيق عملي لطرق أبواب بقرى المنيا

سيدة لترسيخ المفاهيم السليمة حول عادة الختان وأضراره وكيفية  ٤٠ه كما تم تنفيذ مسرح تفاعلي عن ختان اإلناث حضرت

 .مناهضتها والقضاء عليه

تميزت األنشطة بتعدد الشراكات مع جهات مختلفة كلقاء التوعية بمفهوم العنف ضد المرأة أسبابه ووضعه في التشريعات 

طالبا وطالبة من مختلف الكليات  ٥٠معة المنيا، بحضور المصرية واالتفاقيات الدولية بالشراكة مع وحدة مناهضة العنف بجا

فتاة وسيدة  ٣٠ايام لـ  ٣بجامعة المنيا، باإلضافة إلى دورة تنمية مهارات حرفية على أعمال الخرز والحلي والمشغوالت لمدة 

 .بالتعاون مع وحدة الخدمات والمشروعات الصغيرة بكلية التربية الفنية بجامعة المنيا 

ق مع قصر ثقافة المنيا بقيادة الدكتورة رانيا عليوة مديرة القصر، قدم الفرع عروضا مسرحية وثقافية وفنية بمشاركة و بالتنسي

طفال وطفلة تعلموا فيها فنون الرسم وتم إقامة معرض للوحات وبورتريهات األطفال وشباب قصر الثقافة والتي تعبر عن  ٥٠

 . بحفل غنائى لـ كورال أطفال قصر ثقافة المنيامناهضة العنف ضد المرأة، واختتم النشاط 

متدربة  75دورات تدريبية على قضايا النوع اإلجتماعي وختان اإلناث لـ  3و بالتعاون مع هيئة كير الدولية في مصر عقدت 

الثقافة من الرائدات الريفيات وسيدات من مختلف المصالح الحكومية ومسئولي حماية الطفل بالمحافظة الحماية ومسئولي 

 . الصحية بمديرية الصحة باإلضافة إلى الواعظات والراهبات

 رائدة ريفية تحت عنوان )احميها من الختان( ١٠٠تزامنت األنشطة مع تنفيذ حملة طرق أبواب موسعة شارك فيها 

قاف والتضامن ووحدة يوما بندوة عن االستشارات القانونية للجهات الشريكة من ديوان عام المحافظة، واألو 16واختتمت الـ 

 . مناهضة العنف بكلية الحقوق بجامعة المنيا ووحدة العنف ضد المرأة بمديرية أمن المنيا، ومديرية الصحة
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