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 فرع اجمللس القومى للمرأة   تقرير نشاط

 2022خالل شهر يناير"  البحر األمحرمبحافظة "

 

 لشهر المجاالت التي نفذت هذا ا

رشيد ت - الصحى والبيئى -التوعية القانونية  - المساعدات اإلجتماعية    - االقتصادى-االجتماعي 
 القوافل الطبية - االستهالك

  

 : جتماعى المجال اإل ▪

اجمللس ع فر، مبقر عضاء األاجتماع السادة  مت عقد 1202 ديسمرب 28بتاريخ  .1

فرباير  -) ينايرع سنوية رباألنشطة طة مقرتح خلمبدينة الغردقة ، بهدف وضع 

 مارس(. -

،  "املراهقة عند الفتيات والرتبية الذكية " مت عقد ندوة 1202 ديسمرب 28بتاريخ  .2

تهدف ، واليت ريقصمبدينة الفندقية التجارية الثانوية الالقصري ذلك مبقر املدرسة 

ث عن تعريف املراهقة وخصائصها العمرية والبيولوجية والسيكولوجية  يداحل اىل

ذكر بعض هذه ووأهم املشكالت اليت تواجه املراهقني وكيفية التصدي هلا 

واالستقاللية واالنطواء والتأخري ،املشكالت مثل التمرد على الوالدين و األكرب سنًا

 طالبة 30عدد املستهدف  ،وإدمان االنرتنت وامليل للعنف 

التنمر داخل املؤسسات التعليمية وآليات   " مت عقد ندوة 1202 ديسمرب 28بتاريخ  .3

تهدف ، واليت  مدرسة الوفاء االبتدائية مبدينة الغردقةذلك مبقر ،  "التصدي هلا 

عن التنمر وهو أحد أشكال العنف الذي ميارسه طفل أو جمموعة ث يداحل اىل

من األطفال ضد طفل أخر أو إزعاجه بطريقة متعمدة ومتكررة ،   والتطرق إىل 
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اشكاله من السلوكيات السلبية املمارسة داخل املدرسة او خارجها من نشر 

اإلشاعات، أو التهديد، أو مهامجة الطفل امُلتنم َّر عليه بدنًيا أو لفظًيا، أو عزل 

 ، ى حتدث بشكل غري ملحوظطفٍل ما بقصد اإليذاء أو حركات وأفعال أخر

 . من التالميذ ومعلمي املدرسة 40عدد املستهدف 

مبقر مدرسة ،  "حياة كرمية وإجنازات الدولة املصرية" مت عقد ندوة 2022يناير  2 .4

إجنازات ، واليت تهدف اىل  ذكر مبدينة القصري فاطمة الزهراء اإلعدادية املشرتكة

الدولة املصرية املتعددة يف كافة اجملاالت االقتصادية واإلجتماعية والصحية 

والتعليمية والبيئية وأيضا السياسية ووضع مصر على خريطة الريادة االفريقية 

 كما ،٢٠٣٠مية املستدامة رؤية مصر والعاملية، ووضع دستور جديد وخطة التن

 بنفسه ويتابعها السيسي الرئيس يتبناها اليت القومية املشروعات عن حتدث

والتحول الرقمي واملدن  الشباب إسكان ومشروعات كرمية حياة كمشروع

 وطالبة . طالب ٤٠عدد املستهدف  اجلديدة،

املواطنة وتنمية روح االنتماء غرس قيم   " مت عقد ندوة 2022يناير  5تاريخ ب .5

غرس تهدف اىل  ، واليت دقةرغمبدينة الاالبتدائية  الوفاءمبقر مدرسة ،  "للوطن

قيم الوالء واالنتماء للوطن وذلك يف إطار تعميق املشاركه اجملتمعيه وحماربه الفكر 

املتطرف والقضاء على اإلشاعات املغرضة والفنت وحتدثت عن املقصود باملواطنه 

ومفهوم الوالء للوطن واشارات الي اشكال ومظاهر االنتماء والتطرق الي دور 

 ،غرس قيم الوالء وحب الوطن لدي اجلميع االسره واملدرسه ودور العباده يف

 .من معلمني  املدرسه واولياء االمور 20عدد املستهدف 
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 ي :اجملال االقتصاد ▪

الشمول املالي عن دورة تدريبية ملدة يومان مت عقد  2021 ديسمرب ٢٦بتاريخ  .1

تدريب ، بهدف  مبدينة الغردقة جممع اإلعالم، ذلك مبقر    واهلوية الرقمية

والفتيات على نشر فكر العمل احلر وكيفية إقامة مشروعات صغرية ،  الشباب 

، لتمكني املرأة ماليًا وعمل مشروعات صغرية تساعدها على جتاوز أعباء احلياة 

 والرتبية والرياضة الشباب من وسيدات رجال من املتدربني من ٣٥ بلغ املستهدفني

 . املالية واملديرية املدينة وجملس والتعليم

مدرسة ، ذلك مبقر   " الشمول املالي " مت عقد ندوة عن  2022يناير  11بتاريخ  .2

التحدث عن ، بهدف  أمساء بنت أبي بكر االبتدائيه باحلفر الباطن مبدينة الغردقة

مفهوم الشمول املالي يف مصر وفوائده وأهميته للمواطن والركائز األساسية اليت 

 ومعلمات معلمي من ٣٥ بلغ املستهدفني، يقوم عليها  مع ذكر أشكال لتطبيقه 

 . املدرسة

مركز ، ذلك مبقر   " حنو إمرأة منتجة " مت عقد ندوة عن  2022يناير  16بتاريخ  .3

، بهدف تشجيع السيدات على عمل مشاريع صغرية  مبدينة الغردقة شباب امليناء

 بلغ املستهدفني،    منتجة من داخل املنزل لتوفري مصادر دخل للسيدات املعيالت

 .املرتددات على املركز من 10

 جمال املساعدات االجتماعية ▪

 إلختيار األم املثالية "  التنسيقي األول مت عقد اجتماع   2022يناير  18بتاريخ  .1

مديرية التضمان االجتماعي "، ذلك مبقر   على مستوى حمافظة البحر األمحر
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لالختيار وعن بدء االعالن عن اعالن الشروط احملددة مبدينة الغردقة، بهدف 

ممثلني لعدة جهات من  عضو 16لجنة املشكلة من ال تبلغ،  التقدم للمسابقة

 . ضمنها اجمللس القومي للمرأة

مت عقد اجتماع باألسر املستحقة ملعاش مشيخة األزهر،   2022يناير  19بتاريخ  .2

ذلك مبقر  فرع اجمللس مبدينة الغردقة، بهدف ملئ االستمارات ومطابقة الشروط 

 سيدات . 10عدد املستفيد  تبلغلألسرة املستحقة، 

 جمال التوعية القانونية  ▪

حقوق املرأة والطفل يف ظل  مت عقد ندوة بعنوان "  2022يناير  12بتاريخ  .1

مدرسة مجال عبد الناصر الثانوية بنات  مبدينة "، ذلك مبقر   ٢٠٣٠اسرتاتيجية

التعرف علي حقوق املرأة والطفل وخاصة احلقوق القانونية ، بهدف  الغردقة

مان االجتماعي مع الرتكيز علي ما حتصلت عليه املرأة  يف السنوات األخرية والض

 طالبات من ٢٥ بلغ املستهدفني، يف ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي

 .املدرسة ومدرسي

"، ذلك مبقر   رؤية على قانون العمل مت عقد ندوة بعنوان "  2022يناير  17بتاريخ  .2

خاصة احلقوق  ، بهدف التعرف على حقوق املرأةمبدينة الغردقة فرع اجمللس

السيدات العامالت من  35 بلغ املستهدفنيالقانونية والضمان االجتماعي ، 

 .باملصاحل احلكومية
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 : والبيئى  صحىاجملال ال ▪

 "أنــــت أقـــوى مـــن املخـــدرات  "مت عقد لقاء توعوي 2021 ديسمرب ٢٦بتاريخ  .1

محاية مجيع فئات اجملتمع دقة  ، واليت تهدف اىل رمبدينة الغ املاليةمبقر مديرية  ،

املختلفة من الوقوع يف اإلدمان بطريقة مباشرة أو غري مباشرة كما تهدف إىل 

عدد  توصيل رسائل مع توزيع برشورات لنشر الوعي خبطورة املخدرات. ،

 .املالية مبدينة الغردقةمديرية  العاملني من  60املستهدف 

 "أنــــت أقـــوى مـــن املخـــدرات " مت عقد لقاء توعوي 2021 ديسمرب ٢٦بتاريخ  .2

محاية مجيع دقة  ، واليت تهدف اىل رمبدينة الغالتنظيم واالدارة مبقر مديرية  ،

فئات اجملتمع املختلفة من الوقوع يف اإلدمان بطريقة مباشرة أو غري مباشرة كما 

تهدف إىل توصيل رسائل مع توزيع برشورات لنشر الوعي خبطورة املخدرات. 

 .موظفي مديرية التنظيم واإلدارة بالبحر األمحرمن  80عدد املستهدف  ،

 ، "أنــــت أقـــوى مـــن املخـــدرات " مت عقد لقاء توعوي 2021 ديسمرب 27بتاريخ  .3

دقة  رمبدينة الغ مبعهد فتيات الغردقة األزهري للمرحلة االعدادية والثانويةمبقر 

محاية مجيع فئات اجملتمع املختلفة من الوقوع يف اإلدمان ، واليت تهدف اىل 

بطريقة مباشرة أو غري مباشرة كما تهدف إىل توصيل رسائل مع توزيع برشورات 

 املرحلة طالبات من ٨٥عدد املستهدف  لنشر الوعي خبطورة املخدرات. ،

 .االزهري باملعهد والثانوية اإلعدادية

 ، "أنــــت أقـــوى مـــن املخـــدرات " مت عقد لقاء توعوي 2021 ديسمرب 27بتاريخ  .4

محاية دقة  ، واليت تهدف اىل رمبدينة الغ قة األزهر اإلبتدائيمبعهد  ملحمبقر 
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مجيع فئات اجملتمع املختلفة من الوقوع يف اإلدمان بطريقة مباشرة أو غري مباشرة 

كما تهدف إىل توصيل رسائل مع توزيع برشورات لنشر الوعي خبطورة 

 والسادس اخلامس الصف وطالبة طالب  ٧٠عدد املستهدف  املخدرات. ،

 .األزهر ملحقة مبعهد االبتدائي

 ، "أنــــت أقـــوى مـــن املخـــدرات " مت عقد لقاء توعوي 2021 ديسمرب 29بتاريخ  .5

محاية مجيع ، واليت تهدف اىل مبديرية الضرائب القيمة املضافة بالبحر األمحرمبقر 

فئات اجملتمع املختلفة من الوقوع يف اإلدمان بطريقة مباشرة أو غري مباشرة كما 

تهدف إىل توصيل رسائل مع توزيع برشورات لنشر الوعي خبطورة املخدرات. 

 .  من موظفي المديرية ١٠٠عدد املستهدف  ،

 ، "أنــــت أقـــوى مـــن املخـــدرات " مت عقد لقاء توعوي 2021 ديسمرب 29بتاريخ  .6

محاية مجيع فئات اجملتمع ، واليت تهدف اىل اهليئة العامة للتأمني الصحيمبقر 

املختلفة من الوقوع يف اإلدمان بطريقة مباشرة أو غري مباشرة كما تهدف إىل 

عدد  توصيل رسائل مع توزيع برشورات لنشر الوعي خبطورة املخدرات. ،

 . من الموظفين والمترددين على التأمين الصحي ٣٠٠املستهدف 

مبقر  ، "أنــــت أقـــوى مـــن املخـــدرات " مت عقد لقاء توعوي 2022يناير  3بتاريخ  .7

محاية مجيع فئات دقة  ، واليت تهدف اىل رمبدينة الغ مديرية الضرائب العقارية

اجملتمع املختلفة من الوقوع يف اإلدمان بطريقة مباشرة أو غري مباشرة كما تهدف 

عدد  إىل توصيل رسائل مع توزيع برشورات لنشر الوعي خبطورة املخدرات. ،

 .من موظفي مديرية الضرائب العقارية 70املستهدف 
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، "أنــــت أقـــوى مـــن املخـــدرات " مت عقد لقاء توعوي 2022يناير  3بتاريخ  .8

محاية مجيع فئات دقة  ، واليت تهدف اىل رمبدينة الغ مأمورية الضرائب مبقر 

اجملتمع املختلفة من الوقوع يف اإلدمان بطريقة مباشرة أو غري مباشرة كما تهدف 

عدد  خدرات ،إىل توصيل رسائل مع توزيع برشورات لنشر الوعي خبطورة امل

 الضرائب . مأمورية موظفي من ٦٠املستهدف 

، "أنــــت أقـــوى مـــن املخـــدرات "  مت عقد لقاء توعوي 2022يناير  4بتاريخ  .9

دقة  ، واليت تهدف اىل رمبدينة الغ  املدرسة الفنية للتمريض بالبحر االمحرمبقر 

الوقوع يف اإلدمان بطريقة مباشرة أو غري محاية مجيع فئات اجملتمع املختلفة من 

مباشرة كما تهدف إىل توصيل رسائل مع توزيع برشورات لنشر الوعي خبطورة 

 . من طلبة وطالبات مدرسة التمريض 85عدد املستهدف  املخدرات. ،

 متحور أوميكرون و طرق الوقاية مت عقد ندوة بعنوان "  2022يناير  10بتاريخ  .10

عن متحور  ، بهدف التحدثمدرسة ثانوية متريض سفاجا "، ذلك مبقر  

 بلغ املستهدفني،  اوميكرون وهو أحد سالالت فريوس كورونا وطرق الوقاية منه

 طالب وطالبة. 40

صحة املرأة ،، الوقاية خري من  مت عقد ندوة بعنوان "  2022يناير  12بتاريخ  .11

وطرق االمراض املزمنة عن  ، بهدف التحدث "، ذلك مبقر  فرع اجمللس العالج

 فتاة. 30 بلغ املستهدفني،  ا الوقاية منه
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"، خماطر االدمان واملخدرات مت عقد ندوة للتوعية بعنوان "  2022يناير  12بتاريخ  .12

انواع املخدرات وطرق  عن ، بهدف التحدث ذلك مبقر  معهد متريض سفاجا 

 . هطالب وطالب 45 بلغ املستهدفنياكتشاف املدمن واملتعاطي، 

"، العنف والتنمر والتحرش مت عقد ندوة للتوعية بعنوان "  2022يناير  12بتاريخ  .13

انواع املخدرات وطرق  عن ، بهدف التحدث ذلك مبقر  معهد متريض سفاجا 

تحرش حول مفاهيم العنف والتنمر وخصائصه وال  اكتشاف املدمن واملتعاط

وأنواعه، والقوانني املستحدثة يف مكافحة كل ذلك، وجمهودات اجمللس القومي 

 . طالبه 25 بلغ املستهدفني،  للمرأة ووزارة الداخلية يف ذلك
 

 :جمال القوافل الطبية  ▪

تواجدت قافلة طبية  ضمن مبادرة رئيس اجلمهوية لدعم   2022يناير  12بتاريخ  .1

صحة املرأة ،، الوقاية خري من  صحة املرأة على هامش ندوة منعقدة بعنوان "

 . االمراض املزمنة  لىع ، بهدف الكشف "، ذلك مبقر  فرع اجمللس العالج

 :جمال تعليم وحمو أمية  ▪

مبقر ،  "على األطفالخماطر السوشيال ميديا "مت عقد ندوة  2022يناير  3بتاريخ  .1

إجيابيات وسلبيات ، واليت تهدف اىل ذكر   مدرسة النصر االبتدائية بالقصري

مواقع التواصل اإلجتماعي والسوشيال ميديا خاصة على األطفال يف املرحلة 

 بني واملوازنة الشخصية، احلسابات تأمني كيفية وعن سنة، ١٥السنية حتت 

 والذكاء واالخرتاق القرصنة وعن اليومية، احلياة وممارسة اآلمن التصفح
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 القومي باجمللس الشكاوى ملكتب صراملخت الرقم عرض األخري ويف االصطناعي،

 . طالب وطالبة 30عدد املستهدف ، 

مجعية الشبان مبقر  ،"التكنولوجيا عند األطفال"مت عقد ندوة  2022يناير  4بتاريخ  .2

جيابيات وسلبيات التكنولوجيا ، واليت تهدف اىل ذكر ا  بالقصري املسلمني

سنوات، والتوصيات الطبية والرتبوية يف وخماطرها على األطفال ما دون الثمان 

استخدام األطفال لألدوات التكنولوجية، ويف األخري مت عرض بعض املشكالت 

السلوكية عند األطفال وكيفية التعامل معها،، ويف األخري عرض الرقم املختصر 

 حضانة . مشرفة ٦٠عدد املستهدف  ملكتب الشكاوى باجمللس القومي ،

لتعليم السيدات على األشغال اليدوية مت عقد دورة تدريبية   2022يناير  10بتاريخ  .3

، بهدف  برأس غارب "عباد الرمحن ة"مجعي، ذلك مبقر   ملدة ثالث أيام،  باخلزر

بدور فعال يف النهضة  القيام اجل مناقتصاديا ومتكينها مساعدت السيدات 

 سيدات . 10 بلغ املستهدفني،  اإلجتماعية

، ذلك  " التحول الرقمي والتكنولوجيا" ندوة عن مت عقد   2022يناير  10بتاريخ  .4

عن   التحدث، بهدف  مدرسة احلريه للتعليم األساسي مبدينة الغردقةمبقر  

التحول الرقمي والتكنولوجيا احلديثة يف جمال التعليم ومجيع مناحي احلياة املختلفة 

 .من العاملني باملدرسة 35 بلغ املستهدفني،  اليت تواجه املرأة

 :جمال ترشيد االستهالك  ▪

تدريب عن اعمال صيانة وترشيد  مت عقد ندوة بعنوان "  2022يناير  18بتاريخ  .1

التعريف ، بهدف  حضانة أحباب املصطفى مبدينة القصري"، ذلك مبقر   الكهرباء



 

 
 

 جمهورية مصر العربية  

 المجلس القومى للمرأة 

 
 

 

    
 

 

بالتيار الكهربي واجلهد الكهربي ومكونات الدائرة الكهربية وفنيات الصيانة 

 20 بلغ املستهدفني،  الكهربائية البسيطة ووسائل أمان وطرق ترشيد الكهرباء 

 . سيدة

 
 

 

  التقرير إعداد
 اجمللس القومي للمرأةمقررة  

 فرع البحر األمحر

 ا.   نريمني أبو سريع  د.بسمه حسني
 


