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   20/21رع المجلس بالفيوم انجازات ف

 جازات الفرع : نثانيا: ا 

  لعدد 15/1/2020حتى 1/1/2020"فيزا ميزه"  فى الفتره من قام فرع المجلس بالتعاون مع البنك الزراعى المصرى بإصدار كارت -1
 امان لهن . من سيدات محافظة الفيوم والتى تم استهدافهن بإستخرج شهادات  3590

رجل وكانت من   2580والتى استهدفت عدد 2020 /16/2حتى  14/2فى الفتره من "ألنى رجل" قام فرع المجلس بتنفيد حملة بعنوان  -2
وضرورة مساندتها والحرص على دعمها تعليميا ودلك من خالل عدد لقاءات ميدانيه مع بعض الشباب  أهمية دور المرأه  ضمن اهم رسائلها

طالق فعاليات دور المجموعات لدورى " ألنى رجل" لكرة القدم الخماسيه" بالتعاون مع وزارة الشباب  شباب ومن خالل الحمله تم التوعية ال
 .مما اعطى للحمله جانبا دعائيا كبيرا والرياضه وهيئة األمم المتحده 

بعد  طاميه  قرية خليفه يونس التابعه لمركز    منزل   30تسليم مفاتيح  قام فرع المجلس و جمعية األورمان ورجل األعمال احمد ابو هشيمه ب  -3
 لألسر الفقيره . ماليين جنيه 5جنيه للمنزل الواحد من قبل مساعدات ماليه وعينيه بتكلفة  الف100اعادة تأهيلها بتكلفة 

"فيد حمله  تحت  قام فرع المجلس بتن  -4 الختانعنوان  من  احميها  جريمه  قرى ومراكز    14/7/2020حتى20/6  فى الفتره من  "الختان 
زياره بإجمالى عدد مستهدفين   401400وبإجمالى عدد زيارات    898محافظة الفيوم بالتعاون مع مديرية الصحه بالفيوم بإجمالى عدد رائدات  

 . قريه وتوابعها 1377قرى بعدد  1318350

بتنفيد حمله  تحت    -5 المجلس  الشيوخ  عنوانقام فرع  انتخابات  والتى    2020اغسطس    12-11" والتى كان مقررلها يومى    2020" 
 اسره وكانت من اهم رسائلها ضرورة المشاركه وتفعيل دور المرأه فى الحياه السياسيه .  35900استهدفت عدد

لحوم    -6 بتوزيع  بالفيوم  األوقاف  وزارة  مع  بالتعاون  المجلس  فرع  األضاحى(قام  شهر   )صكوك  خالل  الفيوم  بمحافظة  المعيالت  للسيدات 
 أسره . 2500لعدد  2020اغسطس

 بطاقة رقم قومى للسيدات الغير قادرات فى نطاق المحافظه بالكامل . 25000قام فرع المجلس بإستخرج عدد   -7

حتى    2020قام فرع المجلس بتنفيذ حملة توعيه ضد فيروس كورونا بالمدارس واىيضا بقرى ومراكز المحافظه فى الفتره من شهر نوفمبر  -8
  200يه وجعلها اسلوب حياه دائم للحمايه من مرض الكورونا اهمية التغذيه السليمه لرفع المناعه لعدد االن واهمية اتخاذ كل األساليب الوقائ

 الف اسره . 

شهر  ليوم لمناهضة العنف ضد المرأه" "اتكلمى احنا معاكى" مكتب شكاوى المرأه " وذلك خال 16قام فرع المجلس بحملة" حملة ال  -9
ضرورة نبد كل اشكال العنف ضد المرأه ومن ضمنها الزواج المبكر وضرورة اإلهتمام بالتغديه السليمه والنظافه الشخصيه فى    2020ديسمبر 

 سن المراهقهوايضا مواجهة ظاهرة ختان اإلناث باعتبارها شكل من اشكال العنف ضد المرأه .

شكوى وطلب حصل فيها على معاش ضمان   343مكتب شكاوى المرأه باستقبال  قام 2020/ 12/ 31حتى  2020/ 1/1فى الفتره من    -10
اجتماعى ومعاشات تأمينيه واحكام قضائيه تمثلت فى الحصول على نفقات واجر مسكن وحضانه وزيادة نفقه ومتعه وعده ومؤخر صداق  

ألنشطه المختلفه  الى جانب المشاركه فى االمرأه بالمحافظه  واستالم المنقوالت الزوجيه وتوفير المالذ األمن للسيدات المعنفات بمركز استضافة
 التى نظمها الفرع.
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  7فى الفتره من بعمل تدريب تحت عنوان "سيدات األعمال يمضين قدما" بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيره قام فرع المجلس   -11
 .  لتدريب الفتيات على كيفية اقامة مشروع وإدارته وكيفية تسويق المنتجفتاه وذلك  20لعدد   فرع المجلسب 2021فبراير  11حتى 

ايام   5فبراير ولمدة  22بداية من بعمل تدريب بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع وتنمية الشباب وممثل من وزارة البيئه قام فرع المجلس   -12
نشر الوعى البيئى بين المجتمع المحلى  والذى من خالله  ت الطبيعيه"  فتاه وذلك تحت عنوان "التوعيه البيئيه وأهمية المحميا 25لعدد 

 . لوعى البيئى والحفاظ على الطبيعهتكوين مجموعه من الفتيات المتطوعات لنشر مفهوم ا

 مركزى قرى  ب  2021مارس  19-15 ه من فى الفتر  "ريادة األعمال للمرأه الريفيه"تحت عنوان حملة طرق األبواب بقام فرع المجلس  -13

ضمن مبادرة حياه كريمه والتى بدورها تم توصيل رسائل الحمله وهى اهمية المشروعات   مواطن  82000 اطسا ويوسف الصديق مستهدفه حوالى
 المشروعات الناجحه . اإلقتصاديه لكل سيده وكذلك كيفية تحديد فكرة المشروع وكيفية البدء فى مشروع اقتصادى وصفات صاحبة 

بقرى مركزى اطسا ويوسف الصديق ضمن   2021مارس  30إلى  27خالل الفترة من وذلك  "الختان من احميهاقام فرع المجلس بحملة " -14
الطب ورأى القانون والعقوبه رجال الدين و توضيح رأى مواطن والتى من خاللها تم  79000مبادرة حياه كريمه والتى استهدفت حوالى  

السيدات وكذلك الرجال مما دل  استجابه واضحه من  وقد القت  لمنصوص عليها على من يجرى عملية الختان سواء على الطبيب او األسرها
 بأن الختان مشكله .  على وعى المجتمع ككل 

لعام "ضد مرض الجلد العقدى وجدرى األغنام " قام فرع المجلس بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بالمشاركه فى الحمله التوعويه   -15
 .  وذلك بقرى مركزى اطسا ويوسف الصديق  وذلك خالل شهر ابريل الحالى 2021

درات فى مركزى اطسا ويوسف الصديق وذلك ضمن مبادرة  استمارة رقم قومى للسيدات الغير قا 2600قام فرع المجلس بتوزيع عدد   – 16
 حياه كريمه .

 " شهر بدور " " احميها من الختان"قام فرع المجلس بحمالت طرق األبواب "اهمية التسجيل اإللكترونى لتلقى لقاح كورونا " " وحملة  -17
 سيده ورجل وطفل .  168بقرى مركزى اطسا ويوسف الصديق خال شهرى مايو ويونيو بإجمالى عدد مستهدفين 

% فى  4ميه المحليه بالمحافظه بنسبة مشاريع مختلفه بقروض ميسره مقدمه من صندوق التن 7تسليم قامت لجنة اإلعاقه بفرع المجلس   -18
11/6 /2021  . 

 
 وهللا ولى التوفيق....      

 مقررة فرع المجلس القومى للمراه بالفيوم

 ليلى طه قاسم 


