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  اط ــــــــنش

  فروع المجلس بالمحافظات 
  ٢٠١٣خالل شھر يناير 

  
  النشاط  المحافظة   م
 ------   القاھرة  ١
وقد تم فى االجتماع مناقشة وبحث تشكيل  ١٤/١/٢٠١٣تم عقد االجتماع الشھرى ألعضاء الفرع يوم االثنين الموافق  .١  الجيزة  ٢

 اللجان بالفرع .
ه الشئون متابعة اجراءات تأسيس واشھار جم .٢ ك بالتنسيق مع مديري ى مستوى المحافظة وذل عية الرائدات الريفيات عل

 االجتماعيه بالجيزة .
م (  .٣ ه رق دورة التدريبي ات ال راف والتحضير لفاعلي يم واالش ى التنظ اركة ف امج "  ٥المش ار برن ى اط ت ف ى اقيم ) الت

 بمقر الفرع . ١٧/١/٢٠١٣-١٥من  الرائدات الريفيات والمشاركة السياسيه " التى اقيمت خالل الفترة
 بمقر فرع المجلس . ٢٣/١/٢٠١٣التوعيه بمخاطر الشيك وايصال األمانه والتى عقدت يوم األربعاء  تنظيم لقاء .٤
دد (  .٥ ذ ع دة لألسر  ٢تنفي ه جي زال بحال ى الت تعمله الت ة معرض للمالبس المس ه يصاحبھا اقام ه واجتماعي ه طبي ) قافل

ه صح دوة تثقيفي رة ون ومى الفقي وراق ي ى ال رحمن ،  ١/٢٠١٣/ ١٥-١٤يه بح جد ال ا بمس ه الھن د جمعي رة محم بجزي
ومى  رس ي و النم ز أب زة  ٢٩/١/٢٠١٣-٢٨ومرك ة الجي ة محافظ ور بمعرف ى ن ور عل اله ن ه رس برامنت جمعي بش

 وبالتنسيق والمشاركة لبعض الجمعيات األھليه مثل جمعيه أمان األسرة .
ات و .٦ يدة الحضور والمشاركة فى فاعلي ه الس ة ) تحت رعاي ه العام رأة ( األمان ومى للم اءات المجلس الق اجتماعات ولق

 السفيرة / مرفت تالوى رئيس المجلس على النحو التالى :
  د ه " األح يم المواطن رأة .. وق يم والم دوة " التعل دريب والبحث  ٢٠/١/٢٠١٣ن يم والت ة التعل دتھا لجن ى عق الت

 ألعلى للثقافة .العلمى بالقاعة الكبيرة للمجلس ا
  ات المؤتمر الذى عقدته لجنة العالقات الخارجية تحت عنوان " المرأة بين مضمون الدستور والتزامات االتفاق

 المسرح الصغير . –بدار األوبرا المصريه  ٢٠١٣يناير  ٢٢الدوليه " يوم الثالثاء الموافق 
  رأة ومى للم ه للمجلس الق ه االلكتروني ال بتدشين البواب رأة المصريه " االحتف ه الم دق  ٢٣/١/٢٠١٣" بواب بفن
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 سفير.
 ه  –أحباء مصر  –تمر مع جمعيات أمان األسرة التواصل الدائم والمس  –سيدات الجيزة لحمايه المستھلك والبيئ

المرأة  –الفاروق لتنميه المجتمع المحلى  اء ب ى االرتق ذ بعض األنشطة التى تھدف ال المتحابين فى هللا فى تنفي
 ً   واجتماعياً . اقتصاديا

 مشاركة فرع المجلس فى تدشين الحمله االعالميه للمشاركة السياسيه للمرأة مع مركز اعالم بنھا ( بطاقتك حقوقك ). .١  القليوبيه  ٣
رة  ٢تم عقد (  .٢ روس ( سى ) خالل الفت ه وفي ه من ) ندوة بالتعاون مع مديريه الصحة بالقليوبيه عن االيدز وكيفيه الوقاي

 وذلك بمقر فرع المجلس . ٢٠١٣اير ين ٢إلى  ١من 
ن  .٣ رة م رأة ) خالل الفت ين السياسى للم ول ( التمك ة ح ديريات المختلف ن الم رأة م ى الم ع ممثل ه م د دورة تدريبي م عق ت

 وذلك بالتعاون مع مركز النيل لالعالم ببنھا . ٩/١/٢٠١٣حتى  ٨/١/٢٠١٣
وانى ( انتشار ظاھرة العنف فى ال .٤ ه بعن دوة تثقيفي د ن اريخ تم عق ه  ١٦/١/٢٠١٣مجتمع ) بت اون مع جمعي ك بالتع وذل

 الدفاع االجتماعى بمقر فرع المجلس .
وذلك بالتعاون مع جمعيه الدفاع  ١٦/١/٢٠١٣تم عقد ندوة تثقيفيه بعنوان ( انتشار ظاھرة العنف فى المجتمع ) بتاريخ  .٥

 االجتماعى بمقر فرع المجلس .
ة العمل  حضور أ/ جيھان فؤاد ( مقررة فرع المجلس .٦ د من منظم ه ووف دكتور / محافظ القليوبي تاذ ال ) اجتماع مع األس

 . ٢٢/١/٢٠١٣الدوليه لمناقشه خلق فرص عمل الئقة للشباب وذلك بتاريخ 
اريخ  .٧ ه ) بت ه المشاركة المجتمعي ك  ٢٣/١/٢٠١٣تم عقد ندوة بعنوان ( أھمي ا وذل اون مع مركز اعالم بنھ ك بالتع وذل

 بمقر الفرع .
 . ٢٣/١/٢٠١٣رة الفرع حفل اطالق البوابه االلكترونيه للمجلس القومى للمرأة بتاريخ حضور مقر .٨
 حضور مقررة الفرع اجتماع المجلس االقليمى للصحة وذلك لالعداد لحمله القوافل الطبيه بمراكز وقرى المحافظة . .٩
 تم حضور مقررة الفرع اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة. .١٠
  . ٢٩/١/٢٠١٣لفرع بالقليوبيه بتاريخ تم عقد اجتماع أعضاء ا .١١

ة .١  االسكندريه  ٤ امية مصطفى عضو اللجن ين في م/ س كندرية ممثل رأة باإلس ومي للم رع المجلس الق ة األقتصادية بف ام أعضاء اللجن ق
اريخ  اً بمحافظة األسكندرية بت ر إحتياج اطق األكث د ) من المن اب العبي ل و من خال ٣٠/١٢/٢٠١٢بزيارة منطقة ( نجع ب

  الزيارة تم رصد بعض المشاكل منھا : 
  المساكن عشوائية و بدون صرف. 
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 عدم وجود خدمات بالمنطقة. 
  كيلو متر ١عدم وجود مدارس إال على بعد أكثر من. 
  سيدة بدون بطاقة رقم قومي  ٥٠٠٠القرية بھا عدد أكثر من. 
  وجود مستشفى بدون خدمات صحية و ال أجھزة طبية. 

 تم تنفيذ بعض اإلجراءات لبعض المشاكل: ٢٠١٣ھر يناير و في خالل ش      
امية  - ١ ن م/ س اھمة م د  ( مس اقطي قي تمارات س ومي و إس م ق تمارات رق راء إس ة لش راءات الالزم ل اإلج م عم ت

دد  رع المجلس ) لع د موعد التصوير من ف  ٥٢مصطفى عضو الفرع و عضواللجنة و بتفويضات شراء و تحدي
  سيدة (ساقطي قيد ) . ٧٤عدد  سيدة (بطاقة رقم قومي ) و

ة  - ٢ ل األمان يم ( من قب ة و التعل فيما يتعلق باإلحتياجات الصحية و التعليمية تم مخاطبة وزارة الصحة و وزارة التربي
 العامة ) و في إنتظار الرد.

 فيما يتعلق باألجھزة الطبية جاري شراء بعض األجھزة عن طريق تبرعات من رجال األعمال للمنطقة . - ٣
  سقف . ٥٠يتعلق بعدم وجود أسقف جاري اإلتفاق مع شركة معمارية لعمل  فيما - ٤

ى مستوى المحافظات .٢ دات عل إيماءاً إلى تعليمات السفيرة / ميرفت تالوي رئيس المجلس بالبدء في إشھار جمعيات للرائ
ال في المجتمع المصري دور الفع ام بال دات للقي ومي ،، و ذلك من أجل اإلھتمام بتحسين وضع الرائ رع المجلس الق د ف عق

ام  –برئاسة السيد اللواء / طارق الحاروني  ١٠/١/٢٠١٣للمرأة باإلسكندرية اجتماع للرائدات الريفيات بتاريخ  سكرتير ع
اد  دحت رش رع و أ/ م رر الف اھين مق ة ش اعد محافظة األسكندرية و أ.د /بھي م  –مس ة و المراس ات العام دير إدارة العالق م

ل باألمانة العامة و ي  –حضر األجتماع األستاذ/ مجدي فليف يد مغرب ة و أ/ س ة الشئون األجتماعي دير مديري دير إدارة  –م م
دى  د الحدي دس / أحم ة و المھن ئون اإلجتماعي ة الش ة بمديري ات األھلي وقي  –الجمعي دكتور / ش ة و ال ة الزراع دير مديري م

دة   ٢٤مدير مديرية الشئون الصحية وعدد  –مد الشرقاوي مدير إدارة تنظيم األسرة نائباً عن الدكتور / مح –المحمدي  رائ
  من المديريات المختلفة . 

اً بإشھار  ٩و قد تم اإلتفاق على أن تتكون الجمعية من  ة في خالل ستون يوم تقوم رئيسة الجمعي أعضاء مجلس إدارة و س
  الجمعية و البدء في اإلجراءات .

  
و مرزوق  ١٥٠) سيدة من الغير قادرين وجارى تجميع عدد ١٣دد (تم عمل بطاقة الرقم القومى لع .١  مطروح  ٥ ة اب تمارة بمنطق اس

  مركز برانى .
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  ) حالة توثيق زواج وطالق للسيدات الغير قادرات .٧تم عمل عدد ( .٢
 .) حالة ساقط قيد وجارى استخراج شھادات ميالد لھن١١تم عمل عدد ( .٣
ة االي .٤ ة لرعاي ة الخيري ة بالجمعي دوة ثقافي د ن م عق ومى والصحة ت رقم الق ة ال ق والبطاق ة التوثي ة بأھمي ك للتوعي ام وذل ت

  .االنجابية والتوعية السياسية
اريخ  .١  البحيرة  ٦ أمول " بت ع والم ين الواق اير ب ورة ين وان " ث دوة بعن ل ن دمنھور لعم الم ب ل لالع ز الني ع مرك يق م تم التنس ي

  بمقر المركز. ٢١/١/٢٠١٣
 يس الجمعيه االھليه للرائدات الريفيات .اجتماع بتأس تم عقد .١  كفر الشيخ  ٧

وفى تمام الساعة الحاديه عشر صباحاً وبمقر فرع المجلس وبحضور ( أ/ مدحت راشد  ٦/١/٢٠١٣فى يوم االحد الموافق  -
) رائدة ريفيه من مديريه الصحة والشئون االجتماعيه  ٢٥مدير العالقات العامة ) ود/ ھدى الطنبارى مقررة الفرع وعدد ( 

  والزراعة ولما كان االجتماع قانونياً بدأ النظر فى جدول االعمال على النحو التالى :
  ارة عن جماعة ه فھى عب مناقشة تأسيس الجمعيه األھليه للرائدات الريفيات ( تحدث أ/ مدحت راشد عن مفھوم الجمعي

ه أو أ ين أو أشخاص اعتباري ل عددھم عن ذات تنظيم مستمر لمدة معينه تتألف من أشخاص طبيعي ا وان ال يق ى منھم
عشرة وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادى ، ثم تحدث عن الھدف والغرض من الجمعيه العمل فى ميدان تنميه 

 : الحفاظ على البيئه وذلك على الوجه األتىالمجتمعات والخدمات االقتصاديه ، الخدمات الثقافيه ، 
  ل حول الموضوعات التى تھم تنميه المرأة.تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العم -   
  تنظيم وتنفيذ الدورات التدريبيه والحلقات النقاشيه التى تستھدف المرأة . -   
  تنفيذ و إدارة البرامج واألنشطة الترفيھيه . -   
  تنظيم رحالت الحج والعمرة -   
  إدارة عمليات االقراض للمراة بھدف تنفيذ مشروعات اقتصاديه . -   

  تطوير آليات التدريب المھنى المھتمة بالمرأة . -   
  إنشاء و إدارة دور الحضانة ومراكز التدريب المھنى . -   
  المشاركة فى اجراء الدراسات والبحوث الخاصة بالمجتمع المحلى . -   

 .تخصيص مقر للجمعيه  
 .اختيار أعضاء مجلس ادارة الجمعيه األھليه للرائدات الريفيات  
 وراق الشھار وتأسيس الجمعيه.كتابة األ  
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 ٢١/١/٢٠١٣-٢٠خالل الفترة من تدريبيه حول " تأھيل الفتيات المقبلين على الزواج صحياً واجتماعياً" تم عقد دورة .٢
دد (  ور ع ه  ٤٥وبحض وق االنجابي وم الحق ن (مفھ دثت ع ة وتح ه العام ن الخدم ة م ه  –) مكلف ى حري رد ف ق الف ح

  ابيه والحق فى اختيار شريك الحياه ).التعبيرواتخاذ القرارات االنج
رة من .١  الغربيه  ٨ ى  ٢/١/٢٠١٣تم عقد دورة تدريبيه عن " التحكيم فى قضايا األحوال الشخصيه " خالل الفت  ٢٩/١/٢٠١٣حت

 ) متدرب من األئمة والدعاة . ٧٠بحضور ( بمقر فرع المجلس بالغربيه 
  )  ١٥٠بحضور عدد ( بمقر فرع المجلس بالغربيه  ٢/١/٢٠١٣تاريخ تم عقد ندوة عن " مخاطر الشيك والكمبياله " ب.٢
  السادة الحضور : -

 .( أ/ إبتسام ابو رحاب ) لجنة شئون المحافظات بالمجلس القومى للمرأة 
 . السادة مقرر و أعضاء فرع المجلس القومى للمرأة بالغربيه 
 . االستاذ / ھانى الشاذلى مدير الصندوق االجتماعى بالغربيه 
  تنميه محليه ). –زراعة  –شئون اجتماعيه  –مجموعة من الرائدات الريفيات ( الصحة 
 .مجموعة من السيدات الغارمات 
  القوى العامله . –الشباب والرياضة  –مجموعة من العامالت بالتنظيم واالدارة 
 .مجموعة من األئمة التابعين لوزارة االوقاف  

الستھالك فى الكھرباء والمرافقوكيفيه المحاسبه لفاتورة الكھرباء الشھريه" يوم ترشيد اتم عقد ندوة عن "  .١  المنوفيه  ٩
 بمقر الفرع. ٢١/١/٢٠١٣

 . ٢٨/١/٢٠١٣تم عقد ندوة للرائدات الريفيات يوم االثنين الموافق  .٢
 . ١٤/١/٢٠١٣االجتماع الشھرى مع األعضاء يوم االثنين الموافق  .٣
مع منتدى التحرير دلتا النيل بتال بمقر فرع المجلس القومى  ٣/١/٢٠١٣تم عقد حلقة نقاشيه يوم الخميس الموافق  .٤

 بالمنوفيه .
 بمقر جمعية منتدى التحرير بمركز تال . ١٤/١/٢٠١٣تم عقد حلقة نقاشيه يوم االثنين الموافق  .٥
 ٩،٨ك يومى وذلك لتنظيم األسرة والصحة االنجابيه وذل ٢٠١٣تم االشتراك فى خطة القوافل السكانيه عن شھر يناير  .٦

 بأشمون . ٢١،٢٠/١ –ببركة السبع  ١/ ١٤،١٣ –بالباجور  ١/
 تم االعالن عن التوصيات التى أسفر عنھا مؤتمر الرائدات الريفيات بالقاھرة . .٧
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بحضور األستاذة / دينا سراج ( عضو المجلس ) لمناقشة أوضاع المرأة  ٢٣/١/٢٠١٣تم عمل لقاء للقناة السادسة فى  .٨
  سيه الحاليه .فى الحياه السيا

  ------   الدقھليه ١٠

 بمقر الفرع. ١٣:١٥/١/٢٠١٣الفترة من  خالل ورشه عمل عن المرأة المعيلةقام فرع المجلس بمحافظة الشرقيه بعقد .١  الشرقيه ١١
رأة األھليه العامله فى مجال التنميه بالتعاون مع األتحاد النوعى للجمعيات  - ك األقتصاديه بعقد ورشه عمل عن الم ه ودل المعيل

د  ة  " وق المرأة المعيل ألقامة مشروعات صغيرة ودلك فى تمام  الساعة العاشرة صباحاً وكان موضوع ال  ورشه "  التعريف ب
ا وقالت ر ،سيدة الالتى تعول أس ٨٠حضر الندوة عدد  ة وعرفتھ رأة المعيل تحدثت األستاذة الدكتورة / فاطمة الشربينى عن الم

وة  %٤٨٫٧نسمة تمثل المرأة نحو  ٥٫٤٠٠٫٠٠٠ة وصل إلى حوالى أن عدد سكان المحافظ من عدد السكان وتبلغ نسبتھا من ق
ة النساء  %٢٥وتبلغ عدد األسر التى تعولھا النساء حوالى  %٢٣٫٧العمل نحو  غ نسبة أمي ا تبل من عدد األسر بالمحافظة ، كم

ويوجد  %١٠٫٧افظة  من إجمالى البطالة فى المحافظة على مستوى المح %٢٣ويبلغ معدل بطالة اإلناث  نحو  %١٤٫٥نحو 
وة العمل بنسبة  ٣حوالى  زواج  %١٠مليون طفل دون سن الخامسة عشر يشاركون ق ى ال من النشاط اإلقتصادى باإلضافة إل

إن من ٨٠المبكر والمتاجرة باألنثى تحت ضغط المال وأضافت أنه يوجد  أھداف ألف أسرة معيلة على مستوى المحافظة ولذا ف
ارات  ليحھا بمھ ى تس ا وعل ادة دخلھ ى زي المجلس القومى للمرأة ھو تغيير أوضاع المرأة فى المحافظة فى الحضر والريف وعل
ة  ى فرصة عمل من جھ ة ومساعدتھا للحصول عل تمكنھا من الحصول على فرصة عمل ويتم ذلك من خالل التدريب من جھ

ات متنوعة من وأعطت سيادتھا أمثلة على البرامج التدر أخرى رأة بالشرقية لفئ ومى للم رع المجلس الق ر ف يبية التى تمت بمق
من الشباب فى الحصول على فرصة عمل فى صناعة المالبس الجاھزة بمصانع العاشر  ١٥٠السيدات ، وكذلك مساعدة عدد 

ى ص ة ( من رمضان . كما تحدثت عن مشروع  المرأة المعيلة الذى تم تنفيذه فى قريتى ( غزالة وبن اقوس وقري ريد ) بمركز ف
ه  ا عن طريق اعى والمشروعات التى يمكن تمويلھ بردين ) مركز الزقازيق ،ثم أعطت الحاضرات فكرة عن الصندوق اإلجتم

نھم  ١٥٦٠كما أوضحت سيادتھا بإنه يوجد فى محافظة الشرقية  ة م ة أھلي رأة فى  ٧٠٠جمعي دفھا مساعدة الم ة ھ ة تنمي جمعي
قرية بھا مشروعات تابعة للتضامن اإلجتماعى  ٢٢على قرض  وعمل دراسة جدوى وقالت إنه يوجد  إقامة مشروع والحصول

ا .وفى  ل فى ماليزي ة المتق من خالل الجمعيات وأعطت سيادتھا بعض أمثلة للمرأة المعيلة فى مصر وكذك فكرة عن بنك القري
تمكن من نھايه الورشه تم تمويل بعض من السيدات المعيالت بمبالغ ماليھبال ى ت ه حت ات األھلي ادالنوعى للجمعي تعاون مع األتح
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ا أن  أقامة مشروعات صغيرة مثل  تربيه الدواجن، أنتاج األلبان، وتربيه الحمام وغيرھا من المشروعات التى يمكن من خاللھ
  .ياء ال تفيدوأنھت كلمتھا بضرورة رفع الوعى اإلدخارى لدى األسر بدالً من صرف األموال فى أش تدر الدخل عليھن

  أسفرت الندوة عن أھم التوصيات والمقترحات التالية :  

   ى اعدھا ف دة تس ارات جدي ابھا مھ ا وأكتس ادة دخلھ ى زي ل عل ف والعم ى الحضر والري رأة ف ر وضع الم تغي
 الحصول على فرصة عمل مناسبة وذلك عن طريق تدريبھا 

 ى أشياء ال تفيد رفع الوعى األدخارى لدى األسرة بدالً من صرف األموال ف 
يه.٢ اركة السياس ن " المش ه ع د دورة تدريبي م عق ور (  ت ات " بحض دات الريفي حة  ٣٤للرائ ديريات الص ن م دة م ) رائ

 .١٠/١/٢٠١٣حتى  ٨/١/٢٠١٣والتضامن والزراعة والتنميه بمقر الفرع خالل الفترة من 
ه ) .٣ رأة الريفي انونى للم ه االسالميه بمركز أوالد صقر مركز  تم عقد ندوة عن (ى رفع الوعى البيئى والق ر الجمعي بمق

ديريات والسيدات من  ٦٠بحضور عدد (  ١٥/١/٢٠١٣الزقازيق يوم الثالثاء الموافق  ات الم دات وموظف ) من الرائ
 مراكز الشباب والجمعيات األھليه.

رع تم عقد ندوة بالتعاون مع مكتب شكاوى المرأة بفرع المجلس عن " رفع الوعى السياسى وال .٤ قانونى للمرأة " بمقر الف
ق  ين المواف وم االثن ك ي دد (  ٢٨/١/٢٠١٣وذل ه  ٤٠بحضور ع ادات الطبيعي س والقي ن أصدقاء و أعضاء المجل ) م

 بالمحافظة والرائدات الريفيات.
رة من  .٥ ك خالل الفت ه " وذل رأة المعيل ه االقتصاديه عن " الم ات التنمي ى  ١٣تم عقد ورشه عمل بالتعاون مع جمعي حت

١٥/١/٢٠١٣ .  

دنى.١  دمياط ١٢  فى لقاء بعنوان مستقبل االستثمار فى مصر (فى دمياط) بالشراكة مع أعضاء فرع المجلس القومى وأعضاء المجتمع الم
د ال يحقق  ٠٠٠٠ ٢١/١/٢٠١٣بتاريخ  اط خاصة فى ظل دستور جدي ة وفى دمي تثمار فى مصر عام تم مناقشة مستقبل االس

درىالمستثمرين المصريين واألجانب و أثر المتغيرات على مستقبلاألمان للجميع ، وأيضاً  ة الب تاذة / كريم ررة  (دعت األس مق
رع اء  )الف ى انش اھمة ف س للمس رع المجل ع ف راكة م ول ش د بروتوك ى عق اط إل ى دمي تثمرين ف ة المس اء جمعي ادة أعض الس

ى مدي تثمار ف ى مشروعات االس راكھا ف ة وإش رأة المعيل ى مشروعات صغيرة للم ى القضاء عل اھمة ف دة للمس اط الجدي ة دمي ن
 البطالة وتنمية المرأة فى محافظة دمياط . 

ع  - ى المجتم ا العكسى عل تور المرفوض وأثرھ واد الدس ن م ر م لبية كثي ى س دمياط عل رأة ب ومى للم رع المجلس الق د ف أك
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وبينت األستاذة ٦/١/٢٠١٣بتاريخ لمجتمع واألسرة ، وذلك فى لقاء موسع بكفر المياسرة بمدينة الزرقا بمقر جمعية تنمية ا
 ذلك متجلياً فى :  )مقررة الفرع(/ كريمة البدرى 

ل ١٠المادة ( - ى نشر الرعب فى المجتمع وتمث ة والتى تھدف ال يم األخالقي ة الق ة والمجتمع حق حماي ) التى منحت الدول
   خطراً داھماً على ماضى وحاضر ومستقبل مصر والمصريين والمرأة واألسرة .

ى ١٢المادة ( - ك عل ار ذل ة، وآث دارس والجامعات األجنبي ارف لتصفية الم وم والمع يم والعل ) التى نصت على تعريب التعل
 مستقبل التعليم والعلم والبحث العلمى فى مصر . 

 ) وھى أخطر المواد على أمن الوطن والتى تنص على أن الجنسية المصرية حق لكل من يطلبھا . ٣٢المادة ( -
 ) التى تؤكد أن مصر تتجه نحو الدولة الدينية وليس المدنية. ٢١٢ة (ثم الماد -

  وأشارت المقررة الى ان ھذا المناخ العام يعصف بكل ما ناضلت من أجله المرأة المصرية منذ قرن من الزمان وال
  خالص للمرأة المصرية اآلن اال النضال واألمل

اير فى إطار الدور التثقيفى الذى يقو .١  االسماعيليه ١٣ د من  ورش العمل خالل شھر ين د العدي  ٢٠١٣م به المجلس القومى للمرأة تم عق
  متعلقة بالتالى :

  . ٢٠١٣/  ١/  ١٨،  ١٤تعزيز قدرات القيادات المحلية التنفيذية والشعبية فى إطار تطبيق الالمركزية . يوم  -أوال:
  اإلسماعيلية .وتم عقد ھذه الورش بمقر الحزب المصرى الديمقراطى االجتماعى ب

وى السياسية باإلسماعيلية وضمت كل ورشة فى حدود استھدفت مشاركين ا استھدفت  ٢٠ من مختلف الق مشاركا ، كم
  بعض العاملين بالقطاع الخاص والحكومى .

  : وكان أھم ما عرض خالل ورشة العمل ما يلى
 . مالمح إستراتيجية التحول نحو الالمركزية فى مصر  
 معايير الالمركزية . 
 . خطة التنمية المحلية ومتابعتھا 
 . متطلبات إستراتيجية التحول نحو الالمركزية 
 . أھداف إستراتيجية الالمركزية 
 . تعزيز القدرات المحلية الالزمة  لتطبيق الالمركزية 

  
 ٢٠١٣/  ١/  ١٨البشرية ( مھارة التواصل ، التمكين ، عملية اتخاذ القرار ) . يوم  تتنمية المھارا .٢
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  عقد ھذه الورش بمقر الحزب المصرى الديمقراطى االجتماعى باإلسماعيلية .وتم 
  وكان ھدف الدورة اآلتى :

 . تعريف المھارات  
 . مكوناتھا 
 . أنواعھا المختلفة 
 . كيفية اكتسابھا 
 ا من ق ة لتمكينھ اءة المطلوب تمكن من اكتساب الكف ادة أھمية مشاركة المرأة فى ھذه الورش الكتساب المھارات حتى ت ي

 العمل واتخاذ القرار وتمكينھا من المشاركة السياسية .
وقد أدار ھذه الورش المھندسة / نعيمة محب عضو المجلس و مدربة فى مجال التنمية البشرية . مدير عام وادى 

  .التكنولوجيا 
اريخ  .١  بورسعيد ١٤ ات الصلبه " بت اعات حى الشرق بحضور عدد بقاعة اجتم ٩/١/٢٠١٣تم عقد ندوة عن " التخلص اآلمن للنفاي

ه الحاضرين عن  ٣٠( اء بھدف توعي ه واألحي ) من عضوات فرع المجلس ومن موظفى المديريات والجمعيات األھلي
 التخلص اآلمن من النفايات واالماكن المخصصة لحرق النفايات . 

اريخ  .٢ د " بت ه ضغط ، سكر وكب بقاعة اجتماعات  ١٧/١/٢٠١٣تم عقد ندوة عن " كيفيه التعامل مع األمراض المزمن
 ) من عضوات فرع المجلس ومن موظفى المديريات والجمعيات االھليه واالحياء .٤٤حى الشرق بحضور عدد ( 

  
بمقر فرع  ٣/١/٢٠١٣حتى  ١/١/٢٠١٣تم عقد دورة تدريبيه عن " المرأة والمشاركة السياسيه " خالل الفترة من .١  السويس ١٥

  المجلس بالسويس.
د شملت الدو - المصريين   -الدستور  –الناصرى  –رة العديد من المشاركين من مختلف األحزاب بالسويس ( حزب الوف

ل ) ٦حرك  –حزب التجمع  –المصرى الديمقراطى  –الحريه والعداله  –االحرار  دورة المشاركين ابري ذلك شملت ال ، ك
دورة التجاريين )  –المھندسين  –المعلمين  –المحامين  –من النقابات العماليه والنقابات المھنيه ( االطباء  ا شملت ال ، كم

  .نشطاء سياسيين مستقلين )  –التليفزيون  –الصحافة  –الجمعيات األھليه  –مشاركين من ( مراكز الشباب 
دفاع ع - ا ال ة للمجلس و اھمھ ه العام رع السويس ) عن اختصاصات االمان ررة ف ن تحدثت الكيميائيه / فوزيه عبدهللا ( مق

  حقوق المراة كما أوضحت حرص المجلس على انشاء مؤسسه أصدقاء المجلس وھى فى حيز االنشاء .
 . ١/١/٢٠١٣تم عقد جلسة االجتماع الشھرى الدورى لفرع المجلس يوم الثالثاء الموافق  .١  شمال سيناء ١٦
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وقامت السيدة مقررة الفرع  ١/١/٢٠١٣قام المجلس باستضافة مركز التنميه البشريه بالعريش يوم الثالء الموافق  .٢
بافتتاح الجلسة حيث أوضحت دور المجلس القومى للمرأة وكذلك دور فرع المجلس واألنشطة التى يقوم بھا المجلس 

أصدقاء  من خالل األھداف المحددة له وقد ركزت سيادتھا على دعوة المشاركين للتقدم بعضويه للمجلس باعتبارھم 
 المجلس.

عقد لقاء بفرع المجلس وذلك التخاذ اإلجراءات الالزمه لعقد اللقاء المزمع للسيدة مدير إدارة  تم ١٦/١/٢٠١٣بتاريخ  .٣
المحافظات بالمجلس القومى للمرأة مع السادة المسئولين فى مديريات الشئون االجتماعيه والشئون الصحيه ومديريه 

جراءات إشھار جمعيه أھليه تضم الرائدات الزراعة وبالسيدات الرائدات الريفيات فى ھذه المديريات للبدء فى ا
 الريفيات وتمثلت ھذه االجراءات فى :

 .تحديد موعد اللقاء 
 . توصيه خطابات لدعوة المديريات المذكورة لحضور اللقاء وتوجيه الدعوة للسيدات الرائدات الريفيات 
ك قام فرع المجلس بمخاطبه مديريات الصحة والتضامن االجتماعى والشباب والرياض .٤ ة ، التعليم ، الثقافة واالعالم وذل

ارھم أصدقاء  ال واعتب اعى وسياسى فع تعداد ونشاط اجتم م اس ا لھ لترشيح عدد من السادة العاملين بھذه المديريات مم
 لفرع المجلس.

رع المجلس باال .٥ ام ف ائيه ق ادات النس بعض القي ذلك االتصال ب يه بالمحافظة وك اء األحزاب السياس ادة رؤس تصال بالس
يدات ا ه للس يرة الذاتي ن الس دد م س ع ى المجل ياق ورد ال ذا الس ى ھ ادم .. وف واب الق س الن ح لمجل ى الترش ه ف لراغب

اھرة  رأة بالق ومى للم الراغبات فى الترشح لمجلس النواب سواء من األحزاب أو المستقلين وتم ارسالھم الى المجلس الق
. 
 نات الھامة لكل من .تم اعداد قاعدة بيانات تضم كافة المعلومات والبيا .٦

 .االحزاب السياسيه بالمحافظة 
 . الجمعيات االھلية التطوعيه بالمحافظة 
  . القيادات النسائيه بالمحافظة 

يقوم السيد / عبدالعزيز ھندى الغالى ( عضو فرع المجلس ) باعداد دراسه شارحة لوضع المرأة فى الدستور وسيقوم  .٧
  تھاء منھا.فرع المجلس بارسالھا للقاھرة فور االن

اريخ  .١  جنوب سيناء ١٧ ى " بت زواج القبل ق ال رأة وتوثي وق الم ه بحق ن " التوعي دوة ع د ن م عق اير  ٢٩ت ه  ٢٠١٣ين ع جمعي اون م بالتع
دار المناسبات ، عدد الحضور (  رأس سدر ب ه  ٢٨المستقبل الخيريه ب ات األھلي حضر ) وبعض أعضاء من الجمعي
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افظالندوة السيد السكرتير العام بالمحا يد المح اً عن الس دوة تعريف السيدات بمكتب الشكاوى فظة نائب ، الھدف من الن
 والتوعيه بحقوق المرأة وتوثيق الزواج القبلى براس سدر ، أھم النقاط التى دارت الندوة حولھا :

 .التعريف بالخدمات التى يقدمھا ويوفرھا مكتب الشكاوى للمرأة 
 . أھميه توثيق الزواج للمرأة والطفل 
  تقرار حقوق المرأة وأھميه حصول المرأة على حقوقھا وكذا توعيتھا بواجباتھا نحو أسرتھا و أھميه ذلك فى اس

 األسرة والمجتمع .
  المردود المجتمعى : -

  ) حاله زواج قبلى . ٢٨توثيق ( 
  ) ى  ٩الرد على الشكاوى المقدمه من بعض السيدات وعددھا ا بخصوص طلب الحصول عل سكن ) شكاوى جميعھ

ا خارج  م الشرح بأنھ رخيص سيارات أجرة للعمل بشرم الشيخ ( وت ات بت ة أرض وطلب ى قطع وطلبات الحصول عل
 اختصاص الفرع ومكتب الشكاوى حيث أن لكل من ھذه الطلبات قواعد ولجان مختصة بكل مدينه .

ى أرض ال .٢ رأة عل يناء تم عمل لقاء مع مقررة الفرع حول دور الفرع فى تسويق المنتجات للم وب س محافظة بإذاعة جن
 يناير فى الفترة المفتوحة . ٩األربعاء 

 تم تسجيل لقاءين مع برنامج " ماذا لو " وبرنامج " مشوار نجاح " مع مقررة الفرع . .٣
 تم تسجيل لقاء مع مقررة الفرع حول دور المجلس القومى للمرأة والفرع فى تثبيت الرائدات. .٤
دات بالصحة  تم تسجيل لقاء مع مشرفة الرائدات .٥ الصحيات وكذا العضوة الدكتورة / شھيرة موريس المسئوله عن الرائ

 باالذاعة .
ة  .٦ تم تسجيل لقاء مع المقررة المناوبه لكونھا مدير االتحاد االقليمى للجمعيات األھليه بالمحافظة واجراءات اشھار جمعي

 للرائدات .
  من اجل ترتيب اجراءات اشھار جمعيه لھن . ٢٠١٣يناير  ٢٠تم عقد اجتماع تمھيدى للرائدات يوم السبت الموافق  .٧

 ------   المنيا ١٨
اء الموافق .١  بنى سويف ١٩ وم الثالث ة ي اوب للجن رر من اء جالل مق تاذة لمي ة برئاسة االس  ١/١/٢٠١٣تم عقد اجتماع للجنة االقتصاد والتنمي

  بمقر فرع المجلس .
يم واال .٢ دريب والتعل ة الت اع للجن د اجتم م عق وم ت ة ي رر اللجن ب مق د المطل ال عب دكتور جم ة ال ى برئاس الم والبحث العلم ع

  بمقر فرع المجلس . ٢/١/٢٠١٣االربعاء الموافق 
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ذى يھدف .٣ ي سويف وال ر ببن ة والب عقد ندوة عن " مشروع حماية " بالشراكة مع نقابة المحاميين ببني سويف وجمعية التنمي
دوة أ/ مالى تقديم المساعدات القانونية المجا اروق نية لضحايا التعذيب غير القادرين وحاضر فى الن ل   أ/ عرابى ف و عق د اب حم

  بمقر فرع المجلس . ٥/١/٢٠١٣أ/ رانيا محسن   يوم السبت الموافق 
وم االحد الموافق .٤ ر ٦/١/٢٠١٣تم عقد اجتماع للجنة المشاركة السياسية برئاسة الدكتور عادل ابو ھشيمة مقرر اللجنة ي  بمق

  فرع المجلس  .
رر  .٥ اجتماع للجنة االقتصاد والتنمية مع الرائدات الريفيات لمناقشتھن عن المشكالت الخاصة بالقرى برئاسة االستاذة غادة مق

  بمقر فرع المجلس . ١٠/١/٢٠١٣اللجنة يوم الخميس الموافق 
مشروعات  ة لرفع دخل المرأة وتشجيعھا على عملفى اطار اھتمام المجلس القومى بالمرأة المعيلة ودعم التنمية االقتصادي .٦

بمقر كلية الھندسة جامعة النھضة مع عميد كلية الھندسة بجامعة  ١٣/١/٢٠١٣صغيرة عقد لقاء تمھيدى يوم االحد الموافق 
لك صادية وذالنھضة ببني سويف لمناقشة كيفية التنسيق وعقد بروتكول مع كافة االطراف الداعمة لنشاط المشاركة االقت
لتربية والتعليم تم بالتنسيق مع فرع المجلس القومى للمرأة ببني سويف وجامعة النھضة والتعليم الفنى والصناعى بمديرية ا

) سيدة على بعض  ٦٠االتفاق على عمل برنامج تدريبى تحت عنوان تنمية مھارات المرأة الريفية سيتم تدريب عدد ( 
. الوسائل التعليمية ) –المصنوعات الجلدية  –البورسلين  –الحلى االكسسوارات وية (الصناعات غير التقليد

وفير المدربين المجلس اختيار السيدات وتقديم الدعم الفنى للتدريب على ان تقوم جامعة التھضة بالدعم المادى وتوسيتولى  -
ات بمقر الجامعة الناتجة عن التدريبونقل المتدربات الى مقر الجامعة ومشاركة تليفزيون جامعة النھضة وسيتم عرض المنتجات

كة وذلك خالل شھر فبراير القادممن خالل معرض سيتم تنظيمھا  مع الجھات المشار
وان عام المحافظة المشاركة باجتماع تمھيدى العداد القافلة السكانية بالتنسيق مع المجلس القومى للسكان بقرية سنور بدي .٧

.  ١٤/١/٢٠١٣عد يوم االثنين الموافق برئاسة السيد السكرتير العام المسا
ين الموافق  ر  ١٤/١/٢٠١٣عقد اجتماع  للجنة االقتصاد والتنمية برئاسة االستاذة غادة سليمان مقرر اللجنة  وذلك يوم االثن بمق

  فرع المجلس .
م استضافة ب.٨ ة وت رر اللجن عض االحزاب السياسية عقد اجتماع لجنة المشاركة السياسية برئاسة الدكتور عادل ابوھشيمة مق

اء الموافق  وم الثالث رأة ي ر  ١٥/١/٢٠١٣للتعرف على وضع المرأة فى االحزاب ومعرفة خطة الحزب لمناقشة قضايا الم بمق
  فرع المجلس .

ين .٩ ة " بحضور عدد من االعالمي ة القادم ات البرلماني رأة فى االنتخاب عقد ندوة بالشراكة مع مركز االعالم حول " دور الم
  بمقر مركز االعالم . ١٦/١/٢٠١٣من اعضاء لجنة المشاركة السياسية وشباب يوم االربعاء الموافق  وبعض
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وم اال.١٠ ويف ي ي س الم ببن الح س باب ص ز ش ة بمرك حة االنجابي حية والص ة الص ول التوعي دوة ح د ن ق عق د المواف ح
٢٠/١/٢٠١٣.  
ة من خالل برنامج دارة العامة للتدريب بالمجلس دورة تدريبينظم فرع النجلس القومى للمرأة ببني سويف بالتنسيق مع اال .١١

وحتى  ٢١/١/٢٠١٣التدريب من اجل التنمية تحت عنوان " الرائدات الريفيات والمشاركة السياسية " وذلك فى الفترة من 
ق المرأة فى لتى تعووذلك لرفع وعى الرائدات الريفيات بأھمية المشاركة السياسية للمرأة ورصد أھم المعوقات ا ٢٣/١/٢٠١٣

) رائدة ريفية من قطاع الصحة والشئون االجتماعية والزراعة وحاضر  ٣٠المشاركة كناخبة أو مرشحة وتم مشاركة عدد ( 
تناول التدريب  فى التدريب عدد من اساتذة الجامعات وناشطين اجتماعيين وسياسيين وعدد من االعالميين لتغطية أحداث اللقاء

تور والنظام والمفاھيم المرتبطة بھا كالسياسة والدولة والحكومة والدس( التعريف بالمشاركة السياسية   عدد من الموضوعات
الرئاسى والنظام البرلمانى وتم مناقشة اھم المشكالت الموجودة بالقرى التى تنتمى لھا الرائدات الريفيات .

ي.١٢ ائل االعالم المصرية بالتنس ى وس ين عل ى مشروع ع اركة ف ان لعرض المش وق االنس ى الحوار لحق ة ملتق ع مؤسس ق م
ة  ائل االعالم المرئي ة لرصد وس ة الحق الدولي اھرة بالتنسيق مع منظم ة الق ة االعالم جامع الدراسة االعالمية التى اجرتھا كلي

  . ٢٤/١/٢٠١٣المسموعة والمكتوبة فى مرحلة التحول الديمقراطى بقاعة الشابات المسلمات يوم الخميس الموافق 
اء ٣٠المشاركة بعقد ورشة عمل حول " ترشيد استھالك المياة " بھيئة مياة الشرب تم ترشيح عدد (.١٣ ) رائدة ريفية يوم الثالث

  . ٢٩/١/٢٠١٣الموافق 
ة  .١٤ ك بمدرس ى وذل فيات المغرب اه ومستش ة المصرية للزك ة مصريين والمؤسس ع جمعي ة بالتنسيق م ة رمدي اركة بقافل المش

م  ٦٠ور السادات وارسال عدد الشھيد محمد ان حالة منھم حاالت سيتم سفرھا الجراء عمليات وحاالت لكشف نظارة وحاالت ت
  . ٢٩/١/٢٠١٣الكشف عليھا وتوزيع العالج مجانا يوم الثالثاء الموافق 

وم االربع ة ي رر اللجن الل مق اء ج تاذة لمي ة االس ة برئاس اد والتنمي ة االقتص ن لجن ة م ة فرعي اع لجن د اجتم ق عق اء المواف
 بمكتب االستثمار بديوان عام المحافظة . ٣٠/١/٢٠١٣

ق  .١  الفيوم ٢٠ اء المواف وم االربع تقبل " ي ع والمس دات... الواق ؤتمر " الرائ ور م از  ٢٦/١٢/٢٠١٣حض ؤتمرات الجھ ة م بقاع
 المركزى للتعبئه واالحصاء برئاسة معالى السفيرة / مرفت تالوى ( رئيس المجلس ).

د دورة ت .٢ م عق رأة ت وان " الم ات تحت عن يه والنقاب زاب السياس ى األح رأة ف ه الم دعم وتوعي وم ل ة الفي ه بمحافظ دريبي
رة من  ى  ١٥والمشاركة السياسيه " خالل الفت اير  ١٧حت ز ( السكرتير  ٢٠١٣ين د العزي اء عب تاذة / ھن بحضور االس

 العام المساعد ).
د .٣ اربين الق ه المح ع جمعي اون م ى التع ة عل رى تمت الموافق رع المجلس بق ن خالل صديقات ف ماء وضحايا الحرب م



  

                                                                         
     

  

  العامة للمحافظات دارةاإل  
  

          

  
 

١٤

 . ٢٨/١/٢٠١٣وعزب المحافظة لتقديم الخدمات ألسر الشھداء ومصابى العمليات الحربيه فى 
ين  .٤ وم االثن يه " ي اركة السياس ه والمش ات البرلماني وان " االنتخاب دوة بعن ق حضور ن ز  ٢٨/١/٢٠١٣المواف ر مرك بمق

 من صديقات فرع المجلس . ٢٥النيل لالعالم وبحضور عدد 
ه  .٥ ه الثالث تم عقد اجتماع بحضور ممثلى المجلس القومى للمرأة بالقاھرة وفرع المجلس بالفيوم وممثلى المديريات المعني

  . ٢٢/١/٢٠١٣للمشاركة فى فعاليات واتخاذ اجراءات اشھار الجمعيه يوم 
ه الصحة بأسيوط خالل عيه للمرأة " بقاعة المعھد الصحى التابتم عقد دورة تدريبيه بعنوان " المشاركة السياس.١  أسيوط ٢١ ه لمديري

) مشارك  ٢٨بالمعھد الفنى الصحى التابع لمديريه الصحة والسكان بأسيوط بحضور عدد ( ٢٠١٣يناير  ١٠-٨الفترة من 
اة  ه ( النج ل جمعي ه مث ات أھلي ن جمعي اله  –م ع  –رس ه المجتم ل –تنمي رى مث زاب أخ ر و أح ر الخي ة  فج زب الجبھ ح

 والدستور وحزب مصر وحزب الحريه والعداله وشباب ائتالف الثورة ونقابات مثل نقابه المعلمين واألطباء والمحامين ).
يوط .٢ ة أس ام محافظ ديوان ع ذى ب اع المجلس التنفي يوط ) بحضور اجتم رع أس ررة ف ه يوسف حسن ( مق قامت د/ أميم

  .٢٩/١/٢٠١٣بتاريخ 
رع المجلس تم عقد دور .١  سوھاج ٢٢ دريب الملحق بف ات والمشاركة السياسيه " بمركز الت دات الريفي وان " الرائ ة تدريبيه تحت عن

ديرى  ١/٢٠١٣/ ٣إلى  ١خالل الفترة من  ه بحضور م دورة التدريبي اح ال وزير / محافظ سوھاج بإفتت يد ال ام الس د ق وق
 الخدمات والرائدات الريفيات من كل الجھات .

واب تم إعداد قاعدة بي .٢ ادة رؤساء ون انات تشمل أسماء أعضاء وعضوات الفرع السابقين منذ إنشاء المجلس و اسماء الس
ة  دريس بالجامع ه الت اء ھيئ يدات أعض ماء الس ة و اس اليين بالمحافظ ة الح د المختلف ات والمعاھ داء الكلي ة وعم الجامع

 .ووظائفھم و اسماء الجمعيات االھليه ومجاالت عملھا 

ة .١  ديدالوادى الج ٢٣ دورة التدريبي اح ال د بإفتت وادى الجدي رأة بمحافظة ال قامت األستاذة / نادية عزمى ويصا مقررة فرع المجلس القومى للم
واء / ١١رقم " يد المحافظ الل " لبرنامج " المرأة والمشاركة السياسية " بمحافظة الوادى الجديد وذلك فى حضور كالً من ( الس

اح طارق المھدى محافظ الوادى  د الفت الجديد، والمھندسة / إبتسام أبو رحاب عضو المجلس القومى للمرأة، والدكتورة / عال عب
ة  المدرس بأكاديمية الشرطة ) ة اإلنجليزي ورة من البعث وأثناء المحاضرة االولى دعا السيد المحافظ اللواء / طارق المھدى دكت

رة  ر المني ة ( دي ة الحضارة والمسئولة عن البحث والتنقيب فى منطق يادتھا عن أھمي د والتى تحدثت س وادى الجدي )بمحافظة ال
اريخ المصرية وعن حبھا لمصر وعن إصرارھا على المحافظة على كنوز مصر الق راث والت ل الت ة التى تمث ا  ديم ام أحد كم ق
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ة المتدربين بالدورة وھو ( ا/ إسماعيل عبد الخالق ) وھو عضو بأمانة حزب الحرية والعدالة بمحافظ اء كلم ة الوادى الجديد بإلق
ة  ه الشديد وإھتمام اة واعرب عن إعجاب أكد فيھا على أن المرأة ھى نصف المجتمع ويجب مشاركتھا فى مختلف مجاالت الحي
رأة  ة الم راز أھمي ة إلب رة القادم ه فى الفت ر إيجابي ه دور أكث ى ان يكون ل ة ويتمن رة الحالي رأة فى الفت ومى للم بدور المجلس الق

ات التى ال يمكن المص دات الريفي رية وبالذات فى الحياة السياسية ، وأشار إلى أن يوجد بمحافظة الوادى الجديد العديد من الرائ
واء  ة س اء المحافظ ى أبن وادى فضلھن عل الى ان تنسى محافظة ال ابق أو الح ى العصر الس ان ف ه وك اء المناقش يد  اثن ا الس دع

د اعرب المحافظ ( ميستر ميشيل ) رئيس البع دورة، وق ارة ال ثة الفرنسية بمعبد دوش بمدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد لزي
رئيس البعثة عن سعادته بوجودة فى مصر وخاصة بمحافظة الوادى الجديد، واثناء الحديث قامت أحد المتدربات بسؤال ميستر 

ا ھو ميشيل عن طبيعة المرأة الفرنسية وعن سبل مشاركتھا فى الحياة السياسي ة فى فرنس ة وكانت اإلجابة بأن المبدأ بصفة عام
وى نصفھا  ة للمرشحين تحت وم بعمل قائم ل فى أن األحزاب الفرنسية تق تشجيع إشتراك المرأة فى الحركة السياسية وذلك يتمث

دل الفرنسية تر ال حيث أن وزارة الع ك بمث ى ذل يدة فرنسية فسأعلى سيدات والنصف األخر رجال، وأشار عل ى الوقت ھا س
وير الحالى  د السالم ن دكتور / عب تاذ ال ة لألس وم الثالث بحضورة المحاضرة الثاني ات الي ك فاعلي د ذل يد المحافظ بع ثم تابع الس

ه  ة ب اھيم المرتبط ية والمف اركة السياس وم المش وان " مفھ ت بعن ى كان ع  –والت يادته م ام الرئاسى " وتفاعل س تور ، النظ الدس
ررة  المحاضر والمتدربين ، ة عزمى ويصا ( مق ثم قام سيادته بحضور مراسم تسليم شھادات الدورة للمتدربين بصحبه ا / نادي

يادته وفب ( عضو المجلس القومى للمرأة ) الفرع ومشرفة الدورة ) وايضاً بصحبه م / إبتسام أبو رحا دورة اعرب س ى ختام ال
دربين ال اركة المت ة ومش دورة التدريبي ور ال عادته بحض ن س عب ع ى تخص الش ة الت االت المختلف ى المج ة ف وار والمناقش ح

المصرى وبصفة خاصة المرأة المصرية فى محافظة الوادى الجديد، واكد على أھمية دور المجلس القومى للمرأة فى النھوض 
ق ع دوات بالمرأة المصرية فى الوقت الحالى وذلك تحت إشراف السيدة رئيسة المجلس السفيرة / مرفت تالوى عن طري مل الن

دربين عن  ك مع المت د ذل يادته بع ة ، وتحدث س ى المشاركة السياسية الفعال رأة المصرية عل والبرامج التدريبية التى تحث الم
  المشكالت التى تواجھھم فى المحافظة وسبل حلھا .

اة السياسيه " ب ٢٩/١/٢٠١٣إلى  ٢٧. تم عقد دورة تدريبيه خالل الفترة من ٢ رأة والحي رأة عن " الم ارات الم ه مھ مركز تنمي
اركين (  دد المش س ، ع رع المجل ة  ٣٠بف ز الخارج اركة ( مراك ات المش اريس  –) ، الجھ ه  –ب زاب  –الداخل الط ) ، ( أح ب

ه  –مصر الحديثه  –مصر القويه  –المصريين األحرار  –النور  –الحريه والعداله  ة  –االصالح والتنمي ه مختلف ات مھني  –نقاب
  ت بجمعيات تنميه المجتمع بالمحافظة ).رائدات ريفيا
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 ------   اسوان ٢٤
  قام فرع المجلس بعقد اجتماع للوقوف على تنفيذ الخطة ومعوقات عدم التنفيذ ووضع خطة للتحرك فى الفترة القادمة  .١  قنا ٢٥

  . ٦/١/٢٠١٣بمقر فرع المجلس و ذلك بتاريخ  .٢
ديوان عام المحافظة ينفذ بھا  مشروع المرأة المعيلة بالقرى التى ساجتماع السيدة مقررة الفرع والسيد المحافظ ألختيار  .٣

  .  ١٣/١/٢٠١٣بتاريخ
  .  ١٥/١/٢٠١٣حضور احتفاليه عن الحرف التراثية وإيجاد آليه لتسويق منتجات الفتيات بقرية دندرة  بتاريخ  .٤
ل .٥ رع ووكي د عضو الف ال عبي يده / ام ة والس ام المحافظ كرتير ع يد س ع الس اع م د اجتم ة  عق ئون االجتماعي وزارة الش

ه رأة الريفي ه الم ه تنمي القرى بجمعي ة ب والحضرية  ومقررة الفرع لوضع التصور إلسناد القروض للوحدات االجتماعي
١٧/١/٢٠١٣. 

اريخ  .٦ ا بت رع المجلس بقن ى بف عقد دورة تدريبيه عن ترشيد استھالك المياه  وتدريب السيدات على السباكة المنزليه عمل
  ) سيدة. ٢٥حضور عدد ( ب ٢٠/١/٢٠١٣

ة الدھسة و  –لقاء مع السيد المحافظ  .٧ ى قري وقد عرض سيادته توسيع قاعدة المستفيدات لتشمل ابو تشت وال تقتصر عل
اء من  ك لالنتھ لقاء مع السيد وكيل وزارة الشئون االجتماعية ومدير االدارة االجتماعية بقريتى فرشوط وابو تشت وذل

رزة  ٧٥) مستفيدة فى قريه الدھسة و ( ٧٥المعيلة على ان تكون (  االبحاث المطلوبة للمرأة ى ب ة بن تفيدة فى قري ) مس
  بمديرية الشئون االجتماعيه بقنا.٢٢/١/٢٠١٣العوامر بديوان عام المحافظة بتاريخ 

 اجتماع لجنة محو االميه بمقر فرع المجلس . .٨
ا . .٩ ه بقن ئون االجتماعي ل وزارة الش يد وكي ع الس اع م د اجتم ة  عق رع المجلس لمناقش دنى بف ع الم ة المجتم ررة لجن ومق

  .٢٧/١/٢٠١٣وعدم جدوى ھذه القروض بمديريه الشئون االجتماعية  –القروض واسنادھا الى مجموعات 
رأة  .١٠ ومى للم حضور ورشة عمل للتعرف بخدمات المركز الوراثى االسترشادى بقنا  والذى انشئ بمعرفة المجلس الق

  ضمن الخطة القوميه الخمسيه للدوله. ٢٨/١/٢٠١٣مع وزارة الصحة . 
م مناقشة  .١١ حضور لقاء رابطة المرأة العربية " حول تعزيز المشاركة السياسية للمرأة " بحضور د . ھدى بدران وقد ت

وراثى االسترشادى حليات النھوض بھا والآصورة المرأة بعد ثورة يناير و المركز ال ا فاظ على مكتسباتھا ب بمعسكر قن
 . ٢٨/١/٢٠١٣بتاريخ  الدائم

ل  .١٢ ه لعم رع المجلس والجمعي ع ف ل لشراكة م ة لعم ه والبيئ ه الحرف التراثي يس  مجلس ادارة جمعي ع رئ اء م د لق عق
 . ٣٠/١/٢٠١٣معرض لتسويق منتجات الجمعيات لصالح المرأة والفتيات ومساعدتھم بمقر فرع المجلس 
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  م ٣١/١/٢٠١٣ى عقد ورشة عمل للتعرف بخدمات المركز الوراثى االسترشاد .١٣
ات  .١٤ ى الجمعي ع القروض عل رع لتوزي د عضو الف اجتماع مع السيد وكيل وزارة الشئون االجتماعيه والسيده امال عبي

  .تعليمات من السفيرة رئيس المجلس ا على بدال من الوحدات االجتماعية بناء
اعي اال .١٥ ع االجتم ى الموق م تم عمل موقع باسم  " المجلس القومى للمرأة بقنا " عل وك ) لعرض اھ يس ب ي  ( ف لكترون

ة  ى مستوى الجمھوري انشطة  فرع المجلس كذلك التواصل الدائم مع المجلس القومى للمرأة  االم وفروع المجلس عل
 والجمھور للتعريف بانشطة الفرع . 

درة والمشكله ھ .١٦ ه السيدات بقريتى الترامسه ودن ه لمحو أمي ر تقليدي ادرة غي ا بمب ال يقوم فرع المجلس بقن ى عدم اقب
ود السيدات لاللتحاق بفصول محو االميه واذا تم التحاقھم يتسربوا من الفصول  رح جذبھم واعطائھم حوافز تع ويقت

 فقد تكون ھذه األسر عائقاً رئيسياً فى عدم انضمامھم واستمرارھم فى ھذه الفصول . –عليھم بالفائدة وعلى أسرھم 
اد بناءاً على توجيھات السفيرة / ميرفت ال .١٧ م اعتم ا اقتصادياً ت ا لتمكينھ ه فى قن رأة المعيل ذ مشروعات للم تالوى بتنفي

    ) جنيه لقروض دوارة للمراة المعيله من خالل الجمعيات المنتشرة فى القرى . ٦٠٠٫٠٠٠مبلغ ( 
 لغردقة .بمجمع اعالم ا ٢٠١٣يناير  ٢١-٢٠تم عقد دورة عن " التأھيل القيادى " خالل الفترة من  .١  البحر األحمر ٢٦

  . ٢٠١٣يناير  ٢٧الى  ٢٥تم عقد دورة عن " مشروع دعم مرشحات انتخابات المجلس المحلى " خالل الفترة من  .٢
ه ".١  األقصر ٢٧ رأة القانوني وق الم ول " حق ه ح دوة تثقيفي د ن م عق ة باألقصرب ت ة للتنمي زيس الثقافي ة اي د " جمعي ر  ٣االح فبراي

ً ص ١١الساعة  ٢٠١٣   .مشارك )٥١ (عدد الحضور باحا
ى ارض  - ا عل م منھ ا ت رأة باالقصر وم ومى للم رع عن انشطة المجلس الق رر الف اء تحدثت د/ سعاد مق فى بداية اللق

ات  ن االنتخاب رة م رة االخي ى الفت ز ف رأة المتمي رأة ودور الم ية للم اركة السياس ة المش ن اھمي ديث ع م الح ع ث الواق
قضيتھا مشيرة الھم السلبيات التى تواجه المرأة الصعيدية والريفية فى واالستفتاءات وايضا فى المعارضه والدفاع عن 

  االنتخابات وكيفية التغلب عليھا
وم  - رأة بوجه العم ة للم الحقوق القانوني وعى ب ة ال الفرع عن اھمي تحدثت أ/ نيفين وديع محامية مكتب شكاوى المرأة ب

 حضانة االطفال ) على وجه الخصوص . –نفقه ال –الخلع  –وعن اھم القضايا التى تخص المرأة ( الطالق 
 تم فتح باب النقاش وكانت ھناك مداخالت واسئلة كثيرة بعضھا يخص مشاكل المرأة وبعضھا يخص االنتخابات . -

  تم تغطية الندوة اعالمياً من القناة الثامنة لجنوب الصعيد .
ى ".٢ ر تم عقد دورة تدريبيه عن " مھارات الحاسب اآلل اير  وحتى  ١٩من ة خالل الفت اير  ٢٨ين رع ب ٢٠١٣ين ر ف مق

  ). ١٧ (عدد المتدربات المجلس القومى للمرأة باألقصر ( معمل الكمبيوتر )
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  اساسيات الحاسب االلى  -ما تم التدريب علية : -
                                                      )word- excel- powerpoint –internet  (  

وم تم ع - رع ي مل تقييم للدورة من قبل مقررة الفرع د/ سعاد اسرائيل ، أ/ صفية رجب مقرر مناوب ، أ/ نجوى محمد عضو الف
  يناير ( نھاية الدورة ) وتم تسليم الشھادات لھن . ٢٨

ع - ر من المواق ا  -١١( مصر وقد تم تغطية الدورة اعالمياً عن طريق القناة الثامنة لجنوب الصعيد وتم نشر الخبر على كثي اون
  بوابه االجيال الحرة ) –اون تى فى  –البديل  –مصراوى  –االقصر  –

  مرفق بعض الصور 
  ھذه الدورة بالجھود الذاتية من قبل الفرع . -ملحوظة :

ه "ب .٣ رأة القانوني وق الم ه حول " حق دوة تثقيفي د ن ة تم عق ة باألقصر جمعي ة للتنمي زيس الثقافي ر  ٣االحد اي  ٢٠١٣فبراي
ً ص ١١اعة الس  مشارك )٥١ (عدد الحضور باحا

م  - ع ث ى ارض الواق ا عل م منھ ا ت رأة باالقصر وم ومى للم رع عن انشطة المجلس الق فى بداية اللقاء تحدثت د/ سعاد مقرر الف
تفتاءات واي ات واالس رة من االنتخاب رة االخي ز فى الفت ضا فى الحديث عن اھمية المشاركة السياسية للمرأة ودور المرأة المتمي

  المعارضه والدفاع عن قضيتھا مشيرة الھم السلبيات التى تواجه المرأة الصعيدية والريفية فى االنتخابات وكيفية التغلب عليھا
م  - وم وعن اھ رأة بوجه العم ة للم تحدثت أ/ نيفين وديع محامية مكتب شكاوى المرأة بالفرع عن اھمية الوعى بالحقوق القانوني

 حضانة االطفال ) على وجه الخصوص . –النفقه  –الخلع  –مرأة ( الطالق القضايا التى تخص ال
 تم فتح باب النقاش وكانت ھناك مداخالت واسئلة كثيرة بعضھا يخص مشاكل المرأة وبعضھا يخص االنتخابات . -
  تم تغطية الندوة اعالمياً من القناة الثامنة لجنوب الصعيد -

ة أھلي .٤ ھار جمعي راءات اش ن اج ر ع ر تقري ات باألقص دات الريفي د ة للرائ اير  ١٣االح رع  ٢٠١٣ين ر ف اعة بمق الس
ً ص ١٠٫٣٠المجلس القومى للمرأة باالقصر من الساعة     باحا

ة  - ات االھلي ة باالقصر عن انشطة الجمعي ام الشئون االجتماعي دير ع فى بداية اللقاء تحدث أ/ منير يسرى العمارى م
  المدنى . ونظام العمل بھا ودورھا فى المجتمع

ة  - ا وكيفي وم ودورھ ى وجه العم دنى عل ثم تحدثت د/ سعاد مقره الفرع عن أھمية دور الرائدة الريفية فى المجتمع الم
 تعاونھا مع المجلس القومى للمرأة على وجه الخصوص .

ذه ال - ة تأسيس ھ دافھا ثم تحدث أ/ مدحت راشد مدير عام العالقات العامة بالمجلس القومى للمرأة عن أھمي ة واھ جمعي
ة دور  اً بأھمي رأة وايمان ومى للم يس المجلس الق تالوى رئ فيرة مرفت ال ياده الس ام س ق اھتم وتوجھاتھا وذلك من منطل
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واجھن  الرائدة الريفية فى تنمية المرأة الريفية والحضرية وأھمية انشاء مؤسسات لھن للحصول على حقوقھن وحل ما ي
 من مشاكل .

  للجمعية من الرائدات الريفيات باالختيار والموافقة . تم تشكيل مجلس ادارة -
تم استكمال االجراءات خالل شھر من  - ى ان ي ة عل تم عمل االجراءات الرسمية مع المسئول من الشئون االجتماعي

 تاريخه .
ة الشابات المسلمات باألقصر  - ات باألقصر ) بجمعي ة لحين تقرر ان يكون مقر الجمعية ( جمعية الرائدات الريفي بصفة مؤقت

  تجھيز مكان لھا من قبل مديرية الشئون االجتماعية
واء مباشرة وايضاً ارسل  - ى الھ وب الصعيد عل ل اذاعة جن تم تغطية الحدث اعالمياً من القناة الثامنة لجنوب الصعيد ومن قب

   بوابه االجيال الحرة ) –اون تى فى  –البديل  –مصراوى  –االقصر  –اونا  -١١الخبر على كثير من المواقع ( مصر
  عصراً وسيقوم فرع المجلس القومى للمرأة باالقصر بمتابعة انھاء االجراءات وبدء نشاط الجمعية . ٣انتھى اللقاء الساعة  -

  
  ٢٦/٢/٢٠١٣تحريراً فى : 


