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  تقرير

فروع المجلس القومى للمرأة بالمحافظات نشاط  

 خالل شهر يناير 2016 

 المجـال اإلقتصـادى

 

 زةــمحافظة الجي
  مت عقد اجتماع مع فريق عمل املشروع األقليمى لالمم املتحدة للمرأة اخلاص بدعم التمكني 12/1/2016بتاريخ

ملناقشااا  وز ياااا ورل ال مااال األواااتة للمشاااروع و أ ياااع االقتصاااالال لالج اااار الواااأر ر واملااارأة املصاااري  امل يلااا  
 .   2016الش الار على املتدرابر حيث ينت ى املشروع ىف مارس 

 سكندريةمحافظة اإل
  مت عقااد لقااا  عااا ة لراواا  اشاادوال للمشااروعار الصاااتة ة عااا ر لة األعمااا  و الشاا ا  31/1/2016بتاااريخ

ور لراوااار اشاادوجن ح ااااو املشااروعار الصاااتة . عاادل ا  ااأر وذلاامب رقاار ال اارع  امااا  ناااو  اللقااا  عاار  لااد
(30  ) 

 شرقيةمحافظة ال
  لورة  دري ي  منح  مقدم   2عدل  ب قدال رع عقد  14/1/2016-10و ما  7/1/2016-4وال  ال رتة ما

 ال رعطالق  عا ر لة االعما  و يتم  ن يذ الربانمج ىف احملافظ  رقر نبرانمج ا رما شرا  شل ىف اطا
 بور سعيدمحافظة 

  عقد ال رع ندوة عا ةالتمكني االقتصالال و الوياوى للمرأةة رجمع اعالم بأرو يد 12/1/2016بتاريخ 
  ل حث و مناقش  لور و انشاط  ال ارع و اي يا   كاني  بأرو يد اجتمع االع ا  مع حمافظ  20/1/2016بتاريخ

 املرأة اقتصال  و وياويا
 ويســمحافظة الس

 شارك ال رع ىف حلق  نقاشي  حأ  ) التخطيط و التنمي  املوتدام  (  وذلمب ابلت اون مع  27/1/2016 بتاريخ
 .مراا النيل لإلعالم 
 محافظة شمال سيناء 

  حمافظا  ماع ابلت ااون ال  اد ب ات واملتأواط  الصااتة املشاروعار  نميا  جبم يا  نادوة مت عقاد  4/1/2015بتااريخ 
 األهلاى ابل مال وال تياار الوايدار النادوة ح ار املؤوواار ىف ال واال افحا مك حاأ  واجمللا  واينا  مشاا 

  والتن يذال
 اجـــمحافظة سوه

  عقد فرع اجملل  ابلت اون مع مراا  نمي  م اارار املارأة نادوة حاأ  مشاروع  29/1/2016-23وال  ال رتة ما
 .املرأة لل مل رقر اشم ي  املصري  بوأهاج
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 وانـــمحافظة أس
  بتن ياذ ورشا  عمال و ارة ال ي   ابلقاهرة وج ا  ال ي ا  ابواأانلت اون مع قام فرع اجملل  اب 2016 /1/ 18بتاريخ 

 . ويدة وفتاة( 56 أر )، عدل ا فرع اجملل   رقر حتقيق التنمي  املوتدام (لور املرأة ىف  ) حتت عنأان
 رـــمحافظة األقص

  لورة  دري يا  ب ناأان ) أوا  عملامب اخلااص (  ارع العقاد   29/1/2016حىت  23/1/2016وال  ال رتة ما
 ابلت اون مع مايكرووأفت رراا اشوأر الرقمي  ابألقصر.

 

 المجــال اإلجتمـاعى

 زةــمحافظة الجي
  مت األشااارال علاااى  ن ياااذ ومتاب ااا  ورل عمااال التااادري  امل ااا   31/1/2016إىل 1/1/2016واااال  ال ااارتة ماااا

وذلمب ىف إطار املشاروع االقليماى لالمام املتحادة للمارأة املن اذ  الش ر( فا  ص يف –اروشي    – طريا  –)وياط  
 ( متدرب  وأري  ومصري  .50ىف مخ  لو  عربي  رنح  ما ا كأم  الياابني  ل دل )

  مت املشااارا  ىف ىف اجتماااع أماناا  اجمللاا  بشااةن مقاارتو وطاا  عماال اجمللاا  ملرشااحار احملليااار 5/1/2016بتاااريخ
  االعدال ذهذ  االنتخاابر .ولور اجملل  ىف 2016

  مت ح ااأر املقااررة اجتماااع اجمللاا  التن يااذال حملافظاا  اشياااة ومت مناقشاا  املأقااف التن يااذال  13/1/2016بتاااريخ
 ملشروعار احملافظ  واملشاال وال ق ار الىت  أاج  ا    يداً  ل ا . 

 ةـمحافظة القليوبي
  حت اليا  الطاف اا  الايليا  رناواا   عيااد املايالل اجمليااد بقصاار شااارات مقارر ال اارع اب  ااأر ح ا 2/1/2016بتااريخ

 الدوابرة ابلقاهرة بنا ا على لعأة املرول  ما ل. اندر   اي رفي  الطاف   االايلي  .
  شارات مقررة ال رع اب  أر ح اجتماع جمل  لش أن ودم  اجملتمع و نمي  ال ي   جام ا  بن اا 4/1/2016بتاريخ

. 
  شااارات مقاارر ال اارع اب  ااأر ح اجتماااع مااع م ااا  الواا تة/ مرفاات  ااالوجن رفااي  اجمللاا   5/1/2016بتاااريخ

 ابألمان  ال ام  ردين  نصر.
   شااارات مقااررة ال اارع اب  ااأر ح اجتماااع جملاا  لشاا أن ودماا  اجملتمااع و نمياا  ال ي اا  بكلياا   7/1/2016بتاااري

 الط  جام   بن ا .
  اااون مااع مراااا النياال لإلعااالم ب ن ااا ناادوة  نقي ياا  حتاات عنااأان ) حااأ  عقااد فاارع اجمللاا  ابلت19/1/2016بتاااريخ 

  رشيد اوتخدام ميا  الشر  ابملنا   ( رراا النيل ب ن ا.              
  شارك فرع اجملل  ح االجتماع  الش رجن اجملل  القليمي للوكان ابلقليأبي  برائو  وكر ت 21/1/2016بتاريخ

 أان عام احملافظ .عام حمافظ  القليأبي   بدي
  عقد فرع اجملل  اجتماع جمل  اللارة الش رجن يأم األحد املأافق وح ر  أع ا  ال رع .24/1/2016بتاريخ 

 محافظة كفر الشيخ 
  حت الي  عيد امليالل اشديد بكنيو  غر  املدين الويدة الدماطى ال/ ح أر أ 1/2016/ 7بتاريخ . 
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  جتمااع اجمللا  التن ياذال برائوا  الوايد احملاافظ  ارع( الالارال )مقاررة هدال الطن / ح أر ل 13/1/2016بتاريخ
 بقاع  االجتماعار بديأان عام احملافظ  .

  اي يا  حماربا    ) حتات عناأاننادوة  بتن ياذعاالم ماع مرااا النيال لال قام فرع اجمللا  ابملشاارا  14/1/2016بتاريخ
 .عالم ( بقاع  مراا النيل لال رها ال

  ان ( المااحمارباا  ال ) حتااات عنااااأاندوة اناا  اارع( ىفال ةدة الاادماطى )ع ااأ االوياا/ ارا  أامشاا 2016 /1/ 27بتاااريخ
 . الشيخ را  ا اا ومديناي  ملراادة احمللا  الأحابقاع

 محافظة الغربية
  لتأاصل االجتماعى و أتثتها على االما   نأان ةاالاثر االجتماعي  لش كارنظم ال رع ندوة ب 3/1/2016بتاريخ

 أمىة ابلت اون مع مراا اعالم طنطاالق
  اوتمرار امل ر  اخلتال للمالب  ابلت اون مع رابط  ا لال اخلت  14/1/2016-27/12ىف ال رتة ما 

 محافظة الدقهلية 
  عيال امليالل اجمليد أمارال جرج  لتقدمي الت ن   رناو     ا ر  لكنيوقام فرع اجملل  ب 2016 /1/ 7بتاريخ.  
  محار واوىل فاعليت اا جبم يا  ال (ت وحادك الوا )حتات عناأان   تن يذ محلقام فرع اجملل  ب 2016 /1/ 27بتاريخ  

 . ( 60عدل ا  أر )  ،اخلتي  
 شرقيةمحافظة ال

  ج اا ابلت ااون ماع ة ال ي ا  علاى ا  اا  ىف املارأ  لورة عا ندوةال رع  عقد 20/1/2016-16 ما ال رتة وال 
 - الاراعاا )  ماادير ر مااا والواايدار اجمللاا  واصاادقا  أع ااا  مااا( 50) عاادل رحب ااأ  ال اارع رقاار ال ي اا  شاا أن

 (  النقاف  - والر ض  الش ا 
 محافظة دمياط 

  شاارك ال ارع ىف قافلا  ودميا  ماع جلنلاني شمياع األج ااة ابحملافظا  ملناقشا  احتياجاار املارأة  12/1/2016بتاريخ
 ويدة  60واالورة ىف مدين  ا ر ال طيخ حب أر 

 عقد ال رع ندوة عا مناقش  الصأر الول ي  الىت  أاج  املرأة وال تاة ولور اجملتماع ىف محايا   13/1/2016اريخ بت
وااايدة روااااارة مكتااا  الشاااكاوال رديريااا  الت ااااما  70املااارأة ومكافحااا  الوااال يار الاااىت   اااأ   قدمااا  حبصاااأر 

 االجتماعى .
  ي  الوناني  هبدل  أعي  املرأة ابمهي  لورها ىف بنا  و نمي  عقد ال رع ندوة ب نأان املرأة ىف قر  19/1/2016بتاريخ

 ويدة . 50اجملتمع وذلمب رراا ش ا  قري  الوناني  حب أر 
 بور سعيدمحافظة 

  مشارا  ال رع مع بيت ال افل  املصري  ىف االحت ا  ررور ون  على انشا  بيت ال افل  املصري   5/1/2016بتاريخ
 بقصر ثقاف  بأرو يد

 قدمت مقررة ال رع ابلشكر و التقدير حملافظ بأرو يد على مأق   االجياىب مع ةبطل   10/1/2016خ بتاري 
  مسنية –االول يال ذوال االعاق  
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 شارك ال رع ىف احت الي  بيت ال افل  املصري  االحت ا  رناو   عيد الشرط  رديري  اما  24/1/2016يخ ر بتا
 بأرو يد

  و وضع برانجم ا الام  و عرضت  2016مع اع ا  ال رع لأضع وط  عام  عقد اجتماع 4/1/2016بتاريخ
املقررة ان اخلط  وت دأ منتصف ش ر يناير و ذلمب على ص يد  كني املرأة ال أرو يدي  اقتصال  ما وال   نظيم 

 لورار  دري ي  عا ر لة االعما  و املشروعار الصاتة
 ويســمحافظة الس

  رع لقا  مع ويدار ما منتدال املرأة ما مراا ش ا  فيصل للمشارا  ال اعل  ىف عقد ال  10/1/2016بتاريخ
 ال رع و عمل ع أي  ذها ىف اجملل  .

  عقد ال رع لقا  مع أمين  املرأة اب ا  الناصرال للت اون مع ال رع . 11/1/2016بتاريخ 
  ها على انتما ار الش ا  ( و شارك ال رع ىف ندوة حأ  )ال طال  و أتثت  2/2/2016إىل 31/1ىف ال رتة ما

 ذلمب رراا النيل لإلعالم .
 محافظة الفيوم

 ظاهرة  ) حتت عنأانندوة ابل يأم بتن يذ عالم إلالنيل للت اون مع مراا قام فرع اجملل  اب 2016/ 1/ 13تاريخ ب
 . ويدة وفتاة( 15 أر )، عدل ا فرع اجملل   رقر( الرها  و داعياهتا على ال رل واجملتمع 

 محافظة بنى سويف 
  لقا  ب رع اجملل  مع اع ا  نأا  جمل  الش   ملناقش  اوج  الت اون بين م ال رع عقد  4/1/2016بتاريخ

 وبني ال رع ملواعدة الويدار غت القالرار .
  ندوة حأ  التةمينار االجتماعي  للرافدار االجتماعي  ب رع اجملل  .ال رع عقد  20/1/2016بتاريخ 
  ندوة ب رع اجملل  للقيالار الشاب  لتةهيل م ر ام اجملل  وامهي  الدور الذال  ال رع عقد 28/1/2016بتاريخ

 يقأم ب  لاول احملافظ  .,
  املشارا  ىف ح أر ملتقى ونأال لصناع ا ياة ب ين وأيف بقصر النقاف  ب ين وأيف . 31/1/2016بتاريخ 
  وأيف ىف اليأم االو  لالو أع الوكاىن رراا انصر شارك اجملل  القأمى للمرأة فرع ب 31/1/2016بتاريخ  

بقري  هب شني ابلتنويق مع إلارة  نظيم األورة رديري  الصح  واجملل  القأمى للوكان ومراا إعالم ب  وأيف 
حال  عظام 52حال  اط ا  و 86والش أن االجتماعي  وحمأ األمي  والأحد  احمللي  لقري  لالص مت الكشف على 

مرا  نوا  وشارك فريق القيالار الشاب  ابجملل  القأمى للمراة فرع ب  وأيف ىف التأعي  الصحي  اشف أ20
 للويدار عا الأقاي  ما فتوس وى و الصح  الاابي  و نظيم األورة .

 حافظة المنيا م
  ومت عر   مت عقد اجتماع لل رع واال  ا  على عقد مؤ ر لتنشيط الوياح  ىف ش ر مارس 15/1/2015بتاريخ

 .هذا املقرتو على الويد حافظ املنيا ومت املأافق  علي 
 

 محافظة اسيوط 
  عقد ال رع االجتماع الش رال رقر ال رع 10/1/2016بتاريخ 
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  م احملافظان عاح أر اجتماع اجملل  التن يذال بديأ  27/1/2016بتاريخ . 
 الوادى الجديدمحافظة 

  دة ال ذرا  حب أر الويد اللأا  /ب يد امليالل اجمليد بكنيو  الوي ىف االحت ا شارك ال رع  6/1/2016بتاريخ 
 احملافظ 

  ىف االحت ا  ب يد امليالل اجمليد بقصر ثقاف  اخلارج  حب أر القيالار التن يذي   شارك ال رع 14/1/2016بتاريخ
 والش  ي  .

  ملناقش  ما مت  ن يذ  ما ق ل اجملل   ىف اجتماع اللجن  ال ليا لألمأم  والط أل  ال رع شارك 18/1/2016بتاريخ
لورار  دري ي  لل املني اب قل الت ليمى  4بأحدة الدعم الن وى واجملتم ى واالوتشارار األوري  حيث مت  ن يذ 

 وأوليا  األمأر برائو  الويد اللأا  // احملافظ وركت  ويال   .

 اجـــمحافظة سوه
  عقدها قصر النقاف  حتت عنأان )عيدامليالل( بقصر ثقاف  وأهاج ىف إحت الي  رع ال شارك 11/1/2016بتاريخ 

 وانـــمحافظة أس
  قام أع ا  فرع اجملل  ابملشارا  ىف ح أر افتتاو م رجان عيد اوتقال  مج أري  الوألان 2016 /1/ 2بتاريخ 

. 
  ي  حب أر الويد ح أر أ.ل/هدال مصط ى )مقررة ال رع(   ل اوتق ا  القنصلي  الوألان 2016 /1/ 3بتاريخ

 احملافظ ومدير االما ال ام .
  ح أر أ.ل/هدال مصط ى )مقررة ال رع( خلتام احت االر القنصلي  الوألاني  ب يد  2016 /1/ 8بتاريخ

 االوتقال  و كرمي ب ض الشخصيار ال ام  وما ضمن ا مقررة فرع اجملل  .
  الما ب يد الشرط  و كرمي الش دا  . ح أر أع ا  فرع اجملل  احت االر مديري  ا 2016 /1/ 8بتاريخ 
  ح أر أ.ل/هدال مصط ى )مقررة ال رع( ورش  عمل مؤوو  بالن انرتانشأان  عا مقرتو  1/2016/ 10بتاريخ

 )مشروع محاي  الط ل ىف أوأان( وماخيص ق ا  الط أل  ما عمال  االط ا  والتحرل .
 محافظة البحر األحمر

   اانت  الىت وة التايت...  اجل ما شراا ة قافل  فاعليار ىف ال رع شارك14/1/2016-12 ما ال رتة وال 
 اجملتمع مؤووار و التن يذي  اش ار مجيع و ال رع بني الشراا  و التش يمب مل دأ    يال و ا م 3 مدار على
 املدىن

 مجال مناهضة العنف ضد المرأة :

 محافظة السويس 
  املرأة وذلمب رقر ال رع . عقد ال رع مؤ ر ال نف ضد 30/1/2016بتاريخ 
 

 مجال التوعية القانونية والسياسية 

 

 محافظة كفر الشيخ 
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  حتت ندوة بتن يذ عالم ومديري  الط  ال يطرال لت اون مع مراا القام فرع اجملل  اب 2016 /1/ 18بتاريخ
رتا  الىت  نتقل ما ا يأان مرا  املشلور املرأة ىف املشارا  الوياوي  ابجملال  احمللي  القالم  , واأل ) عنأان

 .( رافدة ري ي  ومأظ   52 أر )، عدل ا فرع اجملل   رقر(  نوانلأل
  ندوة عا )حمارب  ال وال االلارال(  مشارا  أ.الويدة الدماطى )ع أ فرع اجملل ( ىف 1/2016/ 20بتاريخ

  الشيخ بقاع  الأحدة احمللي  ملراا ومدين  ا ر
 

 شرقيةمحافظة ال
  ىف االفتالل الش ىب الدافم لدعم الدول  لتقدمي ااف  اوج  الدعم النقاىف و  ال رع اركش 13/1/2016بتاريخ

 االقتصالال و الوياوى و الش ىب و اشماهتال و االعالمى
 ويســمحافظة الس

  رع .مت عقد لقا  مع القيالار الشاب  للمشارا  ىف اإنتخاابر احمللي  القالم  و ذلمب رقر ال 3/1/2016بتاريخ  
  احملليار ( شارك ال رع ىف ندوة رراا النيل لإلعالم عا ) التطأر التشري ى لقانأن 6/1/2016بتاريخ 

 محافظة شمال سيناء 
  مع فرع  ابلت اون ال  د ب ت واملتأوط  الصاتة املشروعار  نمي  جبم ي  ندوة مت عقد 28/1/2016بتاريخ 

 ابجملتمع وال املني القيالار ما وحب أر ل يف  واملؤووار احملليار ىف ال وال حمارب  بشما  وينا  عا اجملل 
 حماربت  واي ي  ال وال ىف الديا ورأال انتشار  ما وا د ومظاهر  ال وال او ا  الندوة و ناولت املدىن

  وذلمب ال وال مكافح  عا ندو  ىف  الويناوي  املرا  حقأ  مج ي  مع ابلت اون  شارك ال رع 5/1/2016بتاريخ  
 مشارك ومشارا  . 25شارك اب  أر   ابملواعيد اشم ي  رقر

 اجـــمحافظة سوه
  رع ندوة حأ  )حث املرأة للمشارا  ىف النتخاابر احمللي  القالم ( العقد  3/1/2016بتاريخ  
  رع قر ال رع ندوة حأ  قانأن اخلدم  املدني  رالعقد  5/1/2016بتاريخ . 

 

 وانـــمحافظة أس
   لكأالر القيالار   دريىب ىف لقا شارا  اب  أر قام أع ا  فرع اجملل  ابمل 2016يناير  19و18يأمى وال

عدل ا  أر ) ، القال  واجملل  املصرال للقيالار الش ابي    احملليار املن ذ ما ق ل مؤوو  الش ابي  خلأ  زرب
60 . ) 

 
 رـــمحافظة األقص

  ل ب نأان ) املرأة واجملال  احمللي  ( ابلت اون مع مراا النيل لالعالم ورش  عم عقد ال رع  14/1/2016بتاريخ
 األقصر رقر ال رع . 

 
 المجال الصحى والبيئى
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 ةـمحافظة القليوبي
  عقد فرع اجملل  ابلت اون مع نقاب  الصيالل  ب ن ا ندوة حتت عنأان )التنمي  ال شري   14/1/2016بتاريخ

 ن ا .والن أ  ابجملتمع ( ابلنقاب  ب 
 سكندريةمحافظة اإل

  ح إطار برو أاأ  الت اون املشرتك مع ج ا  ش أن ال ي   مت  ن يذ ولول  ورل عمل عا  راع  األوط  و
 إفتتحت اللقا ار مقررة ال رع و بياهنا االتا  : 

  صيل و عقد ال رع ورش  عمل عملي  و مت  ن يذ وطأار الاراع   أمام ا  أر ل  ض احملا 11/1/2016بتاريخ
 (30ذلمب رقر ال رع عدلا  أر ) 

  مت عقد ورش  عمل نظري  عا فكرة الاراع  ابملنا   و عملي  ما وال   راع  ب ض  2016/ 28/1بتاريخ
 (40احملاصيل  عدل ا  أر )

  مت عقد لقا  ابلت اون مع شن  املرأة و الش ا  بنالجن مسأح  الر ضى عا           ة 28/1/2016بتاريخ
ار ة  ر   الش ا  ابلنالجن ،  ناولت مقررة ال رع  التةايد على أمهي  لور األورة ح ا د ما هذ  الظاهرة املخدر 

، اما  ناو  اللقا   أعي  الش ا  عا خماطر املخدرار و اآلاثر الول ي  الصحي  و الن وي  و القتصالي   و 
 (40الجتماعي  لإللمان .عدل ا  أر ) 

 رةـــمحافظة البحي
  نظم فرع اجملل  ابلت اون مع نقاب  امل ندوني ابل حتة  ندوة حأ  ة اجيابيار و ول يار  12/1/2016بتاريخ

 شخص .   65مشروع قانأن التةمني الصحى اشديد ة و ذلمب رقر نقاب  امل ندوني حب أر 
 محافظة كفر الشيخ 

  حتت ندوة بتن يذ م وج ا  ش أن ال ي   بطنطا ابلت اون مع مرااالنيل لالعالقام فرع اجملل   2016 /1/ 5بتاريخ
، عدل ا  أر  قر فرع اجملل ( رلور املرأة ىف ا  ا  على ال ي   و رشيد أوت الك امليا  والك راب  عنأان ) 

التخلص ما املخل ار الصل   وبقا   - ال ناي  بصيان  الرتاي ار الصحي  املختل  )التأصيار ( ويدة ، أهم 40)
 ( .نشر الأعى ال ي ى - الط ام

 

 المنوفيةمحافظة 
  قام فرع اجملل  بتن يذ ندوة حتت عنأان ) أن لأناا الطيأر ( رقر فرع اجملل  ، عدل ا  أر  2016 /1/ 4بتاريخ

 ( ما الرافدار الري يار ومأظ ني ابملصاحل ا كأمي  املختل   . 60)
 للمرأة  ىيو  األرثأذاوي   نياًل عا اجملل  القأملكنلا رة بقام أع ا  فرع اجملل   2016 /1/ 7 بتاريخ

 . اابملنأفي  وذلمب لت ن   األوأة املويحيني ب يد امليالل اشديد لتقدمي أصأ  الأل واملؤاواة بيننا مجي ً 
  قام أع ا  فرع اجملل  اب  أر ندوة حتت عنأان ) طر  إعدال وط ى األط م  والاذا   2016 /1/ 20بتاريخ

 لصح  ال ام  ( بقاع  املؤ رار ابللارة ال ام  شام   املنأفي  .وعالقت ا اب
 نظيم  قام أع ا  فرع اجملل  اب  أر ندوة حتت عنأان ) ال طاق  الذاي  ولورها ىف 2016 /1/ 27 بتاريخ 

 مأارل وحاجار األورة واجملتمع ( بقاع  املؤ رار ابللارة ال ام  شام   املنأفي  .
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 ويســمحافظة الس
 شارك ال رع ىف قافل  ط ي  بقري  اخلأاطرة حبى اشنايا  . 2/1/2016تاريخ ب 
  شارك ال رع ىف قافل  ط ي  بقري  اخلأاطرة حبى اشنايا  . 3/1/2016بتاريخ 
  شارك ال رع ىف قافل  ط ي  بقري  جني   حبى اشنايا . 9/1/2016بتاريخ 
  جني   حبى اشنايا .شارك ال رع ىف قافل  ط ي  بقري 10/1/2016بتاريخ   
  شارك ال رع ىف ندوة مأو   رراا النيل لإلعالم عا ) األضرار الصحي  للأج ار الوري    12/1/2016بتاريخ

 .) 
 محافظة شمال سيناء 

  الندوة وذلمب  ف اليار ىف 30حب أر عدل   واضرار  االانث وتان عا صحي  ندو  مت عقد 4/1/2016بتاريخ
  . جليا  نيلى ب ر  ال تو  ش ا  كشار  اما  اجملل  رقر
 الوادى الجديدمحافظة 

  ىف قافل  ط ي  )) أط ا  ما القصر ال ي  وأع ا  انلال رواترال  ال رع  شارك 31/1/2016:  28بتاريخ
ابلقاهرة ملتاب   واشف وإجرا  فحأصار وعمليار جراحي   االر مرضى القل  والرمد وال اطن  (( روتش ى 

 م  .اخلارج  ال ا
 رـــمحافظة األقص

  ورش  عمل ب نأان ) لعم املرأة ىف حتقيق التنمي  املوتدام  ( رقر ال رع.  ال رع عقد   19/1/2016بتاريخ 
 محافظة البحر األحمر

 اجملتمع  نمي  مج ي  رقرة الطيأر الن لأناا الت ر  ما الأقاي ة ب نأان ندوة عقد ال رع 31/1/2016 بتاريخ 
 .ر غا رأس ردين 

 مجـال اإلعــالم

 ةـمحافظة القليوبي
 .  حأار صح ي جبريدة املأجا ص ح  اامل  ما فرع اجملل  ابلقليأبي  ووطت  وودما   للمحافظ 

 محافظة كفر الشيخ 
 أمنيا نا  ) )مقررة ال رع( حتت عنأانهدال الطن ارال / لقا  اذاعى إبذاع  ووط الدلتا مع ل 2016 /1/ 4بتاريخ

 (. لل ام اشديد
 نشاط وأهدال مكت  شكاوال املرأة رحافظ    ) حتت عنأانلقا  إذاعى إبذاع  ووط الدلتا  2016 /1/ 4بتاريخ

 . ال رتة االو اري  وبرانمج )علشانمب   بلدال( ( ىف ا رالشيخ
  نشاط مكت  شكاوال املرأة رحافظ  ا ر )حتت عنأان لقا  إذاعى إبذاع  ووط الدلتا  2016 /1/ 16بتاريخ 

 . ال رتة االو اري  ىف ( واخلدمار الىت يقدم ا للمرأة امل يل  ,الشيخ 
 

 الوادى الجديدمحافظة 
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  لقا  إذاعى على اذهأا   مع مقرر ال رع إبذاع  الأالال اشديد  حأ  لور مت ختصيص يأم االثنني ما ال أو أع
 .والتأاصل مع اشم أراجملل  القأمى للمرأة 

 

 مجال التعـليم ومحو األميـة 

 رةـــحافظة البحيم
 رؤوا  مجيع حب أرة  أمي  بال قري  ىف ال حراوي  املرأةة  ملشروع  ن يذال اجتماع عقد مت 5/1/2016 بتاريخ 

 .  احملافظ  عام بديأان ذلمب و املشروع هبا املقام(  17)  القرال
 عام بديأان ذلمب و الك ار   ليم و األمي  حملأ التن يذال اجملل  ال رع مقررة ح رر 10/1/2016 بتاريخ 

قري  ا ر  الك ار   ليم و األمي  حمأ هي   و القري   نمي  و بنا  الارة مع ابلت اون قري  2 عدل اوتيار متو  احملافظ 
قري  مني  الو يد  ت ع الأحدة احمللي  و الشيخ وامل  ت ع الأحدة احمللي  رجل  قري  شرنأ  جمل  مدين  لمن أر 

 مدين  احملمألي  رجل  قري  ويدال عق   جمل  
 بور سعيدمحافظة 

  عقد ال رع اجتماعا مع اذهي   ال ام  لت ليم الك ار ملناقش  املأقف ال ام لالمي  ابحملافظ  19/1/2016بتاريخ 
  ش د اع ا  ال رع برائو  املقررة اقتتاو اوىل فصأ  ةوأمأ  أمأة ردرو  امحد  ويل  10/1/2016بتاريخ

 ابحملافظ  للت ليم و التدري  املالوج
 ويســمحافظة الس

  شارك ال رع ىف الصالأن النقاىف ملناقش  ق ا  الت ليم و النقاف  و ذلمب ابلت اون مع جام    12/1/2016بتاريخ
 عني مش  .

 الوادى الجديدمحافظة 
  ىف احت ا  و كرمي املشاراني ىف موابقار املأهأبني بقطاع الت ليم حب أرشارك ال رع  19/1/2016بتاريخ 

 القيالار التن يذي  والش  ي  وقيالار اجملتمع املدىن .
 
 
 

 

 مجال الرائدات الريفيات 

 سكندريةمحافظة اإل
  عقدال رع اجتماع ب  أار جمل  إلارة مج ي  الرافدار الري ي  املخصص ذها مقر ب رع   13/1/2016بتاريخ

مت حتصيل الشرتااار  -ح وجالر اشم ي   جمل  اللارة قيد حماضر - اجملل  ابألوكندري  و مت مناقش  اآليت
 املتةورة و فت  حوا  جارجن إبوم اشم ي  ب نمب مصر .

  ح إطار الربامج التنمأي  للمرأة اليت ين ذها ال رع مت  ن يذ برانمج  درييب للمرأة الري ي  عا اي ي   راع  عش
 الربانمج رراا ودمار أبي   ابلقري  النامن  .مت  ن يذ املرحل  األوىل ) النظرجن ( ما  9/1/2016تاريخ ب الارا 
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 مجال ترشيد اإلستهالك  

 محافظة الغربية
  نظم ال رع ندوة ب نأان ة  رشيد االوت الكة ابلت اون مع ج ا  ش أن ال ي   27/1/2016بتاريخ 

 سوانمحافظة ا
  اهأن مأجأل واعا م قأل  )للح ا  على ميا  هنر النيل حتت ش ار   اوىل فاعليار محل 2016 /1/ 12بتاريخ

 . ( 52عدل ا  أر ) ، ميت ال امل مراا اجا   رشال الاراعى بقريوذلمب رراا ال (ة ىف ذلمب أ.. ولور املر 
  أل اا م قااهأن مأجأل واع )ار ات ش ال حتار النياا  هناى مياا  علاللح  ا ار محلااثىن فاعلي 2016 /1/ 18بتاريخ

 40عدل ا  أر )  ، ات مراا لارن   رشال الاراعى بقريذلمب رراا الو  (ى ذلمب اة فأر ا.. ولور امل
 بروتوكول بطاقتك حقوقك  ) الرقم القومى(

 زةــمحافظة الجي
  مت مت  وليم جام ار ال ياانر بطاقار الرقم القأمى  31/1/2016وحيت  1/1/2016وال  ال رتة ما

واوتكما  ابقى االجرا ار وقد مت اصدار ما يقر  ما  الوتي اف ا وحتديد امااا ومأاعيد مةمأر ر التصأير
 بطاق  لرابر ال يأر .1150بطاق  رقم قأمى للويدار من ا 2000

 ةـمحافظة القليوبي
  قام فرع اجملل  بتصأير بطاقار الرقم القأمي لويدار قري  الرمل  مراا بن ا رقر الأحدة 3/1/2016بتاريخ

 االجتماعي  ابلقري .
  قام فرع اجملل  بتصأير بطاقار الرقم القأمي لويدار قري  طحل  مراا بن ا رقر ردرو   5/1/2016بتاريخ

 النانأي  بنار ابلقري .
  رقر ردرو  النانأي  بنار ابلقري . 6/2016بتاريخ 
  قام فرع اجملل  بتصأير بطاقار الرقم القأمي لويدار قري  طحل  مراا بن ا رقر ردرو  13/1/2016بتاريخ

 نأي  ال ني  بنار ابلقري .النا
  قام فرع اجملل  بتصأير بطاقار الرقم القأمي لويدار قري  ش لنج  مراا بن ا رقر ردرو  14/1/2016بتاريخ

 النانأي  بنار ابلقري .
 مطروحمحافظة 

 ( للطال ار ردرو  النانأي  بنار  .206مت عمل بطاق  الرقم القأمى ل دل ) 
 (حال  واقط ق3مت عمل عدل ). يد 
 ( حاالر  صحي  أورا  للويدار الات قالرار .2مت عمل عدل ) 

 رةـــمحافظة البحي
 للويدار قأمى رقم بطاق  178  صأيرعدل مت املطامت أبأ رراا 2/1/2016 بتاريخ 
 للويدار قأمى رقم بطاق  82  صأير مت  احملمألي  رراا 6/1/2016 بتاريخ 
 للويدار قأمى رقم بطاق 300  صأير مت املطامت أبأ رراا 9/1/2016 بتاريخ 
 للويدار قأمى رقم بطاق  220 صأير مت الرمحاني  رراا 13/1/2016 بتاريخ 
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 للويدار قأمى رقم بطاق  105  صأير مت لمن أر رراا 16/1/2016 بتاريخ 
 للويدار قأمى رقم بطاق  245 صأير مت ويت شربا رراا 20/1/2016 بتاريخ 
   بطاق   رقم قأمى للويدار  313راا ا ر الدوار مت  صأير ر 23/1/2016بتاريخ 
  بطاق   رقم قأمى للويدار 200رراا حأل عيوى مت  صأير  27/1/2016بتاريخ 
  بطاق   رقم قأمى للويدار 284رراا الدلنجار مت  صأير  30/1/2016بتاريخ 

 محافظة الفيوم
   ( بطاق  رقم قأمى للويدار غت القالرار ىف 796قام فرع اجملل  ابوتخراج عدل ) 2016يناير ش ر وال

 إطار مشروع )بطاقتمب حقأقمب( .
 الوادى الجديدمحافظة 

  ويدة الوتخراج الرقم القأمى ألو  مرة على موتأال مرااا احملافظ  . 1644مت االنت ا  ما  صأير عدل 
 

 مكتب الشكاوى
 سكندريةمحافظة اإل

 لعاوال و  شخصي  أحأا  و مأاريث و عمالي  شكاوال إىل مقوم  شكأال( 33) عدل وال  ش ر املكت   لقى 
 مع الت امل مت و ،  لي أني  إوتشارار و شخصي  مقابالر طريق عا ذلمب و أحكام  ن يذ و  جنافي  و مدني 

 و اللقا ار وال  ما املكت  يقدم ا اليت ابخلدمار الت ريف يتم.  املختص  اش ار إىل حتأيل ا و الشكاوال
 . ال رع ينظم ا اليت الندوار

 مطروحمحافظة 
  رفع  – صال  على الاواج  –بطاقار الرقم القأمى –حال   ت ايا بني عمل م ال  81ورل ل رع املكت  عدل

 مواعدار عيني  .  -ق ا   صحي  أورا   
 
 

 محافظة السويس 
  قأ  النوان قام مكت  شكاوال ال رع با رة لوجا عتاق  للتحقق ما شكأال الويدار  3/1/2016بتاريخ 

 ب دم وجأل حمامى ذهم و أحقيت م ما ذلمب .
 محافظة بنى سويف 

  10( مجاعي  ( و تنأع مابني  )3) –( شكأال فرلي  23( شكاوال مابني ) 26) ورل لل رع وال  ش ر يناير )
 ( عمل .7) –( صح  3)  -( عنف 1)  -( احأا  شخصي  5) –ضمان اجتماعى 

 قام إبعدال هذا التقرير                                                                  
 أمتة إبراهيم  أ /                                                                    
 ر اون  فني  لكل ما                                                                     

  جي ان مرالأ/  -) أ/ غالة الومان                                                                    
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 (حممأل بدوال  –أ/راني  مدحت                                                            
 حتت إشرال                                                                 

 أ/ مجا  ع د ا  يظ                                                                    
 مدير عام إلارة ش أن ال روع                                                                     
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