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 تقرير حول

 تحليل أنشطة فروع المجلس بالمحافظات

 خالل شهر أكتوبر 2015
 

 المخرجات فى مجال األنشطة المتنوعة

 هى: عدد من المجاالت نشاط فى ( 164 ) عدد التقرير فترة خالل تنفيذها تم التى األنشطة عدد إجمالى

 التوعية القانونية والسياسيةمجال   – 1

 :االتية تضمنت الموضوعات   ( نشاط 77 ال عدد )نفذت الفروع فى هذا المج

 المةر ة واننتخابةات  - التوعية بأهميةة المشةاة ة السياسةية لأمةر ة ) اختةاة  ااا  ةاة ى ااا انتخ ةى

 ال رلمانية ،  يفية اختياة المر ح المناسب (ا

 عداد ومتابعة العمأية االنتخابية لمجأس النواب من خالل غرف متابعة اان 

  ا ة المجتمعية لأمر ة فى اننتخابات ال رلمانية المق أةالمشاة 

 المواطنة واالنتماء لأوطن ا 

 المر ة واالنتخابات ال رلمانية  ستكماالً الستحقاقات خاةطة الطريق ا 

  تنمية الوعى السياسى لد  المر ة و همية مشاة تهم فى إبداء  ةائهن , والتوعيةة بكيفيةة اختيةاةهم

 ان االمر ح الجيد لأ رلم

 الريفيات ا مشروع حمأة ) طـرق األبـواب ( من خالل الرائدات 

  و هميـة الحـواة وصـالحيات ال رلمـان الجـديد ا االنتخاباتدوة المشـاة ة فى 

 ا ةفع الوعى المجتمعى بين النساء والتوعية بحقوقها القانونية 

 حواة لها مع متخذ  القراة االتغيرات والظواهر المجتمعية والقانونية الخاصة بالمر ة وفتح ال 

 المشاة ة السياسية لأمر ة والمحافظة عأى ال يئة والتوعية القانونية ا 

 آليات متابعة ومراق ة اننتخاباتا ،المر ة  السأ ية ضدانجتماعية دوة القيادات الشابة فى مناهضة الظواهر 
 

  المجال انقتصاد  – 2

 شطة  تضمن الموضوعات االتية :(  ن 6نفذت الفروع فى هذا المجال عدد ) 

 ( ا الخياطة والتطريز لأمفرو ات عأى ) متابعة مشروع ) المر ة لأعمل ( من خالل التدةيب 

 دوةة تدةي ية لأمر ة الريفية عأى صناعة ) المشايات والكأيم بإستخدام النول ( ا 

 ) ابرنامج تدةي ى تحت عنوان )  يف ت د  مشروع صغير ناجح 

  ا المجتمعىترسيـخ الفكـر 
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  ىعاجتمالمجال ان – 3

 شاط تضمنت الموضوعات االتية :( ن 24) نفذت الفروع فى هذا المجال عدد 

 توبر المجيدة ا قامة احتفاليات خاصة بانتصاةات إالمشاة ة و  

  اجتماع الأجنة العأيا لألمومة والطفولة احضوة 

 ا(حمرال حر األ) ة ( حول مسودة ) قانون حقوق األ خاص لذو  انعاق وة ة عمل 

  ( مسية ثقافية بعنوان how to be 2  ) (حمرال حر األ) ا 

 دوة المشاة ة المجتمعيـة وثقافـة التطـوع ا 

  توبر من نصر لنصر ا ةوح   -صمـود مدينـة السـويس  

  اجتمةةاع برئاسةةة الأجنةةة انقتصةةادية مةةع الجمعيةةات التةةى تةةم منحهةةا قةةرو  لأمةةر ة المعيأةةة حضةةوة

 ا ) المنيـا (عأى مد  تحقيق األهداف التنموية من تأك المنح لأوقوف 

 ( عرائس غير قادةات من  جهزة  هربائية ومالبس ،  ذلك تقديم مساعدات مادية بسيطة 5تجهيز )

 )بنى سويف(ا   ية لأسيدات غير القادةاتئ(  رتونة مواد غذا100توزيع عدد )و( حالة 20لعدد )

 فى قر  من قر  الفشن )بنى سويف(ا( وصالت مياة 5عمل )ب القيام 

  لقةاء مةةع  سةر النةةازحين مةن مةةدينتى الشةةيخ زويةد وةفةةح بقريةة الدهيشةةة ودلةك لتوزيةةع المسةةاعدات

 العينية عأيهم ) مال سيناء( ا

    المشاة ة فى انجتماع الذ  عقد مع الأجنة التنسيقية لمتابعة األعمال والم ادةات التنموية فى  ة

 يناء( اجزيرة سيناء ) مال س

  عقةةد اجتمةةاع تنسةةيقى مةةع المةةدير التنفيةةذ  أل اديميةةة حةةواء لأتةةدةيب المهنةةى عأةةى فتةةوت الخياطةةة

والتفصيل وتصميم األزياء لعر  خطة الجمعية لأتدةيب وةغ ة الجمعية فى التعاون مع الفةرع فةى 

  تدةيب الفتيات خريجات المداةس ا      
 

  العنف ضد المر ةمجال   – 4

 (  نشطة تضمنت الموضوعات االتية :  4فى هذا المجال عدد )  نفذت الفروع 

  وة ة عمل الدائرة المستديرة لجمعية المستق ل الخاصة بتنفيذ استراتيجية المجأس القةومى لأمةر ة

 لمناهضة العنف ضد المر ة ا

 ا حمأة توعية بمناهضة العنف ضد المر ة 

  امناقشة و رح قانون التحرش 
 

 محو األميةالتعأيم ومجال   – 5

 (  نشطة تضمنت الموضوعات االتية : 3نفذت الفروع فى هذا المجال عدد ) 

 قوافل إعالمية لمحو األمية وانمتحانات الفوةية لأحصول عأى  هادات محو األمية ا 

 حق المر ة فى التعأيم ا 

 المر ة ال حراوية فى قرية بال  مية ا 
 

  تر يد االستهالكال ـمج – 6

 تضمن الموضوعات االتية : نشاط(  2هذا المجال عدد )  نفذت الفروع فى

 ا ترشيد استهالك المياه ، وكيفية الحفاظ عليها 

 نشر ثقافة ترشيد اإلستهالك . 
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 الصحى وال يئىال ـمجال – 7

 ( نشاط  تضمن الموضوعات االتية : 13نفذت الفروع فى هذا المجال عدد ) 

 القومية ضد الحص ة األلمانية ا ةالمشاة ة والتوعية بالحمأ 

  دةاسة األثر ال يئى لمشروع الفوسفات بالمشاة ة مع الأجنة العأيا لأ يئة فى المر ةز األلمةانى لأحةام

 )السويس (ا

 التخأص اآلمن من المخأفات ال يئية تحت  عاة ) الحفاظ عأى ال يئة  داة لأتنمية المستدامة ( ا 

 ا ستق ال األمهات المصاح ات ألطفال مرضى (إة لقاء تدةي ى ) لأممرضات عأى  يفي 

 الصحة اننجابية وتنظيم األسرة وختان انناث ا 

 ا دوة المر ة فى الحفاظ عأى ال يئة 

  االشرقية خالية من فيروس سى 

 ا التوعية الصحية لأسيدات 

  امأة اقوافل ط ية  

 ا بمر  سكر الحمل توعية األم 
 

     المــعال انـمج – 8

 تضمن الموضوعات االتية :  نشطة(  10روع فى هذا المجال عدد ) نفذت الف

  ا المجلس القومى للمرأةفروع دور 

 ةللمرأ ةالسياسي ةالمشارك . 

 ة .دور المجلس فى رفع الوعى وكذا فى محاربة العنف والتميز ضد المرأ 

  ا(بطاقتك حقوقك ) مبادرة 

  احملة طرق األبواب 

 ا النتخابات البرلمانية المقبلةدور فروع المجلس فى التوعية با 
 

 
 

 بروتوكول بطاقتك حقوقك ) الرقم القومى( -9
 

 تضمن الموضوعات االتية :  نشطة(  10نفذت الفروع فى هذا المجال عدد ) 

 ) اعقد ندوات توعية لإلعالن عن ) م ادةة بطاقتك حقوقك 

 طاقات ةقم قومى لهن امراجعة وفرز وتسجيل ال يانات الخاصة بالسيدات المطأوب استخراج ب 

 

 10- مكتب الشكاوى
 

 تضمن الموضوعات االتية :  نشطة(  7نفذت الفروع فى هذا المجال عدد ) 

 ر ة بفةروع المجأةس والمقسةمة إلةى  ةكاو  عماليةة ومواةيةل و حةوال  خصةيةـاو  المةـتأقى  ك 

ات تأيفونيةة ، اةـذ  حكام ودلةك عةن طريةق مقةابالت  خصةية وإستشةـودعاو  مدنية وجنائية وتنفي

 وتم التعامل مع الشكاو  وتحويأها إلى الجهات المختصة ا

  مخاط ةةة الوحةةدات المحأيةةة بقةةر  ومرا ةةز المحافظةةة  الجديةةد قةةام فةةرع الةةواد  2015 تةةوبر  خةةالل

الخمسة نعداد بيان بالسيدات ساقطات القيد نجةراء الةالزم لهةن بمكتةب  ةكاو  المةر ة التةابع لأفةرع 

 داعة المحأية ا  وتم انعالن بان
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  ندوات بالتعاون ومكتب  كاو  المر ة ومتابعتها ا وانسكندةيةعقد  ل من فروع السويس 
 

 

 11- بروتو ول مرا ز الخدمات الحكومية

 ةهادات وفةاة4- هادة مةيالد مميكنةة157-بيانات وتغيير بطاقة ةقم قومى تجديد76عدد ) استخراج  

 تموين( )انسكندةية(ا بطاقة1-سفر جواز2-عائأى قيد5 -قيد طالق 3 - قيد زواج7-ممكينة

 
 

 12- أنشطة أخرى

 تضمن الموضوعات االتية :  نشطة(  7نفذت الفروع فى هذا المجال عدد ) 

  فى مهرجان ختام موسم الس احة ا بأسوانمشاة ة فرع المجأس 

    سةةكر  محةةافو وبحضةةوة  ةةل مةةن المستشةةاة العالحضةةوة فةةرع  فرالشةةيخ اجتمةةاع برئاسةةة السةةيد

 ال رلمانية ا لالنتخابات واالستعدادلأتجهيز  االبتدائيةومدير  من المحافظة وةئيس المحكمة 

  ا التنفيذ  لأمحافظة لالجتماع فرع  فر الشيخمقرةة حضوة 

 ( حالة تت ـاين مطال هـم مابين عمةل معةـاش 31وةد لفرع مطروح عدد )–  بطاقةات الةرقم القةومى– 

 مساعدات عينية ا –ضايا تصحيح  وةاق ةفع ق –تصادق عأى الزواج 

  ميدانية ) لمشروع زةاعة عيش الغراب ( المنفذ بقرية نوسا الغيط ا بزياةةقيام فرع الدقهأية 

 راب ( ـلقاء مع جمعية تنمية المجتمع المحأةى ) لتنفيةذ مشةروع زةاعةة عةيش الغة قيام فرع الدقهأية

 بقرية  ها ا

  ا فيذ  لأمحافظةالتن لالجتماع فرع  سيوطمقرةة حضوة 
  بتنفيةةذ إجةةراءات التسةةنين عأةةى سةةكندةية بالتعةةاون مةةع مديريةةة الصةةحة بان انسةةكندةيةبقةةام فةةرع المجأةةس

سةنة مةن سةواقط القيةد  70سةنوات حتةى السةيدات المسةنات بعمةر  5من األطفال من سةن  81مرحأتين لعدد 

  تةوبر  27و20توجة  يةومى الا وتةم  بطاقات الرقم القومى لهن واستخراج هادات الميالد  الستخراجودلك 

تسةهيالً لأسةيدات المسةنات  8لجنة التسنين من منطقة وسةط الط يةة إلةى وحةدة الصةحة بقريةة  بةيس  2015

 وتوصيل الخدمات لأمر ة فى المناطق األ ثر إحتياًجا ا
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