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 يكٌٕ انتؼهٍى
 

 

 

 

 

 

  -يقذيخ :

  -السخحمة الدابقة لمسكػن وما بيا مغ نتائج وأنجازات : 
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مخاكد بسحافطة أسيػط  7 فيمجرسة مجتسع  051عجد  بفتحقامت جسعية الصفػلة والتشسية 

 ميسييتعبغخض تػفيخ فخص التعميع فى السشاشق السحخومة مغ الخجمات التعميسية ، وتقجيع نسػذج 

 1تتػاجج فييا السجارس كػنيا مشاشق ريفية نائية   التييتفق وشبيعة البيئة 

، وتسكيغ السخأة فقج تع  االبتجائيمشيا تحقيق تعسيع التعميع  والتيوتساشيا مع أىجاف األلفية 

 مغ خبلل مذخوع مجارس السجتسع الحي حقق%65اإلناث بسجارس السجتسع بشدبة إلحاق

   :االنجازات التالية

 1مخاكد بسحافطة أسيػط   7مجرسة مجتسع فى 051ح عجد فت 

 بسجارس السجتسع  االبتجائيشالب/ة بالتعميع 4480عجد  إلحاق 

  1خخيج/ة وحرػليع عمى الذيادة االبتجائية 5761تخخيج عجد 

 1 اإلعجاديةشالب/ة بالسخحمة  0981عجد  إلحاق 

  1ميدخة بالسكافأة الذاممة  011استسخار تذغيل عجد 

  -مشيا : والتي* وقجم السذخوع الكثيخ مغ الخجمات 

  1شالب/ة 0561والبالغ عجدىع1رحبلت تخفييية  لجسيع أشفال مجارس السجتسع 

   1خخيج0151لعجد  اإلعجاديةمجارس السجتسع السمتحقيغ بالسخحمتيغ  لخخيجيمشح دراسية 

  لأمذذػر األشفذذا مذذغ أوليذذا 781بخنذذامج تػةيذذة والجيذذة بيذذجف رفذذع وعذذي عذذجد 06تشفيذذح عذذجد 

 السمتحقيغ بسجارس السجتسع والسحيصيغ بيع لمتذجيع عمى استسخار أبشائيع فى التعميع . 

  لجشذذة شذذئػن قخيذذة لمسدذذاىسة فذذى   001إقامذذة شذذخاكة مذذع الجسعيذذات األىميذذة و تذذذكيل عذذجد

 متابعة السجارس وحل السذكبلت تػاجو مجرسة السجتسع  .



 2008 انتقزٌز انسُٕي  جًؼٍخ انطفٕنخ ٔانتًٍُخ
 

 Page 4 تعلٌممكون ال
 

  :انٓذف انؼبو

سذذشة فذذى  00-6ل الستدذذخنيغ مذذغ التعمذذيع    خاتذذة الفتيذذات   مذذغ سذذغ خمذذق فذذخص تعمذذيع لؤلشفذذا

   1السشاشق السحخومة مغ التعميع  

  -تذقق انٓذف : انتً األَشطخ

  1مجرسة مجتسع  051فتح عجد 

  1تجريب ميدخات مجارس السجتسع 

  1التػةية الػالجية 

  1مجارس السجتسع لخخيجيالسشح الجراسية 

 1تخفييية وتحفيدية أنذصة 

 -ألَشطخ يكٌٕ انتؼهٍى : انتفصٍهًشزح ان

مجرسذة بعذجد    051مغ خذبلل اسذتسخار الجراسذة بسذجارس السجتسذع بعذجد  السجتسع مجارس استسخارية

   . االبتجائيوالدادس  والثانيشالب/ه بالرفػف األول 4106

 انًتبثؼخ انفٍُخ ٔانًٍذاٍَخ نهًذارص

يذات والدذمبيات السذذ عخة عمذى سذيخ العسميذة التعميسيذة داخذذل لمسذجارس ورتذج االيجاب الفشذذيتقذجيع الذجعع  إشذار فذي

 : تيجف الىحيث  لمستابعةمجارس السجتسع تست الستابعة لمسجارس شبقا لخصة شيخية يتع وضعيا 

 متابعة 0550   تشفيح عجدعغ شخيق  تػشيج العبلقة بيغ مجرسة السجتسع  والبيئة السحيصة  

 فشية وميجانية 

   ة مشدلية لصبلب مجارس السجتسع ومغ خبلل الديارات تع عػدة عجد  زيار 0405تشفيح عجد 

 الغياب والسشقصعيغ  الى السجرسة متكخري    شالب/ة مغ 589 
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  تع نقل فكخة التعمع الشذط لمسيدخات بالسجارس لمشيػض بالصبلب وزيادة مذاركتيع فى العسمية

 1لصبلب تشسية ميارات ا في دور األركانمتأكيج عمى تفعيل لالتعميسية 

  تع عقج اختبارات شيخية وتجخنة لمسجارس لتقييع الصبلب وتجريبيع عمى أدا  االختبارات الخسسية

1 

 ججول بالديارات و التػةية و المجان 

 

 ثًذٌزٌخ انتزثٍخ ٔانتؼهٍى   تًؼًجانً  انتؼهٍى إدارحانتُسٍق يغ 

كسا السختبصة بالعسل  اإلجخا اتتيديخ  فيالسختمفة التعميسية  واإلداراتالتشديق مع مجيخية التخنية والتعميع  تع 

 :  يمي

  1 التجريبات    عع الفشيالستابعة لفشية لمسجارس والجبمػجيي التعميع السجتسعي  قيام 

 1تػفيخ الكتب السجرسية ورواتب السيدخات 

 1عقج االمتحانات الخسسية الخاتة بالسجارس 

  1السشاضخة تحػيل الخاسبيغ ألقخب مجرسة حكػمية بالرفػف 

  1تعييغ ميدخات ججد بجال مغ السدتكيبلت اعتساد 
   

  0117/0118َتٍجخ ايتذبَبد أخز انؼبو نهؼبو 

 الرف الدادس الرف الثاني الرف األول  السخكد م

 %111 --- %9888 الفتح 1

 %99 %99 --- ابشػب 2
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  انًكتجٍخ ٔانًذرسٍخ األدٔاد

  تع تقجيع بعس الخامات السكتبية البلزمة لديخ العسل داخل السجارس وتشفيح الػسائل التعميسية

رق / أقبلم لػحات/مقز /بخيت/بكخ زيشة/ / قز ول بخيدتػل شباشيخ أبيس /ممػن/ أفخخ 

  11111ورق كػريذة /

  كخاسات  رتاص / اساتيظ / بخايات/ مداشخ/  أقبلم  فيتع تػزيع األدوات السجرسية  الستسثمة

 11111/كذاكيل / 

 %111 %98 --- البجاري  3

 %111 --- %111 ساحل سميع 4

 %111 --- %99 الغشايع 5

 %111 --- %111 ديخوط 6

 %111 --- --- القػتية 7

 % 9986 % 98 % 98 االجسالي 
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 -انصٍبَخ :

   لسجارس السجتسع فقج تع عسل تيانة لبعس  األساسيةالحفاظ عمى البشية  فيمداىسة

 بعس األرضيات واألسكف وتخميع الججران  وإتبلحتخكيب شبابيظ  فيت السجارس  تسثم

  وإعادةتخابيدة   وجسع األعاث اليالظ 011+  كخسي 011ترشيع أعاث ججيج   إلى باإلضافةىحا 

 1ترشيعو

  بسجرسة  تحيمخحاض قاامت الجسعي بتشفيح بالتعاون مع جسعية تشسية السجتسع بالغشايع

 جشيو  6511الغشايع شخق بتكمفة 

 انتغذٌخ

بتػفيخ التغحية الشفال التعميع قػم مجيخية التخنية و توفى اشار تػفيخ بشية سميسة ألشفال مجارس السجتسع 

 أسبػةياأيام  4الستسثمة فى باكػ بدكػت لسجة مجارس السجتسع و 

 

  

 انتأيٍٍ انصذى

تججيج تع  مع االدارات الرحية السختمفة بالتشديقستع بسدتػى تحى جيج ، تسع فى التإيسانا" بحق أشفال مجارس السج 

 : مشيا مغ خبلليا تع الحرػل عمى عجة خجمات تحية والتى  لبلشفال التأميغ الرحى بصاقات 

  1إجخا  الكذف والفحػص الصبية والتحاليل البلزمة 

  1تخف العبلج السشاسب 

  . إجخا  العسميات الجخاحية 

 نًجتًغ ا تذرٌت يٍسزاد يذارص 
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عى نحذذػ تحدذذيغ ادا  السيدذذخات ورفذذع كفذذا تيغ فذذى السدذذتػى التعميسذذى داخذذل مذذغ مشصمذذق الدذذ

 : السجارس والحى يشعكذ بالتبعية عمى أدا  الصبلب فقج تشفيح عجة تجريبات متخررة مشيا

  1تجريب فى مادة الخياضيات لسجارس الرف الدادس 

  كان بيا  التيسع ميدخة بسجارس السجت 05لعجد  الجراسيتجريب عغ تعػنات التعمع والتأخخ

 1 دراسيحاالت تأخخ 

  1السختمفة عمى السشاىج الجراسية  السجتسعيالتعميع  بإداراتتجريب السيدخات 

 1تجريب السيدخات عمى المغة اإلنجميدية /العمػم/ الخياضيات بقاعات الفيجيػ كػنفخانذ 

 ثزَبيج انتٕػٍخ انٕانذٌخ 

تذذجيع لذخنصيع بالسجرسذة و  ل السمتحقذيغ بسذجارس السجتسذعرفذع وعذى أوليذا  أمذػر األشفذا إلىنخنامج ييجف ىػ 

جعذل أشفذاليع  مجارس السجتسع أو السخاحذل الستقجمذة مذغ التعمذيع و فيالتعميع سػا   فيأبشائيع عمى االستسخار 

 فذيالدذمػكيات الرذحيحة  وإتبذاعالتغحية الدميسة   ىحا البخنامج عجة مػضػعات محػر االىتسام  ويتزسغ ىع 

شذخق اكتذذذافيا وكيفيذة التعامذذل معيذذا /  اإلعاقذذةالتعمذذيع واألعذخ اليذذام لتعمذيع الفتيذذات /الرذحة العامة/ /التغحيذة 

 التفريل والتصخيد 

 ولى أمخ . 781اجتساع استيجف  06وتع تشفيح عجد  ،أيام  5تستج مجة البخنامج إلى حيث 

 اجتًبػبد أٔنٍبء األيٕر 

وحثيع  األمػر أوليا جرسة السجتسع مغ جانب حختا عمى تػشيج العبلقة بالسجتسع السحيط بس

  اجتساعا  قج تشاولت االجتساعات مجسػعة ىامة مغ  41عمى االىتسام بالسجارس تع تشفيح عجد  

 الشقاط شسمت االتى " 

  وخجماتيا داخل السجتسع .  وأنذصتياالتعخيف بالجسعية 
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  .  التعخيف بسجارس السجتسع 

 السرخوفات  –الغياب الستكخر  – الجراسييح   السدتػى مشاقذة السذكبلت الخاتة بالتبلم

 السجرسية  

 يذارص انًجتًغ  نخزٌجًانًُخ انذراسٍخ 

الحاتميغ عمذى الذذيادة االبتجائيذة والسمتحقذيغ بالسخحمذة االعجاديذة فقذج مجارس السجتسع مغ  لخخيجيتذجيعا و 

  1خخيج /ة 0151تع تخف مشح دراسية لعجد 

 نذبصهٍٍ ػهى انًُخ انذراسٍخانخزٌجٍٍ ا ثأػذادثٍبٌ 

 الثاني األول السخكد م

 االعجادى
 119 1 البجارى  1

 242 1 أبشػب 2

 19 165 الداحل 3

 1 151 ديخوط 4

 1 283 الفتح 5

 1 71 الغشايع 6

 381 671 االجسالى
 

 تزفٍٍٓخ ٔتذفٍشٌخ  أَشطخ

والدذذادس  الثذذانيبلت تخفيييذذة لصذذبلب الرذذفيغ تذذع تشفيذذح رحذذبالجراسذذة  لبلنتطذذامتحفيذذدا لصذذبلب مذذجارس السجتسذذع 

 1وحجيقة الفخدوس بسجيشة اسيػط السدمحةالقػات  ناديوذلظ إلى شالب/ة  0561وعجدىع  االبتجائي

  1بتشطيع رحبلت لؤليتام بجسيع السجارس اإلعاقةكسا تع التشديق مع مكػن 

 تكزٌى األطفبل ٔانًٍسزاد  انًتًٍشٌٍ

  1لعجم ورود التسػيل 0118السيدخات خبلل ىحا العام  لع يتع تخف حػافد لمصبلب او
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 اجتًبػبد نجبٌ شئٌٕ انقزٌخ 

وقذذج تذذع دعذذػة بعذذس  1الذذجعع واالسذذتسخارية فذذى تقذذجيع الخجمذذو أسذذاليبان مذذذاركة السجتسذذع بفاعميذذة  ىذذػ احذذج 

لجشذذو  00لجذذان شذذئػن القخيذذة مذذغ السيتسذذيغ لحزذذػر اجتسذذاع مجسذذع بسقذذخ الجسعيذذة يجسذذع أعزذذا   أعزذذا 

 1سشاقذة بعس السذكبلت الصارئة عمى السجارس السشفحة بسجتسعاتيعل

 انًصزٔفبد انًذرسٍخ 

 1  جشيو05016ولمسداىسة فى استسخارية مجارس السجتسع تع تحريل مبمغ  

 افتتبح يذارص جذٌذح :

 1شالب/ة  0090مخاكد /باجسالى عجد  7مجرسة مجتسع  ججيجة ب  75عجد  إحبللتع 

 الختيار أشفال ججدسيتع التججيج بيا  والتيبالعدب والشجػع السشفح بيا السجارس  يجانيممدح  إجخا حيث تع 

 عشج االختيار : التالي حيث يخاعى

 /ذكػر   إناثاألولػية لؤلكبخ سشا    .0

 شالب /ة لزسان جػدة التعميع  01 :05متػسط كثافة الفرل مابيغ  .0

 لبلختبار الذخري اجتياز الصبلب .0

 تقجم مقيج بسجارس أخخى أال يكػن الصالب الس .4

  -االَجبساد :

  1شالب/ة عمى الذيادة االبتجائية والتحاقيع بالسخحمة االعجادية  0610حرػل عجد 

    شالب/ة   0090عجد   استػعبتمجرسة مجتسع ججيجة   75افتتاح عجد 

 حيث بمغت ندبة االلتحاق اإلعجاديةمجارس السجتسع السمتحقيغ بالسخحمة  خخيجيندبة  ارتفاع 

91%1 
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  التخنية والتعميع لسجارس السجتسع بعج التشديق مع  مػجييتكثيف الستابعة مغ قبل الدادة

 التخنية والتعميع 

  ادراج جسيع شبلب مجارس السجتسع ضسغ الفئة السدتفيجة مغ التاميغ الرحى والحى أتبح

 خجمة مجانية وكحلظ حرة التغحية. 

 ػل الى تجريبات متخررة  .تغييخ نسط التجريب الحى كان يعج شيخيا وتح 

  زيارة جسيع مجارس السجتسع لسعامل الحاسب اآللى بالسجارس الحكػمية بالتشديق مع اإلدارات

 التعميسية .

 . عقج تجريب مجسع ألعزا  لجان شئػن القخية بسقخ الجسعية 

 . تشطيع حفمة ختامية لبلحتفال بشياية العام الجراسى بسخكد ساحل سميع 

 السحافطة عمى مياه الشيل فى بعس مجارس السجتسع .  تشفيح تػةية حػل 

  التحاق شالبة بسخكد الفتح بعج انقصاعيا عغ الجراسة بسجرسة حكػمية بالرف الدادس

 اإلبتجائى الستكسال دراستيا . 

  بعس السجارس .  فيتحاليل شبية لصبلب الرف األول  إجخا 

 قخارات تجعع العسل بسجارس السجتسع 

 باستسخار تحسل الػزارة مختبات السيدخات بسجارس السجتسع  الػزارة مػافقة 

  نطام السكافأة الذاممة  إلىقخار الػزارة بتحػيل ميدخات مجارس السجتسع مغ نطام الحرة 

  بل عجد مغ السدتحقات الخاتة بيع شام الدشػي قخار بتعييغ السيدخات بشطام التعاقج 
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 ة امتحانات لمسجرسات العامبلت بالسكافأة الذاممة قخار وزراة التخنية والتعميع بذأن تخف مكافأ

  1بسجارس السجتسع

 رس الحكػمية فى السجالتحػيل األشفال الخاسبيغ بسجارس السجتسع الى  الحرػل عمى مػافقة

 الرفػف السشاضخة.

  قخار وزارى بذأن تخريز فرل أو أكثخ بإحجى السجارس االعجادية القخيبة مغ تجسعات

       1ل خخيجى ىحه السجارس مجارس السجتسع لقبػ

  قخار إعفا  شبلب مجارس السجتسع مغ سجاد اشتخاكات التأميغ الرحي وقيام السجيخيات بدجاد

 1رسػم التأميغ الرحى مغ حريمة مجالذ اآلبا 

 . قخار تػفيخ وجبة التغحية لبلشفال مجارس السجتسع أسػة باشفال السجارس الحكػمية 

 1لصبلب مغ السجارس الحكػمية الى مجارس السجتسع والعكذالحرػل عمى مػافقة لتحػيل ا 

  السػافقة عمى استسخار اعفا  شبلب مجارس السجتسع مغ الخسػم االضافية ومقابل الخجمات

 1السقخرة فى السخحمتيغ االعجادية والثانػية 

   سشة وأيزًا رفع سغ القبػل  01السػافقة عمى رفع سغ القبػل بالرف االول اإلعجادى إلى 

عام وذلظ لخخيجى السجارس التابعة لئلدارة العامة لسجارس الفرل   00لمسخحمة الثانػية إلى  

 1الػاحج   مجارس السجتسع   

  -انصؼٕثبد ٔانًؼٕقبد   :

 تػقف تشفيح بعس األنذصة   وذلظ لعجم وجػد تسػيل .  -4

 تأخخ تخف رواتب السيدخات لسجة ستة أشيخ -5
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مجارس السجتسع وذلذظ نتيجذة مغ  األشفالالكثيخ مغ تدخب وانقصاع  ضعف السدتػى االقترادي ي دي إلى -6

 األشفال بالعسل خبلل فتخة مػاسع السحاتيل. وانذغالزيادة دخل األسخة  فياألسخة عمى الصفل  اعتساد

مسذا ادى الذى ارتفذاع ندذبة هيذابيع .  الججرى   –إتابة بعس شبلب السجارس بامخاض معجية   الحربة   -7

 ا عمى مدتساىع الجراسى . وىحا اعخ سمبي

 كثيخ مغ السجارس بدبب مذكمة الثأر بيغ العائبلت فى القخى  تعصل الجراسة -8

 -انتٕصٍبد ٔانًقتزدبد :

  تشفيح حفبلت مجرسية بيغ مجارس السجتسع التى تقع فى مشصقة واحجة لجعع روح السحبة

 والسذاركة ولتبادل الخبخات بيغ السجارس 

 لسشاىج وأستخجامو كأداة لجعع العسمية التعميسية وتشسية السػاىب االىتسام  بسفيػم مدخحة ا

 الفشية لبلشفال .

  في السجتسع االىتسام بتكثيف تجريب لجان شئػن القخية لخفع الػعى لجييع بأىسية دورىع

 مجارس السجتسع . استسخارية لزسان

  رس الحكػمية ومجارس التعميسية لتشفيح مدابقات أوائل الصمبة بيغ السجا اإلدارةالتشديق مع

 السجتسع .

  -انخبتًخ :

واليدال العسل مدتسخا مغ خبلل مكػن التعميع بالسذخوع  وما يقجمو مغ خجمات تثسخ فى تحقيق 

التشسية. وتغييخ السفاليع الدمبية لجى السجتسع ، كسا أدى أستسخار السذخوع شػال تمظ الدشػات 

السجتسع بأىسية التعميع فى  وإحداسشفح بيا  . الى زيادة مرجاقيتو عمى مدتػى السجتسعات الس



 2008 انتقزٌز انسُٕي  جًؼٍخ انطفٕنخ ٔانتًٍُخ
 

 Page 14 تعلٌممكون ال
 

فى السجتسع ودعػة االىالى الى االحداس بسذاكميع ومحاولة ودوره لفخد في تكػيغ شخرية ا

 التأعيخ عمى تشاع القخار فى حل تمظ السذكبلت .   
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يكٌٕ اإلػبقخ 
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 يــقـذيـخ

ذ بداٌة الخلٌمة. والمعالون هم اإلعالة كانت وما زالت، جزءاً ال ٌتجزأ من وجود البشرٌة من

بشر، ٌستحمون من المجتمع التمدٌر وضمان الحموق، والمساواة فً الفرص، أي أنهم جدٌرون 

 برعاٌة الطفل المعاق مثل غٌرهم بتوفٌر الرعاٌة والخدمات  حٌث اهتمت الجمعٌة منذ إشهارها 

 له .وسعت إلى تمدٌم خدمات متنوعة  
 

 انٓذف انؼبو نهًشزٔع 

المجتمع بمرى  فًمن األطفال المعالٌن والعمل على دمجهم  0011ٌن نوعٌة الحٌاة لعدد تحس

  .ومراكز محافظة أسٌوط

 األَشطخ انزئٍسٍخ 

         التأىيل الصبي 

   دمج في السجتسع 

     إلحاق بالتعميع 

  التػةية 

  التأىيل السختكد عمى السجتسع 

 

 انتأٍْم انطجً :

المعالٌن المترددٌن من مختلف  من  3242لعدد  خدماتها  الطبٌة تمدٌم فًاستمرت الجمعٌة  

بممر  عٌادات متخصصة  فً العظام واألطفال و األعصاب والتخاطب من خالل المراكز والمرى 

لتولٌع الكشف الطبً علٌهم وصرف العالج المناسب لهم وفٌما  األسبوع  طوال أٌام  الجمعٌة 

تخدم المعالٌن وتتصدى  التًمع الجهات  ة للمعالٌن بالتعاونبٌان بالخدمات الطبٌة الممدم ٌلً

 لمضاٌاهم .  

 بٌان بالخدمات الطبٌة الممدمة للمعالٌن
  

 األجهزة التعوٌضٌة 6توفٌر  -0
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 نوع اجلهاز  التعويضي
 جهة احلصول علية وعدد املستفدين

 اجلمعية/العدد
التأمني الصحي/ 

 العدد
 التأهيل/ العدد

 4 11 12 كرسي متحرك
 - 2 4 مساعة طبية

 28 58 4 جهاز شلل اطفال
 6 41 2 حذاء طيب

 12 12 4 عكاز
 2 9 13 مشاية

 2 2 1 طرف صناعي
 - 2 1 جبرية بالستيك

 - 1 1 كفة طبية
 - 1 - كورسية بالستيك

 54 139 42 اإلمجاىل
 

 

 

 

 

 

 

 

 6توفٌر األدوٌة  -3

 جهة احلصول علية وعدد املستفدين أدوية
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 عملٌات جراحٌة 6 -2

 

 اجلهة البند

 عمليات جراحية
 التأمني / العدد اجلمعية / العدد

25 24 
 

 وصات طبٌة 6حف  -4
 

 6     انذيــج فى انًجتًــغ 

 يتع دمج األشفال السعػقيغ في السجتسع مغ خبلل األنذصة التالية التي تع تشفيحىا 

 الفرػل التشذيصية  :      -

 نفقة الدولة / العدد التأمني الصحي/ العدد ة/العدداجلمعي

  22 91 118 

 فحوصات طبية
/ ابلتعاون مع مستشفى اجلامعة اجلمعية 

 التأمني / العدد العدد

 27 44 أشعات
 16 30 ر ذكاءإختبا

 32 38 مقياس مسع

 5 10 عالج طبيعي

 26 34 جلسات ختاطب

 - 7 رسم عضالت  ورسم أعصاب

 5 - حتاليل طبية

 21 23 رسم مخ
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أسيػط رتجريب  –أبشػب  –قخى بسخاكد الفتح 6شفل معاق ذىشيًا وسسعيًا بعجد  49تع تأىيل ودمج 

 متحجعة تػةية لمتعامل معيع بالفرػل مغ خبلل تقجيع البخامج السختمفة .  00

  السذاركة اإلجتساةية والتخفيو: 

  شفل معاق  . 400نادي الجير   لعجد   –تع تشفيح عبلث رحبلت   السشيا 

 شفل معاق .  044أيام عقافية لعجد 7كخات وعمد 6تع تشفيح 

 بالتعاون مع شخكة أسسشت أسيػط ومخكد  شباب  شفل معاق 71ع لعجد يحتفال بيػم اليتإلتع ا

 .  الفتح 

 انـتؼـهٍــى : 

التعمع  ميارات وقجرات مختمفو تشسػ مع بعزيا وتتفاعل وت عخ ايجابا او سمبا عمى عسمية لمسعاق

لحا  السيارات االخخى  السعخفو وان اي تاخخ في احجى السيارات ال بج ان تشعكذ سمبا عمىواكتداب 

حختت الجسعية عمى متابعة السعاقيغ ميجانيًا لتذجيعيع عمى اإلستسخار بالعسمية التعميسية مغ 

زيارة مشدلية ومجرسية حيث تع تقجيع التدييبلت السجرسية مغ  00567خبلل قيام الفخيق بعجد 

معاق بالتعميع  011 ات مغ الخسػم السجرسية وتقجيع الدى السجرسى واألدوات السكتبية  لعجد إعفا

 العام واألزىخى والبجيل 

 

 

 

 وفٌما ٌلى بٌان بالزٌارات المنفذة 6
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 عدد الزايرات املدرسية عدد الزايرات املنزلية عدد القرى املركز م

 103 815 31 ديروط 1

 66 1007 30 القوصية 2

 69 1012 29 منفلوط 3

 186 1375 24 أسيوط 4

 52 649 26 ابنوب 5

 66 1564 29 الساحل 6

 48 789 25 البدارى 7

 103 951 25 الفتح 8

 89 705 20 ابوتيج 9

 108 875 12 صدفا 10

 73 862 16 الغنامي 11

 963 10604 267 اإلمجاىل

 11567 إمجاىل الزايرات  امليدانية
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   انتٕػٍــخ :

ومبادئيع  اعخ بذخرية اىموتلجور االىل اىسية بالغو وتاعيخ مباشخ في عسمية التعمع الن الصفل ي 

 لويجي اليتستع بالسعخفو التخنػيو السصمػنو العجيج مشيع  مع ان أنطارهوافكارىع ىع دوما محط 

تقجيع فخد مغ  األسخ و   0109لحا تع اإلستسخار فى رفع وعى لشسػ اخرائز ومخاحل التصػر و 

تػةية بالقخى ومقخ الجسعية ألسخ  نجوات 8و عجد   تػةية اجتساع 99السذػرة إلييع بعقج 

 السعاقيغ الستخدديغ لمكذف فيسا يمى بيان بالتػةية السشفحة

 

 والمترددٌن على العٌادات المتخصصة بالجمعٌة ندوات واجتماعات  توعٌة داخل المرى بٌان

 املركز
 نوع التوعية

 العدد
 احلضور

 اانث ذكور ندوة اجتماع
 41 76 4 1 3 ديروط
 31 28 3 1 2 القوصية
 32 25 3 1 2 منفلوط
 16 5 4 - 4 أسيوط
 45 36 5 1 4 ابنوب

 8 23 3 1 2 الساحل
 52 16 2 1 1 البدارى
 42 35 3 1 2 الفتح
 3 22 2 - 2 صدفا
 14 68 7 1 6 الغنامي

 301 122 71 - 71 املرتددين على العيادات
 556 463 107 اإلمجاىل
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 :  : انتأٍْم انًزتكش ػهً انًجتًغ خبيسب  

 تدرٌب االسر 6 

اسخة عمي كيفية التعامل مع ابشائيع السعاقيغ السمتحقيغ بالفرػل  01تع تجريب عجد تجريب 

 ورفع وعييع حػل قزية اإلعاقة   ذيصيةالتش

الشذاط 

 الخئيدى
 السػازنة الشذاط السشفح

السشرخف 

 فعمىال
 مبخارات اإلنحخاف الفعمى الستػقع

تأىيل 

 شبى

فحز ومتابعة 

 شبية

مرخوفات 

 إنتقال األشفال

51114835 8973815 
1511 

 معاق / ة

معاق  1711

 / ة

معاق 1711يخجم السكػن ىحا العام  -

 1865خجم  2115/2116وخبلل عامى 

  2117معاق خبلل عام  1611معاق و

خرع عجد  وىحا التبايغ يخجع إلى أنو يتع

سشة مغ السدتيجف و  18السعاقيغ فػق 

يزع لمسدتيجف السعاقيغ السكتذفيغ مغ 

 خبلل الستابعات السيجانية بالقخى  .

يتخدد السعاقيغ عمى الجسعية لمكذف ويتع  -
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تخف بجالت إنتقال ليع وفى فتخة تػقف 

التسػيل لع يتع الرخف لجسيع الحاالت 

فق وإقترخ عمى األكثخ إحتياجًا وذلظ و 

 البحػث اإلجتساةية السػجػدة بسمفاتيع .

كسا يتع الرخف مغ ىحا البشج عمى   -

األنذصة الجامجة بالقخى وفى فتخة تػقف 

 التسػيل لع يتع تشفيح معطع ىحه األنذصة .

تخف األجيدة 

 التعػيزية
49553811 3255181 

معاق  375

 / ة سشػياً 

 

 مدتفيج235

جمات لتعطيع إستفادة السعاقيغ مغ الخ -

الستػفخة بالجيات السختمفة تع تحػيل 

الحاالت لتمقى الخجمة بيا شبقًا لدياسة 

 تقجيع الخجمة لمسعاقيغ بالجسعية .

 مدتفيج231 678815 57244875 تخف األدوية

لتعطيع إستفادة السعاقيغ مغ الخجمات  -

الستػفخة بالجيات السختمفة تع تحػيل 

 الحاالت لتمقى الخجمة بيا.

 1811 23311841 ات جخاحيةعسمي

لمسحتاجيغ 

مغ 

 الستخدديغ

وفق قخار 

 الصبيب

 مدتفيج49

 

يتع إجخا  العسميات بالسجان داخل  -

 مدتذفى الجامعى ونعس الفحػص الصبية.
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 األَشطخ فى ضٕء انًخطظ ٔانفؼهى

الشذاط 

الخئيد

 ى

الشذاط 

 السشفح
 السػازنة

السشرخف 

 الفعمى
 بخارات اإلنحخافم 2118الفعمى / الستػقع

 التػةية

 نجوات

443168

15 
9186865 

نجوات  7

 سشػياً 
 نجوات 8

الشجوات واإلجتساعات السشفحة يتع تشفيحىا  -

بجون مقابل مغ الحزػر مغ الجيات 

 السختمفة .

ىحا البشج يتع دفع رواتب متحجعات التػةية  -

 فرػل تشذيصية  6العامميغ بعجد 

نجوة خبلل عامى  21تع تشفيح  -

2115/2116 /2117 

 إجتساعات

إجتساع  11

بػاقع إجتساع 

 لكل مخكد

 إجتساع 99

إجتساع خبلل أعػام  52تع تشفيح عجد  -

 2118إجتساع  99و 2116/2117/ 2115

التشفيح   لئلجتساعات أكثخ مغ الستػقع   -

وذلظ نطًخ لتػاجج السعاقيغ فى أماكغ متفخقة 

مكانية بالسخاكد وتعػنة السػاتبلت بالقخى إل

التجسع ألكثخ مغ قخية حيث تع التشديق مع 

باقى السكػنات لعسل خصة مذتخكة لتشفيح 

اإلجتساعات وتجييد اإلجتساعات مغ قبل 

السداعجيغ بالقخى وفق األماكغ التى يػجج 

 بيا أكبخ تجسع مغ السعاقيغ  .
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 الجمج

فرػل 6

 تشذيصية

مغ شفل/ 

 شفل

183118

95 
18334895 

غيخ محجد 

 العجد

 52ع تجريب ت -

 6شفل معاق ب

 فرػل تشذيصية

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

عخوض 

مدخحية 

بالسجارس 

 الحكػمية

غيخ محجد 

 العجد
- 

لع تشفح خبلل ىحه الفتخة لتػقف التسػيل  -

 وتقمز األنذصة التجريبيو لمستحجعات 

إشتخاك فى 

مشاسبات 

 إجتساةية

غيخ محجد 

 العجد

مذاركة   2 -

 معاق 71جد بع
 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 

 األَشطخ فى ضٕء انًخطظ ٔانفؼهىتبثغ 

 

الشذاط 

 الخئيدى

الشذاط 

 السشفح
 السػازنة

السشرخف 

 الفعمى
 مبخارات اإلنحخاف الفعمى الستػقع

 التعميع

دفع 

مراريف 

 مجرسية

34946

.90 

 

891181

1 
 

 معاق / ة 811

تع دفع الخسػم  9 -

شازل ليع مغ الس

 وامعاىج األزىخية

معاق  411 --

 حرمػا عمى إعفا ات

عجد السعاقيغ بالتعميع  -

تحت سغ  311ىحا العام 

18 
معاق بالسعاىج  6 -

األزىخية ومشازل بالتعميع 

العام غيخقادريغ تع  دفع 

 الخسػم ليع . 

اإلعفا ات يدتفيج مشيا  -
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 عام  18السعاقيغ فػق 

تقجيع زى 

مجرسى 

وأدوات 

 وششط

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ معاق311 - معاق / ة 511

الحاق 

بالتعميع 

 البجيل

% مغ  25

إجسالى 

 الستدخنيغ

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ معاق 2

رحمة 

 سشػية
 معاق / ة 311

 3نفحت رحمة عمى  -

معاق  422أفػاج لعجد 

 /ة

تع مذاركة جسيع  -

السعاقيغ بالتعميع العام 

  والتخنية الخاتة واألزىخى 

بالقخى والسخاكد تحت سغ 

18  

 معاق /ة 25 معدكخ 2

معدكخات ىحا  6نفح  -

أيام عقافية    7العام  و

 344بالقخى لعجد 

 معاق /ة

تع التعاون مع الذباب  -

والخياضة لتشفيح السعدكخات 

بالقخى بالسجان وإشخاك 

السعاقيغ بيا بأقخب أماكغ 

 تجسع بالسخاكد . 

 

الستابعة 

السيجانية 

زيارات -

 مشدلية
 ذذذذ ذذذذذ

*زيارة شيخية 

لكل معاق 

زيارة مشدلية 11567

 ومجرسية

تػاجج السعاقيغ فى  -

 أماكغ متباعجة ومتفخقة
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زيارات - لقخى با

 مجرسية

زيارة 18111

 سشػى 

زيارات لكل  4*

معاق خبلل 

 1811العام  

 زيارة سشػياً 

 

 انخطخانتُفٍذٌخ إلستًزارٌخاألَشطخ ثًكٌٕ اإلػبقخ

 اطالشذ م
 

 السقتخح تشفيحه

 

 الستػقع تخفو

1 

 التأىيل الصبى

 تخف أجيدة تعػيزية

 عسميات جخاحية

 أدوية

 جمدات التخاشب

ترخف األجيدة وفق الدياسة  والسدتفيجيغ 

مغ التأميغ ولع يتجاوزوا السجة السقخرة 

 لمرخف .

تجخى العسميات الجخاحية بإستخجام الذخائح 

 والسداميخ بسخازن الجسعية .

ف األدوية لمسعاقيغ األكثخ إحتياجًا وفق ترخ 

 قخار الصبيب

 سػف يدتسخ السكػن فى تقجيع الجمدات

مكافأة األشبا  سػف يتع تخف نرف  -

جشيو عغ كل مخه حزػر  35البجل بػاقع 

 جشيو شيخيًا . 561بستػسط إجسالى 

 

جشيو  511متػسط الرخف عمى االجيدة   -

 شيخياً 

 

 

ريل تدتسخ جمدات التخاشب بتح -

جشيو لمجمدة  2مداىسات مغ السشتفعيغ 

 عمى ان يرخف بجل ليع .

2 
رعاية إجتساةية لؤلشفال بالتعميع و  دفع 

 السرخوفات السجرسية

يتع متابعة ميجانية لمسعاقيغ بالسجارس  

وحرػل السعاقيغ عمى قخارات اإلعفا  مغ 

 

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
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 –معدكخات مع الذباب والخياضة 

 رحبلت

 

 السرخوفات .

شديق مع الذباب والخياضة سػف يتع الت

لتشفيحالسعدكخات والخحبلت مجانًا مع الصبلئع 

 التابعة ليع .

3 
دفع مرخوفات انتقال السعاقيغ 

 الستخدديغ عمى العيادة بالجسعية

 يتع الرخف لمحاالت اآلتية :

 تامالسعاقيغ األي

السعاقيغ الستخدديغ مغ أماكغ بعيجة وفق 

 البحث اإلجتساعى

فى حالة عجم حزػر الصبيب لمحاالت 

 الستخدددة كميا .

 

 

جشيو  511متػسط الرخف يبمغ إجسالى 

 شيخياً 

 

 

4 
 بخنامج مغ شفل

 الفرػل التشذيصية

يتع دفع نرف رواتب الستحجعات وتحجيج 

كل  يػميغ عسل بالفرػل األحج واألرنعا  مغ

 إسبػع .

الغا  األجتساعات الذيخية بالجسعية 

 لمستحجعات وسيتع اإلجتساع بيع بالقخى .

 11×جشيو شيخيًا  51الرخف يبمغ متػسصو 

جشيو شيخيًا مقابل العسل  511متحجعات = 

 ايام شيخيًا . 8

 

 نجوات   –تػةية   إجتساعات  

يتع اإلستعاضة عشيا بتػةية أسخ أوليا    -

يغ الستخدديغ عمى الجسعية أمػر السعاق

 لمكذف

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 الستابعات السيجانية بالقخى  

سػف تجخى متابعات لمسعاقيغ بالقخى بػاقع 

قخى  بالسخة  4مختيغ إسبػةيًا لستابعة عجد 

 الػاحجة  .

شيو ج 1111متػسط الرخف يبمغ إجسالى 

 شيخياً 

 

 فخيق العسل 
سػف يتع اإلستغشا  عغ السداعجيغ 

مشدقيغ  3السيجانييغ بالقخى ويكتفى بعجد 

 سيتع تخف االساسى مغ السختب
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 ومذخف

 

 انًؼٕقبد : 

  تػقف ورود التسػيل آعخ عمى تشفيح األنذصة سمبيًا ونقز فى عجد السشفح الفعمى مشيا عغ

 السخصط لو . 

  كػل تعاون مع التأميغ الرحى إال إنو غيخ مفعل مع كل اإلدارات الرحية بالخغع مغ وجػد بختػ

 وذلظ نطخًا لمتغيخ السدتسخ لؤلشبا  باإلدارات  الرحية . 

  السعاقيغ بالسجارس الحكػمية يحتاجػن ليشجسة تأىيمية بسجارسيع مسا يجفع عجد كبيخ مشيع

 إلى التدخب وتخك التعميع . 

 

 اإلَـجـبساد :

 مغ الصبلب السعاقيغ   0إلحاق عجد   و أشفال معػقيغ بالتعميع البجيل   4د  تع إلحاق عج  

 بمجان خاتة في إمتحانات الفرل الجراسي االول والثاني  لطخوف إعاقتيع الذجيجة  . 

 لعبلج عمى نفقة الجولة . عمى ا شفل 008عجد  حرػل 

   ة معاق سسعيًا  شفل 07عجد لتشفيح جمدات تخاشب بسقخ الجسعية/  . 

  السداعجات التي يقجميا بشظ  عمىأسخة مغ أسخ األشفال االيتام السعػقيغ  65استفادة عجد

 الصعام السرخي مغ ششط رمزانية ولحػم أضاحي .
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 انصذخيكٌٕ 
 

 

 

 

 

 

 

 يذتٌٕبد انتقزٌز

  السقجمة 

  اليجف العام لمسكػن 
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  أنذصة السكػن  

 إجتساعات التػةية الرحية -

 الشجوات -

 ت مشدلية لمفئة السدتيجفةزيارا -

   تحػيبلت الحاالت الحخجة   -

 أوزان األشفال  -

  

  الرعػنات والسعػقات 
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 انًقذيخ

إلذذى الثذذخوة البذذذخية باعتبارىذذا السحذذخك األساسذذى لجيذذػد التشسيذذة جسعيذذة الصفػلذذة والتشسيذذة شطذذخ ت

بذخى لسرذخ تزذعيا السػاشغ السرخى بجاية الصخيق إلذى انصبلقذة كب  مغ بأن العسل عمى االرتقا تو 

أعبتت الكثيخ مغ الجراسات االجتساةية أن السخأة وخاتة في القذخى وقج  فى مراف الجول الستقجمة

والخيذذف والسشذذاشق البعيذذجة تسثذذل الخكيذذدة األساسذذية لمتقذذجم والتشسيذذة السجتسعيذذة. وحيذذث أن التشسيذذة 

ذذعػب والبمذجان الشاميذة أن السدتجامة تدتشج عمى االستثسار في القػى البذخية فإنو ألدعى عمى ال

تخكد عمى تشسية السذخأة فيذي الزذسان الذحي يحقذق حيذاة أفزذل ألسذختيا ومدذتقبل مئذذخق ألبشائيذا 

ويزذذذسغ مدذذذتػى اجتسذذذاعي واقترذذذادي الئذذذق يتشاسذذذب مذذذع تصذذذػر العرذذذخ واالحتياجذذذات الساديذذذة 

ى مجتسذع نطذخًا ألن وقج اتبحت الرحة اإلنجابية أحج اإلىتسامات الخئيدية فى أوالسعشػية لمتقجم. 

حاالت وضخوف الرحة اإلنجابية تذكل عبئًا وعقبًل تحيًا وتشسػيًا عمى السجتسع وألن اإلىتسذام بيذا 

يعتبخ مجخبًل تحيحًا فى خمق وضع تحى سميع لمسجتسع ليذ فقذط فذى الػقذت الذخاىغ وإنسذا يستذج 

 لمسدتقبل .

 انٓذف انؼبو نًكٌٕ انصذخ

  7قخيذة فذى  40وخاتذة تذحة السذخأة فذى سذغ اإلنجذاب فذى أسذخة تذحيًا  0511تحديغ مدذتػى  

 4مخاكد بسحافطذة أسذيػط عذغ شخيذق تػتذيل الخسذائل الرذحية الخاتذة بالرذحة اإلنجابيذة خذبلل 

 سشػات      

 األَشطخ  
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 إجتساعات التػةية 

  الشجوات 

  الديارات السشدلية 

  متابعة أوازن األشفال 

  تحػيبلت الحاالت الحخجة 

  تشطيع األسخة 

 

 وفٌما ٌلى شرح تفصٌلى لكل نشاط 

 أٔال: اجتًبػبد انتٕػٍخ :

عمذي زيذارة  الحػامذل وحث الديجات داخل األسخةالرحى نذخ الػعي تيجف إجتساعات التػةية إلى 

عمذي عمى الخجمات التى تقجميا وكيفية اإلستفادة مشيذا و لمتعخف والػحجات الرحية السخاكد الصبية 

سخحمذة سخغػب فيو وتعخيف الفتيات بلتجشب االجياض والحسل غيخ ال وسائل تشطيع األسخةإستخجام 

 السخاىقة 

  اجتسذذذذذذذاع تػةيذذذذذذذذة لمدذذذذذذذيجات الحػامذذذذذذذذل واميذذذذذذذات االشفذذذذذذذذال والفتيذذذذذذذذات  0457تذذذذذذذع عقذذذذذذذذج  

، ويذذذذذذذتع فييذذذذذذذا تشذذذذذذذاول مػضذذذذذذذػعات الرذذذذذذذحة االنجابيذذذذذذذة ، والرذذذذذذذحة  البمذذذذذذذػ   فذذذذذذذى سذذذذذذذغ

 ،العامة 

ت السدذذذذذذذذذذذتفيجات تذذذذذذذذذذذع تػزيذذذذذذذذذذذع بعذذذذذذذذذذذس مذذذذذذذذذذذغ ادوات الشطافذذذذذذذذذذذة الذخرذذذذذذذذذذذية لمدذذذذذذذذذذذيجاو 

 تى يصبقغ ميارات التػةية .بل والسػاضبات عمى الحزػرفى االجتساعات وال
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 –الذذذذذذذذػالدة اآلمشذذذذذذذذذة  –متابعذذذذذذذذة الحسذذذذذذذذل   تذذذذذذذذع تشفيذذذذذذذذح مػضذذذذذذذذػعات تػةيذذذذذذذذة عذذذذذذذذغوقذذذذذذذذج 

السخاىقذذذذذذذة ذ تشطذذذذذذذيع  –الذذذذذذذدواج السبكذذذذذذذخ  -الشطافذذذذذذذة الذخرذذذذذذذية–الخضذذذذذذذاعة الصبيعيذذذذذذذة 

االيذذذذذذذجز  –ختذذذذذذذان االنذذذذذذذاث –سذذذذذذذات  التصعي-رعايذذذذذذذة الػليذذذذذذذج–االسذذذذذذذعافات االوليذذذذذذذة –االسذذذذذذذخة 

  –الرذذذذذذذذذحة العامذذذذذذذذذة -أنفمذذذذذذذذذػندا الصيذذذذذذذذذػر –التغحيذذذذذذذذذة  -االلتيذذذذذذذذذاب الكبذذذذذذذذذجى  -الذذذذذذذذذجرن –

     حقػق الصفل وتشذئتة 

تذذذذذى اسذذذذذتػعبغ مػضذذذذذػعات التػةيذذذذذة تسامذذذذذا آلوقذذذذذج تذذذذذع تحجيذذذذذج أكثذذذذذخ مذذذذذغ مدذذذذذتفيجة مذذذذذغ ال

لشقميذذذذذذذذا لمسحيصذذذذذذذذيغ ونذذذذذذذذحلظ تكذذذذذذذذػن القخيذذذذذذذذة كميذذذذذذذذا عمذذذذذذذذى درايذذذذذذذذة بسػضذذذذذذذذػعات التػةيذذذذذذذذة 

جذذذذذذذجول التذذذذذذذالي يػضذذذذذذذح عذذذذذذذجد الحاضذذذذذذذخيغ الجتساعذذذذذذذات التػةيذذذذذذذة وعذذذذذذذجد االجتساعذذذذذذذات وال

التذذذذذذى تذذذذذذع تشفيذذذذذذحىا فذذذذذذى السخاكذذذذذذد السشفذذذذذذح بيذذذذذذا السذذذذذذذخوع وفذذذذذذى نيايذذذذذذة كذذذذذذل اجتسذذذذذذاع يذذذذذذتع 

  1تػزيع اليجايا عمى الديجات الحاضخات 

 والجدول اآلتى ٌبٌن عدد االجتماعات التى تمت فى المراكز

 المركز
 عدد مرات الحضور

 جتماعاتعدد اال

 أمهات أطفال حوامل

 313 3342 0232 الفتح

 314 3444 0433 أبنوب

 301 3411 0411 الساحل

 313 3345 0243 دٌروط

 302 3441 0431 البدارى

 303 3423 0402 الغناٌم

 314 3331 0221 الموصٌة
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 0403 05020 5341 االجمالى

 

 

 

 َذٔاد انتٕػٍخ  -ثبنثب:

نذجوة بذالقخى السدذتيجفة  015فى اشار رفع الػعى الرحى السجتسعى لمقزايا العامة تذع تشفيذح عذجد

واألمذخاض  انفمػاندا الصيػر و مكافحة التجخيغ واإلدمذان والسخذجرات  وكانت مػضػعات الشجوات عغ

ز وشذذيو وقذذج حزذذخ فذذى ىذذحه حاضذذخ فذذى تمذذظ الشذذجوات شبيذذب متخرذذسوكذذان الالسشقػلذذة جشدذذيًا 

 الشجوات معطع أىالى القخية مغ الخجال والشدا  السيتسيغ بتمظ السػضػعات

 انشٌبراد انًُشنٍخ   -راثؼب
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زيارات لكل سذيجة شذيخيًا  0:0تع عسل الديارات السشدلية لمديجات الحػامل وأميات األشفال بستػسط 

التذى يعسمذغ بيذا مذغ قبذل الجسعيذات الذذخيكة السيذجانيات بذالقخى ا توتقػم بيحه الديذارات السدذاعجا

بعج تجريبيغ عمى عسل الديارات السشدلية لستابعة تشفيح السيارات السكتدبة مذغ مػضذػعات التػةيذة 

والتاكيج عمييا ومبلحطة الحاالت الحخجة وتحػيميا الى أماكغ الخذجمات الرذحية السختمفذة ومتابعذة 

التغحيذة ويذتع تدذجيل تػتذيات الديذارة فذى كذارت  ػ سذ نسػ االشفال لتبلفى إتابة االشفذال بذامخاض

 متابعة الصفل ومتابعة الديجات الحػامل وتدجيل الستابعة فى كارت متابعة الحامل 

 التى تمت (42332والجدول اآلتى ٌبٌن عدد الزٌارات المنزلٌة ) -

 بالنسبة للسٌدات الحوامل وأمهات االطفال خالل الفترة السابمة

 المركز

 لزٌاراتأعداد ا

 الفتٌات أمهات أطفال حوامل

 040 2044 0544 الفتح

 311 0351 0301 أبنوب

 310 0523 0454 الساحل

 050 2402 0500 دٌروط

 300 2332 0252 البدارى

 301 0211 2052 الغناٌم 

 054 0254 0005 الموصٌة 

 0411  43420 41203 االجمالى
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 خبيسب: تُظٍى األسزح    

تخك فتذخة ت وحتىنتيجة التذجيع السدتسخ لمديجات عمى استخجام وسائل تشطيع األسخة عقب الػالدة 

كافية بيغ كل شفل والتالى لو وحتى تدتخيح االم ويأخح أعزائيا التشاسمية فختة الستعادة لياقتيذا 

 خوف االسذذخة الرذذحية واالجتساةيذذة واالقترذذاديةوتجشذذب حذذجوث حسذذل غيذذخ مخغذذػب فيذذو نتيجذذة لطذذ

عذذج شذذخح أضذذخار الذذػالدات الستكذذخرة فقذذج تذذع تذذذجيع الدذذيجات عمذذى إسذذتخجام وسذذائل تشطذذيع وكذذحلظ ب

 األسخة 

 -الجدول اآلتى ٌبٌن عدد السٌدات االئى استخدمن وسٌلة تنظٌم أسرة خالل الفترة السابمة 6

 عدد السٌدات أسم المركز م

 30 أبنوب 0

 32 الفتح 3

 34 البدارى 2

 31 الموصٌة 4

 40 الغناٌم 0

 40 ساحل سلٌم 2

 53 دٌروط 3
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 005 اإلجمالً 

  

عدد السيدات

أبنوب

الفتح

البدارى

القوصية 

الغنايم

ساحل سليم

ديروط

 
 -أٔساٌ االطفبل :

حيذذاة الصفذذل فذذى أعػامذذو األولذذى تيذذجدىا أمذذخاض عجيذذجة ولذذحلظ فذذاألم مصالبذذة بذذأن تكذذػن عمذذى عمذذع 

اجتساعذذات التػةيذذة يذذتع تػتذذيل ودرايذذة تامذذة بكيفيذذة حسايذذة وليذذجىا مذذغ ىذذحه األخصذذار فعذذغ شخيذذق 

السعمػمة لؤلميات حتى تدتصيع مخاعاة شفميا حتى يجتاز ىحه الدشػات وما يحيط بيا مذغ أمذخاض 

 بدبلمة وأمان .

ولتفعيل دور التػةية الرحية ولتبلفى اإلتابة باألمخاض السختمفة وتقميل أخصار الذػالدات الحخجذة 

والديجات الحػامل إلى السدتذفيات الجامعية السخترة فقج تع تحػيل الحاالت الحخجة مغ األشفال 

 إعاقات ذىشية ونجنية  –عطام -وكحلظ ةيادات الجسعية السختمفة   أشفال

ولستابعة نسػ األشفال ولتجشذب اإلتذابة بذأمخاض سذػ  التغحيذة فقذج تذع متابعذة أوزان األشفذال حيذث 

 بو يتع وزن الصفل مخة كل شيخيغ وتدجيل ذلظ فى الكارت الخاص 
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 والجدول التالً ٌوضح عدد األطفال بكل مركز وكذلن تحوٌالت األطفال
 

 عدد األطفال الذٌن تم تحوٌلهم للعالج عدداالطفال اسم المركز م

 45 515 الفتح 0

 24 514 أبنوب 3

 44 444 الساحل 2

 20 502 البدارى 4

 42 454 الغناٌم 0

 34 531 الموصٌة 2

 30 530 دٌروط 3

 301 2221 مالىاالج

 

 

 انصؼٕثبد ٔانًؼٕقبد:

نطخًا لتأخخ وتػل التسػيل خبلل تمظ الفتخة فقج تػقفت معطع أنذصة السكػن ويطيخ آعخ ذلظ فى 

 الشتائج السحققة 
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 يذتٌٕبد انتقزٌز

 

  مقجمة 

  اليجف العام لمسكػن 

  األنذصة  

   يئيونجوات الب -

 حسبلت الشطافو والتذجيخوتشاديق القسامو -

 السخاحيس الرحيو -

 تحريل االقداط -

 رفع كفا ه فخيق العسل  -

 

 األنذصة السشفحة في ضػ  السخصصة 

 اإلنجازات 

  الرعػنات والسعػقات 

  التػتيات والسقتخحات 
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 يقذيّ

لسعاقيغ عع إتخحت بانذا  مخاحيس تحية لؤلشفال ا 0990بجأت الجسعية اإلىتسام بالبيئة عام  

 اتجاه لتشػيع خجماتيا في مجال البيئة. 

 التوعٌة الصحٌة بالمرى بالتعاون مع منظمة الٌونٌسٌف .

 .  جا  تشفيح نسػذج لمتػةية الرحية البيئية بسخكد مشفمػط 0994وعام  0990في نياية عام 

 لروض بٌئٌة 

مخحذاض تذحى  00يذة حيذث تذع عسذل وتتسثل فى تػفيخ قخوض بيئية بالتعاون مع الدذفارة االمخيك

 .بسخاكد مشفمػط وابػتيج و اسيػط 

 حمالت نظافة وتشجٌر -لروض بٌئٌة

حسذذبلت تػةيذذة بيئيذذة بالتعذذاون مذذع الجسعيذذات الذذذخيكة بالسخحمذذة الثانيذذة فذذي 8حيذذث تذذع تشفيذذح عذذجد

خ مػضػعات " الشطافة الذخرية" ، و  " بيئة نطيفذة = حيذاة آمشذو  وتشفيذح حسذبلت نطافذة وتذذجي

شجخة بكل قخية وتشفيح قخوض بيئيو, والتي تذتمخز فكختيذا فذي تشفيذح  05قخى وتػزيع عجد  8لعجد

مخحاضا تحيا, عمى نطام الخدان التحميمذى  054مخاحيس تحيو لبلسخ السحتاجة ،حيث تع تشفيح 

 04حيذث يقذػم السدذذتفيج بتحسذل نرذف مبمذذغ تكمفذو السخحذذاض, ويقذػم بتدذجيجه عمذذى اقدذاط لسذذجه 

 ون فائجه, وتتحسل الجسعيو نرف التكمفو.      شيخ بج

استسخت الجسعية في تقجيع الخجمات البيئية السختمفة والتي تتسثل في حسبلت نطافذو بيئيذة ، تشفيذح 

 .054مخاحيس تحية ، ، تشفيح حسبلت تػةية  حيث وتل عجد السخاحيس السشفحة بيحة السخحمة 

 

 يٍ انًشزٔع انٓذف
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 0511فو عامو إلى تشسيو القخيو وذلظ مذغ خذبلل تحدذيغ مدذتػى ييجف مذخوع نيزة مرخ بر

 اسخه بيئيا عمى مجى ارنع سشػات.

  االنشطو انزي رحقق انهذف 

 . نجوات تػةيو بيئيو 

  . حسبلت نطافو وتذجيخ 

 . تشفيح تخف الرحى الغيخ تقميجى 

 . تجريب لخفع كفا ه فخيق العسل 

 انُذٔاد انجٍئٍّ

 8وتشفيذح  السخحمذةفذي ىذحه  السدذتيجفةولجان شئػن القخى  السحميةوالػحجات  ذخيكةالالتشديق مع الجسعيات تم 

بيذذجف تعخيذذف األىذذالي   -القػتذذية -البذذجارى -مشفمذذػط -ديذذخوط –الدذذاحل  –قذذخى بسخاكذذد الفذذتح  8نذذجوات فذذي 

لسجتسذع ا أفذخادفذخدمغ  411، ونمذغ الذحيغ تذع تذػعيتيع البيئذةعمذى  السحافطذة بكيفيذةالسذخوع وتػعيتيع  بأىجاف

 .أجشاسيع باختبلف

 -دًالد انُظبفّ ٔانتشجٍزٔصُبدٌق انقًبيّ :

تشاديق  0شجخه فيكذ.كسا تع الكيام تثبيت عجد  05قخى وتذجيخىا بػاقع 8حسبلت نطافو في  8تع الكيام بعجد 

 يخ وتشطيف السكان بالتعاون مع محافطة اسيػط.قسامو في حى االيػا  باالرنعيغ مداىسة مغ الجسعية بتصػ 

 



 2008 انتقزٌز انسُٕي  جًؼٍخ انطفٕنخ ٔانتًٍُخ
 

 Page 44 تعلٌممكون ال
 

 

 انًزادٍض انصذٍّ 

 مخحاض تحى غيخ تقميجى  99في الشرف األول مغ ىحا العام تع االنتيا  مغ تشفيح عجد

 بشى شعخان  بسخكدى الداحل ومشفمػط . –العتامشة  –التشاغة  -اسخه  بقخى السصسخ 99تخجم

 مخحاض تحى غيخ  55تع تشفيحعجد  0118سبخفى الشرف الثانى مغ العام حتى شيخنػف 

سخقشا بسخاكد ابشػب والداحل  –البجارى  –بػيط  –اسخة بقخى ابشػب الحسام 55تقميجى تخجم

 والبجارى وديخوط.

 -راثؼب: تذصٍم االقسبط :

 . قدط 711جشييا وايجاعيا البشظ ىحا العام وىي تسثل حػإلى  66060341تع تحريل مبمغ 

 االجمالى دٌسمبر نوفمبر سبتمبر اغسطس ٌولٌة ٌونٌة ماٌو ابرٌل رسما فبراٌر الشهور

لٌمة 

 التحصٌل

0404.0

1 
425 2023 

2040.

20 
4400 

2004.3

0 
0323 

4304.4

1 

2332.

00 
4444.31 25004.30 

 ـــ ـــ ـــ 2235 ـــ ـــ 0205
2050.3

1 

2204.

00 
3124.10 02030.4 

 0252.10 0205.10 224 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــتـ ـــــ

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ
4402.

21 
2022 3535.2 

 االجمالى
3333.0 425 2023 2021.20 4400 2004.30 0323 3401 03020

 05440.4 
22223.4 

 

 :سبدسب: رفغ كفبءِ فزٌق انؼًم 
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 مغ فخيق العسل عمى الكيادة. 0تع تجريب 

 األَشطخ انًُفذح فً ضٕء انًخطظ :

 التكلفة الفعلى المخطط نشاطال

 ندوات  4 ندوات01 ندوات التوعٌه

 حمالت4 حمالت 01 حمالت النظافه 2111

 شجره 031 شجره 031 التشجٌر

 22223.41 004 مرحاض 020 المراحٌض الصحٌه

 :االَجبساد 

  مغ االنذصو السقخره في ىحه السخحمو رغع ضيق الػقت وكثخه 91تع االنتيا  مغ تشفيح%

 . النذصو وخاتو الرخف الرحى الغيخ تقميجىا

  

 -انصؼٕثبد :

 .رفس بعس األىالي لمعسل احيانا عشج بج  التشفيح وذلظ رغع كتابتيع العقػد لمعسل 

 رفس فشى آلماكغ التشفيح مغ قبل االستذارى  لمعجيج مغ السػاقع السباب فشية . 

 

 ذا العام .الجدول األتً ٌبٌن انجازات مكون البٌئه باالرلام خالل ه

 المستفٌدٌن العدد النشاط

 فردواحد تدرٌب0 التدرٌبات

 فرد411-لرى 4 ندوات4 ندوات التوعٌه

 لرى4 حمالت 4 حمالت النظافه

 لرى 4 شجره 031 التشجٌر
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 فرد411 مرحاض 004 المراحٌض الصحٌه

 

 األَشطخ انًُفذح فً ضٕء انًخططخ:

  وذلظ  054والحى تع تشفيحه بالفعل  مخحاض تحى غيخ تقميجى 065كان مخصصا تشفيح

 لعجه اسباب مشيا تاخخ التسػيل....

  مغ كل نذاط 8حسبلت تذجيخ ونطافة ولكغ تع تشفيح01نجوات و01كان السخصط تشفيح

 نطخا لزيق الػقت وعجم ورود التسػيل

  

  

  

 :انتٕصٍبد ٔانًقتزدبد 

 لخاص بأقداط العسل  اعادة حسبلت الشطافو والتذجيخ القخى مغ عائج التحريل ا

 السخاحيس الرحية حيث انيا مغ االنذصو السحببو لؤلىالي داخل القخى.

  االستفادة مغ العائج مغ االقداط بعسل مخاحيس تحية ججيجة لخهبة االىالى بحلظ واعادة

 .تجويخ السذخوع حتى يسكغ تحقيق اكبخ استفادة مسكشة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2008 انتقزٌز انسُٕي  جًؼٍخ انطفٕنخ ٔانتًٍُخ
 

 Page 47 تعلٌممكون ال
 

 

 

 

 

 

تطٌٕز انًجتًغ 

 انًذًَ

 

 

 انًذتٕي

 جمة مق 
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 أىجاف السخكد 

   األنذصة 

 البخامج التجريبية -

 السداعجات الفشية  -

 المقا ات -

 الديارات السيجانية -

 

 ياألنذصة في ضػ  السخصط بالفعم 

  االنجازات 

 الرعػنات والسعػقات 

  التػتيات واالقتخاحات 

 الخصة السدتقبمية 
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 يقذيخ 
 خ   يزكش دػى انجًؼٍبد األْهٍ

كبيخا في عسمية التشسية في السجتسعات, لسا ليا مغ تأعيخ مباشخ  تمعب الجسعيات األىمية دورا

لكغ حال الحي يعيذو ى ال  األفخاد, و عمي افخاد السجتسع لقخنيا مغ األفخاد, و معخفتيا بػاقع ال

عمي الخغع مغ اىسية الجسعيات األىمية, اال انيا ال تدال تعاني مغ ضعف في بشياتيا الجاخمية, 

 ا بجورىا في تشسية السجتسع.مسا ي عخعمى قيامي

لحلظ قامت جسعية الصفػلة و التشسية بالتخصيط لجعع ىحه الجسعيات, و رفع قجراتيا في مجال 

 التشسية . 

قامت الجسعية بالتعاون مع حيث   0999حتي يػنيػ  0997في الفتخة مغ يػليػ وكانت البجاية 

 يجفوالحي يدعع الجسعيات األىمية "  " مخكد تشفيح مذخوع بالسجمذ القػمي لمديجات الدنجيات 

جسعية مغ الجسعيات األىمية في اسيػط فى مجالى اإلدارة العامة واإلدارة  05تصػيخ قجرات الي 

ألف جشيو تسشح  05مشح فخةية وىي مشح مالية في حجود حيث حرمت كل جسعية عمي  السالية 

 ق ما اكتدبتو مغ خبخات ومياراتلمجسعيات الذخيكة , بيجف تشفيح مذخوعات يتع خبلليا تصبي 

 تطٌٕز اَظًخ ٔيًبرسبد انذكى انذاخهىيشزٔع 

ونطخا الن الحكع الجاخمى ىػ عسمية استخجام وتػضيف الدمصة والقػة, ووضع القخارات السريخية 

واالستخاتيجية, ومتابعة تشفيحىا داخل السشطسة، فكان مغ الزخورى تبشى ىحا السػضػع بعشاتخه 

ح اليجف، السذاركة، السدا لة، الذفافية، تسثيل القاعجة الذعبية، انتخابات السختمفة "وضػ 
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لتقػية   مجمذ االدارة وتجاول السدئػليات الكيادية، وضػح ادوار اعزا  مجمذ االدارة"

 مسارسات الجسعيات لمحكع الجاخمى بيا.

يح مذخوع تصػيخ لحا بجأت الجسعية بالتعاون مع مخكد خجمات السشطسات غيخ الحكػمية, فى تشف

فى  انطسة ومسارسات الحكع الجاخمى لمجسعيات االىمية تحت مطمة مخكد دعع الجسعيات األىمية 

 01, بيجف تصػيخ انطسة ومسارسات الحكع الجاخمى لعجد 0114وحتى مارس  0110ابخيل 

 جسعيات اىمية, بقخى ومخاكد اسيػط خبلل عاميغ ، ولقج وضعت الجسعية اىجاف محجدة يجب ان

 تتحقق وىى:

 0- .زيادة كفا ة اجيدة الحكع الجاخمى بتمظ الجسعيات 

 0- .معخفة نساذج واساليب جيجة فى الحكع الجاخمى 

 0- .تػفيخ مرادر معمػمات عغ التشسية والججيج فييا وانطسة الحكع الجاخمى 

 بعس المقا ات والسداعجات الفشية  تشطيعتقجيع مشح فخةية لمجسعيات الذخيكة ل وقج تع

 .بالشدبة ليالتى تسثل احتياج خاص ا

 يزكش استشبراد انجًؼٍبد األْهٍخ

وايسانا مغ الجسعية بزخورة تشسية السػارد البذخية فأخحت عمى عاتقيا استسخار تقجيع بشا  

وإعبلن تحت اسع مخكد  وم سدى لمجسعيات األىمية باإلضافة الى تشطيع م تسخات ودعاي

 مازال يقجم خجماتو حتى اآلن بتسػيل ذاتىاستذارات الجسعيات األىمية الحى 

نعج إنتيا  مذخوع الحكع الجاخمي ومذخوع مخكد دعع الجسعيات األىمية تكػنت لجى الجسعية و 

فى مجال بشا  القجرات الس سدية لمجسعيات األىمية ومجال التجريب والجعع الفشى  سيدهخبخة مت
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كد استذارات الجسعيات االىمية استثسارا وأيزا مرادر السعمػمات.ومغ ىشا كانت فكخة إنذا  مخ 

ليحه الخبخات ، والحى ييجف إلى التكامل والتسيد فى بشا  القجرات الس سدية لمجسعيات األىمية 

 وتقػية العبلقات فيسا بيشيا مغ خبلل العسل عمى :

خجمات تجريبية واستذارية وتػفيخ ونذخ معمػمات باإلضافة إلى السداعجة فى تجبيخ  عتقجي .0

  تسػيل والتذبيظ بيغ الجسعيات األىمية .ال

  تشسية السػارد البذخية مغ خبلل : .0

 . تقل ميارات العامميغ عغ شخيق تقجيع البخامج التجريبية  

 .وجػد إدارة لمستصػعيغ تابعة لمسخكد يذارك أعزائيا فى أنذصة الجسعية السختمفة  

 ويقػم السخكد بتشفيح األنذصة مغ خبلل عجد مغ اإلدارات .

   :ٔدذح انتذرٌت

وتقذذػم الػحذذجة بتشطذذيع البذذخامج التجريبيذذة والسدذذاعجات الفشيذذة ، عسذذل تقيذذيع م سدذذى وخصذذط لبشذذا  

 القجرات ، تشطيع زيارات لتبادل الخبخات بيغ الجسعيات والس سدات األخخى .

  ٔدذح تًٍُخ انًٕارد انجشزٌخ :
 .  لىػعيغ ومخكد الحاسب اآلصوتعسل ىحه الػحجة مغ خبلل إدارة مت

  : ٔدذح نإلػالو ٔ انًؼهٕيبد

مكتبذذة ، ترذذسيع مػاقذذع عمذذى اإلنتخنذذت ، إتذذجار أدلذذة إرشذذادية ، تشطذذيع مذذ تسخات ، نسذذاذج لمجعايذذة 

 واإلعبلن .

 جسعية. 00  ونمغ عجد الجسعيات التى تمقت دعع م سدى شػال فتخة عسل الجسعية
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 أْذاف انًزكش 

دذذية لجسعيذذة الصفػلذذة والتشسيذذة بأسذذيػط والجسعيذذات تشسيذذة السذذػارد البذذذخية ورفذذع القذذجرات الس س

 الذخيكة العاممة في التشسية عغ شخيق تقجيع الجعع الفشي مغ خبلل:

 تػفيخادارة فعالة لمستصػعيغ 

  تقذجيذع الذبخامذج التذجريبذية والسداعذجات الفشذذية 

 مذشح فخعذية لمجسعذيات الذخيذكذة 

 ات ذات تجارب رائذجةتشطذيع زيذارات لتذبادل الخذبخات لجسعذي 

 التذبيظ بيغ الجسعيات ونعزيا البعس 

  تشفيح  خصة تشسية السػارد البذخية وفقاً  لتقجيخ اإلحتياجات التجريبية 

 تشطيع الس تسخات والمقا ات 

 تػفيخ مرادر لمسعمػمات 

  0117أْى إَجبساد انًزكش ثُٓبٌخ ػبو 

تػي الجسعيو أو عمي مدتػي الجسعيذات قام السخكد يتحقيق مجسػعو مغ اإلنجازات سػا  عمي مد

 -الذخيكو وكانت أبخز ىحه اإلنجازات ىي :

 :ثبنُسجخ نهجًؼٍبد انشزٌكخ ثًشزٔع َٓضخ يصز نهتًٍُخ انًتكبيهخ  

نتيجذة لمتذجخبلت التذذي قذام بيذذا السخكذد والتذجريبات التذذي قذجميا فقذذج حرذمت إكثذخ مذذغ جسعيذو عمذذي 

جسعيذة الدذبلم الخيخيذو لتشسيذة   -ت إعسال ديخوط مذخوعات مغ جيات مانحو مشيا جسعية سيجا

السجتسع بسيخ وتعج ىحه الجسعيات أحذجث الجسعيذات إشذيارًا وكذحلظ جسعيذة السحافطذة عمذي القذخآن 
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الكذخيع لتشسيذذة السجتسذذع بالتشاغذذو الذذذخقيو مخكذذد الدذذاحل فقذذج إتذذبح لذذجييا خبذذخة فذذي مجذذال التصذذػع  

يقػمػن بالتعاون مع إحجي الييئذات الصبيذو بتػةيذة  ولجييا مجسػعو مغ الذباب الستصػعيغ الحيغ

 الديجات بأمخاض الدخشان والػقايو مشو وكحلظ تحػيل الحاالت إلي  الجيات الستخررو 

 ثبنُسجخ  نجًؼٍخ انطفٕنخ ٔانتًٍُخ   

قام السخكد بػضع خصة لتشسية السػارد البذخيو  كحلظ تعجيل دليل الدياسذات واإلجذخا ات والحرذػل 

 دة  السخكد الثالث كأفزل دليل لمدياسات واإلجخا ات مغ بخنامج التشسية بالسذاركو عمي جائ

  0118ااألَشطّ انًُفذِ ػبو 

 االَشطخ انًُفذح:

يعسل السخكد عمي تحقيق رسالتو وىجفو مغ خبلل مشطػمة متكاممة مغ األنذصة تدتيجف بالجرجذة 

 في :األولي رفع القجرات وفقًا لصبيعة عسل السخكد وتتسثل 

 أٔال: انجزايج انتذرٌجٍخ 

 تؼزٌف انُشبط :

يختكد نذاط البخامج التجريبية بجاية عمذي تقذجيخ اإلحتياجذات التجريبيذة سذػا  لمعذامميغ بالجسعيذة أو 

الجسعيذذات الذذذخيكة ولتشفيذذح الشذذذاط ىشذذاك العجيذذج مذذغ اإلجذذخا ات بذذجًأ مذذغ إرسذذال عذذخوض االسذذعار 

ختيذار متابعذة التذجريب وتقيذيع أعذخة عمذي السذذاركيغ ةتقذجيع والتعاقج مع الجيذة التذي وقذع عمييذا اال

 تقخيخ عشو .

 انٓذف يٍ انُشبط :



 2008 انتقزٌز انسُٕي  جًؼٍخ انطفٕنخ ٔانتًٍُخ
 

 Page 54 تعلٌممكون ال
 

تيجف البخامج التجريبية إلي تصػيخ ميارات وقذجرات العشرذخ البذذخي سذػا  فذي الجسعيذات الذذخيكة 

  أو العذذذامميغ بالجسعيذذذذة شبقذذذًا لتقذذذذجيخ االحتياجذذذذات السشفذذذح لمجسعيذذذذات والعذذذامميغ وتشفيذذذذحًا لمخصذذذذة

 السػضػعة والتي تتسيد بالسخونة وتقجيخ لؤلولػيات أعشا  التشفيح . 

 تفبصٍم انُشبط :  

 مشروع تحسٌن وضع االطفال العاملٌن بمحافظة أسٌوط بالتعاون مع برنامج التنمٌة بالمشاركة 

 ثبٍَب  : انًسبػذاد انفٍُخ 

 تؼزٌف انُشبط 

 ويقػم  بتشفيحىا إستذاري متخرز ىي مداعجة تكػن الجسعية في حاجة إلي رفع قجراتيا

 انٓذف يٍ انُشبط 

ييجف نذاط السداعجات الفشية  إلي سج إحتياج معيغ لجسعية معيشة  تشاسذب إمكانياتيذا وضخوفيذا 

 كبًل حدب احتياجاتو وتيجف السداعجات إلي تصػيخ البشا  الس سدي لمجسعيات الذخيكة .

 تفبصٍم انُشبط 

 

 املٌن بمحافظة أسٌوط ٌالتعاون مع برنامج التنمٌة بالمشاركةمشروع تحسٌن وضع االطفال الع

  انمزبثعو وانزقييم عن طزيق اإلداره ثبننزبئج

 06/4/0118و  04/6/0118الفتخه مغ 

 -وييجف التجريب إلي :

  التعخف عمي مخحمة ترسيع السذخوع 

 تسكيغ السذاركيغ مغ وضع نطام لعسمية الستابعة والتقييع 

 غ وضع قياس األدا  ونطام الستابعو تسكيغ السذاركيغ م 

 انزخطيط نجذة وإدارح انمزطىعين 
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   01/4/0118:  09/4الفتخة مغ 

  -وييجف التجريب إلي :

   .التعخف عمي أساليب جحب الستصػعيغ 

 . كيفية إنيا  خجمة الستصػع وتقييسو 

  وضع خصة لجحب الستصػعيغ لمجسعيو 

 ورشخ عمم انمزبثعو  وانزقييم 

   01/5/0118الفتخة مغ 

  -وييجف التجريب إلي :

   مشاقذة ماتع التػتل  إليو مغ مخخجات السداعجه االولي 

  تسكيغ السذاركيغ مغ  ترسيع نطام لمستابعو خاص بالجسعيو وأنذصتيا 
 

 انزذريت انحكم انذاخهي انزشيذ 

   09/5/011:  08/5الفتخة مغ  

 وييجف التجريب الي:

 كع الجاخمي الخشيج  وأساليب اإلدارة تعخف السذاركيغ عمي مبادئ الح 

   تسكيغ السذاركيغ مغ تحميل الػضع الحالي لمجسعية في الحكع الجاخمي 

  تسكيغ  السذاركيغ مغ وضع أسذ خمق تف عاني لمسشطسو 

  إعجاد دليل يحجد أدوار االعزا  والمجان داخل السجمذ 

 : رذريت انمشبركو انمجزمعيو
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   09/6/0118:  06/6الفتخه مغ 

  -وييجف التجريب إلي :

  تعخيف السذاركيغ مفيػم السذاركو وعبلقتيا بالتشسية السجتسعيو 

  تسكيغ السذاركيغ مغ التعخف عمي آليات السذاركو السجتسعيو 
 

 

 انحكم انذاخهي 

   09/8/0118:  08/8الفتخه مغ 

 -وييجف التجريب إلي :

  و السشفحه سابقًا مشاقذة أعزا  مجمذ اإلداره عمي مخخجات السداعجه الفشي 

  تحجيج بعس السخخجات التي سيتع تشفيحىا لتصػيخ نطام الحكع الجاخمي الخشيج داخل

 السشطسو 

 

 مشروع نهضة مصر للتنمٌة المتكاملة –ب 

وييذذجف  0117يذذتع تشفيذذح السذذذخوع عمذذي مذذخحمتيغ السخحمذذو األولذذي تذذع االنتيذذا  مشيذذا فذذي ديدذذسبخ 

والبيئذو ، اإلعاقذو ، التعمذيع ، البشذا  الس سدذي وذلذظ مذغ  السذخوع إلي العسل في مجذاالت الرذحو

 مخاكد داخل محافطة أسيػط . 7خبلل الذخاكو مع جسعيات أىميو بذ 

 رزشيح انجمعيبد : 

يبجأ إختيار الجسيعات  مغ خبلل مخاشبة مجيخية التزامغ اإلجتساعي بالسحافطة لتخشيح جسعيات 

مجال التشسيو ، حجيثة اإلشيار ، تعسل عمي نصاق وفقًا لذخوط معيغ وىي أن تكػن عاممو في 
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السخكد السدتيجفو وتقػم السجيخيو بتخشيح عجد مغ الجسعيات والتي تشصبق عمييا شخوط اإلختيار 

 . 

  -مزحهخ إخزيبر انجمعيبد انشزيكو  :

في ىحه السخحمو يقػم فخيق الجعع الفشي والس سدي بالجسعيو السطمو بتحجيج مػاعيج مع 

ت السخشحو وعسل تقييع م سدي وفقًا إلستسارة معجه لختج نقاط القػة والزعف لمجسعيو الجسعيا

في مجال الحكع الجاخمي ، اإلدارة العامو ، اإلارة الساليو  بعجىا يتع تحميل اإلستسارة وإختيار 

ار الجسيعات وفقًا لمشتيجة التقييع وتقػم الجسيعو السطمو بإببل  الجسيعات الػاقع عمييا اإلختي

 لمسذاركو في السذخوع 

  -انهقبءاد :راثؼب 

 تؼزٌف انُشبط :

يعج نذاط المقا ات مغ اإلجخا ات اليامو التي يتع تشفيحىا حيث إنيا تػشج تمة الجسعيو السطمو 

 وكحلظ الجسعيات الذخيكو بالسجتسع واألفخاد السدتيجفيغ  ، بالجسعيات الذخيكو 

 تفبصٍم انُشبط :

   نقبء عزض انمشزوع

ع مغ خبللو عخض تفاتيل خاتة بإنذصة السذخوع  وكحلظ مشاقذة الجسعيات الذخيكو في يت

 السيدانيو ونشػد تخفيا والخد عمي إستفدارات الجسعيات بذأن السذخوع . 

 نقبء رىقيع اإلرفبقيبد 

تعج ىحه السخحمو ىي السخحمو التي يتع فييا تػقعي االتفاقيات مع الجسيعات الذخيكو ونعج مشاقذة 

 بشػد األتفاقيو 

 46/5353/5/4002انفززه من نقبءاد رعزيفيو .......   
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ييجف نذاط المقا ات التعخيفيو إلي زيادة تػاتل الجسيعو الذخيظ بالسجتسع السحيط والتعخف  

  لقا ات تعخيفيو بكل مخكد مغ السخاكد  7عمي آرا  السدتيجفيغ عغ قخب وفي ذلظ  تع عقج   

ػضيح أنذصة الجسعيو وأنذصة السذخوع كحلظ الخجمات التي تقجميا جسعية السشفح بيا السذخوع لت

 الصفػلة والتشسيو والخد السباشخ عمي إستفدارات األىالي وتداؤالتيع 
 

 

 انجزايج انتذرٌجٍّ :خبيسب 

 رذريت انمحبسجين انجذد

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟    الفتخه مغ 

 -وييجف التجريب إلي :

 بلت الساليو وكيفية التدجيل بيا تعخف السذاركيغ عمي الدج 

  تعخف السحاسبيغ عمي بشػد الرخف في السذخوع 

  كيفية كتابة التقاريخ الساليو 

 رذريت مسئىني انزنميو 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟    الفتخه مغ 

 -وييجف التجريب إلي :

  تعخف مدئػلي التشسيو عمي أنذصة الجسعيو والسذخوع 

  السدتيجف   التعخف عمي كيفية العسل بالقخي 

  كيفية كتابة التقاريخ الفشيو وكيفية متابعة السداعجات السيجانيات 

  وضع خصط الستابعو السيجنيو بالتشديق مع الجسيعو 
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 رذريت إدارح انىقذ  
 

  06/0/0118: 05/0الفتخه مغ 

 -وييجف التجريب إلي :

  تعخيف السذاركيغ مفيػم إدارة الػقت 

 ارة الػقت تسكيغ السذاركيغ مغ عسمية إد 

  تسكيغ السذاركيغ مغ تدجيل وتحميل الػقت 

  إكداب السذاركيغ ميارة إدارة الحات 

 رذريت انمزبثعو وانزقييم 
 

 09/0/0118: 07/0الفتخه مغ  

 -وييجف التجريب إلي :
 

  تعخيف السذاركيغ مفيػم الستابعو والتقييع 

  بالجسعيو تسكيغ السذاركيغ  مغ وضع نطام لستابعة  وتقييع السذخوعات 

  إكداب السذاركيغ ميارة تقييع السذخوعات التشسػيو 

 ورشخ عمم صيبغخ خطخ ثنبء قذراد انجمعيبد انشزيكو 
 

  9/4/0118الفتخه مغ  

 -وييجف التجريب إلي :
 

   تعخيف السذاركيغ مفيػم وفكخ البشا  الس سدي 
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 حتياجات كل تسكيغ السذاركيغ  مغ وضع خصة بشا  قجرات خاتة بكل جسعيو  وفقًا إل

 جسعيو وقجراتيا 

  إكداب السذاركيغ ميارة العسل داخل مجسػعات وإختيار التجخبلت السشاسبو 

 

 رذريت إدارح اإلجزمبعبد 
 

  05/4/0118: 04/4الفتخه مغ  

 -وييجف التجريب إلي :
 

  تعخيف السذاركيغ مفيػم إدارة اإلجتساعات وإىسيتيا  وأنػاعيا 

 اإلجتساعات وإدارتيا بذكل جيج . تسكيغ السذاركيغ  مغ تفعيل 

  إكداب السذاركيغ ميارات الحػار اإليجابي وأساليب التأعيخ عمي األخخيغ 
 

 ورشخ عمم رفعيم إدارح اإلجزمبعبد 

  5/0118/ 05:  05/5/0118الفتخه مغ  

 -وييجف التجريب إلي :
 

  تعخيف السذاركيغ شخق ووسائل  لتفعيل اإلجتساعات 

 وضع وسائل لجحب السدتفيجيغ لئلجتساعات السشفحه بالقخيخ  تسكيغ السذاركيغ مغ 

  إكداب السذاركيغ ميارات لجحب السدتفيجيغ مغ خجمات الجسيعو 

 

 

 رذريت انزخطيط األسززاريجي  
 

 06/7:08/7/0118الفتخه مغ  
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 -وييجف التجريب إلي :
 

 تعخيف السذاركيغ معشي التخصيط االستخاتيجي وأىسيتو لمجسعيات األىميو  

  تسكيغ السذاركيغ  مغ وضع رؤية ورسالو لمجسعيو 

  إكداب السذاركيغ  القجره عمي وضع االىجاف واألنذصة 

   تسكيغ السذاركيغ  مغ وضع  خصو إستخاتيجيو 

 سٌبراد تجبدل انخجزاد

إستيجفت الديارة  في ىحه السخحمو  عسل زيارات داخميو بيغ الجسعية الذخيكو في ىحه السخحمو 

م الجسعيو السدتزيفو بإبخاز نذاط مسيد أو مذخوع ونجعع ذاتي  مغ الجسعيو  وقج عمي أن تقػ 

 تع إختيار جسعية عصا  ببل حجود لتشفيح الدياره بسقخىا 
 

 سيبرح رجبدل انخجزاد انثبنيو 
 

 جية الديارة: جسعية عصا  ببل حجود 

  00/8/0118تاريو الديارة: 

 مكان الديارة:  مقخ الجسعية  

    مذارك مرشفيغ كاآلتي:07ركيغ:  عجد السذا

 "  سيجات 0 –رجال 05   " 07جسعيات شخيكة:  

 أىجاف الديارة:

  التعخف عمي أنذصة الجسعيو ومذخوعاتيا 
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  التعخف عمي نطام العسل بالجسعيو 

  التعخف عمي الدجبلت السػجػده بالجسعيو 

 (ٌوضح المستفٌدٌن من المساعدات الفنٌة للمركز بالجمع 0جدول  )ٌة 

 

 (  ٌوضح المستفٌدٌن من تدرٌبات المركز بالجمعٌة 3جدول) 

 البرنامج التدرٌبً

 الفئات المشاركة عدد المشاركٌن

 اإلجمالً

 إناث  ذكور
مدٌر 

 روعاتمش
 منسمٌن

عاملٌن فً 

 مجال  الخدمة 

 34 3 30 0 03 3 تدرٌب إدارة الولت 

 33 3 3 4 00 00 المتابعه والتمٌٌم للمشروعات التنموٌه

 34 5 05 _ 04 04 تدرٌب إدارة اإلجتماعات

 

 ( جدول ٌوضح المستفٌدٌن من أنشطة  المشروع بالجمعٌات الشرٌكة 2) 

 البرنامج التدرٌبً

 الفئات المشاركة عدد المشاركٌن

 اإلجمالً

 إناث  ذكور
مدٌر 

 مشروعات
 أعضاء مجلس إدارة  منسمٌن

 31 _ 02 3 02 3 التخطٌط لجذب وإدارة المتطوعٌن 

 05 0 03 3 02 2 المتابعه والتمٌٌم عن طرٌك اإلدارة بالنتائج 

 31 _ 03 4 04 2 3ورشة عمل المتابعة والتمٌٌم ج 

 00 4 00 _ 4 3 الحكم الداخلً الرشٌد 

 04 2 0 01 01 4 ورشة عمل الحكم الداخلً 

 05 _ 00 4 01 5 المشاركه المجتمعٌه 
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 المساعدة الفنٌة

 الفئات المشاركة ركٌنعدد المشا

 عاملٌن جمعٌات شرٌكة إناث ذكور إجمالً

 3 _ 3 3 0 تدرٌب المحاسبٌن الجدد

 04 _ 04 0 5 تدرٌب مسئولً التنمٌه

 32 _ 32 4 05 صٌاغة خطة بناء المدرات

 34 3 33 0 05 تدرٌب التخطٌط االستراتٌجً

 02 02 _ 2 3 ورشة عمل تفعٌل إدارة اإلجتماعات

  األَشطخ انًُفذح:تبثغ 

  0118السذاركة في تشطيع وإعجاد م تسخ أشفالشا والعسالو  يػنيػ 

  تشفيح تقجيخ اإلحتياجات التجريبيو لمعامميغ بالجسيعو ووضع خصة لمتجريبات 

 انصؼٕثبد ٔانًؼٕقبد :

  0118تػقف أنذصة مذخوع نيزة مرخ مغ شيخ يػليػ   

  مػاعيج التجريبات والسداعجات الفشيةتعػنة االترال بالسكاتب االستذارية لتحجيج 

 انتٕصٍبد ٔانًقتزدبد :

  وجػد خصة مدتقمة لمسكػن إلمكانية تشفيح زيارات الستابعة السيجانية 

  تشفيح خصة التجريبات وفقًا لسا ىػ مػضػع حتي يتدشي تشفيح جسيع أنذصة السخكد 
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ثزَبيج دًبٌخ األطفبل 

 يٍ انؼُف 
 ثبنتؼبٌٔ يغ يُظًخ انٍَٕسٍف



 
 كون اإلعالةم

 

 

 انًذتٕي

  مقجمة 

 اليجف العام مغ البخنامج 

  الخئيديةاألنذصة  

 األنذصة في ضػ  السخصط بالفعمي 

  و السعػقاتاالنجازات 

 السدتقبمية خؤيةال 
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 يقذيخ

 عجة محاور ىي : عمى أن يتزسغ البخنامج 0101وحتى مايػ  0118تع تججيج اتفاقية مغ يػنيو 

  -انذػٕح :

ع التخكيد عمى رتج أشكال العشف ضج األشفال في السجارس لسحاولة تفعيل بعس القخارات حيث يت

 والقػانيغ أو استرجار قػانيغ فيسا يخز الترجي لمعشف ضج األشفال .

  -ثُبء قذراد :

نطخا ألىسية الجور الحي تمعبو الجسعيات السحمية في تشفيح أنذصة السذخوع وأيزًا الستجامة البخنامج 

ياية التسػيل فكان مغ الزخوري بشا  القجرات الس سدية لمجسعيات السحمية والشساذج اإليجابية بعج ن

 والستصػعيغ والسعشييغ بالقزية في قصاع التعميع والرحة .

   -أَشطخ تٕاصم يجتًؼً :

تتسثل ىحه األنذصة في تشفيح نجوات واجتساعات تػةية ولقا ات مشدلية مرغخة عغ ختان اإلناث في 

 شاشق الججيجة ومػضػعات تمبى احتياجات األسخ في السشاشق القجيسة  . الس

 آنٍخ دًبٌخ انطفم 

تتسيد ىحه الفتخة مغ البخنامج عمى أنذصة آلية الحساية حيث تزسشت العجيج مغ األنذصة التى تيجف 

تجخبلت الى تذكيل لجان الستابعة بالقخى.كسا تع أيزا رتج كثيخ مغ األشفال ومحاولة إيجاد حمػل و 

لحل مذكبلت األشفال وذلظ عغ شخيق تحميل السذكبلت ورتج السػارد السػجػدة بالقخية ولتشديق مع 

 الجيات السعشية بالقخية .

 نتشجٍك يغ انجٓبد انذكٕيٍخ ٔ انغٍز دكٕيٍخ  : ـا



 2008 انتقزٌز انسُٕي  جًؼٍخ انطفٕنخ ٔانتًٍُخ
 

 Page 67 تعلٌممكون ال
 

 استجامة لحرػل الفئة السدتيجفة عمى الخجمات الحكػمية الستاحة بالقخى السدتيجفة حيث يتع تعخيف

الفئة السدتيجفة بالخجمات الحكػمية والخجمات التي تقجميا الجسعيات األىمية وتعخيفيع بحقػقيع  حتى 

يتسكشػا مغ السصالبة بحقػقيع . وقج تع مداعجة ألسخ السدتيجفة في الحرػل عمى الخجمات 

 1  السحتاجيغ ليا

 

 انٓذف انؼبو

 تان اإلناثوجػد مجتسعات مدانجة لحقػق الصفل ومييأة لمتخمي عغ خ

 االْذاف انخبصخ

 .  ارتفاع عجد األسخ الفتيات الخافزة لمختان  السدتػى الفخدي 

  . تغيخ العادة االجتساةية داخل السجتسعات التي نعسل بيا نحػ التخمي عغ ختان اإلناث 

  السجتسعية .اليةعغ شخيق تزافخجيػدالذخاكةالسجتسعي خارج السجتسعات الحتػسع دائخة التغيخ 

  الخصػات األولية لتصبيق آلية حساية الصفل مغ العشف .اتخاذ 

 وضع آلية رتج العشف داخل السجارس 

 االَشطخ انزئٍسٍخ

  حرخ ميجاني لتحجيث القػائع وإضافة األسخ السدتيجفة الججيجة. 

 .  دراسة مجتسعية 

 .  أنذصة تػةية جساةية 
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 لجسعيات لستابعة سيخ العسل بسقخ فخيق العسل با عقج اجتساعات لمشساذج اإليجابية و الستصػعيغ و

 الجسعيات السحمية .  

 .   ورش عسل   المجان الفخةية / الستابعة / فخيق العسل 

 

 8تُفٍذ دصز يٍذاًَ نتذذٌث انقٕائى ٔإضبفخ األسز انًستٓذفخ انجذٌذح  

سعخضذات تع تشفيح حرخ ميجانى بالقخى السدتيجفة لتحجيث القذػائع السػجذػدة التذى تزذع أسذخ الفتيذات ال

 لمخصخ وإضافة األسخ الججيجة .

  -دراسخ يجتًؼٍخ  : 

قام بتشفيح الجراسة مخكذد التشسيذة العخنيذة لمبحذػث والتذجريب وذلذظ  لجراسذة أوضذاع الصفػلذة والسذذكبلت  

فذي قذخى مقذاببلت فخديذة مذغ خذبلل عقذج مقذاببلت جساةيذة و  05/8/0119ذذ04السجتسعية في الفتخة مذغ 

 ـ وقج شسمت الجراسة :أبػتيج مخكدي مشفمػط و 

 . خمفية عغ القخية 

 . مشطسات السجتسع السجني 

 . اإلمكانيات السجتسعية و السذاركة داخل السجتسع 

 . السذكبلت السجتسعية و مذكبلت الصفػلة 

 . العشف السػجو لمصفل 

 . أشفال الذػارع 
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 . ختان اإلناث 

 . حقػق الصفل 

  . قانػن الصفل 

 . الدواج السبكخ 

 . عسل األشفال 

 . التعامل مع الجيات الحكػمية 

 

 أَشطخ تٕػٍخ جًبػٍخ  8 

إجتساعات التػةية ويقػم بتشفيحىا فخيق العسذل وفخيذق متخرذز مذغ رجذال و ىي تذسل تشفيح الشجوات و 

 الجيغ  واألشبا  والستخرريغ فى مجال حقػق الصفل .

 خياضية لمصمبة تشفيح أنذصة بالسجارس مشيا السدابقات الثقافية والسعدكخات واأليام ال. 

 األَشطخ فً ضٕء انًخطظ ٔ انفؼهً 

 

 

 

 

 

 

 التوعٌة اجتماعات الندوات

 المنفذ المخطط المنفذ المخطط

034 050 231 0214 
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 لرار األسر المستهدفة  كما ٌلً 6    فًولد أثرت هذه األنشطة 

 

األسر 

 سرإجمالً األ توفى سافر ختن ٌعد ٌمررلم  غٌر ممتنع ممتنع المستهدفة 

األسر 

 المستهدفة 

 2432 33 324 242 0034 320 0410 لدٌمة

 

 

 

 جدٌدة

025 541 351 1 1 1 0415 

 4440 33 324 242 0424 0340 0044 االجمالى

 

 االجتًبػبد:

 االجتماع   

  

   

   

 موضوعات االجتماعات الحضور   الجمعٌة

اجتماع فرٌك العمل بالجمعٌات 

 المحلٌة 
 أفراد بكل جمعٌة  0  كل جمعٌة على حدي

 تمٌٌم الفترة السابمة .      

 تمٌٌم ذاتى لألفراد   .  - 

 التخطٌط للفترة المادمة  . -

اجتماع الجمعٌات المحلٌة بممر 

 جمعٌة الطفولة والتنمٌة 
 الجمعٌات المحلٌة 

من رؤساء مجلس إدارة  02

الجمعٌات المحلٌة و مدٌر 

جمعٌة الطفولة والتنمٌة ومدٌر 

شروع ومنسمات المشروع الم

 بجمعٌة الطفولة والتنمٌة                                        

نماط الموة و الضعف فً مشروع  حماٌة الفتٌات من 

 الممارسات الضارة .

 عرض إستراتٌجٌة و فكرة  المشروع الجدٌد .

 التوسع فً المرى   .

 عرض مشكلة عدم وجود بند للمحاسبٌن .

 للمشروع الجدٌد بالجمعٌات المحلٌة .توفٌر مكان 

 

 الجمعٌات الشرٌكة     اجتماع تنسٌمً بممر الٌونٌسٌف  
فرٌك العمل بالجمعٌات 

 الشرٌكة 

 . ًمعرفة اتجاهات رجال الدٌن مركزي و محل 

 . آلٌة حماٌة الطفل 

  لماء مع المستشار خلٌل الدٌن مصطفى لمنالشة لانون

 . الطفل و مادة ختان اإلناث

   . المدارس الممترحة لرصد العنف 

  مجموعات عمل لوضع تصور أولً لورش بناء المدرات
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 المحلٌة و الشرٌكة .

 . منهجٌة التضمٌن 

  األدوار و المسئولٌات لألستاذة سحر مشهور و األستاذ

 أٌمن محارب .

 . التمارٌر المالٌة و الفنٌة 

 عة .الزٌارات المنزلٌة لمن و كٌفٌة المتاب 

  . الحاالت المستحمة من صندوق الطوارئ 

  . منالشة أسم المشروع 

 اجتماع مع فرٌك العمل بالجمعٌات المحلٌة  حٌث تم

 منالشة 6 ـ

 . ًالعمل المٌدان 

 . التمارٌر و اإلحصائٌات و الخطط الشهرٌة 

 

اجتماع تبادل خبرات للنماذج 

 اإلٌجابٌة 

 05 ة جمعٌة تنمٌة المجتمع بالحواتك

 تمٌٌم الفترة السابمة للولوف على نماط الموة والضعف  

 منهجٌة وإستراتٌجٌة المشروع الجدٌد 

 رصد أشكال العنف ضد األطفال .

 ممترحات لتنفٌذ األنشطة فً الفترة السابمة 

 دور النماذج اإلٌجابٌة والمتطوعٌن فً الفترة المادمة 

جمعٌة الشبان المسلمٌن )منفلوط 

) 
00 

جمعٌة الشبان المسلمٌن )سكرة  

) 
32 

جمعٌة تنمٌة المجتمع ببنً 

 شعران 
05 

 00 جمعٌة تنمٌة المجتمع بدوٌنة 

 01 جمعٌة تنمٌة المجتمع ببالور 

 4 جمعٌة الخدمات العامة بأبوتٌج 

 30 مركز شباب أبوتٌج 

 

 

 

 ٔرش ػًم ) انجبٌ انفزػٍخ / انًتبثؼخ / فزٌق انؼًم (

 07ذذ 05فخد مغ لجشتى أبػتيج ومشفمػط فى الفتخة مغ  04تشطيع ورشة عسل لمجشة الفخةية وحزخىا  تع

 وكانت مغ أىع الشتائج والسخخجات  00/0118/

 . الحاضخيغ عمى دراية بمجان الحساية وتذكيميا 
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 .  الحاضخيغ عمى دراية بصخ ق تحميل السذكمة 

  ػًم نهشجبةٔرش  

 مذارك وكان مغ أىع مػضػعاتيا  06السجنى لمذباب وحزخىا  تع تشفيح ورشة عسل التعمع

 السذاركة . –التصػع  –السػاششة  –مفيػم التشسية  –الحقػق والسدئػليات  -

 االَجبساد ٔ انًؼٕقبد

  اإلَجبساد

  أسختيغ مغ  األسخ السدتيجفة .  00لعجداستخخاج شيادات ميبلد 

 مغ الجسعية . مداعجة بعس األسخ السدتيجفة لمحرػل عمى قخوض 

 شخق بجونية جتساعات بعجم ختان بشاتيع وخاتةأعشا  الشجوات واال في  دويشة إعبلن بعس األسخ. 

  التشديق مع مدئػلي مذخوع  عسالة األشفال و مداعجة أشفال في االلتحاق بالتعميع مخة أخخى بعج

 دمات الجراسة .تدخنيع مغ السجرسة كسا تع مداعجة أرنع أسخ بتقجيع أدوات مجرسية و مدتم

  السعاشات  الحرػل عل سخ في أ 7عجدمداعجة. 

  مجارس  فيوتعيشيع عسال  األميةالسدتيجفة باستخخاج شيادات محػ  األسخسخ مغ أمداعجة عبلعة

 .السجتسع بجويشة 

  العشف مشاقذة الديجات في مػضػعات أخخى مثل الحقػق و الػاجبات لمدوج و الدوجة لتقميل

  .األسخى 

 فتاة فشػن القز و التفريل و التصخيد .65ستابعة سيخة إسساعيل بتعميع قامت ال 
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 .حرخ األسخ محجودي الجخل و رتجىع في قػائع لتقجيع مداعجات ليع بقخية باقػر 

  أسخة   أسخ محجودي الجخل ، أسخ مدجػنيغ ، أسخ أرامل ، أسخ مصمقات    في  511مداعجة

 الحرػل عمى معاشات شيخية .

 جشيو إعانة لؤلسخة الػاحجة ، كسا تع التعاون لعسل 011لتزامغ االجتساعي و تخف التشديق مع ا

 إستسارة لمصمبة السحتاجيغ 411

  شمبة بالتعاون مع إدارة الكميات التابعيغ ليا .6عسل أبحاث اجتساةية لعجد 

 سخ التشديق مع مدئػلي مذخوع الحج مغ الفقخ بجسعية الخجمات العامة لتشسية السجتسع لحرػل أ

 عمى قخوض لتشفيح مذخوعات تغيخة تجر رنحًا .

 أسخة في استخخاج معاش الزسان االجتساعي  7مداعجةعجد 

  السقام  خيخي السعخض ال في بالتشديق مع الخالبات  في تدػيق مشتجاتيع  أسخة 60تع مداعجة 

 .وأححيومبلبذ  بإعصائيع  أسخة 05مداعجه  كسا تع  .  بالقخية

  أسخ عمى البصاقة التسػيشية . 5ادر لحرػل التشديق مع جسعية ب 

  . مداعجة عخوستيغ في الحرػل عمى مبلبذ و مفخوشات و أدوات مشدلية 

 دارس  04وكان عجد السدتفيج يغ  فى قخية الشخيمةفتح فرل محػ أميي .  

  بسبالغ مادية   ةأسخ 54مع أىل الخيخ بسداعجه  بالقخيةأتفق فخيق العسل.  

  كسا تع استخخاج  ميبلد كسبيػتخ لؤلسخ مجانية مغ خبلل أىل الخيخشيادات  00 استخخاج ،

 .بصاقات أخخى بالتشديق مع الييئة العامة لتعميع الكبار  01بصاقات الخقع القػمي ، 09
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  السػاد  القخية عمىأسخه مغ 51الخجمات العامة لتشسية السجتسع  بحرػل  سعيةجالتشديق مع

 احتياجاتيع التسػيشية لدج 

 في الحرػل عمى فختة عسل بسحل كػافيخ بأبػتيجه فتاه مغ األسخ مداعج . 

 . مداعجه سيجه مصمقو مغ األسخ لمحرػل عمى مختب شيخي مغ الذئػن أالجتساةيو 

  

  بيغ مدتفجيغ مباشخيغ وغيخ مباشخيغ      االجتساعاتنذخ  رسائل التػةية مغ خبلل 

 5  الشخيمة  في  ات أخخيات تع خصبتيغ أعشا  فتيات غيخ مختش 9فتيات غيخ مختشات تع زواجيغ و

. 

  أغمب القخى  . فيعبات أغمب األسخ السقتشعة عمى مػقفيا بخفس ختان اإلناث 

  الستذجديغ إعبلن بعس األسخ أعشا  الشجوات واالجتساعات بعجم ختان بشاتيع وخاتة في بيت ىاشع

 .دويشة بذأن ختان اإلناث في قخية 

 مػضػعات العشف  فيالحزػر وخاتة  فيدى إلى جحب عجد كبيخ تشػع السػضػعات بالسجتسع أ

 .  األسخى 

  لمبخنامج مثل إلى جحب عجد كبيخ  أدىاألنذصة الجساةية  مسا  فيمغ وسيمة   أكثخاستخجام

  المػحة القبلبة 

  بفتح مشازليع لعقج االجتساعات والشجوات . األسخمذاركة فعالة مغ 

  في بعس القخى الستخدديغ وغيخ السقتشعيغ ازدياد عجد السقتشعيغ وتخاجع عجد. 

 الصعوبات 
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 . تعػنة في التعامل مع بعس األسخ بجويشة شخق لػجػد أغمب السذايو بالسشصقة 

  تذجد في السشاشق الججيجة بالسدعػدي نطخًا لػجػد جساعة األخػان السدمسيغ ، كسا أن ىحه السشاشق

 لكبلب و انتذار الدراعات الكثيفة بيا .محفػفة بالخصخ بدبب وجػد الحيػانات الذخسة مثل ا

 . تأعيخ وسائل اإلعبلن في تخدد األسخ بالشدبة لمختان 

 . عجم القجرة عمى تػعيق بعس الخجمات السقجمة لؤلسخ 

   09أسخ  بختان بشاتيع  أعشا  فتخة تػقف السذخوع بقخية الحػاتكة وكان مغ بيشيع   44قيام عجد 

 مغ األسخ الستخددة . 09الغيخ مقتشعة و مغ األسخ 6مغ األسخ السقتشعة و

 . قمة عجد الشساذج اإليجابية خاتة الذباب وذلظ بدبب سفخ الذباب لمعسل خارج القخية 

 .  مػقف السذايو السحايج  بالشدبة لمبخنامج 

 

 

 انًجبدراد 

  تذذع تشفيذذحىا فذذي قخيذذة السدذذعػدي حيذذث بذذجأت الفكذذخة بتكذذػيغ مشتذذجى لمصفذذل داخذذل السجرسذذة لذذجعع ىذذ ال

الصمبذة ليكػنذذػا قذذادريغ عمذى التعبيذذخ عذذغ آرائيذذع و مذذكبلتيع التذذي يعذذانػن مشيذا سذذػا  فذذي السجرسذذة و 

القخية مغ خبلل إشار شخعي و ىػ مجمذ الصمبة و عميو تع تشفيح اجتساعذات ناقذذت مفيذػم السذذاركة 

القخيذة وكانذت وما ىي مدتػيات وأنػاع السذاركة وكانت تذجور السشاقذذة حذػل مذذكمة أو عذجة مذذاكل ب

أكثخ السذكبلت تكذخارًا ىذي وجذػد مذذاحشات ومذذاجخات مدذتسخة بذيغ أفذخاد وعذائبلت القخيذة لعذجة أسذباب 
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الدراةية وأمذا بدذبب عبذث األشفذال مذع بعزذيع الذبعس  ىوكانت األسباب إما بدبب مذاحشات باال راض

فس السشازعذات ىذحه وكانذت وتع مشاقذة ىحه الطاىخة وكيفية وضع حمػل ليا والسداىسة والسذاركة في 

مدذذتػيات السذذذاركة التذذي تذذع التحذذجث عشيذذا ىذذي السذذذاركة  بالفكخ/بالجيذذج/بالسال  وكذذان أخذذخ نذذػع تذذع 

التحذذجث عشذذو السذذذاركة بذذالخأي الذذحي تذذع االعتسذذاد عميذذو فذذي تػتذذيل فكذذخة السشتذذجى لمصمبذذة وىذذى عسذذل 

مسخشذح وتذع شذخحيا لمصمبذة وكانذت انتخابات أميغ الفرل و األمذيغ السدذاعج وتذع وضذع معذاييخ معيشذة ل

 معاييخ التخشيح واالختيار ىي أن يكػن السخشح .

 . محبػب مغ زمبلئو 

 . قادر عمى التػاتل مع زمبلئو 

 .  السرجاقية 

 . ذو عقة مغ زمبلئو 

تسذذت ىذذحه السبذذادرة بالتشدذذيق مذذع اإلدارة التعميسيذذة بذذأبػتيج و إدارة السجرسذذة التذذي قذذجمت كافذذة إشذذكال 

بحزذذػر الدذذيج مذذجيخ  01/0118/ 06لعذذػن والتخحيذذب بذذالفكخ وتذذع عسذذل االنتخابذذات يذذػم السدذذاعجة وا

 00اإلدارة ومجيخ السجرسة ونائب رئيذ مجمذ األمشا  وقج تع التجييد جيجا ليحا اليػم وتع تجسيع عجد 

يقذة كختػنو مغ كختػنات البدكػيت الحي يػزع عمى الصمبة خبلل اليػم الجراسي  وغمق ىحه الكذارتيغ بصخ 

جيجة وتغميفيا ووضع رقع الفرل عمييا وكان يتع الترذػيت عمذى ورق مجيذد يذتع تػزيعذو عمذى الصمبذة 

بكذذل فرذذل ويقذذػم كذذل مذذذارك بكتابذذة اسذذسان مذذغ الخسدذذة السخشذذحيغ ووضذذعيا فذذي الرذذشجوق وتذذع فذذخز 

مخشذح وكانذت ندذبة الفتيذات البلتذي حرذمغ عمذى السقعذج  65مخشح مغ اجسذالى  06األتػات وتع فػز 
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فذذي مقعذذج آمذذيغ الفرذذل وكانذذت ندذذبة  6وجذذا  األوالد وعذذجدىع  00فتيذذات مذذغ  7األول أو أمذذيغ الفرذذل 

فذي مقعذج  00وندذبة الفتيذان  00الفتيات البلتي حرمشا عمى مقعج األميغ السداعج فتاتذان مذغ اجسذالى 

دذذبة % ن64% مقابذذل 06األمذذيغ السدذذاعج ومذذغ ذلذذظ نذذخى أن ندذذبة الفتيذذات فذذي مجمذذذ الصمبذذة تقخيبذذا 

تسثيل الفتيان بالسجمذ و ىشاك حساس لتكخار الفكخة ودعسيذا وىذػ عسذل تذجريب ألعزذا  السشتذجى عمذى 

االترال وعسل جمدات استساع لعخض مذكبلتيع مغ قبل إدارة السجرسة ومجمذ األمشا  لتذجريبيع عمذى 

 بيع في البخنامج كيفية عخض السذكبلت بسػضػةية وتعسيع ىحه الفكخة عمى األرنع قخى التي يتع العسل 

 

 

 

 انتٕصٍبد 

  تشفيح بخامج تجريبية لمشساذج اإليجابية و الستصػعيغ  والسجرسيغ عغ حقػق الصفل و السػاعيق

 الجولية .

    .  تشفيح تجريب التعمع السجني لمفتيات أسػة بالذباب 

   .  تشفيح بخامج تجريبية لمجان الحساية لخفع مياراتيع 

 ػعات الزغط مثل االترال ذ ميارات العخض ذ التفاوض ذ إدارة األزمات تشفيح بخامج تجريبية لسجس

 واإلعبلمييغ مثل كيفية عسل حسبلت إعبلمية ىادفة ناجحة  

 .  تشفيح زيارات تبادل خبخات لمجان الحساية 



 2008 انتقزٌز انسُٕي  جًؼٍخ انطفٕنخ ٔانتًٍُخ
 

 Page 78 تعلٌممكون ال
 

  تفعيل دور مكاتب التػجيو و االستذارات األسخية و مخاكد االستساع و السذػرة عغ شخيق تشفيح

 بية  .دورات تجري

 تػفيخ مصػيات ، بػستخات عغ العشف ضج األشفال تسشح لمجيات الحكػمية 

 تػفيخ أفبلم تدجيمية عغ العشف ضج األشفال 

 تشفيح مدخح عخائذ بالسجارس عغ العشف ضج األشفال .  

   . تشفيح بخامج تشسػية مدانجة لمبخنامج 

 في مشاشق ججيجة . إستيجاف 

 لبيئي .إدماج مػضػعات أخخى مثل اإلتحاح ا 

 تدميط الزػ  عمى الفتاوى و القخارات الػزارية وجعميا في متشاول الجسيع . 

 سعيات .التخكيد عمى البشا  الس سدي لمج 

 

 : ـ انذرٔص انًستفــــبدح

 . التخكيد عمى السجرسيغ لسا ليع مغ األعخ البالغ 

 . التخكيد عمى العامميغ بقصاع الرحة لثقة األىالي بخأييع 

 السديج مغ الشساذج اإليجابية في عخض تجارنيع الذخرية . تشسية ميارات 

 انزؤٌخ انًستقجهٍخ 

 . تكػيغ لجان متابعة  تزع متصػعيغ  قيادات القخية والسعشييغ باألشفال ومذاكميع 

 . عقج إجتساعات لمجان الستابعة ولجان السخكد والسحافطة 
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 بية والستصػعيغ وأعزا  لجان الستابعة ورش تجريبية لمعامميغ بالجسعيات السحمية والشساذج اإليجا

 ولجشة السخكد .

 . تشفيح أنذصة بالسجارس تتسثل فى معدكخات وميخجانات لمصفل 

 . تفعيل لجور الذباب 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


