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لتشغيل الشباب في مبادرات العناية بصحة االم والطفل لمواجهة األسباب الجذرية  الملحق الفني

  للهجرة غير النظامية 

 

 البرنامج مداخالت وصف

اإلصالح الهيكلي  والتي تتبنى نهجالموضوعة  طالخطفى إطار و 2030انطالقا من رؤية مصر 

االستجابة للمطالب الملحة لوضع  سهارأات وعلى يالتحد العديد من تواجه مصر يوالتشريعي واإلدار

اقتصادي صعب مع متابعة هذه االصالحات والتي يجنى ثمارها على االمد البعيد. مع تصاعد أسعار 

السلع والخدمات األساسية وانخفاض قيمة العملة بسبب استمرار البطالة وركود سوق االستثمار والذي 

 .رمعدالت الفقفي أدى إلى ارتفاع مما  المواطنينعلى حياة بدوره أثر 

 

في المائة من  17.2 حواليأن  2014 عام عنالدراسات االستقصائية للشباب في مصر  وقد اثبتت

سنة لديهم "تطلعات" للهجرة بشكل عام وبشكل خاص  29و 15الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 

 رصة وظيفية  الهجرة غير النظامية للبحث عن دخل اعلى او الحصول على ف

االعتبار ان عدد المصريين الذين يهاجرون بصورة غير منتظمة إلى أوروبا آخذ في  فيمع االخذ 

واالتجاه األكثر إثارة للقلق هو أن نسبة كبيرة من المصريين الذين يصلون إلى أوروبا هم  االرتفاع،

 (.  18قُصَّر غير مصحوبين )دون سن 

على أنشطة  واإلشرافوتشغيل  باختيارالمجتمعات المستهدفة  في ةالعاملاالهلية  الجمعيات ستقومو

برنامج الزيارات  المرشدات وستنفذتحت مسئولية وزارة الصحة  تدريبهنسيتم  الالتيالمرشدات 

 االيجابييسعى إلى التغيير  والذىسنة( 49 - 15) اإلنجابسن  فيالمنزلية للسيدات المستهدفات 

 0والعالجيةية الصح تللممارسات والسلوكيا

المنحة المقدمة  تغطىو شهر، 18المشروعات الفرعية للمنظمات غير الحكومية حوالى مدة  ستكونو

 .شروعوتكاليف تشغيل ودعم كل م شداتالمر بدالتاالهلية للجمعيات 

 ( وبإجمالي عدد زيارات يوميـأ 6) وتقوم بعدد  ،أسرة 120عن عدد ةكل مرشدة مسئول تكونسو

 رسائلالوفقا لخطة اتصال متفق عليها لتقديم  وذلكهريا( طوال أشهر عمل المشروع زيارة ش 120)

مرشدات لمتابعة الزيارات المنزلية  10 لكلخط  يتم تعيين مشرفة كما السلوك.تغيير من أجل  الصحية

 .لكل فريق عمل
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 النظامية  الحد من الهجرة غير اتفاقية إطار في والسكان الصحة خدمات نموذج يلي وصف وفيما
 

 -: الصحة أولويات

 هن المتدني لماديال الدخأن السيدات ذات  إلى 2014لعام  الصحي السكانيالمسح  تقريربيانات  وتشير

 بين %92.4 قدرها نسبةمقابل  في %53.5 بنسبة وذلكالوالدة  قبل ماالحصول على رعاية  فياألقل 

 المرتفع. الماديذات الدخل  سيداتال

 فينسبة  وأعلىمضاعفات الحمل  بعالمات أدنى معدالت المعرفة منالمجموعة  نفس تعاني كما

ستؤدى  لجتهالسلوك له مردود مباشر على فترة الحمل ونتائجها ولهذا فإن معا وهذا مفاجئةال والداتال

 . للحملإيجابية  أكثرإلى نتائج 

عرضة ألمراض النزالت المعوية  هم األكثر المتدني المادي الدخل ذويتوضح البيانات أن األطفال  كما

 0صحية منزلية مناسبة أثناء مرضهم عايةفرصة الحصول على عالج أو ر النخفاض نظرا اإلسهالو

األثر  أكبرا يكون له قد منهاهذه األمراض أو الوقاية  معالمعلومات عن كيفية التعامل  بسطأ توفر نإ

 .يةالنها فيوت األطفال تؤدى إلى م قد التي األمراضتلك  انتشارمن  الحدعلى 

 الصحية  والرسائل زليةالمن الزيارات

توجيه الرسائل  ويتممحددة  صحية ورسائل بقةمسشهرية على خطة  ناءبالمنزلية برنامج الزيارات  ينفذ

 -:بهدفوفي سن االنجاب للسيدات المتزوجات 

تعريف بأهمية وأيضا الصحة األم والطفل  على التعريف بتنظيم االسرة وفوائده ومردوده .1

 المباعدة بين الوالدات 

 السيدة الحامل عن أهمية المتابعة أثناء الحمل  إرشاد .2

 مع مقدم خدمة صحية مدرب  الوالدة .3

 حول أهمية تطعيم الطفل  تاألمها توجيه .4

 تسنوا 5األعراض والرعاية المطلوبة لألطفال أقل من  معرفةمن األمراض و الوقاية .5

 معويوال التنفسيألمراض الجهاز 

وقد يتم تضمين رسائل صحية اخري في البرنامج بما يتناسب مع االحتياجات المجتمعية وخاصة 

 الرسائل المتعلقة بالصحة االنجابية
 

للرائدات  يالتشغيلدليل ال فيللرسائل المختبرة  فقاسيتم إعدادها و المستخدمةالرسائل الصحية  إن

 0المجتمع في الرسائل تناسقإلى  ؤدىي الذي األمر ،كانالخاص بوزارة الصحة والس الريفيات

مع  بالتعاون مبكر وقت في منزليةالزيارات ال جدول بإعداد بالمحافظاتالصحة  اتوتقوم مديري 

  0العمل لتجنب ازدواجية  الجمعيات األهلية ومرشدات الريفيات ائداتالر

 

 أينجازات ومناقشة االعن  تقرير لتقديمالخطوط  مشرفاتأسبوعيا مع  ةالمرشدات مر وتجتمع

إلى مدير المشروع أو اللجنة  حلهاإلى مستوى أعلى لدراستها و تاجتح التيويتم رفع األمور  0مشكالت

 المشروع.لتسيير  المحلية

 بهدفالمنزلية  الزياراتالخاص بإعداد جدول  الشهري جتماعاال فييتم دعوة الرائدات الريفيات  كما

 0الشهرية الخطط دمج

 اتللمستفيد الصحي السلوكلتسجيل ذلك تقوم بها و التي المنزلية بسجل الزيارات مرشدة كل وتحتفظ

 الصحة.وزارة  إلي وحدات تحويلالكارت بها و الخاصةبطاقة التعريف ب وكذلك تحتفظت االمستهدف

 نتكامتابعة الحمل سواء  زيارة فيبها  لخاصالكارت ا استخدامسبيل المثال يمكن للمرأة الحامل  علىف

أو  ،الدورية الزياراتيتم تسجيل  األطفال كذلكو الخاص، منشأة صحية تابعة للقطاع العام أو للقطاع في
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هذه التقارير لمعرفة نتائج مداخالت  دموتستخ الكارت الخاص بهم في التطعيم وحالة المرض أ في

  0البرنامج الصحى
 

هذه  إجراء قبل المجتمععرفة وضع لم المجتمعب سرأللقبلي تلك المداخالت عمل مسح  يسبق كما

 جانب بيانات محددة عن: إلىويسجل المسح معلومات جغرافية رئيسية  0المداخالت

 عدد السيدات في سن الحمل واالنجاب  -

 معدل الزيادة السكانية -

 معدل استخدام وسائل تنظيم االسرة  -

 .فى فترة الخمس السنوات السابقة الحمل زيارات متابعة عدد -

 .مقدم خدمة صحية مدرب علي يددات الوال عدد -

 .على تطعيم بصفة منتظمة الحاصلين واتسن 5األطفال أقل من  عدد -

 .األطفال الحاصلين على زيارات متابعة دورية خالل السنة السابقة عدد -

إجراء المسح وإن كانوا تلقوا  وإسهال أثناءعدد األطفال المصابين بأمراض نزالت معوية  -

 0العالج

األسر  فيبعد تنفيذ المداخالت لقياس التغيرات السلوكية  بعدى()مسح  إجراء المسح مرة أخرى ويتم

 .المستهدفة

 مقترنةصغيرات السن  لفتياتفرص عمل  3خالل فترة تشغيلها عدد  يةالمشروعات الفرع تتيحو

والثانية لتنفيذ  ،لألسر الرئيسيالمسح  إلجراءعند بدء المشروع  ألولىالعمل ا فرصة :ممهاراته بتطوير

 .النهائيالمشروع إلجراء المسح  يةنها فيالزيارات المنزلية، والثالثة 

 

 لبرنامج الزيارات المنزلية  نىالزم المدى

 

 

 

 

 

 التنفيذية الترتيبات

 والسكان  لصحةووزارة ا جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

ووزارة الصحة والسكان مشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جهاز تنمية الكل من  وقع

 طاعق فيوالسكان ممثلة  لصحة. وتتولى وزارة اينالطرف نمذكرة تفاهم بهدف تحديد أوجه التعاون بي

إضافة إلى توفير التدريب  المنزلية، يارات، تحديد مضمون وأهداف برنامج الزالسكان وتنظيم االسرة

ن ميزانية جهاز تنمية أن يتم التدريب م على التدريب المالئمة لتنفيذ البرنامج الالزم وأدوات

 .الصغرالمتوسطة والصغيرة ومتناهية  المشروعات

 وزارة الصحة والسكان  مهام 

 والسكاناتفاقه مع االستراتيجيات القومية للصحة  منللبرنامج والتأكد  االستراتيجي التوجه. 

 ع الجهات الحكومية وشركاء التنمية لتسهيل تقدم المشروعم التنسيقللمشروع و الدعوة. 

توظيف وتدريب  -

()أسبوعينالباحثات   

البحث )أسبوع( راءإج-  

 ريبوتد يفتوظ -

()أسبوعينالباحثات   

إجراء البحث )أسبوع(-  

 
 المرشداتتوظيف وتدريب  -

شهرين  توالمشرفا  

المنزلية  ياراتبرنامج الز تنفيذ-

شهر( 16)  

روعتنفيذ المش قبل تنفيذ المشروع بعد   

تنفيذ  أثناء

 المشروع
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  وأيضاً توفير المدربين.توفير المادة العلمية الخاصة بالتدريب 

 

 

 جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مهام 

 .المحلى تمعمع المج التعاقد .1

 مرتبات التعاقد مع المرشدات  .2

 ميزانية التدريب .3

 .داءاأل متابعة .4

والتنسيق مع الجهات الحكومية وشركاء التنمية لتسهيل تقدم  المحلىالمستوى  على التنسيق .5

 .المشروع

 يةالجمعيات األهلية المعن دعوةب قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

رات الحد من الهجرة غير بمبادالمنح الخاصة  علىللتقدم للحصول  ىتم تأهيلها في المرحلة األول والتي

 . النظامية

 الخاصةمتكامل وفقا لكراسة الشروط والمواصفات  حبتقديم مقتر يتم اختيارها لتياالجمعيات  وتقوم

للتقدم للحصول على منحة برنامج الزيارات المنزلية كثيف العمالة  لهميؤه والذي، الفرعي لمشروعبا

الجمعيات والرد على استفساراتها خالل مراحل إعداد  دةنمسا جهازبينما تتولى المكاتب اإلقليمية لل

 المقترح. 

إضافة إلى اعتبارات التوزيع  ةالمقدم العروضبين الجمعيات األهلية بناء على دراسة  الختيارا ويتم

البطالة، وضمان  لةللمنح، وحصول المحافظات األكثر احتياجا على التمويل الالزم لمواجهة مشك العادل

 يذ المشروع.فاعلية تنف

مجال تنفيذ  فيتقدم خدماتها له، الخبرة  الذيمعايير اختيار الجمعيات األهلية: المجتمع  تتضمن-

 القدرات المؤسسية، والموارد المتاحة. نية،مشروعات متعلقة باألنشطة السكا

شغيلية، تؤهل كراسة الشروط والمواصفات الجمعيات األهلية إلعداد أشكال مختلفة من الترتيبات الت -

 بما يسمح لها بزيادة خبرتها وقاعدة الموارد الخاصة مما يعود عليها بفائدة كبيرة. 

تقوم الجمعية األهلية باإلعالن عن فرص التشغيل المتاحة من خالل المشروع في أماكن تنفيذ   -

ً لحيث  الوظيفيالمشروع وإجراءات االختيار والشروط المطلوبة والوصف  معايير يتم اختيارهن وفقا

محددة وهي أن تكون المرشدة من أبناء القرية التي ينفذ بها المشروع ومن أبناء المركز بالنسبة للمشرفة 

سنة ( وتكون المشرفة  18/35، وتكون المرشدة حاصلة على مؤهل متوسط وفى الفئة العمرية من )

ترط في كل من المشرفة سنة ( ،كما يش 18/35حاصلة على مؤهل عالي مناسب وفى الفئة العمرية من )

 ال يعملن بالحكومة أو بالقطاع الخاص ، ويفضل من لديهن خبرة في هذا المجال.أن والمرشدة 

 األهلية والمجتمع  الجمعيات
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المؤهالت  والمشرفات المرشداتببناء شبكة من  ليةالخطة التنفيذية كيف تقوم الجمعية األه وتوضح

 القدرات، بناءالتوظيف،  الحصر:ال  لة على سبيل المثالمواجهة احتياجات المجتمع، وتضم الخط

 مجاالت العمل، األجور، وقياس األداء.

سن  في المستهدفة لألسرخطة موسعة للزيارات المنزلية  فيذنالمدربات بت والمشرفات تالمرشدا وتقوم

ضمن برنامج ...( ويتالطفلاألم  اإلنجابية، وصحة )الصحةلديهن  الصحي الوعياإلنجاب بهدف زيادة 

مجاالت مختلفة منها التعليم ومحو األمية وتوفير الدخل، والتدريب  في المستهدفة األسرالزيارات توعية 

  ....، إلخ المهني

تعبئة المجتمع نحو زيادة الطلب على الخدمات الصحية، وإصدار بطاقات  في ةأن تسهم الخط ويتوقع

 .وبناء القدراتفصول التدريب إثبات الشخصية، وفصول التعليم ومحو األمية، و

وزارة الصحة والسكان  عنوممثلي كل مجتمع تشمل الجمعية األهلية  فيتشكيل لجان محلية  يتم

المجتمع. وتساعد هذه  فيالقابلة للتطبيق  حلولوالقيادات المجتمعية للتعرف على العقبات واقتراح ال

مع األسر المستفيدة والجهات  توثيق العالقاتحقيق أهداف المشروع وت في والمشرفات المرشداتاللجان 

 الصحيةتقديم الخدمات. ويعد نجاح التنسيق مع الجهات القائمة على تقديم خدمات الرعاية  عنالمسئولة 

 . هملتعزيز دور رئيسيعامل  شرفاتوالم والمرشداتوغير الرسمية(  )الرسمية
 

 


