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 خطة التواصل القومية لرفع الوعى المجتمعى

 شباب مصر  مبادرة

 بالتعاون مع منظمة اليونسيفالمجلس القومي للسكان 

 مقدمة

( تحت رعاية فخامة الرئيس/عبد 2030 - 2015قام المجلس القومي  للسكان بإطالق اإلستراتيجية القومية للسكان )

ت تنمية المجتمع وتقليل معدل النمو السكاني عبر التوظيف الفعال للتخطيط ، والتي تضمن 2014الفتاح السيسي في نوفمبر 

 العائلي وتحسين الصحة اإلنجابية مع التأكيد علي صحة المراهقين وتعليمهم ،والتواصل االجتماعي ،وتعزيز دور المرأة .

جتمعى تحت مظلة االستراتيجية أطلق المجلس القومي للسكان الخطة القومية لرفع الوعي الصحى و الم 2016في سبتمبر 

القومية للسكان . بدأ المجلس القومي للسكان في إعداد خطة إعالمية مكثفة لرفع الوعي المجتمعي والحراك االجتماعي بشأن 

 ومبادرة شباب مصر هى مكون رئيسى فى هذه الخطة المشكالت السكانية وعالقتها بأهداف التنمية المستدامة 

 

 

معات المصرية لهم دور وقدرة كبيرة على المساهمة الفعالة في تنمية مجتمعاتهم المتالكهم األدوات ن طلبة الجاوحيث ا

           العلمية والبحثية الالزمة للقيام بهذا الدور على أكمل وجه لذلك فإن المجلس القومي للسكان يسعى عن طريق إطالق مبادرة              

والتى تستهدف دعم الشباب لفهم تحديات لجامعات المصرية ووزارة الصحة والسكان " إلى التنسيق بين ا" شباب مصر

مجتمعاتهم ، وتحديد دورهم في المساهمة للتغلب علي هذه التحديات بالتثقيف الصحى و المجتمعى. وتوجيه الطالب ألفضل 

لتحقيق يدة التي تستهدف تنمية المجتمع .الطرق الستغالل مهاراتهم المختلفة لصالح المشاركة المجتمعية في المبادرات الجد

 األهداف التالية:

تمكين طالب الجامعات المصرية من تفهم تحديات مجتمعاتهم وتحديد أدوارهم للمساهمة في التغلب على هذه التحديات  -1

 بالتعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة المحلية.

) يشارك ة التي إكتسبوها على مدار سنوات التعليم المختلفة إرشاد الطالب للطريق األمثل الستخدام مهاراتهم المختلف -2

في المشاركة المجتمعية الصحيحة في كلية الصيدلة كلية التمريض (  –بالمبادرة كليات الحقيبة الطبية وهم كلية الطب 

 المبادرات الجديدة التي تستهدف تنمية المجتمع واإلستفادة القصوى من طاقة الشباب.

 

  8201 حتي ديسمبر  2017ية لمبادرة شباب مصر ) جامعات المرحلة األولى من يناير الخطة التنفيذ

 

صيدلة ( من إقليم  ٢٠تمريض و  ٢٠طب و  ٦٠طالب ) ١٠٠)كلية طب و تمريض و صيدلة( ،  ٣، و الكليات ١٢الجامعات 

 القاهرة و الدلتا و شمال الصعيد و جنوب الصعيد 

 

 –املنوفية  –املنصورة  –بنها  –بىن سويف  –عني مشس  –جامعة وهم ) جامعة : القاهرة  12ل مت العمل ابملرحلة االوىل من خال
طالب جامعى يتم تثقيفهم على اربع حقائب  1200جنوب الوادى ( بعدد  –اسيوط  –املنيا  –الفيوم  –طنطا    –الزقازيق 

حقيبة منط احلياة الصحى ( وقد مت اعداد  –عدية والغري معدية حقيبة االمراض امل –حقيبة صحة االسرة  –تثقيفية ) حقيبة التغذية 
مواطن مت توعيتهم وزايدة  58000احملتوايت التدريبية التثقيفية من خالل حبث نوعى ابجلامعات لتقدير احتياج الطالب املعرفية 

من خالل حبث نوعى لتقدير   موضوع االكثر امهية واحتياجا للمجتمع وقد مت حتديد 12معلوماهتم وحتسني اجتهاهتم حول 
 .احتياجات اجملتمع املعرفية
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 األنشطة التى تم تنفيذها 

 

 : خطابات ومراسالت تمهيدية 

 بمخاطبة:قام المجلس القومي للسكان 

 .معالي وزير التعليم العالي بغرض االطالع علي فكرة المبادرة وتعميم الفكرة علي الجامعات المصرية 

 زير التعليم العالي بغرض ادراج انشطة مبادرة الرائد الجامعي ضمن انشطة الجامعات المصرية. معالي و 

  رؤساء الجامعات المصرية بغرض االطالع علي فكرة المبادرة والتعميم علي كلية الطب والتمريض والصيدلة بكل

من كلية التمريض  20و طالب من كلية الطب 60جامعة مع ترشيح منسق من كل كلية ومنسق للجامعة وعدد 

 طالب من كل جامعة. 100طالب من كلية الصيدلة بواقع  20و

  عمداء كليات الطب والتمرض والصيدلة لتحديد موعد لزيارة تنسيقية من قبل المنسق العام لتوضيح فكرة واهداف

 المبادرة وتاختيار منسق الكلية وشروط ومعايير اختيار الطالب.

 زيارات واتصاالت تنسيقية : 

  جامعة مصرية، وذلك  17صيدلة( لعدد  -تمريض –كلية )طب  51زيارة تنسيقية لعدد  51قام فريق المبادرة بعمل

الطالع ادارات الكليات بفكرة المبادرة وانشطتها واخذ الموافقة بالتعاون مع المجلس القومي للسكان واالشتراك 

 اسماء الطالب المشاركة في  المبادرة بالمبادرة وترشيح منسق لكل كلية وشروط ترشيح واختيار 

  كلية صيدلة وطب وتمريض ل  33قام فريق المبادرة باالتصال بالكليات التي ادرجت في المرحلة االولي وعددها

جامعة )جامعات بنها وجنوب الوادي ال يوجد بها كلية صيدلة وجامعة المنوفية يوجد بها صيدلة ولكن في  12

 الفرقة االولي فقط(

 ريق المبادرة بتلقي ترشيحات المنسقين للكليات واسماء الطالب المرشحة من قبل كلياتهم وادراجها في قاعدة قام ف

 بيانات خاصة.

  التحضير والتجهيز واعداد الكوادر لعمل البحث القبلى : 

  لقاهرة ورشة عمل لمنسقي كليات الطب ومديري ادارة الشباب بجامعات المرحلة االولي واحدة القليمي ا 2عدد

 والدلتا والثانية القليمي شمال وجنوب الصعيد للتعرف علي خطة التنفيذ واخذ المقتراحات في اليات العمل.

  ورشة عمل لمنسقي كليات الصيدلة والتمريض بجامعات المرحلة االولي للتعرف علي خطة التنفيذ واخذ المقتراحات

  في اليات العمل.

 طالب الطب الجراء مناقشات واخذ مقترحات في اليات التنفيذ بما يناسب  ورشة عمل لطلبة جمعية تطوير مستقبل

 الطالب 

  ورشة عمل للوزارات المعنية بتنفيــذ األنشطــة التابعة لمحور الشبـــاب واإلعــــالم الخـــــاص باإلستراتيجية

عليم العالي والهيئة العامة بحضور ممثلين من وزارات الصحة والشباب والثقافة والت 2030-2015القومية للسكان 

 لالستعالمات

  ورش عمل لسفراء التنمية فى اإلعالم لالطالع علي فكرة المبادرة وانشطتها ودعم تنفيذ أهداف المبادرة 3عد 

  ورشة عمل لتدريب كوادر من المجلس القومى للسكان للمحافظات المعنية فى المرحلة األولى علي كيفية اجراء

 المتعمقة. المناقشات البؤرية و

  ورشة عمل لتدريب أعضاء هيئة التدريس )الصحة العامة( والطلبة التابعين للجامعات المعنية فى المرحلة  1عدد

 األولى علي اليات اجراء المناقشات البؤرية والمتعمقة. 

 متعمقة ؤرية والورشة عمل علي يومين لطلبة جمعية تطوير مستقبل طالب الطب علي كيفية اجراء المناقشات الب

 البيانات.  واختيار طالب لتجميع

 

  اللقاءات التعريفية لطالب الجامعات المعنية بالمرحلة األولى للمبادرة 

بحضور منسقى كليات الطب طالب بكل جامعة و 100جامعات بمقراتهم لعدد  8لقاءات تعريفية لعدد  8تم عقد 

والتمريض والصيدلة ومديرى إدارات رعاية الشباب بالجامعات وفريق العمل المركزى والمحلى للمبادرة بالمجلس 

 القومى للسكان. 

  إجراء البحث الكمى 
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هات عند طالب فى اللقاءات التعريفية وذلك لقياس مستوى المعرفة والسلوك واإلتجا 1200تم اجراء البحث الكمي لعدد 

 الطلبة تجاه الموضوعات المتعلقة بالقضايا السكانية والتثقيف ورفع الوعى الصحى والمجتمعى .

 

 لدعم النهج القائم على براهين هذه المبادرة:ا 

  تعتبر المناقشات البؤرية من اهم االداوات والوسائل التي تهدف الي التعرف علي مستوي المعارف

اهيم السكانية لدي طلبة الجامعات والفئات المستهدفة من المبادرة وسلوكياتهم واالتجاهات ذات العالقة بالمف

وشبكتهم االجتماعية واحتياجاتهم المعرفية وتطلعاتهم ودرجة كفائتهم الذاتية وكذلك ما يؤثر علي سلوكهم 

 وما هي قنوات التواصل الفعالة والمتاحة لديهم فيما يخص موضوعات المبادرة.

 لي تحديد الجهات الحكومية واالهلية واالفراد المؤثرين عي المستوي الوطني والمحلي كما تهدف ايضا ا

 وتقييم قدراتهم التنظيمية والتنسيق معهم في مجال انشطة المبادرة.

 

( مناقشات متعمقة للطلبة فى كليات الطب و التمريض و 4( مناقشاة بؤرية و )36وفي هذا االطار تم اجراء عدد )

( مناقشات متعمقة الفراد 4( مناقشة بؤرية و) 30عالم فى الجامعات المعنية بالمرحلة األولى للمبادرة( و)الصيدلة و اإل

 محافظة بالمرحلة االولى . 15المجتمع من الفئات المستهدفة فى 

 

 :) تصميم وتطوير )خطة التنفيذ والمواد اإلعالمية 

 إعداد الحقائب  التدربية كدليل لألسرة  .1

  لعرض النقاط المتضمنة في االربعة حقائب التدريبية التي تشمل موضوعات المبادرة عمل ورش  4تم عقد

بحضور ممثلين من اساتذة الصحة العامة بالجامعات المصرية ووزارة التعليم العالي والتربية والتعليم 

ولتلقي افكارهم واقترحاتهم لمكون   UNو  UNICEFو   WHOوجامعة الدول العربية ومنظمات 

 دليل والحقائب ومحتوياتها. ال

  اجتماع مع المشاركين السابق ذكرهم لتلقي االقتراحات والمادة العلمية ومراجعتها وتشكيل فريق عمل لكل

 .UNICEFحقيبة باالتفاق مع ال 

 تشكيل لجنة من قبل المجلس القومي للسكان و UNICEF  .للمراجعة النهائية للدليل 

 الستبيانات والمناقشات التي اجريت بالجامعات.عتماد علي امراجعة الدليل باال 

 : الحقائب االربعة هى- 

 

 نمط الحياة الصحية 

  التغذية فى كل المراحل العمرية 

 صحة األسرة 

  الوقاية والعالج من األمراض المعدية وغير المعدية 

 

 ( IEC) التصميم والتطوير لخطة التنفيذ والمواد المعلوماتية والتعليمية واإلتصاالت  .2

ورش عمل مع الطالب والمصممين المرشحين إلدارة الصفحة اإلليكترونية لالتفاق علي الشكل والمحتوي  3تم عقد 

والتصميم للمواد المعلوماتية والتعليمية واإلتصاالت مثل الملصقات، النشرات وأشرطة الفيديو القصيرة لالربعة 

 حقائب.

 ة واإلتصاالت عبر اإلنترنتتصميم الموقع وإستخدام وسائل اإلعالم اإلجتماعي .3

ورش عمل بين الطالب والمصممين المرشحين لتحديد مكونات الموقع االليكتروني واالقتراحات الخاصة  3تم عقد   

به وتدريب الطالب علي كيفية استخدامه وذلك لتواصل رواد الجامعة معاً،  وتبادل التحديثات للمبادرة ودعم نشر 

 د المجتمعإلى أقرانهم وأفرا IECمواد 

 

 :بناء قدرات وتدريب المدربين 

  اعضاء هيئة التدريس من الصحة العامة من كل  4ايام متصلة لمدربين محترفين ) 3تم إجراء برنامج تدريبي لمدة

 ليقوموا بتدريب الطالب داخل جامعتهم.لمجلس القومي للسكان جامعة من جامعات اقليمي القاهرة والدلتا( بمقر ا
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 اعضاء هيئة التدريس من الصحة العامة من كل  4ايام متصلة لمدربين محترفين ) 3ج تدريبي لمدة تم إجراء برنام

 جامعة من جامعات اقليمي شمال وجنوب الصعيد( 

  جامعة بالمرحلة االولى( من  12طالب من كل 100طالب من رواد الجامعات ) 1200تدريب و بناء القدرات لعدد

 ة كليات الطب و التمريض و الصيدل

 .تحليل التقييم القبلي والبعدي للطالب المتدربين و تحليل تقييم الدورات من المدربين والطالب 

 . استالم تقرير منسقي الجامعات عن االنشطة التي تمت 

 

  36000ليتم بناء القدرات ) جلسات توعية بنظام الند للند داخل الجامعات بالتعاون مع وكالء الكليات لشئون الطلبة 

 طالب(

 طالب تقوم كل مجموعة بعقد ثالث  6لقاء تثقيفى لعدد خمسة من أقارنه لتكوين مجموعة من عدد  يعقد كل طالب

 لقاءات توعوية 

 

   ( منطقة مركزية 57فى )مواطن (  40000) بعدد تقديرى يصل الى المجتمع  ت افرادتستهدفالتى االتوعية المجتمعية

 (التابعة للمحافظات المعنية  االكثر احتياجا ذات األولويات الخاصة )المناطق الحمراء

 

 المخرجات االساسية لالستفادة واالستكمال

  نظام هيكلى واضح بادوار متكاملة توضح مسار العمل بالمبادرة داخل الجامعات وبالمجتمع 

 ابحاث نوعية وكمية لقياس احتياجات طالب الجامعات وافراد المجتمع 

 الموضوعات التثقيفية واماكن العمل بعملية تثقيف االقران بالجامعة ) تطبيق بجامعة نظام الكترونى لتوزيع الطالب و

 طنطا ( 

  فرق مدربة من المنسقين والطالب لديهم من الخبرات والمهارات المكتسبة 

 اء مدربون جدد يتمتعون بالخبرة العملية والعلمية وهم طالب المبادرة الذين اتمو دراستهم بكليات الطب واصبحو اطب

امتياز ولهم من الوالء واالنتماء والخبرات التى توهلهم لنقل خبراتهم بكفاءة للمجموعات الجديدة من الشباب التى 

 ستنضم الى المبادرة

  محتوى تدريبى لكيفية عمل االبحاث النوعية وادارة المناقشات البؤرية والمقبابالت المتعمقة 

  محتوى العداد مدربين بالجامعات 

 بى للطالب لكل حقيبة محتوى تدري 

 ) دليل صحة االسرة ) دليل جامع شامل لكافة الحقائب التدريبية 

  تصميمات للمواد االعالمية والتثقيفية 

  تاسيس للتواصل االجتماعى على منصات الفيسبوك وتويتر و انستجرام 

  افالم وثائقية عن المبادرة 

  افالم تثقيفية 

  بوسترات وتنويهات اعالمية 

 

 نشطة التى تم تنفيذها :نسبة اال

 

نسبة االنشطة التى تم تنفيذها الى اجمالى االنشطة الموضوعة فى بروتوكول العمل والخطة المشتركة بين 

 % (95المجلس القومى للسكان واليونيسيف ما يقرب من ) 

 

 

 


