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من طلبة الكلیات والمعاھد من ابناء محافظة البحر االحمر بعمارة ) ١٣٠(تم توفیر إقامة عدد  -

بمدینة نصر القاھر المستأجرة من القوات المسلحة لصالح طلبة أبناء المحافظة  )٩٤(الزھراء 

 لتوفیر العامل االمني ورفع العبء عن اولیاء األمور 

تم تسدید الرسوم الدراسیة لطلبة حالیب وشالتین الدراسین بالمعاھد والكلیات الخاصة بالكامل  -

 .سنویا 

وذلك بصرف ) كلیة الطب والھندسة ( أكتوبر  ٦ طالب المقیدین بجامعة) ٥(تم مساعدة عدد  -

ج كمصروف شھري لحین االنتھاء من الدراسة التي تم اعطائھم منحة دراسیة علي نفقة ٣٠٠

 الجامعة 

 ٦لطلبة حالیب وشالتین المقیدین بجامعة ) الب توب  - اي باد( تم شراء اجھزة االلكترونیة  -

 أكتوبر 

مایعادلھا بجمیع مراحلھا علي مستوي مدن المحافظة وعدد تم اكتمال تنسیق الثانویة العامة و -

  ٠من المقیمین والو فداین بالمحافظة   ١٠٧٢الطلبة المستفیدین من الخدمة 
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   حصر أعداد ذوي االحتیاجات الخاصة علــــي مستـــوي مــــدن المحافظــــة .١

   العامـة بمدینة القصیر  كنادي اجتماعي لـذوي االحتیاجات تخصیص الحدیقـة .٢

 ذوي االحتیاجـات الخاصـــةــــــة لـــمن الوحدات السكنیة المنشاة بمدن المحافظ% ٣تخصیص نسبة  .٣

سنوات یعانون  ٦ج  لشــراء أدویة مستوردة لعـالج عدد أربعة توائم عمرھم  ٥٢٤٢٩تم صرف مبلغ  .٤

بحضانات متخصصة بھا مسئول تخاطــــب بمبلــــغ وقـــــدره  إلي إلحاقھـــــممن التوحد باإلضافة 

 ٢٠١٥علي فترات متجددة تنھتي في نھایة شھریـــــاً ) ج٢٤٥٠(

االنتھاء من لجنة األجھزة التعویضیة برئاسة السید السكرتیر العام المساعد لشراء االجھزة  .٥

  جاري الشراء  )كدفعة ثانیة( التعویضیة لالزمة بالمحافظة 

ة ــــــن ذوي اإلعاقـــج شھریا  وھو م)٣٠٠٠(محمود أحمد محمود بصرف مبلغ / معالجة السید .٦

  ھ ـجذعی ــال الفحوصات الالزمة لعملیة زرع خالیــــعم ارىـرف لمعالجتھ  وجـــــتص) ھـــإعاقة حركی(

سماعات لألذن لضعاف السمع  (الف جنیة من دیوان عام المحافظة لشراء  ٢٨٠تم صرف مبلغ  .٧

 دراجة بخاریة  ) ٢٤(وعدد

 عمل رحالت ترفیھیة وأنشطة ریاضیة بصفة دوریة لذوي االحتیاجات علي مستوي المــدن .٨

ام ـوظیفة موزعة علي دیوان ع ١٩٢ف بمحافظة البحر االحمر التي بلغت توظی% ٥تم تحدید نسبة  .٩

لتابعة لھا وبعض مدیریات الخدمات و مطلوب والوحدات المحلیة للمدن ا راألحمر البحمحافظة 

  مع وزارة المالیة ٠تمویلھا 

یتم المتابعة واإلشراف على تیسیر اإلجراءات للمتقدمین لمسابقة التعیین التي أعلنت علیھـــا  .١٠

 ٥/٢٠١٥/ ٢٦الحكومـــــــة بتاریــــــخ 

  تم التوجھ الى المجتمعات البدویة بناء علي رغبة شیوخ القبائل بالكشف الطبي والسمعي على األطفال

 لجنة طبیة بصفة شھریة لمتابعة حالتھم الصحیة  بإفادة زامااللتالمعاقین لعالجھم مع 

اع تم تحدید موعد اللقاء الشھري أخر خمیس من كل شھر لمقابلة ذوي االحتیاجات الخاصة لالستم .١٢

 الي شكواھــــم وتحقیق مطالبھــــم

  

  

 

  اإلعاقةالمجلس القومي لشئون 
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  بین األبوین وإعادة الحیاة استقبال البالغات الواردة عن طریق خط نجدة الطفل وحل مشاكل قائمة

 المعیشیة بینھم 

  بالتنسیق مع الواردة  عن طریق خط نجدة الطفل لبعض البالغات

 مدیریة التضامن االجتماعي 

نفسي -بدني( من عنف   مأخذ تعھدات في بعض البالغات علي ولي األمر  بعـــدم التعــرض ألوالدھ( 

  توفیر عـالج شھري ألطفال مصابون بإمراض وغیر قادرین علي العالج 

اإلمــــراض االخـــــــريأعطاء جلسات أكسجین ألطفال التوحد و 

التعامل مع بعض حاالت  التحرش  والعنف بالتالمیذ  في المدارس  وتم اتخاذ الالزم  

  تم عمل تحریات عن البالغ الخاص بوجود طفلة مع سیدة تدعي أنھا ابنتھـا  وتبین أنھا التنجب وجاري

 بالتنسیق مع مدیر االمن  اتخاذ الالزم

   تم حصر  حاالت التسرب من التعلیم األساسي في بعــض المدارس 

التعامل مع بعض حاالت عمالة األطفال بالورش واخـذ التعھدات علي الوالدین بعدم عمل الطفل بأي مكان 

  ٠یخالف قانون الطفل 

 االھتمــــام بالقضــــــاء علــــي ظاھـــــرة أطفــــال الشــــــوارع 

 لحــــوادث الطــــرق  مع ذویھم   تعرضوهـان علــــي حالة أطفــــال  االطمئنــ 

  بدني او نفسي (  األطفالالتدخل تجاه بعض المدرسین في بعض المدارس عن الوقوف عن  العنف ضد

 ٠ ضدھم القانونیة  اإلجراءاتوتم اتخاذ ) 

  نجدةخط  للبالغ مقدم عن طریق جنیھ٢١٠٠٠بقیمة ایجارات متراكمة لالیجارات مدیونیة  إسقاط 

 بالتنسیق مع الوحدة المحلیة لمدینة  الغردقة      الطفل

  األلبانتوفیر  -برنامج التطعیمات{ فيالتنسیق مع مدیریة الصحة بشأن الرعایة الصحیة للطفل 

 برامج الراعیة الصحیة  - المدعمة للطفل

االجتماعي وحل مشاكل االطفال المقیدین بھا  المشاركة في لجنة الحضانات التابعة لمدیریة التضامن 

  

  

  

  

 المجلس القومي للطفولة واألمومة 
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