
نسبة اإلنجاز المنفـــذالمخططالنشــــــاط  / الھـــــدف
%

الجھات المنفذة 
الرئیسیة

الجھات المنفذة 
مالحظاتالمشاركة

مدیریة الصحة٢٢٨٢٠٨٩١تنفیذ  زیارات من العیادات المتنقلة للمناطق المحرومة

مدیریة الصحة١٢٠٠٠١٤٠٥٣١١٧تنفیذ  زیارات منزلیة بمعرفة الرائدات الریفیات ( مدیریة الصحة )

مدیریة الشئون ٧٢٠٧٠٠٩٧ تنفیذ زیارات منزلیة بمعرفة الرائدات الریفیات ( الشئون اإلجتماعیة )
-اإلجتماعیة

مدیریة الصحة١٠٠تنفیذ دورات تدریبیة على المعاییر وأساسیات العمل فى تنظیم األسرة

تنفیذ زیارات إشرافیة لدعم فرق العمل بمراكز تقدیم الخدمة لتغطیتھا بفرق إشراف اإلدارات والمدیریات 
مدیریة الصحة٩٨٦٩٧٠والفریق المركزي

مدیریة الصحة + مدیریة الشباب والریاضة١٠١١١١٠تنفیذ ندوات لتوعیة المراھقین لنشر الثقافة اإلنجابیة ( بالنوادى ومراكز الشباب )
مدیریة األوقاف

الشئون االجتماعیھمركز إعالم القصیر٦٦١٠٠ عقد ندوات توعیة للمراھقین لنشر الثقافة اإلنجابیة

جھاز شئون البیئةالتربیة والتعلیم٥٤٨٠تنفیذ ندوات توعویة عن الزیادة السكانیة وقضایا السكان ..

   الھدف الفرعى :  رفع الوعى وزیادة التوعیة لـ ٥٠ %  للطالب سنویاً .

المحور االول : محور تنظیم األسرة والصحة اإلنجابیة :-

األنشطــة :

المحور الثانى : محور الشباب وصحة المراھقین :-

 الھدف فرعى ٢ : -  إتاحة خدمات تنظیم األسرة إلى  ٢٠ % من المناطق المحرومة سنویاً  .
األنشطـــــة :

الھدف العام : زیادة سنوات الحمایة المحققة من   ٢٠٦١٥  إلى   ٢٢٩٥٤ ( سنة حمایة )

الھدف فرعى ٥:-  رفع قدرات ومھارات ٥٠ % من مقدمى الخدمة طبقا للمعاییر سنویا بجمیع منافذ تقدیم الخدمة

الھدف الخامس: زیادة نسبة المفاھیم الصحیحھ على الصحة اإلنجابیة والجنسیة لدى الشباب والمراھقین ( 18-35 سنة ) بنسبة ١٠% سنویاً 
األنشطـــة :

المحور الثالث : محورالتعلیم :-
الھدف األول : دمج القضایا السكانیة فى العملیة التعلیمیة فى نوعیاتھ المختلفة .

األنشطــــــة :

مرفرع المجلس القومى للسكان بالبحر األح  



-التربیة والتعلیم٢١٥٠تنفیذ دورات تدریبیة لكوادر التربیة البیئیة والسكانیة باإلدارات التعلیمیة بالمحافظة ..

-التربیة والتعلیم١٠١٠١٠٠تنفیذ مسابقات بحثیة عن القضایا السكانیة بالمحافظة ..

الھیئة العامھ لمحو ٣٣١٠٠تنفیذ  عدد  ١٢ قافلة إعالمیة بالعائد من اإللتحاق بفصول محو األمیة .
األمیة وتعلیم الكبار

مدیریة الصحة + مدیریة 
األوقاف

الھیئة العامھ لمحو ٦٠٠٣٧٩٦٣إستھداف مجندى ( القوات المسلحة + الداخلیة )واألمیین لمحو أمیتھم من خالل منھج سكانى .
األمیة وتعلیم الكبار

الشئون اإلجتماعیة + 
الشباب والریاضة

الھیئة العامھ لمحو ٢٢١٠٠عقد دورات تدریبیة لتدریب األمیین من قبل المدرسین ورجال الدین .
األمیة وتعلیم الكبار

الجمعیات األھلیة + 
التربیة والتعلیم

مدیریة الشئون ٦٠٥٨٩٧إقامة الندوات والمسابقات متضمنة رسائل القضایا السكانیة ..
اإلجتماعیة

مدیریة الصحة + 
األوقاف+ اإلعالم

القوى العاملة           ( ٥٦١٢٠تنفیذ ندوات للعاملین بقطاع السیاحة للتوعیھ بالقضایا السكانیھ والصحة اإلنجابیة .
مدیریة الصحةمكاتب العمل )

الصحة+التربیة مدیریة األوقاف٦٠٠٥٦٠٩٣تناول القضیة السكانیة فى خطب الجمعھ والدروس الدینیة
والتعلیم+األعالم

مدیریة األوقاف + مدیریة الثقافة٤٤١٠٠تكثیف األمسیات األدبیة والفنیھ  والدینیة فى قصور الثقافھ
التربیة والتعلیم

مدیریة الصحة + مدیریة الثقافة١٢٢٠٠إقامة الحفالت والمسرحیات بھدف التثقیف الصحى والبیئى وإكتشاف المواھب
جھاز البیئة

مجالس المدن + مدیریة الثقافة٢١٥٠تنشیط مسرح القریة وعرض القضایا السكانیة المختلفة من خالل  ٦  عروض .
مدیریة األوقاف

التربیة والتعلیم - جامعة مراكز اإلعالم٦٦١٠٠تنفیذ ندوات بالمدارس والجامعات للتوعیة بقضایا السكان والصحة اإلنجابیة .
جنوب الوادى

المدیریات التنفیذیة - مراكز اإلعالم٤٥١٢٥تنفیذ  لقاءات توعیة تثقیفیة للقیادات التنفیذیة لتبنى القضایا السكانیة سنویاً .
الصحة - األوقاف

ھیئة تنشیط السیاحة - مراكز اإلعالم٢١٥٠عقد ندوات للعاملین بقطاع السیاحة للتوعیة بالقضیة السكانیة والصحة اإلنجابیة سنویاً .
صحة - أوقاف

األنشـــطة :

المحور الرابع : محور اإلعالم والتواصل اإلجتماعى  :-

األنشطــــة :

الھدف الثانى : زیادة الحشد الجماھیرى لتایید القضیة السكانیة

الھدف الرابع  :  خفض نسبة األمیة من  ٨ %  إلى  ٦ %
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نسبة اإلنجاز المنفـــذالمخططالنشــــــاط  / الھـــــدف
%

الجھات المنفذة 
الرئیسیة

الجھات المنفذة 
مالحظاتالمشاركة

المجلس القومى للمراه١١١٠٠ تنفیذ  ٤  ندوات توعیة عن أھمیة المشروعات الصغیرة .

الصندوق اإلجتماعىالمجلس القومى للمراه١٠٠ تنفیذ  ٤  لقاءات تعریفیة بالقروض وشروطھا وتسھیل الحصول علیھا .

تمویل المشروعات الصغیرة والمتناھیة الصغر من خالل اإلقراض ( مشروع تدریب المرأة 
مدیریة الشئون ٣٢٦٧الریفیة )

اإلجتماعیة

الھدف السادس : رفع نسبة اإلقراض للمرأة وخاصة المرأة المعیلة .

األنشــطة  :

المحور الخامس : محور  تمكین المرأه :

األنشطة :

الھدف الرابع : رفع نسبة مساھمة المرأة  فى قوة العمل  من  ٢٨ %  إلى  ٣٥ %

فرع المجلس القومى للسكان بالبحر األحمر



نسبة اإلنجاز المنفـــذالمخططالنشــــــاط  / الھـــــدف
%

الجھات المنفذة 
الرئیسیة

الجھات المنفذة 
مالحظاتالمشاركة

-مدیریة الصحة٢٢٨١٠٩٤٨تنفیذ  زیارات من العیادات المتنقلة للمناطق المحرومة

-مدیریة الصحة١٢٠٠٠١٢٣٦١١٠٣تنفیذ زیارات منزلیة بمعرفة الرائدات الریفیات ( مدیریة الصحة )

مدیریة الشئون ٧٢٠٧٠٧٩٨ تنفیذ زیارات منزلیة بمعرفة الرائدات الریفیات ( الشئون اإلجتماعیة )
-اإلجتماعیة

تنفیذ زیارات إشرافیة لدعم فرق العمل بمراكز تقدیم الخدمة لتغطیتھا بفرق إشراف اإلدارات والمدیریات 
-مدیریة الصحة٩٨٤٧٤٨والفریق المركزي

 تنفیذ برامج تدریبیة على األعمال الحرفیة بالنسبة للسیدات والفتیات المعرضین للخطر 
-الشئون اإلجتماعیة١١١٠٠والمتسربین من التعلیم .

الھدف فرعى ٥:-  رفع قدرات ومھارات ٥٠ % من مقدمى الخدمة طبقا للمعاییر سنویا بجمیع منافذ تقدیم الخدمة

المحور الثانى : محور الشباب وصحة المراھقین :-

الھدف الثالث : خفض معدل األطفال المعرضین للخطر بنسبة ١ %

المحور االول : محور تنظیم األسرة والصحة اإلنجابیة :-

الھدف العام : زیادة سنوات الحمایة المحققة من   ٢٠٦١٥  إلى   ٢٢٩٥٤ ( سنة حمایة )

النشاط :

األنشطـــــة :
 الھدف فرعى ٢ : -  إتاحة خدمات تنظیم األسرة إلى  ٢٠ % من المناطق المحرومة سنویاً  .

األنشطــة :

مرفرع المجلس القومى للسكان بالبحر األح  



نسبة اإلنجاز المنفـــذالمخططالنشــــــاط  / الھـــــدف
%

الجھات المنفذة 
الرئیسیة

الجھات المنفذة 
مالحظاتالمشاركة

مدیریة الصحة + مدیریة الشباب والریاضة١٠٩٩٠تنفیذ ندوات لتوعیة المراھقین لنشر الثقافة اإلنجابیة ( بالنوادى ومراكز الشباب )
مدیریة األوقاف

الشئون االجتماعیھمركز إعالم القصیر٦٦١٠٠ عقد ندوات توعیة للمراھقین لنشر الثقافة اإلنجابیة

جھاز شئون البیئةالتربیة والتعلیم٥٥١٠٠تنفیذ ندوات توعویة عن الزیادة السكانیة وقضایا السكان ..

-التربیة والتعلیم٢٢١٠٠تنفیذ دورات تدریبیة لكوادر التربیة البیئیة والسكانیة باإلدارات التعلیمیة بالمحافظة ..

-التربیة والتعلیم١٠٥٥٠تنفیذ مسابقات بحثیة عن القضایا السكانیة بالمحافظة ..

مدیریة الصحة + مدیریة محو األمیة٣٦٢٠٠تنفیذ  عدد  ١٢ قافلة إعالمیة بالعائد من اإللتحاق بفصول محو األمیة .
األوقاف

الشئون اإلجتماعیة + محو األمیة٧٠٠٤١٣٥٩إستھداف مجندى ( القوات المسلحة + الداخلیة )واألمیین لمحو أمیتھم من خالل منھج سكانى .
الشباب والریاضة

الجمعیات األھلیة + محو األمیة٢٢١٠٠عقد دورات تدریبیة لتدریب األمیین من قبل المدرسین ورجال الدین .
التربیة والتعلیم

الھدف الخامس: زیادة نسبة المفاھیم الصحیحھ على الصحة اإلنجابیة والجنسیة لدى الشباب والمراھقین ( 18-35 سنة ) بنسبة ١٠% سنویاً 
األنشطـــة :

الھدف الرابع  :  خفض نسبة األمیة من  ٨ %  إلى  ٦ %

األنشطــــــة :

تابــع : المحور الثانى : محور الشباب وصحة المراھقین :-

األنشطــــة :

الھدف األول : دمج القضایا السكانیة فى العملیة التعلیمیة فى نوعیاتھ المختلفة .
   الھدف الفرعى :  رفع الوعى وزیادة التوعیة لـ ٥٠ %  للطالب سنویاً .

المحور الثالث : محورالتعلیم :-

مرفرع المجلس القومى للسكان بالبحر األح  



نسبة اإلنجاز المنفـــذالمخططالنشــــــاط  / الھـــــدف
%

الجھات المنفذة 
الرئیسیة

الجھات المنفذة 
مالحظاتالمشاركة

مدیریة الشئون ٦٠٥٥٩٢إقامة الندوات والمسابقات متضمنة رسائل القضایا السكانیة ..
اإلجتماعیة

مدیریة الصحة + 
األوقاف+ اإلعالم

القوى العاملة           ( ٥٤٨٠تنفیذ ندوات للعاملین بقطاع السیاحة للتوعیھ بالقضایا السكانیھ والصحة اإلنجابیة .
مدیریة الصحةمكاتب العمل )

الصحة+التربیة مدیریة األوقاف٦٠٠٥٢٠٨٧تناول القضیة السكانیة فى خطب الجمعھ والدروس الدینیة
والتعلیم+األعالم

مدیریة األوقاف + مدیریة الثقافة٤١٢٥تكثیف األمسیات األدبیة والفنیھ  والدینیة فى قصور الثقافھ
التربیة والتعلیم

مجالس المدن + مدیریة الثقافة٢٢١٠٠تنشیط مسرح القریة وعرض القضایا السكانیة المختلفة من خالل  ٦  عروض .
مدیریة األوقاف

التربیة والتعلیم - جامعة مراكز اإلعالم٦٤٦٧تنفیذ ندوات بالمدارس والجامعات للتوعیة بقضایا السكان والصحة اإلنجابیة .
جنوب الوادى

المدیریات التنفیذیة - مراكز اإلعالم٤٨٢٠٠تنفیذ  لقاءات توعیة تثقیفیة للقیادات التنفیذیة لتبنى القضایا السكانیة سنویاً .
الصحة - األوقاف

ھیئة تنشیط السیاحة - مراكز اإلعالم٢١٥٠عقد ندوات للعاملین بقطاع السیاحة للتوعیة بالقضیة السكانیة والصحة اإلنجابیة سنویاً .
صحة - أوقاف

تمویل المشروعات الصغیرة والمتناھیة الصغر من خالل اإلقراض ( مشروع تدریب المرأة 
مدیریة الشئون ٣٤١٣٣الریفیة )

اإلجتماعیة

المحور الرابع : محور اإلعالم والتواصل اإلجتماعى  :-
الھدف الثانى : زیادة الحشد الجماھیرى لتایید القضیة السكانیة

المحور الخامس : محور  تمكین المرأه :

األنشـــطة :

الھدف السادس : رفع نسبة اإلقراض للمرأة وخاصة المرأة المعیلة .

األنشــطة  :

مرفرع المجلس القومى للسكان بالبحر األح  



  محافظة البحراألحمر 
  فرع المجلس القومى للسكان 

نسبة اإلنجاز المنفـــذالمخططالنشــــــاط  / الھـــــدف
%

الجھات المنفذة 
الرئیسیة

الجھات المنفذة 
مالحظاتالمشاركة

مدیریة الصحة٢١٠١٦٠٧٦تنفیذ  زیارات من العیادات المتنقلة للمناطق المحرومة

مدیریة الصحة٢٢٥٠٠٢٢١١٢٩٨تنفیذ زیارات منزلیة بمعرفة الرائدات الریفیات ( مدیریة الصحة )

مدیریة الشئون ٧٢٠٧١١٩٩ تنفیذ زیارات منزلیة بمعرفة الرائدات الریفیات ( الشئون اإلجتماعیة )
-اإلجتماعیة

مدیریة الصحة١٠٠تنفیذ دورات تدریبیة على المعاییر وأساسیات العمل فى تنظیم األسرة

تنفیذ زیارات إشرافیة لدعم فرق العمل بمراكز تقدیم الخدمة لتغطیتھا بفرق إشراف اإلدارات والمدیریات والفریق 
مدیریة الصحة٤٨٤٩١٠٢٫٠٨المركزي

  محافظة البحراألحمر 
  فرع المجلس القومى للسكان 

نسبة المنفـــذالمخططالنشــــــاط  / الھـــــدف
اإلنجاز %

الجھات المنفذة 
الرئیسیة

الجھات المنفذة 
مالحظاتالمشاركة

تابــع : المحور الثانى : محور الشباب وصحة المراھقین :-
الھدف الخامس: زیادة نسبة المفاھیم الصحیحھ على الصحة اإلنجابیة والجنسیة لدى الشباب والمراھقین ( 18-35 سنة ) بنسبة ١٠% سنویاً 

األنشطـــة :

   األنشطــة :
  الھدف فرعى ٥:-  رفع قدرات ومھارات ٥٠ % من مقدمى الخدمة طبقا للمعاییر سنویا بجمیع منافذ تقدیم الخدمة

المحور االول : محور تنظیم األسرة والصحة اإلنجابیة :-
الھدف العام : زیادة سنوات الحمایة المحققة من   ٢٠٦١٥  إلى   ٢٢٩٥٤ ( سنة حمایة )
الھدف فرعى ٢ : -  إتاحة خدمات تنظیم األسرة إلى  ٢٠ % من المناطق المحرومة سنویاً  .

األنشطـــــة :



مدیریة الصحة + مدیریة الشباب والریاضة١٦١٠٦٣تنفیذ ندوات لتوعیة المراھقین لنشر الثقافة اإلنجابیة(بالنوادى ومراكز الشباب)
مدیریة األوقاف

مركز اعالم القصیر٣٣١٠٠ندوات توعیة للمراھقین لنشر الثقافة اإلنجابیة

جھاز شئون البیئةمدیریة التربیة والتعلیم٢٥٢٣٩٢تنفیذ ندوات توعویة عن الزیادة السكانیة وقضایا السكان ..

-مدیریة التربیة والتعلیم٢٢١٠٠تنفیذ دورات تدریبیة لكوادر التربیة البیئیة والسكانیة باإلدارات التعلیمیة بالمحافظة ..

-مدیریة التربیة والتعلیم٢٠٧٣٥تنفیذ مسابقات بحثیة عن القضایا السكانیة بالمحافظة ..

مدیریة الصحة + مدیریة محو األمیة٣٢٦٧  تنفیذ  عدد  ١٢ قافلة إعالمیة بالعائد من اإللتحاق بفصول محو األمیة .
األوقاف

  إستھداف عدد  ٣٢٠٠ من مجندى ( القوات المسلحة + الداخلیة )واألمیین لمحو أمیتھم من خالل 
محو األمیة٥٠٠٣٦٢٧٢منھج سكانى .

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة + الشباب 

والریاضة

  محافظة البحراألحمر 
  فرع المجلس القومى للسكان 

نسبة المنفـــذالمخططالنشــــــاط  / الھـــــدف
اإلنجاز %

الجھات المنفذة 
الرئیسیة

الجھات المنفذة 
مالحظاتالمشاركة

المحور الرابع : محور اإلعالم والتواصل اإلجتماعى  :-

الھدف الثانى : زیادة الحشد الجماھیرى لتایید القضیة السكانیة

  األنشـــطة :

األنشطــــــة :

المحور الثالث : محورالتعلیم :-
الھدف األول : دمج القضایا السكانیة فى العملیة التعلیمیة فى نوعیاتھ المختلفة .

. ً    الھدف الفرعى :  رفع الوعى وزیادة التوعیة لـ ٥٠ %  للطالب سنویا

الھدف الرابع  :  خفض نسبة األمیة من  ٨ %  إلى  ٦ %
األنشطــــة :



مدیریة الشئون ٦٠٥٧٩٥إقامة الندوات والمسابقات متضمنة رسائل القضایا السكانیة ..
-اإلجتماعیة

مدیریة القوى العاملة     ٦٥٨٣تنفیذ ندوات للعاملین بقطاع السیاحة للتوعیھ بالقضایا السكانیھ والصحة اإلنجابیة .
   ( مكاتب العمل )

مدیریة األوقاف٤٨٠٥٤٠١١٢٫٥تناول القضیة السكانیة فى خطب الجمعھ والدروس الدینیة

مجالس المدن + مدیریة الثقافة٢١٥٠تنشیط مسرح القریة وعرض القضایا السكانیة المختلفة من خالل  ٦  عروض .
مدیریة األوقاف

صحة-تعلیم- اوقافمراكز اإلعالم٦٦١٠٠تنفیذ ندوات بالمدارس والجامعات للتوعیة بقضایا السكان والصحة اإلنجابیة .

صحة-تعلیم- اوقافمراكز اإلعالم٤٥١٢٥تنفیذ  لقاءات توعیة تثقیفیة للقیادات التنفیذیة لتبنى القضایا السكانیة سنویاً .

صحة-تعلیم- اوقافمراكز اإلعالم٢١٥٠عقد ندوات للعاملین بقطاع السیاحة للتوعیة بالقضیة السكانیة والصحة اإلنجابیة سنویاً .

  محافظة البحراألحمر 
  فرع المجلس القومى للسكان 

نسبة المنفـــذالمخططالنشــــــاط  / الھـــــدف
اإلنجاز %

الجھات المنفذة 
الرئیسیة

الجھات المنفذة 
مالحظاتالمشاركة

    المحور الخامس : محور  تمكین المرأه :

الھدف الرابع : رفع نسبة مساھمة المرأة  فى قوة العمل  من  ٢٨ %  إلى  ٣٥ %

األنشطة :



المجلس القومى للمراه١١١٠٠ تنفیذ  ٤  ندوات توعیة عن أھمیة المشروعات الصغیرة .

المجلس القومى للمراه١٢٢٠٠تنفیذ دورة تدریبیة عن ریادة األعمال والمشروعات الصغیرة .

المجلس القومى للمراه١١١٠٠ تنفیذ  ٤  لقاءات تعریفیة بالقروض وشروطھا وتسھیل الحصول علیھا .
وق  ال

اعى اإلج

مدیریة الشئون ٣٣١٠٠تمویل المشروعات الصغیرة والمتناھیة الصغر من خالل اإلقراض ( مشروع تدریب المرأة الریفیة )
اإلجتماعیة

الھدف السادس : رفع نسبة اإلقراض للمرأة وخاصة المرأة المعیلة .
األنشــطة  :


