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!  مصر –كيف بدأت شبكة تثقيف الأقران 
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مصر –التعريف بشبكة تثقيف االقران 

ماألمصندوقأطلقهاالشبابإلىالشبابمنمتكاملةخالقةمبادرةهي•

بهاالعملبدأوالعالمفي2002عاممنذUNFPAللسكانالمتحدة

.2005عاممصرفي

ومؤسساتأهليةجمعية250نحوالوطنيالمستوىعلىوتضم•

نيكلمإنالمئاتفهمأعضاءهاأمامختلفة،شبابيةمبادراتحكومية

مجالفييعملونممنالجمهوريةمستوىعلىالشبابمناآلالف

وعالنعلىالقائمالعنفوقضايااإلنجابيةوالصحةالمراهقينصحة

.االجتماعي
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«المنطقة العربية واألفريقية »
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«شرق اوروبا ووسط آسيا » 
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«آسيا والمحيط الهادي» 
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:اين تعمل الشبكة في مصر 
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؟تثقيف القرين ما هو 

والمتحمسونجيًداالمدربونالشبابيباشرخاللهامنالتيالعمليةهو•
فيهونهميشبالذينأقرانهم؛معالرسميةأوالرسميةغيرالتثقيفيةالنشاطات

مواتجاهتهالشبابمعرفةتطويرفيوتأملاالهتماماتأوالخلفيةأوالعمر
.ومهاراتهمواعتقادتهم

أخرىئةفأوآخرشخصإليهاينتميالتياالجتماعيةالفئةنفسإلىينتميشخصهو•
والوضعوالمهنةوالجنسالعمرأساسعلىاالجتماعيةالفئةتقومأنويمكن

.أخرىوعواملالصحيأوواالقتصادياالجتماعي

12

من هو القرين ؟



مصر-هدف شبكة تثقيف االقران 

نشر ورفع الوعى وزيادة الثقافة حول موضوعات الصحة االنجابية•

.وصحة الشباب والمراهقين

العاملة في نطاق البرامج –دعم الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى •

.من خالل التدريبات المختلفة ألعضائها–الشبابية 

–دريبات ت–تثقيف ) تحسين المستوى الصحى من خالل تمكين الشباب •

.وذلك من خالل مفهوم تثقيف األقران( مشاركات 

.تعزيز مشاركة الشباب•
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ما يميز شبكة تثقيف االقران الوطنية 

.التقنيات المستخدمة لتوصيل المعلومات-•

(.تثقيف االقران )ثقافة -•

.محافظة23االنتشار داخل -•

.ةالتشبيك مع الجمعيات و المؤسسات داخل المحافظات وايضا المبادرات الشبابي-•

.كتابة االدلة التدريبية-•

.عمل التدريبات المتخصصة -•

. عمل الحمالت الوطنية بشكل مميز جدا -•

.التكيف و االبداع في العمل -•

. العروض المسرحية -•
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تدريب مثقفى أقران

تدريب مدربين

تدريب 

متخصص

نموذج التدريبات بشبكة تثقيف االقران
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متقدمتدريب

المشاركة المجتمعية •

ختان اإلناث •

الحاالت اإلنسانية•

تقنيات المسرح التفاعلى•

كتابة و تطوير مقترحات المشاريع•

مهارات القيادة•

بناء السالم•

العنف القائم على النوع اإلجتماعي•
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الشراكات االساسية و اهم االنجازات 
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ورشة مسرح تفاعلي عن 23-

موضوعات العنف القائم علي 

:النوع االجتماعي
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:خالل هذه الفترة يتم

معسكر للتوعية  بالقضايا 23-

السكانية داخل محافظات مصر
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:  2017نقاط القوة عام 

.مواطن سوري50تدريب مثقفي األقران باالسكندرية لعدد •

.جمالهاا في كمالها–استبيان خاص بحملة مناهضة تشوية األعضاء التناسلية لإلناث •

.مشاركة عدد من ذوي االحتياجات الخاصة في تدريبات مثقفي األقران بالمحافظات•

.تاء مربوطة–عمل فيديوهات بلغة اإلشارة خاصة بحملة تمكين الفتيات •

–مرسى مطروح –الجيزة –القاهرة ) محافظات  5عمل جلسات تثقفية بلغة اإلشارة في •

(.قنا–شمال سينا 

.مثقف ومدرب بشبكة تثقيف األقران 176لعدد 2–( كلنا واحد)معسكر •

.2017جامعة مصرية في ديسمبر 14معسكر الجامعات المصرية لعدد •

تدريب بمركز تثقيف االقران لإلبداع وتنمية المهارات لطالب ومعيدي جامعة اسيوط•
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تعزيز الجهود الوطنية من أجل التدخالت •

لمرأة المجتمعية في مجال الصحة اإلنجابية لتمكين ا

.والشباب

.ةدمج تقنيات تثقيف االقران بالجامعات المصري•

:  ةمن أجل التنمية المجتمعياتتفعيل دور الجامع•

ل حمالت تثقيف األقران على مستوى الجامعات حو

العنف القائم على النوع االجتماعي والممارسات 

الضارة من خالل توفير جلسات تثقيف األقران

العروض / والتعلم بالترفيه ولعب األدوار 

.المسرحية

السعي في ان يكون اول مركز إقليمي بالشرق •

.االوسط وشمال افريقيا



:2018نقاط القوة لعام 
ة قوة يجب علينا تنفيذ المعسكرات الوطنية الخاصة بالتوعية بالقضايا السكانية وتأثيرها على نشر الوعي في المجتمع هو نقط-

.نوصي بشدة بتكرار تجربة المخيمات. جميعا أن نفخر بها

الحفاظ على روح عالية في الشبكة كمنظمة يقودها الشباب وبين أعضائها كقادة شباب لتمكين أقرانهم-

.إبقاء صندوق األمم المتحدة للسكان شريكاً مخلصاً ودعمه المستمر ألنشطة الشبكة-

.االنتشار االوسع للوصول للفئات المستهدفة وهي طالب الجامعة-

.زيادة عدد شركائنا في توسيع شبكتنا واالرتباطات مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الوطنية والدولية-

.وجود مدربين اقوياء وخبراء يدعمون الشبكة دائما -

مع والتعامل مع التركيز على استخدام المسرح كتقنية تفاعلية في التعليم في شراكتنا مع جمعية فودافون مصر لتنمية المجت-

.مجموعة مستهدفة جديدة

.وضع العديد من االجتماعات مع مختلف وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية للتحضير لشراكات جديدة-

.استخدام الرياضة كتقنية فعالة في تحقيق تنمية المجتمع-
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ومستمرون يف العديد من االنشطة واحلمالت 
واملعسكرات الوطنية


