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تقرٌر نشاطات (مركز تنمية الطفولة المبكرة المجتمعي)
التقرٌر -8-
 مقدمة:ٌظزؼزض ٘ذا اٌزمزٌز االٔشطخ إٌّفذح ٌٍفززح ثٍٓ ( 72 - 70وبٔ ْٛاٌثبًٔ  )7002حٍث شٍّذ فززح اٌزمزٌز رٕفٍذ
ػذد ِٓ ٔذٚاد اٌزٛػٍخ اٌخبصخ ثبالً٘ ٚاٌطفً ثمٍبدح ِذرثٍٓ ِخزصٍٓ ِٓ اٌّزوش اٌٛطًٕ ٌحمٛق االٔظبْ ٚرذخً
٘ذٖ إٌذٚاد فً اطبر اٌزؼب ْٚاٌّشززن ثٍٓ ِزوش رٍّٕخ اٌطفٌٛخ اٌّجىزح اٌّجزّؼً ٚاٌّزوش اٌٛطًٕ ٌحمٛق
االٔظبْ.

 النشاطات التنموية لألطفال: -1ندوة تىعيت لألطفال حىل االبالغ عن االنتهاكاث (إٌذٚح االٌٚى):
ألٍّذ فً ٌ َٛاٌجّؼخ اٌّٛافك ( 70وبٔ ْٛاٌثبًٔ) ٔذٚح رٛػٍخ ٌألطفبي حٛي االثالؽ ػٓ االٔزٙبوبد اٌى اٌجبحث
االجزّبػً ا ٚاٌى االً٘ ٚاٌّؼٍُ ثمٍبدح اٌّذرثخ (ٔظزٌٓ ػجذاٌجبلً ػجذاٌؼبًٌ) (*ِذرثخ فً ِجبي حمٛق االٔظبْ
ِٚذوٛرح ضّٓ االرفبلٍبد اٌذٌٍٚخ ِٚزخصصخ ثىً ِبٌزؼٍك ثحمٛق اٌطفً) اطزّزد إٌذٚح ٌّذح طبػزٍٓ رخٍٍٙب
ٚججخ ؿذاء ٚشبرن فٍٙب ( )00طفً ِٓ وال اٌجٕظٍٓ.
لذِذ اٌّذرثخ ٌالطفبي اٌّشبروٍٓ ِفبٍُ٘ ِجظطخ ػٓ حمٛق االٔظبْ ٚثبالخص حمٛق اٌطفً ثشىً ٌٕبطت
اػّبرُ٘ اٌزً رزاٚحذ ثٍٓ ( )07 -2طٕخ ،وّب رخًٍ إٌذٚح ػزض ػذح افالَ رؼٍٍٍّخ ٚصٛر رٛضٍحٍخ فضالً ػٓ
رأدٌخ ِشب٘ذ رّثٍٍٍخ ِٓ لجً االطفبي اٌحبضزٌٓ.
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 -2مباراة كرة قدم:
ٔزٍجخ أصزار األطفبي اٌذوٛر ٌّىبفئز ُٙو ُٙٔٛاٌزشِٛا ثبٌحضٛر فً درٚص اٌزمٌٛخ ٚارجؼٛا اٌظٍٛن اٌجٍذ خالي
اٌذرص ٔٚشٚالً ػٕذ طٍج ُٙرُ ثزبرٌخ ( 70وبٔ ْٛاٌثبًٔ) اصطحبثٌ ُٙظبحخ وزح لذَ فً ِذٌٕخ اٌحزٌخ ٚألبِخ
ِجبراح فٍّب ثٍٕ ُٙحٍث ثٍؾ ػذدُ٘ ( )00طفً ِٓ طالة اٌذراطخ اٌّزٛططخ ٚرّذ اٌّجبراح ثأطزخذاَ االٌؼبة
ٚاٌمّصبْ اٌّجٙشح ِٓ لجً ِٕظّخ أٌٍٍٛظف ٚثّظبػذح اٌىبثزٓ (ٌمظبْ طؼذ ِشػً) (*ثىبٌٛرٌٛص رزثٍخ
رٌبضٍخ).

 -3مشاهدة البث الحي لمبارياث المنتخب الىطني:
رؿجخ ِٕٗ فً جذة االطفبي ِٓ خالي ِشبروز ُٙا٘زّبِبرٔٚ ُٙشٚالً ػٕذ طٍج ُٙرُ فً لبػخ إٌّبطجبد اٌخبصخ
ثبٌّزوش ػزض اٌجث اٌحً ٌّجبرٌبد وزح اٌمذَ ٌٍّٕزخت اٌٛطًٕ اٌؼزالً فً رصفٍبد وأص أطٍب حٍث وبْ
حضٛر االطفبي ٌٍّشبروخ ٚاٌزشجٍغ الفزب ً ٌٍٕظز وّب طجٍذ اٌىبٍِزا ٌمطبد رجٍٓ رؼبثٍزُ٘ ٚأفؼبالر ُٙاٌؼفٌٛخ.
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 -4دروس التقوية:
ت المادة
 -1اللغة العربٌة
 -2اللغة االنكلٌزٌة
 -3الرٌاضٌات

اسم المدرس
صابرٌن فٌصل عبدالحسن
نجاة فاضل كاظم
اطٌاف عٌسى نعٌم

عدد ساعات الدراسة خالل فترة التقرٌر
 11ساعة
 1ساعة
 13ساعة

 -5ندوة توعية حول االبالغ عن االنتهاكات (الندوة الثانٌة):
أقٌمت بتارٌخ ( 24كانون الثانً) ندوة التوعٌة الثانٌة للطفل حول حقوق االنسان وكٌفٌة االبالغ عند حدوث
انتهاك فٌها ،بقٌادة المدرب (لؤي عبدالحسٌن) (*ٌعمل كمدرب فً مجال حقوق االنسان ضمن المركز الوطنً
لحقوق االنسان وٌملك  3شهادات تدرٌبٌة للتدرٌب على برامج حقوق االنسان وٌعمل كمدرب لفئات عمرٌة
مختلفة من المجتمع) شارك فٌها ( )18طفل بأعمار تتراوح بٌن ( )18 – 15سنة ،أفتتحت الندوة بالتعارف
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وتحدٌد قواعد للجلسة لٌتلزم بها الحضور وتضمنت الندوة عروض توضٌحٌة وتعرٌفٌة بحقوق الطفل
واالنسان بأستخدام أسلوب مبسط ألٌصال المعلومة مشخصا أهم الظواهر السلبٌة واالنتهاكات الموجودة فً
المجتمع بشكل عام.

 فعاليات دعم االهالي: ندوة تىعيت ثقافيت (إٌذٚح اٌثبٍٔخ):
ألٍّذ ٔذٚح اٌزٛػٍخ اٌثمبفٍخ اٌثبٍٔخ ٌأل٘بًٌ ثمٍبدح اٌّذرة (ِٙذي ِحّذ حظٓ) شبرن فٍٙب ( )08أِزأح ِٓ
أ٘بًٌ اٌّجّغ ػزض فٍٙب اٌّذرة افالَ ِزؼذدح ِٓ ِخزٍف دٚي اٌؼبٌُ ِٕٙب ِب ٘ ٛرؼًٍٍّ ٚآخز ثمبفً ِٕٙٚب ِب
ٌجٍٓ حمٛق األٔظبْ ٚاالٔزٙبوبد اٌزً رزؼزض ٌٙب رٍه اٌحمٛق فً ِخزٍف دٚي اٌؼبٌُ.
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 الخاتمت:رُ ِالحظخ ػذد ِٓ اٌزـٍٍزاد فً ِجزّغ اٌّجّغ ِٕذ افززبح (مركز تنــــميت الطــــــفىلت المبكرة المجتمعي)
ثزبرٌخ ( 70رشزٌٓ اٌثبًٔ ٌٚ )7000حذ اَْ ٚأُ٘ االٌجبثٍبد اٌزً رُ رشخٍصٙب ِفصٍخ ادٔبٖ:
ِب٘ز ِحًٍ ػطبهللٌ :جٍؾ ِٓ اٌؼّز ( )02ػبِب احذ اٌّزظزثٍٓ ِٓ اٌذراطخ ِٓ ِزحٍخ اٌخبِض االثزذائً ػجز ػٓ
رؿجزٗ ثبٌؼٛدح ٚاوّبي رؼٍٍّٗ ٚشبرن فً ػذد ِٓ االٔشطخ اٌّمبِخ.
اٌطفٍخ وٛثز ِٓ :االطفبي دائّبد اٌحضٛر ٌٍّزوش حزى فً االٚضبع اٌجٌٛخ اٌظٍئخ حٍث حظٍذ ثبٌؼذد االوجز ِٓ
اٌصٛر ٚثصذالخ اٌىبدر ٚاٌّذرثٍٓ ٚثبٌزؿُ ِٓ اْ ػّز٘ب الٌزجبٚس اٌـ( )0طٍٕٓ ٌىٕٙب شبروذ ثحضٛر اؿٍت
االٔشطخ وّب أٙب رظجً االٌبَ اٌزً ٌزؼطً فٍٙب اٌّزوش ٚرظزفظز ػٓ اٌظجت.

حظٓ :احذ شجبة اٌّجّغ ٌجٍؾ ِٓ اٌؼّز ( 70ػبَ) وبْ ٌظىٓ ِحبفظخ دٌبٌى ٚالػت طجبحخ ٚوزح لذَ طبثمب ٌؼبًٔ
ِٓ ثزز وٍزب طبلٍٗ ٔزٍجخ رفخٍخ اٌظبحخ اٌزً وبْ ٌّبرص رٌبضزٗ ثٙب ٌٚظىٓ حبٌٍب فً اٌّجّغ ِغ ٚاٌذرٗٔٚ ،زٍجخ
ٌّزبثؼزٗ ٌألٔشطخ اٌزً ٌمٍّٙب اٌّزوش رشجغ ثّفبرحخ ِذٌز اٌّزوش ػٓ رؿجزٗ ثأوّبي دراطزٗ و ٗٔٛأًِ الٌجٍذ
اٌمزاءح ٚاٌىزبثخ.
حظٍٓ وزٌُ :احذ االطفبي اٌّزظزثٍٓ ِٓ اٌذراطخ ٌجٍؾ ِٓ اٌؼّز ( )02ػبِب رشجغ ػٍى اٌّشبروخ ٚاٌحضٛر فً
درٚص اٌزمٌٛخ اٌخبصخ ثّزحٍخ اٌخبِض اثزذائً رؿُ رخٛفٗ فً اٌجذاٌخ ِٓ اطزٙشاء االطفبي ثٗ ٌىجز طٕٗ ِمبرٔخ ث.ُٙ
حضٛر ٚرظجًٍ اوثز ِٓ ( )00اطفبي ِٓ إٌّبطك اٌمزٌجخ ِٓ اٌّجّغ:
(طٍف) طفً فً اٌخبِض اثزذائً طبرع ثزظجًٍ اطّٗ فً اٌّزوش جبٌجب ِؼٗ (ِحّذ) فً االٚي ِزٛطظ اثٓ ػّٗ
ٚجٍزأٗ (حظٍٓ) فً اٌزاثغ اثزذائً ِ(ٚصطفى) فً االٚي ِزٛطظ ،وّب حضزد اٌطفٍخ (س٘زاء) فً اٌثبٌث ِزٛطظ
ٌزظجًٍ اطّٙب ِغ اثٓ اخٍٙب (حظٓ) فً اٌزاثغ اثزذائً ،وذٌه طجً وً ِٓ (سِٓ) فً االٚي ِزٛطظ (ٚاٍِز) فً
اٌزاثغ اثزذائً ِٓ ا٘بًٌ ِٕطمخ اٌشؼٍخ ،وّب حضز وً ِٓ (سٌٓ اٌؼبثذٌٓ) فً اٌخبِض اثزذائً ٚاخزٗ فً االٚي
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ِشـــــــزٚع
(مركز تنمية الطفولة املبكرة اجملتمعي ومساحة آمنة للطفل)
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ِزٛطظ اٌذي ثٍٓ أٔٗ ػٍُ ثٛجٛد اٌّزوش ِٓ اصذلبئٗ فً اٌّذرطخ اٌذٌٓ اثٍـ ٖٛػٓ ٚجٛد ِىبْ ٌٛفز درٚص ٌٍزمٌٛخ
ٚأشطخ ٌألطفبي ِجبٔب.

شكر وتقدير من اهالي اجملمع:
ػجز اٌؼذٌذ ِٓ ا٘بًٌ اٌّجّغ ػٓ شىزُ٘ اٌجشًٌ ٌٍّزوش ػٍى االٔشطخ اٌزً ٌٛفز٘ب ٌٍٚىبدر ػٍى رػبٌزٗ ٌالطفبي
ٚا٘زّبِٗ ثِ ُٙؼجزٌٓ ػٓ طؼبدر ُٙالحزضبْ االطفبي ٚأزشبٌ ِٓ ُٙاٚلبد اٌفزاؽ اٌزً وبٔٛا ٌمض٘ٛب ثشىً ؿٍز
ٔبفغ ٚطٍجً ػٍى حذ ل ،ٌُٙٛوّب طبٌج ٛثأطزّزارٌخ االٔشطخ اٌّمذِخ.
وّب ػجز اٌطٍجخ ػٓ شىزُ٘ اٌجشًٌ ٌٍّزوش ٚأشطزٗ ِزٍّٕٓ أطزّزار االٔشطخ اٌّمبِخ ٚػجزٚا اٌضب ػٓ طؼبدرُٙ
ٌزؤٌخ اخٛأ ُٙاٌصـبر ٌمض ْٛاٚلبد فزاؿ ُٙثشىً ٔبفغ ِٚفٍذ ِزىبرفٍٓ حٍث ثٍٕٛا رحظٓ طٍٛو ُٙثشىً الفذ.
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