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 شركة حناتله والمحيسن التهدف الى الربح
 

المسجلة شركة تضامن ال تهدف الى الربح تحت  1202داري لشركة حناتله والمحيسن لعام التقرير اإل

وتحمل االسم التجاري مركز سواعد التغيير لتمكين المجتمع  2012عام  371الرقم   

كتكثلة برلق ال لي الصعع ي  البي ي لرلراد يسعععم كر س سعع الد الت يير لتك يم الك تكق ت قيد فهدال  ال

 الك تكعات   ذلك تك يم الك ك لات السعععع ااية الك كاععععة  الكسععععتمعععععإة  الكسععععاهكة لي  ي اد البي ة 

ال امععاة  الدالكة  الداك ة ل م لي ك تكعات م بكا ي قد التاكية الاععاكلة  الكسععتداكة  يك م الكر س كم 

 .ت قيد رؤيت 

يعيش  كيق فلراده  ياة  ريكة  ص ية  ياار  م بإاللية لي التاكية الااكلة ك تكق فرداي  :.الرؤية

  .الكستداكة

كاظكة غير    كية تلتسم بت لير اإل تيا ات الص ية  اإل تكالية للإ ات الك كاة  المعيإة .الرسالة:

را ة كق لي األردم  ذلك لم طريد تك يم الك تكعات  بااء القدرات ،  تباي فاكاط  ياة ص ية بالا

كختلف القطالات  ال  ات الإاللة إلتا ة خدكات ا لية كستداكة  آكاة للر ال  الاساء  الإتيام  الإتيات 

 .األ ثر معإاً ب ض الاظر لم  اسيات م ف  ك ام  قاكت م

 2021األنشطة المنفذة خالل عام 

بتاإيذ العديد كم  2021 لامالت يير لتك يم الك تكق خالل كر س سعع الد -قاكت اععر ة  ااتلة  الك يسععم 

البراكج  األااععععععطة  الكاععععععار ة لي تاإيذ فيام لكل تط لية  تقديم الدلم  الكسععععععاادة للإ ات الك كاععععععة 

  ام كم فهم هذه م للكية لالكية   طاية ا الكستمعإة   ذلك تاإيذ  كالت  لالكية مكم ا تإاالت بأي

 البراكج  األااطة:

I. رات براكج الت لية  التثقيف  بااء القد 
II. برااكج الدلم الاإسي اال تكالي 

III.  اال تإاالت الرسكية ال كالت اإللالكية الكبادرات الك تكعية  
IV.   الخطط التقارير 

V.  االصدارات 
VI. برااكج التابيك  تعسيس الارا ات 

VII.  الخدكات 
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I. بناء القدرات برامج التوعية والتثقيف و 
 

ماعي وارتباطه بفيروس نقص العنف المبني على النوع االجتالورشات التدريبة حول  .1

 المناعة البشري 
 

للم الا ع اال تكالي  ارتباط  بإير س اقص حول العنف المبني تنفيذ ورشتين عمل تم 

است دلت هذه ال راات العاكليم لي براكج ال كاية التابعة  كاار ا 31الكاالة الباري اارك لي ا 

ب دف رلق  لي م   ل لير س اقص الكاالة  كاية االسرة   كاظكات الك تكق الكداي دارة فلدى 

 الباري  كدى ارتباط  بالعاف الكباي للم الا ع اال تكالي  سبب  اتي ة 

 

 حول الوصمة والتمييز  ورشات المناصرة وكسب التأييد .2

ات اه الكتعايام كق لير س  ة والتمييزمتدريبية حول الوصعمل ورشات  خمس تنفيذتم 

 د ليةال ي ات الكاظكات  ال  ال   كيةكق كختلف ال  ات  بالتعا م البارياقص الكاالة 

است دلت  راات الكااصرة   سب التأييد الكؤثريم الك تكعييم كم القادة الداييم  االلالكييم 

الككثليم لكختلف القطالات  يث اارك لي هذه م كم كختلف ك الظات الككل ة كعيي القادة الك ت

ال راات الم  سب تأييد الكؤثريم الك تكعييم  تاالااث هدلكاارك كم الذ  ر   113ال راات  

 لتإعيل د رهم لي ال د كم ال صكة  التكييس ات اه الكتعايايم كق لير س اقص الكاالة الباري 

 

 الورشات التدريبة حول الحقوق والواجبات   .3

 15اارك لي ا ب اقق ي كيم تدريبييم  عمل حول الحقوق والواجبات تنفيذ ورشةم ت .ف

ال ثر لرمة لالصابة رك كم الكصابيم بإير س اقص الكاالة الباري  الإ ات اكاا

الم رلق  لي م   ل  ق ق م   ا بات م بااء للم كعايير  ق ق االاسام هدلت ال راة 

 بااء للم الق ااييم االرداية الكتعلقة بذلك  االتإاقيات الد لية 

اقص الكاالة الباري  الإ ات كق لير س  تنفيذ ورشتي عمل حول حقوق المتعايشينتم  .ب

  ل د ر كقدكي الخدكات بتقديم الخدكات د م  صم ا  تكييس اال ثر لرمة لالصابة ب  

خدكات كاارك كم كقدكي  47 كعايير ق ق االاسام اارك لي ال رااتاستاادا الم 

العاكيلم لي ك ال ك ال ة  الرلاية الص ية العاكليم كم القطاليم العام  الخاص 

  مبط العد ى  الكخدرات
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جلسات توعية وتثقيف حول الوصمة التمييز اتجاه المتعايشين مع فيروس نقص المناعة  .4

 البشري 

 تثقيف   ل ال صكة  التكييس ات اه الكتعايايم كق لير س  جلسات توعية ستةتم تنفيذ 

لي كختلف  كاظكات الك تكق الكداياقص الكاالة الباري اإذت هذه ال لسات بالتعا م كق 

ااخاص ،الاباب الاااطيم لي ك ال العكل التط ليكم كاارك  127الك الظات اارك لي ا 

كم ذ ي االلاقة، لاكليم لي ك ال الاقل العام، لاكليم كق كاظكات الك تكق الكداي امالإة الم  

هدلت ال لسات الم رلق  لي الكاار يم   ل لير س اقص  كاار يم كم الك تكق الك لي

 الإير س.كة  التكييس للم  ياة الكتعايايم كق صاالثرالسلبي لل الكاالة الباري  

 

جلسات التوعية والتثقيف حول العنف المبني المبني على النوع االجتماعي ، بعنوان "  .5

 أماني أولويتي"
العاف الكباي للم الا ع اال تكالي،   ل  ت لية جلسة وسبعونثمانية   تنفيذتم 

باالمالة الم الت لية بك م ع ية ال قاية كم لير س   ر اا االا ابية   يإ ال ق ق  الص ة 

كختلف كاارك كم  1933لي ا  اارك لي ك الظة العاصكة لكام، ال را م االل تر اية، 

تم تاإيذ هذه ال لسات بالتعا م كق العديد كم كاظكات الك تكق الكداي  الإ ات العكرية، ال اسيات  

ا االيم(  باتباع  كيق اال راءات ال قا ية التي  –ال  اهية ،   اات تقام بالطريقتيم )الك لية 

رلق  لي الكاار يم بالعاف الكباي للم  لي  تك  ر هدل ا االساسياصت للي ا ف اكر الدلاع، 

تعسيس د ر  اسباب   اثاره للم الكعاإيم  للم الك تكق   يإية  الا ع اال تكالي  اا ال 

االا ابية  ال ق ق الة لرلق  لي م لي ك ال الص ة باالم  خإمبالكساهكة  ليالكاار يم 

للم الإ ات األ ثر معإاَ،  19 – االك ر الكتعلقة بإير س   ر اا   يف فثرت  ا  ة   ليد 

امالة الم ال ديث لم ال را م االل تر اية بالتبارها كا لة ت ا   كختلف ل ات الك تكق ،  تم 

العق بات الكاص ص ،  كا ل ة االطإال بالت ديد ل ا التطرق الم كخاطر االاترات التي قد يتعرض

 االرداي. للي ا لي قاا م ال را م اإلل تر اية

 

نحن نحترم بعضنا "المجموعات النقاشية حول النوع االجتماعي والجنس والقوة بعنوان   .6

  "البعض

بيم الا ع اال تكالي  الد ر اال تكالي  جلسة نقاشية حول الفرق 17تنفيذ تم 

كاارك كم الإ ات العكرية  ال اسية الكختلإة لي الك تكق  265،  اارك لي ال لسات  الق ة

الك لي، هدلت ال لسات الم تعسيس ك ارة ال  ار  الاقاش لدى الكاار يم كم خالل خلد 

بي ة آكاة  ت ليت م   ل الا ع  الد ر اال تكالي   يإية ام يتم استخدام الق ة بالطريقة 

، بكر س س الد الت يير بعض ال لسات الاخص دالكا  كااصرا، لقدتاالي ابية  ام ي  م 

 .كاظكات الك تكق الكداي الك لية  بعم ا االخر بالتعا م كق
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 ورشات بناء القدرات  .7
  ل اليات تقديم خدكات الدلم الاإسي  تدريبية  ايام تنفيذ ورشة بناء قدرات لمدة ثالثةتم  .ف

اارك لي ال راة العاكليم لي كر س س الد لم بعد لبر كختلف ال سا ل اال تكالي 

الكختصيم لي تقديم خدكات الدلم الاإسي اال تكالي هدف ال راة الم بااء قدرات م لي 

 آليات تقديم الخدكات للإ ات الك كاة  المعيإة 

اارك لي ال راة تدريبية   ل ادارة الكخاطر لكدة اربق ايام تنفيذ ورشة بناء قدرات تم  .ب

ال راة  ت س س الد الت يير الكختصيم لي الك ال االداري  الكالي هدلالعاكليم لي كر

 الم بااء قدرات م لي الدا خطط الدارة الكخاطر  تصكيم اد ات لتقييم الكخاطر 

تدريبية   ل الكااصرة   سب التأييد اارك  تنفيذ ورشة بناء قدرات لمدة اربع ايامتم  .ج

ال راة الم بااء قدرات الاباب  تهدل كاارك كم الاباب لي الك تكق الك لي 16لي ا 

بآلية تصكيم  تاإيذ كبادرات كااصرة  ا سب تأييد ابابية كم خالل اتباع كا  ية الخكس 

 خط ات 

لكدة ثالثة ايام تدريبية   ل تدريب الكدربيم اارك لي  تنفيذ ورشة بناء قدراتتم  .د

قاء هدلت ال راة الم كاارك كم القادة الدياييم كم ك الظتي العاصكة  البل 20ال راة 

االساليب التدريبية بااء للم الكعايير الد لية  ت سيم ك ارات م بااء قدرات الكاار يم لي 

 التدريبية 

ة ي كيم   ل لير س اقص الكاالة الباري  االكراض لكد تنفيذ ورشة بناء قدراتتم  .ه

 يم لي  راة كاار ا كم القادة الدياييم الكاار 12الكاق لة  اسيا اارك لي ال راة 

تدريب الكربيم هدلت ال راة الم رلق  لي م بك ال لير س اقص الكاالة الباري 

  االكراض الكاق لة  اسيا 
تدريبية ل ل  راة  است دف ال راات  وبواقع اربع ايام ينتتنفيذ ورشتي عمل تدريبيتم  . 

اخص كم لكال ال ص ل كم ك الظات ) لكام ، اربد، سرقاء، الكإرق( هدلت  39

 راات لبااء قدرات لكال ال ص ل لي ك ال ال ص ل الكيدااي للإ ات اال ثر لرمة ال

 لالصابة بااليدس  رلق  لي م بإير س اقص الكاالة الباري  االكراض الكاق لة  اسيا 

 

II.  الدعم النفسي االجتماعي 
 مجموعات الدعم العاطفي  -1

 كم الاا يات كاارك 107لي ا اارك  عاطإي الدلم ك ك لات ال من ةمجموع 11تنفيذ تم 

بإير س الإ ات األ ثر لرمة لإلصابة كم   كم العاف الكباي للم الا ع اال تكالي  الاا يم 

 كم خالل  لسات  لكال ال ص لتم ال ص ل الم الكاار يم كم خالل  ،اقص الكاالة الباري

 الت يير،  كيق ال لسات تم لقدها لي كر س س الد ،الت لية  التثقيف التي  رت لي الكيدام

ت دليم  تك يا م  بااء قدرات م لي ك ا  ة بااء التكاسك الداخلي للكسهدلت ال لسات الم  

 تعليك   ،الكسالدة لي سيادة اقاط الق ة لدى الاخص  رلق آكال    يات التي يتعرم م ل ادالت 

ات الدلاع لم طرقًا  ديدة للتعاكل كق ت ديات  يات   تعسيس قدرت  للم الت لب للي ا  ت سيم آلي

 .الاإس
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 الدعم المالي  –ادرة الحالة  -2

،  يث بلغ الإ ات العكريةكم كختلف ال اسيات   ة/مستفيد 311تقديم خدمة ادارة الحالة لـ تم 

بياكا  ) ذ  ر  اااث( اخص 288عرميم للعاف القا م للم الا ع اال تكالي لدد الكستإيديم الك

 الة  تم  23   (PWSNبلغ لدد االاخاص الذيم تم تصايإ م  كم مكم اال تيا ات الخاصة )

دلم ال اتخدك خدكات داخلية كثل: ،  تم تقديم خدكة كت اكلة ل م س اء  اات2021-12ا اية ا ر 

 ف  الت  يل الداخلي الم   الكسالدات الكاديةف  خدكات تتعلد بال كاية ف تكالي االاإسي ال

االخصا ي الاإسي لي كر س س الد الت يير لالستإادة كم خدكات االستاارات الإردية بااءا للم 

خدكات  س اء ، ا كقايس ك ددة يتم كم خالل ا تقييم  ا ة الكستإيد ل ذه ال لسات الكتخصصة

 يث بلغ لدد  تقديم خدكة ااكلة كت اكلة للكستإيديملت  يل خار ية الم   ات  كاظكات اخرى 

تقام   لسات ادارة ال الة اات   .كستإيد/ة 100كستإيديم الذيم تم ا الت م الم كاظكات اخرى ال

، اكا بالاسبة للدلم الكادي لقد  ام يقدم بااء للم كم قبل كدراء ال الةكر س س الد الت يير لي 

بيم كر س س الد الت يير  بيم كاظكة االاترس س،  ذلك   (SOPs ) كاتر ة كعايير  ام ة

كم مرر   كايت ملكستإيديم الكصاإيم   االت لاف كباي للم الا ع اال تكالي  ل ايات ل

كستإيد/ة كم كختلف ال اسيات  الإ ات  96 لاف  اقق للي م كباارة ،  يث تم تقديم الكسالدة ل 

  2021-12العكرية  تم ا اية ا ر 

 

 الجلسات الفردية 

كم خدكة  لرخصا ي الاإسي يد/ة الذيم تم ت  يل مكستإ 22تقديم خدكة االستاارة الإردية لـ تم 

، )كقياس الم ط الاإسي( ادارة ال الة بااءا للم تقييم يقيس ا تيا  م ل ذه ال لسات الكتخصصة

 سل  يال الكعرليعالج الك ك لة كم االليات التي تستخدم لي العالج الاإسي كثل:  التكاد يث تم 

CBT - عالج سل  ي  دلي، ال DBT -  ،اطالتاليات ال . 

 

III.  واالحتفاالت الرسمية الحمالت اإلعالمية المبادرات المجتمعية 

 
 المبادرات المجتمعية 

ك ك لة ابابية تابعة لكر س س الد الت يير هدلت " بطاقتي  راكتي" كم قبل تم تاإيذ كبادرة  .ف

لة الكبادرة الم ت لير بطاقة تأكيم ص ي لالاخاص الكتعايايم كق لير س اقص الكاا

الباري ب دف ال إاظ للم سريت م  خص صيت م  تقلبل تعرم م لل صكة  التكيس داخا 

 اكا م تقديم خدكات الرلاية الص ية 

تم تاإيذ كبادرة " العكل  قي" كم قبل ك ك لة ابابية تابعة لكر س س الد الت يير هدلت  .ب

لباري بال ص ل الكبادرة الم مكام تكتق االاخاص الكتعايايم كق لير س اقص الكاالة ا

للم لرص لكل بااء للم ال إاءة  القدرة تم تاإيذ الكبادرة كم خالل ت قيق كذ رات تإاهم 

 كق كاظكات ك تكق كداي 
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" كم قبل ك ك لة ابابية تابعة لكر س س الد الت يير لبر تنفيذ مبادرة " ادعمني ألتعالجتم  .ج

  ل مر رة ت لير خدكات ك اقق الت اصل اال تكالي هدف الكبادرة الم تسليط الم ء 

 لام 18الرلاية  العالج لكستخدكيم الكخدرات كم هم اقل كم 

" كم قبل ك ك لة ابابية تابعة لكر س س الد الت يير  تنفيذ مبادرة " مكعبات نفسيةتم  .د

كستإيديم  ت لية فلراد الك تكق بكا يتعلد بالعاف الكباي للم الا ع اال تكالي،ت دف الم 

.  سيتم العكل للم الكر لة الثااية كم )كاصة الإيسب ك(  اال تكالي كم  سا ل الت اصل

الكساهكة لي ال د كم ككارسات العاف الكباي  يث ست دف الم  2022هذه الكبادرة لي ساة 

،  ذلك است كاالً لكا تم البدء اإة   را م ال تر اية لي االردم للم الا ع اال تكالي الكص

عكل للم اار الت لية بك م ع العاف القا م للم الا ع لي   ل  ال دف الر يسي ه  ال

 اال تكالي.

كم قبل ك ك لة ابابية تابعة لكر س س الد الت يير باالمالة  تنفيذ مبادرة "مساحة آمنة"تم  .ه

" ت سيم الرلاه  ال كاية الك تكعية لال  يم  علبعض كم الك ظإيم العاكليم للم كار 

لكك ل كم ك تب الكإ مية الساكية لاؤ م الال  يم  الكقيكيم لي الكااطد ال مرية"  ا

تأكيم بي ة كري ة  آكاة بالارا ة كق كاظكة االاترس س،  يث ام هدف الكبارة الر يسي ه  

)الإ ات األ ثر س الد الت يير با ل خاص  كر س ات/كستإيديم ايلالطإال  الاساء  الر ال 

األ ثر لرمة لخطر االصابة لرمة لخطر العاف الكباي للم الا ع اال تكالي ،  

  كيق السا ريم للكر س  كقدك  الرلاية  ، باالكراض الكاق لة  اسيا كم الاساء  الر ال(

 با ل لام. ب الة تخصصات م

 

 الحمالت االعالمية 
 هددلت ال كلةلبر ك اقق الت اصل اال تكالي " انهاء عدم المساواة" تنفيذ حملة اعالمية تم  .ف

اا اء لدم الكسا ة للم االماءة للم مر رة الكي لاليدس كم خالل الع اال تإال بالي م

تا ة الخدكات  العالج الالسكيم لراخاص الكتعايايم كق الإير س، كختلف االصعدة إل

، تا لت اااطة ال كلة باار كلصقات للم  قّ م لي الرلاية  العالج د م تكييس   ص ل م

باري  طرق االاتقال  ال قاية است دلت  ليد هات ت ل ية   ل لير س اقص الكاالة ال

 .كختلف الإ ات العكرية كم الك تكق االدراي 

لبر ك اقق الت اصل اال تكالي لكدة اسب ليم "   الزم تعرف حقكحملة اعالمية " تنفيذ تم  .ب

رلق  لي الك تكق االرداي اال تإال بالي م العالكي ل ق ق االاسااكم خالل  هدلت ال كلة الم

ام كم خالل تسليط الم ء للم بعض ال ق ق باالستااج للم ك اد كم الدست ر ب ق ق االاس

تا لت اااطة ال كلة باار كلصقات ت ل ية بالل تيم العربية االرداي  الق اايم الك لية 

  االا ليسية امالة الم اار كلصقات تإاللية 

 ي   ل ال صكة كم خالل بث ليلم ت ل تنفيذ حملة اعالمية توعوية لمدة ثالث اسابيعتم  .ج

لبر ك اقق الت اصل اال تكالي  التكييس ات اه الكتعايايم كق لير س اقص الكاالة الباري 

هدلت ال كلة الم خإض ال صكة  التكييس ات اه الكصابيم بالإير س  رلق  لي الك تكق 

 العالج  االرداي بد ر
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 االحتفاالت الرسمية 

اية كعالي  سير الصععععععع ة  يث اعععععععارك لي ت ت رل االحتفال باليوم العالمي  لاليدزتم  .ف

 ات الد لية ، كاظكات ك تكق كداي ال ياال تإال العديد كم الكؤسسات  ال  ات الرسكية ، 

ك لية، ككثليم لم الإ ات الكست دلة، كقدكيم خدكات الرلاية الص ية، الالكييم  اااطيم 

اععععخاص الكتعاياععععيم كق لي الك ال  يث قام الكت دث م بذ ر اهم الت ديات التي ت ا   اال

لير س اقص الكاالة الباعععععري لي االردم  ذ ر بعض الق اايم ال اصعععععكة التي ت  ل كم 

تكتق االاعععععخاص الكتعاياعععععيم كت  ق ق م ،  كا تم االاعععععارة الم االسعععععتراتي ية ال طاية 

لك ال ة لير س اقص الكاالة الباعععري سعععاهم اال تإال بتسعععليط المععع ء للم د ر  سارة 

 هذا ال باء  الص ة بك ال ة

 

IV. الخطط التقارير و 
تم التعاقد كق تقرير   ل الع اكل التي ت د ا  تساهم لي ااتظام الكتعايام بأخذ العالج  يث  .ف

تساهم بااتظام الكتعايايم كق لير س اقص  ي ت د ا التخبير ال راء دراسة لكعرلة الع اكل 

كم الكتعايايم اخص  30 ة كققالكاالة الباري للم العالج كم خالل ا راء كقابالت كعك

 استبيام ايما.  120 تعب ة 

 يث تم التعاقد كق خبير لي ك ال الداد  2024-2022الداد استراتي ية الكر س لالل ام  .ب

االستراتي يات  تم لقد ا تكالات كق الكعاييم لي الكر س لت ديد االهداف االستراتي ية 

  خطط العكل التاإيذية 

الك ارد  يث تم التعاقد كق خبير لي ك ال ت ريك الك ارد  تط ير اكاذج العكل لي ت ريك .ج

يتم استخداك ا لت ريك الك ارد الك لية   ذب التك يل براكج الك لية اللداد  تصكيم اكاذج 

  خدكات الكر س 

V.  االصدارات 
اد دليل تدريبي   ل لير س اقص الكاالة الباري كم كاظ ر الديم االسالكي تم تم الد .ف

خالل التعاقد كق خبير لي ك ال لير س اقص الكاالة الباري  خبير لي  تط ير الدليل كم

الديم االسالكي هدف الدليل الم تعسيس د ر القادة الدياييم لي ال د كم ال صكة  التكييس ات اه 

 الكتعايايم كق لير س اقص الكاالة الباري 

كم خالل التعاقد كق دليل " لالج لير س اقص الكاالة الباري" تم تط ير الدليل تم الداد  .ب

خبير لي ك ال الصيدلة هدف الدليل الم تعسيس ااتظام الكتعايايم للم العالج  يث ت سم 

ا ساء ال سء العلكي  ل  لير س اقص الكاالة الباري ، ال سء الاإسي لاللتام  3الدليل كم 

 بالعالج ، ال سء اال تكالي لدلم الكتعايايم كق الإير س بااللتسام بالعالج 

 ق ق االاسام كم خالل بلق  لي الك تكق االرداي رالداد  تيب  ق ق االاسام ب دف  تم .ج

ذ ر بعض ال ق ق االساسية استاادا الم الك اد القاا اية لي الدست ر االرداي  امالة اك ج 

 بك م استخداك  لالبالغ لم اي اات اك  ق ق ااسام 
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VI. رامج التشبيك وتعزيز الشراكات ب 
 

تطاللية ل ك  رية كصر العربية لكدة  اسب ع اارك لي السيارة ككثل لم استم تاإيذ سيارة  .ف

ادارة ك ال ة الكخدرات، ككثل لم البرااج ال طاي لك ال ة االيدس  ككثل لم كر س الكا رة 

  الإ ص الط لي امالة الم ثالث ككثليم لم كاظكات ك تكق كداي تعكل لي ك ال 

ر هدلت ال يارة الم تبادل الخبرات كق ال  ات ليم لي كر س س الد الت ييكالكخدرات  لا

العاكلة لي ك ال لير س اقص الكاالة الباري  ك ال ة الكخدرات  يث تم سيارة   ات 

    كية رسكية، هي ات د لية  اظكات ك تكق كداي ك لية 

بهدف  في المحافظات الثالثة)إربد، مفرق،زرقاء(ات مجتمع مدني محلية ناء شراكة مع منظمب .ب

توسع في االماكن الجغرافية لتقيدم خدمة المشورة والفحص الطوعي لفيروس نقص المناعة لا

البشري حيث قامت المؤسسات بتوفير مكان خاص لتقديم الخدمة ضمن مقراتهم اضافة الى 

 .اشرافهم على تنفيذ برنامج الوصول الميداني 

عاضاء من مقدمي الخدمات تم تشكيل لجنة اشرافية بالتعاون مع وزراة الصحة حيث كان اال .ج

في المحفظات المشمولة في المشروع ورؤساء اقسام االمراض المعدية في مديريات وزارة 

 الصحة حيث كان دور اللجنة االشراف على تنفيذ انشطة المشروع 

 

VII.  الخدمات 

 

 

 

 

انجازات 
2021

ا راء 
5119
ل ص 
سريق 

4752تاإيذ 
 لسة ت لية 

15تس يل 
اصابة 
بإير س 
االيدس 

817لقد 
 لسة دلم 
اإسي 
ا تكالي 

ت سيق 
19520

 سيلة  قاية 

ت سيق 

اارة 3821


