مبادرة ترشيد المياه

( امجيزة تحافظ عنٓ اميياٌ )

شعار اميبادرة :
امَدف ىن اميبادرٌ :


تعريف امجيَّر بامخدىات ِاميجَّدات امتٓ تقّو بَا امدِمُ ىيحنة فٓ شركُ ىياٌ
امشرب ِامصرف امصحٓ بامجيزٌ ىن اجه امحصّل عنٓ كّب ىياٌ نظيفُ



غرس جقافة اميشاركة ِىسؤمية امجييع فٓ امحفاظ عنٓ اميياٌ ِشبكات امصرف امصحٓ .



خنق سفراء منتّعيُ اميائيُ ىن كافُ اميؤسسات ِامَيئات امحكّىية ِىنظيات اميجتيع
اميدنٓ.



تّعية اميّاطنين بكافة ىدن ِىراكز ِقرْ ىحافظة امجيزة بكيفية امحفاظ عنٓ ىياٌ
امشرب ِشبكات امصرف امصحٓ .



تحسين امصّرٌ امذٍنية مدْ جيَّر امعيٕء عن امشركة ِتييزٍا عن امشركات أخرْ .



امتعريف بجَّد امخط امساخن  125متنقي شكاِْ امعيٕء ِامخدىات امتٓ تقدىَا امشركة
منعيٕء
امجَات اميتعاِنُ فٓ تنفيذ ىبادرة امجيزة تحافظ عنٓ اميياٌ



ىحافظة امجيزة



شركُ ىياٌ امشرب ِامصرف امصحٓ بامجيزة



ىديرية امتربية ِامتعنيً بامجيزة



ىديرية امشباب ِامرياضة بامجيزة



ىديرية أِقاف بامجيزة



امكنائس بامجيزة



ىديرية امتضاىن أجتياعٓ بامجيزة



أتحاد أقنييٓ منجيعيات ِاميؤسسات األٍنيُ بامجيزة



ىديرية امصحُ بامجيزة



ىديرية امحقافة بامجيزة
ىحافظة امجيزة :



تأكيد د ىنال عّض نائبة ىحافظ امجيزة مشئّن خدىة اميجتيع ِتنيية امبيئُ انُ جار اعداد
ِسائه إيضاح ىامتٓ ىيديا ِأفٕو قصيرة معرضَا بشاشات عرض كإعٕنات فٓ امشّارع
ِامييادين امعاىة .



أعٕن امسيد امنّاء  /ىحيد كيال امدامٓ ىحافظ امجيزة  ،عن تطبيق غراىُ ىاميُ قدرٍا 500
جنيُ مغير امينتزىين بترشيد اميياٌ ِاإلسراف فٓ استَٕكَا  ،ىحه ترك خراطيً اميياٌ
اميفتّحة فٓ امحدائق ِ ،غسه امسيارات ِرش اميياٌ اىاو اميحال ِغيرٍا ىن صّر
اإلسراف ِ ،ذمك خٕل اميجنس امتنفيذْ ميحافظة امجيزة امذْ عقد يّو  2018/2/7بحضّر
قيادات اميحافظة.

شركة ىياٌ امشرب ِامصرف امصحٓ بامجيزة :
قاىت ادارة امتّعية بشركة ىياٌ امشرب ِامصرف امصحٓ بامتعاِن ىع ىحافظة امجيزة بامتنسيق ىع
كه جَة ىشاركة باميبادرة عنٓ حدة ِعيه اجتياعات ِِرش عيه مٕتفاق عنٓ أميات تنفيذ ىا تً
أتفاق عنيُ ِاىدادًٍ باميّاد أعٕىية ِامدعائية منيبادرة بَدف خنق سفراء منتّعية بكافة
اميصامح ِامجَات اميتعاِنة حيخ اىدت ادارة امتّعية اميشاركين بأتٓ :


ىادة عنيية متحقيف امسادة اميتعاِنين فٓ تنفيذ أنشطة اميبادرة ىن ( ىّجَٓ امعيّو
ِاميّجَين أِائه بامتربية ِامتعنيً ِ ،ىديرْ ىراكز امشباب – رؤساء امجيعيات أٍنية –
ىديرْ ادارت أِقاف – رؤساء امّحدات أجتياعية – رجال امدين بامكنيسة – رؤساء
امّحدات امصحية ِامرائدات امريفيات ) تتضين امحديخ بأختصار عن :



امّضع اميائٓ ِامتحديات امتٓ تّاجََا ىصر فٓ اميرحنة اميقبنة



امسنّكيات امسنبية فٓ امتعاىه ىع ىياٌ امشرب ِشبكات امصرف امصحٓ



امسنّكيات امصحيحة فٓ امتعاىه ىع ىياٌ امشرب ِامصرف امصحٓ



أسئنة امشائعة عن اميياٌ ِامصرف امصحٓ ِكيفية امرد عنيَا



ابراز دِر امخط امساخن  125فٓ تنقٓ شكاِْ اميياٌ ِامصرف امصحٓ ِامعيه عنٓ حنَا



تزِيدًٍ بأسطّانة  C Dبَا ىّاد فينيية تتناِل



-

ىراحه تنقية ىياٌ امشرب

-

ىراحه ىعامجة ىياٌ امصرف امصحٓ

-

قصة سنيٓ

تزِيدًٍ باميطبّعات ِامبرِشّرات امتٓ تحخ عنٓ ترشيد استَٕك اميياٌ ِامحفاظ عنٓ
شبكات امصرف امصحٓ مضيان بيئة آ ىنة



قاىت ادارة امتّعية بإ عداد ىادة عنيية تً اميّافقة عنٓ إدراجَا بخطة امشركة امتدريبية
مَذا امعاو تَدف امٓ :

-

رفع امّعٓ اميائٓ مدْ امعاىنين بامشركة ِخاصة امفئات أكحر تعاىٕ ىع امجيَّر ( خدىة
عيٕء – ىحصنين ِقراء امعدادات – امعيال ِامفنيين ) بَدف رفع جقافتًَ عن امقضية
ِتعريفًَ بجَّد امشركة امتّعّية

-

اىداد امعاىنين بأسئنة امشائعة ىن امعيٕء عن خدىات ىياٌ امشرب ِامصرف امصحٓ
ِكيفية امرد عنيَا

-

تزِيد امعاىنين بكه ىا ٍّ جديد عن اميياٌ متعريف امجيَّر امخارجٓ بخطّرة ِعّاقب ىن
يقّو بامتّصيٕت امخنسة ِفقا منّائح امشركة ِ ،كذمك أستخداو غير امسنيً ِرش اميياٌ
فٓ امشّارع ِتسبب ذمك فٓ تعرضُ معّاقب قانّنية ِغراىات ىادية ِفقا ميا جاء بقرار
امسيد امنّٖٖاء  /ىحافظ امجيزة

ىديرية امتربية ِامتعنيً بامجيزة :


اعتياد خطة أنشطة امنصف امحانٓ ىن امعاو امدراسي امحامٓ  2018- 2017عن اٍيية ترشيد
استَٕك اميياٌ ِاميحافظة عنيَا  ،حيخ تً أتفاق عنٓ تنفيذ أتٓ -:

.1

تخصيص كنية فٓ طابّر امصباح ( اإلذاعة اميدرسية )عن ىّضّع اميبادرة ىرٌ كه اسبّع

.2

تخصيص جزء ىن حصة قبه امفسحة عن اميياٌ بشكه اسبّعٓ طّال فترٌ اميبادرٌ

.3

ادراج ىّضّع امتعبير فٓ اىتحانات سنّات امنقه فٓ ىراحه امتعنيً اميختنفة عن اميياٌ
ِكيفية امحفاظ عنيَا

.4

عيه ىسابقات بححيُ ِفنيُ عن ِسائه ترشيد اميياٌ ِامحفاظ عنيَا

.5

تخصيص حصص اميجال امصناعٓ متعنيً امطٕب اعيال امسباكة امخفيفُ

ىديرية امشباب ِامرياضة بامجيزة :


أتفاق عنٓ نشر امتّعية فٓ كافة ىراكز امشباب عنٓ ىستّْ اميحافظة امتٓ ِصه
عددٍا امٓ نحّ ( )207ىركز شباب  ،ىن خٕل تجييع امشباب فٓ عدد ( )18ىركز شباب
رئيسي عنٓ ىستّْ اميراكز امٓ جانب عدد ( )2ىركز شباب رئيسي بينطقة اكتّبر ِامشيخ
زايد معيه ندِات تّعية منجيَّر



تعزيز امّعٓ امبيئي مترشيد استَٕك اميياٌ فٓ ىعسكرات ِنّادْ امطٕئع بَدف اكساب
امطٕئع انياط سنّكيُ صحيُ بيئيُ سنيية ِنقنَا بدرًٍِ امٓ اسرًٍ ِ ،امتخنص ىن
امعادات ِأنياط امسنّكية امخاطئُ فٓ امتعاىه ىع ىياٌ امشرب ِشبكات امصرف امصحٓ

ىديرية األِقاف بامجيزة :


تخصيص جزء ىن خطبة امجيعُ عن ترشيد إستَٕك اميياٌ



تخصيص درس اسبّعٓ مٕئية ِامخطباء باميساجد عن امحفاظ عنٓ اميياٌ ىن ىنظّر دينٓ
خٕل فترة تنفيذ اميبادرة



نشر امتّعية بفصّل ىحّ أىية امتابعة ميديرية أِقاف بامجيزة

امكنائس بامجيزة


نشر امتّعية اميائية ىن خٕل امخطاب امدينٓ منكنيسة ِذمك بتّحيد كنية فٓ قداس
يّىٓ أحد ِامجيعة طّال فترة اميبادرة عن ترشيد اميياٌ



اقاىة ندِات خٕل اجتياعات امشباب داخه امكنيسة



عرض افٕو امكارتّن امخاصة بتّعية أطفال فٓ امحضانات امتابعة منكنيسة



تّزيع ىنصقات امتّعية بامكنائس اميتّاجدة بيحافظة امجيزة

ىديرية امتضاىن أجتياعٓ بامجيزة


أتفاق عنٓ نشر امتّعية اميائية ىن خٕل عقد ندِات فٓ عدد ( ِ ) 140حدة اجتياعية ِ
(  ) 20ادارة اجتياعية



ىشاركة امجيعيات اميَتية بشئّن امبيئة عنٓ ىستّْ اميحافظة فٓ اعيال اميبادرة



نشر امرسائه ِاميّاد أعٕىية امخاصة بامتّعية ( قصة سنيٓ ) فٓ عدد (  )1000حضانة
تابعة مّزارة امتضاىن

ىديرية امصحة بامجيزة


عقد ندِات فٓ امّحدات امصحية منتّعية بأٍيية امحفاظ عنٓ اميياٌ ِىخاطر نقصَا عنٓ
امصحة امعاىة مٕنسان



امتّعية ىن خٕل امرائدات امريفيات امٓ جانب تّعيتًَ بخطّرة ( امزِاج اميبكر ِختان
أناث )



عقد ندِات بامتعاِن ىع ادارة رعاية أىّىة ِامطفّمة ِامطب امّقائٓ



أستفادة ىن حيٕت امتطعيً بجييع امّحدات امصحية عنٓ ىستّْ اميحافظة فٓ تّعية
امجيَّر بأٍيية اميياٌ ِسبه امحفاظ عنيَا ِكذمك سبه امتعاىه امجيد ىع شبكات امصرف
امصحٓ



نشر ىنصقات امتّعية امخاصة باميبادرة باميستشفيات امتابعة منيحافظة

ىديرية امحقافة بامجيزة


تنظيً قّافه جقافية ِعرِض ىسرحية عن قضية اميياٌ خٕل فترة اميبادرة



نشر امتّعية بنّادْ امسينيا ِاندية امتكنّمّجيا



عيه ىسابقة عن فينً قصير يحخ عنٓ امحفاظ عنٓ اميياٌ ِ ،تجنب امسنّكيات امغير
صحيحة فٓ امتعاىه ىع اميياٌ



عيه ِرش متعنيً اعيال امسباكة امخفيفة بنّادْ اميرأة



تزِيد ىجنة امّزارة بيقأت ِ ،اناشيد ِ ،كتابات شعرية عن اميياٌ خٕل فترة اميبادرة

