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 نحو مجتمعات ريفية مصرية مرنة

 ممول من االتحاد االوروبي   



 

 

 

 

 

 

 نحو مجتمعات ريفية مصرية مرنة 

 مقدمة: 

تعزيز الى   األوروبيالممول من االتحاد  نحو مجتمعات ريفية مصرية مرنة  تسعى الهيئة القبطية االنجيلية من خالل مشروع
المتانة والتخفيف من حدة الفقر في المجتمعات الريفية عن طريق توفير فرص وظروف وموارد عامة ومصالح مشتركة المرونة/

المبادرات المحلية تنفيذ ص وذلك من خالل والسلطات المحلية والقطاع الخا بين المجتمعات المدنيةمن خالل تعزيز العالقات 
وفقًا  تقديم خدمات وتلبية احتياجات مباشرة أو غير مباشرة للمواطنين في محافظات المنيا وبنى سويف والفيوم التي تهدف 

واالحتياجات المواطنين في المجتمعات. يتم صياغة المبادرات وفقًا  لالحتياجات الفعلية المبنية على الحقوق الفعلية والمشاكل
لمعايير المواطنين المستهدفة ويتم عرضها على الهيئة للموافقة تبعاً للمعايير المتفق عليها. يتم توقيع عقود بين الهيئة والجمعيات 

المدخالت باإلضافة إلى تحديد أدوار ومسؤوليات كل االهلية/الجمعيات التعاونية طوال المدة الزمنية للمبادرات لتنظيم تنفيذ 
األطراف المشاركة. يبدأ تنفيذ المبادرات بعد ذلك باإلضافة إلى التقييم المستمر للفجوات ليتم معالجتها والتغلب عليها خالل 

لمؤسسات ليتم أخذ خطوات التنفيذ. أيضًا من خالل تنفيذ المبادرات سيتم إجراء المزيد من التحديد فيما يتعلق بالفجوات في ا
وكسب التأييد والمضي نحو تقوية أدوار المؤسسات وخاصة أن المبادرات مبنية على  حمالت الدعوةلتطوير أداءها من خالل 

 .للتقدم في المشروع لذا تم تصميم هذه الدعوة للجمعيات  .المنكرة لكل الفئات المستهدفة االحتياجات الفعلية والحقوق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ممول من االتحاد االوروبي



 

 

 
 
 
 
 
   بيانات أساسية عن المشروع الخاص بهذه الدعوة – 1
 :.الهدف العام للمشروع 1/1

المتانة والتخفيف من حدة الفقر في المجتمعات الريفية عن طريق توفير فرص وظروف وموارد عامة ومصالح تعزيز المرونة/ 
 المدنية والسلطات المحلية والقطاع الخاص. مشتركة من خالل تعزيز العالقات بين المجتمعات

  االهداف الخاصة 2/1
زيادة دخل صغار المزارعين بمحافظات المنيا والفيوم وبني سويف من خالل تنفيذ نموذج تنموي ريفي يمكن قياسه ويمكن 

نتاج الريفي، وإدارة الموارد وذلك لمضاعفة اإل لتنمية الريفيةلتكرار تطبيقه في مناطق أخرى من خالل تطبيق المنهج المناطقي 
الريفية بالشكل األمثل باإلضافة إلى تعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات المقدمة من القطاع الحكومي واألخرى المقدمة من 

 القطاع الخاص.

 المشروعة من النتائج المتوقع  3/1

 : 1النتيجة 
منتخبة لكي تعمل كحلقات وصل بين صغار المزارعين لجنة  12منظمة من منظمات الفالحين و 14تعزيز قدرات ومهارات 

 والجهات الشريكة من االجهزة الحكومية والقطاع الخاص.
تنظيم المزارعين في مجموعات المناطق المستهدفة مع ممثلي اللجان المنتخبة، وعضويتهم في كيان مسجل رسميا يعمل نيابة 

 لمطالبة بحقوقهم. ل صناع القرار التعاون مع ب الجماعيالى العمل  الفرديو التحول من العمل  عنهم
 : 2النتيجة 

من صغار المزارعين من المحاصيل الرئيسية في تحقيق األمن الغذائي من خالل تطبيق السياسات  2400زيادة انتاجية 
 الزراعية الجيدة وربطهم باألسواق األكثر ربحية مما ينعكس على زيادة دخولهم.

من الضروري  ويعتبر القطاع الزراعي في مصر المزود الرئيسي للمواد الغذائية ويعتبر القطاع األكثر مسؤولية عن األمن الغذائي. 

 . تعزيز اإلنتاج الزراعي بشكل عام، ال سيما إنتاج صغار المزارعين

 : 3النتيجة 
 السيدات والشباب في التنمية لمجتمعاتهم الريفية.من  1800تعزيز المشاركة االقتصادية واالجتماعية الفعالة لعدد 

 ممول من االتحاد االوروبي



 

 

سيركز المشروع تركيًزا خاًصا على تعميم دور المرأة في جميع جوانبها، سواء كان إنتاج المحاصيل )بالنسبة إلى النساء 
منتخبة. ستتم الريفيات العامالت في زراعة األراضي(، أو المشاركة في االجتماعات وصنع القرار، أو العضوية في اللجان ال

 . زيادة التوعية لجميع فئات السكان المستهدفين في المناطق فيما يتعلق بأهمية مشاركة المرأة 

 

 

 : 4-النتيجة 

من صغار المزارعين للخدمات االرشاد الزراعي بالجهات الحكومية، من خالل زيادة التفاعل مع  2400زيادة وصول عدد 
 للحكومة المحلية على األقل. ممثل 75

إلى وزارة الزراعة في المحافظات  التابعين  اإلرشاد الزراعي مهندسيتهدف األنشطة في إطار هذه النتيجة إلى بناء قدرات 
المستهدفة، من أجل تبني أدوار فعالة في تقديم خدمات المساعدة الفنية لتحسين جودة منتجات صغار المزارعين، التي 

من تقديم خدماتهم المخصصة للمزارعين بطريقة  هملتمكين اق األكثر ربحية. عالوة على ذلكستمكنهم من التنافس في األسو 
 لية.عة وفاأكثر سالس

  المعايير الواجب توافرها في الجمعيات المرشحة لهذه الدعوة:- 2

 أواًل معايير عامة لكل الجمعيات: 

 كالتالي  نطاق عمل الجمعيات بالمناطق الريفية المستهدفة بالمشروع. 
   )مجتمعات ريفية مركز مطاي(محافظة المنيا: 
 سنورس (  –ابشواي  – )الفيوممحافظة الفيوم 

  .لديها القدرة على التعلم وتقديم استراتيجيات تنموية جديدة 
  ليس لديها مشكالت في أنظمتها المالية. 
   .لها سابق خبرة في تنفيذ أنشطة تعكس االحتياجات الحقيقية للمجتمع 
 لديها عالقات مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص . 
  القريةيكون للجمعية مقر رئيسي في المجتمع ان(  ) 
  تخص  2تخص النتيجة الثانية  ــــ مبادرة  1مبادرة محليه ) مبادرة  2ورقه مفهوميه لتنفيذ عدد  2تتقدم الجمعية بعدد

 النتيجة الثالثة ( 
  تتقدم الجمعية بالوراق المفهومية لمنطقه جغرافية واحده 

  

 ممول من االتحاد االوروبي



 

 

 

 كالتالي: هادفة للربح الغير بالجمعياتثانيًا: معايير مرتبطة بالتصنيف الخاص 

 المستوى الثاني المستوى األول

تتمتع الجهة المتقدمة بالشخصية القانونية وتكون مشهرة 
 اكثرف سنوات 5طبقا للقوانين المنظمة لتلك المؤسسات من 

تتمتع الجهة المتقدمة بالشخصية القانونية وتكون مشهرة 
اقل الي  سنه المؤسسات منطبقا للقوانين المنظمة لتلك 

 من خمس سنوات 
 مصرياجنيًا  50000من  اقلموازنتها الختامية  مصريا جنيهاً  50000 منموازنتها الختامية اكثر  

قامت بتنفيذ مشروعات سابقة في قضايا تنموية لصغار 
 قامت بتنفيذ مشروعات سابقة في قضايا تنموية المزارعين

والشباب وتؤمن بأهمية مشاركتهم يوجد بها تمثيل من النساء  
 في العملية التنموية

 لديها أنظمة مالية وادارية بالمؤسسة لديها أنظمة مالية وادارية بالمؤسسة
 

   الدور المتوقع من الجمعيات المتقدمة لهذه الدعوة اثناء تنفيذ المشروع-3

  والمحافظة.القرية مستوي  علىبتنفيذ المبادرة  الخاصةالقيام بالترتيب واالعداد والتنفيذ لكل اللقاءات 
  االعداد وتنفيذ وتشكيل روابط الفالحين بمجتمع العمل ومتابعة استمراريها 
  (الخ  –الشباب  –المزارعين  – )السيداتتقديم الدعم الفني للمستفيدين داخل المشروع...   
  المشروع.تصميم وتنفيذ المبادرات المحلية التي تحقق اهداف 
 المبنية على  القدراتاالدارية من واقع خطة بناء  اعضاء مجلس االدارة والهياكل القدراتمشاركة في عملية بناء ال

 االحتياج 
ت المكتسبة من خالل المشروعار المشاركة في نشر المعارف والخب •

 ممول من االتحاد االوروبي



 قيمة وفترة تنفيذ المنحة-4 

 نسبه المصروفات اإلدارية نسبه المساهمة المستوى الثاني المستوى األول البيان
 المبادرة االولي

 نم نظمةم 14 مهاراتو  دراتق عزيزت 
 لكي منتخبة لجنة 12و الفالحين منظمات

 صغار بين وصل كحلقات تعمل
االجهزة  من الشريكة والجهات المزارعين

 الحكومية والقطاع الخاص.
من صغار  2400يادة انتاجية ز  

 في الرئيسيةالمزارعين من المحاصيل 
 تطبيق خالل من الغذائي األمن تحقيق

وربطهم  الجيدة الزراعية السياسات
على   باألسواق األكثر ربحية مما ينعكس

 زيادة دخولهم.

 
 
  

 أجمالي قيمة المنحة    
 ج 195.000مبلغ    

) مائه و خمسه و تسعون الف 
قابلة للزيادة او     جنيها مصريا ( 

 النقص

 
 

     
 أجمالي قيمة المنحة    
 ج185.000مبلغ    

و ثمانون الف  وخمسه  )مائه
للزيادة او  قابلةمصريا( جنيه 
 النقص

 

   
 
 
ال تقل نسبة   

 المساهمة
للجمعيات عن  

30%  
من اجمالي قيمة 

 المنحة

 
 
 

  األقصى للمصروفاتالحد 
 %  25للجمعية  االدارية

 المنحةقيمة أجمالي  من 

 المبادرة الثانية 
عزيز المشاركة االقتصادية واالجتماعية ت 

والشباب من السيدات  1800الفعالة لعدد 
 . في التنمية لمجتمعاتهم الريف

 

 أجمالي قيمة المنحة  
 ج 105,000مبلغ  

) مائه و خمسه االالف جنيه مصريا 
   النقص او قابل للزيادة (

 أجمالي قيمة المنحة   
 ج 85000مبلغ    

) خمسه و ثمانون الف جنيها 
قابل للزيادة او  مصريا (

 النقص
  شهر .  28ــ  18مده تنفيذ المبادرة من 

 ممول من االتحاد االوروبي



 
 

 
 فيها االتي:  المؤهلة يجب ان يتوفر المبادرات -5

  .أن تعكس المبادرات اآلليات واألساليب التي تستجيب إلى احتياجات الفئات المستهدفة 

  أن تساهم كل مبادرة في تحقيق الهدف العام واألهداف الخاصة 

  بشريةأن تعكس المبادرات عوامل االستدامة لألنشطة في المجتمعات سواء كانت مالية و. 

   التقدم للحصول علي المنحة: إجراءات  -6

 22الخميس الموافق بحد أقصى مل نموذج الورقة المفهومية و ارسالها الي الهيئة القبطية االنجيلية  •
 (   المفهوميةلورقة نموذج  ) مرفقعصرًا الرابعة  الساعةحتى  2019أغسطس 

المفهومية المقدمة من خالل لجنة من المسئولين بالهيئة القبطية االنجيلية  األوراقسوف يتم تقييم  •
المقدمة من الجمعيات مع عمل ترتيب لها وفق الدرجات  األوراقللخدمات االجتماعية واختيار أفضل 

  عليها.التي تم الحصول 

وارسال  المسئولة،الذي تم من قبل اللجنة  التقييمبناءا علي  بأوراقهاأفضل الجمعيات التي تقدمت  اختيار •
 اختيارها.خطاب الي الجمعيات التي تم 

  :كيفية تقديم الطلب  -7

 الجمعية.من ين ومختوم ينموقع وصورة  المفهومية أصل الورقة 2عدد  يتم تقديم •
  ألصل.طبق مية يتم ارسال صورتين المرفقات الخاصة بالورقة المفهو  •
 المرسلة   األوراقمن جميع  CDيتم تقديم نسخة الكترونية على  •

 بمكاتب عصراالرابعة  الساعة في  2019أغسطس  22الخميس الموافق المطلوبة بحد أقصى  األوراقيتم ارسال جميع 
نحو مجتمعات ريفية الهيئة القبطية االنجيلية للخدمات االجتماعية في ظرف مغلق بالبريد السريع مدون علية مشروع 

 واسم وعنوان الجمعية المتقدمة للمنحة بالتفصيل على العنوانين االتية:   مصرية مرنة
 الفيوم هيدي هارون  ارض سلطان المنيا  -ش النصر امام وبور النور  15

 المنيا
 االجتماعية فقطفي هذه الوثيقة هي مسئولية الهيئة القبطية االنجيلية للخدمات  والمعلومات الواردةملحوظة: البيانات 

.األوربيدون ادني مسئولية من االتحاد   

 ممول من االتحاد االوروبي



 
 

 
 نموذج الورقــــــة المفهومية

  درجات (  10)                  -أواًل :معلومات خاصة بالمنظمة:     
 المنظمة  :  اسم 

 رقم و تاريخ اإلشهار:   
 نطاق عمل المنظمة:   

 العنوان: 
 الفاكس:   –التليفون 

 الموقع علي االنترنت:   –البريد االلكتروني  
 اسم مسئول االتصال :  

 وظيفته بالجمعية:  
 تليفون مسئول االتصال:  

   -عنوان المقر في نطاق عمل المشروع ميادين عمل المنظمة: 
    -المجلس المحلى التابعة له الجمعية: 

 ممول من االتحاد االوروبي



 

  

 
  الهيكل التنظيمي للمنظمة:

 المتطوعين بالمنظمة
 (من غير مجلس اإلدارة  والجمعية العمومية) 

 عدد أعضاء مجلس اإلدارة  العمومية عدد أعضاء الجمعية 

 رجال سيدات إجمالي رجال سيدات إجمالي رجال سيدات إجمالي

         

 الهيكل الوظيفي –اللجان العاملة بالمنظمة 

  التشكيل 
 الجمعية الموظفين داخل

اللجان   التشكيل 
 العاملة 
 رجال سيدات اجمالي رجال سيدات اجمالي بالمنظمة

     الوقتكل    

     بعض الوقت   

  

 ممول من االتحاد االوروبي



 

  

   خبرات المنظمة في مشروعات سابقة:
 

  حالة المشروع

 عدد المستفيدين من
 المشروع

 الشركاء المحلين تكلفة المشروع مدة المشروع

 الجهة الممولة
 اسم المشروع
 ومجال العمل

 م
 مستمر بعد

 انتهاء التمويل
 من الي قائم منتهي

 مساهمة
 محلية

 مؤسسات أهالي ممول

             

             

  الموارد الحالية للمنظمة: 

 (... الخ  -ربح  مشروعات تدر –أجهزة  –سيارات  –القاعات  –المقر  )
 
 
 

 ممول من االتحاد االوروبي



 

  

  
  درجه (20)                              المنظمة عالقات:   ثانيا  

 أ.عالقة المنظمة بالمواطنين:    
البيوت/ عمال  شباب / المرأة  / مزارعين /حرفيين /اشخاص ذوى اإلعاقة / ربات )اذكر الفئات التي استهدفتها المنظمة في مشروعاتها المختلفة خالل العامين الماضيين  •

  (اليومية/األميين / اطفال عاملين   .... الخ
 

 االدوار التي قامت
بها هذه 

 الفئة

دور المنظمة 
 في تشجيع
هذه الفئة 
 للمشاركة

 النوع مشاركتهم في المنظمة

 الفئة
جمعية  متطوعين

 عمومية
مجلس 

 ذكور اناث ادارة

        

 

 

 

 ممول من االتحاد االوروبي



 

  

 ب : عالقة المنظمة بالمنظمات األخرى: 

  اذكر التشبيكات او مجموعات العمل التي شاركت او تشارك فيها المنظمة للعمل في قضية محددة باالستعانة بالجدول االتي : 
 

اهم ما انجزته 
مدة مشاركة  االطراف األخرى  الشبكة

اسم الشبكة او  القضية المنظمة
 م مجموعة العمل

      

      

      
 عالقة المنظمة بالمؤسسات الحكومية:   -ج

 اسم المؤسسة الحكومية موقع عملها نوع المشاركة الفعلية

   

   
  

 ممول من االتحاد االوروبي



 

  

 
   :درجة           (30)                  ثالثًا : وصف المشكلة / القضية 

  (... الخ   تصنيف / عدد اسم المشكلة / مظاهرها / تأثيراتها / المنطقة الجغرافية / المتأثرين ) 
    

 درجة ( 20)                                  رابعا : الحلول المقترحة لحل المشكلة  

  ( استمرارية الحلول ... الخ/  المدة الزمنية /الشركاء وأدوارهم  /األنشطة المقترحة /  ما هي أولويات الحلول تتضمن) 
  
  

 درجة  (20)                          خامسا الموازنة المقترحة 
  
  

 مالحظات يتم إرفاق صـورة من اآلتي: 
لتعامل معها سابقًا أو ارسات ميدانية تمت مع العمالء / اتفاقيات تمت مع منظمات مجتمع مدني / أجهزة حكومية / قطاع خاص / كشـف بالجهات التمويلية التي تم اآية د
 معية / الئحة اشهار الجمعية الالئحة الداخلية للج / عضوية المنظمة في اى تشبيكات أو اتحادات داخل أو خارج مصر / صورة أخر حسب ختامي  /حاليًا 

 ممول من االتحاد االوروبي


