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كلمة السيد املدير العام

الدكتور القس أندريه زكي

عاشت مصر طوال العام املنصرم ،مرحلة
فاصلة في تاريخها السياسي واالجتماعي
والثقافي ،وذلك في أعقاب جناح ثورة
اخلامس والعشرين من يناير .هذه الصورة
التي أعادت للمصريني حريتهم وكرامتهم.
والشك أن الثورة كان لها تأثير على
العديد من البرامج واملشروعات ،سواء
أكانت اقتصادية أو سياسية أو تنموية.
والهيئة شأنها شأن معظم مؤسسات
اجملتمع واجهت العديد من الصعوبات خالل
سلبيا .استطعنا
هذه الفترة ،بعضها كان
ً
أن نعبر بعضها بسالم ،والبعض اآلخر
مخططا
لم نستطع أن نعبرها كما كان
ً
قبل قيام الثورة .ومن هنا حاولت الهيئة
تبني بعض التوجهات للمرحلة االنتقالية
تركزت في اآلتي:
في مجال التنمية عملت الهيئة على
متكني الشـرائح الفقيرة واملهمشـة من
املواطنني نحو احلصـول على حقوقهم
والدفاع عن قضاياهم واالندماج في
املؤسسات العامة من خالل اسـتخدام
املداخل احلقوقية للتنمية وتنفيذ مناذج
تنموية .كما عملت على بناء مناذج من
الشـراكة التعاقدية بني اللجان املنتخبة
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من املواطنني مع املؤسسات العامـة
والقطاع اخلاص واملؤسسات اإلعالمية
ملواجهة قضايا الفقر في مناطق عمل
أيضا بذلت الهيئة جه ًدا لتوسـيع
الهيئةً .
التعاون مع القطاع اخلاص في مجاالت
املسـئولية االجتماعية جتاه الشـرائح
الفقيرة واحملرومة .هذا باإلضافة إلى
املشـاركة على املسـتوى اإلقليمي في
قضايا الدعم املؤسسي وقضايا اإلعـاقة
بهدف تبادل اخلبرات والتأثير املشـترك
واكتساب قدرات جديدة في هذه اجملاالت
من خالل مشـروعات جديدة مخصصة
أيضا التشـبيك
لدعم هذه اجملهودات.
ً
مع مجموعـة من املؤسسات املصرية
الوسـيطة لتناول قضايا في مجاالت
الدفاع واملناصـرة وبناء القدرات والتأثير
في اإلجراءات والسـياسـات العامـة
املتعلقة بقضايا تخص الفقراء مثل
حقوق املعوقني وحقوق املرأة وحقوق
الطفل وفرص عمل الشـباب .كما قامت
الهيئة باسـتكمال وبدء نشاط مؤسسات
خدمية تنموية تسعى لالعتماد على
الذات تهدف إلى توفير خدمات تنموية
يحتاجها اجملتمع ومتثل إضافـة لتحسـني

نوعية احلياة به مثل خدمات لصيانة
أجهزة ومعدات املعاقني ،وتقدمي خدمات
صحية مميزة للشرائح واملناطق احملرومة،
وأيضا تنفيذ مناذج خدمات ما بعـد احلصاد
ً
لصغار الفالحني بهدف زيادة قدرتهم
على املنافســة واحلصول على قيمة
مضافـة من صافي األرباح .وفي هذا لم
تنس الهيئة العمل على توسـيع وتعزيز
َ
قدرات موظفيها في مجال الدعوة وكسب
التأييد واملمارسات التطبيقية للتنمية
املبنية على احلقوق وتعبئة املوارد احمللية.
وفي مجال املشروعات الصغيرة عملت
الهيئة على توفير فرص لتمويل مشروعات
فردية متناهية الصغر ،وتوفير فرص
متويل لقروض جملموعات متضامنة إلقامة
مشروعات متناهية الصغر ،باإلضافة إلى
تقدمي خدمات غير متويلية من دعم فني،
وتدريب وغيرها...
أما في مجال النشر ساهمت الهيئة
في صياغة فكر الهوتي عربي مستنير
مؤسس على املنهج العلمي في التفكير
َّ
والقراءة العميقة للنص واستيعاب
ثقافة اجملتمع ومتغيرات الواقع .كما
ساهمت في االنتقال من مرحلة استهالك

الفكر إلى إنتاجه ،وذلك من خالل طرح رؤى
مصرية عربية في قضايا اجملتمع املتعددة.
هذا إلى جانب دعم قيادات الفكر املستنير
على املستوى الديني القومي ،وذلك بهدف
إعادة بعث الصوت النقدي الذي يسهم في
عملية التنمية الشاملة .هذا باإلضافة
إلى اإلسهام في تطوير عملية إنتاج األفالم
والوسائط البصرية بشكل عام وذلك من
خالل طرح رؤى فنية تتسم بتعددية البدائل
ودعم روح اإلبداع ،مع استخدام اإلمكانات
املتاحة في مجال الطباعة وإنتاج امليديا
ألعمال السوق اخلارجي لإلسهام في زيادة
املوارد املالية للقطاع.
وفي مجال التنمية الثقافية عملت الهيئة
على حتقيق هدف التنمية الثقافية على
مستويني ،أفقي ورأسي ،على املستوى
األفقي :من خالل التوسع واالنتشار وتبادل
محليا،
اخلبرات في نشر ثقافة احلوار
ًّ
وعامليا .وعلى املستوي الرأسي:
وإقليميا،
ًّ
ًّ
عبر التعمق في طرح القضايا ،والتواصل مع
اجلماعات املؤثرة في تكوين الرأي العام .وذلك
في ظل اجتاهات استراتيجية تتلخص في،
طرح القضايا امللحة املتصلة بتق ُّدم اجملتمع
املصري ،والعمل مع القيادات الوسيطة،
وأيضا نشر وتعميق ثقافة احلوار على نطاق
ً
األقاليم داخل مصر مع دعم االنفتاح
اإليجابي بني الثقافات.
ولم تتخل الهيئة عن مجال الدعم الذاتي
للمؤسسة من خالل إدارة مشروعات الدعم
الذاتي وفق معايير مالية واقتصادية مبا يسمح
بتطويرها لتستمر في مواكبة التغيير احلادث
باألسواق .مع االهتمام باألبحاث املرتبطة
بالعمليات اإلنتاجية والتسويقية مبا يضمن
جودة املنتج أو اخلدمة ،لضمان استمرارية

املنافسة باألسواق .والتركيز على التقييم
الدوري لعناصر التكلفة ومدى ارتباطها
بأسعار البيع واملعايير املوضوعة لتالشي
أي انحراف عن املعايير املوضوعة .هذا
بجانب املتابعة الدورية للخطط املوضوعة
واملتحقق منها ومعاجلة أي قصور وذلك مرة
كل ثالثة أشهر .وبغرض الترويج مت تبني
إقامة معارض موسمية لعرض منتجات
وخدمات مشروعات قطاع الدعم الذاتي
باجملتمعات املستهدفة .مع إضافة املنتج
أو اخلدمة اجلديدة والتي تخاطب القاعدة
وأيضا
العريضة من اجملتمعات املستهدفة.
ً
القيام بحمالت إعالنية بوسائل اإلعالن داخل
اجملتمعات املستهدفة .بجانب تبني إضافة
عناصر جديدة إليرادات املشروعات احلالية
رأسيا.
للمساعدة في حتقيق منوها
ً

وفي مجال إدارة األزمات وبناء السالم عملت
الهيئة على حتريك اجملتمعات نحو بناء
السالم في املنطقة .وتعزيز الوعى بأسباب
وأنواع الصراعات بهدف التغيير نحو بناء
السالم اجملتمعي .مع توفير أدوات بناء السالم
التي لها عالقة باالعتماد على الذات في
إدارة الصراعات ودفع اجملتمع نحو التعايش
املشترك.

والزمالء والزميالت :نائب املدير العام ،ومديري
القطاعات ،وجميع العاملني على قدرتهم
وحتديهم للظروف التي واجهناها ،والقيام
بدورهم في خدمة مصر خير قيام.
شكر خاص لكافة املؤسسات الرسمية
والشعبية والتنفيذية على دعمهم لنا،
وباألخص وزارات :الشئون االجتماعية
واإلدارات التابعة لها -وزارة الزراعة – وزارة
التربية والتعليم – وزارة الثقافة – وزارة
أيضا
التعاون الدولي – األوقاف ،وغيرها.
ً
السادة محافظو وقيادات محافظات:
القاهرة – اجليزة  -القليوبية – اإلسكندرية
 بنى سويف – املنيا – أسيوط.السادة القيادات الشعبية والتنفيذية
والدينية ،السادة أعضاء مجلسي الشعب
والشورى ،كافة وسائل اإلعالم املقروءة
واملرئية واملسموعة.
السادة رجال األعمال وقيادات القطاع اخلاص،
أساتذة اجلامعات واملراكز البحثية اخملتلفة.
أشكر كل من يساهم معنا بالفكر والرأي
معا
واملشورة ،حتى نستطيع أن نعمل ً
لصالح مصر وحتقيق آمال شعبها في
العيش ..احلرية  ..العدالة االجتماعية.

ختــــــامـــا:
ً
اسمحوا لي أن أتوجه بخالص الشكر إلى
اهلل الذى دفعنا طوال السنوات الطوال
املاضية إلى أن نحقق مشيئته على األرض
من خالل خدمة الفقراء واحملتاجني .كما
أشكر السادة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
على دعمهم املستمر وتوجيهاتهم نحو
أيضا أخص
دفع عجلة العمل إلى األمامً .
بالشكر السادة أعضاء اجلمعية العمومية،

الدكتور القس أندريه زكي
المدير العام
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قطاع التنمية
يستمر قطاع التنمية في املسـاهمة في االرتقاء بنوعية احلياة للمواطنني من الشـرائح الفقيرة واملهمشـة في مجتمعات
العمل مبحافظات القاهرة واجليزة والقليوبية وبنى سويف واملنيا ،خاصة في ظل التحوالت واملتغيرات السياسية واالجتماعية
واالقتصادية التي تشهدها البالد والتي انعكست على واقع اجملتمع احمللي وال سيما في املناطق الفقيرة واحملرومة التي
يعمل بها القطاع مما خلق حتديات جديدة ترتبط بالتجاوب مع تلك املتغيرات املعاصرة ومن ثم يواصل القطاع من خالل
برامجه التنموية على متكني املواطنني الفقراء من احلصول على حقوقهم وحتمل مسئولياتهم االجتماعية والثقافية
واالقتصادية والسياسية والعمل على حتقيق مبادئ الدميقراطية و املساواة والعدالة االجتماعية من خالل تطبيق منوذج
تنموي متكامل في عدد من املناطق اجلغرافية بالتركيز علي برامج أو فئات بعينها من الفقراء واملهمشني حتدث تأثير
حقيقي وملموس على حتسني نوعية حياتهم ويكون هذا النموذج مرن قابل للتكرار واالستمرارية
وينتهج القطاع عدد من استراتيجيات
العمل التي تعاونه على حتقيق أهدافه
منها:
• التنمية املرتكزة على احلقوق والتي
تؤكد على مشاركة ومتكني الفئات
الفقيرة واملهمشة في اجملتمعات احمللية
وتنظيمهم بفاعلية لدعم مصاحلهم
وحقوقهم والدفاع عنها مما يؤثر
بشكل مباشر على حتسني أوضاعهم
االجتماعية واالقتصادية.
• بناء مناذج من الشـراكة التعاقدية بني
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اللجان املنتخبة من املواطنني مع
املؤسسات العامـة والقطاع اخلاص
واملؤسسات اإلعالمية وغيرها ملواجهة
قضايا الفقر في مناطق عمل القطاع،
أضف إلى ذلك بناء قدراتهم املؤسسية
للدرجة التي فيها تصبح هذه األطراف
دعما واستجابة لكفالة حقوق
أكثر
ً
املواطنني والتي بدورها حتدث أكبر تأثير
على حياة اجملموعات الفقيرة املستهدفة.
• الدعوة والتشبيك للتعامل مع املسببات
األساسية للفقر (اإلبعاد ،التهميش،

احلرمان وعدم الوفاء بحقوق اإلنسان
األساسية للمواطنني) للتأثير في
اإلجراءات والسـياسـات العامـة
املتعلقة بقضايا وحقوق الفقراء مثل
ذوي اإلعاقة ،واملرأة ،ولطفل /البطالة....
إلخ.
• تنفيذ مدخالت تنموية تهدف إلى حتسني
الظروف احلياتية للفئات املهمشة األكثر
فقرًا في النواحي الصحية والتعليمية
والبيئية واالقتصادية ...باعتباره أمر
ضروري الستكمال اجلهود املبذولة في

مجاالت الدعوة وبناء القدرات.
• االستمرار والتوسع في املشروعات
واملؤسسات التنموية التي تغطى
تكاليفها وحتقق فائض يتيح للهيئة
تدعيم اخلدمات املقدمة للفقراء مثل
مستشفي حورس و مشروع أمل ...
• تقدمي اخلدمات واإلغاثة ملواجهه الطوارئ
والتغيرات احملتملة التي حتتاج لتدخالت
فورية ويتم تطبيق هذه االستراتيجية
بشكل متوازن مع تطبيق النهج
احلقوقي.
وسوف نتناول في السرد التالي أهم
االجنازات التي حتققت من خالل البرامج
التي يعمل بها القطاع

اً
أول :برنـامج الدعم املؤسسـي

يركز البرنامج على بناء قدرات الشركاء من
اللجان املنتخبة من املواطنني واملنظمات
األهلية واحلكومية لتمكينها من
أداء دورها بشكل يتواكب مع طبيعة
التي
مرحلة التحول الدميقراطي
تشهدها البالد إلحداث تأثير في
اجملتمع ،وخالل هذا العام مت حتقيق اآلتي:
توقيع ( )70تعاقد مع الشركاء من
اجلمعيات األهلية واللجان املنتخبة
لتنفيذ مبادرات مجتمعية تتبنى
قضايا تنموية مبجتمعات العمل
وبذلك يصل عمل القطاع هذا العام
مع ( )112مؤسسة أهلية و137
جلنة منتخبة في ( )4محافظات.
العمل في شكل حزم األطراف
املعنية من مؤسسات اجملتمع املدني
والقطاع
احلكومية
واملؤسسات

اخلاص واإلعالم على مستوى املناطق
اجلغرافية لتتبنى القضايا اجملتمعية
في اجملاالت اخملتلفة كالتعليم والزراعة
...
والتنمية االقتصادية والبيئة
توجيه العديد من تدخالت بناء القدرات
لألطراف الشريكة من أصحاب احلقوق
– كافلي احلق واألطراف الداعمة
حول مفاهيم التنمية املرتكزة على
مشاركة
احلقوق -تفعيل آليات
وتنظيم املواطنني  -مهارات رصد
وحتليل املشكالت من منظور حقوقي.
بناء قدرات الشركاء جتاه تصميم وتنفيذ
مبادرات تنموية للحد من الفقر ومتكني
الفقراء من احلصول على حقوقهم.
متكني ( )36جلنة منتخبة من إعادة
هيكلتها ووضع اللوائح املنظمة لها
كذلك التركيز على إكساب جميع
اللجان املنتخبة األخرى مهارات االتصال
والتفاوض مع كافلي احلقوق من اجلهات
املعنية من أجل املطالبة بحقوق الفئات

املمثلني لها واحلصول على حقوقهم.
متكني املؤسسات األهلية الشريكة من
تطوير نظم اإلدارة احلديثة وتأسيس
نظم تضمن الشفافية واملساءلة.
دعم ومساندة الشركاء من تخطيط
وتنفيذ قضايا الدعوة وكسب
التأييد لتفعيل القوانني والقرارات
لصالح أفقر الفقراء في قضايا
تنموية تخص فئات متعددة مثل
األشخاص ذوي اإلعاقة ،واألطفال
العاملني ،وصغار املزارعني واملربيني،
والتعليم ،وتوظيف الشباب ...إلخ.
متكني الشركاء من اجلمعيات األهلية
واللجان املنتخبة في ( )19مجتمع
من املشاركة في إعداد وتنفيذ
التقييم الذاتي لـ (  ) 5مشروعات
تنموية في مجال الصحة ،وعمالة
األطفال ،وتأهيل ذوي اإلعاقة،
والتربية املدنية ،والشباب والبيئة.
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ثانيًا :برنامج اإلغاثة

جتاوبت الهيئة مع احتياجات املواطنني
املتضررين من األثار السليبة التي
اعقبت احداث ثورة  25يناير من
خالل تقدمي اخلدمات العاجلة واالغاثة
ملواجهه الطوارئ والتغيرات التي
حدثت مع هذه الفئات املتضررة مثل:
إصالح ( )147منزل ومحل جتاري تضرر
أصحابها من إتالفها أو إحراقها كذلك
توفير االحتياجات األساسية لـ ()159
من أسر الشهداء واملصابني شملت
أدوات مدرسية ،ومالبس ،ومواد غذائية.
خلق ( )884فرص عمل مؤقتة
للعاملني الذين فقدوا وظائفهم
سواء داخل مصر أو العائدين من ليبيا
باستخدام نهج "cash for work
توفير متطلبات املعيشة األساسية
لـ ( )892من العمال الذين فقدوا
وظائفهم شملت (مواد غذائية -
مالبس – مفروشات – احتياجات
مدرسية ) على مدار أكثر من شهر.
كما مت توفير فرص عمل بديلة لـ
( )62فرد من خالل التدريب احلرفي.
بالتعاون مع برنامج الغذاء العاملي
"مصر مت دعم ( )22000من أسر العاملني
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العائدين من ليبيا باملواد الغذائية
تكفي احتياجاتهم األساسية ملدة
شهريني متتاليني كما مت تدريب ()250
من العاملني الذين فقدوا وظائفهم
على حرف تناسب سوق العمل.
تنفيذ قوافل طبية لفحص وعالج أمراض
العيون استفاد منها ( )990فرد كما مت
عقد جلسات إرشاد نفسي للمتضررين
من اآلثار السلبية لتلك األحداث
ملساندتهم في كيفية مواجهة آثارها .

ثالثًا :برنامج التعليم والتربية

املدنيــــــــــــــــــــــــة

مت بدء العمل مع ( )8مجتمعات جديدة
في ثالث وحدات محلية تابعة حملافظة
املنيا لتكوين حزمة من منظمات اجملتمع
املدني للعمل على قضية حتسني املستوى
التعليمي بتلك املنطقة ،وقد أثمر ذلك
على حتقيق عدد من اإلجنازات منها:
( )1887من السيدات
احلاق
والفتيات بفصول محو األمية.
الشراكة مع مديرية التربية والتعليم
باملنيا لتطوير العملية التعليمية في
( )15مدرسة ابتدائية أسفرت عن
حماية ( )1908طفل من التسرب و احلاق
( )100من األطفال امللزمني بالتعليم
باإلضافة إلى حتسني بنية وبيئة ()5
مدارس استفادة منها ( )4722تلميذ
و( )445معلم .كما مت فتح فصول تقوية
بهدف حتسني املستوى الدراسي لضعاف
املستوى انضم بها ( )738تلميذ.
مشاركة ( )506من تالميذ املدارس في

أنشطة تربوية لتحفيز مشاركتهم
وتنمية قدراتهم اإلبداعية واستمراريتهم
في التعليم كذلك تكوين ( )2برملان
منتخب من األطفال شارك فيها ()60
طفل مما أتاح لهم فرص للممارسة
الدميقراطية والتعبير عن الرأي.
دعم املشاركة اجملتمعية وربط
املدرسة باجملتمع من خالل تفعيل
دور مجالس األمناء باملدارس.
مشاركة ( )6006من أولياء األمور
وأطفال املدارس واألميني في لقاءات
وجلسات رفع الوعي بأهمية التعليم.
بناء مناذج للشـراكة بني اجلمعيات
األهلية واللجان املنتخبة واملؤسسات
العامة والقطاع اخلاص ملواجهة قضايا
التعليم حيث شاركت مديرية التربية
والتعليم في تيسير إدارة املشروع
باملدارس ،كذلك قدمت مساهمات بلغت
قيمتها ( )28ألف جنيه لتطوير حتسني
البنية األساسية باإلضافة إلى قيامها
بتخفيض رسوم املصروفات وإعفاء
الطالب غير القادرين على دفع املصروفات
املدرسية بقيمة بلغت ( )11500جنيه،

كما مت التنسيق مع الهيئة العامة حملو
األمية وتعليم الكبار "فرع املنيا" في
تنفيذ تدخالت محو األمية أثمرت عن
قيامها بتوفير املناهج الدراسية واألدوات
الكتابية للدارسني والتعاقد مع املعلمني
إلدارة العملية التعليمية بالفصول،
وتوفير مرتباتهم بشكل منتظم .أضف
إلى ذلك مشاركة أصحاب القطاع
اخلاص واألهالي القادرين باجملتمعات
في دعم استمرارية التعليم لألطفال
الفقراء من خالل توفير منح دراسية
شملت الزي املدرسي ودفع مصروفات
مدرسية لـ ( )121طفل في اجملتمعات
املستهدفة.
وفي إطار تنفيذ مشروع تعزيز اجملتمع
املدني علي املستوى احمللي من خالل
تشجيع األنشطة املدنية بني الشباب
مبدينة السالم – القاهرة والذي يهدف
إلى زيادة مشاركة الشباب املصري في
العمليات الدميقراطية وصنع القرار
فقد عمل املشروع على استثمار طاقة
رائعا
الشباب املصري الذي ضرب منوذ ًجا ً
في أحداث ثورة  25يناير "باعتبارها ثورة
دروسا مستفادة
شبابية شعبية أعطت ً
في الواقع املعاش وخالل هذا العام مت
حتقيق عدد من اإلجنازات مثل:
• تكوين ( )2جلنة منتخبة من الشباب
بإجمالي عدد  40شاب وفتاة وبناء
قدراتهم لتمكينهم من التعبير عن
أنفسهم و قضاياهم وعرض مشكالتهم
على صناع القرار واإلعالم والرأي العام.
• تفعيل املشاركة السياسية للشباب
من خالل مشاركتهم في االستفتاء

على التعديالت الدستورية ،والتصويت
في االنتخابات البرملانية كذلك قيامهم
بتنفيذ مبادرات لتوعية املواطنني بقيم
املواطنة واملشاركة كما قاموا بتوفير
خدمات االستعالم عن اللجان االنتخابية.
• تفعيل املشاركة اجملتمعية للشباب
حيث قاموا بتخطيط وتنفيذ معسكرات
بيئية لنظافة وتشجير احلي ،كذلك
تنفيذ مبادرات إلصالح بعض املؤسسات
احلكومية التي تعرضت لألثار السلبية
التي أعقبت أحداث ثورة  25يناير .كذلك
تفعيل مشاركة الشباب في العمل
األهلي من خالل انضمام ( )126منهم
لعضوية اجلمعيات األهلية باملنطقة
باإلضافة إلى ( )111آخرين إلى عضوية
مراكز الشباب.

السياسية واالستراتيجية في تنظيم
سلسلة من اللقاءات احلوارية جمعت
املسئولني وصناع القرار بالشباب
ملناقشة قضاياهم حيث عقد ( )4لقاءات
شارك فيها ( )442من الشباب بحضور
مدير عام الهيئة القبطية اإلجنيلية -
وزير الثقافة – وكيل وزارة الشباب – نائب
رئيس اللجنة العليا لالنتخابات  -مدير
مركز األهرام للدراسات السياسية و
االستراتيجية.

• إنشاء ( )2صفحة على موقع التواصل
االجتماعي "الفيس بوك" ،مما أتاح
فرص أكبر لتواصل الشباب ملناقشة
قضاياهم والتعبير عن الرأي و تبادل
األفكار املطروحة كما قام الشباب بإنتاج
أفالم استهدفت مناقشة قضاياهم وقد
ساعدهم على حتقيق ذلك تدريبهم
على مهارات األعداد والتصوير واملونتاج
واإلخراج.
• بناء قدرات عدد  14صحفي و إعالمي و
ذلك لتمكينهم من أداء دورهم اإلعالمي
جتاه قضايا الشباب ،ونتيجة لذلك
تناولت ( )19صحيفة وبرنامج تليفزيوني
وإذاعي طرح قضايا الشباب على
اجلمهور العام و صناع القرار مبشاركة
الشباب أنفسهم.
• التعاون مع مركز األهرام للدراسات
شركاء في بناء مصر
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قصة واقعية

أنا أمال عادل من مجتمع مدينة السالم – القاهرة انهيت من
دراستي في كلية احلقوق وعملت في مهنة احملاماة والتي تتطلب قدرًا
كبيرًا من الثقة بالنفس ،والتي كنت أحتلى بقدر منها تساعدني على
القيام بعملي ،ولكن ليس بالدرجة التي وصلت إليها بعد حصولي على
التدريبات املتعلقة بالثقة بالنفس ،والتغلب على اخلجل ،والقدرة على
التفاوض ،وكل هذا ساعدني على ثقل صفاتي الشخصية ،وجعلني
أستطيع أن أعبر عن رأيي وانتقد املشكالت املوجودة في مجتمعي أمام
وزير الثقافة ،ألني أشعر باستفادة حقيقية من انضمامي للمشروع
أيضا.
ليس على املستوى الشخصي فقط ولكن على مستوى اجملتمع ً

رابعًا :برنامج تأهيل األشخاص
من ذوي اإلعاقة

يواصل البرنامج دعمه في متكني األشخاص
من ذوي اإلعاقة من احلصول على حقوقهم
االقتصادية واالجتماعية والسياسية
لتحسني نوعية حياتهم وزيادة دمجهم
بشكل مؤثر داخل مجتمعاتهم ،وخالل هذا
العام حقق البرنامج عدد من االجنازات في
هذا الشأن منها:

• تنفيذ برنامج متكامل لدعم حقوق
األشخاص من ذوي اإلعاقة في املشاركة
السياسية في ظل التحول الدميوقراطي من
خالل:
 تدريب وتأهيل ( )30من ذوي اإلعاقةليصبحوا مدربني في مجال التوعية
السياسية بالشراكة مع مركز موارد
التنمية كذلك رفع وعي ( )1625من ذوي
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اإلعاقة حول املشاركة السياسية باإلضافة
إلى تنظيم ( )5ورش عمل ملناقشة معوقات
وآليات املشاركة السياسية لذوي اإلعاقة
شارك بها عدد  170من أعضاء اللجان
املنتخبة ،وبحضور الشركاء من القطاع
احلكومي واملهتمني بهذه القضية.

مبحافظات القاهرة واملنيا وبنى سويف إلى
ائتالفات تضم في عضويتها أشخاص من
ذوي اإلعاقة واملنظمات األهلية والنشطاء
املهتمني بقضية اإلعاقة في مصر بهدف
صياغة قانون لإلعاقة ،واملطالبة بإنشاء
مجلس قومي لذوي اإلعاقة مبصر.

 في بني سويف جنحت جلنة مت تشكيلهامن األشخاص ذوي اإلعاقة في احلصول على
موافقة السيد احملافظ واللجنة العليا
لالنتخابات لتسهيل إجراءات التصويت
لذوي اإلعاقة ،واملشاركة في الرقابة على
العملية االنتخابية ببعض اللجان االنتخابية
ومن خاللها مت رصد املعوقات واملشكالت
التي تعوق ذوي اإلعاقة من اإلدالء بصوتهم
وتصعيدها للمسئولني عن إدارة اللجان
للتغلب عليها.

• استمرار الهيئة في عضوية شبكة
الدمج التعليمى "على مستوى اجلمهورية"
التي ساهمت هذا العام في تعديل القرار
رقم ( )94لسنة  2009بالقرار الوزاري رقم
( )264لسنة  2011بشأن قبول التالميذ
ذوي اإلعاقة البسيطة باملدارس التي يتم
تهيئتها للدمج بالتعليم العام حيث تضمن
القرار املعدل مجموعة من املواد الداعمة
حلقوق األطفال ذوي اإلعاقة باملدارس

• مشاركة ( )35من ذوي اإلعاقة باملنيا في
إعداد مسودة أولية لقانون اإلعاقة كما
انضم ( )14من أعضاء اللجان املنتخبة

• متكني ( )25طفل من ذوي اإلعاقة من
الدمج بالتعليم الرسمي ،كما مت الشراكة
مع مركز النيل لإلعالم مبلوي في تنفيذ
برنامج تدريبي لـ ( )30من القائمني على

العملية التعليمية باملدارس التي تطبق
الدمج التعليمي حول سياسات الدمج
التعليمي.
• حصول ( )474على تدخالت طبية كذلك
التمكني االقتصادي لـ ( )104من خالل
التدريب والتوظيف وتنفيذ املشروعات
الصغيرة.

• يستمر مشروع إرادة من خالل مركز
الصيانة املتنقل في دعمه إلصالح وصيانه
األجهزة املعينة لذوي اإلعاقة ،حيث مت تنفيذ
( )36حملة صيانة مبحافظات القاهرة
واملنيا وبني سويف بالشراكة مع جمعيات
أهلية ومراكز طبية ومؤسسات دينية
ومستشفيات حكومية ومؤسسات خاصة
مت من خاللها إصالح ( )401جهاز كما متكن
فريق العمل باملركز من تصنيع ( )6أجهزة
تعويضية وفقً ا الحتياجات املستهدفني،
إضافة إلى توزيع ( )187جهاز تعويضي
جديد.

قصة واقعية

تبنت كل من اللجنة املنتخبة وجمعية الفتح اخليرية مبجتمع شعراوي مركز
ملوي  -مبحافظة املنيا قضية احلق في الرعاية الصحية نظرًا لعدم وجود أي
مؤسسة صحية بالقرية ،على الرغم من وجود اعتمادات مالية من وزارة الصحة
لبناء وحدة صحية بشرط توفير اجملتمع لألرض املناسبة لهذا الغرض وقد بذلت
اللجنة جهود مضنية لتوفير قطعة أرض تتبع اإلصالح الزراعي ،ولكن حدثت
مجموعة من املعوقات في إنهاء إجراءات تثمني هذه األرض نظرًا النتفاع مجموعة
من األفراد بالقرية بهذه األرض الفضاء ملصاحلهم الشخصية .وقد قامت اللجنة
املنتخبة بكسب ثقة وتأييد داعمني آخرين للقضية من املواطنني والقيادات
الشعبية والتنفيذية بالقرية ،كما مت تنفيذ العديد من اللقاءات واملقابالت مع
كافة املسئولني املعنيني على مستوى احملافظة وبناء عليه إحالة املوضوع إلى
وكيل وزارة الزراعة باملنيا الذي وجه املسئولني باإلصالح الزراعي مبلوي إلنهاء
إجراءات التثمني لقطعة األرض محل النزاع .وأثناء تلك اجلهود قامت اللجنة
واجلمعية ببحث بدائل أخرى لتوفير قطعة أرض أخرى ،وبالفعل وجدت قطعة
أرض تابعة ألمالك الدولة ،وعلى أثر ذلك قاموا باملطالبة بإجراءات التخصيص
وبالفعل جنحوا في احلصول عليها ومت بالفعل إنشاء أول وحدة صحية خاصة
بالقرية التي روعي في انشاؤها معايير التهيئة الهندسية املناسبة لألشخاص
ذوي اإلعاقة ،وتفعيل الكود املصري في البناء.

خامسا :برنامج أطفال في خطر
ً

يستمر البرنامج في متكني األطفال املعرضني
للخطر من األطفال العاملني وأطفال
للحصول على حقوقهم
الشوارع
واالرتقاء بنوعية حياتهم
وقد سعى البرنامج خالل عام  2011إلى
حتقيق عدد من اإلجنازات منها:

• زيادة دخل أسر األطفال العاملني للحد
من األسباب املؤدية النخراط األطفال في
سوق العمل من خالل اآلتي:

 إتاحة فرص عمل لـ ( )55من أسراألطفال العاملني من خالل تنفيذ ثالث
مشروعات مدرة للدخل مبناطق اخلليفة
والسيدة زينب ومصر القدمية لتصنيع
اخملبوزات واملفروشات واحللويات بالتعاون
مع الشبكة العربية للمنظمات األهلية.
 تدريب ( )277سيدة من أمهات األطفالالعاملني حول إقامة وإدارة مشروعات
صغيرة مدرة للدخل كما مت متكني ()14
من أمهات األطفال العاملني من احلصول
علي قروض لتنفيذ مشروعات صغيرة
مبجتمعات العمل ببني سويف.
شركاء في بناء مصر
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• احلد من عمالة األطفال من خالل دعم
استمرار األطفال بالتعليم الرسمي أو
اجملتمعي حيث مت:
 حماية ( )891طفال ً من التسرب منالتعليم ،وإدخال عدد ( )161طفل ملزم
وعمل مجموعات تقوية لعدد ()147
طفل.

 متكني ( )3030من أطفال املدارس ببنيسويف من احلصول على الوجبات
الغذائية بالتعاون مع برنامج الغذاء من
أجل التعليم.
 تفعيل القرار الوزاري رقم ( )189لسنة 2010والذي يتضمن بنوده "إعفاء عدد
 2من التالميذ من مصروفات مجموعات

 توفير معدات األمان وتطبيق معاييرالسالمة والصحة املهنية في ()50
ورشة كذلك توفير ( )200أفرول
لألطفال العاملني إضافة إلى تقدمي
اخلدمات الطبية لعدد  137طفال ً عامال ً
من خالل الكشف الدوري لهم وتقدمي
األدوية.
 تفعيل املادة رقم  66من قانون 126لسنة  2008بإلزام ( )5من أصحاب
الورش بتشغيل األطفال في ضوء
ساعات العمل املسموح بها كما مت رفع
األجر اليومي لـ ( )14طفل عامل آخر.
 تقدمي اخلدمات الصحية والتعليمةوالنفسية لـ ( )70من أطفال الشوارع
مبركز االستقبال ،واستخراج شهادات
ميالد لـ (  )12طفل.
• حتسني مشاركة األطفال العاملني
في األنشطة االجتماعية حيث شارك
( )529في نوادي الطفل كذلك ()732
في ( )49نشاط اجتماعي شملت
املعسكرات والرحالت باإلضافة إلى
اشتراك ( )240طفال ً آخر من األطفال
العاملني ،وأطفال الشارع ،واألطفال
من ذوي اإلعاقة "مبجتمعات العمل
بالقاهرة" في ورش تدريبية لرفع وعيهم
باالنتماء واملشاركة اإليجابية باجملتمع
بعنوان "بحلم لبلدي".

 حتسني البنية األساسية لعدد ()43مدرسة صديقة للفتيات بقرى محافظة
بني سويف حتت اإلشراف الهندسي
لهيئة األبنية التعليمة كما مت توفير
أثاث لـ ( )23مدرسة باإلضافة إلى توفير
األدوات املدرسية ( )10مدارس.
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التقوية لكل فصل بناء على بحث احلالة
استفاد من هذا القرار ( )29من طالب
مرحلة التعليم األساسي مبدينة السالم
بالقاهرة.

 إنشاء صفحة على الفيس بوك باسمجلنة دعم األطفال العاملني باملنيا تنشر
كافة إجنازاتهم ،واملبادرات التي يقومون
بها.

• حماية األطفال العاملني من مخاطر
العمل حيث مت:

• بناء مناذج للشـراكة مع مؤسسات

اجملتمع املدني واملؤسسات العامة
واإلعالم ملواجهة قضايا األطفال
حيث انضمت
املعرضني للخطر
الهيئة إلى "الشبكة املصرية للهيئات
العاملة مبجال أطفال الشوارع خالل
عام  2011كذلك مت الشراكة مع مركز
النيل لإلعالم مبلوي في عقد ( )12لقاء
لألطفال العاملني وأسرهم ملناقشة
قضية عمالة األطفال والقوانني
والقرارات املرتبطة بها.

قصة واقعية

اسمي جناح عبد العزيز ،ومن قرية بني سليمان ببني سويف .ربة منزل عندي 52
سنة .أرملة وعندي  6عيال ،أربع بنات وولدين .قصتي هي أن بنتي كانت بتشتغل
معايا في بيع خضارعند البيت ،ومكنتش قادرة أدخل بنتي املدرسة ألن املصاريف
علي ج ًدا .وكنت بصرف على البيت بالعافية ،ولكن ملا جه املشروع إللي
كتيرة
ّ
بيحمي األطفال من التسرب،
وبيرجعهم املدرسة ،وكمان
هيدفع مصاريف املدرسة،
وهيجيب الزي والشنطة واألقالم ،وكمان هيوزعوا عليهم بسكوت ولنب،
فوافقت إن بنتي ترجع املدرسة ،وكمان املشروع ساعدني في زيادة دخلي ،ألنه
حضرت تدريب إزاي أحسن مشروعي ،والتدريب علمني حاجات مكنتش أسمع
أحسن مشروعي من غير ما اخسر .ودلوقتي دخلي
عنها قبل كده ،ألني عرفت ّ
زاد وبنتي مستمرة في التعليم ،وبقيت قادرة أصرف عليها هي وإخوتها

سادسا :برنامج الصحة
ً

• استمر البرنامج خالل هذا العام في
متكني احلاق املواطنني للحصول على خدمات
رعاية الصحية األولية ،والصحة اإلجنابية
من املؤسسات الصحية احلكومية نتيجة
املبادرات اجملتمعية التي سبق تنفيذها ،والتي
أثمرت عن تفعيل عدد من االنظمة التي
تيسر من حصول املواطنني على اخلدمات،
كذلك استحداث خدمات لم تكن موجودة
مثل خدمات الرعاية الصحية للسيدات بعد
سن اإلجناب – رعاية احلوامل وتنظيم األسرة
– خدمات املشورة الصحية  -الفحص الطبي
قبل الزواج  .....مما كان له أكبر األثر في
إتاحة وجودة اخلدمات املقدمة ،وانعكاسه

على زيادة ثقة املواطنني بتلك املؤسسات
وزيادة ترددهم عليها.

آليــات املـشـاركــة اخملتلفـة لـهـم.

• استمرار العمل على مناهضة ختان
اإلناث"من خالل حشد جهود اجملتمع ،وكسب
تأييده للتصدي لهذه العادة ،ونتيجة لذلك
امتنع هذا العام ( )311أسرة لديهم فتيات
في سن اخلتان عن ممارسة هذه العادة.
• إنهاء ( )881من الشباب واألسر مناهج
التثقيفي الصحي بالفصول التعليمية.
• دعمت الهيئة الشراكة القائمة مع شبكة
دعم حقوق املرأة من خالل عقد ( )5حلقات
نقاشية ولقاءات تدربيه لفئات الشباب
واملرأة في مرحله التحول الدميقراطي ودعم

شركاء في بناء مصر
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سابعًا :برنامج العيون

يستمر البرنامج في تبني قضية مكافحة
العمي من خالل تفعيل مبادرة حق
اإلبصار للجميع  2020التي تسعى إلى
احلد من مسببات العمى التي ميكن
تفاديها ،وخالل هذا العام مت حتقيق
إجنازات متعددة أهمها:
• التوسع في الوصول بخدمات صحة
العيون في املناطق احملرومة مبحافظتي
القاهرة والقليوبية ،إضافة إلى استمرار
العمل مبحافظتي املنيا وبني سويف.
كما وجه البرنامج عدد من التدخالت
العاجلة لعالج مصابي ثورة  25يناير من
أمراص واصابات العيون.
• تنفيذ مناذج للشـراكة بني اجلمعيات
األهلية و اللجان املنتخبة واملؤسسات
الصحية والتعليمية والقطاع اخلاص
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مثــل:
 الشراكة مع املعهد القومي ألمراضالعيون ،ومستشفيات الرمد مبناطق
العمل للمشاركة في تنفيذ القوافل
تخصصا
الطبية ،وإحالة احلاالت األكثر
ً
إلجراء الفحوصات املتقدمة ،وتنفيذ
تدخالت جراحية .كذلك التعاون مع
الوحدات الصحية مبجتمعات العمل
لتنفيذ لقاءات توعية للمواطنني حول
طرق الوقاية والعالج ألمراض العيون.
 التعاون مع مديرية التربية والتعليملفحص
لتنفيذ القوافل الطبية
واكتشاف أمراض العيون ألطفال
املدارس.
 توقيع برتوكول تعاون مع نادي روتاريومديرية الشئون الصحية "بني سويف"
يهدف إلى احلد من اإلصابة بالعمى
ألطفال املدارس واملسنني .من خالل

تنفيذ قوافل طبية مجانية في املناطق
البعيدة واحملرومة من خدمات العيون.
كما مت التعاون مع مؤسسه مصر اخلير
في إجراء العمليات الكبرى "مياه بيضاء
وزرع عدسه" ببني سويف.
 مساهمة عدد من أصحاب املصانع فيتكلفة بعض القوافل الطبية كذلك
مشاركة أصحاب محالت النظارات في
تخفيض ما يقرب من ( )%75من قيمة
النظارات الطبية ،وأصحاب الصيدليات
في خفض قيمة األدوية بنسبة % 15
للحاالت الفقيرة
أهم اإلجنازات
• فحص ( )17407حالة من املواطنني
الفقراء .كذلك إجراء ( )320جراحة
كبرى وصغرى .باإلضافة إلى تصحيح
اإلبصار لعدد ( )1063حالة من خالل
توفير النظارات الطبية.

مستشفي حورس للعيون

تستمر مستشفي حورس في التوسع
واالنتشار لتقدمي خدمات الفحوص
املتقدمة ،والتدخالت اجلراحية في
مجال الرمد وأمراض الباطنة ،والوصول
بخدماتها إلى الفئات األكثر فقرًا
باجملتمعات احملرومة باستخدام الوحدات
املتنقلة اجملهزة بأحدث األجهزة الطبية،
وحتويل احلاالت املتقدمة إلى املستشفي
إلجراء الفحوص املتقدمة ،والتدخالت
اجلراحية الالزمة .وخالل هذا العام
متكنت املستشفي من اآلتي:

• التعاقد مع العديد من املؤسسات
اجملتمعية وشركات القطاع اخلاص
لتقدمي خدماتها بأسعار تغطي
تكلفتها ،وحتقق فائض يتيح للهيئة
تدعيم اخلدمات املقدمة للفقراء .وفي
هذا اإلطار أجرت املستشفي تعاقدات
جديدة مع البنك التجاري الدولي
 وشركه مصر للتأمني  -وشركةإيجيميد للرعاية الطبية املتعاقدة مع
بنك كريدي أجريكول مصر ،وهيئه كار
يتاس  -وجمعية التنمية لرعاية بائعي
أطعمه الشارع  -ومؤسسه الشروق
 ومؤسسه املستقبل للتنمية معاستمرار التعاقدات السابق توقيعها مع
شركة مصر للرعاية الصحية واخلدمات
"ايجيكير" (وهي املظلة التأمينية
لكل من البنك األهلي املتحد ،والبنك
الوطني للتنمية ،و شركه جالكسو

لألدوية ،ومصنع كريستال عصفور،
وجريدة الوسيط ـ وشركه أوليمبك) -
ومؤسسات دينية  -ومركز الرجاء خلدمه
املرضى  -ومركز أغابي الطبي ـ ومركز
اإلميان التخصصي  -وهيئة فكر واعمل
– واملستوصف اخليرى بالسنارية).
• التحديث املستمر لتجويد اخلدمة
حيث مت توفير أجهزة طبية حديثة
إلجراء العمليات بدقه وبكفاءة عالية
مثل جهاز الفاكو إلجراء عمليه املياه
البيضاء بدون جراحه ،وأرجون ليزر وياج،
وليزر لعالج ارتشاحات الشبكية ،كذلك
التعاقد مع مجموعة من كبار األطباء
واالستشاريني ذوي اخلبرة باإلضافة
إلى وجود طاقم متريض مدرب باإلضافة

إلى حتسني نظم اإلدارة من خالل
تصميم برنامج إلكتروني (Digital
 )Hospitalإلدارة املستشفي ،كذلك
إعداد نظام filingللمرضى ييسر من
متابعة السجل املرضي وتطور احلالة.
اهم االجنازات
• فحص ( )2235حالة رمد ،كذلك إجراء
( )241عملية كبرى ،وإجراء ( )84عملية
صغرى ومتوسطة ،باإلضافة إلى فحص
( )944حالة باطنة شملت الكشف
الطبي وإجراء رسم القلب ،وأشعة
تليفزيونية ،وحتليل سكر.

شركاء في بناء مصر
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قصة واقعية

جوي إسكندر حبيب طفلة تبلغ من العمر  4سنوات
من مجتمع صفط اللنب -املنيا  -وقد اكتشفت والدتها
في السنة األولى بعد الوالدة أنها مصابة بحول في
العينني وضعف في اإلبصار نتيجة هذا احلول فكانت
تنظر إلى وجهها اجلميل فتجد عيونها الصافية ال
تتالقى كأنهما على خالف دائم ترددت على األطباء
فكانت توصيتهم لها بعمل نظاره طبيه .فكانت
تنظر الطفلة البريئة إلى املرآه وهي حزينة ملاذا ارتدي
دائما
هذه النظارة .وكان أصحابها من األطفال اآلخرين ً
دائما إلى أن سمعت عن مستشفي حورس التي أجرت لها عملية
يستهزئون بها ويعيروها بعيونها املتخالفة ،مما كان يجعلها حزينة ً
جراحية بواسطه جراح ماهر ،وعاد إلى عيونها الوفاق والتالقي الذي فارقهما منذ والدتها ،فانطلقت بفرح تلهو وتلعب مثل أقرنها،
ولم تعد بعد ترتدي النظارة وتعير من قريناتها.

ثامن ًا :بـرنــامـج التــسويـــــق
الزراعـي

يستمر برنامج إنتاج محاصيل للتسويق في
دعم صغار املزارعني ،وتفعيل دور املرأة في
املشاركة احلقيقية بهدف زيادة دخلهم
من خالل زيادة اإلنتاجية وخفض تكلفة
اإلنتاج ،وربطهم باألسواق األكثر ربحية،
ومتكينهم من احلصول على حقوقهم
من اخلدمات الزراعية مبا يضمن حياة
كرمية لهم وألسرهم وخالل هذا العام مت
حتقيق اآلتي:
• العمل مع ( )27مجتمع مبحافظات
املنيا -بني سويف  -القليوبية خلدمة
( )6600مزارع منهم  %40سيدات
• تطبيق املمارسات الزراعية اجليدة
في زارعة ( )3136فدان استفاد منها
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( )3941مزارع تضمنت تقليل األسمدة
الكيماوية
• زيادة املشاركة احلقيقية للمرأة في
عضوية منظمات الفالحني بزيادة وصلت
إلى  %53عن األعوام السابقة كما مت
التركيز على زيادة دخلها من خالل تنفيذ
مشروعات صغيرة قائمة على املنتجات
الزراعية بلغ عددها ( )941مشروع
بقيمة سبعمائة ألف جنية باإلضافة
إلى توفير فرص عمل لـ ( )570سيدة
أخرى من خالل عمليات الفرز والتعبئة
"بعد احلصاد".
• تفعيل دور اجلمعيات التعاونية املشهرة
من خالل املشروع ،والتي متكنت من إحلاق
أعضائها من صغار املزارعني للوصول
حلقوقهم في احلصول على تقاوي عالية
اإلنتاج ،وبأسعار مناسبة لزراعة 370
فدان مبحاصيل البطاطس – الفاصوليا

– القمح – الذرة.
• تنفيذ ( )28بئر إرتوازي خلدمة ()210
وأيضا
فدان استفاد منها ( )158أسرة،
ً
تنفيذ ( )16شبكة ري خلدمة ( )32فدان،
ومت تطهير عدد ( )15ترعة خلدمة ()100
فدان.
• تبنى املشروع عدد من قضايا الدعوة
وكسب التأييد حلل مشكالت أثرت على
عدد كبير من صغار املزارعني مثل:
حل مشكلة تدهور شبكة الصرف
عاما مبجتمع
ثالثني
منذ
املنفذة
املغطي
ً
منشأة الكرام بالقليوبية ،ونتيجة جلهود
حمالت الدعوة مت إحالل وجتديد الشبكة
التي تخدم ما يزيد على مساحة ()900
فدان يستفيد منها عدد  2000من
صغار املزارعني
 -التدخل حلل مشكلة نقص منسوب مياه

الري مبجتمع جعفر بالفشن ونتيجة
للجهود التي متت استجابت إدارة الري
بتغيير وتطوير شبكة الري الرئيسية
بالقرية بتكلفة تتعدى  200000جنية
تقري ًبا ،وذلك خلدمة 250من صغار
الفالحني.
• تنفيذ مناذج للشـراكة مع اجلمعيات
األهلية واللجان املنتخبة واملؤسسات
احلكومية والبحثية والقطاع اخلاص،
وعلى سبيل املثال:
 توقيع عدد ( )9برتوكوالت تعاون مع جهازحتسني األراضي بالقليوبية من خالله
قام اجلهاز بتخفيض رسوم اخلدمات
بنسبة  ،% 15كما مت تنفيذ حرث وتسوية
بالليزر ملساحة ( )37.5فدان لتحسني
خواص التربة كما استمر تعاون اجلهاز
أيضا في محافظتي املنيا وبني سويف
ً
لالستفادة من اخلدمات التي يقدمها.

 التعاون مع جهاز اإلرشاد الزراعي فيتوفير ( )22.800طن تقاوي قمح عالية
اإلنتاجية بأسعار مخفضة لـ ()370
فدان واملشاركة في تنفيذ حقول
إرشادية باجملان .كذلك توفير ( )37.5طن
أسمدة لصغار املزارعني ببني سويف
والقليوبية
 التعاون مع مركز تنمية املرأة الريفيةمبحافظة املنيا ومن خالله مت تنفيذ
دورات لتنمية املهارات احلياتية لـ ()60
سيدة
 توقيع ( )12تعاقد مع ( )2من شركاتتصدير احملاصيل الزراعية لتسويق إنتاج
(  ) 222مزارع.
 االستفادة من املراكز البحثيةواالستشاريني املتخصصني في تقدمي
الدعم الفني لصغار املزارعني.

قصة واقعية

أنا اسمي سامية عبد املولي عباس من مجتمع الوقف – بني سويف وأنا سيدة أرملة توفى
زوجي من  15سنة وتركني مع طفل في سن الثامنة من عمرة .وكان زوجي ميلك مساحة نصف
فدان أرض زراعية بالقرية ،وبعد موت زوجي مكنش قدامي غير العمل لتوفير دخل يساعدني على
املعيشة وعلى تربية وتعليم ابني بدل ما انتظر عطف وشفقة الناس ألني كنت أتقاضي معاش
قدره  81جنية فقط ،وهذا املبلغ غير كاف الحتياجاتنا وال لبعض منها ،فلم يكن قدامي غير أن
أزرع األرض مكان زوجي ،وبدأت فعال ً في الزراعة ،وكنت بقوم بتسليم احملصول للجمعية الزراعية
سواء كان قمح أم ذرة وكانت اجلمعية تعطيني حسابي آخر كل موسم من غير ما أعرف أنا كسبت وال خسرت وده كان حالي قبل ما
انضم للكيان الزراعي بعد ما سمعت عليه كويس قوي وشفت بعيني فالحني كتيره استفادت منه وزرعت ألول مرة فاصوليا خضراء ولم
أزرعها من قبل حتي أيام زوجي لم يزرعها .ونفذت كل تعليمات استشاري الدعم الفني ملا كان بيزور الزرع كل  15يوم وبنهاية احملصول
حسبت اللي صرفته واللي كسبته ،وكان الفرق كبير ج ًدا يساوي دخل األرض كلها خالل السنة .وتعلمت حاجات كتيره في الكيان
الزراعي ،واتعلمت كيف يكون لي دور في اجملتمع وأنا سيدة أرملة ،وحصلت علي قرض من املشروع وقمت بشراء ماعز لتربيته وبيعه لكي
أزود دخلي أنا وأبني .وإن شاء اهلل هتعلم زراعة البطاطس وهتعلم زراعة األنفاق علشان أكسب وسدد كل ما نحتاجه للمعيشة.
شركاء في بناء مصر
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تاسعا  :برنامج حتسني الثروة
احليوانية و الداجنة و الثروة
السمكية

يهتم البرنامج بتنمية الثروة احليوانية
والداجنة والسمكية بهدف حتسني
الوضع االقتصادي واالجتماعي لصغار
املربني /ات وصائدي األسماك وخالل هذا
العام حقق البرنامج العديد من اإلجنازات
منها:
• تنفيذ ( )20حملة لرفع وعي صغار املربني
حول األساليب احلديثة في تغذية ورعاية
احليوان شارك بها ( )660فرد
• تدعيم مشاركة السيدات في تخطيط
وتنفيذ املشروع واستفادة ( )704سيدة
من تدخالت رفع الوعي  -قوافل الرعاية
البيطرية – تطبيق مناذج متطورة
لتغذية احليوان  -تربية سالالت محسنة
من املاعز.
• تنفيذ(  )786منوذج لتغذية احليوان على
أعالف غير تقليدية من خالل استخدام
اخمللفات الزراعية والذي نتج عنها تقليل
في تكلفة اإلنتاج بنسبة  % 25عن
الوضع السابق.
• تنفيذ ( )8حمالت وقائية وعالجية
للدواجن استهدفت ( )13085حالة لدي
( )449أسرة.
• تنفيذ مناذج للشـراكة مع مؤسسات
اجملتمع املدني واللجان املنتخبة
واملؤسسات احلكومية والقطاع اخلاص
واإلعالم مثل :
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 توقيع بروتوكول تعاون مع مديرية الطبالبيطري مبحافظة بني سويف مبوجبه مت
تنفيذ ( )88حملة بيطرية والتحسني
الوراثي استهدفت ( )12428حيوان لدى
( )4661من صغار املربني باإلضافة إلى
تقدمي خدمات التوعية اإلرشادية
 بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية الثروةالسمكية مت عقد لقاء تدريبي لصائدي
األسماك حول مهارات تسويق األسماك
كما مت تنظيم ( )2زيارة تبادل خبرات
باملفرخ السمكي ومزارع االستزراع
السمكي بالفيوم بهدف التعرف على
خبراتهم في انشاء املزارع السمكية
استفاد من هذه االنشطة ( )40فرد.
 التعاون مع شركات القطاع اخلاص فيتوفير سالالت محسنة من املاعز
واألغنام ،وشركات أخرى لتوفير أعالف
ميدانيا
حيوانية وتدريب صغار املربيني
ً
علي تطوير واستخدام املعدات احلديثة
في تصنيعها.

عاشرًا :برنامج البيئة واإلسكان

يستمر البرنامج في انشاء وتطوير منازل
وصحيا للمواطنني
بيئيا
مالئمة وآمنة
ً
ً
محدودي الدخل وأفقر الفقراء في ()19
مجتمع عمل مبحافظات املنيا وبني
سويف والقاهرة والقليوبية للوصول إلى
حقوقهم في السكن وخالل هذا العام
حقق البرنامج العديد من النتائج منها:

• متكني ( )1084أسرة من محدودي الدخل
من احلصول على قروض ميسرة بلغت
(5600000ج) لتحسني مساكنهم
شملت أعمال هدم وبناء منازل جديدة
– إنشاء أسقف مسلحة وخشبية
 تركيب أبواب وشبابيك كذلك عملإصالحات باملنازل مثل احملارة والدهانات
– باإلضافة إلى إدخال املرافق األساسية
من املياه النقية والصرف الصحي
والكهرباء.
• تطوير ( )167مسكن ألفقر الفقراء من
خالل تعبئة املوارد اجملتمعية التي لدى
القطاع اخلاص ومؤسسات اجملتمع املدني
واملؤسسات الشريكة وعدد من احلرفيني
وأصحاب محالت مواد البناء بتكلفة
اجمالية بلغت ( )500000جنية.
• توعية  200مواطن بأهمية البيئة
السكنية وتأثيرها على أفراد األسرة
ومواصفات املنزل اجليد.
• تطوير أداء جلان اإلسكان مبجتمعات
العمل جتاه مهارات إدارة املشروعات.
كذلك مت تطوير إدارة املشروع في ()5
مجتمعات بتطبيق منهجية التنمية
املرتكزة على احلقوق ،والتي شملت

انتخاب أعضاء ممثلني للفئة املستهدفة
باملشروع ودمجهم في اللجان احمللية
بتلك اجملتمعات.
• احلفاظ على تقدم املشروع وعلى استمرار
نسب السداد بنسبة (  ) %99بالرغم من
تداعيات األحداث التي أعقبت ثورة 25
يناير.
• الشراكة مع هيئة هابيتات وشركة
موبينيل لتطوير ( )71منزل لفئة أفقر
الفقراء كما مت الشراكة مع هيئة
هابيتات ،ومركز املرأة العربية بتونس
في تنفيذ دراسة لتحليل السياسات
اإلسكانية في مصر ،واالستفادة من
نتائج هذه الدراسة في تطوير برنامج
اإلسكان.

قصة واقعية

أنا اسمي شاديه جمعه عبد
اهلل عندي  29سنة من قرية
قلوصنا وأعيش مع أسرتي
املكونة من ( 6أفراد) .ونعيش
في منزل قدمي مبني بالطوب
اللنب ،ومسقوف باجلريد
واألفالق ،ومساحته  35متر وألن
البيت ال يصلح للمعيشة،
وخصوصا ملا بتنزل علينا
ً
حشرات من السقف ،ده غير
التراب واملياه ملا بيكون في أمطار ،وعشان األوالد صغيرين في السن كنت بخاف عليهم
من احلشرات اللي ممكن تأثر على صحتهم اللي تعبانة على طول من برد الشتاء .و

كمان ألن البيت صغير مكانش فيه خصوصية ألي حد .وكنت أنا و جوزي بنحلم نهد
البيت ونبنية من جديد لكن ما باليد حيلة .وفكرت آخد قرض إسكان ملا سمعت
عن مشروع اإلسكان من أحد جيراني ،فتقدمت ملشروع اإلسكان وحصلت على قرض
قيمته  6000جنية وعملت بيه سقف مسلح للدور األرضي ،وأصبح املنزل أفضل
من األول بكثير ،والشتاء السنة دية مش حاسني بيها زي السنني اللي فاتت ،وكمان
البيت بقي نضيف ،وربنا يساعدنا ونخلص سداد القرض علشان ناخد واحد تاني
نسقف بية الدور التاني علشان نوسع على نفسينا شوية.

مشروع تطوير البيئة احلضرية
حلي غرب مدينة املنيا

• يواصل مشروع تطوير البيئة احلضرية
حلي غرب املنيا في تقدمي خدماته ألهالي
احلي بالرغم من التحديات الكثيرة التي
تواجهه والتي تتمثل في تأخير سداد
بعض املستحقات من جانب الوحدة
احمللية ملركز ومدينة املنيا حيث يستمر

املشروع في جمع اخمللفات الصلبة من
امليادين والشوارع الرئيسية والفرعية
يوميا مع التخلص النهائي منها إلى
ً
املقلب العمومي الذى تديره احملافظة مع
الوحدة احمللية ملركز ومدينة املنيا وتغطي
اخلدمة  165ألف نسمة هم سكان حي
غرب مدينة املنيا كما تستمر أعمال
الصيانة الدورية ملعدات املشروع والرد
على شكاوي املواطنني من خالل اخلط
الساخن املوجود مبؤسسة فجر جديد.

• استمرار الشراكة مع محافظة املنيا
– الوحدة احمللية ملركز ومدينة املنيا
واألجهزة املعنية في دعم استمرار
املشروع في تقدمي خدماته ،وكذلك
تعبئة املوارد احمللية منها على سبيل
املثال مشاركة الوحدة احمللية ملركز
ومدينة املنيا في رفع مخلفات املباني من
املنطقة باستخدام معداتها باإلضافة
إلى استمرارها في سداد مستحقات
الهيئة بالرغم من املعوقات التي
واجهتهم في حتصيل رسوم النظافة
خاصة بعد قيام ثورة  25يناير ،أضف إلى
ذلك قيام وحدة مراقبة اجلودة النوعية
والكمية للمخلفات الصلبة التابعة لها
بدورها في املتابعة املستمرة للمشروع
مع تقدمي التقارير الدورية باملالحظات
املوجودة ،وبناء عليه يتم االنتهاء منها
فورًا.
شركاء في بناء مصر
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عملية
تطهير
سكة
تله
بجوار
مخزن
البوتاجاز
بحي
غرب
مدينة
املنيا
مشروع الشباب املصري
والتعلم البيئي

استمر مشروع الشباب املصري والتعلم
البيئي في منطقة حي غرب مدينة املنيا
بالشراكة مع عدد ( )2جمعية أهلية في
متكني الشباب في الفئة من 18 – 13
سنة من العمل اجلماعي مستخدمني
مبادئ الكشافة ،طرقها ومهاراتها
لتحديد قضايا البيئة واملساهمة
اإليجابية في حلها وقد ساهم املشروع
في اآلتي:
 -اكساب الشباب مهارات التواصل
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قبل

أثناء

بعد

ونتيجة العمل اجلماعي تكونت لديهم
اجتاهات إيجابية جتاه احترام اآلخر
والتعامل مع االختالف ومن ثم خلق
فهم مشترك فيما بينهم.
 متكني الشباب من ممارسة العمليةالدميقراطية نتيجة تنظيمهم في
جلان منتخبة .وقد اتاحت هذه التجربة
فرص لزيادة التواصل واحلوار بني الشباب
للتعبير عن آرائهم وقضاياهم.
 اكساب الشباب مهارات التنظيموالتخطيط وتعلموا الكثير عن تقدير
االحتياجات والتقييم الذاتي ملشاركتهم
في كل مراحل املشروع.

 حتسني املشاركة اإليجابية للشباب فياحلفاظ على البيئة حيث قاموا بتخطيط
وتنفيذ معسكرات بيئية لنظافة
وجتميل احلي شملت الرسم على اجلدران
والتشجير ،كذلك مشاركتهم في
أعمال فنية تعبر عن مشكالت البيئة
احمللية وكيفية مواجهتها  ،باإلضافة إلى
مهارة إعادة استخدام اخمللفات.
 إنشاء موقع للمشروع على اإلنترنت،وصفحة على الفيس بوك مما ساهم في
زيادة تواصل الشباب.
 توقيع شراكات مع جهات متعددة مثلجهاز شئون البيئة – عدد 15من مدارس

احلى – قصر ثقافة املنيا  -جمعية
الكشافة واملرشدات -والتعليم – مراكز
الشباب -الوحدة احمللية ملركز ومدينة
املنيا ورئاسة حي غرب املنيا  -مؤسسة
فجر جديد مما كان له مردود إيجابي على
االستفادة من املوارد التي لديها لصالح
الشباب واملشاركة في جميع تدخالت
املشروع وربط الشباب واجلمعيات بهذه
اجلهات مما يؤثر على استمرارية املشروع.

• إعداد قاعدة بيانات بالشباب الباحث
عن فرص عمل والشركات واملصانع
التي لديها فرص عمل متاحة وترغب
أيضا مت إعداد
في توظيف الشباب بها
ً
دليل باملراكز التدريبية التابعة للجهات
احلكومية واألهلية ،كذلك تنظيم زيارات
ميدانية لـ ( )62من الشباب خلمس
مصانع باملناطق الصناعية بهدف
تعرفهم على متطلبات سوق العمل.

• للمخلفات الصلبة التابعة لها بدورها
في املتابعة املستمرة للمشروع مع
تقدمي التقارير الدورية باملالحظات
املوجودة ،وبناء عليه يتم االنتهاء منها
فورًا.

• تدريب ( )757من الشباب على حرف
يحتاجها سوق العمل مثل صيانة
موبيل ،صيانة كمبيوتر ،كوافير حرميي،
مشغوالت يدوية ،توظف منهم ()541
بعد التدريب كذلك مت تدعيم ()115
شاب مما مت تدريبهم بقروض لتنفيذ
مشروعات صغيرة خاصة بهم باإلضافة
إلى احلاق ( )239من الشباب مما لديهم
مهارات بوظائف مباشرة ( بدون تدريب).
• الشراكة مع القطاع اخلاص ومؤسسات
اجملتمع املدني بهدف توفير فرص لتدريب
وتوظيف الشباب بالتدريب والتوظيف
مثل:

حادي عشر:

برنامج التنمية االقتصادية

مت بدء العمل مع ( )8جمعيات أهلية
و 8جلان منتخبة مبناطق مصر القدمية،
ودار السالم ،والبساتني لتكوين حزمة
من منظمات اجملتمع املدني للعمل على
قضية البطالة للشباب بتلك املنطقة
وقد أثمر ذلك على حتقيق عدد من
اإلجنازات منها:

التدريب0
 التعاون مع أصحاب القطاع اخلاص"مصانع السويدي وشركة شبيسى"
في تدريب وتوظيف ( )45من ذوي اإلعاقة
السمعية على أعمال اإلنتاج وقيام
الشركة بتوظيف مترجم إشارة لكل
( )10من ذوي اإلعاقة لسهولة التواصل
بينهم.
 التعاون مع مركز املستقبل لتدريبمجموعة من الشباب على األعمال
اليدوية بتخفيض التكلفة بنسبة %10
كذلك مساهمة املركز بعد التدريب
في تغطية جزء من تكلفة اخلامات
املستخدمة و شراء منتجات املتدربني
بضعف سعر التكلفة ملدة سنة.
 التعاون مع مؤسسة آفاق جديدة،وجمعية الفن للتنمية لتدريب ()51
في تنفيذ تدريب حرفي وإدارى للشباب.

 التعاون مع الغرفة التجارية في تنفيذتدريب إداري لعدد ( )25شاب كذلك مع
املكتبة املركزية بجامعة القاهرة ومركز
موارد لتنمية الشباب في احالة عدد (
 ) 61شاب وشابه للتدريب على املقابالت
الشخصية وكتابة السيرة الذاتية كما
مت التعاون مع اإلدارة املركزية للتدريب
املهني للتنمية البشرية التابعة لوزارة
القوى العاملة والهجرة التي تقوم
مبتابعة تدريب الشباب باملراكز التدريبية
اخملتلفة ومراجعة واعتماد شهادات
شركاء في بناء مصر

19

 التعاون بني اجلمعية األهلية للصمومؤسسة ويانا بهدف توظيف الشباب
من ذوي اإلعاقة السمعية مبصانع
وأيضا توظيف عدد ( )7من
السويدي،
ً
الشباب كعمال إنتاج من خالل عالقة
اجلمعية بجريدة األهرام والوفد حيث قام
ممثلي اجلريدة بإرسال الوظائف املتاحة
لديهم إلى اجلمعية .كذلك التعاون مع
جمعية بائعي أطعمة الشارع التي
قامت بإقراض عدد ( )40شاب لتنفيذ
مشروعات صغيرة.

قصة واقعية

نور مسير حسن سني  28سنة من عزبة
خيراهلل ،متجوزة وعندي  4عيال وجوزي عامل
رخام أرزقي ..على باب اهلل يشتغل يوم ويقعد
يومني من غير شغل .وماكنتش عارفه أساعد
عيالي إزاي وأجيب فلوس تكفي مصاريف البيت.
واشتغلت فترة صغيرة بس اضطريت أسيب
الشغل عشان عيالي صغيرين وفي يوم جه واحد
من أهل اخلير قالي إن في جمعية قدام بيته
اسمها املبادرة اخليرية عاملة إعالنات روحي ميكن
يالقوليك شغل ،أو تدربي وتشتغلي من البيت .ورحت اجلمعية قابلت املسئولني ،وعرفت عن فكرة التدريبات وعجبتنى فكرة احلرف
اليدوية ،وخاصة التماثيل الفرعونية عشان حاجتني أني ممكن أشتغلها في البيت وسط العيال ،وكمان أن املركز اللي دربنا هيشتري
إنتاجنا بضعف التكلفة .وفعال ً ادربت في اجلمعية إزاى أصنع التماثيل ،وإزاى ألونها وقالولنا فني ينفع نشتري اخلامات من مصادرها
بأقل تكلفة عشان نبدأ الشغل ،وكمان وأنا بأتدرب أتعرفت على متدربني من نفس العزبة واتفقنا نشتغل مع بعض عشان ننتج
اكتر ونكسب أكتر .وبعد التدريب عملنا عقد مع املركز عشان يشتري التماثيل اللي هنعملها وعلى فكرة إحنا بنعمل من – 40
 50متثال في اليوم عشان كنا بنظم الشغل بينا وكل واحد كان ليه دور بيعمله وماكتفتش أني أبيع للمركز بس ،ولكن كمان ببيع
لبعض محالت خان اخلليلي واحلمد هلل أنا بكسب حوالي  800جنيه في الشهر وأنا قاعدة في بيتي ومع عيالي واحلمد هلل عيالي مش
لي قيمة وندمت أني ماعملتش كده من زمان.
محتاجني حاجة ومش معتمدة على دخل جوزي بس وحسيت فعال ً إني ّ

ثاني عشر:

برنامج العمل مع الكنيسة

• انضمام ( )12كنيسة جديدة للدراسات
الكتابية في ( )12مجتمع مبحافظات
القاهرة واملنيا وسوهاج بلغ عدد
الدارسني اجلدد بها ( )250دارس /ة
وبذلك أصبح عدد الكنائس املشتركة
في هذا البرنامج ( )228كنيسة تضم
 6020دارس /ة أنهى منهم  3772دارس/ة
املناهج.
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• عقد ( )3لقاءات تدريبية لعدد ()150
من القادة احملليني بالكنائس بهدف
اكسابهم مهارات إدارة البرنامج.
• متكني ( )10كنائس باملنيا من القيام
بدورها في مواجهة مشكالت اجملتمع
خاصة املتعلقة بالفقر والبطالة من
خالل تنفيذ مشروعات جديدة متناهية
الصغر أو تدعيم مشروعات قائمة لفئة
أفقر الفقراء واملهمشني بعد تدريب
قادتها على مهارات إدارة املشروعات
الصغيرة.

• عقد ( )4لقاءات مسكونية شارك
فيها ( )498دارس  /ة ميثلون عدد ()30
كنيسة من طوائف ومذاهب متنوعة
بهدف تبادل اخلبرات وتشجيع االبتكار
كذلك استهدفت اللقاءات وضع آلية
للتعاون املشترك كل في منطقته.
• عقد ( )2لقاء شارك فيه ()15
من القادة واملسئولني واملفكرين في
الكنائس اخملتلفة بهدف تطوير برنامج
الدراسات الكتابية مبا يالئم املتغيرات
اجلديدة للمجتمع.

شركاء في بناء مصر
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قطاع املشروعات الصغيرة
يهدف القطاع إلى مكافحة الفقر والبطالة وذلك من خالل توزيع قروض صغيرة وتوفير فرص عمل في اجملتمع املصري
ويقدم قطاع املشروعات الصغيرة:
 خدمات مالية متمثلة في القروض الصغيرة ومتناهية الصغر. خدمات غير مالية متمثلة في اكساب العمالء مهارات تعاونهم على تطوير وحتسني األداء بأعمالهم. بلغ عدد القروض املوزعة خالل العامقرضا ،استهدفت الفقراء وأفقر
ً 56781
الفقراء من أصحاب املشروعات القائمة
وأيضا بعض مبتدئني املشروعات،
ً
وذلك من خالل  160منطقة عمل في
محافظات القاهرة ،اجليزة ،القليوبية،
بني سويف ،املنيا ،أسيوط ،وهي
احملافظات التي نعمل بها.
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البيان

2009

2010

2011

عدد مواقع العمل

150

160

160

أعداد القروض الموزعة

68006

79020

56781

عدد العمالء النشطين

38873

47620

39306

79020
68006
56781

النشطني
تطور
ﺩدﺩدﻉع
العمالءﻡمﻝلﺍا ﺽضﻭوﺭرﻕقﻝلﺍا
ﺓةﺫذﻑفﻥن

ﻡمﺍاﻉع2011

	
  

عام 2011

ﻡمﺍاﻉع2009

ﻡمﺍاﻉع2010

عام 2010

80100
70100
60100
50100
40100
30100
20100
10100
100

عام 2009

شكل يوضح تطور العمالء النشطيين في القطاع
47620
39306

50100
38873

40100
30100

ﻥنﻱيﻁطﺵشﻥنﻝلﺍا ء ﺍاﻝل ﻡمﻉعﻝلﺍا ﺩدﺩدﻉع

تطور القروض املنفذة

20100
10100
ﻡمﺍاﻉع2011

عام 2011

ﻡمﺍاﻉع20010

عام 2010

ﻡمﺍاﻉع2009

100

عام 2009

شكل يوضح تطور القروض المنفذة في القطاع

 عدد العمالء النشطني احلاليني الذينيخدمهم البرنامج مع نهاية عام 2011
بلغ  39306عميال ً.
 مت تدريب عدد  1228عميال ً من عمالءالقروض على اكتساب بعض املهارات
واملعلومات التي متكنهم من إدارة
مشروعاتهم وأموالهم بفاعلية وجناح.
 يستمر برنامج املشروعات الصغيرةفي التركيز على السيدات الفقيرات

ومعيالت األسر لتمكينهم اقتصاديا
وقد بلغت نسبة السيدات املقترضات
في البرنامج عام  2011حوالي  %64من
إجمالي العمالء .وهذا يؤكد دور الهيئة
الرائد في دعم وتنمية املرأة.
 عانى قطاع املشروعات الصغيرة مثل كلاملنظمات التي تعمل في مجال االقراض
في مصر من أحداث ما بعد الثورة ،كان
لذلك تأثير سلبي ظهر في:

• انخفــاض عدد العمـالء النشطيـن فـي
احملفظة.
• زيادة أعداد املتأخرين وبالتالي زيادة قيمة
املتاخرات ومحفظة اخملاطر.
وبالرغم من ذلك متكن القطاع أن يحقق
نسبة سداد بلغت  ، %98.7كما بلغت نسبة
املبالغ املعرضة للخطر  %01.4من أجمالي
محفظة القروض.

شركاء في بناء مصر
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قصص جناح
االسم :إلهام يحيي إبراهيم محمد

سيدة تسكن في الريف ،توفى زوجها وتركها مسئولة عن ثالثة
بنات في عمر الزهور و في مراحل التعليم االبتدائي.
نظرًا ً ألن الزوج لم يكن لدية وظيفة تدر علية دخال ً مستمرًا،
لذلك هذه السيدة وجدت نفسها بال مصدر دخل.
عادت إلى منزل والديها و بدأت تفكر في كيفية أن تعول أوالدها
الثالث.
و بدأت تفكر في احتياج املنطقة السكنية التي تعيش فيها
حاليا مع والديها و جاءتها الفكرة بتوفير السلع األساسية
ً
ملنطقتها من مالبس جاهزة و أدوات منزلية و بيعها لهم
بالتقسيط ،و بالفعل بدأت بتنفيذ هذه الفكرة بنفسها..
ثم فكرت في زيادة رأسمالها فلجأت للهيئة و بدأت في زيادة
نشاطها و قامت بتجديد القرض عدة مرات.
وقامت باستئجار محل ملمارسة هذا املشروع في الصرف على
أسرتها وتعليم بناتها حتى وصلت البنات ملراحل تعليم ثانوي
و جامعة.
حصلت هذه السيدة على جائزة األم املثالية على مستوى
محافظة املنيا و قامت باستالم اجلائزة من احملافظ .
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قصص جناح
أسرة مكونة من زوج و زوجة و أربعة أبناء بنتان و ولدان  ..الزوج
عامل يومية & و الزوجة ربة منزل .ثالثة من األبناء األربعة لديهم
شلل أطفال و االبن الرابع في مرحلة التعليم.

االسم :مرمي كمال شحاتة

العبء املادي علي رب األسرة صعب للغاية حيث أنه مطلوب منة
توفير العالج للثالثة أبناء باإلضافة إلي عبء احلياة اليومي .و مع
ازدياد هذه الضغوط كانت األسرة تلجأ إلي االقتراض من جيرانها و
االعتماد أحيانا ً علي اإلعانات العينية التي تصل لألسرة في األعياد.
و بدأت األسرة تفكر في مشروع لزيادة الدخل و ليس لديهم رأس
املال لبدء املشروع.
وصل إلى مسامع األسرة اإلقراض اجلماعي الذي توفره الهيئة
والذي تسمح الهيئة في هذا اإلقراض بأن عضو أو اثنني من أعضاء
اجملموعة أن يبدئوا مشروعًا جدي ًدا ...
اشتركت هذه السيدة مع مجموعة و بدأت مشرو ًعا رأسماله 200
جنيه (مائتي جنيه) ،وكان املشروع بيع اخلضار في الشارع الذي
تسكن فيه ،ودارت عجلة البيع ،وقامت بأخذ قرض آخر للبقالة،
وتوسعت وتدرجت في قيمة القرض إلى أن وصلت إلى  9300جنيه.
بالطبع بدأت األسرة في جني ثمار تعبها وشقائها ،فالثالثة أطفال
املصابني بالشلل يجدون عالجهم واالبن املستمر في التعليم
يحقق طموحاته.
و هكذا عاشت األسرة حياة كرمية فيها طموح للمستقبل.

شركاء في بناء مصر
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قطاع دار الثقافة
إدارة النشر
عن الفترة من يناير  -ديسمبر 2011
قامت إدارة النشر بإصدار  19كتابًا جدي ًدا منهم  4ملؤلفني عرب باإلضافة إلى  15كتاب مترجمني و هم كالتالي :
كتب مؤلفة بالعربية:

كتب مترجمة:

 .1االتصال

 .1ميالد وطفولة ابن اهلل

 .2نبوءات ورؤى ج2

 .2أخالقيات شعب اهلل في العهد القدمي

 .3من هو املسيح

 .3إلهي ال أستطيع أفهمك

 .4اإليجابية وفن إدارة األزمات

 .4تناقضات السعادة
 .5معرفة يسوع من خالل العهد القدمي
 .6الفهرس احلديث ملوضوعات الكتاب
املقدس
 .7العدل فى الكتاب املقدس
 .8الشفاء من الصدمات
 .9حتويل الصراع
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 .10التفاوض االستراتيجي

ومت إعادة طبع عدد ( 25كتاب) لدار الثقافة

 .21الكرازة املثلى

 .11استراتيجية بناء السالم

كالتالي :

 .22اخللفية احلضارية ج3

 .12اإلدارة البناءة للصراعات داخل الكنيسة

 .1املفتاح إلى قلب طفلك

ناجحا
 .23اجعل من طفلك قائ ًدا
ً

 .13كيف تنظم حياتك

 .2إدارة العالقات الصعبة

 .24زواج بال مشاكل

 .14كيف تكون قائ ًدا مؤثرًا في عالم ينهار

 1001 .3طريقة لتكون أكثر قربًا من

 .25كيف تتعامل مع شخصيات صعبة

 .15الكنيسة

أطفالك
أما
 .4تسعة أشهر وتصبحني ً
 .5تعلم لغة طفلك
 .6رحالت بولس الرسول
 10 .7مهارات يحتاجها طفلك
 222 .8فكرة مدهشة للزوجني
 .9فنون االصغاء
 .10فن التواصل
 .11فن إدارة احلياة
 .12كيف تساعد اآلخرين
 .13كيف تساعد طفلك على التعلم في 21
يوم
 .14كل نساء الكتاب املقدس
 .15كل الرسل في الكتاب املقدس
 .16كيف تستثمر مواهبك القيادية
 .17ماذا حتب النساء أن يعرف عنهن الرجال؟
 100 .18حديث مشوق للطفل
 .19مشكالت البنات
 .20هل ميكن تغيير االجتاهات السلبية إلى
إيجابية

شركاء في بناء مصر
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تقسيم اإلصدارات عام  2011بحسب املوضوعات و نسبتها إلجمالي اإلصدارات
الموضوع
الهوتي
• من هو املسيح

عدد اإلصدرات
2

النسبة
%10

• معرفة يسوع من خالل العهد القدمي
تفسيري
• أخالقيات شعب اهلل في العهد القدمي
• تناقضات السعادة
• الفهرس احلديث ملوضوعات الكتاب املقدس

3

روحي
• ميالد وطفولة ابن اهلل
• اإلدارة البناءة للصراعات داخل الكنيسة
• كيف تكون قائ ًدا مؤثرًا في عالم ينهار؟

3

%16

عقائدي
• نبوءات ورؤى ج2
• الكنيسة

2

%10

اجتماعي و نفسي
• االتصال
• العدل في الكتاب املقدس
• الشفاء من الصدمات
• حتويل الصراع

5

%16

%26

• استراتيجية بناء السالم
المرأة و األسرة
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الشباب
• اإليجابية وفن إدارة األزمات
• إلهي ال أستطيع فهمك
• كيف تنظم حياتك

3

%16

عام
• التفاوض االستراتيجي

1

%6

اإلجمـــــالـــــــــــي

19

%100

تقسيم اإلصدارات عام  2011بحسب املوضوعات و نسبتها إلجمالي اإلصدارات
من أهم إجنازات إدارة اإلنتاج لعام :2011
• مت إنتاج  3كتب هامة ج ًدا للسوق املسيحي والتي تخوض
معنا في أعماق العهد القدمي ملعرفة أخالقيات شعب اهلل
وأيضا
وأيضا كيف نعرف يسوع من خالل العهد القدمي
ً
ً
رسالة رائعة للشباب كيف يتعاملون مع اهلل عندما ال
يفهمون تعامالت اهلل ،والكتب الثالث للكاتب والالهوتي
كريستوفر ج.هـ .رايت .
• مت إعادة طبع  25كتابًا في شتى اجملاالت الروحية واالجتماعية
املسيحية دليل على جناح هذه الكتب واحتياج األسواق لها.

أفضل الكتب التي نفذت طبعتها األولى
لهذا العام

شباب

اإلله الذي ال أفهمه

الموضوع
المرأة و األسرة
• املفتاح إلى قلب طفلك
•  1001طريقة لتكون أكثر قربًا من أطفالك
أما
• تسعة أشهر وتصبحني ً
• تعلم لغة طفلك
•  10مهارات يحتاجها طفلك
•  222فكرة مدهشة للزوجني
• فن التواصل
• كيف تساعد طفلك على التعلم في  21يوم
• ماذا حتب النساء أن يعرف عنهن الرجال
•  100حديث مشوق للطفل
• مشكالت البنات
ناجحا
• اجعل من طفلك قائ ًدا
ً
• زواج بال مشاكل

عدد اإلصدرات

13

النسبة

%52

الشباب
• إدارة العالقات الصعبة
• فنون اإلصغاء

2

%8

تفسيري
• اخللفية احلضارية ج3

1

%4

روحي
• فن إدارة احلياة
• كيف تستثمر مواهبك القيادية
• هل ميكن تغيير االجتاهات السلبية إلى إيجابية

3

الهوتي
• كل نساء الكتاب املقدس
• كل الرسل في الكتاب املقدس
• الكرازة املثلى
• رحالت بولس الرسول

4

%12

%16

اجتماعي و نفسي
كيف تساعد اآلخرين
كيف تتعامل مع شخصيات صعبة

2

%8

اإلجمـــــالـــــــــــي

25

%100
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تفسيري
 .1أخالقيات شعب اهلل في العهد القدمي
 .2معرفة يسوع من خالل العهد القدمي

إصدارات جديدة بحسب املوضوعات لألعوام  2009و  2010و 2011

30

2009

2010

2011

المرأة و االسرة

%0

%7

%0

شباب

%0

%22

%16

تفسيري وعقائدي

%12

%22

%26

الروحي والالهوتي

%70

%35

%26

اجتماعي ونفسي

%18

%14

%26

عام

%0

%0

%6
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الروحي والالهوتي

%26

%23

%28

اجتماعي ونفسي

%26

%8

%8

عام

%0

%0

%0

60%	
  
50%	
  
40%	
  
2009	
  

30%	
  

2010	
  
2011	
  

20%	
  
10%	
  

ﻋﺎﻡم	
  	
  

ﺍاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ	
  ﻭو	
  ﻧﻔﺴﻲ	
  ﺍاﻟﺮﻭوﺣﻲ	
  ﻭو	
  ﺍاﻟﻼﻫﻮﺗﻲ 	
  	
  ﺗﻔﺴﻴﺮﻱي	
  ﻭوﻋﻘﺎﺋﺪﻱي	
  

ﺷﺒﺎﺏب	
  	
  

ﺍاﳌﺮﺃأﺓۃة	
  ﻭو	
  ﺍاﻻﺳﺮﺓۃة	
  	
  

0%	
  

تقرير إدارة املبيعات 		2010
البيان

2010

2011

الزيادة أو النقصان

كتب دار الثقافة

1062745

1103773

%4

الكتب المسيحية المتنوعة

755000

878716

%14

الهدايا

653900

638356

%3-

شرائط و CD

325180

257546

%26-

الخصومات

187200

210165

%11

اإليراد الكلي

2827850

2878391

%2
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نظرًا للظروف االقتصادية والسياسية غير الطبيعية التي مرت مبصر فقد
تأثرت كل قطاعات اإلنتاج واملبيعات بكل املؤسسات ورغم ذلك حققت
إدارة املبيعات اآلتي:
 – 1زيادة في مبيعات كتب دار الثقافة مبقدار .% 4
 – 2زيادة مبيعات الكتب املتنوعة املسيحية .%14
 – 3نقص مبيعات الهدايا والشرائط مبقدار . %26
 – 4زيادة اخلصومات بنسبة  %11ملقابلة احتياطيات السوق من األسعار املناسبة.
 – 5حتقيق زيادة في املبيعات الكلية لإلدارة بنسبة .%2
هاما بالنظر إلى الظروف البيعية واالقتصادية
النتائج السابقة تعد إجنازًا ً
التي أحاطت بعام  2011وذلك يرجع إلى اجملهود الكبير املبذول.
وحدة الطباعة ( سيوبرس )

مت فى نهاية سنة  2011تطوير مطبعة
دار الثقافة ( سيوبرس ) ملواكبة التطور
في عالم الطباعة واضافة بعض
املاكينات مثل -:

 .1وحدة حتسيس وحتميض واظهار
الزنكات أوتوماتيكيا .
 .2ماكينة بشر لتجليد الكتب.
 .3ماكينة طباعة  2لون  4/1فرخ.
وهذا التطوير يؤدى الى زيادة اجلودة كما
يهدف الى توسيع قاعدة املتعاملني
بالسوق اخلارجي للمطبعة .
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الكمية

القيمة

 46282كتاب

301572

 9000مجلة

42000

 53800كتيب

62890

اعمال خارجية مختلفة
( كروت – خطابات – برشور – دفاتر )
اإلجمالي

762369
1168831

بيان اإليرادات إلدارة األوديو والفيديو عن أعوام  2010و 2011
إيرادات 2010
قيمة

إيرادات 2010
عدد

إيرادات 2011
قيمة

إيرادات 2010
عدد

101491

52215

70033

37567

وحدة األستوديو

31500

0

40250

620

وحدة المونتاچ

99023

0

58040

483

إنتاج األفالم

767106

(  ) 16فيلما

185210

2

التحويالت للمبيعات

4028

3600

0

0

إجمالى إيرادات العام

1003148

البيــــــــــــان
وحدة طباعة CD / DVD

Chart	
  Title	
  

353533

1200000	
  
1000000	
  
ﺇإﻳﺮﺍاﺩدﺍاﺕت	
  2010	
  ﻗﻴﻤﺔ	
  

800000	
  

ﺇإﻳﺮﺍاﺩدﺍاﺕت	
  2010	
  ﻋﺪﺩد	
  

600000	
  

ﺇإﻳﺮﺍاﺩدﺍاﺕت	
  2011	
  ﻗﻴﻤﺔ	
  

400000	
  

ﺇإﻳﺮﺍاﺩدﺍاﺕت	
  2011	
  ﻋﺪﺩد	
  

200000	
  
0	
  

ﻭوﺣﺪﺓۃة	
  ﻃﺒﺎﻋﺔ 	
  	
  ﻭوﺣﺪﺓۃة	
  ﺍاﻻﺳﺘﻮﺩدﻳﻮ 	
  	
  ﻭوﺣﺪﺓۃة	
  ﺍاﳌﻮﻧﺘﺎﺝج	
  
	
  CD	
  /	
  DVD

ﺇإﻧﺘﺎﺝج	
  ﺍاﻷﻓﻼﻡم	
  

ﺍاﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕت	
  
ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎﺕت	
  

ﺇإﺟﻤﺎﻟﻲ	
  ﺇإﻳﺮﺍاﺩدﺍاﺕت	
  
ﺍاﻟﻌﺎﻡم	
  

من األفالم واملسرحيات الهامة التي مت إنتاجها هذا العام والتي تخدم وتوثق اعمال الهيئة التنموية والثقافية
• تنفيذ إنتاج فيلم توثيقي عن املشاركة السياسية لذوي اإلعاقة.
• مسرحية إيد في إيد شارك فيها األطفال املستهدفني في البرنامج.
ذهنيا.
• فيلم كارتون غلط ميصحش عيب يناقش االنتهاك اجلنسي لألطفال املعاقيني
ً

• فيلم كارتون مذكرات عُ ال -يناقش بداية مرحلة املراهقة عند الفتيات وكيفية التعامل مع هذه املرحلة.
• تسجيل عدد  3أغاني تعليمية تثقيفية لنوعية املستهدفني في العمل اجملتمعي.
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إدارة بناء السالم وإدارة األزمات
تستمر اإلدارة في توجهاتها االستراتيجية نحو بناء قدرات األفراد واملنظمات من خالل برامجها وأنشطتها في مجال بناء السالم
وإدارة الصراع .حيث تسعى إلى تفعيل ثقافة بناء السالم من خالل اكتساب املهارات لإلسهام في احلد من العنف وخلق منابر
لتحقيق السالم ،وتعزيز القيادة الفعالة من خالل حتليل الصراع ،والتواصل الفعال والتفاوض والوساطة ذات الصلة بإدارة الصراعات
وبناء السالم من أجل حتقيق التعايش والتماسك االجتماعي مبنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

اً
أول  :إجنـازات برنـامـــج (تدريب القيادات الكنسيــة) لعـام 2011
• مت تدريب عدد  128فردًا ( 89رجال ً و  39سيدة) باملرحلة
وحاليا أصبح
األخيرة من تدريب املتدربني ) T.O.T
ً
خريجا ( 34رجال ً و 23سيدة) و 30في مرحلة
هناك 57
ً
التخرج
ساهم هذا التدريب في تنمية وتطوير األداء واآلليات
املستخدمة سواء على املستوى الفردي أو على مستوى
املنطقة اجلغرافية أو على مستوى الكنيسة واجملتمع
احمليط به في شكل التدخل في حل مشاكل أسرية/
مشاكل في محيط العمل /استخدام طرق متطورة في
جلسات النصح واإلرشاد  /أصبح لهم دور أكثر فعالية
في اجملتمع مع اللجان الشعبية والقيادات الدينية و
اجملتمعية في تهدئة االحتقان الطائفي بعد الثورة.
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جدول باألنشطة واألعداد
عنوان الدورة
التدريبية

املكان

الفترة

مدة
التدريب

عدد
الرجال

عدد
عدد
اإلجمالي املشاركني من
السيدات
موظفي الهيئة

التقييم النهائي
اجملموعة االولى

مبنى الهيئة
القبطية بالنزهة

 13 -10مايو 2011

( 4أيام)

6

7

13

15

التقييم النهائى
اجملموعة الثانية

مبنى الهيئة القبطية
بالنزهه

27 -24مايو 2011

( 4أيام)

10

8

18

22

التقييم النهائي
اجملموعة الثالثة

املنيا ( إطسا سنتر )

 15 - 12يوليو 2011

( 4أيام)

9

3

12

17

التقييم النهائي
اجملموعة الرابعة

مبنى الهيئة القبطية
بالنزهه

 28 -25يوليو 2011

( 4يوم)

9

5

14

15

كورس 3A

اإلسكندرية

 7 -3أكتوبر 2011

(  5أيام)

36

12

48

-

كورس 3B

مبنى الهيئة القبطية
بالنزهه

 18 -17نوفمبر 2011

( يومان)

8

-

8

-

كورس 3B

املنيا ( إطسا سنتر )

 23 -21نوفمبر 2011

(  3أيام)

11

4

15

-

اإلجمالي

 7ورش عمل

 22يوم
تدريبي

89

39

128

69
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• مت نشر عدد ( )7كتب عن مفاهيم
الصراع وبناء السالم ( مترجمة من
اإلجنليزية والفرنسية إلى العربية) وهي:
 .1التفاوض االستراتيجي.
 .2حتويل الصراع.
 .3العدل في الكتاب املقدس.
 .4الشفاء من الصدمات.
 .5استراتيجيات بناء السالم.
 .6تغيير العدسات.
 .7اإلدارة البناءة للصراعات داخل الكنيسة.
ثانيًا :تطوير برامج اإلدارة كدراسات أكادميية و تدريبات خلدمة الشرق األوسط و شمال إفريقيا
• مت عمل دراسة حتليلية من متخصصني
عن (الصراعات في اجملتمع املصري،
ومنطقة الشرق األوسط) بهدف وضع
منهاج إقليمي متخصص يخدم العالم
العربي في ضوء الصراعات احلالية
ومتغيرات وحتديات الثورات العربية.
• أوال ً :البعد السياسي

United States Institution for
 ،) Peaceوذلك على شراكة متبادلة في
مجاالت :تبادل املعلومات واملواد االكادميية
 تبادل ألعضاء من هيئة التدريس  -تطويرالتدريب واملواد املرجعية  -توفير فرص ومنح
دراسية لطالب الدراسات العليا  -شهادات
أكادميية مشتركة.

أ.هاني لبيب

• ثانيا ً :البعد اجملتمعي
• ثالثا ً :البعد األسري
• رابعا ً :البعدين الكنسي والديني
• مت التنسيق مع بعض اجلامعات واملراكز
املتخصصة في مناهج وتدريبات إدارة
األزمات وبناء السالم بالواليات املتحدة
األمريكية مثلEastern Mennonit ( :
, Universty of Maryland and
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د.سامية قدري

أ.د.ثروتثالثا :
الواقعية:حسني
اسحق القصص أ.د.حازم

ثالثا  :القصص الواقعية:
سامح رضا لويز – األقصر – مدير مبيعات دار الكتاب املقدس
أحد املتدربني ببرنامج القيادات الكنسية ملدة أربعة سنوات ووصل إلى مرحلة التخرج ليصبح مدربًا جملموعات أخرى وقياديًا له
دور في اجملتمع والكنيسة
كانت هناك مشكله كبيرة بني مجموعة من الشباب املسيحي واملسلم في األقصر ،وكاد يصل الوضع إلى العنف واالحتقان
الطائفي الذي يصعب السيطرة عليه .و استطعت مبعونة اهلل التدخل وإدارة األزمة مبهارات االتصال والتفاوض التي تعلمتها
وحاليا هم أعضاء في أسرة (سوى – سوى) يقومون بنفس
بالتدريب مما أدت إلى املصاحلة بني الشباب ،وخلق لغة حوار بينهم.
ً
الدور الفعال في إدارة األزمات على املستوى الفردي واجلماعي كل في مؤسسته الدينية واجملتمع.
• يحكي سامح لويز أنه مت تأسيـس مجموعة (سـوى – سـوى) في األقصر في مارس  2011وهي مجموعة تأسست على املشاركة
عضوا مشاركًا .قمنا
اإليجابية الفعالة دون التطرق ألمور الدين أو السياسة بهدف التعايش السلمى والتماسك االجتماعي لعدد 350
ً
من خالل هذه اجملموعة بعمل قوافل طبية ،وعمل حفل إنشاد ديني للدعوة إلى جتنب الصراعات وإدارة األزمات التي متر بها البلد بعد الثورة،
وقد مت عمل هذا األمر باألقصر في أكبر ميدان بالبلد ميدان أبو حجاج بحضور (املنشد /علي الهلباوي – املرمن /ماهر فايز) ،وغيرها من الطرق
خللق جيل جديد فعال مبني على احلب و قبول اآلخر ،وحب الوطن.
وأيضا تطوير مهارات األفراد في طرق حل النزاعات ،وجتنب العنف،
حاليا تطوير الفكر اخلاص باجملموعة
• إن هذا النموذج شجعني ج ًدا ونحاول
ً
ً
والسعي إلى التعايش السلمي ،واإليجابي خلدمة اجملتمع .واتقدم بخالص شكري للهيئة اإلجنيلية وبرنامج إدارة الصراعات الذي ساعدني
في جوانب كثيرة مثل العمل ،واألسرة ،واجملتمع والذي هو استثمار بشري ألجيال جديدة .

شركاء في بناء مصر
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قطاع التنمية الثقافية
اً
أول :منتدى حوار الثقافات

"ال جديد في مصر فقد صنع املصريون التاريخ كالعادة"...جاءت هذه الكلمات على لسان رئيس الوزراء السابق ،سيلفيو برلسكوني،
تعليقً ا على اإلجناز املصري العظيم الذي حققه من خالل ثورته التي أذهلت العالم أجمع .ولكن صنع التاريخ هنا ال يعني نهايته،
فثورة  25يناير لم تكن فقط نهاية لتاريخ لنظام سابق ،بل بداية لعصر جديد يأمل منه املصريون أن تتحول مصر إلى دولة حديثة
تالئم تطلعات املصريني وتتسق مع متطلبات العصر.
لذلك فإن منتدى حوار الثقافات استمر خالل عام  2011في عمله لدعم ثقافة احلوار والتعايش والتسامح والتعددية في اجملتمع ،فضال ً
عن إنتهاجه لتوجهات جديدة فرضتها طبيعة املرحلة االنتقالية التي تلت ثورة  25يناير ،ومنها:
 -الدفع مبصر اجتاه الدولة الدميقراطية احلديثة.

 -جذب واحتضان شباب الثورة ملا كان لهم من دور فاعل كقاطرة تغير لهذا اجملتمع.

 املساهمة في احلوارات الوطنية التي عقدت ملناقشة حتديات املرحلة وكيفية االنتقال مبصر جتاه التحول الدميقراطي احلقيقي. -طرح قضايا مهمة للمناقشة اجملتمعية متعلقة مبستقبل مصر.

ولقد عمل املنتدي لتحقيق أهدافه من خالل برامجه التالية:

اً
أول :برنامج قادة الفكر:

أهتم برنامج قادة الفكر بدفع النخبة جتاه
لعب دور يتناسب مع املتغيرات من خالل
عدد من اللقاءات ،منها "قراءة في الواقع
الراهن  ...نحو أفق املستقبل" و"وضع رؤيـة
ثقافيـة ألزمة العنف الطـائفــي
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ومستقبل الدميقراطية" و"قراءة في الواقع
السياسي احلالي" و "قراءة لوثيقة املبادئ
األساسية للدولة املصرية احلديثة" و"رؤي
اجملتمع املدني لدستور جديد".

ثانيًا :برنامج قادة الفكر من الشباب:
 .1شباب علماء الدين اإلسالمي ورجال
الدين املسيحي
استمر البرنامج في عقد لقاءات تهدف
إلى دعم ثقافه احلوار وترسيخ مفاهيم
العيش املشترك .ومن هذه اللقاءات:
"املواطنة واملشاركة السياسية"
و"حتديات مرحلة التحول الدميقراطي"
و"العقالنية والتفكير الناقد في بناء
الدولة الدميقراطية احلديثة" و "الدولة
املدنية والدستور اجلديد" .كما عقد
أيضا لقاء "رؤي مستقبلية من وحي
الثورة" بحضور مشاركني من برامج
الشباب األخرى.

 .2شباب اإلعالميني

 .3شباب األكادمييني

من منطلق أن ثورة  25يناير هي ميالد جديد
ملصر وأن أبناء املنتدى كانت لهم مشاركة
فعالة في هذه الثورة في مختلف النواحي
نظم املنتدى عدة لقاءات متناوال ً دور اإلعالم
في معاجله أحداث ثورة  25يناير ،وعرض
مناذج من الشباب الذين شاركوا في الثورة،
ومن هذه اللقاءات "ملحمة شبابية في
حب مصر" و "دور اإلعالم في البناء الثقافي
للمصريني" و"القيم واإلعالم في بناء الدولة
الدميقراطية احلديثة" و"رؤية وطنية لإلعالم
املصري".

في ظل ازدياد حدة التوترات الدينية ،بادر
شباب األكادمييني باإلسكندرية بإنشاء
حساب على موقع الفيسبوك بعنوان
"شباب األكادمييني" ووضعت عليه مواد
تؤكد على رفضهم لهذه احلوادث املتكررة
وتؤكد على وحدة الشعب املصري .كما
قام مجموعة من شباب األكادمييني باملنيا
بالتعاون مع اإلدارة التعليمية باملنيا بعمل
ورش عمل لتدريب عدد كبير من األخصائيني
االجتماعيني على استخدام آليات احلوار
وأيضا عقد
لفض النزاعات بني الطالب.
ً
البرنامج مجموعة من اللقاءات التي جمعت
هؤالء الشباب ملناقشة" :رؤية الشباب
ملصر" و"أسس ومقومات اإلدارة الدميقراطية
للمؤسسات التعليمية".
شركاء في بناء مصر
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 .4شباب املبدعني
في طور إنطالقة فعاليات البرنامج ،مت عمل
لقاء حول أحالم شباب املبدعني في بناء
مستقبل مصر ،ومناقشة بعض األعمال
الفنية واألدبية التي تتناول قضايا التعايش
املشترك وكيف جنيد فن التعايش مع اآلخرين
ومت التواصل مع مجموعة كبيرة من شباب
املبدعني في مجال الشعر والكتابة والغناء
والرسم والنحت واملسرح وغيرها من مجاالت
مختلفة.

"آليات بناء الدولة املدنية احلديثة" و"الدولة
املدنية والدستور اجلديد" و"مصر ما بعد
الثورة" و "حوار حول مستقبل التعددية
في مصر" و"املبادئ األساسية للدولة
املدنية احلديثة".

رابعًا :برنامج الكنيسة واحلوار

ساهم برنامج الكنيسة واحلوار في خلق
حالة من التفاعل اإليجابي مع القضايا
واألحداث التي تواجه الوطن من خالل
عدد من األنشطة التي عقدت بالتعاون
بني الهيئة مع كل من الكنيسة
اإلجنيلية مبصر اجلديدة وكلية الالهوت
اإلجنيلية ،ومنها" :مقومات الدولة
وركائزها" و"مستقبل التعايش في
مصر" و"األحزاب السياسية وتوجهاتها
والعملية االنتخابية جمللس الشعب".

ثالثًا :البرنامج االقليمي

استمر البرنامج اإلقليمي في دعم
ثقافة احلوار في أقاليم مصر ،استجابة
للتغيرات التي طرحتها ثورة  25يناير ،مت
عقد بعض اللقاءات مثل:

خامسا :احلوار العربي
ً

وضع احلراك الثوري الذي شهدته عديد من
الدول العربية مسئولية على اجملتمع
املدني باعتباره أحد أهم قوى التغيير
في مرحلة التحول الدميقراطي ،وفي هذا
اإلطار عمل البرنامج على دعم التشبيك
بني عدد من منظمات اجملتمع املدني عبر
الدول العربية .وفي هذا السياق فقد
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مت تأسيس شبكة احلوار العربي والتي
انضم فيها عدد  23منظمة من  7دول
عربية ،و مت وضع وثيقة وآليات العمل
اخلاصة بهذه الشبكة متهي ًدا لوضع
خطط عمل تسهم بشكل مباشر في
حتقيق أهداف الشبكة.

سادسا :احلوار العربي االوروبي
ً

مت عقد لقاء في كريت (اليونان) جمع بعض
من الدول العربية واألوروبية ملناقشة
القضايا ذات الصلة بالربيع العربي
مثل :صياغة الهويات اجملتمعية في
ضوء التحوالت السياسية الراهنة ،ودور
منظمات اجملتمع املدني في بناء هوية
إدماجيه ،والقيم السياسية املثلى.

سابعًا :البرنامج الدولي

 .1احلــوار املــصــري األلــمــانـــي
للشبــاب
مت عقد مؤمتر للشباب املصريني واألملان حول
أحداث ثورة  25يناير ،وآثارها ،ونظره العالم
الغربي ملصر بعد الثورة ،وشهادات حية من
ميدان التحرير ،ودور اإلعالم في أوقات الثورات
شارك عدد  70مشارك من الشباب املصري
واألملاني ،وشباب الثورة ،واإلعالميني بنسبه
مشاركه  %42من النساء.

 .2احلوار املصري الدامناركي
مت عقد احللقة اخلامسة من احلوار املصري
الدامنركي ملناقشة دور اإلعالم في التحوالت
الدميقراطية وتأثيره على اجملتمع ،وقد أثرت
التطورات احلالية على طبيعة برنامج اللقاء
فضال ً عن املناقشات نظرًا للدور الكبير الذي
لعبه اإلعالم ،وخاصة اإلعالم اجلديد منه في
الثورة املصرية.

 .3احلوار العربي الدامناركي
مبشاركة  32مشارك من أربع دول هي :مصر
والدامنارك وسوريا ولبنان ،مت عقد احللقة
االولى من احلوار العربي الدامناركي وذلك من
خالل عقد مناقشات استمرت ملدة شهر
على اإلنترنت فيما بينهم ،حول موضوعات
متعلقة باحلريات العامة واحلريات الدينية ،ثم
مت اختتام فعاليات هذه احللقة بسيمنار عقد
بالقاهرة الستكمال املناقشات والتوصل إلى
رؤي مشتركة حول القضايا املثارة.

ثامن ًا :التواصل االجتماعي

إميانًا بأهمية وسائل التواصل االجتماعي
اجلديدة ودورها البارز في الثورة املصرية ،أهتم
املنتدي بتفعيل التواصل اإللكتروني بينه
وبني املشاركني من خالل هذه الوسائل مثل
موقع الفيس بوك وتويتر واليوتيوب ،باإلضافة
إلى حتديث املوقع اإللكتروني اخلاص به.

تاسعًا :املبادرات املجتمعية

مت تنفيذ مبادرة إلعداد 40شابًا وشابة ككوادر
تكون قادرة على التواصل مع مجموعات من
الشباب لتعريفهم مبفاهيم ومبادئ الدولة
احلديثة .وقد قام كل متدرب في نهاية
التدريب بوضع خطة عمل لنشر هذه األفكار
في مجتمعاتهم احمللية.
وأيضا مت عقد عدد  5مشروعات مجتمعيه في
ً
محافظات مختلفة وذلك لدعم ثقافة احلوار
والتعددية واملساواة وقبول اآلخر واملساهمة
في إيجاد مناخ صحي من التفاعل والتفاهم
وترسيخ مبادئ الدميقراطية واملشاركة
السياسية واجملتمعية واملواطنة والعمل
اجلماعي بني أفراد اجملتمع مما يعزز التعايش.

عاشرًا :املبادرات الذاتية

ساهم العديد من مشاركي املنتدى
في تهدئة التوترات الدينية والطائفية
واجملتمعية مببادرات ذاتية نابعة من قناعتهم
بأهمية لعب أدوارهم اجملتمعية في دعم
التعايش اإليجابي السلمي في اجملتمع .فقد
حتركت مجموعات من مشاركي املنتدى في
شركاء في بناء مصر

41

واملشاركة في مرحلة التحول الدميقراطي
التي متر بها مصر ،وقد نفذ هذا املنتدى
باجلهود الذاتية.

أحداث مثل كنيسة القديسني ،وإمباية،
وقنا ،وماسبيرو ،وكنيسة املاريناب ،وملوي.
كما ساهم الكثيرون في التفاعل مع حتديات
مرحلة ما بعد  25يناير مببادرات من شأنها
رفع الوعي اجملتمعي واحلث على املشاركة في
بناء مصر اجلديدة.

الثانــي عـشر :الـتدخـل فـــي

في ضوء ما اكتسبه عبر سنوات انضمامه
ملنتدى حوار الثقافات بالهيئة  -تبنى أحد
األعضاء في البرنامج اإلقليمي تأسيس
منتدى للحوار يعمل على الوصول إلى
املواطنني في اجملتمعات الفقيرة مبحافظة
املنيا وتشجيع احلوار بني الفئات اخملتلفة
داخل هذه اجملتمعات وبناء وعي مجموعات
من الكبار والشباب لدفعهم نحو االنخراط

مت العمل على مواجهة اخلطابات التي حترض
على الكراهية والتصدع اجملتمعي من خالل
املبادرات السريعة ملواجهه العنف الطائفي
واملساهمة في تقوية روابط الوحدة بني
الفصائل اخملتلفة في أحداث إمبابة وأحداث
ماسبيرو وإصدار بيان من املنتدى يدين ويجرم
هذه االحداث ،وكذلك عقد لقاءات مع
مجموعات من أهالي إمبابة لتهدئه األوضاع

احلادي عشر :قصص جناح

مقارنة
بني
أنشطة
املنتدى
خالل
عامي
2010
و
2011
42
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األزمات

ودعم قيم التعايش اإليجابي والسلمي
وعقد لقاءات مع املهتمني واملعنني بالقضية،
وبعض الرموز الثقافية والفكرية املؤثرين في
تشكيل اجتاهات الرأي العام.

ثانيا :إدارة املناهج
الهدف العام
متكني وإمداد العامليـن في مجــال التنميـة واملؤسسـات األهلية مبنـاهج
وأدوات تعليمية وتدريبية تعاونهم على إدارة العمل التنموي بأسلوب أفضل.

مجاالت العمل

اً
أول :إنتاج موارد تعليمية
في مجال الصحة اإلجنابية
احلقيبة التعليمية ملقدمي اخلدمة في مجال
الصحة اإلجنابية
الهدف العام :اإلسهام في حتسني مجال
الصحة اإلجنابية والتثقيف بشأن احلقوق
واخلدمات املقدمة للشباب والنشء.
استكماال ً لألدلة التدريبية التي مت إنتاجها
خالل العام السابق  ،2010مت إنتاج أفالم
لتكون كوسائل مساعدة ملقدمي اخلدمة
وهي كاآلتي :

• فيلم كرتون بعنوان "غلط ..عيب  ..ما
ذهنيا للوقاية
يصحش" موجه إلى املعاقني
ً
من االنتهاك اجلنسي.
• فيلم لقطات درامية موجه إلى مقدمي
اخلدمة الصحية للشباب حول املواقف
السلبية واإليجابية التي تتم أثناء تقدمي
اخلدمة الصحية أو املشورة للشباب في
قضايا الصحة اإلجنابية.
• تقرير رصد وحتليل أدلة التثقيف على
الصحة اإلجنابية للشباب في مصر
هذا التقرير مت اصداره بالتعاون مع مركز
خدمات التنمية ،التقرير يراجع مجموعة من
األدلة التدريبية للثقافة اإلجنابية واجلنسية
التي مت إنتاجها في مصر بهدف التعرف علي
ما لدينا من أدلة تدريبية :ماذا حتوي؟ إلى
من توجه؟ ومدى مالئمتها؟ ما نتطلع إليه
من زيادة وعي الشباب بصحتهم اإلجنابية
واجلنسية واملهارات احلياتية لتمكنهم من
حتسني احلياة وحمايتهم من الوقوع في
اخملاطر .كما يحتوي التقرير على توصيات
عن كيفية تناول قضايا الصحة اإلجنابية
واجلنسية من خالل التجارب اخملتلفة املوجودة
في األدلة التي مت العمل عليها.

في مجال التربية املدنية
احلقيبة التدريبية لدعم مفاهيم التربية
املدنية لألطفال
الهدف العام :تعزيز الدميقراطية وتقوية
اجملتمع املدني في مصر من خالل زيادة إدخال
التربية املدنية في نظام التعليم بالشراكة
بني كل من املدارس واجلمعيات األهلية
واملنظمات غير احلكومية.
استكماال لألدلة التدريبية التي مت إنتاجها
خالل العام السابق  2010واملوجهة إلى
األطفال في مرحلة التعليم األساسي،
واملتعاملني معهم ،مت إنتاج عدد من األدلة
التدريبة املوجهة إلى فئات مختلفة من
اجملتمع في مجال التربية املدنية وهم كاآلتي:
 .1الدليل التدريبي املوجه إلى اإلعالميني في
مجال التربية املدنية.
 .2الدليل التدريبي املوجه إلى رجال الدين في
مجال التربية املدنية.

شركاء في بناء مصر
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 .3الدليل التدريبي املوجه إلى أولياء األمور
في مجال التربية املدنية.
 .4الدليل التدريبي لتدريب مدربني في مجال
التربية املدنية.

• كتيب لألطفال بعنوان سنة أولى سياسة
يحتوي على تبسيط للمصطلحات
السياسية ومصحوبة برسومات
لتوضيح تلك املفاهيم.

 .5مواد تعليمية موجهة إلى األطفال حول
مفاهيم التربية املدنية وهي:

W??�U??O? � v�Ë√ W??M? � U??M? K? �œ
� ? ?W?? ?�«d?? ?J? ? ?�« «u?? ?�? ? ?�? ? �� ö?K
�?W?�d??�?� i?F?� l� r?N?H? M
�W�«—œ …e�U� dO?�� �U�U
�? ?5?? L? ?�U?? ?� sJ?? ?� s�d?? O? ? G
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• كتاب تلوين لألطفال يحتوي على احلقوق
الواجب احلصول عليها.
�?W?�d??�?� i?F?� l� r?N?H? M
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• عدد  2أغنية تتناول القيم املدنية.
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• ألعاب كمبيوتر وقصص لألطفال حول
نفس املفاهيم املدنية.

في مجال التعليم ملكافحة اسوأ
أشكال عمل األطفال
• إنتاج تقومي للعام يحتوي على رسائل
موجهة إلى كل من أصحاب الورش
وأولياء األمور لتوعيتهم بأهمية التعليم
لألطفال.

ثانيـًا :توثيق للمشروعـات
التنموية التي يتم تنفيذهــا

بالهيئة

تعمل إدارة املناهج على توثيق اخلبرات التي
تقوم بها الهيئة من أجل نشر وتبادل اخلبرات
على أن يشمل التوثيق اآلليات التي مت اتباعها
في املشروعات التنموية والتحديات التي
واجهتهم ،وكيفية التغلب عليها ،ثم عرض
اإلجنازات التي مت حتقيقها وذلك من خالل
أفالم تسجيلية ،ونشرات غير دورية ،ودراسات
حالة ،وأوراق موقف ،وتوثيق إلكتروني.
مت إنتاج اآلتي:

• بروشور توثيق ملشروع حتسني نوعية احلياة
في مصر من خالل تعزيز حقوق الصحة
اإلجنابية.
• أجندة مواعيد حتتوي على توثيق ملشروع
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مكافحة أسوأ أشكال عمل األطفال في
مصر من خالل التعليم.

األهداف اخلاصة خالل 2011

استنادًا إلى إجنازات التغيير اإليجابي الذى مت
بأيدي جموع املصريني بعد  25يناير الختيار
نظام جديد يناسب طموحهم إلى حياة حرة
دميوقراطية كرمية ،تتأسس على استيفاء
جميع احلقوق وأداء الواجبات ،مت اختيار
مشروع العام لرسالة النور ليكون بعنوان
كراما حتت ظل العلم"
"عيشوا
ً

ومن أهم املوضوعات التي مت تناولها:
ثورة  25يناير  ..ثورة شعب ،العشوائيات،
املواطنة ،األزمة االقتصادية ،التعايش
اجملتمعي ،الدولة املدنية ،ماذا نريد من
االنتخابات؟ التماسك اجملتمعي .....

ثالثًا :صحافة التنمية

إنتاج مجلة رسالة النور

مجلة رسالة النور هي مجلة شهرية متثل
منوذج في اإلعالم التنموي في مصر ،وتهتم
بقضايا مؤسسات اجملتمع املدني ،وهى متثل
نافذة تواصل وتبادل للخبرات بني املؤسسات
والهيئات العاملة في هذا اجملال ،بهدف
توفير مواد معرفية وخبرات عملية للعاملني
في مجاالت التنمية ،مناقشة القضايا
امللحة اخلاصة بالطبقات احملرومة التي متثل
املستهدف من عملية التنمية.

شركاء في بناء مصر
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قطاع الدعم الذاتي
اً
أول القطاع في مجملة

شهد عام  2011منذ بدايته قيام ثورة  25يناير وما ترتب عنها من أحداث وحتديات متنوعة كان لها أكبر األثر في عدم استقرار
السوق مما انعكس على خطط العمل لعام  2011واالستراتيجيات املتبعة لذلك.

األمر الذي استدعى بعد دراسات متعددة استحداث استراتيجيات جديدة تتناسب مع طبيعة املرحلة يكون هدفها الرئيسي حتقيق:
• أقل تراجع بالنتائج اخملططة
• احلفاظ على اتزان بني العناصر األساسية للمشروع ( حجم اإلنتاج – استمرارية العمالة الفنية – اقتناص أعلى فرص بيعية )
• عدم االصطدام بأزمة سيولة
المشروع

إطسا وود

إطسا كونتر

		

إطسا سنتر
المقر

الدهبية

إطسا فارم

إجمالي القطاع

المشتل البرنسات

المتحقق لعام 2010

%96

% 122

% 89

81.8

% 55.7

127.5

%96.8

المتحقق لعام 2011

%87

%94.3

%96

% 79

% 47.5

%94.5

% 86
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ثانيا  :فيما يتعلق بكل مشروع
على حده

• بالبدء في إعداد دراسة تسويقية حول
مستقبل املشروع وكيفية حتقيقة
ملعدالت تطور عالية.

إطسا وود (لألثاث)
حققت إطسا وود خطتها بنسبة % 87
وكانت أهم األنشطة املتبعة لتحقيق ذلك:

• حصول املشروع على عمليات كبرى لتوريد
 641لوح كونتر خالل العام.
• القيام بفتح أسواق جديدة جغرافية كان
أكثرها في :محافظة املنيا – مدينة
منفلوط مبحافظة أسيوط – مدينة
سمسطا مبحافظة بني سويف.

• تنظيم معرض سنوي خالل شهر ديسمبر
وحقق  % 125من اخملطط له نتيجة اتزان
العالقة بني (املوديل – اجلودة – السعر).
• عقد فترات تنشيطية خالل أبريل 2011
اعتمدت على منح خصومات خاصة
على املنتجات التي بصاالت العرض
حققت  % 200من اخملطط لها لهذا
احلدث.
• حصل املشروع على تعاقد لتنفيذ أثاث
خاص مببادرة تعليم الفتيات بالشراكة
مع قطاع التنمية بالهيئة لتأثيث 23
فصل دراسي بطاقة إجمالية 690
طالبة.

إطسا وود (الكونتر)
عاما مختلفً ا في زيادة الطلب
كان عام ً 2011
على منتجات املشروع حيث أدت مخاطر
النقل من خارج احملافظة إلى زيادة الطلب
على املنتج املصنع باحملافظة مما ساعد على
حتقيق النتائج التالية:
 % 122من املتحقق عام 2010
 % 93.33من اخملطط لهذا العام

• طرح مجموعة من املوديالت املتميزة
اختيرت بعناية شديدة وقدمت للسوق
بسعر تنافسي.
هذا بجانب قيام املشروع:

تتمتع إطسا سنتر (املقر – الدهبية)
مبصداقية عالية لدى عمالؤها ورغبة العمالء
في التعامل ملا يالقية العمالء من خدمة
متميزة واهتمام كامل بكافة الترتيبات
ومتتع املكان باألمان وهو ما انعكس على
تدفق العمالء خالل النصف الثاني من العام
بصورة كثيفة
كما ساعد ذلك على حتقيق النتائج التالية:

• باستكمال خطته التدريبية لتوليد عمالة
عالية املهارة بجانب انها تتيح اجملال
الكثر من مائة فرصة عمل متنوعة.
• بالشراكة مع كلية الفنون اجلميلة –
قسم الديكور – لتنظيم زيارات تدريب
لطلبة الفرق النهائية داخل أقسام
املشروع اخملتلفة.

إطسا سنتر

مت حتقيق إيرادات بإطسا سنتر حتى نهاية
ديسمبر 2011
• املقر بنسبة  % 96من خطة عام 2011
هذا كما شهد العام:
• انتظام اإلنتاجية للمشروع.

• الدهبية بنسبة  % 79من خطة عام
2011
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كان أهم األنشطة خالل العام

إطسا فارم

• انعقاد  35مناسبة أفراح باملقر.

املشتل

• انعقاد  45مناسبة أفراح بالدهبية.
• انعقاد  280مؤمتر وتدريب هيئات دينية
وتنموية خالل العام داخل املقر.
• عمل لقاءات كثيفة العدد لعدد  6ضمت
أكثر من  3000فرد لكل حدث على حده.
• التوسع في بيع منتجات قسم احللواني
هذا العام (بيع خارج املكان) مما حقق
نسبة زيادة %20

 .1تأثرت اإليرادات في املشتل باألحداث
املتالحقة التي مرت بها البالد خالل عام
 2011مما تسبب في:
حتقيق خطة املشتل من املبيعات بنسبة
 % 47.5من اخملطط لها لعام 2011نتيجة
اآلتي:

مما كان له أكبر األثر في حتقيق النتائج
املشار إليها بعاليه.

• انخفاض اإليرادات من املؤسسات
التنموية واحلكومية واملناقصات والتي
متثل  % 83من خطة املشتل حيث
اإليرادات املتحققة منها  % 10من اخلطة
نتيجة عدم وجود متويالت خاصة بهذة
األنشطة.
• زيادة اإليرادات من األفراد بنسبة % 124.8
عن اخملطط لها.
 .2التوريد واإلشراف على الزراعة لعدد
 1600شتلة فيكس موزعة على  8قرى
مبراكز محافظة بني سويف ضمن
برنامج مصر أجمل بشبابها.
 .3التوريد واإلشراف على الزراعة لعدد
 16500شجرة فاكهة موزعة على
 3مزارع كبرى (ريجوا – النوبارية –
شوشة).
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 .1حتقيق خطة اإليرادات لعام  2011بنسبة
 % 94.5و  % 127.5من املتحقق العام
املاضي.
 .2التوسع في صناعة السيالج باملزرعة
بعد توافر عناصر تصنيعها.

 .4إدخال مشروع تسمني األغنام باملزرعة.

مامت من تطوير إمكانيات املشروع:

• إضافة خدمة Wireless internet
لتغطية كل املكان خلدمة العمالء
مجانًا

البرنسات

 .3التركيز على تربية اإلناث باملزرعة وزيادة
عددها حيث وصل عددها إلى  82رأس
بنهاية .2011

• تعامل  12مؤسسة دينية وتنموية
جديدة هذا العام ألول مرة.
• خالل عام  2011مت االنتهاء من عمل
تطوير كامل لكل مبنى  S.Hبنهاية
أبريل . 2011

 .4تنفيذ اخلطة اإلنتاجية للمشتل بنسبة
.% 85

الشكل البياني يوضح نصيب كل مشروع على حده من إجمالي اإليراد العام لقطاع الدعم الذاتي:

لالثاث ٪37
اطسا	
  	
  ﺍاوود
ﺍا	
  ﺩدﻭوﻭو	
  ﺙثﺍاﺙث ﺍاﻝلﻝل%37
ﺱسﻁط
وودﻁطللكونتر
٪18ﻥنﻭوﻙكﻝلﻝل%18	
  
ﺍا	
  ﺩدﻭوﻭو	
  ﺭرﺕت
اطساﺍاﺱس
٪19ﺭرﻕق ﻡمﻝلﺍا%19	
  
املقرﻥنﺱس	
  
سنترﺍا	
  ﺭرﺕت
اطساﺍاﺱسﻁط
اطسا سنتر الدهبية ٪6
ﺍاﺱسﻁطﺍا	
  ﺭرﺕتﻥنﺱس	
  ﺓةﻱيﺏب ﻩهﺩدﻝلﺍا%6	
  
اطسا فارم املشتل ٪6
ﺍاﺱسﻁطﺍا	
  ﻡمﺭرﺍاﻑف	
  ﻝلﺕتﺵش ﻡمﻝلﺍا%6	
  
اطسا فارم البرنسات ٪14
ﺍاﺱسﻁطﺍا	
  ﻡمﺭرﺍاﻑف	
  ﺕتﺍاﺱسﻥنﺭرﺏبﻝلﺍا%14	
  

اجلدول التالي يوضح مقارنة املشروعات مبتحقق عام  2010مع خطة عام 2011
المشروع

إطسا وود

إطسا كونتر

إطسا سنتر

إطسا فارم

		

المقر

الدهبية

المشتل

البرنسات

متحقق 2010

6100000

2250000

3092162

980920

1300000

1600000

مخطط 2011

6750000

2850000

2850000

1025000

1500000

2250000

متحقق 2011

5853000

2665000

2752646

802180

712844

2128330
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