كلمة السيد المدير العام
الدكتور القس أندريه زكي

معا للتغيير..
ً
من أجل مستقبل أفضل
مازالت مصر ،وللعام الثاني على التوالي ،منذ قيام ثورة
اخلامس والعشرين من يناير ،تعيش مرحلة جديدة وفاصلة
في تاريخها السياسي واالجتماعي والثقافي.
وال شك أن الثورة التي قامت من أجل حتقيق العدالة
واحلرية لكل أبناء الوطن ،كان لها الكثير من التأثيرات
اإليجابية والسلبية ،شأنها شأن العديد من الثورات التي
قامت بهدف القضاء على الفساد ،وحتقيق مستقبل
أفضل لشعوبها .فمازالت هناك بعض من التأثيرات على
العديد من البرامج واملشروعات ،سواء أكانت اقتصادية أو
سياسية أو تنموية .والهيئة شأنها شأن معظم مؤسسات
اجملتمع املدني واجهت بعض من الصعوبات خالل هذه
سلبيا .لكننا استطعنا أن نعبر
الفترة ،البعض منها كان
ً
بعضها بسالم ،والبعض اآلخر لم نستطع أن نعبره كما
مخططا له من قبل .وبناء عليه مت وضع استراتيجيات
كان
ً
جديدة خملتلف وحدات العمل ،متثلت في خطط بديلة غير
تقليدية تساهم في دعم الهيئة نحو أداء رسالتها خلدمة
اجملتمع.
ولهذا فقد شهد العام املاضي إعادة هيكلة البنية
اإلدارية للهيئة ،حيث مت إعادة توزيع األنشطة والبرامج على
عدد أكثر من الوحدات ،البعض منها يعمل بصورة مباشرة
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فنيا وإداريًا،
مع اجملتمع ،والبعض اآلخر يدعم هذه الوحدات ً
وذلك بهدف متكينها من مواكبة األحداث املتالحقة بصورة
جيدة .أيضا مت الدفع بقيادات جديدة إلى مواقع الصدارة
داخل هذه الوحدات ،بهدف تطوير العمل من خالل رؤى
جديدة لهذه األجيال الشابة والواعدة.
كما شملت حركة إعادة الهيكلة إعادة تشكيل "إدارة
تنمية املوارد" ،بهدف أداء دورها بطريقة احترافية ومهنية
طبقً ا ملعايير علمية وفنية محددة لإلجناز .كذلك إعادة
تشكيل عدد من اللجان املتخصصة بهدف اتساع دائرة
أتخاذ القرار بعي ًدا عن فكرة املركزية.

الشركاء األعزاء:

من خالل مطالعتكم ملا يحتويه التقرير املوجود بني
أيديكم ،سوف تتعرفون على أهم اإلجنازات التي قامت بها
الهيئة خالل عام  ،2012بالتعاون مع شركائها ،من خالل
عرض ألهم هذه اإلجنازات وقصص النجاح ،إضافة إلى عدد
من الرسوم التوضيحية التي تبني ما قامت به الهيئة
من برامج خلدمة اجملتمع ،باملقارنة بالسنوات السابقة.
وإلى جانب النسخ املطبوعة التي بني أيديكم ،مت توفير
نسخ إلكترونية "" CDللتقرير تساهم في نقل الصورة
بأسلوب جديد.

ختاما:
ً

اسمحوا لي أن أتوجه بخالص الشكر إلى اهلل الذى
دفعنا طوال السنوات الطوال املاضية إلى أن نحقق هدفنا
خلدمة الفقراء واحملتاجني .كما أتوجه بالشكر اخلاص
للسادة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة على دعمهم املستمر
أيضا
وتوجهاتهم نحو دفع عجلة العمل إلى األمام.
ً
السادة أعضاء اجلمعية العمومية ،والزمالء والزميالت
نائب املدير العام ،ومديرو الوحدات ،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 التعاون الدولي ،األوقاف،
أيضا السادة محافظو وقيادات محافظات
وغيرهم.
ً
القاهرة ،اجليزة ،القليوبية ،اإلسكندرية ،بنى سويف ،املنيا،
أسيوط .وجميع القيادات الشعبية والتنفيذية والدينية،
وكافة وسائل اإلعالم املقروءة واملرئية واملسموعة .والسادة
رجال األعمال والقطاع اخلاص ،وأساتذة اجلامعات واملراكز
البحثية اخملتلفة.
أشكر كل من ساهم معنا بالفكر والرأي واملشورة،
معا لصالح مصر وحتقيق آمال
حتى نستطيع أن نعمل ً
شعبها في العيش ..واحلرية  ..والكرامة اإلنسانية.
الدكتور القس أندريه زكي
المدير العام
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مجال التنمية
التنمية
-1- 1مجال
التنميةاحمللية
وحدة التنمية
1-11 - 1
احمللية
وحدة
تساهم وحدة التنمية احمللية في حتسـني نوعية احلياة للمواطنني ،وبخاصة الشـرائح الفقيرة واملهمشـة داخل اجملتمعات واملناطق اجلغرافية
الفقيرة مبحافظات القاهرة واجليزة والقليوبية وبني سويف واملنيا .وذلك من خالل تبني منوذج تنموي متكامل يعتمد على استخدام املداخل
احلقوقية للتنمية وبناء الشراكات بني املواطنني واملؤسسات العامة والقطاع اخلاص بالتركيز على دور الفئات املهمشة كاملرأة والشباب
واألشخاص ذوي اإلعاقة واألطفال املعرضني للخطر وصغار املزارعني واملربيني والتي وصل عدد املستفيدين منهم هذا العام ( )162951مواطن من
خالل تنظيمهم بفاعلية ومتكينهم من دعم مصاحلهم والدفاع عن قضاياهم واحلصول على حقوقهم وتوسيع دائرة إدماجهم في املؤسسات
العامة واملشاركة في صناعة القرار وتعزيز قدرتهم جتاه مواجهة التحديات التي تؤثر على متتعهم بحقوقهم االقتصادية واالجتماعية ،وحتقيق
املساواة والعدالة االجتماعية إلحداث تأثير حقيقي وملموس على حتسني نوعية حياتهم في كافة اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والصحية
والبيئية والتعليمية وتتناول احملاور اآلتية أهم القضايا واإلجنازات التي تبنتها الوحدة خالل هذا العام وهي:

أ  -التمكين وبناء القدرات لألفراد واللجان والمنظمات المدنية
• مت تعزيز القدرات املؤسسية للشركاء من
اللجان املنتخبة من املواطنني ومنظمات
اجملتمع املدني واملؤسسات العامة
املعنية لتمكينهم من تصميم وتنفيذ
مبادرات تنموية للحد من الفقر ومتكني
الفقراء من احلصول على حقوقهم وذلك
باستخدام أساليب وتدخالت متنوعة
شملت التدريب وتقدمي الدعم الفني
ومن أمثلة ذلك:
• بناء قدرات( )92منظمة اهلية و ()105
جلنة منتخبة جتاه تفعيل مشاركة
وتنظيم املواطنني وتقدير االحتياجات
وتصميم وتنفيذ املبادرات احمللية،
باإلضافة الى إكسابهم مفاهيم
التنمية املرتكزة على احلقوق و تعزيز
مبادئ احلكم الرشيد داخل اجلمعيات،
شركاء في بناء مصر
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و حتقيق التوازن في النوع االجتماعي.
وإكساب اللجان املنتخبة مهارات
االتصال و التفاوض مع كافلي احلقوق
من اجلهات املعنية والدعوة وكسب
التأييد من أجل املطالبة بحقوق الفئات
املمثلني لها واحلصول على حقوقهم من
اخلدمات.
• بناء القدرات املؤسسية للعديد من
مقدمي اخلدمات باملؤسسات احلكومية
املعنية ،بهدف تعزيز دعمها وحتسني
جودة اخلدمات التي تقدمها للمواطنني،
ومن أمثلة ذلك:
• تدريب ( )72من املعلمني واألخصائيني
االجتماعيني واملديرين داخل  25مدرسة
حول كيفية تفعيل آليات الدمج
التعليمي لألطفال من ذوي اإلعاقة
• بناء قدرات ( )55من الفرق الطبية
داخل ( )8مؤسسات صحية حكومية
بهدف ضمان حصول األطفال املعرضني
للخطر على حقوقهم الصحية باجلودة
املطلوبة .وقد مت إصدار دليل يوضح
إجراءات احلصول اخلدمات الصحية
املقدمة لألطفال العاملني واالطفال التي
في وضعية الشارع  -تدريب و تـأهيل
( )75من القيادات و الشبكات العاملة
مع األشخاص ذوي االعاقة حول كيفية
حصولهم على كافة حقوقهم التي
كفلتها املواثيق الدولية  -تدريب ()8
من أطباء الرعاية األولية في ( )8وحدات
صحية على كيفية االكتشاف املبكر
ألمراض العيون وتطبيق نظم اإلحالة.
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ب  -خفض معدالت البطالة و زيادة الدخل للفقراء
من خالل التمكني االقتصادي لـ ()12027
من الشباب واملرأة واألسر الفقيرة وصغار
املزارعني واملربيني بهدف تنمية مهاراتهم
ومواردهم مبا ميكنهم من توفير فرص
عمل جديدة أو زيادة دخلهم و تضمن
ذلك ما يلي:
• توفير فرص عمل لعدد ( )1662شاب
من اجلنسني  -إجراء تدريب حرفي
وإداري لعدد ( )814شاب إلكسابهم
مهارات متكنهم من دخول سوق العمل
 استخدام التدخالت التكنولوجيةلربط الشباب من اجلنسني طالبي
فرص العمل بأصحاب فرص العمل
شملت إنشاء موقع الكترونى www.
 egypt.thebeehive.org.egكذلك

توفير خدمة السوق تل ( خدمات رسائل
املوبايل برقم  ) 01017115161باإلضافة
الى إنشاء صفحة للتواصل االجتماعي
( )facebookلهذا الغرض كما مت جتهيز
( )10مراكز تكنولوجية باجلمعيات
الشريكة لتفعيل مشاركة الشباب في
استخدام التكنولوجيا للتوظيف  -متكني
عدد ( )767من أسر األطفال العاملني
اقتصاديًا بهدف سحب أطفالهم من
سوق العمل وإعادة إحلاقهم بالتعليم
من خالل التدريب احلرفي ،ومساندتهم
للحصول على قروض من املؤسسات
املعنية ليديروا مشروعات صغيرة مدرة
للدخل  -كما استطاع عدد ()5177
من صغار الفالحني ،و ( )2173من مربي

الثروة احليوانية من زيادة دخلهم ،من خالل زيادة اإلنتاجية
وخفض تكاليف اإلنتاج و الوصول إلى فرص تسويقية أكثر
أيضا استطاعت ( )1434سيدة ريفية من زيادة دخلها
ربحية – ً
وتوفير فرص عمل لها من خالل تطبيق معامالت ما بعد احلصاد
شملت الفرز والتعبئة.

ج -تحسين الوضع الصحي
والبيئي للمواطنين المهمشين والفقراء
مت تبني القضايا املتعلقة بتحسني األوضاع الصحية والبيئية
للمواطنني الفقراء واملهمشني من منطلق التأكيد على حقوقهم
التي تنص عليها التشريعات الوطنية واملواثيق واالتفاقيات الدولية
كأهداف األلفية واالتفاقية الدولية ملكافحة العمي ،باإلضافة إلى
التشريعات واالتفاقيات املتعلقة بحقوق السكن.

اإلنجازات:

شركاء في بناء مصر
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ً
تهميشا وعرضة للخطر
د  -تحسين نوعية الحياة للفئات األكثر
املساهمة في حتسني نوعية احلياه لـ  )19054من الفئات الفقيرة
ً
تهميشا من األطفال األكثر عرضة للخطر (عاملني  ،ذوي
األكثر
اإلعاقة ،أطفال في وضعية الشارع ،معرضني للتسرب من التعليم)
باإلضافة إلى املهمشني من النساء والشباب من خالل تعزيز
اآلليات الوطنية حلماية حقوقهم االقتصادية والصحية والتعليمية
واالجتماعية و اعادة تأهليهم مبا يضمن اندماجهم في اجملتمع
ونذكر منها:
• تفعيل قرار وزير التربية والتعليم رقم ( )264لسنة  2011واخلاص
بدمج األطفال ذوي اإلعاقة مبدارس التعليم العام ،ونتيجة لذلك
مت دمج ( )65طفل من ذوي اإلعاقة باملدارس االبتدائية.
هندسيا ملعاونة ذوي اإلعاقة على دمجهم
• تأهيل ( )4مدارس
ً
بالتعليم.
• حتسني ( )3مدارس ابتدائية بهدف رفع كفاءة العملية التعليمة
وحماية األطفال من التسرب.
• تبني حملة دعوة لتعديل القرار الوزاري رقم  313لسنة 2011
املتعلق بالنقل اآللي لتالميذ املرحلة االبتدائية والذي مبوجبه
تلقائيا
ميكن للتلميذ الذي يرسب عامني متتاليني أن ينقل
ً
للصف التالي.
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• حماية ( )290طفل عامل من مخاطر بيئة العمل بتوفير وسائل
السالمة والصحة املهنية في ( )203ورشة.
وتعليميا
صحيا
• تأهيل ( )139طفل في وضعية الشارع
ً
ً
واجتماعيا واقتصاديًا.
ً

• ( )3190من األطفال العاملني وأسرهم مت توفير خدمات صحية
لهم.
• ( )2062من الشباب من اجلنسني مت تدعيم مشاركتهم في
العمليات الدميقراطية وصنع القرار والعمل املدني من خالل
انضمامهم لعضوية منظمات اجملتمع املدني ومشاركتهم
في االنتخابات وفي التعبير عن قضاياهم أمام الرأي العام
واملسئولني وصناع القرار عبر وسائل اإلعالم وصفحات التواصل
االجتماعي باإلضافة إلى تخطيط وتنفيذ مبادرات لتبني العديد
من القضايا التي تخص الشباب وتخص مجتمعهم.

هـ  -بناء الشراكات وتفعيل المسئولية االجتماعية

الشراكة مع
الجامعات
والجهان البحثية

الشراكة مع
المؤسسات
الحكومية

الشراكـــة مع
منظمات المجتمع
المدنــــــــي

الشراكة مع
القطاع الخاص
وتدعيم دور المسئولية االجتماعية

شركاء في بناء مصر
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 .1الشراكة مع الجامعات والجهات البحثية
جامعة القاهرة
مع وحدة دعم سياسات الالمركزية بكلية االقتصاد والعلوم
السياسية في تنفيذ دراسة حول وضع احلقوق املتعلقة بالصحة
والسكن لألشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص املعرضني خلطر اإلصابة
بالعمى.
جامعة حلوان
مع كلية اخلدمة االجتماعية في توعية (  ) 950من الشباب من
اجلنسني بأهمية العمل احلر واحتياجات سوق العمل.

 .2الشراكة مع المؤسسات الحكومية
محافظة املنيا تبنت قضية التغيرات املناخية باحملافظة وتشكيل
جلنة تنسيقية من املؤسسات املعنية للتخطيط وتيسير العمل
بالقضية.

جهاز اإلرشاد الزراعي و جهاز حتسني األراضي يسرت وصول صغار
الفالحني للحصول على اخلدمات التي تقدمها والتي بلغ عددهم
(  ) 661مزارع /سيدة ريفية هذا العام

• الشراكة مع مديريات التربية والتعليم فى محافظات العمل
فى -:

• مركز معلومات االمن الغذائي التابع لوزارة الزراعة مبحافظة بني
سويف دعمت إنشاء وحدة متكاملة لتجميع وتصنيع منتجات
األلبان لصغار املربيني.

 تأسيس ( ) 32مدرسة تعليم مجتمعي باملنيا بهدف سحباألطفال العاملني بالزراعة وارجاعهم للتعليم
 حماية االطفال من التسرب من التعليم وإحلاق امللزمني باملدارس تنفيذ حملة مدرستنا 6/6للفحص واالكتشاف املبكر المراضالعيون ل() 4000طفل وطفلة باملدارس االبتدائية
مديرية الشباب والرياضة ببني سويف للشباب لتوفير خدمات
تدريبية وتوظيفية للشباب.
• املعهد القومي للعيون و قسم الرمد بكلية طب جامعة املنيا
و مستشفيات الرمد باملنيا وبنى سويف أجرت الفحوصات
املتقدمة و العمليات اجلراحية الكبرى .
• التأمني الصحي  ,مديريات القوى العاملة  ,قصور الثقافة ,
هيئة األوقاف..اتاحت خدماتها وتيسير إحلاق األطفال املعرضني
للخطر بها.
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 .3الشراكة مع منظمات المجتمع المدني
• مع هيئة كير الدولية ومركز املرأة العربية للبحوث والتدريب
بتونس ( الكوتر ) لتنفيذ دراسة حول تطور السياسات
االسكانية مبصر بهدف تطوير برنامج اإلسكان بالشراكة مع
اجلهات التنفيذية .
• مع برنامج دعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة لتدريب ( ) 73
من الشباب.
• مع اجلمعية املصرية للتنظيم واإلدارة ببنى سويف لتدريب ( ) 34
من الشباب على محو األمية من خالل احلاسب األلي.

 .4الشراكة مع القطاع الخاص وتدعيم دور
المسئولية االجتماعية

• مع أصحاب القطاع اخلاص في تطوير ( )83منزل ألفقر الفقراء
• مع مستشفى املغربي واملستشفى الوطني للعيون إلجراء
عدد من العمليات اجلراحية املدعمة للحاالت الفقيرة كذلك
مساهمة اصحاب الصيدليات و محالت النظارات في خفض
قيمة االدوية وتكلفة النظارات
• مع عدد من اصحاب شركات االنتاج احليوانى فى توفير اعالف لـ
(  )237من صغار املربيني باإلضافة الى تنفيذ ( )10ندوات توعية
ارشادية لهم .
• مع (  ) 43شركة ومنشاة قطاع خاص بتوظيف (  ) 250شاب
من اجلنسني
• مشاركة القادرين باجملتمعات في توفير زى مدرسى لـ  30من
االطفال الفقراء لتحفيزهم على االستمرار فى التعليم

شركاء في بناء مصر

11

و -التطوع
ميثل التطوع أحد املفاهيم والقيم األساسية التي تبنتها الهيئة
منذ نشأتها وقد وصل عدد القيادات املتطوعة هذا العام لــــــــ
( ) 3108متطوع ممثلني من الكيانات والتنظيمات اجملتمعية من
املنظمات الشريكة او اللجان املنتخبة من املواطنني باإلضافة إلى
املتطوعني من القيادات الشبابية والنسائية املنضمني للبرامج
واملشروعات املنفذة والتي كان لهم دور محوري في تخطيط وتنفيذ
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حمالت تطوعية لتبني العديد من القضايا اجملتمعية من أبرزها
حملة الشارة البيضاء في محافظة بني سويف التي استهدفت
تعبئة اجملتمع ملناهضة العنف والتمييز ضد املرأة كذلك مجموعة
من احلمالت التي قام بها القيادات الشبابية مبنطقة مدينة السالم
لغرس مفاهيم املواطنة و االنتماء واملشاركة اإليجابية على كافة
مستوياتهم.

قصة واقعية

ماهر محمد طلعت

علي ضرير أو ذوي
انا ماهر محمد طلعت من ملوي محافظة املنيا منذ والدتي بسمع الناس بيقولوا
ّ
احتياجات خاصة ،وبالرغم من كدة كان عندي أحالم كتير للمعاقني بس الواقع كان صعب آلني
كنت لوحدي وناس شيفانا غالبه و ناس تاني عاوزانا بشر فوق الطبيعة "كان نفسي أعمل حاجة
تغير الوضع ده لكن مكنتش عارف ازاي؟ عرفت الهيئة القبطية اإلجنيلية سنة  2006وكان عندي
و قتها  22سنة كواحد من املستهدفني من املشروعات اللي بتنفذها الهيئة لذوي اإلعاقة و كنت
معجب بفكرة تكوين جلان منتخبة من ذوي اإلعاقة و اترشحت لعضوية اللجنة مبلوي وبعد فوزي
بالعضوية بدأت اشارك في برامج التمكني مع باقي اللجنة و اتعلمنا ازي يكون عندنا كيان منظم
نقدر نشارك من خالله في اجملتمع و نكون طرف فاعل و من هنا حسيت أن ممكن أحقق أحالمي القدمية ،وعرفت املفهوم الصحيح
لإلعاقة ،واالتفاقيات الدولية حلقوق املعاقني ،و اشتركت في تخطيط وتنفيذ مبادرات قضايا املعاقني على مستوي ملوي و احملافظة
واجلمهورية أهمها تيسير حصول ذوي اإلعاقة على حقوقهم في اخلدمات ،وكمان مناقشة مقترح قانون األشخاص ذوي اإلعاقة و
الئحة اجمللس القومي لشئون اإلعاقة وغيرها
عاوز أعرفكم على نفسي من تاني أنا ماهر محمد طلعت مواطن مصري ذوي إعاقة بصرية ودة مش ذنبنا ألن ممارسات اجملتمع هى
اللي بتؤدي إلعاقتنا ،اتعينت مدرس إبتدائي أنا وأصدقاء من ذوي اإلعاقة بعد أن طالبنا بحقنا في تفعيل نسبة الـ  %5وناشط و
عضوا باجمللس القومي لشئون األشخاص ذوي اإلعاقة مبحافظة املنيا ،ومستمر
مدرب حول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وأصبحت
ً
باللجنة املنتخبة مبلوي و بنسعى إلى إشهار جمعية من األشخاص ذوي اإلعاقة مبلوي .و بدأت أشوف أحالمي املستحيلة بتحقق
وخصوصا بعد ثورة  25يناير اجمليدة.
ً

شركاء في بناء مصر
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 2-1وحدة تنمية املشروعات الصغيرة
تستمر الوحدة في املساهمة فى التقليل من حدة الفقر والبطالة في
اجملتمع املصري ،وذلك من خالل توزيع قروض على الفقراء ،وأفقر الفقراء من
أصحاب املشروعات الصغيرة والفئات محدودة الدخل ملساعدتهم في تطوير
مشروعاتهم مبا يحقق لهم زيادة في الدخل وتوفير فرص عمل جديدة .
البيان

2010

2011

2012

أعدد
القروض
الموزعة

79,020

56,781

69,771

عدد
العمالء
النشطين

47,620

39,306

46,542

• بلغ عدد العمالء النشطني 2010
2012هذا العام
2011البرنامج في نهاية
احلاليني الذين يخدمهم
 542,46عميل نشيط ومتثل املرأة منهم عدد 708,30
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القروض المنفذه

عدد العمالء النشطين

69.771

46.542

قروض االفراد

قروض المجموعات

السيدات

الرجال

19.979

49.792

30.708

15.8345
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استمر قطاع املشروعات الصغيرة في توسعه في محافظات القاهرة،
واجليزة ،والقليوبية ،واملنيا ،وأسيوط ،وبني سويف .وفي هذا اإلطار مت
افتتاح وتأسيس عدد  2مكتب جديد في القوصية – أسيوط وآخر
في بنها – القليوبية وذلك للوصول لعدد أكثر من الفقراء ولتلبية
احتياجاتهم من القروض.

القروض المنفذه

تعاملت الوحدة خالل عام  2012مع عدد  25848عميل جديد ألول مرة
وذلك ملساعدتهم على حتسني دخولهم وتطوير مشروعاتهم .كما
اهتمت بتطوير امكانيات وقدرات العمالء الذين يخدمهم البرنامج
ولذلك مت عقد  210دورة تدريبية لعدد  4778عميل مما أثر فى زيادة
معلوماتهم وتنمية قدراتهم وبالتالي في إدارة مشروعاتهم بنجاح مما
يؤثر فى زيادة دخولهم ومتثل نسبة الشباب الذين حصلوا على قروض
هذا العام  %60من إجمالي عدد القروض ،مما ساهم بقدر كبير في خلق
 2000فرصة عمل جديدة وتقليل حجم البطالة لدى الشباب .وعلى
الرغم من عدم استقرار األوضاع االقتصادية في مصر ،استطاع القطاع
أن يحقق نسبة سداد بلغت  ،%99.8كما بلغت نسبة املبالغ املعرضة
للخطر  %0.2من إجمالي محفظة القروض.

قصص نجاح

فاطمة

متثل فاطمه مثال للسيدة املكافحة في منطقه البساتني وهي متزوجة ولديها أربعة
أطفال ،حصلت على اول قرض بقيمه  1500جنيه .لتقوم بتفصيل ماليات سرير وتقوم ببيعها ألهالي
املنطقة نق ًدا ،وقد متكنت من سداد القرض خالل  8شهور لتحصل علي قرض آخر قيمته 2500
جنيه لتقوم بشراء عدد  2ماكينة أخرى (سنجر) ،وماكينة (أوفر) و بالتالي ازداد عدد العمالء لديها
وأيضا عدد العمال معها سواء في املشروع نفسه أو من خالل سيدات بالبيوت يقومون بالعمل في
ً
ً
أيضا خالل 10
القرض
إنهاء
على
ساعدتها
ا
أرباح
وحققت
إنتاجها
تطوير
في
واستمرت
منازلهن.
ً
شهور لتحصل على آخر قيمته  5000جنيه لتزيد من حجم إنتاجها حيث وصل رأس مال املشروع
حاليا ً حوالى  40000جنيه .وبدأت تخطط للقيام بتفصيل بنطالونات اجلينز ،وتقوم بتوزيعها لوجود
سوق كبير لهذا املنتج.

شركاء في بناء مصر
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قصص نجاح

عادل

يعيش عادل في مدينة احلوامدية ،متزوج ولديه ثالث بنات في املرحلة األبتدائية .بدء
مبشروع صغير عبارة عن توزيع علب مناديل كان دخله ضعيف ورأس مال املشروع محدود للغاية
اراد أن يطور مشروعه لزيادة دخله ولسداد احتياجات املعيشة .فحصل على أول قرض له بقيمة
ألفني جنيه قام بسداده ،وحصل على قرض ثان مببلغ ثمانية آالف جنيه كان له تأثيرًا ملحوظً ا على
حاليا مخزن وبدأ في شراء املناديل
زيادة دخل العميل ،فقد حقق املشروع جنا ًحا مبهرًا وأصبح لديه
ً
باجلملة من املصانع وتغليفها وتوزيعها كما أصبح لديه عامالن للتوزيع وأصبح من أشهر موزعي
املناديل باحلوامديه

16

التقرير السنوي 2011

 3-1وحدة خدمات التنمية
أ  -مشروع إنتاج محاصيل للتسويق " أمل "
في ضوء سعي وحدة خدمات التنمية إلى زيادة دخل صغار املزارعني
فإنها تقوم بتوفير مستلزمات اإلنتاج بجودة عالية وبأسعار مخفضة
مع الوصول لفرص أكثر ربحية لتسويق احملاصيل اخملتلفة بأسعار تضمن
التوازن بني مزايا اقتصاديات السوق من ناحية وحتقيق الدعم الكافي
للمزارع من ناحية أخرى وذلك من خالل احملاور التالية:
• توقيع عدد  23تعاقد مع شركات القطاع
اخلاص بهدف تسويق
• محاصيل (البطاطس التصنيعية –
الفاصوليا اخلضراء – الفلفل) حيث مت
تسويق  521طن من احملاصيل لعدد 134
مزارع ومزارعة.
• توفير عدد  3سيارات مبردة خلدمة صغار
الفالحني فى نقل املنتجات الزراعية
التي حتتاج النقل املبرد مبا يحقق القيمة
وأيضا
املضافة للمنتج وبجودة عالية
ً
تشجيع شركات القطاع اخلاص في
شراء منتج أمن ومطابق ملواصفات
التصدير القياسية.
• التعاون مع كبرى شركات أنتاج واستيراد
تقاوي البطاطس في مصر حيث مت
زراعة مساحة  12فدان حلقول إرشادية
مع صغار الفالحني بواقع ( 4فدان)
في كل محافظة (باملنيا وبني سويف

والقليوبية) مع عدد  18مزارع ومزارعة
في  12مجتمع من مجتمعات عمل
الهيئة.

أساليب الزراعة والري والتسميد والتي
من خاللها يصل املزارع إلى أعلى إنتاجية
وبأقل التكاليف.

• عقد تدريب عن (التفاوض ودراسات
باستشاري
باالستعانة
السوق)
متخصص حيث تناول التدريب كيفية
عمل التفاوض اجليد مع كافة األطراف
وطريقة تسويق املنتج لتشجيع العميل
وأيضا تطوير
في احلصول على اخلدمة
ً
قواعد بيانات السوق والشركات مع
االستعانة باألساليب احلديثة مثل
االستخدام األمثل لألنترنت للبحث عن
فرص تسويقية أكثر ربحية.
• كما مت تنفيذ  22زيارة ميدانية باحلقول
لتقدمي خدمات الدعم الفني للمزارعني
باالستعانة مبهندس فني متخصص
من قبل الشركة املتعاقد معها بهدف
رفع وعي املزارع الصغير جتاه أفضل

عدد التعاقدات التسويقية

شركاء في بناء مصر
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ب  -مستشفى حورس
مستشفى حورس إحدى خدمات التنمية والتي تقدم خدمات طبيه في مجال الرمد للفئات الفقيرة وغير القادرة في ضوء رسالتها
توفير الرعاية الطبية ملرضى العيون بجودة وكفاءه عالية مع التطوير املستمر.
ومن خالل ذلك تسعى املستشفى إلى الوصول إلى املناطق النائية واحملرومة عن طريق العيادات والوحدات املتنقلة  ،كما تسعى
وأيضا تعمل املستشفى
املستشفى إلى عمل شراكات للهيئات واملؤسسات التي تقدم خدمات للفئات غير القادرة بأسعار مخفضة
ً
على تقدمي خدماتها للجهات والنقابات من خالل أنظمة مالية متعددة تتناسب مع جميع فئات اجملتمع سواء للمهمشني أو للقادرين.

وخالل عام  2012حققت املستشفى الوصول من خالل اخلدمات التي تقدمها إلى احلاالت اآلتية:
 كشوفات تصل إلى  5302حالة وفحوصات متقدمة  730حالةوعمل عمليات كبرى وصغرى وأخرى جتميلية بالعيون تصل إلى
 542حالة.
 كما انفردت املستشفى في عام  2012بعمل حاله زرع قرنيةألحدى املرضى وتتسم هذه العملية بصعوباتها ودقتها وغير
متاح عملها باملنيا حتى اآلن .
• وفي ضوء سعي املستشفى املستمر في التطور فقد مت إضافة
فريق طبي على أعلى مستوى في مجال طب العيون في مصر
خالل العام  -كما ساهمت املستشفى في اليوم العاملي لإلبصار
الثالث عشر من أكتوبر من خالل خدمات طبية بأجور مخفضة
ملرضى الرمد بجميع فئات اجملتمع اخملتلفة داخل محافظة املنيا.
وقد مت تدعيم اليوم مبشاركة العديد من شركات القطاع اخلاص
مثل شركات األدوية واملستلزمات الطبية ومركز للبصريات في
إخراج اليوم بشكل يليق بأداء الهيئة القبطية اإلجنيلية حيث
قامت شركة أدوية بتوفير العديد من املستحضرات الطبية،
وكذلك تغطية كافة املصروفات املتعلقة بالضيافة جلميع
املشاركني ،كما شاركت شركات أخرى بالعديد من الالفتات .
• مت التنسيق مع مركز للبصريات لتقدمي نظارات للمرضى بتكلفة
قليلة وساهم املركز في مصروفات اللقاء ماديًا.
ومن القصص الواقعية التي ساهمت مستشفى حورس في رفع
املعاناة واأللم عن إحدى الوالدين اللذين لديهما طفل مولود بعيب
خلقي بالعني.
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قصة واقعية

أنطونيوس جرجس إبراهيم
من مواليد محافظة املنيا

القصة بدأت من سنة وهي تقري ًبا أيام عمره كلها حيث اكتشفت األسرة
مأساة ابنها وهي عدم قدرته على فتح عينة بالطريقة العادية لكي يرى ما يدور
من حولة (ارتخاء فى عضلة اجلفون) وهي حالة حتدث نتيجة ضعف وعدم قدرة
على شد العضالت اخلاصة باجلفون العلوية لكي تفتح العني بطريقة طبيعية
فال يستطيع أن يرى مداعبة أمة له أو تقدمي الغذاء أو رؤية األشياء عامة .حيث
يلجأ إلى حيلة لم يعلمها له أحد ولكن بفطرته كان يقوم بها وهي الضغط
الشديد على العمود الفقري للخلف لكي يستطيع رؤية األشياء التي أمامة
لم حتتمل أسرته وخاصة والدته منظر ابنها بتلك احلالة وقامت بعرضه على
أطباء رمد كثيرين وفي النهاية علمت بأن الهيئة القبطية اإلجنيلية قامت بعمل مستشفى للرمد ومن دافع عدم فقد األمل
حضرت األم واألب ومعهم أنطونيوس فقط لعرض احلالة على االستشاريني ألخذ رأيهم في معرفة أسماء كبيرة يلجأون إليها.
هذا كان كل ما يصبو إليه وكانت املفاجئة كبيرة على األسرة حينما أقر الطبيب عمل عملية لشد اجلفون باملستشفى ،ولم
تتردد األسرة في اتخاذ قرار عمل تلك العملية ملا شاهدوه بعيونهم من جتهيزات وامكانيات واهتمام وبالفعل مت عمل التجهيزات
املطلوبة إلجراء العملية ،واجلميع يستطيعون أن يتخيلوا كم كانت الفرحة والسعادة بعد جناح العملية على اسرة الطفل
وجميع اصدقائهم وجيرانهم وكما هو واضح بالصورة الفرق بني قبل وبعد العملية.

معدالت الصعود إلعداد ملتقى الخدمة

شركاء في بناء مصر
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ج  -مشروع تطوير البيئة الحضرية لحي غرب مدينة المنيا
يستمر مشروع تطوير البيئة احلضرية حلي غرب املنيا في تقدمي خدماته ألهالي احلي والذي يصل عدد السكان بة  165ألف نسمة تقري ًبا
بالرغم من التحديات الكثيرة التي تواجه املشروع حيث يواصل املشروع جهوده الدؤوبة للحفاظ على ما مت حتقيقه من جناحات حيث
يستمر املشروع في. :

• االنتظام في خدمة جمع ونقل اخمللفات الصلبة من امليادين
يوميا مع التخلص النهائي منها
والشوارع الرئيسية والفرعية
ً
إلى املقلب العمومي الذى تديره احملافظة مع الوحدة احمللية ملركز
ومدينة املنيا وتغطي اخلدمة  165الف نسمة هم سكان حي
غرب مدينة املنيا.
• املتابعة املستمرة واجلادة بالتعاون مع وحدة مراقبة اجلودة
النوعية والكمية التابعة للوحدة احمللية ملركز ومدينة املنيا
وذلك للوقوف على املالحظات املوجودة والعمل على تالفيها
خالل املدة املسموح بها وحسب التعاقد بني الهيئة القبطية
اإلجنيلية للخدمات االجتماعية ،والوحدة احمللية ملركز ومدينة
املنيا.
• استمرار التعاون بني اجلمعيات األهلية املوجودة باحلي وبني
األهالي والعمل على زيادة الدعم اجملتمعي لنظام اخمللفات
الصلبة مما انعكس على حتسني مستوى النظافة باحلي ككل.
• االستمرار في تلقي شكاوي األهالي عن طريق اخلط الساخن
والعمل على حلها مما يعطي الثقة بني املشروع وأهالي احلي.
• جدية الوحدة احمللية ملركز ومدينة املنيا واحملافظة في استمرارية
املشروع مع قيام املعنيني بعمل دراسة جدوى توضح تكلفة
األحياء االخرى املوجودة مبحافظة املنيا واملقارنة بحي غرب ولكنة
اتضح أن تكلفة حي غرب أقل بكثير من أي حي آخر باحملافظة
رغم من أن حي غرب أكثر من  % 50من سكان مدينة املنيا،
وكذلك االنتظام في السداد للمستخلصات الشهرية وسداد
الدفعات املتأخرة من قبل الوحدة احمللية ملركز ومدينة املنيا رغم
حاليا.
الظروف الصعبة التي متر بها البالد
ً
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• بناء قدرات مؤسسة فجر جديد فى كتابة املشروعات التمويلية
جلهات متويل أخرى مما أعطى الثقة للمؤسسة فى كتابة مقترح
متويلي لعدد  2مكبس قمامة جلمع اخمللفات حيث مت إرسال
املقترح إلى السفارة اليابانية ومت املوافقة علية.

• قيام املؤسسات الشريكة في املشروع مثل (محافظة املنيا
– الوحدة احمللية ملركز ومدينة املنيا) واألجهزة املعنية في دعم
استمرار املشروع في تقدمي خدماته وكذلك تعبئة املوارد احمللية
منها على سبيل املثال

• الصيانة الدورية ملعدات املشروع مما يساعد على االستمرارية
وقلة التكلفة.

• رفع مخلفات املباني من احلي بالرغم من إنها خدمة غير
منصوص عليها في التعاقد اخلاص باملشروع مع الوحدة احمللية
ملركز ومدينة املنيا.

شركاء في بناء مصر
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مجال الثقافة
التنمية
-2مجال
-1
التنميةالثقافات
منتدى حوار
احمللية
1-21 - 1وحدة
إميانا من دور املنتدى في إتاحة وتوفير وتعزيز مساحة احلوار لترسيخ ودعم القيم التي تدعم املواطنة والعيش املشترك والتعددية
والتسامح ومع املتغيرات اجملتمعية احلرجة التي متر بها مصر اآلن فمن هذا املنطلق انتهج املنتدى خالل عام  2012عدة توجهات أهمها
التوسع والعمل مع الشباب من خالل بناء شراكات جديدة مع جامعة القاهرة ممثلة في (مركز الدراسات احلضارية بكلية االقتصاد
والعلوم السياسية ومركز اخلدمات التربوية ومؤسسة دعم التنمية التربوية املتكاملة) وجامعة أسيوط ممثلة في (مركز دراسات
املستقبل) ثم بيت العائلة املصرية بأسيوط.
وسوف نتناول في السرد التالي أهم االجنازات التي حتققت من خالل البرامج التي تعمل بها وحدة احلوار.

أ  -برنامج قادة الفكر
• يواصل البرنامج دعمة في تعزيز
دور قادة الفكر من صانعي الرأي من
املثقفني واملفكرين .مبختلف اخللفيات
للمساهمة
السياسية والثقافية
في بناء مصر والوصول الى مساحة
مشتركة تنعكس بدورها على تقدم
اجملتمع في ظل التحديات التي متر

بها مصر وطرح العديد من قادة
الفكر رؤى وأفكار متنوعة حول قضايا
الدستور مثل قضية احلريات و العدالة
االجتماعية و مقترحات لعبور مصر من
األزمة االقتصادية قدمت من خالل خبراء
اقتصاديني و هذه الرؤى واملقترحات مت
تصعيدها لصناع القرار و إنتاج العديد

من أوراق العمل منها التعددية في
اإلسالم و ثقافة احلوار وآلياته وأطرافه
في واقع مضطرب مع استمرار دورهم
في وعي اجلمهور كل بحسب مجاله
من خالل منابرهم وما ينشروه بالصحف
والقنوات التليفزيونية.1 .شباب علماء
الدين اإلسالمي ورجال الدين املسيحي
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ب  -برنامج قادة الفكر من الشباب
 .1شباب علماء الدين اإلسالمي
ورجال الدين المسيحي
• يؤكد البرنامج تعزيز دور القيادات
الدينية في دورهم التنويري باجملتمع
واستجابة للمتغيرات التي متر بها مصر
ساهم علماء الدين في احلوار وطرحوا
رؤيتهم اخلاصة بالدستور من خالل
املناقشات واملشاركات الفعالة ألهمية
القضايا املطروحة وارتباطها باملرحلة
احلالية وأنها متثل احتياج حقيقي.
• ومن منطلق أهمية دعم التعايش
السلمي والسالم االجتماعي مت تنفيذ
مبادرة ال للعنف في االحتفال باليوم
الدولي (ال للعنف) ،شارك فيها عدد
من املسئولني احلكوميني ووزارة االوقاف
واألزهر والكنائس اخملتلفة ،وبعض
الفنانني واإلعالميني وسفيرة النوايا
احلسنة الفنانة داليا البحيري.
• ومبشاركه األزهر الشريف و األوقاف
والكنيسة القبطية األرثوذوكسية
والكنيسة القبطية الكاثوليكية
والكنيسة اإلجنيلية وعدد من العلمانيني
واجلمعيات األهلية.
قامت مجموعه سوهاج مببادرة بعنوان
معا من أجل مصر عن أهميه احلوار
ً
وفوائد ومعوقات احلوار وقبول االختالف
ودعم األديان ومناقشة وثيقه األزهر
للتعايش املشترك واحترام التعددية ،ومت
اخلروج بالتوصيات التي تؤكد على نشر
قيم التعايش املشترك والتسامح وقبول
اآلخر.
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 .2شباب اإلعالميين
لتشجيع قيم الشفافية واحليادية
واملوضوعية في طرح وتناول القضايا عبر
الوسائل اإلعالمية في إطار مناخ من احلرية
واملسئولية اجملتمعية لدى اإلعالميني يستمر
البرنامج في تعزيز قدرات الصحفيني

واإلعالميني بهذه القيم في تناول قضايا
التسامح واملواطنة ونشرها للمواطنني
ومت خالل شهر رمضان الكرمي إذاعة حلقات
يومية لنشر هذه القيم من خالل بروتوكول
شراكة مت عقده مع اإلذاعة املصرية.

 .3شباب األكاديميين

 .4شباب المبدعين

بناء احلوار والتقارب الفكري بني الباحثني وأساتذة اجلامعات واملعلمني
لبحث ودراسة القضايا انطالقًا من الواقع وصوال ً لوضع رؤية وطنية
يساهم فيها شباب األكادمييني كان أحد الركائز التي مت العمل بها
خالل العام حيث مت العمل في قضايا تتعلق بالتعليم واملعرفة وبناء
مجتمع دميقراطي ووضع احلريات املرتبطة بالبحث العلمي واستقالل
اجلامعة والقضايا ذات الصلة باحلريات العامة واخلاصة ،وقدمت رؤى
من شباب األكادمييني لهذه القضايا لإلسهام في بناء مصر.

مت تعزيز إنتاج األعمال اإلبداعية التي تؤكد ثقافة قبول اآلخر بصور
متنوعة منها شعر وأدب وفن تشكيلي ومسرح وذلك بعقد ورش
عمل حول مواضيع تتعلق بثقافة التسامح وقبول اآلخر وحقوق
اإلنسان ،حرية الرأي والتعبير وحرية اإلبداع ،حرية الدين واملعتقد.

ومت إنتاج دراسة بحثية بعنوان التنوع اخلالق والتعامل اإليجابي مع
عصر العوملة تعكس رؤية األكادمييون لهذه القضية.

شركاء في بناء مصر
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ج  -البرنامج اإلقليمي
يستمر البرنامج اإلقليمي في تفعيل احلوار على مستوى األقاليم
حول القضايا التي تطرحها فترة التحول الدميقراطي مثل إعداد
الدستور والقضايا املرتبطة بالتشريع و التعددية ودور اجملتمع املدني
في دعم الدميقراطية وتعزيز مفهوم التعددية ،وفي هذا اإلطار مت
تنفيذ عدد من املؤمترات واللقاءات التي تناقش هذه القضايا روعي
فيها مشاركة األطياف اخملتلفة كمشاركني و كمتحدثني.
أيضا تشكيل مجموعة إقليمية جديدة بجنوب الصعيد
كما مت ً
تضم محافظات قنا واألقصر وأسوان باإلضافة إلى إقليمي شمال
الصعيد و إقليم اإلسكندرية والدلتا.

د  -برنامج الكنيسة والحوار
إسهاما
بالشراكة والتنسيق مع الكنيسة اإلجنيلية مبصر اجلديدة
ً
في خلق حالة من التفاعل اإليجابي للكنيسة مع القضايا اجملتمعية
مت طرح ومناقشة العديد من القضايا منها املستقبل السياسي
للوطن ،وأهمية مشاركة اجلماهير في العملية السياسية
واالنتخابات مبشاركة أطياف متنوعة من اجملتمع تضم اجلماهير
ومؤسسات منها مؤسسة ندا وجلنة املواطنة مبصر اجلديدة

هـ  -الحوار الدولي
 .1الحوار العربي
بناء احلوار بني قادة الفكر العرب حول القضايا التي تشغل املنطقة
العربية ،والتشبيك بني منظمات اجملتمع املدني العربية لدعم ثقافة
احلوار في املنطقة هو ما مت العمل علية خالل العام ،وفي هذا اإلطار
مت تنفيذ لقاء لقادة الفكر العرب حتت عنوان التشريع والتعددية
واألقليات في العالم العربي ،كما مت عقد لقاء لشبكة احلوار العربي
املكونة من منظمات اجملتمع املدني ،واختيار مجلس إدارة الشبكة
الذي سيقوم بإعداد خطة عمل للشبكة لتحقيق أهدافها.
 .2الحوار العربي األوربي
بناء احلوار بني قادة الفكر العرب حول القضايا التي تشغل املنطقة
العربية ،والتشبيك بني منظمات اجملتمع املدني العربية لدعم ثقافة
احلوار في املنطقة هو ما مت العمل علية خالل العام ،وفي هذا اإلطار
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مت تنفيذ لقاء لقادة الفكر العرب حتت عنوان التشريع والتعددية
واألقليات في العالم العربي ،كما مت عقد لقاء لشبكة احلوار العربي
املكونة من منظمات اجملتمع املدني ،واختيار مجلس إدارة الشبكة
الذي سيقوم بإعداد خطة عمل للشبكة لتحقيق أهدافها.
 .3الحوار المصري األلماني للشباب
بناء احلوار بني قادة الفكر العرب حول القضايا التي تشغل املنطقة
العربية ،والتشبيك بني منظمات اجملتمع املدني العربية لدعم ثقافة
احلوار في املنطقة هو ما مت العمل علية خالل العام ،وفي هذا اإلطار
مت تنفيذ لقاء لقادة الفكر العرب حتت عنوان التشريع والتعددية
واألقليات في العالم العربي ،كما مت عقد لقاء لشبكة احلوار العربي
املكونة من منظمات اجملتمع املدني ،واختيار مجلس إدارة الشبكة
الذي سيقوم بإعداد خطة عمل للشبكة لتحقيق أهدافها.
 .4الحوار المصري الدنماركي
استكماال ً ملسيرة احلوارات الدولية التي بدأت منذ ما يقرب من
عقد مضى ،بهدف تفعيل احلوار مع الثقافات األخرى .مت عقد
احللقة السادسة من احلوار املصري الدمناركي حتت عنوان الدين
والثقافة شارك فيها املهتمني بقضايا املواطنة واجملتمع والتحوالت
الدميقراطية من اجلانبني املصري والدمناركي تأثرًا بأهمية متتع املواطن
بكافة احلقوق التي كفلها الدستور والقانون ومت مناقشة قضايا
التعددية الدينية في مصر والدمنارك والثقافة والدين والتعددية
ومستقبل التعايش بني الدمنارك ومصر

 .5الحوار العربي الدنماركي
متثل الشراكة واحلوار والقيادة القيم التي ينطلق منها برنامج
(قادة للتفاهم بني االجيال) في تعزيز دور احلوار بني األديان كعامل
للتفاهم املتبادل والتماسك االجتماعي لبناء السالم ولتعزيز قواعد
املصاحلة والتكامل واملشاركة السياسة من خالل املبادرات الدينية
املشتركة وخالل العام ركز البرنامج على قضايا حرية املعتقد وحرية
الفكر والعلمانية واحلياد الديني والتماسك اجملتمعي والتنوع الديني
واحلوار والدميقراطية ومت بناء قدرات عدد من الشباب في عملية تعلم
مستمرة من دول الدمنارك ومصر ولبنان وسوريا.

و  -التواصل االجتماعي
ازدادت عملية التواصل مع املنتدى من خالل املوقع األلكتروني من
خالل عالقة تفاعلية تسمح للمشاركني بأبداء آرئهم والنقاش
حول القضايا املطروحة لتعزيز ثقافة احلوار وبلورة رؤى حولها
وذلك من خالل وجود عدد من الصفحات على املواقع اخملتلفة
كالتالي :
www.ceoss.org.eg

•

www.facebook.com/ceoss.org

•

www.twitter.com/ceoss_org

•

www.youtube.com/user/ceossorg

•

www.livestream.com/ceoss

•

شركاء في بناء مصر
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ز -قصص نجاح
 -1صفاء إبراهيم محمد عبد الغني

املسمى الوظيفي  :عضو هيئة تدريس (م)  -كلية التربية – جامعة املنيا
مما الشك فية أن انضمامي للمنتدى يعتبر نقطة فارقة في حياتي املهنية
والشخصية حيث أضاف لي الكثير من اخلبرات واملهارات العملية واحلياتية  ،أتاح
لي فرص احلوار مع الكثير من الشخصيات األكادميية واإلعالمية والدينية الهامة
املؤثرة في بناء األفكار ومعتقدات املواطن املصري ،وإعطائي الفرصة للتحاور
واملناقشة بكل حرية ودميوقراطية مع كل هذه الشخصيات بدون قيود أو حدود.
ومن خالل اخلبرات التي اكتسبتها استطعت عمل مبادرات اجتماعية طوعية في
مجاالت مختلفة مثل :اخلدمات االجتماعية وخدمات التعليم والصحة والثقافة و
توعية الناس بحقوقهم لتمكينهم من ضبط القوانني و اآلليات التي يستطيعون
بواسطتها استرجاع و حماية حقوقهم و حرياتهم وتدريب نشطاء جدد في مجال
الدفاع عن حقوق املواطن املصري  .ومحاولة إدماج حقوق اإلنسان املصري في املناهج الدراسية ما قبل اجلامعية و اجلامعية و
تدريب املدرسني على حسن تربية الدارسني عليها و دعم البرامج و األنشطة املدرسية غير الصفية أو غير النظامية و تنميتها
لتكون قناة مستدامة للتغذية بثقافة حقوق اإلنسان ومحاولة عمل مراكز للتكوين واإلعالم و إنتاج وإصدار ونشر الكتب وغيرها
من املطبوعات ذات الصلة بتعلم و إشاعة ثقافة حقوق املواطنة وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية عن حقوق املواطن املصري التي
تتكفل مبهمة تأهيلهم لتولي مهامهم املهنية وكل هذا ساهم في تطوير أدائي املهني.

 -2التعايش املشترك باإلسكندرية

بادر عدد من القادة الدينني ببرنامج شباب علماء الدين اإلسالمي ورجال الدين املسيحي باإلسكندرية بتنفيذ مبادرة مجتمعيه
(معا للتعايش الديني املشترك) إميانًا منهم بأن احلوار أحد اآلليات الفاعلة التي ميكن أن تخلق مساحات مشتركة مع
بعنوان ً
االختالف وتفعيال لدورهم كقيادات مجتمعية وسيطة ،وانعكاس ذلك على أرض الواقع ،جاءت هذه املبادرة التي استطاعت فيها
جلنة ممثلة من البرنامج بتجميع العديد من األطراف املتنوعة الفاعلة واملؤثرة باجملتمع بهدف إيجاد حالة من التعايش السلمي
مبشاركة العديد من قيادات اجملتمع املدني والقيادات الدينية املسيحية اإلسالمية و قيادات من حزب احلرية والعدالة ،وحزب النور
مع العديد من الشخصيات اإلسالمية واملسيحية ،وعدد من شباب الثورة ممثلي االئتالفات الثورية باإلسكندرية وشباب من
جامعة اإلسكندرية وشارك باحلضور رئيس إحدى اجلمعيات اإلسالمية.
مت طرح قضية العيش املشترك للنقاش وأهميتها خاصة في ظل الظروف اجملتمعية وما يطرأ على اجملتمع من ظواهر سلبية
تهدد التماسك اجملتمعي ،ومت وضع أسس لصياغة وثيقة تعبر عن مطالب ورؤية هذه اجملموعة في التأكيد على التعايش الديني
املشترك ،ومت صياغة وثيقة تعبر عن ذلك ومت طباعتها على ورق بردي وإرسالها للعديد من املؤسسات والهيئات في اجملتمع
السكندري لنشر الفكرة.
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 2-2وحدة دار الثقافة
أ  -النشر
متاما مدى املسئولية التي حتملها على عاتقها من أجل نشر وعي ثقافي
تأسست دار الثقافة في عام  .1950ومنذ تأسيسها تدرك ً
إيجابيا في اجملتمع.
وديني مستنير يغطي شتى اجملاالت والتوجهات ويخلق تأثيرًا
ً
الفعال الذي تقوم به الدار في ظل املتغيرات
عاما تزداد الرؤية وضو ًحا ويتزايد اليقني في أهمية الدور
ّ
واآلن وبعد مرور أكثر من خمسني ً
العاملية احلديثة .لذا اهتمت الدار بإثراء املكتبة العربية بكتابات متنوعة تضم فيما بينها املراجع ،والدراسات ،والتفاسير ،وكتب
الالهوت ،واجملتمع ،واألسرة ،والطفل ،والشباب ،والتنمية ،والتثقيف السياسي ،ومبادئ الدميوقراطية ،واملواطنة ،وثقافة التعايش
سعيا نحو التنوير والتثقيف ليس في
املشترك ،وكافة العلوم .وتهدف بذلك للوصول بالقارئ إلى التكامل الفكري واخلصب املعرفي.
ً
مصر فقط بل في الوطن العربي كله ،ولكل ناطق بالعربية في أي مكان على وجه األرض.

إصدارات دار الثقافة 2012
توجهت دار الثقافة في هذا العام نحو التركيز على إصدار
يوما بعد يوم
كتب للمرأة واألسرة بهدف تلبية احتياج يزداد ً
في املكتبة العربية،
إال أن هذا لم يؤثر على اإلصدارات األخرى تأكي ًدا على دور
دار الثقافة الفاعل في املكتبة العربية .هذا مع الوضع في
االعتبار إصدار كتب بنسب متنوعة تغطي احتياجات قرائنا.

شركاء في بناء مصر
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إصدارات إعادة الطبع 2012
قامت دار الثقافة في هذا العام بإعادة طبع العديد من الكتب التي أثبتت جدارتها
في السوق و ذلك لتلبية الحتياجات القراء.
ويتضح من اخملطط حتقيق رغبات قرائنا وهذا ما يدفعنا لتلبية هذا االحتياج  ،ليس
أيضا.
فقط بكتب يعاد طباعتها بل بإصدارات جديدة ً

هذا الكتاب باع اكثر من مليون
نسخة في عامني فقط.
فهو يقدم بع ًدا جدي ًدا عن
حب اهلل لنا وأن اهلل ال ييأس
في محاوالته للوصول لك
واخبزارك انه يحبك.

هذا الكتاب يحلل
الروابط املوجودة بني
الذهن واجلسد بأسلوب
علمي.
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املرأه والطفل
٪28

شباب
٪15

اجتماعي
ونفسي
٪10
روحي والهوتي
٪19

تفسيري وعقائدي
٪28

هذا الكتاب
يساعد على
إدراك املعنى
احلقيقي
للكلمات
وينقل
القاريء إلى
زمان ومكان
األحداث

ب  -المناهج
يهدف مكتب املناهج والصحافة لتمكني وإمداد العاملني في مجال التنمية واملؤسسات األهلية مبناهج وأدوات تعليمية وتدريبية
لتعاونهم على إدارة العمل التنموي بأسلوب أفضل .وذلك من خالل:
 الشراكة مع مؤسسات أخرى لإلنتاج. تبني املناهج لشبكة من اجلمعيات التي تعمل في الصحة واحلقوق اإلجنابية للشباب. استحداث أشكال جديدة لإلنتاج مثل األغاني املصورة . -رصد وحتليل األدبيات واألدلة املتاحة في اجملتمع.

املناهج والصحافة
انتاج مواد تعليمية

توثيق أفضل اخلبرات
واملمارسات في مجال
العمل التنموي

في مجال
الصحة

كتيب حول ورشة عمل بعنوان
"العدالة االجتماعية والتنمية
دور حقوق اإلنسان"

في مجال
العمل مع األطفال
املعرضني للخطر

كتيب حول مشروع الشباب
املصري والتعيلم البيئى.

صحافة التنمية

إنتاج مجلة رسالة النور

في مجال
التربية املدنية
في مجال
مبادرة حق اإلبصار
للجميع 2020

شركاء في بناء مصر
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 3-2وحدة بناء السالم
برنامج الدراسات الصيفية
دراسات إدارة األزمات لبناء السالم بالشرق األوسط وشمال أفريقيا
القيادة المؤسسية وبناء السالم
التدريب األول "12" :متدرب من " سوريا  -األردن  -لبنان  -فلسطني  -مصر"
من  23يناير  10 :فبراير 2012
التدريب الثاني  "15" :متدرب من "سوريا – اليمن – ليبيا – السودان  -فلسطني – تونس – مصر"
من  3إلى  21سبتمبر 2012

محاور التدريبات
• تنمية املهارات الفردية واملؤسسية
• التخطيط االستراتيجي لبرامج بناء السالم
• الشفاء ما بعد الصدمة
• شروط بناء السالم وحمالت املدافعة
• النوع االجتماعي وبناء السالم
• حقوق اإلنسان واحلكم الرشيد
وثقافيا
واجتماعيا
سياسيا
• نظرة حتليلية ملنطقة الشرق األوسط ملابعد الثورات
ً
ً
ً
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املخرجات
منتدى نشطاء الشرق األوسط وشمال أفريقيا
كان من ثمار التدريب هو تقدمي مقترح مشروع شبكة عبر اإلنترنت
بني األعضاء من الدول السبع املشاركة ،حتت اسم "سفراء
السالم" كشبكة تواصل بني الدول العربية يساهم فيها الشباب
مببادرات نحو تفعيل آليات بناء السالم اجملتمعي واإلقليمي ،ويتم

فيها تبادل اخلبرات واملناقشات واملعلومات ويتم التواصل بينهم
من خالل شبكة التواصل االجتماعي  ،Facebookومت عقد
أول مؤمتر أون الين بني املتدربني في الثالث عشر من أكتوبر2012
و مت وضع خطة عمل لتطوير واستمرارية التعاون بينهم.

أراء بعض المشاركين
مجد اخلورى فلسطني 24 -سنة املركز الفلسطيني
للدراسات و حوار احلضارات

التغيير الذي اتطلع اليه في مجتمعي هو بناء السالم وتوضيح بعض املصطلحات املتشابكة
وعمل ورشة عمل موضوعها بناء السالم.
املشروع والفكرة التي انوي تنفيذها على مستوى اجملتمع احمللي هو تطبيق تدريب بناء السالم عن
طريق املركز الفلسطيني او عن طريق مؤسسة اجمللس الشبابي.
العمل علي تطوير مهارات القيادات الشبابية وانتشار مفهوم بناء السالم

رجاء قذف إسماعيل السودان –  42سنة
الوظيفة :مدير تنفيذي ملنظمة غايات التنمية والتعايش السلمي

السودان بها العديد من التنوع والتعددية لذلك من الضروري التنوع بشكل يتيح للجميع العيش
في سالم وذلك من خالل نشر ثقافة السالم ومباديء احلكم الرشيد والدميقراطية واملشاركة
اجملتمعية واإلقليمية من اجل التعايش السلمي بالوطن العربي.
العالم أصبح قرية والوطن العربي أصبح مثل األسرة الصغيرة ومن واجبنا حماية هذه األسرة من خالل التعاون والتضامن
واملناصرة والتشبيك وتبادل املعلومات واخلبرات والعمل على نشرها في نطاق واسع من اجل ممارسة حقيقية وفعالة للقيم
واملهارات التي اكتسبناها.

شركاء في بناء مصر
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عاما
كمال مكرم املنيا – مصر  -العمرً 37 :
مدرس ثانوي صناعي

أحلم بأن يتم أُنشيء مركز مشورة متخصص في حتليل وحل األزمات اخلاصة باجملتمع احمليط.
تتلخص رؤيتي للمستقبل هو إعادة معاجلة أسباب النزاع من اجلذور وحتويل النظر إلى البدائل
واحللول  -تنفيذ التدريب مع فريق من اجملتمع لنقل اخلبرات و زيادة عدد القادرين على بناء السالم.

برنامج القيادات الكنسية

تدريب مدربني في الفترة من
 4 -2مايو 2012

حفل تخرج عدد" " 81مدرب أنهى البرنامج التدريبي
حول "إدارة األزمات وبناء السالم" بإجمالي عدد ساعات
زمنية قدرها  204ساعة وتشمل  132ساعة زمنية حول "
أساسيات إدارة األزمات " & عدد  72ساعة زمنية " تدريب
مدربني لنفس اجملال "
إجمالي عدد احلضور للكورس خالل ثالثة أعوام  200فرد

تدريب مدربني في الفترة من
 20-18يناير 2012

تدريب مدربني فى الفترة من
 13 -11يناير 2012
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املوارد
تنمية
--3مجال
التنمية
مجال
1
التنميةلألثاث
إطسا وود
1-3 1 - 1
احمللية
وحدة
شهد عام  2012أحداث متالحقة كان لها أثر مباشر في النتائج املتحققة كان أهمها:
االضطرابات األمنية التي شهدتها منطقة إطسا وانعكاس ذلك على انتظام العمالة وبالتالي العملية اإلنتاجية.
•
الوضع االقتصادي املتردي وما صاحبة من تراجع بيعي مما انعكس على النتائج لتكون وفق التالي:
•

2011

2012

تعاقدات

6566262

5939076

5948248

تسليمات

6098233

585300

5664647

6992390

6419007

6419007

البيان

متحصالت

2010

أهم األحداث
• القيام بدراسة تسويقية إلطسا وود لألثاث لتحديد :مستقبل
املشروع ومدى قبول السوق لتطويره وتوسيعه  -ما يحتاجه
املشروع احلالي من تطوير ملنتجه وخطة تسويقية.
• تكثيف املعارض املوسمية والفترات التنشيطية للمبيعات لتصير:
• عدد  3معارض موسمية (أسيوط – املنيا – القاهرة)  -عدد  2فترة
تنشيطية خالل شهري (أبريل – ديسمبر)  -تنميط منتج إطسا
وود وإصدار كتالوج خاص به لتحديد اختيار العميل  -فتح أسواق
كل من (املنيا – مطاي – ملوي – سمالوط) -
جديدة للكونتر في ٍ
االستعانة بعامالت ملشروع الكونتر بديل الشباب املهاجر ملصادر
رزق خارج حدود محافظة املنيا لضبط العملية اإلنتاجية.
شركاء في بناء مصر
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إطسا وود للكونتر
البيان

2010

2011

2012

اإليرادات

2208733

2648569

2281335

المتحصالت
النقدية

2289209

2688304

2331906

البيان

280 00 00.00
260 00 00.00

إطسا وود ألثاث

% 96.8

% 79

إطسا وود للكونتر

% 85.6

% 76

200 00 00.00

 2-3إطسا سنتر
تعتبر إطسا سنتر من مراكز املؤمترات الرائدة في مجال تقدمي
اإلقامة والوجبات وما يلزم لتدريب اجملموعات باإلضافة ملا تتميز
به من موقع إستراتيجي في وسط صعيد مصر ،حيث خدماتها
لكافة طبقات اجملتمع بد ًءا من رحالت اليوم الواحد إلى اإلقامة
الكاملة للمؤمترات إلى استقبال كبار الزوار من خالل أنشطة
متنوعة مبا يتفق مع رسالة وقيم الهيئة .ومن أهم األحداث التي
شهدتها إطسا سنتر عبر عام  2012مؤمتر الصالة ،كما أن نشاط
حاليا نحو
الكاترجن شهد تطورًا ملحوظً ا خالل العام ،و تتجه
ً
تطوير مستوى اخلدمة مبا يتناسب مع توقعات عمالؤها.
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240 00 00.00
220 00 00.00

2012

2011

2010

 3-3إطسا فارم
 )1تشمل وحدة إطسا فارم
• املشتل :وهو يوفر جميع أنواع شتالت الفاكهة و الزينة و األشجار
اخلشبية ومستلزمات املشاتل ( لألفراد – املؤسسات ) ويعتمد
في إيراداته على املؤسسات احلكومية والتي تصل إلى ( 75 : 70
 ) %من إجمالي اإليرادات.

 )3تم تغيير بعض االستراتيجيات وأساليب العمل
في المشتل بعد الثورة للوصول إلى بعض العمالء مثل
( املقاولني – املزارع اخلاصة بالطرق الصحراوية  -املؤسسات اخلاصة)
لتعويض جزء من اإليرادات التي تكاد تكون منعدمة من املصالح
احلكومية.

• البرنسات :هي مزرعة مصممة لتربية وتسمني املاشية بها
مباني على مساحة  5أفدنة تقري ًبا (  20000م  ) 2وملحق بها
أراضي زراعية مساحتها  25فدان.
 )2شهدت إطسا فارم أحداث هامة منها:
• ثورة  25يناير والتي أثرت بشكل مباشر على إيرادات املشتل حيث
أن اإليرادات من املؤسسات احلكومية و املناقصات متثل ( 75 : 70
 ) %حيث انخفضت املناقصات إلى  % 5تقري ًبا مما أثر في إيرادات
املشتل في ( ) 2012 ، 211
• انخفاض الهامش في تربية الثروة احليوانية باإلضافة إلى انتشار
مرض احلمى القالعية بجمهورية مصر العربية عام  2011أثر
بشكل كبير على القطيع.
البيان

2010

2011

2012

مشتل

1279578.5

712541.5

752209.95

برنسات

1665154.6

2124116.5

1738208.95

اإلحمالي

2944733.10

2836658

2490418.90

شركاء في بناء مصر
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 4-3مكتبات دار الثقافة
معدل التغير في مبيعات دار الثقافة 2012-2011
في ظل األحول االقتصادية املتردية التي أثرت على مبيعات مختلف دور النشر ،و منها دار الثقافة .فقد انعكس ذلك إلى حد ما على
بعض بنود املبيعات مثل مبيعات كتب الدار ،إال أن إجمالي اإليراد لم يتغير وهذا ما يعد إجنازًا في مثل هذه الظروف .و ذلك بسبب زيادة
املبيعات في بعض البنود األخرى مثل الهدايا والشرائط والكتب املسيحية.

هذا الكتاب يضع  10أسس
لبناء أسرة مبنية على الصخر،
لنشأة جيل سوي وناجح وقادر
على التعامل مع حتديات احلياة.
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كتب دار الثقافة

٪25

الكتب المسيحية
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الهدايا
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الشرائط
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الخصومات

٪8-

صافي اإليراد الكلي

٪0

هذا الكتاب
يطرح تساؤل
كيف نختار
موقع صراع
آمن بالنسبة
لي ولك ،لنا
ولآلخرين؟

 5-3اإلنتاج الفني واملطبعة
تعاظمت اإليرادات في عام  2012عن األعوام السابقة بنسبة  % 52نتيجة الوصول جملموعة من الشركات والهيئات الكبيرة ومت احلصول
على مناقصة من :
• املعونة االمريكية.
• موبينيل.
• مشروع تدريب الفتيات .GILO
• فريق ترانيم احلياة األفضل.
• فريق ترانيم اخلبر السار.
عدد اإلسطوانات من  DVD/CDاملطبوعة

مت حتقيق زيادة في حجم الساعات بنسبة  % 44في عام  2012وذلك للحصول على مجموعة من التعاقدات إلنتاج اآلتي :
• أغنية أيد في أيد
• تصميم ألعاب كمبيوتر لألطفال عن القيم املدنية.
• أعمال مونتاج أفالم للمخرج ماجد توفيق.
عدد ساعات أعمال مونتاج واستديو صوت

شركاء في بناء مصر
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زيادة حجم األفالم في عام  2010يرجع إلنتاج عدد  4أفالم خاصة بلقاء  CEOCONوتراجع في عام  2011نتيجة للتأثر الشديد بثورة
مصر وقد عاد االرتفاع مرة أخرى خالل عام 2012
• فيلم درامي بعنوان احلادثة.
• فيلم تسجيلي حول مواجهة الوصمة والتميز املرتبطة مبرض اإليدز.
• فيلم توثيقي عن قصص جناح مشروع مناهضة الفقر.
عدد إنتاج األفالم

مت تطوير املطبعة خالل عام  2012مبجموعة من املاكينات الهامة مثل ماكينة  2لون  4/1فرخ  +وماكينة نصف فرخ واحد لون ومجموعة
من املاكينات املساعدة مثل ماكينة البشر وشاسيه وبروسيسور التعريض والزنكات وهذا ساهم بشكل كبير فى زيادة حجم عمليات
الطباعة خالل هذا العام عن سابقيه وكان من أمثلة هذه املطبوعات :
(جايلو).
• طباعة  44000كتيب ملشرع تعليم الفتيات
• طباعة  5000كتاب ملكتب الشبكة العربية (أماني قنديل).
• طباعة  4000كتاب لغة اإلشارة للصم والبكم هارد كفر (األب يوحنا).
• طباعة  40000كتيب (دار الكتاب املقدس).
عدد الكتب (بالنسخة)
عدد اجملالت (بالنسخة)

عدد عقود عمليات أخرى
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