


التنمية املحلية

الحياة  نوعية  تحسين  على  العمل  في  بدورها  المحلية  التنمية  وحدة  تستمر 
شين واألقل حًظا، وال سيما الشباب والنساء واألطفال  للمواطنين الفقراء والمهمَّ
ز العدالة والمساواة والكرامة  ضين للخطر واألشخاص ذوي اإلعاقة. بما يعزِّ المعرَّ
المنهج  تطبيق  على  تؤكد  التي  التنموية  المناهج  باستخدام  وذلك  اإلنسانية 
شين من الوصول للُفرص العادلة  الحقوقي في التنمية وتمكين الفقراء والمهمَّ
للموارد، والتضمين في الخدمات العامة وتعزيز استخدام الدعوة كآلية رئيسية 
للتغيير، وبناء الشراكات مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية 
والقطاع الخاص من أجل تعبئة الموارد المجتمعية ودعم حقوق الفقراء. باإلضافة 
التنموية  المناهج  من  وغيرها  الشريكة  لألطراف  المؤسسية  القدرات  بناء  إلى 

الفعالة. 

اإلنجيلية  القبطية  الهيئة  تعمل 
بداية  منذ  االجتماعية،  للخدمات 
القرن  خمسينيات  في  خدمتها 
على  هذا  يومنا  وحتى  الماضي، 
تحسين نوعية الحياة للمواطن الفقير 
مكان،  أي  وفي  كان  أًيا  والمهمش 
والعمل  اقتصادًيا.  تمكينهم  وبخاصة 
الكريم  العيش  فرص  توفير  على 
القرى  داخل  الوطن  ألبناء  والمستدام، 
يوفر  بما  والعشوائيات،  فقًرا،  األكثر 

لهم حياة إنسانّية كريمة.
 

ولكي تستطيع الهيئة تحقيق رسالتها 
على أرض الواقع، فأنها تعمل من خالل 
وضع خطط تنفيذية لمختلف الوحدات 
والبرامج، يتم إعدادها بأسلوب علمي، 

تتناسب واحتياجات مجتمعات العمل.

استطاعت  المنصرم  العام  وفي 
اإلنجازات،  من  العديد  تحقيق  الهيئة 
أكثر  إلى  رسالتها  بتوصيل  ساهمت 
من مليوني مواطن مصري داخل القرى 
المحرومة،  والمناطق  والعشوائيات 
أو  الدين  أو  الجنس  إلى  النظر  دون 

العقيدة.

وعلى سبيل المثال ال الحصر استطاعت 
ذوي  رعاية  برامج  خالل  من  الهيئة 
الصحية  والبرامج  الخاصة  االحتياجات 
الشوارع  أطفال  ورعاية  والتعليمية 
وأسرهم، وغيرها من البرامج التنموية، 
 300 من  ألكثر  مباشرة  خدمات  تقديم 
ألف مواطن، بهدف تحسين أوضاعهم 
كما  والصحية.  واالجتماعية  االقتصادية 
للشباب  ألف قرض   80 أكثر من  قدمت 
بهدف إقامة مشروعات متناهية الصغر 
البطالة.  ظاهرة  من  الحد  في  تساهم 
ذلك إلى جانب ما يقوم به منتدى حوار 
حوارية  وبرامج  أنشطة  من  الثقافات 
تقدمه  وما  ودولية،  وإقليمية  محلية 
في  تسهم  مطبوعات  من  الثقافة  دار 
وأيًضا  الواعية.  المصرية  العقلية  بناء 
المشروعات الزراعية التي تولي اهتماًما 

خاًصا بصغار المزارعين وغيرها.

السنوي إلنجازات  التقرير  أيديكم  وبين 
خالل  بالهيئة  العمل  وحدات  مختلف 
حجم  يبين  والذي   ،2016 الماضي  العام 
بها  قامت  التي  والبرامج،  األنشطة 
منها،  المستفيدين  وعدد  الهيئة 
السنوات  في  يتزايد  أن  نرجو  والذي 
نحقق  أن  نستطيع  حتى  المقبلة 

المصري،  اإلنسان  لخدمة  رسالتنا 
ولوطننا العزيز على الوجه األكمل.

أتقدم  أن  يسعدني  النهاية  وفي 
السيدات  لجميع  التقدير  بخالص 
إدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  والسادة 
ودعمهم  جهودهم  على  الهيئة، 
السيدات  كذلك  جميًعا،  لنا  المستمر 
العمومية  الجمعية  أعضاء  والسادة 
للهيئة، والزمالء والزميالت من العاملين 
مختلف  في  والمتطوعين  بالهيئة 
مناطق العمل. كما أتوجه بشكر خاص 
االجتماعي  التضامن  وزراء  للسادة 
الدولي  والتعاون  واالقتصاد  والثقافة 
والتنمية  والزراعة  والتعليم  والتربية 
العاملة  والقوى  والبيئة  المحلية 
وغيرهم.  والصحة  والداخلية  واألوقاف 
أيًضا السادة محافظي القاهرة والجيزة 
والمنيا  سويف  وبني  والقليوبية 
والقيادات  وغيرهم.  واألقصر  وأسيوط 
والتنفيذية،  والشعبية  السياسية 

ولكل الشركاء من القطاع الخاص. 
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)6,375( 
 من

 األشخاص 
ذوي

 اإلعاقة 
تم 

تحسين 
أوضاعهم 
االقتصادية 
واالجتماعية 

والبيئية 
والصحية 
ودمجهم

 في
 المجتمع

المصري  المنتدى  أعضاء  مشاركة   *
)وهو  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص 
الهيئة  قامت  قومية  إعاقة  حركة 
منظمات  ممثلي  من  بتشكليها 
 14 في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
في  بالهيئة  والعاملين  محافظة( 
بدعوة  بالبرلمان  استماع  جلسات   4
وذلك  مرة  ألول  النواب  مجلس  من 
جاء  القانون.  مسودة  لمناقشة 
ذلك بعد عقد سلسلة من اللقاءات 
بقضية  العمل  إطار  في  الحوارية 
قانون  بإصدار  المتعلقة  الدعوة 
والتي  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق 
المصري  البرلمان  نواب  استهدفت 
المجتمع  ومنظمات  اإلعالم  وأجهزة 
تأييدهم  كسب  أجل  من  المدني 
لدعم مطالبهم في تعديل مسودة 
للمناقشة  المطروح  القانون 

بالبرلمان.  

وزارة  استراتيجية  وإطالق  إعداد   *
حماية  في  االجتماعية  الشئون 
ذوي  األشخاص  وتأهيل  وتمكين 

اإلعاقة بالشراكة مع الوزارة.

*    وضع آلية لدمج األشخاص ذوي اإلعاقة 
السياحية  والخدمات  األنشطة  في 
تدريب  خالل  من  اآلثار  لوزارة  التابعة 
بالمتاحف  العاملين  من   )20(
المنيا  بمحافظة  األثرية  والمناطق 
الدمج  وآليات  اإلعاقة  مفهوم  حول 
ملوي  متحف  قام  كما  المجتمعي. 
طرق  في  التعديالت  بعض  بإجراء 
مختلف  مع  لتتالءم  خدماته  تقديم 
البيئة  اإلتاحة  مثل  اإلعاقة  أنواع 
الحركية  اإلعاقات  لذوي  الهندسية 
وإتاحة بعض المعروضات عن طريق 
اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  اللمس 
في  متخصصين  وتدريب  البصرية 

اإلشارة لذوي اإلعاقات السمعية. 

اإلعاقة  ذوي  الشباب  من   50 تأهيل    *
اتحاد  مع  بالشراكة  العمل  لسوق 

طالب جامعة بني سويف. 

ذوي  لألشخاص  دامجة  بيئة  إتاحة   *
اإلعاقة داخل مراكز الشباب. 

العالمي  باليوم  احتفاالت  تنظيم   *
للعصا  العالمي  واليوم  لإلعاقة 
البيضاء بمحافظة المنيا تحت رعاية 
منظمات  ومشاركة  المنيا  محافظ 
األهلية  والجمعيات  اإلعاقة  ذوي 
فاعليات  تضمنت  واإلعالم  الشريكة 
لذوي  مسيرات  تنظيم  االحتفاالت 
بحقوقهم  المجتمع  لتوعية  اإلعاقة 
المجتمع  في  دمجهم  وأهمية 
عام  بديوان  احتفاليات  أقيمت  كما 
لمنتجات  معارض  وإقامة  المحافظة 

األشخاص ذوي اإلعاقة.

أهم اإلنجازات

برنامج تأهيل ذوي اإلعاقة

553 
أشخاص ذوو إعاقة 

حصلوا على خدمات 
تأهيل )تأهيل طبي- 

أجهزة تعويضية- 
خدمات تأهيل( 

2,314 
أشخاص ذوو إعاقة 

تم دمُجهم بأنشطة 
مجتمعية وخدمات عامة

1,534 
أشخاص ذوو إعاقة 

استفادوا من تهيئة 
هندسية لـ15 من 

المؤسسات العامة 
والمنزل

446 
أشخاص ذوو اإلعاقة 

تم تمكيُنهم 
حقوقًيا وشاركوا في 

مبادرات الدعوة

631 
أسر ذوي إعاقة 
تم تأهيُلهم 
وتمكيُنهم

897 
 شاركوا في أنشطة 

 التوعية 

34



)4,625( 
شخًصا 

من 
ذوي

 اإلعاقة 
استفادوا 

من 
تدخالت 
البرنامج 
لضمان 
دمجهم
 داخل 
المجتمع

لـ)2(  الهندسية  اإلتاحة  أعمال  تنفيذ    *
من  العامة  الصحية  المؤسسات  من 
خالل تفعيل الكود المصري للمباني 
ذوي  األشخاص  الستخدام  والطرقات 

اإلعاقة بالشراكة مع وزارة الصحة.

 

*    تنفيذ اإلتاحة الهندسية لـ)7( مؤسسات 
إلى  باإلضافة  وخدمية  وثقافية  دينية 
والتعويضية  الحركية  األجهزة  إتاحة 
اإلصالح  حمالت  من  العديد  وتنفيذ 
لذوي  التعويضية  لألجهزة  والصيانة 
المناطق  في  القادرين  غير  اإلعاقة 
 )5( بالشراكة مع  شة  الفقيرة والمهمَّ
في  الخاص  القطاع  من  مؤسسات 

إطار مسئوليتهم االجتماعية.

*   تفعيل أطر الشفافية للموازنة العامة، 
فاعليات شملت  عدة  إقامة  من خالل 
مؤتمرات وورش عمل واجتماعات. تمت 
التوصيات  واقتراح  الموازنة  مناقشة 
بالشراكة مع وزارة المالية ومؤسسات 
والمراكز  الشريكة  المدني  المجتمع 

البحثية. 

*    المشاركة في إقامة )2( من ملتقيات 
فرص  إتاحة  استهدفت  التوظيف 
ذوي  لألشخاص  الالئق  للعمل  عادلة 
الشباب  وزارة  مع  بالشراكة  اإلعاقة 

والرياضة ومنظمة العمل الدولية.  

*  البدء في التشغيل التجريبي للمركز 
بالهيئة  الخاص  الجديد  التصنيعي 
العبور،  بمدينة  الصناعية  بالمنطقة 
والذي يشمل وحدات لتصنيع األجهزة 
الحركية  والمعينات  التعويضية 
واألطراف الصناعية باإلضافة إلى ورشة 

لتنفيذ أعمال التهيئة الهندسية.

برنامج إرادة

56

أهم اإلنجازات

1,112 
استفادوا من خدمات 

اإلصالح والصيانة 
للمعينات الحركية 
واألجهزة التعويضية

3,250 
تم دمجهم داخل 
منظومة الخدمات 
العامة من خالل 

أنشطة اإلتاحة

263 
استفادوا من توفير 

معينات حركية وأجهزة 
 تعويضية لهم 



)56,293(
من

 األطفال 
المعرضين 

للخطر 
)أطفال 
عاملون 
واألطفال

 في
 وضعية 
الشارع( 

وأسرهم 
تم 

تمكينهم
 من الحصول 

على 
حقوقهم 
االقتصادية 
واالجتماعية

بـ)18(  طفل  حماية  لجنة   )18( تشكيل   *
ووضع  سويف  بني  في  مدرسة 
اللجان، وذلك في  خطط عمل لهذه 
 287 رقم  القرار  لتفعيل  الدعوة  إطار 
االنضباط  بالئحة  الخاص   2016 لسنة 

المدرسي.

*    فتح 50 ملًفا طبًيا ألسر أطفال عاملين 
في محافظة القليوبية لكي يضمن 
لهم الكشف مجاًنا لكل أفراد األسرة 
الصحية  الرعاية  في  حقهم  وتوفير 
بشكل آمن في إطار الدعوة لتفعيل 
الطفل  قانون  من   24 رقم  المادة 
الحق  على  األطفال  بحصول  الخاصة 

في الرعاية الصحية.

بروتوكول تعاون مشترك مع  *  توقيع 
والتعليم،  التربية  مديرية  من  كلٍّ 
مديرية  العاملة،  القوى  مديرية 
التضامن االجتماعي، مديرية الشباب 
بهدف  سويف  بني  في  والرياضة 

حصول األطفال على حقوقهم.  

*   تقديم خدمات التدريب الِحَرفي لألسر 
والتوظيف المباشر وكذلك األنشطة 
هة لألطفال  الحياتية والمهارية الموجَّ
الجمعيات  مع  الشراكة  إطار  في 
عمالة  مجال  في  العاملة  األهلية 

األطفال والتمكين االقتصادي.

*    تنفيذ تدريب ِحَرفي لألطفال العاملين 
لتحويلهم من ِمَهن خطرة إلى ِمَهن 

آمنة بالشراكة مع وزارة الصناعة. 

*   تشكيل حزمة من الجمعيات العاملة 
والجيزة  بالقاهرة  الطفولة  بمجال 
التضامن  دائرة  توسيع  تستهدف 
األطفال  حقوق  لدعم  والتأثير 

المعرضين للخطر. 

برنامج أطفال في خطر

426 
من األطفال العاملين تم 

حمايتهم من مخاطر بيئة 
العمل وحماية حقوقهم

39 
 من األطفال في 

وضعية الشارع تم 
سحبهم من الشارع

77 
من األطفال المعرضين 

للخطر تم استخراج أوراق 
ثبوتية لهم

2,659 
من أسر األطفال المعرضين 

للخطر تم تمكينهم 
 اقتصادًيا 

44,190 
من األطفال وأسرهم 

 استفادوا من خدمات اإلغاثة 

5,481 
من األطفال المعرضين 

للخطر استفادوا من 
تدخالت التوعية المختلفة 

وتنمية مهاراتهم من خالل 
نوادي الطفل

2,716 
من األطفال وأسرهم 
استفادوا من تدخالت 

 الرعاية الصحية 

279 
أسرة استفادت من تقديم 

 المشورة األسرية 

426 
 من الكوادر المجتمعية تم 

 بناء قدراتهم  

78

أهم اإلنجازات



)41,741( 
من 

المواطنين 
تم 

تمكينهم
 من

 الحصول 
على 

حقوقهم 
الصحية

المطلوبة  بالتعديالت  وثيقة  إصدار    *
على مسودة قانون التأمين الصحي 
ورفعها  المطروحة  االجتماعي 
ألعضاء مجلس النواب تمهيًدا لطرح 
خالل  من  البرلمان  داخل  القانون 
الحلقات واللقاءات  عقد سلسة من 
مواطنين،  بمشاركة  الحوارية 
مدني،  مجتمع  لمنظمات  ممثلي 
المصري  البرلمان  من  أعضاء  إعالم، 
االتحاد  العمل،  بمناطق  المنتخبين 
والمؤسسات  للجمعيات  العام 
األهلية، واالتحاد اإلقليمي للجمعيات 
بمحافظات  األهلية  والمؤسسات 
وبني  والمنيا  والقليوبية  القاهرة 

سويف.  

*   تطوير )7( مراكز صحية، والذي شمل 
وبناء  الطبية  بالمعدات  إمدادها 
قدرات الِفَرق الطبية في إطار التعاون 
األساسية  الصحية  الرعاية  مع قطاع 
بوزارة الصحة والسكان بهدف تطوير 
بالقرى  الطبية  والمراكز  الوحدات 

والمناطق العشوائية الفقيرة.

وقوافل  قوافل طبية شاملة   تنفيذ   *
بالمناطق  العيون  أمراض  لعالج 
الخدمات  من  المحرومة  الفقيرة 
الصحية بالشراكة مع قطاع تنظيم 
بوزارة  اإلنجابية  والصحة  األسرة 

الصحة والسكان. 

الفحص  برنامج  اتفاقية  توقيع   *
الثدي  سرطان  لمرض  والتوعية 
لمكافحة  المصرية  المؤسسة  مع 
التوعية  بهدف  الثدي  سرطان 

والكشف المبكر لألورام.

برنامج الصحة

5,721 
حالة استفادت من 

إجراء تحاليل فيروسية 
وأنيميا

21,084 
حالة تم فحصها 

 )باطني– هشاشة عظام– أورام ثدي( 

6,235 
حالة استفادت من العالج الدوائي

208 
من السيدات الحوامل
 قمن بمتابعة الحمل

524 
من األطفال تم عالجهم من أمراض 

سوء التغذية

2,656 
من السيدات والمراهقين أنهوا 

مناهج التوعية الصحية والحقوقية

5,313 
 من السيدات تم توعيتهن 

بقضايا تنظيم األسرة والصحة 
اإلنجابية

910

أهم اإلنجازات



)35,781(
من 

المواطنين 
استفادوا 

من تدخالت 
مكافحة 
العمى 

الممكن 
تفاديه

قطاع  مع  تعاون  بروتكول  توقيع    *
بوزارة  األساسية  الصحية  الرعاية 
لدمج  يهدف  والسكان  الصحة 
حزمة  داخل  العيون  طب  خدمات 
الرعاية  بوحدات  مة  المقدَّ الخدمات 
الدعوة  إطار  في  األساسية  الصحية 
والقرارات  السياسات  لتفعيل 

المتعلقة بقضية الحق في اإلبصار.

واالكتشاف  الفحص  خدمات  تقديم    *
وتصحيح  العيون  ألمراض  المبكر 
التدخالت  وإجراء  اإلبصار  عيوب 
الجراحية لطالب 25 مدرسة بالشراكة 
مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة 
فودافون مصر لتنمية المجتمع في 

محافظة سوهاج.

لإلبصار  العالمي  باليوم  االحتفال   *
الصحة  مديرية  مع  بالشراكة   2016
منظمات  من  وعدد  والسكان 
وشهدت  بالمنيا  المدني  المجتمع 
بصحة  التوعية  االحتفال  فاعليات 
العيون وتسليط الضوء على قضية 

العمى واإلعاقة البصرية. 

برنامج العيون

23,420 
حالة تم فحصها 

 واكتشافها

6,383 
حالة تم تصحيح 
عيوب إبصارها 

من خالل النظارات 
الطبية

594 
حالة ُأجِريت لهم 

عمليات جراحية كبرى 
وصغرى

5,384 
حالة استفادت من 

العالج الدوائي

1112
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)44,359( 
استفادوا

 من برامج 
التعليم 
والتربية 
المدنية

في  للعمل  الجغرافي  التوسع   *
مشروع  خالل  من  سوهاج  محافظة 
مؤسسة  مع  بالشراكة  قوة  العلم 
فودافون مصر لتنمية المجتمع الذي 
استهدف تطوير العملية التعليمية 
في 25 مدرسة ابتدائي بتنفيذ حزمة 
وتقديم  المتكاملة  التدخالت  من 
نماذج فعالة وممارسات تربوية ناجحة 
في العملية التعلمية باإلضافة إلى 

محو األمية لغير المتعلمين.  

وزارة  مع  تعاون  بروتوكول  توقيع    *
رفع  يستهدف  والتعليم  التربية 
وتطوير  التعليمية  العملية  كفاءة 

المدارس المستهدفة. 

الهيئة  بروتوكول تعاون مع  *   توقيع 
أمية  لمحو  الكبار  لتعليم  العامة 
االتصاالت،  ووزارة  المتعلمين،  غير 
دورات  لتنفيذ  سيسكو(،  )شركة 
المدارس  وطالب  لمدرسي  تدريبية 

المستهدفة بالمشروع. 

منظمات  من  العديد  مع  الشراكة    *
التدخالت  في  المدني  المجتمع 
سبيل  على  بالمدارس.  المنفذة 
العالمي«  الغذاء  »منظمة  المثال، 
المدارس،  داخل  الصيانة  أجرت  التي 
تأسيس  »نهضة مصر« في  جمعية 
»الجيل  مدارس  بالمدارس،  مكتبات 
الجديد.. التعليم أوالً« قامت بتدريب 
مديري ووكالء المدارس على معايير 

إلى  القلب  »من  مؤسسة  الجودة، 
التالميذ  بفحص  قامت  القلب« 
بالحمة  المصابة  الحاالت  الكتشاف 
»حورس«  مستشفى  الروماتيزمية، 
في  للهيئة-  التابع  للعيون- 
ألمراض  االكتشاف  و  الفحص  إجراء 
من  اإلبصار  عيوب  وتصحيح  العيون 
خالل النظارات الطبية وعالج الحاالت 
لتقدم  المصرية  »الجمعية  المصابة، 
مهارات  رفع  والتوحد«  اإلعاقة  ذوي 
بالمدارس،  المصادر  غرف  مدرسي 
بتدريب  قامت  الدولية«  »كير  هيئة 

اتحاد الطالب.

برامج التعليم والتربية المدنية

 1,691  
 من الدارسين 

والدارسات 
تم إلحاقهم 
بفصول محو 

األمية 

 3,439 
من الدارسين اجتازوا 
االمتحانات النهائية 

لتعليم الكبار

3,350 
من التالميذ تم 
حمايتهم من 

التسرب
 4,446 

من ممثلي
 المجتمعات المحلية و المدارس 

والمؤسسات المجتمعية شاركوا 
في تنفيذ 112 مبادرة 

مشتركة بين
 المدارس

 والمجتمع

 2,126  
من مديري ووكالء المدارس 

ومعلمين وأخصائيين 
اجتماعيين ومدرسي أنشطة 

و أعضاء مجلس األمناء تم 
بناء قدراتهم على مهارات 
القيادة المدرسية والتعلم 

النشط

27,667 
من الطالب شاركوا 
في أنشطة تربوية 

ورياضية

155 
 من الكوادر 

اكتسبوا 
مهارات إدارة 

مناهج التربية 
المدنية

1,345 
 من المواطنين 

اكتسبوا مفاهيم 
التربية المدنية 
خاصًة المتعلقة 

بالحرية والمساواة 
والديمقراطية

140 
من المواطنين 

تم استخراج 
أوراق ثبوتية لهم 

)بطاقات رقم 
قومي– شهادات 

ميالد(
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)4,636( 
استفادوا

 من 
 برنامج
 البيئة 

واإلسكان

برنامج البيئة واإلسكان

من األسر استفادت من تدخالت 
تحسين حالة السكن

من األسر استفادت من منظومة 
إدارة المخلفات الصلبة 

 من األطفال والسيدات تم 
رفع وعيهم البيئي من خالل 

فصول ونوادي التوعية

  شاركوا في مبادرات بيئية 

من الكوادر تم 
بناء قدراتهم علي 

 المواضيع البيئية 

2,217 

1,044 

440 

848 

87

1516
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برنامج  تنفيذ  مناطق  في  التوسع    *
ثالثة مجتمعات جديدة  اإلسكان في 

بالمنيا وبني سويف.

اللجان  قيادات  من   )29( تدريب   *
على  اإلسكان  بمشروع  الشريكة 
التفاوض  البيئي،  االتصال  مهارات 
إدارة  االستهالك،  ترشيد  واإلدارة، 

إدارة  مع  بالشراكة  والكوارث  األزمات 
بجهاز  والتدريب  واإلدارة  التنظيم 

شئون البيئة.

*   تنفيذ مجموعة من المبادرات البيئية 
البيئة  األوضاع  تحسين  استهدفت 
النصر  وعزبة  الوراق  بمنطقتي 
وزيادة  والجيزة  القاهرة  بمحافظتي 

التغيرات  مع  ف  التكيُّ على  قدرتها 
من  العديد  مع  بالشراكة  المناخية 
المؤسسات الحكومية )جهاز شئون 
البساتين  أحياء  رئاستي  البيئة، 
والوراق، إدارة الحدائق وإدارة التجميل 
العشوائيات،  تطوير  إدارة  والنظافة، 
الصحية اإلدارة  االجتماعية،  الشئون 
بالبساتين، مراكز الشباب، المدارس(. 



)8,324( 
من

 الشباب 
من 

الجنسين 
تم

تمكينهم
اقتصادًيا 
من أجل
 توفير
 وإتاحة
 فرص
 العمل
 الالئق

*   عقد )6( موائد مستديرة شارك فيها 
)95( من ممثلي الجمعيات الشريكة، 
ومنظمات المجتمع المدني والقطاع 
)ممثلة  الحكومية  والجهات  الخاص 
العاملة،  القوي  مؤسسات  من 
التشييد  االجتماعي،  التضامن 
والبناء، الشباب والرياضة، الصندوق 
االجتماعي...( استهدفت طرح قضية 
البطالة ودور المؤسسات المجتمعية 
في دعم هذه القضية وقد أثمر ذلك 
للتعاون  بروتكوالت   )6( توقيع  عن 

تمكين  إلى  تهدف  مشتركة 
الشباب من الوصول العادل للموارد 
شملت  الجهات  هذه  لدى  المتاحة 
وإقامة  والتوظيف  التدريب  فرص 

المشروعات الصغيرة. 

البطالة  قضية  عن  رأي  وثيقة  إصدار    *
الشركاء  ممثلي  من  موقعة 
بمحافظة المنيا شملت المؤسسات 
المجتمع  ومنظمات  الحكومية 
ومراكز  المنتخبة  واللجان  المدني 

التدريب. 

بمحافظة  للتوظيف  ملتقى  إقامة    *
مديرية  مع  بالتعاون  القليوبية 
والرياضة،  الشباب  العاملة،  القوي 
من   21 وعدد  االجتماعية،  الشئون 
شركات القطاع الخاص ونتيجة لذلك 
تم إلحاق عدد 230 بالفرص الوظيفية 

المتاحة لدى هذه الشركات. 

صندوق  مع  الشراكة  في  االستمرار    *
تطوير  في  العشوائيات  تطوير 
بالقاهرة.   السكاكيني  حكر   منطقة 

برنامج التنمية االقتصادية

1,125 
شباب تم 

تدريبهم تدريبات 
ِحَرفية

515 
شباب تم تدريبهم 

تدريبات إدارية

4,226 
شباب تم 
توظيفهم

2,458 
شباب تم رفع 

 وعيهم 

1718
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)103,788(
من

 صغار 
المزارعين 
والمربين

 تم
 تمكينهم 

اقتصادًيا من 
أجل

 زيادة 
الدخل 

وتحسين 
أوضاعهم 
المعيشية 

*  توقيع 15 بروتوكول تعاون مع مديريات 
في  المائية  والموارد  والري  الزراعة 
والقليوبية  سويف  وبني  المنيا 
استهدفت دعم حقوق المزارعين في 

الوصول إلى الموارد والخدمات.
القطاع  *  توقيع 28 تعاقًدا تسويقًيا مع 
صغار  يتمكن  بموجبه  الخاص 
منتجاتهم  تسويق  من  المزارعين 
تمت  كما  ربحية  األكثر  باألسواق 
الشركات  من  مجموعة  مع  الشراكة 
من  اإلنتاج  لمستلزمات  الموردة 
المسؤولية  مفهوم  تفعيل  منطلق 
إرشادية  حقول  تنفيذ  في  االجتماعية 
لزيادة توعية صغار المزارعين باألصناف 

والممارسات الزراعية الجيدة .
*   نجاح منظمات المزارعين في تسويق 
الفاصوليا  محصول  من  منتجاتهم 

بواقع  الخارجية  األسواق  إلى  الخضراء 
)9٬269طًنا( مما ساهم في زيادة دخل 

صغار المزارعين.
*  تفعيل القرار الوزاري رقم 749 لسنة 2009 
اإلنتاج  مستلزمات  توفير  يخص  الذي 
الزراعي للمزارعين بالمنيا والقليوبية، 
 659 رقم  الوزاري  القرار  تفعيل  وأيًضا 
المقررات  زيادة  بشأن   2009 لسنة 

السمادية المعمول بها حالًيا.
المنيا  في  تنسيقية  لجنة  تشكيل   *
والجمعية  الزراعة  مديرية  في  ممثلة 
واإلعالم  المنتخبة  واللجان  التعاونية 
والتوصيات  القرارات  تنفيذ  لمتابعه 
المزارعين  صغار  وصول  تضمن  التي 

لمستلزمات اإلنتاج.
الخبرات بين  * عقد مؤتمر دولي لتبادل 
والبوسنة  مصر  في  المزارعين  صغار 

والهرسك بمشاركة ممثلي منظمات 
والجهات  الخاص  والقطاع  الفالحين 
الزراعة  مجال  في  العاملة  الحكومية 
شارك  كما  الدولتين  كلتا  في  والري 
 فيه ممثلو الجهات التمويلية الدولية. 

 
*  تنظيم مؤتمر ببني سويف لمناقشة 
تواجه  التي  واالنتهاكات  المشكالت 
تسويق  في  المزارعات  السيدات 
الزراعية  المحاصيل  من  منتجاتهن 
ممثلون  فيه  شارك  األسواق،  داخل 
عن منظمات الفالحين وسكرتير عام 
مساعد المحافظة والمجلس القومي 
للمرأة. وقام مسؤولو المحافظة بزيارة 
ميدانية للسوق الرئيسي، وبناًء عليه 
تم وضع خطة لرقابة األسواق بشكل 

أفضل خالل الفترة القادمة. 

البرامج الزراعية

25,850 
 أسرة من مربي الثروة الحيوانية استفادوا 

من خدمات القوافل البيطرية الوقائية 
والعالجية

72,228 
من صغار المزارعين قاموا بتطبيق 

الممارسات الزراعية الجيدة في 
نماذج زراعية

2,296 
 من السيدات تم 

تمكينهن اقتصادًيا 
من خالل تنفيذ 

مشروعات زراعية 
صغيرة

500 
من صغار المزارعين بمحافظة المنيا 

استفادوا من تطوير الري الحقلي

2,296 
من الكوادر المجتمعية من الرجال 

 والنساء تم تدريبهم 

1920
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)1,904( 
استفادوا 

من
 تحسين

 األداء
وبناء

 القدرات 
المؤسسية 
لمنظمات 
المجتمع 
المدني

 واللجان 
المنتخبة 

من
 المواطنين 

والمؤسسات 
الحكومية  

*   العمل مع )142( جمعية أهلية شريكة 
و )171( لجنة منتخبة من المواطنين 
انتخابها  تم  جديدة  لجنة   34 منهم 

هذا العام.
  

مع  تعاون  بروتوكول   )68( توقيع   *
منظمات المجتمع مدني ومؤسسات 
حكومية والقطاع الخاص استهدفت 
الجهات  هذه  لدى  الموارد  إتاحة 
بالمناطق  شين  المهمَّ للمواطنين 

الفقيرة.

ضمت  استماع  جلسة   )35( عقد   *
للتعبير  القرار  وصناع  المواطنين 

عن حقوقهم والمساءلة .

وتشبيكات  ائتالفات   )4( تشكيل   *
التنموية  القضايا  تتبنى  جديدة 

بمناطق العمل .

المالية  اللوائح  من   )32( استحداث   *
والمؤسسات  للجمعيات  الداخلية 
النهج  مع  لتتماشى  األهلية 
والموارد  الخدمات  واتاحة  الحقوقي 

للمواطنين. 

برامج الدعم المؤسسي

2122
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من أعضاء مجالس اإلدارات تم بناء قدراتهم 
المهارية حول الحكم الرشيد، المساءلة، 

الشفافية، حشد الموارد المجتمعية والمتابعة 
وتقييم المشروعات

من أعضاء اللجان المنتخبة تم بناء قدراتهم 
حول تخطيط و تنفيذ حمالت الدعوة وكسب 
التأييد، توازن النوع االجتماعي، تطبيق مبادئ 
المساءلة والشفافية، مهارات رصد وتحليل 

القضايا المجتمعية وتصميم المبادرات المحلية

من الهياكل الوظيفية بالجمعيات الشريكة 
اكتسبوا مهارات االتصال والتواصل، التوثيق و 

كتابة التقارير

 من ممثلي المؤسسات العامة الحكومية 
والدينية واإلعالمية تم بناء قدراتهم حول 

مهارات التواصل الفعال، المشاركة المجتمعية، 
و تعبئة الموارد

467 802 

393 242 



تنمية املشروعات متناهية الصغر

تعمل الوحدة مع الفئات األكثر احتياًجا في المجتمع الكتشاف النشطاء اقتصادًيا 
منهم لدعم أو بدء مشروعات متناهية الصغر ُتعاِونهم على الخروج من دائرة 
الفقر وتحسين أحوالهم المعيشية من خالل تقديم خدمات مالية وغير ماليــــــة.

سيدات
56٬145

إجمالي
79٬978

أعداد القروض الموزعة

قيم القروض الموزعة

24

الجيزة
بني سويف

المنيا

أسيوط

سوهاج

القليوبية القاهرة

٪13

٪23

٪14

٪3

٪36

٪10

٪1



وحدة منتدى حوار الثقافات

٪99٬8
نسبة

 السداد

٪70
من عدد
 القروض
 الموزعة 
مجموعات

41٬801
عمياًل 
جديًدا

 ألول مرة

٪31
نمو في 

حجم 
المحفظة

نمو 
في قيم
 التوزيع

٪27 

57٬818
عمياًل 
نشًطا

٪0٬2
محفظة
 المخاطر

تدريب
 195 
عمياًل

25

شهدت مصر والعالم أحداًثا متالحقة من العنف واإلرهاب الذي أصبح ظاهرة تهدد 
السالم المجتمعي، لذا اهتم منتدى حوار الثقافات بهذه القضية سعًيا لدوره في 
اإلسهام في بناء مجتمع ديمقراطي تعددي يرتكز على قيم المواطنة ومبادئ 
 حقوق اإلنسان ويحترم التنوع ويقبل االختالف في إطار قانوني ودستوري عادل. 
ومن خالل برامج العمل المتنوعة استمر المنتدى في نشر ثقافة الحوار وتمكين 
المؤسسات  في  العاملين  الشباب  وخاصًة  الثقافي  المجال  في  الفاعلة  الفئات 
لعب  المدني من  المجتمع  واألكاديمية ومؤسسات  واإلعالمية  والدينية  الثقافية 
دور فاعل للحد من هذه الظاهرة بالشراكة والتعاون مع الهيئات والمؤسسات 

الحكومية وغير الحكومية على المستويات المحلية واإلقليمية والدولية. 



أواًل:
 برامج 
بناء 

القدرات

يهدف لبناء 
قدرات القيادات 

الشابة من 
القادة الدينيين 
واألكاديميين 
واإلعالميين 
والشباب 
المبدعين 
والجامعات 
ومؤسسات 

المجتمع المدني 
ليكونوا عوامل 
تغيير في الحد 

من التطرف 
وتعزيز قيم 

الحوار والتماسك 
المجتمعي. 

استمر البرنامج في تحقيق تفاعل بين المشاركين من أجل التأكيد على دعم ِقَيم المواطنة 
العمل، عن  بمناطق  التي تم تشكيلها  المجموعات  أعضاء  بين  اإليجابي فيما  والتعايش 
المجتمعية  والمسئولية  واإلرهاب  التطرف  لمناقشة قضايا هامة منها  لقاءات  طريق عقد 
للقادة الدينيين في الحد من ظاهرة العنف وإعطائهم فرصة إلعداد أوراق حول الموضوعات 
ومناقشتها، وكذلك لقاءات تدريبية وصل عددها إلى 18 لقاًء شارك فيهم 969 مشارًكا وتم 
المحلية منها: بالمجتمعات  المواطنين  1٬146 من  استفاد منها  مبادرة مجتمعية   12  تنفيذ 

التي  والمشكالت  االضطرابات  ظل  في  أسوان".  النوبة-  بمصر  السالم  "سفراء  مبادرة 
2016، قرر بعض  آخرها في نوفمبر  والتي كان  النوبة بمحافظة أسوان  تعاني منها منطقة 
مشاركي منتدى حوار الثقافات أن يقوموا بمبادرة لتشجيع المجتمع على تبني ِقَيم السالم 
المجتمعي من خالل تدريب 30 طفًلا على نشر السالم والتسامح والمواطنة في بالد النوبة. 

وحضر المبادرة وكيل وزارة الشباب والرياضة وبعض القيادات المحلية.

برنامج شباب األكاديميين

يهدف البرنامج لتمكين شباب األكاديميين والمعلمين ليصبحوا أكثر فاعلية في 
نشر ِقَيم الحوار والتسامح في مؤسساتهم التعليمية وتم العمل مع 519 مشارًكا 
من خالل 12 ورشة عمل ومؤتمر تناول قضايا مثل تأثير البيئة التعليمية في تعزيز 
التعايش، مواجهة العنف في المؤسسات التعليمية، المواطنة وحقوق اإلنسان، 

كما تم تنفيذ مبادرات محلية تدعم هذه الِقَيم عبر المؤسسات التعليمية. 

1- برامج بناء قدرات القيادات الشابة الوسيطة
برنامج القادة الدينيين

برامج 
بناء

 القدرات

برنامج
 بناء

 السالم

النموذج 
التكاملي

القيادات الوسيطة من الشباب

قادة الفكر وصناع الرأي

الحوار العربي

العمل مع الجمعيات

البرنامج اإلقليمي

الحوار الدولي

عدد
 اللقاءات

عدد
 المشاركين

عدد
 المبادرات

24         3٬789         91

8            165            8

4            199             ـ

3            755           7

1              75            2

4            167            5

1             300            3

11            95            4

برامج الدعوة 
وكسب التأييد

برامج
 الشراكة
 الدولية

برامج الحوار
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برنامج تنمية وبناء قدرات الشباب

في ظل تبني الدولة أن يكون عام 2016 هو عام الشباب تم عقد 
 سلسة لقاءات لتمكين الشباب منها: 

ֺ مؤتمر "تمكين الشباب بين الفرص والتحديات" والذي حضره أكثر 
 من 180 قيادة شبابية وقادة فكر وصناع قرار. 

ֺ تم تنفيذ برنامج تدريبي متكامل لبناء قدرات 90 شاًبا من الجنسين 
في محافظات الصعيد والقاهرة واإلسكندرية تناول البرنامج 

قضايا التمييز وحقوق اإلنسان والتعايش المشترك، كذلك مهارات 
التواصل وبناء فريق العمل والتفاوض والتعامل مع النزاع ومواجهة 

 العنف لتمكينهم من نشر تلك القيم على المستوى المحلي. 

ֺ قام المشاركون بالبرنامج بتنفيذ 6 مبادرات مجتمعية شارك فيها 
أكثر من 10,000 مواطن من فئات متنوعة منها الشباب واألطفال. 
تهدف لنشر القيم التي اكتسبها المشاركون في مجتمعاتهم 

 المحلية.  

ֺ قدم عديد من قادة الفكر والرأي والقيادات السياسية والتنفيذية 
الدعم لهذا البرنامج من خالل مشاركتهم في التخطيط للبرنامج 
والمشاركة في اللقاءات ودعم تنفيذ المبادرات المحلية من خالل 

مؤسسات مثل مراكز الشباب والكنائس والمساجد وقصور الثقافة. 

وِقَيم  ثقافة  تبني  المختلفة من  اإلعالم  اإلعالميين بوسائل  لتمكين شباب  يهدف 
الحوار في تناولهم اإلعالمي للقضايا المجتمعية وتفعيل دورهم في إنتاج خطاب 

إعالمي يعزز هذه الثقافة ويدعمها.

عمل البرنامج مع 265 من شباب اإلعالميين بمحافظات القاهرة واإلسكندرية والمنيا 
وجنوب الصعيد )أسيوط، سوهاج، األقصر، أسوان( وذلك عبر 12 ورشة عمل ومؤتمر 
ركزت على مهارات التناول اإلعالمي لقضايا هامة كالمواطنة والحريات والمسئولية 

المجتمعية لإلعالم في مواجهة العنف واإلرهاب.

برنامج شباب اإلعالميين

برنامج شباب الجامعة

الحوار، وتمكينهم من أن يكونوا  بِقَيم  يهدف لبناء وعي الشباب بالجامعة 
عوامل تغيير بمجتمعاتهم المحلية. وبالشراكة مع جامعة أسيوط من خالل 
مركز دراسات المستقبل وكلية التربية النوعية بجامعة المنيا وجامعة القاهرة 
تم تنفيذ 30 من األنشطة المتنوعة ما بين ورش العمل والندوات والمعسكرات 
شارك بهم 1٬282 من الطلبة، تناولت قضايا متنوعة مثل المواطنة والمساواة 
الجماعي  والعمل  والمشاركة  والديمقراطية  التطوعي  والعمل  والعدالة 
والعيش المشترك والمسئولية المجتمعية، ومن أهم النتائج تفعيل كيانات 
هامة مثل اتحاد الطالب واللجان التابعة له، وتعزيز مشاركة وانتماء الطالب 
لمؤسستهم التعليمية، وكذلك إطالق طاقات اإلبداع لدى الشباب والتي ظهرت 
ر عن الِقَيم  في المنتجات الفنية )رسم ، شعر، أغاني، أعمال مسرحية( التي تعبِّ
منها: مجتمعية  مبادرات   4 تنفيذ  الطلبة  وتبنى  البرنامج.  خالل   الُمكَتَسبة 

مبادرة "وسائل التواصل والمشاركة المجتمعية" بجامعة القاهرة. حيث قام 
تهدف  مبادرة  بعمل  الجامعة  شباب  من  المنتدى  مشاركي  من  مجموعة 
التواصل  مواقع  خالل  من  المجتمعية  المشاركة  بقيمة  طالب   2٬000 لتعريف 

االجتماعي، والمطبوعات. 

الموهوبين  يهدف لرفع وعي الشباب 
ليقوموا  اآلخر  وقبول  الحوار  بِقَيم 
بنشر تلك القيم عبر أعمالهم الفنية 
المتنوعة كالرسم والشعر والتمثيل. 
وشارك 122 من الشباب في الفاعليات 

واألنشطة المنفذة.
يهدف لتمكين المنظمــات غير الحكومية وتزويدها بالدعم الفني وبنــاء القدرات لتكون قـــادرة على إدارة 

برامج التنميــة الثقافية من أجل الدفاع عن ِقَيم التعايش، التحول الديمقراطي، الحقوق االجتماعية واالقتصادية 
 للمواطنين الفقراء. وتم إنجاز اآلتي:  

ֺ     العمل مع 8 جمعيات من المهتمة بالتنمية الثقافية بمحافظات المنيا وأسيوط وأسوان والقاهرة.  

ֺ      التوسع جغرافًيا في بعض المحافظات الجديدة مثل األقصر واإلسكندرية.  

ֺ     الشراكة مع بعض المنظمات التي تتوافق أهدافها مع أهداف البرنامج مثل فروع بيت العائلة المصري، قصور 
 الثقافة، مراكز الشباب.  في محافظات مختلفة.  

ֺ     ظهر تأثير هذا البرنامج في أن ممثلي الجمعيات األهلية الشريكة أصبحوا قادرين على تطبيق نموذج التنمية 
الثقافية المستدامة والتواصل مع أكثر من 4٬000 مواطن بالمجتمعــات المحلية لنشر ثقــافة الحوار وتحقيق 

تغييــر في التعايش اإليجابي بين المواطنين المصريين. 

2- برنامج العمل مع الجمعيات

برنامج شباب المبدعين
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ثالًثا: 
برامج 

الشراكة 
الدولية 

تهدف للنهوض 
بالشراكة 
والتضامن 

على المستوى 
اإلقليمي والدولي 

في القضايا 
المشتركة من 

خالل تعزيز 
التحالفات وتبادل 
الخبرات لتطوير 
التفاعل الثقافي 
على أساس الثقة 

 المتبادلة.
تم إنجاز عدد 5 
حوار دولي عبر 

شراكات متنوعة 
بمشاركة من 
ممثلي الدول 

الشريكة بالحوار.

 عقد في كريت 
مارس 2016 

بعنوان
 )المواطنة الفاعلة

 ودورها في التغيير(

ثانًيا: 
برامج 

الدعوة 
وكسب 
التأييد

تهدف الستثمار 
سلطة واضعي 

السياسات 
والمثقفين 

من قادة الفكر 
شركاء المنتدى 
للمساهمة في 

بناء مجتمع 
ديمقراطي 

ومعالجة القضايا 
المعاصرة لتعزيز 

قيم التعددية 
والتسامح 
بالمجتمع 

المصري بمنهجية 
الدعوة وكسب 

التأييد.  

1- برنامج قادة الفكر وصناع الرأي

استمر المنتدى في التشارك مع قادة الفكر 
وصناع الرأي في مختلف التخصصات للحوار 

حول قضايا الوطن وبلورة آراء ومفاهيم 
حولها وتم رفعها لصناع السياسات 

والمؤسسات المعنية للمساهمة في التأثير 
في السياسات العامة لصالح المواطنين 

ومن هذه القضايا: 

 * قضية المعالجة الثقافية للحد من التطرف 
 * األزمة االقتصادية 
 * الخطاب الديني 

* تحديات المواطنة ودولة القانون

يهدف لمد جسور الحوار خارج محافظة 
القاهرة وتمكين قادة الفكر والمجتمع 
المدني من الحوار حول القضايا التي 

تؤثر في مجتمعاتهم المحلية. ومن أهم 
اإلنجازات: 

العمل مع 755 من القادة المشاركين 
عبر محافظات شمال وجنوب الصعيد 

والوجه البحري من خالل 7 أنشطة تنوعت 
ما بين الندوات والمؤتمرات تناولت قضايا 
مثل السالم المجتمعي وكيفية مواجهة 

العنف ومنظومة الِقَيم المدنية وبناء األطر 
المؤسسة للتعايش المشترك.  

الحوار 2- البرنامج اإلقليمي
العربي 
األوروبي

ُعقد بالشراكة مع رابطة مراكز التدريب 
والرياضات الروحية بأوروبا واألكاديمية 

 األرثوذكسية بكريت– اليونان 
شارك في اللقاء 41 قيادة مجتمعية ودينية، 

يمثلون الجهات المشاركة من مصر، 
فلسطين، األردن، السعودية، المغرب، تونس، 
لبنان، اليونان، ألمانيا، السويد، من مفكرين 

وسياسيين وأساتذة جامعات. 

 ُعقد في القاهرة 
مارس 2016 

بعنوان 
 )الديمقراطية واالستقرار(

شارك في اللقاء 34 مشارًكا وضم وفد الواليات المتحدة 
األمريكية ممثلي قيادات دينية مسيحية ومثقفين 

وسياسيين، وعضو مجلس الشيوخ باإلضافة لبعض 
المسؤولين من السفارة األمريكية، ومن الجانب المصري، 
شارك ممثلو البرلمان المصري وقيادات دينية مسيحية 

وإسالمية وبعض المفكرين السياسيين وممثلي وسائل 
ن اللقاء عقد زيارات ميدانية لمفتي الديار  اإلعالم. تضمَّ

المصرية، فضيلة اإلمام األكبر شيخ األزهر، وزارة الثقافة، زيارات 
لمجتمعات بها تدخالت تنموية وثقافية.  

محاور اللقاء:

 - دور المواطنة النشطة في إحداث التغيير داخل المجتمعات 
 - دور مؤسسات المجتمع المدني في تنشئة األجيال القادمة 

 - المواطنة ودورها في حل أزمة الالجئين 
- المواطنة واإلعالم والدين

محاور اللقاء:

 - الديمقراطية واالستقرار: مواطنون فاعلون وحقوق اإلنسان
- التنمية واالستقرار: دور المجتمع المدني
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رابًعا: 
النموذج 
التكاملي

ُعِقد في القاهرة
 يونيو 2016 

بعنوان 
)ما يجري في مصر وألمانيا( 

مشروع 
البحث 

المصري 
شارك في اللقاء 38 مشارًكا من الجانب األلماني والمصري، األلماني

 يمثلون الباحثين في المنظمات وأساتذة جامعات وكليات مختلفة. 

 محاور اللقاء: 
 - التربية الدينية في مصر وألمانيا: األساس النظري والتحديات الراهنة

 - دور القانون في مجال التعليم الديني 
 - دور الشباب في عملية التحول في مصر وألمانيا

- التربية الدينية وأثرها على الهوية والتكامل وبناء المجتمع 

ُعِقد مرتين
األول ببيروت أبريل 2016 والثاني بالقاهرة أغسطس 2016 

بعنوان 
)قادة من أجل التفاهم بين األديان لمواجهة التطرف 

الحوار 
المصري 

الدنماركي
  شارك باللقاءات 46 مشارًكا، واستطاع المشاركون تنفيذ 4 مبادرات تهدف لبناء 

 السالم المجتمعي ومواجهة التطرف وشارك فيها 183 مشارًكا من الشباب واألطفال.  

 محاور اللقاء: 
 - أنواع التطرف 

 - الحوار والتواصل كأداة لمواجهة التطرف  
 - تعزيز المناعة المجتمعية لمواجهة التطرف   

ُعِقد في بيروت 
نوفمبر 2016 

 بعنوان 
)نموذج المجتمع الذي نريده في العالم العربي.. 

أزمة العالقة بين السلطة والمجتمع( 

الحوار 
العربي 
العربي

شارك في اللقاء 50 من قادة الفكر العرب

 محاور اللقاء: 
 - أزمة العالقة بين السلطة والمجتمع  

 - المواطن العربي ودوره في بناء المجتمع
 - الخطاب الثقافي الذي نريده في العالم العربي

تنفيذ  في  المنتدى  استمر 
المتكامل  التنموي  النموذج 
المنيا  محافظة  منبال–  بقرية 
التنمية  وحدات  مع  بالتعاون 
المشروعات  وتنمية  المحلية 
المتناهية الصغر بالهيئة بهدف 
مستمر  إيجابي  تغيير  إحداث 
مع  المجتمع  مشكالت  تجاه 

الثقافية  األبعاد  على  التركيز 
الحوار  ثقافة  ونشر  الفكر  وبناء 
اآلخر.    وقبول  المواطنة   وقيم 
تم تنفيذ مبادرة تحت عنوان: )دور 
ثقافة  تعزيز  في  واآلداب  الفنون 
الثقافة  قصر  فيها  شارك  الحوار( 
بالمنيا، اإلدارة التعليمية، مدارس 
بمنبال،  األساسي  التعليم 

الفنون  استخدام  تعزيز  بهدف 
في  شارك  الحوار،  قيم  لدعم 
الطلبة  من   300 من  أكثر  المبادرة 
عروًضا  وتضمنت  والشباب 
كالرسم  متنوعة  وثقافية  فنية 
والموسيقى.   والمسرح   والغناء 
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سادًسا:
اإلنتاج

 المعرفي

خامًسا: 
بناء 

السالم 
وإدارة 
األزمات

تستمر برامج بناء السالم وإدارة األزمات في تعزيز 
المعرفة والمهارات والمعتقدات والقيم لتغيير 
األفكار التي تساعد المجتمع على تجنب الصراع 
والعنف الظاهري والمستتر لحل األزمات بطريقة 

سلمية على المستوى الشخصي وبين الجماعات 
وعلى المستوى المحلي والقومي.

 ومن أهم اإلنجازات

*  عقد تدريبات محلية لـ75 مشارًكا من القاهرة، 
المنيا، الجيزة، كفر الشيخ، أسيوط.

 
*   عقد تدريب إقليمي لـ20 مشارًكا من الدول 
 جنوب السودان، األردن، لبنان، المغرب، مصر.

ومن أهم المبادرات الناتجة عن التدريبات:
مبادرة القمص رويس نبيه حنين فرج

 أسيوط- القوصية- قرية التتاليه                                  
قام راعي الكنيسة األرثوذكسية ورئيس مجلس 
إدارة جمعيه الصالح بعد التدريب، بإنشاء وحده 

 إدارة األزمات في الجمعيه بهدف:

- نشر ثقافة السالم بين أفراد المجتمع وخاصة 
 الشباب

- التدخل لفض النزاعات القائمة
- تدريب القيادات المحلية على آليات وأدوات حل 

النزاع
 - الوقاية من النزاع والعنف

استمر المنتدى في توثيق ونشر 
تحفيز  مع  وأنشطته  فاعلياته 
العمل  برامج  عبر  المشاركين 
من اإلسهام في اإلنتاج المعرفي 

ببلورة رؤى حول القضايا التي تم 
نشر  بغرض  وذلك  عليها  العمل 
لمجموعات  والوصول  المعرفة 
وليس  المجتمع  في  أكبر 

بالمنتدى فقط وفي  المشاركين 
خالل  المنتدى  أنتج  اإلطار  هذا 

العام الماضي:
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Building Bridges:
Dialogue for the Future

Forum for Intercultural Dialogue

Coptic Evangelical Organization for Social Services
Block 1331 Dr. Ahmed Zaki St., El Nozha El Gedida., Cairo, Egypt
P.O. Box 162 -11811 El Panorama, Cairo, Egypt
Tel.: +20 2 2622 1425/ 6/ 7/ 8                     Fax: +20 2 2622 1440    
e.mail: info@ceoss.org.eg                   www.ceoss.org.eg

https://www.facebook.com/ceoss.eg

https://twitter.com/ceoss_org

https://www.youtube.com/user/ceossorg
WEBSITE: http://www.ceoss-eg.org/ar/

 الحوار
  العربي 

بناء
  الجسور

 العدالة 
 االجتماعية 

 * كتاب الحوار العربي 

 * كتاب العدالة االجتماعية 

 * كتاب بناء الجسور 

* نشرة الوصم والتنميط

  * نشرة المواطنة 

 * كتيب قصص نجاح 

 * فيلم الدعوة وكسب التأييد 

 * فيلم قوتنا في لمتنا 

 * نشرة بناء الجسور



دار الثقافة

 النشر 
تم إنتاج

16 كتاًبا جديًدا 

المكتبات
تم بيع

ما يقرب من 110٬000 كتاب

المطبعة

واحتفاالً بمرور 500 عام على اإلصالح اإلنجيلي
 تم إصدار كتاب »تأمالت ذهبية في الحياة الروحية«، للمصلح مارتن لوثر، 

وكتاب »مقالة قصيرة في العشاء الرباني«، للمصلح جون كالفن

وقد كان على رأس المبيعات، كتاًبا 
»التواصل مع اهلل«، 

و»طريقة خالقة لدراسة الكتاب المقدس« 
والتي قاربت نسخه على النفاد 

 في أقل من عام

أصدرت 
دار الثقافة

 واحًدا 
من الكتب
التراثية 
الهامة
 تلبية
 لطلب

 السوق 
منذ نفاده، 

وهو:
 إيماني، 
للدكتور 

القس
 إلياس مقار؛

 كتب دار الثقافة

كتب 15 دار 
نشر اخرى

ي
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عدد 167 لقاًءا 

ًرا  ُمصوَّ

األوديو 

والفيديو

عدد 22.214 
أسطوانة

  CD / DVD
 مطبوعة

 
عدد 12 
فيلًما 
 ُمنَتًجا

 مطبوعات 
دار الثقافة                       

28.316  نسخة

مطبوعات الوحدات 
الداخلية بالهيئة
  489,000  نسخة

مطبوعات العمالء 
الخارجيين           

324,336  نسخة

38

المجاالت  شتي  يغطي  مستنير،  وديني  ثقافي  وعي  لنشر  الثقافة  دار  تسعى 
والتوجهات، ويخلق تأثيًرا إيجابًيا في الكنيسة والمجتمع المحلي واإلقليمي. عن 
طريق نشر أحدث الكتابات سواء في العربية أو في غيرها من اللغات، ومن ثم 

تقديم كل ما هو جديد، لتلبية احتياجات القارئ العربي في شتى المجاالت



تنمية املوارد

40

تعظيم العائد االقتصادي 
من خالل تنفيذ مجموعة من 

 اآلليات اآلتية:

إدخال أصناف عالية اإلنتاج وذات 
عائد اقتصادي في زراعة صوب 

الخضار )فلفل ألوان، خيار(

البدء في زراعة محاصيل تتالءم 
مع طبيعة التربة بمزرعة 

االسماعيلية

إنتاجية  الهيئة من خالل مشروعات  الموارد لتعظيم دخل  تسعى وحدات تنمية 
تدر ربًحا يساهم في استمرارية رسالة الهيئة، وفي نفس الوقت تقدم للمجتمع 

خدمات بأسعار مقبولة وتنافسية بالنسبة للسوق.

تتبنى الهيئة استراتيجيًة جديدًة، 
 Social وهي االستثمار االجتماعي
فقراء  تمكين  بهدف   ،Business
االستفادة  طريق  عن  المزارعين 
المتوفرة  السوق  ُفَرص  من 

فكرة  وتعظيم  والممكنة، 
وبناء  االجتماعية  المسؤولية 
القطاع  مع  متعددة  شراكات 
الخاص والحكومي بهدف تعظيم 

العائد لصغار المزارعين .

على  النموذج  هذا  ويعتمد 
االقتصادية  األهداف  بين  الدمج 

واالجتماعية مًعا.

)10,723( 
استفادوا 

من
المشروعات

الزراعية
من خالل
االستثمار

االجتماعي   

أهم اإلنجازات

المشروعات
الزراعية



 
    

على  للوقوف  ميدانية  دراسة  إعداد   *
واحتياجات  المزارعين  احتياجات 
بـ5 محافظات من ضمنهم  السوق 
)الفيوم/  جديدة  محافظات   3
الدراسة  تتضمن  سوهاج(  أسيوط/ 
محافظة،  كل  ومميزات  خصائص 
يتم  التي  المحاصيل  المساحات، 
زراعتها، المشكالت التي تواجههم 
اإلنتاج،  التسويق ومستلزمات  تجاه 
لتسديد  المطلوبة  الخدمات 
القطاع  وشركات  احتياجاتهم، 
وآليات  مة،  المقدَّ الخدمات  الخاص، 
والمميزات  والشراكة،  التعاون 
لصغار  ُتمَنح  التي  والفرص 

المزارعين مع الحفاظ على الجودة.

توضح  تسويقية  خريطة  إعداد   *
تسويقها.   يتم  التي   المحاصيل 

*  تنفيذ حلقة استشارية بهدف إيجاد 
للتوسع  جديدة  استثمارية  ُفَرص 
الحالية  الزراعية  المشروعات  في 
الفرص  ضوء  في  والمستقبلية 
واالحتياجات  الحالية  والموارد 
وربطها  للمزارعين  الفعلية 
ينعكس  مما  السوق  باحتياجات 
دخل  زيادة  على  إيجابي  بشكل 
اللقاء  في  شارك  حيث  المزارعين؛ 
الخاص،  القطاع  شركات  ممثلو 
اإلنتاج،  مستلزمات  شركات  ممثلو 
البحوث  مراكز  من  وممثلون 

واستشاريون. 

منطقة  من  مزارًعا   30 مع  لقاء  عقد    *
المجاورة  والمناطق  البرينسات 
نوعية  على  الوقوف  بهدف 
وآليات  المنزرعة  المحاصيل 
المتوفرة  غير  والخدمات  تسويقها 

لديهم. 

بين  تسويقية  تعاقدات   3 توقيع   *
وشركات  التعاونية  الجمعيات 
مختلفة  لمحاصيل  الخاص  القطاع 
بإجمالي مساحة 90 فداًنا و112 مزارًعا 

مستفيًدا. 

شركات  مع  تعاقدات   8 توقيع   *
تقاوي  لتوفير  اإلنتاج  مستلزمات 
 9,581 بإجمالي  ومبيدات  وأسمدة 

مزارًعا مستفيًدا0 

تنفيذ 25 ندوة ولقاء مع شركات   *
 القطاع الخاص شارك فيها 1٬000 مزارع.  

  
   

التسويق الزراعي
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المشتل
*   إنشاء صوبة إنتاج فلفل ألوان وخيار على مساحة 400 م2 

*   التوسع بمناطق عمل جديدة من خالل العمل مع مدينة 
توشكى بزراعة 300 شتلة )أشجار زينة، خشبية(

*   العمل مع مؤسسات وأفراد متنوعين كاآلتي:

محطة التبريد والسيارات المبردة
نتائج  ضمن  ومن  متخصصين،  استشاريين  خالل  من  اقتصادي  عائد  ذات  لمحاصيل  اقتصادية  دراسة  إعداد   *
ويتم  تصديرًيا  المطلوبة  المحاصيل  من  إنهما  حيث  والثوم  البصل  محصول  زراعة  إلى  ه  التوجُّ الدراسة 
وتغليف. وتعبئة  فرز  من  المحطة  من  المقدمة  الخدمات  خالل  من  للمحاصيل  المضافة  القيمة   تطبيق 

4142

باحتياجات  مرتبطة  للمزرعة  اقتصادية  دراسة  تنفيذ    *
السوق وطبيعة المكان

*   تنفيذ اإلجراءات التمهيدية قبل عملية الزراعة، وعلى 
دق  فداًنا،   115 لمساحة  الري  شبكة  مد  المثال،  سبيل 

البئر وتسوية األرض

*    زراعة محصول الفول البـــــلــدي لمســـــــاحة 60 فداًنــــــا

 24 لمساحة  التربة  خواص  وتحسين  تطوير 
فداًنا من خالل توفير مصدر مياه ري بحاري بدالً 
بئر  ودق  الزراعي  المصرف  الري عن طريق  من 
 ارتوازي على عمق 44 متًرا الستخدامه في الري.  

مزرعة اإلسماعيلية

البرينسات

ֺ  المدخل الشرقي الرئيسي لمدينة المنيا بطول 2 كم

ֺ  الوحدات السكنية الجديدة لمنطقة زهراء المنيا الجديدة 
بمشروع اإلسكان االجتماعي لمساحة 3٬000 م2

ֺ  6 مزارع كبرى بالطريق الشرقي الصحراوي جنوًبا وشماًلا 
لعدد 5٬000 شتلة

ֺ 3 وحدات محلية

ֺ  19 فيال تنوعت بين القاهرة والمنيا



للتحسين  حورس  مستشفى  تسعى 
الصحية،  جودة الخدمات  في  المستمر 
المواطن  صحة  على  بالنفع  يعود  مما 
مع  الثقة  بناء  إلى  باإلضافة  والمجتمع 
ومراعاة  الفقراء،  وخاصًة  المواطنين، 
عن  رضائهم  وضمان  المرضى  حقوق 
الخدمة الصحية، وااللتزام بمعايير األمان 

وسالمة المرضى.

متنوعة  مؤسسة   52 مع  التعاقد   *
طبية(  ومؤسسات  أهلية  )جمعيات 
خلق  في  التنوع  هذا  يساهم  حيث 
مساحات جديدة للوصول إلى الفقراء 

واألكثر احتياًجا

للحصول  التمريض   وتأهيل  تدريب    *
من  بالتمريض  فنية  شهادات  على 
مع  بالشراكة  تدريبية  دورات  خالل 
مديرية  مع  بالتعاون  األحمر  الهالل 

القوى العاملة 

فتح  مثل  جديدة   خدمات  استحداث    *
عيادة لألسنان

المقطعية  األشعة  خدمة  استحداث    *
األجهزة  أهم  من  وهو   oct الـ 
بالشبكية  الخاصة  التشخيصية 

والعصب البصري

*    إضافة غرفة عمليات بأحدث األجهزة 

محافظة  في  بالعمل  التوسع  بدء    *
مقر  استئجار  تم  حيث  سوهاج؛ 

لعيادة حورس التخصصية بسوهاج 
فودافون  مؤسسة  مع  بالشراكة 
بمشروع  المجتمع  لتنمية  مصر 
»العلم قوة« لفحص تالميذ المدراس 

بسوهاج

لنقل  الصحة  مديرية  مع  التعاون   *
الخطرة حرًصا من  الطبية  المخلفات 
إدارة المستشفى على السعي لرفع 
السالمة  بمعايير  وااللتزام  الكفاءة 

والجودة.

المراكز الطبية

 القوافل الطبية

30,878 

تدخالت أسنان

200 

فحوصات الرمد والباطنة

17,000 

عمليات صغرى وكبرى

2,200 
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)10,723( 
استفادوا 
بخدمات
المراكز
الطبية

أهم اإلنجازات



  

أواًل: إطسا سنتر

 

 + 12٪ عن المخطط لعام 2016 
 *  عمل حمام سباحة ملحق به حمام سباحة صغير لألطفال لتلبية احتياجات العمالء بإطسا سنتر  

 *  إنشاء بوابة جديدة مع تغيير أرضيات إطسا سنتر بالكامل 

 *  استقبال إجمالي 289 لقاًء لحوالي 38,500 فرد  

ثانًيا: الدهبية

ثالًثا: مطعم النزهة

   + 45٪ عن المخطط لعام 2016 
 * إعادة افتتاح المركب الجديد يونيو 2016 تحت رعاية ودعم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة 

 * إضافة المرسى العائم )البانتون( بجوار الدهبية 

 * تنظيم 150 مناسبة )أفراح- خطوبات- أعياد ميالد( لحوالي 25,000 فرد 

* استقبال 3٬000 فرد خالل لقاءات كنسية وتنموية لحوالي 75 لقاًء  

 + 5 ٪ عن المخطط لعام 2016 
* استضافة 155 لقاء بإجمالي 8,000 فرد

* عمل وتقديم ما يقارب من 25,000 وجبة متنوعة

* استضافة حفل العيد الثالث لمجلس كنائس مصر بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني 

والدكتور القس أ ندريه زكي رئيس الطائفة اإلنجيلية
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مقرات التدريب



بالرغم من الظروف االقتصادية التي 
تمر بها البالد تمكن المشروع من 
تحقيق المخطط لعام 2016 وبزيادة 

قرابة %2.

 أهم اإلنجازات: 

* توريد مشغوالت لمباني اإلقامة الداخلية 
لطلبة وطالبات جامعة دراية بالمنيا 

 الجديدة– المنيا   

* توسعة عنبر الماكينات والمخازن بما 
 يتناسب مع تطور المشروع 

* عقد المعارض الموسمية بكلٍّ من أسيوط 
والنزهة 

إطسا وود

إجمالي عدد المشغوالت التي تم 
تسليمها للعمالء خالل العام:

 370 قطعة أثاث

نوم
118

مكتبات
18

متنوعات
99

سفرة
58

صالون
وأنتريه

78

48 47



مشروع تطوير البيئة 
الحضرية لحي غرب المنيا

يستمر مشروع تطوير البيئة الحضرية 

لحى غرب المنيا فى تقديم خدماته ألهالي 

الحي والذي يصل عدد السكان به 165 ألف 

نسمة تقريًبا بالرغم من التحديات الكثيرة 

التي تواجه المشروع ودفع مقابل تأدية 

الخدمة من جانب الوحدة المحلية لمركز 

ومدينة المنيا حيث يواصل المشروع 

جهوده للحفاظ على ما تم تحقيقه من 

نجاحات حيث يستمر المشروع في:

*   جمع المخلفات الصلبة من الميادين والشوارع الرئيسية 
والفرعية يومًيا مع التخلص النهائي منها الى المقلب 
المحلية  الوحدة  مع  المحافظة  تديره  الذي  العمومي 
نسمة  ألف   165 الخدمة  وتغطى  المنيا  ومدينة  لمركز 

هم سكان حي غرب مدينة المنيا

*  الصيانة الدورية لمعدات المشروع من خالل الفنيين.

*   قيام وحدة مراقبة الجودة بدورها في المتابعة المستمرة 
بالمالحظات  الدورية  التقارير  تقديم  مع  للمشروع 

الموجودة واالنتهاء منها فورًا.

*  الرد على شكاوى المواطنين من خالل وجودهم بمقر 
المشروع أو مقابالت مع المشرفين المعنيين.  

*   المشاركة في رفع مخلفات المباني من الحي واستخدام 
بعض معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا. 

*  االهتمام بالصحة المهنية للعمال، بالتعاون مع كلية 
الطب جامعة المنيا قسم الصحة العامة، تم أخذ عينات 
من 62 عامل لتحليل فيروس c وسيتم عالج المصابين 
خالل  ومن  المنيا  جامعة  الطب  كلية  خالل  من  منهم 
مستشفى حورس تم الكشف على 150 عامل في قافلة 
لعالج أمراض العيون حيث تم تحويل المحتاجين منهم 
عمل  تم  حيث  عامل   11 وعددهم  الصحي  إلىالتامين 

نظارات لهم.  

*  تطوير وتجميل مجمع مدارس كفر المنصورة وتجميل 
بنات  الصناعية  المنيا  بمدرسة  المحيطة  المنطقة 
بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمنيا وجمعية 

األسر المسلمة.
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الهيئة في عام 2016

  370 
قطعة أثاث
تم انتاجها

 11,000
شخص ذوي إعاقة تم 

تحسين أوضاعهم 
االقتصادية واالجتماعية 

والبيئية والصحية 
ودمجهم في المجتمع

 56,293
طفل معرض للخطر 

وأسرهم تم تمكينهم 
من الحصول على 

حقوقهم االقتصادية 
واالجتماعية

35,781
مواطن استفادوا 

من تدخالت مكافحة 
العمى

 44,359
مستفيد من برامج 
التعليم والتربية 

المدنية

 103,181
من صغار المزارعين 

والمربين تم 
تمكينهم
79,978اقتصادًيا

قرض 
تم

 توزيعه

10,723
مستفيد من
المشروعات

الزراعية

 41,741
مواطن تم تمكينهم 

من الحصول على 
حقوقهم الصحية

 5,545
مستفيد من برامج 
الحوار  وبناء السالم 

المحلية والدولية

 350
جمعية
 شريكة

2,000,000
 مستفيدين

 1,904
مستفيد من تحسين 

األداء وبناء القدرات 
المؤسسية 

 4,636
مستفيد من برنامج 

البيئة واإلسكان

 99,500
مستفيد من

 خدمات مقرات
التدريب

16
كتاب
 جديد

تم انتاجه

 50,278
مستفيد 
بخدمات

 المراكز الطبية

 8,324
شاب من الجنسين تم 

تمكينهم اقتصادًيا 
من أجل توفير وإتاحة 

فرص العمل الالئق


