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الرشاكء األعزاء: 

ــذ  ــة، من ــات االجمتاعي ــة للخدم ــة اإلجنيلي ــة القبطي اهليئ
بدايــة خدمهتــا يف مخســينيات القــرن املــايض، وحــى 
يومنــا هــذا تعمــل عــى حتســن نوعيــة احليــاة لملواطــن 
الفقــر واملهمــش، أّيًــا اكن ويف أي مــان، وأيًضــا 
الرتكــز عــى املجموعــات األكــر عرضــة مثــل النســاء 

ــال.  ــة واألطف والشــباب واألخشــاص ذوي اإلعاق

ــى أرض  ــالهتا ع ــق رس ــة حتقي ــي تســتطيع اهليئ  ول
الواقــع، فإهنــا تعمــل مــن خالل آليــات ومناذج تســهتدف 
بنــاء املجمتعــات واملؤسســات واألفــراد الفقــراء، ليكونــوا 
أكــر متانــة ومرونــة ويــم زيــادة جاهزيهتــم وتعزيــز 
متاســكهم، ويمتكنــوا مــن تطويــر آليــات فاعلــة تســامه 
املخاطــر  ملواجهــة  املجمتعيــة  واملتانــة  الصمــود  يف 
والهتديــدات والتغــرات احلاليــة واحملمتلــة يف اكفــة 

ــوايح. الن

مــع  إقامــة رشاكــة اكملــة  مكــا تســمتر اهليئــة يف 
ــة يف اكفــة قطاعاهتــا؛ ســواء القطــاع  مؤسســات الدول
القطــاع  أو  املــدين  املجمتــع  قطــاع  أو  احلكــويم 
اخلــاص واملراكــز البحثيــة واإلعــالم، مــن أجــل تعظــم 

األثــر والعائــد عــى الفــات املســهتدفة.

مكــا شــاركت اهليئــة خــالل هــذا العــام يف العديــد مــن 
املبــادرات القوميــة الــي تتبنــا هــا الدولــة مثــل مبــادرة 

نــور حيــاة ومبــادرة حيــاه كرميــة.

وعــى الــرمغ مــن التحديــات والظــروف الــي واجههتــا 
مــر بصفــة عامــة والــي أثَّــرت بشــل أو بآخــر عــى 
املواطــن املــري عامــًة والفقــراء خاصــًة، إال أننــا 
اســتطعنا أن نمكــل رســالتنا عــى خــر وجــه بفضــل 

التعــاون املشــرتك مــا بــن اهليئــة والدولــة والقطــاع 
ين أن أقــدم  اخلــاص ومنمظــات املجمتــع املــدين. ويــرُّ
لــم التقريــر الســنوي إلجنــازات ُمَتلـَـف وحــدات العمــل 
ــا  ــذي حاولن ــايض 2019، وال ــام امل ــالل الع ــة خ باهليئ
أن نــوحض فيــه جحــم األنشــطة والــراجم، الــي قامــت 
ــة وعــدد املســتفيدين مهنــا، والــذي نرجــو أن  هبــا اهليئ
ــة حــى نســتطيع أن حنقــق  يزتايــد يف الســنوات املقبل

ــا العزيــز. رســالتنا خلدمــة اإلنســان املــري ولوطنن

التقديــر  أتقــدم خبالــص  أن  يســعدين  الهنايــة  ويف 
مجليــع الســيدات والســادة رئيــس وأعضــاء جملــس 
لنــا  إدارة اهليئــة عــى جهــودمه ودمعهــم املســمتر 
مجيًعــا، كذلــك الســيدات والســادة أعضــاء امجلعيــة 
العموميــة للهيئــة، والزمــالء والزميــالت مــن العاملــن 

باهليئــة واملتطوعــن مــن متلــف مناطــق العمــل. 

مكــا أوجــه الشــكر خاصــًة للســادة وزراء التضامــن 
والتعلــم  والرتبيــة  الــدويل  والتعــاون  واالســتمثار 
والتمنيــة احملليــة والبيئــة والقــوى العاملــة واألوقــاف 
الشــباب  واإلعــالم  والصحــة  والثقافــة  والداخليــة 
والرياضــة واملــوارد املائيــة والــري والزراعة واســتصالح 
األرايض، وأيًضــا الســادة حمافظــي القاهــرة واجلــزة 
والقليوبيــة وبــي ســويف واملنيــا وأســيوط وســوهاج 
واألقــر، والقيــادات السياســية والشــعبية والتنفيذيــة، 
ولــل الــراكء مــن الداخــل واخلــارج وكذلــك الــراكء 

ــاع اخلــاص  ــن القط م

مــع  العمــل  يف  احملليــة  التمنيــة  وحــدة  تســمر 
ــرة واملهمشــة يف املناطــق  ــة الفق ــات احمللي املجمع
الريفيــة واحلرضيــة والعشــوائية لتحســن نوعيــة 
احليــاة لملواطنــن الفقــراء بالرتكــز عــى املجموعــات 
األكــر عرضــة مثــل النســاء والشــباب واألخشــاص 

ذوي اإلعاقــة واألطفــال. 

منــوذج  تطبيــَق  الوحــدُة  تتبــى  ذلــك،  ولتحقيــق 
واملؤسســات  املجمعــات  بنــاء  يســهدف  تمنــوّي 
ملواجهــه  ومرونــًة  متانــًة  أكــر  ليكونــوا  واألفــراد 
املخاطــر والهديــدات والتغــرات احلاليــة واحململــة 
واالجماعيــة  االقتصاديــة  النــوايح  اكفــة  يف 
ــة.  ــة االجماعي ــل سياســات امحلاي ــة، وتفعي واملناخي

احليــاة.  نوعيــة  الفقــر وحتســن  ملواجهــة  وذلــك 

مكــا تســمر الوحــدة يف إقامــة رشاكــة اكملــة مــع 
مؤسســات الدولة يف اكفة قطاعاهتا - ســواء احلكويم 
أو قطــاع املجمــع املــدين أو القطــاع اخلــاص واملراكــز 
البحثيــة واإلعــام - مــن أجــل تضافر اجلهــود واملوارد 
وتعظــم التأثــر والعائــد عــى الفــات األكــر فقــًرا يف 

املناطــق الفقــرة واملهمشــة.
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 مــن أرس األشــخاص ذوي اإلعاقــة تــم 
عمليــة  لدعــم  ومتكينهــم  تأهيلهــم 
ــن ذوي  ــم م ــي ألبناه ــج املجتمع الدم

اإلعاقــة 

ــن  ــم تحس ــة ت ــخاص ذوي اإلعاق ــن األش م
وصولهــم إىل حقوقهــم بالخدمــات العامــة 

ــل املتخصــص  ــج التأهي و برام

 مؤسســة عامــة تــم إتاحــة بيئتهــا لتكــون 
ــخاص  ــتخدام األش ــول واس ــأًة لوص مهيَّ

ذوي اإلعاقــة بهــا 

مــن الكــوادر املجتمعيــة تــم تأهيلهــم ليكونوا 
قادريــن عــى دعــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
ــل املتخصــص  يف الوصــول إىل برامــج التأهي

وحقوقهــم بالخدمــات العامــة 

ــم  ــة وعيه ــم تنمي ــن ت ــن املواطن م
املرتبطــة  الصحيحــة  باملفاهيــم 

باإلعاقــة والتنميــة الدامجــة 

برناجم إرادة لتصنيع األجهزة واملعينات احلركية وأمعال الهيئةبرناجم تأهيل ذوي اإلعاقة جمال العمل مع األخشاص ذوي اإلعاقة ويمشل:  

9566
مــن األخشــاص ذوي اإلعاقــة 
وأرسمه اســتفادوا مــن برنــاجم 
تأهيــل األخشــاص ذوي اإلعاقة

أمه اإلجنازات
1. تحســن إمكانيــة حصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة عــى خدمــات 

صــة. مــن خــال تطبيــق برامــج الـــ CBR داخــل )10(  التأهيــل املتخصِّ

مجتمعــات يف خمــس محافظــات اســتهدفت 2000 مــن األشــخاص 

ذوي اإلعاقــة. شــمل ذلــك تقديــم الخدمــات الطبيــة املتنوعــة، تأســيس 

وتطويــر )2( وحــده تأهيــل لألطفــال ذوي اإلعاقــات الذهنيــة باإلضافــة 

إىل دمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن اإلنــاث لالتحــاق بســوق العمــل، 

مــن خــال تقديــم اإلرشــاد والدعــم الفنــي ومتكينهــم مــن تنفيــذ 

ــَريف.  ــب الِح ــة إىل التدري ــادة الدخــل باإلضاف ــرة لزي ــات صغ مرشوع

ــة  ــة ودامج ــون متاح ــة لتك ــات الخدمي ــن املؤسس ــد م ــة العدي 2. تهيئ

ــر  ــة وتوف ــية واملعلوماتي ــة الهندس ــك اإلتاح ــمل ذل ــة، ش ــذوي اإلعاق ل

غــرف املصــادر وإمدادهــا بــاألدوات لعــدد مــن املــدارس، وكذلــك 

اإلتاحــة الهندســية ملكاتــب الربيــد، مراكــز الشــباب أيًضــا توفــر لوحــات 

بطريقــة القــراءة الســهلة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الذهنيــة وصعوبــات 

ــة.  ــات املتكامل ــات الخدم ــتخراج بطاق ــم واس التعلُّ

 ،)DPOS( 3. بنــاء القــدرات املؤسســية ملنظــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة

ــة وأرسهــم حــول  مــي الخدمــات العامــة واألشــخاص ذوي اإلعاق ومقدِّ

ــة الدامجــة، النهــج  ــات تطبيــق التنمي ــم وآلي ــم اإلعاقــة ومفاهي مفاهي

الحقوقــي، قانــون ذوي اإلعاقــة والئحتــه الداخليــة باإلضافــة إىل تدريــب 

األرس حــول مهــارات التعامــل الصحيــح مــع األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة 

ــدى  ــاء املنت ــة ألعض ــة تدريبي ــذ ورش ــل وتنفي ــوق العم ــة وحق الذهني

املــري لــذوي اإلعاقــة عــن مفهــوم الجنــدر. 

4. تبنــى الربنامــج خــال هــذا العــام اســتخدام امليديــا والفــن يف الوعــي 

 easy read ــة ــم أدوات بطريق ــة إىل تصمي ــم باإلضاف ــيط املفاهي وتبس

لســهولة مشــاركة األشــخاص ذوي اإلعاقــة الذهنيــة شــمل ذلــك إنتــاج 

)4( أدلــة، وإنتــاج بوســر لتبســيط إجــراءات اســتخراج بطاقــة الخدمات 

املتكاملــة بالقــراءة الســهلة. 

5. أقــام الربنامــج العديــد مــن الــرشاكات الفاعلــة خــال هــذا العــام منهــا 

الرشاكــة مــع مركــز النــور للعيــون، الــذي قــام بفحــٍص متقــدٍم ألمــراض 

العيــون لـــ 78 مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة الذهنيــة، كذلــك الرشاكــة 

ــة داخــل  ــال واألشــخاص ذوي اإلعاق ــج األطف ــز الشــباب لدم ــع مراك م

أنشــطتها وحصــول عــدد مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة عــى مراكــز 

متقدمــة، باإلضافــة إىل دعــم رشاكات عــدد مــن الجمعيــات مــع القطــاع 

ــل  ــة تكام ــل غرف ــا الحصــول عــى بعــض األدوات مث ــج عنه الخــاص نت

حــي وعــدد مــن املــوارد األخــرى. 
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أمه اإلجنازات
ــارف وإتاحــة  ــا: إكســاب املع ــه أهمه ــق أهداف ــات والتدخــات االســراتيجيَّة لتحقي ــق اآللي ــج يف تطبي 1. اســتمر الربنام

ــذة وفــق  املعلومــات حــول مفاهيــم البيئــة الدامجــة وتطبيــق معايــر اإلتاحــة، وتطبيــق املواصفــات الفنيَّــة لألعــال املنفَّ

معايــر الكــود املــري يف اإلتاحــة الهندســية للمبــاين واملنشــآت واملؤسســات العامــة، بهــدف تيســر وصــول األشــخاص 

ذوي اإلعاقــة إىل الخدمــات التــي تقدمهــا، كذلــك متكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن الحصــول عــى حقوقهــم يف التنقــل 

ــرايس  ــة وك ــة مــن أطــراف صناعي ــات حركي ــر معين ــم باملجتمــع، مــن خــال توف ــش باســتقالية ودمجه ــة والعي بحري

ــل  ــة داخ ــات الحركي ــزة واملعين ــاح األجه ــة وإص ــة لصيان ــة متنقل ــدة صيان ــة وح ــن إتاح ــًا ع ــز. فض ــة وعكاكي متحرك

املناطــق الفقــرة بالرشاكــة مــع العديــد مــن املنظــات األهليــة ودور العبــادة. 

ــوزارة لتكــون دامجــًة  ــل التابعــة لل ــب التأهي ــة مهمــة إتاحــة مكات ــل وزارة التضامــن االجتاعــي للهيئ 2. يف إطــار توكي

وتيــرِّ وصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة لخدماتهــا، قامــت الهيئــُة خــال هــذا العــام بتنفيــذ دراســة اإلتاحــة املكانيــة 

لـــ65 مــن مكاتــب التأهيــل يف )6( محافظــات هــي: القاهــرة، الجيــزة، املنيــا، مــرىس مطــروح، القليوبيــة، كفــر الشــيخ. 

كــا تــم االنتهــاء مــن تنفيــذ أعــال اإلتاحــة لـــ13 مكتــب تأهيــل مبحافظــة القاهــرة كمرحلــة أوىل وقــد تــم تجهيــز 

األعــال املعدنيــة وغرهــا مــن التجهيــزات داخــل مصنــع إرادة بالعبــور. 

إنتــاج وإتاحــة األجهــزة املعينــة والحركيــة 
والتعويضيَّــة لحــاالت اإلعاقــة الحركيــة ٦٠٠

اإلصــاح  قوافــل  خدمــات  تنفيــذ 
ــزة  ــة واألجه ــات الحركي ــة للمعين والصيان
ــل للمســتفيد  ــة وأجهــزة التأهي التعويضي

مــن األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة

٢١5

١3
مكتب

ملكاتــب  املكانيــة  البيئيــة  إتاحــة 
التضامــن  لــوزارة  التابعــة  التأهيــل 

االجتاعــي 
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1-  انتهــج الربنامــج تطبيــق عــدد مــن اآلليــات والتدخــات االســراتيجية لتحقيــق 

ــا:  ــداف أهمه أه

بنــاء القــدرات املؤسســية للــرشكاء مــن الجمعيــات األهليــة واللجــان املجتمعيــة   -

املحليــة املتطوعــة.   والقيــادات 

االرتقــاء مبســتوى الرعايــة الصحيــة األوليــة إلتاحــة الخدمــات بجــودة عاليــة، وخــال   -

ــة  ــوادر الطبي ــن الك ــب 231 م ــة وتدري ــدات صحي ــر )9( وح ــم تطوي ــام ت ــذا الع ه

ــة.   ــة العام ــات الصحي ــة باملؤسس واإلداري

ــألورام  ــد القومــي ل ــل املعه ــة مث ــات االختصــاص املعنيَّ ــة إىل جه ــل نظــم اإلحال تفعي  -

ــة  ــاة التابع ــل الحي ــر، معام ــبن القناط ــة لش ــة التابع ــز الصحي ــا، املراك ــة املني مبحافظ

لــوزارة الصحــة. فضــًا عــن اإلحالــة إىل الوحــدات الصحيــة واملراكــز الطبيــة مبجتمعــات 

العمــل. 

2-  الرشاكة مع أجهزة الدولة يف تنفيذ العديد من املبادرات القومية أهمها:

ــاف ألورام  ــص واالكتش ــة بالفح ــة املتعلق ــرأة املري ــة امل ــادرة صح ــاركة يف مب -  املش

الثــدي مــن خــال املشــاركة يف تقديــم املشــورة للنســاء وتحويــل النســاء املســتهدفات 

إىل مراكــز الرعايــة التــي تقــدم خدمــات الفحــص واالكتشــاف عــى مســتوى محافظــات 

العمــل )القاهــرة، القليوبيــة، بنــي ســويف، املنيــا(. 

املشــاركة يف املبــادرة القوميــة للقضــاء عــى فــرس )C(؛ حيــث شــاركت الهيئــة بالتعاون   -

مــع رشكائهــا املحليــن يف تنفيــذ أنشــطة لتوعيــة املواطنــن واســتقبال املواطنــن داخــل 

مقــرات الجمعيــات الرشيكــة إلجــراء الفحوصــات ومتابعــة إحالــة الحــاالت املكتشــفة.  

توقيــع )3( بروتكــوالت تعــاون مــع مديريــات الصحــة، ومعامــل الحيــاة التابعــة   -

لــوزارة الصحــة عــى مســتوى محافظــات العمــل اســتهدفت تفعيــل نظــام اإلحالــة بــن 

املســتويات املختلفــة لتوفــر وإتاحــة رعايــة صحيــة بشــكل مســتمر وبتكلفــة مناســبة.

٢٦٫539  أمه اإلجنازات
ــراز      ــول وب ــل فروســية وب اســتفادوا مــن إجــراء تحالي

ــا.  وأنيمي

 ١١٫9٦٠
 اســتفادوا مــن إجــراء الفحــص والعــاج يف تخصصــات 

الباطنــي، هشاشــة العظــام وأورام الثــدي. 

 ٦٫48٠
استفادوا من العاج الدوايئ.

5٦9
الحمــل  مبتابعــة  قمــن  الحوامــل  الســيدات  مــن 

اآلمنــة. الــوالدة  إىل  والوصــول 

٢٢4
من األطفال تم شفاؤهم من أمراض سوء التغذية.

١53
من السيدات استفدن من خدمات تنظيم األرسة.

١٫383
 مــن الســيدات واملراهقــن أنهــوا مناهــج التوعيــة 

الصحيــة والحقوقيــة.

4٫٠48
ــم  ــا تنظي ــن بقضاي ــة وعيه ــم تنمي ــيدات ت ــن الس م

األرسة والصحــة اإلنجابيــة والصحــة الوقائيــة. 

51٫356
متكيهنــم  مت  املواطنــن  مــن 
مــن احلصــول عــى حقوقهــم 

لصحيــة  ا

89٫921
مــن املواطنــن اســتفادوا 
ماحفــة  تدخــالت  مــن 

الــى املمكــن تفاديــه

أمه اإلجنازات
العديــد مــن اآلليــات والتدخــات  تنفيــذ  الربنامــج نحــو  ــه  1- توجَّ

ــر،  ــل املبك ــاف والتدخ ــا االكتش ــه أهمه ــق أهداف ــراتيجيَّة لتحقي االس

تطويــر املــوارد البرشيــة، تعزيــز وتفعيــل السياســات والخطــط الوطنيــة 

املتعلقــة بصحــة لعيــون بالرشاكــة مــع الهيئــات والــوزرات املتخصصــة 

ــون.   ــة بالعي ــامل للعناي ــي الش ــج الصح ــاع النه ــة إىل اتِّب باإلضاف

ــراءات  ــات واإلج ــل السياس ــر يف تفعي ــد للتأث ــب التأيي ــوة وكس 2- الدع

ــج  ــذي نت ــا، وال ــة املني ــون يف محافظ ــة العي ــات صح ــة يف خدم الداعم

عنهــا زيــادة مخصصــات أدويــة الرمــد يف )4( وحــدات صحيــة. باإلضافــة 

ــر  ــوث املؤث ــن التل ــن اإلجــراءات للحــد م ــدد م ــق ع إىل إصــدار وتطبي

باملجتمعــات األربعــة وشــمل ذلــك تطبيــق  العيــون  عــى صحــة 

ــي  ــي البيئ ــرش الوع ــن ن ــات فضــًا ع ــع املخلف ــة لجم ــة متكامل منظوم

ــات.   ــك املجتمع ــدارس بتل ــاب امل لط

3- تنظيــم، مؤمتــر بعنــوان »الــدور املجتمعــي للرعايــة الشــاملة للعيــون« 

عــى هامــش االحتفــال باليــوم العاملــي لإلبصــار، وأيًضــا مبناســبة 

االنتهــاء مــن خطــة العمــل الدوليــة 2014 – 2019 واتفاقيــة حــق 

اإلبصــار للجميــع 2020. اســتهدف املؤمتــر الركيــز عــى االهتــام 

ــب  ــا، بجان ــة للعمــى وضعــف اإلبصــار املمكــن تجنبه ــة العاملي بالقضي

نــرش منــوذج الهيئــة يف مجــال مكافحــة العمــى ومــا يحتويــه مــن خــربات 

ــرار.  ــر والتك ــة للتطوي ــدة قابل جي

٧١٫9١4    تم فحصهم 

١٫٠59     أجريت لهم عمليات كربى وصغرى

٧٫44٠        استفادوا من العاج الدوايئ

9٫355        تم تصحيح عيوب اإلبصار لهم من خال النظارات الطبية

 ١53         من الكوادر الطبية و واملجتمعية تم بناء قدراتهم          
                   حول الفحص واالكتشاف املبكر ألمراض العيون

قصة جناح

انا اسمي صاح عياد نخله 

عنــدي 55 ســنة مــن قريــة العموديــن مركــز ســالوط – املنيــا، بشــتغل مــزارع، 

مكنتــش أعــرف إين عنــدي ميــاه بيضــا بــس كنــت داميًــا بحــس إين مــش شــايف 

ــدأت  ــل كايف، و ب ــش دخ ــان مفي ــن عش ــي ميك ــت يف نف ــس أهمل ــس، ب كوي

ــاعدة  ــي املس ــن أه ــب م ــت بطل ــغي و كن ــى ش ــر ع ــد و ده أث ــكلة تزي املش

يف رعايــة  األرض. و ســمعت مــن أهــل القريــة إن جمعيــة الرجــاء مــع الهيئــة 

اإلنجيليــة بيعملــوا قوافــل العيــون، فرُحــت القافلــة وكانــت أســعار الكشــف بهــا 

تناســبني و تناســب دخــي، وكشــفت والدكتــور قــايل إنــت محتــاج عمليــة عشــان 

ــاه بيضــا يف عينيــك االثنــن، وبالفعــل عملــت العمليــة يف مستشــفى  عنــدك مي

ــي و بقيــت بشــوف أحســن مــن  ــة  واتطمنــت عــى عين حــورس التابعــة للهيئ

ــتغل  يف األرض زي األول.  ــدر أش ــت أق ــا بقي األول وحالًي

برناجم الصحة  برناجم حصة العيون 
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برناجم أطفال يف خطر
4٫638

وُأرَسمه  للخطــر  املعرَّضــن  األطفــال  مــن 
حقوقهــم  عــى  احلصــول  مــن  مت متكنهيــم 

واالجمتاعيَّــة  االقتصاديَّــة 

1- بنــاء قــدرات )877( مــن الكــوادر بالجمعيــات الرشيكــة والــرشكاء الحكوميــن 

ــل، املســاءلة  ــون الطف ــل، قان ــة الطف ــات حاي ــم وسياســات وآلي حــول مفاهي

والشــفافية، اســراتيجية الرشاكــة وآليــات تطبيقهــا.  

ــول  ــة ح ــا والقليوبي ــي املني ــل مبحافظت ــة طف ــة حاي ــدرات )20( لجن ــاء ق 2- بن

ــوم  ــل، مفه ــة الطف ــان حاي ــؤوليات لج ــال، أدوار ومس ــة األطف ــم حاي مفاهي

ــن  ــة م ــم متكــن أعضــاء وحــدات الحاي ــا ت ــة. ك وأهــداف نظــام إدارة الحال

ــان  ــم )9( لج ــة إىل دع ــة. باإلضاف ــة متكامل ــة وفنيَّ ــل إداريَّ ــات عم ــع آليَّ وض

ــل  ــهيل عم ــتماتها لتس ــر ومش ــزة كمبيوت ــة بأجه ــة عام ــز ولجن ــة باملراك فرعي

ــات.   ــد البيان ــة قواع ــال كاف ــداد وإدخ ــى إع ــان ع اللج

ــز  ــعة مراك ــي يف تس ــم املجتمع ــدارس التعلي ــي م ــن معلم ــب )375( م 3- تدري

ــارف  ــابهم مع ــم إلكس ــة والتعلي ــة الربي ــع مديري ــاون م ــا بالتع ــة املني مبحافظ

ومهــارات أســاليب التعلــم الفعالــة، شــمل ذلــك موضوعــات اســراتيجيات 

ــة، برنامــج صخــرة ال  ــة مهــارات اســتخدام الوســائل التعليميَّ التدريــس الحديث

ــال.  ــل األطف لعم

4- تفعيــل دور )5( وحــدات صحيــة بتحســن الخدمــات التــي تقدمهــا مــن خــال 

توفــر بعــض األجهــزة الطبيــة، وكذلــك تدريــب األطبــاء واملمرضــات والرائــدات 

الريفيــة عــن إدارة ومعايــر الجــودة.  

ــع  ــة م ــل" بالرشاك ــة الطف ــام يف حاي ــول "دور اإلع ــية ح ــة نقاش ــد حلق 5- عق

ــا  ــة، شــارك فيه ــة واألموم ــس القومــي للطفول ــة العاملــي واملجل برنامــج األغذي

ــة ومؤسســات  ــي املؤسســات الحكوميَّ ــن وممث ــن والصحفي )20( مــن اإلعامي

املجتمــع املــدين، وقــد تناولــت الحلقــُة مناقشــَة حقــوق الطفــل ومفهــوم حايــة 

ــات  ــة مــن خــال املنظــور الترشيعــي واالتفاقيَّ األطفــال وقضايــا األطفــال امللحَّ

ــة، القوانــن التــي تحمــي حقوقهــم يف مجــال العمــل والدراســة ومعايــر  الدوليَّ

النــرش الصحفــي واإلعامــي حــول قضايــا األطفــال. وأســفر اللقــاء عــن الخــروج 
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ــن  ــل قوان ــرح وتفعي ــام لط ــم اإلع ــة دع ــا أهمي ــة منه ــات هام ــدة توصي بع

حايــة الطفــل مــن االســتغال، أهميــة تبنــي اإلعــام لحمــات للحشــد 

ــا األطفــال املعرضــن للخطــر، باإلضافــة إىل تفعيــل سياســات  ــة بقضاي والتوعي

ــة واألمومــة كــا  ــل املجلــس القومــي للطفول ــة الطفــل مــن قب ــات حاي وآلي

نتــج عــن هــذا اللقــاء نــرش العديــد مــن الفاعليــات حــول القضيــة يف وســائل 

ــة.   اإلعــام املختلف

6- عقــد حلقــة نقاشــية حــول ظاهــرة وضع األطفــال يف وضعيــة الشــارع؛ املوقف 

الراهــن وآليــات العمــل املســتقبلية مبشــاركة العديــد مــن الجهــات العاملــة مــع 

األطفــال )برنامــج األغذيــة العاملــي wfp، كاريتــاس مــر، ممثــي لجــان حايــة 

ــي  ــي وزارة التضامــن االجتاعــي، ممث ــاف حقــوق الطفــل، ممث ــل، ائت الطف

اإلعــام وقــد أســفرت املناقشــات عــن الخــروج مبجموعــة مــن التوصيــات التــي 

تحــدد أفضــل اآلليــات والطــرق للتعامــل مــع هــذه الظاهــرة ودور الــرشكاء يف 

دعــم هــذه القضيــة.  

ــوارع  ــال الش ــن وأطف ــال العامل ــن األطف ــة لـــ100 م ــام رياضي ــم 3 أي 7-  تنظي

مبحافظــة القليوبيــة بالرشاكــة مــع برنامــج األغذيــة العاملــي WFP وبالتعــاون 

مــع WellSpring تــم مــن خالهــا التوعيــة بقيمــه الطفــل مهــا كانــت ظروفه 

ــم  ــا ت ــة، ك ــات الحاي ــة بآلي ــن، والتوعي ــع اآلخري ــدود م ــع الح ــة وض وكيفي

تنظيــم ورشــة عمــل لـــ)30( مــن أعضــاء اللجــان املنتخبــة لألطفــال العاملــن 

مبحافظتــي املنيــا وبنــي ســويف إلكســابهم مهــارات التصويــر الســتخدامها يف 

التعبــر عــن قضاياهــم ومشــكاتهم التــي تواجههــم.  

١44٢
مــن األطفــال وأرسهــم أتيحــت لهــم خدمــات الرعايــة الطبيــة يف 

ــة، عظــام، رمــد  تخصصــات متنوعــة: باطنــي، جلدي

 33٢
من األطفال تم دعم استمرارهم يف التعليم/ وإرجاع املتربن 

 339
من األرس تم متكينها اقتصاديًّا 

١٧٧
من األطفال تم تدريبهم عى مهارات السامة املهنية 

٧٧
ورشة تم تهيئتها وفق معاير السامة والصحة املهنية 

8٢9
من األرَُس و األطفال استفادوا من خدمات املشورة

١5١9
مــن األطفــال تــم تنميــة مهارتهــم اإلبداعيــة والســلوكية مــن خــال 

مشــاركتهم يف األنشــطة املجتمعيــة املختلفــة )مهرجانــات الطفولــة، 

الرحــات، املعســكرات، األعــال الفنيــة واملرحيــة(.  
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2٫021
أرسة اســتفادت مــن توفــر 
مســكن حصــي و بيــي مالمئ 

لــأرس الفقــرة و املهمشــة 

برناجم اإلساكن

تحقيــق رشوط املســكن الائــق، وال ســيا توفــر البنيــة األساســية التــي 

ــة، وتوفــر املرافــق األساســية والحفــاظ  ــة والصحي تراعــي األبعــاد البيئي

عــى الخصوصيــة لكافــة أفــراد األرسة.  

-  عــزز الربنامــج مــن تفعيــل مبــدأ التكافــل االجتاعــي داخــل املجتمعات 

املحليــة مــن خــال مشــاركة األرسة القــادرة يف دعــم األرس األكــر فقــًرا 

ــة  ــة والبيئي ــم االجتاعي ــر أوضاعه ــق تطوي ــا يحق ــم مب لتحســن منازله

والصحيــة.  

ــة  ــطة االقتصادي ــم األنش ــارش يف دع ــر مب ــكل غ ــج بش ــاهم الربنام -  س

ــرواج  ــداث ال ــة وإح ــدي عامل ــر أي ــيا توف ــل، وال س ــات العم مبجتمع

االقتصــادي للســلع والخدمــات املرتبطــة بأعــال بنــاء وتطويــر املســاكن.

ــم  ــل دع ــن أج ــة م ــوادر املجتمعي ــن الك ــدد 37 م ــب ع ــل وتدري تأهي  -

ــي.   ــي وبيئ ــكن صح ــى س ــول ع ــرة يف الحص األرس الفق

ــدى  ــة -إح ــة sisco  العاملي ــع رشك ــة م ــة رشاك ــج يف إقام ــح الربنام نج  -

رشكات القطــاع الخــاص- والتــي قامــت يف إطــار مســؤوليتها االجتاعيــة 

ــع  ــازل مبجتم ــر املن ــال تطوي ــذ أع ــل لتنفي ــكر عم ــاركة يف معس باملش

ــع.  ــن باملجتم ــن املتطوع ــرى م ــات أخ ــاركة مجموع ــن مبش العمودي
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1٠٫٠١3
العامــالت  الســيدات  مــن 
يف القطــاع غــر الرمســي 
ــن احلصــول  مت متكيهنــن م
عــى حقوقهــن االقتصاديــة 
لاللتحــاق  واالجمتاعيــة 

بســوق العمــل 

  ١٫٢٦٧
من الشباب/ ات تم تدريبهم ِحرَفيًّا وإداريًّا 

 4١8
من الشباب/ ات تم توظيفهم وإلحاقهم بسوق العمل  

 ١٫٦٧8
من الشباب/ ات استفادوا من اإلرشاد الوظيفي 

ــداف  ــق أه ــراتيجية لتحقي ــات االس ــات والتدخ ــن اآللي ــدد م ــق ع 1- تطبي

الربنامــج، أهمهــا تنميــة املهــارات الفنيــة واإلداريــة للشــباب مــن الجنســن 

لتمكينهــم مــن االلتحــاق بســوق العمــل والربــط بــن الشــباب مــن 

الجنســن الباحثــن عــن فــرص عمــل بأصحــاب األعــال والــرشاكات، وخــال 

ــاب  ــع وأصح ــرشكات واملصان ــن ال ــع )101( م ــاون م ــم التع ــام ت ــذا الع ه

ــباب. ــف الش ــال يف توظي األع

ــة  ــات الحكومي ــدين والجه ــع امل ــن مؤسســات املجتم ــرشاكات ب ــز ال 2- تعزي

والقطــاع الخــاص مــن أجــل االســتفادة باملــوارد املتاحــة لديهــم وتوظيفهــا 

إليجــاد فــرص عمــل للشــباب مــن هــذه الجهــات مديريــة القــوى العاملــة. 

ــطة  ــات املتوس ــة املرشوع ــاز تنمي ــن، جه ــباب الخريج ــغيل ش ــاز تش جه

ــس القومــي للمــرآة.   ــة الصغــر، املجل والصغــرة واملتناهي

ــت  ــا تح ــه املني ــباب مبحافظ ــن الش ــب م ــادي ُمنَتَخ ــان اقتص ــكيل كي 3- تش

مســمى "ســفراء شــباب املنيــا" يســعى إىل دعــم الشــباب يف مواجهــة قضيــة 

البطالــة مــن خــال عــدة آليــات تشــمل نــرش الفــرص التوظيفيــة املتاحــة 

بســوق العمــل وربــط الشــباب الباحثــن عــن فرص عمــل بأصحــاب األعال، 

فضــًا عــن التخطيــط لتنظيــم املعــارض التســويقية ملنتجــات الشــباب مــن 

األعــال اليدويــة واملهنيــة، كــا قــام بتنفيــذ عــدد مــن املبــادرات الذاتيــة 

ــا األخــرى التــي تؤثــر ســلًبا عــى مشــاركة الشــباب  ملواجهــة بعــض القضاي

أهمهــا التطــرف واإلدمــان.
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األعــال  وريــادة  للمــوارد  مركــزًا   )30( تأســيس   -1
ــم  ــاد والدع ــدم اإلرش ــرشوع يق ــل امل ــات عم مبجتمع
ــوين للســيدات ومعاونتهــن عــى إيجــاد  ــي والقان الفن
ــاج يف العمــل  ــرص لالتحــاق بســوق العمــل واإلدم ف
ــغيل )21(  ــيس وتش ــم تأس ــا ت ــمي ك ــاع الرس بالقط
يف  النســاء  تديرهــا  اجتاعيــة  اقتصاديــة  وحــدة 

مجتمعــات العمــل.  

2- بنــاء قــدرات )281( مــن أعضــاء الجمعيــات األهليــة 
واللجــان املنَتَخبــة حــول منهــج التنميــة املرتكــزة عــى 

الحقوق.  

3- عقــد الــرشاكات مــع العديــد مــن مؤسســات الدولــة 
والتــي أتاحــت مواردهــا لصالــح الســيدات العامات يف 
القطــاع غــر الرســمي مثــل مديريــات القــوى العاملــة 
ــات  ــة التأمين ــي، هيئ ــن االجتاع ــة و التضام و الصح
املتوســطة  املرشوعــات  تنميــة  جهــاز  واملعاشــات، 
ــة  ــة إىل الرشاك ــر ،باإلضاف ــة الصغ ــرة ومتناهي والصغ
مــع القطــاع الخــاص )مثــل مصنــع أيجــل ييســت ببني 
ــي  ــزة ببن ــس الجاه ــوس للماب ــع فابل ــويف، مصن س
ســويف، مصنــع دلتــا للمابس الجاهــزة باملنيــا، مصنع 
الراعــي للحــاوة الطحينيــة باملنيــا، مصنــع مــر الخــر 
للمابــس الجاهــزة باملنيــا، مصنــع الزعفرانــة للمايــس 
ــة  ــرة، رشك ــس بالقاه ــح للماب ــة الفت ــرة، رشك بالقاه
إم. واي. إيــه للخدمــات الطبيــة، رشكــة يس إتــش إف 

ــة(.   ــات، املراكــز الطبي لاستشــارات والتدريب

ــان  ــون للربمل ــرشوع قان ــم م ــرشوع يف تقدي ــح امل 4- نج
املــري لحايــة الســيدات العامــات باملنــازل كنتيجــة 
لحملــة املنــارصة تحــت شــعار )نريــد قانونًــا يحمينــا( 
وشــملت فاعلياتهــا التوعيــة بالقضيــة وعقــد الحلقــات 
مبشــاركة  املجتمعــي  الحــوار  ولقــاءات  النقاشــية 
العديــد مــن األطــراف الفاعلــة أبرزهــم أعضــاء مجلس 
ــو منظــات املجتمــع املــدين، واللجــان  ــواب، ممثل الن
املنتخبــة مــن الســيدات. والجهــات املهتمــة بالقضيــة 

ــة.    باإلضافــة إىل العديــد مــن الجهــات اإلعامي

أمه اإلجنازات

ــاع  ــن األوض ــرشوع تحس ــذ م ــم تنفي ــرأة ت ــادي للم ــن االقتص ــة بالتمك ــام الهيئ ــار اهت  يف إط

املعيشــية للســيدات املعيــات باملناطــق الريفيــة واملدنيــة الفقــرة مــن العامــات يف القطــاع غــر 

ــا بالقاهــرة والجيــزة والقليوبيــة وبنــي ســويف  ــا ومدنيًّ ــا ريفيًّ الرســمي مبــر" يف )30( مجتمًع

واملنيــا وقــد ســاهم املــرشوع يف متكــن قــدرات مهــارات الســيدات وتعزيزهــا لزيــادة معــدالت 

ــن  ــة إىل تحس ــى، باإلضاف ــل أع ــتوى دخ ــق مس ــمي وتحقي ــاع الرس ــل بالقط ــن يف العم إدماجه

فــرص حصولهــن الخدمــات والحقـــــــوق. 

قصة جناح

 انا اسمي انتصار صابر 

ــع  ــة م ــال وعايش ــلل األطف ــة ش ــدي إعاق ــنة عن ــدي 37 س عن

أمــي وأبويــا وإخــوايت ومكنــش عنــدي أي مصــدر دخــل 

ــال،  ــد الح ــى ق ــاح ع ــا ف ــا فابوي ــي قدن ــت ع ــا كان وحالتن

ومفيــش دخــل ثابــت لينــا وأنــا مكنتــش القيــة أي شــغل 

بســبب اإلعاقــة وده خــىَّ حالتــي النفســية وحشــة ألن الــكل 

ــمعت إن يف  ــدي، وس ــي عن ــة ال ــبب اإلعاق ــي بس كان رافضن

مركــز مــوارد لريــادة األعــال بيســاعد ويــدرب، فرحــت هنــاك 

وقابلــت مديــرة املركــز واتقدمــت بطلــب للتدريــب ووافقــوا 

عليــه وفعــا اتدربــت وكنــت محتاجة أطلــع أوراق للشــغل زي 

كعــب العمــل ورقــم تأمينــي وفيــش وشــهادة تأهيــل وبعدهــا 

طلعــت تدريــب يف مصنــع دلتــا واتدربــت وبعدهــا اشــتغلت 

ــا  ــن علي ــا اتأم ــه، و بعديه ــة بـــ1000 جني ــة خياط ــى ماكن ع

ــة  ــل 2000 جني ــي بيوص ــي مرتب ــي و دلوقت ــي و اجتاع صح

ــي اتغــرت بســاعد نفــي  ــايت دلوقت ــأة وحي ــز واملكاف بالحواف

ــت  ــي محتاجــاه وكــان بســاعد أهــي يف البي ــب كل ال وبجي

ــا اشــتغلت. ــد م ــت كويســة بع ــي النفســية بقي وحالت

  ١٫39٦
سيدة وقَّعن عقوًدا طويلة األمد يف القطاع الرسمي

 ٦8٢
ســيدة أنهــن دوراٍت تدريبيــًة )ِحرَفيــة وإداريَّــة( متكِّنهــن مــن االلتحــاق 

بســوق العمــل و االندمــاج يف القطــاع الرســمي 

 3٫84٦
ســيدة تلقــن الدعــم الفنــي والقانــوين مــن خــال مركــز املــوارد وريــادة 

األعــال 

١٫٠١٧
سيدة استخرجن الوثائق املدنية 

3٫٠٧٢
سيدة اشركن يف خطط تأمينية

المكن االقتصادي للسيدات العامات يف القطاع غر الرمسي  التدريب للتوظيفجمال التمنية االقتصادية

3٫363
من الشــباب مت رفــع مهاراهتم 
ــم  ــة وتأهيله ــة واإلداري احلرفي

لاللتحــاق بســوق العمــل 
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105٫891
مــن صغــار املزارعــن واملربــن 
مــن  اقتصادّيًــا  متكيهنــم  مت 
ــن  ــل وحتس ــادة الدخ ــل زي أج

املعيشــية  أوضاعهــم 

ــراتيجية  ــات االس ــات والتدخ ــن اآللي ــد م ــق العدي ــج تطبي ــج الربنام    انته
ــك:  ــمل ذل ــه ش ــق أهداف لتحقي

ــات متــارس  تنظيــم صغــار املزارعــن واملربــن يف مجموعــات وروابــط وكيان  -
الدميقراطيــة يف اختيــار مــن ميثلهــم أمــام رشكات القطــاع الخــاص والجهــات 

الحكوميــة املطالبــة بحقوقهــم والدفــاع عــن مصالحهــم.

ــة  ــق املارســات الزراعي ــدة تعتمــد عــى تطبي ــة جي ــق منــاذج زراعيَّ -  تطبي
الجيــدة وتطبيــق منهجيــة القيمــة املضافــة، والتــي تــؤدي إىل زيــادة 
ــويق  ــج والتس ــودة املنت ــن ج ــاج وتحس ــف اإلنت ــض تكالي ــة، وخف اإلنتاجي
ــم.   ــا ينعكــس عــى زيــادة دخله ــة. مب ــات يف األســواق األكــر ربحيَّ املنتج

ــة  ــمدة الكياوي ــتخدام األس ــل اس ــة وتقلي ــوارد الطبيعي ــى امل ــاظ ع الحف  -
املخلفــات  )الكمبوســت( مــن  العضويــة  األســمدة  وإنتــاج واســتخدام 

الزراعيــة. 

تطويــر اآلليــات املســتخدمة يف اإلرشــاد الزراعــي لصغــار املزارعــن من خال   -
تطبيــق فكــرة املــدارس الحقليــة يتــم فيهــا تقديــم الدعــم الفنــي والتوعيــة 
ــة اسرشــادية متخصصــة مــن  ــة وأدل للمزارعــن باســتخدام مناهــج تعليمي
خــال متخصصــن وىف هــذا الســياق تــم تنفيــذ )29( مدرســة حقليــة 
مبجتمعــات عمــل محافظــة املنيــا للتوعيــة ونــرش املارســات الزراعيــة 
الجيــدة لـــ)6( مــن املحاصيــل املنزرعــة )الثــوم، البطاطــس، القمــح، الــذرة، 
ــة  ــذ )30( مدرســة حقلي ــم تنفي ــرة، الربدقــوش( كــا ت ــا، الكزب ــول الصوي ف
ــت(  ــوي )الكمبوس ــاد العض ــاج الس ــرق إنت ــة بط ــوم للتوعي ــة الفي مبحافظ

ــة.  ــات الزراعي مــن املخلَّف

أمه اإلجنازات
ــن إدارة  ــن م ــن خــال متكينه ــات م التمكــن االقتصــادي للســيدات املزارع  -
مرشوعــات زراعيــة صغــرة ُمــِدرَّة للدخــل وتســاهم يف تحقيــق األمــن 

ــذايئ.   الغ

ــاع  ــى صن ــر ع ــد، للتأث ــب التأيي ــوة وكس ــراءات الدع ــات وإج ــق آلي تطبي  -
ــز  ــل مبرك ــات العم ــري مبجتمع ــاه ال ــص مي ــة نق ــي قضي ــأن تبن ــرار بش الق
يوســف الصديــق بالفيــوم مــن خــال عقــد لقــاءات مســاءلة جمــع املزارعــن 
ــك اســتجاب  ــري، ونتيجــة لذل ــوزارة ال ــة مــع املســؤولن ب ولجانهــم املنتخب

ــن.  ــة للمزارع ــول املامئ ــاد الحل ــؤولون إليج املس

إقامة رشاكات مع العديد من املؤسسات الحكومية شملت ما يي: 

ــديس  ــن مهن ــدرات 35 م ــاء ق ــا يف بن ــة باملني ــة الزراع ــع مديري ــة م الرشاك  -
اإلرشــاد الزراعــي باملحافظــة إلكســابهم املعــارف واملهــارات الفنيــة الحديثــة 

ــة.  ــي للمزارعــن يف املــدارس الحقلي ــم الدعــم الفن ــي تؤهلهــم لتقدي الت

الرشاكــة مــع مديريــة الزراعــة بالفيــوم يف بنــاء قــدرات املهندســن الزراعيــن   -
تجــاه مهــارات إنتــاج الســاد العضــوي، ونتيجــًة لذلــك قامــوا بتوعيــة صغــار 
املزارعــن/ املزارعــات يف )30( مدرســة حقليــة بكيفيــة إنتــاج األســمدة 
العضــوي مــن املخلفــات الزراعيــة، كــا شــاركت املديريــة يف إعــداد كــوادر 
مجتمعيــة عــى كيفيــة إنتــاج منــاذج الكمبوســت ونــرش وتبــادل املعلومــات.  

الرشاكــة مــع مديريــات الطــب البيطــري مبحافظــات العمــل يف توفــر   -
خدمــات القوافــل البيطريــة ملــريب الــروة الحيوانيــة، باإلضافــة إىل اإلرشاف 
ــواين  ــاج الحي ــص اإلنت ــي تخ ــرة الت ــات الصغ ــذ مرشوع ــى تنفي ــي ع الفن

ــيدات.   ــا الس ــي تديره ــن الت والداج

  ١4٫١95
مزارًعــا اســتفادوا مــن خدمــات الدعــم الفنــي واإلرشــاد الزراعــي 

و املــدراس الحقليــة لصغــار املزارعــن 

 8٫9٢8
ــا تــم تحســن إنتاجيتهــم مــن خــال تطبيــق املارســات  مزارًع

ــدة   ــة الجي الزراعي

 ١٫٢83
ــمدة  ــاج األس ــة إلنت ــات الزراعي ــر املخلف ــادوا تدوي ــا أع  مزارًع

ــة  العضوي

34٧
ســيدة مزارعــة نفــذن مرشوعــات زراعيــة صغــرة تحقيــق األمــن 

الغــذايئ و زيــادة الدخــل  

8٠٫83٧
ــة  ــات الرعاي ــن خدم ــتفادوا م ــة اس ــروة الحيواني ــريب ال ــن م م

ــة  البيطري

3٠١
مــن مــريب الــروة الحيوانيــة اســتفادوا مــن توفــر ســاالت عاليــة 

اإلنتاج 

برناجم النوع االجمايع

ــم  ــل تنظي ــرأة مث ــي للم ــوم العامل ــال بالي ــات لالحتف ــدة فاعلي تنظيــم ع  •

ــرأة  ــوق امل ــة بحق ــي اســتهدفت التوعي ــة الت ــة face to face بالقليوبي حمل

ــه ضدهــا اســتهدفت 120 مــن الشــباب والرجــال  ومناهضــة العنــف املوجَّ

ــة. ــدات الصحي ــن بالوح والعامل

ــادات  ــيحي والقي ــالمي واملس ــن اإلس ــال الدي ــن رج ــدرات )22( م ــاء ق بن  •

ــر  ــي مؤث ــاب دين ــي خط ــم يف تبن ــرأة ودوره ــا امل ــول قضاي ــة ح املجتمعي

يحــث املجتمــع عــى تعزيــز مكانــة املــرأة ومناهضــة كافــة أشــكال العنــف 

ــا.  ضده

تدريــب )15( مــن اإلعالميــن حــول دور االعــالم يف مناهضــة العنــف ضــد   •

املــرأة، تنــاول التدريــب كيفيــة صياغــة الخــر ونقــل الصــورة مــن وســائل 

ــا.  ــك القضاي ــة لرفــع وعــي املجتمــع بتل اإلعــالم املســموعة واملرئي

•  تشــكيل مجموعــات مــن )52( مــن الكــوادر املجتمعيــة والشــبابية داخــل 

مجتمعــات القاهــرة الكــرى للعمــل عــى قضايــا املــرأة والعنــف ضد النســاء 

وكيفيــة مواجهــة بعــض الحــاالت التــي تتعــرض فيهــا النســاء لعــدم املســاواة 

داخــل مجتمعــات العمــل والعنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي. 

•  متكــن )20( ســيدة اقتصاديًّــا بتوفــر فرصــة عمــل مــن خــالل إقامــة 

ــل  ــزة بالتعــاون مــع مؤسســة الجي مرشوعــات صغــرة لهــن مبحافظــة الجي

ــر.  ــريب الح الع

ــم  ــول املفاهي ــرة ح ــات الفق ــن باملجتمع ــن املواطن ــي )1977( م ــع وع رف  •

ــي.   ــوع االجتاع ــى الن ــم ع ــف القائ ــز والعن ــاواة والتميي ــة باملس املرتبط

ـات املجتمــع املــدين واللجــان  بنــاء قــدرات )431( مــن أعضــاء منظَـّ  •

ــارات  ــوع االجتاعــي وامله ــوازن الن ــة حــول ت ــوادر املجتمعي ــة والك املنَتَخب

الازمــة لدعــم قضايــا الســيدات والفتيــات. 

عقــد مؤمتــر "املــرأة متحديــة اإلعاقــة مــن الحايــة إىل التمكــن"، بالتعــاون   •

ــس  ــي، املجل ــن االجتاع ــي وزارة التضام ــة ومشــاركة ممث ــع وزارة الثقاف م

القومــي للمــرأة، القــوى العاملــة، الجهــات اإلعاميــة/ الجمعيــات األهليــة 

الرشيكــة تنــاول املؤمتــر دور املجتمــع املــدين يف متكــن املــرأة ذات اإلعاقــة، 

الحايــة القانونيــة للمــرأة متحديــة اإلعاقــة.  

إطــاق حملــة )بيــي نكتمــل( اســتهدفت توعيــة الســيدات بحقوقهــن   •

والتحديــات التــي تواجههــا املــرأة يف املجتمــع املــري بالرشاكــة مــع 

املجلــس القومــي للمــرأة واالتحــاد اإلقليمــي للجمعيــات بالجيــزة والشــئون 

االجتاعيــة ووزارة األوقــاف بالقاهــرة الكــربى.  

تنظيــم حملــة توعيــة بعنــوان )ال للعنــف ضــد املــرأة( بالتعــاون مــع وحــدة   •

ــوء  ــليط الض ــتهدفت تس ــا، اس ــه املني ــرأة بجامع ــد امل ــف ض ــة العن مناهض

عــى املشــكات التــي تتعــرض لهــا املــرأة ومــن خــال تقديــم أعــال فنيــة 

ــة.   ومرحي

أمه اإلجنازات

براجم الزراعة والروة احليوانية

                            ١٢ ١١



برناجم اإلغاثة

برناجم الدمع املؤسيس

  3٠٠
ــم  ــة له ــرص عمــل مؤقت ــر ف ــم توف مواطــن ت

)cash for work( مبقابــل مــادي شــهري

  3٠٠
اســتفادت مــن توفــر مــواد  أرسة 

غذائيــة لهــم ملــدة 5 شــهور متتاليــة 

  ١٫٢٧٧
الخدمــات  مــن  اســتفادوا   

الصحيــة والعاجيــة العاجلــة 

495
تقديــم  مــن  اســتفادوا 

ــي  ــم النف ــاد والدع اإلرش

أمه مناذج الرشاكة
 well spring مؤسســة  مــع  الرشاكــة   
النفــي  للتأهيــل  برنامــج  تنفيــذ  يف 
للعائديــن مــن ليبيــا وأرسهــم اســتهدف 
تعزيــز قدراتهــم للتكيــف مــع ظروفهــم 
ــايف  ــة والتع ــم للمواجه ــة ودعمه الراهن
ــم  ــن تعرضه ــئة ع ــوط الناش ــن الضغ م

االقتصاديــة واالجتاعيــة.   لألزمــات 

ــه  ــب والتوجي ــات التدري ــق آليَّ ــي لتطبي ــم املؤس ــج الدع ــل برنام ــات عم ــر آلي ــم تطوي 1-  ت
 Central املركزيــة  الحاضنــات  باســتخدام   Coaching and Mentorship Mechanisms
Incubators مختصــة بوضــع خطــط ومناهــج بنــاء القــدرة عــى املتانــة واملرونــة املجتمعيــة، 
وضــع خطــط التدريــب والتوجيــه، ووضــع أدلــة ومــواد التدريــب واملناهــج والحاضنــات 
الفرعيــة Branch Incubators التــي يتــم اختيارهــا مــن منظــات املجتمــع املــدين عــى 
ــب،  ــن التدري ــؤولة ع ــتكون مس ــي س ــة والت ــة الفرعي ــتضافة الحاضن ــات الس ــتوى املحافظ مس
ــاء  ــدرات لبن ــر الق ــول تطوي ــة ح ــدين املحلي ــع امل ــات املجتم ــة ملنظ ــم دورات تدريبي وتقدي
املتانــة واملرونــة املجتمعيــة عــن طريــق املوجهــن املحليــن Local Mentors، الذيــن ســيقومون 
ــم  ــار وتصمي ــدرات واختي ــاء الق ــل بن ــع مراح ــر يف جمي ــات األصغ ــة الجمعي ــب ومتابع بتدري
املبــادرات املحليــة وتنفيذهــا وإدارة املنــح الفرعيــة، يف ســياق املرونــة االجتاعيــة واالقتصاديــة. 

ــن  ــدد م ــول ع ــن ح ــن املواطن ــة م ــان املنتخب ــة واللج ــات األهلي ــدرات الجمعي ــاء ق ــم بن 2- ت
املواضيــع الرئيســية شــملت اســراتيجيات املتانــة واملرونــة املجتمعيَّــة مهــارات تخطيــط وتنفيــذ 
ــوة  ــات الدع ــذ حم ــط وتنفي ــاركة، وتخطي ــاليب املش ــتخدام أس ــة باس ــادرات املحليَّ وإدارة املب
ــات  ــراتيجي، سياس ــط االس ــارات التخطي ــاءلة. مه ــاوض واملس ــارات التف ــد، مه ــب التأيي وكس

ــة.   ــة االجتاعي ــات الحاي وآلي

ــتجابًة  ــًا، واس ــر دع ــح أك ــة لتصب ــات الحكومي ــؤويل املؤسس ــية ملس ــدرات املؤسس ــاء الق 3- بن
ــة  ــت التنمي ــة تضمن ــات متنوع ــى موضوع ــم ع ــم تدريبه ــث ت ــن حي ــوق املواطن ــة حق لكفال
املبنيــة عــى الحقــوق وتطويــر أداء العاملــن وإكســابهم مهــارات التواصــل لتحســن أداء تقديــم 

ــن.  ــة للمواطن الخدم

أمه اإلجنازات

"مبادرة نور حياة"
اســتمرت رشاكــة الهيئــة يف املبــادرة الرئاســية )نــور حيــاة( بالتنســيق   -

والتعــاون مــع صنــدوق تحيــا مــر، وتهــدف املبــادرة إىل مكافحــة 

مســّببات ضعــف وفقــدان اإلبصــار، وذلــك لكبــار الســن والطــاب باملدارس 

االبتدائيــة. حيــث تــم العمــل بعــدد 8 مناطــق ومراكــز مبحافظــات املنيــا 

وبنــي ســويف والقليوبيــة وعــدد 50 مدرســة ابتدائيــة، ومــن خــال هــذه 

ــا:   ــن النجاحــات أهمه ــد م ــق العدي ــم تحقي ــادرة ت املب

ــار  ــة وكب إجــراء املســح الطبــي لـــ)43948( مــن طــاب املــدارس االبتدائي  •

الســن 

ــفى  ــويف ومستش ــي س ــفى بن ــاء مبستش ــاه بيض ــة مي ــراء )700( عملي إج  •

ــكري ــة العس املنوفي

توفر 8300 نظارة طبية مجانًا   •

الرشاكــة مــع املراكــز الطبيــة املتخصصــة ورشكات األدويــة لإلتاحــة وتوفــر   •

ــة مــن  ــك للحــاالت املكتشــفة واملحول ــة وذل ــات الجراحي ــة والعملي األدوي

القوافــل الطبيــة حيــث تــم توفــر األدويــة العاجيــة لـــ 1600 حالــة وإجراء 

10 عمليــات جراحيــة مجانًــا. 

اإلنجاز الكيفي 
ركــزت أنشــطة املبــادرة خــال هــذه الفــرة عــى توفــر الخدمــات الصحيــة   •

األساســية لــألرس الفقــرة مبجتمعــات العمــل، والتــي متثــل أولويــات 

ــن  ــل التضام ــن قب ــذة م ــة املنف ــج الدراس ــا نتائ ــي أظهرته ــات الت االحتياج

ــات  ــن التخصص ــد م ــة العدي ــات الصحي ــملت الخدم ــد ش ــي وق االجتاع

ــنان  ــة واألس ــة اإلنجابي ــات الصح ــد وخدم ــال والرم ــي واألطف ــل الباطن مث

ــة.   ــة العاجي ــر األدوي ــة إىل توف ــة باإلضاف ــل الطبي ــات والتحالي والجراح

ــر  ــدور كب ــرة ب ــة البح ــة مبحافظ ــات املعني ــن املؤسس ــد م ــاركت العدي ش  •

يف حشــد مواردهــا وتوظيفهــا لصالــح املواطنــن الفقــراء باملجتمعــات 

املســتهدفة لتعظيــم التأثــر، فضــًا عــن املشــاركة بفاعليــة يف جميــع مراحــل 

التخطيــط وتنفيــذ ومتابعــة جميــع التدخــات ومــن هــذه الجهــات مديريــة 

ــة  ــًرا، ومحافظ ــر فق ــرى األك ــة للق ــادرة القومي ــي واملب ــن االجتاع التضام

البحــرة، ووزارة الصحــة ومديريــة الصحــة باملحافظــة املجالــس والوحــدات 

ــة التــي تتبعهــا هــذه املجتمعــات الفقــرة املســتهدفة.   املحلي

  ١٫5٦8
استفادوا من خدمات صحية شاملة 

٢3٦
استفادوا من نظارات طبية 

  9
ميــاه  عمليــات  إجــراء  مــن  اســتفادوا 

بيضــاء 

تضافــًرا مــع جهــود الدولــة يف املبــادرات القوميــة شــاركت 

ــادرات  ــن املب ــذ )2( م ــام يف تنفي ــذا الع ــال ه ــدة خ الوح

الرئاســية، وهــي مبــادرة نــور حيــاة ومبــادرة حيــاة كرميــة 

ــايل:   يف مجتمعــات العمــل الفقــرة وهــي كالت

املبادرات الرائسية

"مبادرة حياه كرمية" 
ــة"  ــاه كرمي ــية "حي ــادرة الرئاس ــام يف املب ــذا الع ــال ه ــة خ ــاركت الهيئ  ش

بالرشكــة مــع وزارة التضامــن االجتاعــي واملبــادرة القوميــة للقــرى األكــر 

ــي  ــادي واالجتاع ــتوى االقتص ــاء باملس ــادرة إىل االرتق ــدف املب ــًرا، وته فق

والبيئــي للمريــن وخاصــة لــألرس يف القــرى الفقــرة، ومتكينهــا مــن 

ــال  ــا يف أع ــم قدرته ــية وتعظي ــات األساس ــة الخدم ــى كاف ــول ع الحص

ــع  ــاون م ــن خــال التع ــم م ــاة كرميــة له ــق حي منتجــة تســاهم يف تحقي

ــة. ــات األهلي ــات والجمعي ــع املؤسس ــة م ــة وبالرشاك ــوزارات املعني ال

                            ١4 ١3

1٫813
اســتفادوا  الفقــراء  املواطنــن  مــن 
مــن اخلدمــات الصحيــة وخدمــات 

حصــة العيــون 



مركز اخلدمات الزراعية

مركــز الخدمــات الزراعيــة هــي إحــدى املرشوعــات االســتثارية 
بالهيئــة والــذي يهــدف إىل تعظيــم فــرص االســتثار الزراعــي، 
مبــا يضمــن مبــدأ تكافــؤ الفــرص واإلتاحــة العادلــة للخدمــات 
املختلفــة ذات الجــودة العاليــة، مــن خــال تقديــم خدمــات 
مــوارد  واســتثار  والجــودة  املنافســة  أساســها  اقتصاديــة 
القطــاع الخــاص لصالــح املزارعــن وتدعيــم القــدرة التنافســية 

ــة. ــة والدولي ــة يف األســواق املحلي للمنتجــات الزراعي

اإلجنازات

محطــة خدمــات مــا بعــد الحصــاد )فــرز وتعبئــة وتربيــد( 
لتجهيــز املنتجــات الزراعيــة

ــودة  ــهادات الج ــح ش ــال من ــن خ ــة م ــد املحط 1. تكوي

مبجــال الفــرز والتعبئــة بحســب القوانــن املريــة عــى 

ــزو 2200 ــهادة أي ش

خــال  مــن  للمحاصيــل  املضافــة  القيمــة  تعظيــم   .2

ــر  ــل الخ ــل مث ــاد للمحاصي ــد الحص ــا بع ــات م معام

والفاكهــة لتكــون عبــوات صغــرة تناســب اســتهاك 

ــة  ــق القيم ــاورة وتطبي ــق املج ــي باملناط ــوق املح الس

للمحاصيــل.  املضافــة 

 امليكنة واملعدات الزراعية 

تحســن جــودة املنتجــات وتقليــل الفاقــد وخفض   •

تكاليــف اإلنتــاج وتحســن اإلنتاجيــة عــرب مراحــل 

تهيئــة الربــة حتــى الحصــاد بتقنيــات حديثــة.

فنيــة  ومعــارف  مهــارات  املزارعــن  إكســاب 

وتحــول  للزراعــة  الحديثــة  بالطــرق  مرتبطــة 

إىل  اليدويــة  الزراعــة  مــن  املزارعــن  ثقافــة 

ــر  ــى تغي ــس ع ــك ينعك ــة، وذل ــة املميكن الزراع

املزارعــن.  لــدى  الزراعــة  املفاهيــم وطــرق 

مركز التسويق ومستلزمات اإلنتاج

دراســة وتحليــل األســواق الزراعيــة املحليــة بهــدف 

الوصــول إىل األســواق األكــر ربحيــة والســعي 

مــن  فيهــا،  واملوثــوق  اآلمنــة  املصــادر  تجــاه 

ــع  ــاج وتوقي ــة مســتلزمات اإلنت ــر كاف خــال توف

تعاقــدات تســويقية للمزارعــن مــن خــال حزمــة 

متكاملــة مــن الخدمــات، بهــا رشكات )هــاي تــك 

للبــذور - رشكــة فايــن ســيدز - رشكــة ســاتريد - 

ــر(. ــة الن ــرشوق - رشك ــة ال رشك

األرايض الزراعية 

تطويــر أنظمــة الــري مــن خــال تركيــب شــبكة ري   •

متطــورة. 

ــل(  ــار وفلف ــل خي ــة )محاصي ــوب زراعي ــاء ص إنش  •

ونظيفــة  عاليــة  جــودة  ذات  محاصيــل  إلنتــاج 

تكــون مبثابــة منــوذج تعليمــي للمــزارع تجــاه 

إنتــاج املحاصيــل يف غــر موعدهــا. 

زراعــة محاصيــل اقتصاديــة ألول مــرة بصعيــد   •

مــر.

الرشاكة مع وحدة التنمية املحلية

الرشكــة بــن مركــز الخدمــات الزراعيــة ووحــدة التنميــة املحليــة مــن خــال تقديــم خدمــات للمركــز لصغــار املزارعــن والتــي 

اعتمــدت عــى زيــادة دخــل املزراعــن والعمــل عــى تحســن إنتاجيتهــم وجــودة إنتاجهــم الزراعــي. 

أمه اإلجنازات

الرشاكات 

تجهيــز وتعبئــة وفــرز محصــويل الباميــة وورق العنــب لرشكــة   •

بســمة.  

تجهيز وتعبئة وفرز ملحصول العنب لرشكة ما تش.  •

الرمــان والجــزر ملصنــع  تجهيــز وتعبئــة وفــرز محصــول   •

الصعيــد.

تجهيز وتعبئة وفرز محصول الفاصوليا ملصنع أجري فود.  •

ــدة  ــع املتح ــل ملصن ــل املحاصي ــول البص ــرز محص ــز وف تجهي  •

ــدة.  ــا الجدي باملني
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تعزيز إنتاجية 

 5477

من صغار 

املزارعن 

تجهيز 227 طن 

ملحاصيل مختلفة 

)بصل، رمان، فاصوليا، 

عنب(

٢3 ١

زراعة 18 فدان 

األفادكو ألول مرة يف 

صعيد مر وخاصة 

مبحافظة املنيا

4

5000 من املزراعن 

استفادوا  

)أسمدة، تقاوي(

5

2500 فرص 

عمل للشباب 

والشابات 

6

1000من املزارعن 
تم رفع وعيهم من 

املزارعن تجاه أساليب 
الزراعة الحديثة 

والتعرف عى خدمات 
املركز 

7

100 من املزارعن 

ملساحة 265 

فدان  استفادوا من 

استخدامهم للميكنة 

الزراعية



تقدمي خدمات مالية فعالة للفقراء 
ا، هبدف زيادة  الناشطن اقتصادّيً

دخلهم وحتسن ظروفهم املعيشية، 
وأيًضا العمل عى متكن الفات 

األكر احتياًجا وال سميا من السيدات 
معيات األرس والشباب وذوي اإلعاقة 
ا، لبناء رأس مال  النشطاء اقتصادّيً

يهسم يف حتقيق المكن االقتصادي 
واالجمايع هلم.

التمويل 
متناهي 

الصغر

دعــم النشــطاء اقتصاديًّــا مــن الفئــات األكــر احتياًجــا بإصــدار 65596 قــرض   •

ملرشوعاتهــم بقيمــة 536049000 جنيــه.  

الكفاءة التشغيلية %199.7.  •

التوســع يف اســتخدام التقنيــة الرقميــة )Digitization( ميدانيًّــا مبواقــع   •

تواجــد العمــاء، لتوفــر أكــرب قــدر مــن الشــفافية مــع العمــاء، ولتحقيــق 

متطلباتهــم بأعــى قــدر مــن الجــودة والرعــة يف نواحــي االســتعام 

االئتــاين واالســتعام عــن الرصيــد واملتحصــات وإصــدار التمويــل للعمــاء.

ــح  ــا لتصب ــة قن ــة محافظ ــة بإضاف ــات الجمهوري ــل مبحافظ ــع بالعم التوس  •

ــزة، بنــي ســويف،  ــة، القاهــرة، الجي ــة، القليوبي محافظــات العمــل »املنوفي

ــا«.  ــوهاج، قن ــيوط، س ــا، أس املني

ــك  ــري والبن ــي امل ــك األه ــن البن ــة م ــهيات ائتاني ــى تس ــول ع الحص  •

األهــي القطــري مببلــغ 162 مليــون جنيــه.

ــل  ــة التموي ــاء مبحفظ ــة العم ــكي لكاف ــز ال ــاة والعج ــى الحي ــن ع التأم  •

متناهــي الصغــر .

أمه اإلجنازات

موافقة الجمعية 

العمومية عى خطة 

تطوير التمويل 

متناهي الصغر 2020 

2025 –

توقيع تسهيات مالية 

مع البنك األهي 

املري والبنك األهي 

القطري مببلغ 162 

مليون جنيه 

التأمن عى الحياة 

والعجز الكى لكافة 

العماء مبحفظة 

التمويل متناهي 

الصغر 

1. الهيئة العامة للرقابة املالية 

2. الرشكة املرية لاستعام االئتاين 

3. البنك األهي املري 

4. البنك األهي القطري 

5. رشكة إسكان للتأمن 

6. الرشكة اللبنانية السويرية تكافل

7. املعهد املريف 

قصة جناحالتعاون والرشااكت 

يعقوب وهيب بطرس

ــل  ــاء يف املراح ــن األبن ــه م ــده لدي ــوي، عن ــز مل ــا مرك ــة الربش ــش بقري ــنة يعي  53 س

التعليميــة، ولديــه مــرشوع بقالــة. بــدأ مرشوعــه مــن 18 ســنة وكان يديــره مــن منزلــه. 

ــر  ــة الصغ ــات متناهي ــل املرشوع ــة يف متوي ــاط الهيئ ــى نش ــرف ع ــام 2007 تع وىف ع

ــم دراســة  ــل، وت ــب للحصــول عــى متوي ــدم بطل ــة، فتق ــات غــر املالي ــم الخدم وتقدي

املبلــغ املطلــوب وتــم الحصــول عــى متويــل مببلــغ 2000 جنيــه. وكان كلــا ينهــي ســداد 

ــدة  ــذه امل ــال ه ــرة، وخ ــد إىل 16 م ــرات التجدي ــدد م ــل ع ــدد إىل أن وص ــل يج متوي

ــردوات  ــل الخ ــات مث ــدم خدم ــث ق ــال حي ــرشوع ورأس امل ــر يف امل ــور كب ــدث تط ح

ــة  ــة رضيبي ــارى وبطاق ــجل تج ــى س ــول ع ــام بالحص ــا ق ــة، وأيًض ــتلزمات زراعي ومس

ورخصــة لــي يتمكــن مــن الحصــول عــى متويــل أكــرب. واســتطاع مــن خــال مــا تحقــق 

ــن مــن مســتوى املعيشــة لبيتــه وأرستــه  مــن ربــح للمــرشوع أن يطــور املــرشوع ويحسِّ

ــر للمــرشوع وهــي إضافــة تجــارة  واســتمرار األطفــال يف التعليــم. ولديــه خطــة تطوي

الجملــة خــال الفــرة القادمــة 
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435,947,000

٥٠,٠٠٠,٠٠٠
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
١٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠

٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٠

100,102,000

100,102,000

أفراد  مجموعات 

32,928

القمية املنرصفة  
   

عدد العماء  

قمية المويل 

عدد العماء خال عام ٢٠١9 
     

متوسط نسبة السداد خال العام        ٪99٫4٠

متوسط حمفظة املخاطر خال العام      ٠٫٦٧٪

عدد العماء النشيطين                    5١٫٠٦٠ 

  

عدد العماء  

%32

%68
اناث 

ذكور 

٢٠٠٠
٤٠٠٠
6٠٠٠
8٠٠٠
١٠٠٠٠

١٤٠٠٠
١٢٠٠٠

١6٠٠٠
١8٠٠٠

٠
      قنا            املنوفية        سوهاج          اسيوط         املنيا          بني سويف      الجيزة         القليوبية       القاهرة
١645١           5١١١٢          ١١٢8          69١4          ١73١5         478١           ١408           ٢١65             3٢٢    

٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠
6٠٬٠٠٠٬٠٠٠
8٠٬٠٠٠٬٠٠٠
١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠
١٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠

١6٠٬٠٠٠٬٠٠٠
١٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠

١8٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٠
      قنا            املنوفية         سوهاج          اسيوط         املنيا         بني سويف      الجيزة           القليوبية       القاهرة

9436١350    4٢884450     5٢973500   53١09600    ١69454900  7١575٢00   3008١000   ١٢80١000     8808000    

أفراد 
 

مجموعات 
 

٣٢668

32,66832,928

                            
١9٢0



برامج الحوار املحي 

ــج  ــق منه ــابة وف ــة ش ــوادر قيادي ــل ك ــاء وتأهي ــدف إىل بن يه  •
ــا الحــوار املواطنــة واحــرام  متكامــل للمعــارف املتعلقــة بقضاي
اآلخــر، واملهــارات الخاصــة بالتفــاوض، التواصــل، والتعامــل مــع 
الراعــات مــن خــال دراســات لتحديــد االحتياجــات لــكل 
الفئــات املســتهدفة بربامــج العمــل والتــي تضــم )برنامــج شــباب 
القــادة الدينيــن واألكادمييــن واإلعاميــن وممثــي املجتمــع 
املــدين والطــاب مــن املؤسســات الدينيــة املســيحية واإلســامية 

ــات( ــات والخادم ــة إىل الداعي باإلضاف

  • ثــم تصميــم وتنفيــذ خطــط بنــاء القــدرات وفــق االحتياجــات 
الفعليــة وفجــوات األداء يف املعــارف واملهــارات وحــدث تطــور 

يف مســتوى املعــارف واملهــارات لــدى املشــاركن نتــج عنــه:

ــداث  ــة ألح ــوات إيجابي ــن خط ــادة الديني ــن الق ــاذ 30 م اتخ  •
تغيــر مبجتمعاتهــم فقامــوا بتنفيــذ أنشــطة ومبــادرات مجتمعية 
ــن مــن الشــباب واألطفــال والنســاء  ــا املواطن ــم مــن خاله تعل
ــول  ــوار، وقب ــز الح ــة وتعزي ــم املواطن ــن قي ــدة ع ــكار جدي أف

اآلخــر.

قيــام مجموعــة أكادمييــن أســيوط مبراجعــة رســالة ورؤيــة   •
ــج عــن  ــة ونت ــم املواطن ــا تتضمــن قي ــد مــن أنه الجامعــة للتأك
ذلــك قــراًرا مــن رئيــس الجامعــة بتشــكيل لجنــة متضمنــة لهــذه 

ــة.  ــاز هــذه املهم ــة إلنج املجموع

اســمر منتــدى حــوار الثقافــات خــال ٢٠١9 
ــرايط  ــاء جممــع دميق يف اإلهســام حنــو بن
ــادئ  ــة ومب ــم املواطن ــى ق ــز ع ــددي يرتك تع
حقــوق اإلنســان، وحيــرتم التنــوع واالختاف 
مــن  عــادل.  ودســتوري  قانــوين  إطــار  يف 
خــال نــرش ثقافــة احلــوار ومتكــن الشــباب 
العاملــن يف املؤسســات الثقافيــة والدينيــة 
واإلعاميــة واألاكدمييــة ومؤسســات املجمع 
ــة  ــى مهنــج املشــاركة والرشاك ــدين، ويتب امل
ــر  ــة وغ ــات واملؤسســات احلكومي ــع اهلي م
احلكوميــة، ويعمــل عــى املســتويات احملليــة 

ــة. ــة والدولي واإلقلميي

منتدى 
حوار 

الثقافات

أمه اإلجنازات

برناجم احلوار احمليل

32 ورشة لبناء قدرات شارك فيها 110 
من الطلبة باملؤسسات التعليمية الدينية 

75 ورشة استفاد منها 540 مشارك من 
القادة الدنين واألكادميين واإلعامن وممثي 

املجتمع املدين 

17 مبادرة استفاد منها 1000 مواطن من 
الشباب واألطفال والنساء 

ــم قصــر  ــاج فيل ــد بإنت ــن بالصعي ــن اإلعامي ــة م ــام مجموع قي  •
ــة  ــز والعنري ــد التميي ــدف إىل رص ــوي يه ــجيي توع ــم تس فيل

ــع ــل املجتم ــكالها داخ ــف أش ــز مبختل والتحي

وذلك من خال عدة برامج مثل: 

ــن  ــدة م ــق يف واح ــر عمي ــداث تأث ــج يف إح ــذا الربنام ــتمر ه يس
القضايــا التــي تؤثــر يف املجتمــع وتشــمل قطاًعــا كبــرًا مــن 
ــن  ــد عــى الصعيدي ــوة وكســب التأيي ــن خــال الدع ــن م املواطن
اإلقليمــي والوطنــي، ووفــق دراســة مجتمعيــة متعمقــة تــم 
تحديــد قضيــة )مواجهــة خطــاب الكراهيــة يف مؤسســات التنشــئة 
ــع  ــة م ــذه القضي ــة ه ــاءات ملناقش ــدة لق ــت ع ــة( مت االجتاعي
مختلــف املشــاركن يف املنتــدى مــن املفكريــن وصنــاع السياســات 
وأيًضــا بالرشاكــة مــع جامعــة أســيوط ُعِقــد لقاء أســبوع الشــعوب 
مــع الجامعــة والطــاب األفارقــة واألجانــب تــم تنظيــم عديــد مــن 
األنشــطة الفنيــة والرياضيــة والحواريــة التــي تناقــش أهميــة نبــذ 
ــباب يف مواجهــة هــذه  ــات الكراهيــة ودور الش العنــف وخطاب

ــات. الخطاب

يهــدف هــذا الربنامــج إىل تحســن حيــاة املواطنــن يف املجتمعــات 
املهمشــة ثقافيًّــا واجتاعيًّــا، مــن خــال مبــادرات تشــمل مدخات 
ثقافيــة واجتاعيــة للتوعيــة وبنــاء القــدرات والتمكــن ما يســهم 
يف تعزيــز الحــوار والثقافــة والســام والتنــوع يف املجتمعــات 
املهمشــة وإتاحــة الفــرص للمواطنــن باملجتمعــات املســتهدفة 
ــة، شــمل  ــة املختلف ــة والتنموي لاســتفادة مــن املدخــات الثقافي
ــة  ــة وثقافي ــطة فني ــيدات يف أنش ــال والس ــباب واألطف ــك الش ذل
ــم  ــات والتعل ــاء العاق ــل وبن ــم التواص ــة تدع ــة وحواري ورياضي
عــن قضايــا املواطنــة وقبــول اآلخــر. وقــد اســتفاد منهــا 200 أرسة. 
ــا  ــن باملني ــط الل ــة صف ــك يف قري ــم ذل ــن وت ــع 1000مواط بواق

ــه يف القاهــرة. ــة خــر الل ومنطقــة عزب

برنامج الدعوة وكسب التأييد

برنامج النموذج التنموي املتكامل 

1500 طالب

 بجامعة أسيوط 

اشركوا يف حوارات 

وفاعليات ملواجهة 

خطاب الكراهية

2 مؤمتر

 شارك فيها 400 من 

القادة الدينين والربملانين 

واألكادميين واإلعامين

3 ندوات

 شارك

 فيها 

250 مشارك 

برنامج

 الدعوة 

وكسب

 التأييد

أحمد يارس)مشارك باملرشوع(

املرشوع ساهم يف بناء 

نواحي كثرة يف شخصيتي

ويف القدرة عى 

التعبر عن أفكاري

يف املوضوعات املختلفة
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 الحوار املري األمريي

التــي  القضايــا املعــارصة  يهــدف إىل فتــح الجســور ملناقشــة 

تواجهــه املجتمــع املــري واألمريــي، بهــدف التعــاون املشــرك 

ــادل  ــا تب ــي، وأيًض ــع املح ــى الواق ــة ع ــود التنمي ــز جه لتعزي

الخــربات والتعــرف عــى الجهــود التنمويــة التــي تقــوم بهــا مر 

ــق  ــر واملناط ــد م ــة يف صعي ــة اإلنجيلي ــة القبطي ــود الهيئ وجه

الفقــرة. باإلضافــة إىل عــرض التطــورات السياســية واالقتصاديــة 

واالجتاعيــة واألمنيــة التي تشــهدها مــر، والجهــود واملبادرات 

التــي تبــذل لتغيــر الصــور النمطيــة والســلبية عــن الــدول 

اإلســامية عامــة ومــر خاصــة؛ مــن خــال لقــاءات لعــدد 51 

مشــارك مــن الفاعليــن األمريكيــن الباحثــن واملفكريــن ورجــال 

الديــن والشــخصيات املؤثــرة وممثــي الربملــان املــري وبعــض 

ــة متنوعــة. ــادات مــن مواقــع حكومي القي

الحوار العريب األوريب 

ــوان  ــريب األوريب بعن ــوار الع ــاء الح ــد لق ــام ُعِق ــذا الع ــال ه خ

"التعايــش الســلمي ... التحديــات واإلمكانيــات" والــذي تنــاول 

ــلمي،  ــش الس ــارصة للتعاي ــات املع ــا التحدي ــاور منه ــدة مح ع

ووســائل اإلعــام، والصــور النمطيــة يف املجــال العــام، وحقــوق 

ــلمي. ــش الس ــان والتعاي اإلنس

دور التعليــم واملعاهــد الدينيــة يف املســاهمة يف التعايــش الســلمي 

ــادة  ــان والق ــاء الربمل ــن وأعض ــن املثقف ــاركًا م ــاركة 77 مش مبش

الدينيــن واإلعاميــن، مــن مختلــف الــدول العربيــة واألوروبيــة 

ــدا، روســيا،  ــان، هولن ــا، الســويد، اليون ــن عــن دول: أملاني ممثل

اململكــة العربيــة الســعودية، األردن، لبنــان، العــراق، فلســطن، 

املغــرب ومــر.

الدبلوماسية الشعبية والعمل عى املستوي العريب والدويل 

يتبنــى املنتــدى عــدد مــن الحــوارات الدوليــة بهــدف بنــاء جســور مــن الثقــة املتبادلــة لتصحيــح املفاهيــم املشوشــة والصــور الذهنيــة 

املغلوطــة لــدى كل طــرف عــن اآلخــر، وذلــك عــرب حــوار جــاد ومنفتــح يف إطــار مــن االحــرام املتبــادل والفهــم املشــرك. مــن خــال:

أمه الرشااكت 

وزاره األوقاف  •

األزهر الرشيف   •

جامعة أسيوط   •

جامعة األزهر بالقاهرة  •

كلية األزهر للبنات باملنيا.  •

الكلية اإلكلريكية  •

كليه الاهوت اإلنجيلية بالقاهرة  •

املجلس القومي للمرأة   •

الكنائس بطوائفها الثاث   •

لجنة الحوار بسنودس النيل اإلنجيي   •

جمعيــات أهليــة )املحبــة بصفــط اللــن – جمعيــة املــرأة والطفــل   •

بعزبــة خــر اللــه – جمعيــة تلــه – جمعيــة منبــال(

قر ثقافة املنيا   •

قصة جناح

رضوى – طالبة الكلية األزهرية بنات باملنيا

 مــن مجموعــات الطلبــة باملنيــا عــربت عــن تأثــر الربنامــج عليهــا بأنــه كان الفرصــة األوىل يف حياتهــا ملعرفــة ومقابلــة 

اخريــن مختلفــن يف الديــن وهــو مبثابــة تغيــر شــامل لــكل املفاهيــم الخاطئــة لديهــا عــن اآلخــر وحســب مــا قالــت:

•  أنــا مــن النــاس الــي ملــا عرفــت إين هــا تعامــل مــع نــاس مختلفــة معــي دينيًّــا وجنســيًّا مبــا إن عندنــا مفيــش اختــاط 

فكنــت معرضــة متاًمــا ولــوال إنهــم ألزمــوين إين اشــارك يف الربنامــج..

ا  ا جــدًّ • أنــا طــول حيــايت كنــت ضــد فكــره إين أختلــط أصــًا مــع أقبــاط أو أيًّــا كانــت ديانتهــم.. فــكان األمــر صعــب جــدًّ

بالنســبة يل.. بــس قولــت أدي نفــي فرصــه ألين كنــت رافضــه الفكــرة..

• وخاصة ملا روحت الهيئة اعرضت برده عى االختاط بينا احنا كبنات مع أوالد..

• بــس مــع الوقــت لقيــت إن فكــر االختــاف دي مــش عقبــة خالــص ومــع مــرور الوقــت ومشــاركتي بالربنامــج بــدأ يتغــر 

الفكــر ده جوايــا وبــدأت أتعامــل عــادي بطبيعتــي وقــدرت أشــارك زمــايئ عــى اختــاف أديانهــم ونوعهــم موهبتــي 

يف اإلنشــاد وشــجعوين واحلــم أقــدم أنشــودة أوصــل مــن خالهــا إن اختافنــا قــوة
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قصة جناح

انا اسمي أساء محمود – عندي 37 سنة من سكان القاهرة،

 اعمل مدرسه 

تعلمــت مــن خــال الربنامــج التدريبــي اهميــة االســتاع الجيــد فيــا يتعلــق بالتعامــل مــع االزمــات وفيــا يتعلــق بــدوري كوســيط بــن النــاس 

, انــا شــخصيا قبــل التدريــب كان عنــدي مشــكلة كبــرة يف العصبيــة لدرجــة اين كان ممكــن اكــر أي حاجــة قدامــي او اســتخدم كلــات عنيفــة 

وبصــوت عــايل ورصاخ، بعــد التدريــب والتعــرض للموضوعــات الــي اخدناهــا يف موضــوع الســام وضبــط النفــس واالســتاع اتعلمــت ازاي اقــدر 

اســيطر عــى نفــي قــدام االحــداث املختلفــة بقيــت اهــدى كتــر وبقــدر اتحكــم يف انفعــااليت حتــى ملــا ابنــي عمــل مشــكلة يف مــرة كان رد 

فعــي مختلــف متامــا عــن مشــاكل مشــابهة كنــت بتعــرض لهــا قبــل كــده ومــن هنــا بــدأت ارسيت كــان تحــس بالفــرق ويشــجعوين وده حمســني 

اكــر اين اجتهــد واشــتغل عــى نفــي اكــر وكــان بقيــت اقــدر أتكلــم مــع النــاس مــن حــويل يف الشــغل والجــران يف مشــاكلهم بهــدوء واســاعد 

يف حلهــا وده الــي تعلمتــه يف موضــوع الوســاطة وازاي نقــدر نعالــج املشــاكل واألزمــات بــن النــاس قبــل مــا املشــكلة تكــرب- بأشــكر الربنامــج 

جــدا ونفــي اتعلــم اكــر واكــر.

برنامج بناء السام

ــاء الســام وإدارة األزمــات اىل إعــداد القــادة املحليــن ليصبحــوا  يهــدف برنامــج بن

قادريــن عــى القيــام بقــراءة الواقــع املحــي والتدخــل الريــع لتفــادي األزمــات 

والقــدرة عــى تحويــل الــراع بطريقــة بنَّــاءة تســعى للعدالــة واملصالحــة بوســائل 

عمليــة تجمــع بــن النظريــة والتطبيــق. وايضــا تعزيــز االندمــاج املجتمعــي والحــد 

مــن االســتقطاب الســلبي 

وىف هــذا اســتمر عمــل بنــاء الســام خــال 2019 يف تحقيــق اإلنجــازات مــن خــال 

الربامــج االتيــة:

أوال: حل الراع 

مســاعدة االطــراف املشــركة يف رصاع قائــم اىل فهــم حاجــات االطــراف االخــرى 

ــة. ــات القامئ ــل الراع ــة لح ــول عملي ــاد حل ــى ايج ــل ع والعم

ــل  ــارات" التواص ــة مبه ــة الخاص ــج التدريبي ــة الربام ــال حزم ــن خ ــك م ــم ذل ويت

الفعــال والتفــاوض والوســاطة ومهــارات الحــوار "

ثانيا : تحويل الراع 

تحويــل عاقــة االطــراف املشــركة يف الــراع اىل عاقــة ايجابيــة بآليــات متنوعــة منهــا 

تشــكيل لجــان املصالحــة وكشــف الحقائق.

 يتــم ذلــك عــرب الربامــج التدريبيــة حــول موضوعــات "  الشــفاء مــن الجــروح – بنــاء 

القــدرة عــى الصمــود – كــر دوائــر العنــف - التعــاون بــدل التنافــس – العدالــة 

التصالحية."

ثالثا : الوقاية من الراع 

انظمــة التدخــل املبكــر ملنــع الــراع مــن خــال الربامــج التدريبيــة الخاصــة" بالتنبــؤ 

باألزمــات– مهــارات القيــادة – مهــارات التخطيــط – العــدل – ســيادة القانــون – 

حقــوق االنســان – تقديــم املشــورة - التفكــر العلمــي النقــدي – العمــل الجاعــي 
عدد 

املستفيدين 
225 مشارك

عدد التدريبات   
  9 تدريبات 

                            
٢5٢6

دار الثقافــة إحــدى وحدات اهليئة 
ويع  نــرش  إىل  هتــدف  والــي 
ثقــايف وديــي مســتنر يغــي 
والتوجهــات  املجــاالت  شــى 
يف  ــا  إجيابّيً تأثــًرا  وخيلــق 

واملســي. العــام  املجمــع 

وحدة
 دار الثقافة
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من أهم إصدرات دار الثقافة يف 2019 

كتــاب "نظــرة عامــة عــى تاريــخ املســيحية" للدكتــور القــس مايــكل باركــر، رئيــس قســم الدراســات 

العليــا بكليــة الاهــوت اإلنجيليــة بالقاهــرة باإلضافــة إىل مجموعــة كتــب مــن كافــة املجــاالت.

- حققــت دار الثقافــة زيــادة يف املبيعــات بنســبة 20 % عــن العــام الســابق 

ــدويل  ــاب ال ــرض الكت ــاح مبع ــن للجن ــدد الزائري ــث ع ــن حي ــر م ــال كب وإقب

ــزة  ــدة املتمي ــدارات الجدي ــات واإلص ــل باملوضوع ــوع الهائ ــًرا للتن 2019 نظ

ــروض.  ــات والع ــة اىل الخصوم باإلضاف

- تــم تجديــد مكتبــة دار الثقافــة فــرع شــربا بالكامــل وتقديــم خدمــة أفضــل 

لعمــاء مكتبــات دار الثقافــة.

املكتبات

- عقــدت دار الثقافــة حفــًا بإطــاق كتــاب "التفســر العــريب املعــارص للكتــاب املقــدس" ببــروت لبنــان يف فربايــر 2019 وكان 

ذلــك بحضــور نخبــة كبــرة مــن املؤلفــن والقيــادات الدينيــة والقيــادات العامــة، وكان عــى رأس االحتفــال دولــة الرئيــس إيل 

فــرزي نائــب رئيــس مجلــس النــواب اللبنــاين

ــن  للنــرش الاهــويت الفرنــي بحضــور  ــل  2019 ملناقشــة صــدور كتاب - وقــد عقــدت دار الثقافــة مؤمتــًرا  يومــي 4 و 5 إبري

ــادات املســيحية. ــا أم مريــم"  الدكتــورة إليزابيــث  بارمونتــي  وحــر اللقــاء  عــدد كبــر مــن القي مؤلفــة كتــاب "مرث

تعزيــز ومتكــن برامــج الهيئة ومؤسســات 

املجتمــع املــدين يف مجــال بنــاء القــدرات، 

عمليــات  خــال  مــن  الوعــي  ونــرش 

منهجيــة إلدارة املعرفــة عــى مســتوى 

ــاهمة يف  ــا املس ــة، وأيًض ــاج واإلتاح اإلنت

حفــظ ذاكــرة الهيئــة مــن خــال توثيــق 

األنشــطة واإلنتــاج الفكــري. 

أنتجت املناهج خال عام 2019 
- عــدد 2 أدلــة إرشــادية للبيئــة الدامجــة واإلتاحة لألشــخاص 

ذوي اإلعاقة. 

- مجلة رسالة النور

ــة  ــواد معرفي ــة م ــدف إىل إتاح ــة، وته ــا التنمي ــم بقضاي تهت

ــا  ــة القضاي ــة، ومناقش ــال التنمي ــن يف مج ــن واملهتم للعامل

امللحــة الخاصــة بالطبقــات املحرومــة واملهمشــة التــي متثــل 

ــة. ــة التنمي ــن عملي ــتهدف م املس

خــال عــام 2019 أصــدرت الهيئــة 8 أعــداد مــن املجلــة 

ــة.  ــات مختلف ــدة موضوع ــت ع ناقش

االنتاجاملطبعة
الفني

السوشيال
ميديا

  180 تعاقد

55٫590 نسخة 
مطبوعة

إنتاج 

7 أفام 

عدد متابعن 

صفحات الهيئة
296,000

1,186,000 :Total Posts' Reach

املناهج
والصحافة

النشر



تســى مستشــى حــورس لتوفــر اخلدمــة 
ملختلــف  والبشــعات  للفحــص  الطبيــة 
الــرشاحئ جبــودة عاليــة وأســعار مناســبة 
مجليــع الفــات، مــع االلــزام مبعايــر األمــان 
ــق طــي  ــن خــال فري والســامة لملــريض م
عــى أعــى مســتوى يؤمــن هبــذه الرســالة 
وحبــق املريــض يف احلصــول عــى خدمــه 
ممــزة لتحقيــق رســالة اهليئــة يف خدمــة 
املجمــع. مــن خــال تقــدمي خدمــات طبيــة 
للفــات  عاليــة  جبــودة  الرمــد  جمــال  يف 
واملجمعــات الفقــرة واملهمشــة وبأســعار يف 

متنــاول قدراهتــم املاليــة.

المراكز 
الطبية

توســيع دائــرة العمــل مــن خــال زيــادة عــدد الــرشكاء حيــث تــم التعاقــد مــع )48( مــن مؤسســات متنوعــة )جمعيــات أهليــة 

ورشكات رعايــة صحيــة ونقابــات ومؤسســات دينيــة( بهــدف التنــوع يف خلــق مســاحات للوصــول إىل الفقــراء واألكــر احتياًجــا.

أمه اإلجنازات

إجراء عدد

 265 
من عمليات

 املياه البيضاء
 لخدمة الفقراء.

الخدمة

2٫019

تدخات
 أسنان

3٫956

كشوفات
 وفحوصات

12٫945

قوافل
 طبية

79٫105

عمليات كربى 
وصغرى

1٫995

                            
30 ٢9



88
41 غرفة نوم

أنريه وصالون

أمه اإلجنازات

عــى  العمــل  لألثــاث  وود  إطســا  تواصــل 
حتقيــق دور فاعــل يف املجمــع مــن خــال 
تمنيــة اقتصاديــة حقيقيــة، عــن طريــق تقــدمي 
خدمــات جبــودة عاليــة، ممــا يســامه بــدوره 
يف خلــق فــرص معــل وتدريــب كــوادر برشيــة 
ودمع  املجمــع،  يف  االندمــاج  عــى  قــادره 
االســتدامة  إىل  للوصــول  اهليئــة  رســالة 

املاليــة.

اطسا
وود

للعــام الرابــع عــى التــوايل تواصــل إطســا وود نجاحهــا يف الدخــول يف املناقصــات والعمليــات الكــربى،   -

حيــث نجحــت يف توريــد مشــغوالت خشــبية لجامعــة درايــة الخاصــة باملنيــا الجديــدة، وكانــت عبــارة 

عــن فــرش عــدد 173 غرفــة للطلبــة.

يف إطــار اهتــام الوحــدة باملعــارض املوســمية نجحــت يف تنظيــم معرضهــا الســنوي بالنزهــة الجديــدة   -

والــذي حقــق إيــرادات كبــرة تصــل إىل

 1200٫000 مليون ومئتان ألف فحقق 121% من املخطط له هذا العام

نجحــت إطســا وود خــال عــام 2019 يف إنتــاج أثــاث منــزيل لعمــاء مختلفن عــى مســتوى الجمهورية   -

أكــر مــن 300 مشــغولة مختلفــة وهي: 

10
مكتبات

39
 غرفة سفرة

105
وحدة متنوعة

21
مطبخ
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منمظــات  ومعاونــة  مشــاركة  إىل  تســى 
املجمــع املــدين واملؤسســات الدينيــة يف دمع 
القــدرات، مــن خــال تقــدمي اكفــة اخلدمــات 
املعاونــة يف التدريبــات واللقــاءات والنــدوات. 
أيًضــا مــن خــال حتقيــق هامــش رحب بســيط 

ــة عــى تقــدمي رســالها.  يعــاون اهليئ

تتكون وحدة إطسا سنر من:

1- املقــر: ويحتــوي عــى غــرف فندقيــة لإلقامــة وتســع حتــى 220 فــرد 
وعــدد 4 قاعــات مبســاحات وأعــداد مختلفة، مجهــزة لكافــة االجتاعات 

واملناســبات، كــا يحتــوي املقــر عــى ماعــب ومخيــم وحــام ســباحة 

ومطعــم وكافتريــا.

2- الدهبيــة: هــي عبــارة عــن مركــب بالنيــل تتوســط كورنيــش 
املنيــا، تحتــوي عــى غــرف لإلقامــة ومــرىس إلقامــة املناســبات وقاعــات 

ــا. ــم وكافتري ــات ومطع للتدريب

3- مطعــم النزهــة:  ويوجــد مبكتــب النزهــة بالقاهــرة، وهــو مجهــز 
لتقديــم كافــة الوجبــات والربيــكات للتدريبــات املقامــة باملكتــب.

مقرات 
التدريب

ــار  ــة وكب ــدرات الخاص ــتقبال ذوي الق ــنر الس ــا س ــل إطس • تأهي

الســن مــن خــال عمــل مداخــل مهيئــة للمطعــم وحــام 

والقاعــات واألسانســر الســباحة 

• اســتقبال أحــداث تعقــد ألول مــرة يف مــر داخــل إطســا ســنر 

ــا مــن مطعــم ومبيــت  لحــوايل عــدد 1200 فــرد بكافــة خدماته

وغرهــا مــن خدمــات )الجيــل الثــاين(.

ــن  ــة م ــن جنســيات مختلف ــدد 25 شــخص م ــاء لع ــتقبال لق • اس

أنحــاء العــامل.

• تــم اســتقبال عــدد 30.000 فــرد مــن خــال 25 لقــاء مــن 

الكــربى  األحــداث 

• وقــد توافــد عــى مقــر إطســا ســنر حــوايل 290 لقــاء مبتوســط 

أعــداد 35.000 فــرد مــن كافــة فئــات املجتمــع، وتنوعــت 

اللقــاءات مــا بــن )أنشــطة رياضيــة - رحــات - تدريبــات - 

لقــاءات جاهريــة(.

• تم استقبال عدد 500 رحلة لحام السباحة.

• قدم املركز وجبات خفيفة لعدد 10.000 فرد. 

ــرات  ــن املؤمت ــد م ــب بإطســا ســنر العدي ــز التدري • اســتقبل مرك

واللقــاءات الدوليــة واملحليــة مثــل )مؤمتــر األطبــاء – مؤمتــر 

تطويــر ودعــم التعليــم الفنــي والتدريــب املهنــي – مؤمتــر الحوار 

املــري األفريقــي – مؤمتــر ســينار املــرأة – مؤمتــر خدمــة 

املدمنــن – رشكــة القاهــرة للقياســات التنمويــة – مؤمتــر كوبتــك 

ــر(. ــي م ــة راع ــس – مؤسس أورفي

أمه اإلجنازات
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إىل  الزراعيــة  املرشوعــات  وحــدة  هتــدف 
تعظــم العائــد االقتصــادي للهيئــة مــن خــال 
تقــدمي خدمــات اقتصاديــة أســاهسا املنافســة 

واجلــودة

المشروعات 
الزراعية

إنتاج شتات فاكهة وزينة وخشبية بجودة عالية.  -

إنتــاج فســائل نخيــل وبلــح بارحــي ونبــق مطعــوم بجــودة عاليــة مطلــوب يف   -

األســواق املحليــة والخارجيــة.

تنفيــذ أعــال الانــد ســكيب ملحطــة معالجــة ميــاه الــرف باملنيــا وهــو أحــد   -

أكــرب املرشوعــات القوميــة للمنيــا مبســاحة تنفيــذ تزيــد عــن 25000 مــر.

التواجــد بقــوة ومنافســة عاليــة يف املرشوعــات الكبــرة مثــل هضبــة أســيوط   -

الجديــدة وتنفيــذ أعــال النــد ســكيب املــرشوع.

الرشاكــة مــع رشكات املقــاوالت الكــربى مثــل املقاولــون العــرب باملنيا وأســيوط   -

وســوهاج ورشكــة أحمــد عام.

تنفيــذ أعــال الزراعــة لرشكــة مــر الوســطى لتوزيــع الكهربــاء ومركــز   -

التحكــم اإلقليمــي للكهربــاء.

تنفيــذ فيــات مبســاحات مختلفــة بالقاهــرة الجديــدة والشــيخ زايــد ودريــم   -

النــد وأســيوط الجديــدة.

أمه اإلجنازات

إنتاج بشاير من النخيل 

الربحي من عدد 50 

نخلة 

وإنتاج نبق مطعوم لعدد 

100 شجرة

مزرعة اإلمساعيلية
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إنتاج 18000 شتلة زينة 

توزيع 60000 شتلة 

ومسطحات خراء

مشتل إطسا




