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التقرير السنوي  وحدة التنمية المحلية

مــع  العمــل  فــي  المحليــة  التنميــة  وحــدُة  تســتمر 
المجتمعــات المحليــة الفقيــرة والمهمشــة فــي المناطــق 
القاهــرة  الريفيــة والحضريــة والعشــوائية، بمحافظــات  
والجيــزة والقليوبيــة والبحيــرة والفيــوم وبنــي ســويف 
والمنيــا وســوهاج، لتحســين نوعيــة الحيــاة للمواطنيــن 
األكثــر  الهشــة  المجموعــات  علــى  بالتركيــز  الفقــراء، 
اإلعاقــة  ذوي  واألشــخاص  والشــباب  كالنســاء  ضعًفــا 
واألطفــال  المعرضيــن للخطــر، مــن خــال بنــاء المتانــة 
والمرونــة المجتمعيــة لألفــراد والمجموعــات والمؤسســات 
والمجتمعــات المحليــة، لمواجهــة التغييرات والتهديدات 
التنميــة  وتحقيــق  الفقــر  لمحاربــة  عــة،  والمتوقَّ الحاليــة 

والدامجــة.  والعادلــة  المســتدامة 

- وانطاًقــا مــن رؤيــة ورســالة الهيئــة، واتســاًقا مــع الرؤيــة 
اســتجابت  المصريــة،  الدولــة  تتبناهــا  التــي  التنمويــة 
التــي  والتحديــات  المتغّيــرات  مــع  للتعامــل  الوحــدة 
عــام، ومجتمعــات  المصــري بشــكل  المجتمــع  واجهــت 
العمــل بشــكل خــاص، بســبب جائحــة كورونــا وبعــض 
تــردي  انعكاســات علــى  لهــا  التــي كان  األخــرى  األزمــات 
األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة للمواطنيــن، وخاصــًة 

األكثــر هشاشــًة.  للفئــات 

وحدة
 التنمية
المحلية

1

الشركاء األعزاء:

تســعى الهيئــة القبطيــة اإلنجيليــة للخدمــات االجتماعيــة، 
نوعيــة  تحســين  إلــى  الماضــي  القــرن  خمســينات  منــذ 
الحيــاة للمواطــن الفقيــر والمهمــش، وتعمــل علــى توفيــر 
الهيئــة  وتعمــل  والمســتدام،  الكريــم  العيــش  فــرص 
تنفيذيــة  خطــط  وضــع  خــال  مــن  رســالتها  لتحقيــق 
بأســلوب  إعدادهــا  يتــم  والبرامــج،  الوحــدات  لمختلــف 
وفــي  العمــل.  مجتمعــات  واحتياجــات  يتناســب  علمــي، 
العــام الماضــي اســتطاعت الهيئــة تحقيــق العديــد مــن 
مــن  أكثــر  إلــى  رســالتها  بتوصيــل  ســاهمت  اإلنجــازات، 
والعشــوائيات  القــرى  داخــل  مصــري  مواطــن  مليونــي 
ــن  ــى الجنــس أو الدي والمناطــق المحرومــة، دون النظــر إل

العقيــدة. أو 

كما اســتكملت الهيئة القبطية اإلنجيلية اســتراتيجيتها 
بإقامــة شــراكة كاملــة مــع مؤسســات الدولــة فــي كافــة 
قطاعاتهــا؛ ســواء القطــاع الحكومــي أو قطــاع المجتمــع 
المدنــي أو القطــاع الخــاص والمراكــز البحثيــة واإلعــام، مــن 

أجــل تعظيــم األثــر والعائــد علــى الفئــات المســتهدفة.

التــي  األعــوام  مثــل  يكــن  لــم  المنصــرم  العــام  أن  إال 
المجتمــع  بهــا  يمــر  التــي  الظــروف  ظــل  ففــي  ســبقته، 
إثــر انتشــار "جائحــة كورونــا" تأثــر المجتمــع المصــري فــي 
ــرت علــى ســير  مختلــف القطاعــات بهــذه األزمــة والتــي أث
فــي  الهيئــة  إدارة  بــدأت  لذلــك  أيًضــا.  بالهيئــة  العمــل 
االعــداد لمجموعــة مــن القــرارات التــي تهــدف إلــى أمــن 
وســامة العامليــن، وكان مــن أهمهــا التخطيــط للعمــل 
مــع مجموعــة قيــادات الهيئــة لمتابعــة وإدارة كافــة أعمــال 
الهيئــة بنظــام Conference call، وذلــك لضمــان ســامة 
العامليــن، مــع وضــع مجموعــة مــن اإلجــراءات االحترازيــة 
أفضــل  لتوفيــر  والحمايــة  التعقيــم  توفيــر وســائل  مــن 
منــاخ آمــن لكافــة العامليــن فــي كل مواقــع العمــل عبــر 

الجمهوريــة.

كلمة
رئيس

الهيئة

وعلــى الرغــم مــن التحديــات والظــروف التــي واجهتهــا 
مصــر بصفــة عامــة والتــي أثَّــرت بشــكل أو بآخــر علــى 
أننــا  إال  خاصــًة،  والفقــراء  عامــًة  المصــري  المواطــن 
أن نكمــل رســالتنا علــى خيــر وجــه بفضــل  اســتطعنا 
الهيئــة والدولــة والقطــاع  بيــن  مــا  المشــترك  التعــاون 

المدنــي. المجتمــع  ومنظمــات  الخــاص 

إلنجــازات  الســنوي  التقريــر  لكــم  أقــدم  أن  ني  ويســرُّ
ُمخَتَلــف وحــدات العمــل بالهيئــة خــال العــام الماضــي 
األنشــطة  حجــم  فيــه  نوضــح  أن  حاولنــا  والــذي   ،2020
والبرامــج، التــي قامــت بهــا الهيئــة وعــدد المســتفيدين 
المقبلــة  الســنوات  فــي  يتزايــد  أن  نرجــو  والــذي  منهــا، 
اإلنســان  لخدمــة  رســالتنا  نحقــق  أن  نســتطيع  حتــى 

األكمــل. الوجــه  علــى  العزيــز  ولوطننــا  المصــرّي، 

التقديــر  بخالــص  أتقــدم  أن  ُيســعدني  النهايــة  وفــي 
لجميــع الســيدات والســادة رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة 
الهيئــة علــى جهودهــم ودعمهــم المســتمر لنــا جميًعــا، 
كذلــك الســيدات والســادة أعضــاء الجمعيــة العموميــة 
بالهيئــة  العامليــن  مــن  والزميــات  والزمــاء  للهيئــة، 

والمتطوعيــن مــن مختلــف مناطــق العمــل. 

التضامــن،  وزراء  للســادة  ــا  خاّصً شــكًرا  أوجــه  كمــا 
والتعليــم،  والتربيــة  الدولــي،  والتعــاون  واالســتثمار، 
والتنميــة المحليــة، والبيئــة، والقــوى العاملــة، واألوقــاف، 
والشــباب  واإلعــام،  والصحــة،  والثقافــة،  والداخليــة، 
والرياضــة. والمــوارد المائيــة والــري، والزراعــة واســتصاح 
والجيــزة  القاهــرة  محافظــي  الســادة  وأيًضــا  األراضــي. 
والقليوبيــة وبنــي ســويف والمنيــا وأســيوط وســوهاج 
واألقصــر، والقيــادات السياســية والشــعبية والتنفيذيــة، 
ــك الشــركاء  ــكل الشــركاء مــن الداخــل والخــارج وكذل ول

الخــاص. القطــاع  مــن 

     الدكتور القس أندريه زكي

التقرير السنوي 2020 مالهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات االجتماعية   كلمة رئيس الهيئة



1- المشــاركة فــي مبــادرة »نتشــارك.. عشــان 

مصــر  تحيــا  صنــدوق  مــع  بالشــراكة  بكــره« 
إطــاق  ضمــن  االجتماعــي،  التضامــن  ووزارة 
أكبــر قافلــة إنســانية لرعايــة مليــون أســرة، 
ــة  ــة الصحي ــتاء، والرعاي ــل الش ــتعداًدا لفص اس
المواطنيــن  وســامة  صحــة  علــى  للحفــاظ 
والحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد. 
مــن خــال هــذه المبــادرة تــم توزيــع مــا يلــي:  
 20,000 شــنطة دواجــن  - 6,000 كرتونــة مــواد 
قطعــة   2,000  - بطانيــة    1,000  - غذائيــة  

مابــس. 

2-  المشــاركة مــع صنــدوق تحيــا مصــر فــي 

لدعــم  األزمــة«،  هنعــدي  »نتشــارك..  مبــادرة 
14000 مــن األســر األولــى بالرعايــة فــي القــرى 

األكثــر احتياًجــا بمحافظــات البحيــرة والمنيــا 
وســوهاج لمواجهــة تداعيــات جائحــة كورونــا.  

3- إطاق مبادرة »نقدر نحميها«: 

-  توزيــع حقائــب المطهــرات والوقايــة وتنفيــذ 
للمؤسســات  وتعقيــم  تطهيــر  حمــات 
ــد  ــة العدي واألماكــن العامــة والشــوارع. ومعاون
تنظيــم  فــي  الخدميــة  المؤسســات  مــن 
المواطنيــن وعــدم التزاحــم والتكــدس أثنــاء 
وذلــك  خدماتهــا،  علــى  للحصــول  ترددهــم 

مجتمًعــا.    170 لحوالــي 

4- إطــاق مبــادرة »نحــو مجتمعــات آمنــة ضــد 

وفــرق  لألطبــاء  »شــكًرا  ومبــادرة  كورونــا«، 
الطبيــة  الطواقــم  لدعــم  الطبيــة«  العمــل 
مــن  ســويف،  بنــي  محافظــة  بمستشــفيات 
خــال المســاهمة بعــدد 33 بدلــة وقايــة، وعــدد 
و133  جــاون،   380 قفــاز،  و7600  كمامــة،   2500

كحــول. زجاجــة 

5- إطــاق مبــادرات لدعــم الســيدات العامــات 

فــي القطــاع غيــر الرســمي أثنــاء جائحــة كورونــا 
لعــدد 30 مجتمًعــا فــي مواقــع العمــل تضمنــت:  
الماليــة  غيــر  المســاعدة  خدمــات  تقديــم   -
للســيدات العامــات فــي القطــاع غيــر الرســمي 
ــا شــملت توزيــع قســائم  فــي 30 مجتمًعــا محلّيً
الغــذاء، باإلضافــة إلــى 4438 شــنطة غذائيــة.  

خالل هذا العام عملت الوحدة 
في العديد من المسارات التنموية 

المتكاملة لتحقيــق أهدافها، 
والتي شملت:

”
- تعزيــز قــدرة المجتمعــات المحليــة بمــا تشــمله 
ومؤسســات  وتنظيمــات  ومجموعــات  أفــراد  مــن 
مــن مختلــف القطاعــات، تجــاه تطويــر آليــات فاعلــة 
المجتمعيــة  والمتانــة  الصمــود  فــي  تســاهم 
لمواجهــة المخاطــر والتهديــدات والتغيــرات الحالية 
االقتصاديــة  النواحــي  كافــة  فــي  والمحتملــة، 
واالجتماعيــة والمناخيــة لمنــع ضعــف وهشاشــة 

المحليــة. المجتمعــات 

- االســتمرار فــي تنفيــذ المشــروعات التنمويــة التــي 
برامجهــا  خــال  مــن  التنمويــة،  القضايــا  تتبنــى 
االقتصاديــة  التنميــة  مجــاالت  فــي  المختلفــة 
واإلســكان،  والبيئــة  والزراعــة  والعيــون  والصحــة 
كذلــك القضايــا النوعيــة التــي تخــص الفئــات األكثر 
هشاشــًة كالمــرأة والشــباب واألطفــال المعرضيــن 

للخطــر واألشــخاص ذوي اإلعاقــة وغيرهــم.

- االســتجابة مــع االحتياجــات اآلنيــة للفئــات األكثــر 
ــرات  ــا والتغي ــة كورون ــرت بجانح ــي تأث ــة الت هشاش
والتدابيــر  الدعــم  تقديــم  خــال  مــن  المناخيــة، 
المواجهــة  مــن  تمكينهــم  أجــل  مــن  العاجلــة 
ــة التــي تواجههــم.   والتعافــي مــن المخاطــر الحالي

والقوميــة  الرئاســية  المبــادرات  فــي  المشــاركة   -
ــار ة«،  ــادة عم ــة«، »إع ــاة كريم ــاة«، »حي ــور حي ــل »ن مث

»المواطنــة«. 

34

العــام  هــذا  خــال  الوحــدُة  أطلقــت 
الطارئــة  لاســتجابة  مبــادرات  عــدة 
كورونــا  جائحــة  تداعيــات  لمواجهــة 
وأزمــة الســيول، والتــي تم مــن خالها 
توفيــر حزمــة مــن الخدمــات األساســية 
ــر  ــرة األكث لـــ)150832( مــن األســر الفقي
هشاشــًة وتضــرًرا مــن تلــك األزمــات 
المنتظمــة،  غيــر  العمالــة  مثــل 
المزارعيــن،  صغــار  األســر،  ُمعيــات 
لتخفيــف  اإلعاقــة،  ذوي  األشــخاص 
اآلثــار االقتصاديــة واالجتماعيــة خــال 
تلــك األزمــات، كمــا تــم توجيــه حمــات 
مــن   130000 مــن  ألكثــر  وعــي  رفــع 
ــي  ــل ف ــات العم ــن بمجتمع المواطني
هــذه  ومــن  المختلفــة  المحافظــات 

المبــادرات نذكــر مــا يلــي:  

مواجهة تداعيات أزمة 
جـائحة كورونا

حمايــة  إلــى  البرنامــج  يهــدُف 
ــة  ــى بالرعاي الفئــات الفقيــرة واألول
خــال األزمــات والكــوارث، مــن خــال 
اتخــاذ التدابيــر وتنفيــذ حزمــة مــن 
التــي  العاجلــة  اإلغاثــات  تدخــات 
تلــك  مواجهــة  علــى  تعاونهــم 
األزمــات وتخفيــف آثارهــا الســلبية. 

برنامج اإلغاثة   
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- تســجيل عــدد 40450 مــن الســيدات وأســرهن مــن 
العمالــة غيــر المنتظمــة علــى موقــع وزارة القــوى 
العاملــة لتفعيــل اســتفادة هــذه الفئــة مــن قــرارات 
ــة لمواجهــة هــذه األزمــة فــي إتاحــة مبلــغ 500  الدول

جنيــه لمــدة 3 شــهور.   
- تنفيــذ 22 حملــة رش وتطهيــر للمنشــأة واألماكــن 

العامــة اســتفاد منهــا 32321. 
وأدوات  المطهــرات  حقائــب  مــن   1200 توزيــع   -

ســويف.  وبنــي  بالمنيــا  التعقيــم 
- تنفيــذ حمــات توعويــة وتدريبــات ولقــاءات عبــر 
تطبيــق zoom وبثهــا بشــكل مباشــر علــى مواقــع 

التواصــل االجتماعــي.   
ــب )141( مــن الســيدات العامــات بـــ20 وحــدة  -  تدري
ــة  ــامة والصح ــراءات الس ــق إج ــول تطبي ــة ح إنتاجي

المهنيــة وســامة منتجاتهــم.
- إنتــاج )1200( كتيــب مــن بينهــا 200 كتيــب تلويــن 

يســتهدف توعيــة أبنــاء الســيدات العامــات.  
ذوي  األشــخاص  لحمايــة  مبــادرات  عــدة  إطــاق   -6

اإلعاقــة األكثــر عرضــة لمخاطــر اإلصابــة بفيــروس 
كورونــا، شــمل ذلــك مــا يلــي: 

- توزيــع حقائــب أغذيــة وحقائــب مطهــرات لـــ 800 مــن 
ذوي اإلعاقــة وأســرهم.  

- إطــاق منصــة تواصــل اجتماعــي عبــر الواتــس آب 
لنشــر رســائل التوعيــة.   

- توزيــع معينــات حركيــة لحمايــة الفئــات الفقيــرة 
غيــر القــادرة علــى الحركــة لحمايتهــم مــن اســتخدم 
ــد مــن مخاطــر  ــة التــي يمكــن أن تزي الطــرق البدائي

ــا.   ــروس كورون ــم بفي إصابته
المؤسســات  وتعقيــم  لتطهيــر  حمــات  تنفيــذ   -
العامــة التــي يتــردد عليهــا األشــخاص ذوو اإلعاقــة. 
وإمدادهــا  والبريــد  الصحيــة  المؤسســات  مثــل 

الحراريــة.  بالكواشــف 
ــال  ــن خ ــة م ــل المتخصص ــات التأهي ــم خدم - تقدي
ــذ تلــك البرامــج بمنازلهــم. ــب األســر علــى تنفي تدري

- تكثيــف التوعيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وأســرهم 
للوقايــة مــن اإلصابــة بالفيــروس. 

اســتهدفت  والتــي  إعمــار،  فــي مبــادرة  المشــاركة   -7

إعــادة إعمــار المنــازل المتضــررة مــن إعصــار التنيــن، 
ســنور  قريــة  اجتاحــت  ســيول  عنــه  تســببت  والــذي 
منــزًلا   20 تهــدم  إلــى  وأدت  بنــي ســويف  بمحافظــة 
ــك  ــًة لتل ــًة واقتصادي ــاًرا اجتماعي ــف آث ــا خل ــة مم بالقري
ــي:   ــا يل ــق م ــم تحقي ــادرة ت ــذا المب ــال ه ــن خ ــر، وم األس
- إعــادة إعمــار )20( مــن المنــازل المتضــررة مــن الســيول 
شــمل ذلــك عمــل بعــض أعمــال البنــاء وإنشــاء أســقف 

وطــاء واجهــات المنــازل. 
- دعــم )180( مــن األســر األولــى بالرعايــة بســلع غذائيــة 

عــززت مــن قدرتهــم علــى مواجهــة تلــك األزمــة.
ــب  ــة الزراي ــًرا بمنطق ــر فق ــر األكث ــن األس ــم 220   م 8- دع

ــات  ــيول بتدخ ــة الس ــرًرا، بأزم ــن تض ــر األماك ــي أكث وه
ــي:  ــملت اآلت ــة ش عاجل

-   تقديم 1320 وجبة غذائية ألفراد األسر األكثر تضرًرا. 
ــال  ــن الرج ــررة )م ــر المتض ــراد األس ــس ألف ــر ماب -  توفي

والســيدات والشــباب واألطفــال(.  
9- التدخــل الســريع لحمايــة صغــار المزارعيــن الذيــن 

اآلتــي:  تأثــرت محاصيلهــم بســبب الســيول شــملت 
- رش المحاصيــل المنزرعــة فــي مســاحة أكبــر   مــن 
250 فداًنــا بمغذيــات لينقــذ مــا يمكــن إنقــاذه مــن أضــرار 

ــيول.  الس
ــن  ــار المزارعي ــي لصغ ــل اجتماع ــادرة تواص ــاق مب -  إط
مــن  إنتاجــك  »حمايــة  شــعار  تحــت  آب  الواتــس  عبــر 
مــن   20000 مــن  أكثــر  لخدمــة  المناخيــة«  التغيــرات 
والمنيــا  ســوهاج  محافظــات  فــي  المزارعيــن  صغــار 
وبنــي ســويف، شــملت نشــر رســائل توعيــة وإرشــاد 
فنــي للمزارعيــن لحمايــة إنتاجهــم الزراعــي خــال أزمــة 

الســيول.

 مواجهة تداعيات أزمة السيول، 
وشملت اآلتي: 

التقرير السنوي 2020 مالهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات االجتماعية   وحدة التنمية المحلية



التقرير السنوي 2020 مالهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات االجتماعية   وحدة التنمية المحلية

78

االقتصــادي  التمكيــن  علــى  المجــال  هــذا  يركــز 
للفئــات الفقيــرة مــن الشــباب مــن الجنســين 
والســيدات فــي المجتمعــات الفقيــرة والمهمشــة 
مــن أجــل تمكينهــم مــن الحصــول علــى فــرص 
العمــل الائقــة وزيــادة الدخــل، بمــا يضمــن لهــم 
حيــاة كريمــة، وخــال هــذا العــام تــم العمــل فــي 
مســارين أساســيين همــا: التدريــب للتوظيــف 
ألصحــاب  األعمــال  تطويــر  خدمــات  وتطويــر 
الصغــر،  ومتناهيــة  الصغيــرة  المشــروعات 
باإلضافــة إلــى التمكيــن االقتصــادي للســيدات 

العامــات فــي القطــاع غيــر الرســمي.

ــب والتوظيــــــف  أ -التدريــــــ
وتقديــــــم خــــــدمات تطوير 
األعمــال ألصحاب المشــروعات 
الصغيــرة ومتناهيــة الصغر 
يهــدف البرنامــج لتعزيــز بيئة النمــو االقتصادي 
الشــامل والمســتدام مــن خــال مجتمــع مدنــي 
تنميــة  خدمــات  تقديــم  علــى  القــدرة  لديــه 
وريــادة األعمــال- وتزويــد الشــباب بالمهــارات 
قدراتهــم  وتعزيــز  وإدارّيًــا  ــا  فنّيً الازمــة 
لتحســين أوضاعهــم االقتصاديــة وتمكينهــم 

ــاه كريمــة.  مــن العيــش فــي حي

قصة نجاح

مهــا أحمــد نافــع، مــن منطقــة شــرق النيــل بمحافظــة بنــي ســويف، ســنها 
40 عاًمــا، حاصلــة علــى بكالوريــوس التجــارة. كانــت ربــة أســرة وتعرضــت فجــأة 

لظــروف صعبــة؛ حيــث فقــدت زوجهــا وأصبحــت مســئولة عــن أســرتها ورعايــة 
أطفالهــا األربعــة، ولكــن كانــت لديهــا العزيمــة واإلصــرار علــى اســتكمال الحيــاة 
وتحقيــق حلمهــا فــي أن تمتلــك مشــروًعا يــدر لها وألســرتها دخًلا وتصبــح رائدة 
أعمــال. وكانــت لديهــا رغبــة لصناعــة اإلكسســوارات، وعلمــت أن جمعيــة شــباب 
ــت  ــه وتعلم ــت ب ــب، فالتحق ــذا التدري ــان ه ــة تقدم ــع الهيئ ــاون م ــر، بالتع الخي
مبــادئ صناعــة اإلكسســوار وبــدأت فــي تطويــر ذاتهــا إلــى أن أصبحــت متقنــًة 
لعملهــا. فأقدمــت علــى بــدء مشــروع تجــاري بالشــراكة مــع 2 مــن صاحباتهــا 
وافتتــاح محــل لبيــع اإلكسســوارات التــي تقــوم بتصنيعهــا. واختــارت مهــا 
منطقــة ســكنية تفتقــر لمثــل هــذا النشــاط التجــاري، ومــن ثــم بــدأت فــي إضافة 
بعــض المنتجــات األخــرى لمحلهــا كأغطيــة الــرأس، مســتلزمات للشــعر... إلــخ. 
كمــا اســتمرت مهــا تنظــم عملهــا واســتعانت بســيدة أخــرى لمســاعدتها فــي 
المحــل؛ حيــث تنظمــان مًعــا األوقــات ســوّيًا لفتــح المحــل ألطــول وقــت ممكــن، 

وبــدأت مهــا فــي تحقيــق الربــح ممــا أدى إلــى تحســن وضعهــا االقتصــادي.   

أهم الشراكات:
- إقامــة شــراكات فاعلــة مــع جهــاز تنميــة 
والمتوســطة  الصغيــرة  المشــروعات 
الجامعــي  المركــز  الصغــر،  ومتناهيــة 
للتطويــر المهنــي للـــ "UCCD" بجامعة 
األمريكيــة،  للجامعــة  التابــع  المنيــا 
CHF، شــركة  أكاديميــة ســيا وشــركة 
MAIAAL، والتــي أثمــرت عــن االســتفادة 
مــن خبــرات تلــك الجهــات فــي تقديــم 
المتخصــص  الفنــي  والدعــم  التدريــب 
فــي مجــال خدمــات تطويــر ريــادة األعمــال 
والموجهيــن  المركزيــة  الوحــدة  لفريــق 

الفرعيــة.   بالوحــدات 
- تنظيــم زيــارة تبــادل خبــرات إلــى معــرض 
تراثنــا الــذي ُيَعــد أكبــر معــرض للِحــرف 
ــاز  ــع جه ــيق م ــة بالتنس ــة والتراثي اليدوي
تنميــة المشــروعات الصغيــرة ومتناهيــة 

الصغــر.  

704
 من الشباب تم  رفع 
مهاراتهم الِحرفية 
واإلدارية وتأهيلهم 

لالتحاق بسوق العمل

596
من الشباب/ ات 

تم تدريبهم
ا وإدارّيًا   ِحرفّيً

108
من الشباب/ ات 
  تم توظيفهم

 وإلحاقهم
 بسوق العمل 

مجال التنمية االقتصادية

أهم اإلنجازات:      
ــى برنامــُج التنميــة االقتصاديــة هــذا العــام  - تبنَّ
مدخــَل ريــادة األعمــال كأحــد المدخات األساســية 
لتمكيــن الشــباب مــن إيجــاد مشــروعات ذات 
قيمــة مضافــة، وفــي هــذا الســياق تــم تحقيــق 

اآلتــي: 
-  تأسيس وحدة مركزية لتقديــــــم خدمـــــــات 
تطوير ريادة األعمال )EDSU( داخل مقر الهيئة 
لتلبية احتياجات أصحاب المشروعات الصغيرة 
ومتناهية الصغر من تلك الخدمات بكــــــــــافة 
مستوياتها، وخال هذا العــام قـــــامت الوحدة 
بإنتاج سلسة من المواد التدريبية في مجـــــال 
 franchising ريادة األعمـــــــــال وحقــــوق االمتياز
 Voucher, Mobil( لتقديــم المدخات المبتكرة

application, Micro Franchising( لــــــدعم رواد 
األعمال.

12 وحــدة فرعيــة لتقديــم خدمــات  - تأســيس 
تطويــر ريــادة األعمــال فــي محافظــات المنيــا، 
بنــي ســويف، ســوهاج، تقــدم خدماتهــا للشــباب 
مــن رواد األعمــال أصحــاب المشــروعات الناشــئة 
والقائمــة مــن خــال التوجيــه والتدريــب للشــباب 
مــن قبــل )36( مــن الموجهيــن الذيــن تــم بنــاء 

ــم تلــك الخدمــات.   قدراتهــم لتقدي
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ب - التمكيــــــــن االقتصـادي 
للسيــــــدات العامــــالت في 
القطـــــاع غيــــر الرسمــــــي 
تســتمر وحــدة التنميــة المحليــة فــي اســتكمال 
للســيدات  المعيشــية  األوضــاع  تحســين 
المعيــات بالمناطــق الريفية والمدنيــة الفقيرة 
الرســمي  غيــر  القطــاع  فــي  العامــات  مــن 
محافظــات   5 فــي  ــا  محلًيّ مجتمًعــا   30 فــي 
)القليوبيــة- القاهــرة- الجيــزة- بنــي ســويف- 
للســيدات  الحيــاة  جــودة  لتحســين  المنيــا( 
الفقيــرات المعيــات فــي القطــاع غيــر الرســمي 
وتعزيــز  التمكيــن.  وأنشــطة  القــدرات  ببنــاء 
قــدرة المجتمــع المدنــي علــى زيادة المســاهمة 
فــي تقليــل الفقــر والتهميــش لــدى الســيدات 

ــف.  ــدن والري ــن الم ــرات م الفقي

أهم اإلنجازات:      
الجمعيــات  ممثلــي  مــن   )171( قــدرات  تعزيــز   
قضايــا  لدعــم  المنتخبــة  واللجــان  المجتمعيــة 

النساء العامات في القطاع غير الرسمي.   
إدارة  مــن  النســاء  مــن  مجموعــات  تمكيــن   -
وتشــغيل 20 وحــدة إنتاجيــة تعمــل فيهــا النســاء 

الائــق. العمــل  بهــا معاييــر  تتوفــر  بيئــة  فــي 
ــتدامة  ــم اس ــمية تدع ــات رس ــة كيان ــيس ثاث -  تأس
الريفــي  القطــاع  فــي  النســاء  حقــوق  حمايــة 
والحضــري بمحافظــات القليوبيــة وبنــي ســويف، 

والمنيــا.
الزراعــة  كليــة  مــع  تعــاون  بروتوكــول  توقيــع   -
ــي  ــترك ف ــاون المش ــا، للتع ــة بنه ــتهر جامع بمش
كافــة الخدمــات التــي تقدمهــا، بمــا فــي ذلــك دعــم 
مهــارات النســاء العامــات فــي القطــاع الريفــي فــي 
ــم  ــويق منتجاته ــة، وتس ــات الغذائي ــال الصناع مج

ــة. ــواق المحلي ــي األس ف

2246
من  السيدات العامات 

في القطاع غير الرسمي  
تم تمكينهن اقتصادّيًا 

ا واجتماعًيّ

 211
ُنهن  من السيدات  أنهين  برامج  تدريبية تمكِّ
مَن االلتحــــــــاق بسوق العمــــل واالندمـــــاج في 

القطاع الرسمي

 95
عن عقوًدا طويلة األمد في  من السيدات وقَّ

القطاع الرسمي

68
 من السيدات تلقين الدعم الفني والقانوني  
من خــــال مراكز الموارد التي تم تأسيســـها 

لدعم السيدات  بمجتمعات العمل

 96
من السيدات نجحن في الحصول على الوثائق 

المدنية المطلوبة واألوراق الرسمية

 95
من السيدات اشتركن في خطط تأمينية

1681
 من األفراد بالقطــــــاع غير الرسمي حصلوا على 
خدمات )صحية/ تعليمية/ فرص تمويلية... إلخ(

برنامج »أطفال في خطر« 
يهدف هذا البرنامج إلى المساهمة في تأمين حياة أفضل لألطفال العاملين وأسرهم، وخلق بيئة 
حماية لهم، والتي بدورها تضمن الحفاَظ على إنسانيِة وكرامة وطفولة هؤالء األطفال وتقلُل من 

تأثير حدة الفقر عليهم وتعرضهم لاستغال واإليذاء البدني والنفسي والجنسي. 

    أهم اإلنجازات:      
-  تمكيــن لجــان حمايــة الطفــل بمواقــع العمــل 
بمحافظــة القاهــرة مــن اســتحداث آليــات الرصــد 
المعرضيــن  األطفــال  حــاالت  مــع  والتواصــل 

للخطــر.    
ــا  ــة األطفــال ب ــدة لحماي ــاٍت جدي - اســتحداث آلي
مــأوى مــن اإلدمــان، تشــمل التوعية واالكتشــاف 

المبكــر والعــاج وإعــادة التأهيــل النفســي.  
لألمومــة  القومــي  المجلــس  مــع  الشــراكة   -
نجــدة  خــط  باســتخدام  للتوعيــة  والطفولــة 
األطفــال، والــذي يمثــل إحــدى اآلليــات الحقوقيــة 
للخطــر  المعرضيــن  األطفــال  ــن  تمكِّ التــي 
شــكاوى  أيــة  عــن  اإلبــاغ  مــن  وأســرهم 
ــن  ــار ع ــال، واالستفس ــص األطف ــاكات تخ وانته

   . قهــم حقو
- تفعيــل دور مجالس األمناء واآلباء والمعلمين 
تجــاه تطبيــق آليــات الرقابــة والمســاءلة مــن 
أجــل حمايــة األطفــال المعرضيــن للمخاطــر مــن 

التســرب .
-  الدعــوة وكســب التأييــد لتفعيــل المــادة رقــم 
65 مــن قانــون الطفــل التــي تحظــر تشــغيل 

األطفــال فــي المهــن الَخِطــرة والمؤذيــة، وأيًضــا 
المــادة 101 مــن قانــون العمــل الخــاص بتحديــد 
ســاعات العمــل الرســمية لألطفــال. كمــا تمــت 
الدعــوة إلصــدار قــرار مــن الســيد محافــظ بنــي 
لتأهيــل  مســتقلة  لجنــة  بإنشــاء  ســويف 
ضيــن  المعرَّ العامليــن  األطفــال  وحمايــة 

للخطــر. 

2395 مــن األطفــال وأســرهم أتيحــت لهــم خدمــات 

صــات متنوعــة.   الرعايــة الطبيــة فــي تخصُّ
تــم  الشــارع  وضعيــة  فــي  األطفــال  مــن   116

ــا. واجتماعًيّ ا  نفســًيّ تأهيلهــم 
فــي  اســتمرارهم  دعــم  تــم  األطفــال  مــن   253

   . لتعليــم ا
56 ورشــة  تــم تهيئتهــا  وفــق معاييــر الســامة 

المهنيــة. والصحــة 
مهــارات  علــى  تدريبهــم  تــم  األطفــال  مــن   183

المهنيــة. الســامة 
1685 مــن  األســر واألطفــال اســتفادوا مــن خدمــات 

المشــورة.
1662 مــن األطفــال تــم تنميــة مهاراتهــم اإلبداعيــة 

والســلوكية مــن خــال مشــاركتهم في األنشــطة 
المعســكرات،  )الرحــات،  المختلفــة  المجتمعيــة 

األنشــطة الرياضيــة والثقافيــة(.    
ــج  ــن برام ــتفادوا م ــرهم اس ــال وأس ــن األطف 281 م

اإلغاثــة )توعيــة- حقيبــة مطهــرات- مــواد غذائيــة(.  

التقرير السنوي 2020 مالهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات االجتماعية   وحدة التنمية المحلية

للخطــر  المعرضيــن  األطفــال  مــن   6575
الحصــول  مــن  تمكينهــم  تــم  وأســرهم 
واالجتماعيــة االقتصاديــة  حقوقهــم  علــى 
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 برنامج »إرادة« برنامج تأهيل ذوي اإلعاقة  

تمكيــن  إلــى  البرنامــج  يهــدف 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة وأســرهم 
فــي  بفاعليــة  المشــاركة  مــن 
أجــل  مــن  والدعــوة  المجتمــع 
ــز  الحصــول علــى حقوقهــم وتعزي
دمجهــم فــي المجتمــع، والعمــل 
ــة كافــة أشــكال التمييــز  علــى إزال

ضدهــم. الممــاَرس 

تمكيــن  إلــى  البرنامــج  يهــدف 
وأســرهم  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص 
فــي  بفاعليــة  المشــاركة  مــن 
أجــل  مــن  والدعــوة  المجتمــع 
الحصــول علــى حقوقهــم وتعزيــز 
والعمــل  المجتمــع،  فــي  دمجهــم 
علــى إزالــة كافــة أشــكال التمييــز 

ضدهــم. الممــاَرس 

أهم اإلنجازات:      
- توقيــع بروتوكــول تعــاون مــع صنــدوق االســتثمار 
الخيــري لدعــم ذوي اإلعاقــة »عطــاء«، لدعــم مشــروع 
»وحــدات التأهيــل المرتكــز علــى المجتمــع بالصعيــد 
والبحيــرة«، بهــدف إنشــاء نمــوذج تأهيــل مجتمعــي 

علــى المســتوى المحلــي.
-إطــاق مشــروع للدمــج التعليمي فــي )5( مجتمعات 
محليــة بمحافظــة ســوهاج يســتهدف زيــادة قــدرة 
ــة تجــاه دمــج األطفــال  ــة حكومي )10( مــدارس ابتدائي
وتحســين  زيــادة  إلــى  باإلضافــة  بهــا،  اإلعاقــة  ذوي 
ــادة  ــة. وزي خدمــات مراكــز تأهيــل األطفــال ذوي اإلعاق
وعــي المجتمعــات المحليــة بحقــوق ودمــج األشــخاص 

ــة.  ذوي اإلعاق

أهم اإلنجازات:      
صنــدوق  مــع  تعــاون  بروتوكــول  توقيــع   -
االســتثمار الخيــري لدعــم ذوي اإلعاقــة »عطــاء«، 
لدعــم مشــروع »وحــدات التأهيــل المرتكــز علــى 
إنشــاء  بهــدف  والبحيــرة«،  بالصعيــد  المجتمــع 
المســتوى  علــى  مجتمعــي  تأهيــل  نمــوذج 

لمحلــي. ا
 )5( فــي  التعليمــي  للدمــج  مشــروع  إطــاق   -
مجتمعــات محليــة بمحافظــة ســوهاج يســتهدف 
زيــادة قــدرة )10( مــدارس ابتدائيــة حكوميــة تجــاه 
دمــج األطفــال ذوي اإلعاقــة بهــا، باإلضافــة إلــى 
ــادة وتحســين خدمــات مراكــز تأهيــل األطفــال  زي
ــة  ــادة وعــي المجتمعــات المحلي ــة. وزي ذوي اإلعاق

بحقــوق ودمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة. 
- إطــاق وتنفيــذ مبــادرة لتأهيــل وتدريــب )60( 
ــة،  ــات بالمحافظ ــات والريفي ــدات الصحي ــن الرائ م
بمفاهيــم  التوعيــة  رســائل  نشــر  اســتهدفت 
اإلعاقــة الصحيحــة ودمــج وقبــول األشــخاص ذوي 

اإلعاقــة.

لتأهيــل  مبــادرة  وتنفيــذ  -إطــاق 
وتدريــب )60( مــن الرائــدات الصحيــات 
اســتهدفت  بالمحافظــة،  والريفيــات 
بمفاهيــم  التوعيــة  رســائل  نشــر 
وقبــول  ودمــج  الصحيحــة  اإلعاقــة 

اإلعاقــة. ذوي  األشــخاص 

  371
أشخاص ذوي إعاقة استفادوا من 
حمات  الصيـــــــانة لألجهـــــــــزة 

التعويضيــــــة

179 
 أجهــزة ومعينــات حركيــة تــم 
إنتـــــاجهــــــــــــا وتوزيــــــعهــــا

 4107
مــن  اســتفادوا  وأســرهم  اإلعاقــة  األشــخاص ذوي  مــن 

اإلعاقــة ذوي  األشــخاص  تأهيــل  برنامــج 

401  مــن أســر األشــخاص ذوي اإلعاقــة تــم تأهيلهــا لدعم 

عمليــة الدمــج المجتمعــي ألبنائهما مــن ذوي اإلعاقة.  

2725 مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة تــم تحســين وصولهــم 

التأهيــل  العامــة وبرامــج  بالخدمــات  إلــى حقوقهــم 
المتخصــص.    

مــن  تمكينهــم  تــم  المجتمعيــة  الكــوادر  مــن   274

دعــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي الوصــول إلــى برامــج 
ــم  ــم لحقوقه ــير وصوله ــص وتيس ــل المتخص التأهي

العامــة.   بالخدمــات 

539 مــن المواطنيــن تــم تنميــة وعيهــم بالمفاهيــم 

الصحيحــة المرتبطــة باإلعاقــة والتنميــة الدامجــة.    
ــأًة  3 مؤسســات عامــة تــم إتاحــة بيئتهــا لتكــون مهيَّ

لوصــول واســتخدام األشــخاص ذوي اإلعاقــة بهــا. 

168 مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة اســتفادوا مــن األجهــزة 

التعويضيــة والمعينــات الحركيــة. 
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الفقيــرة  الفئــات  تمكيــن  إلــى  البرنامــج  يهــدف 
األكثر هشاشــًة، كالنســاء واألطفــال والمراهقين، 
مــن الوصــول العــادل إلــى حقوقهــم الصحيــة، 
الصحيــة  والخدمــات  المــوارد  علــى  والحصــول 

العامــة ليتمتعــوا بالصحــة الجيــدة والرفــاه.

 برنامج الصحة   

أهم اإلنجازات:      

- تضميــن برامــج صحــة المراهقــات فــي عــدد مــن 
ــة  ــل المحلي ــات العم ــة بمجتمع ــدات الصحي الوح
كنمــاذج قابلــة للتكــرار والتعلــم، يتضمــن ذلــك 
إجــراء خدمــات الفحــوص والعــاج وتقديــم برامــج 
توعيــة للنمــو الصحيــح وحمايتهــم مــن اإلصابــة 

باألمــراض فــي تلــك المرحلــة.   

- تطبيــق نمــاذج زراعيــة لربــط الغــذاء بالصحــة، 
باإلضافــة لتصميــم وتنفيــذ برامــج توعويــة لتعزيــز 
للمراهقــات  الســليمة  التغذويــة  الممارســات 
والنســاء والحوامــل والمرضعــات وكبــار الســن، 
وكلهــا مبنيــة علــى نتائــج دراســة متخصصــة تــم 
تنفيذهــا حــول الممارســات التغذويــة وتأثيرهــا 

ــو.       ــة والنم ــة العام ــى الصح عل

- اســتمرار المشــاركة فــي مبــادرة الدولــة الخاصــة 
إلــى  تســعى  والتــي  المصريــة،  المــرأة  بصحــة 
رفــع مســتوى الوعــي بأهميــة الكشــف المبكــر 
عــن ســرطان الثــدي ووســائل الوقايــة مــن هــذا 
شــعار  تحــت  حملــة  تنفيــذ  تــم  وقــد  المــرض، 
الوعــي  رفــع  تضمنــت  متأجليــش«،  »افحصــي 
وتقديــم المشــورة وتحويل النســاء المســتهدفات 

ــة التــي تقــدم خدمــات الفحــص  إلــى مراكــز الرعاي
ومتابعــة الحــاالت المكَتَشــفة   كمــا تــم المشــاركة 
أورام  لمكافحــة  العالمــي  اليــوم  فعاليــات  فــي 
الثــدي ونشــر حركــة وعــي مجتمعــي عــام لحمايــة 

ــة.  ــن اإلصاب ــرأة م الم

- اســتجابًة لتداعيــات جائحــة كورونــا، تــم إطــاق 
تطبيقــات   عبــر  اجتماعــي  تواصــل  منصــة 
التوعيــة  رســائل  لنشــر  آب  والواتــس   ZOOM
بكيفيــة مواجهــة األزمــة فــي جوانبهــا الصحيــة 
والنفســية واالجتماعيــة، ركــزت علــى الفئــات األكثر 
والنســاء،  والمراهقــات  الفتيــات  مــن  هشاشــة 
بمشــاركة   مجموعــة مــن األطبــاء واالستشــاريين 

المتخصصيــن فــي هــذا المجــال.

 برنامج العيون   

21212  من المواطنين تم تمكينهم من الحصول على حقوقهم الصحية كــاآلتــــي:   

6159     استفادوا من إجراء تحاليل فيروسية وبول وبراز وأنيميا. 

6091      استفادوا من إجراء الفحص والعاج في تخصصات الباطنة، هشاشة  العظام وأورام الثدي. 

2553      استفادوا من العاج الدوائي.

367        من السيدات الحوامل  قمَن بمتابعة الحمل والوصول إلى الوالدة اآلمنة.

1276      من األطفال تم فحصهم ومتابعتهم وعاجهم من أمراض سوء التغذية.    

604         من  السيدات استفدن من خدمات تنظيم األسرة.

1448       من السيدات والمراهقين أنهوا مناهج التوعية الصحية والحقوقية.

2714       من السيدات تم تنمية وعيهن بقضايا تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية والصحة الوقائية. 

الحــد  إلــى  البرنامــج  يهــدف 
تفاديــه،  الممكــن  العمــى  مــن 
ــن  ــن م ــى المواطني ــول إل بالوص
الفقــراء والمحروميــن مــن خــال 
إتاحــة نظــم رعايــة صحية شــاملة 
ــة  ــن أفضــل رؤي مســتدامة لتأمي

للمواطنيــن.   ممكنــة 

أهم اإلنجازات:      

المجتمعيــة  المســؤولية  دور  تفعيــل   -
إلتاحــة  المجتمعيــة  المــوارد  وتعبئــة 
بالمجــان  العيــون  صحــة  خدمــات 
لألســر الفقيــرة األولــى بالرعايــة، شــمل 
األطبــاء  مــن  مجموعــات  تطــوع  ذلــك 
وقيــام  الرمــد  قوافــل  تنفيــذ  فــي 
المستشــفى الوطنــي للعيــون بإجــراء 

بالمجــان.     العمليــات  بعــض 

- توســيع التغطيــة الجغرافيــة للبرنامــج 
فقــًرا  أكثــر  جديــدة  مناطــق   )4( فــي 

القليوبيــة. بمحافظــة 

772   ُأجريت لهم عمليات كـــبرى وصغـــرى

2607   استفــــــــادوا من العـــــــاج الـــــدوائي

9807   تم تصحيـــح عيوب اإلبصــــار لهم من      

                خــــــــال النــــــــظـــــــارات الـــطبيــــــة

12483   أجروا المسح الطبي )الكشف الطبي( 

25669
من المواطنيــــــن استــــفـــــــــادوا مـــــن تدخـــــات      
مكــــــــــــافحـــــة  العمــــــــــى الممكـــــــــن تــفـــــــاديه  
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وتطويــر  تحســين  إلــى  البرنامــج  يهــدف 
ــا  الوضــع الســكني لألســر ليكــون آمًنــا بيئّيً
العمــل  البرنامــج  ويســتهدف  ــا،  وصحّيً
الدخــل  ومحــدودة  متوســطة  األســر  مــع 
والمتزوجيــن حديًثــا، فضــًلا عــن األســر األكثر 
هشاشــة التــي تعانــي مــن تدهــور األوضــاع 
ــل  ــان داخ ــدالت األم ــة ومع ــة والبيئي الصحي
الوحــدات الســكنية التــي يعيشــون بهــا.

 برنامج اإلسكان   

أهم اإلنجازات:      

- تعزيــز مبــادئ التكافــل االجتماعــي داخــل المجتمعــات المحليــة فــي دعــم تطويــر )85( مــن منــازل األســر 
الهشــة األكثــر فقــًرا.      

- التوسع الجغرافي للبرنامج بالعمل في منطقة عمل جديدة بمحافظة المنيا.   

- تقديــم الدعــم الفنــي لـــ)13( لجنــة محليــة لتمكينهــم مــن إدارة البرنامــج عبــر مراحــل التخطيــط والتنفيــذ 
والمتابعة.  

- دعــم األنشــطة االقتصاديــة بمجتمعــات العمــل بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر مــن خــال إتاحة فــرص العمل 
لأليــدي العاملــة وإحــداث الــرواج االقتصــادي للســلع والخدمــات المرتبطــة بأعمــال بناء وتطوير المســاكن.   

 1787
مــن األســر محــدودة الدخــل اســتفادت من 

توفيــر مســكن صحــي و بيئــي مائم

تهــدف البرامــج الزراعيــة إلى تحســين 
نوعيــة الحيــاة المعيشــية لصغــار 
والصياديــن،  والمربيــن  المزارعيــن 
مــن خــال تنميــة المناطــق الريفيــة، 
وتمكينهــم مــن اســتثمار المــوارد 
إلــى  للوصــول  المتاحــة  والخبــرات 
ميــزة تنافســية اجتماعيــة وبيئيــة 

واقتصاديــة.   

  البرامج الزراعية  

أهم اإلنجازات:      

- تطبيــق فكــرة المرشــد الذكــي مــن خــال تصميــم 
 )Mobile Application( تطبيــق إلكترونــي تفاعلــي
المناخيــة  التغيــرات  قيــاس  بمحطــات  مرتبــط 
لتقديــم خدمــات إرشــادية للمزارعيــن تســاعدهم 
فــي تطبيــق الممارســات الزراعيــة الجيــدة بالتكيــف 
مــع التغيــرات المناخيــة وأيًضــا اإلرشــاد التســويقي.

- تمكيــن صغــار المزارعيــن فــي )6( قــرى بمحافظــة 
)7( شــهادات جــودة  المنيــا مــن الحصــول علــى 
)GLOBALG.A. P(  وهــي تمثــل أحــد أهــم معاييــر 

الجــودة الدوليــة المعتــرف بهــا.

صغــار  ــن  تمكِّ زراعيــة  ميكنــة  وحــدة  إنشــاء   -
المزارعيــن بمحافظــة الفيــوم من تدويــر المخلفات 

الزراعيــة فــي إنتــاج األســمدة العضويــة.

- تنفيــذ )30( مدرســة حقليــة لتطبيــق الممارســات 
اإلرشــاد  جهــاز  مــع  بالتعــاون  الجيــدة  الزراعيــة 

الزراعــي.   

 1749

من المزارعين 
استفادوا من 
خدمات الدعم 
الفني واإلرشاد 

الزراعي والمدارس 
الحقلية

لصغار المزارعين

 8827

من المزارعين 
تم تحسين 

إنتاجهم 
الزراعي من 
خال تطبيق 
الممارسات 

الزراعية الجيدة  

    1909

من المزارعين 
أعادوا تدوير 

المخلفات الزراعية 
إلنتاج األسمدة 

العضوية وتقليل
المدخات 
الكيماوية

507 

من السيدات 
ذن  المزارعات نفَّ

مشروعات زراعية 
صغيرة لتحقيق 

األمن الغذائي
وزيادة الدخل

100606

من مربي الثروة 
الحيوانية 

استفادوا من 
خدمات الرعاية 

البيطرية 
لتحسين

اإلنتاج الحيواني

ــا مــن   مــن صغــار  المزارعيــن والمربيــن تــم تمكينهــم اقتصادّيً
ــة     ــاعهم المعيشيــــــــــ ــل وتحســين أوضــــــ ــادة الدخـــــــ أجــل زيــــــــ 113598
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عــادل  مجتمــع  بنــاء  إلــى  البرنامــج  يهــدف 
االجتماعيــة  الحقــوق  فــي  بالمســاواة  يتميــز 
واالقتصاديــة والعمــل العــام، لتحقيق المســاواة 
علــى  والتأكيــد  االجتماعــي،  النــوع  وتــوازن 
ــي  ــع نواح ــي جمي ــات ف ــاء والفتي ــن النس تمكي
ــرار.     ــع الق ــات صن ــي عملي ــاركتها ف ــاة ومش الحي

 برنامج  توازن النوع االجتماعي

أهم اإلنجازات:      

- دمــج منظــور النــوع االجتماعــي فــي خطــط االســتجابة 
ــن ذلــك تمكين  للتعامــل مــع تداعيــات جائحــة كورونــا، تضمَّ
وتنفيــذ  تصميــم  مــن  المجتمعيــة  واللجــان  الجمعيــات 
مبــادرات تعــزز جاهزيــة النســاء والفتيــات وأســرهن فــي 
مواجهــة آثــار جائحــة كورونــا، وإشــراك النســاء فــي اللجــان 
ــرق  ــة بط ــن التوعي ــًلا ع ــة. فض ــة األزم ــة لمواجه المجتمعي
وإجــراءات حمايــة النســاء مــن التعــرض لإلصابــة بالفيــروس 
بمحافظــات  والســكان  الصحــة  مديريــات  مــع  بالشــراكة 

ــرأة.  ــي للم ــس القوم ــل والمجل العم

- أطلقــت الهيئــة حملــة الـــ 16 يوًمــا لمناهضــة العنــف ضــد 
ــرأة«،  ــد الم ــف ض ــد ال للعن ــا واح ــعار »صوتن ــت ش ــرأة تح الم
بعــدد 6 محافظــات شــهدت العديد مــن الفعاليــات الثقافية 
ونشــر الرســائل التوعويــة، مثــل نــدوات التوعيــة وحملــة 
مــن بــاب لبــاب، وتنفيــذ معســكرات للفتيــان والفتيــات 
ومســيرات لدعــم النســاء، وحمــات إعاميــة عبــر مواقــع 
ــات  ــة منظم ــذه الحمل ــي ه ــارك ف ــي. ش ــل االجتماع التواص
ــة  ــرأة ومجموع ــي للم ــس القوم ــي والمجل ــع المدن المجتم
مــن الداعيــات اإلســاميات التابعــات لــوزارة األوقــاف المصريــة 

ــة. ــد مــن الجهــات اإلعامي والعدي

بالمنيــا   Y-Peer األقــران  تثقيــف  شــبكة  مــع  التعــاون   -
والجيــزة  بالقاهــرة  الداعمــة  المجتمعيــة  والكــوادر 
ــة  ــات التوعوي ــن الفاعلي ــد م ــة العدي ــي إقام ــة ف والقليوبي

المــرأة. ضــد  العنــف  أشــكال  لمناهضــة  الوعــي  لرفــع 

قصة نجاح

أنــا اســمي )م. م( عنــدي 13 ســنة، فــي الصــف األول اإلعــدادي وســاكنة فــي 
وكنــت  اخواتــي  فــي  واحــدة  أصغــر  أنــا  الخيريــة.  بالقناطــر  البرادعــة  قريــة 
مخطوبــة، ومامــا كانــت مصممــه تجوزنــي رغــم صغــر ســني، لحــد مــا فــي 
يــوم جالنــا قيــادات مــن جمعيــة التنميــة بالبرادعــة مــع الهيئــة اإلنجيليــة، 
وكانــوا بيتكلمــوا مــع مامــا عــن خطــورة الــزواج المبكــر. وأنــا حكتلهــم قصتــي 
وقلتلهــم الحقيقــة »مامــا عايــزة تجوزنــي وأنــا مــش عايــزة أتجــوز أنــا عايــزة أروح 

المدرســة مــع أصحابــي وأكمــل تعليمــي وأبقــى مدرســة«. 

ــدر   ــا  لمســاندتي لمواجهــة مشــكلتي عشــان أق ــادات اســتمروا فــي زيارتن القي
أتمتــع بحقوقــي وأحقــق أحامــي، واســتمروا فــي توعيــة مامــا بخطــورة إنــي 
أتجــوز بــدري و الحمــد هلل مامــا اقتنعــت، وكان نتيجــة دعمهــم ده إنــي فســخت 
الخطوبــة، وبعــد كــده الجمعيــة ســاعدتني أكمــل تعليمــي وســاعدوا مامــا 
فــي المصاريــف، وأنــا دلوقتــي بحَضــر معاهــم األنشــطة فــي مشــروع بنــاء 
مجتمعــات داعمــة لقضايــا النســاء والفتيــات، وبشــكرهم إنهــم ســاعدوني 

ــي.   ــل تعليم أكم

 2845

 شاركوا في ندوات 
ولقاءات وحمات رفع 

الوعي حول توازن النوع 
االجتماعي ومناهضة 

العنف ضد المرأة 

 198

 من أعضاء الجمعيات 
واللجان المجتمعية 
والمجموعات الداعمة 
تم بناء قدراتهم حول 

التوازن النوعي  

 187

من السيدات/ الشابات 
تم تمكينهن اقتصادّيًا 

من خال التدريبات 
الحرفية )الخيامية، 
التفصيل، صناعات 
672 غذائية، منظفات...( 

من السيدات والفتيات 
أنهين المناهج بعدد 
43 فصًلا توعوًيّا حول 

المساواة بين الجنسين 
والعادات الغذائية السليمة 

والتوعية قبل الزواج 
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إلــى تعزيــز الجاهزيــة للمتانــة  يهــدف البرنامــج 
ــات  ــراد والمجموع ــدى األف ــة ل ــة المجتمعي والمرون
ليكــون  المحليــة،  والمجتمعــات  والمؤسســات 
نهــا  تمكِّ آليــات  تطويــر  علــى  القــدرة  لديهــا 
الحاليــة  والتهديــدات  التغييــرات  مــن مواجهــة 
التنميــة.     وتحقيــق  الفقــر  لمحاربــة  والمتوقعــة، 

مبادرة »حياة كريمة«

ه     برنامج الدعم المؤسسي الموجَّ
لبناء المتانة والمرونة المجتمعية

أهم اإلنجازات:      

- تشــكيل )309( لجنــة لتبنــي مبــادرات محليــة 
والمتانــة  الصمــود  وبنــاء  األزمــات  لمواجهــة 
المجتمعيــة، بهــدف تقويــة المجتمعــات الضعيفــة 

والهشــة. 

مــع  التعاقديــة  الشــراكات  مــن   )258( توقيــع   -
المجتمعيــة  والتنظيمــات  األهليــة  الجمعيــات 
لتنفيــذ  الحكوميــة،  والمؤسســات  المختلفــة 
المتانــة  علــى  المبنيــة  المجتمعيــة  المبــادرات 

المجتمعيــة. والمرونــة 

- بنــاء قــدرات )381( مــن أعضــاء الجمعيــات األهليــة 
ــة،  ــاكل الوظيفي ــة والهي ــات المجتمعي والتنظيم
ــن ذلــك التدريــب علــى  المؤسســات العامــة. تضمَّ
المتانــة  باســتراتيجية  المتعلقــة  الموضوعــات 
المرتكــزة  التنميــة  نهــج  المجتمعيــة،  والمرونــة 
علــى الحقــوق، تعبئــة المــوارد المجتمعيــة، فضــًا 
ــم الدعــم الفنــي المتخصــص وأنشــطة  عــن تقدي

ــة.  ــرات المختلف ــادل الخب تب

بالمســتوى  االرتقــاء  إلــى  المبــادرة  تهــدف 
االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي للمصرييــن، 
وخاصــًة لألســر في القــرى الفقيــرة، وتمكينهم 
مــن الحصــول علــى كافــة الخدمــات األساســية 
منتجــة  أعمــال  فــي  قدراتهــم  وتعظيــم 

ــم.  ــة له ــاة كريم ــق حي ــي تحقي ــاهم ف تس

تنفــذ المبــادرة فــي )5( مجتمعــات بمحافظــات 
بالشــراكة  وســوهاج  والدقهليــة  البحيــرة 
االجتماعــي  التضامــن  وزارة  مــن  وبتمويــل 
مــن  العديــد  مــع  وتعــاون  وبتنســيق 
المجتمــع  ومنظمــات  الدولــة  مؤسســات 

المحليــة.  والقيــادات  المدنــي 

 فــي إطــار تطويــر آليــات عمل برامــج الدعم المؤسســي الموجــه لبناء المتانــة والمرونــة المجتمعية 
تــم مــا يلي: 

-  إنتــاج دليــل تطبيــق اســتراتيجية المتانــة والمرونــة المجتمعيــة، والــذي يمثــل أحــد األدوات التــي تعــزز 
ــذه  ــتخدم ه ــي تس ــة الت ــي المختلف ــع المدن ــات المجتم ــدى منظم ــي ل ــي وتطبيق ــار معرف ــاء إط ــن بن م

ــة.  ــم المشــروعات التنموي ــذ ومتابعــة وتقيي ــر مراحــل تخطيــط وتنفي ــة، عب المنهجي

- تأســيس 4 حاضنــات فرعيــة Branch Incubators  بمحافظــات القاهــرة والقليوبيــة وبنــي ســويف والمنيا، 
ــم التدريــب والدعــم الفنــي للجمعيــات  تقــوم مــن خــال الموجهيــن المحلييــن Local Mentors   بتقدي
القاعديــة وتعزيــز قدراتهــا، عبــر مراحــل تصميــم وتنفيــذ المبــادرات المحليــة المرتكــزة علــى المتانــة 

ــة المجتمعيــة. والمرون

 المشاركة في المبـادرات 
الرئـــــاسيـــة والقـــوميـة

  استفادوا من تدخات المبادرة 
2536

شــة تــم تطويــر  مــن األســر الفقيــرة والمهمَّ
مســاكنهم يمــا يحقــق لهــم حيــاه كريمــة 
مــن خــال تنفيــذ تدخــات متكاملــة شــملت 
أعمــال البنــاء، تركيــب األســقف، التشــطيبات، 
إدخــال المرافــق األساســية، بتعــاون وتنســيق 
مــع مديريــات التضامــن االجتماعــي والوحــدات 

ــة. المحلي

مــن المواطنيــن اســتفادوا مــن خدمــات صحــة 
مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة اســتفادوا مــن العيون.

الحركيــة.     المعينــات  توفيــر 

مــن المواطنيــن اســتفادوا مــن خدمــات صحيــة 
متنوعــة مــن خــال الشــراكة مع مديريــات الصحة 

والســكان بمحافظــات البحيــرة وســوهاج.

304

1134
55

1043

التقرير السنوي 2020 مالهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات االجتماعية   وحدة التنمية المحلية



2122
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مبادرة »نور حياة«    مبادرة المواطنة  

إنجازات أخرى

تهــدف المبــادرة إلــى تعزيــز قيــم وممارســات 
المواطنــة واحتــرام التنــوع الدينــي والثقافــي 
داخــل )8( مجتمعــات بمحافظــة المنيــا مــن أجــل 
تكويــن منــاخ اجتماعــي وثقافــي وتنمــوي داعــم 
المســتدامة.  والتنميــة  المجتمعــي  للســلم 
ــة  ــات التنموي ــن التدخ ــة م ــذ حزم ــك بتنفي وذل
تطبيــق  خــال  مــن  واالقتصاديــة،  والثقافيــة 
نمــوذج تنمــوي متكامــل يتــم تنفيــذه مــن خــال 
بالهيئــة  والحــوار  المحليــة  التنميــة  وحدتــي 
التضامــن  وزارة  مــن  وبتمويــل  وبشــراكة 

االجتماعــي. 

اســتمرار العمــل بالمبــادرة الرئاســية )نــور حيــاة( 
بالتنســيق والتعــاون مــع صنــدوق تحيــا مصــر. 
مســببات  مكافحــة  إلــى  المبــادرة  هــذه  تهــدف 
الســن  لكبــار  وذلــك  اإلبصــار  وفقــدان  ضعــف 
والطــاب بالمــدارس االبتدائيــة، والحــد مــن العمــى 
ــن  ــن المواطني ــال تمكي ــن خ ــه، م ــن تفادي الممك
مــن الفقــراء والمحروميــن مــن الحصــول علــى تلك 
الخدمــات، وخاصــة األطفــال )مــن ســن يــوم إلــى 
ــوق(  ــا ف ــنة وم ــن 45 س ــن )م ــار الس ــنة( وكب 15 س

عبــر إتاحــة نظــم رعايــة صحيــة شــاملة ُمســتدامة 
لتأميــن أفضــل رؤيــة ممكنــة للمواطنيــن.

انضمــت الهيئــة القبطيــة اإلنجيليــة للخدمــات االجتماعيــة إلــى ائتــاف التطــوع التابــع لمكتــب األمــم 
المتحــدة للمتطوعيــن فــي نوفمبــر 2020، كمــا شــاركت الهيئــة فــي احتفاليــة اليــوم العالمــي للتطــوع 
فــي 2020/12/5 والتــي نظمهــا مكتــب األمــم المتحــدة للمتطوعيــن فــي مصــر وبمشــاركة أعضــاء ائتــاف 

التطــوع تحــت عنــوان »مًعــا نســتطيع.. بالتطــوع«.    

 من المواطنين استفادوا من تدخات 
تنموية متنوعة  

717

أهم اإلنجازات:      

ــن )7( لجــان مجتمعيــة داخــل المجتمعــات  - تكوي
المجتمعيــة  القيــادات  مــن  لــة  ممثَّ المحليــة 
والدينيــة المؤثــرة فــي المجتمــع وقيــادات ممثلــة 
للمؤسســات الحكوميــة لتكــون معنيــة بتنفيــذ 

المبــادرة.

-  الشــراكة مــع مديريــة الصحــة والســكان بالمنيــا 
فــي تنفيــذ قافلــة صحيــة شــاملة فــي تخصصــات 

الباطنــي، األســنان والنســاء.   

-  المشــاركة فــي مبــادرة »أســبوع المحبــة« بقريــة 
البرشــا، مــن خــال تنفيــذ قافلــة عيــون تســتهدف 
واألولــى  الفقيــرة  لألســر  والتدخــل  الفحــص 

بالرعايــة بالقريــة. 

أهم اإلنجازات:      

-   إجــراء المســح الطبــي   لـــ)22127( مــن الطــاب فــي )49( 
بمحافظتــي  فقــًرا  األكثــر  بالمناطــق  ابتدائيــة  مدرســة 
المنيــا والقليوبيــة، وتــم فيهــا إجــراء الفحــص لـــ)4167( 

وتوفيــر النظــارات الطبيــة لضعــاف البصــر. 

بمحافظتــي  الســن  لكبــار  طبيــة  قوافــل   )6( تنفيــذ   -
ــة،  القليوبيــة وبنــي ســويف، تــم فيهــا فحــص )4018( حال
كمــا تــم تحويــل 529 حالــة أخــرى إلجــراء عمليــات ميــاه 
بيضــاء وزرع عدســة بالمستشــفى العســكري بشــبين 
الكــوم بالمنوفيــة. والجديــر بالذكــر أن الســيد محافــظ 
القليوبيــة وعــدًدا مــن القيــادات التنفيذيــة بالمحافظــة 
ــذة وأثنــى علــى الجهــود  تفقــدوا إحــدى القوافــل المنفَّ

المبذولــة وجــودة الخدمــة المقدمــة. 

510       استفــادوا من  خدمــــات صحة العيون.

129      استفــادوا من الخدمـــــــات الصحيــــــة.

59       تـــم رفــع وعيهم بمفاهيم اإلعاقة الصحيحة. 

19       من السيدات تم تدريبهن حول من مهارات      

            إقـــــــامة مشروعــات صغيرة لزيادة الدخل. 
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مركــز الخدمــات الزراعيــة هــو أحــد المشــروعات 
االســتثمارية بالهيئــة، والــذي يهــدف إلــى تعظيــم 
فــرص االســتثمار الزراعــي بمــا يضمــن مبــدأ تكافؤ 
الفــرص واإلتاحــة العادلــة للخدمــات المختلفــة ذات 
الجــودة العاليــة، مــن خــال زيــادة منافــذ إتاحــة 
الخدمــات إلــى الفئــات والمجتمعــات األكثــر فقــًرا 

ــا.  واحتياًج

الهدف   
العائــد االقتصــادي للهيئــة مــن خــال  تعظيــم 
تقديــم خدمــات اقتصاديــة أساســها المنافســة 
والجــودة، واســتثمار مــوارد القطــاع الخــاص لصالح 
ساســل  علــى  العمــل  خــال  مــن  المزارعيــن 
القيمــة،  وتدعيــم القــدرة التنافســية للمنتجــات 

الزراعيــة فــي األســواق المحليــة والدوليــة.  

مركز الخدمات 
الزراعية
 Hub 
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ــة  ــرز وتعبئ ــاد )ف ــد الحص ــا بع ــات م ــة خدم محط
ــة ــات الزراعي ــز المنتج ــف( لتجهي ــد وتجفي وتبري

خــال  مــن  للمحاصيــل  المضافــة  القيمــة  تعظيــم 
معامــات مــا بعــد الحصــاد، وتعمــل المحطــة علــى 
محاصيــل للســوق المحلــي والدولــي،  مثــل البصــل 
والفاصوليــا  والعنــب  والمانجــو  والرمــان  والثــوم 

والجــزر.  الخضــراء 

لمحاصيــل  ــا  طّنً  460 تجهيــز 
مختلفــة )بصــل، رمــان، ثــوم، 

عنــب، جــزر، مانجــو(. 

توفيــر فرص عمــل لعدد 1400    
من الشــباب والشابات.  

اسم البرنامج

الهدف

اإلنجاز الكمي

المحــاور  علــى  العمــل  فــي  المحطــة  تســتمر 
عملهــا  اســتمرارية  تضمــن  التــي  الرئيســية 
بشــكل يتناســب ويتــاءم مــع احتياجــات الســوق 

للمحطــة االســتيعابية  والقــدرة 

المحور األول 

لتناســب  وتعبئتهــا  المحاصيــل  فــرز 
خــالل  مــن  المحلــي  الســوق  اســتهالك 
المحاصيــل  مــن  مجموعــة  علــى  العمــل 
الغذائــي  والتصنيــع  للتصديــر  المنزرعــة 
القيمــة  وتطبيــق  المجــاورة  بالمناطــق 

للمحصــول.  المضافــة 

ــا( مــن محصــول  1- تجهيــز وتعبئــة وفــرز )145 طّنً

الجــزر لمصنــع الصعيــد ببني ســويف. 

2- تجهيــز وتعبئــة وفــرز )100 طــن( مــن محصول 

الثــوم الفريــش للتصدير. 

ــا( مــن محصــول  3- تجهيــز وتعبئــة وفــرز )45 طًنّ

البصــل للتصديــر. 

العنــب  لمحصــول  طــن(   100( وفــرز  تجهيــز   -4

للتصديــر.  

ــا( مــن محصــول  5- تجهيــز وتعبئــة وفــرز )70 طّنً

المانجــو لمصنــع رمســيس واألســواق المحليــة.  

اإلنجاز الكيفي
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من الرجال والنساء استفادوا  وشاركوا في تدخات البرنامج      3902
المحور الثاني

العمالــة  مــن   1400 وتأهيــل  تدريــب 
الفــرز  مجــاالت  فــي  الجنســين  مــن 
والتعبئــة لمحاصيــل متعــددة، ومــن 
)تطبيــق  التدريبــات  هــذه  أهــم 
وكيفيــة  الجــودة  إدارة  معاييــر 
التعامــل مــع طبيعــة الخــام وطــرق 
التعبئــة المختلفــة وتحقيــق معاييــر 
وطــرق  الغذائــي  للمنتــج  الســالمة 

التبريــد(.

 المحور الثالث

ــى  ــول إل ــي الوص ــار ف ــع واالنتش التوس
ريــن والشــركات  المصدِّ زيــادة عــدد 

والمزارعيــن.

ــارات متعــددة لشــركات )شــركة  - عقــد زي
شــركة  الهضبــة/  شــركة  جارليكــو/ 
شــركة  األصدقــاء/  شــركة  ماســتر/ 
فاســت تريــد/ شــركة ماريــا( متخصصــة 
فــي محاصيــل الثــوم والعنــب والرومــان. 

- عقــد زيــارات المزارعيــن لمحاصيــل مثــل الثــوم 
والبصــل والعنــب ورفــع وعيهــم تجــاه طــرق 

التعامــل مــع المركــز وكيفيــة التوريــد.

المحور الرابع

رفع الكفاءة الفنية لمحطة الفرز والتعبئة 

1- رفــع كفــاءة محطــة الفــرز مــن حيــث األرضيــات 

ســقف  عمــل  كذلــك  المســتوية  الخرســانية 
معلــق للمحطــة وأيًضــا تركيــب تكييفــات. 

بالهيئــة  التســجيل  عمليــات  فــي  البــدء   -2

لــوزارة  التابعــة  الغــذاء  لســامة  القوميــة 
الزراعــة. 

لمحطــة  المصــري  الزراعــي  بالحجــر  3- تكويــد 

والعنــب. البصــل  لتعبئــة محصــول  الفــرز 

ــة  ــرز وتعبئ ــاد )ف ــد الحص ــا بع ــات م ــة خدم محط
ــة ــات الزراعي ــز المنتج ــف( لتجهي ــد وتجفي وتبري

 الميكنة والمعدات الزراعية

 تحســين جــودة المنتجــات وتقليــل 
اإلنتــاج  تكاليــف  وخفــض  الفاقــد 
مراحــل  عبــر  اإلنتاجيــة  وتحســين 

الحصــاد.  حتــى  التربــة  تهيئــة 

500 مــن المزارعيــن اســتفادوا مــن خدمــات 

الميكنــة الزراعيــة لمســاحة 1500 فــدان مــن 
الميكنــة الزراعيــة. 

خــال  مــن  المزارعيــن  مــن   1000 وعــي  رفــع 
مشــاركتهم فــي نــدوات ولقــاءات ومعــارض 
الميكنــة  اســتخدام  بأهميــة  الوعــي  لرفــع 

الزراعيــة. 

اسم البرنامج

الهدف

اإلنجاز الكمي

اإلنجاز الكيفي

اســتمرارية تقديــم خدمــة الميكنــة الزراعيــة بكفــاءة 
وجــودة عاليــة مــن خــال اآلتــي: 

الفحــص والصيانــة الدورية للمعــدات وفًقا لألنظمة 
المعــدة، والتأكــد مــن جاهزيتهــا قبــل الخــروج إلــى 
األراضــي الميدانيــة، ممــا يســاهم فــي زيــادة ثقــة 

المزارعيــن بخدمــات المركــز. 

ــم والتحســين المســتمر للمعــدات،  ــر الدائ التطوي
التربــة بشــكل عــام  فيمــا يتناســب مــع طبيعــة 
والتربــة الطينيــة بشــكل خــاص، وضمــان جــودة 
بشــكل  الصغيــرة  بالمســاحات  المعــدات  عمــل 
يحافــظ علــى الجــدوى االقتصاديــة للمــزارع، حيــث 
تــم تعديــل ببعــض الفنيــات بالمعــدات )حصــادة 
للتشــغيل  وفًقــا  التعديــل  وهــذا  والدراســة( 
ــا لماءمتهــا مــع األراضــي.   الفعلــي للمعــدات، ووفًق

اســتكمال منظومــة الخدمــة المتكاملــة للميكنــة 
وذلــك مــن خــال شــراء ســتارات لزراعــة محاصيــل 
والفــول  القمــح  محصــول  ضمنهــا  مــن  الحبــوب 

الصويــا وهــي مــن المحاصيــل االســتراتيجية. 

 ألول مــرة علــى صعيــد مصر يقوم صغار المزارعين 
بزراعــة محصــول الــذرة الشــامية ببانتــر للزراعــة، 
الميكنــة  إدارة  مــع  التنســيق  خــال  مــن  وذلــك 
الزراعيــة تكامــل الخدمــات بشــكل رئيســي، حيــث 
تــم تقديــم نمــوذج متكامــل للمــزارع )تجهيــز األرض 
ــم الزراعــة( ممــا انعكــس علــى  مــن خــال الحــرث ث

ــة. ــر الوقــت والعمال توفي
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 الميكنة والمعدات الزراعية

 اســتكمال حزمــة الخدمــات لمحصول القمح؛ 
حيــث تــم التعاقــد خــال الفتــرة الســابقة 
ــر علــى تقديــم حزمــة متكاملــة  مــن التقري
حصــاد/  بالســتارة/  )زراعــة  الميكنــة  مــن 
دريــس بالدراســة( وتــم اســتكمالها خــال 
أبريــل  بشــهري  القمــح  موســم  حصــاد 
ومايــو، ممــا ســاهم فــي محــاور متعــددة 
)تحســين مســتوى اإلنتــاج للفــدان، تقليــل 
الوقــت  تقليــل  الفــدان،  لوحــدة  التكلفــة 

الزراعــة والحصــاد(. الزمنــي لعمليــات 

  تنفيــذ معــرض للمزارعيــن لمشــاركتهم 
بهــدف  المركــز  بخدمــات  وتحفيزهــم 
بالخدمــات  المزارعيــن  صغــار  توعيــة 
المختلفــة )الميكنــة الزراعيــة+ محطــة الفرز 
والتعبئــة+ نمــاذج الــري المطــور+ الصــوب 
المزارعيــن. وعــي  لزيــادة  وذلــك  الزراعيــة( 

- التقنيــات الحديثــة في تطبيق الممارســات 
الميكنــة  خــال  مــن  الجيــدة  الزراعيــة 

الزراعيــة.  

القيمــة المضافــة مــن  - تطبيــق مفاهيــم 
الفــرز والتعبئــة.  خــال 

- إدارة المــوارد الطبيعيــة، بالتحديــد الميــاه، 
مــن خــال نمــاذج الــري بالتنقيــط. 

ومــن  ومزارعــة  مــزارع   700 شــارك  حيــث  ٭ 
ضمنهــم 374 مزارًعــا مــن مزارعــي التنميــة 

المحليــة.

٭ اســتفاد 1500 فــدان لتطبيــق الممارســات 
اســتخدام  خــال  مــن  الجيــدة  الزراعيــة 

كاآلتــي:  الزراعيــة  الميكنــة 

- زراعة 640 فداًنا بالستارة لمحصول القمح 

- حصاد 140 فداًنا لمحصول القمح 

- دريس 140 فداًنا لمحصول القمح 

المتعــددة  بالمحاريــث  فــدان   400 حــرث   -
)مطرحــي، قــاب قرصــي، بلــدي، ســبعاوي( 

- زراعــة 10 فداديــن ببانتــر الــذرة الشــامية 
ــم تأجيــره  ــذي ت ال

بالعزاقــة  التربــة  وتخطيــط  تنعيــم   -
فداًنــا.   170 لمســاحة  والخطــاط 

مركز التسويق ومستلزمات اإلنتاج

الزراعيــة  األســواق  وتحليــل  دراســة 
إلــى  الوصــول  بهــدف  المحليــة 
األســواق األكثــر ربحيــة، مــع تطبيــق 
نظــام الزراعــة التعاقديــة مــن خــال 
تيســير توقيــع تعاقــدات تســويقية 
واألســواق،  المزارعيــن  صغــار  بيــن 
وتوفيــر الدعــم الفنــي ومســتلزمات 
اإلنتــاج مــن تقــاوي وشــتات وأســمدة 

الجــودة. عاليــة 

 اســتفاد 3800 مــن المزارعيــن مــن التقــاوي 
عاليــة  إنتاجيــة  وذات  الجــودة  عاليــة 
خيــار،  قمــح،  )ذرة،  مختلفــة  محاصيــل 

. ) طــس بطا

 اســتفاد 200 مــن المزارعيــن مــن األســمدة 
مــن مصــادر آمنــة.  

المزارعيــن مــن خــال تنفيــذ  رفــع وعــي   
توعيــة.   ولقــاءات  نــدوات 

الهدف

اإلنجاز الكمي

لصغــار  الجــودة  عاليــة  خدمــات  تقديــم  اســتمرارية 
مــن  اإلنتــاج  مســتلزمات  كافــة  وتوفيــر  المزارعيــن 
تقــاوي وأســمدة بأســعار تنافســية وجــودة عاليــة مــن 

خــال اآلتــي: 

اإلنتاجيــة  عاليــة  الشــامية  الــذرة  تقــاوي  توفيــر   -
لمســاحة 4000 فــدان لـــ3000 مــزارع مــن خــال الشــراكة 
مــع الشــركات الســابق التعامــل معهــا مثــل هــاي تــك 
وفايــن ســيدز مــع إضافــة مــورد جديــد وهــي شــركة 
بايونيــر )كورتيفــا العالميــة( وجميعهــم مــن شــركات 

ــذرة عاليــة اإلنتاجيــة. المنتجــة لتقــاوي ال

لمســاحة  اإلنتاجيــة  عاليــة  القمــح  تقــاوي  توفيــر   -
800 فــدان لعــدد 800 مــزارع مــن خــال الشــراكة مــع 

شــركة  مثــل  معهــا،  تعامــل  الســابق  الشــركات 
إيجاســيد وهــي مــن شــركات المنتجــة لتقــاوي القمــح 

اإلنتاجيــة. عاليــة 

- توفير أســمدة ومبيدات لمســاحة 200 فدان اســتفاد 
منهــا 200 مــزارع بالشــراكة مــع شــركات متخصصــة 
فــي مجــال األســمدة مثــل شــركات أبوقيــر لألســمدة، 
شــركة النصــر لألســمدة، شــركة ايفرجــرو لألســمدة، 
شــركة كفــر الزيــات، شــركة كانــزا للمبيــدات، الشــركة 

الماليــة والصناعيــة المصريــة. 

اسم البرنامج

اإلنجاز الكيفي
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اســتمرارية عمــل مكــون األراضــي الزراعيــة فــي تنفيــذ 
العمليــات الزراعيــة بجــودة وكفــاءة عاليــة؛ حيــث تــم 

اآلتــي:

علــى  للفتيــات  التدريبــات  مــن  مجموعــة  تنفيــذ   -
طــرق  علــى  )تدريــب  الحديثــة  الزراعيــة  الممارســات 

الــري(.  شــبكة  أعطــال  الخيــار،  المحاصيــل  جمــع 

مركز التسويق ومستلزمات اإلنتاج

- توعيــة المزارعيــن بأهميــة إجــراء تحليــل 
لمعرفــة  الزراعــة  قبــل  والميــاه  التربــة 
االحتياجــات الســمادية الفعليــة للمحصــول 
اآلمنــة  المبيــدات  اســتخدام  وأهميــة 

التربــة. ومغذيــات 

الجــزر،  محصــول  مــن  طــن   200 تســويق   -
اســتفاد منــه 50 مزارًعــا لمســاحة 30 فداًنــا.

الباميــة،  ــا مــن محصــول  25 طّنً - تســويق 
اســتفاد منــه 15 مزارًعــا لمســاحة 20 فداًنــا.

- تســويق 3 أطنــان مــن محصــول الريحــان 
المزارعيــن  مــن   2 عــدد  منــه  اســتفاد 

فداديــن.    6 لمســاحة 

مزارعــي  مــع  تســويقية  عقــود   2 توقيــع   -
كينجــدام  ســبايس  وشــركة  الريحــان 
مــن  أطنــان   4 وتوريــد  فــدان   6 لمســاحة 

المجفــف.   الريحــان 

الصعيــد  شــركة  مــع  تعاقــد  توقيــع   -
محاصيــل  لتوريــد  الغذائيــة  للصناعــات 
الجــزر وفًقــا للمواصفــة المطلوبــة وقيــام 
المحطــة بعمليــة الفــرز والتعبئــة والتدريــج. 

ماســتر  شــركة  مــع  تعاقــدات  توقيــع   -
رمســيس  ومصنــع  األصدقــاء  وشــركة 
ــي البصــل  ــرز محصول ــة وف ــز وتعبئ لتجهي

والعنــب.  والثــوم 

مكون األراضي الزراعية 

تقديــم نمــاذج زراعيــة مختلفــة للزراعــة 
النظيفــة اآلمنــة وقابلــة للتكــرار كنماذج 
تعليميــة للمزارعيــن للتعلــم واكتســاب 
الزراعيــة  الممارســات  فــي  الخبــرات 
ــرواد  الحديثــة كنمــوذج يمكــن تكــراره ل
صعيــد  فــي  المزارعيــن  مــن  األعمــال 

مصــر. 

تتضمنهــا  فداًنــا   24 مســاحة  زراعــة 
الصــوب، وتمثلــت فــي زراعــة محاصيل 
اقتصاديــة ذات إنتاجيــة عاليــة وتكــون 
كنمــوذج تعليمــي لصغــار المزارعيــن. 

الهدف

اإلنجاز الكمي

اإلنجاز الكيفي

اسم البرنامج

- زراعــة عــدد 2 صوبــة لمحصــول الخيــار وحصــاد إنتــاج 
ــا  الصــوب لمســاحة 2 فــدان بإجمالــي كميــة 60 طّنً

ــار.   مــن محصــول الخي

- حصــاد إنتــاج الصــوب لمســاحة فــدان بإجمالــي كميــة 
ــا مــن محصــول الفلفــل.   19 طّنً

 - حصــاد إنتــاج صوبــة لمســاحة ربــع فــدان بإجمالــي 
كميــة مــن 1.5 طــن محصــول الكنتالــوب.  

ا من محصول األفوكادو والبابظ.  -  إنتاج 32 طّنً

- زراعة 320 نخلة مجدول باألرض الزراعية الـ18 فداًنا.  

للزراعــات  كأمثلــة  متنوعــة  زراعيــة  نمــاذج  زراعــة   -
مثــل: اآلمنــة  النظيفــة 

المحصول

بسلة سكري

ذرة شامية صفراء

ذرة شامية بيضاء

كمون

بطاطس

كسبرة

المساحة المنزرعة

10 قيراط

1 فدان

2 فدان

2 فدان

3 فدادين

6 قيراط

كمية اإلنتاج

نصف طن 

3,5 طًنا 

7 طًنا

طن و 400 كيلو

24 طًنا 

ربع طن 

التقرير السنوي 2020 مالهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات االجتماعية   مركز الخدمات الزراعية



3132

من الرجال والنساء استفادوا  وشاركوا في تدخات البرنامج      3902

وذلــك  والتعبئــة،  الفــرز  محطــة  كفــاءة  رفــع   -
لتكويــد محطــة الفــرز لــدى الجهــات الرســمية 
لســامة  القوميــة  الهيئــة  مثــل  الدولــة  فــي 
علــى  الحصــول  نحــو  والســعي  الغــذاء 

الجــودة.   لتوكيــد  الازمــة  الشــهادات 

بــوزارة  المتبعــة  الزراعيــة  السياســات  اتبــاع   -
الزراعــة، مــن خــال العمــل علــى منتجــات األمــن 
لزيــادة  الرأســي،  واإلنتــاج  والزراعــات  الغذائــي 
ــاه،  ــاج وترســيخ فكــرة ترشــيد المي ــات اإلنت كمي
بالتشــجيع علــى الــري بالتنقيــط للحفــاظ علــى 
الميــاه الــذي ينعكــس علــى تحســين المســتوى 

للمزارعيــن.  االقتصــادي 

- تغييــر ثقافــة صغــار المزارعيــن تجــاه اســتخدام 
التقنيــات الحديثــة فــي الزراعــة والحصــاد مــن 
خــال اســتخدام المعــدات الزراعيــة الحديثــة فــي 

كافــة ساســل العمليــات الزراعيــة.  

تــم  حيــث  الســمكية؛  المــزارع  تجربــة  تنفيــذ   -
إنشــاء عــدد 2 حــوض ســمك بطاقــة إنتاجيــة 15 
ألــف زريعــة ســمك واالســتعانة ببعــض الفنييــن 
واالستشــاريين، ومــن لديهــم الخبــرة فــي إنتــاج 

المــزارع الســمكية.  

- زراعــة محاصيــل الطماطــم والفراولــة وفلفــل 
لجــدواه  وتقييــم  الزراعيــة  الصــوب  بداخــل 

االقتصاديــة.  

الزراعيــة بمحصــول  األرض  زراعــة مســاحة كل   -
وكذلــك  محصــول  إلنتــاج  شــتلة  بـــ900  التيــن 
لــألرض، وذلــك الســتغال كل  لتوفيــر الحمايــة 

الزراعيــة.  بــاألرض  الممكنــة  المســاحات 

- االســتعانة باالستشــاريين والخبــراء فــي متابعة 
المحاصيــل المنزرعــة، وتحديــد المقننــات المائية 

باســتخدام الــري بالتنقيط. 

والتأثيــرات   19 كوفيــد  فيــروس  انتشــار   -
وتطبيــق  للجائحــة  والصحيــة  االقتصاديــة 
العديــد  غلــق  مثــل  االحترازيــة،  اإلجــراءات 
التجاريــة وتخفيــض  والمحــال  المصانــع  مــن 
تــم  كمــا  واليوميــة،  الموســمية  العمالــة 
تطبيــق حظــر تجــوال فــي ســاعات محــددة 
االقتصــادى  النشــاط  أضعــف  ممــا  ــا  يومّيً

الزراعــي. النشــاط  وخاصــة  عــام  بشــكل 

تــم ذكرهــا  التــي  التغيــرات  فــي ضــوء 
كاآلتــي:  ا  ســلبّيً أثــرت 

-انخفــاض المســتوى االقتصــادي للمزارعيــن    
المناخيــة  التغيــرات  مــن  تأثــروا  الذيــن 
العنيفــة فانعكــس علــى ضعــف قدراتهــم 

اإلنتــاج.  لمســتلزمات  الشــرائية 

والتســويقية  التصديريــة  الفــرص  -ضعــف    
للمحاصيــل المنزرعــة، وخاصــة خــال الفتــرة 
االنتقاليــة التــي شــهدتها البلــدان ممــا أثــر 
علــى وجــود تعاقــدات تصديريــة لتشــغيل 

والتعبئــة.  الفــرز  محطــة 

-علــى الرغــم مــن التأثيــرات التــي انعكســت 
التــي  اإلجــراءات  بعــض  ويوجــد  بالســلب، 
ــا علــى حصــاد القمــح  تمــت وانعكســت إيجابّيً
ــا فــي  بالميكنــة، وكانــت بمثابــة عنصــًرا إيجابّيً
ظــل متطلبــات المرحلــة وهــي كاآلتي )حصاد 
القمــح بالعمالــة للفــدان مــن 10 إلــى 15 عامــًلا 
وفــي ظــل أحــداث انتشــار فيــروس كورونــا 
التجمعــات، ســاهمت  عــدم  علــى  والتأكيــد 
مــن  للمزارعيــن  إيجابــي  بشــكل  الميكنــة 
خــال وجــود معــدة واليتطلــب أًيــا مــن العمالة 

العدديــة. 

مصنــع  الغذائيــة،  للصناعــات  بســمة 
أمريكانــا للصناعــات الغذائيــة، وزارة الزراعــة، 
مركــز البحــوث الزراعيــة، شــركه نيــو موتــورز، 
شــركه طنطــا موتــورز، شــركة عبــر الشــرق، 
جامعــة  الزراعــة  كليــة  دالتكــس،  شــركه 
بمديريــة  التربــة  تحليــل  معمــل  المنيــا، 

الزراعــة. 

الصعوبات والتحديات 

وجــود العديــد مــن التغيــرات المناخيــة 
تؤثــر  التــي  واالقتصاديــة  والصحيــة 

علــى المشــروع 

التــي  المناخيــة  التغيــرات  ظــل  فــي   -
تواجــه العالــم بأكملــه، ومــا يترتــب عليهــا 
مــن أضــرار بالغــة فــي كل نواحــي الحيــاة 
عامــة،  بصفــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
لــه  وكان  عنيًفــا،  إعصــاًرا  مصــر  واجهــت 
حيــث  مصــر؛  صعيــد  فــي  واضــح  تأثيــر 
تســبب اإلعصــار فــي كثيــر مــن المشــاكل 
مــن  األضــرار  وضحــت  وقــد  والخســائر 
خــال هطــول األمطــار بغــزارة مــع هبــوب 
الزراعــي  اإلنتــاج  علــى  أثــر  ممــا  الريــاح 
هــم صغــار  تضــرًرا  واألكثــر  عامــة  بصفــة 
تدميــر  إلــى  تعرضــوا  الذيــن  المزارعيــن، 
بمثابــة  وهــي  محاصيلهــم،  مــن  جــزء 
الدخــل الرئيســي لألســرة ومصــدر اإلنفــاق 
كان  وقــد  االحتياجــات.  وســد  الرئيســي 
الغزيــرة  واألمطــار  الشــديدة  الريــاح  أثــر 
القمــح.  مثــل  زراعــات  بعــض  تلــف  فــي 
فــي  وصلــت  الزراعــات  تلفيــات  إن  حيــث 
ممــا  للرقــاد.  القمــح  محصــول  تعــرض 
إنتاجهــا،  كميــة  تقليــل  فــي  يتســبب 
ويؤثــر علــى مســتوى معيشــة األســر مــن 
صغــار المزارعيــن؛ حيــث إن اآلثــار الســلبية 
علــى  مباشــرة  بصفــة  أثــرت  لإلعصــار 

األســرة.   دخــل  مســتوى 

شــركات  مــع  التعاقديــة  التشــاركية  النمــاذج 
القطــاع الخــاص والمؤسســات الحكوميــة هــي 
بالوحــدة،  المتبعــة  المنهجيــات  مــن  واحــدة 
النجــاح  مقومــات  مــن  واحــدة  تعتبــر  وهــي 
والوصــول إلــى فــرص اقتصاديــة والوصــول إلــى 

ربحيــًة.   األكثــر  األســواق 

- شــراكات جديــدة مــع بعــض الشــركات لتقديــم 
خدمــة  مثــل  والتعبئــة  الفــرز  محطــة  خدمــات 
تبريــد المنتــج )شــركة الهضبــة- شــركة النــدى(.  

لمحصــول  والتعبئــة  الفــرز  خدمــات  تقديــم   -
الثــوم والبصــل والعنب )شــركة ماســتر وشــركة 

األصدقــاء(.  

لهــا  نمــاذج  تنفيــذ  إلــى  الهيئــة  تســعى 
اآلتــي:  خــالل  مــن  اقتصــادي  مــردود 

أهم الشراكات المؤثرة خالل العام 

مصنــع  مثــل  الزراعــي  التصنيــع  شــركات   -
)رمســيس فريــش للعصائــر الطبيعيــة مصنــع 
الصعيــد(.   ومصنــع  بســمة  مصنــع   - أمريكانــا 

- الشــراكة مــع إدارة الميكنــة الزراعيــة بســمالوط 
لتكامــل وتضافــر الخدمــات مًعــا. 

فــي  ســاهمت  التقــاوي  منتجــي  شــركات   -
الوصــول إلــى تقــاوي عاليــة اإلنتاجيــة والجــودة.

 الشركات التي تم العمل معها 

شــركة  والتصديــر،  لاســتيراد  الهضبــة  شــركة 
شــركة  الزراعيــة،  الحاصــات  لتصديــر  النــدى 
األصدقــاء  شــركة  التجاريــة،  للتوكيــات  ماســتر 
مصنــع  والتصديــر،  واالســتيراد  المبــرد  للنقــل 
رمســيس فريــش للعصائــر الطبيعيــة، مصنــع 
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التقرير السنوي  وحدة التنمية المحلية

تضــع الهيئــة القبطيــة اإلنجيليــة التمويــل للمشــروعات متناهيــة الصغــر )أمــل( علــى قائمــة 
الحيــاة  آليــات تحســين جــودة  أهــم  مــن  واحــًدا  باعتبــاره  المجتمعيــة  أنشــطتها  أولويــات 
واســتمراريتها للمســتهدفين مــن مجتمعــات عملهــا، وأيًضــا واحــًدا مــن الوســائل التــي 
ُتســهم بشــكٍل مباشــر فــي مكافحــة البطالــة، ووســيلة للتمكيــن االجتماعــي واالقتصــادي 
الازمــة  والمــواد  األدوات  مــن  وغيرهــا  اإلنتــاج  وســائل  بتمليكهــم  الُمســَتهَدف  المجتمــع 

ــا.  ــا واجتماعًيّ الســتمرارية مشــروعاتهم وتحســين أوضاعهــم اقتصادّيً

التمويل
متناهي
الصغر

34

الهدف   
ــا مــن المجتمعــات الُمســَتهَدفة  ــة للناشــطين اقتصادًيّ ــم خدمــات ماليــة فعال - تقدي

ــادة دخلهــم وتحســين ظروفهــم المعيشــية.  بهــدف زي
- العمــل علــى تمكيــن الفئات األكثر احتياًجا، وال ســيما من الســيدات 

ــا لبنــاء رأس مــال  معيــات األســر، والشــباب النشــطاء اقتصادّيً
يســهم فــي تحقيــق التمكيــن االقتصــادي واالجتماعــي لهــم. 

الفئــات  مهــارات  لتطويــر  الفنــي  الدعــم  تقديــم   -
الُمســَتهَدفة مــن أصحــاب المشــروعات لتحســين أدائهــم 

مشــروعاتهم.  وتطويــر 

 )digitization( التوســع فــي اســتخدام التقنيــة الرقميــة -
ــا بمواقــع تواجــد العمــاء لتوفيــر أكبــر قــدر مــن  ميدانّيً
الشــفافية مــع العمــاء ولتحقيــق متطلباتهــم بأعلــى قــدر 

مــن الجــودة والســرعة. 

أهم اإلنجازات:      

- لمواجهــة جائحــة كورنــا ولمعاونــة العمــاء علــى 
أقســاط  ترحيــل  تــم  لمشــروعاتهم  االســتمرارية 
)14,500( عميــل وهــو يمثــل تقريبــا 29% مــن إجمالــي 

عمــاء المحفظــة النشــطة.

بمحافظــة  والصــف  بالعيــاط،  فــروع جديــدة  فتــح   -
المنيــا.  بمحافظــة  ومطــاي  الجيــزة 

- البــدء بالتحصيــل اإللكترونــي مــن خــال التعاقــد 
مــع شــركة Bee واإلصــدار للتمويــات مــن خــال كارت 
ميــزة، وفــي هــذا اإلطــار لتعزيــز العمــل بالمدفوعــات 
ــا.   ــزة لعمائن ــم إصــدار )4791( كارت مي ــة ت اإلليكتروني

- تمثيــل »أمــل« للتمويــل المتناهــي الصغــر فــي 
للتمويــل  المصــري  االتحــاد  إدارة  مجلــس  عضويــة 
وحــدة  أمنــاء  بمجلــس  وأيًضــا  الصغــر  متناهــي 
ــة  ــر بالهيئ ــي الصغ ــل متناه ــاط التموي ــة نش مراقب

الماليــة.   للرقابــة  العامــة 

- عضــو بشــبكة ســنابل للتمويــل متناهــي الصغــر 
للبلــدان العربيــة.

- متوسط نسبة السداد خال العام %98.55

- متوسط محفظة المخاطر خال العام %2.90

- خــال الســنوات الخمــس الماضيــة من عــام 2016 إلى 
عــام 2020 تــم الوصــول إلــى 333.792 عميــًا، وتمويــل 

مشــروعاتهم بمبلــغ 2٫050٫119٫400 جنيــه.  
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عدد العمالء خالل عام 2020  
    

القيمة المنصرفة 

إجمالي: 40٫185

33,848, 84%

6,337, 16%
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مجموعات

متوسط نسبة السداد خالل العام         98.55٪

متوسط محفظة المخاطر خالل العام         2.9٪

عدد العمالء النشطين                      34.583.00   
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من الرجال والنساء استفادوا  وشاركوا في تدخات البرنامج      3902 قصة نجاح

أنــا اســمي ميرفــت عزيــز عجبــان، مــن مركــز أبــو قرقــاص بمحافظــة المنيــا، ال 
أعــرف القــراءة وال الكتابــة، أرملــة منــذ 13 ســنة، عنــدي ولــد فــي التعليــم وبنــت 
خلصــت دراســة، وكان معايــا مبلــغ 60 ألــف جنيــه، فتحــت بيهــم مشــروع لتجــارة 
ــص، لكــن كان الحــال ماشــي  ــل خال ــغ ده قلي ــع إن المبل ــس الجاهــزة، م الماب
ــت  ــا عرف ــا. لم ــاف طبًع ــش كل األصن ــة م ــات معين ــي نوعي ــتغل ف ــت بش وكن
إن الهيئــة بتــدي قــروض كان بدايــة التعامــل فــي مــارس 2020 وكان مبلــغ 
القــرض بيكبــر راس المــال، وزودت أصنــاف جديــدة فــي البضاعــة، ولمــا خلصــت 
ــا المشــروع. طلبــت أجــدد  ــر معاي ــه كان مناســب وكب ــت إن ســداد القــرض لقي
علــى طــول، ومــن ســاعتها لغايــة دلوقــت فلــوس القــرض بتــاع أمــل للتمويــل 
الصغيــر شــغالة وبكســب منــه وهاضيــف أصنــاف جديــدة مــن الســوق ودلوقــت 
أنــا شــغالة فــي أصنــاف كتيــر عشــان أقــدر أجــاري الســوق. والحمــد اهلل كلــه تمام 
دلوقــت وخــال الفتــرة اللــي جايــة وبمســاعدة تمويــل أمــل هقــدر أكبــر وأكبــر 
كمــان وكمــان، أمــا بالنســبة ألوالدي لمــا مشــروعي كبــر قــدرت أجــوز بنتــي 

وأكمــل تعليــم ابنــي فــي المدرســة.  

هقدر أكبر وأكبر كمان وكمان

قصة نجاح

ــة الروضــة مركــز ملــوي محافظــة المنيــا، بعدمــا خلصــت  ــد ســيد، مــن قري رائ
دراســة قــررت إنــي أبحــث عــن عمــل وإنــي أبــدأ مشــروعي بنفســي، فــكان محــل 
لتجــارة األدوات المنزليــة، وبالفعــل بــدأت مشــروعي بمبلــغ 50٫000 جنيــه، لكــن 
ده مكنــش كافــي لتحقيــق طموحــي إنــي أتوســع فــي التجــارة، وتعرفــت علــى 
أمــل للتمويــل متناهــي الصغــر، وحصلــت علــى أول قــرض اللــي ادانــي فرصــة 
للتنــوع فــي المنتجــات المباعــة، وكانــت بدايــة للتوســع فــي تحقيــق طموحــات 
ــت  ــه، ومازال بعــد مــا جــددت 3 مــرات القــرض، وأصبــح رأس المــال 200٫000 جني

أحامــي كبيــرة إنــي أفتــح أكتــر مــن فــرع لمشــروعي فــي مناطــق مختلفــة. 

بحلم يكون لمشروعي فروع كتير

شراكات مؤثرة:

1- الهيئة العامة للرقابة المالية 

2- هيئة البريد المصري

3- البنك األهلي المصري

4- البنك األهلي القطري 

5- المصرية السويسرية لتأمينات الحياة 

6- شركة إسكان للتأمين

7- المهندس لتأمينات الحياة

Bee 8- شركة

9-  معمــل عبــد اللطيــف جميــل لمكافحــة 

)j-pal( الفقــر
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التقرير السنوي  وحدة التنمية المحلية

وتعزيــز  نشــر  فــي  الحــوار  وحــدة  تســتمر 
برامــج  عبــر  الســام،  وبنــاء  الحــوار  ثقافــة 
وبنــاء  الثقافــات  حــوار  منتــدى  وحدتــي 
الفئــات  تمكيــن  خــال  مــن  الســام، 
الفاعلــة وخاصــًة الشــباب مــن المؤسســات 
الثقافيــة والدينيــة واإلعاميــة واألكاديميــة، 
ليكونــوا  المدنــي،  المجتمــع  ومؤسســات 
عوامــل تغييــر إيجابــي فــي مؤسســاتهم 
التماســك  تعزيــز  نحــو  ومجتمعاتهــم 
المجتمعــي ومناهضــة خطابــات الكراهيــة، 
مــع  والتعــاون  بالشــراكة  ذلــك  ويتــم 
الهيئــات والمؤسســات الحكوميــة، وغيــر 
المحليــة  المســتويات  علــى  الحكوميــة، 
بنــاء  فــي  إســهاًما  والدوليــة،  واإلقليميــة 
مجتمــع ديمقراطــي تعــددي يرتكــز علــى 
اإلنســان  ومبــادئ حقــوق  المواطنــة  قيــم 
إطــار  فــي  واالختــاف  التنــوع  ويحتــرم 

عــادل. ودســتوري  قانونــي 

منتدى
حوار

الثقافات

40

التــي  والتحديــات  المتغيــرات  ضــوء  وفــي 
جائحــة  بســبب  المصــري  المجتمــع  واجهــت 
كورونــا وتداعياتهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة 
والظواهــر  المواطنيــن،  علــى  والثقافيــة 
الســلبية التــي أحدثتهــا، مثــل العنــف األســري 
والتنمــر والعزلــة االجتماعيــة ومشــاعر الخــوف 
ــذا اســتجابت  والقلــق، الســيما بيــن األطفــال. ل
 - المتغيــرات  هــذه  مــع  للتعامــل  الوحــدة 
التشــبيك والتنســيق مــع الحكومــة المصريــة 

يهــدف البرنامــج إلــى بنــاء وتأهيــل كــوادر قياديــة مــن الشــباب فــي مجــال الحــوار )يشــمل ذلــك 
القــادة الدينييــن والداعيــات والخادمــات، األكاديمييــن، اإلعامييــن، ممثلــي المجتمــع المدنــي والطــاب 
بالمؤسســات الدينيــة( ممــا يؤهلهــم ليكونــوا وكاء للتغييــر وإحــداث تغييــر إيجابــي فــي مجتمعاتهــم.

أهم اإلنجازات:      

- تعزيز الشراكات مع عدد من الجهات لنشر قيم الحوار والمواطنة منها: 

. الشراكة مع جامعات )األزهر- أسيوط- أسوان(، وذلك الستهداف الطلبة باعتبارهم شريحة هامة.  

والظواهــر الســلبية الثقافيــة مــن خــال برامــج 
العمــل المختلفة وباســتثمار الكوادر المجتمعية 
ــة  ــجيعهم وإتاح ــا، وتش ــل معه ــم العم ــي ت الت
الفــرص أمامهــم ليكــون لهــم أدوار تجــاه األزمــة. 
خــال  مــن  األزمــة  مــع  التجــاوب  تــم  وبالفعــل 
تصميــم وتنفيــذ مبــادرات مجتمعيــة متنوعــة 

ــركاء.  ــض الش ــع بع م

مــن خــال الشــراكة مع وزارة التضامــن االجتماعي 
فــي المبــادرات القوميــة، عبــر مبــادرة تعزيــز قيــم 

وممارســات المواطنــة بمحافظــة المنيــا.  

- االســتمرار فــي برامــج بنــاء القــدرات وتمكيــن 
فــي  المحليــة  بالمجتمعــات  الفاعلــة  الفئــات 
مجــال الحــوار وبنــاء الســام عبــر آليــات متنوعــة 

تتناســب مــع ســياق أزمــة كورونــا.  

- تبنــي المبــادرات المجتمعيــة وتشــجيع الفئــات 
مبــادرات  وتنفيــذ  تصميــم  نحــو  المســَتهَدفة 
ــاوب  ــدة وتتج ــداف الوح ــق أه ــي تحقي ــاهم ف تس

مــع المتغيــرات المجتمعيــة.   

ــة  ــات الحكومي ــع المؤسس ــراكات م ــز الش - تعزي
الثقافيــة  والمؤسســات  الجامعــات  مثــل 

المحليــة.   بالمجتمعــات 

وتم العمل خالل العام وفق عدد من المسارات تضمنت:

برنامج بناء قدرات الشباب 

عدد
 المشاركين  

عدد
 اللقاءات 

عدد
 المبادرات 

القيادات الوسيطة من الشباب
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من الرجال والنساء استفادوا  وشاركوا في تدخات البرنامج      3902 قصــور  التعليميــة،  اإلدارات  مــع  الشــراكة   .
قنــا  بمحافظــات  الشــباب  ومراكــز  الثقافــة 
واألقصــر وأســوان، مــن خــال تصميــم وتنفيــذ 
مبــادرات متنوعــة مثــل مبــادرة "وطــن بــال 
شــائعات"، و"المــرأة الصعيديــة"، و"كلنــا 

مصرييــن". 

األكاديمييــن  مــن  مجموعــة  اختيــار  تــم   -
بالجامعــة.   األزمــات  لجــان  فــي  للمشــاركة 

- تــم اختيــار إحــدى المشــاركات فــي برنامــج 
المصــري  البرلمــان  فــي  كنائــب  اإلعامييــن 

الجديــد. 

الفــن  مثــل  متنوعــة  آليــات  اســتخدام  تــم   -
والرياضــة والمســابقات فــي نشــر قيــم الحــوار 
المجتمعــات  فــي  واألطفــال  الشــباب  بيــن 
المحليــة مــن خــال المبــادرات، وهــي مدخــات 
الدينييــن  القــادة  مــن  الشــباب  اســتخدمها 
المجتمــع  وشــباب  اإلعامييــن  وشــباب 
ــا يتــم تداولهــا  المدنــي وأنتجــوا أغانــي وأفاًم

والتوعيــة.  للتعلــم  كأدوات  واســتخدامها 

ــاء  ــوار وبن ــال الح ــي مج ــن ف ــداد مدربي ــم إع - ت
تأهيــل  تــم  حيــث  المجتمعــي؛  الســام 
ــن  ــم 25 م ــاركين وعدده ــن المش ــة م مجموع
إعامييــن وأكاديمييــن وقــادة مجتمــع مدنــي 

مدربيــن.   ليصبحــوا  دينييــن،  وقــادة 

- تصميم وإطالق مبادرات مثل:

- مبــادرة )طــالب بــال تمييــز( مــع جامعــة أســوان 
شــارك فيهــا 400 طالــب بعضهــم بلوحــات فنيــة 
وتعزيــز  والتمييــز  ــر  التنمُّ عــن مواجهــة  تعبــر 
المســاواة، وبعضهــم بتأليــف وتمثيــل أعمــال 
فنيــة مســرحية، وآخــرون بالمشــاركة فــي دورات 

ــترك.  ــل المش ــق والعم ــزز روح الفري ــة تع رياضي

بلــدك(  احمــي  نفســك...  )احمــي  مبــادرة   -
البنــات  كليــة  األزهــر-  جامعــة  مــع  بالشــراكة 
األزهريــة- والكليــة اإلكليريكيــة وكليــة الاهــوت، 
وبالتنســيق مــع الوحــدات المحليــة بقــرى )بنــي 
دماريــس(  طحــا-  الجديــدة-  المنيــا  أحمــد- 
ــة  ــات للتوعي ــة بالكلي ــا، مــن خــال الطلب بالمني
والحــد مــن فيــروس كورونــا المســتجد بهــذه 
ــا، وتقديــم خدمــات  القــرى الفقيــرة األكثــر احتياًج
النظافــة  وأدوات  المطهــرات  وتوزيــع  التعقيــم 

علــى األســر.   

- إطــاق مســابقة فنيــة بالشــراكة مــع جامعــة 
طالًبــا   150 مــن  أكثــر  فيهــا  شــارك  أســيوط 
ــم  ــائل تدع ــا ورس ــة بكورون ــائل توعي ــم رس برس
ــى  ــُرها عل ــم نش ــي، ت ــن المجتمع ــم التضام قي
فــي  وجمعهــا  االجتماعــي  التواصــل  وســائل 

كتــاب بعنــوان شــباب يصنــع التغييــر.  

برنامج الدعوة وكسب التأييد  
ــى الدعــوة وكســب التأييــد حــول قضيــة مواجهــة خطــاب الكراهيــة فــي مؤسســات  يهــدف البرنامــج إل
التنشــئة االجتماعيــة، العمــل علــى وضــع هــذه القضيــة فــي بــؤرة اهتمــام الــرأي العــام، واإلعــام، وتبنــي 
ــة نحــو التعامــل مــع هــذه  ــرار التخــاذ خطــوات إيجابي ــاع الق ــر علــى صن ــدة، والتأثي ــكار جدي توجهــات وأف

ــا.   القضاي

عدد
 المشاركين  

عدد
 اللقاءات 

عدد
 المبادرات 

قادة الفكر وصناع الرأي في مكون الدعوة

أهم اإلنجازات:      

- إعــداد دراســة تحليليــة بعنــوان »انتشــار 
داخــل  والكراهيــة  التمييــز  ممارســات 

االجتماعيــة«.   التنشــئة  مؤسســات 

والقائــم  األمريكــي  الســفير  اســتقبال   -
ووفــد  األمريكيــة  الوكالــة  مديــر  بأعمــال 
مــن المفوضيــة األمريكيــة للتعــرف علــى 
العمــل  فــي  المنتــدى  مشــاركي  خبــرات 

علــى مواجهــة خطــاب الكراهيــة والتمييــز، 
المواطنــة.  وتعزيــز قيــم 

- إعــداد مجموعــة مــن أوراق الــرأي مــن خــال 
مجموعــات شــباب اإلعامييــن واألكاديميين 
نتيجــة  الكراهيــة  خطــاب  موضــوع  حــول 
لمجموعــة التدريبــات التــي نظمهــا لمنتدى 

لهــم.    
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من الرجال والنساء استفادوا  وشاركوا في تدخات البرنامج      3902 برنامج النموذج التنموي المتكامل     

برنامج الحوار الدولي

يتم العمل في أربعة نماذج متكاملة بمحافظات المنيا وأسيوط والقاهرة واإلسكندرية. 

ق النموذج التنموي في 4 مجتمعات. ُيطبَّ

تستهدف النماذج األربعة 450 أسرًة في متوسط 5 أفراد بكل أسرة بإجمالي 2000 شخص.

سيدات قيادات
وسيطة

أطفال

90 260320

شباب

شاًبامشارًكامشارًكامشارًكا 250

أهم اإلنجازات:      

عقد شراكات جديدة مع جمعيات أهلية )سيا باإلسكندرية، جمعية سيدات أعمال أسيوط(. 

عدد المشاركين في األنشطة خالل عام 2020

بالشــراكة  النهــوض  إلــى  يهــدف 
والتضامــن علــى المســتوى اإلقليمــي 
المشــتركة،  القضايــا  فــي  والدولــي 
مــن خــال تعزيــز التحالفــات وتبــادل 
الثقافــي  التفاعــل  الخبــرات لتطويــر 
علــى أســاس الثقــة المتبادلــة. وتــم 
إنجــاز عــدد مــن الفاعليــات كالتالــي: 

قصة نجاح
)سمر محمد( إحدى المشاركات في برنامج شباب اإلعاميين، تقول:   

تعلمــت مــن ورش العمــل التــي شــاركت فيهــا فــي المنتــدى الكثيــر مــن قيــم المواطنــة 
التــي ترتكــز علــى الحقــوق والواجبــات، وقبــول اآلخــر المختلــف عنــي، وتعلمــت أيًضــا عــن 

دور اإلعامــي فــي تعزيــز هــذه المفاهيــم فــي المجتمــع.

ــا فــي مجتمعــي فــي محافظــة اإلســكندرية، وهــو  ــا حقيقًيّ وكنــت رصــدت مشــكلة وتحدًي
عــدم وجــود ممشــى وشــاطئ ألبطــال الكراســي وأصحــاب التحــدي والهمــم )ذوي القــدرات 
الخاصــة( ولــديَّ إيمــان بحــق هــذه الفئــة فــي التمتــع بكافــة حقوقهــم كمواطنيــن، فقمــت 
بتقديــم مقتــرح كامــل لمحافــظ اإلســكندرية ومعــه التصــور والرســم الهندســي والمتابعــة 
مــع اإلدارة المركزيــة للشــواطئ، وبنــاًء عليــه وافــق ســيادة المحافــظ علــى المقتــرح وتكلــم 
عنــه فــي اإلعــام، تحديــًدا برنامــج اإلعامــي )عمــرو أديــب( ليبــدأ تنفيــذه عقــب انتهــاء أزمــة 

كورونــا. 

ــا للــدور الحقيقــي لشــباب اإلعــام الــذي تعلــم عــن المواطنــة،  شــعرت أنــي قدمــت نموذًج
المواطنــة  جعــل  فــي  وعاقاتــه  إمكاناتــه  وظــف  المشــكات  رصــد  فــي  دوره  وبحكــم 

ممارســات فــي أرض الواقــع.  

     ٭  الحوار العربي العربي 
العربيــة  المنطقــة  الحــوار فــي  التقــى أعضــاء شــبكة 
فــي  مختلفــة  دول  مــن  آخــرون  عــرب  ومشــاركون 
لقــاء بعنــوان »التكافــل االجتماعــي للعبــور مــن أزمــة 
ــر مــن  ــدة« شــارك فيــه أكث ــا- طــرق وآليــات جدي كورون
مؤسســات  دور   ،Zoom تطبيــق  عبــر  مشــارًكا   160

األزمــة.  فــي  االجتماعــي  التكافــل  المدنــي،  المجتمــع 
وقــد خلصــت النــدوة إلــى عــدد مــن التوصيــات أهمهــا 
ضــرورة اســتمرار التواصــل بيــن المؤسســات العربيــة 
ا  هــذه  بهــا  تقــوم  التــي  والخبــرات  األفــكار  لتبــادل 
لمؤسســات فــي مواجهــة الجائحــة وبنــاء روابــط لدعــم 
سياســات الحمايــة االجتماعيــة علــى المســتوى العربــي.   

     ٭ الحوار العربي األوروبي   
األوروبــي  العربــي  للحــوار  الثامنــة  الجولــة  عقــد  تــم 
بعنــوان مــاذا نتعلــم مــن جائحــة كوفيــد-19، وذلــك 
عبــر التطبيــق اإللكترونــي Zoom بمشــاركة 55 مــن 
مــن  وإعاميــة  وأكاديميــة  ودينيــة  ثقافيــة  قيــادات 
ألمانيــا، الســويد، اليونــان، هولنــدا، روســيا، الســعودية، 
ومصــر.  فلســطين  المغــرب،  العــراق،  لبنــان،  األردن، 
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قصة نجاح
- )هالــة محمــد ربيــع( إحــدى الداعيــات مــن وزارة األوقــاف ضمــن مجموعــات الداعيــات 

والخادمــات بالمنيــا، تقــول: 

ــا  ــا يقــرب مــن العاميــن، والتــي تمــت طبًق ــذ م ــدأت من إن هــذه المســيرة الرائعــة والتــي ب
ــر عميــق علــى المســتوى  للبروتوكــول بيــن وزارة األوقــاف والهيئــة اإلنجيليــة، كان لهــا أث
الشــخصي والمهنــي، تســتحق أن أتحــدث عنهــا بــكل فخــر لمــا لهــا مــن آثــار إيجابيــة علــى 

المســتوى الشــخصي والمهنــي، حيــث: 

- تغير أسلوبي في التعامل مع اآلخرين سواء في األسرة أو العمل. 

ــديَّ والتعــرف علــى نقــاط القــوة والعمــل  - تمكنــت مــن معالجــة بعــض نقــاط الضعــف ل
ــل.  ــكل أفض ــي بش ــتثمرت إمكانيات ــا واس ــى تنميته عل

- أصبحــت لــديَّ الرغبــة فــي اإلصغــاء لمــن حولــي، فــزاد التقــارب وزاد اســتيعابي لهــم وزادت 
. ثقتهــم فــيَّ

ــا،  ــة وأزمــة كورون ــرة العصيب ــم مشــاركة للمجتمــع فــي الفت ــة فــي تقدي ــديَّ الرغب - زادت ل
ــد«.  ــدأ مــن جدي ــوان »الوعــي.. فلنب ــن بعن ــة أون الي فقدمــت محاضــرات مجاني

اإلعامييــن والصحفييــن، والتنســيق مــع مندوبــي وزارة الصحــة واإلســكان لإلشــراف علــى عمليــة التطهيــر 
والتعقيــم.

 واســتهدفت مبــادرة »إيــد واحــدة فــي األزمــات« لطــاب جامعــة أســيوط التعريــف بــروح الوحــدة والتماســك 
ــه لمصابــي فيــروس كورونــا، مــن خــال الرســم  المجتمعــي فــي األزمــات، ومواجهــة الوصــم والتمييــز الموجَّ
وإرســال رســائل تضامــن معهــم. وتجســد ذلــك أيًضــا فــي مبــادرة لدعــم الممرضــات فــي محافظــة المنيــا، 
فــي لفتــة تضامنيــة مــع هــذه الفئــة مــن النســاء ممــن يقفــن فــي الصفــوف األماميــة لمواجهــة الوبــاء، 

ويتعرضــن للكثيــر مــن المشــكات االجتماعيــة بســبب عملهــن، وقربهــن مــن المرضــى. 
وفــي المنيــا، جــاءت مبــادرة )احمــي نفســك... احمــي بلــدك( لتســتهدف 4 مــن القــرى الفقيرة وتجســد 
روح التضامــن بيــن الطلبــة مــن الكليــات والمعاهــد الدينيــة والمســيحية واإلســامية مــن خــال دورهــم 
ــم  ــات التعقي ــم خدم ــة وتقدي ــة الوقاي ــه وطــرق العــدوى وكيفي ــروس وخطورت ــي بالفي ــة األهال فــي توعي
ــة مثــل  ــع المطهــرات وأدوات النظافــة علــى عــدد 180 مــن األســر مــع رش وتعقيــم األماكــن الحيوي وتوزي

كليــة األزهــر والبريــد وغيرهــا مــن الشــوارع األكثــر ازدحاًمــا.

حدث هام- وحدة الحوار ومواجهة وباء كوفيد 19 
ــا ودون ســابق اســتعداد، وقــد بــادرت وحــدة الحــوار بمواجهــة هــذا الجائحــة  جــاء وبــاء كوفيــد-19 مفاجًئ
بتنفيــذ عــدد مــن المبــادرات التــي أســهمت فــي تأكيــد قيم التماســك والتضامــن وقت األزمات، وســاعدت 
المجتمعــات المحليــة علــى مواجهــة هــذه الجائحــة، امتــدت هــذه المبــادرات مــن أســوان إلــى اإلســكندرية، 
ــة  ــر حكومي ــة وغي ــات حكومي ــع مؤسس ــب م ــى جن ــا إل ــدى جنًب ــاركو المنت ــباُب مش ــا الش ــارك فيه وش

كالجمعيــات األهليــة ومراكــز الشــباب والجامعــات والمؤسســات الدينيــة والصحيــة واألكاديميــة.  

ــم  ــع الثقافــي والفنــي بهــدف اإلعــاء مــن قي ي« بالطاب ــدِّ ــة وتع ــادرة »أزم ــمت مب ــوان، اتس ــي أس فف
التعدديــة وقبــول االختــاف مــن خــال عــروض فنيــة شــاهدها وتفاعــل معهــا الســكان والمرضــى مــن 
نوافــذ وشــرفات المنــازل ومستشــفيات العــزل. كمــا اتســمت هــذه المبــادرة بتفعيــل دور الشــباب 

ــباب.    ــز الش ــة ومراك ــع الجامع ــاون م ــيق والتع بالتنس

والمــرة  الحلــوة  »ع  مبــادرة  فــي  المشــهد  والمســيحية  اإلســامية  الدينيــة  القيــادات  رت  وتصــدَّ
ــا  متضامنيــن« فــي محافظــة األقصــر والتــي كانــت مــن أولــى المحافظــات المتضــررة مــن الوبــاء صحّيً

واقتصادّيًــا. مــن خــال نشــر رســائل طمأنــة وتضامــن وتقديــم الدعــم لألســر المتضــررة.

 وفــي مواجهــة التأثيــرات النفســية التــي ســببتها التدابيــر االحترازيــة، وخاصــًة علــى األطفــال، اســتهدفت 
مبــادرة »إيــد واحــدة فــي األزمــات« فــي أســيوط فــي قريتــي ديــر درنكــة، ودرنكــة الجديــدة بالتعــاون 
مــع بيــت العائلــة المصريــة بأســيوط وجامعــة أســيوط واتحــاد شــباب ديــر درنكــة نشــر الوعــي بأهميــة 
التضامــن والتماســك المجتمعــي فــي مواجهــة أزمــة فيــروس كورونــا. وقــد تضمنــت المبــادرة أنشــطة 

لألطفــال فــي المنــازل مــن خــال الفــن والرســم. 

ومــن محافظــة اإلســكندرية، كانــت مبــادرات »إيــد واحــدة في األزمــات« ومبــادرة »رد الجميــل«، وفي 
هاتيــن المبادرتيــن بــرزت قــدرة المنتــدى علــى تعزيــز الشــراكات؛ حيــث شــملت بيــت العائلــة المصريــة 
باإلســكندرية، والكنيســة اإلنجيليــة، والهيئــة العامــة لاســتعامات، وجمعيــة المــرأة والتنميــة، وشــباب 
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دار الثقافة
هــي إحــدى وحدات الهيئــة القبطية اإلنجيلية 
إلــى  تهــدف  والتــي  االجتماعيــة،  للخدمــات 
نشــر وعــي ثقافــي ودينــي مســتنير يغطــي 
تأثيــًرا  ويخلــق  والتوجهــات  المجــاالت  شــتى 

ــا فــي المجتمــع العــام والمســيحي.  إيجابّيً

وحدة
دار

الثقافة

ــا معهــن، قامــت مجموعــات الخادمــات والداعيــات  وللحــد مــن التنمــر علــى الممرضــات وتضامًن
ــا مــن صنــع أيديهــن، فــي الفتــة إنســانية  ــم هداي ــارة ميدانيــة لمستشــفى األورام وتقدي بالمنيــا بزي

ــاء.    لتشــجيعهم علــى دورهــن فــي مكافحــه الوب

تــم دراســة موضــوع العالــم االفتراضــي وتأثيــره علــى ثقافــة الحــوار حيــث أصبــح العالــم 
االفتراضــي ووســائل التواصــل االجتماعــي حقيقــة ال يمكــن تجنبهــا فــي عالمنــا الحاضــر والســيما بعــد 
ظهــور أزمــة جائحــة كورونــا. وتــم تنــاول كيفيــة تأثيــر هــذا العالــم علــى ثقافــة الحــوار وقبــول اآلخــر؛ 

ــم االفتراضــي. ــر مــن الحــوارات والنقاشــات فــي هــذا العال ــاك الكثي حيــث هن

مبادرات بالشراكة مع الحكومة المصرية 

بالشــراكة مــع وزارة التضامــن االجتماعــي تــم إطــاق مبــادرة تعزيــز قيــم وممارســات المواطنــة بعــدد 8 
قــرى بمحافظــة المنيــا، بهــدف تعزيــز قيــم وممارســات المواطنــة، واحتــرام التنــوع الثقافــي مــن خــال 

تكويــن منــاخ اجتماعــي وثقافــي وتنمــوي داعــم للســلم المجتمعــي والتنميــة المســتدامة.  
وفــى إطــار هــذه المبــادرة عندمــا تعرضــت قريــة البرشــا -ملــوي- المنيــا ألزمــة طائفيــة، أطلــق منتــدى 
ــا«،  ــد واحــدة فــي مواجهــة كورون ــادرة »إي حــوار الثقافــات بالشــراكة مــع وزارة التضامــن االجتماعــي مب
وذلــك لجمــع الشــباب علــى فكــرة التضامــن والعمــل مًعــا وقــت األزمــة بــدًلا مــن النــزاع الــذي يمكــن أن 

يــؤدي إلــى تفــكك المجتمــع.  

مــن  متطوًعــا   25 بمشــاركة  المبــادرة  تمــت 
والمســيحيين،  المســلمين  والشــابات  الشــباب 
الذيــن قامــوا بعمــل توعيــة وتوزيــع مــواد وقايــة 
ــة، كمــا نظمــوا  ومطهــرات علــى 300 أســرة بالقري
للتعبيــر  األطفــال  مــن   60 فيهــا  شــارك  فاعليــة 
بالفــن والرســم عــن قيــم المواطنــة والتضامــن 
مًعــا  الشــباب  بمشــاركة  واختتمــت  المجتمعــي، 
التــي  بالقريــة  الجداريــات  مــن  عــدد  رســم  فــي 
تعكــس أهميــة التماســك والتضامــن المجتمعــي. 

الهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات االجتماعية  
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1- تم تجديد 

مكتبة جاردن 
سيتي، بكنيسة 

قصر الدوبارة، 
وزيادة مساحتها.  

ثانًيا: النشر           أوالً: المكتبات

1. أصــدرت دار الثقافــة كتــاب »المدخــل للعهــد القديم« 
ــا، ومــن  لجــون دريــن، وهــو واحــد مــن أهــم الكتــب عالمّيً
أكثرهــا مبيًعــا علــى المســتوى العالمــي وهــو اســتكمال 

للجــزء األول »المدخــل للعهــد الجديد«.

2. أصــدرت دار الثقافــة الجــزء األخيــر مــن كتــاب "الخلفيــة 
ــم" ويتضمــن شــرح األســفار  ــد القدي ــة للعه الحضاري
الشــعرية وأســفار الحكمــة وأســفار األنبيــاء. وبهــذا يكون 

قــد تــم إصــدار كامــل السلســلة المكونــة مــن 6 أجــزاء.

تراثهــا  إحيــاء  فــي  الثقافــة  دار  لرؤيــة  واســتكماًلا   .3
الضخــم  المجلــد  للنــور  أعــادت  والكتابــي،  الاهوتــي 
العهــد  ألســتاذ  الجديــد"  للعهــد  "المدخــل  والهــام: 
أصــدرت  كمــا  عزيــز.  فهيــم  القــس  الدكتــور  الجديــد 
كتابــي "الســبب لمــاذا؟"، و"أصحــاب الســعادة" للقــس 

ســعيد. إبراهيــم 

كتب
دار الثقافة
٢٢٢٢

المطبعة

 إصدارات 2020

شاركت دار الثقافة 
بمعرض القاهرة

 الدولي للكتاب ألول 
مرة منفردة، بعرض 

كتب دار الثقافة فقط 
وحققت مبيعات

 جيدة. 

تم تجديد مكتبة 
جاردن سيتي، 
بكنيسة قصر 
الدوبارة، وزيادة 
مساحتها بعد 

التطوير.  

البيع أون الين على
 Souq.com، وبهذا تكون 
دار الثقافة أول دار نشر 

مسيحية تدخل مجال البيع 
على منصة إليكترونية 

عامة.

حققت المطبعة
 خالل هذا العام 

خطة العام 
بنسبة زيادة

104%

 تم توقيع
 136 عقًدا

 خالل عام 
2020

إجمالي 
عدد النسخ
 المطبوعة 
11.17.952

كتب
 اجتماعية

وأسرة
33%

الكتب
الروحية

13%

كتب
 دراسات
كتابية

والهوتية
54%
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إحــدى  هــي  الفنــي  واإلنتــاج  اإلعــام  وحــدة 
وحــدات الهيئــة القبطيــة اإلنجيليــة للخدمــات 
ــاج المــوارد  االجتماعيــة تختــص بالتوثيــق وإنت
بتوجهــات  التعريــف  وأيًضــا  التعليميــة، 
خــال  مــن  وأنشــطتها  وبرامجهــا  الهيئــة 
مــع  المنظــم  اإلعامــي  واالتصــال  الترويــج 
ــا. ــا ودولّيً ــا وعربّيً مختلــف وســائل اإلعــام محلّيً

وذلــك مــن خــال العمــل عــل تطويــر وتنفيــذ 
خطــط التواصــل مــع وســائل اإلعــام وإدارتــه 
خــال  مــن  الهيئــة.  وأهــداف  رســالة  لنشــر 
مجموعــة مــن الوحــدات مثــل اإلعــام اإلنتــاج 

ميديــا.  والسوشــيال  المناهــج  الفنــي 

الهدف   
وبرامجهــا  واتجاهاتهــا  المؤسســة  أفــكار  نشــر 
الفعــال  القــوي  حضورهــا  يضمــن  بمــا  وأنشــطتها 
وخلــق بيئــة داعمــة للتوجهــات التنمويــة والعيــش 
والمهمشــين. الفقــراء  قضايــا  ومناصــرة  المشــترك 

اإلعالم
واإلنتاج
الفني
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داخل الهيئة 
تم نشر ٢٢٢ بوست، ووصل عدد متابعي صفحات الهيئة 300.000 متابع

تم عمل إعانات لصفحات: دار الثقافة- مستشفى حورس- إطسا وود. 

التواصــل  لوســائل  الفعــال  االســتخدام  إلــى  تهــدف 
االجتماعــي لخلــق مســاحات تفاعليــة أونايــن، بغــرض 
عاقــــــة  وبنــــــاء  الهيئــة  وأنشــطة  بأهــداف  التعريــف 

والمستهدفيـــــــن.  الهيئــــة  برامــج  بيــن  جيــدة 

أهم اإلنجازات:

داخل الهيئة

تــم نشــر 240 بوســت، ووصــل عــدد متــــــابعي صفحــــــات 
الهيئـــــة إلــى 300.000 متابــع

ــى  ــات لصفحــات: دار الثقافــة- مستشفــــ ــم عمــل إعان ت
حــورس- إطســا وود. 

القــروض  علــى  التقديــم  بوســت  بوســت:  أبــرز 
online: وصــل إلــى 35.259 شــخًصا، وحصــل عليــه 

تفاعــل.    2.707

تهــدف إلــى تعزيــز وتمكيــن برامــج الهيئــة ومؤسســات المجتمــع المدني فــي مجال بناء القدرات ونشــر 
الوعــي عــن طريــق اســتحداث وســائل إعاميــة مرئيــة من خال إنتــاج األفام والتصويــر والمونتاج. 

أهم اإلنجازات:

أواًل، األفالم: 

داخل الهيئة 

- تم مونتاج: 3 بروموهات 

- تصوير ومونتاج 6 أفام 

- تصوير ومونتاج 10 حلقات لسلسلة صحتك تهمنا

- تم وضع ترجمة لعدد 5 فيديوهات بمجموع ساعتين
عمالء خارج الهيئة 

- تصوير ومونتاج 5 فيديوهات قصيرة 
ثانًيا: الفوتو والفيديو للقاءات المصورة

الفوتو وعددهم 75 لقاًء

والفيديو وعددهم 37 لقاًء

اإلنتاج الفني

 السوشيال ميديا 

التقرير السنوي 2020 م اإلعام واالنتاج الفني
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1- تم تجديد 

مكتبة جاردن 
سيتي، بكنيسة 

قصر الدوبارة، 
وزيادة مساحتها.  

تعزيــز وتمكيــن برامــج الهيئــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي فــي مجــال بنــاء القــدرات ونشــر الوعــي مــن 
خــال اإلنتــاج واإلتاحــة، وأيًضــا المســاهمة فــي حفــظ ذاكــرة الهيئــة مــن خــال توثيــق األنشــطة واإلنتــاج 

الفكــري. 

توضيحــي  فيديــو  عمــل  مــع  زووم  لقــاءات   9 إدارة  تــم 
البرنامــج. مــع  التعامــل  كيفيــة  لشــرح 

 خارج الهيئة 

تــم نشــر 294 بوســت لصفحــة الطائفــة اإلنجيليــة ووصــل 
عــدد متابعــي صفحــة الطائفــة إلــى ربــع مليــون متابــع. 

تم إنشاء صفحة جديدة ألخبار اإلنجيلية.

رئيــس  أجــل  مــن  الصــالة  بوســت  بوســت:  أبــرز   
الطائفــة عقــب إصابتــه بفيــروس كورونــا: وصــل إلــى 

29.196 تفاعــاًل. 240.256 شــخًصا وحصــل عليــه 
إنتاج 

منهج خاص
 بوحدة الحوار،
 في موضوعات

 بناء السالم

  المعاونة في
 توثيق عمل 
منتدى الحوار

 25 عاًما 

 إنتاج
 رسائل
 توعية 

)بوسترات(
 عن فيرس

 كورونا 

 أهم اإلنجازات: 
علــى  500 خبــر  مــن  أكثــر  تــم نشــر   -
والــوكاالت  والمواقــع  الصحــف  جميــع 
اإلخباريــة )األهــرام، األخبــار، الجمهوريــة، 
اليــوم  الوطــن،  اليــوم،  المصــري 
أنبــاء  وكالــة  نيــوز،  البوابــة  الســابع، 
الدســتور،  فيتــو،  األوســط،  الشــرق 

الشــروق...(. 

تقريــًرا   20 مــن  أكثــر  إذاعــة  تــم   -
التغطيــات  مــن  وعــدد  ــا،  تلفزيونّيً
القنــوات  مختلــف  علــى  اإلعاميــة 
التلفزيونيــة مــن نشــرات أخبــار وبرامــج 
صباحيــة ومســائية فــي )جميــع قنــوات 
 MBC, DMC, المصــري،  التلفزيــون 

 .)EXTRA NEWS

-هــذا بجانــب تغطية جميع المناســبات 
مــن  اإلنجيليــة  للطائفــة  الرســمية 
وتهنئــات. رســمية  وأعيــاد  احتفــاالت 

إنتاج 
5 أعداد 
من مجلة

 رسالة
 النور

إنتاج 
العدداألول
 من مجلة 

النسور

 إنتاج 
مادة فليمية 

لقضايا
 الجندر 

إصدار
التقرير السنوي

 للهيئة 
لعام 2019 

إنتاج 
رسائل توعية 
)بوسترات( 
لذوي اإلعاقة
 للوقاية من

 فيرس كورونا

أهم اإلنجازات: 

 اإلعالم 

 المناهج والصحافة  

وأهدافهــا  ورســالتها  الهيئــة  برؤيــة  والمتخصصيــن  العــام  الــرأي  إعــام  متابعــة  إلــى  اإلعــام  يهــدف 
التأثيــر.   ذي  المجتمعــي  الحضــور  بغــرض  الهيئــة  اتجاهــات  عــن  التعبيــر  وأيًضــا  االســتراتيجية 

التقرير السنوي 2020 مالهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات االجتماعية   اإلعام واالنتاج الفني
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يســعى مستشــفى حــورس إلــى 
توفيــر الخدمــة الطبية للفحص واألشــعة 
لمختلــف الشــرائح بجــودة عاليــة وأســعار 
االلتــزام  مــع  الفئــات،  لجميــع  مناســبة 
مــن  المرضــى  وســامة  األمــان  بمعاييــر 
خــال فريــق طبــي علــى أعلــى مســتوى.  

المراكز
الطبية
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أهم اإلنجازات:      

1- زيــادة عــدد الشــركاء؛ حيــث تــم التعاقــد مــع 

)66( مــن مؤسســات متنوعــة )جمعيــات أهليــة 
وشــركات رعايــة صحيــة ونقابــات ومؤسســات 
دينيــة وأطبــاء وأفــراد بالمجتمعــات(، بهــدف 

ــا. ــر احتياًج ــراء واألكث ــى الفق ــول إل الوص

اإلبصــار  عيــوب  تصحيــح  عمليــات  بــدء   -2

بالليــزك، والتــي ُتعَتَبــر أحــدث تقنيــة لتصحيــح 
)13( عمليــة.  إجــراء  تــم  اإلبصــار،  عيــوب 

3- تجهيــز عيــادة أســنان جديــدة إضافيــة لتطوير 

وتجويــد الخدمــة وتقليــل فتــرة انتظــار العماء.

والوصــول  المجتمــع  خدمــة  إطــار  فــي   -4

للمناطــق الفقيــرة والنائيــة، وبالشــراكة مــع 
بعــض مؤسســات المجتمــع المدنــي، تــم إجــراء 
الفقــراء  لخدمــة  البيضــاء  الميــاه  عمليــات 
خــال  حالــة   )174( إجــراء  وتــم  والمهمشــين، 

.2020

ــج  ــة وبرنام ــع المحافظ ــاون م ــار التع ــي إط 5- ف

ومــن  بالهيئــة،  المحليــة  بالتنميــة  العيــون 
التــي  البرشــا،  بقريــة  الســام  مبــادرة  خــال 
تــم  األمنيــة،  االضطرابــات  بعــض  شــهدت 

حالــة.  89 علــى  والكشــف  الفحــص 

قصة نجاح
الســيد/ عصمــت ســيد موســى عيــاد مــن قريــة التوفيقيــة مركــز ســمالوط البالــغ مــن 

العمــر 50 ســنة. 

ــه فــي أماكــن مختلفــة ولكــن  يعانــي مــن انفصــال شــبكي وتــم إجــراء عمليــات كثيــرة ل
ــا.  ا ممــا جعلتــه يصــل إلــى حــد فقــدان البصــر تماًم كانــت النتائــج ســلبية جــّدً

ا.  حضر إلى المستشفى في صحبة أخويه وهما يقودانه بشكل مؤسف جّدً

ــق الطبــي المتخصــص فــي إجــراء مثــل هــذا النــوع مــن  ولكــن بفضــل اهلل وبمهــارة الفري
ــي  ــم الزجاج ــبكية والجس ــات الش ــي عملي ــات ف ــى التقني ــزة بأعل ــود أجه ــات ووج العملي
علــى مســتوى صعيــد مصــر. اتخــذ القــرار فــوًرا بإدخالــه غرفــة العمليــات. وشــاءت العنايــة 

أن تســمح لــه بــأن يــرى النــور مــرة أخــرى. 

ا. أمــا بعــد العمليــة فالرؤيــة  وعلــى حــد قولــه إن الوضــع قبــل العمليــة كان ســيًئا جــّدً
واضحــة.
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تدخالت
عمليات أسنان قوافل كشوفات

أهم اإلنجازات:

قصة نجاح
 اآلنسة إنجي عادل

فتاة في العشرينات من عمرها في قرية بسيطة ادمو، إحدى قرى محافظة المنيا. 

ا يصــل إلــى -15 لليســرى- 18 لليمنــى ممــا يلــزم معــه  تعانــي مــن قصــر نظــر شــديد جــّدً
ارتــداء نظــارة ذات عدســات ســميكة، وهــذا غيــر مقبــول فــي المجتمعــات الريفيــة وخاصــة 
لإلنــاث فــي ســن الشــباب واالرتبــاط. وال يتناســب مــع حالتهــا عمليــة تصحيــح اإلبصــار 

ــد مــن تدخــل آخــر.  ــذا، كان الب ــر ســلبًيا علــى نفســيتها، ل بالليزيــك، ممــا يؤث

ولوجــود مستشــفى حــورس بخدماتهــا الطبيــة ضمــن مشــروعات الهيئــة فــي هــذه القريــة 
والقــرى المجــاورة لهــا. مــن هنــا جــاءت الثقــة بالمستشــفى وتــم عــرض إنجــي علــى 

ــات. ــزرع العدس ــار ب ــح اإلبص ــاء وتصحي ــاه البيض ــبكية والمي ــاري الش استش

أجريت لها العملية األولى يوم 10/9/ 2020 وتم زرع عدسة أمريكية الصنع.

 وجــاءت اللحظــة الفارقــة فــي حيــاة اآلنســة إنجــي وأصبــح مقــاس النظــر للعيــن اليســرى 
بــدًلا مــن -15 إلــى + 1.25 بــكل المقاييــس إنجــاز وأنهــا تــرى عــن بعــد بــدون نظــارة.  

وفرحتها ال توصف يوم أول متابعة لها.  

وازدادت الثقــة فــي نفســها وفــي المستشــفى وتــم إجــراء العمليــة للعيــن اليمنــى يــوم 
10/16 بنفــس التقنيــة وجــاءت النتائــج مبهــرة. 

التقرير السنوي  وحدة التنمية المحلية

اطســاوود لألثــاث أحــد مشــروعات الهيئــة القبطيــة 
اإلنجيليــة للخدمــات االجتماعيــة، وهــو ينتــج أثاًثــا مــن 
ــا أو  الخشــب الطبيعــي بجــودة عاليــة، ســواء كان منزلًيّ

ــا. ــا أو مكتبّيً فندقّيً

اطسا
وود

الهدف   
اطســا وود لألثــاث  يســاهم بــدوره فــي خلــق فــرص 
االندمــاج  علــى  قــادرة  بشــرية  كــوادر  وتدريــب  عمــل 
بكرامــة فــي المجتمــع. واســتطاع المشــروع خــال عــام  
2020 بالرغــم مــن تأثيــر جائحــة كورونــا، وبدعــم مــن 
وإنتاجيــة حقيقيــة  فــرص عمــل  خلــق  الهيئــة،  إدارة 
بخطــى  ســعى  للعامليــن.  مســتمر  دخــل  لضمــان 
ثابتــة نحــو تحديــث اإلنتــاج ليســتطيع المشــاركة فــي 
الداخليــة ودعــم رســالتها  إيــرادات الهيئــة  تعظيــم 

للوصــول إلــى االســتدامة الماليــة.
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تواصــل اطســا وود نجاحهــا فــي التعامــل مــع 
المؤسســات واألفــراد حيــث إنه:

درايــة   لجامعــة  توريــد مشــغوالت خشــبية  تــم 
بالمنيــا الجديــدة للعــام الخامــس علــى التوالــي 
وهــو عبــارة عــن فــرش غــرف للطلبــة باإلضافــة 
األســنان  طــب  لكليتــي  المكتبــة  تجهيــز  إلــى 

بالجامعــة. األعمــال  وإدارة 

التقرير السنوي 

تهــدف إلــى مشــاركة ومعاونــة منظمــات 
ــة  ــات الديني ــي والمؤسس ــع المدن المجتم

فــي برامــج بنــاء القــدرات. 

وتتكون وحدة مقرات التدريب من:

- مقر إطسا سنتر
- الدهبية

- النزهة

مقرات
التدريب

15
مكتبة

11
مطبخ

35
غرفة
سفرة

28
أنرتيه

90
غرفة

 نوم رئيسية
وأطفال

110
وحدة 
متنوعة
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٢٢
أنرتيه

1- مقر إطسا سنتر: 

تســع  لإلقامــة  فندقيــة  غــرف  علــى  يحتــوي 
بمســاحات  قاعــات   4 وعــدد  فــرًدا   220 حتــى 
تتســع   VIP قاعــة  ومنهــم  مختلفــة  وأعــداد 
لعــدد 450 شــخًصا، مجهــزة لكافــة االجتماعــات 
ومخيــم  ماعــب  يوجــد  كمــا  والمناســبات 

وكافتيريــا. ومطعــم  ســباحة  وحمــام 

2- الدهبية: 

تتوســط  بالنيــل  مركــب  عــن  عبــارة  هــي 
إقامــة ومرســى  غــرف  بهــا  المنيــا،  كورنيــش 
إلقامــة المناســبات وقاعــة للتدريــب ومطعــم 

وكافتيريــا.

3- النزهة:  

النزهــة  مكتــب  أعلــى  مطعــم  علــى  تحتــوي 
والبريــكات  الوجبــات  كافــة  لتقديــم  مجهــز 

النزهــة. بمكتــب  تقــام  التــي  للتدريبــات 

أهم اإلنجازات:      

٭ فــي إطــار االهتمــام بصحــة المواطنيــن أثنــاء 
وحــدة  مــن  وحرًصــا  كورونــا،  فيــروس  تفشــي 
مقــرات التدريــب علــى صحــة المواطنيــن والعمــاء 
فإنهــا تحــرص علــى اتباع كافــة اإلجــراءات االحترازية 

والتعقيــم المســتمر.

فــرًدا   450 لعــدد  تتســع  جديــدة  قاعــة  افتتــاح   -
والمناســبات. االجتماعــات  لكافــة  مجهــزة 

- اســتقبال المقــر لقافلــة تحيــا مصــر التــي حصلت 
علــى الدخــول فــي موســوعة جينيــس كأكبــر 
ــع  ــم وعمــل مركــز توزي قافلــة إنســانية فــي العال
واتبــاع  المنيــا  فــي محافظــة  الغذائيــة  للمــواد 

ــر. ــذا األم ــة له ــراءات االحترازي اإلج

٭ اســتقبل المقــر قرابــة 19.5000 فــرد فــي إقامــة 
أحــداث متنوعــة، مــا بيــن مؤتمرات مقيمــة ولقاءات 

يوميــة وأفــراح ورحــات علــى حمــام الســباحة.

75000 شــخص  أكثــر مــن  الدهبيــة  ٭ اســتقبلت 
لقضــاء أوقــات مميــزة علــى النيــل. 

الهيئــة  تنظمــه  لقــاًء  الدهبيــة  اســتقبلت  ٭ 
القبطيــة اإلنجيليــة للخدمــات االجتماعيــة- منتدى 
للعيــش  عمليــة  خبــرات  عــن  الثقافــات  حــوار 
المشــترك فــي مواجهــة خطــاب الكراهيــة بحضــور 
مســاعد  ونائــب  بالقاهــرة،  األمريكــي  الســفير 
الرئيــس األمريكــي، والرئيــس التنفيــذي للوكالــة 
األمريكيــة للتنميــة الدوليــة، وكبيــر مستشــاري 
لشــئون  الدوليــة  للتنميــة  األمريكيــة  الوكالــة 
ــيد  ــور الس ــا بحض ــة، وأيًض ــة الدولي ــة الديني الحري

اللــواء أســامة القاضــي، محافــظ المنيــا.

التقرير السنوي  وحدة التنمية المحلية

تهــدف وحــدة المشــروعات الزراعيــة إلــى تعظيــم العائــد 
االقتصــادي للهيئــة، مــن خــال تقديــم خدمــات اقتصاديــة 
إلــى  الوحــدة  وتســعى  والجــودة،  المنافســة  أساســها 
محاصيــل  إنتــاج  مــن  اقتصــادي  عائــد  أعلــى  تحقيــق 
الفاكهــة مــن النخيــل البرحــي والنبــق المطعــوم، وإنتــاج 
المختلفــة،  للمــزارع  البرحــي  النخيــل  فســائل  وتوفيــر 
وتعمــل علــى تحســين المجــال البيئــي مــن خــال توفيــر 
واألشــجار  والزينــة  الفاكهــة  مــن  المختلفــة  الشــتات 
مســتوى  علــى  الخضــراء  المســاحات  وزيــادة  الخشــبية، 

الجمهوريــة.   

المشروعات
الزراعية

تتكون وحدة المشروعات الزراعية من مكونين 

1- مزرعة اإلسماعيلية

2- مشتل إطسا 

التقرير السنوي 2020 م مقرات التدريب



63

أوالً: مزرعة اإلسماعيلية 

تقــع مزرعــة اإلســماعيلية علــى 
إســماعيلية  مصــر  طريــق 
 30 محــور  بعــد  الصحــراوي، 
متــرات،  كيلــو  بـــ5  يونيــو 
مســاحتها حوالــي 135 فداًنــا، 
البرحــي  بالنخيــل  منزرعــة 
المطعــوم.   النبــق  وأشــجار 

  وتهــدف إلــى إنتــاج ذي جــودة 
البرحــي  البلــح  مــن  عاليــة 
البرحــي  النخيــل  وفســائل 

المطعــوم.  والنبــق 

ثانًيا مشتل إطسا 

يقــع مشــتل إطســا شــمال مدينــة 
ــًرا  ــا بـــ15 كيلومت المني

ويهــدف المشــتل إلــى زيادة مســاحة 
مســتوى  علــى  الخضــراء  الرقعــة 

الجمهوريــة. 

أهم اإلنجازات:      

المتكاملــة  العمليــات  مــن  مجموعــة  تنفيــذ   -  
بالمــدن الجديــدة مثــل أســيوط الجديدة وســوهاج، 
ــوهاج.   ــا بس ــة طم ــز ومدين ــر مرك ــة تطوي وعملي

- بالشــراكة مــع مجموعــة جمعيــات أهليــة تــم 
تجميــل قــرى مركــز مطــاي بالمنيــا.  

- تجميــل وزراعــة 6 فيــات بمدينــة المنيــا الجديــدة 
وســمالوط وعــدد 2 مصنــع بســمالوط.  

بالمنيــا  الصحــراوي  بالطريــق  مــزارع   3 تنفيــذ   -
فداًنــا.  25 بمســاحة 
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4000 فسيلة 
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