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كلمة
 رئيس 
الهيئة

الشركاء األعزاء:

الهيئــة القبطيــة اإلنجيليــة للخدمــات االجتماعيــة، مؤسســة تفخــر بمصريَِّتهــا، وهــي تعمــل على تحســين نوعية الحياة 
ــا كان، وفــي أي مــكان، منــذ بدايــة خدمتهــا فــي خمســينيات القــرن الماضــي، وحتــى  للمواطــن الفقيــر والمهمــش، أّيً

يومنــا هــذا، مــع التركيــز علــى المجموعــات األكثــر عرضــًة، مثــل النســاء والشــباب، واألشــخاص ذوي اإلعاقــة واألطفــال. 

ــر المجتمــع المصــري فــي مختلــف القطاعــات  ــا"، تأث فــي ظــل الظــروف التــي يمــر بهــا المجتمــع "انتشــار جائحــة كورون
بهــذه األزمــة والتــي أثــرت علــى ســير العمــل بالهيئــة، ولهــذا تســتمر الهيئــة فــي اإلدارة والعمــل مــن خــال مجموعــة 
ــة مــن توفيــر وســائل  ــى أمــن وســامة العامليــن، مثــل مجموعــة مــن اإلجــراءات االحترازي مــن القــرارات التــي تهــدف إل
التعقيــم والحمايــة، لتوفيــر أفضــل منــاخ آمــن لكافــة العامليــن فــي كل مواقــع العمــل عبــر الجمهوريــة. أيًضــا توفــر 
الهيئــة حزمــة مــن األنشــطة والمبــادرات المجتمعيــة التــي تهــدف إلــى دعــم المجتمعــات فــي مواجهــة آثــار هــذه 

الجائحــة ســواء االقتصاديــة واالجتماعيــة.

ــور  ــادرة "ن ــة مثــل مب ــة التــي تتبناهــا الدول ــادرات القومي ــد مــن المب ــة فــي المشــاركة فــي العدي كمــا اســتمرت الهيئ
حيــاة" ومبــادرة "حيــاه كريمــة"، ومبــادرات صنــدوق تحيــا مصــر.  

ورغــم التحديــات والظــروف التــي واجهتهــا مصــر بصفــٍة عامــٍة، والتــي أثَّــرت -بشــكل أو بآخــر- علــى المواطــن المصــري 
عامــًة والفقــراء خاصــًة، فإننــا اســتطعنا أن نكمــل رســالتنا علــى خيــر وجــٍه، بفضــل التعــاون المشــترك بيــن الهيئــة 

مــات المجتمــع المدنــي. والدولــة والقطــاع الخــاص ومنظَّ

ني أن أقــدَم لكــم هــذا التقريــر للســتة أشــهر األولــى مــن عــام 2021 إلنجــازات ُمخَتَلــف وحــدات العمــل بالهيئــة،  ويســرُّ
والــذي حاولنــا فيــه أن نوضــح حجــم األنشــطة والبرامــج، التــي قامــت بهــا الهيئــة وعــدد المســتفيدين منهــا. ونرجــو أن 

يتزايــد فــي الســنوات المقبلــة حتــى نســتطيع أن نحقــق رســالتنا لخدمــة اإلنســان المصــري ولوطننــا العزيــز. 

وفــي النهايــة، ُيســِعدني أن أتقــدَم بخالــص التقديــر لجميــع الســيدات والســادة، رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة الهيئــة، 
علــى جهودهــم ودعمهــم المســتمر لنــا جميًعــا، كذلــك الســيدات والســادة أعضــاء الجمعيــة العموميــة للهيئــة، 

والزمــاء والزميــات مــن العامليــن بالهيئــة والمتطوعيــن مــن مختلــف مناطــق العمــل. 

ــا للســادة وزراء التضامــن، واالســتثمار، والتعــاون الدولــي، والتربيــة والتعليــم، والتعليــم العالــي،  كمــا أوجــه شــكًرا خاّصً
والتنميــة المحليــة، والبيئــة، والقــوى العاملــة، واألوقــاف، والداخليــة، والثقافــة، والصحــة، واإلعــام، والشــباب والرياضــة، 
والمــوارد المائيــة والــري، والزراعــة واســتصاح األراضــي، والعــدل. وأيًضــا الســادة محافظــي القاهــرة، والجيــزة، والقليوبية، 
والبحيــرة، والدقهليــة، والفيــوم، وبنــي ســويف، والمنيــا، وأســيوط، وســوهاج، واألقصــر، وأســوان. كمــا أقــدم الشــكر 
أيًضــا لمنظمــات المجتمــع المدنــي الشــريكة، والقيــادات السياســية والشــعبية والتنفيذيــة، وأيًضــا الجامعــات، ولــكل 

الشــركاء مــن الداخــل والخــارج وكذلــك الشــركاء مــن القطــاع الخــاص. 

1

الدكتور القس أندريه زكي
رئيس الطائفة اإلنجيلية بمصر

رئيس الهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات االجتماعية



وحدة
 التنمية 
المحلية

أكثــر مــن 130 مجتمًعــا محلًيــا يتــم إدارتــه بالكامــل مــن 
خــال لجــان إدارة األزمــات، وهــي لجــان تطوعيــة تــم 
تشــكيلها مــن أعضــاء ممثليــن للجهــات الحكوميــة 
المعنيــة والمنظمــات األهليــة الشــريكة، والقيــادات 
الطبيعيــة المؤثــرة والشــباب مــن الجنســين كمــا تــم 
بنــاء قدراتهــا مــن أجــل تمكينهــا مــن مواجهــة تلــك 

األزمــة. 

وفــي ســياق متصــل اســتمرت الوحــدة فــي تنفيــذ 
قــدرات  تعزيــز  تجــاه  األخــرى  التنمويــة  مســاراتها 
ــة المجتمعــات المحليــة لمواجهــة التغييــرات  وجاهزي
الفقــر،  ليحاربــوا  والمتوقعــة  الحاليــة  والتهديــدات 
تنفيــذ  خــال  مــن  المســتدامة  التنميــة  وتحقيــق 
البرامــج والمشــروعات التنمويــة فــي مجــاالت التنميــة 
الريفيــة الشــاملة والخدمــات التنمويــة المتخصصــة.

المســاهمة  فــي  المحليــة  التنميــة  وحــدة  تســتمر 
تأثيراتــه،  وتخفيــف  الفقــر  مناهضــة  فــي  بدورهــا 
للمواطنيــن  الحيــاة  والعمــل علــى تحســين نوعيــة 
الفقــراء، بالتركيــز علــى المجموعــات الهشــة األكثــر 
ضعًفــا؛ كالنســاء والشــباب وكبــار الســن واألشــخاص 
ذوي اإلعاقــة واألطفــال المعرضيــن للخطــر، وذلــك مــن 
ــة  ــة والقــدرة علــى الصمــود، والمرون خــال بنــاء المتان
والمؤسســات  والمجموعــات  لألفــراد  المجتمعيــة 
والمجتمعــات المحليــة الفقيــرة، لمواجهــة التغييــرات 
واألزمــات والتهديــدات الحاليــة والمتوقعــة، ليتمكنــوا 
ــة الفقــر، ويســاهموا بفاعليــة فــي تحقيــق  مــن محارب

والدامجــة. والعادلــة  المســتدامة  التنميــة 

 ومــع اســتمرار جائحــة كورونــا اســتمرت الوحــدة فــي 
االســتجابة لمواجهــة تداعيــات تلــك األزمــة للحــد مــن 
آثارهــا الســلبية مــن خــال تصميــم وتنفيــذ مبــادرات 
محليــة اســتهدفت تقديــم الدعــم والتدابيــر العاجلــة 
فــي  الجائحــة  بتلــك  األكثــر هشاشــة وتأثــًرا  للفئــات 
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ــد  ــدة العدي ــت الوح ــر حقق ــرة التقري ــال فت خ
مــن اإلنجــازات التنمويــة، بالشــراكة الفاعلــة 
المشــاركة  أهمهــا  الدولــة،  مــع مؤسســات 
مثــل  والقوميــة،  الرئاســية  المبــادرات  فــي 
مبــادرة نــور حيــاة بالشــراكة مــع صنــدوق تحيــا 
مصــر، ومبــادرة المواطنــة بالشــراكة مــع وزارة 
صحــة  دعــم  ومبــادرة  االجتماعــي  التضامــن 
ــة  ــع وازرة الصح ــراكة م ــة بالش ــرأة المصري الم

اإلنجاز الكيفي: 

قــدرة  بتعزيــز  كورونــا  جائحــة  تداعيــات  لمواجهــة  االســتجابة   •
المجتمعــات المحليــة بســبع محافظــات علــى الصمــود فــي مواجهــة 

يلــي:  مــا  تــم تحقيــق  الســياق  األزمــة، وفــي هــذا  تلــك 
130 مجتمًعــا محلًيــا  - تصميــم وتنفيــذ مبــادرات محليــة فــي عــدد 
بمحافظــات القاهــرة، الجيــزة، القليوبيــة، الفيــوم، بنــي ســويف، المنيــا، 
وســوهاج تســتهدف تنفيــذ حزمــة مــن التدخــات والتدابيــر العاجلــة 
لمواجهــة تلــك األزمــة والحــد مــن آثارهــا الســلبية. تســتهدف هــذه 
المبــادرات األســر الفقيــرة والمهمشــة ويتــم تنفيذهــا بالشــراكة مــع 
130 مــن منظمــات المجتمــع المدنــي والتنســيق والتعــاون الكامــل 

مــع األجهــزة الحكوميــة المعنيــة بالمناطــق والمجتمعــات المحليــة 
المســتهدفة. 

    فكرة جديدة 
 70 ب   )community hubs( معلومــات  مركــز   )70( عــدد  تأســيس   •
ــا تقــوم بإتاحــة ونشــر المعلومــات والرســائل الصحيــة  مجتمًعــا محلًي
حــول كوڤيــد- 19 للمواطنيــن داخــل المجتمعــات المحلية باســتخدام 
أســاليب متنوعــة مائمــة مثــل اســتخدام الســيارات المتحركــة وتوزيــع 
المراكــز  تقــوم  كمــا  التوعويــة  الرســائل  تتضمــن  التــي  الملصقــات 
باســتقبال المواطنيــن وتلقــي اتصاالتهــم التليفونيــة والــرد علــى 

استفســاراتهم بشــأن كوڤيــد- 19. 

اإلنجاز الرقمي :

ــة  ــى حماي ــة إل يهــدف برنامــج اإلغاث
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   

3

ــى الشــراكة مــع  والســكان وغيرهــا، باإلضافــة إل
ــاص  ــاع الخ ــي أو القط ــع المدن ــات المجتم مؤسس
والجامعــات  المتخصصــة  القوميــة  والمجالــس 
ــل  ــن أج ــام، م ــة واإلع ــز البحثي ــة والمراك المصري
تضافــر وحشــد الجهــود والمــوارد وتعظيــم األثــر 
والعائــد علــى الفئــات األكثــر فقــرًا فــي المناطــق 

الفقيــرة والمهمشــة. 

27975

من األسر استفادوا من توزيع قسائم الغذاء، 
وأدوات الحمـــــاية الشخصية )حقائب مطهرات( 

65805

من المواطنين تم توعيتهم باإلجراءات 
االحترازية للوقاية من فيروس كورونا 
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تمكيــن  فــي  البرنامــج  يســتمر 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة وأســرهم 
فــي  بفاعليــة  المشــاركة  مــن 
أجــل  مــن  والدعــوة  المجتمــع 
الحصــول علــى حقوقهــم وتعزيــز 
دمجهــم فــي المجتمــع والعمــل 
ــة كافــة أشــكال التمييــز  علــى إزال

ضدهــم. الممــارس 

برنامج 
تأهيل 

ذوي 
اإلعاقة    

اإلنجاز الرقمي :

312

594

125

856

124

52

مــن أســر األشــخاص ذوي اإلعاقــة تــم تأهيلهــم لدعــم عمليــة 
الدمــج المجتمعــي ألبنائهــم مــن ذوي اإلعاقــة. 

إلــى  وصولهــم  تحســن  تــم  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  مــن 
حقوقهــم بالخدمــات العامــة وبرامــج التأهيــل المتخصــص. 

مــن الكــوادر المجتمعيــة تــم تمكينهــم مــن دعــم األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة فــي الوصــول إلــى برامــج التأهيــل المتخصــص 

وتيســير وصولهــم لحقوقهــم بالخدمــات العامــة. 

مــن المواطنيــن تــم تنميــة وعيهــم بالمفاهيــم الصحيحــة 
المرتبطــة باإلعاقــة والتنميــة الدامجــة. 

من األشــخاص ذوي اإلعاقة اســتفادوا من األجهزة التعويضية 
والمعينات الحركية.

مــن األشــخاص تــم تمكينهــم مــن حقوقهــم وإدماجهــم فــي 
الخدمــات العامة.

•  نجــاح البرنامــج فــي بنــاء نمــاذج تأهيــل مجتمعــي علــى 
المســتوى المحلــي بمحافظــات ســوهاج وبنــي ســويف 

والمنيــا والبحيــرة"، شــمل ذلــك مــا يلــي: 

- تأســيس وتشــغيل 4 وحــدات للتأهيــل المرتكــز علــى 
المجتمــع تقــوم بتقديــم خدمــات تأهيــل متخصصــة 
لألطفــال ذوي اإلعاقــة باإلضافــة إلــى التأهيــل األســري 
ولزيــادة كفــاءة وفاعليــة هــذه الوحــدات تــم إكســاب 
)20( مــن الكــوادر المجتمعيــة واإلخصائييــن بالمعــارف 
اإلعاقــات  تصنيــف  مــن  تمكنهــم  التــي  والمهــارات 
وتقييــم حالــة األطفــال ذوي اإلعاقــة وتنميــة المهــارات 
المعرفيــة والرعاية الذاتية والمهارات اللغوية، الحركية، 
المبكــر  والتدخــل  األكاديميــة  قبــل  ومــا  األكاديميــة 
األخــرى.  المتخصصــة  التأهيــل  خدمــات  مــن  وغيرهــا 

- تعزيــز معــارف وقــدرات عــدد مــن مقدمــي الخدمــات 
العامــة بمديريــات ومراكــز الشــباب والرياضــة، المــدراس، 
التضامــن االجتماعــي، الوحــدات المحليــة وممثليــن عــن 
كليــة التربيــة جامعــة المنيــا بمحافظــات ســوهاج وبنــي 
لإلعاقــة  الصحيحــة  المفاهيــم  حــول  والمنيــا  ســويف 
ومفهــوم الدمــج المجتمعي نتــج عن ذلك إعداد خطط 
تشــاركية إلدمــاج ومشــاركة األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي 
الخدمات العامة التي تقدمها تلك المؤسسات العامة.

-  إتاحــة البيئــة الدامجــة ل 3 مؤسســات عامــة لتكــون 
اإلعاقــة،  ذوي  األشــخاص  واســتخدام  لوصــول  مهيئــة 
شــمل ذلــك أعمــال اإلتاحــة لمركــز شــباب ومكتــب بريــد 
تــم  كمــا  ســوهاج  بمحافظــة  شــلول  أوالد  بمجتمــع 
تأســيس غرفــة مصــادر داخــل مدرســه ابتدائيــة بقريــة 
التعليمــي.  الدمــج  لتعزيــز  بالمنيــا  المغالقــة  منشــأة 

أهم الشراكات 

- توقيــع بروتكــول تعــاون مــع مركــز شــباب النوباريــة 
فــي البحيــرة يســتهدف دمــج األطفــال ذوي اإلعاقة في 
المركــز الرياضــي المتخصص لألطفال ذوي اإلعاقة فئة 
متازمــة داون، بمــا فــي ذلــك االســتفادة مــن الخبــرات 
اتحــاد  برنامــج  التدريبيــة وتطبيــق  والبرامــج  الفنيــة 
البــار أوليمبــي فــي إطــار إعــداد بطــل بــار أوليمبــي.

وأســرهم  اإلعاقــــة  ذوي  األشــخاص  مــن   )2063(
ذوي  األشــخاص  تأهيــل  برنامــج  مــن  اســتفادوا 

المجتمــع. فــي  دمجهــم  وتعزيــز  اإلعاقــة، 
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البيئــة  إلتاحــة  البرنامــج  يهــدف 
لتكــون  والخارجيــة  الداخليــة 
داعمــة لدمــج وتضمين األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة داخــل الحيــاة العامــة. 

برنامج
 إرادة

اإلنجاز الكيفي: 

-  توجــه البرنامــج للتوســع والشــراكة مــع الجامعــات 
المصريــة، وفــي هــذا الســياق تــم توقيــع بروتوكــول 
تعــاون مــع جامعــة المنوفيــة يســتهدف تعزيــز ســبل 
اإلتاحــة ودمــج الطــاب مــن ذوي اإلعاقــة فــي المرحلــة 
الجامعيــة، وتيســير وصولهــم إلــى الخدمات بشــكل 

متســاٍو وعــادل بــدون أي تمييــز.
والمؤسســات  الخــاص  القطــاع  طلــب  ازديــاد   -
المجتمعيــة األخــرى لاســتفادة مــن خدمــات البرنامج، 
ســواء لتنفيــذ أعمــال اإلتاحــة والتهيئــة الهندســية 
الصيانــة  أعمــال  لتنفيــذ  أو  والمنشــآت،  للمبانــي 
ذوي  لألشــخاص  الحركيــة  والمعينــات  لألجهــزة 
اإلعاقــة العامليــن بهــا. مــن هــذه المؤسســات شــركة 
كريــازي لألجهــزة الكهربائيــة، دور رعايــة المســنين 
التابــع لجمعيــة روعــة اإليمــان، بيــت مؤتمــرات مزرعــة 

األميــرة. 
المعينــات  نمــاذج  فــي تطويــر  البرنامــج  يســتمر    -
الحركيــة "الكراســي المتحركــة" وفــق معاييــر الجودة 
وبمــا يتوافــق مــع احتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة. 
أيًضــا تــم تطويــر األداة التــي يتــم تطبيقهــا لدراســة 
الموجــودة  الفجــوات  لتحديــد  المبانــي  وتحليــل 
وتصميــم أعمــال اإلتاحــة بمــا يتناســب مــع طبيعــة 
لواقــع  مائمــًة  أكثــر  لتصبــح  المصريــة  اإلنشــاءات 

الكــود المصــري.

مؤسسة
 تم تهيئتها

شخًصا من ذوي 
اإلعاقة استفادوا 

من حمات 
الصيانة لألجهزة 

التعويضية 

1

258

اإلنجاز الرقمي :
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 يســتمر البرنامــج فــي المســاهمة 
ــاة أفضــل لألطفــال  فــي تأميــن حي
بيئــة  وخلــق  وأســرهم  العامليــن 
حمايــة لهــم، والتــي بدورها تضمن 
وكرامــة  إنســانية  علــى  الحفــاظ 
وتقلــل  األطفــال  هــؤالء  وطفولــة 
عليهــم  الفقــر  حــدة  تأثيــر  مــن 
واإليــذاء  لاســتغال  وتعرضهــم 

والجنســي.  والنفســي  البدنــي 

برنامج 
أطفال

 في خطر  

اإلنجاز الكيفي: 

•  تعزيــز قــدرات ومهــارات األطفــال المعرضيــن للخطــر 
فــي  المجتمعيــة  المؤسســات  وأيًضــا  وأســرهم 
قطاعاتهــا المختلفــة )الحكوميــة واألهليــة والقطــاع 
أدوار  تبنــي  أجــل  مــن  جهودهــا  وحشــد  الخــاص( 
وممارســات داعمــة لحمــاة األطفــال وتمكينهــم مــن 
ــم مــا يلــي:  التمتــع بحقوقهــم. وفــي هــذا الســياق ت
واألعمــال  المنشــآت  ألصحــاب  المعــارف  إكســاب   -
بمحافظتــي  األطفــال  بهــا  يعمــل  التــي  والــورش 
وقوانيــن  اتفاقيــات  حــول  ســويف  وبنــي  القاهــرة 
حقــوق الطفــل وتحفيزهــم التخــاذ التدابيــر الازمــة 
لحمايــة لألطفــال العامليــن بمنشــآتهم وفــق البنــود 
المهنيــة المنصــوص عليهــا، وفــي ســياق متصل تم 
تنظيــم عــدة جلســات اســتماع بمنطقــة الشــرقاوية 
بشــبرا الخيمــة جمعــت األطفــال العامليــن بأصحــاب 
تلــك المنشــآت للتعبيــر عــن حقوقهــم داخــل بيئــة 
العمــل مثــل ســاعات العمل والراحة وتوفير الســامة 

والصحــة المهنيــة وتوقيــع عقــود التــدرج. 
-  بنــاء قــدرات مســؤولي المؤسســات الحكوميــة فــي 
عــدة قطاعــات بــاإلدارات الحكوميــة بشــبرا الخيمــة 
الخدمــات  تقديــم  تجــاه  األداء  تحســين  تســتهدف 
العامــة وأيًضــا تدريــب مجموعــات مــن العامليــن فــي 
ــة المحفــزة  ــم الحديث ــى أســاليب التعل 7 مــدارس عل

ــة مــن التســرب. لاســتمرار فــي التعليــم والحماي

اإلنجاز الرقمي :

146

9

75

24

56

481

1996

62

من األطفال وأسرهم أتيحت لهم خدمات الرعاية 
الطبية في تخصصات متنوعة. 

من األطفال في وضعية الشارع تم تأهيل نفسًيا 
واجتماعًيا، ودمجهم في األنشطة المجتمعية.

من األطفال تم دعم استمرارهم في التعليم. 

ورشة تم تهيئتها وفق معايير السامة والصحة 
والمهنية.

من األطفال تم تدريبهم على مهارات السامة 
المهنية.

من األسر واألطفال استفادوا من خدمات 
المشورة.

من األطفال تم تنمية مهاراتهم اإلبداعية 
والسلوكية من خال مشاركتهم في األنشطة 

المجتمعية المختلفة )الرحات، المعسكرات، 
األنشطة الرياضية والثقافية(. 

من األطفال وأسرهم استفادوا من برامج اإلغاثة 
)توعية - حقائب مطهرات -ـ مواد غذائية(. 

تــم  وأســرهم  للخطــر  المعرضيــن  األطفــال  مــن   )2825(
االقتصاديــة  حقوقهــم  علــى  الحصــول  مــن  تمكنيهــم 

واالجتماعيــة 
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أحمــد ســمير كامــل، العمــر )13( ســنة مــن قريــة الشــرقاوية مجتمــع شــبرا الخيمــة. 
توفــي والــده فــي ســن مبكــرة وبســبب ضعــف الحالــة االقتصاديــة ألســرته اضطــر 
أحمــد للخــروج مــن المدرســة للعمــل ومســاعدة أســرته مادًيــا وأصبــح يعمــل صبًيــا 
ــين  ــروع تحس ــن مش ــه ع ــن زمالئ ــد م ــمع أحم ــره س ــي م ــكا وف ــة ميكاني ــي ورش ف
نوعيــة الحيــاة لألطفــال المعرضيــن للخطــر، وأعجبتــه فكــرة المشــروع فانضــم 
لزمالئــه فــي المشــروع، وشــارك فــي العديــد مــن نــدوات ولقــاءات التوعيــة بحقــوق 
الطفــل وتدريبــات التواصــل والمعســكرات والرحــالت التثقيفيــة والترفيهيــة،  والتي 
مــن خاللهــا تعــرف علــى حقــوق الطفــل فــي قانــون العمــل وقانــون الطفــل، وعــرف 
معنــى عقــد التــدرج المهنــي وكيفيــة التواصــل مــع القــوى العاملــة لعمــل عقــد 
ــا عــن ســاعات العمــل المحــددة  ــة، وعــرف أيًض ــب علــى المهن ــدرج مهنــي للتدري ت
للطفــل وغيرهــا مــن حقوقــه. أصبــح أحمــد يتمتــع بقــدرة علــى التحــدث مــع اآلخريــن 
ــاره  ــد ليخت ــدم أحم ــن تق ــال العاملي ــن األطف ــة م ــة المنتخب ــكيل اللجن ــاء تش وأثن
زمــالؤه عضــًوا مــن أعضــاء اللجنــة المنتخبــة، وأبــرز جهــًدا فــي توصيــل صــوت زمالئــه 
ــاكل  ــة بمش ــة والمهتم ــات المعني ــن الجه ــد م ــى عدي ــن إلـ ــال العاملي ــن األطف م
األطفــال العامليــن مثــل مكتــب القــوى العاملــة مكتــب الســالمة والصحــة المهنيــة 

واألمــن الصناعــي. 

مشــاركة أحمــد فــي المشــروع حفزتــه الســتكمال تعليمــة مــرة أخــرى، وبالفعــل 
بدعــم المشــروع اســتطاع أحمــد أن يرجــع وينتظــم فــي المدرســة مــن جديــد ومــن 
هنــا عــادت البســمة علــى وجــه أحمــد مــرة أخــرى، ويحلــم أحمــد فــي المســتقبل أن 
ــا يحتــذى بيــه لألطفــال  يحصــل علــى بكالوريــوس الهندســة. أصبــح أحمــد نموذًج

ــن.  العاملي

اح
نج

ة 
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تمكيــن  فــي  البرنامــج  يســتمر 
هشاشــة  األكثــر  الفقيــرة  الفئــات 
والمراهقيــن  واألطفــال  كالنســاء 
مــن الوصــول العادل إلى حقوقهم 
الصحيــة وتمكينهــم مــن الوصــول 
الصحيــة  والخدمــات  المــوارد  إلــى 
ليتمتعــوا  عادلــة  بصــورة  العامــة 

والرفاهيــة.  الجيــدة  بالصحــة 

برنامج 
الصحة 

اإلنجاز الكيفي: 

ــة الخاصــة بدعــم صحــة  ــادرة الدول - المشــاركة فــي مب
محاورهــا  أحــد  يتضمــن  والتــي  المصريــة  المــرأة 
الكشــف  بأهميــة  الوعــي  مســتوى  رفــع  الرئيســية 
الثــدي ووســائل الوقايــة منــه،  المبكــر عــن ســرطان 
محافظتــي  فــي  طبيــة  قوافــل  تنظيــم  تــم  حيــث 
ــم مــن خالهــا إجــراء فحوصــات  القاهــرة والقليوبيــة ت
طبيــة الكتشــاف أورام الثــدي، وتدريــب الســيدات علــى 
النســاء  وعــي  ورفــع  الذاتــي.  الفحــص  إجــراء  كيفيــة 
والشــابات حــول أورام الثــدي. وفــي ســياق متصــل تــم 
التعــاون مــع كليــة الطــب بجامعــة المنيــا فــي تنظيــم 
حمــات صحيــة لمكافحــة اإلصابــة بــأورام الثــدي، شــمل 
ذلــك إجــراء الفحــص المبدئــي لاكتشــاف المبكر ألورام 
الثــدي وتنفيــذ إحالــة لعمــل ســونار للســيدات تحــت 
الماموجــرام للســيدات فــوق  األربعيــن وأشــعة  ســن 
ســن األربعيــن فضــًا عــن تقديــم التوعيــة للســيدات.
- اســتمرار الشــراكة مــع اإلدارات الصحيــة بمجتمعــات 
والقليوبيــة  والجيــزة  القاهــرة  بمحافظــات  العمــل 
والمنيــا وبنــي ســويف في اســتدامة إلحــاق المواطنين 

للحصــول علــى الخدمــات الصحيــة.

استفادوا من إجراء التحاليل المختلفة. 
أتيحت لهم خدمات الرعاية الطبية في 

تخصصات متنوعة. 

استفادوا من إجراء الفحص والعاج في 
تخصصات طبية متنوعة )باطني، صدرية، 

فحص أورام الثدي ...( 

من السيدات الحوامل قمن بمتابعة الحمل 
والوصول إلى الوالدة اآلمنة.

من السيدات والمراهقات شاركن في 
فصول للتوعية الصحية والتغذوية.

من السيدات تم توعيتهن بموضوعات 
الصحة العامة والفحص المبكر ألورام الثدي.

450

699

60

297

1196

اإلنجاز الرقمي:
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5963

427

1104

2042

مــن  الحــد  إلــى  البرنامــج  يهــدف 
العمــى الممكــن تفاديــه بالوصول 
الفقــراء  مــن  المواطنيــن  إلــى 
والمحروميــن مــن الحصــول علــى 
األطفــال  وخاصــة  الخدمــات  تلــك 
ســنة(   15 إلــى  يــوم  ســن  )مــن 
وكبــار الســن )مــن 45 ســنة ومــا 
فــوق( مــن خــال إتاحــة نظــم رعاية 
صحيــة شــاملة مســتدامة لتأميــن 
أفضــل رؤيــة ممكنــة للمواطنيــن

برنامج
 العيون

اإلنجاز الرقمي :

تم فحصهم طبًيا

أجريت لهم عمليات 
كبرى وصغرى

استفادوا من العاج الدوائي

تم تصحيح عيوب اإلبصار لهم 
من خال النظارات الطبية
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اإلنجاز الكيفي: 

المنوفيــة  فــي محافظتــي  بالعمــل  البرنامــج  - توســع 
جديــدة  مناطــق  فــي  التوســع  عــن  فضــًا  والمحلــة 

والقليوبيــة.  القاهــرة  بمحافظتــي 
الخــاص  القطــاع  مــع مؤسســات  الشــراكات  اســتمرار   -
لتفعيــل دور المســؤولية االجتماعيــة وخــال هذه الفترة 
تمــت الشــراكة مــع المركــز العربــي للعيــون الــذي أجــرى 
عــدد )5( عمليــات الميــاه البيضــاء وزرع عدســات بخصــم 
50 % كذلــك الشــراكة مــع شــركة أوركيــدا لألدويــة التــي 

قدمــت منحــة )1000( عبــوة مــن القطــرات لمعالجــة أمــراض 
العيــون لألســر الفقيــرة.

-  الشــراكة مــع مديريــة الصحــة والســكان ببنــي ســويف 
لتنفيــذ  مشــتركة  عمــل  خطــة  وتنفيــذ  وضــع  وفــي 
قوافــل صحــة العيــون داخــل مقــرات الوحــدات الصحيــة، 
بالمجتمعــات المحليــة المســتهدفة داخــل المحافظــة.

أمــراض  حــول  المواطنيــن  لتوعيــة  حمــات  تنظيــم   -
العيــون وعاقتهــا بكوڤيــد-19 كمــا تناولــت التوعيــة 
بأهميــة اللقاحــات وتحفيزهــم للتســجيل بموقــع الــوزارة 
ــك بالشــراكة مــع مكتــب  للحصــول علــى اللقــاح تــم ذل
بنــي  بمحافظــة  والســكان  الصحــة  بمديريــة  اإلعــام 
ســويف باســتخدام آليــات وأدوات متنوعــة شــملت عقــد 
وتوزيــع  األبــواب"  "طــرق  المنزليــة  والزيــارات  اللقــاءات 

بوســترات توعيــة وغيرهــا. 

أنــا اســمي موســى حنــا، وعنــدي 51 ســنة مــن قريــة قلوصنــا مركــز ســمالوط محافظة 
المنيــا، شــغال نجــار عنــدي ورشــة صغيــرة فــي البيــت، كنــت بحــس بصــداع شــديد 
ــر  ــوف غي ــش بش ــام، ومكنت ــتغل باألي ــدرش أش ــد ومق ــل قاع ــة أفض ــروح الورش وب
أشــباه أشــخاص ومــش بقــدر أحــدد مالمــح النــاس بوضــوح وســمعت إن فــي قافلــة 
تبــع الجمعيــة فــي مستشــفى حــورس للعيــون، فرحــت كشــفت فــي القافلــة 
والدكتــور قــال لــي إن عنــدي ميــاه بيضــاء علــى عينــي االثنيــن وبعدهــا جيــت 
المستشــفى وعملــت العمليــة األولــى فــي العيــن اليميــن بعدهــا الرؤيــة اتحســنت 
ــة  ــن الثاني ــي العي ــة ف ــل العملي ــجعني أعم ــوح، وده ش ــوف بوض ــت بش ــًدا وبقي ج
اللــي مكنتــش بقــدر أشــوف بيهــا كويــس وبالفعــل عملــت العمليــة الثانيــة فــي 
عينــي الشــمال وبعدهــا الرؤيــة بقــت واضحــة جــًدا وبقيــت بقــدر أشــوف كويــس جــًدا، 
مــن غيــر مــا أحــس إن فــي زغللــة، والصــداع راح خالــص ورجعــت أشــتغل بالورشــة 

بــكل طاقتــي عشــان وأحســن مــن األول كمــان.
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يستمر العمل في مجال التمكين 
االقتصــادي للفئــــات الفقــيرة من 
الشباب من الجنسين والسيدات 

في المجتمعات الفقيرة والمهمشة 
من أجــــــل تمكينهم من الحصول 

علــى فــــــرص العمل الائقة وزيــــــادة 
الدخل بما يضمن لهم حياة كريمة 

من خال العمل في المسارين 
اآلتيين: 

يركــز هــذا المســار علــى بنــاء بيئــة مجتمعيــة مرنــه تعــزز فــرص النمــو 
االقتصــادي مــن خــال تقديــم خدمــات ريــادة األعمــال والمهــارات الحرفيــة 
للشــباب  الائــق  العمــل  فــرص  توفيــر  فــي  تســاهم  التــي  واإلداريــة 

والنســاء والفئــات األكثــر هشاشــة.

مجال
التنمية

االقتصادية

أ( مسار التدريب والتوظيف وتقديم خدمات تطوير األعمال 
ألصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر 

اإلنجاز الرقمي :

483

134

33

724

55

حصلوا على تدريبات حرفية، إدارية

توظفوا ذاتًيا بعد التدريب

من الموجهين بوحدات خدمات تطوير األعمال تم بناء قدراتهم

من الشباب من رواد األعمال والباحثين عن فرص تم بناء قدراتهم

من السيدات العامات في القطاع غير الرسمي تم توعيتهن بالقوانين المنظمة للعمل الرسمي 

)705( من الشباب من الجنسين تم رفع مهاراتهم الحرفية واإلدارية وتأهيلهم لالتحاق بسوق العمل.
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اإلنجاز الكيفي: 

ــر األعمــال دامجــه  - التوجــه نحــو جعــل وحــدات تطوي
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وفــي هذا الســياق تم تدريب 
موجهــي الوحــدات علــى مفاهيــم اإلعاقــة والدمــج 
الموجهــون  قــام  للتدريــب  ونتيجــة  المجتمعــي 
بتدريــب )30( مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة حــول ريــادة 
األعمــال مــن أجــل تمكينهــم مــن إيجــاد فــرص عمــل.
- تأهيــل ودعــم الشــباب الباحثيــن عــن فــرص عمــل 
واالبتــكار  األعمــال  ريــادة  أساســيات  حــول  الئقــة 
والتســويق اإللكترونــي، وإلحاقهــم بملتقــى توظيف 
افتراضــي بعــد حصولهــم علــى حزمــة مــن التدريبــات 

التــي تؤهلهــم لالتحــاق بســوق العمــل.
الحكوميــة  الجهــات  مــن  العديــد  مــع  التعــاون   -
والقطــاع الخــاص مــن أجــل تعزيــز الفــرص االقتصاديــة 
للشــباب وريــادة األعمــال وكذلــك لتدريــب الموجهيــن 
ــادة األعمــال ومــن هــذه الجهــات  بوحــدات خدمــات ري
جهــاز تنميــة المشــروعات، وحــدة التنميــة االقتصادية 
التأمينــات  ســويف،  بنــي  محافظــة  عــام  بديــوان 
اإلبــداع  مراكــز  المنيــا،  بمحافظــة  االجتماعيــة 

للتدريــب، شــركة  النهــار  أكاديميــة   ،TIEC التكنولوجــي 
 ،Brigid بالتعــاون مــع البنــك المركــزي، شــركة E-YOUTH

ســيا. أكاديميــة 
-  التعــاون مــع وحــدة التنميــة االقتصاديــة بديــوان عــام 
الشــباب  مــن   )45( تمكيــن  فــي  ســويف  بنــي  محافظــة 
فــي  الحرفيــة وتســويقها  األعمــال  علــى  الجنســين  مــن 
المناطــق الســياحية ســواء بمنطقــة هــرم ميــدوم التابعــة 
األخــرى  الخارجيــة  الســياحية  المناطــق  أو  للمحافظــة 
تضمنــت هــذه الحــرف صناعــه اإلكسســوارات، المشــغوالت 
الخشــبية، البورســلين. كمــا نظمــت المحافظــة معرًضــا 
بمنطقــة هــرم ميــدوم للمنتجــات الحرفيــة المنتجــة تحــت 

رعايــة وتشــريف الســيد محافــظ بنــي ســويف.
- التعــاون مــع مراكــز اإلبــداع التكنولوجــي TIEC لتدريــب 
أصحــاب المشــروعات بالقاهــرة ومــن خــال برنامــج "هــي 
الطبيعيــة  للجلــود  لوتــس  مشــروع  اختيــار  تــم  رائــدة" 
وترشــيحها  البرنامــج  مــن  الثانيــة  المرحلــة  لدخــول 
للمنافســة علــى جائــزة ماليــة مقدمــة مــن البنــك المركــزي.

ــى  ــل عل ــنة، حاص ــا )30( س ــة المني ــمالوط بمحافظ ــز س ــن مرك ــار م ــرف مخت ــا أش ان
دبلــوم زراعــة، ومكنتــش باشــتغل الفتــرة اللــي فاتــت وكنــت بفكــر فــي فــرص عمل 
وفــي مــرة شــوفت إعــالن علــى صفحــة الفيــس بــوك تابعــه لمؤسســة أبنــاء مصــر 
اســمها حقــق حلمــك عــن وجــود فرصــه تدريــب حرفــي علــى صيانــة الموبايــل، وأنــا 
كان نفســى أتــدرب علــى الحرفــة دي وعشــان كــده تواصلــت مــع المؤسســة وقدمــت 
طلــب وعملــوا لــي مقابلــة عشــان يتأكــدوا إنــي جــاد فــي التدريــب والحمــد هلل 
اتقبلــت وبــدأت فــي التدريــب اللــي اســتمر )11( يــوم وبنهايــة التدريــب بقــى عنــدي 
ــه الموبايــل ومــش بــس  معلومــات ومهــارات كتيــرة تخلينــي أمــارس حرفــة صيان
كــده المؤسســة والهيئــة ســاعدوني التحــق للعمــل بمحــل لصيانــة الموبيــالت 
ــل  ــل المح ــالت داخ ــة للموبي ــزء الصيان ــن ج ــؤول ع ــت مس ــتغلت وبقي ــًلا اش وفع
ده وبكــدة أصبــح لــي دخــل ثابــت وأنــا عنــدي حلــم وطمــوح الفتــرة اللــي جايــة إنــه 
ــة موبيــالت خــاص بــي وعنــدي أفــكار للتوســع فــي أماكــن  يكــون لــي محــل صيان

أكتــر. 

اح
نج

ة 
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وتشــغيل  إدارة  فــي  النســاء  مجموعــات  اســتمرار   .1
20 وحــدة إنتاجيــة بخمــس محافظــات هــي الجيــزة، 

القاهــرة والقليوبيــة، المنيــا، بنــي ســويف كمــا نجحــت 
وبشــكل متزايــد فــي توفيــر فــرص عمــل الئــق ألكثــر 
مــن 300 ســيدة فــي هــذه الوحــدات يتمتعــن فيهــا 
ــة وتســاهم بشــكل  ــة عمــل آمن بحقوقهــن فــي بيئ
االقتصــادي  مســتواهم  تحســين  فــي  رئيســي 
واالجتماعــي وفــي ســياق متصــل نجحــت الوحــدات 
فــي تســويق منتجاتهــا ســواء مــن خــال تعاقــدات 
تســويقية مــع شــركات القطــاع الخــاص أو فــي الســوق 
المحلــي شــملت هــذه المنتجــات صناعــات غذائيــة، 
تعبئــة وتغليــف منتجــات غذائيــة، تجهيــز األســماك، 
منتجــات األلبــان، فــول ســوداني، مفروشــات، مابــس 

جاهــزة وغيرهــا.

ــة  ــمي لثالث ــهار الرس ــي اإلش ــروع ف ــاح المش 2. نج
كيانــات تــم بــدء تأسيســها خــالل العــام الســابق 
كمــا تــم االنتهــاء مــن انتخابــات مجالــس اإلدارات 
وهــذه  لعملهــا.  المنظمــة  اللوائــح  ووضــع 

الكيانــات هــي: 

لتســويق  التعاونيــة  القيمــة  ساســل  جمعيــة   -
بالمنيــا. الزراعيــة  المنتجــات 

لتســويق  التعاونيــة  القيمــة  ساســل  جمعيــة   -
ســويف.  ببنــي  الزراعيــة  المنتجــات 

وتعبئــة  لتصنيــع  اإلنتاجيــة  التعاونيــة  الجمعيــة   -
الحرفيــة  والمنتجــات  الغذائيــة  المــواد  وتغليــف 

القليوبيــة. بمحافظــة 

ســتعمل هــذه الجمعيــات علــى تبنــي قضايــا 
وحقــوق الســيدات العامــالت فــي القطــاع غيــر 
الرســمي بمــا فــي ذلــك توفيــر فــرص عمــل الئقــة 
ــويق  ــة لتس ــل كمظل ــى العم ــة إل ــة باإلضاف وآمن

منتجــات الوحــدات اإلنتاجيــة. 

المعيــات  يســتمر مشــروع تحســين األوضــاع المعيشــية للســيدات 
بالمناطــق الريفيــة والمدنيــة الفقيــرة مــن العامــات فــي القطــاع غيــر 
أهــم  ومــن  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  أحوالهــم  لتحســين  الرســمي 
النجاحــات التــي حققهــا المشــروع خــال هــذا العــام نذكــر مــا يلــي: 

ب( مسار التمكين االقتصادي للسيدات العامالت في 
القطاع غير الرسمي 

3- اســتمرار مراكــز المــوارد التــي ســبق تأسيســها فــي 30 

مجتمًعــا محلًيــا بدورهــا الحيــوي فــي تقديــم الدعــم الفنــي 
واإلرشــاد الوظيفــي للســيدات الباحثــات عــن فــرص عمــل 
كمــا قامــت خــال هــذه الفتــرة بــدور فــي توعيــة المواطنيــن 
لتطبيــق اإلجــراءات االحترازيــة للوقاية مــن اإلصابة بفيروس 
كورونــا بمــا فــي ذلــك توعيتهــم وتحفيزهــم ومعاونتهــم 
علــى  للحصــول  الصحــة  وزارة  موقــع  علــى  للتســجيل 

اللقاحــات. 

حدث هام 

ألنشــطة  بمصــر  األوروبــي  االتحــاد  ســفير  الســيد  زيــارة 
العديــد  يرافقــه  المنيــا  بمحافظــة  المنفــذة  المشــروع 
خالهــا  تفقــدوا  بالمحافظــة  التنفيذيــة  القيــادات  مــن 
مجموعــة مــن الوحــدات اإلنتاجيــة التــي نفذهــا المشــروع 
اإلنتــاج  ومراحــل  ومنتجاتهــا  أهدافهــا  علــى  والتعــرف 
كمــا اســتمعوا إلــى أدوار الســيدات الاتــي يقمــن علــى 
إدارة وتشــغيل تلــك الوحــدات وتســويق منتجاتهــا وقــد 
ــر اإليجابــي الــذي حققــه المشــروع  لمــس المشــاركون األث
فــي تحســين أوضــاع الســيدات وتمكينهــن اقتصادًيــا 

)/6hmnD_ebui/https://fb.watch واجتماعًيــا( 
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فــي  الزراعيــة  البرامــج  تســتمر 
نوعيــة  تحســين  تجــاه  دورهــا 
لصغــار  المعيشــية  الحيــاة 
والصياديــن  والمربــي  المزارعيــن 
مــن خــال تنميــة المناطــق الريفيــة 
وتمكينهــم مــن اســتثمار المــوارد 
إلــى  للوصــول  المتاحــة  والخبــرات 
ميــزة تنافســية اجتماعيــة وبيئيــة 

واقتصاديــة.

برنامج 
الزراعة 
والثروة 

الحيوانية 

اإلنجاز الرقمي :

119

1205

591

151

44301

الفنــي  الدعــم  المزارعيــن اســتفادوا مــن خدمــات  مــن صغــار 
الحقليــة. والمــدارس  الزراعــي  واإلرشــاد 

مــن صغــار المزارعيــن تــم تحســين إنتاجهــم الزراعــي مــن خــال 
تطبيــق الممارســات الزراعيــة الجيــدة.

مــن صغــار المزارعيــن أعــادوا تدويــر المخلفــات الزراعيــة إلنتــاج 
األســمدة العضويــة وتقليــل المدخــات الكيماويــة.

صغيــرة  زراعيــة  مشــروعات  نفــذن  المزارعــات  الســيدات  مــن 
الدخــل. وزيــادة  الغذائــي  األمــن  تحقيــق 

خدمــات  مــن  اســتفادوا  الحيوانيــة  الثــروة  مربــي  صغــار  مــن 
الحيوانــي. اإلنتــاج  لتحســين  البيطريــة  الرعايــة 

)46367( مــن صغــار المزارعيــن والمربيــن تــم تمكينهــم اقتصادًيــا مــن 
أجــل زيــادة الدخــل وتحســين أوضاعهــم المعيشــية. 

اإلنجاز الكيفي: 

- توجــه البرنامــج نحــو الزراعــات التعاقديــة التــي تعد من 
أهــم األهــداف الحيويــة التــي يســعى إليهــا البرنامــج 
خــال الفتــرة القادمــة حيــث إنهــا تضمــن تحقيــق ربحيــة 
مضمونــة وثابتــة دون تغييــر أو ارتبــاط بســعر الســوق 
المتغيــر، وفــي هــذا الســياق تــم التعاقــد علــى توريــد 
ــا وإبــرام التعاقــدات التســويقية  محصــول فــول الصوي
ــوزارة الزراعــة  ــة ب تحــت إشــراف مركــز الزراعــات التعاقدي

وذلــك بمحافظتــي بنــي ســويف والمنيــا. 
- اتســاًقا مــع توجهــات الدولــة فــي االســتثمار األمثــل 
الســتخدام الميــاه فــي عمليــة الــري تــم التعــاون مــع 
جهــاز تحســين األراضــي علــى مســتوى محافظــات بنــي 
ســويف والمنيــا والفيــوم فــي تطهيــر الترع والمســاقي 
ألطــوال بلغــت أربعــة كيلومتــرات تخــدم فئــة كبيــرة 
عــن  أيًضــا  ذلــك  أســفر  وقــد  المزارعيــن،  صغــار  مــن 
حــل العديــد مــن المشــكات التــي كان يعانــي منهــا 
المزارعــون فــي وصــول الميــاه إلــى نهايــات قنــوات الــري 

وخاصــة فــي فصــل الصيــف.
خــال  مــن  أهدافــه  تطويــر  فــي  البرنامــج  يســتمر   -
العمــل علــى ربــط اإلنتــاج الزراعــي بمعالجــة االحتياجــات 
الزراعــة  علــى  المزارعيــن  وتشــجيع  مبكــًرا  الغذائيــة 
النظيفــة إلنتــاج الغــذاء اآلمــن للفئــات الفقيــرة. ومــن 
ناحيــة أخــرى يركــز علــى رفــع الوعــي بأســاليب التغذيــة 
تنظيــم  خــال  مــن  واألم  للطفــل  خاصــة  الصحيحــة 
عــدة تدريبــات متخصصــة للســيدات زوجــات المزارعيــن 

مــن  التــي تمكنهــن  المعــارف والمهــارات  إلكســابهن 
تطبيــق الممارســات التغذويــة الســليمة؛ خاصــة تلــك 
التــي تســاعد علــى نمــو الطفــل بشــكل صحيــح. وقــد 
تــم االســتعانة بمتخصصيــن مــن قســم اإلرشــاد الزراعــي 
بمديريــات الزراعــة بمحافظتــي بنــي ســويف والفيــوم 

لتنفيــذ جانــب مــن هــذه التدريبــات.
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أنــا هالــة فتحــي مــن قريــة طــوه - مركــز ببــا - محافظــة بنــي ســويف متزوجــة وعندي 
طفليــن وأســاعد زوجــي بأعمــال الزراعــة ولكن لألســف مكنش عندي عمل مســتقل 
خــاص بــي وفــي مــرة ســمعت عــن مشــروع الزراعــة اللــي بيتنفــذ فــي البلــد واللــي 
بيهتــم بعمــل المــرأة وعشــان كان عنــدي رغبــة إنــى يكــون ليــا عمــل خــاص ودور 
فــي األســرة تقدمــت للجمعيــة بطلــب بعمــل مشــروع صغيــر لتربيــة البــط، وهنــاك 
ــية  ــي األساس ــي واحتياجات ــد قدرات ــدوى وتحدي ــة الج ــتمارة لدراس ــا اس ــوا معاي طبق
ــة  ــة تربي ــب عــن كيفي ــدء بالمشــروع حضــرت تدري ــل الب ــذ المشــروع ده، وقب لتنفي
البــط والعنايــة بــه لضمــان تحقيــق أقصــى فائــدة وربــح واســتمرار للمشــروع وبعــد 
ــب اســتلمت عــدد 18 بطــة صنف)مــوالر( وقــد دعمنــي المشــروع بمســاهمة  التدري
قيمتهــا 40% مــن قيمــة المشــروع وقمــت بتربيــة البــط واالهتمــام بــه لمــدة 3 شــهور 
ــر  ــت بتدوي ــد أول دورة قم ــي، وبع ــي ل ــح ومرض ــد مرب ــه وكان العائ ــت ببيع ــم قم ث
اإليــراد فــي شــراء بــط آخــر وفــراخ وعلــف لتوســيع واســتمرار المشــروع، وده كان ليــه 
أثــر كبيــر فــي زيــادة دخــل أســرتي ومســاعدة زوجــي فــي تســديد احتياجــات األســرة، 
وأكتــر حاجــة فرحتنــي إنــي تعلمــت أعمــل وأديــر مشــروع بنفســي وأنجحــه وأحــس 

بقيميتــي وانفــع نفســي وأســرتي. 
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يهدف برنامج اإلسكان إلى 
تحسين وتطوير الوضع 

السكني لألسر ليكون آمًنا 
بيئًيا وصحًيا 

برنامج 
اإلسكان

645

من األسر محدودة الدخل استفادت من 
توفير مسكن صحي وبيئي مائم 

 اإلنجاز الكيفي: 

التوســع الجغرافــي للبرنامــج فــي 
 - )أبيوهــا  جديديــن  مجتمعيــن 

المنيــا.  بمحافظــة  منبــال( 
لمتطلبــات  البرنامــج  اســتجابة   -
قيمــة  بزيــادة  المســتهدفين 
القــرض مــن 7000 جنيــه إلــى 13000 
وفــق  المنفــذة  االعمــال  لتغطيــة 

الجــودة. معاييــر 
- استمــــرار تقديــــم الدعم الفنــي 
للجـــــــــان اإلســــكــــــــــان مـــن أجـــل 
تمكيـــنهـــم مـــن إدارة البرنـــــامج 
بكفـــــاءة بالمجتمعــــــات المحــلية 

المستهدفة. 

أنــا مريــم فايــق مــن قريــة العموديــن، محافظــة المنيــا، أعيــش مــع 
أســرتي المكونــة مــن زوجــي وأوالدي وبناتــي األربعــة باإلضافــة 
لعائلــة زوجــي فــي بيــت صغير مســاحته 80 م2 ال يصلح للمعيشــة 
اآلدميــة، فباإلضافــة إلــى أن البيــت صغير جًدا وال يســع عددنا الكبير 
ــواب  ــات واألب فهــو غيــر مشــطب وينقصــه أعمــال المحــارة والدهان
وغيرهــا، وبســبب ســوء حالــة البيــت كنــا بنعانــي مــن مشــكالت 
كتيــرة أهمهــا إنــه ماكنــش لينــا أي خصوصيــة وكمــان انتشــار 
الحشــرات والقــوارض وعــدم قــدرة أوالدي علــى النــوم أو المذاكــرة 
وكان كل حلمنــا أن نطــور بيتنــا ونعيــش فــي مــكان آمــن لكــن مــا 
باليــد حيلــة فجــوزي بيشــتغل ســائق باألجــرة ودخلنــا محــدود جــًدا 

ومنقــدرش نغطــي تكلفــة التشــطيبات المطلوبــة. 

وفــى مــره نصحنــي واحــد مــن جيرانــي االســتفادة مــن مشــروع 
تقدمنــا  وبالفعــل  لحــل مشــكلتنا  البلــد  فــي  اللــي  اإلســكان 
ــا  بطلــب قــرض إســكان وتمــت دراســته والموافقــة عليــه وحصلن
ــه اســتخدمناها فــي عمــل محــارة  ــه 12000 جني علــى قــرض قيمت

ودهانــات وتركيــب أبــواب وغيرهــا. 

 الحمــد هلل البيــت اتطــور لألحســن وبقــى نضيــف وصحــي وحــل 
كتيــر مــن المشــاكل اللــي كنــا بنعانــي منهــا فــي حياتنــا.
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يهدف البرنامج إلى بناء مجتمع 
عادل يتميز بالمساواة في 

الحقوق االجتماعية واالقتصادية 
والعمل العام لتحقيق المساواة 
وتوازن النوع االجتماعي والتأكيد 

على تمكين النساء والفتيات 
في جميع نواحي الحياة 

ومشاركتها في عمليات صنع 
القرار. 

برنامج
المساواة 

وتوازن النوع 
االجتماعي 

اإلنجاز الكيفي: 

1. بــدء تنفيــذ مشــروع تفعيــل القطــاع الخاص للحقــوق االقتصادية 
للمــرأة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، يســتهدف 
النهــوض بالحقــوق االقتصاديــة للمــرأة مــن خــال التدريــب والحوار 
وصانعــي  الحكومــي  والقطــاع  المدنــي  المجتمــع  قطــاع  بيــن 
السياســات. وزيــادة قــدرات وعــي القطــاع الخــاص بأهميــة ضمــان 
عمليــة  إجــراءات  التخــاذ  للمــرأة  والمســاواة  االقتصــادي  اإلدمــاج 
لتحســين المشــاركة االقتصاديــة للمــرأة وخــال هــذه الفتــرة تــم 

تحقيــق مــا يلــي:
- تشــكيل لجنــة مكونــه مــن 15 عضــًوا علــى المســتوى الوطنــي 
تضــم ممثلــي مــن كبــرى الشــركات والبنــوك بالقطــاع الخــاص 
المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات  الحكوميــة  والهيئــات  والــوزارات 
مــن  أكبــر  عــدد  دعــم  هــو  أدوارهــا  أهــم  أحــد  يكــون  أن  علــى 

للمــرأة. االقتصاديــة  الحقــوق  لتفعيــل  والهيئــات  الشــركات 

اإلنجاز الرقمي :

1539
من ممثلي الوزارات والقطاع 
الخاص والمجتمع المدني 

شاركوا في لقاءات حول توازن 
النوع االجتماعي ومناهضة 

العنف ضد المرأة.

من أعضاء الجمعيات 
واللجان المجتمعية 

والمجموعات الداعمة 
تم بناء قدراتهم حول 

التوازن النوعي.
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يهدف البرنامج إلى تعزيز 
الجاهزية للمتانة والمرونة 

المجتمعية لدى األفراد 
والمجموعات والمؤسسات 

والمجتمعات المحلية لتكون 
لديهم القدرة على تطوير آليات 
تمكنهم من مواجهة التغيرات 
والتهديدات الحالية والمتوقعة 
ليحاربوا الفقر وتحقيق التنمية.

برنامج
 الدعم 

المؤسسي 
الموجه لبناء 

المتانة والمرونة 
المجتمعية

اإلنجاز الرقمي :

• تشــكيل )49( لجنــة إلدارة األزمــات تتبنــى تصميــم وتنفيــذ مبــادرات محليــة لمواجهــة األزمــات وبنــاء الصمــود 
المجتمعيــة.  والمتانــة 

ــة  ــادرات المجتمعي ــذ المب ــة المختلفــة لتنفي ــة والتنظيمــات المجتمعي ــات األهلي ــًدا مــع الجمعي ــع )60( تعاق • توقي
ــة المجتمعيــة. ــة والمرون المبنيــة علــى المتان

•  بنــاء قــدرات )1052( مــن أعضــاء الجمعيــات األهليــة والتنظيمــات المجتمعيــة والمرشــدين بحاضنــات التنميــة 
والكــوادر المتطوعــة )47% منهــم مــن اإلنــاث(.

•  انطــاق عمــل حاضنــات التنميــة الفرعيــة فــي )6( محافظــات )المنيــا - بنــي ســويف - ســوهاج - القاهــرة - الجيــزة 
- القليوبيــة( التــي قدمــت الدعــم الفنــي ل 32 مــن الجمعيــات األهليــة القاعديــة حــول بنــاء المتانــة والمرونــة 

المجتمعيــة والبنــاء المؤسســي للجمعيــات. 

• تعزيــزا لتطبيــق مبــادئ الحكــم الرشــيد وإدمــاج النــوع االجتماعــي داخــل )32( مــن الجمعيــات األهليــة فــي )6( 
محافظــات بالوجــه البحــري والصعيــد، تــم تشــكيل مجموعــة Gender focal point ممثلــة مــن ال 32 جمعيــة 
وبنــاء قدراتهــم حــول النــوع االجتماعــي تعمــل هــذه المجموعــة علــى دعــم الجمعيــات والتنظيمــات المجتمعيــة 

ــكل جمعيــة. ــز إدمــاج النــوع االجتماعــي علــى المســتوى المؤسســي والبرامجــي ب لوضــع خطــط لتعزي
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 المشاركة في 
المبادرات 
الرئاسية 
والقومية 

  مبادرة نور حياة  

اســتمرار العمــل بالمبــادرة الرئاســية )نــور حيــاة( بالتنســيق 
والتعــاون مــع صنــدوق تحيــا مصــر تهــدف هــذه المبــادرة إلــى 
مكافحــة مســببات ضعــف وفقــدان اإلبصــار وذلــك لكبار الســن 
والطــاب بالمــدارس االبتدائــي، والحــد مــن العمــى الممكــن 

تفاديــه. 

اإلنجاز الرقمي :

•  تنفيــذ )5( قوافــل طبيــة لكبــار الســن بمحافظتي 
القليوبيــة والمنيــا تــم فيها: 

-  فحص )3277( حالة.

- إجــراء )314( عمليــة ميــاه بيضــاء وزرع عدســات مــن 
خــال تحويلهم بالمستشــفى العســكري بشــبين 
الكــوم بالمنوفيــة والمستشــفى العســكري ببني 

سويف.

- تصحيــح عيــوب اإلبصــار لعــدد )1557( حالــة مــن 
الطبيــة. النظــارات  خــال 

- تقديم العاج الدوائي لعدد )295( حالة.

حســن ياســر العشــري طفــل يبلــغ عمــره 8 ســنوات مــن محافظــة القليوبيــة، كان يعانــي مــن 
ضعــف نظــر شــديد وأثنــاء الكشــف عليــه بإحــدى قوافــل مبــادرة نــور حيــاة تــم اكتشــاف أنــه 
يعانــي مــن وجــود ميــاه بيضــاء بالعيــن اليســرى وأوصــى الطبيــب بضــرورة إجــراء عمليــة لــه 
بأســرع وقــت، ولكــن األســرة رفضــت إجــراء العمليــة خوًفــا عليــه وقــد تســبب ذلــك فــي تدهــور 
ــا بعــد يــوم، كمــا أثــر ذلــك علــى عــدم قــدرة حســن  حالــة الطفــل وأصبــح نظــره يســوء يوًم
علــى ممارســة حياتــه اليوميــة بشــكل طبيعــي ســواء فــي البيــت أو المدرســة وبنــاء علــى 
ذلــك تــم توعيــة األســرة بأهميــة إجــراء العمليــة خوًفــا مــن اســتمرار تفاقــم الحالــة مســتقبًلا 
ــم إقنــاع األســرة بضــرورة عرضــه علــى الطبيــب مــره أخــرى، وبالفعــل نجحــت تلــك  إلــى أن ت
الجهــود فــي إقناعهــم وتــم الفحــص وأكــد األطبــاء علــى نفــس التشــخيص وبأهميــة إجــراء 

العمليــة وتــم إجــراء العمليــة. 

 والحمــد هلل أصبــح حســن اآلن يــرى بشــكل جيــد جــًدا واســتطاع ممارســة حياتــه بشــكل 
ــن  ــديدة لتحس ــرح ش ــة ف ــي حال ــا ف ــرة كله ــة واألس ــاب للمدرس ــت والذه ــي البي ــي ف طبيع

ــه.  ــن تفادي ــى الممك ــن العم ــه م ــم وحمايت ــر ابنه نظ
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مبادرة المواطنة

يســتمر العمــل فــي مبــادرة المواطنــة التــي تهــدف إلــى تعزيــز قيم وممارســات المواطنــة واحترام التنــوع الديني 
والثقافــي داخــل )7( مجتمعــات بمحافظــة المنيــا مــن خــال تكويــن منــاخ اجتماعــي وثقافــي وتنمــوي داعــم 
ــة والثقافيــة  ــك مــن خــال تنفيــذ حزمــة مــن التدخــات التنموي للســلم المجتمعــي والتنميــة المســتدامة، وذل
واالقتصاديــة مــن خــال تطبيــق نمــوذج تنمــوي متكامــل يتــم تنفيــذه مــن خــال وحدتــي التنميــة المحليــة الحــوار 

بالهيئــة وبشــراكة وبتمويــل مــن وزارة التضامــن االجتماعــي.

اإلنجاز الرقمي :

109

422

226

135

245
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استفـــــــــادوا من الخدمات الصحية والوقائية

استـــــــفـــــادوا من خــــــدمات صـــحة العـــيــــون

ــاقهم بفصــول  مــن غيــر المتعلميــن تــم إلحــ
مــــحو األميــة

مــــن الســـيــــدات تـــــم تدريــــبهــــن حـــــرفيــًــــا

تم رفع وعيهم بمفـــاهيم اإلعـــاقة الصحيحة

مــن الكــوادر المجتمعيــة تــم تمكينهــم مــن 
دعــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة

اإلنجاز الكيفي: 

مجتمعيــة  لجــان   )7( عمــل  اســتمرار   -
مــن  والممثلــة  المحليــة  المجتمعــات  داخــل 
مســؤولي المؤسســات الحكوميــة والقيادات 
الطبيعيــة والدينيــة اإلســامية والمســيحية 
المبــادرات  وتنفيــذ  تخطيــط  فــي  المؤثــرة 
والتدخــات التنمويــة والثقافيــة واالقتصاديــة. 

هــذه  خــال  التنمويــة  التدخــات  توجهــت   -
المعيشــية  األحــوال  تحســين  إلــى  الفتــرة 
لألســر األكثــر فقــًرا بالمجتمعات المســتهدفة 
بالتركيــز علــى األســر التــي تشــملهم برامــج 
وكرامــة(  )تكافــل  االجتماعيــة  الحمايــة 
ودمجهــم فــي المجــاالت التنمويــة المتعــددة 
وتنفيــذ  األمييــن  تعليــم  شــملت  التــي  أو 
التدخــات الصحيــة وتدخــات صحــة العيــون 
وخدمــات تأهيــل ذوي اإلعاقــة وتوجيــه األســر 

إلــى برامــج اإلحالــة وغيرهــا. 

أنــا أميــرة ناصــر مســعود مــن مجتمــع بنــي مهــدي - 
أنــا ومجموعــة ســتات لفصــل محــو  المنيــا انضميــت 
وبصراحــة  والكتابــة  القــراءة  نتعلــم  عشــان  األميــة 
المعلمــة بتاعتنــا شــاطرة قــوى ومــش بتقصــر معانــا 
مــا  بعــد  وكنــا  مجهودهــا.  أو  بعلمهــا  ســواء  أبــًدا 
يدويــة  أشــغال  بنتعلــم  األميــة  محــو  دروس  نخلــص 
مختلفــة لحــد مــا أتقنــا نعمــل الشــغل ده لوحدينــا، 
لدرجــة إننــا بنفكــر مــع بعــض الفتــرة الجايــة ناخــد قــرض 
مــن الهيئــة ونفتــح مشــروع صغيــر مــع بعــض لبيــع 

الجــاي.  حلمنــا  وده  اليدويــة  واألعمــال  المنتجــات 

لكــن أكتــر حاجــة مفرحانــي وأحــب أشــارككم بيهــا إننــا 
ــا نتجمــع  كســتات لمــا شــاركنا فــي األنشــطة دي قدرن
فــي  ونتشــارك  ومســلمين  مســيحيين  بعــض  مــع 
كل أمــور حياتنــا وكمــان بنقعــد نتكلــم ونفكــر مــع 
نحســن  عشــان  ونتشــارك  بعــض  نقــوي  إزاي  بعــض 
ظروفنــا، وده خلــى عاقتنــا تزيــد قــوي مــع بعضينــا. 
عايــزة أقولكــم إحنــا فرحانيــن قــوي بمشــاركتنا فــي 
المبــادرة دي وبشــكر الهيئــة اإلنجيليــة وكل النــاس 

اللــي بيســاعدونا فــي تحقيــق أحامنــا دي. 
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مركز 
الخدمات 
الزراعية
Hub 

يهــدف مركــز الخدمــات الزراعيــة إلــى تقديــم خدمــات اقتصاديــة أساســها المنافســة والجــودة 
واســتثمار مــوارد القطــاع الخــاص لصالــح المزارعيــن مــن خــال العمــل علــى ساســل القيمــة 

وتدعيــم القــدرة التنافســية للمنتجــات الزراعيــة فــي األســواق المحليــة والدوليــة.
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الشــراكة التعاقديــة مــع جهــات مقدمــي 
جهــاز  مثــل  الزراعيــة  الميكنــة  خدمــة 

األراضــي،  تحســين 

المحاريــث  باســتخدام  فداًنــا   130 حــرث 
المتعــددة الوظائــف لمحاصيــل متعــددة 

تنعيــم وتهيئــة األرض باســتخدام العزاقــة 
لمســاحة 135 فداًنــا لمحاصيــل متعــددة 

•  زراعــة مســاحة 90 فداًنــا محصــول الــذرة 
الشــامي مــن خــال بانتــر الزراعــة 

•  زراعة مساحة 100 فدان لمحصول القمح 
والفــول الصويــا والشــيح البابونــج مــن 

خــال اســتخدام الســتارة

محطة خدمات ما 
بعد الحصاد )فرز 
وتعبئة وتبريد 

وتجفيف( لتجهيز 
المنتجات الزراعية

لمحاصيــل  طًنــا   520 تجهيــز 
عنــب،  ثــوم،  )بصــل،  مختلفــة 

ولــة( فرا

 150 لعــدد  عمــل  فــرص  توفيــر 
والشــابات  الشــباب  مــن 

شــركات  مجموعــة  مــع  الشــراكة   •
شــركة  العربــي،  شــركة  )األصدقــاء، 
بيــور فــود( إلجمالــي كميــة 276 طًنــا 

العنــب  لمحصــول 

ــا  ــي كميــة 84 طًن • شــركة مــاءن بإجمال
لمحصــول الثــوم الناشــف 

تجهيز محاصيل للتوريد 

• فــرز وتعبئــة محصــول البصــل لشــركة 
المتحــدة بإجمالــي كميــة 100 طــن

• فــرز وتعبئــة محصــول الفراولة لشــركة 
المصريــة لاســتثمار بإجمالــي كميــة 

60 طًنــا 
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الميكنة 
والمعدات 

الزراعية

المزارعيــن  مــن   265 عــدد  اســتفادة 
لمســاحة 530 فداًنــا مــن الميكنــة الزراعيــة 

رفــع وعــى عــدد 100 مــن المزارعيــن مــن 
ــدوات ولقــاءات  خــال مشــاركتهم فــي ن
رفــع الوعــي بأهميــة اســتخدام الميكنــة 
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ســيدة تبلــغ مــن العمــر 32 عاًمــا، ولديهــا 3 أطفــال وتعرضــت لظــروف وفــاة زوجهــا وهــو كان 
العائــل لهــذه األســرة أصــرت أن تقــوم برفــع مهارتهــا وقيامهــا بأعمــال تتناســب مــع ظروفهــا 
كامــرأة ريفيــة، وقامــت الهيئــة بتدريبهــا علــى أعمــال الزراعــة داخــل البيــوت المحميــة مــن 
طــرق تربيــة وجمــع محصــول وصيانــة شــبكة الــري، وتميــزت وتفوقــت بالتدريبــات وأصبحــت 
ــه  ــن خالل ــت م ــل ثاب ــا دخ ــون له ــتطاعت أن يك ــة اس ــوب الزراعي ــل بالص ــة للعم ــي مؤهل ه
تقــوم بتربيــة أطفالهــا حيــث يتــم االســتعانة بــه دائًمــا أثنــاء زراعــة المحصــول وكذلــك أثنــاء 

الجمــع وأيًضــا عنــد حــدوث أعطــال بشــبكة الــري. اح
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مكون األراضي 
الزراعية 

مركز التسويق 
ومستلزمات 

اإلنتاج

مــن  المزارعيــن  مــن   1300 عــدد  اســتفاد   
التقــاوي عاليــة الجــودة وذات إنتاجيــة عاليــة 

لمحاصيــل مختلفــة )ذرة، باميــة، ريحــان(

مــن  المزارعيــن  مــن   30 عــدد  اســتفاد   
آمنــة  مصــادر  مــن  األســمدة 

 رفــع وعــي عــدد 36 مــن المزارعيــن تجــاه 
أصنــاف عاليــة اإلنتاجيــة مــن خــال تنفيــذ 
إرشــادية لمحاصيــل مختلفــة مــن  حقــول 

الشــامية  والــذرة  البطاطــس 

القطــاع  لشــركات  فداًنــا   55 تســويق   
الخــاص لمحاصيــل متعــددة )ريحــان، باميــة، 

بردقــوش( 

تنفيــذ مجموعــة مــن التدخــات التــي 
تنعكــس علــى زيــادة إنتاجيــة الفــدان 

كاآلتــي: 

• زراعــة 2 فــدان صــوب زراعيــة بأصنــاف 
ألــوان فلفــل 

 • زراعــة محاصيــل غيــر تقليديــة مختلفــة 
مثــل )حمــص - فــول صويــا - فــول 
المزارعيــن  لصغــار  كنمــاذج  بلــدي( 
لمحاصيــل غيــر المعتــاد زراعتهــا مثــل 

القمــح والبرســيم والــذرة الشــامية

مــن  للفتيــات  اإلنتاجيــة  كفــاءة  رفــع   •
خــال تدريبهــن على كافــة المعامات 
مــن  بــدًءا  الصــوب  داخــل  الزراعيــة 
زراعــة المحصــول حتــى عمليــة الجمــع 
أعمــال  علــى  تدريبهــن  وكذلــك 

الــري شــبكة  صيانــة 

• التنســيق والشــراكة مــع جامعــة المنيا 
كليــة الزراعــة فــي مجــال تحليــل دوري 
لعينــات الميــاه وكذلــك تحليــل للتــرب

 الشــراكة مــع شــركة هــاي تــك وشــركة 
بايونيــر وهــي مــن أكبــر الشــركات بمصــر 
توفيــر  فتــم  آمنــة  تمثــل مصــادر  وهــي 
لمحصولــي  عاليــة  إنتاجيــة  ذات  تقــاوي 
 1300 منهــا  ليســتفيد  الشــامية  الــذرة 

مــزارع 

المنتجــة  الشــركات  مــع  الشــراكة   
لألســمدة لتوريــد أســمدة عاليــة الجــودة 

مزارًعــا   30 منهــا  اســتفاد 

 تنفيــذ عــدد 36 مــن الحقــول اإلرشــادية 
والبطاطــس  الشــامية  الــذرة  لموســم 
 208 العاليــة  باإلنتاجيــة  تتميــز  ألصنــاف 
ألصنــاف  زراعيــة  نمــاذج  تنفيــذ  بهــدف 
علــى  ينعكــس  ممــا  عاليــة  إنتاجيتهــا 

المزارعيــن دخــل  زيــادة 

25



التمويـل
متناهي
الصغــــر

يهدف التمويل متناهي الصغر إلى: 

المســاهمة بشــكل مباشــر فــي مكافحــة البطالــة والتمكيــن االجتماعــي واالقتصــادي للمجتمعــات 
المســتهدفة بتمليكهــم وســائل اإلنتــاج وغيرهــا مــن األدوات والمــواد الازمــة الســتمرارية مشــروعاتهم 

ــا ــا واجتماعًي وتحســين أوضاعهــم اقتصادًي

26



اإلنجاز الكيفي: 

- فتــح فــروع جديــدة بنــي أحمــد الغربيــة وديــر مــواس والمنيــا 2، 
بمحافظــة المنيــا، ومكتــب منفلــوط بمحافظــة أســيوط.

مــع  التعاقــد  خــال  مــن  اإللكترونــي  التحصيــل  فــي  التوســع   -
.Beeو فــوري  شــركات 

- تشــجيع العمــاء علــى اســتخدام التحويــات اإللكترونيــة وأمــوال 
تمويــل مشــروعاتهم مــن خــال اســتخدامهم كارت ميــزة وغيرهــا.

- تمثيــل الهيئــة القبطيــة اإلنجيليــة للخدمــات االجتماعيــة )أمــل 
للتمويــل متناهــي الصغــر( بمجلــس أمنــاء وحــدة مراقبــة نشــاط 

التمويــل متناهــي الصغــر بالهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة.

للبلــدان  الصغــر  متناهــي  للتمويــل  ســنابل  بشــبكة  عضــو   -
العربيــة.

ــة،  ــر فــروع النشــاط، مــن حيــث الافتــات الداخليــة والخارجي - تطوي
ــاث والديكــور لتناســب الجــو الائــق الســتقبال  وتوحيــد شــكل األث

العميــل وتنظيــم العمــل داخــل الفــروع.

- تــم تفعيــل صفحــة فيســبوك باســم أمــل للتمويــل المتناهــي 
الصغــر، والتــي تهــدف إلــى االنتشــار وزيــادة وعــي العمــاء علــى 
كيفيــة إدارة مشــروعاتهم وتطويرهــا، ووصــل عــدد المتابعيــن 
ــى الصفحــة 88,700 والتفاعــل علــى  علــى الصفحــة 772 ووصــول إل
الصفحــة 10,411 وتــم رفــع اســتمارة لتقديــم طلبــات القــروض لعدد 

.396

المــرأة المصريــة لتشــجيع  تــم المشــاركة مــع صنــدوق تمويــل   -
اإللكترونــي. والدفــع  التســويق  علــى  الســيدات 

- تماشــيا مــع التطويــر فــي التســويق اإللكترونــي تــم التعــاون مــع 
معمــل عبــد اللطيــف جميــل لمكافحــة الفقــر )j-pal( بالجامعــة 
علــى  تجاريــة  عمــل صفحــات  علــى  العمــاء  بتشــجيع  األمريكيــة 
الخاصــة  اإلعانــات  رفــع  كيفيــة  علــى  وتدريبهــم  بــوك  الفيــس 
بمنتجاتهــم وتطويــر مشــاريعهم مــن خــال التســويق اإللكترونــي.
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اإلنجاز الرقمي :

عدد العمالء المنفذين 
   

عدد القروض 
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ملا ض

 ,دارفا ,ةردص
20

,1
09

 

ورقلا ددع
ملا ض

 , يلامجإلا ,ةردص
20

,1
09

 

 ,دارفا ,ةفرصنملا ةمیقلا
351,348,200 

 يلامجإلا ,ةفرصنملا ةمیقلا
, 351,348,200  

CHART TITLE

ورقلا ددع
ملا ض

 ,دارفا ,ةردص
20

,1
09

 

ورقلا ددع
ملا ض

 , يلامجإلا ,ةردص
20

,1
09

 

 ,دارفا ,ةفرصنملا ةمیقلا
351,348,200 

 يلامجإلا ,ةفرصنملا ةمیقلا
, 351,348,200  

CHART TITLE

511

1203

2997

3216

1631

8037

1880
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10551

8274000

25861000

49866200

36391000

29091000

137264000

43366000

21235000

201865000

 ةیفونملا 

 ةیبویلقلا 

 ةرھاقلا 

 ةزیجلا 

 فیوس ينب 

 اینملا 

 طویسأ 

 انقو جاھوس 

 يلامجإلا

Chart Title

إناثذكور

210,443,500

961510494

140,904,700
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14.605

0

20.674 140,904,700

  ةمیقلا  ددعلا  ةمیقلا  ددعلا

  رصم بونج رصم لامش

CHART TITLE
Series1 Series2

13
7.
24
3.
33
6.
63
5

14
0,
90
4,
70
0

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

ــديَّ عمــل  ــم يكــن ل ــا اســمي رضــا فــوزي مــن مركــز دماريــس، وقبــل معرفتــي بالهيئــة ل أن
منتظــم يــدر دخــًلا يمكــن االعتمــاد عليــه لســد احتياجــات األســرة. فقــد كنــت أعمــل لــدى أحــد 
تجــار عســل النحــل، وأتقاضــى علــى ذلــك أجــًرا ضعيًفــا جــًدا ال ُيعتمــد عليــه علًمــا بــأن العمــل 
الحكومــي ال يكفــي إطالًقــا إلعالــة األســرة. فبــدأت بالعمــل لحســابي الخــاص بمشــروع تجــارة 
العســل اعتمــاًدا علــى خبرتــي بالمشــروع، قمــت عــام 2014 بالحصــول علــى أول تمويــل لــي 
ــول  ــت بالحص ــل، وقم ــل النح ــارة عس ــروع تج ــل مش ــه لتموي ــة 3000 جني ــة بقيم ــن الهيئ م
خــالل هــذه الفتــرة وحتــى اآلن علــى 7 تمويــالت بمبالــغ مختلفــة، وأنــا اآلن حاصــل علــى 
ــى  ــد عل ــت أعتم ــي، وأصبح ــاص ب ــل الخ ــادة الدخ ــي زي ــاهم ف ــا س ــة 7000 مم ــل بقيم تموي

دخــل المشــروع بصفــة أساســية.

اح
نج

ة 
قص

عدد القروض 
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منتدى
حوار

الثقافات

تســتمر وحــده الحــوار فــي القيــام بدورهــا الفاعــل تجــاه تعزيــز قيــم المواطنــة والحــوار وبنــاء 
الســام والعيــش المشــترك إلحــداث تأثيــر إيجابــي فــي بنــاء التماســك المجتمعــي، والمجتمــع 
الديمقراطــي الــذي يحتــرم التعدديــة، وإقامــة جســور الثقــة والتواصــل بيــن الفئــات المختلفــة 
علــى المســتويات المحليــة واإلقليميــة والدوليــة، وذلــك توافًقــا مــع خطتــه االســتراتيجية 

للســنوات الخمــس مــن 2020 إلــى 2025. 

ــة، فقــد  ــب االجتماعيــة والثقافيــة واالقتصادي ــا علــى الجوان وفــي ظــل تأثيــرات جائحــة كورون
طــور المنتــدى طــرق عملــه مــع الحفــاظ علــى هويتــه كمســاحة آمنــة للحــوار واســتمر دوره 
فــي تحقيــق التماســك المجتمعــي اتســاًقا مــع رســالته ومــع دور الهيئــة فــي تعظيــم الجهــود 
المبذولــة لمواجهــة تداعيــات األزمــة، وذلــك مــن خــال مبــادرات ومدخــات ثقافيــة واجتماعيــة 

ســاهمت فــي تخفيــف تأثيــرات الجائحــة علــى الفئــات المتضــررة.
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برنامج بناء 
قدرات 

الشباب 

مــن  قياديــة  كــوادر  وتأهيــل  بنــاء  إلــى  البرنامــج  يهــدف 
ــن  ــادة الدينيي ــك الق ــمل ذل ــوار )يش ــال الح ــي مج ــباب ف الش
ممثلــي  اإلعالمييــن،  األكاديمييــن،  والخادمــات،  والداعيــات 
ممــا  الدينيــة(  بالمؤسســات  والطــالب  المدنــي  المجتمــع 
يؤهلهــم ليكونــوا وكالء للتغييــر وإحــداث تغييــر إيجابــي 

مجتمعاتهــم. فــي 

اإلنجاز الكيفي: 

برامــج  )أحــد  األكاديمــي  اإلرشــاد  برنامــج  تطويــر   •
األســتاذ  بيــن  التواصــل  علــى  ويعتمــد  الجامعــة 
والطالــب ويهــدف إلــى تحســين أداء الطالــب( لتمكين 
دمــج  مــن  المشــروع  فــي  المشــاركين  األكاديمييــن 
موضوعــات المواطنــة فــي هــذا البرنامج وتشــجيعهم 
للطلبــة لتبنــي مشــاريع التخــرج التــي تعــزز مــن قيــم 
المواطنــة بمفهومهــا األعمــق عــن كونهــا مســلمة 

ومســيحية.

•  اتجــاه األكاديمييــن إلــى دمــج القضايــا التــي ناقشــوها 
داخــل رســائلهم العلميــة )مثــال د. يســرا عكوشــي 
رســالة الدكتــوراه الخاصــة بهــا عــن مواجهــة خطــاب 

الكراهيــة(.

• اهتمــام مجموعــة مــن القــادة الدينييــن باســتخدام 
نهــج جديــد فــي الخطــاب الدينــي يؤكــد علــى بنــاء 
بذلــك  ويقومــون  الكراهيــة  ومواجهــة  التســامح 

عدد
 المشاركين  

عدد
 اللقاءات 

عدد
 المبادرات 

عدد 
المستفيدين 
من المبادرات 

8321231113613

مــن خــال العظــات فــي المؤسســات الدينيــة أو عبــر 
ووضعهــا  الفيديــو  لمقاطــع  وإعدادهــم  كتاباتهــم 
علــى وســائل التواصــل االجتماعــي للمســاهمة فــي 

نشــر هــذه القيــم.

الفرصــة  والســام  التنميــة  ســفراء  مشــروع  أتــاح   •
لتبــادل الخبــرات وبنــاء القــدرات لعــدد 30 مــن الشــباب 
الدينييــن،  الطــاب  مــن  واألمريــكان  المصرييــن 
مــن  الدينييــن  المجتمــع  وقــادة  الجــدد،  والخريجيــن 
ــف مــن مصــر، مــع نظرائهــم  ــان والطوائ مختلــف األدي
فــي الواليــات المتحــدة، والمشــاركة مــع الخبــراء والقادة 
والناشــطين األمريكييــن الذيــن يعملــون علــى تعزيــز 
المجتمعــات  فــي  والتنــوع  والتســامح  الســام  بنــاء 

والعالميــة. المحليــة 

 يهدف

اإلنجاز الرقمي :
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اإلنجاز الكيفي: 

مــع  الكراهيــة  خطــاب  مواجهــة  قضيــة  مناقشــة   •
مجموعــات مــن البرلمانييــن وصنــاع القــرار لعمــل تأثيــر 
هــذه  مناقشــة  أو  توصيــات  إصــدار  خــال  مــن  أكبــر 

البرلمــان لجــان  داخــل  القضيــة 

برنامج الدعوة 
وكسب 
التأييد 

ــة  ــول قضي ــد ح ــب التأيي ــوة وكس ــى الدع ــج إل ــدف البرنام يه
التنشــئة  مؤسســات  فــي  الكراهيــة  خطــاب  مواجهــة 
االجتماعيــة، العمــل علــى وضــع هــذه القضيــة فــي بــؤرة 
وأفــكار  توجهــات  وتبنــي  واإلعــالم،  العــام،  الــرأي  اهتمــام 
ــة  ــوات إيجابي ــاذ خط ــرار التخ ــاع الق ــى صن ــر عل ــدة والتأثي جدي

نحــو التعامــل مــع هــذه القضايــا. 

•  تبنــي البعــض مــن قــادة الفكــر لقضيــة مواجهــة 
خطــاب الكراهيــة مــن خــال كتاباتهــم أو البرامــج 
التليفزيونيــة التــي ُيدَعــون إليهــا ممــا يســاهم فــي 

رفــع مســتوى الوعــي المجتمعــي بهــذه القضيــة..

اإلنجاز الرقمي :

عدد
 المشاركين  

عدد
 اللقاءات 

5330
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برنامج 
النموذج 
التنموي 

المتكامل 

ــن  ــة م ــة متكامل ــاذج تنموي ــق نم ــى تطبي ــج إل ــدف البرنام يه
مبــادرات  وتنفيــذ  محليــة  منظمــات  مــع  الشــراكات  خــالل 
تشــمل مدخــالت ثقافيــة واجتماعيــة للتوعيــة وبنــاء القــدرات 
الحــوار  بــدور  النهــوض  فــي  مايســهم  وهــو  والتمكيــن 
والثقافــة والســالم والتنــوع فــي المجتمعــات المهمشــة.

اإلنجاز الكيفي: 

• ازديــاد قــدرات اللجــان المجتمعيــة وانعــكاس ذلــك علــى 
إحــداث تأثيــر اجتماعــي وثقافــي فــي مجتمعاتهــم، حيــث 
تحســنت قدراتهــم فــي اختيــار المســتفيدين وتحديــد 
التنســيق  علــى  قدرتهــم  وكذلــك  األنســب  التدخــات 
مــع جهــات حكوميــة ومــن أمثلــة المؤسســات التــي تــم 
تنســيق أنشــطة معهــم خــال فتــرة التقريــر المؤسســات 

اآلتيــة: 

• عدد من المدارس الحكومية والمدارس المجتمعية 

• قصور الثقافة والمكتبات العامة

• مراكز الشباب 

واالقتصاديــة  االجتماعيــة  المعيشــية  األحــوال  تحســن   •
فــي  المســتهدفة  لألســر  الوعــي  مســتوى  وارتفــاع 
الســيدات  اللبــن اســتفادة  فــي قريــة صفــط  النمــوذج، 
مــن لقــاءات األشــغال اليدويــة وبــدأن مشــروعات صغيــرة 

مشــتركة. مشــروعات  تنفيــذ  فــي  وبــدأن 

اإلنجاز الرقمي :

يتــم العمــل فــي أربعــة نمــاذج متكاملــة بمحافظــات 
المنيــا وأســيوط والقاهــرة واإلســكندرية بواقــع 100 
 5000 بإجمالــي مســتفيدين  بــكل مجتمــع  أســرة 

مســتفيد مــن أطفــال وشــباب وســيدات.

الشــيخ محمــد ســعيد يوســف، واعــظ باألزهــر الشــريف ببنــي ســويف وناشــط فــي مجــال العمــل 
المجتمعــي، كان مهتًمــا جــًدا بالنــشء واألطفــال، والدعــوة وعمــل النــدوات فــي المــدراس اإلعداديــة 
ــان األســرة  ــرة علــى كل كي ــاة هــي األم والمؤث ــه أن الفت ــك إليمان ــة، وخاصــة للفتيــات، وذل والثانوي
ــن التهميــش  ــات فــي مجتمــع بنــي ســويف يعاني ــك الستشــعاره أن الفتي فــي كل أدوارهــا، كذل
ويتعرضــن للتعنيــف -يظهــر هــذا أيًضــا مــن ورشــة تحديــد االحتياجــات، حيــث جــاء العنــف األســري 
مــن أول مشــكالت مجتمــع بنــي ســويف- ولكنــه كان يفتقــر للمــادة والتوجــه الفكــري المناســب 
للحديــث عــن أهميــة دور المــرأة فــي األســرة والمجتمــع. فــي ختــام ورشــة "النــوع االجتماعــي"، وبعــد 
ــة النوعيــة، وتمكيــن المــرأة، والعنــف القائــم علــى النــوع  ــا المســاواة، والعدال الحديــث عــن قضاي
االجتماعــي، قــال الشــيخ محمــد إن الورشــة أثرتــه وأثــرت رســالته، وإن كل كلمــة ونقــاش مهــم 
جــًدا بالنســبة لــه، والورشــة أنــارت رســالته وبلورتهــا، وأنــه عــازم علــى نقــل الرســالة فــي المــدارس 
اإلعداديــة والثانويــة للفتيــات، وتشــجيعهن وتوعيتهــن بدورهــن وأهميتــه، وحقوقهــن ومــا يكفلــه 

لهــم القانــون والديــن، وبالفعــل قــام بنــدوات فــي مــدارس عــدة لنقــل الفكــر بــكل حمــاس.

اح
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مبادرات 
بالشراكة 

مع الحكومة 
المصرية 

ــع وزارة التضامــن االجتماعــي فــي إطــار  اســتمراًرا للشــراكة م
قــرى   8 بعــدد  المواطنــة  وممارســات  قيــم  تعزيــز  مبــادرة 
ــز قيــم وممارســات المواطنــة،  بمحافظــة المنيــا بهــدف تعزي
واحتــرام التنــوع الثقافــي مــن خــالل تكويــن منــاخ اجتماعــي 
والتنميــة  المجتمعــي  للســلم  داعــم  وتنمــوي  وثقافــي 

المســتدامة.

اإلنجاز الكيفي: 

الشــباب  مراكــز  مــع  الشــراكات  مــن  عــدد  عقــد  تــم    •
لنشــر  للشــباب  رياضيــة  دورات  إقامــة  فــي  والرياضــة 
فكــرة قبــول اآلخــر والتعــاون ونبــذ التعصــب فــي أكثــر 

مــن قريــة 

•  زيــادة مســاحة اســتخدام الزيــارات الميدانيــة لألماكــن 
األثريــة والدينيــة مما يســاهم في كســر الصــور النمطية 

عــن اآلخــر ويعــزز مــن قيــم قبــول االختــاف والتنــوع.

عدد
 المستفيدين   

عدد
األنشطة 

عدد
 المبادرات 

عدد 
المستفيدين 
من المبادرات 

1100 3116610

•  ارتفــاع الوعــي لــدى القيــادات المجتمعيــة حــول أهميــة 
االجتماعــي  النــوع  أســاس  علــى  المتــوازن  التمثيــل 
واالنتمــاءات الدينيــة والجغرافيــة، فبعدمــا كان يغلــب 
التنمويــة،  الخدمــات  تقديــم  فــي  العائلــي  الطابــع 
القريــة  أطيــاف  كل  بدمــج  جــًدا  يهتمــون  أصبحــوا 
ــر لهــذا علــى الفئــة  وخاصــة بعدمــا لمســوا عظيــم األث

ككل. القريــة  وُأســر  المســتهدفة 

اإلنجاز الرقمي :

34



أحداث هامة
وحدة الحوار 
ومواجهة 
كوڤيد-19 

المهندسة ميرفت كامل فهمي إحدى الخادمات بالمنيا 

ــة  ــرع كلي ــؤولة ف ــا، مس ــة بالمني ــة المتواصل ــة للتنمي ــة اإلنجيلي ــذي للجمعي ــر التنفي ــب المدي نائ
ــة: ــوار قائل ــطه الح ــي أنش ــاركة ف ــا بالمش ــن تأثره ــرت ع ــا عب ــة بالمني ــوت اإلنجيلي الاله

   لــم تقتصــر التأثيــرات علــّي شــخصًيا، بــل اتســعت لتشــمل أســرتي وخدمتــي وعملــي أيًضــا. فقــد 
ــه إنســاًنا مــن حقــه أن يعيــش  ــد مــن المفاهيــم والتوجهــات للنظــر لإلنســان كون تغيــرت العدي
ــه كل الحقــوق وعليــه واجبــات. وليــس هنــاك فــرق بيــن شــخص وآخــر، فجميعنــا  بــكل كرامــة، ل
واحــد نعيــش فــي وطننــا. فمنــذ عشــرات الســنوات وأنــا أخــدم فــي مختلــف الخدمــات بالكنيســة 
اإلنجيليــة بالمنيــا، ولكــن ألول مــرة ُتتــاح لــي الفرصــة للعمــل مــع آخريــن عــن قــرب لخدمــة المجتمــع 
ســواء مــع أخواتــي الداعيــات والواعظــات أو مــع أخواتــي الراهبــات والخادمــات مــن مختلــف الطوائــف 
ــك عظــة" وهــذا مــا  ــل لتكــن حيات ــة أمــام عينــي "ال تعــظ، ب المســيحية. وقــد لمعــت هــذه الجمل
ــي  ــاركنا ف ــا تش ــة عندم ــة" رائع ــا "عظ ــا مًع ــت صورتن ــروع، فكان ــرة المش ــالل فت ــا خ ــاه مًع اختبرن

المبــادرات المختلفــة. 

اح
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أوالً مواجهة وباء كوڤيد-19 
 اســتكماالً لــدور وحــده الحــوار فــي االســهام فــي الحــد مــن تداعيــات وبــاء كورونــا تــم تنفيــذ عــدد مــن التدخــالت 

بعــدد مــن القــرى والمناطــق الفقيــرة 

اإلنجاز الرقمي :
عدد

 المستفيدين   
عدد

 حمالت التوعية 

18 167170

ثانًيا( مؤتمر "المجتمع المدني وبناء الوعي. تحديات اللحظة الراهنة":
نظــم منتــدى حــوار الثقافــات مؤتمــًرا بهــذا العنــوان ركــز علــى دور المجتمــع المدنــي وأنــه يســتمد قوتــه مــن 
قــوة الدولــة؛ وأكــد المؤتمــر فــي توصياتــه أننــا بحاجــة لمجتمــع مدنــي فاعــل، يؤمــن بالحوكمــة والشــفافية، 
والديموقراطيــة والعمــل الجماعــي، ويــدرك قيمــة الوقــت، بجانــب إيمانــه بالوســطية واالعتــدال، ليخلــق جيــًلا قــادًرا 

ــي: ــة وه ــا هام ــاته 3 قضاي ــي جلس ــر ف ــاول المؤتم ــر؛ وتن ــادة والتغيي ــى القي عل
•   المواطنة ووحدة المجتمع: قضية سد النهضة نموذًجا

•   الفن ودوره في بناء الوعي 
•   اإلعالم وصناعة الوعي
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دار
الثقافة

تهتــم دار الثقافــة بنشــر وعــي ثقافــي ودينــي مســتنير يغطــي شــتى المجــاالت والتوجهــات 
ــة  ــات متنوع ــة بكتاب ــة العربي ــراء المكتب ــالل إث ــن خ ــع. م ــي المجتم ــا ف ــًرا إيجابًي ــق تأثي ويخل
ــرة،  ــع، واألس ــوت، والمجتم ــب الاله ــير، وكت ــات، والتفاس ــع، والدراس ــا المراج ــا بينه ــم فيم تض

ــة، وكافــة العلــوم.  والطفــل، والشــباب، والتنمي
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 تم إصدار 10 كتب جديدة وإعادة طبع 10 كتب، والكتب الجديدة هي: 

1. الخلفية الحضارية الجزء الثالث عهد قديم، جون والتون وفيكتور ماثيوز ومارك تشافاالز
2. من الهوت الشفافية إلى الهوت التعايش المشترك، الدكتور القس أندريه زكي 

3. حتميات اإليمان المسيحي: دراسة مقارنة بين أثناسيوس وترتليان، د. ق. رفيق إبراهيم
4. قصة كتاب: كفاح أكاديمي ودور العناية اإللهية، د. ق. عبد المسيح اسطفانوس

5. فكر المسيح، ق. حمدي سعد
6. التغلب على االكتئاب، نيل أندرسون وديف بارك
7. اإلصالح اإلنجيلي في العبادة، ق. سهيل سعود

8. أبانا الذي في السماوات، د. ق. يوسف سمير
9. لماذا لست ملحًدا، ديفيد راندال

10. الفكر الالهوتي المسيحي في كتابات بولس، د. ق. فهيم عزيز

    اإلنجازات 

أواًل: 
 النشر

ثانًيا:
 المطبعة 

103

عدد التعاقدات

1277480

إجمالي قيمة العقود

4281172.5

عدد النسخ المطبوعة
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اإلعالم
 واإلنتاج
 الفني

تهدف وحدة اإلعام واإلنتاج الفني إلى: 

تعزيــز الحضــور اإلعامــي للمؤسســة؛ بنشــر أفكارهــا واتجاهاتهــا وأنشــطتها وفعالياتهــا، 
بمــا يســاعد فــي تحقيــق أهــداف المؤسســة فــي خلــق بيئــة داعمــة للتوجهــات التنمويــة، 
وقيــم العيــش المشــترك، وقبــول اآلخــر، والتعدديــة، ومناصــرة قضايــا الفقــراء والمهمشــين.
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اإلعالم 

حققــت وحــدة اإلعــالم خــالل 2021 مســاحة وفعاليــة أكبــر مــع وســائل اإلعــالم المختلفــة مــن خــالل تغطيــة أنشــطة 
وفعاليــات الهيئــة القبطيــة اإلنجيليــة ورئاســة الطائفــة اإلنجيليــة.

ــة،  ــار، الجمهوري ــرام، األخب ــة )األه ــوكاالت اإلخباري ــع وال ــف والمواق ــع الصح ــي جمي ــر ف ــن 600 خب ــر م ــر أكث ــم نش •  ت
ــروق  ــتور، الش ــو، الدس ــط، فيت ــرق األوس ــاء الش ــة أنب ــوز، وكال ــة ني ــابع، البواب ــوم الس ــن، الي ــوم، الوط ــري الي المص

القاهــرة 24، الوفــد ...(. 

ــة  ــوات التلفزيوني ــف القن ــى مختل ــة عل ــات اإلعالمي ــن التغطي ــدد م ــا وع ــًرا تلفزيونًي ــن 25 تقري ــر م ــة أكث ــم إذاع •  ت
   MBC, DMC, مــن نشــرات أخبــار وبرامــج صباحيــة ومســائية فــي )جميــع قنــوات التلفزيــون المصــري، صــدى البلــد

 .)TEN, EXTRA NEWS

•  هذا بجانب تغطية جميع المناسبات الرسمية للطائفة اإلنجيلية من احتفاالت وأعياد رسمية وتهنئات.

تم نشر 108 بوست على صفحة الهيئة
ــال  ــرش األطف ــن تح ــك ع ــي بال ــون خل ــت كارت ــت: بوس ــي بوس -  أعل

ــاًل ــه 19664 تفاع وصــل لـــ 274410 شــخص وحصــل علي
-  تم نشر 172 بوست على صفحة الطائفة

-  أعلــى بوســت: رســالة الميــالد وصــل إلــى 280286 شــخًصا وحصــل       
عليــه  25441 تفاعــاًل

-  تم تفعيل صفحة القروض ونشر 8 بوستات
-  أعلى بوست: وصل لـ 15877 شخًصا وحصل عليه 2865 تفاعاًل

 - تم استقبال 1000 رسالة + 300 تعليق تقريًبا 

السوشيال 
ميديا 

عدد المتابعين:
صفحات الهيئة وصلت لـ 308000 متابع
صفحة الطائفة وصلت لـ 265000 متابع
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- تم تصوير 37 لقاء فوتو 

- تم تصوير 26 لقاء فيديو

- تصميم عدد 5 أفالم خاصة بوحدات عمل الهيئة وعمل عدد 18 مونتاج ألعمال أخرى 

تم إنتاج: 
2 كتيب قصة للتلوين لألطفال عن الوقاية من فيرس كورونا وآخر عن المواطنة 

إنتاج 6 بوسترات توعية ضد فيرس كورونا 
فيلم كرتون لألطفال لمواجهة فيرس كورونا 

5 رسائل للتوعية للسوشيال ميديا 
كروت تعليمية يستخدمها القيادات للتوعية بالمواطنة والعيش المشترك 

عددين من مجلة النسور 
5 أعداد من مجلة رسالة النور 

التقرير السنوي للهيئة عربي وإنجليزي 

المناهج 

األوديو 
والفيديو 
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المراكز
 الطبية

يســعى مستشــفى حــورس إلــى توفيــر الخدمــة الطبية للفحص واألشــعة لمختلف 
الشــرائح بجــودة عاليــة وأســعار مناســبة لجميــع الفئــات، مــع االلتــزام بمعاييــر 

األمــان وســامة المرضــى مــن خــال فريــق طبــي علــى أعلــى مســتوى.  
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عيــد عبــد الســيد، شــاب، 20 عاًمــا مــن قريــة طهنشــا يعانــي مــن قصــر نظــر شــديد -15 و-18 
ولألســف ال يصلــح لــه عمليــة تصحيــح اإلبصــار بالليــزك ليســتطيع أن يمــارس حياتــه بشــكل 
طبيعــي، وكان رأى الطبيــب هــو نوعيــة خاصــة مــن عدســات ICL يتــم زراعتهــا لعــالج قصــر النظــر 
وتصحيــح اإلســتجماتزم وهــي يتــم تصنيعهــا خصيًصــا فــي سويســرا حســب المقــاس المطلــوب، 
ــان  ــي لبن ــر الشــركة الرئيــس ف ــى مق ــم إحضارهــا إل ــك العدســات مــن الشــركة وت ــب تل ــم طل ت

ــع. ــام الجمي ــه بنفســه أم ــة وازدادت ثقت ــم إجــراء العملي ومنهــا للقاهــرة وت

زيــادة عــدد الشــركاء حيــث تــم التعاقــد مــع )42( مــن مؤسســات متنوعة 
)جمعيــات أهليــة وشــركات رعايــة صحيــة ونقابــات ومؤسســات دينيــة 
فــي خلــق مســاحات  التنــوع  بهــدف  بالمجتمعــات(  وأفــراد  وأطبــاء 

ــا. ــدة للوصــول إلــى الفقــراء واألكثــر احتياًج جدي

اح
نج

ة 
قص

14793

493 965

7644
5691

االجمالي تدخات 
أسنان

عمليات قوافل كشوفات
حورس

    اإلنجازات 
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إطسا
وود

للخدمــات  اإلنجيليــة  القبطيــة  بالهيئــة  المــوارد  تنميــة  مشــروعات  أحــد  هــو 
االجتماعيــة ويســاهم فــي الحفــاظ علــى دور الهيئــة فــي خلــق نمــو اقتصــادي 
حقيقــي فــي الدولــة، بتشــجيع الصناعــة المحليــة، وخلــق فــرص عمــل حقيقيــة 
كل  فــي  منتشــرة  عمــاء  شــريحة  لتغطــي  المنتجــات  وتطويــر  للشــباب 

الجمهوريــة.
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 وبالرغــم مــن تأثيــر جائحــة كورونــا علــى الوضــع االقتصــادي والقــدرة الشــرائية إال 
أن إطســاوود حققــت فــي الشــهور الســتة الماضيــة مبيعــات متنوعــة وصلــت 

إلــى 168 مشــغولة متنوعــة موزعــة كآالتــي:

مكتبات
 17

منوعات
  46

أنرتيهات
 18

مطابخ
  17

غرف سفرة
 15

غرف نوم 
 55
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مقرات
التدريب

تهــدف إلــى مشــاركة ومعاونــة منظمــات المجتمــع المدنــي والمؤسســات 
الدينيــة فــي برامــج بنــاء القــدرات. 

وتتكون وحدة مقرات التدريب من:

- مقر إطسا سنتر
- الدهبية

- النزهة
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1- مقر إطسا سنتر:
علــى  يحتــوي  الماضيــة  الفتــرة  أصبــح  والــذي 
فــرًدا،   220 حتــى  تســع  لإلقامــة  فندقيــة  غــرف 
مختلفــة،  وأعــداد  بمســاحات  قاعــات   4 وعــدد 
شــخًصا،   450 لعــدد  تســع   VIP قاعــه  ومنهــم 
كمــا  والمناســبات،  االجتماعــات  لكافــة  مجهــزة 
يوجــد ماعــب ومخّيــم وحمــام ســباحة ومطعــم 

وكافتيريــا.

    2- الدهبية:
خــال الفتــرة الماضيــة  تــم االنتهــاء مــن تأســيس 
غــرف  مــن  عــدًدا  لتشــمل  الدهبيــة  وتجديــد 
وقاعــة  المناســبات  إلقامــة  ومرســى  اإلقامــة 

وكافتيريــا. ومطعــم  للتدريــب 

اإلنجازات: 

• تم استقبال 60 حدًثا متنوًعا ما بين مؤتمرات مقيمة ولقاءات يومية وأفراح، بعدد حوالي 5000 فرد.

• استقبال ما يقرب من 30 رحلة.

• تم استقبال وضيافة ما يقرب من 50.000 شخص متردد على الدهبية.
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المشروعات
الزراعيــــــة

أوالً: مزرعة اإلسماعيلية 

 10000 توريــد  علــى  التعاقــد  تــم   -
لمواســم  برحــي  نخيــل  فســيلة 

.2022 و   2021

نخيــل  فســيلة   450 تســويق   -
. حــي بر

- إنتــاج نبــق مطعــوم بشــاير مــن 
ــق. 2000 شــجرة نب

ــة  • إدخــال نظــم المكافحــة الحيوي
لمكافحــة بعــض اآلفــات الحشــرية 
فاكهــة  إلنتــاج  الفاكهــة(  )ذبابــة 

ــة. ــودة عالي بج

والدخــول   جديــدة  أســواق  فتــح   •
إلــى ســوق العبــور لبيــع المنتجات 

ــة.   ــعار عالي بأس

المتــوازن  التســميد  اســتخدام   •
لإلســراع مــن نمــو فســائل النخيــل.

ثانًيا: مشتل إطسا 

- تــم تنفيــذ أكثــر مــن 75 عملية 
ــر  بيعيــة خــالل الفتــرة مــن يناي
عــن  عبــارة   2021 يونيــو  إلــى 
أو  خاصــة  مــزارع  توريــدات 
ومصانــع. كبيــرة  مؤسســات 

الندســكيب  أعمــال  تنفيــذ   •
بمنطقــة  األســمنت  لشــركات 
الشــيخ  ومنطقــة  خالــد  بنــي 
المــدن  عــن  كبديــل  فضــل 
الزراعــة  وأعمــال  الجديــدة 
للطــرق التــي تأثــرت فــي الفتــرة 

األخيــرة.

خــارج  أماكــن  إلــى  الخــروج   •
للمنيــا  الجغرافــي  النطــاق 
والبحــث عــن فــرص جديــدة بهــا 
مثــل أســيوط الجديــدة والمنيــا 
ــدة وتحقيــق إنجــازات بهــا  الجدي
مــع أفــراد و مؤسســات خاصــة.

تهدف وحدة المشروعات الزراعية إلى تعظيم العـــائد 
االقتصــادي للهيئة من خالل تقديم خدمات اقتصادية 

أساسها المنافسة والجودة.

تتكون وحدة المشروعات الزراعية من مكونين 
1-مزرعة اإلسماعيلية

2-مشتل إطسا 
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