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احملتويات



ذتهــا الوحــدة مــع أهــداف التنميــة املســتدامة ورؤيــة مصــر 2030، التــي تولــي  واتســقت البرامــُج واملشــروعاُت التــي نفَّ

ــرات  اهتماًمــا كبيــًرا بتطويــر األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة ملواجهــة حتديــات املواطنــن، وال ســيما فــي ظــل التغيُّ

ــة والكرامــة اإلنســانية.  ــة االجتماعي ــة، لتحقيــق العدال السياســية واالقتصادي

تســتمر وحــدة التنميــة احملليــة فــي املســاهمة بدورهــا 

ــن  ــًة للحــد م ــًة ومرون ــر متان ــات أكث ــاء مجتمع ــي بن ف

الفقيــرة  للفئــات  احليــاة  نوعيــة  وحتســن  الفقــر، 

واملهمشــة، وال ســيما مــن الشــباب والنســاء واألطفــال 

فــي خطــر واألشــخاص ذوي اإلعاقــة، لتحقيــق التنميــة 

ــع.  ــة والدامجــة للجمي املســتدامة والعادل

ــا ملنظمــات املجتمــع املدنــي، اســتمرت وحــدة  واتســاًقا مــع إعــان الســيد الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي 2022 عاًم

مــاِت املجتمــِع املدنــّي  ســاِت الدولــِة ومنَظّ التنميــة احملليــة فــي تقــدمي منــاذج عمليــة للتنســيِق وللتعــاوِن املُشــَتَرك بــَن مؤَسّ

فــي مجــال التنميــة املســتدامة. كان أهمهــا مشــاركتها فــي املشــروعات القوميــة واملبــادرات الرئاســية مثــل مبــادرة "حيــاة 

عــت بروتوكــوالت تعــاون ُمشــَتَركة مــع العديــد مــن الــوزارات ومنظمــات  كرميــة" ومبــادرة "نــور حيــاة"... وغيرهمــا. كمــا وقَّ

املجتمــع املدنــي والقطــاع اخلــاص، فضــًا عــن التعــاون مــع العديــد مــن املؤسســات الداعمــة األخــرى، مثــل املجالــس 

القوميــة املتخصصــة واجلامعــات املصريــة واملراكــز البحثيــة واإلعــام... وغيرهــا، مــن أجــل تعظيــم املــوارد وتوظيفهــا 

لصالــح املواطنــن الفقــراء، مبــا يســاهم فــي إحــداث أثــر علــى حتســن نوعيــة حيــاة الفقــراء. 
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التقرير السنوي لعام 12022-2021

الشركاء األعزاء:

علــى  االجتماعيــة  للخدمــات  اإلجنيليــة  القبطيــة  الهيئــة  تعمــل 

حتســن نوعيــة احليــاة للمواطــن الفقيــر واملهمــش، أّيــا كان، وفــي 

أي مــكان، منــذ بدايــة خدمتهــا فــي خمســينيات القــرن املاضــي، 

وحتــى يومنــا هــذا، مــع التركيــز علــى املجموعــات األكثــر عرضــةً، 

ــال.  ــة واألطف ــل النســاء والشــباب، واألشــخاص ذوي اإلعاق مث

ــا  ــي تصاِحُبن ــع، والت ــا املجتم ــي ميــر به ــروف الت ــل الظ ــي ظ وف

عاًمــا بعــد عــام "انتشــار جائحــة كورونــا"، والتــي تأثــر بهــا 

املجتمــع املصــري، اســتمرت الهيئــة فــي اإلدارة والعمــل مــن خــال 

مجموعــة مــن القــرارات التــي تهــدف إلــى أمــن وســامة العاملــن، 

ووضــع حزمــة مــن األنشــطة واملبــادرات املجتمعيــة التــي تهــدف 

لدعــم املجتمعــات فــي مواجهــة اآلثــار التــي خلفتهــا هــذه اجلائحــة 

ــة. ــة أو االجتماعي ســواء االقتصادي

وألن الهيئــة اإلجنيليــة هيئــة تعتــز مبصريَّتهــا، ولديهــا اإلحســاس 

العميــق بدورهــا الوطنــي، فقــد اســتمرت فــي املشــاركة فــي العديــد 

ــور  ــادرة "ن ــل مب ــة مث ــي تتبناهــا الدول ــة الت ــادرات القومي مــن املب

حيــاة" ومبــادرة "حيــاه كرميــة"، ومبــادرات صنــدوق حتيــا مصــر، 

واملشــاركة أيًضــا فــي عضويــة التحالــف الوطنــي للعمــل األهلــي 

التنمــوي. 

واتِّســاًقا مــع إعــان الســيد الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي 

لعــام 2022 عاًمــا للمجتمــع املدنــي، اســتمرت الهيئــُة فــي تقــدمي 

ســاِت الدولــِة  منــاذج عمليــة للتنســيِق وللتعــاوِن املُشــَتَرك بــَن مؤَسّ

ــتدامة. كان  ــة املس ــال التنمي ــي مج ــّي ف ــِع املدن ــاِت املجتم م ومنَظّ

القوميــة  املشــروعات  فــي  مشــاركتها  اإلطــاق  علــى  أهمهــا 

عــت بروتوكــوالت تعــاون ُمشــَتَركة  ــادرات الرئاســية، كمــا وقَّ واملب

ــي والقطــاع  ــع املدن ــات املجتم ــوزارات ومنظم ــن ال ــد م ــع العدي م

اخلــاص، فضــًا عــن التعــاون مــع العديــد مــن املؤسســات الداعمــة 

األخــرى مثــل املجالــس القوميــة املتخصصــة واجلامعــات املصريــة 

واملراكــز البحثيــة واإلعــام... وغيرهــا، مــن أجــل تعظيــم املــوارد 

ــي إحــداث  ــراء، مبــا يســاهم ف ــن الفق ــح املواطن ــا لصال وتوظيفه

ــاه الفقــراء.  ــة حي ــى حتســن نوعي ــٍر عل أث

ًً

ورغــم التحديــات والظــروف التــي واجهتهــا مصــر بصفــٍة عامــٍة، 

ــًة،  ــى املواطــن املصــري عام ــرت -بشــكل أو بآخــر- عل ــي أثَّ والت

، فإننــا اســتطعنا أن نكمــل رســالتنا علــى خيــر  والفقــراء خاصــةً

ــاع  ــة والقط ــة والدول ــن الهيئ ــَتَرك ب ــاون املش ــل التع ــٍه، بفض وج

ــي. ــع املدن ــات املجتم م اخلــاص ومنظَّ

ني أن أقــدَم لكــم هــذا التقريــر إلجنــازات ُمخَتلَــف وحــدات  ويســرُّ

ــح حجــم األنشــطة  ــه أن نوضِّ ــا في ــذي حاولن ــة، وال ــل بالهيئ العم

والبرامــج التــي قامــت بهــا الهيئــة وعــدد املســتفيدين منهــا. 

ونرجــو أن يتزايــد فــي الســنوات املقبلــة، حتــى نســتطيع أن نحقــق 

ــز.  ــا العزي ــة اإلنســان املصــرّي ووطنن رســالتنا خلدم

التقديــر جلميــع  بخالــص  أتقــدَم  أْن  ُيســِعدني  النهايــة،  وفــي 

الســيدات والســادة، رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة الهيئــة، علــى 

جهودهــم ودعمهــم املســتمر لنــا جميًعــا، كذلــك الســيدات والســادة 

أعضــاء اجلمعيــة العموميــة للهيئــة، والزمــاء والزميــات مــن 

ــل.  ــق العم ــف مناط ــن مختل ــن م ــة واملتطوع ــن بالهيئ العامل

كمــا أوجــه شــكًرا خاّصــا للســادة وزراء التضامــن، واالســتثمار 

والتعــاون الدولــي، والتربيــة والتعليــم، والتعليــم العالــي، والتنميــة 

احملليــة، والبيئــة، والقــوى العاملــة، واألوقاف، والداخليــة، والثقافة، 

والصحــة، واإلعــام، والشــباب والرياضــة، واملــوارد املائيــة والري، 

الســادة  وأيًضــا  والعــدل،  األراضــي،  واســتصاح  والزراعــة 

ــة،  ــرة، والدقهلي ــة، والبحي ــزة، والقليوبي ــرة، واجلي محافظــي القاه

والفيــوم، وبنــي ســويف، واملنيــا، وأســيوط، وســوهاج، واألقصــر، 

والقيــادات  الشــريكة،  املدنــي  املجتمــع  ومنظمــات  وأســوان، 

ولــكل  اجلامعــات،  وأيًضــا  والتنفيذيــة،  والشــعبية  السياســية 

ــن القطــاع  ــك الشــركاء م ــن الداخــل واخلــارج، وكذل الشــركاء م

اخلــاص. 

ًً
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4- توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع جهــاز تنميــة املشــروعات 
ــوزارة  املتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر، التابــع ل

التجــارة والصناعــة، بهــدف تعزيــز ثقافــة ريــادة األعمــال 

والعمــل احلــر. ويأتــي هــذا البروتوكول في ضوء االتســاق 

مــع توجهــات الدولــة بأهميــة تأهيــل وتدريــب الشــباب مــن 

اجلنســن واملــرأة للحصــول علــى فــرص عمــل الئقــة، 

خاصــًة مــن خــال إقامــة مشــروعات متوســطة وصغيــرة 

ومتناهيــة الصغــر.

5- توقيــع بروتوكــول تعاون مــع وزارة التضامن االجتماعي 
ــذي  ــأوى(، وال ــا م ــار ب ــال والكب ــة األطف ــج حماي )برنام

يأتــي فــي إطــار دعــم مبــدأ الشــراكة وتضافــر وتكاتــف 

ــق  ــي لتحقي ــع املدن ــن املجتم ــاهمات م ــود واملس كل اجله

خــال  مــن  مــأوى،  بــا  لألطفــال  والرعايــة  احلمايــة 

متكينهــم مــن الوصــول حلقوقهــم التعليميــة والصحيــة 

وتطويــر مهاراتهــم احِلرفيــة، وإعــادة تأهيلهــم إلدماجهــم 

ــن البروتوكــول  فــي أنشــطة احليــاة املجتمعيــة. كمــا يتضمَّ

تدريــب العاملــن واألطفــال، والتنســيق داخــل مجتمعــات 

العمــل، وتوفيــر خدمــات لألطفــال بــا مــأوى، كمــا ســيتم 

ــة األطفــال بــا مــأوى.  مســاعدة مؤسســات رعاي

العمــل  إطــار  فــي  مــع محافظــة ســوهاج  6-الشــراكة 
ــِة الشــاملِة واملســتدامِة  ــِق أهــداِف التنمي املشــترك لتحقي

ــاِة  ــِن احلي ــي حتس ــاهمِة ف ــِة مصــر 2030، واملس ورؤي

ــِة  ــى بالرعاي ــا واألَْول ــر احتياًج ــَن األكث املعيشــيِة للمواطن

ــام  ــار، ق ــذا اإلط ــي ه ــم. وف ــة له ــاِة الكرمي ــِر احلي لتوفي

ــع  ــة بإطــاق أرب ــة اإلجنيلي ــة القبطي ــس الهيئ الســيد رئي

ــوهاج: ــة س ــع محافظ ــاون م ــة بالتع ــادرات تنموي مب

• األولى خاصة باملبادرات الزراعية 

• الثانيــة اســتهدفت تعزيــز املشــاركة االقتصاديــة الفعالــة 
للســيدات

• الثالثــة اســتهدفت تعزيــز أداء املشــروعات الصغيــرة، 
ــباب ــف للش ــة التوظي ــز إمكاني ــك تعزي وكذل

• الرابعة تستهدف متكن األشخاص ذوي اإلعاقة. 

ويستعرض التقرير نماذج 
من أهم الشراكات التي 
تم تنفيذها هذا العام ومجاالت 

عملها وهي: 

الوطنــي  التحالــف  عضويــة  فــي  الهيئــة  متثيــل   -1
ــار )23(  ــه اختي ــذي مت في ــوي، ال ــي التنم ــل األهل للعم

مــن كبريــات منظمــات املجتمــع املدنــي، باإلضافــة 

إلــى االحتــاد العــام للجمعيــات واملؤسســات األهليــة 

َعْبــَر  التحالــف  ويســعى  كرميــة".  "حيــاة  ومؤسســة 

مؤسســاته املشــتِركة إلــى مواجهــة الفقــر -مــن خــال 

محــاور العمــل التــي تركــز بشــكل أساســي علــى مجــال 

األمــن الغذائــي، ومجــال التمكــن االقتصــادي، واملكــون 

فــي  للمشــاركة  الصحــي-  واملكــون  االجتماعــي، 

التخطيــط والتطويــر والتنفيــذ للبرامــج التنمويــة كجــزء 

ــي  ــًة ف ــة، خاص ــة للدول ــة التنموي ــة اإلجمالي ــن اخلط م

ــادرة الرئاســية  ــى رأســها املب ــة، وعل ــادرات التنموي املب

ــة«. ــاة كرمي »حي

2- توقيــع بروتوكــول التعــاون مــع وزارة القــوى العاملــة، 
واســتهدف العمــل املشــترك فــي مجــال تنميــة املجتمــع 

والتدريــب ونشــر ثقافــة العمــل احلــر وريــادة األعمــال 

مــن  احلــد  أجــل  مــن  املهنيــة،  والصحــة  والســامة 

د ســامة األفــراد، والعمــل علــى  املخاطــر التــي تهــدِّ

توفيــر منــاخ حيــاة آمنــة، وتدريــب 4 آالف متــدرب 

للشــباب  دعًمــا  األولــى،  املرحلــة  خــال  ومتدربــة، 

والنســاء، وخاصــًة الفئــات األكثــر احتياًجــا منهــم، 

حتقيًقــا لتوجيهــات القيــادة السياســية، فــي تعزيــز 

رؤيــة مصــر 2030.

3- توقيــع بروتوكــول تعــاون مــع وزارة البيئــة اســتهدف 
ــي  ــي البيئ ــر الوع ــيق لنش ــي والتنس ــل البيئ ــم العم دع

لــدى األفــراد بكافــة القضايــا البيئيــة، وخاصــًة قضيــة 

ــة.  ــى مســتوى محافظــات اجلمهوري ــاخ، عل ــر املن تغي

التقرير السنوي لعام 2021-2022التقرير السنوي لعام 2022-2021



6 5

ــوع،  ــي للتط ــاد العرب ــع االحت ــاون م ــول تع ــع بروتوك ــي، مت توقي ــوع املجتمع ــم التط ــز ِقَي ــار تعزي ــي إط 10- ف
ــتدامة،  ــة املس ــرات التنمي ــة ومؤش ــب التنموي ــف اجلوان ــي مختل ــن ف ع ــوع واملتطوِّ ــز دور التط ــتهدف تعزي اس

واالســتجابة اإلنســانية، وتنفيــذ مبــادرات تهــدف لنشــر ثقافــة التطــوع فــي املجتمعــات العربيــة. وفــي الســياق 

ذاتــه، متــت املشــاركة مــع وزارة التضامــن االجتماعــي ومكتــب األمم املتحــدة للتطــوع مبصــر، فــي االحتفــال 

باليــوم الدولــي للمتطوعــن، حتــت شــعار "نتطــوع مــن أجــل مســتقبلنا املشــترك". وشــارك فــي أنشــطة الهيئــة 

قرابــة 5 آالف متطــوع ومتطوعــة، مــن املشــاركن فــي تنفيــذ مشــروعاتنا وأنشــطتنا التنمويــة فــي محافظــات 

العمــل املختلفــة.  

ــا مــع اليــوم العاملــي للقضــاء علــى الفقــر، واملقــرر انعقــاده مــن األمم املتحــدة 17 أكتوبــر مــن كل  11-  تزامًن
عــام، نظمــت الوحــدة لقــاء شــركاء التنميــة "مًعــا للقضــاء علــى الفقــر" مبشــاركة قيــادات مــن وزارة التضامــن 

االجتماعــي، وحشــد كبيــر مــن قيــادات مؤسســات وجمعيــات تنميــة املجتمــع، وعــدد مــن قيــادات القــوى العاملــة، 

والصحــة، والتعليــم، واإلعــام. وخــال اللقــاء، مت عــرض شــهادات حيــة تقــدم منــاذج ناجحــة وملهمــة ملشــروعات 

ناجحــة مت تنفيذهــا بــن الهيئــة واجلمعيــات الشــريكة لهــا فــي املجتمعــات احملليــة مبختلــف احملافظــات، كمــا 

مت عــرض أهــم اإلجنــازات التــي حققتهــا الهيئــة فــي املجــاالت التنمويــة املختلفــة عبــر عامــي 2020 و 2021 

وهــي متثــل إجنــاًزا وجناًحــا للهيئــة وشــركائها فــي العمــل، كمــا مت تكــرمي اجلمعيــات الشــريكة فــي العمــل مــع 

الهيئــة القبطيــة اإلجنيليــة للخدمــات االجتماعيــة.
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7-توقيــع شــراكة مــع وزارة التضامــن االجتماعــي فــي إطــار تنفيــذ برنامــج "وعــي" للتنميــة املجتمعيــة الــذي 
أطلقتــه الــوزارة، ويهــدف لتكويــن ِقَيــٍم واجتاهــات وســلوكيات مجتمعيــة إيجابيــة، تــؤدي إلــى حتســن جــودة 

احليــاة لكافــة أفــراد األســرة، واخلــروج مــن دائــرة الفقــر متعــدد األبعــاد، وتعزيــز جهــود التنميــة املســتدامة 

للدولــة. وســيتناول البرنامــج التوعيــة بعــدد مــن القضايــا املجتمعيــة منهــا التعليــم، زواج األطفــال، ختــان 

اإلنــاث، القضيــة الســكانية، املواطنــة، اإلعاقــة، مكافحــة اإلدمــان... وغيرهــا. وســتنفذ وحــدة التنميــة احملليــة 

هــذا البرنامــج فــي محافظــات شــمال الصعيــد )بنــي ســويف- الفيــوم- املنيــا- أســيوط(.

8- توقيــع شــراكة مــع وزارة التضامــن االجتماعــي فــي إطــار تنفيــذ برنامــج "فرصــة" الــذي أطلقتــه الــوزارة، 
ــو  ــة. وه ــف الئق ــى وظائ ــل واحلصــول عل ــل لدخــول ســوق العم ــن والتأهي ــًة للتمك ــًة متكامل ــل منظوم وميث

مــة للفقــراء ملســاعدة القادريــن فــي  يســتكمل منظومــة احلمايــة االجتماعيــة مــن البرامــج االجتماعيــة املقدَّ

العمــل علــى االنتقــال مــن الدعــم إلــى االســتقالية املاليــة واالكتفــاء الذاتــي. كمــا سيســاعد البرنامــج فــي 

ة للدخــل.  تأســيس وحــدات إنتاجيــة مجمعــة ُمــِدرَّ

9- وفــى إطــار تبنــي القضايــا البيئيــة -وال ســيما قضيــة التغيــرات املناخيــة- مت تنفيــذ عــدد مــن الشــراكات 
مــع العديــد مــن أجهــزة الدولــة ومؤسســات املجتمــع املدنــي، للخــروج بخطــة عمــل تشــمل إســهامات جميــع 

األطــراف للتعامــل مــع التحديــات الناجتــة عــن تغيــر املنــاخ. شــملت مــا يلــي: 

ــات التضامــن  ــوزارة ومديري ــة لل ــة التابع ــة بالقضي ــات املعنيَّ ــة، وبعــض اجله ــي وزارة البيئ مبشــاركة ممثل  •
االجتماعــي، وعــدد مــن اجلهــات احلكوميــة واجلامعــات واإلعــام واجلمعيــات األهليــة، ومجموعــة مــن 

اخلبــراء، مت تنظيــم لقــاء حــول آثــار التغيــرات املناخيــة "االقتصاديــة والبيئيــة" علــى صغــار املزارعــن وكيفيــة 

ــا.   ــود ملواجهته ــف والصم التكي

الشــراكة مــع مديريــة التضامــن االجتماعــي بالقاهــرة، اجلمعيــة العربيــة للتنميــة البشــرية والبيئيــة، واملجلــس   •
العربــي للمســؤولية املجتمعيــة، واالحتــاد املصــري للمســتثمرين، فــي تنظيــم احتفــال باليــوم العاملــي للبيئــة، 

تنــاول "دور منظمــات املجتمــع املدنــي والزراعــة فــي البيئــة احلضريــة- العمــل االجتماعــي األخضــر، احِلــَرف 

اليدويــة كمدخــل لتمكــن الشــباب بيئّيًــا، واملبــادرات واملســؤولية املجتمعيــة البيئيــة".  

ــرات  ــة التغي ــي مواجه ــن ف ــز دور املتطوع ــي لتعزي ــي األفريق ــى العرب ــات امللتق ــي فعالي ــة ف مشــاركة الهيئ  •
املناخيــة مبشــاركة 38 دولــة عربيــة وأفريقيــة.  

توقيــع بروتكــول تعــاون مــع مؤسســة "شــباب بتحــب مصــر" اســتهدف العمــل املشــترك فــي مجــال التنميــة   •
البيئيــة بشــكل عــام، والتغيــر املناخــي بشــكل خــاص، ملواجهــة التحديــات التــي تواجــه املجتمــع املصــري مــن 

تغيــر املنــاخ.  

اجلديــر بالذكــر أن مــن أهــم النقــاط املضيئــة هــذا العــام أيًضــا حصــول مركــز تقــدمي خدمــات تطويــر األعمــال 

الزراعيــة بقريــة البرنســات، مركــز مطــاي، محافظــة املنيــا، التابــع لوحــدة التنميــة احملليــة، جائــزة التميــز 

ــزة للمركــز حتــت اســم "دعــم  ــح اجلائ ــي، وقــد مت من ــة وشــركة فينب ــة الدولي ــة للتنمي ــة األمريكي مــن الوكال

التكيــف مــع التغيــرات املناخيــة للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة ومتناهيــة الصغــر فــي قطــاع الزراعــة" 

وذلــك خــال حفــل التكــرمي الــذي ُعِقــد فــي املتحــف القومــي للحضــارة بالفســطاط.
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برنامج تأهيل 
األشخاص ذوي 

اإلعاقة

ذوي  األشــخاص  متكــن  فــي  البرنامــج  يســتمر 

اإلعاقــة وأســرهم مــن املشــاركة بفاعليــة فــي املجتمــع، 

والدعــوة مــن أجــل احلصــول علــى حقوقهــم، وتعزيــز 

كافــة  إزالــة  علــى  والعمــل  املجتمــع،  فــي  دمجهــم 

أشــكال التمييــز املمــارس ضدهــم.  

 العدد  بنود اإلجناز )الفرعية( 

من أسر األشخاص ذوي اإلعاقة مت تأهيلهم لدعم عملية الدمج املجتمعي ألبنائهم من ذوي اإلعاقة.   1338

من األشخاص ذوي اإلعاقة مت حتسن وصولهم حلقوقهم باخلدمات العامة وبرامج التأهيل املتخصص واألنشطة 

الدامجة األخرى )االجتماعية والرياضية والفنية والترفيهية(.   
2553

من املواطنن مت تنمية وعيهم باملفاهيم الصحيحة املرتبطة باإلعاقة والتنمية الدامجة.    1858

من األشخاص ذوي اإلعاقة استفادوا من األجهزة التعويضية واملعينات احلركية.   65

من األشخاص ذوي اإلعاقة مت متكينهم من حقوقهم وإدماجهم في اخلدمات العامة.    414

من الشباب ذوي اإلعاقة مت متكينهم اقتصادًيّا وتدريبهم على الصناعات احلرفية وإكسابهم مهارات رياده األعمال.   30

6258 من األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم استفادوا من برنامج تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة، 
وتعزيز دمجهم في املجتمع. 

ي 
مِّ
َك
ال
ز 

جنا
إل
ا

ــة ومســؤولي   تدريــب 530 مــن الكــوادر املجتمعي

ذوي  األشــخاص  لدعــم  احلكوميــة  املؤسســات 

اإلعاقــة فــي الوصــول لبرامــج التأهيــل املتخصــص 

وتيســير وصولهــم حلقوقهــم باخلدمــات العامــة.  ي
يف

ك
ال
ز 

جنا
إل
ا

فعاليات 

- تنظيــم احتفــال الفتتــاح وحــدة التأهيــل املجتمعــي، 

التــي مت تأسيســها باجلمعيــة اخليريــة مبنشــأة علوبه- 

مركــز أبــو املطاميــر محافظــة البحيــرة- حتــت رعايــة 

الســيدة نائــب محافــظ البحيــرة. وبحضــور ممثلــي 

لإلعاقــة  االستشــاري  واملجلــس  عطــاء  صنــدوق 

مبحافظــة البحيــرة، وإدارة التضامــن االجتماعــي بأبو 

املطاميــر ومديــر الوحــدة احملليــة. وخــال االحتفاليــة 

مت دعــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة بالكراســي املتحركــة 

واملعينــات احلركيــة لتيســير احلركــة والتنقــل. 

قضايا جديدة تبناها البرنامج 

- تبنــى البرنامــج هــذا العــام قضيــة تعزيــز وصــول 

الصحــة  فــي  حلقوقهــم  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص 

طريــق  عــن  املواطنــن،  مــن  كغيرهــم  اإلجنابيــة، 

رفــع الوعــي املجتمعــي بهــذه القضيــة، مــن خــال 

تبســيط مفاهيــم الصحــة اإلجنابيــة لألشــخاص ذوي 

اإلعاقــة، والتعامــل مــع التغيــرات التــي تطــرأ عليهــم 

فــي مرحلــة البلــوغ، كمــا مت تقــدمي تدخــات املشــورة 

ألســر األشــخاص ذوي اإلعاقــة حــول كيفيــة التعامــل 

مــع أبنائهــم خــال مرحلــة البلــوغ واملراهقــة، وتقــدمي 

ــات حــول  ــل للمراهق ــج التأهي ــم النفســي، وبرام الدع

كيفيــة تطبيــق آليــات احلمايــة مــن التحــرش واإليــذاء 

اجلنســي.  
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    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. 

10 9

قصة نجاح

الطفلــة موريــن مجــدي )7 ســنوات(، التحقــت بوحــدة التأهيــل املرتكــز علــى املجتمــع 

فــي ملــوي قســم صعوبــات التعلــم. كان عمرهــا 6 ســنوات، وكانــت األم تشــكو مــن عدم 

قــدرة الطفلــة علــى التعــرف علــى احلــروف واألرقــام وعــدم تقبلهــا التعلــم باحلضانــة. 

ــد برنامــج  ــة املقاييــس( وحتدي ــوي- بطاري ــم )الين ــة مــن خــال تقيي ــم الطفل - مت تقيي

خــاص لهــا يعمــل علــى تنمية القــدرات النمائية )االنتبــاه- اإلدراك- الذاكــرة( والقدرات 

األكادمييــة )قــراءة- كتابــة- حســاب(. وبعــد العمــل معهــا ملــدة عــام، أصبحــت الطفلــة 

ــد  ــة، واســتطاعت الع ــر عــن صــورة بجمل ــردة، والتعبي ــات مف ــراءة كلم ــى ق ــادرة عل ق

حتــى )100( واجلمــع والطــرح. 

- الحظــت األم أن الطفلــة علــى قــدر مســاوٍ ألقرانهــا. وقــد ســاعدنا الطفلــة فــي تعلُّــم 

كيفيــة التعبيــر عــن الــذات، والتمييــز بــن "اللمســة احللــوة واللمســة الوحشــة" مــن خال 

ــر وتدافــع عــن نفســها إذا تعرضــت لضــرر.  أغــاٍن مناســبة لســن األطفــال، وكيــف تعبِّ

ومت هــذا مــن خــال اجللســات الفرديــة، ومت توعيــة الوالــدة حــول كيفيــة احلديــث مــع 

ابنتهــا، وتعليمهــا وُنصِحهــا طبًقــا لعمرهــا، وهــذا أثــر بشــكل إيجابــي وملمــوس فــي 

حيــاه األســرة مــن خــال برنامــج تعزيــز احلقــوق الصحيــة لــذوي اإلعاقــة. 

برنامج
 إرادة

يســتمر البرنامــج فــي إتاحــة البيئــة الداخليــة واخلارجيــة 

لتكــون داعمــة لدمــج وتضمــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

داخــل احليــاة العامــة.  
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ال
ز 
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ا

185
استفادوا من

 أجهزة ومعينات حركية 

840
 استفادوا من 

حمات الصيانة 

لألجهزة التعويضية 

ــة  ــن املؤسســات العام ــدد م  إجــراء دراســة لع

متهيــًدا  األخــرى،  املجتمعيــة  واملؤسســات 

إلجــراء أعمــال اإلتاحــة بهــا.

ي
يف

ك
ال
ز 

جنا
إل
ا
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    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. 

12 11

برنامج
 أطفال في خطر
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مِّ
َك
ال
ز 

جنا
إل
ا

يســتمر البرنامــج فــي املســاهمة فــي تأمــن حيــاة 

بيئــة  وخلــق  وأســرهم،  العاملــن  لألطفــال  أفضــل 

حمايــة لهــم، والتــي بدورهــا تضمــن احلفــاظ علــى 

إنســانية وكرامــة وطفولــة هــؤالء األطفــال، وتقلــل 

ضهــم لاســتغال  مــن تأثيــر حــدة الفقــر عليهــم وتعرُّ

واإليــذاء البدنــي والنفســي. 

ي
يف

ك
ال
ز 

جنا
إل
ا

- بنــاء قــدرات )4( مــن جلــان حمايــة الطفــل 

حــول  ســويف،  وبنــي  القاهــرة  مبحافظتــي 

الدليــل اإلجرائــي لتطبيقــات ومعاييــر وإجراءات 

إدارة احلالــة. 

العاملــة  واملؤسســات  اجلمعيــات  مشــاركة   -

ــي ســويف فــي  ــال ببن ــة األطف فــي مجــال عمال

نــة الســلوك، التــي تنظــم  إصــدار وثيقــة مدوَّ

العاقــة بــن األطفــال واألطــراف املختلفــة مــن أجــل 

ــاب  ــة أصح ــا مت توعي ــم، كم ــة حقوقه ــز وحماي تعزي

ــة.  ن ــذه املدوَّ ــال به ــر األطف ــورش وأس ال

الــذي  األطفــال،  حمايــة  سياســات  دليــل  إنتــاج   -

يهــدف لضمــان حقــوق األطفــال العاملــن، وحمايتهــم 

مــن أي ضــرر أو إيــذاء نفســي أو بدنــي فــي شــتى 

ــم. ــاالت حياته مج

- تصميــم وتطبيــق برنامــج الدعــم التربــوي مبجتمعــات العمــل ببنــي ســويف، الــذي يهــدف لتمكــن األســر جتــاه 

تقــدمي الدعــم النفســي والتربــوي ألطفالهــم علــى أســس تربويــة ســليمة.

- اســتخدام تقنيــات الــذكاء االصطناعــي، والتحــول الرقمــي لتنــاول قضايــا الوعــي واحلمايــة االجتماعيــة لألطفال 

املعرضــن للخطــر، وفــي ســياق ذلــك، مت تدريــب 45 مــن األطفــال والكــوادر املجتمعيــة علــى اســتخدام وتطبيــق 

هــذه التقنيــات فــي التدخــات املختلفــة مــع األطفــال.  

ــي ترصــد  ــا الت ــر، وخاصــًة القضاي ــال املعرضــن للخط ــا األطف ــي قضاي ــر ف ــن للتأثي ــتخدام الف ــز اس - تعزي

املعانــاة التــي يتعــرض لهــا الكثيــر مــن األطفــال فــي وضعيــة الشــارع، فــي اســتخراج األوراق الثبوتيــة، وذلــك 

مــن خــال العــرض املســرحي "شــهادة ميــاد"، وهــي مــن متثيــل أبطــال القضيــة مــن الفئــة املســتهدفة... يأتــي 

هــذا فــي إطــار العمــل علــى قضيــة الدعــوة وكســب التأييــد اخلاصــة بحــق الطفــل فــي إثبــات َنَســِبه تفعيــًا 

ــم 126 لســنة 2008. ــون رق ل بالقان ــدَّ ــم 12 لســنة 1996، املع ــل رق ــون الطف ــادة )15( مــن قان للم

التقرير السنوي لعام 2021-2022التقرير السنوي لعام 2022-2021

 العدد  بنود اإلجناز )الفرعية( 

من األطفال وأسرهم ُأِتيحت لهم خدمات الرعاية الطبية في تخصصات متنوعة.     3173

من األسر واألطفال استفادوا من خدمات التوعية واملشورة )لقاءات- مطبوعات...(.     3421

من األطفال مت دعم استمرارهم في التعليم.     106

من األطفال مت تدريبهم على مهارات السامة املهنية. نتيجة تهيئة )33 ورشة( وفق معايير السامة والصحة املهنية.    73

من األطفال مت تنمية مهارتهم اإلبداعية والسلوكية من خال مشاركتهم في األنشطة املجتمعية املختلفة

 )الرحات، املعسكرات، األنشطة الرياضية والثقافية(.     
697

من األطفال في وضعية الشارع مت استخراج أوراق ثبوتية لهم.   43

من األطفال في وضعية الشارع مت تأهيلهم نفسّيا واجتماعّيا. 68

من األطفال مت حتويلهم من مهن خطرة إلى مهن أقل خطورة.  88

7669 من األطفال املعرضن للخطر وأسرهم
 مت متكنيهم من احلصول على حقوقهم االقتصادية واالجتماعية 

ًًًً
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    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. 

14 13

برنامج
الصحة

ــه فــي املســاهمة  ــق هدف يســتمر البرنامــج نحــو حتقي

فــي حتســن احلالــة الصحيــة للســيدات واألطفــال 

واملراهقــن، مــن خــال تعزيــز احلصــول علــى املــوارد 

بصــورة عادلــة، ومتكينهــم مــن الوصــول إلــى اخلدمات 

الصحيــة العامــة، وأن يصبحــوا قادريــن علــى مواجهــة 

الضغــوط واملخاطــر.

ي 
مِّ
َك
ال
ز 

جنا
إل
ا

       أهم الشراكات 

-  الشــراكة مــع مديريتــي الصحــة والســكان مبحافظتــي املنيــا وســوهاج فــي رفــع كفــاءة )3( 

وحــدات صحيــة مبجتمعــات العمــل، شــمل ذلــك دعــم الوحــدات بعــدد مــن األجهــزة واألدوات الطبيــة 

ــذه  ــارات التواصــل، واســتهدفت ه ــى مه ــة عل ــم الطبي ــن أعضــاء األطق ــب )207( م ــا مت تدري كم

ــن.  مــة للمواطن ــة املقدَّ التدخــات حتســن تقــدمي اخلدمــات الصحي

- دعــم املشــاركة والتعــاون مــع مديريــات الصحــة والســكان مبحافظــات العمــل فــي تنفيــذ القوافــل 

ــد األورام  ــي ومعه ــفى اجلامع ــع املستش ــاون م ــك التع ــة، كذل ــي التخصصــات املختلف ــة ف الصحي

ــل  ــة وتفعي ــدمي التوعي ــب تق ــدي، بجان ــر ألورام الث ــص املبك ــل الفح ــراء قواف ــا إلج ــة املني مبحافظ

نظــم اإلحالــة كذلــك الشــراكة مــع املنطقــة الطبيــة مبصــر القدميــة- لتوفيــر أطبــاء لتقــدمي الفحــص 

ــة. ــة للســيدات فــي املناطــق احملرومــة مــن توفــر املراكــز الطبي واملشــورة الصحي

قضايا أخرى تم تناولها  

- الدعــوة وكســب التأييــد لقضايــا ســوء التغذيــة، وال ســيما بــن ألطفــال دون ســن اخلامســة 

واملراهقــات والنســاء احلوامــل واملرضعــات وكبــار الســن، فــي 5 محافظــات بصعيــد مصــر 

ــات  ــاءات وحلق ــم لق ــة وتنظي ــذه القضي ــف الوعــي املجتمعــي به ــك تكثي ووجــه بحــري، تضمــن ذل

نقاشــية شــارك فيهــا املســؤولون احلكوميــون، واملعهــد القومــي للتغذيــة، واملجلــس القومــي للمــرأة، 

ــة  ــاد القضي ــة أبع ــا مناقش ــم. ومت خاله ــة... وغيره ــات املجتمعي ــة، والتنظيم ــات األهلي واجلمعي

واخلــروج بتوصيــات لكيفيــة معاجلتهــا لعرضهــا علــى اإلعــام وصنــاع ومتخــذي القــرار التخــاذ 

خطــوات بشــأنها.  

التقرير السنوي لعام 2021-2022التقرير السنوي لعام 2022-2021

2770
من السيدات متت 

توعيتهن بأهمية 

وطرق االكتشاف 

املبكر لألورام.  

10273
من املواطنن 

استفادوا من 

إجراء الفحوص 

الطبية والعاج في 

تخصصات طبية 

متنوعة )باطني، قلب 

ضغط، سكر، أورام 

ثدي(.    

381
من السيدات احلوامل 

استفدن من متابعة 

احلمل للوصول إلى 

الوالدة اآلمنة. 

2434
من السيدات 

واملراهقات مت 

توعيتهن باملمارسات 

التغذوية الصحيحة.  

15858 من املواطنن مت متكينهم من احلصول على حقوقهم الصحية
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    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. 

برنامج
العيون

يســتمر البرنامــج نحــو حتقيــق هدفــه فــي احلــدِّ مــن العمــى 

الفقــراء  مــن  املواطنــن  إلــى  بالوصــول  تفاديــه،  املمكــن 

ــًة  ــات، وخاص ــك اخلدم ــى تل ــول عل ــن احلص ــن م واحملروم

األطفــال )مــن ســن يــوم إلــى 15 ســنة( وكبــار الســن )مــن 

45 ســنة ومــا فــوق( مــن خــال إتاحــة نظــم رعايــة صحيــة 
ــن. ــة للمواطن ــة ممكن ــن أفضــل رؤي شــاملة مســتدامة لتأم

 العدد  بنود اإلجناز )الفرعية( 

ُأجِريت لهم عمليات كبرى وصغرى. 826

استفادوا من العاج الدوائي.  8090

مت تصحيح عيوب اإلبصار لهم من خال النظارات الطبية.  8125

أجروا الفحوص الطبية.     30412

أجروا فحوصات متقدمة. 415

مت توعيتهم بصحة العيون والوقاية من اإلصابة من خال فصول رفع الوعي.  2519

50387 من املواطنن استفادوا من تدخات مكافحة العمى املمكن تفاديه 
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- توسع العمل بالبرنامج في 7 مجتمعات جديدة مبحافظات اجليزة، القليوبية، الشرقية، البحيرة.ا

- اســتهداف فئــات جديــدة مثــل أطفــال مؤسســات رعايــة األيتــام، وذلــك مــن خــال عمــل قوافــل للكشــف 

علــى أمــراض العيــون.

          الشراكات 

-  الشــراكة مــع مديريــات الصحــة والســكان مبحافظتــي القاهــرة وبنــي ســويف فــي تنفيــذ قوافــل 

صحــة العيــون داخــل مقــرات الوحــدات الصحيــة باملجتمعــات احملليــة املســتهدفة، وحتويــل احلــاالت 

األكثــر فقــًرا املكتشــفة إلجــراء العمليــات علــى نفقــة الدولــة. ومــع القطــاع اخلــاص ُعِقــَدت الشــراكة 

مــع املركــز العربــي للعيــون الــذي ســاهم فــي إجــراء العمليــات بخصــم 50% كذلــك الشــراكة مــع 

شــركة أوركيــدا لألدويــة التــي قدمــت منحــة أدويــة باملجــان لألســر الفقيــرة، ومــع نــادي روتــاري 

ببنــي ســويف فــي تنظيــم قوافــل داخــل دار املســنن. 

16 التقرير السنوي لعام 2021-2022التقرير السنوي لعام 152022-2021
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    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. 
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اإلسكان
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1276
من األسر محدودة الدخل 

استفادت من توفير مسكن 

صحي وبيئي مائم.   

ســامية حســن فــؤاد، 50 ســنة مــن مجتمــع ابيوهــا، مركــز أبــو قرقــاص محافظــة املنيــا. أرملــة وعنــدي 

ولــد يبلــغ مــن العمــر 29 ســنة، أعــزب، نعيــش فــي منــزل متواضــع 60 متــًرا مربًعــا، ومبنــي دور أرضــي 

ــًرا مــن املعيشــة داخــل هــذا املنــزل بــدون تشــطيب  ــا كثي ــوك احلجــري، ومســقوف باملســلح. عانين بالبل

يحمينــا مــن بــرد الشــتاء وحــر الصيــف، واملنــزل امللــيء باحلشــرات واألتربــة. حاولنــا تغييــر تشــطيبه 

وتغييــر البــاط ولكــن دون جــدوى؛ حيــث إن التكلفــة أكثــر مــن مدخراتنــا وأعلــى ممــا نســتطيع. ظللنــا 

ــا  ــه ميكنن ــا أحــد موظفــي مشــروع اإلســكان أن ــة، ولكــن أشــار علين ــد حيل ــى هــذا احلــال، ومــا بالي عل

ــل  ــن قب ــرض ملشــروع اإلســكان، و مت دراســته م ــب ق ــا بطل ــل تقدمن ــن املشــروع. وبالفع االســتفادة م

ــب  ــه. ومت تركي ــه 13000 جني ــا قيمت ــا قرًض ــى منحن ــة عل ــت املوافق ــه مت ــد لل ــة، واحلم ــة والهيئ اللجن

بــاط األرضيــة، وتغيــر شــكل املنــزل وأصبــح أنظــف وأفضــل ومائًمــا للمعيشــة أكثــر. فشــكًرا ملشــروع 

اإلســكان والقائمــن علــى العمــل، الــذي لــواله مــا اســتطعنا تشــطيب املنــزل وجتديــده ومــا أصبــح بيتنــا 

مناســًبا للمعيشــة.     
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ع اجلغرافي للبرنامج من خال العمل في مجتمعات جديدة مبحافظة بني سويف.   -  التوسُّ

اســتجابة البرنامــج ملتطلبــات املســتهدفن بزيــادة قيمــة القــرض حتــى 15000 جنيــه، لتغطيــة األعمــال   -

ــذة وفــق معاييــر اجلــودة وارتفــاع أســعار اخلامــات.   املنفَّ

قصة نجاح

برنامج
التمكين 

االقتصادي 

يســتمر العمــل فــي مجــال التمكــن االقتصــادي للفئــات الفقيــرة 

مــن الشــباب مــن اجلنســن والســيدات فــي املجتمعــات الفقيــرة 

واملهمشــة، مــن أجــل متكينهــم مــن احلصــول علــى فــرص العمــل 

الائقــة وزيــادة الدخــل، مبــا يضمــن لهــم حيــاة كرميــة. ويجــري 

العمــل فــي املســارين اآلتيــن:  

أ ( مسار توفير فرص العمل الائق وتقدمي خدمات تطوير األعمال ألصحاب املشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر 

يركــز هــذا املســار علــى بنــاء بيئــة مجتمعيــة مرنــة تعــزز فــرص النمــو االقتصــادي، مــن خــال تقــدمي خدمــات ريــادة 

األعمــال واملهــارات احِلرفيــة واإلداريــة، التــي تســاهم فــي توفيــر فــرص العمــل الائــق للشــباب والنســاء والفئــات 

األكثــر هشاشــة.

18 التقرير السنوي لعام 2021-2022التقرير السنوي لعام 172022-2021

ــه نحــو حتســن  ــق أهداف   يســتمر برنامــج اإلســكان فــي حتقي

ــا.   ــا وصحّي ــا بيئّي ــر الوضــع الســكني لألســر ليكــون آمًن ًًًًوتطوي

 العدد  بنود اإلجناز )الفرعية( 

حصلوا على تدريبات ِحرفية، إدارية.  1444

توظفوا ذاتّيا بعد التدريب.  169

من الشباب من رواد االعمال وأصحاب املشروعات الناشئة حصلوا على دعم فني وقانوني.   307

من السيدات احِلَرفيات والعامات في القطاع غير الرسمي مت حتسن قدراتهن في مجال ريادة األعمال، وزيادة 

الفرص االقتصادية من خال التدريبات، وإشراكهن في معارض التسويق، وتضمن السيدات العامات في القطاع 

غير الرسمي مبظلة التأمن االجتماعي.

280

من السيدات العامات في القطاع غير الرسمي مت إحلاقهن بالعمل الرسمي.  50

2250 من الشباب من اجلنسن مت رفع مهاراتهم احِلرفية واإلدارية وتأهيلهم لالتحاق بسوق العمل 

ًً
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    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. 
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توســع دور وحــدات خدمــات تطويــر وريــادة األعمــال املركزيــة   -

ــا، ســوهاج، وخــال  ــي ســويف، املني ــة مبحافظــات بن والفرعي

هــي حاضنــات  هــذه الفتــرة مت بنــاء قــدرات 36 مــن موجِّ

ريــادة األعمــال الفرعيــة باحملافظــات التــي تقــدم خدمــات 

تطويــر ريــادة األعمــال ألصحــاب املشــاريع الصغيــرة ومتناهية 

ــر.   الصغ

مشــاركة 7 مــن الشــابات احِلَرفيــات -نتيجــة مشــاركتهن فــي   -

التدريبــات- مبعــرض تراثنــا، الــذي ُيَعــدُّ أكبــر معــرض للِحــَرف 

اليدويــة والتراثيــة فــي مصــر، والــذي ينظمــه جهــاز تنميــة 

ــة.  ــة الســيد رئيــس اجلمهوري املشــروعات ســنوّيا وحتــت رعاي

   أهم الشراكات 

الشــراكة مــع كليــة الشــؤون الدوليــة والسياســات العامــة باجلامعــة األمريكيــة بالقاهــرة فــي مشــروع   -

التدريــب مــن أجــل التوظيــف، لتمكــن املــرأة مــن خــال التدريبــات املهنيــة ودعمهــا فــي احلصــول علــى 

فــرص عمــل الئقــة. 

التعــاون مــع الهيئــة القوميــة للتأمــن االجتماعــي، ومديريــات القــوى العاملــة، املجلــس القومــي للمــرأة،   -

فــي رفــع الوعــي بأهميــة االلتحــاق بالعمــل الرســمي داخــل املجتمعــات املســتهدفة.  

 قضايا تبناها البرنامج  

ــرة  ــون 152 لســنة 2021، واخلــاص باملشــروعات املتوســطة والصغي ــل قان املســاهمة فــي تفعي  -

ومتناهيــة الصغــر؛ حيــث نظــم البرنامــج -بالشــراكة مــع جهــاز تنميــة املشــروعات ومبشــاركة أحــد 

ــَد مــن لقــاءات التوعيــة  أعضــاء جلنــة املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة مبجلــس النــواب- العدي

ــة والشــباب مــن اجلنســن.  ــة الشــريكة والتنظيمــات املجتمعيــة احمللي بالقانــون للجمعيــات األهلي

تناولــت اللقــاءات التعريــف مبزايــا القانــون، وال ســيما كيفيــة احلصــول علــى احلوافــز واالمتيــازات 

التــي يقدمهــا مــن أجــل دعــم ثقافــة العمــل احلــر، ودمــج املشــروعات فــي االقتصــاد الرســمي. 

وأســفرت تلــك اللقــاءات عــن أخــذ آراء وتوصيــات املشــاركن حــول مــواد القانــون ورفعهــا إلــى 

ــة الصغــر، وهــو املنــوط بتنفيــذ وتفعيــل  ــة املشــروعات املتوســطة والصغيــرة ومتناهي جهــاز تنمي

القانــون. 

ماجــدة وليــم مــن محافظــة القاهــرة، أعمــل بحرفــة الكروشــيه. حضــرت تدريبــات فــي وحــدة خدمــات تطويــر 

ــدر أطــور  ــي اتعلمــت إزاي أق ا لشــغلي؛ ألن ــدة جــدًّ ــت مفي ــة، وكان ــة اإلجنيلي ــة للهيئ ــال التابع ــادة األعم ري

ــة للمنتــج؛  شــغلي وأعمــل دراســة اجلــدوى، وطريقــة تســعير املنتــج، وإزاى أقــدر أحســب التكاليــف الفعليَّ

ر الوحــدة.  ألن كان فــي تكاليــف غيــر مباشــرة ماكنتــش بعــرف أحســبها وده كان بيخلينــي مقــدرش أســعَّ

كان بيبــان إنــي بكســب مــن البيــع، لكــن ملــا اتعلمــت أضيــف التكاليــف غيــر املباشــرة، اكتشــفت إنــي كنــت 

ر املنتــج بنفــس تكلفتــه.   بســَعّ

بــت كمــان علــى إزاي أعــرف أصــور منتجــي بشــكل احترافــي، وكمــان قــدرت أعمــل صفحــة جتاريــة  واتدرَّ

وتســويق املنتجــات عليهــا علــى السوشــيال ميديــا، ومــن خالهــا عملــت صفحــة جتاريــة وهــي "مشــغل ماجــي 

للهانــد ميــد".  

قصة نجاح

ا؛ ألنهــا ســاعدتني أشــترك فــي معــرض تراثنــا؛  أنــا بشــكر الهيئــة جــدًّ

ألنــه كان صعــب علــيَّ أشــترك وحــدي وأدفــع تكاليفــه، وده ادانــي 

فرصــة كبيــرة جــدًّا لعــرض منتجاتــي فــي أكبــر معــرض للِحــَرف 

ــن دي  ــا وكســبت. وميك ــرة منه ــة كبي ــت كمي ــي مصــر، وبع ــة ف اليدوي

ــا  ــة اللــي أدخــل فيهــا معــارض وأبيــع كتيــر، وحالًي مــن املــرات القليل

وبعــد مــا اتدربــت علــى حتســن املنتــج، هبــدأ أعــرض منتجاتــي علــى 

ــازون.  ــع أم موق

20 التقرير السنوي لعام 2021-2022التقرير السنوي لعام 192022-2021
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    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. 
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ب ( مسار حتسن األوضاع املعيشية في املناطق الريفية واملدنية الفقيرة مبصر للعامات في القطاع غير الرسمي 

ــة، مــن خــال عــدة  االســتمرار فــي دعــم ومتكــن النســاء العامــات فــي القطــاع غيــر الرســمي باملجتمعــات احمللي

جهــود فاعلــة شــملت مــا يلــي: 

ي
يف

ك
ال
ز 

جنا
إل
ا

ــن أجــل حشــد  ــك م ــر الرســمي، وذل ــي القطــاع غي ــا النســاء العامــات ف ــم قضاي ــدى دع تأســيس منت  -

ــى  ــر الرســمي عل ــي القطــاع غي ــات ف ــان للنســاء العام ــة واألم ــر أســس للحماي ــود لتوفي ــز اجله وتعزي

ــات مصــر.  ــتوى محافظ مس

ــر الرســمي  ــي القطــاع غي ــة مت إشــهارها الســتمرار دعــم الســيدات ف ــات تعاوني ــدرات 3 جمعي ــاء ق بن  -

ــال  ــة أعم ــات تنمي ــدمي خدم ــال، شــملت تق ــادة األعم ــات ري ــدمي خدم ــال تق ــن خ ــن، م ــر أعماله وتطوي

ــرص  ــي للســيدات، تيســير وصــول الســيدات لف ــب املهن ــرة- التدري ــرة BDS للمشــروعات الصغي مبتك

ــروعاتهن.  ــل ملش متوي

-  الشــراكة مــع القــوى العاملــة فــي تدريــب مجموعــات مــن النســاء حــول قوانــن تشــغيل النســاء، االتفاقيــة 

الدوليــة رقــم 190 ملنظمــة العمــل الدوليــة بشــأن القضــاء علــى العنــف والتحــرش فــي بيئــة العمــل، كمــا 

مت تصميــم مدونــة للســلوك حلمايــة الســيدات فــي بيئــة العمــل مبشــاركة الســيدات العامــات فــي القطــاع 

اخلــاص ومجموعــة مــن أصحــاب األعمــال، والقــوى العاملــة.  

 قضايا تبناها البرنامج  

ــازل، ومناقشــة مســودة  ــة للســيدات العامــات باملن ــات احلماي ــر آلي ــة توفي ــي قضي اســتمرار تبن  -

قانــون حمايــة العامــات فــي املنــازل بعــد تقدميــه للــدورة الثانيــة فــي مجلــس النــواب، للوصــول 

ــة  ــذه القضي ــول ه ــي ح ــوار مجتمع ــم ح ــك تنظي ــن. شــمل ذل ــي عمله ــاة كرميــة ف ــى حي ــن إل به

ــي.  ــع املدن ــات املجتم ــن ومنظم ــان املصــري واإلعامي ــن البرمل مبشــاركة أعضــاء م

      فعاليات مهمة 
-  بالشــراكة مــع الشــبكة العربيــة للمنظمــات األهليــة، مت تنظيــم لقــاء افتراضــي لتبــادل أفضــل املمارســات 

التنمويــة وامللهمــة فــي مجــال حتســن أوضــاع النســاء العامــات فــي القطــاع غيــر الرســمي فــي مصــر 

واملنطقــة العربيــة، ومشــاركة ممثلــي جهــات تنمويــة متعــددة بــدول )اململكــة األردنيــة الهاشــمية- الســودان- 

لبنــان- اململكــة املغربيــة- كنــدا(. تنــاول اللقــاء التركيــز علــى محــاور األطــر التشــريعية لدعــم فئــة النســاء 

ــى  ــة إل ــي، باإلضاف ــا التطبيق ــي إطاره ــي ف ــال والشــمول املال ــادة األعم ــر الرســمي وري ــي القطــاع غي ف

التعريــف بالشــركاء وأدوارهــم فــي إجنــاح هــذه التدخــات. 

ــع اســتهدف نشــر أفضــل النمــاذج التنمويــة التــي كان لهــا تأثيــرات اقتصاديــة  تنظيــم لقــاء جماهيــري موسَّ  -

واجتماعيــة علــى الفئــات األكثــر ضعًفــا وهشاشــة فــي املجتمــع، وال ســيما الســيدات العامــات فــي القطــاع 

ــي  ــة ف ــات احلكومي ــو اجله ــواب، ممثل ــس الن ــاء بعــض أعضــاء مجل ــي هــذا اللق ــر الرســمي. شــارك ف عي

ــة، اإلعــام،  ــة واملراكــز البحثي ــة وعــدد مــن اجلامعــات املصري ــم والقــوى العامل قطاعــات الصحــة والتعلي

الشــخصيات العامــة، املنظمــات األهليــة الشــريكة مبجتمعــات العمــل احملليــة مبحافظــات القاهــرة -اجليــزة 

-القليوبيــة -املنيــا- بنــي ســويف- ســوهاج.  

22 التقرير السنوي لعام 2021-2022التقرير السنوي لعام 212022-2021

 العدد  بنود اإلجناز )الفرعية( 

من النساء الاتي فقدن عملهن بسبب جائحة كورونا، مت تدريبهن ِحرفّيا، وإيجاد فرص عمل بديلة لهن.   307

من السيدات العامات في القطاع الرسمي مت بناء قدراتهن حول تنفيذ املشروعات الصغيرة وخدمات ريادة األعمال.   78
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    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. 

برنامج
الزراعة 

يســتمر البرنامــج بــدوره فــي املســاهمة فــي حتســن نوعيــة 

ــن  ــن م ــن والصيادي ــن واملرب ــار املزارع ــاة املعيشــية لصغ احلي

ــة ومتكينهــم مــن اســتثمار املــوارد  ــة املناطــق الريفي خــال تنمي

واخلبــرات املتاحــة للوصــول إلــى ميــزه تنافســية اجتماعيــة 

واألســواق األكثــر ربحيَّــة.  
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ــا وســوهاج،  ــي ســويف واملني ــة وبن ــة مبحافظــات القليوبي ــة باملجتمعــات الريفي ــادرة محلي انطــاق 23 مب

تســتهدف التمكــن االقتصــادي واالجتماعــي للمجتمعــات الريفيــة الفقيــرة، مــن خــال حتســن مســتويات 

الدخــل لصغــار الفاحــن وأســرهم، وحتقيــق األمــن الغذائــي مــع احلفــاظ علــى املــوارد الطبيعيــة. 
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 قضايا تبناها البرنامج  

العمــل فــي قضيــة التغيــرات املناخيــة؛ حيــث مت إطــاق حمــات رفــع الوعــي لصغــار املزارعــن،   -

تناولــت التوعيــة بآثــار التغيــرات املناخيــة "االقتصاديــة والبيئيــة" وكيفيــة التكيــف والصمــود 

ــا الســلبية.   ــن آثاره ــا واحلــد م ملواجهته

يســتمر البرنامــج فــي تبنِّيــه قضيــة تعزيــز األمــن الغذائــي وتأمن ســامته مــن خال تنفيــذ النماذج   -

الزراعيــة التــي اعتمــدت علــى زراعــة محاصيــل اســتراتيجية، وتطبيــق املمارســات الزراعيــة اجليدة 

القائمــة علــى مبــادئ ومفاهيــم وممارســات الزراعــة املســتدامة والنظــم األيكولوجيــة، التــي تــؤدي 

إلــى زيــادة اإلنتاجيــة وحتســن جــودة احملاصيــل املنَتَجــة.  

ــة -وال ســيما  ــات الضعيف ــراء والفئ ــن الفق ــى حتســن فــرص حصــول املواطن عمــل البرنامــج عل  -

الرضــع واألطفــال دون ســن اخلامســة واملراهقــات والنســاء احلوامــل واملرضعــات وكبــار الســن- 

ي للحــد مــن أمــراض ســوء التغذيــة، ومت ذلــك مــن خــال إنتــاج أنــواع  علــى الغــذاء املأمــون واملغــذِّ

مــن احملاصيــل واخلضــروات اآلمنــة، فضــًا عــن تنفيــذ البرامــج التوعويــة للســيدات إلكســابهن 

معــارف ومهــارات متكنهــن مــن تطبيــق املمارســات التغذويــة الصحيحــة.  

24 التقرير السنوي لعام 2021-2022التقرير السنوي لعام 232022-2021

 العدد  بنود اإلجناز )الفرعية( 

من صغار املزارعن مت حتسن إنتاجهم الزراعي من خال تطبيق املمارسات الزراعية اجليدة.      3284 

من صغار املزارعن استفادوا من خدمات الدعم الفني واإلرشاد الزراعي واملدراس احلقلية.      103 

من صغار املزارعن أعادوا تدوير املخلَّفات الزراعية إلنتاج األسمدة العضوية )الكمبوست( وتقليل املدخات الكيماوية.   285 

من صغار املزارعن استفادوا من فرص تسويقية ألسواق أكثر ربحية.     62 

من السيدات املزارعات نفَّذن مشروعات زراعية صغيرة حتقق األمن الغذائي وزيادة الدخل.      182 

من صغار املزارعن واملزارعات مت رفع وعيهم حول التغيرات املناخية واآلثار احملتملة وكيفية حمايتهم من آثارها 

السلبية.   
1061

من صغار مربي الثروة احليوانية استفادوا من خدمات الرعاية البيطرية لتحسن اإلنتاج احليواني.  79380

84357 من صغار املزارعن واملربن مت متكينهم اقتصادّيا من أجل زيادة الدخل وحتسن 
أوضاعهم املعيشية. 

ًً
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    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. 

محمــود حســنى تهامــي، مــزارع مــن قريــة أدقــاق املســك مبحافظــه املنيــا، وعنــدي 18 قيــراط بزرعهــم 

زراعــات تقليديــة. دامًيــا كان عنــدي مشــكلة بتواجهنــي أثنــاء الــري بالغمــر. وفــي يــوم شــاركت فــي نــدوة 

توعيــة عــن الــري بالتنقيــط، وعرفــت إنــه هيتــم تطبيــق بعــض النمــاذج. قلــت أجــرب أعمــل منــوذج للــري ده 

ا ألن اإلنتاجيــة زادت عــن الســنة اللــي  علــى زراعــة محصــول القمــح، واحلمــد للــه، النمــوذج كان ناجــح جــدًّ

د دخلــي بنســبة 25%، وكمــان أنــا اختبــرت شــوية فوايــد ومزايــا فــي تطبيــق  فاتــت بنســبه 20% وده زوِّ

منــوذج الــري بالتنقيــط منهــا إنــه بيخفــض تكاليــف الزراعــة؛ ألنــه بيســاعد علــى ترشــيد اســتهاك امليــاه. 

والتحكــم أكتــر فــي اســتخدام كميــة األســمدة، وبالتالــي توفيرهــا، وكمــان بيوفــر حجــم العمالــة، غيــر كــده 

بيســاعد علــى منــو احملصــول بطريقــة أفضــل. 

ع كل املزارعــن اللــي حوالــيَّ إنهــم يطبقــوا نفــس النمــوذج عشــان هــا يفــرق معاهــم  عشــان كــده بشــجَّ

ا.   جدًّ

قصة نجاح

برنامج
اإلغاثة  

اســتمر برنامــج اإلغاثــة فــي تقــدمي خدمــات احلمايــة االجتماعيــة 

للفئــات الفقيــرة واألولــى بالرعايــة خــال أزمــة كورونــا، شــملت 

والدعــم  التوعيــة  تقــدمي  كذلــك  العاجلــة،  اإلغاثــات  تدخــات 

النفســي للمواطنــن بكافــة فئاتهــم ملعاونتهــم علــى مواجهــة 

ــلبية.  ــا الس ــف آثاره ــة وتخفي األزم

ي 
مِّ
َك
ال
ز 

جنا
إل
ا

60265
من األسر استفادت من توزيع قسائم 

الغذاء، وأدوات احلماية الشخصية.  

118949
من األطفال استفادوا من 

حمات الدعم النفسي والتوعية 

ملواجهة آثار العزلة االجتماعية 

التي أحدثتها أزمة كورونا.  

 209365
من املواطنن مت 

توعيتهم باإلجراءات 

االحترازية للوقاية من 

فيروس كورونا. 

388579 من املواطنن -وال سما األشد فقًرا- استفادوا من خدمات الدعم واملساندة ملواجهة األزمات  

ي
يف

ك
ال
ز 

جنا
إل
ا
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   أهم الشراكات 

الشــراكة مــع مديريــات الزراعــة مبحافظــات املنيــا وبنــي ســويف والفيــوم فــي توجيــه برنامــج تدريبــي   -

متكامــل لـــ 75 مــن مقدمــي اخلدمــات الزراعيــة احلكوميــة، اكتســبوا مــن خالهــا املعــارف واملهــارات 

ــى تقــدمي اإلرشــاد الزراعــي لصغــار املزارعــن.   ــي تعاونهــم عل املتخصصــة الت

ــاز حتســن  ــع جه ــاون م ــك التع ــرّي، كذل ــة ال ــاءة عملي ــي حتســن كف ــري ف ــات ال ــع مديري ــاون م التع  -

ــار  ــن آث ــد م ــي للح ــس الزراع ــر اجلب ــك توفي ــة، شــمل ذل ــة بالترب ــة املشــكات املتعلق األراضــي ملواجه

ــار املزارعــن وإمدادهــم  ــة لصغ ــف التوعي ــة، وتكثي ــة املطلوب ــة بالعناصــر املعدني ــد الترب امللوحــة، وتزوي

ــرع.  ــر الت ــن تطهي ــال، فضــًا ع ــذا املج ــي ه ــة ف ــة الصحيح ــات التقني باملعلوم

التشــبيك مــع وزارة التمويــن والتجــارة الداخليــة فــي توقيــع تعاقــدات تســويقية تســتهدف احلفــاظ علــى   -

الفــاح مــن تقلبــات األســعار باألســواق؛ حيــث حافظــت التعاقــدات علــى ســعر 8000 جنيــه لطــن فــول 

الصويــا، واســتفاد مــن هــذه التعاقــدات صغــار املزارعــن بقــرى محافظتــي املنيــا وبنــي ســويف، قدمــت 

الهيئــة لهــم الدعــم الفنــي واملتابعــة املســتمرة للمحصــول خــال مراحــل زراعتــه.

ُّ

كثــف البرنامــج خــال هــذا العــام مــن تقــدمي خدمــات الدعــم واملســاندة للمواطنــن بكافــة فئاتهــم، لتعزيــز   -

ــة  ــذ تدخــات رفــع الوعــي وتقــدمي املعلومــات الصحي ــد 19، تضمــن تنفي ــة مــن كوفي ــى احلماي قدرتهــم عل

واملشــورة للوقايــة مــن اإلصابــة مــن فيــروس كورونــا، باإلضافــة إلــى تقــدمي خدمــات الدعــم للتعامــل مــع 

آثارهــا الســلبية، وفــي هــذا الصــدد مت تنفيــذ مــا يلــي: 

ــذي  ــا"، ال ــج ســامتك تهمن ــة "برنام ــات تليفزيوني ــث 6 حلق ــي تســجيل وب ــة ف ــاة الزراعي ــع القن ــاون م التع  •
ســلَّط الضــوء علــى التوعيــة بالوقايــة واحلمايــة مــن فيــروس كورونــا. واجلديــر بالذكــر أنــه بعــد بــث احللقــات 

تلفزيونّيــا مت حتميلهــا علــى يوتيــوب، وحققــت نســب مشــاهدات عاليــة.  

70 مركــز معلومــات )community hubs( مت تأسيســها فــي 70 مجتمًعــا محلّيــا، قدمــت خدمــات توعويــة   •
وإرشــادية، وخدمــات دعــم للمواطنــن ملواجهــة كوفيــد 19، كمــا خصصــت خّطــا ســاخًنا لتلقــي استفســارات 

املواطنــن والــرد عليهــا.  

•  تعزيــز اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي وتدريــب املجتمعــات الســتخدامها فــي نشــر رســائل 
ــة.  التوعي

تيســير وصــول املواطنــن للحصــول علــى اخلدمــات الصحيــة، ومعاونتهــم فــي التســجيل علــى موقــع وزارة   •
الصحــة للحصــول علــى اللقــاح، كمــا مت التنســيق مــع مديريــات الصحــة لتوفيــر الوحــدات املتنقلــة داخــل 

املجتمعــات احملليــة لتســهيل حصــول املواطنــن علــى اللقــاح.  

ًً

ًً

ًً
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    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. 

•  توجيــه برامــج للتأهيــل والدعــم النفســي لألطفــال مــن أجــل تقليــل اآلثــار الســلبية الناجتــة عــن العزلــة االجتماعيــة 
التــي أحدثتهــا تداعيــات أزمــة كوفيــد 19، اســتخدمت فيهــا ممارســة األلعــاب والفنــون املختلفــة، كمــا مت إطــاق 

حمــات ألعــاب أون اليــن هادفــة اســتهدفت تعليــم األطفــال االســتخدام اآلمــن والهــادف للتكنولوجيــا.  

ــارف  ــابهم مع ــة، إلكس ــة ابتدائي ــي 21 مدرس ــين ف ــن والنفس ــن االجتماعي ــن األخصائي ــدرات 42 م ــاء ق •  بن
نهــم مــن تقــدمي الدعــم النفســي للتاميــذ لتجنــب التأثيــر الســلبي لفيــروس كورونــا عليهــم، وكيفيــة  ومهــارات متكِّ

االســتخدام اآلمــن لوســائل التواصــل االجتماعــي، ونتيجــًة لذلــك قدمــوا التوعيــة ألطفــال املــدارس.  

برنامج
المساواة وتوازن 

النوع االجتماعي   

يســتمر البرنامــج فــي بنــاء مجتمــع عــادل يتميــز باملســاواة 

فــي احلقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة والعمــل العــام، لتحقيــق 

املســاواة وتــوازن النــوع االجتماعــي، والتأكيــد علــى متكــن 

ــاة ومشــاركتهن فــي  ــع نواحــي احلي ــات فــي جمي النســاء والفتي

ــرار.  ــع الق ــات صن عملي
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ــوع االجتماعــي، مــن خــال مشــاركة املجموعــات والكــوادر ا ــي الن ــل اســتراتيجية إدمــاج الرجــال ف تفعي  -

الشــبابية فــي دعــم قضايــا النســاء والفتيــات علــى مســتوى املجتمعــات احملليــة، فــي تنفيــذ حمــات رفــع 

الوعــي املجتمعــي، باإلضافــة إلــى ذلــك، مت تنظيــم جلســة حــوار مــع 50 مــن الشــباب مبجتمــع تلــة باملنيــا، 

حــول مفاهيــم النــوع االجتماعــي ومظاهــر العنــف التــي تتعــرض لهــا املــرأة وكيفيــة التعامــل معهــا، وال 

ــون 141 لســنة 2021.   ــرة التحــرش اجلنســي وقان ســيما ظاه

4457
 شاركوا في لقاءات حول توازن النوع 

االجتماعي ومناهضة العنف ضد املرأة. 

183
أعضاء اجلمعيات واللجان املجتمعية 

واملجموعات الداعمة مت بناء قدراتهم حول 

التوازن النوعي.   
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        فعاليات مهمة 
ــة، أقيمــت  ــة لقصــور الثقاف ــة العام ــة للدراســات والبحــوث - بالهيئ ــي إطــار الشــراكة مــع اإلدارة املركزي ف  -

ــا عصــر  ــة وقضاي ــرأة العربي ــوان "امل ــرأة بعن ــة امل ــة لثقاف ــإلدارة العام ــع ل ــي التاس ــر العلم ــات املؤمت فعالي

ــاون  ــر بالتع ــد املؤمت ــة، وُعِق ــر الثقاف ــي وزي ــة معال ــر 2022. حتــت رعاي ــرة 8-9 فبراي ــي الفت ــة"، ف الرقمن

بــن اإلدارة العامــة لثقافــة املــرأة التابعــة لــإلدارة املركزيــة للدراســات والبحــوث والهيئــة القبطيــة اإلجنيليــة 

ــي  ــاور ه ــدة مح ــر ع ــاول املؤمت ــار. تن ــم الكب ــة وتعلي ــو األمي ــة حمل ــبكة العربي ــة، والش ــات االجتماعي للخدم

"األســـرة العربيــة فــي عصــر الـــرقمنة"، "األمــن الثقافــي للمــرأة العربيــة فــي عصــر الرقمنــة"، "بنــاء وعــي املرأة 

املصريــة.. مدخــل للجمهوريــة اجلديــدة وحيــاة كرميــة"، "قضايــا التمكــن واحلمايــة للمــرأة العربيــة فــي عصــر 

الرقمنــة". وقــد شــارك فــي املؤمتــر نخبــة مــن الســادة الباحثــن واملتخصصــن واملهتمــن، وعــدد مــن أصحــاب 

ــا.   ــة مــن مصــر وفلســطن والســودان وموريتاني التجــارب ذات الصل

إطــاق وثيقــة أصــوات النســاء والفتيــات، التــي تعبــر عــن رأيهــن ورؤيتهــن وتوصياتهــن جتــاه قضايــا النــوع   -

االجتماعــي ومناهضــة العنــف ضــد املــرأة. وجــاء إطــاق الوثيقــة كنتيجــة للحــوار املجتمعــّي الــذي اســتهدف 

ــي  ــزة وبن ــة واجلي ــز ضــد املــرأة مبحافظــات القاهــرة والقليوبي ــا العنــف والتميي ــى قضاي تســليط الضــوء عل

ســويف واملنيــا.  

ــة  ــة وقيم ــة مبكان ــى التوعي ــز عل ــا التركي ــرأة، مت فيه ــد امل ــف ض ــة العن ــوم ملناهض ــة الـــ 16 ي ــم حمل تنظي  -

ــز املوجــه ضدهــا. وشــارك فــي  ــة، ودور املجتمــع فــي مناهضــة كافــة أشــكال العنــف والتميي املــرأة املصري

فعاليــات هــذه احلملــة العديــد مــن الفئــات املســتهدفة مــن النســاء والفتيــات -وال ســيما الفتيــات املعرضــات 

للخطــر- وكذلــك الشــباب والرجــال وتنظيماتهــم املدنيــة واجلمعيــات األهليــة الشــريكة، وبدعــم مــن العديــد مــن 

ــس القومــي للمــرأة مــن خــال فروعــه باحملافظــات واإلعــام. ــة واملجل ــل وزارة الثقاف املؤسســات األخــرى مث

ًً

ّ َ
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    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. 

برنامج
الدعم المؤسسي 

ه لبناء المتانة  الموجَّ
والمرونة المجتمعية

يســتمر البرنامــج فــي دوره جتــاه تعزيــز اجلاهزيــة للمتانــة 

األفــراد واملجموعــات واملؤسســات  لــدى  املجتمعيــة  واملرونــة 

واملجتمعــات احملليــة، لتكــون لديهــم القــدرة علــى تطويــر آليــات 

ــة واملتوقعــة  ــدات احلالي ــرات والتهدي متكنهــم مــن مواجهــة التغي

ليحاربــوا الفقــر ويحققــوا التنميــة املســتدامة. 
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 العدد  بنود اإلجناز )الفرعية( ا

توقيع شراكات تعاقدية مع اجلمعيات/ اللجان لتنفيذ مبادرات محلية لبناء الصمود واملتانة املجتمعية.  137

جلان إدارة األزمة مت تشكيلها ملواجهة األزمات والكوارث باملجتمعات احملليَّة.     130

1704 بناء قدرات أعضاء اللجان وأعضاء مجالس إدارات اجلمعيات األهلية. 
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اســتكمال عمــل حاضنــات التنميــة الفرعيــة فــي 6 محافظــات )املنيــا- بنــي ســويف- ســوهاج- القاهــرة-   -

مــت الدعــم الفنــي لـــ 32 مــن اجلمعيــات األهليــة القاعديــة، حــول بنــاء املتانــة  اجليــزة- القليوبيــة(، والتــي قدَّ

ــة  ــات منهجي ــاء املؤسســي وتطبيق ــى البن ــز عل ــات، بالتركي ــاء املؤسســي للجمعي ــة والبن ــة املجتمعي واملرون

املتانــة واملرونــة االجتماعيــة.  

تعزيــز قــدرة 130 جمعيــة أهليــة شــريكة و130 جلنــة مجتمعيــة إلدارة األزمــات فــي 7 محافظــات حــول   -

الصمــود واملتانــة املجتمعيــة، ملواجهــة املخاطــر والتغيــرات احلاليــة واحملتملــة االقتصاديــة واالجتماعيــة مــن 

خــال املبــادرات احملليــة التــي تنفذهــا ملواجهــة تداعيــات أزمــة كوفيــد 19 مبجتمعاتهــم احملليــة. 

ــدرة  ــز ق ــة لتعزي ــة املجتمعي ــة واملرون ــي الســتراتيجية املتان ــل اإلجرائ ــة للدلي ــة احمللي إطــاق وحــدة التنمي  -

الشــركاء احملليــن علــى تطبيــق هــذه االســتراتيجية عبــر مراحــل تخطيــط وتنفيــذ البرامــج واملشــروعات 

ــة.   التنموي

المشاركة في 
المبادرات الرئاسية

 والقومية

اســتمرار مشــاركة الهيئــة فــي املبــادرة الرئاســية "نــور حيــاة"،   

بالتنســيق والشــراكة مــع صنــدوق حتيــا مصــر، والتــي تهــدف 

ملكافحــة مســببات ضعــف وفقــدان اإلبصــار، وذلــك لكبــار الســن 

والطــاب باملــدارس االبتدائيــة، واحلــدِّ مــن العمــى املمكــن تفاديه 

فــي القــرى األكثــر فقــًرا.  

مبادرة
 "نور حياة" 
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 العدد  بنود اإلجناز )الفرعية( 

أجريت لهم عمليات كبرى وصغرى.       665 

استفادوا من العاج الدوائي.       2307 

مت تصحيح عيوب اإلبصار لهم من خال النظارات الطبية.   5157 

إجراء املسح الطبي )الكشف الطبي(.     8931 

فحوصات متقدمة.       385

مت توعيتهم بصحة العيون والوقاية من اإلصابة من خال فصول رفع الوعي.     510

17955 من املواطنن استفادوا من تدخات مكافحة العمى املمكن تفاديه 
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تهــدف مبــادرة حيــاه كرميــة إلــى االرتقــاء باملســتوى االقتصــادي 

ــرى  ــي الق ــن، وخاصــًة لألســر ف ــي للمصري واالجتماعــي والبيئ

اخلدمــات  كافــة  علــى  احلصــول  مــن  ومتكينهــا  الفقيــرة، 

ــي  ــاهم ف ــة تس ــال منتج ــي أعم ــا ف ــم قدرته ــية، وتعظي األساس

ــوزارات  ــع ال ــاون م ــال التع ــن خ ــم م ــة له ــاة كرمي ــق حي حتقي

املعنيــة وبالشــراكة مــع املؤسســات واجلمعيــات األهليــة.   

مبادرة
 "حياة كريمة" 

 العدد  بنود اإلجناز )الفرعية( 

من األسر األولى بالرعاية استفادوا من تقدمي املواد الغذائية ملعاونتهم على الصمود أمام األزمات االقتصادية.       2150 

دة.      من املواطنن استفادوا من القوافل الطبية في تخصصات متعدِّ 540 

من املواطنن مت تصحيح عيوب اإلبصار لهم.     109 

  2799 من األسر واملواطنن استفادوا من تدخات مبادرة "حياة كرمية" 

 العدد  بنود اإلجناز )الفرعية( 

استفادوا من خدمات صحة العيون.  1667 

من غير املتعلمن مت إحلاقهم بفصول محو األمية.      57 

من السيدات مت تدريبهن ِحَرفّيًا.     73 

من األشخاص ذوي اإلعاقة استفادوا من خدمات وحدات التأهيل املتخصصة.  300

2097 من املواطنن استفادوا من التدخات التنموية في املجاالت املختلفة 
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جنا
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ا
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اســتمرار العمــل فــي مبــادرة املواطنــة التــي تهــدف لتعزيــز قيــم   

وممارســات املواطنــة واحتــرام التنــوع الديني والثقافــي داخل 7 

مجتمعــات مبحافظــة املنيــا، مــن خــال تكويــن منــاخ اجتماعــي 

ــة املســتدامة،  ــلْم املجتمعــي والتنمي ــي وتنمــوي داعــم للسِّ وثقاف

وذلــك مــن خــال تنفيــذ حزمــة مــن التدخــات التنمويــة والثقافيــة 

ــم  ــق منــوذج تنمــوي متكامــل يت ــة، مــن خــال تطبي واالقتصادي

التنميــة احملليــة ومنتــدى احلــوار  تنفيــذه بواســطة وحدتــي 

ــة وبشــراكة وبتمويــل مــن وزارة التضامــن االجتماعــي.  بالهيئ

مبادرة
 "المواطنة" 

دراســة  إجــراء  مت  آخــر،  صعيــد  علــى   

ميدانيــة لعينــة مبدئيــة قدرهــا 104 مــن 

ــر ســكن  ــازل املســتهَدفة لتدخــات توفي املن

كــرمي فــي 21 قريــة مبركــزي أبــو املطاميــر 

ووادي النطــرون، بالتعــاون مــع األجهــزة 

واجلديــر  املســتهدفة.  باملناطــق  التنفيذيــة 

بالذكــر أن اخلطــة املســتهدفة للهيئــة للعمــل 

فــي املرحلــة الثانيــة تســتهدف 1000 منــزل 

ــة. ــي 40 قري ف
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هــو أحــد وحــدات الهيئــة، ويهــدف إلــى تعظيــم العائــد االقتصــادي، ممــا يســاهم فــي تقــدمي 

ــم  ــى ساســل القيمــة، وتدعي ــة اجلــودة بأســعار تنافســية، مــن خــال العمــل عل خدمــات عالي

القــدرة التنافســية للمنتجــات الزراعيــة فــي األســواق احملليــة والدوليــة، وزيــادة منافــذ إتاحــة 

ــا.  ــى الفئــات واملجتمعــات األكثــر فقــًرا واحتياًج اخلدمــات إل

مركز 
الخدمات 
الزراعية

أواًل: محطة خدمات ما بعد احلصاد )فرز وتعبئة وتبريد وجتفيف( لتجهيز املنتجات الزراعية

ف
هد

تعظيــم القيمــة املضافــة للمحاصيــل مــن خــال معامــات مــا بعــد احلصــاد، وتعمــل احملطــة علــى محاصيــل ال

ــة والعنــب والفاصوليــا اخلضــراء  ــان واجَلــَزر والبامي ــي، مثــل البصــل والثــوم والرمَّ للســوق احمللــي والدول

والثــوم األخضــر... إلــخ. 

حتسن جودة املنتجات، وتقليل الفاقد، وخفض تكاليف اإلنتاج، وحتسن اإلنتاجية عبر مراحل تهيئة التربة 

حتى احلصاد. 

ــل )شــركة  ــل مث ــد محاصي ــع الشــركات لتوري ــدات م ــع تعاق ــن خــال توقي ــدى م ــة امل ــد شــراكات طويل عق

ــناوي(.   ــو، الش ــتثمار، طنب ــيس، االس ــدة، رمس ــد، املتح الصعي
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ا
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ات الزراعيــة،  ــدَّ • تنفيــذ نــدوات ولقــاءات حقليــة مبشــاركة 200 مــن املزارعــن، بهــدف اســتمرارية اســتخدام املُِع
التــي تســتهدف تقليــل التكلفــة.  

• بنــاء قــدرات 7 مــن الكــوادر املجتمعيــة، مــن خــال تنفيــذ تدريبــات ولقــاءات وزيــارات ميدانيــة، إلكســابهم معــارف 
ومهــارات جتــاه موضوعــات التســويق والقيــادة والتواصــل الفعــال.  

ف
هد

ال
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ًً
فــرز وتعبئــة 1064 طّنــا حملاصيــل )َجــَزر، بصــل،   •

ــان( للســوق احمللــي.   ثــوم، كــرات، برتقــال، رمَّ

فرز وتعبئة 320 طّنا للتصدير حملصول العنب   •

ــًا، بنســبة  ــة لـــ360 عام ــل الئق ــرص عم ــر ف توفي  •
90% للســيدات، ممــا ســاهم فــي زيــادة دخلهــم مــن 
خــال تدريــب وتأهيــل العمالــة مــن اجلنســن. ومــن 

أهــم هــذه التدريبــات )تطبيــق معاييــر إدارة اجلــودة 

وكيفيــة التعامــل مــع طبيعــة اخلــام وطــرق التعبئــة 

املختلفــة وحتقيــق معاييــر الســامة للمنتــج الغذائــي 

وطــرق التبريــد.  

ًً

برنامج 

امليكنة

ات  واملعدَّ

 الزراعية

ُ
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• متكــن 1400 مــن املزارعــن ملســاحة 1600 فــدان مــن اســتخدام امليكنــة عبــر العمليــات الزراعيــة 
املختلفــة، مبجتمعــات عمــل مطــاي وبعــض املناطــق املجــاورة ملركــز مطــاي، للمراحــل الزراعيــة؛ مرحلــة جتهيــز 

التربــة )محاريــث، عزاقــة(، مرحلــة الزراعــة )ســتارة، بانتــر(، مرحلــة احلصــاد )حصــادات قمــح(، مرحلــة مــا 

بعــد احلصــاد.  

برنامج 

مركز التسويق 

ومستلزمات

 اإلنتاج

دراسة وحتليل األسواق الزراعية احمللية بهدف الوصول إلى األسواق األكثر ربحية، مع تطبيق نظام الزراعة 

التعاقدية من خال تيسير توقيع تعاقدات تسويقية بن صغار املزارعن واألسواق، وتوفير الدعم الفني 

ومستلزمات اإلنتاج من تقاوي وشتات وأسمدة عالية اجلودة.

ف
هد

ال

   

ثانًيا: مستلزمات اإلنتاج  

توفيــر مستلزمات اإلنتـاج عالــية اجلودة مثل 

ــي  ــت ف ــزاِرع متثل ــدان لـــ2900 ُم ــة ملســاحة 2200 ف ــل مختلف ــاوي حملاصي - تق

)تقــاوي ريحــان، تقــاوي عبــاد الشــمس، تقــاوي خيــــــــار، تقــاوي ذرة شــــــــامية، 

قمــح، بطاطــس(. 

-  أسمدة لـــ7500 ُمزاِرع ملســـــــــــــاحة 1000 فدان.  

ريحان

67.5 فدان

فول صويا 

 55 فدان 

عباد شمس 

106  فدان

   
ثالًثا: الدعم الفني 

تنفيذ 50 ندوة حول زراعة القمح والنباتات الطبية والعطرية مبشاركة 1000 مزارع.  

ــث  ــن؛ حي ــن املزارع ــر م ــدة أكب ــى قاع ــدف للوصــول إل ــاي ته ــز مط ــات مرك ــارض مبجتمع ــدة مع ــذ ع تنفي

تنــاول املعــرض عــرض اخلدمــات املتعــددة لــدى املركــز، وأيًضــا تقــدمي خدمــة الدعــم الفنــي مــن خــال وجــود 

ــزاِرع.   ــرض 300 ُم ــي املع ــارك ف ــن. ش ــارين متخصص استش

ــى  ــادة الشــركاء عل التوســع اجلغرافــي فــي مناطــق مبركــز مطــاي واملناطــق املجــاورة، ممــا ســاهم فــي زي

ــا أكبــر وفرًصــا  مســتوى املجتمعــات واملؤسســات احلكوميــة والقطــاع اخلــاص، ومــن شــأنه أن يعطــي عمًق

أكثــر لنشــر النمــوذج علــى مســتوى أوســع. 

 

الشــراكة مــع القطــاع اخلــاص فــي توفيــر مســتلزمات إنتــاج )تقــاوي، أســمدة(، )شــركات تصديــر احلاصــات 

ــادة  ــي زي ــاهمت ف ــة س ــة وآمن ــادر مضمون ــوق ومص ــة للس ــعار منافس ــة( بأس ــع األغذي ــة أو مصان الزراعي

اإلنتاجيــة للمزارعــن وتوســيع قاعــدة املســتفيدين مــن محطــة الفــرز والتعبئــة. 
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أواًل: الزراعات التعاقدية وتوريد محاصيل للشركات 

ــة، مــن خــال التوســع فــي مجتمعــات  ــق فكــرة الزراعــة التعاقدي ــي تعمي ــي التوســع واالنتشــار ف ــدء ف   الب

د باحملاصيــل. مت التعاقــد مــع 228.5 فــدان لـــ32 مزارًعــا فــي 11 مجتمًعــا؛  العمــل، وأيضــا التوســع والتعــدُّ

حيــث متثلــت فــي العديــد مــن اخلدمــات )حتليــل تربــة، أســمدة، تقــاوي، توريــد محصــول، دعــم فنــي(. 

  ربــط املزارعــن بالشــركات مــن خــال توريــد محاصيــل خاصــة بهــم عــن طريــق توريــد 6 أطنــان، تتمثــل 

فــي محاصيــل الكمــون والريحــان.  

  تطبيــق القيمــة املضافــة حملاصيــل النباتــات الطبيــة والعطريــة )كمــون، ينســون، زعتــر، كزبــرة، حبــة البركــة(، 

لكميــة 12 طّنــا، وتوريدهــا للشــركات والهايبــرات واملواطنــن.  

ً

ً
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برنامج 

ن األراضي  ُمكوِّ

الزراعية

ف
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ال

يساهم املُكوِّن مبشاركة أفضل املمارسات واخلبرات كنموذج للمزارعن للتعلُّم واكتساب اخلبرات في مختلف 

أساليب الزراعة. ستتضمن أرض البرنسات زراعة النخيل واألفوكادو وستمثل زراعتهما منوذًجا ميكن 

تكراره لرواد األعمال من املزارعن في صعيد مصر. 

ت 
زا

جنا
إل
ا

• تطعيم 900 شجرة.     

• تلقيح 76 نخلة مجدولة بإجمالي 166 سوباطة.     

• ترقيع فسائل البرحي بعدد 86 فسيلة.    

ثانًيا: تنفيذ مجموعة من اإلجراءات اخلاصة بخدمة األرض إضافة مكونات اخلدمة للجورة 

)سبلة دواجن- سوبر فوسفات( لـ320 نخلًة مجدولًة مثل:  

  • زراعة أصول أشجار األفوكادو لترقيع الشتات لعدد 1000 شجرة.    

  • حتسن خواص التربة من خال تنفيذ اآلتي: 

ــاه  ــن املي ــري األرض م ــل مصــدر ل ــن خــال عم ــة م ــا بالعناصــر املعدني ــاح وإثرائه ــن األم ــص م   - التخل

ــاري.  البح

   - مقاومة حيوية للتخلص من النيماتودا بزراعتها مبحصول الثوم. 

- إنشــاء عامــة وماركــة مســجلة )جرينــز( لوضعهــا علــى جميــع املنتجــات اخلاصــة مبركز اخلدمــات الزراعية   

وعلــى منافــذ البيــع الثابــت واملتنقــل، حتــى تكــون عامــة مميِّــزة للمنتجــات الزراعيــة للهيئــة.  

ــة )الصــوب،  ــن العام ــة بامليادي ــز ســيارات متنقل ــق جتهي ــن طري ــذ لتســويق املنتجــات ع - اســتحداث مناف  

األرض الزراعيــة، محاصيــل مت تطبيــق القيمــة املضافــة لهــا مــن خــال مركــز التســويق ومحطــة الفــرز(. 

- مت تطبيــق أنظمــة ســامة الغــذاء ومــا لهــا مــن تأثيــر فــي تطويــر أداء احملطــة والنهــوض مبســتوى جــودة    

املنتجــات التــي يتــم جتهيزهــا داخــل احملطــة وانعكــس بــدوره علــى اســتقطاب عمــاء جــدد للعمــل باحملطــة. 

- مت التوسع في الزراعات التعاقدية للمحاصيل املختلفة.     

       شراكات 

• عقــد شــراكة مــع شــركات القطــاع اخلــاص املتمثلــة فــي شــركة A.M.S  للتصديــر واالســتيراد والتــي 
قامــت بتصديــر محصــول العنــب إلــى بعــض دول أوروبــا.

عقــد شــراكة مــع شــركة MAEN للتصديــر واالســتيراد والتــي قامــت بتصديــر محصــول الثــوم املجفــف   •
إلــى كنــدا.

ــا  ــركات مم ــدد الش ــي تع ــاهم ف ــدة(، س ــناوي واملتح ــو والش ــل )طنب ــع البص ــع مصان ــراكة م ــد ش عق  •
انعكــس علــى زيــادة القــدرة اإلنتاجيــة والبيعيــة.  

التوســع مــع شــركة االســتثمار باملجــال الزراعــي فــي توريــد محصــول الفراولــة، ومــن نتائــج التوســع أْن   •
أصبحــت الهيئــة مــورًدا رئيســّيا فــي الشــركة.  

التوســع واالنتشــار مــع شــركة سبايســي كينــج دام للنباتــات الطبيــة والعطريــة فــي تطبيــق الزراعــات   •
ــة  التعاقدي
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• زراعــة وإنتــاج محاصيــل البصــل والثــوم والفلفــل األلــوان )1.2 طــن مــن محصــول الثــوم، 2.8 طــن بصــل، 
فلفــل أخضــر 10 أطنــان، فلفــل ألــوان 30 طّنــا، فلفــل ألــوان مالتــي اســبان ومت إنتــاج 4.5 طــن، إنتــاج 35 

طّنــا مــن ثمــار البابــاظ، زراعــة 50 فســيلة نخيــل برحــي(. 

• زراعة محاصيل متعددة )فول صويا- برسيم- ذرة شامية(. 

ً

ً

ً
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أهم اإلجنازات خال الفترة من يونيو 2021 إلى يوليو 2022

اإلجمالي  

38,872 عدد القروض املصدرة

835,231,500
القيمة املنصرفة

متوسط نسبة السداد خال الفترة من يناير إلى يونيو 99.5 %

متوسط محفظة املخاطر خال الفترة من يناير إلى يونيو 0.8 %

عدد العماء النشطن 33.581 

اء
م
ع
ال
د 

عد

القيمة  العدد

186,089,281 13,282

محفظة شمال مصر

القيمة  العدد

368,237,683 20,299

محفظة جنوب مصر
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يعــد التمويــل متناهــي الصغــر واحــًدا مــن الدعامــات 

ــاة  ــة احلي ــي حتســن نوعي ــي تســهم ف األساســية الت

ــطاء  ــًة النش ــر، وخاص ــا للخط ــر تعرًض ــات األكث للفئ

منهــم اقتصادّيــا، مــن خــال حتســن دخولهــم وخلــق 

شــة.  ــات املهمَّ ــدة للفئ فــرص عمــل جدي

التمويل
متناهي
الصغر 

ــم، ومــا ترتــب عليهــا مــن معوقــات  وفــي ضــوء املتغيــرات التــي ميــر بهــا املجتمــع، نتيجــة جائحــة كورونــا ومشــكات التضخُّ

ــم مــن إجــراءات إصــاح  ــا يت ــة مل ــا، باإلضاف ــا توقفهــا متاًم ــى منــو بعــض املشــروعات، وأحياًن ــرت بشــكل ســلبي عل أث

اقتصــادي فــي مصــر، فيكــون مــن املتوقــع فــي هــذه املرحلــة أن تكــون الفئــات املُســَتهَدفة مــن متويــل املشــروعات املتناهيــة 

الصغــر واحــدة مــن أكثــر الفئــات تأثــًرا ســلبيا بهــذه املتغيــرات.  

يهــدف إلــى املســاهمة فــي متكــن النشــطاء اقتصادّيــا مــن الفئــات األكثــر احتياًجــا بتمليكهــم وســائل اإلنتــاج... وغيرهــا، 

مــن األدوات التــي تعاونهــم وأســرهم علــى بنــاء رأس مــال، يســهم فــي حتســن أوضاعهــم االقتصاديــة وينعكــس إيجابّيــا 

علــى حتســن أوضاعهــم املعيشــية. 

ً

ً

ًّ

ُّ

ً
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قيمة التمويل  احملافظة العدد

20019000 1146 املنوفية

57185000 2303 القليوبية

128878000 6273 القاهرة

80896500 5962 اجليزة

79940000 3417 بني سويف

325912000 14633 املنيا

101450000 3901 أسيوط

40951000 1237 سوهاج وقنا

835231500 38872 اإلجمالي
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إناثذكور

ذكور  18207

إجمالي العدد  38872

إناث  20665

قيمة التمويل  

484187500
قيمة التمويل  
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 - فتــح فــروع جديــدة فــي املــرج اجلديــدة واملقطــم مبحافظــة القاهــرة، وسمســطا مبحافظــة بنــي ســويف، 

وأبــو قرقــاص البلــد مبحافظــة املنيــا ليصــل عــدد الفــروع إلــى 41 فرًعــا مبحافظــات املنوفيــة، القليوبيــة، 

القاهــرة، اجليــزة، بنــي ســويف، املنيــا، أســيوط، ســوهاج وقنــا.  

 .Opayالتوسع في التحصيل اإللكتروني من خال التعاقد مع شركات األهلي، ممكن، و -

- تشــجيع العمــاء علــى التعامــل إلكترونّيــا فــي التحويــات اإللكترونيــة باســتخراج "ميــزة" الســتام 

ــي.   ــع اإللكترون ــركات الدف ــدى ش ــاط ل ــديد األقس ــي تس ــا ف ــروض، وأيًض الق

- متثيــل الهيئــة القبطيــة اإلجنيليــة للخدمــات االجتماعيــة )أمــل للتمويــل متناهــي الصغــر( مبجلــس أمنــاء 

وحــدة مراقبــة نشــاط التمويــل متناهــي الصغــر بالهيئــة العامــة للرقابــة املاليــة.  

- تفعيــل صفحــة الفيــس بــوك باســم "أمــل للتمويــل املتناهــي الصغــر" والتــي تهــدف لانتشــار وزيــادة وعــي 

العمــاء جــول كيفيــة إدارة مشــروعاتهم وتطويرهــا، ووصــل عــدد املتابعــن علــى الصفحــة إلــى 2.572 

وعــدد مشــاهدات الصفحــة 275.137 وعــدد مشــاهدات املنشــورات علــى الصفحــة 418.751 

والتفاعــل علــى الصفحــة 44.467 ومنضمــون جــدد إلــى الصفحــة 2.001 ومت رفــع اســتمارة لتقــدمي 

طلبــات القــروض لـــ 911 اســتمارة. 

- توقيع عقد تسهيل ائتماني مع بنك مصر.  

- بداية منتج جديد لتمويل اإلنتاج الزراعي والسداد املوسمي.  

- الشراكة مع مستشفى حورس لتقدمي خدمات صحية لعماء التمويل متناهي الصغر.  

- تطوير برنامج دلتا ليتناسب مع حتديثات برنامج االستعام االئتماني.  

1- الهيئة العامة للرقابة املالية 

2- البنك األهلي املصري

3- بنك مصر 

4- املهندس لتأمينات احلياة

 Bee 5- شركة

6- شركة فوري

 Opay 7- شركة

8- شركة األهلي ممكن 

ً
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نحــو  دوره  فــي  الثقافــات  حــوار  منتــدى  يســتمر 

بنــاء مجتمــع دميقراطــي تعــددي يرتكــز علــى قيــم 

ــوع  ــرم التن ــوق اإلنســان، ويحت ــادئ حق ــة ومب املواطن

واالختــاف فــي إطــار قانونــي ودســتوري عــادل، 

وذلــك بنشــر ثقافــة احلــوار ومتكــن الفئــات الفاعلــة، 

ــة  وخاصــًة الشــباب العاملــن فــي املؤسســات الثقافي

والدينيــة واإلعاميــة واألكادمييــة ومؤسســات املجتمــع 

املدنــي. وذلــك اتســاًقا مــع اخلطــة االســتراتيجية 

2025 ومــع  إلــى   2020 مــن  للســنوات اخلمــس 

رؤيــة مصــر 2030 ومــع االســتراتيجيات الوطنيــة 

واملبــادرات الرئاســية مبنهجيــة الشــراكة والتعــاون 

مــع الهيئــات واملؤسســات احلكوميــة وغيــر احلكوميــة 

ــة. ــة والدولي ــة واإلقليمي ــتويات احمللي ــى املس عل

منتدى
حوار

الثقافات
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أواًل: 

برنامج 

بناء قدرات الشباب

بنــاء قــدرات القيــادات مــن الشــباب فــي مجــال احلــوار )يشــمل ذلــك القــادة 

الدينيــن والداعيــات واخلادمــات، األكادمييــن، اإلعاميــن، ممثلــي املجتمــع 

املدنــي(، ممــا يؤهلهــم ليكونــوا وكاء للتغييــر وتنفيــذ مبــادرات محليــة تســهم 

فــي إحــداث تغييــر إيجابــي فــي مجتمعاتهــم. 

بالشــراكة مــع األزهــر الشــريف ووزارة األوقــاف والكنائــس املختلفــة، قــام عــدد مــن القــادة الدينيــن بتنفيــذ 

مبــادرات ذاتيــة تعكــس أثــر مشــاركة القــادة الدينيــن بالبرنامــج ومنهــا: 

1. الشــيخ معــدن فتحــي أحــد القــادة الدينيــن مبجموعــة املنيــا: بــدأ فــي عقــد نــدوات باملــدارس بالتعــاون 
مــع وزارة التربيــة والتعليــم لتعليــم قيمــة املواطنــة وأهميتهــا لألطفــال منــذ الصغــر.

2. القــس خالــد وجيــه قــام بتأســيس مجموعــة احملبــة والســام بقنــا واألقصــر، وتضــم مجموعــة مــن القــادة 
الدينيــن باحملافظــة، ويتــم عمــل لقــاءات دوريــة لهــم لتعزيــز التواصــل فيمــا بينهــم، وتطــورت الفكــرة لعمــل 

ــاءات وورش عمــل للمجموعــة حــول املعــارف واملهــارات الازمــة لدعــم قدراتهــم فــي دعــم  ــادرات ولق مب

قيمــة املواطنــة.

ــات  ــدأت فــي عمــل حلق ــة: ب ــة فني ســة تربي ــا ومدرِّ ــاف باملني ــات باألوق ــف - إحــدى الداعي 3. أ. ريهــام خل
نقاشــية باملدرســة التــي تعمــل بهــا، وكذلــك باملــدارس احمليطــة، تقــدم فيهــا املعــارف واملهــارات التــي تعــزز 

قيمــة املواطنــة عبــر تنفيــذ أنشــطة فنيــة للطلبــة باملــدارس.

 القادة الدينيون: 

األكادمييون:

• إعــداد منهــج لتعزيــز احلــوار والتســامح ُيــدرَّس بالكليــات اإلكليريكيــة مــن خــال القــس عمانوئيــل احملرقــي، 
ــدم  ــد ســبق وتق ــة بأســيوط، وق ــة اإلكليريكي ــن الكلي ــن ومســؤول ع ــج األكادميي ــد أعضــاء برنام ــو أح وه

مبقتــرح إلعــداد مــادة لتعزيــز قيــم املواطنــة وحصــل علــى موافقــة بذلــك.

• عقــد مناظــرات طابيــة داخــل اجلامعــة حــول "إلغــاء خانــة الديانــة مــن بطاقــة الرقــم القومــي"، بحضــور نواب 
رئيــس اجلامعــة وعمــداء الكليــات والطلبــة وقيــادات تنفيذيــة مــن احملافظــة، وذلــك فــي إطــار مبــادرة املواطنــة 

debate. وعبَّــر الطــاب عــن ســعادتهم مبناقشــة هــذه القضايــا بحريــة فــي مســاحات آمنــة للحــوار.

• تنفيــذ مبــادرة الفــن وقبــول اآلخــر، وتنفيــذ معــرض للمنتجــات الفنيــة التــي تعــزز قيــم املواطنــة شــارك بهــا 
الطلبــة، والفنانــون، واألكادمييــون، واإلعاميــون.
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 اإلعاميون:

تنفيذ عدد من املبادرات من خال شباب اإلعامين ومنها: 

مبــادرة الصــورة بألــف كلمــة: اســتهدفت طلبــة كليــات اإلعــام بالقاهــرة، ومت تدريبهــم على اســتخدام مهارات   •
التصويــر الصحفــي، وتشــجيع الشــباب علــى تطويــر أعمــال إعاميــة حــول أهميــة العمــل االجتماعــي وقيــم 

املواطنــة ونشــرها علــى منصــات التواصــل االجتماعــي.

ــم  ــم قي ــو لتعليمه ــع ادف ــال مبجتم ــة أســوان: اســتهدفت األطف ــا واحــد( مبحافظ ــس احن ــن ب ــادرة )اثن مب  •
ــة. ــن والرياض ــتخدام الف ــاف باس ــرام االخت ــة واحت املواطن

ــاء واألمهــات لتشــجيع احلــوار بــن  ــال واآلب ــا نتفاهــم( مبحافظــة أســيوط: اســتهدفت األطف ــادرة )خلين مب  •
األطفــال وأســرهم. ومت نشــر مقــال عــن املبــادرة بجريــدة األهــرام الورقــي، ممــا يعكــس أهميــة هــذه املبــادرة 

والــدور الــذي لعبــه اإلعاميــون املشــاركون فــي وضــع هــذه املبــادرة فــي دائــرة الضــوء لتوســيع الوعــي بهــا 

وزيــادة دوائــر التأثيــر.  

ثانًيا: 

برنامج الدعوة 

وكسب التأييد حول 

قضية مواجهة 

خطاب الكراهية

ــة  ــى مواجهــة خطــاب الكراهي ــد إل يهــدف برنامــج الدعــوة وكســب التأيي

ــات  ــي توجه ــام، وتبن ــام، واإلع ــرأي الع ــام ال ــؤرة اهتم ــي ب ــا ف ووضعه

ــة  ــاع القــرار التخــاذ خطــوات إيجابي ــى صن ــر عل ــدة والتأثي وأفــكار جدي

ــة. نحــو التعامــل مــع هــذه القضي

ثالًثا: 

برنامج النموذج 

التنموي املتكامل

يهــدف البرنامــج الــى إحــداث تكامــل بــن املدخــات التنمويــة والثقافيــة، 

ــات  م ــع ُمنظَّ ــة، والشــراكات م ــة متكامل ــق منــاذج تنموي ــن خــال تطبي م

ــة،  ــةً للتوعي ــةً واجتماعي ــادرات تشــمل مدخــاتٍ ثقافي ــذ مب ــة، وتنفي محليَّ

وبنــاء القــدرات والتمكــن، ممــا يســهم فــي النهــوض بــدور احلــوار 

ــة. ش ــات املهمَّ ــي املجتمع ــوع ف ــة والســام والتن والثقاف

م من املنتدى ملواجهة خطاب الكراهية  صياغة مشروع قانون ُمقدَّ

• اســتمر املنتــدى فــي جهــوده املنظمــة مســتثمًرا الشــراكات املتنوعــة مــع قــاده الفكــر والبرملانيــن 
والقانونيــن؛ حيــث مت إعــداد وصياغــة مشــروع قانــون ملواجهــة خطــاب الكراهيــة، وقــام املجلــس القومــي 

ــد  ــان، بع ــة التشــريعية بالبرمل ــًدا لعرضــه باللجن ــك متهي ــون، وذل ــي مشــروع القان ــوق اإلنســان بتبن حلق

ــرار. ــاع الق ــن وصنَّ ــن البرملاني ــات م ــع مجموع مناقشــته م

املنتدى يرفع توصيات حول ضمانات ومقومات جناح احلوار الوطني 

ــه كافــة القــوى السياســية  • اســتجابًة لدعــوة الســيد رئيــس اجلمهوريــة إلطــاق حــوار وطنــي تشــارك في
ــزة مــن املثقفــن  ــات الشــعب، عقــد املنتــدى جلســًة تشــاوريًة، شــاركت فيهــا مجموعــة متمي ومختلــف فئ

وقــادة الفكــر ورجــال الديــن والبرملانيــن واإلعاميــن ونشــطاء املجتمــع املدنــي، للنقــاش حــول توفيــر كل 

ضمانــات جنــاح احلــوار الوطنــي، ومت رفــع هــذه التوصيــات جلهــات االختصــاص.
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واآلتي حملات ألهم اإلجنازات: 

• منوذج جمعية سيا اخليرية باإلسكندرية: 

ــا أكبــر لألســر التــي تعولهــا  يســتهدف النمــوذج العمــل مــع األســر الفقيــرة واملهمشــة، ويولــي اهتماًم

الســيدات. ونتيجــةً للتدخــات التــي متــت بالنمــوذج، مت الوصــول إلــى النجاحــات اآلتيــة:

• مــن االســتبعاد إلــى االندمــاج: اســتطاع النمــوذج أن يؤثــر إيجابّيــا فــي حتــول فئة الســلفين املنتشــرة 
مبجتمــع كينــج مريــوط، والتــي كانــت قبــل املشــروع وفــي بدايتــه تســتبعد املســيحين مــن االســتفادة مــن 

أي خدمــات تقــدم مــن خالهــم، حيــث أصبحــوا -نتيجــة تأثــر األهالــي مــن خدمــات النمــوذج دون تفرقــة 

علــى أي أســاس- فــي حالــة حتفــز إيجابــي لتقــدمي خدمــات إضافيــة للمواطنــن، وقامــوا بعقــد حمــات 

رعايــة طبيــة وتوزيــع مســاعدات عينيــة داخــل مستشــفى الراعــي الصالــح املســيحية، وتقــدمي خدماتهــم 

للجميــع دون تفرقــة فــي ســابقة هــي األولــى مــن نوعهــا علــى تلــك الفئــة مبجتمــع كينــج مريــوط.

• منوذج جمعية سيدات األعمال بأسيوط:

ــن(  ــور- املدرس ــاء األم ــذ- أولي ــع )التامي ــدارس املجتم ــن م ــدد م ــع ع ــل م ــوذج العم ــتهدف النم يس

ــوذج مت:  ــت بالنم ــي مت ــات الت ــة للتدخ ونتيج

• ضــم طــاب مســيحين للفصــول باملــدارس املســتهَدفة ألول مــرة؛ حيــث كان هنــاك تباعــد كبيــر بــن 
مســلمي ومســيحّيي القريــة )قريــة دوينــه(، وكانــت فصــول مــدارس التعليــم املجتمعــي بــدون أي طالــب 

ــة األب  ــن القري ــارف كاه ــة وتع ــادات الطبيعي ــاءات للقي ــل لق ــدء عم ــج وب ــة البرنام ــع بداي مســيحي، وم

كاراس مــع شــيخ وإمــام اجلامــع بالقريــة الشــيخ محمــد، بــدأت تــذوب احلواجــز وبــدأ التعــاون، ممــا 

نتــج عنــه هــذا التغييــر والــذي أثمــر أيًضــا عــن جهــود ملواجهــة التحــرش والتنمــر والــزواج املبكــر ودمــج 

األطفــال املســيحين مبــدارس التعليــم املجتمعــي. 

ً
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رابًعا: 

إجنازات خاصة 

مبشروعات نوعية:
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مشروع االستجابة للحماية االجتماعية كوفيد 19  •

جتاوًبــا مــع أزمــة كورونــا، لعــب القــادة الدينيــون دوًرا فعــااًل أثنــاء األزمــة، مــن خــال تنفيــذ حمــات توعيــة 

وطــرق أبــواب رغــم الظــروف الصعبــة وابتعــاد الكثيريــن عــن اخلــروج أو املشــاركة واخلــوف مــن الوبــاء، 

لكــن مجموعــات القــادة الدينيــن قدمــت الدعــم أثنــاء وبعــد األزمــة ومــن هــذه النمــاذج:

ــة واحــدة" مــن خــال مجموعــة الداعيــات واخلادمــات الاتــي شــاركن مبشــروع "قــادة مــن  مبــادرة "عيل  

أجــل بنــاء املجتمــع املصــري" ومت تنفيــذ املبــادرة بإحــدى دور األيتــام مبنطقــة الفســطاط، للتوعيــة بقيــم 

ــا.  ــروس كورون ــة ملواجهــة في ــة، وأيًضــا اإلجــراءات الوقائي ــول اآلخــر مــن ناحي التعايــش وقب

باإلضافة إلى اإلجنازات اآلتية التي متت في سياق األزمة:

تكويــن جلــان أزمــة محليــة مــن القيــادات احملليــة مــن املجتمــع املدنــي والقيــادات الدينيــة واألطبــاء   

ــم  ــر معلوماته ــم وتطوي ــع، وتدريبه ــن كل مجتم ــباب م ــز الش ــدارس ومراك ــن امل ــن م ــؤولن احمللي واملس

حــول أهــم وآخــر املســتجدات حــول فيــروس كورونــا املســتجد وكيفيــة الوقايــة منــه، والتأكــد مــن صحــة 

ــم.   ــن مجتمعاته ــرها ب ــم لنش ــي تصله ــات الت املعلوم

تشــكيل وتدريــب عــدة فــرق مــن املتطوعــن حوالــى 420 شــاّبا وفتــاة باملجتمعــات املختلفــة، للمســاعدة فــي   

نشــر املعلومــات الصحيحــة حــول الفيــروس وتوصيــل املطهــرات ومســتلزمات التعقيــم للُمســَتهَدفن فــي 

أماكنهــم.

ــم  تنفيــذ األنشــطة الترفيهيــة كالرســم والتلويــن، والزراعــة لبعــض البــذور لعــدد )4000 طفــل( التــي ُتعلِّ  

األطفــال أن غــًدا يوجــد أمــل. وذلــك لتوفيــر الدعــم النفســي لألطفــال األكثــر عرضــة للخطــر ملواجهــة اخلطــر 

والتوتــر، وتأثيــر العزلــة، والتباعــد االجتماعــي، واالنفصــال. 

ً

مشروع تعزيز لغة احلوار:  •

ــادرات  ــذ املب ــروع تنفي ــاركن باملش ــال املش ــن خ مت م

ــة: اآلتي

واحلضــاري"  الثقافــي  والتنــوع  "مصــر  مبــادرة   

مبشــاركة مجموعــة القــادة الدينيــن واألكادمييــن 

واإلعاميــن وممثلــي املجتمــع املدنــي )مــن محافظتــي 

بنــي ســويف والقاهــرة(، وهدفــت املبــادرة لتعزيــز 

الوعــي باألخاقيــات والقيــم اإلنســانية املشــتركة التــي 

تدعــو إليهــا األديــان مــن خــال زيــارة املتحــف القومي 

ــرة. ــان بالقاه ــع األدي ــة ومجم للحضــارة املصري

مبــادرة "باحلــوار نتفاهــم" وهدفــت املبــادرة إلــى منــح   

فرصــة إلقامــة حــوار بــن األجيــال وإتاحــة الفرصــة 

للجيــل األكبــر ســنا ولألصغــر ســنا مــن أبنائهــم 

ــوار.   للح

• مشروع تعزيز قيم وممارسات املواطنة باملنيا  

ــز  ــرى مبرك   اســتمرت مدخــات املشــروع داخــل 7 ق

القــرى هــي األكثــر  وُتعَتَبــر هــذه  املنيــا،  ومدينــة 

املنيــا،  محافظــة  داخــل  العنــف  النــدالع  عرضــة 

وُتعــد إحــدى أكثــر محافظــات صعيــد مصــر تعرًضــا 

حلــدوث صراعــات.

ومن أهم تأثيرات العمل: 

كاهــن الكنيســة القبطيــة األرثوذكســية بطهنــه اجلبــل   

الشــباب،  مركــز  أنشــطة  فــي  مــرة  ألول  يشــارك 

ويحفــز الشــباب املســيحي علــى املشــاركة فــي الــدورة 

الرمضانيــة.

ــض  ــم مســجد وبع ــون برس ــد يقوم ــة عبي ــباب نزل ش  

الرمــوز اإلســامية علــى أســوار املــدارس بالقريــة فــي 

ــة  ــًرا للطبيع ــك نظ ــل، وذل ــن قب ــم حتــدث م ــرة ل ظاه

ــكان  ــث إن كل الس ــد، حي ــة عبي ــة نزل ــكانية لقري الس

ــن املســيحين.   ــا اســتثناء م ب

ًّ ًّ
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خامًسا: 

برنامج احلوار الدولي 

والدبلوماسية الشعبية:

سادًسا: 

إجنازات خاصة

 بـ 2022 

عام املجتمع املدني 

ــا  ــم حــول قضاي ــح مفاهي ــم مشــترك، وتصحي ــى الوصــول لفه ــدف إل يه

ذات االهتمــام املشــترك، وبنــاء اجلســور، وتبــادل اخلبــرات بالشــراكة 

ــي/  ــي/ األورب ــي )العرب ــى املســتوى الدول ــن عل مــع املؤسســات واملفكري

ــا  ــذه القضاي ــع ه ــل م ــات للتعام ــاد آلي ــي إيج ــاهمة ف ــي( واملس األمريك

ــعبية.  ــية الش ــي الدبلوماس ــتمرار ف واالس

ــدة: الفــرص  ــة اجلدي ــي فــي اجلمهوري ــوان "املجتمــع املدن ــذ مؤمتــر بعن - تنفي

والتحديــات"، والــذي أثمــر عــن اخلــروج بتوصيــات تضــم أهــم الفــرص 

مــن  متنوعــة  مجموعــات  خــال  مــن  الراهــن،  الوقــت  فــي  والتحديــات 

ــة،  ــات متنوع ــن محافظ ــر والشــباب م ــادة الفك ــن ق املشــاركن باملؤمتــر، م

ومت دمــج بعــض التوصيــات ضمــن برامــج عمــل املنتــدى لإلســهام فــي بنــاء 

اجلمهوريــة اجلديــدة.  

- عقد شراكات جديدة مؤثرة.  

ــي ودور املؤسســات الشــريكة شــارك  ــي األورب ــة اســتراتيجية للحــوار العرب ــاء حــول رؤي ــد لق - مت عق

ــا احلــوار حــول  ــن بينه ــن احملــاور، م ــدًدا م ــاء ع ــاول اللق ــون، وتن ــرب واألوربي ــر الع ــادة الفك ــه ق في

ــات الوصــول إليهــم، ومســار خطــة للبرامــج القادمــة مــن خــال  ــة القادمــة، وآلي ــَتهَدفن للمرحل املُس

ــة. ــة التنفيذي ــاع اللجن اجتم

- املشــاركة فــي لقــاء للحــوار العربــي األوربــي مبنتــدى احلــوار والتنميــة ببيــروت حتــت عنــوان وثائــق 

ــج وأهــم اإلجنــازات  ــي البرنام ــل ف ــرات العم ــث مت اســتعراض خب احلــوار اإلســامي املســيحي حي

ــرات.    والتأثي

   أهم الشراكات 

في إطار احلد من تداعيات أزمة كورونا، مت عمل عدد من الشراكات مع:

اجلمعيــات األهليــة )املجتمــع املدنــي(- بيــت العائلة- الكنائس اإلجنيلية واألرثوذكســية- مراكز الشــباب-   -

املجالــس احملليــة- القيــادات الطبيعيــة )كالُعَمــد وشــيوخ القــرى(- مديريــات الصحــة )االســتعانة ببعــض 

األطبــاء لتقــدمي رســائل التوعيــة الطبيــة املتخصصــة(- األوقــاف )االســتعانة بالشــيوخ لتقــدمي الرســائل 

التوعويــة مــن اجلانــب الدينــي حــول أهميــة التكاتــف املجتمعــي والترابــط فــي مواجهــة األزمــات(. 

مديريــة الشــباب والرياضــة مبحافظــة بنــي ســويف مــن خــال مشــاركة وكيــل وزارة الشــباب والرياضــة   -

ح بإتاحــة كافــة مراكــز الشــباب ببنــي ســويف وهــي إحــدى  ــادرات التــي مت تنفيذهــا؛ حيــث صــرَّ باملب

أهــم مؤسســات التنشــئة الســتضافة أنشــطة للتوعيــة مبخاطــر انتشــار خطــاب الكراهيــة، وحصــل علــى 

موافقــه مــن وزيــر الشــباب والرياضــة علــى تعميــم الفكــرة عبــر اجلمهوريــة.  
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عدد املبادرات  عدد املستفيدين عدد اللقاءات  البيان

70 2116 71 القيادات الوسيطة من الشباب

659 13 قادة الفكر وصناع الرأي

4 124 5 بناء قدرات املنظمات

50 2 احلوار العربي

80 2 احلوار الدولي

1169 20 العمل مع األطفال

425 8 العمل مع الشباب

967 8 العمل مع املرأة

6 97 5 بناء السام

80 5687 134 اإلجمالي

عدد املستفيدين  البيان

178975 القيادات الوسيطة من الشباب

0 قادة الفكر وصناع الرأي

345 بناء قدرات املنظمات

363092 فئات أخرى

5423412 اإلجمالي
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ــدرس  ــي م ــة وه ــاب الكراهي ــة خط ــول مواجه ــوراه ح ــالة دكت ــجل رس ــوش: تس ــرا عك د. يس

ــج شــباب  ــي برنام ــي ســويف، وعضــو ف ــة بن ــام جامع ــة اإلع ــة بكلي مســاعد بقســم الصحاف

ــة:  ــرت قائل ــن، عبَّ األكادميي

املنتــدى هــو املصبــاح الــذي أنــار لــي الطريــق، تعلمــت مــن خالــه كيــف ميكــن أن أدمــج القيــم 

اإليجابيــة داخــل عمليــات اإلرشــاد األكادميــي للطــاب، وكيــف أشــجعهم أن يتبنــوا موضوعــات 

ــوراه  ــا أردت أن أســجل رســالة الدكت ــع. وعندم ــاء املجتم ــة وبن ــدف خلدم ــة ته ــة جريئ صحفي

ــة مرتبطــة مبــا  ــة بحثي ــار قضي ــي اختي ــن املســؤولية ف ــر م ــي، شــعرت بحجــم كبي اخلاصــة ب

تعلمتــه وتأثــرت بــه فــي املنتــدى، فاختــرت أن تكــون رســالتي حــول مواجهــة خطــاب الكراهيــة، 

وجــاء اختيــاري لهــذا املوضــوع بعدمــا حضــرت مــع املنتــدى أكثــر مــن جلســة حواريــة ومؤمتــر 

حــول نفــس املوضــوع، وســاهم ذلــك فــي إثــراء معارفــي حــول املوضــوع. وأســعى لاســتفادة 

بــكل مــا قــام بــه املنتــدى فــي هــذا اإلطــار خلدمــة رســالتي، حتــى نصــل لتجــرمي حقيقــي لكافــة 

خطابــات الكراهيــة.

أحمــد عبــد احلميــد: والــد الطفلــة فاطمــة املشــاركة فــي تقــدمي فقــرات فنيــة فــي مبــادرة أســوان 

"اثنــن بــس احنــا واحــد" قــال: "ال يوجــد فــي مجتمعنــا بنــات تذهــب لبروفــات أو فقــرات ومثــل 

مــة ودعــم القيــادات والهيئــات مبثــل  هــذه األمــور، ولكــن عندمــا حضــرت ورأيــت الفقــرات املقدَّ

تلــك األمــور فرحــت بعملهــا ومــا قدمتــه، وأبلغــت املدرســة أن تأخذهــا فــي كل األعمــال الفنيــة 

القادمــة".  

أحمــد اجلنــدي: طالــب بجامعــة األزهــر، عبــر قائــًا إنــه تعــرف علــى مفاهيــم لــم يكــن علــى علــم 

بهــا فــي الســابق، واألهــم أن معرفتهــا غيــرت نظرتــه لذاتــه ولآلخريــن. 

نماذج
قصص نجاح

دار الثقافــة إحــدى وحــدات الهيئــة القبطيــة اإلجنيليــة 

للخدمــات االجتماعيــة. 

تهــدف الــدار إلــى إثــراء املكتبــة العربيــة بكتابــات 

متنوعــة تضــم املراجــع، والدراســات، والتفاســير، 

والطفــل،  واألســرة،  واملجتمــع،  الاهــوت،  وكتــب 

والشــباب، والتنميــة، وكافــة العلــوم. بهــدف الوصــول 

ــي.  ــري واخلصــب املعرف ــل الفك ــى التكام ــارئ إل بالق

يعــاون  الــذي  املســتنير  الفكــر  تقــدمي  خــال  مــن 

ــة  ــدم بطريق ــاح والتق ــى االنفت ــع عل ــة واملجتم الكنيس

فعالــة ومتجــددة مائمــة لثقافــة العصــر.

 دار
الثقافة

التقرير السنوي لعام 512022-2021
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  أصــدرت دار الثقافــة، خــال العــام املاضــي، 24 إصــداًرا جديــًدا، فــي موضوعــات متنوعــة مــا 

بــن الاهوتــي، والعقيــدي، والكتابــي، واملشــورة. وتنوعــت اإلصــدارات أيًضــا بــن املُترَجــم عــن اإلجنليزيــة 

ــذه اإلصــدارات:  ــم ه ــن أه ــة. وم ــام عربي ــوب بأق والفرنســية، واملكت

ي 
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ك
ال
ز 
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ثانًيا املكتبات: 

ثانًيا املكتبات: أواًل النشر: 

مبواكبــة  الثقافــة  دار  مكتبــات  اهتمــت   -

اإللكترونــي  البيــع  فــي وســائل  التطــور 

والسوشــيال ميديــا، للوصــول إلــى فئــة 

بصفحــة  االهتمــام  مت  لذلــك  الشــباب، 

فيســبوك  علــى  الثقافــة  دار  مكتبــات 

جديــد؛  بــكل  وحتديثهمــا  وإنســتجرام 

 39.000 إلــى  املتابعــن  عــدد  ووصــل 

املبيعــات  وزادت  فيســبوك  علــى  متابــع 

.%50 بنســبة  الصفحــة  علــى 

مشــاركة دار الثقافــة مبعــرض القاهــرة   -

الدولــي للكتــاب فــي دورتيــه رقــم 52 و 53 

ــع 5,850  ــي 2021- 2022 ومت بي لعام

ــا.   كتاًب

التوســع فــي انتشــار كتــب دار الثقافــة   -

ــاب  ــر الكت ــن خــال الشــراكات، وتصدي م

مــع  شــراكة  عمــل  فتــم  مصــر؛  خــارج 

بــاألردن  املقــدس  الكتــاب  دار  جمعيــة 

ــألردن؛  ــة ل ــر إصــدارات دار الثقاف لتصدي

ــب دار  ــا لكت ــر 148 عنواًن حيــث مت تصدي

كتــاب.   1,100 بإجمالــي  الثقافــة، 
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1. نظرة عامة على تاريخ املسيحية مبصر: 

ــخ املســيحية"،  ــى تاري ــة عل ــاب "نظــرة عام ــام املاضــي كت صــدر خــال الع

ــع  ــكل أكادميــي م ــاب بش م الكت ــدَّ ــث ُيق ــر حي ــكل پارك ــس ماي ــور الق للدكت

مراعــاة تبســيط اللغــة، ووضــع صــور ولوحــات مهمــة تدعــم محتــوى الكتــاب. 

يتنــاول الكتــاب تاريــخ املســيحية فــي مصــر منــذ دخولهــا إلــى مصــر وحتــى 

ــًزا علــى الكنيســتن األرثوذكســية واإلجنيليــة.  يومنــا هــذا مركِّ
ثالًثا: املطبعة 

عدد العقود 

184 عقًدا 

عدد النسخ املطبوعة

 1.555.000 نسخة

     مت حتديث املطبعة 

بشراء ماكينة 4 لون

2.الدعوة: 

ألوز جينيــس، وتقــدمي الدكتــور ماهــر صموئيــل. ومــن خــال هــذا الكتــاب 

يقودنــا الكاتــب لكيفيــة التعــرف علــى دعــوة اللــه حلياتنــا، وخــواص هــذه 

الدعــوة ومامحهــا وســبل العيــش مبوجبهــا وحتقيقهــا. وهــو واحــد مــن 

أهــم الكتــب فــي هــذا املوضــوع؛ إذ يكشــف عــن ضعــف الفكــر الســائد 

فــي موضــوع الدعــوة، ويوضــح روعــة املســيحية فــي احتضانهــا لإلنســان 

ًاحلائــر وجودّيــا وقيادتــه لتحقيــق الهــدف مــن وجــوده.  

3. إلهي ملاذا تركتني؟ 

ُمترَجــم عــن الفرنســية، للكاتــب فريتــز لينــار ويتنــاول ســؤااًل مهّمــا حــول 

معضلــة الشــر واأللــم، ويتعــرض لهــذه القضيــة بطريقــة عــرض منطقيــة 

حتتــرم عقليَّــَة القــارئ. وال يقــدُم احللــوَل املعتــادَة واملســَتهلَكَة وغيــَر 

ــِم  ــرِّ واألل ــِة الش ــرُق لقضي ــن نتط ــًرا ح ــمعها كثي ــي نس ــة الت املوضوعيَّ

ــا. ــًدا كلّي ــا جدي ــا موضوعّي ــدم طرًح ــل يق ــه، ب وصــاِح الل

ً

ًً

عدد 
كتب دار الثقافة املباعة

27.000
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بنشــر  للمؤسســة  اإلعامــي  احلضــور  تعزيــز   

أفكارهــا واجتاهاتهــا وأنشــطتها وفعالياتهــا، مبــا 

يســاعد فــي حتقيــق أهــداف املؤسســة فــي خلــق بيئــة 

داعمــة للتوجهــات التنمويــة وقيــم العيــش املشــترك 

ــراء  ــا الفق ــة ومناصــرة قضاي ــول اآلخــر والتعددي وقب

واملهمشــن.

 اإلعالم
واإلنتاج 

الفني

ي  اإلجناز الَكمِّ

أواًل: اإلعام 

56 التقرير السنوي لعام 2022-2021

ــة  ــة والهيئ ــة اإلجنيلي ــات الطائف ــر ألنشــطة وفعالي ــن 800 خب ــر م مت نشــر أكث  -

اإلخباريــة  والــوكاالت  واملواقــع  الصحــف  جميــع  علــى  اإلجنيليــة  القبطيــة 

)األهــرام، األخبــار، اجلمهوريــة، املصــري اليــوم، الوطــن، اليــوم الســابع، البوابــة 

نيــوز، وكالــة أنبــاء الشــرق األوســط، فيتــو، الدســتور، الشــروق، وجميــع املواقــع 

ــة(.  ــة املصري اإلخباري

ــوات  ــى القن ــة عل ــات اإلعامي ــا، وعــدد مــن التغطي ــًرا تلفزيونّي ــى 25 تقري -  حوال

التلفزيونيــة مــن نشــرات أخبــار وبرامــج، فــي عــدد مــن قنــوات التلفزيــون 

املصــري، وقنــاة TEN  وقنــاة MBC  وقنــاة ON  وقنــاة صــدى البلــد وقنــاة 

ــع  ــة بجمي ــة اإلجنيلي ــة القبطي ــة والهيئ ــة اإلجنيلي ــة نشــاط الطائف ــار، لتغطي النه

محافظــات اجلمهوريــة. 

ً
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نشر حوالى 500 بوست وصلت إلى 4.300.000 شخص.      -

زيادة عدد متابعي صفحات الهيئة إلى 43.000 خال العام املاضي.   -

-  إعادة تفعيل حساب إنستجرام الهيئة ومركب سي بوت. 

رابًعا: السوشيال ميديا 

ثانًيا:اإلنتاج الفني 

الفيديو

عدد اللقاءات املصورة فيديو )35( لقاًء.   -

إنتاج وترجمة حوالي 20 فيلًما.    -

ــس  ــات خاصــة برئي ــة وحلق ــاءات وجلســات حواري ــر ولق ــاج لتقاري 65 مونت  -

ــة.   الطائف

عمل 12 برومو لوحدات الهيئة.    -

الفوتو 

حوالي 190 لقاًء مصوًرا. 

أواًل: صفحات الهيئة 

أعلى بوست عن مبادرة "رمضان كرمي" وصل لـ 411.360 شخًصا، وحدث عليه 60.630 تفاعًا.

ثالًثا: املناهج 
إنتاج 8 أعداد من مجلة رسالة النور.   -

إنتاج 3 أعداد من مجلة النسور.   -

إنتاج التقرير السنوي للهيئة.   -

إنتاج كتاب ملواجهة خطاب الكراهية.   -

إنتاج عدد 2 فيلم كارتون لألطفال حول مفاهيم االنتماء ومواجهة التنمر.  -

58 التقرير السنوي لعام 2021-2022التقرير السنوي لعام 572022-2021
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ثانيا: صفحة الطائفة اإلجنيلية

لـــ  وصلــت  الصفحــة  بوســتات   -

وحــدث  شــخص   2.400.000
تفاعــًا.   890.774 عليهــا 

 33.221 املتابعــن:  عــدد  زيــادة   -

عــدد  إجمالــي  ليصبــح  شــخًصا 

متابعــي الصفحــة: 285.000 متابــع. 

أعلى بوست: بوست رسالة القيامة لعالم مضطرب: وصل لـ 283,50 شخص وحصل عليه 7,000 تفاعل

5250424 التقرير السنوي لعام 2022

يســعى مستشــفى حــورس لتوفيــر اخلدمــة الطبيــة 

ــف الشــرائح، بجــودة عاليــة،  للفحــص واألشــعة ملُخَتلَ

االلتــزام  مــع  الفئــات،  جلميــع  مناســبة  وأســعار 

مبعاييــر األمــان وســامة املرضــى عــن طريــق تقــدمي 

ــة. ــالة الهيئ ــق رس ــي حتقي ــزة تســاهم ف ــه متمي خدم

المراكز
الطبية

التقرير السنوي لعام 592022-2021



615756 5354

ي 
مِّ
َك
ال
ز 

جنا
إل
ا

ي
يف

ك
ال
ز 

جنا
إل
ا

تدخات أسنان

2,929
عمليات

2,552
قوافل

36,654
كشوفات

17,076
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توســيع دائــرة العمــل مــن خــال زيــادة عــدد الشــركاء؛ حيــث مت التعاقــد مــع )51( مــن مؤسســات   •
ــراد  ــاء وأف ــة وأطب ــات ومؤسســات ديني ــة ونقاب ــة صحي ــة وشــركات رعاي ــات أهلي ــة )جمعي متنوع

باملجتمعــات( بهــدف التنــوع فــي خلــق مســاحات جديــدة للوصــول إلــى الفقــراء واألكثــر احتياًجــا.

التعــاون مــع شــركة نوفارتــس لعمــل لقــاء تدريبــي بأحــدث العقــارات الطبيــة فــي العيــون واجلرعــات   •
املثاليــة يضــم فريًقــا طبّيــا مــن املستشــفى والشــركة.

فــي إطــار خدمــة املجتمــع والوصــول للمناطــق الفقيــرة والنائيــة، وبالشــراكة مــع بعــض مؤسســات   •
ــون  ــات جراحــة العي ــن خدم ــَتهَدفن م ــن املُس ــي 400 م ــى حوال ــي، مت الوصــول إل ــع املدن املجتم

وتصحيــح اإلبصــار مــن املناطــق الفقيــرة واملهمشــة واألكثــر احتياًجــا.

ــاالت  ــي احتف ــن املستشــفى ف ــن مســاهمًة م ــع احملافظــة، مت إطــاق قافلت ــاون م ــي إطــار التع ف  •
عيــد املنيــا القومــي، فــي االكتشــاف املبكــر ألمــراض العيــون، اســتهدفت فحــص عمــال النظافــة 

ــن.   ــي وبعــض املوظف ــس احملل باملجل

ــاح  ــر جن ــاءة وتطوي ــع كف ــار رف ــي إط ــواء، ف ــة اله ــة وتنقي ــبة الرطوب ــط نس ــزة لضب ــة أجه إضاف  •
العمليــات.   

ً

ــة  ــة مــن إعاقــة حركيَّ ــذ الطفول ــا، مــن مركــز ســمالوط. تعانــي من ــي، 45 عاًم الســيدة مــرمي ماهــر مخال

)حــاالت خاصــة( وتعرضــت أيًضــا حلــادٍث أصــاب الفقــرات الُعُنقيــة، فــزادت احلالــة ســوًءا، ولكنهــا أيًضــا 

أصيبــت مبيــاه بيضــاء فــي العينــن وكانــت الصعوبــة الشــديدة فــي اختيــار مــكان لديــه كل اإلمكانيــات 

ــذه  ــل ه ــراء مث ــر يســتطيع فحــص وإج ــراح ماه ــب ج ــرمي، وطبي ــة م ــدّا كحال ــة خاصــة ج ــر حال لتخدي

احلــاالت. وجــاء اختيارهــم ملستشــفى حــورس، ومت إجــراء العمليــة األولــى وكانــت النتيجــة مبهــرًة، وحــدث 

ــن كبيــر فــي قدرتهــا علــى ممارســة حياتهــا، فأســرعوا لعمــل العــن الثانيــة بعــد أســابيع قليلــة مــن  حتسُّ

األولــى.  

ــه املســنة.  ــه ســوى زوجت ــس ل ــة اإلجنــاب، ولي ــن نعم ــرم م ــا. ُح ــزي يوســف نصــر، 75 عاًم الســيد رم

ــل  جــاء إلــى املستشــفى يعانــي مــن عــدم الرؤيــة ممــا زاد مــن صعوبــة احليــاة عليــه. مت فحصــه مــن ِقَب

االستشــارين مــن فريــق املستشــفى، وتشــخيصه بأنــه يعانــي مــن ميــاه بيضــاء فــي إحــدى العينــن، والعن 

الثانيــة قــد تأثــرت شــبكيتها كثيــًرا بســبب قصــر النظــر.  )يقــول: بقيــت أعتمــد علــى نفســى ومبقتــش عالــة 

علــى حــد(. 

ً

قصص نجاح
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تهــدف الوحــدة إلــى املســاهمة فــي خلــق فــرص عمــل وتدريــب كــوادر بشــرية قــادرة علــى االندمــاج بكرامــة 

فــي املجتمــع، واملشــاركة فــي تعظيــم إيــرادات الهيئــة الداخليــة ودعــم رســالتها للوصــول إلــى االســتدامة 

املاليــة. 

ــذه  ــة ه ــا ملواجه ــر آلياته ــوم الوحــدة بتطوي ــي، تق ــت احلال ــي الوق ــل الســوق ف ــي تقاب ــات الت ــم التحدي ورغ

ــن خــال: ــات م التحدي

• تطوير معرض إطساوود مبقر املصنع

• خلق تصميمات حديثة ملوديات مختلفة

• عقد معارض موسمية في أماكن جديده لفتح أسواق مثل املقطم وسنتر األوالد بأسيوط. 

فرة:  السُّ

48سفرة

وحققت إطساوود في العام املاضي مبيعات متنوعة وصلت إلى 441 مشغولة متنوعة موزعة كآالتي:

غرف

النوم

132
غرفة

املكتبات 

 29
مكتبة

فرة  السُّ

 48
سفرة

األنتريهات 

73
 أنتريه

عدداإلنتاج 

املتنوع 

 133
قطعة 

أثاث 

متنوعة

املطابخ 

 26
مطبًخا
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الهيئــة  مشــروعات  أحــد  هــي  لألثــاث  إطســاوود 

القبطيــة اإلجنيليــة للخدمــات االجتماعيــة وهــي تنتــج 

أثاًثــا مــن اخلشــب الطبيعــي بجــودة عاليــة، ســواء كان 

ــا.  ــا أو مكتبي ــا أو فندقّي ًًمنزلّي
ًّ

إطسا 
وود
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مــات  ُمنظَّ ومعاونــة  إلــى مشــاركة  الوحــدة  تهــدف 

بنــاء  فــي  الدينيَّــة،  ســات  واملؤسَّ املدنــي،  املجتمــع 

القــدرات، وتنميــة املهــارات، عــن طريــق توفيــر أماكــن 

صــة لهــذه األهــداف، ملتزمــًة فــي  ــزة ومتخصِّ ُمجهَّ

هــذا بِقَيــم الهيئــة ورســالتها.

مقرات
التدريب

منتجات إطساوود 2022

التقرير السنوي لعام 652022-2021
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 أنشطة

وحدة

مقرات

التدريب

ــة أنشــطة مشــروع "وعــي"،  ــارة متابع ــي إطســا ســنتر خــال زي ــي ف اســتقبال الســفير البريطان  •
بالشــراكة بــن الهيئــة القبطيــة اإلجنيليــة -وحــدة التنميــة احملليــة- ووزارة التضامــن االجتماعــي، 

بتمويــل مــن صنــدوق األمم املتحــدة اإلمنائــي لاحتــاد األوروبــي.

استقبال 90 حدًثا متنوًعا؛ ما بن مؤمترات مقيمة ولقاءات يومية وأفراح.  •

استقبال ما يقرب من 70 رحلة يومية من رحات كنائس وأسر وأفراد.  •

استقبال 5 مؤسسات ُجدد لعمل لقاءات بإطسا سنتر.  •

استقبال وزير ري جنوب السودان مبركب سي بوت.  •

استقبال معرض )معارض الشمس الدولي( بقاعة مركب سي بوت.    •

استقبال حوالي 70 حدًثا متنوًعا مبركب سي بوت.     •

استقبلت مركب سي بوت خال الفترة املاضية حوالى 3500 من األفراد.   •
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مقر إطسا 

سنتر:

مركب 

سي بوت: 

مطعم 

النزهة:  

يحتوي على:  

• غرف فندقية لإلقامة َتَسع 
حتى 220 فرًدا.  

• 4 قاعات مبساحاٍت 
وأعداد مختلفة ومنهم قاعه 

VIP تتسع لعدد 450 
شخًصا مجهزة لكافة 

االجتماعات واملناسبات.  

• ماعب وُمخيَّم، وحمام 
سباحة، ومطعم، وكافتيريا. 

مركب بالنيل، تتوسط 

كورنيش املنيا، مكونة من 3 

أدوار، وحتتوي على: 

• 14 غرفة إقامة.  

• قاعة َتَسع حتى 150 
فرًدا وكلها مكيَّفة تكييًفا 

مركزّيا، ومجهزة بكافة 

األجهزة لألنشطة املختلفة 

واملناسبات.

• صن دك يسع حوالي 
250 فرًدا.  

• كافتيريا ومرسى إلقامة 
املناسبات.

مطعم أعلى مكتب النزهة 

ومجهز لتقدمي كافة الوجبات 

والبريكات للتدريبات التي 

ُتقام مبكتب النزهة.

ً
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تعظيــم  إلــى  الزراعيــة  املشــروعات  وحــدة  تهــدف 

العائــد االقتصــادي للهيئــة، مــن خــال تقــدمي خدمــات 

اقتصاديــة أساســها املنافســة واجلــودة.  

وتســعى الوحــدة إلــى حتقيــق أعلــى عائــد اقتصــادي 

مــن إنتــاج محاصيــل الفاكهــة مــن النخيــل البرحــي، 

والنبــق املطعــوم، وأشــجار املــوز، وإنتــاج وتوفيــر 

ــل  ــة، وتعم ــزارع املختلف ــل البرحــي للم فســائل النخي

توفيــر  خــال  مــن  البيئــي  املجــال  حتســن  علــى 

ــة واألشــجار  ــة والزين ــن الفاكه ــزة م ــتات املتمي الش

اخلشــبية وزيــادة املســاحات اخلضــراء علــى مســتوى 

اجلمهوريــة.   

المشروعات 
الزراعية

مكونات الوحدة 

مزرعة 

اإلسماعيلية              

إطسا

 فارم

أواًل: مزرعة اإلسماعيلية

 تقــع مزرعــة اإلســماعيلية علــى طريــق مصــر إســماعيلية الصحــراوي، بعــد محــور 30 يونيــو بـــ5 كيلــو متــر. 

ــا، منزرعــة بالنخيــل البرحــي وأشــجار النبــق املطعــوم. وتهــدف إلــى حتقيــق  مســاحتها حوالــي 130 فداًن

إنتــاٍج ذي جــودة عاليــة مــن البلــح البرحــي وفســائل النخيــل البرحــي والنبــق املطعــوم. 

ت 
زا

جنا
إل
ا
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• توريد أكثر من 2000 فسيلة نخيل برحي خال مواسم اإلنتاج احلالي.  

• إنتاج 31 طن بلح برحي بجودٍة عاليٍة كأول إنتاج للمزرعة.  

• إنتاج حوالي 20 طّنا من أصناف النبق املستورد، والتي لها مميزات تسويقيَّة عالية. 

ــع فــي زراعــة الفســائل مــن املزرعــة واســتغال  • دعــم القــوة اإلنتاجيــة داخــل املزرعــة عــن طريــق التوسُّ
مســاحة 15 فداًنــا جديــدة داخــل املزرعــة. 

ات والِعَدد املطلوبة ألداء العمل مثل )أوتو مايزر(.  • دعم املزرعة بأحدث اآلالت واملُعدَّ

ً
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ثانيا: إطسا فارم

يقــع مشــتل إطســا شــمال مدينــة املنيــا بـــ 15 كيلــو، ويهــدف إلــى زيــادة مســاحة الرقعــة اخلضــراء علــى 

ــة.  مســتوى اجلمهوري

ت 
زا

جنا
إل
ا

تطويــر إطســا فــارم ليكــون مركــًزا للزراعــة ومنفــًذا لبيــع املنتجــات واحملاصيــل، مثــل املــوز واملاجنــو   •
بأصنافهــا والنخيــل، باإلضافــة إلــى أنــه منفــذ لبيــع الشــتالت.  

التوســع فــي تقــدمي خدمــات فنيــة متطــورة وعاليــة اجلــودة لكبــار منتجــي ومزارعــي الفاكهــة، خاصــًة   •
بالظهيــر الصحــراوي، بتنفيــذ 125 عمليــة بيعيــة كبيــرة بزيــادة بنســبة 25% عــن العــام املالــي 
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ــا  ــق باملني ــرة، ومناط ــد بالقاه ــس ودرمي الن ــع اخلام ــي التجم ــالء ف ــار العم ــال لكب ــدد 15 في ــذ ع تنفي  •
اجلديــدة وأســيوط اجلديــدة. 

بيــع حوالــي 150 شــتلة مــن فســائل النخيــل البرحــي ملزارعــي الصعيــد مــن خــالل اســتحداث آليــات   •
جديــدة للتســويق، مثــل زراعــة منــوذج لهــذه الشــتالت مبشــتل إطســا.   

خــالل الفتــرة املاضيــة مت تقــدمي حزمــة خدمــات وعــروض مميــزة للعمــالء، مثــل أعمــال املعاينــة والتجهيــز   •
والرفــع املســاحي حلوالــي 15 مــن الفيــالت واملؤسســات اخلاصــة. 

التوســع اجلغرافــي خــارج نطــاق األماكــن املُتعــاَرف عليهــا لتصــل إلــى اإلســكندرية والقاهــرة اجلديــدة   •
وأســيوط واألقصــر. 
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