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 تقديم 

 ػػػؾةفا طفوذػػػ ؾفط1991ودػػػشلطط451أسػػػضؾيطجػػػةطجسعيػػػلطأجايػػػلطرضػػػرطجرة ػػػلطواػػػر  طط ذػػػ ر ط ػػػر ؼطط-جسعيػػػلطفوظةؾوػػػلطيفو شسيػػػلط
فالج سرعيلططيتع برطفوجسعيلطفوؾحضد طفو ةط دأتطفوخد لطفوس خررلط ىطاعريلطفألطةرؿطفوسعؾ ضؽطحركيرطبرػعضدط رػرط ػؽط

وةر ػػمط  ش ػػئط ر رسػػلطفألسػػ ررطفوػػدك ؾاطجػػبلؿطفوػػدزؽطةكػػىطسػػعضدطخػػبلؿطج ػػؾةطتظؾعيػػلطحضػػمطكػػرفطزػػ ؼطتشغػػيؼطة ػػرافتط ش غسػػلط
يكػرفط ػؽطأجػؼطأس ررطجرفحلطفوعغرـطي  خررضؽط ةطاعريلطيتأجضئطفوسعؾ ضؽطورػعضدط رػرط ػؼطجػركتط إػر طإاذػركطفوجسعيػلط

ط:طفررفض رط

طفوخد رتطفوؾ ر يلطفالج سرعيل -
 خد رتطعبلجيل -
طخد رتطتأجضايلطط -

إوىط جرالتطعسا رطويزيفطبعدفطجدزدفطألاذظ  ر،طتؼط اؾاتهط ةطشكئط  إر ئطوعسايلط ؼطأةخاتطفوجسعيلط جرؿطفو شسيلط
 فوسذراكلطبةرعايلط ةط خ افطأاذظلطفو شسيلطبسعشرجرطفوحؿي ةطيتعسئطفوجسعيلط ؽطخبلؿطاؤ لطياسرولطيفضحلط.

 مجاالت عمل الجمعية
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 رسالة الجمعية 

فوة ػرتطفألثرػرطفح يرجػرطط ػؽطفالاػد رجطيفو ةرعػئطيفإليجػر ةط ػىطفوسج سػ طتعسئطفوجسعيلط ةط رػط حر غلطأسضؾيطعاىطتسكػضؽط
 ػػؽطخػػبلؿطت ػػديؼطخػػد رتط  رشػػر ط ػػىطتػػؾ ضرطيتحدػػضؽط ػػرصطفو عاػػيؼطياعريػػلطفوسعػػؾ ضؽطيتحدػػضؽطفوؾضػػ طفورػػحةطيفوبض ػػةطيط

سػػؾفاةطفو ذػػر لط ػػىطتاػػػطفإل  رػػرةػط  اػػػطفوسج سعػػرتطيتسكػػضؽطفوجسعيػػرتطفألجايػػلطفوسحايػػلطواؿيػػرـطبأةيفاجػػرطفو شسؾ ػػلطيتشسيػػلطفو
فوسج سعرتطو حسئط د ؾويلطفو شسيلطيفو ذبيػط  طفوسؤسدرتطفألجايلطبأسضؾيطو إؾ ؽطاأػطعرـط ىط زػريرطفوس سذػضؽطيفو شدػضمط

ط  طصشرعطفو رفاطيفوج رتطفوسعشيلط  دؼطتؾ ضرطحير ططكر سلطودكرفطفو رػ.

 رؤية الجمعية

 ػػؾ  ؼطفالادػػرايهطكر اػػلطةيفطتسضضػػزطيخرويػػهط ػػؽطفإلعر ػػرتطيفالا  رثػػرتط ػػرؼط حر غػػلطأسػػضؾيطز س ػػ طسكراػػػ رطبسسراسػػلطجسيػػ طح
يفوة ػػرتطفوس سذػػلط.يفوجسعيػػلط ؤسدػػهط ؾ ػػهط ػػرةاتطعاػػةطتح ضػػمطتشسيػػهط دػػ دف لط ػػةطفوسج سعػػرتط ػػؤ رتط ػػ طفوج ػػرتطفوسدػػ ؾولط

ط.ي ع سدتطعاةط ؾفاةجرطفوذفتيلطي ؾفاةطفوسج سعرتط

ط:طيطتعسئطفوجسعيلط ؽطخبلؿطعدةط ؽطفوؾحدفتطيجة

طيحد طفو عايؼط -
طيحد طفالعر لط -
طيحد طفورحلطيطفوبض لط -
طيحد طتظؾ رطفوسج س طفوسداةط -
طيحد طحسريلطفوظةئط -
طيحد طةعؼطح ؾؽطفوسرأ ط -
طفوبرف جطفال  ررةيلط -
 يحد طفوخد رتطفوسرويلطيفال  ررةيلط. -

 

 

 

 

  



5 

 

  مدارس المجتمع  وع مشر

ط–يعسئط ذريعطط دفاسطفوسج س ططبسرفثز)طف شؾبط
ةزرييط(ططط–فو ؾصيهطط–فوغشريؼطط–فوبدفاػطط–فوة  طط-فودرحئ

 سؤؿطط ؽطجسعيهطفوظةؾولطيفو شسيهط،طيطيد  دؼطفوسذريعط
طتاسضذط/ طط4272

  الهدف العام

طفو عاػػػيؼط ػػػرصطة ػػػرة طفوػػػىطفوسج سػػػ ط ػػػدفاسط ذػػػريعطز ػػػدؼ
ط ػػػىطفو عاػػػيؼطفسػػػاؾبطي ع سػػػدطفو عاػػػيؼط ػػػؽطفوس دػػػر ضؽطوبلطةػػػرؿ

طفوذفتىطفو عاؼططأساؾبطعاىطفوسدفاسطجذ 

  االهداف الفرعية

 طفال  دف يلطبروسرحاهطفو عايؼط ىط /طةئط4272طفس سرفا -
   داسلط150ططواجسعيهطفو ربعهطفوسج س طبسدفاسط عاسلط257طتذغضئ -
ط فوذخريهطيخبرفت ؽط  رافت ؽطيتشسيهطفو عايسيلطفوسعاسرتط دافتطتظؾ ر -
 فوسدفاسطوس ربعهطبروسذريعط شدمط11طتذغضئ -
ط فوسحري هطفوسشرطمط ىطفو عايسىطفوؾعىطا   -
طفو عايؼط ؽطفوس در ضؽطفالطةرؿطودػطفوخرط هطيفوداؾكيرتطفوعرةفتط ؽطفوحد -
طفوسج س طي داسهطعر هطبرو ر هطفو عايؼطةعؼطاحؾطفوسحايهطفال كرايرتطتؾعيفطعاىطفوسحايهطفوؿيرةفتط دافتطتشسيه -

ط فو ر هطش ؾفططوجرفطخبلؿط ؽطخرصهطبرةه
طفو ظؾعيهطفوسدرعدفتطيت ديؼطفوسداسلطبسكرفطبرو برعطفوسذريعطةعؼط ىطفو ر هطيفجروىطفوسج س ط ذراكه -

 نتائج المشروع

 ة رة ط رصطفو حرؽطفوس در ضؽط ؽطفو عايؼطبسدفاسطفوسج س ط .1
 تحدؽطفوبض لطفو عايسيهط ىطفطراطفوسعرزضرطفو ؾ يهطواجؾةتط .2
 تحدؽطفوسعراؼطيفوداؾكيرتطفورحيهط .3
 تحدؽط دا طفالجروىطيفيويركطفال ؾاط ىطةعؼطجؾة طفو عايؼطفوسج سعىط .4
 ططتحدؽطادبطفةفكطفوسعاسرتطبروسدفاسطفوسج سعيه .5

  الفئة المستهدفة  

طفوعر اضؽطط-(ط2476طفارث(ططط)ط1796طركؾا)طط /ططةئطط4272طيعدجؼطفو عايؼط ؽطفوس در ضؽطفألطةرؿط: السباشخين
طفوسدفاسط.طفطةرؿطف ؾاطفيويركط- عاسهطط257طيعدةجؼطفوسج س طبسدفاس

 طفجروىطفو رػط: مستفيد غير مباشر
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  انشطة المشروع

 فوس ربعهطفوةشيه يفوسضدفايل

طعاىطفوسدابطفوعسئط ر مطخبلؿط ؽطواسدفاسطفوةشىطفودعؼطو ؾ ضرططو رط خظططجؾطثسرطش ر رط ر طيروػطفوسدفاسط  ربعل
طيحئطبروسدفاسطفو بل ضذط د ؾػططت دـطوسبلحغلطفوديا لطفو  را رطيك ربلططفوشذططفو عاؼطبسش جيلطفوسج سعيلطفوسدفاسطفةفا 

فوسشرسبضؽط.طيفو إاةلطيفوؾ تطبروظر  لطفوسذكبلت  

  فو دا  رت

ط يشساتطواسشرججطفورحيحهطفوسعاؾ رتطعاىطيحرؾو ؽطفو عايسيلطفوسعاسرتط دافتطور  ط  خررهطتدا  رت -
ط فالاجاضز هطفواغهطتدا سططرؽططعؽط عاسهط69طعدةطتدا ب -
طيفوررؼطفوشحؾط ؾفعدط–طفالاجاضز هطفواغلط–طفور رضيرتط شرججطعاىط عاسهط257طتدا ب -
طفو دا بطخبلؿط ؽطفوسعاسرتطبر ىطعاىطفو دا بطا ئط ؼطفوسعاسلطشخريهط شركطعؽطفوسعاسرتط ؽط8طعدةطتدا ب -

ط  فالسبؾعى

فو ر لطش ؾفططوجرف  

طتؾفجهطفو ىطفوسذكبلتطحئط ىطيفوسدرعد طفوسج س طوسدفاسطفوسج س طيةعؼطفوسج س ط دفاسطفس سرفا لطعاىطواسحر غل
طيتؾعؾ   ؼطجدةطفعزركطيفس  ظربطفوةعروضؽطوبلعزركطفو  ركط  طوجشهط125طيعدةجؼطفوسرفثزطبكئطفواجرفطتذكضئطتؼطفوسدفاس

فوسدفاسطتجرتط دياجؼ   

(ف شؾبط–طفوة  )ططبسركزطفج سرعط45طعدةطتشةضذ  

فوؾفوديلطفو ؾعيل   

طفوسج س ط دفاسطي زفيرطفوجسعيلطأاذظلطعاىطيفو عرؼطبروسداسلطفأل ؾاطأيويركطور ططيفوديلطتؾعيلطفج سرع(طط20)طعدةطتشةضذ
ط  ربعهطضريا ط–طفو عايؼطفجسيلط–فوذخريلطفوشغر لط–طفودايسلطفو غذيل)ططشساتطفخرػططي ؾضؾعرتطت د  رطفو ىطيفوخد رت

ط(ط.طيساؾكيرت ؼطفو عايسيلطي د ؾ رت ؼطالطةرو ؼطفالبرك

  االنجازات

ط:طي ش رطفوسج س ط دفاسطيفس سرفا لطةعؼط ىطفاجرةفتطتح مطففطفس ظرعتطفوجسعيل -
ط ؽطفوس در ضؽط ؽطجدةطفطةرؿطإلس يعربطفو ؾفوىطعاىطافبعلططوسرحالطيتجدزدجرطفوسج س ط دفاسطتسؾ ئطفس سرفا -

 .طفو عايؼ
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طجسعيهطي ر مطفوزعيةهطفوسج س ط دفاسطودعؼط ررطشريؽططجسعيهط ر مطخبلؿط ؽ(طط داسلط25)طوعدةط شىطةعؼ -
 يفو شسيهطفوظةؾول

 فوسدفاسط د ؾػططتحدضؽطفوىطفةػطفوسدفاسط  ربعهط ىطفوسشد ضؽط دافتطا   -
طفوبض لطعاىطفوحةرظطعؽطتؾعيهطتشةضذطعؽطفوخرصلطفودبلـط داسلط ؽطت دزرطش رة طعاىطفوجسعيهطحرؾؿ -

ط

 الصعوبات

ططفودرب لططفوربل لطفودشؾفتطخبلؿطبروسدفاسطفو عايسىطفوسد ؾػطططتداىططإوىط ؤخرفطأةتطفو ىطفورعؾ رتططبعضطجشرؾ -
 فورعؾ رتطجذتطي ؽ

طشسئطواؼطا ئط–طيض طفجرةفتط–طسشؾ لطفجرةفتط–طتعضضؽ)طططفوسج سعيلطفوسدفاسطةفخئطفوسعاسرتطعدةطعجز -
 .ططفألةفكط ىطضعفطعشهطزش جط سرطيفحد ط عاسلطعاىط داسل(ط35)طعدةطيع سدطحضم(ططططةئطاعريلط–طفألسر 

 فو عايسيلطبإإلةفافتطفوسؾج ضؽط بئط ؽطفوسدفاسطةفخئطواسعاسرتطفالةفكطجؾة طو  ضيؼط  ششهطت ضيؼطفس سرا طيجؾةطعدـ -
ط  رطفوىطفوسداسلط  رطا ئطفوىطفةغط سرطفوسداسهطو بل ضذطف شؾبطبسركزطشحرتهطفيالةطبسداسلطفوس برعطفس غبلؿ -

 يكرفطروػط ىطي تطحرجط بضئطف  حرارتطفخرطفوعرـططف ؽطجدزد
 طفو ر هطخراجطتبل ضذط9طفا ظرعطفوىطفةغطفوة  طبسركزطفورحسؽطبسداسلط أا هط ذكاهطحديث -
طبددفةتطفودزؽطجبلؿطفودك ؾاططيتبرعطفودرحئطوسركزطفورحىطفو ر ضؽطاسـؾطسدفةطعدـ -

 الدروس المستفادة 

ط فو عايسيلطيفالةفافتطيفو عايؼطفو ر يلط  طفو شدضمطخبلؿط ؽطواسعاسرتطفالسبؾعىطفو دا بطاؾعيلطتحدضؽ -
ططةف ؼطيكؾفططففط ؽط دالطعرـط12طوسدطبرو برعط ؾف  لطعاىطفوحرؾؿط ىطفوؾةفا ط خرط ل -
طاجرحطتجر هط دفاسطفوسج س  فوسداسلطبسكرفطوا برعطفالجروىطعشدطفس عدفةطفيجد -
ط فال ؾاطفيويركطودػطفو عايؼطبرجسيلطفوؾعىطا  طاديفتطثريف -
طشخريلطو شسيلطثرةف ططيفس خدف  رطفالاكرفطبة ر طفالج سرـطيجب -
طواؾصؾؿطفوىطتعايؼطعروىطط رصلطيع برطيجذفطفوسخ اةلطفو عايؼط رفحئطفوىطفوخر جضؽطفا  رؿطف كرايل -

 قصص النجاح       

 مخوة

طفو حر لطفودؾفوؼط ر لط......  ر ط ؽط ع سدطفو رةػطعبدط ري  طف شؾبط ركزط ط ةطعر ر25فوعسرط ؽطفسضؾيطتباغط حر غلط
ط كرفطعؽطت عدط ر لط ةطتدكؽطالا رطفوحكؾ يلطبروسدفاسطتا حمطوؼططفوإسيركطط,ط ري ط دؼطفو ر يلطثايلط ؽطفورفب طفورف

ط رصلطعاض رطيضرعتطسشؾفتط9طفوعسرط ؽط اغتطي دطط رةيلطبغريؼطيسريفطط ري طفجئطيكرفط  رطثضاؾط3طبسدر لطفوسداسل
طفوظةالط شزؿط ؽط ر  لطبسداسلطفودؾفوؼطفوسج سعيلططالا رط ؼطفو ح تط رصلطو رطفتيحتطيوإؽ فوحكؾ يلطبروسدفاسطفالو حرؽ

طفالح يرجرتطجسي طو رطيتؾ رطةياؼططبذكئطيفو شسيلطفوظةؾولطجسعيلطعاض رطتذرؼطفو ةط  رطوادافسلط ررا فطأؼطتإاة رطيوؼ
طفوسد ؾؼططور  ططواسعاسرتطبرس سرفاطتدا  رتطيعسئطوا اسضذططفوسعاؾ لطتؾصضئطعاةطتدرعدطتعايسيلطيسر ئطوعسئطخر رتط ؽ

ط  سضز ططةالط ري طيكراتطيفو بل ضذطفوسعاسرتطودؼطفو عايسة طيترتضبطفوةرئطاغر لط ؽطشةطثئط ةطفوسعاسرتطتذراؾط
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طبروسرحالطط ري طيفو ح تطفال  دف يلطفوذ رة طعاةطيحراتطز ؼط  س رططوؼطفو ةطفودايسطة بل  رطتعايؼططفوةطفو شغيسيلطفواؾحرت
طفو ر يلطبكايلط ؼطفوعر لطبرورراؾ لطفالو حرؽط ؽط كش رطعروةطبسجسؾعطفوذ رة طفالعدفةيلطعاةطيحراتطفالعدفةيل

صغضرطسؽط ةطف شر  ؼطتذغضئطعؽطاغرجؼطيصرؼطفال ؾاطفيويركطوسدرعد طجضد ط إر طفوسدفاسطجذت:طط ري ط* روت  

صةركطيفالس رر طا ربطفالس رر ط عاسرتةطيفشكرطيفحدطحر رطتعاستط رطفوسج سعيلطفوسدفاسطيجؾةطوؾال:ططفيزرط* روت   

اجرحطفوذكرط رلطجز ئطفوسدفاسطجذتط شركط ةطسرجؼط ؽطيكئطيفو شسيلطفوظةؾولطيجسعيل  

 سحخ

ط حر غلطفسضؾيطططف شؾبط ركزططفوغر يلطفوسعر د ط ر ل

    فسضؾيطططجر علططفالاجاضز لطفواغلط دؼطفالةفبطثايلطفورفب طفورفط ةطسحرططرو لط

ططعريؼط ؽطودز ؼط رطبدببطبروسداسلطسحرطتا حمط اؼط ز ؽط رضط ؽطيعراةطيفودفجرطيكرفطفوعدةطثبضر ط  ضر طفسر ط ؽط  ر 
طط ج سعيلط داسلط ش ؼطبرو ربط ة حت

ط يفو شسيل(طفوظةؾولطوجسعيلطفو ربعهطفوإ دضؾفطط) داسل

ط فتعاؼطاةدةطفارطوهللاطيرا تط روتطت عاسةطعرزز طفاتطسحر:طط درو  رطفوسعاسلطفوض رطيرجبت

طفوسرحالط ةط  سضز ططرو لطيكراتططبروسداسلطسحرطفو ح تط,ي روةعئطفوسداسلط  ذتطتا حمطوإةط يبلةجرطش رة ط رخذ
طفوسعاؾ لطيصاتطفوسعاسلططر مط عؽطو ؼطجراطف ؽط ؽطززيج رطففطيفودجرطفافةطفال  دف ةطفوخر سطفورفط,ط ةطفال  دف يل
ط ر  عؾفطفوبشتطعاةطفوس كرطفوزيفجطبخظؾا طيف شرع ؼطيوبلـطوبلبطتؾعيلط ؽطخبلؿطفعظركطفوسؾضؾعط ةطيت دخاتطواجسعيل

ططفالعدفةيلططبروسرحالطفو ح تط ؼطططبروةإر 

طفوسدفاسطجذتط ةطفوسبذيؿطيفوسج ؾةططفوحكؾ يلطيفوسدفاسطفوسج سعةطفو عايؼط ضؽطفوةرؽططتعاستطفوة ر طجذتط ةطسحرط روتط*
ط دؼطفالةفبطثايلطفورفب طفورفط ةطفوحروةطفوؾ تط ةطيفارطفورراؾ لطفوذ رة ط ؼططفالعدفةيلطفوذ رة طعاةطحراتطهللطي حسد
طفالاجاضزؼطططفواغل

 

 

 حدشي

 فوبؾا ط ر لطف شؾبط ركزطفسضؾيط حر غل
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طفوسشيرطجر علطي شرةؽطسيرحلطبكرا ؾسطعاةطحرصئ

ط شرتطيفا  طصبيرفطيفا علطيفـطفبطف رفةطعذر ط ؽط كؾالطفسر طف رفةطفحدطحدشةطثرف

طفالو حرؽططوحدشةطفوةرصلطت رحط اؼطفوة ر طجذتط ةطبرو عايؼطفالج سرـطيعدـطفوسعيذلطعريؼطبدببطبروةبلحلطيعسئطيفالب
طعدةطيكرر طفوسرةيلطيفودتطعريؼطبدببطفوحكؾ يلطفوسدفاسط ةطفو عايؼط ظراط رتهطي دطفالطةرؿطبر ةط رئطفوحكؾ يلطبروسدفاس

طفودؽطو عدؼط د حيبلطفوحكؾ يلطفوسدفاسط ةطتعايسلطيفص  طعسرتط ؽطفوعرشر ط ةطحدشةطثرفطي دطفخؾفتل

طيفو شسيلطفوظةؾولطجسعيلطعاض رطتذرؼطثراتطفو ةطفوبؾا ط داسلطفوسج س ط دفاسطخبلؿط ؽطوا عايؼطفوةرصلطوهطفتيحتطيوإؽ

طةياؼططبذكئط روس ربعلطفوسدؤوضؽطج لط ؽطثبضرطفج سرـطجشرؾطيكرف

طجذتطالفطيروػططفوحكؾ لطبروسدفاسطفالو حرؽط رصلط رت لط ؽطيوإئطوهططبروشد هطفوشجرتط ركبطبسرربلطفوسداسلطجذتط إرات
فو عايؼطط بئطشخريلط شركطعاةطفو ركضزط ةط خ اةلطثراتطفو عايؼطيطرؽططفوحكؾ يلطفوسدفاسط ؽطفثبرطسؽطترخدطفوسدفاس
طفوجر عى

طيفوسعر لطفوعاؼطيدؾةتطعروؼطفوةطفوج ئطعروؼط ؽطخرجطي دطوهطجدزد طحير ط دفتطفودافسلطي  طفودافسلط بدفت

طي ة,ططفو حر لطفودؾفوؼطفالعدفةيلبسداسلطبروسرحالططيإو حمطفال  دفيلطفوذ رة طعاةطحدشةطحرئطفعؾفـطخسدلط رياطي عد
 ادرعدتهططفوظةئطجذططت رؾطوؼطيفو شسيلطجسعيلفوظةؾولطففطإالطفالعدفةيلطبروسرحالطفوظروبطإو حرؽط ؽطفوررؼطفوة ر عاةطجذت

بذكئطرضرط  رشرط ىطفس إسرؿطتعايسهطحضمطكرفط عةئط ؽطفوسرري رتطفوسداسيهطبسؾجبطفو رفاطفوؾةفاػطفوذػطحراتط
طزا حمطففطبهطفس ظرعطعروةطبسجسؾعطفالعدفةيلطفوذ رةتطعاةطيحرئطتسضزتط ةطحدشةطيفس سرطعايهطفوجسعيهط
ط   دزرطي شرةؽطسيرحلطبكرا ؾسطعاةطيحرئطفوسشيرطجر علطيفوةشرةؽطفوديرحلطبكايلطفو حمطي عدجرطفوعر لطبروسرحالفورراؾ ل

ط. جضدطعرـ

ط

ط

ط

ط

 مدارس من أجل مصر وع مشر

يعسػػػئط ذػػػريعط ػػػدفاسط ػػػؽطفجػػػئط رػػػرطبسحر غػػػلط شػػػرطبسركػػػزػط رشػػػؾيطيف ؾتذػػػتطبرو عػػػريفط ػػػ ط ؤسدػػػلطسػػػري رسطوا شسيػػػلط
طةػػئط ػػؽطفالطةػػرؿطط450تعايسيػػلطوعػػدةطفالج سرعيػػلطيشػػريؽط رػػرطيسػػ راطكضػػرطإيجبػػتطيطيدػػ  دؼطفوسذػػريعطفترحػػلط ػػرصط

طفوس در ضؽط ؽطفو عايؼط.
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 لهدف العاما

طةػػئط ػػؽطفالطةػػرؿطفوس دػػر ضؽط ػػؽطفو عاػػيؼط ػػىط رحاػػلطفو عاػػيؼطط450فوسدػػرجسلط ػػىطفترحػػلط ػػرصطتعايسيػػلطعرويػػلطفوجػػؾة طوعػػدةط
طفال  دف ىط ىط حر غلط شرط.ط

 االهداف الفرعية

 تاسضذط/ ط30 داسلط ج سعيلطتد ؾعبطفوسداسلطفوؾفحد طط15تذظضبطةفخاىطيطتأ ضمطط .1
سشلط ؽطفوس در ضؽط ؽطفو عايؼطي رطشىطفوسشرطمطفوسحري لطط14-ط7طةئط ىطفوسحالطفوعسر لط ؽطط450فوحرؽط .2

 بروسدفاسطفوسج سعيلط
 عاؼط درعدطبروسدفاسطفوسج سعيلط ؾف  ط عاس ضؽطبكئط داسلطيسدفةطايفتب ؼطوسد ط بل لطط30تدا بطيتؾعيفط .3

 سشؾفتطةافسيلط
  رةط ؾعيةلطخد رتط عريالطواعسئط ىطفوسدفاسطيسدفةطايفتب ؼطوسد ط بل لطسشؾفتطةافسيلطط15تؾعيفط .4
 يفو عايؼطب شرطط رةط ؽط ؾج ىطفو عايؼطفوسج سعىطبسدزر لطفو ر يلط10تدا بطعدةط .5
طتؾ ضرطيج لطرذف يلطوبلطةرؿطوسد ط بل لطسشؾفتط .6

 نتائج المشروع

  داسلط ج سعيلطططط15   طعدةط .1
 طةئط ا حمطحرويأط ؽطفالطةرؿطفوس در ضؽط ؽطفو عايؼطبروسشرطمطفوسحري لطيفوشر يلطط450عدة .2
  عاسلطبكئط داسل2دةط عاسلطتؼطتؾعية رط داجلط عاؼط درعدطبرو ر يلطيفو عايؼطب شرط ؾف  طعط30عدةط .3
  رةطتؼطتؾعية رط ؾعيةلطخد رتط عريالطط15عدةطط .4
  ؾج ضؽطتؼطتدا ب ؼطبسدزر لطفو ر يلطيفو عايؼطعاىطكيؽيلط  ربعلطفوسدفاسطفوسج سعيلطط10ط .5
ط داسلط ج سعيلطط15طةئطيررؼطيج هطرذف يلطبرا غرـطةفخئطعدةطط450عدةطط .6

  الفئة المستهدفة 

ط د ةضدطرضرط  رشرط) عاسرتطي ؾج ضؽطيأيويركطأ ؾاطيفوسج س طفوسحاىطفوسحيطط(طتاسضذط/ (ط450 د ةضدط  رشر)

  انشطة المشروع

 زيارات تبادل خبخات بين السجارس وبعزيا:تشفيح  -
طت رةؿطفوخبرفتطفوض رط طة را  طو شةضذ طبروسحر غل طو رشي طفحدػطفوسدفاسطفوسج سعيل طب شر طيفو عايؼ طفو ر يل ط دزر ل تستط خرط ل

طفو ربعلطالةفا طو  رةؿط طفوسج سعىط" طوا عايؼ طفوسري  فوخبرفتطيص ئط  رافتطفوسعاسرتطحضمط ر تطفوسدزر لط  رشي ط داسلط"
 رشؾيطفو عايسيلط.طحضمطتؼطفخ يراط عاسلطيفحد ط ؽطكئط داسلطوعدـطأ كرايلطرامطفوسدفاسطو شةضذطة را طت رةؿطفوخبرفتطيتؼط

ط طفوسؾف م طفالحد طزـؾ طفوز را  طفوسؾف مطط26/2/2017تشةضذ طفالحد طزـؾ طفخرػ طخبرفت طت رةؿ طة را  طوعسئ طفو شدضم طتؼ طكذوػ .
ط27/8/2017

ط
صخف رواتب السعمسات والخجمات  -تهزيع التغحية  -متابعة دورية لمسجارس من حيث العسمية التعميسية  -

 السعاونة:
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طت ديؼ طفوس ربعرتطفوسضدفايلطبرةلط ش غسلط ؽط بئط ر مطفوعسئطبروجسعيلطي  ؼ طتشةضذ طواسعاسرتطأ شركططتؼ طفوةشىطفوبلـة فودعؼ
ط بئط ط ؽ طفوضشر طفوسرساه طفوذ ر ل طواخظط طط  ر طفوسؾج ضؽ ط  ربعل ط ؽ طيفو أثد طفو عايسيل طفوعسايل طسضر ط  ربعل طي  ؼ فوز رافت

طفإلةفافتطفو عايسيلطفوسشةذط  رطفوسذريعطيتؾجض رت ؼطواسعاسرتطكسرطز ؼط  ربعلطفس بلـطفو غذيلط
طفوس د  طبرالطةرؿ طفوسعاسرتطفوخرصل طايفتب طأس بلـ طعسايل ط  ربعل طفوة ر  طتاػ طخبلؿ ط.ثسرتؼ طفوعروسى طفوغذفك ط رار ج ط ؽ ل

طفوسدزر لط طأس بلـ ط ؽ ط دفيل طفوسخ رل طفوسرويل طيفالةفاف  طب شر طيفو عايؼ طفو ر يل ط دزر ل ط   طبرو شدضم طيروػ طفوسعريال يفوخد رت
ط ؼطتؼطأس بلـطفوسعاسرتطوريفتب ؼططواذيكرتط ؽطفوسسؾوضؽطح ىطتحؾ ا رطفوىطإةفاتىط رشؾيطيأ ؾتذت

ط
متابعة دورية لمسجارس من قبل مهجيى التعميم السجتسعى من حيث العسمية التعميسية وإدارة السجرسة وتقييم  -

 السعمسات :
بعدط دفيلطفوعرـطفودافسىطتستط خرط لط دزر لطفو ر يلطيفو عايؼطوع دطإج سرعط  ططفوسؾج ضؽطفوسد ؾوضؽطعؽط  ربعلطفوسدفاسط

طف طعر يل ط ؾجل)وغل طكئ طيكؾف طبحضم طعاض ؼ طفوسدفاس طيتؾة   طفالج سرع طع د طيتؼ طبروسذريع طط-وخرصل طفاجاضز ل ط-وغل
ا رضيرتط(ط د ؾؿطعؽطعدةط عضؽط ؽطفوسدفاسطوس ربع  رطبرالضر لطفوىط  ربعلطوجسي طفوسدفاسط ؽط بئطا يسط دؼطفو عايؼط

 ضؽطيط عرت رطيتدايس رطو ؼطو ظبي  رطف شركط  ربعلطفوسدفاسطو  ضيؼططفوسج سعىطبروسركزط.طكسرطتؼط رفجعلطفالس سرا ط  طفوسؾج
طفةفكطفوسعاسلطيفو ىطز ؼط ؽطخبلو رطت دزرطفالح يرجرتطفو دا بيلطواسعاسرتطيفوؾ ؾؼطعاىطفوش ريطفو ىطتح رجطفوىطتحدضؽطط.ط

ط
 معمسة وعجد من السهجيين : 30تشفيح تجريبات  تشذيظية لعجد  -

سىطفاليؿطيي  رطواخظلطفوز شيلطواسرحالطفوحرويلط ؽطفوسذريعطتستط خرط لط دزر لطفو ر يلطيفو عايؼطبعدطا ريلطفوةرئطفودافط
ييةفا طفو ر يلطيفو عايؼطو شةضذطتدا بطتشذيظىطواسعاسرتطيروػطبعدط رفجعلطت را رطفوسؾج ضؽطفوس ربعضؽطواسدفاسطيتشةضذطو ركفتط

 مطفوجسعيلطحضمطع رتطودػطفوسعاسرتطفوحرجلطفوسرسلطفوىطفو دا بط شر ذلط ع ؼطي روس ربعلطفوديا لطواسدفاسط ؽط بئط رط
عاىط ش جط"طفو رف يلط"طوسروهط ؽطأجسيلط ىطتؾصضئطفوسعاؾ لطفوىطفالطةرؿط.طي دطتؼطفورةط ؽطفوؾةفا طيفوسدزر لطبرعؾ لطفربلؽط

سدفاسطفوسج سعيلطط  ؼطتشةضذطفوسدفاسطيحزؾاطفوسعاس ضؽطوا دا بط ىطي تطيفحدططوسرطؼيهط ؽط خروةلطوا رفافتطفوسشغسلطوا
عاىط رحا ضؽطكئط رحالط بل لطأيرـ.طبكئط رحالط عاسلطط2017 برفزرطط9:طط4فو دا بطعاىط ش جطفو رف يلططخبلؿطفوة ر ط ؽط

ط"طأسرسيرتطي ؾفعدطتدا سطفواغلطفالاجاضز لط"عاىططع بطا ريلطفوةرئطفودافسىطفورراىططتدا ب ؽطكئط داسلطكسرطتؼطتشةضذط
 ؽط ؾج ىطفواغلطفالاجاضز لطبرةفا طط2ترشي ط.طيتؼططخرر ؼطي عر   ؼطفوإر صلطالسروضبطتدا سطففوغلطفالاجاضز لاغرفطوعدـطت

طططط.2017طأردظسط21:طط19فوة ر ط ؽطفو عايؼطفوسج سعىطو شةضذطفو دا بطيروػطخبلؿط
 ة لمسجارس بشياية كل عام دراسى :عسل صيانة دوري -

ط ؽط بئط طفوةشيل طفوس ربعل طفوعسايلط ىطأ شرك طإلتسرـ طفوسداسيل طفوبض ل طفوسبشىطي بل سل ط ؽطسبل ل طفو أثد طواسدفاسطز ؼ فوجسعيل
فو عايسيلطيكذوػطتؼطحررطأعسرؿطفوريرالطبروسدفاسطي خرط لط ك بطفوس ريالتطو شةضذجرطيتؼطفالا  ركط ش رطيتستط خرط لط

ط طتاػطفالعسرؿطيتؼ طالا دفبط  شدسطوسعرزشل طب شر طفو عايسيل طفال شيل طفوش ر يلطجض ل طةفس خرفجط حرضرطفالس بلـ ط ش ر فالا  رك
طواسدفاسط ؽط بئطفو ض ل

 مج السجارس باالدوات السكتبية الخاصة بالفرل والتمسيح وأدوات الريجلية وأدوات الشظافة : -
ط طفوى طفالح يرج طحضم ط ؽ طفوسدفاس طيض  طعاى طواؾ ؾؼ طواسدفاس ط ضدفايل طة را  ط  شةضذ طبروجسعيل طفوعسئ ط ر م فالةيفتط رـ

فوسك بيلطيأةيفتطفوشغر لطيفورضدويلطيفوخرصلطبروسدفاسطفس عدفةفطوسدطفوسدفاسط  رطح ىطا سكؽط ؽطتؾ ضرط ض لطتعايسيلطجضد ط
وبلطةرؿطيتؼطإعدفةط يرفطبرالةيفتطيفوخر رتطفوسظاؾ لط ىطفوسدفاسطي  ركزطأراب رطعاىطفالةيفتطفوسك بيلطفوخرصلطبروظةئط

ططايسيلطيجراػطفتخررطفجرفافتطشرفؤجر.يخر رتطإعدفةطفوؾسر ئطفو ع
 :تشفيح فعاليات السكتبة الستشقمة بالسجارس  -
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 ىطفطراطفوس ربعلطفوسضدفايلطفوسد سر ط ؽط بئطفوجسعيلطيفوذركركطفوسسؾوضؽطواسدفاسطتؼطفو شدضمط ضؽطفوجسعيلطيجسعيلطشريؽط
طفالوسرايل طوادةرا  طفو رب  طفألوسراى طفور ر ى طعؽطفوسركز طفوسد ؾوضؽ طي طالطةرؿطط رر طفوس ش ال ط عرويرتطفوسك  ل طو شةضذ برو رجر 

 دفاسط ؽطفجئط ررطيأ را  ؼطفوسحيظضؽط  ؼط ؽطأطةرؿطفو ر لطبسحر غلط شرط.حضمطتؼط  ر الطفوسد ؾوضؽطعؽطتشةضذط عرويرتط
طيتؼطفخ يراطعدةط :طط30/7 ؽط دفاسطبسركزػطف ؾطتذتططي رشؾيططو شةضذطفوةعرويرتط  ؼط.طتؼطفو شةضذطعاىطزؾ ضؽططط4فوضـؾ

طبرو عر فطبروسك  لطفوس ش الطيفجدف  رط ؼطتؼطتؼطت ديؼطط31/7/2017 يتؼطفو شةضذطبحزؾاطفواجشلطفوسج سعيلطواسدافسطي دأطفوضـؾ
ط ؽط ط جسؾعل طتشةضذ ط ؼ طفالا  رت طيجذب طفوجاضد طبكدر طفوخرصل طفالوعرب ط ؽ ط جسؾعل طتشةضذ طتؼ ط ؼ ط جسؾعرت طفوى فالطةرؿ

تدرعدطفالطةرؿطعاىطإع راطايحطفو عريفطؼيسرط ضش ؼط ؼطفا  ئطفوىط رحالطفوحكىطفو ررىطفالوعربطفوخرصلطبروذكركطيفو ىط
حضمط رـطفوسد ؾؿطعؽطفوسك  لطبرخ يراطإحدػطفو رصطفوسؾجؾة طبروسك  لطي رـطبدرةجرطعاىطفالطةرؿط ؼط رـطبة  طحؾفاط  ط

طع  ط ؼ طفوضـؾ ط ؽ طفوسد ةرة  طيفودايس طفو رل ط ؽ طفالس ةرة  ط دػ طوبيرف طفالطةرؿطفالطةرؿ طعاى طجؾف ز طتؾة   طتؼ طروػ ب
ط  سرالط ىطك بطتاؾ ؽطي رصططط. طفوس سضز ؽطعاىط ذراك  ؼطفوةعرولطعاىط دفاطفوضـؾ

 :تشفيح زيارة تقييم لمسجارس  -
 ر تط ؤسدلطسري رسط  إايفط ك بطأ رطوادافسرتطيفو حؾثطفوسضدفايلطط  شةضذطت ضيؼطشر ئطواسذريعططواؾ ؾؼطعاىطفوؾض ط

.طحضمطتؼطفو شدضمط  ططفوس ضيسضؽطي ر مطفوعسئطبروجسعيلطيفخ يراطط2016/2017بعدطفا  ركطفوعرـطفودافسىططفوحروىطواسدفاس
ط طفو  ضيؼط.طي دطط–فوبر جطط–عز لطاسبلفطط– دفاسطفو عر ز   رظةىطف ؾطفو رسؼطكعضشلطعذؾف يلطعؽط ركزط رشؾيطو شةضذ

فش سئطفو  ضيؼطعاىطجسي طفوشؾفحىطةفخئطفوسرسلطحضمطتستط  ر الطفوسعاسرتطفو ر سضؽطعاىطفوسدفاسطيتؼطفخ  راطفالطةرؿط
ضيرت(ط ؼطتؼطفخ  راطفوسعاسرتط ىطفور رط-فواغلطفالاجاضز لطط–و حدزدطفوسد ؾػطفوعاسىط ىطفوسؾفةطفوسخ اةلط)فواغلطفوعر يلط

ط شركفطعاض رطفوسعاسرتط  حدزدطفوؾسر ئطفوسعضشلطواداسط ثيؽيلطفو حزضرطوادايسطفوسخ اةلطي رجىطفوظرؽطيفاليوؾ رتطفو ىطت ـؾ
يفس رفتيجيرتطفو عاؼطفوسخ اةلطفوسد خد لط ىطعسايلطفوذرحط.ط ؼطفا  ئطفوىطفوجزكطفوخرصطبروسبشىطي دػطسبل  هطيفح ؾف هط

ططةريرتطفوحر مط(ط.ط–ىطعؾف ئطفال رفط رئط)صشديؽطفالسعر رتطفاليويلطعا
 ؼطفا  ئطفوس ضيسضؽطفوىط  ر الططا يسطفو دؼطيفودرة طفوسؾج ضؽطفوس ربعةطواسدفاسطوا عرؼطعاىططفوظرؽطفوس  علط ىطعسايلط

طاظبلبط.فو ؾجيلطواسعاسرتطي رطجىطفوخظططفوعبلجيلطفوسد خد لط ىط عروجلطضعفطفوسد ؾػطفو حرضاىطو
ثذوػط رـط ر مطفوس ضيسضؽطبس ر الطبعضطأيويركطفال ؾاطوا حدثط ع ؼطعؽط دػطفالس ةرة ط ؽطفوسداسلطةفخئطفوسج س طي دػط

طفاعكرسطروػطعاىطأطةرو ؼط ىطفوسد  بئط.
 نذظة مع الذخكاء :لقاء مخاجعة اال  -

رطفوجسعيلطتؼطفوخريجط  عضطفوسابلحغرتطفو ىط ىطأ شركطفوس ربعلطفوةشيلطواسرحالطفوررورلط ؽط بئطفوسسؾوضؽطيفوذػطع دطبس 
إ  رحطفوذركركطتشةضذجرطخبلؿطفوسرحالطفوس بالطيفو ىطكراتطت دؼطفوىطا  طكةرك طفوسدفاسطو  ديؼطخد لطتعايسيلطرفتط د ؾػط

بؾعىطجضدط ؽطخبلؿطفالج سرـطبروعشررطفو ذرػط  سربلط ىطتشةضذطتدا بطواسؾج ضؽطفوس ربعضؽطواسدفاسطيتشةضذطفو دا بطفالس
واسعاسرتطبذكئط ش غؼط.ثذوػطفالج سرـطبروسبشىط ؽطخبلؿطتؾ ضرطعؾف ئطفودبل لطيفال رفط  ؾ ضرطأج ز طإطةركطحر مطةفخئط
ثئط داسلطيفالج سرـطبروظروبطاةدلط ؽطخبلؿطتؾ ضرطبعضطفالوعربطفور رضيلطفو ىطتدرعدتطعاىطتشسيلط دافتلطفوبدايلطيجذفط

طتةرضئطتاػطفوش ريط.
 :لتقجيم الجعم الفشى لمسجارس تجريب السهجيين  -

طتدا بطواسؾج ضؽطعاىطترسيخط طأ  رفحط  شةضذ طتؼ طفوررورل طفوسرحال طت ضيؼ طأ شرك طواجسعيل طفوذركرك طتؼطخبلؿطة را  طعاىط ر  شركأ
ط ط ؽ طفوة ر  طخبلؿ طفوغرة ل طبسدزشل طواسؾج ضؽ طتشةضذ طتؼ طوذوػ طواسدفاس. طفوسضدفايل ط  ربع  ؼ طأ شرك طفوشذط طفو عاؼ ط5:ط3 ةرـيؼ

.طاةذطفو دا بطأحدطفالس ذرا ضؽطفو ربعضؽطوبلثرةيسيلطفوس شيلطواسعاؼطحضمطتؼطتشريؿطعدةط ؽطفوسؾضؾعرتطخبلؿطط8/2017/
فو دا بطيجىطا ططفوسش جطبظرؽطفو دا سطفوسخ اةلطيكيؽيلطتأثدطفوسؾجهط ؽطتظبضمطفوسعاسلطألس رفتيجيرتطفو عاؼطفوشذططأ شركط

طتؾط طعاى طفوحرص ط   طو ر طفوسضدفايل طواداسط  ربع ه طفوعر ل طفالجدفؼ ط   ط  ؾف  ل طتإؾف طبأف طواداس طفو حزضر ططر  ل ضي 
ط رفعيلط ىطروػطفوسعاسلطفوؾسضالطفو عايسيلطفو ىطتخدـطفوسش جطفودافسىط.ط
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 تشفيح التجريب االسبهعى : -
ىطتشةضذطفو دا بطيفوذػطأ رطبرودابطعاىطفوسعاسرتط ىطكيؽيلط  ربعلطفوسشرججطفو عايسيلطفوسخ اةلطوبلطةرؿط.ط غ رتطفوحرجلطفو

فالسبؾعىط ؽط بئطفوجسعيلط.ط  ؼط خرط لطفوذركركطيفالتةرؽطعاىطتشةضذطفو دا بطبذكئطارفطش رػطواسعاسرتط  ط دفيلط
ط دفيلط ؽط طفودافسىطفوجدزد طفخرػط بئط دفيلطفوعرـ طفو دا بط رت فوةرئطفودافسىطفورراىطح ىطا رز هطعاىطففطيد رافطتشةضذ

ط.ط16/9/2017فودبتط
 السجارس بأجيدة إطفاء الحخيق :د إمجا -

بعدطفوز را طفوسضدفايلطواسدفاسط ؽط بئطفوذركركطع رتطبعضطفالح يرجرتط ؽطحضمطتزي دطفوسدفاسطبأج ز طإطةركطواحر مط
كجؼط ؾةا طجر لطط6و ؾ ضرطعؾف ئطفودبل لطيفال رفطوبلطةرؿط.طيتؼطرعدفةطعريضطفالسعراطيشرفكطفج ز طإطةركطحر مطةاهط

طتدا بىطواسعاسرتطحؾؿطكيؽيلطفس خدفـطج رةطفالطةركطيكيؽيلطفوحةرظطعايلطيإعرة طتعب  لططيتزي دطفوسدفاس   رط.طيتؼطتشةضذطزـؾ
طةفخئط طفالج ز  طتاػ طتؾفجد طعؽ طفو عايسيل طبرالةفافت طفال ؽ طإةفا  طتبايغ طتؼ طيكذوػ طحر م طحديث طحرول ط ى طفو ررؼ يكيؽيل

ط  رطوبلس خدفـط.فوسدفاسطو شةضذط  ربعلطةيا لطعاض رطيفو رثدط ؽطصبلحض
 إمجاد السجارس بأدوات رياضية : -

طفالجروىط  ؼط طفوسدفاسطتبرعط  ر طف رـ ط درحرتط زرك ط بلحغلطيجؾة طتؼ طواسدفاسط ؽط بئطفوذركرك طفوسضدفايل ع بطفوز را 
ثطح ر بطف  رفحطفس غبلؿطتاػطفوسدرحرتطوسسراسلطأاذظلطا رضيلطوبلطةرؿطتشسىطفو دا طفوبدايلطودز ؼطي شركطعايلطتؼطشرفكط بل

ططا رضيلطوربل لط دفاسطت ؾ رط  رط درحرتط زركطيتؼطف دفةجؼط  ر
 إعجاد فيمم لتهثيق مخاحل السذخوع: -

تؼطفالتةرؽط  طإحدػطشركرتطفوخرصلطبرودعريلطيفالعبلفطو ؾ ضمط رفحئطفوسذريعطفوسخ اةلطحضمطتؼطتجسي طفوسؾفةطفوةضاسيلط
ط طيح ى طفو شةضذ ط دفيل ط شذ طبروسذريع طفوخرصل طبروشزيؿطيفورؾا طفوذركل ط بئ ط ؽ ط  خرص طترؾ ر ط ر م ط رـ طكذوػ ا رز ل

طوبلطةرؿط طفال ؾا طيأيويرك طيفوس برعضؽ طفوسعاسرت ط   طو ركفت طيتشةضذ طبروسذريع طفوسشةذت طفوسخ اةل طفالاذظل طيترؾ ر فوسضدفاى
تستطخبلؿطفودشلطفاليوىططي عضطفوسد ؾوضؽط ؽط دزر لطفو ر يلطيفو عايؼطيتؼطفعدفةط ضاؼطزؾ مط رفحئطفو شةضذطيفالاجرةفتطفو ى

 ؽطفوسذريعطتؼطعرضهط ىطأ شركطفوا ركطفوخرصطبسشر ذلطفو حديرتط  طفوذركركطيتؼطيض طبعضطفوسبلحغرتط ؽطفودرة ط
طفوذركركطيتؼطتعدزا رطيفالا  ركط ؽطفوشدخلطفالخضر طواةضاؼط

  االنجازات

طفو حرؽطعدةط ؽطفالطةرؿطريػطفودؽطفوسرتة طبروسدفاسطيفصرفاجؼطعاىطتإسالطفو عايؼط -
طفا غرـطفالطةرؿطفوذزؽط شرةو ؼطت عدطعؽطفوسدفاسط در رتطبعضد طبرالو زفـط ىطفوحزؾاطةيفطفوػيربط -
ط%طيجذفطةوضئطعاىطجذبطفوسداسلطوبلطةرؿط2اد لطفوػيربطالت عدػط -

 الصعوبات

 تطي رو روىطترتبطعايهطفو أخرط ىطأس بلـطايفتبط.تأخرطفو عر دط  طفوسعاسر -
طةافسىطيفع  راتطفجرة طسيسلط سرطفضعفط دا ط - فوغركطفو دا بطفالسبؾعىطبرالةفافتطفو عايسيلطبدببطفوغركطزـؾ

طفوسعاسرتطعاىط  ربعلطفوسشرججطفودفاسيلط

 الدروس المستفادة 

طحدزدطفالح يرجرتطفو دا بيلطتظبضمطأس سرا طفو  ضيؼطآلةفكطفوسعاسرتطتأتىط سراطجضد ط ىطت -
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طتدا بطفوسؾج ضؽطعاىطكيؽيلطت ديؼطفودعؼطفوةشىطواسعاسرتطو رسيخط  رةػكطفو عاؼطفوشذط -
طتشةضذطفو دا بطفالسبؾعىطفةػطفوىطط شركط دافتطفوسعاسرتط ىطفوسشرججطفودافسيلطيحئطفوسذكبلتطفو ىطتؾفج ؼ -

 قصص النجاح

وا عايؼطفوسج سعىطب ر لطفوحرجطسبلـطيفوسا حمطحرويأططبرورفطفورراىطفال  دف ىطفوظةئط  حىطيفوسا حمطبسداسلطأحسدطفو بلوىط
عر رط.طحضمطفاهطوؼطيدبمطوهطفو عايؼط ظا رط ؽط بئطحضمطط12يفوذػطا اخصط ر لط ىطفو حر لطبروسداسلطعؽطعسرطز جريةط

ففطجذتطفوسدفاسطزؾجدطتشؾعط  رط ىطسؽطف دػطارب هط ىطفالو حرؽط  ذتطفوشؾعيلط ؽطفو عايؼطوسرطت د هط ؽطتعايؼطجضدطي عر  هط
كؼطيجؾطفالفطط3فو حرؽط ذوػطشجعهطعاىطفالو حرؽطبروسداسلطعاسرطبأفطفوسداسلطت عدطعؽط  رطف ر  هطبسرطزز دطعؽط در لط

ط ش غؼطبرودافسلطي ؽطفالطةرؿطفوس ةؾ ضؽطي ر دطففطيح مطحاسلط ؽطخبلؿطفو عايؼطوإىطير  ط ىطفوسد  بئطعربططشرطهط.

ط

 

 

 

 

 

 

 

  المدارس الرقمية وع مشر

يعسػػػػئط ذػػػػريعطفوسػػػػدفاسطفور سيػػػػلططبسحر غػػػػرتط

أسػػضؾيطيسػػؾجرجطي شػػرطيفو ػػرجر ططيطبرو عػػريفط ػػ ط

 ؤسدػػػلطسػػػري رسطوا شسيػػػلطفالج سرعيػػػلطيشػػػركلط

فيافاػػػػػػػػػجط رػػػػػػػػػرطوبلترػػػػػػػػػرالتط،طيطيدػػػػػػػػػ  دؼط
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طفوسذريعطفو بل ضذطفوسا ح ضؽطبروسدفاسطفوسج سعيلط

 الهدف العام

 داسػلطبسحر غػرتطأسػضؾيطط30فوسدرجسلط ىطتظؾ رطفوعسايػلطفو عايسيػلط ػىطفوسرحاػلطفال  دف يػلطبسػدفاسط ػؽطأجػئط رػرطوعػدةط

طتاسضذط/ طبإس خدفـطتإشؾوؾجيرطفوسعاؾ رتطط900يسؾجرجطي شرطيفو رجر ط ؾف  ط

  االهداف الفرعية

  ر اتط(طتاسضذطبأج ز طوؾحيلط)طفوط900 داسلط ؽط دفاسط ؽطأجئط ررطوعدةطط30 دط -
  عاسلطعاىطكيؽيلطأس خدفـطفالج ز طفواؾحيلطيتظبضمطفوسشرججطفوسدرعد طعايه.ط60تدا بط -
أخرر ىطتظؾ رطتإشؾوؾجىطعاىطكيؽيلط  ربعلطفس خدفـطفالج ز طفواؾحيلط)فو ر ات(طةفخئطفوسدفاسطط9تدا بط -

 يصيرا  ر.

 نتائج المشروع..

  داسلط ج سعيلط  رطأج ز طوؾحيلطط30 -
  عاسلط دا لطعاىطكيؿيلطأس خدفـطفالج ز طفواؾحيلطيتظبضمطفوسشرججطفوسدرعد طعاض رطط60 -
  أخرر ىطتظؾ رط دا ضؽطعاىطكيؽيلط  ربعلطأس خدفـطفالج ز طفواؾحيلطةفخئطفوسدفاسط9 -

 .. الفئة المستهدفة 

ط ؾجهطط(ط20ي عاسلطط60تاسضذط/ ط ؽططبلبط دفاسطفوسج س ط(طط د ةضدطرضرط  رشرط)ط900 د ةضدط  رشر)

 

 .. انشطة المشروع

 -: تهقيع العقج مع مؤسدة ساويخس لمتشسية االجتساعية وشخكة أورانج مرخ لالتراالت -1

 ىطإطػراطفوسشحػلطفوس د ػلطفوػىطجسعيػلطفوظةؾوػلطيفو شسيػلطبأسػضؾيطيفوخرصػلطبسذػريعطفوسػدفاسطفور سيػلططتػؼطتؾؾيػ طع ػدطفالتةػرؽط
فالج سرعيلطشركلطأيافاػجط رػرطوبلترػرالتطكظػرؼط سػؾؿطيجسعيػلطفوظةؾوػلطيفو شسيػلط ضؽطكبلط ؽطط ؤسدلطسري رسطوا شسيلط

ط.ط30/9/2019ح ىطط1/10/2017بأسضؾيطكظرؼط شةذطواسذريعطعاىطأفطتإؾفط د طفوسذريعطعر ضؽطف  دفكفط ؽط

 -: استالم شيك الجفعة االولى -2

يتػػؼطفزدفعػلط ػػىطط00012637909تطا ػؼطجشيػلطتحػػط804990بؿيسػػلطط2/10/2017تػؼطفسػ بلـطشػػيػطفود عػلطفاليوػػىط  ػرا خط
طحدربطفوسذريعطفوخرصطبروجسعيلط.
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 -:تحخيخ عقهد العاممين بعض الهقت  -3

طيجؼطكرالتىط:ط1/10/2017تؼطتحر رطفوع ؾةط  طفوعر اضؽطبروسذريعطو عضطفوؾ تط دفيلط ؽطترا خط

 أ/طحدؽطأ ؾطفوضز دطا زرفطططططططططططططططط دزرطفوسشحلط

يؼططططططططططططططط شدمط طأ/طإسبلـطعبدطفوجر رطف رـف

طأ/طصر رطعراؼطعبدطفورر رططططططططططططط حرسبط

 :تحخيخ بخوتكهل تعاون مع مخكد روعة لمتجييدات والهسائل التعميسية  -4

فوع ػدطفوخػرصطتؼطتشةضذطة را ط ضدفايلطإوىط ركزطايعلطي  ر الطفوس شدسه/ رجد طةخراػط دزرطفوسركزطوابدكط ىطإجرفكفتطتؾؾيػ ط
ط ركزطايعلط  شةضذطفالتىط: ط-بروسركزطحضمطتؼطفالتةرؽطعاىطأفطي ـؾ

جدؼطفالادػرف(طط–فور رضيرتطط–فو شدسلطط–حريؼطفاجاضزػطط–فسظؾفارتطتعايسيلطتذ سئطعاىط)حريؼطعر ىطط5فعدفةطعدةط
طعاىطأفطتإؾفط رررلط ريحط ش جط ش دؾاػط

يتظبي رتلط  طشرحطواسشرججطفوسدرعد طفو ىطتؼطفعدفةجرط د  رطيكيؽيػلطتظبي  ػرطتدا بطفوسعاسرتطعاىطفس خدفـط ش جط ش دؾاػط
 عاىطفو ر اتط  طفالطةرؿطعاىطياش ضؽطعاىطأفطت دـطواسذراكضؽطش رة ط ع سد ط ؽطيةفا طفو ر يلطيفو عايؼطبرو دا بط.

وةػػػرؽط ػػػضؽطفالاضطيفوسيػػػرتطإعػػػدفةطح ض ػػػلطفوؾسػػػر ئطفوسدػػػرعد طفوخرصػػػلطبػػػروسش جطيتح ػػػؾػطعاػػػىط) جسؾعػػػلط ش دػػػؾاػطو ؾضػػػي طف
حريؼطوغلطفاجاضز لط+طفودبؾا طفوسغشرطيديلطو إؾ ؽطفوإاسرتطط–فوداؼطفوبشىطو عايؼط  رةػكطفو شدسلطيفور رضيرتطط–فوسجدسلط

سبؾا طط–حريؼطوغلطعر يلطط– كع رتط شر يلطبأشكرؿطجشدسيلطط– جسؾعلطأا رـط ش دؾاػطو عايؼطفالحرةطيفوعذرفتطيفوس رتطط–
فوسعسػػػػػػئطفورػػػػػػغضرط(ط.طيتػػػػػػؼطتحر ػػػػػػرطفوع ػػػػػػدط ػػػػػػ طفوسركػػػػػػزط  ػػػػػػرا خططط– عاػػػػػػيؼطفوعسايػػػػػػرتطفوحدػػػػػػر يلطفوسخ اةػػػػػػلط غشرطيديدػػػػػػلطو

طيتداؼططشيػطة علط بد يلط ؽطؾيسلطفالسظؾفارتطفوخسدلطفوخرصلطبروسش جطوابدكط ىطفو شةضذط.ططط15/10/2017

 -:تحخيخ بخوتكهل التعاون مع مخكد تجريب شباب السعادى  -5

زطتػػدا بطشػػ ربطفوسعػػرةػطيفوػػذػطيسراػػهططة.ط شػػىطا ػػزػطيفو ػػرب طواجسعيػػلطفوخضر ػػلطفوؿ ظيػػلطبروسعػػرةػطتػػؼطتحر ػػرطفوع ػػدط ػػ ط ركػػ
طيةياطفوسركزطط  رطواع د:

 فوؿيرـطبرو حزضرطواسؤتسرطفال   رحىطواسذريعط.

 فور سيل.  ربعلطفالس ذراػطفوةشىط ىطتدا بطفوسعاسرتطوسداسلطجبئطفوس ظؼطفوخرصلطعاىطإس عسرؿطأج ز طفو ر اتطيفالج ز ط

   ربعلطتشةضذطفوسذريعطبسداسلطجبئطفوس ظؼطفوخرصلطيك ربلطت را رطةيا لط.

 :تشفيح السؤتسخ االفتتاحى لمسذخوع  -6
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تػػػؼطفالعػػػدفةطيفو ج ضػػػزطواسػػػؤتسرط ػػػ ط دفيػػػلطفوسذػػػريعط ػػػضؽطكػػػبلط ػػػؽطفوج ػػػرتطفوسسؾوػػػلطيفوس سراػػػلط ػػػىط ؤسدػػػلطسػػػري رسطوا شسيػػػلط
يجسعيلطفوظةؾوػلطيفو شسيػلطي ركػزطتػدا بطشػ ربطفوسعػرةػططي ػدطتػؼطع ػدطفج سػرعططفالج سرعيلطيشركلطفيافاجط ررطوبلتررالتط

و حدزػدطفةيفاطيط دػ ؾويرتطكػئطج ػهطي شػركفططبكػؾاايشطفوشضػئطفو ػرجر طشركلطفيافاجط ررطوبلتررالتطبس رط  طجسي طفالطرفؼ
ط ركػزطشػ  رو حزػضرطبربطفوسعػرةػطبروؿيػرـطعاىطروػطتؼطفوبػدكطاحػؾطفالعػدفةطيفو ج ضػزطواسػؤتسرطحضػمطتػؼطفالتةػرؽطعاػىطففطي ػـؾ

طجسعيػلطفوظةؾوػلطط ؽطحضمطحجػزطفو رعػلطيإةفا طفال ػؾاطفواؾجدػ يلط ػ طفوةشػدؽط رةط100واسؤتسرطفال   رحىطبحزؾاط يففطت ػـؾ
يفو شسيلطبظ رعلط ريشؾاطعؽطفوسذريعطيةعؾ طكػبلط ػؽطفودػرة طيكػبلكطفوػؾةفا طبروسشػرطمطفوسدػ  د لطبروسذػريعطيجػىط حر غػرتط

طكػػبلط ػػؽطفيافاػػجط رػػرطفسػػضؾيطيسػػؾجرجط ي شػػرطيفو ػػرجر طيفودػػرة طفوسدػػ ؾوضؽطعػػؽطفو عاػػيؼطفوسج سعػػىط  اػػػطفوسحر غػػرتطيففطت ػػـؾ
طفوخسػيسطفوسؾف ػمطوبلتررالتطي ؤسدلطسري رسط دعؾ طفوحرضر ؽطواسػؤتسرط ب رعػلطط14/12/2017.طيتػؼطتشةضػذطفوسػؤتسرطزػـؾ

ط رجش رطبةشدؽطفوةضر ؾاتطبرو رجر ط.

 :تشفيح تجريب السعمسات عمى بخنامج تجريبى حهل السشيج وتظبيقاتة )مشتدهرى(  -7

 ػػىطإطػػراطفالتةػػرؽط ػػ ط ركػػزطايعػػلطبإعػػدفةط شػػرججطتعايسيػػلط دػػرعد ط ػػىط ػػؾفةطفواغػػلطفوعر يػػلطيفالاجاضز ػػلطيفوحدػػربطيفو شدسػػلط
طيحريؼطايعلطيروػط  دؼطإ رفكطفوعسايلطفو عايسيلطودػطفوظبلبطيتإؾفطتاػطفو سؾفةط دػرعد طبجراػبطفوسشػرججطفودافسػيلطيفوعاـؾ

يطؾيرـطفوسركزطبرعدفةطتاػطفوسػؾفةطوضػ ؼطتحسضا ػرطعاػىطفو ر اػتطتػؼطتػدا بطفوسعاسػرتطعاػىط ػش جطفوسش دػؾاػطيفوسشػرججطفوسدػرعد ط
يفو دا بطعاىطفوح ضبيلطفو عايسيلطواؾسر ئطفوسدرعد طحضمطتؼطتشةضذطفو دا بطعاىط جسؾع ضؽطكئط جسؾعلطتح ؾػطعاػىط عاسػلط

فوػػىطط29/1/2017 ػػؽطكػػئط داسػػلطيروػػػطبرإلتةػػرؽط ػػ طفوسػػدزر رتطفوسشةػػذط  ػػرطفوسذػػريعطيتػػؼطتشةضػػذطفو ػػدا بطخػػبلؿطفوة ػػر ط ػػؽط
يروػطب رعػلط ركػزطايعػلطوا ػدا بطبرو ػرجر طبحزػؾاط ػدزرػطفةفافتطفو عاػيؼطفوسج سعػىطياؤسػركطفال دػرـطبروربل ػلطط8/2/2017

ط حر غرتط.

 -:مت تدويج السجارس السخشحة بأجيدة التاب -8

طعاىطفألا  ط حر غرتط طإعدفةطخظلطتؾة  طفالج ز  طتؼ طفوسدرعد  طفالا  ركط ؽطتدا بطفوسعاسرتطعاىطفوسشرججطيفوح ض ل بعد
 شر(طبرو شدضمط  ط دزر رتطفو ر يلطيفو عايؼط ىطكئط حر غلطيتؼطفوبدكط ىطتؾة  طفالج ز طعاىطط-سؾجرجطط–أسضؾيطط-)فو رجر ط

ط ر مطفوعسئطبر طؾيرـ طفو ذغضئطفوخرصطفوسدفاسطبعد طاغرـ طفودضر رطيفس بلـط طفوسشرججطفو عايسيلطعاىطأج ز  وجسعيلطبإضر ل
برالج ز طيفو رثدط ؽطتذغضا رطيتةعضئطأج ز طفو ر اتطيفو رثدط ؽط ر اض  رطإلس ؿ رؿطفوسشرججطفوسؾجؾة طعاىطفودضر ر.طتؼطتزي دط

ط ؽط طتشةضذجر طفو ىطتؼ ط طفوؾسر ئطفوسدرعد  طيح ض ل  بئط ركزطايعلطيروػطبحزؾاط شديبط ؽطكئطإةفا طفوسدفاسطبرالج ز 
تعايسيلطيتؼطفع سرةطفيررالتطفالس بلـط ؽطكئطإةفا طيروػطبعدطإضر لطتاػطفالج ز طكع دط د ديسلطبسخرةفطفو ر يلطيفو عايؼط

طبكئط حر غلطوإىطز ؼطفوسحر غلطعاض رطيالس سرفاطتدفيو رطةفخئطفوسدفاسط ؽط رحالطالخرػط.

 تشفيح متابعة فشية وصيانة دورية بذكل دورى من قبل اخرائى التظهيخ التكشهلهجى  -9

طيفو عايؼط طفو ر يل ط دزر رت ط خرط ل طتست طوبلج ز  طفوسعاسرت طبعض ط بئ ط ؽ طفو ذغضئ طي دك طفالج ز  طفوسدفاس طتدايؼ بعد
افتطفو ظؾ رطفو إشؾوؾجىطبروسدزر لطبروسحر غرتطفوسشةذط  رطفوسذريعطو زسضؽطتاػطفوسدفاسطةفخئطخظلطفوس ربعلطفوخرصلطبإةف

يتؼطبعدطروػط  شةضذطو ركفتط ضؽطفوسعاسرتطيأخرر ىطفو ظؾ رطبروسرفثزطفوسخ اةلطي ر مطعسئطفوجسعيلطوبلتةرؽطعاىطخظطط
طفوس ربعلطيًفويرت رطيسؾؼطز ؼطتةرضئطتاػطفوا ركفتط ىطفو  ر رطفوسرحاىطفو رةـط.

 Raspberry piاستالم نظام التذغيل الخاص  -10
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بعدطفس بلـطفوجسعيلطوبلج ز طفوخرصلطبسشحلطفوسدفاسطفور سيلط ؽطشركلطأيافاجطحريؿط ر مطفوعسئطتذغضئطفالج ز طيتؾصضا رط
وا عرؼطعاىطفو ظبضمطفوعساىطو اػطفالج ز ط بئطفوبدكط ىطتؾة ع رطعاىطفوسدفاسطيتدا بطفوسعاسرتطعاض رط  رـطفوةر مط  شز ئط

 حريولطتذغضالط ؽطعاىطفوسؾ  طفورسسىطواذركلطفوسش جلطو اػطفالج ز طيوإؽطةيفطجديػط رار جطفو ذغضئطفوخرصطبرودضر رطيط
  ؼطفو ؾفصئط  طف/طافايرطفودفوىطبذركلطأيافاجطواؾصؾؿطفوىطحئطو اػطفوسذكالطيتؼطفو ؾفصئط  طفودضرط/وؾؾط ؽط رادرطوحئط

طبراسرؿطاغرـطفو ذغضئطفوخرصط  رط.طيتؼططو اػطفوسذكالطيتؼطفو ؾصئطفوىطأفطفوذركلطفوسردا طو اػطفالج ز طال دط ؽطأف ت ـؾ
طفوىط ركزط) طة را  ط ر مطفوعسئط  شةضذ ط رـ ط ؼ ط ؽط بئطفوذركل طأيافاجطFab Lab Egyptفاسرول طفوسرش ط ؽط بئطشركل )

طبعضط طيع رت طفوذركل ط ؽ ط ذوػ طفوخرص طفوسيسؾاػ طكرات طفس بلـ طبعد ط ضرػ طفورفس طأج ز  طعاى طفو ذغضئ طاغرـ الخ  را
ط-كطفو ذغضئطفو جر بىطوبلج ز طيجىط:فوسذكبلتطأ شر

طفاليوىط طفواغل طالز ةمط   ط  ططيجؾط ر طيفوةراديل طبرواغ ضؽطفالاجاضز ل طتؼطيضعل طيفوسح ؾػطفوخرصطبرالج ز  طفو ذغضئ اغرـ
طفودر د ط ىطفوسشرطمطفو ىطسؾؼطزشةذط  رطفوسذريعط.

ط طبسدرحل ط يسؾاػ طكرات طعاى ط حسئ طفو ذغضئ طفوخرصلطط200اغرـ طفوإريت ط درحل ط   طز ظر م طال ط ر طيجؾ طبرزت جيجر
طجيجرطبرزتط  ططط128برالج ز طفوسد اسلطيفو ىطتباغط درح  رط

ط ط ؽ طأثرر طتؾصضئ طبعد طفو حسضئ طبظض ل طفالج ز  طكرات طفخ  را  طف شرك طي ى طفوشغرـ طتذغضئ طعاىطط5بعد ط خ اةل أج ز 
طط Raspberryفؿ طتباغ طيفو ى طفوسدفاس ط ى طبروج رة طا ظ ر طز ؼ طسؾؼ طفو ى طفالج ز  طعدة ط   طالز ةم ط ر ج رةطط30يجؾ

جيجرطبرزتطبسرطط66تر اتط.يتؼط خرط لطشركلطأيافاجطيفودضد/طوؾؾط  اػطفوسذكبلتطيتؼطفاسرؿطاغرـطتذغضئطأخرطبسدرحلط
(طططوا رثدط ؽطتبل ىطتاػطFab Lab Egyptسئطفوىط ركزط)ز شرسبط  طفالج ز طفوسد اسلطيتؼطتشةضذطة را طأخرػط شةر مطفوع

طفوسذكبلتطيفخ  راطاغرـطفو ذغضئط بئطفوبدكط ىطا  طفوسح ؾػطفو عايسىطعاىطفالج ز ط.

  االنجازات

 ت بئطفوظبلبطوبلج ز طفور سيلطيس ؾولطفو عر ئط ع رط -1
طفس ةرة طفوظبلبط ؽطفوسشرججطفوسدرعد طعاىطفو ر اتط ىطةافس  ؼط -2

 الصعوبات

 فس خدف هطتخؾؼطفوسعاسرتطط ىطفوبدفيلط ؽط دات ؼطعاىطفس خدفـطفو ر اتطحضمطفا ؼطيجضديفطصعؾ لط ى -
فو امطفوزف دط ؽطجرابطفوسعاسرتطعاىطسر لطفالج ز طفور سيلط ؽط دفاس ؼطحضمطففط دفاسطفوسج س طرضرط ؤ شهطط -

طططبروذكئطفوإر ى

 الدروس المستفادة 

فوسشرججطفوسدرعد طفوس رحلطعاىطفو ر اتطيجبطأفطتإؾفطأثررطأات رطأطبروسشرججطفودافسيلطح ىطت ؼطفالس ةرة طفوإر الطط -
ط ؽطفوسح ؾػطفو عايسىط

 قصص النجاح
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تعامطفالطةرؿطبةإر طفو ر اتطحضمطففطفالطةرؿطفوسا ح ضؽطبسداسلطعسرطعررـطبسركزطأ ؾتيجط حر غلطأسضؾيططكرفطفوإرضرط
  إراػطفوػيربط عشدطأترحلطفو ر اتطوسدفاس ؼطعرةطفوإرضرط ؽطفالطةرؿطيفا غسؾفط ىطفودافسلطوداجلطففطرروبيلط ؽطفالطةرؿط

طفالطةرؿطتإؾفطعاىطفس عدفةطوعدـطفالاررفؼط ؽطفوسداسلطح ىطبعدط ؾفعضدطفوعسئطفورسسيلطواسداسلط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

 وحدة االعاقة 

طفسضؾيطط  سؾ ئطرفتىط ؽطفوجسعيلططتعسئطيحد طفالعر لطبجسي ط رفثزطي رػط حر غلط -

 ... الهدف العام

يفوسج س طب رػطي رفثزط حر غلطأسضؾطط ة ؽطفألطةرؿطفوسعر ضؽطيفوعسئطعاىطة ج ؼطط2500تحدضؽطاؾعيلطفوحير طوعدةط  

 االهداف الفرعية..

ططةئط عرؽ/ طفج سرعيرطيطبيرطيتعايسيرطط2500تأجضئطعدةط -
طبسج سرع  ؼطةئ/ ط ؽطفوسعر ضؽطط2500ة جطعدةط -
ط0طةئ/ طب زريرطفالعر لطيكيؽيلطفو غابطعاض رطط2500ا  طيعىطفسرطعدةط -

 000نتائج المشروع 

ط0(ططةئط/ ط عرؽطتؼطة رات ؼ732) -
ط(طجادلطترجضايلطتؼطتشةضذجرطوبلطةرؿطفوسعر ضؽط/ت930) -
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ط(طجادلطتسكضؽطوبلسرطفوسعر ضؽ930) -
ط(ط رةطتؼطا  طيعض ؼطفتجرتط زريرطفالعر لطط460) -
ط(ط عرؽ/ طتؼطفوحر  ؼطية ج ؼطبروعسايلطفو عايسيلط305) -
ط(ططةئط/ طط عرؽطتؼطتأجضا ؼططبير421) -

 الفئة المستهدفة ..

طسشلططبجسي ط رػط رفثزط حر غلطأسضؾيط.ططططط18فألطةرؿطط ىطفوة لطفوعسر لط ؽطسؽطفوسيبلةطيح ىطط:مدتفيج مباشخ -

طسشل.ط18أسرطفوسعر ضؽط/طتطيطفوسعر ضؽط/تط ؾؽطط:مدتفيج غيخ مباشخ -

طفوسج س طالسدتفيج الشيائى : -
نطاق الجغرافى ال  

طيعسئطفوسذريعطبجسي ط رفثزطفوسحر غلطي رفجرطفوسخ اةلطط
 األنشطة الرئيسية 

 فو أجضئطفوظبةططط -
طفو أجضئطفوسرتإزطعاىطفوسج س طط -
طإوحرؽطبرو عايؼطططط -
 فو ؾعيلط -

 
 

  أواًل :التأىيل الظبى 
-العياده:  

زؾجدططبس رطفوجسعيلطعيرةفتط  خررلطط ةطفوعغرـطيفألطةرؿطيطفألعرربطي اغطعدةططفألطةرؿطفوسعؾ ضؽطفوس رةةزؽططط
حروهطجدزد طيؼيسرطزاىطاسؼط يراىطزؾض طعدةط229طةئطتؼطتؾؾي طفوإذفطعاض ؼط ش ؼطعدةط421عاىطفوعيرة طخبلؿطفوعرـط

فوس رةة ط ؽطفوسرفثزطفوسخ اةلفوحرالتطفوسك ذةلطيط  
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 -العسميات الجخاحية واالجيدة التعهيزية :  

تحرصطفوجسعيلطعشدطت ديؼطخد رت رطعاىطفالس ةرة ط ؽطفوخد رتطفو ةطتؾ رجرطفوديولطو عغيؼطفالس ةرة ط،طوذفط  دط ر تط  
فوجسعيلط   ديؼطخد رتططبيلطوؤلطةرؿط ؽطعسايرتطجرفحيهطيأج زتطتعؾ زيهطبرإلضر هطو حؾ ئطإجرفكطفوةحؾصطفوظبيلط

ئطجذتطفوخد رتطفوظبيلط ىططفوجعيرتطسؾفكطعاىطاة  رت رطفيطعاىطبروسد ذةىطفوجر عىط  طصرؼطفةي لطوؤلطةرؿطيتؾ ضرطك
فوبيراىطفو روىطزؾض طجذتطفوخد رتاة لطفو ر ضؽطفورحةطفيط كرتبطفو أجضئطفيطعاىطاة لطفوديولطفورسؼط  
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 ثانيًا :التأىيل مختكد عمى السجتسع

 مخكد الظفهلة 

 2017الستفادة بالجمدات خالل عام طفل/ة 930بمغ عجد الستخددين من االطفال لسخكد الظفهلة عجد 

  جمدات 

 ر تطفوجسعيلط  ؾ ضرطجادرتطو أجضئطفألطةرؿطفوسعؾ ضؽطية ج ؼطيتعايس ؼطفوس رافتطفوحيرتيلط  سرالط ىط)جادرتطتخرطبط
جرسرتطتشسيلط  رافتطالطةرؿطط-جادرتطتشسيلط  رافتططالطةرؿطفو ؾحدط-طذزؽطيعراؾفط ؽطصعؾ لط ىطفوإبلـوبلطةرؿطفو
ط(ططئطساؾؾطوبلطةرؿطفوسعر ضؽطرجشيًرطجادرتطتعدزط-فو عايؼطو د ضئطعسايلطفو رفك طيفوإ ربلطططصعؾ رتط

 جمدات تسكين االسخ 
ز ؼطتشةضذطجادرتطتسكضؽطالسرطفالطةرؿطفوس رةةزؽطوبلس ةرة ط ؽطفوجادرتطفو رجضايلطفوسخ اةلطيروػطو سكضش ؼط ؽط  ربعلط

جادهط930وسذكبلتطفو ىطتؾفجلطف شر  ؼطي دط اغتطعدةطفوجادرتطفوشةذ طفطةرو ؼطبروسشرةؿطي درعدت ؼط ىطفو غابطعاىطف  
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 ثالثا:إلحاق بالتعميم

حرًصرطعاىطحمطفوظةئطفوسعؾؽط ةطفو عايؼطيطتخؽيفطفوعبكطعؽطفسرطجؤالكطفألطةرؿطوزسرفطفس سرفا لطتعايس ؼط  دطتؼط
بروسدفاسطو  ديؼطفو د يبلتطفوسداسيلطيفوخد رتطفو عايسيل.ة را ط  ربعلططوؤلطةرؿطفوسعؾ ضؽطط100تشةضذط  

يفوجديؿطفو روىطزؾض طعدةطفألطةرؿطفوسد ةضدزؽط ؽطفوخد رتطفو عايسيلطفوسخ اةل.ط  

              

  رفاطة ج عدةطفوسد ةضدزؽ فوخد لطفو عايسيل

 فارث ركؾا فارث ركؾا 

طفوسداسيل  6 9 90 200 فورسـؾ

 15 90 200 إجسروى

 

 رابعًا :التهعية 

تؼطتشةضذطفج سرعرتطتؾعيهطألسرطفوسعر ضؽطفوس رةةزؽطعاىطفوعيرةفتطفوس خررلطحؾؿطف رثؽطت ديؼطفوخد رتطيكيؽيلط
طاسؼطتؾضيحىطواسد ةدزؽطبرو ؾعيلططفوحرؾؿطعاض رطيفوسذكبلتطفو ىطتؾفحلطف شر  ؼطططؼيسرطزاى
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 لبعض اجتساعات التهعيو  : صهر

 

  -الديارات السشدليو :

ط ر مطفوعسئط  شةضذطة رافتط ضدفايهطواسرفثزطيفو رػطفوسد  د هط ؾف  طط ة راتط ضدفايهطش ر رطي اغطعدةطفو رػطفوسزفاتطط48ي ـؾ
ططةئط/ططةاهطي يرا رطكرو روىط:طط291يطعدةطحرالتط  ربعهط ؾف  ط 441(طبرجسروىطعدةطحرالتط ك ذةهط ؾف  طط732)ط

 -لسخكد الداحل وقخاه :زيارات ميجانيو 

 

 -زيارات ميجانيو لسخكد الفتح وقخاه:
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 -زيارات ميجانيو لسخكد مشفمهط  وقخاه:

 

 

 -زيارت ميجانيو لسخكد القهصية وقخاه :
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ط

 زيارات ميجانية لسخكد ديخوط وقخاه : 

ط

 -زيارات ميجانيو لسخكد ابشهب وقخاه :

ط

 

 -زيارات ميجانيو لسخكد اسيهط :
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 زيارات ميجانيو لسخكد ابهتيج وقخاه:

 

 زيارات ميجانيو لسخكد صجفا وقخاه :
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 اإلنجازات 

طةئط/ ط عرؽطبروعسايلطفو عايسيلطط15تزسضؽطعدةطط-  

طةئط/ ط عرؽطعاىطعبلجطعاىطاة لطفوديولططط250حرؾؿطعدةططط-  

طةئط/ ط عرؽطيت ديؼطفوخد رتطفوسشرس لطو ؼططط421فث ذرؼطعدةططط-  

 قصص النجاح 

طفسؼطفوظةئط/ططرجرطف ؾطة دطعاىط

ط ؽطفاليالةط2 شرتطططططط3عدةطفالخؾفتط/ط

 -وصف الحالو فبل التجخل :

ف رفةط ؽط ضش ؼططةئطيعراىط شذطفورغرطبذائطة ررىطيوإؽطفالسر طرضرط9فوظةئطيعيشط ىطفسر ط  ؾسظهطفودخئط كؾاهط ؽط
 داكهطترخرط ىطفوسذىطيفوإبلـطيوإؽطكراتطت ؾؿطفاهط دضر طـيسذىطيجض إاؼطيوإؽطتؼطفث ذرؼطفوحروهط  رخرًفطالفطفوظةئط

طؽط بئطفوز رافتطفوسشزويلطبروجسعيلطيت ديؼطخد رت رطوديهطصعؾ لط ىطفوسذىطيفوحركلطتؼط عر لطفالسر ط 

  -التجخل الحى تم :

تؼطتؾؾي طفوإذفطفوظبىط ؽطخبلؿطفوعيرةفتطبروجسعيلطيفشراطفوظبضبطبررؼطكرسىط  حرؾطواظةئطزدفاطبروضدطواسدرعد طط-
طعاىطفوحركلطي عر لطفالسر طبرو حرؽطفوظةئطبروسداسهط ؽطخبلؿط دفاسطفوسج س ط

يلط ىطتؾ ضرطفوإرسىطفوس حرؾطفوذػطزدفاطبروضدططواظةئطو درعد ط ىطفوحركلطيفوسذىطيت د هطواعسايلطسرجستطفوجسعط-
طفو عايسيلط

طط  ربعلطفالسر ط ؽطخبلؿطفوز رافتطفوسشزويلطواسحر غلطعاىطفوإرسىطيفةافجطفوظةئط ىطفوعسايلطفو عايسيلط-
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 :الحالة االولى 

 ػػػؽط ر ػػػلط شػػػىطة ػػػدطبسحر غػػػلططعر ػػػر(32فحسػػػدطعبدفو رسػػػططفحسػػػدطعبػػػدفو راػط)طط
فسضؾيطي عراىط ؽطشائطفطةرؿطشدزدطبرودر ضؽطيجؾطز يؼطفالبطي ػؽطفسػر ط كؾاػهط

ي دطكرفطيتحتطاعريلطجسعيلطفوظةؾولطيفو شسيػلطبرسػضؾيطط0طةبلطيطةاهطط13 ؽط
 ؽطعسرطسشهطيفحد طيكرفطز رةةطعاىطفوجسعيػلطوارعريػلطفوظبيػلطيفوحرػؾؿطعاػىط

ةيا رط)ج رةػطشػائطفطةػرؿطيعكػرة ؽط(طكسػرطكراػتطفالج ز طفو عؾ زيلطيتجدزدجرط
فوجسعيلطت ربعلطبسشزوهططبيرطيفج سرعيرطيتعايسيرط   ػديؼطفوػدعؼطفوسداسػىطفوسشرسػبط

ي ػػدطتػػؼطتػػؾ ضرط رصػػلطعسػػئطوؾفودتػػهطو ؾعيػػلط ريبلت ػػرط ػػؽطأ  ػػرتطفالطةػػرؿطط0وػػهط
فوسعر ضؽط  شةضذطفج سرعرتطو ػؼط ػىط شزو ػرطبرالضػر لطفوػىط شح ػرط رضػرطو حدػضؽط

حرئطأحسدطعاػىطويدػراسطفالةفبطي عسػئط داسػرطط0وؾض طفال  ررةػطوبلسر طف
واغػلطفوعر يػلط ػػؼطفو حػمطبكايػلطفةفبط دػػؼطفعػبلـطالشػ رعطجؾفز ػػهطحضػمطفاػهطي ػػرضط
فوذػػعرطحضػػمطحرػػئطعاػػىطفوسركػػزطفورػػراىطعاػػىط دػػ ؾػطفوجس ؾا ػػلطكسػػرطحرػػئط

ط0يجؾط  زيجطيوديهططةبلفطط0عاىطجؾف زط ؽطعد طجض رتطيجسعيرتط

ط
 :و الثانيةالحال

عر ر(ط ؽط ر لطفوعؾالط حر غلطفسضؾيطتعراىط ؽطشائطأطةرؿطبرحدػطفودر ضؽط ؽطفسػر طبدػيظلطت إػؾفط31ررة طدمحمطسايسرفط)
 ػػؽطخسػػسطف ػػرفةطي ػػدطكراػػتطيتحػػتطاعريػػلطجسعيػػلطفالطةؾوػػلطيفو شسيػػلطبرسػػضؾيط ػػؽطعسػػرطعػػر ضؽطيارػػفطيكراػػتطت ػػرةةطعاػػىط

ج رةطشائطط–جططبيعىطعبلط–عسايرتطجرفحيلطط6فوجسعيلطوارعريلطفوظبيلط)طفجرفكط
فطةػػػرؿطيعكػػػرةطيتجدزػػػدجسرطةيا ػػػرط(طكسػػػرطكراػػػتطفوجسعيػػػلطت ربع ػػػرطبسشزو ػػػرططبيػػػرط

ي ػػدط شحػػػتطفالـطط0يفج سرعيػػرطيتعايسيػػرط   ػػػديؼطفوػػدعؼطفوسداسػػػىطفوسشرسػػبطو ػػػرط
 رضرطو حدػضؽطفوؾضػ طفال  رػرةػطوبلسػر طحرػاتطرػرة طعاػىطعاػىطويدػراسط

صلط ػىطفو ر يػلطفوخرصػلط ػؼطفالةفبط دؼطفج سرعطكسرطحراتطعاىطة اؾ لطخر
تس ضػػػدػط رجدػػػ ضرطيتعسػػػئطبرحرػػػلطبسركػػػزطفوسعاؾ ػػػرتطبػػػرالةفا طفورػػػحيلطي ػػػىط

يتسضػػزتطط0فوعسػػئطفو ظػػؾعىطفاذػػرتطيحرويػػرطت ػػرفسطجسعيػػلطفال  دػػر لطوبلعر ػػلط
ا رضيرط ػىطفوعػربطتػشسطفوظريوػلطيحرػاتطعاػىطفوسركػزطفاليؿطيا ػىطفو ػرصط

كسػػػرطط0ىط دػػ ؾػطفوجس ؾا ػػلطفوسركػػزطفورػػراىطيا ػػىطفوػػر  طفوسركػػػزطفورروػػمطعاػػ
 راػػػػتط حر غػػػػلطفسػػػػضؾيط ػػػػىط راػػػػر جطت ػػػػرةؿطفور ر ػػػػرتط ػػػػضؽطفوذػػػػ ربطفوسرػػػػرػط

ط0يفال ر كىط

 

 00000 الطفل نجده خطوع مشر
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بجسي ط رفثزطفوسحر غلططبرو عريفط  طفوسجاسطفو ؾ ىطواظةؾولطيفال ؾ لططيطط16000طفوظةئطاجدتطخططيعسئط ذريع
طططسشلط18يد  دؼطفوسذريعطفالطةرؿطح ىطسؽط

  الهدف العام

طفالسرك ططفوسعرضضؽطبرألطةرؿطفوخرصلطفوذكريؼططتا ى واخظري
طفوذػطيعسئط16000بكر لطأاؾفع رطط ؽطخبلؿطخططاجد طفوسجراةط

ط  طوا عر ئط دابطعسئط ر مط  طفألسبؾعطأيرـططؾفؿطسرعلط24
طفوسذكبلتطأاؾفعطجسي 

  الفئة المستهدفة 

سشل(طططططط د ةضدطرضرطط18)فالطةرؿطح ىطسؽطط د ةضدط  رشر
ط  رشرط)فيويركطأ ؾاطفالطةرؿط(

  انشطة المشروع

 تا ىطفو بلررتطفوخرصلطبروعشفطفوسداسةط ؽطخبلؿطفو عريفط  طيةفا طفو ر يلطيفو عايؼ 
 طفوخرصلطبروعشفطفألسرػ.تا ىطفو بلررتط
 .طت ديؼطفوخد رتطفورحيلطيفألس ذرافتطفوشةديلط ؽطخبلؿطفو عريفط  طيةفا طفورحلطيجض لطفو أ ضؽطفورحةط
 طفوخط.طط–فوحزرالطط–فوشة لطط–ت ديؼطفألشرافتطفو راؾايلطفوخرصلطبحكؼطفورؤ رط
 طت ديؼطفوسدرعدفتطفوسرةيلط ؽطخبلؿطفو عريفط  طيةفا طفو زر ؽطبعدطإجرفكطفو حمطفألج سرعط.ط
 طيإزؾفكطأطةرؿطفوذراعطيفو ةإػطفألسرؼط ؽطخبلؿطةياطفورعريلطفو ربعلطوؾةفا طفو زر ؽط.ططت ديؼ طفوبلـة
 ط طفودفخايلط.طفو دخئط ةطفو بلررتطفوخرصطبروباظجلطأيطفوشؾفحةطفأل شيلط ؽطخبلؿط ر مطعسئط ؽطيةفاط
 ططت ديؼطفألس ذرافتطيتا ىطفو بلررتطفوخرصلطبخ رفطفألارثط. 
 فوسدرعد ط ىطفس خرفجطفاليافؽطفوربؾتيلطوبلطةرؿط 
 طي كرتبطيفأل ؾ لطواظةؾولطفو ؾ ةطفوسجاسط ضؽطفو عريفططخبلؿط ؽطفوجس ؾا لط د ؾػططعاىطفوخد لطت ديؼ

طفوجسعيرت"ططفوسداةطفوسج س طودياطبرإلضر لطل حر غط29ؿطفوبلة لطفوخد رتط   ديؼطفوسحر غضؽطفودرة 
 .طططفوشجد طخطط  طفألجايلطفوجسعيرتطتعريفططخبلؿط ؽ"ططفألجايل

 طبرألطةرؿطفوخرصطفوشةدةطفإلاشرةطخد رتطت ديؼ.طططفألسر لطواشزفعرتطفوسذؾا ط درعدفتطت ديؼ

ت ػػػؾوىطفو ػػػدخئطفوس رشػػػرط ػػػ ط ذػػػكبلتطي ػػػ ؼطتحؾ ػػػئطفو بلرػػػرتطواجسعيػػػلطخػػػبلؿطفوخػػػططفودػػػرخؽطفوػػػىطفوجسعيػػػلطيطفو ػػػةط ػػػدياجرط

طفالطةرؿطبسحر غلطفسضؾيطيفاسرؿطت را رطفو بلررتطفوىطفوسجاسطفو ؾ ةطواظةؾولطيطفال ؾ ل

 

 ترشيف البالغات 
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طببلغط دفيلط ؽطش رطزشرزرطح ىطةيدسبرططيطتسراتطفو بلررتط ةطط45تا تطفوجسعيلطط2017خبلؿطعرـط

طتعدزئطساؾؾطيفاشرةطاةدىطط6 -
  درعدفتط رةيلططط13 -
 خد رتطصحيلطط3 -
 خد رتط راؾايلط9 -
 تدؾؿطط1 -
 ازفعرتطأسر لطط5 -
  ذكبلتط داسيلطط5 -
طريػطفالح يرجرتطفوخرصلط3 -

  االنجازات

 فس خرفجطفيافؽط بؾ لطو عضطفوحرالتط -
طفو شدضمط  طفوج رتطفوسعشيلطآلوحرؽطفطةرؿط دفاطفالزؾفكطط -

 الصعوبات

 فوإرضرط ؽطأصحربطفو بلررتطز ؼطففالتررؿط  ؼطوسعر لطفو بلغطفوس دـط ش ؼطيوإؽطالز ؼطفورةط ؽط با ؼط -
 عشري ؽطفوإرضرط ؽطفوحرالتطفوسباغلطالتإؾفطيفضحلطيرضرط عاؾ لطؼيرعبطفوؾصؾؿطفوض رط -

 الدروس المستفادة 

تحرؾط ر مطفوعسئطعاىطيجهطفودرعلط  طكر لطفو بلررتطفوؾافة طفويهط ؽطفوسجاسطفو ؾ ىطواظةؾولطيفال ؾ لطفػطتإؽطتاػط
فو بلررتطح ىطز ؼطفو أثدط ؽط ردف ض  رطآلاهطجشرؾطفوإرضرط ؽطفو بلررتطفوؾفاةتطتإؾفطصحؽيلطأيطأعبل يلطيالطتؼطواحؿي لط

طبراهط

 قصص النجاح 

فالخ ضؽطش دطارصرط  حىطياحسلطارصرط  حىططةا ضؽط ؽط ركزطأ ؾطتيجطحضمطكرفطفالبطزشؾػطأجرفكطعسايلطخ رفطو ؽط
طفوعر لط طفوشيربل طفوى طفو بلغ طفحرؿ طيفوذػ ط طفوذرطل ط ركز ط   طبرو عريف طفو بلغ طعاى طسر عر طفو حرؾ طتؼ طفو بلغ طياية يعشد

حضمطتة ؼطفالبطفال رطيفوذػطف رطبج اهطبرو راؾفطيففطفوعرةفتطفوسخ رلطيفو ىط دياجرطفيضحتطوبلبطع ؾ لطجذفطفالجرفكط
طيفو  روضدطجىطفو ىطفوز  هطبرالؾ رؿطعاىطجذفطفو ررؼطي دطتع دطيعدطفالبطبعدـطأجرفكطفوجرفحلطو ؼط

ط

 االلتزام من اجل الحماية وعمشر
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ط ؾجرطف ؾتيجطررب.ط(طط. شةاؾيطف ؾطتيجطفالو زفـط ؽطفجئطفوحسريل.طبسركزطيعسئط ذريعط بػبلفطيطبرو عريفط ػ طجض ػلط رػط)ثـؾ

  يػػرتط-فا ػرطارشػػضؾارؿط،طيطيدػ  دؼطفوسذػػريعطسػضدفت

طاجرؿط–ش ربط–

 ...  الهدف العام

ةعؼطفو زركطعاىطخ رفطفإلارثط  ؾعيلطفوسج سعرتط
فوسحايلطعؽطح ؾؽطفوة يرتطيعدـطشرعيلطخ رفط

طفإلارثطيتسكؽطفوسدف عؾفطعؽطح ؾؽطفالادرفطوإىطز حديفطفو ؾفعدطيفوسؾف فطي دعسؾفطفوبروسرفطوإىطتز طتذر  ط عرؿطيتشةضذط

 االهداف الفرعية..

 ر دطةزشىطت اضدػطز ؼطتؾعض  ؼطعؽطأجسيلطط200 داسطي250 ؽطفالبركط17,000يودط،ط20,000  ر ط،طط20,000
 فو ؾ فطعاىطط سراسلطخ رفطفإلارثط ىطأسرت ؼطي ج سع ؼ

 الفئة المستهدفة ..

ط(ط رة200سضدفتطياجرؿ(طططططط د ةضدطرضرط  رشرط)ط3531 د ةضدط  رشر)

 انشطة المشروع..

 نجوات 

ط(102ادي طحزؾاططط2اجرؿطط- رةططط950ادي طحزؾاطط13ادي ط)سضدفتط18تشةضذط

 اجتساعات 

طط851سضدفتطحزؾاط48فج سرعرتط رغر ط

 احتفاليات

ط ؾجرطحزؾاطط4تشةضذط طفوعروسةطواسرف طال ؾ  جطيكـؾ ط رةطط850فح ةرويلطبروضـؾ

ط ؾجرطيف ؾطتيجطط2تشةضذط طوبلسر طبكـؾ ططحزؾاط400فح ةرويلطفوضـؾ

  التجريبات
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ياشلطعسئطو عز زطاسر ئطخ رفطفالارثطواظا لطط–ياشلطتدا بيلطعؽطفو ذر  ط ىطخ رفطفالارثطوارف دفتطيفو رة طط2 ؾضؾعرتط)
تدا بطفالعبل ضؽط–تدا بطترؿيفطفال رففطط–ياشلطعسئطفضرفاطخ رفطفالارثطواسداسضؽطيفالخرر ضؽطيفوظا لط2ط–يفوذ ربط

تدا بطفو رة طفوسج سعضؽطعؽطفوسسراسرتطفوزرا طتدا بطفالعبل ضؽطعؽطفضرفاطفوخ رفططفوزيفجطفو رصرفتطط–تدا بط دا ضؽط–
طيفالتجراط ىطفو ذرط

 االنجازات..

ط ؾجرطفالطةرؿطفوذزؽطتؼطتدا ب ؼط ؽطخبلؿطفوسذريعط ذراك  ؼط ىط ذريعطش ربػط - ؾيرـطط ر مطفوعسئططبكـؾ
ط ؾجرطيفحبل  ؼطبروسد  بئطيخ رفطفالارثطسضشرا ؾطعؽطط10 ؤسدلط دةطيك ربلطفثررط ؽط طبيعلطفو ر لطكـؾ

تظؾاطحاؼطط–حكريلط ادطط– ؽطح ىطفعيشط–فحبلـطفوؾف  ط- عرار طفورستطخ رفطفالارثططط–)حاؼطفوساعبط
طيودارط(

ط ؾجرطبسدرعد ططةئط ىطفورفطفاليؿطفورراؾػطبعدـطتدر  رطط ؽطفوسداسلطوغريؼط - ؾيرـطفواجشلطفوسج سعيلطبكـؾ
  ؽطفجا رطوسدرعدت ؼطيتؾ ضرطبعضطفح يرجرتطفالسر طفج را لط

 جر زتطعاةطفيف ئطفوسداس ضؽط داسلطفال  دف يلطفوجدزد طيفو ديسلطط25تؾة  ط رطي ربط ؽط -
 عسئطفج سرعرتطوبلطةرؿطيتعايس ؼطكيؽيلطفتخررطفو رفاطيكيؽيلطفو عبضرطعؽطفورأػطبرح رفـط -
 جلططكرتؾالطوبلسرطفوسد  د لطفوسح رط50تؾة  طفثررط ؽط -
  ؽطششظلطف ظراطوبلسرطفوسد  د لطفوسح رجلطط90تؾة  ط -
طعبؾ ط ؽطفود ضمطوبلسرطفوسد  د لطفوسح رجلطط12تؾة  ط -
طتؼطف شرعط سرضهط ؽطخبلؿطجادهطفوحكؾ ضؽطيجذفطكرفطوهطف راطفيجر يهطواسحظضؽط  ر -
ي ؽطخبلؿطفج سرعرتطتؼطتؾعيهطفودضدفتطي عضط ش ؼط رـطبعسئطفج سرعرتطةفخئط شزو ؼطةيفطفورجؾعطفوةط -

طفو رةتط
تؼطعسئط ر مط ؽطفوذ ربطفوس ظؾعةطبروجسعيهطيفوسجاسطفالس ذراؼطو ؾعيهطفوذ ربطيفوة يرتطيجذفط ؽطط -

طخبلؿطتدا بطترؿيفطفال رففط
 عضؽتؼطعسئط ر مط درحةط كؾفط ؽطفو ر دفتطيفوس ظؾط -
تؼطف شرعطفوذيخطخضرػطيكرفط  ذدةط ؽطفوشرحيلطفودزشيلطيحزؾا ط غط ر مطفوعسئطوحزؾاطبعضطتدا  رتط -

 يعشدطفا  ركطفو دا بطك بط رضد طشعرط ىطفوخ رفط
جضرؼطعبدطفورفضىط ر دط ج سعىط  ذدةط ؽطفوشرخيلطفودزشيلطيجؾطفوذػط دـط ىط ر مطفوعسئطفوذكؾػطوبلي رؼط -

  ط ىطبعضطفالاذظلط شةاؾيطتؼطف  شرعلطيحزؾاط
ط ؾجرطيودز رطط شتطف ش رطصغضر طتؼطة را ط ر مطفوعسئطعد ط رفتطيحزؾاط - يجؾةطةفيلطةفخئط ىط ج س طكـؾ

  رفتطف ش رطبعضطفالاذظلطفوسشةذ طةفخئطفو ر لط
ف رؿطدمحمط رراىط داسضؽط  ذدةزؽطيتؼطحزؾاجؼطو عضطتدا  رتطيتؼطفعبلا ؼط-اشرطحدؽطط–عظيرتطاجبط -

 فطفيالةطفخض ؼطبرا ؼطوؼطيخ شؾط

 الصعوبات..

ط ؾجرط ىطفوحسالطط -  فخذطفورأاطفةػطفوىطعدـط ذراكلط ج س ططبكـؾ
 صعؾ لطعسئطاديفتط ىطفال رثؽطفودزشيلطيجذفطاليجرةطصعؾ هط ىطفو شدضمط  طفالي رؼط -



34 

 

 قصص النجاح..

 (   1قرة رقم ) 

 فسؼطفودضدتط:طـ هطعرةؿطعظرط
 فوحروهطفو عايسيهط:طف يه

 فسؼطفوزيجط:طجر رطدمحمطفحسدط
 فوحروهطفو عايسيهط:طفال  دف يهطي عسئط بلحط

 فوحروهطفال  ررةيهط:ط  ؾسظهط
فطةرؿط)ط ش رفطيرضرط خ شرتط،طيودط(ط3عدةطفالطةرؿط:ط  

 فسسركطفالطةرؿط:
 سشهطط2 شهط:ط -
  اػط:طسشلط -

  سشؾفتط6عسراط:ط -

 ** مذهارىا مع الختان :

 قبل السذخوع :

جذتطفودضدتطكراتطالطتعرؼطفؼط عاؾ رتطعؽطفوخ رفطيعؽطفضرفاتطسؾؼططكاسهطط راتطي شذط ديؼطفالةؿطيجذفطتبضؽط
 وشرط ؽطخبلؿطفوسد طفوذؼط سشرطبهط ةط دفيلطفوسذريعط

 يفيزرجذتطفودضدتطكراتطترؼطفا رط رئطبؿيلطفودضدفتط ةطشأفطفوخ رفطيويسطو رطفؼط ؾ فطضدتط
 اىم التجخالت :

عد طة رافتطو اػطفودضدتطعؽطفوخ رفطيفضرفاتطيففطخ رفطفالارثط ؽطفوعرةفتطفو ةطيسكؽطتغضضرجرط رئط سشرطبعسئطط
 بؿيلطفوعرةفتطفو ةطتغضرتطي دأتطت رةةط ةط ؾ ة رط ؽطخ رفطفالارثط

ي عدطروػط سشرط دعؾت رطوحزؾاطاديفتطيفج سرعرتطعؽطخ رفطفالارثطيفضرفاتط ؽطفوشرحيهطفورحيهطيفالج سرعيهط
هطيفودزشي  

طبخ رفط ش  رطيف  شعتطبجسي طفضرفاطفوخ رفطي روتط"طفارطفالفطبكاؼطفخؾفتىطيكئط ي روتط ةطفوش ريهطفا رطوؽطت ـؾ
 فواىطف ر ىطعؽطخ رفطفالارثطيفضرفا 

 
 

(   2" قرة رقم ) ط  
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 فودضدتط:طارةيلط حسؾةطعبد ط 
 فوحروهطفو عايسيهطوازيجهط:طف يهط
 فسؼطفوزيجط:ط رظةةطسضدطدمحمط

فو عايسيهطوازيج:طف يهطي عسئططفوحروه
  بلح

 فوحرولطفال  ررةيهط:طضعيةهط
  شرتطط5عدةطفالطةرؿط:ط

4عدةطفوبشرتطفوغضرط خ شهط:ط  
 سشؾفتطط6 ؾسةط:ط -
 سشؾفتطط8اؾافط:ط -
 سشؾفتطط4 شهط:ط -
 سشهطط2عزتط:ط -

 ** مذهارىا مع الختان :
:قبل السذخوع   

طبخ را ؼطعشدطثراتطجذتطفودضدتط   شعهطجدفطبأفطفوخ رفطعةهطيتر يلط وابشتطيكراتط رسسهطعاةطفا رطسؾؼطت ـؾ
 طبضبطعاىطفسرسطففطفوظبضبطفةيفتهط ع سهطيجؾطعاةطةافيلطبسرطسي ظ ط ؽطفوبشت

 اىم التجخالت :
 سشرطبعسئطعد طة رافتطوادضد طعؽطفضرفاطخ رفطفالارثطفورحيهطيففطفوخ رفطويسطوهطعبل هطبعةلطفوبشتطيففط

يفودزؽطيففطفوظبضبط راهط رئطفودفيهططعؽطخ رفطفالارثطيفاهطوؼطزداسطخ رفطفالارثططفالسرسط ةطفو ر يهطجؾطفو ر يه
 ةطكايلطفوظبط،ط ؼط سشرط دعؾت رطوحزؾاطفاذظلطفوسذريعط ؽطاديفتطيفج سرعرتط رغرتطيفالح ةرويرتطفو ةطط

ؾ ي هطعاىطفا رطوؽط سشرطبعسا رطي ؽطجشرط روتطففطخ رفطفالارثطويسطوهطفؼط ؾف دطعاةطفوبشتطيتؼططتؾؾيع رطعاىطفو
طبخ رفط شرت رط  ت ـؾ

 ي رطةفةط ؽطف شرع رط  خاض رطعؽط ؾضؾعططخ رفطفالارثطفو رصطفوؾف عيهطفو ةط ر تطفودضدفتطبعرض رط

 ف شركطفالح ةرويرتطي شرتططجؤالكطفودضدفتطرضرط خ شرتطيفثررطفح رف رطيعةهط  راتطعدـطخ رفط شرت ر

 

 

 

 قرو نحاح
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12 حسؾةطصر رطططططططفودؽط:طفسؼطفوظةاهطاةد رطط"طاحسهط  

1فارثط:طططططط2ركؾاط:طططططط3عدةطفالطةرؿط:ط  

 وصف الحالو قبل التجخل معا : 

 ثراتطفالـط   شعهطبخ رفط ش  رطيوإؽطفوظةاهطكراتطضدطخ رفطفالارث

 التجخل الحي تم : 

و ريؼط رسؾؼطز ؼطو رطتؼط ذراكهطفالـط ةطفوشديفتطيفالح ةرويرتطي دططجركتطفوظةاهطالحدؼطفو ر دفتطبروجسعيه  

  بعج التجخل الحي تم :

 ف  شعتطفالـطبسدؼطفضرفاطفوخ رفطي دؼطخظؾاتهطعاةطفوظةاهط ؽطخبلؿطفوعريضطفوسدرحيهطفو ةطتستطف شركطفالح ةرويرت

 التحجيات التي واجيتشا : 

 فوعرةفتطيفو  روضدطفوسؾاي هطةفخئطفوسج س طيعدـطتؾعيهطفالـطبخظؾاتطخ رفطفالارث

 خظهات التغمب عمييا : 

 تؼطفو حدثط  طفالـطي ذراك  رط ةطفوشديفتطيفالج سرعرتطيفالح ةرويرتطيتؼطف شرع ؼط

احقرو نج  

45فالسؼط"طا يدهطدمحمطحدراضؽطططططططططططططططفودؽط:ط  

3فارثط:ططططططط1ركؾاط:ططططططط4عدةطفالطةرؿط:ط  

 وصف الحالو قبل التجخل معا : 

ف ش ض رطفوإبرترفط ؽط بئطيروػطالا رطوؼطتإؽطعاةطةافز  رضرفاطفوخ رفطيفوزيفجطفوس كرطيعشدجرططثراتطفودضدتط دط ر تطبخ رف
 ف شهط ةطسؽطفوخظرط ؽطفوخ رفططيسؾؼطز ؼطتخ ضش ر

 التجخل الحي تم : 

 تؼطعسئطة راتطوبلسرجؾتؼط ذراكهطفالـط ةطفوشديفتطيفالج سرعرتطفوس ر   روجسعض ؾحزؾاجرط ةطبعضطفو دا  رت

  جخل الحي تم :بعج الت

 ف  شعتطفالـطبسدؼطفضرفاطفوخ رفطي دؼطخظؾاتهطعاةطفوظةاهطي ر تطفالـط  ؾعيهطبر ةطف رفةطفالسرت

 التحجيات التي واجيتشا : 

 فوعرةفتطيفو  روضدطفوسؾاي هطةفخئطفوسج س طيعدـطتؾعيهطفالـط ؽطجسي طفوشؾفحة
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 خظهات التغمب عمييا : 

 تؼطفو حدثط  طفالـطي ذراك  رط ةطفوشديفتطيفالج سرعرتطيتؼطف شرع ؼط

احقرو نج  

ط29فالسؼط"ط شرؿطسضدطحر دططططططططططططططفودؽط:ط  

2فارثط:ططططططط2ركؾاط:طططططط4عدةطفالطةرؿط:ط  

 وصف الحالو قبل التجخل معا : 

 فالـطيفالبط   شعضؽطبعسايهطفوخ رفطيودز ؼططةاهط ةطسؽطفوخظرطيفسرتطفالـطعاةطخ رفط ش  رطيوإؽط

 التجخل الحي تم : 

 تؼطعسئطة راتطوبلسرجؾتؼط ذراكهطفالـطيفالبط ةطفوشديفتطيفالج سرعرتطفوس ر   روجسعيهطي ةطفوسدرجدط

 بعج التجخل الحي تم : 

فطي دؼطخظؾاتهطعاةطفوظةا رفطي ر تطفالـط  ؾعيهطبر ةطف رفةطفالسرطف شعؾفطفالبطيفالـطبسدؼطفضرفاطفوخ ر  

 التحجيات التي واجيتشا : 

 فوعرةفتطيفو  روضدطفوسؾاي هطةفخئطفوسج س طيا ضطفالبط ؽطفوشرحيهطفودزشيه

 خظهات التغمب عمييا : 

 تؼطفو حدثط  طفالبطيفالـطي ذراك  ؼط ةطفوشديفتطيفالج سرعرتطيتؼطف شرع ؼ

 قريجة االستاذ/ خيخى الشسهذج االيجابى 

 عادة الختان

 عرة طتخ ضؽطفوبشرتطططططططططططعرة طكا رطأضرفا

 يسض ػطـطفؿط رتطططططططططططططي رالطاأخذط رفا

 فيعىطتخ ؽط شرتػطططططططططةف رضرجؼط ضؽطفزديػ

 يفسعدجؼط ىطحيرتػططططططيفعسئطبسطفؿطعايػ

  رؿطة رفطفوذرعرططططططططفألـط داسل

كئطأبطبرةاطططططططططيفوعرةتطةػطتشدض ريأط  
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 يرطكئطأـطيفعيهططططططططططحر غىطعاىط شرتػ

 وؾطعاىطفوخ رفطسعيهططططت  رطا ظهطسؾةفط ىطحيرتػ

 عرةتط ؽطجذياارططططططألجىطشرعطيالطةزؽ

 وؾطاإرتفطج ؾةارططططططا داطاحسىطفؿطبر ضضؽ

  دؤوض شرطحسض  ؼطططططط ؽطعرة طفوخ رف

ياظؾػطصةحلطة رفططططيجد شرطفاشرطادعدجؼط  

 

ط
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  حماية الطفل وعمشر

يعسػػػػػئط ذػػػػػريعطحسريػػػػػلطفوظةػػػػػئطبكػػػػػئط رفثػػػػػزط

 ركػػػػػزطبرسػػػػػضؾيطيطحػػػػػةطشػػػػػرؽطط11فسػػػػػضؾيط)

يرػػػػرب(طبرو عػػػػريفط ػػػػ طجض ػػػػلطفوضؾادػػػػيفط،طيط

يدػػػػػػػػ  دؼطفوسذػػػػػػػػريعطفالطةػػػػػػػػرؿطفوسعرضػػػػػػػػضؽط

طواخظر

 ... الهدف العام

ط ؽطخبلؿطوجرفطفوحسريلطبسحر غلطفسضؾيطيفوحسريلطةئطسشؾ رط ةطحرجهطفوةطفورعريلطط2000اصدطيفةفاتطحروهطوعدةط

يتحدضؽط  رافت ؼطالث ذرؼطحرالتطفو دخئط ىطحسريلطأسضؾيطططط ةطكئط رفثزفخرر ىطفج سرعىطط26 شركط دفاتطعدةططط
 فالطةرؿط.

فوسعرضضؽطةفا طفوحرالتط ىط حر غلطفسضؾيطعؽططر مطفوسشغسرتطرضرطفوحكؾ يلطيفوسشغسرتطفوحكؾ يلطفوسعشيلطبرالطةرؿطإط
طواخظر

 نتائج المشروع..

 تعز زط  رافتطفالخرر ضضؽطفالج سرعضضؽطإلةفا طحرالتطفالطةرؿطفوسعرضضؽطواخظرط. -
طجسعيلطبسرفثزطأسضؾيطإلةفا طحرالتطفالطةرؿطفوسعرضؾفطواخظرط.ط13ةعؼطي شركط دافتطط -
طحسريلط - طفوظةئط.طفو عريفط  طفوسج س طفوسداىطيفوسدفاسطي ضتطفوعر الطفوسررػط ىطاذرط ة ـؾ
طت بشةطوجرفطفوحسريلطفوسج سعيلط  رةافتطحسريلطفالطةرؿطفوسعرضضؽطواخظرط.ط -
طف رفةطفوسج س طفوسحاىط رةا ؽطعاىطفو ؾفصئطبد ؾولط  طوجرفطحسريلطفوظةئط.ط -

 .. الفئة المستهدفة 

ط د ةضدط  رشر)فألطةرؿطفوسعرضضؽطواخظر(طططططط

طيحدفتطفوحسريهط ةطفوسرفثز(ط- د ةضدطرضرط  رشرط)فالخرر ضضؽطفالج سرعضؽ

 .. انشطة المشروع

ط ركزطبأسضؾيط13جسعيلط رعديلط ؽطط11ياًلططفخ يراطعدةطف
طفخرر ةط ةطكئط ركزط2فخرر ةططبسعدؿطط26 راضػػًرطعسئط  رببلتطيفخ يراط

 ثالثًا االجتساعات
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فالةيفاطيت ديؼط شرطمطفوعسئطفج سرعطوسسراةطفوجسعيرتطفوذر كلططوا عر فطبرجدفؼطفوسذريعطيتؾة  طط2تشةضذطعدةط .1
 يتؾؾي طفوبرتإؾؿ.

 فج سرعطفالخرر ضضؽطوا عر فطبروسذريعطيشرحطفويرتطفوعسئطيتؾة  طفوس رـ.ط2تشةضذطعدةط .2

 رابعُا التجريبات
طتدا بةطوإئط ؽطفخرر ضضؽطيحدفتطفوحسريهطيفخرر ضضؽطفوجسعيلطيفخرر ضضؽطط18تؼطتشةضذطعدةطتدا  رتطبسعدؿطط زـؾ

 فثزطفسضؾيططحدبطفوجديؿطفالتةخططفوشجدتطبكئط رط
 الفئة السدتيجفة التجريب م

 أخرر ضضؽطفوظةؾولطيفو شسيلطأسضؾي سيرسلطحسريلطفوظةئ 1
 أخرر ضضؽطخططفوشجد  سيرسلطحسريلطفوظةئ 3

5 
فوس رافتطفألسرسيلطوؤلخرر ةط"ط

 فوجر علطفأل ر كيلط"
يحد طفوحسريلطواجرفطفوةرعيلطبسرفثزطأسضؾيط–أخرر ضضؽطفوظةؾولطيفو شسيلطأسضؾيط  

 إةفا طفوحرول 6
يحد طفوحسريلطواجرفطط-أخرر ضضؽطخططفوشجد طط–أخرر ضضؽطفوظةؾولطيفو شسيلطأسضؾيط

 فوةرعيلطبسرفثز
فوبدفاؼط"ط–أسضؾيطرربطط–أسضؾيطشرؽطط–"طصد رط  

فوحرولطإةفا  7  
طفوةرعيلطواجرفطفوحسريلطيحد ط-طفوشجد طخططأخرر ضضؽط–طأسضؾيطيفو شسيلطفوظةؾولطأخرر ضضؽ

 بسرفثز
ةزرييط"ط–فو ؾصيلطط–أ شؾبطط– ركزطأسضؾيطط–سرحئطسايؼط"ط  

فوحرولطإةفا  8  
طفوةرعيلطواجرفطفوحسريلطيحد ط-طفوشجد طخططأخرر ضضؽط–طأسضؾيطيفو شسيلطفوظةؾولطأخرر ضضؽ

أ ؾتيجط"ط– شةاؾيطط–فوغشريؼطط–فوة  ط"طبسرفثز  
 

 مجتسعيو ) المقاءات التعخيفيو بالسجتسعات(خامدًا انذظة 
و ركفتطتعر ؽيهطبروسذريعط ةط ج سعرتطط)طسرحئطسايؼطيفوة  طيفوبدفاؼطيف ؾتيجطي ركزطفسضؾيطيحةطط7تؼطتشةضذطعدةط

طشرؽ(
 سادسًا  حزهر اجتساعات المجان الفخعية في السخاكد

 سابعا السظبهعات
اي  رطوئلعبلفطعؽطفوسذريعطيوجرفطفوحسريلطييضع رط ةط دفخئطفو رؼطال  لطبرسؼطفوسذريعطوض ؼطتعط41تؼطط رعلطعدةطط

طال  لطبأسؼطكئطوجشلطحسريلط رعيلطيتؼطيصة رطعاىطفوس رطفورسسةطواجشل.ط13،طكسرطتؼطط رعلط
 ثامشُا الخصج

 حرولطخظرطيإةفات ؼطيترشية ؼطكسرطز ز طبروجديؿطفو روةطط82تؼطاصدطعدةط   
 
تدخب  اقترادي أعاقة صحي

من 
 التعميم

زواج 
 مبكخ

نفدي  ختان
 وبجني

أسخة غيخ 
 أمشة

تاخخ  تدهل عسالة
 دراسي

 تحخش  شحوذ سمهكي

10 15 1 33 1 2 4 4 2 2 3 2 2 1 
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 .. االنجازات

 تؼطإس خرفجطكرااض رتطتعر ؽيلطوبلخرر ضضؽطفوعر اضؽطبروسذريعططبرسؼطجسعيلطفوظةؾولطيفو شسيلطيروػطو د ضئطتحركرت ؼط
 يخرؾصرط ةطفوج رتطفوحكؾ يل.ةفخئطفوسج س ط

 .فو ذبيػطيفو شدضمطفوجضدط ضؽطفألخرر ضضؽطييحدفتطفوحسريلطبروسرفثز 

 الصعوبات..

 .تغضضرطفالس سرا طفوخرصلطبرورصدطأثررط ؽط ر ط 
 تغضرطفوشغرـطفالةفاؼطوا عر ئط  طفوحرالتطكئط  ر طيطر  لطفإلببلغطياؾعطفوحرالتطفو ةطز ؼطفإلببلغطعش رط سرطف رطعاىط

طآةفكطفألخرر ضضؽ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مجتمعات أكثر أماناً لألطفالوع مشر
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طوؤلطةرؿط طأ رار طأثرر ط ج سعرت ط ذريع زشةذ

طأسضؾيط طبسحر غل طفوضؾايدف ط شغسل ط   برو عريف

ط طط6 ى طأسضؾي ط) طجؼ طط– رفثز طسايؼ ط–سرحئ

فوة  ط(طبذرفثلطط-فو ؾصيلططط–صد رطط–فوبدفاػط

ط ىطط10 طتشةضذت  ج س طط76جسعيرتط حايلطي  ؼ

ط– ر لطترب طط– ر لطأـطط–)ط دزشلطط حاىطيزؼط

عز لطأياج ط(ط،طيع سدطفوسذريعططعاىطتةعضئطةياط

ط سراسلط طعؽ طبرو خاة ط رفا طأخذف ط سؽ سضدفت

ططبيعضضؽط ط رة  ط ج سعضضؽط) ط رة   عاسرتطبسدفاسطفوسج س ط(طط-ةطفأل رففطش ربط ر ةط-اجرؿطةزؽطط-خ رفطفإلارثطي

واسذراكلط ةطتشةضذطفألاذظلطفوسج سعيلطيطتح ضمطا ر جطفوسذريعطضسراًرطوئلس سرفا لططيطإحدفثطتغضضرط ج سعةطكبضرطاحؾط

طفو خاةطعؽطخ رفطفإلارثطيطفو ر يلطفإليجر يلطوؤلطةرؿطيطروػطع بطإا  ركط  ر طفوسذريعط.ط

 الهدف العام 

  تظؾ رططرؽطفتررؿطيشرفثرتطوا خاىطعؽطخ رفطفالارثطيفوعشفطضدطفالطةرؿفوسدرجسلط ىط

 نتائج المشروع 

فوسج سعرتطتشرجضطخ رفطفالارثطيت خاىطعؽطفوسسراسرتطفوزرا طضدطفوظةئط  زسشلطخ رفطفالارثطيفوعشفطضدطط-1
طفالطةرؿ

طفوح ؾؽطيطط-2 فوؿيرةفتطفوسج سعيلط رةا طعاىطتشةضذطأاذظلطور  طفوؾعةطبأجسيلطفو ر يلطفإليجر يلططوؤلطةرؿطيطاذرط ة ـؾ
طفوؾفج رتط ضؽطأ رفةطفألسر ط

فألجروةطودز ؼطفوسعراؼطيطفوس رافتطفو ةطتسكش ؼط ؽطتر يلطأطةرو ؼطبظر  لطإيجر يلططيطفو خاةطعؽطخ رفطفإلارثطبسرططط-3
طفو غضضرطفوسج سعةطططز شرسبطط  

طط-تؾعيلطط-  د ةطفوخد رتطبروسشرطمطفوسد  د لطودز ؼطفوسعراؼطيطفوس رافتطفو ةطتسكش ؼط ؽطت ديؼط)طخد رتطط-4
ط ذؾا طط(ط  عا لطبرو ر يلطفإليجر يلطوؤلطةرؿططيطخ رفطفإلارثط

 الفئة المستهدفة 

طش ربطيطاذئط -
ط رة ط حاضضؽططبيعضضؽط -
 سضدفت -
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  بروسرفثزطفوسد  د ه دزر ؽطفالةفافتط -

 المراكز المستهدفه

  ركزطأسضؾي         -
ط ركزطفوة  ططططططططط -
   ركزطسرحئطسايؼططططططط -
ط ركزطفوبدفاػططططططط -
ط ركزطصد رططططططط -
ط ركزطفو ؾصيلطططططط -

 االنشطة التي تم تنفيذها 

 انذظو خاصو بالذباب

تؼطتشةضذط عدكرطتشذيظىطوذ ربط ر ةىطفآل رففط سؽطتؼطتدا ب ؽط ىطفوة رفتطفودرب لطعاىط ش جيلطترؿيفطفال رففطط -
يطروػطوؿيرسطف رطفو دا  رتطفودرب هطيطعسئطجادرتطتشذيظيهطوبلس عراهط  ؼط ىطفالاذظهطفوحرويهطيتؼطتشةضذط

طفوذيخطوسد ط بل لطأيرـطبعدةط ؾعرتطعسئط ؽطخبلؿطفو دا بطيفوخريجطبخظلطشربطتؼطعرضط جسط21فو دا بطبذـر
 عسئطوإئطشربطز ؼطتظبي  رطةفخئطفوسج سعرتطيفوخريجطأيزرط رسر ئطعؽطخ رفطفالارتطيفو ر يلطفآليجر يلطوؤلطةرؿط

شرب/ طيفوخريجطبةر مطعسئط دابطط57 رار جطتدا بىطواذ ربططوسد ط بلثطأيرـطعاىطترؿيفطفأل رففطوعدةطط2تشةضذط -
ط  شةضذطأج س  رعرتطوذي  ؼطعؽطفو ر يلطفاليجر يلطيخ رفطفالارثطةفخئطفوسج سعرتطي ـؾ

فج سرعطتؾعيهططواذ ربط ؽط بئط ر ةةطفأل رففطحضمطتؼطتؾعيلطفوذ ربطعؽطخ رفطفإلارثطط149تؼطتشةضذطعدةط -
ةطيفخظراتطيطعؽطفوسع  دفتطفوخرط هطبعرةتطخ رفطفإلارثط,طيطتؼطف شرعطفوذ ربطبأضرفاطفوخ رفطيطف راتطفوزراتطعا

ط د ةضدط3712فوة رتطيطفألعبلفطعؽطا ز ؼطوةإرتطخ رفطفإلارثطبعدةطحزؾاطحؾفوىط

 أنذظة مع أفخاد السجتسع 

سضد ططوبشركط دافتطفودضدفتطفوس  شعرتطعؽط  رافتطفألتررؿططيطفو ر يلطط121 رف جطتدا بيلطبعدةطط4تؼطتشةضذط -
ؾسر ئطفوسعضشلطيفوخريجطبخظلطعسئطوإئطسضد طفإليجر يلطوؤلطةرؿطيطح ر مطعؽطخ رفطفإلارثطيطكيؽيلطإس خدفـطفو

 ز ؼطتشةضذجرطةفخئط ج سعرت ؽطط
سضد ط سؽطتؼطتدا ب ؽطعاىطخ رفطفالارثطيطفو ر يلطط161إج سرعطش رػطوادضدفتطبعدةطط149تؼطتشةضذطعدةط -

يططفإليجر يلطوؤلطةرؿطفوبلتةطزشةذفطأاذظلط  طفورف دفتطفور ؽيرتطبروجسعيرتطفوذر كلططوؾض طفوخظططفوذ ر ل
   ربعلطفو شةضذط ىط رػطفالعبلفط.

تؼطعسئطة راتططو  رةؿطفوخبرفتطوةر مطفوعسئطبجسعيلطفوظةؾولطيفو شسيلطيطفوجسعيرتطفوذر كهط ةط جرؿطخ رفطفالارثط -
 رةطي دطتؼطعرضطأاذظلطط25يفو ر يلطفإليجر يلطوؤلطةرؿط  طجسعيلطص ريرطفوخضرطبرألسكشدا لططيكرفطفوحزؾاط

وخرصلطبرو ر يلطفاليجر يلطيتشةضذط رؾؿطتؾعيلطأليويركطفال ؾاطيكذوػطوؤلطةرؿطعؽطكيؽيلطجسعيلطص ريرطفوخضرطيف
طفو عر ئط  طفالطةرؿطيتظبضمطبعضطفو جرابطفوعسايلط ع ؼطط.
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سضد ط ؽط بئطفودضدفتطفوسدا رتطبروجسعيلطوذرحطفضرفاطخ رفطط3443أج سرعط رغرطوبلسرططبعدةطط630تشةضذط -
طجر يهطفودايسهطيط  ربعهط رفاطفالعبلفطبرو خاىطعؽطخ رفطفالارثطفالارثطيطفسروضبطفو ر يهطفالي

حةبلتطأعبلفطبسرفثزطصد رطيطأسضؾيطيطفوبدفاؼطيطفو ؾصيهططبعدةطحزؾاطبإجسروةطعدةطحزؾاطط4تؼطتشةضذط -
 ش ؼطأعزركطوجرفطحسريهطفوظةئطفوةرعيهطيفوؿيرةفتطفوسحايلطي عضط ؽطاجرؿطفودزؽطفالسبل ىطيفوسديحىطط2391

فودك ؾاط/طعسضدطكايلط شؾفطجسضالطيطوؽيفط ؽطفعزركطجض هطفو دا سطبروإايهططيكذوػطفآلط ركطيططيطفالس رر
فودضدفتطفوس  شعرتطيطفوس رةةفتطي دطشسئطفوحةئطعرضط درحىطبعشؾففط"طسضبؾاىطأعيشط"طي  رفتطشعرط

بذكئط شةرةططياسؾ رتط شيلطيكذوػطأرراىط  عا لطبزرياتطفو خاىطعؽطخ رفطفالارثطي دطأعاؽطعدةط ؽطفألسر
يكذوػطعدةط ؽطفوذ ربططبرالضر هطفوىطفالعبلفطفوجسرعىطواحزؾاطةفخئطفوحةئط  خاض ؼطعؽطخ رفطفالارثط سرط

أعظىط ردفؾيلطوؤل رفةطفوحرضر ؽطيفوس رةةزؽطبإ  شرع ؼطبرو خاىطأيزرطعؽطخ رفطفالارثطيتؼطتؾة  طجدفيرط
ؼطبعضط ؽطفواؾحرتطفو ةطتعبرطعؽطأضرفاطخ رفطواحرضر ؽطط,طكسرط رـط جسؾعهط ؽططا لطكايلط شؾفطجسضالط رس

طفإلارثطعاةطفوة رتطيط رطتدب هطو رط ؽط ذرثئطاةديهطيطجدديهط.
ة راتط شزويهطوبلسرطواسدرعدتط ىطف شرعطفودضدفتطوا خاىطعؽطخ رفطفالارثطيطفو عر فطبسةرـيؼطط4590تؼطتشةضذط -

 فو ر يهطفاليجر يهطفودايسهط
طالج سرعىطفوخرصهطبروسذريع ذرجدتطعاىطصةحهطفو ؾفصئطفط16055 -
 ؽطفوة يرتطفوشرجيرتط ؽطخظرطخ رفطفالارثطبعسئطأس سرافتطو ؽطيفةخرو رطعاىط رعد طط15050اصدطعدةط -

 فوبيرارتطبروجسعيلط
 رةطوشذرطضؽطعاةطفال ئطبرا غرـط ؽط)طفج سرعرتط رغر طوبلسرطيفاذظلط  د ةطفوخد لطط8078تؼطحزؾاعدةط -

 يفاذظلطتؾعيلطخرصلطبروذ ربط(ط.
 فج سرعرتطو  رةؿطفوخبرفتط ضؽطفودضدفتطفوبلتةطتؼطتدا ب ؽطيفعاؽطتخاض ؽطعؽطخ رفطفالارثط.ط3تؼطتشةضذطعدةط -
 فسر طخ شتطفال شلطفاليوةطيتشؾؼطعدـطخ رفطفال شلطفوررايلطيروػط ؽط ؽطخبلؿطفوز رافتطفوسشزويلط.ط520عدةط -
فالاذظلطفوسخ اةلطفوس سرالط ةط)طفالج سرعرتط،طفسر طتخاض رطعؽطخ رفطفالارثطيروػط ؽطخبلؿطط7565فعبلفطعدةط -

  فوشديفتط،طفوز رافتطفوسشزويلط(

 أنذظة مع مقجمي الخجمة بسؤسدات الجولة 

فج سرعرتطوس ربعلطأعسرؿطفوجسعيرتطفوذر كلطيطأعدفةطفوخظططي  ربعهط رطسبمط ؽطفاذظهطبرجسروىطط7تؼطعسئط -
  رة.ط144حزؾاط

ىطفوخد هطةفخئطفو رػطيطفوسرفثزطفوسد  د هطوا أثضدطعاىطفو ر يلطفاليجر يلطاذريطط ؽط بئط  د ط334تؼطتشةضذطعدةط -
 وؤلطةرؿطيكذوػطخ رفطفالارثط

فج سرعطتشدي ةط ؽط بئطفودرة ط دؤوةط)ط دزر لطفو ر يلطيفو عايؼط،ط دزر لطفالي رؼط،ط دزر لطط2تؼطتشةضذطعدةط -
ة هطيطفو عرؼطعاةطفالةفافتطفوسؾجؾةتطةفخئطكئطفورحلط،ط دزر لطفوذ ربطيفور رضلط(طيروػطوا شدضمطواسرحاهطفو ر

  دزر هطيطفو يكئطفوؾعيةةطفيزرطيطفعدفةطفوخظططفوسظاؾ هطودضرطفوسرحاهطفوحرويهطيطفوسرحاهطفوس باه
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تؼطتشةضذطفوسؤتسرطفوخ ر ةطواسذريعطب رعهطبجر علطفسضؾيط,طحضمطتؼطعرضطفاذظلطفوسذريعطي رطتؼطتحؿي هطعاةط -
عدزدط ؽطفوؿيرةفتطفوسحايلطيفو شةضذيلطي عضطاجرؿطفودزؽطيفودرة ط دؤوةطفالةفافتطفاضطفوؾف  طحضمطتؼطحزؾاطفو

ط رةط.ط197فالي رؼط(ططبإجسروةطعدةطحزؾاطط–فورحلط–فوذ ربطيفور رضلطط–فوسخ اةلط)فو ر يلطيفو عايؼط

 .. االنجازات

 اجرحطحةبلتطفالعبلفطيطفحدفثطصدػطيفس طةفخئطفوسج سعرت -
 فالج سرعرتطةفخئط شرةو ؼط  رةاتطبعضطفودضدفتطو شةضذ -
  ذراكهطكايلط شؾفطجسضاهط ةطحةبلتطفألعبلفطيطإيسرفطفوظا هطبأجسيلطفعبلا ؼطبأجسيلطفو خاةطعؽطخ رفطفإلارث -
فؾ رؿط ؽطفودضدفتطوسعر هط عاؾ رتطأثررطعؽطفضرفاطفوخ رفطبعدطففطكراؾفطيذعريفطبروخجئطبسشر ذهطفوسؾضؾعط,ط -

   طفالط ركيط دطةفةطروػطفالؾ رؿطبعدط شر ذ  ؽط
 فوسذراكهطفوةعروهط ؽط بئطفودضدفتطو شغيؼطفالاذظهطيط درعدتط ر مطفوعسئطو شةضذطفالاذظهطفوسخظظه -
 فؾ رؿطكبضرط ؽط بئطفالسرطوحزؾاطحةبلتطفالعبلفطةفخئطفوسج سرعرت -
 فعبلفطبعضطفوذ ربط بؾو ؼطبروزيفجطبة يرتطرضرط خ شرت -
  رفجؼطيجؾةطبعضطفودضدفتط ر ؾفطبس رةافتطوا ؾعيهطخراجط -
 فؾ رؿطفوة يرتطوا ظؾعطبراذظهطفوسذريعطبعدطحزؾاطفاذظهط ؽط بئط ر ةىطفال رفف -

 الصعوبات..

طتزاضئط ؽط بئطبعضطفالسرطبرالةالكطبروبيرارتطفوخرط ه -
 ا ضطبعضطفودضدفتطوحزؾاطفالج سرعرتطيطفوخريجط ؽطفوسشزؿ -
 فصظحربطفالطةرؿطةيفطسؽطفوسداسهط ىطفالج سرعرتطيطفوشديفتطيطفوحةبلت -
 فوعرةفتطيطفو  روضدطفوسؤ رتط ةطع ؾؿطفألسرطعؽطعرة طفوخ رفط -
 جشرؾطف رفةط ؽطفالسرتط   شعضؽطبعدـطفوخ رفط,طيطوإؽطويسطجؼطفصحربطفو رفاط -
 فوش دطفوغضرط شركط ضؽطفودضدفتطبعز ؼ -
 ا ضطبعضطفودضدفتطالو  ريطفورؾاطةفخئطفالج سرعرت -
 تزرابط ىطفالافكط ؽط بئطاجرؿطفودزؽ -
 رؿطوحزؾاطفالاذظهضعفطفؾ رؿطفورج -
 خؾؼطبعضطفالسرط ؽطعدـطفؾ رؿطفوذ ربط ؽطفوزيفجط ؽط  رتطرضرط خ شه -
 يجؾةطبعضط  د ىطفوخد رتطفورحيهطزشةذيفطعسايرتطفوخ رف -
 يجؾةطعرةفتطةفخئطبعضطفوسج سعرتط  خ ضؽطفوة يرتطبدؽطصغضر -

 الدروس المستفادة ..

طخ رفطفالارثطوسرطوهط ؽطف رطيفض طعاىطف ر ر  ؼفو ركضزطعاىطتةعضئطةياطفودضدفتطفو ىطفعاشتطتخاض ؽطعؽط

طفالع سرةطعاىطفو رةتطيط  د ىطفوخد هطبر شرعطف رفةطفوسج س طبرضرفاطخ رفطفالارث
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طفس خدفـط ش جيهط ر ةىطفال رففط ىطتشةضذطفالاذظه

طسرةطبعضطفودضدفتطو رصطيف عيهط ؽطحيرت ؼطكرفطوهطف رطكبضرط ىطف شرعطفسرطفخرػطةفخئطفوسج سرعرت

ط

 قصص النجاح.. 

 (1قرة رقم )

  ع -  أ - ر )  -: الديجه)

 فوخ رف عؽ اديفت بعسئ فوؾحدت  دزر    فو شدضم خبلؿ ي ؽ  ضر ب ر ه فالج سرعيه فوذؤفط  ؾحدت تعسئ (ا) فودضدت ثرات
 فف عر شر فوشديت فا  رك ي عد فالارث خ رف عؽ يكرات )ا(فودضدت فوشديت حزرت فوذؤفط يحدت ةفخئ فاليجر يه يفو ر يه
 ي بئ يفوعر س ت زيج فوة رت فف عؽ فوسدؤؿ يجؾ واة رت ياغر لطعةه فاه تع  د ثرات الا ر يروػ بذدت فوخ رف ؤ دتط)ا( فودضدت

 .طفوسع  دفت جسي  يعاى  عاض ر فورة يتؼ  ع  دفت ر كئ)ا(ططوادضدت فورف دت سسعت -   ر

طيتؼطفالتةرؽطعاةطففطز ؼطتإريفطفوز رافتط  اػطفودضد طيفو رةةطعاض رطبرةلط د سر طط فودضدت   ذت فوةر م بر ى فورف دت  اغت

 بعدطعد طة رافتطو اػطفودضد ط دأتط ةطتغضضرطافز رطعؽطفوسع  دفتطفوخرط لطعؽطخ رفطفالارثط.  روةعئيط

 - فوة رت عاى يتأ ضرت خ رففو خبلؿ  ؽ تش ج فو ى فورحيه فالضرفا عاى وشعر  ر فخرػط  رت عاض ر ترةةار  رضرت   رت ي عد
 برورة ت ؾـ يفورف دت فالضرفا عؽطتدأؿوسرضيلطي دأتطف فوز رات  ؽ فثرر ت  ؼ فودضدت ف  دت فورحيه فالضرفا سسرع عشد

 فوةدضؾوجى يفو ذر   فورحيه بروشرحيه فوخرص فوسة ـؾيط عزؾ كئييعيةلط فالعزركطط عر ه يفيزآ فوز رات جذت ة  عاض ر
 . يفوؾعر ف فو ذر   سسرع فثرر عد فودضدت فج ست وبلارى فو شرساى واج رة

الحغشرطففطفودضد ط دفتطت  ش طشض رط ذض رطيتؼطتشةضذطخظلط كرةلط ر طعؽطفالضرفاطفورحيلطي ر طعؽطاأؼطفودزؽطي ر طفخرؼط
 ثرات يةػ عاض ر فتأخرار فاشر  روت فوسرت جذت يوإؽ فخرػط  رت فودضدت ة رات تؼ ي روةعئعؽطفوعرةفتطيفو  روضدطياأؼطفو راؾفط

 - فيجر يه حرجه

  فوزعيةه يفالحرةزم فودزؽ اآػ عؽ وا حدث فوسرت جذت فوز رات ثرات

 بروع رب فوةعئ جذف يةعئ  ؽ يكئ فوخ رف يجـر فوذػ فو راؾفط فورف دت  رطعر  ثسر افؼطفودزؽطفالسبل ةط عؽ ك ب ؼطتؼط دجرطب
ط. وه فوسحدة

 فيزآ يفحزرار تسرـ يف ؾاجؼ  شرت ر ي جؾةت فالارث خ رف عؽ يل  خايتؼطرجربطفحدؼطفوشسررجطفاليجر يلطو اػطفوديرة طيجةطط
 . فالارث خ رف عؽ برو خاى فوشديت ف شرك فعاشت سضدفت
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 ودسرع فوذؤفط يحدت ةفخئ سضدفت بجس  فورف دفت بسدرعدت فودضدت جذت ي دأت فوسحريالت جذت ثئ بعد ف  شعت (ا)طفودضدت
 العدفة تؾصضاشر ؼ يفس سرت  ش  ر ج خ ؽ  ش يفا ر فال  شرع ثئ  شعه   فا ر رف دتوا ي روت فالارث خ رف عؽ فو ؾعيه
 .ط فوؾعى ياذر فاليجر يه يفو ر يه فوخ رف عؽ وا حدث جدة ودضدفت

 يفوشرس فوسشرةؿ جسي  ي  دخئ بسذريعطفوخيرطلطتعسئ فا ر  ش ر عر شر   ر فو ؾ ه يعبل  شر (ا)فودضدت عاى ترةةار خبلؿ  ؽ
 فا ر  ش ر طابشر فوخظؾت جذت اشةذ عاذرف - يفضرفات فوخ رف عؽ فالسر    ت إاؼ اخاض ر فوبضؾت ةفخئ ي سكؽ جدآ  ض ر   رم

 . فالارث خ رف عؽ برو خااى فخرػط سضدت 20 يت ش  سضدت برة  ر  عرار ت ظؾع

 فالارث خ رف عؽ يفو شسيه فوظةؾوه جسعيه    تدا ب تؼطحزؾاجر بروةعئ جدآ بروسدرعدت ياحبت )طاط(فودضدت يف  ت  عآل
 حزؾاجر بعد(ط، يفوذيخ - فوظبض ه) رئ   خررضؽ ارس  ؽ فوخ رف  ؾضؾعرت بجسي  تاؼ ح ى فاليجر يهفو ر يلطيط

 تؼط  ربع  رطيعسئطخظلطعسئطيكيؽيلطتشةضذجرطيا ا رطفوةط جسؾعلط ؽطفودضدفتط وا دا ب

 عاى تعر شر فف تر د فا ر فوةر م  ؽ يطابت واةر م  درعدت ر يةفةت فو دا ب بعد فوخ رف عؽ فوؾعى  شذر فج سر  ر ةةف
 فف  ظابشر جى ثرات  ر  رئ بذدت فوخ رف زؤ دف فوسشظ ه   ذت يفوشرس  ضر ب ر ه بروحدي ه تدسى  شظ ه يجى  شظ   ر

 لطو ؾعض  ؼطفوسشظ  جذت  ؽ يكؾاؾف   ر فوخرصضؽ سضدت 20فؿ فوسجسؾعه

 عاى فو شدضم خبلو ر  ؽ تؼ ي روةعئ واخ رف فوخرطئ وسة ؾ  ؼ يروػ فوسشظ ه سضدفت و ر ى فوؾعى  شذر فودضدت طابت يوإؽ
 فوسذريع عؽ ت حدث ثرات بروخيرطه واعسئ فوشرةؿ ةفخئ يجؾةجر ف شرك يفيزآ -فو رةت خبلؿ  ؽ فوخ رف عؽ اديفت عسئ
 . فوةر م خبلؿ  ؽ اديفت وحزؾا  ع ؼ يفو شدضم يفو ر يه فوخ رف  ؾضؾعرت يعؽ

 عاى وا أثضد فودضدفت  ؽ عدةةعتططفوسد  د ه يفو رػط فو ؾصيه بسركز فوخ رف عؽ فو خاى فالعبلف وحةئ فو حزضر ف شركيط
 برو خاى وبلعبلف  د عدزؽ  بلث عدة ي ش ؼ فوةر م ي ؽ  ش ر يدسعؾاه  ر

 فالصرفا فوةر م  ؽ يطابت فوؾعى وشذر فالخرػط  ةطفو رؼط فوةر م    ف دتطارب  رطبأا رطعاةطفالس عدفةطوا عريفط يفودضدت
ط. تد رت ودضدتفط ر ةػط ؽتد ضرج وعدـ يروػ فوبشرت وجسي  فوعرةت جذت  ش  عاى

 (2قرة نجاح )

طفألسؼط:طاعيسلطف ؾطفو رسؼططأ ؾطفو رسؼطفوذ ضر طبرـطأحسدط.

ط رط ركزطفوة  فو ر لط:ط شةط

طسشلطط38فودؽط:ط

 رضرط خ شرتططط3 خ شرتطيطط3  يرتطط6عدةطفوة يرتطودز رطط:

اعيسلطجةطإحدػطفودضدفتطفو ةطتؼطتدا ب رططعاىطأضرفاطخ رفطفإلارثطيط  رافتطفألتررؿطفوجضدططيطفو ر يلطفإليجر يلط
فوبرار جطفو دا بةططشعرتطب ؾت رططيط    رط ةطوؤلطةرؿط،طاعيسلط  حسدلطجدفططواسذراكلطيط درعد ط ر مطفوعسئطع بطإا  ركط

اةد رطوسؾفج لط ج سع رطوسسراسلطخرط لط  أصالط شذطفو دـطيط دأتطاحا  رط ىطإ شرعطفألسرطفوسد  د لططبرو خاةطعؽطتاػط



48 

 

ط  يرتط ةطسؽط5فوسسراسلطيط ةطأيف ئطة رافت رطوؤلسرط ر اتطأ رفةطأسر طط س د ط كؾالط ؽط بلثطةيجرتطألش ركطودز ؽط
فوخ رفططيطفوحسر ط،طإس خد تطاعسيلطأسروضبطفألتررؿطفوجضدط ؽطفو رحضبطوؤلسر طيططرحط ؾضؾعرتطخرصلط  ر يلطفألطةرؿط
 ؼطتظر تطوسؾضؾعطخ رفطفإلارثطيطجشرطفاخةضطصؾتطفوزيجرتطفوربل لطيطأاتة طصؾتطفوحسر ط  طططبأا رطعرة طضريا لطط

فاتطحراػطحرجلط ةط خػطيرطاعيسلطجريلطت إاسةطعؽطط را طفوبشرتططوابشتططيطحسريلطو رط ؽطفإلاحرفؼطيط روتطوشعيسلط"
فاتطعرزز طت ابةطفودايرطيرطشيخلط"طوإؽطاعيسلططكرفطاةجرطأ ؾػطأفطجشروػطفوإرضرط ؽطفوعرةفتطفوخرط لطفو ةطتؼطفو خاةطعش رط

رطيطيطركرتطواحسر طأا رط رئطفودخالطفوبادؼطيطعدـطتعايؼطفوة يرتطيطففطعةلطفوبشتطويسط ةطخ را رطيطوإؽطبحدؽطتر ض  
ثراتط ؽطفوسعراضضؽطوةإر طفوسذريعط را رطتسر رطعشدطؾيرـط ر مطعسئطفوسذريعط ز رات رط ةطفوعرـطفوسرضةطيط ةطبعضط

فألحيرفطكراتطتر ضط  ر ا  ؽطططوإؽطحزؾاجرطوؤلاذظلطيطفو ةإضرطجضدًفط ةطفوسؾضؾعطإس ظرعتطففطتش ذط شرت رط ؽطجذتط
عيسلط ر الط"طكبل  ؼططا ط يهط يهطيطاةدةطفار طفوشرسطكا رطفواةط عرجؼط شرتطعاذرفطاحسض ؼطططفوسسراسلططيطجشرططتحد تطا

 أيرـطعر تط ض رطكئطحرجلطط"طط3ةفطفارطكسرفط عدتط  طفودك ؾا ط

وإؽطفوحسر طوؼطت روةطبكبلـطاعيسلططيط راتطاعيسلط ز را طجذتطفألسر ط رفتطعد طيط ذراك  رط ةطفألاذظلطفوجسرعيلطيخرصلطط
ازيجرتطفوبلتىطأخذفططفوسؾضؾعطبعضؽطفألج سرـطيرفتط ر ط ر اتطاعيسلططإحدفجؽط ةطفوذراعطيططابتطسسرعطفوسز دط ش رطو

عؽطفوخ رفطيفضرفاتططحضمطا اتطفوسعاؾ رتطوازيجرتطفالخر رتطط ةطفوسشزؿطيطبعدطأيؿطو ركط ؽطتاػطفوس ر الطإتحدتط
  شرع رطبرو خاىطعؽطعرة طخ رفطفالارثفوزيجرتطيطاعيسلطيطوؼطز ركؽططفوحسر طح ىطإس ظعؽطإ 
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وع تمكين من أجل مناهضة العنف ضد المرأة والفتاة مشر
 من الحواجز الى االتاحة  

أا علط ج سعرتطبسركزط شةاؾيطيجةطط -:  فىسذخوع  اليعسل 
  شةطاف  طيفوسشدا طيفوعز لطيجحدـ

 بلثط ج سعرتطبسركزطأ ؾتيجطيجةط شظ لطف ؾتيجط باةطط-
طيفو بلزز طيةكرفف

ط ج س طيفحدطبسركزطأسضؾيطيجؾط) شظ لطحةطرربطأسضؾي(ط-

و يستهدف ، و بالتعاون مع ىيئة  بالن انتخ ناشهنال   

 .سيجات وفتيات  المشروع

 ... الهدف العام

تسكضؽطفوة يرتطيفودضدفتطبعدةط سرفط ج سعرتط ربل لط رفثزطبسحر غلطأسضؾيطيتحةضزجؼطالتخررطفجرفكفتطوسشرجزلطخ رفط
 فالارثطيفوزيفجطفوس كرط ةط ج س طزدعؼطح ؾ  ؼط ؽطخبلؿطتشةضذطفو ؾفاضؽطفو ؾ يلط

  رار جطا عاؼطواحير طسضد ططعاىط شرجزلطخ رفطفالارثطيفوزيفجطفوس كرطيطط537يتسكؽطفوسذريعط ؽطتدا بطعدةط
يتؼطتإؾ ؽطش كلطةعؼطفوسرأ طبأسضؾيط ؽط سراضضؽطواج رتطفوحكؾ يلطيفوغرطحكؾ يلطيفوسجروسطفو ؾ يلطفوس خررلطودعؼط

  ذراكلطفوسرأ طيفود رعطعؽطح ؾ  ر

 نتائج المشروع..

فوس كرطيت خذطخظؾفتطفوسج سعرتطفوسد  د لطتدعؼطفوسدريف ط ةطفوشؾعطفالج سرعةطواحدط ؽطخ رفطفالارثطيفوزيفجط -
 فيجر يلطو عز زطتسكضؽطفوسرأ طيفوة ر 

فودضدفتطيفوة يرتطودز ؼط رصطواؾصؾؿطإوىطفوسؾفاةطفوس رحلطي رصطواسذراكلط سرطيسكش ؼط ؽطففطيعساؾفطبذكئط -
  رةؼطفيطجسرعةطو عز زطح ؾؽطفوسرأ طيفوة ر طط

د ؾػطفو ؾ ةطتدفاطجضدفطيتعدط عرولط ةطفوسشرجزلطفالاغسلطيفوسؤسدرتطفورسسيلطيرضرطفورسسيلطعاىط د ؾػطفوسج س طيفوس
طيفالس جربلطوئلسرك طواظةئطبسرط ةطروػط زريرطفوسرأ ط

 الفئة المستهدفة 

شخصطبذكئط  رشرطيرضرط  رشرطي دعؼطفوسذريعطتغضضرطفالتجرجرتطيا  طيعةطط10.000يد  دؼطفوسذريعط رطي ربط ؽط
ط طيفو رة  طفوسج س  طف رفة ط ؽ طفةارت طفوسذكؾا  طفوة رت طةفخئ طيف رفةطط8فوسج سعضضؽ طفالسر طف رفة ط ؽ طكئ طة ج طيسض ؼ  ج سعرت

فوسج س ط ؽطفوة يرتطيفوة يرفط ةطفح ةرالتططفاليرـطفوعروسيلطيكذوػط ؽطخبلؿطاذرطفوؾعةطيفورسر ئط ضؽطفال رففطيسيد  دؼط
طبرو طأسضؾيطحضمطسي ـؾ طبذكئطرضرط  رشرطفوة يرتط ةطصعضد ررطي رألخصط ةط حر غل طيتظبضمطفوسذريعطفيزر دعؾ 

طرجضطخ رفطفالارثطيفوزيفجطفوس كر.فو ذر عرتطفو ةطتش

 نهع السدتفيجين السدتفيجين السباشخين السدتفيجين الغيخ مباشخين
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ط2000 1750 ط طعسر ط ؽ طفوسرفج رت ط  زيجرت/ طفوغضر ط25-13فوة يرت
 سشل

طيفال  رتط 2000 2000 طفوسرفج ل طسؽ ط ة طفال  رت طيتذسئ فال  رت
فوعسرطيفوسح سئطففطي ؾةيفطفو غضضرط ةطفوحدطفورغضرفتط ةط

طعسرط ط ؽ طيجؼ طفوس كر طفوة يرت طيةيفج طفالارث طخ رف  ؽ
 48ط–ط18

   رتطآخرؼط ؽطفودضدفتط رئطفالختطفوإبرػطيفوجدفت 400 

 48-19فورجرؿط ؽطعسرط 400 600

 عرـط18ط-11فوة يرفط ؽطعسرط 600 

طفورحيرت 50  طيفورف دفت طيفوسسرضرت ط60ط-فألط رك إارثط%
 %طركؾا40ط–

ط) 150  طبروسدفاس طفالج سرعضضؽ طيفالخرر ضضؽ %ط60فوسداسضؽ
 (%طركؾا40ط–إارثط

طفو رة طفوسج سعضضؽ 100 

 اجرؿطفودزؽ 50 

 فالعبل ضضؽ 25 

 فوسد ؾوضضؽطفوحكؾ ضضؽ 25 

  بلثطوجرفط ج سعيلطبسركزط شةاؾيطيأ ؾتيجطيأسضؾي 30 

ط70 50

ط)ط64 طفو رعديه طفوجسعيرت طط6 ة كئط ة
ط ةط شةطاف  (ط8 ةطف ؾتيجطيط8 ج س طيط

 ةطكئطجسعيلط غالطوس ربعلطفو شةضذط ةطط3
طفوسج سعرت

 

 فو رة طفوسج سعضضؽطفوعر اضؽط ةط جرؿطتسكضؽطفوسرأ طيفوة ر 
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 انشطة المشروع : 

ط–أخرر ىطإج سرعىطط–أعزركط"ط دزرط داسلطط3فوحرالتطفوسعرضلطواخظرطوعدةططاصدطتؼطتشةضذطياشلطعسئطحؾؿططفويل
طأسضؾيطرربط"ط– شةاؾيطط–فإلعدفةػطبسرفثزط"طأ ؾتيجطسدفاسطبروطريلطعزؾطوجشلط"طط ؽطوجرفطفوحس

طتشذيظىطو  ؽطفو رة طفوسج سعضضؽطط2 ؽطفواجرفطفوسج سعيلطيط2فوحرالتطفوسعرضلطواخظرطوعدةطاصدطفويلط دا بطتؼطتشةضذطزـؾ
طأسضؾيطرربط"ط– شةاؾيطط- ج سعرتطبسرفثزط"طأ ؾتيجططط8بعدةط

 ؽطفواجرفطفوةرعيلطيفأل رارتطفوةشيلططبسرفثزط"طط3وعدةطتدا بط  رـطيفس رفتيجيرتطفوشغرـطفو يكاىطيفالةفاػطفوجدزدططتؼطتشةضذط
طأسضؾيطرربط"ط– شةاؾيطط–أ ؾتيجط

طتؼطتشةضذط ر د ط د دزر طحؾؿطآويرتطفوعسئطيفو شدضمط ضؽطوجرفطحسريلطفوظةئطعاىطفوسد ؾ رتطفوسخ اةل

 أسضؾيطرربط"ططط– شةاؾيطط–تؼطتشةضذطتدا بطا عاؼطواحير ط"طا اإتط"ططوا رة طفوسج سعضضؽطبسج سعرتط"طأ ؾتيجط -

أعزركطفواجشلطفوعر لطط ذراؾط ؽطط22وعدةطبسحر غلطأسضؾيطط"ططططفوظةئطتؼطتشةضذطياشلطعسئط"طفوديرسلطفوعر لطوحسريل
ذيلطفو ر يلطيفو عايؼطيفورحلطيفود رعطفالج سرعىطيفو ؾػطفوعر الطي سراضؽط ؽطفوج رتطفو شةضطوحسريلطفوظةئطبسحر غلطأسضؾي

طيإةفا طفألحدفثطيفو أ ضؽطفورحىطي سراضؽطعؽطفو ض رتطفوديويلطفوعر الطبأسضؾي

فألخرر ضضؽطفإلج سرعضضؽطيفوشةدضضؽطبروسدفاسطفإل  دف ةط ذراؾط ؽططط30"طططوعدةطططفو  ذزبطفاليجر ةتؼطتشةضذطياشلطعسئط"ط
يفوذػط ؽطا ر جهط شةاؾيططأسضؾيطرربط"ط–سرفثزط"طأ ؾتيجطيفإلعدفةؼطب  

يفسضؾيطرربط-ي شةاؾيططط– ذراؾطبسركزطف ؾطتيجطط78ياشلطواشسررجطفاليجر يلطوعدةطط2تؼطتشةضذطعسئط  

يفسضؾيطرربط(طيفوذػط ؽطا ر جلط– رةط)ف ؾطتيجطط36تؼطتشةضذطفج سرعطت رةؿطخبرفتطواجرفطفوسج سعيلطيفوةرعيلطبسذراكلط  

يفسضؾيطرربطط– رةطبسركزطف ؾطتيجطي شةاؾيطط29تدا بطسضدفيطالعزركطش كلططفوسرأتطيالعزركط جاسطفالةفا طططوعدةططتشةضذ  

ي شةاؾيطيفسضؾيطعؽط ةرـيؼطفةفا طفوحرولطوبلطةرؿط–ياشلطتدا بطفالخرر ضؽطيفوسداسضؽطوسج س طف ؾتيجططط2تؼطتش ضذط
  ذراكضؽ90فوسعرضضؽطواخظرطوعدةط

  ذراكضؽط42سضدفيطوا رة طفوسج سعضؽطوسركزػطف ؾطتيجطي شةاؾيطيفسضؾيطرربطوعدةطتؼطتشةضذطتدا بط

صشرعطفوديرسرتطيفوؾةفافتط)خرصلطيةفا طفورحلطيفوعدؿط 35 
 (يفودفخايلطيفور ر ل

ط 10 80  طتشسيل ط) شغسرت ط رعديل طفور يديلطجسعيرت فوسج س 
طجسعيلط طيجة طفوةشة طيفوذر ػ طفوذ رب طي رفثز ط رر(  ة

 فوظةؾولطيفو شسيلطبأسضؾي

  سرفطوجرفط ج سعيلط حايل 8 
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يفسضؾيطرربط-ي شةاؾيططط– ذراكضؽط)اجرؿ(ططبسركزطف ؾطتيجطط78ياشلطواشسررجطفاليجر يلطوعدةطط2تؼطتشةضذطعسئط  

  ذراكضؽط72رربطوعدةطياشلطتدا بطفةفا طفو غضرططوا رة طفوسج سعضؽطوسركزػطف ؾطتيجطي شةاؾيطيفسضؾيطط2تؼطتشةضذط

يفسضؾيطرربطط– رةط)ف ؾطتيجطط76تشةضذطفج سرعطت رةؿطخبرفتطواجرفطفوسج سعيلطي د ؾؿطفوحسريلطةفخئطفوسدفاسططبسذراكلط
  ش اؾيط(طط–

ي شرط(– شةاؾيطيسؾجرجط-يفسضؾيطررب– رةطط)ف ؾطتيجطط22تدا بط د ؾؿطفوحسريلطةفخئطفوجسعيرتطفوذر كلططبسذراكلط  

  شر(– شةاؾيط–فسضؾيطرربط– رةط)ف ؾطتيجطط27حسريلطةفخئطفوسج سعرتطيفوجرفطفوسج سعيلطبسذراكلطتدا بطوسد ؾؿطفو

 الصعوبات..

صعؾ لطاصدطفوحرالتطفوسعرضلطواخظرطةفخئطفوسج سعرتطبدببط  ر لطتاػطفوسج سرعرتطفو ةطالطتدس طالحدط ةطفو دخئط
  ةطش ؾا ؼط ةطحرولطتعرضطفوظةئطواخظرطةفخئطفألسر

 النجاح..قصص 

 فسؼطفوظةئط:طفحسدطسضدطفحسدطحدضؽط

سشلطط17فوعسرطططططططط:طط  

 فو ر لططططططط:طفوسشدا ط باىط

 فوسركزطططططط:طط شةاؾيط

فخؾفتطططططططترتض لطفاليؿطط8عدطةطفال رفةط:ط  

 حرولطفوظةئط:ط رربط ىطزد طفويسضؽط

وىطفوعجزط ىطزدتطفويسشىطيضعفطأجزفكط ؽط رلطجذفطفوظةئط:طزرج طفوىطجذفطفوظةئطتعرضطودياطحسلطيجؾطصغضرطفةػطف
فوسخطيوؼطز ؾ فطفال رطعشدطروػط ئطففطفوظةئطتعرضطوبلجسرؿط ىطفوسداسلط ؽط بئطة بل لطي داسضؽط سرطجعئطفوظةئط
زرسبط بلثطفعؾفـطعاىطفو ؾفوىطيجؾطبرورفطفوررومطفالعدفةػط سرطجعئطفوظةئطيذعرطبأالطويسطوؾجؾة طفػط ر د طعاىط

سرتلطي عسئطفوز را طفوسشزويلط  طفالسر طيفوظةئطتؼط ذراكلطفوظةئط ىطفاذظلطتر ض يلط ىطفوجسعيلططحدبطركرطفوظةئطيف
واخريجطبهط ؽطحرولطفوعزولطفو ىطيعيشط ض رططحضمطفاهطزر ضطفالخ بليط  طفػططأحدط ؽطوحغلطاسؾ هطيفةفا طفوسداسلط روتط

سعيلط  ر تطوجشلطفوحسريلطيفعزركطـطفواجشلطفوسج سعيلطفاهطويسطوهطأ ئط ىطتإسالطفودافسلطط  ؼطعرضلطعاىطفواجشلطفوسج 
   ديؼط افطفوظروبطفوىطفةفا طفو ر يلطيفو عايؼطعاىطفسرسطزدخئطفالعدفةيلطي  ؼطف  حرالطي  ذفطفال رطفةخئطفوب جلطيفوةرحط

 عاىطفسرتلطيفيزرطبسدرعد طط ؽطفعزركطفواجشلطيفواجشلطفوةرعيلطي درعدتهط ىطعسئط عرشطوسدرعد طفوظةئط

 

 

 



53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    اقتصاديا المرأة تمكين مراكز مشروع
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ف  رػػػرةيرطبسحر غػػػػرتططفوسػػػػرأ ططتسكػػػضؽط رفثػػػزطيعسػػػئط ذػػػريعط ذػػػػريع

أسػػضؾيطيسػػؾجرجطي شػػرطيفو ػػرجر طيطبرو عػػريفط ػػ طشػػركلطفيافاػػجط رػػرط

طيفودضدفتططوبلتررالتطيطيد  دؼطفوسذريعططفوة يرت

 ... الهدف العام

ط  ػػرافت ؼطوز ػػرة طيفودػػضدفتطفوة يػػرتط ػػؽط1500طوعػػدةط دػػرحلطتػػؾ ضر

طي شػػرطيسػػؾجرجطفسػػضؾيط حر غػػرتط ػػىطفال  رػػرةػطيضػػع ؼطو حدػػضؽ

طعرـطخبلؿطفوسعاؾ رتطتإشؾوؾجيرطبرس خدفـطيفو رجر 

 .. االهداف الفرعية

طط- طعدة طبرس خدفـطط10تج ضز طف  ررةير طفوسرأ  طو سكضؽ  رفثز
طفوسحر غرتطفوسد  د لط.فوإسبضؾترطيفو ر اتطبرو رػطيفوسدفط ىط

طط- طعدة طتإشؾوؾجيرط1500تسكضؽ طبرس خدفـ طصغضر ط ذريع ط ى طوابدغ ط  رافت ؼ طوز رة  ط رص طبإترحل طف  ررةير طي  رت سضد 
طفوسعاؾ رتط.

طسضد طي  رتططوسذريعطصغضرطخبلؿطعرـط.ط1000تشةضذطعدةطط-
طجسعيرتطفجايلطت بشىطتسكضؽطفوسرأ طف  ررةيرط ؽطخبلؿط رفثزطتسكضؽطفوسرأ ط.طط10-

 نتائج المشروع..

  رفثزطو سكضؽطفوسرأ طتؼطتذغضا رطي دجرطبرج ز طا سيلطط10 -
 سضد ط دا لطعاىطكيؽيلطتشةضذط ذريعطصغضرطط1500 -
 سضد طاةذتط ذريعطصغضرطط1000 -
يلط  بشيلطتسكضؽطفوسرأ طأ  ررةيأط10 - ططجسعيرتطـأ

 .. الفئة المستهدفة 

ط د ةضدط  رشر)طفوة يرتطيفودضدفتط(طططططط -
ط د ةضدطرضرط  رشرط)فسرطفو  يرتطيفودضدفتطيفوسج س طفوسحيطط( -

 .. انشطة المشروع

 . تهقيع العقج مع وأورانج  
   طفوجسعيلط1/10/2017حضمطتؼطتؾؾي طع دطتبرعط  طشركلطفيافاجط ررطوبلتررالتط  را خط 

  الجفعة األولى.استالم شيك 
 جشيهط236120تؼطفس بلـطشيػطفود علطفاليوىط ؽط ضزفايلطفوسذريعطبؿيسلط

  تحخيخ عقهد العاممين 
ط حرسبط(ط– دا ضؽطط– شد ضؽطط–تؼطتحر رطع ؾةطعسئطواعر اضؽطبروسذريعط ؾعر فط) دزرط ذريعط
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  اختيار الجسعيات االىمية التى بيا مقار السخاكد 
 رفثزطتسكضؽطواسرأ طحضمطتؼطتؾؾي طط10 حر غرتطو إؾفط  رط  راطوعدةطط4جسعيرتطفجايلطعاىط د ؾػطط8تؼطفخ يراطعدةط

 ريتؾكؾؿطتعريفط  طتاػطفوجسعيرتط ؾض طبهطفو زف رتطكئطجسيعلط ؾفج رت رطتجرتطتؾ ضرط  راطواسرفثزطو شةضذطفوسذريعطي دط
طط-يجركطتؾة ع رطكرو روىط:

 عجد السخاكد التابع ليا  السخكد  سحافظة ال اسم الجسعية  م
طجسعيلطفوظةؾولطيفو شسيلط1

طأسضؾي
ط  رطيفحدطفوة  

ط  رطيفحدطأ ؾطتيجطجسعيلطتشسيلطفوسج س ط  ر ؾاط2
ط  رطيفحدط شةاؾيطجسعيلطتشسيلطفوسج س طبروسشدا ط3
ط4

طفوجسعيلطفوسرر لطوا شسيلطفالادرايل
طسؾجرج

ط  رطيفحدط دزشلطسؾجرج
ط  رطيفحدطسر ا ه

ط  رطيفحدطج ضشلطجسعيلطتشسيلطفوسرأ ط شج طحؾفكط5
طجسعيلطتشسيلطفوسج س ط دادا ط6

ط شر
ط  رطيفحدطةادا 

ط7
طجسعيلطتشسيلطفوسرأ طفور ؽيلطبةرشؾيط

   رطيفحدطبةرشؾي
   رطيفحدطف ؾطتذت

ط  رطيفحدطفوس ظؼطفو رجر طجسعيلطاؤ لطحير طبروس ظؼط8
 

   ) تجييد السخاكد بأجيدة الكسبيهتخ والتابمت وخالفو ) من خالل شخكة اورانج 
طوسرفثزطتسكضؽطفوسرأ ط  را خط طفوخرصل طفالج ز  طفس بلـ  ؽطشركلطفيافاجط ررطوبلتررالتطيفزدفع رط17/9/2017حضمطتؼ

ع بطتؾؾي ط ريتؾكؾالتطفو عريفطبسخرةفطفوجسعيلط ؼطجركطبعدطروػطتدايس رطفوىطفوجسعيرتطفوذر كلطبروسحر غرتطفوسخ اةلط
ط- ع رطيتسرئط ح ؾػطفالج ز طفوسداسلطوإئط ركزطترب طواجسعيرتطعاىطفالصشرؼطفالتيلط:

 
 الكسية  الرشف  م
ط1طثؾا ضشرطبرو ةئطط1
ط15طج رةطتر اتطط2
ط1طج رةطسضر رطط3
ط5ط ذ رؾطك ر ركط4
ط15طجضدط ؾفطط5
ط1طبرياطبراػطط6
ط1طج رةطةفترطشؾطط7
ط1طشرشهطوج رةطفودفترطشؾطط8
ط1طج رةطالبطتؾبطط9

ط15طشرحؽطوا ر اتطط10
ط30ط بلشلط يسؾاػطط11

 
  نساذج مذخوعات  –بخامج دراسة الججوى  –اضافة البخامج التجريبية السشاسبة عمى االجيدة ) بخامج االوفذ

 غيخة ( .ص
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تؼطفضر لط ح ؾػطتدا بىط ؽط رار جطفالي سط ؽط بئط ر مط  خرصط  إشؾوؾجيرطفوسعاؾ رتطبروجسعيلطيفوذػطتسرئط ىط
فو ريا ؾ شتط(ط  طفضر لطفوسح ؾػطفو دا بىطفوسع سدط ؽط بئطج رةطفوسذريعرتطفورغضر طيفوس ؾسظلططط–فالثدئطط–)طفوؾاةط

يلط.حضمطتؼطا  طتاػطفوسؾفةطفوعاسيلطعاىطج رةطفودضر رطح ىطز سكؽطيفوذػطفعدتطفوج رةطبرو عريفط  ط شغسلطفوعسئطفوديو
طفوس دا رتط ؽطفودضدفتطفوسد  د لط  ا لطتاػطفوسعاؾ رتط ؽطخبلؿط فوسدابط ؽطشرحطفوسح ؾػط ؽطخبلؿطفودفترطشؾطي  ـؾ

طفودضر رط  ؾة  طتاػطفوسعاؾ رتطعؽططر مطف  ططوؾفؼط رػفج ز طفو ر اتطفوس رحلطيفوس ؾ ر طوإئط  دا لطحضمطي ـؾ
 تجريب مجربين عمى كيف تبجأ مذخوعك 

ط إر ط تؼطفالعدفةطيفو ج ضزطو شةضذطتدا بطفوسدا ضؽطيروػطبرو عريفط  طج رةطتشسيلطفوسذريعرتطفورغضر طيفوس ؾسظلطحضمطت ـؾ
حضمطتؼطفو دا بطعاىطفعدفةطعدةط ؽطفوسدا ضؽط ؽطفوسشرطمطفوسد  د لطبروسذريعطوش ئطفو دا بطفوىطفودضدفتطفوسد  د رتط

 رةطت دـطواس ر الطفوذخريلط ؽطط حر غرتطأسضؾيطيسؾجرجطي شرطط ؽط بئطج رةطتشسيلطط25 رةط ؽطفجسروىطط16فخ يراطعدةط
ط.ططفوسذريعرتطفورغضر طيفوس ؾسظل

فيرـطخبلؿطفوة ر طط5 رةطفوذزؽطفج رةيطفوس ر الفوذخريلطيروػطوسد طط16جركطبعدطروػطتشةضذطتدا بطفوسدا ضؽطوعدةط
عاىط رار جط)طكيفطتبدأط ذريعػط(طحضمطتؼطت ديؼطفو دا بطفوىطفا علط حرياطفسرسيلطط7/11/2017فوىطط3/11/2017

طيجىط:ط
ططوع لطفالعسرؿط–خظلطعسئطفوسذريعطط–ف دفط ذريعػطط–يودط إر ط ذريعػط

ط
  الهاحجة ن لمسجسهعة جمدات اسبهعيا) مجة الجمدة ساعتان ( لسجة شيخي 3تشفيح تجريب الديجات والفتيات بهاقع

 ين فى اليهم الهاحج .تان يتم تشفيح مجسهعمى فخد ( ع 15) 
 دابطو ذغضئط رفثزطتسكضؽطفوسرأ طأ  ررةيرطط16 دا ضؽط ؽطفجسروىطط8ع بطفالا  ركط ؽطتدا بطفوسدا ضؽطتؼطفخ يراطعدةط

ركزطف ؾتيجط ىطحضمططتؼطفوبدكط ىطتذغضئطيف   رحطفيؿط ركزطو سكضؽطفوسرأ ططةفخئط حر غلطأسضؾيطب ر لطبر ؾاط 
  دا هط  دسضؽطعاىطفا  ط جسؾعرتطوإئط جسؾع ضؽط بل لطفيرـطعسئطبرالسبؾعط ؾف  ط جؾع ضؽطط60وعدةطط16/11/2017

طفوؾفحدطوسد طش ر ؽططز ؼطتشريؿطكيؽيلطفس خدفـطفو ر اتطبروجزكطفاليؿط ؽطفاليؿطيفوجزكطفورراىطز ؼطتشريؿط رار جطكيفط بروضـؾ
طط-فثزط ؾةعلطعاىطفوسحر غرتطكرو روىط:تبدأط ذريعػطيتؼطت ديؼطفوسرط

ط
عجد السخاكد التابع  السخكد  السحافظة  اسم الجسعية  م

 ليا 
عجد 

 السحسهعات 
عجد الديجات 

 الستجربات
طجسعيلطفوظةؾولطيفو شسيلط1

طأسضؾي
 30ط2ط  رطيفحدطفوة  

ط60ط4ط  رطيفحدطأ ؾطتيجطجسعيلطتشسيلطفوسج س ط  ر ؾاط2
ط60ط4ط  رطيفحدط شةاؾيطفوسج س طبروسشدا جسعيلطتشسيلطط3
ط4

طفوجسعيلطفوسرر لطوا شسيلطفالادرايل
طسؾجرج

ط30ط2ط  رطيفحدط دزشلطسؾجرج
ط30ط2ط  رطيفحدطسر ا ه

ط30ط2ط  رطيفحدطج ضشلطجسعيلطتشسيلطفوسرأ ط شج طحؾفكط5
طجسعيلطتشسيلطفوسج س ط دادا ط6

ط شر
ط30ط2ط  رطيفحدطةادا 

ط7
طفوسرأ طفور ؽيلجسعيلطتشسيلط

ط30ط2   رطيفحدطبةرشؾي
ط30ط2   رطيفحدطف ؾطتذت

ط15ط1ط  رطيفحدطفوس ظؼطفو رجر ططجسعيلطاؤ لطحير طبروس ظؼط8
ط345ط23ط  راطط10طفالجسروى
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 طيفو شسيلطط طفوظةؾول طجسعيل ط رئ طفوة ل طو ذت ط يدر  طفورغر ذريي ط  شرـيل ط ريض طت دـ طفو ى طبروجسعيرت طفودضدفت ا ط

طوزسرفط طفوسذريع ط  ر طزشةذ طفو ى طفوسخ اةل طبروسحر غرت طفوجسعيرت ط ؽ طيرضرجؼ طفالعسرؿ طسضدفت طيجسعيل برسضؾي
   شرجىطفورغرطوزسرفطفس سرفاطت ديؼطفوخد لطفالس سرفا لط)طحضمطز ؼطفخ يراطفوجسعيرتطفو ىطودز رطاذريطف رفضط

 طيعدةجر طفو دا بيل طفوديا  طفا ت طفو ى طواسجسؾعرت طفو دا بى طفوبرار ج ط د  طيجى طش ر ؽ ط ريا طي ر ىط15بعد  جسؾعل
فوسجؾعرتطحرويرطعاىطيشػطفالا  ركط ؽطةيات رطفو دا بيلط ؼطتؼطعسئطحررطوادضدفتطفوسد ةضدفتطيفو ىطفا تطفو دا بط

دأط ىطعسئط ذريعطصغضرطحضمطز ؼطفو شدضمطحرويرط  طفوج رتطفو ىطت دـط ريضطبذكئط يدرطوادضدفتططيفو ىطسؾؼطتب
حضمطزؾجدطحرويرطعدةط ؽطفودضدفتطافغ لط ىطتشةضذط ذريعط رط ضؽط ذريعرتط ي ط بلبسطجرجز طي ذغئطيكؾف ضري ي ط

طسضدتض ؽط أثررط ىطتشةضذط ذريعط ذراكلطؼيسرطأج ز طك ر ر يلطيتر يلططضؾاطي ةريشرتطي  رولطيصشرعلطفو رفطفيطي ـؾ
ط ضش ؼط رئطتشةضذطحزرارتطور رضطفالطةرؿططط

 تنفيذها  ة وتممخطط الغير األنشطة خامسا

 اعجاد فيمم تدجيمى عن عسل مخاكد السخأة بالسحافظات السدتيجفة بالسذخوع 
تؼطفعدفةط ضاؼطتدجضاىطعؽط ذريعط رفثزطتسكضؽطفوسرأ طف  ررةيرطو ؾ ضمط رفحئطعسئطفوسذريعطحضمطتؼطفو رؾ رط ىطكئط

طفوسحر غرتطفوسشةذط  رطفوسذريعط  طفوة رتطفوسد  د لطيفو ر سضؽطعاىطتشةضذطفوسذريعطيسؾؼطز ؼطأاسرؿطفوةضاؼط

 ط
ط االنجازات

  حؾطفال يلطفالوإ ريايلطودػطفودضدفتط -
 فوسدرجسلط ىطتإؾ ؽطكرةاط شزوىطيدرعدطأطةرؿطفوة لطفوسد  د لط ىطفالات ركط ؽط د ؾفجؼطفو إشؾوؾجىط.ط -
 تشةضذطفودضدفتطوسذريعطصغضرط كش ؼط ؽطا  ط د ؾفجؼطفال  ررةػطط -
ط إر ط رفثزطتسكضؽطفوسرأ طأحدثطايفجطةفخئطفوسج سعرتط رص حتطفودضدفتطجؽط ؽطز حرؽططعؽطفو دا بط -

 الصعوبات

 تخؾؼطبعضطفودضدفتط ؽط ذئطفوسذريعط بئطفوبدكطط -
 فات ريط ىطرجؽطفوإرضر ؽطبأفطاجرحطأػطفوسذريعطال دطوهط ؽطةعؼط رةػطكبضرطط -
   تخؾؼطفودضدفتط ؽطفوذريعط ىطأخذط ريضطوسرطو رط ؽطأش رفطرتطصع ه -

 الدروس المستفادة 

زطفوىطف رثؽطتؾفجدجؼطح ىطز سكشؾفط ؽطبعدطبعضط رفثزطتسكضؽطفوسرأ طعؽطفوة لطفوسد  د لططحضمطتؼطا ئطفوسرك -
طفالس ةرة ط ؽطفو دا  رت

 

 

 

 

 

 المنتدى المصرى لمنظمات المجتمع المدنىوع مشر
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يعسئط ذريعطفوسش دػطفوسررؼطوسشغسرتطفوسج س طفوسداةط
عاىطخامط ض لطةفعسلطوعسئطفوجسعيرتطفالجايلطيطتعز زط  ر لط

فوحؾفاطؼيسرط ضش رطي ضؽطفوسشغسرتطفالخرػطفوسؾجؾة ط ةط
فوسج س طيطعر بلطفوىط شركط دافت رطيط ظؾافط ؽط شض  رط

طفوسؤسديلطو  سكؽط ؽطتأةيلطفةيفاجرطبكةرك طي رعايلط

يطزشةذطفوسذريعطبرو عريفط  طجض لطببلفطفوديويلطيطيعسئط
طجسعيرتط حايلط ةط ج سعرتطط10فوسذريعط ؽطخبلؿط

 جسعيات بسخكد أبهتيج ..4

جسعيلطتؾفصئطط–)طجسعيلطتشسيلطفوسج س ط دفثرففط
طط–جسعيلطكةرولطفوض يؼطبرو بلزز طط–بحرجرطةفثرففط

طجسعيلطفورسرولطفألادرايلطبأ ؾتيجط(

 ..مشفمهط  جسعيات مخكد

جسعيلطفوسحر غلطط–جسعيلطفورشدط بشىطاف  طط–جسعيلطتشسيلطفوسج س ط بشىطاف  طط–)طجسعيلطتشسيلطفوسج س طبروسشدا ط
طجسعيلطفوغرؽطبروعز لط(ط–عاىطفو رففطفوإر ؼطبجحدـط

 مجتسع غخب اسيهط ..

ط)جسعيلطتشسيلطفوسج س طبعربطفوسدفبغ(

 المستفيدون

فوعر اضؽطبروجسعيلط ؽط دزرػط ذريعرتطي شد ضؽطط–فوسدزرطفو شةضذػطط–فوجسعيلطفوعسؾ يلط– د ةضدط  رشرط) جاسطفالةفا ط
طفالةفا طفوسرويلط(ططططططط–

 (فوسد ةدزؽط ؽطجسي ط ذريعرتطفوجسعيرتطفوسد  د ل) مستفيد غير مباشر

 ... الهدف العام

فو  ركط ضؽطفوج رتطفوحكؾ يلطي شغسرتطتأسيسطفوسش دػطفوسررػطوسشغسرتطفوسج س طفوسداةط ةط شظ لطفورعضدطكش ظلط

فوسج س طفوسداةطفوسرر لطيفوسؤسدرتطفو ظؾعيلطفوسحايلط ؽطأجئطفوحؾفاطي رصلطو  رةؿطفوسعاؾ رتطيتعز زط ض لط ؤسديلط

 ةفعسل

 .. االهداف الفرعية
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 تعز زط دافتط ر مطعسئطببلفطبدؾجرجطيأسضؾيططي ر مطعسئطف شضؽط ؽطفوجسعيرتطفوذر كلط ىطخامط ض لط

 فعسلطيت  اضئطفوخبلؼططيفو شسيلطفوسؤسديلطيفوؿيرة طيفو ؾفصئطفوةعرؿة

 وا دا طعاىطط2017 ؽط شغسرتطفوسج س طفوسداةط ش ريلطعرـطط16تحدضؽطفو دافتطفوسؤسديلطيفوةعرويلطوعدةطط

 إةفا طتدخبلت ؼط ؽطأجئطفوؾصؾؿطإوىطأثبرطعدةط سكؽط ؽطفوة رتطفوس سذلط

  ش ديرتطسشؾ ًرطتشغس رطببلفطبرو عريفط  طط3و شةضذطعدةطط2017ريلطعرـطتأسيسط ش دػطفو شسيلطفوسؤسديلط ش 

 سشؾفتطط3فوجسعيرتطفوذر كلطخبلؿط

 فاذركطاغرـط عاؾ رتطي ؾفعدط يرارتطزدزرجرطفوس خررؾف/طفوس ظؾعؾفط ؽطفوذ ربط ةط جرؿطتإشؾوؾجيرط

 جسعيلط رعديلط ش ريلطفوسذريعط14فوسعاؾ رتطةفخئط

 نتائج المشروع..

 دافتط ر مطعسئطببلفطةفخئطيحدتضؽط رف جطي ر مطعسئطفوذركركط ةطتيدضرطعسايرتطفو شسيلطتؼطا  ط 

 فوسؤسديلطي ش ديرتط شغسرتطفوسج س طفوسداة

 ؽطجسعيرتطفوسج س طفوسداةط ش ريلطفوسذريعطيفص حؾفط رةا ؽطط14تؼطتحدضؽطفو دافتطفوسؤسديلطودػطط 

  سكؽط ؽطفوة رتطفوس سذلطعاىطإةفا طتدخبلت ؼطي رف ج ؼطواؾصؾؿطإوىطفثبرطعدة

 ش ديرتطسشؾ ًرط ؽطخبلؿطببلفطبرو عريفط  طط3تؼطتأسيسط ش دػطفو شسيلطفوسؤسديلطيتؼطتشةضذطعدةط 

 2017فوجسعيرتطفوذر كلط ش ريلطعرـط

 تؼطفاذركطاغرـط عاؾ رتطي ؾفعدط يرارتطي دزرجرطفوس خررؾف/طفوس ظؾعؾفط ؽطفوذ ربط ةط جرؿط

 جسعيلط رعديلط ش ريلطفوسذريعط14فو شسيلطةفخئطتإشؾوؾجيرطفوسعاؾ رتطط ؽطأجئط

 يجسعيرتطفوذر كلطبروسذريعططاجسعيرتفوسؾفةطفو دا بيلطفوخرصلطبروبشركطفوسؤسدةطتؼطفترح  رطيتؾة ع رطو

 آخرػط

 .. انشطة المشروع

  االدارة بالتائج تجريب الجسعيات الذخيكة عمى 

 وكانت نتائج تشفيح التجريب اآلتى :

 أجسيلطفالةفا طبروش ر جطيفوسةرـيؼطرفتطفورال  ؼطفوسذراكضؽطط-

   ؼطفوسذراكضؽطواةرؽط ضؽطفإلةفا طبروش ر جطيفإلةفا طبرألجدفؼطيفوةرؽط ضش ؼط-
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ط

طافتشؤو يطفواتر جطفصزررلطسوسولطفطکزاو شرإثدربطفط-

 فط  را طترسيؼطفالطراطفوسشظ ىطواسذريعرتطکزاو شرإثدربطفط-

 فوس ربعلطيفو  ضيؼطبرالةفا طبروش ر جطفثدربطفوسذراكضؽطأطرطترسيؼطيخظط - 

 الذخيكة عمى الستابعة والتقييم  تجريب الجسعيات 

ز دؼطفوسذريعطط ؽطتدا بطفوس ربعهطيطفو  ضيؼط ةطيض ططرؽطواس ربعهطيفو  ضيؼطوبلاذظهطفوسشةذتطةفخئطفوجسعيرتطيطط-

طفوؾصؾؿطال زئطفويهطواس ربعهطيطت ضيؼطفةفكطفوعر اضؽط ةطتشةضذطفالاذظهط.

 الذخيكة عمى سهشيال ميجيا   تجريب الجسعيات 

تسكضؽط  ظؾعةط رفثزططتإشؾوؾجيرطفوسعاؾ رتط ؽطفس خدفـطيسر ئطفو ؾفصئطفالج سرعىططوشذرط -ز دؼطفو دا بطفوىط-

طفوبض لطفوسحيظل ،طيفو ةطتخدـطفوسج س طي جسعيرت ؼط أجدفؼطيأاذظل

 التخظيط االستخاتيجى  تجريب الجسعيات الذخيكة عمى 

دؼطإوىطتظؾ رط دافتطفوجسعيرتطفوذر كلط ةطعسئطاؤ لطياسرولطيجدؼطعرـطيفجدفؼط حدة طييض طخظلطفس رفتيجيلطز   

طتبل ؼطفوخظلطفو شةضذيلطواجسعيل

  جحب التسهيل تجريب الجسعيات الذخيكة عمى 

يعرتطتدرعدطز دؼطفو دا بططفوىطتظؾ رط دافتطفوجسعيرتط ىطفو ذبيػط  طفوج رتطفوسخ افطوجذبط ررةاطتسؾ ئطي ذرط

 عاىطتابيلطيسدطفح يرجرتطف رفةطفوسج س 

    السداءلة االجتساعيةتجريب الجسعيات الذخيكة عمى 

ي  دؼطفو دا بطفوىطاذرط ةرـيؼطيآويرتطفوسدركولطفالج سرعيلطواجسعيرتطفوسحايلطبحضمطيسكؽطأفطيكؾفطو رطتأ ضرطإيجر ةط

 طط. ةط ج سعرت ؼ

  الشهع االجتساعى تجريب الجسعيات الذخيكة عمى 

ز دؼطفو دا بطفوىطتظؾ رط دافتط دافتطفوجسعيرتطعاىطة رة ط ذراكلطفودضدفتط ىطتؾوض رط ؾف  طصش طفو رفاطيفجسيلط

فةافج رط ىطفوة رتطفوسد  د لطبروسذريعرتطفو شسؾ لطيفازسر  رطواجسعيلطفوعسؾ يلطي جاسطفالةفا طيفوحرصطعاىطعسئط

 ضؽطاجرؿطيادركتؾفةفط ىطفعزركط جاسطفالةفا ط رط 

  السشيج الحقهقى فى التشسية  تجريب الجسعيات الذخيكة عمى 
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تسكػػضؽط جػػروسطفةفافتطفوجسعيػػرتطفالجايػػهط ػػؽطتشبشػػةط إػػرتطفوسػػش جططز ػػدؼطفو ػػدا بطفوػػىطتظػػؾ رط ػػدافتط ػػدافتطفوجسعيػػرتطإوػػى

طرط ةطفطراطفوح ؾؾيهطيطفوعدفوهطفوح ؾ ةط ةطتشةضذطفوبرف جطيطفالاذظهطفوخرصهط  رطح ةطز دشةطو ذتطفوجسعيرتطت ديؼطخد رت 

 

  االجتساع التذبيكي لتقييم نتائج التقييم السؤسدى واالعجاد  لمسشتجى السرخي لسشظسات السجتسع السجني

 ) الجورة الثالثة  ( فخيق العسل مع ىيئة بالن والجسعيات الذخيكة باسيهط وسهىاج

تؼطف شركطفالج سرعطفو ذبيكىططرحط جسؾعلط ؽطفو زريرطواسش دػطفوررومطأجس رط)طفوحكؼطفودفخاةطيطفو ظؾعط(ط،طتشريؿطفالةيفاط

فالسرسيلطوبلعزركطيطفوسذراكضؽط ةطفوسش دػطفوررومطيطعايهطتؼطتإؾ ؽط جسؾعرتطعاىطتظبضمطيفتسطفبطو د ضئطفو ؾفصئط

ط ضؽطفالعزركط

 وشبكة  هط وسهىاج وين الجسعيات السحمية بأستشفيح زيارة تبادل خبخات بيy-peer   لتثكيف االقخان 

 ىطفةفا طيجذبطفوس ظؾعضؽطيط ذراكلطفورجئطيفوسرف ط ىطترسيؼططY-PEERيكرفطجدؼطفوز را طفالس ةرة ط ؽطخبرفتطش كلط

يتشةضذطيفةفا طفالاذظلطواجسعيلطيتؾعيفط  ؾفةفطةفخئطفوجسعيرتطفالجايلطيترشيفطفوسد ةضدزؽطحدبطفوشؾعطيخظططجذبط

 فوس ظؾعضضؽطي رةيةجرعاىطة رة طفوخبرفتطيفوس رافتطبروجسعيلطيطة رة طفعزركطفوجسعيلطفوعسؾ يل

  

  يارات ميجانية وتقجيم السداعجه والجعم الفشى لمجسعيات السحمية.تشفيح ز 

 رـط ر مطفوعسئط  شةضذطة رافتطةعؼط شىطواجسعيرتطفس  د تطتظؾ رطفةفكطفوجسعيرتط ةطفوىطتظؾ رطعسايلطفوس ربعلطيفو  ضيؼطط

اكيلط ضؽط ر مطفوعسئطي جاسطفةفا طواجسعيرتطيفو ةطتؼطفوعسئطعاض رطف شركطفوز راتطفوسضدفايلطبرالضر لطفوىطفالج سرعرتطفو ذر

فوجسعيرتطيفوسدزرطفو شةضذػطواجسعيرتطفوسحايلطوسشر ذلطعسايرتطفوس ربعلطيفو  ضيؼط ىطضؾكطفالةفا طبروش ر جطيفألطرفوسشظؿيلط

واسذريعرتطفوخرصلطبكئطجسعيلطيط  رـطفواجرفطيتةعضئطفةيفافعزركط جاسطفالةفا طيفواجرفطفوسشبر لط ؽط جاسطفالةفا ط

كذوػط شر ذلطكيؽيلطط يفاعكرس رطعاىطة رة طفعزركطفوجسعيلطفوعسؾ يلطط فو دؾ مطفالج سرعىطيخظلطة رة طفوعزؾ لطيخظط

تظبضمطفس سرافتطاضركطفوعسبلكطيتؿيؼطف رطفو دا  رتطفو ىطاةذت رطبعضط ش ؼطبرالضر لطفوىط  ربعلط رةيةطتدا بطفوسدركولط

طفالج سرعيل.

 جتسع السجنى الحى تشاول مهضهع الحكم الجاخمى والتظهع تشفيح السشتجى الثالث لسشظسات الس 

 :وىم الجاخمي الحكم ومبادئ مفيهم مسارسة الجسعيات  ىجف تشفيح السشتجى  )الحكم الجاخمى والتظهع (
طتظبضمط  رةػكطفو خظيططفالس رفتيجىطبروجسعيرتط -
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 تظؾ رت أي يفجرفكفت سيرسرت ةوضئ ترسيؼط-

 فوحكؼطفودفخاىط أج ز   ة فوسشرصب ألحد يفو رش  فالا خربرت  ة فوسذراكل عاى فو ذجي ط-

طروػ يت شضؽ يفوسعاؾ رت فود رتر عاى وبلطبلع فوةرصل فترحلط-

طفوذةرؼيلط-

 التظهع بالجسعيات عن طخيق : ومبادئ مفيهم تظبيق
طتحةضزطيتذجي طفوس ظؾعضؽطيفيكرؿط  رـطو ؼط -

 فالطبلعطعاةطال حهطفوجسعيهطيفاذظ  ر -

 فوس ظؾعضؽطيتدا ب ؼ شركط دافتط -

طفو ذجي طفوسرةؼطيفوسعشؾؼطواس ظؾعضؽ -

 تخريصط د ؾؿطإلةفاتطفوس ظؾعضؽط ةطفوجسعيه -

 فوسذراكلط ةطيض طفوخظهطفوذ ر هطيطفودشؾ هطواجسعيه -

 .. االنجازات

طودػطفوجسعيرتطكؾفةاطودز رطفو دا طعاىطترسيؼطفوسذريعرتطيفوس  رحرتطط ىطضؾكط ش جيلطفالةفا طبروش ر جط -

ودػطفوجسعيرتطكؾفةاطودز رطفوس رافتطفوزريا لطالعدفةطيصيررلططفوخظلطفالس رفتيجيلطواجسعيلطي ر تط -

طبعضطفوجسعيرتط  عدزئطفوخظلطيفو عضطفالخرطصيررلطخظلطجدزد ط ش ريلطفو دا بط

طايلطتؼطفةافجطفوسش جطفوح ؾ ةطعاىط ر سلطفوؾضؾعرتطفو ةطتؼطت ديؼطفودعؼطفوةشةط ض رطخبلؿطفوز رافتطفوسضدف -

يوؾحعطة رة طط ةطفعدفةطفوسد ةضدزؽطيطفو ةطتؼطاصدجرط ؽط ؾفعدطفوبيرارتطفو ةطزدزرجرط  ظؾعةط رفثزط -

طتإشؾوؾجيرطفوسعاؾ رتط

ة رة ط احؾعلط ةطفعدفةطأعزركطفوجسعيلطفوعسؾ يلطواجسعيرتطفوذر كلطفال رطفوذؼطزرج طفوىطف رطتشةضذطخظطط -

طفو دؾ مطفالج سرعةطيخظططجذبطفوس ظؾعضضؽط

عط ؽطخبلؿطة رافتطفودعؼطفوةشةطيطفوس ربعلطيكذوػط ؾفعدطفوبيرارتطتحدؽطصؾا طفوجسعيرتطيفةفكطوؾح -

فوخد رتطيفالاذظلطبذكئطجضدطيجؾة طعرويلطيطة رة طفالؾ رؿط ؽطفوسد ةدزؽطعاض رططيجذفطفاعكرسطو شةضذطخظطط

طفو دؾ مطفالج سرعةط
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إرضرط ؽطف رفةطفوسج س طعاىطفوخد رتطفو ةطتشةذجرطتغ رط ؾفعدطفوبيرارتطيط يرارتطفوسد ةضدزؽطة رة طفؾ رؿطفو -

فرابطفوجسعيرتطيطتخ افطفوشدبط ؽط ج س طالخرطي  رططو دافتطفوجسعيرتطيعدةطفوسذريعرتطفو ةطتشةذجرط

طثذوػطتعدفةطفودكرفطبروسج سعرتطيفح يرجرت ؼط

جشرؾطفاتةرعط احؾظط ةطتسرضئطفوشدركطودػطأرابطفوجسعيرتطحضمطتؾض طفالحرركفتطة رة طتسرضئطفودضدفتط -

ط ةطفوجسعيرتطفوعسؾ يلطط

تؾض طفالحرركفتطفوسرسالط ؽط بئطفوجسعيرتطفوذر كلطففطفثررطفوسد ةضدزؽط ؽطخد رتطفوجسعيرتط -

يرشةؾفط ةط  رتطفودضدفتطيطفالطةرؿطيطفوذربرتطي  ئطعش ؼطعدةطفوذكؾاطسؾفكط ؽطفوذ ربطيطفوإ راطعؽط

ر لطودػطاغرف  ؼط ؽطفالارثطكسرطتؾض طجذتطفالحرركفتطة رةفتط احؾعلط ةطفعدفةطفوسد ةضدزؽطبرةلطع

 فرابطفوجسعيرتطط

 الصعوبات..

 زؾجدطاد لطض ضالطواسذراكلط ؽطفوشدركطيطفوذ ربطبسؾف  طصش طفو رفاطط -

يبلحعطخبلؿط  ر طفو  ر رطفالاتةرعطفوساحؾظطبذكرطكبضرطوبلطسعراطيعدـطفس  رفاجرطفال رطفوذؼطفةػطفوىطتؾ فط -

طفوةشرةؽطيط رعرتطفو دا بط(ط– طبعضطفوسؾاةزؽطواجسعيلطأيطا  طفسعراجؼطط رئط)طفوديرافتطفوسؤجرط

طالطزؾجدطتغضضرط ةطتشغيؼطفوسذريعط -

طالطزؾجدطتغضضرط ةطفالجدفؼطيطفوسةرـيؼطفوخرصلطبروسذريعط -

 الدروس المستفادة ..

يفالس ةرة ط ؽطخبرفت ؼط ىطفةفا ططY- PEERتعرؼطفوجسعيرتطعاىطج رتطفخرػطيكيرارتطجدزد طكذ كلطط -

سرف ط ىطترسيؼطيتشةضذطيفةفا طفالاذظلطواجسعيلطيتؾعيفط  ؾفةفطةفخئطيجذبطفوس ظؾعضؽطيط ذراكلطفورجئطيفو

فوجسعيرتطفالجايلطيترشيفطفوسد ةضدزؽطحدبطفوشؾعطيخظططجذبطفوس ظؾعضضؽطي رةيةجرعاىطة رة طفوخبرفتط

طيفوس رافتطبروجسعيلطيطة رة طفعزركطفوجسعيلطفوعسؾ يل.

 تظبيق تعتدم التي الجسعيات تفيج أن يسكن الجاخمى والتظهع (التيالسدتفادة  من السشتجى الثالث )الحكم  الجروس -
 :وىم الجاخمي الحكم ومبادئ مفيهم

طتظبضمط  رةػكطفو خظيططفالس رفتيجىطبروجسعيرتط -
 تظؾ رت أي يفجرفكفت سيرسرت ةوضئ ترسيؼط-
 فوحكؼطفودفخاىط أج ز   ة فوسشرصب ألحد يفو رش  فالا خربرت  ة فوسذراكل عاى فو ذجي ط-
طروػ يت شضؽ يفوسعاؾ رت فود رتر عاى وبلطبلع فوةرصل فترحلط-
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طفوذةرؼيلط-
 التظهع بالجسعيات عن طخيق : ومبادئ مفيهم تظبيق
طتحةضزطيتذجي طفوس ظؾعضؽطيفيكرؿط  رـطو ؼط -
 فالطبلعطعاةطال حهطفوجسعيهطيفاذظ  ر -
  شركط دافتطفوس ظؾعضؽطيتدا ب ؼ -
طيفوسعشؾؼطواس ظؾعضؽفو ذجي طفوسرةؼط -
 تخريصط د ؾؿطإلةفاتطفوس ظؾعضؽط ةطفوجسعيه -
 فوسذراكلط ةطيض طفوخظهطفوذ ر هطيطفودشؾ هطواجسعيه -

من خالل تقييم نرف السجة لمسذخوع تم الخخوج بتهصيات تم تشفيحىا من خالل تشفيح مجسهعة انذظة بشياية  -
 السذخوع 

 قصص النجاح.. 

 أىسية التذبيك -
وسج س طفوسحايلطفو ىطيعسئط ع رط ذريعطفوسش دػطفوسررؼطوسشغسرتطفوسج س طفوسداة،طتة  رطوا دا طعاىطجسعيرتطتشسيلطفط

فو ذبيػطعاىطكر لطفوسد ؾ رت،ط عسئطفوسذريعطعاىط شركط دافتطفوجسعيرتطيفوعر اضؽط  رطعاىطفو ذبيػط ؽطخبلؿطفو دا  رتط
بأجسيلطفو ذبيػطيةياتط ىطت ؾ لطعبل رتطفوجسعيرتطيتحدضؽططية رافتطفودعؼطفوةشى،طي ؽطخبلو رطز ؼطفاسركط ةرـيؼطفوخرصل

جؾة طفوخد رتطفوس د لط ش رطية رة ط ؾ طفوبشركطفوسؤسدى،طيفا رطتعسئطعاىطة يرة ط دا طفوجسعيرتطيفوحدط ؽطفو شر سط ضؽط
عطعسئط شغسرتطفوسج س طفوسداىطالفطفوجسي طيعسئطعاىطخد لطفوسج س ،طيفس ظرعتطفوجسعيرتطفوسذراكلط ىطفوسذريط

ط شركطفوخبرفت،طيت رةؿطفوسج سعيل،ط رتؾكؾؿطو إؾ ؽط" ا  ىطجسعيرتط شةاؾيطيف ؾتيج"،طي عسئطفوسا  ىطعاىطةعؼطفوس رةافت
طفوجسعيرتطفوسذراكلط،طيعسئط ذريعرتط ذ ركل.ط دافت

يألجسيلطفو ذبيػطفوذػطيدعىطفوسذريعطةف سرطعاىطتحؿي لطتؼطفو ذبيػط  طفحدػطفجؼطفوإيرارتطفوذ ر يلطفو ظؾعيلطعاىط د ؾػط
،طو رؿيفطفال رفف،ط روذ كلطتعسئطترسيخطؾيؼطفو ظؾعطبروسج س ،طياغرفطالفطفوجسعيرتطفوسذراكلطy-peer ررطيجىطش كلط

ر،ط اذفطتؼطفو ذبيػط ع رطو شةضذطياشطعسئطحؾؿطفو ظؾعطبروجسعيرتطفوذر كل،طتة  رطوؾجؾةطفةفا طواج ؾةطفو ظؾعيلط دفخا 
يةياطفوس ظؾعضؽط دفخا ر،طيتؼطروػطبرس خدفـطفسروضبط خ اةلطيتبشىط ش جطفو عاؼطبرالوعربطفو ر ض يل،طيتؼطضؼط  ظؾعط ؽط

فوىطفوعر اضؽطبروجسعيرتطيتشةضذططفيرـط ؽطفوشذري،طي رـط ش ئطخبر طفو دا بط10ثئطجسعيلطوعزؾ لطفوذ كلطيشراؾط ىطحسالط
طجادرتطتؾعيلطوة رتطفوسج س طفوسخ اةلطط

 

 السداءلة االجتساعية كأداة لمتشسية السحمية من قبل الجسعيات -
ي ؽط شظامطف  شرعطفوجسعيرتطبروسدركولطفالج سرعيلطويدتط  ططكسجسؾعلط ؽطفالةيفتطيطوإؽطكسش جطوا شسيلطيرئطط

بسشغسرتطفوسج س طفوسداةطفوىطةياط عرؿط ةط ج سعرت رطيط كسئطودياطفوحكؾ لطتؼطتشةضذطجادلط دركولط  طفوؾحد طفوسحايلط
طايلطفوسخررلطو رطبروحؾفتإل،طوا عرؼطعاىطخظلطفو شسيلطفوسحايلطيفوسضزف

  رـطا يسط جاسطفالةفا طيفوسدزرطفو شةضذػطيشربط ؽطجسعيلطتشسيلطفوسج س طبروسشدا ،طبظابطو ركط  طا يسطفوؾحد طفوسحايلطط
 ؽطفجئط عر لطخظلطفو شسيلطفوسحايلطيفوؾفةالطفوسخررلطيةياطفوجسعيلط ىطفوسذراكلط ض ر،طيكراتطفوجادلط شركتطعساتط

ضضؽ،طياسختطواذرفثلط ضؽطفوسج س طفوسداىطيفوحكؾ ل،طيكرفطجشرؾطتعريفطعاىط دطجدؾاطفو ؾفصئط  طفوسد ؾوضؽطفوحكؾ 
طيفض ط ؽط بئطفوج رتطفوحكؾ يلطيتؼطفوحرؾؿطعاىطادخلط ؽطفوخظلطيفوسضزفايل.
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 تشظيم السخازن بالجسعيات الذخيكة

ةطبزيرعطيفجدفاطفوجسعيرتطفوذر كلطتة  رطالةفا ط شغسلطواديا طفوسخزايل،ط ؽطارحيلطعاسيلطفالضر لطيفوررؼ، سرطز دط
فصؾؿطفوجسعيل،طيالزؾجدط ؾعفط د ؾؿطعؽطفوسخرةف،طكسرطففطفود رترطعاىطفوشغرـطفو ديؼ،طيالزؾجدطفج سرـطبعسايرتط

طفو دجضئ.

تؼطتدا بطفوسد ؾوضؽطعؽطفوسخرةفطعاىطفوسحر غلطعاىطفصؾؿطفوجسعيلطيفوع دطفوسد ديسل،طكيؽيلطفضر لطفالصشرؼطواسخرةفط
د رترطفوسخزايل"،طيعسئطفوجرةطفودشؾػط دفيلط ؽط ذكر طوظابطعسئطفوجرةطيتذكضئطفواجشلط،طيكيؽيلطصر  ر"فوعسئط ىطفو

عطط118يفوجرةطي حزرتطيت ر رت،طيكيؽيلطفاجرعطفوع د،طي حزرطفو إ ضؽ،طيفاؾفعطفود رترطفو ىطز ؼطفو دجضئط ض رط رئط"طة  ر
طح"طية  رطفوحدربطفوعرـ،طية رترطفوع دطفوسؤ  لطيفوع دطفوسد ديسل.

ؽطخبلو رطتؼطفعدفةطكؾفةاطعاىطةافيلطبذ ؾفطفوسخرةف،طبحضمطتس اػطفوجسعيلطفوجسعيلطاغرـط ؾػطيسايؼط ىطروػط سرطي 
طيدرعدط ىطفوسحر غلطعاىطفصؾؿطفوجسعيلطيسرعلطفوسحرس لطيفوسرفجعلط

ح ىط ؾعفط ؽط ذريعطفوسش دػطفوسررػطوؼطيكؽط  رطفػطيحد طو إشؾوؾجيرطفوسعاؾ رت،طفيط العذخ جسعيات السدتيجفة -
 د ؾؿطعؽطفو ؾفصئطفالوإ رياىط ضؽطفوجسعيرتطيفوذركرك،ط سرطزؤةػطفوىطيجؾةطاغرـطوحةعطفوبيرارتطواجسعيل"طفوسد ةضدزؽ/ط
طبرس ؿ رؿطيفاسرؿطفاليسيبلتطفوخرصلط فوعر اضؽ/طفوجسعيلطفوعسؾ يل/ط يرارتطفوسذريعرت...إوخ"،طعدـطيجؾةط  خرصطي ـؾ

ط كل.بروجسعيلطيفو ؾفصئط  طفوج رتطفوذرط

 رفثزطتإشؾوؾجيرط عاؾ رتطبروعذرطجسعيرت"ثسبضؾترػططربعلػطي ك بطػط10  ؼط ؽط بئطفوسذريعط  ج ضزطيتأ ضمطيتأسيسطط-
يف دفةتطبرالا رات"طيتأجضئطي شركطفوس ظؾعطفوسد ؾؿطعؽط ركزطتإشؾوؾجيرطفوسعاؾ رت،يروػط ؽطخبلؿطتدا  هطعاىط رف جط

طفالا راتطيفس خدفـطيسر ئطفو ؾفصئطفالج سرعى.فاليؼيسطيترسيؼط ؾفعدطفوبيرارتطيفس خدفـط

ف رطروػط ؾجؾةط ؾفعدط يرارتطتحةعط يرارتطفوجسعيلط)فوسد ةضدزؽ/طفوعر اضؽ/طفوجسعيلطفوعسؾ يل/ط يرارتطفوسذريعرت(طط-
طبروعذرطجسعيرت

ئط سرطجعا ؼطتدا بط ؾعةىطي  ظؾعىطفوعذرطجسعيرتطعاىطفس خدفـط رف جطفوحرسبطفآلوىط رئط رار جطفوؾياةطيفالثدضط-
ط رةا ؽطعاىطك ربلط  ر  ؼطيت را رجؼطبأاةد ؼطيفعدفةطصفط رفطةفخئطفوجسعيلطز عر ئط  ط رف جطفوحرسبطفالوىط

فص  ط د ؾوىط رفثزطتإشؾوؾجيرطفوسعاؾ رتط ؤجاضؽطي رةا ؽطعاىطت ديؼطفودعؼطفوةشىطوسؾعةىطفوجسعيلط ىطكيؽيلطفو عر ئطط-
ط  ط رف جطفاليؼيسطبروإسبضؾتر

روعذرطجسعيرتطيحد ط د ؾولطعؽطفو ؾفصئطعؽططر مطفالا راتطبروج رتطفوسخ اةلطفوذر كلطيفثررطفس خدف ًرطفص  طبط-
طوؾسر ئطفو إشؾوؾجيرطفوحدزرلط

 ر تطجسعيلطفوغرؽطبروعز لط  شةضذطةيافتطيكؾاسرتط ىط رف جطفوإسبضؾترطأل رفةط ج س طفوعز لطبس ر ئط رةػط سرطزداطط-
ط ركزطتإشؾوؾجيرطفوسعاؾ رتطبعدطفا  ركطفوسذريعطةخئطواجسعيلطي زسؽطفس سرفا ل
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ط ركزطتإشؾوؾجيرطفوسعاؾ رتطبجسعيلطجحدـط  دجضئط يرارتطف رفةطفوسج س طعاىط ؾ  طفوسجروسطفوظبيلطفالويك رياىطط- ي ـؾ
 وحجزطكذفططبىطو ؼطتيدضرًفطعاىطفوة رتطفوسدشلط ؽطف رفةطفوسج س 
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 مساحتنا وع مشر

 ػػرػططف ػػؾطتػػيجطيط شةاػػؾيطػطبسركػػزطط دػػرح شرعسػػئط ذػػريعطي

يط(ططفو بلزػػػػػػز طيطف ػػػػػػؾتيجط باػػػػػػىطيطفوسشػػػػػػدا طيط شػػػػػػىطاف ػػػػػػ )

برو عػػػػػػػريفط ػػػػػػػ طجض ػػػػػػػلطبػػػػػػػبلفطفا رارشػػػػػػػؾارؿطفيجضبػػػػػػػتط،طيط

فوجسعيػػػػػػػػػػرتطفو شةضذيػػػػػػػػػػلطواسذػػػػػػػػػػريعطيدػػػػػػػػػػ  دؼطفوسذػػػػػػػػػػريعط

طيطفوذ ربطيفوحكؾ ضضؽ

 ... الهدف العام

ةعؼطفوة رتطفوس سذلطواسذراكلط ةطصشرعلطفو رفاطعاةطفوسد ؾؼطفوسحاةطيفوؾطشةطبسرط ةطروػطكر لطفألطرفؼطفوسعشيلط
ط. ذوػط

 .. االهداف الفرعية

طالطزؾجدط

 نتائج المشروع..

 :1 الشتيجة

ي جسؾعرتطفوذ ربطفوسحايلطإوىط زركفتطفوديس رفطيلطفو ةطتد ئط ذراكلطفوذ ربط ةطط تشسيلطفوسج سطتز ؼطتظؾ رطجسعير
طفو رفافتطفو ةطتؤ رطعاىطحيرت ؼ.

 :2 نتيجة

فو يرثئطفوحكؾ يلطفوسحايلط ةطفوسج سعرتطفوسحايلطفوسد  د لطودز رطفالس عدفةطيفو دافتطيآويرتطفالس جربلطوا زريرطرفتط
طفأليوؾ لط ؽط بئطفوذ رب.

 :3 الشتيجة

ة رة ط رصطفو ذبيػطيفوسشرصر طفوسذ ركلط ضؽط جسؾعرتطفوذ ربطفوسحايلطيفوؾطشيلط ش رطيفوسدرجسلط ةطا  طأيوؾ لط زريرط
ط."طفوذ ربطعاىطفوسد ؾػطفوؾطشة

 .. الفئة المستهدفة 

عاىط د ؾػطتحدزدطأعدفةطفوة رتطفوسد  د لطألسضؾيط ؽطحضمطفوسضزفايلط ؽطفجسروىطفوسضزفايلط،طفوذ ربطفوسد  د ضؽطط-

 فزشرث"ططط654ركؾاط،طط468شربط"طط1122 ش رط د  دؼطأسضؾيط،ططشربطي  ر ط6000فوسشحلطعاىط د ؾػطفوجس ؾا لطط
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ركؾاط،طط935شربطط"طط1870ط ش رطط د  دؼطأسضؾيطعاىط د ؾػطفوجس ؾا لطط10000رشر طأجسروىطفوة لطفوغضرط  ط-

   خذػط رفاطط56عاىط د ؾػطأسضؾيط  خذػطفو رفافتططيارث"طفط935

فزشرث"ط،طفوجسعيرتطتذسئطفو رعديلطيفوذر كلطط46ركؾاط،طط28شربطي  ر ط"ط74 جسؾعرتطبرجسروىطط4 جسؾعرتطفوذ ربطط-

ط. رفثزط5جسعيرتط،ط رفثزطفوذ ربطط7

ط(3200)طمدتفيج غيخ مباشخفارثط(ططططططط1109ركؾاط،طط806شربط ؾف  طط1915)مدتفيج مباشخ

 .. المشروعانشطة 

 اجتساعات : 

طياشلطفو خظيططفودشؾػطواسذريعط -

 فالج سرعطفو شدي ة -

 فج سرعطوجشلطفوس ربعلطفوذ رػط -

طفوخريجيططفالةفا طفوذركركطي جاسطعاىطفو عرؼفج سرعرتطفودعؼطفوةشةط..يفس د تطجذتطفالج سرعرتط -

 فوسجسؾعرتطي رة طفوسد  د لطواسج سعرتطفو دا بيلطفوخبر طوش ئطبخظل

 فج سرعرتطفور  طسشؾؼط -

 فج سرعطوجشلطفوس ربعلطفوذ رػط -

 و ركفتطو حدزدطفح يرجرتطفوسجسؾعرتطفوذ ر يلطيطتحدزدط زريرطفوس رةافتطفوذ ر يلط -

 ة رافتطوس ربعلطتشةضذط ش جيلط درح شرطبسركزط شةاؾيط -

 نقاط ىامة في االجتساعات 

 ط2017/2018فوخريجطبخظلط   رحلطالاذظلطفوسشحلط -

 يض طخظلطةعؼطواسجسؾعرتطفوذ ر يلط -

 بشاء قجرات :

 تجريب التخظيط بالسذاركة والعسل مع الفئات السيسذة. -

تؼطإثدربطفوسذراكضؽطفوسعراؼطيفوس رافتطفوخرصلطبرو خظيططبروسذراكل،طيكسرطأص حتطودز ؼطفو دا طعاىطيض طخظططط-

فوخريجطبخظطط   رحلطعاىطفوسد ؾػطفو شةضذػطوسرفثزطفوذ ربطبروسذراكلطسؾفكطعاىطفوسد ؾػطفالس رفتيجىطأيطفو شةضذػ،طيتؼط

طفوسد  د لطيفوجسعيرت
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     "تجريب السبادرات الذبابية باالعتساد عمى السهارد لمسجتسعات السدتيجفة " بشى رافع ،ابهتيج، الباليدة -
 تؼطا ئطفو دا بطواذ ربطيتشةضذطفالس سرافتطفوخرصلطبحررطفوسؤسدرتطيفال رفةطي رصطفوشجرح

تجريب اجخاءات وضع سياسة لجمج الشهع االجتساعى داخل مخاكد الذباب من خالل التجريب تم إكداب  -
 السذاركين:

 فوسرظاحرتطفألسرسيلط ةط جرؿطفوشؾعطفالج سرعةطيفألةيفاطفوسخ اةلطواسرأ . -
 فوسعر لطبأشكرؿطفوعشفطفو ر ؼطعاىطفوشؾعطفإلج سرعى. -
 ةطفوشؾعطفالج سرعةطيتحسىطح ؾؽطفوسرأ طيفوة ر .ثيؽيلطخامط ض لط ؤفتيلطو عز زطفوعدفولط  -
طثيؽيلطة رة ط ذراكلطفوسرأ طيفوة ر ط ىطفالاذظلطةفخئط رفثزطفوذ رب -
 تجريب تقجيخ االحتياجات السجتسعية من قبل الذباب  -
تبشىطساؾكيرتطعسايلط  ششلط ىطفوؾصؾؿطوؾف  طفالح يرجرتطفوسج سعيلطبرس خدفـطفةيفتطيفسروضبطعاسيلط -

طيفو حاضئوارصدط
آويرتطفوؾصؾؿطوسسراضؽطوإر لطفوة رتطفوسسرالطواسج س طوزسرفطتسرضئطالافكطفوة رتطفوس سذلطيفوة ضر طفوشدركط -

طيفالطةرؿط ىطفو عبضرطعؽطفح يرجرت ؼ
طػطفو دا طعاىطترسيؼطاسؾرجطفس سرا طو حدزدطفالح يرجرتطفوسج سعيلطي شيرتطتظبي  رطيتحاضا ر -
طلطبخظطط درح شرآويرتطة جطفالح يرجرتطفوسج سعي -
 بالتعاون مع قرخ ثقافة أسيهط  تجريب عمى القزايا السجتسعية من خالل السدخح -
إلثدربطفوذ ربطفو بلززتط"طط–ف ؾطتيجطط– شةطاف  طط– ر مطفوسدرحطبكبلط ؽطفو رؼطفوسد  د لط"طفوسشدا ططتدا ب -

طتطفوسج سعيلطبرس خدفـطفوسدرح"طيجىطفو عبضرطعؽط زريرطفو دا طعاىط
ط زيلط ذراكلطفوة يرتط ةطفوسج س ط_ط ج س ط شةطاف  ط -
ط ج س طفو بلززتطط– زيلطفو دربط ؽطفو عايؼط -
ط ج س طفوسشدا طط–فو جر طفوغضرطفوذرعيلط -
طأ ؾتيج ج س طط–ةياطفوجسعيرتط ةطفو شسيلط -
 تدريب اجراءات لوضع سياسات لدمج النوع االجتماعى داخل مراكز الشباب -
 لدمج النوع االجتماعى داخل مراكز الشبابمت اخلروج بسياسة مقرتحة  -

 مهائج مدتجيخة : 
 "تفعيل االتحادات الظالبية"

و إؽطط ؽطفوإيرارتطفوسؤ ر ط ةطصش طيفتخررطفو رفاطبرو رؼطفوسد  د لطيتؼطفوخريجطبخظلطو ةعضئطفج سرعرتط -
طفالتحرةفتطفوظبل يل

 الباليدة الججيج اليات مذاركة الذباب في تخظيط انذظة مخاكد الذباب بسخكد شباب
طتؼط شر ذلطآويهطيض طخظطط رفثزطفوذ ربطبروسذراكلطي ؽطخبلوهطتؼطفوخريجطبخظلط   رحلطألاذظلط رفثزطفوذ رب

 " تفعيل الجسعيات العسهمية داخل مخاكد الذباب"
 فو عرؼطعاىط راؾفطفور رضلطفوجدزدطيفوؾ ؾؼطعاىطبعضطفو زريرطفو ىطيعرجطعاض رطفو راؾف. -
 فو راؾفطفوسشغؼطوعسئط رفثزطفوذ ربط.فو عرؼطعاىط -
 فو رثضدطعاىطأجسيلطةياطفوجسعيلطفوعسؾ يلطبسرفثزطفوذ ربط. -
 عسئط حرثر طوشسؾرجطجسعيلطعسؾ يلطي   ط شر ذلطحؾؿطأاذظلطفوسركزطي ضزفاض ه. -

 "السخأة والذباب في الجستهر "
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اصدطي شر ذلطفجؼط عؾ رتط ذراكلطفوسرأ طيفوذ ربط ؽطخبلو رطتؼطفو عرؼطعاىطفودس ؾاطيفوسؾفةطفوس عا لطبروذ ربطيفوسرأ طيط
  ىطفوحير طفوديرسيل.

 زيارات تبادل خبخات خارجية 

 " Y PEER مع"شبكة تثكيف االقخان

ي ؽطخبلو رطفس ظرعطش ربطفوسشحلطيفوذركركطبأسضؾيطفو عرؼطعاىطخبرفتطفوسحر غرتطفالخرػطفوسشةذ طواسشحل،طيأيزرط

طفوعسئط  طفوذ ربط" ىY PEERفو عرؼطعاىطخبر ط"ش كلط

 انذظة صجيقة لمذباب:

 معدكخ دور الحكهميين فى دعم مذاركة الذباب والسجتسع السجنى فى خظط التشسية السحمية

طفوذ رب/طفالج سرعىطفو زر ؽ/طيفو عايؼطفو ر يل"ط ؽطفوحكؾ ضضؽط ضؽطط ذ ركلطعسئط ػخظلطفوخريجطيتؼ -
 فو رعديلطيفوجسعيرتطيفوذ رب"ططيفور رضل

طفو شةضذزضؽطيفوسدزر ضؽطيفوذ ربطفوحكؾ ضضؽط ؽط درح شرط شحلطيودعؼطفوخظلطتشةضذطوس ربعلططوجشلطتذكضئ -
 فو رعديلطبروجسعيرت

 معدكخ مهاطن فعال بالتعاون مع فخيق برسة
 تؼطإثدربطفوذ ربطؾيؼطي  رةغطفوسؾفطشلطفوةعرول -
طفو دا طعاىطتحدزدطفاليوؾ رتطيفو زريرطفوسج سعيلط -
 فوسج سعيلفو دا طعاىطعسئطفوخر ظلط -
 فو دا طعاىطفةفا طيفو خظيططواس رةافتطفوسج سعيل -

 لقاء  تشذيظى لسعدكخ مهاطن فعال بالتعاون مع فخيق برسة: استكساال لسعدكخ مهاطن فعال 
ط.ي ؽطخبلوهطتؼطفثدربطفوذ ربط  رافتطفوعرضطيفو  ديؼطوش ئطخبر طةوضئط ؾفطؽط عرؿطواذ ربطبروسج سعرتط

 .. االنجازات

 .أثررطتؿ بلطوسذراكلطفوة ر ط ىطفوجسعيرتطي رفثزطفوذ ربفوسج س ط -
طيجؾةطج رتطحكؾ يلطترربط ىطفو عريفط  طفوسشحلط رئط رؾاطفور ر لطيفورحلطيرضرجر. -
يجؾةطفوسجسؾعرتطيفوسؤسدرتطفوذ ر يلطةفخئطفسضؾيطيخراج رطيترربط ىطةعؼطفوسشحلطيفو عريفط ع رطكػط"حسالط -

ط،ط درحلطعسئطفوس رطيرضرجر".حسريل،طسكلط ؽ،ط ؤسدلطايفة،ط درحل

 الصعوبات..

فاذغرؿطبعضطفوحكؾ ضضؽطفوسذراكضؽط ىطفالاذظلط ىطفات رطرتطفخرػطتخصطفعسرو ؼط سرطزؤ رطعاىطسضرطػط -
 طبعضطفالحيرفطفالاذظلط ى

 عزيؼطبعضطصشرعطفو رفاط رئطفورحلطبر ؾتيجطيفورحلطبسشةاؾيطعؽطفوسذراكلط ةطحؾفاطصشرعطفو رفاط -
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طبروسذراكلط ىطفاذظلطتخصط ش طفخرػطبروسج س ط سرطيعضمطتؾ رطفوة لطفوسد  د لطفوسظاؾ لذغرؿطفوذ ربطفا -
طتشةضذطفالاذظلط ىطفي رتطفوسؾفسؼطفوزافعيلطيفوسدفاس -
طفا ذراطفوسذرثئطفأل شيلطيفوخرؾ رتطفورأا لطبسج س طفوسشدا  -
طف   راطفوسشحلطواجرابطفال دفعى -
طفوعرةفتطيفو  روضدطفوس جذا طبروسج سعرت -
طغرؿطفوذ ربطبروعسئطيفودافسلفاذ -
طفوة لطفوسد  د لطكبضر طجدف -
 يجؾةطفثررط ؽطشر ػطبروسشحلطسؾفكطعاىط د ؾػطفوجسعيرتطفيطفوحكؾ ضضؽ -

 الدروس المستفادة ..

فوسعدكرفتطفوخراجيلطتسرئط رصلطو  رةؿطفوخبرفتطيفوسعراؼطيتح ضمطفو  رابط ضؽطفوحكؾ ضضؽطيفوذ ربطي ضؽطط -
 ش ربطفوسج سعرتطي عز ؼ

،طي ؽطخبلوهطز ؼطصشرعلطجضئط ؽطط جيلطترؿيفطفال رففطجىطف ربطفوظرؽطوش ئطفوسعراؼطيفوخبرفتطواذ رب ش -
طفوسدا ضؽطفوس سضز ضؽ.

 ذراكلطفوحكؾ ضضؽططيفوجسعيرتطيفوذ ربط ىطيض طخظططعسئط ذ ركلطيتذكضئطوجشلط  ربعلطوا شةضذط ش ؼط -
طتجعا ؼطفحرصطعاىطفو شةضذطيفاجرحطفالاذظل

طرفاط رصلطوا  رابط ضؽطفوذ ربططيفوحكؾ ضضؽطي سرئطجدرفطوا ؾفصئطػطحؾفاطصشرعطفو  -

 الفرص:

 فو دا طعاىطفو ذبيػط  ططكيرارتطش ر يلطرضرطاسسيل. -
 يجؾةطش ربط دابطيفعى،طي ج سعرتطتش ر رطفوسعر ل -
 فج سرـطفوحكؾ ضؽطبسذريعط درح شرطبدببطفو رعد طفوذ ر يلطفوذؼطيس اإ رط -
 فوس رافتطبكئط ج س يجؾةط رؽط درحط دا لطيتس اػط -
  ش جيلطفةفا طفوسجسؾعرتطفوذ ر يل -
 فوذ ربطيفوحكؾ ضضؽطودز ؼطأةيفتطفو خظيططفو ذراكى،طيفورغ لط ىطفوعسئطفوسذ رؾ. -
 فوسج س طفص  طأثررطتؿ بلطوسذراكلطفوة ر ط ىطفوجسعيرتطي رفثزطفوذ ربط -
 تشؾعطفوخبرفتطودػطفوذركركط ىط شحلط درح شر -
 سؾجؾة طبكئط ج س ط ر رسلطاؤسركط جروسطفوسدفط رؽطفوس ربعلطفوسذ ركلطفو -
  وجشلطفوس ربعلطفوسذ ركلطوسشحلط درح شرطعاىط د ؾػطفوسحر غلطيفو ىطتزؼطحكؾ ضضؽطيفوسج س طفوسداىطيفوذ رب -

 قصص النجاح.. 

أص  طودػطفوجسعيرتطفوذر كلطتغضضرط ىطفوةإرطحضمطأص  طودػطفوجسعيرتط  ر لط ذراكلطفوذ ربط ىطعسايلط -
يفتخررطفو رفاطي ذراكلطفوذ ربطةفخئط جروسطفةفا طفوجسعيرتطيضؼطعدةط ؽطفوذ ربطفوسد  دؼطفوىطفواجرفطصش ط

فوسج سعيلطبرو رػطفوسد  د لطيضؼطعدةطكبضرط ؽطفوذ ربطفوىطفوجسعيرتطفوعسؾ يلطيتةعضئطفوجسعيرتطفوعسؾ يلط
 ودػطفوجسعيرتطفوذر كل.

حضمطفاشرطاجدطبعضطفالشخرصطةفخئط جروسطفالةفا ططأص  طودػطفوجسعيرتطفوذر كلط  ر لطتدفيؿطفوداظل -
 يفواجرفطفوشؾعيلطةفخئط جروسطفةفا طفوجسعيرتط.
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فو زر ؽطط–فو ر يلطيفو عايؼطط–عسئط ذريعط درح شرطعاىط شركط دافتطفوحكؾ ضضؽط)فوذ ربطيفور رضلط -
 حكؾ يلطفوسعشيلط.فالج سرعىط(طحضمطأص  طجشرؾطتذبيػطبذكئط  رشرط ؽطخبلؿطفوجسعيرتطفوذر كلطيفوج رتطفو

عسئط ذريعط درح شرطعاىط شركط دافتط رفثزطفوذ ربطحضمطأص  طفوذ ربطيذراكؾفط  ط دزرػط رفثزطفوذ ربط -
 ي دؾؤوىطفالاذظلط ىطيض طفوخظططفودشؾ لطيفوذ ر لطبروسركز.

 ر  لططأص  طةفخئط رفثزطفوذ ربطفوسد  د لطارةػطواة يرتطةفخئطكئط ركزطيتؼطتحدزدط ؾفعضدطفج سرعرتطواة يرت -
 ثئطأسبؾعطخرصلطبروة يرتط  ط.

ط - أص حتطفوجسعيرتطفوذر كلطتش  جطا جطفو خظيططبروسذراكلطحضمطأفطفوجسعيرتطفوذر كلطي رفثزطفوذ ربطت ـؾ
 ؾض طفوخظططبذكئط ش غؼط  طفوة لطفوسد  د لطكئطا  طسشؾػطأيطكئطش رط ؽطخبلؿطفالج سرعطفوذ رػطعاىط

  د ؾػطفوسشحل.
 درح شرطيفوجسعيرتطفوذر كلطوحزؾاطفوس رةافتطفوخرصلط  ؼط ؽطخبلؿط دؼطفو خظيططةعؾ طفوحكؾ ضضؽطوسذريعط -

طيفةفا طفوسذريعرتطبرو ر يلطيفو عايؼ.
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 مكون االقراض 

 الهدف العام ...

طخامط رصطعسئطوة رتطفوسج س طفوسخ اةل

ط

 نتائج المشروع..

ط13.180.765 اغطاأسطفوسرؿطحؾفوةط -
طجشيهط

 جاسطفالةفا طبرو برعطوسذريعط رـطا يسط -
بسباغطط2017فو ريضطفوسيدر طخبلؿطعرـط

طجشيهط105000
يصئطاأسطفوسرؿطفوعر ئط باغط -

طجشيهط1.160.000

 الفئة المستهدفة ..

طش ربطفوخر جضؽطيفوسرأ طفور ؽيلطفوسعضالطيفوة رتطفوس سذلطيسراؾفطفوس  رضضؽط ؽطفوسذريع. -
طأسرطفوس  رضضؽط. -
طذريعرتط  شرـيلطفورغرطط.فوعر اضؽطودػطفصحربطفوس -
أ رفةطفوسج س ط ىطفوب يلطفوسحيظلطبروجسعيلطفوسشةذ طفوذػطيسكؽطففطيد ةضديفط ؽطفوخد رتطفو سؾ ايلطيرضرطفو سؾ ايلط -

 فو ىطت د  رطبرؾا ط د سر ط.
 

 انشطة المشروع..

 مذخوع افاق ججيجة

 مذخوع قخوض ميدخة ا.د / جالل الجين زكي سعيج

 االنجازات..

طعاةطاخرلط زفيولطفوشذريط ؽطجض لطفور ربلطفوسرويل.فوحرؾؿط -
 2017 اضؾفطجشيهط ةطعرـطط14.5فوةطط2016 اضؾفطجشيهط ةطعرـطط12.5ة رة طحجؼطفوسحةغلط ؽط -
 2017عسضئط ةطعرـطط2250فوةطط2016عسضئط ةطعرـطط2176ة رة طعدةطفوعسبلكطفوشذيظضؽط ؽط -
 %ط99.4طط2017 اغتطاد لطفوددفةطعؽطعرـط -
تؼطفس حدفثطاغرـطفو ريضطفوسؾسسيلطالصحربطفوةؾفث هطفوسؾسسيلطكرور رفطيفوسؾفو طي كؾفطفو رضطعاةطس هط -

 فش رط  طط
-  
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 الصعوبات..

طاأسطفوسرؿطرضرطكر ةطو ابيلطفح يرجرتطفوعسبلكط ؽطفو ريض -
 .. الدروس المستفادة

ط حز لط  شؾعلط ؽطفوخد رتطفوسرويل؛فوة رتطرفتطفودخئطفوسحديةطيفوسشخةضطالطتح رجطإوىطفو ريضط  ط،ط ئطإوىط-

  فو سؾ ئط  شرجةطفورغرطيع برطأةف ط ؾ لطو  اضئطحد طفوعجزطفوسروةطيفوة ر؛-

 فو سؾ ئط  شرجةطفورغرطيعشةط شركطأاغسلط رويلطت دـطخد رتطواة رتطرفتطفودخئطفوسحديةطيفوسشخةضط؛-

ةزةطفودخئطحضمطأفطفالس دف لطفوسرويلطتؤةؼطإوىطال د ؽطيجؾةطفس دف لط رويلطواؾصؾؿطإوىطعدةطكبضرط ؽط حديةؼطي شخ-
  خةضطتإرويفطفوسعر بلتطيت ديؼط ش جرتطأ زئ؛

فو سؾ ئط  شرجةطفورغرطالطزشرسبطكئطشخصطأيطكئطحرولطحضمطأفط ؽطويسطوهطةخئط روةطيح رجطإوىطأشكرؿطأخرػط ؽط-
  فوسدرعد ط بئطفالس ةرة ط ؽطفو ريض

  فورغرييض طفسسطي ؾفعدطيروػطوحسريلط حديةؼطي شخةزةطفودخئ.ال دط ؽطتظؾ رطخد رتطفو سؾ ئط  شرجةط -

 قصص النجاح..

تعسئطفودضد /ط رطسلطعبدطفوعز زط ةط جرؿطفوسعجشرتطيفوسخبؾةفتطيةيج رطعر ئطبديططوإش رط دأتطب رضطصغضرطبطط-
طح ةطيصاتطال  رفضطبط1000 طي ر تط15000جشيهطيفجش دتط ةط جرؿطعسا ر طف شر  ر بإةخرو ؼططجشيلطي ر تط  ر يل

طفوسداسلطيفيزرط ر تط  زي جطفال شلطفوإبضر طيجذفطبةزئطاجرحط ذريع رط.

جشيهطي ر تطبذرفكطفوحافطط1000فوعسضالط/طفـطجرشؼطتعسئط ةط جرؿطفوحررطيفو بلس يػطحضمط ر تطبإ  رفضط باغطط-
ط ر تطبإس  طفو بلس يػطفوعسضال طيتجرا  طفوحرضرطفوخؾصطيفالط رؽطيفودجرة طفوسشزؿطيفةخرؿطيعسئطاؾؿطورشرعل إسرؿط شرك

طجشيهط.ط15000فيالةجرطفوسداسلطيفص  طةخا رطفالفطكبضرطبةزئط ج ؾةجرطح ةطيصاتطال  رفضط باغطط

جشيهطيكرفطيذ رؼطفوعسضئطفوايفطط2000فوعسضئط/طعسرففطعاةطيعسئط ةط جرؿطتجرا طويفطفوشخضئطحضمط دأطب رضطبسباغط-
ط ةطترشي طأيرة طت ذزبطفوشخئطي بدأ فوس رطفطيفو ةفطفوسرشؾعلط ؽطفوخؾصطيطا ططس ابلتطفوبشركططيا طططفالحسرطبعد

طبهط طتخظؼ طفوذؼ طفوخظرـ طصشرعل طي طفودؾف ى طفراع ط ة طيفوب ر ؼ طفوس ريت ط  ر طفوخرصل طيفأليترة طفألشجرا طجذيع ط ة فوب ر ؼ
ط  جدزدطفو رضطفوسرشيلططصشرعلطفورسؽطوجرطفوديفبططيعسئطش رؾطفو بؽ ح ةطيصئطوسباغططيطةيفسرتطفال دفـطيفوعسضئطي ـؾ

طجشيهط.ط10000

ط

ط


