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ِّّمذِخِمذِخ

  -اٌّشزٍخّاٌغبثمخٌٍّّىِّْٛٚبّثٙبِّّٓٔتبئحّٚأٔدبصادّ:
شنشػػاء عػػدد ث قامػػمج مجعيػػة الةفولػػة والتنميػػة إحيػػ ،1995ت عػػاـ بػػدأ رلػػاؿ التعلػػيم والػػٍب بذولػػة يفللجهػػود ادل سػػتكماالً إ

التعليميػة، ادلنػاطق اررومػة مػن اخلػدمات  بغػرض تػوفّب فػرص التعلػيم يف ،مراكػز مبحافظػة أسػيوط 7 يفمدرسة رلتمع  150

فقػد  ،ق ذكػرهعلػى مػا سػب اً وبنػاء .كوهنا مناطق ريفية انئيػة  ،توجد فيها ادلدارس الٍبيتفق وطبيعة البيئة  وتقدصل ظلوذج تعليمي

  -: األيت يفالفَبة الرابقة تتلخص  يفحقق ادلكوف شنتائج واصلازات 

 حلاؽ أبنائهم مبدارس إ يف موروىذا يدؿ على رغبة أولياء األ ،عاـ 12دلدة  ىارلىتماـ األحظمج مدارس اجملتمع إ

عدد  رلامجإ، مدرسة رلتمع 225التجديد لعدد  إذلىذا بدوره  أدى. سجلودة التعليم بتلك ادلدار  اً شنظر   ،اجملتمع

 .(00/ اثشنوى / جامعة  أدىخريج /ة ملتحقْب مبراحل التعليم ادلختلفة )اعد  3612

  فكاف البد من العمل على تةػوير أداء  ،صلاح العملية التعليميةساسية إلوالركيزة األ األوؿارور  ىيوألف ادليررة

لرفػع كفاءاػا   ،من خالؿ حصػوذلا علػى  تػدريبات  تنمويػةأدائها  فقد مت تةوير .تواكب كل جديد لكي ،ادليررة

تقػدصل خدمػة تراعدىا على  ،التعليمية والفنية نواحيال يفتدريبات متخصصة   إذل ضافةىذا ابإل .وتنمية مهارااا

 . تعليمية أبفضل مايكوف

  رػػاف يعػػرؼ معػػُب الت قيػػ  علػػى شنفرػػية الةفػػل ك شن إغلػػايومػػا ذلػػا مػػن أثػػر  ،مػػن أعليػػة الػػرحالت الَبفيهيػػة شنةالقػػاً إو

فقد مت تنفيذ رحالت ترفيهية  جلميع  ،شلا يدعم ثقتو بنفرو وغلعلو ػلب ادلدرسة أك ر ،حياتو يفوالَبفيو ألوؿ مرة 

 .أطفاؿ مدارس اجملتمع

 فقد مت صرؼ مػنح دراسػية  ،مدارس اجملتمع على أستكماؿ تعليمهم ابدلراحل ادلتقدمة من التعليم يتشجيعًا خلرغل

تكوف ادلنح حافز ذلم وتراعدىم علػى تػوفّب  لكيمدارس اجملتمع ادللتحقْب ابدلرحلتْب االعدادية وال اشنوية  يرغلخل

 0أحتياجاام من زى مدرسى ومواصالت وتوفّب ادوات مدرسية

 عي رفػع الػو  إذلمدارس اجملتمع ابدلدرسة فقد مت تنفيذ برانمج للتوعية الوالدية والذى يهدؼ  أىارلزلاولة لربط  يف

 التعليم.  يفاألطفاؿ ادللتحقْب مبدارس اجملتمع واريةْب هبم للتشجيع على استمرار أبنائهم  أمورألولياء 
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 إذل ضػػافةضػػماان لتػػوفّب أدوات اسػػعافات أوليػػة ابدلػػدارس فقػػد مت توزيػػع  أدوات صػػيدلية بواقػػع مػػرتْب سػػنواي ، ابإل 

اعػػػداد الوسػػػائل  يفعينػػػة ثػػػالث مػػػرات سػػػنواي واخلامػػػات ادل مت توزيعهػػػا الػػػٍبتػػػوفّب األدوات ادلدرسػػػية  يفادلرػػػاعلة 

 .التعليمية

  الػٍبحػل ادلشػكالت وتػذليل الصػعوابت  يفاإلىتماـ  بلجاف شئوف القرية والعمل علػى تفعيػل دورىػا  الػذى  تػى 

 إذل ضػػافةتواجػػو مدرسػػة اجملتمػػع  مػػن خػػالؿ ربةهػػا ابجلمعيػػات ارليػػة الشػػريكة عػػن طريػػق إجتماعػػات شػػهرية ابإل

رلػػاالت التنميػػة  يفإجتماعػػات رلمعػػة لتبػػادؿ اخلػػربات  بػػْب األعضػػاء كمػػا يػػتم تنفيػػذ بػػرامج تدريبيػػة لرفػػع كفػػاءام 

  .التنمية وادلهارات احلياتية يف ساسيةادلتابعة والتقييم وادلفاىيم األ يفادلختلفة .تتم ل 

ّّاٌٙذفّاٌؼبٌٍَّّىْٛاٌٙذفّاٌؼبٌٍَّّىْٛ

  0ادلناطق اررومة من التعليم يفسنة  12-6) خاصة الفتيات ( من سن  فرص تعليم لألطفاؿ ادلترربْب من التعليم  إغلاد 

 تسمكّاٌٙذفتسمكّاٌٙذفّّاٌتٟاٌتٟاالٔشطخّاالٔشطخّ

 مدرسة رلتمع  150ستمرارية عدد ا 

  تدريب ميررات مدارس اجملتمع 

  برانمج التوعية الوالدية 

 مدارس اجملمع  رغليادلنح الدراسية خل 

 اشنشةة ترفيهية وحتفيزية 

ّّّّىّْٛاٌتؼ١ٍُىّْٛاٌتؼ١ٍُشذّاٌتفص١ٍّٝألٔشطخِّشذّاٌتفص١ٍّٝألٔشطخِّاٌشاٌش

 أعتّشاس٠خِّذاسطّاٌّدتّغِّّٓخاليّ

 افتتاح مدارس جديدة:

طالػػػب/ة   1480عػػػدد   ذلمدرسػػػة رلتمػػػع  جديػػػدة مبراكػػػز الفػػػتح / الغنػػػاصل /ديػػػروط / الرػػػاحل ابمجػػػ 50مت إافتتػػػاح عػػػدد 

لصػػػفْب ال ػػػاسل طالػػػب /ة ملتحقػػػْب اب 2560اسػػػتمرار تعلػػػيم عػػػدد  إذل ضػػػافةاالبتػػػدائى .ىػػػذا ابإل األوؿملتحقػػػْب ابلصػػػ  

 .طالب /ة 4040ْب مبدارس اجملتمع  ادللتحق  ذلوالرادس االبتدائى ليصبح إمج

 ادلتابعة الفنية وادليداشنية للمدارس 
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وذلػػك مػػن خػػالؿ االشػػراؼ الفػػُب وادليػػداسل دلػػدارس اجملتمػػع حيػػث مت متابعػػة ادلرػػتوى العلمػػى والرػػلوكى لألطفػػاؿ ومتابعػػة 

زايرة  666متابعػة للمػدارس ومػن خالذلػا شنفػػذت  966رس ، وعليػو فقػد مت تنفيػذ عػدد مرػتوى أداء ادليرػرات داخػل ادلػدا

األطفػػاؿ والوقػػوؼ علػػى أسػػباب الغيػػاب و إرجػػاع االطفػػاؿ الغػػائبْب  أمػػورمنزليػػة هبػػدؼ توطيػػد العالقػػة بػػْب ادلدرسػػة وأوليػػاء 

 طفل/ة  307وادلنقةعْب الذى بلغ عددىم 
 

 عقد اإلمتحاانت الدورية 

وال ػاسل  وامتحػاانت الػدور ال ػاسل وذلػك  األوؿمديريػة الَببيػة والتعلػيم يػتم عقػد امتحػاانت الفصػلْب الدراسػيْب ابلتنريق مع 

 .ع اخلامات الالزمة لالمتحاانتيمججلميع الصفوؼ الدراسية ، وتقـو ادلديرية بتوفّب 

 2006/2007بياف بنتائج امتحاانت اخر العاـ  دلدارس اجملتمع عاـ 

 الص  الرادس الص  اخلامس األوؿالص   ادلركز ـ

 %99 %99 %100 النتيجة 1
 

 الكتب واالدوات ادلدرسية والصيدلية 

فصػػلْب تعػػد أىػػم الشػػركاء فقػػد مت اسػػتالـ النرػػا ادلقػػررة مػػن الكتػػب ادلدرسػػية لل الػػٍبابلتنرػػيق مػػع مديريػػة الَببيػػة والتعلػػيم و 

 يف، كما مت توزيع األدوات ادلدرسػية  وادلكتبيػة الالزمػة الدتػاـ العمػل  مت توزيعها على ادلدارس  الٍبو  الدراسيْب األوؿ وال اشل

) طباشػػػّب أبيض/ملػػػوف ، أقػػػالـ رصػػػاص/ اسػػػاتيك/ بػػػراايت/ مرػػػاطر/أفرخ بريرػػػتوؿ/ قػػػص ولصػػػق/   يفادلػػػدارس وادلتم لػػػة 

 00000/كراسات /كشاكيل

) قةػرة  يفتتم ػل   الػٍبلية بواقػع مػرتْب سػنواي و *  ضماان لتوفّب أدوات اسعافات أولية ابدلدارس فقد مت توزيع  أدوات صيد

 .عْب / مرىم /قةن / بالسَب / ضمادة جروح / بّبسوؿ / مةهر جروح(
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 -الصياشنة :

صػػياشنو  يفمدرسػػة رلتمػػع  ودت لػػمج  26دلػػدارس اجملتمػػع فقػػد مت عمػػل صػػياشنة لعػػدد  ساسػػيةاحلفػػاظ علػػى البنيػػة األ يفمرػػاعلة  

 .ترابيزة 77كرسى و   330اصالح عدد  إذل ضافةسق  ىذا ابإلادلباسل واصالح بعض األرضيات واأل

 التغذية

اطار توفّب بنية سليمة ألطفاؿ مدارس اجملتمع فقد مت التنريق مػع الَببيػة والتعلػيم إلدراج أطفػاؿ مػدارس اجملتمػع ضػمن  يفو 

ذائيػػة متكاملػػة تشػػتمل علػػى وجبػػة اللػػا ضػػماان حلصػػوؿ الةفػػل علػػى وجبػػة غ إضػػافةمت  الفئػػة ادلرػػتفيدة مػػن حصػػة التغذيػػة،

 .بركوت / لا
 

 التأمْب الصحى

التمتػػع مبرػػتوى صػػحى جيػػد فقػػد مت إدراج مجيػػع أطفػػاؿ مػػدارس اجملتمػػع ضػػمن الفئػػة  يفإؽلػػاان"  ػػق أطفػػاؿ مػػدارس اجملتمػػع  

 اجلراحية . إجراء الكش  والفحوص الةبية الالزمة وإجراء العمليات  يفتتم ل  الٍبادلرتفيدة من خدمة التأمْب الصحى و 
 

ّتذس٠ت١ِّغشادِّذاسطّاٌّدتّغّ

ىػػو العنصػػر االساسػػى لبيػػاف قػػدراا  علػػى تنفيػػذ ادلهػػاـ ادلوكلػػة اليهػػا ، وحيػػث أف اتقػػاف ادليرػػرة اء التػػدريس للميرػػره االد

دلهػػارات التػػدريس يػػنعكس علػػى مرػػتوى الدارسػػْب ، فكػػاف البػػد مػػن االىتمػػاـ بتةػػوير أداء ادليرػػرة لتصػػبح مؤىلػػة للعمػػل 

حتصل عليها ادليررات  الٍبوبناء على ماسبق فقد مت تةوير التدريبات ادلتخصصة 0ذلا طبيعتها اخلاصة  الٍبدارس اجملتمع و مب

 شنفذت دليررات مدارس اجملتمع  الٍبوفيما يلى بياف ابلتدريبات 0لتصبح مرايرة لتةوير ادلناىج التعليمية 

والرػادس  األوؿْب ميرػرة للصػف 205يات واللغة االجتليزيػة  لعػدد مادة الرايض يفدورات تدريبية  متخصصة   3عقد عدد

 .من قبل اجلمعية

  ة مبػدارس اجملتمػع مػن ميرػر  300التعليميػة وادلنػاىج الدراسػية لعػدد  نػواحيال يفدورة تدريبية  متخصصػة  2عقد

 .قبل اجلمعية

  راشنس جلميػع ميرػرات ة الفيػديو كػوشنفمػادة اللغػة االصلليزيػة والرايضػيات والعلػـو عػرب شػبك يفتػدريبات   10تنفيذ

 .مدارس اجملتمع
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  دورات تدريبيػة خاصػة بةػرؽ تػدريس   10ميرػرة  عػدد  300التنريق مػع ادارات الفصػل الواحػد حلضػور عػدد

 ادلناىج الدراسية .

 

 

 

 

ّثشٔبِحّاٌتٛػ١خّاٌٛاٌذ٠خّ

التعلػيم سػواء  يفتشجيع أبنائهم على االسػتمرار األطفاؿ ادللتحقْب مبدارس اجملتمع ل أموررفع وعى أولياء  إذلبرانمج يهدؼ 

 مدارس اجملتمع أو ادلراحل ادلتقدمة من التعليم وتضمن ىذا الربانمج عدة موضوعات ذات أعلية منها : يف

 موضوعات عن التغذية  :  0أ 

الةعػاـ /العػادات  رلموعات الغػذاء وفوائػد كػل منهػا وطػرؽ اعػداد وجبػات غذائيػة متكاملػة / العػادات الرػليمة عنػد تنػاوؿ

الةعاـ / تغذية الفئات احلراسة  " ومنها أطفاؿ ادلدارس / مراىقْب /حوامل / كبار سن  هيالواجب اتباعها عند طالرليمو 

 "  عالمات أمراض سوء التغذية 

 موضوعات عن التعليم :0ب 

الترػرب واسػبابو وطػرؽ معاجلتػو / ادلشػاركة  تػوفّب فػرص تعليميػة / يفمػع تالتنمية  / دور مدرسة اجمل يفأعلية التعليم ودوره  

 ادلراحل ادلتقدمة  يفاستكماؿ تعليمهم  يفوربةهم ابدلدرسة وتشجيع أبنائهم لإلستمرار  مورالبناءة من قبل أولياء األ

 موضوعات عن االعاقة : 0ج

ركيػة وأسػباهبا /التخلػ  العقلػى االعاقػة احل -تعري  االعاقة وأسػباهبا وأشنواعهػا / الشػلل الػدماغى وأعراضػو وكيفيػة عالجػو  

 اجملتمع  يفموق  األسرة جتاه الةفل ادلعاؽ وطرؽ درلو  -وأسباب االصابو بو وكيفية منع اإلصابو بو 

 

 د. تعليم التفصيل والتةريز : 
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وقد قاـ أايـ لكل اجتماع  5وقد مت التنفيذ خالؿ .التةريز يفتصميم بعض ادلالبس بةرؽ مبرةة واستخداـ الغرز ادلختلفة 

 0أ سرة  طفل من أطفاؿ مدارس اجملتمع 297أجتماع لعدد   11ابلتنفيذ فريق العمل بعد تدريبو وقد مت تنفيذ عدد 
 

 

 

 

 

 

ّ

 ِذاسطّاٌّدتّغّّخش٠دٟإٌّرّاٌذساع١خٌّ
 صػرؼ مػنح مدارس اجملتمػع مػن  احلاصػلْب علػى الشػهادة االبتدائيػة وادللتحقػْب ابدلرحلػة االعداديػة فقػد مت  رغليتشجيعا خل

ج لكل خريج /ة لتوفّب  زى مدرسى وأدوات مدرسية ومواصالت اشنتقاؿ  100خريج /ة ، بواقع مبلغ1050دراسية لعدد 

 0القرى شنفرها  يفحيث أف ىذه ادلدارس اإلعدادية  موجودة ابلقرى األـ وليرمج 
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 بياف أبعدداخلرغلْب احلاصلْب على ادلنح الدراسية 

 ادلركز ـ
 أدىال اسل االعد أدىاإلعد األوؿ

 مجلة اانث ذكور مجلة اانث ذكور

 119 100 19 - - - البدارى 1

 242 151 91 - - - أبنوب 2

 19 16 3 165 114 51 الراحل 3

 0 0 0 151 75 76 ديروط 4

 0 0 0 283 195 88 الفتح 5

 0 0 0 71 39 32 الغناصل 6

 380 267 113 670 423 247  ذلاالمج 

 

 أشطخّتشف١ٙ١خّٚتسف١ض٠خّ

 تكرصل األطفاؿ ادلتميزين 

التعلػيم   يفالتميز والتقػدـ  يفاطار حتفيز األطفاؿ للرعى ضلو التفوؽ وهبدؼ خلق روح ادلنافرة بْب األطفاؿ إلستمرارىم  يف

مػن األطفػاؿ ادلتفػوقْب  500نيهػا لعػدد  ج 20فقد مت اختيػار األطفػاؿ األوائػل مػن ادلػدارس وصػرؼ  حػوافز ماديػة قيمتهػا 

 0مبدارس اجملتمع  

 تكرصل ادليررات ادلتميزات

 50األداء وحتفيػزىم ابلتةػور ادلرػتمر وابتكػار وسػائل تعليميػة مبتكػرة فقػد مت تكػرصل عػدد  يفتشجيعا للميررات ادلتميػزات 

 جنيو لكل ميررة  50ميررة   متميزة ومنحهن حافز 

 رحالت ترفيهية 

 توق  التمويل دل يتم تنفيذ رحالت لالطفاؿ شنظرأ ل
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ّّ--ِمبسّٔٗث١ّٓاٌّخطػّٚاٌفؼٍِّٝغّّتىٍفخّؤًّشبغّ:ِمبسّٔٗث١ّٓاٌّخطػّٚاٌفؼٍِّٝغّّتىٍفخّؤًّشبغّ:

 الفعلى ادلخةط النشاط
 أسباب االضلرافات

 التكلفة
 الرلب االغلاب

أسػػػػػػػػػػػػػتمرارية 
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدارس 

 اجملتمع

مدرسػػػػػػػػػػػػة  50عػػػػػػػػػػػػدد 
رلتمػػػػػػػع  جديػػػػػػػدة مػػػػػػػع 
التأثيػػػػػػػػػػػػػػث وادلتابعػػػػػػػػػػػػػػة 
والصػػػػػػػػػػػػػياشنو وترػػػػػػػػػػػػػليم 
أادوات مدرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 

 وصيدلية 

مدرسػػػػػػة رلتمػػػػػػع  50افتتػػػػػػاح 
رلهػػػػزة  2007جديػػػػدة للعػػػػاـ 

ابالدوت الالزمػػػػػػػػػػػػػػة ليرػػػػػػػػػػػػػػر 
 الدراسة هبا

يوجػػد بعػػض مػػن االدوات 
سػػػػػػلممج للمػػػػػػدارس   الػػػػػػٍب

كاشنػػػػمج متػػػػوافرة ابدلخػػػػازف  
سػػػػػػػػاعدت علػػػػػػػػى تػػػػػػػػوفّب 
الكميػػػػػػػػػػػػػػػػات ادلةلوبػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 ما مت شراؤه إذل ضافةابإل

- 32778.10 

 
تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدريب 

 ادليررات 
 

تػػدريبات  6تنفيػػذ عػػدد 
ادلنػػػػػاىج  يفمتخصصػػػػػة 
 إذل ضػػػػافةالدراسػػػػية ابإل

تػػػػػػػػػػدريبات تنمويػػػػػػػػػػة  6
 للميررات 

تػػػػػػػػػػػػػػػػػػدريبات  5مت تنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ 
متخصصػػة فقػػط ودل يػػتم تنفيػػذ 

 تدريبات تنموية 

االسػػػػػػػػػػػتعاشنو ابلتػػػػػػػػػػػدريبات 
ادلنفػػػػذة مػػػػن قبػػػػل ادارات 
الفصػػػػل الواحػػػػد سػػػػاعلمج 

مرػػػػػػػػػػػػػػػايرة ادلنػػػػػػػػػػػػػػػػاىج  يف
 التعليمية . 

 30228.60 اتخر التمويل 

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرانمج 
يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التوع

 الوالدية

اجتمػػػػػػػػػػاع  11تنفيػػػػػػػػػػذ 
 توعية والدية  

اجتمػػػاع توعيػػػة  11مت تنفيػػػدذ 
 والدية

تنفيػػذ الػػربانمج عػػن طريػػق 
فريػػق العمػػل ابدلكػػوف بػػدال 
من اساتذة اجلامعة .حيػث 
أصبح لػدى الفريػق القػدرة 

 على تنفيذ الربانمج 

 2197600 

ادلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنح 
 الدراسية

صػػػػػػرؼ مػػػػػػنح دراسػػػػػػية 
 خريج /ة1050لعدد

منحػػة  1050مت صػػرؼ عػػدد 
 دراسية 

 670مت صرؼ منح لعدد 
 380.  واألوؿابلصػػػػػػػػ  

لم أدىللصػػ  ال ػػاسل االعػػد
يػػػػػػػتم صػػػػػػػرؼ مػػػػػػػنح ذلػػػػػػػم 

 لتوق  التمويل.  

شنظػػرا لتوقػػ  التمويػػل دل 
يػػػػػػػػتم تكملػػػػػػػػة صػػػػػػػػرؼ 

 ادلنح.

105000.0 

أشنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةة 
ترفيهيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 وحتفيزية  

صػػػػػػرؼ حػػػػػػوافز لعػػػػػػدد 
 ضػػػافةطفػػػل/ة ابإل500

ميرػػػػػػػرة  50عػػػػػػػدد  يفا
 متميزة

وافز لعػػػػػػػػػػدد مت صػػػػػػػػػػرؼ حػػػػػػػػػػ
 يفا ضػػػػػػػػافةطفػػػػػػػػل/ة ابإل500
 ميررة متميزة 50عدد 

شنظػػرأ لتوقػػ  التمويػػل دل  
يػػػػػػػػتم تنفيػػػػػػػػذ رحػػػػػػػػالت 

 لالطفاؿ 

12480 

ّ
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ّّاالٔدبصادّاالٔدبصادّ

   منهم ابدلرحلة االعدادية 928دد  طالب/ة على الشهادة االبتدائية والتحاؽ ع 1058حصوؿ عدد. 

   طالب/ة1480ترتوعب عدد    2007/2008مدرسة رلتمع جديدة عاـ   50افتتاح عدد. 

  الدـ وتةعيمات ضد اجلدرى واحلصبةمدرسة رلتمع  ضد البلهارسيا و أمراض فقر  11إجرارء حتاليل طبية لعدد. 

 لنمل االبيض إلحدى مدارس اجملتمعتعاوف بْب اجلمعية ومديرية الزراعة دلكافحة ا. 

  81دية حيث بلغمج شنربة االلتحاؽ مدارس اجملتمع ادللتحقْب ابدلرحلة االعدا خرغليأرتفاع شنربة. % 

 الَببية والتعليم دلدارس اجملتمع بعد التنريق مع الَببية والتعليم هيتك ي  ادلتابعة من قبل الرادة موج. 

  رلاشنيػة وكػذلك ادراج مجيع طالب مدارس اجملتمع ضمن الفئة ادلرتفيدة من التػامْب الصػحى والػذى أصػبح خدمػة

 حصة التغذية.

 تدريبات متخصصة. إذلريب الذى كاف يعد شهراي وحتوؿ تغيّب ظلط التد 

  ابدلدارس احلكومية ابلتنريق مع إدارة البدارى التعليمية ذلمدارس رلتمع دلعامل احلاسب اإل 5زايرة عدد. 

 جملتمع ابلتنريق مع مكوف االعاقةصلاح عمية جراحية كربى ابلقلب  لةفلة إحدى مدارس ا. 

  ية بُب زيد مت توفّب مكاف ابلوحدة ارليػة ألسػتخدامو كمدرسػة رلتمػع بعػد حاجػة ادلتػربع مبشاركة الوحدة ارلية بقر

 ادلكاف القدصل . إذل

ّلشاسادّتذػُّاٌؼًّّثّذاسطّاٌّدتّغّ

 مرتبات ادليررات مبدارس اجملتمع صدور موافقة من الوزارة ابستمرار حتمل الوزارة. 

 0شنظاـ ادلكافأة الشاملة  إذلتمع من شنظاـ احلصة صدور قرار من الوزارة بتحويل ميررات مدارس اجمل 

 العػػامالت ابدلكافػػأة الشػػاملة  يرػػراتصػػدور قػػرار مػػن وزراة الَببيػػة والتعلػػيم بشػػأف صػػرؼ مكافػػأة امتحػػاانت للم

  0مبدارس اجملمتع

  0ة الصفوؼ ادلناظر  يفادلدارس احلكومية  إذلاحلصوؿ على موافقة لتحويل األطفاؿ الراسبْب مبدارس اجملتمع 
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  صدور قرار وزارى بشأف ختصيص فصػل أو أك ػر إحػدى ادلػدارس االعداديػة القريبػة مػن جتمعػات مػدارس اجملتمػع

       0ىذه ادلدارس  خرغليلقبوؿ 

  قػػرار إعفػػاء طػػالب مػػدارس اجملتمػػع مػػن سػػداد اشػػَباكات التػػأمْب الصػػحي وقيػػاـ ادلػػديرايت برػػداد رسػػـو التػػأمْب

 0الصحى من حصيلة رلالس اآلابء

  يفقرار توفّب وجبة التغذية لالطفاؿ مدارس اجملتمع أسوة ابطفاؿ ادلدارس احلكومية ومع ادخاؿ بعض التحرينات 

 .ية لتصبح ذات قيمة غذائية عاليةالوجبة الغذائ

  تمع والعكسمدارس اجمل إذلاحلصوؿ على موافقة لتحويل الةالب من ادلدارس احلكومية. 

 ادلػػرحلتْب  يفمػػدارس اجملتمػػع مػػن الرسػػـو االضػػافية ومقابػػل اخلػػدمات ادلقػػررة  ادلوافقػػة علػػى اسػػتمرار اعفػػاء طػػالب

 0االعدادية وال اشنوية 

   ال اشنويػة  ة( سنة وأيضػاً رفػع سػن القبػوؿ للمرحلػ 20)  إذل أدىاإلعد األوؿادلوافقة على رفع سن القبوؿ ابلص

 0س الفصل الواحد ) مدارس اجملتمع(ابعة لإلدارة العامة دلدار لتادلدارس ا رغلي( عاـ وذلك خل 22)  إذل
 

ّّاٌصؼٛثبدّٚاٌّؼٛلبداٌصؼٛثبدّٚاٌّؼٛلبد

  دلدارس اجملتمع وذلك لتأخر التمويلادلتابعة قلة عدد مرات. 

 أتخر صرؼ رواتب ادليررات دلدة ستة أشهر. 

  زايدة دخػػل  يفترػػرب واشنقةػػاع  الك ػػّب مػػن االطفػػاؿ مبػػدارس اجملتمػػع وذلػػك شنتيجػػة إعتمػػاد األسػػرة علػػى الةفػػل

 اؿ األطفاؿ ابلعمل خالؿ فَبة مواسم اراصيل.األسرة وأشنشغ

  . الزواج ادلبكر لبعض الفتيات 

  القرى يفاغالؽ ك ّب من ادلدارس وتعةل الدراسة هبا بربب مشكلة ال أر بْب العائالت 

ّّاٌتٛص١بدّٚاٌّمتشزبداٌتٛص١بدّٚاٌّمتشزبد

  ركة ولتبػادؿ اخلػربات منةقػة واحػدة لػدعم روح اربػة وادلشػا يفتقػع  الٍبتنفيذ حفالت مدرسية بْب مدارس اجملتمع

 .بْب ادلدارس
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 .االىتماـ  مبفهـو مررحة ادلناىج وأستخدامو كأداة لدعم العملية التعليمية وتنمية ادلواىب الفنية لالطفاؿ 

  أسػتمرارية مػدارس  يفاالىتماـ بتك ي  تدريب جلاف شئوف القرية لرفع الوعى لديهم أبعليػة دورىػم كجهػة أشػرافية

 اجملتمع .

  األدارة التعليمية لتنفيذ مرابقات أوائل الةلبة بْب ادلدارس احلكومية ومدارس اجملتمع .التنريق مع 

   . بذؿ جهود مك فة ألك ر من جهة ادارية وذلك لت بيمج ميررات مدارس اجملتمع 

ّّاٌخطػّاٌّغتمج١ٍخاٌخطػّاٌّغتمج١ٍخ  

  ىػػذا العػػاـ مػػع مدرسػػة احلاليػػة ألشنتهػػاء مػػدة الدراسػػة هبػػا  75جديػػدة بػػدؿ مػػن رلتمػػع مدرسػػة  75سػػيتم فػػتح عػػدد

 % من ادللتحقْب من الفتيات. 80االعتبار أبف يكوف  يفاالخذ 

 خالؿ ادلرحلة القادمة اجملتمع تنفيذ رحالت جلميع طالب مدارس. 

  للتوعية الوالدية خالؿ ىذا العاـبرانمج  30سيتم تنفيذ عدد. 
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 احملتوي

  مقدمة 

  اذلدؼ العاـ للمشروع 

  األشنشةة 

 التاىيل الةيب 

 دمج يف اجملتمع 

 رعاية إجتماعية 

 توعية 

 أتىيل مرتكز علي اجملتمع 

 األشنشةة ىف ضوء ادلخةط والفعلى  

 اإلصلازات 

 الصعوابت وادلعوقات 

 وادلقَبحات توصياتلا 

  رتقبليةادلاخلةة 
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ِّّــمـذِـخِــمـذِـخ

ابلرغم من اىتماـ اجلمعيػة بكافػة القضػااي التنمويػة وزلاولتهػا ادلرػاعلة يف حلهػا، وعملهػا يف معظػم اجملػاالت التنمويػة، إال أف 

ادة أكػػرب شنرػػبة مػػن "اإلعاقػة" دت ػػل القضػػية الرئيرػية الػػٍب تشػػغل فكػر وذىػػن اجلمعيػػة، وحتػػاوؿ أف تبػذؿ قصػػارى جهػػدىا إلفػ

 ادلعاقْب، بكافة اخلدمات الٍب ؽلكن تقدؽلها.

وتبدأ القصة منذ أهنى  الدكتور/ جالؿ الدين زكي سػعيد تدريبػو يف مرتشػفى القصػر العيػِب ابلقػاىرة، واشنتقػل للعمػل  امعػة 

مث مركػز  69عػوقْب عػاـ وعمل على إشنشاء ادلركز الشامل للتأىيل والبحث والتدريب خلدمة االوالد ادل .1965أسيوط عاـ 

حػٌب اشػهرت مجعيػة الةفػل ادلعػوؽ والػٌب سػرعاف مػاتغّب افهػا لتضػي  بعػدا جديػداً ىف التنميػة مػن  83أتىيل الفتيػات عػاـ 

 خالؿ 

  الرعاية الصحية  -ا

 الرعاية اإلجتماعية   -ب

 التوعية الصحية واالجتماعيةجػ ػ  

مصػػر ابإلضػافة إذل الرػػعي اجلػػاد لتقػدصل اجلديػػد للمعػاقْب ومواكبػػة مػػا والزلنػا شنقػػدـ ىػذه اخلػػدمات مػن خػػالؿ مشػػروع هنضػة 

 يرتجد من احتياجات وكاشنمج آخر اإلضافات يف العمل مع ادلعاقْب:

 تةوير اخلدمات الٍب تقدـ للمعاقْب لتشمل مجيع أشنواع اإلعاقات، إعاقة حركية ػ ذىنية ػ فعية ػ كالمية ػ بصرية. -1

 لتعامل مع اإلعاقات ادلختلفة  . تدريب فريق العمل على كيفية ا -2

مراكػػز مبحافظػػة أسػػيوط ابلقػػرب مػػن مػػدارس  5فصػػاًل تعمػػل علػػى أتىيػػل األطفػػاؿ بقػػرى 25فػػتح فصػػوؿ تنشػػيةية  -3

  اجملتمع إلاتحة إمكاشنية دمج األطفاؿ ادلعاقْب ابألسوايء.

 عاقات . تقدصل دراسة للمحافظة تضمنمج عدد ادلعاقْب ابدلراكز ادلختلفة ورصد أسباب حدوث اإل -4

تنظػػيم مائػػدة مرػػتديرة دلناقشػػة " قػػاشنوف محايػػة ادلعػػاقْب" ابلتعػػاوف مػػع بػػرانمج التنميػػة ابدلشػػاركة ومجعيػػة تنميػػة اجملتمػػع  -5

 بدوينة لرد ال غرات بو، ووضع التوصيات وادلقَبحات اخلاصة ابلتعديل يف مشروع القاشنوف.

 ا:واجهتنالصعوابت الٍب 
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رعايػة متكاملػة لألطفػاؿ ادلعػاقْب بػل قابلتنػا العديػد مػن الصػعوابت الػٍب مت التغلػب عليهػا ىذا ودل يكن الةريػق سػهاًل لتػوفّب 

 وكاف من أعلها:

 ؽ اعدـ وعي األىارل أبعلية رعاية الةفل ادلع -1

 عدـ اإلدلاـ ابحلقوؽ الٍب غلب اف ػلصل عليها  -2

 االطفاؿ لألجهزة التعويضية  استعماؿعدـ  -3

 صوؿ علي اخلدمة اعتماد األىارل علي اجلمعية يف احل -4

  إخفاء الةفل ادلعاؽ داخل االسرة -5

 :كاآلتى   التغلب عليهاومت 

 تنفيذ شندوات واجتماعات توعية لألسر ابلقرى. -1

 فتح فصوؿ تنشيةية للمعاقْب وتدريبهم على ادلهارات احلياتية. -2

 عقد اجتماعات توعية خاصة أبماكن تقدصل اخلدمة للمعاقْب وكيفية احلصوؿ عليها. -3

 ات ميداشنية لألطفاؿ ابدلنازؿ.عمل زاير  -4

 تنريق مع اجلهات ادلقدمة للخدمة وتوجيو األىارل لألماكن مباشرة. -5

 تدريب األسر على كيفية التعامل مع أبناءىم من ادلعاقْب. -6

 إشراؾ ادلعاقْب يف االحتفاالت وادلناسبات العامة. -7

 

ّّاٌٙذفِّّٓاٌّششٚعّاٌٙذفِّّٓاٌّششٚعّ

  .اقْب والعمل على درلهم ىف اجملتمع بقرى ومراكز زلافظة أسيوطمن األطفاؿ ادلع 1500حترْب شنوعية احلياة لعدد 
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ّّاألٔشطخّاألٔشطخّ

 التأىيل الةيب 

   دمج يف اجملتمع 

  رعاية إجتماعية 

  توعية 

  التأىيل ادلرتكز على اجملتمع 

ّأٚالً:ّاٌتأ١ًّ٘اٌطجّٟ

 العيػػػػادة :

من  للمحتاجْب منهمرؼ العالج ادلناسب وصمعوؽ   2059استمرت العيادات ادلتخصصة ابجلمعية ىف تقدصل خدمااا لػ 

حتويل دلدرسة تعليم  –حتويل للعالج الةبيعى  –أدوية  –فحوص طبية  –مرتلزمات عمليات جراحية  –أجهزة تعويضية 

 . ادلشى  

 واجلدوؿ التارل يوضح ىذه اخلدمات الةبية واجلهات الٌب وفراا: 

 إجمالى الخدمة
علً نفقة 

 الجمعٌة
 على نفقة الدوله كاتب التأهٌلم التامٌن الصحً

 1 3 31 33 13 عملٌات جراحٌة

 4 35 13 77 224 أجهزه تعوٌضٌة

 - - 34 25 14 فحوص طبٌة

 15 - 15 31 71 أدوٌة

ّ

ّ

ّ

ّ

ّثب١ٔبًّ:ّاٌذِــحّفّٝاٌّدتّــغّّّّّّ
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ع سياسة الدمج من خالؿ األشنشةة دمج ادلعوؽ داخل اجملتمع لو كبّب األثر ىف ختفي  األاثر النفرية وادلادية لذا يتم إتبا 

 التالية الٍب مت تنفيذىا :

 الفصوؿ التنشيةية  

مبراكز طفل معوؽ ذىنيًا على برامج الرعاية الذاتية والتدريبات احلرية ومبادئ  التأىيل ادلهُب  100اإلشنتهاء من  تدريب 

 ديروط .  –الراحل  –أبنوب  –الفتح 

 

 

 

 

 معركرات

 طفل معاؽ حركيا ابلتعاوف مع الشباب والرايضة  20تنفيذ يـو ثقاىف لػ 

  األوليمبياد اخلاص ادلصرى ابلتعاوف مع جامعة أسيوط واجلمعية النرائية  طفل معاؽ ببةولة 37إشراؾ عدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشَباؾ يف ادلناسبات االجتماعية ا
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  تكرير البَبوؿ  حيث مت درلهػم طفل معاؽ إحتفاالت يـو اليتيم ابلتعاوف مع شركٌب األفنمج و  105إشراؾ عدد

 مع األطفاؿ التابعْب للجمعيات الشريكة التابعة جلمعية الةفولة والتنمية . 

  لحزب الوطُب .ل معاؽ وأسرىم بيـو ترفيهى ابلعبارة النيلية ابإلشَباؾ مع جلنة ادلعاقْب التابعة 50إشراؾ  

  ن دور ادلعػاؽ داخػل رلتمعػو ابإلشػَباؾ مػع جلنػة معاؽ ابإلحتفاؿ بيـو ادلعاؽ وتقدصل عرض مررحى عػ 20اشَباؾ

 ادلعاقْب التابعة للحزب الوطُب  .

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّاٌشػب٠خّاإلختّبػ١خّثبٌثبًّ:ّ

إلعػادة إحلػاؽ ادلترػربْب مػن زايرة منزليػة ومدرسػية   2735مت تنفيػذ  ّحرصًا من اجلمعية على شلارسة ادلعاؽ دوره ىف اجملتمع

 .   اسبة التعليم وتقدصل الترهيالت ادلن

 واجلدوؿ التارل يوضح عدد ادلرتفيدين من اخلدمات التعليمية ادلختلفة .

 التسهٌالت المدرسٌة 
 عدد المستفٌدٌن

 إناث ذكور

 4 1 من قبل الجمعٌة  الرسوم المدرسٌةدفع 

 341 235 الرسوم المقررة بقوانٌنالمسددٌن المعاقٌن 

 315 125 أدوات مدرسٌة

 - 2 ٌلتحوٌل للتعلٌم البد

 212 345 اجـمـالـى

ّساثؼبًّ:ّّتٛػ١ــخّّ

من اإلانث من خالؿ عقد  397ذكور و 377 فرد   774مت رفع الوعي اجملتمعي ضلو قضااي اإلعاقة واحلد منها لعدد 

 وات التوعية واإلجتماعات ادلنفذة.وفيما يلى بياف بند.شندوات توعية 5اجتماع و 45
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 المركز العدد البند
 الحضور

 إناث كورذ

 إجتماع

 

 11 31 أسٌوط 4

 7 21 أبنوب 4

 27 22 منفلوط 1

 17 11 الفتح 1

 15 7 ساحل سلٌم 1

 21 32 القوصٌة 1

 34 17 دٌروط 1

 12 31 البدارى 1

 1 23 أبوتٌج 1

 42 37 الغناٌم 1

 37 2 صدفا 2

 ندوات

 37 37 منفلوط 3

 4 33 الساحل 3

 37 33 أبنوب 3

 1 27 صدفا 3

 7 23 البدارى 3

 177 177 اإلجمالى

ّ

ّاٌّشتىضّػٍّٝاٌّدتّغخبِغبًّ:ّّاٌتأ١٘ـًّ

من الفتياف  2فتيات معوقات للتدريب على إعماؿ احلياكة والَبيكو و 3مت التنريق مع مركز أتىيل الفتيات إلحلاؽ عدد  

 للتدريب على النجارة وصناعة األحذية  . 
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ّّطػّٚاٌفؼٍٝطػّٚاٌفؼٍٝاألٔشطخّفّٝظٛءّاٌّخاألٔشطخّفّٝظٛءّاٌّخ

النشاط 
 الرئيرى

ادلنصرؼ  ادلوازشنة النشاط ادلنفذ
 الفعلى

 مربارات اإلضلراؼ الفعلى ادلتوقع

 فحص ومتابعة طبية  أتىيل طىب 
 مصروفات إشنتقاؿ األطفاؿ 

31673.85 
 
 

خدـ  2005/2006معاؽ وخالؿ عامى  1600ؼلدـ ادلكوف ىذا العاـ  - معاؽ / ة 1600 معاؽ / ة 1500 484.00
 18معاؽ وىذا التباين يرجع إذل أشنو يتم خصم عدد ادلعاقْب فوؽ  1865

معاؽ مكتشفْب مت ضمهم للمرتهدؼ من  100سنة من ادلرتهدؼ و 
 خالؿ ادلتابعات ادليداشنية ابلقرى  . 

يَبدد ادلعاقْب على اجلمعية للكش  ويتم صرؼ بدالت إشنتقاؿ ذلم وىف  -
احلاالت وإقتصر على األك ر فَبة توق  التمويل دل يتم الصرؼ جلميع 

 إحتياجاً وذلك وفق البحوث اإلجتماعية ادلوجودة مبلفاام .
كما يتم الصرؼ من ىذا البند على األشنشةة الدارلة ابلقرى وىف فَبة    -

 توق  التمويل دل يتم تنفيذ معظم ىذه األشنشةة . 
 معاؽ / ة سنوايً  375 3255.00 28403.50 صرؼ األجهزة التعويضية 

 
لتعظيم إستفادة ادلعاقْب من اخلدمات ادلتوفرة ابجلهات ادلختلفة مت حتويل  - مرتفيد 214

 احلاالت لتلقى اخلدمة هبا طبقاً لرياسة تقدصل اخلدمة للمعاقْب ابجلمعية .
ادلختلفة مت حتويل  لتعظيم إستفادة ادلعاقْب من اخلدمات ادلتوفرة ابجلهات - مرتفيد 73 339.40 33136.88 صرؼ العالج الالـز 

 احلاالت لتلقى اخلدمة هبا.
 0.00 14155.20 عمليات جراحية

 
 للمحتاجْب من ادلَبددين 

  وفق قرار الةبيب
 مرتفيد35
 

يتم إجراء العمليات ابجملاف داخل مرتشفى اجلامعى وبعض الفحوص  -
 الةبية 

ّّاألٔشطخّفّٝظٛءّاٌّخطػّٚاٌفؼٍٝاألٔشطخّفّٝظٛءّاٌّخطػّٚاٌفؼٍٝتبثغّتبثغّ
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النشاط 
 الرئيرى

 ادلوازشنة نفذالنشاط ادل
ادلنصرؼ 
 الفعلى

 مربارات اإلضلراؼ الفعلى ادلتوقع

عية
لتو
ا

 

 شندوات

28182.13 5812.50 

 شندوات 5 شندوات سنوايً  7

الندوات واإلجتماعات ادلنفذة يتم تنفيذىا بدوف مقابل من احلضور من . -
 اجلهات ادلختلفة

ؿ التنشيةية ومت ىذا البند يتم دفع رواتب متحداثت التوعية العاملْب ابلفصو  -
 إهناء تدريب األطفاؿ هبا وجارى تدويرىا .

 2005/2006شندوة خالؿ عامى  15مت تنفيذ  -

 إجتماعات
إجتماع  11

بواقع إجتماع 
 لكل مركز

 إجتماع 52

مت تنفيذ عدد إجتماعات أك ر من ادلتوقع وذلك شنظًر لتواجد ادلعاقْب ىف  -
ت ابلقرى إلمكاشنية التجمع ألك ر من أماكن متفرقة ابدلراكز وصعوبة ادلواصال

قرية حيث مت التنريق مع ابقى ادلكوانت لعمل خةة مشَبكة لتنفيذ 
اإلجتماعات وجتهيز اإلجتماعات من قبل ادلراعدين ابلقرى وفق األماكن الٌب 

 يوجد هبا أكرب جتمع من ادلعاقْب  .

مج
الد

 

 فصوؿ تنشيةية10
 من طفل/ طفل

15872.25 181.20 

 العدد غّب زلدد
طفل معاؽ  100مت تدريب  -

 فصوؿ تنشيةية 10ب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

عروض مررحية ابدلدارس 
 احلكومية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ عرض مررحى ابلقرى 15- غّب زلدد العدد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اؽمع 175إشَباكات بعدد  3 - غّب زلدد العدد إشَباؾ ىف مناسبات إجتماعية
 

ّّاألٔشطخّفّٝظٛءّاٌّخطػّٚاٌفؼٍٝاألٔشطخّفّٝظٛءّاٌّخطػّٚاٌفؼٍٝتبثغّتبثغّ
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النشاط 
 الرئيرى

 مربارات اإلضلراؼ الفعلى ادلتوقع ادلنصرؼ الفعلى ادلوازشنة النشاط ادلنفذ

 التعليم

دفع مصاري  
 مدرسية

34946.90 
 

8901.00 
 

 معاؽ / ة 800
 د األزىريةمت دفع الرسـو ذلم من ادلنازؿ وامعاى 9 -

 معاؽ حصلوا على إعفاءات 358 --

 18حتمج سن  450عدد ادلعاقْب ابلتعليم ىذا العاـ  -
 معاؽ ابدلعاىد األزىرية قادرين على دفع الرسـو 42 -

 
تقدصل زى 

مدرسى وأدوات 
 وشنط

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ معاؽ450 - معاؽ / ة 500

احلاؽ ابلتعليم 
 البديل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ معاؽ 2 دلترربْب% من إمجاذل ا 25

 * لتوق  التمويل دل يتم تنفيذ الرحلة معاؽ / ة 300 رحلة سنوية

 معاؽ /ة 25 معركر 2
دل يتم تنفيذ معركرات ىذا العاـ  ومت تنفيذ يـو 

 ثقاىف مع طالئع الشباب والرايضة

 لتوق  التمويل -
 اتخةة الةالئع ابلشباب  دل يدرج هبا معركر  -

 

ادلتابعة 
ادليداشنية 
 ابلقرى

 زايرات منزلية-
زايرات -

 مدرسية
 ػػػػ ػػػػػ

*زايرة شهرية لكل معاؽ 
 زايرة سنوى18000

زايرات لكل معاؽ  4*
زايرة  1800خالؿ العاـ  

 سنوايً 

 زايرة منزلية ومدرسية 2735
عدد ادلراعدين ادليداشنيْب قليل ابلنربة لعدد ادلراكز  -

 5 مركز وادلراعدين 11
 تواجد ادلعاقْب ىف أماكن متباعدة ومتفرقة -
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ٌّّصؼٛثبدٌصؼٛثبداا

شكوى اسر ادلعاقْب من سوء اخلدمة ادلقدمة عن طريق التأمْب الصػحى ابدلراكػز الصػحية التابعػة لقػراىم ومت التغلػب  -1

طبػاء ادلراكػز حيث يػدير التوعيػة أ على ذلك بعقد التوعية ابدلراكز الصحية لبياف دور ىذه ادلراكز جتاه قضية اإلعاقة

الصحية والوحدات ادلوجودة ابلقرى ويتم توضيح اخلدمات ادلقدمػة عػن طريػق ىػذه ادلراكػز والػرد علػى استفرػارات 

 . األسر  

ّّاإلٔـدـبصادّاإلٔـدـبصادّ

 مبادرة اجلمعية ىف تنفيذ مرح ميداسل عن ججم اإلعاقة مبحافظة أسيوط  .  -1

 طفل 30عالج طويل ادلدى لعدد ػلتاجوف ل مت توفّب عالج على شنفقة الدولة لالطفاؿ الذين -2

 من ادلعوقْب ابلتعليم البديل .  2مت إحلاؽ عدد   -3

 إدخاؿ ملفات ادلعاقْب ادلَبددين على العيادات ادلتخصصة ابجلمعية بقاعدة بياانت خاصة هبم .  -4

ِّّمتشزبدِمتشزبد

 . راكزىم بعد التأمْب عليهموجودة مبإحلاؽ خرغلى الفصوؿ التنشيةية من ادلعاقْب ذىنياً ابلورش وارالت التجارية ادل   -1

 أجهزة طبية . يوجد هبا أك ر من حالة إعاقة من أتىيل منازؿ أسر ادلعاقْب الٌب -2

 تنفيذ شندوات توعية ابدلعاىد األزىرية ادللتحق هبا ادلعاقْب .  -3

 إضافة اذلندسة التأىيلية دلوضوعات التوعية ادلنفذة ابلقرى وادلراكز.  -4

 رات العالج الةبيعى .تنفيذ تدريب للفريق عن عمل جل -5

 تقدصل منح دراسية للمعاقْب ادلنتظمْب ابلدراسة .  -6
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ّّٔشطخّثّىّْٛاإلػبلخّٔشطخّثّىّْٛاإلػبلخّالالّّاٌتٕف١ز٠خاٌتٕف١ز٠خاٌخطخّاٌخطخّ

 النشاط
 6/2009:   2/2008الفَبة الزمنية 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 
                  زايرة لكل معاؽ شهرايً  ادلتابعة ادليداشنية

                  لةىبالتأىيل ا
                  ) متحداثت التوعية (تدريب العاملْب 

                  دفع ادلصروفات ادلدرسية
                  تقدصل زى مدرسى وأدوات

                  زايرات مدرسية
                  إحلاؽ ابلتعليم البديل

                  معركرات7
                  لة للمعاقْب ابلتعليمرح2

                  زايرة للمكتبات العامو وقصور ال قافة 11تنفيذ 
                  برانمج من طفل/ طفل
                  حتويل دلراكز التأىيل

                  ابدلراكز  للقرى األـبواقع إجتماع  جتماع11تنفيذ 
                  ت1شندو 7ية سوؼ يتم تنفيذ عدد شندوات توع

                  ادلتابعة والتقييم 
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 احملتوي

 

 

  مقدمة 

  اذلدؼ العاـ 

 األشنشةة 

 إجتماعات التوعية 

 شندوات توعية 

 الزايرات ادلنزلية 

 اوزاف  األطفاؿ 

  خةط والفعلى بْب ادلاألشنشةة 

 اإلصلازات 

  الصعوابت وادلعوقات 

  التوصيات وادلقَبحات 

  اخلةة ادلرتقبلية 
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   المقدمةالمقدمة

قػريتْب إحػدى  يف طبػقبتوعيػة صػحية بيئيػة كنمػوذج  1993تنفيػذ اشنشػةة اجلمعيػة منػذ عػاـ  ءبدأ اإلىتماـ ابلصحة مػع بػد

 ابجملتمع, والٍب تؤدي ارل تدىور صحي لدى االفراد.ادلراكز ابرافظة لتعديل بعض الرلوكيات اخلاطئة ادلوجودة 

 للتنمية وتعترب الصحة اإلصلابية للمػرأة مػن اىػم اركػاف الصػحة دلػا ذلػا مػن أتثػّب علػى األسػرة  األوذلالركيزة  تعترب الصحةوالف 
مػػن خػػالؿ العديػػد مػػن ىػػذا اجملػػاؿ  يفكلهػػا بدايػػة مػػن األـ وإشنتهػػاءا بةفلهػػا لػػذا جػػاء الػػدور الفعػػاؿ الػػذى تقػػـو بػػو اجلمعيػػة 

  -األشنشةة :

 .الريدات احلوامل  -امهات األطفاؿ الرضع   -سن البلوغ  يفلفتيات ل إجتماعات توعية -1
 شندوات موازية للرجاؿ لرفع الوعى جتاه ادلوضوعات ادلعروضة على زوجاام او بناام .  -2
 تةبيق موضوعات التوعية .متابعة من خالؿ زايرات منزلية يقـو هبا مندوابت من القرى للتأكيد على  -3
 .مج بتةبيق موضوعات التوعية مبهارةاختيار ظلاذج إغلابية قام -4

 :كاأليت اجلمعية يف ىذا اجملاؿ دتيزشنقاط أىم كاشنمج و 

 .ذلم أساسيةتوفرىا الدولة كحقوؽ  الٍباحلصوؿ على اخلدمات الصحية  يفالفئات ادلرتهدفة  قوقهم  توعية  -1
 ة لتقدصل اخلدمات الصحية للمناطق اررومة. اإلستعاشنة ابلعيادات ادلتنقل -2
يػػػدة عػػػن الصػػػحة اإلصلابيػػػة وكػػػذلك امػػػاكن مقػػػدمى اخلػػػدمات الصػػػحية إعػػػداد دليػػػل صػػػحى يضػػػم موضػػػوعات عد -3

 مبحافظة اسيوط.

ّّاٌٙذفّاٌؼبٌَّّىّْٛاٌصسخاٌٙذفّاٌؼبٌَّّىّْٛاٌصسخ

 .ة أسيوطمراكز مبحافظ  7 يفقرية  42 يفسن اإلصلاب  يفصحة ادلرأة أسرة صحياً وخاصة  3500حترْب مرتوى  

 

ّّ--األٔشطخ:األٔشطخ:

 إجتماعات التوعية 

  الندوات 

  الزايرات ادلنزلية 

  األطفاؿ. زافمتابعة أو 

  حتويالت احلاالت احلرجة 
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  تنظيم األسرة 

 وفيما يلى شرح تفصيلى لكل شنشاط 

ّ

ّأٚال:ّاختّبػبدّاٌتٛػ١خّ:

، ويتم فيها تناوؿ موضوعات  وغ سن البل يفاالطفاؿ والفتيات  توعية للريدات احلوامل وامهات اجتماع 303 مت عقد

الزواج  -النظافة الشخصية–الرضاعة الةبيعية  –الوالدة اآلمنة  –متابعة احلمل  -الصحة العامة  -الصحة االصلابية 

 -الدرف–االيدز  –ختاف االانث –التةعيمات  -رعاية الوليد–ية األولاالسعافات –ادلراىقة ػ تنظيم االسرة  –ادلبكر 

توزيع ادوات النظافة  كما يتم حقوؽ الةفل وتنشئتة(.  –الصحة العامة -أشنفلوشنزا الةيور –التغذية  -بدى االلتهاب الك

 التوعية. وضوعاتيةبقن م األيتاالجتماعات و  يف الشخصية للريدات ادلرتفيدات وادلواظبات على احلضور

ما لنقلها للمحيةْب وبذلك تكوف القرية كلها ى استوعا موضوعات التوعية دتارتفيدة من الالتوقد مت حتديد أك ر من م

  0هناية كل اجتماع يتم توزيع اذلدااي على الريدات احلاضرات يفعلى دراية مبوضوعات التوعية و 

 وعدد احلاضرين هبا.ادلراكز   يفدتمج  الٍب يبْب عدد االجتماعات األيتواجلدوؿ 

 ادلركز
 عدد احلاضرين

 االجتماعات  ذلامج
 أطفاؿأمهات  حوامل

 46 409 330 الفتح
 32 369 345 أبنوب
 47 551 437 الراحل
 49 651 363 ديروط
 43 585 407 البدارى
 47 602 319 الغناصل
 39 450 465 القوصية

 303 3617 2666  ذلاالمج
ّ
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 الريدات اإلغلابيات 

ريدات اإلغلابيات مت اكتشافهن أثناء مشروع هنضة مصر على تدريب كوادر فعالة من ال يفتعتمد فلرفة اإلستمرارية 

إعةاء شندوات التوعية الصحية وىن قادرات على شنقل رسائل التوعية الصحية لباقى الريدات ابلقرى ادلرتهدفة ومن ىذا 

 سيدات اغلابيات من كل قرية إلعةاء تدريب تنشيةى ذلن عن ادلوضوعات التالية  5ادلنةلق مت إختيار " 

النظافة  – نة ػ الرضاعة الةبيعية ػ رعاية الوليد ػ التغذية الرليمة ػ الزواج ادلبكر ػ تنظيم اإلسرةاحلمل والوالدة اآلم )

 .(ادلراىقة –الشخصية 

ّ

ًّث ّ:ّٔذٚادّاٌتٛػ١خّب١ٔب

للرجاؿ والنراء ادلهتمْب شندوة ابلقرى ادلرتهدفة  86اطار رفع الوعى الصحى اجملتمعى للقضااي العامة مت تنفيذ عدد يف

األمراض ادلنقولة جنرياً(  - ادلخدراتو  واإلدماف –مكافحة التدخْب  -اشنفلواشنزا الةيور )ات الندوات وىي مبوضوع

 يب متخصص وشيا.تلك الندوات طب وػلاضر يف

ّ

ّاٌض٠بسادّإٌّض١ٌخّّّثبٌثبً:

وتقـو هبذه الزايرات زايرات لكل سيدة شهراًي  3:2مت عمل الزايرات ادلنزلية للريدات احلوامل وأمهات األطفاؿ مبتوسط 

يعملن هبا من قبل اجلمعيات الشريكة بعد تدريبهن على عمل الزايرات ادلنزلية دلتابعة  األيتادليداشنيات ابلقرى  تادلراعدا

أماكن اخلدمات الصحية ادلختلفة ومتابعة  إذلموضوعات التوعية والتاكيد عليها ومالحظة احلاالت احلرجة وحتويلها  تةبيق

كارت متابعة الةفل ومتابعة   يفإصابة االطفاؿ ابمراض سؤ التغذية ويتم ترجيل توصيات الزايرة  يفلتال ظلو االطفاؿ

 كارت متابعة احلامل .  يفالريدات احلوامل وترجيل ادلتابعة 
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 2007عاـ دتمج ابلنربة للريدات احلوامل وأمهات االطفاؿ خالؿ  الٍبيبْب عدد الزايرات ادلنزلية  األيتواجلدوؿ  -

 ادلركز
 أعداد الزايرات

 الفتيات أمهات أطفاؿ حوامل

 416 1224 1582 الفتح
 304 1945 1572 أبنوب
 305 1528 1054 الراحل
 332 1492 1478 ديروط
 727 1722 1188 البدارى
 371 1165 1026 الغناصل
 284 1230 1033 القوصية
 2739 10306 8933  ذلاالمج

 

 تنظيم األسرة    

لريدات على اتشجيع  علي صحة الريدة واستعادة صحتها بْب احلمل واألخر ابلتباعد بْب احلمل ف شنو يتمحرصا 

يبْب عدد الريدات االئى استخدمن وسيلة تنظيم أسرة خالؿ  األيتاجلدوؿ و استخداـ وسائل تنظيم األسرة عقب الوالدة 

 -: 2007عاـ 

 عدد الريدات أسم ادلركز ـ

 28 أبنوب 1
 21 الفتح 2
 15 البدارى  3
 23 القوصية 4
 29 الغنايم 5
 29 ساحل سليم 6
 33 ديروط 7

 178 اإلجمالي
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 -أٚصاّْاالغفبيّ:ساثؼبًِّتبثؼخّ
 معاجلاامو عدد األطفاؿ الذين مت حتويلهم  عدداالطفاؿ اسم ادلركز ـ

 11 458 الفتح 1
 8 395 أبنوب 2
 6 463 الراحل 3
 6 368 البدارى 4
 13 455 ناصلالغ 5
 4 359 القوصية 6
 5 489 ديروط 7

 44 2987  ذلاالمج
 

 ستمارات اإلستبياف البعدىإ

وعى الريدات ادلرتهدفات جتاه  يفاستمارة استبياف بعدى لكل مجعية شريكة لقياس مدى التغّب  5040 إذلمت توزيع حو 

، التغذية ، تنظيم اإلسرة ، النظافة الشخصية ، ختاف  ادلوضوعات التالية ] احلمل ، الوالدة اآلمنة ، الرضاعة الةبيعية

 ية [ األولاإلانث ، الزواج ادلبكر ، اإلسعافات 

 ادلرحلة ال اشنية من ادلشروع  يفالتنريق مع الوحدات الصحية وترشيح القرى اجلديدة 

وين اجملموعات جاء التنريق مع الوحدات الصحية للحصوؿ على اعداد الريدات احلوامل وامهات األطفاؿ لتك

 .اجلديدةادلرتهدفة اجلديدة والٍب على اساسها يتم اختيار القري 

 

 
 
 
 
ّّ

ّّ

ّّاٌّخـــطػّٚاٌّـــــــــــــٕفزّاٌّخـــطػّٚاٌّـــــــــــــٕفزّ
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 ادلنفذ ادلخةط النشاط

 3507 3528 أجتماعات التوعية

 119898 57600 الزايرات ادلنزلية

 86 130 الندوات

 915 946 وسائل تنظيم االسرة

 3612 2000 أوزاف االطفاؿ

ّّ

ّّاالٔدبصاداالٔدبصاد

  تؤثر عليو سلبًا تبنمج  الٍبمن منةلق ادلشاركة اجملتمعية ابلقضااي اذلامة : الةريقسالمة توعية القياـ  مالت

ىذه ادلشاركة والتفاعل معها لتفعيل القضااي احليوية ومنها الرالمة ادلرورية لذا قاـ  يفالةفولة والتنمية دوراً رئيرياً 

احلوادث وأتباع ومعرفة  يفمعية بتوعية سائقي ادليكروابسات عن أخةار الةريق وكيفية تالالفريق الصحى ابجل

 0العالمات اإلرشادية على الةريق

 
 

 
 
 
 
 

تقابل الرائقْب ابلةريق  الٍبادلعلومات ادلرورية لرالمة الةرؽ  من احلوادث ػ وعن ادلشاكل  عنموضوع التوعية وقد كاف 

احات حلل ىذة ادلشاكل ػ ادلشاكل الصحية ادلتعلقة ابلقيادة ، وعالقة الرائقْب برجاؿ ادلرور ، ومدى وكيفية جتنبها ػ واالقَب 
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معرفة الرائقْب ابلعالمات االرشادية ادلرورية  ، مدى توفر ىذه العالمات ابلةرؽ ، حزاـ االماف وفائدتو للرائقْب ومدى 

وقد  للريارة من حيث االطارات ، الفرامل ، الزيمج ، ادلوتور ، العفشااللتزاـ بو داخل ارافظة وخارجها ػ الفحص الدورى 

 سائق. 86رائقْب الذين مت توعيتهم بلغ عدد ال

ّّ

ّّاٌصؼٛثبدّٚاٌّؼٛلبد:اٌصؼٛثبدّٚاٌّؼٛلبد:

 النتائج ارققة  يفشنظراً لتأخر وصوؿ التمويل خالؿ تلك الفَبة فقد توقفمج معظم أشنشةة ادلكوف ويظهر آثر ذلك 
 

ّّاٌّمتشزبدّاٌّمتشزبدّ

  رلتمػع وكػذلك ميرػرات الفصػوؿ التنشػيةية  150 يفوميررات مدارس اجملتمػع  الػذين يعملػوف تدريب منرقات

لتوعيػػة مبكػػوف االعاقػػة ويعملػػوف علػػى مرػػتوى زلافظػػة اسػػيوط علػػى موضػػوعات الصػػحة االصلابيػػة لضػػماف وصػػوؿ ا

 0ىارللكرب عدد شلكن من األ

  0تنفيذىا تدريب ادلتةوعات مبكوف الصحة على كيفية القاء التوعية وخةوات  
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20092009ّّ//66//3030::20082008ّّ//11//11اٌخطخّاٌتٕف١ز٠خِّّٓاٌخطخّاٌتٕف١ز٠خِّّٓ

ّ

 

 

 

 

 
ّ

 ادلخةط االشنشةة
 الفَبة الزمنية

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

                   قرية42 ادلرح ادليداسل 

                   استمارة5040 االستبياف القبلى 

                   3550 أجتماعات التوعية 

                   57600 الزايرات ادلنزلية 

                   1500 أوزاف االطفاؿ 

                   1344 وسائل تنظيم االسرة 

                   175 الندوات 

                   3000 متابعة احلوامل وحتويل االطفاؿ 

                   إستمارة 6090 االستبياف البعدى 
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 احملتوي

 

  مقدمة 

  اذلدؼ العاـ للمكوف 

  األشنشةة  

 شندوات البيئيو  

 محالت النظافو والتشجّبوصناديق القمامو 

 ادلراحيض الصحيو 

 حتصيل االقراط 

 معاجلو ادلياه بنزلو كعب 

  رفع كفاءه فريق العمل 

  يف ضوء ادلخةط والفعلىاألشنشةق 

 اإلصلازات 

  الصعوابت وادلعوقات 

  التوصيات وادلقَبحات 

  اخلةة ادلرتقبلية 

 



ّاٌج١ئخِّىّْٛ

 

 

 أسيوط -جمعية الطفولة والتنمية 

 7007التقرير السنوي لعام 

48 

ِّّمذِِٗمذِٗ

تنويع خدمااا يف ل إختذت اجتاهمث  قْبالألطفاؿ ادلع مراحيض صحية ابشنشاء 1993لبيئة عاـ اب اجلمعية اإلىتماـ بدأت 

  .البيئةرلاؿ 

 منظمة اليوشنيري  .التوعية الصحية ابلقرى ابلتعاوف مع 

 جاء تنفيذ ظلوذج للتوعية الصحية البيئية مبركز منفلوط  . 1994وعاـ  1993هناية عاـ  يف

 محالت شنظافو وتشجّب.قروض بيئية 

ة تنفيذ محالت شنظافو مت تنفيذ محالت توعية بيئية يف موضوعات " النظافة الشخصية" ، و  " بيئة شنظيفة = حياة آمنو  

تنفيذ مراحيض صحيو وتوصيل مياه شرب شنقيو لالسر  يفتتلخص فكراا  الٍبتنفيذ قروض بيئيو, و  قرية12وتشجّب لعدد

حيث يقـو ادلرتفيد بتحمل شنص  مبلغ تكلفو  مرحاضا صحيا, على شنظاـ اخلزاف التحليلى 31تنفيذ  مثارتاجة ، 

       .و شنص  التكلفوشهر بدوف فائده, وتتحمل اجلمعي 12ادلرحاض, ويقـو بترديده على اقراط دلده 

 محاية ادلياه من التلوث 

اإلحتفاؿ بيـو البيئة  يفقاممج ابإلشَباؾ من التلوث بقرية شنزلة كعب بدوينة، كما بتنفيذ مشروع محاية ادلياه  قاممج اجلمعية 

   .العادلى

تنفيذ مراحيض صحية ، توصيل  استمرت اجلمعية يف تقدصل اخلدمات البيئية ادلختلفة والٍب تتم ل يف محالت شنظافو بيئية ، 

هنضو مصر منذ عاـ وذلك من خالؿ مشروع  ات زايرات تبادؿ خرب  إذل ضافةمياه شرب شنقية ، تنفيذ محالت توعية ابإل

 .154مركز ووصل عدد ادلراحيض ادلنفذة حٍب األف  8قرية ب 44حٌب االف يف عدد  2005

ّّاٌٙذفِّّٓاٌّششٚعاٌٙذفِّّٓاٌّششٚع

اسره بيئيا على مدى اربع  3500 تنميو القريو وذلك من خالؿ حترْب مرتوى دؼ مشروع هنضة مصر بصفو عامو إذليه

 سنوات.
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  ّّتسمكّاٌٙذفّتسمكّاٌٙذفّّّاٌتٟاٌتّّٟاالٔشطٗاالٔشطّّٗ

 . شندوات توعيو بيئيو 

  . محالت شنظافو وتشجّب 

  صرؼ الصحى الغّب تقليدى .تنفيذ 

 . معاجلو ادلياه ادلرتعملو 

 . تدريب لرفع كفاءه فريق العمل 

ّإٌذٚادّاٌج١ئ١ّٗ:اٚالًّ

 يفشنػدوات  10 وتنفيػذىػذه ادلرحلػو  يفمت التنريق مع اجلمعيات الشػريكو والوحػدات ارليػو وجلػاف شػئوف القػرى الرػتهدفو 

يتهم بكيفيو ارافظو على البيئػو، ابىداؼ ادلشروع وتوع ىارلتعري  األالقوصيو هبدؼ  –الراحل  –قرى مبراكز الفتح  10

 .فرد 450 مهتعيوبلغ الذين مت تو 

 
ًّب١ٔث ّّٚصٕبد٠كّاٌمّبِٗزّالدّإٌظبفّٗٚاٌتشد١شّ:ب

شجره فيكس طوذلا  15بواقع  وتشجّبىا 23 يفمحلو شنظافو  23مت القياـ بعدد 

قريو  18 يفصندوؽ قمامو  37كل قريو .كما مت القياـ شنت بيمج عدد   يفمَب  3 إذلحو 

 صناديق . 3صندوؽ بكل قريو فيما عدا قريو زراىب بصره هبا  2بواقع 

ّ

ًّ ّاٌّشاز١طّاٌصس١ّّٗ:ثبٌثب

 ذلاسره ابمج 67مرحاض صحى غّب تقليدى ختدـ  67من ىذا العاـ مت االشنتهاء من تنفيذ عدد  األوؿالنص   يف  

 فرد تقريبا بقريٌب زراىب بصره وعلى عبد الداصل مبركزى الفتح والراحل . 400

 فرد. 2000دمو اك ر من اسره خل 420النص  ال اسل من العاـ بدات ادلرحلو ال ال و ومرتهدفها  يف 

  اسرة يتم تنفيذ مراحيض ذلم 50حتديد عدد. 

 

ّتسص١ًّااللغبغّّ:ساثؼب
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 قرط . 400 إذلدت ل حو  ىيجنيها وايداعها البنك ىذا العاـ و  23842.85مت حتصيل مبلغ 

ِّؼبٌدّٗا١ٌّبّٖثٕضٌّٗوؼتّّ:خبِغب

ه اقَباحات من اجلمعيو م ل صريح الصرؼ وىناؾ عدمن ادلشروع ولكن ىناؾ مشكلو مع وزاره الرى الخذ تمت االشنتهاء 

  وزراعو الغاب .التشجّب

ّّسفغّوفبءّٖفش٠كّاٌؼًّّ:بعبدع

  برانمج من فريق العمل على  2مت تدريبMS.Office الكمبيوتر. يف 

  من فريق العمل على النوع االجتماعى )اجلندر( . 1مت تدريب 

  اتيجىمن فريق العمل على التخةيط االسَب  2مت تدريب 
ّّ

ّّ  اٌّخطػّٚاٌفؼٍٝاٌّخطػّٚاٌفؼٍٝاألٔشطخّفّٟظٛءّاألٔشطخّفّٟظٛءّ
 التكلفة الفعلى ادلخةط النشاط

 شندوات  10 شندوات10 شندوات التوعيو
 محلو 23 محلو 23 محالت النظافو 7197

 شجره 345 شجره 345 التشجّب
 20328 صندوؽ 37 صندوؽ 40 صناديق القمامو
 163823.1 مرحاض 67 مرحاض 165 ادلراحيض الصحيو

ّّ

ّّدبصادّدبصادّاالٔاالٔ

  مت االشنتهاء من تنفيذ مجيع االشنشةو ادلقرره يف ىذه ادلرحلو رغم ضيق الوقمج وك ره االشنشةو وخاصو الصرؼ

 الصحى الغّب تقليدى .

  احلديقو العامو ادلقابلو جلامعو االزىر وذلك من خالؿ منتدى حوض هنر  يف 2007مت تنفيذ محلو شنظفوا العادل

 النيل .
ّّ

ّّ

  ّّ--::اٌصؼٛثبدّاٌصؼٛثبدّ
 جنية يف2000لغ ذه ادلشكلو بتحديد مبالتوقيع على ايصاالت االماشنو ومت التغلب على ىاذل رفض االى 
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 االيصاؿ

 للعمل احياان عند بدء التنفيذ وذلك رغم كتابتهم العقود وايصاالت االماشنو . ىارلض بعض األرف 

 ى ىذه ادلشكلو بزايده ادلده ع االسعار وقصر مده الرداد ومت التغلب علا ارتفاع قيمو القرط للبيارات شنتيجو ارتف

خفض قيمو القرط الشهريو ، كذلك مت ختفيض  إذل أدىشهر شلا  12شهر بدال من  24اردده لالقراط لتكوف 

 جنيو لبعض االسر الفقّبه .  50 إذلقيمو القرط 

  .عدـ اختاذ اى اجراء قاشنوسل ضد ادلمتنعْب عن سداد االقراط حٌب االف 

 

 زات مكوف البيئو ابالرقاـ خالؿ ىذا العاـ .يبْب اصلا األيتاجلدوؿ 

 ادلرتفيدين العدد النشاط
 افراد 6 تدريبات 4 التدريبات

 فرد450-قرى 10 شندوات10 شندوات التوعيو
 قريو 23 محلو 23 محالت النظافو

 قريو 23 شجره 345 التشجّب
 قريو 18 صندوؽ 37 صناديق القمامو
 فرد 340 مرحاض 67 ادلراحيض الصحيو

 

ّّطػّٚاٌفؼٍٝطػّٚاٌفؼٍٝاٌّخاٌّخّّاألٔشطخّفّٟظٛءاألٔشطخّفّٟظٛء

  وذلك لعده اسباب منها اتخر  67مرحاض صحى غّب تقليدى والذى مت تنفيذه ابلفعل  165تنفيذ كاف سلةةا

 اختيار ادلقاوؿ ادلنفذ للعمليو. يفالتمويل واتخر البمج 

  معظم القرى  يف ىارلاأل القرى ادلرتهدفو ودل يتم ذلك بربب قياـ يفكاف سلةةا تنفيذ وصالت مياه شنقيو للشرب

التوجد لديهم وصالت مياه رفضوا لعدـ مقدرام على دفع  الٍبابدخاؿ مياه الشرب من تلقاء اشنفرهم والقلو 

 اف واحد قرط ادلرحاض وقرط وصلو ادلياه . يفقرةْب 

  ابطالؽ  مراكز ولكن مت صدور قرار من رللس االداره 7 يفقريو  42عدد  يفكاف ادلخةط تنفيذ ىذه االشنشةو

مركز  –قريٌب العتامنو وبُب شعراف  يفمجيع قرى ومراكز ارافظو دوف است ناء وابلفعل جارى العمل  يفيد العمل 

 منفلوط .
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ّّ

ّّاٌتٛص١بدّٚاٌّمتشزبدّاٌتٛص١بدّٚاٌّمتشزبدّ

 داخل القرى . ىارلبو لألبالعمل على تك ي  محالت النظافو والتشجّب حيث اهنا من االشنشةو ار 

 شنظرا لالثر الرلىب الذى عادت بو على القرى بربب سوء استعماذلا كاشعاؿ النّباف  الغاء صناديق القمامو وذلك

 .األماكن ادلخصصة لذلك إذلبدورىا يف شنقل القمامة الوحدات ارليو عدـ قياـ هبا رغم التنبيهات عليهم 

 . زايده الندوات البيئيو لتغيّب ادلفاىيم اخلاطئو داخل القرى 

 م تك ي  ومضاعفو االشنشةو هبم جلعلهم قرى ظلوذجيو ػلتذى هبا.اختيار قريو او اثنْب ويت 

  شهرا جلميع االسر ادلرتفيده وذلك  24جنيو دلده  50توحيد القرط الشهرى اخلاص ابدلراحيض الصحيو وجعلو

او يتم عمل  ث اجتماعى لالسر الفقّبه يتم على  ىارلالقرى واطلفاض مرتوى ادلعيشو لأل يفشنظرا لقلو الدخل 

 .جنيو 50اسو ختفيض القرط اى اس

ّّ

ّّاٌخطّٗاٌّغتمج١ٍٗاٌخطّٗاٌّغتمج١ٍٗ

  50مرحاض على اف يتم ترليم ادلقاوؿ عدد  420العمل على تنفيذ ادلرتهدؼ من ادلراحيض الصحيو وعددىا 

 مرحاض كل شهرين.

  والتشجّب داخل القرى  البيئيوتك ي  احلمالت.



 ػّبٌخّّاألغفبي
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 احملتوي

 
 مقدمػػػػة 

  للمشروع العاـاذلدؼ 

 ةاالشنشة 

 الرعاية الصحية 

 الرعاية اإلجتماعية 

 الرعاية التعليمية 

 الرعاية اإلقتصادية 

 الرعاية ادلهنية 

 زايدة وعي األطفاؿ العاملْب 

 زايدة وعي أصحاب الورش واولياء األمور 

 تكوين رلموعات ضغط  

 ادلخةط والفعلى   األشنشةة يف ضوء 

  اإلصلازات 

 الصعوابت وادلعوقات 

 التوصيات واإلقَباحات 

 خلةة ادلرتقبليةا 

ّ

  

ِّّمذِــــخِمذِــــخ
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 إذلرلتمعنا ادلصرى لتصبح مشكلة تضاؼ  إذلأتخذ طريقها  الٍبتعد ظاىرة عمالة االطفاؿ من الظواىر ادلرتحدثة 

دتس بشكل مباشر  الٍبابرط قواعد حقوؽ االشنراف  إذلتفتقر حل سريع وحاسم و  إذلحتتاج  الٍبمشكالتنا ادلرتعصية و 

 . د ادلرتقبلاطفالنا عما

حتقيق تنمية متكاملة  علىحرصها الدائم اجملتمع ادلدسل مبحافظة اسيوط و  يفالتنمية من دور بناء و دلا جلمعية الةفولة و 

قاممج اجلمعية بتبُب مشروع حترْب وضع عمالة االطفاؿ مبركزى الفتح وابو تيج  اجةاجملتمعات ارت يفلالطفاؿ و اسرىم 

مكاشنيات االستغالؿ االم ل لالمبا يتيح اغلاد حلوؿ مناسبة مع   ذلخالذلا رصد الوضع احل والقرى التابعة ذلم كنواة ؽلكن من

 : ىيو  التدخالتاجملتمع لرفع مرتوى عمالة االطفاؿ وذلك من خالؿ رلموعة من  يفو القدرات ادلتاحة 

  نفذة ابجلمعية و ظل الربامج ادل يفتكوين فريق عمل قادر على ادماج مفاىيم و اجراءات سياسة محاية الةفل

 اجلمعيات الشريكة .

 طفل. 200اجتماعية افضل لعدد ية صحية و توفّب رعا 

 اصحاب االعماؿ.سالمة مهنية لالطفاؿ العاملْب و  توفّب ادوات 

  بةاقة اتمْب صحى لالطفاؿ العاملْب. 200استخراج 

 .توفّب رعاية طبية لالطفاؿ 

 ة االطفاؿ العاملْب.تفعيل دور اذليئات احلكومية جتاه التصدى لالساء 

 . ربط اسر االطفاؿ ابماكن تقدصل اخلدمات االقتصادية 

  اواحلاؽ االطفاؿ العاملْب بفصوؿ زلو االميةيتم تعليم االطفاؿ من خالذلا  الٍبفتح عدد من فصوؿ زلو االمية و. 

 .توفّب تدريب مهُب لالطفاؿ لرفع كفاءام 

 على مهن بديلة. تدريب االطفاؿ 

ّ

ّ

ّ

 :  عاية الصحيةاطار الر  يف

 طفل/ة مبركزى الفتح وابوتيج  95الكش  الةىب الدورى على عدد  مت توقيع. 
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  صندوؽ اسعافات اولية  50امداد اصحاب الورش بعدد 

 اطار الرعاية االجتماعية : يف

  ىم أمور زايرة منزلية لالطفاؿ العاملْب وأولياء  80القياـ بعمل 

  اماكن عمل االطفاؿ زايرة الصحاب الورش و  110القياـ بعمل 

 : تعليميةاطار الرعاية ال يف

   الفتح وابوتيجفصوؿ زلو أمية على مرتوى مركزى  3التنريق مع اجلهات ادلختصة لفتح عدد. 

 : االقتصاديةاطار الرعاية  يف

  جنيو للقرض  1000اسرة على قروض متناىية الصغر مبتوسط  20حصوؿ عدد 

 : ادلهنيةاطار الرعاية  يف

 لالحتياجات اخلاصة الدوات الرالمة ادلهنية لالطفاؿ العاملْب وفقا لةبيعة عملو . عمل حصر 

  حدادة(. -صلارة -طفل/ة مبركز الفتح على مهن ) خياطة 36تدريب عدد 

 : ؽلكن اللجوء اليها حلمايتهم الٍبزايدة وعى االطفاؿ العاملْب ابجلهات اطار  يف

  تناولمج موضوعات متعددة خاصة  قوؽ الةفل مع  الٍبالعاملْب و شندوات توعية خاصة ابالطفاؿ  8تنفيذ عدد

 .ؽلكن اللجوء اليها حلمايتهم الٍبتعريفهم ابجلهات 

 :  قوؽ الةفل العامل مورزايدة وعى اصحاب الورش واولياء األاطار  يف

  ت العملعدد ساعا يفشندوات مت من خالذلا تناوؿ موضوعات متعددة منها حق الةفل العامل  4تنفيذ عدد- 

 التأمْب االجتماعى -الرن القاشنوسل للعمل

  دلناقشة اسباب عمالة االطفاؿ مع امكاشنية حترْب الوضع القائم . أموراجتماعات اولياء  5تنفيذ عدد                                      

 

    اخلط الراخن -النماذج االغلابية -اللجنة االستشارية تكوين رلموعات ضغط من خالؿ
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  القوى العاملة -التضامن االجتماعى -مكوشنة من شل لى عن ) الَببية والتعليم ىياللجنة االستشارية : و- 

 الصحة( ويتم من خالذلا عرض ما يتم ابدلشروع وتذليل الصعوابت وطرح ادلبادرات  لتوفّب اكرب استفادة. 

 اصحاب الورش وادلهتمْب بقضية عمالة  -مورالنماذج االغلابية : وىم افراد من اجملتمع اريط من ) اولياء األ

 يتم من خاللو مناقشة اسباب العمالة وامكاشنية حترْب الوضع احلارل الٍباالطفاؿ ( و 

 او بدسل -اخلط الراخن : وىو خط خاص لنجدة  الةفل عند تعرضو الى اساءة اى كاف شنوعها عن  لفظى- 

 او شنفرى ......
ّ

والوارد ذكره  2007عاـ  يفجارى استكماؿ ابقى االشنشةة اخلاصة ابدلشروع  2006اـ واستمرارا دلا مت اصلازاه بنهاية ع

 .الحقا بنفس التقرير

                         

  اٌٙذفّاٌؼبٌٍَّّششٚعّ:ّاٌٙذفّاٌؼبٌٍَّّششٚعّ:ّ
 "حترْب وضع االطفاؿ العاملْب مبحافظة أسيوط مبركزى الفتح وابوتيج وقراىم ّ"

ّّاال٘ذافّاٌفشػ١خّ:اال٘ذافّاٌفشػ١خّ:

 النوع  يفواصحاب الورش ابحلقوؽ االشنراشنية جتاه االطفاؿ دوف دتييز  موررفع وعى اولياء األ 

 تفعيل دور اجلهات ادلعنية جتاه االطفاؿ العاملْب 

 توفّب رعاية صحية وتعليمية 

  طفل عامل 200توفّب ادوات الرالمة ادلهنية لعدد 

  مجعيات أىلية 10سياسة محاية االطفاؿ بػػػ تفعيل 

 مفاىيم واجراءات سياسة محاية الةفل ضمن الربامج ادلنفذة رفع قدرة فريق العمل ابدماج 

ّّ

ّّاالٔشطخ:االٔشطخ:

 حتقيق ىذا اذلدؼ  إذلضوء ما سبق مت تنفيذ رلموعة من االشنشةة للوصوؿ  يف

  طفل عامل مبركزى الفتح وابوتيج وقراىم  200توفّب رعاية صحية لعدد 
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  ج وقراىمطفل عامل مبركزى الفتح وابوتي 200توفّب رعاية اجتماعية لعدد 

  توفّب رعاية تعليمية من خالؿ التنريق مع اجلهات ادلختصة 

 توفّب رعاية اقتصادية من خالؿ التنريق مع اجلهات ادلختصة 

 توفّب رعاية مهنية من خالؿ التنريق مع اجلهات ادلختصة 

  ؽلكن اللجوء اليها حلمايتهم الٍبالعمل على زايدة وعى االطفاؿ العاملْب وابجلهات 

 قوؽ الةفل العامل مورلى زايدة وعى اصحاب الورش وأولياء األالعمل ع  

 اخلط الراخن( -تكوين رلموعات ضغط ) جلنة استشارية 

ّػشضّتفص١ٌٍّٝألٔشطخّ:
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2007ّاٌشػب٠خّاٌصس١خّّ

 طفل عامل مبركزى الفتح وابوتيج وقراىم من خالؿ : 200توفّب رعاية صحية لعدد 

 عاملْب من خالؿ التنريق ما بْب ادارة ادلشروع والعيادة اخلاصة ابجلمعية توفّب كش  طىب دورى على االطفاؿ ال

ومديرية الصحة ومرتشفيات التكامل والرالمة والصحة ادلهنية التابعة للمديرية وادلنتشرة أبماكن تنفيذ ادلشروع  

كش  الةىب عليهم بلغ عدد االطفاؿ العاملْب الذين مت توقيع ال الٍبوذلك بشكل شهرى على مرتوى ادلركزين و 

 طفل/ة. 162

  الٍبيرية الصحة و دبةاقة متابعة صحية وذلك حتقيقا دلبدأ االستدامة من خالؿ التعاوف مع م 200استخراج عدد 

يتم من خالذلا صرؼ األدوية وكل ما يلـز الةفل صحيًا رلاانً   الٍبيرتخدمها الةفل لتوقيع الكش  الةىب عليو و 

 احية اف استدعى االمر.جهزة تعويضية وعمليات جر من عالج على شنفقة الدولة وأ

ّ

 النشاط
2007 

 اانث ذكور
 90 77 كش  طىب دورى

 102 98 بةاقات متابعة صحية
ّ

 خبٔتِّّٓاٌىشفّاٌطجّٝألزذّاالغفبيّاٌؼب١ٍِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّٓ

 ػًّّتس١ًٍّغجٌّٝطفًّػبًِ
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ّاٌشػب٠خّاالختّبػ١خ

 .  طفل عامل مبركزى الفتح وابوتيج وقراىم 200رعاية اجتماعية لعدد  توفّب

 : يفالتوعوية تتم ل مت تنفيذ رلموعة من االشنشةة اطار توفّب رعاية اجتماعية لالطفاؿ العاملْب  يف

  يتم من خالذلا تقييم للمرتوى االجتماعى  الٍبىم و أمور زايرة منزلية لالطفاؿ العاملْب وأولياء  122القياـ بعمل

 تتم لالطفاؿ العاملْب وأسرىم  الٍبوالتعليمى لألسرة، وقياس أثر التوعية  أدىواالقتص

  أبماكن عملهم لالطفاؿ العاملْب واصحاب الورش زايرة 163القياـ بتنفيذ 

  صندوؽ اسعافات اولية وذلك على سبيل ترغيب اصحاب الورش وجذهبم  50امداد اصحاب الورش بعدد

 للمشروع واشنشةتو كمدخل لتعريفهم  قوؽ الةفل العامل لديهم

  وذلك على سبيل االدراج سنة  16بةاقة شخصية لالطفاؿ العاملْب الذين جتاوزت أعمارىم  60مت عمل عدد

 للحصر والتمتع  قهم إثبات ىويتهم.

  توفّب معاشات ضماف اجتماعى للريدات ادلعيالت لبعض اسر االطفاؿ العاملْب مبركز أبوتيج 

 النشاط
2007 

 اانث ذكور

 62 60 مورزايرات منزلية لالطفاؿ العاملْب وأولياء األ

 ____ 163 زايرات الصحاب الورش

ّ

 شاجّثطبلخّسلُّلِّٛٝإلزذّٜاٌفت١بدّاٌؼبِالدأعتخ ثض٠بسادّأصسبةّاٌٛسػاٌم١بَّ
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 2007ّ–2006ّب٠خّاٌتؼ١ّ١ٍخّاٌشػ
 . توفّب رعاية تعليمية من خالؿ التنريق مع اجلهات ادلختصة 

ادراجا دلبدأ احلقوؽ وشنتيجة دلا مت عملو من زايرات منزلية لالطفاؿ العاملْب وجد اف ىناؾ عدد كبّب غلهل القراءة والكتابة 

 :األيتاو اهنم مترربْب من التعليم وشنتيجة لذلك مت عمل 

 فصوؿ  3ريق مع ىيئة تعليم الكبار وارافظة والَببية والتعليم ومشروع زلو االمية ادلنفذ ابجلمعية مت فتح عدد التن

 طفل/ة  49  ذلزلو أمية مبركز ابوتيج إمج

  ظروؼ صعبة مبركز  الفتح  يفأطفاؿ ابدلدرسة الصديقة لتعليم االطفاؿ  6إحلاؽ عدد 

 النشاط
2007 

 اانث ذكور
 29 20 زلو أميةفتح فصوؿ 

 1 4 إحلاؽ االطفاؿ ابدلدارس الصديقة
 1 ____ مدارس اجملتمع

ّ

2007ّّّّ-2006ّاٌشػب٠خّااللتصبد٠خّ

 من خالؿ: لتنريق مع اجلهات ادلختصةابتوفّب رعاية اقتصادية 
 احلد  توفّب قروض متناىية الصغر وذلك من خالؿ التنريق مع مكوف القروض  معية الةفولة والتنمية ومشروع

ؽلكن من خالذلا  الٍبمن الفقر أببوتيج كنواة لعمل مشروع صغّب ؽلكن اف يدر دخل على اسر االطفاؿ العاملْب و 

تنعكس بشكل مباشر على االطفاؿ العاملْب إعتبارىا سبب جوىرى من  الٍبحتجيم للمشكلة االقتصادية و 

 .اسباب عمالة االطفاؿ

 ئزذّٜاٌغ١ذادّا١ٌّؼالدّػٕذّزصٌٛٙبّػٍّٝلشض أزذّأ١ٌٚبءّاالِٛسّػٕذّزصٌّٛٗػٍّٝلشض
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اسرة مبركزى الفتح وابوتيج مبتوسط ال  جنيو  40ذلا  أدىيمج بتوفّب دعم اقتصحظ الٍبعدد االسر   ذلبلغ إمجولقد 

 واحد.للقرض ال

 النشاط
2007 

 اانث ذكور
 10 30 حصلمج على قروض الٍبعدد االسر 

 

ّ

2007ّّ-2006ّاٌشػب٠خّا١ٌّٕٙخّ

 .توفّب رعاية مهنية من خالؿ التنريق مع اجلهات ادلختصة

 وبعد العمل مت األيت :االطفاؿ وتوفّب بيئة آمنة ذلم اثناء اطار احلفاظ على سالمة  يف

  شنظارات حلاـ -طفل/ة عامل أبدوات سالمة مهنية من ) خوذ 200امداد عدد- 

زى أثناء العمل......( كال على حرب طبيعة  -جواشنٌب -كمامات  -قفازات

ترتخدـ أثناء عملهم حفاظا على سالمتهم وإلزاـ أصحاب الورش  الٍبعملو و 

 بضرورة توفّب ىذه االدوات ذلم وإستخداـ االطفاؿ ذلا أثناء عملهم 

 

  طفل/ة عامل وذلك من خالؿ التنريق مع اجلهات ادلختلفة من ) مديرية الَببية والتعليم ]  164تدريب عدد

خالذلا  مت تدريب االطفاؿ من الٍبوعدد من اجلمعيات الشريكة ( و  –مركز التأىيل الشامل  -ادارة التعليم الفُب[

 لهم.يعملوف هبا وذلك هبدؼ رفع مهاراام بعم الٍبعلى مهن بديلة أو على شنفس ادلهن 

 

 

 

 

 

 

االغفبيّاػب١ٍِّٓأثٕبءّاعتالَّ

ّأدٚادّاٌغالِخّا١ٌّٕٙخ

 

ّتذس٠تّإٌٌٍّّٙٝجٕبدّ)ّخ١بغخ(ّ
 

ّ(ّزذادح)ٌٍّّج١ّٕٓتذس٠تّإٌّٙٝ
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 النشاط
2007 

 اانث ذكور
 102 98 توزيع ادوات الرالمة ادلهنية

 82 82 التدريب ادلهُب
  

ّ.٠ّىّٓاٌٍدٛءّا١ٌٙبٌّسّب٠تُّّٙاٌتٟاٌؼًّّػٍّٝص٠بدحّٚػّٝاالغفبيّاٌؼب١ٍِّٓثبٌدٙبدّ

تنتهجها مجعية الةفولة والتنمية واخلاصة إجراءات سياسة محاية الةفل وحرص ادلشروع  الٍبمن منةلق الرياسة العامة 

 على ذلك مت :

  دتس بشكل مباشر  الٍبشندوة خاصة ابالطفاؿ العاملْب مت من خالذلا تناوؿ العديد من ادلوضوعات  12تنفيذ عدد

 يفاحلق  -اثبات اذلوية  يفاحلق  -الرعاية بكل اشنواعها  يفاحلق  -التعليم  يف منها ) احلق الٍبحق الةفل العامل و 

 ادلةالبة ابلتأمينات االجتماعية من اصحاب الورش........(

 ادلةالبة هبذه احلقوؽ والتعري  ىو مةلوب ولكن االىم من ذلك ىو  غرث فكرة ادلةالبة ابحلقوؽ ليس فقط ما

 ا .ؽلكن اللجوء اليه الٍبابجلهات 

 

 

 

ّ

ّ

ّ

ّخبٔتِّّّٓئزذّٜٔذٚادّاالغفبيّاٌؼب١ٍِٓ

ّ

ّثسمٛقّاٌطفًّاٌؼبًِِّّٓخاليّ:ِّٛساٌؼًّّػٍّٝص٠بدحّٚػّٝاصسبةّاٌٛسػّٚأ١ٌٚبءّاأل

  مبركزى الفتح وابوتيج مت من خالذلا التعري   قوؽ  مورشندوات خاصة أبصحاب الورش وأولياء األ 5تنفيذ عدد

 : يفتتم ل  الٍبالورش مراعاتو للةفل اثناء عملو من خالؿ ىذه الندوات الةفل العامل وما غلب على اصحاب 

 ..... مراعاة الرعاية الصحية واالجتماعية لالطفاؿ العاملْب اثناء عملهم 

 مراعاة الرن القاشنوسل لعمل االطفاؿ 

  تدريب االطفاؿ مهنيا قبل بداية العمل 
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  مراعاة عدد ساعات العمل 

 ؿ العاملْبة مهنية لالطفاتوفّب ادوات سالم ضرورة 

  )يعمل هبا االطفاؿ  الٍبمراعاة االماكن ) الورش 

  دلفاىيم حقوؽ الةفل وما  مورمت من خالذلا الَبكيز على ادراؾ اولياء األ أموراجتماعات اولياء  5مت تنفيذ عدد

 يفاحلق   -التغذية الرليمة  يفاحلق  –التعليم  يفغلب اف ؽلارسوشنو مع اطفاذلم من تلبية حلقوقهم ادلختلفة كاحلق 

 الرعاية االجتماعية...... يفاحلق  –الصحة 

ّاٌخػّاٌغبخٓ(ّ.ّ-إٌّبرجّاال٠دبث١خّ-تى٠ِّٛٓدّٛػبدّظغػّ)ٌّدٕخّاعتشبس٠خ

قاممج بتيرّب بعض  استشارية خاصة ابدلشروع ةجلن تشكيل حتقيقا  دلبدأ مشاركة اجلهات ادلعنية للعمل التنموى فقد مت

الدفاع  -مديرية الصحة -تضم عديد من اذليئات احلكومية ابجملتمع منها ) القوى العاملة ىيشنشةة ادلشروع و اخلدمات ال

حالة تعرضو لالساءة قاـ  يفادلراعدة اف يعرؼ حقو واف غلد  يفواؽلاان  ق الةفل  – الَببية والتعليم ( -االجتماعى

 عاملْب .ادلشروع بعمل خط ساخن لتلقى بالغات خاصة ابالطفاؿ ال

  اجتماعات جلنة اسشارية خاصة ابدلشروع  7مت عقد 

  قاممج اللجنة االستشارية بتقدصل ترهيالت لبعض اشنشةة ادلشروع

 ادلربة فيعمل بروتكوؿ تعاوف بْب اجلمعية ومرتش يفبتعاوهنا 

  شنشةة ادلشروع تنفيذ ا يفادلراعلة  يفكاف ذلا دور فعاؿ   الٍباجتماعات للنماذج االغلابية و  5مت تنفيذ عدد

 واالستفادة أبراءىم  ومقَبحاام .

 الندوات( مبركزين الفتح  -االذاعة -مت االعالف عن اخلط  الراخن اخلاص ابدلشروع عن طريق ) ادللصقات

 .وابوتيج

 مت تشغيل اخلط الراخن لتلقى البالغات. 

ّّاٌّخطػّٚاٌفؼٍّٝاٌّخطػّٚاٌفؼٍّّّٝاألٔشطخّفّٟظٛءاألٔشطخّفّٟظٛء

 التكلفة الفعلى ادلخةط

 بدوفطفل  257مت عمل كش  طىب دورى على عدد  - صحيةتوفّب رعاية   -

ّخبٔتِّّٓئختّبػبدّأ١ٌٚبءّاالِٛس
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 طفل عامل 200توفّب كش  طىب دورى لعدد  -
 200بةاقة أتمْب صحى لعدد  200استخراج عدد  -

 طفل عامل

 عامل
بةاقة صحية ابلتعاوف  200مت  استخراج عدد  -

 مع مديرية الصحة
 توفّب رعاية اجتماعية -
 الطفاؿ العاملْبزايرة منزلية ل 200تنفيذ عدد  -
 زايرة الصحاب الورش 200تنفيذ عدد  -

 زايرة منزلية 200مت تنفيذ عدد  -
 10740 زايرة الصحاب الورش 200مت تنفيذ عدد  -

 توفّب رعاية تعليمية -
من االطفاؿ العاملْب التحقوا  بفصوؿ زلو  60عدد  -

 االمية

 طفل/ة بفصوؿ زلو االمية49مت احلاؽ عدد  -
 دلدرسة الصديقةاب 6احلاؽ  -
عدـ ادراج  إذلالفرؽ بْب ادلخةط والفعلى يرجع  -

 حصر اسيوط بال امية يفىؤالء االطفاؿ 

 بدوف

 توفّب رعاية اقتصادية السر االطفاؿ العاملْب -
 أدىاسرة حظيمج بتوفّب دعم اقتص 25عدد  -

السر االطفاؿ العاملْب  أدىمت توفّب دعم اقتص -
 اسرة 60لعدد 

 بدوف

طفل/ة عاملْب على مهن  200تدريب عدد  - طفل/ة عاملْب 200ّب رعاية مهنية لعدد توف -
 سلتلفة  مت من خالذلا رفع مهارام

10460 

 3383 شندوة خاصة ابالطفاؿ العاملْب 20مت تنفيذ عدد  - شندوة خاصة ابالطفاؿ العاملْب 20تنفيذ عدد  -
شندوات خاصة بتوعية اصحاب  10تنفيذ عدد  -

 قوؽ الةفل العاملالورش  
 2007 شندوات خاصة ابصحاب الورش 10مت تنفيذ عدد  -

 تكوين رلموعات ضغط -
 جلنة استشارية -
 اخلط  الراخن -
 ظلاذج اغلابية -

 اجتماعات جلنة استشارية 7مت تنفيذ عدد  -
 مت تشغيل اخلط الراخن -
 جتماعات ظلاذج اغلابيةسا 5عدد مت تنفيذ -

 
2468 
1000 
600 

 

ّّب االضلراؼ ابلرلب أو ابإلغلاب:أسبا

من خالؿ ما سبق يتضح اف اشنشةة ادلشروع ترّب كما ىو سلةط ذلا وجارى استكماؿ ابقى االشنشةة وذلك من الناحية 

 االغلابية.
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ّّاالٔدبصاداالٔدبصاد

  بةاقة متابعة صحية بدال من بةاقات التأمْب الصحى لالطفاؿ العاملْب 200استخراج عدد 

  خصية لالطفاؿ العاملْببةاقة ش 60استخراج عدد 

 توفّب صناديق اسعافات اولية الصحاب الورش  
ّّ

ّّاٌصؼٛثبدّٚاٌّؼٛلبداٌصؼٛثبدّٚاٌّؼٛلبد

  إلعادة تدريب  فيفَبة ال تك ىيقلة مدة التدريب ادلهُب اخلاص ابالطفاؿ العاملْب ادلقرر ذلا ستة اايـ فقط و

اء تدريب الَبكيز على وأتىيل االطفاؿ العاملْب بشكل يؤىلهم لالستفادة بو بشكل جيد ومع ذلك مت أثن

ىذه ادلشكلة واخلروج مبخرج جيد لدى االطفاؿ  أدىوادلهنية لكل حرفة حٌب ؽلكن تف ساسيةء األأدىادلب

 العاملْب.

  من خاللو عمل وجود شنص ابلقاشنوف ادلصرى ؽلكن  لعاملْب وذلك شنظرًا لعدـاعدـ وجود أتمْب صحى لالطفاؿ

مت من مراسالت للجهات ادلختصة ومع ذلك مت استخراج بةاقات بةاقات أتمْب صحى لالطفاؿ ابلرغم من ما 

تقـو بنفس الدور  الٍبمتابعة صحية ابلتعاوف مع ادارة مشروع الرالمة والصحة ادلهنية التابع دلديرية الصحة و 

 الذى تقـو بو بةاقات التأمْب الصحى.

  هبا زلافظة اسيوط  قاممج الٍبللمبادرة  افتتاح فصوؿ زلو االمية لالطفاؿ العاملْب وذلك شنظراً  يفوجود صعوبة

كاف من   الٍبقاممج  صر االطفاؿ الغّب متعلمْب على مرتوى زلافظة اسيوط و  الٍبمبادرة اسيوط بال امية و  ىيو 

سلبيااا وجود عدد كبّب دل يتم ترجيلو بكشوؼ احلصر وكاف من ضمنهم معظم الفئة ادلرتهدفة ابدلشروع 

طفل/ة وإشنشاء ثالث فصوؿ زلو أمية  60لريد ارافظ ومت عمل است ناء لعدد وابلرغم من ذلك مت سلاطبة ا

 .مبركز ابوتيج اتبعْب للمشروع
 

ّّ

ّّ

ّّاٌتٛص١بدّٚاٌّمتشزبدّ:اٌتٛص١بدّٚاٌّمتشزبدّ:
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 ن االستفادة من عائد ىذا التدريب.مراعاة الفَبة الزمنية للتدريب  ادلهُب بفَبة اكرب حٌب ؽلك 

 مةلق دوف التقيد بفَبات زمنية وذلك حتقيقا دلبدأ  ضرورة وضع استمرارية لبعض اشنشةة ادلشروع وبشكل

 االستدامة ومراعاة االوضاع ادلتدشنية ذلذه الفئة 

 من خالؿ  لةدمة االطفاؿ العاملْب وعمل دعاية على سبيل الذكر ال احلصر استمرار عمل اخلط الراخن خل

 مرموع-االعالـ ارلى مرئ

 تنفيذ و  تصميم يفدادىا خالؿ فَبات زمنية طويلة وادلشاركة توفّب قروض حرنة ألسر االطفاؿ العاملْب يتم س

 اسل منو ىذه االسر.ادلشروع شنظراً للفقر الشديد الذى تع

 واشنْب اخلاصة  قوؽ الةفل العامل.ضرورة تفعيل الق 
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ّّاٌخطخّاٌّغتمج١ٍخّ:اٌخطخّاٌّغتمج١ٍخّ:

  2008سوؼ يتم تنفيذىا حٌب شهر يوشنيو  الٍبفيما يلى عرض ألىم االشنشةة 

 النشػػػػاط
 شػػػػػػػهرال

 يوشنيو مايو أبريل مارس فرباير يناير
 استمرار التوعية الصحاب الورش

     ) شندوات( 
 

 

     استمرار الكش  الةىب
 

 

     استمرار زايرات ادلتابعة الصحاب الورش
 

 

     اجتماعات اللجنة االستشارية
 

 

ض ابجلمعية و استمرار ربط اسر االطفاؿ بقرم القرو 
 اجلهات احلكوميةارلية و اجلمعيات 

    
 

 

     حتويل االطفاؿ دلهن غّب خةرة
 

 

     امداد اصحاب الورش ابدوات سالمة مهنية
 

 

       طفل/ة 30تدريب مهُب لعدد 

       التجهيز للمؤدتر
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 احملتوي

 
 مقدمة 

 العاـ للمشروع اذلدؼ   

 األشنشةة  

 ادلخةط وادلنصرؼ خالؿ العاـ 

 اإلصلازات 

  الصعوابت وادلعوقات 

  الدروس ادلرتفادة 

 التوصيات 

 اخلةة ادلرتقبلية 

 ادلرفقات 

 
 
 

 
ّ

ّ
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ّّاٌّمذِخاٌّمذِخ

 : ػمر ادلشروع مبراحل عديدة منها

  مرحلة التعري  ابلربانمج

مت تنفيذ ورش عمل للجمعيات ، أسيوط( –ية )مجعية الةفولة والتنمتدريب مدربْب لفريق العمل ابجلمعية الشريكة  مت فيهاو 

ارلية ابلقرى الٍب تنفذ ادلشروع وعرض ادلشروع على العاملْب ابجلمعيات ارلية والقيادات الةبيعية وارلية ابلقرى 

 وتنفيذ حصر ميداشل الكتشاؼ النماذج اإلغلابية ادلوجودة وتدريبهم ادلرتهدفة وعرض إسَباتيجية النماذج اإلغلابية

 ومشاركتهم يف وضع خةط رلتمعاام  .

  -مرحلة تعبئة اجملتمع :

 تنفيذ أشنشةة مجاعية وىدفها كرر حاجز الصممج حوؿ ختاف اإلانث وفتح حوار حوؿ ختاف اإلانث 

 ترتهدؼ ىذه األشنشةة القيادات الةبيعية وارلية واحلكومية  وكافة أفراد اجملتمع من رجاؿ وسيدات وفتيات وشباب  .

  -رصد ومتابعة الفتيات ادلعرضات للخةر : مرحلة

يتم خالؿ ىذه ادلرحلة رصد أسر الفتيات ادلعرضات للخةر وتقريم األسر على النماذج اإلغلابية حيث يكوف كل ظلوذج 

 مرئوؿ عن عدد من األسر يقـو بزايراا بصفة دورية .

لتعامل معو وزلاولة إقناعو وحتديد مدخل األسرة حٌب يتم بعد معرفة متخذ القرار وادلؤثر على متخذ القرار ابألسر حٌب يتم ا

 الَبكيز عليو  من خالؿ توعيتو أثناء الزايرات ادلنزلية الشهرية الٍب تتم لألسر  دلتابعة قرارات األسر .

  -مرحلة تفعيل األسر ادلقتنعة :

  يتم تفعيل األسر ادلقتنعة حيث يكوف ىذا التفعيل على ثالث مرتوايت:-  

   اإلسَبشاد  أبفاء ىذه األسر ادلقتنعة .يتم 

 . يتم إعالف ىذه األسر أماـ رلموعة من الريدات شلا يراعد على تشجيع األسر الغّب مقتنعة أف تقتنع 

 . تقـو األسرة ادلقتنعة بزايرة األسرة الغّب مقتنعة  راولة إقناعها 
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ّّاٌٙذفِّّٓاٌّششٚعاٌٙذفِّّٓاٌّششٚع

 يج ومنفلوط.خفض شنربة شلارسة ختاف اإلانث مبركزي أبوت

 األ٘ذافّاٌفشػ١خّاٌت٠ّٟتُّاٌتشو١ضّػ١ٍٙبّفّٝ٘زّٖاٌفتشح
 مجعيات زللية 8ادلراعلة يف تنفيذ بناء مؤسري جلمعية الةفولة والتنمية و . 

  زايدة عدد  الفتيات الناجيات لألسر ادلرتهدفة من خةر ختاف اإلانث. 

  اإلانث ىف رلتمعاام.مج حوؿ ختاف رلتمع زللي بكرر حاجز الصم 16دعم القيادات يف 

ّ

ٌّّّدتّؼ١خٌّدتّؼ١خّّااخّّاخّّااألٔشــطـــاألٔشــطـــ

  . تنفيذ حصر ميداشل لتحديث القوائم وإضافة األسر ادلرتهدفة اجلديدة 

   ادلناطق اجلديدة. يفتنفيذ أشنشةة تعبئة رلتمع 

  .تنفيذ زايرات منزلية وشندوات واجتماعات توعية يف ادلناطق القدؽلة 

  لرابعة .    ترجيل برانمج تليفزيوشل ابلقناة ا 

   عقد اجتماعات مع ادلدرسْب ادلشاركْب ابلورشة عقب اشنتهاء الورشة دلراجعة وتعديل اخلةط ادلوضوعة خالؿ

 الورشة.

  .تنفيذ محالت بيئية بقريٍب النخيلة وادلرعودي مبركز ابوتيج ابلتنريق مع مركز التنمية و النشاطات الركاشنية 

   وقرية النخيلة مبركز أبوتيج .تنفيذ محالت رلتمعية مبركزي منفلوط 

  .التنريق مع مجعية الشباب للركاف والتنمية لالشَباؾ يف احتفالية اإل ار يف النيل 

  .عقد اجتماعات مع فريق العمل ابجلمعيات دلتابعة سّب العمل مبقر اجلمعيات ارلية 

  لةفولة والتنميةعمل مبقر مجعية اعقد اجتماعات مع فريق العمل ابجلمعيات دلتابعة سّب ال. 
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ّػذدّاألٔشطخّإٌّفزح

 
2007ّث١بّْئزصبئّٟثبٌّغتف١ذ٠ِّّٓٓاألٔشطخّخاليّػبَّّ

   قرار األسر ادلرتهدفة  كما يلي :  يفوقد أثرت ىذه األشنشةة 

 ادلركز
األسر 

 إمجارل األسر توىف سافر خًب دد يعددل ػل غّب مقتنع مقتنع ادلرتهدفة 

 أبوتيج
 1229 0 5 19 539 157 509 قدؽلة
 168 0 0 0 78 26 64 جديدة

 منفلوط
 1385 14 165 230 711 144 771 قدؽلة
 784 3 19 18 144 29 119 جديدة

 3566 14 172 249 1436 345 1350 االمجاذل
ّ

 ادلركز
 ةألسر قدؽل زايرات منزلية التوعية اجتماعات الندوات

زايرات منزلية ألسر 
 أشنشةة أخرى ةجديد

ادلخة
 ط

ادلخة ادلنفذ
 ط

ادلخة ادلنفذ ادلخةط ادلنفذ
 ط

ادلخة ادلنفذ
 ط

ادلن
 فذ

 3 3 995 1065 11462 8785 566 400 72 80 منفلوط

 0 0 1380 1410 8584 8544 629 400 115 80 أبوتيج

 3 3 2375 2475 20046 17329 1195 800 187 160 االمجاذل
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 سعُّتٛظ١سّٟثبألعشّاٌّمتٕؼخ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
ّاٌجشٔبِحّاٌت١ٍفض٠ّٟٛٔ

سيدات وفتاتْب من قرية  3مبشاركة  12/3/2007ترجيل حلقة يف الربانمج التليفزيوشل أسرة لبكرة ابلقناة الرابعة يـو 

مجعية مشريف ادلشروع مبركز الشباب و النخيلة وفتاتْب من قرية دوينة وثالث ظلاذج إغلابية من الرجاؿ من قرية ادلرعودي و 

ة لتنمية اجملتمع أببوتيج ومجعية تنمية اجملتمع بدوينة حيث حتدثمج الريدات عن أسباب اقتناعهن ودورىم يف اخلدمات العام

ادلشروع فيما بعد كما حتدثمج الفتيات عن حقوقهن يف احلياة وابألخص عدـ تعرضهن لعملية ختاف اإلانث حٌب يعشن 

معيات ارلية يف ادلشروع عن التدريبات الٍب مت احلصوؿ بكامل جردىن كما حتدث  النماذج اإلغلابية وفريق العمل ابجل

عليها من اجلمعية الشريكة زادت من خرباام ومهارام للعمل يف أشنشةة ادلشروع وعن الصعوابت وادلعوقات الٍب واجهتهم 

 واإلصلازات الٍب حققوىا .

أشنشةتها ،وحتدثمج مدير ادلشروع عن أشنشةة كما حتدثمج ادلدير التنفيذي جلمعية الةفولة والتنمية عن أشنشةة اجلمعية و 

 ادلشروع.

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

العام األول العام الثاني العام الثالث العام الرابع



ّثشٔبِحّزّب٠خّاٌمت١بدِّّٓاٌّّبسعبدّاٌعبسح

 

 

 أسيوط -مجعية الطفولة والتنمية 

 7007التقرير السنوي لعام 

75 

ّاالختّبػبد:

 ادلكاف إمجارل عدد ادلشاركْب االجتماع

 اللجنة االستشارية اجتماع
 26/7/2007اخلميس 

فرد من وكالء وزارة مديرين  12
 مقر مجعية الةفولة والتنمية إدارات ورؤساء رللس إدارة

 اجتماع جلنة ادلركز أببوتيج
25/7/2007 

من مديرين إدارات ورؤساء  9
 رللس اإلدارة

قاعة االجتماعات  معية اخلدمات العامة 
 لتنمية اجملتمع أببوتيج

 اجتماع جلنة ادلركز مبنفلوط
19/8/2007 

مديرين إدارات ورؤساء رللس  10
 مجعية الشباف ادلرلمْب مبنفلوط إدارة

 اجتماع جلنة ادلركز مبنفلوط
4/11/2007 

دارات ورؤساء رللس مديرين إ  8
 إدارة

قاعة االجتماعات  معية الشباف ادلرلمْب 
 مبنفلوط

 اجتماع  جلنة ادلركز أببوتيج
15/11/2007 

 

استشاري اليوشنيري  ، فريق العمل 
مديرين     8 ابلةفولة والتنمية،

إدارات ورؤساء رللس إدارة ، 
 مشريف ادلشروع

قاعة االجتماعات  معية اخلدمات العامة 
 مية اجملتمع أببوتيجلتن

 –اجتماع النماذج االغلابية 
 6/11/2007مركز منفلوط  
 

 من النماذج وادلتةوعْب 60
قاعة االجتماعات  معية الشباف ادلرلمْب 

 مبنفلوط

ذج اإلغلابية و اجتماع النما
 جابوتي ادلتةوعْب ػ مركز

7/11/2007 
 

دمات العامة قاعة االجتماعات  معية اخل ظلوذج اغلاي ومتةوع 59
 لتنمية اجملتمع أببوتيج
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20072007ّّاٌّخطػّٚإٌّصشفّخاليّػبَّاٌّخطػّٚإٌّصشفّخاليّػبَّ

 ادلنصرؼ فعلياً  ادليزاشنية ادلقررة اسم البند

 3581.75 4500 اللجنة االستشارية - 1

 1802 2000 اجتماعات جلاف اجملتمع -2

 280 360 اجتماع ربع سنوى للمركزين - 3

 3909.55 3960 غلابيةورشة عمل النماذج اإل - 4

 8547.25 8600 احلملة – 5

 2550 2550 ورشة عمل الفريق والنماذج االغلابية - 6

 5443 6320 ورشة عمل الَببية والتعليم - 7

 0 5325 ورشة عمل األطفاؿ مبادرات اجملتمع -8

 6622 7220 اشنتقاالت وإقامة لفريق الةفولة و التنمية ابلقاىرة -9

 383015.33 400833 إمجارل
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ّ:اٌتذس٠جــــبداٌتذس٠جــــبد

 ادلكاف الفئة ادلرتهدفة اسم الورشة
 عدد احلاضرين

 امجاذل إانث ذكور

 يفحقائق عن ختاف اإلانث 
 3/5/2007-2الفَبة من

مدرسي ادلدارس ابلقرى 
 23 6 17 مجعية الةفولة والتنمية ادلرتهدفة

 يفحقائق عن ختاف اإلانث 
 10/6/2007-9الفَبة من 

املْب بقةاع الصحة الع
 2 9 15 مركز أتىيل الفتيات ادلعوقات ابلقرى ادلرتهدفة

تنمية ادلهارات الرلوكية للنماذج 
-5الفَبة من  يفاالغلابية 

8/8/2007 
 24 18 6 مركز أتىيل الفتيات ادلعوقات النماذج االغلابية

 الفَبة من يفالنوع االجتماعي 
 1/11/2007وحٌب  30/10

عية فريق العمل  م
الةفولة والتنمية 
 واجلمعيات ارلية

 25 22 3 مركز أتىيل الفتيات ادلعوقات

ّ

ّازتفب١ٌخّاإلثسبسّفّٟا١ًٌٕ

منتػػدى التنميػػة  بتنفيػػذ أوبريػػمج مػػن زمػػاف و باب للرػػكاف و النيػػل ابلتنرػػيق مػػع مجعيػػة الشػػ يفاحتفاليػػة اإل ػػار  يفمت ادلشػػاركة 

من مجعيات   اخلاص مبنع ختاف اإلانث شارؾ فيو أطباء وشل لْب 2007رنة ل 271الركاف رقم دلناقشة قرار وزير الصحة و 

ادلعرض ادلقاـ مبرسى حورس  ديقة الفردوس مبنتجات تعرب عن اخلتاف ومنها ظلاذج  يف. كما مت ادلشاركة أىلية وىيئات تنموية

 . من الصلصاؿ ورسائل عن اخلتاف وحقوؽ ادلرأة

 أوبريمج من زماف



ّثشٔبِحّزّب٠خّاٌمت١بدِّّٓاٌّّبسعبدّاٌعبسح

 

 

 أسيوط -مجعية الطفولة والتنمية 

 7007التقرير السنوي لعام 

78 

عػػن قضػية ختػػاف اإلانث حيػث يػػتم صػياغتها ىف قالػب غنػػائي شػعري معتمػػدا علػى الصػػياغة الدراميػة مػػن يتحػدث األوبريػمج 

خالؿ الراوي و الراوية والتعبّب احلركي جملموعة من الفتيات تعرضمج واحدة منهن لعملية اخلتاف أحدثمج ذلا صدمة شنفرية و 

ية والعملية حيػث قامػمج القنػاة الرػابعة بعػرض أجػزاء مػن جردية ، وكاف ذلذا العرض أثر كبّب على احلضور من الناحية الفن

 األوبريمج على شاشااا كما أبدى ادلتفرجوف إعجاهبم .    

                                          

  ادلعرض
ة وادلتةػوعْب مت االشَباؾ ىف معػرض احتفاليػة" اإل ػار ىف النيػل " حيػث عػل ادلعػرض منتجػات قػاـ بتنفيػذىا النمػاذج اإلغلابيػ

وفريق العمل ابجلمعيات ارلية وىػى عبػارة عػن أشػغاؿ مػن الصلصػاؿ / لوحػات فنيػة / عػرائس مػن  الػورؽ ادلقػوى مكتػوب 

عليهػػا دراسػػات حالػػة . كمػػا ضػػم ادلعػػرض منتجػػات خاصػػة مبكػػوف القػػروض وىػػى عبػػارة عػػن منتجػػات مػػن الفخػػار ومنتجػػات 

 .لريد / سامي فوده ولفي  من القادة ارلْب مبحافظة أسيوطخشبية وقد حضر ادلعرض سكرتّب عاـ ارافظة ا
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ّاٌخبصّثّٕغِّّبسعخّختبّْاإلٔبث2007ٌّغٕخ271ٌّّّّٜٕبلشخّلشاسّٚص٠شّاٌصسخّسلُِّٕتذ

 أىداؼ ادلنتدى : 
 . 2007لرنة  271تفعيل قرار وزير الصحة والركاف رقم 

 ادلشاركْب : 

 . مجعية الةفولة والتنمية 

  منظمة اليوشنيري . 

 . اجمللس القومي للةفولة واألمومة 

 . مجعية اذلالؿ األمحر 

 . ىيئة بالف اشنَبانشوانؿ 

 .مجعية الشباب للركاف والتنمية 

 . شل لي اجلمعيات ارلية 

 . ظلاذج إغلابية و متةوعْب و بعض األسر ابلقرى ادلرتهدفة 

   -عدد احلاضرين  :
 ظلاذج اغلابية ومتةوعْب.مشارؾ من األطباء وشل لْب اجلمعيات األىلية و  72

   -مكاف اشنعقاد ادلنتدى :

 مركز النيل لألعالـ  أبسيوط 

 التوصيات

 التوعية:

 .توحيد لغة اخلةاب الديِب 

 .شنشر فتاوى العلماء الرفيْب وغّب الرفيْب بشكل أوسع وأعم 

 يف ادلدارس(. تنوع برامج التوعية حيث تشمل أساليب مبتكرة )على سبيل ادل اؿ: مرابقات فنية وثقافية 

 .استهداؼ فئات جديدة ذلا أتثّب إغلاي فيما بعد يف اجملتمع 

 .توسيع النةاؽ اجلغرايف ليشمل ادلدينة 
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 .دمج ختاف اإلانث ضمن أشنشةة وبرامج أخرى 

 .]شنشر القرارات الوزارية والفتاوى بةرؽ سلتلفة ]وضع بوسَب ابلقرار الوزاري يف العيادات والوحدات الصحية 

 اإلعالـ يف تناوؿ القضية. تفعيل دور 

 اإلبالغ:

 .توحيد اجلهود والقيادات الةبيعية لتضافر اجلهود 

 .تشكيل جلنة إبالغ تةوعية من أفراد موثوؽ فيهم ابلقرى 

 إجراءات تنفيذ القرار:

 .)اختاذ إجراءات صارمة من قبل وزارة الصحة و الركاف  )على سبيل ادل اؿ غلق العيادات 

 الضبط القضائي. أف يكوف للقرار سلةة 

 . تغيّب آلية ضبط الةبيب ادلمارس خلتاف اإلانث 

 .تنفيذ القرار الوزاري من قبل اإلدارات الصحية 

 .وجود شنص للقرار الوزاري يف مكاف ظاىر يف الوحدات الصحية والعيادات اخلاصة 

 الةفل: اإلعالـ عن خط صلدة 

 .طرؽ اإلبالغ بو 

 .بياانت ادلبلغ سرية 

 لبالغ حٌب يتم متابعتو.ضرورة أخذ رقم ا 

 التنريق:

 تنظيم اجلهود اإلعالمية لتناوؿ القضية 

  .تضافر اجلهود بْب كافة اجلهات ادلعنية يف ارافظة 

 ."دور إغلاي للمجتمع يف اإلبالغ بةريقة سليمة "صحة البياانت 

 .دور وزارة الصحة و الركاف  يف سرعة  ث البالغ 

ّاٌسّـــالد
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 احلمالت البيئية 

 شركاء ال 

   مركز التنمية والنشاطات الركاشنية 

  مجعية الةفولة والتنمية ػ أسيوط 

 مجعية اخلدمات العامة لتنمية اجملتمع أببوتيج 

 مركز شباب ابوتيج 

  جهاز شئوف البيئة 

  اإلدارة الصحية أببوتيج 

  رللس الشعيب ارلي 

   رللس زللى قريٍب ادلرعودي والنخيلة 

 أواًل محلة النخيلة

منها حترْب وضع البيئة  يف شارع جرر الصقر خل  سور مركز شباب النخيلة  حيث أف أسباب ادلشكلة كاأليت  اذلدؼ

 : ػ   

  . تراكم القمامة وادلخلفات  وعدـ وجود صناديق جلمعها 

 . قلة وعى ادلواطنْب ابالضرارالصحية  الٌب يرببها التلوث البيئي 

 ق .  عدـ اىتماـ األجهزة ادلعنية ببعض ادلناط 

 األشنشةة الٍب مت تنفيذىا   

 280 أسرة  لتقدصل التوعية وادلتابع70زايرة منزلية لعدد. 

  فرد.  120شندواتف توعية بيئية  حضرىا منها 

 .تنفيذ محالت شنظافة للمنةقة بشارع جرر الصقر خل  سور مركز شباب النخيلة 

ّ
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 ػ: ادلرعودياثشنياً محلة 

 اً حيث أف أسباب ادلشكلة كاأليت:ية ادلرعودي وتوعية اىاذل القرية صحياً وبيئياذلدؼ منها رفع القمامة من شوارع قر 

 .قلة  الوعي البيئي والصحي لدى القرية 

 .اشنتشار األمراض الٍب يرببها التلوث البيئي 

 ف سلصص جلمع الفضالت اآلدمية و ادلواشي.اعدـ وجود مك 

 . التخلص من ادلخلفات بةرؽ غّب سليمة 

 

  تنفيذىا  األشنشةة الٍب مت

  فرد. 120شندوات وقد بلغ عدد احلضور  4تنفيذ 

  أسرة غرب قرية ادلرعودي من خالؿ الزايرات ادلنزلية . 94رفع الوعي الصحي والبيئي لعدد 

 .التنريق مع اجمللس القروي لتوفّب بعض معدات لرفع القمامة 

 . رفع القمامة مبشاركة األىارل والقيادات 

 شارع الغري ورلمع ادلدارس .التخلص من القمامة من ال 

 

 التحدايت و كيفية التغلب عليها 

 . تفعيل دور بعض األفراد الرلبيْب عن طريق تقدصل التوعية 

 . تغّب أماكن ادلخلفات من أماـ ادلنازؿ إرل األراضي الزراعية واستخدامها كرماد طبيعي 

 القروي لترهيل احلصوؿ على بعض  اجمللسريق مع رئيس رللس مدينة أبوتيج و كرر حاجز الروتْب ابلتن

 ادلعدات.

ّزّالدّتؼجئخّاٌّدتّغ

 قرية النخيلة:

 29/12/2007اليـو األوؿ الربمج 
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 أشنشةة اليـو األوؿ 

 .  مررح العرائس مبدراس يف ادلرحلة اإلعدادية 

 . حلقة شنقاشية للريدات 

 .  محلة بيئية للنظافة 

 . تغةية إعالمية 

 

 مررح العرائس  

طالبة ومت تنفيذه مرة أخرى مبدرسة يوشنس القاضي  85مة الزىراء اإلعدادية حضراا رائس مبدرسة فاطمت تنفيذ مررح ع

طالبة و قد تعاوشنمج إداريت ادلدرستْب يف تنفيذ ىذا النشاط  حيث أعقب اشنتهاء كل عرض مررحي   85اإلعدادية حضراا 

 األسئلة  : ػتنفيذ مرابقات  للتأكيد على توصيل الرسائل من خالؿ رلموعة من 

 ما ىي أسباب ختاف اإلانث ؟ .1

 ما ىي أضرار ختاف اإلانث ؟ .2

 من ىم شلارسي ختاف اإلانث ؟ .3

 ىل ختاف اإلانث عادة مريحية ، إسالمية ، إفريقية ؟ .4

 ما ىي األدوات الٍب يتم استخدامها يف عملية اخلتاف ؟  .5

طلا تكرارىا يف وقمج ابقات إعجاب الةالبات و قد القمج مررح  العرائس وادلرها توزيع ىدااي عبارة عن مقلمة و أعقب 

 .قريب

 حلقة شنقاشية للريدات

سيدة حيث  قاممج إحدى 90مت تنفيذ حلقة شنقاشية للريدات بعنواف " فكر و قرر" مبدرسة ال ورة االبتدائية حضراا 

فريق العمل رفضمج الفكرة  الريدات ادلرتهدفات  بعرض جتربتها مع اخلتاف حيث أقرت إهنا يف الزايرة األوذل ذلا من قبل

دتامًا و ذلك تبعًا للعادات والتقاليد وخوفًا على أبنتها ولكن ابلزايرات ادلتكررة واالستماع لرأي الةب اقتنعمج حيث ربةمج 

قبل قاـ مؤخرًا و بْب ما فعتو من فريق العمل وما تعيشو من مشاكل زوجية مع زوجها حيث يقـو مبعايراا بصفة مرتمرة و 
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ة احلملة بيومْب حتديدًا ابلزواج من أخرى كما قاممج الريدة بعرض رلموعة من احلقوؽ الٍب فعتها من فريق بدء أشنشة

العمل وتراعيها مع طفلتها م ل احلق يف إف يكوف ذلا كياف ػ حقها يف التعليم ػ حقها إف تعيش بكامل جردىا كما إهنا 

ّب اجللرة ومناقشة الريدات فيما مت االستماع لو والرد عليو  استشهدت بقصة بدور وكرؽلة مث قاممج الدكتورة سحر بتير

 :تهن  تدور حوؿاضرات سيدات مَبددات فكاشنمج مناقشحيث أف مجيع احل

  اخلوؼ على البنات يريةر على قلوهبن من حيث عدـ زواج البنمج الغّب سلتنة أو اضلرافها و مع ذلك دل تقم أي

 سيدة خبتاف أبنتها .      

 لدين  حٌب اآلف بْب مؤيد و معارض .ما زاؿ رأي ا 

  .اخلوؼ من ادلعايرة و شنظرة اجملتمع برغم كل اجلهود ادلبذولة 

 

 محلة شنظافة بيئية 

مت تنفيذ محلة شنظافة بشارعي اجلزازرة و البواقّب بقرية النخيلة و زرع شجرة بكل شارع  مبشاركة النماذج اإلغلابية و  

 ادلتةوعْب و أسر الشارع.

 

 الميةتغةية إع

قاممج إذاعة عاؿ الصعيد بتغةية اليـو إعالمياً حيث قاـ ادلذيع / جابر علياف بعمل أحاديث مع منرقات ادلشروع و فريق 

العمل و النماذج اإلغلابية و ادلتةوعْب  معية اخلدمات العامة لتنمية اجملتمع و الرػيدة الػٍب قامػمج بعػرض جتربتهػا يف احللقػة 

تنػػاوؿ اتريػػا حيػػاة ادلشػػروع  واألشنشػػةة ادلنفػػذة بػػو و ادلبػػادرات الػػٍب مت تنفيػػذىا م ػػل احلركػػات  النقاشػػية للرػػيدات حيػػث مت

اجملتمعية و الصعوابت الٍب مت التعرض ذلا و اإلصلػازات الػٍب مت حتقيقهػا علػى أف تعػرض  احللقػة يف بػرانمج سػامر الصػعيد يػـو 

 التاسعة مراءًا. 22/1/2008

 

 

 30/12/2007اليـو ال اشل األحد 
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 أشنشةة اليـو ال اشل 

 . شندوات طبية مبدارس ادلرحلة ال اشنوية 

 . شندوة عن اإلصحاح البيئي 

 . جلرة ادلشورة 

 . شندوات طبية مبدارس ادلرحلة ال اشنوية 

طالبة من طالبات الص  ال اشل و ال الث 130مت تنفيذ شندوتْب يف مدرسة الشاعر زلمود حرن إفاعيل ال اشنوية حضراا 

 تناوؿ رأي الةب و مناقشة العادات و ادلورواثت اخلاطئة الشائعة و اشنتهمج الندوتْب بعمل مرابقات من ال اشنوي حيث مت

 خالؿ األسئلة سالفة الذكر أعقبها توزيع اذلدااي. 

  

 شندوة عن اإلصحاح البيئي .

رجل من األسر 65وحضرىا  شنُفذت الندوة ابجمللس ارلي ابلنخيلة ابلتنريق مع جهاز شئوف البيئة و رئيس اجمللس ارلي

 ادلرتهدفة حيث قاـ مندوب من جهاز شئوف البيئة  بعرض اآليت:

 .كيفية االستفادة من ادلخلفات 

 التقنية احلدي ة للزراعة. 

 للمبيدات و تفادي سلاطرىا.  م لكيفية االستخداـ اال 

 

 جلرة ادلشورة  

تنفيذىا أطباء ادلرتشفى و أدارت النقاش  الدكتورة  شنُفذت اجللرة مبرتشفى التكامل الصحي حيث ساعد يف إعدادىا و

فرد من العاملْب  50اميمة يوس  مدير إدارة رعاية األمومة و الةفولة و ادلقرر ادلناوب للمجلس القومي للمرأة و حضرىا  

 ر النقاش حوؿ ادلوضوعات اآلتية :الصحيْب ابدلرتشفى حيث دا

 دلاذا اآلف ؟ 

 . أضرار ختاف اإلانث 
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  2007لرنة  271زير الصحة و الركاف رقم قرار و. 

 . ادلشورة 

 الكافية حٌب ؽلكن الرد على تراؤالت أىارل قرية النخيلة   علوماتأكدت على ضرورة الترلح ابدل حيث

 

 حفلة تكرصل النماذج اإلغلابية و ادلتةوعْب    

فرد من النماذج  60أبوتيج  حضرىا بقصر ثقافة 3/1أقيممج حفلة التكرصل بقصر ثقافة أبوتيج يـو اخلميس ادلوافق 

اإلغلابية و ادلتةوعْب دلركز أبوتيج و الٍب اشَبؾ يف إعدادىا و تنظيمها منرقات ادلشروع و مشريف ادلشروع ابدلركز بدأ 

احلفل أمحد امباي مشرؼ مبركز شباب أبوتيج  بكلمات شكر و تقدير لكل اجلهود الٍب بذلمج يف الفَبة الرابقة و كيفية 

 دلشروع بعرض ادلوضوعات اآلتية:تمرارية بعد اشنتهاء دتويل ادلشروع مث قاممج األستاذة مناؿ فوزي مدير ااالس

 ماذج اإلغلابية الستمرار ادلشروعفكرة ادلشروع و إسَباتيجية استخداـ منهج الن. 

 .دور النماذج اإلغلابية وادلتةوعْب يف تنفيذ أشنشةة ادلشروع 

 

بية  وادلتةوعْب عن مدى االستفادة  من  خالؿ تةوعهم ىف ادلشروع ومراشندة مجعية كما عربت بعض النماذج اإلغلا

الةفولة والتنمية واجلمعيات ارلية و أف ىذا ادلشروع ثقل من مهارام و زاد من خرباام  كم أشادت الريدات مبعرفة 

 .دورىن ىف اجملتمع  وحقوؽ اإلشنراف

 

 
 التوصيات
  إلغلابية وادلتةوعْب .خلق كوادر أخرى من النماذج ا 

  . ) زايدة األشنشةة ىف ادلدارس ) أ اث ػ مرابقات مدرسية 

  . إقامة مركز استشاري ابلوحدات ارلية ىف كل قرية عن ختاف اإلانث 

  . مشروعات تدعم مشروع ختاف اإلانث م ل مشروع زلو األمية 
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 . عمل فقرات إعالشنية بْب ادلرلرالت التليفزيوشنية 

  ىو جديد من معلومات خاصة خبتاف اإلانث .معرفة كل ما 

 . و اشنتهى احلفل بتوزيع ىدااي رمزية للنماذج اإلغلابية و ادلتةوعْب عبارة عن ساعة حائط 

 
 اإلصلازات 
  الشراكة و التعاوف  بْب فريق العمل ابجلمعية ارلية والنماذج اإلغلابية و ادلتةوعْب ابلقرية بدًأ من التخةيط و

 لتنفيذ و حرن توزيع األدوار فيما بينهم و تنفيذ كل منهم ادلهاـ ادلةلوبة منو على أكمل وجو.اإلعداد حٌب ا

 

  تعاوف القيادات ابلقرية لتنفيذ األشنشةة م ل رئيس الوحدة ارلية لقرية النخيلة ، مديري ادلدارس ، مدير و أطباء

 م الفئة ادلرتهدفة .مرتشفى التكامل الصحي سواء بتوفّب أماكن لتنفيذ النشاط أو تنظي

 

  التجربة الٍب ُعرضمج يف احللقة النقاشية اخلاصة ابلريدات جذبمج اشنتباه احلضور و أاثرت تراؤالان حٌب عقب

 اشنتهاء احللقة النقاشية  .
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ّّالصعوابت

  . الروتْب واحلصوؿ على ادلوافقات لتنفيذ األشنشةة يف اجلهات احلكومية 

  رة الشغب يف ادلدرسة أثناء تنفيذ أشنشةة احلملة و ادديو لفريق العمل أبشنو قياـ مدرس ابدلدرسة ال اشنوي إاث

 . سيقـو يف اليـو التارل إلقاء كلمة  يف اإلذاعة ادلدرسية تدعو إذل أعلية و مشروعية اخلتاف

 

 محلة منفلوط
 31/12/2007اذل 12/2007/ 29 يف الفَبة من 
 29/12/2007اليـو األوؿ 

 ادلشاركْب:
 وكيل وزارة الصحة والركاف ( د عبد ادلنعمأ.د / امح ( 

  مديرية الصحة والركاف وادلقرر ادلناوب للمجلس القومي  –د/ أميمة يوس  )مدير إدارة األمومة والةفولة

 للمرأة(

 )د / صربي غازل )مدير إدارة الصحة مبنفلوط 

 )د/فيولمج بباوى)انئب مدير إدارة الصحة مبنفلوط 

  ية احلواتكة وسكرة وبُب شعراف (أطباء من مركز منفلوط )قر 

مث حتدث وكيل وزارة الصحة والركاف عن قرار الريد وزير الصحة بتوقيع العقوبة على من ؽلارس عملية ختاف اإلانث والٍب تبدأ من 

خةط عمل  أشغاؿ شاقة وغلق العيادة ،مث مت فتح ابب دلناقشة ادلشاكل الٌب تواجو فريق العمل أثناء تنفيذ الندوات كما مت وضع

 للفَبة القادمة 

ّ

  30/12/2007اليـو ال اشل 
 ادلشاركْب:
 )أ/ إبراىيم زكى ) انئب وكيل وزارة الصحة والركاف 

 )أ/ دمحم حلمي )مدير اإلدارة التعليمية مبنفلوط 

 ومدرسْب من القرى ادلرتهدفة مبركز منفلوط 
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جتماعات توعية وشندوات  األشنشةة ادلنفذة من إ مت عرض فكرة عن مراحل  ادلشروع وإسَباتيجية تنفيذ األشنشةة، وعن

منزلية وكيفية حتديد صاحب القرار وسبب عدـ إقتناعو أو تردده وبناءًا على ذلك يقـو فريق العمل ابحلديث مع  وزايرات 

ىف  كل أسرة من الناحية الٌب ختصو سواء كاشنمج عادات وتقاليد أو الناحية الدينية كما مت عرض ما مت تنفيذه من أشنشةة

الفَبة الرابقة ، وعن الرسائل البيئية الٌب ختدـ اجملتمع  اشنب موضوع ختاف اإلانث، مث عرضمج متابعة  معية تنمية اجملتمع 

ببِب شعراف منهج النماذج االغلابية ودورىا يف تنفيذ األشنشةة وتذليل الصعوابت والعقبات الٍب تواجو فريق العمل أثناء 

 تنفيذ األشنشةة. 

الشيا/سيد عبدا لعزيز وقد تناوؿ شرح األحاديث الٌب ختص ختاف اإلانث وأكد أهنا أحاديث  ضعيفة وال كما عرض  

 .كما مت وضع خةط عمل للفَبة القادمة.د/ فيوليمج عن أضرار ختاف اإلانث يصلح األخذ هبا كما عرضمج 

  -ادلقَبحات :
 . توزيع بوسَبات على الوحدات الصحية و العيادات 

 يد وزير الصحة والركاف يف الوحدات الصحية وادلرتشفيات بلوحة كبّبة .وضع قرار الر 

 .  تقدصل جوائز وىدااي على الةلبة القائمْب بعمل أ اث 

  عمل شنتائج سنوية  موجود هبا معلومات عن اخلتاف ويتم وتوزيعها على ادلصاحل احلكومية والوحدات الصحية وعلى

 ادلدارس .

 ة وعرابيات رش للناموس .توفّب براميل لتجميع القمام 

 أقراص احلديد .ة و ادلدارس لتوصيل معلومات عن التنريق بْب مجعية الةفولة والتنمي 

  مراعاة حضور مديرين ادلدارس و األخصائيْب االجتماعيْب والركراترية لكل مدرسة لالجتماعات والتدريبات

 اخلاصة مبوضوع ختاف اإلانث  .

 ْب احلاضرين يف الورشة حٌب يتبادلوا اخلربات.عمل خةة مجاعية من مجيع ادلدرس 

  توزيع اسةواانت هبا معلومات عن ختاف اإلانث على ادلدارس 

ّ

ّ

ّ

ّ

 الرلبيات:
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 ك رة األحاديث اجلاشنبية .   .1

 عدـ حضور بعض األطباء الذين ؽلارسوف عملية ختاف اإلانث مع العلم أبشنو قد مت دعوام . .2

 ستفرار عن معلومات ختص اخلتاف شنظراً حلضور رجاؿ ىف االجتماع .خجل ادلدرسات ىف اإلبداء برأيهم واال .3

 .عدـ االلتزاـ ابدلواعيد .4

  -االغلابيات :
ّ

 عرض بعض ظلاذج من األسر الٍب ختلمج عن شلارسة اخلتاف . .1

 عرض فريق العمل لألشنشةة ادلنفذة خالؿ الفَبة الرابقة . .2

 استهداؼ القيادات العليا يف اجملتمع . .3

 ادلناظرة 
فتػاة ، كمػا شػاركمج 20بْب مدرسٍب حرُب مبارؾ بنات واجلديدة بنات وقد شارؾ فيهػا  2008/ 1/1نفيذ مناظرة يـو مت ت

 الفتيات أبعماؿ فنية عبارة عن رسومات تعرب عن العن  ضد الفتيات.كما مت توزيع جوائز للفائزين .

ّّاإلٔدــــــبصاداإلٔدــــــبصاد

٠ّدبث١بدّػبِخّّئ

 ة واجلمعيات الشريكة لالحتفاؿ بيـو اليتيم بنادي افنمج أسيوط الذي شارؾ التنريق بْب مجعية الةفولة والتنمي

أطفاؿ من قرية  10أطفاؿ من قرية ادلرعودي و 10طفل من قرية النخيلة و 18طفل من قرية دوينة و 10فيها 

 ابقور من األسر ادلرتهدفة وكاف لو أثر عظيم يف القرى ادلرتهدفة.

 3مبشاركة  12/3/2007بكرة ابلقناة الرابعة يف التليفزيوف ادلصري يـو مت ترجيل حلقة يف برانمج أسرة ل 

سيدات و فتاتْب من قرية النخيلة و فتاتْب من قرية دوينة و ثالث ظلاذج إغلابية من الرجاؿ من قرية ادلرعودي و 

 اجملتمع بدوينة . مشريف الربانمج مبركز الشباب ومجعية اخلدمات العامة لتنمية اجملتمع أببوتيج و مجعية تنمية

  ادلنةقة اجلنوبية أبسيوط لتوزيع شنط رمضاف )حتتوى على أكياس أرز مع قاـ منرق مركز منفلوط ابلتنريق– 

زبيب( على األسر ادلرتهدفة ارتاجة ب ماف رلتمعات  –قمر الدين  –الشاى  –التمر  –ادلكروشنة  -سكر

 .مرتهدفة مبركز منفلوط
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 انث بعد قصة الةفلة بدور ومشاركة فريق العمل من متابعات ميداشنيات وظلاذج ختوؼ بعض من شلارسي ختاف اإل

إغلابية ومتةوعْب وموظفْب ابجلمعيات ارلية يف ادلرّبة الٍب شنظمتها ارافظة أعةمج ذلم شعور أخر يف ادلشروع 

 سلتل  عن مشاركتهم يف األشنشةة اجملتمعية من زايرات منزلية واجتماعات توعية .

 وضوعات اإلصحاح البيئي مع موضوع ختاف اإلانث.إدماج م 

 .دترك األسر ادلقتنعة بقرار ختليها عن ختاف اإلانث 

  مشاركة مجعية الةفولة والتنمية ىف احتفالية اإل ار ىف النيل أبوبريمج "من زماف" الذى شارؾ فيو فتيات من جامعة

مبرسى حورس وادلنتدى لتفعيل قرار وزير الصحة أسيوط وفريق العمل مبنفلوط و منتجات فنية يف ادلعرض ادلقاـ 

 اخلاص مبنع ختاف اإلانث. 2007لرنة  271والركاف رقم 

 .تنفيذ احلمالت البيئية واحلمالت اجملتمعية والٍب ذلا أثرىا يف اقناع بعض األسر ادلَبددة 

 

ّاٌّغؼٛدّٞ

  سيدة . 30فصوؿ زلو أمية استفاد منها 3التعاوف مع ىيئة كاريتاس لفتح 

  قياـ فريق العمل مبراعدة مخس فتيات من األسر ادلرتهدفة يف التقدـ لإلدارة الصحية لاللتحاؽ بوظيفة رائدات

 ريفيات .

  التنريق مع منرقي مشروع دتاـ للمشاركة يف مرابقة الوجبة الصحية ادلتكاملة وقد شارؾ فيها ستة أسر فاز منها

 ة .أربعة أسر بشهادات تقدير وىدااي عينية ابلنخيل

  رلموعات شنقاش بؤرية من الريدات والرجاؿ  6تنفيذ استبياف دلعرفة أك ر األشنشةة أتثّبًا يف اجملتمعات من خالؿ

 و الفتيات ابحلواتكة والنخيلة .

  أسرة مقتنعة للمشاركة يف تنفيذ األشنشةة اجملتمعية ويتم ل ذلك يف فتح ادلنازؿ وجتميع ادلرتهدفْب 18مت تفعيل

 أسرة مقتنعة للمشاركة يف تنفيذ زايرات منزلية.13وعية وكذلك تفعيل لعقد إجتماعات ت

  . استغالؿ فرصة تواجد األسر ادلقتنعة يف أثناء الزايرات ادلنزلية إلقناع أسر مَبددة أو غّب مقتنعة 

 يد من حث الريدات على ادلشاركة الرياسية ألخذ القرار يف اشنتخاابت رللس الشورى حيث خرجمج العد

 .لإلدالء أبصواانالريدات 
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ّد٠ٕٚخّ

  أسرة . 15التنريق مع اجلمعية اخلّبية لأليتاـ لتقدصل ادلراعدات استفاد منها 

  سيدات . 7التنريق مع مجعية سيدات األعماؿ لترهيل احلصوؿ على قروض متناىية الصغر استفاد منها 

 نية .بةاقات دتويةاقات شخصية و بلبعض األطفاؿ و  استخراج شهادات ميالد وترنْب 

  أسر يف احلصوؿ على ادلعاش . 4مراعدة 

  أسرة على قروض 12التنريق مع منرقي مشروع القروض  معية تنمية اجملتمع بدوينة لترهيل إجراءات حصوؿ

 متناىية الصغر .

  أسر يف احلصوؿ على معاش شهري. 5مراعدة 

ّ:ّـّإٌخ١ٍخ

  دلنفذ مبركز ابوتيج .من أفراد األسرة ادلرتهدفة يف مشروع الالمركزية ا2ترشيح 

  من األسر ادلرتهدفة ابلتنريق مع مجعية األيتاـ . 2تقدصل مراعدات عينية ؿ 

  أسر يف استخراج بةاقات الرقم القومي ابلتنريق مع مشريف مشروع أسيوط بال أمية . 7مراعدة 

  من األسر لعمل حتاليل ديداف و أمالح . 2مراعدة 

 معاش شهري  مراعدة أسرة يف إجراءات احلصوؿ على 

  أسر يف مرابقة ادلنزؿ الصحي مبشروع دتاـ مبركز شباب النخيلة و فوزىم و حصوذلم على ىدااي  4ترشيح 

  أسر برحلة شنيلية شنظمتها مجعية اخلدمات العامة لتنمية اجملتمع و ادلنفذة للمشروع . 4التحاؽ 

  . تشجيع الريدات للتصويمج يف االشنتخاابت احلزبية 

 إلصحاح البيئي مع موضوع ختاف اإلانثإدماج موضوعات ا 

  

ّٓ:اٌشجبّْاٌّغ١ٍّ

  مراعدة األسر األك ر احتياجا م ل الةفل اليتيم من ضمن أسر حي الرالـ ،الصياد ،أبو منديل ، علم الدين

 .ولالستفادة من أشنشةة مجعية الشباف ادلرلمْب وجلنة الزكاة  معية الشباف ادلرلمْب
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 ء ىاشم بتوعية األمهات أبضرار اخلتاف عن طريق  إشنتهاز فرصة محلة بداية  النهاية قاممج النموذج االغلابية صفا

 .)قصة بدور (

 ابلتنريق مع رللس ادلدينة وتقدصل مذكرة إلحضار عرابت مجع القمامة لتجميع فضالت  مبنفلوط ـ فريق العملقا

 الفضالت مراتف يوميا من ادلنةقة فعل استجاب رئيس اجمللس وقاـ إرساؿ عربة لتجميعابلمنةقة علم الدين و 

  قياـ فريق العمل إقناع أـ لةفلة توفمج إثر حادث ختاف ذلا علي يد طبيب مشهور ابلترجيل والتحدث معهم

عن تةورات احلادث وقد كاشنمج ىذه األـ غّب مقتنعة خالؿ ال الثة سنوات الرابقة ابلتحدث عن ىذا ادلوضوع 

. 

ّ:عىشح

 فقد اقتنعمج  واجلا ورلانث  بداية النهاية أثر كبّب على أىارل سكرة والشيا وارل كاشنمج حلملة مناىضة ختاف اإل

 أسر اجلاوذل. 4أسرتْب بعد موضوع بدور بركرة  و

 ابلقناة األوذل  دل يكن تدري األىارل  فقاممج كل من عزة ورضا ابدلرور  لفزيوف أثناء عرض مشكلة بدور على الت

 .تصاؿ بفريق العمل وأىارل سكرة لكي يشاىدوا ادلوضوععلى الشيا وارل أبكملها وقاموا ابال

 ـثّٕٟشؼشاْ:
ظلاذج إغلابية ومتةوعْب بعمل كمامات وارتداء أكياس بالستيك للتخلص لقرية من متابعات ميداشنيات و قياـ فريق العمل اب

ارلية ولكن دوف جدوى، ومن  من الةيور النافقة بعد التوجو عدة مرات إذل ادلرئولْب سواء ادلراقبْب الصحيْب أو الوحدة

يـو التارل مت تةعيم مجيع منةلق ىذه ادلبادرة حترؾ ادلرئولوف و ذىبوا إذل مكاف الةيور النافقة وقاموا بتشرػلها ويف ال

 .الةيور

ّ

ّّ

ّّ::اٌصؼٛثبدّٚاٌّؼٛلبداٌصؼٛثبدّٚاٌّؼٛلبد

  ع وأغلبهم غّب صعوبة حي أبو منديل  مبنفلوط ودترك األىارل الشديد بعادة ختاف اإلانث وعدـ تقبلهم للموضو

 متعلمْب.

 . رفض بعض األىارل  إعةاء أي بياانت لفريق العمل أثناء ادلرح ادليداشل 
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  ىناؾ اديد أثر على بعض األسر وعلى ادلناطق اجلديدة وىو رأى الدين اإلسالمي عن طريق جهابذة من ادلشايا

 –الشيا سادل  –)الشيا أبو اسحق  اربوبْب لألىارل على قناة الناس قبل وبعد محلة مناىضة ختاف اإلانث 

 الشيا حرْب يعقوب ( . –الشيا دمحم حراف 

  محلة مناىضة ختاف اإلانث بداية النهاية كاف ذلا رد فعل معاكس على بعض األسر ادلرتهدفة  يف بعض القرى

 ادلرتهدفة  .

 .  عدـ إىتماـ بعض  النماذج اإلغلابية لعدـ وجود تدريبات 

  إحضار شلرضات من خارج البلد  لكي ختًب بناام. قياـ أىارل احلواتكة 

 : عزوؼ الشباب و الرجاؿ عن حضور األشنشةة اجلماعية بربب-  

o . الرفر خارج القرية للعمل أو الدراسة  

o . وجود سوء تفاىم بْب بعض العائالت 

o . االشنشغاؿ أبعماؿ  الزراعة 

o . عدـ اكَباث بعض الشباب مبوضوع ختاف اإلانث 

 وف من بعض مديري ادلدارس لترهيل تنفيذ أشنشةة مجاعية ابلرغم من احلصوؿ على موافقات عدـ وجود تعا

 مربقة من وكيل الوزارة و مديري اإلدارات .

 . دترك بعض األسر ابلعادات الٍب تؤيد ختاف اإلانث 

 فاة الةفلة ب و قرار وزير الصحة عقوى الٍب أصدرىا مفٍب اجلمهورية و شنظر البعض من الدينيْب واألىارل إذل الفت

 .بدور إهنا سياسة دولة

  وجود صعوبة يف التعامل مع أىارل النخيلة  ري أثناء تنفيذ األشنشةة اجلماعية شنتيجة لتمركهم ابلعادات وعدـ

  .تقبلهم دلناقشة قضية ختاف اإلانث

 ْب بضرورة رجوع بعض األسر عن قرار اقتناعها أبضرار ختاف اإلانث بربب عودة اآلابء من خارج مصر مقتنع

 ختاف بناام )بِب شعراف(.

ّ
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ّّ:ّـ:ّـّّاٌذسٚطّاٌّغتفــــبدحاٌذسٚطّاٌّغتفــــبدح

 . الَبكيز على ادلدرسْب دلا ذلم من األثر البالغ 

 . الَبكيز على العاملْب بقةاع الصحة ل قة األىارل برأيهم 

 . تنمية مهارات ادلزيد من النماذج اإلغلابية يف عرض جتارهبم الشخصية 

ّّ::اٌتٛص١ـــــبداٌتٛص١ـــــبد
 ن الورش التدريبية للمدرسْب  .عقد ادلزيد م 

 . العمل يف مناطق جديدة 

 . زايدة التدريب للنماذج اإلغلابية وفريق العمل لزايدة مهاراام 

 . إدماج موضوعات أخرى م ل اإلصحاح البيئي 

 اوؿ اجلميع.تنترليط الضوء على الفتاوى والقرارات الوزارية وجعلها يف م 

 ات.الَبكيز على البناء ادلؤسري للجمعي 

ّّاٌخطخّاٌّغتمج١ٍخّاٌخطخّاٌّغتمج١ٍخّ

 سيتم رصد أشكاؿ العن  ضد األطفاؿ وخاصة يف ادلدارس كما سيتم تنفيذ آلية حلماية  خالؿ الفَبة القادمة

 الةفل .

  ختص محاية الةفل . اتفاقياتيتم تنفيذ أشنشةة للدعوة والتأثّب وذلك لتفعيل قواشنْب أو قرارات أو 

 جمعيات ارلية حيث يشمل تقييم مؤسري للجمعيات ارلية وحتديد الَبكيز بشكل أكرب على البناء ادلؤسري لل

 . ات اجلمعيات ووضع خةة للتدخالتاحتياج

ّّ::اٌّشفمــــــبداٌّشفمــــــبد

ّدساعخّزبٌخ

  االسم : حامد سالمة 

  1العنواف : شارع ال ورة 

 اجملتمع ارلي : النخيلة قبلي غرب 
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 شندوات و احلركة  3إجتماع توعية ، 17العمل ،  األشنشةة الٌب تعرضمج ذلا األسرة : زايرات مرتمرة من فريق

 اجملتمعية 

  : سنوات  7سنة ، توأـ 11عدد البنات و أعمارىن 

  النموذج اإلغلاي ادلرئوؿ : سكر انجح 

 

 

ّ:تفبص١ًّاٌسىب٠خّ

بَبدد سنة والعادات والتقاليد ده كاف رد األسرة  لفريق العمل عند الرؤاؿ على أسباب اقتناعهم خبتاف اإلانث ، و  

سنة  24الفريق من خالؿ الزايرات ادليداشنية ادلتكررة عرفوا أف صاحب الكلمة و القرار ىو األخ الكرب البالغ من العمر   

فعلى الفور قاموا بدعوتو حلضور شندوة دينية و أعجبو رأي الشيا ك ّبًا كما أعجبتو اجتماعات الشباب و الٍب تناقش 

لصحية للفتاه جراء عملية اخلتاف و دل ينس فريق العمل األـ فقدموا التوعية الكافية ذلا  األضرار االجتماعية و النفرية و ا

 مع توضيح رأي الدين و كما مت دعواا حلضور إجتماعات توعية و شندوات .

اقتناع االبن األكرب جاء أسرع من اقتناع األـ ليس ىذا فقط بل وضع يده يف يد فريق العمل شنتيجة غّب متوقعة 

  إقناع األـ  و الٍب أبدت ترددىا من كالـ ابنها معها .زلاوالً 

رأى فريق العمل أف تنفيذ أشنشةة يف منزذلا قد يكوف لو أثر أكرب ففتحمج منزذلا لعقد إجتماعات و تنفيذ شندوات و دعمج 

 الشارع كلو حلضورىا .

.كالـ الدكتورة و ابنها و فريق العمل أقنعها وقررت عدـ ختاف بنااا ال الث
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ّّتوياحمل

 مقدمػػػػة. 

 الوحدة اىداؼ. 

  األشنػشػةػة. 

 تصميم وإصدار ادلواد اإلعالمية 

 إدارة وتةوير ادلوقع اإللكَبوشل للجمعية 

 ادلراعلة يف تنظيم ادلؤدترات واللقاءات اإلعالمية 

 الصياشنة الدورية ألجهزة احلاسب اآلرل 

 توثيق ابجلمعيةالقياـ أبعماؿ ال 

 الَبمجو 

 متابعة ادلرابقات الٍب تشارؾ هبا اجلمعية 

 توفّب ادلعلومات والدعم الفِب 

 تدريب العاملْب على استخداـ احلاسب اآلرل 

 تصميم قواعد البياانت اإللكَبوشنية 

 إعادة تنظيم ادلكتبها وتصنيفها يف قاعدة بياانت 

 .الصعوابت و ادلعوقات 

 .التوصيات و ادلقَبحات 

 ةة ادلرتقبلية.اخل 
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ّّاٌّمذِخاٌّمذِخ

أصبحمج ادلعلومات أداة فاعلة للوصوؿ إذل اذلدؼ ادلنشود ابلنربة جلميع ادلؤسرات وادلنظمات، وبقدر ما تتوافر 

 ادلعلومات ادلناسبة يف الوقمج وابلدقة ادلناسبْب تتوق  درجة الرشادة يف اختاذ القرار.

مواكبة النمو الكبّب للمؤسرات االجتماعية واالقتصادية الٍب تعمل يف وشنظرًا حلرص مجعية الةفولة والتنمية ػ أسيوط على 

بيئة دائمة التغّب واحلركة وزلاولة التكي  معها لضماف البقاء واالستمرار، ولتحقيق األىداؼ ادلرجوه. لذا ظهرت احلاجة 

ادلوارد البشرية والٍب تولمج من خالؿ أشنشةة وحدة تنمية  1996إلشنشاء وحدة ختتص بتوفّب ادلعلومات والٍب بدأت عاـ 

 تةوير بعض مصادر ادلعلومات الٍب كاشنمج موجودة ابلفعل من قبل )ادلكتبة ادلقروءة وادلرئية ػ اجمللة(.

ّ

أشنشأ مركز دعم اجلمعيات األىلية وحدة ادلصادر التعليمية وادلعلومات والٍب أاتحمج مصادر ادلعرفة الٍب مت  1997ويف عاـ 

ات األىلية أبسيوط، وتوفّب ادلعلومة ادلتخصصة جمللس اإلدارة والعاملْب وادلتةوعْب، تةوير ادلعلوماتية جتميعها جملتمع اجلمعي

 من خالؿ تنظيمها وتوثيقها لتحقيق آداء أفضل طواؿ مدة ادلشروع.

ّ

رض أشنشةة وخالؿ ىذه الفَبة مت إشنشاء موقع دلركز دعم اجلمعيات األىلية على شبكة اإلشنَبشنمج ضمن أشنشةة اجلمعية، لع

ادلركز ومعلومات عن مجعية الةفولة والتنمية ػ أسيوط. واستمرت وحدة مصادر ادلعلومات من خالؿ مشروع هنضة مصر يف 

شلارسة أشنشةتها مع زايدة ىذه األشنشةة وتنويعها لتشمل )تصميم ادلةبوعات ػ تدريب العاملْب على استخداـ احلاسب ػ ربط 

 ادة إشنشاء موقع للجمعية ػ ادلشاركة يف تنظيم ادلؤدترات ....إخل(.أقراـ اجلمعية بشبكة داخلية ػ إع

ومن ىنا ظهرت احلاجة ادللحة إلشنشاء وحدة إعالـ دائمة ابجلمعية لتتوذل كافة األشنشةة اإلعالمية للجمعية وتوفر مصادر 

ظمة من فريق عمل من ادلعلومات ادلختلفة جلميع مكوانت اجلمعية، وتكوف ىذه الوحدة مرتندة على جهود تةوعية من

 مكوانت اجلمعية ادلختلفة.
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ّّأ٘ذافّٚزذحّاإلػالَِّٚصبدسّاٌّؼٍِٛبدأ٘ذافّٚزذحّاإلػالَِّٚصبدسّاٌّؼٍِٛبد

الترويق اجليد للجمعية وشنشر أىدافها وفلرفتها من خالؿ إصدار النشرات اإلعالمية واجملالت الٍب ادؼ إذل  .1

 التعري  ابجلمعية وشنشاطااا.

عالمية ادلتعلقة ابلتنمية )أخبار ػ دراسات ػ أ اث ػ توفّب مصادر ادلعلومات عن طريق مجع كافة ادلواد اإل .2

 موضوعات تنموية ػ تقارير( لالستفادة منها يف رلاالت عمل اجلمعية.

تعبئة الرأي العاـ وأصحاب القرار حوؿ القضااي وادلشاكل ادلتعلقة أبوضاع الفئات ادلرتهدفة من اجلمعية من  .3

 إلعالمية. . . إخل(.خالؿ تنظيم ادلؤدترات، الندوات، اللقاءات ا

 توثيق كافة أعماؿ اجلمعية وإبراز إصلازااا )التصوير، كتابة التقارير، األفالـ الواثئقية(. .4

 ادلراعلة يف رفع مرتوى األداء للعاملْب ابجلمعية وتقدصل الدعم الالـز ذلم. .5

 ىدافها.بناء عالقات عامة جيدة مع اذليئات وادلنظمات واجلهات لتراعد اجلمعية يف حتقيق أ .6
ّّ

ّّاألٔشطـــخاألٔشطـــخ

 تصميم وإصدار مواد إعالمية. .1

 إدارة و تةوير ادلوقع اإللكَبوشل اخلاص ابجلمعية. .2

 ادلراعلة يف تنظيم ادلؤدترات واللقاءات اإلعالمية. .3

 الصياشنة الدورية ألجهزة احلاسب اآلرل و الشبكة الداخلية للجمعية. .4

 القياـ أبعماؿ الَبمجة. .5

 ؾ فيها اجلمعية.متابعة ادلرابقات الٍب تشار  .6

 التوثيق ألشنشةة اجلمعية. .7

 توفّب ادلعلومات و الدعم الفِب للعاملْب. .8

 تدريب العاملْب على استخداـ احلاسب اآلرل. .9

 تصميم قواعد البياانت اإللكَبوشنية. .10

 إعادة تنظيم ادلكتبة وتصنيفها يف قاعدة بياانت إلكَبوشنية. .11
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ّ

 تص١ُّّٚئصذاسِّٛادّئػال١ِخّّ-1

 صدار مواد إعالمية خاصة بشرح كافة األشنشةة ادلنفذة ابجلمعية، حيث مت يف ىذا العاـ تنفيذ:تقـو الوحدة إ 

 .مةوية دلشروع حترْب وضع األطفاؿ العاملْب مبحافظة أسيوط 

 .مةوية دلشروع اإليدز 

 .مةوية دلكوف القروض 

 .كتيب "اشنةالقة" لربانمج محاية الفتيات من ادلمارسات الضارة 

 قات ىوية للعاملْب ابجلمعية.تصميم وطباعة بةا 

 .تصميم وطباعة الفتات ألقراـ اجلمعية 

 .طباعة شهادات تقدير دلكوانت اجلمعية  

 :حتتوي على أخبار  ،أعداد من رللة اجلرر 3مت إصدار حيث  االستمرار يف إصدار أعداد رللة اجلرر

وفتح الباب  ،بواب جديدة ذلاكما مت حتديث الشكل العاـ للمجلة وإضافة أ  ،مشروعات اجلمعية ادلختلفة

 جلميع العاملْب ابجلمعية للمشاركة يف إضافة موضوعات للمجلة.

  ـ للجمعية.2007تصميم شنتيجة لعاـ 

 :كما تقـو الوحدة بتصميم ادلةبوعات اخلاصة ابدلؤدترات 

 ( تصميم الالفتاتBanners.وبةاقات اذلوية لكافة ادلؤدترات ) 

 يليو دلشروع ضلو حياة أفضل للمعاقْب حركياً.عمل بروشور مؤدتر اذلندسة التأى 

 ."إصدار كتيب "اترؼلنا يف اإلعاقة 

 :تصميم ملصقات خاصة مبوضوعات التوعية 

 .التوعية ادلرورية 

 )توعية ضد مرض الدرف. )ملصقات داخلية 

 

 اٌخبصّثبٌدّؼ١خّئداسحّٚتط٠ٛشّاٌّٛلغّاإلٌىتشّٟٚٔ-2
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شل اخلاص ابجلمعية على شبكة اإلشنَبشنمج حيث مت حتديث مجيع البياانت اخلاصة قاممج الوحدة إعادة إشنشاء ادلوقع األلكَبو 

أبشنشةة اجلمعية ادلختلفة وإضافة ادلشروعات اجلديدة كما مت ترمجة ىذه البياانت وإشنشاء إصدار للموقع ابللغة اإلصلليزية 

 وابلفعل مت رفع ادلوقع على الشبكة.

ّ

 ادّاإلػال١ِخُّاٌّإتّشادّٚاٌٍمبءاٌّغبّ٘خّفّٟتٕظ١ّ-3

قاممج الوحدة ابلتنريق مع مركز االستشارات بتنظيم كافة ادلؤدترات وادلوائد ادلرتديرة واللقاءات اإلعالمية الٍب عقداا 

اجلمعية حيث قاممج ابدلشاركة يف احتفالية اإل ار يف النيل ، كما قاممج ابلتعاوف مع برانمج التنمية ابدلشاركة بتنظيم مائدة 

ف " تعديل قاشنوف الةفل ادلعاؽ"، وابلتعاوف مع ادلركز ادلصري حلقوؽ الةفل بتنظيم مائدة مرتديرة بعنواف مرتديرة بعنوا

"مناقشة ادلرودة اخلاصة بقاشنوف محاية الةفل"، وابلتعاوف مع مشروع " ضلو حياة أفضل للمعاقْب حركياً" بتنظيم لقاء 

 ة التأىيلية .. حق أـ رفاىية".إعالمي تعريفي للمشروع وأخّباً تنظيم مؤدتر " اذلندس

ّ

 ؼ١خاٌص١بٔخّاٌذٚس٠خّألخٙضحّاٌسبعتّا٢ٌّٟٚاٌشجىخّاٌذاخ١ٍخّاٌدّّ-4

 .تقـو الوحده بعمل صياشنو دورية جلميع أجهزة اجلمعية، لضماف عملها على أكمل وجو 

 قل ادللفات بْب يتم عمل تةوير و صياشنة دورية للشبكة الداخلية الٍب علمج على مجيع أجهزة اجلمعية لترهيل شن

 ادلشروعات، ولربط مجيع األقراـ بعضها البعض، مع تاليف ادلشكالت.

 .مت ربط الشبكة الداخلية ابإلشنَبشنمج لتيرّب احلصوؿ على ادلعلومات الٌب حتقق أىداؼ اجلمعية 
 

ّاٌم١بَّثأػّبيّاٌتٛث١كّألٔشطخّاٌدّؼ١خّ-5

 ( عمل لوحات توضيحية ألشنشةة اجلمعيةChartsلتربز أشنشة ):ة اجلمعية وشنقاط قواا، فتم تصميم 

 .لوحة " شركاوان يف التنمية" للتعري  ابذليئات الٌب شاركمج اجلمعية ابدلضي قدماً على طريق التنمية 

 ."لوحة "اذليكل التنظيمي للجمعية 

 ."لوحة لتوضيح "اخلدمات الٍب تقدمها اجلمعية 

 

 :عمل العروض واألفالـ التوثيقية ألشنشةة اجلمعية 
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حدة اإلعالـ إرل إبراز أشنشةة ومشروعات اجلمعية من خالؿ العروض التقدمية واألفالـ التوثيقية، لذلك قاممج ترعى و 

 بتصميم وإشنتاج :

 عرض إمجارل ألشنشةة اجلمعية 

  2007عرض للجمعية العمومية. 

 2عرض إلبراز اصلازات اإلصحاح البيئي 

 عرض عن مكوف القروض 

 حركياً" عرض دلشروع "ضلو حياة أفضل للمعاقْب 

  فيلم توثيقي عن مكوف التعليم 

  فيلم توثيقي عن اصلازات مشروع "ضلو حياة أفضل للمعاقْب حركيًا" ومت عرض ىذا الفيلم يف مؤدتر

 "اذلندسة التأىيليو ... حق أـ رفاىية"

ّ

 شنشةة وقاممج الوحدة أيضا بتنفيذ عروض تقدمية للجمعيات الشريكة مبشروع هنضة مصر دلراعدام على إبراز أ

 اجلمعيات ودعوة أفراد اجملتمع للمشاركة معهم:

 .عرض جلمعية سيدات أعماؿ ديروط 

 .عرض للجمعية اخلّبية لتنمية اجملتمع أبوالد سراج ابلفتح 

 .عرض للجمعية اخلّبية اإلسالمية ابلبداري 

 .عرض جلمعية تنمية اجملتمع ابلغناصل 

 تمع ابلتناغة الشرقية مركز ساحل سليم.عرض جلمعية ارافظة علي القرآف الكرصل وتنمية اجمل 

 .عرض جلمعية حتفيظ القرآف الكرصل وتنمية اجملتمع مبركز أبنوب 

 مركز القوصية. -عرض جلمعية الرالـ اخلّبية لتنمية اجملتمع مبّب 

 :إصدار ومراجعة التقارير الدورية 

  يف شكلو النهائي. 2006مت إخراج التقرير الرنوي للجمعية لعاـ 
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  التقارير اخلاصة ابلتوعية ادلرورية ورصد التغّبات ادلروريةإعداد. 

 اٌم١بَّثأػّبيّاٌتشخّخ:ّ-6

قاممج الوحدة بَبمجة مجيع أشنشةة اجلمعية إذل اللغة اإلصلليزية إلضافتها إذل ادلوقع اخلاص ابجلمعية علي شبكة اإلشنَبشنمج، 

مندوي ىيئة ىاشند كاب، وأيضًا كافة أعماؿ الَبمجة ادلةلوبة  ابإلضافة إرل الَبمجة الفورية الشفهية للحوار أثناء اللقاء مع

 ابجلمعية )ترمجة ادلقَبحات ػ ترمجة ادلواد البح ية ػ ترمجة عقود اجلمعية مع اذليئات ...إخل(.

 

 ِتبثؼخّاٌّغبثمبدّاٌتّٟتشبسنّف١ٙبّاٌدّؼ١خ:ّ-7

االتصاؿ ادلختلفة والٍب ؽلكن أف تشارؾ فيها اجلمعيػة. تقـو الوحدة ابلبحث عن ادلرابقات ادلعلن عنها يف وسائل األعالـ و 

ّ:وتبدأ يف الترجيل ومتابعة ىذه ادلرابقات وتقدصل البياانت ادلةلوبة، وابلفعل مت االشَباؾ يف عدة مرابقات وىي

 )مرابقة ادلليوف جنية )موقع األستاذ عمرو خالد 

 مرابقة القس صموائيل حبيب 

 

 فٌٍّٕٟؼب١ٍِٓ.تٛف١شّاٌّؼٍِٛبدّّٚاٌذػُّاٌّ-8
 

 :تقدصل الدعم  الالـز للعاملْب 

حترص الوحدة على تقدصل الالـز جلميع العاملْب ابجلمعية وفقًا إلحتياجاام كتنريق ملفات او تقارير، ارساؿ مراسالت عن 

 طريق الربيد اإللكَبوشل ، ..... اخل

 توفّب ادلعلومات الالزمة عن طريق البحث على شبكة األشنَبشنمج 

حدة على توفّب أحدث ادلعلومات الٍب تراعد العاملْب ابجلمعية على حتقيػق أفضػل أداء, وابعتبػار شػبكة اإلشنَبشنػمج تعمل الو 

ّ:واحدة من أىم مصادر ادلعلومات قاممج الوحدة بتوفّب ادلعلومات ادلةلوبة والٍب تليب احتياجات العاملْب ومنها

 - مدينة أسيوط - 2006 تقرير التنمية البشرية - العن  ضد ادلرأة -تنمية ادلرأة يف البالد العربية - التوعية ادلرورية

 .مرض التوحد - دتكْب ادلعاقْب - اذلندسة التأىيلية -عمالة األطفاؿ 

ّ

 ؼب١ٍِّٓػٍّٝاعتخذاَّاٌسبعتّا٢ٌٟتذس٠تّاٌّ-9 
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  بعض منها مت تكوين معمل للحاسب اآلرل ابجلمعية من خالؿ عمل جرد لألجهزة ادلوجودة ابدلخزف وإشنتقاء

 وجتميعها وصياشنتها.

   تدريبات على برانمج الػ 4مت تنفيذOffice 2003  50متدرب يف كل دورة، وقد مت ابلفعل تدريب 20بواقع 

متدربْب قبل االشنتهاء من 10من العاملْب ابجلمعية وادلتةوعْب إال أشنو مت إيقاؼ التدريب يف الدورة األخّبة وكاف هبا 

 ة العمل على أف يتم استئنافها يف األجازة الصيفية.زلتوى الدورة شنظراً حلاج

  متدرب من اجلمعيات الشريكة على كيفية استخداـ قاعدة البياانت اخلاصة مبكوف الصحة.14تدريب 

  من كل مكوف على كيفية إشنشاء قواعد البياانت وكيفية استخدامها.1متدربْب بواقع 5تدريب 

  البياانت اخلاصة مبكوف اإلعاقة.من ادلتةوعْب على استخداـ قاعدة 2تدريب 

ّ

 ص١ُّّلٛاػذّاٌج١بٔبدّاإلٌىتش١ٔٚختّ-10

شنظرًا ألعلية تنظيم ادلعلومات وضرورة استخراجها بصورة منظمة وسريعة، قاممج الوحدة بتصميم قواعد بياانت لتخزين 

 ادلعلومات ادلختلفة م ل:

 :قواعد بياانت لتخزين وحتليل االستمارات 

  وع عمالة األطفاؿ.ادلرح ادليداشل دلشر 

 .ادلرح ادليداشل اخلاص مبكوف اإلعاقة 

 .)ادلرح ادليداشل اخلاص مبكوف الصحة )قاعدة بياانت لالستمارة القبلية ػ االستمارة البعدية 

 .ادلرح ادليداشل اخلاص ابلتوعية ادلرورية 

 .استقصاء رضا العمالء 

 :قواعد بياانت لتخزين ادللفات 

 ية اخلاصة ابرافظات اخلارجية.ملفات مكوف اإلعاقة ادلنته 

 .ملفات مكوف اإلعاقة احلالية اخلاصة مبحافظة أسيوط 

 .قاعدة بياانت لتخزين بياانت مجيع الكتب ابدلكتبة، وترجيل بياانت االستعارة 
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 .قاعدة بياانت لإلتصاالت، تضم ارقاـ وعناوين وافاء كافة اجلهات واألفراد الذين تتعامل معهم اجلمعية 

 

 ػبدحّتٕظ١ُّاٌّىتجخّٚتص١ٕفٙبّفّٟلبػذحّث١بٔبدّئٌىتش١ٔٚخئّ-11

  مت عمل فرز جلميع الكتب وإعادة تصنيفها 

ّ

ّّاٌصؼٛثبدّٚاٌّؼٛلبداٌصؼٛثبدّٚاٌّؼٛلبد

 .عدـ وجود خط تليفوف داخلي للوحدة يصلها ابجلمعية 

 .تكرار وعمل شنفس التصميمات أك ر من مرة شنتيجة لألخةاء يف الةباعة 

 ةوعْب الذى يصعب تواجده بصورة ملتزمة.األعتماد الكامل على فريق من ادلت 

 عدـ ختصيص ميزاشنية لتةوير ادلكتبة 

 عدـ األلتزاـ بوقمج األستعارة 

 عالـعدـ اإللتزاـ ابإلجتماع الدوري لوحدة اال 

 .عدـ استكماؿ الدورات التدريبية للحاسب االرل بربب اعَباض بعض ادلشرفْب لتعارضها مع سّب العمل 

 سّب العمل. اعدة البياانت شلا يؤدي ارل عرقلةماؿ صياشنة األجهزه والتعامل مع قتدخل بعض العاملْب يف اع 

  (.2006عدـ التزاـ مكوانت اجلمعية بترليم األعماؿ يف موعدىا اردد )التقرير الرنوي 

ّ

ّّاٌتٛص١بدّٚاٌّمتشزبداٌتٛص١بدّٚاٌّمتشزبد

 تشغيل خط تليفوف داخلي للوحدة 

  ض القاىرة الدورل للكتاب.العمل علي تةوير ادلكتبة ، من خالؿ است مار فرصة معر 

 .العمل على تةوير معمل احلاسب األرل وزايدة عدد األجهزة بو 

 .استكماؿ الدورات التدربية للعاملْب علي برامج احلاسب وختصيص موعد زلدد ذلا على مدار العاـ 

 .توصي الوحدة برفع كفاءة العاملْب ىف اعداد وصياغة التقارير 

  اإلستعارةتشجيع العاملْب على اإلطالع و. 
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ّّاٌخطخّاٌّغتمج١ٍخاٌخطخّاٌّغتمج١ٍخ

 شنشر فلرفة وأىداؼ اجلمعية من خالؿ محالت الربيد اإللكَبوشل. -1

 شنشةتها.ازايدة عدد شنشرات واإلصدارات األعالمية اذلادفة اذل التعري  ابجلمعية و  -2

 تدريب مجيع العاملْب على األستخداـ األم ل للحاسب األذل -3

 ستفادة منها عند احلاجو.لإل( proposalsعمل دليل دلقَبحات ادلشروعات ) -4

 –كتابة وشنشر مقاالت من خالؿ الصح  ارلية لتعبئة الرأي العاـ حوؿ قضااي التنمية ادلختلفة )توعية مرورية  -5

 ...... اخل(-اإللتهاب الكبدي الوابئي  –أطفاؿ الشوارع  –العن  األسري  –عمالة األطفاؿ 

 .2008والتنمية منذ اشنشاءىا حٌب اشنتاج فيلم واثئقي يربز اشنشةة مجعية الةفولة  -6

 اشنشاء قاعدة بياانت ابذليئات ادلاضلة والتعرؼ على اىداؼ ىذه اذليئات يف ادلرحلة القادمة لإلستفادة منها. -7

 إقامة صالوف ثقايف دلناقشة موضوعات سلتلفة.حتفيز العاملْب على القراءه والت قي  عن طريق  -8

 



ِّىّْٛاأللشاضِّتٕبّٟ٘اٌصغش

 

 

 أسيوط -مجعية الطفولة والتنمية 

 7007التقرير السنوي لعام 

008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ِّىّْٛاأللشاضِّتٕبّٟ٘اٌصغش

 

 

 أسيوط -مجعية الطفولة والتنمية 

 7007التقرير السنوي لعام 

009 

 احملتوي
 مقدمػػػػة  

 ىدؼ ادلشروع 

 سياسات شنظاـ اإلقراض 

  األشنػشػةػة 

 . الزايرات وادلتابعات الشهرية 

 .عمل دراسات اجلدوى للعمالء مبراعدة أخصائى القروض 

 . صرؼ الدفعة 

 . حتصيل األقراط 

 " ًمتابعة مابعد التحصيل والصرؼ " إداراي 

 . متابعة العمالء ادلتأخرين 

 ادلخةط والفعلى  ضوءاألشنشةة ىف 

 اإلصلازات 

 الصعوابت وادلعوقات 

 اخلةة ادلرتقبلية 

 صور  لبعض األشنشةة ومرفقات 
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ِّّمذِخ:ِمذِخ:

نية على أف ج 621000بتمويل قدره  2000قراض  مبنحة من الصندوؽ ادلصرى الرويررى ىف مايو بدأ  مكوف اإل

 % سنوايً .12ىا جنية  بفائدة قدر  3000ذل وتصل إ 500دتنح قروض مببالغ تبدأ من 

مليوف دلدة مخس  2ة " آفاؽ جديدة " مببلغ جتماعى للتنميالصندوؽ االقرض من مت احلصوؿ على  2004بنهاية عاـ 

:  4000مببالغ تبدأ من  %15قراضها مببلغ  على أصل ادلبلغ  على أف يعاد إ% سنوايً 8بفائدة للصندوؽ  سنوات

 .جنية 10000

فائدة مليوف جنية ب 2جتماعي للتنمية " غد جديد " مببلغ رض آخر من الصندوؽ االمت احلصوؿ على ق 2006بنهاية  

 .القرض الرابق "آفاؽ جديدة "قراض % سنوايً بنفس شروط إ15ضها بنربة قرا% على أف يعاد إ 10للصندوؽ 

 جنيهاً . 7715500إذل  2006وبذلك يصبح رأس ادلاؿ العامل بنهاية العاـ 

ّفتشحّاٌغبثمخّ:أدبصادّاٌمغُّخاليّاٌ

  زايدة عدد ادلشروعات ادلنفذة برعر فائدة سلتل  وقيمة قروض سلتلفة لتلىب بعض من احتياجات الفئات

 ادلرتهدفة .

  عميل خالؿ سبع سنوات سابقة . 5413جنيهاً لعدد  27.096.500قرض بقيمة  10684صرؼ عدد 

  ليها ىف رلاؿ األقراض .% وىى شنربة جيدة متعارؼ ع 32.96بلغ معدؿ تررب العمالء شنربة 

  99.28بلغ معدؿ الرداد خالؿ الفَبة الرابقة. % 

 
ّّ٘ذفّاٌّششٚعّ:٘ذفّاٌّششٚعّ:

 رفع ادلرتوى األقتصادى لدى األسر مبا يكفل حترْب احلالة الصحية والتعليمية واألجتماعية .

ّّ
ّّع١بعبدّٔظبَّاإللشاض:ع١بعبدّٔظبَّاإللشاض:

 يهدؼ القرم إذل الوصوؿ إذل الفئات األك ر احتياجاً 
ّّ

 لشاضّٔظبَّاإل
 ظاـ فرديشن
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ّششٚغّاٌمشضّ

ستفادة العميل من مبلغ القرض ىف مراحل سلتلفة على أساس مدى التزاـ وقدرة العميل على الرداد. مدى ايتدرج 

 تى:ختتل  ابختالؼ ادلبالغ ادلمنوحة كاآل دارية وفَبة الرداد, كما أف شنربة ادلصروفات اإلالقرض, حجم ظلو ادلشروع

 مبلغ القرض :
  12ة ادلصروفات اإلدارية شنرب, 3000:  500من% 
  15, شنربة ادلصروفات اإلدارية 10000:  4000من% 

 فَبات الرداد:
 شهر حرب رغبة العميل ىف الرداد مع مراعاة  "مبلغ القرض  18شهور:  8تبدأ من 

ّاٌفئبدّاٌّغتٙذفخ:

 .األطفاؿ ادلعاقْب وأسرىم 
  .الريدات ادلعيالت 
 .شباب  خرجْب 
  ج اذل دعم.كل من لديو مشروع ػلتا 

ّأِبوّٓتٕف١زّاٌّششٚع:

 يتم العمل يف كافة مراكز أسيوط ماعدا مركزي )أبنوب، ديروط(
ّّ

ّّخ:خ:ــططــششــٔٔألألاا

 الزايرات وادلتابعات الشهرية . .1

 عمل دراسات اجلدوى للعمالء مبراعدة أخصائى القروض. .2

 صرؼ الدفعة . .3

 حتصيل األقراط . .4

 متابعة مابعد التحصيل والصرؼ " إدارايً " .5

 العمالء ادلتأخرين . متابعة .6

ّّ
 اٌض٠بسادّٚاٌّتبثؼبدّاٌشٙش٠خّ-1

 2688شهراًي بعد الصرؼ لعدد  وزايرةايرة ومتابعة للعمالء خالؿ العاـ مبعدؿ زايرة قبل الصرؼ ز   32256  مت عمل

 عررات.عميل، ويتم دراسة ادلشروع يف الزايرة الرابقة للصرؼ مث يتم صرؼ القرض وادلتابعة و الرداد، ومتابعة ادلت
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 تد١ٙضّدساعبدّاٌدذٌٍّٜٚؼّالءّّ-2
يقـو األخصائي بعمل دراسة للمشروع مع العميل قبل الصرؼ للتأكد من دوراف ادلبلغ بصورة سليمة وقد مت عمل عدد 

( قرض ألسباب عدة منها عدـ وجود ضامن , عدـ حضور العميل  112حيث مت ألغاء عدد )  ( دراسة جدوى2800)

ّ.ؼ القرض , أتخر العميل ىف صر 

 صشفّاٌذفؼخّ.ّ-3
 جتهيز ملفات العمالء

 مل  عميل.  2800مت جتهيز عدد 

 صل عن اتريا العميل لدى اجلمعيةعمل تقرير مف

تقرير مفصل عن العمالء القدامى والذين يرغبوف ىف جتديد القرض دلعرفة مدى ألتزامهم ىف مواعيد الرداد  عمل يتم

 .تقرير لعمالء قدامى مت التجديد ذلم  1355 عدداستخراج  حيث مت  دل حتصلات أتخّب ماارددة وما عليهم من غر 

 صيلها من العمالء قبل صرؼ الشيكحراب غرامات التأخّب وحت

حيث مت جتميع مبلغ  يتم حراب غرامات التأخّب من كارت متابعة العميل ويتم أبالغ العميل هبا وحتصيلها قبل الصرؼ 

42182.65. 

 ض شنعقاد جلنة القرو إ

لبحث كل ما  عية ػ أمْب الصندوؽ ػ مدير القرممديرة اجلم :جلنة قروض خالؿ العاـ والٍب تكوشنمج من كل من12مت عقد 

  .ىو متعلق ابلعميل واترؼلو من خالؿ تقرير قاعدة البياانت

 هاحترير شيكات العمالء وتوقيع

روعات " سويررى , آفاؽ , غد " حيث لتغةية عمالء ال الث مش 2007( شيك خالؿ عاـ  2800مت حترير عدد  ) 
  ..  ( شيك للعمالء وألغاء الباقى ألسباب مت ذكرىا سلفاً  2688مت ابلفعل صرؼ عدد ) 

   
 صرؼ الشيكات ىف األسبوع األوؿ من الشهر .

 بعد مراجعة الشيكات وتوقيعها يتم تصويرىا وتكويدىا وضمها دلل  العميل أستعداداً للصرؼ .
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 تٛس٠ذ٘بّثبٌجٕهّتسص١ًّاأللغبغّّٚ-4

صيل األقراط من العمالء بةريقتْب األوذل من خالؿ األخصائيْب مكاف تواجد العميل , وال اشنية من خالؿ العميل يتم حت

 . 2007( خالؿ عاـ  8.331.116حيث مت حتصيل مبلغ ) شنفرو عن طريق مكتب القروض 

ه العملية ترتغرؽ تقريبًا العشرة أايـ األوذل وىذ% من ادلرتهدؼ حتصيلو اخلاص بصرؼ الدفعات 90حيث يتم حتصيل 

% الباقيو اخلاصة ابدلصروفات خالؿ 10ويتم حتصيل  حيث يتم توريدىا ابلبنك يوميًا لتغةية الدفعة اجلديدة من كل شهر

ّ.الشهر

 "ّئداس٠بًّ"ّٚاٌصشفِّتبثؼخِّبثؼذّاٌتسص١ًّ-5

 ت .شنزاؿ الدفعات الشهرية وادلتحصالت الشهرية بقاعدة البياانإ

يتم إدخاؿ كافة البياانت اخلاصة ابدلكوف على قاعدة بياانت خاصة بو أواًل أبوؿ واستخراج التقارير الشهرية جلميع 
  ..  ادلشروعات

 الترجيل ىف الدفاتر اراسبية يدوى وآذل .

 لكَبوسل .يتم ترجيل مجيع العمليات احلرابية من قبل اراسب ابلدفاتر اراسبية وعلى برانمج احلراابت األ

 مراجعة ملفات العمالء بعد الصرؼ .

 ستكماؿ ابقى أوراؽ ادلل  وبياانتوإتبدأ عملية مراجعة ادللفات من قبل مدير القرم للتأكد من سالمة مجيع التوقيعات و 

 عمل كروت متابعة العمالء .

 ارصلة للعمالء. ترجيل األقراط ا،بعد مراجعة ادللفات يتم عمل كروت متابعة العميل لكل عميل على حد

ّ

 ِتبثؼخّاٌؼّالءّاٌّتأخش٠ّٓ.ّ-6

 تبدأ عملية حصر العمالء ادلتأخرين ومتابعتهم من خالؿ األخصائى ومدير القرم .

 حتويل العمالء ادلتأخرين أك ر من شهرين اذل الشئوف القاشنوشنية .

ليصبح عدد   2007خالؿ عاـ  قضية متعررات والزاؿ العمل حلل بقية القضااي جارايً 22قضية ومت حل 21مت رفع 

 قضية  36القضااي القائمة 
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 . متابعة القضااي ادلتأخرة )ادلتعررات(

 يتم متابعة القضااي ادلتأخرة من خالؿ مدير القرم ابدلتابعة مع زلامى القرم .

  
اٌّخطػّٚاٌفؼٍٝاٌّخطػّٚاٌفؼٍٝاألٔشطخّفّٟظٛءّاألٔشطخّفّٟظٛءّ   

على مدار العاـ موزع على ال الث مشروعات  قرض  2500ىف بداية العاـ على اف يتم أستخراج  ادلبدئي مت التخةيط

 كاألتى :

 :مشروع شهرايً  100مشروع سنوايً  أى مبعدؿ  1200 ادلخةط للمشروع الرويررى. 

 182مشروع شهراًي آى مايعادؿ  15أبضلراؼ اغلاىب  2007مشروع خالؿ عاـ  1382مت صرؼ  ما مت تنفيذه فعليًا :

دل يتوقع وىو يتم ل ىف " زايدة معدؿ األقراط  ،دة العائد من التحصيلمشروع على مدار العاـ ويرجع ىذا اذل زاي

 .ادلدفوعة مقدماً , غرامات التأخّب ارصلة " وىذا آدى اذل زايدة األيرادات وختفيض ادلصروفات " 

 مشروع شهرايً  45مشروع سنوايً  أى مبعدؿ  540 :ادلخةط دلشروع آفاؽ جديدة. 
 143مشروع شهراًي آى مايعادؿ  12 أبضلراؼ اغلاىب 2007مشروع خالؿ عاـ  683ؼ مت صر  ما مت تنفيذه فعليًا :

دل يتوقع وىو يتم ل ىف " زايدة معدؿ األقراط  ،اذل زايدة العائد من التحصيل أيضاً  مشروع على مدار العاـ ويرجع ىذا

" وىذا آدى اذل زايدة األيرادات  العاـمت الفصل فيها خالؿ  , القضااي الٌب ادلدفوعة مقدمًا , غرامات التأخّب ارصلة

 .وختفيض ادلصروفات " 

 مشروع شهرايً. 63مشروع سنوايً  أى مبعدؿ  750: :   ادلخةط دلشروع غد جديد 
 127مشروع شهراًي آى مايعادؿ  11أبضلراؼ سلىب  2007مشروع خالؿ عاـ  623ما مت تنفيذه فعليًا : مت صرؼ 

تأخر ىف صرؼ الدفعات حيث تعةل رأس ادلاؿ الدفعة األوذل ما يقرب من شهرين , مشروع على مدار العاـ ويرجع ىذا ال

  ابألضافة اذل أتخر الدفعات من جهة الصندوؽ , ورود الدفعات ىف مواعيد سلتلفة أدت اذل متحصالت ىف مواعيد سلتلفة

 . .    

  ٔٛػ١خّاٌّششٚػبدّاٌتّٟتُّتٕف١ز٘بّخاليّاٌؼبَ:ٔٛػ١خّاٌّششٚػبدّاٌتّٟتُّتٕف١ز٘بّخاليّاٌؼبَ:
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 النربة العدد شنوع ادلشروع

ّّ%22.66ّّمشروع 6402ّّيجتار 

ّّ%1..6ّّمشروع   096ّّخدمي

ّّ% .5.5ّّمشروع   654ّّإشنتاجي

ّّ

ّّٔٛعّاٌؼّالء:ٔٛعّاٌؼّالء:

 إانث ذكور

2231 457 

83 % 17% 

ّّ
ّّٔدبصادٔدبصاداإلاإل

 جنيهاً  مت توزيعها كالتارل:  1.378.724بلغمج إيرادات العاـ: 

  جنيهاً للحراب العاـ للجمية . 34004مت حتويل مبلغ 

  جنيهاً حلراب قرم الشلل . 50493مت حتويل مبلغ 

  جنيهاً حلراابت القروض " لتعلية رأس ادلاؿ العامل". 351862مت حتويل مبلغ 

  : جنيهاً . 296359بلغمج مصروفات القرم خالؿ العاـ 

  :قرض. ..62بلغ عدد القروض ادلمنوحة خالؿ العاـ 

  : جنيو. 9.201.544بلغمج قيمة القروض ادلمنوحة خالؿ العاـ 

 مشروع جاري. 6222شروعات النشةة بنهاية العاـ : بلغ عدد ادل 

  :  6111بلغ عدد القروض اجملددة  بنهاية العاـ  

  : 2..6بلغ عدد القروض الٌب مت سداد أخر قرط ذلا بنهاية العاـ 
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ّل١بطّخٛدحّاٌّسفظخ

 %13 شنربة زايدة رأس ادلاؿ

 %98.31 شنربة الرداد

 %2.7 شنربة التع ر

 %29.32 معدؿ تررب العمالء

 %75.44 معدؿ ظلو رأس ادلاؿ

ّل١بطّسظبّاٌؼّالء

  مت عمل تدريب للفريق شلوؿ من الصندوؽ األجتماعى للتنمية عن  ضرورة قياس رضا  6442مع بداية عاـ

 العمالء عن اخلدمة ادلقدمة ذلم من قبل مشروع األقراض .

 ألعليتو ىف أستمرار تقدصل اخلدمة بشكل يرضى  ومع اشنتهاء الدورة التدريبية مت البحث ىف كيفية العمل هبذا التدريب

 الفئو ادلرتهدفة للقروض .

 "مت تكوين فريق من ادلتةوعْب ابجلمعية لقياس رضا العمالء وأسفرت النتائج عن "مرفقات. 

ّ

ّ

 ل١بطِّشدٚدّتّٕٜٛ
  ث ل حيعمي 2688% من إمجارل العمالء والذي يبلغ 10مت عمل قياس مردود تنموى أُلسر ادلقَبضْب بنربة

زايرات ادلشروعات ومتابعتها  متابعة ادلشروعات وأصحاهبا على مدار عمر القرضمت القياس أبساليب سلتلفة منها 

 األسئلة ادلباشرة للعمالء عن مدى االستفادة من القرض.القروض ومدير القرم و  شهراًي من خالؿ أخصائي

 وأسفرت شنتيجة القياس اذل :

 عدد العمالء وجو اإلستفادة ـ

 43 إصالح منزؿ وشراء كماليات 1
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 25 زواج العميل 2

 24 زواج أحد األبناء 3

 15 االستمرار ىف التعليم 4

 39 رفع ادلرتوي الصحي 5

 83 التوسع ابدلشروع شنفرو 6

 39 عمل مشروع إضاىف 7

 

 يعملوف ىف رلاالت  ابلتعاوف مع قرم عمالة األطفاؿ مت صرؼ قروض صغّبة لألسر ادلرتهدفة والٍب لديها أطفاؿ

سلتلفة لرفع ادلرتوى االقتصادى ألسرىم واذلدؼ من التعاوف مع ىذا القرم ىو احلد شنوعًا من خروج األطفاؿ ىف 

 سن صغّب جملاالت العمل ادلختلفة والٌب قد تلحق هبم أذى سواء على ادلدى القصّب أو الةويل.

  ::اٌصؼٛثبدّٚاٌّؼٛلبدّاٌصؼٛثبدّٚاٌّؼٛلبدّ
ابألقراض منها ما ىو يتعلق أبحواؿ الروؽ ، وما ىو  هبا تعرقل عملية األستمرارىناؾ صعوابت ومعوقات ال يرتهاف 

 .يتعلق ابلعميل ، وماىو يتعلق برياسة الصندوؽ األجتماعى . وما ىو يتعلق ابذليئات واجلمعيات ادلنافرة

   ما يتعلق أبحواؿ الروؽ : أرتفاع أسعار الرلع  , ركود  حركة البيع والشراء 

 ميل :  البيع والشراء ابألجل , وفاة العميل ، تع ر العمالء . ىروب العميل وتركو مكاف ادلشروع .مايتعلق ابلع 

  مايتعلق برياسة الصندوؽ األجتماعى : رفع سعر فائدة القرض ادلربوطة على اجلمعية ، سياسة رد أصل القرض

ات أبسعار فائدة سلتلفة شلا يؤدى اذل وعمد تركها ألخر ادلدة شلا يعيق حركة دوراف األمواؿ ، طرح قروض للجمعي

 تضارب اجلهات ببعضها.

  بضماف موظ  حكومى.8, 6ما يتعلق ابدلنافرْب : إطلفاض سعر الفائدة " البنوؾ " لتصل من % 

  "أتباع شنفس سياسات اجلمعيات ىف عمليات األقراض " ضماف شخصى. 
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ّّ::اٌّغتمجٍج١خاٌّغتمجٍج١خاٌخطخاٌخطخ

 عامل.يهدؼ القرم اذل زايدة حجم رأس ادلاؿ ال 

 . الدخوؿ ىف رلاؿ القروض اجلماعية 
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ّّددصٛسٌّجؼطّاٌّششٚػبصٛسٌّجؼطّاٌّششٚػب

ّّ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 مشروع زلل خضروات 

 سروجي سيػػارات

 ورشػػة خراطػػػو
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 احملتوي

 

  مقدمة 

 أىداؼ ادلركز 

  األشنشةة  

o الربامج التدريبية 

o   ادلراعدات الفنية 

o اللقاءات 

o الزايرات ادليداشنية 

 ادلخةط ابلفعلي األشنشةة يف ضوء 

 االصلازات  

 الصعوابت وادلعوقات 

  احاتالتوصيات واالقَب  

 اخلةة ادلرتقبلية 
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ِّّمذِخِّمذِخّ
ّّّّخِشوضّدػُّاٌدّؼ١بدّاأل١ٍ٘

تلعب اجلمعيات األىلية دورا كبّبا يف عملية التنمية يف اجملتمعات, دلا ذلا من أتثّب مباشر علي افراد اجملتمع لقرهبا من 

ية اجلمعيات األىلية, اال اهنا ال تزاؿ األفراد, و معرفتها بواقع احلاؿ الذي يعيشو ىؤالء األفراد, و لكن علي الرغم من اعل

 تعاشل من ضع  يف بنيااا الداخلية, شلا يؤثرعلى قيامها بدورىا يف تنمية اجملتمع.

 لذلك قاممج مجعية الةفولة و التنمية ابلتخةيط لدعم ىذه اجلمعيات, و رفع قدرااا يف رلاؿ التنمية . 

قاممج اجلمعية ابلتعاوف مع اجمللس القومي للريدات حيث   1999يو حٍب يوشن 1997يف الفَبة من يوليو وكاشنمج البداية 

مجعية من اجلمعيات  15تةوير قدرات ارل  هدؼوالذي ي" مركز دعم اجلمعيات األىلية "  تنفيذ مشروع بالزصليات 

منح مالية يف منح فرعية وىي حيث حصلمج كل مجعية علي  األىلية يف اسيوط ىف رلاذل اإلدارة العامة واإلدارة ادلالية 

للجمعيات الشريكة , هبدؼ تنفيذ مشروعات يتم خالذلا تةبيق ما اكتربتو من خربات  أل  جنيو دتنح  15حدود 

 ومهارات

ّتط٠ٛشّأظّخِّّٚبسعبدّاٌسىُّاٌذاخٍِٝششٚعّ

جية, ومتابعة وضع القرارات ادلصّبية واالسَباتيوتوظي  الرلةة والقوة, و  وشنظرا الف احلكم الداخلى ىو عملية استخداـ

تنفيذىا داخل ادلنظمة، فكاف من الضرورى تبُب ىذا ادلوضوع بعناصره ادلختلفة "وضوح اذلدؼ، ادلشاركة، ادلراءلة، 

الشفافية، دت يل القاعدة الشعبية، اشنتخاابت رللس االدارة وتداوؿ ادلرئوليات القيادية، وضوح ادوار اعضاء رللس 

 للحكم الداخلى هبا. لتقوية شلارسات اجلمعيات  االدارة"

لذا بدأت اجلمعية ابلتعاوف مع مركز خدمات ادلنظمات غّب احلكومية, ىف تنفيذ مشروع تةوير اشنظمة وشلارسات احلكم 

, هبدؼ تةوير 2004وحٌب مارس  2002ىف ابريل  الداخلى للجمعيات االىلية حتمج مظلة مركز دعم اجلمعيات األىلية 

مجعيات اىلية, بقرى ومراكز اسيوط خالؿ عامْب ، ولقد وضعمج اجلمعية  10لعدد اشنظمة وشلارسات احلكم الداخلى 

 اىداؼ زلددة غلب اف تتحقق وىى:

 زايدة كفاءة اجهزة احلكم الداخلى بتلك اجلمعيات. -1
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 معرفة ظلاذج واساليب جيدة ىف احلكم الداخلى. -2

 الداخلى. توفّب مصادر معلومات عن التنمية واجلديد فيها واشنظمة احلكم -3

ابلنربة بعض اللقاءات وادلراعدات الفنية الٌب دت ل احتياج خاص  تنظيمتقدصل منح فرعية للجمعيات الشريكة ل وقد مت

 .ذلا

ِّشوضّاعتشبسادّاٌدّؼ١بدّاأل١ٍ٘خ

لية واؽلاان من اجلمعية بضرورة تنمية ادلوارد البشرية فأخذت على عاتقها استمرار تقدصل بناء مؤسرى للجمعيات األى

وإعالف حتمج اسم مركز استشارات اجلمعيات األىلية الذى مازاؿ يقدـ خدماتو حٌب  وإلضافة اذل تنظيم مؤدترات ودعاياب

 اآلف بتمويل ذاتى

ىف رلاؿ بناء  ميزهبعد إشنتهاء مشروع احلكم الداخلي ومشروع مركز دعم اجلمعيات األىلية تكوشنمج لدى اجلمعية خربة متو 

معيات األىلية ورلاؿ التدريب والدعم الفُب وأيضا مصادر ادلعلومات.ومن ىنا كاشنمج فكرة إشنشاء القدرات ادلؤسرية للج

مركز استشارات اجلمعيات االىلية است مارا ذلذه اخلربات ، والذى يهدؼ إذل التكامل والتميز ىف بناء القدرات ادلؤسرية 

 على :للجمعيات األىلية وتقوية العالقات فيما بينها من خالؿ العمل 

خدمات تدريبية واستشارية وتوفّب وشنشر معلومات ابإلضافة إذل ادلراعدة ىف تدبّب التمويل والتشبيك بْب  تقدصل .1

  اجلمعيات األىلية .

  تنمية ادلوارد البشرية من خالؿ : .2

 . صقل مهارات العاملْب عن طريق تقدصل الربامج التدريبية  

  أعضائها ىف أشنشةة اجلمعية ادلختلفة.وجود إدارة للمتةوعْب اتبعة للمركز يشارؾ  

 ويقـو ادلركز بتنفيذ األشنشةة من خالؿ عدد من اإلدارات .

وتقػػـو الوحػػدة بتنظػػيم الػػربامج التدريبيػػة وادلرػػاعدات الفنيػػة ، عمػػل تقيػػيم مؤسرػػى وخةػػط  :وحػػدة التػػدريب
 . لبناء القدرات ، تنظيم زايرات لتبادؿ اخلربات بْب اجلمعيات وادلؤسرات األخرى
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 وعْب ومركز احلاسب اآلذل . ةعمل ىذه الوحدة من خالؿ إدارة مت: وت وحدة تنمية ادلوارد البشرية

مكتبة ، تصميم مواقع علػى اإلشنَبشنػمج ، إصػدار أدلػة إرشػادية ، تنظػيم مػؤدترات  : وحدة لإلعالـ و ادلعلومات
 ، ظلاذج للدعاية واإلعالف .

 مجعية. 33  واؿ فَبة عمل اجلمعيةوبلغ عدد اجلمعيات الٌب تلقمج دعم مؤسرى ط

ّّأ٘ذافّاٌّشوضّأ٘ذافّاٌّشوضّ

تنمية ادلوارد البشػرية ورفػع القػدرات ادلؤسرػية جلمعيػة الةفولػة والتنميػة أبسػيوط واجلمعيػات الشػريكة العاملػة 

 يف التنمية عن طريق تقدصل الدعم الفِب من خالؿ:

 توفّبادارة فعالة للمتةوعْب 

 عػدات الفنػػية تقػديػم الػربامػج التػدريبػية وادلرا 

 مػنح فرعػية للجمعػيات الشريػكػة 

 تنظػيم زيػارات لتػبادؿ اخلػربات جلمعػيات ذات جتارب رائػدة 

 التشبيك بْب اجلمعيات وبعضها البعض 

  تنفيذ  خةة تنمية ادلوارد البشرية وفقاً  لتقدير اإلحتياجات التدريبية 

 تنظيم ادلؤدترات واللقاءات 

 توفّب مصادر للمعلومات 

ّّ

ّّ

ّّ::االٔشطخّإٌّفزحاالٔشطخّإٌّفزح
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من خالؿ منظومة متكاملة من األشنشػةة ترػتهدؼ ابلدرجػة األورل رفػع  مل ادلركز علي حتقيق رسالتو وىدفويع

 القدرات وفقاً لةبيعة عمل ادلركز وتتم ل يف :

ّأٚال:ّاٌجشاِحّاٌتذس٠ج١خّ

 تعري  النشاط :

لتدريبية سواء للعاملْب ابجلمعية أو اجلمعيات الشريكة يرتكز شنشاط الربامج التدريبية بداية علي تقدير اإلحتياجات ا

ولتنفيذ النشاط ىناؾ العديد من اإلجراءات بدًأ من إرساؿ عروض االسعار والتعاقد مع اجلهة الٍب وقع عليها االختيار 

 متابعة التدريب وتقييم أثرة علي ادلشاركْب ةتقدصل تقرير عنو .

 اذلدؼ من النشاط :

ريبية إرل تةوير مهارات وقدرات العنصر البشري سواء يف اجلمعيات الشريكة أو العاملْب ابجلمعية طبقاً ادؼ الربامج التد

عة والٍب تتميز ابدلروشنة وتقدير لألولوايت أثناء و ضوالعاملْب وتنفيذًا للخةة  ادلو  لتقدير االحتياجات ادلنفذ للجمعيات

 التنفيذ . 

 تفاصيل النشاط :  

 لتعاوف مع برانمج التنمية ابدلشاركة االطفاؿ العاملْب مبحافظة أسيوط اب مشروع حترْب وضع -أ

 التدريب علي شنشر اتفاقية حقوؽ الةفل

  7/2007/ 25:    7/  24الفَبة من  

 :ارل التدريب ويهدؼ

 تعرؼ ادلشاركْب علي اتفاقية حقوؽ الةفل والقاشنوف اخلاص  مايتو واسوأ أشكاؿ العمالة  .3

 من كيفية وضع سياسة حلماية حقوؽ الةفلدتكْب ادلشاركْب  .2

 دتكْب ادلشاركْب من دمج سياسة محاية االطفاؿ ادلوضوعة يف تنفيذ االشنشةة .1

ّثب١ٔبًّ:ّاٌّغبػذادّاٌف١ٕخّ
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 تعري  النشاط 
 ىي مراعدة تكوف اجلمعية يف حاجة إرل رفع قدرااا ويقـو  بتنفيذىا إستشاري متخصص

 اذلدؼ من النشاط 
عدات الفنية  إرل سد إحتياج معْب جلمعية معينة  تناسب إمكاشنيااا وظروفها كاًل حرب احتياجاتو يهدؼ شنشاط ادلرا

 .وادؼ ادلراعدات إرل تةوير البناء ادلؤسري للجمعيات الشريكة 

 تفاصيل النشاط 
 

 مشروع حترْب وضع االطفاؿ العاملْب مبحافظة أسيوط ايلتعاوف مع برانمج التنمية ابدلشاركة -أ

 ّب التمويلتدب

  7/2007/  31:  7/  28الفَبة من  

 :ارل التدريب ويهدؼ

 تعرؼ ادلشاركْب علي طرؽ تدبّب التمويل وطرؽ تدبّب التمويل الذايت

 دتكْب ادلشاركْب من وضع اسَباتيجيات حتقق استمرارية ادلشروعات  .3

 دتكْب ادلشاركْب من تصميم ادلشروعات التنموية. .2

 قييم للربامج وادلشاركْبدتكْب ادلشاركْب من عمل ت .1

 دتكْب ادلشاركْب من  وضع خةة لتدبّب التمويل .4
ّ

ّ

 ختةيط وجذب إدارة ادلتةوعْب 

  2007/ 10/ 30:  27/10الفَبة من : 

 ويهدؼ التدريب ارل:

 تعرؼ ادلشاركْب علي ماىية التةوع .3

 دتكْب ادلشاركْب من وضع اسس وىيكل تنظيمي الدارة ادلتةوعْب  .2
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من حتليل اجلمعية لوضع خةة الدارة ادلتةوعْب ووضع مهاـ ومرئوليات زلددة للمتةوعْب دتكْب ادلشاركْب  .1

 داخل االقراـ ادلختلفة

 دتكْب ادلشاركْب من تصميم ظلوذج لتقييم ادلتةوعْب و تصميم أساليب وو سائل لتحفيز ادلتةوعْب . .4

 

 مشروع هنضة مصر للتنمية ادلتكاملة –ب 

 تدبّب التمويل

  21/8/2007:  18/8الفَبة من 

 وادؼ ادلراعدة ارل

 تعرؼ ادلشاركْب علي طرؽ تدبّب التمويل وطرؽ تدبّب التمويل الذايت .3

 دتكْب ادلشاركْب من وضع اسَباتيجيات حتقق استمرارية ادلشروعات  .2

 دتكْب ادلشاركْب من تصميم ادلشروعات التنموية .1

 دتكْب ادلشاركْب من  وضع خةة لتدبّب التمويل  .4

 
 
 
 

 ة الداخلية للجمعيات الشريكةالالئح

  11/2007/ 10:  20/10الفَبة من 

 وادؼ ادلراعدة ارل

 ( لوائح داخلية للجمعيات الشريكة 7تنفيذ عدد ) .1

 وضع شنظاـ وقواعد للعمل ابجلمعية . .2

 وفيما يلي بياف يوضح أعداد ادلشاركْب يف الربامج ادلختلفة
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ّركز ابجلمعيةادل التدريبات ين مند(  يوضح ادلرتفي 1جدوؿ)

 
 لمركز ابجلمعيةادلراعدات الفنية ل ن من(  يوضح ادلرتفيدي 2جدوؿ)ّ

 

ّاٌجشٔبِحّاٌتذس٠جٟ

ّاٌفئبدّاٌّشبسوخّاٌّشبسو١ٓػذدّ

ّاإلخّبٌٟ
ّئٔبثّّروٛس

ِذ٠شّ

ِّششٚػبد
ِّٕغم١ٓ

ػب١ٍِّٓفّٟ

ِّدبيّّاٌخذِخّ

8ّ13ّ9ّ9ّ3ّ21ّ تدبّب التمويل

9ّ11ّ8ّ11ّ1ّ20ّ التخةيط جلذب وإدارة ادلتةوعْب

 
 

 ( جدوؿ يوضح ادلرتفيدين من أشنشةة  ادلشروع ابجلمعيات الشريكة 1) 
 

ّاٌّغبػذحّاٌف١ٕخّ

ّاٌفئبدّاٌّشبسوخّاٌّشبسو١ٓػذدّ

ّئخّبٌٟ
ّػب١ٍِّٓخّؼ١بدّشش٠ىخّئٔبثّروٛس

 24 4 25 4 25 تدبّب التمويل
 23 2 37 2 37 وضع الئحة داخلية 

  
 

 

 

 

 

 

 

 اٌجشٔبِحّاٌتذس٠جٟ
ّاٌفئبدّاٌّشبسوخّػذدّاٌّشبسو١ٓ

ّاإلخّبٌٟ
ّئٔبثّّروٛس

ِذ٠شّ

ِّششٚػبد
ِّٕغم١ٓ

ػب١ٍِّٓفِّٟدبيّّ

ّاٌخذِخّ

13ّ10ّ4ّ15ّ4ّ23ّ شنشر إتفاقية حقوؽ الةفل
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ّثبٌثبًّّ:ّاٌٍمبءادّ

 

 تعري  النشاط :
 إجراء يتم أختاذة بناًءا علي  إحتياج اجلمعية طبقاً خلةة بناء القدرات. 

 اط :اذلدؼ من النش
كذلك ،  شنشر أشنشةة اجلمعية وتعزيز أتصاذلا ادلباشر ابجملتمع والوصوؿ إرل الفئات ادلرتهدفة للجمعية لرد إحتياجااا

 . توطيد العالقات ادلباشرة بْب اجلمعية ادلظلة واجلمعيات الشريكة
 

 تفاصيل النشاط :
 

 لقاءات اجلمعيات الشريكة : -أ

 وقائع اللقاءات

درات اجلمعيات الشريكة كاف ىناؾ حاجة ملحةلتنفيذ لقاء خاص بزايدة عضوية اجلمعية العمومية من خالؿ خةط بناء ق

للجمعيات الشريكة سواء من الشباب من اجلنرْب أو من العنصر النرائي ولرد ذلك االحتياج فقد مت وضع تدخل وىو  

 -كاآليت:

  ( لقاءات لزايدة العضوية ابجلمعية العمومية  6تنفيذ عدد ) 

 ( لقاء للتةوع يف اجلمعيات األىلية  2فيذ عدد )تن 

 وقد أسفرت اللقاءات علي أشَباؾ عدد من احلاضرين يف عضوية اجلمعية.

  شنشر اجلمعية لرؤيتها ورسالتها وأشنشةتها من خالؿ اللقاءات

ٌّمبءادّسؤعبءِّدبٌظّئداسادّاٌدّؼ١بدّاٌشش٠ىخّٚاٌدّؼ١خّاٌّظٍخّ:
 الس إدارة اجلمعيات الشريكة واجلمعية ادلظلة وذلك للتعرؼ علي معوقات تنفيذ لقاء بْب رؤساء وأعضاء رل

شهور متتالية و ث كيفية تنفيذ أشنشةة ادلشروع خالؿ الفَبة  6ادلشروع خاصة بعد فَبة توق  استمرت دلدة 

 القادمة .
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 وذلك للتعرؼ علي الشريكة وادلدير التنفيذي ابجلمعية ادلظلة   تتنفيذ لقاء بْب مرئورل التنمية ابجلمعيا

 الصعوابت الٍب تواجهة تنفيذ ادلشروع .

  -أسفرت اللقاءات عن اآليت  :
  التعرؼ علي الصعوابت الٍب واجهمج ادلشروع أثناء تنفيذه ابجلمعيات الشريكة 

  حتديد مرئوؿ من رللس اإلدارة يقـو مبتابعة خةة بناء القدرات اخلاصة ابجلمعية 

  ادلتبقية من ادلشروعوضع قواعد للعمل خالؿ الفَبة  

 ساثؼبّ:اإلخشاءادّٚاٌمشاساد

 تعري  النشاط : 
ىو عبارة عن رلموعة من القرارات الٍب يتم إختاذىا من قبل رللس االدارة ويتابع أعضاء 

 اجمللس تنفيذىا .

 اذلدؼ من النشاط : 
 تفعيل دور رلالس إدارات اجلمعيات األىلية ورفع قدراام علي ادلشاركة الفعالة

 فاصيل النشاط :  ت
 يوضح وضع اجلمعيات  7: 1اجلداوؿ من 
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(0  ) 
ّ

ّداحّاٌتم١١ُأّّ

ّاٌدّؼ١خّاٌخ١ش٠خّاإلعال١ِخّثبٌجذاسٞ

ّ

ّلجً

ّ

ّثؼذ ّاٌسىُّاٌذاخٍّّّٟ

ّ%75ّ%0ّٚظٛذّاٌٙذف

ّ%90ّ%39.99ّاٌّشبسوخ

ّ%70ّ%43.33ّاٌّغبءٌخ

ّ%60ّ%40ّاٌشفبف١خ

ّ%73.33ّ%62.22ّتّث١ًّاٌمبػذحّاٌشؼج١خ

ّ%50ّ%50ّتذاٚيّاٌّغئ١ٌٛبدّاٌم١بد٠خ

ّ%75ّ%25ِّغئ١ٌٛبدّٚأدٚاسِّدٍظّاإلداسح

ّاألداسحّاٌؼبِخّ

ّ%55.53ّ%34.52ّاٌتخط١ػٌّألداسح

ّ%92.28ّ%53.83ّئداسحّاألفشاد

ّ%66.66ّ%0ّئداسحّاٌّتطٛػ١ٓ

ّ%50ّ%50ّخّغّٚئداسحّاٌّؼٍِٛبد

ّاألداسحّاٌّب١ٌخّ

ّ%53.32ّ%25.55ّاٌّسبعجخّاٌّب١ٌخ

ّ%50ّ%25ّاٌّغبءٌخّاٌّب١ٌخ

ّ%66.66ّ%66.66ّاالعتذاِخّاٌّب١ٌخّ

ّ%29.16ّ%29.16ّاٌتخط١ػّاٌّبٌٟ
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(7 )   

ّ

ّداحّاٌتم١١ُأّّ

ّج.د.َّّثبٌغٕب٠ُّ

ّ

ّلجً

ّ

ّثؼذ ّاٌسىُّاٌذاخٍّّّٟ

ّ%100ّ%25ّٚظٛذّاٌٙذف

ّ%90ّ%39.99ّاٌّشبسوخ

ّ%63.33ّ%53.33ّاٌّغبءٌخ

ّ%100ّ%40ّاٌشفبف١خ

ّ%73.66ّ%66.66ّّث١ًّاٌمبػذحّاٌشؼج١خت

ّ%50ّ%25ّتذاٚيّاٌّغئ١ٌٛبدّاٌم١بد٠خ

ّ%100ّ%50ِّغئ١ٌٛبدّٚأدٚاسِّدٍظّاإلداسح

ّاألداسحّاٌؼبِخّ

ّ%49.52ّ%17.61ّاٌتخط١ػٌّألداسح

ّ%92.28ّ%38.45ّئداسحّاألفشاد

ّ%100ّ%66.66ّئداسحّاٌّتطٛػ١ٓ

 %100ّ%100ّخّغّٚئداسحّاٌّؼٍِٛبد

ّاٌّب١ٌخّاألداسحّ

ّ%88.04ّ%48.056ّاٌّسبعجخّاٌّب١ٌخ

ّ%100ّ%50ّاٌّغبءٌخّاٌّب١ٌخ

ّ%100ّ%100ّاالعتذاِخّاٌّب١ٌخّ

ّ%75ّ%41.66ّاٌتخط١ػّاٌّبٌٟ
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ّ

(3ّ)ّ

ّ

ّداحّاٌتم١١ُأّّ

ّج.ّاٌّسبفظخّػٍّٟاٌمشآّْاٌىش٠ُّعبزًّع١ٍُّ

ّ

ّلجً

ّ

ّثؼذ ّاٌسىُّاٌذاخٍّّّٟ

ّ%75ّ%50ّٚظٛذّاٌٙذف

ّ%83.33ّ%43.33ّاٌّشبسوخ

ّ%53.33ّ%26.66ّاٌّغبءٌخ

ّ%100ّ%40ّاٌشفبف١خ

ّ%80ّ%73.33ّتّث١ًّاٌمبػذحّاٌشؼج١خ

ّ%25ّ%25ّتذاٚيّاٌّغئ١ٌٛبدّاٌم١بد٠خ

ّ%75ّ%25ِّغئ١ٌٛبدّٚأدٚاسِّدٍظّاإلداسح

ّاألداسحّاٌؼبِخّ

ّ%47.61ّ%27.61ّاٌتخط١ػٌّألداسح

ّ%84.59ّ%53.83ّئداسحّاألفشاد

ّ%66.33ّ%33.33ّاٌّتطٛػ١ّٓئداسح

ّ%50ّ%50ّخّغّٚئداسحّاٌّؼٍِٛبد

ّاألداسحّاٌّب١ٌخّ

ّ%64.99ّ%40.83ّاٌّسبعجخّاٌّب١ٌخ

ّ%75ّ%50ّاٌّغبءٌخّاٌّب١ٌخ

ّ%50ّ%50ّاالعتذاِخّاٌّب١ٌخّ

ّ%58.33ّ%41.66ّاٌتخط١ػّاٌّبٌٟ
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ّ

ّداحّاٌتم١١ُأّّ

ّج.ّاٌخ١ش٠خّاإلعال١ِخّثأٚالدّعشاجّاٌفترّ

ّ

ّلجً

ّ

ّثؼذ ّاٌسىُّاٌذاخٍّّّٟ

ّ%0ّ100ّٚظٛذّاٌٙذف

ّ%100ّ%53.33ّاٌّشبسوخ

ّ%90ّ%43.33ّاٌّغبءٌخ

ّ%100ّ%25ّاٌشفبف١خ

ّ%80ّ%80ّتّث١ًّاٌمبػذحّاٌشؼج١خ

ّ%100ّ%100ّتذاٚيّاٌّغئ١ٌٛبدّاٌم١بد٠خ

ّ%75ّ%25ِّغئ١ٌٛبدّٚأدٚاسِّدٍظّاإلداسح

ّاألداسحّاٌؼبِخّ

ّ%63.57ّ%14.04ّاٌتخط١ػٌّألداسح

ّ%95.52ّ%55.72ّئداسحّاألفشاد

ّ%66.66ّ%33.33ّئداسحّاٌّتطٛػ١ٓ

ّ%100ّ%100ّخّغّٚئداسحّاٌّؼٍِٛبد

ّاألداسحّاٌّب١ٌخّ

ّ%92.77ّ%64.43ّاٌّسبعجخّاٌّب١ٌخ

ّ%100ّ%100ّاٌّغبءٌخّاٌّب١ٌخ

ّ%83.33ّ%83.33ّاالعتذاِخّاٌّب١ٌخّ

ّ%58.33ّ%41.66ّاٌتخط١ػّاٌّبٌٟ
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(5ّّ)ّ

ّ

ّداحّاٌتم١١ُأّّ

ّج.ّتسف١ظّاٌمشأّْاٌىش٠ُّثأثٕٛةّّ

ّ

ّلجً

ّ

ّثؼذ ّاٌسىُّاٌذاخٍّّّٟ

ّ%50ّ%0ّٚظٛذّاٌٙذف

ّ%93.33ّ%49.99ّاٌّشبسوخ

ّ%43.33ّ%43.33ّاٌّغبءٌخ

ّ%80ّ%40ّاٌشفبف١خ

ّ%80ّ%68.86ّتّث١ًّاٌمبػذحّاٌشؼج١خ

ّ%25ّ%25ّتذاٚيّاٌّغئ١ٌٛبدّاٌم١بد٠خ

ّ%75ّ%25ّاإلداسحِغئ١ٌٛبدّٚأدٚاسِّدٍظّ

ّاألداسحّاٌؼبِخّ

ّ%31.19ّ%10.47ّاٌتخط١ػٌّألداسح

ّ%84.59ّ%46.15ّئداسحّاألفشاد

ّ%100ّ%66.66ّئداسحّاٌّتطٛػ١ٓ

ّ%100ّ%50ّخّغّٚئداسحّاٌّؼٍِٛبد

ّاألداسحّاٌّب١ٌخّ

ّ%76.93ّ%70.82ّاٌّسبعجخّاٌّب١ٌخ

ّ%50ّ%50ّاٌّغبءٌخّاٌّب١ٌخ

ّ%91.66ّ%91.66ّاالعتذاِخّاٌّب١ٌخّ

ّ%58.33ّ%41.65ّاٌتخط١ػّاٌّبٌٟ
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ّ

ّآداحّاٌتم١١ُّّ

ّج.ّاٌغالَّاٌخ١ش٠خّث١ّشّّّ

ّ

ّلجً

ّ

ّثؼذ ّاٌسىُّاٌذاخٍّّّٟ

ّ%75ّ%0ّٚظٛذّاٌٙذف

73.33ّ%ّ%6.66ّاٌّشبسوخ

ّ%36.66ّ%26.66ّاٌّغبءٌخ

ّ%100ّ%40ّاٌشفبف١خ

ّ%80ّ%24.44ّتّث١ًّاٌمبػذحّاٌشؼج١خ

ّ%75ّ%25ّاٌّغئ١ٌٛبدّاٌم١بد٠خّتذاٚي

ّ%75ّ%25ِّغئ١ٌٛبدّٚأدٚاسِّدٍظّاإلداسح

ّاألداسحّاٌؼبِخّ

ّ%43.80ّ%10.47ّاٌتخط١ػٌّألداسح

ّ%69.21ّ%7.69ّئداسحّاألفشاد

ّ%66.66ّ%33.33ّئداسحّاٌّتطٛػ١ٓ

ّ%50ّ%0ّخّغّٚئداسحّاٌّؼٍِٛبد

ّاألداسحّاٌّب١ٌخّ

ّ%66.66ّّ%37.49ّاٌّسبعجخّاٌّب١ٌخ

ّ%50ّ%50ٌّّغبءٌخّاٌّب١ٌخا

ّ%75ّ%75ّاالعتذاِخّاٌّب١ٌخّ

ّ%45.83ّ%16.66ّاٌتخط١ػّاٌّبٌٟ
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ّ

ّآداحّاٌتم١١ُّّ

ّجّع١ذادّأػّبيّد٠شٚغّّّّ

ّثؼذّلجً
ّاٌسىُّاٌذاخٍّّّٟ

ّ%100ّ%0ّٚظٛذّاٌٙذف

ّ%90ّ%56.66ّاٌّشبسوخ

ّ%53.33ّ%26.05ّاٌّغبءٌخ

ّ%100ّ%40ّاٌشفبف١خ

ّ%82.22ّ%71.11ّتّث١ًّاٌمبػذحّاٌشؼج١خ

ّ%50ّ%25ّتذاٚيّاٌّغئ١ٌٛبدّاٌم١بد٠خ

ّ%75ّ%50ِّغئ١ٌٛبدّٚأدٚاسِّدٍظّاإلداسح

ّاألداسحّاٌؼبِخّ

ّ%44.52ّ%14.04ّاٌتخط١ػٌّألداسح

ّ%76.9ّ%30.76ّئداسحّاألفشاد

ّ%66.66ّ%33.33ّئداسحّاٌّتطٛػ١ٓ

 %100 %100ّخّغّٚئداسحّاٌّؼٍِٛبد

ّاسحّاٌّب١ٌخّاألد

ّ%94.99ّ%67.77ّاٌّسبعجخّاٌّب١ٌخ

ّ%75ّ%50ّاٌّغبءٌخّاٌّب١ٌخ

ّ%66.66ّ%66.66ّاالعتذاِخّاٌّب١ٌخّ

ّ%29.16ّ%29.16ّاٌتخط١ػّاٌّبٌٟ
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 ع وحدة األعالـ ادلشاركة يف تنظيم وإعداد ادلائدة ادلرتديرة اخلاصة بنشر أتفاقية حقوؽ الةفل ابلتعاوف م

 . 2007ابجلمعية  فرباير 

   2007تنفيذ إستقصاء رضا عمالء  مكوف القروض مايو. 

  تقييم اجلمعيات الشريكة يف ادلرحلة األورل من مشروع هنضة مصر للتنمية ادلتكاملة واخلروج ابلنتائج

 الرابق عرضها . 

 لة ال اشنية من ادلشروع اعداد قائمة بعدد من اجلمعيات الختيارىا كجمعيات شريكة للمرح 

  2007ادلشاركة يف اعداد و تنفيذ مؤدتر "اذلندسة التأىيلية حق أـ رفاىية" شنوفمرب  . 

  بشأف منع ختاف األانث شنوفمرب  2007لرنة  71ادلشاركة يف اعداد وتنفيذ منتدي تفعيل قرار رقم

2007 . 

 
ّّ

ّّّّ--اٌّخطػّٚاٌفؼٍّٟ:اٌّخطػّٚاٌفؼٍّٟ:ّّاألٔشطخّفّٟظٛءاألٔشطخّفّٟظٛء
 

 

ّاٌّغئٛي١ِّّؼبدّاٌتٕف١زّاٌتىٍفخّاٌّب١ٌخّّاٌفؼٍّٟإٌشبغّّإٌشبغّاٌّخطػ

ِّغبػذادّف١ٕخ

تذث١شّاٌت٠ًٌٍّّٛدّؼ١بدّ

ّاٌشش٠ىخ
3415.50ّ

18-ّ21/8/2007ّ
ّاٌطفٌٛخّٚاٌت١ّٕخ

تٕف١زّاٌالئسخّاٌذاخ١ٍخّ

ٌٍّدّؼ١بدّاٌشش٠ىخ
9114.50ّ

20/10:10-11/2007ّ
ّاٌطفٌٛخّٚاٌت١ّٕخ

ٌّمبءاد
ٌمبءاد8ّّتٕف١زّػذدّ

ّش٠ىخّثبٌدّؼ١بدّاٌش
4151.3ّ

15/9ّّ:30/9/2007ّ
ّاٌطفٌٛخّٚاٌت١ّٕخ

3900ّّتذث١شّاٌت٠ًّّّٛتذس٠تّػب١ٍِّٓ
28/7ّّ:31/7/2007ّ

ّثشٔبِحّاٌت١ّٕخّثبٌّشبسوخ
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ّّٔدبصادّ:ٔدبصادّ:اإلاإل

ّثبٌٕغجخٌٍّدّؼ١بدّاٌشش٠ىخّثّششٚعّٔٙعخِّصشٌٍّت١ّٕخّاٌّتىبٍِخّ

  وجود خةة تدبّب دتويل لكل مجعية 

 نظاـ وتنظم العمل ابجلمعية وجود الئحة داخلية حتقق ال 

  زايدة عدد أعضاء اجلمعية العمومية  من مجيع فئات اجملتمع داخل اجلمعيات الشريكة 

  وجود عدد من ادلتةوعْب داخل بعض اجلمعيات الشريكة. 

ٌّدّؼ١خّاٌطفٌٛخّٚاٌت١ّٕخّّثبٌٕغجخّّّ

 

  علي التعامل مع برامج الكمبيوتر العاملْب ابجلمعية قادرين 

 ل قادر علي شنشر بنود أتفاقية حقوؽ الةفل .فريق عم 

  علي وضع خةط لتدبّب التمويل  مدربفريق عمل 

 وجود عدد من ادلتةوعْب يشاركوف يف أشنشةة اجلمعية 

    التدريب وحدةمعدة بواسةة فريق العمل ب ابجلمعية لتنمية ادلواردالبشرية  سنوية خةةوجود 

  وليات والصالحيات للعاملْب وادلتةوعْب مع مراعاه دليل الرياسات واالجراءات يشمل ادلرئوجود

 النوع االجتماعي

 ادلشاركة من خالؿ وحدة التمويل يف كتابة عدد من ادلقَبحات التمويلية 

  مت عمل اجتماعات بْب رللس االدارة والعاملْب تةبيقا دلبدأ ادلشاركة يف حل ادلشكالت الٍب تواجو

 الزمةادلكوانت ادلختلفة واختاذ القرارات ال
           

ّّ::اٌصؼٛثبدّٚاٌّؼٛلبدّاٌصؼٛثبدّٚاٌّؼٛلبدّ

  شهور شلا أعاؽ سّب االشنشةة وفقا دلا ىو سلةط لو  6توق  أشنشةة مشروع هنضة مصر دلدة 

  قلة تعاوف بعض اجلمعيات الشريكة يف تنفيذ خةة بناء القدرات 

  عدـ التنريق بْب ادلكوانت داخل اجلمعية شلا أعاؽ عمل ادلكوف يف ادلتابعة ادليداشنية 
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  صعوبة االتصاؿ ابدلكاتب االستشارية لتحديد مواعيد التدريبات وادلراعدات الفنية 
  

 
 
 
 

 

ّّ::بدّٚاٌّمتشزبدّبدّٚاٌّمتشزبدّاٌتٛص١اٌتٛص١

  وجود خةة مرتقلة للمكوف إلمكاشنية تنفيذ زايرات ادلتابعة ادليداشنية 

  تنفيذ خةة التدريبات وفقاً دلا ىو موضوع حٍب يترِب تنفيذ مجيع أشنشةة ادلركز 

 عيات صغّبة حدي ة االشهار لتعظيم الفائدةالعمل مع مج 

  بصفة دورية مع أعضاء رلالس إدارة اجلمعيات الشريكة  للمرحلة ال اشنية دلناقشة وجود إجتماعات

 التقدـ يف حتقيق األىداؼ .

 . عمل تقييم مرحلي للجمعيات الشريكة 

  تائج الٍب حققتها جنيهًا كمنحة ألفضل الن 3000إرل  1000رصد مكأفأة مالية تَباوح ما بْب

 اجلمعيات يف البناء ادلؤسري خالؿ ادلرحلة اال اشنية من ادلشروع 

 مراجعة اخلةة االسَباتيجية ودليل الرياسات واالجراءات اخلاص ابجلمعية 
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ّّ::اٌّغتمج١ٍخاٌّغتمج١ٍخّّاٌخطخاٌخطخ

 اطػػالنشأسػػم  ـ
ادلرئوؿ عن تنفيذ  1/2557حٍب          3/2551 من    يةػػػَبة الزمنػػػالف

 3 4 1 2 3 32 33 35 7 1 7 1 3 4 1 2 3 طالنشا

 الجمعٌات الشرٌكة العاملة بمشروع نهضة مصر  

 الطفولة والتنمٌة                  اختيار اجلمعيات اجلديدة 3

                  اعداد خةط التةوير ادلؤسري 2
الجمعٌة الشرٌكة + 

 الطفولة والتنمٌة

                  ة للجمعياتلقاءات تعريفي 7تنفيذ عدد  1
الجمعٌة الشرٌكة + 

 الطفولة والتنمٌة

 الطفولة والتنمٌة                  برامج تدريبية 1تنفيذ عدد   4

 الطفولة والتنمٌة                  مراعدات فنية  4تنفيذ  عدد 3

1 
متابعة اختاذ القرارت وتنفيذ االجراءات يف 

 الطفولة والتنمٌة                  خةة بناء القدرات

 الطفولة والتنمٌة                  زايرة  لتبادؿ اخلربات 3تنفيذ  7

 الطفولة والتنمٌة                  تكوين شبكة بْب اجلمعيات  1
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 اطػػالنشأسػػم  ـ
ادلرئوؿ عن تنفيذ  32/2551حٍب          3/2551 من    يةػػػَبة الزمنػػػالف

      32 33 35 7 1 7 1 3 4 1 2 3 نشاطال

 جمعٌة الطفولة والتنمٌة  

 مركز االستشارات                  تقدير االحتياجات التدريبية للعاملْب 3

 مركز االستشارات                  برانمج تدرييب للعاملْب 32تنفيذ عدد   2

1 
برانمج تدرييب العضاء  2تنفيذ عدد  

 مركز االستشارات                  ف القريةجلاف شئو 

                  اعداد وتنظيم مؤدتر عمالة االطفاؿ 4
مركز االستشارات + 

وحدة االعالم + المدٌر 
 التنفٌذي

                  وضع خةة الدارة ادلتةوعْب 3
المدٌر التنفٌذي + 
 مركز االستشارات

                  معيةاستقةاب متةوعْب جدد للعمل ابجل 1
منسق شئون 

 المتطوعٌن

              ادلشاركة يف كتابة مقَبحات دتويلية 7
 

           
 

           
 

           
 

           
 

           
 

           
 

           
 

           
 

           
 

 وحدة تدبٌر التموٌل     

                  ياسات ابجلمعيةتةوير اللوائح والر 1
المدٌر التنفٌذي + 
 مركز االستشارات

                  تقييم اداء العاملْب 7
المدٌر التنفٌذي + 

مركز االستشارات + 
 مشرفً االقسام
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 اطػػالنشأسػػم  ـ
ادلرئوؿ عن تنفيذ  32/2551حٍب          3/2551 من    يةػػػَبة الزمنػػػالف

      32 33 35 7 1 7 1 3 4 1 2 3 النشاط

 المتابــــــــــــــــــــــــــعة والتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌٌم  

                   متابعة أشنشةة ادلشروع وتقييم االضلرافات 3

                   التقييم ادلرحلي الشنشةة ادلشروع 2

                   دلشروعالتقرير النهائي وختاـ ا 1
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 اخلامتة


