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إدارة  لمجلس  رئيس  أول  أكــون  أن  في  الشرف  لي  كــان  لقد 
“مؤسسة النداء” عام 2017. وفي الواقع، بدأت هذه المؤسسة 
كمشروع تابع للبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة، تحت مسمى 
 ،2102 عام  في  )النداء(  المتكاملة  للتنمية  المصرية  »المبادرة 
وأسهمت الجهود التي بذلت من قبل نخبة من األكاديميين 

والمتخصصين بمجال التنمية في إنجاح هذا المشروع.

هناك  أن  يتبين  »الــنــداء«،  أحرزته  الــذي  التقدم  إلى  نظرنا  إذا 
الدائم  حرصها  ومنها  المتواصل  نجاحها  وراء  كثيرة  عوامل 
على االنتقال من العمل على األوضاع االجتماعية واالقتصادية 
على الكلي إلى المستوى الجزئي، فضاًل عن إقامتها لعالقات 
بدء  مصر،  صعيد  ريــف  في  الفاعلة  األطــراف  كافة  مع  وثيقة 
الذين  إلــى  المناصب وصـــوالً  أرفــع  يتولون  الــذيــن  أولــئــك  مــن 
يشغلون أصغر المناصب. كما يعود ذلك النجاح إلى الجهود 
العلوم  في  المتخصصين  من  كبيرة  مجموعة  بذلها  التي 
قدم  رائعًا  فريقًا  معًا  شكلوا  والذين  والطبيعية  االجتماعية 

أفضل الممارسات الجديدة على األرض.

بــيــن مختلف  الــتــفــاعــل  قــد ســاعــد  بــــــاإلدارة،  يتعلق  وفــيــمــا 
القصيرة األجل بين  المهام  التخصصات والمرونة في تحديد 
الخبراء على تقديم المشورة الجيدة. كما أنهما ساعدا على 
ناحية وخلق  واالجتماعي من  االقتصادي  التمكين  بين  الربط 

روابط عبر سالسل القيمة من ناحية أخرى.

ــر أن الـــنـــداء نــجــحــت فــي تــدريــب  ويــســعــدنــي أيــضــًا أن أذكــ
الموظفين المحليين على عدد من المجاالت كضمان الجودة، 

الصيانة واإلشراف. كما يسعدني اإلشارة إلى أنها تمضي قدمًا 
نحو نقل اإلدارة إلى قنا على نحو تدريجي.

إن نظرتي لمستقبل قنا على المدى البعيد، في ضوء الدعم 
على  األول  الشق  شقين:-  لها  النداء،  تقدمه  الذي  المستمر 
الصعيد االقتصادي: هناك أفاق مستقبلية بأن تصبح محافظة 
والتصنيع  الخفيفة  الصناعات  على  قائمًا  واعــدًا  اقتصادًا  قنا 
والمالبس  الخشبي  األثــاث  وصناعة  اليدوية  والحرف  الزراعي 
النمو  لتحقيق  كبيرة  فــرص  وجــود  إلــى  يشير  مما  الجاهزة، 
والذي  الثاني،  الشق  أما عن  العمل.  وتوفير فرص  اإلقتصادي 
يتعلق بالتعليم، سيتم  محو أمية جميع النساء والرجال من 
هم دون سن الخامسة والثالثين عامًا. باإلضافة إلى ذلك، فإنه 
المهني  والتدريب  الفنى  التعليم  إصــالح  برنامج  تطوير  تم 
واعتماده؛ حيُث إنه نجح في الربط بين التدريب والعمل داخل 

التكتالت المنشئة حديثًا.

كلمة الرئيس

د. ماجد عثمان

المصرية  المبادرة  سلكت  ســنــوات،  سبع  مــدار  على 
للتنمية المتكاملة »النداء« نهًجا طوياًل لمحاربة الفقر 
والقضاء على األمية والبطالة والتمييز ضد المرأة في 
المجتمعات الريفية في كل من محافظات قنا واألقصر 
وسوهاج، حيُث إن مهام النداء تتمثل في خلق فرص 
تمكين  الوقت  نفس  وفــي  والشباب،  للنساء  عمل 
المستفيدات من خالل التعليم والتدريب وبناء الوعي. 
وقد استعانت النداء بأفضل التجارب الدولية، وأجرت 
المجاالت  الكثير من  بحوثًا، على مدار عام كامل، في 
وتربية  والــرى  الــزراعــة  بين  ما  تــراوحــت  التي  العملية 
والمنسوجات  الصغيرة  اليدوية  والــحــرف  الحيوانات 

والنجارة.

تغيير  إحــداث  إلى  »النداء«  تبنته  الي  النهج  أدى  لقد 
جـــوهـــري وجـــــذري فـــي مـــواقـــف وســـلـــوك وتــوقــعــات 
بصمتها  »الــنــداء«  تركت  فقد  المحلية.  المجتمعات 
إنها  حيُث  قنا؛  محافظة  قرى  نصف  من  يقرب  ما  في 
التي  باألدوات  المستفيدات وإمدادهن  قامت بتدريب 
نشاطًا   50 من  أكثر  في  المشاركة  على  تساعدهن 

وتدخاًل ارشاديًا مبتكرًا وجديدًا.

كان هناك الكثير من التحديات منها: ندرة األماكن في 
التراخيص  والتأخر في منح وإصدار  الريفية،  المناطق 
لألنشطة الجديدة، وارتفاع نسبة المستفيدات الالتي 
من  لكن  التدريب.  من  سنوات  بعد  المشروع  يتركن 
في  تمثلت  إيجابية  جوانب  هناك  كانت  أخــرى،  ناحية 
بجودة  يتعلق  فيما  طيبة  سمعة  النداء«   « اكتساب 
المخرجات الخاصة ببرامجها الثالثة المعنية بالخدمات 

والمتوسطة  الــصــغــيــرة  والــمــشــروعــات  االجــتــمــاعــيــة 
الحرص  جانب  إلى  هذا  والــزراعــة،  الصغر،  والمتناهية 
على نشر المعرفة وعالقاتها الوثيقة مع كافة األطراف 
المعنية كالمسؤولين بالمحافظة والمديريات التابعة 

للوزارات والمجتمع المدني.

الذى  المبتكر  النهج  نجاح  وراء  عوامل  سبع  وهناك 
تبنته “النداء” :

لست  التابعة  والمديريات  المحافظة  مع  التعاون   •

وزارات، بما يجعل نجاحنا هو نجاحهم.

للظهير  األمــثــل  االستغالل  تعزيز  نحو  السعى   •

الصحراوي في الزراعة والصناعة.

• تطبيق نظام التدريب المزدوج الذي يربط التعليم 
الفني والتدريب المهني من خالل التدريب  العملي   

.)TEVT( في  الورش

• بناء قدرات الجمعيات األهلية، إلى جانب بناء قدرات 
المستفيدات، لضمان االستدامة وتوليد الدخل.

والمعوقات  القيود  مواجهة  على  المرأة  تمكين   •

القطاعات  في  العمل   على  وتمكينهن  الثقافية 
التي يسيطر عليها الذكور.

تدريب  يتم  حيُث  الجيدة؛  اإلدارة  أساليب  تطبيق   •

الــمــســوحــات  إجــــراء  عــلــى  المحليين  الــمــوظــفــيــن 
الميداني،  اإلشــراف  عمل  وكيفية  الجودة  وضمان 
يقرب من  ما  للنداء مع  الوثيق  التواصل  فضاًل عن 

70 جمعية أهلية.

 كلمة المدير التنفيذي للمبادرة

د. هبة حندوسة

• وجود فريق عمل، في مكتب القاهرة، ذي خبرات 

والموارد  العامة،  اإلدارة  تضم  مختلفة  وتخصصات 
والــتــســويــق،  والتصميم  والــتــخــطــيــط،  الــبــشــريــة، 
وإعداد دراسات الجدوى، وجمع التبرعات، والتقييم 

والمتابعة.

وتتمثل نظرتنا المستقبلية لمؤسسة »النداء«، التي 
أنشئت حديًثا بنهاية عام 2016، في أن تصبح مؤسسة 
القادمة. وأملي بنهاية  الثالث  مرموقة خالل السنوات 
األرض  على  المحققة  اإلنجازات  بحجم  نحتفل  أن   ،2021
بوضع  المؤسسة  كتمتع  ســنــوات  عشر  مـــدار  على 
عليه  تحصل  سنوي  دخل  وجــود  عن  ناتج  جيد  مالى 
نظير تقديمها. المساعدات الفنية وخدمات التسويق 
تتمتع  التي  المستمرة  الثقة  عن  ناهيك  والتصميم، 
المدني  والمجتمع  الحكومة  جــانــب  مــن  الــنــداء  بها 

والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية
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نحن ننفذ أنشطتنا من خالل ثالث برامج والتي تم تنفيذ 
األنشطة  بعض  هــنــاك  ولــكــن  قنا  محافظة  فــي  أغلبها 
والتدخالت التي تم تنفذها في محافظتي األقصر وسوهاج. 

وقد استهدفت البرامج الثالثة وهم:

)1( برنامج اإلرتقاء بالخدمات األساسية
والمتناهية  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  برنامج   )2(

الصغر
)3( برنامج التنمية الزراعية المستدامة ما يزيد عن 60 قرية 

من القرى األكثر فقًرا.

وقـــد نجحت الــبــرامــج الــثــالثــة فــي تــجــريــب تــدخــالتــهــم في 
العديد من القطاعات كالتعليم والتدريب والصحة والزراعة 
نتائج  على  بناء  أنشطتها  نفذت  إنها  حيُث  والصناعة، 
فريدًا  نموذجًا  نقدم  إننا  الدولية.  التجارب  وأفضل  البحوث 
باألعمال  الخاصة  السمات  بين  يجمع  إنــه  حيُث  نوعه؛  من 
التجارية كتعزيز اإلنتاجية وصناعة منتجات وتقديم خدمات 
الحكومية  غير  بالمنظمات  الخاصة  والسمات  عالية  بجودة 
لدينا  أننا  إلى  باإلضافة  والشمول.  والشفافية  كالمساءلة 

شراكات قوية مع األطراف الفاعلة المحلية والحكومية.  

 برامجنا
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١
برنامج اإلرتقاء 

بالخدمات األساسية

ملخص اإلنجـــــازات
الذي  الناجح  نموذجها  تطبيق  النداء  واصلت 
الفني.  النساء والتعليم  يجمع بين محو أمية 
المكملة  األنشطة  من  الكثير  تنفيذ  تم  كما 
وتحسين  الــنــســاء  تمكين  ــى  إل تــهــدف  الــتــي 
التوعية  ــــدوات  ن مــثــل  المعيشية  أحــوالــهــن 
كما  وغيرها.  آمــان  شهادات  وإصــدار  الصحية 
تم االستمرار في برامج بناء القدرات للجمعيات 

األهلية لضمان اإلستدامة.

اإلنجازات بالتفصيل: 

فصول محو األمية: 
المراشدة - جزيرة الحمودي - الخرانقة - الحراجية: )2018-2017(:

انضمت 112 سيدة لفصول محو األمية منذ 2017. 	 

تم تنفيذ عدد من اإلمتحانات التحضيرية في محاولة لتدريب المستفيدات 	 
على امتحان محو األمية. 

شاركت ١٠٤ مستفيدة في امتحانات محو األمية ونجحت منهن ٧٩ سيدة. 	 
وبلغت نسبة النجاح ٪76. 

سير 	  من  للتأكد  للفصول  متابعة  ــارات  زي بعمل  بقنا  العمل  فريق  قام 
العملية التعليمية. 

األمية 	  محو  فصل  بزيارة  الكبار  وتعليم  األمية  محو  هيئة  من  وفد  قام 
بجزيرة الحمودي لتقييم المستوى التعليمي للدارسات. 

األوسط قاموال - أبو دياب غرب - الحجيرات - نجع قطيب - نجع محمود - 
فاو غرب - العركي )٢٠١٨(: 

انضمت ١٢٥ سيدة إلى 7 فصول لمحو األمية التي تم فتحها خالل الربع 	 
األول من العام. وأتمت ٩٤ سيدة دراستها في فصول محو األمية. 

نجحت ٦٩ سيدة من أصل ٩٤ سيدة في امتحان محو األمية وبلغت نسبة 	 
النجاح ٧٤٪. 

االمتحانات 	  مــن  بــعــدد  األمــيــة  محو  فــصــول  فــي  المستفيدات  شــاركــت 
الثالث من العام. وقد كان الهدف من  الربع  التحضرية واإلختبارات خالل 

ذلك هو تدريبهن وإعدادهن المتحان محو األمية. 

قام فريق العمل في قنا بالعديد من زيارات المتابعة لفصول محو أمية 	 
النداء على مدار العام. وقد كان الهدف من تلك الزيارات هو التأكد من 

سيرة العملية التعليمية وتقييم المستوى التعليمي للمستفيدات. 

قام برنامج الخدمات األساسية بتجهيز ٣١ فصل محو أمية باألثاث واألجهزة 	 
والمعدات.
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ورش التعليم الفني: 

جزيرة الحمودي - عباسة - الخرانقة - الحراجية - أبو دياب غرب - الحجيرات 
- نجع قطيب - نجع غانم - فاو غرب - العركي - نجع المسايح: 

تخرجت 822 من ورش التعليم الفني الـ 11، ومن بينهن خريجات فصول 	 
محو األمية الالتي نجحن في امتحان محو األمية، وكذلك خريجات مدارس 
التعليم الفني الالتي تم تدريبهن بهدف خلق قاعدة من مدربات التعليم 

الحرفي. 

حرفي 	  تعليم  ورشـــة  لكل  ماكينات   5 )بــواقــع  ماكينة   ٣٧ توفير  تــم 
وماكينتين إضافيتين لمشغل الحراجية(. باإلضافة إلى ذلك، تم تدريب 

مشرفات المشاغل والمستفيدات على تشغيل الماكينات. 

وطاوالت 	  والطاوالت  الخشبية  الكراسي  من  بعدد  المشاغل  تجهيز  تم 
المكواه ودوالب 2 دلفة. 

تم تنفيذ ٢٧ ورشة للتدريب على مهارات الحياكة المختلفة.  	 

تم تنظيم 4 تدريبات تنشيطية في 4 قرى خالل شهري يناير وفبراير ٢٠١٨، 	 
حيُث تم التدريب فيها على عمل مفروشات السراير والسترات والحقائب.  

أثمرت هذه التدريبات عن تحسين مهارات الحياكة للمستفيدات؛ حيُث 	 
وإسدالت  المفروشات  كأغطية  المنتجات  من  العديد  بصنع  قمن  إنهن 
الــلــحــاف والعبايات  الــمــطــرزة والــجــاكــيــت وأغــطــيــة  ــات  ــخــدادي الــصــالة وال

وفساتين األطفال ومفارش السفرة والزي المدرسي بجودة عالية. 

التعليمية 	  العملية  سيرة  لضمان  المتابعة  ــارات  زي من  عــدد  تنفيذ  تم 
بسالسة. 

بنجع قطيب خالل شهر 	  المجتمع  تنمية  بمقر جمعية  تم عمل معرض 
مايو والذي ُعرض فيه مختلف المنتجات التي صنعتها المستفيدات. كما 

شاركت النداء في المعرض الذي نظمه المجلس القومي للمرأة. 

لضمان 	  المتكاملة  للتنمية  المصرية  للمؤسسة  مشغل   ١٦ تسليم  تم 
االستدامة. 

تم تنفيذ زيارتين، على هامش المؤتمر الوطني الخامس للنداء، لفصل 	 
محو األمية ومشغل نجحوا في تحقيق االستدامة. 

ندوات التوعية: 

تم تنظيم 9 ندوات توعية في خمس قرى وشاركت فيها ١١٤ مستفيدة. 	 
المشاركة  مثل  القضايا  مختلف  تناولت  الندوات  تلك  أن  بالذكر،  وجدير 
السياسية للمرأة واألوراق الثبوتية وقانون األسرة ومواد الدستور الخاصة 
الشتاء  وأمــراض  المعوية  والنزالت  الشخصية  والنظافة  المرأة  بحقوق 

وسبل الوقاية منها. 

تم تنفيذ ٢٨ ندوة توعية عن أمراض الشتاء وسبل الوقاية منها، التغذية 	 
الصحية والسليمة والنظافة الشخصية،  وذلك بحضور ٧١٧ شخًصا من 

أفراد المجتمع المحلي في أربع مراكز في محافظة قنا. 

ورش تدريب المدربين: 

تم تنظيم 4 ورش لتدريب ميسرات محو األمية وشارك فيها ١١٢ ميسرة. 	 

تدريب على التقييم والمتابعة.	 
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ورشة 	  تنفيذ  تم  األمــيــة،  محو  مجال  في  متخصص  خبير  مع  بالتعاون 
األمية  للتقييم والمتابعة في مجال محو  الفاعلة  للتدريب على األسس 
لمدة 3 أيام وشارك فيها 18 مشرفًا من مشرفي محو األمية، إلى جانب 

أعضاء فريق مكون الخدمات األساسية بقنا. 

تدخالت متنوعة: 

تدريب على اإلسعافات األولية: تم تنفيذ تدربين على اإلسعافات األولية 	 
في قريتين وشارك فيهما 20 سيدة. 

بإرسال 	  الينبوع،  بالتعاون مع مؤسسة  المبادرة،  الطبية: قامت  القوافل 
 88 استهدفت  والتي  لألطفال  طبية  قوافل   3 منهم  طبية،  قوافل   7
طفل في 3 قرى وقافلتين طبيتين في أمراض الصدر والتي استهدفت 
والتي  الباطنة  أمــراض  مجال  في  طبية  وقافلة  قريتين،  في  شخًصا   19

استهدفت 20 شخًصا في قريتين. 

العمليات الجراحية: تم تنفيذ 5 عمليات جراحية. 	 

مع 	  بالتعاون  لـ740 سيدة وذلك  أمان  توفير شهادات  تم  آمان:  شهادات 
المجلس القومي للمرأة.

إعداد 	  تم  واألقصر:  قنا  بمحافظتي  صحيتين  وحدتين  وافتتاح  تجديد 
في  تجديدهما  تم  اللتان  الصحيتين  الوحدتين  عن  وثائيقين  فيلمين 
قريتي النجوع بحري بمركز إسنا بمحافظة اإلقصر والمراشدة بمركز الوقف 
بمحافظة قنا، وذلك بحضور وفود ممثلة لكل من مؤسسة القلب الكبير 

والبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة، إلى جانب فريق الخدمات األساسية.

الزيارات الدولية: 

فبراير 	  في  قاموال  باألوسط  الحياكة  مشغل  بزيارة  الصين  من  وفد  قام 
 .2018

البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة بمصر والمكتب اإلقليمي 	  قام وفد من 
األمية  محو  بزيارة فصل  العربية  بالدول  الخاص  المتحدة  األمم  للبرنامج 

وورشة التعليم الفني بقرية الحراجية في مارس 2018. 

قام تلفزيون الشارقة بعمل 2 مقابالت تلفزيونية مع: )1( خريجات كل من 	 
فصل محو األمية والمشغل بقرية الحراجية الذي تم فتحه في 2017-2016.

 -2017 في  فتحه  تم  الــذي  الخرانقة  ومشغل  أمية  محو  مستفيدات   )2(
2018، وذلك نظًرا لإلنجاز الكبير الذي حققه المشروع في مجال محو األمية 

وتمكين المرأة. 

قام تلفزيون الشارقة بعقد لقائين تلفزيونيين آلخذ آراء أعضاء المجتمع 	 
المحلي في قنا واألقصر بشأن الخدمة الطبية المقدمة ومدى تحسنها 
بعد تجديد الوحدتين الصحيتين، وأعضاء الطاقم الطبي في الوحدتين 

الصحيتين بشأن التدريب الذي شاركوا فيه في عام 2017.  

الدعم المادي: 

الفترة 	  لنا خالل  األساسي  المادي  الداعم  الكبير هي  القلب  إن مؤسسة 
-201٦( الكبير  القلب  ومؤسسة  النداء  بين  الشراكة  آتت  وقد  الماضية. 

2018( ثمارها؛ حيث إنه تم توفير العديد من الخدمات الصحية والتعليمية 
الفقيرات في صعيد مصر. كما أنها ساهمت بشكل كبير في  للنساء 

تمكين النساء وتعزيز الرفاه االقتصادي واالجتماعي.
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٢
برنامج المشروعات 

متناهية الصغر والصغيرة 
والمتوسطة، والتعليم 

الفني والتدريب المهني، 
وريادة األعمال

ملخص اإلنجـــــازات
)النداء(  المتكاملة  للتنمية  المصرية  المؤسسة  قامت 
واحدة  “قرية  نموذج  في  تدخالتها  نطاق  في  بالتوسع 
...منتج واحد” مما سمح للسيدات صاحبات المشروعات 
في  خاصة  المتوسطة  للمشروعات  بالتحول  الصغيرة 

قطاعات األخشاب واالثاث، والمالبس الجاهزة. 

في عام ٢٠١٨ تم تدريب نحو ١٢٠ سيدة في مختلف ورش 
“قرية واحدة ..منتج واحد” الخاصة بالحرف اليدوية، كما 
وتم  الجمالية  قرية  في  واألثــاث  األخشاب  مصنع  افتتح 
تدريب وخلق وظائف لـ ١٥٠ سيدة. باإلضافة إلى ذلك قامت 
)النداء( بإنشاء أول مصنع للمالبس الجاهزة في قنا في 
الظهير الصحراوي لقرية المعًنا. ومن خالل التعاون مع 
التعليم  برنامج  في  معلمًا   ٢٠ تلقى  الصناعات  اتحاد 

الفني والتدريب المهني تدريًبا في قطاع األخشاب.

األساسي  المكون  تشكل  التسويق  أنشطة  زالــت  ما 
في هذا البرنامج من أجل ضمان استدامته، لذا شاركت 
“النداء” في تسعة معارض محلية ودولية، وتم تدشين 

وتشغيل المتجر اإللكتروني.اإلسكندرية.

اإلنجازات بالتفصيل

ورش » قرية واحدة.. منتج واحد«
بالتعاون مع بنك اإلسكندرية والحكومة الهولندية استمرت » النداء« في 

تقديم التدريب في و رش »قرية واحدة .. منتج واحد« اآلتية:

التطريز على النول الفرنسى )١٤ سيدة(	 

نسج الكليم في قرية الكوبيبة )٣٨ سيدة(	 

الجلود في قرية الشعانيا )١٥ سيدة(	 

النحاس في قرية بيشالو )٢١ سيدة(	 

الخزف في قرية المحروسة )٢٠ سيدة(	 

تدوير الورق في قرية الشعراني )١٣ سيدة(	 

مصنع الجمالية لألثاث
مدار 	  على  »الــنــداء«   بها  قامت  التي  التنموية  التجربة  على  بالبناء 

مختلف  على  النساء  لتدريب  بالنسبة   - الماضية  السبع  السنوات 
الحرف اليدوية الخشبية في مركزي قوص وقفط بمحافظة قنا بدعم 
بإنشاء مصنع  »النداء«  قامت   - األهلي  والبنك  اإلسكندرية  بنك  من 

الجمالية لألخشاب بدعم من مؤسسة دروسوس.

١٠٠ فرصة عمل 	  المفترض أن يخلق  شيد المصنع على طابقين، ومن 
 ،  ٢٠١٧-٢٠١٨ في  )٥٠ وظيفة  تشغيله  والرابع من  الثالث  العامين  في 

و٧٥ وظيفة في  ٢٠١٨ - ٢٠١٩ ،  و١٠٠ وظيفة  في ٢٠١٩-٢٠٢٠(.

في 	  العامالت  السيدات  ألبناء  األطفال  لرياض  فصل  بالمصنع  ملحق 
المصنع.

األرابيسك 	  النجارة،  مختلفة:  حرف  سبع  من  الخشب  أشغال  تتكون 
)خرط الخشب( ،األويما، األركيت، التطعيم بالصدف، النحت على عظم 

الجمل، الطالء.

تم تدريب ١٥٠ سيدة، ويقمن حالًيا بوضع ٣٢ تصميًما مختلًفا لألخشاب 	 
واألثاث وفًقا لخطط إنتاج ريع سنوية.
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التجمع الصناعي للتمكين االقتصادي واالجتماعي للمرأة والشباب 
في الظهير الصحراوي لقرية المعنا

إنشاء 	  خالل  من  متكامل  تنموي  وتطويرنموذج  بتصميم  »الــنــداء«  قامت 
في  والشباب  للمرآة  واالجتماعي  االقتصادي  للتمكين  الصناعي  التجمع 
الظهير الصحراوي لقرية المعنا بقنا لخلق فرص عمل للنساء المهمشات 

والشباب ) ١٨-٣٥ سنة(.

لورش 	  وتجمعًا  الجاهزة،  للمالبس  مصنعين  التجمع  يضم  أن  المتوقع  من 
المنتجات اليدوية التي يمكن تسويقها بنجاح، ومنها ورش لصناعة الكليم 
والمنتجات النحاسية التي حصلت على دعم من بنك مصر عام ٢٠١٧ ، يضم 

التجمع أيضًا رياض اطفال وحضانات لمساعدة األمهات العامالت.

كانت مباني التجمع من قبل عبارة عن  حظائر دواجن غير مستغلة، وبذلك 	 
تنفيذ  في  والخالية  الكثيرة  الدولة  أصول  استخدام  في  المشروع  أسهم 

مشروعات تنموية.

١٦٠٠ وظيفة مباشرة وغير مباشرة على 	  ٨٠٠ و  التجمع  أن يوفر  المتوقع  من 
التوالي من خالل فرص العمل التي يخلقها، كما سيوفر معروًضا مستمرا 

من الشباب المهرة من الجنسين القادرين على االلتحاق بسوق العمل.

يحظى التجمع أيًضا بدعم كبير من الحكومة المركزية في مصر حيث قام 	 
النحاس  مصنع  بزيارة  الـــوزراء،  رئيس  مدبولي،  مصطفى  الدكتور  معالي 
معالي   ٢٠١٨ يناير  في  أيضًا  المجمع  زار  كما   ،  ٢٠١٨ سبتمبر  في  والكليم 
الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط واإلصالح اإلداري ، ومعالي الدكتور 

طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة السابق. 

مصنع المالبس الجاهزة

على 	  الذي حصل  المعنا  تجمع  »النداء« في  تدخالت  أحد  المصنع  يعد هذا 
دعم من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي في عام ٢٠١٦ إلقامة 
أحد مصنعي المالبس الجاهزة في التجمع على مساحة ٧٠٠ متر مربع وعلى 

طابقين مساحة كل منهما ٣٥٠ مترًا مربعًا.

سينتج المصنع التي شيرت والبولو شيرت، ومن المتوقع أن يوفر ٦٠٠ وظيفة 	 
منها ٢٠٠ وظيفة مباشرة ، و ٤٠٠ وظيفة غير مباشرة.

تم تجديد المبنى، وشراء ٤٧ ماكينة خياطة. وقد بدأ مكتب » النداء« بقنا  	 
في ديسمبر ٢٠١٨ في إجراء مقابالت مع السيدات الالتي  تقدمن للعمل في 

مصنع المالبس الجاهزة.

تجمع ورش النحاس والكليم

هذا هو التدخل الثاني »للنداء« في نفس الموقع بدعم من بنك مصر.	 

تم تدريب ١٠٠ سيدة على حرفتين )٥٠ سيدة في كل حرفة(. وقد أبدين مقدرة 	 
على التعلم بسرعة.

الورش يعطلهن 	  العمل في  إذا كان  السيدات عما  شهادة: عندما سئلت 
عن واجباتهن المنزلية، أجبن بأنهن ينهين هذه األعمال في عطلة نهاية 
البيت وأداؤه  الشغل معهن في  أخذ  يردن  ال  إنهن  اإلسبوع. كما ذكرن 
هناك ألنهن يستمتعن بمقابلة كل منهن يوميًا في الورشة. كما قالت 
ازواجهن  يبدأ  يؤدين عماًل مهمًا عندما  بأنهن  إنهن يشعرن  السيدات 

في سؤالهن عن أحوال العمل بدالً من سؤالهن عن الطعام.
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TEVT التعليم الفني والتدريب المهني
 	 Danish Arab الدنماركية  العربية  والــشــراكــة   Oxfam لبرنامج  وفقًا 

partnership) DAPP(  نظمت »الندوة« تدريبًا في إطار مشروع التعليم 
اتحاد  مع  بالتعاون  األخشاب  TVET في قطاع  المهني  والتدريب  الفني 

الصناعات المصرية.

المعلمين في هذا المشروع قبل تدريبهم لتحديد مستواهم 	  تم تقييم 
التدريب  برنامج  المدرب لتصميم  إلى  االختبار  ارسلت درجات  األكاديمي. ثم 

في ضوء ذلك.

إلى 	  قنا،  في  الصناعية  الزخرفية  المدرسة  في  يومًا   ١٢ لمدة  التدريب  ُأجري 
»للنداء«.  التابع  األخشاب  ومصنع  لورش  ميدانيتين  زيارتين  تنظيم  جانب 
ويشمل التدريب تدريبًا نظريًا وفنيًا على تقنية األرابيسك، واألويما، والنحت 
والطالء.  النهائي،  والتشطيب  بالصدف،  والتطعيم  الجمل،  عظم  على 
باإلضافة إلى التدريب على تصميم المنتجات في ضوء المواد الخام المتاحة 

وطلب السوق.

في نهاية التدريب خضع المعلمون لنفس التقييم الذي أجري قبل التدريب 	 
للمتابعة  أخــري  وكـــأداة  ادائــهــم.  مستوى  في  التغير  تقييم  يمكن  حتى 
والتقييم أعد استبيان قام المعلمون باستيفائه باإلضافة صحيفة الحضور 

اليومي.

أنشطة التسويق
شهادة التجارة العادلة: ٌاعتمدت »النداء« مؤخًرا - كإحدى منظمات التجارة 	 

للتجارة  العالمية  المنطمة  القليلة في مصر- كعضو مؤقت  في  العادلة  
العادلة. وقد تم تنظيم ذلك في إطار برنامج بدأه بنك اإلسكندرية والمجلس 
التصديري للصناعات اليدوية  لترسيخ مفهوم التجارة العادلة في مصر بين 
الكيانات التي تعمل في مجال الحرف اليدوية . جدير بالذكر أن “النداء” هي 
المؤسسة غير الربحية الوحيدة التي حصلت على هذا االعتماد- وتسعى 

حالًيا إلى الحصول على العضوية الكاملة هذا العام.

للمتحف 	  طلبيات  ثالث   ٢٠١٨ عام  في  »الــنــداء«  سلمت  البريطاني:  المتحف 
وتقليدية  فرعونية  حليًا  الطلبيات  تضمنت  وقــد  لــنــدن،  فــي  البريطاني 
كل  تضمنت  وقد  الهدايا،  متجر  في  لعرضها  وذلــك  مختلفة  بتصميمات 
الفرعونية  المصرية  للتصميمات  وفقا  الدشيش  حجر  من  عقد   ١٠٠ طلبية 

القديمة.

وتشغيله 	  اإللكتروني  المتجر  بــإدارة  »النداء«  تقوم  اإللكتروني:  المتجر 
فنياً. وحالياً يتم تسليم الطلبيات على أساس من »الباب للباب«. ورابط 

http:/www.elnidaa.org :المتجر هو

 	 :  China International Import Expo للواردات  الدولي  الصين  معرض 
خالل الفترة من 1 - ١٨ نوفمبر ٢٠١٨ سافر فريق »النداء« إلى شنغهاى في 
الصين وذلك للمشاركة في معرض الصين الدولي للواردات  الذي نظم 
 the National Convention والمؤتمرات  للمعارض  القومي  المركز  في 
and Exhibition Center في شنغهاى. وقد كان الغرض من هذه الرحلة 
مثل  الراقية،  األسواق  للمبيعات في بعض  قنوات جديدة  اكتشاف  أوال: 
أوروبا والواليات المتحدة وآسيا، التي سوف تساعد ورش »قرية واحدة .. 
روابط  النمو وتوفير فرص عمل للمستفيدين، وخلق  منتج واحد« على 
األخــرى،  ــدول  وال الصين  من  عالميين  ووسطاء  تجار  مع  متميزة  أعمال 
»الــنــداء«  قامت  وقــد  والصين.  مصر  بين  اإلقتصادية  العالقات  وتقوية 
مثل:  الصعيد  في  المنتجة  اليدوية  الحرف  من  كبيرة  مجموعة  بعرض 
الكليم والسجاد، منتجات منحوتة  األثاث الخشبى، وهدايا من الخشب، 

على عظم الجمل، وأوعية من األلباستر، وحلى مصرية. 

الحرير 	  صناعة  تجمعات  زيــارة  هو  الرحلة  هذه  من  الثاني  الغرض  وكــان 
الفريق  قام  حيث  أيام  ثالثة  الزيارة  هذه  استغرقت  وقد  اليدوية  والحرف 
بزيارة اربع مدن في مقاطعة زيجيانج (Zhejiang( – هانجزو، أيوو، شينجزو 
و زو جي – وهي مقاطعة مجاورة لشنغهاى وتقع فيها تجمعات هامة 

لصناعة الحرير وتجمعات صناعية. 

المعارض: شاركت “النداء” خالل العام في أكثر من ثمانية معارض منها:	 

المعرض الدائم في المتحف المصري بميدان التحرير )للمنتجات المصرية 	 
التراثية( .

معرض الصين الدولي للواردات في شنغهاى.	 
التضامن 	  وزارة  بين  بالتعاون   The Designers Hub المصممين  مركز 

االجتماعي وجمعية المصدرين المصريين - اكسبو لينك.
 	.Furnex and the Home المعرض الدولي لألثاث والمفروشات
 معرض لومارشيه الكازا Le Marché La Casa في دورته األربعين.	 

 المشروعات المستقبلية
حصلت »النداء« على الموافقة على تمويل هولندي لدعم: 	 

مساحة  على  قنا  محافظة  في  األول  الجاهزة  المالبس  مصنع  تنفيذ   -  1
لتصنيع  وذلك  المعنا،  لقرية  الصحراوي  الظهير  في  مربع  متر   ٧٠٠ تتجاوز 

منتجات للتصدير )تي شيرت(، وسوف يوفر المصنع ٢٠٠ فرصة عمل.

2 - تنفيذ برنامج »فرصة« الذي أطلقته وزارة التضامن االجتماعي، من خالل 
العمل على محو األمية واكتساب المهارات لـ ١٣٤٤ سيدة  في الفئة العمرية 
)١٥-٤٠ سنة(، والالتي استفدن من برنامج تكافل بوزارة التضامن االجتماعي 

في محافظة قنا.

حصلت »النداء« أيًضا على الموافقة على تحويل المبلغ األخير من تمويل 	 
تنمية  لبرنامج   The Big Heart Foundation الكبير  القلب  مؤسسة 
»الــنــداء«  عمل  نتائج  على  للبناء  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات 
ببرنامج االرتقاء بالخدمات األساسية في السنوات الماضية في محافظة 
قنا، وذلك من خالل ربط محو األمية بالتدريب المهني في ورش الحياكة 
الصحراوي  الظهير  في  األول  الجاهزة  المالبس  مصنع  انشاء  طريق  عن 

لمركز قوص لصنع منتجات للتصدير )مالبس أطفال(.
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٣
برنامج التنمية 

الزراعية المستدامة
ملخص اإلنجـــــازات

بلغ عدد األفراد المدربين فى ٢٠١٨، ٤٣٣ من 	 
بينهم ١٧٣ امرآة و ١٢ من موظفي اإلرشاد.

 	 ٤٩٧ وهــو  المستهدف  مــن   ٣٣٢ توفير  تــم 
فرصة عمل خالل ٢٠١٨ 

نداء” في منطقة 	  “مزرعة  إنشاء  يجري حاليًا 
انتاج  نقادة والتى ستشمل مشروع تطوير 
ــمــمــول مــن مــؤســســة ســاويــرس  الــحــريــر )ال
قصب  انتاج  ومشروع  اإلجتماعية(  للتنمية 
السكر بالرى بالتنقيط )الممول من البرنامج 
اإلنمائي لألمم المتحدة - كوكاكوال - الجيل 
العسل  صناعة  تطوير  ومــشــروع   ) ــع  ــراب ال
الحالي  الــمــشــروع  ــود كــإحــد مــكــونــات  األســ

للمبادرة.
بقنا 	  عنبر  ببئر  األلبان  تصنيع  وحدة  افتتاح 

الهجان  الحميد  اللواء عبد  من قبل معالى 
محافظ قنا.

الشركاء 	  قبل  مــن  ميدانية  زيـــارات   3 تمت 
بمؤسسة ساويرس والبرنامج اإلنمائى لألمم 
ومؤسسة  كــوال  كوكا  ومؤسسة  المتحدة 

“Bridgespan” خالل عام 2018.

اإلنجاز بكل مشروع

وتصنيع  وإستخالص  الزراعية  المخلفات  لتدوير  ريادي  مشروع 
ألياف الموز 

تم نقل المشروع الى جمعية البلد بمركز أبو تشت لضمان اإلستدامة	 

بين 	  المشترك  المشروع  إطــار  تحت  شرائها  تم  التى  المعدات  نقل  تم 
بتدوير  والخاص  كوال  كوكا  ومؤسسة  المتحدة  لألمم  اإلنمائى  البرنامج 

مخلفات الموز لجمعية البلد لضمان الدمج والتكامل واإلستدامة

تم تنفيذ برنامج تدريبى، بحضور 11 سيدة، على إستخراج الياف الموز 	 

الياف 	  وانتاج  تصنيع  على  سيدة،   ١٥ بحضور  تدريبى،  برنامج  تنفيذ  تم 
الموز والذى تم من قبل جمعية نباتة من أسوان

تم توظيف ٢٠ سيدة للعمل على استخراج وانتاج الياف الموز	 

تم تدريب ٢٠ مزارع على تدوير مخلفات الوز	 

تم تدوير ٦٠ طن من المخلفات وتحويلها إلى كومبوست	 

تم توفير ٧١ فرصة عمل 	 

نموذج للتقنيات الموفرة للمياه )صوبة للزراعة بال تربة( من خالل 
المدارس الحقلية للمزارعين 

تنمية 	  هيئة  في  بالتقرير  المشمولة  الفترة  خالل  شخصًا   31 تدريب  تم 
المجتمع في قرية هيو بمنطقة نجع حمادي منهم 4 سيدات

تم تدريب 70 شصخا ومنهم 28 موظف ارشاد زراعى بمدرية الزراعة و8 	 
سيدات 

تم انتاج 393 كج من الفلفل فى أوائل عام 2018 )كدورة إنتاجية تعليمية( 	 
وتم بيعهم ب 1380 جم

تم زراعة 1000 بذرة من بذور الطماطم فى أكتوبر 2018	 

تم توفير 16 فرصة عمل ليصل اجمالى عدد الوظائف الى 37 فرصة عمل 	 
منذ بدء المشروع.
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المخرج إستكمال سالسل القيمة بالمزارع السمكية المتكاملة 
تم القيام بأعمال صيانة فى الموقعين وذلك استعدادا لدورة اإلنتاج الجديدة	 

تم شراء وتشغيل 2 بالور و3 أجهزة لقياس األكسجين والـقلوية واألمونيا 	 
باألحواض لمزرعتى الغاب والشيخ عيسى لتحسين طاقة األحواض

بدأت دورة اإلنتاج الثالثة لألسماك في أكتوبر 2018	 

قنا 	  بمركز  الغاب  لمزرعة  طن(   1٬2( "الباسا"  نوع  من  سمكة   3600 شراء  تم   
وأيضا تم شراء 1500 سمكة من نوع "الباسا" )0٫5 طن( لمزرعة الشيخ عيسى

التبريد 	  وحــدة  بشأن  مستمرة  والــشــراء  التفاوض  ــراءات  إجـ عملية  تــزال  ال 
والتجميد

ال تزال االعمال اإلنشائية لوحدة العلف تحت التنفيذ	 

تم توفير 10 فرص عمل بعام 2018	 

ترابط عمليات تصنيع األلبان وإعادة تدوير المخلفات الزراعية 
تم إفتتاح وحدة تصنيع األلبان بقرية بئر عنبر بمركز قفط بواسطة معالي 	 

اللواء محافظ قنا

تم شراء عدد 2 تروسكل مبرد لتوزيع منتجات األلبان بواسطة جمعيات ببئر 	 
عنبر وكوم الضبع 

تم تدريب ٢٧ فردًا منهم ٢٣ سيدة على تصنيع األلبان	 

تم تدريب ٧٤ فردا منهم 9 موظف ارشاد زراعى بمديرية الزراعة على تدوير 	 

المخلفات الزراعية الى األعالف الحيوانية غير التقليدية

المخرج ومنهم ٣٩ سيدة 	  تم تدريب اجمالى عدد ١١٦ شخصا تحت هذا 
فى ٢٠١٨

المرحلة 	  في  أنشئت  التي  العشرة  الصغيرة  المنزلية  الوحدات  تــزال  ال 
األولى تعمل بكفاءة

تم تدريب اجمالى عدد ١٢٩ شخصا منذ بدء المشروع ومنهم ٥٢ سيدة	 

الضبع  	  والكرياتية وكوم  بالخطارة  المخلفات  تدوير  تم تشغيل وحدات 
ودشنا

إلى 	  يوليو  من  الفترة  في  الزراعية  المخلفات  من  طن   564 تدوير  تم 
ديسمبر ٢٠١٧

تم تدوير ٧٧٩ طن من المخلفات الزراعية في ٢٠١٨	 

المشمولة 	  الفترة  خــالل  المحلية  للمجتمعات  عمل  ساعة   ٣٤٨ حوالي 
بالتقرير بإجمالي ٤٨٠ ساعة عمل خالل عام ٢٠١٨.

إستكمال سالسل القيمة وشبكة التربية اآلمنة للدواجن
نقادة ومركز فرشوط وقرية 	  المشروع في 5 مواقع: بمركز  تم تشغيل 

المراشدة  وقرية  قوص  بمركز  الشعرانى  وقرية  قوص  بمركز  الجمالية 
بمركز الوقف

يعمل المشروع اآلن في 5 قرى وتستفيد ٧٥ سيدة بشكل مباشر من 	 
المشروع
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تم شراء ٧٠٠ دجاجة و ٤٢٠٠ بيضة خصبة للفقس وتوزيعها للجمعيات األهلية	 
تم شراء ٢٧٠٠ دجاجة وتوزيعها على المستفيدين	 
طن 	   1 و  للمستفيدات  طــن   ٤٫٥( األعـــالف  مــن  طــن   ٥٫٥ ــوزيــع  وت شـــراء  تــم 

للجمعيتين الجدد( 
تم انتاج ١٩٢٨٥٥ بيضة فى الدورة اإلنتاجية األولى من بداية المشروع حتى 	 

قبل  من  بيضة   ٢٦٢٥٠ و  المستفيدات  قبل  من  بيضة   ١٦٦٦٠٥(  ٢٠١٨ يونيو 
الجمعيات(

تم توزيع ٣٤٠٠ فرخة )٢٧٠٠ إلى مستفيدين و 77 دجاجة  و٤٢٠٠ بيضة مخصبة 	 
للجمعيات األهلية فى ٢٠١٨

لكل 	   ١٢٦٠( وفرشوط   بنقادة  الجدد  الجمعيتين  قبل  من   ٢٥٢٠ فقس  تم 
جمعية( فى نوفمبر ٢٠١٨ وتوزيع فراخ ل ٦٠ مستفيدة جديدة )٣٠ لكل قرية( 

تحت نظام التوسع الجديد
تم تدريب ١١٢ شخصا ومنهم ١٠٦ سيدة في ٢٠١٨	 
تم تدريب  ١٦٨ شخصًا على تربية الدواجن وانتاج األعالف منذ بداية المشروع 	 

من بينهم ١٥٠ سيدة و7 موظف باإلرشاد )والذى تجاوز العدد المخطط له ١٢٠ 
شخصًا(

١٠٧ فرصة عمل على تربية الدواجن وإنتاج األعالف خالل فترة التقرير النصفي 	 
الثاني من يوليو حتى ديسمبر

تم توفير عدد ١٧٣ فرصة عمل فى مجال تربية الدواجن وانتاج األعالف منذ 	 
بداية المشروع )والذى تجاوز العدد المخطط له ١٠٥ فرصة(

مشروع التربية اآلمنة للماعز
عدد الماعز البالغ ٥٣ رأس بالثالث قري أنتج ٦٥ مولود )٣٩ ذكور و ٢٦ إناث( 	 

١٣ ماعزا في حاجر الدهسة ولدت ١٩ رأسًا )١٤ ذكور و 5 إناث( ، الماعز الثمانية 
البحرى  رأس في  ــاث(.22  إن  8 و  )١٤ ذكور  رأسًا  أنجبت 22  أمبر  بير  عشر في 

قاموال أنجبت ٢٤ رأسًا )11 من الذكور و ١٣ من اإلناث(. 
الماعز 	  توزيع  خــالل  من  عددالمستفيدين  لــزيــادة  التوسعى  النظام  بــدء 

المولود حديثًا على األسر الفقيرة الجديدة.
تم توزيع على 10 أسر جدد في ثالث قرى بمعدل عدد2 ماعز لكل أسرة )3 أسر 	 

في بئر عنبر نصيب كل أسرة 2 ماعز - 3 أسر في البحرى قاموال نصيب كل 
أسرة 2 ماعز - و4 أسر في حاجر الدهسة منهم ثالثة أسر نصيب كل أسرة 

2 ماعز وأسرة واحدة كان نصيبها معزة واحدة (
قام معالي محافظ قنا بتسليم الماعز لألسر المستفيدة الجديدة بقرية بئر 	 

عنبر
تم توفير 20 فرصة عمل خالل 2018 	 
تم توفير 66 فرصة عمل منذ بدء المشروع	 
تم تدريب 71 سيدة على التربية اآلمنة للماعز  	 
تم إستمرار تقديم الدعم الفني والمتابعة اإلدارية والمراقبة للقرى الثالثة	 

  

تأسيس وإشغال نموذج محسن إلنتاج وتسويق العسل األسود
ستشمل 	  التى  األرض  قطعة  فــى  األســـود  العسل  مــشــروع  تأسيس  يتم 

مشروع الحرير والذى يدعمه مؤسسة ساويرس للتنمية اإلجتماعية )والتى 
تنفذه مؤسسة النداء( والذى سيشمل ايضا مشروع مؤسسة كوكا كوال 
الجيل الرابع: " نموذج متكامل لتوفير المياه وحماية البيئة )توفير المياه - 
األمن الغذائي - توفير الطاقة بما في ذلك استخدام الري بالتنقيط لزراعة 

قصب السكر"

سوف يستفيد المشروع من العوامل اإليجابية الخارجية الناتجة عن تنفيذ 	 
وارض  نظيفة  مياه  مصدر  بها  يتواجد  والتى  النداء  أرض  داخــل  المشروع 

زراعية ممهدة وأنشطة داعمة أخري.

سيتم تأسيس الوحدة فى ٢٠١٩ وسيستفيد من قصب السكر المزروع من 	 
خالل الري بالتنقيط

تأسيس وتشغيل نموذج محسن لتربية النحل والنتاج وتسويق العسل	 

تم تدريب ١٩ فردًا على تربية النحل وإنتاج العسل بما في ذلك امرأة واحدة 	 
خالل الفترة المشمولة بالتقرير

تم اختيار موقع الوحدة الثانية  بجمعية أهل الخير بقرية النجاحية بمركز نجع 	 
حمادى وتقوم الجمعية بعمل اإلعدادات الالزمة إلستقبال الطرود الجديدة

تم انتاج ٥٠ طرد )كل طرد يشمل 5 إطارات( من قبل الجمعية بمركز قنا	 

تم تدريب ٦٩ فردا فى ٢٠١٨ بما في ذلك امرأة واحدة	 

تم تدريب ٧٩ فردا منذ بدء المشروع	 

تم توفير ١٢ فرصة عمل فى ٢٠١٨	 

تم إنتاج ٩٠ كج من شمع العسل بواسطة الجمعيات األهلية باستخدام آلة 	 
شمع العسل

تم انتاج ٢٥٧ كج من عسل النحل )١٥٠ كج قطفة أولى و ١٠٧ كج قطفة ثانية(	 

تم انتاج  ٢٠ جرام من الغذاء الملكى من قبل الجمعية	 
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المكتب اإلقليمي في قنا
تركزالمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة “النداء” تركيًزا قوًيا على العمل 
يمثل   ما  وهو  هناك،  اإلقليمي  مكتبها  خالل  من  قنا  في  الواقع  أرض  على 
الماضية.  السبع  السنوات  مــدى  على  تحقق  الــذي  األســاســي  النجاح  عنصر 
على  يقع  الذين  األكفاء  الشباب  من  محليًا  موظفًا   ٢٠ نحو  المكتب  ويضم 
عاتقهم القيام بثالث مسؤوليات رئيسية: األولى والهامة، إدارة المشروعات 
وإدارة   ، اإلداريـــة  األعمال  يشمل  وهــذا  تنفيذها،  على  واإلشـــراف  األرض  على 
والقاهرة.  قنا  بين  فيما  الجاهزة  والمنتجات  الخام  المواد  وشحن  الحسابات، 
والثانية، متابعة وتقييم الورش والمستفيدين، ورصد ظروف عمل السيدات 
وفقًا  الكفاءة  تحقق  من  والتأكد  اإلنتاجية،  مستوى  وقياس  المستفيدات، 

لمباديء التجارة العادلة، والثالثة، العمل كحلقة وصل بين الجمعيات األهلية 
وبين  الجنوب  في  »للنداء«  الشريكة  السبعين  المجتمع  تنمية  وجمعيات 
وتستجيب  نشطة  البرامج  أن  من  والتأكد  القاهرة،  ومكتب  المستفيدين 
والمدير  القاهرة  مكتب  إبــالغ  بانتظام  ويتم  المعنية،  األطـــراف  الحتياجات 

التنفيذى للمشروع بكافة األنشطة. 
يستند النهج التنموي الذي تتبعه »النداء« على بناء جيل من الشباب المهرة، 
وعلى اإلدارة الكفء والموظفين المؤهلين من خالل الدورات التدريبية ودورات 
بناء القدرات من أجل تنفيذ العمل على أرض الواقع . هذا النهج الالمركزي 
يمكن  التي  الممارسات  أفضل  وخلق  التدخالت،  استدامة  يكفل  اإلدارة  في 

تكرارها في كافة محافظات جنوب مصر.
تختلف األدوار والمسؤوليات الحيوية لمكتب قنا حسب كل من برامج »النداء« 

الثالثة:

رومان، 	  هويدا  الدكتورة  تقوم  األساسية”،  بالخدمات  “االرتقاء  أ،  البرنامج 
المكون من خمسة شباب  التدخالت مع فريقها  البرنامج، بتنفيذ  مديرة 
الفريق  هذا  قنا.  في  باخوم  نجالء  األستاذة  قيادة  تحت   ، الجتسين  من 
دورات  وتنظيم  األمــيــة،  محو  فصول  تنفيذ  على  اإلشـــراف  عن  مسؤول 
تقدير  إلــى  باإلضافة  األهلية،  للجمعيات  الــقــدرات  بناء  ودورات  تدريبية 

االحتياجات المطلوبة من أجل تصميم التدخالت.
والمتوسطة 	  والصغيرة  الصغر  متناهية  المشروعات  “تعزيز  ب،  البرنامج 

انتاجية:  وحــدات  ثالث  تحت  اليدوية  الحرف  تصنيف  يتم  األعمال”،  وريــادة 
وحدة  ولكل  األخــرى،  اليدوية  والحرف  والنسيج،  واألثــاث،  الخشب  أشغال 
الدكتورة  األســتــاذة  قيادة  تحت  الــوجــدات  هــذه  كل  وتقع  مدير،  إنتاجية 
المنسقين  مع  يومي،  بشكل  وحــدة،  كل  مدير  ويعمل  حندوسة،  هبة 
الورش  متابعة  المنسقون  هــؤالء  ويتولى  األرض.  على  لهم  المناظرين 
والتأكد  مصنع،  أي  بناء  مرحلة  خالل  المقاولين  مع  والتعامل  كثب،  عن 
من تنفيذ خطط اإلنتاج، ومد الورش بالمواد الخام التي يتم شحنها من 
إنتاجية  مستوى  وقياس  والحرفيين،  المدربين  على  واإلشــراف  القاهرة، 
السيدات العامالت، وإجراء الرقابة على الجودة قبل شحن المنتجات إلى 

القاهرة.
البرنامج 	  مدير  :يرأس  المستدامة«  الزراعية  التنمية  برنامج   « ج:  البرنامج 

دكتور ضياء عبده فريق مكون من خمسة أفراد في قنا تحت قيادة أ. علي 
ماهر. وتتركز مسؤليات هذا الفريق في متابعة ورش العمل و األنشطة 
المقاولين، وأخيرا  أي تدريب. والتعامل مع  بشكل يومي واإلشــراف على 

مساعدة فريق اإلستشاريين والخبراء عند إجراء أي دراسات أو تجارب.

شهادة التجارة العادلة للبرناج الثاني 
حصلت »النداء« مؤخًرا على شهادة التجارة العادلة، واعتمدت كعضو مؤقت 
World Fair Trade Organization العادلة  للتجارة  العالمية  المنظمة  في 
وتجدر  المنظمة.  بهذه  الكاملة  العضوية  على  الحصول  على  العمل  ويجري 

العادلة  التجارة  ممارسات  على  تستند  المشروعات  تدخالت  أن  إلى  اإلشــارة 
التي تدعم النساء المهمشات والشباب في المناطق الريفية األكثر فقًرا من 
والهدف هواعتماد هذه  القدرات،  وبناء  المهارات  اكتساب  العمل على  خالل 
العادلة، وتهدف  العالمية للتجارة  المنظمة  إلى  الممارسات رسمًيا واإلنضمام 
يمكن  حيث  بالمنظمة  اآلخرين  األعضاء  مع  شراكات  خلق  إلى  أيًضا  »النداء« 
تبادل األفكار، وتعلم ممارسات افضل جديدة تساعد صغار المنتجين. عالوة 
على ذلك تتطلع »النداء« إلى النفاذ إلى أسواق جديدة حول العالم من خالل 
بصفة  العادلة  والتجارة  العادلة  التجارة  منظمات  تعزيز  وإلى  المنظمة،  هذه 
عامة، وكذلك المشاركة في المؤتمرات التي تنظمها المنظمة، وورش العمل، 

والحلقات البحثية، والتدريب، وعرض المنتجات.
البرنامج الثالث "برنامج التنمية الزراعية المتكاملة" ويديره الدكتور ضياء عبده 
مع خمسة موظفين تحت قيادة السيد علي ماهر في قنا، والجميع مسؤولون 
عن متابعة  العمل في الورش يوميًا، واإلشراف على أي تدريب يجري تنظيمه، 
والتعامل مع المقاولين، وأخيرًا مساعدة فريق المستشارين والباحثين عند 

إجراء أي دراسات أو تجارب.

نحن نعمل على المستوى القاعدي
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الشراكات المحلية والدولية: 

إن بناء الشراكات هو السمة األساسية لنهج النداء الذي يعتبر بناء عالقات مع 
كافة األطراف الفاعلة ركيزه أساسية؛ حيُث إن مبادرة النداء تتعاون مع كل من 
جمعيات تنمية المجتمع والقطاع الخاص والجمعيات المحلية والجامعات والمراكز 
توفير  بغية  والحرف  المهارات  لتنمية  الحكومية  والجهات  البحثية  والمعاهد 
خدمات عامة على نحو أكثر فاعلية وتوليد الدخل وتطبيق أفضل الطرق الفاعلة 
والتجارب  النماذج  أفضل  تطبيق  يتم  أنه،  إلى  اإلشارة  وتجدر  الزراعة.  مجال  في 
للمرأة،  المساواة  وتحقيق  للنساء  االجتماعية  األوضاع  لتعزيز  والدولية  المحلية 

وهو ما يؤدي إلى تحسين األوضاع االقتصادية واالجتماعية لألسرة بأكملها. 

فعلى سبيل المثال، يحصل برنامج » التنمية الزراعية المستدامة « على دعم من 
مؤسسة ساويرس للتنمية. وقد تم بناء هذه الشراكة من خالل التعاون الوثيق 
الشركات  بناء  تم  كما  والخاصة.  القومية  المعاهد  من  الشركاء  من  عدد  مع 
مع كل من وزارة الزراعة واالستصالح األراضي ووزارة االستثمار والتعاون الدولي 
االجتماعية  للتنمية  قنا ومؤسسة ساويرس  المحلية ومحافظة  التنمية  ووزارة 
والبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة ومركز البحوث الزراعية والهيئة العامة لتنمية 
المصادر السمكية وجامعة الزقازيق وجامعة عين شمس وجامعة جنوب الوادي 
الدولي  والمركز  للتنمية  االجتماعي  والصندوق  القومي  التخطيط  ومعهد 
لألسماك بعباسة، فضاًل عن ما يزيد عن ٢٠ جمعية تنمية مجتمع بقنا. باإلضافة 
المستدامة من  الزراعية  التنمية  ببرنامج  الخاصة  األنشطة  تنفيذ  إلى ذلك، تم 
إلى  هذا  مصري،  ومتخصص  خبير   ١٤ من  يقرب  لما  المباشرة  اإلسهامات  خالل 
جانب الدعم والمساهمة المقدمة من قبل الفريق العامل بكل من المحافظة 

ومديرية الزراعة بقنا.     

مع  شراكات  ببناء  األساسية  بالخدمات  اإلرتقاء  برنامج  قام  مماثل،  نحو  وعلى 
العديد من الهيئات والمنظمات سعًيا لتنفيذ أنشطته، ومن بينها الشراكات 
قنا  بمحافظتي  الصحة  ومديريتي  الصحة  وزارة  من  كل  مع  بناؤها  تم  التي 
والهيئة  بقنا  االجتماعي  التضامن  ومديرية  بقنا  التعليم  ومديرية  واألقصر 
العامة لمحو األمية وتعليم الكبار وبرنامج دعم إصالح التعليم الفني والتدريب 
المهني و جامعة جنوب الوادي، والمجلس القومي للمرأة وبنك الدم اإلقليمي 
بقنا، ومستشفى النيل بنقادة، وجمعية كاريتاس مصر، ومؤسسة تيرنتكس 
الخيرية  الينبوع  ومؤسسة  جيكز  صعيدي  ومؤسسة  الحياكة  على  للتدريب 

ونادي الروتاري و٣٤ جمعية قاعدية. 

بما أن هناك عالقة وثيقة بين الحكومة المركزية والمحليات، قامت مبادرة النداء 
ببناء عالقات متميزة مع العديد من الجهات الحكومية؛ حيث إن بناء عالقات جيدة 
مع ممثلي الجهات الحكومية خاصة مع عدد من وكالء الوزرات وكبار المسئولين 
النداء شبكة  مبادرة  أقامت  أمرًا حتميًا. وكذلك،  يعد  المحلية   اإلدارة  وممثلي 
عالقات قوية مع الجمعيات القاعدية من خالل تمكينهم على تنفيذ التدخالت 

التنموية، فضاًل عن قيامهم بإرسال تقاريرهم لمكتب النداء بقنا.

النداء بشكل أساسي على عالقاتها  المرجوة، تعتمد  النتائج  لتحقيق  وسعيًا 
مع العديد من الجهات المانحة؛ حيُث حصلت النداء على مساهمات من ١٢ جهة 
مانحة دولية منذ بدء المشروع، إضافة إلى المساهمات الكبيرة التي قدمتها 

الجهات المانحة المحلية لتنظيم المؤتمرات السنوية للنداء.   
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UN Women  $50,000  $50,000  $50,000  $-  $-  $-  $-  $150,000.00 

DFID  $360,000  $360,000  $360,000  $-  $-  $-  $-  $1,080,000.00 

Sawiris  $134,499  $459,045  $359,566  $182,837  $169,346  $-  $-  $1,305,293.09 

Sawiris 2  $-  $-  $-  $17,920  $-  $-  $-  $17,919.96 

SIDA  $-  $-  $528,575  $170,556  $221,000  $227,000  $-  $1,147,131.23 

UNDP (TRAC)  $150,000  $250,000  $-  $227,485  $-  $-  $627,484.60 

UNDP (DAS Fund)  $-  $-  $-  $115,255  $84,745  $-  $-  $200,000.00 

OUDA (Egypt MOIC)  $-  $-  $57,870  $558,602  $50,194  $-  $-  $666,666.67 

Italy  $-  $-  $-  $304,109  $195,029  $-  $-  $499,138.00 

Coca-Cola (New World Project)  $-  $-  $-  $100,000  $100,000  $65,000  $100,000.00  $365,000.00 

RBF  $100,000  $100,000  $-  $100,000  $-  $-  $300,000.00 

Sawiris 3  $354,628  $107,096  $461,724 

Netherlands- Dutch  $108,617  $108,617 

Oxfam  $102,143  $102,143 

Bigheart Foundation  $336,621  $105,887  $298,059  $740,567 

 $794,499  $1,119,045  $1,456,012  $1,676,764  $1,256,935  $752,515  $715,915  $7,771,685 

مشروع “ النداء” من ٢٠١٢ - ٢٠١٨
المانحين / السنة 2012 - دوالر أمريكي 2013 - دوالر أمريكي 2014 - دوالر أمريكي 2015 - دوالر أمريكي 2016 - دوالر أمريكي 2017 - دوالر أمريكي 2018 - دوالر أمريكي
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المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة 
)النداء(

المكتب الرئيسي:
3 شارع عبد اهلل الكاتب -  الدقي - الجيزة

تليفون: 70842 333 - 202+
فاكس: 70954 333 - 202+

مكتب قنا:
عمارة المناطح - شارع التحرير - مدينة قنا

تليفون: 574 3333 2096+
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