
  تقــريــــــر التقييـــم الذاتـــــــــى 
  ملشروع التنمية الشاملة بالرتكيز على مياه الشرب والصرف الصحى

 مبحافظة بىن سويف
"ALIVE Project" 

 

 
               بتمويل من                               منفذ مـن قبل                                                                                                  
    
  

  سويسرى للتنميـة ال   هيئـــة كيــــــر                                                     الصندوق املصري 
  

  دادــــإع
  
  

  

  مركز خدمات التنمية   
  ٢٠٠٧ مايو



  Alive Project                                                     بمحافظة بنى سويفلتركيز على مياه الشرب والصرف الصحى  التقييم الذاتى لمشروع التنمية الشاملة با

2 ٢٠٠٧ مايو                                             مركز خدمات التنمية                                                                                                

  حمتويات التقرير
  

  رقم الصفحة  الموضوع  م

  ٣  شكر وتقدير  ١

  ٤  شكر وامتنان  ٢

  ٥  مقدمة   ٣

  ٧  الشاملة بالتركيز على مياه الشرب والصرف الصحىنبذة عن مشروع التنمية   ٤

  ٩  الشاملة بالتركيز على مياه الشرب والصرف الصحىالتقييم الذاتى لمشروع التنمية   ٥

ملة بالتركيز على مياه الشرب والصرف الشانتائج عملية التقييم الذاتى لمشروع التنمية : القسم االول  ٦

  الصحى

١٤  

الشاملة بالتركيز على مياه الشرب والصرف ورشة عمل التقييم الذاتى لمشروع التنمية : القسم الثانى  ٧

  الصحى

١٠٣  

  ١٥٦  الشاملة بالتركيز على مياه الشرب والصرف الصحىتقييم اثر مشروع التنمية : القسم الثالث  ٨

الشاملة بالتركيز على مياه الشرب والصرف مشروع التنمية قييم لنتائج ا  عام ملخص: القسم الرابع  ٩

  الصحى

١٦٩  

  ١٨٠  الدروس المستفادة العامة والتوصيات: القسم الخامس  ١٠

  :المرفقات  ١١

  مرفقات خاصة بورشة عمل التقييم الذاتى 

  مرفقات خاصة بنتائج عملية التقييم الذاتى

١٨٥  
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  شكر وتقدير
  

 فريق التقييم الذاتى من مركز خدمات التنمية بالتقدير للصندوق املصرى السويسريى للتنمية فى يتوجه
كمــا اتوجــه بالتقــدير لفريــق عمــل احلمعيــات التــى شــاركت فــى  .  ثقتــه بــاملركز فــى اســناده تلــك املهمــه 

ــيم      ــتمارات الكميـــة الالزمـــة لعمليـــة التقيـ كـــل .  ورش العمـــل التحـــضريية والتـــى قامـــت مبلـــىء اإلسـ
 فــى ورشــة العمــل النهائيــة مــن مجيــع الفئــات مــن   االــشكر والتقــدير جلميــع املــشاركني الــذين شــاركو  

للجان اخلاصـة   احلكوميني ، فريق عمل املشروع هبيئة كري ، أعضاء جمالس ادارة اجلمعيات األهلية و   
ن التمثيــل واليفــوتنى ان اذكــر ا. . باأل�ــشطة ، املــستيفدين مــن األســر واألهــاىل وطلبــات املــدارس 

وشـكر خـاص لفريـق املـشروع مـن      .  احلكومى فى ورشة العمل النهائية كان جيدا ومفيدا للغاية       
هيئة كري �ظرا ملا أبدوه مـن تعـاون وتـسهيل ملهمـة الفريـق سـواء فـى ورش العمـل  التحـضريية او فـى                      

تيبــة مــن  واجلــدير بالــذكر ان فريــق عمــل املــشروع ميكــن تــشبهة بك    . التنيــسق للزيــارات امليدا�يــة 
حمرتفــى التنميــة اتمعيــة يقودهــا قائــد فريــق عمــل حمنــك هــادىء ، حيــث  واجــه الفريــق العديــد مــن              

  . التحديات خالل فرتة تنفيذ املشروع
  وأخريا فا�نى اتوجة بالشكر لزمالئى اعضاء فريق التقييم الذاتى من مركز خدمات التنمية 

  

  

                                                                               حممد عبد احلفيظ                                          
                                                                                                قائد فريق عملية التقييم الذاتى
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  انـــــر وامتنــــشك
كلمة والتى تعبر عن درجة التفاعل اثناء ورشة العمل          العمل قام احد المشاركين من المستفيديين  من المشروع بالقاء         بنهاية ورشة   

  .  وبما صاحبها من  اتفاق و خالف فى الرأى ولكن كان هناك إجماعاً على  اإلتفاق  نحو خطوات التغيير فى المستقبل
  

تمعنــا علــى احلــب واألمــل بــال تفريــق بــني مــسئول ومــستفيد وممــول ومنفــذ والكــل جمتهــد ولــه األجــر      اجريف هــذه اللحظــات الغاليــة الــيت قلمــا تتكــر 
هندس أسـامة ألن القائـد النـاجح هـو الـذي يتمتـع بقـسط كـبري مـن املرو�ـة              املوالثواب فأهدى باقة من الورد إىل هيئة كري الدولية بقيادة القائد احملتك             

  . الطريقة وسنكمل الطريقة بإذن االعلم واملعرفة والتنمية وان رأوا ما منا معاملهم  هؤالء الذين منحو�ا من علم،واالتزان
كم أتقدم بباقة من الورد إىل مجعية ريدك وأقول أن الشجرة املثمرة ال تلقى إال باحلجر ما ا�تم حقا شجرة مثمرة ولكن أقـول مـاال يـدرك كلـه ال           

  .يرتك كله
  

كمـا أهـدى باقـة مـن الـورود إىل مركـز خـدمات        .ندوق املصري السويسري على ما قدموه لنا من عون وخدمـة  كم أهدى باقة من الورود إىل الص  
  .  وعى متفتح فشكرا لكل اموعةعلىالتنمية ملا قدموه لنا من أشخاص يف حق أصحاب أخالق و

  
 حتملـوه  وأقدم من الورود إىل أعضاء اجلمعيات ملـا  ،خطأه فيهم من سعة لرحب وعفوا لل     اكما أهدى باقة من الورود إىل القطاع احلكومي ملا رأين         

عـالء  /  القوائـد كمـا أهـدى باقـة مـن الـورود إىل اجلمعيـات الوسـيطة واخـص بالـذكر صـاحب اخللـق الرفيـع أ                مسـة من تعب ومشقة ولكن هـذه هـي         
  .الشيم

  
 وأفـضل مـن وقـد وقـع �ظـري علـى       ،فـضل وأردت أن اختار شخصا للورشة وأن كـان الكـل يـستحق هـذه الشخـصية ولكـن البـد مـن وجـود أ                  

لـيت كـثريا مـا جنـدها يف املـسئولني وأردت أن أكتـب لـه كلمـة فتوقـف          الـصماء ا حـل بعيـدا عـن البريوقراطيـة         رشخص يتمتـع حبـسن اخللـق وعلـم وحـب            
مـا ا�بعثـت مـين هـذه الكلمـات إال أل�ـي       مهال يا قلمى فحقا أ�ت على موعد مع أحد الرجال احملرتمني يف هذا الزمن الغـري حمـرتم فـوا               فخاطبتة  القلم  

  . لوضعها يف غري حملها فأشهدك يا سيدي أ�ك استحوذت على كامل تقديري واحرتاميقفارأيت التواضع فيه ساكن ودائما باحثا عن �فسه مستن
  
قـول اإلمـام الـشافعي رضـي      للحـرج واذكـر    قبل الرحيل والتعارف املبنى على احلب واألمل وتقديم النـصائح اخلفيـة منعـا   االتفاقإ�ي أدعوا اجلميع  و  

  :ا عنه
   النصيحة يف اجلماعةبين وجن         مد�ي بنصحك يف ا�فراديغت

  من التوبيخ ال أرضى استماعه         فإن النصح بني الناس �وع 
  فال جتزع إذا مل تعط طاعة        فإن خالفتين وعصيت قويل 

  .فوفقنا ا وإياكم.�صات وآسف على اإلطالة ولكم جزيل الشكروأخريا أشكركم على حسن االستماع واإل
                                                                        

  عماد أمحد املنشاوي                                                                 
  معية قلهاجب  الصحىصرفمن بر�امج المستفيد                                                                     
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  مقدمـــــــــــــة
خاصة من أهم القضايا التي تشغل بال علماء االجتماع         صفة  عامة، والتنمية الريفية ب   صفة  تعتبر قضية التنمية ب   

هتمام األكاديميين بهذه القضية بل     واالقتصاد والسياسة واإلدارة في اآلونة المعاصرة، وال يقتصر األمر على ا          

 ويرجـع ذلـك إلـى عـدة          والجهات الممولة  نيالتنفيذي،  صناع القرار   ،  يشاركهم ذلك االهتمام رجال الحكم      

  -:اعتبارات منها 
  

أن أغلب سكان العالم خاصة في الدول النامية يعيشون في الريف فنجد على سبيل المثال أن متوسط نسبة                   .١

  . في المائة من الجملة السكان٨٥-٦٠ العربي باستثناء الكويت تبلغ نحو طنوسكان الريف في ال

من الـسكان   % ٨٥و%٧٥أوضحت عمليات المسوح اإلحصائية التي أجريت في أفريقيا وآسيا أن ما بين              .٢

الريفيين يشتغلون بالزراعة أما بقية السكان الريفيين فيمتهنون أعماالً أخرى منهـا الـصناعات الريفيـة                

 . والنقل والخدماتوالتجارة

فيما يتعلق بالدول العربية نجد أن نسبة المشتغلين بالزراعة من جملة عدد السكان الريفيين تبلغ مـا بـين                    .٣

٧٥-٤٥%. 

قصور أنماط التنمية المتبعة في كثير من دول العالم الثالث عن مواجهة متطلباتها من األغذيـة وتكـوين                   .٤

 .ر في الموارد البشرية في الريفرؤوس األموال كما يرجع إلى قصور االستثما

على الرغم من معدالت الهجرة العالية من الريف إلى الحضر فإن سكان الريف في الدول العـالم النـامي                   .٥

 .تقريباً% ٢مازالوا يزيدون بمعدل مرتفع 

ـ                  .٦ ف أن هناك تفاوتاً كبيراً في مستوى نصيب الفرد من الخدمات العامة وفي البيئة المعيشية بين سكان الري

 مـرات   ٦-٤ وسكان الحضر وتدل التقديرات على أن نصيب الفرد من الخدمات العامة في الحضر يبلـغ              

 .أكثر من نصيب الفرد في الريف كما ورد في تقرير المركز اإلقليمي لمنظمة األغذية والزراع

لة عدد الـسكان    من جم %٧٢,٦ فمثالً تبلغ نسبة األمية في الوطن العربي         .ارتفاع نسبة األمية بين الريفيين     .٧

إال أننا نجد أن معظم هؤالء األميين من أبناء الريف وفي بلد كسوريا مثالً نجد أن نـسبة األميـة علـى                      

من هذه % ٨٠وهي من لنسب الضئيلة في الوطن العربي في الوقت ذاته نجد أن % ٢٩مستوى الدولة تبلغ 

 .قرىالنسبة تتمركز في ال

ش في المناطق الريفية، ويقسم تقرير البنك الدولي حـول اسـتراتيجية            أن أعلى نسبة للفقراء في العالم تعي       .٨

التنمية الريفية إلى مجموعات حسب درجة فقرهم فهناك فقر كلى ومعناه أن يبلغ دخل الفرد سنوياً ما يعادل 

 متوسط دخل الفرد على     نصف دوالراً أمريكياً فأقل وفقر نسبي وهو الفرد الذي يقل دخله السنوي عن              ٥٠

ستوى القومي وبناء على التقسيم فإن تحليل سكان جميع الدول النامية التي يزيد عـدد سـكانها علـى                   الم

  :المليون يوضح ما يلي

  .من جميع الذين يعانون من فقر كلى يعيشون في مناطق ريفية %٨٥أن ما يقرب من . أ

تبلغ نسبتهم إلى جملة عـددهم      تحتفظ الدول النامية بآسيا بنصيب األسد من نسبة عدد الفقراء إذ            .       ب

  .%١٣ثم أمريكا الالتينية والكاريبي % ١٧تليها أفريقيا بنسبة % ٧٠في العالم 
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ارتفاع معدل الهجرة من الريف إلى الحضر خاصة الفئات ذات القدرة المهنية من الـشبان أدت إلـى                  . ٩

 يـساعدوا فـي عمليـات       حرمان الريف من االستفادة من قدرات أمثال هؤالء الشباب الذين يمكن أن           

  . تطوير الريف
  

من أجل هذا كله برزت أهمية قضية التنمية الريفية كقضية مجتمعية، وفي نفس الوقت نجد أنها قضية أكاديمية    

 خالفات بين العلماء حول أساليب التنمية والحجم األمثل لوحدة التنمية وأسلوب إدارة             ةخاصة إذا عرفنا أن ثم    

ة حكومية أم إدارة أهلية أم حكومية أهلية وإذا كانت كذلك فما حجم وشكل ومـشاركة                التنمية، فهل تكون إدار   

األهالي لإلدارة الحكومية وما مدى فعالية مشاركتهم، هل مشاركة شكلية سطحية أم مـشاركة حقيقيـة، ومـا              

ث والفحص  درجات هذه المشاركة وفي ماذا يشاركون؟ كل هذه التساؤالت تمثل أموراً أكاديمية تستوجب البح             

  . والدراسة وصوالً إلى نظريات علمية يمكن أن تفيد صانعي القرارات ومنفذي الخطط التنموية

  

أن نجاح أو فشل عمليات التنمية في الريف العربي يعتمد إلى حد كبير علـى مـدى اسـتخدام            يرى البعض   و

بين األهالي والحكومة يمكن أن     أسلوب أفضل وأوفق في إدارة هذه العمليات وإن إدارة التنمية إدارة مشتركة             

تؤدي إلى نجاح الخطط التنموية مع ضرورة توافر بقية الظروف الموضوعية واإلمكانات األساسية الالزمـة               

  .للتنمية

    

 في عمليات التنمية الريفية كافة الجهود التي يبذلها المواطنون للتـأثير فـي اإلدارة     بالمشاركة الشعبية عني  نو

القرارات والسياسات التي تتجاوب مع احتياجاتهم وتحقق الصالح العام، والمشاركة قيمـة            معاونتها في اتخاذ    

  .اجتماعية في ذاتها وأسلوب اجتماعي يحقق مزايا عديدة

  

صور استفادة المواطنين من الفرص المتاحة لهم للتأثير فـي    تعني كل    المشاركة الشعبية  ويعرفها البعض بأن  

والمعروف أن كلمة مشاركة دخلت ضمن مفردات لغـة الـسياسة           . مصالحهم السياسات والقرارات التي تمس   

خالل الستينات من هذا القرن وشاع استخدامها في مجال اإلدارة وخاصة فيما يتعلـق بمـشروعات التنميـة                  

االقتصادية واالجتماعية ورغم حداثة فكرة المشاركة الشعبية فإن جذورها تمتد عبر التـاريخ إلـى النظريـة                 

  ).الكالسيكية(اطية التقليدية الديمقر

  

فى إطار اإلهتمام بالتنمية الريفية كان مشروع التنمية الشاملة بالتركيز على مياة الشرب والصرف الصحى 

. والذى يتم تنفيذه من خالل هيئة كير الدولية وتم تمويله من خالل الصندوق المصرى السويسرى للتنمية
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  :كيز على مياه الشرب والصرف الصحى التنمية الشاملة بالرتنبذة عن مشروع
  

  :الهدف العام للمشروع

بمركزي ناصر وإهنــاسيــا بخمسة عشر قرية   نسمة ١١٢٥٠٠تحسين جودة ونوعية الحياة لعدد 

  .محافظـــة بني سويفب

  :االهداف الفرعية للمشروع

 خدمات المجتمع فى كة بين القطاع الحكومى واالهلى والخاص بغرض دعم التوسع فىاتكوين عالقات شر •

 بنى سويف

مواجهة االهتمامات والقضايا الخاصة بالصحة والبيئة بالمناطق المستهدفة مع إيجاد اليات الستمرار تلك  •

 القضايا من خالل الدعوة وكسب التأييد والتعليم 

تخدمها ايجاد اليات وانظمة فى مجال المخلفات الصلبة والسائلة والصرف الصحى ومياه الشرب لكى يتم اس •

  بيعة تلك المناطق مع تسهيل الوصول الى فرص لزيادة الدخلطبشكل يالئم 
  

االهداف كان البد من وضع استراتيجية او اطار لتنفيذ تلك االهداف، وقد ولكى يتمكن المشروع من تنفيذ تلك 

  :اعتمد المشروع على ثالث استراتيجيات اساسية

  

 والبناء المؤسسى لعدد اثنين من  الفنىجية على تقديم الدعموتعتمد تلك االستراتي :البناء المؤسسى) ١

 جمعية من جمعيات تنمية المجتمع بمحافظة بنى ١٥ليقوموا بدورهم فى تحسين قدرة عدد الجمعيات الوسيطة 

  سويف

يكون مسئول عن تقديم قروض متنناهية فى الصغر بمناطق جديد كما تهدف تلك االستراتجية الى خلق كيان 

  .المستهدفة التنفيذ
  

بالمناطق والتعليم البيئى على توفير برامج تعمل على رفع الوعى الصحى تعتمد تلك االستراتيجية  :التعليم) ٢

.  سنة١٤وكذلك فتح فصول لمحو امية الفتيات فى سن  من االطفال واالباء، ١٨,٧٥٠المستهدفة لعدد 

فرعية وهم مكون الوعى الصحى ، التعليم وللوصول الى هذا الهدف سيتم العمل من خالل ثالث مكونات 

  .البيئى ومكون محو االمية
  

تحفيز جميع االطراف المجتمعية المعنية فى عمليات التخطيط يعتمد هذا المكون على  :الخدمات المجتمعية) ٣

سوف ف، وفى اطار ذلك اتخاذ القرارات المتعلقة بانشطة المشروعالمساهمة فى والتنفيذ والمتابعة والتقييم و

يقوم المشروع بوضع انظمة لتقديم خدمات مجتمعية فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى وخدمات 

  .المخلفات الصلبة والسائلة واخيراً خدمات االدخار واالقراض

  
  الذى تم من خالل مشروع التنمية الشاملةوفيما يلى عرض لنموذج الخدمة 
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سويفاعالن الصندوق السويسرى للتنميه عن مناقصه للعمل فى محافظة بنى 

سويفدراسة االوضاع البيئيه فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى فى بنى 

الشرآاء المحتملين تصميم مقترح مشروع باالعتماد على خبرات آير السابقه وبمشارآة معظم   

الموافقه على المقترح وتوقيع االتفاقيه مع الصندوق المصرى السويسرى

اختيار وتعيين فريق العمل بالمشروع

 اختيار جمعيات تنمية المجتمع المحلى طبقا للمعايير

 عرض فكرة المشروع وترويجه على الجمعيات

تقييم الوضع المؤسسى للجمعيات بهدف وضع خطه للبناء المؤسسى

توقيع اتفاقيه عامه للتعاون مع آل جمعيه على حده 

تكوين اللجان القطاعيه وبداية برنامج البناء المؤسسى

التفاقيات تمويل احاديه لكل نشاطتجارب نموزجيه رائده لتنفيذ مشروعات من خالل الجمعيات طبقا 

 تنفيذ مشروعات اآثر اتساعا وحجما فى فتره زمنيه اطول

تدريبات فنيه للجان            -
 تدريبات على مستوى الهياآل-

 المؤسسيه لمجالس االدارات
 تدريبات لفريق العمل            -   

   بالمشروع والجمعيات الوسيطه

لجنة محو االميه   -
 لجنة التوعيه      -
 لجنة التعليم البيئى-
 لجنة القروض    -
        لجنة البيئه-

صرف صحى تعليم بيئى–توعيه 

 جمع المخلفات– مياه –صرف صحى توعيه،تعليم بيئى، محو أميه ، قروض

:            أدوات التقييم 
 استمارة تقييم ماليه    -
 استمارة تقييم مؤسسيه-

 جمعيه15اختيار عدد  -
 اختيار جمعيه للقروض-

تخطيط مبدئى ألدوار الشرآاء
دراسة وتقييم مؤسسى
 للجمعيات الوسيطه

المحتمله

االآثر احتياجامرآزى ناصر واهناسيا

  يز على مياه الشرب والصرف الصحىنموذج الخدمة لمشروع التنمية الشاملة بالترك
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   ملشروع التقييم الذاتي
التنمية الشاملة بالرتكيز على مياه الشرب 

  والصرف الصحى
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  :أهـداف التقييـــم الذاتي 
يعد التقييم أحد العمليات الهامة التي تهدف باألساس إلي الوقوف على االنجـازات الفعليـة للمـشروع                

  .ارنتها بالنتائج المستهدفةومق

مراجعة آليات التنفيذ التي أتبعها القائمين على المشروع وذلك بهدف التعرف على مدي كفـاءة نظـام                  

اإلدارة بالمشروع، إلي جانب التعرف علي نظام اإلشراف والمتابعة، ومدي فاعليته فـي متابعـة أداء                

 بالمشروع واآلليات المستخدمة للتغلب على تلك       العاملين بالمشروع، والتعرف على أهم معوقات التنفيذ      

  .المعوقات، وذلك لتحقيق هدف أعم وأشمل يتصل بالتعرف على نقاط القوة والضعف بالمشروع 

  . رصد اآلثار المباشر والغير مباشرة التي لحقت بالمستفيدين بالمشروع  

  .معرفة مدي قدرة المشروع على االستمرارية في المستقبل  

ف التقييم إلي استخالص الدروس المستفادة وطرح الرؤى والمقترحات المستقبلية لتطـوير            وأخيرا يهد  

  .المشروع والمشروعات المماثلة 
  

  ـ:منهجية التقييم الذاتي  
 الذاتي إلى عدد من المحاور األساسية التي تهدف إلي التعرف على مدي مالئمة المشروع ومدي                ميستند التقيي 

اءته إلي جانب التعرف على اآلثار التي ارتبطت بإنجاز المـشروع ومـدي قـدرة               فعالية المشروع ومدي كف   

المشروع علي االستمرارية و أخيرا الدروس المستفادة من ذلك المشروع، وفيما يلي عـرض آلليـات تلـك                  

  .المنهجية 
  

 Evaluation of Relevance:تقييم مالئمة المشروع -١

حتياجات المجتمعية، والي أي مدي تم مراعاة الفئـة المـستفيدة      ويشير هذا المحور لمدي مالئمة المشروع لال      

واحتياجاتها عند تصميم المشروع؟ و هل عبر المشروع عن احتياج مجتمعي حقيقي؟ ، وكيف أمكن للعاملين                

في الجمعية من تحديد مدي االحتياج، كما يطرح هذا المؤشر مدي االتفاق فيما بين األهـداف التـي يـسعي                    

  .قها و فلسفة الجمعية ورسالتهاالمشروع لتحقي

  

      Evaluation of Effectiveness    تقييم فعالية المشروع-٢

ويقصد بها المقارنة بين المستهدف والفعلي وذلك من خالل التعرف على حجم المتحقق الفعلي مـن أهـداف              

مشكالت التي واجهت التنفيذ    المشروع من الناحية الكمية والكيفية، مقارنة بما كان مخطط له، والتعرف على ال            

  . أو العقبات وكيف تم التغلب عليها
  

   Evaluation of Efficiency تقييم كفاءة المشروع -٣

وهنا يتم مقارنة مدخالت المشروع مع مخرجاته مع تحليل اإلجراءات وخطوات التنفيذ لتحويل المدخالت إلى               

  .عامل معها مستقبالمع مراعاة أهم نقاط القوة والضعف وكيفية الت. مخرجات
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  Evaluation of Impact: تقييم اثر المشروع-٤

يشير هذا المحور إلي أثر تقديم الخدمة ليس فقط علي الفئة المستهدفة وأسرهم بل أيضا اآلثار علي العـاملين                   

ثـار  مع محاولة تصنيف هذه اآل    . والمؤسسة ذاتها وانعكاسات ذلك علي أداء العاملين والمؤسسة في المستقبل           

إلي آثار متوقعة وغير متوقعة، ويمكن االستعانة بالشركاء لسرد تلك اآلثار، كما يجب التعرض للمفاهيم والقيم    

أو المبادئ التي تناولها المشروع  وأثرت سلوكيا ونفسيا  واجتماعيا علي األطفال في مرحلة الطفولة المبكرة                 

  .الفئة المستهدفة األولى وأسرهمباعتبارها 
  

  Evaluation of sustainability: م االستمراريةتقيي-٥

يتم تناول االستمرارية من خالل مناقشة نوعين من االستمرارية، استمرارية األثر واستمرارية المدخالت بعد              

  .انتهاء فترة المشروع
  

 و يقصد بها اآلثار التي من الممكن أن يخلفها المشروع وما هي القـوة الدافعـة   :استمرارية األثـر     

 تقييم األثـر فـي      ستمراره ؟ ويتم االستعانة باآلثار المتوقعة والغير متوقعة التي تم استخراجها من           ال

 .النقطة السابقة
  

 :استمرارية المدخالت  

 -: وهناك نوعين من استمرارية المدخالت 

مـع تحديـد    ما هي الموارد المالية المتوقع لها االستمرار بعد انتهاء المشروع ؟            ( االستمرارية المالية    

  ) تكلفة األنشطة المتوقعة في ضوء الموارد المتاحة بعد انتهاء المشروع 

 .االستمرارية الفنية من كوادر بشرية أو قدرات مؤسسية 
 

  استخراج الدروس المستفادة والتوصيات الخاصة بمتخذي القرار على كل المستويات سواء داخل الجمعية  -٦

 Feedback & Lessons الخ ...أو المستفيدين وأسرهم
  

  :ـة عمل التقييم الذاتيآلي
  استندت آلية التقييم الذاتي على مشاركة كافة األطراف المستهدفة من التقييم باعتبارهم شركاء في تلك العملية، 

  . وقد تم حفز عملية مشاركة األطراف من خالل نوعين من اآلليات

  :ىــة األولــاآللي
حيـث  . ز على عنصر التمكين للشركاء بجانب الحصول على نتائج للتقيـيم           على التركي   االلية االولى  وتعتمد

اعنمدت تلك اآللية على تمكين الشركاء من ان ينظروا الى مشروعهم بعين المقييم مـن خـالل ورش عمـل       

ـ        وهنا فان الج  . فيذية الرئيسية نفرعية مستقلة لمجموعات من الجهات الت      ك هات الحكومية لم تكن ممثلة فـى تل

.  وبنفس الطريقة تم استهداف المستفيدين بالمقابالت الفردية والجماعية       . ولكن تم استهدافهم بالمقابالت    الورش

  : إلى أربع مجموعات هم حيث تم تقسيم الشركاء

  بهيئة كير المشروععملالمجموعة األولى تضم فريق  

 المجموعة الثانية تضم الجمعيات المنفذة للمشروع بمركز أهناسيا 
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 الثالثة تضم الجمعيات المنفذة للمشروع بمركز ناصرالمجموعة  

 . المنفذة لبرنامج القروض) ريدك(تنمية المشروعات الصغيرة المجموعة الرابعة تضم جمعية  

  : موزعة كالتالي  تمت على زيارتين لكل مجموعة ورش عملمن خالل أربعوذلك 
  

  رة الثانيةالزيا  الزيارة األولى CAIREفريق  CDSالمسئول من   المجموعة

   ديسمبر٢١   نوفمبر١٦ – ١٤  -  محمد عبد الحفيظ ريق هيئة كيرف

   ديسمبر١٨   نوفمبر٢٣ – ٢١  منى/ هالة   محمد رمزي/ د   جمعيات أهناسيا

   ديسمبر١٩   نوفمبر٢٩ – ٢٧  وليد / نرمين   هند / إيمان   جمعيات ناصر

جمعية تنمية المشروعات 

  الصغيرة

   ديسمبر١٩   نوفمبر٢٣ – ٢١  محمد خطاب/ راني  خالد كمال

  

 مع عمـل    ساسى من عملية التقييم الذاتى ، والمفاهيم المتعلقة به        وقد تم خالل الزيارة األولى شرح الهدف األ       

 وخالل العمل الميـدانى تـم اسـتخدام         .خطة لكل مجموعة لتنفيذ العمل الميدانى وبما يمكنهم من تقييم أدائهم          

  : علوماتاألدوات التالية للحصول على الم

  مقابالت شبة منظمة

  مركز ناصر    ٢٨      :  مقابلة جماعية

 مركز اهناسيا    ٣٠      :مقابلة جماعية 
  

  :  مقابالت فردية من خالل استمارات

  مركز ناصر    ٢٤٠  : أسر مستفيدةفرديةمقابلة 

  مركز اهناسيا    ٢٤٠  :مقابلة فردية أسرة مستفيدة

   قروضمستفيدين    ٢٠٧  :مقابلة فردية ألسر مستفيدة
  

  مركز ناصر  ٢٦    :مقابلة فردية عاملين

  مركز اهناسيا  ٣٨    :مقابلة فردية عاملين
  

  مقابالت مؤسسية

لعدد عشرون جمعية تنمية مجتمع من خالل استمارة تقييس مدى التغيير المؤسسى  الناتج عن اإلشتراك فـى                  

  .المشروع لكل  مؤسسة على حده

الثالثـة   كل مكون من مكونـات المـشروع          اداء  تحليل لتقييم  والنتيجة المستخلصة من هذا الجزء هو عرض      

  .  وبما تتضمنة من مكونات فرعيةعلى حدهاالساسية 
  

  :اآللية الثانية 
لك اآللية على تجميع كل فئات الشركاء المعنيين بتنفيذ المشروع فى قاعة واحدة من خالل ورشـة                 تاعتمدت  

 مشارك بخالف فريق عمل مركـز خـدمات   ٩٣عمل عدد وقد شارك فى ورشة ال   . عمل جماعية باألسكندرية  

التنمية والمكون من ستة افراد ، منسق عام للمهمة ، اربعة ميسيرين ، ومنسق عام لألعمال اإلدارية والمالية                  

بق ذكرها مع وجود فئة  للجهـات الحكوميـة مـن            اوفى هذه الورشة تم تمثيل كل الفئات الس       . لورشة العمل 
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تماعى، والتعليم و الصرف الصحى ومياه الشرب ، والوحـدات المحليـة ومجـالس              الصحة، والتضامن اإلج  

  . المدن
  

عرض وجهة نظر الشركاء فى المشروع مع عرض وجهة         ووالنتيجة المستخلصة من تلك الورشة هى مناقشة        

 لمشروع مع اقتراح حلـول    اهذا بإلضافة الى مناقشة قضايا طرحها       . نظر كل شريك فى اداء الشريك األخر      

ألداء الـشركاء   اخيرا قام كل شريك بعمل توصيات للشريك اآلخر مع طرح التزام مستقبلى             و. لتتلك القضايا   

وفيما يلى جدول سير ورشة العمل والتى اقيمت باالسكندرية لجميع          . وادوارهم بالمشروع خالل الفترة القادمة    

  .الشركاء
    

  اجللسة األوىل  اليوم
١١ – ٩  

  اجللسة الثانية

١،٣٠ – ١١،٣٠ 

  اجللسة الثالثة

٣,٣٠ – ٢  

 افتتاح/ تسجيل    األول

 عرض للمشروع 

  تجربة التقييم الذاتي 

عرض نتائج التقيـيم     

 الذاتي

  تحليل المحاور 

 مناقشات 

  عرض فني 

وجهة نظر الشركاء في       الثاني

  المشروع

التعاون بين الـشركاء       انجازات المشروع 

  فى المشروع

قضايا مطروحة     خاصة بالفئاتقضايا   التحديات والصعوبات  الثالث

مناقشات بال (للنقاش 

  حدود

 التوصيات   توصيات الشركاء   االستمرارية والرؤية   الرابع

  الختام 

  

  :فريق التقييم الذاتى من مركز خدمات التنمية

  محمد عبد الحفيظ قطب : قائد فريق  عمل التقييم الذاتى 

  -:أعضاء فريق العمل

    نفيسة حسن-    إيمان وهبى-  خالد كمال -رمزى حمد   م-  هند أحمد - إيمان أنور 
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   االولمــقسال

  

نتائج عملية التقييم الذاتى ملشروع التنمية الشاملة 
  بالرتكيز على مياه الشرب والصرف الصحى
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  نتائج عملية التقييم الذاتى 
 

 عن تحليل للنتائج التى تم استخالصها من خالل اآللية األولى           النتائج التى سيتم عرضها فى هذا الجزء عبارة       

قيم من خالل قيامهم  بعمل المقاباللت الفردية والجماعية الالزمة   مدت على ان يقوم الشركاء بدور الموالتى اعت

 ول عرضـا  سواء مع المستفيدين او مع المؤسسات المعنية ، ومن المفيد ان نذكر ان تحليل هذا الجـزء يتنـا                  

  : المشروع االساسية على حدة وهمقطاعاتلتحليل كل مكون من 

 ) فصول محو االمية– الوعى البيئى –التوعية الصحية (  التعليم قطاع •

خدمات - خدمات المخلفات الصلبة والسائلة- الصرف الصحى -مياه الشرب ( الخدمات المجتمعية قطاع •

 )قراضاالدخار واال

  البناء المؤسسىقطاع •

  ن التعليـــماوال مكــو
  برنامج التوعية

 التوعية أحد مكونات مشروع التنمية المتكاملة بالتركيز على الصرف الصحي ومياه الـشرب ببنـي                برنامج

إنشاء شراكة بين الهيئات األهليـة والعامـة         "لهدف المرحلي للمشروع       تحت ا  برنامجال هذا   سويف ويندرج 

مع المشكالت المتعلقة بالصحة والبيئة بالمناطق المستهدفة مـن         لتكون لها صفة الدوام واالستمرارية للتعامل       

  "خالل أنشطة الدعوة والتعليم

 فينسمة  )  ١١٢٥٠٠ (  لعدد المعيشية األحوال الحياة وونوعية  جودة تحسين : ويهدف مكون التوعية إلى  

 . وأهناسيا ناصر بمركزي قرية وتوابعها ١٥

  : ن االستراتيجيات هي  عدد ملىويعتمد المكون في تنفيذه ع

 االعتماد على المتطوعين في القيام بعملية التوعية البيئية والصحية 

مـن  (دمج المفاهيم البيئة والصحية بما ينفذه المشروع في مجالي المياه والصرف الصحي وجمع القمامة                

وع  ودورها في    خالل قيام فرق التوعية من التعرف الكامل على تكوين محطات المياه التي نفذها المشر             

  )عملية تنقية المياه ، كذا التعرف على القناة الزلطية ودورها في معالجة مياه الصرف

من خالل التعرف على مفاهيم وأساليب التوعية وطرق جمع البيانات          ( التركيز على تمكين فرق التوعية       

 )لتوعية وتحليل المشكالت ووسائل االتصال بخالف التدريب الفني على القيام بعملية ا

 وفى إطار عملية التقييم الذاتي للمشروع تم الرجوع إلى المصادر اآلتية 

 مقترح المشروع  

 دراسات الحالة 

  الفنية الخاصة بالمكونرالتقاري 

  . مجموعة نقاش بؤرية لكل من بعض األسر المستفيدة ، القيادات النسائية ٢عقد عدد  
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  لربنامج التوعية تقييم املالئمة
شارك أعضاء اللجان فـى     . بداية بتشكيل وتدعيم لجان التوعية بالجمعيات المنفذة للمشروع       الع في   قام المشرو 

 مجتمع كل على حده للتعرف على األوضاع البيئة والسلوكية لألسر           ١٥تنفيذ بحث سريع بالمشاركة في عدد       

تـي   والـسلوكيات ال   وجاءت نتائج البحث متشابهة في معظم المجتمعات من حيث األوضاع         . بتلك المجتمعات 

جمع  بمياه الشرب والصرف الصحي وتدخالت المشروع المرتبطة/ ذات العالقة بمكونات و تحتاج إلى تحسين

صحي  في مجاالت المياه والصرف ال     العديد من السلوكيات الخاطئة   وتمثل الوضع السابق في وجود      . المخلفات

  : فيما يلى مياه الشربت باستخداماالسلوكيات المرتبطةوالقمامة والصحة العامة وقد تمثلت 

عبوات الزيوت والسوالر والكيماويـات وآوانـي قابلـة         ( التخزين في األواني الغير صالحة لالستخدام        

  )  للصدأ

  . ترك أواني التخزين مكشوفة 

  . عدم الترشيد في استهالك المياه 

  . عدم استخدام أواني خاصة لدورة المياه 

  . عدم غسل أواني التخزين جيدا 

  .  أيام٣ترك مياه التخزين أكثر من  

  . استخدام مياه ااترع والنيل 

  . عدم وجود كوب لكل فرد في األسرة 

  عدم تغطية الزير بغطاء محكم 

  وضع األيدي في مياه الشرب   

  السلوكيات المرتبطة بكيفية التعامل مع القمامة اما 

   . غياب آليات لجمع المخلفات الصلبة بللك القرى 

 مخلفات وانتشار الذباب أمام المنازل وفى الشوارعإلقاء ال 

 عدم غلق أكياس جمع القمامة بشكل جيد إن وجدت  

 وضع سالت القمامة في المطبخ و قرب األطعمة  

 إلقاء المخلفات في الترع  

 حرق المخلفات الزراعية  
  

  : يلى تمثلت فيماالسلوكيات المرتبطة بالصرف الصحيفى حين اشارت نفس الدراسة الى ان 

  قضاء الحاجة في الشارع أو الترع  

 عدم غسل األيدي بعد الخروج من دورات المياه  

 رمى مخلفات الصرف الصحي في الترع أو الحقل  
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 استخدام الطرنش المفتوح  

 دخول دورات المياه دون لبس حذاء  

 اإلهمال في تنظيف دورة المياه  

 استخدام كوب دورة المياه في الشرب  

  :لمرتبطة بالصحة العامةالسلوكيات ا

 . ةشرب مياه ملوث 

 . انتشار الحشرات القارضة 

 .عدم غسل الوجه باستمرار 

 . استعمال أدوية دون استشارة الطبيب 

  استخدام مياه الترع  

  . عدم تطهير الجروح 

  في نظافتها نترك فروة الرأس دون نظافة لمدد طويلة أو استخدام الكيروسي 

  التغذيةتناول أطعمة تؤدى إلى سوء 

 .استخدام الشخص السليم لفوطة شخص مريض 

 بشكل خاطئ ) الزير والبكلة في الشارع(ل بي استخدام الس 

 .عدم غسل األسنان 

احدى مشروعات هيئة كير (  CAP استمارةخل فقد تم تطبيقد قبل التلمجتمعولتحديد االحتياج وقياس وضع ا

 ويستخدم فيها    ،  أسئلة تقيس السلوك واالتجاه والمعرفة     وهي عبارة عن استمارة تحتوى على مجموعة       )السابقة

فعلـى سـبيل    . المقابالت ومالحظة سلوك األفراد في المنطقة المستهدفة في المجال المراد عمل التوعية فيه            

مالحظة األطفال وهم يقضون حاجاتهم فـي       (ة السلوك في مجال الصرف الصحي من خالل         مالحظالمثال تم   

 االستمارة تم   ومن خالل تطبيق  ). الخ  . .... قاء المخلفات اآلدمية في الترع والمصارف      مالحظة إل  -الشوارع  

الذي بنيت عليه حمالت التوعية بالمشروع حيث تم تحديد السلوكيات الـسلبية            تحديد الوضع السابق للتدخل و    

يير الوضـع الـسلبي     التي يجب التركيز عليها في الحملة ، وتحديد األنشطة المطلوب تنفيذها للمساعدة في تغ             

 ، بمعنى أنه إذا كـان األفـراد يقـضون           ا سلبيا ما  سلوك تغير السلوك أي معرفة سبب اتباع        والمدعمة لعملية 

 فيجب األخذ  بعين االعتبار مـساعدتهم         مياه داخل المنزل   حاجاتهم في الشوارع ألنهم ال يستطيعوا بناء دورة       

أي إيجاد البديل   (  بعدم قضاء الحاجة في الشوارع       توعيتهم متاحة لقضاء الحاجة قبل      على إيجاد وسيلة صحية   

  . وتم تحديد الرسائل المطلوب توصيلها للمستفيدين). لهم

   : وقياس الوضع السابق أفاد أيضاً فيما يلى أفاد البحث السريع بالمشاركة في التعرف على كما و
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  تقدير احتياجات المجتمعات الشريكة بالمشروع 

د سواء البشرية أو المادية أو الطبيعية أو المؤسسية والتي يمكن استغاللها في تنفيـذ               التعرف علي الموار   

 . أنشطة التوعية

 تحديد الفرص التي يمكن استغاللها الستخدام الموارد المتوفرة بالمجتمع  

 .تحديد األولويات ألنشطة التوعية 

 تحديد أهم الرسائل التي يمكن البدء بها في المجتمع  

  عادات المجتمع وتقاليده وما يسهل تغييره وما يصعب تغييره  التعرف على 

 تحديد افضل الطرق والوسائل لتوصيل الرسائل  

 .السلوكيات في المجتمع 

 ومعارفهم ومدى صحتها أو خطئهـا مـن وجهـة           يات افراده  المجتمع نفسه في سلوك     وجهة نظر  معرف 

 نظرهم 
  

لتكافؤ للنوع االجتماعي فأستهدف المشروع كل األسر الفقيـرة          تبنى المشروع قيم ا    رسالة الهيئة وتماشياً مع   

 رسالة الهيئـة  والغنية واألفراد المتعلمين واألميين الكبار والصغار والرجال والنساء على حد سواء، كما أن              

 التي تهدف إلى معالجة جذور الفقر فإن العمل مع المجتمعات الريفية الفقيرة يتماشى مع رسالة الهيئة وقد تـم                  

تعبئة القدرات والموارد المحلية من حيث تشكيل لجان تطوعية للعمل بالتوعية البيئية ، ويتوج هـذا حـرص                  

حيـث قـام المـشروع      المشروع على إقامة حوار بناء مع مديرية الصحة والسكان وإدارة البيئة بالمحافظة             

صميم أنشطة مثيلة كما استعانوا     بالتعاون مع تلك اإلدارات في تنفيذ بعض األنشطة كما دعمهم المشروع في ت            

كما قام المشروع بتنفيذ األسبوع الصحي لألسرة بالتعاون مع         . بأدوات المشروع من استشارات ومواد تدريبية     

   .ةمديرية الصح
  

   لربنامج التوعيةتقييم الفعالية
د التنفيذ على إيجاد    وأعتم أثناء تنفيذ أنشطة المشروع لم يتم التدخل في تعديل أي من المخطط لمكون التوعية             

 تنفيذ األنشطة تم التركيز على العمل        وخالل فترة  .البرنامج ل ألهداف الطرق والوسائل التي من شأنها الوصو     

مع القيادات النسائية وتم توجيه العديد من األنشطة لهذه المجموعات على أن تقوم المجموعات بنقل خبـراتهن       

   :  بخطة المشروع في المكون كما وردوقد تمثلت أهداف .لباقي السيدات بالقرية

من األطفال والوالدين المـشاركين     % ٨٠ والوالدين بحيث أن     لألطفالتعليم وتوعية صحية     .١

  .في برامج التوعية الصحية سوف يكتسبون سلوكيات إيجابية لنفسهم

مـن األطفـال    % ٨٠تدريبات للتوعية البيئية لمختلف فئات المجتمع المحلـي بحيـث أن             .٢

ن المشاركين في برامج التوعية البيئية سوف يكتسبون سلوكيات إيجابية مناسبة تجاه            والوالدي

 .بيئتهم

 ١٤من الفتيات فوق سن     % ٦٠برامج للتوعية الصحية والبيئية لفتيات محو األمية بحيث أن           .٣

 .سنة يسلكون سلوكيات إيجابية تجاه بيئتهم
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  :وقد استطاع مكون التوعية تحقيق اإلنجازات التالية

شكيل لجان للتوعية بالمجتمعات تضم مشرفة وعدد من الرائدات للقيـام بعمليـة التوعيـة البيئيـة                 ت .١

والصحية وتم اختيارهن بناء على عدد من االختبارات والمقابالت الشخصية التي تمكن من االختيار              

 .السليم 

 بالمـشاركة ،    البحـث الـسريع     (خالل مجموعة من التدريبات أهمها    تأهيل المشرفة والرائدات من      .٢

االتصال، صياغة الرسائل البيئة والصحية ، التوثيق وكتابة التقارير ، العرائس والوسائل المستخدمة             

  )في التوعية 

 مجتمـع بمركـزي ناصـر       ١٥ فتاة من القيام بدور مشرفات ورائدات توعية بعدد          ١٨٧تأهيل عدد    .٣

 .وأهناسيا

 فينسمة   )  ١١٢٥٠ ( أعلى من المخطط   لعدد أسرة وهذا ا   ١٩٧٠٦د  رفع الوعي الصحي والبيئي لعد     .٤

 . وأهناسيا ناصر بمركزي قرية وتوابعها ١٥

 ٣٤٥٨تقديم برنامج للتوعية البيئية خاصة بالدارسات في فصول محو األمية اسـتفاد منهـا عـدد           .٥

دارسة بالفصول وذلك من خالل تصميم منهج للتوعية البيئية تم التدريب عليه واختبار الدارسـات               

  .ة المرحلة الدراسية في نهاي

  

من األسر لعدم    % ٨٠ ـسبة إل  ن ير فى سلوكيات  ي التغ  قياس  يتمكن من  لم اإلشارة الى ان المشروع      رويجد

باإلضافة الى ذلك لم يكن هناك اى دراسات كميـة            .فى هذا الصدد  مخططة مسبقا   توافر مؤشرات واضحة    

ولكن تـم عمـل     ).  قبل المشروع او بعده   (ة     والممارسة فى مجال التوعي    ةمتخصصة لقياس مستوى المعرف   

 فـي النـواحي     التغيير اإليجابى عن  انها تعبر     يرى فريق العمل     التيو توثيق تقارير اإلنجاز  ورية و متابعة د 

صعوبة "وربما يكون ذلك هو احد األسباب الهامة والذى ادى الى إعتبار               .السلوكية المرتبطة بالصحة والبيئة   

كأحد القضايا األساسية التى تم مناقشتها فى ورشة العمل         "  لوك الناتج عن برامج التوعية    قياس التغيير فى الس   

  . النهائية

  :استراتيجيات تحقيق أهداف المشروع وكما ورد بخطة المشروع تم االعتماد على 
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 النشاط المنفذ اإلستراتيجية المستهدفة
فهم أسباب سلوك األفـراد بالطريقـة آلتـي         

 يسلكونها

يذ البحث السريع بالمشاركة التي حوى علـى بعـض المظـاهر الـسلوكية              تم تنف 

وأسبابها لدى الفئات المختلفة منهم تالميذ المدارس ، كما تم عقد حلقات نقاشية مع              

 السيدات واألطفال وضح فيها التالميذ الدوافع للسلوكيات البيئية 

تعزيز تعرض األفراد في البيئة على سلوكيات       

  فراد مقارنتها بسلوكياتهم الحاليةبديلة يمكن لأل

استخدم المشروع العديد من الوسائل لتعزيز ذلك مثل الزيارات التبادليـة لفـرق             

التوعية بعضها البعض والمصانع وعروض الفيـديو ، كمـا كـان فـي تـشكيل        

المجموعات النسائية مثال حي بشكل دائم يحافظ على التصرفات اإليجابيـة تجـاه             

  اً مصدر للنصح الخاص بتعديل السلوكياتالبيئة فكانوا دائم

تقديم الوسائل التي يمكن من خاللها تحويـل        

  سلوكيالرغبة في التغيير إلى تغير 

المسابقات البيئية ، حمالت النظافـة ، حلقـات         ( تم تنفيذ العديد من األنشطة مثل       

حولت رغبة األسر وخاصة الـسيدات      ) الخ  .......... النقاش ، عروض الفيديو     

  ) ي التغير السلوكي إلى تغييرات سلوكية فعلية تجاه بيئة القرية ف

بناء بيئة معززة تقوم بدعم هـذه التغييـرات         

  وتشجيع استمراريتها 

جمعية تنمية المجتمع ، لجان التوعية ، المجموعات النـسائية والمـشرفات كلهـا              

ية المجتمع  جماعات داعمة تساهم في دعم التغيير اإليجابي وسوف تقوم جمعية تنم          

 بجزء من عوائد الودائع لدى الجمعية لـضمان اسـتمرارية   ةبتمويل أنشطة التوعي  

  .  األنشطة واألثر أيضاً 

العمل المباشر مع كـل مجموعـة لتـشجيع         

  السلوكيات الصحية والبيئية الصحيحة 

تم العمل المباشر وتوجيه معظم األنشطة للمجموعات النسائية بكل قرية  كما تـم              

  أنشطة التوعية بما يتالءم مع مجموعات الدارسات بفصول محو األمية توجيه 

بناء الخبرة الحياتية لكل مجموعة وتـشجيعهم       

 على مساعدة بعضهم الـبعض علـى العمـل        

  والتعلم بالمشاركة 

تم تدريب رائدات التوعية والمجموعات النسائية على العديد من المهارات الحياتية           

، أعمال الصيانة الخفيفة وغيرهـا وتبادلـت الجماعـات          مثل اإلسعافات األولية      

  الخبرات فيما بينهم 

ربط محتوى التوعية البيئية  والصحية بحيـاة        

  األفراد عند نقاط بعينها في الوقت المالئم 

مشاركة المجموعات  : تم تحقيق هذا الهدف في معظم األحيان وعلى سبيل المثال           

 والتـصحر   ي للبيئة وتقديم فقرات عن الصحراء     لمالنسائية  في االحتفال باليوم العا     

كذلك  مشاركة المجموعات النسائية في رفـع        .  ٢٠٠٦كموضوع تم اختياره لعام     

نفلونزا الطيـور وقيـام     اً باقي فئات المجتمع على موضوع إ      وعى السيدات وأيض  

   المجموعات بحشد جهدهم لتقديم رسائل الوعي الصحي

ـ      تعلم لتـشجيع   االستعانة بطرق المـشاركة لل

  الحوار والمناقشة 

معظم أنشطة التوعية التي تمت كانت تركز على المشاركة والعمل الجماعي  مثل             

المعسكرات البيئية ، كذلك االجتماعات الدورية الخاصة بوضع األنشطة وبدعم من           

  المشرفة يتم التركيز على المشاركة والحوار 
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  :التوعيةلربنامج  ييم الكفاءةتق

  : المدخالت اآلتية أعتمد المشروع في تنفيذه ألنشطة التوعية على

 والتى من خاللها استطاعت تلك الجمعيات ان تقـوم          مقدمة للجمعيات المنفذة للمشروع     المنح المالية ال   -١

  . دارة انشطة التوعية واألنشطة األخرى المكملةبإ
 
 خـصوصا    والجهات األخـرى   مجتمع والجمعية القات جيدة بين ال   خلق ع  حفز عملية التشبيك من خالل       -٢

  . والمسئولين على المستوى المحلىمثل إدارة البيئة بالمحافظة والعديد من االستشاريين: الحكومية 
  

  

 :الدعم الفني  للجمعيات المنفذة للمشروع  -٣

توعيـة تمثـل فـي      وذلك من خالل تشكيل لجان التوعية وتحديد أدوارها وبالتالي تقديم الدعم الفني للجان ال             

التــدريبات واالستــشارات الفنيــة وأعتمــد 

المشروع بشكل كبير في ذلك علـى فريـق         

العمل بالمكون من داخل المشروع ، كما قام        

فريق عمل المكون باالسـتعانة باستـشاريين       

خارجين في بعض الموضوعات المتخصصة     

 موضوعات التدريبات المنفذة في     وقد تمثلت . 

تعريـف المـشروع     :مكون التوعية ما يلي     

للجان التوعية بالبرنامج والهدف منه وطـرق       

البحث  ،   المعلومات البيئية والصحية  ،    تطبيقه

كتابة التقارير  ،  وسائل االتصال والزيارة المنزلية      ،     تدريب العرائس  ،   كتابة المقترحات  ،   السريع بالمشاركة 

 ،  أعمـال الـسباكة الخفيفـة      ،   عافات األوليـة  اإلس ( مجالريق العمل في    رفع مهارة ف   ،   النوع االجتماعي ،

 )المشغوالت اليدوية
  

  

ية وذلك عن طريق عمل زيارات ميدانية لألماكن التـي يمكـن أن             لمم تزويد فريق العمل بالخبرات الع     كما ت 

مـصنع الـسماد     جمعيات زراعية  محطات مياه الشرب  ة ومن أمثلة هذه الزيارات        تثرى معلوماتهم عن البيئ   

  عيات أخرى تعمل في نفس المجالالعضوي جم
 
القيادات النسائية بالقرى تتراوح كـل مجموعـة        من  عدد  من  تتكون   والتى: تشكيل المجموعات النسائية   -٤

ويتمثل  .  سيدة تعمل على نقل المعارف والمهارات البيئية للسيدات بالقرى الشريكة بالمشروع٢٠ : ١٥مابين 

  :الدور األساسى لتلك المجموعات فى

  . عن طريق التدريب ومن خالل المشرفة ورسائل التوعيةمعلوماتلحصول على ا 

 نشر الوعي البيئي والصحي  بالقرية 
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  تنفيذ أنشطة مكون التوعية 

تدعيم المشرفات فـي وضـع تـصور         

 .لألنشطة الخاصة بالوعي

 لالشـتراك فـي أنـشطة       حشد السيدات  

النـدوات ، اللقـاءات      ( التوعية مثـل    

  )كرات النظافة  الجماهيرية ، معس

الهتمامـات   تقديم الرسائل البيئيـة وفقـا   

 في مجاالت المياه والـصرف      المشروع

 الصحي والقمامة والصحة العامة 

دمات مياه  خوقد تنوعت موضوعات الرسائل المقدمة للفئات المستهدفة من المشروع ما بين رسائل متعلقة باست             

  .ف الصحى ورسائل اخرى متعلقة بالصحة العامةالشرب، رسائل خاصة بالقمامة، رسائل خاصة بالصر

  :وفيما يلى محتويات كل الرسائل
    

  :الرسائل الخاصة باستخدامات مياه الشرب

  رسائل خاصة بتخزين المياه  

  المياه استخدام رسائل خاصة بترشيد  

  رسائل خاصة بالتأكد من صالحية المياه 

 رسائل خاصة بالسلوكيات الصحية تجاه المياه 
  

  ائل الخاصة بالقمامة الرس

  رسائل خاصة بالتخلص  

  رسائل خاصة باألضرار  

 رسائل خاصة بأنواع القمامة وفوائد القمامة  

  
  الرسائل الخاصة بالصرف الصحي

  رسائل خاصة بالنظافة المرتبطة بقضاء الحاجة  

  رسائل مرتبطة األضرار الناتجة عن قضاء الحاجة في غير األماكن المخصصة لذلك  

   الصرف الصحي ةمرتبطة بالمعلومات عن معالجرسائل  
  

  



  Alive Project                                                     بمحافظة بنى سويفلتركيز على مياه الشرب والصرف الصحى  التقييم الذاتى لمشروع التنمية الشاملة با

23 ٢٠٠٧ مايو                                             مركز خدمات التنمية                                                                                                

  :وهى تنقسم إلى : رسائل خاصة بالصحة العامة 

  على مستوى النظافة الشخصية  

 على مستوى النظافة العامة 

 على مستوى التردد على الوحدات الصحية  واستخدام األدوية  

  على مستوى التعامل مع المبيدات  
  

  رسائل خاصة بالمعلومات 

  . الناتجة عن الذباباألضرار  

 ألضرار الصحية من شرب مياه ملوثةا 

 . األمراض الناتجة عن الحشرات القارضة 

 .األمراض الناتجة عن عدم غسل الوجه باستمرار 

 . دواء دون استشارة الطبيبتناول األضرار الناتجة عن  

 . األضرار الناتجة عن البلهارسيا 

 . األضرار الناتجة عن عدم تطهير الجروح 

 . مراض الناتجة عن القمل والبراغيثاأل 

 .األمراض الناتجة عن سوء التغذية 

 .األمراض الناتجة عن استخدام فوطة لشخص مريض 

 )الزير والبكلة في الشارع(األمراض الناتجة عن استخدام السبيل  

 .األضرار الناتجة عن عدم غسل األسنان 

  

 فإنه يمكن القول بانه قد تم تحقيـق          برنامج التوعية  من خالل المناقشة السابقة والتى ركزت على مدخالت         

 :المخرجات التالية

 أسرة والذين   ١٩٧٠٦رفع وعي عدد     .١

استفادوا من خدمة أو أثنين على األقل 

من خدمات المشروع ولديهم المعرفة     

والوعى بنسب متفاوتة حول الرسائل     

 المقدمة والمرتبطة بتدخالت المشروع

الـصحية  زيادة المعلومات البيئيـة و     .٢

  أسرة  ١٩٧٠٦عدد ل

مجموعـة نـسائية     ١٥تشكيل عـدد     .٣

  مزودة  بالمعلومات والمهارات البيئية والصحية

  لجنة للتوعية  مزودة  بالمعلومات والمهارات البيئية١٥تشكيل عدد  .٤

 تصميم أدلة وأدوات تدريبية في مجال التوعية  .٥
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 لصحة تكوين عالقات بين الجمعية والمجتمع وجهات أخرى كمديرية ا .٦

 تغيير شكل الشوارع من حيث النظافة ، اختفاء الطلمبات ، بعض الطرنشات  .٧

  :  وأثناء تنفيذ أنشطة المكون واجه المشروع عدة صعوبات ولكن تم التغلب عليها متمثلة في 

تم التغلـب   صعوبة إقناع أهالي القرى بتغيير السلوكيات والعادات الخاصة بهم في العديد من المجاالت و              

 )  الخ ........ الزيارات المنزلية ، الندوات ، المسابقات (  بتقديم الرسائل بعدة وسائل مختلفة كذلعلى 

 بالخروج من المنزل للمشاركة في بعض األنشطة كالنـدوات          )فى بداية المشروع   (صعوبة إقناع السيدات   

 ازل السيدات بالقرية  بتنفيذ تلك األنشطة ببعض منتم التغلب على ذلكبالجمعية أو مراكز الشباب و

 لتغيير السلوكيات مما جعل المكـون        بالرسائل المقدمة للسيدات ، وقد شكل ذلك عائقا        عدم اقتناع الرجال   

 .يوجه بعض األنشطة للرجال بشكل مباشر 

 للقيام بدور رائدات التوعية ممـا جعـل         بعض المجتمعات لم يتوافر بها الشروط الالزمة لتعيين فتيات           

 .ف لهم برامج التدريب الخاصة برفع مهارتهنالمشروع يكث

 المتعلقة بالتوعية وقـد  في تنفيذ األنشطة   التطوعية فى بداية المشروع    المجموعات النسائية صعوبة تحفيز    

  .  بتحفيز القيادات النسائية من خالل التدريب والرحالت والزيارات التبادلية تم التغلب على ذلك
 

  :لربنامج التوعية تقييم األثر
وعـات  كان ألنشطة التوعية عدة تدخالت ذات أثر كبير على المستفيدين  فتدخل رفع الوعي من خالل المجم                

رتفع مستوى العالقات الجيدة بين السيدات في القرية ،          حيث ا  الناحية االجتماعية  النسائية حقق أثر إيجابي من    

عال قيمتهن في المجتمع بعد قيامهن بدور ف      ى أنضممن للمجموعات النسائية ب    توإحساس العديد من السيدات الال    

 ، كما أصبح بارتفاع مستوى وعيهن بين أهالي القرية  من الفئة المعروفةنكما اصبح. تطوعي داخل المجتمع 

  . العديد من األهالي مدرك لمعنى وقيمة التطوع 
  

فـي بعـض الـشوارع      لقرية من حيث وجود شجر       ل الشكل العمراني كما أثرت أنشطة التوعية إيجابياً على       

بالقرية، أجولة جمع مخلفات لحين مرور الجرار ،  بعض األماكن خلت من المخلفات وخاصة األماكن التـي                  

 ، كما تغير شكل     ه بالشوارع مياالوجود طلمبات    ، هذا باإلضافة الى انخفاض       تقع بجوار المصارف الزراعية   

 الصحي وما تبع ذلك من ترميمات للبيوت من المنازل من الداخل نتيجة حصول األهالي على خدمات الصرف

  .الداخل 
  

 فالسلوكيات الجيدة  الناتجة عن ممارسة األنـشطة         الناحية االقتصادية أنشطة التوعية لها أثر غير مباشر على        

اليومية كالترشيد في استهالك المياه أو الكهرباء ومعظم األمور الحياتية ، بخالف الرسائل التي قـدمت فـي                  

حة العامة وتأثير ذلك على تقليل النفقات على عالج األطفال من النـزالت المعويـة واألمـراض                 مجال الص 

  .الجلدية 
  

 فواضح جداً على األطفـال والـسيدات بالقريـة نتيجـة ممارسـة              الناحية الصحية أما عن أثر المكون على      

صت مكان للمواشي والطيور    السلوكيات السليمة ويتضح ذلك في ارتداء األطفال لألحذية ، معظم األهالي خص           

  منعزل عن حجرات المعيشة  
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  لربنامج التوعية ةتقييم االستمراري
 :من الناحية المؤسسية 

ا يجعلهم قادرين على االستمرار في دعم  موجود كوادر من الرائدات والقيادات النسائية لديهم من الخبرة م          

 االتجاهات والسلوكيات البيئية لدى أهالي القرية 

عامل محفز دائمـاً    راكة بين الجمعيات األهلية والجهات األخرى كمديرية الصحة وإدارة البيئة           تكوين ش  

  ستمرارفى عملية التوعية بالمجتمعات لكل األطراف لإل

تكوين وإشهار االتحاد النوعي لحماية وتحسين البيئة ككيان شرعي داعم للبيئـة ويرعـى المجتمعـات                 

  تمويل لهذه األنشطة البيئيةالشريكة للمشروع ويسعى للحصول على

 لودائع المالية ل  عوائدالوجود تمويل يدعم أنشطة التوعية لدى الجمعيات متمثل في          ن  إأما من الناحية المالية ف    

    . تلك األنشطة مستقباليدعم اإلنفاق على

 سليمة يـضمن  تعود أهالي القرى على سلوكيات بيئية ذى تمثل فى    الواخيرا هناك مايسمى باستمرارية األثر و     

على سبيل المثال تعود األهالي على مرور جرار جمـع المخلفـات وأيـضاً    ( عدم ارتدادهم للسلوك الخاطئ   

ايضا تعود األهالى على سلوكيات اكتسبوها اثناء المشروع يمثل قوة دافعـة            ) انقطاعتواجد مياه الشرب بدون     

  . ألستمرار اثر التوعية على اإلجيال القادمة
  

   التوعية برنامج من ستفادةالدروس امل
  

 أثر كبير على تشجيع القيادات النسائية المتطوعـة  للحفـاظ    لهاوسائل التحفيز بنوعيها العينية والمعنوية   

   .يئة القريةعلى السلوك السليم تجاه ب

 يسهل العديد من خطوات تنفيـذ المـشروع          ونفس اإلهتمام    التعاون مع بعض الجهات ذات نفس الهدف       

دمج أنشطة التوعية والمجموعات النسائية مع جهات أخـرى           فقد تم  .في تحقيق األهداف بكفاءة     ويساهم  

  )على سبيل المثال األسبوع الصحي الخاص بالصحة اإلنجابية ( مثل مديرية الصحة 

  التنوع في اختيار القيادات النسائية له أثر جيد في نشر الوعي بالقرية 

الندوات ، الزيـارات ، المـسابقات ،        ( ية المختلفة على سبيل المثال      التنوع في وسائل نقل رسائل التوع      

يعجل من  تحقق أهـداف      ) باب  سيدات ، رجال ، أطفال ، ش      ( لجميع فئات المجتمع    )  حمالت التوعية   

 . لتكرار الرسائل بطرق مختلفة يساهم في إحداث تغيير سلوكي على المدى الطوي كما ان  .التوعية
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  . قرية بىن خليفة-م حسىن ا-دراسة حالة
 ام  لتحقت بالمجموعة النسائية منذ ثالث أعوام بقرية بنى خليفة ، تحكى عن حياتها وحياة السيدات األخريات بالقريـة ، تقـول                    إأم حسنى سيدة تبلغ الخامسة واألربعين من عمرها         

، قرية فقيرة جدا ال يملك الناس فيها إال قوت يومهم والسيدات فقط ترعى الـصغار بـالمنزل                   ةكانت قريتنا معزولة ليس بها أدنى خدمات صحية أو تعليمي          " حسنى على لسانها  
لم يكن لدينا سـوى تـسع       % ٩٩ليس الرعاية السليمة وإنما على قدر معرفتهم بتربية الصغار يكفى أن نسبة األمية بالقرية منذ الثالث سنوات وقبل بدء نشاط هيئة كير كانت                        

 كان نشاط   ةوكانت الجمعية مغلقة وال ندرى ماذا تعنى كلمة جمعية إلى أن فتحت أبوبها وبدء نشاط التوعية ، في البداي                  . ستة يعرفن فقط القراءة والكتابة    سيدات متعلمات منهن    
    ."لع من هناسيدات نسمع من هنا ونطالزيارات المنزلية نشاط يدعى للسخرية  واحدة تمر على البيوت تقول الصحة والبيئة والنظافة وإحنا ال

  

لكن مع تكرار الزيارات ودعوة السيدات لحضور الندوات وأنشطة كثيرة متنوعة زاد ارتباطي بالجمعية وأصـبحت مـن المتـرددين عليهـا                    " وتستمر ام حسنى فى سرد حالتها       
احدة من ضمن القيادات النسائية وفعال أنضميت ليهم وكانت البدايـة           لحضور األنشطة وكنت بجمع الستات من البيوت وأنا رابحة لحد ما رائدات التوعية طلبوا منى أن أكون و                 

الحقيقية لي تعرفت أكثر على الجمعية وعلى هيئة كير وعلى المعلومات والسلوكيات السليمة في البيئة والصحة وطلعت بره البلد وزرت قيادات أخرى في بالد مجاورة ورحـت                      
 المياه وتكلفة ده على الدولة وبقيت بقوم بدور حيوي في القرية الستات كلهم عرفوني من خالل توجيه رسائل التوعيـة لهـن       مع المجموعة محطة المياه وعرفت طريقة تنقية      

   "وأصبح لي نفوذ في القرية وحسيت بالفخر أمام زوجي وأوالدي عشان بقيت ست مهمة ومعروفة وحسيت أيضا قد أيه بلدنا أتغيرت

  

    مركز أهناسيا- قرية ٌقلها– جناة -دراسة حالة
االبنة الوحيدة  لألسرة لذا كانت مدللة جدا ، وبـالرغم مـن   تعلمت فهي  حصلت على دبلوم التجارة ، و٦٦ من مواليد عام  قرية قلها التابعة لمركز إهناسيانجاة أرملة تعيش نجاة ب 

 شهادة ، ومع أنها مدللة جداً لكنها كانت صبورة جداً فكانت تتحمل بـرد               فضل اذا كان لديها    فى وضع أ   ذلك كانت تحب التعليم جداً وترى أن له قيمة كبيرة في الحياة وأنها ستكون             

( الشتاء وقسوة الصيف أثناء ذهابها وإيابها للمدرسة الثانوية يوميا لمسافة سبعة كيلو متراً مشياً على األقدام لتحصل على دبلوم التجارة وتتزوج كباقي البنات مـن أحـد أقاربهـا                              

أنجبت نجاة ولدين وبنتين أكبرهم بالثانوية العامة اآلن ، لم يمهل القدر األب ليرى أبنه               . والذي عمل ترزياً لفترة من عمره ليلتحق بعدها بوظيفة بمديرية الطب البيطري              )مصطفى  

ها تساعده على تقبل مرضه الخطير وتبتسم في وجه وهى تتـألم            خالد كما كان يتمنى حيث مات منذ ثالث سنوات تاركا خالد وأخوته حمالً ثقيال لزوجة مخلصة وقفت بجوار زوج                  

  .من أجله 

  

 جسدها منذ وفاة زوجهـا  ققامت نجاة بلعب دور األم واألب معاً و لم يكن معاش زوجها مصطفى كافياً لنفقات األوالد األربعة ، فالحياة في عينها مظلمة كلون الرداء الذي ال يفار                      

مة وحاصلة على شهادة تمكنها من عمل شريف ولم تجد أسمى من أن تعلم فتيات القرية التي تزوجت فيها وعاشت وسط أسرها ، النـاس الطيبـين                           ، ولكن تذكرت نجاة أنها متعل     

  .الذين حاولوا تقديم المساعدات المادية ألسرة نجاة وكانت ترفض بعزة نفس وكرامة 

  

عند اهللا عظيم كما تقول ، لم تكتف نجاة بهذا بل تقدمت لجمعية تنمية المجتمع بطلب الحـصول علـى وظيفـة ،                     وفتحت نجاة فصل لمحو األمية ليكون مصدر دخل بسيط وأجره           

فوجدت لها دور داخل الجمعية وهو رائدة للتوعية بأجر رمزي فوافقت ليس سعياً فقط وراء مبلغ خمسين جنيه في الشهر ولكن سعياً لتقديم النصح واإلرشاد لنـاس القريـة التـي                               

  . قيمة عظيمة حيث أن ابدء النصح ألهل قريتها من المهام التى تؤمن نجاة بعملهاهم ويحبونها ، ورأت في هذا الدور تحب

  

 سيعطل دورها    كانت تخشى االشتراك في حضور التدريبات التي تنفذها الجمعية  ظناً منها أن التدريب              –ونفذت أنشطة جيدة جداً للتوعية لتتفوق وتصبح أحسن رائدة ريفية بالقرية            

ولكنها شاركت واستمرت وتشيد بفوائد التدريب الذي أصقل مهاراتها ، وجعلها تعلم مثيالتها من الجيران المـشغوالت واإلسـعافات وتـصنع                     .كأم ألطفال أيتام ليس لديهم سواها       

 تشاركهم مشاكلهم تخفف عنهم ،  تقودهم ،  تنظم لهـم حلقـات              –رفهم نجاة جيدا    تع كما    نجاة    اهل القرية جميعهم     عرفوي.  العرائس ليستخدمن إياها في مسرح المدرسة        االبنتيه

  . نقاشهم في الصحة والبيئة و تساعد الفتيات لمواصلة التعليم  وتربى األبناء وترى حياتها في العطاء 

  
    

   مركز ناصر– قرية داالص - سوسن–دراسة حالة 
اً ، تعيش  بقرية دالص ، مركز ناصر  محافظة بنى سويف ، حاصلة على دبلوم فني  وتعمل  مسئول لتنظيم األسرة بالوحدة المحلية بالقريـة ومنـذ               سوسن صفوت أحمد سيدة تبلغ من العمر أربعين عام        

شطة كما كانت مشاركة جيدة في معظـم التـدريبات وورش          متطوعة بالمجموعة النسائية بالقرية وشاركت في تنفيذ العديد من األن          صعاميين ونصف العام  انضمت إلى جمعية تنمية المجتمع المحلى بدال          

النوع االجتماعي وبناء فريق العمل وقدمت سوسن       العمل التي نفذها مشروع التنمية الشاملة مع المجموعة النسائية  ، وقامت  سوسن بحضور تدريب وسائل االتصال وتدريبات أخرى بالجمعية كالتطوع و                      

                                                                                                                          .اية انضمامها للجمعيةقصة كفاحها للتطوع عندما سردت حك

المعلومات التي كنت أريد معرفتها فقلت له أننـي أريـد أن            حيث أعطاني العديد من     عن األنشطة والمشروعات    سمعت عن هيئة كير وعن مشروعها ، فسألت عم محمد عضو مجلس إدارة الجمعية               "  
أنضم لفريق التوعية حيث أنني مسئول لتنظيم األسرة بالوحدة وأعرف العديد من سيدات القرية ولى تأثير عليهن في عملية النصح واإلرشاد ففكر عم محمد قليال وقال لي ال يوجد مكان يناسب قدراتك                                

 مكان فقلت له أنني ال أتردد بأن أعمل آي عمل تطوعي فأنا ال أريد أجر                د من الرائدات فيهن من أقل منك خبرة وقدرات شخصية وكنت أتمنى أن أضمك إليهن لكن ال يوج                 ، حيث أن لدى الجمعية فريق     
  .فلدى وقت أحب أن أفيد به الجمعية والقرية 

ع خطط الشغل الخاص بأنشطة التوعية وكنت أخذ النصيب األكبر لحبي في تنفيذ ذلك ولعالقتي الجيدة مع السيدات ومنـذ ذلـك   وانضممت إلى المجموعة النسائية وكانت المشرفة والرائدات يقمن بتوزي      
موعة قمت بزيارة لمحطة الميـاه  الحين وأنا ضمن المجموعة النسائية بدون أجر وزوجي يشجعني جداً على الرغم من أنني مسئولة عن رعاية وتربية ثالث من األوالد الصغار ، وأثناء اشتراكي بالمج   

بقرية الزيتون وسعدت جداً بهذه الزيارة وتبنيت قضية مياه الشرب وشاركت في جلسات استماع نفذها مشروع التنمية الشاملة مع أطباء ومسئولين فنيين عن مياه الشرب وناقشنا القضية ووضـعت                             
 التنمية الشاملة بالقرية للتأكد من غسيل المرشحات والقيام بالخطوات الفنية لتنقية المياه وجلسة أخرى عن موضوع مشكالت الكهرباء خطة مع السيدات لمتابعة محطة مياه الشرب التي أقامها مشروع

المحوالت من وسـط الكتلـة   / نقل بعض المولدات  بالقرية حيث نفذتها المجموعة النسائية وأنا واحدة منهن حيث تم اتخاذ خطوات من قبل الوحدة المحلية لتغطية نصف األسالك المكشوفة بالقرية ، و                      
هذا على مستوى التطوع بالجمعية ، أما على المستوى الشخصي فأنني أرى أنني نجحت في تعبئة موارد عدد عشر منازل بالشارع الذي أقيم فيه وقمنا بتغطية األسالك الكهربائية المكـشوفة                ،  السكنية

 "وأشعر بالفخر ألن زوجي شجعني على عملي ، وعلى استعداد لمواصلة تطوعي بعد انتهاء المشروع .محليةالوحدة ال/ دعم من الحكومة بالشارع دون 
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    التعلم البيئىبرنامج
 التنمية المتكاملة مع التركيز على الصرف الصحي ومياه الشرب        " التعليم البيئي أحد مكونات مشروع      برنامج  

  :  في  الخاصة بهذا المكونوتتمثل األهداف المرحلية للمشروع "ببني سويف 

 شراكة بين الهيئات األهلية والعامة لتكون لها صفة الدوام واالستمرارية للتعامل مع المشكالت              وجود 

  .المتعلقة بالصحة والبيئة بالمناطق المستهدفة من خالل أنشطة الدعوة والتعليم 
  

جية التعلم في المشروع حيث تم االهتمـام        يعتبر العمل مع األطفال داخل المدارس إحدى الطرق لتنفيذ استراتي         

ركـز  ، وقد باألطفال علي اعتبار أن لديهم طاقات إبداعية يمكن استثمارها إلحداث تغيير  إيجابي في المجتمع              

من خـالل   العمل مع األطفال علي إعطائهم المعلومة بطرق مبتكرة وربطهم بالبيئة المحلية التي يعيشوا بها ،                

ات المدارس والـشباب   /رفع الوعي البيئي لدى تالميذ     ويهدف مكون التعليم البيئي إلى       .منهج للتربية البيئية  

  .بقرى ناصر وأهناسيا
   

وفى إطار عملية التقييم الذاتي للمشروع تم االستعانة بالمصادر اآلتية للوصول لنتائج حيادية تعبر عـن أثـر                  

  : الشباب أيضاً بكل من مركزي ناصر وأهناسيا ات بالمدارس و/تدخل أنشطة التعليم البيئي على التالميذ 

 مقترح المشروع  •

 دراسات حالة •

  الفنية الموجودة بملفات المكونرالتقاري •

  مديرية التربية والتعليممخاطبات  •

 لقاءات تالميذ ومدرسين  •
 ات بعض المدارس  /  لتالميذ ٢ مجموعة نقاش بؤرية لمدرسي التعليم البيئي وعدد ٢عقد عدد  •

  
  لربنامج التعلم البيئىاملالئمة تقييم 

طبقاً لخطة المشروع التي تستهدف مركزي ناصر وأهناسيا للعمل بهما فقد تم اختيار المدارس الواقعة داخـل                 

ار المدارس سوى رغبة العاملين     لمشروع ولم يكن هناك معايير الختي     النطاق الجغرافي للقرى المستهدفة من ا     

وقد أعتبر المشروع المدارس وحـدات       . المدرسة لبرنامج التربية البيئية      في المدرسة في التطوع ، واحتياج     

مترابطة مع المجتمع فهي جزء ال يتجزأ منه وقضايا المجتمع ومشاكله وخاصة المشكالت المتعلقـة بالبيئـة                 

جاه والصحة  الينبغى أن تكون في منأى عن ذهن التالميذ ومشاركتهم  في إحداث التغيير اإليجابي المنشود ت                 

  .البيئة المحلية 
  

 التربية والتعليم لعرض المشروع وتدخالته ، حيث تم توضيح أن أنشطة       ارةوقد قام المشروع بزيارة وكيل وز     

 وخاصة أن األنـشطة     ببيئة المدارس والقرى  المشروع سوف تفيد تالميذ المدارس كأنشطة متميزة لها عالقة          

   .لة وال تفي باحتياجات التالميذيم ضئيالتي تنفذ في المدارس من خالل التربية والتعل

وبعد زيارة المدارس وتكوين لجان التعليم البيئي تم تدريب اللجان على تصميم المشروعات الخاصة بـالتعليم                

البيئي، وقد تم عرض احتياج كل مجتمع طبقاً لظروفه من خالل وصف المشكلة بالمقترحات التي تقدمت بها                 

االحتياج للوعي متفاوت من فرد لفرد من       وبما ان   " وكما تروى منسقة البرنامج      .الجمعيات المنفذة للمشروع    
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ان يحدد كم وكيفية التدخل بأنشطة التوعيـة        ي استب كان من الصعب ان يتم عمل       ف حيث الكم والكيف أيضاً ،    
 سة أو بحث  البيئية للتالميذ وأعتمد فقط على المقترحات المقدمة من الجمعيات وهى فقيرة وال تستند إلى درا              

 كان المكان أو الزمان وبالتالي فصل أنـشطة         اوأعتمد المشروع على أن عملية التوعية هي احتياج دائم أي         
وتماشياً مع رسالة الهيئة تبنى المشروع قيم التكافؤ للنـوع           "التعليم والتوعية البيئية طبقاً لظروف كل مجتمع      

ء، وبما أن رسالة الهيئة تهدف إلى معالجة جذور الفقـر  االجتماعي فأستهدف التالميذ والتلميذات على حد سوا   

فإن العمل مع المجتمعات الريفية الفقيرة يتماشى مع رسالة الهيئة وقد تم تعبئة القدرات والموارد المحلية مـن                  

حيث تشكيل لجان تطوعية للعمل بالتعليم البيئي ، ويتوج هذا حرص المشروع على إقامة حـوار بنـاء مـع                    

  .  بية والتعليم المعنية بالسياسات والقرارات التي تؤثر في حياة الفئة المستهدفةمديرية التر

  لربنامج التعلم البيئىتقييم الفعالية
الجدول التالي يوضح أن المخطط كيفي وقد أعتمد التخطيط على أن يكون المخطط الكمي بعدد ما سيتم العمل معه فعلياً                    

 مدرسة بمركزي ناصر وأهناسـيا      ٢٦حيث قام المشروع بالعمل مع عدد       . هدفة  في النطاق الجغرافي للمجتمعات المست    

  .  من مراكز الشباب ٩وعدد 
  

 الفعلي المستهدف
تم تنفيذ البحث السريع بالمشاركة التي حوى على بعـض المظـاهر الـسلوكية             فهم أسباب سلوك األفراد بالطريقة آلتي يسلكونها

م تالميذ المدارس ، كما تم عقد حلقات نقاشـية          واسبابها لدى الفئات المختلفة منه    

مع جماعات أصدقاء البيئة بالمدارس وضح فيها التالميذ الـدوافع للـسلوكيات            

 البيئية 

تعزيز تعرض األفراد في البيئة على سـلوكيات        

  بديلة يمكن لألفراد مقارنتها بسلوكياتهم الحالية

ـ          ل الزيـارات التبادليـة     استخدم المشروع العديد من الوسائل لتعزيز ذلـك مث

للمدارس بعضها البعض والمصانع والمحميات وعروض الفيديو ، كما كان في           

تشكيل جماعات أصدقاء البيئة مثال حي بشكل دائم يحـافظ علـى التـصرفات              

  اإليجابية تجاه البيئة فكانوا دائماً محل مقارنة لباقي تالميذ المدرسة

ن أجل  إتاحة الفرص للتعرف على تقييم الذات م      

  تطوير طموحهم للتغيير 

كان الستمارة المراجعة البيئة التي تم تصميمها بواسطة لجان التعليم البيئي أثر            

جيد لتقييم الذات ووضع خطط أنشطة من شأنها دعم التغيير اإليجابي ، كما أن              

  أنشطة البرلمان البيئي وحلقات النقاش كان من شأنها تحقيق هذا الهدف 

التي يمكن مـن خاللهـا تحويـل        تقديم الوسائل   

  الرغبة في التغيير إلى تغير سلوكي

حولت ) تشجير المدارس ، المعسكرات البيئية      ( تم تنفيذ العديد من األنشطة مثل       

 سلوكية فعلية تجاه بيئة المدرسة      ميذ في التغير السلوكي إلى ممارسات     رغبة التال 

   . المنزل أو جمعية تنمية المجتمعوالبيئة المحيطة في
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 الفعلي المستهدف
بناء بيئة معززة تقوم بـدعم هـذه التغييـرات          

  وتشجيع استمراريتها 

جمعية تنمية المجتمع ، إدارة المدرسة ، مدرسي التعلـيم البيئـي ، جماعـات               

أصدقاء البيئة كلها جماعات داعمة تساهم في دعم التغيير اإليجابي وسوف تقوم            

لتعليم البيئي بجزء من عوائد الودائع لـدى  جمعية تنمية المجتمع بتمويل أنشطة ا     

  .  الجمعية لضمان استمرارية األنشطة واألثر أيضاً 

العمل المباشـر مـع كـل مجموعـة لتـشجيع         

  السلوكيات الصحية والبيئية الصحيحة 

تم العمل المباشر وتوجيه معظم األنشطة لجماعات أصدقاء البيئة بكل مدرسـة            

  عمل بشكل مباشر معهم  جماعة تم تشكيلها وال٢٦بعدد 

بناء الخبرة الحياتية لكل مجموعـة وتـشجيعهم        

على مساعدة بعضهم البعض على التعلم والتعلم       

  بالمشاركة 

تم تدريب جماعات أصدقاء البيئة على العديد مـن المهـارات الحياتيـة مثـل               

اإلسعافات األولية  ، أعمال الصيانة الخفيفة في مجاالت الـسباكة والكهربـاء             

  نجارة وتبادلت الجماعات الخبرات فيما بينهم وال

ربط محتوى التعلم البيئي والصحة بحياة األفراد       

  عند نقاط بعينها في الوقت المالئم 

مـشاركة  : تم تحقيق هذا الهدف في معظم األحيان وعلى سـبيل المثـال             

جماعة أصدقاء البيئة في االحتفال باليوم العالمي للبيئة وتقديم فقرات عـن            

  ٢٠٠٦صحارى والتصحر كموضوع تم اختياره لعام ال

مشاركة الجماعات في رفع وعى تالميذ المدرسة وأيضاً        : مثال أخر   
باقي فئات المجتمع على موضوع أنفلونزا الطيور وقيام الجماعـات          

  بحشد جهدهم لتقديم رسائل الوعى الصحي  

االستعانة بطرق المشاركة للتعلم لتشجيع الحوار      

  والمناقشة 

معظم أنشطة التعليم البيئي التي تمت كانت تركـز علـى المـشاركة والعمـل               

الجماعي  مثل المعسكرات البيئية ، كذالك االجتماعات الدورية الخاصة بوضع           

  األنشطة وبدعم من المشرف يتم التركيز على المشاركة والحوار 

ضمان السيطرة وصنع القـرار فـي مجـاالت         

ويات البيئـة وفقـاً    التوعية الصحية وتحديد األول   

  للجمهور المستهدف 

 لم يتم التعامل في أي أنشطة تحقق الوصول لهذا الهدف في مكـون التعلـيم                -

  . البيئي 

  

 وأعتمد التنفيذ علـى إيجـاد الطـرق         يم يتم التدخل في تعديل أي من المخطط لمكون التعليم البيئ          والجدير بالذكر انه ل   

التركيز على العمل مع جماعـات       باإلضافة الى ذلك فقد تم       ،هداف سابقة الذكر  والوسائل التي من شأنها الوصول لأل     

وتم توجيه العديد من األنشطة لهذه الجماعات على أن تقوم الجماعات بنقل خبراتهم لباقي تالميذ               أصدقاء البيئة   

درسة ، بينما كانـت  المدرسة فكانت االستفادة من الخبرات المتناقلة ال تغطى المستهدف لنا وهو كل تالميذ الم      

ة لكل تالميذ المدرسـة وهنـا كانـت         ههناك أنشطة مثل اإلذاعة المدرسية ، مجالت الحائط ، األبحاث موج          

  .فاوتة بين التالميذ بعضهم البعضاالستفادة مت

االعتماد على منهجية التربية البيئية وحيث أنها عملية تهدف إلى المعرفة وإدراك            كما يجب اإلشارة الى اهمية      

  ،  القيم واالتجاهات اإليجابية الالزمة الستيعاب العالقات فيما بين اإلنسان وثقافته ومحيطه الذي يعـيش فيـه               

األمر الذي أدى إلى الممارسة اإليجابية التخاذ القرارات الهادفة لسلوك رشيد نحو البيئـة، كمـا أكـد علـى                    

المحيطة وتنمية مهارات التعامل معها وتكـوين       ضرورة المشاركة اإليجابية والفعالة في حل المشكالت البيئية         

  . االتجاهات اإليجابية وإيجاد عالقة حسنة بين اإلنسان وبيئته مع إثارة االهتمام بالمشكالت البيئية 
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   لربنامج التعلم البيئىتقييم الكفاءة
  : على المدخالت اآلتية التعليم البيئيأعتمد المشروع في تنفيذه ألنشطة  

  للقيام بتنفيذ األنشطة المخططة وذلك   :مقدمة لجمعيات تنمية المجتمعالمنح ال ) ١

   :خلق عالقات جيدة بين المدارس والجهات األخرى )٢

وقد حرص المشروع على إقامة حوار بناء مع مديرية التربية والتعليم المعنية بالسياسات والقرارات التي تؤثر      

قيع برتوكول للتعاون مع مديرة التربية والتعليم وإدارتـي ناصـر           في حياة الفئة المستهدفة وبهذا الصدد تم تو       

  .  وكذلك المدارس التي تم العمل معها ةوأهناسيا التعليمي
  

  :التعاون مع إدارة البيئة ببنى سويف) ٣

حيث تم تنفيذ بعض األنشطة وتقديم الدعم في تصميم أنشطة مثيلة كما اسـتعانوا بـأدوات المـشروع مـن                    

  د تدريبية استشارات وموا
  

  :تقديم الدعم الفني للجمعيات في تشكيل لجان التعليم البيئي )٤

تم تحديد أدوارها وبالتالي تقديم الدعم الفني للجان التعليم البيئي تمثل في التدريبات واالستشارات الفنيـة                حيث  

ام فريـق عمـل     وأعتمد المشروع بشكل كبير في ذلك على فريق العمل بالمكون من داخل المشروع ، كما ق               

التدريبات المنفذة في   وقد تمثلت    . بعض الموضوعات المتخصصة  المكون باالستعانة باستشاريين خارجين في      

   :كون التعليم البيئي فيما يلىم

بالبرنامج والهدف منه ومحاولة االستفادة من بعض الحصص المدرسية لتوصـيل           المدرسين  تعريف   

معلومـات  اعاة تم تدريب الفريق تدريبات أساسية على مستوى ال        ومر. األفكار الخاصة بالتعليم البيئي   

المشكالت البيئية في مصر والعالم ،      مفهوم البيئة و  زيادة المعلومات ،    "وعلى مستوى المعرفة وهى       

  ".موارد المياه في مصر، الطاقة ومصادرها

، التجارب  لتعلم النشط   ا"  العمل  في الموضوعات التالية      فريق اتمهارباإلضافة الى ذلك فقد تم رفع        

  .تدريب المدربينالعلمية ، االتصال ، القيادة واإلشراف ، 

عن طريق عمل زيارات ميدانية لألماكن التي يمكن أن تثـرى           :تزويد فريق العمل بالخبرات العلمية       

يئـة ، معمـل     جهاز شئون الب  مزرعة سيكم ،    " م البيئي ومن أمثلة هذه الزيارات       معلوماتهم عن التعل  

 سـوزان   متحـف صد التلوث ، جمعية حماية البيئة من التلوث ، جمعية الهالل األحمر بالقاهرة ،               ر

 محميـة   –محمية الغابات المتحجرة    (محميات طبيعية   مبارك للعلوم االستكشافية ، هذا باإلضافة الى        

 ). وادي سنور– محمية وادي الريان –وادي دجلة 
  

تتكون   والتى    تشكيل جماعات أصدقاء البيئة     من خالل إستراتيجية  ت والخبرات   ك المدخال لقد تم توظيف تل   و

 لجان ومقرر لكـل     ٦ يتم تقسيمهم إلى خمس أو        تلميذ ٣٠درسة من كل فصل حيث ال تزيد عن         من تالميذ الم  

تجهيز مكـان تنفيـذ التجـارب وشـراء األدوات           وقد تم التنفيذ من خالل       .لجنة كما يوجد مقرر للفريق كله     

ليكون مشرف على تنفيذ األنشطة الزمة لتنفيذ األنشطة وعمل خطة عمل مع أصدقاء البيئة وتعيين والخامات ال

  :  وقد تمثل دور جماعات أصدقاء البيئةفيما يلى . حلقة وصل بين المدرسة والجمعية
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الحصول على المعلومات عن طريق      

  .التجارب العملية

  .نشر التجارب في المدرسة 

ـ     ذ األنـشطة   اإلشراف وتخطيط وتنفي

ــسب   ــة ح ــة البيئي ــذة للتربي المنق

 .اختصاص كل لجنة

اإلشراف والتأكد من نظافة المدرسة       

 .باستمرار

حيث تقوم لجنة التربية البيئية بالمدرسة بعمل مقترح :االشتراك في كتابة مقترح مشروع التربية البيئية 

ا لمشروع بما تحتاج إليه المدرسـة       

 الذي  والتالميذ  لتحسين الوضع البيئي    

يمكن من خالل توصـيل معلومـات       

ومفاهيم بيئة إيجابية لـدى التالميـذ       

وأيضا ممـا يناسـب التالميـذ فـي         

المدرسة وقد يشتمل المقترح أنـشطة      

خارج المدرسة وفى المجتمع المحيط     

وبعد مراجعة المقترح والموافق على     

 .التمويل تأتى مرحلة التنفيذ
  

مع وذلك ألن المدرسـة     تقيع اتفاقية عمل بين المدرسة وجمعية تنمية المج       توئى فقد تمثل فى     ارأما التدخل اإلج  

هي الجهة المنفذة أما الجمعية فهـي الجهـة         

المسئولة عن التمويل وعن المتابعة لذا كـان        

 الطـرفين   مهم توقيع اتفاقية عمل بـين     من ال 

لتنسيق العمل بينهم حتى ال يحـدث اخـتالف         

 . علي أداء األدوار
  

مكـون تقـديم المخرجـات      وقد اسـتطاع ال   

   -:التالية

عدد غير معروف من تالميـذ المـدارس         -

والعدد غير محصور نظـراً لقيـام المـدارس         ( االبتدائية واإلعدادية لديهم وعى بيئي وصحي بقدر متفاوت         

  ) بتخريج دفعة كل سنة وقبول دفعة جديدة 

  لمهارات البيئيةجماعة ألصدقاء البيئة مزودة  بالمعلومات وا) ٢٦(تشكيل عدد  -

 لجنة للتعليم البيئي مزودة  بالمعلومات والمهارات البيئية) ١٥(تشكيل عدد  -

 تصميم عدة أدلة وأدوات تدريبية في مجال التعليم البيئي  -
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  تكوين عالقات بين المدرسة والمجتمع وجهات أخرى  -

  رسةتغيير شكل الشوارع نظراً لقيام بعض الجماعات بالتشجير خارج المد -

عدد غير معروف من شباب القرية لديهم معلومات بيئية ومهارات حياتية تم االستفادة منها في المجتمع مثل              -

  ) معسكرات نظافة ، الفتات توعية ( 
  

  :  هذا باإلضافة الى انتاج عدد اخر من المخرجات تمثل فى 
  

الفرع اإلقليمي لجهـاز شـئون البيئـة        بالتعاون مع   : تنفيذ االحتفالية الخاصة باليوم العالمي للبيئة        

  بأسيوط 

وذلك ضمن خطة جهاز شئون البيئة بالقاهرة شارك فيه عدد سـت            :التعاون في تنفيذ مهرجان بذرة       

 مجتمعات بمركزي ناصر وأهناسيا 
  

 في تيسير إجراءات العمل مع المدارس والسماح للمدرسـين بحـضور تـدريبات              دور اإلدارات التعليمية   وتمثل  

  .  روع والزيارات أثناء فترات العمل الرسمية وكذلك المشاركة في اللقاءات الجماهيرية التي تدعو لها هيئة كيرالمش
 

     : وكيف مت مواجهتهاجهت تنفيذ برنامج التعليم البيئىالصعوبات التي وا
لزيـارات  عدم استطاعة بعض أعضاء لجان التعليم البيئي من المدرسين المشاركة في أنشطة التـدريب وا               

 بعقد بعض التدريبات في أيـام العطـالت وأيـضاً           تم التغلب عليها  بسبب رفض إدارات بعض المدارس و     

إصدار خطابات طلب المشاركة في تدريب قبل موعده لقيام إدارة المدرسة بترتيب ظروف المدرسـة فـي                 

 غياب بعض المدرسين

 أو  وى فترة الراحة بين الحـصص     ارس س عدم وجود وقت مخصص لتنفيذ أنشطة التعليم البيئي داخل المد          

 بعد انتهاء الوقت الدراسي أو أيام العطالت األسبوعية مما أثر على جودة تنفيذ بعض األنشطة

 تم التدخل حسب طبيعة كل مشكلةقد وجود بعض المشكالت بين مراكز الشباب والجمعيات و 

 قوم المشروع بتدريب المدرسين الجددنقل بعض المدرسين المدربين من المدارس التي نعمل معها وبهذا ي 

وجود بعض المشكالت بين مشرفي التعليم البيئي وأعضاء الجمعيات بسبب تدخل إدارة الجمعية في وضع                

 ميزانية الخطط التنفيذية بما ال يتناسب مع خطة النشاط

ألهالي يمانعون من    من التالميذ مما جعل بعض ا      مقصور أسر التالميذ في إدراك أهمية الوعى البيئة ألبنائه         

 اشتراك أبناهم في تنفيذ أنشطة التعليم البيئي بحجة أنها معطلة لهم عن استذكراك مقرراتهم الدراسية

عدم وجود أماكن مخصصة لتنفيذ وعرض أنشطة التعليم البيئي وتم التغلب على ذلك بدعم معظم المدارس                 

  .مادياً  لتخصيص مكان لهذا النشاط
 

  شـابه بعـض  بمكون التعلـيم البيئـي  العمل مع مراكز الشباب   ان   هيئة كير    ويرى فريق العمل من   

 -:قصور لعدة أسباب أهمهاال

انصراف الشباب عن أنشطة التعليم البيئي واهتمامهم باألنشطة الرياضية األخرى على الـرغم مـن                

  .تدخل المشروع بدمج أنشطة رياضية ضمن األنشطة البيئية 
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راكز الشباب بسبب رغبة المراكز بالحصول على التمويل بشكل مباشر          سوء العالقة بين الجمعية وم     

للصرف على األنشطة وهذا غير مالئم لسياسة المشروع فأدى ذلك لقصور مراكز الشباب في تنفيـذ                

 .األنشطة 
  

  :لربنامج التعلم البيئىتقييم األثر 
قة تبادلية نفعية بين المدرسة كمؤسسة حيث تم تكوين عال بالمشروع  المؤسسية النواحىأثر المشروع على لقد 

 للمجتمع المدني ةحكومية وبين الجمعية كمؤسس  

وبهـذا   .كالهما  يتعاون لتحقيق هدف مشترك       

الصدد تم توقيع برتوكول للتعاون مع مديريـة        

التربية والتعليم وإدارتـي ناصـر وأهناسـيا        

.  وكذلك المدارس التي تم العمل معها      ةالتعليمي

وع بالتعاون مع إدارة البيئة ببنى      وقد قام المشر  

سويف في تنفيذ بعض األنشطة ، كما دعمهـم         

المشروع في تصميم أنشطة مثيلة كما استعانوا       

بأدوات المشروع من استشارات ومواد تدريبية وتنفيذ االحتفالية الخاصة باليوم العالمي للبيئـة مـع الفـرع                 

اإلقليمي لجهاز شئون البيئة بأسيوط والتعـاون       

تنفيذ مهرجان بذرة ضمن خطة جهاز شئون في 

البيئة بالقاهرة شارك فيه عدد ست مجتمعـات        

وقـد تمثـل دور     .  بمركزي ناصر وأهناسيا    

اإلدارات التعليمية في تيسير إجراءات العمـل       

مع المدارس والـسماح للمدرسـين بحـضور        

تدريبات المشروع والزيارات أثنـاء فتـرات       

في اللقـاءات   العمل الرسمية وكذلك المشاركة     

 . الجماهيرية التي تدعو لها هيئة كير

  

كان ألنشطة التعليم البيئي عدة تدخالت ذات أثر كبير على المستفيدين  فتدخل رفع الـوعى مـن خـالل           وقد  

وهنـا  .  حيث أرتفع مستوى التالميذ الدراسـي      الناحية التعليمية جماعات أصدقاء البيئة حقق أثر إيجابي على        

 بذاتهم   أقرانهم باألنشطة المختلفة وشعروا     تميزوا وسط   اصدقاء البيئة نظرا ألنهم    جماعةذ  نخص بالذكر تالمي  

ون مـن اشـتراك أبنـائهم فـي         مما جعلهم يسعون للتفوق الدراسي وأيضاً إلرضاء أسرهم الذين كانوا يمانع          

حلوة أنا وزمايلى لما اشتركت في جماعة أصدقاء البيئة وعملت أنشطة " فقد ذكرت إحدى التلميذات .األنشطة
حسيت أن المدرسة زى بيتنا الزم أحافظ عليها وأقول لكل زمايلى يحافظو هما كمان على الحديقـة ودورات     

  . مدرسة دالص االبتدائية  شيماء سيد تلميذة ب" المياه واألثاث وكل حاجة بالمدرسة
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رحلة اإلعدادية يمثل تحديا كبيرا لعـدم       فى حين يرى بعض التالميذ ان انتقالهم من المرحلة اإلبتدائية الى الم           

توافر تلك األنشطة مستقبال بمـدارس المرحلـة        

كـان  " اإلعدادية وهنا تؤكد احدى التلميـذات         
نفسي أعمل أنشطة كتير في المدرسة بس مـا         
كنش فيه حد بيشجعنى ولما أنضمتت لجماعـة        
أصدقاء البيئة لقيت أن معظم تالميذ المدرسـة        

لما نفذنا أنـشطة حلـوة      عندهم نفس الرغبة و   
 بقـى عنـدي     ولكنكتير فادتنا وفادت المدرسة   

مشكلة، لما أتنقل للمدرسـة اإلعداديـة مـش         
هالقى لجنة للتعليم البيئي وال هيئة تدعم مثل هذه األنشطة ولكنني سأحاول أنفـذ بـالجهود الذاتيـة أنـا                    

هويـدا غالـب      ( "جديدة إن شاء اهللا   ومجموعة من زميالتى وأنشر فكر التعليم البيئي بينهم في المدرسة ال          

  )       تلميذة بمدرسة ميانة الجديدة االبتدائية
  

تغيرت مهارات المدرسين لألفضل فقد تم تـدريبنا         " وقد اثر نشاط التعلم البيئى على المدرسين بشكل ايجابى          
 سابق بمدرسة ميانـة     أيمن عويس مشرف تعليم بيئي    (" يللعمل على أكمل وجه في تنفيذ أنشطة التعليم البيئ        

  )االبتدائية 
  

 لكل من المدرسة والقرية حيث اصبح يوجـد          الشكل العمراني  كما أثرت أنشطة التعليم البيئي أثر إيجابياً على       

ـ  ار  شـج أما على مستوى القرية فاصبح هنـاك أ       . جميع المخلفات  سالل لت  بمعظم المدارس حدائق و    بعض ب

 من المخلفات وخاصة األماكن التـي تقـع بجـوار المـصارف             كنكما خلت بعض األما   الشوارع بالقرية ،    

  )أيمن عويس مشرف تعليم بيئي سابق بمدرسة ميانة االبتدائية  ( "تغيرت مالمح ومعالم المدرسة." الزراعية

  

 في ربط محتوى التعليم البيئي والصحة بحياة األفراد عند نقاط بعينها في الوقت              تتتمثلفقد   اآلثار الصحية أما  

مالئم حيث أن مشاركة الجماعات في رفع وعى تالميذ المدرسة وأيضاً باقي فئات المجتمع ساعد في مواجهة ال

بحشد جهدهم لتقـديم رسـائل      اصدقاء البيئة   جماعات   الطيور على سبيل المثال ، كما ان قيام          مرض أنفلونزا 

  .الوعي الصحي  كان واضحاً جدا في معظم المجتمعات 

  

 فالسلوك الناتج عن ممارسـة هـذا        الناحية االقتصادية اجعة البيئية بشكل غير مباشر على       كما أثر نشاط المر   

  االستفادة من قيمته في ترشيد االستهالك سواء في المياه أو الكهرباء ومعظم األمور الحياتية تم النشاط 
  

    لربنامج التعلم البيئىةتقييم االستمراري
ا يجعلهم قـادرين علـى      مين كوادر من المدرسين لديهم من الخبرة م       قام المكون بتكو  فمن الناحية المؤسسية    

 كما ان التغيير فى سلوكيات      .االستمرار في دعم االتجاهات والسلوكيات البيئية لدى التالميذ في كافة المراحل            

بعـد   سوف ينتقل الى اقرانهم بمدارس المرحلة اإلعدادية والتى سينتقلون اليها فيمـا              جماعات أصدقاء البيئة  
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تـشجيع ممارسـة    التي ينتقلون إليهـا وعنـصر هـام ل        بنشر الوعي البيئي في المدارس      وبالتى فهم مصدر ل   

  .السلوكيات البيئية السليمة 

  

 للتطبيق في المدارس المستهدفة     منهج التربية البيئية في المدارس    بتبنى   ) NSP( أحد مشروعات كير     كما قام 

كة بين الجمعيات األهلية والمدارس ومراكز الـشباب والجهـات           شرا  عالقات تكوينأضف الى ذلك ان     . لهم

  .  عامل محفز دائماً لكل األطراف لتكرار تجربة التعليم البيئي بالمجتمعات  يعتبراألخرى كإدارة البيئة

  

باإلضافة إلى إنتاج دليل للتعليم البيئي مبنى على احتياجات فعلية للمدرسين والتالميذ وهو ما يعتبـر مـصدر                 

 والتي يمكن أن تتحقق يشكل كامـل فـي          ةمي وتنفيذي لخطوات التعليم البيئي تضمن جزء من االستمراري        عل

تـشكيل االتحـاد     أخيرا فان    .حالة استصدار قرار وزراي بتعميم الدليل والتدريب عليه بمحافظة بني سويف            

كة للمشروع ويسعى للحصول    النوعي لحماية وتحسين البيئة ككيان شرعي داعم للبيئة يرعى المجتمعات الشري          

  .على تمويل لهذه األنشطة البيئية يضمن االستمرارية 

  

فقد توفر تمويل يدعم أنشطة التعليم البيئي لدى الجمعيات المنفذة للمشروع تتمثل فـي              الناحية المالية   أما من   

 . تخصيص جزء من عائد الوديعة 
  

  من برنامج التعلم البيئىالدروس املستفادة 
علـوم أو دراسـات   ( لمدرسين المشكلين للجان التعليم البيئي  يجب أال يتوقف علـى التخـصص           اختيار ا  

وإنما يتوقف على مدى استعداد المدرس للمساهمة بوقته وجهده في تنفيذ األنشطة لضمان نجاح              ) اجتماعية  

 .  عمل اللجان  
 
يع تالميذ المدارس للحفاظ على الـسلوك       وسائل التحفيز بنوعيها العينية والمعنوية لها تأثير كبير على  تشج           

السليم تجاه بيئة المدرسة وخارجها ، كما أن وسائل التحفيز لم تقتصر على التالميذ فقط بل شملت المشرفين 

 .  أيضاً فخلقت نوع من المنافسة الشريفة والتميز في تنفيذ وابتكار أنشطة جديدة 
 
 العديد من خطوات تنفيذ المشروع ويساهم فـي تحقيـق           توقيع اتفاقيات عمل مع األطراف المشاركة يسهل       

 . أهداف المشروع 

  

التنوع في اختيار أعضاء جماعة أصدقاء البيئة من تلميذات وتالميذ ومن الصفوف الدراسية المختلفة وأيضاً      

 .تقسيم األدوار داخل الجماعة له أثر جيد في االنتشار األوسع لغرس السلوك السليم 
 
 تعاون مع التربية والتعليم اليعنى وجود تعاون فعلى ودائم ، فالعالقة بين المشروع والتربية               توقيع اتفاقيات  

والتعليم كان من الممكن أن يؤتى بثمار أطيب من ذلك في حالة التنسيق الدائم بين الجهتين وبحـث سـبل                    

 .التعاون الفعلى بشكل دوري 
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لترابط والتعاون المجتمعي والمؤسسي متمثـل فـي        تنفيذ أنشطة بيئية خارج سور المدرسة يخلق نوع من ا          

  . كمؤسسة حكومية تعليمية والجمعية كمؤسسة للمجتمع المدنيالمدرسة

  

وضع معايير ومؤشرات كمية مسبقا لقياس تغييرات فى المعراف والممارسات السلوكية امر ضرورى وهام   

 .  يد مدتها عن عاملتسهيل قياس عملية التغيير فى السلوك خصوصا للمشروعات التى تز
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   ) مركز اهناسيا- ميانة-قصة كفاح أمين عويس ( دراسة حالة
أيمن عويس شاب يبلغ من العمر ثماني وعشرون عاماً يعيش بقرية ميانة التابعة لمركز إهناسيا محافظة بنى سـويف ،               

بع سنوات انضم إلى جمعيـة تنميـة   حاصل على ليسانس اآلداب والتربية ويعمل مدرس بمدرسة ميانة االبتدائية منذ أر           

المجتمع المحلى بميانة متطوع وشارك في تنفيذ العديد من األنشطة كما كان مشارك جيد في معظم التـدريبات وورش                   

العمل التي نفذها المشروع مع المتطوعين ، وبزيادة استعداد أيمن للتطوع والعطاء تم اختياره مشرف ألنشطة التعلـيم                  

  . في مدرستين ومركز للشباب بالقرية البيئي والتي تنفذ

  

وقد كان أيمن متفوق دائما في عمله وصاحب أفكار جديدة ويسعى إلى تنفيذ كافة أنشطة التعليم البيئي بصورة مثلـى ،                     

استمر العمل في التعليم البيئي واستمر تدريب أيمن على األنشطة وعلى موضوعات أخرى ذات عالقة بالتنمية والبيئة ،                  

ك الحين بدأت رحلة المشروع مع أيمن لتأهيله لينتقل من مرحلة مشرف مشروع إلى مرحلة جديدة يقدم أيمـن                   ومنذ ذل 

 مجتمع في مجال التعليم البيئي ، حيث تم تدعيم أيمن للقيام بهذا الدور الجديد ونظراً                ١٤فيها الدعم الفني والتدريب لعدد      

كتسبها ، أصبح متميز في عمله وله عالقات طيبة بجميـع مـشرفي             الستعداده العالي وسماته الشخصية والخبرة التي ا      

التعليم البيئي وإدارات المدارس التي ساهم فيها بالمتابعة وتقديم الدعم ، وعلى الرغم من أنه كان يتقاضى أجر رمـزي                    

عمل والـشركاء   من المشروع للقيام بهذا الدور إال أنه كان يعمل بكل جد ومصابرة ، وبدأ المشروع يقدمه في ورش ال                  

  .كحالة من حاالت النجاح 

  

بقرية ميانة بمساندة مجموعة من شباب القرية       ) جيل المستقبل   ( وقد شجع أيمن تقدير المشروع له على تشكيل جمعية          

المتحمسين  وتولى منصب رئيس مجلس اإلدارة وقدم وزمالؤه العديد من الخدمات ونفذوا أكثر من مـشروع ألهـالي                   

ن مع جمعية التنمية التي تعلم فيها وبدأ مشواره منها ، وسافر أيمن بعثة إلى أمريكا لمدة ستة أسابيع مـن                     القرية بالتعاو 

خالل التربية والتعليم رجع منها أيمن بخبرات جديدة أثقلت شخصيته وبعدها تعرف أيمن على جهات متعددة تعمل فـي                   

وأخذ أيمن فيـه دور     ) ببني سويف   / ربي لتحسين التعليم    المشروع األو ( مجال التعليم كان على رأسها في ذلك الحين         

مدرب لمدرسي المدارس وبعض المديرين على موضوعات متنوعة في مجال التعليم واألنشطة المـصاحبة لألنـشطة                

التعليمية ، وكان أيمن قبل أن يذهب لقاعة التدريب وقبل القيام بجلسات تدريبية يقوم بعرض خطة الجلـسة والطريقـة                    

سيؤدى بها على االستشاري الفني للتوعية والتعليم بالمشروع ، وكان فريق العمل بالمشروع دائم التشجيع أليمـن                 التي  

وتقديم الدعم له وشاء القدر أن يخلو مكان وظيفي بالمشروع األوربي لتحسين التعليم وتقدم أيمن للوظيفة وحصل عليـه      

متطـوع بجمعيـة    (  لمدة سنة ومازال أيمن يقوم بدوره القـديم           شهور ثم أمتد عقده    ٦وتم تعيينه  بمرتب مجزى لمدة       

 .                        واآلن أنضم أيمن لفريق العمل بهيئة كير ليصبح مقدم للدعم  في المشروع بدالً من متلقيه ) التنمية
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  ة ــج األميـامـرنـ ب
لى الصرف الصحي ومياه الشرب ببنـي        التنمية المتكاملة بالتركيز ع    مكون محو األمية أحد مكونات مشروع     

 فرصة محو أمية وتعلم مهـارات حياتيـة للفتيـات والـسيدات             ٣٠٠٠توفير عدد   :  ويهدف إلى    سويف ، 

  .بالمجتمعات التي يعمل معها المشروع بمركزي ناصر وإهناسيا 

   :  وله عدة محاور 

من  خالل االلتحاق بفـصول محـو        اب الفتيات والسيدات األميات مهارات القراءة والكتابة والحساب         سكإ 

  " تعلم تحرر " األمية بالمشروع باستخدام منهج  

 –لقاءات جماهيرية   ( تجاهات إيجابية نحو التعليم ومحو األمية        ا رفع وعى أسر الفتيات والسيدات بإكسابهم      

  ) زيارات منزلية –ندوات 

 اإلسـعافات   موضـوعات  الحياتية في    اب الفتيات والسيدات األميات بعض المعارف البيئية والمهارات       سكإ 

  ) مجال النباتات الطبية      والعطرية ، المشغوالت اليدوية ،الثروة الداجنة ، األولية 

 :وفى إطار عملية التقييم الذاتي للمشروع تم الرجوع إلى المصادر اآلتية 

 مقترح المشروع  •

  تقرير توثيقي عن مكون محو األمية  •

 دراسات حالة •

 نية الموجودة بملفات المكون الفرالتقاري •

 تقارير دراسة االحتياجات في مجال محو األمية بمركزي ناصر وإهناسيا  •

 مخاطبات الهيئة العامة لتعليم الكبار  •

 أخبار من الصحف   •

مجموعة من قرية ميانة     (  مجموعة نقاش بؤرية لفتيات وسيدات مستفيدات من أنشطة المكون           ٢عقد عدد    •

 ) من قرية بنى عدى مركز ناصر مركز إهناسيا وأخرى 

  لقاء مع السيد رئيس فرع الهيئة العامة لمحو األمية وتعليم الكبار •
  

  :لربنامج األميةاملالئمةتقييم 

  - فى بدايـة المـشروع     – المشاركة بالبرنامج    اتيقام فريق العمل بالمكون بمشاركة لجان محو األمية بالجمع        

وقـد  . األمية بالمجتمعات المستهدفة  األساسية لمشكلة   سباب  األ على   بعمل دراسة تحديد االحتياجات والتعرف    

 مجتمـع مـن     ١٤بعدد  من إجمالى األميين     % ٥٠   أن نسبة أمية الفتيات والسيدات تعدت       إلى نتائجالت  اشار

الولـد يـشتغل    . كان نفسنا نعلمهم لكن الصبيان كانوا بيروحوا والبنات أل         "  ،  المستهدفة ١٥ ـلاالمجتمعات  
 احـد األمهـات اثنـاء    "الولد بينفع في أي حاجة    . لبنت تقعد في البيت ويوم حتتجوز وييجي واحد ياخدها        وا

   .مقابالت عملية التقييم الذاتى

 فى حين اشارت نفـس      وقد.  اهمية ايمان اعضاء المجتمع بأولوية تعليم الصبيان على الفتيات          على وهذا يؤكد 

 التـالي البيـان   و%. ١٠٠ خليفة اميين بمعنى ان نسية األمية عادلت         الدراسة الى ان جميع الفتيات بقرية بنى      

  :يوضح نسب األمية بكل مجتمع من المحتمعات المستهدفة
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  الفتيات والسيدات أميةنسبة  اسم المجتمع م
  %٥٢,٩ قاى .١
  %٥٠,٢ قلها .٢
  %٥٦,٦ ميانة .٣
  %٦٨,٣ براوة .٤
 %٦٤,٨ النويرة .٥
  %٦١,٥ طما فيوم .٦
  %٥٨,٤ هانيبنى  .٧
  %٧٣,٣ دالص .٨
  %٧٠,٢ الزيتون .٩
  %٥٢,٣ بنى عدى .١٠
  %٨٠,٦ على حمودة .١١
  %٢٩,٩ اشمنت .١٢
  %١٠٠ بنى خليفة .١٣
  %٧١,٧ المنصورة .١٤
  %٦٣,٥٠ بهبشين .١٥

  

أدت إلى عدم إقبال الفتيات والدارسـات        التى   - حسب ماأشارت اليه الدراسة    -تنوعت األسباب األساسية  وقد  

 عن منطقة   فصول هيئة تعليم الكبار   ل  المسافة بعدحيث يمثل   . ية التابعة لهيئة تعليم الكبار    على فصول محو األم   

ـ      للدارسات عدم وجود حوافز  هذا باإلضافة الى    .  أحد األسباب الرئيسية   سكن الدارسات   ة، فقد اكدت مجموع

ل الهيئـة العامـة     في فصو "  تى كان لديهن فرصة لإللتحاق بفصول الهيئة بعض الوقت          المن المستفيدات ال  
 وهناك من يرى ان عدم ارتباط فصول الهيئة باى انـشطة            ".لمحو األمية مفيش تحفيز وال جوايز وال هدايا         

فصول الهيئة العامة لمحو     " يدوية او مهارية كانت عامل سلبى فى استمرار أو التحاق الفتيات بتلك الفصول              
احدى المستفيدات من فصول المشروع ولهـم تجربـة         " ده  األمية ال تعلم مشغوالت يدوية وال تريكو وال كل          

 . سابقة مع فصول الهيئة
  

  القيام بعمليـة   علىالالزم   وعدم توافر التدريب     لمدرساتضعف قدرة ا    اسباب أخرى تمثلت فى    وهناك ايض 

ـ    "  فقد ذكرت إحدى األمهات    العادات والتقاليد     سبب آخر تمثل فى     بخالف هذا الكبار،تعليم   انوا  الـصبيان ك
كما . "الولد اهم . حد ياخدها الولد يشتغل والبنت تقعد في البيت ويوم حتتجوز وييجي وا         . بيروحوا والبنات أل  

 فتياتعت ال  وضعف الدخول كان من األسباب الهامة التى من        الحالة االقتصادية الضعيفة  أكدت الدراسة على ان     

اتهم ما دخلوش مدرسة، الظروف والفقر والعيشة       كل الستات بن   " ، حيث اكدت احدى المستفيدات         من التعليم 
 من قبل مشرفى الهيئة كان من األسباب التى قللت مـن            عدم االهتمام بمتابعة الفصول   وأخيرا فان   ."على قدها 

  .اقبال الدارسات على فصول الهيئة
  



  Alive Project                                                     بمحافظة بنى سويفلتركيز على مياه الشرب والصرف الصحى  التقييم الذاتى لمشروع التنمية الشاملة با

40 ٢٠٠٧ مايو                                             مركز خدمات التنمية                                                                                                

م وجـود    فـي عـد     تمثلت   -  %١٠٠ نسبة األمية بها     كانت  - بقرية بنى خليفة     واجه المشروع مشكلة  قد  و

 منهن لم يكملـن     ٥  فتيات فقط  ٩  كان عدد المتعلمات بالقرية كلها    أنحيث   ، من القرية لفتح الفصول    مدرسات

 . أسرة  ) ٢١٥(  علماً بأن عدد األسر بالقرية هو ،تعليمهن واكتفين باإلعدادية
  

 أيضاً بالنسبة لمواقع العمل ،      بمناقشة الهيئة العامة لمحو األمية وتعليم الكبار تم الوقوف على احتياجات الهيئة           

 كخطوة مـن الخطـوات      ببنى سويف بكل قرية   من خالل الحصر الذي قام به مركز معلومات التنمية المحلية           

شروع والهيئة تلبى    وضع خطة تنفيذية للعمل المشترك بين الم       قد تم  و .األساسية للمشروع القومي لمحو األمية    

 هذا االحتياج
 

التي تهدف إلى معالجة جذور الفقر لألسر األكثر معاناة في القرى الريفية فقـد تـم           ئة  رسالة الهي وتماشياً مع   

 تم تنفيذ برنامج للمهارات الحياتية       العام منه، حيث   يساهم في تحقيق الهدف     بحيث تصميم مشروع محو األمية   

يات والسيدات األميات  وتبنى المشروع قيم التكافؤ للنوع االجتماعي فأستهدف الفت،مصاحب للبرنامج الدراسي 

لالرتفاع في نسبة األمية للسيدات عنها في الرجال ، وتم تعبئة القدرات والموارد المحلية من حيـث تـشكيل                   

لجان تطوعية للعمل بمحو األمية وكذلك فتح الفصول بمنازل المدرسات بالقرية ، ويتوج هذا حرص المشروع     

ألمية وتعليم الكبار المعنية بالسياسات والقرارات التي تؤثر فـي          على إقامة حوار بناء مع الهيئة العامة لمحو ا        

  .حياة الفئة المستهدفة وبهذا الصدد تم توقيع برتوكول للتعاون مع جهاز محو األمية وتعليم الكبار بالقاهرة 
  

ت للمنـسقين  تمثل دور هيئة تعليم الكبار أيضا في توفير مستلزمات العملية التعليمية وتقديم الحوافز والمكافـآ            

 . والمنسقات والدارسات في اللقاءات الجماهيرية التي تدعو لها هيئة كير

  

 لربنامج حمو االميةالفعالية تقييم 
 رقالف الفعلي المستهدف

 فرصـة لمحـو األميـة       ٣٠٠٠توفير عدد   

 للفتيات والسيدات بالقرى المستهدفة

  فرصـة لمحـو   ٣٤٥٨  تم توفير عـدد  

  بالقرى المستهدفةاألمية للفتيات والسيدات

فرصة تم    ٤٨٥ فرق ايجابى تمثل فى     

 توفيرها باإلضافة للمخطط 

تـم   ) فـصل (  مجموعة دراسـية      ١٥٨ يتم تكوينها ) فصل (  مجموعة دراسية ١٥٠

  تكوينها 

 مجموعـات   ٨عـدد   ايجابى تمثل فى    

  . تكوينها باإلضافة المخططدراسية تم

 عـدد (المستفيدات  / من الدارسات    % ٦٠

فتاه يجتزن االختبار النهائي لهيئة     )  ١٨٠٠

  محو األمية وتعليم الكبار

 )  ٢٢٧٧عدد    (من الدارسات  %  ٧٥,٩

فتاة وسيدة أجتزن االختبار النهائي لهيئـة       

  محو األمية وتعليم الكبار

مضافة إلى النسبة المخططـة      % ١٦

 تم تحقيقها كنسبة للنجاح

  

  :أهمهامن عوامل تجاوز ماتم تخطيطة ، ويرجع ذلك الى عدة   ماتم تحقيقة قدالجدول السابق يوضح أن

 دارسة  ٢٥بالتخطيط إللحاق عدد    )  لمحو األمية    فني مسئول   ٢ ( فيقيام فريق العمل بالمكون متمثل       

 دارسة خوفاً من نسبة التسرب من الفصول  أدى إلى زيادة عدد المـستفيدات               ٢٠بكل فصل بدالً من     

 ة عدد ونسبة الناجحات من المشروع وبالتالي زياد

  تسمح بتعبئة موارد مجتمعية مختلفةإدارة ميزانية المكون بطريقة 
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 العمل مع الهيئة العامة لمحو األمية وتعليم الكبار شجع فريق العمل بالمـشروع              فيالتيسير والمرونة    

ا حقق نسبة   الملتحقات بالفصول مم  / على فتح فصول أكتر وتيسير نظم االمتحانات النهائية للدارسات          

     . النجاح فيعالية 
  

  لربنامج حمو االميةالكفاءة تقييم 
، فهناك مدخالت من المشروع ، ومن فيذه ألنشطة محو األميةأعتمد المشروع على العديد من المدخالت عند تن

   :يلي ما  تمثلت فيماالمجتمع ، ومن الهيئة العامة لتعليم الكبار، وقد

 منح لجمعيات تنمية المجتمع للقيام بتنفيذ        الدعم المالى للبرنامج فى صورة     روعقدم المش  : دور المشروع ) ١

 الدعم الفني  للجمعيات في تشكيل لجان محو األمية وتحديد أدوارهـا              هذا باإلضافة الى     األنشطة المخططة ،  

تمد المشروع بـشكل    وبالتالي تقديم الدعم الفني للجان محو األمية تمثل في التدريبات واالستشارات الفنية وأع            

 ذلك على فريق العمل بالمكون من داخل المشروع ، كما قـام فريـق عمـل المكـون باالسـتعانة                     فيكبير  

 المنفذة فـي مكـون محـو        يةالتدريبالدورات  أما  . باستشاريين خارجين في بعض الموضوعات المتخصصة       

  : األمية فكانت كالتالي
  الفئة المستهدفة  يةالتدريبموضوع الدورة 

  منسقات ومشرفات  وسائل االتصال

  منسقات ومشرفات  الثروة الداجنة

  منسقات ومشرفات  التدريبات األساسية الخاصة بالمنهج 

  منسقات ومشرفات  النباتات الطبية والعطرية 

  منسقات ومشرفات  اإلسعافات األولية 

  منسقات ومشرفات  المشغوالت اليدوية 

  لجان محو األمية  ن محو األميةاورشة عمل أساسية للج

  المنسقات والمشرفات  مهارات االتصال وفن الزيارات المنزلية

  المشرفات واللجان  المتابعة والتقييم

  المنسقات والمشرفات  التوعية البيئية 

  لجان محو األمية  كتابة المقترحات

  

ت بالمشروع حـسب االحتيـاج      هذا باإلضافة إلى قيام فريق العمل بالمكون بتقديم الدعم الفني للجان والمنسقا           

 على حشد موارد خارجية متمثلة في أجـور         كما ساعد المشروع    . وطبقاً لما تقتضيه زيارات المتابعة الفنية       

 دارسـة بمركـزي     ٧٠٠ منسقات ومستلزمات عملية تعليمية وأيضاً استخراج بطاقات شخصية مجانية  لعدد          

  .ناصر وإهناسيا
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 العميد وحيد الفشني مدير فرع هيئة تعليم الكبار  أثناء توزيع شهادات النجاح للدارسات

ة بكـل قريـة     / متطوع ٥:٢ جمعيات التنمية بالمساهمة بعدد من       فيمتمثل  ساهم المجتمع    : دور المجتمع ) ٢

كمـا  . م لجان محو األمية التي ساهمت بدور فعال في نجاح مكون محو األمية بالمشروع              فيما بعد    ن منه لكشت

المدرسات بتوفير مكان بمنزلهم لتنفيذ العملية التعليمية ، وهذا كان مـن عوامـل إقبـال                / ساهمت المنسقات   

  .الدارسات على المشروع ألن المكان يناسب ظروفهن 

  

المتابعة المستمرة كل طبقا ألدواره ومـسئولياته       مع المشروع في     الهيئة تساهم : دور هيئة تعليم الكبار   ) ٣

واشتراك الطرفين في التخطـيط أثنـاء مراحـل         

المشروع وفي تنفيذ كافة الخطوات في إيجاد رؤية 

ساهمت هيئة تعلـيم    كما  . موحدة للمتابعة والتقييم  

الكبار في توفير مستلزمات بعـض مـستلزمات        

مـنح عـدد     هذا باإلضافة الى     .العملية التعليمية   

 استمارة استخراج بطاقـة الـرقم القـومي         ٧٠٠

ساهمت الهيئة أيـضاً بمرتبـات      كما  . للدارسات  

 المدرسات بالمشروع  / المنسقات 
  

قيق العديد من المخرجات والتى كانت مخططة بل وتعدها من الناحية           تفاعل األدوار السابق ذكره ادى الى تح      

  الكمية حيث تمثلت فيما يلى 
  ) فصل( مجموعة دراسية تكوين  

  فرصـة لمحـو      ٣٤٥٨توفير عدد    

األمية للفتيات والـسيدات بـالقرى      

 المستهدفة

فتاة وسـيدة    )  ٢٢٧٧عدد  ( نجاح   

مـن الدارسـات     %  ٧٥,٩بنسبة  

نهائي لهيئة محـو    أجتزن االختبار ال  

 األمية وتعليم الكبار

  : مخططةتحقيق مخرجات اخرى لم تكن هذا باإلضافة إلى 
 رجل بالمجتمعات المستهدفة في اجتياز امتحان الهيئة العامة لمحو األميـة            ٧٠ساعد المشروع عدد     

  والحصول على شهادات نجاح

 بطاقة رقم قومي مجاناًدارسة على  ٧٠٠عدد حصول  

  دارسة حالياً بالمدارس اإلعدادية٢٦م عدد استكمال تعلي 

 لجان التوعية بالجمعية عدد غير مرصود من الخريجات إلى م اانضم 
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وقد استطاع البرنامج الوصول للمستفيدين من خالل استراتيجية التنفيذ التى كانت تعتمد على تخصص هيئـة                

ومـسئوليتها   تعليم الكبار فى النواحى الفنية    

ين تخصص المشروع فى     فى ح  ،عن المنهج 

عملية حفز جانب الطلـب علـى خـدمات         

مكافحة األمية من خـالل الوصـول الـى         

وقد اكت على ذلـك     . لاالمستفيدين بشكل فع  

المدرسة كانـت بتلـف     "احدى المستفيدات     
على البيوت وتقولنا أنا عايزة البنات تيجي       

 كنا بنروح البيـت     -معانا فصل محو األمية   
 -يانا بيروحلها البيت  عندها وكان البنات أح   

 كما قامت المستفيدات انفسهن بتوفير عناصر حفز الطلب من          "والدي األربعة نجحوا من تحت أيد األبله صفاء       

خالل تشجيع بعضهم البعض فى حـاالت       

 كنا بنروح للبنـات اللـي بتغيـب        "الغياب
. " عشان نشجعهم ونخليهم ييجـوا     بيوتهم

 كما كان إلستراتيجة المشروع فى تعيـين      

مدرسات محو األمية اثرا بالغا فى الوصول       

كـل  "ا    الى الفئة المـستهدفة واسـتمرراه     
 البلد وفيه ثقـة     األبلوات من هنا من جوه    

 في المدرسة، احنا مطمنينا علـى البنـات       
  .إحدى األمهات"عشان المدرسة عارفينه

  

 ال تجنبنا ذكر ان هنك صـعوبات        والجدير بالذكر ان تلك اإلنجازات التى تعطى لقارىء التقرير شكال ايجابيا          

   : وبعض التحديات التى واجهت تنفيذ انشطة البرنامج والتى يمكن ذكرها فيما يلى

 جهاز محو األمية بالقاهرة ببنود االتفاقية الموقعة بين فرع هيئة تعلـيم الكبـار وبـين               عدم اعتراف    

وقد تـم التغلـب     لهيئة كير  المشروع وأصدر قرار بعدم قيام رئيس الفرع بدعم أنشطة محو األمية 

ام مديرة البرامج بهيئة كير بالتفاهم مع وزير التربية والتعليم ورئيس جهاز محـو              يقمن خالل   عليها  

األمية وتوصل األطراف إلى توقيع اتفاقية تعاون بين الجهاز والهيئـة تحتـوى بنودهـا علـى دور                  

 .  تقديم الدعم ألنشطة محو األمية فياألطراف المعنية 

 بتوجـه المدرسـات     تم التغلب على ذلك   بااللتحاق بالفصول و  عدم اقتناع الدارسات في بعض القرى        

 في للتوعية بأهمية المشروع والعائد على السيدات والبنات ، هذا بخالف تنفيذ الفصول             األهاليلزيارة  

 بالمشروع شارك   كن مالئمة جداً للسيدات ، باإلضافة إلى تنفيذ ندوات ولقاءات جماهيرية للتوعية           اأم

  فيها رئيس فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ببنى سويف 
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 باالسـتعانة   تم التغلب على ذلك   وفي بعض القرى    فصول  المدرسات كفء لفتح    / منسقات  عدم توفر    

 وفى قرية بنى خليفة لم نجد منسقات متعلمات ،بمدرسين من الشباب للقيام بذلك ونجحت تلك التجربة      

سط فتم فتح فصول بمنسقات تحمل شهادة اإلعداديـة وتقـوم المـشرفة ذات التعلـيم                حتى تعليم متو  

 . إجراء العملية التعليمية بالفصل فيالمتوسط بمساعدتها 

 الفني عن القيام بالمتابعة الدورية لكل الفصول وتقديم الدعم          اثنانجز فريق العمل بالمكون وعددهم      ع 

 مجـال   في من الكوادر الريفية     ٢باالستعانة بعدد   على ذلك   تم التغلب   الالزم للمنسقات والمشرفات و   

 نعمل بها لتقديم الدعم     التي ممن تميزوا بمستوى ومهارات أعلى من أقرانهم  بالمجتمعات           األميةمحو  

   شكل زيارات دورية في للفصول الفني

قيـام فريـق    بتم التغلب على ذلك     و المواسم الزراعية    فيارتفاع نسبة الغياب والتسرب من الفصول        

 التـي العمل بالمشروع وبالتنسيق مع هيئة تعليم الكبار بتغيير موعد الفصول ليالئم الفتيات والسيدات              

  الحقول أثناء المواسم فيتعمل باألجرة 

بعض الدارسات دخول االمتحان والحصول على شهادة بـسبب افتقـادهن لـألوراق             عدم استطاعة    

بالتنسيق مع هيئة تعليم الكبار وبعض من لجـان محـو           ى ذلك   تم التغلب عل  والرسمية المطلوبة لذلك    

تم دعم الدارسات في تيسير اإلجـراءات الخاصـة باسـتكمال المـستندات المطلوبـة               حيث  األمية  

 .تخراج البطاقة الشخصية للدارسات من استمارات اس٧٠٠واستخراجها ، وكذلك الحصول على عدد 

 تم التغلب علـى ذلـك     سواء الدور الفني أو اإلداري و     إهمال بعض المنسقات لدورهن داخل الفصول        

بدعمهن فنياً أول بأول والخصم من أجرهن الشهري بالتفاوت على القصور في الدور اإلداري للفصل  

 ، وبهذا تحسنت األحوال داخل الفصول 

يـة لمحـو    بعد المسافة بين القرى التي تنفذ بها أنشطة المشروع ومقر الهيئة لتأدية االمتحانات النهائ              

األمية والخاصة باستخراج الشهادات وتم التغلب عليها بالتنسيق مع العميد وحيـد وتوجيـه قوافـل                

  مقار جمعيات تنمية المجتمع  فيلالمتحانات للقرى 

منهج (  فصول المشروع فيموظفي الهيئة العامة لمحو األمية وتعليم الكبار بالمنهج المقدم عدم دراية  

غير قادرين على المتابعة الفنية للفصول وحدثت بعض المشكالت بيـنهم وبـين             فكانوا  ) تعلم تحرر   

 بتدريب موظفي هيئة تعليم الكبار      تم التغلب على ذلك   المنسقات حول طريقة التدريس داخل الفصل و      

  متابعة وإعداد التقارير على العملية التعليمية داخل الفصول وطرق ال

  

نامج األمية من البرامج التى كانت تسعى لحل المشكالت التى تواجهة     وقد اكدت الدارسات واسرهم على ان بر      

كان فيه لقاء جماهيري، كان فيه مسئولين كبـار يخلـوا البنـات              " ى الدارسات دالدارسات ، فقد ذكرت اح    
لو فيه مشاكل بالنسبة للصحة يجيبـوا دكتـور أو          . والستات يحكوا عن مشاكلهم زي مدير التربية والتعليم       

فيـه نـاس كتيـر      .  لقاءات اتعملت في المدرسة ولقاءات في الديوان ومركز الشباب         ٣. واعظ ديني يجيبوا  
فـى  " عندها مشاكل إن سنها كبير ومش مقبولين في المدرسة فهو أتوسط لهم وخالهم قبلوا في المدرسـة                

ية ويـديهم   المدرس بتاع المدرسة كان بيساعد البنات بتوع فصول محو األم         " حين ذكرت مستفيدة  أخرى        
  "شكتب ببال
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   : األمية لربنامج ثر االتقييم
  : منها كان ألنشطة محو األمية عدة تدخالت ذات أثر كبير على المستفيدات

ن  ويكتبون من نسبة من يقرؤو تارتفعحيث  ة والكتابة   ء القرا ةمهارالدارسات   إكساب   تمفمن الناحية التعليمية    

ـ ارت مـا كالفئات المهمشة من السيدات ،        تفع

 حـدث بـين     الذي والبيئي الثقافي الوعينسبة  

المستفيدات وخلق بينهن قدرة على الحوار مـع        

 المستفيدات بذاتهن بعـد     أحست ماك ،اآلخرين  

ولد بداخلهن طموحات كثيرة إما     مما  المشروع  

 مسيرة التعليم أو إقامة مشروع      باستكمالمتعلقة  

 وتؤكـد   .أو االنضمام للمتطوعين بالجمعيـات      

المـشروع خلـى     "ذلك احدى األمهات      على  
… الكبـار والـصغار أتعلمـوا     . .الناس تتنور 

دلوقـت يعرفـوا     " وترى اخرى من السيدات األمهـات          …" تجارة  مدارس وبنات راحوا اإلعدادية وراحوا   
  " لو مش متعلمة ما تعرفش تروح وال تيجي-يمشوا ويسافروا لوحدهم

 
احيـة  مـن الن  أثر المشروع علـى المـستفيدين       

 حكـومي فبعض السيدات وجدت عمل      ةقتصادياال

وبعضهن وجدن عمـل خـاص يحتـاج للقـراءة          

 قامت أجر   األمهات بعض   ، كما وفر على   والكتابة  

 المرحلـة   فـي الدروس الخـصوصية ألبنـائهن      

 يقمن باستذكار الدروس ألبنائهن كنحيث االبتدائية 

إلى بعض الدارسات كانت تفقد      أن إلى   باإلضافة،  

 الحقول أثناء فترة    في نعملحيث كن ي  دخل  مورد  

، وقـد   الدراسة مما ألثر عليهن اقتصاديا بالسلب       

كان لتدخل المهارات الحياتية أثر جيد في زيـادة         

وعى المستفيدات بالعديد من األنشطة كالمشغوالت واإلسعافات األولية مما أثر عليهن اقتصاديا حيث قامـت               

  . سب من هذه المهارات وزاد دخلهن العديد من المستفيدات بالعمل والك

  

  

  

  

  

 مسرحية قام بأدائها دارسات محو األمية
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إحدى الدارسات أثناء تطبيق نشاط من أنشطة التوعية البيئية داخل 

 نسبة األمية   ت ايجابيا فى   غير فانه يتضح في الشكل العام للقرى ، حيث ان فصول األمية           األثر االجتماعي أما  

 نظـرة األزواج    ت غير مافي تلك المجتمعات ، ك    

واألخوة واألبناء لذويهم ممن اجتـزن االمتحـان        

دات ينظـر   الخاص بمحو األمية وأصبحت المستفي    

لهن بعين التقدير واالحترام ، كما تحسنت بعـض         

ت لغـة   العالقات بين األزواج والزوجات وأصبح    

أصبحت بعـض   الحوار تسود جو بعض األسر ،       

 ، شـريك الحيـاة      الختيـار الفتيات لديهن رؤية    

وأحسسن أنهن ذوات قيمة أعلى مما سبق عمليـة         

  . محو أميتهن 

  

ثر الذى خلقه تدخالت مكافحة األمية تمثل ذلـك فـى اإلحـساس             صر األ المردود التفسى عنص اخر من عنا     

التعليم وفوائده فقد ذكرت احدى األمهات لفتاة التحقت بفـصول            هذا غير اإلحساس بقيمة    باألمان فى المستقبل  

نا  أ –حنا نفسنا والدنا يتعلموا ويكون ليهم مستقبل وأوالدنا دلوقت حاسين بقيمتهم            إ"محو األمية بالمشروع    
إحنا نفسنا إنهم يتعلمـوا      "  فى حين اكدت اخرى     "بعد انضمامها لفصول األمية   بنتي طلعتلي قسيمة جواز     

  " بس تنجح وتكمل–ويتوظفوا وينفعوا نفسهم ويبقى مستقبلهم أحسن والواحدة بعد ما تتجوز تنفع نفسها 

  

 اهتمـام سر المستفيدات من حيـث       أل الصحيةناحية  ال تحسن   في حصلن عليه ساهم     الذي البيئي الوعيكذلك  

المستفيدات بالنظافة الشخصية والعامة لألسرة والمنزل وقدرة المستفيدات أيضاً على االسـتفادة مـن النبـات         

أهم حاجة اقتنعت    " وهذا مأكدته احدى الدارسات      . لبعض األمراض    الكميائيالعطرية والطبية كبديل للعالج     
 وإننا نغسل الحاجة أكتر من مرة ونلبس نظيف عشان الناس ما تقولش             بيها النظافة واألكل واللبس الكويس    

  "ا لما تكون نظيفة تطلع بنتها نظيفة زيه حاجة وأكنس البيت وأرشه والواحدهعلي

 أن األخيرة سعت لتبني وتطبيق بعض المهارات  لتعليم الكبارومن اآلثار الملموسة للمشروع على الهيئة العامة

كما أن اشتراك أفراد من الهيئة في الدورات        . من تلك المتبعة في فصول هيئة كير الدولية       اليدوية في فصولها    

  .من نظام المتابعة التدريبية التي عقدتها هيئة كير أفاد كثير في التعرف على طرق إدارة الفصل وغيرت
 

  لربنامج حمو االمية ةاالستمراريتقييم 
  مل ووجهات نظر مختلفة كما يلىتتأثر استمرارية برنامج مكافحة األمية بعوا

ار استمرارية األثر الناتج من برنامج مكافحة األمية فان فريق العمل يرى تقديريا             إذا أخذنا فى اإلعتب    

حيث يواجه الدارسات مشكل كبيـرة      . من الناجحات  % ٥٠ قد تصل إلى     انها يمكن ان تتحقق بنسبة      

 نشاط أي حيت لم ينفذ المشروع . اإلرتداد لألميةتتمثل فى مشكلة )كماهو الحال فى المناطق األخرى(

 أنكمـا    بعد انتهاء المشروع ،       في القراءة والكتابة بشكل دورى     ةيساعد الناجحات على االستمراري   
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كثير من األهالي وخاصة األمهات رأين أنه كان من المفضل االستمرار في المهارات الحياتيـة وأن                

 –يقدم لهن فرص عمل وليستفدن مما تعلمنه فـي المـستقبل            يصاحبها عمل مشغل للخياطة للفتيات      

ويمكن أن يكون ذلك عن طريق عمل مشروعات صغيرة مدرة للـدخل وإتاحـة فـرص وظيفيـة                  

  .للدارسات في هذه المشروعات

رأت الدارسات أن هناك بعض المهارات الحياتية التي يمكن إضافتها مثل الحياكة وأشغال العبايـات                

   التوسع في المهارات الحياتية مما تعمل علىيد والشيالن والسجاج

اهتمت الدارسات بنشر الفكر والمعلومة وتوعية الجيران واألقارب بأهمية التعليم ونقل ما يتعلمنه من               

مهارات في الفصول إلى أقاربهن وأخواتهن وجيرانهن بل وحاولن التأثير على األخريات من أجل أن               

  .ينضممن لفصول محو األمية

شراكة مع الجمعيات األهلية من أجـل تفعيـل دور المـشاركة المجتمعيـة ألن دور      ن عالقات   تكوي 

ويكون دور الجمعيـات األهليـة تـسهيل        . القيادات التنفيذية ال يكتمل بدون مشاركة المجتمع المدني       

التحرك بين المجتمعات المستهدفة ألنها بطبيعة عملها على دراية ومعرفة جيـدة بهـذه المجتمعـات               

. خصائصها، ولتسهيل عملية التنسيق بين المجموعات المستهدفة والجهات التنفيذية والجهات الممولة          و

كما يقع على عاتق الجمعيات األهلية عبء تعبئة المجتمع وحشد موارده وتوعية أفراد المجتمع بأهمية 

  التعليم

  

البيئية والذي كـان يـتم      إنتاج كتاب عن الرسائل الصحية نفسها على غرار كتاب التوعية الصحية و            

تدريسه مع منهج محو األمية في الفصول وكان له أكبر األثر في جذب الدارسات وتقليل اإلحـساس                 

   .بالملل وبالتالي ضمان االنتظام وعدم التسرب من الفصول

ساهم المشروع في خلق عالقات جيدة بين جمعيات تنمية المجتمع والهيئة العامة لمحو األمية وتعليم                

 حيث انه من الممكـن ان     .  واالستمرارية فيما بعد   يق نوع من التعاون والتواصل    قبار من شأنها تح   كال

تتخصص الهيئة فى فتح الفصول وتمويل اجور الدارسين بيينما تتخصص الجمعيـة فـى  التـرويج                 

   . للبرنامج على مستوى المجتمع 

  من برنامج حمو االميةالدروس مستفادة 
قرى والمجتمعات المستهدفة له مردود على على جذب الدارسات واستمرارهم          اختيار المدرسين من ال    

 . فى الفصول

اختيار المدرسين يجب أال يتوقف على المؤهل الدراسي فقط وإنما يجب أن يعتمد أيضا على المهارة                 

فهناك بعض المدرسات لم يكن حاصالت على مؤهل عـال          . والخبرة في العمل مع الهيئة واالستعداد     

 . ذلك كان أداؤهم كمدرسات أفضل بكثير من غيرهمومع

على انتظام الدارسات في الفصول وعلـى   كبير  وسائل التحفيز بنوعيها العينية والمعنوية كان لها أثر          

وسائل التحفيز لم تقتـصر     . انتظام العملية التعليمية داخل الفصول وتقليل نسبة التسرب إلى أدنى حد          
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دول والدنا ... المدرسين الرجالة مش أغراب"
دول إخواتهم … وقرايبنا وعارفينهم كويس

 –"  مننامش مدرسين بس ويخافوا عليهم أكتر

  والدة إحدى الدارسات

وكما أن هناك وسائل تحفيز كان هناك إجراءات        . منسقين والمنسقات على الدارسات فقط بل شملت ال     

 للتعامل مع حاالت التسيب وعدم االلتزام خاصة من جانب المنسقين والمنسقات  
 

اعتماد المنسقات على عالقاتهن الشخصية في تجميع الفتيات للفصول سهل من عملية فتح الفـصول                

 وإقناعهم بضرورة االنضمام للفصول فقد كانت معرفة        واستخدمت هذه العالقات في جذب الدارسات     

 األهالي والدارسات الشخصية للمنسقات عامال مهما في قبول الفكرة واإلقبال على االنضمام للفصول 
 

فكرة التنقالت والتبديل بين المنسقات فيما بين الفصول ساعدت على التغلب على مشكلة قلـة نـشاط                  

 عدم استيعابهن للشرح من المنسقة أو ألسباب أخرى وقـد كـان             الدارسات أو تسربهن سواء بسبب    

حافزا غير مباشر للمنسقات لبذل جهد أكبر والعمل بشكل أفضل في الفصول وأوجـدت نـوع مـن                  

 المنافسة المطلوبة بين المنسقات 

وبين الشكل الذي يتم بـه االمتحـان للدارسـات          ) الطريقة الصوتية (االختالف بين طريقة التدريس      

كان يأتي على حساب الدارسات فاإلمالء مثال كان بالكلمات وكان يتم بسرعة مما             ) طريقة التقليدية ال(

 كان يسبب ارتباك ونقص ثقة لدى الدارسات
 

 من الهيئة العامة من غير هؤالء الملمين بطريقة التدريس التي اتبعتها     تم إختبارهم االستعانة بمدرسين    

حان حيث لم يكن هناك مرونة أو تفهم من جانب الممتحنين كمـا  كير كان في غير صالح عملية االمت      

 حيث كان الممتحنون يصححون اإلجابات أمـام        الدارساتأن طريقة التصحيح كانت في غير صالح        

 .الدارسات وقبل انتهاء االمتحان مما كان يؤثر على تركيز الدارسات وثقتهن بأنفسهن

   

ية وتعليم الكبار وعلى رأسهم سـيادة العميـد مـدير اإلدارة            اشتراك مسئولي الهيئة العامة لمحو األم      

المركزية كان له أكبر األثر في تحفيز األهـالي         

والدارسات على حد سواء حيث كان الهتمامـه        

وحضوره للقاءات والندوات الجماهيرية العامـة      

صدى طيب في نفـوس األهـالي والدارسـات         

وخاصة مناسبات االحتفال بتخريج الدارسـات      

 يع الشهادات والحفالت التي كانت الدارسات تقيمها وتوز

أثبتت تجربة دخول الرجال العمل كمنسقين ومشرفين نجاحها وكانت الفصول التي يقوم بالتدريس فيها  

 منسقون من أنجح الفصول وأفضلها مع العلم بأن اللجان كانت متشككة في هذه الخطوة 
 

 نجاح المشروع ألن ذلك أعطى ثقة لألهـالي فـي           إقامة بعض الفصول في المنازل كان من عوامل        

العملية التعليمية وفي المنسقات واطمئنانا على بناتهن ألن المنسقات كُن معروفات لألهالي وألفـراد              

 المجتمع 
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العمل بروح الفريق والثقة المتبادلة والدعم المعنوي وتنحية الجانب المادي وعالقات التعاون داخـل               

القات االجتماعية واأللفة والقبول بين فريق العمل كان من أهم عوامـل نجـاح              العمل وخارجها والع  

 المشروع 
 

االهتمام بأي مستجدات تطرأ على القوانين والقرارات ذات الصلة بأنشطة محو األمية حتى ال تتسبب                

عامة في تعطيل أي إجراءات أو التأثير على الدارسات وحقوقهن، ومتابعة ذلك باستمرار مع الهيئة ال              

ففي أثناء عمر المشروع تغيرت شروط التقدم لالمتحان واشترطت الهيئة          . لمحو األمية وتعليم الكبار   

 الميالد فقط، مما أثر على عدد المتقـدمات لالمتحـان           بشهادةتقديم بطاقة شخصية بعد أن كان التقدم        

  وإخفاق البعض في التقدم لقلة الوقت المتاح الستخراج البطاقة
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   مركز أهناسيا-ة  ، عائشة ، قرية قلهاحالدراسة 
عاشت عائشة بقرية قلها مركز إهناسيا وسط أسرتها الصغيرة المكونة من ثمانية  أفراد  عم محمد األب يعمل باألجرة رزق يوم بيوم إن وجد يوم عمل وإن لم يجد يترك حمولـة                                 

 األخت الكبيرة إيمان متزوجة ولديها أربعة مـن األطفـال   ، آي قدر من التعليم ا جوع وأخوة خمسة لم ينالوعلى اهللا وأم  مسكينة كل سعادتها تكمن في أن ترى أبناءها شبعى دون         

تلهيهم الحياة وتمر يوم حلو ويوم مر ولم تدرك عائشة في طفولتها معنى للحياة  أكثر ما تتذكره أنها التحقت بالمدرسة ورسبت منـذ                        )  وبكار   ، عرفة   ، عويس   ،عصام  ( واإلخوة  

  , أول عام لسوء معاملة المدرسين والضرب المتواصل كعقاب لها على تأخر حالتها الدراسية وتركت المدرسة دون أن تحن إليها ودون أدنى اهتمام من األسرة بذلك 

  

داً ولم يكن لديها أي مهارات حتى أبسط األمور وهـى           كانت نشطية ج  , ثمانية عشر عام عمر عائشة اآلن لم تذكر من طفولتها سوى أنها  كانت تلعب وتلهو ولم يكن لها أصدقاء                      

 واستمر الحال حتى بلغت عائشة سن الثانية عشر  عاما حين ذلك ذهبت مع والدها في زيارة للعمة صفاء                    ،األعمال المنزلية كانت أختها الكبرى تقوم بمساعدة األم سعاد في أدائها            

 وأعجبت عائشة بحياة عمتها وأبناءها وأعجبت بالحياة في القاهرة عموماً فلزمـت عمتهـا ثـالث    ، ذهب إليها أخوها عم محمد التي كانت تساعد أسرة عائشة بقليل من المال كلما       

ى زوبـة   رأت فيها عمتها وأبناءها ال أحد منهم بدون عمل ال وقت لديهم يضيع يعرفون كيف يكسبون عيشهم بأي حرفة أو تجارة بسيطة حت                      ) بحي صقر قريش بالقاهرة     ( سنوات  

  .أبنه عمتها تعمل على خدمة أفراد أسرتها الذين يتعبون ويجتهدون للحصول على األموال 

  

ولكنها من حين ألخر تراودها فكرة العمل مثل أبناء عمتها الصبيان  خاصة سعيد الذي  يـأتي مـن                    ,  في بداية األمر شاركت عائشة ابنة عمتها زوبة في القيام باألعمال المنزلية             

ـ                          المدرس  ةة اإلعدادية  كل يوم للمنزل المكون من حجرتان في مدخل عمارة تقوم عمتها بحراستها وخدمة سكانها ويخلع مالبس المدرسة ويرتدى مالبس العمل في ورشة ميكانيكي

 وطلبت من عمتها أن تعمل معها ووافقت        فل الصغير ؟  قريبة وتسألت عائشة لو كانت تعيش معهم منذ البداية هل كانت ستكمل دراستها وتعمل وتكسب وتساعد أسرتها مثل هذا الط                   

  .العمة صفاء وأخذت تصطحبها يومياً لجمع المخلفات من الورش والمصانع وإعادة بيع هذه المخلفات من بقايا الصاج والبالستك 

  

 وكانت عائشة في غايـة الـسعادة        إياه والد عائشة وتمنحه     يأتي لحين   ويوم بعد يوم أعجبت العمة بنشاط وحيوية بنت أخيها فأخذت تخصص لها أجر يومي لهذا العمل وتدخره لها                 

 بداية األمر أنها بالعمل وكسب المال سوف تحقق كل أمانيها ولكنها وجدت أمنيـة               في عمتها وكانت تظن عائشة      ابنةفهي تعمل وتساعد أسرتها ولديها صديقة من سنها وهى زوبة           

ة ووجدت البنات في مثل سنها يذهبون ويأتون أمام عينيها من المدرسة ويجلسون معها يستمعون لحكايتها عن القاهرة والحيـاة هنـاك                      وحلم كامن بداخلها يصحو كلما جاءت للقري      

ين ذلـك علـى     وتذهب الفتيات لتترك عائشة تتألم فهي تشعر بالنقص على الرغم من أنها أصبحت عنصر هام في أسرتها شعرت عائشة أنها فقيرة وسط فتيات متعلمات وندمت ح                         

  تركها المدرسة

   

كنـت بوحـشها أوى     (  السفن فقد قرر عم محمد أن ترجع عائشة للقرية وتعيش بجوار أمها التي كانت دائمة القلق عليها وتقول عائشة عن أمها                       ىوتأتى أيضاً الرياح بما ال تشته     

 ا عشان أقعد يومين في البلد لحد ما كبرت وبقى عندي خمستاشر سنة أبويـا وأمـي قـالو                  عشان أنا شقية وكانت تطلب من أبويا كل أسبوع يروح يجبني من مصر من عند عمتي               

  ) كبرت البت ترجع بقى 

  

 حتى حينما ذهبت لحفظ القرآن في الكتاب عند الشيخ شلقانى لم تمكث سوى أيام وتركته              ’ ورجعت عائشة  لحياة الريف المملة كما أطلقت عليها ووجدت في حياة الريف فراغ تام                

تركت عائشة الكتاب وكلها خيبة أمل  حين زارتها جارتها أبله ابتسام وعرضت عليها االلتحاق لديها بفصل محو األمية التـابع لهيئـة كيـر                      ,  لعدم قدرتها على القراءة  والحفظ         

فصول هيئة كيـر    : فردت عليه األبله ابتسام قائلة بأن       ) يستفادو حاجة   حلوة البنات والستات بتروح وتيجى من غير ما يتعلموا وال           , يأبلة الفصول دى مش     ( فردت عليها عائشة    

مختلفة ومنهجها سهل وبسيط يعلم القراءة بسرعة وكمان مش هتملى فيه عشان فيه أنشطة كتير مسلية غير القراءة والكتابة وذهبت عائشة للفصل وارتبطت بـه وارتبطـت أكثـر     

  ,  أوقات إضافية بعد مدة العمل بالفصل وأكثر بأبله ابتسام التي كانت تساعدها في

  

 أبتسام في عائـشة اسـتعداد عـال     أبلهووجدت عائشة في هذا الفصل حياه أخرى حلوة مثل حياتها بالقاهرة وجدت نفسها تتكلم وتناقش وتعبر عن رأيها وتعمل أيضاً كما وجدت                         

لمهارات أيضاً و تعلمت مهارات كثيرة بداخل الفصل تعلمت مبادئ اإلسعافات األولية و المشغوالت اليدوية               للتعلم والتفوق فكانت تساعدها بشكل متواصل وتكثف لها المعلومات وا         

و أيضاً صناعة الصابون السائل وتميزت عائشة في القراءة والكتابة وكبر حلمها ليصبح استكمال الدراسة بالمدرسة وكبر ليصبح الحصول على الثانوية العامـة  وكبـر ليـصبح                            

  . امتحان نهاية المدة الدراسية بالفصل وحصلت على شهادة محو األمية واستلمتها في حفلة هيئة كير بالفتيات الخريجات فيحاق بكلية العلوم وتفوقت عائشة االلت

  

ما يجعها محل تكريم في اإلذاعة المدرسية يـوم بعـد    وتحتل المركز األول بين زمالءها لمدة عاميين متواصلين م  ةوبدأت مسيرة حياه جديدة التحقت فيها عائشة بالمدرسة اإلعدادي        

يضربون بها المثل ويشكرون لها التحدي واإلصـرار        : أعمامها   . يطلبونها لتعطى لهم حقن العضل التي تعلمتها بالفصول       : الجيران   . يوم ويجعلها أيضا محط إعجاب من حولها      

تحكى قصتها في العديـد     : مسئولة هيئة كير    اما  . أصبحت صديقة ومثل أعلى لعائشة      :  ابتسام   أبله. تساعدهم بالمال يشجعونها ويتذكرون كيف كانت     : أسرتها   . على إثبات الذات  

  من احتفاالت جمعية تنمية المجتمع كقصة كفاح ونجاح 

  

 أصبح لي قيمة وأصبحت لى قيمة أكثر عندما أشـعر           ةعداديبفضل اهللا سبحانه وتعالى ومساعدة هيئة كير ليا في إنهاء إجراءات التحاقي بالمدرسة اإل             " سطور   فيوتقول عائشة   
بأنني مفيدة ألهل قريتي وأقوم بالعمل التطوعي داخل الجمعية ضمن المجموعة النسائية التي تقدم رسائل للتوعية البيئية والصحية وأقوم بإعطاء الحقن لجـاراتي ألن القريـة                          

 الفـصل لاللتحـاق   فـي  مش بس كدة ال دا أنا شجعت بنتين من اللي كـانوا معايـا   ،تتكسف لما راجل يديها الحقنة      فيها طبيب واحد ومش موجود على طول وكمان الستات ب         
 كمان أنا دلوقت بعمل الصابون السائل اللي أتعلمته في الفصل  بطريقـة              ،بالمدرسة وذهبت معهم للعميد وحيد رئيس هيئة محو األمية ورحب بنا وأنهى لنا اإلجراءات بسرعة                

 ج في كل جردل أصنعه وأبيعه  وأصرف على نفسي في التعليم ونفسي أكبر عشان أدخـل كليـة                    ٥يسة وأبيعه والناس بتشتريه منى عشان هو حلو مش مغشوش وبكسب            كو
ـ         ابتسام اللي ساعدوني وأسعدوني عشان كده أنا هبقى مدرسة أسا          وأبله وأحكى للتالميذ حكايتي مع كير       ،العلوم وأبقى مدرسة ناجحة       الزم  وعد وأعلم البنات في القرية  ما ه

  "ا كل ما بكبر كل ما طموحي بيكبرأما أن(  الكبير ينصح  الصغير  عشان يكون ليه مستقبل حلو 
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   قرية بني عدي-نسمة سيد أمحد دراسة حالة 
 بها وعمرها أربعة شهور فقط بعـد أن         لديها إعاقة في قدميها أصيبت    .  من األخوات  ٧ من اإلخوة و   ٥فتاة في التاسعة عشر من عمرها، لديها        

ذهبت للمدرسة حتى السنة الرابعة وكان أخوها يقلها بدراجته إلى المدرسة ويرجع بهـا              . أعطاها طبيب حقنة وكانت تعاني من ارتفاع الحرارة       

لما أبويا قّدم لي على عجلة قدمت فـي         "  تقول نسمة ". ألن ذلك كان يعطله عن الدراسة     "أحيانا لم يكن أخوها يقبل أن يرافقها        . في نهاية اليوم  
أول حاجـة علمونـا     . قالتلي هاتي الشهادة فرحت وسحبتها من المدرسة وقدمت معاها        ...  اللي فتحت الفصل مرات ابن عمي      –محو األمية   

  ."اسمنا والحروف
  

وجدت نسمة ميزة فـي أن      . " وكنت بساعد نفسي   أنا غاوية "وأنها بالتأكيد ستحتاجه فيما بعد      " يعني إيه تعليم  "كانت نسمة قد كبرت واستوعبت      

تكون المدرسة من قريباتها وتسكن بجانب أسرتها وكانت تلجأ لها دائما لتشرح لها ما يصعب عليها من الدروس وترى أن فصل محو األميـة                        

فرقا كبيرا بين التدريس في فصل رأت نسمة ". بيشرحوا وخالص"كان أفضل من المدرسة ألن عدد التالميذ في المدرسة كان كبيرا والمدرسين 

محو األمية والمدرسة وبالرغم من أنها تعرف أن هذا األسلوب لن يتكرر إذا ما قررت االلتحاق بالمدرسة اإلعدادية إال أنها قررت أن تـستفيد            

رس وإعادة للشرح دون تذمر أقصى استفادة مما هو متاح أمامها وهو طريقة شرح سلسة وممتعة واهتمام بأن تستوعب كل دارسة على حدة الد

  . أو استياء ودون جرح لشعور الدارسات وإعطاء فرصة لكل دارسة على حدة أن تكتب على السبورة وهو ما كان من المميزات بالنسبة لنسمة

  

إحدى أخوات  . داديةنسمة ليست الوحيدة في أسرتها التي خاضت تجربة محو األمية وإن كانت الوحيدة التي استمرت فيها ودخلت المرحلة اإلع                  

لنـسمة  . نسمة األكبر نجحت في فصل محو األمية وحصلت على شهادة تقدير ولكن لم تستمر للمرحلة اإلعدادية ألنها ربة منزل ولديها أطفال                    

عـشان أروح    أنا غاوية تعليم ورحت محو األمية        ". أخوين من الذكور تركا المدرسة في مراحل مختلفة والتحقا فيما بعد بفصول محو األمية             
  "   أبويا كان بيشجعني عشان أخد شهادة واشتغل وأعتمد على نفسي. إعدادي والناس شجعتني

  

رحت البيت وأمي قـالتلي هـاتي       "قالت لهن أنه يجب االهتمام بقراءة تواريخ صالحية األدوية          "  سامية أبله"تتذكر نسمة أن المنسقة في الفصل       
ورحـت  . أنا مسكت الدوا وقريت التاريخ ولقيت مدة الصالحية منتهية وقلتلها ما ينفعش تاخده            . ينالدوا عشان تديه ألختي اللي عندها سنت      

  . "من كام يوم جبنا مرهم عيون وقلتلهم الزم تقرا النشرة وتاريخ الصالحية وطلع المرهم مش هو المطلوب. جبت دوا غيره
  

كانت نسمة قلقة مـن طريقـة   ". ملوش سن"اق بالمرحلة اإلعدادية وأن التعليم     لم تر نسمة أن السن مشكلة وأن ذلك يمكن أن يمنعها عن االلتح            

فالمدرسة في فصل محو األمية تأخذ وقتها مع كل . "والقراءة عليها عامل"التدريس المختلفة ألنها في المرحلة اإلعدادية تقرأ وحدها من الكتاب 

نسمة كانت تذهب ألصدقائها وزميالتها في الفصل ممن يـستطعن          .  اإلعدادية دارسة وتعيد الشرح أكثر من مرة وهذا ليس الحال في المدرسة          

كنت بروح ابيت عندهم يوميا وأبويا عدى السبعين    . كنت بذاكر وبروح ألصحابي في البيت ألن أنا اللي كنت محتاجلهم          "مساعدتها في الدراسة    
أنا عندي البنت تـتعلم والـوالد أل ألن         "ما قاله لها أخوها ذات مرة       تتذكر نسمة   . " عايزاها أنتلكن كان بيشجعني وقالي خدي الدروس اللي        

  ". الوالد ممكن يشتغلوا أي حاجة لكن البنت الزمها حاجة مريحة

نسمة معجبة بفكرة المعارض التي أقامتها الهيئة العامة وهيئة كير الدولية للمشغوالت اليدوية التي صـنعتها الفتيـات والنـدوات واللقـاءات                      

حضرت نسمة حفلة أقامتها هيئـة      . رية التي كان يحضرها سيادة العميد وحيد الفشني مدير اإلدارة المركزية لمحو األمية وتعليم الكبار              الجماهي

  . كير الدولية بمناسبة مرور خمسين عاما على إنشائها وعرض في هذه الحفلة إنجازات الهيئة ومشروعاتها وأنشطتها األخرى في المحافظة

  

تحكي نسمة عن إحدى    . واألهم أنها تفهم الكالم الذي تقرأه     " لتحكيها ألصدقائها "ع قراءة عناوين برامج التليفزيون وقراءة القصص        نسمة تستطي 

كنت مقدمة على شغل في مصر في الدرب األحمر وفضلنا ماشيين وفضلت أبص على اليفط ولوال بعرف أقـرا كنـت                     "خبراتها خارج قريتها    
  ".  كان الشغل مش مناسب عشان اإلعاقة لكن بعد شهادة اإلعدادية ممكن أروح اشتغل شغالنة مناسبة.مشيت وخالص زي العميا

  
نسمة تحس بالتغيير الذي طرأ عليها في ملبسها وفي طريقة حديثها وتفخر بنفسها لذلك وتتمنى أن تكمل تعليمها وأن تصبح مهندسة ديكور ألنها 

نفـسي أشـوف    "سألنا نسمة عن حلمها فقالت      . زلية بسيطة وتحب تنسيق األلوان وهذه هي هوايتها       تحب األعمال المنزلية وعمل ديكورات من     
             وعندما سألناها ماذا تقول لمن لم يتعلم ولم يحـاول أن           ". مستقبلي وأتعلم وأعتمد على نفسي وما أحتاجش لحد خالص وال حتى أقرب الناس لي

  ". ه يقدر يكتب اللي في نفسه ويطلع اللي جواه بالقلمأقوله فايته التعليم وفايته يحس أن "يتعلم قالت
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   قرية بني عدي– نورا على أمحد اسة حالة رد
في العاشرة من عمرهـا التحقـت       . نورا لم تلتحق بالمدرسة من قبل ألن والدها لم يكن يؤمن بتعليم البنات            .  عاما وهي الخامسة في الترتيب بين إخوتها السبعة        ١٦تبلغ من العمر    

تقول نورا أنها التحقت بأكثر من فصل من فصول الهيئة العامة لمحو األمية وتعليم الكبار ولكنهـا                 . رسة الفصل الواحد ومكثت بها شهرا ثم خرجت لتلتحق بفصول محو األمية           بمد

سمة بفتح فصول هيئة كير سألت على األوراق المطلوبة وتقـدمت           ولما يئست قررت أال تتعلم و لكن عندما علمت من صديقتها ن           . لم تستفد شيئا وحتى اسمها لم تستطع كتابته جيدا        

  ".  عايزاه اعمليهأنتأنا قلتلهم أنا عايزة أتعلم مش عايزة أقعد جاهلة والفصل جنبنا ومش حيدفعوا حاجة قالولي اللي "تقول نورا . بها لاللتحاق بأحد الفصول
  

أو . يل وتعلم الدارسات جيدا وكانت تستعين بمن سبقها من الفتيات الالتي التحقن بالفصل لمـساعدتها علـى المـذاكرة   امتدحت نورا الفصل وقالت بأن المنسقة كانت تشرح بالتفص     

قة  كانت االمتحانات الشهرية وسيلة جيدة أخرى لالستذكار وكانـت المنـس         ".زي المدارس وأحسن كمان   "تذاكر مع ابنة عمها ألنها حاصلة على شهادة دبلوم تجاري وتشرح لنورا             

عملنـا عـرايس   "تشرح نورا خبرتها مع المشغوالت اليدوية قائلة . تعطي جائز أو هدية للدارسات الالتي يحصلن على درجات مرتفعة في االمتحانات الشهرية التي يعقدها الفصل               
  بعض الدارسات في فصول محو األمية".  وعملنا علب مناديل ومقلمة ومفارش على النولومكرميهوأطوق 

  

را أن اإلسعافات األولية كانت مفيدة جدا وأنها عرفت كيفية تجبير الكسور والتعامل مع الشخص المجروح والحروق، واالهتمام بنظافة المكان أمام البيت وعدم ترك ميـاه                          قالت نو 

تقول نورا أن التدريب على النباتات الطبية والعطرية كـان          . عأو قمامة وعدم إلقاء مخلفات في الترع لكي ال تنقل أمراض ألن مياه الترع تروي الزرع والناس تأكل من هذا الزر                    

 أنا اشتغلت في مـشغل  –نفسي أجيب ماكينة خياطة وأخيط عليها "سألنا نورا عما تتمناه لنفسها فقالت . مفيدا وأن البلكونة في منزلها مليئة بالصبار والبرسيم والذرة وعباد الشمس        
  ". أهلي مش راضيين يشغلونينسيج قعدت فيه شهرين ولكن طلعت عشان 

  

   قرية بني عدي–حورية أبو احلمد -دراسة حالة 
حورية طلبت مـن    . لم تتعلم أي من أخواتها والتحقت اثنتان فقط بفصول محو األمية          .  عاما ولها من اإلخوة واألخوات ثمانية وهي الصغرى بين أخواتها          ١٨حورية تبلغ من العمر     

حورية لها تجربة مع محو األمية حيث انتظمت لمدة عامين في أحد فصول الهيئة العامة مع إحدى قريباتها                  . انوا رافضين أيضا لفكرة تعليم الفتيات     أهلها أن تذهب للمدرسة لكنهم ك     

 األمية قررت أن تنضم للفصل وبالرغم مـن       فاطمة أنها ستفتح فصال لمحو     األبلهعندما عرفت من    . وتعلمت كتابة اسمها وأسماء أخواتها ولكنها لم تكن تستطيع الكتابة عند اإلمالء           

ومساعدتها في العمل الزراعي، إال أنها أقنعته بأنها ستذهب للغيط في الصباح الباكر وأنها ستفعل كل ما يطلبه منها حتـى                     " للغيط"معارضة أخيها حتى ال يتعارض ذلك مع ذهابها         

  ..."   أنا أشكر كل اللي ساعدنا إننا نقرا ونكتب" .  فاطمةأبلهل والتعليم لن يكلف شيئا وهكذا تقدمت بأوراقها مع أقنعت حورية أخاها بأن الذهاب للفص. يسمح لها بالذهاب للفصل

  

كتاب "  .تحان فاطمة وزوجها ولم تتركها إال بعد أن أحست حورية باالطمئنان ألنها يمكن أن تحل هذه المسألة في االماألبلهتعلمت حورية القسمة المطولة وساعدها على فهمها 
 كانت بتكتبنا على السبورة وتشرحلنا كذا مرة وقالتلنا جدول الضرب وخلتنا حفظناه األبله. العربي كان سهل لكن الحساب كان فيه حاجات صعبة زي ضرب رقمين في بعض

ألننا في .  ولو ماكنش الحاجات دي موجودة كنت برده حكّمل-ارات أنا ما كنتش أعرف إن فيه مه-القراية والكتابة أحسن حاجة" " . وبعد كدة بقت كل المسائل سهلة علينا
 ."    عملنا مفارش وعرايس وبونبونيرة-األساس رايحين نتعلم وبدل ما نصرف فلوس على حاجة نعملها في البيت أحسن

  

سواء كان حساب أو عربي وتقوم المدرسة أوال باإلمالء وتطلب من كـل   كانت الحصة تبدأ دائما بحوار في أي موضوع عام ثم يبدأ الدرس – كما تقول لنا حورية    –داخل الفصل   

. في الفصل كان المنسقات يبذلم جهدهن لالستعانة بالوسائل التعليمية المتاحة أو ابتكار وسائل تعليمية من البيئة المحيطة ومن الفصل لتوضـيح الفكـرة والـشرح                        . دارسة أن تقرأ  

وعرفت حورية معنى الزواج المبكر     . " بتجيب لوحة ترسم عليها الساعة والعقارب األرقام بالعربي واإلنجليزي         األبلهكانت  "وتقول حورية   تعلمت حورية عمل المفروشات اليدوية      

ـ             . ""لو واحدة اتجوزت سنها صغير مش حتاخد مسئولية وصحتها حتبقى قليلة          "وأن   ه ونوديـه علـى     في اإلسعافات األولية عرفنا لو واحد اندلق عليه شاي نجيب تلـج ونحط
وفي التوعية البيئية إننا ما نوسخ الشوارع عشان الدبان ييجي على فضالت األكل والوالد ما يمشوش حافيين في الـشارع والبيـت               . الدكتور علطول ونحاول ما نلوثش الجرح     

  ". الزم يبقى نضيف عشان صحتنا
  

 وأبلـه  وفـاء    وأبلهاألستاذ أكمل   " –بل المشرفات على المنسقات ولكن من قبل أطراف خارجية على االثنين            تميزت فصول هيئة كير بالمتابعة المستمرة والمنتظمة ليس فقط من ق          
كانوا يفتحوا  . أستاذ أكمل كان بيخش ما يقعدش ساكت كانوا بيشرحوا برده ويسألوا علينا ويسألوا المدرسة بتشرح وال أل والمشرفة بتشرح وال أل                    . سامية كانوا بيجولنا الفصل   

  ".  وفاء لغاية دلوقت حافظة أساميناأبله -اب ويقولولنا اقرواكت

  

دلوقت بنسأل على بعض لـو حـد     "تقول حورية أن زميالتها وصديقاتها في الفصل هن جيرانها في نفس الوقت ولما تعرفت عليهن في الفصل فقط ولم يكن بينهن أي حوار ولكن                         
وبالرغم من أن حورية أحبت التعليم واجتهدت إال أنها كانت خائفة من االمتحان ولـم               . "تلنا حنتقابل في الشارع وفي المناسبات      كانت زعالنة إننا حنسيبها وقال     األبلهغايب وحتى   

لف على كـل     سامية قالت أنا حقعد معاكم وكانت بت       األبله - كنت خايفة ما أجاوبش صح أو المدرسين يكونو مش كويسين          –أنا ما كنتش عايزة أروح أمتحن       "ترغب في الذهاب    
لو عايزين حاجـة ارفعـوا   .  خدوا راحتكم لكن أهم حاجة ما تغشوش عشان نعرف مين كويس ومين أل            - كويسة قالتلنا اعتبروني زي أختكم     أبلهبعتتلنا  . الفصول عشان تطمننا  

.  في الفصل كانت بتعمل امتحان كـل شـهر         األبله. "ن وتصبر في اإلمالء   تقرأ السؤال مرة واثنتي   كانت المدرسة في االمتحان     ". القلم وإحنا نيجي نقولكم على اللي انتوا عايزينه       
  ."لما الفصول خلصت كل واحدة فينا كانت حتعيط عشان العشرة. كانوا كويسين جدا معانا وزي إخواتنا

  

ما عنـدناش بنـات   " المذاكرة ستتعبها ولو لم تنجح سيؤثر عليها ذلك ن أخاها األكبر لم يوافق على أن تلتحق باإلعدادية ويرى أن تكتفي بمعرفة القراءة والكتابة وأن        إتقول حورية   
هذا ما قاله أخو حورية مبررا رفضه أن تلتحق بالمدرسـة  ". تشتغل والبنت ما تركبش مواصالت من الصبح لليل وال أعرف هي قاعدة مع مين والرجالة والشباب اللي موجودين            

أنا بدعي ربنا إنه يغفر ليه      " ". األمل موجود " أن بعض أخوتها قالوا لحورية أنهم سيساعدونها وطلبوا منها أن تركز في المذاكرة وأن                بالرغم من . اإلعدادية وأن تجد عمال فيما بعد     
  ".  الواحدة نفسها تبقى أنظف واحدة في الدنيا-ذنبي وإن الناس تقول علي كالم كويس
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 مكون اخلدمات اجملتمعية
  

  نامج حمطات مياه الشربرب
 محطات مياه الشرب أحد مكونات مشروع التنمية المتكاملة بالتركيز على الـصرف الـصحي وميـاه                 مكون

/  لتر ٢٩٥ محطات لمعالجة مياه الشرب بقدرة أجمالية ٧ عبارة عن تنفيذ عدد البرنامج .الشرب ببني سويف   

) ثانيـة   /  لتر   ٢٢٠ة   محطات سطحية بإجمالي قدر    ٥ثانية وعدد   /  لتر   ٧٥ محطة جوفية بقدرة     ٢عدد  (ثانية  

بني عـدى ، كفـر      (  شخص في مركزي ناصر واهناسيا       ٣٠٠٠٠٠توفر مياه شرب نظيفة وكافيه الستهالك       

وقد )  والزيتون بمركز ناصر ، براوة ، دير براوة ، منشاة طاهر بمركز اهناسيا               حالجزيرة ، جزيرة أبو صال    

ويف لمياه الشرب والصرف الصحي التي تـسلمت        تم اختيار مواقع تنفيذ المحطات بالتعاون مع شركة بني س         

المحطات وقامت بربطها على الشبكات الرئيسية وتشغيلها وذلك بعد االنتهاء من تنفيذها بواسـطة شـركات                

  .متخصصة وتحت إشراف مكتب استشاري على درجة عالية من الكفاءة 
  

  : المصادر التي تم االستعانة بها في عملية التقييم الذاتي 

  المشروعمقترح  .١

  تقارير االنجازات الربع سنوية .٢

  مقابالت مع المسئولين بالجمعيات .٣

  مقابالت مع مسئولين من الجهات الحكومية المعنية .٤

  مقابالت مع المسئولين من الوحدات المحلية بالقرى .٥

  مستندات فنيه خاصة بتنفيذ المشروع .٦

  تقارير بنتائج تحاليل عينات من مياه المحطات المنفذة   .٧

ماعات للجنة التنسيقية بين المشروع وشركة مياه الشرب والصرف الصحي   ببني محاضر اجت .٨

  سويف

  محاضر تسليم المحطات إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي .٩
  

  :لربنامج مياه الشربتقييم املالئمة 
دمـة  أكدت الدراسات التي تم على أساسها تنفيذ المشروع أن مركزي ناصر واهناسيا هما األكثر احتياجـا لخ                

توفير مياه الشرب ، كما أنه قد تم تحديد مواقع تنفيذ المحطات بالتشاور مع المسئولين في شركة مياه الشرب                   

تم تحسين خدمة مياه الشرب وحصول الفرد على نصيبه الكاف من ميـاه             والصرف الصحي ببني سويف ،      
ب والـصرف الـصحي ببنـي       رئيس قطاع الدعم الفني بشركه مياه الشر      فرد  / يوم  /  لتر   ١٢٠الشرب وهو 

  .سويف  
  

ستهالك مياه الشرب المتوفرة ليست بالقدر الكاف ال      "  د أكد مسؤل رسمى بأن    وبالمقارنة بمجتمعات شبيهه فق   
 رئيس قطاع الدعم الفني بشركه مياه الشرب والصرف الصحي ببني سـويف              "فرد/ يوم  /  لتر   ٣٠  ( الفرد
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لمياه بالوحدة المحلية ببراوة وهو ما وجه المجتمع لالعتماد علـى   ورئيس الوحدة المحلية ببني عدى ومسئول ا      

  :مصادر أخرى للمياه مثل 
  

 "غالبا ما تكون ملوثه و تستخدم في األكل والـشرب          والتي)  مياه تحت سطحيه    ( مياه الطلمبات   " 

 . مدير التخطيط العمراني بالمحافظة 

 و تستخدم في غسيل المالبس واألواني و في         مياه المجارى المائية القريبة مثل الترع والمصارف      " 
 . مدير التخطيط العمراني بالمحافظة "االستحمام

تعود الفرد على الترشيد في استعمال المياه في األغراض الشخصية مما يعود بالضرر على الصحة               " 
  . شركة مياه الشرب والصرف الصحي"العامة للفرد و المجتمع

  
   :لشرب لربنامج مياه اليةاعتقييم الف

  نسبة التحقق  الفرق  الفعلي  المستهدف

  %٣٢٧  ٣٠٠٠٠   أسره  ٤٣٠٠٠حوالى   أسره٢٠,٠٠٠

  

يأتي الفرق الكبير نتيجة تداخل واتصال الشبكات الداخلية للقرى يبعضها من خالل اتصال كل منها بالـشبكة                 

بكة وال يمكـن أن تقتـصر       العامة لمياه الشرب وبالتالي ال يمكن توفير مياه شرب بكفاءة لجزء محدد من الش             

محطات المياه السبعة التي نفـذها المـشروع         الخدمة على المجتمعات التي يعمل معها المشروع ، لذلك فان           
 فـرد يمثلـون حـوالي       ٣٠٠٠٠٠بمركزي ناصر واهناسيا توفر مياه شرب عالية الجودة  تكفى استهالك            

يـوم   /  لتر   ١٠٠ويحصل الفرد فيها على       أسرة في محيط المجتمعات التي يعمل معها المشروع           ٤٠٠٠٠
 أعضاء جمعية براوة وجمعية الزيتون ومدير فرع شركة مياه الشرب           يوم/  لتر   ٣٠بعد أن كان يحصل على      

  .    بمركز اهناسيا  

  

  =فرد /  ل ٧٠) / يوم /  س ٢٠*  ق ٦٠*  ث ٦٠* ث / ل٢٩٥(  

  أسرة٤٣٠٠٠=  فرد ٣٠٣٠٠٠ 

  

  اه الشربتقييم الكفاءة لربنامج مي
وقد قدمت الحكومة مساهمات تمثلـت فـي تـوفير األرض       مليون جنية ٦,٥بتمويل قدره   تم تنفيذ المحطات    

الالزمة إلنشاء المحطات وكذلك توفير مصدر التيار الكهربي لجميع المحطات ، وقد توفرت عناصر الكفـاءة                

  :في تنفيذ هذا المكون من حيث 



  Alive Project                                                     بمحافظة بنى سويفلتركيز على مياه الشرب والصرف الصحى  التقييم الذاتى لمشروع التنمية الشاملة با

55 ٢٠٠٧ مايو                                             مركز خدمات التنمية                                                                                                

المناطق األكثر احتياجا في محيط المجتمعات التي يعمـل بهـا           التخطيط الكفء في تنفيذ المحطات ب      

المشروع وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، كما تم تحديد نوع المحطة سواء                

  .كانت سطحية أو جوفية 

التنفيذ عن طريق شركات متخصصة في تنفيذ محطات معالجة مياه الشرب من خالل طرح األعمال                

  .عامة في مناقصات 

اإلشراف على التنفيذ من خالل مكتب       

استشاري على درجة عالية من الكفاءة      

  )ايهاف ( 

تسليم المحطات المنفذة إلى شركة مياه       

الشرب والصرف الصحي ببني سويف 

  لتشغيلها بكفاءة 

تنظيم دورة تدريبية ألطقـم تـشغيل        

المحطات بـشركة ميـاه الـشرب       

 .لضمان كفاءة التشغيل والصيانة 

ظيم دورات تدريبة ألطقم تـشغيل      تن 

) كل محطة على حـده      ( المحطات  

بمعرفة الشركات المنفذة وذلك أثناء     

التشغيل التجريبي طبقـا لـشروط      

  .التعاقد 

الدورات التدريبية تمـت بمعرفـة       

استشاري متخصص ولعدد كبير من     

مياه الشرب والـصرف    الفنيين والقائمين على التشغيل والصيانة لمحطات المياه بشركة بني سويف ل          

  .  الصحي 

  

  :الصعوبات التي واجهت تنفيذ المشروع 

كانت هناك مشكلة واجهت المشروع وهي تعثر إحدى الشركات في تشغيل وصيانة محطة منشاة طاهر بمركز 

اهناسيا  وإتمام تنفيذ مأخذ محطة جزيرة أبو صالح لذلك تم سحب العمل من الشركة و طرحها في مناقـصة                    

  .تنفيذ األعمال المطلوبة محدودة ل

  

  تقييم األثر لربنامج مياه الشرب
 محطات معالجه لمياه الشرب بمركزي ناصر واهناسيا أثر مباشر على ساكني المناطق التي              ٧كان لتنفيذ عدد    

  . ساعة باليوم  ٢٤تشملها وهو ما ظهر في توفير مياه شرب نظيفة وكافيه لهم على مدار 
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يوم وهو ما يؤثر سلبيا     /  لتر   ٣٠ن استهالك الفرد في الريف كما كان متاح له حوالي           فاالناحية الصحية   فمن  

على النظافة العامـة وجميـع أنـشطة        

المجتمع وبتنفيذ المشروع أصبح الفـرد      

في المناطق التي يشملها عمل محطات      

التنقية السبعة  فـي مركـزي ناصـر         

يـوم   /  لتر   ١٠٠واهناسيا يحصل على    

ثر المجتمع بتـوفير    ، وقد ظهر مدى تأ    

مياه الشرب النقية من خـالل تحـسن        

الصحة العامة للمجتمع كنتيجة الستعمال     

هذه المياه في الشرب بدال مـن ميـاه         

والتـي  ) مياه تحت سطحيه    ( الطلمبات  

 مياه الطلمبات دائما تكون ملوثه وغير مطابقة للمعايير الصحية        غالبا ما تكون ملوثه بمياه الصرف الصحي        

من كتر الميه العيال     المتعلقة بالنظافة العامة للفرد      هديرية الصحة ، كذلك توفر المياه الالزمة لالن شط        وكيل م 
مستفيدين بقرية داالص ، والتي كان المجتمع يعتمد فيها على ميـاه المجـارى المائيـة                نضفت والبيت نضف    

 نفس الميه مع أن مية المصرف       الناس بيستحموا من مية المصرف أو الترعة والغسيل بيتغسل من         القريبة  
  . مهندس صرف بني سويف غالبا تكون ملوثه بالمواد الكيماوية التي تستخدم في الزراعة

التي ظهرت على المجتمع بعد توفير خدمة مياه الشرب هو عدم تزاحم السيدات علـى               اآلثار االجتماعية   ومن  

ما بقاش  خالفات والمشاكل التي كانت تحدث حينها       الطلمبات والمصادر العمومية مما كان له اثر في اختفاء ال         
  .   مستفيدين بقرية بني عدى فيه ستات بتطلع تملى ميه من بره البيت

  

  :لربنامج مياه الشربتقييم االستمرارية 
  :توفرت عناصر االستمرارية لتأدية الخدمة للمجتمع بكفاءة مثل 

نة المحطات حيث أنها الجهـة الرسـمية        تولى شركة مياه الشرب ببني سويف مسؤولية تشغيل وصيا         

المسئوله عن تلك الخدمات من صرف صحي ومياه شرب المسئولين فـي شـركة ميـاه الـشرب                  

 .والصرف الصحي ببني سويف 

تنظيم الدورات التدريبية الالزمة للعاملين المكلفين بتشغيل المحطات بمعرفة الشركات المنفذة طبقـا              

 للتعاقد واستشاري متخصص 

المجتمع من معرفة حقه والمطالبة بالحصول على مياه شرب نظيفة وكافيه وذلك مـن خـالل              تمكين   

البناء المؤسسي الذي تم تنفيذه للجمعيات وكذلك رسائل التوعية التي تم نشرها في المجتمع من خالل                

مل عدة  الرائدات البيئيات والمجموعات النسائية وتالميذ المدارس ، وقد قامت المجموعات النسائية بع           

زيارات لمحطات معالجة مياه الشرب في مركزي ناصر واهناسيا وذلك بالتنسيق مع المسئولين فـي               

شركة مياه الشرب والصرف الصحي للتعرف وبصورة مبسطة على كيفية معالجـة الميـاه ودعمـا                

  . للسيدات في المطالبة بحق مجتمعهن بالحصول 
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 الدروس املستفادة من برنامج مياه الشرب

في متابعة تنفيذ األعمال بالمحطات المنفذة      عند بداية المشروع    ل توضيح دور شركة مياه الشرب       يفض 

  .لضمان قيامها بعمليتي اإلشراف والصيانة 
  

  قروض مياة الشرببرنامج 
التنمية المتكاملة مع التركيز على الصرف الصحي وميـاه         " مكون قروض مياه الشرب أحد مكونات مشروع        

  :  في وتتمثل األهداف المرحلية لهذا المكون "ف ببني سوي الشرب

 أسرة في منازلهم في المجتمعات المستهدفة بمركـزي         ١٣١٢٥تقديم الخدمة ذات جودة عالية للمياه لعدد         

  ناصر واهناسيا 

تقديم منح هيئة كير جمعيات تنمية المجتمع المحلي في المجتمعات التي يخـدمها المـشروع تمـويالت                   

ه الشرب النقية وذلك من خالل الجمعية في صورة قروض للمستفيدين قيمة القـرض              بغرض توصيل ميا  

 شهر وذلك بعد  عدة خطـوات يتبعهـا الـشروع            ١٨تسدد علي   %  ٧ جنية لألسرة بفائدة قدرها      ٢٥٠

 -:لضمان تنفيذ األنشطة بكفاءة وهي 

  وجود لجنة للقروض مدربة ماليا وفنيا  بكفاءة .١

 بكل جمعية تعيين مشرف ومحصل للمشروع  .٢

 قيام اللجنة بعمل حصر بأسماء المستفيدين وإعداد قوائم انتظار .٣

 وجود نظام مالي جيد .٤

  .إعداد ملفات للعمالء كل علي حدة .٥

  

  :المصادر التي تم االستعانة بها في عملية التقييم الذاتي 

  .مقترح المشروع والمقترحات الفرعية الخاصة بكل جمعية في هذا المكون •

 تفيدين في مركزي  ناصر و اهناسيا مقابالت مع مس •

 .مقابالت مع مسئولين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي •

 .مقابالت مع مسئولين في الوحدات المحلية •

 .بيانات ومعلومات من الوحدات الصحية •

 .مخاطبات ومرسالت مع الحكوميين •

 الخاصة بالمستفيدين .استمارات التقييم •

 ي نفذت بكل قرية استمارات قياس رضاء العمالء الت •

  تقييم املالئمة لربنامج قروض املياه
أثناء إعداد مقترح المشروع تم عمل دراسة عن اكثر  المراكز احتياجا لخـدمات ميـاة الـشرب والـصرف       

حيث جاءت النتائج أن كل من مركزي ناصر و اهناسيا هم اكثر المراكز  احتياجا لهذه الخـدمات                  . الصحي  

تياج كل مجتمع من المجتمعات التي يعمل بها المشروع ،وتبين أن إجمـالي عـدد               دون اإلشارة إلى حجم اح    
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 أسرة حيث أنهم ليس لديهم مصدر آمن لمياه الشرب النقية ويعتمدون ١٣١٢٥األسر التي في احتياج فعلي هي 

يـة  في استخدامهم للمياه علي مياه الطلمبات بشكل كبير   وبعض منهم يعتمد علـي ميـاه الحنفيـات العموم                   

والبعض األخر يحصلون علي مياههم من الجيران وهم نسبة محدودة وما يترتب علي ذلـك مـن مـشكالت                   

صحية واجتماعية واقتصادية  وتبين من خالل اللقاءات مع المستفيدين بقرية قلها مركز اهناسيا أنهم اجمعـوا                  

  :بوصف  الوضع السابق قبل تدخل المشروع باآلتي

ن السيدات كانوا يبذلن جهدا ووقتا كبيرا في الحصول علي المياه سواء من الجيـران               أمن الناحية االجتماعية    

أو الحنفيات العمومية إلى جانب الخالفات بين الجيران بعضهم البعض وأيضا بين األزواج وزوجاتهم بـسب                

  .تأخيرهم عن المنزل ألوقات متأخرة من الليل للحصول على المياه  

ن خالل اللقاءات مع المستفيدين السيدات اللذين أكدوا علي أن المصدر األساسي            اتضح م من الناحية الصحية    

أن أثناء   " قبل تدخل المشروع هو مياه الطلمبات بكل ما فيها من مشاكل وامالح وتلوث واكبر مثال علي ذلك                
ون من عمل    الصاب غسيل المالبس واألواني كان  يوجد  صعوبة الن األمالح الموجودة بمياه الطلمبات تمنع             

  " فما بالك عندما تشرب هذه المياه بكل ما فيهارغاوى في الغسيل ، 

فذلك الوضع قد اثر علي األسر بشكل واضح عندما انخفض دخل الفرد لعدم المقـدرة                ةمن الناحية االقتصادي  

وقعـت  وأنا بمليء المواعين في وقت متأخر من الليل         "علي العمل المتواصل  بسبب سوء الحالة الصحية ،          
وده  اثر عليا من ناحيـة  .  يوما وصرفت كتير  للعالج       ٤٥في الشارع فأنكسرت رجلي وقعدت  في الجبس         

  .         إحدى السيدات"جوزي وأوالدي

  

باإلضافة إلى ما ذكر بمقترح المشروع والخاص بالدراسات التي تمت وأكدت احتياجـات مركـزي ناصـر                 

  : تم االعتماد أيضا في تحديد مدى  االحتياج علي واهناسيا لتوصيالت مياه الشرب النقية 

  .لقاء مع أعضاء جمعيات تنمية المجتمع لعرض أنشطة المشروع ومناقشة مدي االحتياج .١

 . القروية سلقاء مع رؤساء الوحدات المحلية بالمجال .٢

 .تنفيذ البحث السريع بالمشاركة في هذه المجتمعات أيضا لتحديد مدي االحتياج .٣

  

مشروع المشاركة اإليجابية الممول من هيئة      لقاء مع المسئولين في بداية المشروع أشار إلى أن          ومن خالل ال  
كير في فترة ما قبل مشروع التنمية الشاملة قام بتقدم منح للجمعيات لتوصيل مياه شرب نقية السر شريحة                  

شروع لذا فكان من الضروري     ولكن االحتياج بالمجتمعات كان اكبر بكثير مما حققه الم        . العمال االجرية فقط    
وهو ما أكده    .رئيس الوحدة المحلية بقرية براوة سابقا       سد باقي االحتياج بالمجتمعات التي توجد بها الفجوة         

 لتوصيالت ميا ه الـشرب النقيـة        اهناك احتياج الشديد لهذه المجتمعات وتوابعه     "المسئولين بمركز اهناسيا    
 . رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي فرع اهناسيا "راكزوكان يأمل بخدمة قري أخري  بهذه الم

  

   لربنامج قروض مياه الشربتقييم الفعالية

  . أسرة  يتم توصيل مياه شرب نقية لمنازلهم ١٣١٢٥المخطط كما جاء بمقترح المشروع خدمة 
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 الفجوة الفعـلي المستهدف
 ١٣١٢٥المستهدف األول في بداية المشروع      

  أسرة مستفيدة٨١٥٠لى أسرة وتم تعديله إ

 أسرة استفادت من توصيالت مياه      ٩٦٦٩

  مجتمع١٤الشرب النقية بعدد 

 توصيله مياه شرب نقية زيادة فوق       ١٥١٩ عدد  

 .المستهدف

 أسرة فقط والفعلي ما تم تنفيذه ٨١٥٠ أسرة إلى ١٣١٢٥بعد مرور سنة من المشروع تم تعديل المستهدف من 

  . سباب وهى وذلك يرجع لعدة أ. أسرة ٩٦٦٩

خالل الفترة بين تخطيط المشروع وتنفيذه قام جزء من المستهدفين بالحصول علي الخدمة من مصادر  .١

  .أخرى سواء ذاتية علي حسابه الخاص أو من أي جهة أخرى 

 جنية عن ما كان مخطط له بـالمقترح ممـا اضـطر إدارة    ٢٠٠ارتفاع قيمة تكلفة التوصيلة بمقدار    .٢

 جنية  وذلـك لتخفيـف العـبء عـن كاهـل             ٢٥٠ جنية   ٢٠٠ة القرض من    المشروع إلى رفع قيم   

 .المستفيدين  
  

  تقييم الكفاءة لربنامج قروض مياه الشرب
 :يمكن وصف تنفيذ المشروع بكفاءة حيث توفرت عدة عوامل منها 

لتي البناء المؤسسي القوى للجمعيات والذي يشمل إيجاد نظام متكامل ماليا وفنيا من خالل التدريبات ا               .١

  .حصلوا عليها من الهيئة 
 ١٤ جنيه مقدمـة لعـدد       ٧٧٥٠٠٠تقديم منح للجمعيات المنفذة للمشروع من قبل هيئة كير بإجمالي            .٢

  .مجتمع محددة حسب االحتياج لكل جمعية 

  االتصال لتقديم الدعم الفني المستمر من خالل استشاري برامج اإلقراض بالهيئة ومسئو .٣

 .ه القروض والتسجيل في سجالت خاصة به وجود نظام متكامل إلدارة هذ .٤

قيام جمعيات تنمية المجتمع المحلى بدور رائد وقيادي في إنهاء جميع اإلجراءات اإلدارية  الخاصـة                 .٥

بالتوصيالت وتركيب العدادات لجميع المستفيدين بطريقة جماعية بدال من إنهائها بطرق فرديه ممـا              

 يكلفهم جهدا ووقت كبير  

سئولة والمتمثلة في الوحدات المحلية والشركة االقتصادية لمياه الـشرب والـصرف            قيام الجهات الم   .٦

 .الصحي وكذلك المحافظة بتسهيل اإلجراءات لعمل هذه التوصيالت 

تعبئة الموارد الحكومية عن طريق الوحدات المحلية والمجالس القروية متمثلة في مد شبكات وخطوط               .٧

 في بعضها  لكي تستوعب زيادة األسر المستفيدة رطار المواسيرئيسية وفرعية بالقرى وأيضا تغيير أق

، وكذلك تقديم المحافظة لإلعفاءات من بعض الرسوم اإلدارية التي فرضت في وقت مـن األوقـات                 

 .تسهيال علي المواطنين وقيامها بسدادها من خالل صندوق الخدمة بالمحافظة

هيرية وقيام رائدات التوعية بعمل زيارات منزلية رفع الوعي من خالل تنظيم الندوات واللقاءات الجما .٨

 .لتوضيح أهمية مياه الشرب النقية وتأثيرها علي الصحة العامة

محطات المياه التي تم إنشائها وتجديدها القديم منها مما أتاح الفرصة لزيادة كمية الميـاه فـي هـذه                    .٩

 .المجتمعات 
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  :ونتج عن ذلك حتقيق املشروع لإلجنازات التالية 
 :وال انجازات مخططة بمقترح المشروع أ

  . مجتمع من خدمات توصيل مياه الشرب ١٤ أسرة في ٩٦٦٩استفادة عدد  .١

 . لجنة للقروض لديها الخبرة الكافية بهذا المجال ١٤تشكيل عدد  .٢

توزيع ودائع بالجمعيات المنفذة للمشروع لالستفادة منها في استمرارية بعض أنـشطة             .٣

 .المشروع 

 .الية وفنية  لإلقراض بالجمعيات المنفذة تصميم أنظمة م .٤

  

  :ثانيا انجازات غير مخططة بمقترح المشروع 

المهمشة والتابعة لقري مركزي    ) التوابع  ( نظراً لالحتياج الشديد لتوصيل مياه الشرب النقية في بعض العزب           

ه العزب والتي تحـول     ناصر واهناسيا التي يخدمها المشروع والتي تمثلت في عدم وجود شبكات رئيسية لهذ            

 لتوصيالتدون قيامهم بتوصيل مياه الشرب نقية لمنازلهم وحيث أن قروض توصيل مياه الشرب كانت فقط ل               

الداخلية فقد قامت هيئة كير بالمساهمة من خالل تمويل خاص بها في مد شبكات رئيـسية لـبعض العـزب                    

  فمثال أسر هذه  العزب ،األمر الذي أتاح إمكانية التوصيل لجميع. والتوابع المهشمة 

 توصـيله بمنحـة     ٢٦٩تقديم الخدمة لعزبة تمام كساب التابعة لقرية النويره من خالل توصيل عدد              .١

 جنية لكل أسره وليست قرض من خالل الجمعية وأيضا مد شبكات وخطوط رئيسية لهذه               ٣٠٠قدرها  

 .القرى 

 والصعايدة ومحمد أمين بمد خطوط      عبد الحفيظ مجاهد  : تقديم الخدمة لبعض العزب بقرية قاي وهم         .٢

 جنية لكل أسره وليست ٣٠٠ توصيله بمنحة قدرها ١٥٠رئيسية وتوصيالت داخلية لهذه العزب وهي 

 . قرض من خالل الجمعية 

  

  :الصعوبات التي واجهت تنفيذ المشروع 

 ١٥مـؤتمر ضـم      من خالل عقد     تم التغلب عليها  ارتفاع التكلفة وارتفاع الخامات والرسوم اإلدارية وقد         

مجتمع ورؤساء مجالس الجمعيات التي تعمل به ورئيس الهيئة العامة االقتصادية مياه الشرب والـصرف               

الصحي ووكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة الشئون االجتماعية ورؤساء الوحـدات المحليـة وقيـادات               

لة وكان من أهـم     المجتمع و بعض أعضاء  مجلس الشعب وممثلين من المحافظة وتم عرض هذه المشك             

نتائج المؤتمر تخفيض رسوم المياه وبعض اإلعفاءات  اإلدارية  ودفع باقي التكلفة من صندوق الخدمـة                 

   .بالمحافظة

 مـن خـالل     تم التغلب عليهـا   االعتقادات الخاصة لدي األسر بأن مياه الطلمبات انقي من مياه الحنفيات             

ية والرسائل التي تحمل أهمية مياه الشرب النقية من خالل           والزيارات المنزل  الجماهيريةالندوات واللقاءات   

 .رائدات التوعية والمجموعات النسائية  
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 من خالل التنـسيق والتعـاون مـع          تم التغلب عليها   عدم وجود خطوط وشبكات رئيسية ببعض األماكن       

ر قدر ممكن   الوحدات المحلية ومد بعض القرى بخطوط رئيسية وفرعية مما سهل علي الجمعية خدمة اكب             

من المستفيدين المحتاجين للخدمة ، توفير تمويل خاص من هيئة كير لعمل ومد خطوط رئيـسية لـبعض             

 .التوابع 

  

تـم  قوائم االنتظار كانت كثيرة والضغط علي الجمعية والوحدة المحلية وعمال الصيانة اكثر من الـالزم                 

بأقساط منخفضة ولمدة طويلة الحصول علي  من خالل نظام اإلقراض الذي سمح للمستفيدين        التغلب عليها   

 شهر ، تيسير إجراءات ومد تركيب ١٨ جنية علي ١٥,٣٥ جنيه بقسط قيمته  ٢٥٠الخدمات قيمة القرض 

الوصالت المنزلية تم االستعانة بعمال حفر من وحدات محلية مجاورة لعدم كفاية عمال الوحدات المحلية               

 .يضا لفترتين وبأجر إضافي وفي أيام العطالت واإلجازاتالتابع لها مجتمعات المشروع ، وعملوا أ
 

المنازل التي كانت مبنية على أراضى ملك للدولة في الجبل مما حرمها من بعض الحقوق مثل توصـيل                   

من خالل سعى بعض أعضاء مجالس إدارات الجمعيات للحصول علـي           تم التغلب عليها    المياه وغيرها   

 .منازل مما سهل توصيل مياه شرب نقية لهذه المجتمعات قرار ترخيص من المحافظة لهذه ال

  
  تقييم األثـر لربنامج قروض املياه

 حيث زادت األعباء المالية الشهرية لألسر في دفع قيمة فواتير استهالك            الناحية االقتصادية أثر المشروع على    

حيث وفرت األسر أعباء    لصحية  الناحية ا  أثر المشروع على      حيث   .المياه إال هذا يلقى استحسان لدى األسر        

( مالية كانت تنفقها على العالج من بعض األمراض المرتبطة باستخدام المياه غير النقية علي سـبيل المثـال                 

، بالرجوع إلى سجالت الوحدة الصحية والطبيب والمراقب الصحي تبين          ) النزالت المعوية ، حصوات الكلي    

اإلسهال باإلضافة إلى التحسن النسبي في صحة األطفال والسيدات        انخفاض نسبة المصابين بالنزالت المعوية و     

بسبب النظافة الشخصية المتواصلة ، كما أشادت السيدات بأثر المشروع في تقليل المجهود البدني اليومي الذي          

  .كان يبذل في الحصول علي المياه 

  : ما يلي  فقد ساهم المشروع في توفيرالناحية االجتماعية أما أثر المشروع على 

  .الوقت للسيدات لرعاية األسرة  

 .الحد من الخالفات الزوجية الناتجة عن تأخر الزوجات في مليء األواني من الحنفيات العمومية  

 .الحد من الخالفات وتحسن العالقات بين الجيران  

 .الحد من المشاجرات التي كانت تنشب بسبب الحصول علي مياه الشرب  

 .الستمرار في الصالة وذلك نظراً لتوافر مياه الشرب للوضوء التزام األطفال علي ا 

 حيث اختفت ظاهرة طلمبات المياه الموجودة بالشوارع وفي         الشكل العمراني وللحديث عن أثر المشروع على      

  .مداخل البيوت ، كما زاد زراعة األشجار أمام بعض المنازل نظراً لتوافر المياه 
  

  

  



  Alive Project                                                     بمحافظة بنى سويفلتركيز على مياه الشرب والصرف الصحى  التقييم الذاتى لمشروع التنمية الشاملة با

62 ٢٠٠٧ مايو                                             مركز خدمات التنمية                                                                                                

  قروض املياهتقييم االستمرارية لربنامج 
  :استمرارية األثر 

فـأن ذلـك    ) كالتعليم أو الثقافة    ( نظرا الن الخدمة المقدمة للمستفيدين خدمات ثابتة مادية وليست معنوية            

، ودعم ذلك إنشاء محطات     ) حنفية  ( يحقق االستمرارية في وجود مصدر دائم للمياه النقية داخل المنازل           

  .ية المياه لمياه الشرب تساهم في رفع جودة وكم

استمرارية األثر الخاص بنظافة البيوت والقري واألطفال وأيضا االستمرارية في انخفـاض األمـراض               

 .المرتبطة بمياه الشرب 

  

  : االستمرارية المادية 

لدي الجمعية بوجود ودائع بها للصرف علي أنشطة أخرى مثل التوعية والتعليم البيئي وصيانة الـصرف                 

 .ية تقديم الخدمات الصحي لضمان استمرار

 .وجود كوادر وفنيين مدربين لدي الجمعية لالستفادة منهم في أنشطة أخرى مشابهة 

 .ترابط العالقات بين األفراد واألسر وبعضهم البعض  

وكذا توطيد العالقات مع الجمعية والجهـات       .ترابط العالقات بين المجتمع وجمعية تنمية المجتمع المحلي          

  ). وغيرها – مجلس المدينة – المحافظة –لمحلية الوحدة ا( الحكومية 

  

  الدروس املستفادة لربنامج قروض املياه
ضرورة تكاتف وحشد الجمعيات التي يخدمها المشروع في تبني قضايا موحدة للـضغط علـي متخـذي                  

القرار للوصول الفضل النتائج المرجوة مثلما حدث في قضية تخفيض رسوم مياه الشرب حيث تم تحويلها 

 .إلى قضية دعوة وخدمة اكبر عدد ممكن من المستفيدين 

 .طول فترة سداد القرض وقيمته حفزت عدد كبير جدا من المستفيدين علي اإلقبال علي هذه الخدمة  

يفضل تحويل المبالغ التي خصصت لقروض مياه الشرب بالجمعيات المنفذة للمشروع إلى قروض دوارة               

خدمة حتى يمكن تقديم تلك الخدمة في مناطق وعزب أخرى بنفس القرى            لزيادة عدد المستفيدين من هذه ال     

 .لسد االحتياج ، كما يمكن للمواطنين جميعا االشتراك في التوصيالت 

ضرورة التخطيط وربط توفير خدمة الصرف الصحي بخدمة توصيالت مياه الـشرب حيـث أن هـذه                  

 احـدي   باريتكم ما كنتو وصلتلنا ميـه      الخدمات مكملة بعضها البعض مثلما حدث في عزبة تمام كساب         

  .المستفيدات  وذلك ألهمية الخدمتين معاً  
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    أم خالد– دراسة حالة

ومنذ ) أعمال غير منتظمة  (أم خالد تبلغ من العمر واحد وخمسون عاماً ولديها ستة أوالد  ويعمل زوجها باألجر اليومي                 

د حنفية للمياه داخل منزلي المتواضع اعتمدت منذ عشرات         أن تزوجت وهي تعيش في قرية تمام كساب ولم تنعم بوجو          

السنين على مياه الطلمبات التي تأتى لها عكره وغريبة الطعم عن مياه الشرب من الحنفيات ، وسمعت عن أضرار مياه                    

لمادية ال  الطلمبات وبدأت التفكير في إيجاد مصدر للمياه النقية تستخدمه هي وأسرتها في الشرب والطهى ولكن حالتها ا                

  .تسمح بدفع رسوم تركيب المياه النقية بالمنزل 
  

ولجأت إلى إحدى الجارات وتسمى الست أم سيد وطلبت منها أن تحصل يومياً على احتياجاتها من مياه الشرب ووافقت                   

 ورحبت دون أن تدفع لها مقابل مادي وليس غريب ذلك فالجيران في الريف يساعدون بعضهم البعض ، وفى يوم مـن                    

األيام تشاجر أحد أبنائي مع أحد أبنائها وتطورت المشاجرة إلى مشاجرة بين األسرتين نتج عنها أنها وأسرتها فقد مورد                   

 .للمياه العزبة 
  

وعليه كان البد من التفكير في غيره ، وقررت رغم سنها الكبير تحمل الصعاب وتوجهت إلى الحنفية العمومية وهـو                    

ة أمور فكان بعيدا جدا عن منزلها وبذل جهد كبير في نقل المياه من الحنفية للمنزل عدة                 مصدر سيئ ليس للمياه بل لعد     

مرات في اليوم ، غير زحام السيدات الشديد على هذه الحنفية ، وفى فصل الشتاء يشتد الموقف صعوبة نظراً لظروف                    

دها بالنزالت المعوية فـي حالـة       الطقس ، وكانت تصاب بنزالت للبرد وفضلت أن تصاب بالبرد خوفاً من إصابة أوال             

  . الرجوع الستخدام الطلمبة 
  

وقريباً زارتها إحدى الفتيات من الجيران وأبلغتها عن قيام الجمعية بمساعدة األسر بالقرية لتركيب حنفيات المياه علـى                  

معية للحصول على الخدمة  أن يقوموا بدفع نصف التكلفة فقط لكل أسرة ولم يكن وقتها لديها المال الذي يسمح بالتقدم للج                

ولكنها توجهت للجمعية ومعها صورة بطاقة زوجها وحجزت دور لها لحين أن تقوم بدفع االشتراك المطلوب ، وبدأت                  

تدخر هي وآسرتها المبلغ وأكملته ثم دفعته للجمعية وقامت الجمعية بالتوصيل ، وانتهت مشكلتها مع مياه الشرب النقية                  

نى أن تحل باقي المشاكل التي كانت تعاني منها وسيدات القرية كلها وأولها مـشكلة الـصرف                 بعد معاناة طويلة ، وتتم    

  .الصحي بالقرية المحرومة  منشأة كساب 

  
 
  
  



  Alive Project                                                     بمحافظة بنى سويفلتركيز على مياه الشرب والصرف الصحى  التقييم الذاتى لمشروع التنمية الشاملة با

64 ٢٠٠٧ مايو                                             مركز خدمات التنمية                                                                                                

  برنامج الصرف الصحى
التنمية المتكاملة مع التركيز على الصرف الصحي ومياه   " مكون البناء الصرف الصحي أحد مكونات مشروع        

  "ببني سويف  الشرب
  :ملصادر التي مت االستعانة بها يف عملية التقييم الذاتي ا
   مقترح المشروع-١

   المقترحات الفرعية الخاصة بكل مجتمع -٢

   تقارير االنجازات الربع سنوية-٣

   تقارير وبيانات من الجمعيات-٤

   مقابالت بؤرية مجمعه بقرى مركزي ناصر واهناسيا-٥

  كومية المعنية مقابالت مع مسئولين من الجهات الح-٦

   مقابالت مع المسئولين من الوحدات المحلية بالقرى-٧

   مستندات فنيه خاصة بتنفيذ المشروع-٨

   تقارير بنتائج تحاليل عينات من مياه الصرف الصحي -٩

  

هذا المكون يتمثل في تنفيذ نظام صرف صحي غير تقليدي عالي الكفاءة ومنخفض التكاليف يـصلح للتنفيـذ                  

 الصغيرة حيـث يعتمـد علـى        داخل القرى 

أساليب بسيطة في المعالجـة مـع ضـمان         

وقـد   .الجودة وبما يتوافق ومعايير البيئـة       

اعتمد المشروع في مرحلته األولـى علـى        

تنفيذ شبكات االنحدار والتجميع وخزانـات      

التحليل التي تعتمد على المعالجة الالهوائيـة       

بكتيريا والترشيح مـن خـالل المرشـحات        

ومـع   .موجودة داخل الخزانـات     الزلطية ال 

بداية المرحلة الثانية للمشروع كان بداية تنفيذ    

مرحلة المعالجة النهائية من خالل الترشـيح       

الدقيق داخل مرشح كسر الحجـر الجيـري        

الذي يعتمد على الترشيح من أسفل إلى أعلى         

، ثم تصل المياه إلى القناة الزلطية النباتيـة         

مـن خـالل فلتـر      التي تقوم بترشيح المياه     

زلطي كما تقوم النباتات الموجـودة بـأداء        

  . دورها الهام في المعالجة عن طريق الجذور
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  تقييم املالئمة لربنامج الصرف الصحى
لقد أكدت دراسة االحتياجات بمحافظة بني سويف والتي تم على أساسها تنفيذ  المشروع  أن مركزي ناصـر                   

 الحكومة أقرت بأهمية تعميم خدمـة       لصرف الصحي ، باإلضافة إلى أن     واهناسيا هما األكثر احتياجا لخدمة ا     
     مسئولي شركة مياه الشرب الصرف الصحي على قرى الجمهورية إال أن ذلك يحتاج إلى اعتمادات باهظة 

والصرف الصحي ، مما يجعل العمل على توفير هذه الخدمة لبعض القرى  مساهمة بناءه في حـل مـشكله                    

  .مجتمع المصري ككل كبيره تواجهه ال

كما أنه ليس هناك شك أن خدمة الصرف الصحي البد أن تكون من أولويات احتياجات أي مجتمـع  ولـيس                     

هناك تفاوت بين المجتمعات في مدى الحاجـة        

إلى هذه الخدمة فالجميع في حاجه ماسة إلـى         

توفيرها وبشكل عاجل حيث أن الضرر الواقع       

ضرر الواقـع   من التأخير من شأنه أن يزيد ال      

على البيئة المحيطة وبالتالي علـى المجتمـع        

ومحاولة تنميته وتطويره ، تأكد ذلك من خالل        

استمرار مطالبة بعـض الجمعيـات األهليـة        

العاملة في قرى بهبشين ، النويره ، الزيتون ،         

قلها للعمل على توفير الخدمة للمناطق الغيـر        

العزب التابعة للقرية ، وبالفعل تم العمل على توفير الخدمـة           مخدومة من القرية وكذلك توفير الخدمة لبعض        

لعزبة تمام كساب التابعة لقرية النويره ، كمـا         

 ) ٥٠ (  العمل على توفير الخدمة لعدد     جارى

ـ          لأسرة إضافية في قرية بهبشين ، جارى عم

دراسة لعزبة سيد عبد القادر التابعـة لقريـة         

ـ         ة بهبشين ، وعزبة عوض اهللا التابعـة لقري

  .  ةالزيتون ، ومنطقة السجله داخل قرية النوير

ومن خالل دراسة مجتمعات لم تحصل علـى        

  : الخدمة وجد أن 

أساليب الصرف الصحي المتبعة حالياً تعتمد على تصريف المياه إلى التربة تحت السطحية مـن                

ع نقعد علـى    ما كانش ينف  خالل خزانات التجميع التي تم تنفيذها بدون عزل للحوائط وبدون قاع            
  أبناء   الخزان كان بيصرف على الترعة     أحد أبناء قرية قلها ، كما قيل أن          األرض  لسوء حالتها   

 .قرية بهبشين 

ارتفاع في منسوب المياه تحت السطحية بعد اختالطها بمياه الصرف الصحي نتيجة لتشبع التربة               

ى الثروة العقارية كما يزيد مـن       بالمياه مما يؤثر بالسلب على أساسات المنازل وبالتالي يؤثر عل         

 . أحد أبناء قرية قلها الرشح كان في البيت لنص الحيطةتلوث البيئة 
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أصبحت هناك حاجة دائمة إلى التخلص من مياه الصرف الصحي عـن طريـق الكـسح مـن                   

بنحتاج نكسح الخزان مرتين    الخزانات مما يكلف األسرة عبئا ماليا إضافيا قد ال يتحمله البعض            
بعد ما الترعة اتردمت بنحتـاج      أفراد غير حاصلين على الخدمة في قرية النويرة  ،             شهر  في ال 

 .أبناء قرية بهبشين نكسح على طول 

التخلص من مياه الصرف بعد كسحها من الخزانات  يكون دائما في المجارى المائية مما يـؤثر                  

ف الصحي في القرى المحافظة     من أهمية توفير خدمة الصر    سلبياً على البيئة المائية والزراعية      
 .مهندس صرف مركز اهناسياعلى المجارى المائية نظيفة 

استهالك الفرد من المياه أصبح أقل كثيرا من معدالته الطبيعية كنتيجة لحرص األسرة على تقليل                

ناتج الصرف الصحي مما أثر سلبياً على نظافة أفراد األسرة وخاصة األطفال ، وبالتالي علـى                

 مـسئول   عدم توفير الصرف الصحي يؤثر بالسلب على استهالك مياه الـشرب          لعامة  الصحة  ا  

 .شركة مياه الشرب 

  

لذا فان خدمة الصرف الصحي مالئمة لطبيعة وظروف واحتياجات المجتمعات التي حصلت علـى الخدمـة                

) الـشرب   من خالل قروض توصيالت مياه الشرب وتنفيذ محطات معالجة مياه           (وخاصة بعد تمكين المجتمع     

 ساعة باليوم  وهو ما جعل الحاجة إلى تـوفير           ٢٤من الحصول على حقه في مياه شرب نظيفة وكافيه طوال           

إحنا بقى عندنا الميه الحلوة بس عايزين الصرف عشان         خدمة الصرف الصحي من أهم احتياجات المجتمع          
  .  تمام كساب  مستفيدين بعزبةنقدر نستخدم الميه كويس ويجعله عامر

لك فان توفير هذه الخدمة مالئم تماما لطبيعة المشروع حيث أنه يهدف إلى تنمية المجتمعات وممـا سـبق                   كذ

  .يتضح لنا أنه ال يمكن العمل على تنمية مجتمع ال يستطيع التخلص من فضالته بطريقه أمنه وصحية  

  
  تقييم الفعالية لربنامج الصرف الصحى

  نسبة التحقق  الفرق  الفعلي  المستهدف

 أسرة  ١٥٥٥٧تم توفير الخدمة لعدد     أسرة١٥٠٠٠

&  

تم التخطيط وجارى العمل اآلن 

 أسرة ١٣٥٠لتوفير الخدمة لعدد 

  ٢٠٠٧أخرى خالل عام 

   أسرة٥٥٧

  

& 

 يكون ٢٠٠٧قبل نهاية عام 

   أسرة١٩٠٧= الفرق 

١٠٤%   

  

&  

 تكون ٢٠٠٧قبل نهاية عام 

١١٢%   

وقد تحقق ذلك بفضل التخطيط الجيـد باإلضـافة إلـى أن            )  يبا  تقر( الفعلي  = حتى اآلن نجد أن المستهدف      

المشروع في فترة العام ونصف الماضية اكتفى بتحقيق المستهدف طبقاً لمقترح المشروع وتوجه نحو تطـوير       

األنظمة التي تم تنفيذها بحيث تصبح أكثر توافقا مع المعايير البيئية ، بدال مـن تحقيـق زيـادة فـي إعـداد        

   .المستهدفين

وأستطاع المشروع أن يستخلص بعض الدروس المستفادة مما سبق ويستوعبها جيداً  ويبدأ مرحلة جديدة فـي                 

تطبيق نظام جديد أكثر تطورا وتوافقا مع المعايير البيئية وبالتعاون مع جميع األجهـزة المعنيـة بالمحافظـة                  
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 أسـرة ، وخـالل   ١٧٠٠مة لعددوخاصة شركة بني سويف لمياه الشرب والصرف الصحي وذلك لتوفير الخد    

 أسرة في قرية تمام كساب التابعة لقرية النويره وجارى عمل دراسـة             ٣٥٠العام الحالي تم تقديم الخدمة لعدد       

   %  .١١٢ مما سيجعل نسبة التحقق ٢٠٠٧ أسرة خالل عام ١٣٥٠وتصميم لتوفير الخدمة لعدد 

  

  تقييم الكفاءة لربنامج الصرف الصحى
 مجتمع بمركـزي ناصـر      ١٥ أسرة في    ١٥٠٠٠ لتوفير خدمة الصرف الصحي ألكثر من        تم التخطيط جيداً  

 سنوات عمل تالها مرحلة التطوير والمعالجة لمدة عام ونصف ونحن اآلن بصدد تنفيذ نظام               ٣واهناسيا خالل   

   . أسرة أخرى١٧٠٠أكثر تطورا وتوافقا مع البيئة في معالجة مياه الصرف الصحي وتوفير الخدمة لحوالي 
كما أن المشروع وبمشاركة الجمعيات المنفذة للمشروع والتي قد حصلت على قدر كاف من البناء المؤسـسي                 

  .خطط جيدا الستثمار إمكانيات المجتمع في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي

م توفير ولما كان التنفيذ بمعرفة الجمعيات فقد تم توفير الدعم الفني الالزم من خالل مهندسي المشروع  كذلك ت

  .حوافز مالية لمشرف من نفس القرية لمتابعة العمل
  

  :العقبات التي واجهت املشروع أثناء التنفيذ 
  :واجهت المشروع عدة عقبات أهمها 

تم التغلـب   عدم وجود الكفاءات الفنية القادرة على متابعة وتشغيل وصيانة أعمال الصرف الصحي و             

مين على أعمال التشغيل والصيانة بالمجتمعات المختلفـة   بتنظيم عدة دورات تدريبات للقائ   على ذلـك  

أستفدنا كتيـر   وكان أخرها ما تم تنفيذه بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف ،               
  المتدربين بقرية النويرة بعد انتهـاء       من التدريب واتعلمنا حاجات كتير هاتسهل علينا شغلنا بعد كده         

 .التدريب 

فيه ناس بتستعمل   للخدمة مما أثر سلبياً على كفاءة المعالجة لمياه الصرف الصحي           االستخدام السيئ    
مستفيدين بقرية بهبـشين ، لـذلك       الصرف غلط ومهماش فاهمين حاجه و محتاجين يتوعوا كويس          

سعى المشروع على تفعيل دور مكون التوعية والتعليم البيئي في ترسيخ مفهوم المحافظة على الخدمة   

   .لدى المجتمع

وعموما يمكن الحكم على خدمة الصرف الصحي بأنها ذات كفاءة مقبولة حتى اآلن و أن بعض المشاكل التي                  

ظهرت في األنظمة المنفذة ببعض المجتمعات بعد استخدام الخدمة لفترة ليست قصيرة  ناتجة عن عيوب فـي                  

 ، وكذلك سوء االستخدام مـن بعـض   التنفيذ حيث المنفذ لم يكن على قدر كاف من الكفاءة لتنفيذ هذه اإلعمال        

مستفيدين بقرية قلها وأيضا عدم متابعة أعمال       السدد في المواسير والخزانات بسبب سلوك البشر        المستفيدين    

  . مستفيدين بقرية بهبشين  الزم يبقى فيه صيانة مستمرةالصيانة بشكل دوري 

 وتحقيق أقصى كفـاءة ألنظمـة الـصرف         إال أنه جارى دراسة األوضاع الحالية حتى يمكن تدارك األخطاء         

  .الصحي التي تم تنفيذها بما يتوافق وقوانين البيئة 
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  تقييم األثر لربنامج الصرف الصحى
 حيث خلت الشوارع والميادين من برك المخلفات السائلة والتي كانت شائعة            الناحية البيئة أثر المشروع على    

األرض كان فيها ديدان لكـن الحمـد هللا نـضفت           ألمراض  في بعض المجتمعات وكانت تمثل بؤر لألوبئة وا       
 مستفيدين بقرية بهبشين ، كما زال قلق األسرة من كيفية التخلص من المياه بعد اسـتخدامها اسـتهالك           دلوقت

مستفيدين بقرية  الستات كان بيتهد حيلها من كتر شيل الميه و رشها في الشارع             الفرد من المياه طبيعي نسبيا      

 .بهبشين 
 

حيث انخفض منسوب المياه تحت السطحية وتمت المحافظة على الثـروة           الشكل العمراني   ر المشروع على    أث

 . مستفيدين بقرية النويرة ما بقاش فيه رشح في البيوت زى األولالعقارية 
 

 الـصحة أتحـسنت   حيث أثرت الخدمة على صحة المجتمع ايجابيـا         الناحية الصحية   كما أثر المشروع على     

 وكيل مديرية الصحة ببني     قلت نسبة اإلصابة ببعض األمراض الناتجة عن التلوث       بقرية قلها ، كما     مستفيدين  

 .سويف 
 

 دا إحنـا مـا      من حيث العائد على األسرة من توفير تكاليف الكسح          الناحية االقتصادية   وللمشروع تأثير على    
 توفير فرص عمل مؤقتة ودائمة ألهل         مستفيدين بقرية بني خليفة ، كما تم        كناش بنالحق على تكاليف الكسح    

 .   أهالي قرية قلها  كل البلد شاركت في العمل في الصرف و ما جبناش حد من برهالقرية 
 

حيث تم تمكين الجمعيات المنفذة للمشروع من تكوين كوادر         الناحية المؤسسية   كما ساعد المشروع في تدعيم      

 .فنيه قادرة على المشاركة في تنمية المجتمع 
 

 حيث اختفت النزاعات التي كانت تنشب بـين الجيـران   على الناحية االجتماعيـة كما كان للمشروع مردوداً  

الستات كانت بترش مية الغسيل     بسبب طريقة التخلص من مياه الغسيل واالستخدامات الشخصية في الشوارع           
 ده أتغيـر لمـا دخـل        و الحموم في الشارع وكانت بتحصل مشاكل بين الجيران وبعضهم بسبب كده ، لكن             

الناس بقت بتشارك وتقف مع بعضها عشان تـسلك          مستفيدين بقرية بني خليفة ،       الصرف البلد ووصلنا عليه   
   . مستفيدين بقرية بهبشينخط مسدود في الشارع  بدل مكانوا زمان بيتخانقوا

يدين في قريـة قلهـا ،   مستف" الصحة بقت أحسن" وبذلك نجد ان الفرد على الخدمة اآلمنة والصحية المطلوبة     

مستفيدين بقرية بني خليفة ، وتخلصت البيئة من سبب رئيسي مـن أسـباب              " العيال بقت أنضف وعياهم  قل     "

الشوارع نشفت و ما    " مستفيدين بقرية قلها    " ما بقاش فيه رشح جوه البيوت     / البلد أصبحت أنظف    " التلوث  
  . مستفيدين بقرية بهبشين "عيال بقت نضيفهبقاش فيه رشح و محدش بقى يكسح والفلوس أتوفرت و ال

  

  تقييم االستمرارية لربنامج الصرف الصحى
  :أوال االستمرارية المالية 

 . وديعة مالية يصرف من عوائدها على مكونات المشروع منها الصرف الصحي  
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مساهمة بعض المجتمعات من خالل اشتراك شهري بسيط يجمع بواسطة الجمعيات المنفذة للمشروع              

إحنا بنشارك باللي نقـدر عليـه       ويصرف لحساب تشغيل وصيانة مكونات نظام الصرف الصحي         
 . مستفيدين بقرية بهبشين وزى ما بيتطلب مننا عشان خاطر المشروع يفضل شغال على طول

  :ثانيا االستمرارية المؤسسية 

النـاس بتـوع    هم   تجاه مجتمعـات   مبناء قدرات المسئولين بالجمعيات وتمكينهم من تحمل مسؤولياته        
الجمعية محترمين والمجموعة الموجودة حاليا ناس متعاونين مع الناس كلها بدون تفرقه بين غنى 

 . مستفيدين بقرية النويرة وفقير أو قريب أو بعيد

ببساطه الناس أتعـودت علـى الـصرف       وعى المجتمع تجاه أهمية المحافظة على استمرار الخدمة          
  . مستفيدين بقرية بهبشينالصحي

الناس اللي في الجمعية جـدعان وبيحبـوا        استعداد المتطوعين للعمل باستمرار في خدمة مجتمعهم         
 .مستفيدين بقرية بني خليفة البلد 

تدعيم الجمعيات بتوفير سبل االتصال والتواصل مع المعنيين والمتخصـصين بأعمـال الـصرف               

 .الصحي 

انة الصرف الصحي من خالل عمل تـدريبات        توفير الكوادر الفنية المدربة على أعمال تشغيل وصي        

نظرية وعملية على أيدي متخصصين أكفاء  وكان أخر هذه التدريبات الذي تم تنفيذه بمعرفة شركة                

 .بني سويف لمياه الشرب والصرف الصحي  

تدعيم أواصر الشراكة والتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتولى مـسؤولية تـشغيل           

حي التي يتم تنفيذها ضمانا الستمرارية تقديم الخدمة للمجتمع وبكفـاءة عاليـه             أنظمة الصرف الص  

  . تضمنها الشركة بصفتها الجهة المعنية 

 الدروس املستفادة لربنامج الصرف الصحى

يفضل تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بواسطة مقاول متخصص وله خبرة في تنفيذ مثـل هـذه                 

 .ة اإلعمال وذلك ضمانا للجودة والكفاء
 

مـن  يفضل االعتماد على استشاري متخصص في تصميم األنظمة الغير تقليديه للصرف الصحي                
 مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الـصحي        أخطاء المشروع التنفيذ دون إشراف المتخصصين     

حيث أن نظام الصرف الصحي الغير تقليدي له أسس وقواعد فنيه يجب األخـذ بهـا عنـد عمـل                    

أن النظام الذي يصلح تنفيذه في مجتمع ليس بالضرورة  أن يصلح لمجتمع أخـر               التصميمات ، كما    

 .وإنما لكل مجتمع ظروفه واحتياجاته التي يتم على أساسها البدء في عمل التصميمات  
 

يفضل الحصول على موافقة الجهات المعنية قبل تنفيذ المشروع خاصة وأن نظام الصرف الصحي               

 حديث على المجتمع  المصري ولم تطبقه الحكومة إال منذ فتره قريبـة              الغير تقليدي حيث انه نظام    

 رئـيس   من أخطاء المشروع عدم مشاركة الجهات المعنية في تنفيذ النظام أو الموافقة على تنفيذه             

 .قطاع الدعم الفني بشركة مياه الشرب والصرف الصحي 



  Alive Project                                                     بمحافظة بنى سويفلتركيز على مياه الشرب والصرف الصحى  التقييم الذاتى لمشروع التنمية الشاملة با

70 ٢٠٠٧ مايو                                             مركز خدمات التنمية                                                                                                

ألهمية ومن هنا يفضل أن تتـولى       أعمال التشغيل والصيانة للصرف الصحي الغير تقليدي في غاية ا          

الزم يكـون فيـه مـساعده       شركة مياه الشرب مسؤوليتها حيال ذلك ضمانا للكفاءة واالستمرارية          
 .مستفيدين بقرية بهبشين وإشراف من شركة الصرف الصحي 

  

  :تطبيق  عملي على االستفادة من الدروس املستفادة 
و كونسلت  المتخصص في مجال الخدمات البيئية والبنيـة  تم عمل الدراسات والتصميمات بمعرفة مكتب انفير  

التحتية ، وتم عرض المشروع على جميع الجهات المعنية في ورشة عمل خرجت بفوائد عديدة أهمها ضرورة 

تعاون جميع المعنيين بالصرف الصحي والبيئة في محافظة بني سويف لتنفيذ النظام ، كما تم مراجعة واعتماد                 

  شركة بني سويف لمياه الشرب والصرف الصحي وتم التنفيذ في عزبة تمام كساب التابعة التصميمات بمعرفة

لقرية النويره بمركز اهناسيا ، وقد قام المشروع بدعم الجمعية حتى تكون قادرة على المتابعة المالية واإلدارية              

ـ              اولين متخصـصين وذوى    لتنفيذ المشروع باألسلوب الجديد ، كما تم طرح األعمال في مناقصه محدودة لمق

خبره وتم البت الفني والمالي بمعرفة االستشاري ، ويقوم االستشاري أيضا باإلشراف الدوري على التنفيذ كما                

تعاقدت الجمعية مع مهندس نقابي لإلشراف الدائم ،  كما أعددنا عدة زيارات للـسادة المـسئولين بالجهـات                   

  .الدعم الفني للمشروع وقد أشادوا جميعا بكفاءة الفكرة التنفيذ الحكومية المعنية لمتابعة سير العمل وتقديم 

 وجارى العمل اآلن على تطبيق التجربة في ثالثة مجتمعات أخرى بتوابع لقرى الزيتون وبهبـشين بمركـز                 

  .ناصر والنويره بمركز اهناسيا

  

 الصحي قد اسـتعانوا  ومما هو جدير بالذكر أن محافظة بني سويف بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف   

بنفس المكتب االستشاري لتطبيق نظام غير تقليدي في قرية الميمون بمركز الواسـطى وجـارى اآلن تنفيـذ                  

اإلعمال ، علما بأنها المرة األولى التي تقوم فيها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ نظـام صـرف                   

  .صحي غير تقليدي  

  فات السائلةخلبرنامج امل
المخلفات السائلة أحد مكونات مشروع التنمية المتكاملة بالتركيز على الصرف الـصحي وميـاه              مكون جمع   

تم صرف منحة لكل جمعية تنمية المجتمع المحلى من         انه  وقد قام المشروع على اساس      .الشرب ببني سويف    

المقطـورة   ( ة  حتى يمكن للجمعية شراء جرار ومقطور     )  ألف جنيه    ٤٥  ( معيات المنفذة للمشروع قدرها   الج

) يمثل القطاع الخـاص  ( من خالل إقراض أحد أفراد القرية   ) مجهزه بموتور وتانك  لجمع المخلفات السائلة        

والذي تم االتفاق معه بمعرفة الجمعية على أن يستغل الجرار والمقطورة في تنفيذ مشروع جمـع المخلفـات                  

رب مكان مخصص لذلك مثل محطـات معالجـة ميـاه           السائلة من الخزانات الموجودة بالمنازل ونقلها إلى أق       

 اما فى   ) .جنيه  ١١٢٥= قيمة القسط   ( الصرف الصحي ، على أن تسدد قيمة المنحة إلى الجمعية على أقساط             

في قرية النويرة  يتم إيداع القسط بالبنك ويصرف من العائد منه على تنفيذ األنشطة التي تقوم بتنفيذها الجمعية            

  .لخدمة المجتمع 
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  : المصادر التي تم االستعانة بها في عملية التقييم الذاتي 

  مقترح المشروع .١

  تقارير االنجازات الربع سنوية .٢

  مقابالت مع المسئولين بالجمعيات .٣

  مقابالت بؤرية مجمعه بقرى مركزي ناصر واهناسيا .٤

  مقابالت مع مسئولين من الجهات الحكومية المعنية .٥

  لمحلية بالقرىمقابالت مع المسئولين من الوحدات ا .٦

  تقارير من جمعيات التنمية   .٧

  حصر بأعداد المستفيدين    .٨

  تقييم املالئمة لربنامج املخلفات السائلة
أكدت دراسة االحتياجات لمحافظة بني سويف والتي تم على أساسها تنفيـذ المـشروع أن مركـزي ناصـر                   

ى توفير خدمة جمع المخلفات السائلة      واهناسيا هما األكثر احتياجا لخدمة الصرف الصحي ، كما أن العمل عل           

مناسب تماما لظروف المجتمعات الريفية وتوابعها  التي ينفذ بها المشروع حيث ال تتوفر وسيلة للتخلص من                 

  .التي أنشأها األهالي لتجميع مياه الصرف الصحي ) الطرنشات ( المخلفات السائلة المتجمعة بالخزانات 
  

يد الشديد في استخدام المياه بطريقة غير صحية أو التخلص منها أوال بـأول             وهو ما يوجه المجتمع نحو الترش     

 وفى بعض المجتمعات التي يتطلب األمـر الجمـع          في المجارى المائية القريبة مسببة تلوث للبيئة المحيطة ،        
 ممـا يجعـل     - إذا توفر لديها     -بشكل دوري يضطر األهالي إلى استدعاء وسيله للجمع من قرى مجاوره            

كنـا   مدير قطاع التخطيط العمراني بالمحافظة ، وهو ما أكده مستفيدين بقرية بهبـشين               خدمة مكلفة وبطيئة  ال
بنجيب عربية من بره وكانت بتأخر لما تيجى وبتكلفنا كتير واللي مايقدرش بينزح الخزان بنفسه هو وأهـل            

 السائلة وبطريقة غير ضـاره      لذلك كان من الضروري العمل على توفير وسيلة للتخلص من المخلفات          . بيته

  .للبيئة وطبقا الحتياج المجتمع من خالل طلبات الجمعيات لتنفيذ مشروع توفير خدمة جمع المخلفات السائلة 

  

وقد زادت حاجة المجتمع إلى وسيلة لجمع المخلفات السائلة بعد توفير خدمة الصرف الصحي بالمجتمع حيث                

بنحتاج جرار الجمـع يوميـا فـي        أثناء تنفيذ أعمال الصيانة الدورية      تستخدم هذه الوسيلة في الجمع المستمر       
  . أعضاء جمعية تنمية المجتمع المحلى بميانهأعمال الصيانة

  تقييم الفعالية لربنامج املخلفات السائلة
  نسبة التحقق  الفرق  الفعلي  المستهدف

 ٩ أسره في عدد ١٠٢١٥

  مجتمعات

   أسره  ٤٢٢٤

  

   %٤١   أسره٥٩٩١

  

  :تحقيق المستهدف الفعلي طبقا لالتفاقيات بسبب لم يتم 

والتي كانت تحتاج   ) الطرنشات  (  الصرف الصحي التي قللت من أعداد الخزانات القديمة          ةتوفر خدم  .١

إلى الجمع بشكل دوري كما أن استخدام قطاع كبير من المجتمع للصرف الصحي  ساعد فـي حـل                   
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 كانت سببا مباشرا في امـتالء الخزانـات بـصفة       مشكلة ارتفاع منسوب المياه تحت السطحية والتي      

تتسرب مباشرة من الخزانات الغير مصمتة إلـى        ) سابقا  ( مستمرة حيث كانت معظم مياه الصرف       

  .التربة 
  :ملحوظة 

  .نفذ بالقرى يستفاد منه باستمرار أثناء تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لمكونات نظام الصرف الصحي المكسحيؤخذ في االعتبار أن جرار ال
  

توفير الوحدات المحلية لهذه الخدمة في نفس القرى مع األخذ في االعتبار كفاءة سيارة الجمع ملـك                  .٢

  الوحدة المحلية بالمقارنة بالجرار وصعوبة دخول الشوارع الضيقة 

 تقييم الكفاءة لربنامج املخلفات السائلة

رات مؤسسية يحصل خاللها العاملين بالجمعيـة       وبناء قد )  جنيه   ٤٥٠٠٠حوالي  ( من خالل توفير منح مالية      

على عدة تدريبات فقد استطاعت جمعيات تنمية المجتمع المحلى تنفيذ مشروع جمع المخلفات الـسائلة عـن                 

طريق أحد أبناء المجتمع لديه القدرة على تحمل المسئولية تجاه مجتمعه وفى نفس الوقت يحصل على عائـد                  

وتستفيد الجمعية من عائد الوديعة كما      )  جنيه   ٦٠٠ - ٥٠٠( تراوح بين   مادي مناسب من تشغيل المشروع ي     

  ) . عمال ٢عدد + سائق للجرار ( تم توفير فرص عمل لعدد من العمال في المشروع 
  

 مجتمعات بمركزي ناصر واهناسيا وهم القرى التي كانت فـي           ٩وقد تم التخطيط بكفاءة لتوفير الخدمة لعدد        

لخدمة ولم تتوفر لديها عن طريق الوحدة المحلية أو القطاع الخاص ، وقد أدت وسيلة               حاجة شديدة لمثل هذه ا    

الجمع التي تم توفيرها للمجتمع المراد منها بكفاءة من حيث خدمة األهالي في تسهيل عملية جمع الخزانـات                  

  .كما ساعدت بعد تنفيذ مشروع الصرف الصحي في أعمال الصيانة الدورية 
  

شروع تناقصت تدريجيا خاصة بعد توفير الوحدات المحلية لسيارات أكفأ من حيث الـسرعة              إال أن كفاءة الم   

وإمكانية دخول الشوارع الضيقة والتي ال يستطيع الجرار الدخول فيها حيث ال يمكنه العودة فقـد يـستغرق                  

بـالجرار   دقيقه لدخول أحد الشوارع وذلك ألنه يدخل بالمقطورة بالمقدمة حتـى يخـرج               ٤٥الجرار حوالي   

بالمقدمة ألنه ال يستطيع الخروج بالعكس وهو محمل بالمخلفات السائلة وال يوجد مكان للدوران داخل الشارع                

ممكن نحتاج الجـرار ومـا   ، كما أن الجرار يستخدم أحيانا بدون مقطورة الجمع في أعمال الزراعة المختلفة           
ي خليفة لذلك فقد انخفض معدل كفـاءة األداء فـي            مستفيدين بقرية بن   يجيش وبالذات  أيام المواسم الزراعية     

مشروع الجمع الزم يبقى تبع الجمعية عشان الراجل        بعض المجتمعات مما دفع أهالي قرية بهبشين إلى قول            
  .بتاع الجمع ما يتحكمش فينا

 تقييم األثر لربنامج املخلفات السائلة

 من مياه الصرف الصحي التي كانت سببا في         ساعد مشروع جمع المخلفات السائلة على توفير خدمة التخلص        

مشاكل كثيرة داخل المجتمعات كما كان لها أثرا سيئا على البيئة والصحة إال انه وبعد توفير الخدمة لـبعض                   

  : المجتمعات أصبح لها أثار ايجابيه على المجتمع تمثلت في اآلتي 
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ب مشروع الصرف الصحي في المحافظة على       ساعد مشروع جمع المخلفات السائلة بجان     الناحية البيئية   فمن  

 توفير وسيله سهله ورخيصة للتخلص من المخلفات السائلة عامل مهم جـدا فـي حمايـة            البيئة من التلوث  
  . وكيل مديرية الصحة ببني سويف البيئة والصحة 

 
ع مـن   عمل مشروع جمع المخلفات السائلة إلى جانب مشروع الصرف الصحي على رفع المعاناة عن المجتم              

جرار الجمع وفر علينا شويه من أجرة العربية التانية          من خالل التوفير في تكاليف الجمع        الناحية االقتصادية 
 . مستفيدين بقرية النويرة وبيحاسبنا على النقلة عشره جنيه

 
عمل مشروع جمع المخلفات السائلة إلى جانب مشروع  الصرف الصحي على تخفيض منسوب المياه التحت                

 التخلص من مياه الصرف الـصحي ضـروري لتخفـيض            الثروة العقارية  وبالتالي المحافظة على     سطحيه
رئيس قطاع الدعم الفني بشركة     منسوب المياه التحت سطحيه والتي زادت كثيرا بسبب تسرب مياه الصرف            

 .مياه الشرب والصرف الصحي
 

 ساعد على اختفاء ظـاهرة بـرك الميـاه          فقدالناحية الصحية   أما عن أثر مشروع جمع المخلفات السائلة من         

الـصرف  الملوثة من الشوارع والميادين وهو ما كان له دور كبير في  التخلص من بؤر األوبئة واألمراض                   
الجديد قليل على البلد والناس كلها محتاجه الصرف عشان المشاكل كتير ، بس إحنا بنجمع بالجرار كتيـر                  

الوسخة اللي كانت تطفح في الشارع وبتخلي الريحـه مـا تطقـش             ونقول انه على األقل خلصنا من الميه        
 مستفيدين بقرية المنصورة ، كما ساعد  مشروع جمع المخلفات السائلة إلى  والناموس بيكترعليها صيف وشتا   

جانب مشروع  الصرف الصحي على توفير اإلمكانيات الالزمة للمجتمع للتخلص من مياه الصرف الـصحي                

 في التخلص منها مما كان يدفع الفرد للترشيد الغير صحي في استخدامه للمياه  وبالتالي                التي كان يجد صعوبة   

  . التأثير على النظافة العامة للفرد والمجتمع 

  تقييم االستمرارية لربنامج املخلفات السائلة
  -: من خالل االستمرارية  المالية لقد توفرت لخدمة جمع المخلفات السائلة إمكانية 

  دمة يحصل على عائد مادي مناسب من المجتمع مقابل توفير الخدمةمؤدى الخ 

تكلفـة الجمـع للمـرة      ( قيمة تكاليف الجمع الذي تتحمله االسرة مقابل حصولها على الخدمة بسيط             

الجمعيـة قالتلـه ياخـد      وفى متناول كافة طبقات المجتمع      )  جنيه كما في قرية بهبشين       ١٠الواحدة  
  . مستفيدين بقرية بهبشينليهعشره جنيه بس وده مقدور ع

 :استمرارية أثر 

  ليفة  مستفيدين بقرية بني خالناس أتعودت على النضافهتعود األسر على التخلص من مخلفاتها السائلة  

  .رفع الوعي لدى المجتمع نحو البيئة وضرورة المحافظة عليها  نظيفة  
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 الدروس املستفادة من برنامج املخلفات السائلة

ح دور الوحدة المحلية للمشاركة في اإلشراف على المشروع حيث أنها الجهة الـشرعية              يفضل توضي  

البد من وجود دور فعال للوحدة المحلية في جميـع المـشروعات            المنوط لها المحافظة على البيئة      
 . مدير قطاع التخطيط العمراني الخدمية بالقرى دعما لتنفيذها بكفاءة وعمال على استمراريتها 

 
مشروع أن تدار مثل هذه المشروعات بمعرفة جمعية تنمية المجتمع المحلى وتحت مسئوليتها             يفضل   

 مستفيدين بقرية بهبشين، حيث يعتبر الناس أن ما تملكه الجمعية هـو             الجمع الزم يبقى تبع الجمعية    

 هر يت ملك لهم على اعتبار أن الجمعية هي ممثل المجتمع وهو ما يجعل كفاءة تنفيذ المشروع واستمرا               

 .نتيجة مؤكده بالمقارنة بتنفيذ المشروع من خالل احد أفراد المجتمع 
  

   برنامج املخلفات الصلبة
صرف الـصحي وميـاه     مكون جمع المخلفات الصلبة أحد مكونات مشروع التنمية المتكاملة بالتركيز على ال           

 - ٤٠(ة بقيمة تتراوح بين     تم صرف منح   وقد تم تنفيذ انشطة هذا لمكون على اساس انه           .الشرب ببني سويف  

لكل جمعية تنمية المجتمع المحلى من الجمعيات المنفذة للمـشروع والتـي قامـت بـدورها                )  ألف جنيه    ٥٠

قيمة ( بإقراض قيمة المنحة ألحد أبناء القرية كممثل للقطاع الخاص على أن يقوم بالسداد للجمعية على أقساط                 

ف من العائد منها على تنفيذ أنشطه تقوم بها الجمعيـة لخدمـة             تودع بالبنك يصر  )  جنيه   ٩٠٠القسط الواحد   

مـن  ) القمامـة   ( وتستغل قيمة المنحة لتوفير جرار ومقطورة تستخدم لتجميع المخلفات الـصلبة             .المجتمع  

)  جنيه ٢(المنازل داخل القرية ونقلها إلى المقالب العمومية المخصصة لذلك ، في مقابل اشتراك شهري بسيط                

  .ألسرة نظير الحصول على الخدمة تتحمله ا
  

  : المصادر التي تم االستعانة بها في عملية التقييم الذاتي 

  مقترح المشروع 

  تقارير االنجازات الربع سنوية 

  مقابالت مع المسئولين بالجمعيات 

  مقابالت بؤرية مجمعه بقرى مركزي ناصر واهناسيا 

  مقابالت مع مسئولين من الجهات الحكومية المعنية 

  ابالت مع المسئولين من الوحدات المحلية بالقرىمق 

  المقترحات المقدمة من المجتمعات  

  االتفاقيات المبرمة مع الجمعيات  

  

  لربنامج املخلفات الصلبةتقييم املالئمة 
تتزايد في أي مجتمع المخلفات الصلبة بزيادة التقدم والتطور في نواحي الحياة المختلفة ونتيجة لعـدم تـوافر                  

نظام آمن وصحي  للتخلص من هذه المخلفات يتجه الفرد للتخلص من مخلفاته الشخصية بعيدا عـن                 أسلوب و 

  متناوله فقط ولكن في محيط البيئة التي يعيش بها مسببا مشكلة بيئية كبيرة تعود نتائجها على المجتمع كـامال                  
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البلد متعلمـين وتعلـيم     أنا عاينت من فتره قريبه بعض القرى وبعضها يسكن بها شخصيات كبيره ومعظم              "
عالي كمان وشفت أن الظاهر من البلد لما تدخل نضيف جدا ولكن اتضح أن في أخر البلد فيه أماكن علـى                     

 مدير قطاع التخطيط العمراني بالمحافظة،    "المصرف مثال إللقاء القمامة والناس شايفين أن بلدهم كده نضيفه         

 فيها وسيله للتخلص من مخلفاتهم الصلبة سوى بإلقائها في          وقد ظهر ذلك في مجتمعات مشابهه لم يجد األهالي        

 مهنـدس صـرف     المصارف أصبحت لبعض القرى مقالب زبالـه      أماكن عامه مثل جوانب المجارى المائية       

أن مقالب الزبالة بالقرى هي منبـت       اهناسيا أو الطرقات والتي مع الوقت أصبحت بؤرا لألوبئة واألمراض           
  . وكيل مديرية الصحة واإلمراضللحشرات الناقلة لألوبئة 

  

من منطلق أولويات المجتمعات ، واستكماال للتنمية الشاملة التي يسعى المشروع لتحقيقها ليس هناك مفر دون                

إتباع أسلوب جيد نحو التخلص من بقايا ومخلفات  األنشطة المختلفة ألفراده ، وهو ما دفع جمعيات التنمية في      

  . بات لهيئة كير لتوفير خدمة جمع المخلفات الصلبة هذه المجتمعات إلى تقديم طل
  

لذلك ومن خالل سعى المشروع إلى تدعيم أسس تنمية المجتمع لدى المجتمعات التي يعمل معهـا كـان مـن           

  . الضروري توفير خدمة جمع المخلفات الصلبة ونقلها إلى حيث يمكن التخلص منها بشكل أمن وصحي 

  

  لفات الصلبةتقييم الفعالية لربنامج املخ
  المستهدف

   مجتمع١٥في 

  طبقا لمقترح المشروع

  المستهدف

   مجتمع١١في 

  طبقا لالتفاقيات مع الجمعيات

  

  الفعلي 

  

  الفرق

  

  نسبة التحقق

   %٦٧   أسرة٤٢٥٥   أسرة٨٦٥٠   مجتمع١١ أسرة في ١٢٩٠٥   مجتمع١٥ أسرة في ١٦٨٧٥

  

  

   :  مجتمع١٥ الخدمة في عدد أوال لم يتم تحقيق المستهدف بمقترح المشروح من توفير

  : مجتمع فقط وكان ذلك بسبب ١١حيث تم توفير الخدمة في عدد 

 الوحدة المحلية توفر الخدمة: قرية على حمودة  و قرية داالص  

 مشروع دانيدا وفر الخدمة : قرية أشمنت        

 .رفضت الجمعية المشروع : قرية بني عدى     

  : بسبب قا لالتفاقيات مع الجمعيات ثانيا لم يتم تحقيق المستهدف طب

عدم  وصول رسالة التوعية  الخاصة بهذا النشاط إلى المجتمع بشكل كامل يشمل جميـع قطاعـات                   

 .المجتمع المختلفة  

حدوث مشاكل في بعض المجتمعات بين صاحب الجرار والمستفيدين بسبب تأخر األسرة فـي دفـع                 

 الزراعية ذات الدخل الوفير دون توفير البديل أو خالفات          هاالشتراك أو تغيب الجرار للعمل باال نشط      

شخصيه بين صاحب الجرار وأفراد من المجتمع  وهو ما أثر بالطبع على  استمرار توفير الخدمـة                  
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 في بداية المشروع الناس وقفت قدامه كرها في صاحب الجـرار          لألعداد المستهدفة طبقا لالتفاقيات       

 .مستفيدين بقرية بهبشين الناس ما بتدفعش االشتراك علشان مستفيدين بقرية قلها ، 

 في بعض المجتمعات تدخلت الوحدة المحلية بالقرية بمشروع مشابه  

  
  تقييم الكفاءة لربنامج املخلفات الصلبة

تم تنفيذ مشروع جمع المخلفات الصلبة بكفاءة سواء على مستوى التخطيط أو على مستوى التنفيذ حيـث تـم                   

 مجتمع من خالل توفير المنح الالزمة لكل جمعيـة ،           ١١ أسرة في عدد     ١٢٩٠٥الخدمة لعدد   التخطيط لتوفير   

هو المسئول عن تشغيل المشروع وهو      ) يمثل القطاع الخاص    ( كما أعتمد التنفيذ على أن يكون شخص واحد         

اء جـرار   لـشر )  ألف جنيـه     ٥٠ إلى   ٤٠( المواطن الذي أقرضته الجمعية قيمة المنحة والتي تتراوح بين            

يستخدم لجمع القمامة ، كما أن المشروع يعود عليه بدخل مناسب يكفى لسداد قسط القرض و يـستفيد بـدخل                  

  .لذا يحرص على توفير الخدمة بكفاءة للمجتمع )  جنيه ٥٠٠حوالي ( شهري 

  

ـ                  الي قريـة   إال انه في بعض المجتمعات كان التنفيذ بهذه الطريقة غير مناسب لطبيعة الناس حيث أكد ذلك أه

 وذلك ثقة منهم في الجمعية وعلمـا        "الزم الجمعية هي اللي تملك الجرار وتشرف عليه مش األهالي         " بهبشين  

منهم بأن العاملين على تنفيذ األنشطة المختلفة بالجمعية هم مجموعة من المتطوعين الذين ال يسعون في اتجاه                 

ية هو ملك لهم ، وهو ما تم في قرية ميانه حيث لـم              المصلحة الشخصية كما أنهم يعتقدون أن ما تملكه الجمع        

يستطع صاحب الجرار التواصل مع المجتمع وتوقف المشروع حتى تولت الجمعية مهمة تـشغيل المـشروع                

  .والذي يعمل بكفاءة عالية 
  

  :وخالل تنفيذ المشروع واجهه فريق العمل بعض الصعوبات مثل 

 في أكياس وإقناع البعض من الرافـضين لالسـتفادة مـن    اقتناع الناس بالتعود على تجميع المخلفات   

من خالل مسئول التوعية والتعلم البيئي الذي عمل        وتم التغلب على ذلك     الخدمة بضرورة االشتراك      

على دعم جميع قطاعات المجتمع للحصول على الوعي الكامل تجاه مشكلة التخلص مـن المخلفـات             

م حمالت التوعية وأنشطة التعليم البيئي بالمـدارس ، إال          الصلبة بطريقه آمنه وصحية من خالل تنظي      

أن رسالة التوعية تجاه هذا النشاط أدت مرادها بكفاءة في بعض المجتمعات ولم تصل كاملـة إلـى                  

البعض في مجتمعات أخرى مما كان له تأثير على استمرار كفاءة المشروع في بعض المجتمعـات                

ا االشتراك ويتخلصوا من الزبالة بطريقه صح  ده فيه ناس الزم األهالي يتوعوا كويس عشان يدفعو
مفيش وعـى عنـد      مستفيدين بقرية بهبشين ، وهو ما أكده المستفيدين بقرية قلها            ما بتطلعش زباله  

   .الناس
  

  تقييم األثر لربنامج املخلفات الصلبة
حيث اختفـت   حية االجتماعية   النالقد أصبح لتوفير خدمة جمع المخلفات الصلبة بالمجتمع مردود ايجابي على            

المشاكل بين األهالي كلها كانت     المشاكل التي كانت تنشب بين األهالي بسبب إلقاء البعض لمخلفاتهم بالشوارع            
  .مستفيدين بقرية ميانهبسبب الزبالة اللي كنا بنرميها في الشارع 
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ات العامة وجوانب المجارى المائية حيث اختفت أكوام القمامة من الطرقالناحية البيئية كما أثر المشروع على 

وبالتالي تم القضاء على أحد أهم  أسباب األوبئة والروائح الكريهة والحشرات ومن ثم المساهمة في تحـسين                  

 مـستفيدين   أكوام الزبالة اللي بتترمى على المصرف هي سبب البالوي واألمـراض          الصحة العامة للمجتمع    

فات بالمجارى المائية عائد سلبي على المجتمع وهو تلوث ميـاه الـري             بقرية بهبشين ، كما كان إللقاء المخل      

والصرف وبالتالي تعرض المزارعين لألمراض وكذلك تعرض البيئة الزراعية كاملة للتلوث مما كان يعـود               

بعد توفر وسيلة يومية لجمع القمامة والتخلص منها بشكل آمن ساهم في            باألثر السلبي على المجتمع ككل ،       
 مهندس صرف مركز بني سويف ، باإلضافة         على نظافة المجارى المائية وخلوها من أسباب التلوث        الحفاظ

إلى أن المجارى المائية كانت تحتاج كثيرا إلى أعمال التطهير مما كان يكلف الجهة المعنيـة بـذلك تكـاليف         

بعـدما أصـبحت     والفائدة     إضافية كان من الممكن استغاللها في تنفيذ أعمال أخرى تعود على المجتمع بالنفع            
 مهنـدس صـرف     القمامة تجد لها مأوى بعيدا عن المجارى المائية فقد زال هذا األثر السلبي عن المجتمع              

 .مركز اهناسيا 
  

 نجد تأثر المجتمع صحيا بعد توفير طريقه آمنه للتخلص من المخلفات الناحية الصحيةأما تأثير المشروع على 

ض التي كانت منتشرة بالقرى بسبب الزيالة والطرنشات قلت كثيرا بعد تنفيـذ             بعض األوبئة واألمرا  الصلبة  
   وكيل مديرية الصحة ببني سويف  هذا المشروع

  تقييم االستمرارية لربنامج املخلفات الصلبة
  : من خالل االستمرارية المالية لقد توفرت لخدمة جمع المخلفات الصلبة إمكانية 

  دي مناسب من المجتمع مقابل توفير الخدمة حصول مؤدي الخدمة على عائد ما 

انخفاض قيمة االشتراك الذي تتحمله األسرة مقابل حصولها على الخدمة بسيط وفى متنـاول كافـة                 

  .  مستفيدين بقرية ميانه اللي بندفعه حاجة بسيطةطبقات المجتمع 
 

 :استمرارية مؤسسية 

  دعما الستمرارية المشروع في بعض المجتمعات تعاونت الجمعية مع الوحدة المحلية  

 :استمرارية أثر 

 تعود األسر على التخلص اليومي من المخلفات 

البلد بقت نضيفه والحشرات    رفع الوعي لدى المجتمع نحو البيئة وضرورة المحافظة عليها  نظيفة               
 . مستفيدين بقرية ميانه والناموس والدبان قلوا خصوصا في الصيف

  
 املخلفات الصلبةالدروس املستفادة لربنامج 

عدم استطاعة صاحب الجرار جمع االشتراكات الشهرية من المجتمع مقابل تـوفير الخدمـة جعلـه                 

يتوقف أحيانا عن تأدية الخدمة ، وهو ما أثر بالسلب على أداء الخدمة في بعـض المجتمعـات لـذا                    

مسئولية تـشغيله   يفضل أن يكون الجرار ملك للمجتمع من خالل تولى جمعية تنمية المجتمع المحلى              

في تنفيذ المشروع مقابل تحصيل اشتراك بسيط من األهالي يدفع منه أجر لـسائق الجـرار وكـذلك                  
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العمال الذين يعملون معه في جمع أكياس القمامة من المنازل يوميا  كما يصرف منه على متطلبات و 

 .صيانة الجرار 
 

نفيذ هذا المشروع ضمانا الستمرارية كفاءة      يفضل مشاركة الوحدة المحلية بالقرية في اإلشراف على ت         

الخدمة حيث أن الوحدة المحلية جهة حكومية ولديها سلطة للحفاظ على البيئة حيث يحق لهـا عمـل                  

 .مستفيدين بقرية قلها  فيه تقصير من الوحدة المحلية محاضر ألفراد المجتمع المخالفين 
 

ة بالقرية تحسبا لتعطل الجرار أو حـدوث أي         يفضل توفير صناديق لجمع القمامة بالشوارع الرئيسي       

ظرف طارئ للسائق ، مما يمكن من جمع القمامة في هذه الصناديق لحين نقلها على الجرار في اليوم    

 .  مستفيدين بقرية بهبشين لما بيغيب الجرار يوم وال حاجه ما بنلقاش مكان نحط فيه الزبالةالتالي 
 

 وأخرى رلفات الصلبة في قرية متوسطه بين قرى مركز ناصيفضل تنفيذ مشروع صغير لتدوير المخ     

بين قرى مركز اهناسيا ، إلنجاح المشروع بشكل سريع وأوسع حيث أن المخلفات في هـذا الوقـت                  

سيصبح لها ثمن مما يدفع مؤدى الخدمة إلى العمل على توسيع المشروع ، كما أن المكان الذي سيتم                  

 ، ومما هو جدير بالذكر أن مشروع تدوير المخلفات الصلبة هو التخلص فيه من المخلفات يكون قريبا

 .مشروع يخدم البيئة بشكل مباشر باإلضافة إلى العائد  االقتصادي

  

   قرية ميانة– دراسة حالة

في قرية ميانه ظهر درس مستفاد واقعيا حيث توقف المشروع فور بدايته لعدم قدرة صاحب الجـرار علـى                   

لـذلك قـررت    . أثر على قدرته في إدارة المشروع ماليا وتوقفه عن دفع األقساط             التواصل مع المجتمع مما     

االتفاق مع صاحب الجرار على أن تقوم الجمعية بتشغيل المشروع لحـسابها            ) بعد دراسة الموقف    ( الجمعية  

مـالي   وأن تسدد أقساط القرض بدال منه كما تدفع مرتب شهري للعاملين بالمشروع وتوفر لدى الجمعية عائد                 

  .يستفاد  منه  في الصرف على األنشطة األخرى

كما تعاونت الجمعية مع الوحدة المحلية لتقيم الدعم الستمرار الخدمة وقد تم تخصيص مساحه مناسـبة مـن                  

األرض في الظهير الصحراوي للقرية بحيث يكون مكانا آمنا للتخلص من المخلفات الصلبة التي يتم جمعهـا                 

 .من المستهدف بالقرية % ١٠٠ستمر المشروع يعمل بكفاءة عاليه وحقق من القرية يوميا ، وا
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  :برنامج القروض
جمعية تنميـة المـشروعات     ( وقد تم تقديم خدمات االقراض من خالل مؤسسة لتنمية المشروعات الصغيرة            

 مـن   ويكون هدف تلك المؤسسة هو تقديم قروض فردية للمشروعات الصغيرة وتعمـل           ) - ريدك –الصغيرة  

خالل جمعيات تنمية المجتمع والتى تم اختيارها للمشاركة فى مشروع التنمية الشاملة لكى تقوم بتقديم القروض 

  الى المستثمرين الصغار ولالفراد الذين يقومون بادارة االنشطة المدرة للدخل

  تقييم  املالئمه لربنامج اإلقراض
قروض الجتياجات المجتمع المحلى المستهدف بهذا التدخل       تقييم المالئمة يقيس مدى مالئمة تدخالت برنامج ال       

وفي هذا الشأن تكون محافظة بني سويف من بين مجموعة محافظـات مـصر الوسـطى ذات المؤشـرات                   

االقتصاديه  المتدنيه و فيما يتعلق بنصيب الفرد من الناتج المحلي حيث تحتل المرتبه الرابعه والعشرين مـن                  

  .٢٠٠١تناداً الى تقرير التنمية البشرية المعد في سنه بين محافظات الجمهوريه أس

  

اقي محافظـات   وبتوجيه األنظار إلى محافظه بني سويف التي تعتبر من  الناحية االقتصادية متدنية مقارنتاً بب              

رفع مستوى المعيشه لفئات مهمشه ذات      لمن الجهات التى تعمل فى مجال التنميه البشريه         الجمهورية ومحاولة   

و يكون بهذا االمر قد وضعنا ايـدينا        رتقى الى تلبيه الحاجات االساسيه،       الذى الي   المحدود  االقتصادى الوضع

على امر ملموس للبدء فى العمل على تشجيع تلك الفئات نحو االتجاة واالعتماد علـى مـشروعات صـغيرة             

  .تعمل على الرفع من المستوى االقتصادى ومحاربه الفقر والحد من البطاله 

  

 األمر الذي دعي إلى ، أداة للقضاء عليهابرنامج االقراض لتلك الفئة في أطار مواجهة البطاله يعتبر و

ضرورة تشجيع ابناء المحافظة الى توجيه الفكر الى المشاريع الصغيرة ومحاولة توفير مصادر التمويل 

مويل مثل هذه المشروعات المناسبه ومحاولة أعطاء أهمية و أولوية التوجه الى المشروعات الصغيرة و ت

احنا كنا محتاجين حد ذيكو يساعدنا عشان الحياة صعبه يارب متكنوش ذى البنوك الى خربت بتنا "
  احد المستفيدين"وهتسجنا

  

ومن االهميه وضع مخطط تنموي شامل ومتكامل ذو رؤيه استراتيجية جيده لمدى طويل وبعيد فما كان مـن                  

ل األقراض من ان توجد المصادر التمويليه للمشروعات الصغيرة لمـساعدة           الهيئات التنمويه الرائده في مجا    

الشباب بالشروط المناسبه والمالئمه وبقدرتها على تلبيه تلك االحتياجات ومن ثم الوقوف على مالئمة مشروع               

هـا  القروض ألفقر المناطق في محافظة بني سويف الذي كان البد من الرصد والمعاينة  على أشكالها وأنواع                

وتبايناتها لألستفاده من نتائجها وتحليالتها في التخطيط للبرامج التنمويه أو تعديالتها لقيـاس حالـة التنميـة                 

  .البشريه
  

أن األمر اليكون اال بوجود الهيئات المانحه والمموله الرائده في مثل هذه المجاالت التى تعمل علـى تـوفير                   

  . الشامل والكامل للمناطق المراد عمل تنمية حقيقه لها الدراسات والمعاينات و القياسات لعمل المسح

وتحديد المناطق االكثر احتياجا ومن هنا تم عمل مسح جغرافي لمحافظة بني سويف بكافة المناطق التابعه لها 

حيث أن  ناصر التابعين لمحافظة بني سويف هي مركزيين مركز أهناسيا و مركزوهذه المناطق وقد تم تحديد 
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كزيين من أفقر المراكز على مستوى المحافظة وقد تم تحديد سبعة قرى على مستوي مركز أهناسيا هذين المر

وثمان قرى على مستوى ) النويره ـ قاي ـ بني هاني ـ قلها ـ ميانه ـ براوه ـ طما فيوم ( وهي كالتالي 

 عدي ـ الزيتون ـ على حموده ـ المنصورة ـ دالص ـ أشمنت ـ بني( مركز ناصر وهي كالتالي 

 فقامت الدراسة .سة عشر مجتمع في هذين المركزيينوبهذا كان البد بالنهوض بالخم) بهبشين ـ بني خليفه 

الجغرافية والسكانيه لهذين المركزيين ومن ثم تحديد االولويات المراد توفيرها لتحسيين متوسط الدخل الشهري 

حاله األقتصاديه لهذين المركزيين ومحاولة رفع كذلك كان العمل على دراسة ال. لفرد بشكل عامأو السنوي ل

المعاناة األقتصادية وبحث األمور الماليه التي تعود بالنفع والخير على تلك الفئات  المراد رفع مستوى الدخل 

  .الخ... ـ التعليمية ـ البيئيه لهم مما ينعكس  ايجابياً عليهم من الناحيه األقتصادية ـ األجتماعية ـ الصحية 

  

قراضية حيث إن هذه الجهات االقراضيه من إالجهات التى تحاول تقديم خدمات ب  تم عمل دراسة للتعريفكما

 بنك - البنك األهلي( نات والفوائد التي  التتناسب مع تلك المجتمعات على سبيل المثال البنوكاالشروط والضم

كما لوحظ عدم اداراك افراد ) لمماثله   جمعيات تنميه المجتمع المحلى والجمعيات ا–التنميه ـ بنك القاهرة 

مثل هذه الجهات تقوم بتقديم خدمة األقراض بطريقه غير سهلة المجتمع للتعامل مع تلك الجهات نظرا الن 

وغير ميسرة نظراً ألرتفاع  سعر الفائدة والرسوم االداريه الخاصه بها وللفكر السائد لدى البعض من ان فى 

هدفها ) البنوك ( فى نهابه المطاف الى مشاكل كثيره وألن مثل هذه الجهات ب عليهتالتعامل مع البنوك ما يتر

اقتصادى بحت دون النظر الى التنميه الحقيقه التى هى سمه من سمات جهات التمويل التى تعمل فى مجال 

نو بيطلبو  فين من زمان لحسن البنوك خربت بتنا بفوايده العاليه وعشان ناخد قرض كامانتو كنت" . التنميه
  احد المستفيدين "ورق صعب جداً منعرفش نجيبو

  

فكان األمل معقوداً على توفير مثل هذه القروض الصغيرة بعيداً عن القروض ذات المبالغ الكبيرة ذات العقبات 

و المشاكل التى كانت تواجهه صغار المستثمريين وصغار المشروعات للشباب الذين يحـاولون بمـشاريعهم               

 األقتراض من الجهات المانحه والمموله ألنه مع كبر حجم القرض تـزداد المخـاطر االئتمانيـة                 األتجاه الى 

باألضافة الى أنه من الممكن أن تكون الشروط الالزمه لحصولهم على القرض غير مالئمـه وغيـر فعالـة                   

  .بالنسبة لهم 

يديين ودراسة الحاله األقتصاديه    احتياجات ومتطلبات السوق عن طريق األلتفات الى أقوال المستف         وبعد دراسة 

قراض مناسبة ومالئمة من خالل اختيـار       إفي تلك المناطق الجغرافيه  فكانت النظرة السليمة الى توفير جهة            

جمعيه من الجمعيات األهلية لتقوم بتقديم خدماتها األقراضيه سواء الماليه وغير الماليـه لمـساعدة اصـحاب                 

 مثل هذه القروض التى تعمل على تفعيل دور التنميـه لمثـل هـذه               المشروعات الصغيرة فى الحصول على    

حيث ان اهم دور للجمعيات االهليـه       ) البنوك  (المشروعات واصحابها االمر المفتقد فى الحهات سالفه الذكر         

هى تقديم خدمات ماليه وغير ماليه لمساعدت اصحاب الشروعات الصغيرة للنهوض والتوسع فى مشروعاتهم              

  . حهاوتعظيم اربا
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 مصر  فى باألستعانة بهيئة تمويل لها باع في هذا المجـال  وهـي الـصندوق                  –فقد قامت هيئة كير الدوليه      

لما لها مـن خبـره      ) ريدك(المصري السويسري وتم اختيار جمعيه تنميه المشروعات الصغيره ببني سويف           

  انجازات كبيره في مجال اإلقراض و

المشروعات ببنىسويف وهيئه كير بمقتضاه تقوم الهيئـه بتنفيـذ مـشروع       ووفقاً لعقد تمويل بين جمعيه تنمة       

التنميه الشامله بمحافظه بني سويف بالتعاون مع وزارة الشؤن االجتماعيه وذلك بموجب اتفاقيه برنامج تعبئه                

  تقوم من خاللها هيئـه       ١٣/١٢/١٩٩٩ ومذكره التفاهم الموقعه فى      ١٧/٥/١٩٩٤موارد المجتمع الموقعه فى     

ير بالعمل مع الجمعيه بهدف تنفيذ وأدارة برنامج اقراض اصحاب المشروعات متناهيه الصغر فى النطـاق                ك

الجغرافى لمركزى اهناسيا وناصر وفى القرى التى يعمل بها مشروع التنميه الشامله وذلك من خالل المنحـه               

ارة وتنفيذ البرنامج الذى يهدف      جنيهاً مصرياً على دفعات الد     ١٧٢٦٢٣١المقدمه من الهيئه تصل قيمتها الى       

  .يه العام الخامس من بدء التنفيذ عميل مع نها٤٦٠٠الى خدمه 

  

كذلك كانت هنالك دراسة للشروط المتطلبه للحصول على القرض وكذلك الـضمانات المطلوبـه و الواجـب                 

  .ن  المشروع توافرها ومحاولة التعامل مع شريحه جيدة من المستفيدين لضمان تحقيق االهدف المرجوه م

  :وقد تم تحديد شكل لمنح القروض عن طريق منتجين وهم 

  . جنيه ١٠٠٠ الى ٢٥٠ويبداء من ) توليد الدخل( المنتج االول -١

  . جنيه ٣٥٠٠ الى ١٠٠٠ويبداء من ) القروض الصغيره (  المنتج الثانى -٢

م عمل مسح لها وقدرتها هيئة      ومن ثم يكون المبلغ المخصص لالقراض مثل هذه المشروعات الصغيرة التي ت           

 جنيه  فقامت الهيئه بتقديم هذا المقترح وفقاً لهذه التقديرات           ١٧٢٦٢٣١ عميل  بمبلغ     ٤٦٠٠كير الدوليه بمنح    

واالحتياجات في تلك المناطق بعد الجهود المكثفه من  الصندوق المصري السويسري حيث ان هذه الهيئه هيئه      

 للهيئات التي تقوم على محاربة الفقر والحد من البطالة وبالتـالي رفـع              ويلالتمرائده وعريقه في مجال تقديم      

الحالة االقتصاديه وعمل تنميه بشريه شامله في مثل هذه المجتمعات الذي به نأمل في أن يكون التقدم واألذهار 

نهوض بالحالة  والرقي األقتصادي المنشود للمستفيدين من مثل هذه القروض التي تعمل في نهاية األمر الى ال              

األقتصاديه في تلك القرى األمر الذي نستطيع القول معه بأننا قد حققنا ألمل المنشود في الحـد مـن البطالـه     

  . حقيقه فيها وليس حبراً على ورقوالقضاء على الفقر في تلك المجتمعات المراد عمل تنميه بشريه
  

  الفعالية لربنامج االقراض تقييم 
في محافظة بني سويف بتنفيذ مشروع التنمية الشاملة في المحافظة تحت رعاية وزارة             تقوم هيئة كير الدولية     

الشئون االجتماعية والعمل ومن خالل هذا المشروع تقوم هيئة كير بالعمل مع جمعيـة تنميـة المـشروعات                  

 في  بهدف تنفيذ و إدارة برامج إقراض ألصحاب المشروعات متناهية الصغر)ريدك (الصغيرة ـ ببني سويف

النطاق الجغرافي لمركزي أهناسيا وناصر بحجم تمويل مخطط له طبقاً لوثيـق المـشروع بحجـم تمويـل                  

 . عميل في نهاية العام الخامس من بدء التنفيذ٤٦٠٠جنيه ويهدف البرنامج إلى خدمة  ١٧٢٦٢٣١

   :ومن خالل تقييم الفعالية يمكن ايضاح التالى
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عدد القروض ـ ( المشروع وما تم تنفيذه بالفعل من خالل عناصر ـ المقارنة بين المخطط له من بداية ١

 )قيمة القروض ـ عدد القروض النشطة 

  .صدة القروض ونسب السداد والفائض ـ حجم منح مصروفات التشغيل و التأسيس والفوائد المحصلة وأر٢

  

  : ـ المقارنة بين المخطط وما تم تنفيذه بالفعل ١

  

يمكن المقارنة بين المخطط من بداية المشروع وما تم تنفيذه بالفعل خالل فتره التنفيذ من خالل عنصرين وهما 

 قـرض   ١٧٥٤ففي السنة األولى كان مخطط لتنفيذ عدد        . القروض المنصرفة  و قيمه القروض المنصرفة        : 

 مـا  تم تنفيذ عدد اكبر م     هنأ أي جنيهاً   ١٧٥٠٥٠٠  قرض بمبلغ     ٢٣٣٢ وتم تنفيذ عدد    جنيهاً ١١٦١٠٠٠بمبلغ  

ـ            فر شرائح  التمويل من هيئة كير حيث        وذلك  لتوا    ، هو مخطط   ى بلغـت فـي خـالل الـسنة األولـى حت

 جنيه مما يالحظ  ١٧٥٠٥٠٠من القروض بالفعل مبلغ      تم صرفه   جنيه وأن ما   ٩٤٠٣٧٥ مبلغ   ١٠/١٢/٢٠٠٣

 ١١٦٧وكان الصرف من المنـتج األول        % ١,٨ يران رأسمال القروض في السنة األولى حوال      أن معدل دو  

 قرض أي أكبر مما هو مخطط له وهذا         ١١٦٥قرض أقل مما هو مخطط له وكان الصرف من المنتج الثاني            

  .ة بحالة القروض الخاصةمدعم من خالل التقارير السنوي

 ٣٦٤٨ وما تم تنفيذه بالفعل عدد ٣٢٤٤٠٠٠ قرض بمبلغ ٤٠٢٦وفى السنة الثانية كان مخطط لتنفيذ عدد 

   ٣٥٤٢٠٠٠قرض بمبلغ 

 ٣٦٦١ جنيهاً وما تم تنفيذه عدد ٤٦٩٧٠٠٠ قرض بمبلغ ٤٧٢٨ كان مخطط لتنفيذ عدد ة الثالثةوفى السن

  . جنيهاً ٤٣٠٢٥٥٠قرض بمبلغ 

 قرض  ٢٧٠٠ وما تم تنفيذه      جنيهاً ٤٦٨٥٠٠٠ قرض بمبلغ    ٤٤١٧ كان مخطط لتنفيذ عدد      ة الرابع ةوفى السن 

 لمنح نـسبه    ة وذلك نتيج   ،  عن القروض المخطط  لها     ة جنيها وانخفض عدد القروض المنفذ     ٣٥٩٢٠٠٠بمبلغ  

ضافة للمشروعات القائمـة    اإل بدء بالعمل مع المشروعات الجديدة ب       وذلك الن البرنامج   ياكبر من المنتج الثان   

  مثـل مـشروعات      يتياج الكثير من المشروعات للمنتج الثان     وكذلك الح . فكان البد من مشاركه ماليه اكبر       

ول ال يتناسب مع حجم هذه والن مبلغ المنتج األ  )  وكذلك ورش البالط  الخ     ةورش النجارة والميكانيكا والحداد   (

  على حسن احمد حسيناحد العمالء "  جنيه هتتصرف منى قبل مااروح٥٠٠انا لو خدت ال" المشروعات 

  عدد القروض النشطة  لقروضقيمة ا  عدد القروض المنصرفة
  

  ما تم تنفيذه  مخطط  ما تم تنفيذه  مخطط  ما تم تنفيذه  مخطط

  ١٧١٧  ١١٨٠  ١,٧٥٠,٥٠٠  ١,١٦١,٠٠٠  ٢٣٣٢  ١٧٥٤  السنة األولى

  ٢٤٥٩  ٢٧٩٠  ٣,٥٤٢,٠٠٠  ٣,٢٤٤,٠٠٠  ٣٦٤٨  ٤٠٢٦  السنة الثانية

  ٢٦٣٩  ٣٠٠١  ٤,٣٠٢,٥٥٠  ٤,٦٩٧,٠٠٠  ٣٦٦١  ٤٧٢٨  السنة الثالثة

  ٢٥٦١  ٣٠٠١  ٣,٥٩٢,٠٠٠  ٤,٦٨٥,٠٠٠  ٢٧٠٠  ٤٤١٧  عةالسنة الراب
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  ألربــعــة ســنـواتوعــلــى مـدار ا

  ما تم تنفيذه  المخطط  

  ١٢٣٤١  ١٤٩٢٥  ةعدد القروض المنصرف

  ١٣,١٨٧,٠٠٠  ١٣,٧٨٨,٠٠٠  قيمة القروض

  ٢٥٦١  ٣٠٠١  عدد القروض النشطة

  

 عدد ه وما تم تنفيذ١٣٧٨٠٠ قرض بمبلغ ١٤٩٢٥ربع سنوات كان مخطط لمنح عدد و لكن على مدار األ

  .اً   جنيه١٣١٨٧٠٠٠ قرض بقيمة ١٢٣٤١

  :وقد قدمت الجمعية خدمات غير مالية للمستفيدين وتتمثل 

 . للمرأة ي مجانا خاصا السيدات وذلك عن طريق المجلس القومي عمل بطاقات الرقم القوم-١

  )   N.G.O(  عمل تأمينات لبعض ا لمستفيدين عن طريق برنا مج ا لتأمينات - ٢

  . المجتمع يل دور المرأة ف لمحاوله تفعية عمل اتفاقيه مع وزارة الصح-٣

  :تتمثل فى  العاملين في برنامج القروض وظفيهاموقد قدمت الجمعية خدمات ل

  .جور للموظفين نسبياً  األة زياد-١

  . عمل تأمينات اجتماعيه للموظفين -٢

  .على مستوىأ للموظفين على ي عمل تأمين صح-٣

  . وجود نظام الترقيات -٤

  .لبرنامج في أكثر من منطقة  عمل ا زيادة عدد ميدانين-٥

  ـ حجم منح مصروفات التشغيل والتأسيس ـ الفوائد المحصلة 

  :ـ أرصدة القروض ـ نسب السدادات والفائض

  

   جنية٢٤٤٩٢١  حجم منح مصروفات التشغيل والتأسيس

   جنيه١,٠٠٦,٩٣٩  تم صرفه حتى اآلن ما

   جنيه٧٦٢,٠١٨  ما تم صرفه من الفوائد

   جنيه١,١٧٩,٧٦٣  ن بداية البرنامجالفوائد المحصلة م

   جنيه١٧٨٢٠٥  رسم طلب الحصول على قرض المحصل

   جنيه٣٠٣١  غرامات التأخير

   جنيه١,٣٦٠,٩٩٩  اإلجـمـالــــي

  

   جنيه٥٩٨٩٨١: الفائض *   

  معدل دوران رأس المال دورة ونصف الدورة سنوياً*      
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  تقييم كــفـاءة برنامج القروض
شروع من خالل المقارنة بين المدخالت والمخرجات و كذلك المشكالت المواجهة للمشروع            تتحدد كفاءة أي م   

في طريق تحقيقه لألهداف المطلوبة منه وكيفية التغلب عليها و ذلك من خالل مقابالت عدد من المـستفيدين                  

  : مثال كالتالي عن طريق فريق العمل و تحليل إنجازات المشروع وهنالك العديد أيضاً من المؤشرات للكفاءة

  ـ الحفاظ على فريق العمل الحالي

  ١ : ٣ـ الحفاظ على نسبة الميدانيين إلى اإلداريين بنسبة 

  ـ عدد القروض الممنوحة

  :أ ـ الـمدخـالت 

  )منحة مصروفات التأسيس والتشغيل و منحة رأسمال القروض ( الموارد المالية  * 

   جنيه٢٤٤,١٢١ـ منحة مصروفات التأسيس والتشغيل  مبلغ 

   جنيه تعمل بقدرة عاليه١,٧٢٦,٢٣١ـ منحة رأسمال القروض 

  )اختيار الكوادر البشرية العاملة ( الموارد البشرية * 

  : ويتكون من  ) ٢مشروع فجر( الهيكل التنظيمي للبرنامج  •

  ـ مديرة البرنامج    ـ مدير الجمعية   ـ مجلس اإلدارة 

  ت ـ مدخل البيانا    ـ المحاسب    ـ اإلداري 

   مشرفين قروض٢ـ عدد     ـ المحصل    ـ السكرتارية 

   أخصائيين ميدانيين١٠ـ عدد 

  النظام  اإلداري          •

وجود نظام إداري بالمؤسسة قوي حيث هناك نظام ثواب وعقاب ووجود نظام حوافز للعاملين كذلك وجود 

  نظام الترقيات ونظام تأمينات اجتماعية للعاملين  

  :ـ التدريبات 

اخذ تدريبات من هيئة كير في بداية المشروع تم 

  -:وكذلك أثناء التنفيذ ومنها تدريبات على 

  ـ السياسات واإلجراءات 

  ـ التقييم والمتابعة

  دارة المتأخراتإـ 

  ـ مهارات اإلقناع واالتصال 
  

  :ب ـ المخرجـات 

  ) :العمالء ( المستفيدين مستوى  ـ على ١

   .اتهم عليها من البرنامج إلدارة وتوسيع مشروعوا إلقراض التي حصلخدمات مالية تتمثل في مراحل ا* 

خدمات غير مالية مثل تحسين جودة المنتج والشكل النهائي له وتعريف المستفيدين كيفية حساب اإليرادات               * 

قومي والمصروفات لتغطية أرباحهم وإمداد المستفيدين بمعلومات تنافسيه عن المنافسين وتقديم بطاقات الرقم ال            



  Alive Project                                                     بمحافظة بنى سويفلتركيز على مياه الشرب والصرف الصحى  التقييم الذاتى لمشروع التنمية الشاملة با

85 ٢٠٠٧ مايو                                             مركز خدمات التنمية                                                                                                

عن طريق المجلس القومي للمرأة و االهتمام بتقديم خدمة القروض للسيدات عن طريق نوادي المرأة بناء على          

اتفاقيه بين الجمعية و وزارة الصحة في نفس        

النطــاق الجغرافــي وهنــاك العديــد مــن 

  -: في والمتمثلينالمستفيدين غير المباشرين 

   عائالت المستفيدين وأبنائهم -

  ين داخل هذه المشروعات  العامل-
  

  :المشروع مستوى  ـ على ٢

   جنيه ١,٣٦٠,٩٩٩ـ  إجمالي الفوائد مبلغ 

 ١,٥ـ  معدل دوران رأسمال المشروع 

  دورة سنوياً

   سنوات ٤ قرض في فترة ١٢٣٤١ـ  عدد القروض المصدرة 

   سنوات٤ عميل في فترة ٥٧٣٧ـ  عدد العمالء المستفيدين 

   جنيه١٣,١٧٨,٨٥٠ ـ  قيمة القروض المنصرفة

  
   برنامج القروضأثــــــــرتقييم 

 في  وا كان نالذيللفئات المستهدفة   إن األساس في عملية التنمية البشرية هي تقديم الخدمات المالية والغير مالية             

دراسة اآلثار الناتجة عن تقـديم       و لهااحتياج  

هذه الخدمة على المستفيدين وكـذلك علـى        

العاملين المقدمين لمثل هذه الخدمات سـواء       

كانت آثار سلبية أو كانـت آثـار ايجابيـة          

آثـار اقتـصادية و     ( وتتمثل هذه اآلثار في     

  ) الخ ..... اجتماعية وبيئية وصحية 

احدث : أ ـ االثر علــى المستفيدين

   ع العديد من االثار على المستفيدينالمشرو

  طريقة أو كيفية التغلب عليها  المشكالت التي واجهت المشروع

النزول المتكرر عن طريق المواصالت العامة مع زيادة بدالت االنتقال   عدم توافر وسيلة مواصالت مناسبة للميدانيين

  للميدانيين

   جنية ٥٠٠ جنيه إلى مبلغ ٢٥٠تج األول كبداية من مبلغ زيادة المن   جنيه٢٥٠صغر مبلغ القرض في المنتج األول كانت بداية من 

  ٢٠٠٤توفر برنامج متابع القروض للمشروع في سهر ابريل لعام   عدم وجود برنامج إلدخال البيانات الخاصة بالعمالء من وقت بدء البرنامج

 لوجود ٢رفض بعض جمعيات تنمية المجتمع المحلي العمل مع برنامج فجر

  هابرامج إقراض لدي

التأثير على بعض الجمعيات مع البرنامج من خالل عرض مزايا البرنامج 

كذلك عمل بعض التعاقدات مع محصلين خارجيين للعمل داخل القرية وذلك 

  باألنفاق مع هيئة كير على ذلك

عية التابع لها البرنامج وقد تم الحصول على موافقة من مجلس أدارة الجم  جعدم توفر خدمة التأمين الصحي للموظفين العاملين بالبرنام

توفرت هذه الخدمة لموظفي البرنامج بعد مرور أربعة أعوام من تاريخ بدء 

  البرنامج
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  : من الناحية االقتصادية 

بها الت الفقر وانخفاض مستوى المعيشة      قامت الهيئة باختيار هذه الفئة داخل المنطقة الجغرافية بعد دراسة حا          

وبالتالي قامت الهيئة بتقديم الخدمات المالية لهـا        

عن طريق جمعية تنمية المشروعات والتي قامت       

ا في الوصول إلى الفئة المستهدفة حتـى        بدوره

  تقوم بالنهوض بهؤالء المستفيدين  

  -:ومن اآلثار االيجابية على المستفيدين 

 توفير فرص عمل داخـل القريـة بالنـسبة           -

ألصحاب المشروعات وكذلك العاملين داخل     

  .هذه المشروعات 

 التوسع في عدد المشروعات التجارية وتوفير       -

  . الجديدة والتي لم تكن موجودة داخل القرية العديد من البضائع

 ومحـالت الحالقـة     ت التوسع في عدد المشروعات الخدمية وإنشاء مشروعات خدمية جديدة مثل السنتراال           -

قضى تماما   ) ٢فجر  ( لمشروع  ا  "  احد العمالء  صابر عبد العظيم عبد الغفار من قرية قاي        .وإنشاء الورش 
تي تباع بأسعار محروقة من الناس عشان محتاجين فلوس كان الواحد من دول             على نظام السلع المعمرة وال    

  "الة بالقسط ويبعها كاش بنص تمنهالما كان يحتاج فلوس كان يشتري ثالجة أو غس
 الديناري عبد اهللا رزق صاحب محل قطع غيار دراجات          . رفع مستوى المعيشة وتعظيم أرباح المشروعات      - 

 جنيه كنت بدفعها زيادة لمـا اشـتري   ٥٠ أسابيع ٤قوى ألنه وفر ليا كل المشروع ده كويس " من قاي 
ويؤكد ايضا ذلـك العميـل خمـيس        . " كلها كاش  على الحساب من تجار الجملة وبقيت اشترى بضاعتي       

زيدان محمود زيدان صاحب مطعم فول وطعمية من بهبشين على االثر االقتصادى الناتج عـن تـوفير                 

 جنيه ألني كنت بحاسـب التـاجر كـل          ٤٠كنت بشتري برميل الزيت بزيادة      أنا  "  بقولة   خدمة القروض 
  ." جنيه في الشهر١٦٠أسبوع ودلوقتي بشتري الزيت كاش وبوفر 

 من اآلثار االجتماعية اإليجابية على المستفيدين زيادة معدالت الـزواج بالقريـة             :االجتماعيةمن الناحية   اما  

 من جديد بعد أن ضعفت الرتفاع حاالت الفقر و زيـادة معـدالت              وعودة الترابط األسري القوي داخل القرى     

البطالة وعودة الشباب وعدم زحف الشباب للسفر للعمل خارج القرى التابعيين لها والعمـل علـى توجيهـه                  

   .استثماراتهم داخل القرية و أنشاء مشروعات بها

 جيده يستطيع بذلك األمر أن تتـوفر        عندما يكون نصيب دخل الفرد المتوسط في حاله         :من الناحية الصحية  و

دوية  يقوم بشراء األ   لديه الحالة الصحية الجيدة الناجمة على تحسن الدخل الخاص به الذي يمكنه ويستطيع أن             

  .ألنه هنالك من الدخل ما يستند إليه الذي نتج عن تعامله السليم والتوجيه للقرض الذي تعامل به

إليها هذه التغيرات تلعب دور كبير       ات داخل القرى بعد دخول هيئه  كير        إحداث تغير  تم : من الناحية البيئية  

في تحسين الناحية البيئية لهذه القرى حيث تم توصيل عدد كبير من األهالي للمياه وكذلك الكهرباء والـصرف      

  .الصحي وكذلك االشتراك في  مشروعات القمامة داخل القرى 
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ارتفاع معدل تعليم الفتيات بعد  نسب التعليم داخل القرية من البنات وارتفاع معدالت و : من الناحية التعليمية

أن كان هنالك بعض العقبات التي من الممكن أن تواجه الفتيات في الخروج إلى التعليم نظراً لعد وجود العائد 

 األسر من المادي الذي به تستطيع الفتيات االتجاه إلى التعلم أما اآلن فهن يستطيعون بعد أن ارتفعت دخول

  التعامل في القروض التوجه لمراحل التعليم المختلفة 

 ب ـ االثر على مستوى العاملين بالجمعية 

 الذي العاملين فرصة عمل داخل المشروع مع تنوع خبراتهم مما يوفر دخل لهؤالء ١٨توفير عدد  . ١

  . وطبيعة العمل الحالية الحياةيتناسب مع 

  الحاصل عليها عن طريق التدريبات  التي قدمت لفريق العمل والمختلفة اكتساب الخبرات والمهارات . ٢

 بعد ما استطعنا الوصول إلى نقطة التعادل بما يساعد العاملينالحصول على تامين صحي شامل لكل  . ٣

  . لهم والعيش السعيد مالئمة على توفير حياة صحية الموظفين

  . والمستفيدين المختلفة في الهيئات العاملينمنتشرة بين  والالجيدة االجتماعيةقاعدة من العالقات  . ٤

الحفاظ على نسبة العاملين في المشروع وتقديم العائد المادي الذي يليق بالعمل في مثل هذه الهيئات  . ٥

  .وتقديم الحوافز التشجيعية لهم إلمكانية المحافظة على نسبة العمالة في المشروع 

 العمل إلى ساعات متأخرة وبعد الساعات العاملينن الممكن أن تواجه من اآلثار السلبية التي م . ٦

المقررة للعمل طبقا لقانون العمل االجتماعي والمجهود العظيم الذي يقوم به جميع العاملين األمر الذي 

  .يؤدي إلى بعض المشاكل االجتماعية لدى العاملين والمحيطين بهم 

  حياة اقتصادية واجتماعية مستقرة  موظف داخل البرنامج وتوافر١٢ زواج -٧
 

  هفازت فايز -دراسات حالة
فايزه أرملة لعامل أجرى توفي منذ عشر سنوات و ترك لها حمل كبير يتمثل في ابنة كبري في سن الزواج حاصلة علي دبلوم التجارة و ليس لديها أي عمـل أو مهـارة لكـسب                                   

وكآي سيدة ريفية لم تقبل الزواج بأخر طبقاً للعادات و التقاليد و فضلت القيام بواجبها نحو رعاية أبناءها الصغار والبحث                    العيش ، وثالثة من الذكور أكبرهم عمره عشر سنوات ،           

 فرحت بها إال    عن مصدر للدخل يكفي حتى قوت يومهم ، ولجأت كالعادة الي الوحدة االجتماعية بالقرية للحصول علي مساعدة اجتماعية و بالتالي حصلت لي مبلغ خمسين جنيه و                         

أن فرحتها لم تدم طويالً فلم تكفي الخمسين جنيه حتي لسد احتياجات األسرة من الطعام و لم تجد فايزة مساعدة ممن حولها فهي فقيرة جداً وال تستطيع سداد ما تقـوم بـسلفه مـن        

ها بنفسها و جاءت فكرة بيع الخضار فكانت تذهب لتجار الخضار و تأخـذ مـنهم                المعارف و الجيران و مع تزايد متطلبات المعيشة لم تقف فايزه عاجزة بل فكرت في كسب عيش                

ر التي تقوم بالـشراء منهـا دخلهـم بـسيط      االسكمية بسيطة باألجل لتقوم ببيعها و الكسب منها وواجهت في ذلك صعوبات كثيرة فالسعر باألجل مرتفع و المكسب بسيط و أيضاً                      

  )ما باليد حيلة ( كن يريدون شراء الخضار بالجل أيضاً و ل

و استمر الحال هكذا سنوات طويلة كانت مصرة فيها علي الصمود أمام متطلبات الحياة الصعبة الي أن سمعت عن جمعية تقوم بإعطاء سـلف للفقـراء أصـحاب المـشروعات                              

 مبل كبير و عند مقابلتها لمحصل أقساط القروض بالقرية و سؤالها عن             الصغيرة مثل بيع الخضار و الحياكة و تصنيع األقفاص من الجريد و فرحت ألنها ظنت أنها ستحصل علي                 

المبلغ و الشروط و الضمانات فوجئت بان مبلغ القرض بسيط و قسطه كبير و احست انه لن يالئمها ذلك و لكن رد عليها المحصل بأنها لو استطاعت سداد المرحلة األولـي مـن                         

  نها الوصول الي مبلغ الثالث آالف و نصف جنيهالقرض ستحصل علي قرض اكبر و هكذا حتى يمك

ت فايزه بالحصول علي قرض بمبلغ مائتان وخمسون جنيه اشترت به وألول مرة الخضار نقداً و كانت مبسوطة ألنها أحست وقتها أنها صاحبة رأس مال و لم يشغلها وقتهـا                           زافو

ر و بدأ التحسن النسبي في الحالة االقتصادية لألسرة و من مكسب الدفعة األولي من القرض استطاعت أن                   أكبر و أكب   غسوي أن تكون منضبطة في سداد األقساط لتحصل علي مبل         

تشتري ألبنتها متطلبات الزواج البسيطة لفتاة فقيرة و دفعت من ثمنها النصف و قامت بتقسيط الباقي ، و لما انتهت فايزه من سـداد الدفعـة األولـي للقـرض ذهبـت لجمعيـة                                  

كارم الذي أشاد بانتظامها في السداد و ذكر أنها كانت تقوم بادخار مبلغ صغير من المكـسب                 / الصغيرة و سألت عن المسئول عن قروض قرية قاي و قابلت األستاذ             المشروعات  

إلقراض أنها تنوي التوسع في مـشروعها الـصغير و          كل يوم مع أحد الجيران المشهود له باألمانة و تأخذه في نهاية الشهر لتسد القسط في موعده المحدد ، وقالت للمسئول عن ا                      

تضيف إليه أيضا التجارة في الجبنه و البيض و السمن البلدي و فعالً حصلت علي الدفعة الثانية بمبلغ آلف جنيه و تطورت بعد سدادها و حصلت علي ألف و نص حتى وصـلت                                 

  .الي الموافقة علي الحصول علي مبلغ الثالث آالف جنيه هذه األيام

القرض فادني فايده كبيرة منه اشتغلت و كسبت و علمت باق عيالي و غيرت شكل بيتى ، دهنته وبنيت حطين فيه و دخلت ميه ونور و اشتريت غسالة و                             " و تروي فايزه قائلة     
 غير جواز و تعبت لحد ما ربيت عيالي و كمان بسداد            بوتاجاز و تليفزيون و تليفون كمان ومش بس كده ال ده كمان بحس أن الناس كلها بتحترمني و تحبني عشان قعدت من                     

أول بأول األقساط عشان ما أبأش مديونة لحد ، الحمد هللا حياتي أحسن من األول بكتير و كل ما تتحسن أكتر كل ما أكون نفسي أعمل حاجات أحسن و أحسن و مش بعيد أبقى                                  
  "من رجال أعمال القرية
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    ثناء امحد-دراسة حالة 
ة ثناء احمد أحمد بقرية دالص ، باعتقال زوجها ناصر عبد العظيم ألسباب أمنيـة ووجـدت نفـسها محـل                   بدأت مأسا 

للمسئولية في تحمل األعباء الخاصة بتربية األبناء و كان لديها محل للبقاله  الصغير في منزل أبيها و لكنه كان مغلـق                       

عدتها لحين رجوع زوجها من المعتقل فقررت البحـث         ال يوجد به أي بضائع ، وحيث أن والدها فقير وال يستطيع مسا            

 لفتح الدكان من جديد و في أثناء ذلك مر عليها مسئول اإلقراض بجمعية تنمية المـشروعات                 اعن مكان يقوم بإقراضه   

 و عن الضمانات الميسرة التي يتيحها البرنـامج للمـستفيدين و            ٢الصغيرة و شرح لها نظام اإلقراض من برنامج فجر        

ثناء للفكرة و ساعدها مسئول اإلقراض و قدم لها النصائح التسويقية التي تساعدها في كسب العيش و تربيـة                   تحمست  

  األبناء و حصلت ثناء علي قرض قيمته خمسمائة جنيه   

بدأت بها ثناء محل البقاله و باعت و أشترت و أدخلت علي الحي الذي تسكن فيه منتجات جديدة و كسبت مكسب جيـد                       

منه شراء ثالجة للعرض و تنوعت بضاعتها و كانت محل مساعدة الجيران و كانوا يقبلون علي الشراء من                  استطاعت  

محلها لمساعدتها و أيضاً لتنوع بضاعتها و معاملتها الجيده ، و عندما استطاعت سداد المرحلة األولي تقدمت للحصول                  

ف و خمسمائة جنيه و الرابعة بألفان جنيه و كبر مـشروعها            علي المرحلة الثانية بمبلغ ألف جنيه ثم المرحلة الثالثة بأل         

  .تدريجياً و استطاعت أن تدخر منه أيضا

و تغير شكل منزلها لألفضل حيث قامت بترميمه و دهانه ، و خرج زوجها من المعتقل ليجد زوجته سيدة ناجحة أثبتة                     

  . الحالل كاي رجل يعول أسرته بقدرتها علي رعاية منزلها و أبناءها بل و أيضا تستطيع العمل و الكس

و عند خروجه من المعتقل قد حصلت علي مبلغ من الدولة لمساعدته علي المعيشة بخالف كونه مدرس ابتدائي و هنـا                     

كان دور ثناء حيث أشارت علية بفتح مشروع لبيع المالبس الجاهزة و التجارة فيها و فعالً فتح المشروع و باع و ربح                      

تذكر دور الجمعية في دعم ثناء و أيضا يظل دائماً يثني علي مجهود ثناء و نجاحها في العمـل فـي                     منه و يظل دائماً ي    

  .مشروعها الصغير

  

  دراسة حالة مشروع خلق فرص العمل
ال يستطيع أحد أن يصدق أن مبلغ خمسمائة جنيه كان سبباً في تنفيذ عدد ثالثة من المشروعات الناجحة التي بدأها عـم                      

) نص عجل   (  بقرية بهبشين مركز ناصر ، عم جبر جزار بسيط يقوم بشراء نصف راس من الماشية                 جبر الذي يعيش  

و يقوم ببيعها و بالنسبة لهذه الكمية يعتبر عم جبر جزار فقير نسبياً و فكر عم جبر في التوسيع وذهب لجمعيـة تنميـة      

املة بسعر جيد ، ولكن الجمعية وجهت عم المجتمع المحلي بالقرية ليحصل علي قرض يستطيع منه شراء رأس ماشية ك          

 للحصول علي القـرض و فعـالً أخـذ مبلـغ     ٢جبر الي جمعية تنمية المشروعات الصغيرة ببني سويف مشروع فجر    

و فكر أن تقوم زوجته بمساعدته ففكر أن تجلس         ) عجل كامل (خمسمائة جنيه أستكمل عليها و استطاع ألول مرة شراء          

وفعالً كسبت زوجته و أصبحت صاحبة مشروع صغير تكـسب          ) الكرشة و الفشة ولحم رأس      ( أمام منزلها لتبيع لحم     

منه ، وعم جبر سدد أقساطه في موعده و استطاع أن يحصل علي دفعات أخري من القرض وصلت لمبلـغ ألفـان و                       

 شاب ينوي أقامـة     خمسمائة جنيه و باع و أشتري و لكن فرحته لم تتم فلديه أبن معاق جسدياً ليس لديه أي عمل و هو                    

أسرة و تريد أسرته له االستقالل و العيش كإنسان طبيعي ، وجاء دور عم جبر ليساعد أبنـه مـن مكـسب مـشروع                        

  .الجزارة و فتح البنه محل للبقالة و استعان االبن بعامل معه يساعده في البيع و الشراء 

  و توفير فرص للعمل )  مشروع ابنه مشروع زوجته و(و هكذا كان مشروع عم جبر مصدر لمشروعين اآلخرين 
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  تقييم االستمرارية لربنامج القروض
أن نجاح أو فشل مشروع اإلقراض سواء بالنسبة للعاملين أو بالنسبة إلى المستفيدين يتوقف على عدة محاور                 

البد من قياسها فمن ضمن هذه المحاور محور االستمرارية الذي يعد محوراً داالً علي مـا يميـز مـشروع                    

    .ت و يكسبه القوة وينول رضاء المستفيدين على مثل هذه المشروعاإلقراضا

 والذي يعمل على توفير اإلمكانيات التي يحاول تقديمها إلـى المـستفيدين لكـي               اإلقراضحيث أن لمشروع    

يساعدهم على الوصول إلي نقطة تضاف إليهم في مشروعاتهم الخاصة بهم وتعمل على النهوض بمستوياتهم                

على هـؤالء   ـ االقتصادية  ه يتمثل تأثير المشروع في عدة جوانب منها االجتماعية ـ الفنية ـ البيئية  حيث أن

  األفراد والمجتمعات المحلية التي يستهدفها المشروع سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

  :هناك بعدين أساسين لقياس االستمرارية واللذين يتمثالن في التالي 

  :ية المؤسساالستمرارية

لـديها مـن    ) المؤسسة  ( حيث أن هذه     ) ٢مشروع فجر (  جمعية تنمية المشروعات     في مكون اإلقراض أن  

المقدرة والكفاءة على أدارة التمويالت التي يتم منحها لها بكفاءة والسمعة الطيبة والجيدة لها ولديها من الكوادر     

تمتع به من السمات فيما يؤهلها كجهاز وظيفي إلدارة تمويل  وما ت الجيدةالوظيفية المدربة ذات الكفاءة والخبرة

  في حالة الحصول عليه

محاولة االحتفاظ بالقدر األكبر من الكوادر الوظيفية المدربة ذات الكفاءة سواء في مجـال              تعمل الجمعية علي    

ل لهم حياة جيـده     عمل التأمين الصحي الذي يكف    مثل  العمل اإلداري والميداني ووضع الحوافز التشجيعية لهم        

   .االستقرار المعيشي لهم التي تعمل علي تحقيق 

  

و بالتـالي   ات العاملين وحثهم علي بذل كثير من الجهد         نظام الحوافز الذي يرفع و من معنوي      الجمعية ل وضع  

  .مج في تحقيق المستهدف المطلوب منه تحقيقه في وقت أسرع تعود على البرنا

  

من خالل الموظفين القائمين على تقديم الخدمات المختلفة لبرنـامج          ريب المستمر   والتدكذلك فأن التعامل الجيد     

اإلقراض المتناهي الصغر والمحاوالت الجاهدة لتقليل الفجوات االجتماعية بين طبقات المجتمع ككل من خالل              

لـة توضـيح    الجيدة والفعالة لألفراد من خالل توجيههم إلى التعامل في القـروض ومحاو        ةالنهضة االقتصادي 

الصورة والرؤيا المستهدفة لهم عند حصولهم على القروض ومحاولة تقديم بعض الخدمات الغير ماليه التـي                

  :التي تقدمها الجمعية مثال  من خالل البرامج امن الممكن أن يكونوا أيضاً في حاجه إليه

 االقتصادية مشروع تنمية المشروعات الصغيرة و هو يهدف إلي تحسين األوضاع االجتماعية و •

 .لمحدودي الدخل و إتاحة فرص عمل جديدة باإلضافة إلي تقديم دعم فني مناسب 

 و   تحسين الدخل لألسرة      يقدم قروض متناهية الصغر تهدف إلي        ٢  مشروع فجر   - ١مشروع فجر  •

 .مساعدة المشروعات غير الرسمية و تحويلها إلي رسمية 

واق جديدة للعمالء سواء المستوردين أو المصدرين أو        نقطة التجارة الدولية و هي تهدف إلي فتح أس         •

 .خلق سوق داخلي من خالل تنسيق و تبادل معلومات بين العمالء 
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 .هدف إلي خلق فرص عمل للمرأة و تحقيق التوازن النوعي االجتماعييالتمكين االقتصادي للمرأة و  •

 .بمستوي الشباب برنامج نقل التكنولوجيا ممول من هيئة سيدا الهدف منه االرتقاء  •

ديم ق ت – و هي تعد وحده استشارية تهدف إلي تقديم الخدمات           BDSوحده تنمية خدمات المشروعات      •

معلومات فنية و تسويقية مع التركيز علي قطاع األعشاب و العطور و النباتات الطبية لزيادة الفرص                

 ). المستقبلية للجمعية  ؤىتعد من الر( التصديرية  
 

  : مالية اإلستمرارية ال

التي تتعامل مع حه نالجهات المافي كسب ثقة كثير من و تتمثل  المالية يعد التمويل كمقوم أساسي لالستمرارية

 الصندوق المصري السويسري ـ هيئة كير الدولية ـ الصندوق االجتماعي ـ المعونة الكندية:( الجمعية مثل 

ترحات مع األستفاده من النجاح والنتائج المحققة ونسعى للحصول على تمويالت أخرى من خالل تقديم المق) 

  .للجمعية في المشروعات القائمة 
  

  : تتمثل في الوقوف على األتي ٢وبالنسبة للمؤشرات الخاصة الستمرارية برنامج فجر

فقد تم تحقيق نقطة التعادل بعد مرور أثني عشر          % ١٠٠ نسبة تغطية المصروفات من إيرادات البرنامج        ◄

 أن كان المخطط لها هي أثنى وعشرون شهر وبهذا يكون المحصل من رسم طلب الحصول علـى                  شهراً بعد 

يجة دوران رأسمال القروض المقدر له بمعدل دوره ونصف الدورة سـنوياً            تقرض وكذلك الفوائد المحصلة ن    

البرنـامج  تسهم في تغطية المصروفات الخاصة للبرنامج بل أنه هناك فائض من اإليرادات التي يستطيع بها                

  اإلستمرار في تقديم الخدمات المالية للمستفيدين 

فالقاعدة الذهبية في نجاح وتفوق أي برنامج إقراض هـي أن تكـون كـل               % ٢نسبة المتأخرات أقل من     ◄

في وقتها كاملة دون تأخير ويحظر على العميل المتأخر األستفاده من أي خدمات أخـرى مـن                 المتحصالت  

ن السداد في مواعيد استحقاق األقساط كما يحق للبرنامج الحصول على غرامـات             المشروع في حالة تأخره ع    

  .تأخير عن كل يوم يتأخر العميل فيه عن السداد 

حيث أنه هذه النسبة قد حددت من قبل هيئة كير الدولية لـضمان             % ٥نسبة الديون في خطر أقل من نسبة        ◄

الجغرافي المحددة سالفاً من قبلها األمر الذي يقتضي        تقديم خدمة اإلقراض المتناهي الصغر في مناطق العمل         

من جميع الكوادر الوظيفية جميعها من تقديم الخدمة على أكمل وجه وبأحسن صوره وقد وضعت الهيئة مـن                  

  .بأتباعها إدارة البرنامج واإلجراءات التي تقوم السياسات 
  

  :استمرارية االثر

ميل نفسه ونود أن نشيد أيضاً إلى أنه مع التعامل الجيـد            ستمرارية هو الع  يكون الشق األخر لمبدأ اال     •

الء من الناحية اإلدارية في البرنـامج تلتـزم         والعمإدارة البرنامج   والقائم علي االحترام المتبادل بين      

الجمعية في صرف دفعات التمويل في ميعادها مما يجعلها تكسب ثقة المستفيدين في عدم تأخر دفعات 

 العمالء االلتزام أيضاً بمواعيد التحصل هذه المنظومة المتبادلة بـين العميـل             الصرف وبالتالي علي  

 وإدارة البرنامج جعلت من البرنامج القدرة علي االستمرارية وكسب ثقة كثير من العمالء وبالتـالي               

 في وجود قوائم أنتظار  
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سداد وإستمرارية البرنامج    جيداً إلستمرار ال   وحسن أدارة العمالء لمشروعاتهم تعتبر مؤشراً الستمرار       •

  .بصفة عامة

لـضمان مـستوى     ) L.T.S( وفي هذا الشأن قامت هيئة كير الدولية بتوفير برنامج متابع القروض             •

من الخدمة مقدم إلى العميل في منتهى المصداقية والنظام الذي يعمل على عدم وجود أية مشاكل                عال  

دادات الخاصة بالعمالء حيث أنه المخطط لـه فـي          بالنسبة لسدادات العمالء وسهولة متابعة هذه الس      

ضمن السياسات واإلجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع القروض متناهية الصغر بأنه تم وضع نسبة لهذه 

 العام المفترض أن يكـون محـصالً مـن          يمن األجمال  % ٩٨السدادات وأن التقل هذه النسبة عن       

  . السدادات الشهرية  الخاصة بالعمالء 

فالقاعدة الذهبية في نجاح وتفوق أي برنامج إقراض هي أن تكون كـل    % ٢متأخرات أقل من    سبة ال ن •

السداد في  وقتها كاملة دون تأخير ويحظر على العميل المتأخر األستفاده من أي خدمات أخرى مـن         

المشروع في حالة تأخره عن السداد في مواعيد استحقاق األقساط كما يحق للبرنامج الحصول علـى                

مات تأخير عن كل يوم يتأخر العميل فيه عن السداد وفي حالة حدوث أي مشاكل بـين العميـل                   غرا

والميداني نتيجة عدم التزام العميل بمواعيد االستحقاق أو إخالله بالشروط المقـررة يجـب أبـالغ                

اعيـد  المشرف والمدير التخاذ اإلجراءات الالزمة نحو هذا العميل وتحفيزه على السداد واالهتمام بمو     

 السداد الخاصة 
  

  : من برنامج القروضالدروس املستفاد
  قراض اإل وتنفيذ برنامج )التخطيط ( لمجتمع كبير بين دراسه االبد من عدم وجود فارق زمني .١

االختيار الجيد للعمالء وما يترنب عليه من آثار في استمرارية البرنامج وفي تقديم خدماتـه للفئـات                  .٢

  المهمشه

في   الوظيفي العامل في نطاق البرنامج لما له من األثر و المردود الفعال و الجيد              حسن اختيار الكادر   .٣

 صورها التي تعود بالفائدة سواء على البرنـامج فـي تقـديم             أحسنتقديم  الشكل النهائي للخدمة في       

  .الخدمة أو تعود على المستفيدين في تلقي هذه الخدمة من برنامج اإلقراض 

ادر الوظيفية المدربة وذات الكفاءات سواء في العمل اإلداري أو الميـداني            محاولة الحفاظ على الكو    .٤

  .األمر الذي يجعل البرنامج منفرد في تقديم مثل هذه الخدمات

يكون إال بتكثيف عدد المتابعـات       الحفاظ على نسبة أو عدد كبير من العمالء الجيدين وهذا األمر ال            .٥

  .وعمل المعاينات المبدئيه للميدان

لعمالء بتوجيه القرض في مساره الصحيح يعود بالفائدة على هذا المستفيد و يؤثر فيـه تـأثير                 قيام ا  .٦

  .ايجابياً محاولة إلى تحقيق الهدف المطلوب من الحصول على مثل هذه القروض

   .فرص عمل تساعد علي الحد من البطالة تعامل المستفيدين في القروض قد يولد  .٧

  . في نطاق العمل الجغرافي حين البدء في صرف القروض االستعانة بالمصادر الموثوق بها .٨

التي تحاول قياس االحتياج   االقتصادية   تناسب القرض مع الحاجة إليه  من خالل عمل دراسة الجدوى           .٩

  .الفعلي والمالئم بقدر ما  إلى حاجه  المستفيد 
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 األمر الذي تعود معـه       اإلقراض برنامجالعمل على رفع الحالة المعنوية للكوادر البشرية العاملة في           .١٠

المطلوبة منها أو على المستفيدين فـي محاولـة إلـى           أهدافها  الفائدة سواء على المؤسسة في تحقيق       

  .م تعامل معهالوصول ألفضل طرق 
                                                                                                                  

   الخاصة ببرنامج القروضوصياتالت

توفير وسيله المواصالت المالئمة لدى البرنامج لتسهيل عمليه المتابعة والتحصيل وذلك لتباعـد              .١

المناطق الخاصة بالعمل الجغرافي  ولكبر حجم محفظة اإلقراض الخاصة بالبرنامج ومن الممكن             

ـ             ل خطـورة علـى األمـوال       أن يكون العمل في مثل هذه المناطق إلى أوقات متأخرة مما يمث

  بنى خليفه  وكذلك تقليل المخاطرة من ضياع أو           – المنصوره   –مثل قريه  طما فيوم      المتحصله  

سرقه  مبالغ التحصيل  خصوصا أن جميع أفراد القرية تعرف الميداني  وتعرف أنه يحمل دائما                 

 .مبالغ التحصيل 

 معارض لتسويق –داره المشروعات التدريبات على ا( تقديم خدمات غير ماليه للعمالء مثل  .٢

 )منتجات بعض المشروعات 

 .إلغاء التدرج في المنتج األول  .٣

 لوجود قوائم انتظار كبيره و للتوسع ولتغطيه مركزي ناصر واهناسيا  الحاجة الى تمويل اكبر .٤

 .ربط مشروع القروض متناهي الصغر بمشروعات التعليم والصحة والبيئة  .٥

لك لوجود جهات منافسه لديها فترات ذ لتقليل حجم القسط على العمالء وزيادة فترة السداد نسبياً .٦

  .٢سداد اكبر من فترات السداد لدى مشروع فجر 
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  مكون البناء املؤسسى
 التنمية المتكاملة مع التركيز على الصرف الصحي ومياه الشرب" مكون البناء المؤسسي أحد مكونات مشروع 

 المكون تقديم التدريب والدعم الفنى الالزم لشركاء المشروع من الجمعيـات تنميـة              استهدف.  "ببني سويف   

ـ ا المجتمع والجمعيات الوسيط ، هذا الى جانب تكوين شبكة مؤسسية من الجمعيات المشاركة والتـى               تطاع س

اإلتحـاد النـوعى لحمايـة      " يـسمى    المشروع ان يتعدى انجاز تكوين شبكة الى تكوين التحاد رسمى نوعى          

  . مع نهاية عرض مكون البناء المؤسسى  سيتم الحديث عنه"  البيئةوتحسين 

     
   ملكون البناء املؤسسىتقييم املالئمة

في بداية العمل قام المشروع بتحديد احتياجات الجمعيات في التدخالت المناسبة ألنشطة البناء المؤسسي مـع                

ث قام المشروع بتصميم استمارات تحديد االحتياجات       جمعيات تنمية المجتمع المحلي والجمعيات الوسيطة ، حي       

  :المؤسسية لكل من 

حيث شملت االستمارات قياس قـدرات الجمعيـة الماليـة واإلداريـة             : جمعيات تنمية المجتمع المحلي    -١

والتنظيمية وبناء عليه تم وضع التدخالت البناء المؤسسي المناسبة للجمعيات من تدريبات وزيارات تبادليـة                

ابعة بشكل يومي من العاملين في المشروع لمتابعة التطور وتوجيه الناتج عن التدخالت التي تمـت مـع                  ومت

  .الجمعيات
  

وطبقا لتحليل استمارات التقييم الذاتي التي تمت مع الجمعيات المنفذة  نجد أن المشروع فـي مكـون البنـاء                    

لمجتمع المحلي أو على مستوى جمعيـات       المؤسسي كان مالئم بشكل كبير سواء على مستوى جمعيات تنمية ا          

والدليل على ذلك نسب ومؤشرات النمو في قدرات الجمعيات علـى           ) جمعية الشباب للتنمية والبيئة   (الوسيطة  

كافة المستويات المؤسسية مع االختالفات التي قد تظهر في اختالف قدرة جمعية عن أخرى وما يتبع ذلك من                  

على ذلك واضح في اختالف قدرات الجمعيات مع ثبـات خطـة التـدخل              عوامل مؤيدة لهذا االختالف مثال      

 جمعية تنمية المشروعات الصغيرة   المؤسسي في جمعية الشباب للتنمية والبيئة وجمعية الشباب للتنمية والبيئة و          

لى وعلى الرغم من أن  خطة البناء المؤسسي للجمعيتين تم وفقا الحتياجاتهم الفعلية وأن وضع الجمعيتين كان إ

حد كبير متشابه من حيث قلة التمويل وحداثة في تقديم الخدمات إال أن هناك فوارق كبيـرة علـى مـستوى                     

جمعيـة تنميـة    القائمين على الجمعيتين من اختالف مستوى وطبيعة اإلدارة في جمعية الـشباب عنـه فـي                 

ت البناء المؤسسي التي تمت      قد يكون هذا السبب في الفرق بين النتيجة المباشرة للتدخال          المشروعات الصغيرة 

  .مع الجمعيتين

  

نحن نحلم بعالم جديد تظلل أركانه قيم األمل والتـسامح          : "  والتي تنص على   رؤية هيئة كير الدولية   بناء على   

والعدل االجتماعي عالم يتحرر من قبضة الفقر ويحيا أفراده في كرامة وأمان وفى سبيل تحقيق هذا الهـدف                  

دولية قوة فعالة وشريكا مختارا في إطار حركة عالمية تكرس جهودها للقضاء علـى              سوف تغدو هيئة كير ال    

الفقر في كافة أرجاء الكون وسوف يكون التزامنا الراسخ بالدفاع عن كرامة اإلنسان عالمة مميزة تؤكد هويتنا 

  "في كل مكان نعمل به 
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يئة كير الدولية في مصر إلى معالجـة        تهدف ه  " :وبناء على رسالة هيئة كير الدولية كذلك التي تنص على           
وانطالقا من قيم ومبادئ     "جذور الفقر التي تؤثر في حياة األسر األكثر معاناة في المجتمعات المحلية الفقيرة              

الهيئة واستجابة لطموحات هذه المجتمعات نعمل على بناء مجتمع مدني فعال يساند الحقوق األساسية للفقـراء                

  :من خالل األتي

  .حوار بناء مع الجهات الحكومية المعنية بالسياسات والقرارات التي تؤثر في حياة الفقراءإقامة  

  .ابتكار أساليب فعالة للشراكة 

  .تبنى قيم التكافؤ للنوع االجتماعي 

  .تعبئة القدرات والموارد المحلية 

ية المجتمع المحلي أو بناء على خطط البناء المؤسسي التي تمت في إطار التدخالت التي نفذت مع جمعيات تنم

مع الجمعيات الوسيطة والتي تتالءم مع كل من رسالة ورؤية هيئة كير الدولية السابق ذكرهما وكذلك النتائج                 

  .التي تحققت تعتبر وطبقا لمؤشرات التحليل التي تم ذكرها مالئمة تماما مع رؤية ورسالة هيئة كير الدولية

  

  تقييم الكفاءةملكون البناء املؤسسى
  :تمثل مدخالت عملية البناء المؤسسي لجمعيات تنمية المجتمع المحلي والجمعيات الوسيطة ما يلي وت

  .التدريبات التي تم اإلشارة لها في تقييم الفعالية  

الزيارات الميدانية التي تهدف إلى تبادل الخبرات بين الجمعيات بعضها الـبعض وبـين الجمعيـات                 

  .ل محافظتي المنيا والقاهرةوجمعيات أخرى في محافظات أخرى مث

  .المتابعة اليومية من فريق العمل في هيئة كير لخطط البناء المؤسسي 

  .المخصصات المالية التي تم صرفها من قبل المشروع على البناء المؤسسي 

ساعد في تحقيق النتائج كما كان مخطط لها فـي مقتـرح            جاح خطط البناء المؤسسي مما      كل ذلك ساهم في ن    

  .ي المقترحباإلضافة إلى تحقيق نتائج لم يكن مخطط لها فالمشروع 

  :وبمقارنة النتائج المبينة مع استمارة التقييم الذاتي للجمعيات نجد أن 

  :أوال  عدد املشروعات
  %.٢٧٠=١٠٠*١٧٧/٦٥= نسبة الزيادة في عدد المشروعات لدى الجمعيات 

ير أثناء تنفيذ المـشروع سـواء كانـت تقـديم           أي أن نسبة زيادة المشروعات في الجمعيات زادت بشكل كب         

 المشروعات للمجتمع من خالل الجمعية أو من خالل المشروعات األخرى التي حصلت عليها الجمعية كنتيجة              

  .مباشرة لتدخالت البناء المؤسسي
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  :ثانيا جماالت املشروعات 
كانت تنفذ في الجمعيـات قبـل تنفيـذ         بتحليل استمارات البناء المؤسسي وجد أن مجاالت المشروعات التي          

المشروع بصفة عامة انحصرت في المجـاالت       

 مركـز  - مركز تكوين مهني - حضانة:( التالية 

 أما بعد  تنفيذ  المشروع     . )  مخبز   –تنظيم أسرة   

فكانت مجاالت المشروعات التي كانـت تقـوم        

مشروعات توعية  :( بتنفيذها الجمعيات تتمثل في     

  مشروع   –وع لمحو األمية     مشر –بيئية وصحية   

 - مشروع قـروض ميـاه شـرب         -تعلم بيئي   

 مشروع جمـع    -مشروع جمع المخلفات الصلبة     

 مركز  - حضانة   – سنترال   –المخلفات السائلة   

  ) مخبز – مركز تنظيم أسرة -تكوين مهني 
  

  ثالثا حجم التمويل
  :بتحليل حجم التمويل ومالحظة تطوره كانت 

 التمويـل   نسبة الزيادة فـي إجمـالي     

/ ١٣٦٠٧١٣٥,٥=هــــــــــــــي

١٨٩٤%=١٠٠*٧١٨١٦٧,٥.%  

أي أن نسبة حجم التمويل في الجمعيـات زادت         

بشكل كبير جدا أثناء تنفيذ المـشروع نتيجـة         

تدخالت المشروع كتقديم التمويل للجهات بشكل      

مباشر للمجتمع من خالل الجمعية أو من خالل        

التمويل المشروعات األخرى التـي حـصلت       

ة كنتيجة مباشرة لتدخالت البنـاء      عليها الجمعي 

المؤسسي التي حصلت عليه الجمعيات خـالل       

 .فترة العمل مع المشروع
  

  :رابعا الدفاتر التي أمسكتها اجلمعية
دفتر : الجمعية بإمساكها عبارة عن     قامت  بتحليل االستمارات وجد أن معظم الدفاتر التي         :قبل تنفيذ المشروع  

  .بنك فقط طبقا الحتياجات الجمعية في المشروعات التي كانت تنفذها شيكات إيرادات ومصروفات حركة 

أصبحت لكل الجمعيات دورة مستنديه كاملة لكل مشروع مع انتظام في التسجيل في              :أثناء تنفيذ المشروع  أما  

  .الملفات المالية بشكل مستمر
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  :خامسا عدد اللجان ونوعيتها
د أن معظم اللجان التي تم إنشائها في الجمعيات هي لجان نوعية            بتحليل االستمارات وج   :قبل تنفيذ المشروع  

أنشئت بأغراض معينة وبشكل مؤقت حسب الغرض من المشروع المنفذ وبشكل مؤقت حسب الغـرض مـن                 

  )  لجنة فحص - لجنة بت -لجنة مشتريات (  :المشروع المنفذ مثل 

لجنـة  (  :الجمعية لتنفيذ أنشطة المشروع مثل      تم استحداث وتشكيل لجان للعمل داخل        :أثناء تنفيذ المشروع  

  ) لجنة قروض - لجنة فحص-لجنة بت – لجنة مشتريات – لجنة بيئة – لجنة تعلم بيئي –توعية 
  

  : باألسرنسادسا نسبة الزيادة يف عدد املستفيدي
  %.٣٩٧=١٠٠*٦١٥٢/ ٢٤٤٧٤= نسبة الزيادة في عدد المستفيدين من األسر

 خدمات زادت بشكل كبير أثناء تنفيذ  المشروع مـن           لمستفيدة في المجتمع التي تتلقى    اأي أن نسبة عدد األسر      

خالل تقديم مشروعات للمجتمع من خالل الجمعية أو من خالل المشروعات األخرى التـي حـصلت عليهـا                  

  .الجمعية كنتيجة مباشرة لتدخالت البناء المؤسسي التي حصلت عليها أثناء تنفيذ المشروع
  

  :أعضاء اجلمعية العموميةسابعا عدد 
  %.١٩٣=١٠٠*٤٧١٤/٢٤٣٩=نسبة الزيادة في عدد أعضاء الجمعية العمومية

أي أن نسبة زيادة أعضاء الجمعية العمومية في الجمعيات زادت بشكل كبير أثناء تنفيـذ المـشروع نتيجـة                   

لمجتمع وكذلك فـي    تدخالت المشروع الخاصة بالبناء المؤسسي حيث زادت قدرة الجمعية في سد احتياجات ا            

مدى واتساع انتشارها داخل المجتمع مما زاد من إقبال أعضاء المجتمع على المشاركة فـي الجمعيـة علـى      

  .مستوى المتطوعين أو على مستوى الجمعية العمومية
  

  :ثامنا عدد العاملني
  %.٤٠٣=٥٦١/١٣٩= نسبة الزيادة في إجمالي عدد العاملين

الجمعيات زادت بشكل كبير جدا أثناء تنفيذ المشروع نتيجة تدخالت المشروع           أي أن نسبة زيادة العاملين في       

من حيث فرص العمل المؤقتة التي وفرها المشروع خالل العمل مع الجمعية أو مـن خـالل المـشروعات                   

  .األخرى التي حصلت عليها الجمعية كنتيجة مباشرة لتدخالت البناء المؤسسي 
  

  تاسعا  متثيل املرأة
  %.٢١٦=١٠٠*١٣/٦= ادة في تمثيل المرأة في مجلس اإلدارةنسبة الزي

  %.٩٦٣=١٠٠*٦٢٦/٦٥=نسبة الزيادة في تمثيل المرأة في المتطوعين

  %.٣٦٧=١٠٠*٣٥٦/٩٧=نسبة الزيادة في تمثيل المرأة في العاملين

 حجـم   أي أن نسبة زيادة تمثيل المرأة على كافة المستويات زادت زيادة كبيرة جدا مما يعطي مؤشـرا عـن                  

  .وتأثير التدخالت التي تمت من خالل البناء المؤسسي 
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  :عاشرا وضع املرأة
كان وضع المرأة قبل تنفيذ المشروع كما أشارت أليه معظم االستمارات ضعيف وأحيانا              :قبل تنفيذ المشروع  

أن وضـع   غير موجود على اإلطالق وأحيانا موجود إلى حد ما ولكن في الغالب أشارت نتائج التحليل إلـى                  

  .المرأة كان ضعيف في مجمله

طبقا لتحليل النتائج الخاصة بتمثيل المرأة وجد تطور كبير سواء علـى مـستوى               :أثناء العمل مع المشروع   

مشاركة المرأة وفاعليتها وكذلك مشاركتها في بعض الجمعيات في اتخاذ القرارات علـى مـستوى التنفيـذي                 

  .ي مجلس اإلدارة فىكمشرفين األنشطة أو على مستوى األعل
  

  :احلادي عشر عدد املؤسسات التي تتعامل معها اجلمعيات ونوع التمويل
  %.٢٣١=١٠٠*٤٤/١٩=نسبة الزيادة في التعامل مع المنظمات التمويلية

  %.٧٧٥=١٠٠*٩٣/١٢=نسبة الزيادة في التعامل مع المنظمات بشكل تعاون 

  %.٨٢٧=١٠٠*١٨٢/٢٢=)تبادل خبرات(نسبة الزيادة في التعامل مع المنظمات 

أي أن نسبة زيادة في التعامل مع كافة المنظمات على كافة المستويات زادت زيادة كبيرة جدا ممـا أعطـى                    

  .مؤشرا عن حجم أثر التدخالت التي تمت من خالل البناء المؤسسي المقدم من حالل المشروع
  

  لتغلب عليهشطة املشروع، وكيفية ااملشكالت التي واجهت املؤسسة يف العمل بأن
  :لقد واجهت الجمعيات األهلية التي عملت بالمشروع مجموعة من المشكالت تمثلت فيما يلي

عدم وجود خرائط لهيئة الطرق وهيئة التليفونات لتنفيذ مكون الصرف الصحي مثال قرية قلها بمركز                

معية الزراعيـة   اهناسيا لديها مشاكل مع مديرية الزراعة حيث تم إقامة الخزانات في أرض أمام الج             

 مع الوحدة ق بالتنسيتم التغلب على ذلكوكذلك مع بعض األهالي لوجود الخزانات أمام منازلهم ، وقد    

المحلية وإدارة الطرق بمركز اهناسيا والشركة المصرية لالتصاالت حيث تم إقامة الخزانـات فـي               

  المحلية إلزالة المخالفات األماكن المحددة لها والحفر أمام الجمعية الزراعية بعد تدخل الوحدة

 بإقامة الفصول بمنازل المنسقات  بالقرية       تم التغلب عليها  عدم توفر أماكن إلقامة فصول محو األمية         

 .وتأثيثها باألدوات الالزمة

 من خالل تنظـيم النـدوات       تم التغلب عليها  ضعف مساهمات األهالي حيث ال يعترفون بالمشروع و        

  .واللقاءات

تم التغلب على    بأهمية مشروعات التي تنفذها الجمعية وعدم مشاركتهم في التنفيذ و          عدم وعي األهالي   

  . من خالل تنظيم حمالت التوعية والندوات واللقاءات الجماهيرية والمناقشاتذلك

 بالتنسيق مع هيئة كير واالتحاد النوعي والجمعيات        تم التغلب عليها  ارتفاع قيمة توصيل مياه الشرب       

مـن  % ٥٠ع وصناع القرار حيث تم تخفيض قيمة التوصـيلة وتحملـت المحافظـة              المنفذة للمشرو 

  .التكاليف 

 من خالل تخصيص جزء من العائد من ودائع         تم التغلب عليها  قلة الموارد لصيانة الصرف الصحي و      

  .الجمعيات للصرف منها على عملية الصيانة

 .عدم وجود محاسب بالجمعية أو مسئول مالي لكل المشروعات  
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  :ييم األثـــــرتق
تقييم األثر المؤسسي يظهر من خالل حجم المؤشرات الناتجة من تحليل االستمارات في القطاعات التـي تـم                  

  .سبق ذكرها في تقييم الكفاءة ع الجمعيات طبقا للنتائج التى دراستها م

  :تقييم االستمرارية ملكون البناء املؤسسى
   االستمرارية املالية

لجمعيات تنمية المجتمع المحلي وجمعيات الوسيطة نجد أن النتائج تشير إلـى أن             ة المالية   االستمراريوبتحليل  

قدرات الجمعية المالية زادت سواء من خالل المشروع أو من خالل الحصول على تمويالت خارجيـة لـسد                  

  :احتياجات مجتمعاتها المحلية على النحو التالي

  :حجم التمويل
   :جمعيات تنمية المجتمع المحلي

  حجم التمويل مع المشروع  حجم التمويل قبل المشروع  الجمعية  م

  ١١٠٠٠٠٠  ٩٦٧٢  على حمودة  ١

  ٧٣٦٤٤٦,٥٠  ١١٠٤٤٣  قلها  ٢

  ١٣٠٠٠٤٠  ٧٠٠٠٠  براوة  ٣

  -  - طما فيوم  ٤

  ١٧٠٨٦٨٢  ٧٧٥٠٩  النويرة  ٥

  ١٤٣٣٣٧١  ١٠٤٢٥٥  ميانة  ٦

  ١٣٥٢٤٢٠  ١٥٤٥٠٠  بني عدى  ٧

  ٨٨٠٢١٣,٢٠  ٣٨٠٠٠  الزيتون  ٨

  ٧٣٠٨٠٠  ٤٠٠٠  نصورةم  ٩

  ٢٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠  بني هاني  ١٠

  ١٦٠٠٠٠  ٤٩٠  بني خليفة  ١١

  ٢٢٠٠٠٠  ١٠٠٠  بهبشين  ١٢

  ١٩٠٥٩,٨٠  ٣٨٢٩٨,٥٠  اشمنت  ١٣

  ١٩٠٥٩٦,٨٠  -  قاي  ١٤

  ٥٥٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠  دالص  ١٥

  ١٢٢٠٧١٣٥,٥  ٦٤٨١٦٧,٥  اإلجمالي

 :الجمعيات الوسيطة
  أثناء تنفيذ المشروعحجم التمويل   حجم التمويل قبل المشروع  الجمعية  م

  ١٤٠٠٠٠  ٦٠٠٠٠  الشباب لتنمية البيئة  ١

  ١٤٠٠٠٠  ٦٠٠٠  اإلجمالي

  %.١٨٩٤=١٠٠*١٣٦٠٧١٣٥,٥/٧١٨١٦٧,٥= نسبة الزيادة في إجمالي التمويل هي

أي أن نسبة حجم التمويل في الجمعيات زادت بشكل كبير جدا أثناء تنفيذ المشروع نتيجة تدخالت المـشروع                  

للجمعيات بكل مباشر للمجتمع من خالل الجمعية أو من خالل التمويل المشروعات األخـرى              كتقديم التمويل   

  .التي حصلت عليها الجمعية كنتيجة مباشرة لتدخالت البناء المؤسسي
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  :االستمرارية املؤسسية
دل بتحليل االستمرارية المؤسسية لجمعيات تنمية المجتمع المحلي وجمعيات الوسيطة من حيث  التعاون وتبـا              

الخبرات والشراكة مع المنظمات األخرى نجد أن النتائج تشير إلى أن قدرات الجمعية المؤسسية زادت سواء                

من خالل المشروع أو من خالل الحصول على تمويالت خارجية لسد احتياجات مجتمعاتها المحلية أو خـالل                 

  : األخرى على النحو التاليلجهات التعاون والتموي
    أثناء تنفيذ المشروع   المشروعقبل بداية

  م

  جمعية

  خبرات  تعاون  تمويل  خبرات  تعاون  تمويل

  ١٧  ١٧  ٣  ٠  ٢  ١  على حمودة  ١

  ١٠  ٠  ٢  ٣  ٠  ٢  قلها  ٢

  ١٥  ٠  ١  ٠  ٠  ٠  براوة  ٣

  ١٦  ١٥  ٢  ٠  ٠ ١  طما فيوم  ٤

  ١٧  ٣  ٢  ٢  ٢  ٢  النويرة  ٥

  ٢  ٤  ٤  ١  ١  ١  ميانة  ٦

  ٢  ٢  ٣  ٠  ٠  ١  بني عدى  ٧

  ١٦  ٤  ٤  ١  ١ ٢  الزيتون  ٨

  ٦  ٢  ٥  ٠  ٠ ١  منصورة  ٩

  ٠  ٢  ٢  ٠  ٠  ١  اشمنت  ١٠

  
    أثناء تنفيذ المشروع  قبل بداية المشروع

  م

  جمعية

  خبرات  تعاون  تمويل  خبرات  تعاون  تمويل

  ٠  ٠  ٥  ١  ١  ١  بني خليفة  ١١

  ٨  ٠  ١  ٤  ٠  ٠  بهبشين  ١٢

  ١٥  ١٥  ٣  ١  ٠  ١  بني هاني  ١٣

  ١  ١  ١  ١  ١  ٢  قاي  ١٤

  ١٥  ٠  ٣  ٢  ٠  ١  دالص  ١٥

  ١٤٠  ٦٥  ٤١  ١٦  ٨ ١٦  الياإلجم

  

  :الجمعيات الوسيطة

    م  أثناء العمل مع المشروع  قبل بداية المشروع

  خبرات  تعاون  تمويل  خبرات  تعاون  تمويل  جمعية

  ٤٢  ٢٨  ٣ ٦  ٤  ٣  الشباب للتنمية والبيئة  ١

  %.٢٣١=١٠٠*٤٤/١٩=نسبة الزيادة في التعامل مع المنظمات التمويلية

  %.٧٧٥=١٠٠*٩٣/١٢=ل مع المنظمات بشكل تعاوننسبة الزيادة في التعام

  %.٨٢٧=١٠٠*١٨٢/٢٢)=تبادل خبرات(نسبة الزيادة في التعامل مع المنظمات 
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أي أن النسبة زيادة في التعامل مع كافة المنظمات على كافة المستويات قد زاد زيادة كبيرة جدا مما يعطـي                    

  .اء المؤسسي المقدم من المشروع مؤشرا عن حجم وتأثير التدخالت التي تمت من خالل البن

  من مكون البناء املؤسسىالدروس املستفادة

  .التدريبات المنفذة  تساوى نفس أهمية تنفيذ التدريب والعائد منه توثيق  عملية  •

  ذة تساوى نفس أهمية التدريبات  تطبيق الجمعيات للتدريبات المنف بمتابعة قيام فريق العمل بالمشروع •
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  النوعى كشبكة من اجلمعيات الشريكةتكوين اإلحتاد 
  

يتجاوز انجاز تكوين شبكة من الجمعيات المنفذة للمشروع الـى  تكـوين             استطاع  مكون البناء المؤسسى ان       

وقد شارك اإلتحاد بثالثة ممثلين فى ورشة ". اإلتحاد النوعى لحماية وتحسين  البيئة "اتحاد رسمى نوعى يسمى     

وقـد  . وقد لوحظ ان جميع الجمعيات تدرك بوجود اإلتحاد ودورة فى المجتمع          .  يةالعمل  التقييم الذاتى النهائ    

  -:تمثلت رؤية اإلتحاد فيما يلى

 رؤية اإلتحاد 

أن يكون أفراد المجتمع اكثر احتراماً للبيئة من خالل مشاركة إيجابية مبنية على وعي  بيئي جيد للوصول 

جود اتصال جيد بين االتحاد واألطراف المعنية ، وتوسيع مع و.بالمجتمع إلى حياة افضل خالية من التلوث

  النطاق الجغرافي لعمل االتحاد، وجذب شركاء  آخرين
 

  رسالة اإلتحاد 

االتحاد النوعى لحماية وتحسين البيئة اتحاد اهلى تطوعى بما له من خبرات و عالقات يسعى لتحقيق بيئة 

لوعي الصحي والبيئي من أجل تحسين السلوك لدى أفراد افضل و تنمية مستدامة  بمحافظة بنى سويف ورفع ا

المجتمع نحو البيئة واستخدام أساليب صديقة للبيئة فى التعامل مع المخلفات الصلبة و تعبئة موارد المجتمع و 

  ... ذلك من خالل مبادرات تنموية و بيئية و جذب شركاء اخرين بما يتماشى مع قيمنا و اهدافنا 
  

  اهداف اإلتحاد

  عيل الجوانب القانونية والتشريعية المتعلقة بالبيئةتف 

 تقديم أنشطة التدريب والبحوث العلمية  

   القضايا البيئية  تبنى المداخل التنموية التي تقوم على مشاركة المواطن في 

  .بنى سويف  بمحافظة  صرف صحي آمنة لدى القرى المحرومةإيجاد وسيلة  

   ات الصلبة بإعادة والتخلص من النفايات الطبية بطريقة آمنةيجاد طريقة آمنة للتخلص من المخلفا 

  توصيل مياه نقية للمنازل المحرومة فى محافظة بنى سويف  

  

  إلتحاد النوعى لحماية وتحسين البيئة ببنى سويف خطوات تكوين وعمل ايوضح   وفيما يلى نموذج 
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) جمعية تنميه   15من  (  تكوين شبكة عمل فى مجال البيئه       

لقاءات بهدف تعريف مفهوم وفوائد التشبيك     

تبادل زيارات مع شبكه أخرى فى أسوان        

 حوار داخلى ذاتى بين الجمعيات الشريكه     

دل    مبادره ذاتيه من الجمعيات بانشاء اتحاد طبقا للقانون المع

راءات  الخاصه باالتحاد توفير دعم فنى فى مجال اشهار وتكوين الجمعيه العموميه واالج

  2003 فى بنى سويف فى عام      1تم اشهار االتحاد رقم     

اله دعم فنى لالتحاد فى مجال التخطيط االستراتيجى ووضع رؤيه ورس

وضع خطه استراتيجيه خمس سنوات والئحه     

 NGOs)دانيدا و   ( وجهات أخرى   ALIVE    الحصول على تمويل من  

نموذج االتحاد
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  ى ـــم الثانــلقسا
  لتقييم الذاتى ال ــة العمــورش

ملشروع التنمية الشاملة بالرتكيز على مياه الشرب 
  والصرف الصحى
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  ورشة عمل التقييم الذاتى
  التنمية الشاملة بالرتكيز على مياه الشرب والصرف الصحىللمشروع 

  
 الذاتى تم تقييم كل مكون مـن مكونـات مـشروع التنميـة              كما ذكرنا من قبل من خالل اآللية األولى للتقييم        

فقد تم الحصول   )  ورشة العمل المجمعة لكل فئات الشركاء       ( المتكاملة على حده ، اما من خالل اآللية الثانية          

عـه علـى    ومى مج على نتائج ليست على مستوى كل مكون على حده ولكن من خالل تقييم عام للمشروع ف               

  .  مكوناته العشر هو وحدة واحدة اعتبار ان المشروع ب
  

ـ                    الل وقد اعتمدت تلك اآللية على تجميع كل فئات الشركاء المعنيين بتنفيذ المشروع فى قاعة واحـدة مـن خ

 وفى هذه الورشة تم تمثيل      .٢٠٠٧ فبراير   ١ يناير الى    ٢٨ورشة عمل جماعية باألسكندرية خالل الفترة من        

 للجهات الحكومية من الصحة ، والتضامن اإلجتمـاعى ، والتعلـيم و             كل الفئات السبق ذكرها مع وجود فئة        

والنتيجة المستخلصة من تلك الورشـة      .  الصرف الصحى ومياه الشرب ، والوحدات المحلية ومجالس المدن        

وجهة نظر الشركاء فى المشروع مع عرض وجهة نظر كل شريك فـى اداء الـشريك                 عرضوهى مناقشة   

اخيرا قام كل شريك . لمشروع مع اقتراح حلول لتلك القضايا امناقشاة قضايا طرحها هذا بإلضافة الى . األخر

بعمل توصيات للشريك اآلخر مع طرح التزام مستقبلى ألداء الشركاء وادوارهم بالمـشروع خـالل الفتـرة                 

  .  وفيما يلى نتائج سير المناقشات  بورشة العمل والتوصيات العامة.  القادمة
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 الشاملةاء فى مشروع التنمية وجهة نظر الشرك
  

يهدف هذال الجزء الى عرض المناقشات الخاصة بورشة العمل المجمعة والخاصة بوجهة نظر الشركاء فـى                

المشروع وذلك من خالل طرح بعض األسئلة التنشيطية والتى من خالل اإلجابة عليها يتم طرح العديد مـن                  

  . ض من الدروس المستفادة التى يمكن استخالصهاالصعوبات التى واجهت تنفيذ المشروع ، كذلك بع
  

  وجهة نظر احلكوميني فى املشروع : أوال 
  ما هو النشاط الذي أعجبك ؟  وما الذي لم يعجبك ؟  ولماذا؟) تعاملك(من خالل متابعتك للمشروع 

 التالية كانت  بدبلوماسية معروفة عن فئة الحكوميين الممثلة بورشة العمل فقد اكدوا باجماع ان األنشطة

  :  ايجابية جدا وبرروا ذلك كما يلى 

 إلهتمامه بالتركيز على    :التعليمأنشطة   

  عنصر التعليم البيئى بالمدارس

ــةانــشطة   خــصوصا :  محــو األمي

التي أتبعت ،   ) المنهجية  ( اإلستراتيجية  

  .واسلوب الطريقة السمعية أو الصوتية

بالجمعيات الفرعيـة    (البناء المؤسسي    

، وذلك ألنه وفـر      ) ات المظلة  وجمعي –

 ،  تدريبات متنوعة لمجـالس اإلدارات    

 الـى تطـور فـي       والذى بدورة ادى    

  .القدرة على كتابة المقترحات وجلب مشروعات أخرىلديهم مجالس اإلدارات ، كما أصبح 

 أنــشطة خــصوصا: الــصحةأنــشطة  

التوعية بمختلـف أنواعهـا والقوافـل       

. يداتالمهارية لرفع وعى الفتيات والس    

اضف الى ذلك انشطة تعلم المهـارات       

حيث تمثـل تمكـين     ( الكتساب الدخل   

مثـل عـيش    ) اقتصادي ألفراد المجتمع  

. الغراب، والتى صاحبها إنتاج وتسويق    

 ان انشطة التوعية البيئيـة و       يرونوهم  

الصحية  تعتبر مدخل لمديرية الـصحة       

إلى المجتمع وفرصـة للوصـول الـى     

هم يرون ان كوادر المجمع المشاركة فى المشروع هى كوادر مدربة تم االستعانة بها كما ان. الفئات المهمشة

  .في أنشطة المديرية
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التوعية مع توفير الشبكات وخدمات الصرف الصحى ادى الى زيادة  وعى الصرف الصحي حيث يرون ان  

حيث ظهـر مـن     .ةاألهالي  بقضايا الصرف الصحي ما ادى الى رفع وعى افراد المجتمع  بأهمية الخدم              

  . حتى المتخصصين لم يكن لديهم وعى عالي بأهمية الصرف الصحي-سابقا–الحوار مع المواطنين 

  

  : اعجاب فئة الحكوميي فقد تمثل فىعلى اما عن النشاط الذي لم يحوز 

 عدم مالئمة طريقة تـصميم       بشركة المياه والصرف الصحى فقد تمثل ذلك فى        ةفيما يخص األنشطة المرتبط   

حيث انه لم يحدث إشراك الهيئة فى اى تنسيق قبـل           ). في المرحلة األولى  (فيذ مشروعات الصرف الصحي   وتن

كما انه تم اإلعتراض فنيا على الصرف على المصارف ، كما تم  االعتراض عليه من قبل                 . تنفيذ هذا النشاط  

  .ادارة  الصرف المغطى بمديرية الرى ببنى سويف

بين المشروع ئى  حيث يرى الحكوميين انه كان هناك تنسيقا ضعيفا بين وفيما يخص انشطة التعلم البي

ونفس اولضع . وإدارة التربية البيئية بمديرية التربية والتعليم خصوصا فى المراحل اأولى من تنفيذ المشروع

  . انطبق فى بداية المشروع فى ضعف التنسيق مع مديرية الصحة عند تطبيق انشطة التوعية البيئية

  

  أي منطقة جغرافية تم تنفيذ المشروع بشكل أفضل ولماذا؟في 

-القروض-الصرف( خصوصا فى األنشطة المتعلقة ميانة وهنا يخص الحكومين قرية  -في مركز اهناسيا

  خصوصا براوةويضيف الحكومين منطقة جغرافية اخرى وهى  قرية ).  التعليم البيئي-المياه-محو األمية

  .ميةفى مجال  القروض، محو األ

 لم الحمامولكن قرية .  فيرى الحكوميين ان مستوى القرى متقارب في تنفيذ معظم األنشطةأما في مركز ناصر

  .يدخلها صرف صحي وال مياه شرب بالرغم من انها تعتبر  القرية األم بينما دخل الصرف لتوابع نفس القرية

  

النخفـاض  (انشطة محو األمية    : نشطة التالية ا باأل وبراوة  قد تميز   /كما يرى الحكوميين ان قريتى بني عدى      

، أنشطة الوعي الصحي ،  انشطة تعديل سلوكيات األطفال من خالل التعلم البيئـي ، نـشر                  ) نسبة األمية بها  

كذلك تطوير المحطـات القائمـة ،         ). ٧عدد  (المساحات الخضراء ،  انشاء محطات المياه  مثال في الزيتون            

ويضيف الحكـومين  .وأخيرا قروض المياه التى يسرت توصيل المياه  . لفات والكسح واإلمداد بمعدات رفع المخ   

منطقة جغرافية أخرى عمل فيها المشروع بشكل افضا أال وهى المرحلة الثانية من مشروعات الصرف  فـى                  

  ."تمام كساب"
  

  في أي منطقة جغرافية لم يتم تنفيذ المشروع بشكل جيد؟ ولماذا؟

براوة  خصوصا نشاط الصرف الصحي وذلك ألن الخزانات          فئة الحكوميين قرية      ففى مركز أهناسيا ذكرت   

اخيرا عـدم تـوافر     . كان عليها عليها ضغط شديد ، كما ان تصميم الخزنات لم يراعى التوسعات المستقبلية             

  . عنص الصيانة للصرف الصحى

المخلفات الـصلبة لعـدم     بني عدى خصوصا نشاط التخلص من       اما فى مركز ناصر فقد اكد الحكومين قرية         

  .وجود مواطن يساهم في ثمن الجرار وعدم الموافقة على ضمان الجمعية
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  من وجهة نظرك ما هي نقاط القوة والضعف في المشروع؟

  ترى فئة الحكوميين ان نقاط القوة فى مشروع التنمية المتكاملة فيما يلى 

  انتشار خدمة الصرف الصحي في أكثر من قرية 

  فى األنشطة الخاصة بالتعليم % ١٠٦نسبة تحقيق نتائج ب 

التوعية البيئية والصحية حيث ساهمت في رفع الوعي الصحي والبيئي ، كما انها شملت عدد كبير  

  ).٢٦(من المدارس

  .القروض حيث تميزت بارتفاع نسبة السداد لزيادة الدخل 

  ).أسرة ١٠,٠٠٠(تغطية عدد كبير من المواطنين بقروض توصيالت المياه   

  .المنهجية الواضحة فى التطبيق والى تميز بها برنامج  الدعم المؤسسي لرفع كفاءة مجالس اإلدارات 

  .  ربط الجهات المختلفة  والمعنية ببعضها  بما انعكس فى شكل فوائد لمجتمع 

  .تبادل الخبرة بين جهات مختلفة 
  

  : اما نقاط الضعف فهم يرون انها تتمثل فى 

  . الصرف الصحي بصورة مرضيةعدم تنفيذ بعض مشروعات-

  .الكوادر المالية كانت غير مؤهلة مما يؤدى لعدم االنضباط في التسويات-

  
   النوعى فى املشروعوجهة نظر  مجعيات تنمية اجملتمع  واالحتاد:ًثانيا

  قام المشاركين من فئة الجمعيات واإلتحاد بعرض وجهة نظرهم من خالل اإلجابة على األسئلة التالية 

" كنا دايما نحب نعمله ونميل إلى عملـه       "هو النشاط الذي أحسسنا أنه مهم جدا وانجزناه بسعادة غامرة؟           ما  

   ولماذا؟

  وهنا فان فريق عمل الجمعيات واإلتحاد ذكر العديد من األنشطة والتى تمثلت فيما يلى  

نزلية ، كمـا ان  المجتمع كان يحتاج الى الزيارات المحيـث ان  : مسرح العرائس في مكون التوعية     

المستفيدين يقومون بعمل النماذج بمعرفتهم  ، واخيرا فان المسرح وسيلة قوية لتوصـيل المعلومـة                

  .وزيادة صلة المجتمع بالجمعية

حيث : مكون قروض توصيل المياه    

يتم تقديم الخدمـة ألكثـر النـاس        

احتياجا لـسهولة اإلجـراءات مـع     

 .الجمعية التيسير في الجانب المادي

حيث ساعد في   :جمع القمامة مكون   

نظافة القرية مـن خـالل مـسابقة        

أنظف شارع وأنظف بيـت ، كمـا        

  .وفر فرص عمل

حيـث ان   : مكون الصرف الصحي   
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قلل من استعمال الترنشات ، ساعد على النظافة الشخصية لألفـراد ، سـاعد علـى                هذا النشاط قد    

ـ    القضاء على بعض األمراض ،  كما قلل من منسوب المياه تحت ال              الثـروة   ىسطحية ، وحافظ عل

العقارية ،  قلل من خروج المرأة إلى الترع والمصارف ،  حل مشكلة ساكني الـشوارع الـضيقة ،                     

حل مشكلة القرى في فترة وجيزة يصعب على الحكومة حلها في تلك اآلونة ، وأخيـرا فقـد وفـر                    

  .المشروع على األسر الفقيرة تكلفة الكسح

يظهر المدرسة بشكل أجمل بعد انتهاء اليوم       ث ان هذا المكون ساعد فى ان        حي: مكون التعليم البيئي   

البيئي ، كما دعم تنمية وعى العمل       

ــذ   ــوعي ، تنفي ــاعي والتط الجم

معارض دائمـة للمحافظـة علـى       

منتجات الكون ، توفير حديقة بكـل       

مدرسة تم تعليم األطفال المحافظـة      

على األشجار ، يغرس الـسلوكيات      

طفـال ، كمـا ان      السليمة لـدى األ   

الزيارات التبادلية نقلت الخبـرات     

بين األطفال ، التلميذ الذي يغـرس       

هو الذي يحافظ ، ربـط المدرسـة        

، وأخيـرا سـاعد     ) من خالل مسابقة أحسن بحـث     (بالمجتمع، ساعد التالميذ على البحث واالطالع       

  .المكون على تنمية وإكساب األطفال مهارة القيادة

يرى ممثلى جمعيات تنمية المجتمع واإلتحاد ان هذا المكون قد ادى الـى             :  مكون البناء المؤسسي   

إكتساب مهارات إعداد مقترح لتقديمه إلى جهات مانحة ، رفع قدرات العـاملين وأعـضاء مجـالس         

اعتماد الجمعيات على ). خالل تكوين اتحاد نوعيمن ( التعود على العمل الجماعي .إدارات الجمعيات

  .واخيرا فقد أصبح للجمعيات رؤية ورسالة.  ء المشروعنفسها بعد انتها
  

  

  نشاط تم تنفيذ المشروع بشكل أفضل؟ ولماذا؟/ في أي مكون 

وهنا فان فئة ممثلى الجمعيات واالتحاد يرون ان  المشروع تم تنفيذه بشكل افضل فى ثالث مكونات ، مكون                   

  .    المخلفات السائلةوصالت مياه الشرب ، محو األمية ، وكسح المخلفات الصلبة و

 وذلك ألنه تم تنفيذه بشكل يالئم األفراد محدودي الدخل ،  كما تـم التنفيـذ مـن قبـل                     :مكون توصيل المياه  

كما ان هذا النـشاط اتـاح افرصـة         . متخصصين ، ووفر حق المواطن في الحصول على كوب ماء نظيف          

 المستهدف ، كما انه حفز وشـجع المـستفيدين           للمشاركة بين أفراد المجتمع والحكومة ، وحقق نسبة أكبر من         

كما ان هذا النشاط ساعد في تغيير السلوكيات        . للطلب على عن خدمة أخرى  اال وهى خدمات صرف صحي          

  . الخاطئة من خالل ارتباطة بمكون الوعى

ر السليم   وذلك ألنه من خالل هذا المكون تم تكوين لجنة من المختصين ساعدت في االختيا              :مكون محو األمية  

كما انه تم إتاحة الفرصة أمام أكبر قدر من األفراد للتعلـيم            .للمدرسين للتعاون بين هيئة تعليم الكبار والجمعية      
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وساهم بشكل ملحوظ من خفض نسبة األمية ، وتعلم بعض الفتيات بعض المهارات الحياتية ساعد في تـوفير                  

  .وتوفير ر حافز للمدرسينكما انه  قام بتخريج مدرسات مدربات .فرص عمل للفتيات

وديعة مالية بالجمعية تساعد على توفير دخل فى         ألن هذا النشاط وفر   : مكون كسح المخلفات الصلبة والسائلة    

  .المستقبل ، كما انه وفر فرص عمل بالمجتمعات المستهدفة

  

  من وجهة نظرك ما هي نقاط القوة والضعف في المشروع؟

  .ذكرت نقاط الضعف والقوة للمشروع فى الجدول التالىوهنا فان فئة الجمعيات واإلتحاد 
  نقاط الضعف  نقاط القوة  م

  تسليم مشروعي الكسح والقمامة ألفراد معينين   خلق روح الفريق بالجمعيات  ١

  النقد الهدام من أفراد المجتمع  توفير وديعة تساعد على االستمرارية  ٢

اد مشروع الصرف الصحي من قبل الجمعية وليس مـن          إسن  التنسيق بين الجمعيات والهيئات الحكومية  ٣

  قبل مقاول

  عدم إشراف هيئة مياه الشرب على المشروع  رفع قدرات وخبرات الجمعيات  ٤

  عدم توفر بعض المتخصصين في بعض المشروعات  االلتزام التوقيعات الخاصة بالتنفيذ  ٥

  عدم توفر االستمرارية في بعض المشروعات  تكوين اتحاد نوعي  ٦

  تنفيذ التدريبات في بعض المكونات متأخرا  المشروعات تمس احتياجات المجتمع  ٧

نجاح المشروع ينسب للجهات الحكوميـة والفـشل ينـسب           توفير فرص عمل  ٨

  للجمعية

  عدم التنسيق بين الجمعيات والجهات المعينة قبل التنفيذ  توفير وسيلة للتخلص من القمامة والمخلفات السائلة  ٩

عدم اعتماد الجهد الممولة للميزانيات والرسومات بالرغم من          يل اللجان داخل الجمعياتتشك  ١٠

  إشراف مهندس الهيئة على التنفيذ 

  عدم توفير المبالغ الخاصة بالصيانة   تخطيط للمشروعات يتسم بالمرونة   ١١

  وجود عيوب فنية بالخزانات  إعداد كوادر متطوعين  ١٢

    مولةالمتابعة من الجهة الم  ١٣

    تعريف المجتمع بالجمعية  ١٤

    لفت نظر الجهات الحكومية ألهمية الجمعيات  ١٥

  من وجهة نظرك ما هي نقاط القوة والضعف في برنامج القروض؟

  نقاط الضعف  نقاط القوة  م

  )بعض الجمعيات(صعوبة الحصول على القرض   ساعد على إقامة بعض المشروعات الصغيرة  ١

  قصر مدة السداد  من مبالغ الجمعيات تقديم مبالغ اكبر  ٢

  عدم تدرج مبالغ القرض  سهولة الحصول على القرض  ٣

  %)١٤(ارتفاع نسبة الفائدة   ساعد على حل مشاكل اجتماعية  ٤

  )عدم متابعة(عدم التزام المقترض بتنفيذ المشروع    ٥

  عدم وجود ضمانات للكوارث    ٦

  )المحصلوقد تكون بسبب (ارتفاع غرامة التأخير    ٧

  عدم التنسيق بين ريدك والجمعيات    ٨

  التعامل مع المحصل بدون معرفة الجمعية    ٩
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  للمستفيدين؟ ولماذا؟) تحوز رضاء( ما هي األنشطة التي تم تنفيذها بصورة مرضية 

توصيالت مياه الشرب ،  الصرف الصحي ، جمع القمامة ، التوعية ، محو األمية ،  المخلفـات الـصلبة ،                      

من المالحظ انه تم ذكر     . ( لم البيئي ، المخلفات الصلبة ،  التعلم البيئي الحتياج المجتمعات لهذه الخدمات            التع

كل المكونات التى اسنهدفت مستفيدى المشروع من اعضاء المجتمع ، وهذا يؤكد مرة أخرى مالئمة  جميـع                  

  ) . تدخالت المشروع إلحتياجات المجتمع

  

   فى املشروعالوسيطةجهة نظر اجلمعيات : ًثالثا
فكرة ترى الجعيات الوسيطة ان أهم ما يميز عالقات  الشراكة بين هيئة كير  والجمعية الوسيطة تمثلت فى                   

  .العمل سويا كفريق واحد و اندماج فريق العمل لتحقيق التدريب باإلرشاد والمعايشة
  

  فىيما يلى اما عن أهمية مشروع التنمية المتكاملة للجمعيات الوسيطة فقد تمثل 

  . من خالل البناء المؤسسين التنفيذيي-رفع قدرات الجمعية الفنية والمالية على مستوى الحكم الداخلي-١

  .أعطى للجمعية خبرة في تنفيذ أنشطة المشروع المختلفة-٢

  .ثقل أسم الجمعية-٣

  واخيرا فان الجمعيات الوسيطة قد صنفت نقاط الضعف ونقاط القوة فيما يلى
  نقاط الضعف  قوةنقاط ال  م

بناء المشروع على دراسات عامة للمحافظة والمركزين ولم          تخطيط للمشروع بشكل متكامل بين األنشطة  ١

يتم عمل دراسة مالئمة أنشطة المـشروع لطبيعـة القـرى           

-على حمـودة  (المستهدفة وتم االختيار فقط على الجمعيات       

  )طما بنوم

تخريج الجمعيات الوسيطة دون وجود ضـمان اسـتمرارية            للقرى المستهدفةحجم األنشطة المنفذة والخدمات المقدمة  ٢

تقديم األنشطة للصندوق السويسري وتمويل من المـشروع        

  نفسه

العمل مع الجمعيات األهلية لـضمان االسـتمرارية علـى            ٣

  مستوى

  

الجمعيات الوسيطة الستمرار تقديم الخدمـة بعـد انتهـاء            ٤

  المشروع في مركزين آخرين

  

جمعيات تنمية المجتمع المحلي بالقرى المستهدفة لـضمان          ٥

  استمرار تقديم الخدمة لها من ودائع

  

–جمعيـات   (البناء المؤسسي لكل المشاركين بالمـشروع         ٦

  )إتحاد-شراكة–لجان –موظفين 
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  .  فى املشروع املنفذة لربنامج اإلقراضمجعية تنمية املشروعات الصغريةوجهة نظر ًرابعا 
النشاط الذي احسسنا أنه مهم جدا وانجزناه بسعادة غـامرة ، وكنـا         "رى فريق عمل برنامج اإلقراض ان         ي

يتمثل فى  "  دايما نحب نعمله ونميل إلى عمله     

األنشطة التى كانوا يقومون بتفيذها مثل انشطة       

الترويج والدعايـة ، النـدوات ، الزيـارات         

 ،  الميدانية ، اإلستعالم عن العميل واختيـاره      

تجهيز  المستندات الخاصة بصرف القرض  ،        

اما األنشطة العملية   . صرف القرض ، المتابعة   

التى يعتبرها فريق عمل اإلقراض هامة فهـى        

انشطة المتابعة مثل انشطة توثيق العالقة بـين        

المسئول الميداني والعميل ، انشطة التأكد مـن        

جدية المشروع ، متابعة سداد العميل ،  حـل          

  . التي تواجه العميل ، التعرف على مدى أثر القرض على العميلالمشكالت

أنشطة  لهـا عالقـة مباشـرة بـرامج           ومن المالحظ ان وجهة نظر الجمعية فى هذا األمر قد إنحصرت فى           

ومايؤكـد  .   عن بقية المكونات األخرى      منفصلوهذا يدل على ان الجمعية كانت تعمل بشكل         . القروض فقط 

من وجهة نظرك ماهى نقاط الضعف ونقاط القـوة          " جابات لإلجابة على السؤال التالى    ذلك عد وضعهم اية ا    
  " للمشروع بأكملة

  

ويرى فريق عمل برنامج اٌراض ان أنشطة المشروع التى  تم تنفيذها بشكل أفضل هى انشطة التحصيل والتى 

  .شروععلى مدار عمر المشروع مما يساعد على استمرارية الم% ١٠٠حققت  نسبة سداد 

  ة نظر فريق برنامج اإلقراض فى  نقاط القوة والضعف في برنامج القروض فقد تمثلت فىيما يلى  اما عن وجه

  نقاط الضعف  نقاط القوة  م

 -مجلس اإلدارة(وجود هيكل مؤسس قوى بالجمعية متمثل   ١

  )الجهاز التنفيذي

  )١٠٠-٢٥٠(عدم تقبل المجتمع للنوع األول 

  مراحل التدرج في صرف القرض من النوع الثاني  فية المدربةوجود الكوادر الوظي  ٢

يعمل على (وجود قوائم انتظار كبيرة لدى المشروع   الوصول إلى الفئة المستهدفة وكسب ثقتها  ٣

  )تسرب العمالء

   CDASوجود اتفاقيات مع جمعيات تنمية المجتمع المحلي  ٤

ال رأسمال القروض ومصروفات التأسيس والتشغيل منحه   ٥

  ترد مما يساعد على استمرارية المشروع

  

  

  وقد تمثلت أهمية المشروع بالنسبة للجمعية  فيما يلى 

  .المشروع مناسب لرسالة الجمعية ومكمل لدور الجمعية الرائد في مجال التنمية-١

  .تحقيق موارد مالية للجمعية-٢
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  .أثقل مهارات العاملين بالجمعية من خالل التدريبات-٣

  ـ: الممولين لدعم برامج أخرى مثلكسب ثقة-٤

  ). الصندوق االجتماعي-اتحاد األوربي(مشروع أفاق-

-PDP)الوكالة الكندية-تقديم خدمات غير تمويلية  cida.(  

  ).االتحاد األوربي(مشروع التمكين االقتصادي للمرأة -

  ).المجلي القومي للمرأة–وزارة الصحة (عمل عالقات مع جهات حكومية جديدة -٥

  

المرونة والسرعة  يرى فريق عمل اإلقراض ان األنشطة التي تنفيذها بصورة مرضية للمستفيد قد تمثلت فى               

 امـا  . في إجراءات الحصول على قـرض     

هل هناك دور واضـح     " وعند سؤالهم عن    

للمستفيدين في تـصميم دليـل اإلقـراض؟        

هنــاك دور واضــح فكانــت اجابــاتهم ان 

ـ       رض فـي   للمستفيد يتمثل في تغير حجم الق

جنيـه  ٥٠٠جنيه إلـى    ٢٥٠النوع األول من    

لبداية القرض حيث أن تم إرسال خطابـات        

رسمية من جمعيات تنمية المجتمع المحلـي       

لتوضيح رفض وعدم قبول مبلـغ القـرض        

  . األول من المجتمع

  

للجمعية زيادة الموارد البشرية والمالية ويرى فريق عمل  اإلقراض ان برنامج القروض قد افاد الجمعية فى 

 ٦٥٠كما تم  خلق فرص عمالة جديدة داخل المجتمع حيث تم خلق . هذا غير التوسع في نطاق عمل الجمعية

  )عمال٣ قام العميل بتشغيل -ورشة بالط-على سبيل المثال هناك مشروع بقرية بهبشين ( فرصة عمل تقريبا 

  

أن ويتفق فريق عمل برنامج اإلقراض 

مرونة رغم برنامج اإلقراض ال يتسم بال

جنيه إلى ٢٥٠تعديل حجم القرض من 

  .جنيه٥٠٠

وجهة نظر املستفيدين فى : ًخامسا
  املشروع 

أكثـر نـشاط كنـا      " يرى المـستفيدين ان     

" مبسوطين جدا منه وراضيين تماما عنهـا      

يتمثل فى وجود وسـائل أكتـر لتوصـيل         
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لهـا وتطبيـق النـاس لرسـائل     موضوعات التوعية وهم يبررون ذلك بسبب الزيارات المنزلية وحب الناس       

اما النشاط التالى الـذى     . هذا بافضافة الى انها تمنح الفرصة للتعرف على مشاكل الناس وطرق حلها           .التوعية

 حيث وفر  مكان لرمى المخلفات هذا بافضافة الى انه شجع على             ةكانو راضيين تماما عنه فهو مشروع القمام      

   تعاون األهالي وعدم وجود صاعات بينهم

  

ألنها تمثـل مـصدر     :  عض األنشطة خصوصا أنشطة المشغوالت اليدوية     بوقد ابدى المستفيدين اعجابهم ب    

 ألنها تعرف اإلنسان على أخطائه السابقة كما ان التعليم يساعد فـى حـل بـاقي                  وأنشطة محو األمية   .رزق

 والمجـارى المائيـة     ألنه يساعد على المحافظة على الشوارع والمنازل      :  ، وانشطة الصرف الصحي    المشاكل

 ألنها عنصر هام لشرب     :اخيرا انشطة انشاء محطات المياه     ,والصحة ومشاكل الكسح وتوفير الوقت والجهد     

  ".مياه نظيفة علشان مصدرها آمن"مياه نظيفة فهم يرون انها 

  

 وهذا  . تتمثل فى عدم استمرارية انشطة المشروع بعد انهائة          المستفيدون ان اهم نقاط ضعف المشروع     يرى  

الثر يدل على عدم ادراك المستفيدين بان بعض انشطة المشروع يمكن ان تستمر سواء من خالل استمرارية ا                

ية المالية التى يوفرها عائد الودائع بالجمعيات او من خالل استمرار برنامج القروض             رستمرااو من خالل اال   

م وجود مبلغ مالي محدد لعمليات الكسح هـو         كما يرى المستفيدون ان عد    . من خالل تغطية البرنامج لتكاليفه    

 اخرى تتمثل فى ان طريقة تنفيذ الصرف الـصحى          فوهناك من يرى نقاط ضع    . احد نقاط اضعف للمشروع   

دراة إوهناك من يـرى ان        . ، هذا باإلضافة الى عدم وجود صيانة كافية       ) علو بعض المواسير  (غير مناسبة   

ى الى اسـتهالك وقـت طويـل    ديؤ ر يقابلة بعض الصعوبات مما الجرار وعربة الكسح من خالل األهالى ام      

.  "وجود الجرار مع األهالي مشكلة وبيتحكموا فيينا      " لتجميع القمامة والكسح حيث تؤكد احدى المستفيدات ان           

 لاللقـاء والناس تلجـأ    عدم وجود عدد كافي للجرارات      "هذا باإلضافة الى ان بعض المستفيدين يؤكدون على         
  بينمـا تؤكـد احـدى        "الجرار بيجي مليان يكب الزبالة فـي األرض        "  ويرى آخر ان     "لى البحر القمامة ع 

وهناك من يرى ان ارتفاع نسبة الفائدة        . المستفيدات على عدم قدرة الجرار على الدخول الى الشوارع الضيقة         

  ".سعر الفايدة عالى فنرجو تخفيضها"فقد ذكر احدهم . يعتبر من نقاط ضعف المشروع
  

لمـساعدة الـسيدات    "  فتتمثل فى  ان القروض تعتبر  مـصدر           اما نقاط القوى من وجهة نظر المستفيدين      
كما ان فصول محو األمية تعتبر من مـصادر         .  ومصدر لمساعدة الناس اقتصاديا    "للحصول على مصدر رزق   

يجنبنـا لكـب    الصرف   " بينما يرى اخرين ان الصرف الصحي هو شكل إيجابي للمشروع           . القوة للمشروع 
 بينمـا يـضيف احـد       "المياه فى الشارع فى  الشتاء و كبها في البحر وكمان مفيش مشاكل بين األهـالي               

المحافظـة علـى الثـروة       "المستفيدين المثقفين ان الصرف اصحى قوة للمشروع وللمجتمع حيث انه يفيد فى           
  ". وارع و المحافظة على الصحةالعقاريةمن خالل تقليل الرش بالشوارع ، كما انه ساعد على تنظيف الش

وهناك من المستفيدين من يرى ان قروض مياة الشرب تعتبر من نقاط القوة بالمشروع حيث اكـدت احـدى                   

 ووجهة نظرهم هو ان وصـالت       "قروض المياه ساعدت ناس كتير على حل مشكلة المياه        " المستفيدات ان     

وهناك من يروا ان    . لجوفية من خالل الطلمبات الحبشية      مياه الشرب تجنبهم عدم اللجوء إلى استخدام المياه ا        
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فـي  " من نقاط ضعف هذا البرنامج هو ان  عدم إستمرارية قروض مياه الشرب  حيث اكد احد المـستفيدين                    
   ."ناس كثير محتاجه للقروض

  

وع القمامة   اما عن مشاركة المستفيدين ومساهماتهم فيؤكد المستفيدين انهم شاركوا بمساهمات مادية فى مشر            

 اما عن المساهمات الغير . وفى تدخالت توصيل المياه ولكنهم اكدوا ان الجمعية تقوم بالمساهمة لغير القادرين           

ـ        فتمثلت فى    ) أيه النشاط إلي شاركت فيه بالجهد والوقت؟          (مادية  ،  ة، تعاون األهالي في حمـالت النظاف

تجمـع األهـالي فـي      تنفيذ الصرف الصحى ،     لالي  بعة األه متاون األهالي في صيانة الصرف الصحي ،        تعا

  ). المشغوالت- السباكة-اإلسعافات األولية(االستفادة من التدريبات  الجماهيرية ، تاللقاءا

  

 فقد اتفق    "غير راضيين عنه؟    "أيه النشاط إلي مكانش مبسوطين منه       "  لوجهة نظر المستفيدين فى    وإذا انتقلنا 

 عدم تجاوب بعض األهالي مع الرائدات وعدم التوعية الكافية في موضوع          ان  المشاركين من المستفيدين على     

 مشاكل الصرف الصحي مثل عدم      اضف الى ذلك  . الصرف الصحي يعتبر من األنشطة التى لم تلقى رضائهم        

 يعرضها للكـسر    اسطح األرض مم  وجود استشاري أو منفذ المشروع ، و ضيق قطر المواسير  وقربها من              

 وضيق المواسير اضف    ةمراعاة التقنية الفنية بالخزانات وعدم صب الغرف خراساني       عدم  اخيرا  واإلنسداد ، و  

  الى ذلك مايلى 

  .عدم إلزام اإلدارة المحلية بالصيانة-

  .عدم مراعاة الفكر الثقافي للمجتمع الريفي-

  .عدم توصيل الخزان الرئيسي على القناة الزالطية-

  

 أنشطة المشروع يمكن االستغناء عنه ولم يستطع تلبية احتياجتنا وكنـا            أيه من "وعند سؤال المستفيدين عن     
  " كل المشروعات عايزنها "  فقد اجمعوا على اإلجابة التالية "محبطين منه؟

  
   فى املشروعوجهة نظر املستفيدين من الطالبات: ًسادسا

نظرا ألن فئة الطالبات قد اجابـت بدقـة         

 وبصورة منظمة علـى اسـئلة المناقـشة        

ـ      اوقامو  سـيتم   ه بتوثيق كل مناقشاتهم  فان

  عرض  مناقشاتهم كما وردت على  لسانهم 

ما هو أكثر نشاط كنا مبسوطين جدا منـه         

  ...وراضيين تماما عنه؟ ولماذا؟

كثر نشاط كنا مبسوطين منه هو التشجير       أ

وذلك ان هذا النشاط    )  المعسكرات البيئية (

قد زاد من قدرة التالميذ علـى المـشاركة         
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التـشجير ينقـي الهـواء       "   ويؤكد فئة التالميذ ان       "عودنا على المشاركة والتعاون     "   والتعاون فيما بينهم  
  .ويعطى مظهر جمالي

 النشاط الفنـي  كل األنشطة مهمة ومفيدة لكن      ....أيه النشاط اللي مكناش مبسوطين منه وغير راضيين عنه؟        

نـشاط  كذلك  . محصلش على االهتمام الكافي   

 لم تعرض على التالميـذ بالـشكل        األبحاث

  .الكافي
  

  أكثر حاجة قدمها المشروع لنا؟

علمنا المشروع بعض المهـارات مثـل       -١

اإلسعافات األولية والصيانة البـسيطة مثـل       

  .السباكة ، النجارة

  .زاد مستوى النظافة في المدرسة-٢

  .زاد فكر االبتكار و زاد الوعي البيئي-٣

  " .أصبحنا قدوة لباقي التالميذ" الخبرات ، كما يؤكد مجموعة الطالبات الحرية في التعبير وتبادل -٥
  

  أوصف المدرسة قبل تنفيذ المشروع؟

  .التشجير في المدرسة لم يكن كافي-

  .قلة وعى التالميذ نحو المحافظة على األشجار وأثاث المدرسة وبيئة المدرسة-

  .قلة مشاركة التالميذ في األنشطة البيئية-

  .كار وضعف األفكار البيئيةقلة االبت-

  .قلة التجارب البيئية و ضعف االهتمام بالنظافة البيئية-
  

  هل كانت هناك إمكانية إلبداء الرأي أثناء تنفيذ المشروع؟-٥

  .نعم كان هناك مساحة كبيرة إلبداء الرأي ومناقشة األفكار-

  .مناقشة اآلراء واألفكار ساعدت على الوصول لألهداف-
  

  شطة المشروع يمكن االستغناء عنها؟ ولم يستطع تلبية احتياجاتنا وكنا محبطين منه؟أيه من أن-٦

  ـ: مثليوجد أنشطة تحتاج إلى اهتمام أكثركل أنشطة المشروع مفيدة ومهمة لكن -

  ).لزيادة عددها(األبحاث -

  ).عدم التنوعل(النشاط الفني -

  .عددها قليل) خارجية-داخلية(الزيارات -

  ).ا قليلعدده(الندوات -
  

  كيف أثر المشروع على أفراد أسرتك؟-٧

لما أتعلمنا أهمية االهتمام بالنظافة نصحنا أهالينا أنهم يلقوا القمامة في سلة أو صندوق ووضعها في جـرار                  -

  .القمامة
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  .قمنا بإجراء اإلسعافات األولية ألفراد األسر-

  .ألشجار في الشوارعزاد االهتمام بزراعة النباتات بالمنزل واالهتمام بزراعة ا-

  .زادت نظافة الشوارع-

  .تغيير سلوكيات أفراد األسرة نحو المحافظة على البيئة-

  

  العاملني باملشروع بهيئة كري  وجهة نظر: ًسابعا
ما هو النشاط الذي أحسسنا أنه مهم جدا و أنجزناه بسعادة غامرة وكنا دايما بنحب نعمله ونميل إلى عمله؟ 

  ولماذا؟

لمؤسسي باعتباره النشاط الذي قام البناء ا-

برفع أداء وكفاءة الجمعيات لتنفيذ كافة أنشطة 

  .المشروع

في أي منطقة جغرافي تم تنفيذ المشروع 

  بشكل أفضل ولماذا؟

تم العمل في بداية المشروع مع جمعيات -

 ٢٠٠٢مركز ناصر ثم في النصف الثاني من 

  . تم العمل في مركز اهناسيا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شطة المشروع تم تنفيذها بشكل أفضل، ولماذا؟أي أن

  .التعليم البيئي-

  ". محطات-شبكات–توصيالت "المياه -

  من وجهة نظرك ما هي نقاط القوة والضعف بالمشروع؟
  نقاط الضعف  نقاط القوة  م

  عدم استمرارية مكون محو األمية  تكامل أنشطة المشروع  ١

  الشراكة مع بعض الجهات الحكومية لم تكن بالقدر الكافي  "قروض-رفص-مياه"لمس أحتياجات المجتمع الحقيقية   ٢

–محاسب "تعيين عاملين للقيام ببعض األنشطة بمستوى جيد   اتساع النطاق الجغرافي للمشروع  ٣

 مرآز أهناسيا

ناصرمرآز   

 الزمن
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  ".مهندس

  .ضعف الجانب اإلعالمي، والتوثيقي  "رجال-سيدات-أطفال"العمل مع جميع شرائح المجتمع   ٤

    .د للجمعياتعمل بناء مؤسسي جي  ٥

    "ماليا ومؤسسيا"قدرة المشروع على رفع كفاءة الجمعيات   ٦

    تفعيل دور المرأة  ٧

المرونة في تنفيذ األنشطة وعدم التقييد المطلق بمقترح   ٨

  المشروع

  

المساهمات المالية موارد المجتمع "تعبئة موارد المجتمع   ٩

  "المساهمات المالية والبشرية والحكومية"

  

    ادرات المشروع المتمثلة في لجان الشراكة واالتحادمب  ١٠

    استيعاب الدروس المستفادة  ١١

  من وجهة نظرك ما هي نقاط القوة والضعف في برنامج القروض؟
  نقاط الضعف  نقاط القوة  م

  .ركز البرنامج على العمل مع الفريق دون العمل مع مجلس اإلدارة  الجمعية متخصصة في برنامج القروض  ١

    فريق العمل قوى  ٢

    تغطية كاملة لمركزي ناصر و اهناسيا  ٣

    االستجابة الحتياجات المجتمع  ٤

    وجود برامج الكترونية على مستوى عالي  ٥

    وجود نظام مالي قوى  ٦

    بناء مؤسسي للمشروع على مستوى عالي  ٧

    REDEC ،CDAS التنسيق بين جمعية  ٨

    تيسير إجراءات صرف القرض  ٩

    جود متابعة من المشروع لمستقبلي الخدمةو  ١٠

  ما أهمية المشروع بالنسبة لكير؟

تهدف هيئة : رسالة هيئة كير تتمثل فى حيث ان . التعامل مع الفقراء و المهمشين"تحقيق رؤية ورسالة الهيئة 

جتمعات المحلية كير الدولية في مصر إلى معالجة جذور الفقر التي تؤثر في حياة األسر األكثر معاناة في الم

 .الفقيرة

  ما هي األنشطة التي تم تنفيذها بصورة مرضية للمستفيدين ولماذا؟

  .المياه ،  الصرف الصحي.  محو األمية ، التعليم البيئي-
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الشاملةالتعاون والتكامل بني الشركاء فى مشروع التنمية   
  

  :   التعاون و التكامل من وجهة نظر فئة احلكوميني:  ًأوال
وتتمثـل  وميين ان هناك بعض المكونات كان  ينطبق عليها قول تعاون كامل وفعال بين الشركاء                  كى الح ير

فيمايلى حـسب درجـة فعاليـة       تلك المكونات   

  :التعاون

رامج التى  بمكون محو األمية يأتى فى مقدمة ال      

كان فيها تعاون بين المشروع وهيئـة تعلـيم         

شركاء كان هناك تعاون ما بين ال      كما.  الكبار

  وتعـاون    ،اآلخرين مثل الجمعيات والمدارس   

  . آخر بين المحليات والفصول

وياتى مكون المياه فى المرتبة الثانية حيث كان        

وفـى  . فيه تعاون بين المحليات والجمعيـات     

تعاون يأتى مكـون     ال اشكالالمرتية التالية من    

ريةالتضامن االجتمـاعي وشـركة الميـاه    هناك تعاون بين المجتمع و مديرية الصحة ومدي    التوعية حيث كان    

اما العالقة مع التضامن االجتماعى فقد أكد المشاركون انه  كانت هناك شراكة حقيقية منـذ بـدء                  . والمحليات

  .العمل

  

في أي منطقة جغرافية كان هناك تعاون كامل؟    "اما عن افضل المناطق الجغرافية التى تحقق فيها تعاون كامل         

هـى افـضل المنـاطق      "  خصوصا ميانة ، براوة ، منشية الحاج         المشاركون ان  أهناسيا   فقد اكد   "  ولماذا؟

الجغرافية من حيث تعاون الشركاء ، ويبرر الحكوميين السبب انه ال يوجد شكاوى من الصرف الصحي فـي                  

  . د اكبر من فصول محو األمية دكما ان براوة يوجد بها ع. تللك المناطق 

  

ن يون باففى بنى عدى كان هناك تع. عاون كان افضل فى قرى بني عدى والزيتون     و فى مركز ناصر فان الت     

اما قرية الزيتون فكان هنـاك      .  الجمعيات والحكومة والشركاء األخريين فى عمليات صيانة الصرف الصحي        

  . بيئيالتعاون أكبر فى برنامج التعلم 

  

فيـرى  " نشاط كان التعاون ضعيفا؟ ولمـاذا؟     / ن  في أي مكو   " اما عن البرامج التى كان بها التعاون ضعيفا        

 بها تعاون بين الشركاء خصوصا في المرحلة األولى         يوجد المكونات   مكون الصرف كان افقر   الحكوميين ان   

وياتى فى المرتبة الثانية قرية بنى عدى فى مكون النظافة والكسح حيث لم يكـن هنـاك تعـاون،      . من التنفيذ 

موضوع الجرار فى بنى عدى  حيث لم تكن المرونة كافية ، فلم يتم قبول                "ى ذلك ويدلل الحكوميين مثاالً عل   
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وأخيرا فإن الحكوميين يرون ان " . اقتراح ضمان الجمعية لشخص من القرية  مما أدى إلى عدم تواجد جرار       

  .التعاون فى مكون الصحة والتعليم لم  يكن  واضحا في المراحل األولى من المشروع

  

هل كان لتنفيذ المشروع بشكله المتكامل أثر أفضل         " الحكوميين فى المشروع بشكله المتكامل     وعن وجهة نظر  
  : فقد أكدو ان المشروع في شكله المتكامل أفضل لألسباب التالية"من تنفيذ المشروعات الخدمية فقط؟

  

  ال يوجد نجاح لمشروع يتم تنفيذه بدون انشطة توعية  

  . االحتياجاتالشمول يؤدى إلى تكامل في تلبية 

  .التكامل يؤدى الى إتساع قاعدة المستفيدين 

  .تكامل األنشطة يؤدى الى اختصار الوقت 

 ال يتم التكسير ثم الرصـف ثـم         والجهد والتكلفة فمثال  الوقت  تساهم المشروعات المتكاملة في توفير       

  .التكسير

ل معيشتهم مثل الصرف    المشروعات المتكاملة تؤدى إلى رفع إحساس المواطنين بالخدمة وتحسين سب          

  !بدون مياه أو مياه بدون صرف أو االثنان بدون توعية

  

ما هو دور الجهات الحكومية في المشروع؟ أيهما         "واذا انتقلنا الى رؤية الحكوميين فى دورهم فى المشروع          
ت رؤيـتهم    فقد تمثل   "أفضل الدور المباشر أم الدور المساعد مثل تيسير الموافقات وتسهيل عمل المنظمات؟           

–التنفيـذ   –من األلف الى الياء فى التخطيط        "فى ان دور الحكومة يجب ان يتواجد فى مثل تلك المشروعات          
 وذلك  لضمان استمرارية تلك األنشطة فيما بعد ويبرر الحكوميين           "النواحي الفنية -الرقابة-المتابعة-االستالم

  : وجهة نظرهم باألتى
  

  ).في حالة وجود مشكلة( يحاسب الجهة المانحة المواطن يحاسب الجهة الحكومية وال 

  .ينتهي دور الهيئات المانحة بنهاية المشروع 

  .الحكومة تبقى والمشروعات تنتهي 

  .الهيئات تلجأ إلى الجهات الحكومية لحل أي مشكالت موجودة 

  .شراكة الحكومة لضمان تطبيق القانون والتشريعات المختلفة لضمان نجاح العمل 

 .ديرية التضامن االجتماعي لضمان االختيار المناسب للجمعياتالشراكة مع م 

  

  :   عيات تنمية اجملتمع واإلحتادمجالتعاون و التكامل من وجهة نظر فئة : ًثانيا
جد ااما عن مدى تو   . آليات التعاون والتكامل فى المشروع كانت تتم من خالل اتفاقيات التعاون مع هيئة كير               

فيرى فريق الجمعيـات     "هناك شراكة فعلية بين الجهات المعنية بتنفيذ المشروع؟       هل كانت   " عالقات شراكة   

واإلتحاد انه في بداية العمل لم تكن هناك أي شراكة بين الجهات المعينة بالتنفيذ ولكن بعد مرور فتـرة مـن                     

ـ  عيات  وقد ذكر احد المشاركين من الجمع     . الوقت بدأت تتواجد الشراكة بين الجهات المعنيه بالتنفيذ         ةن عالق

كانت هناك شراكة من بداية المشروع تم سقطت ثم عادت          " حى بعزبة تمام كساب     صالشراكة فى الصرف ال   
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كانت هناك شراكة مع    "اما عالقات الشراكة مع المحليات فقد اتسمت باإليجابية منذ بدء المشروع             . "مرة ثانية 
محليات هى الجهة الحكومية الوحيدة     لك الى ان ال    وربما يرجع ذ   "الوحدات المحلية استمرت وما زالت مستمرة     

لم تكن هناك شراكة مـن      "ويرى المشاركون انه    .  التى تعتبر جغرافيا من اقرب الجهات الى المجتمع الريفى        
  " .البداية حتى اآلن مع جهات الرى والتليفونات والكهرباء والصرف

  

مية و مياه الشرب من البرامج التى فيها  تعاون           ويرى المشاركون من الجمعيات واإلتحاد ان مكونى محو األ        

كامل وفعال بين الشركاء وذلك لتوحيد وتوافق هدف المشرف مع أهداف هذه الجهات سواء مياه الشرب ومحو 

تعتبر من افضل المنـاطق     "  الوحدة المحلية ببني عدى وميانه ودالص     "اما من الناحية الجغرافية فان      . األمية

  . تعاون كامل بين الشركاء ن فيهاالجغرافية التى كا
  

 برنامج الصرف الـصحى    ان علىلم يكن بها تعاون فعال فقد اجمع المشاركين         اما عن أضعف المكونات الى      

لم يكن هناك تعاون مـع هيئـة الـصرف          

الن الهيئـة لـم     فى بداية المشروع    الصحي  

تطلع على الرسومات والتصميمات  كما ان       

الصرف الـصحى   هيئة كير لم تستعن بهيئة      

  .من البداية
  

وعن وجهة نظر الجمعيات واإلتحاد النوعى      

هل كان لتنفيذ    "فى المشروع بشكله المتكامل   
المشروع بشكله المتكامل أثر أفـضل مـن        

 فقد تفاوت   "تنفيذ المشروعات الخدمية فقط؟   

تنفيـذ  خرين فضلوا   ون واحد لضمان جودة العمل ، وأ      التركيز على مك  بين المشاركين فمنهم من يفضل      الرأى  

ف وجهات النظر فى ذلـك الـى إخـتالف قـدرات            الويرجع اخت . ق الجودة يجميع المكونات مع مراعاة تحق    

  . جمعيات تنمية المجتمع من جمعية الى آخرى
  

ما هو دور الجهات الحكومية في  "واذا انتقلنا الى رؤية الجمعيات واإلتحاد فى دور الحكوميين فى المشروع              
 فقد  "يهما أفضل الدور المباشر أم الدور المساعد مثل تيسير الموافقات وتسهيل عمل المنظمات؟  المشروع؟ أ 

" نفضل أن يكون الدور مباشرا ألن هذه الجهات لديها السلطة والشرعية في تنفيذ القـرارات "  تمثلت رؤيتهم 

  .ميةوهذا يدل على مدى قوة وسلطة الجهاز الحكومى فى تسهيل أو أعاقة عمليات التن
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  :   التعاون و التكامل من وجهة نظر فئة املستفيدين: ًثالثا
يدرك المستفيدين ان المشروع قدم العديد من الخدمات المتكاملة معا ، الصرف الـصحي ، ميـاه الـشرب ،                    

مشروع القمامة ، التوعية البيئية ، الكسح ، القروض العامة والخاصة ، التعلم البيئـي  والتـشجير ، ومحـو                     

  .األمية
  

هـل كانـت    "الل الجمعيات كمقدمى خدمة     ويرى فريق عمل الجمعيات ان تنفيذ المشروع كان يتم فقط من خ            

الجهات الحكوميـة مـشاركة فـي تقـديم         

الخـدمات بالمــشروع أم الجمعيــات هــي  

 فهـم يـرون ان      " المقدمة للخدمة فقـط؟   

الجمعيات هي الوحيدة المقدمة للخدمات في      "
المشروع باستثناء نشاط محو األمية  حيث       
كان هناك تعاون مع هيئـة تعلـيم الكبـار          

كما أكد مسئول    . "يل المياه   ومشروع توص 

ال لم يكـن هنـاك      " آخر بإحدى الجمعيات    
تعاون واضح باستثناء نشاط محو األميـة       

   ." المياهروعومش
  

نعـم كـان     " ئولة عن تنفيذ برنامج اإلقراض فقد اكدت فئة الجمعيات        سك الم داما عن التعاون مع مؤسسة ري     
  وقد أكدوا على ذلك بـبعض األمثلـة          "قديم القروض هناك تعاون واضح بين الجمعية ومؤسسة ريدك في ت        

حيث كانت الجمعيات تقوم بترشيح المستفيدين لريدك ، كما كانت الجمعيات تقوم من خالل نـشاط التوعيـة                  

  .بتعريف األهالي عن خدمة اإلقراض

  

  " :   برنامج اإلقراض"ك دالتعاون و التكامل من وجهة نظر ري: ًرابعا
 بانه كان ومازال هناك آليات للتكامل والتنسيق بين مكونات األنـشطة بالمـشروع               ريدكيرى ممثلى مؤسسة    

  ـ:وبرنامج القروض بمؤسسة ريدك وان الجمعية لديها أكثر من  برنامج لالقراض منها

أالف إلـى    ١٠,٠٠٠مشروع تنمية المشروعات الصغيرة بتمويل من الـصندوق االجتمـاعي يبـدأ مـن                -أ

  .ضافة إلى الدعم الفنيألف جنيها باإل٢٥٠,٠٠٠

  .جنيه٣٠٠٠جنيه إلى ٦٠٠فجر واحد يبدأ من  -ب

  .جنيه٣٥٠٠ إلى ٥٠٠ يبدأ من ٢مشروع فجر  جـ 

  .جنيه٦٠٠٠جنيه إلى ٣٥٠٠مشروع برنامج إقامة جديدة ويبدأ من   -د

  .جنيه٥٠٠٠إلى ٣٠٠٠مشروع ورك كابتل يبدأ من  هـ 

  .برنامج التأمينات -و

  .تصادي للمرأةمشروع التمكين االق  -ع
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ك ان تنفيذ برنامج اإلقراض كان يتم من خالل توزيع واضح لألدوار يتمثل فيما              دويرى العاملون بمؤسسة ري   

  يلى 

  .الصندوق المصري السويسري للتنمية كجهة تمويل 

  .هيئة كير لإلشراف والمتابعة 

  . التحصيل-جمعيات تنمية المجتمع لالستعالم 

  .يةالشئون االجتماعية كجهة رقاب 

  .جمعية تنمية المشروعات كجهة تنفيذية 

  

تعتبر من المناطق الجغرافية التـى      " بني خليفة و بهبشين و دالص و براوه        "ك ان مناطق    دوترى مؤسسة ري  

توافر بها تعاون كامل بين الشركاء وذلك الن        

فى تلك المناطق يتم التحـصيل عـن طريـق          

 للمساعدة فـي    ADASاتفاقيات بين الجمعية و   

بينما تؤكد مؤسسة   . ة التحصيل واالستعالم  عملي

 ان مناطق بني عدى  و الزيتون و طما          ريدك

هى من المناطق التى كان بها  تعـاون          . فيوم

  . ضعيف بين الشركاء

  

 فى المـشروع    ريدكوعن وجهة نظر مؤسسة     

هل كـان لتنفيـذ المـشروع        "بشكله المتكامل 
 علـى اهميـة وضـرورة       ريدك فقد أكدت      "لخدمية فقط؟ بشكله المتكامل أثر أفضل من تنفيذ المشروعات ا       

التكامل فى تقديم الخدمات وذلك عن طريق تقديم خدمات متعددة مثل الصرف الصحي ، توصيل المياه ، محو                  

  .االمية  ، التوعية ، توفير حياة اقتصادية مناسبة عن طريق اإلقراض ، مشروع القمامة والكسح
  

هات الحكومية ضرورية جدا ولكن ال يتطلب  الوضع ان تكـون الجهـات               على أن مساندة الج    ريدك وتؤكد  

  .حكومية فى وضع المنفذة للمشروع ال

  :  بتلخيص دور الجهات الحكومية فيما يلىريدك وقد قامت

  .تسهيل اإلجراءات 

  .الرجوع إلى الدراسات الحكومية السابقة 

  .ساندة عن طريق المشاركة في الدعاية والترويج للمشروعمال 

  .االستفادة من خبرات المسئولين الحكوميين 
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  :   التعاون و التكامل من وجهة نظر هيئة كـري: ًرابعا
يرى فريق عمل المشروع بهيئة كير ان آليات التكامل والتنسيق بين مكونات المشروع اعتمدت بشكل اساسى 

  على ثالث آليات 

ئي والتوعية حيث ساهما في إحداث تكامل بين آلية من خالل التشبيك الذى احدثة برنامج التعليم البي 

  .مكونات المشروع

  ة من خالل برنامج البناء المؤسسيآلي 

  .آلية من خالل اإلتحاد النوعى الذى ساهم في ربط جمعيات المشروع في مناقشة القضايا العامة 
  

فيرى "نفيذ المشروع؟هل كانت هناك شراكة فعلية بين الجهات المعنية بت" اما عن مدى توجد عالقات شراكة 

  :متمثلة فيود هناك عالقات شراكة موثقة جوة يفريق المشروع بهيئة كير ان

  ).التضامن االجتماعي-التربية والتعليم- مديرية الصحة-هيئة محو األمية(الجهات الحكومية  

  .جمعيات تنمية المجتمع 

  ودة على المستويات التالية فكانت موج) على المستوى التنفيذي(أما عالقات الشراكة الغير موثقة 

  )العالقة لم تكن موثقة سابقاً وتم توثيقها حالياً(.هيئة مياه الشرب والصرف الصحي 

  .جهاز شئون البيئة 

   .الوحدات المحلية 

  .المجالس القروية 
  

  :  االتىويرى فريق هيئة كير ان التعاون الكامل والفعال بين الشركاء كان متواجداً فى

حيث كان هناك   : مكون محو األمية   

تسهيل إجـراءات فـتح الفـصول       

والمتابعة واإلشـراف مـن خـالل       

الهيئة العامة لتعليم الكبـار كـذلك       

المساهمة في مكافـآت الميـسرات      

وتوفير بعض الخامـات الالزمـة      

  .للدراسات

متمثل في التـسهيالت    :مياه الشرب  

واإلعفاءات التي حصلنا عليها مـن      

الهيئة وسهولة إنهـاء اإلجـراءات      

  .والتوصيالت

في أي منطقة جغرافية كان هنـاك       "هيئة على السؤال التالى     الوبعكس جميع الشركاء فقد اجاب فريق العمل ب       
هناك تساوى في جميع المنـاطق الجغرافيـة فـي          "  حيث كانت اجابتهم   "تعاون كامل بين الشركاء؟ ولماذا؟    

  نستطيع اغفال حق اى منهمالن هناك عناصر فعالة فى كال من المركزين و ال" اهناسيا/ناصر
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ون ضـعيف   افى حين اتفقوا مع كل الشركاء فى ان مكون الصرف الصحى هو المكون الذى مثل مسرحا لتع                

  :لك لألسباب التاليةوهم يبررون ذبين الشركاء 

وزارة الرى بالرغم من العمل على تحسين مـستوى معالجـة           من  صعوبة الحصول على تخصيص      

  ).٤٨(قانون المياه بما يتوافق مع ال

  .العمل المباشر مع الجمعيات األهلية 
  

هل كان لتنفيذ المشروع بشكله المتكامل أثر أفضل         "وعن وجهة نظر هيئة كير فى المشروع بشكله المتكامل        
نعم تنفيذ المشروع بالـشكل المتكامـل       " فقد اكد فريق العمل بالمشروع       "من تنفيذ المشروعات الخدمية فقط؟    

مثال مكون التوعية كان له دور فعال في الصرف الصحي ومياه الشرب وكـذلك محـو                أفضل وعلى سبيل ال   
  ."األمية

  

ما هو دور الجهات الحكومية في المـشروع؟         "رؤية هيئة كير فى دور الحكوميين فى المشروع         أخيرا فان   و
 فقـد تمثلـت      "أيهما أفضل الدور المباشر أم الدور المساعد مثل تيسير الموافقات وتسهيل عمل المنظمات؟            

دور الجهات الحكومية في المشروع كان دور مساعد وميسر ،  طبعا األفضل هو الدور المساعد   " فى   رؤيتهم
  ".لما له من تيسير وتسهيل العقبات
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ا طرحت للنقاش فى ورشة العمليــاـقض   
 

تطرق للعديد من القـضايا او  الفرعية والتى عقدت مع الجهات المنفذة واثناء المناقشات تم ال    اثناء ورش العمل    

المشكالت التى واجهت المشروع اثناء تنفيذة ولم يتمكن المشروع من التصدى لها ولذا كان البد من مناقـشة                  

للتعرف على ارائهم وتوصياتهم لحل تلك تلك القضايا فى ورشة العمل المجمعة والتى ضمت جميع المشاركين 

  : قضايا للنقاش وهم٧وقد تم طرح عدد . ية فى حل تلك القضاياوكذلك مناقشة دور الجهات المعن. القضايا

  

  )الصيانة ، اإلستمرارية (  قضية استمرارية الخدمات الخاصة بالصرف الصحي 

  إلمتحان قضية إنقطاع العالقة بين الدارس وهيئة تعليم الكبار بعد إجراء الدارس ل 

  التعليم وجودة قضية تطوير  

  قضية تلوث البيئة بالريف 

  اهاوية برامج التوعية وجدقض 

  اهتمامات من؟؟؟... قضية احتياجات المجتمع الريفى ، 

 نظرة المسئولين الحكوميين لقطاع الجمعيات األهلية ما بين اإلهتمام والتجاهلقضية  

وكان البد من وضع قواعد عامة للمشاركين فى مناقشة تلك القضايا لتحكم اطار المناقشة فيما بينهم وتـشجع                  

  : علىاء الرأى بمنتهى الحرية للخروج بتوصيات قابلة فعال للتحقيق والتنفيذ وقد نصت تلك القواعدعلى ابد

  

 كل مشارك له حرية إختيار القضية التى يرغب فى مناقشتها 

  يسمح للمشاركين بالدخول والخروج اى التحرك بين القاعات علي أن  

 يكون في هدوء وبدون يحدث إزعاج ؟  .١

 . أفراد ١٠موعة الحد األدني للمج .٢

 يجب أن تنتظر حضور شخص آخر لكي تقوم  بالتحرك الـى قاعـة               ١٠وإذا حدث أنك وجدت العدد       .٣

  اخرى
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 )الصيانة واالستمرارية( ضية استمرارية اخلدمات اخلاصة بالصرف الصحى ق
 

التحديات تواجه عملية تسليم الصرف الصحي الغير تقليدي إلى المجتمع لضمان صيانته فى المستقبل بعض               

  !!!وهذا يثير بعض التساؤالت

هل هناك خطة لدى المشروع لتسليم نظام الصرف الصحي إلى إحدى الجهات او الكيانات لصيانة وضمان                 •

  استمرارية الخدمة في المستقبل؟؟

  ؟؟" إن وجدت" ما جدوى تلك الخطة  •

  كلة؟؟إذا لم يكن هناك خطة ما هي الحلول ذات المصلحة العامة لمواجهة تلك المش •

  

المعوقات األساسية التي تواجهه مـشروع  / وقد تناولت مناقشة تلك القضية مع المشاركين بها أوجه المشكالت        

الصرف الصحي وفيما يلـي  وجهـة نظـر          

  -:المشاركين فى تلك المشكالت

 التى ناقشها المشاركين فـى      تبعض المشكال 

تلك القضية كانت تدور حـول أمـور فنيـة          

خزانات ويرى المـشاركين    وهندسية متعلقة بال  

من الجمعيات األهلية ان المشكالت المتعلقـة       

   -:بالخزانات تكمن فى عدة نقاط

بعض الخزانات لم يتم عزلها بالعزل       )١

الكيماوي مما كان له اثر سيئ علـى        

بعض الخزانات والتي فـى طريقهـا       

 خاصة بالخزاناتلالنهيار بسبب تأثير الغازات المتصاعدة منه مما أدى الى تأكل الجدران ال

 يوجد فتحة واحدة فى غرفة الخزانات عند المدخل مما يمثل ذلك مشكلة ويعلـق علـى ذلـك احـد            )٢

غرفة الخزانات بها فتحة واحد وانا عشان انـزل واحـد عـشان             "المشاركين من الجمعيات األهلية     
حيث " تش حبيت انزل معرف   ىة هيموت النه هيتخنق من الغازات انا نفس       د متر وبك  ١٢يوصل يمشى   

  ال يستطيع اى من عاملين الصيانة القيام بعملهم

حدوث انسداد فى الخزانات الداخلية فأصبح الخزان ال يعمل بالكفاءة المطلوبة حيث حدوث االنـسداد                )٣

ع مياه الصرف الصحي إلـى المنـازل   وود تصريف للخزان ويؤدى ذلك الى رجم وج يعمل على عد  

شاجرات بين االهالى فى القرى وأعضاء الجمعيات األهلية        مرة أخرى مما أدى إلى حدوث مشاكل وم       

الجمعيات أصبحت فى موقـف سـيئ قـدام         " ويعلق على ذلك احد المشاركين من الجمعيات األهلية         
  "المجتمع 

  

م تعقيب على تلك المـشكالت والتـي تـم          ولكن المشاركين فى مناقشة تلك القضية من هيئة كير كان له          

  -: من الجمعيات األهلية من قبل المشاركينطرحها
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ال يوجد فى االتفاقية الموقعة بين هيئة كير والجمعيات األهلية اى بند ينص على ان هيئة كير سوف                   )١

 ولكـن   ،  تقوم باإلشراف على التنفيذ   

ــصاص  ــن اخت ــان م اإلشــراف ك

الجمعيات حيث أنها تعتبـر الجهـات       

المنفذة للمشروعات وقد أكـد ممثـل       

لميزانيات هيئة كير على وجود بند با      

الخاصة بكل جمعية مختص بصرف     

بدل لمشرف من قبل الجمعية ليقـوم       

باإلشراف علـى تنفيـذ المـشروع،       

ويعتبر اختصاص مهندسي هيئة كير     

هو تقديم الدعم الفنـي فقـط ولـيس         

  .اإلشراف

المشكلة دى ممكـن    "بالنسبة لمشكلة وجود فتحة واحد فقط بغرفة الخزانات فقد علق ممثل هيئة كير               )٢
 "لب عليها بعمل كسر فى سقف الخزان وعمل غطا تانىنتغ

غير معزولة ممكـن    الخزانات ال " بالنسبة لمشكلة الخزانات الغير معزولة كان رد ممثل هيئة كير هو             )٣
 "  فى قرية النويرة ونجح تتعزل والكالم ده عملناه

  

صرف الـصحي إلـى إحـدى       مناقشة هل هناك خطة لدى المشروع لتسليم نظام ال        لالمشاركين  بعد ذلك انتقل    

 وقد اختلفت االراء حول مشكلة      . لخدمة في المستقبل ام ال ؟     الجهات او الكيانات لصيانة وضمان استمرارية ا      

الصيانة فمنهم من رجح ان تكون شركة مياه الشرب والصرف الصحي هي المسئولة عن الصيانة ومنهم من                 

خر اكد ان الجمعيات األهلية يمكن لها ان تقوم بذلك          رأى ان هيئة كير هى المسئولة عن الصيانة والبعض اال         

فقد علق . الدور حيث أنها األقدر على ذلك من خالل تواجدها الدائم فى المجتمع، وفيما يلى تعليقات المشاركين

الشركة معندهاش مانع انها تـستلم المـشروع   " على ذلك مسئول من شركة مياه الشرب والصرف الصحي         
كون كويسة ، واحنا طلبنا منهم شوية حاجات كدة بنبص عليها واذا كـان فيـه مقتـرح          بشرط ان النتائج ت   

ولكن كـان لممثلـى     " بتعديل بعض الحاجات هنقول لهم عليه واذا كان فيه طريقة للصيانة هنقولها برضة              

لمشروع الجمعية ممكن تكون هى المسئولة عن الصيانة الن ا" الجمعيات األهلية رأياً أخر فى هذا الموضوع 
احنـا   بتاعها واالهالى هيحفظوا عليه ومتابعة أعضاء الجمعيات للمشروع هيخليها ميسرة وبـسيطة ال ن             

ولكن أيد البعض األخر أن تكون إدارة المشروع تابعـة للجمعيـات         "موجودين فى المجتمع يعنى عايشين فيه     

رية لوحديها بس   ج صيانة لكل ق   المهندس حسام عمل برنام   " وهيئة كير هى التى تكون مسئولة عن الصيانة         
 امكانياته الفنية اعلى من إمكانيات الجمعية، ولو البرنامج دة تم ممكن الخزانـات ديـة                برنامج الصيانة ده  

 ولكن يـرى    "تعيش كمان خمسة عشر سنة بس الزم دلوقتى نلحقها ونعزلها الن كل ما بنتأخر التأكل بيزيد               

نتمنى مشاركة  " محلية يمكن ان يكون لها دور فى صيانة المشروع          البعض االخر من المشاركين ان للوحدة ال      
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الوحدة المحلية معانا الن فيه مسئول بيئة موجود ويكون معانا عشان لوحد خالف زى ما فيه مسئول نظافة                  
   "شغال معانا فى مكون القمامة

  -:واتعدة خط وفى نهاية النقاش ابدت هيئة كير استعدادها فى حل تلك المشاكل عن طريق

فى البداية يتم عمل خطة بالتكاليف المطلوبة لكل قرية على حدة وقد علق على ذلك ممثـل هيئـة كيـر                     ) ١

المشاكل دية ممكن نساهم فى حلها ولكن عايزة تكلفة فاحنا ممكن نعمل خطة بالتكـاليف المطلوبـة لكـل                   "
ها مقايسات ودة فى حد ذاتـة       مجتمع على حدة ولكن فى االول الزم اقيم مشاكل كل مجتمع على حدة واعمل             

عايز تكلفة كبيرة بس ممكن نقوم بذلك ونتحمل مسئوليته ولكن تطبيق ذلك على كل المجتمعات يعتبر صعب                 
  ."النه خارج امكانيتنا

تحديد اولويات العمل فى القرى وسوف يتم تحديد ذلك من خالل المساهمات المجتمعية وقد علق على ذلك                 ) ٢

دون مساهمة المجتمع هيكون صعب جدا الزم المجتمع يساهم معانا والمجتمع اللـى             حل ب " ممثل هيئة كير    
هيساهم االول هو اللى هيكون له االولوية االول عندنا فى التعاون معاه وكمان الزم الجمعيات تساهم معانـا                

  "بللى تقدر عليه

  هم فى برنامج الصيانةيجب على الجمعيات االهلية البحث عن فرص تمويلية اخرى يمكن لها ان تسا) ٣

ابدى المركز القومى للبحوث استعدادة فى المساهمة مع هيئة كير لتطوير الخزانات مـن خـالل توقيـع                  ) ٤

المركز القومى للبحوث اتصل بالمهندس محمد وعـايز        " برتكول تعاون بين الهيئة والمركز القومى للبحوث        
ة محطة المعالجة بدون قنـاة زلطيـة وال مرشـيح           يساهم معانا فى تطوير الخزانات بحيث يطلع منها نتيج        

 احـد   "بيولوجى فدية نقطة هنستثمرها استثمار جيد ان شاء اهللا واحنا هنعمل معاهم توقيع برتكول تعـاون               

  ممثلى هيئة كير

سوف يتم دارسة مدى امكانية استخدام جزء من مبلغ الوديعة فى اعمال الصيانة واقترحت هيئة كير خالل                 ) ٥

ن يقوم االتحاد النوعى برفع مذكرة بذلك الموضوع الى هيئة كير وسوف تقوم الهيءة بدورها برفع                النقاش با 

  الموضوع الى الصندوق المصرى السويسرى الخذ الموافقة 

بعد دراسة مدى امكانية استخدام جزء من مبلغ الوديعة فى اعمال الصيانة البد من توضيح ادوار كال من                  ) ٦

  . تها وكذلك دور الجمعيات االهلية ونسبة مساهمتهاهيئة كير ونسبة مساهم

يجب ان يكون لشركة مياه الشرب والصرف الصحى دور اشرافى على اعمال الصيانة التى سـوف تـتم                  ) ٧

  بالقرى
  

  -:وفى نهاية االمر تم االتفاق على عدة بنود لبدء التنفيذ فيما تم التوصل ليه سابقاً

ة المشاركة فى ورشة العمل باطالع مجالس إدارتهم بالجمعيات علـى تـم            ان يقوم ممثلى الجمعيات االهلي    ) ١

االتفاق عليه سابقا ويتم توقيع اعضاء مجالس االدارات على محضر بالموافقة وتحويل تلك المحاضـر الـى                 

االتحاد النوعى ليقوم بدورة برفع تلك المحاضر الى هيئة كير وذلك خطوة اولى لبداية التنفيذ علـى مـا تـم                     

  .وصل اليه سابقاًالت
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فى حالة حدوث تباطئ من جانب احدى الجمعيات فى جمع المساهمات المجتمعية لن يكون لهـا اولويـة                  ) ٢

للعمل معها، وفى هذا البند اتفق الجميع على ان يكون لالتحاد النوعى دور فى حالة تباطئ احدى الجمعيـات                   

  .من خالل زيارات متابعة لتلك الجمعيات

  حاد دور فى المتابعة واالشراف على تنفيذ خطة الصيانة مع الجمعيات االهلية ان يكون لالت) ٣

ان يقوم االتحاد النوعى بعمل مناقصة واختيار افضل العروض الفنية المقدمة من المقاولين المتقدمين ويقوم ) ٤

عامل من خالل   الت" بعد ذلك االتحاد بعرض تلك العروض على استشارى، ويعلق على ذلك احد ممثلى االتحاد               
مقاول واستشارى هيكون سهل فى الحاجات المالية الن اللى هيخلص شغل هياخد فلوسة طبقـا للبرنـامج                 

   "الزمنى واللى يعمل شغل غلط يتخصم منه مع غرامة تأخير ويعملة على حسابة

  

ات المحليـة  وهى مدى العالقة بـين الوحـد  مستقلة  قضية ةثم تطرق النقاش الى نقطة هامة وهى تعتبر بمثاب     

وفيما يلى . ى تقبل الوحدات المحلية للعمل مع الجمعيات االهلية ونظرة كال منهم لالخردوالجمعيات االهلية وم

  :اراء المشاركين فى مناقشة تلك القضية

احد المشاركين مـن الجمعيـات      " الوحدة المحلية هى سبب فشل مشروعات القمامة فى الجمعيات االهلية         " 

اع االهلى مع الحكومة عملية جديدة على الحكوميين بشكل عام، موظفين الوحدات المحليـة              القط" . االهلية
مش متعودين يتعاملوا مع الجمعيات االهلية بعكس رؤساء الوحدات المحلية النهم بيحضروا مـع الجهـات                

قطـاع  المانحة فالعملية واضحة فى اذهانهم لكن الوظفين لسه مش فاهمين يعنى انه قطاع اهلـى ويعنـى                  
  . احد المشاركين من الوحدات المحلية"مدنى

ويرى المشاركين فى تلك القضية ان هناك فجوة بين القطاع الحكومى والقطاع االهلى ويمكن تقليل تلك الفجوة      

من خالل تنسيق العمل بين القطاع الحكومى واالهلى ويكون ذلك من خالل دورات تدريبية تستهدف القطاعين                

 رفع قدراتهم بهدف خلق قنوات تفاهم فيما بينهم وال يجوز تطبيق ذلك فـى قطـاع بـدون          معاً مما يؤدى الى   

  .القطاع االخر

  -:وقد اجمع المشاركين على عدة توصيات تتعلق بتلك القضية وتعمل على تقليل الفجوة بين القطاعين

ت دالك مـع القيـا    عقد اجتماعات دورية بين القطاع الحكومى واالهلى لتفعيل العالقة فيما بينهم وكذ            )١

 المحلية

القطاع الحكومى مش عايز الجمعيـة      " العمل على زيادة الثقة بين القطاع الحكومى والقطاع االهلى           )٢
تكون مسوئلة عن اى مشروع بيقولوا ال دول ممكن يبهدلوا الدنيا واحنا كمان لما الحكومة بتمسك                

  الجمعيات االهليةاحد المشاركين من" مشروع بنقول مش هنعرف ناخد الحق والباطل

  وضع قواعد تنظم العالقة بين القطاعين )٣

 "دخول البيت من بابه" البد فى تعامل كل قطاع مع االخر ان يكون من خالل القنوات الشرعية  )٤

اشراك القطاع الحكومى مع القطاع االهلى والجهات المانحة منذ بدء التخطيط الى مشروع واليجب               )٥

البد ان يكون فيه تنسيق من البداية عشان ميبقاش فيه تكرار           " نفيذ  اغفال دورة واشراكة فقط فى الت     
  احد الحكوميين المشاركين "وال ازدواجية

 توزيع األدوار بين القطاع الحكومي واالهلى منذ البداية وعلى كل طرف معرفة دورة بوضوح )٦
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   ما بني التحديات والفرصتلوث البيئة بالريفقضية 
  :تواجه بعض التحديات وفرص الحلول أهمها مشكلة تلوث البيئة بالريف 

 . مشكلة تحصيل إشتراكات جمع القمامة حائرة بين المحليات والقطاع األهلي والقطاع الخاص  

  . مشكلة تخصيص مكان لتجميع القمامة وآخر للتخلص من مياه الغسيل  

.  والقطاع الخاص  مشكلة تحصيل اشتراكات جمع القمامة حائرة بين الوحدات المحلية وصاحب الجرار          

  ؟من يمولها ؟ ومن يحصلها

حصر القضايا الخاصة بالمخلفات الصلبة فـى مـشكلتين ،          من خالل مناقشة المشاركين لتلك القضية فقد تم         

 وفيما يلى عرض لمناقشة اسباب كل       . حصيل اإلشتراكات ، ومشكلة تخصيص مكان لتجميع القمامة       تمشكلة  

  .ار الشركاء فى الحلمشكلة ، والحلول المقترحة ،  وأدو

  : تحصيل االشتراكات ضعفمشكلة اسباب 

  ).١٩٦٧ لسنة ٣٨رقم (عدم تفعيل القوانين الخاصة بالنظافة العامة  

  .عدم وعي األهالي بالقانون 

عدم قدرة بعض الحكـوميين علـى        

  .اتخاذ القرارات

عدم شعور المستفيد بجودة الخدمـة       

  .المقدمة

  .عدم وصول الخدمة لمستحقيها 

م الوعي بأهمية الـتخلص مـن       عد 

  .المخلفات بطريقة آمنة

ارتفاع قيمة االشتراك بالنسبة لبعض      

  .المستفيدين

  .عدم المساواة في تحصيل االشتراكات من األهالي 

  .عدم مرور الجرار في مواعيد منتظمة 

 عدم وجود شرط جزائي مع صاحب الجرار في العقد بينه وبين الجمعية يلزمه بجمع القمامة خـالل                 

  .فترة القرض

  .عدم وجود مكان آمن للتخلص من القمامة 

  ).جمع القمامة(وجود تعارض ما بين مصلحة الجرار ومتطلبات المستفيدين  

  .السلوكيات الخاطئة 
  

  :هاأسبابشكلة تخصيص مكان لتجميع القمامة و م

  .دم وجود أماكن للتخلص اآلمن من القمامةع 

  .بعد المسافة 

  )التدوير(إمكانية استغالل المخلفات عدم وجود وعي لألهالي عن  
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  كيف يمكن مواجهة تلك المشكلة بحلول ذات مصلحة عامة؟

  : فى الحلالوحدة المحلية دور 

  .نقوم بتفعيل قانون البيئة ويطبق على طاقة فئات المجتمع 

 .وجود حافز مادي للوحدة من قيمة المبلغ المحصل 

تقوم بالتوعية عن القـانون     وعي حيث يمكن ان      رفع  فى عملية  مشاركة الوحدة المحلية مع الجمعيات     

  .البيئية

  الصلبة والـسائلة     خطورة المخلفات  فى رفع الوعى عن      مشاركة الوحدة المحلية مع القطاع الصحي      

  .من خالل اللقاءات  الجماعية على المجتمع
  

  : ية فى الحل الجمعدور 

  .استخدام رجال الدين في رفع الوعي  

  .وعية داخل الجمعية وخارجهاعقد اللقاءات للت 

  ).لها دور في رفع الوعي(القيادات النسائية  
  

  :دور جهاز شئون البيئة

  .االستعانة بالجهاز في حمالت التوعية 
  

  :دور صاحب الجرار

  .حافز مادي للمحصل من قيمة االشتراكات 

  .ضغط األهالي على صاحب الجرار 

  ).جمع القمامة(ة عدم التنفيذ شرط جزائي في العقد مع صاحب الجرار في حالوضع  

  .بمشاركة الوحدة المحلية والجمعية من خالل تشكيل لجنة إلدارة عملية التوصيل 
  

  من هم الشركاء المعينين بحل تلك القضية؟

الوحدة المحلية ، وجهاز شئون البيئة ، الوحدة الصحية ، األهالي ، جمعيات تنميـة المجتمـع ، القيـادات             -١

  .، صاحب الجرار ، وهيئة كير)  ة  ورجال الدينالنسائي(الطبيعية 
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  قضية برامج التوعية وجدواها
  :وقد تم تناول تلك القضية من عدة زوايا مختلفة وهى

  .مدى جدوى أنشطة حمالت التوعية  

  . إمكانية قياس تغيير السلوك  

  . التحديات التي تواجه عملية التغيير  

  .اث تغيير في عملية السلوك  ما هي اآلليات المالئمة الالزمة إلحد 

  

يمكن تفسير كلمة التغيير علي أكثر من محمل فيمكن أن تفسر الكلمة علي أنها تغيير في السلوك أو علي أنها                    

تغيير في األهداف المخططة أو تغيير في حالة        

مجتمع علي المستوي االجتماعي أو تغيير في       

 الحالة االقتصادية أو الصحية مثالُ أو التعليمية      

تتميز كلمة التغيير بأنهـا تـصف       . أو البيئة   

جميع المستويات المذكورة ومن هنـا وضـح        

أهمية التعبير عن القضية بكلمة التغيير التـي        

تشمل جميع المستويات المذكورة علي مستوي      

تنمية المجتمعات فال يمكن أن يتم التغييـر أو         

نحس به إال إذا حـدث تغييـر فـي الـسلوك            

ت ومنه في الحالة االجتماعية وبالتالي في العادا

والبيئية لذلك كان من الضروري الوقوف علي أسباب ومعوقات والتحديات التي تواجه عمليـة التغييـر فـي                  

  .المجتمع وأيضاً من هم الشركاء المعنيين في عملية التغيير 
  

   فى السلوك التغييراسباب عدم إحداث

 . ب بعض االعتقادات والعادات الخاطئة  لكن ال يتم العمل بها بسب يتم ، وصول الرسائل 

 .صعوبة تغيير السلوك آلن تغيير السلوك يحتاج إلي فترة زمنية طويلة وتدخل مستمر 

 .رصد لسلوكيات المجتمع أول خطوة إلحداث التغيير  

 .غياب القدوة أحد معوقات التغيير  

ات األساسية التي يجب أن تأخذ فـي   عدم اختيار الوقت المناسب لعملية التغيير يمكن أن يكون احد المعوق           

 .االعتبار ألن الوقت المناسب يمكن أن يسرع من أحداث التغيير 

  . مكن أن تكون غير مجدية وتصعب قياس أثرها ن المأيضاً حمالت التوعية م 

  

  

  التحديات التى تواجه عملية تغيير السلوك 

 . بعض العادات والتقاليد الراسخة في المجتمع  
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 .  التوعية ئلاس لرسارفض بعض الن 

 . تقبل الناس لموصلي الرسالة عدم  

 . ربط التغيير بالحافز  

 . عدم وجود بدائل للحلول أو للمشكلة وأن تكون المشكلة ال يمكن حلها  

 . صعوبة إحداث تغيير في السلوك  

 . عدم اإلعداد الجيد للرسالة والفريق الموصل لها  

  . بة  قصور في الرقا–عدم تفعيل القوانين  

  

  : مقترحات حلول

 . اختيار الوسيلة المناسبة للمجتمع  

 . وتستطيع األسرة استيعابهاحددةالرسالة يجب أن تكون م 

  . )اكتشاف مشكالتة والمشاركة فى وضع حلول(مساعدة المجتمع على الوعى  

 .يجب أن تكون القضية تمس احتياجات األسرة 

يكونوا متخصصين بحيث ال يتم إهدار الوقت والفرصـة ألن          القائمين علي إحداث عملية التغيير يجب أن         

فرصه تجميع المجتمع علي تغيير السلوك أو علي قضيه مشتركة ال تتكرر كل فترة لذلك عند اسـتغالل                  

 .بية الفرصة يجب أن تكون من قبل متخصصين حتى تثمر عملية التغيير بنتائج إيجا

  

  الشركاء المعنيين بمواجهة تلك القضية 

 . تمع بجميع فئاته المج 

 .  التوعية المهتمين أو المشاركين في القضيةىمسئول 

 . المعنيين الحكوميين بالقضية 

 . الجمعيات األهلية  

 . جهاز شئون البيئة  

 . المهتمين بالقضية من المجتمع 

 . الهيئات الدولية التي تعمل في المجال 

 . القيادات الشعبية 

  

 ،   تعـدد الوسـائل      :  يجب ان تتصف بـاآلتى      رسالة عملية التغيير   "ة نفسها الرسال" اخير يضيف المشاركون ان     

   مالئمة للتوصيلطريقة  ، لقائم عليها ، جودة ، اختيار جيد لبساطة الرسالة بما يناسب المجتمع 
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   العالقة بني الدارس وهيئة تعليم الكبار بعد إجراء الدارس لالمتحان  انقطاع قضية
  

  .ع العالقة بين الدارس وهيئة تعليم الكبار بعد إجراء الدارس لإلمتحان إنقطاما هى اسباب   - أ

  كيف ؟... مدي إمكانية معالجة مشكلة األمية من جذورها في مرحلة التعليم اإلبتدائي  - ب

  

كانت هناك بعض العوامل لتلك هذه القضية منها علي مستوى الدارس نفسه وعلي مـستوي الهيئـة وعلـي                   

  . ة محو األميةمستوي المنفذين لعملي
  

   -: علي مستوى الدارس األسباب 

عدم الرغبة فـي الـتعلم إال علـي          

 ) للتعين( الحصول علي الشهادة فقط 

عـدم  ( العادات والتقاليد الموروثة     

 ) السماح للبنات بالخروج من المنزل

 . البعد الجغرافي عن الهيئة  
  

   -:أسباب ترجع للهيئة 

 . عدم اختيار المدرس المناسب  

 . المناهج الدراسية غير مناسبة  

 . عدم تحفيز الدارسين  

 . عدم إيجاد فصول قريبة للدارسين  

 . اإلجراءات الخاصة بالحصول علي الشهادة  

 . أسلوب المعاملة السيئة لموظفي هيئة تعليم الكبار للدارسين  
  

  

   المقترحة الحلول 

  -:نها وكان من وجهة نظر المشاركين بعض الحلول لهذه القضية م

 .االختيار األمثل للمدرسين وعمل دورات تدريبية لهم لرفع مهاراتهم  

 . التحفيز المادي والمعنوي للدارسين  

 . إيجاد حافز مادي للدارسين علي مدي اكتسابه مهارة القراءة والكتابة  

 . تعميم منهج هيئة كير علي محو األمية  

 ) إعدادي ( توفير الكتب الدراسية للمراحل بعد محو األمية  

 . للمدرسين ) المكافأة ( زيادة الحافز المادي  

 .  إلجراء االمتحانات ومنح الشهادات في محل إقامة الدارسين االعالن المسبق 
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  الشركاء المعنيين بحل القضية 

  -:وقد أتفق المشاركين علي أن الشركاء المعنيين بالقضية هم 

 . ر الهيئة العامة لمحو األمية وتعليم الكبا 

 الدارسين 

 . التربية والتعليم  

 ) . مركز المعلومات ( الوحدات المحلية  

 . الجمعيات األهلية  

 . كز الشباب امر 

 ) . بناء فصول صديقة للفتيات ( المجلس القومي لألمومة والطفولة  

 ) .الحصول علي بطاقة الرقم القومي ( المجلس القومي للمرأة  

  مجلس الشعب والشورى  

 ) . مقروءة – مسموعة –مرئية (  ووسائل اإلعالم –المانحة الهيئات  
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  قضية نظرة املسئولني احلكوميني لقطاع اجلمعيات األهلية ما بني اإلهتمام والتجاهل
  

  التحديات والفرص .......نظرة المسئولين الحكوميين لقطاع الجمعيات األهلية ما بين اإلهتمام والتجاهل ؟  

   ما هي شكل تلك التحديات ؟ هل هي إهتمام أم تجاهل ؟ 

  كيفية تفعيل العالقة بين المسئولين الحكوميين والقطاع األهلي ؟  
  

، االهليةنظرا ألن تللك القضية كانت تناقش نظرة الجهات الحكومية لدور القطاع األهلى متمثالً فى الجمعيات                

ضية باغلبية  فقد شارك  الحكوميين فى مناقشة تللك الق       

ويرى المـشاركون ان الحكومـة والقطـاع        . ظاهرة

 جناح قطـاع    -جناح حكومة : (األهلي طائر بجناحين  

اسباب  ويرى المشاركون من جهة نظرهم ان        ).أهلي

  : ذلك تتمثل فيما يلى 

حداثة التعاون أو التنسيق بـين الحكـوميين         

  .والقطاع األهلي

وبالتالى عدم وضوح طبيعـة العالقـة فـي          

ان بعض الحكوميين وقد ال تكون واضحة       أذه

  .لدى القطاع األهلي أيضا

 .غياب قواعد عامة للعالقة بين العمل األهلي والحكومي 

ة ي الجهة الحكومية المعن   اخطار او إعالم   أنشطة في مجال معين دون       بعض الجهات األهلية أحيانا     تنفذ 

كذلك  تنفيذ مـشروع الـصرف       .  والتعليم، مثل القيام بأنشطة في التعليم دون الرجوع إلى التربية           

 . والصرف الصحىالصحي دون اشراك شركة المياه الشرب

  . بسبب عد التنسيقأحيانا يوجد سوء فهم بين الجمعيات والجهات الحكومية 

 بتوثيق هذه العالقة مـن      لحماية وتحسين البيئة قام   هذا اليمنع ان بعض الجهات مثل االتحاد النوعي          

 المشتركة والتى تساعد الحكوميين فى تفهم اهداف  المشروعات التنمويـة المنفـذة              خالل التدريبات 

 ERP فى مشروع تطوير التعلـيم       كذلك. وبالتالى تسهيل التعاون وتبنى وجهات نظر القطاع األهلى       

  .أيضا
  

  :توصيات لتفعيل العالقة بين القطاع الحكومي واألهلي

  .حكومية المعنية في أي نشاط أهليإشراك الجهات الأبوابها ودخول البيوت من  

  .لقاءات بين القطاعين 

  ).لجان الشراكة(تفعيل لجنة اشراف في جميع األماكن  

  م بمشروع دعم آليات الحكم المحلياالهتما 

الحكومة مـع تحديـد   وبروتكول تعاون في أي مشروع بين الجهة المانحة والقطاع األهلي           البد عمل    

  .وتوزيع األدوار



  Alive Project                                                     بمحافظة بنى سويفلتركيز على مياه الشرب والصرف الصحى  التقييم الذاتى لمشروع التنمية الشاملة با

137 ٢٠٠٧ مايو                                             مركز خدمات التنمية                                                                                                

  اد لالميةقضية االرتد 
  

  : قامت مجموعة المشاركين فى مناقشة تلك القضية بتقديم مقترحات حلول  وتوصيات تمثلت فيما يلى 

تصميم برامج للتنمية توجه للمتحررين من األمية من خالل إنشاء مركز متكامل لخـدمات المتحـررين مـن                  

  ـ:األمية، يشمل عدد من األقسام

   .قسم اإلعالم والتوعية 

  .ة المالئمةقسم المكتب 

  .قيم تيسير اإلجراءات 

  .قسم المهارات الحياتية 

مجموعات تقويـة خاصـة بـدعم        

الملتحقين بمرحلة التعليم اإلعـدادي     

  .والثانوي

                                             

  

  :محاور البرنامج المقترح رسم توضيحي يوضح 
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 وتوعية
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 الحياتية

المكتبة 
 المالئمة

تيسير 

 اإلجراءات

مجموعات 

 التقوية
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  الريفي بني اهتمامات خمتلف الشركاءاحتياجات اجملتمع قضية 
  

  اهتمامات من؟؟؟... احتياجات المجتمع الريفى ، 

هل تعتبر تلك اإلحتياجات محور إهتمام قطاعات       . إحتياجات المجتمع الريفي بين إهتمامات الشركاء المختلفين      

  المجتمع المختلفة وهل تتحكم فرص التمويل في مواجهة اولويات المجتمع ؟

من يحدد احتياجات المجتمع؟ وقد انحصرت المناقـشة      : ى هذه القضية السؤال التالى    مشاركون ف وقد طرح ال  

  فئات التالية تقوم بمسئولية تحديد احتياجات المجتمع لفى ان ا

  .الحكومة 

  .المجتمعافراد /اللجان الشعبية 

  .الجهات المانحة 

   .الجمعيات األهلية 

كثر الفئات اهتماما بتحديد إحتياجات المجتمع حيث تقوم األهالي  ويرى المشاركون ان الجمعيات األهلية هى أ

  .برفع طلبات اعضاء المجتمع  إلى الجمعيات األهلية والتي تقوم بدورها بتوصل هذه الطلبات إلى الحكومة
  

  : مانحة تجاه احتياجات المجتمع ، والتحديات التى تواجه ذلكأولويات الجهات ال

  .جهة المانحةجه الحتياجات الوالتمويل م 

  . الجهة الحكومية التى تراهافي بعض األحيان يوجه التمويل إلى االحتياجات 

التمويل يوجه لمعالجة األسباب الثانوية  

  .وليس الرئيسية

بسبب قلة وعى األهالي يتم التركيز  

على األسباب الثانوية وليست 

  .الرئيسية

الجهة المانحة لديها قنوات اتصال  

  .الحكومةبالمجتمع أكثر من 

  .الحكومة تلزم بالمشروعات 

الجهات المانحة مدة مشروعاتها تنتهي  

وتقوم الجهة بالخروج من المجتمع بعد 

  .فترة

  .الجهات المانحة لديها مرونة أكثر من الحكومة في تنفيذ احتياجات المجتمع 

  .مع الجهة المانحة أفضل) المجتمع(دخول الجمعيات األهلية  

  .تطبيق مشروعاتها بسرعة أكثر من الحكومةالجهات المانحة تقوم ب 

ميم تجربة لجان الشراكة بكافة عت اتفق مجموعة المشاركيين بتلك القضية على  التأكيد على ضرورة :توصية

  .المجتمعات
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   جودة التعليم تطويرقضية 
  

  تطبيق أساليب التعلم النشط وجودة التعليم  

   كيفية تفعيل دور المدرسة داخل المجتمع  

 عيل الحصة الدراسية في مجال البيئة ضمن جدول المدرسة تف 

مدي إمكانية تطوير العملية التعليمية في إطار تلك القضايا وماهو الـدور المتوقـع              تم مناقشة   فى ضوء ذلك    

  للجمعيات األهلية  
  : تتمثل األهداف األساسية لتطوير عملية التعليم فى ثالث محاور: أهداف  عملية تطوير التعليم

  .اإلتاحة 

  .الجودة 

  .النظم 
  

  لتحقيق جودة التعليم) مقترحات(توصيات 

رفع كفاءة المعلـم فـي اسـتراتيجيات         

التدريس لتحقيق الـتعلم النـشط مثـل        

-التعليم بالموسـيقى  -العصف الذهني (

  ).التعلم التعاوني

 تغيير نظـم    -ءة مدير المدرسة  رفع كفا  

يه لوظيفة المدير لتكون بالكفـاءة      الترق

  .ألقدميةبدال من ا

  .زيادة أجهزة التكنولوجيا داخل المدرسة وتفعيلها 

   ).مكتبة-موسيقى-فني(االهتمام باألنشطة وتفعيلها  

  .التوسع في بناء المدارس لزيادة الفصول وتقليل الكثافة وخاصة في الصفوف األولى من التعليم االبتدائي 

  .تطوير المنهج بما يتمشى مع متطلبات واحتياجات المجتمع 

  ).تقييم-متابعة- خطة-رسالة–رؤية (بحيث تتضمن . بيق أساليب المدرسة الفعالةتط 

 .االلتزام بأخالقيات المهنة 

  رفع المستوى االقتصادى للمعلم 

  

  ـ:المشاركة المجتمعية لتطوير التعليم

  .تفعيل دور مجالس األباء 

  .مشاركة رجال األعمال في مجال بناء المدارس وزيادة موارد المدرسة 

  .دام أساليب مبتكرة لجذب أولياء األمور للمشاركة في أنشطة المدرسةاستخ 

  ).توفير معمل الكمبيوتر-فتح المالعب(استغالل موارد المدرسة في خدمة المجتمع  

  .حث أفراد المجتمع على توفير أماكن تستوعب المتسربين 

  .تسربتوعية أفراد المجتمع من خالل الجمعيات األهلية بأهمية التعليم ومنع ال 



  Alive Project                                                     بمحافظة بنى سويفلتركيز على مياه الشرب والصرف الصحى  التقييم الذاتى لمشروع التنمية الشاملة با

140 ٢٠٠٧ مايو                                             مركز خدمات التنمية                                                                                                

 توفير الزى المدرسي وعمل أبحاث      -زيادة دور الجمعيات األهلية لغير القادرين من خالل دفع المصروفات            

  .لزيادة دخل

  

  :التربية البيئية لتطوير التعليم

- مكتبـة بيئيـة    - المعسكرات - الصيانة - تجميل المدرسة  - اإلسعافات -التشجير(تفعيل األنشطة البيئية مثل      

  ). توعية بيئية-لحياتيةمعارض المهارات ا

  .توفير معلم قادر على تنفيذ األنشطة البيئية 

  ).المجتمع(نقل األنشطة خارج المدرسة  

 كقرية كـان يامـا      - هرم ميدوم  - مصنع السماد العضوي   -االهتمام بالرحالت البيئية مثل كهف وادي سنور       

  ).كان

  .تبادل الزيارات بين المدارس 

  .عمل مسابقات بيئية 

  .مسرح العرائساالهتمام ب 

  .توفير دليل لألنشطة البيئية بالمدارس 
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  الرؤية املستقبلية وإمكانية التكرار فى املستقبل
  ك على حده الرؤية المستقبلية وامكانية التكرار من وجهة نظر كل شريفى هذا الجزء سيتم عرض

  
  التكرار فى املستقبل   الرؤية املستقبلية لفئة احلكوميني وإمكانية : ًأوال

  ا؟قه ولم نستطع ؟ ولماذا ما الذي كنا نأمل في تحقي

  . التنسيق مع الجهات الحكومية المعينة في جميع القطاعات ألن التنفيذ تم من خالل الجمعيات األهلية مباشرة

  

  وما هي حجم الخسائر؟ وكيف سيتصرف المستفيدين؟. لو توقف المشروع غدا من سيخسر

ين المستفيدين هم أكثر الناس خسارة      المواطن

 خر الخسارة  من قطاع إلى آ      يختلف حجم ، و 

قطـاع   فـي    تلك الخـسائر سـتكون     أكبر ،

الصرف الصحي ومحطات المياه وتوصيلها     

  خسارة ستكون بـالطبع فـى      للمنازل وأقلها 

ـ       باقي القطاعات  يلجأ  ، وفى هذه الحالـة س

المستفيدين إلى الجهات الحكوميـة لـسرعة       

  .ل الخدمةاستكما

  

هل يمكن تكرار التجربة بنفس الطريقة وفى       

 نعم يمكن  يمكن تكرار التجربة        مراكز أخرى ببني سويف؟ في حالة اإلجابة بال ما هي التغييرات المطلوبة؟           

  ـ:مع مراعاة اآلتي

  .حسن التخطيط واختيار الجمعيات النشطة-١ •

  .وميالتنفيذ يتم بالمشاركة مع المتخصصين في القطاع الحك-٢ •

  .مراعاة التعليمات والقوانين الحكومية الفنية والمالية-٣ •

  .تفعيل دور القطاع الخاص والمشاركة المجتمعية-٤ •

  .مشاركة المواطنين في تحديد احتياجاتهم-٥ •

كومية لعدم حدوث تكرار وازدواجيـة وحرمـان        التنسيق بين خطط الجهات المانحة والخطط الح      -٦ •

  مناطق اخرى
 

   وإمكانية التكرار فى املستقبل   "لفئة مجعيات تنمية اجملتمع"ملستقبلية الرؤية ا: ًثانيا
  ما الذي كنا نأمل في تحقيقه ولم نستطع؟ ولماذا؟؟

 كنا نأمل إشراك شركة مياه الشرب والصرف الصحى  في تنفيذ تدخالت الصرف الـصحي بالجمعيـات                   -أ

   -:ألسباب التاليةواستالمه في نهاية التنفيذ ، ويبرر فئة الجمعيات ذلك ل

  لم تقم هيئة كير بالتنسيق مع الجهات الحكومية •
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  عد توقع الجمعيات رفض شركة مياه الشرب والصرف الصحى استالم اعمال الصرف الصحى •

  .توصيل المياه إلى جميع المنازل المحرومة  كنا نأمل فى -ب

 . من المشروعينتحديد عدد معين من المستفيدكنا نأمل فى   - ج

  ى زيادة قيمة القرضكنا نأمل ف  - ح

  

  كما كنا نأمل استمرار فتح فصول محو األمية من قبل الجمعية والهيئة المانحة والسبب يرجع الى 

تــم تخــصيص الودائــع لبــرامج  •

  . غير األمية أخرىوتدخالت

  .انتهاء التمويل •

عدم تخصيص جزء من المساهمات      •

جـزء مـن    +   المجتمعية ةالتنفيذي

 من بداية   يئة لدفع وديعة  ميزانية اله 

  المشروع لبرنامج األمية

عدم االهتمام الكافي بمحو األميـة       •

 كإدارة مجتمعية مقارنة بالخـدمات    

  .األخرى

  .لجمعيات مع جهات أخرىمطلوب مبادرة ا •
  

  ألسباب التالية لم يتم لكما كنا نأمل الوصول لجودة مستدامة في تقديم خدمة الصرف الصحي وذلك 

  .التخطيط غير مناسب •

  . فى بعض المناطق فى البداية كان أسلوبه خاطئالتنفيذ •

  .اإلشراف على التنفيذ كان غير مناسب •

  .ضعيفااالخرى  المعنية كان التنسيق مع الجهات  •

  اإلمكانيات المادية في البداية كانت كانت غير كافية •
  

  -:لم يتم الن  كنا نأمل تغير أكبر في سلوك المجتمع إلى األفضل وذلك 

  .م تكن كافيةأنشطة التوعية ل •

  .عدم كفاية الحوافز المالية للمتطوعات •

  ر األمثل للرائدات عدم االختيا •
  

أو االهتمـام   التركيز على المرحلة االبتدائية أوال وتغطية جميع المـدارس           اما بالنسبة للتعليم البيئي فكنا نأمل     

ضعف التعاون بين إدارة    ابه   ويرى فريق عمل الجمعيات ان هذا البرنامج ش        .بجميع مراحل التعليم في القرى    

  .المدرسة وبعض الجمعيات
  

   لو توقف المشروع غدا من سيخسر؟ وما هو حجم الخسائر؟ وكيف سيتصرف المستفيدين؟؟
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  .يحرم من بعض الخدمات واألنشطةشامل حيث   بشكل كله  المستهدفالمجتمعسيخسر  

  )المشروع، الموظفين بالهيئاتاألفراد، الجمعيات، العاملين في ( مستفيدة مثل جهاتسوف تخسر  

  . داخل المجتمع، المدارس، الوحدة الصحية ذات الصلة المؤسساتبعض خسرسوف ت 

 تقديم مثل    العبء النهائي في    من تخفف تدخالت المشروع المختلفة      ألن الجهات الحكومية كما ستخسر    

  . الخدماتتلك

  

ـ "سويف؟ في حالة اإلجابة        مراكز أخرى ببني     هل يمكن تكرار التجربة بنفس الطريقة وفى       مـا هـي    " الب

  ؟ لتكرار المشروع بشكل جيدالتغيرات المطلوبة

 لتحسينه مع   ةرب االستفادة من هذه التج    ع م تنفيذالولكن يتم    بنفس األسلوب ،        تنفيذ المشروع    كنمال ي  

  .العلم بأن المشروع بأخطائه أفضل من عدمه في المناطق المحرومة
 

   وإمكانية التكرار فى املستقبل   "لفئة اإلحتاد النوعى"لية الرؤية املستقب: ًثالثا
  

  ما الذي كنا نأمل في تحقيقه ولم نستطع؟ ولماذا؟

  لألسباب التاليةلم يتم كنا نأمل ان يتم إنشاء معمل تحليل لمياه الشرب والصرف الصحي وذلك 

  .عدم وجود دعم مادي من الجهة المانحة 

  .نارتفاع أجور الفنيين والمتخصصي 

  .يحتاج إلى منحة إنشائية وتجهيز معدات بتكلفة عالية 
  

  لألسباب التاليةلم يتم  كنا نأمل إنشاء مدفن صحي وذلك 

  .عدم إمكانية توفير المكان 

  .عدم وجود دعم مادي 
  

  : كنا نأمل توصيل مياه الشرب إلى األسر الغير قادرة ببني سويف وذلك ألن 

  .هم توصيلة مياهمن سكان ناصر و اهناسيا ليس لدي%٣٠ 

  .خصخصة شركة مياه الشرب وارتفاع قيمة توصيلة مياه الشرب 
  

  كنا نأمل إنشاء مقر لالتحاد وهذا لم يتم لالسباب التالية

  .م تخصيص قطعة أرض من المحافظةعد 

  .عدم توافر تمويل مادي لإلنشاء 
  

  تفيدين؟ لو توقف المشروع غدا من سيخسر؟ وما هو حجم الخسائر؟ وكيف سيتصرف المس

  ).المستفيدين(الخسارة الكبرى سوف تكون للمواطن  

  .تحديد حجم الخسارة نسبي حسب المشروعات المنفذة وسوف يفقد االتحاد جهة مانحة وقوية 

  .عدم اكتمال البناء المؤسسي لالتحاد 

  االتحاد بالبحث عن البدائل مثلسوف يقوم  ولكن 
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  .االعتماد على الجهود الذاتية 

  .جهات المانحة األخرىمخاطبة بعض ال 

  عمل شراكة مع جهات أخرى مهتمة بتنمية المجتمع 

  .توطيد الصلة مع الجهات الحكومية 
  

التجربة بنفس الطريقة وفى مراكز أخرى ببني سويف؟ وفى حالة االجابـة بـال مـا هـي                  تكرار  هل يمكن   

  التغيرات المطلوبة؟

  والتغيرات مطلوبة حيث البد ان يرى اإلتحاد ان ال يمكن تكرار التجربة بنفس الطريقة   

   بشكل لكامل ومن البدايةلتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالمشروعات المنفذةيتم ا 

  .وزيع األدوار بين الشركاء وتكون موثقةت 

  ى األمور الفنيةالمشروعات التي تعتمد عليوصى االستعانة وتخصيص استشاريين فى  

  

   وإمكانية التكرار فى املستقبل   " العاملني بربنامج اإلقراضلفئة"الرؤية املستقبلية : ًرابعا
  ما الذي كنا نأمل في تحقيقه ولم نستطع؟ ولماذا؟

  .إقامة معارض للمستفيدين لعرض وتسويق منتجاتهم 

  .بعد تحقيق المستهدف كنا نأمل من تغطية قوائم االنتظار 

  .الصندوق المصري السويسري للتنميةنأمل في زيادة رأسمال البرنامج من خالل تمويل إضافي من  

  .نأمل في توفير وسيلة مواصالت لبعد المناطق الجغرافية وذلك بهدف تسهيل عملية المتابعة الميدانية 

  

  لو توقف المشروع غدا من سيخسر؟*

  :على مستوى الجمعية

  ).البحث عن تمويالت جديدة(خسارة رأس المال الممول من الصندوق  

  ).إلحاقهم بمشروعات أخرى(فية المدربة خسارة الكوادر الوظي 

  .خسارة موارد مالية تستفيد منها الجمعية 

  :على مستوى المجتمع

سهولة اإلجراءات لتحصيل طرق –أسلوب التعامل الجيد (من .بكل مميزاتها) ضوالقر(خسارة الخدمة المالية 

  ). صغر حجم الفائدة-محصلين
  

؟ ما هي  ال سويف؟ في حاالت اإلجابة بمراكز أخرى ببنىهل يمكن تكرار التجربة بنفس الطريقة في *

  التغيرات المطلوبة؟

 بقرى أخرى داخل محافظة بني سويف مع  - يقصدون برنامج اإلقراض– هذه التجربة تكرار نعم يمكن 

  .التعديل في السياسات واإلجراءات بما يتناسب مع احتياجات وظروف المجتمع في الوقت الحالي
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   وإمكانية التكرار فى املستقبل   "لفئة املستفيدين"ؤية املستقبلية الر: ًخامسا
  

   ما الذي كنا نأمل في الحصول عليه ولم نجده في المشروع؟ ولماذا؟

   كنا نأمل العديد من اآلمال التى نعبر عنها كفئة مستفيدين فيما يلى 

نظام صرف صـحى  مـستمر بـال          

  مشكالت فى الصيانة

مشروع أثـر   عدم وجود استشاري لل    

  .على جودة المشروع

خدمات  مواصالت كافيـة للمعيـشة        

نـاة  اوالتنقل حيث ان ذلك يمثـل مع      

  .  من المناطق الريفيةدللعدي

  .إنشاء مصنع لتدوير المخلفات 

  .إنشاء مشغل للفتيات 

إنشاء مشروع تجـارى أو صـناعي        

  .للشباب القرية

  .االهتمام بقطاع الزراعة ومصالح المزارعين 

  .رس مجهزة باألساليب الحديثةإنشاء مدا 

  .إنشاء مشاريع تخدم قطاع الصحة العامة 

  .إنشاء مقر مناسب ومالئم للجمعيات األهلية 

  ".حضانات"االهتمام برعاية األطفال في السنوات األولي  

  .استمرار مشروع محو األمية 

  .تعميم الصرف الصحي في جميع أنحاء القرية 

  .استمرار قروض مياه الشرب 

  . التوعية ورفع كفاءات القيادات النسائيةاستمرار 
  

  أيه اللي ممكن تعمله علشان تستمر الخدمات بعد انتهاء المشروع؟

  . المحلية على المشاريع لضمان االستمرارالوحداتإشراف  

  .زيادة التوعية على أهمية المشروعات للمحافظة عليها 

  .ستمرارية فصول محو األميةتعاون أهل القرى مع الجمعيات األهلية بالجهود الذاتية ال 
  

  ؟نلو توقف المشروع غدا من سيخسر؟ وما هو حجم الخسائر؟ وكيف يتصرف المستفيدي

  ).المستفيدين(خاصة الفئات محدودة الدخل :األهالي  

  .لعدم تحقيق الهدف المنشود وهو استمرار الخدمة: الجهات المانحة 

  .ستمرار المشروعاتضعف ثقة األهالي بدور الجمعية لعدم ا: الجمعيات  
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  .تضرر األهالي الذين كانوا يعملون مع المشروعات 

  

   وإمكانية التكرار فى املستقبل   "لفئة طلبة وطالبات املدارس"الرؤية املستقبلية : ًسادسا
  

   ولم نجده في المشروع؟ ولماذا؟ما الذي كنا نأمل في تحقيه

  .شمل جميع مدارس القرية بمراحلهاتي لزيادة عدد المدارس المشاركة في مشروع التعليم البيئ •

   .زيادة وتكثيف حجم األنشطة الفنية  •

  .األنشطة الرياضية بين مدارس المشروع والثقافية •
  

إيه  بمعنى آخر    وكيف سيتصرف المستفيدين؟   لو توقف المشروع غدا من سيخسر؟ وما هو حجم الخسائر؟         

اللي ممكن نعمله علشان تستمر الخـدمات       

  مشروع؟بعد إنتهاء ال

الخسارة على المدرسة والمجتمـع وحجـم       

هناك بدائل من وجـه       ولكن .الخسارة كبير 

  -:نظر المستفيدين

ان من جماعة أصدقاء    ثتكوين صف    

  .البيئة لنشر الوعي البيئي بالمدرسة

إنشاء صـندوق لجمـع التبرعـات        

للصرف منها على األنـشطة مـن       

  .خالل المجتمع

  ..ندوات داخل المدرسة لنشر الوعي البيئيقيام مجموعة أصدقاء البيئة بعمل  

  . داخل المجتمعااالستفادة من الشتالت الموجودة بالحديقة وزراعته 

  . مجلس األمناء باالهتمام باألنشطة البيئيةاشراك 
  

   وإمكانية التكرار فى املستقبل   "لفريق عمل املشروع بهيئة كري"الرؤية املستقبلية : ًسابعا

 لم نـستطيع   وي تحقيقه   ما الذي كنا نأمل ف    

  ولماذا؟؟ 

كنا نأمل ان يحقق برنامج التوعية       •

تغييرا اكبر مماهو عليه ، حيث ان       

 لم تحقق المرجـو منهـا       التوعية

بالشكل المرغوب وذلك ألن تغيير     

  .السلوك يحتاج إلى وقت طويل

  مشروع العالقة بين كنا  نأمل ان      •

ALIVE    والشركاء الحكـوميين 
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   . عليه في هذه الفترةتأخذ شكل أفضل مما هو

 جمعيات تنميـة مجتمـع      ٨ جمعية وسيطة و     ٢تمويل الصندوق السويسري لعدد     كنا نأمل ان يشمل      •

  .لتنفيذ مشروع التنمية الشاملة في أماكن أخرى
  

  لو توقف المشروع غدا من سيخسر؟ وما هو حجم الخسائر وكيف سيتصرف المستفيدين؟

  ستخسر الفئات التالية 

  .تي كان سيتم خدمتها خالل هذا العام من خالل تطوير نظام الصرف الصحيالمجتمعات ال 

  .لجان الشراكة وبناء الكيانات بداخلها 

  .االتحاد النوعي لحماية وتحسين البيئة والبناء المؤسسي والمشروعات القائمة به 

ال ما هي التغيرات هل يمكن تكرار التجربة بنفس الطريقة في مراكز أخرى ببني سويف؟ وفى حالة اإلجابة ب            

نعم يمكن تكرارها ولكن بطريقة مختلفة بناء على الدروس المستفادة التي خرجنـا بهـا التجربـة                  المطلوبة؟

  .والتقييم
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  توصيات كل شريك  للشركاء اآلخريني باملشروع
   

ات كل شريك الـى      فى هذا الجزء يتم عرض توصيات الشركاء لبعضهم البعض ، حيث سيتم عرض توصي             

وهناك من عرض التوصيات الخاصة به فى شكل رسائل بسيطة وقصيرة يستـشف منهـا            . الشركاء األخرين 

تفيد تلك التوصيات فى تعديل مسار المشروع للفترة المتبقية القصيرة مـن  .  معنى التوصية التى يريد طرحها   

ض المشكالت والصعوبات التى واجهت     عمر المشروع ، كما تفيد الشركاء فى تبنى توصيات خاصة بحل بع           

  .  التنفيذ و توصيات خاصة  باستمراية أنشطة المشروع
  

  التوصيات اخلاصة من فئة اجلهات احلكومية  : ًأوال 
  

  :من الحكوميين إلى الجهة الممولة

  .تكرار المشروعات في مناطق أخرى 

  .رفع قيمة المنحة وخاصة في الصرف الصحي ومحو األمية 

  . خاص بالتنمية الزراعية والرعاية الصحيةإضافة مكون 

  

  ـ:من الحكوميين إلى هيئة كير الدولية

  .التنسيق مع الجهات المتخصصة الحكومية قبل بداية المشروع 

  .االهتمام باالستمرارية وخاصة في مجال الصيانة 

  .االهتمام بالكوادر المالية واإلدارية في الجمعيات والحكوميين 

  . الحكومي في التدريباتزيادة مشاركة القطاع 
  

  ـ:من الحكوميين إلى الجمعيات المنفذة

  .التنسيق مع الجهات الحكومية المتخصصة قبل التنفيذ 

  . اإلداريةةمراعاة اللوائح المالية الداخلية المعتمدة من الجه 

  .مراعاة القوانين والقرارات الخاصة بكل مشروع 
  

  ـ:من الحكوميين إلى االتحاد النوعي

  .ر االتحاد مع الجهات المختصة بالبيئةتفعيل دو 

  .توسيع العضوية عن طريق ضم جمعيات أخرى 

  .اإلعالن عن دور االتحاد وأهدافه 
  

  ـ:من الحكوميين إلى المستفيدين

  .المحافظة على المشروعات والمشاركة في صيانتها 

  .المشاركة في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ للمشروعات 

  .ات الحكومة مثل قانون البيئة والقرارات الوزاريةااللتزام بقوانين وقرار 
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  : الحكوميين إلى الطلبة والطالباتمن

نقل ما تم تعلمه في مجالي محو األمية والتعليم البيئي إلى البيئـة المحيطـة والمدرسـة واألسـرة                    

  .واألصدقاء

  . من دارسي محو األمية على الحضور وعدم التسرب ومواصلة التعليمةالمواظب 
  

  ـ:لحكوميين إلى ريدكمن ا

  ).قرض حسن(خفض قيمة الفائدة  

  .تسهيل إجراءات القرض والسداد 

    .المتابعة الدورية للمشروعات 
  

  من اجلمعيات األهلية اىل األخرين التوصيات اخلاصة : ثانيا
  :من الجمعيات الى الجهة الممولة

  .أدي العيش لخبازه 

  .شكرا على الخدمات 

  . أكبرأشركي الجهات المعنية بصورة 

  .شكرا على البناء المؤسسي للجمعيات وعلى حجم التمويل 

  .زودوا الدعم الفني والمالي 

  .ال تهتزى من المسئولية 

  .ةشكرا على تفكيركم في مناطق نائي 

  .أعملوا مكاتب فرعية 

  .شكرا على تكامل المشروعات 

  .عدم ترك الجمعيات قبل تخصيص مبالغ الستمرارية الصرف والمشروعات 
  

  :جمعيات الى هيئة كير من ال

  . محتاجة لرعايةةأرجو البقاء في جميع األماكن ألن الزراع 

  .شكرا على جميع ما قدمتوه 

  .الرجاء التعلم من األخطاء 

  .ما تنسوش الخطة الخاصة باالتحاد 

  .الرجاء االلتزام بما تم االتفاق عليه في إسكندرية بخصوص صيانة الصرف الصحي 

  .داعيا ريت ما يكونش ده أخر و 

  .االستمرار في محو األمية الن األمية ال تنتهي 

  .إنتى أستاذة األساتذة ما تحطيش نفسك في مقياس المعايير 

  .الطيبة تدوم وتذكر على مدى السنين 

  .بصراحة فضلكم عليا كتير 
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  .نحب نشوفكم مرة تانية وشكرا على المساعدة 

  .انتو المياه والجمعيات المسك 

  .من بعضبفضلكم قربتوا المجتمعات  

  .نجمع كبير مع الجميع قبل نهاية المشروع 

شكرا على تطوير المرحلة الثانية للصرف وشراكة الحكوميين و عقبال صيانة           : إلى المهندس محمد     

  .السابق

  . ونخص العميد وحيد والسيد وكيل وزارة التربية والتعليمنشكرا على تعريفكم لنا بالمسئولي 
  

  ـ:ميةالجهات الحكومن الجمعيات الى 

  .زيادة التعاون مع الجمعيات  

  .إعطاء بعض السلطات للجمعيات 

  .إشراك الجمعيات في تنفيذ المشروعات الحكومية 

  .سعى المشاركة بالجهات الممولة 

  .تفعيل قانون البيئة 

  .الجدية في دعم الجمعيات 

  .توصية الجمعيات األهلية للممارسات الصحيحة من الناحية المالية 

  .يات والوحدات المحليةتفعيل دور المحل 

  .تقديم العون والغوث إلى الجمعيات: شكر لمياه الشرب  

  .ال تنسوا أننا وجهان لحملة واحدة 
  

  : ضامن االجتماعي الت من الجمعيات الى 

  . وجود مشاكلعند الجمعيات ودعمها الوقوف مع 
  

  .من الجمعيات الى الهيئة العامة لمحو األمية

  .تعاملنشكر سيادة العميد لحسن ال 

  :من الجمعيات األهلية الى مؤسسة ريديك

  . نسبة الفائدةزيادة فترة السداد وتخفيض  

  .إدخال المعامالت اإلسالمية 

  .رواسيسروا وال تع 

  ).الجمعيات(أدخلوا البيوت من أبوابها  

  .المتابعة على الطبيعة 

  . دخول القرى ولغيتوا التعاقد معنامسهلنا لك 

  .تنفيذ سياسات البرنامج 

  ـ:االتحاد النوعي الجمعيات األهلية الى من
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  عاوزين نشوف هاتعملوا إيه؟ 

  .الزم يكون دوركم ملموس داخل الجمعيات 

  .تفعيل التوصيات والقرارات اللي اتخذت 

  .جمعية فقط١٥ال تضيق على العمل على  

  .في انتظار دوركم بعد الميدان ما يقضا 

  .عدم التفرقة بين مركز ومركز 

  .م الفنياالستمرار في الدع 

  !أنت فين يا اتحاد 

  .االتحاد قوة 

  .ماذا بعد كير 

  .وا الهدفيا ريت تحقق..اسمكم حلو 
  

  : من الجمعيات األهلية الى المستفيدين

  .اصبروا علينا 

  .أرحمونا 

  .غيروا السلوك 

  .أنت صاحب الخدمة فحافظ عليها 

  .اعذرونا مع أي تقصير 

  .شاركونا في العمل 

  .اريةنرجو المساندة لضمان االستمر 

  .استفيدوا من الخدمة صح 

  .المشروعات ملككم 

  .أرجو أن تلعبوا دور رئيسي 

  

  : من الجمعيات الى الطالبات والطلبة

  .حافظوا على ما تعلمتوه 

  .حافظوا على البيئة من كل تلوث 

  .استمروا في األنشطة حتى لو تخلى عنكم الجميع 

  .حافظوا على السلوك اإليجابي 

  .كونوا قدوة ألصحابكم 

 !فظوا على البيئةحا 
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   اىل األخرينالتوصيات اخلاصة من اإلحتاد النوعى: ًثالثا

  :الجهة المانحةمن اإلتحاد النوعى الى  

  .كجهة وسيطة إلدارة المنح بين الجهة الممولة والجمعياتان يعمل إن االتحاد كيان متكامل يمكن  

معيات في الفترة المقبلة وذلـك لتحقيـق        التعاون بين هيئة كير واالتحاد في إدارة المنح الخاصة بالج          

  .االستمرارية لالتحاد وتمكينه من إدار المنح مستقبال

  :من اإلتحاد النوعى الى الجمعيات المنفذة للمشروع

  .االتحاد كيان يجب المحافظة عليه لذا يجب تضافر الجهود لدعم االتحاد 

  :من اإلتحاد النوعى الى الجهات الحكومية المعنية

مزيد من التعاون والتنسيق بين االتحاد والجهات الحكومية يدا بيد ومشاركة االتحـاد فـي               نطمع في    

  .خطة العمل البيئي داخل المحافظة

  :نمن اإلتحاد النوعى الى المستفيديي

  .االتحاد بدون القاعدة الشعبية ال يستطيع تحقيق رسالته 

   :ريدكمن اإلتحاد النوعى الى 

  .دخول البيوت من أبوابهاأ 

  :الطلبة والطالباتن اإلتحاد النوعى الى م

  . دليل التعليم البيئي نرجو منكم االستفادة منه منالكم 

  

   اىل األخرين)برنامج اإلقراض ( ريدكالتوصيات اخلاصة من مؤسسة : ًرابعا

  : الى الجهة الممولةريدكمن مؤسسة 

جمعية تنمية المشروعات نقدم الشكر إلى الصندوق المصري السويسري للتنمية ثقته في اختيار  

  .ALFCالصغيرة بنى سويف لتنفيذ مكون اإلقراض داخل مشروع

نأمل من الصندوق المصري السويسري في الوفاء بوعده في حالة تغطية المستهدفات سوف تقوم  

  .بزيادة التمويل لمشروع اإلقراض

هيل عملية المتابعة نأمل في توفير وسيلة مواصالت لبعد المناطق الجغرافية التي نعمل بها لتس 

  .واإلشراف وتقليل المخاطر للمحافظة على المبالغ المحصلة

  : الى هيئة كيرريدكمن مؤسسة 

نقدم الشكر لهيئة كير على الثقة في اختيار جمعية تنمية المشروعات في تنفيذ مشروع اإلقراض داخل  

  .ALIFE  مشروع

  .ALIVE داخل مشروع كنا نأمل في توثيق العالقات مع باقي المكونات األخرى 

  :الجمعيات المنفذة الى ريدكمن مؤسسة 

نقدم الشكر إلى جمعيات تنمية المجتمع المحلي التي تعاونت معنا في تقديم الخدمات للمجتمع والتي  

  .ساعدت في تنفيذ ونجاح هذا المشروع وكنا نأمل في تعاون باقي الجمعيات التي لم نتعامل معنا
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  :نفيديالمست الى ريدكمن مؤسسة 

  . على ثقتهم في الجمعية ننشكر المستنفدي 

نأمل في إدارة جيدة للقرض من خالل تطوير مشروعاتهم تضمن لهم االستمرارية وتوفير حياة  

  .مناسبة وتساعدهم على االنتظام بالسدادات
 

   األخرين الشركاء اىلالتوصيات اخلاصة من املستفيديني : ًخامسا

  :لممولةمن المستفيديين الى  الجهة ا

  .شكرا على جميع المشاريع 

  .االهتمام بالقرى األكثر احتياجا 

  .عدم التخلي عن مساندة الجمعيات 

  .اشتراك المستفيدين في تخطيط المشاريع القادمة 

  :كير  هيئة من المستفيديين الى

  .متابعة المشروعات متابعة ميدانية 

  "محو األمية-المياه"استمرارية الخدمات  

  .ين الجهة المانحة والجهات الحكوميةفتح قناة حوار ب 

  .تالفى األخطاء السابقة في المشروعات المستقبلية 

  .استكمال وتقييم الصرف الصحي على باقي القرى 
  

  :كريدمن المستفيديين الى مؤسسة 

  .خفض الفائدة 

  .استمرار القروض 

  .تسهيل الصرف 

  .زيادة فترة السداد 
  

  :من المستفيديين الى الجهات الحكومية

  .عاون الجهات الحكومية مع الجمعيات األهلية واألهاليت 

  .متابعة وصيانة جميع األعمال والمشروعات في القرية 

  . اإلجراءات وإزالة العقبات أمامها للوصول إلى الهدف المنشودرمطالبة الحكومة بتيسي 

  .توفير فرص عمل للمجتمع واالستفادة من طاقات الشباب والفتيات 
  

  :لى الجمعياتمن المستفيديين ا

  .متابعة المشروعات وصيانتها 

  .المحافظة على البناء المؤسسي 

 .تحديد احتياجات األهالي وتصعيدها للمسئولين 
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   األخرين الشركاءىل ا طلبة وطالبات املدارسالتوصيات اخلاصة من:ًسادسا
  

  : الجهة الممولةالى توصيات من طلبة وطالبات المدارس

  .الستمرار المشروعاالستمرار في توفير المنح  

منح منح للمدرسة إلقامة ورش صغيرة إلنتاج منتجات بسيطة وتسويقها في معارض داخل المدرسة               

  .والصرف من عوائدها على األنشطة
  

  ـ:هيئة كير الدولية الى توصيات من طلبة وطالبات المدارس

  .التوسع في المشروع لضم قرى ومجتمعات جديدة 

  .زيادة تفعيل بعض األنشطة 
  

  ـ:الجمعيات المنفذة للمشروع واالتحاد النوعي الى توصيات من طلبة وطالبات المدارس

  .زيادة اإلشراف والمتابعة للمشروع 

  .زيادة برامج التوعية داخل القرية 

  .توفير الدعم المادي والفني للمدرسة 

  .قيام االتحاد بعمل معارض لمدارس المشروع 

  .توفير دليل البيئة بمكتبات المدارس 

  .امه بتبادل الخبرات بين الجمعياتقي 

  .قيام االتحاد بالحصول على منح في مجال األنشطة البيئية 
  

  :توصيات من طلبة وطالبات المدارس الى مؤسسة ريدك

  .تقديم قروض للمدارس لعمل ورش ومصانع صغيرة تدر عائد للمدرسة الصرف منها على األنشطة 
  

  ـ:هات الحكومية المعينةالج الى توصيات من طلبة وطالبات المدارس

  .تفعيل قوانين حماية البيئة  

  ) توفير معلم متدرب(اخل المدارس تفعيل الحصة البيئية د 

  .توفير دليل لتنفيذ األنشطة البيئية 

  .زيادة إقامة مسابقات بيئية بين المدارس داخل المحافظة لتبادل الخبرات 

  .زيادة عدد الكتب البيئية داخل مكتبة المدرسة 
  

  ـ:أولياء األمور الى ات من طلبة وطالبات المدارستوصي

  .تفعيل مجلس األمناء وتخصيص جزء كبير من ميزانيته للصرف على األنشطة البيئية 

  .حث أولياء األمور أبنائهم على المشاركة في األنشطة البيئية 
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  التوصيات اخلاصة من فريق عمل املشروع بهيئة كري اىل الشركاء األخرين: ًسابعا
  

  :توصيات هيئة كير الى الجهة الممولة

نشكرها على الجهد المبذول للمساهمة في تنمية المجتمعات وتلبية احتياجاتها ونأمل في تكرار هـذه                

  .المشروعات في مراكز وقرى أخرى

  : الجمعياتتوصيات هيئة كير الى

  .يطةاالستمرار جاهدين في تلبية احتياجات المجتمع ونقل الخبرات للمجتمعات المح 
  

  :وعياالتحاد الن توصيات هيئة كير الى

  .يحمل على عاتقه رسالة التنمية و االستمرارية لدعم الجمعيات في مجال البيئة 
  

  :الجهات الحكومية توصيات هيئة كير الى

  .نشكرها على تعاونها ونطلب مزيد التعاون إلنجاح العمل 
  

  : المستفيدين توصيات هيئة كير الى

  . حقك فحافظ عليها وشارك بإيجابيةالخدمة المقدمة لك 

  

  : الطلبة والطالباتتوصيات هيئة كير الى

شكر خاص وأنتم أملنا وأمل المجتمع في نقل خبـراتكم ومهـاراتكم التـي اكتـسبتموها للمجتمـع                   

  .الخارجي
  

  : ريدكمؤسسة توصيات هيئة كير الى

تبار البحث عن حلول خالقة     نقدر مجهوداتكم في المجتمع من خالل اإلقراض ويجب األخذ في االع           

  .للتجارب مع حاالت الفقر الشديد والكوارث والتوجهات الحديثة مثل المرابحة
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  م الثالثــالقس

  تقييم أثــر مشروع التنمية الشاملة 
  دخالت املشروع بشكل متكاملاألثـر الشامل لت/ املردود
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  الشاملة نمية ر مشروع التــتقييم أث
  األثـر الشامل لتتدخالت املشروع بشكل متكامل/ املردود

  

يهدف قياس أثر أى مشروع إلى التعرف على اآلثار المباشرة والغير مباشرة التي لحقت بالفئة المستهدفة، إلى                 

مشروع جانب التعرف على أثر المشروع على العاملين بالمشروع والمؤسسة بصفة عامة، باإلضافة إلى أثر ال              

  .على المجتمع المحلى المحيط الذي تم تطبيق المشروع به

  

  ـ:أثر المشروع على المستفيدين-أ

في البداية يجب أن نشير إلى تعدد الفئات المستفيدة من المشروع، تبعا لتعدد نوعية األنشطة والبـرامج التـي                 

 يتم باالشتراك مـع عـدد مـن         تضمنها المشروع، حيث تضمن المشروع برامج ترتبط بالتعليم البيئي، الذي         

المدارس، إلى جانب برامج التوعية ومحو األمية والتي يستفيد منها مختلف الفئات من شباب وشابات وربات                

بيوت ورجال، هذا باإلضافة إلى برامج الصرف الصحي والكسح وجمع القمامة وقـروض ميـاه الـشرب،                 

رة بكافة أفرادها، إلى جانب إفادتها للمجتمع المحلي        وقروض زيادة الدخل، وكلها برامج تفيد في مجملها األس        

وكما تعددت نوعية المستفيدين من المشروع، تعددت كذلك مظاهر التأثر التي تعرض لها  .المحيط بصفة عامة

هؤالء المستفيدون، فمنها ما يرتبط بالبعد االقتصادي ومنها ما يرتبط بالبعد االجتماعي ومنها ما يرتبط بالبعد                

  .والبيئي ومنها ما يرتبط بشكل البيت والبيئة المحيطة بهمالصحي 

  

  ـ:التأثير االقتصادي للمشروع على المستفيدين-١

تراوح التأثير االقتصادي للمشروع على المستفيدين ما بين التأثير االيجابي الشديد وبين التأثير السلبي، إال أن                

ة إلى أن المشروع قد أثر علـيهم تـأثيرا إيجابيـا علـى              الغالبية العظمى من المستفيدون قد مالوا إلى اإلشار       

المستوى االقتصادي، إال أن هذا ال يعنى عدم وجود عدد من المستفيدون وإن كانوا قلة قد أشـاروا إلـى أن                     

  .المشروع قد أثر عليهم تأثيرا سلبيا فيما يتعلق باألثر االقتصادي عليهم وعلى أسرهم

  

ية العظمى من المستفيدون والتي قد أشارت إلى أن المشروع في مجمله قد             نبدأ أوال بعرض وجهة نظر الغالب     

أثر عليهم تأثيرا إيجابيا على المستوى االقتصادي، حيث وفر مشروع القروض المدرة للدخل على سبيل المثال 

 العديد من فرص العمل والتي من شأنها دعم المستفيدون من تلك المشروعات وحول ذلك التأثير يـشير أحـد                 

قـروض  " ويضيف أخر    "قروض زيادة الدخل وفر علينا كتير وريح األسرة من بيع الذهب          " المستفيدون بقوله 
بقدر أعتمـد   " ويؤكد على ذات المعنى أخر       "زيادة الدخل عملت على زيادة دخل األسرة وعدم الحاجة للسلف         

  "على نفسى من غير ما أحتاج أروح أخد من أبويا فلوس
  

 أو إلى إستنفاذ مدخرات     "السلف" للدخل قد ساعدت تلك األسر على عدم اإلحتياج إلى           أى أن القروض المدرة   

 الذى يعد أحد آليات االدخار في المجتمعات الريفية على وجهه الخـصوص،             "بيع الذهب "األسرة عن طريق    

دون كما أثرت القروض المدرة للدخل على حجم المشروع المقام وعلى تطويره كما أشار عدد مـن المـستفي                 
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أحنا القرض فرق معانا كتير وبقـى عنـدنا ورشـة كبيـرة     "وحول تلك النقطة يحدثنا أحد المستفيدون بقوله   
أنا لما جبت بضاعة كتيرة والبيع فـي البلـد   " ويؤكد على ذات المعنى أخر بقوله     "وبنسوق خارج البلد كمان   

د اهللا بقى ليا زباين فـي مـصر         زيى ما هو وبيزيد شويه صغيريين، فكرت أنى أسافر أبيع في مصر والحم            
 أى أن حصول هـؤالء المـستفيدون علـى          "كتير عارفينى وبجبلهم اللي محتاجينه وبكسب من وراهم طبعا        

القروض المدرة للدخل قد مكنهم من توسيع مشروعهم، إلى حد أنهم قد تمكنوا من الخروج بمشروعهم خارج                 

، وهو ما من شأنه زيادة دعمهم ليس علـى المـستوى            نطاق قريتهم، واالتصال بالمجتمعات المحلية األخرى     

االقتصادي فقط ولكن على المستوى االجتماعي أيضا، حيث أن ذلك االحتكاك مع المجتمعات المحلية المختلفة               

من شأنه أن يكسب هؤالء المستفيدون مزيد من الخبرة في التواصل مع تلك المجتمعات المحلية المختلفة ومن                 

وكما عمل  . ات المتعلقة بالتسويق وغيره من المهارات التي تعود بالنفع على ذلك المستفيد           ثم مزيد من المهار   

القرض على توسيع المشروع إلى حد الخروج به إلى خارج نطاق القرية، فأنه قد عمل كذلك علـى زيـادة                    

لمستخدمة فـي   فرص العمل التي أتاحتها تلك المشروعات كما عمل على تطوير األدوات واإلمكانات المادية ا             

األول مكنتش قادر أجيب عدة شغل جديـدة،        "تلك المشروعات وحول تلك النقطة يحدثنا أحد المستفيدين بقوله          
لما وسعنا في القهوة، بقت " ويضيف أخر "إللي بتسهل عليا الشغل، ولما خدت القرض جبت اللي أنا محتاجه      

لما أخدت الكشك فرقت معايا     " ويضيف أخر    "األولالقهوة محتاجة عمالة أكتر وبالتالي هي بتكسبنا أكتر من          
 أى أن مشروع القروض     "وبقيت بكسب كويس وشغلت أخى الصغير معى في الكشك وبقى بياخد مرتب ثابت            

المدرة للدخل قد ساعد المستفيدين على تطوير أدوات عملهم كما ساهم في إتاحة فرص عمل جديـدة لـبعض                   

حدود بالطبع بحكم محدودية فرص العمل التي يمكن أن تتيحهـا تلـك             العاطلين عن العمل، وإن كان عددهم م      

  .المشروعات الصغيرة

  

كذلك ساعدت تلك القروض بعض المستفيدين على تغيير طريقتهم في البيع والشراء على سبيل المثال ،وحول                

ش على طـول مـن      دلوقتى بقدر أشترى اللب والفول إللي ببعهم كا       "تلك النقطة يحدثنا أحد المستفيدين بقوله       
غير أجل وطول ما معايا دخل كويس ببقى مبسوط والشرا كاش بيبقى أوفر في السعر ألن الـشرا بألجـل                    

 فكأن القرض قد ساعد هذا المستفيد إلى تعديل طريقته في إدارة مشروعه مما قد ساهم في زيادة                  "بيبقى أغلى 

ون من مشروع القروض المدرة للدخل إلى أن        وبصفة عامة فقد أشار أغلب المستفيد     . العائد من ذلك المشروع   

ذلك المشروع إنما عمل على زيادة دخل األسرة وهو ما كان له أبلغ األثر على استقرار أوضاع األسرة عـن                    

  .ذى قبل

  

أما األثر االقتصادي السلبي المتعلق بمشروع القروض المدرة للدخل فقد أرتبط بارتفاع نـسبة الفائـدة علـى               

مة القسط الشهرى وانخفاض قيمة الحد األقصى للقرض ذاته وحول تلك المشكالت يحـدثنا              القرض وارتفاع قي  

أحنا أكتر حاجة بتتعبنا حجـم القـسط        " ويضيف أخر    "الفايدة كبيرة قوى ويا ريت تقل     "أحد المستفيدين بقوله    
ـ   نيه بس  ج٣٥٠٠ جنيه، فالقسط كبير وكمان أخر مبلغ بنوصله         ١٣٦جنيه، بندفع   ١٠٠٠بالنسبة للقرض ال

أى أن " قرض زيادة الدخل أثر عليا تأثير سلبي،ألنى دفعت القرض مـضاعف     " ويضيف أخر    "وده مش كفاية  

ارتفاع نسبة الفائدة على القرض ومحدودية قيمة القرض ذاته وارتفاع معدل قيمة القسط الشهري على القرض                
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لدخل، إال أننا يجب أن نشير إلـى أن         قد أثر تأثيرا سلبيا على بعض المستفيدين من مشروع القروض المدرة ل           

الغالبية العظمى قد أكدت على ما لذلك المشروع من إيجابيات تتعلق بزيادة دخل األسرة وزيادة فرص العمـل      

  .رغم محدوديتهم كما سبق أ أشرنا, لبعض العاطلين عن العمل

  

ض المدرة للدخل، كان هناك العديد باإلضافة إلى العائد االقتصادي االيجابي الذي نجم عن تطبيق برنامج القرو

من المظاهر االقتصادية االيجابية التي نجمت عن غيره من األنشطة المتضمنة بالمشروع ككل ومثال ذلك ما                

" وفرنا فلوس العالج  "نجم عن توفر برامج التوعية الصحية والبيئية وحول ذلك تشير إحدى المستفيدات بقولها              

 أدى إلى عدم انتشار األمراض، وعدم صرف ميزانية البيت على الكشف            المشروع"وتؤكد على ذات المعنى     
توفير المياه الصالحة في المنازل في أى وقت، وفر ثمـن العـالج             "  ويضيف أخر     "واألدوية والمستشفيات 

فكأن المشروع عندما   " والكشف بسبب المياه الغير صالحة في االستحمام والغسيل قبل توصيل المياه بالمنازل           

 تطورا نوعيا في مجال الصحة، ساهم ذلك في توفير تكلفة العالج وهو ما كان له أثر إيجـابي علـى                     أحدث

  .ميزانية األسرة بصفة عامة
  

ومن ناحية أخرى أثر مشروع الكسح تأثيرا إيجابيا على البعد االقتصادي كيفما أشار عـدد مـن المـستفيدين          

 وأكد على    "مجلس المدينة وبيوفر في الجهد والوقت     الكسح اللي وفره المشروع أرخص من عربية        "بقولهم  

راحة كاملة   " وفى ذات السياق يشير ثالث     "وفر كتير من المال عن المجلس المحلي      "ذات المعنى مستفيد أخر     
 أي أن ما قدمه المشروع من خدمة في مجال الكسح قد أتسم من وجهة               ".،من شغل الوحدة المحلية في الكسح     

فاض التكلفة إلى جانب أنه قد رحمهم من اإلجراءات الروتينية المتعلقـة بالتعامـل مـع                نظر المستفيدين بانخ  

  .المجلس المحلي في ذات المجال

  

أما مشروع الصرف الصحي، فمع كل ما قد أتاحه من إيجابيات ترتبط بالبعد الصحي والبيئـي ومـن أثـار                    

 إال أن األثر االقتصادي على المـستفيدين        إيجابيه على البيئة المحيطة بشكل عام وعلى المساكن بشكل خاص،         

قد تراوح ما بين االيجابي والسلبي بنسب قد تكون متساوية، فمنهم من أشار إلى أن المشروع قد أثـر تـأثيرا     

وفرنا بعد ما كنا بنكسح مرتين في       "إيجابيا حيث وفر المشروع تكلفة الكسح مثلما أشار أحد المستفيدين بقوله            
الصرف الصحي غير مكلف مما يوفر الكثير       " ويؤكد على ذات المعنى آخر       " جنيه ٢٠ي  السنة كل مرة بحوال   

 أى أن توفير خدمة الصرف الصحي قد وفرت عليهم تكلفة كسح الخزانات والتى              "من النفقات بالنسبة للكسح   

  .كانت تمثل بالنسبة لهم عبئا اقتصاديا على ميزانية األسرة

  

صادي السلبي لذلك المشروع فقد ربطوا ذلك بتلك المشكالت المتعلقـة بتنفيـذ             أما من أشاروا إلى التأثير االقت     

المشروع ذاته وعدم وعى بعض األهالي في طريقة تعاملهم مع الصرف الصحي، مما ينجم عنه انسداد شـبه                  

مستمر لمواسير الصرف الصحي ومن ثم تحميل المستفيدين بعبىء اقتصادي يتعلق باإلنفاق شبه المستمر على               

الصرف كل شويه بيتسد ونلـم فلـوس        "ملية التسليك تلك وحول تلك المشكلة يحدثنا أحد المستفيديين بقوله           ع
مشروع الصرف أثر علينا تأثير كبير سلبى، ألنه غير منفذ على أكمل وجه وقمنا بردم               " ويشير أخر    "ونسلكه
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سوء مشروع، وعمـل تـأثير      مشروع الصرف أ   "ويؤكد على ذات المعنى ثالث بقوله     " الصرف ولغناه تماما  
أي أن المشكالت المتعلقة بتنفيذ مشروع الصرف الصحي والتي كان المستفيدون قـد             " اقتصادي سيئ لألسرة  

 وهى تكلفة شبه منتظمـة، كمـا     "لتسليك الصرف "أشاروا إليها، قد نجم عنها تحمل المستفيدين لتكلفة إضافية            

  .أشار العديد من المستفيدين من المشروع

  

 الحال بالنسبة لمشروع مياه الشرب، فعلى الرغم من كل اإليجابيات التي قد أشار إليهـا المـستفيدون،                  كذلك

المرتبطة بتوفير مياه الشرب إال أنهم مع ذلك قد أشاروا إلى أن ذلك المشروع قد زاد من أعبائهم االقتصادية                   

  "الميه بتيجي غالية علينا قوى" ويضيف أخر "أتكلفنا كتير لما ركبنا الميه"مثلما أشار أحد المستفيدين بقوله 
 ويؤكد رابع على ذات المعنى      "زيادة األعباء الشهرية من خالل فاتورة المياه       "ويؤكد على ذات المعنى الثالث    

  أى أن تكلفة دخول المياه للمنازل كانت عاليـة علـى             "الميه بقت بالفلوس وكنا بنجيب الميه ببالش      "بقوله  

دت التكلفة الفعلية لدخول المياه للمنازل عن قيمة القرض المخصص لتلك العملية، مثلمـا              المستفيدين، حيث زا  

أشار بعض المستفيدين إضافة إلى أن المستفيدين قد أصبحوا يتحملون عبئ اقتصادي يتعلق بـدفع الفـاتورة                 

  .الشهرية للمياه، بعد أن كانوا يحصلون على المياه بشكل مجانى

  

الصرف الصحي ساعد أصحاب المنازل في الشوارع الضيقة بالقرى على توفير مبلـغ             اخيرا فان تنفيذ مكون     

مائة وخمسون جنيها كانوا يدفعونها في السنة مقابل كسح الترنشات ، كما شجعهم على إزالة الرشح من على                  

  .جدان المنازل الناتج عن ارتفاع المياه الجوفية ، واالهتمام بالشكل الجمالي للمنازل من الخارج

  
  

  ـ: االجتماعي للمشروع على المستفيدينالمردود-٢

مثلما كان للمشروع أثر اقتصادي على المستفيدين، كان له كذلك أثر اجتماعيا على المستفيدين، وربمـا كـان           

األثر االجتماعي هو األكثر بروزا عن غيره من اآلثار األخرى حيث برزت العديد من اآلثـار االجتماعيـة                  

ظهرت معالمها في العالقات االجتماعية سواء داخل األسرة بين أفراد األسرة، أو بين الجيـران   االيجابية التي   

بعضهم ببعض، أو من خالل تغير بعض السلوكيات التي يتسم بها األفراد في تعاملهم مع البيئة المحيطة بهـم                   

  .سواء داخل المسكن أو خارجه
  

 معالمها داخل األسرة ذاتها وحول تلك النقطة يـشير أحـد            نبدأ أوال بعرض تلك اآلثار االيجابية التي ظهرت       

 وتؤكد  "المشاكل في األسرة قلت    " ويؤكد على ذات المعنى أخر      "قلة النزاعات بين األزواج   "المستفيدين بقوله   

 أى أن المشروع قد أثر بشكل إيجابي على حجم          "بيتي تحول من العنف إلى الهدوء      "على ذات المعنى أخرى   

لنزاعات داخل األسرة، ولكن كيف حدث ذلك التأثير االيجابي المتعلـق بانخفـاض النزاعـات               المشكالت وا 

هي الناس مـشاكلها بتكـون لمـا        "والخالفات داخل األسرة ؟ وحول تلك النقطة يحدثنا أحد المستفيدين بقوله          
" يش مشاكل ميكونش في فرصة ألكل العيش لكن لما بيكون في مشروع بيساعد الناس في معيشتها بيبقى مف               

ساعات كنـا بنخلـى      " ويضيف أخر  "مفيش مشاكل مين هيقوم بالملى ومين هيرمى القمامة       "  ويضيف آخر 
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 ويـضيف أخـر   " البنت تغيب من الشغل علشان تملى ووجود المياه في البيت على طول ، حد من المشاكل               
  ".مبقاش في مشاكل على مين يكب الميه في البحر"

ل مشروع القروض المدرة للدخل قد قلل من حجم الخالفات داخل األسـرة،             أي أن توفير فرص عمل من خال      

إضافة إلى توفير المياه بالمنزل وتوفير مشروع الصرف الصحي ومشروع جمع القمامة، قد قلل مـن حجـم                  

األعباء الملقاه على األسرة وخاصة اإلناث باألسرة، حيث أنه وكما هو معروف فإن كل ما يتعلق باألعمـال                  

ية إنما يعد المسئولية األولى لإلناث باألسرة ومع انخفاض حجم تلك األعبـاء، انخفـضت معـه تلـك                   المنزل

المشكالت التي طالما أثيرت حول توزيع تلك األعباء، األمر الذي من شأنه أن يـؤثر تـأثير إيجابيـا علـى                     

مهتمه بنفسها وكل وقتها    الست بقت   "العالقات داخل األسرة وهو ما قد أشارت إليه إحدى المستفيدات بقولها            
وقت الميه قل، علشان كنت باخد      " وتضيف أخرى " توفير الوقت أدانا فرصة للحوار     " وتضيف أخرى  "لوالدها

وقت في انى أصب الميه من الطلمبة وده خالني أرتاح وبقى عندي وقت لألوالد وعرفت من خالل الندوات                  
  "الصح من الغلط، فكان له أثر على األسرة

  

فير وقت وجهد المرأة منحها فرصة أكبر لرعاية أطفالها، كما منحها فرصة أكبر للحوار مع أفـراد                 أي أن تو  

األسرة وخاصة الزوج مما قلل من حجم الخالفات والنزاعات التي كانت تنتج بشكل أساسي عن اإلجهاد الذي                 

  .أسرتهاتتعرض له المرأة خالل يومها وضيق الوقت المخصص لها للراحة والحوار مع أفراد 

مراتى أتعلمت تقرأ وتكتب وبدأت تذاكر لألوالد ونفسيتها "بقوله ويؤكد على إيجابية المشروع أحد المستفيديين 
 أى أن   "ارتاحت وعالقتها باألوالد أحسن من األول وبدأت تشتغل حاجات بالمنزل وتهـتم بنـضافة المنـزل               

رتياح النفسى وجعلها قادرة على مساعدة أبنائها في إلتحاق تلك السيدة بفصول محو األمية قد منحها قدر من اال

التعلم مما دعم عالقتها بهم، كما تعلمت القيام ببعض األعمال المدرة للدخل داخل منزلها، إضافة إلى اهتمامها                 

بنظافة مسكنها، وهو ما جعل زوجها يحكى عن تجربتها بكل هذا الفخر واإلعزاز الذي إنما يدل على ايجابية                  

  .بينهم والتى نجمت دون شك عن عالقتهم بهذا المشروعالعالقة 

  

وفى ذات السياق أكد العديد من المستفيدين على ما لمشروع محو األمية من أثار اجتماعية إيجابية وحول تلك                  

أنـا  "وتضيف مـستفيدة أخـرى   " نفسية المدام ارتفعت بعد ما عرفت تقرأ"النقطة يشير أحد المستفيدين بقوله    
البنت أخدت  " ويضيف ثالث    "شهادة محو األمية وكان لها تأثير كبير في حياتى واشتغلت بيها          شخصيا أخدت   

أى أن االلتحاق بفصول محـو      " شهادة محو األمية ودخلت اإلعدادية واشتغلت في مكتبة فزودنا دخل األسرة          

ك الفـصول، عقـب     األمية إنما نجم عنه إضافة إلى االرتياح النفسي، توفير فرص عمل لبعض الملتحقين بتل             

  .حصولهم على شهادة محو األمية

  

وبصفة عامة فأن المشروع كان له العديد من اآلثار االيجابية على المرأة سواء داخل أسرتها أو في عالقتهـا                   

بالعالم الخارجي، فكما قد أشرنا فأن المشروع قد حسن من عالقة المرأة بأسرتها، حيث عمل المشروع علـى                  

ائها وزوجها، كما منح المشروع المرأة مزايا عديدة تتعلق بتوفير الوقت والجهد الالزمـين              تحسين عالقتها بأبن  

للقيام بكافة األعمال المنزلية، كما ساهم المشروع في توفير حالة الرضا النفسي للمرأة، خاصة بالنسبة لتلـك                 
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فـي  "ر أحدى السيدات بقولهـا      السيدات الالتي قد ألتحقن بفصول محو األمية، وحول تلك اآلثار اإليجابية تشي           
التوعية بنتعلم حاجات حلوة وببالش، وعملنا عالقات مع األبلة و اتغيرنا في حاجات كتير، من نضافة البيت                 

وتضيف ثالثة " بروح أنا و جيرانى فصل محو األمية كل يوم       " وتضيف أخرى    "والعيال والحماية من األمراض   
بقى في صداقة وتعاون بين السيدات في       "وتضيف رابعة   "  التعليم اتعلمت الكثير عن حقوق المرأة كالحق في      "

منع الختان بين   "وتضيف أخرى   " تنفيذ األنشطة، وعرفت إزاي أتعامل مع الجيران والناس بطريقة صحيحة         
 أى أن هذا المشروع جعلها على عالقة جيدة بجيرانها ومنحها           "بناتى، وعرفت أبنى مابيخفش من الديدان ليه      

اصل مع أعضاء الجمعية، كما منحها فرصة للتعرف على العديد من المعلومات والحقوق الخاصة              فرصة للتو 

بالمرأة، كالحق في التعليم كما أشارت أحدى السيدات، إضافة إلى الوعي بتلك  القضايا المتعلقة بالمرأة، مثـل      

  .قضية ختان اإلناث

  

ن الجيران بعضهم ببعض فيشير أحد المـستفيدين إلـى   أما بالنسبة لألثر االجتماعي اإليجابي على العالقات بي   

أصـبح كـل    "ويضيف أخر   " أصبح الناس مش بتتخانق مع بعض على تكويم الزبالة في الشارع          "ذلك بقوله   
 "واحد عنده ميه في البيت ومفيش مشاكل ومفيش خناق مع الجيران وأصبح كل شقة لها حمام خاص بيهـا                  

قلت المشاكل بين النساء عنـد      "ويصيف أخر   "طلت تتخانق مع الجيران   مراتى ب "ويؤكد على ذات المعنى أخر      

 أى أن هذا المشروع قد قلل من حجم الخالفات بين الجيران بعضهم ببعض، فبعد أن كانت هناك بينهم                   "الترع

ة بسبب رمى القمامة بالشوارع أمام المنازل، وبعد أن كانت هناك العديد من المـشكالت تنـشأ                 دخالفات عدي 

 بسبب رمى المياه بالشوارع، أنعدمت تلك األسباب مع توفر مشروع جمـع القمامـة وتـوفر مـشروع           بينهم

  .الصرف الصحي، األمر الذي أثر بشكل إيجابي على العالقات بين الجيران

  

وليس هذا فحسب وإنما عمل المشروع على دعم عالقات التعاون بين الجيران مثلما أشار أحـد المـستفيدين                  

ويـضيف  " بنساعد بعض في كنس الشارع، وكلنا بنلم بعض لما يكون في ندوة ونروح نـسمعها        كلنا  "بقوله  

كلنـا وقفنـا    "ويضيف أخر   " بنشارك مع بعض في تسليك الصرف والستات بيكنسوا الشارع مع بعض          "أخر  
أى أن المشروع جعل هناك نوع من التعاون بين الجيران فيما يتعلـق              ".ساعة حفر الصرف علشان الواجب    

الخ من  .....بتنفيذ أنشطة المشروع من جمع قمامة وإقامة الصرف الصحي وتسليك الصرف في حالة إنسداده،             

  .أنشطة

  

وكما كانت هناك أثار اجتماعية إيجابية ظهرت معالمها داخل األسرة وفى العالقات بـين الجيـران بعـضهم                  

مشروع التعليم البيئي وحول تلـك األثـار        ببعض، كانت هناك أثار إيجابية على تالميذ المدارس التي نفذ بها            

التعليم البيئي ربط تالميذ المدرسة     "اإليجابية لذلك المشروع على تالميذ المدارس يحدثنا أحد المستفيدين بقوله           
" عمل المسابقات بيجمع األطفال مع بعضهم     "بقوله  ويؤكد على ذات المعنى أخر      " ببعضهم عن طريق األنشطة   

الوالد اتعلموا عدم اللعـب فـي       "ويضيف أخر   "  الميذ في رحالت مجانية كان مفيد     ذهاب الت "ويضيف ثالث   
األوالد بقوا بيهتمـوا أكتـر مـن األول بلـبس       "ويضيف آخر   " القمامة واتعلموا كيفية استخدام دورة المياه     
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ل الشبشب وبدأت تلبس شبشب قبل دخول الحمام وبدأت تهتم بغسل األيدي قبل األكل وبعده وعلـم األطفـا                 
أي أن مشروع التعليم البيئي قد أنصب على إكساب تالميذ المدارس ". طريقة جمع الزبالة ويرموها في مكانها

عدد من السلوكيات التي من شأنها الحفاظ على البيئة، إضافة إلى إكسابهم عدد من السلوكيات المتعلقة بالنظافة                

المدارس للتعرف على العالم الخـارجي خـارج        الشخصية، كما أتاح هذا المشروع فرصة كبيرة أمام تالميذ          

  .نطاق قريتهم، وذلك من خالل أنشطته المختلفة المتمثلة في القيام بالمعسكرات والرحالت المجانية

  

  ـ: الصحي والبيئي للمشروع على المستفيدينالمردود-٣

لمستفيدين بالمشروع، حيث أكد    برز األثر اإليجابي الصحي والبيئي كأحد أهم اآلثار اإليجابية التي أشار إليها ا            

الغالبية العظمى من المستفيدين على أن توفير مياه الشرب و الصرف الصحي كان لهما  آثار ايجابية علـى                    

أفراد األسرة، مؤكدين على انخفاض نسبة انتشار األمراض بأسرهم، وقد أشار إلى ذلك أحد المبحوثين بقولـه     

نظافة المكان له تأثير نفـسي وراحـة    " ويضيف أخر    " بالبلهارسيا قلة األمراض في المجتمع وعدم اإلصابة     "
 ويؤكد على تحسن الحالـة      "أتعرفنا على اإلسعافات األولية، واختفت األمراض المعدية      " ويضيف أخر    "نفسية

المياه بتاعة الطلمبات والبحـر كانـت بتجبلنـا         "الصحية بعد توفر مياه الشرب اآلمنة أحد المستفيدين بقوله          
أى أن توفير المياه بالمنزل قلل من االعتماد على مياه          ". اض كالبلهارسيا والتلوث، ومياه الحنفية أنضف     األمر

الطلمبات والترع، مما ساهم في انخفاض نسبة انتشار األمراض المعدية، هذا إلى جانب البعد النفسي الذي نعم                 

  .به أفراد األسرة حيث أصبحوا أكثر راحة واستقرارا
  

دت الغالبية العظمى من عينة الدراسة من المستفيدين على أن هناك نوع من التغير قد طرأ علـى                  هذا وقد أك  

سلوكيات أفراد األسرة نتيجة ذلك المشروع، بما تضمنه من توفير خدمات وبرامج توعية، وفيما يلى عـرض                 

  :لبعض تلك النماذج من السلوكيات التي قد تغيرت جرأ ذلك المشروع

  ". يرموا الزبالة قدام الباب وأصبح األطفال بيلبسوا شبشب عند دخول الحمامالناس ما بقوش "-

محدش دلوقتى بيشرب من الطلمبة ومحدش بيرمى زبالة على الترعة والزم نغسل األكل كـويس قبـل                  "-
  ".استعماله واألطفال يحافظوا على نظافة لبسهم

  ".محدش بيكب ميه قدام البيت "-
  ". المصرفعدم إلقاء الزبالة على "-
  ".ما نسرحش شعر البنات بالجاز ونغسل شعرهم كل يوم "-
  ".جمع القمامة في سلة بدال من رميها في الشارع "- 
  ".عدم قضاء الحاجة خارج البيت "-
  ".عدم حرق الزبالة في الشارع وعدم غسيل األواني في مياه الترع "-
  ".استخدام دورة المياه في القمامة وتعليم األوالد كيفية لعدم لعب األطفا "-
  ".عدم غسل حاجات البيت بالترع "-
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 من خالل   المةمما سبق يتضح لنا أن هناك نوعا من التغير النوعي على المستوى الصحي والبيئي، ظهرت مع               

  .تغير بعض سلوكيات أبناء المجتمع، سواء داخل األسرة أو في عالقتهم بالمجتمع المحلي المحيط
  

  ـ:لعاملين بالمشروعأثر المشروع على ا-ب

يقصد هنا العـاملين     ( مثلما أثر المشروع على المستفيدين من المشروع، أثر المشروع كذلك على العاملين به            

، حيث وفر المشروع العديد بالمشروع من الجمعيات األهلية سواء متطوعى اللجان ام ممن يحصلون على اجر

ات العاملين، وقد أكد الغالية العظمى مـن العـاملين علـى      من الدورات التدريبية التي من شأنها تطوير مهار       

مـن عينـة    %١٠٠مالئمة تلك الدورات التدريبية لطبيعة المهام التي كان عليهم القيام بها، حيث أكد نـسبة                

من عينة العاملين بمركز اهناسيا، على أن تلك التدريبات كانت مالئمـة            % ٩٢العاملين بمركز ناصر، ونسبة     

التدريبات نمت قدراتي الشخصية والعملية والعلمية وأصبح       "د عبر عن ذلك أحد العاملين بقوله        لهم تماما، وق  
 أى أن ما تلقـاه العـاملين مـن          "لدى كم وافر من المعلومات التي استطيع أن استخدمها في مجال التوعية           

  .تدريبات كان له أثر على تنمية قدراتهم ومهاراتهم بما يؤهلهم للقيام بمهام عملهم

ومن جانب أخر كان هناك العديد من األثار االيجابية التي عادت على العاملين بالمشروع جرأ عملهم به، منها                  

  .ما يتعلق بالبعد االقتصادي، ومنها ما يتعلق بالبعد االجتماعي والنفسى ومنها ما يتعلق بالبعد الصحي والبيئي

  

  ـ:التأثير االقتصادى للمشروع على العاملين به-١

ا كان للمشروع أثر اقتصادى جيد على المستفيدين كان له اثره االقتصادى على العاملين بالمشروع، حيث                مثلم

حصل عدد من العاملين على عائد شهرى منتظم نظير قيامهم ببعض المهام الخاصة بالمشروع، إال أن عينـة                  

 لطبيعة األعمال التي قام بهـا كـل         الدراسة قد أنقسمت إلى قسمين فيما يتعلق بتقييم ذلك العائد ومدى مالئمته           

منهم، فمنهم من رأى أنه عائد مناسب ومنهم من رأى أنه غير مناسب بالمرة، وقد عبر عن كون العائد المادى 

حصل تحسين في المعيشة وقيامى بأعباء أسرتى من خـالل حـصولى            "للمشروع مناسب أحد العاملين بقوله      
الحالة المالية أتحـسنت وأصـبحت أدبـر        "المعنى أخر بقوله    ويؤكد على ذات     "على راتب شهرى من عملى    

أى أن الدخل المادى الذي قـد أتاحـه المـشروع لـبعض             . "المعيشة حسب الظروف والحمد اهللا أنا مبسوط      

  .العاملين قد حسن من حالتهم االقتصادية مما كان له أثره الجيد على مستوى معيشتهم

  

 المادى من المشروع لم يكن مناسبا لهم، فقد عبر عنهم أحد العـاملين               أما القسم األخر والذى رأى أن العائد      

بالنسبة للعائد االقتصادى من المشروع، فأنها ال ترقى إلى المتطلبات األساسية والحاجات األساسـية              "بقوله  
ملين قد  ى أن هذا الفريق من العا     أ". واليومية لطبيعة العمل ولكن ممكن نقول أنها معقولة إلى حد ما ليس إال            

  .رأى أن العائد المادى من المشروع ال يغطى إحتياجاتهم األساسية

  

أما الفريق الثالث من العاملين وهم الفريق الذي كان يعمل بالمشروع متطوعا فأنهم وإن كان المشروع لم يعد                  

  .يفما سنرى الحقاعليهم بأي عائد مادي إال إنه قد حقق لهم الكثير من العوائد االجتماعية والصحية والبيئية ك
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  ـ: االجتماعى والنفسى للمشروع على العاملين بالمشروعالمردود-٢

لعب المشروع دورا هاما في التأثير بشكل إيجابي على الناحية االجتماعية والنفسية للعاملين بالمشروع وقـد                

نـت عالقـات    هذا المشروع علمنى كيف أتعامل مع النـاس وبالفعـل كو          "عبر عن ذلك أحد العاملين بقوله       
المشروع ساعدنى في التعرف على "ويضيف أخر " اجتماعية جيدة، بسبب المشروع مع كثير من المستفيدين

وفى ذات السياق يشير ثالث     " قاعدة كبيرة من الجمعيات والمؤسسات والزيارات التبادلية في أسوان وأسيوط         

أى أن العمل بالمشروع قد     . " معارفي تعرفت على شخصيات ومجتمعات أخرى، أثناء التدريبات مما زاد من         "

جعل العاملين به يوثقون عالقاتهم االجتماعية بالعديد من المستفيدين من أبناء قريتهم، إضافة إلى أنه قد أتـاح                  

لهم فرصة االحتكاك بالعاملين بالجمعيات والمؤسسات األخرى، كما أن تبادل الزيـارات مـع المـشروعات                

 قد فتح أمامهم فرصة التعرف على مجتمعات مختلفة بكل ما يحمله ذلك من خبرة               المختلفة بالمناطق المختلفة،  

  .كبيرة في التواصل مع المجتمعات المحلية األخرى
  

وباإلضافة إلى االنفتاح على العالم المحلي المحيط والمجتمعات المحلية المختلفة، فـإن المـشروع قـد مـنح             

أصبحت ذات شهرة   "ى الذي قد عبر عنه عدد من العاملين بقولهم          العاملين به نوعا من التحقق واالرتياح النفس      

رضـا  "وتـضيف أخـرى   " راحة نفسية حيث حققت ذاتى وأصبح لى قيمة" وتضيف أخرى "معروفة بالقرية 

وتضيف عاملـة أخـرى     " حب األخرين لى عند إنهاء إجراءات التوصيلة      "ويضيف أخر   " أسرتى على عملي  

أى أن العمل بالمشروع منح العاملين به كما أشرنا درجة          ". جتماعية كبيرة واجهة اجتماعية وعمل عالقات ا    "

  .من التحقق االجتماعي داخل أسرتهم ومجتمعهم المحلي الذي يعملون به
  

وليس التحقق االجتماعي وحده هو الذي قد جناه العاملين بالمشروع وإنما كان هناك عائد نفسي جيـد علـى                   

بقى عندي ارتياح نفسي نتيجـة      "ن ذلك أحدى العامالت بالمشروع بقولها       العاملين بالمشروع، وقد عبرت ع    

  ".هذا العمل يشعرنى بالسعادة ألني أتسببت في إسعاد الناس"ويضيف أخر " أحساسى أنى قدمة خدمة للناس

شعوري  بأني أقدم عمل نافع لآلخرين دون مقابل "وتؤكد على األثر االيجابي للمشروع أحد المتطوعين بقوله 

أحسست أنني مهم ألن الناس كانت بتطلبنـى وتحتـاجني أللبـى            "ويضيف أخر   ". يرفع من قيمة الذات لديا    

أى أن المشروع يدعم الحالة النفسية للعاملين به ،إضافة إلـى دعـم شـعورهم               ". طلباتهم الخاصة بالمشروع  

  .بالتحقق واالستقالل الذاتي
  

رة العمل التطوعى بالمشروعات التنموية وقد عبر عن ذلك         هذا وقد نجم عن هذا المشروع حالة من الدعم لفك         

أصبحت أعشق العمل التطوعي حيـث      "ويضيف أخر    " أصبحت أحب العمل التطوعى   "أحد المتطوعين بقوله    

  ".أننى اآلن مشارك في جمعية أخرى أقوم بها بأعمال خدمية تطويعة
 
  ـ: الصحي والبيئي للمشروع على العاملين بهالمردود-٣

 كان للمشروع أثره الصحي اإليجابي على المستفيدين كان كذلك لـه أثـره االيجـابي علـى العـاملين                    مثلما

المشروع رفع مستوى الوعي الصحي لدى المجتمع ككـل         "بالمشروع، وقد عبر عن ذلك أحد العاملين بقوله         
 المـشروع   استفدت الكثيـر مـن توعيـات      "أخرى  وتضيف  " وبالتالي عائد لي و ألسرتي من تغيير السلوك       

ويضيف " وشربت مياه نقية على صحتى، ومعرفة بعض السلوكيات الصحية التي أراعيها في حياتى اليومية             
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االستفادة من الندوات الصحية، وأحافظ على صحتي ألنني أستخدم المياه النقية في الشرب واالستحمام              "أخر  
المستفيدين قد استفادوا هم أنفسهم من نـدوات         أى أن العاملين مثلهم مثل       ".كذلك لم أبدأ أشعر بالكسل والملل     

التوعية الصحية، حيث قد أتيحت لهم الفرصة للتعرف على معلومات تخص الوعي الصحي، إضافة إلـى أن                 

استفادتهم بمشروع مياه الشرب والصرف الصحي مثلهم في ذلك مثل غيرهم من سكان القرية قد سـاهم فـي               

  .تحسن الحالة الصحية لهم وأسرهم

  

ك استفاد العاملين بالمشروع بالعديد من الخدمات الصحية وحول تلك النقطـة تحـدثنا أحـدى العـامالت                  كذل

بسبب أنى مشرفة توعية وأتعامل مع األطباء من خالل الندوات الـصحية، فقـدموا ليـا                "بالمشروع بقولها   
وحده هو ما عـاد علـى       وليس توفير الخدمات الطبية     . "الخدمة الطبية بدون مقابل و لغيرى من المتطوعات       

العاملين بالمشروع وإنما تحسن الحالة الصحية بصفة عامة نتيجة انتشار الوعي الصحي والبيئي وقد عبر عن                

" قلة عدد األمراض وحماية المياه من التلوث، وحماية البيئة من التلـوث الـدخان             "ذلك أحد العاملين بقوله     
  ."زادت معرفتي بالمعلومات البيئية"وتضيف أخرى 

  

غير أن أهم عائد قد تمتع به العاملين بالمشروع، وأجمع العاملين على أهميته الكبرى فأنه يتمثل فـي كـون                    

المشروع قد أتاح للعاملين به تأمينا اجتماعيا وصحيا وحول تلك النقطة يحدثنا أحد العاملين بالمشروع بقولـه                 

ات اجتماعية، وهذه الميـزات تميزنـا عـن         المشروع وفر لنا تأمين صحي للعاملين وتأمين مخاطر وتأمين        "
 ".غيرنا

  

  ـ:أثر المشروع على المجتمع المحلي المحيط-ب

أشرنا في موضع سابق إلى أن المشروع قد أحدث تغير نسبى في سلوكيات أفراد األسرة نجم عنه تحسن فـي   

ل التركيز علـى    الوضع الصحي والبيئي داخل األسرة، وفي محيطها االجتماعي وفى هذه النقطة سوف نحاو            

أهم المعالم واألثار التي خلفها المشروع على المجتمع المحلى المحيط، وذلك بالتركيز على شكل البيـت مـن        

  .الداخل والخارج، وشكل الشارع والقرية بصفة عامة

  

نبدأ أوال بعرض أثر المشروع على شكل البيت، حيث أكد أغلبية عينة الدراسـة مـن المـستفيدين علـى أن       

ع أثر تأثيرا إيجابيا على شكل نظافة المسكن سواء من الداخل أو الخارج، حيث عمـد العديـد مـن                    المشرو

المستفيدين من مشروعي الصرف الصحي والمياه إلى إعادة تأسيس دورات المياه بما يتناسـب مـع تـوفر                  

ة، وقد عبـر    مصادر المياه ووسائل الصرف الصحي، مما جعل المسكن من الداخل أكثر مالئمة لحياة األسر             

ركبنا دش داخـل  "ويضيف أخر  " تم تغير شكل الحمام ليناسب توصيل المياه     "عن ذلك أحد المستفيديين بقوله      
" بناء حمام داخل المنزل وتركيب حـوض ودش       "وفى ذات السياق يشير أخر      " الحمام وتركيب حوض مطبخ   

وفى نفس االتجاه يشير أخـر      " حالصرف خلى البيت أحسن من األول علشان الحمام كان بيطف         "ويضيف أخر   

 أى أن المشروع قد أثر على شكل دورات المياه مما           ".الحمام بقى نضيف ومالوش ريحة والبيت كله نضيف       "

كان له أثر إيجابيى على نظافة المسكن بصفة عامة، وليس هذا فحسب وإنما ساعد المشروع بعض األهـالي                  
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قمنا ببناء الجـدار    "وقد أشار أحد المستفيديين إلى ذلك بقوله        على االهتمام بإعادة بناء بعض جدران المنزل،        
وليس هذا فحسب وإنما أشار أخر إلى إعادة بناء المسكن ككل ،حيث أشار إلى ذلـك بقولـه                  " لاالمامى للمنز 

وفى نفس السياق يـضيف     " تغير شكل البيت ألننا قمنا بناء البيت من جديد بعد توصيل مياه الشرب مباشرة             "

ويـضيف  " ا بنينا الدور التانى علشان أبنى يتجوز ،وبعد ما كان البيت طوب ني بقى طوب مـسلح                أحن"أخر  

أى أن توفير المياه والصرف الصحي والقروض سـاعد         ". استخدمنا جزء من القرض في إصالح البيت      "أخر  

ـ                فات المـسكن   األهالي على تحسين حالة مسكنهم بما يتناسب مع إحتياجاتهم اليومية، وبما يتالءم مـع مواص

  .الصحي األمن

  

هذا عن المسكن أما عن الشارع والقرية بصفة عامة فأن غالبية المستفيدين قد أشاروا إلى إيجابية األثر الـذي              

الـشوارع  "خلفه المشروع على شكل الشارع والقرية بصفة عامة وقد عبر عن ذلك أحد المـستفيدين بقولـه                  
نزل والشارع والقرية وأصبح شكل البيـت والقريـة بـصورة    نظافة الم"ويضيف أخر " والعزبة بقت نضيفة 

أهم مشروع كان له دور كبيرا جدا جدا علينا، مشروع الصرف الصحي وكذلك المياه              " ويضيف أخر    "جميلة
ويؤكد على ذات المعنى أخر     " الننا في منطقة فيها مياه جوفية عالية جدا، والمشروع قلل من المياه الجوفية            

 أى أن المشروع قد ساهم في تجميل شكل القريـة مـن             ".فية التي كانت تظهر على الجدران     قلت المياه الجو  "

ـ   " بالرشح"خالل مساهمته في خفض معدل المياه الجوفية التي كانت تصيب جدران المنازل              هم االدائم ،كما س

نضفت من الورق الشوارع "بقوله المشروع في نظافة شوارع القرية وقد أكد على ذلك المعنى أحد المستفيدين 
أصبحت شوارع القرية جافة، ممـا أدى       "ويضيف أخر   " يش خزان يطفح في الشارع زيي زمان      فوالريش وم 

إلى عدم تشاجر األهالي بالقرية بسبب المياه، وتم تدمير كثير من الطرنشات الخاصة بالمنازل وحماية البيئة                
  .من هذه الطرنشات

  

 قد ساهما في نظافة وجفاف شوارع القرية مما قد أسهم فـي             أى أن مشروعى جمع القمامة والصرف الصحي      

مشروع جمـع القمامـة   "تجميل شكل القرية، وقد أكد على نظافة شوارع القرية تلك بعض المستفيدين بقولهم        
نظافة الشوارع كنسه كل يوم خال شكله نـضيف وجميـل           " ويضيف أخر    "نضف المنطقة من أكوام القمامة    

أى أن المشروع قد دعم حرص األهالي على التنظيف أمام محل سـكنهم             . "ستمراروالبيوت قدامها نضيف با   

مما دعم الشكل الجمالي للقرية، إضافة إلى انخفاض نسبة الحشرات نتيجة النخفاض نسبة تجمعـات القمامـة                 

  .وانخفاض رشح الطرنشات أمام المنازل كما كان في السابق

  

تفيدين إلى تعاظم األثر اإليجابي على شكل الشارع والقريـة إال أن            إال أنه وعلى الرغم من إشارة غالبية المس       

بعض المستفيدون قد أشاروا إلى وجود بعض اآلثار السلبية التي قد نجمت عن عدم انتظام جرار جمع القمامة                  

في بعض المناطق، أو لعدم اشتراك بعض المناطق من األساس في هذا المشروع، إضافة إلى وجود عدد من                  

ت التي تنجم عن انسداد الصرف الصحي في كثير من األحيان ببعض المناطق وحول تلك المشكالت                المشكال

ويـضيف أخـر    " عند تأخر الجرار تقوم السيدات برمى القمامة على المصرف        "يحدثنا أحد المستفيدين بقوله     
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ن عدم انتظام الجرار    أى أ " جمع القمامة لم يكن على ما يرام وذلك بسبب توقف الجرار لعدم تعاون األهالي             "

الخاص بجمع القمامة، دفع األهالي مرة أخرى إلى العودة إلى سلوكياتهم السابقة المتعلقة بالتخلص من القمامة                

على حواف الترع والمصارف، كما تجدر اإلشارة إلى ان انخفاض نسبة الوعي البيئي في بعـض األحيـان                  

اظ على نظافة القرية، هذا االنخفاض في الوعى يتزامن         تجعل من الصعب على أهالي القرية بصفة عامة الحف        

بالطبع مع عدم توفر وسائل التخلص من القمامة بشكل آمن، مثل عدم توفر صناديق للقمامة العامة على سبيل                  

مقدرش أقـول  "المثال بكل شارع كما طالب العديد من األهالي وتعبر عن تلك الحالة أحدى المستفيدات بقولها          

فهي هنا تشير إلى أنها ال تعلم أبنائها ضـرورة          " وش حاجة في الشارع، مهوهما هيرموها فين      لوالدى مترم 

الحفاظ على نظافة الشارع، وذلك لعدم وجود صناديق للقمامة بالشارع، وهى هنا إنما تعكس لنا حالة من عدم                  

  .لى نظافة البيئة المحيطةالوعي تتزامن كما سبق أن أشرنا مع انعدام اإلمكانات المادية المناسبة للحفاظ ع

  

غير أنه ورغم وجود بعض النماذج السلبية التي أشار إليها عدد من المستفيدين إال أن المشروع في مجمله كما      

  .أشارت الغالبية العظمى من عينة المستفيدين، قد أثر تأثيرا إيجابيا على المسكن والشارع والقرية بصفة عامة
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  عــم الرابــقسال
مشروع التنمية الشاملة تقييم نتائج عام لملخص 

  بالرتكيز على مياه الشرب والصرف الصحى
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   تقييم  نتائجام لعملخص 
   التنمية الشاملة بالرتكيز على مياه الشرب والصرف الصحىشروعمل

  
دد  مياه الشرب والصرف الصحى هو آيز على الهدف األساسي لمشروع التنمية الشاملة بالتر      تحسين جودة ونوعية الحياة لع

كوين عالقات شراكة ت من خالل .محافظـــة بني سويف  ببمرآزي ناصر وإهنــاسيــا    بخمسة عشر قرية      نسمة    ١١٢٥٠٠

ما يقـوم   .   بين القطاع الحكومي واالهلى والخاص بغرض دعم التوسع فى خدمات المجتمع فى بنى سويف             

ليـات  ئة بالمناطق المستهدفة مع إيجـاد آ      مواجهة االهتمامات والقضايا الخاصة بالصحة والبي     على  المشروع  

إيجاد آليات وأنظمة فى مجال المخلفات      ، كذلك   الستمرار تلك القضايا من خالل الدعوة وكسب التأييد والتعليم          

بيعة تلك المناطق مع تسهيل  طرب لكي يتم استخدمها بشكل يالءمالصلبة والسائلة والصرف الصحي ومياه الش    

ولكي يتمكن المشروع من تنفيذ تلك األهـداف كـان البـد مـن وضـع                . الوصول إلى فرص لزيادة الدخل    

،  البنـاء     إستراتيجية او إطار لتنفيذ تلك األهداف، وقد اعتمد المشروع على ثـالث اسـتراتيجيات أساسـية               

  التعليم ، الخدمات المجتمعيةالمؤسسي ،  

  
  لية التقييم الذاتي على مشاركة كافة األطراف المستهدفة من التقييم باعتبارهم شركاء في تلك العملية، استندت آ

وتعتمد اآللية األولى على التركيز علـى       . وقد تم حفز عملية مشاركة األطراف من خالل نوعين من اآلليات          

تلك اآللية على تمكين الشركاء من      حيث اعتمدت   . عنصر التمكين للشركاء بجانب الحصول على نتائج للتقييم       

أن ينظروا إلى مشروعهم بعين المقييم من خالل ورش عمل فرعية مستقلة لمجموعات من الجهات التنفيذيـة                 

 بهيئـة   المشروععملت ، المجموعة األولى تضم فريق     إلى أربع مجموعا    حيث تم تقسيم الشركاء     ، الرئيسية

المجموعة الثالثة تضم الجمعيـات      ،   المنفذة للمشروع بمركز أهناسيا   المجموعة الثانية تضم الجمعيات      ،   كير

  المجموعة الرابعة تضم جمعية سيدات األعمال المنفذة لبرنامج القروض ،  المنفذة للمشروع بمركز ناصر
  
ـ                    أ ة ما اآللية الثانية  فقد اعتمدت تلك اآللية على تجميع كل فئات الشركاء المعنيين بتنفيذ المشروع فـى قاع

  .  مشارك٩٣وقد شارك فى ورشة العمل عدد . واحدة من خالل ورشة عمل جماعية باإلسكندرية
  

  تقييم املالئمة 
 د كانت مالئمة الحتياجات المجتمعات المستفيدة ،  وما يؤك         ةجميع الخدمات التى قدمها مشروع التنمية الشامل      

ت المجتمع ، كما أكدت  الدراسة الكميـة مـن           ذلك الدراسات السابقة على تنفيذ المشروع مثل دراسة احتياجا        

 ارجع اسـتمارات تفريـغ المـستفيدين        -%١٠٠بنسبة   ( خالل عملية التقييم الذاتي ان جميع من تم مقابلتهم        

  كما أن التدخالت التى      . من خدمات المشروع كانوا فى احتياج لتدخالت المشروع        ا ممن استفادو  ) بالمرفقات

 تبنى  رسالة الهيئة وتماشياً مع   . مالئمة تماما لرسالة وأهداف هيئة كير الدولية        تمت فى اطار المشروع كانت      

 واألفراد المتعلمين واألميين الكبار     المشروع كل األسر الفقيرة   المشروع قيم التكافؤ للنوع االجتماعي فأستهدف       

جة جذور الفقـر فـإن       التي تهدف إلى معال    رسالة الهيئة ، كما أن     والصغار والرجال والنساء على حد سواء     

كما ن التدخالت كانت مالئمة لرسالة وأهـداف    . العمل مع المجتمعات الريفية الفقيرة يتماشى مع رسالة الهيئة        

  . جمعيات تنمية المجتمع المشاركة فى المشروع



  Alive Project                                                     بمحافظة بنى سويفلتركيز على مياه الشرب والصرف الصحى  التقييم الذاتى لمشروع التنمية الشاملة با

171 ٢٠٠٧ مايو                                             مركز خدمات التنمية                                                                                                

  

  .تقييم  الفعالية
 أن إلـى  اإلشـارة    كان يستهدفه من حيث األهداف الفرعية لجميع المكونات ،  وهنا يجب            حقق المشروع ما   

حقق اقل من المستهدف فى البعض اآلخر فقد فاقها فى          المكونات بينما   المشروع قد فاق المستهدف فى بعض       

 فرد ، ولكن لـم       ١١٢٥٠ مقارنة بعدد مستهدف قدرة      ١٩٧٠٦تم توعية عدد      برنامج التوعية  ففي  ،   التوعية

 سلوكيات ايجابيـة ،      ااكتسبومن األسر الذين    %  ٨٠يتمكن المشروع من قياس التغيير فى سلوكيات نسبة إل          

 ذلك لم يكن هناك اى دراسـات        إلىباإلضافة  .  لعدم توافر مؤشرات واضحة  مخططة مسبقا فى هذا الصدد         

ولكـن تـم    ).  قبل المشروع او بعده   (كمية متخصصة لقياس مستوى المعرف والممارسة فى مجال التوعية            

 فـي   اإليجـابي  تعبر عن التغييـر      أنهار اإلنجاز والتي يرى فريق العمل       عمل متابعة دورية و وتوثيق تقاري     

   .النواحي السلوكية المرتبطة بالصحة والبيئة

  
فهم أسباب سلوك األفراد بالطريقـة      طفال المدارس تم تنفيذ أنشطة       استهدف أ   وفى برنامج التعلم  البيئي الذي     

 يئة على سلوكيات بديلة ، هذا باإلضـافة إلـى أنـشطة    لب تعزيز تعرض األفراد في ا  ، وأنشطة  آلتي يسلكونها 

 تقديم الوسائل التي يمكـن مـن         ، و  إتاحة الفرص للتعرف على تقييم الذات من أجل تطوير طموحهم للتغيير          

 كما أن معظم أنشطة التوعية التى تمت كانت تركز على           . خاللها تحويل الرغبة في التغيير إلى تغير سلوكي       

لجماعي مثل المعسكرات البيئة ، المشاركة والحوار بين المشرفة والتالميذ ، وقد تم تكوين              المشاركة والعمل ا  

  .   جماعة من جماعات أصدقاء البيئة٢٦عدد 

  

انصراف الـشباب   بمكون التعليم البيئي شابه بعض القصور لعدة أسباب أهمها          العمل مع مراكز الشباب     ولكن  

سوء العالقة بين الجمعية    ، هذا باإلضافة إلى     ألنشطة الرياضية األخرى    عن أنشطة التعليم البيئي واهتمامهم با     

 . وهذا غير مالئم لسياسة المشروعويل بشكل مباشرومراكز الشباب بسبب رغبة المراكز بالحصول على التم

  
مقارنـة بعـدد     فرصة لمحو األمية للفتيات والسيدات بالقرى المستهدفة    ٣٤٥٨ توفير عدد    وفى برنامج محو األمية فقد تم     

، كمـا   ١٥٠، مقارنة بمـستهدف قـدرة       )فصل  (  مجموعة دراسية    ١٥٨، وتكوين    فرصة لمحو األمية   ٣٠٠٠ مستهدف قدرة 

رنة بمستهدف قـدرة  ا مق لهيئة محو األمية وتعليم الكبار فتاة وسيدة اجتزن االختبار النهائي     ) ٢٢٧٧عدد  (من الدارسات    % ٧٥,٩

٦٠  .%  

  
 أمـا   . أسـرة  ١٣١٢٥رة مقارنة بمستهدف قـدرة       أس ٤٣٠٠٠لشرب تم استهداف    مكون محطات مياه ا    وفى  

  . حالـة  ٨١٥٠ حالة مقارنة بعدد مخطط قدره       ٩٦٦٩برنامج توصيالت مياه الشرب للمنازل فقد تم استهداف         

  . كما تم تحقيق المستهدف من الصرف الصحي ، وبالمثل فى برنامج اإلقراض
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   تقييم كفاءة املشروع 
 المـردود علـى      تعظـيم  المشروع حفز موارد المجتمع المالية والغير مالية لتعظيم النتائج وبالتالي         استطاع   

  أعتمد المشروع في تنفيذه على المدخالت اآلتية وقد . المجتمع

 المنح المالية المقدمة للجمعيات المنفذة للمشروع   

ية والجهـات األخـرى خـصوصا       حفز عملية التشبيك من خالل خلق عالقات جيدة بين المجتمع والجمع           

  الحكومية ، والتي تم التركيز عليها خالل الفترات األخيرة من المشروع 

  :الدعم الفني  للجمعيات المنفذة للمشروع  

 حفز العمل التطوعي من خالل تشكيل اللجان المجتمعية   
  

وارد    ولكن افتقد المشروع العالقة القوية مع الجهات الحكومية عند بداية المشروع مم         ا مثل إهدارا فى الوقت والم
 مازل فى قطاع الصرف الصحي وبالتالي ظهرت مشكلة استمرارية خدمات الصرف الصحي آأحد القضايا التى 

  .  يمكن حلها بإتباع المقترحات التى تم اإلتفاق عليها بورشة عمل التقييم الذاتي
  

  الشاملة ر مشروع التنمية ــتقييم أث
تعدد الفئات المستفيدة من المشروع، تبعا لتعدد نوعية األنشطة والبرامج  ان : تفيدينأثر المشروع على المـس  

تعددت كذلك مظاهر التأثر     وبالتالي   ،    نوعية المستفيدين من المشروع     أدى إلى تعدد   التي تضمنها المشروع،  

 بالبعد االجتماعي ومنها    التي تعرض لها هؤالء المستفيدون، فمنها ما يرتبط بالبعد االقتصادي ومنها ما يرتبط            

  .ما يرتبط بالبعد الصحي والبيئي ومنها ما يرتبط بشكل البيت والبيئة المحيطة بهم

  

 علـى   تراوح التـأثير االقتـصادي للمـشروع      فقد  : فمن ناحية التأثير االقتصادي للمشروع على المستفيدين      

 إال أن الغالبية العظمى من المستفيدون قد مالوا         المستفيدين ما بين التأثير االيجابي الشديد وبين التأثير السلبي،        

  .إلى اإلشارة إلى أن المشروع قد أثر عليهم تأثيرا إيجابيا على المستوى االقتصادي

  

الغالبية العظمى من المستفيدون والتي قد أشارت إلى أن المشروع في مجمله قد أثر عليهم تأثيرا إيجابيا على                  

 العديد من فرص العمل والتي مـن         قد وفرت  المدرة للدخل  وع القروض   مشر ترى ان    المستوى االقتصادي، 

أى أن القروض المدرة للدخل قد ساعدت تلك األسر على عـدم            . شأنها دعم المستفيدون من تلك المشروعات       

 الذى يعد أحد آليات االدخار في       "بيع الذهب " أو إلى استنفاذ مدخرات األسرة عن طريق         "السلف"االحتياج إلى   

مجتمعات الريفية على وجهه الخصوص، كما أثرت القروض المدرة للدخل على حجم المشروع المقام وعلى               ال

 من توسيع مشروعهم، إلى حد أنهم قد تمكنوا مـن           المستفيدون   القروض المدرة للدخل      حيث مكنت    تطويره  

 ما من شـأنه زيـادة       الخروج بمشروعهم خارج نطاق قريتهم، واالتصال بالمجتمعات المحلية األخرى، وهو         

دعمهم ليس على المستوى االقتصادي فقط ولكن على المستوى االجتماعي أيضا، حيث أن ذلك االحتكاك مع                

المجتمعات المحلية المختلفة من شأنه أن يكسب هؤالء المستفيدون مزيد من الخبرة في التواصـل مـع تلـك                   

متعلقة بالتسويق وغيره من المهارات التـي تعـود         المجتمعات المحلية المختلفة ومن ثم مزيد من المهارات ال        

  على تطـوير أدوات عملهـم كمـا         المستفيدين ت ساعد  ان  القروض المدرة للدخل     .بالنفع على ذلك المستفيد   
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ة عامة فقد أشار أغلـب      وبصف. ساعدت تلك القروض بعض المستفيدين على تغيير طريقتهم في البيع والشراء          

 على زيادة دخل األسرة وهو ما كان له أبلغ األثـر علـى              تعمللمدرة للدخل    ا  القروض إلى أن    المستفيدون

  .استقرار أوضاع األسرة عن ذى قبل

  

أما األثر االقتصادي السلبي المتعلق بمشروع القروض المدرة للدخل فقد أرتبط بارتفاع نـسبة الفائـدة علـى               

، وهذا من وجهة نظر البعض  قرض ذاته   القرض وارتفاع قيمة القسط الشهري وانخفاض قيمة الحد األقصى لل         

، إال أننا يجب أن نشير إلى أن الغالبية العظمى قد أكدت على مـا               دين  قد أثر تأثيرا سلبيا على بعض المستفي      

رغـم  , ن العمل لذلك المشروع من إيجابيات تتعلق بزيادة دخل األسرة وزيادة فرص العمل لبعض العاطلين ع             

  . أشرنامحدوديتهم كما سبق

  

إلضافة إلى العائد االقتصادي االيجابي الذي نجم عن تطبيق برنامج القروض المدرة للدخل، كان هناك العديد با

من المظاهر االقتصادية االيجابية التي نجمت عن غيره من األنشطة المتضمنة بالمشروع ككل ومثال ذلك ما                

ساهم ذلك في    كما   ا في مجال الصحة،     أحدث تطورا نوعي  حيث  نجم عن توفر برامج التوعية الصحية والبيئية        

ومن ناحيـة أخـرى أثـر        .توفير تكلفة العالج وهو ما كان له أثر إيجابي على ميزانية األسرة بصفة عامة             

 أن ما قدمه المشروع من خدمة في مجال الكسح قـد            حيثمشروع الكسح تأثيرا إيجابيا على البعد االقتصادي        

ض التكلفة إلى جانب أنه قد رحمهم من اإلجراءات الروتينية المتعلقـة            أتسم من وجهة نظر المستفيدين بانخفا     

  .بالتعامل مع المجلس المحلي في ذات المجال

  

، إال  ات ترتبط بالبعد الصحي والبيئي بالمجتمع       أما مشروع الصرف الصحي، فمع كل ما قد أتاحه من إيجابي          

جابي والسلبي بنسب قد تكون متساوية، فمنهم مـن         أن األثر االقتصادي على المستفيدين قد تراوح ما بين االي         

أشار إلى أن المشروع قد أثر تأثيرا إيجابيا حيث وفر المشروع تكلفة كسح الخزانات والتى كانت تمثل بالنسبة                  

أما من أشاروا إلى التأثير االقتصادي السلبي لـذلك المـشروع فقـد              .لهم عبئا اقتصاديا على ميزانية األسرة     

ك المشكالت المتعلقة بتنفيذ المشروع ذاته وعدم وعى بعض األهالي في طريقة تعـاملهم مـع                ربطوا ذلك بتل  

الصرف الصحي، مما ينجم عنه انسداد شبه مستمر لمواسير الصرف الصحي ومن ثم تحميـل المـستفيدين                 

فيذ مـشروع   أي أن المشكالت المتعلقة بتن    . بعبىء اقتصادي يتعلق باإلنفاق شبه المستمر على عملية التسليك          

الصرف الصحي والتي كان المستفيدون قد أشاروا إليها، قد نجم عنها تحمـل المـستفيدين لتكلفـة إضـافية                    

اخيرا فـان تنفيـذ      . وهى تكلفة شبه منتظمة، كما أشار العديد من المستفيدين من المشروع           "لتسليك الصرف "

رى على توفير مبلغ مائة وخمـسون       مكون الصرف الصحي ساعد أصحاب المنازل في الشوارع الضيقة بالق         

جنيها كانوا يدفعونها في السنة مقابل كسح الترنشات ، كما شجعهم على إزالة الرشح من على جدان المنـازل                   

  الناتج عن ارتفاع المياه الجوفية ، واالهتمام بالشكل الجمالي للمنازل من الخارج

  

 إال  يدون، كل اإليجابيات التي قد أشار إليها المـستف        كذلك الحال بالنسبة لمشروع مياه الشرب، فعلى الرغم من        

 أن تكلفـة دخـول الميـاه        حيثأنهم مع ذلك قد أشاروا إلى أن ذلك المشروع قد زاد من أعبائهم االقتصادية               
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للمنازل كانت عالية على المستفيدين، حيث زادت التكلفة الفعلية لدخول المياه للمنازل عـن قيمـة القـرض                  

 إضافة إلى أن المستفيدين قد أصبحوا يتحملون عبئ اقتصادي يتعلق بـدفع الفـاتورة               لية،عمالمخصص لتلك ال  

 ..الشهرية للمياه، بعد أن كانوا يحصلون على المياه بشكل مجانى
  

 برزت العديد من اآلثار االجتماعية االيجابية التـي ظهـرت           : المردود االجتماعي للمشروع على المستفيدين    

االجتماعية سواء داخل األسرة بين أفراد األسرة، أو بين الجيران بعضهم ببعض، أو من              معالمها في العالقات    

خالل تغير بعض السلوكيات التي يتسم بها األفراد في تعاملهم مع البيئة المحيطة بهم سواء داخل المـسكن أو                   

ل إيجابي على حجـم      بشك  المشروع    أثر  حيث    ظهرت معالمها داخل األسرة ذاتها       اآلثار االيجابية     .خارجه

توفير فرص عمل من خالل مشروع القروض المدرة للدخل قـد           كما ان   المشكالت والنزاعات داخل األسرة،     

قلل من حجم الخالفات داخل األسرة، إضافة إلى توفير المياه بالمنزل وتوفير مـشروع الـصرف الـصحي                  

 وخاصة اإلناث باألسرة، حيث أنه وكمـا        ومشروع جمع القمامة، قد قلل من حجم األعباء الملقاه على األسرة          

هو معروف فإن كل ما يتعلق باألعمال المنزلية إنما يعد المسئولية األولى لإلناث باألسرة ومع انخفاض حجم                 

تلك األعباء، انخفضت معه تلك المشكالت التي طالما أثيرت حول توزيع تلك األعباء، األمر الذي من شأنه أن 

  . العالقات داخل األسرة يؤثر تأثير إيجابيا على
  

وبصفة عامة فأن المشروع كان له العديد من اآلثار االيجابية على المرأة سواء داخل أسرتها أو في عالقتهـا                   

بالعالم الخارجي، فكما قد أشرنا فأن المشروع قد حسن من عالقة المرأة بأسرتها، حيث عمل المشروع علـى                  

ح المشروع المرأة مزايا عديدة تتعلق بتوفير الوقت والجهد الالزمـين           تحسين عالقتها بأبنائها وزوجها، كما من     

للقيام بكافة األعمال المنزلية، كما ساهم المشروع في توفير حالة الرضا النفسي للمرأة، خاصة بالنسبة لتلـك                 

  السيدات الالتي قد ألتحقن بفصول محو األمية

  

 قلل من   ت بين الجيران بعضهم ببعض فنجد ان  المشروع          العالقاأما بالنسبة لألثر االجتماعي اإليجابي على       

حجم الخالفات بين الجيران بعضهم ببعض، فبعد أن كانت هناك بينهم خالفات عدية بـسبب رمـى القمامـة                   

بالشوارع أمام المنازل، وبعد أن كانت هناك العديد من المشكالت تنشأ بينهم بسبب رمى الميـاه بالـشوارع،                  

مع توفر مشروع جمع القمامة وتوفر مشروع الصرف الصحي، األمر الذي أثر بـشكل              نعدمت تلك األسباب    أ

  .إيجابي على العالقات بين الجيران

  

إكساب فقد تم   وكما كانت هناك أثار اجتماعية إيجابية على تالميذ المدارس التي نفذ بها مشروع التعليم البيئي                

حفاظ على البيئة، إضافة إلى إكسابهم عدد من السلوكيات         تالميذ المدارس عدد من السلوكيات التي من شأنها ال        

المتعلقة بالنظافة الشخصية، كما أتاح هذا المشروع فرصة كبيرة أمام تالميذ المدارس للتعرف علـى العـالم                 

الخارجي خارج نطاق قريتهم، وذلك من خالل أنشطته المختلفة المتمثلة في القيام بالمعـسكرات والـرحالت                

  .المجانية
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برز األثر اإليجابي الصحي والبيئي كأحد أهـم اآلثـار            :مردود الصحي والبيئي للمشروع على المستفيدين     ال

اإليجابية التي أشار إليها المستفيدين بالمشروع، حيث أكد الغالبية العظمى من المستفيدين على أن توفير ميـاه                 

، مؤكدين على انخفاض نـسبة انتـشار        الشرب و الصرف الصحي كان لهما  آثار ايجابية على أفراد األسرة           

توفير المياه بالمنزل قلل من االعتماد على مياه الطلمبات والترع، مما ساهم فـي               حيث ان    األمراض بأسرهم 

انخفاض نسبة انتشار األمراض المعدية، هذا إلى جانب البعد النفسي الذي نعم به أفراد األسرة حيث أصبحوا                 

أكدت الغالبية العظمى من عينة الدراسة من المستفيدين على أن هناك نوع من             هذا وقد    .أكثر راحة واستقرارا  

  التغير قد طرأ على سلوكيات أفراد األسرة نتيجة ذلك المشروع

  

 وفر المشروع العديد من الدورات التدريبية التي من شـأنها تطـوير             : المشروع على العاملين بالمشروع    أثر

العظمى من العاملين على مالئمة تلك الدورات التدريبية لطبيعة المهام التي           مهارات العاملين، وقد أكد الغالية      

من عينة العاملين   % ٩٢من عينة العاملين بمركز ناصر، ونسبة       %١٠٠كان عليهم القيام بها، حيث أكد نسبة        

  .بمركز اهناسيا، على أن تلك التدريبات كانت مالئمة لهم تماما

  

ى جيد على المستفيدين كان له اثره االقتصادى على العـاملين بالمـشروع،   مثلما كان للمشروع أثر اقتصاد   و  

حيث حصل عدد من العاملين على عائد شهرى منتظم نظير قيامهم ببعض المهام الخاصة بالمـشروع، إال أن                

 بهـا   عينة الدراسة قد أنقسمت إلى قسمين فيما يتعلق بتقييم ذلك العائد ومدى مالئمته لطبيعة األعمال التي قام                

 أن الدخل المـادى   حيث ان كل منهم، فمنهم من رأى أنه عائد مناسب ومنهم من رأى أنه غير مناسب بالمرة         

الذي قد أتاحه المشروع لبعض العاملين قد حسن من حالتهم االقتصادية مما كان له أثره الجيد على مـستوى                   

فقد بررو ا ذلك بان     روع لم يكن مناسبا لهم،       أما القسم األخر والذى رأى أن العائد المادى من المش           .معيشتهم

أما الفريق الثالث من العاملين وهم الفريق الذي كان  .العائد المادى من المشروع ال يغطى إحتياجاتهم األساسية

يعمل بالمشروع متطوعا فأنهم وإن كان المشروع لم يعد عليهم بأي عائد مادي إال إنه قد حقق لهم الكثير من                    

  .جتماعية والصحية والبيئية كيفما سنرى الحقاالعوائد اال

  

لعب المشروع دورا هاما في التأثير بشكل إيجابي على الناحية االجتماعية والنفسية للعاملين بالمـشروع                كما

 جعل العاملين به يوثقون عالقاتهم االجتماعية بالعديد من المستفيدين مـن أبنـاء              حيث  أن العمل بالمشروع      

لى أنه قد أتاح لهم فرصة االحتكاك بالعاملين بالجمعيات والمؤسسات األخرى، كما أن تبـادل               قريتهم، إضافة إ  

الزيارات مع المشروعات المختلفة بالمناطق المختلفة، قد فتح أمامهم فرصة التعرف على مجتمعات مختلفـة               

  .بكل ما يحمله ذلك من خبرة كبيرة في التواصل مع المجتمعات المحلية األخرى
  

التحقق و درجة من     منح العاملين به نوعا من التحقق واالرتياح النفسى          الى ذلك فقد  فإن المشروع     ضافة  وباإل

 نجم عن هذا المشروع حالة من الدعم لفكرة  كما .االجتماعي داخل أسرتهم ومجتمعهم المحلي الذي يعملون به

  العمل التطوعى بالمشروعات 
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ابي على المستفيدين كان كذلك له أثره االيجـابي علـى العـاملين             مثلما كان للمشروع أثره الصحي اإليج     و  

 أن العاملين مثلهم مثل المستفيدين قد استفادوا هم أنفسهم من ندوات التوعية الصحية، حيث               حيث  بالمشروع،  

قد أتيحت لهم الفرصة للتعرف على معلومات تخص الوعي الصحي، إضافة إلى أن استفادتهم بمشروع ميـاه                 

لصرف الصحي مثلهم في ذلك مثل غيرهم من سكان القرية قد ساهم في تحسن الحالة الصحية لهـم    الشرب وا 

 توفير الخدمات الطبية وحده     فلم يكن   كذلك استفاد العاملين بالمشروع بالعديد من الخدمات الصحية          .وأسرهم

 . نتشار الوعي الـصحي   هو ما عاد على العاملين بالمشروع وإنما تحسن الحالة الصحية بصفة عامة نتيجة ا             

غير أن أهم عائد قد تمتع به العاملين بالمشروع، وأجمع العاملين على أهميته الكبرى فأنه يتمثل فـي كـون                    

 المشروع قد أتاح للعاملين به تأمينا اجتماعيا وصحيا 

  

لمحـيط،   على المجتمع المحلـى ا       ترك المشروع العديد اآلثار       :أثر المشروع على المجتمع المحلي المحيط     

أثـر   فمن ناحيـة     .وذلك بالتركيز على شكل البيت من الداخل والخارج، وشكل الشارع والقرية بصفة عامة            

 المستفيدين على أن المشروع أثر تأثيرا إيجابيا علـى شـكل نظافـة              ، أكد أغلبية    المشروع على شكل البيت   

ن مشروعي الصرف الصحي والمياه     المسكن سواء من الداخل أو الخارج، حيث عمد العديد من المستفيدين م           

إلى إعادة تأسيس دورات المياه بما يتناسب مع توفر مصادر المياه ووسائل الصرف الـصحي، ممـا جعـل                   

ن غالبية  ا عن الشارع والقرية بصفة عامة فإ      هذا عن المسكن أم   . لداخل أكثر مالئمة لحياة األسرة    المسكن من ا  

حيث ساهم المشروع    على شكل الشارع والقرية ،     الذي خلفه المشروع     المستفيدين قد أشاروا إلى إيجابية األثر     

في تجميل شكل القرية من خالل مساهمته في خفض معدل المياه الجوفية التي كانت تصيب جدران المنـازل                  

 دعم حرص األهـالي علـى        كما أن المشروع   .الدائم ،كما سهام المشروع في نظافة شوارع القرية       " بالرشح"

م محل سكنهم مما دعم الشكل الجمالي للقرية، إضافة إلى انخفاض نسبة الحشرات نتيجة النخفاض  التنظيف أما 

  .نسبة تجمعات القمامة وانخفاض رشح الطرنشات أمام المنازل كما كان في السابق

  

مت  إال أن بعض المستفيدون قد أشاروا إلى وجود بعض اآلثار السلبية التي قد نج               ذلك على الرغم من    إال أنه   

عن عدم انتظام جرار جمع القمامة في بعض المناطق، أو لعدم اشتراك بعض المناطق من األساس في هـذا                   

المشروع، إضافة إلى وجود عدد من المشكالت التي تنجم عن انسداد الصرف الصحي في كثير من األحيـان                  

 مرة أخرى إلى العودة إلـى       عدم انتظام الجرار الخاص بجمع القمامة، دفع األهالي       ، كما ان    ببعض المناطق   

سلوكياتهم السابقة المتعلقة بالتخلص من القمامة على حواف الترع والمصارف، كما تجدر اإلشـارة إلـى ان                 

انخفاض نسبة الوعي البيئي في بعض األحيان تجعل من الصعب على أهالي القرية بصفة عامة الحفاظ علـى           

الطبع مع عدم توفر وسائل التخلص من القمامة بشكل آمـن،          نظافة القرية، هذا االنخفاض في الوعى يتزامن ب       

  مثل عدم توفر صناديق للقمامة العامة على سبيل المثال بكل شارع كما طالب العديد من األهالي 

  

غير أنه ورغم وجود بعض النماذج السلبية التي أشار إليها عدد من المستفيدين إال أن المشروع في مجمله كما      

  .العظمى من عينة المستفيدين، قد أثر تأثيرا إيجابيا على المسكن والشارع والقرية بصفة عامةأشارت الغالبية 
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  :تقييم االستمرارية
إذا بدأنا الحديث عن االستمرارية الغير مالية فانه يمكن القول بان المشروع استطاع تكوين كوادر مجتمعيـة                 

ادر فى مجال القروض الصغيرة وأخرى فى مجال        سواء تطوعية كانت ام مهنية فى مجاالت عديدة فهناك كو         

التوعية ، كذلك الكوادر التى تم رفع كفاءتها بالمدارس من خالل برنامج التعلم البيئي ، كذلك الكوادر الخاصة                  

ببرنامج محو األمية وأخيرا الكوادر المجتمعية المتمثلة فى الجان التى تم تكوينها بكل جمعية ولكل مكون على         

  .كان لها دور أساسي وهام فى إدارة تلك المكونات بالقرىحده والتي 

  

البناء المؤسسي الذي أحدثه المشروع هو عنصر هام من عناصر االستمرارية الغير مالية ألنشطة المـشروع                

حيث ان التغير فى هيكل وقدرات جمعيات تنمية المجتمع وفر العديد من المقومات الهامة التى تدعم استمرار                 

  ات فى تقديم جزء كبير من خدمات المشروعتلك الجمعي

  

 المشروع، خصوصا األثر الناتج عن برامج التعليم البيئـي          ١استمرارية األثر كان لها نصيب واضح فى هذ       

والتوعية وكذلك األثر الناتج عن إيجاد أنظمة إلدارة خدمات الصرف الصحي والميـاه وأنظمـة المخلفـات                 

  .طة بتوصيات الخاصة بقضية الصرف الصحيالصلبة ولكن تلك االستمرارية مرتب

  

أما االستمرارية المالية فمستوها مختلف من مكون إلى أخر فعلى سبيل المثال فهناك اشتراكات المستفيدين فى                

برامج المخلفات الصلبة تعتبر عنصر ايجابي لالستمرارية المالية، مع األخذ فى االعتبار إيجاد حل لمـشكلة                

 تمراعاة التوصيات الخاصة بقضية المخلفات الصلبة واالشتراكا      (تحصيل االشتراكات   إدارة الجرار ومشكلة    

أما االستمرارية المالية لخدمات الصرف الصحي فهي       ). المرتبطة بها  والتي تم مناقشتها بورشة التقييم الذاتي        

 التقيـيم   مرهونة بإتباع التوصيات الخاصة لقضية صيانة الصرف الصحي والتي تم تطرحها بورشـة عمـل              

  .الذاتي

  

االستمرارية المالية لبرامج محو األمية مرهونة أيضا بالتزام الهيئة العامة لتعليم الكبار باستمرارها فى  إدارة                

أما فى أنشطة التعلم البيئي فان استمرارية تلك األنشطة مرتبطة باستمرار المدارس التـى تـم                . لتلك الفصول 

  .ي الذي تم توثيقه بدليل عمل خاص بذلكاستهدفها بإتباع منهج التعلم البيئ

  

استمرارية االتحاد النوعي مرتبطة بشقين ، الشق األول دعم الجمعيات األعضاء فى هذا االتحاد والشق الثاني                

هو قدرة االتحاد فى الحصول على تمويل خارجي كهيئة مظلة للجمعيات األعضاء وقد استطاع االتحاد فعـال                

  .بعض األنشطة التى تم تنفيذها وجارى تنفيذهاالحصول على تمويل خارجي ل
  

  التوصيات العامة 

ة والصرف من إقامة ورش صغيرة إلنتاج منتجات بسيطة وتسويقها في معارض داخل المدرسمراعاة  

   قروض للمدارسمنح او من خالل  عوائدها على األنشطة
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  منذ بداية المشروعاشتراك المستفيدين في تخطيط المشاريع القادمة 

تسهيل عملية المتابعة واإلشراف المناطق الجغرافية ولبعد لمحصلي القروض توفير وسيلة مواصالت  

  وتقليل المخاطر للمحافظة على المبالغ المحصلة

التعاون بين هيئة كير واالتحاد في إدارة المنح الخاصة بالجمعيات فـي الفتـرة المقبلـة وذلـك لتحقيـق                     

  . المنح مستقبالةداراالستمرارية لالتحاد وتمكينه من إ

  .فئات المجتمع كافة  على تفعيل قانون البيئة من كافى الجهات المعنية مع تطبيقه 

 الوعي حيث يمكن ان تقوم بالتوعية عن قانون البيئية          رفع فى عملية    مشاركة الوحدة المحلية مع الجمعيات     

مـن خـالل     ئلة على المجتمع    الصلبة والسا   خطورة المخلفات ، كما يمكن ان تشارك فى رفع الوعي عن          

  .اللقاءات  الجماعية
  
ات الشرعية أثناء التنفيذ ، مع       القنومع مراعاة استخدام    العمل على زيادة الثقة بين القطاع الحكومي والقطاع          

 دات المحليةاعقد اجتماعات دورية بين القطاع الحكومي واالهلى لتفعيل العالقة فيما بينهم وكذلك مع القي

 التخطيط ألي مشروع ، مع عدم قصر اع الحكومي مع القطاع االهلى والجهات المانحة منذ بدء     إشراك القط  

واالهلى  وزيع األدوار بين القطاع الحكومي       مع مراعاة ت    دور القطاع الحكومي على عمليات التنفيذ فقط      

 منذ البداية وعلى كل طرف معرفة دورة بوضوح

  

  : لمتبقية من عمر المشروع  السريع خالل الفترة ااتجاهات للتغيير

 بجانب التوصيات التى تم ذكرها سابقا فان هناك إجراءات يجب ان يتم أخذها فى االعتبـار خـالل الفتـرة                    

  : القادمة ، تتمثل  تلك اإلجراءات فى  تنفيذ التوصيات الخاصة بالصرف الصحي والتي تتلخص فيما يلى

   قرية على حدةرف الصحي لكلعمل خطة بالتكاليف المطلوبة لتعديل أنظمة الص 

 ، بمعنى سيتم إعطاء أولوية للقرى التـى         من خالل المساهمات المجتمعية    تحديد أولويات العمل فى القرى       

  .ستستطيع جمع مساهماتها أوال

  يجب على الجمعيات األهلية البحث عن فرص تمويلية أخرى يمكن لها ان تساهم فى برنامج الصيانة 

 لمعرفة إمكانية مساهمة المركز فى تطـوير خزانـات          المركز القومي للبحوث  تصال ب قيام هيئة كير فى اإل     

   تعاون بين الهيئة لمن خالل توقيع برتوكومع هيئة  الصرف الصحي بالتعاون

مع مراعاة اخذ الموافقات    سوف يتم دارسة مدى إمكانية استخدام جزء من مبلغ الوديعة فى أعمال الصيانة               

ار كال من هيئة كير ونسبة مساهمتها وكـذلك دور الجمعيـات األهليـة ونـسبة                 توضيح ادو  الالزمة مع 

  . مساهمتها

شرافى على أعمال الصيانة التى سـوف تـتم          دور إ  يجب أن يكون لشركة مياه الشرب والصرف الصحي        

   مستقبالبالقرى
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  وقد تم االتفاق على عدة بنود لبدء التنفيذ
اركة فى ورشة العمل باطالع مجالس إدارتهم بالجمعيات علـى تـم            أن يقوم ممثلي الجمعيات األهلية المش      

االتفاق عليه سابقا ويتم توقيع أعضاء مجالس اإلدارات على محضر بالموافقة وتحويل تلك المحاضر إلى               

االتحاد النوعي ليقوم بدورة برفع تلك المحاضر إلى هيئة كير وذلك خطوة أولى لبداية التنفيذ على ما تـم                   

  .يه سابقاًالتوصل إل

فى حالة حدوث تباطؤ من جانب احدي الجمعيات فى جمع المساهمات المجتمعية لن يكون لها أولوية للعمل                  

معها، وفى هذا البند اتفق الجميع على أن يكون لالتحاد النوعي دور فى حالة تباطؤ إحدى الجمعيات مـن                   

  .خالل زيارات متابعة لتلك الجمعيات

  لمتابعة واإلشراف على تنفيذ خطة الصيانة مع الجمعيات األهلية أن يكون لالتحاد دور فى ا 

أن يقوم االتحاد النوعي بعمل مناقصة واختيار أفضل العروض الفنية المقدمة من المقاولين المتقدمين ويقـوم                

  .بعد ذلك االتحاد بعرض تلك العروض على استشاري
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  ســامـم اخلـسالق
الدروس املستفادة العامة من مشروع التنمية الشاملة 

  بالرتكيز على مياه الشرب والصرف الصحى
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  الدروس املستفادة العامة والتوصيات
  

يحتاج المشروع ان يعمل من قريب جنبا إلى جنب مع الجهات الحكومية المعنية بمكونات المـشروع فـى                   

مة، حيث ان المشروع فى بدايته كان يتجاهل ان يضع الجهات الحكومية فى وضع          شكل عالقة مؤسسية دائ   

ان مثل هذه العالقة المؤسسية كان من الممكن ان تؤثر ايجابيا على كفـاءة المـشروع وتوجيـه                  . الشريك

 إن مثل تلك العالقة المؤسسة كان من الممكن ان تسهل الحصول على       . موارده من البداية لالستخدام األمثل    

ن التنسيق مع الجهـات الحكوميـة المعنيـة         إالموافقات الرسمية الحكومية من بداية المشروع، وبالتالي ف       

بالمشروع المنفذ منذ البداية يعطي شرعية للمشروع ، لذا يفضل العمل المستمر على تفعيل هذه العالقـة                  

، تـوفير الـصيانة الالزمـة       طوال فترة تنفيذ المشروع لضمان توفير المتابعة المطلوبة أثنـاء التنفيـذ             

 .الستمرارية المشروع

  

فة الشخصية لقيادات الحكومية هو عنصر يؤثر فى تحقيق نتائج ايجابية كانت ام سلبية علـى                ثقاالإن فكر و   

أنشطة المشروع وخير مثال على ذلك األثر االيجابي لفكر وثقافة السيد مدير عام الهيئة العامة لمحو األمية            

كـذلك  . بني سويف على أداء برنامج محو األمية وتحقيق نتائج ايجابية فى هذا البرنـامج             و تعليم الكبار ب   

  تأثير القيادة الحكومية لوزارة التربية والتعليم لبرنامج التعلم البيئي

  

) إحدى عـشر تـدخال مختلفـاً      ( مثل تلك المشروعات الكبيرة والتي يتكامل فيها تدخالت مختلفة ومتنوعة            

د كبير من الشركاء ممثلين لقطاع االهلى والحكومي والخاص، تتطلب تلك المشروعات ان ويتفاعل فيها عد

يكون هناك لقاءا مجمعا لكل الشركاء يستخدم فيه مبدأ المشاركة ويتم هذا اللقاء بشكل دورى ومنـتظم ال                  

ات والمشكالت مثل تلك اللقاءات تكون مفيدة فى مناقشة التحدي.تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد عن ستة أشهر      

  التى تواجه تنفيذ المشروع مع وضع مقترحات وخلق التزام مستقبلي تجاه مقترحات الحلول من الشركاء

  

افتقر المشروع الى توافر آليات لقياس التغير فى السلوك الناتج عن برامج التوعية مما مثـل تحـدياً فـى                     

صعب وجود مؤشرات واضـحة لقيـاس هـذا         عمليات المتابعة والتقييم لتلك األنشطة وبالتالي كان من ال        

من المفيد مستقبال ان يؤخذ فى االعتبار التخطيط لمثل تلك اآلليات قبل بدايـة التنفيـذ او خـالل                   . التغيير

  .الفترات األولى من بداية تنفيذ المشروع

  

لم يكن هناك صورة ورؤية واضحة عن صيانة خدمات الصرف الصحي والمياه ، وهنا فانه مـن المفيـد                    

تلك الرؤية تم توحيـدها     . االتفاق على تلك الرؤية عند بداية المشروع وفى وجود جميع الشركاء المعنيين           

وانه ليكون من األفضل ان يتم أتباع توصيات الشركاء الخاصة بقضية           . خالل جلسات عملية التقييم الذاتي    

  . صيانة واستمرارية خدمات الصرف الصحي
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ـ       األثر المتكامل لمشروع التنمي      ىة الشاملة كان واضح وفعال، ولكن يحتاج هذا األثر إلى ان يتم التركيز عل

فقد كان هذا التركيز متوفرا لدى هيئة كير وذلك من خالل منسق عام . مستوى المكونات ومستوى الشركاء  

  -ريـدك –لكل مكون على حدة كما كان متوفرا هذا التركيز لدى جمعية تنميـة المـشروعات الـصغيرة         

ولم يكن لدى جمعيات تنمية المجتمع الشريكة الفرصة لتوافر مثـل           . لة عن تنفيذ برنامج اإلقراض    والمسئو

هذا التركيز حيث عملت تلك الجمعيات فى تنفيذ كل األنشطة وبالتالي فان بعض الجمعيات التى ال يتوافر                 

انا كنت أفضل أتخـصص      "  الكفاءة لها قدرة مؤسسية قوية تفتقد الى تنفيذ كل المكونات بمستوى واحد من           
ربمـا  .  احد المشاركين من الجمعيات األهلية       "فى مكون او أتنين واطلع نتائج وبعيدين اكمل اللى بعديهم         

يطرح هذا قضية جمعيات مظلة متخصصة فى المجتمع فى نشاط واحد وجمعيات فرعيـة تتطبـق كـل                  

  .األنشطة

  

قة بين الدارسات والجمعية بعد انتهاء االمتحان وذلـك         يحتاج برنامج محو األمية إلى إيجاد آليه لتفعيل العال         

  . تجنب مشكلة االرتداد لالمية) ٢تسهيل الحصول على شهادات التخرج ، ) ١لتحقيق االتى، 

  

إتاحة الفرصة للمستفيدات من محو األمية للحصول على شهادات تخرجهم بمقر سـكنهم ، أدى لتحفيـز                 "  

واإلقبال عليها ، كما ساعد الخريجـات مـن اسـتكمال تعلـيمهن             أقرانهن لالنضمام لفصول محو األمية      

  "واالستفادة من شهادات التخرج في استيفاء أوراق التعيين بالوظائف المختلفة 

  

اللجان التنسيقية بدأت مع بداية المشروع بهدف تسهيل تنفيذ المشروع ثم تضاءل االهتمام بها ، حتـى تـم                    

وذلك " لجان شراكة   " شروع حيث بدأ االهتمام بها مع إعادة تسميتها إلى            توقيع تعديل اإلتقاقية المتداد الم    

 بهدف بحث عمليات التخطيط للمجتمع على مستوى الوحدة المحلية للتأثير علـى صـناع               ٢٠٠٦في مايو   

حتياجـات   عمل بحث سريع بالمشاركة لتحديـد إ       القرار في تنفيذ أولويات المجتمعات من خالل البدء في        

ان االهتمام بتفعيل دور اللجان التنسيقية من بداية المشروع يؤثر تـأثيرا ايجابيـا              . أولوياتها  المجتمعات و 

   المشروع وإدارتهعلى أداء

  

إن عمل دراسة احتياجات للمجتمع قبل تنفيذ المشروعات والتخطيط الجيد يضمن تحديد مدى حاجة المجتمع                

ين قواعد بيانات عن المجتمع تتضمن عدد األسر        للمشروع من عدمه ، رضا العمالء ، كما يساعد في تكو          

وعدد المنازل وتكوين صورة كاملة عن الفئة المستهدفة من المشروعات وبالتـالي تزيـد ثقـة المجتمـع                  

 .بالجمعية وهو ما حدث في قطاع محو األمية 

  

اطق أخرى يسهل   وجود برنامج لتبادل زيارات بين الجمعيات المنفذة للمشروع وتجارب رائدة تم تنفيذها بمن             

 الخاصة بالمشروعات وبالتالي فعند      توحيد الرؤى  من اقتناع أعضاء المجتمع بأهداف المشروع ويؤدى إلى       

تكرار تلك التجربة يفضل تنظيم زيارات ميدانية ألحدى القرى التي نفذت مشروع مماثل للمشروع التـي                

 .ناء التنفيذ تزمع الجمعية في تنفيذه للتعرف على الصعوبات التي واجهتهم أث
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يفضل قيام الجهة الممولة بإدراج أسلوب التنفيذ والجهات المشاركة في المشروع ودور كل منها في تنفيـذ                  

 .المشروع في اتفاقية العمل التي توقع من قبل الجهة الممولة والجمعية المنفذة للمشروع

  

مجتمع فى بداية المشروع ، تضمن تحديد قيام الجمعية بعمل دراسة الحالة االقتصادية للمستفيدين من أفراد ال 

 .قيمة اشتراك مناسبة لهم بناء على تلك الدارسة وبالتالي تحقيق رضا العمالء وزيادة الثقة بالجمعية 

  

اهتمام الجهة الممولة بتنظيم دورات تدريبية ضمن برنامج بناء مؤسسي متكامل للجمعية فني ومـالي فـي                  

 لتكوين كوادر فعالة في تنفيذ المشروعات وتحقيق أعلى نسب نجاح في            بداية تنفيذ المشروع تؤهل الجمعية    

 . تأهيل الجمعية للحصول على تمويالت أخرى من جهات تمويلية مماثلة والتنفيذ ،

  

 المنفذة على تسجيل و توثيق المشروع منذ بداية التنفيذ تضمن عدم تكرار السلبيات التـي                اتحرص الجمعي  

 . ، واستمرارية العمل في حالة ترك أحد فرق العملقد تقع بها أثناء التنفيذ
 

تشكيل لجنة محو األمية بكل جمعية تتكون من أعضاء الجمعية وخاصة المهتمين بالتعليم والمتخصصين في                

هذا المجال وتنفيذهم لمهام عملهم الموضوعة مسبقاً من قبل هيئة كير ساعد في نجاح مكون محو األميـة                  

 لمحو األمية وتعليم الكبار التي قامت بمراسلة الجمعيات المنفذة عند فتح فـصول              وكسب ثقة الهيئة العامة   

 .جديدة واالستفادة من خبراتهم للعمل كمشرفين على التنفيذ في القرى المجاورة

  

تدريب سيدات من المجتمع بكل جمعية للعمل بنشر التوعية ساعد على تشجيع خروج الـسيدات لحـضور                  

ك على حرص المرأة في تلك المجتمعات على المشاركة في مناقشة وحل مشكالت             الندوات، وقد انعكس ذل   

 .المجتمع

  

تبني أعضاء لجان قروض مياه الشرب بالجمعيات المنفذة وبتنسيق من هيئة كير لمشكلة ارتفـاع أسـعار                  

 ،  خامات شبكة مياه الشرب وتحويلها لقضية دعوة ساعد في توفير مبلغ مائة وعشرون جنيها لكل مواطن               

حيث تحملتها هيئة مياه الشرب ، باإلضافة إلى توفير مبلغ خمس وسبعون جنيها وهي قيمة الفـرق بـين                   

يباع العداد بمبلغ مائة خمس وستون جنيها بالهيئة ، وبمبلغ تـسعون            ( شراء عداد المياه من خارج الهيئة       

 ) .جنيها خارجها 

  

 كبير على  تشجيع تالميذ المدارس للحفاظ على الـسلوك           وسائل التحفيز بنوعيها العينية والمعنوية لها تأثير       

السليم تجاه بيئة المدرسة وخارجها ، كما أن وسائل التحفيز لم تقتصر على التالميـذ فقـط بـل شـملت                     

  المشرفين أيضاً فخلقت نوع من المنافسة الشريفة والتميز في تنفيذ وابتكار أنشطة جديدة
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يعنى وجود تعاون فعلى ودائم، فالعالقة بين المشروع والتربية          التعليم ال توقيع اتفاقيات تعاون مع التربية و      

والتعليم كان من الممكن أن يؤتى بثمار أطيب من ذلك في حالة التنسيق الدائم بين الجهتين وبحـث سـبل                    

  التعاون الفعلي بشكل دوري
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  ات ـــــــاملرفق
  

  التقييم الذاتىمرفقات خاصة بورشة عمل : اوال
  مرفقات خاصة بنتائج عملية التقييم الذاتى: ثانيا
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  اوالمرفقات خاصة بورشة عمل التقييم الذاتى
  

  جدول ورشة العمل اجملمعة  •
  تقييم املشاركني لورشة العمل  •
اقصى استفادة من عملية التقييم الذاتى من وجهة نظر  •

 املشاركني

  
  
  
  
  
  
  
  

  
.  
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  جدول ورشة العمل اجملمعة
  التقييم الذاتى ملشروع التنمية الشاملة بالرتكيز علىم يها الشرب والصرف الصحى

  ٢٠٠٧فرباير ١ يناير اىل ٢٨خالل الفرتة من 
   فندق احملروسة–االسكندرية 

  
  اجللسة األوىل  اليوم

١١ – ٩  

  اجللسة الثانية

١،٣٠ – ١١،٣٠ 

  اجللسة الثالثة

٣,٣٠ – ٢  

 افتتاح/ تسجيل    األول

 عرض للمشروع 

  تجربة التقييم الذاتي 

عرض نتائج التقيـيم     

 الذاتي

  تحليل المحاور 

 مناقشات 

  عرض فني 

وجهة نظر الشركاء في       الثاني

  المشروع

التعاون بين الـشركاء       انجازات المشروع 

  فى المشروع

قضايا مطروحة    قضايا خاصة بالفئات   التحديات والصعوبات  الثالث

مناقشات بال (قاش للن

  حدود

 التوصيات   توصيات الشركاء   االستمرارية والرؤية   الرابع

  الختام 
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  تقييم املشاركني لورشة العمل
  استمارة تقييم ورشة عمل التقييم الذاتي

  لمشروع التنمية المتكاملة بالتركيز على الصرف الصحي والمياه

  بمحافظة بني سويف

  ٢٠٠٧ يناير حتى ا فبراير ٢٩الفترة من اإلسكندرية في 

  

  :فيما يلىتقديرات المشاركين -١
  ممتاز  جيد جدا  جيد  مقبول  المراد تقييمه

أسلوب إدارة 

  ورشة العمل

-  ٥٤,٤  %٤٢,٦   %٣%  

  %٣٧  %٤٧  %١٣  %٣  المعينات التدريبية

  %٣٨  %٤٤,١  %١٨  -  مشاركة الحاضرين
  

  : العمل ألهدافهاتقديرات المشاركين حول مدى تحقيق ورشة-٢

  حققها تماما  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  لم يحققها مطلقا

   -  -  ٣٨  %٤٥   %١٥  %٢%  

  

  ما هي األشياء التي استفدت منها في برنامج ورشة العمل وترى اإلبقاء عليها؟- ٣

  .موضوع طرح القضايا وطريقة استعراضها-١

  .طريقة توزيع الحاضرين في مجموعات العمل-٢

  . بالقضية المعنينن الحكومييحضور السادة المسئولين-٣

  .مجموعات العمل وتبادل اآلراء-٤

  .المشاركة بين المسئولين والجهات الحكومية-٥

  .القضايا التي طرحت واالستمرارية والتقرب من المشاركين دون خوف-٦

  .التواصل مع المستفيدين بشكل مباشر وعلى درجة كبيرة-٧

  كة الفعالة بين المشاركين وزيادة فكرة االستفادة االستمرار في هذا البرنامج نظرا للمشار-٨

  .الحوار المفتوح واالختالف في الرأي ال يفسد للود قضية-٩

  .الشفافية والصراحة- ١٠

  .التعرف على مكونات المشروع- ١١

  .التعرف على شخصيات حكومية وعمل عالقة جيده معهم- ١٢

  .التعرف على فريق عمل مركز خدمات التنمية- ١٣

  .ل لمعرفة نقاط القوة والضعفالوصو- ١٤

  .التحكم والتركيز قبل اتخاذ القرار في تنفيذ أى مشروع- ١٥

  االستمرارية في المشروعات- ١٦

التعرف على كافة الفئات والمشاركين داخل الورشة والتعرف على البرامج المنفذة من خالل مشروع التنمية - ١٧

  .الشاملة
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 يحدث من قبل وكنا نرى انه متأخرا نسبيا ومقابالت مع الحكوميين  مكونات المشروع كاملة وهذا لممعرفة- ١٨

  . وعرض المشكالت عليه مع محاولة إيجاد حلول لهانالمعنيي

  .التعرف على مكونات البرنامج بالكامل- ١٩

  .حرية الرأي- ٢٠

  .التعامل مع الحكوميين- ٢١

  .التعرف على االتحاد النوعي- ٢٢

  .ة الصراحة والوضوح النقد الذاتي ونقد بناء في حال- ٢٣

  .وجود حيز داخلي لقبول النقد- ٢٤

  .الحيادية واإللمام بجوانب المشروع أو مكوناته- ٢٥

  .تنوع مجموعات العمل واألسئلة الموجهة إلى مجموعات العمل بأسلوب ميسر- ٢٦

  .مشاركة جميع األطراف- ٢٧

  .ة تقييم الذاتتعرفت على أخطائي وأخطاء المشاركين معي في تنفيذ المشروع وكيفي- ٢٨

  .الروح الجميلة والمرونة نفسها ومزيد من التدريبات- ٢٩

  .روح التعاون بين المؤسسات والجمعيات والهيئات الحكومية وأسلوب الحوار- ٣٠

  .بط الجمعيات مع الحكومة واألهالي في مختلف اآلراءاتر- ٣١

  .الحرية الثابتة في المناقشات وإبداء اآلراء واالقتراحات- ٣٢

  .مواظبة على الحضور في مواعيد العمل واإلدارة الجيدة للوقتال- ٣٣

  .المشاركة بين الجمعيات والمستفيدين والحكوميين والجهات المعنية- ٣٤

  .التعبير عن الرأي بكل صراحة- ٣٥

  .التعرف على المشاكل والحلول- ٣٦

  .ديمقراطيةالمشاركة بين جميع الشركاء في الورشة وعرض السلبيات وااليجابيات بوضوح و- ٣٧

التعاون بين الهيئات الحكومية مع الجمعيات وإكساب الخبرات في عملية التقيم وتكوين ورش عمل تم من خاللها - ٣٨

  .تغطية جميع الجوانب

  .كيفية التقييم الذاتي كما حققت الديمقراطية- ٣٩

  .الوقوف على أخطائنا الحقيقية من كل الجهات وتقديم الحلول المناسبة - ٤٠

  .ت لدى القدرة على تقييم ذاتيأصبح- ٤١

  .التعاون بين كافة الجهات المشاركة واألسئلة المطروحة وإجاباتها وإدارة ورشة العمل واالستفادة منها- ٤٢

  .التعاون بين المشاركين والقائمين على الورشة- ٤٣

الذات دون االستعانة يم الذات في كل وقت وكيفية تعليم يقت ووضع خطة لالستمرارية ونالشراكة مع الحكوميي- ٤٤

  .بأحد

  .احترام الرأي والرأي األخر- ٤٥

  .النقد البناء- ٤٦

  .تطبيق التقييم الذاتي في حياتي بشكل عام- ٤٧

  .إشراك واالستفادة من جهود وخبرات المحيطين- ٤٨

  .هي التعاون وطريقة التعامل مع اآلخرين- ٤٩
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  .معرفة االتحاد النوعي وهيئة كير- ٥٠

  .مشاركة كل من موجود في الورشةالتعليم البيئي و- ٥١

  .مشاركة كل األطراف في عملية التقييم- ٥٢

  .إن البداية بال نهاية وان التنمية الشاملة باقية - ٥٣

  . مهما كنت ناجح البد أتعلم من األخطاء والهجوم دون خوفانا- ٥٤

  .فن الحوار- ٥٥

  .العمل الجماعي وروح الفريق- ٥٦

  . مع النفس واإللمام بكل نواح المشروعوعية والصدقلعرض والشفافية والموضأسلوب ا- ٥٧

  .وضع إستراتيجية للوصول للهدف من التقييم- ٥٨

  .روح الجماعة والحب والتعاون والوضوح والصراحة في كل األمور المسلمة بالمشروع- ٥٩

المشروع خبرات عامة حول التعامل مع الجهات المانحة من حيث األسلوب والتعامل والتعرف على مكونات - ٦٠

  .ومعرفة بعض المشكالت للمستفيدين ووضع خطة لحلها في المستقبل في حدود اإلمكانيات والسياسات المتاحة

  .االندماج مع القطاع الحكومي والتعبير عن اآلراء بتجربة مطلقة واحترام الرأي األخر- ٦١

 االستمرار لضمان نجاح أى ضرورة مشاركة الجماهير للحكومة في تنفيذ أى مشروع وضمان نجاحه وضرورة- ٦٢

  .مشروع

  .مع مدني وغيرهمتتجمع جميع األطراف ومشاركتهم من مستفيدين وحكوميين وممولين ومج- ٦٣

  .ورش العمل والمناقشات ومشاركة الجميع في ورشة العمل- ٦٤

  .زيادة دائرة المعارف بين األشخاص واندماج الحكومة مع الجمعيات والمستفيدين- ٦٥

ي استفدت منها في برنامج ورشة العمل هي العمل روح الفريق والمشاركة في المناقشات وإتاحة األشياء الت- ٦٦

  .الفرصة للنقد البناء والخروج بدروس يمكن االستفادة منها مستقبال

  .الحوار وخبرات المشاركين والحيادية في التعليق على الحوار- ٦٧

 تداركها ووضع حلول ممكنة واستمرار ورشة العمل أكثر من نامكامعرفة األخطاء الناتجة من تنفيذ المشروع و- ٦٨

  .مرة

  .إبداء الرأي بشكل واضح  وعرض األفكار المقترحة واالشتراك في مجاالت عديدة- ٦٩

  .اتساع صدر القائم على المجموعات- ٧١

  ).أسلوب إدارة الورشة(شمولية وتكامل الورشة وديمقراطية العمل بالورشة - ٧٢

  . مع جميع المجتمعات المدنيةتواجد الحاضرين- ٧٣

  .مبادئ ورشة العمل الخاص بالموضوع للتقييم الذاتي وإعطاء الفرصة لجميع األطراف لعرض مقترحاتهم كلهم- ٧٤

  .التركيز على االستمرارية بالمشروعات والتركيز على الدروس المستفادة- ٧٥

  .النظرة الواسعة على الجمعية والجهات المشاركة - ٧٦

 خطة للعمل داخل الجمعية من اجل االستمرارية وإعطاء فرصة لكل المشاركين إلبداء الرأي وعدم وجوب وضع- ٧٧

  .الغوص في إدارة الورشة

  .معرفة وجهة نظر الشركاء بصراحة وشفافية في المشروع- ٧٨

  .الحوار الصريح البناء- ٧٩

  .من المستفيدين إلى الجهة الممولةبداية مشاركة كل الفئات المشاركة - ٨٠
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  .اتساع صدر رئيس المجموعة- ٨١

  .التقسيم إلى مجموعات- ٨٢

  .المناقشات الجادة حول القضايا التي تهم المجتمع ومشاركة المسئولين بها- ٨٣

  .الحرية في المناقشة وإبداء الرأي- ٨٤

  .أهمية التقييم الذاتي وضرورة العمل به داخل الجمعيات- ٨٥

لنظرة المستقبلية البد من تحقيقها واالستمرارية ولو على فترات في التقييم الذاتي للجمعيات ومدى نجاحها وا- ٨٦

  .التجمعات مثل هذه التجمعات

  . ورشة العملالنشاط فى- ٨٧

  

  ما هي األشياء التي لم تعجبك وترى تغييرها؟- ٤

  . كل الحكوميين منالمشادة بين بعض المشاركين ومجموعات العمل وعدم المشاركة-٢

  .وأخذ جميع اآلراء بحيث يأخذ كل فرد حقه في المناقشةيجب ترتيب المناقشات -٣

  .عدم االلتزام إلى حد ما بقواعد العمل-٤

  .وجودي في فصل الشتاء في األسكندريه-٥

  .ضيق الوقت في جلسات الحوار وعدم التبسيط أحيانا على النقاش-٦

  .مواعيد الراحة غير مناسبة في وقت صالة الظهر-٧

  .استمرار العمل-٨

  .أتمنى أن نخرج من الورشة بنقاط الضعف وأوجه القصور وخطة إصالح في المدة المتبقيةكنت -٩

  .اتساع دائرة الحكوميين بحضور مسئولين آخرين يمكن اتخاذ القرارات وتنفيذها- ١٠

  .ولمعدم وجود قانون يحكم الدخول والخروج من القاعة واستخدام المح- ١١

  .ة بالمشاركينلم يتم إجراء تعارف من بداية الورش- ١٢

  .تركيز العرض على شخص واحد في المجموعة وخروج بعض الحاضرين من القاعة أثناء الورشة- ١٣

  .مجادلة  بعض األشخاص من أجل الجدال فقط وليس على أساس حقيقي- ١٤

  .لم يتم اختيار المستفيدين بدقة- ١٥

  .قصر مدة التقييم ويا ريت تكون أطول- ١٧

  .ه ويجب أن يعود لخدمة فئات أخرىوقف برنامج إقراض الميا- ١٨

  .هجوم بعض المشاركين أحيانا للدفاع عن آرائهم- ١٩

  ا اهللا ونعم الوكيلنما معنى كلمة حسب- ٢٠

  ال توجد أشياء لم تعجبني وكل األشياء مفيدة وجميلة- ٢١

  .ال شيء- ٢٢

  .المداخالت الجانبية في كثير من األحيان- ٢٣

  ال يوجد- ٢٤

  . على أخذ المبادرة في الكالم وإبداء آرائهماستحواذ بعض األشخاص- ٢٥

  .ال شيء- ٢٦
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 لمشروع التنمية الشاملة ولكن اختيارهم عن أسلوب عشوائي دون علم نعدم االهتمام باختيار المستفيدين الحقيقيي- ٢٧

  .الجمعيات

  .عدم اختيار المكان المناسب للمشاركين لتنفيذ الورشة والتوقيت- ٢٨

  .ميين كافيينعدم وجود مشاركين حكو- ٢٩

  .الخروج والدخول أثناء العرض والمناقشات عن أهداف الورشة- ٣١

  .عدم التوعية السليمة في مجال الصرف الصحي- ٣٢

  .عدم االلتزام بالمواعيد- ٣٣

  .عدم الحرية أثناء بعض العروض والتعبير عن الرأي- ٣٤

  .قصر الوقت الخاص بورشة العمل والذي لم يتح فرصة اكبر للمناقشات- ٣٥

  .التداخالت كانت عشوائية إلى حد ما- ٣٦

  .عدم إتاحة الوقت الكامل للرد على التساؤالت- ٣٧

 وليس االستماع لجميع ص مباشرة الرد عليه من المتخصهنرى انه كان يجب إقامة التعليق أو االستفسار  وبعد- ٣٨

  . مجملةتالتعليقا

  .ة معالم اإلسكندريةكان يجب تخصص وقت لزيار- ٣٩

  .ل أثناء عرض احد الحاضرين وعدم وجود وقت كافي للنقاشالتداخ- ٤٠

 للرد عليه لضيق كافىأثناء المناقشات يتم عرض أسئلة ومن المشاركين في كل المجاالت ولم يتم إتاحة وقت - ٤١

  .الوقت

  .لم يكن هناك إدارة جيدة أثناء التدخالت في التعليقات- ٤٢

  .كثرة التعليق ال يفيد شيء- ٤٣

  . مهمةل في موضوعات غيركثرة الجدا- ٤٤

  .ال يوجد شيء- ٤٥

  .مدة جلسات النقاش ومدة االستفسارات بعد العروض- ٤٦

  .ال يوجد- ٤٧

اختيار مستفيدين من بعض المجتمعات دون األخرى مع الوضع في االعتبار أن يكون هذا المهمل على درجة - ٤٨

  .أعلى من الذي حضر

  

  مل؟ما هي األشياء التي ستنفذها بعد ورشة الع- ٥

  .ضرورة عمل خطة لالستمرارية-١

  .محاولة نقل خبرة عملية للتقييم الذاتي-٢

  .التقييم الذاتي لجميع المشروعات داخل الجمعية-٣

  .عمل تقييم ذاتي للجمعية والمشروع-٤

  .تطبيق خطة العمل المجهزة من قبل حيث تأكد لنا أنها تلبى احتياجات المجتمع-٥

  .تهم وصيانتها ومكان تنفيذ توصيات الورشةمتابعة الجمعيات في مشروعا-٦

  .تطبيق ما يمكن تطبيقه بداخل المجتمع واستثمار ما تم االستفادة منه بداخل الجمعية والمجتمع-٧

  .توثيق العالقة بين المشاركين وتنفيذ عملية التقييم الذاتي في مجال العمل بصفة مستمرة-٨
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  .ة وتقييم ذاتي للشخصمساعدة الجمعيات في إعداد خطة االستمراري-٩

  .زيادة التعرف على باقي أنشطة المكون وزيادة المتابعات واالستعالم الجيد- ١٠

  .االستمرارية وعدم االنتظار لتمويل من هيئة ممولة- ١١

  . كافة الجهات المشاركةمشاركةوضع خطة االستمرارية ب- ١٢

  ةلة االستفادة من األخطاء السابقمراجعة كل المالحظات ومحاو- ١٤

  .عمل ملف يحتوى على جميع مخرجات ورشة العمل الخاصة بتقييم المشروع- ١٥

  .وضع خطة عمل لتنفيذ وإصالح بعض األخطاء الموجودة بالجمعية- ١٦

  . لمزيد من المعرفة الجيدة العملالحضور لمزيد من ورش- ١٧

  .المشاركة مع الجمعية والتطوع- ١٨

 الخلفية التي تكون وراء كل االيدىتلفة ومراعاة مشاكل كل الشركاء واإللمام بجوانب المشروع أو مكوناته المخ- ٢٠

  .مشروع قبل الحكومة والتخطيط المنسق والمواصفات العامة

  .كتابة خطة استمرارية جيدة  بالتعاون مع المستفيدين- ٢١

  .نقل خبرة األحداث التي تمت إلى الجمعية واألعضاء اآلخرين- ٢٢

  . للجمعيةعمل دراسة وتقيم ذاتي جيد- ٢٣

تفعيل الشراكة مع الحكوميين وحشد المجتمع نحو االستمرارية وتوصيل مخرجات الورشة كباقي أعضاء الجمعية - ٢٤

  .والمجتمع

  .االستمرارية في بعض األنشطة وخاصة المهمشة من قبل الهيئة والجمعيات- ٢٥

  . إجراء التقييم الذاتي داخل االستمارات- ٢٦

  .لتعليم البيئيباستخدام ابيئة معرفة كيف نحافظ على ال- ٢٨

  .بذل أقصى جهد للوصول إلى االستمرارية- ٢٩

  .ليل العقباتذاالستمرارية في المشاريع والتعاون مع الجمعيات وت- ٣٠

  .تقييم الذات كل الوقت- ٣١

  .معالجة األخطاء من الجذور- ٣٢

  .تقبل آراء اآلخرين واالستفادة منها- ٣٣

  .أساعد في نشر الوعي البيئي- ٣٤

  .كون التوعية وصيانة الصرف الصحي وقروض المياهماالستمرار في - ٣٥

وضع خطة لالستمرارية في الجمعية وكيفية الشراكة  مع المستفيدين والحكوميين وكيفية التقييم الذاتي وتسجيل كل - ٣٦

  .ما يحدث وتوثيقه

  .لتقييم الذاتي بشكل مستمرمساعدة المجتمعات في خلق أنشطة وأفكار تساعد على االستمرارية وتطبيق ا- ٣٧

  .دمت في حاجة إليهماالعطاء دون حساب وتوثيق كل عمل والتعرف على األشخاص م- ٣٨

  .ع هذا المجهود هباءايأحاول وضع خطة للعمل داخل الجمعية للقيادات النسائية حتى ال يض- ٣٩

  .تقييم حتى يصبح أسلوب حياهالتقييم الذاتي لكل بيتي للمنزل،للمدرسة بمعنى تعميم هذا األسلوب من ال- ٤٠

  . االستمرارية في بقاء المشاريع والحفاظ على المشاريع واإلبقاء على رسائل التوعية والتطوع- ٤١

  .التنسيق مع التنمية الشاملة والشركة المصرية للمياه للصرف الصحي والجمعيات لتنفيذ خطة صيانة الخزانات- ٤٢
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المستفيدين وبعض الحكوميين ومركز خدمات ) يئة كير والجمعيات األهلية ه(استمرار قنوات االتصال مع كال من - ٤٣

  .التنمية المعد والمنفذ للتقييم الذاتي

  .العمل على متابعة تنفيذ التوصيات المتاحة بقدر المستطاع- ٤٤

  .اإلعداد الجيد ألي مشروع أو شيء يخص التخطيط واالستعانة بالنماذج الناجحة- ٤٥

  . المدارس والوعي البيئي داخل وخارج المدرسةالتعلم البيئي في- ٤٦

  .إجراء التقييم ومحاوره على الشخص نفسه- ٤٧

  .تنفيذها في جمعياتنابقوم ناجراء عملية التقييم الذاتي للمشروعات التي - ٤٨

  .الحفاظ واالهتمام بالتعاون مع الجهات الحكومية- ٤٩

  .لتوعيةاالستمرارية في مكون الصرف الصحي والصيانة ومجال ا- ٥١

  .أطالب الجمعية باالستمرار في اإلقراض- ٥٢

  .العمل على تنفيذ الحلول المقترحة لمعالجة المشروعات كل في حدود اختصاصاته- ٥٣

  .االستمرار في مجال التعليم البيئي- ٥٤

  .على االهتمام بجميع المشاريع القائمة والحرص عليها- ٥٥

  .رهايثلة للتقييم الذاتي في المؤسسة التي أداالستفادة من هذه الورشة في عمل برامج مما- ٥٦

  .التطوع في تطبيق بعض األنشطة بالجهود الذاتية مع الجهات المعنية- ٥٧

  .وضع خطة استمرارية بالمشاركة مع القائمين على العمل بالجمعيات على ضمان االستمرارية- ٥٨

ها الجمعية واالستفادة منها ووضع خطة العمل االجتماع مع فريق العمل بالجمعية لتوضيح األخطاء التي وقعت في- ٥٩

  .داخل الجمعية

  .تنفيذ التوصيات بالدروس المستفادة في حدود االمكانيات- ٦٠

  .ايجاد استمرارية لألنشطة المنفذة ومحاولة تقييم مبادئ التقييم الذاتي على المشروعات التي تقوم بها- ٦١

  .الجمعيات والجهات المعنيةتطبيق المعلومات بالجهود الذاتية مع معاونة - ٦٢

  .النقاش واتساع صدر الحكوميين وحضور الجهات الخاصة بالمشروع- ٦٣

  .شيء من االهتمام ألهميتهاباالستماع إلى آراء اآلخرين - ٦٤

  .الخطة التي تم اإلعداد لها من خالل المناقشات وكيفية تنفيذها- ٦٥

  .أقوم بعمل تقييم للمؤسسة التي أنا أعمل بها- ٦٦

  .عتماد التقييم الذاتي كوسيلة من وسائل التقييما- ٦٧

  .االعتماد على الذات واالستعانة بخبرات اآلخرين والبحث عن مقترحات تمويلية- ٦٨

  .تطبيق حل ما استفدنا من ورشة العمل- ٦٩

                   

  :ما هو رأيك في النواحي التنظيمية اآلتية لورشة العمل- ٦

  المكان-

  .ممتاز %٤٠-١

  مناسب جدا% ١٦-٢

  .جيد%١٤-٣

  .مناسب% ٣٠-٤
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  فترة الراحة-

  .ممتازة%١٠-١

  .جيدة جدا%٢-٢

  .جيدة%١٤-٣

  .مناسبة%٦٧-٤

  .مراعاة وقت الصالة-٥

  مدة ورشة العمل-

  .ممتازة%٥-١

  .جيد جدا%١٠-٢

  .جيد%٢٢-٣

  .مناسبة%٤٥-٤

  .طويلة%٣-٥

  .قليلة%١٥-٦

  موعد بداية ونهاية الجلسات     -

  .ممتاز%٦-١ 

  .جيد جدا%٣-٢

  .جيد%٣٤-٤

  .مناسب%٥٥-٥

  .تنظيم أستاذه نتعلم منهم في المستقبل-٦

  .كما هي اآلن-٧

  

  مالحظاتك لتطوير األنشطة اليومية لورشة العمل؟/ ما هي مقترحاتك- ٧

  .االلتزام بالمواعيد بصورة أفضل-١

  .ضرورة االهتمام بمواقيت الصالة-٢

  .متازةال اقتراح على ما حدث واألنشطة اليومية م-٣

  .زيادة فترات المناقشات واالستفسارات-٤

  .يكون الحضور بانتظام في المواعيد وعدم وجود حوارات جانبية داخل القاعة أثناء العرض ألي مشروع-٥

  .النظر في عملية إجراءات الصرف الصحي-٦

  .كسر حاجز التلقين-٧

  .وجود مداخالت خفيفة تبعث روح البهجة وتنوع وسائل التدريب-٨

  .كل األنشطة مناسبة للورشة وممتازة في ترتيب الجلسات-٩

  .ال توجد مقترحات سوى اختيار المكان المناسب- ١٠

  .عمل لقاءات يوميا لمزيد من التعارف والمناقشات الحرة- ١١

  .إجراءات تعارف كامل بين المشاركين في بداية المشروع- ١٢
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سلوك المشرف لجميع فريق العمل الذي بدوره ساعدنا على استمرار فريق العمل في مركز خدمات التنمية على ال- ١٣

  .استيعاب ما هو مطلوب من جميع الحاضرين وكذلك ساعدتنا في الوقوف على نقاط القوة والضعف في مشروعنا

  .اختيار المكان المناسب في الوقت المناسب- ١٤

  .تقديم وجبة غداء وعشاء- ١٥

  هدهم والتنظيم ومبادرة اللقاء المشرفين على الورشة لجةكل الشكر للساد- ١٧

  ).مجموعات العمل(التنوع في ورشة العمل- ١٨

  .طرح موضوعات أكثر تدور حول المشروع- ١٩

  .تبادل اآلراء بصورة أكثر- ٢٠

الورشة إلى حد ما تم تنفيذ األسلوب العلمي للتقييم الذاتي ومراعاة كافة المبادئ في تنقية األنشطة اليومية لورشة - ٢١

  .العمل

  . في ورش العمل وطرح موضوعات أكثر تدور حول أنشطة المشروع وتبادل اآلراء أكثروسعالت- ٢٢

البد من النظام من قبل الميسر داخل ورش العمل ألنه هو القائد فيجب عليه إن  ينظم الجلسات وعدم إعطاء - ٢٣

  .الحرية إلى المستفيدين المتصفين بإبداء آرائهم واستحواذهم على الجلسات

  .د من المداخالت أو تنظيمها وتطويل نبذة عن الورشةالح- ٢٤

  .التعرف على المشاكل وكيفية حلها- ٢٥

  .أن تكون األنشطة مكملة لبعضها- ٢٦

  .وضع األفكار- ٢٧

  . اإلسكندريةمتوجد مقترحات كلها متميزة ومناسبة وكان يجب تخصيص يوم في ورشة العمل لزيارة معال- ٢٨

 كل مشارك فيها حتى يمكن الرجوع إليها في أي وقت أي عند شركلورشة العمل ونأرى توثيق األنشطة اليومية - ٢٩

  .اللزوم

  .نرى في المؤتمرات والمأموريات القادمة بإذن اهللا أن يكون السفر خاصة في المسافات البعيدة سويا وجماعيا- ٣٠

منفعة وذلك لزيادة التحقق من الزيادة وقت المناقشات الخاصة التي تفهم المواضيع الهامة المتمثلة بالمشروع - ٣١

  .المرجوة من هذه المناقشة

  .أن يكون هناك تقييم ذاتي عقب كل نشاط أو في نهاية كل يوم- ٣٢

  .إلغاء البريك األول وقصر مدة التدريب وحجز الغرف بناءا على طلب الحضور- ٣٤

  .جها في المستقبلزيادة التدريب وعرض أكثر المشروعات ألساتذة من المقترحات التي يمكن عال- ٣٥

  .إعطاء فرصة اكبر للمشاركة بالرأي والرأي اآلخر- ٣٦

  .زيادة التعارف بين السادة المشاركين- ٣٧

  .إتاحة فرصة اكبر للمناقشات أثناء العروض- ٣٨

  .مدة الورشة تكون أطول واشتراك اكبر قدر من الحكوميين- ٣٩

  .اشتراك اكبر قدر من الجهات التنفيذية الحكومية- ٤٠

كنت أتمنى ما دام مكان الورشة بعروس البحر المتوسط أن يكون الموعد مناسب حتى يمكن االستمتاع بجو - ٤١

  .حسن في نهاية الورشةيتاالسكندرية الذي بدا 

  .دقة المواعيد والمزيد من الوسائل الترفيهية- ٤٢

  .زيادة االعتماد على الوسائل السمعية والبصرية- ٤٤
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  .ن المشاركينزيادة تفعيل المشاركة بي- ٤٥

الورشة مناسبة جدا في المكان والزمان واألداء الجيد لها مع العلم بأن الورشة لم يتم التعرف على األخوة - ٤٦

  .الحاضرين وكشوف لكل حاضر بأرقام تليفونات اآلخرين للرجوع له وقت الحاجة

  تنظيم المواضيع أكثر من ذلك كي تغطى كلها على التوالي لمعرفة المضمون- ٤٧

  .التنوع في مجموعات العمل- ٤٩

  .أداء اآلراء بحرية- ٥٠

  .كنت أتمنى أن يكون ميعاد الورشة في فصل الصيف حتى يمكن االستمتاع باألسكندرية- ٥١

  .تكرار ورشة العمل- ٥٢

  .أن تكون هناك فترة راحة لزيارة معالم المكان- ٥٣

  .بر من ذلك من الحكوميين والمستفيدينأن يكون في وقت غير فصل الشتاء خاصة باالسكندرية واشتراك اك- ٥٤

  . متميز ومناسب وكان يجب تخصيص يوم من ضمن أيام ورشة العمل لزيارة معالم االسكندريةانك- ٥٥

  .جميع األنشطة جيدة وقد أدت ثمرتها بنجاح- ٥٦

  .إتاحة الفرصة إلبداء الرأي لكل المشاركين- ٥٧

  .التصدير وال توجد مالحظاتمقترحات العمل في مجال الزراعيين وخدمة مجال - ٥٨

  .ليس في اإلمكان أبدع مما كان- ٦٠

  .فتح مجال الحوار بين الحاضرين- ٦١

  .توعية المجتمع بالخدمات أوال ثم النقاش عنها- ٦٢

  .ر يومي أو االشتراك في أنشطة تجمع كل األطراف في غير نطاق العملمعمل حفل س- ٦٣
 

  تقييم احدى المستفيدين لورشة العمل
  
  
  

  
  
  

القاعة

عقول جميع

الحاضرين قبل 

التعديل

خطة العمل

عقول بعد التعديل نتائج التقييم

 فلتر
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  اقصى استفادة من عملية التقييم الذاتى 
  من وجهة نظر املشاركني

 

  :احد المشاركين

  .التنسيق بين الجمعية وكل الجهات المعنية قبل تنفيذ أى مشروع-١

  .وضع خطة لعمل الصيانة الالزمة للمشروعات لضمان االستمرارية-٢

  .نهاالوقوف على األخطاء والتعلم م-٣

  .الشفافية في عمل التقييم الذاتي واالستفادة من األخطاء-٤

  

  ـ:مروة كمال على

معرفة مدى أهميـة المـشاركة      واالعتماد على النفس في معرفة مواضع القوة والضعف بدون تدخل جهات خارجية             -

  .األهلية مع الحكومة

  

  ـ:جمعية بني عدىصالح شاكر محمد  ، 

  ـ:ي بالنسبة لي الذاتماالستفادة من التقيي*

  .باننى فى وقت معين البد ان اقف مع نفسى لتقييم نفسى-١

  . يعبر عن رأيه بمنتهى الوضوحان إتاحة الفرصة لكل مشارك في -٢

  .فنيات الحوار إلى جانب كيفية البحث عن حلول لبعض المشكالت-٣

  .اعيوب يلزم تجنبهعمل توضع محل اعتبار على أنها الدروس المستفادة من أي -٤

  

  ـ:ريدكحسين الصاوى ، مؤسسة 

إن الشفافية والموضوعية في عملية التقييم الذاتي تساعد في الوقوف على نقاط القوة والضعف في أي المشروع  ممـا                    

  .تواجه المشروعالتى يساعدنا على حل المشكالت 

  

  .٢فجر/ جمعية تنمية المشروعات/ محمد سيد حامد

 لم أكن مقتنع بالتقييم الذاتي العتقادي انه من الجائز أن النتائج ال تكون حقيقية لكـن                 خالد كمال / في بداية اللقاء مع أ    -

بعد اللقاءات اتضحت لي الرؤية أن التقييم الذاتي أنسب وأحسن من التقييم التقليدي الن التقييم الذاتي يتركز على إظهار                   

فتكون اصدق وأوقع كذلك إتاحة اللقـاءات مـع          ينتظره أصحاب المشروع ذاته      قاط القوة والضعف للمشروع وهذا ما     ن

 تذليل المعوقات وإيجاد الميل للوصول إلى أفضل الحلـول           عنه جميع المكونات والحكوميين والمشتركات وهذا ما ينتج      

  .والنتائج المرجوة فبهذا يكون التقييم الذاتي أنسب طريقة للتقييم من غيره من الطرق التقليدية

  :احد المشاركين
الهيئات الحكومية والجمعيات األهلية، والجهات الممولة في حل مشاكل الصرف الصحي، وإقرارهم بالتزامهم             تكاتف  -

  .في محاولة الحل

  .االندماج واالنسجام والتكامل-
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  ـ:عبير عوض محمد

  .ع أشخاص أكثر خبرة منى واالستفادة منهممالتعرف والتعامل -

  .الوقوف على األخطاء-

  .د بهااكتسابي خبرة أستفي-

  .إدارة الورشة ممتاز-

  .القائمين على إدارة الورشة أصحاب خلق ممتاز-

التعرف على حكوميين أصحاب خلق وسعة صدر هدفهم خدمة مجتمعهم وأخص األب ألبناء محافظة بنـي سـويف                  -

  .السيد سمير مصطفى

  .ي الشمعة المضيئة نشفالسيد العميد وحيد ال-

  

  ـ:كمال على عويس

  . واألجهزة األخرىن الحكوميينط القوة والضعف واستفدت من لقاءات المعنييالتعرف على نقا-

  .تعرفت على سلبياتي وإيجابيتي والتغلب عليها-

خطوات التقييم بدأت بخطوات منتظمة حيث تم عرض منهجية للتقييم وتوضيح محاورة، ثم عمل مجموعات بؤريـة                 -

  . الوقوف على أوجه القصور ومعالجتهازاد من ثقة الجمعيات من مما منتظمة ثم عمل تقارير

  .إبراز بعض المبادئ مثل المصداقية والشفافية والحيادية في نفوس األشخاص-

  .سعة صدر الحكوميين في تلقى بعض أراء المشاركين-

  .وأخيرا تبادل الخبرات بين الجمعيات والمستفيدين والحكوميين وهيئة كير-
  

  ـ:عماد بباوي

  .التعلم منهاالوقوف على األخطاء و-
  

  ـ:زينب علي

  .التقييم جيد ومفيد لنا لخدمة المستفيدين-

  .التعرف على هيئات مختلفة واالستفادة من آرائهم-

  :احد المشاركين

جميل جدا أن يقيم الشخص أو الهيئة نفسها حتى يعدل المستفيد من أخطائه ويا ريت كل شخص يطبقها علـى حياتـه          -

  .داخل األسرة والمجتمع

  :مشاركيناحد ال

  .الوقوف على نقاط القوة والضعف في جميع مجاالت مشروعات التنمية-

  .التخطيط السليم والصحيح قبل اتخاذ أي قرار لتنفيذ أي مشروع-

  .تبادل الخبرات والتجارب عن ما تم بين الجمعيات بعضها البعض-

 مياه الشرب والصرف الـصحي      ركةلى ش فاق عليه بورشة العمل بشأن العرض ع      تأوصى باالهتمام بجدية فيما تم اإل     -

  .فادي المشاكل الناجمة بين الجمعية والمجتمعبمكون الصرف الصحي الحالي لتبشأن اإلصالحات والصيانة 
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  ـ:سمير مصطفى

  ـ:الرأي في عملية التقييم الذاتي

زهـا ونقـاط الـضعف      إستراتيجية التقييم الذاتي هي أهم خطوة في خطوات اإلصالح للوقوف على نقاط القوة لتعزي             -

وصول إلى الجودة واعتقد أن حضوري هذه الورشة المتكاملة من جميع العناصر ألنها تمثـل               لللوضع خطة إصالحية    

  .نموذجا جيدا للتقييم الذاتي وسعدت كثيرا بمشاركتي

  :احد المشاركين

  .بصراحة فادتني في دراستي جدا وساعدتني على أن ادرس باستمتاع أكثر-

  .ر بالتجربة وأتمنى أن أعيشها مرة أخرى  وألول مرة اشعر باالستمتاع وأنا في حالة تقييمألول مرة أم-

  /احد المشاركين

وسائل التقيـيم  على  أشعر بالحيادية والشفافية والموضوعية وضرورة اعتماده     يم الذاتي من أنجح أساليب التقييم إذ      التقي-

  .داخل الجمعيات
  

  ـ:منى خليفة

  .ان عادل وميزان حساس ليس له كفتان متقابلتانالتقييم الذاتي ميز
  

  ـ:هالة حمدي

  وتعلمنا منها.تجربة قوبة جدا تتميز بالموضوعية والحيادية والشفافية-

  .القدرة على نقد الذات-

  .القدرة على تطبيق منهجية التقييم الذاتي في كل شيء-

  .معرفة اإليجابيات والسلبيات حتى نتالشاها فيما بعد-
  

  ـ:رضانرميين 

  .التقييم الذاتي له نتائج واقعية عميقة وأداة الكتشاف أماكن القوة ومواطن الضعف بحيادية وموضوعية-

  .كانت أروع مما توقعتلى ورشة العمل بالنسبة -

  .استفدت كثيرا من خبرات اآلخرين-
  

  خطاب على حسن/ م

  .مناقشة القضايا الهامة بأسلوب علمي وجاد

  .الصراحة مع النفس-

  ـ:قيق التحليل الرباعيتح-

   عنا اآلخرينهاأشياء نعرفها عن أنفسنا وال يعرف*

  . عن أنفسنا ويعرفها عن اآلخرينهاأشياء نعرف*

  .أشياء ال نعرفها عن أنفسنا ويعرفها عنا اآلخرين*

  .أشياء ال نعرفها عن أنفسنا وال يعرفها عنا اآلخرين*

  

  ـ:راني

  .ا في كل المجاالتمنهجية واضحة سهل تطبيقهوتجربة قوية -

  .الوقوف على األخطاء التي وقعت بها الجمعية والعمل على عالجها-
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  .البد من االستمرارية في المشروعات دون االنتظار لتمويل أي جهة ممولة-
  

  ـ عضو مجلس إدارة:محمود إبراهيم

  .الوقوف على نقاط القوة والضعف-
  

  سمير حميده محمد

  .ة المجتمع المحلي ببهشينمدير إدارة جمعية تنمي: وظيفته

حيث تـم  ) الشركاء المعنيين (الورشة ناجحة جدا جدا وحققت الهدف منها بدرجة امتياز لتواجد جميع الجهات المعنية             -

  .تحديد نقاط القوة والضعف بدرجة عالية من الشفافية والمصداقية
  

  ـ:فتحي رمضان عيسى

  سعدت بالورشة من حيث تحقيق األهداف -

  .يم ذاتي لجمعيتي ونفسي فورا للوقوف على نقاط الضعف وتالفيهاأسعى بتقي-

  :احد المشاركين

  .أن يرى اإلنسان نفسه في أي مكان هو موجود فيه وإلى أي مدى ناجح في خدمة المشروع-

  .اندماج المشاركين في وجهات النظر الفعالة-

  .ية من ناحية التعاملمجموعة العمل القائمين على نجاح هذه الورشة لديهم الخبرة الكاف-

  .اإلدارة والشفافية والحب-

  .هيئة كير زرعت والجمعيات هيا اللي حصدت-
  

  ـ:حسن أحمد خليفة

  .أن الورشة كانت مفيدة ألعضاء الجمعيات ألنها قامت بتوضيح األمور لها عن أعمال الصيانة واالستمرارية-

  .جمعيةالبحث عن جهات ممولة ألي مقترح عندها أو مشروع يفيد ال-

  .نشكر الهيئة والصندوق على هذه الورشة الجميلة والمفيدة-
  

  ـ:حمدي أحمد عبد النبي

  .هو الوقوف على نقاط القوة والضعف وذلك من أجل تحسين األخطاء السابقة وذلك لالستفادة في المراحل المقبلة-

  .تمراره ال يتم نجاحه واسهتعليق عام على عملية التقييم الذاتي ما ال يتم تقييم-
  

  ).قرية قلها(ربيع أحمد مصطفى 

  .التقييم الذاتي خير وسيلة للتقييم-

  

  ).اهناسيا/النويرة(أشرف محروس 

 لكل العاملين في هذه الورشة على مجهودكم واتساع صدرهم          ىكل الشكر والتقدير واالمتنان بالتوفيق للمجهود الشخص      

  .للحوار والمناقشة ومعرفة التقييم الذاتي لنا
  

  ـ:ل محمد علىعاد

  .التعرف على األخطاء والمشاكل والحلول-

  .التعبير عن الرأي بكل صراحة-
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  .نقد الذات لكل صراحة وبدون خوف-

  :احد المشاركين

  .بالحب جمعونا ويا ريت ما ينسونا وشكرا لجميع القائمين على الورشة-
  

  ـ:سليم عبد الباري محمد

  . االستمراريةأتمنى أن يتبنى االتحاد النوعي موضوع خطة-

  .التعرف على مركز خدمات التنمية-

  "مناقشات بال حدود"ورشة العمل كانت منتظمة جدا ومبتكرة ومعينة على االبتكار ومنجزة للطاقات وخصوصا -

  :احد المشاركين

  .كيفية التعاون مع اآلخرين بصورة جيدة-

  .التعرف على السلبيات-

  .نقاط القوة والضعف-

  .ن األفرادطرق حل المشكلة بي-
  

  ـ:جابر مطاوع

  . القصورالقصور والجهات التي تسببت في هذاالتعرف على أوجه -

  .الوصول إلى بعض الحلول المرضية لجميع األطراف-

د على مدى استعداد الحكوميين لمشاركة الجمعيات األهلية في حل بعض المشاكل وحث المجتمعات على التعاون                يالتأك-

  .مع الجمعيات األهلية
  

  .قرية الزيتون/ محافظة بني سويف مركز ناصر  / هيلة بدوى محمدس

  . بالشفافية ، البساطة،الحيادية، والمشاركة الفعالة وتعرفت على بعض القضايا الهامةمتعرفت على مبادئ التقيي-

  . البيئيالتعلمتعرفت على أفضل طريقة للتوعية واإلرشاد و-

  . منهات واستفدجديدةتعرفت على أشخاص -
  

  النويرة/رابعة

  .فتح اهللا عليكم وزود من علمكم تقييم ذاتي بمعنى تنمية شاملة، شكرا لكم على اجتماع جميع أطراف المجتمع-
  

  :احد المشاركين

  .عملية سريعة لتحقيق األهداف-

  .زيادة االستفادة واالندماجية وكاسبه بين الشركاء والتجمع-

  .زيعها على الحاضرين بعد الورشةوكان يجب تسجيل هذه المناقشات وطبعها وتو-
  

  ـ:هبة محمد عبد الوهاب

  .أهمية دوري في الحفاظ على البيئة-

  .قوم بهااممارسة التقييم الذاتي في كل األعمال التي -

  .أهمية التعليم البيئي وأهمية الحفاظ على البيئة-

  .زيادة الوعي البيئي عندي-

  .ى زميالتيأن يجب على توصيل هذا الكم من المعلومات إل-
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  . الفرصة لي لمناقشة بعض القضايا األخرىةأتاح-

  . الفرصة لي للتعرف على أشخاص أخريينةأتاح-

  . الفرصة لي للتعرف على جيران أخرىةأتاح-

  .معرفة سلبياتي وإيجابياتي والعمل على تغيير السلبيات واالستمرار في االيجابيات-

  .معرفة دور كال من الشركاء-

  .آلخرينل توصيل أفكاري-

  .المطالبة بما نريده لكي نستفيد من المشروع-
  

  :احد المشاركين

  ـ:تعلمت من مشروع التعليم البيئي

  .أن أكون ايجابيا نحو البيئة-

  .يالبد أن أكون قدوة لزميالت-

  .البد من تطبيق تجارب التربية البيئة بطريقة صحيحة-
  

  :احد المشاركين

  .لوثااللتزام بعدم التدخين وعدم الت-

  .تمر مشروع التعليم البيئي في القرى والمدارسيسنفسي ان -

  .ةتعلمت كيف أوصل الرسال-

  .كل إنسان بلغته الخاصة بالتعليم البيئيلتوصيل الرسالة -
  

  :احد المشاركين

  .تعلمت االعتماد على النفس-

  .أن شاء اهللا هنقدر نستمر في التعليم البيئي-

  .تعليم البيئيرجاء تنفيذ كل ما اقترحنا للب-

  .بعض عن كل المشروعات الا نبعضشجعنا على ان نتناقش مع التقييم الذاتي جميل ومفيد ألنه -
  

  ـ:سيد مرعي

  .معرفة إمكانيات الجمعية في تنفيذ المشروعات-

  .معرفة رأى المجتمع المستفيدين في المشروعات المنفذة في المجتمع-
  

  :احد المشاركين

  .لتي قام بها مركز خدمات التنمية بالواقعية والموضوعية في رصد كل ما يخص هذا المشروعتتميز عملية التقييم ا-

  . لمناقشة سلبياتها وايجابياتها في المشروع المنفذنالشفافية التي اتضحت في دعوة الحكوميي-

  .الحرية في إبداء جميع اآلراء مهما كانت معارضتها-

  .وجود فقرات ترفيهية-

  .ة االستمرارية واتخاذ الكوادر المدربة كوسيلة أساسية لالستمرارالتركيز على ضرور-

  . والمستفيدين والهيئة المانحة والجمعيات والطالبنيز بين الحكوميييعدم التم-
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  ـ:حمدي فاروق عبد الحميد

  .بصرت بالراحة الكبرى فلم أراها تنال إال على جسر من التعب-

  .ثيرا في مجال عملى وخاصة تكامل مبادئ عملية التقييم وكيفية تنفيذهاستفدت من عملية التقييم مما يقيدنى ك-

  .مرآه حقيقية-

  

  .REDEC ٢مدير برنامج فجر/ غادة سليمان

عملية التقييم الذاتي عملية أكثر شفافية من عملية التقييم الخاص في البداية اعتبرته أن ليس له جدوى ألنه صـعب ان                     -

 أكثر واقعية ألنه به تحليل لكافة المشاركين في المشروع وتمديد متطلباتهم والتعـرف              لكن اكتشفت إنه  تقييم نفسها   جهة  

  .على االيجابية والسلبية بصورة شفافة

  

  ـ:عماد المنشاوي

  .التعرف على مشاكلها وطرق حلها-

  .معرفة أشخاص جديدة واالستفادة منها-

  .يةفتح قناة حوار بين المجتمع بمختلف اتجاهاته والجهات الحكوم-

  .لمصادفة في حل المشاكلترك شيئ ل العلم و الخبراء وعدم مناالستفادة -

  .المرونة في الحوار والرأي و الرأي األخر-

  .الثقة في التعاون مع الجمعيات المانحة-

  .الشفافية والحيادية أساس كل تصحيح وخير صورة لها هو التقييم الذاتي-

  

  الزيتون / شيماء عبد العظيم 

  .لى السلبيات ورفضها وطريقة اكتسابها من زيادة ورفع االيجابياتالتعرف ع-

  ـ:المسلمات الستة-

  .ال أحد يعرف كل شيء*

  .ل كل شيءهال أحد يج*

  .رأى صواب يحتمل الخطأ*

  .رأى خطا يحتمل الصواب*

  .ال أحد يتعلم بمفرده*

  .كلنا نتعلم معنا*

  ـ:منى سيد

  .فة كل األنشطة الالزمةكثافة التدريبات للقيادات النسائية لمعر-

  .االستفادة من التعرف على السليبات ومعالجة األخطاء-

  .معرفة نقاط القوة والضعف ومعالجتها-

  :احد المشاركين

  .االستفادة من األكثر خبرة واالندماج مع التالميذ-
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  ـ:أسماء أحمد محمد على

  .ي خبرة من الموجوديننمنحتني معلومة جديدة واكسب-

  . التعبير عن الرأي بصراحة وجراءةإتاحة فرصة-

  .علمتني التعاون ومشاركة اآلخرين-

  .علمتني احترام آراء اآلخرين واالستفادة منها-

  .أتاح لي الفرصة للتعامل ومشاركة األخريين في الرأي-

  .عرفني على شخصيات وأتاح لي فرصة التعامل معهم-

  .جعلني استطيع تقييم نفسي بصراحة-
  

  :احد المشاركين

  .مشاركة الحكوميين للجمعيات والمدارس في ورشة العمل-
  

  ـ:نرمين محمود

  .معرفة األخطاء لتداركها ونقاط القوة والضعف-

  .كيفية تحقيق االستمرارية بطريقة أفضل-

  .برامج أخرىالألنشطة و لمراعاة األسلوب الجيد في التخطيط -
  

  ـ:وليد شعراوي

  .أنا مكنتش مقتنع بالتقييم الذاتي-

  .بس دلوقتى أنا شايف انه أحسن من التقييم الخارجي-
  

  :احد المشاركين
  .الوقوف على نظام الضعف والقوة وتحديد المشكالت ووضع حلول لهذه المشكالت-

  .التنسيق مع الجهات المعنيةوالبد من التخطيط الجيد قبل بداية أى مشروع -

  .الدراسة الجيدة لالحتياجات وأولوياتها بالقرية-

  .وضوعية في تقييم الذاتالم-
  

  :احد المشاركين
  .أتناقشنا ، اختلفنا، واتفقنا ، قيمنا نفسنا بنفسنا ويا رب نكون نجحنا-

  ـ:سامي محروس

  .الشفافية ومعرفة النقاط السلبية وااليجابية-

  

  ـ:وليد إسماعيل دسوقي

  . يتم في منتصف المشروعهو الحوار البناء الذي خلقه التقييم الذاتي بين شركاء المشروع ويفضل أن-

  .عمل الهيئات الدولية وإشراك المستفيدين في التخطيط والمتابعة والتقييم للمشروعات الدولية-

  :احد المشاركين
تقييم جيد ومناسب وتعرفنا فيه على أسلوب العمل الجماعي والتطوعي ألعضاء الجمعيات ونحن نطلب شـكر هيئـة                  -

  .لورشة المفيدة في معرفة الحوار والبناء الجيدكير ألنها ساعدتنا لكي نحضر هذه ا
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  ـ:بهبشين/ فيصل فتحي

  .التقييم هو األسلوب األمثل والحضاري والمفيد للتقييم وليس للمشروعات فحسب بل لكل نواحي الحياة-

  ـ:اهناسيا/ سامي على رئيس وحدة براوه

 الذاتي لجميـع    ملجهات األخرى حيث أنه يتم التقيي     عملية التقييم ممتازة ويجب أن يستمر مركز الخدمات في تفعيلها وا          -

  .هداف بشكل أفضل من أي تقييم أخرااليحقق مما شفافية بالجهات 
  

  :حد المشاركينا
  .تبادل الخبرات-

  .توصيل المياه بشكل جيد-

  .االعتماد على النفس-

  .تعلمني كيف أوصل الرسالة-

  .البد أن أكون قدوة لألجيال من بعدى-

  .شر في القرى لتعليم الكبارتحو األمية تنمهيئة نفسي -
  

  :احد المشاركين
  .الوقوف على الدروس المستفادة الستمرارية المشروع بالمجتمع-

  .بساطة في تطبيق إستراتيجية التقييم الذاتي لتعلمهم أهدافه وتطبيقه-
  

  .فوظيفته منسق باالتحاد النوعي لحماية وتحسين البيئة في بني سوي / سمير سيد جمال

  .النظرة إلى الماضي هي عنوان األتي فالتخطيط والجهد والعمل لنرقى إلى تحقيق األمل-
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  مرفقات خاصة بنتائج عملية التقييم الذاتى ثانيا
  عملية التقييم الذاتى الكمية املستخدمة فى األدوات  •
  استمارة مقابلة فردية  •
  استمارة مقابلة للعاملني  •
  ملؤسسةاستمارة تقييم ذاتى  •
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 األدوات الكمية املستخدمة فى عملية التقييم الذاتى 
  استمارات اإلستبيان وتفريغها

  
  أسر مستفيدة/ مقابلة فردية استمارة 

  

  ها من مشروع التنمية الشاملة  ؟   ماهى الخدمات التي حصلت علي-١

            مياه شرب  •
  

  صرف صحي  •
  

  جمع قمامة  •
  

  كسح  •
  

  توعية •
  

  تعليم بيئي •
  

  محو أمية •
  

 قروض زيادة دخل  •
  

  .بناء على اإلجابة في السؤال السابق يتم اإلجابة على السؤال التالي 
  

   هل كنت في احتياج لهذه الخدمات  ؟ - ٢

 ال         نعم      مياه شرب 

  : لماذا 
------------------------------------------------------------------  

 ال        نعم      صرف صحي 

  : لماذا 

------------------------------------------------------------------  

 ال        نعم     جمع قمامة 

  : لماذا 

  :أسم الجمعية 

  _____________: مركز ______ :  القرية _______________________: ة / أسرة السيد 
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------------------------------------------------------------------  
  

 ال        نعم        كسح  •

  : لماذا 

------------------------------------------------------------------  

 ال        نعم        توعية

  : لماذا 

------------------------------------------------------------------  

 ال        نعم                 تعليم بيئي •

  : اذا لم

------------------------------------------------------------------  
 ال        نعم                 محو أمية •

  : لماذا 

-------------------------------------------------------------- 
 ال        نعم      قروض زيادة دخل  •

  : لماذا 

------------------------------------------------------------------  
  أتنفذ ؟ الجمعية  اللي اتقالك في ى   يا تر- ٣

  أقل       أحسن     بالضبط        قروض مياه الشرب  

  مالحظات 

-----------------------------------------------------------------  

  أقل       أحسن     بالضبط         صرف صحي       

  مالحظات 

-----------------------------------------------------------------  

  أقل       أحسن     بالضبط                  جمع قمامة  

  مالحظات 

-----------------------------------------------------------------  

  أقل       أحسن     بالضبط                كسح         

  مالحظات 

-----------------------------------------------------------------  
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  أقل       أحسن     بالضبط                 توعية       

  مالحظات 

-----------------------------------------------------------------  

  أقل       أحسن     بالضبط                    تعليم ببئي

  مالحظات 

-----------------------------------------------------------------  

  أقل       أحسن     بالضبط                    محو أمية

  مالحظات 

-----------------------------------------------------------------  
  

     خدت الخدمات بسهولة وال تعبت لحد ما أخدتها ؟ -٤

  ال      نعم

  : ماذا ل

-----------------------------------------------------------------  

  يتم التأكيد على تأثيرات الخدمات التي أسنفاد منها أوال 

  باتري الخدمات اللي حصلت عليها من المشروع فرقت معاك ؟/  آيه اللي عاد عليك من أنشطة المشروع - ٥

  
القرية / الشارع / شكل البيت  سلوكيات أفراد  عالقات أسرية ير اجتماعيتأث تأثير اقتصادي الخدمة المقدمة

      مياه شرب 

      صرف صحي

      جمع قمامة
  

  

 القرية / الشارع / شكل البيت  سلوكيات أفراد  عالقات أسرية تأثير اجتماعي تأثير اقتصادي الخدمة المقدمة

      كسح

      توعية

      تعليم بيئي 

   محو أمية
 

    

      قروض زيادة دخل

  : لماذا : مالحظات 

--------------------------------------------------------------------  

  لو عملنا الخدمة دى تانى نعملها آزاى ؟ آيه اللي نخليه وآيه اللي نلغيه ؟  -٦

o  مياه شرب 
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 صرف صحي  •

  جمع قمامة 

  كسح 

  ------------------------------------------------------توعية •

  ---------------------------------------------------تعليم بيئي •

  ----------------------------------------------------محو أمية •

 ---------------------------------------------قروض زيادة دخل  •

  آزاى ؟ أنت شايف أن المشروع ممكن يستمر ؟  -٧

  أنت ممكن تساهم بآيه عشان المشروع يستمر ؟  -٨

  

  

  _____________________: التاريخ ______________     : ء االستمارة لىالقائم بم
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  عاملني باجلمعية/ مقابلة فردية 

  -----------------------:           قرية -----------------------: مركز 

_____________: الوظيفة __________ :  الجمعية _____________________: ة / اسم العامل 
  

     هل الخدمات التي قدمها المشروع في مجال عملك  كانت من ضمن احتياجات المجتمع  ؟-١
 ال         نعم      

  : لماذا 

  ع ؟حصلت عليها كانت مالئمة لطبيعة الخدمة التي شاركت في تقديمها للمجتمالتى   هل التدريبات -٢

   :لماذا 

  من الجمعية أثناء تنفيذ الخدمة للمجتمع ؟) المالئم (م  هل حصلت على الدعم الالز- ٣

  : لماذا 
  

    هل ما تم تخطيطه في بداية المشروع  تم تنفيذه بالفعل ؟-٤
      أذآر األسباب ؟         أقل                     أحسن     بالضبط                           
  

     اذكر ما يميزك في تقديمك للخدمة عن غيرك في المجتمعات األخرى؟ - ٥

    ما هو العائد عليك من عملك بالمشروع ؟ - ٦

  ------------------------------------------------------------: اقتصادي 

   ---------------------------------------------------------------: اجتماعي 

  --------------------------------------------------------------: ي     نفس

  ---------------------------------------------------------------: خدمي    

   --------------------------------------------------------------: صحي     

--------------------------------------------------------------: بيئي              

    هل الخبرة التي اكتسبتها من المشروع تؤهلك لالستمرار في العمل في هذا المجال ؟- ٧

            ال      نعم                

  : لماذا 

     لو المشروع بدأ من األول تانى هل فيه حاجات تحب تغيرها ؟ ما هي ؟ ولماذا؟ -   ٨
-----------------------------------------------------------------------  
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   ، مبشروع التنمية املتكاملةتفريغ مقابلة فردية ألسر مستفيدة
  

  .توزيع المستفيدين عل خدمات مشروع مياه الشرب وفقا لحجم االستفادة منه-١س
ــاه   مالياإلج  ال  نعم ــن ميـ ــتفادة مـ االسـ

  الشرب

  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  المركز

  ١٠٠  ٢٤٠  ٤٣  ١٠٤  ٥٧  ١٣٦  مركز ناصر

  ١٠٠  ٢٤٠  ٢٠  ٤٨  ٨٠  ١٩٢  مركز اهناسيا

  ١٠٠  ٤٨٠  ٦٣  ١٥٢  ١٣٧  ٣٢٨  اإلجمالي

  ممن أستفادوا من خدمات مشروع مياه الشرب أنهم كانوا فى إحتياج إلى هذه الخدمة % ١٠٠أكد : ملحوظة

  

  ـ:ى خدمات مشروع الصرف الصحي وفقا لحجم االستفادة منهتوزيع المستفيدين عل-
مـــشروع الـــصرف         اإلجمالي  ال  نعم

  الصحي

  المركز
  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار

  ١٠٠  ٢٤٠  ٢٠  ٤٨  ٨٠  ١٩٢  مركز ناصر

  ١٠٠  ٢٤٠  ٢٣  ٥٦  ٧٧  ١٨٤  مركز أهناسيا

  ١٠٠  ٤٨٠  ٢٢  ١٠٤  ٧٨  ٣٧٦  اإلجمالي

  . من أستفادوا من خدمات مشروع الصرف الصحى  أنهم كانوا فى إحتياج إلى هذه الخدمةم% ١٠٠أكد : ملحوظة

  

  ـ:توزيع المستفيدين على خدمات مشروع جمع القمامة وفقا لحجم االستفادة منه-

  مشروع جمع القمامة  اإلجمالي  ال  نعم

  المركز
  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار

  ١٠٠  ٢٤٠  ٥٠  ١٢١  ٥٠  ١١٩  مركز ناصر
  ١٠٠  ٢٤٠  ١٥  ٣٧  ٨٥  ٢٠٣  مركز أهناسيا

  ١٠٠  ٤٨٠  ٣٣  ١٥٨  ٦٧  ٣٢٢  اإلجمالي
  . ممن أستفادوا من خدمات مشروع جمع القمامة  أنهم كانوا فى إحتياج إلى هذه الخدمة% ١٠٠أكد : ملحوظة

  

  ـ:توزيع المستفيدين على خدمات مشروع الكسح وفقا لحجم االستفادة منه-

  مشروع الكسح    االجمالي  ال  نعم

  ركزالم    
  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار

  ١٠٠  ٢٤٠  ٩٢  ٢٢٢  ٨  ١٨  مركز ناصر

  ١٠٠  ٢٤٠  ٧٧  ١٨٤  ٢٣  ٥٦  مركز أهناسيا

  ١٠٠  ٤٨٠  ٨٥  ٤٠٦  ١٥  ٧٤  اإلجمالي

  .ممن أستفادوا من خدمات مشروع الكسح  أنهم كانوا فى إحتياج إلى هذه الخدمة% ١٠٠أكد : ملحوظة

  

  ـ:ملحوظة هامة
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يرجع انخفاض نسبة عدد المستفيدون من خدمات الكسح إلى استفادة غالبية المستفيدون من مشروع الصرف الـصحي                 

  ".كسح الخزان"مما دعاهم إلى االستغناء عن خدمات 

  

  :توزيع المستفيدون على خدمات مشروع التوعية وفقا لحجم االستفادة منه-

     مشروع التوعية  ياإلجمال  ال  نعم

  المركز    
  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار

  ١٠٠  ٢٤٠  ١٣  ٣٠  ٨٧  ٢١٠  مركز ناصر

  ١٠٠  ٢٤٠  ٢٩  ٧٠  ٧١  ١٧٠  مركز أهناسيا

  ١٠٠  ٤٨٠  ٢١  ١٠٠  ٧٩  ٣٨٠  اإلجمالي

  .ممن أستفادوا من خدمات مشروع التوعية  أنهم كانوا فى إحتياج إلى هذه الخدمة% ١٠٠أكد : ملحوظة

  

  ـ: مشروع التعليم البيئي وفقا لحجم االستفادة منهتوزيع المستفيدون على خدمات-

  مشروع التوعية  اإلجمالي  ال  نعم

  المركز    
  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار

  ١٠٠  ٢٤٠  ٦٣  ١٥٢  ٣٧  ٨٨  مركز ناصر

  ١٠٠  ٢٤٠  ٧٢  ١٧٣  ٢٨  ٦٧  مركز أهناسيا

  ١٠٠  ٤٨٠  ٦٨  ٣٢٥  ٣٢  ١٥٥  اإلجمالي

  . خدمات مشروع التعليم البيئى  أنهم كانوا فى إحتياج إلى هذه الخدمةممن أستفادوا من% ١٠٠أكد : ملحوظة

  

  :منه مية وفقا لحجم االستفادة على خدمات محو األتوزيع المستفيدين-

     مشروع محو األمية  اإلجمالي  ال  نعم

  المركز    
  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار

  ١٠٠  ٢٤٠  ٨٠  ١٩٣  ٢٠  ٤٧  مركز ناصر

  ١٠٠  ٢٤٠  ٨٤  ٢٠١  ١٦  ٣٩  يامركز أهناس

  ١٠٠  ٤٨٠  ٨٢  ٣٩٤  ١٨  ٨٦  اإلجمالي

  ممن أستفادوا من خدمات مشروع محو األمية  أنهم كانوا فى إحتياج إلى هذه الخدم% ١٠٠أكد : ملحوظة

  

  ـ:توزيع المستفيدين على خدمات قروض زيادة الدخل وفقا لحجم االستفادة منه-

  مشروع محو األمية  إلجماليا  ال  نعم

  المركز    
  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار

  ١٠٠  ٢٤٠  ٨١  ١٩٤  ١٩  ٤٦  مركز ناصر

  ١٠٠  ٢٤٠  ٨٢  ١٩٨  ١٨  ٤٢  مركز أهناسيا

  ١٠٠  ٤٨٠  ٨٢  ٣٩٢  ١٨  ٨٨  اإلجمالي

  .ممن أستفادوا من خدمات مشروع قروض زيادة الدخل   أنهم كانوا فى إحتياج إلى هذه الخدمة% ١٠٠أكد : ملحوظة

  ـ:ملحوظة

  .يتم تناول مشروع القروض من خالل دراسة تفصيلية لمشروع ريديكسوف 
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  ـ:المشروع وجهة نظر المستفيدين في أسلوب التنفيذ بالمشروع في عالقته بما تم الوعد به في بداية:٣س
       تقييم التنفيذ  اإلجمالي  أقل  أحسن  بالضبط

  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  المركز

  ١٠٠  ٢٤٠  ١٨  ٤٢  ٤٣  ١٠٤  ٣٩  ٩٤   ناصرمركز

  ١٠٠  ٢٤٠  ١٥  ٣٧  ٤٢  ١٠١  ٤٣  ١٠٢  مركز أهناسيا

  ١٠٠  ٤٨٠  ١٦  ٧٩  ٤٣  ٢٠٥  ٤١  ١٩٦  اإلجمالي

  

  ـ:وجهة نظر المستفيدين في مدى سهولة الحصول على الخدمة: ٤س

     سهولة الحصول علـى      اإلجمالي  ال  نعم

  الخدمة

  المركز    
  نسبة  رتكرا  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار

  ١٠٠  ٢٤٠  ٨  ٢٠  ٩٢  ٢٢٠  مركز ناصر

  ١٠٠  ٢٤٠  ٣  ٨  ٩٧  ٢٣٢  مركز أهناسيا

  ١٠٠  ٤٨٠  ٦  ٢٨  ٩٤  ٤٥٢  اإلجمالي

  

  ـ:العائد على المستفيدين من أنشطة المشروع، من وجهة نظر المستفيدين أنفسهم:٥س

  ـ:تأثير اقتصادي

  ـ:بالنسبة للمستفيدين بمركز ناصر

  .لميه بتيجي غالية علينا قوىا •

  .جنيه٢٠فرنا بعد ما كنا بنكسح مرتين في السنة كل مرة بحوالي و •

  .الصرف كل شوية بيتسد ونلم فلوس ونسلكه •

  .أتكلفنا كتير لما ركبنا الميه •

  .في ندوة التوعية وزعوا علينا كوبيات شاى، كنا محتاجينها في البيت •

  .له فوطه تيكل واحد من األوالد أشتر •

  .ة الكسح وتكلفتتوفير تكلفة عمل الخزانا •

  .معرفة األم لطرق انتقال األمراض وطرق الوقاية •

  .قلة األمراض وزيادة الدخل وتعليم البنات القراءة والكتابة •

  .توفير فلوس العالج •

  .دعم المشروعات الصغيرة •

  .استخدام الخامات الموجودة في المنزل •

  .وفرت كثير من المال عن المجلس المحلي •

  .وفرت فرص عمل للعاطل •

  .اه بصفة مستمرةلمي اوجود •

  .راحة كاملة من شغل الوحدة المحلية في الكسح •

  .ستخدموه في أشياء مفيدةا يوفروا المصروف وااألوالد بدأو •

الزوجة تعلمت الخياطة والمشغوالت وتدر دخل بسبب هذا األوالد كانوا يذهبوا إلى الرحالت مجانـا وكـان                  •

  .هناك هدايا
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  .ير المصروفعلمت الزوجة أهمية التوفير وكيفية تدب •

  .جنيه شهريا كانت تنفق عل الكسح٢٥وفرت لي  •

  .جوائز السيدات •

  .قروض زيادة الدخل وفر علينا كتير وريح األسرة من بيع الذهب •

  .بناخد هدايا و رابسو وكوبيات والقرض وفر عليا الذهاب للبنك •

  .توزيع أدوات صحيحة، مرهم، شاش، ميكرو كروم •

  ـ:سيا بالنسبة للمستفيدين بمركز أهنا

  .أدى إلى عدم انتشار األمراض، وعدم صرف ميزانية البيت على الكشف واألدوية والمستشفيات •

  .الكسح مشروع مكلف جدا جدا ومضر بالصحة العامة بالنسبة للصرف الصحي •

  .الصرف الصحي غير مكلف مما يوفر الكثير من النفقات بالنسبة للكسح •

  .عدم التبذير في المصروفات المنزلية •

  .دام القمامة الصلبة مرة أخرىاستخ •

  .زيادة دخل األسرة من قروض زيادة الدخل •

  .القضاء على الذباب والناموس •

  .جهد وتوفير مبلغ كبير في الكسح وعمل مشغوالت يدوية زودت الدخلالتوفير الوقت و •

  .معرفة اإلسعافات األولية واألشغال اليدوية •

  .زيادة األعباء الشهرية من خالل فاتورة المياه •

 زيـي   ومفيش مشاكل بسبب القمامة وخناقات    مفيش مشاكل من ملى الطرنش       ش مشاكل في الميه حاليا و     مفي •

  .األول

  .بيوفر في الجهد والوقت الكسح أرخص من عربية مجلس المدينة و •

  . ألي عمل بشهادة محو األميةمقدتال •

  .معلومات ببالش وتدريب على اإلسعافات والسباكة •

  .ةاختفت األمراض المعدي •

  .الميه وفرت معانا ألننا دفعنا المبلغ على أقساط صغيرة •

  .المياه بتاعة الطلمبات والبحر كانت بتجيبلنا األمراض كالبلهارسيا والتلوث •

  .بعض القمامة تستخدم في التصنيع •

  .زاد محل بيع الدجاج ألن زوجتي بدأت تديره بطريقة صحيحة •

  .تقليل نفقة التخلص من القمامة وتقليل التلوث •

أزداد دخل محل الكهرباء ألن زوجتي بقت بتقف معايا فيه وخصوصا وأنا في المدرسة وبدأ الناس يثقون في                   •

  .زوجتي في البيع والشراء

  .تدربنا أنا وزوجتي على نجاح المشروع •

  .استخدمنا جزء من القرض في إصالح البيت •

  .مياه الحنفية أنضف •

  .عدم قطع األشجار في الشوارع •

  .ون و رابسو والخزان كان موارينا الويل دلوقتى الصرف رايحنىمراتى بتاخد صاب •



  Alive Project                                                     بمحافظة بنى سويفلتركيز على مياه الشرب والصرف الصحى  التقييم الذاتى لمشروع التنمية الشاملة با

217 ٢٠٠٧ مايو                                             مركز خدمات التنمية                                                                                                

  .مشروع الصرف أسوء مشروع، وعمل تأثير اقتصادي سيىء لألسرة •

  .مشروع الصرف أثر علينا تأثير كبير سلبي، ألنه غير منفذ على أكمل وجه وقمنا بردم الصرف ولغناه تماما •

  .سليكجنيه كل أسبوع علشان الت٥الصرف كويس لكن بندفع  •

  .قرض زيادة الدخل أثر عليا تأثير سلبى، ألنى دفعت القرض مضاعف •

  .إسراف الحكومة على التنفيذ مهم لضمان الصالحية وهناك اختالف في االشتراكات نتيجة للمجامالت •

  .المية بقت بالفلوس وكنا بنجيب المياه ببالش •

  .مرآتي وفرت ثمن الصابون وبدأت تعمله في البيت •

  .يه للفاتورةجن٣٠ايه يعنى  •

  .أوالدي حصلوا على جوائز و اتعلموا حاجة تفيدهم •

  .قروض زيادة الدخل عملت على زيادة دخل األسرة وعدم الحاجة إلى السلف •

  ـ:تأثير اجتماعي
  .بالنسبة للمستفيدين بمركز ناصر

  .أصبح الناس مش بتتخانق مع بعض على تكويم الزبالة في الشارع •

  .ارع، وكلنا بنلم بعضنا لما يكون فيه ندوة ونروح نسمعهاكلنا بنساعد بعض في كنس الش •

أصبح كل واحد عنده الميه في البيت ومفيش مشاكل ومفيش خناق مع الجيران وأصبح كل شقة ليهـا حمـام                     •

  .خاص بيها

  .وفرت الوقت اللي الستات كانت بتضيعه على الطلمبة •

  .ع بعضبنشارك مع بعض في تسليك الصرف و الستات بيكنسوا الشارع م •

  .محدش بيملى من عند حد ومبقاش في احتكاك وكلنا وقفنا ساعة الحفر علشان الواجب •

  .بروح أنا وجيراني فصل محو األمية كل يوم •

  .عمل المسابقات بيجمع األطفال مع بعضهم •

  .أصبح الناس في حالها •

  .حضور اللقاء الجماهيري في الكنيسة •

  .الراحة في الحصول على مياه شرب نقية •

  .يف من حدة العمل داخل المنزلالتخف •

  .التخلص من المخلفات السائلة بسهولة مما يريح األسرة •

  .أتعرفنا على العاملين بالجمعية و بنطلب منهم الخدمات أينما كانوا •

  . بالشوارعتحضور اللقاءا •

  .توفير الوقت والجهد وتوفير السلوك الصحي السليم وتعليم البنات الكتابة والقراءة •

  .امل مع المشكالت والجيران والراحة النفسيةكيفية التع •

  .زيادة واستقرار دخل األسرة خلى المشاكل قلت في األسرة •

  .ربط تالميذ المدرسة ببعضهم عن طريق األنشطة •

  .ربط الناس بالجمعية •

  .تدريب على العمل الجماعي •

  .عدم اإلصابة بالبلهارسيا •
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  .الحد من األمية ونشر الوعي •

  .ع وزيادة التعليم وقلة العداء بين الشباب النشغالهمقلة األمراض في المجتم •

  .قلة المشاكل بين النساء عند الترع •

  .نفسية األسرة ارتاحت ومفيش مشاكل مع الجيران •

  .نفسية المدام أرتفعت بعد ما عرفت تقرأ •

وعيـة  الصرف الصحي ريحنا من الريحة الكريهة والمياه الكثيرة والراحة من كيفية التصرف في القمامـة وت                •

  .األوالد والبنات بالنظافة والجمال

  .القرض حل مشاكل مالية داخل األسرة •

  .نا وبين بتوع النادييالحشرات أقل كتير وقلة الخالفات ب •

  .عرفت أبنى مابيخفش من الديدان ليه •

  .بقى في عالقات صداقة بين القيادات واألهالي •

  .تعلمت الكثير عن حقوق المرأة، كالحق في التعليم •

  ـ:بة للمستفيدين بمركز اهناسيابالنس

  .زيادة الوعي االجتماعي بالموارد البيئية واالستخدام األمثل لها •

  .الكسح أدى إلى عدم الراحة النفسية •

  .ت شهادة محو األمية وكان لها تأثير كبير في حياتي واشتغلت بيهاذأنا شخصيا أخ •

  .مكتبة فزودنا دخل األسرةالبنت أخدت شهادة محو األمية ودخلت اإلعدادية واشتغلت في  •

  .نظافة المكان له تأثير نفسي وراحة نفسية •

  .المشروع جعل األهالي متعاونين مع بعض •

  .زاد الحب بيني وبين أسرتي بسبب التعليم •

  .األوالد مش بيعملوا مشاكل زيي األول في كب القمامة •

للولد بدل ما هو عاطل، الولد      خروج الحريم مع بعض عن األول وهما رايحيين الجمعية وتوفير فرصة عمل              •

  .حاله أتعدل

  .تعاون الجيران في الصرف الصحي وتعود المرأة على الخروج لألماكن العامة مثل الجمعية •

  .ريحت الحريم في المنزل من التعب •

مفيش مشاكل مع الجيران بسبب الطرنش والتعاون في حالة انسداد الصرف بين الجيران، وبقى في تفاهم بين                  •

  .بيت والقريةأهالى ال

  .أصبحت العالقات كويسة بيني وبين جيراني •

  .ذهاب التالميذ في رحالت مجانية •

  .وفيه صداقة بين الرائدة وربة المنزل •

  .مفيش مشاكل بسبب القمامة أمام المنازل وطفح الطرنش •

ي وقـت   وقت الميه قل، علشان كنت باخد وقت في أنى أجيب الميه من الطلمبة وده خالني أرتاح وبقى  عند                   •

  .لألوالد وعرفت من خالل الندوات الصح من الغلط فكان له أثر على األسرة

  .صداقة وتعاون السيدات في تنفيذ األنشطة •

  .عرفت أزاي أتعامل مع الجيران والناس بطريقة صحيحة •
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  .تعرفت زوجتي على أسر كثيرة وكونت عالقات معهم •

  .الراحة لى ولألوالد •

  .ر ومساعدة األوالد في المذاكرةكيفية توزيع األدوار داخل األس •

ترابط أفراد الحي في تنظيف ورفع القمامة وأصبحنا كجيران متعاونين فـي الحفـاظ علـى الـصرف مـن                •

  .األعطال

  .كنا بنطلع نملى الميه من بره ونشوف الدنيا ودلوقتى خالص بقينا مش بنشوف الشارع •

ع األبله و اتغيرنا فى حاجات كتير، من نـضافة          في التوعية بنتعلم حاجات حلوة و ببالش، وعملنا عالقات م          •

  .البيت والعيال للحماية من األمراض

مراتى بطلت تتخانق مع الجيران وعملت غطا للحمام وبدأت تغير من شكل البيت والبيت بقى شكله أحسن من                   •

  .األول

  .القرض جعلني أتخانق مع أعضاء الجمعية والناس أخدت عنى فكرة سيئة •

  . عدم إلتزام الناس بالجرار ورمى القمامة على البحرفيه خالفات بسبب •

  .منع الختان بين وألدى •

فيه خالفات بسبب إنسداد مواسير الصرف والخالفات ده بتبقى على مين رمى حاجة سدت المواسير، وبسبب                 •

  .طفح الصرف، بقت البلد شكلها سيئ

وعالقتها باألوالد أحسن من األول وبـدأت       مراتى أتعلمت تقرأ وتكتب وبدأت تذاكر لألوالد ونفسيتها ارتاحت           •

  .تشتغل حاجات بالمنزل وتهتم بنضافة المنزل

  ـ:عالقات أسرية

  ـ:بالنسبة للمستفيدين بمركز ناصر

  .ه، كنت بعلم األطفال تكتب أسمائهملما أتعلمت القراء •

  .الست بقت مهتمة بنفسها وكل وقتها لوالدها •

  .ال يوجد مشكالت بسبب عدم نظافة المنزل •

  .نضافة األطفال واالهتمام بيهم •

  .تعليم البنات معاملة األب واألم معاملة حسنة •

  .حسن العالقة مع األهل والجيران كأنهم أسرة واحدة •

  .تحول من العنف إلى الهدوء •

  ـ:بالنسبة للمستفيدين بمركز أهناسيا

  .المشاكل في األسرة قلت •

  .توفير الوقت أدانا فرصة للحوار •

  .د األسرة على مين هيرمى القمامةمفيش مشاكل بين أفرا •

  .قلة النزاعات بين االزواج •

  .مفيش مشاكل مين هيقوم بالملي و مين هيرمى القمامة ومفيش مشاكل مع الجيران •

  .ساعات كنا بنخلى البنت تغيب من الشغل علشان تملى ووجود المياه في البيت على طول حد من المشاكل •

  .ي البحرمبقاش في مشاكل على مين يكب الميه ف •
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  :سلوكيات أفراد 

  ـ:بالنسبة للمستفيدين بمركز ناصر

  .الناس ما بقوش يرموا الزبالة قدام الباب وأصبح األطفال بيلبسوا شبشب عند دخول الحمام •

محدش دلوقتى بيشرب من الطلمبة ومحدش بيرمى زبالة على الترعة والزم نغسل األكل كويس قبل استعماله                 •

  .ظافة لبسهمواألطفال يحافظوا على ن

  .محدش بيكب ميه قدام البيت •

  .أصبحنا نشرب ميه حلوة •

  .عدم إلقاء الزبالة على المصرف •

  .ما نسرحش شعر البنات بالجاز ونغسل شعرهم كل يوم •

  .التخلص األمن من المياه المستعملة واالهتمام بالنظافة الشخصية •

  .افة الشخصيةاالهتمام بالنظافة العامة واالهتمام بتعليم الطفل كيفية النظ •

  .جمع القمامة في سلة بدال من رميها في الشارع •

  .نضافة األطفال واالستعمال الصحي للحمام •

  .قضاء الحاجة مريحة وسليمة •

  .عدم قضاء الحاجة خارج البيت •

  .احترام اآلخرين وربط الوالد والبنات باألهل •

  .عدم حرق الزبالة في الشارع وعدم غسيل األواني في مياه الترع •

  . في القمامة وتعليم األوالد كيفية استخدام دورة المياهللعب األطفاعدم  •

  .قيام األوالد بزراعة األشجار •

  .عدم مشاجرة الفتيات •

  .عدم غسل حاجات البيت بالترع •

  .قلة عصبية األفراد وقلة المشاكل •

  .زاد استهالكنا من الميه وزادت النضافة •

  ـ: بالنسبة للمستفيدين بمركز اهناسيا

  .سلوكيات الخاطئة و اتباع سلوكيات صحيحةتغيير ال •

  .استغلينا وقت الفراغ في التجارة •

  .تحسنت سلوكياتنا من خالل تعودنا في النظافة صباح كل يوم وجمع األوالد القمامة •

  .تغير في سلوك األفراد من خالل التعود على جمع القمامة في سلة •

  .تغير في سلوك التالميذ من خالل التعلم البيئي •

  . رمى القمامة في الشارععدم- •

  .اهتم األوالد بالصالة، ألن المياه بقت متوفرة •

  .جمع القمامة في مكان معين ووضعها في الجرار •

  .تغير سلوك زوجتي إلى األفضل وأصبحت تتابع ابنى محمد في دراسته •

  .أتعلم العيال أنهم يحطوا الزبالة في الشوال ويرموها في الجرار •

  .عدم ضرب األوالد •
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  .لقاء المواد الصلبة في الصرفعدم إ •

بدأت أستعمل مياه قليلة وأحافظ عليها وعملت شوال وبدأنا نجمع فيه الزبالة واألوالد بقوا يهتموا أكتـر مـن                    •

  .ألول بلبس الشبشب

  .األوالد بدأت تلبس شبشب قبل دخول الحمام •

  .األوالد بدأت تهتم بغسل األيدي قبل األكل وبعده •

  .الزبالة ويرموا في مكانهاعلم األطفال طريقة جمع  •

  ـ:القرية/ الشارع / شكل البيت 
  ـ:بالنسبة للمستفيدين بمركز ناصر

  .نظافة الشوارع، كنسه كل يوم خالل شكله نضيف وجميل، والبيوت قدامها بقى نضيف باستمرار •

  .الشوارع ناشفة و نضيفه وبنضف البيت على طول و بنهويه •

  .له نضيفالحمام نضيف ومالوش ريحة و البيت ك •

  .الشوارع والعزبة نضيفة •

  .الصرف لما بينسد بيخلى ريحة الشارع وحشة •

  .البيت نضيف وجيد التهوية •

  .رميم الجدار الذي تم توصيل الميه به •

  .تغير شكل البيت، ألننا قمنا ببناء البيت من جديد بعد توصيل مياه الشرب مباشرة •

  .تم تغيير شكل الحمام ليناسب توصيل المياه •

  .ء البيت وتجهيزه بطريقة الئقةتم بنا •

  .ظافة المنطقة من أكوام القمامة •

  .قمنا ببناء الجدار األمامي للمنزل •

  .التخفيف من حدة المياه الجوفية •

  .تغير شكل الحمام من حيث النضافة •

  .عدم رشح الحوائط وقلة نسبة الرطوبة •

  .منع رشح الطرنشات حول المنازل •

  .داخلضافة البيت وتربية بشكل منظم من ال •

  .البيت أصبح منزل صحي آمن •

  ـ:النسبة للمستفيدين بمركز أهناسيا

  .عدم وجود روائح كريهة في المنزل •

  .نظافة المنزل والشارع والقرية وأصبح شكل البيت والشارع والقرية بصورة جميلة- •

  .البيت قل فيه الرشح •

  .نظافة البيت وخاصة دورة المياه، والبيت نشف من الرشح •

  .ه حوض وسخان ودشلبيت ركبت في •

  .نظافة الشارع من خالل الرش يوميا أمام المنزل •

  .حوائط القرية مفيهاش نشع زيي األول •

  .ركيب دش داخل الحمام وتركيب حوض مطبخ •
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  .بناء حمام داخل المنزل وتركيب حوض ودش •

طقة فيها ياه   أهم مشروع كان له دور كبيرا جدا جدا علينا، مشروع الصرف الصحي وكذلك المياه ألننا في من                 •

  .جوفية عالية جدا

  .قلت المياه الجوفية التي كانت تظهر على الجدران •

  .الكسح قد يسبب سقوط البيت مما يسبب مشكالت اجتماعية عديدة- •

  .الشوارع نضفت من الورق والريش، ومفيش خزان يطفح في الشارع زيي زمان •

  .ستخدمنا القرض في تجميل البيت شوية •

  . من األول علشان الحمام كان بيطفحالصرف خلى البيت أحسن •

أصبحت شوارع القرية جافة، مما أدى إلى عدم تشاجر االهالي بالقرية بسبب المياه، وتم تـدمير كثيـر مـن                 •

  .طرنشات الخاصة بالمنازل وحماية البيئة من هذه الطرنشات

  ـ:مالحظات
  .عند تأخر الجرار تقوم السيدات برمى القمامة على المصرف •

  .ر مشتركة في مشروع جمع القمامة ويتخلصون من القمامة على المصرف المجاورالمنطقة غي •

  .في هذه المنطقة يتم طفح الصرف من األوالد لألخر •

  .بنكنس الشارع كل يوم والناس كلها بتشارك في النضافة •

  .الصرف الصحي مطلوب تنفيذه لحماية المنازل من الهدم •

  .ضرورة وجود مقلب للزبالة خارج القرية •

  .لمشروع زود دخل الناس وعلمهم االهتمام بالنظافةا •

  .ياريت المجلس يوفر عربية كسح تانى علشان أثناء األعطال الشوارع تفضل نضيفه •

  .جمع القمامة لم يكن على ما يرام وذلك بسبب توقف الجرار لعدم تعاون األهالي •

  .مقدرش أقول لوالدى مترموش حاجة في الشارع، مهوهما هيرموها فين •

  

  ـ:للتطوير في المستقبل من وجهة نظر المستفيدين:٦س

  ـ:مياه الشرب

  ـ:مركز ناصرفي بالنسبة للمستفيدين 

  .أن تكون محطة المياه على النيل •

  .جنيه٦٠٠زيادة نسبة القرض  •

  .جنيه٥٠٠زيادة القرض  •

  .جنيه١٠٠٠زيادة القرض إلى  •

  .جنيه٨٠٠الزم يزودوا القرض الن الميه بتتكلف دلوقتى  •

  .مهمات وتسليمها للمواطن زى األولشراء ال •

لمبلغ الخاص بالقرض قليل جدا، وارتفاع االسعار أدى إلى إحجام األهالي عن المشاركة والمطلوب رفع قيمة                 •

  .لقرض

  .نجعل التوصيلة من مياه النيل بدال من ترعة اإلبراهيمية وتعم القرية كلها •

  .توصل المياه لباقي المنازل كلها •
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  .راء كمنحه من الجمعية أو بمساهمة رمزيةتوصيل المياه للفق •

  .خفض الرسوم الموجودة على التوصيلة •

  .إلغاء الرسوم اإلدارية •

  .يقوم باإلشراف عليها مهندسين متخصصين •

  .تسهيل اإلجراءات وتقليل المصرفات •

  ـ: بالنسبة لمستفيدين بمركز اهناسيا

  .التوصيل لجميع المنازل وذلك يتطلب عمل محطة للقرية •

  .على معالجة المياه بصفة مستمرة وال تنقطع من البيتنعمل  •

  .تحلية الميه علشان الميكروبات •

  .نقلل قسط التركيب •

  .توصيل مياه الشرب الى فئة محدودي الدخل برسوم مخفضة وأقساط مريحة •

  

  ـ:صرف صحي

  ـ:بالنسبة للمستفيدين في مركز ناصر

  .دة عن المنازل بوصة وتكون الخزانات بعي١٢توسيع المواسير ونخليها  •

  .تكون المواسير واسعة وغرف التفتيش عالية •

  .الخطوط تكون واطية عن مستوى الشارع ويكون فيه صيانة للخزانات باستمرار •

  .الزم يكون في حد مسئول عن تصليح الصرف لما يتسد •

  .المواسير تكون كبيرة والزم تكون غويطة تحت األرض •

  .لصيانة الدورية •

  . على التركيب والصيانة لحل مشاكل الصرف في الشوارع التي نفذت فيهاتوفير العمالة المدربة •

  .يتم التخطيط الجيد لخطوط المجارى وخاصة غرف التفتيش •

  .عمل حوائط خرسانية بدال من الطوب •

  .عمل صرف بمواسير كبيرة نظرا ألن التربة رملية والترسبات داخل المواسير بتعمل مشاكل في الصرف •

  .كثر في الصرف من الموجود ويتم تسليك الخط الرئيسي لخط الطردالبد من عمل عمق أ •

  .أن يكون هناك جرار كسح للخزانات المعطلة ويلغى الصرف في المصرف •

  .لو كان صرف تقليدي يكون أفضل ألن الصرف ده بيصرف في المصرف بجوار القرية •

ع وتعميم المشروع ليشمل القريـة      يتم تخصيص مسئول عن الصيانة بالجمعية ويتم تحديد تكلفة صيانة الشار           •

  .كلها حيث أن هناك مناطق تعانى معاناة كبيرة من زيادة المياه الجوفية بها

يا ريت الجمعية توعى الناس أن الصرف ده مش لقشر الموز واألكياس ولكن للـصرف الـصحي األمـن                   - •

  .والمياه

  .فراخ والقمامةيا ريت بتوع التوعية ينبهوا الناس متكبش حاجات تسد الصرف زيي ال •

  ـ:بالنسبة للمستفيدين بمركز اهناسيا

  .يكون له محطة خارج القرية •

  .يا ريت يركبوا مواسير واسعة علشان متتسدش •
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  .توصيل الصرف الصحي بالتقسيط واالهتمام بصيانته •

  .التوصيل بمقابل مادي بسيط وتقسيطها على أقساط مريحة كل شهر •

  .تنفيذ المشروع على يد مهندس متخصص •

لمواسير تكون سعتها أوسع من ذلك، وما يتعملش خزانات وسط البلد وتكون فيه محطة صرف صحي جهزة                 ا •

  .على أحدث نظام

  ـ:جمع القمامة
  ـ:بالنسبة للمستفيدين في مركز ناصر

الزم يتعمل جدول للجرار حسب تقسيمة البلد، علشان الخدمة تكون متواجدة و كويسه في كل أنحاء البلد فـي                    •

  . وكمان الجرار يكون له صيانة كل شهرنفس الوقت

  .تطوير الخدمة واستخدام سيارة بدل الجرار علشان الخدمة تكون أسرع •

  .الجرار يكون له أيام محددة يلف فيها في العزبة •

  .الزم نعمل حمالت نضافة كل شوية في األماكن اللي متكومة في الزبالة •

  .جرار لجمع القمامة لسد احتياجات القرية٢يكون في  •

  .عمال على الجرار ويمشى بالراحة علشان الناس تلحق تكب الزبالة٣يكون في  •

  .توفير عربة نقل أخرى لمداومة جمع القمامة وسرعتها ألن الخدمة الحالية على فترات متباعدة •

  .ربة نقل القمامة تكون مرتفعة األبواب الستيعاب أكوام القمامة وعدم تركها بالشارع •

  .دات ويجب أن تكون سيارة بدل الجراراستحداث اآلالت والمع •

  .نشترى سيارة بدل من الجرار والمقطورة والعمل يكون من خالل الجمعية وليس األفراد •

  .يكون مقلب الزبالة بعيد عن القرية •

  .تفعيل دور المسئولين لدفع االشتراكات •

  .تخفيض االشتراكات وتزويد عدد لفات الجرار في الشوارع •

  .يق الوحدة المحليةمتابعة المشروع عن طر •

  .فعيل دور القانون، لاللتزام في المجتمع بالمشروع •

  .المشروع يسند إلى الوحدة المحلية ويقوم بالتحصيل موظف من الوحدة باتفاقية مع الجمعية •

  .عمل محاضر للذين يرمون الزبالة في الشارع •

  .يجب أن يكون الجرار ملك للجمعية وليس لألفراد •

  ـ:بمركز اهناسيابالنسبة للمستفيديين 

  .نحتاج إلى صندوق أمام كل منزل أو شارع- •

  .الزم يكون في جرار تانى وعمال زيادة ، علشان يلف الجرار كل يوم في القرية •

  .اقترح وضع برميل  على بعد مسافة معينة في الشوارع بدال من األكياس •

 الجـرار مناسـب وخـاص       يكون في جرار بيمر أكتر من مرتين وتالتة كل أسبوع في كل قطاع ويكـون               •

  .بالمشروع

عمل صناديق مغلقة ومجهزة في كل شارع ووضع القمامة في أكياس وإلقاءها بالصناديق وتجهيـز سـيارة                  •

  .مخصصة لجمع القمامة من الصناديق

  



  Alive Project                                                     بمحافظة بنى سويفلتركيز على مياه الشرب والصرف الصحى  التقييم الذاتى لمشروع التنمية الشاملة با

225 ٢٠٠٧ مايو                                             مركز خدمات التنمية                                                                                                

  ـ:كسح
  ـ:بالنسبة للمستفيدين في مركز ناصر

  .الخدمةتوفير الجرارات التي تقوم بالكسح بسعر رمزي حتى يمكن االستفادة من - •

  .تجديد المعدات ويكون المشروع تابع للجمعية بدل األهالي •

  .تجيب عربة كسح بدل الجرار للوصول لالماكن بطريقة سهلة •

  .يتم التخطيط للصرف بطريقة جيدة ويمكن االستغناء عن الكسح •

  .جنيه٥جنيه إلى ١٠ترخص النقلة من  •

  .ل مثاليكون في مكان بعيد عن البلد علشان يفرغوا فيه، في الجب •

  ـ: بالنسبة للمستفيدين بمركز اهناسيا

  .نطلب إلغاء هذا المشروع بعد عمل الصرف الصحي بطريقة جيدة •

  ـ:توعية
  ـ:بالنسبة للمستفيدين في مركز ناصر

  .يكون في بنات بتمر على البيوت يوعوا الناس، علشان الناس بتنسى على طول والزم يكون في متابعة- •

  .ي الجوامع القريبة من البيوتنعمل ندوات دينية تكون ف •

  .دعمه  ماديا الستمرارها •

  .زيادة عدد مرات الزيارة لكل أسرة •

زيادة عدد أفراد التوعية لزيارة األسر أكثر من مرتان أو ثالث مرات أسبوعيا، لتوعية السيدات بأهمية نظافة                  •

  .البيئة

  .زيادة تدريب أفراد التوعية •

  .الطفل والبيئةزيادة التوعية في مجال صحة األسرة و •

  .يكون في طبيب متخصص للتوعية •

  .وجود فريق من الجنسيين •

  .وجود فريق مدرب ومتخصص لزيادة الوعي لدى المجتمع •

  .تدريب الرائدات بكفاءة عالية ويكون ليهم أعمال يومية •

  .تكون التوعية على يد دكاترة متخصصين كبار علشان نستفيد منهم •

  .يام بالزياراتتوفير أتوبيس لنقل المجموعات للق •

  .زيادة عدد النساء وتنويع األعمار بين البنات •

  .يتم تغيير بعض الفتيات وتدريبهم باستمرار •

  .محتاجة مداومة مستمرة علشان المعلومات تعطى نتيجة جيدة تظهر في الناس •

  .نكسف المسابقات أكتر من كده لتحفيز أهالي القرية •

د الصغار مثل التبول والتبرز في الشارع و النضافة الشخصية          ياريت تزيد شوية ونركز على سلوكيات األوال       •

  .تزيد الحمالت شوية

  .تزويد الهدايا شوية علشان الناس تهتم بنضافة بيوتها والشارع- •

  .عايزين توعية لتنظيم األسرة والختان أو عدم الختان •

  .فادممكن بدل التوعية ما تكون بيت بيت، نعمل ندوة للكل في مكان معين والكل يست •



  Alive Project                                                     بمحافظة بنى سويفلتركيز على مياه الشرب والصرف الصحى  التقييم الذاتى لمشروع التنمية الشاملة با

226 ٢٠٠٧ مايو                                             مركز خدمات التنمية                                                                                                

يا ريت يرجعوا حكايات الندوات، كانت مفيدة ويكتروها كمان ويا ريت يسدو لنا المصرف اللي فـي النـادي                  •

  .عشان بيجيب علينا ناموس كتير

  .وجود حيادية في توزيع الجوائز وعدم توزيعها على األقارب •

  ـ:بالنسبة للمستفيدين بمركز اهناسيا

  .ز الشباب بالقريةعمل ندوات أكثر بالمدارس والمساجد ومراك •

  .زيادة ندوات التوعية وتطويرها •

  .لو في بنات متعلمة أفضل تعليم ولديها ثقافة عالية يكون أفضل •

  .يقوم بيها ناس متخصصين •

  .زيادة عدد الزيارات المنزلية للرائدات للمنازل •

  .زيادة عدد فريق التوعية •

  . ويكونوا على قدر كبير من العلم والثقافةيكون المسئول عن التوعية من أفراد المنطقة التي نسكن فيها، •

  .يعملوا تدريبات إسعاف زيي زمان •

  .تكون للشباب والرجالة كمان •

  

  ـ:تعليم بيئي
  ـ:بالنسبة للمستفيدين في مركز ناصر

  .زيادة األنشطة- •

  .تغطية جميع المدارس •

  .تعميمه في جميع المدارس ومراكز الشباب •

  .عليم البيئيالزم يكون في مدرسيين متخصصين في الت •

  .يكون في رحالت مع مشرفين متخصصين في التعليم البيئي •

  .هي الرحالت والمعسكرات كانت تفيد األوالد كويس •

  .يقوم فريق أصدقاء البيئة بتنظيم يوم النضافة بالقرية •

  .عاوزين تشجير القرية بأكملها •

  .بالنسبة للمستفيدين بمركز اهناسا

  .العام الدراسي واألجازة الصيفيةيتوسع في المدارس كلها ويكون طول  •

  .تشجير القرية •

  

  ـ:محو أمية
  ـ:بالنسبة للمستفيدين في مركز ناصر

  .يكون فيها هدايا كل حصة •

  .تكون منظمة أكتر، والرقابة عليها تكون مستمرة وحوافز للحاصلين على مستويات أعلى •

  .فتح فصول كثيرة •

  .زيادة عدد الفصول مع المتابعة المستمرة •

  .دد الفصول وتكون للذكور واإلناثزيادة ع •
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  .زيادة فترة الدراسة •

  .عمل بعض الحوافز للحاصلين على الشهادة من الفصل •

  ـ:بالنسبة للمستفيدين بمركز اهناسيا

  .تقصير المنهج عن ذى قبل حتى يتناسب مع أستعدادنا- •

  .مشروع كويس وياريت نستفيد من خبرة رجال التربية والتعليم •

  .مفروض بيكتروا الفصولناس كتير بتروح ال •

  .يعملوا فصول كتير وقريبة من كل البيوت •

  .عمل فصول خاصة بالرجال وزيادة الحافز المادي للمدرسات وعمل حافز مادي للدارسين •

  ـ:قروض زيادة الدخل

  ـ:بالنسبة للمستفيدين بمركز ناصر

  .االف جنيه٥زيادة نسبة القرض ليصل إلى  •

  .نزود قيمة القروض وخفض الفائدة •

  .تسهيل عملية السداد لفترات طويلة •

  .نعمل قروض كبيرة لمشروعات كبيرة •

  .زيادة قيمة القرض ونطول فترة السداد وإعطاء فترة سماح •

  ـ:بالنسبة للمستفيدين بمركز اهناسيا 

  .أنا عايزة قرض كبير ويكون له فايدة بسيطة •

  .يزودوا المبلغ شوية •

  .متابعة تنفيذ المشروع •

  .القرض ألنها كبيرة وتؤدى إلى عجز السدادإلغاء الفائدة على  •

  ـ: اقتراحات المستفيدين المتعلقة باالستمرارية للمشروع٧س

  ـ:بالنسبة للمستفيدين بمركز ناصر

  .يكون في مرتبات كويسة للبنات اللي بتلف على البيوت- •

  .الزم يكون في فريق صيانة خاص للصرف الصحي •

  . التكاليف المرتفعة واستخدام طريقة أخرى لنقل القمامةزيادة حجم القروض داخل الجمعية لمواجهة •

  .تدريب الفتيات على التوعية وتوفير الفنيين وتدريب التالميذ داخل المدارس •

  .ممكن يستمر بتوفير الصيانة وزيادة عدد الجرارات •

  .يستمر بجهود المجتمع والجمعية وسداد االشتراكات وااللتزام •

  .بدعم الجمعية ماديا وفنيا •

  .تمر المشروع بالمتابعة والصيانةيس •

  .لو في شخص مسئول في إدارة المشروعات •

  .دراسة المشروع بطرق جيدة ومشاركة المجتمع في الرأي •

  .بالتوعية والتدريب •

  .يستمر بجهود الجمعية وبمشاركة أهالي المجتمع •

  .لو كل واحد ساهم في المشروع بالطبع يستمر علشان أيده فيه •
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  . لتوصيل المياه النقية لباقي المنازلعن طريق تدوير القرض •

  .ضرورة مشاركة األهالي في صيانة الصرف واستمرار فريق التوعية في عمله •

  .الناس تنتظم في سداد األقساط •

  .نفس المال الذي كان مستخدم في قروض مياه الشرب يتم استعماله بنفس الطريقة •

  .زيادة عدد زيارات التوعية •

  .تمرة، ويكون ذلك بتحصيل رسوم للصيانةلو كان فيه صيانة للصرف مس •

  .مشروع الصرف يستمر إذا تم استعماله بصورة صحيحة وتوعية الناس أن هذا المشروع ملكهم •

  .أهم شيء أن الجمعية تخصص واحد لصيانة الصرف وتحدد قيمة الصيانة وتكلفة تسليك الشارع •

  .خدها تصرفها وتشيل هم سدادهاممكن يستمر لو كل واحدة خدت الفلوس وعملت بيها مشروع مش تا •

  .يستمر بس بالش اإلشاعات اللي بتطلع على أعضاء الجمعية ألنها تبطئ من سير المشروع •

  .يستمر بالدعم المادي والفني من الهيئة والجمعية والمتطوعين في العمل االجتماعي •

  .رصد منح مالية جديدة للمشروع •

  .ا سلطة لها خبرة به، إلدارتهيمكن إعادته عن طريق وجود سلطة تنفيذية وأيض •

  .عمل اشتراك لمشروع جمع القمامة والصرف الصحي •

  ـ:وجهة نظر المستفيدين بمركز اهناسيا حول كيفية استمرار المشروع

  .المشروع يستمر باستمرار اإلشراف عليه •

  .المشروع يستمر بوقوف أعضاء الجمعية جمبه •

  .المشروع يستمر باشتراك الشباب في اإلشراف عليه •

  .استمرار الدعم النقدي من هيئة كير أو أي هيئة أخرى •

  .يستمر بمساعدة أهل البلد والجمعية •

  .أن الناس تسدد االشتراكات •

  .لو تبرع أهالي القرية ولو بجنيه كل شهر، المشروع يستمر •

  .يستمر بالجهود الذاتية •

  

  ـ:مرارية المشروعوعية المساهمة التي يمكن أن يساهم بها المستفيدون للعمل على استن: ٨س

  ـ:بالنسبة للمستفيدين بمركز ناصر

  .أساعد البنات في توعية جيراني وأوصى جيراني أنهم مبيكبوش زبالة في الشارع أو الترعة •

  .أحافظ على ترشيد الميه واستعمالها صح •

ص مـن   أساهم بالجهود التطوعية لتوعية جيراني في استخدام هذه المشروعات بطريقة سليمة مثل عدم التخل              •

  .القمامة أو المخلفات الصلبة في خطوط الصرف الصحي

  .دعم فني ومادي علشان أنا بفهم في السباكة •

  .ممكن أساهم في حمالت التوعية نصف ساعة يوميا لخدمة المشروع •

  .ممكن أساهم بمبلغ من المال •

  .ممكن أساعد بالمجهود •

  .أشارك في محو األمية والتوعية البيئية •
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  .ية لعمل الصيانةتجميع اشتراكات شهر •

  .أساهم بالرأي واشتراك مالي وعيني •

  .أساهم بالمال والجهد والوقت •

  .ال ألقى قمامة في الشارع وال أرمى حاجة تسد الصرف الصحي •

  .بأي شيء يطلبوه منى •

  .أساهم بحاجات كثيرة مثل تصليح الشوارع والتشجير •

  .ممكن أساهم في موضوع الصيانة علشان المشروع يستمر •

   زيارات التوعيةاستقبال •

  .دفع القسط اللي عليا في ميعاده •

  .أدفع االشتراك اللي تحدده الجمعية •

  .أساهم بدعوة الناس للمشاركة في أعمال الجمعية •

  .ممكن مع باقي النساء اللي في الشارع نتعاون مع بعضنا •

  .أساهم بالفكر والمجهود الذي يفيد المشروع وينميه •

  .يه وكمان أجمع االشتراك من الشارع بتعنا وأقنعه باالشتراكشترك في مشروع القمامة وأدفع جن •

  .، وجمع االشتراك من الشارع)مشروبات(أتطوع خالل صيانة الصرف بالمساعدات العينية  •

  .ممكن أساعد بتوع التوعية في جمع أهالي منطقتي إليه عند تنفيذ النشاط •

  ـ:مشروع بهدف استمراريته بمركز اهناسيانوعية المساهمة التي يمكن أن يساهم بها المستفيدين في ال •

  .أساهم بجهدي واإلشراف على القائمين بهذا المشروع •

  .أساهم بجهدي ومالي •

  .أساهم بالمشاركة وتوعية جيراني •

  .أساهم بجهدي وفكري •

  .شارك بكل شيء يطلب منى وأساهم في توعية أهل القرية •

  .لى أى مشروع تم تنفيذهأساهم بأني أعرف أوالدي على البيئة وأهميتها وأحافظ ع •

  .أتعاون مع الجمعية وأعمل المطلوب منى •

  .أساهم بالعمل التطوعي واإلشراف الدائم •

  .أقدم أكل أو شاي أو فاس الستخدامه •

  .لمشاركة في الحفر وتوفير الخامات •

  .جمع القمامة حتى ياتى الجرار •

  .ممكن أساهم في تسليك مواسير الصرف •

بأهمية المشروع وجمع بعض األموال إلصالح العطل في المواسير بـالجهود           أساهم بتوعية الجيران والناس      •

  .الذاتية
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  .أسر مستفيدة/  تفريغ استمارت مقابلة فردية  ، مشروع ريديك
  

  ـ:توزيع المستفيدين بمشروع ريديك على خدمات مياه الشرب وفقا لحجم االستفادة منه: ١س
  االستفادة من مياه  اإلجمالي  ال  نعم

            الشرب

  مركزال    
  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار

  ١٠٠  ١١٤  ٩٤  ١٠٧  ٦  ٧  مركز ناصر

  ١٠٠  ٩٣  ٧٧  ٧٢  ٢٣  ٢١  مركز اهناسيا

  ١٠٠  ٢٠٧  ٨٦  ١٧٩  ١٤  ٢٨  اإلجمالي

  

  ـ:توزيع المستفيدين بمشروع ريديك على خدمات مشروع الصرف الصحي وفقا لحجم االستفادة منه-
  االستفادة من الصرف   اإلجمالي  ال  نعم

             الصحي

      المركز
  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار

  ١٠٠  ١١٤  ٩٦  ١١٠  ٤  ٤  مركز ناصر

  ١٠٠  ٩٣  ٧٠  ٦٥  ٣٠  ٢٨  مركز اهناسيا

  ١٠٠  ٢٠٧  ٨٥  ١٧٥  ١٥  ٣٢  اإلجمالي

  

  ـ:توزيع المستفيدين بمشروع ريديك على خدمات مشروع جمع القمامة وفقا لحجم االستفادة-
       مشروع جمع القمامة  اإلجمالي  ال  نعم

  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  المركز    

  ١٠٠  ١١٤  ٩٦  ١١٠  ٤  ٤  مركز ناصر

  ١٠٠  ٩٣  ٧٥  ٧٠  ٢٥  ٢٣  مركز اهناسيا

  ١٠٠  ٢٠٧  ٨٧  ١٨٠  ١٣  ٢٧  اإلجمالي

  

  ـ:توزيع المستفيدين بمشروع ريديك على خدمات مشروع محو األمية-
   األمية     مشروع محو  اإلجمالي  ال  نعم

  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  المركز    

  ١٠٠  ١١٤  ٩٢  ١٠٥  ٨  ٩  مركز ناصر

  ١٠٠  ٩٣  ٧٧  ٧٢  ٢٣  ٢١  مركز اهناسيا

  ١٠٠  ٢٠٧  ٨٦  ١٧٧  ١٤  ٣٠  اإلجمالي

  ـ:ملحوظة هامة

ـ                ن ذلـك المـشروع قـد       إرتكز مشروع ريديك بشكل أساسى على اإلقراض بهدف زيادة الدخل إال أن المـستفيدين م

استطاعوا الجمع بين الحصول على قرض زيادة الدخل إلى جانب الحصول على بعض الخدمات األخـرى التـي قـد                    

اتاحها مشروع تنمية الخدمات بصفة عامة، كما سبق أن أشرنا بالنسبة لالستفادة من خدمات مـشروع ميـاه الـشرب                    

ية، إال أن حجم أستفادتهم من باقى الخدمات كان في غاية           والصرف الصحي ومشروع جمع القمامة ومشروع محو األم       

هم مـن   تفيدين فقط من مركز اهناسيا ومـثل      األنخفاض فعلى سبيل المثال لم يستفيد من مشروع التوعية سوى أربعة مس           
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ـ مركز ناصر، كذلك الحال بالنسبة لمشروع التعليم البيئي حيث لم يستفيد منه سوى          ر، مستفيد واحد فقط في مركز ناص

  .وآخر بمركز اهناسيا

  

  ـ:توزيع المستفيدون بمشروع ريديك على خدمات مشروع قروض زيادة الدخل، وفقا لحجم االستفادة منه-
  مشروع القروض        اإلجمالي  ال  نعم

  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  المركز

  ١٠٠  ١١٤  -  -  ١٠٠  ١١٤  مركز ناصر

  ١٠٠  ٩٣  -  -  ١٠٠  ٩٣  مركز اهناسيا

  ١٠٠  ٢٠٧  -  -  ١٠٠  ٢٠٧  اإلجمالي

كشك . أمبوبات غاز . جزار. بقاله. عجالتي. تجارة خضروات وفاكهة  .  ترزي.  قطع غيار سيارات  - : نوع المشروع 

  .سجاير

  

  .وجهة نظر المستفيديين فيما يتعلق بتنفيذ المشروع في عالقته بما تم الوعد به عند بدء المشروع: ٣س
  تقييم التنفيذ  اإلجمالي  اقل  أحسن  بطبالض

  النسبة  تكرار  النسبة  تكرار  النسبة  تكرار  النسبة  تكرار  المركز

  ١٠٠  ١١٤  ٥  ٦  ١٥  ١٧  ٨٠  ٩١  مركز ناصر

  ١٠٠  ٩٣  ٢١  ٢٠  ٢٤  ٢٢  ٥٥  ٥١  مركز اهناسيا

  ١٠٠  ٢٠٧  ١٢  ٢٦  ١٩  ٣٩  ٦٩  ١٤٢  اإلجمالي

هم كانوا فى إحتياج إلـى هـذه        ممن أستفادوا من خدمات مشروع قروض زيادة الدخل على  أن          % ١٠٠أكد  : ملحوظة

  .الخدمة 
  

  وجهة نظر المستفيدين في مدى سهولة الحصول على الخدمة: ٤س
  مدى السهولة  اإلجمالي  ال  نعم

  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  المركز

  ١٠٠  ١١٤  ٥  ٦  ٩٥  ١٠٨  مركز ناصر

  ١٠٠  ٩٣  ٢٢  ٢٠  ٧٨  ٧٣  مركز اهناسيا

  ١٠٠  ٢٠٧  ١٣  ٢٦  ٨٧  ١٨١  اإلجمالي

  ـ:ولماذا ال

  .أنا بقالي شهرين مش عارف أعمل القرض، المسئول بيقول في عمالء كتير غيرك عايزين قروض •

  .ألني أستنيت كتير على ما أخدت القرض •

  .الكالم شيئ والتنفيذ شيئ أخر •

  .ألن المشروع تم عن طريق جمعية غير جمعية القرية وهذا هو سبب التعب في الحصول على الخدمة •

  .لجهة المنفذة في قرية تاني، فكيف تخدم قرية، قرية أخرى تعبت ألن ا •

  . عشان نصرف بعدها على طولتفيضألن أحنا ممكن نخلص القرض القديم ومش بنالقى مبالغ  •
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  ـ:عائد اقتصادي: ٥س

  .القروض بتوفر المال لعمل المشاريع •

  .أنا موظف والقرض ساعدني قوى •

  .تاع المشروع بس هو دخل قليلدلوقتى بنقدر نصرف على نفسنا من الدخل ب •

  بقدر أشترى اللب والفول اللي ببيعهم كاش على طول من غير أجل وطول ما معايا دخل كويس ببقى مبسوط  •

  .زيادة أرباح المشروع وزيادة دخل وزيادة حجم البضاعة •

  .القرض ساعدني أكبر المشروع بتاعى وبقدر أصرف على البيت وعلى عيالي كويس •

  . نفسي من غير ما أحتاج أروح أخد من أبويا فلوسبقدر أعتمد على •

  .لفايدة كبيرة جدا ويا ريت تقل •

  .اكتساب الخبرات •

  . الدخل لما بيزيد كل حاجة بتفرق-زيادة الدخل •

  .الدكان بيصرف علينا دلوقتى •

المشروع فرق معايا كتير والحمد هللا أصبحت أتاجر وكل ما يخلص القرض أجدده وأزود مـن رأس مـالي                    •

  .د هللاوالحم

إحنا فهمنا في األول أنى ممكن ناخد أى مبلغ أحنا عايزينه ولكن لما قدمنا فهمنا أن الزم نمر بمراحل التدرج                     •

في القرض وعرفنا أن الجمعية فيها المبالغ اللي إحنا عايزنها، بس القسط عالي قوى قوى فـي مـشروعات                   

  .أخرى في الجمعية

  .رشة كبيرة وبتسوق خارج البلد كمانأحنا القرض فرق معانا كتير وبقى عندنا و •

جنيه فالقسط كبير وكمان أخر     ١٣٦جنيه بندفع   ١٠٠٠أحنا أكتر حاجة بتتعبنا، حجم القسط بالنسبة للقرض الـ           •

  .جنيه بس وده مش كفاية بعد كده٣٥٠٠مبلغ بنوصله 

ى أسافر أبيـع فـي      أنا لما جبت بضاعة كتيره والبيع في البلد زيي ما هو و بيزيد شويه صغيريين، فكرت أن                 •

  .مصر والحمد هللا بقى ليه زباين في مصر كتير عارفنى وبجبلهم اللى محتاجينه وبكسب من وراهم طبعا

  .األول مكنتش قادر أجيب عدة شغل جديدة ، اللى بتسهل عليا الشغل ولما خدت القرض جبت اللى أنا محتاجه •

  .تالي هي بتكسبنا أكتر من األوللما وسعنا في القهوة بقت القهوة محتاجة عمالة أكتر وبال •

  .جنيه٢٠٠٠جنيه، بقيت ببيع بـ١٠٠٠القرض فرق معايا في المكسب بعد ما كنت ببيع في الشهر بـ •

  ـ:عائد اجتماعي

  .بنقدر نصرف على عيالنا وبنعلمهم في المدارس، بس هو الراجل بيفكر يتجوز عليا •

ش لكن لما بيكون في مشروع بيساعد الناس فـي          هي الناس مشاكلها بتكون لما ميكونش في فرصة ألكل العي          •

  .عيشتها

  .اإلقبال على مشروع الزواج •

  .ألبس كويس واشرب كويس وأتاجر كويس ونقلنا في شقة أحسن •

  .زواج الولد •

  .المشروع عمل تعاون بين الناس •

  .تحسين معيشة األطفال •

  .راحة نفسية وهدوء •
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تمد علـى نفـسه وكمـان جميـع أوالدى وزوجتـي            القرض خالنى أفتح محل بقاله البني المعاق علشان يع         •

  .بيساعدونى في أعمال الجزارة وبنقسم الشغل على بعض

  .عيالنا بعد ما كانت شغالة في مصر، بقت شغالة معايا •

لما أخدت القرض أنا كنت أعمل فى القاهرة وسبت الشغل عشان أتاجر في البلد وأقعد جنب أوالدي والمكسب                   •

  .لقسط أقل شويه هنقدر نشغل الفلوس أحسناللى بيجيى بيقضينا ولو ا

لما أخدت الكشك فرقت معايا وبقيت بكسب كويس وشغلت أخي الصغير معي في الكشك وبقى بياخد مرتـب                   •

  .ثابت

لما كنت ببيع للبعض باألجل في األسبوع اللي بعده أو في ميعاد الدبح مش بالقى فلوس اشترى بيها عجـول،                     •

  .ادى ومش بمنع حد ياخد باألجلولما اخدت القرض بقيت بشتري ع

  .المساعدة في تحسين حالتي االجتماعية وتربية أوالدي في وضع اجتماعي أفضل •

  ـ:عالقات أسرية

بقى مفيش مشاكل بيني وبين مراتى طول ما أنا بشتغل و مكفى مصاريف البيت، وطبعا الحالة المادية بتـأثر                    •

  .على الحالة النفسية

  .أسرية جيدةتعاون داخل األسرة وعالقات  •

  .معنويات أبنى المعاق عالية بعد فتح المشروع له وده خاله يحسن عالقته باألسرة •

  

  ـ:القرية/الشارع / شكل البيت

  .بقى شكل البيت كويس والشارع كمان كويس، بس البلد عموما محتاجه لرعاية •

  .البيت عايز مصاريف كتير والشارع والبلد عايزة رعاية •

  .كله يفتح النفس والشارع محتاج نضافة والقرية محتاجه رعاية أكترشكل البيت بقى منظم وش •

  .كنت في احتياج لقرض كبير ولقيت القيمة أقل والبيت كان في احتياج كبير لقيمة كبيرة •

  .نيت وعليت البيت •

  .نقلنا في شقة أحسن •

  .جددنا البيت ونضفنا الشارع •

  .بيت كبير داخل البلد •

  .الولبنيت البيت وشكله بقى أحسن من ا •

  .لما تبقى مع الناس كلها فلوس وحالتها مستريحة أكيد بيشتركوا في نظافة المكان كله •

  .أحنا بنينا الدور الثاني علشان أبنى يتجوز فيه، وبعد ماكان البيت طوب نيي بقى طوب مسلح •

  

  ـ: لتطوير قروض زيادة الدخل من وجهة نظر المستفيدين٦س

  .لي يتقال عليه يتعمل علشان يبقى في ثقة مع العمالءنشيل رسم الشيك ونكتر في القرض وال •

  .نقلل في فايدة القرض •

  .القرض مفروض يكبر علشان المشاريع الكبيرة •

  .نطول فترة السداد •

  .عدم زيادة مدة القرض وذلك لسرعة دوران رأس المال مع تقليل الفايدة •
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  .جنيه٢٠٠٠نبدأ القرض على طول من  •

  .نبدأ من ألفين لحد عشرة أالف •

  .يا ريت لو واحدة ست بتاجر يلغوا موضوع الضامن ده •

  .جنيه٨٠٠٠زيادة القرض األقصى إلى حوالي  •

  .دراسة حالة المجتمع •

  .المصداقية مع العمالء •

  .االهتمام والمتابعة واإلشراف على المشروع •

  .تكون في متابعة من هيئة كير وليس من الجمعية فقط •

  .لمصروفات اإلدارية تقل شوية •

  . العمالءدراسة حالة •

  .جنيه كما تفعل الجمعية في مشروع أخر واالستعالم الجيد عن العمالء٥٠٠زيادة حجم القرض إلى  •

  .دراسة الجهات المنافسة •

  .سهولة وسرعة الصرف واللي تلغوه أنكم تخلوا المبالغ مش متدرجة واللي عايز مبلغ يخده من غير تدرج •

  .التقليل بقدر اإلمكان من الروتين •

  .ة جدوى لمشروعات المتقدمين للحصول على قرض، خاصة في حالة كبر حجم القرضتتعمل دراس •

  

  ـ:وجهة نظر المستفيدين فيما يتعلق بآليات االستمرارية: ٧س

  .لو في قرض أكبر من كده المشروع يستمر أحسن من البنك •

  .ممكن يستمر لو لغوا الضامن وعملوا دعاية وعلموا الناس يعملوا المشروع ازايي •

  .عاية للمشروع والجمعية وحسن معاملة العميلبالد •

 جنيه  ١٠٠٠لو القسط قل المشروع هيستمر على طول عشان الناس بتخاف من القسط العالي وبتقول لو أخدنا                  •

  .جنيه في الشهر١٣٦مش هتجيب ابدا 

 يـشترك فـي     بالمصداقية في التعامل مع العمالء والتعامل مع العمالء الجيدين والدعاية الجيدة للمشروع وأن             •

  .الدعاية مسئولي البرنامج والعمالء فيما بعضهم لبعض

  

  ـ:وجهة نظر المستفيدين لكيفية مشاركة المستفيدين أنفسهم الستمرارية المشروع: ٨س

  .ممكن أدفع في الميعاد •

  .أسدد في مواعيدي و متأخرش في السداد، هي ده الحاجة الوحيدة اللى اقدر أعملها •

  .وع ممكن أتكلم معاه عنه و اشجعه يجي يستفيد من المشروعلو في حد ميعرفش المشر •

  .ممكن أقول للناس روحوا للمشروع ده أحسن ما تروحوا للبنك •

  .أكلم الناس عن الجمعية ومزايا التعامل معاها •

  .الذهاب مع العمالء إلى مقر الجمعية بدون مقابل والدعاية للبرنامج بدون أجر •

  .بالعمل التطوعي •

  .ى أكون على االستعداد للقيام بهأي عمل يطلب من •

  .بقول للستات اللي بتاجر في الطيور علشان نشترى مع بعض بمبلغ أكبر ويكون السعر أرخص •
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  ـ:تفريغ استمارة فردية عاملني
  

  ـ:توزيع العاملين بالمشروع وفقا للنوع-١

  النوع  اإلجمالي  أنثى  ذكر

  النسبة  ارالتكر  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار      المركز

  ١٠٠  ٢٦  ٢٣  ٦  ٧٧  ٢٠  مركز ناصر

  ١٠٠  ٣٨  ٢٦  ١٠  ٧٤  ٢٨  مركز أهناسيا

  ١٠٠  ٦٤  ٢٥  ١٦  ٧٥  ٤٨  اإلجمالي

  

  ـ:ـ مدى مالئمة الخدمات التي قدمها المشروع الحتياجات المجتمع من وجهة نظر العاملين بالمشروع:٢س

  مدى المالئمة  اإلجمالي  غير مالئم  مالئم

  نسبة  تكرار  نسبة  رارتك  نسبة  تكرار  المركز

  ١٠٠  ٢٦  -  -  ١٠٠  ٢٦  مركز ناصر

  ١٠٠  ٣٨  -  -  ١٠٠  ٣٨  مركز أهناسيا

  ١٠٠  ٦٤  -  -  ١٠٠  ٦٤  اإلجمالي

  ولماذا؟

  ـ: للعاملين بمركز ناصرةبالنسب

مل مـع   ألن القرية كانت تفتقد التوعية البيئية والصحية وكانت ليس لديها دراية بالسلوكيات البيئية السليمة وكيفية التعا               -

  .البيئة بطريقة صديقة للبيئة

كان أهالي القرية وخاصة فئة السيدات واألطفال في أمس الحاجة إلى رفع مـستوى وعـيهم تجـاه البيئـة وبعـض         -

السلوكيات الخاصة التي كانوا يمارسوها، كقلة النظافة الشخصية والمنزلية وعدم االهتمام بضرورة غسل الخـضروات               

  .ف في طريقة تربيتهم ألطفالهم وغيرها من السلوكيات الخاصةقبل أكلها وأيضا وجود ضع

  .لنشر التوعية البيئية بين سيدات القرية-

  .لمنع الكثير من المشكالت بين النساء بالقرية-

  .لظهور النساء بالقرية وربات المنازل بمظهر حسن-

  . والكتابةةلتعليم األوالد القراء-

  .لراحة ربة المنزل من األوالد-

  . القرية بها عدد كبير من األميين الذين ال يعرفون القراءة والكتابة وهم في حاجة للتعليمألن-

  .لتوعية أفراد القرية بتغيير السلوك إلى األفضل واالستخدام األمثل لمشروع الصرف الصحي-

اء المعيـشة وعـدم     ألن المجتمع اللي أحنا فيه، مجتمع بسيط ومحتاج إنتعاش اقتصادي لكى يستطيع الناس تحمل أعب              -

  .قدرة الناس على تقديم ضمانات للبنك

المجتمع كان يحتاج لمثل هذه الخدمات المهمة من إقراض المشروعات الصغيرة وهنا العبرة ليست باإلقراض ولكـن                 -

  .بسهولة اإلجراءات والقدرة على التعامل مع العميل

تحتاج لهذه النوعية من القـروض، وألن الـضمانات         المجتمع محتاج لهذه المشروعات، ألن هذه المجتمعات فقيرة و        -

  .سهلة ومتوفرة لدى الجميع، فكان لنا الحظ أن نفيد شريحة كبيرة من هذه المجتمعات الصغيرة
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 أسر فقيرة، وخدمة اإلقراض ساهمت في زيـادة الـدخل لهـذه             –ألن المجتمع الذي نعمل فيه مجتمع محدود الدخل         -

  .األسر

  .ير لفرد أو أكثر بالمجتمع القروي يمثل أكبر خدمة تنمويةتوفير رأسمال مشروع صغ-

 قرية من قرى مركزي ناصر و اهناسيا وهذه القرى في احتياج إلى تنميـة مـشروعاتها وزيـادة                   ١٥نحن نعمل في    -

  .دخلها ألن معظم هذه المشروعات تحتاج إلى توسع وكذلك تحتاج القرى إلى مشروعات جديدة تساير متطلبات المجتمع

ألن مشروع الصرف الصحي في غاية األهمية وذلك الرتفاع المياه الجوفية وتسريب الترنشات المفتوحة مما يـؤدى                 -

  .إلى الرشح في المنازل، مما يسبب تصدع في المنازل

  .ألن القرية كانت في احتياج لمشروع محو األمية لتعليم السيدات القراءة والكتابة و التطريز وأعمال المفارش-

  .المتسربين من التعليم كانوا في حاجة إلى مشروع محو األمية وخاصة للفتيات المتسربات من التعليمألن -

  .بعض العادات والمهارات الحياتية التي يحتاجها المجتمع) المستهدفين(لتعليم أفراد المجتمع -

  .يئيةألن المجتمع كان في حاجة إلى الصرف الصحي والمياه النقية والتوعية الصحية والب-

ألن المجتمع كان يعانى في الحصول على المياه النقية وكان هناك الكثير من األمراض التي كان سببها استخدام المياه                   -

  .الملوثة

  .للقضاء على المياه الجوفية-

  .للتخلص من مياه الصرف الصحي بطريقة صحية سليمة-

  .للمحافظة على المنازل من الرشح-

  .الهتمام بصحتهم داخل المدرسة وخارجها وإكساب التالميذ بعض المهارات لالهتمام بالبيئةالتالميذ كانوا يحتاجون ل-

ألن المجتمع كان يحتاج إلى الصرف الصحي وتوصيل مياه الشرب وجمع القمامة واحتياجه إلى مياه شـرب نظيفـة                   -

  .بعيده عن تلوث خزانات المنازل

  

  ـ:بالنسبة للعاملين بمركز أهناسيا

بة للمياه أصبحت نقية، ثانيا لغينا موضوع الطلمبات ألن المياه غير صحيحة فقضينا على نسبة كبيرة مـن                  أوال بالنس -

  .األمراض

  .ونسبة المياه الجوفية أصبحت أقل-

  .أعتمد المشروع على البحث السريع بالمشاركة-

  .لخدمة الناس والبيئة والتوعية الصحية واستخدام مياه نقية-

  . تنتج عن الخزاناتعلشان األمراض اللي-

  .لحاجة المجتمع إلى التعليم النتشار األمية، وحاجة بعض الرجال إلى شهادة لتقديمها إلى العمل-

مفتوحة وكانت تسرب المياه من الداخل أسفل المباني، ممـا جعـل            ) ترنشات(ألن الصرف كان عبارة عن خزانات       -

  .تر تقريبام١,٥المياه الجوفية تعلوا فوق جدران المباني بحوالي 

  .معظم األهالي كانوا يشربون من الطلمبات ونسبة اإلصابة باألمراض المعوية كبيرة-

المجتمع لم يكن يستطيع أن يوصل مياه الشرب بالتكلفة الكاملة لها، فتم تقسيط المبلغ من قبل الجمعية لهم، وصـعوبة                    -

  .ة ذلكاإلجراءات من قبل المسئولين عن تركيب المياه، فسهلت لهم الجمعي

  .لتزويد التالميذ ببعض المهارات العملية مثل اإلسعافات األولية والصيانة، ولرفع الوعي البيئي لدى التالميذ-

  .الرتفاع المياه الجوفية في القرية-
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  .ألن القرية كانت محتاجه لتوصيالت المياه وارتفاع أسعارها-

 لكي يساعد ذلك على التصدي للظروف الصعبة والحالـة          ألن مركز اهناسيا يفتقد إلى خدمة اإلقراض متناهي الصغر        -

  .االقتصادية السيئة

كانت هذه المناطق غير قادرة على التجارة وأصبح لديهم القدرة على جلب األموال والتجارة المناسبة للمساعدة علـى                  -

  .رفع مستوى المعيشة باإلضافة إلى التوعية البيئية والصحية والتعليمية والصرف الصحي

ن مركز اهناسيا وناصر يفتقد إلى أن  خدمة اإلقراض متناهي الصغر لكي يساعد هذا األمر على محاربـة الفقـر                     أل-

  .والحد من البطالة في هذين المركزين

ـ       - التي تم العمل فيها ، وكانت في احتياج لرفـع مـستوى            ) القرى( مجتمع   ١٥قبل البدء في المشروع قد تم دراسة ال

  . القرى، وهناك قائمة انتظار كبير من العمالءالمعيشة والدخل في هذه

ألن المجتمع الذي قمنا بتقديم الخدمة له هو مجتمع محدود الدخل والقروض التي قدمها المشروع ساهمت فـي عمـل         -

  .مشروعات صغيرة

داد يأخذون القرض من بدايته ويتدرجون معنا في القرض الثـاني ونـسب الـس             ) العمالء(أن المستفيدين من الخدمة     -

  .مرتفعة فيدل  ذلك على أن المجتمع يحتاج إلى هذه الشريحة من القروض

  .الرتفاع نسبة األمية بين السيدات وعدم التعليم للفتيات-

  .ألن القرية كانت في احتياج إلى التوعية-

ن مـن الـضروري     ألن المدارس تهتم بالجانب التعليمي فقط وال تهتم بجانب البيئة وإبراز السلوكيات السليمة لذا كا              -

  .تواجد التعليم البيئي

فعال الناس كانت محتاجة توعية علشان تقدر تنفذ األنشطة وخاصة الصرف الصحي، وده ظهر من خالل قلة أعطال                  -

  .وانسداد الصرف في بلدنا

  .ألن الخزانات تتلف المنازل، والمياه تلقى في الشوارع-

ولوجود طفح في المنازل بسبب الطرنشات الموجودة فـي كـل           كان هذا المشروع ضروري للقرية لنظافة الشوارع        -

  .بيت

  

ـ مدى مالئمة التدريبات التي تلقاها العاملين بالمشروع بالنسبة لطبيعـة الخدمـة التـي قـدمها المـشروع                   :٣س

  .بالمجتمع

         مالئمة التدريبات  اإلجمالي  غير مالئمة  مالئمة

  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  المركز

  ١٠٠  ٢٦  -  -  ١٠٠  ٢٦  مركز ناصر

  ١٠٠  ٣٨  ٨  ٣  ٩٢  ٣٥  مركز أهناسيا

  ١٠٠  ٦٤  ٥  ٣  ٩٥  ٦١  اإلجمالي

  ولماذا؟

  ـ:بالنسبة للعاملين بمركز ناصر

ألن التدريب كان يخدم مشروع التوعية ورفع كفاءتي في كيفية تنفيذ األنشطة وتقديمها وكيفية التعامـل مـع                   •

  .وصيل الرسائل للسيدات وكيفية إعداد الرسائلالسيدات في مجال التوعية وكيفية ت
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ألن التدريبات تنمي قدراتي الشخصية والعملية والعلمية وأصبح لدى كم وافر من المعلومات التي استطيع أن                 •

  .استخدمها في مجال التوعية

  .التدريبات تساعد على معرفة أسلوب التعامل مع نساء القرية •

  . األطفال الصغار ومعاملتهم معاملة تليق بسنهمالتدريبات تعلمنا كيفية التعامل مع •

ألنهم كانوا يدربونا على كيفية التحضير والتدريس والمناهج واألعمال اليدوية والمهارات الحياتية التي تخـدم                •

  .المتسربات من التعليم

 ألن التدريب كان على مستوى عالي جدا، حول اإلقراض والتعامل مع العميل ومواجهة المـشاكل وعـرض                 •

  .المشروع واكتساب ثقة الناس وغيرها من التقنيات التي تساعدنا في عملنا كمسئول ائتمان

  .التدريبات ساعدت على اكتساب مهارات التعامل وخدمة العمالء وتشجيعهم والتقييم للعميل ومتابعته •

د وإيجاد نوع   التدريبات كانت في صميم العمل من دراسة المجتمع القروي إلى معرفة الظروف الشخصية للفر              •

  .الخدمة التي تتناسب مع ظروفه

تم التدريب على كتابة المقترح والتدريب على كيفية المتابعة لفصول محو األميـة، وكتابـة التقـارير عـن                    •

  .المشرفات

  .التدريبات مالئمة، تعلمت كيفية إنشاء السجالت الخاصة بالمشروع والعمل بها •

ع المستفيدين وكيفية توثيق المشروع بالتسجيل بالدفاتر وتنظـيم سـير           ألنها أكسبتني الخبرة الكافية للتعامل م      •

  .العمل

كانت مرتكزة حول أهداف التوعية ألهالي القرية من ناحية االتصال والتفاوض وكيفية وصول المعلومة إلـى                 •

اركة أفراد المجتمع وكذلك طريقة إقناع المواطنين بكيفية تقبل المعلومات ومدى التـأثير الفعلـي فـي المـش                 

  . نحو تنفيذ أية مشروعات تنموية بالقريةةوالمساهم

بعض التدريبات التي حصلت عليها مثل التفاوض وإقناع العمالء مالئمة للعمل في هذا المجال ألنهـا تحـس                   •

  .على التعامل المباشر مع المجتمع، والتدريب المالي على القروض مالئم لطبيعة المعامالت في المشروع

  

  ـ:ين بمركز اهناسيابالنسبة للعامل

  . البيئة تمت االستفادة منها- االتصال –  التوعية -الماليات •

  .لتعليم كيفية التوعية والتعليم البيئي وكيفية المتابعة والتقييم •

ألنها أفادتني في كوني مشرف للتعليم البيئي في كيفية استغالل قدرات التالميذ وإمكاناتهم في تنفيذ ما كلفـوا                   •

  .عمل أبحاث بيئية، عمل لوحات بيئية ، عمل تجارب تفيد البيئة التشجير، -به

  .ألنها كانت تغطى كل جوانب المتابعة بالفصول وسير العمل •

  .ألنها زادت من خبرتي عند تنفيذ المشروع •

تدربنا على كيفية إقناع أهالي القرية بأهمية مياه الشرب ومدى ما تقوم بـه الجمعيـة مـن تـسهيالت فـي                       •

  .تدريبات حول كيفية التخطيط والتنفيذ بالمشروعاإلجراءات وال

  .كل التدريبات استفدنا منها وخاصة توصيل الرسالة إلى أفراد المجتمع •

تعلمت الكثير مثل اإلسعافات األولية وصيانة دورات المياه وكيفية عمل مراجعة لكل شيء وتبادل الخبـرات                 •

  .والمنافسة الشريفة لجعل مدرستي تظهر في أحسن صورة

  .عمت الخبرات السابقة وعالجت بعض السلبيات التي كانت تقابلناد •
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فقد تدربنا على أسلوب الشرح وكيفية التعامل مع الدارسات ومع المنسقات بما يضمن استمرار الفـصل فـي                   •

أحسن حالة من الناحية التعليمية ومن ناحية حضور الدارسات، كما تدربنا على برامج التوعية، واإلسـعافات                

  . بما يضمن تنمية الدارسات من جميع النواحياألولية

  .ألني تعلمت طريقة التسليك السليمة وكيفية المحافظة على الصرف •

  .ألنني تعلمت طريقة التنفيذ الصحيحة وكيفية القياس •

  .تدريبات على جمع وتحصيل القرض من المواطن بعد توصيل الخدمة •

  .حتاج إلى المزيد لتزويد الخبراتكانت هذه التدريبات مالئمة بالقدر المناسب ولكن ت •

  .بالنسبة لطبيعة عملى كمدير إداري للمشروع فلم أحصل على أية تدريبات تخص هذه الوظيفة •

  . شهور على جميع نواحي العمل والسجالت المختلفة لمجاالت اإلقراض عامة٣تم تدريب فريق العمل لمدة  •

  .ل مع العمالء واكتساب خبرة تقييم العمالءألن هذه التدريبات ساعدتنا في اكتساب مهارات االتصا •

ألن هذه التدريبات ساعدتني على اكتساب المهارات واالتصال بالعمالء والدعاية واإلعالن للبرنـامج وعمـل               •

  .الدعاية الالزمة للبرنامج

  .تعلمت كيفية اإلشراف وتنفيذ المتابعة والتقييم للرائدات ومعرفة نقاط القوة والضعف لهم •

  .ت تحث على كيفية التعامل مع التالميذ وأيضا مع إدارات المدارسألنها كان •

  .ألنها كانت تضم مهارات االتصال واإلقناع، وكيفية إنشاء رسائل توعية وفن الزيارة المنزلية •

   

  ـ:ـ مدى مالئمة الدعم الذي قدمته الجمعية للعاملين بالمشروع خالل تنفيذ المشروع بالمجتمع:٤س

    مالئمة الدعم  اإلجمالي  غير مالئم  مالئم

  مركزال
  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار

  ١٠٠  ٢٦  ١٢  ٣  ٨٨  ٢٣  مركز ناصر

  ١٠٠  ٣٨  ١٨  ٧  ٨٢  ٣١  مركز أهناسيا

  ١٠٠  ٦٤  ١٦  ١٠  ٨٤  ٥٤  اإلجمالي

  ولماذا؟

  ـ:بالنسبة للعاملين بمركز ناصر

إلدارة، فقدم مساعدة في الحـل، ووجـود        وجود بعض المشكالت في الشوارع أثناء العمل فتم عرضها على مجلس ا           -

قاعة بالجمعية تم استغاللها في عمل الندوات والحفالت الخاصة بالتوعية ووجود الفيديو والتليفزيون بالجمعيـة سـاعد                 

  .على استخدامها في عروض الفيديو

 تنفيذ بعـض األنـشطة      الدعم المادي المتمثل في الحافز الشهري، وكان هناك بعض المساعدات الفنية كاالشتراك في            -

  .وتيسير تنفيذها

  .توفير المكان الالزم والحافز المادي واكتساب الخبرة من الجمعية-

  .الجمعية تقوم بحل المشاكل الطارئة في أي وقت-

 جنيـه فـي     ١٢٠حصلت على دعم مالي، وكل مستلزمات محو األمية من كتب وكشاكيل وأدوات ومرتب شـهري                -

  .الشهر

في لوجود عمالء محتاجين مبالغ أكبر من المبالغ اللي بنتعامل فيها، فكانوا يضطروا إلى اللجوء إلى                الدعم كان غير كا   -

  .جهات أخرى
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  .أي من المشاكل التي تواجه أفراد القرية أو تواجهني بالقرية، يتم مناقشتها بالجمعية وإيجاد حلول لها-

الجيدة للجمعية لدى المجتمع دور فعال في مـساعدتنا فـي           كان للنظام والبناء المؤسسي القوى لدى الجمعية والسمعة         -

  .االنتشار السريع بالمجتمع

تعرض بعض مسئول اإلقراض إلى المخاطر نتيجة عدم توفير وسيلة مواصالت أمنة لهم عند عملهـم فـي مجـال                    -

  .التحصيل

  .و فنياالدعم غير كافي، ألن المشروعات المقدمة تحتاج إلى دعم أكبر سواء كان دعم مادي أ-

حصلت على دعم الجمعية بتوفير كافة السجالت الخاصة بالمشروع ومساعدة أمين الصندوق في التسويات والملفـات                -

  .للعمالء

  . وهو دعم معنوي ونفسينمساعدة أعضاء مجلس اإلدارة في التغلب على المشاكل الموجودة مع المستفيدي-

  .اخل الجمعية وكذلك توعية وتغيير سلوك المجتمعألن الدعم الفني ترتب عملية رفع كفاءة األداء د-

  

  ـ:بالنسبة للعاملين بمركز أهناسيا

  .الدعم يعتبر غير كافي وخاصة في مجال التوعية-

  .حصلت على الدعم الكامل أثناء تنفيذ مشروع المياه وتوفرت كذلك في مجال التوعية-

  .الدولية إيجابية بالقدر الكافيإلى حد ما كانت الجمعية مساهمة وإيجابية وكانت هيئة كير -

دعم مالي للمشروع، ودعم معنوي من خالل مساندة المشروع من جانب األعضاء وتوفير كل الدعم العينـي الـالزم                   -

  .للمشروع

  .لتوصيل المياه) السباكين(وفرت الجمعية ما يلزم من مواسير وغيرها لتوصيل المياه، وفرت العمال -

ءات، كذلك وفرت كافة اللوازم الخاصة من مواسير وحنفيات وغيرها، وكان العمل يـتم              سهلت الجمعية جميع اإلجرا   -

  .في موعده وبكفاءة كبيرة

نعم حصلنا على الدعم المالئم ماديا ومعنويا من الجمعية وألننا مقتنعين بالمشروع وإحنا محتاجين فكان فيه تشجيع من           -

  .الجمعية

  .نوي لتحضير وزيادة المشاركة والفعاليةلتنفيذ البرامج التعليمية والدعم المع-

الجمعية وفرت لنا األعضاء المميزين الذين ساعدونا على القيام بعملنا على أكمل وجه وفرت أثاث الفصول وجـوائز                  -

  .لتحضير الدارسات وأقامت الندوات واللقاءات الجماهيرية لحث أهالي القرية على االلتحاق بالفصول

  . وتوفير المكان المناسب الستقبال المشتركينتوفير األوراق المطلوبة-

  .كوفرت لي األدوات الالزمة كالتسلي-

  .الجمعية وفرت لي الخرائط ومواقع تنفيذ الخزانات والغرف-

  .جنيه شهريا٤٨دعم بشرى وهى الخبرة التي كنت استفيدها من أمين الصندوق ودعم مادي مكافأة على التحصيل -

در الغير مناسب نظرا للظروف واإلمكانيات المتاحة وكنا في احتياج تام ألداة مواصـلة              حصلت على الدعم ولكن بالق    -

خاصة بالجمعية حتى نستطيع المتابعة وذلك لما نعانيه من مشقة المواصالت ونظرا لبعد القرى التي نتابعهـا وزحمـة                   

  .المواصالت

وقات متأخرة من الليل لتحصيل األقـساط ممـا    عدم توفير مواصالت خاصة بالجمعية مما يساعدنا على االنتقال في أ          -

  .يعرض األخصائي للمخاطر

  .ال توجد وسيلة نقل أمنة لوصول المتحصالت إلى البنك-



  Alive Project                                                     بمحافظة بنى سويفلتركيز على مياه الشرب والصرف الصحى  التقييم الذاتى لمشروع التنمية الشاملة با

241 ٢٠٠٧ مايو                                             مركز خدمات التنمية                                                                                                

  .وفرت لي مكان لعمل الندوات واالتصال بالمحاضرين واألطباء لعمل الندوات-

  .عم الفنيتوفير األماكن إلقامة الندوات واللقاءات للمعسكرات والمساعدة في تقديم الد-

  .كان هناك الحوافز الشهرية التي كانت تحفز المدرس من العمل على رفع كفاءة العمل-

  .من خالل مقرر اللجنة حيث يقوم بتوفير كل مستلزمات األنشطة باإلضافة إلى مواجهة أى معوقات تواجهه المشرفة-

  .ة في تنفيذ بعض األنشطةقيام الجمعية بمنح الدعم المالي وكذلك الدعم الفني من خالل المشارك-

  

  ـ:مدى مالئمة ما تم تنفيذه بالفعل بالمشروع مع ما تم التخطيط له في بداية المشروع: ٥س

      مالئمة التنفيذ  اإلجمالي  أقل  أحسن  بالضبط

  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  النسبة  التكرار  المركز

  ١٠٠  ٢٦  ٤  ١  ٤٦  ١٢  ٥٠  ١٣  مركز ناصر

  ١٠٠  ٣٨  ٥  ٢  ٤٠  ١٥  ٥٥  ٢١  مركز أهناسيا

  ١٠٠  ٦٤  ٥  ٣  ٤٢  ٢٧  ٥٣  ٣٤  اإلجمالي

  األسباب؟

  ـ:بالنسبة للعاملين بمركز ناصر

ة التي تم تنفيذها خالل العمل، وتم خدمة عدد كبير من األسر التي لـم          دتم خالل المشروع ابتكار بعض األنشطة الجدي      -

  .ي المناطق ووسط المنازل واألسر المستهدفةيكن مخطط لها أثناء المرحلة األولي وعمل أنشطة توعية ف

  .كان هناك مرونة في تنفيذ تلك األنشطة بحيث يمكن تغيرها أو استبدالها في حالة عدم مالئمتها للمجتمع-

  .تم تنفيذ المقترحات واألنشطة على أحسن وجه بالقرية وذلك من خالل تعاون أعضاء الجمعية والقيادات النسائية-

  .ترح المشروع وعمل الميزانية وتم الصرف كما هو مكتوب وكانت بالظبطألنه تم عمل مق-

ضاعف هذا العدد ولكن لألسف نحن مرتبطين بتمويـل بعينـه           نلدينا اآلن عدد كبير من العمالء وكان من الممكن أن           -

  .ونحتاج لرفع الحد األقصى للقرض وهذا للتنوع في القرض ألننا نواجهه منافسه شرسة في هذا المجال

  .حجم التمويل معوق أساسي في توفير الخدمات للمجتمع القروي، وضرورة تخفيض المصروفات اإلدارية-

عميل وتم تنفيذ أكثر من ما هو مخطط، حيث كل محفظة لألخـصائي             ١٥٠كان متطلب من كل أخصائي في محفظته        -

 لم تكن في المخطط حيث سـاعدت        عميل على األقل، وقامت الجمعية بتقديم خدمات أخرى للمستفيدين        ٢٠٠ال تقل عن    

  %.١٠٠الجمعية في عمل بطاقة رقم قومي للكثير من السيدات ، ونسبة السداد مرتفعه حيث أنها دائما 

 توصيلة وإجراءات التنفيذ للمشروع مالئمة ومناسبة للمجتمع والمنحة         ٢٧٢وصول التوصيالت حتى حققت المستهدف      -

  .هي المطلوبة لتحقيق المستهدف

  . فصول أخرى٦ع في البداية تم بعدد خمس فصول وعندما زاد اإلقبال وتم فتح المشرو-

  .بالنسبة للصرف الصحي كانت هناك بعض المعوقات-

 وهذا يدل على أن الذي      ١٠٨٣ مستفيد وما تم توصيله بالفعل هو عدد         ٦٨٧كان من المستهدف من المشروع هو عدد        -

  .نفذ بالفعل أفضل من المخطط له

  .طه تم بالفعل في مجال التوعية البيئية ولم يعترض المشروع على أية معوقات من قبل المجتمعما تم تخطي-

  .أسرة في مشروع قروض مياه الشرب٩١٩أسرة تم تحقيق عدد ٦٧٠كان من المستهدف -
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  ـ:بالنسبة للعاملين بمركز اهناسيا

  .مجلس الشعب والشورىألننا حصلنا على شكر من مجلس المدينة ومن أمين عام الحزب وأعضاء -

  .ألن كل ما تم التخطيط له تم تنفيذه بل بزيادة-

  .بسبب وعي األهالي واالحتياج جعل الناس تساهم-

  . بوصه أو خطين٨، الخط الرئيسي كان المفروض يزيد عن ) منخفض(هناك شوارع منسوبها واطي -

  .الصرف ممتاز ولكن يعاب عليه المواسير-

  . محو األمية والهتمام كل العاملين بالمشروعلالبتكار من أعضاء لجنة-

كنا نحتاج لمهندس مشرف مقيم يوميا على التنفيذ، وكنا محتاجين هيئة المياه والصرف الصحي شريكة معانا في تنفيذ                  -

  .المشروع

  .لقام أعضاء اللجنة بوضع خطة في بداية المشروع وقمنا نحن المسئولين عن التنفيذ بعمل ما تم تخطيطه بالفع-

  .تم تركيب وتوصيل مياه الشرب حسب الخطة التي قامت بها لجنة المياه بالجمعية-

 ألن أي شيء سلبيات وإيجابيات والحمد هللا اإليجابيات أكثر والسلبيات تحاول جاهدين التغلب عليها ومعرفة أسـبابها                  -

  .وعالجها بالتعاون مع إدارة المدرسة والجمعية والهيئة

  .،وتم بالفعل توصيلها١٠٠وى وحصر لعدد المنازل التي لم توصل،عدد ألن أتعمل دراسة جد-

أصبح حجم القروض التي نديرها في تزايد مستمر ولكن نأمل في زيادة أكبر نظرا لمتطلبات العمالء وإقبالهم علـى                   -

  .هذه الخدمة

ناطق نفس المبلغ من قبل     جنيه وكان يوجد بالم   ٥٠٠في بداية المشروع كنت أراجع بعض المشاكل مثال بداية القرض           -

  .جنيه كبداية١٠٠٠وذلك يؤدى إلى عرقلة الصرف وقمنا بزيادة القرض 

التنفيذ كان أقل من التخطيط ألنه كان التخطيط لتنفيذ شريحة اإلقراض غير مالئمة للوقت وكان ألبد من توسيع قاعدة                   -

هية الصغر وعدم االلتزام بعملية التدرج في       جنيه كمشروع اإلقراض متنا   ٥٠٠٠جنيه إلى   ١٠٠٠مبلغ اإلقراض لتبدأ من     

  .القرض مع بحث حالة العميل جيدا

ـ    - قرية التي تم التخطيط لتغطيتها لرفع المستوى االجتماعي واالقتصادي الهايل وليس ذلك            ١٥أن المشروع قد غطى ال

يرة جدا من العمالء وغيـر  فقط بل بدأنا بفتح قرى أخرى صغيرة مجاورة لهذه القرى وغير ذلك وجود قائمة انتظار كب              

ذلك بزيادة هذه المجتمعات تلمس األثر التغير من رفع مستوى المعيشة وزيادة الدخل بالنسبة للعمـالء وزيـادة نـسبة                    

  .المشروعات المقامة لسهولة حصول العمالء على القروض المطلوبة وتسهيل إجراءات الحصول على القرض

بدأ بقيمة مادية صغيرة ال تتناسب مع مستوى معيـشته وال تـساهم فـي               ألن العميل عند حصوله على أول قرض بي       -

  .تحسين دخله

أحسن ألن تم الوقوف على نقاط القوة والضعف والمحاوالت الجاهدة لتحويل نقاط الضعف لنقاط قوة ومحاولة الوقوف                 -

  .على االحتياجات الفعلية لتلك المجتمعات ومحاولة تجويد الخدمات المقدمة من البرنامج

  .ألننا قمنا بتوعية أهل القرية من النساء جميعا-

  .لالستعانة بالمتطوعات في أداء الخدمة-

  .لقد تم تنفيذ المشروع على أحسن صورة وهذا يرجع إلى التخطيط والتنفيذ الجيد من قبل القائمين على المشروع-

  .ألن الناس تعاونت معنا ومكناش نتوقع ذلك بصراحة في األول-

  .ين الرائدات والمشرفة وأعضاء الجمعية لتقديم الخدمةالتعاون ب-

  



  Alive Project                                                     بمحافظة بنى سويفلتركيز على مياه الشرب والصرف الصحى  التقييم الذاتى لمشروع التنمية الشاملة با

243 ٢٠٠٧ مايو                                             مركز خدمات التنمية                                                                                                

 ما يتميز به العاملين بالمشروع والمشروع ذاته في تقديمهم لخدمات المشروع عن غيرهم فـي المجتمعـات                  -٦س

  :.األخرى

  ـ:بالنسبة للعاملين من مركز ناصر

مشروع واإلعداد الجيد لألنشطة ويكون حـسب  الجودة في تقديم الخدمة والتفكير في ابتكار أنشطة جديدة تخدم نجاح ال    -

  .احتياج المجتمع

تدرجي في الوظيفة من متطوعة إلى رائدة إلى مشرفة جعلني أثقل بخبرة عالية، تمكنت من تنفيذ األنـشطة بـصورة                    -

  .جيدة ومعرفة احتياجات األهالي

  .المرونة وحسن التعامل مع اآلخرين-

  .أمتع أوقات حياتي مع األطفالحب التعامل مع األوالد الصغار وأقضى -

  .الجدية في العمل والمتابعة المستمرة والدعم المالي وتوفير كل المستلزمات وخاصة التدريبات-

سهولة الضمانات وسرعة تقديم الخدمة،ألن الضمان الشخصي حل مشكلة كبيرة بالنسبة للعمالء غير القادرين علـى                -

  .تقديم ضماناتهم

  . وإيجاد حلول للمشكالتسهولة وسرعة اإلجراءات-

فأنا أحظى بثقة وعالقات داخل المجتمع الذي أعمل فيه أفضل من غيري، وهناك ارتباط بيني وبين عمالئـي قـوى                    -

  .جدا، وده بيعمل التزام في السداد من خالل هذا الجانب المعنوي لدى العمالء

  .الفائدة أقل، وصرف القرض في وقت قصير، والمصداقية مع العمالء-

سرعة إيجاد الحلول المناسبة ألي من المشاكل التي يتعرض لها الفرد والتي تولد منها أحـساس العميـل بـأن هنـا                      -

  .بالجمعية حل ألي من مشاكله بسرعة

  .المصداقية مع العميل وسعر الفائدة مناسب ومساعدة كثير من العمالء في أمور شخصية كثيرة ومتنوعة-

ياح النفسي وذلك لتقديمه خدمة ذات أهمية عالية للمجتمع بالقرية والتوابـع والعمـل              الذي يميزني هو اإلحساس باالرت    -

  .على تالفى مشاكل صحية واقتصادية واجتماعية

  .. والمتابعة الجيدة من الهيئة المانحة والجمعيةةالتدريبات المتنوع-

العمل دون النظر إلـى األجـر أو        روح التعاون مع األهالي واالنتظام في التركيب حسب كشف االنتظار وكنت أحب             -

  .الحافز ألني اعتبرت نفسي متطوع

سهولة التعامل مع أفراد المجتمع ألنهم أهل وعشيرة ووجود عالقات نسب ومصاهرة بيني وبـين بعـض األهـالي                   -

  .والسمعة الطيبة للجمعية والعاملين بها ومجلس اإلدارة

  .سهولة اإلجراءات وخدمة جميع طبقات المجتمع-

أسلوب المعاملة مع القائمين على البرنامج بالتعاون مع أبناء المجتمع، ووجود روح طيبة تحظى بالحب والمودة                فن و -

بيني وبين أبناء المجتمع وأيضا بيني وبين فريق العمل بالجمعية، ووجود ارتباط وثيق ومتبادل بـين الجمعيـة وأهـل                    

  .القرية في مجاالت التعامل مع المشروعات

  .ي لطبيعة خطوط الصرف وكيفية صيانتها وتسليكها وعدم وجود مشاكل بالصرفالفهم الواع-

  .الخبرة التي اكتسبتها عن طريق التدريبات التي تمت داخل الجمعية وهيئة كير-

  .متابعة أعمال ومشروعات الجمعية بصفة مستمرة وتقديم الخدمات الالزمة للمجتمع تطوعيا-

  .شراف على المشروع والمرور على الميسرات في منازلهم من خالل العمل معهمالخبرة التي اكتسبتها من خالل اإل-
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  ـ:بالنسبة للعاملين بمركز أهناسيا

  .األعضاء نشطين ويحبون الوضع الخدمي في المجتمع وأي عقبات نحاول حلها عن طريق الجهات المسئولة-

  .سرعة التنفيذ وخاصة في مجال الصرف الصحي-

  .شهور، مشروع المياه وذلك بمساعدة األهالي٣أشهر، انتهى في ٦في مدة المشروع كان تنفيذه -

  .الناس شاركت مع األعضاء بالجمعية وتشجيع ومطالبة الناس-

  .األوالد راغبين في االستمرار وهذا ما يميز الجمعية-

  .لعمل دون إنتظار المقابلشعور جميع العاملين بالمشروع بأهمية الخدمة التي تقدم وحاجة المجتمع لها، والتفاني في ا-

  .التعاون والشفافية والخبرة والمرونة-

تم توصيل المياه لألهالي دون أي مشقة على األهالي وتم الحصول على تخفيض لجميع المتصلين وتم سداد األقـساط                   -

  .بدون مشاكل

  .القيام بجميع اإلجراءات اإلدارية وإعفاء المواطن من أي إجراءات-

 على أيدي العمال الذين يقومون بتوصيل المياه إلى المنازل وأحمل معهم المعدات وأشجعهم وأحث               كنت أقوم بالوقوف  -

  . ألهمية مياه الشرب وفوائدها وأضرار مياه الطلمبات وما تسببه من أمراضياألهال

  .من أسر المجتمع في بلدنا مشتركين في مشروع القمامة% ٩٥نسبة المشتركين في مشروع القمامة حوالي -

حث تالميذ مدرستي على النظافة العامة والحفاظ على البيئة بعكس المدارس األخرى ليس عندهم توعية كافيـة عـن                   -

كيفية الحفاظ على البيئة وكيفية حصر المشكالت والتغلب عليها، كما أن هناك تنافس بين التالميذ للحفاظ على البيئة عن                   

  .ارس األخرى، كما أن هناك كسب وتبادل الخبرات لى وللتالميذطريق المسابقات البيئية وهذا ال يوجد في المد

  .الشفافية والمرونة والحداثة والوعي البيئي واالبتكار واإلبداع وتبني القضايا ووضوح الرؤية والرسالة-

 مـع   اختيارنا لمنسقين رجال، خالف المجتمعات األخرى، كانوا يعتمدون دائما على اآلنسات والتفاعل األكثر تـأثيرا              -

  .الدارسات والمنسقات خلف ذلك من خالل الرحالت التي كانت تقدمها لنا الجمعية

  .الذي يميزني هو أنني أصبحت عندي خبرة في هذا المجال وأقدر أنفذه في أى مجتمع ثاني-

  .ألن الموصل له الخدمة أكثر من المخطط له-

ء ووجود جمعية تنمية مجتمع محلي لتحـصيل الـسداد    المصداقية مع العميل وبسعر الفائدة المناسب والمرضى للعمال       -

  .ووجود محصلين لذلك

  .تسهيل اإلجراءات والتعامل مع الفئة المهمشة ورفع المستوى االجتماعي-

التعامل مع الفئة المهمشة وهى التي يكون أغلب مشروعاتها في المنزل أو ليس لها أوراق رسمية أو كيان قـانوني،                    -

  .بر حجم المشروع وبعد ذلك يكون له أوراق رسمية، فأن لم تعطى هذه الفئة فستظل صغيرةمما يؤدى إلى زيادة وك

  .تقديم الخدمة بسعر فائدة أقل، وسهولة الضمانات الالزمة لمنح القرض، وحصول العمالء على القرض بسهولة ويسر-

  .السرعة في األداء والمصداقية وبسعر الفائدة المناسب-

  .ن قبل الهيئة العامة لمحو األمية وهيئة كير الدوليةالتدريبات المستمرة م-

  .تقديم خدمة بطاقة الرقم القومي بالنسبة للمرأة ومحاولة تفعيل دورها بعد أن كان مهمش-

  .ألننا قمنا بعمل مجموعات نسائية الستمرارية المشروع-

  .معرفة وسائل االتصال، حسب التطوع للسيدات وخروج المرأة من المنزل-

  .، وإجادة المنهج واإللمام بما فيه، حسب متطلبات الدراسة أثناء الحصص والزيارات المنزليةدتزام بالمواعياالل-

  .الخبرة الكافية للتعامل مع التالميذ، حيث أنني حاصلة على مؤهل تربوي، والمرونة في التعامل مع إدارة المدرسة-



  Alive Project                                                     بمحافظة بنى سويفلتركيز على مياه الشرب والصرف الصحى  التقييم الذاتى لمشروع التنمية الشاملة با

245 ٢٠٠٧ مايو                                             مركز خدمات التنمية                                                                                                

  .والتدريبات بأعداد كبيرة جداخروج السيدات عندنا إلى مقر الجمعية وحضور الندوات -

  .ال يوجد خالف بين مشرف ورائد ورئيس ومرؤوس، وتخفيض االشتراكات للمحتاجين أكثر من غيرهم-

  .تم عمل تدريب عن السباكة وتم بصورة جيدة وتدريب عن اإلسعافات األولية واستفادة منه المجموعات النسائية-

  

  ـ:ئد عليهم  من المشروعوجهة نظر العاملين بالمشروع حول العا: ٧س

  ـ:العائد االقتصادي

  ـ:بالنسبة للعاملين بمركز ناصر

  .وجود حافز مادي نظير اإلشراف على مشروع التوعية-

  . جنيه شهريا١٢٠ ةالحصول على مبالغ مالي-

  .راتب أستطيع من خالله تحمل أعباء المعيشة-

  .ى راتب شهري من عمليتحسين في المعيشة وقيامي بأعباء أسرتي من خالل حصولي عل-

  .وجود دخل مناسب للمعيشة ولسد متطلبات الحياة-

  .توفير المبالغ المنصرفة في الكسح-

  ـ:بالنسبة للعاملين بمركز اهناسيا

  .ال يوجد عائد اقتصادي عالى-

  .استفادة من البدالت-

  .لم يتم االستفادة ماليا ألنها خدمة من أجل وجه اهللا-

  .مراحل٣كل مرة وتم التنفيذ على جنيه في ٥٠٠حصولي على -

  .حافز شهري-

  .زاد الدخل-

  .الحالة المالية أتحسنت وأصبحت أدبر المعيشة حسب الظروف والحمد هللا أنا مبسوط-

  .جنيه على القسط الواحد٣٠دخل شهري ثابت ومتغير بالنسبة للتحصيل -

  .راتب مناسب بالنسبة للمشروعات األخرى-

ي منها ال ترقى إلى المتطلبات األساسية والحاجات األساسية واليومية لطبيعة العمـل وكـذلك               بالنسبة للعائد االقتصاد  -

  .نقول أنها معقولة إلى حد ما ليس إال

  ـ:العائد االجتماعي

  ـ:بالنسبة للعاملين بمركز ناصر

  .جعل عالقتي بالمجتمع عالقة جيدة وذلك سهل على تنفيذ األنشطة-

  ).عالقة ودية(ل القرية زادت عالقتي باألهالي وأطفا-

  .أصبحت ذات شهرة معروفة بالقرية-

  .حسن التعامل مع األخر وتحسين العالقات االجتماعية مع جميع األهالي-

  .راحة نفسية حيث حققت ذاتي وأصبح لي قيمة-

  .أصبح هناك عالقات كثيرة بيني وبين العمالء وعالقات قوية ومترابطة بيني وبين فريق العمل-

  .نسبة األمية في المجتمع مما جعل التفاهم بيني وبين المجتمع بصورة أحسنانخفاض -
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هذا المشروع علمني كيف أتعامل مع الناس وبالفعل كونت عالقات اجتماعية جيدة، بسبب المشروع مع كثيـر مـن                   -

  .المستفيدين

  .رضا أسرتي على عملي-

  .عضاء هيئة كيرالصداقة والحب التي ربطت  بيني وبين العاملين بالجمعية وأ-

  .رفع الوعي الصحي والبيئي-

  .الزواج-

  .لقد تزوجت أثناء المشروع وأنجبت وأعيش حياة سعيدة وعمل عالقات اجتماعية كثيرة-

  .تغيير سلوك األفراد لألحسن وطريقة أمنة لقضاء الحاجة بطريقة صحية، وتحسن العالقات بين األهالي-

  

  ـ:بالنسبة للعاملين بمركز أهناسيا

  .حبة الناس والعالقات الطيبة بناص-

  ).أسيوط-أسوان( الزيارات التبادلية في -التعرف على قاعدة كبيرة من الجمعيات والمؤسسات-

  .أستفدت منها كثيرا في كيفية دخول المنزل والحديث مع األفراد وكثرت العالقات-

  .أكتسبت مكانة إجتماعية بين فئة األميين، لما أقدمه لهم من خدمة-

  .لتعاون والعالقات االجتماعية زادت بيني وبين أهل القريةا-

  .تعرفت على شخصيات ومجتمعات أخرى ، أثناء التدريبات، مما زاد من معارفي-

تطبيق ما يحدث في المدرسة في المنزل ونقل الخبرة إلى البيت مثل اإلسعافات األولية، وجعـل عالقتـي بجيرانـي                    -

  .أحسن

  .ء إجراءات التوصيلةحب األخريين لى عند إنها-

  .اكتساب مهارات حياتية واجتماعية وقاعدة عريضة من العالقات االجتماعية-

  . عمل عالقات اجتماعية كبيرة-واجهة اجتماعية-

  . تكوين عالقات اجتماعية واهتمام بالذات–معلومات كثيرة -

  

  ـ:العائد النفسى

  ـ:بالنسبة للعاملين بمركز ناصر

  .أصبحت مرتاح نفسيا-

  .أرتياح نفسي نتيجة أحساس أني قدمت خدمة للناس-

  .آلخرينلهذا المشروع جعلني أكثر صبرا وتحمال -

  .الراحة النفسية لى وألسرتي-

  .هناك عائد سلبي ، بسبب المشاكل مع الناس في الشارع وعدم اقتناعهم أو نقد لمجرد النقد-

  .إرتياح الضمير-

  .في إسعاد الناسهذا العمل يشعرني بالسعادة ألني أتسبب -

  .حالة مستقرة-

  .االعتماد على الذات يساعد في استقرار الحالة النفسية-

  .تقديري لذاتي وإحساسي بمدى أهميتي في المجتمع، وبعض الضغوط النفسية بسبب المشاكل-
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  .راحة نفسية حيث حققت ذاتي وأصبح لي قيمة-

  

  ـ:بالنسبة للعاملين بمركز اهناسيا

  .ن خدمة الناساالرتياح النفسي م-

  .اكتساب حب الناس وثقتهم-

  .شعوري بأني أقدم عمل نافع لآلخرين دون مقابل، يرفع من قيمة الذات لديا-

  .أحسست أنني مهم ألن الناس كانت بتطلبني وتحتاجني أللبى لهم طلباتهم الخاصة بالمشروع-

ابي أقوم به، وأصبحت معروفا بين أهل       كنت أعاني من وقت الفراغ، خاصة بعد العصر، واآلن أصبح لدى عمل إيج            -

  .القرية

أحس بالراحة النفسية عند القيام بأنشطة التعليم البيئي، ألنها تحافظ على البيئة وأرى كل شىء جميال، كما خلقـه اهللا                    -

  .جميال نقيا، دون تلوث

  .االعتماد على النفس وحب اإلطالع واالبتكار-

  . أهداف المشروعاإلحساس بالسعادة بعد كل تحقيق هدف من-

  .أخدت خبرة وعرفت أتعامل مع الناس على طبيعتهم-

تواصل فريق العمل بعالقات قوية مما يزيل الجو النفسي الممل للعمل، ويجعل تواجدنا في العمل وقت ممتع ومثمـر                   -

  .وهذا يساعد على إجتياز الصعوبات واألزمات

  .حالة نفسية جيدة لإلحساس باالعتماد على الذات-

  .ة لحب الناس ليراح-

  .شعوري بنفسي واالهتمام بالذات-

  

  ـ:العائد الخدمي

  ـ:بالنسبة للعاملين بمركز ناصر

  .خدمة ألني من المستفيدين-

  .زادت عالقتي مع المسئولين عن المشروع وجعلني لدى قدرة على تقديم خدمات أكثر للمجتمع-

  .توصيل الصرف-

  .وم سيدهمتعلمت أساليب خدمة المجتمع وأن خادم الق-

  .أخدم أسرتي ومجتمعي-

  .زادت معرفتي بمجال الخدمات والتنمية داخل المجتمع-

  .أكتساب خبرة في تقديم خدمة لآلخرين-

 بسبب أنى مشرفة توعية وأتعامل مع األطباء من خالل الندوات الصحية فقدموا ليا، الخدمة الطبيـة بـدون مقابـل                     -

  .ولغيري من المتطوعات

  .تبر نشاط خدمي أخدم به مجتمعيتنفيذ النشاط يع-

  .خبرة متميزة من خالل العمل والتدريبات-
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  ـ:بالنسبة للعاملين بمركز اهناسيا

  .االستفادة من كل المشروعات-

  .أصبح لدينا خطة في المياه والصرف والقمامة-

  . صرف صحي استفادة–قريتي شبه نموذجية -

  .تقديم الخدمة لى وللمجتمع بشكل أفضل-

  .ت من مشروع المياه والصرف الصحيأستفد-

  .تأهيل من خالل التدريبات التي حصلت عليها من هيئة كير وعالقاتي مع الهيئة العامة لمحو األمية-

  .نظافة البيئة وخدمة اآلخرين-

  .أصبحت أحب العمل التطوعي-

  .خدمية تطوعيةها بأعمال فيأصبحت أعشق العمل التطوعي حيث أنني اآلن مشارك في جمعية أخرى أقوم -

  .تعلمت بعض المهارات األساسية التي يجب على كل إنسان معرفتها الستخدامها سواء في المدرسة أو المنزل-

  .عمل تأمين صحي للعاملين وتأمين مخاطر وتأمينات إجتماعية، وهذه الميزات تميزنا عن غيرنا-

  

  ـ:العائد الصحي

  ـ:بالنسبة للعاملين بمركز ناصر

  .ر من توعيات المشروع، وشربت مياه نقية على صحتيأستفدت الكثي-

  .أصبحت شوارع القرية نظيفة لتعلم بعض أفراد المجتمع العادات الصحية السليمة-

  .نظافة البيت والشارع واستعمال المياه النقية-

  .حماية التالميذ من اإلصابة باألمراض داخل المدرسة وداخل األسرة-

  .صحي لدى المجتمع ككل وبالتالي عائد لي وألسرتي من تغيير السلوكالمشروع رفع مستوى الوعي ال-

  .راضمقلة األ-

  .عملت تأمين صحي لى وتوفير الرعاية الصحية ألوالدي-

  .سلوكيات الصحية التي أراعيها في حياتى اليوميةالمعرفة بعض -

  .راض وذلك بالوقايةمتحسين الصحة العامة وقلة األ-

  . من خالل المناهج والعملأتعلمت دروس صحية مفيدة-

  ـ:بالنسبة للعاملين بمركز اهناسيا

  .تقليل األمراض بالبلد، األمراض المعدية-

  .تحسن أحوال الناس صحيا الستخدامهم مياه الحنفية بدال من مياه الترع والمصارف-

  .التخلص من األمراض، العناية بالصحة الجسمية-

  .لمشروعالنشاط والحيوية نتيجة العمل الدائم با-

  .أحافظ على صحتي ألنني أستخدم المياه النقية في الشرب واالستحمام كذلك لم أعد أشعر بالكسل والملل-

عدم إنتشار األمراض التي كانت موجودة من قبل بسبب مياه الطلمبات ووجود القمامة أمام المنازل وعدم الذهاب إلى                  -

  .الوحدة

  .ي األوللما عملت مشروع الصرف أصبح مفيش أمراض ز-

  .توفير العالج المناسب عن طريق التأمين الصحي على جميع العاملين بالمشروع-
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  .االهتمام بصحتي لكي أتمكن من العمل-

  .االستفادة من الندوات الصحية-

  .المحافظة على صحة األطفال-

  ـ:العائد البيئي

  ـ:بالنسبة للعاملين بمركز ناصر

  .جعلت الشوارع نظيفة وأمام منزلي نظيف-

  .أصبحت األسر لديها وعى بيئي من خالل مشروع محو األمية، ألنهم تعلموا بعض العادات الطيبة-

  .نظافة الشارع والبيت والقرية-

ة التي كانت تعانى منها القرية وذلك من خالل مشروع جمع القمامة بالجمعية وأيضا              يالتخلص من بعض المشاكل البيئ    -

  .شبكة الصرف الصحي بالقرية

  .فظة على البيئة وذلك بالسلوك الجيد تجاه بيئتيالمحا-

  .زادت معرفتي بالمعلومات البيئية-

  .نظافة البيئية المحيطة وقلة انتشار األمراض-

  

  ـ:بالنسبة للعاملين بمركز أهناسيا

  .نظافة جميع الشوارع والبيوت-

  .عمل على نظافة الشوارع وكانت هناك مخلفات صرف-

  .يى قبل من خالل التدريبات التي حصلت عليهاارتفاع الوعي لدينا عن ز-

  .ازداد الوعي بالمحافظة على البيئة، والحث على نظافة القرية، وكذلك استعمال المياه فيما يفيد وعدم التبذير فيها-

  .أصبحت القرية جميلة والشوارع نظيفة والهواء نقيا-

  ".الدخان"من التلوث قلة عدد األمراض وحماية المياه من التلوث، وحماية البيئة -

  .نظافة القرية من مياه الطلمبات والمياه الملوثة-

  .نظافة القرية من المياه القذرة التي ترشها النساء في الشوارع-

  .رفع المستوى البيئي والثقافي-

  .توفير بيئة مناسبة، اجتماعية، اقتصادية، صحية مناسبة للعاملين في هذا المجال-

  .ين، كل حاجة بقت حلوةالشوارع نظيفة، الجنا-

  ـ:مدى مالئمة الخبرة التي أكتسبها العاملين بالمشروع لتأهيل العاملين لالستمرارية في العمل في ذات المجال: ٨س
  مالئمة الخبرة  اإلجمالي  ال  نعم

  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  لمركزا

  ١٠٠  ٢٦  -  -  ١٠٠  ٣٦  ناصر

  ١٠٠  ٣٨  -  -  ١٠٠  ٣٨  اهناسيا

  ١٠٠  ٦٤  -  -  ١٠٠  ٦٤  مالياإلج

  ولماذا؟

  ـ:بالنسبة للعاملين بمركز ناصر

  .التدريبات التي حصلت عليها وكيفية التدريبات وكيفية التعامل مع التالميذ أهلنا لالستمرارية في هذا المجال-
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  .اسبيخبرة البناء المؤسسي والتدريبات تؤهلني لالستمرار في هذا المجال، وتم تدريبي على النظام المح-

  .أصبحت لدى خبرة في التعامل مع الناس في تنفيذ مثل هذه المشروعات وكذلك في التعامل مع الجهات الحكومية-

  ).تدريبات(خبرة عملية وخبرة نظرية -

  .ألني أكتسبت هذه الخبرات والمهارات في توجيه التالميذ وأفراد المجتمع لالهتمام بالبيئة والحفاظ عليها-

  .وعي يزيد المحبة بين الناسألن العمل التط-

أكتسبت الخبرة الالزمة لتخطيط وتنفيذ هذا المشروع في مجتمعات أخرى، وتالشى األخطاء والمشاكل التي واجهتنـا                -

  .أثناء تنفيذ المشروع

  .الكتسابي الخبرة الالزمة إلدارة المشروع وكيفية ابتكار أنشطة جديدة تلبي إحتياجات المجتمع-

  .ي بمهارات قيادية ومهارات فنية ومهارات مالية ومعلومات بيئيةحيث أنها أثقلتن-

  .ألنني حصلت على كم كاف من التدريبات واالختبارات التي تؤهلنا للعمل مع الكبار-

  ـ:بالنسبة للعاملين بمركز اهناسيا

  .ألنني عرفت الكثير عن األعمال الخدمية في البلد-

  .ميزانية، اقتراح خطةاكتسبت الكثير من الخبرات، استطيع عمل -

  .من خالل التدريبات وعملي بالمشروع فترة حوالي سنة-

ألن التدريبات كانت مفيدة حيث أنني أستطيع أن أعمل مقترحا، وأن أعد تقريرا شهريا وأيضا أستطيع أن أقوم بعمـل          -

  .خطة وأن أرتب لعمل ما

  .والماليةالكتساب مهارات في إدارة العمل والمتابعة الفنية واإلدارية -

أصبح لدى خبرة في تنفيذ الخزانات والخطوط وأصبح لدى خبرة عن الصيانة والتعرف علـى المـشاكل الخاصـة                   -

  .بالمشروع

أصبح لدى خبرة كافية عن المشروع بحيث لو أي مشكلة واجهتني أستطيع أن أجد الحلـول المناسـبة لهـا، كـذلك                      -

  .أي عائق يواجهني في المشروعاالتصال بالمسئولين الذين يسهلون لى التصرف في 

  .هذا يرجع إلى التدريبات التي قدمتها الهيئة-

  .ألني حصلت على التدريبات الكافية في فن الزيارة المنزلية ووسائل االتصال واإلقناع-

  .للحصول على الخبرة مع تنظيم الوقت-

  

ما يرغبون في تغيره، في حالة ما       حول وجهة نظر العاملين بالمشروع لما تضمنه المشروع من بنود عمل، و           : ٩س

  ).دروس مستفادة وتوصيالت(إذا بدأ العمل بالمشروع من جديد؟ ولماذا؟ 

  ـ:بالنسبة للعاملين بمركز ناصر

  .ترفع جميع األعمال والرسوم اإلدارية عن المستفيد ألن المستوى المادي العام للقرية بسيط-

  .وتوفير وسائل إيضاحية أعلى من الموجودةتحضير الدارسات بعمل حفلة تخرج داخل المجتمع -

أحب أن أغير تنفيذ الصرف الصحي من جديد على أن يكون صرف صحي تقليدي، حتى ال يتم صـرف المخلفـات                     -

  .الناتجة من الصرف في المصارف الموجودة بجوار القرية

ة وعدم تأخير الخطة والتمويل حتى      مراعاة التوقيت الزمني المالئم لمواعيد الزيارات الالزمة وأيضا الظروف األسري         -

  .يمكن سرعة التنفيذ

  .زيادة حجم القرض للتخفيف من أعباء المواطنين-
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تطبيقه في كل مدارس القرية لتعليمهم االهتمام بالبيئة، وتوفير الدعم المالي لتنفيذ كـل األنـشطة داخـل المـدارس                    -

  .حث على البيئةكالرحالت والمعسكرات وإجراء التجارب وعمل الالفتات التي ت

  .تغيير جرار القمامة إلى سيارة مجهزة لهذه الخدمة وعمل صيانة وتطوير للخزانات القديمة-

  .كنت أتمنى أن يصل القرض إلى عشرة أالف جنيها-

  .تقليل حجم القسط على العمالء وزيادة فترات السداد-

نظرة المستقبلية، وتكبير أحجام المواسير وصـب       تجميع الخزانات في أماكن خارج القرية، وتكبير أحجام الخزانات لل         -

  .الحوائط خرسانة مسلحة، وذلك لتأكل المباني من الغازات الناتجة عن التحليل داخل الخزان

عمل دراسة االحتياجات من أول المشروع، خاصة بالتوعية وتقدير إحتياجات كل أسرة، والتدريب على قانون البيئـة                 -

  .الوحدة المحليةوتطبيقه في القرية عن طريق 

  .زيادة عدد الندوات الصحية-

  .إيجاد حافز مادي للقيادات النسائية لالستمرارية-

  .زيادة الحافز المادي للعاملين في الحضانة، وزيادة مساحة الفصول وعددها واستيعاب أطفال جدد-

  .زيادة أفراد التوعية وتدريبهم-

ء بيشتكوا منه كثيرا وممكن نكبر حجم القرض علـشان بـدأ         ممكن نلغى رسم طلب الحصول على قرض، ألن العمال        -

  .تسرب للعمالء وأي جهات أخرى

  .توسيع قرى المشروع-

  

  ـ:بالنسبة للعاملين بمركز أهناسيا

بوصة، وأدرب عمال لديهم خبرة فـي الـصيانة لهـذا           ٨ بوصة إلى    ٦بالنسبة للصرف أغير حجم المواسير بدال من        -

  .المشروع نظير أجر شهري

  .تضامن مع مدرس التربية الزراعية لزرع شتالت طبيعية وعطرية مثل الريحان والنعناعال-

  .المتابعة من جهة واحدة فقط-

أن يتم عزل الخزانات كيمائيا حتى ال تتآكل الحوائط واألسقف وأن تكون غرف التفتيش مـن الخرسـانة بـدال مـن         -

  .الطوب

  .ءزيادة قيمة القرض وتوصيل المياه مجانا للفقرا-

أهم شيء هو تركيب مياه الشرب في الخط الرئيسي تكون أوسع مما هي عليه اآلن كذلك عمل محطـة ميـاه داخـل           -

  .القرية

القسط يكون مريح ألن فيه أهالي حالتهم معدومة، يريدون الخدمة لكن ال يستطيعون توفير المقابل المادي حتى ولـو                   -

  .كان بسيطا

  .دة التدريبات بالنسبة لهمزيادة عدد الرائدات الريفيات وزيا-

وجود قناة بيئية على القمر الصناعي من خاللها ننشر الوعي البيئي بصورة أكبر لباقي المجتمع وتكون وصـلة بينـا                    -

  .وبين العالم الخارجي ومنها نوصل صوتنا للمسئولين

  .يكون في إشراف أثناء التنفيذ-

هو عليه في بداية المشروع حتى نساعد العميـل علـى أقامـة     تقليل حجم األقساط الشهرية وزيادة حجم القرض عما         -

  .مشروعه الخاص وحسب طلب العمالء
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  .زيادة حجم القرض، للتناسب مع إرتفاع األسعار-

  .التوسع في نطاق العمل الجغرافي وتوفير سبل االنتقال التي تتالئم وطبيعة العمل سواء اإلداري أو الميداني-

  .تهدفةدراسة المجتمع والفئة المس-

  .زيادة حجم رأسمال القروض-

سرعة صرف مكافأة الرائدات من هيئة كير الدولية وسرعة استخراج شهادة محو األمية والعمل على تطوير الخدمـة                  -

  .داخل الفصول

  .أن تكون التوعية لجميع األسرة من رجال ونساء وأطفال وزيادة الندوات الدينية والصحية-

  .ات المجاورة والزيارات الخارجية تكون أكثر من المخطط لهتبادل الزيارات مع المجتمع-

  .أن تفرض عقوبة على من لم يلتحق بفصول محو األمية من المتسربات من المدرسة-

  .تكرار تنفيذ الندوات في أماكن متفرقة بالقرية-
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  استمارة تقييم ذاتي ملؤسسة

  :   العنوان                    :                    اسم المؤسسة 

  :     فاكس                                                     :تليفون 

  وضع الجمعية :  أوالً 
 بعد العمل مع المشروع قبل العمل مع المشروع موضوع المناقشة

   عدد المشروعات  

   مجاالت المشروع

    اإلجمالية للجمعيةالميزانية/ حجم تمويل  

   تي امسكتها الجمعيةالدفاتر ال
 

 

   عدد اللجان ونوعها

   نسبة المستفيدين / عدد 

   عدد أعضاء الجمعية العمومية 

   عدد العاملين

   األصول الثابتة

 نوع جها ت التمويل/ عدد   : حكومية 

  غير حكومية 

  : مجلس اإلدارة 

  : المتطوعين 
  تمثيل المرأة

 

  : العاملين 

  :مشاركتها  

  : فاعليتها 
 رأة وضع الم

  :اتخاذ القرار 

   :عالقة تمويل  

   :  عالقة تعاون  
عدد المؤسسات التي يتم التعامل معهـا ونـوع         

 العالقة 

   : تبادل خبرات 
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  ماهى المشكالت التي واجهت المؤسسة في العمل بأنشطة المشروع ؟  وكيفية التغلب عليها ؟ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   ؟ وهل هناك مقومات لم يوفرها لالستمرارية ؟ههل وفر المشروع مقومات الستمراريت
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  كيف ستستمر الجمعية فى تقديم خدمات المشروع بعد انتهاؤه ؟ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   ولماذا؟   لو المشروع بدأ من األول تانى هل فيه حاجات تحب تغيرها ؟ ما هي ؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ما هي رؤية الجمعية للحفاظ على األنشطة التي قدمها المشروع ؟ 

 مياه شرب  •
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  صرف صحي 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

  جمع قمامة  •
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

  كسح  •
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  توعية •
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  تعليم بيئي
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  محو أمية
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

 خل قروض زيادة د •
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  حتليل لبيانات استمارات البناء املؤسسى
ـ           ١٥تحليل استمارات البناء المؤسسي التي تمت لعدد          ة جمعية تنمية مجتمع محلى و جمعيـة الـشباب للتنمي

  .والبيئة ببني سويف 

  :أوال  عدد املشروعات 

  :جمعيات تنمية المجتمع المحلي  .١

ل المشروع وعدد المشروعات التى تنفذها الجمعية مـع         بتحليل عدد المشروعات التي كانت تنفذها الجمعية قب       

  :المشروع وأثناء تنفيذه كانت النتائج كاالتى

  
 عدد المشروعات مع المشروع عدد المشروعات قبل المشروع الجمعية م
 ٧ ٥ على حمودة ١

 ١١ ٣ قلها ٢

 ٧ ٢ براوة ٣

 ٦ ٢ طما فيوم ٤

 ١٤ ٧ النويرة ٥

 ١٤ ٥ ميانة ٦

 ١٣ ٤ بنى عدى ٧

 ١٥ ٧ الزيتون ٨

 ١٣ ٢ منصورة ٩

 ١٠ ٤ بنى هاني ١٠

 ١١ ٢ بنى خليفة ١١

 ١٢ ٣ بهبشين ١٢

 ١٠ ٥ اشمنت ١٣

 ١١ ٦ قاى ١٤

 ١٣ ٨ دالص ١٥
 ١٧٧ ٦٥ اإلجمالي 

  :الجمعيات الوسيطة  .٢
 عدد المشروعات مع المشروع عدد المشروعات قبل المشروع الجمعية م

 ٣ ٣ تنمية والبيئةللالشباب  ١

  :جماالت املشروع  
  -: المجتمع المحلىةجمعيات تنمي .١

بتحليل استمارات البناء المؤسسي وجد أن مجاالت المشروعات التي كانت تنفذ في الجمعيات بـصفة عامـة                 

قبل بداية المشروع ، أما مع      )  مخبز   –  مركز تنظيم أسرة      - مركز تكوين مهني     -حضانة  ( انحصرت في   

 مـشروع   –مشروعات توعية بيئية وصـحية      ( الت المشروعات التي تنفيذها هي      تنفيذ المشروع فكانت مجا   

 –  مشروع جمـع المخلفـات الـصلبة          - مشروع قروض مياه شرب      –  مشروع تعلم بيئي      –لمحو األمية   

  ) مخبز – مركز تنظيم أسرة - مركز تكوين مهني - حضانة – سنترال –مشروع جمع المخلفات السائلة 
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  -: وجمعية سيدات األعمال وجمعية تنمية المشروعات الصغيرة -نمية والبيئةجمعية الشباب للت .٢

بتحليل استمارات البناء المؤسسي وجد أن مجاالت المشروعات التي كانت تنفذ في تلـك الجمعيـات لـم     

  التوعية/ البيئة / التعليم / تختلف قبل وبعد تنفيذ المشروع تنحصر في الصحة 

   -:حجم التمويل  

  : المجتمع المحلىةنميجمعيات ت .١
 حجم التمويل مع المشروع حجم التمويل قبل المشروع الجمعية  
 ١١٠٠٠٠٠ ٩٦٧٢ على حمودة ١

 ٧٣٦٤٤٦,٥٠ ١١٠٤٤٣ قلها ٢

 ١٣٠٠٠٤٠ ٧٠٠٠٠ براوة ٣

  ٠ طما فيوم ٤

 ١٧٠٨٦٨٢ ٧٧٥٠٩ النويرة ٥

 ١٤٣٣٣٧١ ١٠٤٢٥٥ ميانة ٦

 ١٣٥٢٤٢٠ ١٥٤٥٠٠ بنى عدى ٧

 ٨٨٠٢١٣,٢٠ ٣٨٠٠٠ الزيتون ٨

 ٧٣٠٨٠٠ ٤٠٠٠ منصورة ٩

 ٢٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠ بنى هاني ١٠
 

 حجم التمويل مع المشروع حجم التمويل قبل المشروع الجمعية م

 ١٦٠٠٠٠ ٤٩٠ بنى خليفة ١١

 ٢٢٠٠٠٠ ١٠٠٠ بهبشين ١٢

 ١٩٠٥٩٦,٨٠ ٣٨٢٩٨,٥٠ اشمنت ١٣

 ١٨١٦٠٤١,٥٠  قاى ١٤

 ٥٥٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠ دالص ١٥
 ١٢٢٠٧١٣٥,٥ ٦٤٨١٦٧,٥ اإلجمالي 

  :الجمعيات الوسيطة  .٢
  مع المشروعلحجم التمويل أثناء العم حجم التمويل قبل المشروع الجمعية م
 ١٤٠٠٠٠٠ ٦٠٠٠٠ الشباب لتنمية والبيئة ١

 ١٤٠٠٠٠٠ ٦٠٠٠٠  اإلجمالي  

   

  -:الدفاتر التي أمسكتها اجلمعية
 عبارة عن دفتر    اتر التي قامت الجمعية بإمساكه    بتحليل االستمارات وجد أن معظم الدفا      :قبل بداية المشروع    

  شيكات إيرادات ومصروفات حركة بنك فقط طبقا لالحتياجات الجمعية في المشروعات التي تطبقها

أصبحت لكل الجمعيات دورة مستنديه كاملة لكل مشروع مع انتظام في التسجيل فـي  :أتناء تنفيذ المـشروع     

  شكل مستمر  بالملفات المالية 
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  -:للجان ونوعيتهاعدد ا
بتحليل االستمارات وجد أن معظم اللجان التي تم إنشائها في الجمعيات هي لجان نوعية              :قبل بداية المشروع    

   مثل لجنة مشتريات لجنة بت لجنة فحص وبشكل مؤقت حسب الغرض من المشروع المنفذضمنشئة بأغرا

الجمعية لتنفيذ أنشطة مشروع التنميـة الـشاملة        تم استحداث وتكوين لجان للعمل داخل       :ناء تنفيذ المشروع    أث

 - لجنة بت    - لجنة مشتريات    - لجنة بيئة    – ة لجنة محو أمي   –  لجنة تعلم بيئي      –لجنة توعية   : ( وهى كاآلتي 

  ) لجنة قروض -لجنة فحص

   باألسرةنعدد املستفيدي 
  : المجتمع المحلىةجمعيات تنمي .١

  أثناء تنفيذ المشروعن المستفيديعدد  قبل المشروعنعدد المستفيدي الجمعية م

 ٣٠٠ ١٠٠ على حمودة ١

 ٢٨٥٠ ١٤٢٧ قلها ٢

 ١٠٠٠ ٣٨٠ براوة ٣

 ٢٢٠٠ ٨٥ طما فيوم ٤

 ٢٢١٠ ١٠٠٠ النويرة ٥

 ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ميانة ٦

 ٢١٥٠ ١٥٠ بنى عدى ٧

 ١٠٥٠ ١٥٠ الزيتون ٨

 ٢٤٠ ١٠٠ منصورة ٩

 ٢٥٠٠ ٧٠٠ اشمنت ١٠

 ٣٥٣ ٣٥ بنى خليفة ١١

 ١٥٠٠ ٢٥ نبهبشي ١٢

 ٦٥٠ ٧٠ بنى هاني ١٣

 ٩٠٠ ٦٠٠ قاى ١٤

 ١٠٠٠ ٣٣٠ دالص ١٥
 ٢٠٩٠٣ ٦١٥٢ اإلجمالي 

  

  :الجمعيات الوسيطة  .٢
  باألسرة أثناء المشروعنعدد المستفيدي  باألسرة قبل المشروعنعدد المستفيدي الجمعية م

 ٣٥٧١ ١٠٠٠ الشباب لتنمية والبيئة ١

 ٣٥٧١ ١٠٠٠  اإلجمالي  

  : اجلمعية العموميةعدد أعضاء 
  :وبتحليل االستمارات وجدت النتائج كاالتى

  : المجتمع المحلىةجمعيات تنمي .١
  المشروعاألعضاء أثناء تنفيذعدد  قبل المشروعاألعضاء عدد  الجمعية م

 ٨٢ ٦٠ على حمودة ١
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 ٢١٨ ١٠٠ قلها ٢

 ٢٠٠ ١٥٠ براوة ٣

 ١٦٠ ١٠٥ طما فيوم ٤

 ٤٠٠ ١٢٠ النويرة ٥

 ٢٠٠ ١١٠ ميانة ٦

 ٦٧٠ ١٢٠ بنى عدى ٧

 ٥٠٠ ١٥٠ الزيتون ٨

 ٣٢٥ ١٢٥ منصورة ٩

 ٢٨٤ ٨٤ اشمنت ١٠

 ٢٠١ ٥٠ بنى خليفة ١١

 ٢٣٠ ١٠٠ بهبشين ١٢
  
 عدد األعضاء أثناء تنفيذ المشروع عدد األعضاء قبل المشروع الجمعية م

 ٤١٤ ٢٥٠ بنى هاني ١٣

 ٥٠٥ ٥٧٠ قاى ١٤

 ٧٧٦ ٤٠٠ دالص ١٥
 ٤٦٨٩ ٢٣٩٤ اإلجمالي 

  

 :الجمعيات الوسيطة  .٢
  المشروعاألعضاء أثناء تنفيذعدد  قبل المشروعاألعضاء عدد  الجمعية م

 ٢٥ ٤٥ الشباب لتنمية والبيئة ١

  

  :عدد العاملني
  :وبتحليل االستمارات كانت النتائج كاالتى

  : المجتمع المحلىةجمعيات تنمي .١
  المشروعأثناء العاملينعدد   قبل المشروعالعاملينعدد  الجمعية م

 ١١ ٣ على حمودة ١

 ٢١ ١٣ قلها ٢

 ٢٥ ٢ براوة ٣

 ٢٢ ٩ طما فيوم ٤

 ٥٦ ٢١ النويرة ٥

 ٤٣ ١٤ ميانة ٦

 ٦٧ ٧ بنى عدى ٧

 ٨٢ ١٨ الزيتون ٨

 ٢٥ ٢ منصورة ٩

 ٤١ ١٤ اشمنت ١٠

 ١٧ ١ بنى خليفة ١١

 ٣٤ ٢ بهبشين ١٢
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 عاملين أثناء المشروععدد ال عدد العاملين قبل المشروع الجمعية م

 ٢٠ ٧ بنى هاني ١٣

 ٢٥ ٠ قاى ١٤

 ٤٦ ٢٠ دالص ١٥
 ٥٣٥ ١٣٣ اإلجمالي 

  

 :الجمعيات الوسيطة  .٢

  المشروععضاء أثناء تنفيذعدد األ قبل المشروععضاء عدد األ الجمعية م

 ٢٦ ٦ لتنمية والبيئةلالشباب  ١

  

  :ة أمتثيل املر
  :تىوبتحليل االستمارات كانت النتائج كاال

  : المجتمع المحلىةجمعيات تنمي .١

  
  جمعية  م  أثناء تنفيذ المشروع  قبل بداية المشروع

  عاملين  متطوعين  مجلس إدارة  عاملين  متطوعين  مجلس إدارة

  ١٠  ٠  ٠  ٣  ٠  ٠ على حمودة ١

  ١٦  ١٨  ٠  ٥  ٥  ٠ قلها ٢

  ١٠  ٥٥  ٠  ٣  ٥  ٠ براوة ٣

  ٢١  ٢١  ١  ٧  ٥  ١ طما فيوم ٤

  ٣٠  ٣٦  ١  ٧  ٧  ٠ النويرة ٥

  ١٦  ٣٥  ١  ٨  ٢  ٠ ميانة ٦

  ٤٢  ٢٠  ٠  ٧  ٠  ٠ بنى عدى ٧

  ٥٠  ٣٥  ٢  ١٨  ١  ٠ الزيتون ٨

  ١٤  ٣٠  ٢  ٢  ٠  ٠ منصورة ٩

  ٢١  ٥٠  ٠  ٠  ٠  ٠ اشمنت ١٠
  

  جمعية  م  أثناء تنفيذ المشروع  قبل بداية المشروع

  عاملين  متطوعين  مجلس إدارة  عاملين  متطوعين  مجلس إدارة

  ١٣  ٣٠  ٢  ١  ٠  ٠ بنى خليفة ١١

  ٣٤  ٧٠  ٠  ٢  ٤  ٠ بهبشين ١٢

  ١٧  ٦  ١  ٣  ٢٠  ٠ بنى هاني ١٣

  ٨  ٨٠  ١  ٨  ٠  ١ قاى ١٤

  ٤٠  ٥٠  ٠  ٢٠  ١  ١ دالص ١٥
  ٣٤٢  ٥٣٦  ١١  ٩٤  ٥٠  ٣ اإلجمالي 

  

  :الجمعيات الوسيطة  .٢
  جمعية  م  أثناء تنفيذ المشروع  قبل بداية المشروع

  عاملين  متطوعين  مجلس إدارة  عاملين  متطوعين  مجلس إدارة
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  ١٤  ٩٠  ٢  ٣  ١٥  ٣ ب للتنمية والبيئةالشبا ١

  :وضع املرأة  
  :وبتحليل االستمارات كانت النتائج كاالتى

 معظم االسـتمارات أن مـشاركة       اليه تكان وضع المرأة قبل بداية المشروع كما أشار        :قبل بداية المشروع  

ب وضع المرأة ضعيف في    وأحيانا غير موجودة على اإلطالق وأحيانا إلى حد ما ولكن في الغال            ةالمرأة ضعيف 

  .مجمله 

  

وطبقاً لتحليل النتائج الخاصة بتمثيل المرأة وجد تطور كبير سواء على مستوى مشاركة              :أثناء تنفيذ المشروع  

مستوى التنفيذي كمـشرفين    الالمرأة وفاعليتها وكذلك مشاركتها في بعض الجمعيات في اتخاذ القرارات على            

  دارةي مجلس اإلمستوى األعلى فالاألنشطة أو على 

  عدد املؤسسات التي تتعامل معها اجلمعيات ونوع التمويل
  :وبتحليل االستمارات كانت النتائج كاالتى

  : المجتمع المحلىةجمعيات تنمي .١
  جمعية  م  أثناء تنفيذ المشروع  قبل بداية المشروع

  خبرات  تعاون  تمويل  خبرات  تعاون  تمويل

  ١٧  ١٧  ٣  ٠  ٢  ١ على حمودة ١

  ١٠  ٠  ٢  ٣  ٠  ٢ قلها ٢

  ١٥  ٠  ١  ٠  ٠  ٠ براوة ٣

  ١٦  ١٥  ٢  ٠  ٠  ١ طما فيوم ٤

  ١٧  ٣  ٢  ٢  ٢  ٢ النويرة ٥

  ٢  ٤  ٤  ١  ١  ١ ميانة ٦

  ٢  ٢  ٣  ٠  ٠  ١ بنى عدى ٧

  ١٦  ٤  ٤  ١  ١  ٢ الزيتون ٨

  ٦  ٢  ٥  ٠  ٠  ١ منصورة ٩

  ٠  ٢  ٢  ٠  ٠  ٠ اشمنت ١٠

  ٠  ٠  ٥  ١  ١  ١ بنى خليفة ١١

  ٨  ٠  ١  ٤  ٠  ٠ بهبشين ١٢

  ١٥  ١٥  ٣  ١  ٠  ١ نيبنى ها ١٣

  ١  ١  ١  ١  ١  ٢ قاى ١٤

  ١٥  ٠  ٣  ٢  ٠  ١ دالص ١٥
  ١٤٠  ٦٥  ٤١  ١٦  ٨  ١٦ اإلجمالي 

  :الجمعيات الوسيطة  .٢
  جمعية  م  أثناء تنفيذ المشروع  قبل بداية المشروع

  خبرات  تعاون  تمويل  خبرات  تعاون  تمويل

  ٤٢  ٢٨  ٣  ٦  ٤  ٣ الشباب للتنمية والبيئة ١
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   واجهت املؤسسة يف العمل بأنشطة املشروع ،وكيفية التغلب عليها ؟ما هي املشكالت التي
 -:لقد واجهت الجمعيات األهلية التي عملت بالمشروع مجموعة من المشكالت التي تمثلت فيما يلي 

  : المجتمع المحلىةجمعيات تنمي .١
باهناسيا بها  مشاكل مع      مثال قرية قلها  عدم وجود خرائط لهيئة الطرق وهيئة التليفونات لتنفيذ الصرف الصحي            

مديريه الزراعة عند إقامة الخزانات في ارض تواجهه الجمعية الزراعية ومع بعض األهالي الواقعة الخزانـات                

 بالتنسيق مع الوحـدة المحليـة وادارة الطـرق          وقد تم التغلب علي ذلك    أمام منازلهم وأمام فصول محو األمية       

د تم بالفعل مواجهة هذه المشكالت وحلها عن طريق رد الشيء الصلة            باهناسيا والشركة المصرية لالتصاالت وق    

حيث تم إقامة الخزانات في األماكن المحددة لها والحفر أمام الجمعية الزراعية بعد تدخل الوحدة المحلية فأزالت                 

 .المخالفات

  .وات واللقاءات  من خالل الندوتم التغلب عليها بها نضعف مساهمات األهالي في المشروع حيث ال يعترفو 

 من خالل تنظـيم     وتم التغلب عليه  قلة وعي األهالي بأهمية المشروعات التي تنفذها الجمعيات وعدم مشاركتهم            

 .حمالت التوعية والندوات واللقاءات الجماهيرية والمناقشات 

ـ     بالتنسيق   وتم التغلب على ذلك      عدم توفر مكان إلقامة فصول محو األمية          تح الفـصول   مع السيدات حيث تم ف

 .بمنازل المنسقات بدون مقابل وقيام المشروع بتأثيثها باألدوات الالزمة 

 بالتنسيق مع هيئة كير واالتحاد النوعي والجمعيـات المنفـذة           تم التغلب عليها  ارتفاع قيمة توصيل مياة الشرب       

 .من التكاليف % ٥٠وصناع القرار حيث تم تخفيض قيمة التوصيلة وتحمل المحافظة 

 من خالل تخصيص جزء من العائد مـن ودائـع           وتم التغلب عليها  الموارد المالية لصيانة الصرف الصحي      قلة   

 . بالجمعيات للصرف منها علي عملية الصيانة 

 .عدم وجود محاسب بالجمعية أو مسئول مالي لكل المشروعات   

  :الجمعيات الوسيطة  .٢

 مـن خـالل توضـيح األدوار    وتم التغلب علي ذلك عدم التنسيق بين هيئة كير والجمعية وعدم وضوح األدوار      

  والمسئوليات 

 من خالل اكتساب الخبرة من الهيئة فـي         وقد تم التغلب على ذلك    قلة خبرة الجمعية في مجاالت تنفيذ المشروع         

  .مواجهة المشكالت 

   ؟ وهل هناك مقومات مل يوفرها لالستمرارية ؟ههل وفر املشروع مقومات الستمرار يت
 :نمية المجتمع المحلي جمعيات ت .١

 :مقومات وفرها المشروع 

وفر المشروع بعض المقومات لالستمرارية حيث أن  بعض هذه المكونات توفر بها مبالغ ماليـة تـم إيـداعها                     

أمـا  . كوديعة بهدف الصرف من العائد منها علي صيانة مكونات الصرف الصحي ، التوعية     والتعلم البيئي                    

  .الدعم المؤسسي فقد تم إعداد كوادر في جميع المجاالت قادرة علي مواصلة العمل مكون وبناء القدرات و

 بناء كيان مؤسسي للجمعية ومجلس إدارة قوي  

 بناء شراكه مع المجالس المحلية والجمعيات األهلية  

 تكوين كيان قوي وهو االتحاد النوعي للجمعيات الشريكة  
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 :مقومات لم يوفرها المشروع 

 عية في الحصول على منح أخري من جهات أخري مساعدة الجم 

 .توفير فنيين للعمل بمشروع الصرف الصحي  

تمويل  برنامج صيانة مشروع الصرف الصحي حيث أن فوائد الوديعة ال تفي بمستلزمات الـصيانة حيـث أن                    

 .الصيانة البد أن تكون دورية مستمرة طول المشروع
 

  :الجمعيات الوسيطة  .٢

  . االستمرارية من خالل االتحاد النوعي وفر المشروع مقومات 

 .إلعانة االتحاد والجمعيات علي االستمرارية ) صندوق ( مقومات لم يوفرها المشروع وجود موارد مالية  

 .وجود فريق داخل الجمعية مدرب البعض منهم يعمل حاليا في هيئات تنموية دولية  

  

  -:نتهائه  ابعد كيف ستستمر اجلمعية يف تقديم خدمات املشروع 
 :جمعيات تنمية المجتمع المحلي  .١

 كوديعة بالبنك ومن فوائـد هـذه        مودعلضمان االستمرارية من ناحية أنه أصبح لدي الجمعية مبلغ من المال            

الوديعة يمكن استمرار تقديم بعض الخدمات مثل صيانة الصرف الصحي ومشروع التوعية والتعلم البيئي وذلك أيـضا                 

  .جودة بالجمعية من خالل الكوادر المو

  .تقوم الجمعية بتنفيذ المجاالت التي اكتسبت منها خبرة في المشاريع الجديدة  :الجمعيات الوسيطة  .٢

  

  لو املشروع بدأ من األول تاني هل فيه حاجات حتب تغريها ؟ وما هي ؟ وملاذا ؟
 :جمعيات تنمية المجتمع المحلي  .١

تشاري علي نفقة الهيئة من بداية المشروع وحتى        في مشروع الصرف الصحي كان ضروري وجود مهندس اس         

  النهاية حتى يكون مسئول مسئولية كاملة عن تنفيذ المشروع 

ـ                   لقريـه   ةتنفيذ خزانات الصرف الصحي بالطريقة التي يتم بها حاليا تنفيذ الخزانات في عزبة تمام كساب التابع

ون معزولة تماما من الداخل حتـى ال تتآكـل          النويرة حتى تكون مطابقة للمواصفات وذات كفاءة عالية وان تك         

 .أسقف الخزانات والحوائط من الداخل وان تتحمل األحمال الثقيلة التي تمر فوقها 

  بوصة حتى نتالشي حدوث انسداد في الشبكات ٦ بوصة بدال من ٨أقطار مواسير الشبكة تكون   

يقة للمعالجة ونتائجها افضل مـن الوضـع        طريقة المعالجة أفضل من الطريقة الحالية حيث يوجد أكثر من طر           

 الحالي 

 .توفر ماكينة  رفع للناتج من الصرف الصحي إلي اقرب محطة صرف صحي تقليدي  

 .زيادة عدد الندوات وإشراك األهالي في اختيار واعداد األنشطة  

 تنفيذ مكون التعلم البيئي في جميع المدارس  

 دات ومساندة الدارسات الناجحين فتح فصول محو أمية للرجال بجوار فصول السي 

 زيادة قيمة القرض حتى يتمكن المواطن من االستفادة الكاملة  

 .اختيار المشرفات والرائدات من خالل الهيئة الختيار األصلح  

 . ويجب أن تكون أكثر من واحدة للتنافس يزيادة عدد المشرفات حيث أن عددهم الحالي ال يكف 
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 .تنفيذ المشروع ومساندته مشاركة الجهات الحكومية في  

  اليوجد  :الجمعيات الوسيطة  .٢

  

  ما هي رؤية اجلمعية للحفاظ علي األنشطة التي قدمها املشروع ؟

  :مياه الشرب 

  الشرب وذلك عن طريق ندوات وترشيد االستهالكهمياليجب توعية الناس علي االستخدام األمثل  

  .س الغرض وهو توصيل المياه  استعمال مبلغ الوديعة في إعادة إقراض األسر لنف 

  .استمرار برنامج اإلقراض اعتمادا علي الجهود المحلية  :الجمعيات الوسيطة 

   :الصرف الصحي

  يجب عمل صيانة دوريه علي شبكة الصرف الصحي والخزانات     

ـ       سداد  توعية أهالي القريه علي االستخدام الصحيح للصرف الصحي وعدم رمي أية مخلفات صلبة تعمل علي ان

 الشبكة، 

 .حث األهالي علي التوصيل علي الصرف  

جمع اشتراكات من األهالي والبد أن يشمل المشروع جميع األماكن حيث أن مساهمات األهالي ضعيفة وتعـوق                  

 .العمل 

 .وجود لجنة تتضمن حكوميين وأهليين للحفاظ عي استمرارية الخدمات وصيانتها :الجمعية الوسيطة 

  :جمع القمامة 

 األهالي وال يتـرك العمـل   لىمرار المشروع عن طريق مرور الجرار في المواعيد المحددة له وال يتأخر ع   است 

  . ويسعي إلي مصدر رزق أخر 

 .في الشوارع .توعية المجتمع التوعية السليمة بعدم رمي المخلفات الصلبة  

 المـشروع وتحريـر المحاضـر        مشاركة الوحدة المحلية وجهاز شئون البيئة لحث األهالي علي االشتراك في           

  .للمخالفين 

  .استمرار دعم دور القطاع الخاص في القيام بادوار داخل المجتمع  :الجمعية الوسيطة 

  :كسح المخلفات السائلة 

 الغير مشتركة فـي الـصرف الـصحي والمنـاطق           األسرالحفاظ علي استمرارية المشروع حتى يخدم بعض         

  .انة الخزانات المحرومة من الصرف الصحي وعملية صي

  .تخفيض تكاليف الكسح لألهالي  

  .إلزام صاحب الجرار علي  العمل بالمشروع وحدة  

  .دعم الوحدات المحلية وربط المشروع لتوسيع نطاقه ليشمل قري أخري  :الجمعيات الشريكة 

  :التوعية 

  :وذلك عن طريق 

  هالي االارية المشروع وتوعية تخصيص جزء من العائد على بعض المبالغ المتوفرة في البنك الستمر 



  Alive Project                                                     بمحافظة بنى سويفلتركيز على مياه الشرب والصرف الصحى  التقييم الذاتى لمشروع التنمية الشاملة با

265 ٢٠٠٧ مايو                                             مركز خدمات التنمية                                                                                                

 .زيادة حمالت التوعية وتقديم الرسائل الصحية والبيئية لألهالي  

  .توفير فريق عمل متطوع ينفذ أنشطة المشروع  

 المجلـس   –الحزب الوطني لجنة المـرأة      (  دمج لجان التوعية بالمؤسسات المجتمع المدني مثل         :الجمعيات الشريكة   

  فادة من أنشطة تلك المؤسسات وتوجيهها للمجتمع المحلي الذي تخدمه اللجنة لالست) القومي لألمومة 

  

  :التعلم البيئي 

  االستعانة بلجنة التعلم البيئي من المدرسين والمتطوعين  

 .تدريب تالميذ جدد علي األنشطة التي تم تنفيذها لضمان االستمرارية مع توفير الدعم المالي من أرباح الوديعة  

  .متطوعين من المدارس ومراكز الشباب لالستمراريه والعمل بالقريه كلها  تكوين لجنة  

تبني حملة دعوة الستصدار قانون أو إجراء يلزم اإلدارات التعليمية بتخصيص أوقـات ومنـاهج                :الجمعيات الشريكة   

  .لتطبيق المنهج داخل المدارس 

  

  :محو األمية 

جودة بالقريه عن طريق الدعم الفني وبعض األثاث الموجودة فـي       التعاون مع هيئة تعليم الكبار في الفصول المو        

  .الجمعية 

وزيادة عدد الفصول  مع فتح فصول للرجال والشباب الغير متعلمـين ضـمانا              .عدم التقيد بسن معين لاللتحاق       

  .لنجاح فصول السيدات 

  اخل القرية وفتح فصول جديدة تكوين جماعات من الخريجات لمحو أمية الفتيات واألهالي د :الجمعيات الشريكة 

  :قروض زيادة الدخل 

  .وضع سياسات جديدة واعادة توزيع القروض مرة ثانية  

  .تشكيل لجنة لإلشراف علي المشروعات وتقديم الدعم الفني  

 متابعة الجمعية للمشروع واختيار أفضل العمالء  

ب من مشروعات وادارة األموال واسـتخدام       إعطاء مبالغ مالية للجمعيات حيث أنها األقدر علي معرفة ما يتناس           

  العائد في مشروعات جديدة أو استمرارية ما تم تنفيذة 

ربط المشروع بالصندوق االجتماعي ومصادر اإلقراض االخري لتدعيم الموقف الحالي للمشروع            :الجمعيات الشريكة   

  .نطاقه ع يوتوس


