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مقدمة

جمعية أم اليتيم منظمة غير حكومية مقرىا في بغداد تأسست عام  2000وىي مسجمة في دائرة

المنظمات غير الحكومية بالرقم ( )1I73004وىي منظمة غير ربحية تسعى إلى تمكين األرامل
اقتصاديا عن طريق التأىيل والتدريب وتطوير القدرات وتوفير الفرص والمشاركة الفعالة في

المشاريع والبرامج  .كما توجو برامج التنمية والتطوير إلى األيتام سعيا منيا لممشاركة في بناء

مجتمع عامل ومتمكن يتطور بخطوات واثقة ورؤية واضحة .

ولذا فقد كانت البداية بأعداد برامج التدريب لألرامل عمى أنواع من الحرف تستطيع المرأة أن

تزاوليا في بيتيا بمشروعيا الخاص أو من خالل العمل لدى اآلخرين بغرض الكسب الشريف
والذي يسد جزء من احتياجات أسرتيا عمى أن تستمر الجمعية بمتابعتين والتواصل معين من

خالل الزيارات والعمل المشترك.

أما برامج األيتام فقد سعت الجمعية إلى توفير برامج تنمية وتطوير قدرات وتعميم من خالل دورات

المغة االنكميزية والكومبيوتر واألنشطة الحرة المتنوعة.

وقد تطورت أعمال الجمعية ألجل نشر فعالياتيا في المجتمع وفي مواقع متعددة لخدمة المناطق
والمحالت التي تعيشيا األرامل .كما توسعت األنشطة لتأكيد دور الجمعية الرقابي انطالقا من

الدور الذي رسمو الدستور لمنظمات المجتمع المدني.

لجمعية أم اليتيم ىيأة أدارية من خمسة أشخاص وليا كادر أساسي ال يتجاوز خمسة أشخاص
أيضا لمزاولة العمل اليومي اإلداري والفني لمجمعية فضال عن المساعدين الذين يؤدون دور ميم

في انجاز مشاريع الجمعية .

تستعين الجمعية في برامجيا التدريبية بنوعين من المدربين :
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األرامل المواتي تمقين تدريبا فييا وتفوقن في ميارات معينة بحيث أصبحن مدربات في الدورات
الالحقة إذ يتمقين أجور لقاء الدورة التي ينجزنيا  ,او مدربين متطوعين ساعدوا في انجاز عدد

من الدورات األولى لمتدريب عمى أدارة المشاتل وزراعة الشتالت  ,صناعة المعجنات والبسكويت

 ,اإلسعافات األولية والضمادة  ,وغيرىا .

تسعى الجمعية لتوسيع رقعة نشاطاتيا لتشمل اكبر عدد من المستفيدين كما تسعى لمد جسور
التعاون المشترك مع المنظمات األخرى

الدعوات لالستفادة من خبرات اآلخرين .

والمشاركة في نشاطات مشتركة فضال عن تمبية

يشتمل ىذا التقرير عمى :
أوالً  :النشاطات المستمرة وتشمل
-1

برامج تدريب األرامل

-3

النشاطات العامة

-2

برامج األيتام

ثانياً :النشاطات غير المستمرة
ثالثاً  :النشاطات المستقبمية
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أوال النشاطاث المستمرة -:
 -1برامج تدريب األرامل
أْ اٌٙذف األعاعٌٍ ٟدّؼ١ح ٠رٛخٗ ٔس ٛإٌغاء األساًِ ٌرٛف١ش فشص ذّى ٕٓٙ١الرظاد٠ا ً ٌٚزا
فؤْ تشاِح اٌرذس٠ة ذؼذ ِٓ اٌثشاِح اٌّغرّشج اٌر ٟذرىشس دائّا ً ِغ ذغ١ش أٔٛاػٙا .
أ -دٚساخ اٌرض ٓ١٠إٌغائٚ ٟطاٌ ْٛاٌساللح  -:ذُ ذؤع١ظ طاٌ ْٛزاللح ٔغائ ٟداخً ِمش
اٌدّؼ١ح ٠مذَ دٚساخ ذذس٠ث١ح أِذ٘ا شٙشٚ ٓ٠لذ أٔدض ػذد ِٓ اٌذٚساخ تاالعرؼأح تخث١شج
فِ ٟداي اٌرض ٓ١٠ثُ تادسخ ٚازذج ِٓ األساًِ اٌّذستاخ ف ٟاٌدّؼ١ح ػٍ ٝل١ادج اٌذٚساخ
اٌالزمح .

ب -دٚساخ ذؼٍ ُ١اٌخ١اؽح  -:أشؤ ِشغً خ١اؽح طغ١ش فِ ٟمش اٌدّؼ١ح ٠مذَ دٚساخ اٌرؼٍ ُ١وّا
ذُ ِٓ خالي اٌّشغً أداص اٌؼذ٠ذ ِٓ األٔشطح تخ١اؽح ِٕرداخ ذُ ػشػٙا فِ ٟؼاسع
ٔفزذٙا اٌدّؼ١ح ٚلذ أدضخ ػذد ِٓ دٚساخ اٌخ١اؽح تاالعرؼأح تخ١اؽِ ٓ١رّشعٚ ٓ١ذسظً
األسٍِح فٙٔ ٟا٠ح اٌذٚسج ػٍِ ٝاوٕح خ١اؽح .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ج -دٚساخ أداسج اٌّشاذً ٚصساػح اٌشرالخ  -:تئداسج ِٕٙذط صساػِ ٟخرض ألّ١د أٚي دٚسج
ٌٍرذس٠ة ػٍ ٝصساػح اٌشرالخ ٚلذ شاسود األساًِ تشىً فؼاي ف ٟأداسج اٌّشرً ف ٟداخً
ظٍح خشث١ح ٚلذ لّٓ األساًِ تئوثاس اٌشرالخ ٚذٛع١غ اٌضساػح تّا ّ٠ىٓ وً ٚازذج ِٕ ٓٙأْ
ذؼًّ ف ٟاٌّشاذً ا ٚذذ٠ش ِدّٛػح ِِٕ ٓٙشرً .

د -دٚساخ اٌىِٛثٛ١ذش ٌ :مذ ذُ فرر دٚساخ ٌرؼٍ ُ١اٌىِٛثٛ١ذش زغة ؽٍة ٚسغثح األساًِ ػٍٝ
أعاط اْ ذؼٍ ُ١اٌىِٛثٛ١ذش أطثر ِّٙا ً ِٚىّالً ٌّٙاساخ أخش ٜذسراخٙا إٌغاء ف ٟأػّاٌٙا
ٚ .لذ فرر طف ذؼٍ ُ١اٌىِٛثٛ١ذش ِضٚداً تؤخٙضج ِٚىّالذٙا ٌغشع ذؼٍٕ٠ٚ ( ُ١ذٚصٚٚ ،سد ،
أرشٔد ٚ ،غ١ش٘ا ِٓ اٌّٙاساخ ) .

ٖ -دٚساخ طٕاػح اٌّؼدٕاخ ٚاٌثغى٠ٛد ٌ -:مذ أشؤ ِخثض طغ١ش ٌظٕاػح اٌّؼدٕاخ فِ ٟمش
اٌدّؼ١ح ٚخٙض تاٌّغرٍضِاخ األعاع١ح ٚألّ١د دٚساخ اٌرذس٠ة اٌر ٟأٔدضذٙا األساًِ تٕداذ
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ٚذُ طٕاػح اٌى١ه ٚاٌثغى٠ٛد ٚف ٟإٌ١ح أراج غ١ش٘ا ِٓ اٌّؼدٕاخ ٚلذ اعرؼأد اٌدّؼ١ح
تؤزذ اٌخثشاء ف٘ ٟزا اٌّداي ِرطٛػا ً ٌرذس٠ة األساًِ .

ٌمذ زظٍد األساًِ إثٕاء دٚسج اٌرذس٠ة ػٍِ ٝثٍغ ِاٌٌ ٟرشد١ؼ ٓٙػٍ ٝاٌرؼٍ ُ١وّا ػّذخ
اٌدّؼ١ح ٔٙا٠ح وً دٚسج ذذس٠ة ػٍ ٝألاِح ازرفاٌ١ح ذٛصع فٙ١ا اٌٙذا٠ا ػٍ ٝاألساًِ اٌٍٛاذ ٟاخرضْ
اٌذٚسج ٚذمذَ ٌ ٓٙشٙاداخ اخر١اص اٌذٚسج تٕداذ .
 -2برامج األيتام  -:ذغؼ ٝاٌدّؼ١ح إٌ ٝإداِح اٌثشاِح أٌّٛخ ٗٙإٌ ٝاأل٠راَ ٚذط٠ٛش٘ا ٌزا طٕفد
ِغ إٌشاؽاخ اٌّغرّشج ِٓ اخً أْ ٕ٠اي األ٠راَ اٌرؼٍٚ ُ١اٌّٙاساخ خاسج ِماػذ اٌذساعح
ٚألخً أْ ٠شاسوٛا فٔ ٟشاؽاخ اٌدّؼ١ح األخش ِٓٚ ٜت ٓ١ذٍه اٌثشاِح -:
أ -ذؼٍ ُ١اٌىِٛثٛ١ذش  :افررسد اٌدّؼ١ح طفٛف ذؼٍ ُ١اٌىِٛثٛ١ذش ٌأل٠راَ ٚلذ أٔدضخ ػذد
ِٓ اٌذٚساخ ٌأل٠راَ  ِٓٚاٌدٕغٚ ٓ١لذ وأد
ذم َٛػٍ ٝذذس٠ة األ٠راَ ٚازذج ِٓ أساًِ
اٌدّؼ١ح اٌّذستاخ ٚاٌرٌ ٟذٙ٠ا وفاءج ف ٟذؼٍُّٙ١
ف ٟدٚسج ِذذٙا شٙش .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اٌّمش اٌؼاَ :تغذاد -اٌسش٠حِٕ -طمح اٌغالَ  -شاسع 03
ِٛتا٠ـــــً02800000870 :
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ب -ذؼٍ ُ١اٌٍغح االٔىٍ١ض٠ح  -:ذُ فرر طفٛف ذؼٍ ُ١اٌٍغح االٔىٍ١ض٠ح ٌأل٠راَ تؤػّاس طغ١شج
ِٓ ػّش  00-4عٕٛاخ تس١ث ٠رؼٍّْٛ
اٌسشٚف ٚاألسلاَ ٚاٌؼثاساخ اٌثغ١طح
اٌر ٟذؤٌٍٍ٘ ُٙرفٛق ػٕذ تٍٛغ ُٙاٌظف
اٌخاِظ االترذائ. ٟ

ج -ذؼٍ ُ١األػّاي اٌ١ذ٠ٚح  -:فرسد ٚسػ ذؼٍ ُ١األ٠راَ ػٍ ٝػذد ِٓ األػّاي اٌ١ذ٠ٚح
واٌشعُ ٚاٌظٕاػاخ اٌ١ذ٠ٚح ِٓ اٌٛسق ٚاٌخشة ٚذسد أششاف ٚازذج ِٓ أساًِ
اٌدّؼ١ح ٚلذ شاسود أػّاي األ٠راَ فِ ٟؼاسع ِٙٚشخأاخ وّا عٕث ٓ١الزما ً .

د -األٔشطح اٌسشج ٌأل٠راَ  -:ذُ ذذس٠ة األ٠راَ ػٍ ٝػذد ِٓ األٔشطح واألٔاش١ذ
ٚاٌّغشز١اخ ٚاألٌؼاب ٚلذ أٔشؤخ ِٓ خالي ذٍه األٔشطح فشلح اٌٛاسثٌٍ ٓ١فِٕٓ ْٛ
اٌدٕغٚ ٓ١لذ شاسود ف ٟػذد ِٓ األٔشطح .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 -0النشاطاث العامت -:
ذٛاطً اٌدّؼ١ح ػذد ِٓ اٌّشاس٠غ اٌر ٟخططد ٌرىِ ْٛغرّشج
إٌّاعثاخ اٌذ١ٕ٠ح أٌ ٚفرشاخ صِٕ١ح ِؼٕ١ح .

دٚس٠ا ً أِا زغة

ِ ششٚع اٌغٍح اٌشِؼأ١ح ِ :غ أٚي عٕح ِٓ ذؤع١ظ
خّؼ١ح أَ اٌ١ر ُ١تذأخ ذٛص٠غ عٍح سِؼأ١ح ِٓ
اٌّٛاد اٌغزائ١ح إلفطاس  000ػائٍح ِٓ ػٛائً
األساًِ فِٕ ٟاؽك ِخرٍفح ِٓ تغذاد  /اٌىشش
ٚلذ خططد اٌدّؼ١ح أْ ذض٠ذ ػذد األساًِ
ٚػٛائٍ ٓٙاٌّغرف١ذاخ ِٓ اٌّششٚع عٕ٠ٛا ً .
ِ ششٚع ٔذٚاخ ِٚساػشاخ ثماف١ح دٚس٠ح ٌألساًِ ِغ اخر١اس ِساػشِٓ ٓ٠
اخرظاطاخ ِرٕٛػح ٚفرر تاب اٌسٛاس ِا ت ٓ١األساًِ ِّا ٠ر١ر ذط٠ٛش ِذاسو. ٓٙ

ِ ششٚع ذشى ً١فش٠ك ٌّشالثح االٔرخاتاخ  ِٓ -:اخً اْ ذٍؼة خّؼ١ح اَ اٌ١ر ُ١دٚس٘ا
اٌز ٞالشّٖ اٌذعرٛس لاِد ترشى ً١فش٠ك ِٓ تؼغ ؽٍثح اٌداِؼح ا ٚاٌشثاب اٌؼاؽٍ ٓ١ػٓ
اٌؼًّ ٚذُ ذغد ً١اٌدّؼ١ح ِغ ِٕظّاخ اٌّدرّغ اٌّذٔ ٟاٌر ٟعرٕٙغ تّشالثح أرخاتاخ
ِداٌظ اٌّسافظاخ ف ٟاٌّفٛػ١ح اٌؼٍ١ا اٌّغرمٍح ٌالٔرخاتاخ ٚلذ ذُ ذذس٠ة اٌفش٠ك ػٍٝ
آٌ١اخ اٌرذس٠ة ِٓ خالي ٚسشح ػًّ اعرّشخ ٌ ٓ١ِٛ١تاالعرؼأح تّٛظفِ ِٓ ٓ١فٛػ١ح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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االٔرخاتاخ ذؼشف ِٓ خالٌٙا اٌفش٠ك ػٍ ٝو١ف١ح وراتح اٌرماس٠ش ٚإسعاٌٙا فَٛ٠ ٟ
االٔرخاتاخ ٚلذ لاَ اٌفش٠ك تّشالثح عدً إٌاخثٚ ٓ١لذَ أػؼاء اٌفش٠ك ذمش٠شاً ػٓ
ِالزظاذ ُٙف ٟاٌّشاوض االٔرخات١ح اٌر ٟأرششٚا فٙ١ا  .ذؤًِ اٌدّؼ١ح اعرّشاس ػًّ
اٌفش٠ك ٚذٛع١غ ػذد اٌّشاسو ٓ١ف ِٓ ٗ١اخً أْ ذؤد ٞاٌدّؼ١ح دٚس٘ا اٌشلات ٟف ٟخّ١غ
االٔرخاتاخ اٌمادِح دػّا ً ٌّغ١شج اٌذّ٠مشاؽ١ح ف ٟاٌؼشاق .

 فشلح اٌٛاسثٌٍ ٓ١فٕ -: ْٛذشىً ِٓ األ٠راَ إٌّرغثٌٍ ٓ١دّؼ١ح فشلح اٌٛاسث ِٓ ٓ١اٌدٕغٓ١١
ٌٍم١اَ تفؼاٌ١اخ فٕ١ح ِثً أٌماء اٌمظائذ ف ٟإٌّاعثاخ ٚػشع اٌّغشز١اخ ٚاألٔاش١ذ
اٌذ١ٕ٠ح ٚلذ شاسود اٌفشلح تئٔشاد لظ١ذج ( تآي ِسّذ ػشف اٌظٛاب) ػّٓ ِشاسواخ
اٌدّؼ١ح فِٙ ٟشخاْ ست١غ اٌشٙادج اٌز٠ ٞماَ عٕ٠ٛا ً ف ٟوشتالء اٌّمذعح ف ٟروشٚ ٜالدج
اإلِاَ اٌسغ ٓ١ػٍ ٗ١اٌغالَ وّا لذِد اٌفشلح ٔش١ذ
(عّاء اٌؼشاق) ِٚغشز١ح( اٌسّاِح ٚاٌغشاب)
ف ٟزفً افرراذ اٌدّؼ١ح اٌز ٞأل ُ١ف ٟفٕذق
إٌّظٛس ٚتسؼٛس ٚص٠ش اٌؼًّ ٚاٌشؤْٚ
االخرّاػ١ح ِٚغرشاس ٚصاسج اٌذٌٚح ٌشؤْٚ
اٌّشأج  ،ذرٍم ٝاٌفشلح ذذس٠ثا ً ٚا٘رّاِا ً خاطا ً ِٓ
خّؼ١ح أَ اٌ١ر ُ١ػٓ ؽش٠ك اٌذػُ ٚاٌرىشُ٠
اٌّغرّش ٚ ٓ٠ذؤًِ أْ ٠غرّش ػًّ اٌفشلح
٠ٚرطٛس أدائٙا ٌرشاسن ف ٟفؼاٌ١اخ ػٍِ ٝغرٜٛ
اٌؼشاق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ثانيا ً  :النشاطاث غير المستمرة -:
قامت جمعية ام اليتيم بالعديد من النشاطات نمخصيا باالتي -:

 -1أقامة المعارض  :من اجل تشجيع منتجات أرامل الجمعية من دورات الخياطة والمشاتل
وأعمال األيتام وغيرىا وألجل التعريف بالجمعية

فضالً عن التعاون المشترك مع المنظمات األخرى

أقامت الجمعية المعرض األول بالتعاون مع
المؤسسة العراقية لمتنمية لعرض منتجاتيا بنصب

مخيم عمى قارعة الطريق في مدينة الحرية التي
تضم العدد األكبر من األرامل المستفيدات من

الجمعية .

كما أقيم المعرض الثاني لمنتجات الجمعية عمى ىامش
احتفالية افتتاح الجمعية في فندق المنصور حيث عرضت

منتجات األرامل من نباتات الظل ومالبس األطفال

والنساء  ,كما عرضت صور مشاركات الجمعية

وفعالياتيا في المعرض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)Non Governmental Organization(NGO

 -2المشاركة في المناسبات الدينية  -:دأبت جمعية ام اليتيم عمى المساىمة في المناسبات
الدينية وخاصة بمناسبة وفاة األمام موسى الكاظم
عميو السالم اذ قامت أرامل الجمعية وبالتعاون مع

المؤسسة العراقية لمتنمية بخياطة ( رداء) خاص
لفريق المؤسسة الذين يقومون عمى خدمة زوار األمام

(ع)

كما شاركت الجمعية بإرسال مفتشات لمنساء من

األرامل لمدة  4أيام متتالية قبيل استشياد األمام (ع)
وقد حرصت الجمعية عمى إرسال األرامل لمتفتيش في
ىذه الزيارة المميونية وقد تميزت أرامل الجمعية

باالنضباط وااللتزام أثناء فترة التفتيش لما في ذلك
من أىمية في حماية المراقد المقدسة من العمميات

اإلرىابية .كما شاركت الجمعية بمناسبة والدة األمام
الحسين (ع) وأخيو العباس بميرجان ربيع الشيادة

الذي يقام في كربالء المقدسة بعرض رسوم األيتام

واألعمال اليدوية لالرامل  ,كما شاركت بفعالية لفرقة
الوارثين وقد حصمت عمى شيادة تكريمية من القائمين

عمى الميرجان .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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واحتفاالً بعيد الغدير األغر وعيد األضحى المبارك وزعت جمعية أم اليتيم مبمغاً مالياً لـ

 240أرممة ضمن احتفالية بيذه المناسبة

البييجة .

 -3الزيارات والتواصل والدعوات  :لقد كانت السنة األولى من عمر جمعية أم اليتيم حافمة
بالزيارات وتمبية الدعوات والتواصل مع مختمف الجيات .

فقد استقبمت رئيسة الجمعية وفداً من المؤسسة العراقية لمتنمية لغرض وضع أسس
التعاون المشترك بين المنظمتين .

كما استقبمت الجمعية رئيسة رابطة بنات المصطفى لمتعرف عمى أنشطة الجمعية وبحث

سبل التعاون المشترك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)Non Governmental Organization(NGO

كما استقبمت الجمعية وفد من مؤسسة

الشيداء  /فرع الكرخ برئاسة مديرة العالقات
العامة وتم وضع آلية التعاون المشترك

التي أثمرت بإرسال المؤسسة لعدد من
األرامل المواتي سجمن في دورات التأىيل
في جمعيتنا وحضور وفد جمعيتنا معرض

لصور شيداء المقابر الجماعية الذي إقامتو

المؤسسة وقد سبق أن زارت رئيسة الجمعية مؤسسة الشيداء  /فرع الكرخ .
كما التقت رئيسة الجمعية بوفد من معيد األبحاث والتنمية الحضارية برئاسة مدير قسم
التنمية والتطوير في المعيد تم خالل المقاء بحث أقامة دورات تدريب لكادر الجمعية.

كما زار أمين عام منظمة طيور السالم الثقافية

جمعية أم اليتيم .

حضر وفد جمعية ام اليتيم الممتقى األول لرابطة

أبناء الشيداء الذي أقيم في فندق المنصور .
فضالً عن التعاون المشترك في مجاالت متعددة
ما بين الجمعية والمؤسسة الع ارقية لمتنمية

ومؤسسة التضامن االجتماعي ومؤسسة نور اليدايو والمعيد العراقي في مجال التعريف
باألرامل والمساعدة في توزيع مواد السمة الرمضانية والتعريف بالجمعية وغيرىا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اٌّمش اٌؼاَ :تغذاد -اٌسش٠حِٕ -طمح اٌغالَ  -شاسع 03
ِٛتا٠ـــــً02800000870 :
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)Non Governmental Organization(NGO

ثانيا ً  :النشاطاث المستقبليت -:
خططت الجمعية لعدد من المشاريع وبدأت بالعمل بيا أال أنيا لم تنجز بعد ...نأمل ان يتم
انجازىا في العام القادم ومنيا -:

 -1مشروع مسح ألحوال األرامل في مناطق نشاط الجمعية  :أعدت الجمعية فريق لمعمل

عمى توزيع ( استمارة) تتضمن أسئمة عن أحوال األرامل في المناطق التي تعمل فييا

جمعيتنا وقد تم توزيع العمل والمناطق أال أن المشروع كبير ويحتاج إلى فترة زمنية

طويمة النجازه وىو يتضمن عدة مراحل -:

أ -أعداد استمارة االستبيان ودراسة شموليا لكل أحوال أسرة األرممة .

ب -توزيع االستمارات وجمعيا بعد تحديد المناطق والمحالت المشمولة بالمسح .
ج -تحميل نتائج استمارة المسح وعرضيا .
د -أعداد تقرير حول النتائج ..

 -2التخطيط لممشروع الصيفي لأليتام  -:بسبب انشغال األيتام أثناء العام الدراسي بالدراسة
وطمب االىالي بتأجيل دورات التدريب لمعطمة خشية إىمال الدراسة ارتأت الجمعية ان

تكثف النشاطات الموجية لأليتام في فصل الصيف وأثناء العطمة ولذا فقد شكمت فريق
عمل لدراسة المشروع واألعداد لو ووضع البرنامج المناسب لذلك .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خاتمت -:
٠ؼذ ػاَ  7008عٕح اٌرؤع١ظ ٚلذ لذِٕا ف٘ ٟزا اٌرمش٠ش ٍِخض ألٔشطرٕا ف٘ ٟزٖ
اٌغٕح اٌر ٟذُ فٙ١ا ذشذ١ة أٚػاع اٌدّؼ١ح ٚذؤع١ظ تٕ١رٙا اٌفٕ١ح ٚاإلداس٠ح ٚٚػغ
ع١اعرٙا اإلػالِ١ح .
ِٚغ أْ خؾ اٌدّؼ١ح ٠ردٗ تاذداٖ ِغرف١ذِ ٓ٠ؼ ٓ١ٕ١ذُ ذٛػ١سٗ ف٘ ٟزا اٌرمش٠ش
أال أْ اٌدّؼ١ح ال ذش٠ذ أْ ذغفً أدٚاسا ِّٙح التذ أْ ذٍؼثٙا وّٕظّح ِدرّغ ِذٟٔ
ٚعرؼًّ ػٍ ٝذثث١د أعاعٙا ف ٟعٕٛاخ اٌؼًّ اٌمادِح .
وّا ذؤًِ أْ ذمذَ ِشاس٠غ راخ ؽاتغ الرظاد ٞذغرف١ذ ِٕٗ اوثش ػذد ِٓ إٌغاء
ٚخاطح األساًِ اٌٍٛاذ ٟتاخ ػذد٘ٓ ف ٟص٠ادج ِغ ص٠ادج ٘دّح اٌؼٍّ١اخ
اإلس٘ات١ح اٌر ٟذغرٙذف اٌؼشال. ٓ١١
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اذظإٌـــــا02000707470 :

www.umelyateem.org
info@umelyateem.org

