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بسم اهلل الرحمن الرحيم

ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا
صدق اهلل العي العييم
مقدمـة
مؤسسة أم اليتيم منظمة غير حكومية مقرىا في بغداد تأسست عام  2002وىي مسجمة في دائرة

المنظمات غير الحكومية بالرقم ( ، )1I73004ىدفيا تمكين األرامل اقتصادياً عن طريق التأىيل
والتدريب وتطوير القدرات وتوفير فرص العمل  ،كما تستيدف األيتام ليس بالمساعدات المالية وانما

ببرامج التنمية والتعميم والتطوير سعياً منيا لبناء مجتمع متقدم بأبنائو نساء ورجال.

تسعى المؤسسة لتقديم تقرير مختصر سنوي عن أنشطتيا العامة وتعتبر ىذه التقارير بمثابة وسيمة
لمتقييم والمتابعة ولذا فأن المؤسسة قد طورت خالل سنة  2002الكثير من مشاريعيا ونشاطاتيا

وسعت إلى تأىيل كادرىا تأىيالً مناسباً ليستطيع القيام بالعمل ضمن منيجية سميمة كما سعت إلى
تقييم دورات التدريب الموجية إلى األرامل والمشاريع التي تصب في خدمة المجتمع وطورت من

آلياتيا لتؤدي دو اًر اكبر بإشراك النساء في تنفيذ مشاريع موجية لممجتمع بيدف توسيع دائرة
مساىمتين واىتماماتين نحو خدمة المجتمع.

وقد شيدت مشاريع  2002توجياً واضحاً لخدمة األطفال واأليتام خاصة ليس بتقديم اليدايا

والمكافآت المالية فقط وانما ببرامج التنمية والتعميم وتوفير فرص المشاركة والعمل الجماعي .ويجدر

اإلشارة إلى ان المؤسسة سعت إلى تعزيز التعاون مع المنظمات األخر  ،ولذا فقد شيدت مشاريعنا

تعاوناً واضحاً في اإلعداد والتنفيذ مع منظمات او مؤسسات أخر .
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لقد كان لمشاريعنا في عام  2002من المصداقية والسمعة الحسنة ما دعا جيات حكومية ومنظمات
)Non Governmental Organization(NGO

دولية لدعميا فضالً عن ان المؤسسة سعت الن تنفذ مشاريعيا في مناطق تعيش فييا األسرة

الميجرة والتي تعاني من الفقر والتي تحصل عمى اقل الخدمات وبذلك نستطيع القول اننا في عام

 2002بمورنا مسيرة المؤسسة نحو أىدافيا بخطى ثابتة .
يشتمل ىذا التقرير عمى :
أوالً  :النشاطات المستمرة وتشمل

 -1برامج تدريب األرامل
 -2برامج األيتام

 -3النشاطات العامة
ثانياً :النشاطات غير المستمرة
ثالثاً  :النشاطات المستقبمية
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أوال /انُشاطاخ انًستًرج-:
)Non Governmental Organization(NGO

 -1ترايح تذرية األرايم:
اعزّشد دٚساد اٌزذس٠ت اٌّغبٔ١خ ػٍِٙ ٝبساد
ِؼٕ١خ ٌألساًِ ف ٟاٌٛسػ اٌّؼذح ألعٍٙب فِٛ ٟلغ
اٌّؤعغخ  ٟ٘ٚدٚساد اٌخ١بغخ ٚاٌزض ٓ١٠إٌغبئٟ
(صبٌ ْٛاٌؾاللخ ) ٚصٕبػخ اٌّؼغٕبد ٚاٌجغى٠ٛذ
وّب رطٛسد صساػخ اٌؾزالد ف ٟداخً اٌظٍخ
اٌخؾج١خ ؽ١ش لبِذ األساًِ اٌّؾشفبد ػٍٝ
اٌضساػخ ثؼشض اٌؾزالد ف ٟوؾه صغ١ش ٌٍج١غ .
ٚثزٌه فمذ اصداد ػذد إٌغبء اٌّغزف١ذاد ِٓ دٚساد
اٌزذس٠ت وّب اصداد ػذد اٌّؤ٘الد ٌٍِٕ ٓٙؼًّ فمذ
لبِذ اصٕ ِٓ ٓ١أساًِ اٌّؤعغخ اٌّذسثبد ثئداسح
دٚسح ٌزؼٍ ُ١اٌخ١بغخ ف ٟؽ ٟاٌغٙبد ٚثطٍت ِٓ
ِؤعغخ ٚاسس اٌخ١ش ٌٍزّٕ١خ اعزّشد اٌذٚسح ِذح
ٚ َٛ٠ 45لبِذ أساًِ عّؼ١زٕب ثٛظغ ِٕٙبط اٌذٚسح
ٚرؼٍ ُ١اٌزفصٚ ً١اٌخ١بغخ ٚوبْ ظّٓ ثشٔبِظ
اٌزؼبِ ْٚغ اٌّؤعغبد األخش. ٜ
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)Non Governmental Organization(NGO

ف ٟؽ ٓ١أٔغضد اٌّؤعغخ ٚثبٌزؼبِ ْٚغ اٌّشوض اٌصؾٟ
إٌّٛرع ٟفِ ٟذٕ٠خ اٌؾش٠خ دٚسح ٌٍزّش٠ط ٚاٌزٛػ١خ
اٌصؾ١خ رٍمذ األساًِ اٌّؾبسوبد ف ٟاٌذٚسح دسٚعب ً
ٔظش٠خ ٚرذس٠ت ػٍّٚ ٟاعزّشد اٌذٚسح ِذح ؽٙش .

 -2ترايح األيتاو:
ثبٌشغُ ِٓ اعزّشاس إلبِخ دٚساد اٌزذس٠ت
اٌّغبٔ١خ ػٍ ٝاٌىِٛجٛ١رش ٚاٌٍغخ االٔىٍ١ض٠خ ٌأل٠زبَ إال
إْ غٍجبد األ٘بٌ ٟثبلزصبس ٘زٖ اٌذٚساد ػٍ ٝفزشح
اإلعبصاد ٚاٌؼطٍخ اٌص١ف١خ لبدٔب إٌ ٝاٌزفى١ش اٌغذٞ
ثجشٔبِظ ص١ف ٟعٌٕ ٞٛأل٠زبَ.
ٚثٕب ًء ػٍ ٗ١ؽىٍذ اٌّؤعغخ فش٠ك ػًّ إلػذاد
اٌجشٔبِظ ٚا١ٌ٢بد ِٛٚالغ اٌزٕف١ز ٚلذ ثذأ اإلػذاد
ٌٍجشٔبِظ ِغ ثذا٠خ ػبَ  2000ػٍ ٝأْ ٠زُ رٕف١زٖ ِغ
ثذا٠خ اٌؼطٍخ اٌص١ف١خ ٌطالة اٌّذاسط االثزذائ١خ ِغ
ثذا٠خ إِٔ ٚزصف ؽض٠شاْ.
ٚوبْ ِٓ ث٘ ٓ١زا اٌجشٔبِظ اٌذٚساد اٌزؼٍ١ّ١خ
اٌّزوٛسح أػالٖ ٚاٌز ٟرُ رٕف١ز٘ب خبسط ِٛالغ
اٌّؤعغخ ٌزى ْٛلش٠جخ ِٓ عىٓ ػٛائً األ٠زبَ
ٚثبٌزؼبِ ْٚغ ؽغ١ٕ١خ ع١ذ األؽشاس (ع) ؽ١ش ألّ١ذ
دٚساد اٌٍغخ االٔىٍ١ض٠خ ٚاٌىِٛجٛ١رش ٚ ،اػذد
اؽزفبٌ١خ فٙٔ ٟب٠خ اٌذٚساد رُ رمذ ُ٠اٌٙذا٠ب ٌأل٠زبَ
اٌّؾبسو. ٓ١
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وّب رُ اإلػذاد ٌزؾى ً١فش٠ك وؾبفخ ِٓ اٌزوٛس
ٚاإلٔبس ٚلذ عبُ٘ األساًِ ف ٟلغُ اٌخ١بغخ ثخ١بغخ
ِالثظ اٌىؾبفخ ٚر١ٙئزٙب ٌٍشؽٍخ اٌىؾف١خ إٌِ ٝذٕ٠خ
وشثالء اٌّمذعخ ٚاٌز ٟرّذ ثبٌزٕغ١ك ِغ ٌغٕخ
اإلغبصخ اٌؼشال١خ ( ِٕظّخ ِغزّغ ِذٔ ٟف ٟوشثالء
) ؽ١ش ٚفشٚا ٚعبئً إٌمً ٚاإللبِخ ٚاإلغؼبَ
ٌأل٠زبَ ف ٟسؽٍزٚ، ُٙإػذاد ثشٔبِظ رٌّٕ ٞٛأل٠زبَ
ف٘ ٟزٖ اٌشؽٍخ ٠ؼزّذ ػٍ ٝإظبفخ ِؼٍِٛبد
ِٚؼبسف عذ٠ذح ٌٍ١زٌّ ُ١ذح ( )3أ٠بَ رُ فٙ١ب ا٢ر:ٟ
)Non Governmental Organization(NGO

*ص٠بسح ِشلذ ٞاإلِبَ اٌؾغٚ ٓ١أخ ٗ١اٌؼجبط (ػٍّٙ١ب
اٌغالَ) ٚص٠بسح اٌّؼبٌُ اٌضمبف١خ ف٘ ٟزٖ اٌّشالذ
اٌّمذعخ ٚاٌزؼشف ػٍ ٝاٌّىزجخ ف ٟاٌّع١ف
اٌؼجبعٚ ٟاٌؾغٚ ٟٕ١اٌٍمبء ثغّبؽخ اٌغ١ذ اؽّذ
اٌصبفٚ ٟعّبؽخ اٌؾ١خ ػجذ اٌّٙذ ٞاٌىشثالئٚ ٟلذ
لبَ عّبؽزّٙب ثبٌزشؽ١ت ثٚ ُٙرمذ ُ٠اٌٙذا٠ب .

*اٌّؾبسوخ ف ٟدسط ٌزؼٍ ُ١اٌشعُ ف ٟؽذ٠مخ ِشوض ؽجبة وشثالء ٚص٠بسح ِٕطمخ ػ ٓ١رّش اٌغ١بؽ١خ
ٚاٌزخٕ٘ ُ١١بن ٚص٠بسح اٌّٛلغ األصشٌّٕ ٞطمخ اٌؾعش ٚرٍم ٟاٌؾشػ اٌزبس٠خ ٟػٓ اٌّٛلغ ٚاٌزمبغ اٌصٛس
اٌززوبس٠خ.
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* إلبِخ أِغ١بد ٌٍّغبثمبد ٚاألعئٍخ ٚاٌؾٛاساد ِبثٓ١
األ٠زبَ ٚاٌّؾشف ٓ١ػٍ١ــــ ِٓ ُٙاٌغ١ــــــذاد (أساًِ
اٌّؤعغخ).

*وّب رّضً اٌجشٔبِظ اٌص١فٌ ٟأل٠زبَ ص٠بساد راد
غبثغ اعزّبػٚ ٟصمبف ٟفمذ صاس األ٠زبَ األغفبي
اٌّشظ ٝاٌشالذ ٓ٠فِ ٟغزؾف ٝاٌطفً اٌّشوضٞ
ٚثبٌزٕغ١ك ِغ إداسح اٌّغزؾفٚ ٝرُ رمذ ُ٠اٌٙذا٠ب إٌٝ
األغفبي اٌّشظ.ٝ

*وّب صاس األ٠زبَ اٌّزؾف اٌجغذادٚ ٞرٍمٛا ؽشؽب ً ٚاف١ب ً
ػٓ األلغبَ ف ٟاٌّزؾف ٚاٌزمطٛا اٌصٛس اٌززوبسٗ٠
ِغ وبدس اٌّزؾف.
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وّب ؽبسن األ٠زبَ ف ٟفؼبٌ١بد ثشاِظ أخش ٜلبِذ ثٙب اٌّؤعغخ ِضً ِؼشض اٌشعُ ٌألغفبي اٌز ٞأل ُ١ػٍٝ
)Non Governmental Organization(NGO

٘بِؼ ؽٍّخ اٌزؾغ١غ ػٍ ٝاٌؼًّ اٌزطٛػ ٟإر عبُ٘ األ٠زبَ ثفؼبٌ١خ ػبٌ١خ ف ٟاٌؾٍّخ وّب ع١أر ٟروشٖ .
 -3انُشاطاخ انؼايح:
ِٓ إٌؾبغبد اٌّغزّشح اٌز ٟرغؼ ٝاٌّؤعغخ إٌ ٝرىشاس٘ب عٕ٠ٛب ً ٚإداِزٙب ٚرٛع١غ ػذد اٌّغزف١ذِٕٙ ٓ٠ب
٘:ٟ
 -1اٌغٍخ اٌشِعبٔ١خ  :رؾًّ ِؾشٚع اٌغٍخ اٌشِعبٔ١خ
ٌٙزا اٌؼبَ ( )1000ػبئٍخ ِٓ ػٛائً األساًِ فٟ
ػذد ِٓ إٌّبغك ف ٟثغذاد ٚلذ ؽبسن فش٠ك ِٓ
اٌّؤعغخ ِٕ ِٓٚظّبد أخش ٜف ٟرؼجئخ اٌّٛاد
ٚٚصٔٙب ٚرٛص٠ؼٙب ٚف ٟاٌٛلذ اٌز ٞرغؼ ٝفٗ١
اٌّؤعغخ إٌ ٝص٠بدح ػذد األعش اٌّؾٌّٛخ عٕ٠ٛب ً
ف ٟٙرغؼ ٝا٠عب ً إٌ ٝص٠بدح ػذد فمشاد اٌّٛاد
اٌغزائ١خ ٛٔٚػ١زٙب ٌّصٍؾخ أعشح األسٍِخ .
 -2فشلخ اٌٛاسصٌٍ ٓ١فٕ :ْٛرؾىً ٘زا اٌفش٠ك ِغ األؽٙش
األ ِٓ ٌٝٚرأع١ظ اٌّؤعغخ ِٓ األ٠زبَ ِٓ اٌغٕغٓ١
ٚلذ ؽبسن ثؼذد ِٓ اٌفؼبٌ١بد ثؼذ ؽص ٌٗٛػٍٝ
رذس٠جبد ِٓ لجً إؽذ ٜاألساًِ اٌّؾشفبد ػٍٝ
اٌفشلخ ٚلذ لذِذ ػذد ِٓ اٌفؼبٌ١بد ف ٟاؽزفبٌ١بد
ػذح ألبِزٙب اٌّؤعغخ ِضً رمذ ُ٠فؼبٌ١خ (رطٛع ٌؼًّ
اٌخ١ش) ف ٟؽفً افززبػ ؽٍّخ اٌزؾغ١غ ػٍ ٝاٌؼًّ
اٌزطٛػ، ٟإؽ١بء ؽفً اٌّؤعغخ ٌّٕبعجخ ٚالدح
اإلِبَ صبؽت اٌضِبْ (ػظ) ثئٌمبء اٌمصبئذ
ٚاألٔبؽ١ذ ؽفً رمذِ ُ٠غشؽ١خ ثؼٕٛاْ (اٌطش٠ك إٌ ٝاٌّذسعخ) رؼًّ اٌّؤعغخ ػٍ ٝرؾغ١غ أ٠زبِٙب
ٌٍّغبّ٘خ ف٘ ٟزٖ اٌفشلخ ٌزط٠ٛش٘ب ٚدِّٛ٠خ ػٍّٙب.
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 -3فش٠ك ِشالجخ االٔزخبثبد :اعزّش ػًّ اٌفش٠ك اٌــزٞ
رأعظ ِٕزصف ػبَ ٌ 2008غشض ِشالجخ
أزخبثبد ِغبٌظ اٌّؾبفظبد ثبعزّشاس اٌزذس٠ت
ٚإلبِخ إٌذٚاد اٌزضم١ف١خ ٚاٌزؼٍ١ّ١خ ػٓ أعبٌ١ت
اٌزض٠ٚش ف ٟاالٔزخبثبد ٚصالؽ١بد ِشالجٟ
ِٕظّبد اٌّغزّغ اٌّذٔٚ ٟلذ ثٍغ أػعبء اٌفش٠ك
( )43ػع ِٓ ٛاٌغٕغٚ ٓ١اٌز ٞوبْ ػٍّٗ رؾذ
إؽشاف اٌ١ٙأح اإلداس٠خ ٌٍّؤعغخ ٚلذ ألّ١ذ ٔذٚح
لجً االٔزخبثبد ٌزٛص٠غ اٌّٙبَ ٚٚعٍ١خ االرصبي
ثبٌ١ٙأح اٌّؾشفخ ٚرمذ ُ٠اٌزمبس٠ش ٚاٌّالؽظبد ثؼذ اْ
رُ رٛص٠غ أػعبء اٌفش٠ك ػٍ ٝوً اٌّشاوض ٚرغٍُ١
اٌجبعبد اٌخبصخ ثبٌّشالج.ٓ١
)Non Governmental Organization(NGO

ِ -4ؾشٚع إلبِخ ٔذٚاد رٛػ١خ :إْ إلبِخ ٔذٚاد
اٌزٛػ١خ ٚاٌزضم١ف ِٓ اٌّؾبس٠غ اٌّّٙخ اٌز ٟرغؼٝ
اٌّؤعغخ إٌ ٝإداِزٙب ٚلذ ألبِذ اٌّؤعغخ ٔذٚاد
ػٓ أّ٘١خ اٌّؾبسوخ ف ٟأزخبثبد ِغبٌظ
اٌّؾبفظبد األ ٌٝٚثؼٕٛاْ (اٌّؾبسوخ فٟ
االٔزخبثبد ِّٙخ ٚغٕ١خ) وّب ػمذد اٌضبٔ١خ ثبٌزؼبْٚ
ِغ ِؤعغخ ٔٛس اٌٙذا٠خ ثؼٕٛاْ (دٚس اٌّغزّغ فٟ
اخز١بس اٌمبئذ) وّب ألّ١ذ ٔذٚح ػٓ (أّ٘١خ اٌؼًّ
اٌزطٛػِ )ٟغ أطالق ؽٍّخ اٌزؾغ١غ ػٍ ٝاٌؼًّ
اٌزطٛػ ٟاٌز ٞع١أر ٟروشٖ الؽمبً.
 -5إٔؾبء اٌّٛلغ االٌىزشٌٍّ ٟٔٚؤعغخٚ ِٓ :الغ اال٘زّبَ ثبٌغبٔت اإلػالِٔٚ ٟؾش ثشاِظ ٚأٔؾطخ ِؤعغخ
اَ اٌ١ز ُ١رأعظ اٌّٛلغ االٌىزشٌٍّ ٟٔٚؤعغخ (ٌ (www.umelyateem.orgزؾىٚ ً١عٍ١خ ِٓ ٚعبئً
رٛص١ك أػّبي اٌّؤعغخ ٚاغالع اٌغّٛٙس ػٍٙ١ب .رغؼ ٝاٌّؤعغخ إٌ ٝرؾذ٠ش اٌّٛلغ ثبعزّشاس ٚسفذٖ
ثبٌغذ٠ذ ٌٚفذ األٔظبس إٌِ ٝىٔٛبرٗ ػٓ غش٠ك االرصبي االٌىزش ٟٔٚاٌّغزّش ثب٢خش.ٓ٠
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ثاَياً/انًشاريغ غير انًستًرج ِ -:غ ِشٚس عٕخ ػٍ ٝرأع١ظ اٌّؤعغخ ٚاعزمشاس ٔظبِٙب ١٘ٚىٍٙب اإلداسٞ
ثذأد اٌ١ٙأح اإلداس٠خ ثئوّبي ِغزٍضِبد رط٠ٛش٘ب ّ٘ٛٔٚب اٌّغزّش ٌٚزا فبْ اٌّؾبس٠غ ا٢ر١خ رزعّٓ رطٛسا
فِٕٙ ٟبط اٌّؤعغخ ٚرمذِب ف ٟرّز ٓ١أٚاصش اٌؼًّ اٌّؾزشن ِغ إٌّظّبد األخشٔ ٜأًِ اْ ٔغزّش
ثبٌزصبػذ
 -1تُاء قذراخ كادر انًؤسسح -:
)Non Governmental Organization(NGO

رؼزمذ اٌّؤعغخ اْ رط٠ٛش لذساد اٌؼبٍِ ٓ١فٙ١ب ثّب ف ُٙ١اٌ١ٙأح اإلداس٠خ ٚرغذ٠ذ ِٙبسار ُِٙ ُٙعذا إلداِخ
اٌزط٠ٛش ٚاٌزغذ٠ذ ٚ...ثّب اْ غج١ؼخ ػًّ ِؤعغخ اَ اٌ١ز ٛ٘ ُ١رمذِ ُ٠ؾبس٠غ اٌزّى ٓ١فال ثذ ِٓ ثٕبء لذساد
اٌؼبٍِ ٓ١ػٍ ٝو١ف١خ إداسح اٌّؾبس٠غ ٌٚزا فمذ ؽصً وبدس اٌّؤعغخ (اٌغىشربس٠خ ِ،غؤٚي اٌؾغبثبد
ٚأِ ٓ١اٌصٕذٚق ،اٌّغؤٚي اإلػالِِ، ٟذ٠ش اٌّؾبس٠غ) ػٍ ٝدٚساد رذس٠ج١خ ِزٕٛػخ ثبٌزؼبِ ْٚغ
ِٕظّبد أخش-:ٟ٘ٚ ٜ
أ -دورج قياداخ َسىيح يساػذج -:ؽ١ش ؽبسوذ
عىشر١شح اٌّؤعغخ ثبٌذٚسح ٚؽصٍذ ػٍ ٝؽٙبدح
ثشػب٠خ اٌّؼٙذ اٌغّٛٙس ٞألّ١ذ ف ٟػّبْ /األسدْ .

ب -دورج تطىير ػالقاخ ػايح ويىاقغ انكتروَيح-:
ثبٌزؼبِ ْٚغ ِٕظّخ ثٕذ اٌشافذ ٓ٠فِ ٟؾبفظخ ثبثً ؽبسن ثٙب اٌّغؤٚي اإلػالِِٚ ٟذ٠ش اٌّؾبس٠غ .
ج -دورج كتاتح انًشاريغ وتقاريرها -:ثبٌزؼبِ ْٚغ ِٕظّخ ثٕذ اٌشافذ ٓ٠ؽبسن ثٙب ِذ٠ش اٌّؾبس٠غ
ٚاٌّغؤٚي اإلػالِ.ٟ
د -دورج كتاتح يىازَح يشروع  -:ثبٌزؼبِ ْٚغ ِٕظّخ ثٕذ اٌشافذ ٓ٠ؽبسن ثٙب ِغؤٚي ؽغبثبد ٚأِٓ١
اٌصٕذٚق ِٚذ٠ش اٌّؾبس٠غ0
هـ -دورج تؼُىاٌ(دػى وتًكيٍ يُظًاخ يذهيح)-:
ثشػب٠خ ِٕظّخ أزشعٛط ٌإلغبصخ اإلٔغبٔ١خ ؽبسن ثٙب ِذ٠ش اٌّؾبس٠غ ٚؽصً ػٍ ٝؽٙبدح.
و -دورج تؼهيى ترَايح  -:ثبٌزؼبِ ْٚغ اٌغٙبص اٌّشوضٌ ٞإلؽصبء ٚرمٕ١خ اٌّؼٍِٛبد/فٚ ٟصاسح اٌزخط١ػ
ؽبسن ثٙب ِذ٠ش اٌّؾبس٠غ ،اٌغىشر١شح  ٚ،اٌّغؤٚي اإلػالِ.ٟ
ٌمذ وبْ ٌٙزٖ اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ األصش اٌّ ُٙفٚ ٟظغ ثشاِظ اٌّؤعغخ ف ٟغش٠مٙب اٌصؾ١ؼ ٚرغؼٝ
اٌّؤعغخ ٌٍؾصٛي ػٍ ٝثشاِظ رذس٠ج١خ اوضش وٍّب أِىٓ رٌه ٌزط٠ٛش إِىبٔ١خ وبدس٘ب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ10ــ
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 -2انسياراخ انًيذاَيح  ِٓ -:اعً االغالع ػٍ ٝع١ش ػًّ ِٕظّبد ِغزّغ ِذٔٔ ٟبؽطخ فِ ٟؾبفظبرٙب
لبِذ اٌّؤعغخ ثض٠بسح ِ١ذأ١خ إٌ ٝرٍه إٌّظّبد ٚوبٔذ اٌض٠بسح األٌّٕ ٌٝٚظّخ ثٕذ اٌشافذ ٓ٠فِ ٟؾبفظخ
ثبثً ؽ١ش اغٍؼذ سئ١غخ اٌّؤعغخ ػٍٔ ٝؾبغبرٙب ٚألغبِٙب ٚثٕبء ػٍ ٗ١وبْ االرفبق ػٍ ٝاٌزؼب ْٚف ٟإلبِخ
دٚساد ثٕبء اٌمذساد.
وّب صاس ٚفذ ِؤعغخ اَ اٌ١زِ ُ١ؤعغخ اٌزعبِٓ
اإلعالِ ٟفِ ٟؾبفظخ ر ٞلبس ٚاغٍغ ػٍ ٝألغبَ
اٌّؤعغخ ٚخجشارٙب ثمصذ اٌزؼب ْٚإللبِخ اٌشؽٍخ
اٌىؾف١خ ٕ٘بن اال اْ أعجبثب ٌٛعغز١خ أػبلذ رٌه ٚوبْ
صّشح ٘زٖ اٌض٠بسح اٌزؼشف ػٍ ٝاٌؼذ٠ذ ِٓ األٔؾطخ اٌزٟ
رٕٙط ثٙب ِؤعغخ اٌزعبِٓ اٌؼش٠مخ.
وّب صاسد اٌّؤعغخ ٌغٕخ اإلغبصخ اٌؼشال١خ ف ٟوشثالء
اٌّمذعخ ٚرؼشفذ ػٍ ٝأٔؾطزٙب خصٛصب ِشوض
اٌض٘شاء ٌٍؼٚ ْٛ١غ١ش٘ب ِٓ األلغبَ اٌّّٙخ.
)Non Governmental Organization(NGO

-3يشروع يسخ أدىال األريهح انًستفيذج يٍ انًؤسسح-:
ٌمذ ٔؾأد فىشح اٌّغؼ فٙٔ ٟب٠خ ػبَ ٚ 2008ؽشػذ اٌّؤعغخ ثبٌؼًّ ف ٗ١ؽغت إٌّٙغ١خ ا٢ر١خ -:
 -1رؾى ً١فش٠ك أعبط ِٓ اٌّؤعغخ ٠ىٍف ثبٔغبص اٌّؾشٚع ٠م َٛثزؾى ً١خال٠ب ػًّ ِ١ذأ١خ رم َٛثبالر-:ٟ
أ -رمغ ُ١إٌّبغك اٌز ٟرعُ األساًِ اٌّغزف١ذاد ِٓ اٌّؤعغخ إٌ ٝلطبػبد ٠زُ رٛص٠ؼٙب ػٍٝ
اٌفشق اٌّ١ذأ١خ وً ؽغت ِٙبِٗ0
ة -رم َٛاٌفشق اٌّ١ذأ١خ ثزٛص٠غ اعزّبسح اعزج١بْ رعُ أعئٍخ ػٓ أؽٛاي األسٍِخ ػٍ ٝثٛ١د
األساًِ ٚرم َٛثبعزالِٙب ِىزٛثخ ٚإ٠صبٌٙب ؽغت إٌّبغك إٌ ٝاٌفش٠ك األعبط ٌ١صٕفٙب
٠ٚشِض٘ب.
ط -إٔؾبء فش٠ك ٠ؼًّ ػٍ ٝإدخبي ث١بٔبد االعزّبساد اٌ١ىزش١ٔٚب ف ٟعذٚي (اوغً) ٌغشض ؽفعٙب
ٚرؾٍٍٙ١ب.
د -رؾٍٔ ً١زبئظ اٌج١بٔبد ٚرٌه ثؼذ ل١بَ فش٠ك خبؿ ثبٌزذس٠ت ػٍ ٝرؾٍ ً١اٌج١بٔبد ٚثبٌزؼبِ ْٚغ
اٌغٙبص اٌّشوضٌ ٞإلؽصبء ٚؽغت ٔظبَ . SPSS
٘ـ -إػذاد رمش٠ش ٔٙبئ ٟؽٛي إٌزبئظ اٌز٠ ٟزُ ػشظٙب ػٍ ٝاٌّٛلغ االٌىزش ٟٔٚف ٟثبة (رؾم١مــبد)
ٚرؾذ ػٕٛاْ( ٔزبئظ اٌّغؼ اٌّ١ذأ ٟألساًِ ِؤعغخ اَ اٌ١زٌ ) ُ١الغالع ص٠بسح اٌّٛلــــــــــــغ
االٌ١ىزش(ٟٔٚأسؽ١ف رؾم١مبد)  www.umelyateem.orgإْ ٘زا اٌّؾشٚع ثذا٠خ ف ٟعٍغخ
ِؾبس٠غ دساعبد ؽٛي األسٍِخ اٌّغزف١ذح رٕ ٞٛاٌّؤعغخ أغبص٘ب ِغزمجالً إْ ؽبء هللا.
-4دًهح انؼًم انتطىػي  -:ظّٓ عٍغٍخ ٔؾبغبد اٌّؤعغخ ف ٟرمذ ُ٠خذِبد ٌألؽ١بء اٌز ٟرغىٓ فٙ١ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ11ــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
األساًِ ٚاٌز ٟرؼبٔ ِٓ ٟلٍخ اٌخذِبد ٚرفؾ ٟاٌفمش لبِذ اٌّؤعغخ ثؾٍّخ رؾغ١غ ػٍ ٝاٌؼًّ
اٌزطٛػ ٟرعّٓ ِغّٛػخ ِٓ األٔؾطخ ٚاعزّش ٌّذح (ؽٙش )-:ٟ٘ٚ
)Non Governmental Organization(NGO

أ -دفم افتتاح انذًهح  :اٌز ٞظُ ػذد ِ ِٓ ُٙاٌؾعٛس
ِ ٚؼظّ ِٓ ُٙأػعبء ِغٍظ ِؾبفظخ ثغذاد ٚاٌّغٍظ
اٌجٍذٌّ ٞذٕ٠خ اٌؾش٠خ ِٕٚظّبد ِغزّغ ِذٔٚ ٟسعبي
اٌذٚ ٓ٠عىبْ األؽ١بء.

ة -يؼرض رسىو األطفال ف ٟاٌٛٙاء اٌطٍك ػٓ ِؼٕٝ
اٌزطٛع ثؼٕٛاْ (انتطــــــــىع سهـــــــــــىك يذًــــىد ).

ج -تىزيغ دثىب تؼقيى انًياِ
ِٓ لجً وبدس اٌّؤعغخ ٚاألساًِ اٌّغزف١ذاد ٚأ٠زبَ
اٌّؤعغخ ٚثبٌزؼبِ ْٚغ اٌّشاوض اٌصؾ١خ ف ٟاٌّؤعغخ.

د -دًالخ انُظافح ٚإصاٌخ اٌمّبِخ ٚرٛص٠غ أو١بط اٌمّبِخ
ػٍ ٝاٌجٛ١د ٚثبٌزؼبِ ْٚغ ٌغٕخ إٌظبفخ ف ٟاٌّغٍظ
اٌجٍذ.ٞ
٘ـ -انتؼريف تانذًهح في األزقح وانًذالخ ٚرٛص٠غ اٌّطجٛػبد ٚؽش األ٘بٌ ٟػٍ ٝرٕظ١ف أثٛاة إٌّبصي
ٚسِ ٟإٌفب٠بد ف ٟأِبوٕٙب اٌّخصصخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ12ــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -ٚرؾم١ك اٌؾٙش فِٛ ٟلغ اٌّؤعغخ االٌىزش ٟٔٚوبْ ػٓ (أّ٘١خ اٌؼًّ اٌزطٛػٌ )ٟالغالع ػٍِٛ ٝلغ
اٌّؤعغخ (أسؽ١ف رؾم١مبد).
)Non Governmental Organization(NGO

 -5يشروع ألطفال انؼىائم انًهجرجٔ -:فزد
اٌّؤعغخ ِؾشٚع ػشض عّٕ١بئ ٟاعزٙذف األغفبي
فِٕ ٟبغك رؼشظذ ػٛائٍٙب ٌٍزٙغ١ش ِ( ٟ٘ٚذٕ٠خ
اٌؾش٠خ،اٌٛؽبػ،اٌطٛثغ ،ٟؽ ٟاٌغٛاد ) ٓ٠اعزّشد
اٌؼشٚض ٌّذح ؽٙش ٚاعزّش اٌؼشض ف ٟإٌّطمخ
اٌٛاؽذح ِذح أعجٛع ٚلذ ؽًّ اٌّؾشٚع ػشض أفالَ
وشر١ٔٛخ راد ِغض ٜرشثٚ ٞٛصمبفٚ ٟلذ اعزفبد لشاثخ
600غفً ِٓ ٘زٖ إٌّبغك ِٓ اٌؼشٚض اٌّزوٛسح
اٌز ٟرّذ ف ٟاٌٛٙاء اٌطٍك أ ٚعبؽبد ٚصفٛف اٌّذاسط ثبٌزؼبِ ْٚغ ِغؤِ ٌٟٚذاسط رٍه إٌّبغك ٚلذ
رُ رٛص٠غ ِالثظ ِذسع١خ ٌألغفبي ِٓ وال اٌغٕغ ٓ١فٙٔ ٟب٠خ اٌؼشض وّب أصبسد اٌّؤعغخ ؽٛاساد ٚأعئٍخ
ؽٛي األفالَ اٌّؼشٚظخ ِغ األغفبي .عذ٠ش ثبٌزوش إْ ٘زا اٌّؾشٚع وبْ ثزّ ِٓ ً٠ٛاٌّفٛظ١خ اٌغبِ١خ
ٌؾؤ ْٚاٌالعئٚ )UNHCR( ٓ١ثبٌزؼبِ ْٚغ ِٕظّخ إٔزشعٛط ٌإلغبصخ اإلٔغبٔ١خ ( .)INTERSOS
 -6فؼانياخ أخري ٔ -:فزد اٌّؤعغخ اٌؼذ٠ذ ِٓ إٌؾبغبد ٚاٌفؼبٌ١بد رؾًّ-:
أ -يشاركح قراتح  40أريهح ِٓ اٌّؤعغخ وفش٠ك
رفز١ؼ ٌٍٕغبء ف ٟروش ٜاعزؾٙبد اإلِبَ ِٛع ٝثٓ
عؼفش (ع) وّب ؽبسوذ األساًِ ف ٟػٍّ١بد
ٌزفز١ؼ إٌغبء ثّٕبعجخ روش ٜاعزؾٙبد اإلِبَ
اٌؾغ( ٓ١ع) ظّٓ فؼبٌ١بد اٌّغبّ٘خ اٌّغزّشح
ِٓ اٌّؤعغخ ف ٟاٌض٠بساد اٌٍّ١ٔٛ١خ اٌز ٟرزطٍت
رظبفش اٌغٛٙد ٌّٕغ ؽذٚس خشٚلبد إِٔ١خ.

ٚفٔ ٟفظ اإلغبس فمذ وبْ ٌٍّؤعغخ اؽزفابالد ثّٕبعاجخ
ٚالدح اإلِبَ اٌّٙذ( ٞع) فا ٟإٌصاف ِآ ؽاؼجبْ ٚلاذ
أل ُ١االؽزفبي ػٍ ٝلبػخ عابِغ ٚؽغا١ٕ١خ عا١ذ األؽاشاس
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فااااااِ ٟذٕ٠ااااااخ اٌؾش٠ااااااخ رخٍااااااً االؽزفبٌ١ااااااخ فؼبٌ١اااااابد
ٚأٔؾطخ ٌفشلخ اٌٛاسص. ٓ١
)Non Governmental Organization(NGO

ة -تىزيغ انًُخ وانًكافآخ انًانيح نألرايم-:
ثبٌشغُ ِٓ اْ ِؤعغخ اَ اٌ١ز ُ١رٙذف إٌ ٝإلبِخ ِؾبس٠غ
اٌزّىٌ ٓ١ألساًِ إال إٔٙب ف ٟراد اٌٛلذ رغزغً ثؼط
إٌّبعجبد وبألػ١بد ٚغ١ش٘ب ٌزٛص٠غ ِىبفئبد ِبٌ١خ رغبػذ
األسٍِخ ف ٟرؾغِ ٓ١ؼ١ؾزٙب ٚلذ ٚصػذ اٌّؤعغخ ِٕؾخ
ِغزٍّخ ِٓ ٚصاسح إٌفػ ٌـ  250أسٍِخ ثٛالغ  50أٌف
دٕ٠بس ٌىً أسٍِخ.
ط -انهقاءاخ وانسياراخ وانًشاركاخ  -:ؽشصذ
اٌّؤعغخ ػٍ ٝإداِخ اٌزٛاصً ٚرٍج١خ اٌذػٛاد ٌغشض
االعزفبدح ِٓ اٌخجشاد ٚاٌزؾذ٠بد االعزّبػ١خ
اٌّخزٍفخ  ٌُٚرمزصش رٍه اٌٍمبءاد ػٍ ٝفئخ ِؼٕ١خ ؽ١ش
اعزمجٍذ اٌّؤعغخ ٚفذ ِٓ ِىزت اٌؾضة اٌؾٛ١ػ ٟفٟ
ِذٕ٠خ اٌىبظّ١خ ٚاعزّؼذ إٌ ٝآسائِٚ ُٙمزشؽبر.ُٙ
ف ٟؽ ٓ١ؽعشد سئ١غخ اٌّؤعغخ اؽزفبالد اٌّؼٙذ اٌؼشالٌ ٟزىش ُ٠أساًِ أوٍّٓ دٚساد ثٕبء لذساد،
وّب ؽعشد ٔذٚاد ألبِزٙب ِٕظّبد ِغزّغ ِذِٔ ٟضً ِؤعغخ ٔجط اٌؼشاق ٚساثطخ أثٕبء اٌؾٙذاء
ٚغ١ش٘ب.
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ثانثاً/يشاريغ انًستقثم  -:ف ٟاٌٛلذ اٌز ٞرغزّش ف ٗ١اٌّؤعغخ ف ٟأٔؾطزٙب ِٚؾبس٠ؼٙب فئٔٙب رزطٍغ
)Non Governmental Organization(NGO

ٌٍزط٠ٛش ٌزؾًّ ِؾبس٠ؼٙب اوجش ػذد ِٓ اٌّغزف١ذٌٚ ٓ٠زؾذس رغ١شا ؽم١م١ب فٚ ٟالؼ ُٙفجؼذ اْ غٛسد
اٌّؤعغخ ِٓ لذساد وٛادس٘ب ف-:ٟٙ
أ -رغؼ ٝإٌ ٝظجػ آٌ١خ رٕف١ز اٌّؾبس٠غ ١ِٚضأ١برٙب  ٚرٛص١مٙب ٚوزبثزٙب.
ة -وّب رغؼ ٝإٌ ٝرّ ً٠ٛرارٌٍّ ٟؾبس٠غ اٌز ٟرمٛد٘ب إٌغبء.
ٚلذ ثذأد ثبٌزفى١ش ثبٌّؾبس٠غ اٌضساػ١خ اٌٌّٛذح ٌٍذخً ٚؽشػذ ثّخبغجخ اٌّغؤٚ ٓ١ٌٚدساعخ
اٌّٛظٛع ِغ ر ٞٚاالخزصبؿ.
ط -خططذ اَ اٌ١زٌّ ُ١ؾشٚع إٔؾبء ِمش صبثذ ٌٍّؤعغخ ٌ١ىِ ْٛشوضا ٌٕؾبغٙب ِ ٚغزف١ذٙ٠ب ٟ٘ٚ
ثصذد إرّبِٗ ٌ١ىِٕ ْٛطٍمب ٌزٛعغ أػّبٌٙب.

انخاتًـح
ّ٠ىٓ ٚصف ػبَ  2000ثؼبَ اٌزؾذ ٞاٌّبٌٌٍّ ٟؤعغخ فجبٌشغُ ِٓ اٌٛػٛد اٌىج١شح اٌزٚ ٟػذٔب ثٙب
ِغ ثذا٠خ اٌزأع١ظ ٌذػُ اٌّؾبس٠غ فمذ عبءد األصِخ اٌّبٌ١خ ٌزى ْٛعججب ِٓ أعجبة ؽؾخ اٌغٌٛ١خ
ٚصؼٛثخ اٌذػُ عٛاء ِٓ إٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ ا ِٓ ٚاٌّ١غٛسٚ ٓ٠اٌّزجشػ . ٓ١اال اْ اَ اٌ١ز ٌُ ُ١رٛلف
أػّبٌٙب ثً اعزّشد ف ٟرصبػذ ٚأصجؾذ أوضش ٔعغب ٚرٛعٙب ٔؾ ٛاٌّغزف١ذ ٟ٘ٚ ٓ٠ار رضّٓ عٛٙد
ِٓ دػّٙب ثبٌّبي ا ٚثغ١شٖ ف ٟٙرأًِ اْ رطٛس ثشاِغٙب ثبالعزّبع ٌٍٕمذ اٌجٕبء ٚاٌزٛاصً ِغ
إٌّظّبد األخش ٜراد اال٘زّبَ اٌّؾزشن.
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