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  م ٢٠١٣م الي  ٢٠٠٣االنشطة واإلعمال التي نفذتھا الجمعیة خالل الفترة من  

  

 المالحظات الجھة الممولة والمشاركة التكلفة  النشاط م

١ 
یتم توظیفھن قابلة من القابالت االتي لم  ٢١اقامة دورة تدریبیة لتدریب عدد 

ایام وتوزیع  ١٠لمدة ) الحمیدات  –المراشي  –العنان ( بمدیریات برط 
باإلضافة الي توزیع شھادات  –حقائب ادوات قبالة مع بعض العالجات 

 المشاركة 

م ي  ٨٠٠٠٠٠  لایر ي
ي  ي  لدي قراط ة  لمدن م  لتوج دع سة  س ي(مؤ ) مد

)C.D.F (طانية سفارة ا بري   وال
 م ٨/٥/٢٠٠٤

كة في اعمال فرق  المسح المیداني الخاصة بمشروع الخارطة المشار ٢
م مع الفریق المكلف من وزارة التربیة  ٢٠٠٤/  ٢٠٠٣المدرسیة  للعام 

 والتعلیم لمدیریھ برط العنان لمدة اسبوع 

وا تعليم ----  م ٢٠٠٤/  ٦/  ١٧ وزارة ال ربية 

ع البیانات المشاركة في المسح الصحي لجمیع مدیریات المحافظة لجمی ٣
 واإلحصائیات الصحیة في المحافظة 

حلية  ---- م وال لطة ا  وال كان  حة  ص  م  ٢٠٠٤ وزارة ا 

م  في  ٢٠٠٤مساعدة وتسھیل مھام العاملین بالتعداد السكاني االخیر للعام  ٤
  مرحلة التحزیم والعد في مدیریة برط العنان 

ء  ---  حصا ال ي ل ز ز المرك  م  ٢٠٠٤  الجها

م  ---- ي انتخابات الجماعات التنظیمیة للمؤتمر الشعبي العام االشراف عل ٥ ي العا ع  ش ؤت ر ال م   م  ٢٠٠٥ ال
طفل علي السباحة من جمیع عزل مدیریة برط العنان ولمدة  ١٢تدریب   ٦

  شھر 
ة ---- جمعي  م  ٢٠٠٥  ال
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    م ٢٠١٣م الي  ٢٠٠٣تابع االنشطة واإلعمال التي نفذتھا الجمعیة خالل الفترة من    

 المالحظات والمشاركة الجھة الممولة التكلفة  النشاط م

حقوق االنسان والمرأة الریفیة ( المشاركة في اقامة ورشة عمل تحت شعار  ٧
والتي حضرھا اعضاء الجمعیة وأمین عام المجلس ) تمكینھا  اقتصادیا 

المحلي ومدیر مكتب التربیة كما تم فیھا منح الجمعیة كمبیوتر ودورة 
ة لممثلة القطاع النسائي بالجمعیة دورة كمبیوتر لمدة شھر وكذلك تدریبی

 دورة تدریبیة المین عام الجمعیة علي االرشفھ لمدة اسبوع  

 --- 
ي  عم الت جة  لمدن ة   س ؤس م

ي  ط را ديمق ي(ال ) C.D.F) (مد
سية  فرن رة ال سفا   وال

٢٠٠٥/  ٧/  ٢٠ 
 م 

مدة كل ) تفاق الحوار واال( المشاركة في ثالث ورش عمل تحت شعار  ٨
جمعیات من عدة محافظات  ٨دورة اسبوع وكانت الجمعیات المشاركة 

والتي نتج عنھا  اختیار خمس جمعیات نشطة كانت جمعیھ الریف من 
 –برط العنان ( ضمنھا والتي حصلت الجمعیة علي دعم  لثالث مدیریات 

 لتنفیذ مشاریع خدمیة) الحمیدات  –المراشي 

 --- 
ة  عم  لتوجة س ي  مؤس المدن

ي  ط را ديمق ي(ال  )C.D.F) (مد
س  ر  –اغسط مب وف ن

 م ٢٠٠٥

القیام بصیانة واصالح مشروع المیاة بمدیریة الحمیدات المتعثر باشراف  ٩
 ٢٧المجلس المحلي بمدیریة الحمیدات  وذلك بشراء مضخة كبراري و 

 ماصورة  مع المراوح باالضافة الي شراء قطع غیار للمحرك واصیانتھا 
   ردوال ٥٠٠٠

ي  عم الت جة  لمدن ة   س ؤس م
ي  ط را ديمق ي(ال  )C.D.F) (مد

 م ٦/٤/٢٠٠٦
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 المالحظات الجھة الممولة والمشاركة التكلفة النشاط م

القیام بصیانة واصالح مشروع المیاة بمدیریة المراشي المتعثر باشراف  ١٠
المجلس المحلي بمدیریة المراشي  وذلك بشراء مضخة كبراري مع صیانة 

 الشبكة المیاة  باالضافة الي شراء قطع غیار للمحرك وتركیبھا 
   دوالر ٥٠٠٠

ي  عم الت جة  لمدن ة   س ؤس م
ي  ط را ديمق ي(ال  )C.D.F) (مد

 م  ٩/٥/٢٠٠٦

مشاریع صغیر لألسر الفقیرة  بمدیریة برط العنان وھذه المشاریع  ١٠تنفیذ    ١١
اغنام من االناث الحوامل مع  ٥اسر فقیرة یتكون المشروع من  ١٠تستھدف 

ذكر واحد باإلضافة الي توفیر االعالف لھا لمدة ستة اشھر لكل اسرة وذلك 
الحصول علي االنتاج حتى تتمكن االسرة من االستمرار بالمشروع حتى 

  واالعتماد علي نفسھا 

 دوالر ٥٠٠٠
ي  عم الت جة  لمدن ة   س ؤس م

ي  ط را ديمق ي(ال   )C.D.F) (مد
 م ٢٠٠٦/ ٥/٧

تدریب اعضاء الھیئة االداریة للجمعیة علي كیفیة اعداد الخطط وتدبیر   ١٢
المشاریع وذلك لمدة اسبوع بالتنسیق مع الصندوق االجتماعي للتنمیة في 

  یة مقر الجمع
ة  ---- ي للتنمي ماع جت ق اال و د صن  م ٢٠٠٦  ال
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   .والصور الرسمیة جمیع االنشطة واألعمال  التي سبق ذكرھا موثقة لدي الجمعیة بالوثائق: مالحظة 
 

 المالحظات الجھة الممولة والمشاركة التكلفة النشاط م

المشاركة في مشروع توزیع  التمور لالسر الفقیر بمدیریة برط العنان   ١٣
كرتون  ٥٠سة الصالح االجتماعیة للتنمیة وذلك بتوزیع بالتنسیق مع موس

  .اسرة  فقیرة  ١٥٠من التمور علي حوالي 
مية  ---- عية ل تن ح االجت ا صال ة ا  معي  م  ٢٠١٠  ج

المشاركة في حل الخالفات القبلیة واإلصالح بین الناس بالتنسیق والتعاون    ١٤
  المحلي  مع المشایخ واألعیان والشخصیات االجتماعیة والمجلس 

ف    ---- ة الري معي  م ٢٠١٢  – ٢٠١١  ج

تنفیذ مشروع خیمة الحوار الوطني بمدیریة برط العنان والذي بدأت الجمعیة    ١٥
م  وذلك بغرض توسیع المشاركة المجتمعیة  ٧/٢٠١٣/ ١في تنفیذه من 

ونقل اراء ومقترحات جمیع االطیاف السیاسیة والمجتمعیة حول القضایا 
  حة علي طاولة الحوار الوطني الي مؤتمر الحوار الوطنيالوطنیة المطرو

  دوالر ٥٤٠٠٠
ن  م ر ع ي ش ول ة وم ج ة الد ظ ة اله من

طاء   ع
 م ١/٧/٢٠١٣
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