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وصف موجز 
للمشروع

المشروع عبارة عن برنامج لددعم قاداع التعلديم ددي دولدة 

مالي، من خالل حزمة من األنشاة والفعاليدا  التدي تتم دل 

أساسا دي تحمل وسدداد رسدوا التسدجيل والرسدوا الدراسدية 

الفقراء، وتوزيع حقائد  مدرسدية متماملدة لهدم، لألطفال 

وكذلك تودير الزي المدرسي لألطفال المستفيدين، وقد تم

مدالي، واسدتفاد دولدة تنفيذه دي مناطق غاوو، وباماكو ددي 

.طفال من األسر الفقيرة والمحتاجة940منه 

3

مشروع إكمال دعم التعليم األساسي ألطفال مالي
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مبررات المشروع

وضدعف ارتفاع نسبة األمية دي دولة مالي، وقلدة. 1

.ديهاالبنية التحتية دي مجال التعليم عموما

األزمة اإلنسدانية التدي تشدهددا دولدة مدالي مندذ . 2

.سنوا  مما ألحق أضرارا كبيرة بالقااع التعليمي

درصددة بدبيددة لماددا  األطفددال مددن أبندداء الفقددراء، . 3

.تممنهم من التمتع بحقهم دي التعليم والدراسة

التعليم حق أساسي لمل طفل، واج  على األوليداء، . 4

.والمجتمع، وأصحاب القرار
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توزيع املستفيدين حسب املناطق

نوع النشاطم

عدد املستفيدين 
حسب املنطقة

عدد املنطقة
يناملستفيد

1

640.00غاوو

300.00باماكو

2

940.00اإلمجالي

إناث

430
ذكور
510



األنشطة المنجزة

مالحظاتاإلجراءات املتخذة%نسبة اإلنجاز يالنشاط الرئيس م

1
تحديد 

املستفيدين
100%

 تقييم االحتياجات لتحديد الطالب األكثر ض/ مسح 
ً
عفا

.التحقق من القائمة ووضعها في صيغتها النهائية
يدةمرفق قائمة بأسماء املدارس املستفتحديد املدارس 

2
تسديد الرسوم

الدراسية
100%

.التواصل مع إدارة املدرسة

.املةتسديد رسوم التسجيل السنوية ورسوم الدراسة الك
مرفق قائمة بأسماء املستفيدين، 
معتمدة وموقعة من مدراء املدارس 
ةومنظمة تاساغت، والسلطات املحلي

.الجمع و الحفاظ على املستندات الداعمة من املدرسة

7

توثيق لعمليات

المسح الميداني

لتحديد 

االحتياجات 

وتحديد الطالب 

األكثر ضعفا
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يالنشاط الرئيس م
نسبة 
اإلنجاز

مالحظاتاإلجراءات املتخذة

3
شراء الحقائب 

عهااملدرسية وتوزي
100%

إعداد مواصفات الحقائب املدرسية و أدوات 
.القرطاسية

.شراء االصناف

.عنيةإعداد خطة التوزيع ومشاركتها مع املدارس امل
تمت مشاركة خطة التوزيع مع املدارس، 
م واإلدارات الحكومية التابعة لوزارة التعلي

.توزيع األصناف
قة الجمع والحفاظ على مستندات التوزيع متس

للمراجعة والتدقيق

4
إعداد الزي 
هاملدرس ي وتوزيع

100%

.إعداد مواصفات الزي املدرس ي
.أخذ قياسات فردية
.إعداد الزي الرسمي

.عنيةإعداد خطة التوزيع ومشاركتها مع املدارس امل
.توزيع األصناف

قة الجمع والحفاظ على مستندات التوزيع متس
للمراجعة والتدقيق
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المشروعصور
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