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  البناء  مخالفات في للتصالح جنيه مليون ١٥٠ صتخص مؤسسة حياة كريمة 

 .الجمهورية مستوى على احتياجا   األكثر بالمحافظات

 

 بشيي ن الجمهورييية  رسييي  السيسييي الفتييا  عبيي  الييرسي  السييي  توجيهييات تنفييي  إطييار فييي

 وطيي ة ميي  والتخفييي  االجتماعييية الحماييية تعزيييز وبهيي   احتياجييا   األكثيير الفئييات دعيي 

 بالمحافظييات  اليي    محيي ود  كاهيي  عيي  البنيياء مخالفييات فييي التصييالح  إجييراءات تنفييي 

 .الجمهورية مستوى على  احتياجا   األكثر

فييي   قييررت مؤسسيية حييياة كريميية تخصيييص)١٥٠ مليييون جنيييه( لتتحميي  قيميية التصييالح 

  في مخالفات البناء بالمحافظات اآلتية: 

 (.البحيرة مطرو   الج ي   الواد  األقصر  أسوان  قنا   المنيا  سوهاج  أسيوط )

وييي تي ذليي  فييي إطييار دورهييا التنمييو  والخييير  وإيمانييا   منهييا بالمسييئولية المجتمعييية 

والوطنييية لمؤسسييات ال وليية المصييرية لرفيي  جييزء ميي  األعبيياء االقتصييادية عيي  كاهيي  

 مح ود  ال   .

جيي ير باليي كر أن المؤسسيية ت ييو  حاليييا   ب ارسيية الحيياالت المطلييو  ت نييي  أوضيياعها علييى  

مسييتوى المحافظييات األكثيير احتياجييا   وذليي   التخيياذ اإلجييراءات الالزميية فييي تحميي  قيميية 

 التصالح لبعض  ه ه الحاالت؛ وسيت  تنفي   ذل  في المواعي  ال انونية المح دة لها.

 للمسييئولية واليي اعمي  الميي ني المجتميي  مؤسسييات كافيية كريميية حييياة مؤسسيية تهييي  كمييا

 للييوط  المحبييي  عمييا األ رجييا  و  اصيية ومؤسسييات وهيئييات شييركات ميي  المجتمعييية

 الجهيييود توحيييي  أجييي  ومييي  المبيييادرة؛ هييي ه فيييي وطنيييية بيييرو  المجتمعيييية بالمشييياركة

 .الجمهورية رسي  السي  رعاية تحت وذل  التنموية

 

 كريمة  حياة مؤسسة  ع

خيرية   مؤسسة  هادفة  هي  التدخل  ،  للربحغير  إلي  االنسان    االنسانيتهدف  وتكريم  لتنمية 

وتضم المؤسسة شباب متطوع من اجل احداث    ،المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم

تغيير ملموس في حياة من هم اكثر احتياجاً وذلك بتكريس كافة المجهودات في العمل الخيري 

 استخدام القدرات االستخدام االمثل . والتنموي و

البرنامج الرئاسي ،ويأتي ذلك في اطار  تعتبر مؤسسة "حياة كريمة" الذراع المجتمعي لشباب 

تطبيقهم لمفهوم المشاركة المجتمعية ، وادراكهم للدور المنوط بهم في خدمة وطنهم ،وكنوع من  

 رد الجميل للشعب المصري . 



غرفة   من خالل  وذلك  الجميل"  "رد  لمبادرة  المنفذة  الذراع  الرئاسي  البرنامج  شباب  كان  وقد 

 ، الجمهورية  محافظات  في  البرنامج  شباب  خالل  من  المبادرة  لتنفيذ  كريمة"  "حياة  عمليات 

وذلك حين اتيح لشباب البرنامج الرئاسي عرض افكارهم ورؤاهم الخاصة بتنفيذ مبادرة "حياة  

 المؤتمر االول لمبادرة "حياة كريمة" في المؤتمر الوطني السابع للشباب.  كريمة" في

قيم   واحياء  احتياجا  االكثر  للفئات  االجتماعية  الحماية  توفير  المؤسسة  اهداف  ضمن  ومن 

 المشاركة المجتمعية، والتركيز علي بناء المواطن المصري ، والتصدي للفقر متعدد االبعاد. 

العديد من الخدمات منها المساعدات االنسانية والخدمات االجتماعية،    كما تسعي المؤسسة لتقديم

الدعم   وتقديم  المجتمع  افراد  في  واالستثمار  احتياجاً  االكثر  للقري  التحتية  البنية  وتطوير 

كذلك المساعدة في اقامة ،  االيتام  فتياتاالجتماعي وعقد بروتوكوالت تعاون وشراكات وتجهيز  

ثابت للمواطنين ،وتهيئة فرص العمل والبناء ، وخلق  مشروعات   متناهية الصغر لتوفير دخل 

ً ، فرص لتنمية المواهب علي مستوي المحافظات تعليم ورعاية االطفال   ومن ضمن أهدافها أيضا

المستهدفة الفئات  وتوعية  االحتياجات  ،  وااليتام  ذوي  ورعاية  وتدريب  لتأهيل  ايضاً  وتسعي 

باب والمرأة المعيلة علي حرف منتجة، كما تهدف المؤسسة للقيام بأنشطة  الخاصة  وتدريب الش

 من اجل حماية البيئة والحفاظ عليها. 


