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رسالة مؤسسة ساويرس

تقدم مؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية، منذ إنشائها عام 2001، نموذجا رائدا لدور منظمات 
المجتمع األهلي كشريك في التنمية على أرض مصر، حيث تتمثل رسالتها في دعم ومساندة 
المواطن  قدرات  بناء  بشرية مستدامة من خالل  تنمية  تحقيق  إلى  الهادفة  التنموية  المبادرات 
المصري وخلق فرص عمل حقيقية للمواطنين وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم في حياة كريمة 
الضعيفة  االجتماعية  والطبقات  الدخل  محدودي  كاهل  عن  المعاناة  رفع  عن  فضال  منتجة، 
مجالين  على  المانحة،  الوطنية  المؤسسات  أوائل  من  تعد  التي  المؤسسة،  تركز  والمهمشة. 
للفقراء  االجتماعي  األمان  شبكات  وتوفير  البشري  المال  رأس  في  االستثمار  هما:  رئيسيين 

والمحرومين، بهدف تعزيز التنمية العادلة والمستدامة للجميع.
أطلقت مؤسسة ساويرس مئات المبادرات والمشروعات التنموية الهامة على مدار الثالثة عشر 
عاما الماضية، وذلك لتحقيق األهداف التي تركز عليها مجاالت عملها الرئيسية وهي: التدريب 
من أجل التوظيف، الصحة، تنمية المجتمع، القروض الصغيرة، المنح الدراسية، باإلضافة إلى 
جوائز ساويرس الثقافية. كما نجحت المؤسسة في بناء العديد من الشراكات الفاعلة والمثمرة مع 
جهات حكومية، وخاصة، وأهلية لتنفيذ مشروعاتها وبرامجها التنموية، والتي أسفرت عن توفير 
اآلالف من فرص العمل الحقيقية و فرص الحصول على الخدمات األساسية في 22 محافظة 
من محافظات مصر في الصعيد والوجه البحري، السيما في المناطق الجغرافية األكثر احتياجا.

مجلس األمناء :

أعضاء المجلس )حسب الترتيب األبجدي(:

رئيس مجلس األمناء: 
السفير د. محمد ابراهيم شاكر
 رئيس مجلس إدارة المجلس 
المصري للشئون الخارجية  

المهندس أسامة بشاي
الرئيس التنفيذي لقطاع 

المقاوالت بشركة أوراسكوم 
لإلنشاء والصناعة 

نائب رئيس مجلس األمناء:
المهندس نجيب ساويرس، 
رئيس مجلس إدارة شركة 

أوراسكوم لالتصاالت 
والتكنولوجيا القابضة 

المهندس سميح ساويرس
رئيس مجلس إدارة 

شركة أوراسكوم للفنادق 
والتنمية

نائب رئيس مجلس األمناء: 
د. إسماعيل سراج الدين

مدير مكتبة اإلسكندرية

األستاذة مني ذو الفقار
شريك رئيسي بمكتب 
ذو الفقار للمحاماة 

أمين الصندوق: 
األستاذ حازم حسن

رئيس مجلس إدارة شركة 
حازم حسن للخبرة االستشارية 

د. نادية مكرم عبيد
المدير التنفيذي لمركز 
البيئة والتنمية لإلقليم 

العربي وأوروبا 
)سيداري(

السكرتير العام:
 األستاذة يسرية لوزا ساويرس
 مراقب مالي ومحاسب قانوني

األستاذ  ناصف ساويرس
عضو مجلس اإلدارة  

المنتدب لشركة 
أوراسكوم لإلنشاء 

والصناعة 

األستاذة هالة هاشم
 شريك رئيسي في 
مكتب زكي هاشم 

للمحاماة واالستشارات 
القانونية

المدير التنفيذى 
للمؤسسة: 

أ.د. جنات السمالوطي
األستاذ بكلية االقتصاد 

جامعة القاهرة

مستشار مجلس األمناء: 
المهندس أنسى ساويرس
مؤسس مجموعة شركات 

أوراسكوم

مجلس أمناء مؤسسة ساويرس 

بناء الشراكات الفاعلة.  •
إزكاء روح المنافسة واالحتفاء بالتميز )مسابقات : خلق فرص العمل، المنح الدراسية، الجوائز الثقافية(.   •

تطبيق نموذج التدريب والتوظيف العكسي )القائم على احتياجات سوق العمل(.   •
تقديم المساندة الفنية وبناء قدرات الجمعيات الشريكة، قضية حيوية.  •

قياس األثر وتعميم التجارب الناجحة.   •
ضمان االستدامة.   •

منهج العمل في المؤسسة 
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دعماً لرســـالتها في مجال التنمية االجتماعية وإسهاماً في مواجهة مشـــكالت المجتمع المصري ذات األولوية وعلى 
رأســـها خلق فرص عمل للشـــباب األكثر احتياجاً في المناطق الفقيرة، وقعت مؤسســـة ساويرس للتنمية االجتماعية 
بروتوكـــول تعاون مع وزارة التضامن االجتماعي، في فبرايـــر 2014. يأتي هذا البروتكول في إطار  تنفيذ “مبادرة 
خلق فرص عمل للشـــباب في المناطق العشـــوائية”، والتي خصصت لها مؤسسة ساويرس منحة تقدر بأكثر من 10 
مليون جنيه مصري، لتمويل مشروعات للتدريب من أجل التوظيف ولإلقراض الصغير، تهدف إلى خلق 5000 فرصة 
عمل للشباب والمرأة المعيلة واألهالي في خمس مناطق عشوائية هي: عزبة النصر بالبساتين، وعين شـــمس، وحي 

الوراق بإمبابة، والطالبية بالهرم، وجزيرة الذهب بجنوب الجيزة، بواقع ألف فرصة عمل في كل منطقة. 

يتم تنفيذ هذه المشـــروعات من خالل عدد من الجمعيات األهلية النشطة ذات الخبرة في العمل في المناطق العشوائية 
و القـــادرة على التواصل مع شـــباب و أهالي تلك المناطق، على أن تتولى مؤسســـة ســـاويرس تقديم الدعم المالي 
والفني الالزم لتلك الجمعيات، بينما تقوم وزارة التضامن االجتماعي في المقابل بتوفير البيانات والدراســـات المتاحة 
عن المناطق العشـــوائية المستهدفة والتي يمكن االســـتفادة منها في تخطيط المشروعات المطلوبة لخلق فرص عمل 
للشـــباب، وتسهيل اإلجراءات والموافقات الالزمة للجمعيات األهلية القائمة على تنفيذ هذه المشروعات. كما يتضمن 
البروتكول أيضاً تشـــكيل فرق شـــبابية من القيادات الطبيعية في تلك المناطق للعمل كحلقة اتصال بين كافة األطراف 
المعنية، تمكينا للشـــباب من المشـــاركة في عمليات التخطيط و اتخاذ القرار بشأن تطوير مجتمعاتهم المحلية، ودعما 

لمنهج التنمية بالمشاركة.

وســـوف يتـــم العمل بموجب هذا البروتوكول لمدة حوالي عام ونصف من تاريـــخ توقيع االتفاقية، وفقا لجدول زمني 
محدد، كما تم تشـــكيل لجنة استشـــارية مشتركة تضم ممثلين لكل من الوزارة والمؤسســـة تتمثل مهمتها في اختيار 
الجمعيات القائمة على تنفيذ مشـــروعات تشـــغيل الشباب في المناطق المســـتهدفة، واعتماد خطط عمل مشروعات 
التشـــغيل واإلقراض، ومتابعة تنفيذ البرنامج وفقاً لإلطار الزمني المحـــدد له، و اعتماد أية تعديالت تطرأ على خطط 
العمل، و التنسيق بين كافة األطراف بما في ذلك باقي الوزارات المعنية )اإلسكان، التنمية المحلية، ... إلخ( من أجل 

توفير احتياجات المناطق المستهدفة من المرافق أو الخدمات العامة األساسية.

ويأتي تنفيذ هذه المبادرة، والتي تمثل نموذجا متميزاً للشـــراكة بين الحكومة ومؤسســـات المجتمع األهلي، في وقت 
تشتد فيه حاجة هذا الوطن لحشد كافة الجهود المخلصة لشركاء التنمية )حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني( تجاه 
حل مشـــكالته التنموية األكثر إلحاحاً السيما بالنسبة لالســـتثمار في بناء قدرات الشباب، وتحقيق التنمية االقتصادية 
والبشـــرية المتوازنة، وكفالة العدل االجتماعي. كما تأتي تأكيدا اللتزام مؤسســـة ساويرس للتنمية االجتماعية بهذه 

المسئولية الوطنية تجاه تحديات الحاضر و طموحات أبناء مصر لمستقبل أفضل.

نبذة عن المبادرة

*التقرير السنوي لصندوق األمم المتحدة للسكان  لعام2008 

لماذا االهتمام بالمناطق العشوائية؟ 
تأتي مشكلة العشوائيات على رأس القضايا األكثر إلحاحاً التي تؤرق المجتمع المصري نظراً لما لها 
من انعكاسات اجتماعية واقتصادية وأمنية تهدد أمن واستقرار المجتمع، وأصبحت معالجتها مطلباً 
عاجالً يتطلب تضافر جميع الجهود. ورغم اختالف المناطق العشوائية من حيث المكان والمساحة 
وعدد السكان ومستوي الخدمات، فإنها تشترك في معاناتها من مشكالت أساسية يمكن تلخيصها في 
االفتقار إلي المرافق والخدمات األساسية وتدني مستوي المعيشة و مستوي الوعي الثقافي والتعليمي، 
وانتشار الفقر واألمية و البطالة، مما أدى إلى زيادة معدالت الجريمة و تدهور القيم والتقاليد حيث 
أصبحت تسود هذه المناطق العشوائية سلوكيات اجتماعية مريضة وخطيرة تهدد استقرار األسرة 

والمجتمع بأسره.
في  االختالف  إلى  التباين  هذا  ويرجع  في مصر،  العشوائية  المناطق  عدد  بشأن  التقديرات  تتباين 
تعريف الظاهرة، حيث ال يوجد تعريف موحد متفق علية بين جميع الجهات التي تعمل في مجال دعم 
وتطوير العشوائيات مع تعدد طرق الحصر. وتشير أغلب التقديرات إلي أن أكثر من 16 مليون نسمة 
العربية،  النسبة 24% من إجمالي سكان جمهورية مصر  العشوائية، وتمثل هذه  المناطق  يسكنون 
ويبلغ عدد المناطق العشوائية نحو 1221 منطقة منتشرة في 24 محافظة، و تحتل محافظة القاهرة 
المركز األول في عدد المناطق العشوائية بحوالي 81 منطقة عشوائية يقطنها حوالي 8 مليون فرد* 

أي ما يقرب من 50% من إجمالي سكان المناطق العشوائية في مصر.
وبرامج  سياسات  وفي  للدولة  التنموية  الخطط  في  أساسيا  مكونا  القضية  تلك  مواجهة  ظلت  وقد 
الحكومات المتعاقبة خالل العقود األخيرة، و برغم ذلك تفاقمت حتي وصلت إلي حالتها الراهنة بكل 
ما تحمله من مخاطر ، لذا بات من الضروري وضع هذه القضية على رأس أولويات برنامج العمل 
الوطني لرفع المعاناة عن سكان هذه العشوائيات، فهم جزء ال يتجزأ من نسيج المجتمع المصري 
الذي خرج بأكمله في يناير 2011 وفي يونيو 2013 يطالب بالعيش والحرية والعدل االجتماعي. 
وما عاد مقبوالً استمرار أحزمة الفقر حول قاهرة المعز أو في ربوع مصر المحروسة ونحن نرسي 

معالم عهد جديد وغد جديد يرسخ لحقوق المواطنة و المشاركة ولقيم العمل والعدل والمساواة.
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تعانى مصـــر من تزايد مشـــكلة البطالـــة التي تؤرق 
المجتمع المصري، خاصـــة بعد ثورة 25 يناير، حيث 
تشير اإلحصائيات الرســـمية لعام 2013* إلى وجود 
حوالي 3,6 ماليين متعطالً، بنســـبة حوالي 12% من 
إجمالي قوة العمل، بينما تشـــير تقديرات أكثر واقعية 
إلى معدالت أعلى للبطالـــة تتراوح ما بين 18 – 20 
% من إجمالي قوة العمل. وفى نفس الســـياق، تشـــير 
تقارير التنافســـية العالمية لعام 2013 – 2014  إلى 
تراجع ترتيب مصر إلـــى المرتبة 118 من بين 148 
دولـــة، كما انخفض إلى المركز 141 من حيث مرونة 
ســـوق العمل، وإلـــى المركز 145 من حيـــث كفاءة 
العمالة. و مما ال شـــك فيه أن قضية البطالة تعتبر من 
أهم التحديات التي تواجه واضعي السياسات فى مصر، 
فالبطالة ليســـت فقط إهداراً للموارد البشـــرية ورأس 
المال االجتماعي بل إنها تمثل خطرا يهدد االســـتقرار 

االجتماعي و السياسي واألمني للمواطنين.

و تعد مشـــكلة البطالة والبحـــث عن فرصة عمل الئقة 
في المناطق العشوائية هي المشكلة المحورية والقاسم 
المشـــترك مع كل المشـــكالت األخـــرى كاالفتقار إلى 
المرافق والخدمات األساسية كالتعليم والصحة، وتدنى 
مســـتوى المعيشـــة، وانتشـــار الفقر واألمية، وكذلك 
السلوكيات االجتماعية الخطيرة. وتشير الدراسات إلى 
أن  81%  من ســـكان العشوائيات يعملون بالقطاع غير 

الرسمي، و  38%  من أسرها يقل دخلهم عن  200  جنيه 
شهرًيا، كما أنه طبقا لالتجاهات الديموغرافية وتركيبة 
الهرم السكاني لمصر، تمثل أعداد الشباب المتعطل عن 
العمل في المناطق العشـــوائية نســـبة أعلى منها على 
المستوى القومي، مما يشكل ضغوطا هائلة على سوق 

العمل ومتطلبات الحياة في في هذه المناطق.

و يفتقر الكثير من الشـــباب في هـــذه المجتمعات إلى 
المهـــارات الكافية التـــي تؤهلهم للتنافس في ســـوق 
العمل، ويرجع هذا إلى عدة عوامل، أهمها عدم حصول 
الشباب على فرص التدريب الالزمة وكذلك نتيجة للتقدم 
المستمر في مجال العلوم والتكنولوجيا وما أحدثه من 

زيادة كبيرة في الطلب على العمالة الماهرة.

ومن هنا تأتي أهمية هذه المبادرة التي تستهدف خلق 
فرص عمل للشـــباب من خالل برامـــج تدريب وتأهيل 
وبناء قدرات تمكنهم من المشاركة الحقيقية في عملية 
اإلنتاج والتنمية وتعمل على ترسيخ قيمة العمل وروح 
المبادرة، كما تعمل علـــى تعزيز االنتماء الوطني لدى 
هؤالء الشباب باعتبارهم عدة المستقبل و ثروة مصر 

الحقيقية لبناء الغد األفضل.

مشكلة البطالة في المناطق العشوائية وأهمية برنامج تشغيل الشباب

* بيانات صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء المصري لعام 2013

األهـداف العامة:
من •  المحرومة  العشوائية  المناطق  في  الحياة  تحسين ظروف 

الخدمات األساسية ومن فرص العمل ومصادر توليد الدخل.
تمكين شباب المناطق العشوائية اقتصاديا واجتماعيا من خالل • 

بناء قدراتهم المهارية والفنية للمساهمة في حل مشكلة البطالة 
و خلق فرص عمل الئقة بوصفها أحد حقوق اإلنسان األساسية 

في الحياة .
تحقيق العدالة االجتماعية والتنمية البشرية المتوازنة. • 

األهـداف المباشرة:
خلق 5000 فرصة عمل لصالح الفئات المهشمة من الشباب • 

فى المناطق العشوائية.
تحسين مستوى المعارف و المهارات لدى الشباب من الجنسين • 

قيادي  فني و  تميز  لهم   تتيح  التي  التدريب  برامج  من خالل 
سواء لممارسة العمل الحر أو للحصول على فرصة عمل.

ذوي •  من  الدخل  محدودة  لألسر  المعيشة  مستوي  رفع 
المستفيدين.

تنظيم ندوات وورش عمل لتوعية الشباب ونشر ثقافة العمل الحر.• 
تعزيز دور المسئولية االجتماعية من خالل خلق شراكات مع • 

المناطق  احتياجات  سد  في  تسهم  وطنية  ومؤسسات  كيانات 
العشوائية و النهوض بها.

األهداف بعيدة المدى:
المساهمة في نمو وانتعاش االقتصاد المحلي.• 
الحد من انتشار العنف والجرائم والمشكالت المجتمعية.• 
استثمار قدرات الشباب وتحويلها إلى قوي بشرية منتجة.• 
تفعيل مفهوم  المشاركة المجتمعية  واالهتمام بالشأن العام لدى • 

سكان المناطق المستهدفة.

أهداف المبادرة

المستفيدون المباشرون:
الشباب العاطلين عن العمل من الجنسين • 

من حملة المؤهالت العليا والمتوســــطة 
ودون المتوسطة. 

المرأة المعيلة حيث أنه طبقاً لإلحصائيات • 
الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء 
والتعبئة، يوجد في مصر ما يقرب من 5 
ماليين امرأة معيلة، تمثل حوالي 18 % 

من القوة العاملة.

أهالي المنطقة من الشــــرائح االجتماعية • 
الفقيرة، الباحثة عن فرصة للرزق الكريم.

المستفيدون غير المباشرين :
أسر المستفيدين والتي تمثل نسبة كبيرة • 

من السكان في ظل معدل إعالة مرتفع فى 
المجتمع المصري.

مجتمع األعمال  من أصحاب الشــــركات • 
والمصانع وأصحاب المشروعات الجديدة.

الحكومة المصرية، من خالل خفض معدل • 
البطالـــة المتزايدة بين الشـــباب المصري 
و تحصيـــل الضرائـــب من المشـــروعات 
الصغيرة و تنمية موارد الدولة، فضال عن 
تحقيق مزيد من العـــدل االجتماعي نتيجة 
تحســـن ظروف الحياة فى تلـــك المناطق 

العشوائية الفقيرة.

الفئات المستهدفة
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وفقا للدراسات الميدانية الخاصة بخصائص كل منطقة من حيث األوضاع المعيشية وطبيعة األنشطة االقتصادية 
السائدة، وبالتنســـيق مع الجمعيات األهلية ذات الخبرة والقيادات الشبابية النشطة في تلك المناطق، تم تحديد 
االحتياجات واالتفاق على أولويات المشـــروعات بواقع 12 مشـــروع يســـتهدف خلق مـــا اليقل عن 5 آالف 
فرصة عمل. وتقوم 10 جمعيات ومؤسســـات أهلية، تم اختيارها وفقاً لمعايير الخبرة والمصداقية، بتنفيذ هذه 
المشـــروعات بإجمالي موازانات تقدر بحوالي 12,6 مليون جنيه، تسهم فيها مؤسسة ساويرس كجهة مانحة 

بحوالي 10,5 مليون جنيه، وتسهم الجمعيات الشريكة بحوالي 2 مليون جنيه )أنظر الجدول(.

وقد تم تقســـيم المشـــروعات المنفذة إلى مجموعتين تتكامالن من حيث اســـتهداف شرائح اجتماعية مختلفة، 
وكذلك من حيث االســـتجابة لظروف واحتياجات سوق العمل من ناحية ولتطلعات الشباب من ناحية أخرى. إذ 
بينما تســـتهدف الحزمة األولى الشـــباب المؤهل و الباحث عن فرصة في سوق العمل تستهدف الحزمة الثانية 
الشباب الطامح إلى العمل الحر وكذلك الشريحة االجتماعية من األهالي التي قد ال تتمتع بأية مؤهالت تعليمية 

ولكنها تبحث عن مصدر للرزق الكريم.

الحزمة األولى-  مشروعات التدريب من أجل التوظيف:    
تهدف مشـــروعات التدريب من أجل التوظيف إلى تحســـين المهارات الفنية والمهنية وبناء قدرات الشـــباب 
المســـتهدف وخلق 2000 فرصة عمل لهم من خالل قيام الجمعيات الشـــريكة بتنفيذ أنشطه وبرامج تدريبية 
متخصصه وفقاً الحتياجات ســـوق العمل وظروف كل منطقة. ســـوف يتم تنفيذ 7 مشـــروعات للتوظيف في 

المناطق المستهدفة، من خالل 7 جمعيات شريكة، ضمن خطة زمنية مدتها 18 شهرا. 

الحزمة الثانية -  مشروعات اإلقراض: 
تهدف مشروعات اإلقراض إلى توفير 3000 فرصة عمل للشباب ومحدودي الدخل من أصحاب المشروعات 
الصغيرة )القائمة أو الجديدة(، وذلك من خالل التدريب اإلدارى على تأســـيس وإدارة المشـــروعات الصغيرة 
وكيفية عمل دراســـة الجدوى والتسجيل القانوني والتســـويق..إلخ، وينتهي التدريب بتوفير فرصة عمل ذاتية 
عن طريق اإلقراض بهدف نشر فكر العمل الحر. وسوف يتم تنفيذ 5 مشروعات من خالل ثالث جمعيات شريكة 

ضمن خطة زمنية مدتها 18 شهراً، هى مدة عمر المشروع.

مجاالت المشروعات المنفذة لتشغيل الشباب:

المشروع / نوع النشاطالمنطقة
الجمعية / المؤسسة 

المنفذة
الموازنة 
اإلجمالية

مساهمة 
مؤسسة 
ساويرس

مساهمة 
الجمعية

أعداد 
المستفيدين

تكلفة فرصة 
العمل

عين شمس

تدريب وتوظيف )تشييد 

وبناء - صناعة مالبس(

جمعية نهضة مصر 

للتنمية الشاملة
1,217,250999,500217,7504002,184

1,140,130973,600166,5307331,166الهيئة القبطية اإلنجيليةإقراض وتدريب إداري

البساتين

تدريب وتوظيف )كوادر 

أمن - صناعة جلود - 

أعمال بناء(

1,026,400858,781167,6193602,211خير وبركة

1,075,675932,375143,3007651,063مؤسسة آفاق جديدةإقراض وتدريب إداري

الطالبية

تدريب وتوظيف )حرف 

يدوية وتراثية(
960,400780,4001800003002,391جمعية فتيات الغد

تدريب وتوظيف )مقدم 

الرعاية الصحية الفائقة(

مؤسسة المفيد للتنمية 

والتدريب
789,575628,275161,3001703,387

1,140,130973,600166,5307321.167الهيئة القبطية اإلنجيليةإقراض وتدريب إداري

جزيرة الدهب

تدريب وتوظيف )كوادر 

أمن-  صناعات غذائية - 

زراعة أسطح(

الجمعية المصرية 

للتسويق والتنمية
1,258,465990,450268,0154102,160

1,075,675932,375143,3007651,063مؤسسة آفاق جديدةإقراض وتدريب إداري

الوراق

تدريب وتوظيف )مالبس 

جاهزة - صيانة سيارات(
858,300747,900110,4002502,740جمعية الرائدات للتنمية

تدريبات )صناعة مالبس 

جاهزة -  صناعة الجلود(

المؤسسة المصرية لتنمية 

األسرة
915,950733,850182,1002502,683

تدريب إدارى و حرفي - 

منح نقدية للمستفيدين

جمعية حواء المستقبل 

لتنمية األسرة والبيئة
1,149,300979,700169,6005251,584

1012,607,25010,530,8062,076,4445660 جمعيات12 مشروع5   مناطق

توزيع المشروعات و الجمعيات المنفذة  وإجمالي الموازنات
على المناطق الخمس المستهدفة 
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توزيع المشروعات و الجمعيات المنفذة على المناطق المستهدفة في محافظة القاهرة
عين شمس

حي عين شـــمس من أعرق أحياء القاهرة، حيث يشكل جزء من مدينة هليوبوليس القديمة  »أون« ويوجد به العديد 
من األثار المدفونة، ينقســـم الحي إلى عين شـــمس الشـــرقيه وعين شـــمس الغربيه، و يفصل بينهما خط سكك حديد 
القاهرة الســـويس وخط مترو األنفاق )المرج - حلوان(. يقع حي عين شـــمس في شـــرق القاهرة ويطل علي مصر 
الجديدة والمطرية ومدينة الســـالم .و تبلغ مســـاحته 17 ألف كم2 ، بينما يبلغ عدد سكان الحي مايقرب من 75 ألف 
نســـمة. يشكو ســـكان المنطقة من انتشار أعمال العنف و البلطجة بسبب تدني مســـتوى المعيشة و التعليم و ارتفاع 
معدالت البطالة وســـوء الخدمات الصحية و االجتماعية و االقتصادية، كما يشـــكو أهالي الحي من مشـــكلة القمامة 
والتكدس المروري. وبناء على تقييم احتياجات المنطقة سوف تقوم جمعية نهضة مصر بتنفيذ مشروع »بالعمل نبني 
مســـتقبلنا« للتدريب من أجل التوظيف في مجاالت التشييد والبناء وصناعة المالبس، باإلضافة إلى مشروع التدريب 
اإلداري و اإلقراض »مشروع دعم للحد من البطالة« والذي تقوم بتنفيذه الهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات االجتماعية 

في منطقتي عين شمس و الطالبية.
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1- مشروع بالعمل نبنى مستقبلنا 
يهدف المشروع إلى تدريب وتشغيل 400 من شباب حي عين شمس في مجاالت التشييد والبناء وحياكة المالبس 
الجاهزة، من أجل تحسين األوضاع االجتماعية واالقتصادية لسكان المنطقة، والمساهمة في خفض نسبة البطالة 
بين الشباب، وتغيير مفاهيمهم حول قيمة العمل. يقوم بتنفيذ المشروع جمعية نهضة مصر للتنمية الشاملة، خالل 

18 شهراً، بميزانية إجمالية وقدرها 1,217,250 جنيه مصري.

أهداف المشروع في منطقة عين شمس:
تنظيم تدريبات توعية مهنية لعدد 400 متدرب ومتدربة.• 

تدريب200 مستفيد/ة في مجال التشييد والبناء. • 

تدريب200 مستفيد/ة في مجال صناعة المالبس الجاهزة.• 

توفير فرص عمل للمتدربين فى شركات المقاوالت ومصانع المالبس الجاهزة. • 

بناء قدرات 10 من الكوادر الشبابية بمنطقة عين شمس واالستعانة بهم فى تنفيذ أنشطة المشروع. • 

عن جمعية نهضة مصر للتنمية الشاملة:

بالمجتمعات  النهوض  إلى  وتهدف  لعام 2004،  برقم 1492  إشهارها  تم  للربح،  هادفة  غير  أهلية  جمعية  هي   
العشوائية والفقيرة من النواحي الصحية والتعليمية والبيئية واالقتصادية من خالل مبدأ الجمعية العام وهو “التنمية 
بالمشاركة”. قامت الجمعية بتنفيذ مشروعات ومبادرات فى مجال التثقيف المدنى مع هيئة كير الدولية – مصر، كم 
أن لديها خبرة سابقة في مجاالت مشروعات الصحة ألطفال الشوارع، ومشروعات محو األمية، وتمكين المجتمع 
بمنطقة عين شمس. قامت الجمعية أيضاً بتنفيذ عدة مشاريع بقرى وعشوائيات محافظة المنيا بتمويالت ذاتية، كما 
حصلت الجمعية حديثاً على منحة من الوكالة األلمانية GIZ لتنفيذ مشروع فى مجال تطوير التعليم الحكومى في 

منطقة عين شمس.

2- مشروع دعم للحد من البطالة )في منطقتي عين شمس والطالبية(
شمس  عين  منطقتي  في  بتنفيذه  لتقوم  االجتماعية  للخدمات  اإلنجيلية  القبطية  الهيئة  إلى  المشروع  هذا  إسناد  تم 
إلى  المشروع  هذا  ويهدف  مصري.  جنيه   2,280,260 وقدرها  إجمالية  بميزانية  شهراً،   18 خالل  والطالبية، 
المشروعات  المستهدفة من خالل دعم 1465 مستفيد/ة من أصحاب  بالمناطق  البطالة  المساهمة في تخفيف حدة 
الجديدة أو القائمة بالمناطق المستهدفة و نشر فكر العمل الحر غير التقليدي. يشارك في تنفيذ المشروع 20 من 
القيادات الشبابية المحلية المتواجدة بالمناطق المستهدفة، والتي سوف تقوم بمتابعة تقدم المشروعات وإيجاد حلول 
للمشاكل التي تواجه المستفيدين، وأيضاً متابعة سداد األقساط في مواعيدها، هذا باإلضافة إلى العمل على تسويق 

المشروع وجذب مستفيدين جدد.

أهداف المشروع في منطقة عين شمس:  
إصدار قروض فردية جديدة لعدد 232 مستفيد/ة ) متوسط حجم القرض الجديد 3000جم (.• 
إصدار قروض جماعية جديدة لعدد 500 مستفيد/ة ) متوسط حجم القرض الجديد 725 جم (.• 
باإلضافة إلى التجديد لعدد 548 مستفيد/ة ) 48 فردى+500 جماعي( وفقا لكشف التدفقات النقدية• 
تنفيذ 36 ورشة تدريب إداري إلجمالي عدد 900 مستفيد/ة ) متوسط الدورة 25 مستفيد(، حيث سيتم تدريب • 

732 مستفيد جديد باإلضافة إلي 168 مستفيد من تجديد القروض ممن يحتاجوا لتدريب تنشيطي.
اختيار 10 أفراد من القيادات المحلية بالمنطقة المستهدفة ) الفرق الشبابية ( التي لديها الرغبة والقدرة على • 

العمل، وذلك بهدف المساعدة في تنفيذ أنشطة المشروع المختلفة.

عن الهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات االجتماعية:
بدأت الهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات االجتماعية تقديم خدماتها للمجتمع منذ عام 1950. وبحلول عام 1960، تم 
إشهارها وتسجيلها رسمياً بوزارة الشئون االجتماعية كمؤسسة اجتماعية أهلية ال تهدف للربح. تعد الهيئة القبطية 
البارزة.   المجتمعية  والقيادات  األساتذة  من  نخبة  وتضم  في مصر،  التنمية  مجال  في  الرائدة  الجهات  من  اإلنجيلية 
تعمل الهيئة بقطاعات التنمية المختلفة، كما أن لها خبرة في مجال اإلقراض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر 
في العديد من المناطق العشوائية في 6 محافظات تشمل القليوبية والقاهرة والجيزة وبني سويف والمنيا وأسيوط، 
بهدف تحسين متوسط دخل الفرد وتوفير فرص العمل والمساهمة في حل مشكلة البطالة. كما يوجد لدى الهيئة فرع 
في منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة وآخر في منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، لتوفير الخدمات للمواطنين من 
الجنسين، وتصل نسبة السيدات المستفيدات من خدمات الهيئة إلى حوالي 66% من إجمالي نسبة المستفيدين. من 
المشاريع التي قامت الهيئة بتنفيذها مشروع األمل االقتصادي لدعم المرأة المعيلة في األسر الفقيرة بتمويل من كنيسة 
الخدمات العالمية الكنسية، ومشروع نحو تخفيف حدة الفقر  وخلق فرص عمل لعدد 5000 مستفيد في مناطق حلوان 

والمعادي والجيزة، بتمويل من مؤسسة ساويرس، وغيرها من المشروعات.



1617

 حي البساتين – منطقة عزبة النصر

 البساتين هي منطقة شعبية بجنوب القاهرة، تبلغ مساحتها 177.9 كم2، وهي مالصقة للمعادي من الشمال وللخليفة 
من الجنوب ودار السالم من الشرق والمقطم من الغرب، وتشتهر البساتين بصناعة مواد البناء من األحجار والرخام 
والجرانيت و الحجر الفرعونى وأيضا ورش الميكانيكا و المدابغ.  يعتبر حي البســـاتين من أكثر األحياء كثافة سكنية 
فـــي القاهرة، لذا تنتشـــر ظاهرة البطالة بين أفراد المنطقة، كما تعانـــى المنطقة من نقص حاد فى المرافق والخدمات 
وخاصة التعليمية والصحية. وعلى المســـتوى الثقافى تعانى المنطقة من تفشـــى ظاهرة األمية بين الشـــباب وكبار 
الســـن من الجنسين، وضعف المنظومة القيمية، وتفشى ظاهرة البلطجة. وتعتبر منطقة عزبة النصر نموذجاً واضحاً 
للمناطق غير المخططة فى القاهرة، حيث تقع فى نطاق ثالثة أحياء هى: البساتين ومصر القديمة، وحى دار السالم.  
وتعـــود أصول غالبية ســـكانها إلى مناطق الصعيد، وبعض األقاليم األخرى حيـــث قدموا إلى المنطقة بحثاً عن فرص 
عمل لزيادة الدخل. وبناء على اســـتطالعات الرأي وتقييم احتياجات المنطقة ســـوف تقوم جمعية خير وبركة بتنفيذ 
مشروع »الخير والبركة في الشغل الجد« في مجال التدريب من أجل التوظيف، كما سوف تقوم مؤسسة أفاق جديدة 
للتنمية  بتنفيذ مشروع التدريب اإلداري و اإلقراض »شباب قادر على العمل«، في منطقتي البساتين وجزيرة الذهب 
خالل 18 شهراً، بهدف خلق فرص عمل وتحسين المستوى االقتصادي واالجتماعي للمستفيدين من الشباب أصحاب 

المشروعات الجديدة أو القائمة بالمناطق المستهدفة.   

مشروع الخير والبركة فى الشغل الجد  -1
يهدف المشـــروع إلى تغيير الصورة السلبية لدى الشباب عن العمل المهنى من خالل تنمية القدرات المهنية لعدد 
360 شـــاب وفتاة لاللتحاق بســـوق العمل في مجال الخدمات األمنية وصناعة المنتجـــات الجلدية ومجال البناء 
والتشييد )الدهانات(. كما يسعى المشروع أيضاً إلى تحسين األوضاع االقتصادية ومستوى الدخل للمستفيدين من 
المشـــروع على المدى الطويل. وســـوف يقوم بتنفيذ المشروع جمعية خير وبركة، على مدار 18 شهر، بميزانية 

إجمالية قدرها 1.026.400 جنيه مصري.

أهداف المشروع: 
تحفيز 360 شاب وفتاة من منطقة البساتين على االلتحاق بالمشروع للحصول على فرصة تدريب فى مجاالت • 

الخدمات األمنية أو صناعة المنتجات الجلدية و مجال التشييد والبناء )الدهانات( وتوفير فرص عمل لهم.
إكساب 360 متدرب/ة المهارات الحياتية األساسية والقيم اإليجابية نحو العمل والطموح الشخصى. • 
إكساب 200 متدرب/ة المهارات الفنية األساسية للعمل فى مجال الخدمات األمنية.• 
إكساب 100 متدرب/ة المهارات الفنية المتطورة فى مجال صناعة المنتجات الجلدية.• 
إكساب 60  متدرب/ة مهارات العمل فى مجال التشييد والبناء.• 
بناء قدرات 5 من الكوادر الشبابية بمنطقة البساتين.• 

عن جمعية خير وبركة: 
تأسســـت جمعية خير وبركة عام 2004، بهدف تطوير المناطق العشـــوائية من خالل المشـــاركة الفعالة للشباب 
والنســـاء ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحســـين األحوال المعيشية في تلك المناطق. و قد قامت 
الجمعية بتنفيذ العديد من المشـــروعات التنموية في منطقة البساتين في مجاالت التعليم والصحة وتحسين البيئة. 
فى المجال التعليمى قامت الجمعية بتطوير البنية األساســـية للعديد من المدارس و الحضانات بمنطقة البســـاتين، 
كمـــا قامت الجمعيـــة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بتنفيذ العديد من االنشـــطة فـــى عدد من مدارس عزبة 
خيـــر هللا، تضمنت تنمية المهارات األساســـية في العملية التعليمية من خـــالل تطبيق البرامج المعتمدة من وزارة 
التربية والتعليم واالســـتعانة بخبـــراء متخصصين.  وفى مجال الصحة قامت الجمعيـــة بتنظيم العديد من القوافل 
الطبية ومســـاعدة العديد من الحاالت فى تلقى العالج والعمليات الجراحية مجاناً.  وفى مجال حماية البيئة، وقعت 
الجمعية برتوكوالت مع وزارة البيئه ومحافظة القاهرة للتخلص من مشـــكلة تراكمات القمامة، كما قامت الجمعية 
بتدريب شباب منطقة البساتين واستخدامهم فى دهان واجهات المنازل سعيا نحو توفير فرص عمل لهم و التزاماً 

بالمحافظة على النظافه والمشاركة البيئية اإليجابية.
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2- مشروع شباب قادر على العمل ) في منطقتي البساتين وجزيرة الذهب(
تقوم مؤسســـة أفاق جديدة للتنمية بتنفيذ هذا المشـــروع في منطقتي البســـاتين وجزيرة الذهب خالل 18 شهرا، 
بميزانية إجمالية وقدرها 2,151,350 جنيه مصري. يهدف هذا المشروع، من خالل برنامجي اإلقراض الفردي 
والجماعي، إلى خلق فرص عمل وتحسين المستوى االقتصادي واالجتماعي لعدد 1530 مستفيد/ة  من أصحاب 
المشـــروعات الجديـــدة أو القائمة بالمناطق المســـتهدفة ونشـــر فكر العمل الحر غير التقليـــدي من خالل تدريب 
المســـتفيدين ثم تزويدهم بقروض للبدء في إقامة مشروعات صغيرة. سوف يتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع 
20 من القيادات الشـــابة من ســـكان المناطق المستهدفة من أجل االســـتعانة بهم في تحديد مشكالت مجتمعهم و 

دراسة أسبابها والمشاركة في تنفيذ انشطة المشروع.       

أهداف المشروع في منطقة البساتين:
إصدار قروض فردية جديدة لعدد 337 مستفيد/ة )متوسط حجم القرض الجديد 2000جم(.• 
إصدار قروض جماعية  جديدة لعدد 428 مستفيد/ة )متوسط حجم القرض الجديد 1000جم(.• 
باإلضافة إلى التجديد لعدد 80 مستفيد/ة ) 40 فردى+ 40 جماعي(.• 
متوسط حجم قرض التجديد )فردى 3000 جم وجماعي 1500 جم(. • 
 تنفيذ 15 ورشة تدريب إداري لعدد 375 مستفيد/ة من عمالء القروض) متوسط الدورة 25 مستفيد (. • 
 اختيار 10 أفراد من القيادات المحلية بالمنطقة المستهدفة ) الفرق الشبابية ( التي لديها الرغبة والقدرة على • 

العمل، وذلك بهدف المساعدة في تنفيذ أنشطة المشروع المختلفة.

عن مؤسسة أفاق جديدة للتنمية:
هي مؤسســـة غير هادفة للربح، أنشئت عام 2006 بهدف رفع مســـتوى المعيشة في المجتمعات المهمشة غير 
ز أعمال المؤسسة على نشر القيم وتشجيع التنمية المستدامة وتعزيز العدالة االجتماعية وتكافوء  المتطورة. وُتركَّ
الفـــرص فـــي مصر. وقد قامت المؤسســـة بتنفيذ العديد من المشـــروعات في مجال اإلقـــراض الصغير )الفردي 
والجماعي( في العديد من المناطق العشـــوائية في مصر القديمة ودار السالم والبساتين. كما قامت الجمعية أيضا 
بتنفيذ العديد من المشـــروعات التنموية في محافظات القاهرة وبني ســـويف والمنيا والوادي الجديد مثل مشروع 
حمايـــة األطفال المعرضيـــن للخطر بتمويل من منظمة البحث والتعاون اإليطالية، ومشـــروع إعادة تأهيل و دمج 
األطفال والشـــباب المفرج عنهم من المؤسســـة العقابية بالمرج بتمويل من مكتب األمم المتحدة، كما قامت بتنفيذ 
مشـــروع إتاحة فرص عمل للشـــباب من خالل تطويـــر الزراعة العضوية بالوادي الجديد، بتمويل من مؤسســـة 

ساويرس للتنمية االجتماعية.

توزيع المشروعات والجمعيات المنفذة على المناطق المستهدفة في محافظة الجيزة
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الطالبية 

الطالبيـــة هي المنطقة الفاصلة قديما بين الجيـــزة واألهرامات، وحاليا تتبع إداريا قســـم العمرانية )الجيزة(، وتصل 
حدودها إلى منطقة كفر طهرمس التابعة لقســـم بوالق الدكرور، وهي محطة واسعة الشهرة بمنطقتى فيصل والهرم. 
يوجد بها الكثير من المحالت التجارية، وكذلك تحتوي على أعلى نســـبة كثافة ســـكانية في الهرم. وقد بدأت الجهات 
المســـئولة حديثا باالهتمام بالمنطقة حيث تم بناء العديد من المنشـــأت في المنطقة مثـــل كوبرى الطالبية الذي يربط 
ما بين شـــارع خاتم المرســـلين وشارع ترسا والذي أسهم في حل مشـــكلة الزحام جزئيا. و برغم ذلك التزال منطقة 
الطالبية تعاني من اإلهمال وبعض المشاكل التي تؤثر سلبا على القاطنين بها - مثل انتشار تجارة المخدرات في بعض 
المناطق وما يترتب عليها من أعمال شـــغب من الحين لألخر ووقوع ضحايا في الكثير من األحيان. ســـوف يتم تنفيذ 
3 مشـــروعات تدريب من أجل التوظيف في مجاالت التأهيل الحرفي و التراثي و رعاية المســـنين، هذا باإلضافة إلى 

برنامج اإلقراض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

1ـ مشروع تدريب وتوظيف مقدمي رعاية فائقة للمسنين  
يهدف المشـــروع إلى فتح أفاق عمل جديدة أمام الشـــباب من الجنســـين، من خالل دورات تدريب وتأهيل لوظيفة 
مقدم رعاية فائقة للمســـنين، عن طريق برنامجين للتدريب هما: التدريبات الصحية والطبية، والتدريبات النفسية 
واالجتماعية والحقوقية. كما يسعى المشروع أيضاً إلى رفع وعى المجتمع بدور مقدمي الرعاية الصحية للمسنين 
ومدى أهمية عملهم، سواء من الناحية األخالقية أو اإلنسانية، في سبيل تحسين سبل الحياة للمسنين. يقوم بتنفيذ 
المشروع مؤسسة المفيد للتنمية والتدريب بالتعاون مع فريق يضم 5 قيادات شبابية من منطقة الطالبية، في فترة 

مدتها 15 شهراً، بميزانية إجمالية وقدرها 789,575 جنيه مصري.

أهداف المشروع:
تأهيل وتدريب 160 من الكوادر الشبابية على تقديم الرعاية المثلي للمسن صحيا ونفسيا. • 
توفير فرص عمل  لعدد 160 شاب/فتاة  كمقدمي رعاية صحية للمسنين.• 
تدريب وتوظيف 10 من الكوادر الشبابية كمدربين في مجال الرعاية الصحية.• 
بناء قدرات 5 من الكوادر الشبابية بمنطقة الطالبية ودمجهم ضمن فريق عمل المشروع.• 

عن مؤسسة المفيد للتنمية والتدريب:
تم إشـــهارها عام 2007، وهي مؤسســـة أهلية غير هادفة للربح، تعمل على تطوير العشوائيات و تمكين األسر 
الفقيرة في تلك المناطق بهدف إحداث تنمية شاملة ومستدامة من خالل المشاركة المجتمعية. تعتمد المؤسسة في 
تنفيذ مشـــروعاتها علي الكوادر المصرية التي تزخر بهم مصر، وقد قامت بتنفيذ عدد من المشـــروعات في مجال 
تطوير العشوائيات بمنطقتي الطالبية و العمرانية في محافظة الجيزة، ومن أهم تلك المشروعات “ مبادرات تطوير 
العشوائيات في الجيزة” ، و“ مبادرات تحسين المستوى التعليمي وتفعيل دور المدرسة في المشاركة المجتمعية 
بمنطقتـــي الطالبية والعمرانية” بتمويل من وزارة التنمية االقتصادية ووكالـــة التعاون الفني األلماني. كما قامت 
أيضاً  بتنفيذ مشروع تدريب وتوظيف مقدمي رعاية فائقة للمسنين بالمنيا )المرحلة األولى والثانية(، بتمويل من 
مؤسسة ساويرس، ومشروع تحسين صحة األم والطفل بعزبة الهجانة بدعم فني وتمويل من هيئة إنقاذ الطفولة 

الدولية، وغيرها من المشروعات التي تعكس رؤية ورسالة المؤسسة في مجال التنمية المجتمعية.
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2- مشروع حرفة يدوية أمان ليا
يهدف المشـــروع  إلى المســـاهمة في القضاء علـــى البطالة من خالل تدريب وتوظيف 300 من شـــباب منطقة 
الطالبية من الجنسين في مجال الحرف اليدوية التراثية والذي يساعد بدوره على إحياء هذه الصناعات وحمايتها 
من االندثار. وســـوف تقوم جمعية فتيات الغد للتنمية بتنفيذ المشروع خالل 18 شهرا، بميزانية إجمالية  وقدرها 

960,400 جنيه مصري.

أهداف المشروع:
تدريب 300  مستفيد/ة علي الحرف اليدوية من أجل ثقل مهاراتهم و العمل على عدم اندثار هذه الصناعات.• 
توظيف بعض المتدربين بالقطاع الخاص.• 
إلمدادهم •  الجمعية  وبين  بينهم  انتاج  عقود  خالل  من  صغيرة  مشروعات  بدء  على  المتدربين  باقي  مساعدة 

بالخدمات ولتسويق المنتجات.
بناء قدرات 5 من الكوادر الشبابية بمنطقة الطالبية للمشاركة في تنفيذ أنشطة المشروع.• 

عن جمعية فتيات الغد للتنمية:
جمعية فتيات الغد للتنمية هى جمعية أهلية غير هادفة للربح، مشـــهرة برقم 1791 لســـنة 2003، و تعمل على 
النهوض بالفتاة المصرية في المناطق المهمشة والفقيرة بمحافظة الجيزة واألحياء المحيطة بها. وتتلخص رسالة 
الجمعيـــة في تمكين الفتيات اقتصاديا و اجتماعيا وثقافيا وصحيا مـــن خالل توفير فرص للتدريب و التوظيف أو 
اإلقراض إلنشـــاء مشـــروعات صغيرة، هذا باإلضافة إلى ســـبل الدعم والتوعية المختلفة مثل برامج محو األمية 
والدعـــم القانوني ورفـــع الوعي الصحي وغيرها. تعمـــل الجمعية  على اتخاذ األهـــداف اإلنمائية لألمم المتحدة 
كنموذج لتحقيق رؤية أشمل للتنمية وتعتمد في تنفيذ مشروعاتها على توسيع نطاق التعاون ليشمل جهات دولية 
ومحلية شـــريكة مثل هيئة الوكالة األلمانية، ومنظمة الصحة العالميـــة، ومكتب األمم المتحدة لمكافحة الجريمة، 
ومؤسســـة ســـاويرس، والمجلس القومي للطفولة واألمومة، ووزارة الصحة والسكان. وقد قامت الجمعية بتنفيذ 
عدة مشـــروعات منها مشروع تلبية االحتياجات األساسية في منطقة شق الثعبان، ومشروع العلم نور في منطقة 

الجيزة ، وغيرها من المشروعات.

3 ـ مشروع دعم للحد من البطالة ) في منطقتي الطالبية وعين شمس(
تم إسناد هذا المشروع إلى الهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات االجتماعية لتقوم بتنفيذه في منطقتي الطالبية وعين 
شـــمس، خالل 18 شـــهرا، بميزانية إجمالية وقدرها 2,280,260 جنيه مصري. و يهدف هذا المشـــروع إلى 
المساهمة في تخفيف حدة البطالة بالمناطق المستهدفة من خالل دعم 1465 مستفيد/ة من أصحاب المشروعات 
الجديدة أو القائمة بالمناطق المستهدفة و نشر فكر العمل الحر غير التقليدي. يشارك في تنفيذ المشروع 20 من 
القيادات الشـــبابية المحلية المتواجدة بالمناطق المســـتهدفة، والتي سوف تقوم بمتابعة تقدم المشروعات و إيجاد 
حلول للمشـــاكل التي تواجه المستفيدين، وأيضاً متابعة سداد األقساط في مواعيدها، هذا باإلضافة إلى العمل على 

تسويق المشروع وجذب مستفيدين جدد.

أهداف المشروع في منطقة الطالبية:
• إصدار قروض فردية جديدة لعدد 233 مستفيد/ة ) متوسط حجم القرض الجديد 3000جم (.

• إصدار قروض جماعية جديدة لعدد 500 مستفيد/ة ) متوسط حجم القرض الجديد 725 جم (.
• باإلضافة إلى التجديد لعدد 547 مستفيد/ة ) 47 فردى+ 500 جماعي( وفقا لكشف التدفقات النقدية

• تنفيذ 36 ورشـــة تدريب إداري لعدد 900 مستفيد/ة ) متوســـط الدورة 25 مستفيد(، حيث سيتم تدريب 733 
مستفيد جديد باإلضافة إلي 167 مستفيد من تجديد القروض ممن يحتاجوا لتدريب تنشيطي.

• اختيار 10 أفراد من القيادات المحلية بالمنطقة المستهدفة ) الفرق الشبابية ( التي لديها الرغبة و القدرة علي 
العمل، و ذلك بهدف المساعدة في تنفيذ أنشطة المشروع المختلفة.

عن الهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات االجتماعية:
بدأت الهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات االجتماعية تقديم خدماتها للمجتمع منذ عام 1950. وبحلول عام 1960، 
تم إشـــهارها وتســـجيلها رسمياً بوزارة الشئون االجتماعية كمؤسســـة اجتماعية أهلية ال تهدف للربح. تعد الهيئة 
القبطيـــة اإلنجيلية من الجهات الرائدة في مجال التنمية في مصر، وتضم نخبة من األســـاتذة والقيادات المجتمعية 
البـــارزة.  تعمـــل الهيئة بقطاعات التنمية المختلفـــة، كما أن لها خبرة في مجال اإلقراض للمشـــروعات الصغيرة 
ومتناهية الصغر في العديد من المناطق العشوائية في 6 محافظات تشمل القليوبية والقاهرة والجيزة وبني سويف 
والمنيا وأســـيوط، بهدف تحسين متوســـط دخل الفرد وتوفير فرص العمل والمساهمة في حل مشكلة البطالة. كما 
يوجد لدى الهيئة فرع في منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة  وآخر في منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، لتوفير 
الخدمات للمواطنين من الجنسين، وتصل نسبة السيدات المستفيدات من خدمات الهيئة إلى حوالي 66% من إجمالي 
نسبة المستفيدين. من المشاريع التي قامت الهيئة بتنفيذها مشروع األمل االقتصادي لدعم المرأة المعيلة في األسر 
الفقيرة بتمويل من كنيســـة الخدمات العالمية الكنســـية، و مشروع نحو تخفيف حدة الفقر  وخلق فرص عمل لعدد 

5000 مستفيد في مناطق حلوان والمعادي والجيزة، بتمويل من مؤسسة ساويرس، وغيرها من المشروعات.
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جزيرة الدهب

 تعد واحدة من بين  144  جزيرة نيلية في مصر، وتبلغ  مساحتها  650  فدان مقسمة إلي عزب شرقية وقبلية وغربية، 
ويبلغ  عدد سكانها 20  ألف نسمة، ويعتمد سكانها علي حرفتي الزراعة والصيد لكسب قوت يومهم. ورغم أن أهالي 
الجزيرة ينعمون بالهدوء فإنهم يعانون أيضا من قدر كبير من المشـــاكل،  أبرزها نقص الخدمات األساسية،  كالصرف 
الصحي وعدم وجود مستشفيات أو مدارس ويشعر أهالي الجزيرة باإلهمال التام، لذا تم ضم هذه المنطقة إلى مبادرة 
تشغيل الشباب في العشوائيات، حيث سيتم تنفيذ مشروعين هما التدريب من أجل التوظيف و التدريب اإلداري المنتهي 

باإلقراض، وسوف يستفيد من هذين المشروعين 1160 مستفيد من شباب جزيرة الذهب من الجنسين. 

1 ـ مشروع فرصة نجاح
يتطلع المشروع إلى خفض معدالت الفقر وتشجيع العمل المهني من خالل تدريب 410 مستفيد من شباب جزيرة 
الدهب في مجاالت األمن والصناعات الغذائية وزراعة األسطح، على أن تقوم الجهة المنفذة للمشروع » الجمعية 
المصرية للتســـويق و التنمية« بتوفير فرص عمل للمتدربين يعـــد اجتيازهم جميع مراحل التدريب. وقد تم إعداد 
برامج التدريب بواســـطة خبراء في مجال التدريب والتأهيل. وسوف يتم تنفيذ المشروع على 4 مراحل خالل 15 

شهرا بميزانية إجمالية وقدرها 1,285,465 جنيه مصري.

أهداف المشروع:
بناء المهارات والقدرات الفنية والحياتية لعدد 410 متدرب/ة  بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.• 
توظيف عدد 375  من المتدربين في شركات الصناعات الغذائية وخدمات المطاعم وخدمات األمن.• 
توفير 35 فرصة عمل  في مجال زراعة األسطح .• 
تحسين القدرات اإلدارية والتطوعية والقيادية لدى فريق يضم 10 قيادات شبابية من أجل تنمية مهاراتهم على • 

قيادة وممارسة العمل التنموي، والقدرة على التواصل مع غيرهم ونقل الخبرات التي حصلوا عليها إلى أشخاص 
آخرين في منطقة جزيرة الدهب من  خالل التنفيذ العملي لمبادرات تنموية فعالة.

عن الجمعية المصرية للتسويق و التنمية:
هـــي منظمـــة أهلية ال تهدف للربح، مشـــهرة برقم 432 لســـنة 2000 تحت مظله وزارة التأمينات والشـــئون 
االجتماعية، لها خبرة واســـعة في مجال العمل بالمناطق العشـــوائية، وقد قامت بتنفيذ العديد من المشروعات في 
األماكن الفقيرة و المهمشة في مختلف المحافظات مثل مشروع “ خطوة أولى” الذي استهدف المناطق العشوائية 
بمدينة طنطا، حيث أسهم في بناء قدرات 600 من الشباب حديثي التخرج وتوفير فرص عمل الئقة لهم. كما قامت 
الجمعية بتنفيذ مشـــروع” معا نســـوق منتجاتنا” في مجال التدريب من أجل إنشـــاء مشروعات صغيرة من خالل 
القروض الدوارة، والذي اســـتهدف المناطق العشوائية في محافظات القاهرة و الجيزة و سوهاج و الدقهلية. هذا 
باإلضافة إلى العديد من المشـــوعات التي قامت الجمعية بتنفيذها مع جهات دولية ومحلية في مجال التدريب على 
الحرف وإقامة المشـــروعات الصغيرة التي استهدفت عدد من المناطق العشوائية في القاهرة الكبرى مثل منشية 

ناصر وأطفيح والبساتين ودار السالم والخليفة وعرب المعادي.
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2- مشروع شباب قادر على العمل ) في منطقتي جزيرة الذهب والبساتين(
تقوم مؤسســـة أفاق جديدة للتنمية بتنفيذ هذا المشـــروع في منطقة جزيرة الذهب و منطقة البســـاتين خالل 18 
شهرا ، بميزانية إجمالية وقدرها 2,151,350 جنيه مصري. يهدف هذا المشروع، من خالل برنامجي اإلقراض 
الفردي والجماعي، إلى خلق فرص عمل وتحســـين المستوى االقتصادي واالجتماعي لعدد 1530 مستفيد/ة  من 
أصحاب المشروعات الجديدة أو القائمة بالمناطق المستهدفة ونشر فكر العمل الحر غير التقليدي من خالل تدريب 
المســـتفيدين ثم تزويدهم بقروض للبدء في إقامة مشروعات صغيرة. سوف يتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع 
20 من القيادات الشـــابة من ســـكان المناطق المستهدفة من أجل االســـتعانة بهم في تحديد مشكالت مجتمعهم و 

دراسة أسبابها والمشاركة في تنفيذ انشطة المشروع.  

أهداف المشروع في منطقة جزيرة الدهب:
 إصدار قروض فردية جديدة لعدد 336 مستفيد/ة )متوسط حجم القرض الجديد 2000جم(.• 
 إصدار قروض جماعية  جديدة لعدد 429 مستفيد/ة )متوسط حجم القرض الجديد 1000جم(.• 
 باإلضافة إلى التجديد لعدد 80 مستفيد/ة ) 40 فردى+ 40 جماعي(.• 
متوسط حجم قرض التجديد )فردى 3000 جم وجماعي 1500 جم(.• 
 تنفيذ 15 ورشة تدريب إداري لعدد 375 مستفيد/ة من عمالء القروض) متوسط الدورة 25 مستفيد (. • 
 اختيار 10 أفراد من القيادات المحلية بالمنطقة المستهدفة ) الفرق الشبابية ( التي لديها الرغبة و القدرة علي • 

العمل، و ذلك بهدف المساعدة في تنفيذ أنشطة المشروع المختلفة.

عن مؤسسة أفاق جديدة للتنمية:
هي مؤسســـة غير هادفة للربح، أنشئت عام 2006 بهدف رفع مســـتوى المعيشة في المجتمعات المهمشة غير 
ز أعمال المؤسسة على نشر القيم وتشجيع التنمية المستدامة وتعزيز العدالة االجتماعية وتكافوء  المتطورة. وُتركَّ
الفرص في مصر. وقد قامت المؤسســـة بتنفيذ العديد من المشـــروعات في مجال اإلقـــراض الصغير )الفردي و 
الجماعي( في العديد من المناطق العشـــوائية في مصر القديمة و دار الســـالم والبساتين. كما قامت الجمعية أيضا 
بتنفيذ العديد من المشـــروعات التنموية في محافظات القاهرة وبني سويف و المنيا و الوادي الجديد مثل مشروع 
حمايـــة األطفال المعرضيـــن للخطر بتمويل من منظمة البحث والتعاون اإليطالية، ومشـــروع إعادة تأهيل و دمج 
األطفال و الشـــباب المفرج عنهم من المؤسسة العقابية بالمرج بتمويل من مكتب األمم المتحدة، كما قامت بتنفيذ 
مشـــروع إتاحة فرص عمل للشـــباب من خالل تطويـــر الزراعة العضوية بالوادي الجديد، بتمويل من مؤسســـة 

ساويرس للتنمية االجتماعية.

حي الوراق - إمبابة

من أحياء محافظة الجيزة، يســـكنه حوالي مليون نســـمة وتبلغ مســـاحته حوالي 17 كم2، ويضـــم الحى العديد من 
المناطـــق مثل وراق العرب ، وراق الحضر، جزيرة الوراق، جزيرة محمـــد وطناش وعزبة المفتى. يقع حى الوراق 
على كورنيش النيل ويحيط به الطريق الدائري وكوبري الوراق من الغرب ونهر النيل من الشـــمال وكوبري الســـاحل 
من الشـــرق وحي إمبابة من الجنوب، وهو أحد أحياء القاهرة الكبرى التي تعاني من الفقر الشـــديد وتدني مســـتوى 
المعيشـــة لعديد من األسباب تتنوع ما بين كثافة سكانية كبيرة، وتالحم بشري وعمران عشوائي، ومعدل بطالة ضخم 
الســـيما في صفوف الشـــباب، ويعتمد ســـكان المنطقة فى الغالب على دخلهم الشـــهرى أو األعمال الخاصة الصغيرة 
لتغطية نفقات الحياة اليومية. وتنتشـــر في منطقة الوراق العديد من المصانع مثل مصانع المالبس الجاهزة ومصانع 
إنتاج أدوات كهربائية و مصانع بويات. وقد أشـــارات الدراســـات واســـتطالعات الرأي إلى حاجة سكان المنطقة إلى 
مشـــروعات إقراض لدعم المشـــروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ألهالي منطقة الوراق، وخاصة الشباب والنساء، 
باإلضافة لمشروعات تدريب وتوظيف مختلفة. من هنا جاء اختيار منطقة الوراق لتنفيذ ثالث مشروعات مختلفة من 
خالل المبادرة في مجاالت صناعة المالبس الجاهزة وصناعة الجلود وصيانة السيارات باإلضافة إلى مشروع التدريب 

اإلداري والحرفي واإلقراض.
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مشروع فرصة عمل تساوى حياة أفضل  -1
يســـعى المشـــروع إلى المساهمة في الحد من مشكلة البطالة التي يعاني منها نسبة كبيرة من شباب المنطقة، كما 
يســـعى أيضاً إلى تغيير مفاهيم الشـــباب عن قيمة العمل، وذلك من خالل تدريب شباب المنطقة من الجنسين على 
حياكة المالبس الجاهزة وصيانة الســـيارات، باإلضافة إلى توفير فرص عمل لهم بعد النجاح في اجتياز الدورات 
التدريبية، مما سيســـاعد في تحســـين دخل هؤالء الشباب وأســـرهم بحى الوراق وضواحيه. سوف تقوم جمعية 
الرائدات للتنمية بتنفيذ المشـــروع خالل فترة زمنية مدتها 18 شهرا، بموازنة إجمالية وقدرها 858,300 جنيه 

مصري.

أهداف المشروع:
بناء قدرات 5 من الكوادر الشبابية من الجنسين بمنطقة الوراق.• 
التأهيل المهني لعدد 250 متدرب/ة  من الجنسين على حياكة المالبس الجاهزة و صيانة السيارات. • 
توفير فرص عمل في مصانع وشركات المالبس الجاهزة لعدد 90 من المتدربين.• 
توفير الدعم الفني و العيني لعدد 80 متدرب/ة ممن لديهم رغبة في إقامة مشروعات فردية أو جماعية في مجال • 

حياكة المالبس الجاهزة، على أن تقوم الجمعية بمساعدتهم في تسويق اإلنتاج من خالل معارض األسر المنتجة. 
تقديم دعم عيني لعدد 80 متدرب ممن تم تدريبهم على صيانة السيارات من خالل منحهم حقيبة أدوات.• 

عن جمعية الرائدات للتنمية:
 تأسســـت جمعية الرائدات للتنمية عام 2004، كجمعية غيـــر هادفة للربح تعمل من أجل تنمية وتمكين المواطن 
المصـــري وتعريفه بحقوقه الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والصحية والبيئية والدســـتورية والقانونية. قامت 
الجمعية بتنفيذ العديد من المشـــروعات في المناطق العشـــوائية بمحافظتي الجيزة و القليوبية من خالل التعاون 
والشـــراكات مع عدد من الجهات المانحة و مؤسسات المجتمع المدني ومراكز التدريب. و من المشروعات التي 
قامت الجمعية بتنفيذها مبادرة بناء قدرات الســـيدات بالتعاون مع المركز المصري لحقوق المرأة، ومشروع خلق 
فرص عمل للشـــباب بمحافظتي الجيزة والقليوبية بالتعاون مع مؤسســـة ساويرس للتنمية االجتماعية، من خالل 
تدريبهم على مهن حياكة المالبس وتصفيف الشعر وقيادة السيارات. كما قامت بحملة توعية ضد أنفلونزا الطيور 

في منطقة الوراق بالتعاون مع  وزارة الصحة والسكان واليونسيف وهيئة تيرديزوم السويسرية. 

مشروع بدايتنا  -2
يهدف المشـــروع إلى تأهيل وتدريب 250 مستفيد من الشباب من الجنسين في مجالي المالبس الجاهزة وتصنيع 
الجلود وإلحاقهم بســـوق العمل. وســـوف تقوم المؤسسة المصرية لتنمية األســـرة بتنفيذ جميع مراحل المشروع 
خالل فترة 18 شهرا، بميزانية إجمالية وقدرها 915,950 جنيه مصري. وسوف يقوم بالتدريب كل من الجمعية 
المصريـــة لخدمات صناعة المالبـــس الجاهزة – “ترينتكس” TrainTex، ومصلحـــة الكفاية اإلنتاجية “مركز 
التكنولوجيا المتميز لصناعة الجلود”،  و ســـوف تســـهم كال الجهتين في توفير فرص عمل للمتدربين، كما يسهم 
مركز التأهيل والتدريب المهنى التابع للمؤسسة المصرية والمزمع تأثيثه وتجهيزه خالل المرحلة األولى للمشروع  

في خلق فرص عمل للمستفيدين. 

أهداف المشرروع:
بناء القدرات الذاتية لعدد 250 مستفيد/ة.• 
تدريب وتأهيل عدد 125 متدرب/ة  على حرفة صناعة المالبس الجاهزة وإلحاقهم بسوق العمل.• 
تدريب وتأهيل عدد 125 متدرب/ة  على  حرفة تصنيع الجلود وإلحاقهم بسوق العمل.• 
رفع الوعي المجتمعي بأهمية وقيمة العمل لعدد 500 من الشباب والقيادات المجتمعية في منطقة الوراق. • 
بناء قدرات 5 من الكوادر الشبابية بمنطقة الوراق ودمجهم ضمن فريق عمل المشروع.• 
تأثيث وتجهيز مركز للتأهيل والتدريب على صناعة المالبس الجاهزة كمساهمة من المؤسسة المصرية لتنمية • 

األسرة.

عن المؤسسة المصرية لتنمية األسرة:
انشـــئت المؤسسة المصرية لتنمية االسرة سنة 2005 ،وســـجلت رسميا كمؤسسة غير حكومية ال تهدف للربح 
مشـــهرة برقم 2389، في حي أمبابه بمحافظة الجيزة. تركز المؤسسة علي عدد من القضايا منها: دعم الحقوق 
االقتصادية واالجتماعية ألفراد األســـرة، نشـــر حقوق األسرة، نشر الحقوق القانونية للمرأة، مناهضة العنف ضد 
المرأة، دعم المســـاواة بين الجنسين ونشر حقوق الطفل. قامت المؤسســـة بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية 
في المناطق العشـــوائية بمحافظة الجيزة مثل الوراق و أوسيم و ناهيا، بهدف بناء قدرات و تمكين األسر الفقيرة 
في تلك المناطق من خالل تنفيذ مشروعات تدريب حرفية و مهنية خاصة للنساء، و أيضا برامج تدريب القيادات 
المجتمعية، حيث قدمت المؤسسة كوادر من القيادات الطبيعية الشابة في تلك المناطق. هذا باإلضافة إلى ما قدمته 

المؤسسة في مجال الدعم والمساندة القانونية لهذه األسر من خالل وحدة الدعم القانوني التابعة للمؤسسة.
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مشروع معا نتحدى البطالة  -3
يهدف المشروع إلى بناء قدرات و تأهيل الشباب و المرأة المعيلة بما يتالءم مع احتياجات سوق العمل باإلضافة 
الحر، و توفير فرص عمل ذاتية لعدد 525 مستفيد من  للعمل  المجتمعية   النظرة   الوعي وتحسين  إلى رفع 
تم  وقد  الصغر.   ومتناهية  الصغيرة  المشروعات  تطوير  أو  إلقامة  )منحة(  مالي  بدعم  المنتهي  التدريب  خالل 
اختيار جمعية حواء المستقبل لتنمية األسرة والبيئة لتنفيذ هذا المشروع خالل فترة زمنية مدتها 18 شهرا، وقد 

خصصت له ميزانية إجمالية وقدها 1,149,300 جنيه مصري.  

أهداف المشروع:
تدريب إداري لعدد 525 مستفيد/ة من منطقة الوراق.• 
تدريب حرفي لعدد 200 من خريجي التدريبات اإلدارية لمن تتوافر لديهم الرغبة في تعلم حرفة )خياطة – • 

صناعة شمع- صناعة حلي(.
منح المتدربين دعم مالي قيمته 800 جنيه مصري لكل مستفيد/ة.• 
اختيار وتعيين 12 من القيادات الشبابية من منطقة الوراق ليقوموا بالمساهمة في تنفيذ أنشطة.• 

عن جمعية حواء المستقبل:  
 تم تأسيس جمعية حواء المستقبل عام 1996،  وهى جمعية غير هادفة للربح تهدف إلى تنمية األسرة و البيئة، 
و تحســـين نوعية الحياة للمرأة والطفل من خالل تنفيذ برامج ومشـــروعات اجتماعية وثقافية وتعليمية و بيئية 
وصحية تخدم المرأة و الطفل و الشباب بهدف إحداث التنمية الشاملة.  كانت بداية انطالق الجمعية من العشوائيات 
و بالتحديد من منطقة المنيرة الغربية بإمبابة، وتعتبر أنشطة الجمعية انعاكاسا حقيقيا الحتياجات المجتمع و مطلبا 
أساســـياً للقيادات الشعبية و الطبيبعية و االجتماعية، حيث تقوم فلسفة الجمعية على مبدأ المشاركة الشعبية التي 
أصبحت من الثوابت و المسلمات لتحقيق التنمية الشاملة. قامت الجمعية بتنفيذ مشروع لرفع كفاءة وبناء قدرات 
الجمعيات األهلية بمنطة الوراق، ومشـــروع “عدالة األسرة” بهدف نشر ثقافة حقوق األسرة والطفل، كما قامت 

أيضا بتنفيذ مشروع “توفير فرص عمل لمحدودي الدخل”، بتمويل من مؤسسة ساويرس.

المالحق 

مصلحة الكفاية اإلنتاجية والتدريب المهني - التابع لوزارة التجارة والصناعة• 

مصلحة الكفاية اإلنتاجية - مركز التكنولوجيا المتميز لصناعة الجلود• 

شركة جى فور إس - G4S للخدمات األمنية – شركة دولية• 

شركة سكيب للدهانات - شركة دولية• 

شراكة صناعة ودباغة الجلود )ليزر ترين الين( - التابعة لوزارة التجارة والصناعة• 

مركز التشييد والبناء – التابع لوزارة اإلسكان والمرافق العمرانية• 

الجمعية المصرية لخدمات البحث والتدريب للمالبس والمنسوجات )TrainTex( – جمعية اهلية• 

الدار العربية للتنمية الصناعية واإلدارية – شركة قطاع خاص• 

مركز تنمية المستقبل الوظيفي )C.D.O ( – شركة توصية بسيطة• 

شركة شادوف لزراعة األسطح – شركة مساهمة مصرية• 

المركز الكوري لصيانة السيارات الحديثة – التابع لوزارة الصناعة والتجارة• 

الجهات التدريبية الشريكة 

األستاذة عزيزة يوسف - رئيس قطاع الرعاية والتنمية - وزارة التضامن االجتماعي

األستاذة الدكتورة جنات السمالوطى - المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس

الدكتورة سعاد عبد الرحيم - أستاذ بمركز البحوث االجتماعية

األستاذة ناهد يسرى - القائم بأعمال مدير المشروعات بمؤسسة ساويرس

األستاذ باسم كمال - مراجع مالي باإلدارة المركزية للجمعيات واالتحادات بوزارة التضامن االجتماعي

اللجنة التيسيرية
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• محمد بركات  -  خبير مشروعات اإلقراض الصغير
• سامي عبد الرحيم - مسئول أول مشروعات
• أحمد عبد السالم -  مسئول أول مشروعات 

فريق مشروعات اإلقراض:

• روزة عبد الملك - مدير عمليات
• ناهد يسرى - القائم بأعمال مدير المشروعات

• راندة خليفة - مسئول أول مشروعات
• هدى المهدى - مسئول مشروعات

• أسامة وليم - مراجع مالى
• محمد موسى - مراجع مالى

المالحق 

فريق عمل مبادرة ساويرس لتشغيل الشباب بالعشوائيات

فريق مشروعات التدريب من أجل التوظيف:


