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AUC اجلامعة الأمريكية بالقاهرة

كان  �أمريكى  فريق  قبل  من  عام 1919  بالقاهرة  �لأمريكية  �جلامعة  تاأ�س�ست 
يهدف �إىل خدمة �لتعليم و�ملجتمع فى منطقة �ل�رشق �لأو�سط. و�ليوم، ُتعد �جلامعة 
�لأمريكية باملنطقة �لأوىل فى تقدمي �لتعليم �لليرب�ىل باللغة �لجنليزية، كما �أنها ُت�ساهم 
ومتتد  �لعربية.  باملنطقة  و�لثقافية  و�ل�سيا�سية  �لجتماعية  �حلياة  فى  �أ�سا�سى  ب�سكل 
جذور �لتعليم فى �لرب�مج �لأكادميية باجلامعة �لأمريكية �إىل �لتعليم �لليرب�ىل، كما 
�أنحاء �لعامل وبني �لثقافات  �لتزمت �جلامعة �لأمريكية ببث روح �لتفاهم فى جميع 

و�لأديان �ملختلفة.  

كلية ال�سئون الدولية وال�سيا�سة العامة

The School of Global Affairs and Public Policy  (GAPP)

لإعد�د  �لكلية  ت�سعى   ،2009 عام  �لعامة  و�ل�سيا�سة  �لدولية  �ل�سئون  كلية  تاأ�س�ست 
ب�سفة  و�لعامل  خا�سة  ب�سفة  �أوطانهم  م�ستقبل  لقيادة  �لبكالوريو�س  مبرحلة  طالبها 
و�لدولية،  �لعامة  �ل�سئون  بني  �لتفاعل  بدور  يتزعزع  ل  ر��سخ  باعتقاد  عامة، 
�لإعالم  دور  �أهمية  على  و�لتاأكيد  �لقانون،  دور  وحفظ  ثابت،  �أخالقى  وبالتز�م 
فى  هامًا  قياديًا  دورً�  �لأخري  �ِلعقد  خالل  �لكلية  لعبت  �لعامة.  �ل�سيا�سة  ت�سكيل  فى 
�ل�رشق  �لعامة مبنطقة  و�ل�سيا�سات  �لدولية  بال�سئون  �ملهتمني  �لطالب  تعليم ومتكني 
�لأو�سط. متتلك �لكلية كفاء�ت ذ�ت قدرة كبرية على حتقيق �لتو��سل �لفعال، كما 
فى  دوىل  فكرى  توجه  ذ�ت  �ملتنوعة،  �خلرب�ت  ذ�ت  �لتخ�س�سات  وتتباين  تتعدد 

�ل�سيا�سة �لعامة.

ق�سم ال�سيا�سة العامة والإدارة

The Public Policy and Administration Department (PPAD)

وهى:  �ملاج�ستري  مرحلة  فى  �سهاد�ت  ثالث  و�لإد�رة  �لعامة  �ل�سيا�سة  ق�سم  مينح 
درجة �ملاج�ستري فى �ل�سيا�سة �لعامة، درجة �ملاج�ستري فى �لإد�رة �لعامة، ودرجة 
�ملاج�ستري فى �ل�سئون �لدولية. كما مينح �لق�سم درجة �لدبلوما للحا�سلني على درجة 
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و�ل�سيا�سة  �لدولية  �ل�سئون  فى  �ملاج�ستري  ودرجة  �لتخ�س�س،  بنف�س  �لبكالوريو�س 
�لعامة ودرجة �ملاج�ستري �مل�سرتك مع ق�سم �لهند�سة �لإن�سائية. وفى عام 2015، مت 
ت�سنيف ق�سم �ل�سيا�سة �لعامة و�لإد�رة – �لأول فى �فريقيا و�ل�رشق �لأو�سط- وح�سل 
و�لإد�رة  �لعامة  و�ل�سيا�سة  �لدولية  �ل�سئون  كليات  �سبكة  من  �لإعتماد  �سهادة  على 
�لوليات  خارج  تقع  �لتى  �لكليات  بني  من  عامليًا  �لثالث  نف  �سُ كما   ،)NASPAA(
�ملتحدة �لأمريكية. وفى عام 2017، مت �عتماد �لق�سم من �ملنظمة �لأوروبية لالإد�رة 
تقع  �لعتماد من دولة  �لنوع من  هذ�  برنامج يح�سل على  كاأول   )EAPAA( �لعامة 
خارج �أوروبا. وقد �سبق هذ� �إعتماد �آخر من �لهيئة �لدولية لالعتماد فى جمال تعليم 
�لإد�رة �لعامة وبر�مج �لتدريب )ICAPA( برعاية �لأمم �ملتحدة. ويفتخر )PPAD( بهذ� 
»�لتاج �لذهبى« من �لعتماد �لدوىل، كما يفتخر بتنوع هيئات �لتدري�س و�لطالب 

�مللتحقني به.
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حول مؤسسة فريدريش إيبرت فى مصر
استلهامًا من أهداف مؤسسة فريدريش إيبرت العامة والمتمثلة فى تعزيز الديمقراطية 

والعدالة االجتماعية، ودعم التنمية االقتصادية واالجتماعية، والدعوة إلى حقوق اإلنسان 
والمساواة بين الجنسين، بدأت المؤسسة عملها فى مصر منذ عام 1976. يعمل المكتب 

بمصر منذ أكثر من 40 عاما بالتعاون مع شركاء محليين فى إطار اتفاقيات مبرمة 
مع الحكومة المصرية. االتفاقية االولى تم اعتمادها بقرار جمهورى رقم 1976/139 
وموافقة البرلمان المصري. وقد تم تجديد هذه االتفاقية عام 1988 وتم اعتمادها بقرار 

جمهورى رقم 1989/244 وموافقة البرلمان المصري.

وفى مارس 2017، تم التوقيع على بروتوكول إضافى جديد فى برلين من قبل 
الحكومتين المصرية واأللمانية، تعديال على االتفاقية الثقافية لعام 1959. وقد صدق 
البرلمان المصرى على هذا البروتوكول فى يوليو 2017 ودخل حيز التنفيذ يوم 2 

نوفمبر بنفس العام بموجب القرار الجمهورى رقم 267/ 2017.

وفى الوقت الذى تغير فيه اإلطار القانونى لمشاركة لمؤسسة فريدريش إيبرت فى 
مصر، فإن التزامها بمساعدة الشعب المصرى خالل العملية االنتقالية الجارية ال يزال 
هو نفسه. كانت المطالبة بإحداث تغيير اجتماعى وسياسى جوهرى هى المحرك وراء 
االنتفاضة المصرية سنة 2011. فالتعامل مع هذه المطالب مازال وسيظل هو التحدى 
األساسى أمام المعنيين والمجتمع المصرى بأسره على مدار السنوات القادمة والمؤسسة 

على أتم االستعداد لمساعدة الشعب المصرى أثناء هذه العملية االنتقالية. فمن خالل 
مجموعة من المشاريع المتفق عليها بصورة متبادلة، تسهم المؤسسة فى مواجهة هذا 

التحدي.
تتعاون مؤسسة فريدريش إيبرت مع الشركاء المصريين فى مجاالت:

- البيئة والتنمية المستدامة
- التنمية االقتصادية واالجتماعية

- تمكين المجتمع المدني
- التعاون والحوار الدولي

مؤسسة فريدريش إيبرت مكتب مصر
4 شارع الصالح أيوب

11211 الزمالك، القاهرة – مصر 
ت: 27371656-8 00202
ف: 27371659 00202

Email: fes@fes-egypt.org
www.fes-egypt.org
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تقدمي: برامج ت�سغيل وتوظيف ال�سباب فى جمهورية م�رص العربية – جمال يتنامى 

�لهدف من هذ� �لكتيب هو �أن يكون �أد�ة لتبادل �ملعارف وو�سع �ل�سيا�سات �ملتعلقة 
برب�مج ت�سغيل �ل�سباب فى جمهورية م�رش �لعربية. ون�سعى �إىل تعزيز قاعدة �ملعرفة 
و�مل�ساركة فى مثل هذه �لرب�مج �حليوية على �ساحة م�سهد �ل�سيا�سات �لجتماعية فى 
هذه  ب�ساأن  �ملعرفة  بناء  �أن  مفادها  فر�سية  من  وننطلق  �لعربية.  م�رش  جمهورية 
�مليد�ن فى ذ�ت  �ملتبادل ولنمو هذ�  �لتعلم  لتفعيل ��سرت�تيجية  �أ�سا�سى  �أمر  �لتدخالت 
�لوقت. ُيعد هذ� �لكتيب نتاجًا لتو��سل د�م عدة �أ�سهر بني �لفريق �لبحثى مع جمموعة 
ُمنفذى بر�مج �لتدخل. كما �أنه مبنى �أي�سًا على م�ساركتى �ل�سابقة مع منظمة �لعمل 
فى  لل�سباب  �ملوجهة  �لتوظيف  بر�مج  فى  “�لتدخالت  لتعزيز م�رشوع   ILO �لدولية 
جمهورية م�رش �لعربية”. وُيركز �لكتيب على �لتدخالت �لن�سطة و�لفعالة فقط. من 
ثم تلك هى نقطة �لنطالق من �لقو�ئم �ل�سابقة على بحثنا هذ�، مثل �لقائمة �لتى �أعدتها 

منظمة �لعمل �لدولية. 
�لتعرف  �ملهار�ت،  �كت�ساب  )تدريب على  �لربنامج  لنوع  �لرب�مج طبقًا  توزيع  مت 
على كيفية �حل�سول على فر�سة عمل بدلة وتغيري �لوظيفة، تعزيز ريادة �لأعمال 
و�مل�رشوعات �ملبرتكة، و�لرب�مج �ملتكاملة(. مل نتعمد �أي�سًا و�سع �أى ترتيب حمدد 
هذ�  ن�ستهدف من خالل  �ملجموعات.  نوع من  د�خل كل  �لرب�مج  لت�سل�سل عر�س 
ناع ومتخذى �ل�سيا�سات ومنفذوها �أي�سًا. ونورد قائمة بالتدخالت  �لكتيب جمهور �سُ
مقدمى  من  �لو�ردة  �ملدخالت  �إىل  �إ�ستنادً�  عليها  �لإطالع  ي�سهل  فقر�ت  �سكل  فى 
على  �حل�سول  فى  يرغب  ملن  برنامج  لكل  �لنرتنت  ر�بط  �أ�سفنا  كما  �خلدمات. 

مزيد من �لتفا�سيل. 
نوؤكد �أننا ل نقدم �أى نوع من تقييم للتدخالت، بل �سعينا �إىل �حلد من عر�س تفا�سيل 
كثرية لبع�س �مل�رشوعات �ملقدمة من �مُلنفذين على ح�ساب م�رشوعات �أخرى تقدمت 

بتفا�سيل �أقل، بحيث يتحقق �لتو�زن فى �لعر�س �ملقدم للقارئ �لعزيز.
يقوم فريق �لبحث حاليًا باإعد�د قاعدة كاملة من �لبيانات و�لتى ناأمل �أن ت�سبح متاحة 
للجميع قريبًا، كما ناأمل �أن ت�ساعد �ملعلومات �ملطروحة فى منت هذ� �لكتيب كاًل من 
�مُلنفذين و�لباحثني فى جمال توظيف �ل�سباب على �مُل�سى قدمًا نحو حتقيق �أهد�ف تلك 

�ملبادر�ت و�لرب�مج.
منفذى  ي�سم  تو��سل  �سبكة  بناء  �إىل  تهدف  �أكرب  مبادرة  من  جزءً�  �لكتيب  هذ�  ُيعد 
�لأن�سطة  �سملت  وقد  �لعربية.  م�رش  جمهورية  فى  و�لت�سغيل  �لتوظيف  بر�مج 
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�ملنفذة  �جلهات  ��سرت�تيجيًا �سم  �جتماعا  �إنعقاد  �أي�سا  �لهدف  هذ�  �إىل حتقيق  �لر�مية 
فى جمهورية م�رش �لعربية فى 11 يونيو عام 2019، وقد نظم هذ� �لجتماع ق�سم 
بالتعاون مع موؤ�س�سة  بالقاهرة -  �لعامة و�لإد�رة - باجلامعة �لأمريكية  �ل�سيا�سات 
من  �أكرث  ميثلون  م�ساركًا،   120 عدد  �لهام  �حلدث  هذ�  �سم  �إيربت.  فريدري�س 
80 منظمة وجمعية �أهلية وموؤ�س�سة حكومية. وقد �رُشرنا كثريً� مب�ساركة هذ� �لعدد 
�ل�سخم �إذ �أبدو� ��ستعد�دهم لتقا�سم وتبادل �خلرب�ت، كما عربو� بكلمات رقيقة عن 
�سعادتهم بهذ� �حل�سور �لكثيف. وقد �أكد لنا هذ� �حلدث �أي�سًا على قيمة ربط وت�سبيك 
�لتعلم  تعزيز  و�أهمية  �لدولية  و�لهيئات  �ل�سيا�سات  ب�سناعة  �لعاملة  �لفاعلة  �جلهات 
�لقيام  من  نتمكن  �أن  فى  ناأمل  كما  �لأن�سطة.   توثيق  و�لتعاون و�رشورة  �ملتبادل 

باملزيد من هذه �مل�ساركات.
�سوق  �سيا�سات  باإ�سم  �أي�سا  �ملعروفة  �ل�سباب  توظيف  بر�مج  ت�سعى  وباخت�سار 
�لعمل �لن�سطة �إىل حت�سني فر�س �لعمل �لربحية للم�ساركني �لتى تركز على �ل�سباب 
عن  �لعمل  �سوق  �إىل  �ملدر�سة  من  �لنتقال  عملية  تي�سري  فى  يتمثل  رئي�سى  بهدف 
على  �لطلب  زيادة  �أو  �لعمل،  ب�سوق  �جلدد  �مللتحقني  توظيف  �إمكانية  رفع  طريق 
�لعمل  فر�س  وتوفري  �ملهار�ت،  وتنمية  �لنتاجية  م�ستوى  رفع  خالل  من  �لعمالة 
و�ملحافظة على �لوظائف من خالل برنامج �لعمل �لجتماعى �لعام و�حلو�فز �ملقدمة 
لالأجور، وزيادة فعالية وكفاءة عملية �ملالءمة من خالل �خلدمات �لو�سيطة �مُلي�رِشة 
تلك  فئات حمددة،  �لعمل عادًة  ل�سوق  �لن�سطة  �ل�سيا�سات  �لعمل. وت�ستهدف  ملجال 
�لتى تو�جه �سعوبات حمددة كونها غري قادرة على �لإندماج فى �سوق �لعمل مثل 
�ل�سباب و�مل�سنون و�لن�ساء و�ملعوقون. تبني �أنه فى جمهورية م�رش �لعربية – على 
غر�ر غريها من �أجز�ء �أخرى بالعامل- �إنق�سام بر�مج �ل�سباب عمومًا �إىل �أربع فئات 

رئي�سية، ميكننا عر�س تلك �لفئات من �لرب�مج كما يلى:
وت�سمل  �لعمل(،  بيئة  فى  �و  تدريبى  ف�سل  فى  )�سو�ء  �لتدريب  بر�مج   -1
قائمة طويلة من �ملو�سوعات ومنها بر�مج ت�سعى �ىل �كت�ساب �ملهار�ت 
�حلياتية من خالل بر�مج تدريبية متنح فر�سة عمل بديلة وبر�مج حمو 

�لأمية �ملالية �ملخ�س�سة لغري �ملاليني وغريها.
م�ساعدة  تقدمي  )�أى  �ملبتكرة  و�مل�رشوعات  �لأعمال  ريادة  تعزيز  بر�مج   -2

مالية وعينية(.
3- خدمات �لتوظيف )�مل�سورة �أو �مل�ساعدة فى �لبحث عن وظيفة بديلة بهدف 

حتقيق تغيري وظيفى(
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4- بر�مج �لتوظيف �ملدعومة و�لعمال �لعامة
ويك�سف هذ� �لكتيب ظاهرة هامة تتعلق بتد�خل �حلدود �لفا�سلة بني �أنو�ع و�أمناط 
تلك �لرب�مج فى جمهورية م�رش �لعربية، وهو ما تو�سى به �لتجارب �لدولية. لذ� 
ق�سم  �لأ�سا�سى و��سفناهم �ىل  �لن�ساط  �أكرث من نوع  �ملبنية على  �لرب�مج  جمعنا بني 
خام�س فى هذ� �لكتيب �أطلقنا عليه »بر�مج متكاملة« �سعينا فيه �إىل �لتقاط هذ� �ملزيج 
بني �أنو�ع �لرب�مج. كما �ت�سح �أي�سًا �أن �لعديد من �لرب�مج �ملدعمة من قبل �حلكومة 

تن�سب حتت تلك �لفئة وهذ� �لنوع من �لرب�مج.
يقدم هذ� �لكتيب ر�سالة هامة مفادها �أن �لكثري من �لعمل �ملثري لالهتمام يجرى بالفعل 
فى جمال ت�سغيل �ل�سباب، و�أن �جلهات �ملنفذة متتزج ت�سمل منظمات وهيئات �ملجتمع 
كما ظهرت  �حلال.  بطبيعة  �أي�سًا  �حلكومية  و�ملوؤ�س�سات  �خلا�س،  و�لقطاع  �ملدنى 
مناذج �رش�كات مهمة بني هوؤلء �سمت تلك �جلهات �ملختلفة �لعاملة، وتت�سمن تلك 
�لأفكار منهجيات �بتكارية و�إبد�عية ت�سمل �لأمناط �ملختلفة من �لرب�مج مثل تدريب 
عمل  فر�سة  عن  �لبحث  وكيفية  و�ل�سخ�سية،  �لفنية  �ملهار�ت  تنمية  )على  �ل�سباب 
ُيظهر  وكما  �جلديدة(.  �مل�رشوعات  و�أفكار  �لأعمال  ريادة  وت�سجيع  تعزيز  بديلة، 
يتيح  �لتكاملى«، مما  تتبع »�ملنهج  �لتى  �لرب�مج  �أي�سًا، لوحظ منوً� فى  �لكتيب  هذ� 

مزيجًا من عنا�رش �لربنامج �ملدرجة �أعاله.
يناق�س �لف�سل �لتمهيدى �لأول �خلربة �لعاملية و�لدولية فى بر�مج ت�سغيل �ل�سباب، 
و�أهم �لرب�مج �لتى تلقى جناحًا فى جمهورية م�رش �لعربية و�أهم �لدرو�س �مل�ستفادة 

منها.
بجمهورية  �إيربت  فريدري�س  موؤ�س�سة  بني  للتعاون  نتاجًا  �لبحثى  �مل�رشوع  هذ�  ُيعد 
م�رش �لعربية وق�سم �ل�سيا�سات �لعامة و�لإد�رة باجلامعة �لأمريكية بالقاهرة. ونود 
�لإ�سارة �إىل �أن تلك �ملبادرة ما ز�لت م�ستمرة بالق�سم، �إنعكا�سًا للتز�م هيئة �لتدري�س 
»فريدة  و�لزميلة  ناجى«  �لرحمن  »عبد  �لزميل  ن�سكر  �أن  نود  كما  �لق�سية.  بهذه 
�جلريتلى« -)J-PAL( مبركز مبادر�ت عبد �للطيف جميل لريادة �لأعمال ومناه�سة 

�لفقر- على �لعر�س �ملتميز �لذى قدماه �أثناء �للقاء �لذى مت فى يونيو 2019. 
كما �أود �أي�سًا توجيه �ل�سكر و�لتقدير للفريق �لبحثى �لذى بذل جهدً� كبريً� فى جمع 
�إىل  بت�سنيفها  �لقيام  ثم  و�حدة  وجعبة  مكان  فى  و�لرب�مج  �لتدخالت  من  هائل  كم 

جمموعات. 
وفى �لنهاية �أود �أن �أنهى �ملقدمة بالتنويه باأننا ل نزعم �أن �لقائمة �ملو�سحة بالكتيب 
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م�رش  جمهورية  فى  �ل�سباب  وتوظيف  ت�سغل  لرب�مج  و�ل�ساملة  �لنهائية  �لقائمة  هى 
م�ستمر  وزخم  �سخم  حقل  ل�ستجالء  فعله  ميكننا  ما  �أف�سل  هو  هذ�  �أن  �إذ  �لعربية، 
�لتغري�ت  ور�سد  �لتدخالت  ملجال  ملحة  �لتقاط  �إىل  نهدف  بل  و�لتز�يد.  �لنمو  فى 
تدخالت  لإ�سافة  د�ئم  �حتياج  هناك  �أن  نوؤكد  لذ�  عليه.  حدثت  �لتى  و�لتطور�ت 
هذ�  عن  ي�سدر  �أن  وناأمل  عر�سها،  طرق  تطوير  �رشورة  مع  حديثة  وبر�مج 

�لكتيب عدة طبعات �أخرى بعد �سدور �لطبعة �لأوىل.

د. غـادة بر�سـوم

اأ�ستاذ ورئي�س ق�سم

ق�سم ال�سيا�سة العامة والإدارة 

PPAD

اجلامعة الأمريكية بالقاهرة
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برامج توظيف ال�سباب: درو�س م�ستفادة وخربات دولية

�لعمل  �سوق  بر�مج  تعد 
 Active و�لفعالة  �لن�سطة 
  Labor Market Programs

تدخالت  مبثابة   (ALMPs(

فر�س  حت�سني  �إىل  ت�سعى 
�مللتحقني  بني  �ملربح  �لعمل 
وغالبًا   .)OECD،2007( فيها 
من  �لنتقال  عملية  تي�سري  فى  �ملتمثلة  �ل�سباب  بتوظيف  �ملتعلقة  �ل�سيا�سات  تقرتن  ما 
�ملدر�سة �إىل �لعمل، من خالل زيادة قابلية توظيف �لو�فدين �جلدد �إىل �سوق �لعمل، 
)Leon-Solano, 2013 و Angel-Urdinola ( أو عن طريق زيادة �لطلب على �لعمل� 
تنق�سم �ل�سيا�سات �لن�سطة ل�سوق �لعمل )ALMPs( �أ�سا�سًا عمومًا �إىل �أربع فئات رئي�سية 

)Kulve et al.,2016(، وهى كالتاىل:

بر�مج �لتدريب )�سو�ء فى قاعة تدريب �وم مكان �لعمل( وت�سمل مهار�ت متعددة 
منها �ملهار�ت �حليايتة كرب�مج متنح فر�سة �أخرى، حمو �لأمية �ملالية لغري �ملاليني، 

�أو �ملتابعة(.
1- بر�مج تعزيز ريادة �لأعمال )�سو�ء بالتدريب �و بالقر��س(

2- خدمات �لتوظيف )�مل�سورة �أو �مل�ساعدة فى �لبحث عن وظيفة بديلة(
�مُلدعمة وم�رشوعات �لعمل  3- �خلدمات �ملقدمة فى �سياق بر�مج �لتوظيف 

�حلكومية.
توؤدى �لرب�مج �مًل�سممة باإتقان �إىل حتقيق نتائج �إيجابية فى جمال توظيف �ل�سباب، 
غري �أنه من �ملعرتف به عامليًا �أن تنفيذ بر�مج توظيف فعالة لل�سباب يتطلب تخطيطًا 
و�أن  لبد  ق�سايا  هناك  و�أن  عناية.  بكل  �مل�ستهدف  حتديد  يتطلب  و�أي�سًا  كما  دقيقًا 
تو�سع باحل�سبان، منها على �سبيل �ملثال ر�سد عدد من �لنتائج غري �ملق�سودة �أو غري 
�إىل  �ل�سابقة مر�رً� وتكر�رً� �لنظر  �أثناء تنفيذ �لربنامج. وقد لفتت �لبحوث  �ملتوقعة 

�لتحديات �ملحتملة ونذكر منها على �سبيل �ملثال:
�هد�ر�  �لرب�مج  تكون  �ن  �أى   :Deadweight loss �لكامنة  �خل�سارة   -1
للم�سادر حيث �ن �مل�ستفيدين مل يكونو� فى �حتياج لأى �سكل من �لأ�سكال 

فى �أى نوع من بر�مج �لتدخل.

ت�سري �خلربة �لدولية  �ىل �أن �لرب�مج �مًل�سممة باإتقان 
توظيف  جمال  فى  �إيجابية  نتائج  حتقيق  �إىل  توؤدى 
تنفيذ  �أن  عامليًا  به  �ملعرتف  من  �أنه  غري  �ل�سباب، 
دقيقًا  تخطيطًا  يتطلب  لل�سباب  فعالة  توظيف  بر�مج 

كما و�أي�سًا يتطلب حتديد �مل�ستهدف بكل عناية. 
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2- �لإحالل Substitution: �أى �أن يتم �إحالل �أفر�د مت تعيينهم وفق تدخالت 
بر�مج �لتوظيف باأفر�د �آخرون كان قد يتم تعيينهم بطريقة �أخرى. 

3- �لختيار �ملتعمد لفئة معينة Creaming �أى »�لإنتقاء«: يت�سكل ذلك �لتحدى 
فى  �ختيار �أفر�د بعينهم من غري �مللتحقني ب�سوق �لعمل بعد بحيث ي�سبح 
تعليم  م�ستوى  على  حل�سولهم  نظرً�   ( �لتوظيف  فى  �أعلى  فر�س  لهم 
بر�مج  فى  في�ساركون  �لخ(  و�لد�فعية...  �حلافز  ميتلكون  �أو  متميز، 

�لتوظيف وفقًا لعملية �إنتقائية بحتة.
و�لتوظيف  �لتدريب  بر�مج  ت�سبح  �إذ   :Lockin-in �لوظيفى  �لإنغالق   -4
د�خل  هم  طاملا  وظيفة  عن  �لبحث  فى  جهودهم  خلف�س  لالأفر�د  ذريعة 
�لربنامج وبالتاىل تنخف�س �حتمالية �حل�سول على وظيفة جديدة مقارنة 

بالآخرين.
من  متعاقبة  فرت�ت  بني  �لأفر�د  يدور  حيث   :Carousel �لبطالة  د�ئرة   -5

�لبطالة �ملفتوحة وبني �مل�ساركة فى بر�مج �سوق �لعمل �لن�سطة.
بالبحث  �لعمل  عن  �ملتعطلني  �هتمام  ي�سُعف  حيث   :Churning �لتاأرُجح   -6
عن وظيفة لأنف�سهم ول ي�ساركون بالرب�مج �لتدريبية �سوى لرغبتهم فى 

�حل�سول على �إعانات �جتماعية �أو �إعانات بطالة.
7- �لو�سمة �لجتماعية Stigmatization: �أى تو�سم �أ�سحاب �لعمل لبع�س 
�ملتعطلني عن �لعمل باأهم منخف�سى �لنتاجية وغري قادرون على �لعمل، 
�آر�ء متد�ولة  �أمام بع�س �ملتعطلني نتيجة  �إىل تقل�س �لفر�س  مما يوؤدى 

و�جتاهات بع�س �أ�سحاب �لعمل.
من و�قع �لتحديات �لتى مت ر�سدها فيما �سبق، �إن وجود تلك �لتحديات، و�لعديد من 
�لتحديات �لأخرى �ملتعلقة مبدى مالءمة �لرب�مج وفعاليتها وكفاءتها و��ستد�متها، كلها 
ت�سري جمتمعة �إىل �حلاجة �إىل تقييم دقيق لرب�مج توظيف �ل�سباب فى كافة �ل�سياقات. 
�أنو�ع  خمتلف  يلى  فيما  نناق�س  فاإننا  �ملحتملة،  �لتحديات  تلك  عن  �لنظر  وبغ�س 
�ملناق�سة  �لدولية. من ثم تدور  �لتجارب  �لتى حققتها  �لتنفيذية  �مل�ساعد�ت و�لأن�سطة 

�لتالية فى �إطار مر�جعة �لأدبيات �لدولية و�لتدريب على �سياغة خر�ئط عملية.
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اأمناط خمتلفة من برامج توظيف ال�سباب

1- برامج تدريبية ل�سقل املهارات

 (Angel- �لعامل  فى  �سيوعًا  �لعمل  �سيا�سات  بر�مج  �أكرث  �لتدريبية  �لرب�مج  تلك  ُتعد 
)Urdinola et al., 2010. وتنطبق تلك �ملالحظة ب�سفة خا�سة على جمهورية م�رش 

�لعربية. ومن بني مناذج تنفيذ تلك �لرب�مج �لتدريبية تطبيقات �لتدريب �لعملية د�خل 
�أو �لف�سى �لدر��سى، و�لتدريب على �لوظيفة بالتعليم �لفنى �ل�سناعى على  �ل�سف 
�لعمل  مكان  فى  �لتدريب  بر�مج  على  �ل�سوء  �لدولية  �لتجربة  ُت�سلط  �ملثال.  �سبيل 
�لتدريب  �لعمل. تعمل بر�مج  للتدريب فى �سوق  �لنموذج �لأكرث جناحًا  باعتبارها 
فى مكان �لعمل على رفع �إمكانية وقابلية ح�سول �ل�ساب على فر�سة عمل من خالل 
للخريجني  �ل�سماح  �لعمل و�أي�سا من خالل  ب�سوق  �ل�سلة  باملهار�ت ذ�ت  تزويدهم 
�حلقيقة  �لعمل  بيئة  فى  �لدر��سى  �ل�سف  فى  تعلموها  �لتى  �لنظريات  بتطبيق  �جلدد 
)نف�س �ملرجع �ل�سابق(. كما يتيح �لتدريب و�لتلمذة �ملهنية �حلرفية �أثناء �لعمل �أي�سًا 
�رشورة  ت�سكل  �جتماعية  �سبكات  �إن�ساء  وهى  �أخرى  هامة  م�سافة  قيمة  لل�سباب 
�لعمل  باأ�سحاب  تربطهم  �لتى  �لعالقة  لطبعة  نظرً�  �لوظائف  على  للعثور  م�ستقبلية 

و�لعمال �لأكرب �سنًا.
باأد�ء وظيفة معينة  �أن تتناول بر�مج �لتدريب كاًل من مهار�ت تقنية ترتبط  ينبغى 
 (Soft skills( (Angel- و�لقيادة  �لفعال  �لتو��سل  ومهار�ت   ،)Hard skills( حمددة 
�ملتدرب  مُتكن  مهار�ت  تنمية  Hard skill على  �لـ  تعمل   .Urdinola et al., 2010(

�لـ  �إد�رية. بينما ت�سري �ملهار�ت  �أو  من �لقيام مبتطلبات �لوظيفة �لتقنية �لفنية كانت 
Soft Skills �إىل تعديل و�كت�ساب �سمات �سخ�سية مثل مهار�ت �لتعامل مع �لخرين، 

وتعلم لغة �أخرى تختلف عن �للغة �لأم، وتعديل �لعاد�ت �لجتماعية. تلك �ملهار�ت 
�لتى متيز وُتنمى �لعالقات مع �لخرين )نف�س �ملرجع �ل�سابق(. جتدر �لإ�سارة فى 
هذ� �ملقام �إىل �أن �ملهار�ت �لأ�سا�سية ُتكِمل �ملهار�ت �لثانوية لكن ي�سُعب �كت�سابها فى 
عدد من �ملهن. قد تكون �ملهار�ت �لإلكرتونية �أهم على �ملدى �لطويل من �ملهار�ت 
�لفنية �أو �لتقنية. �سلطت منظمة �لعمل �لدولية )2009( �ل�سوء على �أهمية »�ملهار�ت 
�إىل  �لنتقال  على  �لر�سمى  غري  �لقت�ساد  قطاع  فى  �لعمال  ت�ساعد  �لتى  �ملنقولة« 
�أى قابلة للنقل  باأنها منقولة  �أف�سل بالقطاع �لر�سمى. وتت�سم تلك �ملهار�ت  وظائف 
وميكن ��ستخد�مها ب�سورة فعالة فى خمتلف �لوظائف و�ملوؤ�س�سات. ت�سمل �ملهار�ت 
�مل�سكالت،  �لخرين، وحل  و�لتو��سل مع  و�لكتابة،  �لقر�ءة  �لقدرة على  �ملنقولة 
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و�لتفكري و�لتحليل. وتو�سف تلك �ملهار�ت باأنها »قابلة للنقل« لأنه ميكن ��ستخد�مها 
فى جميع �ملهن مبا يعزز �لتعلم مدى �حلياة«.

ويوجد حتول و��سح فى �لرب�مج �لتدريبية من �لرتكيز على �ملهار�ت �لفنية و�ملهنية 
�لتخ�س�سية �ىل �لرب�مج �لتى تركز على �ملهار�ت �ل�سخ�سية.

ت�سطلع �ملنظمات �حلكومية بدور فى توفري بر�مج �لتدريب، مع �لرتكيز فى �ملقام 
�أن  �إىل  �مل�سادر  �إحدى  ت�سري  �إذ  �لتخ�س�سية.  و�ملهنية  �لفنية  �ملهار�ت  على  �لأول 
قطاعات  �ست  يديرها  �ملهنى  للتدريب  مركزً�  وثالثون  و�ثنان  مائتان  نحو  هناك 
ووز�رة  و�لتعمري،  �لإ�سكان  ووز�رة  �ل�سناعة،  وز�رة  هى:  وز�ر�ت  �أو 
�لثقافة  ووز�رة  �ل�سحة،  ووز�رة  �لزر�عة،  ووز�رة  و�لهجرة،  �لعاملة  �لقوى 
من  �ملر�حل  مبختلف  للمت�رشبني  �لتدريب  �ملر�كز  هذه  بع�س  توفر   .)ETF,2010(

�لتعليم، بينما تقدم مر�كز �أخرى بر�مج تدريبية لتعزيز مهار�ت موظفى �لوز�ر�ت 
�أو �ل�رشكات �حلكومية �أو �لعامة �لتابعة لها. ت�ستفيد تلك �لرب�مج من �عتماد �ل�سهادة 
�لتدريبية، كما ت�سهم فى خف�س حدة �لفجوة �ملعرفية بني ما تعلمه �ملوظف فيما �سبق 
وبني �حتياجات �سوق �لعمل. كما ُي�سهم �لقطاع �خلا�س و�لقطاع غري �لهادف للربح 
فى توفري بر�مج تدريبية، بع�سها يتم بالتعاون مع �لهيئات �حلكومية ب�سفة عامة �أو 

�ملوؤ�س�سات �لتعليمية ب�سفة خا�سة.
�أبرزت �لبحوث �لعاملية �أن �لرب�مج �لتقليدية �لتى تركز على توفري �ملهار�ت �ملهنية 
�لتخ�س�سية بالقاعات و�لف�سول �لدر��سية قدرً� �سئياًل من �لأثر �ليجابى فما يت�سـل 
بـ »�ملهـار�ت �ملنقولة«. وي�سـدق هذ� ب�سكل خا�س عندما تكون �لرب�مج مو�سوعة 
للتنفيذ من قبل �ملوؤ�س�سة �إذ تكون غري مو�ئمة وغري منا�سبة لحتياجات �لقطاع �خلا�س 
كما ل تقدم خرب�ت حقيقية مطلوبة للعمل. وحتذرنا بع�س تقييمات �لأثر �أي�سًا من 
فى  هم  �لذين  �ل�سباب  ��ستهد�ف  فى  تف�سل  ما  كثريً�  �لعمل  �لتدريب على  بر�مج  �أن 
�أم�س �حلاجة �إىل هذه �لرب�مج �مُل�ساعدة. بينما يكون �ل�سباب فى �ملدن و�ملتعلمني هم 
�أول �مل�ستفيدين من �لرب�مج �لتدريبية. �ذن فان �ل�ستهد�ف ي�سكل �مر �أ�سا�سى و�أََوىل 
كى يكون لرب�مج �لتدريب على �لعمل �أثر �أعمق وجوهرى من خالل �لرتكيز على 

من هم �أكرث �حتياجا. 
جتدر �لإ�سارة �أي�سًا �إىل �أن بر�مج �لتدريب على �لعمل لي�ست بدياًل عن �حلاجة �إىل 
�سيا�سات �إ�سالح �لتعليم �لتى ت�سعى �إىل تو�سيع فر�س �حل�سول على �لتعليم �لأ�سا�سى 

و�لثانوى، وحت�سني نتائج �لتعلم، وتطوير �أو�ساع �لتعليم �لعاىل. 
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يك�سف ��ستعر��سنا لرب�مج ت�سغيل �ل�سباب فى جمهورية م�رش �لعربية حدوث حتول 
فى قطاع �لتدريب من منوذج �لتدريب �مُلعتاد و�لتقليدى على �ملهار�ت غري �ملهنية 
يحاكى  وتطبيقى  تدريبى  عملى  منوذج  �إىل  �لدر��سى  �لف�سل  د�خل  �لتخ�س�سية 
�حلياة �لو�قعية ويلبى �حتياجات �سوق �لعمل �لفعلية فى �لبيئة �ملحيطة. وعلى غر�ر 
�لتجربة، تكون �لدور�ت �لتدريبية �لعملية �أكرث فعالية، ويحتفظ �ملتعلمون باملعارف 
و�ملهار�ت �لتى �كت�سبوها من �لتدريب على م�ستويات �أعلى مقارنًة بنموذج �لتدريب 
من  �لرغم  على  �أنه  �أي�سًا  ��ستعر��سنا  يك�سف  كما  �لدر��سى.  �لف�سول  فى  �لتقليدى 
�رتفاع معدلت �لبطالة بني �ل�سباب فى جمهورية م�رش �لعربية، فاإن �أرباب �لعمل 
يجدون �سعوبة فى تعيني موظفني لأنهم يفتقرون �إىل �ملهار�ت و�خلرب�ت �لالزمة 
�أف�سل  فهم  �إىل  �لتدريبية حتتاج  �لكيانات  فاإن  وبالتاىل،  �ملطلوبة.  �لوظائف  ل�َسغل 

للمهار�ت �ملطلوبة للعمل ومن ثم تدريب �ل�سباب عليها.
وت�سمل التو�سيات حول برامج تدريب ال�سباب على اخلطوات املقرتحة الآتية:

�لدرو�س  لتبادل  �لتدريب  �ل�رش�كات بني خمتلف كيانات  �ملزيد من  1- عقد 
�لتو��سل  وزيادة  �لعمل،  ب�سوق  �ملتعلقة  �لبيانات  وحتديث  �مل�ستفادة، 

و�لت�سال مع �ل�سباب.
2- �إقامة �ملزيد من �ل�رش�كات بني كيانات �لتدريب ومنفذى �لأمناط �لأخرى 
ريادة  وبر�مج  عمل  عن  �لبحث  )بر�مج  �ل�سباب  توظيف  بر�مج  من 
بر�مج  �إن  متكامل.  منهج  لتوفري  �لبتكارية(  و�مل�رشوعات  �لأعمال 
�لتوظيف  بخدمات  تقرتن  عندما  �إيجابية  �أكرث  �أثر  ذ�ت  تكون  �لتدريب 

و�لو�ساطة لتوفري وظيفة بديلة.
�عتماد  �آليات  ذلك  فى  مبا  �ملتدرينب  بر�مج  جودة  �سمان  �آلية  ت�سجيع   -3

�ل�سهاد�ت و�ل�رش�كة مع جهات �عتماد �لتدريب.
4- توجيه تركيز �أكرب نحو �آليات تنفيذ �لرب�مج �لتدريبية ل�سمان حتقيق �ق�سى 

�أ�ستفادة للفئة �مل�ستهدفة منها �أى �ل�سباب.

2- خدمات التوظيف والو�ساطة للح�سول على وظيفة بديلة

ت�سمل خدمات �لتوظيف تقدمي �لدعم فى �لبحث عن �لوظائف وتقدمي �لإر�ساد وتوجيه 
�ملتقدمني باأ�سلوب �سحيح للوظيفة �ملنا�سبة، وتوفري معلومات �سليمة عن �سوق �لعمل 
وفر�س  �ملنا�سبة  �لوظائف  و�أنو�ع  �ل�ساغرة،  �لوظائف  ب�ساأن  �جلدد  للملتحقني 
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�لتوظيف �ملتاحة و�لدور�ت �لتدريبية �ملمكنة. وميكن خلدمات �لتوظيف �أن ت�سمل 
�لبحث عن عمل، )ب( و�لإر�ساد و�مل�سورة،  �لتدريب على  )�أ(  عدة عنا�رش مثل 
)ج( �ملتابعة و�لتوجيه، )د( و�أندية �لعمل. كما ميكن �أن يتم تقدمي خدمات �لتوظيف 

بكٍل من �لهيئات �لعامة و�خلا�سة على حد �سو�ء.
كفاءة  �لأكرث  باأنها  �لبحث عن عمل  و�مل�سورة فى جمال  �مل�ساعدة  تو�سف  ما  غالبًا 
 Angel- Urdinola et( �ل�سباب  لت�سغيل  �لفعالة  �لتد�بري  جمال  فى  �لتكلفة  حيث  من 
al., 2010(. وعلى �لرغم من هذه �حلقيقة، فاإن �لرتكيز على خدمات �لت�سغيل فى 

مكاتب  عدد  تز�يد  �لأخرية،  �لآونة  وفى  للغابة.  �سئيل  �لعربية  م�رش  جمهورية 
�لتطوير �لوظيفى فى حرم �جلامعات بالقاهرة و�ملحافظات �لأخرى. ُن�سلط �ل�سوء 
فى �لكتيب على �مل�رشوع �لرئي�سى لتو�سيع نطاق تلك �خلدمات مع �مل�رشوع �لقائم 
 AUC بالقاهرة   �لأمريكية  �جلامعة  )تعاون و�رش�كة بني  �لوظيفى  �لتطوير  مبر�كز 

.)USAID و�لهيئة �لدولية للمعونة �لأمريكية
تكت�سب خدمات �لتوظيف �أهمية خا�سة للملتحقني لأول مرة ب�سوق �لعمل، ول�سيما 
�لقادمني من �أُ�رش ذ�ت دخل منخف�س ور�أ�س مال �جتماعى حمدود لقتنا�س فر�سة 
عمل منا�سبة. ميكن خلدمات �لتوظيف �أن ت�ساعد �ل�سباب على �تخاذ خيار�ت و�قعية 
�لعمل  فى  طموحاتهم  بني  للتوفيق  �ملتابعة  لهم  توفر  و�أن  �لوظيفية  حياتهم  ب�ساأن 
وفر�س �لتدريب. ت�سمل �لأن�سطة �مُل�سطلع بها فى �إطار بر�مج خدمات �لتوظيف 

ما يلى:
1- بناء قو�عد بيانات حملية لأرباب �لعمل و�لباحثني عن عمل ميكن لأرباب 

�لعمل �لإطالع عليها وتقييمها �لكرتونيًا.
2- توفري جل�سات معلوماتية لل�سباب ب�ساأن �لوظائف �ل�ساغرة، وتدريبهم على 

مهار�ت �جر�ء �ملقابالت، وكتابة �ل�سرية �لذ�تية �مُلف�سلة و�مُلخت�رشة.
3- توفري م�ست�سارين يقومون باملهمة �لأوىل للم�ساعدة فى �لتوفيق بني �لعمل 

و�لوظائف �إىل جانب تقييم و�ختبار مدى �ل�ستعد�د للوظيفة.
4- �إن�ساء نو�دى �أفكار م�رشوعات بادئة للخريجني �جُلدد جتمع �خلريجني معًا 
كٍل فى تخ�س�سه، وُتزيد هذه �لنو�دى من حتفيز �مُلتعطلني وخرب�تهم فى 
�لبحث عن عمل و�لتقدم له، وكثريً� ما ُيو�سى هنا لذوى �لثقافة �ملتدنية 
.)Angel- Urdinola et al., 2010( أو �ملتعطلني عن �لعمل لفرت�ت طويلة�
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عندما  �لقت�سادى  �لإزدهار  �أوقات  فى  فعالية  �أكرث  تكون  �لعمالة  خدمات  �أن  بيد 
�أوروبا  تكون فر�س �لعمل متاحة فى �ملقام �لأول. ُيحِذر تقييم �لأثر �لذى مت فى 
فعالية  �أكرث  هم  عمل  عن  �لبحث  جمال  فى  و�لتوجيه  و�مل�سورة  �مل�ساعدة  �أن  من 
ل�سوق  �لأف�سل  �آفاقًا وميثلون �خليار  �لكافية ومن ميتلكون  �ملهار�ت  لالأفر�د ذوى 
�لعمل )Kluve,2006(. ولهذ� �ل�سبب حتتاج خدمات �لتوظيف �إىل �جلمع بني بر�مج 
�لقائمة على �لطلب لتزويد �مللتحقني �جلدد ب�سوق �لعمل باملهار�ت  �لفعالة  �لتدريب 
�لالزمة. وُت�سري تقييمات �لأثر �أي�سا �إىل �أن بر�مج خدمات �لتوظيف، �إن مل ُتنفذ 
تنفيذً� جيدً�، قد توؤدى �إىل ن�سوء توقعات غري منطقية �أو و�قعية بني �لباحثني )منظمة 

.)ILO, 2011 لعمل �لدولية�
يتطلب الطريق الذى نو�سى به للم�سى قدمًا فى برامج توظيف ال�سباب ما يلى:

1- يلزم �إقامة �ملزيد من �ل�رش�كات مع �لأمناط �لأخرى من بر�مج ت�سغيل 
�لتى يحركها �لطلب على  �لفعالة  �لتدريب  �ل�سباب، ول�سيما مع بر�مج 

�ملهار�ت �ملحددة.
�لقاهرة  حمافظة  خارج  �لرب�مج  من  �ملزيد  تنفيذ  �إىل  ما�سة  حاجة  هناك   -2
�لعا�سمة، �إذ �إن �لقائمة ُتظهر تركزً� جد خطري لهذه �لرب�مج فى �لقاهرة 
�لعا�سمة دومنا �هتمام مو�ز ملحافظات جمهورية م�رش �لعربية �لأخرى.

3- على غر�ر �لأمناط �لأخرى من �لتدخالت، هناك حاجة ما�سة �إىل تقييم 
�لأثر و�إتاحة �أدو�ت �لر�سد و�ملتابعة و�لتقييم.

3- برامج النهو�س بريادة الأعمال وامل�رصوعات البتكارية 

�ملبتكرة.  �مل�ساعدة لبدء/تطوير �مل�رشوعات  �لنهو�س وريادة �لأعمال  تقدم بر�مج 
وميكن �أن ي�سمل ذلك تقدمي �لدعم �ملاىل و�ل�ست�سارى خلدمات بدء �لعمل �أو �مل�رشوع 
 . (Betcherman, 2004( أو »�حلا�سنات« �أو دعم تكاليف ت�سغيل �لأعمال �ل�سغرية�
ينطوى تعزيز تنظيم �مل�ساريع على �إمكانات توظيف كبرية ويلبى طموحات �ل�سباب 

نحو �ل�ستقالل و�ملرونة، ول �سيما بالن�سبة لالناث. 
م�رش  جمهورية  فى  للتنمية  �لجتماعى  �ل�سندوق  �َسَكل  �لتاريخية،  �لناحية  ومن 
�لعربية �لكيان �لرئي�سى �لذى يقدم �لقرو�س لل�سباب لدعم بدء �مل�ساريع وتو�سيعها 
�ل�سندوق  قدم  و2007،   1991 عامى  بني  ما  �لفرتة  وفى  �ل�سندوق.  �إن�ساء  منذ 
على  )�أبو  جنيه  مليار�ت  �سبعة  �لإجمالية  قيمتها  بلغت  �ل�سغرية  للم�ساريع  قرو�سًا 
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و�آخرون،2009(. ي�سري هذ� �لكتيب �لتز�يد فى �أعد�د مقدمى �خلدمات من خمتلف 
�لذى  �ملزيج  �أن  �لكتيب  هذ�  يو�سح  كما  ملحوظ،  ب�سكل  �رتفعت  و�لتى  �لقطاعات 
يجمع �رشكات �لقطاع �خلا�س معًا وَتز�يد �ملزيج �مُلقدم من �خلدمات �ملالية و�خلدمات 
�لعينية �أي�سًا. يت�سم نظام تنظيم �مل�ساريع فى جمهورية م�رش �لعربية بدينامية كربى، 
�أمناط و�أ�سكال جديدة.  �لرئي�سية ب�رشعة، وتظهر  �لفاعلة  يتز�يد عدد �جلهات  كما 
وتدخل �إىل �ل�سوق �سناديق جديدة من روؤو�س �لأمو�ل لال�ستثمار، وكما مت �ن�ساء 
موؤ�س�سة حكومية جديدة هى  جهاز تنمية �مل�رشوعات �ل�سغرية و�ملتو�سطة ومتناهية 
�ل�سغر لدعم وتنظيم �مل�ساريع. �أبدى و��سعو �ل�سيا�سات و�ملانحون �لدوليون �هتمامًا 
كبريً� مبو��سلة دعم تنظيم �مل�ساريع فى جمهورية م�رش �لعربية. وتتنوع �لعنا�رش 
�لفاعلة �لرئي�سية �إذ تت�سمن »�مُلعجالت- �مُل�رشعات« )على �سبيل �ملثال: �ملحاولت 
�حلكومية  و�لكيانات   ،)Injaz �إجناز  �ملثال:  �سبيل  )على  و�حلا�سنات   ،)Endeavor

م�ساريع  خمترب  �ملثال:  �سبيل  )على  �جلامعات  دعم  و�آليات   ،)TIES �سبيل  )على 
�أماكن  و�إتاحة  مالية،  AUC Venture Lab(، وكيانات  بالقاهرة  �لأمريكية  �جلامعة 
عمل م�سرتكة جتمع فريق عمل �لأفكار �لبادئة �أو �مل�رشوعات �لبتكارية )على �سبيل 
 Global �لعاملى  �مل�رشوعات  تنظيم  ملر�سد  ElMaqarr(...�لخ. وطبقًا  �ملقر  �ملثال: 
Entrpreneurship Monitor لعام 2017، فاإن �لنظام �ليكولوجى لتنظيم �مل�ساريع 

للغاية. ول  �أنه و�عد  �إل  �لرغم من حد�ثته،  �لعربية، وعلى  فى جمهورية م�رش 
تز�ل هناك حاجة ما�سة �إىل �إ�سالحات هامة فى �لنظام �لإيكولوجى، ول �سيما فى 

تنظيم �حل�سول و�لولوج �إىل �لتمويل.
 Global �لعاملية«  �لأعمال  م�ساريع  »مر�سد  عن  �سادر  تقرير  �أحدث  ي�سري 
Entrpreneurship Monitor عن جمهورية م�رش �لعربية �إىل �أن م�ساريع �لأعمال 

»�لقائمة على فر�س« تنمو مبعدل م�ستقر وم�ستمر. حيث �أفاد 61،2% ممن بدءو� 
مقابل  فى  �أف�سل  �ىل فر�سة  لل�سعى  بالطموح  كانو� مدفوعني  باأنهم  �أعمالهم  ريادة 
31،3% ممن بدءو� م�رشوعات بد�فع �نه مل يكن لديهم �ختيار�ت �خرى وهى ن�سبة 
�لعاملى  �لر�سد  )تقرير فريق  بـ%23،2  ُقدر  �لذى  �لعاملى  �ملتو�سط  بكثري من  �أعلى 
GEM ,2017(. ويوثق �لتقرير �أي�سا منوً� فى ثقافة ريادة وتنظيم �مل�ساريع، ل �سيما 

�مل�رشيني  من   %83،4 فاإن   GEM لتقرير  وطبقا  �جلدد.  �جلامعات  خريجى  بني 
ينظرون �إىل �مل�ساريع باعتبارها خيارً� مهنيًا عظيمًا.

غري �أن تنظيم وريادة �لأعمال لي�س حاًل، ول�سيما بالن�سبة للعاطلني عن �لعمل. وقد 
ل يكون �ل�سباب غري �لقادرين على �لعثور على عمل هم �أف�سل ��سحاب �مل�ساريع 
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بالنظر �إىل مهار�تهم وخرب�تهم �ملحدودة. وي�سري )Betcherman et al. (2004 �إىل 
�أن �لتوقعات ت�سري �إىل �أن رو�د �لأعمال �لأكرب �سنًا و�لأكرث تعليمًا هم �لأكرث جناحًا، 
كما �أن �لتوقع ينطوى على حتيز للنوع �لجتماعى فى بر�مج تعزيز ريادة �مل�ساريع 
ُتَوَجه �لقرو�س ذ�ت �لقيمة �لعالية للذكور، بينما  �إذ  فى جمهورية م�رش �لعربية، 
ُتوَجه �لقرو�س �ل�سغرية لالإناث )بر�سوم،2006(. هناك حاجة ما�سة �إىل ت�سافر 
قبل  �لتعليم  مرحلة  من  بكٍل  �لأعمال  ريادة  جمال  فى  �لتثقيف  جمال  فى  �جلهود 

�ملدر�سة وما بعد �ملدر�سة، وفى جمال �لبحوث و�لتنمية �لتحولية و�لنتقالية.
خدمات  ت�سمل  بحيث  �سموًل  �أكرث  �مُلقدَمة  �ملالية  �خلدمات  تكون  �أن  �ملهم  ومن 
�أن تقدمي  �لتاأمني �لجتماعى �إىل جانب خدمات �لإقر��س. وتبني �لتجربة �لدولية 
�لقرو�س ينبغى �أن يقرتن بامل�ساعدة �لفنية، و�ملتابعة، و�حت�سان �لأعمال �لبادئة، 
ودعم �لت�سويق، و�لربط ب�سال�سل �لتوريد. �إن �ل�سباب �ملحرومني، و�أولئك �لذين 
يفتقرون �إىل �لن�سمام لل�سبكات �ملهنية �لتخ�س�سية و�خلربة و�لدر�ية، هم فى �أم�س 
�حلاجة �إىل تلك �خلدمات غري �ملالية خلف�س معدل �لف�سل بالن�سبة للم�ساريع �لنا�سئة 

و�لبادئة.
ال�سباب  ريادة  تعزيز  برامج  فى  ُقدمًا  للم�سى  به  نو�سى  الذى  الطريق  ينطوى 

لالأعمال البادئة والنا�سئة على ما يلى:

1- تعظيم �ل�ستفادة من �جلهود �لقائمة فى �ل�سوق عن طريق �إقامة �رش�كات 
فى  جوهريًا  دورً�  �سيلعب  مما  �مل�سالح  �أ�سحاب  خمتلف  بني  مرت�بطة 
�جلهات  بني  تاآزر  �أوجه  �إيجاد  عن  ف�ساًل  �ليكولوجى  �لنظام  تعزيز 

�لفاعلة �لرئي�سية فى جمالت �لتدخل �لأخرى.
2- هناك حاجة ما�سة �إىل تاأ�سي�س من�سة معلوماتية �ساملة ُتي�رش �لو�سول �إىل 
معلومات عن �سوق ومعلومات عن خدمات �لدعم �لفنى �ملتاحة وفر�س 

�لدعم �ملال �ملتوفرة لل�رشكات �لبادئة و�لنا�سئة.

4- الوظائف العامة الكثيفة العمالة والتوظيف املدعوم

من  فهى  �لعام،  �لعمال  وقطاع  �ملجتمعية  �خلدمة  لرب�مج  مزدوجة  فائدة  هناك 
�حلكومة  �جلهات  متولها  �لتى  �لرب�مج  فى  �ل�سباب  �إدماج  فى  وت�سهم  ت�ساعد  ناحية 
�أو �جلهات �ملانحة و�لتى ت�سعى �إىل تنمية �ملجتمعات �ملحلية وحت�سني �لبنية �لتحتية �أو 
بيئة �ملجتمع �ملحيط. كما حتقق هذه �لرب�مج جناحًا خا�سًا عندما ترتبط با�سرت�تيجيات 
�لتنمية و��سرت�تيجيات �لقطاعات �ملختلفة )منظمة �لعمل �لدولية ILO، 2011(. ومن 
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ناحية �أخرى، مُتِكن هذه �لرب�مج �ل�سباب من �كت�ساب خربة فى �سوق �لعمل وخا�سة 
عندما تقرتن بالتدريب �لعملى )نف�س �ملرجع �ل�سابق(. ومن بني �لأمثلة على برنامج 
و�سيانتها،  �لطرق  بناء  مثل  �لعمالة  كثيفة  �لتحتية  �لبنية  »م�ساريع  �لعام  �لأعمال 
�أن�سطة �خلدمة �لجتماعية بر�مج  �لرتبة«. وت�سمل  �لرى، و�حلفاظ على  و�أعمال 
حمو �لأمية وتعليم �لطالب )Angel Audenola et al.،2010(. وُتعد تلك �لرب�مج – 
بحكم تعريفها- ق�سرية �لأجل وت�ساعد فى �حل�سول على خربة �أولية وموؤقتة ب�سوق 
�لعمل. وت�سكل �أحد �ملخاوف �لتى تثري قلق بر�مج �لأعمال �لعامة عامليًا هو �خلوف 
من �أن ي�سبح �ل�سباب حبي�سى هذ� �لنمط من �لعمل، دون �ل�سماح لهم بالنتقال �إىل 

�لعمل فى قطاعات �أخرى )نف�س �ملرجع �ل�سابق(.
يجرى حاليا طرح �أ�سكال متنوعة من �لأعمال �لعامة خللق فر�س عمل فى خمتلف 
�لبلد�ن، مبا فيها جمهورية م�رش �لعربية. وتعترب �لأعمال �لعامة تدخاًل ي�سهم فى 
حتقيق �لأمان �لجتماعى وبرناجمًا ن�سطًا ل�سوق �لعمل. كان �ل�سندوق �لجتماعى 
للتنمية فى جمهورية م�رش �لعربية لعبًا رئي�سيًا فى توفري �لأعمال �لعامة منذ �إن�سائه 
�لهيكلى. وفى �لآونة �لأخرية،  �لتكيف  �سيا�سات  �أثر  للتخفيف من  فى عام 1991 
ت�سمن م�رشوع �ل�ستثمار فى �لتوظيف �لطارئ )EEIP( �لذى ُنفذ بني عامى 2014 
�لعمل  عن  للعاطلني  �لأجل  ق�سري  عمل  فر�س  خلق  �إىل  يهدف  منوذجا   2017 و 
�لعربية  م�رش  جمهورية  من  خمتارة  مو�قع  فى  �ملهرة  و�سبه  �ملهرة  غري  و�لعمال 

)�ملزيد من �لتفا�سيل فى هذ� �لكتيب(. 
وت�سمل بع�س �لنماذج �لدولية �لوليات �ملتحدة �لأمريكية حلفظ �لطبيعة وجماعات 
 United States’ American Conservation and Youth Service �ل�سباب  خدمة 
�خلدمات  م�ساريع  فى  �لعملية  باخلربة  �ل�سباب  تزويد  �إىل  ت�سعى  �لتى   ،Corps

�لجتماعى  �ل�سمان  لتحقيق  »�ملهامتا غاندى«  �سبق خطة  ما  �إىل  �أ�سف  �ملجتمعية. 
لقطاع �لعمالة �لريفية �لوطنى فى �لهند و�لذى يوفر 100 يوم عمل لكل �أ�رشة ريفية 
�إحدى  �لربنامج  هذ�  مُيثل  ILO( عام 2011.  �لدولية  �لعمل  )ملنظمة  �لعام طبقا  فى 
�إىل حو�ىل  ي�سل  �إذ  �لعامل،  فى  �حلقوق  �لقائمة على  �لجتماعية  �حلماية  مبادر�ت 
يت�سمن   �لهندى  �لد�ستور  �أن  �إىل  �لإ�سارة  وجتدر  معي�سية.  �أ�رشة  مليون   52،5
»�حلق فى �لعمل« �إذ يتعني على �لدولة تاأمينه وتوفريه جلميع �ملو�طنني. ويتناول 
خمطط »�ملهامتا غاندى« �لوطنى �سمان �لعمالة �لريفية هذ� �حلق �لد�ستورى )نف�س 

�ملرجع �ل�سابق(. 
لتوظيف  �لقطاع �خلا�س  �لعمل فى  توفر بر�مج دعم �لجر حو�فز مالية لأرباب 
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�أو  لالأجور،  �ملبا�رشة  �لإعانات  فى  �ملالية  �حلو�فز  تتمثل  �أن  وميكن  جدد.  عمال 
�لجتماعية.  �لتاأمينات  من  �لعمل  �ساحب  ن�سيب  �و  �ل�رش�ئب  من  �لعفاء�ت 
دعم  بر�مج  نطاق  تو�سيع  ميكن  �أنه   )Angel-Urdinola et al.,2010( ُيالحظ 
�لأجور ب�سكل �رشيع ن�سبيًا، مما يجعلها تربز ب�سكل خا�س خالل �أوقات �لأزمات 
بر�مج  وت�سعى  و��سح.  �جتماعى  هدف  �لأجور  دعم  بر�مج  متتلك  �لقت�سادية. 
�ملوظف، وتكاليف  �ل�ستعالم عن  تكاليف  �لعمل عن  �أ�سحاب  تعوي�س  �إىل  �لدعم 
�لتوجيه، وتكاليف �لتدريب �لأ�سا�سى ويرتفع �سقف �لتوقعات عن �إنتاجية �ملوظف 
�لتى �ستزد�د مبا يكفى مع �نتهاء فرتة �لإعانة ومن ثم �ست�سمن �ل�رشكة ��ستمر�رية 
)Betcherman, 2004(. يت�سم ت�سميم برنامج �لدعم بح�سا�سيته �لبالغة  عالقة �لعمل 
لغر�س خلق فر�س �لعمل بطريقة فعالة ودعم �لتكاليف بحيث ي�سل مل�ستحقيه. ُيحذر 
بخ�سائر كبرية،  ترتبط  ما  �لرب�مج غالبًا  �أن هذه  )Betcherman et al. (2004 من 

حيث ل ت�سل �أن�سطة �لرب�مج �إىل �ل�سباب �ملحرومني. �إذ تو�سف �لنتائج غري �ملتوقعة 
عادة باأنها »�آثار �لإحالل«، حيث يحل �مُلعينون �جلدد حمل �لعمال �ملوجودين �لذين 

مل يح�سلو� على دعم ) نف�س �ملرجع �ل�سابق(. 
وت�سيع بر�مج دعم �لعمالة فى �لدول �ملتقدمة �قت�ساديا. �إذ �أدرجت كند� على �سبيل 
�حلكومية  للحو�فز  كمثال  �ل�سغرية  و�لأعمال  للم�رشوعات  �لئتمان  نظام  �ملثال 
ومتنح  �ل�سابق(.  �ملرجع  )نف�س  �ل�سغرية  �لأعمال  ودعم  �جلديدة  �لعمالة  لتن�سيط 
�سد�د  من  �لعمل  �ساحب  �عفاء  مثل  �إعفاء�ت  �ل�سغرية  �لأعمال  �ملو�سوعة  �خلطة 
ح�سته بق�سط �لتاأمني ت�سجيعًا له على خلق �ملزيد من فر�س �لعمل. كما �أنه فى �لدول 
�ملتقدمة �قت�ساديًا، ُينظر �إىل �لأجر �ملدفوع مبا�رشة للموظف فى بع�س �لأحيان على 

�أنه بديل عن �أجر �لرعاية �لجتماعية كما �أنه حافز للت�سجيع على �لعمل.

5- الربامج التكاملية

�ل�سباب متعددة �جلو�نب،  �سوق عمل  �إىل دعم  �لر�مية  �لتدخالت  تكون  �أن  يجب 
�لنهج  هذ�  �لعربية  �لتجربة فى جمهورية م�رش  جتمع بني مناذج خمتلفة. وتعك�س 
بنهج  ن�سفه  ما  �لرب�مج  من  كبري  عدد  يتخذ  �لكتيب،  هذ�  فى  يظهر  وكما  �لعاملى، 
»متكامل« يجمع بني �لتدريب و�لبحث عن وظيفة جديدة فى �آن و�حد �أو �لتدريب 
فى  كبري  برتحيب  يحظى  �جتاه  وهذ�  معًا.  و�مل�رشوعات  �لأعمال  ريادة  دعم  مع 
تتبع هذ�  �لتدخالت �حلكومية  �لعديد من  �أن  �ملثري لالهتمام مالحظة  �مليد�ن. ومن 
�لت�سامن  به وز�رة  ت�سطلع  �لذى  »�ملنتدى«  برنامج  ذلك  فى  �ملتكامل، مبا  �لنهج 
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به  ت�سطلع  �لذى  »م�رشوعى«  وبرنامج  �لعربية،  م�رش  بجمهورية  �لجتماعى 
وز�رة �ل�سباب و�لريا�سة، وبرنامج �ملجل�س �لقومى للمر�أة لتوظيف �ملر�أة �مل�رشية. 
ت�سافر  �مل�رشى  �ل�سباب  ت�سغيل  دعم  �إىل  �لر�مية  �لتدخالت  تتطلب  �لعموم  وفى 
�جلهود وم�ساركة �حلكومة مع �لقطاع �خلا�س ومنظمات �ملجتمع �ملدنى معًا. بحيث 

ي�سبح �ل�سباب �مل�رشى �رشيكا ن�سيطا فى ت�سميم وتنفيذ تلك �لرب�مج.

مالحظات ختامية

فى هذ� �لف�سل �لتمهيدى من �لكتيب، ناق�سنا خمتلف �أنو�ع بر�مج ت�سغيل �ل�سباب، 
و�لجتاهات �لرئي�سية و�لدرو�س �مل�ستفادة. ل توجد و�سفة �سحرية لرب�مج ت�سغيل 
�سوق  فى  �لفعلية  لالحتياجات  متقنًا  ت�سميمًا  �مل�سممة  �لرب�مج  ت�ستجيب  �إذ  �ل�سباب. 
�لعمل، وخا�سة فى ت�سميم بر�مج �لتدريب. �إن بر�مج ت�سغيل �ل�سباب كما ُتظهر 
�لتجربة �لعاملية، ُتقدم كرب�مج متكاملة. وهذ� ل يعنى �أنه ينبغى للمنظمات �أن تتخلى 
عن تخ�س�سها و�هتمامها �لأ�سا�سى باملجال �لذى �أُ�س�ست من �أجله. ومن �لتو�سيات 
بخرب�تهم  �لرب�مج  ُيرثون  �لذين  �ملنفذين،  خمتلف  مع  �رش�كات  بناء  �لرئي�سية 
وتخ�س�ساتهم �ملتنوعة. كما يتعني �أن يت�سم ت�سميم �لربنامج باملرونة، بحيث ي�سمح 

بالتكيف مع �لتغري�ت �حلادثة فى �سوق �لعمل وت�سد �حتياجاته.
�أهمية توثيق �لرب�مج من  �أي�سًا  �ل�سوء عليها  ت�سليط  �لتى مت  �لرئي�سية  �لق�سايا  ومن 
�ملادة  جتميع  فى  و�جهتنا  �لتى  �لرئي�سية  �لتحديات  ومن  و�لأثر.  �لعمليات  حيث 
على  يق�سى  وهذ�  كثرية.  بر�مج  فى  �لتوثيق  �سعف  �لكتيب  هذ�  لإ�سد�ر  �ملطلوبة 
فر�س �لتعلم �ملتبادل و�لتعاون �ملن�سود. كما �أنه يعيق �إمكانية تر�كم �ملعارف فى هذ� 
�مليد�ن. وبدون هذ� �لرت�كم و�لزخم �ملعرفى، ميكن تكر�ر �لأخطاء وتبديد مو�رد 
ذ�ت قيمة. وقد �سلطنا �ل�سوء �أعاله على �لعديد من �لتحديات �لتى ت�ستهدف بر�مج 
وفعاليته  �لربنامج  باأهمية  تتعلق  �أن  ميكن  �أخرى  حتديات  وهناك  �ل�سباب.  ت�سغيل 
تقييم �سارم لرب�مج توظيف  �إجر�ء  �إىل �رشورة  ي�سري  وكفاءته و��ستد�مته. وهذ� 

�ل�سباب على كافة �مل�ستويات و�لأ�سعدة.
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1- الهيئة العامة لال�ستثمار: »تو�سيـلة«

�لهيئة  �إ�رش�ف  حتت   2012 عام  فى  �أن�سئت  �جتماعية  موؤ�س�سة  هى  »تو�سيلة« 
دون  تطوعية  �أدو�رً�  �أدو�  �أ�سخا�س  �أ�س�سها  وقد   .)GAFI )جافى  لال�ستثمار  �لعامة 
حو�ىل   “ “تو�سيلة  موؤ�س�سة  تخدم  ل�سنو�ت عديدة.  �ملحرومني  �ل�سباب  �أجر خلدمة 
�أ�سبوعية تدريبية تتحدى مهار�تهم �ل�سخ�سية  �سبعمائة وخم�سون فتى وفتاة برب�مج 
ومُتكنهم من �لعمل. وتهدف �ل�رشكة �إىل ربط �ملو�رد بالأطفال �ملحرومني و�ل�سباب 
وتدريبهم  �سنة  وثمانية ع�رش  �سنو�ت  ثالث  بني  �أعمارهم  ترت�وح  �لذين  �مل�رشيني 

على �ملهار�ت و�لأدو�ت �لالزمة لبناء م�ستقبلهم �خلا�س.
ميكن احل�سول على املزيد من املعلومات من هنا: 

HTTP://WWW.FACEBOOK.COM/P/TAWSEELATRAINING/
ABOUT/?REF=PAGE_INTERNAL

2- دايل كارنيجى Dale Carnegie - م�رص للتدريب

تتمحور بر�مج كارنيجى حول مبادئ �لعالقات �لإن�سانية �لثالثني �لتى ت�سكل �حلكمة 
لكتاب Dale Carnegie �ل�سهري » كيف تك�سب �لأ�سدقاء وتكون موؤثرً� فى �لنا�س«. 
مائتى  مائة و�ست عام، و�أكرث من  تزيد عن  �لرب�مج خربة  تلك  �كت�سبت  �أن  وبعد 
مكتب فى خمتلف �أنحاء �لعامل، وتوفري �لتدريب بثالثني لغة، و�أكرث من ت�سع ماليني 
من �خلريجني، تقدم خطوط �أعمال موؤ�س�سة د�يل كارنيجى Dale Carnegie حلوًل 
 Dale Carnegie قدم  باجلامعات.  لاللتحاق  مفتوحة  تدريب  وبر�مج  موؤ�س�سية، 

�لعديد من �لدور�ت �لتدريبية خدمات للجيل �لقادم )من 10 �إىل 20 عاما(. 
ميكن احل�سول على املزيد من املعلومات من هنا: 

Http://www.dalecarnegie.com/locations/egypt/en

 Central Agency for Public والح�ساء  العامة  للتعبئة  املركزى  اجلهاز   -3

Mobilization and Statistics

يوفر �جلهاز �ملركزى للتعبئة �لعامة و�لح�ساء )CAPMAS( بر�مج تدريبية من خالل 
و�خللفيات.  �لعمرية  �لفئات  خمتلف  ي�ستهدف  �لذى  �لب�رشية،  �ملو�رد  تنمية  مركز 
و�لرب�مج  و�ملحا�سبة،  �لأجنبية،  �للغات  تعليم  �ملتاحة  �لتدريب  بر�مج  وت�سم 
تكنولوجية  �أخـرى  ميادين  مع  يتعـاون  كما  �ملعلومات.  وتكنولوجيا  �لح�سائية، 
مثل )�سي�سكـو CISCO، �أى �سـى دى �لـ ICDL، �لر�سـوم �لبيانـى Graphics، �أور�كل 
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جمال  فى  �لتدريب  بر�مج  �إىل  بالإ�سافة   )Microsoft ميكرو�سوفت   ،ORACLE
�حل�سول  �إمكانية  �ملركز  مينح  ذلك،  على  وعالوة  و�لإد�رة.   �لب�رشية  �ملو�رد 
على �سهاد�ت ر�سمية، ويوفر �لتدريب على �ملهار�ت �حلياتية ومهار�ت �لتو��سل 
و�ملهنى  �لفنى  و�لتدريب  �لعمل،  مكان  فى  �لتدريب  �لرب�مج  هذه  وت�سمل  �لفعال. 
فى قاعات �لدر��سة، وغري ذلك. وت�ستغرق بر�مج �لتدريب فى �ملتو�سط 36 �ساعة 
�حلا�سب  للتكنولوجيا ومهار�ت  �ساعة  للمحا�سبة و120  �ساعة  �للغات، و60  لتعليم 

�لآىل.
ميكن احل�سول على املزيد من املعلومات من هنا:

http://www.capmas.gov.eg/

4- مكتبة الإ�سكندرية: برنامج »اأن�سطة ال�سباب«

ي�ستهدف برنامج »�أن�سطة �ل�سباب« فى مكتبة �ل�سكندرية �ل�سباب �مل�رشى و�لأجنبى 
من �سن 16-35 �سنة، ويهدف برنامج »�أن�سطة �ل�سباب« �إىل توجيه طاقة �ل�سباب 
لالأجيال �لقادمة من خالل �أن�سطة وم�ساريع خمتلفة ينفذها �ل�سباب باأنف�سهم. وينق�سم 
�لربنامج �إىل �أربعة حماور رئي�سية هى: مبا�رشة �لأعمال �حلرة، وثقافة �ل�سباب، 

و�أفريقيا، و�ملو�طن �لفعال. 
ف�ساُل  �ل�سباب،  قدر�ت  وتنمية  �مل�ستقبل  قادة  بناء  هى  للربنامج  �لرئي�سية  �لأهد�ف 
عن �إحد�ث تاأثري �إيجابى على حياة �أجيالنا �ملقبلة من خالل م�ساريع حمددة، حيث 
�لرئي�سية  �لأربع  �لركائز  �إطار  ن�ساطًا فى  �أن يجد  �ل�سباب  ي�ستطيع كل �سخ�س من 

�لتى يقوم عليها ذلك �لربنامج.
ميكن احل�سول على املزيد من املعلومات من هنا:

http:www.facebook.com/BAyouthActivities

  SIMENS 5- اأكادميية �سيمن�س للتدريب

تلتزم �أكادميية �سيمن�س للتدريب بدعم �لتعليم و�لتدريب �لفنى و�ملهنى فى جمهورية 
م�رش �لعربية. ويهدف �إىل توفري �إمكانية توظيف �ل�سباب �مل�رشى و�سمان حتققه. 
�إيجاد م�سار ذى مغزى للتعليم  �أكادميية »�سيمن�س« على  بالإ�سافة �إىل ذلك، تعمل 
�أوًل  »�سيمن�س«  بد�أت  �إذ  م�ستويات  ثالث  على  تنفيذه  يتم  بربنامج  و�ملهنى  �لفنى 
باإعادة  �مل�رشية،  �لرتبية و�لتعليم  �لأملانى ووز�رة  �لإمنائى  �لتعاون  بالتعاون مع 
جتديد مدر�سة »زين �لعابدين �لفنية« فى منطقة �ل�سيدة زينب، وحتويلها �إىل »مدر�سة 
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متميزة منوذجية« بحيث تكون مدر�سة مرجعية ملد�ر�س �أخرى ملدة ثالث �سنو�ت 
»�سيمن�س«،  �أكادميية  قامت  ثم  �لعربية.  م�رش  جمهورية  فى  مزدوج  نظام  ذ�ت 
بالتعاون مع �جلمعية �لأملانية للتعاون �لدوىل )GIZ( بتجديد وحت�سني �إد�رة �لتدريب 
�ملهنى و�لنتاج وهو معهد فنى مدته �سنتان يقع فى �لأمريية بالقاهرة. ثم مت �إن�ساء 
�ملعهد، كخطوة وظيفية �أخرية، وبال�سرت�ك مع �لوكالة �لأملانية للتعاون �لإمنائى 
�مل�رشية  �لفنية  �لأكادميية  تاأ�س�ست  �لأملانى،  �لإمنائى  �لتعاون  عن  وبالنيابة   ،GIZ
مركزً�  بو�سفها  �ل�سوي�س،  �ل�سخنة-  بالعني  �ل�سناعية  �ملنطقة  فى  �لو�قعة  �لأملانية 
�أحدث م�ستوى ومركزً� متكاماًل للتدريب �ملهنى �ل�سناعى  و��ستنادً�  للتدريب على 
�إىل منهج مزدوج مثاىل يقوم على متكني �ملتدربني من �ختبار �حلياة �لو�قعية د�خل 

�ملعهد، و��ستكمال �جلو�نب �لنظرية و�لعملية على �ل�سو�ء.
ميكن احل�سول على املزيد من املعلومات من هنا:

http://www.egtacademy.com/

NASS 6- الأكادميية الوطنية للعلوم واملهارات

�لنا�س،  حول  تتمحور  منظمة   )NASS( و�ملهار�ت  للعلوم  �لوطنية  �لأكادميية 
قبل  فيما  �ختبارها  مت  قنو�ت  وتوفر  �مل�ستمر،  و�لتطوير  �لتدريب  فى  وتتخ�س�س 
وت�سكل  و�ل�رشكات(.  )�فر�د  م�ستويني  على  �لتناف�سية  و�لإنتاجية  للقيادة  وجتربتها 
�لأكادميية  ًتعد  كما   ،)IDG( �ل�سناعية  �لتنمية  جمموعة  فروع  من  فرعًا  �لأكادميية 
مبادرة  �أُن�سئت   .)SONID( �لقاب�سة  �سعد  �سامى  �ل�سناعية  �لكتلة  فروع  من  فرعًا 
”NASS“ فى �سهر دي�سمرب عام 2012 بهدف دعم �لقدرة �لتناف�سية لل�سناعات �ملحلية 

قادرة  �أي�سا  و�إمنا  �ملحلى  �مل�ستوى  على  فقط  لي�س  �لتناف�س  على  قادرة  عمل  بقوة 
على �لتناف�س على �مل�ستوى �لدوىل، �أ�سبحت فى هذه �لعملية قوة لتغيري �إ�سم �لعمل 
�ملهنى فى جمهورية م�رش �لعربية. ومن خالل بناء قوة عاملة قادرة على �ملناف�سة 
كفوؤة وماهرة، متنح قيمة لالأفر�د و�ل�رشكات و�ل�سناعات و�ملنظمات غري �لهادفة 
للربح من خالل برنامج تدريبى موؤثر، و�كت�ساب مهار�ت �لتنمية، و�إيجاد حلول 

م�ستحدثة لبناء �لقدر�ت.
�لكفاءة  قائما على  تدريبًا   NASS و�ملهار�ت  للعلوم  �لوطنية  �لأكادميية  يتلقى خريج 

يتز�من مع تنفيذ �لأن�سطة �لآتية:
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• توفري �ملعرفة �لفنية �ل�رشورية و�ملهار�ت �لعملية �لالزمة للوظيفة؛	
• وم�سئوًل 	 به  موثوقًا  مهنيًا  �ملتدرب  ي�سبح  كى  �لقدرة  مهار�ت  �كت�ساب 

ومن�سبطًا؛ و
• �لقدر�ت 	 لتطوير   IT �ملعلومات  تكنولوجيا  ومهار�ت  �لأجنبية  �للغة  تعلم 

�ل�سخ�سية.
ميكن احل�سول على املزيد من املعلومات من هنا:

http://www.nassacademy.com/

7- برامج AMIDEAST اأميد اإي�ست لبناء املهارات 

�إنطلق هذ� �لربنامج هو برنامج للتدريب على مهار�ت �ل�ستعد�د للتوظيف و�سعته 
�ملد�ر�س  خلريجى  بالعمل  �للتحاق  فر�س  لتح�سني   AMIDEAST �أميد�إي�ست  هيئة 
�لعمل  �سوق  فى  و�لنجاح  �لدخول  �إىل  ي�سعون  �لذين  �مل�رشية  و�جلامعات  �لثانوية 
�لتناف�سى. وُتعالج هذه �لنطالقة �جلديدة عدم �لتطابق بني �ملهار�ت �لذى يكمن ور�ء 
�رتفاع معدلت �لبطالة بني �ل�سباب فى منطقة �ل�رشق �لأو�سط و�سمال �فريقيا. كما 
ملنطقة  �لقت�سادية  �لتنمية  فى  و�لإ�سهام  �لعاملية  �لت�سالت  تعزيز  �إىل  ت�سعى  �أنها 
�إي�ست جمهورية م�رش �لعربية   �أميد  �ل�رشق �لأو�سط. ومنذ عام 2015، �ساركت 
مع موؤ�س�سة �لتدريب �لإد�رى )MTC( لدعم م�رشوع حت�سني �لقوى �لعاملة وتعزيز 
وتوفر   .USAID �لأمريكية  للمعونة  �لدولية  �لهيئة  متوله  �لذى   )WISE( �ملهار�ت 
�ملد�ر�س  لطالب  �أن�سطة  تنفيذ  �أ�سا�س  على  �لعمل  لريادة  �لفنية  �لقيادة  �أميد�إي�ست 
ودعم  �لفنية  باخلرب�ت  و�إمد�دهم  �ل�سوق  �حتياجات  لتلبية  و�إعد�دهم  �لفنية  �لثانوية 

�جلهود �لر�مية �إىل حت�سني كفاءة �لعمل وحت�سني �لبيئة �لعامة لتنمية �لقوى �لعاملة.
ميكن احل�سول على املزيد من املعلومات من هنا:

http://www.amideat.org/egypt/advancing-development-goals/

workforce-improvement-skills-enhanceent-wise /

 HPA 8- امل�ست�سارون املهنيون املتخ�س�سون

�مل�ست�سارون �ملهنيون �ملتخ�س�سون )HPA( هى �رشكة ملتزمة بحلول عملية تاأ�س�ست 
فى عام 2004 لتزويد �ملنظمات بخدمات عالية �جلودة مُتكنها من حتقيق �أهد�فها. 
عن طريق تعزيز مهار�ت �لأ�سول �لب�رشية - �أى �لنا�س- وكذلك �أ�ساليب عملهم، 
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من �أجل بلوغ �أهد�فهم �ل�سرت�تيجية و�لت�سغيلية. و�لغر�س من �لدور�ت �لتدريبية 
هو �حلفاظ على فعالية وكفاءة �لأفر�د و�ملنظمات وتطويرها، وبالتاىل �إبر�ز �أف�سل 
�أن   HPA �ملتخ�س�سون  �ملهنيون  �مل�ست�سارون  �رشكة  وتعتقد  و�لإمكانات.  �لقدر�ت 
تطوير �لأفر�د ُيعزز �أد�ء �ملنظمة ويتجاوز �لتوقعات، و�أن توفري �أمناط خمتلفة من 
بر�مج وخدمات �لدور�ت �لتدريبية هو خطها �لرئي�سى. وهى تفعل ذلك من خالل 
�لعاملة  لالأ�ساليب  لفهم و��سح  �مليد�نية  �لنظرية و�خلربة  �لتقنيات  �أحدث  �جلمع بني 
بالفعل فى �لعامل �ملحيط. وعالوة على ذلك، ومن �أجل تلبية متطلبات �ل�سوق، تقدم 
�رشكة �مل�ست�سارون �ملهنيون �ملتخ�س�سون HPA �أي�سًا بر�مج م�سممة خ�سي�سًا لبناء 

و�سمان ��ستد�مة �ملهار�ت و�ل�سوكيات �ل�رشورية لبيئة عمل عمالئها.
ميكن احل�سول على املزيد من املعلومات من هنا:

Http://www.hpconsultant.com/training

AATC 9- الأكادميية الأمريكية للتدريب

بر�مج  �لعربية  م�رش  جمهورية  فى   )AATC( للتدريب  �لأمريكية  �لأكادميية  تقدم 
وت�سمل  معًا.  �لربيطانية  و�حلكومة  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  من  معتمدة  دولية 
�لأعمال.  و�إد�رة  �ل�سخ�سية  �ملهار�ت  على  �لتدريب  �لأمريكية  �لأكادميية  بر�مج 
من  و��سعة  مبجموعة  �لأمريكية  �لأكادميية  تنظمها  �لتى  �لتدريبية  �لدور�ت  تتعلق 
�لأعمال  من  و�رشورى  يتجز�أ  ل  جزء  �أنها  �ملنظمات  معظم  ترى  �لتى  �ملهار�ت 
�ليومية. ومن مهار�ت �لت�سال �لأ�سا�سية �إىل �لإد�رة �ل�سرت�تيجية، نقدم �سل�سلة 
�لتدريب على جتارة �لأعمال  لتلبية كل �حتياجات  �لتدريبية فى �سعينا  من �لرب�مج 
»�ملهار�ت  فى  عديدة  دور�ت  �لأكادميية  وتوفر  �لبتكارية.  و�مل�رشوعات  �حلرة 

�ل�سخ�سية« من ناحية يكون لأرباب �لعمل رغبة فيها من ناحية �أخرى. 
كما تقدم �لأكادميية �لأمريكية عدد كبري من بر�مج �إد�رة �لأعمال بدءً� من دبلوما 
�لأعمال، وبر�مج نظم  �إد�رة  )PGC( فى  �لعليا  �لدر��سات  �سهادة  �لأعمال،  �إد�رة 

معلومات �لأعمال، ودبلوم �ملو�رد �لب�رشية، ودبلوم �لت�سويق �ملبا�رش. 
ميكن احل�سول على املزيد من املعلومات من هنا:

Http://www.americanacademyeg.com

10- اجلمعية الوطنية امل�رصية للتنمية (NEDA): م�ستقبل اأف�سل لل�سباب

�جلمعية �لوطنية �مل�رشية للتنمية NEDA هى منظمة م�رشية ل ت�ستهدف �لربح �أن�ساأها 
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جمموعة من �ملثقفني ورجال �لأعمال من �لذكور و�لإناث فى عام 2006، بهدف 
�ملجتمع  دور  تعزيز   من  كجزء  �لعمل  �سوق  متطلبات  مع  ليتنا�سب  �ل�سباب  تاأهيل 
�ملدنى للم�ساهمة فى تنمية �ملجتمع �مل�رشى ومعاجلة ق�ساياه �لجتماعية- �لقت�سادية 
�ملجتمع. ومن  �سلبية على  �آثار  لها من  �لأولوية ب�سفة عامة و�لبطالة بكل ما  ذ�ت 
حياة  جودة  حت�سني  �إىل  �سيوؤدى  مما  �ل�سباب  وطاقات  قدر�ت  فى  �ل�ستثمار  �ساأن 

�لأفر�د و�ملجتمع.
وتعتمد �لأهد�ف �لرئي�سية  جلمعية NEDA على ركيزتني �أ�سا�سيتني هما: 

1- حتقيق تنمية متخ�س�سة لل�سباب تت�سمن:

• تنظيم جل�سات تثقيفية توعوية لل�سباب للتاأكيد على قيم �ملهنة �جلوهرية.	
• �ل�رش�كة مع مر�كز 	 لل�سباب من خالل  �لفنى  �لتدريب  توفري  �لعمل على 

�لتدريب �ملهنى 
• �إمد�د �ل�سباب بفر�س تدريبية عملية تطبيقية )تدريب �أثناء �لوظيفة( و	
• م�ساعدة �ل�سباب فى تاأ�سي�س عمل �سغري خا�س به.	

2- منوذج حتقيق ال�ستدامة، الذى يت�سمن:

• بناء قدر�ت منظمات �ملجتمع �ملدنى )CSOs( �لعاملة فى جمال �ل�سباب، و	
• �ملهنية 	 �لقدر�ت  لتنمية  �ملتكامل  �لنموذج  CSOs/NGOs مع  �ل�رش�كة  توفري 

لل�سباب
ولكفالة م�ساهمة NEDA فى حتقق �أهد�فها و�لعمل مبو�قع خمتلفة، �رَشعت فى �لعمل 
مع �ل�رشكاء �ملحليني )�ملنظمات غري �حلكومية/ �ملنظمات( بهدف تبادل خرب�تها فى 
»م�ستقبل  برنامج  وي�ستهدف  عملها.  ��ستد�مة  �سمان  �أجل  من  معهم  �ل�سباب  تنمية 
�لذين  �لعمل  عن  �ملتعطلني  �جلامعات  خريجى  ر�بطة  تنفذه  �لذى  لل�سباب«  �أف�سل 
على  للح�سول  موؤهاًل  �ل�ساب  يكون  وكى  �سنة.  و35   22 بني  �أعمارهم  ترت�وح 
�ستة  على  تزيد  ملدة  عمل  عن  وبحث   » »متعطاًل  يكون  �أن  يجب  �جلمعية  خدمات 

�أ�سهر. 
http:www.neda.org.eg :ميكن احل�سول على املزيد من املعلومات من هنا
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EgyCopt :11- التدريب بغر�س الت�سغيل والتوظيف

تقدم �ملوؤ�س�سة �لقبطية �لجتماعية للتنمية )EgyCopt( بر�مج تدريبية لل�سباب بال�رش�كة 
�لتدريب  بالقطاع �خلا�س. وتغطى بر�مج  �أخرى  مع كيانات ومبادر�ت تدريبية 
�إ�ستنادً�  خمتلفة  قطاعات   EgyCopt للتنمية  �لجتماعية  �لقبطية  �ملوؤ�س�سة  تقدمها  �لتى 
�إىل تقييم �حتياجات �ل�سوق، ل �سيما وقد �أ�سبح للموؤ�س�سة جمل�س �إد�رة من رجال 
�مليكاترونيك�س،  و�أنظمة  �ل�سيار�ت،  ميكانيكا  �لقطاعات  تلك  �سملت  �لأعمال. 
من  و�لعديد  و�لت�سالت،  �ملعلومات  وتكنولوجيا  و�لبناء،  �لت�سييد  ومهار�ت 

�لقطاعات �لأخرى.
ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

http://www.egycopt.org

YAD 12- برنامج تدريب موؤ�س�سة اإبت�سامة

»�إبت�سامة«  موؤ�س�سة  وت�سعى   ،1977 عام  �أُن�سئت  للربح،  هادفة  غري  منظمة  هى 
 .)YAD( �لعقلية وتوظيفهم  �ل�سباب ذوى �لإعاقات  �لبالغني  �إىل و�سع نظام لتمكني 
تاأمل �ملنظمة للمنتفعني من خدماتها م�ستقباًل يتمتع فيه �لقادرون و�ملعوقون بفر�س 
متكافئة. وحتقيقًا لهذ� �لهدف، �أن�ساأت موؤ�س�سة »�إبت�سامة« مركزً� للتمكني و�لتدريب 
فى مرحلة ما بعد �ملدر�سة، ويدير مركز تدريب YAD عدد 20 برناجمًا فى �لعام، 
مب�ساركة 50 �سخ�سًا بكل برنامج.  وتقدم »�إبت�سامة« �إىل جانب مركزها �لتدريبى، 
تقدم �لدعم فى �لبحوث �ملتعلقة باخلدمات �ملتاحة لهيئة YAD، حمالت توعية. وعقب 
�إ�سافيني  �إن�ساء مركزين  �إبت�سامة فى  تاأمل موؤ�س�سة  للتدريب،  �لقاهرة  جناح مركز 
�إحتياجًا، ثم تو�سيع �ملركز لي�سمل جميع �ملحافظات  للتدريب فى �ملحافظات �لأكرث 

فى غ�سون 10 �سنو�ت.
ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

http://www.ebtessama.com

13- موؤ�س�سة »قيثارة داود« للتنمية: »حقق حلمك«

من  و�ملت�رشبني  �ملهنى  �لثانوى  �لتعليم  خريجى  حلمك«  »حقق  برنامج  ي�ستهدف 
�لتعليم لنف�س �لفئة �لعمرية من �لذكور و�أي�سا �لإناث. وي�سعى �لربنامج �إىل تزويد 
�ملتدربني مبهار�ت �أ�سا�سية تركز على تعلم �لقر�ءة و�لكتابة )�للغة �لعربية(، وتعلم 
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�لريا�سيات و�حل�ساب، ومهار�ت �حلا�سب �لآىل �لأولية، وتعليم �للغة �لجنليزية، 
�لأملانية  �لوكالة  �ل�سخ�سية. وبتمويل من  �ملقابلة  �إجر�ء  ومهار�ت �لت�سال وكيفية 
ُنفذ �لربنامج فى منطقة �خل�سو�س فى �لقليوبية، �إىل جانب   ،GIZ للتعاون �لدوىل 

مو�قع �أخرى فى حمافظة �لقاهرة و حمافظة قنا.
ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

http://www.facebook.com/ketharetdaoudngo

ABA 14- رابطة ال�سكندرية لالأعمال: مركز تدريب ال�رصق الأو�سط

ر�بطة �ل�سكندرية لالأعمال )ABA( هى منظمة غري حكومية ل تهدف للربح، مقرها 
�لقت�سادية  �لتنمية  �إىل  وتهدف  �لعربية،  م�رش  جمهورية  �لإ�سكندرية،  حمافظة 
�لب�رشية.  �ملو�رد  كفاءة  و�لدعوة ورفع  �لبحث  �لأعمال من خالل  مناخ  وحت�سني 
وت�سهم ر�بطة �ملحامني �لأمريكية �أي�سًا بن�ساط فى �لتنمية �ملجتمعية وتدير �أحد �أجنح 

م�ساريع �لتمويل �ل�سغري. 
تاأ�س�س مركز �لتدريب فى �ل�رشق �لأو�سط فى مار�س 2007 بهدف تلبية �حتياجات 
عمالء وموظفى كيانات �لتمويل �ل�سغرية و�ملتناهية �ل�سغر من خالل تطبيق �أف�سل 
وتنمية  �لفقر  على  للق�ساء  كو�سيلة  �ل�سغر  �ملتناهى  �لتمويل  جمال  فى  �ملمار�سات 
و�لقدر�ت  �لب�رشية  �ملو�رد  وتعزيز  دعم  فى  �ملتمثلة  �ملهمة  تلك  ولإجناز  �ملجتمع. 
�لتنظيمية، يقدم �مل�ساعدة �لفنية و�لتعليم �ملهنى ملنظمات �ملجتمع �ملدنى لرفع م�ستوى 
�ل�سغرية  �مل�رشوعات  يقدمها �سندوق  �لتى  �ملهنى  �لتدريب  بر�مج  �ملعي�سة. وتقدم 
و�ملتابعة  و�لتوجيه  و�لر�سد  �ملاىل،  �لتحليل  �ملثال  �سبيل  على  منها  �أخرى  خدمات 
و�لتخطيط  �لئتمان،  نظام  و�أُ�س�س  �لإد�رية،  �ملهار�ت  وتنمية  و�لإ�رش�ف، 

�ل�سرت�تيجى، وتنمية وتطوير �ملنتجات، و�إد�رة �لأزمات و�لكو�رث.
ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

Http://www.aba.org.eg/what-we-do/our-projects/

15- »اأ�سباير« ASPIRE حللول التدريب

ملتزمة  �مل�رشوعات  �إد�رة  على  للتدريب  ��ست�سارية  �رشكة  هى  »�أ�سباير«   ASPIRE
بتقدمي حلول �إنتقالية با�ستخد�م منهجيات تعلم مبتكرة تخدم �لقطاع �خلا�س و�ملنظمات 
�ملجتمعية ب�سفة عامة. وتوفر ور�س عمل )تقوم على بناء �ل�سخ�سية وُتف�سل خ�سي�سًا 
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ل�سمان م�ستويات �أعلى من �مل�ساركة و�لتعليم( وعمليات حماكاة )نقل �ملتدرب من 
�لوظيفية  �حلياة  ب�ساأن  تدريب  وتقدمي  �لن�سطة،  �مل�ساركة  مقعد  �إىل  �مُل�ساهد  مقعد 
مهار�ت  برنامج  مثل:  لل�سباب  �لرب�مج  من  �لعديد  �لربنامج  ويقدم  و�لتقييمات(. 
و�لنظام  �ل�سوق  �حتياجات  بني  �لفجوة  �سد  فى  �مل�ساعدة  �إىل  يهدف  �لذى  �لعمل 
�لتعليمى. وبالإ�سافة �إىل ذلك، فاإن برنامج موؤ�س�سى تنظيم �مل�رشوعات �لذى ي�ساعد 
�ملهنى  �لتدريب  وبرنامج  جتارية،  م�رشوعات  لبدء  �لأوىل  خطو�تهم  فى  �ل�سباب 
تاأ�سي�س نظام  �مل�ساريع،  �لرئي�سية لإد�رة  �ملبادئ  �لذى يوفر دور�ت تدريبية على 
 Training( ملبيعات، و�ملر��سالت �لتجارية، و�لعالمة �لتجارية، وتدريب �ملدربني�
جتريبية  �أ�ساليب  ��ستخد�م  على  �أ�سا�سًا  »�أ�سباير«  نهج  وي�ستند   .)for Trainees TOT

ملحاكاة بيئات �حلياة �لو�قعية وتطبيق �لظروف �لعملية.
ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

Http://www.aspire.com.eg

16- معهد »الدون بو�سكو«

�أن�سئ معهد »�لدون بو�سكو« فى عام 1926، وي�ستهدف �ل�سباب فى �لفئة �لعمرية 
من 15 �إى 20 عاما، �مل�رشيون و�ملهاجرون و�لالجئون �أي�سًا من و�إىل جمهورية 
يوفر  حيث  للتدريب  متعددة  جمالت  بو�سكو  �لدون  معهد  ويتيح  �لعربية.  م�رش 
لل�سباب �لتعليم �لفنى و�ملهنى فى جمالت خمتلفة مثل �مليكانيا- �ل�سيار�ت- �لكهرباء- 
�لفنيني  و�لتدريب  للتعليم  مركزً�  بو�سكو  دون  معهد  �أن�سا  كما  �ملعلومات(.  نظم 
و�ملهنيني لأولئك �لذين يريدون �كت�ساب وتعزيز مهار�تهم �لفنية من خالل �لتدريب 
�لفنى و�ملهنى �ملت�سل بال�سوق فى مدة ق�سرية. وعالة على ذلك، يو�سع �ملعهد نطاق 
خدماته �مُلقدمة �إىل �لالجئني عن طريق زيادة �إمكانية �حل�سول على فر�س ك�سب 
�لرزق و�لتمكني �لقت�سادى �لرفاه. يتمثل �لنهج �لربناجمى ملعهد »دون بو�سكو« 

فى تعزيز فر�س �لتعليم و�لتنمية �لجتماعية ومتكني �لإن�سان.
ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

http://www.donboscocairo.org

MCIT 17- وزارة الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات

متنوعة  درجات  عدة   )MCIT( �ملعلومات  وتكنولوجيا  �لت�سالت  وز�رة  متنح 
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نوردها على �سبيل �ملثال:
• متخ�س�سة(: 	 دبلوما  �أ�سهر-   9( �لقدر�ت  لبناء  �لعليا  �لدر��سات  منحة 

 MCIT ُيقَدم هذ� �لربنامج كمنحة در��سية كاملة من معهد �لدر��سات �لعليا
خلريجى �جلامعات �مل�رشية على �أل تتعدى �ملدة منذ �لتخرج 3-5 �سنو�ت 
�ل�سخ�سية.  و�ملقابالت  �لتقييمات  متميزة  يجتاز �خلريج جمموعة  �أن  بعد 
و�لت�سالت  �ملعلومات  تكنولوجيا  على  تدريبًا  لطالبه  �لربنامج  وُيقدم 
خمتلفًا  تكنولوجيًا  تخ�س�سًا   25 من  �أكرث  فى  عاملى  م�ستوى  على   )ICT(

تطبيقات  تطوير  �لألعاب،  تطوير  �إىل  �لبيانات  قو�عد  نظم  من  ترت�وح 
�لهو�تف �ملحمولة، وتطوير �لألعاب، وتطوير �ملو�قع �سبكة �لنرتنت، 
�لهائلة،  �لبيانات  وحتليل  �ملتعددة،  و�لو�سائط  �مليكاترونيك�س،  وهند�سة 
مل�ستوى  ونظرً�  عالية.  قيمة  ذ�ت  تكنولوجية  تخ�س�سات  عدة  �سمن  هذ� 
تلك �لرب�مج عال �جلودة �عتمدت عدة جامعات �أجنبية �لربنامج و�عتباره 
�ملاج�ستري. من بني  للر�غبني فى �حل�سول على درجة متهيدى  »دوىل« 
تلك �جلامعات جامعة »نوتنجهام« فى �ململكة �ملتحدة، وجامعة »لوند« فى 
للعلوم  »�أوريجون«  وجامعة  �أملانيا،  فى  »بادربون«  وجامعة  �ل�سويد، 
�يرلند�.  فى  للتكنولوجيا  �ملتحدة، ومعهد »دبلن«  �لوليات  فى  و�ل�سحة 
وتتجاوز معدلت توظيف �حلا�سلون على �لدبلوم �ملهنى ملدة ت�سعة ��سهر 

ن�سبة 80% حتى قبل �إمتام �لد�ر�س لربنامج �لدبلوم(.
• ِمنح للطالب قبل �لتخرج لبناء �لقدر�ت: كما تقدم �لوز�رة بر�مج للطالب 	

غري  تعليمية  جل�سات  ويقدم  �أونالين  وتعلم  �لبكالوريو�س،  مرحلة  فى 
منتظمة. 

• ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:	

http://www.mcit.gov.eg/training/affiliate/10

18- مركز تدريب �سباب املعادى

�ل�سباب فى  �ملعادى فى عام 1955، وهو منظمة تركز على  �أُن�سئ مركز تدريب 
�ل�سباب  تاأهيل  لإعادة  برنامج  منها  عديدة  خدمات  �ملنظمة  وتقدم  �لأول.  �ملقام 
وتوظيفهم، كما يخدم مركز »�أغ�سان �لكرمة« �لأطفال ذوى �لحياجات �خلا�سة، 
برنامج  بد�أ  للتوظيف.  ومكتبًا  �ليدوية،  �حلرف  على  للتدريب  مركزً�  يتو�فر  كما 
�ملنظمة لتوظيف �ل�سباب فى عام 1997. ويختلف عدد �لرب�مج �لتى جُترى �سنويًا 
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و�أي�سًا �لتكلفة �ملاىل وفقًا للرب�مج. ومن �ملتوقع �أل ي�ساهم �مل�ستفيدون من كل �لرب�مج 
باأكرث من 10% من تكاليف �لربنامج.

ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

http://www.facebook.com/MaadiYouthTraining

19- وثيقة التوظيف الوطنية

عمل  بفر�س  �مل�رشى  �ل�سباب  ملطالب  �إ�ستجابًة  للتوظيف  �لوطنية  �لوثيقة  تاأ�س�ست 
عادلة فى �أعقاب ثورة 2011. وقد مت �إطالق وثيقة �لوظيف �لوطنية من ِقبل جمتمع 
ويتلقى  �لعربية.  �لأملانية-  و�لتجارة  �ل�سناعة  وغرفة  �لأملانى  �مل�رشى-  �لأعمال 
�لربنامج �لدعم من هيئة �لتعاون �لإمنائى �لأملانية نيابًة عن وز�رة �أملانيا �لحتادية 
بني  �لفجوة  �سد  �إىل  �لوطنية  �لتوظيف  خطة  تهدف  و�لتنمية.  �لقت�سادى  للتعاون 
�لباحثني عن عمل وفر�س �لعمل �ملتاحة فى قطاع ذوى �لياقات �لزرقاء )�لعاملة(. 
ي�ستهدف �لربنامج �ل�سباب �لذين ترت�وح �أعمارهم بني 18 و35 �سنة دون �حلاجة 

�إىل تدريب فنى �أو �سهادة �أكادميية. 
ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

http://www.nep-egypt.com

20- اجلمعية الأملانية للتعاون الدوىل: برنامج دعم التوظيف

ُتنفذ �جلمعية �لأملانية للتعان �لدوىل نائبًا عن �حلكومة �لأملانية م�رشوع تعزيز �لعمالة 
بهدف حت�سني عملية �إعد�د طالب �لتعليم �لفنى و�ملهنى و�ل�سباب �لعاطلني عن �لعمل 
لتلبية متطلبات �سوق �لعمل. ي�ستند �مل�رشوع �إىل جتارب وجناحات �ملرحلة �لأوىل 
�مل�رشوع  وي�ستغرق  �لفرتة من )2015-2011(.  ُنفذت خالل  �لتى  �لربنامج  من 
جل�سات  �أربع  فى  �إجناز�ته  �مل�رشوع  يحقق   .)2020-2016( �سنو�ت  خم�س 

��ستطالعية رئي�سية:
• يقدم 	 �لأدلة،  على  �لقائمة  �ل�سيا�سات  و�سع   ،1 رقم  �لن�ساط  جمال  فى 

قطاع  ول�سيما،  �لفنى،  و�لتعليم  �لتعليم  وز�رة  �إىل  �مل�سورة  �مل�رشوع 
�لقائمني  للتعليم و�لتدريب للفنيني و�ملهنيني  �لفنى، ب�ساأن �لتخطيط  �لتعليم 
على �لأدلة و�سيا�سات �سوق �لعمل. كما يطور �لقدر�ت �ملتعلقة مبو��سيع 

خمتارة، مثل متابعة جودة �لعمليات فى �لتعليم،
• 	 Regional Labor فى جمال �لن�ساط رقم 2، برنامج �سوق �لعمل �لقليمى
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)Market Information (LMI وبرنامج �سوق �لعمل �لن�سط )ALMP(. تتم 

�إجر�ء�ت �لتنفيذ من خالل ر�سد وحتليل معلومات �سوق �لعمل �لقليمى 
�إعتمادً�   ALMP �لن�سط  �لعمل  �سوق  برنامج  وتنفيذ  تطوير  بغر�س   LMI

�ملالحظات  ت�سكل خمرجات عمل  �لعمل، و�لتى  �سوق  نتائج حتليل  على 
حتديد  يجرى   ،)RLMOs( �لن�سط  �لعمل  �سوق  برنامج  عن  �ملر�سودة 
و�لت�سدى  �لتوظيف  لتعزيز  �لأدلة  على  قائمة  تدخالت  وتنفيذ  وتطوير 
لتحديات �لتوظيف �ملحلى، وبالتاىل �سُينظر على وجه �خل�سو�س فى حالة 

�ل�سابات �لإناث فى �سوق �لعمل،
• �لعمل، وتقدمي �خلدمات 	 �إىل مرحلة  �لإنتقال  �لن�ساط رقم 3،  فى جمال 

�لتوجيه و�لإر�ساد  لل�سباب فى جمال مهنة  �ملعلومات  �ل�ست�سارية وتقدمي 
�لوظيفى، و

• 	 ،TVET جمال �لن�ساط رقم 4، �سورة �لتعليم و�لتدريب فى جمال �لتعليم
�سد  و�لجتماعية  �لثقافية  �لتحيز�ت  مكافحة  �إىل  �لن�ساط  جمال  ويهدف 
�مل�سابقات  تنظيم  �ملثال،  �سبيل  على  �لتعليم،  جمال  فى  و�لتدريب  �لتعليم 

ون�رش ق�س�س �لنجاح.
• جمال �لن�ساط رقم 5، �لتعليم فى جمال ريادة �لأعمال، تهدف خدمات 	

�لتدريب و�لتوظيف �ىل ��سفاء �لطابع �ملوؤ�س�سى على �خلدمات �لر�مية �إىل 
تعزيز �لأجور و�لتوظيف �لذ�تى لـ TVET للطالب و�خلريجني.

ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

http://www.giz.de/en/worlwide/60462.html

21- تعزيز برنامج النظام املزدوج امل�رصى

يجعل  مما  �لتدريب،  بر�مج  ت�سميم  فى  �مل�ساركة  من  �ل�رشكات  �لنظام  هذ�  مُيِكن 
�أملانيا �لحتادية  نائبًا عن وز�رة  �لعمل.   �سوق  �أكرث مالءمة لحتياجات  �لتدريب 
ُيدِعم �مل�رشوع �ل�رشكاء من �لقطاعني �لعام   ،)BMZ( للتعاون �لقت�سادى و�لتنمية 
فى  وبالتاىل  �لعمل  �سوق  مبتطلبات  للوفاء  �مل�رشيني  �ل�سباب  �إعد�د  فى  و�خلا�س 

تعزيز �لعمالة �مل�ستد�مة. يقدم �مل�رشوع �مل�سورة و�لدعم فى �ملجالت �لتالية:
• و�لإقليمى، 	 �لقومى  �مل�ستوى  على  �ملزدوج:  �مل�رشى  �لنظام  ت�سميم 

�لعامة و�خلا�سة ب�ساأن �ل�سرت�ك  �لفاعلة  �مل�سورة للجهات  ُيقدم �مل�رشوع 
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�لقانونى  �لإطار  وكذلك  و�ملفاهيمى  �ل�سرت�تيجى  �لإطار  ت�سميم  فى 
و�لتنظيمى.

• على 	 �ملزدوج،  �لتدريب  نظام  فى  و�لكمية  �لنوعية  بني  �لتو�زن  حتقيق 
�لتدريب  حت�سني  �إىل  �لر�مية  �جلهود  �مل�رشوع  يدعم  �لإقليمى،  �ل�سعيد 
�ملزيد  على  وُي�سجع  �ملهن  لبع�س  �ملوؤ�س�سى  و�لتدريب  �ل�رشكة  د�خل 
�ملهنية  �ملد�ر�س  وحتليل  مر�جعة  على  و��ستنادً�  �ملزدوج.  �لتدريب  من 
وموؤ�س�سات �لتدريب �ملدعومة، يعتمد �مل�رشوع نهجًا ت�ساركيًا �إز�ء و�سع 
معايري للتدريب د�خل �ل�رشكة ويقدم �مل�سورة �إىل هيئة �لتدري�س و�إد�رة 

�ملد�ر�س �ملهنية.
• كما �أن م�رشوع �لتدريب على مهار�ت موظفى �لتدريب �ملهنى فى �لنظام 	

�ملزدوج: يتم على م�ستوى �لُكليات وعلى م�ستوى �ل�رشكة �أي�سًا، �إذ ُيقِوى 
للكلية و�لإد�رة بهدف  �مُلعَدة  �لتدريب  تد�بري  �ل�رشكاء من خالل  قدر�ت 

م�ساعدتهم على حتقيق معايري �جلودة �لتى �سبق و�سعها، و
• ل�رشكائه 	 �مل�سورة  �مل�رشوع  ُيقدم  �ل�رشكات:  بني  �مل�سرتك  �لتدريب  تقدمي 

�لنظام  فى  كعن�رش جديد  �ل�رشكات  بني  �مل�سرتك  �لتدريب  ب�ساأن جتريب 
�مل�رشى �ملزدوج. 

ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

http://www.giz.de/en/worldwide/60462.html

ناع احلياة: م�رصوعات التنمية الب�رصية لل�سباب 22- �سُ

يهدف هذ� �لربنامج �إىل حت�سني فر�س توظيف �ل�سباب عن طريق تعريفهم باملهار�ت 
غري  �حلياة«  »�سناع  منظمة  تنظم  و�لكتابة.   بالقر�ءة  �لإملام  ومهار�ت  �لأ�سا�سية 
جامعية  �سهادة  على  �حلا�سلني  لل�سباب  �لآىل  �حلا�سب  �أمية  ملحو  �سفوفًا  �حلكومية 
�لدولية  �لرخ�سة  بنماذج  �ملدربني  �ل�سباب  تعريف  يتم  حيث  عامًا   35 �سن  حتى 
لقيادة �حلا�سب �لآىل )ICDL(. وتهدف هذه �لوحد�ت �لتدريبية �إىل حت�سني مهار�ت 
تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�سالت ومهار�ت �حلا�سب �لآىل )ICT(، وي�سمل �لتدريب 
�أي�سا تعُلم �إعد�د �لن�سو�س �ملكتوبة وجد�ول �لبيانات، و��ستخد�م قو�عد �لبيانات، 

ومهار�ت �لعر�س �لفنى، وتفح�س �سبكة �لنرتنت و�لت�سال.
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23- منظمة العمل الدولية ILO: م�رصوع توفري فر�س عمل لئقة من اأجل الت�سدى 

للتحدى معًا

م�ستوى  على  �لفاعلة  و�جلهات  �مل�رشية  �حلكومة  و�سع  �إىل  �مل�رشوع  هذ�  يهدف 
�ملحافظات، و�ملجتمعات �ملحلية، و�ل�رشكاء فى �ملجتمع �ملدنى، و�لقطاع �خلا�س، 
عليها.  و�حل�سول  �لالئق  �لعمل  فر�س  �إيجاد  لهم  يتيح  ف�سل  و�سع  فى  و�ل�سباب 
فر�س  �إىل  �لإفتقاد  تز�يد  هى  �مل�رشوع  خالل  من  �سُتعالج  �لتى  �لأ�سا�سية  و�مل�سكلة 
�سيما  ول  �سنة(،  و29   15 بني  �أعمارهم  ترت�وح  )�لذين  لل�سباب  �لالئق  �لعمل 

�ل�سابات.
ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

http://www.ILO.org/africa/technicalcooperations/wcms_329352/lang-

en/index.html

24- برنامج تدريب موؤ�س�سة »معـًا«

ُيقدم برنامج �لتدريب ملوؤ�س�سة »معًا« جمموعة متنوعة من �أن�سطة �لتدريب على �لعمل 
�لبديلة وبناء �ملهار�ت. ويقدم برنامج تدريب موؤ�س�سة »معًا« �مل�ساعدة  و�لوظائف 
فى جمال �لتدريب على �لعمل، ومهار�ت كتابة �ل�سرية �لذ�تية، ومهار�ت �إجر�ء 

�ملقابالت، و�إ�سد�ء �مل�سورة ب�ساأن GMT و�ختبار PST، ومهار�ت بناء �ل�سخ�سية.
كما تقوم موؤ�س�سة »معًا« بتنظيم ملتقيات �لتوظيف وت�سرتك فى معار�س �لتوظيف.

ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

http://www. Maan.net/wp-content/uploads/2018/03/maan-

profile-2017.pdf.

25- الآفاق اجلديدة: مراكز تعليم احلا�سب الآىل

�لعامل  فى  م�ستقلة  �رشكة  �أكرب  هى  �لآىل  �حلا�سب  لتعليم  �جلديدة  �لآفاق  مر�كز 
للتدريب على تكنولوجيا �ملعلومات. تقدم حلول �لتدريب �لتى تنفذها �ملر�كز حتوًل 
فى �لطموحات كى ت�سبح مهار�ت �سوقًا عمليًا با�ستخد�م �أ�ساليب �لتعلم تتنا�سب مع 
�جلميع من حيث �جلدول �لزمنى و�أ�سلوب �لعر�س و�لتقدمي، بالإ�سافة �إىل ��ستخد�م 

�أقوى �أدو�ت �لتعلم �مُلعَتمدة وتعليمات �خلرب�ء.
قامت »�لآفاق �جلديدة« بتدريب �أكرث من 30 مليون �سخ�س على �لإ�ستفادة �لق�سوى 

من �لتكنولوجيا على �لرغم من �أنها قد بد�أت للتو.
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ورفع  �لتدريب  �سناعة  فى   %5 �أعلى  �سمن  ُمرَتبة  �جلديدة  �لآفاق  �رشكة  وحتتل 
م�ستقل  ثالث  �رشيك  ذلك  �أكد  كما  �لعمالء،  ر�سا  مدى  وقيا�س  وكفاءته  جودته 
متخ�س�س فى �لتعليم و�سمان �جلودة يعمل مبجال تقدمي �ل�ست�سار�ت و�خلرب�ت. 
يحقق  �لتدريبى  �جلديدة«  »�لآفاق  برنامج  �أن  �لبحوث  ُتبني  ذلك،  �إىل  وبالإ�سافة 
ن�سبة 4: 1 من �لفو�ئد بالن�سبة للتكاليف �إ�ستنادً� �إىل م�سح �أُجرى مع �ملديرين لقيا�س 
حت�سن �أد�ء و�إنتاجية �ملوظفني عقب م�ساركتهم باإحدى �لدور�ت �لتدريبية مبوؤ�س�سة 
�لآفاق �جلديدة. وتاأخذ موؤ�س�سة �آفاق جديدة فى �لقاهرة للتعلم �ملتكامل �لطالب عرب 
جميع مر�حل دورة �لتعلم خللق جتربة تعليمية ل ُتن�سى. وتتيح هذه �حللول �لفعالة 

للتعلم �أي�سًا للمديرين توجيه �لتدريب وفقًا لأهد�ف �لعمل �لتجارى �حلر.
ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

http://www.cairo.newhorizons.com/
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ثانيا: برامج تقوم بدعم ريادة الأعمال ن�ساطًا رئي�سيًا
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1- وزارة ال�ستثمار والتعاون الدوىل: فكرتك �رصكتك
�مل�رشيني.  �لأعمال  ورجال  �ل�سباب  تدعم  وطنية  مبادرة  �رشكتك«  »فكرتك 
وت�ستهدف �ملبادرة �أ�سحاب �مل�ساريع فى �ملر�حل �ملبكرة وفى مرحلة توليد �لأفكار، 
و�لتكنولوجيا  باملهار�ت  وتزويدهم  �أفكارهم  لتطوير  �خلدمات  وتقدم جمموعة من 
فى  �لإر�ساد  خدمات  من  كاملة  جمموعة  تقدمي  طريق  عن  ذلك  ويتم  �لأ�سا�سية. 
حيز  توفري  عن  ف�سًل  �حلكومية،  و�لعالقات  و�لقانون  �لتجارى  �لعمل  جمالت 
عمل لأ�ساب �مل�ساريع للعمل فيه. وُيقدم �لربنامج فى �رش�كة مع خمترب م�رشوع 

.»Falak جمهورية م�رش �لعربية و »فلك
عمل  وور�س  تدريبية  دور�ت  تنظيم  خالل  من  �لتعلم  على  �أي�سًا  �ملركز  وُي�ساعد 
و�ل�رشكات  �مل�رشوعات  بتنظيم  �ملتعلقة  �ملو��سيع  �أهم  ت�سمل  تدريب  ومع�سكر�ت 
�لبادئة فى جمهورية م�رش �لعربية، وبناء قدر�ت تنظيم �مل�ساريع من خالل تقدمي 

حزم �لدعم �إىل �ل�رشكات �لبادئة.  قد بد�أ �لربنامج فى �سهر �سبتمرب عام 2017.
ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

http://www.sherketak.com/

 :(UNIDO) 2- وزارة ال�سناعة والتجارة و منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�سناعية

توظيف ال�سباب فى جمهورية م�رص العربية

تدعم منظمة �لأمم �ملتحدة للتنمية �ل�سناعية )UNIDO( »ت�سغيل �ل�سباب فى جمهورية 
م�رش �لعربية« تنمية ثقافة تنظيم �مل�رشوعات ومهار�ته، ف�ساًل عن تعزيز قدر�ت 
لتنظيم   )ECP( �لدر��سية  �ملناهج  برنامج  خالل  من  و�لتعليمية  �لفنية  �ل�سباب 
�ل�سباب  توظيف  �إمكانية  »تعزيز  �مُلعنون  م�رشوعاتهم  �أحدث  ويهدف  �مل�ساريع. 
حلول  توفري  �إىل  �لعربية«  م�رش  جمهورية  �سعيد  فى  �ملحلية  �لقت�سادية  و�لتنمية 
�إىل  �مل�رشوع  وي�سعى  �لعربية.  م�رش  جمهورية  �سعيد  فى  �ل�سباب  بطالة  ملعاجلة 
تعزيز ريادة �ل�سباب لالأعمال وقابليتهم للتوظيف �أي�سًا، مما مُيِكن من �إيجاد فر�س 

عمل مبتكرة جديدة لل�سباب و�ل�سابات.
ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

http://www.open.unido.org/projects/eg/170034/
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3 – وكالة تنمية امل�رصوعات ال�سغرية واملتناهية ال�سغر واملتو�سطة 

(MESMEDA)

 MESMEDA و�ملتو�سطة  �ل�سغر  و�ملتناهية  �ل�سغرية  �مل�رشوعات  تنمية  وكالة  متثل 
�لأعمال  ومبا�رشة  �حلجم  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �مل�رشوعات  بتنمية  �ملعنى  �لكيان 
�حلرة �إما ب�سورة مبا�رشة �أو من خالل تن�سيق جهود جميع �لأطر�ف و�ملوؤ�س�سات 
�ملدنية و�ملبادر�ت فى جمال هذه �مل�ساريع، �أو ب�سورة غري مبا�رشة من خالل �إن�ساء 

�ل�رشكات �أو �ل�رش�كة معها. 
ُعدل  �لذى  لعام 2017،  �لوزر�ء رقم 947  �لوكالة مبوجب قر�ر رئي�س  �أُن�ِسَئت 
مبوجب قر�ر رقم 2370 لعام 2018، بحيث يكون �لإ�رش�ف على تنفيذه من ِقبل 
رئي�س �لوزر�ء مبا�رشة. وقد حلت �لوكالة حمل �ل�سندوق �لجتماعى للتنمية �لذى 
تاأ�س�س عام 1991، لي�سبح بذلك نتاجًا لرت�كم �خلرب�ت على مدى �أكرث من 25 عاما 
للم�ساريع  د�عمة  بيئة  وتهيئة  �لفقر،  حدة  من  و�لتخفيف  �لعمل،  فر�س  توفري  فى 
بر�مج  تنفيذ  عن  ف�ساًل  �لأعمال،  ريادة  ثقافة  ون�رش  �ل�سغر،  و�ملتناهية  �ل�سغرية 
�لتنمية �ملجتمعية و�لب�رشية و�مل�ساريع �لعامة �لكثيفة �لعمالة �لتى �أ�سهمت �إ�سهامًا فعاًل 

فى حت�سني م�ستويات معي�سة �ملو�طنني.
ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

http://www.msme.eg/ar/msmeda/pages/default.aspx#service13

 Rowad 2030 »2030  4- وزارة التخطيط: » رواد

تاأثريهما  يتمثل دور �مل�رشوع فى ن�رش ثقافة تنظيم �مل�ساريع و�لعمل �حلر ودر��سة 
على �لتنمية �لقت�سادية. ت�سعى وز�رة �لتخطيط و�ملتابعة و�لإ�سالح �لإد�رى �إىل 
تعزيز ميد�ن �لبتكار وريادة �مل�رشوعات و�لأعمال فى خمتلف �لقطاعات بغر�س 
�إقامة �قت�ساد قائم على �لإبد�ع وقادر على �ملناف�سة وي�ساهم م�ساهمة كبرية فى حتقيق 
�لتنمية �لقت�سادية �ملن�سودة �أو منح �سهاد�ت �أو توفري دور�ت تدريبية �أخرى ذ�ت 

�سلة. 
ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

http://www.rowad2030.com/en
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5- وزارة التكنولوجيا والبحث العلمى

�لباحثني  بني  �لفجوة  �سد  على   )ASRT( و�لتكنولوجيا  �لعلمى  �لبحث  �أكادميية  تعمل 
�لأكادمييني و�ملهنيني ودو�ئر �لأعمال عن طريق نقل �لأفكار �لتكنولوجية �ملبتكرة 
�لتى ميكن �أن تكون جريئة و�رشكة بادئة لال�ستثمار �خلا�س من خالل �رشكات بادئة 

.)INTILAC( عرب �إطالق و�عتماد �لربنامج �لوطنى حلا�سنات �لتكنولوجيا

و�أطلقت �أكادميية �لبحث �لعلمى و�لتكنولوجيا ASRT برنامج “ INTILAC ” على نحو جاد 
لتعزيز ودعم �لأفكار �لتكنولوجية �لناجحة لت�سبح �رشكات نا�سئة ناجحة، من خالل 
تقدمي �لدعم �ملاىل و�لفنى �للوجي�ستى و�حل�سول على منتجات تناف�سية مما �سينعك�س 
على �ل�سعيدين �لجتماعى و�لقت�سادى و�سي�سهم فى طرح حلول للتحديات و�لقيود 
 INTILAC �لعلم و�ملعرفة. وي�ستهدف برنامج  �أ�سا�س  �لتى تو�جهنا على  �لوطنية 
�لطالب �جلامعيني وطلبة �لدر��سات �لعليا وم�ساريع �لتخرج، و�أ�سحاب �مل�ساريع 
لديه  من  وكل  �لبحوث،  ومر�كز  �جلامعات  فى  و�لباحثني  �لأوىل،  خطو�تهم  فى 

بر�ء�ت �خرت�ع �أو �أفكار مبتكرة.

ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

http://www.asrt.sci.e/index.php/grants-2/omtilac-incubators/

6- بنك التنمية الأفريقى: تنمية وتطوير

يقوم م�رشوع » تنمية وتطوير - ريادة �مل�رشوعات فى جمهورية م�رش �لعربية« 
و�إد�رة  لإن�ساء  و�لن�ساء  �ل�سباب  ول�سيما  �مل�رشوعات،  �أ�سحاب  دعم  �أ�سا�س  على 
وت�سغيل م�ساريع ناجحة قائمة على �لبتكار فى جمال �لأعمال �لتجارية �لزر�عية، 
�لطاقة �لنظيفة و�خل�رش�ء و�لبديلة، و�ل�سناعات �ملبتكرة فى �حلرف �ليدوية وفنون 

�لعر�س.

�لعلمى  �لبحث  ووز�رة  �لعاىل  �لتعليم  وز�رة  بني  �لتعاون  �إطار  فى  �ملنحة  �سُتنَفذ 
�لنا�سئة و�مل�ساريع فى مر�حلها �ملبكرة  �مل�ساريع  وت�ستهدف نحو 480 م�رشوعًا من 
)50% مملوكة للن�ساء(. مع �إعطاء �أف�سلية للمقيمني مبحافظة قنا، و�لو�دى �جلديد، 
وجنوب جمهورية م�رش �لعربية. و�سي�ستفيد منظمو �مل�ساريع من منح ت�سل قيمتها 
�إىل 2550 يورو )3000 دولر �أمريكى( لكل م�رشوع جتارى مل�ساعدة �حتياجات 
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�لتطوير �لأولية و�ختبار �ملنتجات وجودتها، و منح متويل بدء �لت�سغيل و�لتى تبلغ 
نحو 15% من تكلفة بدء �مل�رشوع بحد �أق�سى قدره 51000 يورو )60000 دولر 

�أمريكى( لكل م�رشوع.
ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

http:www.afdb.org/en/news-and-events/Egyptian-ministerssee-
strongpartnership-withaffican-development-bank-as-a-catalyst-for-
youthentrepreneurship-in-egypt-19025

7- هيئة اأداة دعم موؤ�س�سات الأعمال

�ل�سندوق  بني  م�سرتك  كم�رشوع   )BEST( �لأعمال  موؤ�س�سات  دعم  هيئة  بد�أت 
�لجتماعى للتنمية وبرنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائى )UNDP( فى عام 2006، يهدف 
هذ� �مل�رشوع �إىل تقدمي دعم �سامل للموؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة )SMEs(.  ومنذ 
لت�سمل حمافظات  �مل�رشوعات  تو�سعت  �إذ  بالتو�سعة  �لهيئة  �أ�سحاب  قام  �حلني  ذلك 
تدريبية  دور�ت  �ملوؤ�س�سات  وتقدم  و�لأق�رش.  و�ملنيا  و�لفيوم  �سويف  وبنى  �جليزة 
للم�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة وخدمات �لت�سويق من خالل �لبيع �ملبا�رش و�لو�سول 

�إىل قنو�ت توزيع �ملنتجات، و�لدعم �لفنى و�ل�ست�سار�ت.
من  تنفيذها  فى  وت�ساعد  �ل�سغرية  �مل�ساريع  �ملوؤ�س�سة  حتت�سن  ذلك،  �إىل  وبالإ�سافة 
ويقدم  �لتمويل.  وتي�رش �حل�سول على  �لدعم  متنوعة من خدمات  خالل جمموعة 
م�رشوع )BEST( م�رشوعات متناهية �ل�سغر بال�سرت�ك مع ” Incolease“- كمثال 
لل�رشكات.  �لجتماعية  �مل�سئولية  وتعزيز  �خلا�س  �لقطاع  مع  �رش�كة  تكوين  على 
لل�سباب  وجماعى  فردى  ومتويل  توظيف  خدمات  “بي�ست”  موؤ�س�سة  تقدم  و�أخريً� 

�لعاطلني عن �لعمل.
ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

http://www.arab.org/diresctory/businessenterprise-support-tools-

foundation/

8- موؤ�س�سة اأغاخان

هى �أول موؤ�س�سة للتمويل �ل�سغري )FMF-E( فى جمهورية م�رش �لعربية، تهدف �إىل 
تعزيز �لتمكني �لقت�سادى و�لإدماج �ملاىل فى �لقاهرة وفى �سعيد جمهورية م�رش 
�ملالية وغري  �ملنتجات و�خلدمات  �لعربية عن طريق توفري نطاق كبري متنوع من 
�ل�سغرية   (SME( �مل�ساريع  وتنمية  للدخل  �مُلدرة  �لقت�سادية  �لأن�سطة  لدعم  �ملالية 
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و�ملتو�سطة. 
تاأ�س�س �لتمويل �ملتناهى �ل�سغر )FMF-E( عام 2005 �إذ تو�سعت �ملوؤ�س�سة منذ �إن�سائها 
جميع  فى  �لريفيني  �ل�سكان  لتخدم  بالقاهرة   – -�لتاريخى  �لأحمر  �لدرب  حى  فى 
�أنحاء �سعيد جمهورية م�رش �لعربية. يلتزم )FMF-E( بتخفيف حدة �لفقر من خالل 
وبالإ�سافة  حياتهم.  نوعية  ولُيح�سنو�  �أنف�سهم  على  معتمدين  لي�سبحو�  �لأفر�د  دعم 
�مل�ساريع �ل�سغرية  �مل�ساريع �ل�سغرية، تو�سعت موؤ�س�سة متويل  �أ�سحاب  �إىل خدمة 
�ملال  بر�أ�س  �ملفقود”  “�لو�سط  خدمة  �إىل  �لأخرية  �ل�سنو�ت  فى  �حلجم  و�ملتو�سطة 
�حلجم  و�ملتو�سط  �ل�سغرية  �مل�ساريع  حافظة  فتئت  وما  �لأ�سول.  ومتويل  �لعامل 
�إذ متثل  تنمو با�سطر�د  �ل�سغرية و�ملتو�سطة �حلجم  �مل�ساريع  �لتابعة ملوؤ�س�سة متويل 

�لآن قر�بة 15% من حافظتها.
 ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

Http:www.akdn.org/where-we-worl/middle-east/Egypt/microfinance-

egypt

9- جامعة عني �سم�س: املركز اللكرتونى

�أُطلق �ملركز �للكرتونى فى يونيو 2015، ويعمل مركز �لبتكار �جلامعى فى عني 
�سم�س كم�سدر للطالب من جميع �أنحاء �جلامعة �ملهتمني بتنظيم �مل�ساريع و�لبتكار. 
و�لرب�مج �لتى يقدمها �ملعهد خارج �ملناهج �لدر��سية م�سممة مل�ساعدة �لطالب على 
�لتفكري و�لبتكار و�لبناء. وتوفر مو�رد �ملكتب �لدعم �لالزم للطالب و�خلريجني 
لتنمية مهار�تهم و�أفكارهم وم�ساريعهم فى �أى مرحلة من مر�حل �لتنمية، وتغطى 
مثل  �لرب�مج  من  و��سعة  جمموعة  توفر  وهى  �لتخ�س�سات.  من  و��سعة  جمموعة 

)�ملع�سكر�ت، �ملخترب�ت، ZEH �أى م�سابقة زيرو طاقة منزلية(.
ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

Http:www.ihub.asu.edu.eg/zeh.html

Makar 10- املقر

�ملقر هو مكان رئي�سى للعمل �مل�سرتك فى جمهورية م�رش �لعربية يقدم جماًل ع�سويًا 
ملنظمى م�ساريع مرحلة توليد �لأفكار لكى يتعاونو� ويكت�سبو� �لدعم لتعزيز �أفكارهم 
وحتويلها �إىل م�ساريع وم�ساريع جتارى م�ستد�مة. وهو موجود فى ثالثة مو�قع، 
هليوبولي�س )�لقاهرة(، و�سط �ملدينة )�لقاهرة(، و�جلونة )�لبحر �لأحمر(، ويديرون 
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�ملعلومات  تكنولوجيا  مكتب  بني  و�لتعاون  �لبتكار  من  ومتنوعًا  متينًا  جمتمعًا 
�لجتماعية  و�ملبادر�ت  �لطالبية  �لبادئة، و�لحتاد�ت  �ل�رشكات  بني  و�لت�سالت 
و�لعاملون حل�سابهم �خلا�س، وتن�ساأ �لفر�س ب�سورة ع�سوية، من ثم فاإن �لت�سبيك 
هو جتربة م�سمونة جلميع �لو�فدين ذهابًا و�يابًا كما هو و��سح باملوقع �للكرتونى 

�لر�سمى لهم.
ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

http:www.almaqar.com/en/about

11- الهيئة الأملانية للتعاون الدوىل اخلدمات املالية للم�رصوعات ال�سغرية 

واملتناهية ال�سغر

�ل�سغرية  للموؤ�س�سات  �مل�رشفية  غري  �ملالية  �خلدمات  تقدمي  �مل�رشوع  هذ�  ُيعزز 
يعمل  �إذ  م�ستويات.  عدة   على  �لعربية  م�رش  جمهورية  فى   )SMEs( و�ملتو�سطة 
تنظيم  عن  -�مل�سئولة   )EFSA( �مل�رشية  �ملالية  �لرقابة  هيئة  مع  بالتعاون  �مل�رشوع 
�لو�ساطة �ملالية لغري �مل�رشفيني )NBFIs( فى جمهورية م�رش �لعربية- على حت�سني 
�ملزيد  حتفيز  بغية  �مل�رشفية،  غري  �ملالية  للخدمات  و�لإ�رش�فى  �لتنظيمى  �لإطار 
�ل�سغرية  للم�ساريع  �لتمويل  توفري  NBFIs على  �مل�رشفية  �ملالية غري  �ملوؤ�س�سات  من 
و�ملتو�سطة �حلجم SME.  وعالوة على ذلك، فهى تعمل على تعزيز �لبنية �لأ�سا�سية 
وغري  �ملالية  للموؤ�س�سات  تدريبية  بر�مج  وتنفيذ  و�سع  خالل  من  �ملالية  لالأ�سو�ق 
 )CGC( �ملالية. كما يعمل �مل�رشوع ب�سكل وثيق مع �رشكة �سمان �لإئتمان �مل�رشية 
جعل  هو  ذلك  من  و�لهدف  �ل�سمانات-  مناذج  وحت�سني  �سماناتها  حافظة  لتو�سيع 
�مل�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة �حلجم SME �أكرث �أمانًا وبالتاىل �أكرث جذبًا لـ NBFI لغري 

�ملاليني و�مل�رشفيني.
ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

http:www.giz.de/en/worldwide/39155.html

12-  رابطة الأعمال بالإ�سكندرية

  NGO �حلكومية  غري  �ملنظمات  �إحدى   )ABA( بال�سكندرية  �لأعمال  ر�بطة  تعترب 
�لر�ئدة فى جمال تعزيز �مل�ساريع �ل�سغرية و�ملتناهية �ل�سغر. وبد�أت برناجمًا �إئتمانيًا 
�لربنامج، كما تدعى ر�بطة �لأعمال  يناير 1990. وهذ�  �لغر�س فى  �ساماًل لهذ� 
�ل�سغري.  �لتمويل  �لعاملية فى جمال  �ملمار�سات  �أف�سل  �أحد  ABA، هو  بال�سكندرية 
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�إىل تنوع بر�مج �لإئتمان �ملختلفة و�ل�ستخد�م �ملبتكر لأدو�ت حتقيق  ويرجع ذلك 
�لبحرية-  �ل�سيخ-  كفر  )�لإ�سكندرية-  حمافظات  ثمانى  �مل�رشوع  ويغطى  �أهد�فها. 
ويعمل  فرعيًا  مكتبًا  �ل�رشقية( من خالل 68  �لغربية-  مر�سى مطروح-  �ملنوفية- 

فيها �أكرث من 1890 موظفًا.
ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

http:www.aba.org.eg/what-we-do/our-projects

13- اأ�ســوكا

ُتعد »�أ�سـوكا« �أكرب �سبكة من �أ�سحاب �مل�ساريع �لجتماعية فى �لعامل. ومنذ تاأ�سي�سها 
وت�سبيك  مهنية  دعم  وخدمات  رو�تب  �أ�ســـوكا  قدمت  عامًا،   30 من  �أكرث  قبل 
�أُنتخبو� كزمالء لـ  عاملى لأكرث من 3000 من كبار رجال �لأعمال �لجتماعيني- 
»�أ�سوكا« فى �أكرث من 90 بلدً�. »�أ�سـوكا« هى �لد�ر �ملهنية لأ�سحاب �مل�ساريع من 
�ملتنامية من  �لعاملية  لل�سبكة  �لأعمال و�لقطاع �خلا�س، وهى من�سة  كل من قطاع 
�لأ�سخا�س �مُلكر�سني لإحد�ث تغيري �جتماعى تنظيمى. ومنذ �إن�ساء �لتحالف فى عام 
2003 من خالل مكاتبها فى �لقاهرة.  AAW ُتعترب ر�ئدً� ومنربً� لتنظيم �مل�رشوعات 
قادة  �أكرث من 100 من  �أُنتخب  �لعربية، حيث  �ملنطقة  �أنحاء  �لجتماعية فى جميع 

ور�ئدى �مل�ساريع �لجتماعية فى �لإقليم فى 11 بلدً�.
ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

http:www.ashoka.org/en-US/country/Egypt

14- »حلمك م�رصوعك« - قيثارة داود

تبد�أ هذه �لرب�مج بالتدريب على مهار�ت رياة �مل�رشوع.  �إذ يح�سل �ملتدرب �لناجح 
على قر�س لبدء �مل�رشوع. ويقدم �لربنامج فى حمافظة �ملنوفية بال�رش�كة مع �أندية 

�لروتارى فى جمهورية م�رش �لعربية.
ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

http:www.keytharetdaoudngo.org

15- اجلامعة الأمريكية بالقاهرة- م�رصوع خمتربات اجلامعة الأمريكية

�ملخترب  ِكن  مُيَ �إذ  �لعربية،  م�رش  جمهورية  فى  جلامعة  جامعية  حا�سنة  �أول  هو 
�ملر�فق  ��ستخد�م  خالل  من  �لأفكار  تلك  ��ستثمار  من  �لفكرى  �ملال  ر�أ�س  �أ�سحاب 
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و�لقدر�ت �لبحثية ذ�ت �مل�ستوى �لعاملى. وهويربط �أ�سحاب �ملبتكرين �مل�رشيني من 
ترويج �بتكارتهم �لتكنولوجية ومناذج �أعمالها وحتويلها �إىل م�ساريع قابلة لال�ستمر�ر 
�لعمل، وتوفري منرب  �لتناف�سية و�إيجاد فر�س  �لنمو �لقت�سادى و�لقدرة  ت�ساهم فى 
للتعلم و�لبحث ملجتمع �جلامعة �لأمريكية بالقاهرة للتو��سل مع �أ�سحاب �مل�ساريع. 
وي�ستهدف م�رشوع �ملخترب �لتابع للجامعة �لأمريكية �ل�رشكات �لبادئة �لتى تقوم على 

�لنمو و�لبتكار.
ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

http:www.schools.aucegypt.edu/business/aucvlab/pages/default.aspx

Angel 16- اإجنل القاهرة: �سبكة ا�ستثمار

�سبكة »�إجنل« �لقاهرة لالإ�ستثمار هى �أول �سبكة ر�سمية لال�ستثمار، �أُن�سئث بغر�س 
جمهورية  فى  �ملبكرة  �ملر�حل  فى  لها  �لدعم  وتقدمي  �لبادئة  �لأعمال  فى  �ل�ستثمار 
�لقاهرة،  »�إجنل«  وتنظم  �أفريقيا.  و�سمال  �لأو�سط  �ل�رشق  �لعربية ومنطقة  م�رش 
�لتى �أُن�سئت عام 2012، �جتماعات منتظمة ملر�جعة �ملجموعة �ملختارة طبقًا ملعايري 
�ل�ستثمار �خلا�سة بـ »�إجنل« �لقاهرة. ومُيكن لالأع�ساء �أن ين�سمو� فعليًا �أو باحل�سور 
�ل�سخ�سى فى �لقاهرة �أو لندن. بينما »�إجنل« يتخذون قر�ر�تهم �لإ�ستثمارية �خلا�سة 
بهم، »�إجنل �لقاهرة« ُي�سهلون �لفر�س �لتى حتظى باهتمام �مل�ستثمرين، و�جر�ء�ت 
»�إجنل«  ت�ستطيع  �ل�ستثمار  مرحلة  وبعد  عليها.  �ملتفق  �ل�سفقات  و�إنهاء  �لتفاو�س 
�أمو�لهم  »�إجنل«  ي�ستثمر  للحافظات.  م�ستثمريها  �إد�رة  خدمات  تقدم  �أن  �لقاهرة 
�ل�ستثمار�ت  وترت�وح  �لعمل.  فى  �لأقلية  و�إن�ساف  بالنفع  يعود  مبا  �ل�سخ�سية 

�جلماعية ما بني 250 �ألف حتى 2 مليون جنيه م�رشى لل�رشكة �لو�حدة.
http:www.cairoangels.com :ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا

17- جامعة القاهرة، حا�سنة الأعمال بكلية القت�ساد والعلوم ال�سيا�سية 

�لقت�ساد  كلية  ومقرها  �لأعمال،  حا�سنة  �ل�سيا�سية  و�لعلوم  �لقت�ساد  كلية  �أطلقت 
و�لعلوم �ل�سيا�سى )FEPS( فى عام 2017 وت�ستهدف �ل�سباب �لذين ترت�وح �أعمارهم 
�لذى  للتوعية  برنامج  هى:  رئي�سية  خدمات  ثالث  يقدم  وهو  عام.  و35   18 بني 
فى  �ملمار�سات  وباأف�سل  �مل�ساريع  بتنظيم  �ملت�سلة  باملفاهيم  �لوعى  زيادة  �إىل  يهدف 
و�لتمويل  و�لتوجيه  و�ملتابعة  �لتدريب  �حلا�سنات  برنامج  يوفر  �ل�سباب،  جمتمع 
�لأوىل للم�ساريع �لبادئة فى �ملر�حل �ملبكرة مل�ساعدتها على �لتحقق من �سحة در��سة 
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بالفعل  بد�أو�  �لذين  �مل�ساريع  ملوؤ�س�سة  للت�سويق  �لقابلة  �ملنتجات  وتطوير  �جلدوى 
�إىل  ودفعها  �رشكاتهم  لدعم  �خلرب�ء  يقدمها  و�لتى  �ملبكرة.  مرحلتها  فى  �رشكاتهم 

�لأمام.
http:www.fepsbi.cirouni.net :ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا

18- كاريتا�س م�رص: برنامج ائتمان القرو�س 

تاأ�س�س برنامج �إئتمان �لقرو�س �ل�سغرية بهيئة كاريتا�س- جمهورية م�رش �لعربية 
منذ عام 1992 بغر�س تقدمي خدمات مالية وغري مالية للعمالء �مُلهم�سني. و�خلدمات 
�لقرو�س مل�ساريع �لإئتمان  �لتى تقدمها هيئة » كاريتا�س- م�رش« هى: منح  �ملالية 
�ملهنى و�ل�سحة و�ل�ست�سار�ت  �لتدريب  �ملالية  تقدم �خلدمات غري  بينما  �ل�سغرية، 
ودر��سات �جلدوى. يبلغ عدد موظفى كاريتا�س جمهورية م�رش �لعربية فى جمال 
�لإئتمان �ل�سغري حو�ىل 100 موظف.  تقدمي قرو�س عن طريق برنامج �لإئتمان 
�ل�سغري لتمويل حو�ىل 55 �ألف م�رشوع حتى �لآن، باإجماىل حو�ىل 600 مليون 

جنيه م�رشى.
ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

http:www.caritas-egypt.org/en/project/micro-credit

19- جمعية حواء امل�ستقبل

�ل�سباب  على  �لرتكيز  مع  �لقت�سادى  للتمكني  وحدة  �مل�ستقبل  حو�ء  جمعية  �أن�ساأت 
�لذكور و�لإناث. وتقدم �جلمعية �لقرو�س و�لتدريب على تنظيم �مل�ساريع مبا فى 
ذلك كيفية �لبدء فى �لتخطيط للم�رشوع و�إعد�د �مل�ستند�ت �لقانونية لبدء �لعمل �حلر 

و�إد�رة �لأعمال.
http:www.futureeve.org :ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا

20- امل�ساريع – نه�سة م�رص للن�رص والتوزيع

�لتعليم  قطاعات  فى  فيها  وت�ستثمر  وُت�رشعها  �لنا�سئة  �لأعمال  »�مل�ساريع«  حتت�سن 
و�لثقافة و�حللول �لتعلمية �ملبتكرة. فبف�سل �لتاريخ �لطويل �لناجح ملجموعة »نه�سة 
م�رش للن�رش و�لتوزيع«، دعمت �ل�رشكات �لبادئة من خالل توفري بيئة بديلة متهد 
ن�رش  لد�ر  �لتابعة  »م�ساريع«  بر�مج  وتوفر  �ل�سحى.  �ل�رشيع  �لنمو  �أمام  �لطريق 
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�مل�ساريع  للمر�حل �لأوىل من  �ملقام �لأول خدمات �لحت�سان  »نه�سة م�رش« فى 
�لبادئة ف�ساًل عن خدمات �ل�ستثمار للم�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة �حلجم.

ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

http:www.nmedventures.com

EG-: MINT 21- بنـــك

تهدف من�سة MINT �لتى �أ�س�سها EGBANK �إىل تنمية قدر�ت �ل�سباب )16-29 �سنة(. 
ويقدم  �مل�رشفية.  وغري  �مل�رشفية  �خلدمات  خالل  من  �مل�رشفى  بالعامل  وتعريفهم 
�لربنامج خدمات مالية وغري مالية م�سممة خ�سي�سًا لتلك �لفئة �لعمرية، ترمى �إىل 
�ل�سباب وتعزيز معارفهم �مل�رشفية و�ملالية وتلبية �حتياجاتهم �ملالية.  تنمية قدر�ت 
بد�أ �لربنامج فى عام 2018. وهى تقدم خدمات خمتلفة مثل بنك MINT وحا�سنة 
�لقاهرة،   “ANGEL” مع  بالتعاون   MINT حا�سنة  تعمل   .MINT ومركز   ،MINT

و�أفريقيا.  �لأو�سط  �ل�رشق  فى  �لوليدة  �ل�ستثمارية  �ملجموعات  من  و�حدة  وهى 
ممت �حلا�سنة لدعم �ل�رشكات �لوليدة دون ربط �رشوط. �إن �رشكة MINT ل  و�سُ
تاأخذ حقوق �مللكية ولن ت�سجل �لديون لل�رشكات �لبادئة �مل�سجلة فى �لربنامج. و�ل�سئ 
�لوحيد �لذى توقعونه من �ل�رشكات �لبادئة هو حما�سهم و�لتز�مهم بنقل �عمالهم �إىل 

�مل�ستوى �لتاىل.
ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

http:www.mint.eg-bank.com/home

Endeavor  -22 م�سـر

�أنحاء  جميع  فى  �لتاأثري  عالية  �مل�ساريع  ريادة  حركة  تقود  ربحية  غري  منظمة  هى 
�لعامل. وترتك �رشكة Endeaover م�رش �لآن ب�سفة عاملة �أثرً� فى �أكرث من 30 �سوقًا 
وت�ستهدف  �لأو�سط.  و�ل�رشق  و�وربا  و�آ�سيا  و�أفريقيا  و�جلنوبية  �ل�سمالية  باأمريكا 
�ملنظمة �أ�سحاب �مل�ساريع ذوى �لتاأثري �لكبري �لذين يتولون قيادة �ل�رشكات �ملتميزة 
�لتى تخلق فر�سًا كبرية للعمل و�لرثوة. فهى تتيح �لو�سول �إىل �ل�سبكات و�لأ�سو�ق، 
و�لو�سول �إىل �ملو�هب، و�لو�سول �إىل ر�أ�س �ملال �لذكى. ويتمثل �لنهج �مل�ستخدم 
بالربنامج فى �نتقاء منظمى �مل�ساريع وتوجيههم وت�رشيع وترية �لرتقاء بهم حتفيز 
م�رش  جمهورية   -Endeavor منظمة  تاأ�س�ست  �لأجل.  �لطويل  �لقت�سادى  �لنمو 

�لعربية عام 2008.
http:www.endeavoreg.org :ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا
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23- اإمكـان: هيئة الأمم املتحدة بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم الفنى

م�رشوع »�إمكان« هو م�رشوع منظمة �لأمم �ملتحدة للتنمية �ل�سناعية )UNIDEO) �لذى 
ُينفذ بالتعاون مع وز�رة �لتعليم و�لتعليم �لفنى )MOETE) ووز�رة �لتجارة و�ل�سناعة 
 ،)EE(بتمويل من حكومة �ليابان. ي�سجع تنظيم �مل�ساريع فى �لتعليم وحتفيز �لبتكار
وت�سجيع �لعقليات �ملتناف�سة فى جمال ريادة �لأعمال، وتعديل �لجتاهات )�لقيادة، 
و�لثقة بالنف�س، و�لإبد�ع، وحل �مل�ساكل، و�لعمل �جلماعى(، مما ير�سى �لأ�سا�س 
لقطاع خا�س دينامى. وير�سى هذ� �لربنامج �لأ�سا�س للعمل �ملنتج فى جمال �لعمل 
وت�سجع  �ملجتمع.  فى  منتجني  �أع�ساء  لي�سبحو�  وُيعدهم  باأجر.  �لعمل  و/�أو  �حلر 
�ملنظمة نظام تعليم �أكرث �إن�سجامًا مع �لأعمال �لتجارية لزيادة فر�س ك�سب �لرزق 

فى �مل�ستقبل من خالل تو�سيع نطاق �خليار�ت �لتى ينظر فيها �ل�سباب.
ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

http:www.facebook.com/omkanproject

Enpact -24

�أغ�سط�س عام 2013 بعدف تعزيز  Enpact غري �لهادفة للربح فى  تاأ�س�ست منظمة 
�لعالقات �لقت�سادية بني �أ�سحاب �مل�ساريع لل�سباب من �ل�رشكات �لبادئة فى �ل�رشق 
بف�سل  بنجاح  �لهدف  هذ�  تنفيذ  مت  �حلني،  ذلك  ومنذ  و�أوربا.  و�أفريقيا  �لأو�سط 
برنامج مبتكر لتوجيه �أ�سحاب �مل�ساريع �لو�عدين. وبالإ�سافة �إىل ذلك فاإنها تدعم 
�لنظم �لإيكولوجية ملبا�رشة �لأعمال �حلرة عن طريق تهيئة م�ساحات )�أماكن( ملبا�رشة 
�لأعمال �حلرة لالأن�سطة ذ�ت �ل�سلة، وتوفري �لبحوث ذ�ت �ل�سلة من خالل تطبيق 

مقيا�س بدء �لت�سغيل �خلا�س بها عن طريق حتليل مدى متكني �ملدن لبدء �مل�ساريع.
http:www.enpact.org/tag/ :ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا

Egypt

25- اإجتـاه: برنامج »طموح«

مع  بالتعاون   Ettijah »�إجتاه«  موؤ�س�سة  تنفذه  �لذى  »طموح«  برنامج  ي�ستهدف 
موؤ�س�سة كاريتا�س �لفرن�سية، �خلريجني �جلامعيني و�ملتعطلني عن �لعمل من �لذكور 
تزويد  �لربنامج  و��ستهدف  �سنة.  و35   21 بى  �أعمارهم  ترت�وح  �لذين  و�لناث 
�ل�سباب باملهار�ت �ل�رشورية لالن�سمام �إىل �سوق �لعمل. وُنفذ �لربنامج فى خم�س 
على  وركز  و�ل�رشقية.  و�لبحرية،  وقنا،  و�أ�سيوط،  �لقاهرة،  هى:  حمافظات 
ريادة  برنامج  للتوظيف. عزز  و�لأهلية  �حلرة،  �لأعمال  مبا�رشة  هما:  عن�رشين 
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�لأعمال بالرتكيز على �لتفكري �ملتقدم فى مرحلة مبكرة من �مل�ساريع �لنا�سئة لل�سباب 
برنامج  �لأخرى، فى حني طور  �لقاهرة و�ملحافظات  من خريجى �جلامعات من 
�لقابلية للتوظيف لل�سباب من �أ�سيوط، �لبحرية، �ل�رشقية لالندماج فى �سوق �لعمل.

وحتقيقًا لهذه �لغاية، وفر برنامج ريادة �لأعمال دور�ت تدريبية ملنظمى �مل�ساريع 
�ملبتدئني من �أجل �لو�سول �إىل جمموعة �أو�سع من �أدو�ت �لأعمال �لتجارية و�لتوعية 
فى  و�لعمل  للتو��سل  للم�ساركني  م�سرتك  عمل  كحيز  يعمل  حمور  وهو  بال�سوق. 
للم�ساركني ويطور  و�ملتابعة  �لتوجيه  يقدم  �إر�سادى  ملهمة، وبرنامج  تعاونية  بيئة 
قدر�تهم فى جمال تنظيم �مل�ساريع من �أجل حت�سني تاأ�سي�س �رشكاتهم �لبادئة و�سمان 
�مل�سد�قية �ل�سحيحة فى �لعمل. يجرى �أي�سًا ن�رش نظام لتقدمي �خلدمات �ل�ست�سارية 
�أعمالهم  تخطيط  خالل  من  �مل�ساركني  لتوجيه  فردى  �أ�سا�س  على  �لعمل  جمال  فى 
�لتجارية �خلا�سة و�إن�سائها و�إطالقها وتثبيتها وتنميتها. جتدر �لإ�سارة �إىل �أن برنامج 

.»Etijah تنظيم �مل�ساريع يجرى تطبيقه فى مركز تابع للمكتب �لرئي�سى لـ »�إجتاه
�لقدر�ت  لبناء  تدريبية  دور�ت  للتوظيف  �لتاأُهل  برنامج  يوفر  �أخرى  ناحية  ومن 
لتنمية �ملهار�ت فى جمال �ل�ستعد�د للتوظيف، وخدمات �لتوجيه �لوظيفى مل�ساعدتهم 
على حتديد خيار�تهم �لوظيفية بالإ�سافة �إىل معر�س فر�س �لعمل �ملنظم، و�إعد�د 
�أجل  من  حمافظة  كل  د�خل  �ملتاحة  �لعمل  فر�س  مع  �لعمل  �أرباب  بيانات  قو�ئم 
تعريفهم بفر�س �لعمل وتي�سري عملية �ملو�ءمة بينهم. وقد بد�أ �لربنامج فى دي�سمرب 
2017 و��ستمر 18 �سهرً�. و��ستهدف �لربنامج عدد ثالثمائة وت�سعة �سابًا تقدمو� من 
خالل برنامج �لتاأهل للوظيفة، كما �أُن�سئ 75 م�رشوعًا نا�سئًا فى عدة جمالت نتيجة 

لربنامج ريادة �مل�ساريع.
http:www.etijah.org :ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا

Flat6labs -26 برنامج ُم�رصعات

هذ� �لربنامج » ُم�رشعات« ُي�سكل جماًل للعمل �لإقليمى �إذ ي�ستثمر فى رو�د �لأعمال 
ممن لديهم �سغف لتحقيق �أفكار متطورة. ُيقدم Flat6labs �لتمويل �ملبدئى كما يقدم 
�لأخرى،  �لمتياز�ت  من  و�لعديد  للعمل  مكان  يتيح  كما  �ل�سرت�تيجى.  �لإر�ساد 
 Flat6labs و�لتدريب على �لأعمال �لتجارية، �لتكنولوجيا وريادة �لأعمال. تدعم
�ل�رشكات �لنا�سئة مبا�رشة من خالل �سبكة مو�سعة من �ملوؤ�س�سات �ل�رشيكة و�ملر�سدين 
و�مل�ستثمرين. ومن بني �مل�ستثمرون �ملعروفون فى Flat6labs موؤ�س�سة �لتمويل �لدوىل 
ووكالة تنمية �ملوؤ�س�سات �ل�سغرى و�ملتو�سطة و�ملتناهية �ل�سغر MSME، و�سندوق 



67

�لأعمال �مل�رشى �لأمريكى، و�رشكة م�رش VENTURES، ت�سكلت بيئة ميكن لرو�د 
�لأعمال من خاللها �أن يجعلو� �رشكاتهم �لنا�سئة لمعة فى �أجو�ء �ل�ستثمار فى وقت 

وجيز.
�لقاهرة،  فى  �أوىل  ومتويل  ت�سارع  برنامج  حاليًا   Flat6labs برنامج  لدى  يوجد 
 Flat6labs برنامج  ويعمل  و�لبحرين.  وتون�س،  وبريوت،  و�بوظبى،  وجدة، 
فى �لقاهرة على ت�سجيع و��ستثمار رجال �لأعمال �مل�رشيني �ملتحم�سني لتبنى �أفكارً� 
�ل�رشق  منطقة  فى  مكتب  كاأول   2011 عام  فى  �ملكتب  هذ�  �أُن�سئ  وقد  متطورة. 
مر�حل  جميع  فى  �مل�ساريع  �أ�سحاب  وي�سجع  دعم  يقدم  �أفريقيا  و�سمال  �لأو�سط 
�لتنمية �لأوىل �لهامة. وفى كل دورة يتم �ختيار 8-10 فرق و�عدة لالن�سمام �إىل 
”Flat6labs“ بالقاهرة، ومبجرد �ختيارها، تو�سع هذه �لفرق على �مل�سار  برنامج 
بتمويل  للتو�سع. ويتم تزويد كل فريق  قابلة  كاملة  بادئة  لت�سبح �رشكات  �ل�سحيح 
نقدى يبلغ )500 �ألف جنيه م�رشى-750 �ألف جنيه م�رشى(، وتوفر للم�ساريع �أو 
�لأعمال �ملختارة �ملتابعة )حتى �لدخول فى �ملرحلة �لثانية من �مل�رشوع بتمويل ي�سل 
�ل�سرت�تيجى، ومكان  �لتوجيه  توفر  كما  مليون جنيه م�رشى(،  )�أكرث من 2  �إىل 
للمكاتب، و�لعديد من �لمتياز�ت و�خلدمات من خمتلف �ل�رشكاء )�أكرث من 300 

�ألف دولر �أمريكى(، ف�ساًل عن تنظيم ور�س عمل ريادة �لأعمال.
ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

http:www.flat6labscairo.com

27- الهيئة العام لال�ستثمار: مركز »بدايـة« لريادة الأعمال

�أن�ساأت �لهيئة �لعامة لال�ستثمار )GAFI( فى عام 2011 مركز »بد�يـة« لريادة �لأعمال 
خلدمة  و�ملتو�سطة،  �ل�سغر  و�ملتناهية  �ل�سغرية  �مل�رشوعات  لتمويل  بد�ية  ومركز 
قطاع �مل�رشوعات �ل�سغرية و�ملتو�سطة �لذى ُيعترب حمركًا للنمو �لقت�سادى و�إجادة 
فر�س �لعمل. ويعمل مركز “بد�ية” ُمي�رشً� لتمكني �مل�رشوعات �ل�سغرية و�ملتو�سطة 
�ملالية من  �ملالية وغري  �مل�رشوعات من �حل�سول على خمتلف �خلدمات  و�أ�سحاب 
للعمالء  قيمة  لتقدمي  »بد�ية«  بر�مج  ممت  بر�مج ومبد�ر�ت خمتلفة. وقد �سُ خالل 
�لتناف�سية،  قدرتها  وتعزيز  و�ملتو�سطة،  �ل�سغرية  �لتجارية  �لأعمال  دعم  بهدف 
فى جمهورية م�رش  �لأعمال  ريادة  ثقافة  وتعزيز  �لبتكار،  قدرتها على  وتعزيز 
�إت�ساق �خلدمات �ملعرو�سة و�ملتو�سطة  �مل�ستمر لرب�جمهم  �لتحديث  �لعربية. ويكفل 
ومنظمى �مل�رشوعات، وفى �لوقت ذ�ته، ُيلتقطون حيثما توجد �لثغر�ت ويقدمون 

�حللول.
http:www.bedaya.org.eg :ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا
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28- �سندوق متويل تكنولوجيا املعلومات والت�سالت ICT: برنامج توظيف جيل 

ال�سباب

يعالج هذ� �لربنامج عدم �لتو�فق بني �ملهار�ت �ملهنية �مطلوبة من �لقطاع �خلا�س 
و�ملهار�ت �لالزمة لتاأهيل �ل�سباب فى جمهورية م�رش �لعربية للعمل. ويتم ذلك من 
و�ملهار�ت  �ملعلومات  تكنولوجيا  ومهار�ت  �ملهنية  باملهار�ت  �ل�سباب  تزويد  خالل 
�ل�سخ�سية زيادة فر�سهم فى �لعمل بالإ�سافة �إىل �لدعم �لفنى و�ملاىل �لذى ي�ساعدهم 

على �إقامة م�ساريعهم �خلا�سة. 
برنامج YSEP- برنامج ريادة �لأعمال �لجتماعية لل�سباب

يهدف برنامج ريادة �لأعمال �لجتماعية لل�سباب �إىل �إلهام �ل�سباب ليكونو� رو�دً� فى 
قيادة �لأعمال �ل�سغرية ذ�ت �لآثار �لكبرية على �ملجتمع �ملحيط با�ستخد�م تكنولوجيا 
�ملعلومات و�لت�سالت. وي�ستتند هذ� �لعن�رش �إىل م�سابقة »طموح«  لأف�سل �لأفكار/
�مل�ساريع �لجتماعية. وبالإ�سافة �إىل ذلك، فاإنها تبنى قدر�ت �مل�ساركني على ريادة 
�لعملية.   خططهم  لو�سع  و�لتوجيه  و�لت�سبيك  �لربط  بخدمات  وتزودهم  �لأعمال 
و�أخريً�، ومن خالل عملية حتكيم �لأفكار �خلارجية، ُمنحت �أف�سل 5 خطط �أعمال 

منحة مالية لتنفيذها بنجاح ولتحقيق �ل�ستد�مة.
�أ�سحاب  فعالة  زيادة  �إىل  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �مل�ساآت   MSMEs ُمكون  يهدف 
�ملعلومات  تكنولوجيا  �إدماج  خالل  من  ربحيتهم  وحت�سني  ومنظميها  �ملن�ساآت  تلك 
و�لت�سالت فى ت�سيري �لأعمال �لتجارية. ويتحقق ذلك من خالل تقنيتني رئي�سيتني 
هما: �لتقنية �ملبا�رشة لالأعمال �ل�سغرية و�ل�سغرى و�ملتو�سطة �إذ ينظم �لربنامج فى 
�لتقنية  �أما  �لتقنية دور�ت للتوعية، وتدريب �ملدربني، وبناء �لقدر�ت.  �إطار هذه 
و�ملتناهية  �ل�سغرية  للمن�ساآت  �لأدو�ت  توفري  �أى  �ملبا�رشة:  غري  �لتقنية  فهى  �لثانية 
�ملن�ساأة  �لت�سجيل و�نتقاء  باأكملها بعد عملية  �لعملية  �ل�سغر و�ملتو�سطة. وتتم عنا�رش 
م�سابقة  ثم جُترى  �لنقل،  بو��سطة �رشكات  �ملن�ساآت  لتلك  �لتدريب  �أدو�ت  و�إر�سال 
ICT لأف�سل خم�س من  �ملعلومات و�لت�سالت  ومُتنح جو�ئز فى جمال تكنولوجيا 
�لت�سويقية  با�ستخد�م �لأدو�ت و�أن�ساأت مو�قعها  �ملتعلقة  �ملعارف  �ملن�ساآت طبقت  تلك 
�ل�سغر  و�ملتو�سطة  �ل�سغرى  �ملن�ساآت  برنامج  وي�ستهدف  �لنرتنت.  �سبكة  على 
و�ملتناهية �ل�سغر �ل�سباب فى �لفئة �لعمرية 21-54 �سنة من �لذكور و�لإناث على 
تكنولوجيا  ل�ستخد�م  �ل�ستعد�د  ولديهم  �خلا�سة  م�ساريعهم  لديهم  �لذين  �سو�ء  حد 

�ملعلومات و�لت�سالت ICT فى م�ساريعهم.
ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

http:www.ictfund.org.eg/page/600_%d9%%90about
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GEN 29- ال�سبكة الدولية لريادة الأعمال فى جمهورية م�رص العربية

 هى �سبكة عاملية تبا�رش �لأعمال �حلرة، وُتعد منربً� لالأعمال و�لرب�مج فى 170 بلدً� 
بهدف تي�سري قيام �أى �سخ�س فى �أى مكان، ببدء م�رشوع جتارى �و تو�سيع نطاقه من 
خالل تعزيز تعاون �أعمق عرب �حلدود ومبادر�ت بني منظمى �لأعمال و�مل�ستثمرين 
 GEN و�لباحثني وو��سعى �ل�سيا�سات ومنظمات دعم رو�د �لأعمال، وتعمل �ل�سبكة
على تغذية �لبد�يات �مُل�سِجَعة وتو�سيع نطاق �لنظم �لإيكولوجية �لتى تخلق �ملزيد من 
�لنمو �لقت�سادى. ومن  فر�س �لعمل، وتعلم �لأفر�د، وُتعجل بالبتكار وتعزيز 
�لأحد�ث �لرئي�سية �لتى ُنظمت فى �سبكة GEN فى جمهورية م�رش �لعربية: �لأ�سبوع 
�لأعمال  مبا�رشة  �ملتعلقة  للبحوث  �لعاملية  و�ل�سبكة  �لأعمال،  ريادة  ملبا�رشة  �لعاملى 
�حلرة، و�لت�سجيل �لعاملى للموؤ�س�سات �لتجارية، وجتميع �لأعمال �لبادئة، وتاأ�سي�س 
تهدف  �لتى  �لرب�مج  من  وغريها  �مل�ساريع  فتح  ومبادرة  �لأن�سطة،  بد�يات  نادى 
منظمى  �ملوؤ�س�سني وتزويد  فرق  �أمام  �ل�سوق  �إىل  �لطريق  �مل�ساعدة على متهيد  �إىل 

�لأعمال فى جميع �ملر�حل بالدعم �لالزم للو�سول �إىل �مل�ستوى �لتاىل.
http:www.genglobal.org :ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا

30- املجتمع الأملانى للتعاون الدوىل: خدمات غري مالية للم�رصوعات ال�سغرية 

SMEs واملتناهية واملتو�سطة

�ل�سغر  و�ملتناهية  �ل�سغرية  لالأعمال  �ملالية  غري  �خلدمات  تقدمي  �مل�رشوع  ي�سجع 
و�ملتو�سطة SMEs فى جمهورية م�رش �لعربية على عدة م�ستويات. يعمل �مل�رشوع، 
�ملالية غري  �ملوؤ�س�سات  تنظيم  �مل�سئولة عن  �مل�رشية  �ملالية  �لرقابة  هيئة  مع  بالتعاون 
�مل�رشفية فى م�رش على حت�سني �لإطار �لتنظيمى و�لإ�رش�فى للموؤ�س�سات �مل�رشفية 
 .NBFIs لقومية، بغية حتفيز �ملزيد من �ملوؤ�س�سات غري �لتجارية على توفري �لتمويل لـ�
وعالوة على ذلك، فهى تعمل على تعزيز �لبنية �لأ�سا�سية لالأ�سو�ق �ملالية من خالل 
و�سع وتنفيذ بر�مج تدريبية للموؤ�س�سات �ملالية وغري �ملالية. كما يعمل �مل�رشوع ب�سكل 
وثيق مع �رشكة �سمان �لإئتمان �مل�رشية )CGC( لتو�سيع حافظة �سماناتها وحت�سني 
مناذج �ل�سمانات – و�لهدف هو جعل متويل �مل�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة �أكرث �أمانًا 

وبالتاىل �أكرث جذبًا لالأ�سو�ق.
ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

http:www.giz.de/en/worldwide/43438.html
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31- احلرم اجلامعى اليونانى

تاريخى.  تر�ث  ذى  عاملى  تكنولوجى  مركز  �أول  هو  �ليونانى  �جلامعى  �حلرم 
�لبادئة  و�مل�ساريع  �مل�ساريع  لأ�سحاب  ومكان  من�سة  جمرد  لي�س  �ليونانى  فاملجمع 
للمبدعني و�ملبتكرين.   �إنه يعمل كحافز  �ل�سغرية و�ملتو�سطة �حلجم، بل  و�لأعمال 
�لأ�رشع  �لبادئة  �لأفكار  �ليونانى جمتمع  �أ�سبح �حلرم �جلامعى  فمنذ عام 2014، 
منوً� فى جمهورية م�رش �لعربية و�ل�رشق �لأو�سط. فهو ي�ست�سيف �أكرث من 140 
فى  �لرئي�سية  �لفاعلة  �لعنا�رش  �أحدث مزيج من  بني  بعناية ويجمع  وينتقى  �رشكة، 
مما  و�مُل�رِشعات–  و�حلا�سنات   ANGEL, SEED �رشكات  مثل  �ليكولوجى  �لنظام 
ميكن من تطور �أع�ساء �حلرم �جلامعى �إىل �أعمال جتارية ناجحة ورحالت بد�أت 

تنطلق.
ينطلق �ملجمع �ليونانى �ليوم من خم�سة مبان مكتبية على م�ساحة �إجمالية قدرها 25 
�لف م2، مع م�ساحات مكتبية مفتوحة لالإيجار ترت�وح بني 10 م2 و1400م2 ميكنها 
�أن ت�ستوعب �أى حجم من �لكيانات، وت�ست�سيف بانتظام حلقات در��سية تكنولوجية 
جتعل  مو�سيقية  وحفالت  مفتوحة،  فنية  ومعار�س  وموؤمتر�ت،  �مل�ستوى،  رفيعة 
منها مق�سدً� للمنا�سبات فى �لنظام �ليكولوجى باأكمله، مبا فى ذلك �ل�سياح �لتقليدين 

�لر�غبني فى معرفة ما يحدث ب�ساأن ريادة �لأعمال فى جمهورية م�رش �لعربية.
ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

http:www.thegreekcampus.com

IMAGINE 32- اجلامعة الأملانية بالقاهرة: حا�سنة

وهى   ،2013 عام   »Imagin »ت�سور  حا�سنة  بالقاهرة  �لأملانية  �جلامعة  �أطلقت 
تتبنى نهجًا فريدً� فى تنمية �أ�سحاب م�ساريع GUC من كل �لكليات لإطالق �أعمالهم 
�لناجحة فى جميع �ملجالت. وميول DAAD هذ� �مل�رشوع، �إذ �أنه ثمرة تعاون بني 
 Siemens,Mercedes Benz,Tamkeen( ملوؤ�س�سات �لأكادميية، و�ل�رشكاء �لتجاريني�
 .)MCSBE( �لأهلية  �جلمعيات  و   )Phlink( �لطالب  ور�بطة  و�آخرون(،   Capital
يهدف برنامج )ت�سور Imagine( �إىل �إطالق �لعنان ملهار�ت �لطالب فى �لإبد�ع، 

و�ملبادرة، و�لإد�رة، ��ستعد�دً� لرحلة �إطالق م�ساريع مبتكرة ناجحة.
http:www.imagines2e.org :ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا
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33- ُم�رصع جائزة هولت

Holt لالأعمال �لجتماعية هو �أكرب من�سة للم�سادر �جلماعية  ُم�رشع جائزة هولت 
�لرئي�سية للعطاء عى كوكب �لأر�س.  �لقوى  �لعامل، و�أحد  للعطاء �لجتماعى فى 
�لعامل  حول  جامعى  حرم  فى  ُتنَظم  �لتى  �ملحلية  �ملنا�سبات  فى  �مل�ساركون  ويتناف�س 
�أو يتقدمون عرب �لنرتنت للم�ساركة فى �لنهائيات �لقليمية �لتى ُتعقد فى 15 مدينة 
د�خل  �ملحلية  بامل�سابقات  تفوز  �لتى  �لنا�سئة  فال�رشكات  �لعامل.  �أنحاء  عرب  دولية 
�لعاملية.  �لنهائيات  قبل ح�سور  بال�سيف  ُم�رشع جائزة هولت  �إىل  تنتقل  كل مدينة 
�أكرث من 10�آلف طالب، ميثلون �أكرث من 150 بلدً� من  وي�سارك ب�سكل جماعى 
ق�سايا  للبحث عن حلول لأكرث  �ساعة  مليونى  �أكرث من  وينفق  �لعامل،  �أنحاء  جميع 
�لعامل �إحلاحًا. فمن خالل �لإ�ستعانة مب�سادر خارجية جماهريية و�لتدريب و�لتوجيه 
و�لتمويل، ت�سعى جائزة هولت �إىل بناء و�إطالق �ملوجة �لتالية من رجال �لأعمال 

�لجتماعيني.
http:www.hultprize.org :ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا

34- وزارة التجارة وال�سناعة وبرنامج ILO منظمة العمل الدولية لتوظيف ال�سباب

ُينَفذ �مل�رشوع بال�رش�كة مع وز�رة �لتجارة و�ل�سناعة بالتعاون مع �رشكاء رئي�سني 
�ل�سغرية  �مل�رشوعات  تنمية  ووكالة  �لدولة،  و�لتعاون  �ل�ستثمار  وز�رة  مثل 
�لقليوبية  وحمافظات  �مل�رشية،  �ل�سناعات  و�حتاد  و�ملتو�سطة،  �ل�سغر  و�ملتناهية 
و�ملنوفية. هدف �مل�رشوع » توظيف �ل�سباب فى جمهورية م�رش �لعربية«: �لعمل 
للن�ساء و�لرجال فى حمافظتى  �لالئق  �لعمل  �ملنتجة وفر�س  �لعمالة  معًا فى زيادة 
�إطار لنهج متعدد �لتخ�س�سات و�لقطاعات ومتعدد  �إىل  �لقليوبية و�ملنوفية، ��ستنادً� 
�أ�سحاب �مل�سلحة: تعزيز ��ستد�مة �مل�ساريع، �إيجاد فر�س عم �أكرث و�أف�سل لتحقيق 
�لنمو �ل�سامل للجميع وحت�سني فر�س عمل �ل�سباب، تعزيز �لعمل �لالئق فى �لقت�ساد 

�لريفى. 
ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

http:www.ilo.org/addisababa/technical-cooperation/wcms_571875/

lang-en/index

35- مركز حتديث ال�سناعة: مركز الإبداع

ُيدِعم مركز �لإبد�ع �لأفكار �ملبتكرة و�ملبتكرين و�لأعمال �ل�سغرية و�ملتو�سطة فى 
خمتلف �ملجالت عن طريق تعميق فهم �ملفاهيم �ل�سناعية و�لت�سميم �لعاملى، وتعزيز 
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تعزيز  عن  ف�ساًل  و�حلكومية،  �ل�سناعية  و�لكيانات  �ل�سباب  �ملبتكرين  بني  �ل�سلة 
و�أ�سحاب  �مل�سممني  �إىل  �خلدمات  من  و��سعة  �ملركز حزمة  يقدم  �لثقافى.  �لوعى 
�لأعمال �ملبدعني وذلك �أ�سا�سًا لتعزيز �لإبد�ع فى جمال �ل�سناعة، من خالل بر�مج 
عمل  �أماكن  و�إتاحة  �ملنتجات،  لتطوير  عمل  وور�س  وطاقات،  فنية  قدر�ت  بناء 
م�سرتكة، و�لت�سبيك بني �ملن�ساآت و�خلدمات �ل�ست�سارية، و�إتاحة �لنموذج �لأوىل، 

وت�سليط �ل�سوء على �لأهمية �ل�سرت�تيجية لل�سناعات �لقائمة على �لت�سميمات.
ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

http:www.facebook.com/creativehubegy

INJAZ 36- اإجنـاز م�رص

بني 21 و35  �أعمارهم  ترت�وح  �لذين  �ملتحم�سني  �خلريجني  �إجناز م�رش  ت�ستهدف 
�سنة من �أى جمال در��سى ومن �أى مكان فى جمهورية م�رش �لعربية مع حد �أدنى 
�أعمال  �أ�سحاب م�ساريع ناجحني مع  �إىل  من �خلربة فى جمال �لأعمال وحتويلهم 
�بتكارية جديدة ت�ساهم فى �لقت�ساد �لوطنى وُتولد فر�س عمل. وهو ُيزود �مل�ساركني 
بدور�ت تدريبية مق�سمة �إىل ثالث مر�حل: مرحلة �لتفكري، مرحلة �لتحقق، مرحة 
�لحت�سان. بد�أ �لربنامج فى عام 2011، كو�سيلة لتمكني �ل�سباب �مل�رشى �قت�ساديا 

�أعقاب �لثورة �مل�رشية.
http:www.injaz-egypt.org :ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا

INNOVENTURES -37 املبتكرون

�لتكنولوجية  �لأفكار  ثروة  لنقل  �بتكار  كمن�سة   2011 عام  فى   LLC �رشكة  �أُن�سئت 
هذه  �لأعمال  �أفكار  تتبى  �لبتكار�ت  �رشكة  �إن  �لأ�سو�ق.  �إىل  �لأ�سلية  �مل�رشية 
جد�،  وموؤثرة  ُمربحة،  م�ساريع  ت�سبح  �أن  �إىل  وُتديرها  �أكرب،  ب�سكل  وت�ستك�سفها 
مل�ساريع  كاإد�رة  دورها  حتدد   INNOVENTURES �رشكة  فاإن  هنا  ومن  ونامية. 
�لتكنولوجيا. ويتبع �ملبتكرون نهجًا عمليًا للغاية، حيث يتبنون �لعديد من �مل�ساريع 
ب�سكل  �مل�رشوع  تفا�سيل  ويديرون  �لتنظيمى،  ت�سل�سلها  فى  �لأوىل  مر�حلها  خالل 
نقدى مبا�رش، بدًل من جمرد توفري �لتمويل و�لدعم �لإد�رى �ل�سطحى لأ�سحاب 
�لأعمال،  ملو�رد  م�سرتكًا  مركزً�  �أي�سًا   INNOVENTURES �رشكة  وتوفر  �لفكرة. 
و�سبكة دعم لأ�سحاب �مل�ساريع، �لأمر �لذى يقلل من �لتكاليف �لتى تتحملها �مل�ساريع 

�لنا�سئة، ويزيد من فر�س جناحها.
ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

http:www.Innoventures.me/company/about
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38- نه�سـة املحرو�سـة

فى  تاأ�س�ست   )NPO/NGO( للربح  تهدف  ل  حكومية  غري  منظمة  �ملحرو�سة  نه�سة 
نوفمرب 2003. وتتمثل لئحتها فى تن�سيط �ملهنيني �مل�رشيني �ل�سباب و�إ�رش�كهم من 
�أجل زيادة تنمية جمتمعاتهم �ملحلية، ومعاجلة �أ�سعب م�ساكل �لتنمية فى جمهورية 
�لأعمال  �أ�سحاب  من  قوى  جمتمع  و�إن�ساء  مبتكر،  نهج  خالل  من  �لعربية  م�رش 
و�حلكومة،  �لأكادميى  و�ملجتمع  �لأعمال،  وقطاع  �ملدنى،  و�ملجتمع  �لجتماعية 
�أن  �لجتماعية  �مل�ساريع  �أ�سحاب  �ملنظمة  تدعم  و�ملانحني.  �لدولية  و�لوكالت 
نظام  توفري  للتو�سع عن طريق  �لقابلة  �لجتماعية  �لأعمال  بنجاح  يبنو�   / يطورو� 
�لأوىل،  و�لتمويل  �لحت�سان،  وخدمات  �لجتماعى،  �لبتكار  مُيكن  �إيكولوجى 
و�حلياتية  �لفنية  مهار�تهم  تطوير  طريق  عن  حياتهم  نوعية  حت�سني  فى  �ل�سباب 
�لت�سدى  قدرتها على  بتح�سني  �ملنظمات  قيام  �لعمل،  �سوق  وقدر�تهم على دخول 
فى  �إحلاحًا  �لأكرث  و�لقت�سادية  و�لبيئية  و�لثقافية  �لجتماعية  للم�ساكل  �أكرب  بفعالية 
جمهورية م�رش �لعربية. ومنذ عام 2003، دخلت نه�سة �ملحرو�سة فى �رش�كة مع 
�ملنفذون  �ل�رشكاء  �لجتماعية،  �مل�ساريع  �أ�سحاب  لدعم  �ملنظمات  من  طويلة  قائمة 
�لأعمال  �إطار  يقع معظمها فى  �ملجالت  �أعمال من خمتلف  �ل�سباب و�ملحليون فى 

�لجتماعية، و�مل�سورة �ملهنية، و�ل�ست�سار�ت، و�لتدريب، و�لتوظيف. 
ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

http:www.nahdetalmahrousa.org

Nawat 39- نـواة

�لأحد�ث فى جمال ريادة  �أهم  �إحدى  »نـو�ة«  �أ�سبحت  �لتو�ىل  �لر�بعة على  لل�سنة 
�لأعمال �لجتماعية فى جمهورية م�رش �لعربية، تلك �لتى ُت�سهم فى تطوير �لنظام 
�ليكولوجى لالأعمال �حلرة. يتمثل هدف “نو�ة” لريادة �لأعمال فى �مل�ساهمة فى 
نظام �إيكولوجى مزدهر وتعاونى و�عى لريادة �مل�ساريع عن طريق متكني �أ�سحاب 
�مل�ساريع �ل�سباب، وتنمية مهار�تهم وقدر�تهم وتو�سيع �سبكتهم ومو�ردهم. وتقدم 
»نـو�ة« فر�سة �سنوية لرجال �لأعمال للتناف�س و�لتحدى فى �أى بلد على نطاق و��سع، 
�ل�ستد�مة  �أ�سا�س  على  و�مل�ساريع  �لأفكار  وُتنتقى  وم�ساريعهم.  �أفكارهم  لعر�س 
و�لقدرة )�لأثر( على حل �مل�ساكل �لجتماعية و�لبتكار. وميكن للمت�سابقني �لنهائيني 
و�لفائزين �أن يتلقو� تدريبًا منا�سبًا، وفر�سًا توجيهية، و�أن يك�سبو� جو�ئز مالية جمانًا 

لتحقيق �لإن�ساف بني كافة �ملت�سابقني.
ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

http:www.genegt.com/nawah2018
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40- املجل�س القومى للمراأة: مركز تنمية عمل املراأة 

�إىل   )NCW( �لتابع للمجل�س �لقومى للمر�أة   )WBCD( يهدف مركز تنمية عمل �ملر�أة 
دعم �ملر�أة فى �ل�سوق من خالل �لت�سبيك، و�لتوجيه، وتنمية �ملهار�ت، و�لت�سويق 
فى �رش�كة مع �ملنظمات �لعامة و�خلا�سة وغري �حلكومية، للتمكن من تقدمي خدمات 
و�ملتناهية  �ل�سغرية  �مل�ساريع  تنمية  جناح  �أجل  من  �لأعمال  لتنمية  وم�ستد�مة  جيدة 
�حلرفيات،  من  �لن�ساء  �ملركز  هذ�  وي�ستهدف  �ملر�أة.  ل�سالح  و�ملتو�سطة  �ل�سغر 
و�أ�سحاب  �لن�ساء،  متلكها  �لتى  و�ملتو�سطة  �ل�سغر  و�ملتناهية  �ل�سغرى  و�مل�ساريع 
�لأعمال �حلرة �ملحتملني، وطلبة وخريجى �جلامعات، و�ملنظمات غري �حلكومية. 
�أُن�سئ �ملركز فى عام 2001 حتت مظلة �ملجل�س �لقومى للمر�أة كم�رشوع تابع لوكالة 
�ليكولوجى  �لنظام  فى  �ملر�أة  دعم  �إىل  يهدف    USAID �لأمريكية  و�ملعونة  �لتنمية 
�لتمكني  لتحقيق  �مل�سمم   NCW للمر�أة  �لقومى  �ملجل�س  ذر�ع  ويعترب  لالأعمال. 

�لقت�سادى للمر�أة كما هو مبني فى لئحة �ملجل�س.
http:www.NCW.gov.eg :ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا

Nilepreneur 41- جامعة النيل: مبادرة

مبادرة »جامعة �لنيل« هى مبادرة وطنية تهدف �إىل تثقيف �ل�سباب ب�ساأن مبا�رشة 
وت�رشف  �مل�رشى.  �ملركزى  �لبنك  بدعم  �ملبادرة  وحتظى  �حلرة.  �لأعمال 
»جامعة �لنيل« على تنفيذها بدعم ريادة �مل�ساريع و�ملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة 
�لعلمية  �لبحوث  و�أكادميية  �لتخطيط  بالتعاون مع وز�رة  �ملحلى،  �لإنتاج  وتعزيز 
�لآخرين  �مل�سلحة  �أ�سحاب  من  و�لعديد  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �مل�ساريع  تنمية  وهيئة 
�لناجت  �مل�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة فى  �ملبادرة فى زيادة م�ساهمة  �أهد�ف  وتتمثل 
�لقومى �لإجماىل، و�إن�ساء مر�كز ملقدمى خدمات �لأعمال، وزيادة عدد �ل�رشكات 
ُم�سجعة  بيئة  وتهيئة  �لو�رد�ت،  عن  �ل�سادر�ت  وزيادة  عمل،  فر�س  و�إيجاد 
لالبتكار �لإبد�ع. وتوفر �ملبادرة خم�سة بر�مج خمتلف ت�ستهدف �ل�سباب و�ملبدعني 
و�لبادئني و�أ�سحاب �مل�ساريع، وهى برنامج للتوعية، وبرنامج للتحدى و�لبتكار، 
وبرنامج لتحفيز منو �مل�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة، ومر�كز لتنمية �لأعمال، ود�ر 

للت�سميمات.
http:www.nb.eg.about :ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا
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Rise Up 42- النهو�س

تاأ�س�ست قمة »�لنهو�س« عام 2013 و�رشعان ما حتولت �إىل حركة �سعبية �نت�رشت 
عرب منطقة �ل�رشق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا وخارجها. وحفزت �لنظم �لإيكولوجية 
وربطت �ل�رشكات �لنا�سئة �لإقليمية باملو�رد �لعاملية، بدءً� بقمة �لنهو�س )حدث يتم 
 Ddigital سنويًا لريادة �لأعمال( و�لذى نتج عنه جمموعة من �لنو�جت )من�سة رقمية�
قمة   ،Startup Manifesto �لبادئة  �ل�رشكات  �إعالن   ،Hubs �ملر�كز   ،platform

»�لنهو�س« Rise-up Summit, Hakathons, Pitch by the Pyramids(، و�لأن�سطة 
�لد�عمة لل�رشكات �لبادئة، وتطوير �لنظم �ليكولوجية طو�ل �لعام.

ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

http:www.riseupsummit.com/home

Innovate Egypt 43- �سندوق تطوير العلوم والتكنولوجيا: اإبتكر م�رص

ِكن مبتكرى �ملرحلة �ملبكرة من �لعلم و�لتكنولوجيا من ت�سويق  »�إبتكر م�رش« هو ما مُيَ
فى  يتلخ�س  �إبتكار�ت م�رش  �إن هدف �رشكة  م�ساريع جديدة.  �خرت�عاتهم وخلق 
تزويد �ملبدعني بالتدريب و�ملتابعة و�ملو�رد �لتى يحتاجون �إليها لطرح �أفكارهم من 
ثمانية  ملدة  �مُل�رِشع  �لتدريبى  �لربنامج  و�سع  مت  �ل�سوق.   فى  وطرحها  �ملخترب�ت 
لكت�ساف  مكثفة  عملية  خالل  ومن  �لفعالة.   “Lean” منهجية  غر�ر  على  �أ�سابيع 
م�ستنرية  قر�ر�ت  ويتخذون  ويقيمونها  �لفر�س  ب�رشعة  �مل�ساركون  يجد  �لعميل، 

ب�ساأن �أف�سل �ل�سبل للم�سى قدمًا باأفكارهم. 
ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

http:www.stdf.org.eg/old/index.php/news1/735-innovate-egypt-2

Flat6labs -44: برنامج اإبداأ- م�رص

ت�ستهدف »�إبد�أ- م�رش« �أ�سحاب �مل�ساريع �مل�رشيني �ملتطلعني �إىل تطوير م�ساريع 
من مرحلة �لفكرة �إىل مرحلة �لنموذج �لأوىل فى �أى من قطاعات �لأثر �لجتماعية 
�لثمانية: وهى �لرعاية �ل�سحية و�لتعليم و�لزر�عة و�لبيئة و�مل�سادر �ملالية �ملتجددة 
لتمكني  ُم�سمم  �أ�سهر  �أربعة  ملدة  �حت�سان  برنامج  يوفر  �ملهم�سة. وهو  و�ملجتمعات 
نحو  �لطريق  على  وتوجيههم  لالأعمال  قوية  مفاهيم  و�سع  من  �مل�ساريع  �أ�سحاب 
�لجتماعى  �لتاأثري  قطاعات  على  �لرتكيز  مع  ومبتكرة  جديدة  �رشكات  �إن�ساء 
�ملذكورة �أعاله. ويتلخ�س نهج �لربنامج فى توفري جل�سات �لتفكري فى �لت�سميمات، 
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و�لتدريب و�لإر�ساد مع عدد كبري من �لعرو�س لتحفيز �لأفكار �لإبد�عية �لتى يتم 
بعد ذلك ت�سخريها وتطويرها ت�سبح مفاهيم جتارية جاهزة لل�سوق. بد�أ �لربنامج فى 

عام 2018.
http:www.startegypt.com :ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا

45- مركز البتكار التكنولوجى وريادة الأعمال: »هـى رائـدة«

�أطلق مركز »هـى ر�ئـدة« �مل�رشى لالبتكار �لتكنولوجى ومبا�رشة �لأعمال �حلرة 
�ساحبات  لتمكني  �أعمال(  �سيدة  هى   ( ر�ئد«  »هى  برناجمهم  من  جتريبية  مرحلة 
�مل�ساريع �لالتى لديهن �أعمال جتارية فى جمال تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�سالت. 
�ملهار�ت  من  جمموعة  ميتلكن  �لالتى  �مل�ساريع  �ساحبات  من  �لربنامج  وي�ستفيد 
�أكرب على تطوير منطق  �لرتكيز بدرجة  متكنهن من بدء م�ساريعهن �خلا�سة، مع 

تطوير �لأعمال �لتجارية بدًل من �تباع نهج نظرى ُمف�سل.
بو�سفها  �لأعمال  لتنمة  �لأ�سا�سية  �لوظائف  �إحد�ث  فى  �لرئي�سى  �لهدف  وميتثل 
جمموعة من �ملهار�ت �لعملية �لثانوية تتيح لها �إد�رة عملية ناجحة بكفاءة، و�لق�ساء 
�لعاملية  �ملناهج  من  �لربنامج  وي�ستفيد  و�لفر�س.  �ملو�رد  فى  �لهدر  من  كثري  على 
عمل«،  »َح�ِسن  وبرنامج  �لدولية،  �لعمل  ملنظمة  وطور«  »�بد�أ  لربنامج  �ل�سهرية 
وبرنامج »في�سبوك« ف�ساًل عن �رشكاء حمليني �آخرين، وي�ست�سيف �لربنامج �ثنني 
من منظمى �مل�ساريع �ملهاجرين �ملقيمني فى �لقاهرة، �للذين فاز� فى م�سابقة �لرمى 

�لتى �أقامتها �ل�رشكات  �لبادئة بال حدود.
ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

http:www.ties.gov.eg/English/pages/default.aspx

46- الهيئة الدولية للمعونة الأمريكية USAID: تعزيز برامج ريادة الأعمال وتنمية 

امل�ساريع

خالل  من   )SEED( �لأعمال  وتنمية  ريادة  �لأمريكية  للمعونة  �لدولية  �لهيئة  ُتدعم 
برنامج يقدم �لدعم �لفنى مقدمى خدمات �لأعمال، ومنظمى �مل�ساريع، و�ملوؤ�س�سات 
�ل�سغرى و�ملتناهية �ل�سغر و�ملتو�سطة للم�ساعدة على و�سع �أفكار جتارية جديدة، 
وتركز  و�إد�رتها،  �ملالية  بال�سئون  �لإملام  وتعزيز  جديدة،  مالية  �أدو�ت  و�إدخال 
SEED �أي�سا على حت�سني �لو�سول �إىل �لتمويل �لأ�سا�سى و�ملعلومات و�لتكنولوجيا، 
�سهولة  على  توؤثر  �لتى  �ل�سيا�سات  معاجلة  �لبريوقر�طية،  �لإجر�ء�ت  من  �حلد 
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�ملن�ساآت  ت�سجيل  �مل�سئولة عن  �لعامة  �ملحالت  وتو�سيع وحت�سني  �لأعمال،  ممار�سة 
�لتجارية ومنح �لرت�خي�س لها.

ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:
http:www.USAID.gov/Egypt/fact-sheets/strengthening-
entrepreneurship-and-enterprise-development-seed

47- »اللياقة العاملية لالأعمال«

�جلدد  �خلريجني  لي�ستهدف   2012 عام  فى  لالأعمال«  �لعاملية  »�للياقة  حتديد  مت 
و�ملوظفني و�أ�سحاب �لعمال ورجال �لأعمال �لر�غبني فى تطوير مهار�تهم. وهى 
توفر �لتدريب �ملوؤ�س�سى و�لتنظيمى )DDI(، و�لتدريب على �لأعمال وريادة �مل�ساريع 
ماك�سويل(،  يوهان   - �حلياة  فى  و�لنجاح  �ل�سخ�سية  و�لقيادة  �لعملى،  )�لتدريب 
و�لرعاية �ل�سحية و�لتدريب فى جمال �ل�سيدلة )Innovara(، وور�س �لعمل �لعامة 
�لربنامج فى �سمان  �مل�س�سمة طبقًا لالحتياجات �خلا�سة.  ويتمثل نهج  و�مل�سورة 
يلزم من معارف ومهار�ت ومو�قف  ما  �متالك  لعلهم عن طريق  �لنا�س  ��ستعد�د 
�لتوجيه  خالل  من  ذلك  ويتم  �ل�سخ�سية.  حياتهم  على  �لتاثري  دون  بعملهم  للقيام 

�ل�سخ�سى وحلقات �لعمل �لتفاعلية �لعامة و�لد�خلية و�لتدريب عرب �لنرتنت.
ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

http:www.worldbusinessfitness.com

Zoomaal 48- ذو مال

ذو مال هى من�سة للتمويل �جلماعى ر�ئدة فى �لعامل �لعربى، �نطلق »ذومال«فى 
معهد  فى  �لعربية  �مل�ساريع  متندى  م�سابقة  فى  �لنهائى  �لدور  بعد   2013 يوليو 
روؤو�س  ذ�ت  �أو�سطية  �رشق  �رشكات   4 من  بدعم  للتكنولوجيا،  ما�سات�سو�ست�س 
�أمو�ل مغامرة، ظهرى فى CNN ووم�سة وThe international herald tribune و 
MOR. �أ�سبحت ذومال فى طليعة �لتمويل �جلماعى �لعربى، م�ساعدة �لنا�س على 

متكني �لإبد�ع �لعربى و�لثقافة �لعربية.
ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

http:www.zoomaal.com/help/how
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1- وزارة القوى العاملة والهجرة 

�لتوظيف  مبهمة  �لقائم   )MOMM( �مل�رشية  و�لهجرة  �لعاملة  �لقوى  وز�رة  مُتثل 
�لعامة �لرئي�سية، وتتوىل �سياغة �سيا�سات �لعمل، وتعزيز �لإعد�د �لوظيفى و�إد�رة 
طلبات �سوق �لعمل. وتدير وز�رة �سئون �لقوى �لعاملة و�لهجرة 300 مكتب عام 

تنت�رش فى جميع �أنحاء �جلمهورية. 
2- اجلامعة الأمريكية بالقاهرة: مركز التوظيف

�أ�سا�س قوى من مبادئ  بالقاهرة بتوفري  �لتوظيف باجلامعة �لأمريكية  يتلزم مركز 
و�خلريجني  للطلبة  �لتوظيف  خدمات  وتقدمي  �ملهنية،  و�ملتابعة  �لوظيفى،  �لتطوير 
فى  �لقدر�ت  لبناء  منوذجًا  �سع  �سام،  مركزى  برنامج  خالل  من  �لعمل  و�أرباب 
جمال �خلدمات �لوظيفية. وقد �أن�سئ هذ� �ملركز فى عام 1991 كاأول مركز جامعى 
و�لتخطيط  و�خلريجني  �لطالب  تثقيف  على  ويركز  �لعربية،  �ملنطقة  فى  مهنى 
خالل  من  و�لتعليمية  �ملهنية  �أهد�فهم  �إد�رة  من  ومتكينهم  �حلياة  مدى  �لوظيفى 
�لوظيفى  �لتخطيط  فى جمال  تدعم جهودهم  �لتى  �لوظيفية  �خلدمات  من  تزويدهم 
و��ستك�ساف  �لذ�تى،  �لتقييم  بني  �لوظيفية  �خلدمات  وترت�وح  عمل.  عن  و�لبحث 
�لوظيفة �ملنا�سبة، و�لتعلم �لتجريبى، وتنمية مهار�ت �لإعد�د للوظيفة، و�لت�سال 

باأرباب �لعمل وجمتمع �لأعمال على �ل�سعيدين �ملحلى و�لدوىل.

3- مراكز التوظيف اجلامعية لتطوير امل�ستقبل الوظيفى

جمال  فى  حممودة  جهود   USAID �لأمريكية  و�ملعونة  للتنمية  �لدولية  �لهيئة  بذلت 
�لتعاون بني �جلامعة �لأمريكية بالقاهرة لتنفيذ م�رشوع �إن�ساء مر�كز جامعية للتطوير 
�لوظيفى  �لتعليم  تعزيز  �إىل  �لر�مية  �لعربية  �لوظيفى دعمًا جلهود جمهورية م�رش 
�جلامعات  خريجى  لدى  �لعمل  على  �لقادرين  مهار�ت  وتنمية   ،)UCCD( �لر�سمى 
�سنو�ت،   4 مد�ر  وعلى  �لعمل.  �إىل  �لطالب  �نتقال  عملية  جناح  وتي�سري  �لعامة، 
�سعيد  فى  حكومية  م�رشية  جامعة   12 فى  ُم�ستد�م   )UCCD(  20 �مل�رشوع  �سين�سئ 

جمهورية م�رش �لعربية، و�لدلتا و�لقاهرة �لكربى.
جامعات   8 د�خل  مهنيًا  مركزً�   12 بنجاح  �مل�رشوع  �أطلق   2019 يونيو  وحتى 
ليبلغ  �ملقبل،  �لربع  خالل  �إ�سافية  جامعات  ثالث  ت�سغيل  �ملقرر  ومن  حكومية، 
جمموع �ملر�كز 15 مركزً� د�خل 10 جامعات حكومية م�رشية. و��ستفاد �أكرث من 
8000 طالب من 16 �ساعة تعليمية ت�سمنت: مهار�ت �لتوظيف، ودور�ت فى �للغة 
�لجنليزية، ومهار�ت فنية، وبر�مج ملبا�رشة �لأعمال �حلرة. بالإ�سافة �إىل ذلك، 
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ح�رش �أكرث من 8000 طالب ور�س عمل للتطوير �لوظيفى ودور�ت لتقدمي �مل�سورة 
�ملهنية.

ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:
http:www.aucegypt.edu/news/stories/auc-establish-20-career-
development-centers-throughout-egypt.com

4- هيئة عامل اأف�سل: م�رصوع قائمة الوظائف

�أُ�ستنبطت فكرة �إن�ساء موؤ�س�سة عامل �أف�سل من قائمة �لوظائف فى عام 2003، عندما 
لتبادل  و�جتمعو�  �لآخرون،  �إليها  يفتقر  مهار�ت  منهم  لكل  �أن  �سبعة طالب  ر�أى 
معارفهم وخرب�تهم فى جمال �لتكنولوجيا وبني �لأكادمييني. وبحلول عام 2006، 
�ت�سع نطاق �لفكرة لتوفري بر�مج �لتدريب �ملهنى لطائفة و��سعة من �ل�سباب �مل�رشى 
�ملحرومني �لذين ل يتلقون تدريبًا كافيًا فى جمالت �لتكنولوجيا و�للغات و�ملهار�ت 
�حلياتية من موؤ�س�سات �لتعليم �حلكومى. فى عام 2007 بد�أت موؤ�س�سة �لعامل �لأف�سل 
ن�ساطها كموؤ�س�سة غري حكومية ل تهدف للربح ُم�سجلة ر�سميًا حتت �إ�رش�ف وز�رة 
�أن�ساأتها  نوعها،  من  فريدة  موؤ�س�سة  �ملوؤ�س�سة  تعترب  و�ليوم،  �لجتماعى.  �لت�سامن 
جعلها  �إىل  جميعًا  ي�سعون  �لذين  و�لأجانب،  �مل�رشيني  �لطالب  من  متو�زنة  ن�سبة 
عاملًا �أف�سل. وم�رشوع قو�ئم �لوظائف هو قاعدة بيانات يبنيها »عامل �أف�سل« لربط 
خريجى برنامج �لتاأهيل بوظائف فى �سوق �لعمل. وتتعاون �ملوؤ�س�سة مع �ل�رشكات 
�إيجاد موظفني ذى كفاءة وكفاية عن طريق تزويد �لطالب  �ملحلية �لتى ت�سعى �إىل 
�جلامعيني �لعاطلني عن �لعمل و�خلريجية �ملتعطلني بالتدريب �ملتخ�س�س و�ملهار�ت 

�لقيادية �لالزمة ل�سمان توظيف �لأفر�د فى تلك �ل�رشكات.
ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

http:www.bwngo.org/bwngo/job_listing_project.php

5- مركز الغرفة الأمريكية للتوظيف

�لتوظيف  م�سادر  عن  �لبحث  �أدو�ت  بتقدمي  �لأمريكية  للغرفة  �لتابع  �ملركز  يلتزم 
وحلول توفري �لوقت فى �لبحث عن لوظيفة �لتى تلبى �حتياج �مُلتقدم للوظيفة، بينما 

ي�ساعد �لباحث عن عمل فى �إيجاد �لفر�سة �ملالئمة وحتقيق �أهد�فه �مل�ستقبلية.
ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

http:www.amcham.org.eg/recruitment 
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6- �رصكات توظيف – خدمة مدفوعة

�ل�سباب  على  لرتكيزها  �ملجال  هذ�  فى  �حمددة  �ل�رشكات  من  بعدد  قائمة  هنا  نورد 
وهذه �لقو�ئم )مرتبة ترتيبًا �أبجديا(:

http://www.aims-egypt.com لدولية-جمهورية م�رش �لعربية� AIMS 1- �رشكة
http://www.antal.com/our-business :لدولية� Antal -2

Climax: http://www.climax.com 3- �رشكة �لتوظيف
ECCO outsourcing: http://www.eccoooutsourcing.com/?page_id=43 -4

/http://www.gpscorp.net :5- م�رشوعات �خلدمات �لعاملية
http://WWW.go-partners.com :6- �ل�رشكاء

http://www.gulftalent.com/about :7- مو�هب �خلليج
http://www.hrc-egypt.com/history.html :8- منظمة �ملو�رد �لب�رشية

IAM: http://www.iamsolutions.org 9- حلول
Indeed: http://www.eg.indeed.com -10

http://www.ibsns.com :11- خدمات �لعمل �لدولية
http:www.jobnile.com :12- وظائف �لنيل

JobMaster:http://www.jobs.trendsmena.com/en/company/  -13
jobmaster-human-capital-solutions-84115

http://www.mergecareer.com :14- �ندماج
http://www.pillars-eg.com/contact_us/about_us :15- �ل�ست�سارية للتوظيف

http://www.pioneerhr.com :16- �ملتميزون فى �ملو�رد �لب�رشية و�لتعيني
http://www.premieregypt.com :17- �خلدمات �لأولية و�لتعيني

http://www.quickegypt.com/profile-2.html :18- ت�رشيع م�رش
http://www.rawajeg.com/site :19- رو�ج

http://www.rp-jobs.com :20- �ملتخ�س�سون فى �مل�سادر
http://www.rootsegypt.com :21- جذور لال�ست�سار�ت �لإد�رية

http://www.royal-hr.com :22- �مللكية للتعيني
http://www.staffarabi.com :23- فريق �لعمل �لعربى
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http:www.targetdhr.com :24- �رشكة �لهدف للتعيني وحلول �ملو�رد �لب�رشية
http://www.tawzef.com :25- توظيف

http://www.idgeg.com :26- جمموعة �لتنمية �لدولية
http://www.topbusinesshr.com �ملتميز:  للعمل  �لب�رشية  �ملو�رد  جمموعة   -27

http://www.toptalents-eg.com :28- �أو�ئل �ملوهوبني

WUZZUF.NET -7

BasharSoft، وهى �رشكة تكنولوجية  �إد�رتها من قبل  wuzzuf.net ومتت  تاأ�س�ست 
تاأ�س�ست فى عام 2009، وو�حدة من �ل�رشكات �لقليلة جدً� مبنطقة �ل�رشق �لأو�سط 
و�سمال �أفريقيا، وتتخ�س�س wussuf.net فى ��ستحد�ث حلول مبتكرة للتوظيف على 
�لإنرتنت ل�سالح �لأعمال و�ملنظمات �لكربى. ومنذ مايو 2012، جنحت فى خدمة 
1000 �رشكة و�أرباب عمل فى جمهورية م�رش �لعربية، و�سوهدت 1،5 مليون 
�سرية ذ�تية على �لربنامج و100 �ألف من �لباحثني عن وظيفة مت توظيفهم مبا�رشة 
من خالله. وفى �ملجموع، مت �لإعالن عن 250 �ألف وظيفة �ساغرة، و�لآن يزور 
�أكرب  لدى  وظائف  عن  بحثا  �سهر�  م�ستخدم  �ألف   500 �لكرتونى  �لر�سمى  �ملوقع 
�أرباب عمل. تو�سع نطاق عمل wuzzuf.net وجنحت فى �أن ت�سمل منطقة �خلليج. 
وهى ت�ساعد �أرباب �لعمل و�لباحثني عن عمل من �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وقطر 
ودول �خلليج �لأخرى على �إيجاد �لتو�فق �ل�سحيح من خالل ن�سائحها �لزكية �لتى 

تقدمها فى �لوقت �ملنا�سب كما تتيح �لدعم على مد�ر �ل�ساعة.
http:www.wuzzef.net :ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا

JOBZELLA.COM -8

ُيعد موقع  Jozbella.com موقعًا رقميا يتمكن من خالله �جلميع من �لبحث و�لو�سول 
جمانًا �إىل �ملاليني لي�س فقط �إىل �ملاليني من �لوظائف �لتى ير�سلها �آلف من �أرباب 
�لتوظيف و�لفر�س. ويعترب هذ�  تقدمي خدمات  �لآلف من مو�قع  �أي�سا  بل  �لعمل 
�لعامل حيث يوفر  �أ�سخم مركز جتارى على �سبكة �لنرتنت فى  �أول  �ملوقع مبثابة 
مركزً� جامعًا جلميع �خلدمات �لوظيفية للباحثني عن عمل و�لفنيني �لذين يطمحون 

�إىل حياة �ف�سل.
http:www.jobzella.com :ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا
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Cantalop -9

�لعربية  م�رش  جلمهورية  خم�س�س  �لعمل  فر�س  عن  للبحث  �إقليمى  حمرك  هو 
يبحث  �لتى  �لطريقة  فى  ثورة  �إحد�ث  �إىل  يهدف  وهو  �لأو�سط.  �ل�رشق  ومنطقة 
بها �لنا�س عن فر�س �لعمل. ويوؤمن فريق Cantalop بتنمية �ملجتمع ومتكني �لنا�س 
و�مل�سئولية �لجتماعية لل�رشكات. وتتمثل مهمة �ل�رشكة فى ت�سجيل جميع �لوظائف 
فى مكان و�حد و�إن�ساء �سوق عمل �سحى فى منطقة �ل�رشق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا. 
ولذلك فقد ��ستعانت بخربتها فى توفري �أول حمرك �إقليمى للبحث عن �لوظائف فى 

جمهورية م�رش �لعربية و�ل�رشق �لأو�سط يكون �أثر كفاءة و�أي�رش ��ستعماًل.
ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

http:www.simplycareer.com/jpb-site/cantalop

 Shaghalni 10- �سغـلنى

»�سغلنى« هو من�سة على �لإنرتنت حيث يتمكن �لباحثون عن عمل من ذوى �لياقات 
�لزرقاء و�لرمادية من �إن�ساء ملفاتهم �ل�سخ�سية، وتعزيز مهار�تهم على �لإنرتنت، 
فى  موؤخرً�  �ل�رشكة  �لعمل. دخلت  �أ�سحاب  مبا�رشة من  توظيفهم  و�حل�سول على 
�لت�سامن �لجتماعى كجزء من برنامج �لوز�رة لدعم و�سول  �رش�كة مع وز�رة 
برنامج �مل�ساعدة �لجتماعية �إىل �سوق �لعمل. وقد �أطلقت �ل�رشكة فى �سبتمرب 2015 
م�ستخدم  �ألف   80 من  �أكرث  »�سغلنى«  فلدى  �ليوم  �أما  فقط،  م�ستخدم   500 على 
ُم�سجل، مبا فى ذلك 8000 �رشكة ُم�سجلة، ي�ستفيدون من خدماتها و�أكرث من 50 
�ألف مكاملة هاتفية مبا�رشة من �أرباب �لعمل �إىل �لباحثني عن عمل. ويهدف “�سغلنى” 
�إىل �أن يكون �أكرب من�سة على �لإنرتنت للباحثني عن عمل من ذوى �لياقات �لزرقاء 

و�لرمادية، و�إىل تعزيز تكافوؤ �لفر�س و�مل�ساو�ة للجميع.
http:www.shaghalni.com :ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا

Arza2 11- اأرزاق

يربط  �إذ  �للكرتونية،  �لتوظيف  حلول  من  جديدً�  ع�رشً�   “Arza2” موقع  يدخل 
�أ�سحاب �لعمل �أى ��سحاب �لياقات �لزرقاء �لرمادية باخلريجني �أ�سحاب �لياقات 
باحلرف  �ملعرفة  خالل  من  �خلا�س  حل�سابهم  �لعاملني  ربط  عن  ف�ساًل  �لبي�ساء، 
�لباحث عن  لكل من  �لزرقاء  للياقات  و�ل�سعبة  �مللحة  �لحتياجات  �ل�سناعية وفهم 
 .2018 عام  �لربنامج  دليل  �أرز�ق«    Arza2« طورت  �لعمل.  و�ساحب  �لعمل 
وي�سم �لربنامج جميع �لعمال �لذين دربتهم �رشكة �أرز�ق Arza2 ويتمثل نهجها فى 

تدريب �لعمال ثم م�ساعدتهم على �إيجاد فر�سة عمل.
http:www.arza2.com :ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا
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رابعا: الربامج التكاملية وبرامج التوظيف املدعومة حكوميًا
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1- وزارة ال�سباب والريا�سة - »م�سـوارى«

 2008 عام  منذ  و�لريا�سة  �ل�سباب  وز�رة  مع  بالتعاون   UNICEF �ليوني�سيف  تنفذ 
»م�سـو�رى«  م�رشوع  وهو  �لوظيفى«  و�ملتابعة  �ملهار�ت  »تنمية  برنامج  بنجاح 
لال�ستبعاد  �إ�ستجابًة  �سنة(   24 �إىل   13 �سن  )من  و�ل�سباب  �ملر�هقني  لفئة  �ملخ�س�س 
�ل�سباب.  من  �لعديد  يو�جهها  �لتى  �لعمل  فر�س  و�نعد�م  و�لقت�سادى  �لجتماعى 
�لفقرية و�لريفية، مبا  �ل�سباب �ملحرومني من �ملناطق  �إىل م�ساعدة  يهدف �مل�رشوع 
فى ذلك �ملجتمعات �ملحلية �مل�ستقبلة للمهاجرين و�ملحافظات �لتى ت�سود فيها �إجتاهات 
�سد  �ل�سارة  �ملمار�سات  و�نت�سار  �لقانونية  غري  �أو  �ل�رشعية  غري  للهجرة  مرتفعة 
�لتهمي�س،  وهى  عليها  متفق  معايري  �أ�سا�س  على  �ختيارها  يتم  و�لتى  فيها،  �ل�سباب 
�لأعمال �حلرة، ومهار�ت  �حلياة ومبا�رشة  تزويدهم مبهار�ت  وذلك عن طريق 
�لإملام بالأنظمة �ملالية و�ملهار�ت �لرقمية، ف�ساًل عن �مل�سورة �ملهنية، ومن ثزويدهم 
بالأدو�ت و�لفر�س �لتى يحتاجون �إليها لتحقيق م�ستقبل �جتماعى- �قت�سادى �أكرث 
�إ�رش�قًا. ويجرى حاليًا تنفيذ م�رشوع »م�سو�رى« فى 11 حمافظة متثل �ملحافظات 
جنوب و�سمال جمهورية م�رش �لعربية ف�ساًل عن �ملحافظات �حل�رشية. بالإ�سافة 
�ملنفذ  �لرئي�سى  �حلكومى  �ل�رشيك  وهى  و�لريا�سة،  و�ل�سباب  �لتعليم  وز�رة  �إىل 
�لتعاون مع �رشكاء بدرجة عالية.  مبا  �مل�رشوع على  لربنامج »م�سو�رى« يعتمد 
فى ذلك �ملنظمات غري �حلكومية، و�ل�سباب، لي�س باعتبارهم م�ستفيدين فح�سب، بل 
�لقطاع �خلا�س  �لقطاع �خلا�س. ويدعم  فاعلون رئي�سيون وكذلك مع  باعتبارهم 
ب�سفة رئي�سية برنامج »م�سو�رى«، من خالل، توفري فر�س �لتدريب و/�أو فر�س 
لزيادة  �مل�رشوع  ت�سكيل  �إعادة  برنامج »م�سو�رى«. يجرى حاليًا  �لعمل خلريجى 
�لتكنولوجيا  ��ستخد�م  وت�سجيع  وخرب�ئه،  �خلا�س  �لقطاع  �إمكانات  من  �ل�ستفادة 
و��ستخد�م �ملناهج �لبتكارية، وتو�سيع نطاق ��ستخد�م �لتعليم �أون لين من خالل 

عملية رقمية �ساملة لت�سهيل �لدخول فى بر�مج �لتدريب على تنمية �ملهار�ت.
ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

http:www.isce-mena.org/uploads/resources/meshwary_project_report.pdf.

2- وزارة الت�سامن الجتماعى: مبادرة »فر�سـة«

�أطلقت وز�رة �لت�سامن �لجتماعى مبادرة »فر�سـة« ب�سفتها جمموعة فرعية من 
برنامج �لإعانات �لنقدية »تكافل وكر�مة«. تقوم �ملبادرة على عدة توفر �لتدريب 
و�إمكانية �حل�سول على فر�سة عمل بديلة منا�سبة وتعزيز ريادة �لأعمال، وجارى 
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�ملدنى  و�ملجتمع  �لوز�رة  بني  لل�رش�كة  منوذجًا  �ملبادرة  ُتعد  حاليا.  �ملبادرة  تنفيذ 
»�سغـــــلنى«  جمموعة  �خل�سو�س  وجه  على  �ملبادرة  وتعمل  �خلا�س،  و�لقطاع 

للح�سول على فر�سة عمل بديلة من خالل بو�بته على �لنرتنت.
ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

http:www.moss.gov.eg/ar.eg/pages/defaults.aspx

(EEIP) 3- م�رصوعات الربنامج العاجل للت�سغيل كثيف العمالة

عامى  بني  �مُلنفذ   )EEIP( �لعمالة  كثيف  للت�سغيل  �لعاجل  �لربنامج  م�رشوع  ي�سعى 
2014 و2017 �إىل دعم �نتقال �ل�سباب �إىل �لعمل مع بناء قاعدة �أدلة ب�ساأن برجمة 
�لحتاد  من  ممول  �لربنامج  وكان  �لعربية.  م�رش  جمهورية  فى  �ل�سباب  ت�سغيل 
�لأوربى ويديره �لبنك �لدوىل  وينفذه وكالة تنمية �مل�رشوعات �ل�سغرية و�ملتناهية 
�ل�سغر و�ملتو�سطة )�ل�سندوق �لجتماعى للتنمية �سابقًا(. مت متويل عن�رش “حت�سني 
�إمكانية توظيف �ل�سباب” لأكرث من 40 م�رشوعًا من م�ساريع ت�سغيل �ل�سباب �لتى 
�لعمل  �إىل  لل�سباب  �مل�ستد�م  �لنتقال  تي�سري  بهدف  �حلكومية  غري  �ملنظمات  تنفيذها 
باأجر و�لعمل �حلر. �لهدف �لإمنائى جلمهورية م�رش �لعربية من هذ� �مل�رشوع هو: 
�أماكن  فى  �ملهرة  و�سبه  �ملهرة  وغري  للعاطلني  �لأجل  ق�سرية  عمل  فر�س  �أ-خلق 
�لهياكل  �سيانة  �أو  �إن�ساء  فى  �مل�ساهمة  ب-  �لعربية.  م�رش  جمهورية  فى  خمتارة 
�لأ�سا�سية و�خلدمات �ملجتممعية. ج- حت�سني فر�س و�سول �ل�سكان �مل�ستهدفني �إىل 

�لهياكل �لأ�سا�سية و�خلدمات �ملجتمعية.
ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

http://www.projects.worldbamk.org/p146143?lang=en

(YEEP) 4- برنامج التمكني القت�سادى لل�سباب

ي�سعى برنامج �لتمكني �لقت�سادى YEEP  لل�سباب �إىل توفري فر�س �لعمل و�إيجاد فر�س 
بناء �لقدر�ت لل�سباب باأفقر �لقرى فى جمهورية م�رش �لعربية من خالل �لتدريب 
وت�سجيع مبا�رشة �أعمال حرة. و��ستنادً� �إىل ر�سم خر�ئط �لفقر فى جمهورية م�رش 
حتت   SCC �لجتماعى  �لعقد  مركز  �أجر�ها  �لتى  �لحتياجات  تقييم  وعملية  �لعربية 
رعاية مركز �ملعلومات ودعم �تخاذ �لقر�ر IDSC، و�لذى يعمل حتت رعاية مكتب 
�ل�رشقية،  قرية فى حمافظات  �أفقر 151  ي�ستهدف  �لربنامج  فاإن  �لوزر�ء،  رئي�س 
�ملهار�ت،  تقييم  �لأن�سطة  وت�سمل  وقنا.  و�سوهاج،  و�أ�سيوط،  و�ملنيا،  و�لبحرية، 
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�لتدريب �ملهنى، تدريب خريجى �لرب�مج �لتدريبية على �لعمل �حلر ومنح �لقرو�س 
�ل�سغرية بقيمة )10 �آلف جنيه(.

(BLESS) 5- اأ�سقفية اخلدمات مل�سكونية العامة والجتماعية

يعمل برنامج �لتنمية �لقت�سادية فى �ملجتمعات �مل�ستهدفة، ويقدم حزمة متكاملة من 
�خلدمات من �أجل �لتمكني �لقت�سادى. وت�سمل �لأن�سطة بر�مج للتدرب �ملهنى مثل 
)�لإ�سالح �مليكانيكى، و�ل�سباكة، و�إ�سالح �لأجهزة �للكرتونية و�حلا�سب �لآىل، 
خدمات  �ل�سغرية،  �لتمويل  فر�س  �لأغذية...�إلخ(،  وجتهيز  �ل�سعر،  وت�سفيف 
توفري فر�س عمل بديلة مع تنظيم ملتقى توظيفى. �إن روؤية BLESS هى ملجتمع قادر 
على ��ستثمار �إمكاناته، وقبول �لتنوع، و�حرت�م �لختالفات، و�حلفاظ على كر�مة 
Bless فى 40-45 جمتمعًا حمليًا فى وقت من �لأوقات.  �لإن�سان. ن�سطت بر�مج 
وت�ستمر م�ساركتها مع �ملجتمع �ملحلى ملدة �سنتني �إىل خم�س �سنو�ت، وتوفر جمموعة 
خدمات �أ�سا�سية من �لتعليم و�ل�سحة و�لقت�ساد. ويقدم خدمات �خرى ترت�وح بني 
2 و 5 خدمات يتم حتديدها على �أ�سا�س تقييم �حتياجات �ملجتمعات �ملحلية. ويركز 
�إىل  �لكيفية  �ملعرفة  ونقل  و��ستد�متها،  �ملحلية  �ملجتمعات  متكني  على  �لربنامج  هذ� 

�ملجتمعات �ملحلية.
http://www/blessegypt.org :ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا

�سوهاج«  »حياة  برنامج   :UNIDO ال�سناعية  للتنمية  املتحدة  الأمم  منظمة   -6

للتنمية القت�سادية امل�ستدامة

من  و�لن�ساء  لل�سباب  �لقت�سادى  �لأمن  تعزيز  �إىل  �سوهاج«  برنامج »حياة  يهدف 
خالل �لتنمية �لجتماعية-�لقت�سادية �ملحلية. ويعمل �مل�رشوع مع �حلكومة و�لقطاع 
�خلا�س و�ملجتمعات �ملحلية لتعزيز �لأمن �لقت�سادى وخا�سة لل�سباب و�لن�ساء مبا 
�سال�سل  بتحليل  �مل�رشوع  وي�سرت�سد  �ملحافظة.  فى  �ل�ستثمار  �أولويات  مع  يتما�سى 
�سوهاج  فى  �ملوجودة  و�لأ�سول  �ملو�رد  في�ستغل  �ملحلية،  �ل�ستثمار  �لقيمة وخطط 
لزيادة �لقابلية للتوظيف،وتعزيز �ملز�رعني وجمموعات �لإنتاج، وتعزيز �لإدماج 

�لقت�سادى لكم و�لن�ساء. وتت�سمن ��سرت�تيجيات حتقيق �لأهد�ف ما يلى:
• قطاعى 	 فى  �ل�سغرية  و�ل�رشكات  للمز�رعني  �لإنتاجية  �لقدر�ت  توظيف 

�لب�ستنة و�ملو��سى من خالل:
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- حت�سني نوعية �لإنتاج و�إ�سافة قيمة �إىل �لإنتاج،
- ترويج معلومات عن �ل�ستخد�م �ل�سحيح و�ملنا�سب ملبيد�ت �لآفات،

- ح�سد �جلهود �لر�مية �إىل �لتقريب بني �ملوردين و�مل�سرتين و�لأ�سو�ق،
- توفري قدر�ت لل�سباب و�لن�ساء فى جمال تنمية �لأعمال،

- �لعتماد على على قدرة �لقيادة �ملحلية على �لتنمية �لقت�سادية،
- �لتعاون بني �حلكومة و�رشكاء �لتنمية لتحقيق خطط �ل�ستثمار،

�لعمل �حلر  �إمكانيات  لزيادة  �لعاملة  �لقوى  �لتعليم وتنمية  فى  �ل�ستثمار   -
و�ل�ستعد�د للوظيفة بني �ل�سباب و�لفتيات،

- تعزيز قدر�ت �ملدر�سني لغر�س روح �ملبادرة لدى طالبهم،
- تدعيم �ملبادر�ت �ملدر�سية لتح�سني حياة �ل�سعوب فى جمتمعاتهم.

7- موؤ�س�سة �ساوير�س للتنمية الجتماعية: برامج التمكني القت�سادى

للم�رشيني  �ملنح  تقدم  موؤ�س�سة  هى   )SFSD( �لجتماعية  للتنمية  �ساوير�س  موؤ�س�سة   
�ملحرومني. ويدعم قطاع �لتمكني �لقت�سادى �مل�رشيني �ملهم�سني. �إذ يدعم قطاع 
و�لتوظيف  تدريب،  بر�مج  دعم  خالل  من  �ملحرومة  �لفئات  �لقت�سادى  �لتمكني 
)�لذ�تى(، وبر�مج وم�رشوعات �لقرو�س �ل�سغرية، تتبع بر�مج �لتوظيف �لقائمة 
�لتدريب  �إتاحة  قبل  للم�ستفيدين  �لعمل  فر�س  يكفل  �أحدهما  نهجني:  �لتدريب  على 
�لبحث  �إىل  و��ستنادً�  �ملتقدمة«.  غري  �لعمل  فر�س  خلق  »منوذج  عملية  خالل  من 
و�لتحليل �ملتعلقني ب�سوق �لعمل، ي�ساعد هذ� �لنموذج فى حتديد �لوظائف �ل�ساغرة، 
فيوفر  �لثانى  �لنهج  �أما  بتوظيف موظفني موؤهلني  �لعمل  �أ�سحاب  �لتز�م  ثم ي�سمن 
فر�س �لعمل حل�ساب �مل�ستفيدين �خلا�س بعد �ن يكونو� قد �أمتو� �لتدريب �ملنا�سب. 
�لنتاج  و�أدو�ت  �ل�سغرية،  �أو  �ل�سغر  �ملتناهية  بالقرو�س  ذلك  بعد  ويزودهم 

و�خلامات، و�لأدو�ت و�ملعد�ت �لالزمة لبدء عمل خا�س.
ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

http://www.sawirisfounation.org
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8- »عل�سانك يا بلدى« للتنمية امل�ستدامة

موؤ�س�سة »عل�سانك يا بلدى« هى موؤ�س�سة للتنمية �مل�ستد�مة )AYB-SD(، �أُن�سئت فى عام 
�لتنمية  �ل�سباب فى  �قت�ساديا وتعزيز م�ساركة  تاأ�سي�س جمتمع م�ستقل  2005 بهدف 
لل�سباب  �لقت�سادى  بالتمكني  �جلمعية  تلتزم  �لروؤية،  هذه  مع  ومت�سيا  �مل�ستد�مة. 
و�لن�ساء فى �لأحياء �ملحرومة فى �لقاهرة و�جليزة، حلو�ن، �لفيوم، بنى �سويف، 
�ملنيا، �لبحرية، �ل�سكندرية، و�ل�رشقية. كما تعمل AYB على تعزيز �لعمل �لتطوعى 
فى تنمية �ملجتمعات �ملحلية وتعزيز �رش�كة �لقطاع �خلا�س مع �لقطاع �لعام. تعنى 
و�ملهار�ت  �للكرتونية  �ملهار�ت  على  �لتدريب  خالل  من  �ل�سباب  بعمل  �ملنظمة 
�ملتخ�س�سة، و�لتوظيف فى �لقطاعني �لر�سمى وغري �لر�سمى، و�لدعوة �إىل حت�سني 
�ملهار�ت �للكرتونية فى  �مل�ساعدة على  �لعمل. وُيَنَظم برنامج  �ملرتبات وظروف 
AYB حو�ىل 20 �إىل 25 مرة �سنويا. بينما يجرى �لتدريب على �ملهار�ت �ملتخ�س�سة 
حو�ىل 8 �إىل 24 مرة �سنويا. ويبلغ متو�سط عدد �مل�ساركني فى كل برنامج 500 
�إىل   500 بني  ترت�وح  �لتى  للتدريب،  �ملادية  �لتكاليف  �ملنظمة  وتغطى  م�سارك. 
2000 جنيه م�رشى. ومنذ بدء هذه �لرب�مج �خلا�سة بعمل �ل�سباب فى عام 2007، 
�أي�سًا �لدعم   AYB بلغ عدد �مل�ستفيدين منها حو�ىل 10 �آلف �سخ�س م�ستفيد. وتقدم 
�لتعليمية  و�لدرو�س  و�ل�سحية،  �لطبية  و�حلمالت  �لأعمال،  لرو�د  و�ملال  �لفنى 
�لفقر�ء  للم�رشيني  �ل�سغرية  �مل�رشوعات  برنامج متويل  ويتيح  �لتوعية.  وحمالت 
فر�سة �إن�ساء م�ساريع ُمربحة، مع �سمان فر�س �لعمل لهم ولالآخرين، ف�ساًل عن 
�لفنة  بامل�ساعدة  لتلبية �حتياجاتهم. وي�سمل ذلك تزويدهم  �آمن ومنا�سب  توفري دخل 
�ملهنى- ح�سب  �ملالية، و�لتدريب  �مل�ساريع و�لإد�ة  �إد�رة  و�ملالية، و�لتدريب على 

�لحتياج.
 3000 �إىل  م�رشى  جنيه   1000 بني  عموما  �ل�سغر  �ملتناهية  �لقرو�س  وترت�وح 
جنيه م�رشى، بينما ترت�وح �لقرو�س �ل�سغرية بني 3000 جنيه م�رشى �إىل 12 
�إىل عام  ملدة ت�سل  �لعون  �إجر�ء متابعة مكثفة وتقدمي  يتم  �ألف جنيه م�رشى. كما 
و�حد، بدءً� من �إن�ساء �مل�ساريع، لكفالة حدوث �لأثر �ملن�سود و�إحد�ث فرق ملمو�س 

فى م�ستوى معي�سة �مل�ستفيدين.
http://www.ayb-sd.org :ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا
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(CEOSS) 9- الهيئة القبطية الإجنيلية للخدمات الجتماعية

مقرها  للتنمية،  م�رشية  منظمة  هى  �لجتماعية،  للخدمات  �لإجنيلية  �لقبطية  �لهيئة 
فى �لقاهرة- جمهورية م�رش �لعربية، تكر�س �أعمالها للتنمية �لجتماعية و�لثقافة، 
وتقدم  �لثقافات.  بني  و�لن�سجام  �لجتماعية،  و�لعد�لة  �لفرد،  رفاهية  وحتقيق 
 CEOSS خدماتها بغ�س �لنظر عن نوع �جلن�س �أو �لعرق �أو �لدين �أو �ملعتقد. ت�سل
�إىل �كرث من مليونى م�رشى �سنويًا فى �أكرث من 100 جمتمع حملى ريفى وح�رشى.

تعمل �لهيئة على بر�مج �لتنمية �لقت�سادية �لتى تت�سمن �مل�رشوعات �لتالية:
- م�رشوع حت�سني �سبل �لعي�س و�ملر�أة �لريفية �ملعيلة �لتى تعتمد على �لدخل 
من �لقطاع غري �لر�سمى. ويقدم هذ� �مل�رشوع �لذى بد�أ فى عام 2005 
�لدعم للن�ساء فى �ملناطق �لريفية �لفقرية، كما يقدم تنمية �ملهار�ت، مبا فى 
ذلك �لتدريب �ملهنى و�لتعليمى، ودعم �ملادر�ت �لر�مية �إىل تطوير �لعمل 

و�إيجاد وحت�سني فر�س �لعمل، �سمن �أمور �أخرى،
- �إنطلق م�رشوع “�لعمل من �أجل �لق�ساء على �لإعاقة” فى عام 2015 مع 

�لرتكيز بوجه خا�س على �ل�سابات وذوى �لحتياجات �خلا�سة، و
- يوفر �لربنامج �لتدريب �ملهنى وتبادل �خلرب�ت و�ملعارف فى �لوليات 
�ملتحدة �لأمريكية، و��ستفاد من هذه �مل�ساريع 1280 �سابًا فى عام 2011. 
ومن  �سابًا،   1368 �لتدريب  عن�رش  من  ��ستفاد  �لربنامج،  بد�ية  ومنذ 
من   %40 �لإناث  �سكلت  عامة،  وب�سفة  �سابًا.   1826 �لتوظيف  عن�رش 

�مل�ستفيدين.
http://www/ceoss.org.eg :ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا

10- التعليم بغر�س التوظيف: برنامج اإيجاد فر�س بديلة

قيادة  للربح- ر�ئدً� فى  �لغري هادف   )EFE( �لتوظيف  �لتعليم بغر�س  يعترب برنامج 
و�سمال  �لأو�سط  �ل�رشق  �أنحاء  جميع  فى  بالوظائف  وربطهم  وتدريبهم  �ل�سباب 
�أفريقيا. ُيعد �لتدريب على �لبحث عن فر�س بديلة منوذجًا �أ�سا�سيًا معرتفًا به عامليًا. 
وتوفر �لرب�مج فى هذ� �مل�سمار لل�سباب �لعاطلني عن �لعمل �ملهار�ت �ملهنية و�لفنية 
�لعمل  �أرباب  �آلف  مع  بال�رش�كات  م�سرت�سدة  �ملحلية،  �لأعمال  �إليها  ت�سعل  �لتى 
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وخرب�ء �لتعليم من ذوى �مل�ستوى �لعاملى. وعندما تخرج �ملتدربون، تربط �ملنظمة 
بينهم بني فر�س �لعمل �ملتاحة فى جمموعة و��سعة من �ل�سناعات مثل �لتكنولوجيا، 
و�ملبيعات بالتجزئة، و�لبناء، و�لتمري�س. على �سبيل �ملثال ل �حل�رش. ويركز هذ� 
�مل�سار على �ل�سباب �لعاطلني عن �لعمل �حلا�سلني على �لتعليم �جلامعى �ملنف�سلني عن 

�سوق �لعمل ويحتاجون �إىل دعم قوى �لأثر لتاأمني فر�س �لعمل.
ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

http://www.efe.org/eg/our-programs/job-placement-training

11- خدمات الإغاثة الكاثوليكية: برنامج حت�سني العي�س

�لوليات  حكومة  قبل  من  حاليًا   )CRS( �لكاثوليكية  �لإغاثة  خدمات  برنامج  َول  مُيَ
�ملتحدة من خالل مكتب �لالجئني و�لهجرة لدعم �لأعمال �لبادئة للالجئني وطالبى 
فى  �لتدريب  خالل  من  �لدعم  هذ�  ويتم  �لقاهرة.  فى  �جلن�سيات  جميع  من  �للجوء 
و�لدعم  �لت�سغيل،  لبدء  منح  وتقدمي  �لقانونى،  و�لتدريب  �لتجارية  �لأعمال  جمال 

�مل�ستمر ملا بعد �ملنح ل�سمان ��ستد�مة �لأعمال. 
http://www.crs.org :ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا

12- منظمة »احل�سن«: م�رصوع »م�سادر الدخل«

يحفز م�رشوع منظمة »�حل�سن« مل�سادر �لدخل �ل�ستقالل �ملاىل وي�سجع م�ستخدمى 
متول  فاإنها  ولذلك،  �أ�رشهم.  و�إعالة  عي�سهم  و�سب  �لعمل  على  �ملتحركة  �لكر��سى 
جميع  فى  �ل�سغرية  �لإمنائية  �مل�ساريع  فى  �ملتحركة  �لكر��سى  م�ستخدمى  وت�سارك 
�لعربية  م�رش  جمهورية  �سعيد  فى  وخا�سة  �لعربية،  م�رش  جمهورية  حمافظات 
�ملوؤ�س�سات  مع  بالتن�سيق  »�حل�سن«  موؤ�س�سة  تقوم  كما  �لأخرى.  و�ملحافظات 
�لعمل جمهز  �أن مكان  �لتاأكد من  بعد  �لقدر�ت  �أجل توظيف ذوى  و�ل�رشكات من 

ل�ستقبال م�ستخدمى �لكر��سى �ملتحركة.
ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

http://www.alhassan-fdn.org/en/project/seventh-project
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13- »حلم«: منظمة م�ست�سارون مهنيون لالأ�سخا�س ذوى الإعاقة

�لكاملة  و�مل�ساركة  �لعمالة  تعزيز  �إىل  تهدف  للربح  هادفة  غري  منظمة  هى  حلم   
م�رش  جمهورية  فى  �سخ�س  مليون   15 عددهم  �لبالغ  �لإعاقة  ذوى  لالأ�سخا�س 
�لعربية فى جميع جو�نب �حلياة. لدى تلك �ملنظمة روؤية فى �أن ت�سبح منظمة ر�ئدة 
فى  قدر�تهم  �خلا�سة وتنمية  �لإعاقة و�لحتياجات  فى جمال تطوير وتعيني ذوى 
جمموعة و��سعة من �لوظائف و�لجتاهات �لوظيفية. مع متكني بيئة �لعمل من تلبية 
�حتياجاتهم. وي�ساعد برنامج �مل�ست�سارين �ملهنيني �لأ�سخا�س ذوى �لإعاقة فى تعلم 
��سرت�تيجيات �لبحث عن عمل مثل: كتابة �ل�سرية �لذ�تية، وخطابات طلب �لوظيفة، 

ومهار�ت �ملقابلة، و�إجر�ء بحث عن وظيفة ناجح.

ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

http://www.riseegypt.org/helm  

14- موؤ�س�سة م�رص اخلري لتنمية املجتمع

�إيجاد  �إىل  ت�سعى  �سبابية  كمبادرة   ،2011 عام  فى  �خلري  م�رش  موؤ�س�سة  تاأ�س�ست 
منوذج ناجح للتنمية �مل�ستد�مة يحد من �لفقر من خالل متكني �ملجتمع �ملحلى و�لعمل 
و�ل�سحية  و�لتعليمية  �لقت�سادية  �لأو�ساع  حت�سني  �إىل  �ملنظمة  تهدف  �لتطوعى. 
وم�ستويات �ملعي�سة فى منطقة �ملقطم. ��ستهدفت ن�سف م�رشوعاتها تقريبا �ل�سباب، 
 ،)IT( �ملعلومات  تكنولوجيا  عن  بتدريبات  خري«  فاحتة   « برنامج  �أمدهم  و�لتى 
توظيف  مكتب  و�أن�سئ  �سغرية.  وقرو�سا  �لر�سمية،  غري  �لتوظيف  وم�سابقات 
فى عام 2000 لتكملة �جلهود �ملبذولة فى جمال ت�سغيل �ل�سباب ولكنه �أغلق ب�سبب 
م�ساكل كبرية منها عدم تغيري ثقافة �لعمل و�لن�سباط بني �سفوف �مل�ستفيدين. و�إىل 
�لتنمية  �أن�سطة  يلى:  “فاحتة خري” ما  �ملذكورة �عاله، قدمت  �ل�سباب  جانب بر�مج 
�لقت�سادية مبا فى ذلك �لقرو�س �ل�سغرية بدون فو�ئد ومبادر�ت �سناعة �لن�سيج. 
تنمية  �ملد�ر�س و�جلامعات، وتوفري بر�مج  �لأطفال مثل دعم ر�سوم  تعليم  �أن�سطة 
�سيفية تعزز �لوعى  �لبيئى و�لعمل �لتطوعى. وتقوم �أن�سطة خريية مثل “�لوجبات 
على عجالت” �لتى تقدم ��سبوعيًا �إىل دور �لأيتام ودور �مل�سنني ذوى �لحتياجات 
�خلا�سة، و�سندوق طو�رئ للم�ستفيدين بعد �ن عمل لأكرث من 10�سنو�ت، باإعادة 
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تقييم بر�جمه من �أجل تقييم �حتياجات �ملجتمع وو�سع برنامج جديد. ومع �لرتكيز 
مناطق  �ستة  فى  �ملنظمة مبحاكاة منوذجها  قامت  قد  �ملقطم،  منطقة  �لبد�ية على  فى 

خمتلفة منذ عام 2001.

ويهدف برنامج م�رش �خلري �ملعنون »ج�رش GESR« �إىل دعم �لبتكار�ت �لجتماعية 
�لو�عدة و�مل�ساريع �لجتماعية �لقائمة على �لتكنولوجيا �ىل طورت بالفعل منوذجًا 
�أوليًا عمليًا، و�ل�ستثمار فى تلك �لبتكار�ت و�مل�ساريع. وياأتى هذ� �لدعم فى �سكل 
�إر�ساد ودعم تقنى و�إد�رى وماىل. ويوفر �لربنامج لأ�سحاب �مل�ساريع �لجتماعية 
�إحت�سان لفرتة مدتها �ستة ��سهر ومتويًل مل�ساعدتهم على �لتطور �إىل م�رشوع مرخ�س 

وم�سجل مع حد �أدنى من �ملنتج �لقابل لال�ستمر�ر )MVP( وخطة �أعمال ثابتة.

ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات من هنا:

http://www/misrelkheir.org/en/character-building/
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جدول اأعمال لقاء الت�سبيك )11 يونيو،2019( وبع�س ال�سور

» جتمع ا�سرتاتيجى ملنفذى برنامج ت�سغيل ال�سباب

فى جمهورية م�رص العربية«

11 يونيو 2019

مقر اجلامعة الأمريكية بالقاهرة AUC, CVC قاعة املحا�رصات )باملنطقة 

الواقعة خلف با�سيلى(

P022 اجلل�سات تنعقد فى قاعة

* الدخول من بو�بة بيب�سى

جدول اجلل�سات

�لت�سجيل و�لفتتاح 8:00 – 9.00 �سباحاً  

9.00 - 10:00 �سباحًا

- ر�سالــة ترحيــب، دكتورة/ غــادة بر�سوم، رئي�س ق�ســم �ل�سيا�سات 
�لعامــة و�لإد�رة و�لباحث �لرئي�سى للم�رشوع، �جلامعة �لأمريكية 

بالقاهرة
- ر�سالــة ترحيب مــن �ل�سيد ريت�سارد برو�ست، �ملمثــل �ملقيم- مكتب 

موؤ�س�سة فريدري�س �إيربت )FES( – جمهورية م�رش �لعربية
- كلمة �أ.د./ نبيل فهمى، عمية كلية �ل�سئون �لدولية و�ل�سيا�سة �لعامة- 

�جلامعة �لأمريكية بالقاهرة
- كلمة �سعادة �ل�سفري �ل�سيد/ �سونكى �سيمون، �لقائم باأعمال �سفري �أملانيا

�أن�سطة �لت�سبيك و�سوق �لعمل 10:00 - 12:00 ظهرا 

مبادرة مركز مبادر�ت عبد �للطيف جميل لريادة 12:00 -1:00ظهرا  

�لأو�سط  �ل�رشق  �إقليم  مبنطقة   J-PAL �لأعمال      
باجلامعة �لأمريكية: من �لأبحاث �إىل �لو�قع     

جل�سة تو�سيحية حول بر�مج تدريب �ل�سباب 1:30-2:00 ظهرا  
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املتحدثون

- �ل�سيد �لأ�ستاذ/ حممد بركات- مدير قطاع �لتمكني �لقت�سادى و�لعرو�س 
– موؤ�س�سة �ساوير�س للتنمية �لجتماعية

- �ل�سيد �لأ�ستاذ/ با�سم عماد- �ملدير �لتنفيذى ملنظمة ASPIRE »طموح«
�سمال  �لتعليم- مكتب  �ل�سعدنى- مدير  �أحمد حممد �سالح  �لأ�ستاذ/  �ل�سيد   -

�أفريقيا و�ل�رشق �لأو�سط- �أكادميية �سيمن�س للتدريب
�ل�سباب-  �أن�سطة  برنامج  ح�سنني-  ح�سن  �أ�رشف  هدير  �لأ�ستاذة/  �ل�سيدة   -

مكتبة �ل�سكندرية
جل�سة تو�سيحية لرب�مج مبادر�ت �ل�سباب 2:00- 2:30 م�ساءا  

املتحدثون:

Wussuf ل�سيد �لأ�ستاذ/ عمر �إيهاب- �لرب�مج �ل�سرت�تيجية لقيادة �لفريق� -
- �ل�سيدة �لأ�ستاذة/ ر�نا �ل�سادق- مدير �لت�سالت- نه�سة �ملحرو�سة 

- �ل�سيدة �لأ�ستاذة/ زينة فودة- Endeavor م�رش
-  �ل�سيد �لأ�ستاذ/ عمر ربيع- ريادة �لأعمال و �لقانون

جل�سة تو�سيحية لرب�مج �لبحث عن فر�سة عمل   2:30-3:00 م�ساءا  

بديلة     
املتحدثون:

- �ل�سيد �لأ�ستاذ/ عاطف �لدمرد��س- وز�رة �لت�سامن �لجتماعى
- �ل�سيد �لأ�ستاذ/ جمال مو�سى- وز�رة �لقوى �لعامة و�لهجرة

)UCCD( ل�سيدة �لأ�ستاذة / مها فخرى- رئي�س م�رشوع �لتوظيف� -
- �ل�سيدة �لأ�ستاذة/ مها �مل�سلمى- �ملدير �ملعاون للعالقات مع ��سحاب �لعمل، 

مركز �لتوظيف- �جلامعة �لأمريكية بالقاهرة
كلمة ختامية للدكتورة/ غادة بر�سوم- رئي�س ق�سم  3:00-4:00  م�ساءا 

�لأمريكية  �جلامعة   – و�لإد�رة  �لعامة  �ل�سيا�سات 
بالقاهرة

�لغذ�ء 4:00-4:30 م�ساءًا  
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�سعادة ال�سفري/ �سنوكى �سيـمون، الدكتور/ نبيل 

 فهمىعميد الكلية، ال�سيد/ ريت�سارد بروب�ست

والدكتورة / غادة بر�سوم

جانب من امل�ساركني فى ملتقى التوظيف

جانب من امل�ساركني فى ملتقى التوظيف

�سورة تو�سيحية لتاأ�سي�س ملتقى  التوظيف

جانب من امل�ساركني فى ملتقى التوظيف

جانب من امل�ساركني فى ملتقى التوظيف
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جانب من امل�ساركني فى ملتقى التوظيف

جانب من امل�ساركني فى ملتقى التوظيف

جانب من امل�ساركني فى ملتقى التوظيف

جانب من امل�ساركني فى ملتقى التوظيف

جانب من امل�ساركني فى ملتقى التوظيف

جانب من امل�ساركني فى ملتقى التوظيف



102

جل�سة JPAL عن برنامج املتابعة والتقييم

جل�سة تو�سيحية عن برامج ريادة الأعمال 

لل�سباب

جل�سة تو�سيحية عن برامج البحث عن فر�س 

عمل بديلة

جل�سة تو�سيحية عن برامج التدريب لل�سباب

ال�سيد/ عاطف ع�رصى يناق�س مبادرة فر�سة 

»FORSA«

فريــق البحــث
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