


 - ٢ -

 

 

      

    
 
 
 

א

 رئيس جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية والتنمية المعمارية



  
  
    

 طبقا لقوانني امللكية الفكرية
א אא

א .א
א 

א א  أو عـرب االنرتنـت(א
 اى أو املدجمــة األقــراص أو  مكتبــات االلكرتونيــةلل

 א  )أخرىوسيلة 
אא.

 .א א

  
  
  
  

  



 - ٣ -

  
 

 - ١٢ -........................الجهات المانحة للتمويل والدعم الفني

 - ١٦ -........................الجهات المانحة للتمويل والدعم الفني

 - ٢٤ -.)برنامج األمم المتحدة اإلنمائي( إدارة شئون الدولة والمجتمع

 - ٢٨ -................................برنامج التنمية بالجهود الذاتية

 - ٣٢ -....................................برنامج التنمية بالمشاركة

 - ٣٥ -...قر وخلق فرص عمل  التعاون اإليطاليبرنامج الحد من الف

 - ٣٨ -.بدعم منظمات األمم المتحدة اإلنمائية برنامج الخليج العربي 

 - ٤٣ -)سفارة اليابان(انية للمشروعات األهلية برنامج المساعدات الياب

 - ٤٦ -......)برنامج األمم المتحدة اإلنمائي( برنامج المنح الصغيرة 

 - ٤٩ -.....................)هيئة جون سنو(برنامج المنح الصغيرة 

 - ٥٢ -.........مركز البحوث االجتماعية الجامعة األمريكية بالقاهرة

 - ٨١ -..........برنامج بحوث الشرق األوسط في العلوم االجتماعية

 - ٨٨ -...)الوكالة الكندية للتنمية الدولية( برنامج تنمية الجهود الذاتية

 - ٩٢ -.........)الصندوق االجتماعي للتنمية( برنامج تنمية المجتمع

 - ٩٦ -..................)TERRE DES HOMMES(تيرديزوم 

 - ١٠٠ -.............................دانيدا/ سفارة مملكة الدنمارك 

 - ١٠٣ -.......)الصندوق االجتماعي للتنمية( برنامج تنمية المجتمع

 - ١٠٦ -................)UNFPA(صندوق األمم المتحدة للسكان 



 - ٤ -

 - ١١٠ -.....................)سفارة فنلندا(لي صندوق التعاون المح

 - ١١٣ -..)CO-FINANCE FUND( صندوق التمويل المشترك

 - ١١٧ -......................الصندوق المصري السويسري للتنمية

 - ١٢١ -..................صندوق توازن النوع االجتماعي والتنمية

 - ١٢٤ -..........)السفارة الملكية الهولندية( صندوق حقوق اإلنسان

 - ١٢٧ -........................صندوق منظمة أوبك للتنمية الدولية

 - ١٣٠ -.............)السفارة الملكية الهولندية( صندوق نظم الحكم

 - ١٣٣ -............................)NEF(ألدنى مؤسسة الشرق ا

 - ١٣٧ -.......................مؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية

 - ١٤٢ -..................................مؤسسة فريدريش إيبرت

 - ١٤٦ -..................................مؤسسة فريدريش ناومان

 - ١٤٩ -..............................................مؤسسة فورد

 - ١٥٢ -.....................................مؤسسة كونراد أدناور

 - ١٥٥ -...........................المبادرة المحلية للبيئة الحضرية

 - ١٦٠ -..................)سيدبا(مركز التنمية والنشاطات السكانية 

 - ١٦٥ -............NGO خدمات المنظمات غير الحكومية مركز

 - ١٧١ -......................)سفارة ألمانيا(المشروعات الصغيرة 

 - ١٧٤ -.........يامعهد الشئون الثقافية الشرق األوسط وشمال أفريق

 - ١٧٨ -................)UNICEF(منظمة األمم المتحدة لألطفال 

 - ١٨٢ -.........................)APS(منظمة اإلسهام في التنمية 

 - ١٨٥ -...)COSPE(منظمة التعاون من أجل تنمية الدول الناشئة 

 - ١٨٩ -....................المنظمة الدولية لتنمية األسرة والمجتمع



 - ٥ -

 - ١٩٣ -................................................موفيموندو

 - ١٩٩ -.........................................هيئة إنقاذ الطفولة

 - ٢٠٣ -....................................هيئة اإلغاثة الكاثوليكية

 - ٢٠٧ -.......................................... مصر-هيئة كير

 - ٢١٢ -......................................صندوق حماية البيئة

 - ٢٤٣ -.........من صندوق حماية البيئة نموذج طلب مبدئي للدعم

 - ٢٤٩ -.........الخطوات واإلجراءات الصندوق االجتماعي للتنمية

 - ٢٦٥ -........................وحدة تنمية الشركات بشمال أفريقيا

 - ٢٦٧ -................اإلتحاد القومي اإليطالي للصناعات الحرفية

 - ٢٧٦ -.......................................مكتب اإللتزام البيئي

 - ٢٧٩ -...................................................المراجع

 



 - ٦ -

  الجمعيات والمؤسسات األهليةالجمعيات والمؤسسات األهلية

 
א − א אא .א
א − א א א .א
א − .א
א − .א

 

 
 إعداد مهندس استشاري  

  معية الحفاظ على الثروة العقاريةرئيس ج         

  المعماريةوالتنمية     
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  داءداءــــإهإه

 …إلى صــــديق العـــمر

 …وصاحب المثل العليا والقـيم

 …سواء في العمل الهندسـي

 …أو العـــمل االجتماعي 

 …أو في الحــــياة عـموما

 …إلى القـــدوة الحســـنة

//אא..
 الذي يدعمني بعلمه وخبرته وإخالصه
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א
من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلـى            (

يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرهـا ووزر مـن            

 )عمل بها إلى يوم القيامة

 هللا صدق رسول ا
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إن قطاع العمل األهلي في أي دولة هو المكمـل لعمـل            

حيث أن قطـاع    … القطاع الحكومي وعمل القطاع الخاص      

العمل األهلي يتغلغل ويتعمق داخل مشاكل القاعدة الشـعبية         

وأصبح هذا القطـاع اآلن يقـتحم       … العريضة من المجتمع    

ة أو الخدمات   جميع المجاالت سواء مجال الخدمات االجتماعي     

 .الصحية أو الخدمات الهندسية أو البيئية أو الهوايات

ودفعا لقاطرة التنمية في هذا القطاع العـام رأيـت مـن            

واجبي كأحد المهتمين بهذا القطاع أن أضع لبنة في صـرح           

العمل األهلي عبارة عن كتاب يحتوي على طـرق تأسـيس           

كـذلك  … وإدارة الجمعيات واالتحادات والمؤسسات األهلية      

بجانب … طرق التمويل ومصادره سواء الدولية أو المحلية        

طرق إدارة الجمعيات مع نماذج من الجمعيات والمؤسسـات         

 .األهلية العاملة في مختلف المجاالت
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وأرجو أن يحقق هذا الكتاب الهدف المنشود منه في رفع          

مستوى المعرفة لدى الراغبين في إنشاء أو تطوير أو تمويل          

 .طاع الهامهذا الق

   

א

 رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية  

 والتنمية والمعمارية     
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  الجهات المانحة للتمويل والدعم الفنيالجهات المانحة للتمويل والدعم الفني

 منظمة اليونيدو وحدة ترويج االستثمارات اإليطالية

برنـامج األمـم المتحـدة      (إدارة شئون الدولة والمجتمع     

 )ائياإلنم

سفارة الواليـات المتحـدة     (برنامج التنمية بالجهود الذاتية   

 )األمريكية بالقاهرة

سـفارة الواليـات    ) (PDP(برنامج التنمية بالمشـاركة     

 )المتحدة األمريكية بالقاهرة

التعاون ( PAPبرنامج الحد من الفقر وخلق فرص عمل        

 )اإليطالي

ة بدعم منظمـات األمـم المتحـد       برنامج الخليج العربي  

 )أجفند(اإلنمائية 

) GGP(برنامج المساعدات اليابانية للمشروعات األهلية      

 )سفارة اليابان(

برنـامج األمـم   ( (GEF /SGP)برنامج المنح الصغيرة 

 )المتحدة اإلنمائي
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 )هيئة جون سنو(برنامج المنح الصغيرة 

 ركز البحوث االجتماعية الجامعة األمريكية بالقاهرةم

 ألوسط في العلوم االجتماعية برنامج بحوث الشرق ا

الوكالـة الكنديـة للتنميـة      (برنامج تنمية الجهود الذاتية     

 )سيدا) (الدولية

 )الصندوق االجتماعي للتنمية(برنامج تنمية المجتمع 

 )Terre des Hommes(تيرديزوم 

 دانيدا/ سفارة مملكة الدنمارك 

 )الصندوق االجتماعي للتنمية(برنامج تنمية المجتمع 

 )UNFPA(وق األمم المتحدة للسكان صند

 )سفارة فنلندا(صندوق التعاون المحلي 

 )Co-Finance Fund(صندوق التمويل المشترك 

 الصندوق المصري السويسري للتنمية

السفارة الملكية  (صندوق توازن النوع االجتماعي والتنمية      

 )الهولندية

 )السفارة الملكية الهولندية(صندوق حقوق اإلنسان 

 ق منظمة أوبك للتنمية الدوليةصندو
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 )السفارة الملكية الهولندية(صندوق نظم الحكم 

 )NEF(مؤسسة الشرق األدنى 

 مؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية

 مؤسسة فريدريش إيبرت

 مؤسسة فريدريش ناومان

 مؤسسة فورد

 مؤسسة كونراد أدناور

برنامج األمـم   ( )اليف(المبادرة المحلية للبيئة الحضرية     

 )لمتحدة اإلنمائيا

 )سيدبا(مركز التنمية والنشاطات السكانية 

 مركز خدمات المنظمات غير الحكومية

 )سفارة ألمانيا(المشروعات الصغيرة 

 معهد الشئون الثقافية الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 )UNICEF(منظمة األمم المتحدة لألطفال 

 ذاتية وحركة التنمية ال) APS(منظمة اإلسهام في التنمية 

 )COSPE(منظمة التعاون من أجل تنمية الدول الناشئة 
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بــالن (المنظمــة الدوليــة لتنميــة األســرة والمجتمــع 

 )انترناشيونال مصر

 موفيموندو

 )السفارة البريطانية(نظام المنح الصغيرة 

 هيئة إنقاذ الطفولة

 هيئة اإلغاثة الكاثوليكية

  مصر-هيئة كير

 صندوق حماية البيئة 

 الجتماعي للتنميةالصندوق ا

 وحدة تنمية الشركات بشمال أفريقيا

االتحاد القومي اإليطالي للصناعات الحرفية والصـغيرة       

 والمتوسطة

 مكتب اإللتزام البيئي
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  الجهات المانحة للتمويل والدعم الفنيالجهات المانحة للتمويل والدعم الفني
  منظمة اليونيدو وحدة ترويج اإلستثمارات اإليطاليةمنظمة اليونيدو وحدة ترويج اإلستثمارات اإليطالية

   : :االتصالاالتصالمعلومات معلومات 
 . مصر– القاهرة –ف  شارع شري٣٠ :  العنوان

 .)٢٠٢ (٣٩٣٧٤٤٧ / ٣٩٢٥٢٧٧ :   تليفون

 .)٢٠٢ (٣٩٥٧٦٣١ :   فاكس

  email:unidoipu@link.com  : البريد اإللكتروني 

 www.cairo@netandshare.org :الموقع على اإلنترنت

  برنامج الدعم المتكاملبرنامج الدعم المتكامل

 بمبادرة من   ١٩٩٨عم المتكامل عام    نشأ برنامج الد   -

الحكومة اإليطاليـة والهيئـة العامـة لإلسـثمار         

والمناطق الحرة في مصر بهدف تنمية الصـناعات        

المحلية الصغيرة والمتوسطة من خالل التعاون مع       

 .الشركات اإليطالية

أسند لمنظمة اليونيدو إدارة وتنفيذ البرنامج بالتعاون        -

 .ار والمناطق الحرةمع الهيئة العامة لإلستثم
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تأسست وحدة تابعة لليونيدو لترويج اإلسـتثمارات        -

اإليطالية بمقر الهيئة العامة لإلسـتثمار والمنـاطق        

الحرة بغرض تقديم الدعم للمشروعات الصـغيرة       

 :والمتوسطة حيث يتضمن البرنامج 

 .الدعم الفني 

 .الدعم المالي 

تضم وحدة ترويج اإلستثمارات اإليطالية أعضـاء        -

 منظمة اليونيدو ومن الهيئة العامـة لإلسـتثمار     من

 .والمناطق الحرة

 .مكاتب اليونيدو للترويج للمشروعات الصناعية 

 .شركاء ترويج اإلستثمارات 
تعمل وحدة ترويج اإلستثمارات في مصر ضـمن         -

شبكة مكاتب ترويج اإلستثمار والتكنولوجيا التابعة      
 مـن    وإلتزامـا  ،لمنظمة اليونيدو في أنحاء العـالم     

اليونيدو بتنمية التعـاون الصـناعي بـين مصـر          
وإيطاليا تتضافر جهود وحدة ترويج اإلسـتثمارات       
اإليطالية والهيئة العامة لإلستثمار والمناطق الحرة      
ومكتب التنمية الصـناعية والتكنولوجيـا بإيطاليـا        

 .لتحقيق هذا الغرض
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  ::الدعم الفني الدعم الفني 

  ::الدعم الفني للمشروعات الدعم الفني للمشروعات 

إلسـتثمارات اإليطاليـة قطـاع      تدعم وحـدة تـرويج ا     

المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خالل تقديم مجموعـة        

 :متكاملة من الخدمات تشمل 

إعداد دراسات الجدوى وتقييم المشروعات ومعاونة       -

 .المستثمر في إعداد خطة العمل الالزمة لذلك

ترويج المشروعات اإلستثمارية وفرص اإلستثمار      -

شـركاء اإليطـاليين    في بإيطاليا بهـدف تحديـد ال      

 .الراغبين في التعاون المشترك

الترويج إلقامة المشروعات المشتركة والمسـاعدة       -

في المفاوضات إلتمام إتفاقيات التعاون الصـناعي       

 .مع الشركاء اإليطاليين

تشخيص مشاكل الوحدات اإلنتاجية وسبل عالجهـا        -

 .على المستوى الفني واإلداري والتسويقي والمالي

تثمر الذي ال يتوافق نشاط مشروعة مع       توجيه المس  -

برنامج الوحدة إلى برامج التمويل المتاحة من خالل        

 .أنظمة أخرى قد تساهم في خدمة المشروع
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   : :بناء الكفاءة الفنيةبناء الكفاءة الفنية

  ::باألجهزة المختصة بالترويج لإلستثمار باألجهزة المختصة بالترويج لإلستثمار 

يقدم اليونيدو دعما فنيا لألجهزة المعنيـة بـالترويج          -

ستثمار والمناطق الحـرة    لإلستثمار كالهيئة العامة لإل   

تتمثل في رفع كفاءة العاملين بـالترويج لإلسـتثمار         

والتدريب على إستخدام األساليب واألدوات الترويجية      

 .الحديثة وبرامج الكمبيوتر المصممة لهذا الغرض

يساهم اليونيدو في تحسين مناخ اإلستثمار من خالل         -

مبادرات الشراكة والتعاون مع األجهزة المختصـة       

 .ما في ذلك البنوك وإتحادات الصناعاتب

تمثل فـي خـط إئتمـان تقدمـه         : المعونة المالية    -

الحكومة اإليطالية ويتم تحصيله من خالل الجهـاز        

ــة   ــل حاج ــك لتموي المصــرفي المصــري وذل

المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحصول علـى      

معدات وخطوط إنتـاج إيطاليـة المنشـأ شـاملة          

 بذلك من معونة فنيـة      مصروفات النقل وما يرتبط   

وتدريب على تشغيل اآلالت وبراءات وتـراخيص       

 .اإلنتاج المقدمة من الجانب اإليطالي
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تكون األولوية للمشروعات التي يتحقق بها بعـض         -

 :أو أحد العناصر اآلتية 

 .المشروعات المشتركة 

 .التحديث التكنولوجي 

 .إدخال تكنولوجيا جديدة 

 .توفير فرص العمالة 

 .ظيف للحد من التلوث البيئياإلنتاج الن 
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  شروط القرضشروط القرض

نقل  

 التكنولوجيا

 المشروع المشترك

 معدل الفائدة

قرض مسـدد بـالليرة     

 اإليطالية

قرض مسـدد بالجنيـه     

 المصري

 

٧%  

١٠%  

 

٤%  

٧%  

 فترة السماح

 مسددة الفائدة

 

  سنوات٣-١

 

  سنوات٣-١

 مدة القرض

 شاملة فترة السماح

 

  سنوات١٠-٥

 

 ات سنو١٠-٥
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  ::الشروط العامة الشروط العامة 
 بليون ليرة   ٣,٥الحد األقصى المنصرف للمشروع      -

 . مليون إيطالية٣٠٠إيطالية والحد األدنى 

من القرض لتمويل تكلفـة      % ٢٠يجوز تخصيص    -

األدوات واألجهزة من أصـل محلـي والالزمـة         

لتركيب وتشغيل خط اإلنتاج على أن تكون ضـمن         

 .عقد التوريد

ويج اإلستثمارات اإليطاليـة    تقدم الطلبات لوحدة تر    -

بالقاهرة مرفقا بها التقرير المبدئي لخطة المشروع       

 .وبياناته األساسية الالزمة إلعداد دراسة الجدوى

  ::المهام الرئيسية للبرنامج المهام الرئيسية للبرنامج 
تحديد الشركاء الراغبين في التعاون الصناعي فـي         -

مصر وإيطاليا وتقييم فرص اإلستثمار ذات اإلهتمام       

 من الجانبين من خالل وحـدة       المشترك المطروحة 

ترويج اإلستثمارات اإليطالية بالقاهرة بالتنسيق مع      

مندوب الهيئة العامة لإلستثمار والمنـاطق الحـرة        
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بمكتب اليونيدو للتنميـة الصـناعية والتكنولوجيـا        

 .بمدينة بولونيا بإيطاليا

تنظيم ودعم مشاركة رجال األعمـال المصـريين         -

 .االستثمارللمعارض المتخصصة ومنتديات 

تقديم االستشارات الفنية المتخصصة بواسطة خبراء       -

الصناعة اإليطاليين لتشخيص المشاكل على مستوى      

 . الوحدات اإلنتاجية وتحديد سبل عالجها

تقديم االستشارات في تمويـل دراسـات الجـدوى          -

اإلقتصادية للمشروعات المشتركة من خالل الدعم      

 .ضالمالي المخصص بالبرنامج لهذا الغر

تنظيم لقاءات العمل وتقريب التقاء المصـالح بـين          -

 .رجال األعمال المصريين واإليطاليين

تنظيم ورش عمل مشـتركة لتبـادل المعلومـات          -

والخبرات علـى مسـتوى الوحـدات اإلنتاجيـة         

 .والمؤسسات المعنية المصرية واإليطالية

إعداد التقارير والدراسات القطاعية إلبراز قطاعات       -

آفاق التنمية والتعاون المشـترك بـين       اإلنتاج ذات   

 .البلدين
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   إدارة شئون الدولة والمجتمع إدارة شئون الدولة والمجتمع

  ))برنامج األمم المتحدة اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي((

   : :االتصالاالتصالمعلومات معلومات 
 مبنى مركـز    – كورنيش النيل    ١١٩١ :  العنوان

 – القـاهرة    – بـوالق    –التجارة العالمي   

 .مصر

 .)٢٠٢ (٥٧٨٤٨٤٠ / ٦ :   تليفون

 .)٢٠٢ (٥٧٨٤٨٤٧ :   فاكس

 .amin.elsharkawi@undp.org : البريد اإللكتروني 

 .www.undp.org.eg :الموقع على اإلنترنت 
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  ::األهداف األهداف / / الرسالة الرسالة 
يهدف البرنامج إلى دعم الجهود المصرية الراميـة         -

إلى تطوير نظم الحكم بحيـث تتسـم بالمشـاركة          

يؤدي بدوره إلـى تـوفير المنـاخ        والشفافية وهذا   

 .الالزم لخفض معدالت الفقر

خلق البيئة المالئمة التي تسمح بتمكـين منظمـات          -

المجتمع المدني للقيام بدورها الفعال كشـريك فـي         

 .عملية التنمية

   : :القطاع المستهدفالقطاع المستهدف
 بناء القدرات   – التنمية المؤسسية    –الدعوة وكسب التأييد    

 إتباع أسلوب المشـاركة فـي       – تنمية المجتمع    –والتمكين  

 النوع االجتماعي   – تنمية المجتمع    –التخطيط لعملية التنمية    

 – التكنولوجيـا    – زيادة الـدخل     – حقوق اإلنسان    –) جندر(

 .مكافحة األلغام
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   : :المنظمات غير الحكومية المستفيدةالمنظمات غير الحكومية المستفيدة
جميع المنظمات غير الحكومية خاصة الجمعيات المحليـة        

)CBOS( 

   : : المستهدف المستهدفالنطاق الجغرافيالنطاق الجغرافي

 .جميع المحافظات

أنواع الخـدمات المقدمـة إلـى المنظمـات غيـر           أنواع الخـدمات المقدمـة إلـى المنظمـات غيـر           

  ::الحكوميةالحكومية

 .الدعم المالي -

الدعم الفني إما في إطار المشروع الممول أو على          -

 .حده

   : :أمثلة من المشروعات واألنشطةأمثلة من المشروعات واألنشطة

 Assistingمشروع مساعدة المجتمعات بعضها البعض 

Communities Together )ACT (نشـائه  التي قامت بإ

المفوضية العليا لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان بالشراكة مـع         

لـدعم المبـادرات المحليـة      . برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   

لتشجيع وحماية حقوق اإلنسان من خالل تـوفير القـروض          
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متناهية الصغير لألنشطة المجتمعية الهامة التي تقـوم بهـا          

مـن  ) ACT( ويقوم مشروع    .)CBOS(الجمعيات المحلية   

خالل دعم هذه المجهودات بتيسير العمل المحلي لدعم حقوق         

اإلنسان والذي يعتبر حيويا للتطور المستدام للحياة اليوميـة         

 .لإلنسان

  ::معايير إختيار المنظمات غير الحكومية معايير إختيار المنظمات غير الحكومية 
يجب أن تكون المنظمـات مسـجلة لـدى إحـدى            -

 .الوزارات المصرية

: يجب أن تتميز المقترحات بوضـوح لكـال مـن        -

 الميزانيـة واإلطـار الزمنـي المتوقـع         ،األهداف

 .للمشروع
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   برنامج التنمية بالجهود الذاتية برنامج التنمية بالجهود الذاتية

  ))سفارة الواليات المتحدة األمريكية بالقاهرةسفارة الواليات المتحدة األمريكية بالقاهرة((

   : :االتصالاالتصالمعلومات معلومات 
 منسق برنامج التنمية بـالجهود الذاتيـة     :  العنوان

الدور الثـاني   ) ١( مبنى رقم    –بالقاهرة  

 سـفارة   –المكتب األمـامي    ) ١٢(عشر  

 ش كمـال    ٨ .الواليات المتحدة األمريكية  

 – القاهرة   – جاردن سيتي    –الدين صالح   

 .مصر

 .)٢٠٢ (٧٩٧٣٧٢٣ :   تليفون

 .)٢٠٢ (٧٩٧٢٠٠٠ :   فاكس

 .vanceld@state.gov : البريد اإللكتروني
ــت   ــى اإلنترنـــــ ــع علـــــ  :الموقـــــ
www.usembassy.egnet.net/shp.htm 
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  ::األهداف األهداف / / الرسالة الرسالة 
مساعدة المجتمعات والجمعيات العاملة فـي مشـروعات        

 .تخدم المجتمع المحلي

   : :القطاع المستهدفالقطاع المستهدف
 التدريب  –توفير مصادر للدخل وخلق فرص عمل        -

 تنميـة   – القـروض متناهيـة الصـغر        –المهني  

 .المجتمع

ئـة  يعمل البرنامج في بعض األحيان في قضايا البي        -

 األنشـطة   – قضايا النـوع االجتمـاعي       –المحلية  

 .الخاصة بالطفولة والشباب

   : :المنظمات غير الحكومية المستفيدةالمنظمات غير الحكومية المستفيدة
المنظمات غير الحكومية الصغيرة وخاصة جمعيات تنمية       

 .)CBOS(المجتمع 

   : :النطاق الجغرافي المستهدفالنطاق الجغرافي المستهدف

 .جميع المحافظات
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أنواع الخدمات المقدمة إلى المنظمـات غيـر        أنواع الخدمات المقدمة إلى المنظمـات غيـر        

   : :ميةميةالحكوالحكو
 -:يقوم البرنامج بتوفير الدعم المالي لما يلي 

مثل المعدات الالزمـة للتـدريب      (شراء المعدات    -

المهني والمدارس ومشـروعات خدمـة المجتمـع        

 .)وتوفير مصادر الدخل

 .مشروعات إنشائية صغيرة -

 .شراء المواد والسلع المعمرة -

عندما يشكل جزءا هامـا مـن أنشـطة         (التدريب   -

 .)المشروع

   : :ة من المشروعات واألنشطةة من المشروعات واألنشطةأمثلأمثل
منحة تمثل في توفير القروض والدعم الفني تستفيد         -

منها العائالت إلقامة مراحيض داخلية ووصـالت       

محلية لتوفير مياه الشرب فـي محافظـة أسـيوط          

)٢٠٠٢.( 
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منحة تتمثل في توفير التدريب المهنـي للشـابات          -

والفتيات الحاصالت على مستوى تعليمي ثانوي أو       

في محافظة سيناء وذلك لـدعم مهـارات        جامعي  

وقدرات تلك الشـابات فـي مجـال السـكرتارية          

 ).٢٠٠٢(والحاسب اآللي والشئون اإلدارية 

منحة تتمثل في توفير أجهزة معامل تعليم اللغـات          -

ومواد تعليمية لتدريس اللغة اإلنجليزيـة للشـباب        

واألطفال في بعض قرى محافظـة بنـي سـويف          

)٢٠٠١.( 

  ::ر المنظمات غير الحكومية ر المنظمات غير الحكومية معايير إختيامعايير إختيا

على األقل من    % ٢٥يجب أن تساهم المنظمات بنسبة       -

 ).سواء مساهمة عينية أو نقدية(إجمالي تكلفة المشروع 

أن تلتزم المنظمات بسرعة تنفيذ مشـاريعها فـي          -

 .على األكثر)  شهرا١٨(خالل مدة ال تتجاوز 

أال تكون المنظمة حاصلة على تمويل آخر لـنفس          -

من خـالل سـفارة الواليـات المتحـدة         المشروع  

األمريكية أو الوكالة األمريكيـة للتنميـة الدوليـة         

)USAID.( 



 - ٣٢ -

  ))PPDDPP((برنامج التنمية بالمشاركة برنامج التنمية بالمشاركة 

  ))سفارة الواليات المتحدة األمريكية بالقاهرةسفارة الواليات المتحدة األمريكية بالقاهرة((

   : :االتصالاالتصالمعلومات معلومات 
 جاردن سيتي   – ش كامل الشناوي     ٢٦ :  العنوان

 . مصر– القاهرة –

 .)٢٠٢ (٧٩٤٣١١٠ :   تليفون

 .)٢٠٢ (٧٩٦٣٥٤٨:    فاكس

ــي   ــد اإللكترونـــــــــ  :البريـــــــــ
 deborah.gomes@dfait-maeci.gc.ca 

  http://www.Canada-eg.com :الموقع على اإلنترنت

  ::األهداف األهداف / / الرسالة الرسالة 
يهدف برنامج التنمية بالمشـاركة إلـى تطـوير قـدرات           

ير الحكومية المصرية متوسطة الحجم خصوصـا       المنظمات غ 
 وسوف يقـوم  .في مجال الطفل والمساواة في النوع االجتماعي      

البرنامج ـ بالتعاون مع وزارة الشئون االجتماعية ـ بتمويـل    
المنظمات غير الحكومية المصرية من أجل تنفيذ مشاريع خدمة         

 .والتشبيك محلي وتنمية القدرات ودعم البحوثالمجتمع ال
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   : :القطاع المستهدفالقطاع المستهدف

قضايا النوع النوعي ـ قضـايا تنميـة الطفـل ـ بنـاء       

 .القدرات والتمكين

   : :المنظمات غير الحكومية المستفيدةالمنظمات غير الحكومية المستفيدة

جميع المنظمات غير الحكومية التي تعمل في القطاعـات         

 ."القطاع المستهدف"الموضحة أعاله تحت بند 

  ::  النطاق الجغرافي المستهدفالنطاق الجغرافي المستهدف

 .جميع المحافظات

لخـدمات المقدمـة إلـى المنظمـات غيـر          لخـدمات المقدمـة إلـى المنظمـات غيـر          أنواع ا أنواع ا 

  ::الحكوميةالحكومية

 .الدعم المالي -

 .الدعم الفني -
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  ::معايير إختيار المنظمات غير الحكومية معايير إختيار المنظمات غير الحكومية 

يجب أن تكون المنظمات غير الحكوميـة مسـجلة          -

 . لدى وزارة الشئون االجتماعية

أن تقدم المنظمـات غيـر الحكوميـة المسـتندات           -

 .تماعيالموضحة على مساندتها ألنشطة العمل االج

أن تقدم المنظمات غير الحكومية الوثائق الدالة على         -

أنشطتها السابقة وعلى حسن سمعتها ومدى قدرتها       

 .على تنفيذ المشاريع

يتطلب عادة من المنظمات غير الحكوميـة متلقيـة        -

المنحة المساهمة بشكل أو بآخر وعادة مـا يكـون          

 .ذلك في صورة مساهمات عينية
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خلق فرص عمل خلق فرص عمل برنامج الحد من الفقر وبرنامج الحد من الفقر و

))PPAAPP((التعاون اإليطالي التعاون اإليطالي   

   : :االتصالاالتصالمعلومات معلومات 
 جاردن سيتي   – كورنيش النيل    ١٠٧٩ :  العنوان

 . مصر– القاهرة –السفارة اإليطالية  –

 .)٢٠٢ (٧٩٥٨٢١٣ / ٧٩٥٣٤٠٧ :   تليفون

 .)٢٠٢ (٧٩٥٦٩٠٤ :   فاكس

 .pap@link.net  : البريد اإللكتروني 

 .www.pap.itgo.com :ع على اإلنترنتالموق

  ::األهداف األهداف / / الرسالة الرسالة 
إلى دفع مجهـودات المجتمعـات      ) PAP(يهدف برنامج   

 ويسعى البرنامج مـن     .المحلية نحو تخفيض مستويات الفقر    

خالل أسلوب عمل متكامل متعدد المحـاور إلـى إسـتخدام           

ة دافعة للتخفيف مـن     القروض اإلئتمانية متناهية الصغر كقو    

 .حدة الفقر
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   : :القطاع المستهدفالقطاع المستهدف

خفض معدالت الفقر من خالل توفير القروض اإلئتمانيـة         

متناهية الصغر ـ خلق فـرص عمـل ـ بنـاء القـدرات       

 .والتمكين ـ تنمية المجتمع ـ الدعوة وكسب التأييد

   : :المنظمات غير الحكومية المستفيدةالمنظمات غير الحكومية المستفيدة
 .قام األولفي الم) CBOS(جمعيات تنمية المجتمع 

   : :النطاق الجغرافي المستهدفالنطاق الجغرافي المستهدف

 .الجيزة ـ المنيا -

سوهاج ـ أسيوط ـ   : المناطق المستقبلية المتوقعة  -

 .قنا

أنواع الخـدمات المقدمـة إلـى المنظمـات غيـر           أنواع الخـدمات المقدمـة إلـى المنظمـات غيـر           

  ::الحكوميةالحكومية

 .الدعم المالي -

الدعم الفني متمثال في توفير التدريب وبناء قدرات         -

 .المنظمات غير الحكومية الشريكة
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   : :ن المشروعات واألنشطةن المشروعات واألنشطةأمثلة مأمثلة م

 كـروت تحقيـق     .مشاريع للقروض متناهيـة الصـغر     

الشخصية، شهادات الميالد، توصـيالت مضـخات الميـاه         

 .وتطهير خزانات المياه

  ::معايير إختيار المنظمات غير الحكومية معايير إختيار المنظمات غير الحكومية 

أن تكون جمعيات تنمية المجتمع مسجلة لدى وزارة         -

 .الشئون االجتماعية

ية المجتمـع أي بـرامج   آال يكون لدى جمعيات تنم  -

 .قروض أخرى قائمة

أن يكون عمل جمعيات تنمية المجتمع في منـاطق          -

ذات ظروف اجتماعية وإقتصادية حرجة تتطلـب       

 .التدخل

أن يتمتع أعضاء مجلـس إدارة جمعيـات تنميـة           −

.المجتمع بالقدرات والمهارات المناسبة
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  برنامج الخليج العربي برنامج الخليج العربي 
  ))أجفندأجفند((ائية ائية بدعم منظمات األمم المتحدة اإلنمبدعم منظمات األمم المتحدة اإلنم

   : :االتصالاالتصالمعلومات معلومات 
 الريـاض   ١٨٣٧١صندوق بريد رقـم     :   العنوان

 .١١٤١٥كود بريد 

 .)٩٦٦١ (٤٤١٦٢٥٧ / ٤٤١٨٨٨٨ :   تليفون

 .)٩٦٦١ (٤٤١٢٩٦٢ / ٦٣:   فاكس

 .director@agfund.org : البريد اإللكتروني

 .www.agfund.org :الموقع على اإلنترنت

  ::األهداف األهداف / / الرسالة الرسالة 
رنامج الخليج العربي لدعم منظمات األمم المتحـدة        يقوم ب 

بدعم جهود التنميـة البشـرية المسـتدامة        ) أجفند(اإلنمائية  

 خاصـة   ،الموجهة للفئات األكثر إحتياجا في الدول الناميـة       

النساء واألطفال وذلك بالتعاون مـع المنظمـات اإلنمائيـة          

. والجمعيات األهلية والجهات العاملـة فـي هـذا المجـال          

 -:تضمن أهداف البرنامج ما يليوت
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 .دعم وتمويل برامج ومشاريع قطاع الصحة -١

دعم وتمويل مشاريع التعليم التي تستهدف النسـاء         -٢

 .واألطفال خاصة الفئات األكثر نجاحا بينهم

بناء القدرة المؤسسية للجمعيات العاملة في مجاالت        -٣

 خاصة تلك التي تكـرس      .التنمية البشرية المستدامة  

 .ه حقوق المرأة والطفلجهودها تجا

دعم مشاريع التنمية ذات الطبيعة الخاصة وعلـى         -٤

األشخاص مـن ذوي اإلحتياجـات      : سبيل المثال   

الخاصة والمساعدات اإلنسانية واإلغاثـة لضـحايا       

 مشـاريع القـروض متناهيـة الصـغر         ،الحروب

 .والمشاريع المدرة للخل للفئات األكثر إحتياجا

   : :القطاع المستهدفالقطاع المستهدف

 تنميـة   – بناء القدرات والتمكـين      –كسب التأييد الدعوة و 

 قضايا النـوع    – تنظيم األسرة    – التعليم   – الثقافة   –المجتمع  

خاصة ( قضايا حقوق اإلنسان     – قضايا الصحة    –االجتماعي  

 بـرامج   – قروض اإلئتمان متناهية الصغر      -)حقوق الطفل 

 . التكنولوجيا–ذوي اإلحتياجات الخاصة 
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   : :ية المستفيدةية المستفيدةالمنظمات غير الحكومالمنظمات غير الحكوم

المنظمات الغير الحكومية العاملة فـي المجـاالت         -

 ".القطاع المستهدف " الموضحة أعاله تحت بند 

المنظمات غير الحكومية التي تقوم بتوفير الخدمات        -

األيتـام وذوي   : لفئات معينة من المجتمـع مثـل        

 .اإلعاقة الذهنية والجسمانية

 ).CBOS(الجمعيات المحلية  -

يطلـق عليهـا    (هتمة بالقضايا القومية    المنظمات الم  -

 ).أيضا منظمات المستوى الثالث

   : :النطاق الجغرافي المستهدفالنطاق الجغرافي المستهدف

 .المنطقة العربية

أنواع الخـدمات المقدمـة إلـى المنظمـات غيـر           أنواع الخـدمات المقدمـة إلـى المنظمـات غيـر           

  ::الحكوميةالحكومية

 .)تمويل المشاريع(الدعم المالي  -

الدعم الفني ـ بناء علـى طلـب المنظمـة غيـر       -

 .الحكومية
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وائز دولية من بينها جـائزة      ج" أجفند"تمنح مؤسسة    -

المشاريع الرائدة والتـي تقـوم المنظمـات غيـر          

 ١٠٠,٠٠٠الحكومية بتنفيذها وتصل قيمتهـا إلـى        

 .دوالر أمريكي) مائة ألف(

   : :أمثلة من المشروعات واألنشطةأمثلة من المشروعات واألنشطة

منذ إنشاء برنامج الخليج العربي لدعم منظمـات األمـم          

 قامـت   ٢٠٠٠ وحتى سـنة     ١٩٨٠المتحدة اإلنمائية في عام     

) ٩٠٠(المؤسسة بالمساهمة في دعم وتمويل ما يقرب مـن          

 التدريب وبناء   ، الصحة ،تسعمائة مشروع في قطاعات التعليم    

) ١٣٠(القدرة المؤسسية وقد غطت هذه المشـاريع حـوالي          

 قدمتها من خالل تعاونها     ،مائة وثالثون دولة نامية عبر العالم     

نظمات أخرى  تسعة عشر منظمة لألمم المتحدة وم     ) ١٩(مع  

مائة سـبعة وسـتون     ) ١٦٧(دولية وإقليمية ومحلية بجانب     

منظمة غير حكومية والعديد من كيانات حكومية تمثل الدول         

 : ومن بين تلك المشاريع ما يلي .العربية
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في ) SMS(مشروع القروض الصغيرة ومتناهية الصغر      

مصر والذي يهدف إلى تنمية وتشجيع المشـاريع الصـغيرة          

 الصغر المتواجدة حاليا لزيادة دخل هذه المشـاريع         ومتناهية

ومساعدتها على التحول من قطاعات غيـر رسـمية إلـى           

قطاعات رسمية حتى يمكنها المساهمة في حل مشاكل أزمـة          

وقد حصل المشروع على جائزة أجفند لسنة       (البطالة المزمنة   

٢٠٠١(. 

  :: المنظمات غير الحكومية  المنظمات غير الحكومية اختياراختيارمعايير معايير 

مسجلة لدى   نظمة غير الحكومية  يجب أن تكون الم    -

 .إحدى الوزارات المصرية

أن تتسق أهداف المشروع مـع أهـداف مؤسسـة           -

 .أجفند

أن تسم مشاريع باإلستمرارية وتكون نتائجها قابلـة         -

 .للقياس من أجل التقييم
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   برنامج المساعدات اليابانية للمشروعات األهلية برنامج المساعدات اليابانية للمشروعات األهلية

))GGGGPP(() ) سفارة اليابانسفارة اليابان((  

   : :االتصالاالتصالمعلومات معلومات 
 عمارة مركز   – ش القصر العيني     ١٠٦ :  نوانالع

 – القـاهرة    – الـدور الثالـث    –القاهرة  

 .مصر

 .)٢٠٢ (٧٩٥٣٩٦٢ :   تليفون

 .)٢٠٢ (٧٩٦٣٥٤ :   فاكس

 . ال يوجد: البريد اإللكتروني 

 .www.eg.emb-japan.go.jp :الموقع على اإلنترنت 

  ::األهداف األهداف / / الرسالة الرسالة 
 التنمية اإلقتصـادية    يوفر البرنامج دعم مالي لمشروعات     

واالجتماعية التي تنفذها المنظمات غير الحكومية التي تعمل        

 .في مجال خدمة القطاع الشعبي
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   : :القطاع المستهدفالقطاع المستهدف

 .جميع مشروعات التنمية التي تخدم القطاع الشعبي -

هناك إهتماما خاصا بالمشـروعات التـي تخـدم          -

الرعاية الصـحية األوليـة ـ التعلـيم     : قطاعات 

 ـ خفض مستويات الفقر البيئة ـ المصلحة   األولي

 .العامة

   : :المنظمات غير الحكومية المستفيدةالمنظمات غير الحكومية المستفيدة

جميع المنظمات غيـر الحكوميـة التـي تقـوم بتنفيـذ            

 .مشروعات التنمية التي تخدم القطاع الشعبي

   : :النطاق الجغرافي المستهدفالنطاق الجغرافي المستهدف

 .جميع المحافظات

أنواع الخـدمات المقدمـة إلـى المنظمـات غيـر           أنواع الخـدمات المقدمـة إلـى المنظمـات غيـر           

  ::الحكوميةالحكومية

 .لماليالدعم ا
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   : :أمثلة من المشروعات واألنشطةأمثلة من المشروعات واألنشطة

إنشاء مركزا لتدريب المرأة على األشغال اليدويـة         -

 .بالقاهرة

 .توفير بعض األدوات الصحية للعيادات الصغيرة -

 .إنشاء فصول محو األمية لخدمة األمهات -

  ::معايير إختيار المنظمات غير الحكومية معايير إختيار المنظمات غير الحكومية 

يجب أن تكون المنظمـة مسـجلة لـدى إحـدى            -

 .لوزارات المصريةا

يجب أن تستهدف المشـروعات خدمـة القطـاع          -

 .الشعبي
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  ((GGEEFF  //SSGGPP))برنامج المنح الصغيرة برنامج المنح الصغيرة 

  ))برنامج األمم المتحدة اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي((

   : :االتصالاالتصالمعلومات معلومات 
 ش زهراء المعـادي     – زهراء المعادي    :  العنوان

 أ  ٣ مساكن مصر للتعمير مبنى رقـم        –

 . مصر– القاهرة –الدور األول 

 .)٢٠٢ (٥١٦١٢٤٥/٥١٦١٥١٩ :   تليفون

 .)٢٠٢ (٥١٦٢٩٦١ :   فاكس

 أو emad.adly@undp.org : البريد اإللكتروني 
aoye@link.net  

 . ال يوجد:الموقع على اإلنترنت

  ::األهداف األهداف / / الرسالة الرسالة 
يسعى البرنامج إلى حماية البيئة العالمية من خالل         -

تمويل مشاريع حماية البيئة وتشـجيع االسـتخدام        

 .ل للموارد الطبيعيةاألمث
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دعم وتشجيع المبـادرات األهليـة التـي تتنـاول           -

إحتياجات البيئة المحلية والتي تساعد على مواجهة       

 .تحديات البيئة العالمية

بناء القدرات وتوفير التدريب المناسب لمنظمـات        -

 .غير الحكومية التي تعمل في مجال حماية البيئة

   : :القطاع المستهدفالقطاع المستهدف

 – بناء القدرات والتمكين     –كسب التأييد    الدعوة و  –البيئة  

 .تنمية المجتمع

   : :المنظمات غير الحكومية المستفيدةالمنظمات غير الحكومية المستفيدة

المنظمات غير الحكومية العاملة فـي قطاعـات البيئـة          

 .والتنمية

   : :النطاق الجغرافي المستهدفالنطاق الجغرافي المستهدف

جميع المحافظات مصر مع التركيز على المناطق التائيـة         

 .والعشوائيات في الحضر
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ت المقدمـة إلـى المنظمـات غيـر         ت المقدمـة إلـى المنظمـات غيـر         أنواع الخـدما  أنواع الخـدما  

  ::الحكوميةالحكومية

 .الدعم المالي -

 على سيل المثال عقد ورش العمـل        –الدعم الفني    -

 .المختلفة

   : :أمثلة من المشروعات واألنشطةأمثلة من المشروعات واألنشطة

مشروع تسجيل وتوثيق المعارف المحليـة تجـاه         -

 .إستخدام المكونات الحيوية المختلفة

 .تحسين أساليب إستخدام الطاقة -

 .مكافحة تلوث الشواطئنشر وزيادة الوعي ل -

  ::معايير إختيار المنظمات غير الحكومية معايير إختيار المنظمات غير الحكومية 
أن تكون المنظمات غير الحكومية مسـجلة لـدى وزارة          

 .الشئون االجتماعية
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  ))هيئة جون سنوهيئة جون سنو((برنامج المنح الصغيرة برنامج المنح الصغيرة 

   : :االتصالاالتصالمعلومات معلومات 
 الدور  – ش مصر حلوان الزراعي      ٢١ :  العنوان

 – القاهرة   – ١١٤٣١ المعادي   –العاشر  

 .مصر

 .)٢٠٢ (٣٥٩١٤٨٧ / ٣٥٩١٥٧٦ :   تليفون

 .)٢٠٢ (٣٥٩٣٨١٩ :   فاكس

 .skishta@jsiegypt.com : البريد اإللكتروني 

 . ال يوجد:الموقع على اإلنترنت

  ::األهداف األهداف / / الرسالة الرسالة 
 يهدف برنامج المنح الصغيرة إلى تشـجيع تعبئـة          -

موارد المجتمع حتى يصبح قـادرا علـى تحديـد          

لحلول المحلية المناسبة لمواجهة    إحتياجاته ووضع ا  

  .المشاكل الصحية



 - ٥٠ -

خاصة (يساعد البرنامج على زيادة الوعي الصحي        -

وتحسين الخدمات المقدمة   ) ناحية صحة األم والطفل   

 .إلى المجتمعات األكثر تضررا في الوجه القبلي

   : :القطاع المستهدفالقطاع المستهدف

 قضـايا النـوع     – قضـايا الصـحة      –الصحة اإلنجابية   

 ).صة مكافحة عادة ختان اإلناثخا(االجتماعي 

   : :المنظمات غير الحكومية المستفيدةالمنظمات غير الحكومية المستفيدة

 ).CBOs(الجمعيات المحلية 

   : :النطاق الجغرافي المستهدفالنطاق الجغرافي المستهدف

 . الجيزة– المنيا – أسيوط –سوهاج 

أنواع الخـدمات المقدمـة إلـى المنظمـات غيـر           أنواع الخـدمات المقدمـة إلـى المنظمـات غيـر           

  ::الحكوميةالحكومية

 .الدعم المالي -

 .الدعم الفني في إطار المشروع الممول -
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   : : المشروعات واألنشطة المشروعات واألنشطةأمثلة منأمثلة من

 منظمة غير حكومية لرفع مستوى الوعي       ١٢٠العمل مع   

الصحي فيما يختص بالرعاية الصحية أثناء الحمـل وقبـل          

الحمل والرضاعة الطبيعية وصحة وغذاء الطفـل وأيضـا         

مكافحة عادة ختان اإلناث في محافظات أسوان واألقصر وقنا         

 .وبني سويف والفيوم

  ::ظمات غير الحكومية ظمات غير الحكومية معايير إختيار المنمعايير إختيار المن

يجب أن تكون المنظمات مسـجلة لـدى الشـئون           -

 .االجتماعية

يجب أن تتمتع المنظمات المتقدمة بطلب التمويـل         -

بالخبرة الالزمة في المجتمع المحلي الذي تخدمـه        

في أحد القطاعات المدرجـة تحـت بنـد القطـاع       

 .المستهدف
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مركز البحوث االجتماعية الجامعة مركز البحوث االجتماعية الجامعة 

  رةرةاألمريكية بالقاهاألمريكية بالقاه

  ::معلومات االتصال معلومات االتصال 
 .)٢٠٢ (٧٩٧٦٩٥٠ / ٧٩٧٦٩٥٩ :    تليفون

 .)٢٠٢ (٧٩٥٧٢٩٨ :    فاكس

 بمبنى أكاديميـة البحـث      – ١٢ الدور   :   العنوان

 ش القصـر    ١٠١العلمي والتكنولوجيـا    

 .العيني القاهرة

 .pdr@aucegypt.edu : بريد إلكتروني 

 . www.aucegypt.edu/pdr :الموقع على اإلنترنت

  ::كز البحوث كز البحوث مرمر
يقوم مركز البحوث االجتماعية بالجامعة األمريكية       -

بالقاهرة بدور المنظمة المسـئولة عـن البرنـامج         

 .١٩٩٩المصري والذي بدأ في مارس 
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ورسالة مركز البحوث االجتماعيـة هـي إجـراء          -

ــة ذات   ــة التنموي ــوث االجتماعي ــجيع البح وتش

 .التخصصات المتعددة في مصر والشرق األوسـط      

 . تدريب الباحثين االجتماعية في المنطقةوكذلك

ويتطلع المركز إلى تزويد عمليات صـنع وتنفيـذ          -

السياسات بالمعلومات الضرورية بجانب مسـاهمته      

. في نشر المعرفة في مجـال العلـوم االجتماعيـة         

ويهدف المركز إلى المساهمة في تطوير المهارات       

وبناء اإلمكانيات المؤسسية في المنطقـة بجانـب        

 .ير الحوار العام حول الموضوعات الهامةتطو

وال يقوم المركز بإجراء البحوث لغرض الربح أو         -

البحوث المغرضة وال يقبل الـدعم المـادي مـن          

وكـل  . مصادر غير معلنة أو غير معتـرف بهـا        

األبحاث التي يقوم بها المركز تقوم علـى إحتـرام          

. حقوق المبحوثين في الحفاظ على سرية المعلومات      

 .الحصول على موافقتهم المسبقةوكذلك 
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المشاركة في بحوث التنمية جزءا رئيسيا من       "تشكل   -

مهام المركز حيث يقوم بربط البحوث مـن جهـة          

واإلستفادة من نتائجها ألغراض التنمية من جهـة        

المشاركة في بحوث التنمية    " ويمثل برنامج . أخرى

محطة جديدة للمركز كجهة ميسرة تقـوم بتسـهيل         

ثين من خارج المركز بدال مـن قيـام         ودعم الباح 

 .باحثي المركز أنفسهم بإجراء كل البحوث

   : :نظرة عامةنظرة عامة
في " المشاركة في بحوث التنمية   "تأسس البرنامج المصري    

 كجزء من برنامج عـالمي ممـول مـن وزارة           ١٩٩٩عام  

يهدف البرنامج إلى إرشاد إستراتيجيات     . الخارجية الهولندية 

ط بين من يقومون بإجراء البحوث      وسياسات التنمية عن الرب   

 .وأولئك وضمان إستخدام نتائجها لتعظيم العائد منها

ولتحقيق كل ذلك يشجع البرنامج وضع خطـط البحثيـة          

وخاصـة  . تستجيب إلحتياجات وأولويات المجتمعات المحلية    

 بالتركيز على إحتياجات الفئات المهمشـة       ،في صعيد مصر  

 .من السكان
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ي بأنه متعدد التخصصات يتنـاول      يتميز البرنامج المصر  

بحوث مرتبطة بالواقع وتستجيب بطريقة مباشـرة للمسـائل         

كما يتميز بتوجه جغرافـي     . ذات األهمية للمجتمعات المحلية   

 .خاص نحو المناطق المحرومة نسبيا في مصر

لقد تبلور هذا البرنامج على يد مجموعـة متميـزة مـن            

والمتميـزين الـذين    الخبراء والباحثين المصريين المستقلين     

 وتتكـون   .يقومون باإلشراف على البرنامج وتنسيق أنشطته     

 ينبثق منها لجنة تنفيذيـة      ،هذه المجموعة من هيئة استشارية    

 ويقوم مركز البحوث االجتماعية بالجامعة األمريكية       ،منتخبة

   .بالقاهرة بأعمال السكرتارية الفنية للبرنامج

   : :أهمية البرنامج والحاجة إليهأهمية البرنامج والحاجة إليه

ان للتغيرات الهيكلية في اإلقتصاد المصري التي        ك -

حدثت على مدار العقد األخير تداعيات مهمة على        

 فقد بدأت في مواجهة طلب متزايـد        .عملية التنمية 

على مواردها المحدودة للوفاء بتلبية إلتزاماتها تجاه       

 ولهذا السـبب تطالـب      .سياستها الدعم االجتماعي  

والمنظمات غيـر   الحكومة كال من القطاع الخاص      

الحكومية بالمساعدة في توفير الخدمات والمشاركة      
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 وبرغم اإلنجازات التـي تـم تحقيقهـا         .في التنمية 

خاصة في مجالي التعليم والصحة ال يزال هنـاك          

العديد من المجاالت التي قد تلعب الشـراكة فيهـا          

 .دورا مهما فيما يتعلق بالتنمية االجتماعية

الجتماعية كانـت تنفـذ     إن جداول أعمال البحوث ا     -

 والهيئـات   ،بشكل فردي مـن خـالل الجامعـات       

األكاديمية ومراكز البحوث الحكومية بغرض فهـم       

أمـا اآلن   . عمليات التغير المستمرة في المجتمـع     

أصبحت هناك حاجة ملحة إلشراك القطاع الخاص       

 .والمنظمات غير الحكومية في عمليـات التنميـة       

ين الالعبين الجـدد    ولكن ال تزال العالقة منفصمة ب     

 ،في عمليات التنمية والجهات القائمة على البحـوث  

وذلك يؤدي إلى إجراء بحوث اجتماعية لم يطلبهـا         

أحد وال تستجيب بالتالي إلى إحتياجات األطـراف        

المعنية وهذا بالطبع قد أدى إلى خلق فجـوة فـي           

بحوث التنمية الموجهة لتلبية إحتياجات المجتمعات      

 .المحلية
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راف المعنية في هذا البرنامج هـم السـكان         واألط -

المحليون سـواء كـانوا مشـاركون بـالبحوث أو      

مستخدمون لنتائجها باإلضافة إلى المنظمات غيـر       

 .الحكومية والجهات الحكومية المهتمة بالتنمية
وتفتقر المناطق المحرومة والمهمشة في مصر لمثل        -

 هذا التعاون فيما بين المستفيدين والبـاحثين وذلـك    
بسبب مركز المؤسسات البحثيـة سـواء التابعـة         
للجامعات أو الوزارات في شمال البالد وبالتحديـد        

 ولـذلك   ،في المراكز الحضرية خاصة في القاهرة     
فإن اإلحتياج األعظـم للمعلومـات وإسـتيراجيات       
التنمية التي تركز على رفاهية الفـرد والمجتمـع         

التـي  يكون في جنوب البالد وبالتحديد في المناطق        
 .يشتد بها الحرمان

ويأتي برنامج المشاركة في بحوث التنميـة لتلبيـة          -
إحتياجات األطراف المختلفة، وللتوجه نحـو حـل        

 .المشكالت سابقة الذكر
لذلك يهدف البرنامج لتوفير معلومات وافية ودقيقـة         -

وفي التوقيت المناسب إليضاح طبيعـة المشـكالت        
ل تلك المشكالت    كما أنه يبحث البدائل لح     ،االجتماعية

 .أو إصالح وعالج ما يترتب عليها من نتائج
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اإلدارة العامة للتعاون الدولي فـي الحكومـة        اإلدارة العامة للتعاون الدولي فـي الحكومـة        

   : :))DDIIGGSS((الهولندية الهولندية 
تقوم اإلدارة العامة للتعاون الـدولي فـي الحكومـة           -

 وتحـت رعايـة وزارة      ١٩٩٤الهولندية منذ عـام     

الخارجية الهولندية بدعم برامج طويلة المدى ومتعددة       

صات ذات هدف أساسي محدد لكل دولة مـن         التخص

الدول المشاركة وذلك لدعم األبحاث والقدرات البحثية       

 وللتأكد من   ،ذات العالقة الوثيقة بإحتياجات تلك الدولة     

أن نتائج تلك األبحاث يتم بالفعل اإلستفادة منها مـن          

 .قبل المخططين وواضعي السياسات
قومي على  وداخل هذا اإلطار العام يقوم كل برنامج         -

وضع خطته البحثية ويحدد أولوياته ويدعم إرتباطـه        
 .وتواصله مع األجهزة المعنية بوضـع السياسـات       

، )PRPA(ويجري تنفيذ هذه البرامج في بنجالديش       
 ،)KRPLLD( كيـرا ال بالهنـد       ،)PIEB(بوليفيا  

 ،)ADESO( ونيكـــارجوا ،)PAN(مـــالي 
)ADESO(، ــا ــدا ،)REPOA( تنزانيـ  أوغنـ
)NURRU(،يتنام  ف)VNRP(، ومصر )PDR.( 



 - ٥٩ -

ويتقابل ممثلو البرامج المختلفة بصـورة منتظمـة         -

لتبادل الخبرات ولتطوير األساليب والطرق البحثية      

 .الجديدة لتحقيق األهداف المرجوة من هذه البرامج

وتختلف الخطوات الخاصة بالبرنامج البحثي مـن        -

 وفي مصر فقد قامت الهيئة التـي        ،دولة إلى أخرى  

عملية التنسيق برسم خطة البرنامج بهـدف       تتولى  

تيسير وتسهيل وتقديم الدعم والمسـاندة للبـاحثين        

 ذلك عـالوة    ،والمؤسسات العاملة في مجال التنمية    

على تيسير الربط والتواصل بين نتـائج وإمكانيـة         

 .التطبيق

لقد شجع البرنامج كل دولة على تنميـة وتعزيـز           -

ا، األمر الـذي    هويتها الثقافية وشرعيتها وإمكانيته   

سيساعد على إستمرارية البرنامج والحصول علـى       

 .مزيد من الدعم المادي له
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   : :الباحثونالباحثون
يتوجه برنامج المشاركة في بحوث التنمية إلى البـاحثين         

من األفراد والجماعات من الجامعات والمنظمات الحكوميـة        

 وقد إشتملت الدورة األولى للبرنامج علـى        ،وغير الحكومية 

 :من المؤسسات التاليةباحثين 

  ::الجامعات ومراكز البحوث الجامعات ومراكز البحوث 

 ، طنطـا  ، حلوان ، القاهرة ، عين شمس  ،جامعة اإلسكندرية 

 .قناة السويس

  ::الجامعات الحكومية الجامعات الحكومية 

 المركـز القـومي    ،المجلس القومي للطفولـة واألمومـة     

 ، مركز اإلرشاد الزراعي بسخا    ،للبحوث االجتماعية والجنائية  

قتصـاد الزراعـي ووزارة    معهـد اإل ،محافظة كفر الشـيخ   

 .الزراعة
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  ::المنظمات غير الحكومية المنظمات غير الحكومية 

 ، مركز األرض لحقـوق اإلنسـان      ،مركز التنمية البديلة  

 مركز دراسات قضـايا المـرأة       ،جمعية صيادو بحيرة ادكو   

 .المصرية

  ::الشركاء المحليون والجماعات المستفيدة الشركاء المحليون والجماعات المستفيدة 

يمثل األفراد الذين يعيشون في مناطق محرومة وخاصـة         

مصر واألفراد المهمشـون بالمقارنـة بأعضـاء        في صعيد   

المجتمع اآلخرون وهم أهم مجموعة مشاركة ومستفيدة مـن         

 .هذا البرنامج

ويعمل البرنامج على الوصول إلى أحسن السبل إلشراكهم        

في عملية إجراء البحوث وعدم اإلكتفاء بـدور سـلبي لهـم            

 ولقد إشتملت بحوث الدورة األولى على دراسـة         .كمبحوثين

 ،طفال العاملين في الزراعة والحرف المهنيـة األخـرى        األ

والمدرسين الذين يعملون في مجال رفـع مسـتوى الـوعي           

 والمرأة العاملـة    ،البيئي والصيادين في الدلتا والمرأة المعيلة     

 .في مجال الزراعة
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   : :األنشطة التحضيريةاألنشطة التحضيرية

يعتمد البرنامج في تصميمه على عمليـة التفاعـل          -

يعة لإلحتياجات المحلية لذلك    وعلى اإلستجابة السر  

فقد كان ضروريا أن يجتمع الشركاء التخاذ القرار        

فيما يتعلق باألهداف التي عليهم تحقيقها والكيفيـة        

التي يتم بها ذلك وكان أول نشاط للبرنـامج هـو           

تكوين مجموعة من الباحثين وممثلـي المنظمـات        

غير الحكومية والخبراء والمتخصصين المهتمـين      

 التنمية وذلك إلجراء جلسات متعمقـة       بموضوعات

للعصف الذهني وتبادل األفكار والخبـرات حـول        

المفاهيم التي يقوم عليها البرنـامج داخـل إطـار          

وقـد إلتقـت هـذه      . البحوث والتنمية في مصـر    

 ١٩٩٧المجموعة أكثر مـن مـرة بـين نـوفمبر           

 وقام مشاركون بتحضـير أوراق      .١٩٩٨ومارس  

ة التنمية محددين فيها    حول أهمية البحوث في عملي    

العوامل التي تعـوق إسـتخدام نتـائج األبحـاث          

 .ومقترحين أساليب التغلب على مثل هذه المعوقات
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وللتأكد من إرساء قاعدة عريضة للمشـاركة فـي          -

البرنامج تم تنظيم ورشة عمل لمدة ثالثة أيام فـي          

 وكـان   .إطسا في محافظة المنيا جنـوب مصـر       

راك المستفيدين في   الغرض من هذه الورشة هو إش     

تعريف أهداف وأنشطة البرنامج وبلورة إهتماماتهم      

 .وفي إقتراح آليات للتنفيذ

وقد إتفق المشاركون على أهمية البرنامج البحثـي         -

في معالجة الموضوعات المتعلقة بالتنميـة وعلـى        

الحاجة لوجود شراكة بـين البـاحثين وصـانعي         

وا بتعريف  السياسيات والقائمين على التنفيذ كما قام     

عدد من المعوقات التي يجب التغلب عليهـا حتـى          

يمكن تصميم برنامج بحثي قائم على المشاركة كما        

 :يلي

التعريف الضيق لدور الباحثين وعدم قدرتهم       

على إتاحة نتـائج أبحـاثهم بشـكل ميسـر          

 .لمستعمليها

عدم مالئمة أو كفاية طرق اإلتصـال بـين          

 .الباحثين والمنفذين
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م من قبل المجموعات المستهدفة     تدني اإلهتما  

التي يجب إعتبارها مسـتفيدة مـن نتـائج         

.البحوث

  ::المشاركة في بحوث التنمية المشاركة في بحوث التنمية : : البرنامج البرنامج 

تقوم السكرتارية التنفيذية بإدراة البرنامج وتعتبر بمثابـة        

الكيان الميسر لتحديد اإلحتياجات البحثية وأولويات البحـوث        

مويل ودعـم ومتابعـة      كذلك تقوم بحديد وت    ،واإلستراتيجيات

ويتميز البرنامج بالمرونة والقدرة على     . المشروعات البحثية 

اإلستجابة إلحتياجات الباحثين للدعم والتوجيه الفني وكـذلك        

إحتياجات المستفيدين وإتاحة الفرصة لهم لتحديـد مجـاالت         

 .البحوث التي يريدونها وتشجيعهم على إستخدام نتائجها

  ::المشاركة المشاركة 

ة على وجود مستفيدين وذوي مصالح مثـل        تقوم المشارك 

 الجهات الحكوميـة والمنظمـات غيـر        ،المجتمعات المحلية 

كذلك تقوم على إحتـرام إحتياجـات ومهـارات         . الحكومية

 .ومدخالت المجتمعات المحلية
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  ::التنمية التنمية 

تعتمد التنمية على تعريف اإلحتياجـات المصـرية مـع          

 ،جنبيـة المانحـة   اإلستقاللية التامة عن أولويات الجهات األ     

وتركز التنمية في هذا البرنامج على رفاهيـة المجموعـات          

 .والمناطق المهمشة التي تعاني من الحرمان

  ::البحوث البحوث 

البحوث التي يتبناها البرنامج تعتمد على مشاركة شـباب         

ويقوم البرنـامج   . الباحثين المهتمين بتنمية مجتمعاتهم المحلية    

ذلك من خالل مشروعات    بتدريبهم ومنحهم الدعم المطلوب و    

 ،بحثية صغيرة يتم التقدم بها من مختلف األفراد والمؤسسات        

وهي ال تقتصر على الجامعات ومراكز البحوث والجهـات         

 من المجموعات الخاصة مثـل      -أيضا–الحكومية فحسب بل    

 وتعتبر اللغة العربية هـي اللغـة        .المنظمات غير الحكومية  

 . وما إلى ذلكالرئيسية للتقديم والنشر والتدريب
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  ::مكونات البرنامج مكونات البرنامج 

  المنح البحثيةالمنح البحثية

 .يقدم البرنامج منحا بحثية في مجـال التنميـة المحليـة          

وتتميز المقترحات البحثية الناجحة بتوفر آليات تنفيـذ لمـا          

 ويتم إختيار البحوث عن طريق مسابقة       .تسفر عنه من نتائج   

 مـن   مفتوحة يعلن عنها مرتين سنويا وتقوم لجنة فنية مستقلة        

 .الخبراء والمتخصصين بمراجعة المقترحات البحثية المقدمة

  ::من يحق لهم التقدم للمنح البحثية من يحق لهم التقدم للمنح البحثية 

يؤهل لهذه المنح الباحثون المصريون وممثلي المنظمـات        

 ويمكن للمتقدم أن يتقـدم بنفسـه أو كممثـل           .غير الحكومية 

 وتعطي األولوية للمجموعات البحثية     .للمؤسسة التي يعمل بها   

عكس روح التعاون بين باحثيهـا والمنفـذين للنتـائج          التي ت 

المتوقعة سواء مـن المنظمـات غيـر الحكوميـة أو مـن             

ويشجع البرنامج الباحثين المبتدئين مـن      . الحكومات المحلية 

 .الشباب ومساعدي الباحثين
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  ::الدورة األولى للمنح الدورة األولى للمنح 

 ١٢٠ إجمـالي    ٢٠٠٠تقدم للدورة األولى في بداية عـام        

 مقترح منها للفحص التفصـيلي      ٥٦ تحديد    تم ،مقترح بحثي 

 ولقـد   .من قبل لجنة بحثية متخصصة ومتعددة التخصصات      

 مقترح بحثي مع بعض المراجعـات       ١٢وافقت اللجنة على    

الطفيفة سواء فيما يتعلق بالميزانيـة المقترحـة أو اإلطـار           

 بحثا من البحـوث     ١١ وقد تم بالفعل إجراء      .النظري للبحث 

 وجدير بالذكر أن البرنامج يتميـز       .عليهاالتي تمت الموافقة    

بنسبة عالية من تمثيل المرأة سواء كباحثة رئيسية أو كعضو          

ومن البحوث اإلحدى عشر التـي تمـت        . في الفريق البحثي  

الموافقة عليها كانت هناك ثمانية بحوث تقوم بها فرق متعددة          

 وستة منها أجريت بواسطة جامعات ومراكـز        .التخصصات

وقد كانت هذه   . بعة بواسطة منظمات غير حكومية     وأر ،بحثية

 :البحوث في المناطق التالية

المناطق الريفية في صعيد مصر وبالتحديـد فـي          -

 ، المنيـا  ، الفيـوم  ، بني سويف  ،الجيزة: محافظات  

 . سوهاج،أسيوط
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المناطق الريفية في محافظات الدلتا وبالتحديد فـي         -

 . البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية،القليوبية: محافظات 

ــد  - ــاهرة: المحافظــات الحضــرية وبالتحدي  ،الق

 .  اإلسكندرية،اإلسماعيلية

  ::TThheemmaattiicc  RReesseeaarrcchhموضوعات ذات طابع قومي موضوعات ذات طابع قومي 

يقدم البرنامج منحا لموضوعات محددة في مجاالت تنموية        

الطبقـة الوسـطى    " وأول مجال تم إختياره      .لها أهمية قومية  

 على هذا الموضـوع     وقد تمت الموافقة  " والحراك االجتماعي 

 وقد تـم    ،بعد مناقشات متعمقة بين أعضاء الهيئة اإلستشارية      

عمل ورشة عمل عامة شاركت فيها كل األطراف وتم فيهـا           

اإلعالن عن هذه القضية والدعوة لتقديم مقترحـات بحثيـة          

 .عنها

  ::  SSoolliicciitteedd  RReesseeaarrcchhبحوث في مجاالت محددة بحوث في مجاالت محددة 

ـ        ر الحكوميـة   من أجل زيادة نسبة مشاركة المنظمات غي

العاملة في صعيد مصر تم تحديد ثالثة مجاالت نعطي أولوية          

 :في تقديم المنح 

 .أطفال الشوارع 
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 .تعليم المرأة ومحو أميتها 

 .القروض متناهية الصغر للمرأة 

وكان موضوع أول دورة بحثية للمقترحات فـي مجـال          

ويقوم البرنامج بتشجيع التقدم لهذه المنح من       . أطفال الشوارع 

 ،ل المقابالت مع المنظمات غير الحكوميـة والبـاحثين        خال

وسوف يوفر لهم المساعدة في تطـوير وتنفـذ المقترحـات           

 .البحثية

   : :التدريبالتدريب

يقوم البرنامج حاليا بتوفير الدعم الكـافي لرفـع كفـاءة           

ويتمثل هـذا   . الباحثين في المراحل التحضيرية للمشروعات    

 :الدعم فيما يلي 
 

ن قبـل متخصصـين حسـب       المتابعة والتوجيه م   -

 .إحتياجات الباحثين

ورشة عمل للباحثين الرئيسيين أتاحـت الفرصـة         -

لمراجعة سير العمل ومناقشة الصعوبات والعقبات       

 .التي واجهتها المشروعات
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 :يتم تدريب الباحثين على اآلتي 

 .كتابة المقترحات البحثية -

 .منهجية البحوث -

 .برامج كمبيوتر إلدارة البيانات -

 .لتقاريركتابة ا -

 .عرض النتائج والتقارير النهائية -

يسمح للباحثين بإستخدام إمكانيات مكتبة الجامعـة        -

 .األمريكية

  ::الدعم والتطوير المؤسسي الدعم والتطوير المؤسسي 

يقوم البرنامج بتقديم الدعم من أجل رفع الكفاءة البحثيـة          

ومـن  . لدى المؤسسات وتعظيم اإلستفادة من نتائج البحـوث       

 الخصوص تقديم منح لتطوير     المتوقع أن يشمل الدعم في هذا     

ومـن  . البنية التحتية للمؤسسات البحثية أو الجمعيات األهلية      

 . أمثلة هذا الدعم تطوير إمكانيات الحاسب اآللي
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  ::نشر نتائج البحوث نشر نتائج البحوث 

إن نشر نتائج البحوث والمعلومات األخرى يكون أساسـا         

 :باللغة العربية وتتضمن إستراتيجية نشر النتائج ما يلي 

 .لنتائج باللغة العربيةنشر ا -

 .ترجمة المصادر األدبية إلى اللغة العربية -

إصدار نشرات دورية وخاصة مـا يتعلـق منهـا           -

 .بالسياسات المترتبة على نتائج البحوث

 .إقامة ورش العمل والمحاضرات والمؤتمرات -

تسهيل سـبل الحصـول علـى المعلومـات مـن            -

 . وشبكات وبنوك المعلومات،المكتبات

  ::ات ات قاعدة بيانقاعدة بيان

سوف يتم إقامة أرشيف لكل البيانات والمعلومات األخرى        

 وأي معلومات   ،التي تنتج عن البحوث المشاركة في البرنامج      

وسوف .  التغير االجتماعي والتنمية   بعملياتأخرى لها عالقة    

يراعي تيسير سبل الحصول على تلك المواد إلتاحة فـرص          

 .التحليل الثانوي والتخطيط للسياسات والبرامج
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  ::االتصال الفعالاالتصال الفعال

ويسعى البرنامج إلى التصدي للعقبات التي تعوق سـهولة         

اإلتصال بين األطراف المختلفة وتتمثل أهم خطوط اإلتصال        

 :بين 

 .الشركاء المختلفين في البحوث والعمليات التنفيذية -

 .الباحثين في التخصصات المختلفة -

 .الباحثين والمستفيدين -

ين مـن البـاحثين     توصيل أهداف وإنجازات لآلخر    -

 .والمستفيدين وخبراء التنمية

  ::نماذج من المنح البحثية الفائزة نماذج من المنح البحثية الفائزة 

  ،، سوء األحوال البيئيـة     سوء األحوال البيئيـة    ،،الفقرالفقر: : ثالثة أبعاد للتخلف    ثالثة أبعاد للتخلف    

  ::الطفولة المحرومة الطفولة المحرومة 

يركز هذا البحث على سوء األحـوال السـكنية والبيئيـة           

والصحية لألطفال العاملين في مدينة الحرفيين الواقعـة فـي          

هذا الحي هي أحد األحياء الشعبية التي       . بالقاهرةحي السالم   

 ،تحتوي على ورش ومزارع دواجن بجانب المناطق السكنية       

يأتي بعض األطفـال    . وتتميز بنسبة عالية من عمالة األطفال     
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من خارج المنطقة وينامون في الورش وقـد يصـل عـدد            

 طفـل بالورشـة     ١٥األطفال الذين ينامون في الورش إلى       

غرض من الدراسة هو الوصول إلـى توصـيات         ال. الواحدة

تستهدف القضاء على المشاكل االجتماعية والصحية ومشاكل       

وإطار من السياسات التي سـوف يـتم        . الطفولة في المنطقة  

تقديمها إلى المجلس القومي لطفولة واألمومة ليأخـذها فـي          

 . اإلعتبار ضمن مشروعه بمدينة الحرفيين

مـاعي لألطفـال    مـاعي لألطفـال    دراسة ميدانية للوجود االجت   دراسة ميدانية للوجود االجت   

  ::العاملين بالزراعة في مصر العاملين بالزراعة في مصر 

  ::رعايتهم وإحتياجاتهم رعايتهم وإحتياجاتهم 

تركز غالبية البحوث المعنية بعمالة األطفال فـي مصـر          

على المناطق الحضرية رغم أن عددا أكبـر مـن األطفـال            

. يعملون في المناطق الريفية وأغلبهم يعملون فـي الزراعـة       

ل فـي   سيقوم هذا البحث على توثيق أحوال عمالـة األطفـا         

 وقرية فـي محافظـة      ،قريتين في محافظة المنيا في الصعيد     

ويشتمل الحصر علـى تغطيـة للصـفات        . الدقهلية في الدلتا  

 ومواصفات البيئة   ،الديموجرافية واالجتماعية لهؤالء األطفال   
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والرعاية االجتماعيـة والقانونيـة التـي       ،  التي يعملون فيها  

منظمـات  ويهدف البحـث إلـى إشـراك ال       . يحتاجون إليها 

الحكومية وغير الحكومية في تطـوير سياسـات وبـرامج          

 ظاهرة عمالة األطفال في المجـال       ،للتعامل مع هذه الظاهرة   

 .الزراعي

ــدى  ــة ل ــدى تطــوير االتجاهــات والســلوكيات البيئي ــة ل تطــوير االتجاهــات والســلوكيات البيئي

  ::المدرسينالمدرسين

يهدف البحث إلى تحري اإلتجاهات والسلوكيات البيئيـة        

يـة  لدى معلمي مداري الفصل الواحد وذلـك بغـرض تنم          

 لقـد تـم     .سلوكيات مسئولة ومستنيرة لدى هؤالء المدرسين     

تأسيس مدارس الفصل الواحد في المناطق المحرومة لخدمة        

 أو الـذين تركـوا      ،الطالب غير المقبولين في السنة األولى     

 والمـدارس   ،النظام التعليمي قبل استكمال المرحلة اإلبتدائية     

 في محـافظتي  التي تجري فيها الدراسة تقع في مناطق ريفية 

 وتعني الدراسة بتقصي خصائص البيئة فـي        .الجيزة والفيوم 

المجتمع المحلي وحصر لإلحتياجـات البيئيـة واإلتجاهـات         

 هذا باإلضافة إلى قيـاس مـدى فعاليـة          ،والسلوكيات البيئية 

 .برامج التوعية داخل المدارس
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  ::الصيد وتطوير الموارد المائية في مصر الصيد وتطوير الموارد المائية في مصر 

ضية أصبح شمال الدلتا يعاني من      في السنوات القليلة الما   

 الذي تشجع فيه السياسات الحكوميـة       الوقتالتلوث في نفس    

وأدي هذا الوضع إلى تـدهور      . على إقامة المزارع السمكية   

األحوال المعيشية للصيادين الذين باتـت دخـولهم ودخـول          

هذا البحث سوف يقوم بإستكشاف     . أسرهم في تناقص مستمر   

إلقتصـادية والسياسـية لهـؤالء      المشكالت االجتماعيـة وا   

الصيادين لغرض تدريبهم عمليا على تطوير مهاراتهم فـي         

يركز البحث على دراسـة حالـة ألوضـاع         . إدارة الموارد 

صيادي بحيرة ادكو وزوجاتهم وأطفالهم ممن يقومون بالصيد        

كذلك ستركز الدراسة على المنظمات الرسمية      . وبيع األسماك 

 .والقضايا السياسية البيئةالتي تتعامل مع الصيادين 

  ::المرأة المعيلة ودور وبرامج التنمية المرأة المعيلة ودور وبرامج التنمية 

أصبحت المرأة الريفية العائل الرئيسي لألسـرة بشـكل         

متزايد وانضمت إلى القوة العاملة مما أدى إلى تهميشها داخل          

هذا البحث سوف يتقصى أحوال هذه المجموعة من        . المجتمع

لتي تؤدي إلى المـرأة  النساء وعائالتهم بما في ذلك العوامل ا      

ويهـدف  . وظيفة إعالة أسرتها والدخول في القـوة العاملـة        
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البحث إلى تحديد إستراتيجيات موجهة للمرأة يمكن تبنيها في         

. برامج التنمية الموجهة لمكافحة الفقر ودعم المرأة الريفيـة        

وسوف يركز البحث على المرأة المعيلة والتي تقع تحت خط          

 . وأسيوط مصر، المنيا، بني سويفالفقر في قرى محافظات

أنماط إصابات األطفال واسـتراتيجيات وقايـة فـي         أنماط إصابات األطفال واسـتراتيجيات وقايـة فـي         

  ::محافظة اإلسماعيلية محافظة اإلسماعيلية 

برغم التقدم في التحكم في أمراض الطفولة ما زال معدل          

سوف يقوم هذا   . وفيات األطفال الناتجة عن اإلصابات يرتفع     

البحث بتحديد أنماط اإلصابات بين األطفـال فـي محافظـة           

.  وتصميم إستراتيجية وقائية للتحكم في المشكلة      ،عيليةاإلسما

يعتمد البحث في ذلك على اإلحصائيات الحيوية لإلصـابات         

 سنة واألسباب وعوامل الخطـر      ١٥ إلى   ١بين األطفال من    

في عينة من المـدارس والحضـانات والمراكـز الصـحية           

والمستشفيات في المناطق الحضرية والريفية والصـحراوية       

ثم بعد ذلك سوف يقوم البحث بتصميم برنـامج          . ةبالمحافظ

للوقاية من اإلصابات بالتعـاون مـع صـانعي السياسـات           

 .وأعضاء المجتمع اآلخرين
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  ::دمج سكان المناطق المهمشة في برامج التنمية دمج سكان المناطق المهمشة في برامج التنمية 

لقد زاد حجم السكان تحت خط الفقـر فـي مصـر فـي              

 وبالنظر إلى أدبيات التنمية نجد أنها في أغلـب          ،التسعينيات

األحيان تهمل هؤالء البشر مما يزيد من تهميشهم وعـزلهم          

كـذلك فـإن بـرامج      . عن المجتمع األكبر الذي يعيشون فيه     

ولهـذه  . التنمية الريفية نادرا ما تـدمج هـذه المجموعـات         

األسباب فإن هذا البحث سوف يقوم بجمع معلومات تاريخية         

 اجتماعية وبيانات إحصائية عن سكان قريتين في محافظـة        / 

المنيا ممن يتسمون بدخول ضعيفة أو غير ثابتة ونقص فـي           

وذلك عن طريق   . وسائل الحصول على سبل اإلنتاج الريفي     

وسيتم تحليل البيانـات    . إجراء إستمارة استبيان ودراسة حالة    

من خالل إطار نظري يسعى لفهم ظاهرة التهميش وزيـادة          

 .الفقر
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  ::الفقر والتنمية في الريف المصري الفقر والتنمية في الريف المصري 

زدياد حدة التفاوت اإلقتصـادي فـي الريـف         في ضوء ا  

المصري يسعى هذا البحث إلـى التعـرف علـى السـمات            

االجتماعية واإلقتصادية لسكان الريف وتحديد الفروق بـين        

 ،المشاركة االجتماعية، الزواج  : الفقراء واألغنياء من حيث     

 ، اإلدارة البيئيـة   ، الصحة التغذيـة   ، التوظيف ،تربية األطفال 

وسـوف  .  والمشروعات الصـغيرة   ، التعليم ،سرة األ ،تنظيم

يتحرى البحث المشكالت التي تواجه الفقراء واآلليات التـي         

سيجرى البحث فـي    . يمكن أن تساعدهم في تحسين مستواهم     

ثماني إلى المسئولين المحليـين والجهـات الرسـمية مثـل           

 . الصندوق االجتماعي وصندوق الزراعة والتنمية

  :: الريفي المصري  الريفي المصري تحليل أيكولوجي للمنزلتحليل أيكولوجي للمنزل

توفر المنازل لسكانها الراحة واألمان المطلـوبين للنمـو         

 كما أنها ضرورية لخلق     ،واإلسقرار للفرد والعالقات األسرية   

والمحافظة على حياة صـحية ونشـطة علـى الصـعيدين           

وسوف يقوم هذا البحث بإستكشاف آثار      . االجتماعي والعملي 

سـرة ونوعيـة البيئـة      الفراغ الداخلي على رفاهية أفراد األ     
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 كمـا سيكتشـف آثـار       ،المنزلية من حيث المواد المستخدمة    

البيوت على التجانس النفسي وعلى ظهور وإختفاء أعـراض        

وبالنظر إلى البيئة المنزلية في قريتين فـي صـعيد          . العنف

وسيقوم البحث بتقويم بيئي للمنـزل     . مصر وقريتين في الدلتا   

الخطط التنمويـة التـي      ويصدر مقترحات لمراجعة     ،الريفي

 .تتعلق بالمنزل الريفي

  ::الدور االقتصادي للمرأة الريفية في الزراعة الدور االقتصادي للمرأة الريفية في الزراعة 

إن أنشطة المرأة الريفية غالبـا مـا يـتم حـذفها مـن              

 وعملها عادة ما يذهب دون اإلعتراف       ،اإلحصائيات الرسمية 

ولذلك هذا البحث يسعى لتحرى أوضاع المرأة الريفيـة         . به

كمـا يسـعى    .  الصحة والهجرة الريفيـة    ،فيما يتعلق بالتعليم  

. لتوضيح طبيعة مشاركة المرأة في الزراعة واإلنتاج اليومي       

ويعتمد البحث على عينة لقريتين فـي محـافظتي أسـيوط           

 وسوف يطرح حلول لتقوية المرأة      ،وسوهاج في صعيد مصر   

 .وضمان نجاح دمجها في مشروعات التنمية الزراعية
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أسبابه ودور العمـل    أسبابه ودور العمـل    : : العنف في المجتمع المصري     العنف في المجتمع المصري     

  ::االجتماعي االجتماعي 

تشير األبحاث والدراسات إلى إرتفاع معدل العنـف فـي          

هذا البحث سيقوم بالتعرف على     . مصر وبالذات بين الشباب   

أهم العوامل التي تؤدي إلى العنف في مصر بما فيها العوامل           

كما سيتحرى عن تـأثير     . األيدلوجية والتاريخية واالجتماعية  

 والعالقة بين العنف والمشكالت     ،م على العنف  األسرة واإلعال 

سـوف يعتمـد    . التي يعاني منها الشباب في الوقت الحـالي       

البحث على إجراء مسح اجتماعي في اإلسكندرية على عينة         

من طالب المدارس الثانوية والكليات الجامعية وعينة ممـن         

وسيقوم البحث  . يقومون بالعمل االجتماعي فيما يتعلق بالتعليم     

طرح أساليب لمعالجة العنف مـن خـالل أنشـطة العمـل            ب

االجتماعي تستهدف التأثير على المناهج الدراسية واإلعـالم        

والعاملين بالعمل االجتماعي مع الشـباب وكـذلك صـانعي          

 .السياسات
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برنامج بحوث الشرق األوسط في العلوم برنامج بحوث الشرق األوسط في العلوم 

  االجتماعيةاالجتماعية
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  ::  االتصالاالتصالمعلومات معلومات 
 .؟٥٦٩٦٧٨٠ :   تليفون/ ف 

 .merc@cics.feps.eun.eg :   بريد إلكتروني

 .www.feps.eun.eun.eg/merc: الموقع على اإلنترنت 

   : :هدف البرنامجهدف البرنامج
يهدف هذا البرنامج إلى توفير الدعم المادي للمتخصصين        

العربية وتركيا للقيام بأبحاث    في العلوم االجتماعية في البلدان      

في إختصاصاتهم المختلفة فـي مجـاالت علـوم السياسـة           

واالجتماع واألنثروبولوجيا والسياسات اإلقتصـادية وعلـم       

النفس االجتماعي والسياسات والتنمية والعالقـات اإلقليميـة        

 .والدولية
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   : :األهليةاألهلية
يحق لمواطني البلدان العربية وتركيا التقـدم لهـذا          -

 .جالبرنام

يجب على المتقدمين أن يكونوا حائزين على درجة         -

 .الماجيستير على األقل أو ما يعادلها

يمكن أن يقدم المشروع باحث واحد أو مجموعـة          -

 .من الباحثين للمشروع نفسه

   : :إجراءات التقديمإجراءات التقديم
وع مفصـل متضـمنا     يتقدم الراغبون في المشاركة بمشر    

 :الفقرات التالية

  إشكالية البحثإشكالية البحث  --١١

ض واضح إلشكالية البحث يتبعها عرض صيغة       تقديم عر 

ألهـداف الدراسـة    ) شـرح ( وبيان تفسيري    ،فرضية العمل 

 .المقترحة وأغراضها وحدودها
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   : : أهمية البحث أهمية البحث--٢٢

شرح أهمية البحث من المنظـار األكـاديمي وتوضـيح          

 وأيضـا   ،الناحية البحثية الجديدة التي سيسلط الضوء عليهـا       

إبراز أي إستنتاجات ممكن أن     بيان النواحي العملية للبحث و    

تفيد بطريقة أو بأخرى في تحسين األوضاع الراهنـة فـي           

قد تكون األبحاث المقترحة نظرية أو تطبيقية ولكن        .مجتمعهم

على الباحث أن يوضح العالقة بين بحثه وبين الهدف العـام           

آال وهو فهم الواقع العلمي االجتماعي للمجتمعات هذه بهدف         

 .تحسينها وتطويرها

  :: مراجعة األدبيات  مراجعة األدبيات --٣٣

مراجعة نقدية لألعمال السابقة المتعلقة بالبحث المقتـرح        

 .وتوضيح مساهمة الدراسة المقترحة في هذا الحقل

   : : آلية البحث آلية البحث--٤٤

 كـذلك   ،شرح عام آللية البحث المعتمدة في هذا البحـث        

 .الوسائل الجزئية والتقنيات التي ستوظف في هذا البحث



 - ٨٤ -

   : : الخطة الزمنية الخطة الزمنية--٥٥

حديد الخطة الزمنية التي سيجري إنجاز البحث خاللهـا         ت

 . شهرا١٨شهرا يمكن أن تمتد الخطة الزمنية إلى … شهرا 

   : : الميزانية الميزانية--٦٦

 يمكـن أن تضـمن      .على الباحث أن يقدم ميزانية مفصلة     

 :الميزانية األبواب التالية

 ، مكافآت عن العمل الميـداني     ،مكفآت للباحثين المساعدين  

 نفقة السـفر والمواصـالت ونفقـات        ،البحثيةالكتب والمواد   

 ال تشـمل    .الطباعة والتصوير ومصاريف بحثيـة أخـرى      

المساعدات التجهيزات الرئيسـية مثـل الحاسـوب واآللـة          

 .الناسخة

 دوالر  ١٢,٠٠٠ و   ٨,٠٠٠وعادة ما تتراوح المنح ما بين       

أمريكي لألبحاث الفردية ويـتم تحديـد التمويـل المناسـب           

 .لألبحاث الجماعية
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   : : خطة النشر خطة النشر--٧٧

 يشـجع   .ما هي خطة الباحث لنشر وتعميم نتائج البحـث        

 باإلضافة يمكـن    .البرنامج نشر األبحاث في كتب أو مقاالت      

للباحثين إعتبار التعميم اإلضافي عبر المحاضرات ومقاالت       

 .الصحف وبعض الطرق األخرى

   : : السيرة الذاتية السيرة الذاتية--٨٨

ة حديثا يتضمن   ينبغي على الباحث أن يقدم بيان سيرة ذاتي       

المؤهالت العلمية والخبرات السابقة واألبحاث التي قام بهـا         

 كما على الباحـث الحـائز       ،والكتب أو المقاالت التي نشرها    

على شهادة الماجيستير أن يقدم رسالتي تزكيـة مـن قبـل            

 .أستاذين من أساتذته في الدراسات العليا

   : : الشكل الشكل--٩٩

صـفحة   ٢٠ و   ١٠يكون مشروع البحـث عـادة بـين         

)  كلمـة  ٦٠٠٠ – ٣٠٠٠عدد الكلمات يتراوح بين     (مطبوعة  

 وال تقبل مشاريع األبحاث المكونة من أكثر من         ،من نسختين 

 . صفحة٢٠
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  :: اللغات  اللغات --١٠١٠

تقبل الطلبات والمراسالت بإحـدى اللغـات العربيـة أو          

 .اإلنكليزية أو الفرنسية

   : :مواعيد التقديممواعيد التقديم
األبحاث أن يتقدم   إن أحد الشروط األساسية لتقديم مشاريع       

الراغبون في المشاركة في البرنامج بمشروع أولي للبحـث         

 . مرفقا بالسيرة الذاتيـة للباحـث      ، صفحات ٣-٢يتكون من   

يجب أن تصل المشاريع النهائية لألبحاث إلى القـاهرة فـي           

 حزيران  ١٥ديسمبر أو   /  كانون األول    ١٥تاريخ ال يتجاوز    

 .يونيو/ 

  ::  االختياراالختيارعملية عملية 
جنة اإلختيار من خمسة باحثين من بلدان عربيـة         تتألف ل 

 تلقي  .مختلفة وتركيا يمثلون مختلف فروع العلوم االجتماعية      

اللجنة مرتين في السنة لمراجعة مشاريع األبحاث المقدمة إلى         

 ولهذه اللجنة وحدها السـلطة      .كل دورة من دورات البرنامج    

ابيع من  في اتخاذ الرد الرسمي وقرار اللجنة خالل ثماني أس        

 .تسليمهم ورقة البحث
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تقدم المنح الخاصة بهذا البرنـامج إلـى البـاحثين           -

 .مباشرة وليس إلى المؤسسات التي يعملون فيها

على الباحث أن يقدم تقارير مالية وإداريـة حـول           -

 .تقدم عمله

للباحث حق نشر الدراسة التي أتمها بالطريقة التي         -

انونيـة  يختارها ويحتفظ بكل الحقوق الماديـة والق      

 .كمؤلف

   : :إدارة البرنامجإدارة البرنامج
يولى إدارة هذا البرنامج مركز بحوث ودراسات الـدول         

 .النامية بكلية اإلقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة

   : :رعاية البرنامجرعاية البرنامج
 ،ويرعى هذا البرنامج مكتب مؤسسة فورد فـي القـاهرة         

وهي مؤسسة خيرية مستقلة تسعى لتطوير وتعزيز الرفاهيـة         

اعية عن طريق تمويل األبحاث وبرامج التأهيل فـي          االجتم

 . عدد من المجاالت
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   برنامج تنمية الجهود الذاتية برنامج تنمية الجهود الذاتية

  ))سيداسيدا) () (الوكالة الكندية للتنمية الدوليةالوكالة الكندية للتنمية الدولية((

   : :معلومات االتصالمعلومات االتصال
ــى ٤ :  العنوان ــة مبن ــا الالتيني ــارع أمريك  ش

 – القـاهرة    – جاردن سيتي    –أوزوريس  

 .مصر

/ ٧٩٤٥٩٠١ / ٧٩٤١٠٩٨ :   تليفون

٢٠٢ (٧٩٤٨٩٦٧(. 

 )٢٠٢ (٧٩٦٤١٤٨ :   فاكس

 karimtatoussieh@egyptpsu.com :البريد اإللكتروني 

 http ://www.canada-eg.com: الموقع على اإلنترنت 

  ::األهداف األهداف / / الرسالة الرسالة 
 يمول برنامج تنمية الجهود الذاتية من خالل منحة خاصة         

هـو يهـدف إلـى    و). سيدا(من الوكالة الكندية للتنمية الدولية     

تمويل المشروعات الصغيرة وتقديم المساعدات الفنية لتحقيـق        

 .التنمية اإلقتصادية والتعليمية واالجتماعية للمجتمعات المحلية
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   : :القطاع المستهدفالقطاع المستهدف
خلق الفرص المدرة للدخل من خـالل إقامـة مشـاريع           

صغيرة ومتوسطة ـ قضايا النوع االجتمـاعي ـ البيئـة ـ      

ذوي اإلحتياجات الخاصة ـ قضايا حمايـة   التعليم ـ برامج ل 

 .الطفل

   : :المنظمات غير الحكومية المستفيدةالمنظمات غير الحكومية المستفيدة
جميع المنظمات غير الحكومية التي تعمل في المجـاالت         

 ".القطاع المستهدف"الموضحة أعاله تحت بند 

   : :النطاق الجغرافي المستهدفالنطاق الجغرافي المستهدف

 .جميع المحافظات

أنواع الخـدمات المقدمـة إلـى المنظمـات غيـر           أنواع الخـدمات المقدمـة إلـى المنظمـات غيـر           

  ::ةةالحكوميالحكومي

 .الدعم المالي
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   : :أمثلة من المشروعات واألنشطةأمثلة من المشروعات واألنشطة

أنشطة دعم تعليم المرأة وإنشاء مركـز األطفـال          -

 .المبدعين بالجيزة

برامج رفع مستوى الوعي الصـحي فـي مجـال           -

 .الصحة اإلنجابية بمحافظة بني سويف

أنشطة خاصة برفع المستوى التعليمي واالجتماعي       -

 .ظة أسيوطللمرأة بعد مرحلة محو األمية بمحاف

الصناديق متجددة الموارد للمشاريع متناهية الصغر       -

 .بمحافظة الوادي الجديد

  ::معايير إختيار المنظمات غير الحكومية معايير إختيار المنظمات غير الحكومية 

أن تكون المنظمات غير الحكومية مسـجلة لـدى          -

 .وزارة الشئون االجتماعية

أن تشرك المنظمات غير الحكومية أسلوب اإلعتماد        -

 المحلية والتمويـل    الذاتي عن طريق تشجيع اإلدارة    

 .المحلي والمبادرات المحلية
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أن تعتمد مشروعات المنظمة غير الحكومية علـى         -

إستخدام الموارد المحلية بدرجة كبيرة وأن تتميـز        

باإلستمرارية وتقوم بإشراك النسـاء كمسـاهمات       

 .فاعالت ومستفيدات

أن يكون للمشاريع أثر إيجابي في حمايـة البيئـة           -

 .المستدامة

 يطلب من المنظمات متلقية المنح أن تساهم        عادة ما  -

في المشاريع بصورة أو بأخرى والتي غالبـا مـا          

 .تكون مساهمة
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  جتمعجتمعبرنامج تنمية المبرنامج تنمية الم

  ))الصندوق االجتماعي للتنميةالصندوق االجتماعي للتنمية((

   : :االتصالاالتصالمعلومات معلومات 
 - المهندسـين    – شارع وادي النيل     ١:   العنوان

 . مصر-الجيزة 

 .)٢٠٢ (٣٤٧٦٩٣٢/ ٣ / ٥/٤ :   تليفون

 .)٢٠٢ (٣٤٧٩٦٢٨ :   اكسف

 . sarah_eleithy@sfdegypt.org  : البريد اإللكتروني

 .www.sfdegypt.org :الموقع على اإلنترنت

  ::األهداف األهداف / / الرسالة الرسالة 

يعمل برنامج تنمية المجتمع على تعزيز القـدرات         -

المؤسسية لدى المنظمات غير الحكوميـة المحليـة        

ئـات  وتشجيع المبادرات التي تستهدف خدمـة الف      

. األكثر إحتياجا فـي منـاطق الـدخل المـنخفض         

 :وتتخلص أهداف البرنامج في



 - ٩٣ -

تخفيض مستويات الفقر ورفع مستويات المعيشـة        -

 .لفئات المجتمع المحدودة الدخل

 .تلبية اإلحتياجات اإلنسانية األساسية -

زيادة فرص الفئات محدودة الدخل فـي الحصـول          -

 .الخدمات األساسية

   : :القطاع المستهدفالقطاع المستهدف
 اإلئتمـان   – البيئـة    – التعليم   –عاية الصحية األولية    الر

 بنـاء قـدرات     –المتناهي الصغر ألنشطة مـدرة للـدخل        

 الصـحة   – األنشـطة السـكانية      –المنظمات غير الحكومية    

 . تخفيض معدالت الفقر– تنمية المجتمع –اإلنجابية 

   : :المنظمات غير الحكومية المستفيدةالمنظمات غير الحكومية المستفيدة
 ).CBOs(الجمعيات المحلية  -

ظمات الحكوميـة التـي تسـتهدف بخـدماتها         المن -

مجموعات معينة مثل األيتـام وذوي اإلحتياجـات        

 .الخاصة
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   : :النطاق الجغرافي المستهدفالنطاق الجغرافي المستهدف

 -:تعطي األولوية للمناطق المحرومة مثل 

 .المناطق المنخفضة الدخل في الوجه القبلي -

 .المناطق المنخفضة الدخل الوجه البحري -

 .المناطق العشوائية بالحضر -

واع الخـدمات المقدمـة إلـى المنظمـات غيـر           واع الخـدمات المقدمـة إلـى المنظمـات غيـر           أنأن

  ::الحكوميةالحكومية

 .الدعم المالي -

 .الدعم الفني -

   : :أمثلة من المشروعات واألنشطةأمثلة من المشروعات واألنشطة

مشروع اإلئتمان المتناهي الصغر لخلـق فـرص         -

 .عمل

إنشاء مدارس للفتيات تضـم فصـال واحـدا فـي            -

المناطق المحرومة وذلك لتوفير التعليم األساسـي       

 عامـا   ١٤ إلـى    ٨مـن   للفتيات في الفئة العمرية     

باإلضافة إلى التدريب المهني الذي يؤهل الفتيـات        

 .للقيام باألنشطة المدرة للدخل
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مشروعات المنظمات غير الحكومية التـي تعمـل         -

 .على رفع مستوى الرعاية الصحية األولية

مشروع بناء القدرات الذي إستهدف توفير الدورات        -

ت مثل  التدريبية للمنظمات غير الحكومية في مجاال     

 .تقييم اإلحتياجات والمتابعة

إستخدام التنمية اإلقتصادية كأحد منـاهج خفـض         -

 .معدالت الخصوبة في محافظات الوجه القبلي

  :: المنظمات غير الحكومية  المنظمات غير الحكومية اختياراختيارمعايير معايير 

يجب أن تكون المنظمـة مسـجلة لـدى إحـدى            -

 .الوزارات المصرية

يجب أن تتسم المشروعات باإلسـتمرارية بمعنـى         -

إستمرارها باإلعتماد على الموارد المتحققة     إمكانية  

من خالل المشروع ذاته بعد إنتهاء فتـرة تمويـل          

 .برنامج تنمية المجتمع

يجب أن تستهدف المشـروعات الفئـات األكثـر          -

تضررا باإلضافة إلى إستخدام مؤشرات واضـحة       

للمتابعة مع تحقيق فعالية التكلفة ومراعـاة جانـب         

 .لمتعلقة بالبيئةالنوع االجتماعي والقضايا ا
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  ))TTeerrrree  ddeess  HHoommmmeess((تيرديزوم تيرديزوم   

   : :االتصالاالتصالمعلومات معلومات 

   : :مكتب القاهرةمكتب القاهرة

 – المعـادي    - دجلة   -٢١٠ شارع   ١٦ :  العنوان

 . مصر–القاهرة 

 .)٢٠٢ (٥١٦٦٣٩٧ :   تليفون

 .)٢٠٢ (٥١٦٦٣٩٢ :   فاكس

   : :مكتب أسيوطمكتب أسيوط

 . مصر– أسيوط – شارع المحافظة٢٥:   العنوان

 .)٠٨٨ (٣٢٠٩٦١ :  تليفون

 .)٠٨٨ (٣٠٥١٧٦ :  فاكس

 .tdh_me@soficom.com.eg : البريد اإللكتروني

 .http ://www.tdh.ch :الموقع على اإلنترنت
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  ::األهداف األهداف / / الرسالة الرسالة 
تيرديزوم هي مؤسسة سويسرية تقدم الدعم المباشر إلـى         

األطفال المتضررين دون أي إعتبارات سياسية أو دينيـة أو          

 .عرقية

   : :هدفهدفالقطاع المستالقطاع المست
 قضـايا النـوع     –في المقام األول قضايا الطفـل        -

 بنـاء القـدرات     – قضـايا الصـحة      -االجتماعي

 .والتمكين

 تنميـة   – البيئـة    –التعليم غير الرسمي    : وأحيانا   -

 . األنشطة المدرة للدخل–المجتمع 

   : :المنظمات غير الحكومية المستفيدةالمنظمات غير الحكومية المستفيدة
 .جميع المنظمات غير الحكومية

   : :تهدفتهدفالنطاق الجغرافي المسالنطاق الجغرافي المس

 .الوجه القبلي -

 .منطقة قناة السويس -



 - ٩٨ -

أنواع الخـدمات المقدمـة إلـى المنظمـات غيـر           أنواع الخـدمات المقدمـة إلـى المنظمـات غيـر           

  ::الحكوميةالحكومية

الدعم الفني وبناء قدرات المنظمات غير الحكومية        -

 .الشريكة

. تيرديزوم ليست مؤسسة تمويلية في المقـام األول        -

بل على األصح هي مؤسسة تنميـة دوليـة تعنـي      

مع المنظمات غيـر    بقضايا الطفل وتعمل بالشراكة     

 وربما يتضمن ذلك تمويل تنفيذ      .الحكومية األخرى 

   .المشاريع من خالل هيئات مانحة أخرى

   : :أمثلة من المشروعات واألنشطةأمثلة من المشروعات واألنشطة

متابعة األمهـات وتقـديم     : صحة األسرة والطفل     -

 –الرعاية أثناء فترات ما قبل وكذا بعـد الـوالدة           

 وتلقينهم أساليب رفع الـوعي الصـحي والغـذائي        

وتوفير إستشارات الرضـاعة الطبيعيـة لحـوالي        

ــة  (٤٨أســرة فــي ) ســبعة آالف (٧٠٠٠ ثماني

 .قرية مستهدفة في صعيد مصر) وأربعون



 - ٩٩ -

بناء القدرة المؤسسية للمنظمات غيـر الحكوميـة         -

 ). جمعية٢١(الشريكة 

يتلقى مـا   :متابعة األطفال المصابين بشلل األطفال       -

  طفل مصاب وأسـرهم خـدمات      ٤٠٠٠يقرب من   

 –متمثلة في تـوفير حمـاالت األرجـل         (صحية  

)  عيادات طب األطفال   –العمليات واألحذية الطبية    

 .وتعليمية ودمج اجتماعي

  ::معايير إختيار المنظمات غير الحكومية معايير إختيار المنظمات غير الحكومية 

أن تكون المنظمات غير الحكومية مسـجلة لـدى          -

 .وزارة الشئون االجتماعية

أن يكون عمل المنظمات غير الحكومية في مجـال          -

 .ية صحة األم والطفلرعا
 



 - ١٠٠ -

  دانيدادانيدا/ / سفارة مملكة الدنمارك سفارة مملكة الدنمارك   

   : :االتصالاالتصالمعلومات معلومات 
 – المعـادي    - دجلة   -٢١٠ شارع   ١٦ :  العنوان

 . مصر–القاهرة 

 .)٢٠٢ (٧٣٩٦٥٠٠ :   تليفون

 .)٢٠٢ (٧٣٩٦٥٨٨ :   فاكس

 .rdemb@commnet.com.eg : البريد اإللكتروني

 .http ://www.danemb.org.eg :الموقع على اإلنترنت 

  ::األهداف األهداف / / الرسالة الرسالة 
 .تشجيع جهود التنمية اإلقتصادية والبيئية -

تحسين ظروف المعيشة لفئات المجتمع ذات الدخل        -

 )تخفيض معدالت الفقر(المنخفض 

توفير الدعم لتطوير المؤسسات التي يتعلق عملهـا         -

 .بالنواحي الديمقراطية في الدولة



 - ١٠١ -

   : :القطاع المستهدفالقطاع المستهدف
الطاقـة  ( الطاقـة  – البيئـة  –صـحي  المياه والصرف ال 

 حقوق  – قضايا النوع االجتماعي     –) المتجددة وتوفير الطاقة  

 مكافحـة   – نظم الحكم السليمة     – تنمية الديمقراطية    -اإلنسان

 – تحاشي الصراعات وتشجيع إنتشار السالم       –مرض اإليدز   

 .تخفيض معدالت الفقر

  ::المنظمات غير الحكومية المستفيدةالمنظمات غير الحكومية المستفيدة
 .ات غير الحكوميةجميع المنظم

   : :النطاق الجغرافي المستهدفالنطاق الجغرافي المستهدف

 .جميع المحافظات مع التركيز على الوجه القبلي

أنواع الخـدمات المقدمـة إلـى المنظمـات غيـر           أنواع الخـدمات المقدمـة إلـى المنظمـات غيـر           

  ::الحكوميةالحكومية

 .الدعم المالي -

   .الدعم الفني -



 - ١٠٢ -

  :: المنظمات غير الحكومية  المنظمات غير الحكومية اختياراختيارمعايير معايير 

يجب أن تكون المنظمـات مسـجلة لـدى إحـدى            -

 .ةالوزارات المصري

يجب أن تكون المنظمات مدعمـة مـن قاعـدتها           -

 .الشعبية

أن يكون تعمل المنظمة من خالل أهداف واضـحة          -

 .قابلة للتنفيذ والقياس

يفضل أن تستهدف المشروعات أحـد القطاعـات         -

 "القطاع المستهدف"المذكورة تحت بند 
 



 - ١٠٣ -

   برنامج تنمية المجتمع برنامج تنمية المجتمع

  ))الصندوق االجتماعي للتنميةالصندوق االجتماعي للتنمية((

   : :االتصالاالتصالمعلومات معلومات 
–الزمالـك – شارع بهاء الدين قراقوش   ٥:  العنوان

 .مصر- القاهرة-األورمان ١٥ب .ص

 .)٢٠٢ (٧٣٥٨٠١٢/ ٧٣٥٨٠١١ :   تليفون

 .)٢٠٢ (٧٣٦١٠٧٢ / ٧٣٥٨٠١٣ :   فاكس

 .chabaka@link.com.eg  : البريد اإللكتروني

 .www.shabaka.org.tn :الموقع على اإلنترنت

  ::األهداف األهداف / / الرسالة الرسالة 
ء قدرات المنظمات غير الحكوميـة العربيـة        تطوير وبنا 

 .خاصة التي تعمل في مجال التنمية



 - ١٠٤ -

   : :القطاع المستهدفالقطاع المستهدف
 بناء القدرات   –جميع القطاعات مع التركيز على األبحاث       

 . الدعوة وكسب التأييد–وتمكين المنظمات غير الحكومية 

   : :المنظمات غير الحكومية المستفيدةالمنظمات غير الحكومية المستفيدة
 .عربيةجميع المنظمات غير الحكومية ال

   : :النطاق الجغرافي المستهدفالنطاق الجغرافي المستهدف
 .المنطقة العربية

أنواع الخدمات المقدمة إلى المنظمـات غيـر        أنواع الخدمات المقدمة إلى المنظمـات غيـر        

   : :الحكوميةالحكومية
التدريب والدعم الفني فيما يختص ببناء القـدرات         -

 .واإلدارة المالية وأنشطة الدعوة وكسب التأييد

القيام باألبحاث في مجاالت متعددة مـن مجـاالت          -

 .بيالتنمية في العالم العر

 . التشبيك بين المنظمات غير الحكومية العربية -



 - ١٠٥ -

   : :أمثلة من المشروعات واألنشطةأمثلة من المشروعات واألنشطة
القيام باألبحاث والدراسات حول العديد من القضايا فـي         

 :العالم العربي وذلك يشمل ما يلي 

 .المجتمع المدني -

 .العمل التطوعي في العالم العربي -

تنمية الموارد وبنـاء قـدرات المنظمـات غيـر           -

 .يةالحكوم

  معايير إختيار المنظمات غير الحكومية معايير إختيار المنظمات غير الحكومية 
يحق ألي منظمة من المنظمات غير الحكوميـة العربيـة          

التقدم بطلب للحصول على الدعم الفنـي أو التـدريب مـن            

 .الشبكة



 - ١٠٦ -

  ))UUNNFFPPAA((صندوق األمم المتحدة للسكان صندوق األمم المتحدة للسكان 

   : :االتصالاالتصالمعلومات معلومات 
 ٩٣ – الدور الثالـث     – برج الشيراتون    :  العنوان

 . القاهرة– الدقي – شارع الجيزة

 / ٥٧٧٠١١٥/ ٥٧٧٧٥٥٧ :   تليفون

٢٠٢(٥٧٧٢٢٥٣(. 

 .)٢٠٢ (٥٧٩٤٨٠٨ :   فاكس

 .ال يوجد  : البريد اإللكتروني

ــت   ــى اإلنترنـــــ ــع علـــــ : الموقـــــ
www.un.org.eg/agencies/unfpa.htm 

  ::األهداف األهداف / / الرسالة الرسالة 
دعم قضايا الصحة اإلنجابية والسكان في إطار األهـداف         

مستويات الصحة اإلنجابيـة لـدى الشـعب        العامة لتحسين   

 تخفيض الفجوة في النوع االجتمـاعي، وتحقيـق         ،المصري

 .التنمية االجتماعية واإلقتصادية المستدامة



 - ١٠٧ -

   : :القطاع المستهدفالقطاع المستهدف
يركز البرنامج بالدرجة األولـى علـى نشـاطات          -

التـي تشـمل تنظـيم األسـرة        (الصحة اإلنجابية   

 –أييـد    الـدعوة وكسـب الت     –) والصحة الجنسية 

 .إستراتيجيات تنمية السكان

: كما تتدخل القطاعات التالية مع أنشطة البرنـامج          -

 – التعلـيم    – المعلومات   –قضايا النوع االجتماعي    

 . بناء القدرات والتمكين–االتصاالت 

   : :المنظمات غير الحكومية المستفيدةالمنظمات غير الحكومية المستفيدة
يوفر الصندوق خدماته إلـى جميـع المنظمـات غيـر           

قدرات المنظمـة مـن أهـم عوامـل          ولكن تظل    ،الحكومية

 وبالتـالي يقـوم الصـندوق    –الحصول على دعم الصندوق  

 .بعملية تقييم للمنظمات عند تقدمها للحصول على دعم



 - ١٠٨ -

   : :النطاق الجغرافي المستهدفالنطاق الجغرافي المستهدف
يتحدد بناء على األهداف العامة وإستراتيجيات البرنـامج        

-٢٠٠٢) country Program(المعمول به فـي مصـر   

٢٠٠٦. 

الخدمات المقدمة إلى المنظمـات غيـر       الخدمات المقدمة إلى المنظمـات غيـر       أنواع  أنواع  

   : :الحكوميةالحكومية
تتمكن مقترحات المشروعات من الحصول علـى الـدعم         

المطلوب إذا إتفقت مع األهداف العامة للبرنامج المعمول بـه         

 .في مصر

   : :أمثلة من المشروعات واألنشطةأمثلة من المشروعات واألنشطة
االستخدام األمثل واألكثـر إنتشـارا لبـرامج الصـحة          

 .اإلنجابية



 - ١٠٩ -

  ::منظمات غير الحكومية منظمات غير الحكومية معايير إختيار المعايير إختيار ال
يجب أن تكون المنظمـات مسـجلة لـدى إحـدى            -

 .الوزارات المصرية

يجب أن تثبت المنظمات أنهـا تمتلـك المميـزات           -

النسبية والقدرات المطلوبة للوصول إلـى الفئـات        

 هذا باإلضافة إلـى المتابعـة الماليـة         .المستهدفة

وبالتـالي تخضـع    . الالزمة وإستمرارية األنشطة  

 . للتقييم من قبل الصندوقالمنظمات

يجب أن تفق المشروعات مع البرنامج المعمول به         -

 . في مصر بحيث تحقق أهدافه



 - ١١٠ -

  ))سفارة فنلنداسفارة فنلندا(( صندوق التعاون المحلي  صندوق التعاون المحلي 

   : :االتصالاالتصالمعلومات معلومات 
 ١١٥١١ الزمالـك    – شارع أبو الفدا     ٣ :  العنوان

 . مصر– القاهرة –

 .)٢٠٢ (٧٣٦١٤٨٧/ ٧٣٥٢٨٠١ :   تليفون

 .)٢٠٢ (٧٣٦١٣٧٦ / ٧٣٥٥١٧٠ :   فاكس

 .ulla.nevalainen@formin.fi  : البريد اإللكتروني

 .www.finemb.org.eg :الموقع على اإلنترنت

  ::األهداف األهداف / / الرسالة الرسالة 
تشجيع جهود الحفاظ على حقوق اإلنسان ومبـادئ         -

 .الديمقراطية

 .تشجيع إرساء قواعد األمن في العالم -

 .خفض معدالت الفقر المنتشرة -

 على منع وقوع المشـاكل علـى المسـتوى          العمل -

 .العالمي والبيئي



 - ١١١ -

   : :القطاع المستهدفالقطاع المستهدف
 المسـاواة وحقـوق     –تشجيع الممارسات الديمقراطيـة     

 بـرامج لـذوي اإلحتياجـات       – الثقافة المحليـة     –اإلنسان  

 .الخاصة

   : :المنظمات غير الحكومية المستفيدةالمنظمات غير الحكومية المستفيدة
 .جميع المنظمات غير الحكومية

   : :هدفهدفالنطاق الجغرافي المستالنطاق الجغرافي المست
 .جميع المحافظات

أنواع الخدمات المقدمة إلى المنظمـات غيـر        أنواع الخدمات المقدمة إلى المنظمـات غيـر        

   : :الحكوميةالحكومية
 .الدعم المالي

   : :أمثلة من المشروعات واألنشطةأمثلة من المشروعات واألنشطة
العمل على خلق نماذج لقرى خالية من عادة ختان اإلناث          

"Free Village Model " بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة

 .اإلنمائي



 - ١١٢ -

  ::ر الحكومية ر الحكومية معايير إختيار المنظمات غيمعايير إختيار المنظمات غي
يجب أن تكون المنظمـات مسـجلة لـدى إحـدى            -

 .الوزارات المصرية

يجب أن تتفق المشروعات المقدمة مع المجـاالت         -

القطـاع  "األساسية واألهداف المحددة تحـت بنـد        

مع مراعاة أسس التنمية المعمول بهـا       " المستهدف

 .في دولة فنلندا
 



 - ١١٣ -

  صندوق التمويل المشتركصندوق التمويل المشترك
))CCoo--FFiinnaannccee  FFuunndd((  

   : :االتصالاالتصالومات ومات معلمعل
 – شارع جامعة الـدول العربيـة        ٣٧ :  العنوان

 – المهندسين   – ١١ الدور   –عمارة الفؤاد   

 . مصر–الجيزة 

 .)٢٠٢ (٧٤٩٤٦٨٠ :   تليفون

 .)٢٠٢ (٧٤٩٥٣٥٧ :   فاكس

 . arnaud.sukuet@cec.eu.int  : البريد اإللكتروني

 .www.eu-delegation.org.eg :الموقع على اإلنترنت

  ::األهداف األهداف / / سالة سالة الرالر
دعم جهود المنظمات غير الحكومية األوربية العاملة فـي         

الدول النامية من خالل الشراكة بينهمـا وبـين المنظمـات           

 :المحلية بغرض 



 - ١١٤ -

خفض مستويات الفقر من خـالل تـوفير الـدعم           -

للمجموعات األكثر تضـررا وتلبيـة إحتياجـاتهم        

 .األساسية

 .دعم المجتمع المدني في مصر -

تبادل العالقات بين المنظمات غير الحكومية      تشجيع   -

 .األوربية والمصرية

   : :القطاع المستهدفالقطاع المستهدف
 التنمية االجتماعية واإلقتصـادية     –خفض معدالت الفقر    

 . بناء القدرات والتمكين– تنمية الموارد البشرية –المحلية 

   : :المنظمات غير الحكومية المستفيدةالمنظمات غير الحكومية المستفيدة
 .جميع المنظمات غير الحكومية -

منح تصرف للمنظمات غيـر الحكوميـة       على أن ال   -

التابعة لإلتحاد األوروبي والتي تشترك في عملهـا        

 .مع إحدى المنظمات المصرية

   : :النطاق الجغرافي المستهدفالنطاق الجغرافي المستهدف
 .جميع المحافظات

 



 - ١١٥ -

أنواع الخدمات المقدمة إلى المنظمـات غيـر        أنواع الخدمات المقدمة إلى المنظمـات غيـر        

   : :الحكوميةالحكومية
مـنح  : هناك ثالثة أنواع من المـنح       (الدعم المالي    -

) Block Grants(ح شاملة كبيرة  من،المشروعات

 ).ومنح البرامج

يوجد مركزا للمعلومـات ملحقـا بمقـر اإلتحـاد           -

األوروبي بالقاهرة لتسهيل عملية البحـث وجمـع        

 . المعلومات

  ::معايير إختيار المنظمات غير الحكومية معايير إختيار المنظمات غير الحكومية 
تصرف المنح للمنظمات غير الحكوميـة التابعـة         -

 إحدى  لإلتحاد األوروبي التي تشترك في عملها مع      

 .المنظمات المصرية

يجب أن تكون المنظمات المصرية مسـجلة لـدى          -

 .إحدى الوزارات المصرية

يجب أن تتسم المنظمات بإرتفاع مسـتويات األداء         -

 .والخبرات الالزمة



 - ١١٦ -

يجب أن تساهم المنظمات المتقدمة بطلـب المـنح          -

على األقل من إجمالي     % ١٥تساوي  (بنسبة معينة   

 ).تكاليف المشروع

ن تضمن مقترحـات المشـروعات أهـدافا        يجب أ  -

واضحة صالحة للقياس على أن تتميز باإلستمرارية       

ومراعاة الجوانب الخاصـة بـالنوع االجتمـاعي        

 .والظروف البيئية
 



 - ١١٧ -

   الصندوق المصري السويسري للتنمية الصندوق المصري السويسري للتنمية

   : :االتصالاالتصالمعلومات معلومات 
 – شــارع عبــد المــنعم ريــاض ١٤ :  العنوان

 . مصر– الجيزة –المهندسين 

 .)٢٠٢ (٣٣٨٠٧٣٢/ ٣٣٨٠٧٣١ :   تليفون

 .)٢٠٢ (٣٣٨١٢٧٧ :   فاكس

 . mwgiger@esdf.com.eg  : البريد اإللكتروني 
 .ال يوجد: الموقع على اإلنترنت

  ::األهداف األهداف / / الرسالة الرسالة 
المساعدة على تخفيض مستويات الفقر من خالل تمويـل          

المشروعات والبرامج التي تقوم بتنفيذها المنظمـات غيـر         

لتي تعمل على مستوى الفئات الشعبية في ثالثـة         الحكومية ا 

 .قطاعات

 )بصورة مباشرة وغير مباشرة(خلق فرص للعمل  -

 التنمية البيئية -

 )التعليم والصحة(التنمية االجتماعية  -



 - ١١٨ -

   : :القطاع المستهدفالقطاع المستهدف
الذي يشـمل زيـادة الـدخل لألسـرة         (التوظيف   -

واإلقراض المتناهي الصغر في المجـاالت غيـر        

التي تتضمن مـثال الصـرف      (ئة   البي –) الزراعية

الصحي والمياه والتعامل مـع المخلفـات الصـلبة         

 – الصـحة    – تنمية المجتمع    –) وزراعة األشجار 

 ).الذي يشمل رفع الوعي ومحو األمية(التعليم 

تشمل أنشطة فـي    : القطاعات المستقبلية المتوقعة     -

 .مجاالت الزراعة والري وإستخدام المياه

   : :ة المستفيدةة المستفيدةالمنظمات غير الحكوميالمنظمات غير الحكومي
 .جميع المنظمات غير الحكومية خاصة المنظمات المظلة

   : :النطاق الجغرافي المستهدفالنطاق الجغرافي المستهدف
 .جميع المحافظات -

المنـاطق الريفيـة    : المناطق المستقبلية المتوقعـة      -

) خصوصا ما يتعلق بالصرف الصـحي والميـاه       (

خصوصا ما يتعلق بالتعامـل     (والمناطق الحضرية   

 .)مع المخلفات الصلبة



 - ١١٩ -

اع الخدمات المقدمة إلى المنظمـات غيـر        اع الخدمات المقدمة إلى المنظمـات غيـر        أنوأنو

   : :الحكوميةالحكومية
 .الدعم المالي -

توفير الدفعة األولى لبدء المشروع وتقـديم الـدعم          -

الفني عند الضـرورة مـن خـالل اإلستشـارات          

 . الخارجية

   : :أمثلة من المشروعات واألنشطةأمثلة من المشروعات واألنشطة
الذي تضمن بناء مدارس منخفضة     : برنامج شروق    -

 .التكلفة بالمجتمع

 .ألمية واإلئتمان المتناهي الصغربرامج محو ا -

وضع خطة عمل لإلنتعاش اإلقتصـادي وتحسـين         -

 .مستوى البيئة في حي الدرب األحمر

 .تطوير قدرات المرأة الريفية في محافظة الدقهلية -

محاولة تحقيق التنمية المتكاملة للعائالت محـدودة        -

الدخل وبناء قدرات المنظمات غير الحكومية فـي        

 .الوجه القبلي

 .تخلص من المخلفات في قرية شبرا شهابال -



 - ١٢٠ -

 

  ::معايير إختيار المنظمات غير الحكومية معايير إختيار المنظمات غير الحكومية 
يجب أن تكون المنظمـة مسـجلة لـدى إحـدى            -

 .الوزارات المصرية

يجوز ألي منظمة التقدم بفكرة مشروع يتعامل مع         -

الرسالة "أحد قطاعات التنمية الثالث المحددة في بند        

 ".األهداف/ 

مشـروعات الخاصـة    يجب أن تتفق مقترحـات ال      -

 Terms(بالمنظمات المظلة مع الخطوط المرجعية 

of Reference (  للصندوق المصري السويسـري

 .للتنمية

يجب أن تلتزم المنظمات المتقدمة بطلبـات المـنح          -

بأسلوب العمل الذي يضمن الشفافية في النـواحي        

 .اإلدارية والمالية

يجب أن تشمل المشـروعات المقدمـة مـن قبـل          -

 . خطة لبناء القدراتالمنظمات
 
 



 - ١٢١ -

  صندوق توازن النوع االجتماعي والتنميةصندوق توازن النوع االجتماعي والتنمية

  ))السفارة الملكية الهولنديةالسفارة الملكية الهولندية((

   : :االتصالاالتصالمعلومات معلومات 
 - الزمالك   – شارع حسن صبري     ١٨ :  العنوان

 . مصر–القاهرة 

 .)٢٠٢ (٧٣٩٥٥٠٠ :   تليفون

 .)٢٠٢ (٧٣٥٧٩٢٨ :   فاكس

 . kia-os@minbuza.nl  : البريد اإللكتروني 

 .hollandemb.org.eg :وقع على اإلنترنتالم

  ::األهداف األهداف / / الرسالة الرسالة 
دعم المبادرات المبذولة في مجال تحقيق التكافؤ النـوعي         

والتنمية وبناء قدرات المؤسسات التي تعمل في هذا المجـال          

 .من أجل تحقيق تحرر المرأة



 - ١٢٢ -

   : :القطاع المستهدفالقطاع المستهدف
ا بناء قدرات المنظمات غير الحكومية التي تعمل في هـذ         

 ).Beijing(المجال وفقا لتوصيات مؤتمر بكين 

   : :المنظمات غير الحكومية المستفيدةالمنظمات غير الحكومية المستفيدة
المنظمات غير الحكومية المتخصصـة فـي المجـاالت         

 ).تحت بند القطاع المستهدف(المذكورة أعاله 

   : :النطاق الجغرافي المستهدفالنطاق الجغرافي المستهدف
 .جميع المحافظات

أنواع الخدمات المقدمة إلى المنظمـات غيـر        أنواع الخدمات المقدمة إلى المنظمـات غيـر        

   : :الحكوميةالحكومية
 .الدعم المالي



 - ١٢٣ -

   : :أمثلة من المشروعات واألنشطةأمثلة من المشروعات واألنشطة
بناء قدرات المنظمات غير الحكوميـة المصـرية         -

لتمكينها من متابعة توصيات مؤتمر بكين والـذي        

 .يشرف على تنفيذه إتحاد النساء العرب

البرنامج الخاص بـدعم منشـأة أنشـطة المـرأة           -

)Women Action Facility Program ( والذي

ه معهد الشئون الثقافية بالمشاركة     يشرف على تطبيق  

 .مع محافظة الفيوم

  ::معايير إختيار المنظمات غير الحكومية معايير إختيار المنظمات غير الحكومية 
أن تتمتع المنظمات غير الحكومية بسمعة موثـوق         -

 .بها وأن يمكن اإلعتماد عليها

أن تكون مشاريع المنظمات غيـر الحكوميـة ذات          -

جدوى وتواكب الواقع وتتفق مع معايير صـندوق        

 .الجتماعيتوازن النوع ا
 



 - ١٢٤ -

  صندوق حقوق اإلنسانصندوق حقوق اإلنسان

  ))السفارة الملكية الهولنديةالسفارة الملكية الهولندية((

   : :االتصالاالتصالمعلومات معلومات 
 - الزمالك   – شارع حسن صبري     ١٨ :  العنوان

 . مصر–القاهرة 

 .)٢٠٢ (٧٣٩٥٥٠٠:    تليفون

 .)٢٠٢ (٧٣٥٧٩٢٨ :   فاكس

 . kia-os@minbuza.nl  : البريد اإللكتروني 

 .hollandemb.org.eg :الموقع على اإلنترنت

  ::األهداف األهداف / / الرسالة الرسالة 
العمل على زيادة الوعي والمعرفة لدى قطاع حقوق         -

 .اإلنسان في مصر

 .العمل على تطوير قطاع القضاء في مصر -

العمل مع المنظمات غير الحكومية في مجال توفير         -

 .التدريب المحامين ورجال الشرطة



 - ١٢٥ -

   : :القطاع المستهدفالقطاع المستهدف
 .حقوق اإلنسان

   : :لمستفيدةلمستفيدةالمنظمات غير الحكومية االمنظمات غير الحكومية ا
المنظمات غير الحكومية المتخصصـة فـي المجـاالت         

 ".القطاع المستهدف"المتعلقة بالقطاع المذكور أعاله تحت بند 

   : :النطاق الجغرافي المستهدفالنطاق الجغرافي المستهدف
 .جميع المحافظات

أنواع الخدمات المقدمة إلى المنظمـات غيـر        أنواع الخدمات المقدمة إلى المنظمـات غيـر        

   : :الحكوميةالحكومية
 .يالدعم المال

   : :أمثلة من المشروعات واألنشطةأمثلة من المشروعات واألنشطة
 .نظمة المصرية لحقوق اإلنساندعم الم -

دعم المشروع التجريبي لبرنامج األمـم المتحـدة         -

اإلنمائي الذي يستهدف بناء القدرات فـي مجـال         

 .حقوق اإلنسان



 - ١٢٦ -

  ::معايير إختيار المنظمات غير الحكومية معايير إختيار المنظمات غير الحكومية 
يجب أن تثبت قدرة المنظمات على القيام بالعمـل          -

على المستوى المرضي كما يجب أن تميز بالسمعة        

 .نة وأن تكون محل ثقةالحس

يجب أن تكون المشروعات المقدمة من المنظمـات         -

غير الحكومية متكاملة الصياغة مع تمتعها بجدوى       

التنفيذ وتندرج تحت المجاالت ذات األولية بالنسبة       

 .للسفارة
 



 - ١٢٧ -

   صندوق منظمة أوبك للتنمية الدولية صندوق منظمة أوبك للتنمية الدولية

   : :االتصالاالتصالمعلومات معلومات 
فيينا  ١٠١١ – ٩٩٥صندوق بريد رقم    :   العنوان

 . النمسا–

 .)٠٠٤٣ (١٤٦/٥١٥٦٤ :   تليفون

 .)٠٠٤٣ (٥١٣٩٢٣٨ :   فاكس

 . i.najib@opecfund.org  : البريد اإللكتروني 

 .www.opecfund.org :الموقع على اإلنترنت

  ::األهداف األهداف / / الرسالة الرسالة 
يعمل الصندوق على تشجيع التعاون بين الدول األعضاء        

رى تعبيرا عن التضـامن     لمنظمة األوبك والدول النامية األخ    

تتضمن أهداف الصندوق توفير    . بين دول الجنوب في العالم    

الدعم خاصة للدول األكثـر فقـرا والـدول ذات الـدخول            

المنخفضة وذلك مـن أجـل تحقيـق التقـدم اإلقتصـادي            

 .واالجتماعي



 - ١٢٨ -

   : :القطاع المستهدفالقطاع المستهدف
 . قطاعات اجتماعية أخرى– التعليم –الزراعة 

   : :ية المستفيدةية المستفيدةالمنظمات غير الحكومالمنظمات غير الحكوم
 .المنظمات غير الحكومية الدولية -

 .المنظمات غير الحكومية األقليمية -

 ،المنظمات غير الحكومية األهلية المسجلة رسـميا       -

مع خبرة ال تقل عن ست سنوات والتـي تـدعمها           

 .جهات مانحة معترف بها

   : :النطاق الجغرافي المستهدفالنطاق الجغرافي المستهدف
 .اريبي دول الك– أمريكا الالتينية – آسيا –أفريقيا 

أنواع الخدمات المقدمة إلى المنظمـات غيـر        أنواع الخدمات المقدمة إلى المنظمـات غيـر        

   : :الحكوميةالحكومية
الدعم المالي للمنظمات غير الحكوميـة لتنفيـذ بـرامج          

 .ومشروعات في الدول األقل إنماء



 - ١٢٩ -

   : :أمثلة من المشروعات واألنشطةأمثلة من المشروعات واألنشطة
مشروعات لصالح مجتمعات فقيرة فـي المنـاطق         -

 .النائية

مشروعات لصالح المجمعات الفقيرة التـي تعـيش         -

 .على حدود المناطق الحضرية

  ::معايير إختيار المنظمات غير الحكومية معايير إختيار المنظمات غير الحكومية 
أن تكون المنظمة مسجلة رسميا ألكثر مـن سـت           -

 .سنوات

 .آال يكون للمنظمة أية أهداف سياسية أو دينية -

أن يكون للمنظمة أنشطة واضحة الهـدف وفئـات          -

 .مستفيدة محددة

أن تكون المنظمة من المنظمات غير الحكومية التي         -

 .تدعمها جهات مانحة معترف بها
 



 - ١٣٠ -

  صندوق نظم الحكمصندوق نظم الحكم

  ))السفارة الملكية الهولنديةالسفارة الملكية الهولندية((

   : :االتصالاالتصالمعلومات معلومات 
 - الزمالك   – شارع حسن صبري     ١٨ :  العنوان

 . مصر–القاهرة 

 .)٢٠٢ (٧٣٩٥٥٠٠ :   تليفون

 .)٢٠٢ (٧٣٥٧٩٢٨ :   فاكس

 . kia-os@minbuza.nl  : البريد اإللكتروني 

 .hollandemb.org.eg :رنتالموقع على اإلنت

  ::األهداف األهداف / / الرسالة الرسالة 
تطوير ودعم المنظمات غير الحكومية ورفـع مسـتوى         

 .قدراتها حتى تتمكن من تحسين مستويات الحكم الداخلي

   : :القطاع المستهدفالقطاع المستهدف
 .بناء قدرات المنظمات غير الحكومية وتمكينها



 - ١٣١ -

   : :المنظمات غير الحكومية المستفيدةالمنظمات غير الحكومية المستفيدة
لمتخصصة في قطاعات محددة    المنظمات غير الحكومية ا   

 ).مثل البيئة أو قضايا النوع االجتماعي وخالفه(

   : :النطاق الجغرافي المستهدفالنطاق الجغرافي المستهدف
 .يركز الصندوق على القاهرة بالدرجة األولى -

 .الفيوم: المناطق المستقبلية المتوقعة  -

أنواع الخدمات المقدمة إلى المنظمـات غيـر        أنواع الخدمات المقدمة إلى المنظمـات غيـر        

   : :الحكوميةالحكومية
 .الدعم المالي

   : :ات واألنشطةات واألنشطةأمثلة من المشروعأمثلة من المشروع
بناء قدرات مجموعة من المنظمات غير الحكومية        -

 .المعنية بقضايا المرأة

بناء قدرات مجموعة أخرى من المنظمات والتعاون        -

 .مع الهيئة اإلنجيلية



 - ١٣٢ -

  :: المنظمات غير الحكومية  المنظمات غير الحكومية اختياراختيارمعايير معايير 
يجب أن تثبت قدرة المنظمة على القيام بالعمل على          -

بسـمعة حسـنة وأن     المستوى المرضي وأن تتميز     

 .تكون محل ثقة

يجب أن تكون المشروعات مستوفية مـن جميـع          -

الجوانب مع التمتع بالجدية وأن تالئم المجاالت التي        

 .تهم السفارة
 



 - ١٣٣ -

  ))NNEEFF(( مؤسسة الشرق األدنى  مؤسسة الشرق األدنى 

   : :االتصالاالتصالمعلومات معلومات 
 مبنى سيتي بنك    – شارع أحمد باشا     ٤ :  العنوان

 - جـاردن سـيتي    – الدور السـادس     –

 . مصر– القاهرة

 .)٢٠٢ (٧٩٥٧٥٥٨:    تليفون

 .)٢٠٢ (٧٩٤٧٢٧٨ :   فاكس

 .cds.dir@neareast.org  : البريد اإللكتروني 

 .http://www.neareast.org :الموقع على اإلنترنت

  ::األهداف األهداف / / الرسالة الرسالة 
تشجيع التنمية المستدامة من منطلق المشـاركة لضـمان         

 الطبيعيـة ودعـم     التوزيع العادل واالستخدام األمثل للموارد    

 ويرتكز عمل مؤسسة الشرق األدنى      .قدرات الموارد البشرية  

)NEF (         في مصر على دعم تنمية المجتمع المدني وزيـادة

 .إسهام المواطنين وخلق مؤسسات اجتماعية أكثر فاعلية



 - ١٣٤ -

   : :القطاع المستهدفالقطاع المستهدف
 مع توجيه إهتمام خاص إلى القطاعـات        ،جميع القطاعات 

 :التالية

 العمـل   – الصحة والسـكان     – الحضري   تنمية المجتمع 

 – البناء المؤسسـي وتنميـة القـدرات         –التطوعي للشباب   

 – الزراعة وتوسع اإلرشـاد الزراعـي        –األبحاث والتقييم   

 – العمـل الخيـري      – التشبيك   –القروض متناهية الصغر    

 .تعظيم مشاركة القطاع الخاص في التنمية

   : :المنظمات غير الحكومية المستفيدةالمنظمات غير الحكومية المستفيدة
 . المنظمات غير الحكوميةجميع

   : :النطاق الجغرافي المستهدفالنطاق الجغرافي المستهدف
 .جميع المحافظات -

جميع مناطق الشـرق األوسـط وبعـض الـدول           -

 .األفريقية المختارة
 



 - ١٣٥ -

أنواع الخدمات المقدمة إلى المنظمـات غيـر        أنواع الخدمات المقدمة إلى المنظمـات غيـر        

   : :الحكوميةالحكومية
الدعم الفني ويتضمن توفير التدريب وبناء قـدرات         -

 .المنظمات غير الحكومية

لدى المؤسسة مكتبة تقـع فـي       : ية  الموارد التعليم  -

 .مبناها

وتمنح للمنظمات غير الحكوميـة     : المنح الفرعية    -

 التي تعمل في مشاريع المؤسسة الجاري تنفيذها

   : :أمثلة من المشروعات واألنشطةأمثلة من المشروعات واألنشطة
دار "اإلحياء اإلقتصادي وتحسين البيئـة لمنطقـة         -

 ".األحمر

 .العمل المجتمعي التعاوني بمدينة اإلسكندرية -

 مركز مصري للعمل التطوعي بالقاهرة لربط       إنشاء -

المتطوعين بالمنظمات غيـر الحكوميـة ونـوادي        

 .الشباب

تشجيع الشراكة والواصل بـين المنظمـات غيـر          -

 .الحكومية العربية



 - ١٣٦ -

  ::معايير إختيار المنظمات غير الحكومية معايير إختيار المنظمات غير الحكومية 
 .أن تكون المنظمات غير الحكومية مسجلة رسميا -

نظمـات غيـر    أن تكون المشروعات التي تقوم الم      -

الحكومية بتنفيذها متسقة مع رسالة وأهداف مؤسسة       

 .الشرق األدنى

أن تكون العالقة بـين مؤسسـة الشـرق األدنـى            -

والمنظمة غيـر الحكوميـة مبشـرة باإلسـتمرار         

 .مستقبال
  



 - ١٣٧ -

  مؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعيةمؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية

   : :االتصالاالتصالمعلومات معلومات 
 - الدور األرضـي   – شارع المنتزه    ٢٢ :  العنوان

 . مصر–اهرة الق

 ٧٣٦٤٨٤٧/٧٣٦٢٠١٢/٧٣٦٦٧٨٣ :   تليفون

)٢٠٢(. 

 .)٢٠٢ (٧٣٦٢٠١٣ :   فاكس

 . sawirisfoundation@link.net  : البريد اإللكتروني

ــت   ــى اإلنترنـــــ ــع علـــــ : الموقـــــ
http://www.sawirisfoundtion.org  

  ::األهداف األهداف / / الرسالة الرسالة 
 عن طريق هبة    ٢٠٠١أنشأت مؤسسة ساويرس في أبريل      

 عائلة ساويرس وهي أول مؤسسة عائليـة توجـه          مقدمة من 

 وتسـتهدف أعمـال     .أعمالها للتنمية االجتماعية في مصـر     

 .المؤسسة المشروعات التي تتيح خلق فرص عمل ووظائف       

وتقوم المؤسسة أوال بتحديد فرص العمل المتواجدة بالسـوق         



 - ١٣٨ -

ثم القيام بسد هذه الثغرات عن طريق توفير التدريب والتأهيل          

طالبي الوظائف وتعمل المؤسسة أيضا على تشجيع       المناسب ل 

روح العمل الحر عن طريق تـوفير القـروض الصـغيرة           

 .والمتناهية الصغر

   : :القطاع المستهدفالقطاع المستهدف
 المشاريع الصغيرة   – البيئة   – التدريب المهني    –الصحة  

 القـروض متناهيـة     –) MSEs(والمشاريع متناهية الصغر    

 . التعليم–الصغر 

   : :ومية المستفيدةومية المستفيدةالمنظمات غير الحكالمنظمات غير الحك
تقوم المؤسسة بتنفيذ مشروعاتها بالمشاركة مـع جهـات         

متنوعة خاصة الجمعيات غي الحكومية والمؤسسات التعليمية       

والمؤسسات غير المتربحة وشـركات األعمـال والكيانـات         

 .الحكومية المحلية



 - ١٣٩ -

   : :النطاق الجغرافي المستهدفالنطاق الجغرافي المستهدف
 عملت المؤسسة حتى تاريخه في      –جميع محافظات مصر    

 بنـي   – الفيوم   – القاهرة   –اإلسكندرية  : المحافظات التالية   

 . البحر األحمر– أسوان – أسيوط –سويف 

أنواع الخدمات المقدمة إلى المنظمـات غيـر        أنواع الخدمات المقدمة إلى المنظمـات غيـر        

   : :الحكوميةالحكومية
 .الدعم المالي للشركاء المنفذين -

 .تالدعم الفني في صياغة وكتابة المقترحا -

   : :أمثلة من المشروعات واألنشطةأمثلة من المشروعات واألنشطة
 من الشبان والشابات لتقـديم      ٩٠تدريب وتوظيف    -

الرعاية الصحية بالمنازل وخلق قاعدة معلومـات       

 .عن التوظيف

 ممـارس صـحي أساسـي       ٢١تدريب وتوظيف    -

 .بالمستشفيات الخاصة



 - ١٤٠ -

 منسق فـي مجـال الحقـن        ١٦٠تدريب وتوظيف    -

ألطفـال  باألمصال لدعم الحمالت القومية وتطعيم ا     

 .والسيدات الحوامل في أسوان

 موظف بالمسـتويات الفنيـة      ٣١تدريب وتوظيف    -

 .واإلدارية بمركز رعاية أطفال مرضـى السـكر       

 من  ٦٣٠ويقوم المركز بتنظيم حلقات تعليمية لعدد       

 .األطفال وأسرهم

إنشاء وحدة للقروض الصغيرة والمتناهية الصـغر        -

 للفئـات   وتدريب العاملين بها وتوفير الدعم الفنـي      

المستهدفة المتلقية للقروض بجانب توفير قـروض       

 ٤٠٠ سـيدة معيلـة و     ٦٠٠متناهية الصغر لعـدد     

 .شخص من ذوي اإلعاقة في أسوان

إنشاء محطة نقل إلدارة المخلفـات الصـلبة فـي           -

 .قريتين من قرى الفيوم



 - ١٤١ -

  :: المنظمات غير الحكومية  المنظمات غير الحكومية اختياراختيارمعايير معايير 
 لـدى   أن تكون المنظمات غير الحكومية مسـجلة       -

 .إحدى الوزارات المصرية

أن تتضمن مشاريع المنظمات غير الحكومية خلـق         -

 .فرص جديدة وتتميز باإلستمرارية

يلتزم الشركاء المتلقين لمنحة المؤسسـة بوضـوح         -

ويتطلـب  . أسلوب التنفيذ واإللتزام بالوقت المحـدد   

كتابـة  (ذلك متابعة دقيقة من العاملين بالمؤسسـة        

ل والزيارات الميدانية لموقع    التقارير عن تقدم العم   

 ).العمل



 - ١٤٢ -

  مؤسسة فريدريش إيبرتمؤسسة فريدريش إيبرت

   : :االتصالاالتصالمعلومات معلومات 
متفـرع مـن     (– شارع اإلسـراء     ١٦ :  العنوان

 – الجيـزة    -المهندسـين   –) شارع لبنان 

 .مصر

 .)٢٠٢ (٣٤٧٤٥٣٢/٣٤٤٢٦٤٣ :   تليفون

 .)٢٠٢ (٣٤٤١٧١١ :   فاكس

 . fecairo@lgega.net  : البريد اإللكتروني 

 . http://www.fesegypt.org :وقع على اإلنترنتالم

  ::األهداف األهداف / / الرسالة الرسالة 
تطوير المؤسسات والهياكل المتعلقة بالديمقراطيـة       -

وتشجيع المشاركة السياسية الديمقراطيـة خاصـة       

 .على مستوى الفئات األكثر تضررا

 .العمل على تحقيق العدالة االجتماعية -

ـ          - ى العمل على تحقيق المساواة فـي الحصـول عل

 . الفرص



 - ١٤٣ -

   : :القطاع المستهدفالقطاع المستهدف
 الـدعوة   – البيئـة    –المشروعات الصغيرة والمتوسـطة     

 – حقوق اإلنسان    – قضايا النوع االجتماعي     –وكسب التأييد   

 المساهمة في دعم العالقـات بـين        –األنشطة المدرة للدخل    

 . بناء القدرات والتمكين–مصر وألمانيا واإلتحاد األوروبي 

   : :ة المستفيدةة المستفيدةالمنظمات غير الحكوميالمنظمات غير الحكومي
 .المنظمات الغير الحكومية المظلة -

ويطلق عليهـا   (المنظمات المهتمة بالقضايا القومية      -

 ).أيضا منظمات المستوى الثالث

المنظمات غي الحكومية المتخصصـة فـي أحـد          -

مثـل جمعيـات رجـال األعمـال أو         (القطاعات  

المنظمات التي تتعامل مع النواحي البيئية أو قضايا        

 ).هاالمرأة وغير

   : :النطاق الجغرافي المستهدفالنطاق الجغرافي المستهدف
 .الوجه البحري ويشمل القاهرة -

 الوجه القبلي: المناطق المستقبلية المتوقعة  -



 - ١٤٤ -

أنواع الخدمات المقدمة إلى المنظمـات غيـر        أنواع الخدمات المقدمة إلى المنظمـات غيـر        

   : :الحكوميةالحكومية
 كما يمكن أن    .توفر المؤسسة الدعم الفني بالدرجة األولى     

تضمن الخدمات التمويل المشـترك فـي بعـض الحـاالت           
 . ولكن فريدريش ليست جهة مانحة في المقام األول.الخاصة

   : :أمثلة من المشروعات واألنشطةأمثلة من المشروعات واألنشطة
مشروع الخط الساخن الذي يخدم قضايا البيئة فـي          -

 وقد تم بالتعاون مع المبادرة المحلية للبيئة        .القاهرة
المكتب العربي للشباب والبيئـة     ) اليف(الحضرية  

ان  بغرض إتاحة الفرصة أمام سك     –ومؤسسة فورد   
القاهرة لتقديم الشكاوي الخاصة بمشاكل البيئة على       
مستوى األحياء المختلفة حتى يمكـن رفـع تلـك          

 .الشكاوي إلى السلطات المعنية
تمويل مشروع قامت به مجموعة مـن المنظمـات          -

مثـل  (غير الحكومية العاملة في مجاالت مختلفـة        
يمكن مـن خاللـه مناقشـة       ) البيئة وقضايا المرأة  

طروحة حاليا على الساحة في مصـر       المشاكل الم 
من خالل سلسلة مـن الدراسـات وورش العمـل          

 .والندوات والمطبوعات



 - ١٤٥ -

  ::معايير إختيار المنظمات غير الحكومية معايير إختيار المنظمات غير الحكومية 
يجب أن تتقدم المنظمات بمقترحات تشمل الجانبين        -

الدعم الفني والدعم المالي المشـترك وآال تقتصـر         

 .الطلبات على طلب الدعم المالي فقط

 يكون توجـه المشـروعات فـي إطـار          يجب أن  -

" القطـاع المسـتهدف   "القطاعات المحددة في خانة     

 .أعاله

يجب أن تتميز المنظمات بمستوى مرتفع من الجدية         -

 .في األداء وأن يمكن اإلعتماد عليها



 - ١٤٦ -

  مؤسسة فريدريش ناومانمؤسسة فريدريش ناومان

:א
 – المعـادي    – شارع بور سـعيد      ١٧ :  العنوان

 . مصر–القاهرة 

 / ٣٧٨٤٥٢٩/٣٨٠١٠٦٦ :   ليفونت

٢٠٢(٣٧٨٧٣٠٤(. 

 .)٢٠٢ (٣٨٠٨٨٥٤ :   فاكس

ــي   ــد اإللكترونـــــــ   :البريـــــــ
naumann.meda@egypt.finst.org  

 . www.naumann-meda.org: الموقع على اإلنترنت 

  ::األهداف األهداف / / الرسالة الرسالة 
تشجع ممارسة الحرية وإعتناق مبادئهـا فـي النـواحي          

 .السياسية واإلقتصادية

   : : المستهدف المستهدفالقطاعالقطاع
 ).Civic education(التعليم المدني



 - ١٤٧ -

   : :المنظمات غير الحكومية المستفيدةالمنظمات غير الحكومية المستفيدة
المنظمات غير الحكومية العاملة في قطاعـات محـددة،         

 ".القطاع المستهدف"خاصة في المجال المذكور في تحت بند 

   : :النطاق الجغرافي المستهدفالنطاق الجغرافي المستهدف
 .جميع المحافظات

ت غيـر   ت غيـر   أنواع الخدمات المقدمة إلى المنظمـا     أنواع الخدمات المقدمة إلى المنظمـا     

   : :الحكوميةالحكومية
 .الدعم المالي -

الدعم الفني مثل التدريب وإقامة ورش العمل وتقديم         -

 .اإلستشارات

   : :أمثلة من المشروعات واألنشطةأمثلة من المشروعات واألنشطة
بتمويل من وفـد    ) ١٩٩٩ - ١٩٩٧"(بنيان"برنامج   -

اللجنة األوروبية لدى جمهورية مصر العربية وقد       

إستهدف هذا البرنامج تطوير قدرات المنظمات غير       

كومية من خالل توفير التدريب علـى مسـتوى      الح



 - ١٤٨ -

المديرين وتشجيع التعاون والتنسيق بين المنظمات      

 .غير الحكومية بعضها البعض عن طريق التشبيك

تمويل نشر الكتب والدراسـات البحثيـة المتعلقـة          -

 .بحقوق اإلنسان

  :: المنظمات غير الحكومية  المنظمات غير الحكومية اختياراختيارمعايير معايير 
ث إمكانيـة   أن تتمتع المنظمات بسمعة طيبة من حي       -

 .األداء وأن يمكن اإلعتماد عليها

يجب أن يكون مضمون المشروعات المقدمة متعلقا        -

بالرسالة واألهداف والقطاع المستهدف المـذكورين      

 .في البندين الثاني والثالث أعاله
 



 - ١٤٩ -

  مؤسسة فوردمؤسسة فورد

   : :االتصالاالتصالمعلومات معلومات 
– الدور السـابع   – شارع أوزوريس    ١ :  العنوان

 . مصر–  القاهرة-جاردن سيتي 

 .)٢٠٢ (٧٩٥٢١٢١ :   تليفون

 .)٢٠٢ (٧٩٥٤٠١٨ :   فاكس

 . ford-cairo@fordfound.org  : البريد اإللكتروني 

 . www.fordfound.org :الموقع على اإلنترنت

  ::األهداف األهداف / / الرسالة الرسالة 
تخفيف معدالت الفقر والقضاء على مظاهر عـدم         -

 .تحقيق العدالة

جيع نظم الحكم   إرساء قواعد المؤسسات المدنية وتش     -

 .العادلة ودعم اإلتجاه نحو الممارسات الديمقراطية

 .تشجيع التعاون الدولي -

 . السعي نحو التقدم في مجال اإلنجازات البشرية -



 - ١٥٠ -

   : :القطاع المستهدفالقطاع المستهدف
 نظـم الحكـم     – الفنون والثقافـة     –الدعوة وكسب التأييد    

 بناء القدرات والتمكـين     – حقوق اإلنسان    –والتعاون الدولي   

 – الصـحة اإلنجابيـة      – قضايا النوع االجتماعي     –بيئة  ال–

 . العمل الخيري– التعليم العالي –تنمية المجتمع 

   : :المنظمات غير الحكومية المستفيدةالمنظمات غير الحكومية المستفيدة
 .المنظمات الغير الحكومية المظلة -

ويطلق عليهـا   (المنظمات المهتمة بالقضايا القومية      -

 ).أيضا منظمات المستوى الثالث

   : :مستهدفمستهدفالنطاق الجغرافي الالنطاق الجغرافي ال
 .جميع المحافظات

أنواع الخدمات المقدمة إلى المنظمـات غيـر        أنواع الخدمات المقدمة إلى المنظمـات غيـر        

   : :الحكوميةالحكومية
 .الدعم المالي -

 .الدعم الفني في إطار المشروع الممول -
 



 - ١٥١ -

   : :أمثلة من المشروعات واألنشطةأمثلة من المشروعات واألنشطة
دعم المساعدة القانونية واألبحـاث عـن حقـوق          -

 .األحداث والحقوق اإلقتصادية واالجتماعية

ات التطوعيـة للشـباب     دعم إنشاء مركز للخـدم     -

 .المصري

  :: المنظمات غير الحكومية  المنظمات غير الحكومية اختياراختيارمعايير معايير 
يجب أن يتفق مضمون المشروعات المقدمـة مـن          -

قبل المنظمات مع المجاالت المحـددة تحـت بنـد          

 ".القطاع المستهدف"

يجب أن تكون المنظمات موضع ثقة مع اإللتـزام          -

 .بقضية واضحة في العمل



 - ١٥٢ -

  مؤسسة كونراد أدناورمؤسسة كونراد أدناور

   : :االتصالاالتصال  معلوماتمعلومات
القاهرة – الزمالك   – شارع أبو الفدا     ٣٥:   العنوان

 . مصر–

 .)٢٠٢ (٧٣٥٤٣٢٩ :   تليفون

 .)٢٠٢ (٧٣٧٢١٢١ :   فاكس

 . ie-eg.com.kaf@brainy١  : البريد اإللكتروني

 . www.kas.de :الموقع على اإلنترنت

  ::األهداف األهداف / / الرسالة الرسالة 
ميـة  تشجيع العمل بمبادئ الديمقراطية وجهود التن      -

 .وأنشطة المجتمع المدني بصفة عامة

دعم عمل المؤسسات غير الحكوميـة فـي إطـار           -

 . أنشطة المجتمع المدني



 - ١٥٣ -

   : :القطاع المستهدفالقطاع المستهدف
 تنميـة   –بناء القدرات والتمكـين     –الدعوة وكسب التأييد    

 – قضايا النـوع االجتمـاعي       – التعليم والتدريب    –المجتمع  

وذلك مـن خـالل     (ية   تشجيع الممارسات الديمقراط   –الثقافة  

 ).تنظيم ورش عمل ومؤتمرات

   : :المنظمات غير الحكومية المستفيدةالمنظمات غير الحكومية المستفيدة
المنظمات الغير الحكومية المتخصصة في أحد القطاعات       

 ".القطاع المستهدف"المذكورة تحت بند 

   : :النطاق الجغرافي المستهدفالنطاق الجغرافي المستهدف
 .جميع المحافظات

أنواع الخدمات المقدمة إلى المنظمـات غيـر        أنواع الخدمات المقدمة إلى المنظمـات غيـر        

   : :الحكوميةالحكومية
 .دعم الماليال -

 .الدعم الفني -
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   : :أمثلة من المشروعات واألنشطةأمثلة من المشروعات واألنشطة
عقد ورشة عمل مدرسة إعداد الكوادر بالمشـاركة مـع          

بغرض إعـداد   ) ECWR(المركز المصري لحقوق المرأة     

 .عدد من المرشحات إلنتخابات المجالس المحلية

  :: المنظمات غير الحكومية  المنظمات غير الحكومية اختياراختيارمعايير معايير 
 .كومية مسجلةيجب أن تكون المنظمات غير الح -

أن تساند المنظمة غير الحكوميـة بيـان رسـالة           -

 .مؤسسة كونراد من حيث األهداف واألغراض

يجب أن تتنـاول مشـروعات المنظمـات غيـر           -

 .الحكومية الفئات المعنية المستهدفة
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  ))اليفاليف((  المبادرة المحلية للبيئة الحضريةالمبادرة المحلية للبيئة الحضرية

  ))برنامج األمم المتحدة اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي((

   : :االتصالاالتصالمعلومات معلومات 
 شـارع زهـراء     – زهراء المعـادي     :  نوانالع

مبنـى  –مساكن مصر للتعمير    –المعادي  

 . مصر–القاهرة – الدور األول ٣رقم 

 .)٢٠٢ (٥١٦١٢٤٥/٥١٦١٥١٩ :   تليفون

 .)٢٠٢ (٥١٦٢٩٦١ :   فاكس
ــد ا ــيالبريـــ  أوaoye@link.net  :إللكترونـــ

emad.adly@undp.org  
 . ال يوجد:الموقع على اإلنترنت

  ::األهداف األهداف / / الرسالة الرسالة 
العمل على خلق حوار بين الجهات المحليات المتمثلة في         
البلديات والمنظمات غير الحكومية وجمعيات تنمية المجتمـع        

)CDAs (       وكذلك القطاع الخاص بهدف تحسين مستوى البيئة
 وتتضمن األهـداف    ،في المناطق الحضرية منخفضة الدخل    

  -:المحددة للبرنامج ما يلي
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المنظمـات غيـر الحكوميـة      دعم وبناء قـدرات      -

والسلطات المحلية لتتمكن من وضع وتنفيذ حلـول        

 .مالئمة لمشاكل في المناطق الحضرية

ــات  - ــتراتيجيات والعملي ــة اإلس ــار ومراجع إختب

والمشروعات الصغيرة التي تتخذ الحـوار علـى        

 .المستوى المحلي أساسا لها

   : :القطاع المستهدفالقطاع المستهدف
 وكسب التأييد وبناء     الدعوة –البيئة في المناطق الحضرية     

 . تنمية المجتمع–القدرات والتمكين 

   : :المنظمات غير الحكومية المستفيدةالمنظمات غير الحكومية المستفيدة
 ).CBOs(تعطي األولوية للجمعيات المحلية 

   : :النطاق الجغرافي المستهدفالنطاق الجغرافي المستهدف
جميع محافظات مصر وباألخص المناطق العشوائية فـي        

 .الحضر
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أنواع الخدمات المقدمة إلى المنظمـات غيـر        أنواع الخدمات المقدمة إلى المنظمـات غيـر        

  ::  الحكوميةالحكومية
في الوقت الحـالي    " اليف" تستخدم   –الدعم المالي    -

 Mainstreaming(مــنهج التوجيــه األساســي 

Methodelogy (     لخلق روابط مع البرامج الوطنية

بـالترويج  " اليـف "األخرى والتي من خاللها تقوم      

" اليـف "ونشر منهجها ومفاهيمها العامة كما تعمل       

ـ       ة مع المنظمات غير الحكومية والجمعيات المحلي

كما تعمـل   " اليف"األخرى من أجل إستخدام منهج      

أيضا مع الجهات المانحة لمساعدة هذه المنظمـات        

غير الحكومية في الحصول على الموارد الالزمـة        

 ".اليف"ألنشطتها التي تطبق منهج 

 المساعدة الفنية -
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   : :أمثلة من المشروعات واألنشطةأمثلة من المشروعات واألنشطة
مشروع بيئة الشارع في سـت محافظـات وهـي           -

 – الغردقـة    – وبنـي سـويف      –لمنيا   ا –سوهاج  

 . والمنوفية–والسويس 

مشروع جمع القمامة من المنازل والمناطق العامة        -

 .والتجارية والصناعية في بني سويف

مشروع إنشاء مراحيض عامـة بأحـد المنـاطق          -

بأحـد  ) منطقة الحكـر (العشوائية المأهولة بالسكان  

 .ضواحي القاهرة

منطقة " (ن حلوان عي"مشروع تطوير البيئة بمنطقة      -

 ).المتضررين من الزلزال
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  :: المنظمات غير الحكومية  المنظمات غير الحكومية اختياراختيارمعايير معايير 
يجب أن تكون المنظمة غير الحكومية مسجلة لدى         -

 .إحدى الوزارات المصرية

يجب أن تنفذ المنظمة غير الحكومية المشـروعات         -

في األحياء الحضرية الفقيرة بحيـث تحقـق أثـرا          

وف االجتماعيـة   ملموسا وتخلق تغييرا في الظـر     

للمجتمع المحيط كما يجب أن تقوم بتنفيذ األنشـطة         

ذات األولوية من حيث تطوير البيئة الحضرية على        

 .منوال مشروع اإلدارة المتكاملة للمخلفات

يعتبر النجاح في إثبات إستمرارية المشروع أحـد         -

 .معايير اإلختيار
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  ))سيدباسيدبا((مركز التنمية والنشاطات السكانية مركز التنمية والنشاطات السكانية 

   : :االتصالاالتصالمعلومات معلومات 
 منيل  – ٥٠٠ جناح   – شارع المنيل    ٥٣:   العنوان

 . مصر– القاهرة -الروضة 

 .)٢٠٢ (٣٦٥٤٥٦٧:    تليفون

 .)٢٠٢ (٣٦٥٤٥٦٨ :   فاكس

ــع cedba@intouch.com : البريد اإللكتروني الموقــ

  www.cedba.org: اإلنترنت 

  ::األهداف األهداف / / الرسالة الرسالة 
وهـو  ) سـيدبا (يهدف مركز التنمية والنشاطات السكانية      

 إلى تمكين المرأة على     ،منظمة عالمية ال تعمل بغرض الربح     

جميع مستويات المجتمع حتى تصبح شريكا فعاال في عمليـة          

 ومن هذا المنطلق يتعاون المركـز مـع الجهـات           –التنمية  

المحلية التي تسعى لتحسـين مسـتويات المعيشـة للنسـاء           

 . والرجال والشباب واألطفال
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   : :ففالقطاع المستهدالقطاع المستهد
 بـرامج   – الصحة اإلنجابية    –برامج الشباب والمراهقين    

الذي يتضـمن تخفـيض فجـوة       ( التعليم   –النوع االجتماعي   

النوع في مجال التعليم الرسمي والمشارك في برامج التعلـيم          

 الـدعوة وكسـب     – بناء القدرات والتمكين     –) غير الرسمي 

 . قضايا الصحة–التأييد 

   : :ستفيدةستفيدةالمنظمات غير الحكومية المالمنظمات غير الحكومية الم
المنظمات غير الحكومية التي تستهدف توفير الخـدمات        

 -:إلى الشباب مع التركيز على 

 ).CDAs(جمعيات تنمية المجتمع  -

 .المنظمات غير الحكومية المظلة -

 . مراكز الشباب -

   : :النطاق الجغرافي المستهدفالنطاق الجغرافي المستهدف
 .جميع المحافظات وخصوصا الوجه القبلي
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ـ      ـ     أنواع الخدمات المقدمة إلى المنظم ات غيـر   ات غيـر   أنواع الخدمات المقدمة إلى المنظم

   : :الحكوميةالحكومية
الدعم المالي، من خالل طرح منحا صغيرة الحجم         -

 .تتنافس المنظمات للحصول عليها

 والذي يشمل بناء القـدرات وتـوفير        ،الدعم الفني  -

  .التدريب للمنظمات غير الحكومية

   : :أمثلة من المشروعات واألنشطةأمثلة من المشروعات واألنشطة
الـذي يـوفر خـدمات      "نحو آفاق جديدة  "مشروع   -

ويسعى إلى تحسـين وضـع      التدريب والدعم الفني    

الفتيات والشابات في مصر مـن حيـث الصـحة          

 .والتعليم مع إتاحة المزيد من الفرص في الحياة

برنامج محو األمية الذي يقوم بتمويـل جمعيـات          -

تنمية المجتمع من أجل دعم برامج محو األمية في         

المجتمعات التي تعمل بها هذه الجمعيات والتـي ال         

 .ت الحكوميةتصل إليها برامج الجها

برنامج بناء قدرات المنظمـات غيـر الحكوميـة          -

وقيادات المجتمع الذي يعمل علـى تنظـيم ورش         
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العمل والندوات والدعم الفني لكل من المنظمـات        

غير الحكومية وقيادات المجتمع بغـرض تطـوير        

قدراتهم في مجـال التخطـيط وتصـميم وتنفيـذ          

مشروعات الدعوة التي تهدف إلى تحسين وضـع        

 .تيات والشاباتالف

مشروع النموذج اإليجابي لمكافحـة عـادة ختـان          -

اإلناث الذي يعمل على حصر األفراد الرافضـين        

لعملية ختان اإلناث وتوفير السبل المؤهلة لهم حتى        

يتولوا القيادة بنشاط الدعوة وكسب التأييد بين أفراد        

وفي نفس الوقت حتى يكونوا قادرين على       . المجتمع

ت غير الحكومية وجمعيات تنميـة      مساعدة المنظما 

المجتمع في وضع اإلستراتيجيات المالئمة للقضاء      

على عادة ختان اإلناث مستندين في ذلك إلى تجربة         

 .هؤالء األفراد الشخصية
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  :: المنظمات غير الحكومية  المنظمات غير الحكومية اختياراختيارمعايير معايير 
يجب أن تكون المنظمـات مسـجلة لـدى إحـدى            -

 .الوزارات المصرية

ت بمقترحـات متعلقـة     يجب أن تتقـدم المنظمـا      -

" القطـاع المسـتهدف   "بالمجاالت المحددة تحت بند     

كما يجب أن تتميز المقترحـات بفاعليـة التكلفـة          

 .واإلستمرارية
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مركز خدمات المنظمات غير الحكومية مركز خدمات المنظمات غير الحكومية 
NNGGOO  

منتصف منتصف   سينتهي العمل في هذا المركز فيسينتهي العمل في هذا المركز في

   وسينشئ مكانه وسينشئ مكانه٢٠٠٥٢٠٠٥عام عام 
  ))المركز المصري للمنظمات الغير حكوميةالمركز المصري للمنظمات الغير حكومية((

  ت إشراف وزارة الشئون االجتماعيةت إشراف وزارة الشئون االجتماعيةتحتح

  بنفس العنوان والتليفوناتبنفس العنوان والتليفونات

  :: القاهرة  القاهرة ––معلومات االتصال المركز الرئيسي معلومات االتصال المركز الرئيسي 
 ميدان ابن عفان بجوار نادي الصيد       ١٣ :  العنوان

 . مصر–القاهرة - الدقي –

 / ٣٣٨٦٠٤٩ /٣٣٨٥٥٩٤ :   تليفون

٢٠٢ (٧٤٩٦٢٧٦(. 

 .)٢٠٢ (٧٤٩٦٩٥٥ :   فاكس
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  ::الوجه البحري الوجه البحري 

محمود .  من ش النادي عمارة د     ١٤ ش :  لعنوانا

 . طنطا–صدقي مازن الدور الثاني 

 .)٢٠٤٠ (٣٤٠٨٧٨١ / ٣٤٠٨٧٩١ :   تليفون

 .)٢٠٤٠ (٣٣٥٩٩٣٣ :   فاكس

   : :الوجه القبليالوجه القبلي

 ش عبد اللطيـف يوسـف شـركة         ٢١ :  العنوان
 . أسيوط–٦و٥شقة –ميدان العدلي–فريال 

 .)٢٠٨٨ (٣٠٥١٣٣:    تليفون
 .)٢٠٨٨ (٣٠٥٧٢٨ :   فاكس

 . info@ngocenter.org.eg  : البريد اإللكتروني 
  http://www.ngocenter.org.eg: الموقع على اإلنترنت 

  ::األهداف األهداف / / الرسالة الرسالة 
مركز خدمات المنظمات غير الحكومية هو أحد األنشطة        
التنموية الرامية إلى دعم مشاركة المواطنين والمنظمات غير        

 ويعمل المركز تحـت رعايـة       –لتنمية  الحكومية في عملية ا   
وزارة التأمينات والشئون االجتماعية وبتمويل مـن الوكالـة         

 . األمريكية للتنمية الدولية
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   : :القطاع المستهدفالقطاع المستهدف
 وللمركز برامج محددة لجمعيـات      .جميع القطاعات  -

 . الصحة والسكان والبيئة،األعمال

: تتداخل القطاعات التالية في جميع أنشطة المركز         -

 – الحكم الداخلي    – اإلدارة   –دعوة وكسب التأييد    ال

 التشــبيك وقضــايا النــوع –اإلداريــة الحاليــة 

 . االجتماعي

   : :ت غير الحكومية المستفيدةت غير الحكومية المستفيدةااالمنظمالمنظم
 .المنظمات الغير الحكومية المظلة -

ويطلق عليهـا   (المنظمات المهتمة بالقضايا القومية      -

 ).أيضا منظمات المستوى الثالث

 وهي التي تقوم بخدمـة      ،ألولمنظمات المستوى ا   -

المواطنين والتعبير عن مصالحهم بشـكل مباشـر        

مثـل جمعيـات تنميـة      (على المستوى المحلـي     

 .)المجتمع

   : :النطاق الجغرافي المستهدفالنطاق الجغرافي المستهدف
 .جميع المحافظات
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أنواع الخدمات المقدمة إلى المنظمـات غيـر        أنواع الخدمات المقدمة إلى المنظمـات غيـر        

   : :الحكوميةالحكومية
 حيـث يقـدم المركـز       ،الدعم المالي للعمل المدني    -

نواع من المنح وهي منح صـغيرة لـدعم         خمسة أ 

 منح التطوير المؤسسـي     ،)CAMs(العمل المدني   

)IDGs(،         منح دعم الشراكة في العمـل المـدني 

)CAPs(      منح الدعم الرئيسـي ،)ISGs(،   ومـنح 

 ).ICDGs(التطوير المؤسسي المكثف 

التدريب والدعم الفني من خالل مجموعة خـدمات         -

قديم نوعية الـدعم     والتي تعمل على ت    ،الدعم الفني 

المناسب لقدرات كل منظمة من المنظمـات غيـر         

الحكومية كل على حدة، وذلك حسب خطـة بنـاء          

القدرات المؤسسية الخاصة بكل منظمة مع التركيز       

 اإلدارة الماليـة وأنشـطة      ،الحكم الـداخلي  : على  

 .الدعوة وكسب التأييد واإلدارة العامة

ثة مركـز   ملحق بكل مكتب من مكاتب المركز الثال       -

للمعلومات تتوفر به أحدث المعلومات واإلصدارات      

 .حول المجتمع المدني وقضايا التنمية
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   : :أمثلة من المشروعات واألنشطةأمثلة من المشروعات واألنشطة
 وقـد تـم     .مشروع لمكافحة عمالة األطفال في قنا      -

) ٥(تنفيذ المشروع عن طريق شبكة تضم خمـس         

 .جمعيات ناشطة في مجال الطفولة

أصحاب المشـاريع   مشروع دعوة لتفعيل مشاركة      -

الصغيرة والمتوسطة في الحـوار حـول القـانون         

وقد تم تنفيذ   . الجديد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة   

 .المشروع عن طريق شبكة جمعيات في القاهرة

فـي   مشروع لمكافحة العمى يهدف إلى المسـاهمة       -

تدريب األخصائيين االجتماعيين على نشر الـوعي       

طريق شـبكة   الصحي عن أمراض العيون نفذ عن       

 .جمعيات في القاهرة

مشروع لتوثيـق تـراث سـيناء لتحقيـق التقـدم            -

 وقـد تـم تنفيـذ       .اإلقتصادي وزيادة نسبة السياحة   

المشروع بواسطة منتدى مـن الجمعيـات غيـر         

 .الحكومية البدوية في محافظة مطروح
 



 - ١٧٠ -

  :: المنظمات غير الحكومية  المنظمات غير الحكومية اختياراختيارمعايير معايير 
ى يجب أن تكون المنظمـات مسـجلة لـدى إحـد           -

الوزارات المصرية مع إعطاء األولوية للمنظمـات       

 . للجمعيات٢٠٠٢ /٨٤المسجلة بموجب قانون 

يجب أن تقدم المنظمـات النسـخة األخيـرة مـن            -

التقارير المالية السنوية كما يجب أن تتمتع بالخبرة        

السابقة في مجال إدارة التمويل في حـدود القيمـة          

 .التي تقدمت بطلبها من المركز

 – ٣راوح حجم العاملين بالمنظمة ما بين       يجب أن ي   -

 . على األقل وذلك بالنسبة للمنح الكبيرة٥

يجب أن تتمتع المنظمات بقدر من الخبرة في مجال          -

 ومع ذلك فإن بعض المنح      .النشاط المطلوب تمويله  

 .الصغيرة توجه نحو المنظمات المسجلة حديثا



 - ١٧١ -

  ))سفارة ألمانياسفارة ألمانيا((المشروعات الصغيرة المشروعات الصغيرة 

   : :صالصالاالتاالتمعلومات معلومات 
 -الزمالـك   – شارع حسن صـبري      ٨ :  العنوان

 . مصر–القاهرة 

 .)٢٠٢ (٧٣٩٩٦٤٢ :   تليفون

 .)٢٠٢ (٧٣٦٠٥٣ :   فاكس

ال : الموقع علـى اإلنترنـت         ال يوجد  : البريد اإللكتروني 

 .يوجد

  ::األهداف األهداف / / الرسالة الرسالة 
توفير الدعم للفئات ذات الدخل المحدود واألكثر إحتياجـا         

 . عات الصغيرةمن خالل المشرو

   : :القطاع المستهدفالقطاع المستهدف
 قضـايا النـوع     – تنظـيم األسـرة      – العليم   –الزراعة  

 البرامج التي تخدم ذوي اإلحتياجـات       –) جندر(االجتماعي  

 . التوعية الصحية–الخاصة 



 - ١٧٢ -

   : :المنظمات غير الحكومية المستفيدةالمنظمات غير الحكومية المستفيدة
تعطي األولوية للمنظمات غير الحكومية العاملة في        -

القطـاع  "رة تحـت بنـد      مجال القطاعات المـذكو   

 ".المستهدف

المنظمات غير الحكومية التي توفر خدماتها لفئات        -

 ).األيتام والمعاقين جسمانيا أو ذهنيا: مثل (محددة 

   : :النطاق الجغرافي المستهدفالنطاق الجغرافي المستهدف
جميع المحافظات ولكن هناك إتجاه أكبر للعمل في مناطق         

 .الوجه القبلي

  أنواع الخدمات المقدمة إلى المنظمـات غيـر       أنواع الخدمات المقدمة إلى المنظمـات غيـر       

   : :الحكوميةالحكومية
 .الدعم المالي للمشروعات الصغيرة -

 .الدعم الفني مثل توفير الدراسات وبرامج التدريب -



 - ١٧٣ -

   : :أمثلة من المشروعات واألنشطةأمثلة من المشروعات واألنشطة
مشروع في محافظة المنيا لمياه الشـرب وأنابيـب          -

 .الصرف الصحي

توفير المعدات الالزمة لـورش الخياطـة لخدمـة          -

 .الفتيات في محافظة سوهاج

لمجموعات من الصـيادين وطبـع      برامج تدريب    -

 .النشرات التعليمية

القيام بالدراسات الميدانية حول عملية تجهيز الجلود        -

 ).تضمنت الدراسات مراعاة حماية البيئة(

  :: المنظمات غير الحكومية  المنظمات غير الحكومية اختياراختيارمعايير معايير 
يجب أن تكون المنظمـات مسـجلة لـدى إحـدى            -

 .الوزارات المصرية

عة من المنظمة   يجب أن تكون أفكار المشروعات ناب      -

نفسها وتعكس إحتياجات المجتمع والقاعدة الشـعبية      

 .الذي تقوم بخدمته

يجب أن تكون المشروعات صالحة للتطبيق وتتسم        -

 .باإلستمرارية
 



 - ١٧٤ -

معهد الشئون الثقافية الشرق األوسط معهد الشئون الثقافية الشرق األوسط 

  وشمال أفريقياوشمال أفريقيا

   : :االتصالاالتصالمعلومات معلومات 
 المعادي  – ٢٣.ب.ص-٧٩ شارع   ٤٨:   العنوان

 . مصر– القاهرة -

 .)٢٠٢ (٧٥٣٠٠٥٩ :   تليفون

 .)٢٠٢ (٧٥٣٠٠٥٩ :   فاكس

 . cairo@ica-mena.org  : البريد اإللكتروني 

ــت   ــى اإلنترنـــــ ــع علـــــ : الموقـــــ
http://www.angelifire.com/nf/icamena  

  ::األهداف األهداف / / الرسالة الرسالة 
معهد الشئون الثقافية هيئة تنمية هدفها النهوض بنوعيـة         

خالل تحريك الطاقات البشرية    الحياة للمجتمعات المختلفة من     

 على وعي تام بقدراتـه      .الكامنة من أجل بناء مجتمع متجدد     

 وقادر على التفاعل مع متغيرات العصر والتـأثير         ،وموارده

 -: وتتضمن أهداف المعهد اإلستراتيجية ما يلي.عليها



 - ١٧٥ -

تنمية المجتمع من خالل تحسين الوضع الصـحي         -١

 .والبيئي والتعليمي واإلقتصادي

وض بالمجموعات المختلفـة خاصـة المـرأة        النه -٢

 .والشباب واألطفال

 .تفعيل كافة الشركاء لتحقيق التنمية المتواصلة -٣

   .بناء القدرة المؤسسية للمعهد -٤

   : :القطاع المستهدفالقطاع المستهدف
عنصر أساسي في جميع مشاريع     (بناء القدرات والتمكين    

 قضايا الصحة   –) جندر( قضايا النوع االجتماعي     –) المعهد

 تمويـل   – البيئة   – الزراعة   – خلق فرص العمل     –يم   التعل –

 . التطوع–القروض المتناهية الصغر 

   : :المنظمات غير الحكومية المستفيدةالمنظمات غير الحكومية المستفيدة
على المستوى اإلقليمي جميـع المنظمـات غيـر          -

 .CBOsالحكومية والجمعيات المحلية 

على المستوى القـومي جميـع المنظمـات غيـر           -

 CDAsالحكوميــة وجمعيــات تنميــة المجتمــع 

 .وشركاء آخرين



 - ١٧٦ -

   : :النطاق الجغرافي المستهدفالنطاق الجغرافي المستهدف
 .المنطقة العربية -

 للمعهد مكاتب فرعية في     –جميع محافظات مصر     -

 .أسوان وبني سويف والفيوم

أنواع الخدمات المقدمة إلى المنظمـات غيـر        أنواع الخدمات المقدمة إلى المنظمـات غيـر        

   : :الحكوميةالحكومية
الدعم الفني وبناء قدرات جمعيات تنمية المجتمـع         -

 .في إطار المشاريع الممولة

 .إلستشاريةالخدمات ا -

الدعم المالي لجمعيات تنمية المجتمع المحلية فـي         -

 .إطار المشاريع الممولة

توجد مكتبـة ملحقـة بالمعهـد تتضـمن أحـدث            -

 .المعلومات عن المجتمع المدني وقضايا التنمية



 - ١٧٧ -

   : :أمثلة من المشروعات واألنشطةأمثلة من المشروعات واألنشطة
البرنامج الخاص بـدعم منشـأة أنشـطة المـرأة           -

)Women Action Facility Program (  فـي

 .محافظة الفيوم

برنامج رفع الوعي بقضايا النوع االجتماعي فـي         -

 .خمس مجتمعات ببني سويف

 جمعيـة تنميـة     ٢٥لـ  " البناء المؤسسي "مشروع   -

 .مجتمع ببني سويف

مشروع المبادرات المحلية بمحافظة أسوان وبنـي        -

 .سويف والفيوم

  :: المنظمات غير الحكومية  المنظمات غير الحكومية اختياراختيارمعايير معايير 
 .لمنظمات غير الحكومية مسجلةيجب أن تكون ا -

يجب أن تكون للمنظمات غير الحكوميـة هياكـل          -

 .تنظيمية واضحة

أن تكون غير الحكومية على إستعداد للمساهمة في         -

 .المشاريع والبرامج سواء بصورة نقدية أو عينية



 - ١٧٨ -

  ))UUNNIICCEEFF((منظمة األمم المتحدة لألطفال منظمة األمم المتحدة لألطفال 

   : :االتصالاالتصالمعلومات معلومات 
 –ن الزراعـي     طريق مصر حلوا   ٨٧ :  العنوان

 . مصر– القاهرة -المعادي 

 .)٢٠٢ (٨٧/٥٢٦٥٠٨٣ :   تليفون

 .)٢٠٢ (٥٢٦٤٢١٨ :   فاكس

 . unicef@cairo.org  : البريد اإللكتروني

ــت   ــى اإلنترنـــــ ــع علـــــ : الموقـــــ
http://www.un.org.eg/agencies/u

nicef.htm  أوwww.unicef.org  

  ::األهداف األهداف / / الرسالة الرسالة 
" اليونيسـيف "الطفولة    لرعاية يعمل صندوق األمم المتحدة   

وعـال  ) CRC(في إطار المعاهدة الخاصة بحقوق الطفـل        

وذلك لدعم الجهـود المصـرية      ) WFFC(مناسب لألطفال   

لحماية حقوق األطفال والنسـاء لمسـاعدتهم علـى تـوفير           

 .إحتياجاتهم األساسية وزيادة فرصهم



 - ١٧٩ -

   : :القطاع المستهدفالقطاع المستهدف
طفـال  الدعوة وكسب التأييد للنهوض بحقـوق األ       -

 .والنساء
 توفير مياه الشرب    .برامج الصحة والتغذية والتعليم    -

 . النظافة الصحية-والصرف الصحي 
برامج تنمية المجتمع المتكاملة والنـوع ورعايـة         -

 .صغار الشباب والمراهقين
 إعاقـات   ، أطفال الشـوارع   ،قضايا عمالة األطفال   -

 . العنف ضد األطفال والنساء،الطفولة
تمكين للهيئات الحكوميـة وغيـر      بناء القدرات وال   -

 .الحكومية
 .نشر المعلومات عن البرامج -

   : :المنظمات غير الحكومية المستفيدةالمنظمات غير الحكومية المستفيدة
 .CBOsالجمعيات المحلية  -
المنظمات غير الحكومية التي توفر الخـدمات إلـى          -

 أطفـال   –األيتـام   : على سبيل المثال    (فئات معينة   
نية  ذوي اإلعاقة الذه   – األطفال العاملين    –الشوارع  

والتي تعمل فـي مجـال      )  المراهقين -أو الجسمانية   
 .الصحة والتغذية والصرف الصحي والنظافة الصحية



 - ١٨٠ -

   : :النطاق الجغرافي المستهدفالنطاق الجغرافي المستهدف
جميع المحافظات خاصة في مجال تعلـيم البنـات          -

 .ومجاالت الصحة والتغذية

بعض المواقع بالمحافظات األكثر إحتياجا خاصـة        -

 .أسيوط وسوهاج وقنا

خدمات المقدمة إلى المنظمـات غيـر       خدمات المقدمة إلى المنظمـات غيـر       أنواع ال أنواع ال 

   : :الحكوميةالحكومية
 .الدعم المالي -

الدعم الفني بما في ذلك بناء القدرات التـي تمكـن            -

المنظمات من القيام بوضع وتنفيذ ومتابعة البرامج       

واألنشطة المختلفـة الخاصـة بمجـاالت التعلـيم         

والحماية والصحة ومجـاالت التغذيـة والصـرف      

 .الصحي والنظافة الصحية



 - ١٨١ -

   : :لة من المشروعات واألنشطةلة من المشروعات واألنشطةأمثأمث
خمس منظمات غير حكوميـة فـي       ) ٥(العمل مع    -

 .مجاالت األطفال العاملين باإلسكندرية والقاهرة

ثالث منظمات غير حكوميـة فـي       ) ٣(العمل مع    -

مجال تعليم الفتيات بمحافظات أسـيوط وسـوهاج        

 .وقنا

العمل مع تحالف المنظمات غير الحكوميـة فـي          -

 .مجال حقوق الطفل

عمل مع تحالف المنظمات غير الحكوميـة فـي         ال -

 .مجال حقوق المرأة

  :: المنظمات غير الحكومية  المنظمات غير الحكومية اختياراختيارمعايير معايير 
يجب أن تكون المنظمات غير الحكوميـة مسـجلة لـدى           

وزارة الشئون االجتماعية وأن يتوفر لديها عددا من المعايير         

 ).يونيسيف(الخاصة بمنظمة األمم المتحدة لألطفال 



 - ١٨٢ -

  ))AAPPSS(( في التنمية  في التنمية منظمة اإلسهاممنظمة اإلسهام

 الخبرات المتبادلة  الخبرات المتبادلة ،،وحركة التنمية الذاتيةوحركة التنمية الذاتية

  ))MMAAIISS((والتضامن والتضامن 

   : :االتصالاالتصالمعلومات معلومات 
 ٩ شـقة    – شارع عائشة التيموريـة      ٤ :  العنوان

 . مصر– القاهرة -جاردن سيتي 
 .)٢٠٢ (٧٩٥٠٠٢٦ :   تليفون
 .)٢٠٢ (٧٩٥٠٠٢٦ :   فاكس

 . apsegypt@link.net  : البريد اإللكتروني 
 . www.aps-ong.org :لموقع على اإلنترنتا

  ::األهداف األهداف / / الرسالة الرسالة 
 ،وحركة التنمية الذاتية  ) APS(جمعية اإلسهام في التنمية     

همـا جمعيتـان    ) MAIS(الخبرات المتبادلـة والتضـامن      
إيطاليتان غير حكومية تسعيان إلى خفض معدالت الفقر عن         

. نسـانية طريق تحقيق التنمية اإلقتصادية واالجتماعيـة واإل      
وتعمالن بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية األخرى فـي      

 . عملية تبادل الخبرات الفنية



 - ١٨٣ -

   : :القطاع المستهدفالقطاع المستهدف
 – بنـاء القـدرات والتمكـين        –قضايا النوع االجتماعي    

الرسـيمي وغيـر    ( التعليم   – تنمية المجتمع    –رعاية الطفل   

 ).الرسيمي

   : :المنظمات غير الحكومية المستفيدةالمنظمات غير الحكومية المستفيدة
 ).CDAs(ت تنمية المجتمع جمعيا -

المنظمات غير الحكومية المتخصصة والتي تعمـل        -

 . في مجال القطاعات المستهدفة المذكورة إعاله

   : :النطاق الجغرافي المستهدفالنطاق الجغرافي المستهدف
 .سوهاج -

مناطق أخرى مـن    : القطاعات المستقلبية المتوقعة   -

 .مصر ولكن لم يتم تحديدها بعد



 - ١٨٤ -

  أنواع الخدمات المقدمة إلى المنظمـات غيـر       أنواع الخدمات المقدمة إلى المنظمـات غيـر       

   : :الحكوميةالحكومية
 مـن الممكـن أن تشـترك        ،ال يوجد تمويل مباشر    -

المنظمات غير الحكومية وجمعيات تنمية المجتمـع       

 .MAIS & APSفي تنفيذ المشاريع بالشراكة مع 

توفير الدعم الفني متمثال في توفير التدريب وبنـاء          -

 .قدرات المنظمات غير الحكومية الشريكة

   : :أمثلة من المشروعات واألنشطةأمثلة من المشروعات واألنشطة
دة إصالح مدارس رياض األطفال بسوهاج بالمشاركة       إعا

 المشروع  –والحكومة  ) CDAs(مع جمعيات تنمية المجتمع     

تضمن تدريب المدرسين وتأهيلهم للعمل بريـاض األطفـال         

ومد الدعم لألمهات واألطفال من خـالل تـوفير القـروض           

 .متناهية الصغر لألمهات

  :: المنظمات غير الحكومية  المنظمات غير الحكومية اختياراختيارمعايير معايير 
 أن تكون المنظمات غير الحكوميـة مسـجلة لـدى           يجب

 .وزارة الشئون االجتماعية



 - ١٨٥ -

 منظمة التعاون من أجل تنمية الدول  منظمة التعاون من أجل تنمية الدول 

  ))CCOOSSPPEE((الناشئة الناشئة 

   : :االتصالاالتصالمعلومات معلومات 
 ٤ شقة رقم    – شارع يحي إبراهيم     ٢٧ :  العنوان

 . مصر– القاهرة - الزمالك –

 .)٢٠٢(٧٣٥١٠٤٥ / ٧٣٦٤٨٢٣ :   تليفون

 .)٢٠٢ (٧٣٨٣٠٩١ :   فاكس

 . bummadom@usa.net: البريد اإللكتروني 

 . http://www.cospe.it :الموقع على اإلنترنت

  ::األهداف األهداف / / الرسالة الرسالة 
وهي منظمـة إيطاليـة غيـر       ) COSPE(تعمل مؤسسة   

حكومية في مجال التعاون الدولي والتضامن بهدف المساعدة        

ة للتغلب على ظروف الفقر والظلم االجتماعي وتحقيق التنمي       

فـي مصـر فـي      ) COSPE(وتعمل مؤسسـة    . المستدامة

 ،مجاالت تستهدف التنمية اإلقتصادية والبيئية واالجتماعيـة       

فهي تدعم أنشطة الزراعة والحرفيات والصناعات الخدميـة        



 - ١٨٦ -

وذلك من خالل توفير التدريب ومد الـدعم الفنـي وخلـق            

صناديق اإلئتمان مع توجيه إهتمام خاص للجمعيات والروابط        

ئية وذلك لما تمثله من أهمية لتحقيـق أهـداف التنميـة            النسا

كما تساهم المنظمة أيضا في مجاالت األمن الغذائي        . المحلية

 .والتنمية الريفية والتشجير والري ومشاريع حماية البيئة

   : :القطاع المستهدفالقطاع المستهدف
 – التنميـة الريفيـة      –الحرفيات والصـناعات الخدميـة      

 بناء  –النوع االجتماعي    قضايا   –) الري والفالحة (الزراعة  
 – تشـجيع التجـارة الحـرة        – البيئـة    –القدرات والتمكين   

 . قضايا الشباب–التدريب 

   : :المنظمات غير الحكومية المستفيدةالمنظمات غير الحكومية المستفيدة
 . جميع المنظمات غير الحكومية

   : :النطاق الجغرافي المستهدفالنطاق الجغرافي المستهدف
محافظات تشمل  ) ٦(تعمل المنظمة في نطاق ست       -

سوان شمال سيناء    أ –) سيوة( مطروح   –القاهرة  : 
 . الفيوم– سوهاج –

 . الجيزة–المناطق المستقبلية المتوقعة أسيوط  -



 - ١٨٧ -

أنواع الخدمات المقدمة إلى المنظمـات غيـر        أنواع الخدمات المقدمة إلى المنظمـات غيـر        

   : :الحكوميةالحكومية
الدعم الفني ويشمل توفير التدريب وبناء القـدرات         -

 وتقوم منظمـة    .للمنظمات غير الحكومية الشريكة   

)COSPE (    شاء أيضا بمساعدة الجهات المهتمة إلن

 .منظمات رسمية غير حكومية

 .توفير المعدات والمواد الالزمة لتنفيذ المشروعات -

   : :أمثلة من المشروعات واألنشطةأمثلة من المشروعات واألنشطة
التسويق والدعم المؤسسي لمنتجي الحرفيات فـي مصـر    

التي تستهدف دعم القدرات المؤسسية واإلنتاجية والتسـويقية        

في العديـد مـن المنـاطق       ) خاصة النساء (لمنتجي الحرف   

بمصر وذلك من أجل ربط منتجي الحرفيات في المجتمعـات     

 .المهمشة باألسواق المحلية والعالمية



 - ١٨٨ -

  :: المنظمات غير الحكومية  المنظمات غير الحكومية اختياراختيارمعايير معايير 
يجب أن تكون المنظمات غير الحكوميـة مسـجلة          -

 .لدى وزارة الشئون االجتماعية

يجب أن تتبنى المنظمة غير الحكومية نفس رسالة         -

 ).COSPE(وأهداف مؤسسة 

 



 - ١٨٩ -

  المنظمة الدولية لتنمية األسرة والمجتمعالمنظمة الدولية لتنمية األسرة والمجتمع

  ))بالن انترناشيونال مصربالن انترناشيونال مصر((

   : :االتصالاالتصالمعلومات معلومات 
 صندوق  – شارع متحف المنيل     ٨/١٠ :  العنوان

ــد  ــك الصــالح ٣١بري  ١١٥٥٩ – المل

 . مصر–القاهرة 

 .)٢٠٢ (٣٦٤٧٨٣٩/٣٦٤٧٣١١ :   تليفون

 .)٢٠٢ (٣٦٨٩٠٤٢ :   فاكس

ــي ــد اإللكترونــ -magda.shafik@pla  :البريــ
international.org  

 . ال يوجد: الموقع على اإلنترنت 

  ::األهداف األهداف / / الرسالة الرسالة 
تسعى بالن إلى تحقيق تحسن دائم فـي حيـاة األطفـال            

المحرومين في الدول النامية من خالل تبنى منهجا يهدف إلى          

توحيد الشعوب ذات الثقافات المختلفة وإضافة معنى وقيمـة         

 :لحياتهم عن طريق



 - ١٩٠ -

ن األطفال المحرومين وأسرهم ومجتمعاتهم من      تمكي -

الوفاء بإحتياجاتهم األساسية وزيادة قـدرتهم علـى        

 .المشاركة في مجتمعاتهم واإلستفادة منها

تنمية العالقات من أجل زيادة التفاهم واإلنسجام بين         -

 .الشعوب من مختلف الثقافات والدول

 .تدعيم حقوق ومصالح الطفل -

   : :القطاع المستهدفالقطاع المستهدف
صحة األطفال تحت   (لمقام األول قضايا الطفل     في ا  -

عمر خمس سنوات واألطفال من ذوي اإلحتياجات       

 التعلـيم   – الرعاية الصـحية األوليـة       –) الخاصة

 الصـحة   –) الرسمي بما في ذلك التدريب المهني     (

) مياه الشرب والصرف الصحي   ( البيئة   –اإلنجابية  

عـن طريـق تـوفير      ( األنشطة المدرة للـدخل      –

ض لجمعيات تنمية المجتمع إلنشاء مشـاريع       القرو

 ).صغيرة

تتداخل هذه القطاعات مع جميع أنشطة بالن قضايا         -

 . بناء القدرات والتمكين–النوع االجتماعي 



 - ١٩١ -

   : :المنظمات غير الحكومية المستفيدةالمنظمات غير الحكومية المستفيدة
التي تستهدف صـالح    ) CDAs(جمعيات تنمية المجتمع    

قطـاع  األطفال وأسرهم والمجتمعات المحيطة في منـاطق ال       

 .الجغرافي المستهدف

   : :النطاق الجغرافي المستهدفالنطاق الجغرافي المستهدف
 . الجيزة– البحيرة – القاهرة –اإلسكندرية 

أنواع الخدمات المقدمة إلى المنظمـات غيـر        أنواع الخدمات المقدمة إلى المنظمـات غيـر        

   : :الحكوميةالحكومية
الدعم الفني وبناء القـدرات لجمعيـات تنميـة المجتمـع           

 إن منظمة بالن    –الشريكة في المناطق الجغرافية المستهدفة      

ل مصر ليست في المقام األول منظمـة تمويليـة          انترناشيونا

ولكنها هيئة تستهدف تنمية الطفل وهي تقوم بالشـراكة مـع           

جمعيات تنمية المجتمع بإدارة المشاريع ومـن المحتمـل أن          

يتضمن ذلك تقديم الدعم المالي إلى جمعيات تنمية المجتمـع          

من أجل تنفيذ المشاريع بمساهمة األسـر واألطفـال ألجـل           

 . وصالح المجتمعات التي يعيشون بهاصالحهم 



 - ١٩٢ -

   : :أمثلة من المشروعات واألنشطةأمثلة من المشروعات واألنشطة
 .مشروع الربط بشبكات المياه -

 .مشروع تدريب المدرسين -

 .مشروع بناء الوحدات الصحية -

 .صناديق القروض -

 .عقد دراسات توجيهية لألسر -

 .تنفيذ خطط تطوير المدارس -

  ::معايير إختيار المنظمات غير الحكومية معايير إختيار المنظمات غير الحكومية 
المنظمات غير الحكوميـة مسـجلة      يجب أن تكون     -

 .لدى وزارة الشئون االجتماعية

يجب أن يكون للمنظمات غير الحكوميـة هيكـل          -

تنظيمي واضح وأن تتفـق أهـدافها مـع أهـداف           

مؤسسة بالن أن تتسم المنظمـة غيـر الحكوميـة          

باإللتزام وإستعدادها للتعاون مع مؤسسة بالن فـي        

رافـي  النطـاق الجغ  "المناطق الموضحة تحت بند     

وأن تخدم األسر واألطفال التي ترعاها      ". المستهدف

 ". بالن انترناشيونال مصر"مؤسسة 
 



 - ١٩٣ -

  موفيموندوموفيموندو

   : :االتصالاالتصالمعلومات معلومات 
– ٩ شقة   – شارع عائشة التيمورية     ٤ :  العنوان

 . مصر– القاهرة -جاردن سيتي 

 .)٢٠٢ (٣٦٤٧٨٣٩/٣٦٤٧٣١١ :   تليفون

 .)٢٠٢ (٣٦٨٩٠٤٢ :   فاكس

 . movimongoegypt@link.net  : روني البريد اإللكت

 .www.movimondo.org :الموقع على اإلنترنت

  ::األهداف األهداف / / الرسالة الرسالة 
موفيموندو وهي منظمة إيطالية غير حكومية تسعى إلـى         

خفض مستويات الفقر من خالل تحقيق التنميـة اإلقتصـادية          

وتعمل موفيمونـدو بالشـراكة مـع       . واالجتماعية والبشرية 

 الحكومية األخرى في عملية تبادل الخبـرات        المنظمات غير 

 .الفنية



 - ١٩٤ -

   : :القطاع المستهدفالقطاع المستهدف
 بـرامج ذوي    –المشاريع الصغيرة والمتناهيـة الصـغر       

 بنـاء   – قضايا النـوع االجتمـاعي       –اإلحتياجات الخاصة   

 . تنمية المجتمع–القدرات والتمكين 

   : :المنظمات غير الحكومية المستفيدةالمنظمات غير الحكومية المستفيدة
 ).CDAs(جمعيات تنمية المجتمع  -

المنظمات غير الحكومية المتخصصة والتي تعمـل        -

بند (في مجال القطاعات المستهدفة المذكورة أعاله       

 ).القطاع المستهدف

   : :النطاق الجغرافي المستهدفالنطاق الجغرافي المستهدف
 .الجيزة -

 .الوجه القبلي: القطاعات المتوقعة  -



 - ١٩٥ -

أنواع الخدمات المقدمة إلى المنظمـات غيـر        أنواع الخدمات المقدمة إلى المنظمـات غيـر        

   : :الحكوميةالحكومية
راكة من أجل تنفيـذ      فقط ش  ،ال يوجد تمويل مباشر    -

 .المشروعات

توفير الدعم الفني متمثال في توفير التدريب وبنـاء          -

 .قدرات المنظمات غير الحكومية الشريكة

   : :أمثلة من المشروعات واألنشطةأمثلة من المشروعات واألنشطة
تنمية المجتمع من خـالل تنميـة المشـاريع الصـغيرة           

 يقـوم هـذا     .والمتناهية الصغر المحلية بمحافظـة الجيـزة      

ص عمل وتشجيع التنمية االجتماعية على      المشروع بتوفير فر  

 .مستوى جمعيات تنمية المجتمع

  :: المنظمات غير الحكومية  المنظمات غير الحكومية اختياراختيارمعايير معايير 
يجب أن تكون المنظمات غير الحكوميـة مسـجلة لـدى           

 .وزارة الشئون االجتماعية



 - ١٩٦ -

  ))السفارة البريطانيةالسفارة البريطانية((نظام المنح الصغيرة نظام المنح الصغيرة 

   : :االتصالاالتصالمعلومات معلومات 
 جاردن سـيتي    –ب   شارع أحمد راغ   ٧ :  العنوان

 . مصر– القاهرة -

 .)٢٠٢ (٧٤٩٠٨٥٨/٧٩٤٠٨٥٢:    تليفون

 .)٢٠٢ (٧٩٦١٤٥٨ :   فاكس

 . ian.ruff@fco.gov.uk  : البريد اإللكتروني 

 www.britishembassy.org.eg: الموقع على اإلنترنت 

  ::األهداف األهداف / / الرسالة الرسالة 
 . تخفيض معدالت الفقر-

   : :القطاع المستهدفالقطاع المستهدف
 تنمية  –) سواء الرسمي أو غير رسمي     (–يم   التعل –البيئة  

 – أنشطة مدرة الدخل     – قضايا النوع االجتماعي     –المجتمع  

 .الدعوة وكسب التأييد



 - ١٩٧ -

   : :المنظمات غير الحكومية المستفيدةالمنظمات غير الحكومية المستفيدة
 .جميع المنظمات غير الحكومية

   : :النطاق الجغرافي المستهدفالنطاق الجغرافي المستهدف
تعطي األولوية للمحافظات التي تعاني من إرتفاع معدالت        

 .لفقرا

أنواع الخدمات المقدمة إلى المنظمـات غيـر        أنواع الخدمات المقدمة إلى المنظمـات غيـر        

   : :الحكوميةالحكومية
 .الدعم المالي -

 . الدعم الفني في إطار المشروع الممول -

   : :أمثلة من المشروعات واألنشطةأمثلة من المشروعات واألنشطة
 .التوعية بالحقوق القانونية للنساء في محافظة المنيا -

إستخراج وإمداد النساء بالمستندات القانونيـة فـي         -

 .محافظة المنيا

 .لوعي البيئي في بعض المدارس في أسوانزيادة ا -

 .إنشاء مغسلة عامة في أسيوط -



 - ١٩٨ -

  :: المنظمات غير الحكومية  المنظمات غير الحكومية اختياراختيارمعايير معايير 
يجب أن تكون المنظمات غير الحكوميـة مسـجلة          -

 .لدى إحدى الوزارات المصرية

يجب أن تتضمن مقترحات المشروعات هدفا واحدا        -

مباشرا مع التركيز على أحد القطاعات األساسـية        

 .أعاله" القطاع المستهدف"لمحددة في خانة ا



 - ١٩٩ -

  هيئة إنقاذ الطفولةهيئة إنقاذ الطفولة

   : :االتصالاالتصالمعلومات معلومات 
 – شارع إتحاد المحـامين العـرب        ١٠ :  العنوان

 . مصر– القاهرة -جاردن سيتي 

 / ٧٩٥٤٣٠٠/٧٩٤٤٣٨٩:    تليفون

٢٠٢(٧٩٦٣٥١٠(. 

 .)٢٠٢ (٧٩٥٦٣٤٣ :   فاكس

  egyptfo@savechildren.org.eg  : البريد اإللكتروني

 .http://www.savethechildren:الموقع على اإلنترنت

  ::األهداف األهداف / / الرسالة الرسالة 
خلق تغيرات إيجابية دائمة في حياة األطفال األكثر         -

تضررا من خالل تنفيذ البـرامج التـي تسـتهدف          
تحسين مستوى الخـدمات والسـلوكيات الصـحية        
وأيضا زيادة حجم الفرص المتوفرة في المجـاالت        

 .واإلقتصاديةالتعليمية 
مساعدة األسر المصرية األكثر إحتياجا مع اإلهتمام        -

 .خصوصا باألمهات واألطفال



 - ٢٠٠ -

   : :القطاع المستهدفالقطاع المستهدف
سواء الرسمي أو غيـر     ( التعليم   –بناء القدرات والتمكين    

 اإلئتمـان   – الصحة   – قضايا النوع االجتماعي     –) الرسمي

 .متناهي الصغر

   : :المنظمات غير الحكومية المستفيدةالمنظمات غير الحكومية المستفيدة
 ).CDAs(معيات تنمية المجتمع ج -

 . المنظمات غير الحكومية المظلة -

   : :النطاق الجغرافي المستهدفالنطاق الجغرافي المستهدف
 .المنيا والقاهرة والجيزة وسوهاج وقنا

أنواع الخدمات المقدمة إلى المنظمـات غيـر        أنواع الخدمات المقدمة إلى المنظمـات غيـر        

   : :الحكوميةالحكومية
 .الدعم المالي -

 .الدعم الفني -



 - ٢٠١ -

   : :أمثلة من المشروعات واألنشطةأمثلة من المشروعات واألنشطة
ي استهدف األطفال فـي     برنامج تغذية المواليد الذ    -

 – أعوام   ٥ –محافظة المنيا في السن ما بين صفر        

وكان الغرض من البرنامج تحقيق انخفـاض فـي         

وضمان فعالية   % ٤٠معدالت سوء التغذية بنسبة     

تكلفة البرنامج ثم إصدار التوصيات بشـأن إعـادة         

 .تنفيذ النشاط على نطاق أوسع

تي تعد وال) Living University(الجامعة الحية  -

آلية ناجحة تساعد فـي توسـيع نطـاق البـرامج           

المختلفة وإعادة تنفيذها ويعمل هذا التوجـه علـى         

 .تشجيع القدرات المحلية لتنفيذ مشروعات التنميـة      

وهذه اآللية موجهه لخدمة المنظمات غير الحكومية       

العاملة في محافظة المنيا وغيرها من المحافظـات        

 .نفي مجال بناء القدرات والتمكي



 - ٢٠٢ -

القيام بأنشطة الصحة اإلنجابية فـي قـرى المنيـا           -

 حتى يمكن رفع مستويات الوعي لـدى        ،للمراهقين

وتحسـين نوعيـة     % ٣٠الفئات المستهدفة بنسبة    

الخدمات المتوفرة في مجال الصحة اإلنجابية كمـا        

تهدف أيضا إلى تطوير أداء األطبـاء والمدرسـين    

 .مرجوةوقيادات المجتمع للوصول إلى الكفاءة ال

  :: المنظمات غير الحكومية  المنظمات غير الحكومية اختياراختيارمعايير معايير 
يجب أن تكون المنظمات غير الحكوميـة مسـجلة لـدى           

 .إحدى الوزارة المصرية



 - ٢٠٣ -

  هيئة اإلغاثة الكاثوليكيةهيئة اإلغاثة الكاثوليكية

   : :االتصالاالتصالمعلومات معلومات 
 جـاردن   – شارع إبراهيم نجيـب      ١٣ :  العنوان

 . مصر– القاهرة -سيتي 

 / ٧٩٤١٣٦٠ /٧٩٥٨٠٣٤ :   تليفون

٢٠٢ (٧٩٤٢٤٠٤(. 

 .)٢٠٢ (٧٩٦٠٠٩١ :   فاكس

 .crserv@gega.net  : البريد اإللكتروني 

 http://www.catholicrelief.org :الموقع على اإلنترنت

  ::األهداف األهداف / / الرسالة الرسالة 
تتعلق رسالة هيئة اإلغاثة الكاثوليكية بتخفيـف معانـات         

هذا إلى جانب   . البشر والعمل على ضرورة إحترام اإلنسانية     
كما .  المواطنين تشجيع الخير وتحقيق العدالة     تطوير أوضاع 

توفر الهيئة الخدمات المختلفة على أسـاس اإلحتيـاج إليهـا           
 ،بغض النظر عن الديانة أو العوامل العرقيـة أو الجنسـية          

وتعطي األولوية للبرامج التي تلبي إحتياجات الفئات محدودة        
 .الدخل والمهمشة
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   : :القطاع المستهدفالقطاع المستهدف
 التعلـيم غيـر     – تنمية المجتمع    –كين  بناء القدرات والتم  

 القـروض   – الدعوة وكسـب التأييـد       –الصحة  –الرسمي  

 برامج ذوي اإلحتياجات    –متناهية الصغر في مجال الزراعة      

 .الخاصة

   : :المنظمات غير الحكومية المستفيدةالمنظمات غير الحكومية المستفيدة
 ).CDAs(جمعيات تنمية المجتمع  -

 )DDAs(منظمات التنمية التابعة لألسقفيات  -

 . الحكومية المظلةالمنظمات غير  -

المنظمات غير الحكومية األخرى التي تشترك مـع         -

الهيئة في الرؤية من حيث توفير المعونـة علـى          

 .أساس اإلحتياج بغض النظر عن الديانة

   : :النطاق الجغرافي المستهدفالنطاق الجغرافي المستهدف
 .)المنيا وأسيوط وسوهاج: (الوجه القبلي  -

 .القليوبية -

 .القاهرة الكبرى -
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ى المنظمـات غيـر     ى المنظمـات غيـر     أنواع الخدمات المقدمة إل   أنواع الخدمات المقدمة إل   

   : :الحكوميةالحكومية
 .الدعم المالي -

الدعم الفني الذي يشمل الدورات التدريبية وتنميـة         -

 في إطار   ،أنشطة الدعوة وكسب التأييد في المجتمع     

 .المشروع الممول

   : : المشروعات واألنشطة المشروعات واألنشطةننأمثلة مأمثلة م
مشروع التعليم غير الرسمي والمجتمـع المـدني         -

ي الوجه  والذي يهدف إلى تطوير مهارات النساء ف      

القبلي ويساهم زيادة مشاركة المجتمعات المحليـة       

وحمالت الدعوة وكسب التأييد للتغلب على مشاكل       

 .المجتمعات المحلية

برامج توفير اإلئتمان متناهي الصغر فـي الوجـه          -

القبلي وتحصل من خالله الجمعيات على االئتمـان        

بإتباع النظام البنكي للقـرى ومنهجيـة التعـاون          

 .وفير القروضالجماعي لت

 .توفير منح دراسية ألطفال السودان في القاهرة -
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  :: المنظمات غير الحكومية  المنظمات غير الحكومية اختياراختيارمعايير معايير 
أن تلتزم المنظمات بخدمة الفقراء ورفـع المعانـاة          -

 .عن الفئات المهمشة

يجب أن يتضح من خـالل مضـمون مقترحـات           -

المشروعات عملية تلبية إحتياجا الفئـات محـدودة        

 .أحد القطاعات المحددةالدخل والمهمشة في 

يجب أن تكون المشروعات فـي أحـد المنـاطق           -

" النطاق الجغرافي المستهدف  "الجغرافية المحددة في    

  .أعاله
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   مصر مصر--هيئة كيرهيئة كير

   : :االتصالاالتصالمعلومات معلومات 
 - حـدائق المعـادي      ١٠٦ شارع   ٣٤ :  العنوان

 . مصر–القاهرة 

 .)٢٠٢ (٥٢٦٣٣٧٣ /٥٢٦٠٠٩٦ :   تليفون

 .)٢٠٢ (٥٢٥٧٠٧٤ :   فاكس

 . agoddard@egypt.care.org  : البريد اإللكتروني 

 .www.care.org :الموقع على اإلنترنت

  ::األهداف األهداف / / الرسالة الرسالة 
العمل على مواجهـة األسـباب الجذريـة للفقـر           -

والمؤثرة على أكثر األسر تضررا في المجتمعـات        

 .محدودة الدخل في مصر

 مـن منطلـق القـيم       – مصـر    –تقوم هيئة كير     -

ة وتطلعات المجتمعات المحلية بخلق حوار      الجوهري

مع الحكومة حول السياسات المختلفة وأسلوب صنع       

القرار وكذلك تشجيع أنماط المشاركة البناءة ودعم       
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التكافؤ النوعي وتعبئة القدرات والموارد المحليـة       

وبالتالي المساهمة في بناء مجتمعا مدنيا قويا قادرا        

 .على إدراك حقوقه األساسية

   : :اع المستهدفاع المستهدفالقطالقط
 – المياه   – القروض متناهية الصغر     – الزراعة   –التعليم  

 تعبئـة المـوارد     – الصـحة البيئيـة      –الصرف الصـحي    

 . بناء القدرات والتمكين-المجتمعية

   : :المنظمات غير الحكومية المستفيدةالمنظمات غير الحكومية المستفيدة
 .جمعيات تنمية المجتمع -

 . المنظمات غير الحكومية المظلة -

  ::  النطاق الجغرافي المستهدفالنطاق الجغرافي المستهدف
سبع محافظـات   ) ٧( مصر على نطاق     –تعمل هيئة كير    

 – قنا   –محددة في الوجه القبلي ومصر الوسطى وهي أسوان         

 . الفيوم– بني سويف – المنيا – أسيوط –سوهاج 
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أنواع الخدمات المقدمة إلى المنظمـات غيـر        أنواع الخدمات المقدمة إلى المنظمـات غيـر        

   : :الحكوميةالحكومية
الدعم الفني ويشمل بناء القدرات والتطـوير المؤسسـي         

 ومتابعة وتقييم تقدم سير عمل المشروعات       ودعم االتصاالت 

 .المجتمعية

   : :أمثلة من المشروعات واألنشطةأمثلة من المشروعات واألنشطة
مشـــروع اإلصـــالح الزراعـــي الموســـع  -

)AGREFORM (       الذي يهدف إلى خلـق منـاخ

زراعي مالئم عن طريق إنشـاء جمعيـات غيـر          

ومـد هـذه    ) FNGO(حكومية لخدمة المـزارع     

ت فنيـة   التكوينات المجتمعية بما يلزمها من معلوما     

وأساليب تدعم األنشطة التسويقية لصـالح صـغار        

 .المزارعين

لتطوير القدرات من خالل جهود     ) CAP(مشروع   -

المواطنين والذي يدعم تطوير الهيكـل التنظيمـي        

 ويعمل هذا المشروع على     ،لجمعيات تنمية المجتمع  

توفير الخدمات األساسية في ثالثة قطاعات رئيسية       
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 ،عليم الفتيـات واإلئتمـان    وهي التعليم األساسي وت   

التوعية فيما يختص بالميـاه والصـرف الصـحي         

 وأخيرا تشجيع التشبيك وجهـود      ،والتربية الصحية 

الدعوة وكسب التأييد بين مختلف هيئات المجتمـع        

 .المدني

ويهـدف هـذا    ) NSP(برنامج المدارس الجديـدة      -

المشروع إلى اإلرتقاء بالتعليم مـن خـالل بنـاء          

ـ      ،ي المجتمعـات المحرومـة    مدارس نموذجيـة ف

باإلضافة إلى تطوير قدرات المدرسين وبناء قدرات       

 .المجتمع لتفعيل مساهمته في إدارة المدارس

) ALIVE(المشروع المتكامـل للتنميـة الريفيـة         -

ويهدف هذا المشروع إلى تحسين مسـتوى الحيـاة       

لفئات مختارة من سكان قـرى الريـف والنجـوع          

ة مواطن الضعف   المحيطة وذلك عن طريق مواجه    

في قدراتهم المؤسسية والتي تعتبر حيويـة لتنفيـذ         

الخدمات وتقوية قدراتهم الذاتية لفهم قضايا الصحة       

والبيئة ولدعم مساهماتهم في صنع القرار وتـوفير        

 .الخدمات
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الذي يستهدف تيسير   ) ENVIRONET(مشروع   -

 ASWAN(إنشــاء وإدارة شــبكة بيئيــة   

ENVIRONET (   ات تنمية  التي تضم بعض جمعي

وسوف تكون الشـبكة    ). CDAs(مجتمع مختارة   

مسئولة عن بناء رؤية مشتركة عن الوعي البيئـي         

لدى المجتمعات التي تقوم على خدمتها وعن تنسيق        

مجهودات هذه الجمعيات لوضع وتنفيـذ ومتابعـة        

 .وتقييم برامج التوعية البيئية
) SAFE(مشروع الزراعة اآلمنة لمزارعي مصر       -

ا المشروع لمساعدة األسـر الريفيـة       وقد صمم هذ  
الفقيرة لزيادة أمنهم الغذائي تحسين دخـولهم عـن         
طريق أساليب زراعية آمنة بيئيا وممارسات سليمة       

 .إلدارة الموارد الطبيعية

  :: المنظمات غير الحكومية  المنظمات غير الحكومية اختياراختيارمعايير معايير 
أن تكون المنظمات مسجلة لـدى وزارة الشـئون          -

 .االجتماعية
ى إستعداد للمساهمة بحصـة   أن تكون المنظمات عل    -

من قيمة التمويل سواء كانت مسـاهمة عينيـة أو          
 . نقدية في مشروعات خدمة المجتمع
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  صندوق حماية البيئة صندوق حماية البيئة 

   : :االتصالاالتصالمعلومات معلومات 
 المعادي  - مصر حلوان الزراعي     ٣٠ :  العنوان

 . مصر– القاهرة -

 .)٢٠٢( ٥٢٥٦٤٥٢ :   تليفون

 .)٢٠٢ (٥٢٥٦٤٥٩٠ :   فاكس

   : :؟؟وق حماية البيئةوق حماية البيئةما هو صندما هو صند
صندوق حماية البيئة هو صندوق تم إنشاؤه بجهاز شئون         

 ويتمثل هدف الصندوق في     ١٩٩٤ لعام   ٤البيئة طبقا لقانون    

وتحقيقا لهـذا الهـدف     .تشجيع اإلستثمار في المجاالت البيئية    

يقوم صندوق حماية البيئة بتوفير الدعم المالي للمشـروعات         

 عالوة على تشجيع المشـاركة      ،ذات المردود البيئي الواضح   

بين المؤسسات المالية وبين كافة الفئات األخرى بـالمجتمع         

من منظمات غير حكومية وقطاع خـاص وعـام وقطـاع           

 .حكومي وذلك لدفع اإلستثمار في المجاالت البيئية إلى األمام
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   : :؟؟لماذا اإلحتياج لصندوق حماية البيئةلماذا اإلحتياج لصندوق حماية البيئة
ايد مـن إسـتخدام     تعاني البيئة المصرية من التهديد المتز     

 وتؤدي األنشطة الصناعية وأنشطة البنـاء     .اإلنسان لمواردها 

وتزايد السكان إلى تدهور البيئة والموارد الطبيعيـة القيمـة          

 .بمصر

 في شأن حماية    ١٩٩٤ لسنة   ٤وقد تم صدور القانون رقم      

البيئة ليعكس إهتمام الحكومة المصرية بأهمية الحفاظ علـى         

 ويرتبط مقدار التحسن الذي     .ال القادمة البيئة وحمايتها لألجي  

يتم في البيئة بمقدار اإلستثمارات التي تـتم فـي المجـاالت            

 .البيئية ليس فقط في مجاالت السليمة

وبظهور مجاالت اإلستثمار البيئي ظهرت الحاجـة إلـى         

تواجد أدار مالية غير تقليدية تعمل على تحفيز هذه األداة في           

 .صندوق حماية البيئة
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   : :؟؟لمستفيد من صندوق حماية البيئةلمستفيد من صندوق حماية البيئةمن امن ا
يوفر صندوق حماية البيئة الدعم المالي لتلك المشروعات        

. التي تحقق الربح وكذلك المشروعات غير المحققـة للـربح         

ويمكن لكافة الفئات والهيئات مثل القطاع الخاص والقطـاع         

العام والهيئات التعليمية والمنظمات غير الحكومية والجهـات     

تقدم للصندوق بطلب الدعم طالما أن لديهم الكيان        الحكومية ال 

القانوني السليم إلى جانب القـدرة علـى تنفيـذ المشـروع            

 .المقترح

 المالي على أساس مشاركة الجهة      الدعمويوفر الصندوق   

 .المتقدمة بجزء من تكلفة المشروع من مواردها الذاتية

   : :؟؟ما هي المشروعات التي يمكنها تلقي الدعمما هي المشروعات التي يمكنها تلقي الدعم
طوط العريضة للسياسة التمويليـة لصـندوق       وتشمل الخ 

 :حماية البيئة ما يلي 

أن يعالج المشروع مشاكل بيئية حادة تحتاج إلـى          -

 .تدخل وحلول عاجلة

 .أن يخدم المشروع عددا كبيرا من المستفيدين -
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أن تمثل المشروعات نموذجا قابال للتكـرار فـي          -

 .أماكن مختلفة

جـاهزة  أن يكون قد تم دراسة المشروعات وتعتبر         -

 .للتنفيذ

: مثل  .. أن تحقق المشروعات أهدافا تنموية أخرى      -

 .توفير فرص العمل ومواجهة الفقر

 .أن تكون المشروعات وقطاعات المجتمع المختلفة -

   : :؟؟كيف يعمل صندوق حماية البيئةكيف يعمل صندوق حماية البيئة
يصدر صندوق حماية البيئة كل عام خطة تفصيلية للدعم         

وتبنـى  . تتضمن برامج التمويل المتخصصة لتلـك السـنة       
البرامج على األولويات البيئية كما تشرح تفاصـيل الـدعم          

ويمكن لصندوق حماية البيئة أن يستخدم      . المالي المتوفر للعام  
 :  منها ،آليات مختلفة لتقديم الدعم

  ::القروض الميسرة القروض الميسرة 
القروض الميسرة هي قروض ذات شـروط أفضـل مـن           

: ة  ومن ضمن الشروط الميسـر    . الشروط المتوافرة في السوق   
وتستهدف .  فترات سماح وفترات سداد أطول     ،معدالت فائدة أقل  

 .هذه التيسيرات تشجيع اإلستثمار في المشروعات البيئية
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القروض الميسرة هي قروض ذات شروط أفضـل مـن          

:  ومن ضمن الشروط الميسرة      .الشروط المتوافر في السوق   

.  فترات سماح وفتـرات سـداد أطـول        ،معدالت فائدة أقل  

 هذه التيسيرات تشجيع اإلستثمار في المشـروعات        وتستهدف

 .البيئية

ويقوم الصندوق بتمويل القروض الميسـرة مـن جانبـه          

ويقدمها عن طريق البنوك المختلفة التـي تقـوم بإرادتهـا           

 .لحسابه

  ::دعم أسعار الفوائد دعم أسعار الفوائد 
يقوم صندوق حماية البيئة بدعم أسعار فوائـد القـروض          

نسـبة الفائـدة علـى      بحيث يقدم منحا تستخدم في تخفيض       

 .القروض الممنوحة من البنوك المختلفة

  ::المنح المنح 
يقدم الصندوق المنح للمشروعات المستثمرة في المجاالت       

ويوفر حمايـة البيئـة     . البيئية بأن يساهم في تكلفة المشروع     

جزءا كبيرا من تكلفة المشروع والتي يقوم صاحب المشروع         

 .بدفع حصة فيها
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  ::آليات دعم أخرى آليات دعم أخرى 
صندوق حماية البيئة أشكاال أخرى من الدعم المالي        يوفر  

 .المساهمات في رؤوس األموال وضمانات القروض: مثل 

   : :؟؟كيفية التقدم بطلبات الدعمكيفية التقدم بطلبات الدعم
تم تصميم إجراءات التقدم بطلبات بحيث توفر الوضـوح         

 :والسرعة الكافية وتتمثل اإلجراءات في خطوتين 

  ::الطلب المبدئي الطلب المبدئي 
لمعلومات المذكورة بها صورة    يتكون من إستمارة توفر ا    

عامة عن المشروع والمتقـدم بالطلـب ومسـتوى الـدعم           

ويتم إخطار المتقدم خالل وقت بسيط ما إذا كـان          . المطلوب

الطلب الذي تم قبوله مبدئيا أو تم رفضـه لعـدم إسـتيفاؤه             

 .لشروط الصالحية
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  ::الطلب النهائي الطلب النهائي 
لها بناء  يتقدم بالطلب النهائي تلك المشروعات التي تم قبو       

ويتمثـل  . على إستيفاء شروط الصالحية طبقا للطلب المبدئي      

الطلب النهائي في إستثمارات ونماذج تفصيلية يتم دراسـتها         

ومراجعتها بواسطة لجنة إدارة الصندوق التي تقوم بالموافقة        

وتقـوم البنـوك    . أو الرفض طبقا للمعايير الموضوعة مسبقا     

 حالة اشتراك البنوك    التي تقدم قروض للمشروعات بدعم في     

 .من الصندوق والبنك معا

ويمكن الحصول على النماذج الخاصة بطلبات الدعم مـن       

. مكتب صندوق حماية البيئة في العنوان المذكور فيمـا بعـد   

ويتواجد العاملون بصندوق حماية البيئة لإلجابة علـى أيـة          

 .إستفسارات خاصة بالتقدم وملء الطلبات

  ::صندوق حماية البيئة صندوق حماية البيئة 

  :: األولويات البيئية في مجال نوعية وكمية المياه األولويات البيئية في مجال نوعية وكمية المياه--١١

تشمل أولويات صندوق حماية البيئة المبادرات التي تهدف        

 البيئة البحريـة    ،إلى حماية الموارد المائية وبالذات نهر النيل      

والمياه الساحلية من التلوث الناجم عـن أنشـطة الصـناعة           
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ـ           اه والسياحة باإلضافة إلى التلوث الناجم عـن صـرف مي

وفي هذا المجال يشجع    . الصرف الصحي غير المعالجة إليها    

 :الصندوق المشروعات إلى تستهدف 

الحد من إستهالك المياه في الصناعة والقطاعـات         -

 .األخرى

منع وتقليل التلوث الناتج من الصرف السائل سواء         -

وتندرج تحت هذا المجـال     . الصناعي أو الصحي  

 تقليـل   ،ظيفـة  التقنيات الن  ،مشروعات منع التلوث  

 طاقـة،   ،مياه( ترشيد اإلستهالك للموارد     ،المخلفات

 اإلدارة البيئية السـليمة وزيـادة       ،)كيماويات، الخ 

 تحسين نظم الصرف الصـحي فـي       ،الوعي البيئي 

 .المناطق الريفية والنائية

ويبين الجدول المرفق أمثلة للمشروعات التي تندرج تحت        

 -:هذا المجال 
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ة في مجال الحد مـن التلـوث        ة في مجال الحد مـن التلـوث         األولويات البيئي   األولويات البيئي  --٢٢

  ::الهواء الهواء 

تشمل أولويات صندوق حماية البيئة المبادرات التي تهدف        

إلى حماية الهواء من التلوث الناتج مـن المصـادر الثابتـة            

. بالذات في المناطق السكنية المزدحمة والمناطق الصـناعية       

وفي هذا المجال يشجع الصندوق المشروعات التي تستهدف        

ث الناتج من العمليـات الصـناعية ومكافحـة         الحد من التلو  

التلوث بالرصاص ومشروعات إعادة تسـكين الـورش ذات         

النشاط الملوث ومشروعات زيـادة المسـاحات الخضـراء         

 .ومشروعات الطاقة المتجددة

ويتضمن الجدول المرفق أمثلة للمشروعات التي يمكن أن        

 .تتقدم للصندوق بطلبات للدعم في هذا المجال
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ويات البيئية في مجـال النفايـات الصـلبة         ويات البيئية في مجـال النفايـات الصـلبة          األل  األل --٣٣

  ::والمواد الخطرة والمواد الخطرة 

تشمل أولويات صندوق حماية البيئة المبادرات التي تهدف        

إلى حماية البيئة والصحة من التلوث الناجم عـن المخلفـات           

عن المخلفات بكافة أنواعها شاملة المخلفات الصلبة المنزلية        

. غير الخطرة والزراعية والصناعية والمستشفيات الخطرة و    

ويشجع المشروعات التي تهدف إلى حل مشكلة النفايات من         

خالل منظمة بيئية متكاملة إلدارة هذه المخلفات تعتمد علـى          

تقليل توليد المخلفات وإعادة التدوير واالسـتخدام والفصـل         

. والفرز عند المنبع والنقل اآلمن والمعالجة والتخلص اآلمـن        

خاص لإلستثمار في هـذا     ويشجع الصندوق دخول القطاع ال    

  .المجال وتنمية المفهوم اإلقتصادي إلدارة المخلفات

ويبين الجدول المرفق أمثلة للمشروعات التـي يـدعمها         

 .الصندوق في هذا المجال
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 األولويات البيئيـة فـي مجـال إدارة وحمايـة            األولويات البيئيـة فـي مجـال إدارة وحمايـة           --٤٤

  ::الطبيعة الطبيعة 

يشجع صندوق حماية البيئة المبادرات التي تهـدف إلـى          

الطبيعي في كافة أنحاء البالد بما فيها المحميات        حماية التنوع   

ويستهدف الصندوق المشروعات التي يتقـدم بهـا        . الطبيعية

القطاع الخاص والمؤسسات غيـر الحكوميـة فـي مجـال           

الحكومية في مجال الخدمات السـياحية والسـياحة البيئيـة          

وصيانة وتشغيل مراسي السفن المعدة إلسـتقبال الصـرف         

 الخ…الصحي 

 :ج الدعم برام

فيما يلي برامج الدعم التي سوف يتم تنفيذها خالل العـام           

 .والمواصفات والشروط الخاصة بكل منها
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  ::المنح المنح 

   : : المتقدم المتقدم--أأ

يتقدم لبرنامج المنح أي من الجهات غير المحققة للـربح          

 – المنظمـات غيـر الحكوميـة        –مثل الجمعيات األهليـة     

 التي تقـوم بعمـل      المؤسسات التعليمية  –الوحدات الحكومية   

مشروع متعلق بأحد المجاالت البيئية المذكورة في ثالثا أعاله         

بشرط توافر الجدية وحسن السمعة وإمكانية القيام بالمشروع        

 .واإلستمرار فيه

  :: المشروع المشروع--بب

يتعلق المشروع بأحد المجـاالت المـذكورة فـي          -

 .األولويات البيئية للصندوق كما في ثالثا أعاله

وع إلى تحقيق عائد يمكنه من سداد       ال يؤدي المشر   -

ولكن البد من تحقيـق عائـد       (التكلفة اإلستثمارية   

إلمكانية اإلستمرار في تشغيل وصيانة المشـروع       

 ).بعد إنشائه
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  :: البيانات المالية البيانات المالية--جج

من قيمة المشروع    % ٨٠مساهمة الصندوق حتى     -

 . جنيه٣٥٠,٠٠٠= / وبحد أقصى 

ـ  % ٢٠تكون مساهمة الطالب البالغـة       - ن قيمـة   م

 .المشروع مساهمة نقدية أو عينية مقبولة للصندوق

 ٦عدد المشروعات التي يتم دعمهـا فـي العـام            -

 .مشروعات بحد أقصى

  :: أوجه صرف المنحة  أوجه صرف المنحة --دد

 شراء وتركيب اآلالت والمعدات الخاصة بالمشروع -

مكافآت الجهاز اإلداري الخاص بالمشروع طـوال        -

 .مدة إنشاء المشروع دون تحقق إيراد

 – مواد خـام     –فات تشغيل وتشمل كهرباء     مصرو -

 .تدريب الجهاز اإلداري والفني للمشروع

أوجه أخرى الزمة للمشروع ويتم ذكرها والموافقة        -

 .عليها على وجه التحديد
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  :: أسلوب الصرف  أسلوب الصرف --هه

 .يتم الصرف طبقا للجدول الزمني لتنفيذ المشروع -

يتم الصرف بعد إستيفاء الشروط الواردة باإلتفاقية        -

وجهـاز  ) صاحب المشروع (قعة بين المشروع    المو

 ).صندوق حماية البيئة(شئون البيئة 

يلتزم الصرف بالمبالغ المخصصة لمنحة في كـل         -

بند مع عدم نقل مبلغ من بند إلى بند بعـد موافقـة             

 .الصندوق

فتح حساب في أحد البنوك بإسم المشروع بموافقـة          -

 .الصندوق

لدالـة علـى    اإلحتفاظ بكافة اإليصاالت والفواتير ا     -

الصرف وإرسال صور طبق األصـل للصـندوق        

 .مرفقة ببيان ما تم إنفاقه لكل دفعة على حدة
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  ::دعم الفوائد التجارية على القروض دعم الفوائد التجارية على القروض 

   : : المتقدم المتقدم--أأ

يتقدم للبرنامج أي من الجهات التي تقوم بعمل مشـروع          

متعلق بالمجاالت البيئية المذكورة سـابقا طالمـا ن الصـفة           

اإلضطالع بالمشروع وبشرط توافر الجدية     القانونية تتيح له    

 .وحسن السمعة وإمكانية القيام بالمشروع واإلستمرار فيه

   : : المشروع  المشروع --بب

يتعلق المشروع بأحد المجـاالت المـذكورة فـي          -

 .األولويات البيئية للصندوق كما ذكر سابقا

يحقق المشـروع عائـدا إقتصـاديا يمكنـه مـن            -

 .اإلستمرارية وخدمة وسداد الدين

 . قبول المشروع للتمويل من أحد البنوكيتم -
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   : : البيانات المالية البيانات المالية--جج

مـن قيمـة     % ٦٠ – ٥٠تمثل القـروض نسـبة       -

 ).أو نسبة مقبولة من البنك الممول(المشروع 

 جنيه والحد   ١٠٠,٠٠٠الحد األدنى لقيمة المشروع      -

 . مليون جنيه١٠األعلى 

 .على القرض الممنوح من البنوك % ٦نسبة الدعم  -

 جنيــه ٣٦٠,٠٠٠=/لصــندوق حتــى مســاهمة ا -

 .للمشروع سنويا

 .الدعم متاح للمشروعات الجديدة والقائمة -

فترة الدعم تصل إلى خمس سنوات كحـد أقصـى           -

 .متضمنة فترة السماح

 ٦عدد المشروعات التي يتم دعمهـا فـي العـام            -

 .مشروعات

   : : أوجه الصرف أوجه الصرف--دد

يمول القرض شراء اآلالت والمعدات واإلنشاءات ورأس       

 . العاملالمال
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   أسلوب الصرف أسلوب الصرف--هه

القـرض طبقـا     يتم صرف الدعم مباشرة إلى البنك مانح      

 .للجدول الزمني الذي يتفق عليه

  ::شروط الصالحية ومعايير التقييم واإلختيار شروط الصالحية ومعايير التقييم واإلختيار 

   : :شروط الصالحية شروط الصالحية 

يتعلق المشروع بواحد أو أكثر من المجاالت البيئية         -

 .طبقا لألولويات البيئية

 .سجل محلياوجود الشكل القانوني الم -

توافر الحد األدنى للتمويل الذاتي طبقا لنـوع آليـة           -

 .الصرف

موافقة الشئون االجتماعيـة    (توافر السمعة الحسنة     -

وإمكانية ) للجمعيات وعدم ممانعة البنوك للمقترض    

التنسيق الخاص بعمل المشـروع بالنسـبة للجهـة         

 .المتقدمة

عدم وجود موانع مثل مشاكل قائمة بالنسبة للنشاط         -

 ).إن وجدت(لجاري أو للعالقات مع البنوك ا

 .مشروع غير محقق للربح في حالة التقدم للمنح -
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الدرجة المعـــــــــــيار
 المشروعات التي تؤدي إلى حل مشاكل بيئية كبيرة في المناطق التـي             -١

وتعتمـد  . تقام بها أو تخدم عددا من المستفيدين أو لها صـفة اإلسـتعجال            

ار للمشروعات على حدة المشكلة البيئية وأثرهـا علـى          األولوية في االختي  

 .النواحي الصحية أو االجتماعية أو االقتصادية وعدد المستفيدين

٣٠ 

 المشروعات التجريبية التي يمكن نقل خبراتها أو تقنياتها إلى اآلخرين           -٢

وتكون األولوية أيضا لتلك    . وتعتبر نموذجا قابال للتطبيق في أماكن أخرى      

: ات التي تتضمن مكونا يؤدي إلى نقل وتوصيل الخبرات مثـل            المشروع

عمل الندوات وورش العمل الخاصة بذلك، ونشر المقاالت المتخصصة عن          

 الخ … ،ذلك وتداولها

٣٠ 

 المشروعات التي ترتبط بنظام متكامل لحل المشاكل البيئية أي تشـكل            -٣

 .ئيةجزءا من نظام مخطط لتنفيذه يوفر حال مستمرا لمشاكل بي

٢٠ 

 المشروعات التي تم دراستها واإلعداد لتنفيـذها ويوجـد لهـا خطـة              -٤

 .مدروسة جاهزة للتنفيذ أو تم البدء الفعلي في تنفيذها

١٠ 

 المشروعات المبنية على المشاركة والتعاون بـين الجهـات والفئـات            -٥

والقطاعات المختلفة وتلك التي تحقق أهدافا تنموية منها المساهمة في حـل            

 .مشكلة البطالة والقضاء على الفقر وتشغيل المرأة

١٠ 

 ١٠٠ اإلجمالي
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  ::إجراءات تقديم الطلبات إجراءات تقديم الطلبات 
يتم الحصول علـى ملـف المعلومـات الخـاص           -

بالصندوق والذي يتم نشره بوسائل مختلفة أو عـن         

طريق إستالمه من مكتب صندوق حماية البيئة على        

 ".نموذج الطلب المبدئي"النموذج الخاص بذلك 

قوم الصندوق بمراجعة طلب الدعم المبـدئي مـن      ي -

حيث شروط الصالحية في حالـة عـدم إسـتيفاء          

 يتم استكمال المتقـدم لنمـوذج       ،شروط الصالحية 

 .الطلب النهائي وتقديمه للصندوق

 يتم حصول الصندوق    ،في حالة دعم فوائد القروض     -

 .على دعم ممانعة البنك المختص

يبهـا طبقـا    يتم استكمال تقييم المشـروعات وترت      -

لمعايير التقييم من جانب الصندوق والعرض علـى        

 .لجنة إدارة الصندوق لإلختيار

بعد إختيار المشروعات الفائزة بالدعم يتم استكمال        −

.الدراسات المفصلة وتوقيع الدعم
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يبـدأ العمـل فـي       :الجدول الزمني لدورة المشروعات     

 وذلك طبقا   ٢٠٠١ في سبتمبر    ٢٠٠٢ / ٢٠٠١برنامج عام   

 -:لجدول التالي ل

تاريخ االنتهاء تاريخ البدء األنشطة الرئيسية
الحملة اإلعالميـة وتلقـي الطلـب       -١

 .المبدئي

٣١/١٠/٢٠٠١ ١/٩/٢٠٠١ 

مراجعة الصالحية واإلخطار بالقبول    -٢

 .أو الرفض

١٥/١١/٢٠٠١ ١/١١/٢٠٠١ 

 ١٥/١٢/٢٠٠١ ١٦/١١/٢٠٠١ .تلقي الطلب النهائي-٣

 ١٥/١/٢٠٠٢ ١٦/١١/٢٠٠١ . المشروعاتاعتماد -إختيار-تقييم-٤

 ٢٨/٢/٢٠٠٢ ١٦/١٢/٢٠٠٢ .توقيع االتفاقيات والتقدم للبنوك-٥

  ١/٣/٢٠٠٢ .بدء منح الدعم-٦
 

جدول أمثلة المشروعات التي يدعمها صـندوق حمايـة         

 .٢٠٠٢ / ٢٠٠١البيئة عام 



 - ٢٣٢ -

  ::في مجال نوعية وكمية المياهفي مجال نوعية وكمية المياه

  :: بالنسبة للصناعة  بالنسبة للصناعة --١١

يد التي تسمح بإعادة إستخدام مياه      إنشاء أبراج التبر   -

. التبريد المستخدمة في العمليات اإلنتاجية المختلفـة  

/  متر مكعب    ١٠٠تتراوح تكلفة البرج سعة     : مثال

 . ألف جنيه١٥٠-١٠٠ساعة ما بين 

 Clean in Place(إنشاء نظم الغسيل في المكان  -

CIP (        وهي تستخدم للحد من إستهالك مياه غسـيل

والخزانات عن طريق    خطوط اإلنتاج المواد الخام و  

تدوير المياه المستخدمة والتي تتراوح تكلفتها مـن        

 ألــف جنيــه تبعــا للحجــم وطاقــة ٣٠٠-١٠٠

 .االستيعاب

 flow(وسائل قياس إستهالك الميـاه بالمصـانع    -

meter (   مثال  . لتحديد مجاالت اإلستهالك الزائدة :

 بوصـة   ٨-٢يتراوح حجم المقياس الواحـد مـن        

 ويتوقـف   ، ألف جنيه  ٥٠-١٠ي التكلفة من    وبالتال

عدد المقاييس المطلوبة للمصنع سواء عند مخـرج        
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. المنشأة ككل أو عند مخـارج العمليـات الملوثـة         

 ألف تبعـا    ٤٠٠ إلى   ٥٠وتقدر تكلفة المحطة من     

 .للحجم المناسب للمصنع

المشروعات الخاصة بفصل المعادن الثقيلة والمواد       -

 ومثال ذلك في    ،ناعيالخطرة من مياه الصرف الص    

الصناعات المعدنيـة وخاصـة عمليـات الجلفنـة         

وتغطية السطح والتي تنتج عنها مياه تحتوي علـى         

معادن ثقيلة وهي معدات تعمل بأسـلوب الفصـل         

الكيميائي بترسيب األمالح الذائبة وتحويلهـا إلـى        

ويمكن تمويل معدة تعمل    . أمالح غير ذائبة وفصلها   

معة في منطقة صناعية    على خدمة عدة مصانع متج    

ويالحظ أن تكلفة اإلستثمار الخاصة بمثـل       . واحدة

 ٢٥٠قد تصل إلـى     (هذا المشروع منخفضة نسبيا     

 .في حين ترتفع تكلفة التشغيل) ألف جنيه

تقليل استهالك المواد الخطرة والكيماويات وإحالل       -

 .مواد أقل خطورة في العمليات اإلنتاجية
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تـي تعتمـد علـى      تشجيع الصناعات التكميليـة ال     -

شرش : مثال. صناعات أخرى ) مخلفات(مخرجات  

 :اللبن الذي يمكن أن يكون له عدة استخدامات

 .كبديل للمياه لعجن بعض أنواع الحلوى 

تركيزه وتجفيفه للحصول على بودرة غنيـة        

 .بالبروتينات لألعالف المتميزة

المشروعات التي تهدف إلـى إنتـاج معـدات أو           -

اصة بخطـوط الصـرف     مكونات مصنعة محليا خ   

 .ومحطات المعالجة

معالجة الصرف الصناعي بحيث يمكن إستعماله في        -

أو ) خـالف األشـجار   (ري المحاصيل الزراعية    

الصرف في مناطق صخرية أو على المصـاريف        

الزراعية وذلك تحقيقا لقرار وزارة البيئـة بمنـع         

 .الصرف على النيل

محطات معالجة الصرف الصناعي لمجموعة مـن        -

 .ش الصغيرة في المناطق الصناعية الجديدةالور
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  :: بالنسبة للصرف الصحي ومياه الشرب  بالنسبة للصرف الصحي ومياه الشرب --٢٢

إنشاء خزانات تحليل لمعالجة الصرف الصحي غير        -

مكلفة وغير ضارة بالبيئة والمياه الجوفية وهو نظام        

متبع في أماكن كثيرة في العالم كبديل لمد خطـوط          

الصرف الصحي للمنـاطق النائيـة والمجتمعـات        

 .يفيةالر

 .إعادة إستخدام مياه الصرف الصحي المعالج -

حماية مصادر المياه الجوفيه من التلوث الناتج من         -

 .الصرف السائل

 .حماية مآخذ المياه -

تركيب نظم إلزالة الحديـد والمنجيـز مـن ميـاه        -

 .الشرب

معالجة مخلفات محطات معالجة الصرف الصـحي        -

 .إلنتاج حمأة آمنة نظيفة) الحمأة(

 ت معالجة بالمناطق السياحيةإنشاء محطا -
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  :: بالنسبة للزراعة  بالنسبة للزراعة --٣٣

تطبيق وسائل الري الحديثة التـي تحسـن التربـة           -

 .وتقلل إستهالك المياه

 .إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي -

  ::في مجال الهواء في مجال الهواء 

  :: بالنسبة للصناعة ومحطات توليد الطاقة  بالنسبة للصناعة ومحطات توليد الطاقة --١١

ــة   - ــة بالدوام ــر وفاصــل األترب ــب الفالت تركي

)Cyclone (ن أن تشمل العديد من الصناعات      ويمك

 ،مثل صناعة طحن الحبوب وصـناعة األسـمنت       

ففـي  . وصناعة تشكيل المعادن وصناعة الكـوك     

المسابك التي يتم فيها إنتاج القوالب الرملية تتصاعد        

السيلكا المبلورة والتي تهدد صحة العمال وخاصـة        

وقد تصـل   ). مرض السيليكوزس (الجهاز التنفسي   

 . ألف جنيه٣٠٠إلى تكلفة الدوامة 

المشروعات الخاصة بتصنيع أو تركيـب أجهـزة         -

تحكم تعمل على الحد من إنبعاث الملوثـات مثـل          

أجهزة التحكم في نسبة الوقود إلى الهواء في قمائن         
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الطوب أو التحكم في ظـروف تشـغيل المعـدات          

والمفاعالت بحيث تعمل عنـد ظـروف التشـغيل         

يل وتنخفض نسبة   المثلى وبالتالي ترتفع كفاءة التشغ    

تشمل أجهـزة   . المنتجات غير المطابقة للمواصفات   

بسيطة مثل أجهزة التحكم في درجـة الحـرارة أو          

 آالف جنيـه وأجهـزة      ١٠سريان المواد في حدود     

أكثر تعقيدا مثل أنظمة التحكم الرقمية على معدات        

والتي قد يصـل    ) DCS(ضخمة مثل الفرن العالي     

 .جنيهاتثمنها إلى عدة ماليين من ال

المشروعات التي تهدف إلى تشجيع إعادة تسـكين         -

الورش ذات النشاط الملوث مثل مسابك الرصاص       

والمشروعات التي تهدف إلـى تصـنيع الفالتـر         

المناسبة لمنع تسرب الرصاص من ناحية وتشجيع       

المشروعات الخاصة بإيجاد حل بيئي جماعي لعدد       

 من الورش في المناطق الصناعية الجديدة بحيـث       

تقل تكلفة اإللتزام البيئي، وبالتالي األعباء الماليـة        

 .على أصحاب الورش
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تركيب أجهزة التحكم في درجة الحرارة وسـريان         -

 .المواد ونظم التحكم الرقمية

 .تطبيق تقنيات الفالتر -

التصنيع المحلي لمعدات أو مكونـات الحـد مـن           -

 .التلوث

  :: التشجير  التشجير --٢٢

المناطق السكنية التي   إقامة وتطوير الحدائق والتشجير في      

 .بها تركيز للصناعة

  --::في مجال النفايات البلدية الصلبة في مجال النفايات البلدية الصلبة 
مشروعات تهدف إلى فصل القمامة مـن المنبـع          -

 .وتقليل تولد المخلفات

مشروعات فصل وجمع المخلفات المنزلية الخطرة       -

) الـخ .. عبوات األدوية  - أدوية –بطاريات  : مثال  (

 .ه القمامةوإنشاء مستودعات بيئية إلستقبال هذ

 .صناعة السماد من المخلفات العضوية -

مشروعات تطوير صناعة التعبئة والتغليـف بمـا         -

 .يسمح بإستخدام مواد قابلة إلعادة التدوير
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مشروعات بيئية متكاملة إلدارة المخلفات الصـلبة        -

في المدن الصغيرة والقرى واألحياء السكنية غيـر        

 ).العشوائيات(المخدومة 

ــة تطــوير جراجــات وور - ش الصــيانة الحكومي

بالمناطق الريفية والحضـرية وتحسـين الصـيانة        

 .وبرامج الوقائية

إنشاء وتشغيل مراكز إستقبال القمامة والمحطـات        -

 .الوسيطة والمدافن الصحية

تصنيع المعدات الالزمة محليا لعمليـات التخـزين         -

 ).الحاويات والعربات الصغيرة(والنقل 

معــادن تــدوير مخلفــات الزجــاج والــورق وال -

 .والكاوتشوك والبالستيك

 .تحويل المخلفات الصلبة إلى مصادر للطاقة -

 .تصنيع معدات وأنظمة معالجة المخلفات الصلبة -

عمليات إستبدال العبوات بمقابـل مـادي وإعـادة          -

 .التدوير واالستخدام

 .وتشجيرها) المقالب القديمة(تطهير المواقع  -
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  ::في مجال المخلفات الزراعية في مجال المخلفات الزراعية 
يا الصناعات الغذائية مثل قشر الفاكهـة       إستخدام بقا  -

والخضراوات والمنتجات الغذائية التي إنتهت مـدة       

 .صالحيتها وتحويلها إلى علف حيواني

 .معالجة المخلفات الزراعية إلنتاج السماد العضوي -

جمع ونقل وكبس المخلفـات الزراعيـة إلعـادة          -

 .إستعمالها

معالجة المخلفات الزراعية إلنتـاج منتجـات ذات         -

عائد إقتصادي مثل األلـواح الخشـبية وعجـائن         

 .الورق

تدوير المخلفات الزراعية للحصول على مصـادر        -

 .للطاقة مثل وحدات البيوجاز وإنتاج األيثانول

 .إنتاج أعالف من المخلفات الزراعية -
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ت الصناعية الخطرة وغيـر     ت الصناعية الخطرة وغيـر     في مجال المخلفا  في مجال المخلفا  

  ::الخطرة الخطرة 
فصل وجمع ونقل ومعالجـة المخلفـات الخطـرة          -

 .اعية على المستوى المحلي واإلقليميالصن

إنشاء وتشغيل مدافن صحية للمخلفـات الخطـرة         -

 .الصناعية

تصنيع معدات إلدارة المخلفـات الخطـرة شـاملة       -

 .المعالجة والنقل

معالجــة وتــدوير مخلفــات التعــدين والمنــاجم  -

 .والصناعة

في مجال المخلفات الطبيـة الخطـرة وغيـر         في مجال المخلفات الطبيـة الخطـرة وغيـر         

   : :الخطرةالخطرة

ـ      - ة المخلفـات الطبيـة     فصل وجمع ونقـل ومعالج
 .الخطرة

 .إنشاء وتشغيل مدافن صحية للمخلفات الطبية المعالجة -
) ترميـد أو تعقـيم    (إنشاء وتشغيل وحدات معالجة      -

 .عمومية أو داخل الوحدات الطبية
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  :: الحيوانات النافقة  الحيوانات النافقة ––في مجال الطب البيطري في مجال الطب البيطري 
إنشاء نظم لمعالجة والتخلص من الحيوانات النافقة        -

 .ومخلفات المجازر

 .تصنيع وحدات المعالجة محليا -
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  نموذج طلب مبدئي للدعمنموذج طلب مبدئي للدعم

  من صندوق حماية البيئةمن صندوق حماية البيئة

  : : بيانات عن الجهة المتقدمة بيانات عن الجهة المتقدمة : : أوال أوال 
 ………………………………… :  إسم الجهة المتقدمة

 ……………………………… :عنوان الجهة المتقدمة 

 …………:  فاكس.……………………………: تليفون

……………………………  :التوصيف الوظيفي للمنسق 

 .………… :  فاكس ………………………: فونتلي

 ……… :التاريخ..………:السجل التجاري أو رقم اإلشهار

 :  الشكل القانوني للجهة المتقدمة

 مؤسسات تعليمية   أجهزة حكومية  شركات مساهمة مصرية

 شركات قطاع أعمال عام جمعيات أهلية

أخـرى  ………………) يـذكر النـوع   (شركات أفـراد    

 .....…)تذكر(

  : نوع النشاط

    زراعي  تجاري   صناعي
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 أخرى تذكر

 …………………………… :المنتجات أو الخدمات 

 :ما هي خبرة الجهة المتقدمة في تنفيذ المشروعات 

……………………………………………………… 

     أسماء المساهمين الرئيسين

 نسبة المساهمة

 )الخ/ عضو / رئيس (المركز  أعضاء مجلس اإلدارة

 :ة نبذة عن نشاط الجهة المتقدم

……………………………………………………… 

من آخر ميزانيـة ومركـز   (بيانات مالية عن الجهة المتقدمة   

 ). بالجنيه المصري–مالي 

 ……………………………… إجمالي األصول

  ………………………………  إجمالي حقوق الملكية

 ………………………………   )المبيعات(اإليرادات 

 ……………………………… المصروفات

 ……………………………… صافي الربح
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  :: بيانات عن المشروع  بيانات عن المشروع ::ثانيا ثانيا 
 ………………………………………  : إسم المشروع

  ……………………………………… :موقع المشروع 

 ....................………… :المجال البيئي للمشروع 

 : فكرة المشروع

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

…………………………………………………….. 

 :هداف المشروع أ

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 
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ألثر البيئي للمشروع سواء على منطقة تنفيذ المشـروع أو          ا

 )بالتقريب: (على أهالي المنطقة وعدد المستفيدين 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

…………………………………………………….. 
فـي حالـة    (شكل القانوني للمشروع وأسماء المسـاهمين       ال

 )إختالفه عن المتقدم

………………………………………………………

……………………………………………………… 

………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

 



 - ٢٤٧ -

 

 تاريخها البيانات المتوفرة عن المشروع
  دراسة الجدوى

  تصميمات أساسية

  مواصفات فنية 

  روض موردينع

 

بالجنيه الهيكل التمويلي بالجنيه تكلفة اإلستثمارات

 أراضي

 مباني وإنشاءات

 اآلالت والمعدات

 مصروفات تأسيس

تكاليف تشغيل فترة 

 )تذكر(اإلنشاء أخرى 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

 رأس المال

 قروض

 )تذكر(أخرى 

 

إجمالي تكلفة 

 اإلستثمارات

………….. 

………….. 

إجمالي الهيكل 

 التمويلي

 

 إجمالي تكلفة اإلستثمارات تسـاوي إجمـالي        : ملحوظة 

 .الهيكل التمويلي
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 :نوع الدعم المطلوب 

أو قيمـة   ………………………………… قيمة المنحة   

 ..………………القرض 

 ) :إن وجد(العائد االقتصادي للمشروع 

 بالجنيه نوع العائد
  

  

  

 لمئوية النسبة ا ) :إن وجد(هامش الربح 

 بيانات أخرى

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

 :كيفية التعرف على أنشطة الصندوق 

راديوتلفزيون

االتصال 

البريدي 

المباشر

معرفة 

شخصية

مجلة 

متخصصة

صحي

 فة

ورش 

 عمل
مؤتمر

الموقع 

باإلنترنت 
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   االجتماعي للتنمية  االجتماعي للتنمية الصندوقالصندوق

  الخطوات واإلجراءات للحصولالخطوات واإلجراءات للحصول

  على القروضعلى القروض

  ::    االتصالاالتصالمعلومات معلومات 
 . المهندسين– ميدان أسوان ٦ : العنوان 

 .)٢٠٢ (٣٠٣٣٢٧٨ – ٣٠٣٢٣٤٦ :  تليفون

 .)٢٠٢ (٣٠٣٣٤١٢ :  فاكس

يعمـل الصـندوق االجتمـاعي        :المشروعات الصغيرة   

ة في القـائم    للتنمية على دعم إقامة مشروعات صغيرة جديد      

منها وتحديثه لزيادة دخل الفرد وإتاحة فرص عمـل جديـدة           

وبما يساهم في حل مشكلة البطالة ويعمـق وعـي الشـباب            

 .وغيرهم بأهمية العمل الحر ويشجع الملكات في هذا اإلتجاه
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  ::دفة دفة الفئات المستهالفئات المسته
 .الخريجون الجدد الباحثين عن عمل -

 .العمالة العاطلة -

 .صالح اإلقتصاديالعمالة المتأثرة باإل -

 ).في المشروعات الصغيرة(المستثمرون القائمون  -

 .المرأة -

الحرفيون الراغبون في بدء النشاط أو التوسع فـي          -

 .أنشطتهم القائمة

  ::مشروعات مشروعات المعايير األساسية للالمعايير األساسية لل
 أن يوفر لهم فرص عمل جديدة -

ــبة   - ــا المناس ــروع التكنولوجي ــتخدم المش أن يس

 .والمستحدثة

شروع جدوى بالجودة وسهولة    أن تتميز منتجات الم    -

 .التسويق

 .أن يكون للمشروع جدوى فنية وإقتصادية مناسبتين -

أن تتوفر بالجهات الوسيطة القدرة الفنية واإلدارية        -

 .بتنفيذ المشروعات
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جميع األنشطة اإلنتاجية الصـناعية     : أنواع المشروعات   

 .والزراعية والخدمية والتجارية فيما عدا إستصالح األراضي

ــدعالــدع ين مــن أصــحاب ين مــن أصــحاب م الفنــي للمســتفيدم الفنــي للمســتفيدال

  ::المشروعات الصغيرة المشروعات الصغيرة 
يتم تقديم الدعم الفني ألصحاب المشـروعات الصـغيرة         

 -:الممولة من الصندوق االجتماعي عن طريق 

التدريب على النواحي اإلدارية والتنظيمية وإمساك       -

 .الدفاتر وإدارة المشروع الصغير

تساب التدريب على النواحي الفنية عمليا ونظريا إلك       -

 .المهارات الالزمة لمشروع ولضمان نجاحه

 .المشورة الفنية لحل مشاكل اإلنتاج -

 .المساعدة في التسويق والترويج -

 .النواحي المتعلقة بالجودة والصيانة -

 .النواحي الفنية واإلقتصادية ودراسات الجدوى -
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كيفية الحصول على قـرض مـن الصـندوق         كيفية الحصول على قـرض مـن الصـندوق         

  ::االجتماعي االجتماعي 

  --::لمستفيد لمستفيد الشروط الواجب توافرها في االشروط الواجب توافرها في ا

 ٥٥ سنة وال يزيد عن      ٢١أن يكون بالغا من العمر       -١

 .سنة

أن يكون مقيم إقامة دائمة في المحافظة التي سينفذ          -٢

 .بها المشروع

أداء الخدمة العسكرية أو اإلعفاء منها أو التأجيـل          -٣

 . سنوات٥لمدة 

 .إجادة القراءة والكتابة لمن ال يحمل مؤهل دراسي -٤

عاهـد أو الكليـات أو      أال يكون طالبا في أحـد الم       -٥

 .المدارس

ال يعمل في الحكومة أو القطاع الخاص وفي حالـة      -٦

عمله يقوم بكتابة تعهد أنه في حالة حصوله علـى          

قرض سيقوم بتقديم إستقالته إلى جهة عمله وتحول        

ينطبـق هـذا    (تأميناته إلى تأمينات صاحب العمل      

 ).الشرط على المهن التي لها تكليف والمحاميين
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لديه أو ألحد الشركاء الخبرة المناسبة في       أن يكون    -٧

مجال المشروع أو يتناسب مؤهلـه مـع طبيعيـة          

 .المشروع

  --::قيمة القرض وتسهيالته قيمة القرض وتسهيالته 

  --:: قيمة القرض المقترض ونسبة الفائدة  قيمة القرض المقترض ونسبة الفائدة --١١

 ألـف   ٥٠قيمة القرض للمستفيد الواحد بحد أقصى        -أ 

جنيه وفي حالة تعدد الشركاء يكون لكـل شـريك          

 ألف جنيه   ٢٠٠د أقصى    ألف جنيه بح   ٥٠متضامن  

 % ٩للمشـروعات الجديـدة و       % ٧بسعر فائدة   

 .للمشروعات القائمة

كما يمكن دراسة احتياجات المشروعات المتميـزة        -ب 

التي يملكها شخص واحد وتحتاج إلى تمويل مرتفع        

   :بحيث يطبق عليه نظام الشرائح التالية 

  : مشروع قائم مشروع جديد

  %٩ % ٧    ألف جنيه٥٠تمويل حتى 

  %١١  %٩  ألف جنيه٢٠٠ إلى ٥٠تمويل يبدأ من 

 %١٣   %١١  ألف جنيه٥٠٠ حتى٢٠٠تمويل أكبر من 
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  :: استخدامات القروض  استخدامات القروض --٢٢

 .تمويل المعدات الالزمة للمشروع -أ 

 ).رأس مال عامل(تمويل دورة تشغيل المشروع  -ب 

  ::شروط سداد القروض شروط سداد القروض --٣٣

 . شهرا١٢فترة السماح ال تزيد عن  -أ 

 وفقا لطبيعة المشـروع والمـدة       فترة السداد تحدد   -ب 

الالزمة لدوران رأس المـال والتـدفقات النقديـة         

 ٤٨للمشروع وفي جميع األحوال ال تزيـد عـن          

 . شهرا

 :المستندات المطلوبة 

 .عقد اإليجار أو ما يثبت ملكية مكان المشروع -١

خطـاب جـاري    (رخصة من الوحـدة المحليـة        -٢

 ).إستخراج الرخصة

 .البطاقة الضريبية -٣

 .التجاريالسجل  -٤

 .البطاقة الشخصية أو العائلية -٥

 .الموقف من التجنيد -٦



 - ٢٥٥ -

 .كعب عمل أو خطاب التأمينات -٧

 .عروض أسعار -٨

تناقش وتعـد بمسـاعدة مكاتـب       (دراسة الجدوى    -٩

 ).الصندوق

 ).في حالة مشروعات السيارات(رخصة قيادة  -١٠

 -:الضمانات المطلوبة 

في كل األحوال فإن الضمانات تطلب من المستفيدين فـي          

حدود الدنيا والتي تتناسب مع إمكانيات الشاب فـي بدايـة           ال

 -:حياته وطبيعة المشروع وتشمل بصفة عامة ما يلي 

األوراق والمستندات المثبتة للـدين كالشـبكات أو         -١

 .الكمبياالت

يحتفظ البنـك بملكيـة اآلالت والمعـدات وتسـلم           -٢

للمستفيد بموجب وصل أمانة لحين اإلنتهـاء مـن         

 .سداد القرض

 .ين على اآلالت والمعدات ضد السطو والحريقالتأم -٣

التأمين الشامل على السيارة في حالة تمويل وسائل         -٤

 .نقل الركاب

 .الضمانات الشخصية أو الجماعية -٥
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كيف يتقدم المستفيد للحصـول علـى قـرض         كيف يتقدم المستفيد للحصـول علـى قـرض         

  --::إلقامة مشروع صغير إلقامة مشروع صغير 

  --::اإلجراءات المطلوبة اإلجراءات المطلوبة 

التقدم بطلب للحصول على قـرض إلـى إحـدى           -١

 :ة الجهات التالي

أقرب فرع من فروع البنوك التي تقوم بتنفيذ         -أ 

 .مشروعات الصندوق االجتماعي للتنمية

المكاتــب اإلقليميــة والفرعيــة للصــندوق  -ب 

 .االجتماعي للتنمية
في كل األحوال السابقة تقوم الجهات المشار إليهـا          -٢

التـي  (بمساعدة المستفيد ومناقشة دراسة الجـدوى       
سـط الـذي تـم      يمكن أن يقدمها على النموذج المب     

وتعديلها إذا تطلب األمر ذلك     ) إعداده لهذا الغرض  
 .وفقا للضوابط الفنية والتسويقية المعروفة

في حالة ما إذا كانت الجهة الوسيطة والمنفـذة أحـد            -٣
فإن البنك يقوم فور إقرار الدراسة بالتأكد من . .البنوك

جدوى المشروع وبأن المستفيد من المستهدفين مـن        
 .ثم اتخاذ إجراءات منح القرضقروض الصندوق 
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في حالة ما إذا كان المستفيد قد تقدم ألحد المكاتب           -٤

فيتم مناقشة مشروع المستفيد وبعـد إقـراره يـتم          

تحويله مع توصية بمنح القرض إلي البنك التخـاذ         

 .إجراءات منح القرض وفقا للضوابط المنظمة لذلك

الصندوق االجتماعي  الصندوق االجتماعي  البنوك التي يتعامل معها     البنوك التي يتعامل معها     

  ::ية ية للتنمللتنم
 – بنك اإلسكندرية    – بنك مصر    –البنك األهلي المصري    

 بنك ناصـر    – بنك التنمية واإلئتمان الزراعي      –بنك القاهرة   

 . بنك الدلتا الدولي– البنك المصري المتحد –االجتماعي 

  ::سداد سداد فترة السماح والفترة السماح وال

تختلف فترات السماح والسداد للقرض بـإختالف طبيعـة     

يع األحوال تزيد هذه الفترات     المشروعات واألنشطة وفي جم   

عن تلك المطبقة في بعض مؤسسـات التمويـل التجـاري           

وعلى وجه التعميم تكون فترة السماح بحد أقصـى         ) البنوك(

 . شهرا٤٨ شهر وفترة السداد بحد أقصى ١٢
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  ::ن القروض ن القروض إرشادات عامة عإرشادات عامة ع

  ::مستهدفة للحصول على القروض مستهدفة للحصول على القروض الفئات الالفئات ال

ان والخبرة إلدارة   شباب الخريجين الذين لديهم المك     -١

 .المشروع

ذوي الحرف والفنيين ممن يتوافر لـديهم المكـان          -٢

 .والخبرة في مجال مشروعاتهم

 .الفئات األكثر تأثرا ببرنامج اإلصالح اإلقتصادي -٣

    --::الشروط الواجب توافرها في المستفيد الشروط الواجب توافرها في المستفيد 

 سنة وال يزيد السـن      ٢١أن يكون بالغا من العمر       -١

 . سنة٥٥عن 

دائمة في المحافظة التي سينفذ     أن يكون مقيم إقامة      -٢

 .بها المشروع

اإلنتهاء من الخدمة العسكرية أو اإلعفاء منها لمدة         -٣

 . سنوات٥

 .إجادة القراءة والكتابة لمن ال يحمل مؤهل دراسي -٤

أال يكون طالبا في أحـد المعاهـد أو الكليـات أو             -٥

 .المدارس
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. ال يعمل في الحكومة أو القطاع العام أو الخـاص          -٦

له يقوم بكتابة تعهد أنـه فـي حالـة          وفي حالة عم  

حصوله على قرض سيقوم بتقديم إستقالته إلى جهة        

. عمله وتحويل تأميناته إلى تأمينات صاحب العمل      

ينطبق هذا الشرط على المهن التـي لهـا تكليـف           

 .والمحامين

أن يكون لديه أو ألحد الشركاء الخبرة المناسبة في          -٧

يعـة   أو يتناسب مؤهلـه مـع طب       ،مجال المشروع 

 وفي حالة عدم وجود مؤهـل يشـترط         ،المشروع

توفر شهادة خبرة يتم الحصول عليها من مديريـة         

شـهادة قيـاس مسـتوى      (القوى العاملة والتدريب    

 ).مهارة

  ::القرض القرض 

   : :إستخدامات القرضإستخدامات القرض

 .تمويل المعدات الالزمة للمشروع -١

/ خامـات   (تمويل دورة التشغيل الالزمة لإلنتـاج        -٢

 ).إيجار/ ياه كهرباء وم/ أجور عمال 
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  ::مالحظات عامة مالحظات عامة 
 .المشاريع الغير ممولة من الصندوق -١

/ األلعـاب الترفيهيـة     / إستصالح األراضي الزراعيـة     

 .العيادات/ المشغوالت الذهبية والفضية 

 . المشاريع التي يتم تمويلها عن طريق البنوك مباشرة -٢

/ ميكروبـاص   (جميع المشاريع التجارية ووسائل النقـل       

 ).نقلنصف / أجرة 

المشاريع التي يتم تمويلها عن طريق المحافظـات         -٣

 )مشاريع تسمين المواشي(مباشرة 

جميع اآلالت والمعدات يجـب أن تكـون جديـدة           -٤

 .وبضاعة حاضرة

 .ال يتم تمويل أي إنشاءات مباني أو تجهيزات موقع العمل -٥

نجـارة  / التريكو  / المالبس  (المشروعات الجديدة    -٦

 .ال يتم تمويلها) الموبيليا
والمشروعات   تمويل مشروعات الثروة الحيوانية    يتم -٧

الزراعية فيما عدا البساتين على آال يزيد قيمة القرض 
للمشروعات الزراعية عن عشرين ألف جنيه وذلـك        

 .عن طريق بنك التنمية واإلئتمان الزراعي
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) ) ةةاألصــل والصــوراألصــل والصــور((المســتندات المطلوبــة المســتندات المطلوبــة 

  ::للمشروعات الجديدة والقائمة للمشروعات الجديدة والقائمة 
أو التمليك مثبت التـاريخ أو موثـق        عقد اإليجار    -١

 .للمنشأة

 .إيصال كهرباء لمكان المشروع -٢

العائلية لمقدم الطلـب    / صور البطاقات الشخصية     -٣

 .والشركاء

عروض أسعار معتمدة من جهة الشراء للمعـدات         -٤

 .المطلوبة موضح بها قدرتها الكهربائية

شهادات التأمينات االجتماعية التي تثبت أن مقـدم         -٥

ركاء ال يعملون بالحكومة أو بالقطـاع       الطلب والش 

الهيئــة القوميــة للتأمينــات (العــام أو الخــاص 

  ). شارع األلفي٣االجتماعية 

في حالة عمل مقدم الطلب أو أحد الشركاء يكتـب           -٦

إقرار بأنه سيقدم إستقالته إلى جهة عمله في حالـة          

 .إستالمه القرض

مقـدم الطلـب أو     (الموقف من التجنيد للمسـتفيد       -٧

 . عام٣١الذي يقل عمره عن )اءالشرك
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 ).إن وجد شركاء(عقد مشاركة موثق  -٨

 .شهادة المؤهل لمقدم الطلب والشركاء -٩

وعات وعات مســتندات مطلوبــة بالنســبة للمشــرمســتندات مطلوبــة بالنســبة للمشــر

  ::الجديدةالجديدة
خطاب موجه من إدارة الحي التابع لـه المشـروع     -١

يفيد بالموافقة من حيث المبـدأ علـى إسـتخراج          

ـ           م تراخيص للمنشأ مع توضـيح النشـاط الـذي ت

 .الموافقة عليه

يتناسـب مـع طبيعـة       في حالة عدم وجود مؤهل     -٢

المشروع يشترط وجود شهادة خبرة يتم الحصـول        

شـهادة  (عليها من مديرية القوى العاملة والتدريب       

 ).قياس مستوى المهارة
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  ::وعات القائمة وعات القائمة مستندات مطلوبة للمشرمستندات مطلوبة للمشر

 .الرخصة -١

 .السجل التجاري -٢

 .البطاقة الضريبية -٣

 .ن مصلحة الضرائبالموقف الضريبي م -٤

 الحسـابات   ، المركز المالي  ،آخر ميزانية عمومية   -٥

 ).حساب التشغيل واألرباح والخسائر(الختامية 

بيان بأسماء العـاملين بالمنشـأة مـن التأمينـات           -٦

 .االجتماعية وأرقام تأميناتهم



 - ٢٦٤ -

 

حجم 

القرض

موقف 

المشروع

سعر 

الفائدة

الحد األقصى 

ألصول المشروع 

 القائم

قترض في مساهمة الم

 المشروع

حتى 

٥٠ 

ألف 

 جنيه

 جديد

 قائم

٧%  

٩%  

 ــــــــ

٥٠٠٠٠ 

 ــــــ

١٠%  

حتى 

٢٠٠ 

ألف 

 جنيه

 جديد

 قائم

٩%  

١١ 

% 

 ـــــــــ

٢٠٠٠٠٠ 

١٥%  

١٥%  

حتى 

٥٠٠ 

ألف 

 جنيه

 جديد

 قائم

١١ 

% 

١٣ 

% 

 ــــــــ

٥٠٠٠٠٠ 

٢٥%  

٢٥%  

 

  



 - ٢٦٥ -

   وحدة تنمية الشركات بشمال أفريقيا وحدة تنمية الشركات بشمال أفريقيا

   : :تصالتصالاالاالمعلومات معلومات 
 ./http://www.ifc.org/sme : الموقع على اإلنترنت 

  ::أهدافهاأهدافها
ألصحاب األعمـال   ) IFC(تقدم المؤسسة الدولية للتمويل     

الدعم الفني الالزم إلرساء مشاريع تجارية مجدية كما تتخـذ          

مبادرات أكبر حجا لتطـوير قطـاع األعمـال المتوسـطة           

ـ       ،ة العاليـة  والصغرى وإضفاء صفتي اإلستدامة والديناميكي

وتقوم المؤسسة بذلك الدور من خالل مجموعة متخصصـة         

 .من وحادات الشركات المتوسطة والصغرى عبر العالم

وهي أول وحدة في الشرق األوسط وشمال أفريقيـا فـي           

وتدار وحدة تنميـة شـركات أفريقيـا        . نشاطاتها في القاهرة  

)NAEDF (         عبر إدارة مجموعة البنـك الـدولي الخاصـة

 المتوسطة والصغرى وذلك بتمويل من المؤسسـة        بالشركات

الدولية للتمويل إضافة إلى شركاء آخرين عبر اتفاقات ثنائية         

 .ومتعددة األطراف
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ويغطي هذا النشاط فـي المقـام األول الجزائـر ومصـر            

. والمغرب مع إمكانية تنفيذ أنشطة الوحدة في الدول المجاورة        

ف عليها مـدير    وسيكون لها مكاتب في كل تلك البلدان يشر       

 .عام مقيم بالقاهرة

ومن الجديد بالذكر أن تلك الوحدة سوف تعمل على مساعدة          

الشركات المتوسطة والصغيرة في جـذب التمويـل الـالزم          

وستعطي األولوية لمشاريع القادرة علـى إقامـة        . لمشاريعها

شركات ذات قدرة ذاتية على اإلستمرار وخلق فرص عمـل          

 .رات وتنشيط للصادراتوإتاحة سبل لتنمية المها

وسيقدم فريق العمل بالوحدة خدمات أساسية أخرى مثـل         

التدريب والبحث كما سيعمل الفريق مع البنك الدولي علـى          

وضع األطر وتعزيز سياسات اإلصالح التـي تسـعى إلـى           

 .تحسين مناخ األعمال المحلي
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اإلتحاد القومي اإليطالي للصناعات اإلتحاد القومي اإليطالي للصناعات 

  الحرفية والصغيرة والمتوسطةالحرفية والصغيرة والمتوسطة

  التعاون مع اإلتحاد التعاوني اإلنتاجيالتعاون مع اإلتحاد التعاوني اإلنتاجيبب

  PPCCUUاإلتحاد التعاوني اإلنتاجي المصري اإلتحاد التعاوني اإلنتاجي المصري 

اإلتحاد التعاوني اإلنتاجي المصـري هـو أعلـى          -

منظمة تعاونية إنتاجية وخدميـة علـى مسـتوى         

 ١١٠جمهورية مصر العربية طبقا للقـانون رقـم         

 الذي أعطى هذا اإلتحاد مسئولية نشـر   ١٩٧٥لعام  

ركـة التعاونيـة اإلنتاجيـة      وتوسيع وتطـوير الح   

وتوجيهها ولدفاع عن مصالحها وتمثيلها في الداخل       

 .والخارج

 ٥٢٠يضم اإلتحاد التعاوني اإلنتـاجي المصـري         -

جمعية تعاونية على المستويات العامة واإلتحاديـة       

 مليـون حرفـي     ٤واألساسية واإلنتاجية ويمثـل     

مصري في جميع المجاالت والقطاعات اإلنتاجيـة       

 .والخدمية
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يتولى اإلتحاد التعاوني اإلنتاجي المصـري القيـام         -

بتنظيم برامج التدريب والتشـغيل باإلضـافة إلـى        

الترويج والتسـويق للمنتجـات الحرفيـة وتنميـة         

الصادرات من هذه المنتجات على المستوى الثنائي       

 .واإلقليمي والدولي

يتولى اإلتحاد التعاوني اإلنتـاجي دور المؤسسـة         -

 ألف فرصة عمل جديدة لشـباب       ٧٢التنفيذية لخلق   

الحرفيين والخريجين من خالل تحـديث وتطـوير        

المؤسسات والمشروعات الحرفية وتطوير مقدرتها     

اإلنتاجية والتسويقية على المستوى الوطني والثنائي      

 .واإلقليمي والعالمي
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تطور العالقات التعاونية والحرفية المصـرية      تطور العالقات التعاونية والحرفية المصـرية      

  ::اإليطالية اإليطالية 
واإلقتصادية المصرية اإليطاليـة    تشهد العالقات التجارية    

تطورا إيجابيا سريعا خالل السنوات الثالث الماضية وذلـك         

في ظل العالقات الوثيقة والزيارات الرسمية المتبادلـة بـين          

 والتـي   ،الرئيس محمد حسني مبارك والرئيس إيزيليوتشامبي     

تم ترجمتها إلى الزيارات المتبادلة للسادة وزراء اإلقتصـاد         

لخارجية في كل من مصر وإيطاليا في الفترة مـن          والتجارة ا 

، بحيث أصبحت إيطاليـا هـي السـوق         ٢٠٠١ إلى   ١٩٩٨

اإلستيرادي األول للصادرات المصرية والنشاط السياحي في       

 كما أصبحت تحتـل درجـة متقدمـة فـي مجـال             ،مصر

 .اإلستثمارات العالمية في مصر

ونظرا ألهمية قطاع المشروعات الصغيرة والحرفية فـي        

كال البلدين فقد أسفرت إتفاقية التعاون المشـتركين اإلتحـاد          

التعاوني المصري واإلتحاد الحرفي اإليطالي الموقعة في عام        

 عن تحقيق العديد من النتائج اإليجابية والعملية بـين          ١٩٩٨

 .الجانبين
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  :: تبادل التمثيل بين اإلتحادين  تبادل التمثيل بين اإلتحادين --١١
قـاهرة  من خالل مكتب تمثيل اإلتحاد الحرفي اإليطالي بال       

وتمثيل اإلتحاد التعاوني اإلنتاجي فـي المكتـب األوروبـي          

لإلتحاد الحرفي اإليطالي ببروكسل وذلك إعتبارا من أبريـل         

١٩٩٩.

  :: المشروعات المشتركة  المشروعات المشتركة --٢٢
تنفيذ عدد من المشـرعات المشـتركة لصـالح النشـاط           

اإلنتاجي والتسويقي للمشروعات الحرفيـة والصـغيرة فـي         

 :الجانبين مثل 

مدن حرفية مصـرية علـى نهـج األقـاليم          إقامة   -

 .الصناعية اإليطالية

إقامة وكالة يورو متوسطية للمشروعات الحرفيـة        -

 .المتوسطة والصغيرة

 ،إقامة شبكة معلومات لخدمة المشروعات الحرفيـة      -

ووحدات منافذ معلومات متنقلة لخدمـة المنـاطق        

 .النائية
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تعزيز التعاون التكنولوجي واإلستثماري المسـتمر       -

/ ين المشروعات الحرفية والصـغيرة المصـرية        ب

 .اإليطالية

التدريب والتعاون الفني والتسـويقي للمشـروعات        -

 .الصغيرة والحرفية المشتركة المصرية اإليطالية

الشبكة المتوسـطية تعريـف المنـاطق األثريـة          -

 .والسياحية لدول البحر المتوسط

 للمشروعات الحرفيـة     للمشروعات الحرفيـة    اإليطالياإليطالياالتحاد الحرفي   االتحاد الحرفي   

  ::ة والمتوسطة ة والمتوسطة الصغيرالصغير
 يتولى  ،١٩٤٦تأسس اإلتحاد الحرفي اإليطالي عام       -

هذا اإلتحاد تطوير وتوجيه وتنميـة المشـروعات        

 ويضـم   ،المتوسطة والصغيرة والحرفية في إيطاليا    

 ألـف شـركة     ٥٢٠في عضويته ما يزيـد عـن        

 % ٣٠ومؤسسة صغيرة وحرفية تمثل أكثر مـن        

 .من المؤسسات اإليطالية الصغيرة والحرفية

تنتشر مكاتب اإلتحاد الحرفي اإليطالي التـي بلـغ          -

 فـي جميـع األقـاليم    ،عددها أكثر من ألف إقليمي  
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 موظـف   ٧٥٠٠اإليطالية ويعمل بها أكثـر مـن        

 .وخبير

 إتحاد  ٢٥يضم اإلتحاد الحرفي اإليطالي تحت لوائه        -

نوعيا تغطـي القطاعـات اإلنتاجيـة والصـناعية         

 .المختلفة

الي عالقات مؤسسية على    يقيم اإلتحاد الحرفي اإليط    -

 كمـا يقـيم     ،مستوى اإلتحادات الدولية واألوروبية   

اإلتحاد مكاتب تمثيل فـي عـدد مـن العواصـم           

 . كندا، القاهرة،األوروبية والعالمية أهمها بروكسل

يقدم اإلتحاد العديد من الخدمات الفنية واإلنتاجيـة         -

والتسويقية العامة والمتخصصة للقطاعات الحرفية     

 .ةاإليطالي
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المكتب اإلقليمي لإلتحـاد الحرفـي اإليطـالي        المكتب اإلقليمي لإلتحـاد الحرفـي اإليطـالي        

  CCAANN  CCAAIIRROO  EEUURROOMMEEDD  OOFFFFIICCEE  ::بالقاهرة بالقاهرة 

تم إفتتاح المكتب اإلقليمي لإلتحاد الحرفي اإليطالي        -

بالقاهرة كثمرة للبروتوكول التعـاوني اإلقتصـادي       

والتجاري بين مصر الذي تم توقيعه في روما يوليو         

١٩٩٨. 

الثنـائي بإعتبـار   ويعتبر المكتب تجسيدا للتعـاون    -

اإلتحاد التعاوني اإلنتاجي المصري الشـريك األول       

لإلتحاد الحرفي اإليطالي في منطقة البروتوكوالت      

والمشروعات المشتركة بـين اإلتحـاد المصـري        

واإليطالي وبين الشركات اإليطاليـة والمشـرعات       

 .المصرية

الخدمات التي يقدمها المكتـب اإلقليمـي لإلتحـاد          -

 : اإليطالي بالقاهرة الحرفي القومي
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  ::خدمات عامة خدمات عامة 
الترويج لكل من أنشطة اإلتحادين على المسـتوى         -

 .الثنائي واإلقليمي والعالمي

 .إعداد التقارير اإلقتصادية والدراسات التسويقية -

 .تشجيع أنشطة اإلستثمار المشترك -

 .تشجيع البعثات التجارية واإلستثمارية -

 . بينتشجيع المشاركة في المعارض بين الجان -

تشجيع المشاركة في الندوات اإلقتصادية والتسويقية       -

 .بين الجانبين

 .تنظيم لقاءات العمل المشتركة لتنمية التعاون الفني -

تشجيع أنشطة ومناسبات التدريب الفني والمهنـي        -

 .والتسويقي وتنمية الموارد البشرية
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  ::خدمات متخصصة خدمات متخصصة 
مرين يقدم المكتب بعض الخدمات لرجال الصناعة والمستث      

 :المصريين ومن أهمها 

تقديم بيانات عن السوق اإليطالي فـي القطاعـات          -

 .المختلفة

توفير الكتالوجات الخاصة بالمعدات والتكنولوجيـا       -

 .اإليطالية

دعم اللقاءات وتقديم المشـورة لرجـال األعمـال          -

 .المصريين الذين يتعاملون مع شركاء إيطاليين

ريـة  توفير خـدمات الترجمـة التحريريـة والفو        -

 .للمؤتمرات والندوات المشتركة
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   مكتب اإللتزام البيئي مكتب اإللتزام البيئي

مكون توافق الصناعة مع القوانين البيئية مكون توافق الصناعة مع القوانين البيئية 
AACCII  //EECCOO  

الـذي  " (مكون توافق الصناعة مع القوانين البيئيـة      " يعد

جزء مـن   ) يهدف إلى إلتزام الصناعات بقوانين حماية البيئة      

المعونة الممول من هيئة     ESPبرنامج الدعم القطاعي للبيئة     

 وقد تم إنشاء مكتـب إلدارة المكـون   ، Danidaالدنمركية 

" مكتب اإللتزام البيئـي "بمقر إتحاد الصناعات المصرية باسم  

ECO         يضم ثالثة منسقين يقدمون خدماتهم ألربع قطاعـات

  -:صناعية هي 

ــيجية   - ــناعات النس ــة (الص ــة الرطب  ،)المعالج

ـ / منتجات األلبان   (والصناعات الغذائية     ،)وتالزي

ــدني(والصــناعات الهندســية   ،)التشــطيب المع

 ويـتم التركيـز     .)المسـابك (والصناعات المعدنية   

بدرجة أكبر على النواحي التطبيقيـة فـي مجـال          

الصناعة وبدرجة أقـل علـى إصـدار التقـارير          

 .واإلرشادات
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  ::اإلنتاج األنظف اإلنتاج األنظف 
يقدم المكون الدعم الفني للصناعات ويتمثل في رفع درجة         

القوانين واللوائح البيئية من خـالل تبنـي طـرق          إلتزامها ب 

 ، والتي تشمل إدخال التكنولوجيات األنظـف      ،اإلنتاج األنظف 

ومعالجة نهاية األنبوب واإلدارة البيئية الجيدة ولعل أكثرهـا         

أهمية من حيث إنخفاض التكلفة وإدخال التحسينات ذات األثر         

بإتبـاع  الفعال تتمثل في اإلرتقاء بمسـتوى األداء اليـومي          

وسوف يعمـل   . إجراءات النظافة الجيدة للمنشآت الصناعية    

مكتب اإللتزام البيئي على تسهيل عمليات تطبيـق اإلنتـاج          

 منشأة صناعية من    ٩٠األنظف واإلدارة البيئية في أكثر من       

 :خالل اآلتي 

 .تدعيم المنشآت الصناعية المختارة باإلستشاريين -

 .تنظيم ورش العمل للمصانع -

 . في تدريب العاملين بالمصانعالمشاركة -

تدعيم اإلستثمارات فـي مجـال تطبيـق اإلنتـاج           -

 .األنظف من خالل توفير القروض الميسرة
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  ::المشاريع الرائدة المشاريع الرائدة 
هذا وسوف يتوفر لجميع المصانع التـي تقـوم بتطبيـق           

 ،اإلنتاج األنظف فرصة المشاركة فـي المشـاريع الرائـدة         

 جنيـه  ٨٠,٠٠٠وسوف تمنح قروضا ميسرة بحـد أقصـى        

 . إلستثماراتها في معدات اإلنتاج األنظف،مصري

سوف تستفيد الصـناعة    : المزايا المتاحة أمام الصناعة     

من المزايا التي يتيحها البرنامج من خالل توفير أحدث بدائل          

في هذا المجال وسـوف       ودعم اإلستثمارات  ،اإلنتاج األنظف 

صناعية التـي   يقوم مكتب اإللتزام البيئي بإختيار المنشآت ال      

يتوفر بها درجة عالية من اإللتزام اإلداري للعمل في تطبيق          

اإلنتاج األنظف،وال شك أن تطبيق اإلنتاج األنظـف سـوف          

يضمن النجاح المؤكد لهذه المنشآت الصـناعية فـي رفـع           

اإلنتاجية وتوفير الموارد وتحسين بيئة العمل والحد من اآلثار         

 .ر المالي لهاتحقيق الوف: البيئية السلبية أي 

هذا وسوف يكون هنـاك ضـمان        :المشاريع النموذجية   
 ماليـين جنيـه     ٣لحصول على قروضا ميسرة في حـدود        

 مصانع في كل قطاع صـناعي       ١٠ إلى   ٥مصري لعدد من    
 .يلتزم بتطبيق اإلنتاج األنظف وذلك لدعم اإلستثمارات
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  المراجعالمراجع

 . معلومات من مركز خدمات المنظمات غير الحكومية -١

علومات من جمعية الحفاظ علـى لثـروة العقاريـة           م -٢

 .والتنمية المعمارية

 معلومات من جمعية مؤسسات األعمال للحفاظ علـى         -٣

 .البيئة
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