
لمواجهة األسباب الجذرية رفع كفاءة رياض األطفال  الملحق الفني لتشغيل الشباب في مبادرات

 نظاميةالللهجرة غير 

 مقدمة :

الهيكلي  والتي تتبنى نهج اإلصالح الخطط الموضوعة وفى إطار 2030انطالقا من رؤية مصر 

التحديات وعلى راسها االستجابة للمطالب الملحة لوضع  والتشريعي واإلداري تواجه مصر العديد من

مع تصاعد أسعار . والتي يجنى ثمارها على االمد البعيد اقتصادي صعب مع متابعة هذه االصالحات

سوق االستثمار والذي السلع والخدمات األساسية وانخفاض قيمة العملة بسبب استمرار البطالة وركود 

 .الفقر أثر بدوره على حياة المواطنين مما أدى إلى ارتفاع في معدالت

في المائة من  17.2 أن حوالى 2014 عام عنوقد اثبتت الدراسات االستقصائية للشباب في مصر 

للهجرة بشكل عام وبشكل خاص " تطلعات"سنة لديهم  29و 15الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 

 الهجرة غير النظامية للبحث عن دخل اعلى او الحصول على فرصة وظيفية  

ولما كان جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة و المتناهية في الصغر  يختص بتعبئة وإدارة 

ار الجانبية لسياسة وتنسيق الموارد المالية المتاحة للمعاونة في تنفيذ برامج تساعد على تقليل اآلث

اإلصالح االقتصادي وتوفير اآلليات التنفيذية لتخفيف األعباء عن المواطنين عن طريق إيجاد فرص 

 عمل والحد من البطالة ورفع المستوى المعيشي والصحي والبيئي للفئات المستهدفة

غير النظامية يستهدف التصدي لجذور مشكلة وظاهرة الهجرة  ومن ثم جاءت فكرة هذا المشروع الذي

المشروع في توفير عدد من  من خالل استهداف المجتمعات األكثر عرضة لتلك الظاهرة حيث يساعد

الفرص الجاذبة للفئات المستهدفة في تلك المناطق كوسيلة لتوفير بدائل لمحاوالت الهجرة غير النظامية 

متوسطة األجل، وبناء وتعزيز الشعور باالنتماء إلى مجتمعهم من خالل خلق فرص عمل قصيرة و

مهارات الشباب العاطلين عن العمل استجابة لألزمة االقتصادية الحالية بهدف توسيع وتنويع آفاق 

كما سيساهم المشروع في تحسين البنية التحتية المادية واالجتماعية في المناطق المستهدفة . عملهم

 .لتوفير نوعية حياة أفضل للمجتمعات المحلية

 

 

 وصف المشروع أو النشاط المقترح: -أوالً :   

يجب أن يكون وصف المشروع أو النشاط المقترح واضحاً و شامالً و يأخذ بعين االعتبار األمور 

 التالية:

  تحديد االحتياجات والمشكلة الرئيسية التي سيعالجها المشروع مدعمة ببيانات

 .المجتمع المحلى و  عن  المشكلة  وإحصاءات ومؤشرات

  مكونات 3على أكثر من  حتوىيال 



  من أجمالي  %70لعمالة بميزانية المشروع عن لأال تقل المبالغ المخصصة

 الميزانية

  رياض األطفال لرفع  كفاءة  التركيز على تحقيق نتائج. 

 اإلشراف والمتابعة  التدريب ، مع التربية والتعليم فى عملية صياغة للشراكة

 .لقاعات رياض األطفال

 

  للمشروعالهدف العام 
المساهمة في التصدي لجذور ظاهرة الهجرة غير النظامية للشباب من العمالة غير الماهرة و 

نصف الماهرة من الجنسين عن طريق استهداف المجتمعات المصدرة للهجرة بغرض تحسين 

األوضاع المعيشية المتدهورة و تحسين فرص الحصول على العمل ، حيث سيتم التعامل مع هذه 

من خالل خلق فرص عمل قصيرة  و متوسطة االجل ، و بناء مهارات الشباب العاطلين  المشاكل

عن العمل بهدف توسيع و تنويع افاق عملهم باإلضافة الى تحسين  البنية األساسية و االجتماعية 

 في المناطق المستهدفة لتوفير نوعية حياة افضل و فرص بديلة في المجتمعات المحلية 

 

ل من خال فى انشطة رفع كفاءة رياض األطفال سنة( 29-18عمرية من للفئات ال) تشغيل الشباب

 .فى اعمال الترميم و صيانة الفصول ، كذلك و العامالت بالفصول  المعلمات

 

 الغرض من المشروع :

المجتمعات الفقيرة و المهمشة و  فيحل مشكلة نقص فصول رياض األطفال  في المساهمة 

 و عدم و جود مصادر تمويل كافية. اإلمكانياتال تعمل نتيجة نقص  التيتشغيل الفصول 

  ،تنمية و رعاية الطفولة المبكرة يتناسب مع احتياج الخريجين فيكما ان االحتياج لهذه الخدمة 

حيث اكدت الدراسات ارتفاع نسبة البطالة و زيادة معدالت الفقر و يعمل المشروع على تشغيل 

 .فى اعمال الترميم و صيانة الفصول، كذلك و العامالت بالفصول  المعلماتللعمالة من خالل 

سنوات لاللتحاق بالتعليم  6-4إعداد األطفال فى المرحلة العمرية من  يعمل المشروع علىكما 

يوجد بها  التىمجتمعات الطفل داخل  500اإلبتدائى حيث يتيح المشروع الفرصة اللتحاق حوالي 

فصل رياض أطفال داخل  20يقوم المشروع بتجهيز حوالى و  طفال عجز لفصول رياض األ

 المناطق المستهدفة .

شريكة حيث تقوم الجمعيات ال عدد منالمشروع من خالل جمعية مظلة بالتعاون مع  لذلك يعمل

الذى  الفنيو  اإلداريالجمعية المظلة باإلشراف و متابعة تنفيذ األنشطة باإلضافة الى تقديم الدعم 

 .تحتاجه الجمعيات الشريكة 



كما يعمل المشروع على زيادة وعى المجتمعات المحلية فى تحديد المعوقات التى تعوق التحاق 

األطفال بقاعات رياض أطفال والتغلب على هذه المعوقات حيث يقوم برفع وعى األهالى فى 

 لتحاق  .المجتمعات المستهدفة حول أهمية مرحلة رياض األطفال ومعوقات اال

 كما يجب مراعاة االتى :

 .شهراً  18مدة المشروع ال تتجاوز  -

 االلتزام بتقديم ميزانية تفصيلية شاملة إلجمالي تكاليف . -

 أن يستخدم المقترح آليات فاعلة في تنفيذ المشروع تتسم بالتجديد واالبتكار. -

 .أن يحدد المقترح الفئات المستهدفة من المشروع -

المشروع تفاصيل الخطوات التنفيذية على أن تكون لها صفة التتابع أن تتضمن خطة  -

 شهراً. 18والمنطقية ضمن فترة زمنية ال تتجاوز 

 

 إدارة المشروع أو النشاط المقترح 

على الجمعية توضيح آلية و خطة الجمعية في إدارة المشروع أو النشاط المقترح من خالل 

 استعراض األمور التالية: 

  للهيكل اإلداري والتنظيمي الحالي للجمعية وطريقة االستفادة منه في تنفيذ وصف مختصر

 أنشطتها الحالية.

  والعمالة المقترحة إلدارة المشروع . اإلداريوصف للجهاز 

 .إرفاق الهيكل التنظيمي إلدارة و تنفيذ المشروع أو النشاط المقترح 

  معايير اختيار الجمعيات الشريكة 

 لدور الجمعية المظلة و الجمعيات الشريكة    وصف  مفصل 

ات معلمال  / و عددهم تجهيزها سيتم  الفصول التي  :  وصف ألنشطة المشروع المختلفة -1

و الالتي سيتم تدريبهم / رفع قدرات الجمعيات المشاركة  / ندوات التوعية التي ستنفذ 

 و اى أنشطة أخرى   جدولها الزمنى

 

 خطة المتابعة والتقييم 

يجب على الجمعية أن تقدم إيضاح عن آلية ووسائل المتابعة والتقييم ألداء وسير عمل المشروع 

و الجمعيات  ) الجهة الممولة للبرنامج ( جهاز تنمية المشروعات المقترح وآلية التنسيق مع 

 وأية جهات أخرى وشركاء للجمعية .  الشريكة 

ا الغرض وما إذا كان سيتم االستعانة بأي جهات إضافة إلى أية أدوات خاصة قد تستخدم ألجل هذ

 أخرى .



يجب على الجمعية تطبيق نظام المتابعة والتقييم وأدواته المحددة حيث سيتم من خالل هذا النظام 

متابعة عدد من المخرجات والنتائج المتعلقة بمحاور عمل البرنامج وبصفة خاصة عدد الشباب 

 لتشغيل المحققة وغيرها من المؤشرات الهامة.المستفيدين من المشروع ، عدد فرص ا

على الجمعية بيان توفر البنية التحتية الالزمة لعمل أي من أنظمة المتابعة والتقييم بما في ذلك 

 وجود أجهزة الحاسب االلى وشبكة االنترنت .

م نتائجه وعلى الجمعية إيضاح آلية التأكد من تحقيق المؤشرات و النتائج من تنفيذ المشروع وتقيي 

 والمخرجات التي تم االلتزام بها. 

 على الجمعية ارسال تقرير مالى وفنى شهرى عن

  المشروع 

الجمعية  المخرجات و النتائج التي سيتم تحقيقها من خالل المشروع أو النشاط المقترح:  على

تعبئة النموذج المرفق لهذا الخصوص )نموذج المخرجات والنتائج( للمحاور التي سيتم العمل 

 عليها.

 آلية استدامة المشروع 

المشروع يوفر على سبيل المثال  على الجمعية أن توضح كيفية ضمان استدامته واستمراريته 

فى مجتمع محلى لديه الوعى الالزمة لالستمرار متمثلة العناصر  و نصف  على مدار عام

 .المجهزةالفصول  عداد األطفال للعملية التعليمية باإلضافة إلى المعلمات المدربات وإلوالرغبة 

ومحاولة المعوقات التي يمكن أن تعترض سير عمل المشروع كما أن على الجمعية أن تبين 

نفيذ وأي معوقات مستقبلية وضع الحلول الممكنة لمواجهة هذه المعوقات خالل فترة اإلعداد والت

 أخرى.

 


