
 

 

 
 جلنة التنمية املستدامة إجتماع حمضر 

 للشراكات مستشارة وزيرة التضامن اإلجتماعي –الدكتورة / سحر البازار مع 

 2019 أكتوبر 17املوافق  اخلميس

 

اللجنة  رئيس – الدكتورة / نيفني عبد اخلالق: برئاسةإجتماعًا باجلمعية عقدت جلنة التنمية املستدامة 

عبد  واملهندس / ثروت،  للشراكات اإلجتماعي التضامن وزيرة مستشارة – البازار سحر/  الدكتورة،وحضور 

 صباحًا دية عشراحلاوذلك يف متام الساعة مستشار وزيرة التضامن اإلجتماعي للصناعات اهلندسية ، –احلميد 

التنمية املستدامة عدد من السادة أعضاء جلنة ،كما حضر اللقاء  2019 أكتوبر 17املوافق  اخلميسيوم 

 :  فتح باب احلوار واملناقشة حول بهدفوذلك مبقر اجلمعية باجليزة ,، باجلمعية

" رؤية وزارة التضامن اإلجتماعي حول تطوير مراكز تأهيل 
 املعاقني ،ودور جمتمع األعمال املصري للمساهمة يف حتقيق ذلك"

 

قد رحبت و،  رئيس جلنة التنمية املستدامة باجلمعية –الدكتورة / نيفني عبد اخلالق بدأ اللقاء بكلمة 

ارت وبالسادة احلضور ،وقد أش للشراكات اإلجتماعي التضامن وزيرة مستشارة – البازار سحر بالدكتورة / 

سيادتها إىل أهمية هذا اللقاء للتعرف على فرص التطوير املتاحة لدى وزارة التضامن اإلجتماعي ،حيث أنه 

الفرص وبرامج التنمية لدى الوزارة ولكن ال يوجد وسائل للتعرف على تلك الفرص ،وهو توجد العديد من 

الدور الذي تتبناه اللجنة للوصل بني احلكومة وجمتمع األعمال املصري للتعرف على آليات مساهمة جمتمع 

ية املستدامة ماألعمال يف اخلطط والربامج اليت تتبناها احلكومة ،وخاصة الربامج والفرص املتعلقة بالتن

 للمجتمع املصري.

 

،وقد رحبت بإلقاء كلمتها   اإلجتماعي التضامن وزيرة مستشارة –الدكتورة / سحر البازار ثم قامت 

بالسادة احلضور ،مشرية إىل أن اهلدف الرئيسي من وحدة املسئولية اجملتمعية للشركات بالوزارة هو التعامل 

الشراكات معهم واخلاصة باملسئولية اجملتمعية والتنمية املستدامة مع القطاع اخلاص من خالل إجراء 

 للمجتمع ،كما أن الوحدة تهدف إىل تنفيذ أهداف التنمية املستدامة الصادرة عن منظمة األمم املتحدة.

مليون مواطن مصري من ذوي اإلحتياجات اخلاصة ،حيث مت تصميم  11ثم أشارت سيادتها إىل وجود 

مكتب متخصص تابع لوزارة  220إنشاء وزارة التضامن إلستهدافهم ،وذلك من خالل الربامج من قبل 

أخرين جاري العمل على  150باإلضافة إىل على مستوى كافة احملافظات باجلمهورية  التضامن اإلجتماعي



ملساعدة ذوي اإلحتياجات اخلاصة يف احلصول على كافة كروت اخلصم واملميزات املتاحة  اإلنتهاء منهم

عة للحكومة املصرية بوزاراتها املختلفة ،كما أنه يتم تدريب مقدمي مع كافة اجلهات التابهلم عند التعامل 

 اخلدمة على كيفية التعامل مع ذوي اإلحتياجات اخلاصة.

 

ثم أشارت سيادتها إىل مشروع " تكافل وكرامة " التابع لوزارة التضامن اإلجتماعي والذي يتم من خالله 

وات فقط ،وهو ما شجع الوزارة لإلجتاه ملشروع تقديم املعاش النقدي ملستحقيه وذلك ملدة ثالث سن

"فرصة" الذي يعتمد يف األصل على توفري فرص العمل والتدريب إلكتساب مهارات سوق العمل ،حبيث 

يكون املواطن منتجًا بداًل من إعتماده األساسي على الدعم النقدي الذي حيصل عليه من الدولة ،كما 

وكرامة  لتكافيركز على توفري املسكن اآلدمي ملنتفعي برنامج "  أشارت إىل  مشروع " سكن كريم " الذي

." 

 

ة ومنها: الشراكة مع شرككما أشارت إىل الشراكات اليت قامت بها الوزارة مع عدد من شركات القطاع اخلاص 

 مصر لتبين السيدات املعنفني وتوفري التدريب-أوراسكوم يف أكرت من مشروع ،والشراكة مع شركة لوريال

العمل هلن للعمل كخرباء جتميل ،كما أنه جاري التوقيع على شراكة مع شركة أمريكانا إلنشاء أول  وفرص

 فرع ملطعم هارديز خمصص بالكامل للصم والبكم وذلك مبدينه نصر بالقاهرة .

 
 حيث مت تناول النقاط اهلامة التالية:, للسادة احلضور ثم مت فتح باب املناقشة

 

  ذوي  اليت تستهدف خدمة اإلجتماعي التضامن لوزارةة تابعال تخصصة املكاتب املمتت اإلشارة إىل

تكلفة د ،وهنا مت التأكي إلجناز املتبقي منها ،وما ميكن أن يساهم به القطاع اخلاص اإلحتياجات اخلاصة

املكاتب املشار إليها تعتمد أواًل على البنية التحتيه هلا ومدى تأهيلها هندسيًا والتجهيزات الداخلية هلا 

 بالكامل.  Accessibleحبيث تكون متاحة 

  مت التساؤل حول إمكانية التمويل من قبل القطاع اخلاص يف كافة ما خيص املرأة املعنفة وما هى

،وهنا مت التأكيد على أن جماالت التدريب يتم حتديدها بناًء على جماالت  اجملاالت املتاحة للتدريب

عمل الشركات اليت تتم الشراكات معها ،حيث تقوم كل شركة بتبين تدريب جمموعة من السيدات يف 

جمال عمل هذه الشركة ،كما متت اإلشارة إىل وجود مركز متخصص بالوزارة لتقديم الدعم بكافة أنواعة 

 ملعنفني ) دعم قانوني وإستشارات قانونية  ،دعم مالي ،دعم إقتصادي ،دعم نفسي (.للسيدات ا

  ات املعيالت لتشغيل السيدمتت اإلشارة إىل اجلهود الذاتية اليت تقوم بها بعض شركات القطاع اخلاص

 دوتوفري فرص التدريب هلن ،ولكن تواجههم دائمًا مشكلة التسويق ملنتجاتهم ،بالرغم من بذل اجلهو

للمساهمة يف التسويق ملنتجاتهم ولكن النتيجة تكون غري كافية ،وهنا مت التأكيد على أن وزارة التضامن 

خمصص لتسويق   Online Platformلإلتصاالت بإنشاء  WEاإلجتماعي تقوم حاليًا بالتعاون مع شركة 

 عرض وبيعلتخصيص أماكن ل املشغوالت اليدوية  لألسر املنتجة ،كما أنه جاري التعاون مع سلسلة كارفور

 تلك املشغوالت واملنتجات اليدوية.



 من ذوي اإلحتياجات  %5 ىل قانون العمل الذي جيرب كافة الشركات بتوظيف وتعيني نسبة متت اإلشارة إ

ال يتم تفعيل ذلك يف أغلب األحيان ،األمر الذي جيب وضع اآلليات له لضمان تنفيذه ،وهنا اخلاصة ولكن 

ى أن وزارة التضامن اإلجتماعي يقتصر دورها يف هذا الشأن على تدريب وتأهيل ذوي مت التاكيد عل

اإلحتياجات اخلاصة وتوفريهم كعمالة مؤهلة لسوق العمل ،أما الرقابة وضمان تنفيذ ما ينص عليه قانون 

 العمل فهو مسئولية وزارة القوى العاملة.

 دورها دائمًا لرتشيح املناطق واحملافظات األكثر مت التاكيد على أن وزارة التضامن اإلجتماعي تقوم ب

إحتياجًا للتطوير والتنمية وعرض هذه الفرص على شركات القطاع اخلاص اليت ترغب يف املشاركة 

 للتنمية املستدامة لتلك املناطق.

 

 :اإلتفاق علىويف نهاية اللقاء مت 

 

ات الشهر القادم لتحديد كافة اجلهتقوم جلنة التنمية املستدامة باجلمعية بعقد إجتماع خالل  .1

وشركات القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدني ونوادي الروتاري اليت ترغب يف املشاركة 

يف التنمية املستدامة للمناطق األكثر إحتياجًا وذلك يف شتى اجملاالت ،ليتم تكوين كيان موحد 

 من كافة هذه اجلهات.

لى ذلك بتوقيع بروتوكول تعاون الحقًا مع وزارة التضامن تقوم جلنة التنمية املستدامة بناًء ع .2

اإلجتماعي ،للتعاون مع مكاتب ومراكز  التأهيل والربامج اخلاصة بالوزارة ،باإلضافة إىل التواصل 

الدائم بني اجلهتني ملوافاة اللجنة بكافة البيانات واملعلومات املتاحة حول املناطق 

 ية.واحملافظات األكثر إحتياجًا للتنم

 

 

إىل كٍل من  قديم الشكربترئيسة جلنة التنمية املستدامة  –نيفني عبد اخلالق  الدكتورة /قامت اللقاء  ويف نهاية 

 – حلميدا عبد ثروت/  ،واملهندس  للشراكات اإلجتماعي التضامن وزيرة مستشارة – البازار سحر/  الدكتورة: 

 واملشاركة الفعالةحسن  على وكافة السادة احلضوراهلندسية ، للصناعات اإلجتماعي التضامن وزيرة مستشار

 .خالل اللقاء


