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IPSP Improvement of Public Services
In collaboration with the Ministries of Local Development 
(MoLD) and Planning and Economic Development 
(MoPED) as well as Cairo and Monofeya Governorates, 
GIZ Egypt introduces new and fully equipped mobile 
municipality buses deliver demanded local services to 
citizens comfortably in their whereabouts.

مشروع تحسین الخدمات العامة
بالتعاون مع وزارتي التنمیة المحلیة والتخطیط والتنمیة اإلقتصادیة، أطلقـــــت 
الوكالة األلمانیة للتعاون الدولي  من خالل مشـــروع تحســـین الخدمات العامة، 
أتوبیس الخدمــات المتنقــل بحــي غــرب القاھــرة ومركــز ومدینــة أشــمون 
بالمنوفیة في تجربــة تعد األولــى مــن نوعھــا فــي مصــر حیــث یتــم تقدیــم 
عـــــدد مــن الخدمـــــات المحلیــة بشــكل مباشـــــر للمواطنیــن بالقــرب مــن 
أماكـــــن ســكنھم أو عملھــم دون حاجتھــم للذھــاب إلــى مقــر الحــي لطلــب 

الخدمــة.
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مشروع تحسین الخدمات العامة
Improvement of Public Services

JANUARY
2021



JCEE Egyptian-German Joint Committee on Renewable 
Energy, Energy Efficiency and Environmental Protection 
“Light it up Right” School Awareness Campaign on 
Electricity Saving carried out by Egyptian-German Joint 
Committee for Renewable Energy, Energy Efficiency and 
Environmental Protection (JCEE) in partnership with the 
Ministry of Electricity and Renewable Energy.

اللجنـــة المصریـــة األلمانیـــة المشـــتركة للطاقـــة المتجددة وكفـــاءة الطاقة
وحمایة البیئة

"نورھا صح" حملة التوعیة في المدارس لترشـــید استھالك الكھرباء، قامت بھ 
اللجنة المصریة األلمانیة المشتركة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحمایة البیئة 

بالشراكة مع وزارة الكھرباء والطاقة المتجددة.



 اللجنة المصریة األلمانیة المشـــتركة للطاقة المتجددة وكفاءة
الطاقة  وحمایة  البیئة

FEBRUARY
2021

Egyptian-German Joint Committee on 
Renewable Energy, Energy Efficiency and 
Environmental Protection



SRIP PAR Strengthening Reform Initiatives in the 
Public Administration
Civil servants learning and exchange from each other is 
crucial to administrative reform. Project Strengthening 
Reform Initiatives in the Public Administration (SRIP) in 
partnership with the Ministry of Investment and 
International Cooperation to support selected public 
institutions perform their roles more effectively and in 
better response to needs.

مشروع تعزیز المبادرات اإلصالحیة بالقطاع الحكومى
یعد التعلم والتبادل بین موظفي الخدمة المدنیة أمًرا حاسما لإلصالح اإلداري. 
یعمل مشـــروع تعزیز المبـــادرات اإلصالحیة بالقطـــاع الحكومى فى مصر 
بالشراكة مع وزارة االســـتثمار والتعاون الدولي علي دعم المؤسسات العامة 

ألداء دورھا بشكل أكثر فعالیة واستجابة أفضل.



مشـــروع تعزیز المبـــادرات اإلصالحیـــة بالقطـــاع الحكومى

MARCH
2021

 Strengthening Reform Initiatives in the Public
Administration



SRIP HRC Strengthening Reform Initiatives in the 
Public Administration
Children learning about key human rights values during 
a camp in Tunis Village, Fayoum. An initiative carried 
out by Project Strengthening Reform Initiatives in the 
Public Administration (SRIP) in partnership with the 
Ministry of Investment and International Cooperation 
and the National Council for Human Rights.

مشروع تعزیز المبادرات اإلصالحیة بالقطاع الحكومى
یتعلم األطفال ي قیم حقوق اإلنســـان األساســـیة خالل معســـكر في قریة تونس 
بالفیوم والذي قام بتفیذه مشروع  تعزیز المبادرات اإلصالحیة بالقطاع الحكومى 
فى مصر بالشـــراكة مع وزارة االســـتثمار والتعاون الدولي والمجلس القومي 

لحقوق االنسان.



مشـــروع تعزیـــز المبـــادرات اإلصالحیة بالقطـــاع الحكومى

APRIL
2021

 Strengthening Reform Initiatives in the Public
Administration



StAGs Strategic Alliance with Siemens
EGT Academy, unleashing the power of bright talents
to be competent for the future. A joint Siemens - GIZ 
Egypt occupational academy that offers comprehensive 
market-oriented learning and certification in accordance 
with global standards.
 

اإلئتالف االستراتیجي بین سیمنس والتعاون الدولي األلماني
اكادیمیة EGT ُتطلق العنان  للمواھب الســـاطعة لتحســـین الكفاءات من اجل 
المســـتقبل. األكادیمیة ضمن نشاط اإلئتالف االستراتیجي بین سیمنس والتعاون 
الدولي األلماني لتقدیم تعلیًما شـــامالً موجًھا نحو الســـوق وشھادة وفًقا للمعاییر 

العالمیة.
www.egtacademy.com



اإلئتالف االستراتیجي بین ســـیمنس والتعاون الدولي األلماني

MAY
2021

Strategic Alliance with Siemens



GDM Employment of Young Women through Applied 
Gender Diversity Management
Empowering students at ProGirls mentoring session 
held by Project Employment of Young Women through 
Applied Gender Diversity Management (GDM), a 
regional program with an aim to improve employment 
opportunities for women. 

مشروع تعزیز توظیف النساء الشابات من خالل تطبیق إدارة التنوع بین 
الجنسین في الشركات بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا

یقوم مشروع توظیف شباب السیدات بدعم الطالبات خالل جلسات التوجیھ من 
خالل تطبیق مشروع الترویج لتوظیف الشابات بتطبیق التعدد في النوع 

االجتماعي في شركات منطقة الشرق األوسط، وھو برنامج إقلیمي یعمل علي 
تحسین فرص العمل للسیدات. 



مشروع تعزیز توظیف النساء الشابات من خالل تطبیق إدارة 
التنوع بین الجنســـین في الشـــركات بمنطقة الشرق األوسط 

وشمال إفریقیا

JUNE
2021

Employment of Young Women through Applied 
Gender Diversity Management



UDC Participatory Infrastructure Project
The Urban Development Cluster Rehabilitation Work in 
Cairo Governorate in partnership with the Ministry of 
Housing, Utilities and Urban Communities. The 
construction of a community park for open space 
creation and conservation in heavily built-up informal 
settlements of the city to meet urban requirements of 
the future in climate change and social inclusion.  

مشروع البنیة التحتیة بالمشاركة
قام قطاع تنمیة العشوائیات بمحافظة القاھرة بالشراكة مع وزارة اإلسكان والمرافق 
والمجتمعات العمرانیة.بناء حدیقة مجتمعیة إلنشـــاء المساحات المفتوحة والمحافظة 
علیھا في المستوطنات العشوائیة المبنیة بكثافة في المدینة لتلبیة المتطلبات الحضریة 

المستقبلیة في تغیر المناخ واالندماج االجتماعي.



مشروع  البنیة  التحتیة  بالمشاركة

JULY
2021

Participatory Infrastructure Project



YASH Youth Against Sexual Harassment 
The Egyptian-German project Youth Against Sexual 
Harassment (YASH) is carried out in partnership with 
The Egyptian Ministry of Youth and Sports and 
non-governmental civil society actors to actively 
promote the combat of sexual harassment. The power 
and will stand against sexual harassment.

مشروع شباب ضد التحرش
المشـــروع المصري األلماني شـــباب ضـــد التحـــرش (YASH)  یتم تنفیذه 
بالشراكة مع وزارة الشباب والریاضة ومنظمات غیر حكومیة في المجتمع من 

أجل التصدي لظاھرة التحرش الجنسي. القوة واإلرادة تتصدیان للتحرش.



مشروع  شباب  ضد التحرش

AUGUST
2021

 Youth Against Sexual Harassment



EPP Employment Promotion Project 
The Egyptian – German Employment Promotion Project 
works with the Ministry of Education and Technical 
Education to support high quality technical education to 
enhance employment prospects for the Egyptian youth. 

مشروع دعم التشغیل
یتم تنفیذه بالشـــراكة مع وزارة التربیة والتعلیـــم والتعلیم الفني لدعم تعلیم فني 

عالي الجودة من أجل تحسین فرص عمل الشباب المصري.



مشروع  دعم  التشغیل 

SEPTEMBER
2021

 Employment Promotion Project



LMAP Labour Market Access Project
Project Labour Market Access aims to improve the 
employment situation for young Egyptian men and women 
through partnerships with selected business associations 
and civil society hosting employment centers and the 
Federation of Economic Development Associations 
(FEDA). Through the Network of Employment Promotion 
(NEP), Egyptian youth are provided job preparation, job 
matching and placement services to actively participate in 
the labour market to become productive and emancipated 
members of the Egyptian society.

مشروع الوصول إلى سوق العمل
یھدف مشروع الوصول إلى سوق العمل إلى تحسین وضع التوظیف للشباب والشابات في 
التي  المدني  المجتمع  ومنظمات  مختارة  أعمال  جمعیات  مع  شراكات  خالل  من  مصر 
خالل  من   .(FEDA) االقتصادیة  التنمیة  جمعیات  واتحاد  التوظیف  مراكز  تستضیف 
الشراكة مع شبكة دعم التوظیف (NEP) ، یتم توفیر خدمات اإلعداد الوظیفي ومطابقة 
الوظائف والتوظیف للشباب والشابات للمشاركة بنشاط في سوق العمل لیصبحوا أعضاء 

منتجین ومتحررین في المجتمع المصري.



OCTOBER
2021

مشروع الوصول إلى سوق العمل
Labour Market Access Project



PSME  Project Promotion of Small and Medium 
Enterprises
(PSME) aims to support Egyptian manufacturing Micro, 
Small and Medium Enterprises (MSMEs) to grow 
through enhanced innovation capacities. The project 
works in partnership with the Ministry of Trade and 
Industry (MTI) and its affiliates, private and public 
incubators, accelerators, and other business innovation 
centres to create an enabling environment for innovation 
and entrepreneurship.

مشروع تطویر المشروعات الصغیرة والمتوسطة 
یھدف مشروع تطویر المشروعات الصغیرة والمتوسطة إلى دعم المشروعات 
المصریـــة من أجل التطور من خالل تعزیز قدرات االبتكار. یعمل المشـــروع 
بالشـــراكة مـــع وزارة التجارة والصناعة والشـــركات التابعـــة لھا وحاضنات 
ومسرعات األعمال والعامة ومراكز ابتكار األعمال األخرى لخلق بیئة مواتیة 

لالبتكار وریادة األعمال.



والمتوســـطة  الصغیـــرة  المشـــروعات  تطویـــر  مشـــروع 

NOVEMBER
2021

 Promotion of Small and Medium Enterprises



 Access to Financial Services for Small
and Medium Enterprises

مشروع تشـــجیع إمكانیة الحصول علي الخدمات المالیة 
للمشروعات الصغیرة والمتوسطة 



DECEMBER
2021

مشـــروع تشـــجیع إمكانیة الحصـــول علي الخدمـــات المالیة 
للمشروعات  الصغیرة والمتوسطة 

 Access to Financial Services for Small and
Medium Enterprises
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