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ﺗﺸﻐﻴـــــﻞ اﻟﺸﺒـــــﺎب ﻓــــﻲ ﻣﺼـــــﺮ:

إﻳﺠـــــﺎد ﺳﺒــــﺐ
ﻟﻠﺒﻘـــــﺎء

اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬة

لمحة سريعة

حقائق وأرقام

المناطق الجغرافية المستهدفة:
دلتا النيل  -جمهورية مصر العربية
(محافظتي القليوبية والمنوفية)
الشركاء الحكوميين:
وزارة التجارة والصناعة (الشريك الرئيسي)
جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

يشــكل الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  29-15عامــا 26٬2
مليــون مواطــن ،أي أكثــر مــن ربــع ســكان مصــر.

منظمات األمم المتحدة المنفذة:
منظمة العمل الدولية ()ILO
منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ()UNIDO
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ()UNDP
المدة الزمنية:
من  2018إلى 2020
الجهة المانحة:
صندوق األمم المتحدة االستئماني لألمن البشري ()UNTFHS

بالرغــم مــن العمــل الــدؤوب للحكومــة المصريــة إال أن  1مــن كل 4
فتــاه أو شــاب بــا عمــل أي نســبة ( )٪٢٤٬٨مــن الشــباب فــي نفــس
الفئــة العمريــة يعانــون مــن البطالــة.

هــذه األرقــام تدعــوا إلــى حتميــة إيجــاد فــرص عمــل الئقــة للشــباب،
األمــر الــذي يعــد الدافــع األساســي للهجــرة غير النظامية /الشــرعية.
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نبذة عن المشروع
يأتــي مشــروع “تشــغيل الشــباب فــي مصــر :إيجــاد ســبب للبقــاء” ،بالشــراكة مــع
وزارة التجــارة والصناعــة ،لمواجهــة التحديــات التــي يواجههــا الشــباب المصــري فــي
محافظتــي القليوبيــة والمنوفيــة ،مــن خــال معالجــة األســباب الجذريــة للهجــرة غيــر
النظاميــة /الشــرعية وخلــق فــرص عمــل الئقــة.
يعمــل المشــروع علــى دعــم الحكومــة المصريــة لتعزيــز الخدمــات المقدمــة للشــركات
الصغيــرة والمتوســطة وبنــاء قــدرات الشــباب لبــدء مشــاريعهم والمشــاركة الفعالــة
فــي مجتمعاتهــم ،كمــا يركــز المشــروع علــى تعزيــز قــدرات الشــركاء المحلييــن
ودعمهــم إلتاحــة بيئــة عمــل مالئمــة للشــباب فــي المناطــق المعرضــة للهجــرة ،لبــدء
المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة ومشــاريع ريــادة األعمــال الخاصــة بهــم.
كمــا ســيقوم المشــروع بتنفيــذ أنشــطة لتحفيــز الفاعليــن فــي سالســل القيمــة فــي
القطاعــات الواعــدة مــن خــال تنفيــذ أنشــطة قصيــرة المــدى واالســتجابة لتهديــدات
األمــن البشــري والبيئــي مــن الناحيــة االقتصاديــة.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،ســيتم إتاحــة الخدمــات الماليــة وغيــر الماليــة الالزمــة لالســتجابة
الحتياجــات الشــباب وتوســيع آفاقهــم مــن أجــل عمــل تغييــرات إيجابية فــي مجتمعاتهم
عــن طريــق إنشــاء شــركات ناشــئة مبدعــة ومفيــدة ،أو الحصــول علــى وظائــف الئقــة.

الفئة والمناطق المستهدفة
يســتفيد مــن المشــروع بشــكل مباشــر حوالــي  18,500مــن الشــباب الذيــن تتــراوح
عامــا ،والمعرضيــن لخطــر الهجــرة غيــر النظاميــة /الشــرعية فــي
أعمارهــم بيــن  15وً 35
منطقــة دلتــا النيــل (محافظتــي القليوبيــة والمنوفيــة).
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مخرجات المشروع
1

تعزيز المؤسسات الوطنية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

2

تعزيــز التنميــة االقتصاديــة وفــرص التشــغيل المحليــة فــي محافظتــي
القليوبيــة والمنوفيــة

3

زيــادة فــرص الشــابات والشــباب الباحثيــن عــن عمــل خاصــة فــي المناطق
المعرضــة للهجــرة مــن خــال توفيــر فــرص عمــل الئقة

4

دعــم المشــاركة اإليجابيــة والفعالــة للشــباب بمجتمعاتهــم المحليــة
مــن أجــل فهــم أفضــل لقدراتهــم والقيــام بــدور فعــال فــي تنميــة
مجتمعاتهــم

أنشطة المشروع
يســعى المشــروع إلــى نقــل المعرفــة والخبــرات والمهــارات للشــباب عــن طريــق التدريــب
والتعلــم ،باإلضافــة إلــى أن المشــروع يســاعد أصحــاب المشــاريع الصغيــرة ومتوســطة
الصغــر فــي الحصــول علــى الخدمــات الماليــة والغيــر ماليــة وبنــاء شــراكات مــع جهــات
مختصــة أو متميــزة.

تنمية
سالسل القيمة

منصات
الشباب
ملتقيات
التوظيف

إعادة تدوير
المخلفات
والمشاريع
الخضراء

نوادي
البحث عن
وظيفة

ريادة األعمال
االجتماعية
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تدريبات على
مهارات ريادة
األعمال

للتواصل معنا:
مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة والفريق الفني للعمل الالئق لدول شمال إفريقيا
 9شارع د .طه حسين ،الزمالك ،القاهرة ،مصر
)+202( 27350123
)+202( 27360889
ILOCairoOffice
ILOCairo
www.ilo.org/cairo

