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    مشروع “شباب للمستقبل”

تواجه منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا منذ عام ٢٠١٣ 

هجرة عىل نطاق واسع من وإىل دول المنطقة، بما في ذلك 

مصر، والتي تُعد بلد المقصد والمعبر وكذلك بلد المنشأ 

لالجئين وغيرهم من المهاجرين. تستضيف مصر أكثر من 

٦٫٣ مليون مهاجر، ويعتبر ٩٠٠ ألف شخص منهم معرضين 

للخطر، وأكثر من ٢٦٥٬٠١٣ الجئ وطالب لجوء مسجلين 

اعتباراً من مايو ٢٠٢١، يشمل ذلك تقريباً ٦٠٠ ألف مهاجر 

و٩٨٬٦٥٧ الجئ من األطفال، من بينهم ٤١٧٦ غير مصحوبين 

ومنفصلين عن ذويهم.

تماشياً مع رؤية مصر ٢٠٣٠، يهدف مشروع شباب للمستقبل 

إىل تحسين فرص المعيشة وتعزيز القدرات االجتماعية 

واالقتصادية للشباب المصري وشباب المهاجرين والالجئين، 

وتحسين األطر السياسية ومهارات العمل، وتوسيع آفاق 

العمل، ومراكز الشباب الشاملة من خالل نهج ثالثي المحاور 

يجمع بين تنمية المهارات وخدمات المشورة المهنية عىل 

المستوى الفردي، مع بناء قدرات الفئات المعنية عىل 

المستوى المؤسسي، والمشاركة في وضع السياسات 

والتوعية عىل المستوى الوطني.

يسعى المشروع إىل تطوير المهارات وخدمات المشورة 

المهنية وسيراجع أنظمة التطوير الوظيفي الوطنية بهدف 

إدراك الفجوات واحتياجات تطوير النظام ووضع أسس 

لمناقشة سبل التطوير مع الشركاء. كما سيراجع األدلة 

التدرييبة المتوفرة لجميع الخدمات المقدمة، مع تقييم 

مدى مالءمتها للنشء وللشباب من المهاجرين والالجئين، 

وسيضم وحدة لتعزيز التماسك االجتماعي والتعايش 

السلمي. وبناًء عىل المناهج المعدلة، سيقدم المشروع نوادي 

البحث عن وظيفة لالجئين والمهاجرين والشباب المصري 

في جميع المحافظات المستهدفة، باإلضافة إىل تقديم 

تطبيق محمول لرفع مهارات التوظيف المكتسبة في النوادي 

وجعل الشباب أكثر ثقة في العثور عىل فرص عمل.

تهدف نوادي البحث عن وظيفة إىل تمكين النشء والشباب 

ومساعدتهم في العثور عىل فرص عمل الئقة في أقصر وقت 

ممكن. كما تزود الشباب غير العاملين بالمهارات األساسية 

إليجاد وظيفة مناسبة. تتضمن األندية عقد اجتماعات مع 

األعضاء تحت إشراف مدرب من منظمة العمل الدولية 

لتزويدهم باإلرشادات والمعلومات واألدوات التي يحتاجونها 

إليجاد فرص عمل الئقة. مما يُمكن الشباب من تبادل الموارد 

لتشكيل مجموعات دعم لتعزيز مهاراتهم في البحث عن 

وظيفة وتقديم المساعدة والتشجيع المتبادل.

يتمثل أحد الجوانب الرئيسية األخرى للمشروع في تمكين 

أصحاب المصالح الرئيسيين من خالل تطوير وحدات إدماج 

النوع االجتماعي لمدربي مراكز الشباب، باإلضافة إىل تطوير 

مواد تدريبية حول المساواة بين الجنسين والدمج االجتماعي. 

سيعقد المشروع جلسات بناء القدرات لألخصائيين 

االجتماعيين والمتطوعين المجتمعيين بشأن خدمات حماية 

الطفل وإدارة الحاالت ونماذج اإلحالة.

أما عىل المستوى السياسي، فسيناقش المشروع مع 

الحكومة وأصحاب المصالح الرئيسيين إمكانية تحسين سبل 

المعيشة والتوافق االجتماعي واالقتصادي للفئة المستهدفة. 

كما ستدعم المبادرات المجتمعية التي يقودها الشباب والتي 

تشجع الحوار المجتمعي وتطوير منتجات معرفية مشتركة 

حول تحديات سوق العمل التي يواجها الالجئين والمهاجرين 

الشباب في مصر بالشراكة مع الشركاء الوطنيين وأصحاب 

المصالح.

الجهات المنفذة: منظمة العمل الدولية 

واليونيسف

الجهة المانحة: الوكالة السويسرية للتنمية 

والتعاون

المدة الزمنية : ٨ سنوات )٢٠٢٠ - ٢٠٢٨(

مساهمة المانحين: ٨٬٦٠٠٬٠٠٠ دوالر أمريكي 

وسيتم تطبيقها بنسبة ١:١ بتمويل مشترك 

من منظمة العمل الدولية واليونيسف
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من المهاجرين والالجئين 

الفئات المستهدفة

أهمية دعم مهارات العمل لدى النشء والشباب 

إجمالي عدد المستفيدين هو 

الفئة العمرية )من سن 10 - 35( 

الشباب المصري النشء والشباب المهاجرين والالجئين

٣٠,٦٠٠

٪30

٪٣٠
من النشء والشباب المصري

٪7٠

٪70

من الفتيات والنساء

٪50

٪٥٠

تأتي خدمات تطوير المهارات والمشورة المهنية كركيزة 

أساسية للمشروع، فسوف يعمل المشروع عىل تعزيز 

المعرفة والمهارات التي تدعم إمكانية اتاحة فرص عمل 

وتحسين جودة ونطاق الخدمات المقدمة في مراكز الشباب، 

وسيعزز قدرة مراكز الشباب من خالل دعم وزارة الشباب 

والرياضة لتوفير المشورة المهنية الفعالة وفرص العمل 

والتدريب أثناء العمل، وسيوسع الخدمات والبرامج الحالية 

لتكون أكثر شموالً وتلبية الحتياجات الالجئين والمهاجرين 

الشباب.

سيعمل المشروع أيضاً عىل تعزيز فرص العمل للمصريين 

الشباب، وتجهيز وتمكين مراكز الشباب لتعزيز الحماية 

الشاملة لألطفال المصريين والمهاجرين، والخدمات المراعية 

للنوع االجتماعي لكل من الشباب المصريين والمهاجرين. 

باإلضافة إىل ذلك، سيسعى لكسب تأييد الوزارات الرئيسية 

وأصحاب العمل وممثلي العمال بأهمية إدراج المهاجرين 

والالجئين في سوق العمل.
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وزارة الشباب والرياضة

وزارة القوى العاملة

وزارة الخارجية

وزارة الصحة والسكان

المنظمات غير 

الحكومية الدولية 

والوطنية

منظمات أصحاب 

العمل )القطاع 

الخاص(

منظمات 

العمال )نقابات 

العمال(

تحالف القطاع 

الخاص )مشواري(

تحويل مراكز الشباب إىل مراكز مجتمعية 

شاملة وخلق مساحات آمنة للفتيات

يعد دمج المهاجرين في سوق 

العمل شرًطا أساسًيا لتكامل 

اجتماعي أوسع

سيعرض المشروع مدى فاعلية مبادرات التوظيف وقدرتها 

عىل تعزيز التكيف االجتماعي واالقتصادي للمستفيدين. من 

المتوقع أن يكتسب الشباب مهارات العمل وأن يتمتعوا 

بفرص عمل الئقة تساهم في زيادة دخل أسرهم ومن ثم 

تحسين سبل معيشتهم. ونتيجًة لذلك، يتخذون موقفاً أكثر 

تفاؤالً تجاه وضعهم االقتصادي في المستقبل.

توفر مراكز الشباب مساحة مثالية للتفاعل والتماسك 

االجتماعي، وبالتالي سيعمل المشروع عىل تحويل مراكز 

الشباب إىل مراكز مجتمعية، وخلق مساحات شاملة 

لتنمية وتمكين الفئة المستهدفة. باإلضافة إىل ذلك، تهدف 

المراكز المجتمعية إىل إنشاء نموذج مستدام يتضمن مراكز 

شاملة للشباب، بما في ذلك مساحات آمنة للفتيات لتعزيز 

المساواة بين الجنسين.

سيعمل المشروع عىل مشاركة أصحاب المصالح والدعوة إىل 

الحوار، وذلك لزيادة دعم الحكومة المصرية والوزارات المعنية 

األساسية وأصحاب العمل وممثلي العمال بأهمية إدراج 

المهاجرين والالجئين في سوق العمل المصري مع ضمان 

ظروف عادلة لهم.

ستتعاون منظمة العمل الدولية واليونيسف في دعم 

المبادرات والحوار المجتمعي لتعزيز صورة إيجابية للمهاجرين 

والالجئين، وال سيما فيما يتعلق بمساهمتهم اإليجابية في 

االقتصاد وحقوقهم في المعاملة المتساوية. كما سيدعم 

المشروع نقل صورة أفضل عن قدراتهم للوزارات المعنية 

)وزارة القوى العاملة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة 
الخارجية( والقطاع الخاص )من خالل اتحاد الصناعات 

المصرية، وتحالفات واتحاد القطاع الخاص(.

  توفر مراكز الشباب مساحة 
مثالية للتفاعل والتماسك 

االجتماعي، وبالتالي سيعمل 

المشروع عىل تحويل مراكز 

الشباب إىل مراكز مجتمعية.

الشركاء المعنيين األساسين

سيعمل المشروع من خالل برنامجين بالشراكة مع 

وزارة الشباب والرياضة، مشروع »مشواري« الذي 

تدعمه اليونيسف و»نوادي البحث عن وظيفة« التي 

تدعمها منظمة العمل الدولية. ستكون مراكز الشباب 

التابعة للوزارة الوسيلة الرئيسية لتقديم خدمات عالية 

الجودة ومساحات آمنة للشباب.
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منظمة العمل الدولية

المنظمة الوحيدة في األمم المتحدة التي تضم 

مكونات ثالثية، حيث تضم منظمة العمل الدولية 

الحكومات وأصحاب العمل والعمال في ١٨٧ دولة 

منذ عام ١٩١٩، لوضع معايير العمل ووضع السياسات 

ووضع البرامج التي تعزز العمل الالئق لجميع النساء 

والرجال.

تتمثل األهداف الرئيسية لمنظمة العمل الدولية 

في تعزيز الحقوق في العمل، وتشجيع فرص العمل 

الالئق، وتعزيز الحماية االجتماعية ودعم الحوار بشأن 

القضايا المتعلقة بالعمل.

منظمة األمم المتحدة للطفولة - )يونيسف(

اليونيسف هي منظمة تابعة لألمم المتحدة 

مسئولة عن تقديم المساعدات اإلنسانية واإلنمائية 

لألطفال في جميع أنحاء العالم، للدفاع عن حقوقهم 

ومساعدتهم عىل تحقيق مكاناتهم، من الطفولة 

المبكرة حتى النشء والشباب. تعد المنظمة من بين 

منظمات الرعاية االجتماعية األكثر انتشاًرا واألكثر 

شهرة في العالم مع وجودها في ١٩٠ دولة وإقليم.

مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرةللتواصل

٩ ش الدكتور طه حسين الزمالك، القاهرة

مكتب يونيسف مصر

تقاطع ١4/٨٧ ثكنات المعادي، المعادي، القاهرة

الهاتف: ٢٠٢.٢٧٣٦٩٢٩٠+، ٢٠٢.٢٧٣٥٠١٢٣+

فاكس: ٢٠٢.٢٧٣٦٠٨٨٩+، ٢٠٢.٢٧٣٦٢٣٥٨+

cairo@ilo.org :بريد إلكتروني

nessim@ilo.org

infoegy@unicef.org  :بريد إلكتروني

nabouzeid@unicef.org


