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 المغرب وتونس والٍمن ومصر
 برنامج التمكٍن االقتصادي للشباب الرٌفً التابع للصنذوق الذولً للتنمٍة الزراعٍة

 ملخص المشروع :

َؼزجش اٌفمش ظبهشح ِزىطٕخ فٍ إٌّبطك اٌشَفُخ  فٍ ِؼظُ 
ثٍذاْ شّبي أفشَمُب واٌششق األوسظ، ِغ اسزفسبٌهب فٍ 

أوسبط اٌشجبة اٌزٌ َؼذ أزذ اٌّدّىػبد األوثش رضشسا 
فّؼذي اٌفمش ثُٓ اٌشجبة اٌؼبطً فٍ إٌّبطك  -ثبٌفمش

اٌشَفُخ َؼذ األػًٍ ِٓ ثُٓ خُّغ اٌفئبد فٍ ثٍذاْ شّبي 

.1أفشَمُب واٌششق األوسظ  

هٕبن اٌؼذَذ ِٓ اٌؼىاًِ اٌزٍ رسبهُ فٍ رفبلُ اٌجطبٌخ 

فٍ أوسبط اٌشجبة ثّب فُهب لٍخ اٌزىىَٓ وفشص اٌشغً، 
ٔمض اٌشجىبد االخزّبػُخ واٌزدبسَخ إلدِبج اٌشجبة، وخىد 

رفضًُ ٌٍىظبئف اٌسىىُِخ أوثش ِٓ اٌىظبئف اٌزٍ َىفشهب 

اٌمطبع اٌخبص واٌزشغًُ اٌزارٍ وػذَ ِالئّخ فشص اٌؼًّ 
وِهبساد إٔشبء وإداسح اٌّششوػبد، وطؼىثخ اٌىٌىج ٌخذِبد 

 اٌزّىًَ اٌّالئّخ ورذثُشهب.

 -هزَٓ اٌّشىٍُٓ األخُشَٓ اٌٍزَٓ َؼُمبْ ٔدبذ اٌزىظُف 

ػذَ ِالئّخ فشص اٌؼًّ وِهبساد إٔشبء وإداسح 
اٌّششوػبد، وطؼىثخ اٌىٌىج ٌخذِبد اٌزّىًَ اٌّالئّخ 

وبٔذ ِسىس ششاوخ ثُٓ ِؤسسخ  -ورذثُشهب  Making Cents 

International واٌظٕذوق اٌذوٌٍ ٌٍزُّٕخ اٌضساػُخ ،

، ثالس هُئبد وزذد خهىدهب  Silatechوِؤسسخ طٍزه 

الخزجبس ّٔبرج ِجزىشح فٍ اٌّغشة ورىٔس وآٌُّ وِظش فٍ 
إطبس " ثشٔبِح اٌزّىُٓ االلزظبدٌ ٌٍشجبة اٌزبثغ ٌٍظٕذوق 

اٌذوٌٍ ٌٍزُّٕخ اٌضساػُخ " اٌزٍ ِٓ شأٔهب دػُ اٌمذسح ػًٍ اٌزّىًَ واسزذاِزه. وَهذف هزا 
-15اٌجشٔبِح إًٌ صَبدح خٍك فشص اٌؼًّ واٌزىظُف اٌزارٍ ٌٍشجبة اٌزَٓ رزشاوذ أػّبسهُ ثُٓ 

.2016سٕخ ثسٍىي ػبَ  35  

. إسزشارُدُخ اٌظٕذوق اٌذوٌٍ ٌٍزُّٕخ اٌضساػُخ ٌٍسذ ِٓ اٌفمش اٌشَفٍ، فٍ اٌششق األدًٔ وشّبي أفشَمُب 1  

 األهذاف:
. ثٕبء ودػُ لذساد اٌششوبء اٌّسٍُُٓ ِٓ أخً إٔشبء ورذثُش األدواد اٌّبٌُخ اٌشبٍِخ 1

واٌّسزذاِخ ٌٍشجبة واٌخذِبد غُش اٌّبٌُخ اٌزىٍُُّخ فٍ إٌّبطك اٌشَفُخ فٍ اٌّغشة 

 ورىٔس وِظش وآٌُّ
 

.صَبدح وٌىج اٌشجبة ٌٍخذِبد اٌّبٌُخ وصَبدح فشص اٌؼًّ وِهبساد إٔشبء اٌّشبسَغ ٌذي 2

 اٌشجبة 
 

. رؼضَض ورجبدي اٌزؼٍُ ِٓ اٌجشٔبِح ِٓ خالي ِٕزدبد اٌّؼشفخ اٌؼٍُّخ واألزذاس اٌزٍ ِٓ 3

 شأٔهب  رؼضَض رىسُغ ٔطبق اٌجشٔبِح وإػبدح رطجُمه.

َخزجش ثشٔبِح اٌظٕذوق اٌذوٌٍ ٌٍزُّٕخ 

اٌضساػُخ ّٔبرج ِجزىشح ِٓ شأٔهب رؼضَض 

لذساد اٌّؤسسبد اٌّسٍُخ ِٓ أخً 

رمذَُ اٌخذِبد اٌّبٌُخ وغُش اٌّبٌُخ 

ٌٍشجبة اٌزَٓ رزشاوذ أػّبسهُ ثُٓ 

سٕخ فٍ اٌششق األوسظ وشّبي  35و15

ِغ اٌؼًّ ػًٍ رسمُك هذفهب  -أفشَمُب 

إٌهبئٍ اٌّزّثً فٍ صَبدح فشص اٌؼًّ 

 واٌزىظُف اٌزارٍ.

 فرٌقنا :
ِؤسسخ ستتولى  Making Cents  ًٍثظفزهب إٌّفز اٌشئُسٍ ٌٍّششوع، ثبإلششاف ػ ،

فٍ رؼضَض وصَبدح  1999ِٕز   Making Centsاإلداسح اٌفُٕخ ٌٍجشٔبِح. ولذ سبهّذ ِؤسسخ 

اٌفشص االلزظبدَخ ٌٍشجبة فٍ اٌجٍذاْ إٌبُِخ ِغ رىفُش خجشح واسؼخ ِٓ أخً رؼضَض لذساد 

إٌّظّبد غُش اٌسىىُِخ واٌجٕىن و ِؤسسبد اٌزّىًَ األطغش واٌّذسسخ و ٔظُ اٌزؼٍُُ 
واٌزذسَت اٌّهٍٕ، وِؤسسبد اٌزذسَت فٍ ِٕطمخ اٌششق األوسظ وشّبي إفشَمُب . 

وّؤسسخ ِزخظظخ فٍ وً ِب هى رمٍٕ وسائذح فٍ خٍك اٌفشص االلزظبدَخ ٌٍشجبة، 
، اٌزٍ رؼذ Silatechٌٍّششوع ِؼشفخ رمُٕخ ِهّخ. أِب، طٍزه    Making Centsسزّٕر ِؤسسخ 

اٌششَه اٌشئُسٍ، فهٍ ِؤسسخ اخزّبػُخ سائذح رسؼً ٌالسزدبثخ ٌٍسبخخ اٌٍّسخ 
ٌهزا   Silatechواٌّزٕبُِخ ٌخٍك فشص اٌؼًّ ورىفُش اٌفشص االلزظبدَخ ٌٍشجبة. ورّٕر طٍزه 

اٌّششوع وخىدا إلٍُُّب لىَب ) ثّب فٍ رٌه اٌّىبرت و/أو اٌزّثٍُُبد فٍ آٌُّ وِظش ورىٔس 

ٍُِىْ  2.2واٌّغشة (، ػاللبد ػُّمخ ِغ اٌّؤسسبد اٌزٍ رخذَ اٌشجبة اٌّسٍٍ، وأوثش ِٓ 

دوالس أِشَىٍ ِٓ اٌزّىًَ اٌّشزشن. اٌظٕذوق اٌذوٌٍ ٌٍزُّٕخ اٌضساػُخ ووبٌخ ِزخظظخ ربثؼخ 
ٌّسبػذح فمشاء إٌّبطك اٌشَفُخ اٌشَف ٌٍزغٍت ػًٍ اٌفمش . 1977ٌألُِ اٌّزسذح  أٔشأ ػبَ   



 المشاريع الخاصة بكل بلد

 المغرب :

أطلق البرٌد بنك، بدعم من مؤسسة صلتك  2013فً  Silatech  برنامج االدخار الشبابً على الصعٌد ،
الوطنً والذي ٌهدف تشجٌع  الشباب  على االدخار والتروٌج لمنتجات ادخار الشباب ومحو األمٌة المالٌة 

وهً خدمات ٌوفرها موظفو البرٌد بنك والمنظمات غٌر الحكومٌة/الوكاالت الحكومٌة. ٌهدف برنامج 
تشجٌع الشباب الرٌفً على االدخار التابع للصندوق الدولً للتنمٌة الزراعٌة تقدٌم الدعم الالزم لتشمل هذه 

المبادرة جمٌع الشباب فً كل المناطق الرٌفٌة، وسٌتم ذلك عن طرٌق استعمال عدة أسالٌب كتوفٌر 
التوعٌة الالزمة والمناسبة والتحفٌز على فتح حساب بنكً وكذا توفٌر التدرٌب التكمٌلً. وستوفر 

Making Cents  ومؤسسة صلتكSilatech   والبرٌد بنك المساعدة التقنٌة من أجل زٌادة التوعٌة
 وتشجٌع االستفادة من حساب التوفٌر لزٌادة فرص العمل للشباب والتوظٌف الذاتً فً المناطق الرٌفٌة.

 
 

 تونس :

 المشروع األول : حلول تطوير إمداد الشباب الريفي بخدمات الهواتف النقالة

مجموعة من الحلول التعلٌمٌة النقالة التً تزٌد من فرص العمل والتوظٌف  Silatechطورت كل من تونٌزٌانا، أكبر شركة للهاتف الخلوي فً تونس، ومؤسسة صلتك 
عدٌد من الخدمات التً تمكنهم ال والتوظٌف الذاتً للشباب مستخدمً الهواتف النقالة. وتمكن هذه المبادرة ربط الشباب الذي ال ٌتوفر على الربط باألنترنت من الولوج إلى

نا. وستتم إضافة خدمة صممت مجامن الولوج للفرص الوظٌفٌة وتثقٌفهم باألمور المالٌة األساسٌة وخدمات تطوٌر األعمال التجارٌة ومحو األمٌة المالٌة والتوجٌه المهنً 
المساعدة التقنٌة لمؤسستً لى خصٌصا للشباب أصحاب المشارٌع لهذه الحلول المتوفرة عبر الهاتف المحمول. وسٌساعد برنامج الصندوق الدولً للتنمٌة الزراعٌة استنادا ع

Making Cents  وصلتكSilatech  من جعل هذه الحلول تستجٌب لحاجٌات أصحاب المشارٌع من الشباب فً المناطق الرٌفٌة من خالل مساعدتهم فً تدبٌر الموارد ،

 والتوزٌع، ومراقبة المخزون وتحدٌد أفضل لألسعار.

 

: مؤسسة التمويل األصغر لفائدة الشباب 2المشروع   

 صغر مخصصة للشباب. األ سٌدعم برنامج الصندوق الدولً للتنمٌة الزراعٌة للتمكٌن االقتصادي للشباب الرٌفً دعم تطوٌر استراتٌجٌة من أجل إنشاء مؤسسات التموٌل

بدعم من الصندوق الدولً للتنمٌة الزراعٌة على توفٌر المساعدات التقنٌة بما فٌها توفٌر المشروة االستراتٌجٌة،   Silatechومؤسسة صلتك  Making Centsوقد عملت 

 تدرٌب الموظفٌن، وتقدٌم المشورة بشأن تصمٌم منتوجات مشارٌع الشباب وتقدٌم الدعم للعمالء الشباب.

 ل األصغر الجدٌدة.موٌوباإلضافة إلى ذلك، سٌتم استخدام أموال المشروع لدعم بعض تكالٌف التشغٌل فً المناطق الرٌفٌة وقروض رأس المال المتخصص من مؤسسة الت 

 

 اليمن :

.  Silatechسسة صلتك مؤ بنك األمل هو إحدى مؤسسات التموٌل األصغر الرائدة فً الٌمن، وتتوفر على  تجربة كبٌرة فً مجال التموٌل الشامل للشباب المدعم من قبل
حتٌاجات الشباب فً المناطق ال وسٌدعم برنامج الصندوق الدولً للتنمٌة الزراعٌة برنامج بنك األمل فً وضع إستراتٌجٌة رٌفٌة، خاصة فً مجال الخدمات المالٌة المالئمة

بنك األمل فً هذه العملٌة من خالل توفٌر المساعدة الفنٌة التً تعزز قدرات اإلدارات الرئٌسٌة فً بنك   Silatechو صلتك  Making Centsالرٌفٌة. وسترافق مؤسستً 

 األمل من أجل وضع التخطٌط االستراتٌجً، إنجاز دراسات السوق والتكٌف مع المنتجات وإبرام الشراكات االستراتٌجٌة.

 

 مصر :

شراكة لزٌادة فرص العمل والتوظٌف   Silatechومؤسسة صلتك  Making Cent، الشرٌك المحلً لشركة بالن انترناشٌونال، Plan Egypt عقدت كل من بالن مصر
المهنً من أجل  من دعم المقاوالت الصغرى والحصول على التموٌل إلى الحصول على وظٌفة ودعم التوجٌه -الذاتً للشباب. وستقدم المؤسسات مجموعة من الخدمات 

المصرفٌة / جمعٌات إدخار و  ماتبناء قدرات الشباب والمشاركة المدنٌة. وقد ارتكز الصندوق الدولً للتنمٌة الزراعٌة على برامج بالن مصر المعمول به  بما فً ذلك الخد
مٌة والزراعة، ستقوم لتنإقراض القرٌة، برنامج فرصة، وبرنامج افالطون/شباب عن طرٌق جعل االدخار أكثر سهولة وإفادة للشباب. فً إطار برنامج الصندوق الدولً ل

، ببناء قدرات جمعٌات التنمٌة المحلٌة من أجل تعزٌز مجموعات االدخار وتحسٌن Silatechوصلتك  Making Centبالن مصر، اعتمادا على المساعدة الفنٌة لمؤسستً 

 شاب. 10.000الثقافة المالٌة ومهارات إدارة األعمال بالنسبة ألكثر من 

 

 تبادل المعارف والمناهج التعليمية : 

الشطر المخصص للتعلٌم ضمن هذا المشروع. وٌركز التعلم على تحدٌد ما إذا ٌمكن نقل وتوسٌع مجموع الخدمات المعمول بها فً الدول   Making Centsتقود مؤسسة 

( على إحداث برنامج مجموعة العمل Making Centsو  Silatechوكٌف ٌمكن نقلها. وستعمل المؤسسات التً تقود البرنامج )الصندوق الدولً للتنمٌة والزراعة ، صلتك 

بنشر هذه الدروس المؤقتة المستفادة إقلٌمٌا وعالمٌا  Making Centsوالدراسة الذي سٌحدد أهم نقاط تنفٌذ البرنامج وترجمتها إلى منتجات تعلم البرنامج. وستقوم مؤسسة 

 االلكترونٌة:  Making Centsخالل مؤتمر الفرص االقتصادٌة العالمٌة للشباب الذي ٌعقد فً واشنطن، وعبر بوابة 

www.youtheconomicopportunities.org. 

موٌل الرٌفً للشباب عبر التمن خالل هذه المجهودات، فإن المشروع سٌحفز شبكة التعلم التً من شأنها أن تكون قادرة على توسٌع ما تم تعلمه فً البرنامج ونقل مجال 
  العالم

Patricia E. Langan  :تصوٌر ل 


