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مسيرتنا

السياسية  األزمات  تكتنفه  عالم  خضم  في 
ضحية  الشباب  وقع  واالجتماعية،  واالقتصادية 
األزمات،  تلك  عن  الناتج  والتهميش  والبطالة  الفقر 
وإيجاد  الجهود  لتوحيد  ملحة  الحاجة  وأصبحت 
القضايا  الحد من هذه  لمجرد  حلول مبتكرة، ليس 
وحسب، بل من أجل السعي إلى عالجها واالجتهاد 
الستئصالها من جذورها بتمكين الشباب ليتسلموا 
في  إيجابي  بشكل  ويسهموا  مستقبلهم  زمام 

تنمية مجتمعاتهم.

السمو  بمبادرة كريمة من صاحبة  "صلتك"  أُطلقت 
الشيخة موزا بنت ناصر-حفظها اهلل- في عام 2008 
الحضارات  لتحالف  المتحدة  األمم  منتدى  خالل 
باعتبارهم  الشباب  لتمكين  استباقية  كمبادرة 
عاتقهم  على  تقع  الذين  وحماته  المجتمع  نبض 
إلى تأهيلهم  التنمية، حيث تسعى صلتك  مسيرة 
إدارة  إمكانية  ودعم  توظيفهم،  بغرض  وتدريبهم 
أعمالهم الخاصة بما يمكنهم من تسلم أدوارهم 
لهم  مشرق  مستقبل  لتحقيق  التغيير  كصانعي 

ينعكس أثره على مجتمعاتهم ودولهم.   

ناصر  بنت  موزا  الشيخة  السمو  صاحبة  استوحت 
اسم المؤسسة من داللة المفردة "صلة" في اللغة 
ى  العربية، وبذلك تكون المؤسسة اسمًا على مسمَّ
إذ أنها تهدف إلى أن تكون صلة الوصل بين الشباب، 

المجتمع، وفرص العمل.

عملها  في  الوقائي  األسلوب  على  صلتك  تعتمد 
النعدام  األصلية  األسباب  معالجة  حيث  من 
بالوظائف،  الشباب  ربط  خالل  من  واألمن  االستقرار 
المادي  االكتفاء  وأسرهم  للشباب  يتحقق  فحينما 
وسبل العيش الكريم فإن ذلك يغنيهم عن العوز 
األمل  ويمنحهم  اليأس  حلقة  ويكسر  والحاجة، 
عملهم  نحو  طاقاتهم  فيوجه  أفضل  بمستقبل 
فيقبلون  إيجابي  بشكل  ومجتمعاتهم  وأسرهم 

على المساهمة في نهضة بالدهم وتقدمها.

إن عدم توافر الفرص واإلقصاء االقتصادي سيؤديان ال محالة إلى اإلحباط وفقدان األمل مما سيترتب 
عليه استفحال حلقة الفقر والضعف االقتصادي والخلل االجتماعي واالضطراب السياسي، ولذلك 

يلزمنا أن نتحرك اآلن حتى يمكننا أن نغير ذلك، وبالتالي نحول هذا الفشل إلى نجاح.
صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، المؤسس ورئيس مجلس األمناء

2008
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عندما نؤمن
بطموحات وأحالم

ن لهم شبابنا، ونؤمِّ
الدافع لتحقيقها؛ 

سنؤسس اقتصادات
عربية مزدهرة

صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر
المؤسس  ورئيس مجلس األمناء

2017



عشر سنوات في مكافحة البطالة والتطرف وتهميش الشباب والمرأة6 

كلمة الرئيس التنفيذي

وآثارها  والتطرف  والتهميش  البطالة  مكافحة  في  الجاد  العمل  من  سنوات  عشر 
لمليون شاب وشابة  الكريمة  الحياة  تأمين  أثمرت عن  بأسره،  العميقة على عالمنا 

وأسرهم في 17 دولة. 

الذين  أولئك  الكبير من  الدعم  لوال  للشباب  اإلنجاز  تحقيق هذا  نستطيع  نكن  لم 
يؤمنون بقضيتنا التي يقع الشباب في قلبها، والذين لم يتوانوا عن دعمنا منذ إطالق "صلتك" من ِقَبل صاحبة 

السمو الشيخة موزا بنت ناصر حفظها اهلل في عام 2008، وحتى يومنا هذا.

نحتفي بنهاية عام 2018 بتوظيف مليون شاب وشابة، وهو تكليل لجهودنا وجهود شركائنا على المستويات 
الوطنية واإلقليمية والدولية، والذين بلغ عددهم اليوم أكثر من 300 شريك من الحكومات والقطاع الخاص، 
دوالر  مليون   377 من  بأكثر  وساهموا  ومالية،  أكاديمية  ومؤسسات  المدني  المجتمع  ومن  دولية  ومنظمات 
األساسي في  الشباب  بدور  إيمانًا منهم  الشباب، وذلك  المبتكرة في توظيف  لبرامج صلتك  أمريكي موجهة 

تحقيق التنمية المستدامة وبقدرتهم على دفع اقتصاد بلدانهم قدمًا.

معًا أّمنا مليون وظيفة للشباب والشابات.

إن هذا اإلنجاز ال يمثل لنا مجرد رقٍم فحسب، بل هو قصص نجاح ينعكس أثرها على مجتمعات بأكملها. فقد 
أصبح الشاب الذي كان يومًا ما مهمشًا، ومعرضًا آلفات الفقر والبطالة، يمتلك عماًل مدرًا للدخل، أو حصل على 
وظيفة يحقق من خاللها طموحاته ويستغل طاقاته بشكل إيجابي، وينعم بالعيش الكريم واالستقرار النفسي 

والمادي، ويسهم بشكل منتج في مجتمعه.

العمل لها حيث أصبحت قادرة على اإلسهام في  المرأة وتوفير فرص  برامجنا في تمكين  ثمار  نرى  بدأنا  لقد 
االجتماعية  والتنمية  واالستقرار  األمن  تحقيق  في  ومشارك  فاعل  كعنصر  احتياجاتها  وتأمين  أسرتها  بدعم 

واالقتصادية في بلدها.

ما زال الطريق طوياًل أمامنا والعقبات شائكة في ظل الحروب والكوارث التي يمر بها عالمنا اليوم، إال أن نتائج 
إلى  عملنا تجعلنا أكثر إصرارًا من ذي قبل على مضاعفة جهودنا والبناء على نجاحنا وتوسيع برامجنا لنصل 
العمل  الذاتي من خالل  االكتفاء  بتحقيق  ويأملون   بكرامة  للعيش  ينتظرون فرصتهم  الذين  الشباب  ماليين 

الالئق والمشاركة االيجابية.
صباح اسماعيل الهيدوس
الرئيس التنفيذي

هويتنا
"صلتك" هي مؤسسة اجتماعية تنموية دولية غير ربحية غير حكومية تعمل على وصل الشباب أينما وجدوا 
بالوظائف والموارد الالزمة لتأسيس وتنمية مشاريعهم، وذلك عن طريق تقديم الحلول الواسعة والمبتكرة 

في مجال التوظيف من خالل العمل مع الشركاء الوطنيين واإلقليميين والدوليين.
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شروق بويري الباب من المغرب:
مستفيدة من برنامج بذور بالشراكة مع مؤسسة التوفيق للتمويل األصغر في المغرب، وصاحبة محل لبيع 

لوازم نجارة األلمنيوم.

نطاق عملنا
تعمل "صلتك" من خالل ثالثة برامج رئيسية:

y تطوير وريادة المشاريع	
دعم إنشاء ونمو المشاريع الصغيرة والصغرى  

y التوظيف	
التوظيف المباشر عن طريق الحلول التكنولوجية وعن طريق التدريب من أجل التوظيف  

y السياسات والبحوث	
دعم  البرامج  والشركاء عن طريق البحوث  

النموذج الذي تتبعه "صلتك" في عملها هو العمل مع وعن طريق الشركاء

في عام 2018/2017 انتشرت عمليات/برامج "صلتك" في سبع عشرة دولة في الشرق األوسط وإفريقيا

نسعى الى قياس آراء الشباب المؤثرة 
وإسماع أصواتهم إلى صناع القرار
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االلتزامات التعاقدية

بنهاية 2017

وظيفة650,522

بنهاية 2018

وظيفة1,000,000

بنهاية 2020

وظيفة2,000,000

بنهاية 2022

وظيفة3,000,000

عــشــر ســنــوات
في مكافحة البطالة 
والتطرف وتهميش 

الشباب والمرأة
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المساهمة 
في إنتاج 
المعرفة

مركز توظيف
وتوجيه مهني

272
دراسًة
وبحثًا

57
مستشارًا 

معتمدًا

984

إنجازاتنا

300+ شريك
محلي، إقليمي، ودولي، 

حكومات، منظمات دولية 
وقطاع خاص 

توجيه وتدريب 

143,149
 شاب/ة عبر برامجنا في

17 دولة

ن
لـبـنـا

حلول
مؤسسة ريادية إجتماعية مستقلة 

تدمج بين قوة البيانات وتأثير التصميم 
والرصانة الصحفية إلنتاج محتوى مرئي 

مبني على الوقائع حول التحديات 
االقتصادية واالجتماعية التي تواجه 

العالم العربي

س
تـونـ

مركز الشرق األوسط وشمال افريقيا 
MYPRC  لبحوث السياسات الشبابية
مركز بحثي مستقل في تونس يقوم 

بإجراء دراسات وأبحاث ذات طابع أكاديمي 
وسياساتي تخص قضايا التمكين 

االقتصادي والتشغيل والبطالة في 
العالم العربي

مراكز تم تأسيسها بدعم من صلتك وشركائها

طر
قـ

بداية
مركز رائد ومبادرة مشتركة بين مؤسسة "صلتك" وبنك قطر 
للتنمية لتقديم خدمات للشباب في ريادة األعمال والتطوير 
المهني. يقدم المركز مجموعة واسعة من الخدمات للشباب 

في دولة قطر، تشمل التوجيه المهني، والتقييم الذاتي وتنمية 
المهارات في مجال التوظيف وريادة األعمال، فضاًل عن توفير فرص 

التطوع والتدريب العملي وفعاليات التواصل وبرنامج المحاضرين
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بيانات مالية

صناديق التمويل للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة

$3.9
مليون دوالر

قيمة االستثمار في المغرب وتونس

المغرب

$1.5
مليون دوالر

تونس

$2.4
مليون دوالر

$79
مليون دوالر

دعم دولة قطر
)التمويل التشغيلي والبذري(

$100
مليون دوالر

هبة المؤسس 

$377
مليون دوالر
التمويل المشترك
حتى نهاية 2017

س صاحبة السمو الشيخة موزا  اعتمدت مؤسسة "صلتك" منذ إنشائها على الدعم المالي السخي من الُمؤسِّ
بنت ناصر والذي بلغ 100 مليون دوالر أمريكي. وقد اسُتخدم هذا التمويل األساسي )Seed Fund( باإلضافة إلى 
79 مليون دوالر أمريكي لحشد  ما تقدمه حكومة قطر كشريك وداعم رئيسي لمؤسسة "صلتك" والذي بلغ 

التمويل لبرامج المؤسسة الموجهة نحو تمكين الشباب وتنمية المجتمعات.

وقد اعتمد النموذج المالي على عدة مصادر من أهمها التمويل المشترك والذي  يتمثل  في توفير  ما ال يقل  
عن 3 دوالرات  من الشركاء مقابل كل دوالر تقدمه أو تحشده "صلتك" وقد نجحت مؤسسه "صلتك"  في تجاوز 
  2017 18:1 في عام  الى  النسبة  3:1 حيث وصلت  المشترك وفقَا لالستراتيجية  التمويل  المطلوبة في  النسبة 
االقتصادية  الفرص  لتوسيع  بالتمويل  المشاركة  على  والعالميين  اإلقليميين  الشركاء  إنجازاتها  شجعت  فقد 
أمام الشباب وتوفير الحياة الكريمة لهم، حيث وصل مبلغ التمويل المشترك إلى 377 مليون دوالر أمريكي في 
نهاية 2017، كما تعتبر المنح المالية مصدرا آخر من مصادر التمويل والتي بلغت 33 مليون دوالر أمريكي حتى 

منتصف 2018.

$33
مليون دوالر

إجمالي منح الشركاء 
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رامي الخروبي من فلسطين: كان والد رامي الخروبي يمتلك 
شركة مقاوالت صغيرة في قطاع غزة وتعتبر هذه الشركة مصدر 
الوضع  من  والمعاناة  الحصار  استمرار  ولكن  الوحيد  األسرة  دخل 
االقتصادي الصعب تسبب في إغالق شركة والده، األمر الذي اضطر 
والعمل في شركة مقاوالت حتى  الجامعية  ترك دراسته  إلى  رامي 

يتمكن من إعالة أسرته.
الصغيرة  المشاريع  لتمويل  فاتن  مؤسسة  فروع  ألحد  رامي  توجه 
المدعومة من "صلتك" وحصل على مبلغ 3200$ الذي يحتاجه لشراء 

معدات جديدة إلعادة تشغيل شركة والده من جديد.
الذين  العمال  من  اثنين  وبمساعدة  المادي  وضعه  تحسن  ومع 
دراسته  استكمال  رامي  استطاع  الشركة،  في  توظيفهما  استطاع 

الجامعية وتمّكن من إعالة أسرته بما يوفر لهم الحياة الكريمة.
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مشروع الخريجين
الشريك: مصرف االدخار والتنمية االجتماعية، السودان

يهدف البرنامج إلى تعزيز دور قطاع التمويل األصغر اإلسالمي لدعم المشاريع الريادية للشباب 
-  حيث استطاع مصرف االدخار و التنمية االجتماعية عن طريق دعم "صلتك" المالي وغير المالي 

توجيه محفظته التمويلية واستحداث 52,219 وظيفة للشباب السوداني.

مشروع رياديي األعمال الشباب في السودان
الشريك: البنك الزراعي السوداني، السودان

يهدف المشروع إلى إيجاد فرص عمل للشباب السوداني خاصة أولئك المسجلين لدى الجهاز 
- من خالل دعم  الخاصة  تطوير مشاريعهم  على  الخريجين ومساعدتهم  لتشغيل  القومي 

"صلتك" استطاع البرنامج تمويل 12,626 شابا واستحداث 37,878 وظيفة.

لمحة عن برامج تطوير وريادة  المشاريع

برنامج التمكين االقتصادي للشباب
تمكين  جمعية  اإلسالمي،  األصغر  للتمويل  تمكين   - الزيتونة  مؤسسة  الشريك: 

للتنمية، تونس
بالشراكة بين صندوق األمم المتحدة للديمقراطية وصلتك وجمعية تمكين للتنمية ومؤسسة 
يتم من  المنطقة  نوعها في  األولى من  تعد  مبادرة  الشباب في  استهداف فئة  تم  الزيتونة 
خاللها تقديم تدريب متخصص للشباب في إدارة االعمال ومبادئ العمل الديمقراطي. ستمكن 
الشراكة من تحقيق أثر كّمي مهم في محفظة تمويل الشباب لمؤسسة الزيتونة تمكين، ومن 

المتوقع أن يصل عدد الوظائف التي سيوفرها البرنامج إلى 24,155 وظيفة.
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لمحة عن برامج التوظيف

دعم توظيف الالجئين السوريين في تركيا
ACU - وحدة تنسيق الدعم السورية ،QFFD - الشريك: صندوق  قطر للتنمية

في إطار جهود دولة قطر لدعم الالجئين السوريين عبر مبادرة Quest، وبالتعاون مع صندوق 
قطر للتنمية ووحدة تنسيق الدعم السورية، تم إطالق مشروع يهدف إلى تدريب 44,000 الجئ 

من الشباب السوريين وقد تمكنت صلتك من توظيف 24,000 شاب/ة على مدار ثالث سنوات.

Emploi Habilité
الشريك: مؤسسة الشباب الدولية، وزارة السياحة المغربية

يقدم البرنامج التدريب على المهارات الحياتية والتقنية في مجال السياحة والضيافة، ويوفر 
فرص التدريب العملي بهدف توظيف الشباب في قطاع السياحة والضيافة في المغرب.

المملكة  أنحاء  جميع  في  السياحة  لوزارة  التابعة  التدريب  مراكز  في  المشروع  تنفيذ  يتم 
السياحة  قطاع  في  والتقنية  الحياتية  المهارات  على  الشاب  وتدريب  تأهيل  بهدف  المغربية. 
خالل  المشروع  حققه  الذي  النجاح  بعد  وذلك  السياحة  قطاع  في  العمل  بفرص  وربطهم 

السنوات السابقة.

التأهيل المهني للشباب الفلسطيني )مشروع تمكين(
الشريك: مركز التمكين االقتصادي للشباب الفلسطيني

التعليم  بمعاهد  الملتحقين  الشباب  توظيف  إمكانية  وتعزيز  تمكين  إلى  المشروع  يهدف 
والتدريب المهني والتقني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك من خالل تزويدهم بمجموعة 

من التدريبات المتخصصة وربطهم بخدمات التوظيف.
الحياتية  المهارات  على  شاب/ة   1500 تدريب   :2018 عام  خالل  تحقيقها  المتوقع  المخرجات 

والتقنية وتوفير ماال يقل عن 1100 وظيفة.
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السياسات والبحوث

ت أنشطة السياسات والبحوث عددًا من المجاالت  غطَّ
بما في ذلك تقديم الدعم والتشجيع والرعاية لبحوث 
مجال  في  والتطوير  البحثية  البرامج  ودعم  الشباب، 
ريادة األعمال، وإبراز قضايا الشباب على الساحة الدولية، 
بها  تسترشد  أن  يمكن  التي  البحوث  إجراء  إلى  إضافة 
السياسات  وإعداد  صياغة  في  وشركاؤها  صلتك 

والبرامج.

إنجاز مشروعين في مجال تقييم  عملت صلتك على 
إحدى  مع  بالتعاون  األعمال  ريادة  مشاريع  وتعزيز 
"المرصد  مشروع  من  وكجزء  المغربية،  الجامعات 
تقرير  صياغة  تم  وقد   )GEM( األعمال"  لريادة  العالمي 
السابقة.  والدراسات  والبحوث  المقابالت  إلى  يستند 
كما أُجريت دراسات صغيرة بين رواد األعمال العمانيين 
ريادة  تنمية  في  ُمختصة  مؤسسة  دعم  أجل  من 
من  ُعمان  سلطنة  في  الشبابية  األعمال  ومشاريع 
رواد  تواجه  التي  والفرص  للتحديات  أفضل  أجل فهم 

األعمال الشباب.

بحوث  مركز  من  مالي  بدعم  صلتك،  ساهمت  كما 
ُتعنى  كندية  حكومية  هيئة  وهي  الدولية  التنمية 
بالبحوث العلمية في مجال التنمية الدولية، في إنشاء 
منصة شبابية تدعم قضايا الشباب العربي، فضاًل عن 
إنشاء مركز ألبحاث الشباب في الشرق األوسط ومقره 

تونس، والذي أنتج عددًا من التقارير البحثية.

للقضايا  بالغة  أهمية  تولي  "صلتك"  أن  اإلشارة  تجدر 
فرص  وخلق  الشباب  لتوظيف  الرامية  والمبادرات 
الساحة  في  لذلك  الترويج  على  تحرص  كما  العمل، 
األمم  وملتقيات  فعاليات  من  عدد  وفي  الدولية. 
قامت  فقد  الدولية،  المحافل  من  وغیرها  المتحدة 
ومقترحات  ومبادرات  أوراق  وتقدیم  بالتدخل  "صلتك" 
الشباب في  يواجهها  التي  التحدیات  الضوء على  تسلط 
تشكل  )التي  الهّشة  والدول  النزاع  من  المتضررة  البلدان 

هذه  وركزت  صلتك(،  ألنشطة  الرئیسي  التركيز  محور 
المبادرات على شرح األسباب الجذرية، وسبل مواجهة 
التمكين  أهمية  على  الضوء  وإلقاء   ، العنيف  التطرف 
يكونوا  أن  أجل  من  للشباب  واالجتماعي  االقتصادي 
بلدانهم  في  والسالم  االستقرار  تحقق  فّعالة  عوامل 

وعلى المستوى الدولي.

إضافة إلى ذلك، تم إعداد عدد من تقارير تحليل الحالة 
نطاق  التقارير  على  )CSA(. وتستهدف هذه   بالبلدان 
في  بما  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  قضايا  واسع 
والتعليم،  البشرية،  والتنمية  االقتصادي،  النمو  ذلك 
وقابلية  الشبابية  والعمالة  العمل  وسوق  والفقر، 
المشاريع  وتطوير  التجارية  األعمال  وبيئة  التوظيف، 
وشركائها  لصلتك  الخاصة  التقارير  ُتظهر  الصغيرة. 
كل  في  والتحديات  واالقتصادي  االجتماعي  الوضع 
نوع  ليتسنى لصلتك وشركائها تحديد وصياغة  دولة 

وطبيعة التدخل وفقًا لمتطلبات كل بلد.

برامج  لدعم  آخرين  بحثيين  مشروعين  تخصيص  تم 
يتم  والذي  أحدهما  يهدف  مباشر.  بشكل  "صلتك" 
إلى  حاليًا  األولوية  ذات  البلدان  بعض  في  تنفيذه 
المؤسسات  تواجه  التي  التحديات  عند  الوقوف 
المالية الصغيرة في تقديم الخدمات المالية وتحديد 
المجاالت التي قد تكون أكثر فعالية )من حيث توفير 
يتصل      فيما  المعيشة(  سبل  وتحسين  العمل  فرص 
فيشمل  الثاني  المشروع  أما  الصغيرة.  باالستثمارات 
تحديد  إلى  ويسعى  األولوية  ذات  البلدان  بعض  أيضًا 
األنشطة االقتصادية التي لديها إمكانات للنمو ولكنها 
تفتقر إلى المهارات المناسبة. تساعد هذه المعلومات 
الُمثلى  الحلول  وطرح  إيجاد  على  وشركاءها  "صلتك" 
في مجال تدريب الشباب والشابات لملء الفجوة في 

المهارات في نطاق ممارسة هذه األنشطة.
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الفئة العمرية للشباب

تتسم الدول األقل نموًا بمعدالت نمو سكاني مرتفعة 
قياسا للدول األعلى نموًا، حيث تشكل الفئة العمرية 

األقل من 30 عامًا الشريحة األوسع من السكان.

وفي ظل تدني معدالت النمو االقتصادي في معظم 
األشد  الفئة  هي  الشباب  فئة  فإن  نموًا،  األقل  الدول 
بكثير  أعلى  بطالة  معدالت  من  تعاني  كما  تهميشًا 
من فئة الراشدين،  األمر الذي يشكل عقبة هائلة في 

مسارات التنمية االقتصادية واالجتماعية.

فئة  تعريف  وهي  األهمية،  غاية  في  قضية  تبرز  وهنا 
أهمية  من  لذلك  لما  العمرية،  الناحية  من  الشباب 
التدخل  خطط  وإعداد  السياسات  تصميم  عند  كبيرة 

التنموي المتعلقة بالشباب.

لمصطلح  عليه  متفق  تعريف  اليوجد  األمر،  واقع  في 
مفهوم  وهو  متنوعة،  أبعادًا  يحمل  كونه  "الشباب"، 
الغرض  أو  الرؤية  بحسب  ويختلف  الزمن  عبر  متحول 
المنظور له منها. فقد حددت منظمة العمل الدولية 
بغرض  عامًا   24 إلى   15 من  للشباب  العمرية  الفئة 
إحصائي )كما تم التأكيد عليه(، إال أن بعض المنظمات 
نموًا  األعلى  الدول  من  وكثيرًا   - أغراضها  باختالف   -
التعريف  بهذا  أخذت  قد  نموًا  األقل  الدول  من  وعددًا 
على نحو حرفي وتم استخدامه لتعريف فئة الشباب.

األمانة  في  الشباب  مفوضية  أن  نجد  لذلك  خالفًا 

العامة لألمم المتحدة قد دعت إلى مراجعة التعريف 
عامًا. وكأمثلة   35 إلى  األعلى  الحد  ليمتد  المستخدم 
المتحدة  األمم  برنامج  أن  نجد  أخرى  منظمات  من 
 15 من  عمريًا  الشبابا  يعرف  البشرية  للمستوطنات 
إلى 30 عامًا، بينما تعتبر منظمة الكومنويلث الشباب 
المفوضية  أما  29 عامًا،  إلى   15 العمرية من  الفئة  في 
الشباب  فتعتبر  الشباب(  استراتيجية  )في  األوروبية 
من هم في الفئة العمرية من 13 إلى 30 عامًا، وتعتبر 
منظمة االتحاد األفريقي الشباب في الفئة العمرية من 

15 إلى 35 عامًا.

ومما الشك فيه أنه هناك عوامل متعددة تحدد وصول 
من  ذلك  يتبع  بما  الرشد،  مرحلة  إلى  الشباب  فئات 
استقاللية نفسية واجتماعية واقتصادية. هذه العوامل 
الدولة  داخل  في  إنما  الدول،  بين  ما  فقط  تتباين  ال 
والمجتمعات  العالم،  دول  تتسم  حيث  أيضًا،  الواحده 
اجتماعية   - اقتصادية  بتنمية  داخلها،  في  المختلفة 
متباينة. وبما أن حالة التنمية غير المتساوية هذه تميز 
الدول األقل نموًا أكثر من غيرها، بما يشوب ذلك ليس 
والنزاعات  الحروب  بل  وحسب  التنموي  التعثر  مجرد 
االقتصادية،  والفرص  التعليم  إعاقة  إلى  تؤدي  التي 
فمن الضروري أن يتم التعامل مع الحد األعلى لتعريف 
الشباب عمريًا بمرونة كبيرة، حتى ال تقع فئات عمرية 
معينة خارج إطار تعريف الشباب، األمر الذي يؤدي إلى 

حرمانها من البرامج والتدخالت الداعمة للشباب.
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النتائج الرئيسية: التوظيف وقابلية التوظيف

تعكس أوضاع العمالة وقابلية التوظيف في السودان تحديًا كبيراً:

 انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة بين اإلناث )%28.9(
 معدل البطالة اإلجمالي في حدود 18.5%، مع وجود تباينات واسعة في التوزيع: 
37.0% من النساء، و43.7% من النساء الحضريات، و33.8% من الشباب، و49.5% من 

الشباب في المناطق الحضرية، و57.9% من الشابات.
 ارتفاع معدالت البطالة بين أصحاب المؤهالت التعليمية العليا )ما بعد المرحلة 
إناث(، وهذا  النسبة  و74.4% من هذه  المدن،  )70.7% في   %23.3 بنسبة  الثانوية( 
يشير إلى عدم توفر الوظائف الكافية لذوي التعليم العالي، وعدم المواءمة بين 
خريجي التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، عالوة على التمييز بين الجنسين

اإلجمالي؛  المعدل   %34.7( العاملة  القوى  أوساط  في  األمية  معدالت  ارتفاع   
45.7% من إجمالي اإلناث؛ 45.9% من المناطق الريفية )حيث تتركز فيها نسبة ثلثي 
قوة العمل(، ما يؤدي إلى انخفاض قابلية التوظيف وبالتالي تدني فرص التنمية 

البشرية
 تعمل الغالبية من العمالة في ظروف ال تتوفر فيها متطلبات العمل الالئق، 

خاصة الشباب والنساء 
 تتمثل الشرائح المستضعفة في سوق العمل حسب البيانات في النساء )مقابل 
الرجال(، والشباب )مقابل الكبار(، والقطاع النظامي )مقابل القطاع غير النظامي(، 

والمناطق الريفية )مقابل المناطق الحضرية(.

نحو تعزيز فرص العمل والتوظيف في السودان: 
بعض نتائج البحوث

دول  تغطي  بحوث  إجراء  "صلتك"  مؤسسة  تتولى 
تقارير تحليل  الغرض من  تقارير عنها.  عملياتها ونشر 
وضعية وحالة البلد هو توفير معلومات موجزة وذات 
وفي  صلتك.  وسياسات  برامج  على  لعكسها  صلة 
إليها  التوصل  تم  التي  النتائج  تكون  قد  ذاته،  الوقت 
و/ المحلية  السلطات  الممثلين في  مفيدة لشركائنا 

العمليات. فضال على ذلك فإن  المانحين في دول   أو 
واالقتصادي  االجتماعي  الوضع  ويحلل  يقّيم  التقرير 

والتعليم  العمل  وبيئة  والسياسات،  والتغييرات 
وتنمية المهارات، ووضع سوق العمل وتطوير المشاريع 
الصغيرة والمتناهية الصغر؛ وكيف يؤثر كل ذلك على 

عملية التوظيف.

التوظيف  العمالة وقابلية   فيما يلي ملخص يعكس 
من تقرير تحليل السودان.
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التوصيات الرئيسية لدراسة تعزيز فرص 
العمل وقابلية التوظيف

للحالة  الشامل  التقييم  على  السياسات  توصيات  تعتمد 
االقتصادي  الوضع  ذلك  في  بما  واالقتصادية،  االجتماعية 

والفقر والتعليم والعمالة.

y االجتماعية 	 التنمية  تواجه  التي  التحديات  تتطلب 
شاملة  اقتصادية  استراتيجية  السودان  في  واالقتصادية 
التوظيف،  عملية  ودعم  الفقراء،  مصلحة  تستهدف 
االقتصادية  االستراتيجية  ألن  ذلك  التصنيع،  وتشجيع 
أن  شأنها  من  للعمالة  والداعمة  الفقراء  نحو  الموجهة 
لتحقيق  األمثل  الطريق  وهو  العدالة،  مع  النمو  تضمن 
التنمية البشرية، وفي الوقت نفسه ضمان استدامة النمو.

y يجب إعطاء األولوية للفئات األشد ضعفًا مثل النساء 	
والشباب وسكان الريف عند وضع برامج تعزيز فرص العمل 

وقابلية التوظيف.

y سياسية 	 تواجهها  التي  الرئيسية  التحديات  أحد 
الجنسين.  بين  الفجوة  تقليص  هو  السودان  في  التنمية 
والتمييز  الفقر  من  الحد  في  حاسمًا  عاماًل  التعليم  وُيعد 

بين الجنسين.

y كأحد 	 التعليم  على  للتركيز  ملحة  حاجة  هناك 
التنمية  عملية  تسريع  تستلزم  التي  السياسة  أولويات 
االقتصادي.  والنمو  الفقر  حدة  من  والتخفيف  البشرية 
وهناك حاجة إلى توسيع الموارد الموجهة لتطوير التعليم، 
ويمكن تحقيق ذلك من خالل إعادة ترتيب أولويات اإلنفاق 
في  المناسب  من  يكون  ال  وقد  حاليًا.  المتبع  الحكومي 
ظل وجود 15% من األطفال الذين لم يسبق لهم االلتحاق 
من   %1 تخصيص  األميين،  من  هائلة  وأعداد  بالمدرسة، 

إجمالي اإلنفاق العام على التعليم لبرامج محو األمية.

y تعتبر الصناعة التي يمثل فيها التصنيع رأس الرمح، 	
على  يجب  لالقتصاد.  الهيكلي  للتحول  جوهرية  مسألة 
السودان أن يبدأ في تنويع االقتصاد بعيداً عن االعتماد على 

إنتاج وتصدير المنتجات األولية.

y جرت مناقشة التحول الهيكلي لالقتصاد تحت راية 	
يحقق  أن  التحول  هذا  لمثل  مطلقاً  يمكن  وال  التصنيع، 
الموارد  من  متينة  وتقنية  علمية  قاعدة  توفر  دون  نجاحًا 
البشرية. وعليه يمكننا القول بأن تخصيص نسبة 1% فقط 
مع  الفنية،  الثانوية  للمدارس  العام  التعليم  نفقات  من 
المهني، وتعليم  التدريب  الواضح في موارد مراكز  النقص 
التعليم  من  صغيرة  شريحة  سوى  يمثل  ال  تكنولوجي 
الهيكلي  التحول  جهود  بنجاح  تبشر  ال  قد  أوضاع  العالي، 

االقتصادي في تحقيق أهدافها.

y يتميز 	 عمل  سوق  معلومات  نظام  إنشاء  يعتبر 
وسياسة  التوظيف  عملية  لنجاح  مسبقًا  شرطًا  بالكفاءة 
سوق العمل واتخاذ قرارات مدروسة، بل هو األسلوب الوحيد 
لتوفير الوجهات والمعلومات الصحيحة لصناع السياسات، 
والعمال،  والتدريب،  التعليم  ومؤسسات  العمل،  وأصحاب 
ومنظمات  والمتدربين،  والطالب  العمل،  عن  والباحثين 

التنمية والرعاية االجتماعية.
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»يتمتع قطاع الزراعة بإمكانات واعدة لتعزيز األمن الغذائي والنمو االقتصادي، وفرص لكسب العيش 
الشراكة مع صلتك هي جزء من مهمتنا  إن  والعوز.  الفقر  الشباب وأسرهم من  وانتشال  الكريم 
المتمثلة في الحد من قيود اإلنتاجية في قطاع الزراعة. ونحن على استعداد لتجربة أساليب جديدة 

في تطوير الزراعة لتحفيز نمو القطاع واستحداث وظائف منتجة للشباب«.
عبدي فتاح محمود، المدير العام لمبادرة هورن في الصومال
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تشجيع االستثمار في القطاعات الواعدة
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صلتك وأهداف التنمية المستدامة

تساهم صلتك في تحقيق بعض من أهداف التنمية المستدامة:

الهدف األول: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان
األشد  الشباب  بالتركيز على  الصغر  متناهية  المشاريع  "صلتك" على دعم  تعمل 
والتدريب  التأهيل  وكذلك  للقروض،  ضمانات  القروض،  تقديم  خالل  من  احتياجًا 
وتسهيل فرص العمل وتجسير الفجوات ما بين الحياة العلمية والعملية من خالل 

عدة برامج تتماشى مع متطلبات الشباب.

الهدف الخامس: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء 
والفتيات

تفرقة،  دون  برامجها  خالل  من  الجنسين  من  الشباب  دعم  على  "صلتك"  تعمل 
باإلضافة الى تطوير بعض المشاريع لتمكين النساء على نحو خاص.

الشراكة  وتنشيط  التنفيذ  وسائل  تعزيز  عشر:  السابع  الهدف 
العالمية من أجل التنمية المستدامة

تعمل صلتك من خالل شركاء دوليين وإقليميين ومحليين على إعداد برامج شاملة 
لتمكين الشباب اقتصاديا ويتم تنفيذ هذه البرامج من خالل شركاء محليين من 
أجل استدامة األداء ونقل الخبرات وتطوير الكفاءات. وفي ذلك فان صلتك تعمل 
المجتمع  الحكومات،  المانحين،  الخاص،  القطاع  من  الشركاء  أنواع  مختلف  مع 

المدني وكذلك القطاع األكاديمي.

والمستدام  المطرد  االقتصادي  النمو  تعزيز  الثامن:  الهدف 
وضمان  والمنتجة  الكاملة  العمالة  وتحقيق  للجميع  والشامل 

العمل الالئق للجميع
تعمل "صلتك" باالستعانة ببرامج وأدوات مبتكرة لتمكين الشباب من خالل برامج 
تدريب  وبرامج  للتوظيف  ومنصة  المهني  اإلرشاد  ببرامج  المصحوبة  التوظيف 
للتوظيف المباشر. كما تعمل على نحو أكبر في دعم المشاريع عن طريق العمل 
ويشمل  الصغر،  ومتناهية  الصغيرة  للمشاريع  اإلقراض  مؤسسات  مع  المشترك 
برنامجها ضمان القروض وتأهيل الشباب من رواد االعمال  وتطوير قدراتهم من 

خالل برامج خاصة تم وضعها بالتعاون مع شركاء دوليين.
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تمكين المرأة

من  أكثر  الريفية  المرأة  تعاني  المتحدة،  لألمم  وفقًا 
الرجال نظرًا للتمييز وللتفاوت العميق في التعامل بين 
أكثر  الريفيات  والفتيات  النساء  يجعل  مما  الجنسين، 
تأثرًا بالفقر، خاصة فيما يتعلق بإمكانية الحصول على 
األراضي والموارد الطبيعية، والبنية التحتية والخدمات، 
أكثر  أنهن  كما  االجتماعية.  والحماية  الالئق  والعمل 
والمناخية.  البيئية  بالتغيرات  السلبي  للتأثر  عرضة 
المرأة  وتمكين  الجنسين  بين  المساواة  تحقيق  وُيَعدُّ 
من األولويات الرئيسية لخطة األمم المتحدة للتنمية 

المستدامة لعام  2030.

السنوات  المنطلق فقد سعت "صلتك" في  ومن هذا 
في  الشابات  فرص  تعزيز  في  اإلسهام  إلى  األخيرة 
إتاحة  خالل  من  وذلك  الالئق،  العمل  على  الحصول 

فرص التحاقهن بالتدريب المهني والتأهيل والتعليم، 
ليس  معه  سيجلب  الذي  األمر  مشاريعهن  وتمويل 
واألمن  النفسي  االستقرار  بل  المادي  االستقرار  مجرد 

للنساء وأسرهن. 

المناطق  في  المرأة  على  أكبر  بشكل  التركيز  ويتم 
حيث  النزاعات  من  المتضررة  المناطق  وفي  الريفية، 
تعاني النساء من الفقر والتهميش، ومن األمثلة على 
في  العربي  الصمغ  زراعة  لمشروع  صلتك  دعم  ذلك: 
شمال كردفان في السودان، األمر الذي فتح باب الرزق 
لسيدات طالما عانين من اآلثار الوخيمة للنزاعات ولم 
ضد  التمييز  بسبب  المناسب  التعليم  على  يحصلن 

النساء.

"إن الشراكة بين "صلتك" وهيئة األمم المتحدة للمرأة ستحقق تدخالت مهمة ومتنوعة لمشاريع من شأنها 
وتعزيز  الجديدة،  والخدمات  التكنولوجيا  واستخدام  والنقابات،  التعاونيات  إنشاء  على  المرأة  قدرة  تعزيز 

وصولها إلى الخدمات المالية واألسواق، وبالتالي تمكينها من المساهمة في التنمية المستدامة."
السيد دارين بيترز، المدير اإلقليمي للعمليات في مكتب األمم المتحدة للمرأة - السودان

األمم  تعاونت صلتك وهيئة  النساء،  تمكين  العمل نحو  إطار  في 
وخاصة  السودان،  في  المرأة  ودعم  لتمكين  للمرأة  المتحدة 
في  الفّعال  وإشراكها  والنازحة  والالجئة،  والمعاقة،  المعنفة، 
بواليَتْي  االجتماعي  والتماسك  األمن  وتعزيز  اإلنتاجية  العملية 

الخرطوم، والبحر األحمر.
الحالية  السودان  جمهورية  جهود  سياق  في  الشراكة  تطوير  تم 
في  النساء  قدرات  بناء  خالل  من  وذلك  الفقر  حدة  من  للتقليل 

األعمال التجارية.
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خضرة فيصل من الصومال:
نفوق  بعد  الساحلية  إيل  إلى مدينة  "نزحنا 
الجفاف  بسبب  عائلتي  لدى  المواشي 
تحولت جميع  المتكرر في منطقتنا، حيث 
صحراوية  أراضي  إلى  المنطقة  في  المراعي 
المناخية.  والتغيرات  األشجار  قطع  بفعل 
جديدة  حقيقة  تواجه  أن  أسرتي  على  كان 
من  العيش  لقمة  كسب  وهي  صعبة- 
البحر، والذي يختلف تمامًا عن سبل عيشنا 

الرعوية."

تقدمه  الذي  التدريب  في  خضرة  شاركت 
"صلتك" وشركة يوستان للمأكوالت البحرية 
بالتركيز على مرحلة المعالجة، كما حصلت 

على وظيفة عقب التدريب.

قالت خضرة: "تحسن وضعنا المادي بشكل 
15 دوالرًا يوميًا  كبير حيث أحصل اآلن على 
وقد  المعالجة.  مركز  في  عملي  عن  كأجٍر 
الصيادين  من  األسماك  بشراء  أيضًا  بدأت 
في  المطاعم  إلى  لبيعها  وتقطيعها 
إضافيًا  دخاًل  لي  حقق  أيضًا  وهذا  المدينة، 
اآلن  أستطيع  دوالرات.  عشرة  يعادل  يوميًا 

توفير سبل عيشنا من البحر".
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تأمين الحياة الكريمة لالجئين والنازحين

لألمم  السامية  المفوضية  إحصائيات  ألحدث  وفقًا 
 22.5 بنحو  يقدر  ما  هناك  الالجئين،  لشؤون  المتحدة 
ُيَعدُّ  ما  وهو  العالم،  أنحاء  جميع  في  الجئ  مليون 
أعلى مستويات مسجلة للنزوح منذ إنشاء المفوضية، 
حيث أُجبر ما يقرب من 68.5 مليون شخص في كافة 
أنحاء العالم على الفرار من بلدانهم، كما أن أكثر من 
نصف هؤالء الالجئين هم دون سن الـ 18 عامًا. وُيشكل 
حول  الالجئين  من  نسبة  أعلى  السوريون  الالجئون 
العالم، حيث بلغ عددهم 5.5 مليون، وتعد تركيا من 
 3.5 استقبلت  حيث  لالجئين  استضافة  البلدان  أكثر 

مليون الجىء وفقًا للمفوضية.

ومع وجود عدة عقبات تواجه الالجئين والنازحين من 
التي  القيود  حيث  من  سواء  العالم،  أنحاء  مختلف 
تضعها الدول المستقبلة لهم أو التحديات االجتماعية 
التي تواجههم عند انتقالهم لهذه الدول، فقد بدأت 
بالتعاون  والحكومات  المعنية  الدولية  المنظمات 
لوضع بعض الحلول وتقديم التسهيالت التي تخفف 
تجربتها  "صلتك"  قدمت  وقد  الالجئين،  أولئك  عن 
إتاحة  إلى  تهدف  مبتكرة  برامج  تصميم  في  الناجحة 

الدولة  في  والالجئين  النازحين  للشباب  العمل  فرص 
المضيفة، مع التركيز على تمهيد الطريق أمامهم من 
حيث تقديم التدريب والمهارات الالزمة لتوفير العمل 
وظائف  الستحداث  "صلتك"  سعي  وفي  لهم،  الالئق 
تناسب قدرات ومؤهالت الشباب النازح والالجىء تعتمد 
المحليين  الشركاء  مع  التعاون  على  رئيسي  بشكل 
وبالتنسيق  اإلقليميين،  والشركاء  العمليات،  دول  في 

والعمل مع المنظمات الدولية.

قدمتها  التي  والبرامج  الحلول  مناقشة  تمت  وقد 
"صلتك" خالل مشاركتها في فعاليتين استضافتهما 
بالتعاون  نقاشية  حلقة  في  األولى  تمثلت  ألمانيا. 
األلمانية  والوكالة  برلين  في  قطر  دولة  سفارة  مع 
واإلدماج  العمل  "فرص  بعنوان  الدولي  للتعاون 
في  فتمثلت  الثانية  الفعالية  أما  والالجئين".  للشباب 
للتعاون  االتحادية  الوزارة  تنظيم  من  للخبراء  اجتماع 
اإلنمائي  المتحدة  األمم  وبرنامج  والتنمية،  االقتصادي 
بالتعاون مع وزارة الخارجية األلمانية بعنوان "استحداث 
أنشطة  إلى  الوصول  اقتصادية/  فرص وظائف وفرص 
التوظيف وسبل العيش لالجئين في الدول المضيفة".

أظهرت بعض دراسات صلتك أن:
 أغلب المنظمات التي تعنى باألمور التنموية تحدد الفئة العمرية لمن يمكن 
اعتبارهم في مرحلة الشباب بين 15-30 عامًا وذلك يتعارض مع وضع الالجئ 
والنازح الذي اضطر للعيش في المناطق الهشة، حيث تعطلت مراحل تعليمه 
بسبب  السن  هذه  منهم  الكثير  تجاوز  فقد  وبالتالي  العمل،  لسوق  وتأهيله 
الظروف القسرية التي أدت إلى إقصاء فئة كبيرة من الشباب وجعلتهم عرضة 
للفقر والتهميش أو النزاعات، وتعتبر برامج التمكين جهداً منقوصًا وال يتوافق 

مع واقع هؤالء الشباب الذين قد يصلون إلى عمر 35 ولم يجدوا فرصة عمل.

التي تقوم بها "صلتك"  الدراسات االستقصائية واالستبيانات  نتائج  أشارت   
وبأن  بالتهميش  الشباب يشعرون  أن  إلى  الشباب  بآراء  االهتمام  لقياس مدى 
بسبب  التمويل  أو  الوظائف  على  يحصلون  ال  وأنهم  مسموعة  غير  أصواتهم 
اهتمام  عدم  عن  وعبروا  بتوظيفهم،  المخاطرة  من  والخوف  الخبرة  نقص 

الحكومات بالمناطق النائية ومناطق النزاع بقضاياهم.
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مروان قراجة: الجىء سوري انتقل إلى تركيا عقب األزمة السورية، حاصل على ماجستير إدارة أعمال، يجيد 
العربية واالنجليزية والتركية، وكان يعمل مدربًا ومستشارًا في المجاالت المالية واإلدارية في لبنان وسوريا. 
شركة  في  مناسبة  وظيفة  على  الحصول  في  تحديات  واجه  أنه  إال  السورية  األزمة  عقب  تركيا  إلى  انتقل 

تركية. أّمن له مركز رزق برعاية مؤسسة صلتك وظيفة مدير مكتبة "أكاديمية اسطنبول للنشر".

ُنهم من  الذاتية بدقة وتمكُّ باحترافية عالية.. مراجعتهم لسيرتي  رزق  "يعمل موظفو مركز  يقول مروان: 
مناسبة  الئقة  عمل  بفرص  الالجئين  ربط  في  الجاد  عملهم  على  تؤكد  لمؤهالتي  مناسبة  وظيفة  تحديد 
لمهاراتهم ومؤهالتهم. إن افتتاح مركز في اسطنبول ُيَعد خطوة رائعة وأتمنى لهم االستمرارية والتوفيق 

على نفس هذا المستوى."



عشر سنوات في مكافحة البطالة والتطرف وتهميش الشباب والمرأة30 

التكنولوجيا من أجل التوظيف

إشادة الرئيس التنفيذي 
للبنك  الدولي بعمل صلتك 

المبتكر

الشباب  توظيف  بدعم  "صلتك"  التزمت  لطالما 
وآليات  برامج  تطوير  خالل  من  العمل  عن  العاطل 
المؤسسة  بدأت  الالئقة.  بالوظائف  لربطهم  مبتكرة 
بتصميم آليات العمل بالتركيز على ثالثة محاور، هي: 
فهم عقلية الشباب والمجتمع، وخلق وسائل لتلبية 
الوسائل  هذه  ومن  النجاح،  ليحقق  الشباب  احتياجات 
المطلوبة  المهارات  على  للحصول  الشباب  تدريب 
في سوق العمل، وتيسير تمويل مشاريعهم  وإطالق 
التأثير  بمحاولة  الثالث  المحور  وارتبط  الحرة،  أعمالهم 
العالم  المتعلقة بقضايا الشباب في  على السياسات 
وتعديلها  فيها  التأثير  ومحاولة  الغرب  وفي  العربي 
وتسهيل  الشباب  عمل  أمام  المعوقات  إلزالة 

اندماجهم في سوق العمل .

بناء  إلى  الحين  ذلك  منذ  المؤسسة  سعت  وقد 
المعنية  المؤسسات  كبرى  مع  استراتيجية  تحالفات 
بحل مشكلة البطالة لدراسة وفهم مسببات مشكلة 
البطالة وتطوير وسائل مبتكرة لعالجها، بحيث يكون 

هناك نوع من التكامل في الرؤية والعمل.

حشد  على  "صلتك"  عملت  سنوات،  عشر  مدى  وعلى 
وتوحيد  الشباب  لصالح  وتوظيفها  الموارد  مختلف 
الجهود بين الشركاء الدوليين واإلقليميين والمحليين 
في  األمل  ومنحهم  جديدة،  وظائف  إنشاء  بهدف 

مستقبل أفضل.

أجل  من  "االبتكار  على  نهجها  في  "صلتك"  اعتمدت 
بجوهر  وثيقًا  ارتباطًا  ارتبط  والذي  الشباب"  توظيف 
التي  الدول  في  المؤسسة  لمبادرات  تصميم  عملية 
تعمل بها، كما كانت تطور وتغير من نهجها باختالف 

الحاجة والظروف لكل مجتمع.

تساعد المنصات التكنولوجية في دعم برامج المشاريع 
وقابلية التوظيف. كما تقدم حلوال تكنولوجية لتعزيز 
وصول المستفيدين إلى فرص العمل وخفض التكلفة 

لكل وظيفة وتحسين التقارير وعمليات المراقبة.
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جهود صلتك في المناطق الهشة
والمتأثرة بالنزاعات

تأسست "صلتك" عام 2008 بغية المساعدة في التصّدي 
لتحدي توظيف الشباب في المنطقة العربية. في ذلك 
يبلغ  المنطقة  الشباب في  الوقت، كان معدل بطالة 
العالم.  في  الشباب  لبطالة  معدل  أعلى  وكان   ،%24
بطالة  معدل  ارتفع  فقد  أكبر.  التحدي  بات  واليوم 
النزاع في  ألقى  30%. حيث  إلى  المنطقة  الشباب في 
العديد من البلدان العربية بظالله الكثيفة على كافة 
مناحي الحياة بما في ذلك فرص التعليم والعمل، وقد 
أصبح ضعف القدرات المحلية على اإلعمار بعد انتهاء 
الصراع يهّدد بعدم إمكانية استحداث وظائف كافية 
عندما تصبح الحاجة ملحة إليها، ما يؤثر على االستقرار 
واألمن في المجتمعات بسبب اليأس وانعدام الهدف 
بين الشباب، وبذلك يستمر تعطل التنمية االقتصادية 
التحديات  وتفاقم  الفقر  وتفشي  والصحة،  والتعليم 

االقتصادية واالجتماعية. 
 

السياسي في  اإلستقرار  وانعدام  الواقع  في ظل هذا 
اتجهت جهود صلتك في  المنطقة،  دول  العديد من 
المتأثرة  المناطق  إلى  البطالة  لمكافحة  مسعاها 
مستقبل  على  حرصًا  الهشة  والدول  بالنزاعات 
الحكومات  مع  ذلك  لتحقيق  تعاونت  وقد  الشباب 
العمل للشباب في  الدولية لتوفير فرص  والمنظمات 
مناطق النزاعات والمناطق الهشة حيث عملت بشكل 
التي  والموارد  األساسية  مواردها  باستخدام  منهجي 

يتم حشدها من خالل الشركاء.
 

تعمل  التي  الدول  أوائل  أحد  اليمن،  حالة  إلى  نشير 
التمكين  تتبنى منهجًا مبتكرًا في  "صلتك" حيث  بها 
المالية من  والمؤسسات  الشباب  لكٍل من  االقتصادي 
صندوق  عن  عبارة  )وهو  األمل"  "صندوق  برنامج  خالل 
االتحاد  مع  بالتعاون  ذلك  يتم  حيث  مالية(.  منح 

منحة  لصلتك  قدم  )الذي  الممول  الشريك  األوروبي، 
بقيمة 5,000,000 يورو، ومع بنك األمل للتمويل األصغر 
البرنامج تعزيز  المنفذ. والهدف من هذا  الشريك  وهو 
قدرة صمود قطاع التمويل األصغر في اليمن من خالل 
تأسيس صندوق منح مالية لتمويل ما ال يقل عن 5,000 
والحرب  األزمة  تبعات  من  تضرر  قائم  شبابي  مشروع 
القائمة. باإلضافة إلى تقديم التدريب والتمويل لحوالي 
5,000 مشروع شبابي ناشئ. وقد انبثقت فكرة البرنامج 
التمويل األصغر وكذلك  من حقيقة عزوف مؤسسات 
توفير  عن  عام  بشكل  اليمنية  المالية  المؤسسات 
التمويل  قطاع  إصابة  بعد  للشباب  الالزمة  التمويالت 
مستفيدي  تمكن  عدم  بسبب  كبيرة  بخسارة  األصغر 
المستحقة  األقساط  سداد  من  األصغر  التمويل  قطاع 
والحرب،  األزمة  عن  نتج  الذي  االقتصادي  الركود  جراء 
وأفكار  حلول  إيجاد  إلى  صلتك  استدعى  الذي  األمر 
جديدة تسهم في دعم قطاع التمويل األصغر اليمني 
التمويالت  بتوفير  الشباب  مشاريع  صمود  تعزيز  و 
من  الشباب  لتمكين  المالية(  )المنح  الالزمة  المالية 
تدريبهم  بعد  الخاصة  مشاريعهم  وانشاء  استكمال 

على كيفية التعامل مع األزمة وإدارة المشاريع.
 

الشباب  لدعم  الكريم"  "العيش  برنامج  يعتبر  كما 
السوري النازح داخل سوريا، مثال آخر على جهود صلتك 
تعاونت  حيث  الهشة،  والمناطق  النزاع  مناطق  في 
قطر  وصندوق  القطري  األحمر  الهالل  مع  "صلتك" 
التدريب  توفير  تضمن  الذي  البرنامج  لتنفيذ  للتنمية 
على الحرف المهنية ويتيح فرص العمل للشباب ضمن 
بما في  والزراعة  البديلة  الطينية  البيوت  بناء  مشاريع 
للشباب  الصغيرة  المشاريع  بعض  تمويل  دعم  ذلك 

النازحين.

684,000
وظيفة

تعاونت "صلتك" مع مؤسسة األمانة للتمويل 
إقصاء  من  الحد  بغرض  المغرب  في  األصغر 
إلى  وصولهم  تسهيل  خالل  من  الشباب  فئة 
التمويل الالزم لتأسيس مشاريع ريادية منتجة 
صنع  في  دورهم  وتفّعل  طموحاتهم  تلبي 
المشروع  يستحدث  أن  المتوقع  من  القرار. 
عام   مع  المغربي  للشباب  وظيفة   684,000

.2023

تحرص "صلتك" على توافق برامجها مع استراتيجيات 
تعاونها مع  اإلرهاب مثل  الحكومات في مواجهة 
العليا  الهيئة  إشراف  تحت  السودانية  الحكومة 
أيديولوجيات  ومحاربة  التطرف  بمكافحة  المعنية 
الذي  )األمل(  برنامج  لتصميم  اإلرهابية  الجماعات 
الشباب  وتمكين  وتأهيل  دمج  إعادة  على  يعمل 

الذين وقعوا مسبقًا في فخ التطرف واإلرهاب. 
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وثبوت كفاءة جهودها ومصداقيتها  الميدان  نظرًا لطول خبرتها في  الدولي  المجتمع  بثقة  "صلتك"  تحظى 
فقد حقق تعاون "صلتك" على مدار العشر سنوات الماضية مع العديد من وكاالت األمم المتحدة المرونة في 
إنجازات نوعية وكمية في مكافحة  الوظيفية وأثمر عن  بالفرص  الشابات والشباب وربطهم   تمكين وتدريب 
 2018 يناير  في  "صلتك"  بمنح  الشراكة  هذه  تكللت  وقد  والمرأة،  الشباب  وتهميش  والتطرف  والبطالة  الفقر 
الصفة االستشارية في المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة )ECOSOC( اعترافًا بدورها كإحدى 
المنظمات غير الحكومية الفاعلة في مجال التنمية االقتصادية للشباب وكذلك تم توقيع مذكرة تفاهم مع 

مركز األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب لتمكين الشباب في الدول الهشة والتي تعاني من  األزمات.

ومن نماذج شراكات صلتك مع وكاالت األمم المتحدة:

شراكات صلتك مع األمم المتحدة

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
في إطار الشراكة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
والنساء  الشباب  دعم  تم  اإلقليميين،  والشركاء 
لتأسيس مشاريعهم الخاصة مما أسهم في خلق 
وسوريا  اليمن  من  كل  في  الوظائف  من  العديد 
برامج  تنفيذ  تم  فقد  المغرب  في  أما  القمر.  وجزر 
من بينها تطوير المهارات في قطاع السياحة الذي 

يعتبر من الموارد االقتصادية المهمة في المغرب.

وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
)األونروا(

تواصل "صلتك" تعاونها مع األونروا من خالل برامج 
تمكين الشباب الفلسطيني بما في ذلك تدريبهم 
العمل  لسوق  المناسبة  بالمهارات  وتزويدهم 
وتيسير  الشباب  األعمال  رواد  تدريب  إلى  باإلضافة 
ربطهم بالجهات التي توفر القروض لمشاريعهم 

بدعم من "صلتك" وشركائها في الميدان.

منظمة العمل الدولية
تمثلت الشراكة في تطوير مشروع لتأسيس مرصد 
للتوظيف في سوريا يسعى إلى مراقبة التغييرات 
المعنية  الجهات  إعالم  بغرض  العمل  سوق  في 
التخاذ التدابير الالزمة، وقد توقف المشروع بسبب 

تدهور األوضاع األمنية.

هيئة األمم المتحدة للمرأة
للمرأة  المتحدة  األمم  هيئة  مع  التعاون  يتضمن 
المرأة  السودان لتمكين ودعم  تنفيذ مشاريع في 
المعنفة والنازحة داخليًا بغرض دمجها في الحياة 
المشاريع  تنفيذ  ويتم  واالجتماعية،  االقتصادية 

بالتعاون مع الحكومة  السودانية.
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تزال  وال  قطر  دولة  كانت  "صلتك"  تأسيس  منذ 
"صلتك"  لمؤسسة  استراتيجيًا  وشريكًا  رئيسيًا  داعمًا 
حول  الدولي  المجتمع  توعية  إلى  الرامية  وأهدافها 
النتائج الكارثية لمشكلة البطالة بين الشباب، وضرورة 
الجهود  كافة  وتضافر  حشد  وأهمية  لها  التصدي 
الدولية من األطراف المعنية بهذه القضية للعمل معًا 

على تمكين الشباب وربطهم بالفرص االقتصادية. 
 

والتطرف  التطرف  لمكافحة  الهادفة  البرامج  وتسعى 
االقتصادي  التمكين  مشاريع  دعم  إلى  العنيف، 
التدريب والوظائف، وتمويل  للشباب، وربطهم بفرص 
مشاريهم الصغرى التي من شأنها توفير سبل العيش 

الكريم لهم وألسرهم.

على   قطر  ودولة  "صلتك"  بين  الشراكة  ركزت  وقد 
الشباب  تمكين  إلى  تهدف  متعددة  برامج  تطوير 
اقتصاديًا في الدول الهشة والتي تعاني من النزاعات، 
إلى  واالجتماعي،  االقتصادي  والتهميش  فالبطالة، 
جانب اإليديولوجيات المتطرفة، تصنع البيئة المواتية 
اإلرهاب.  إلى  الشباب  ولجوء  العنيف  التطرف  إلثارة 
وسبل  المادي  االكتفاء  للشباب  يتحقق  حينما  ولكن 
العوز والحاجة  الكريم فإن ذلك يغنيهم عن  العيش 
ويمنحهم األمل بالمستقبل ويقبلون على المساهمة 
الطريق  يمهد  الذي  األمر  مجتمعاتهم  تنمية  في 

لتحقيق االمن واالستقرار.

صلتك ودولة قطر: شراكة فاعلة لتمكين 
الشباب ومكافحة التطرف العنيف

تم  توقيع  مذكرة تفاهم 
ومركز  قطر  دولة  بين 
األمم المتحدة  لمكافحة 
صلتك   ومؤسسة  اإلرهاب 
مكافحة  على  للعمل 
التطرف والتطرف العنيف 
وتوظيف  تأهيل  خالل  من 

الشباب
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صلتك وصندوق قطر للتنمية يدعمان المجتمعات 
الشقيقة في تحقيق التنمية واالستقرار

برنامج دعم المشاريع الصغرى للشباب والمرأة في عدة واليات صومالية:
قطر  صندوق  مع  اتفاقية  "صلتك"  وقعت  الصومال،  في  القائمة  "صلتك"  لبرامج  استكمااًل 
 )KIMS( للتنمية لتوسيع شراكتها القائمة مع مؤسسة كاه لخدمات التمويل األصغر اإلسالمي
تدريب  مشاريع  لتنفيذ  التقني  الدعم  وتقديم  الشباب  قروض  محفظة  زيادة  في  ودعمها 
ومن  المختلفة،  الصومالية  والواليات  الحكومة  في  الشباب  مشاريع  وتمويل  وفنية  مهنية 

المتوقع أن يستحدث 16,000 وظيفة للشباب في عامّي 2018 و2019.
 

االقتصادي  التمكين  مجال  في  فاعلة  استراتيجية  لتطوير  بحثية  دراسة 
في منطقة دارفور الكبرى:

تعاونت "صلتك" مع صندوق قطر للتنمية إلجراء دراسة بحثية في قطاع التنمية في دارفور 
النتائج  من  االستفادة  إلى  المشروع  يهدف  خاص.  بشكل  األصغر  التمويل  وقطاع  عام  بوجه 
مجاالت  تبرز  وشاملة  استراتيجية  عمل  خطة  إلى  وترجمتها  بالدراسة  الخاصة  والتوصيات 
التمكين االقتصادي للشباب في  التمويل األصغر في تحقيق  المحتملة، وتعزز دور  التدخالت 

دارفور.
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العضويات
الدولية

 وانغو
الرابطة العالمية 

للمنظمات غير الحكومية

كونغو
مؤتمر المنظمات غير 

الحكومية

 األمم المتحدة
المجلس االقتصادي 

واالجتماعي

من الشركاء
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بعض شركائنا الدوليين الجدد

بعض شركائنا اإلقليميين الجدد

يتطلب استحداث الوظائف والفرص االقتصادية التي يحتاجها الشباب تنسيقًا وجهودًا مشتركة بين الحكومات 
واألفراد وغيرها  اإلعالم  المالية ووسائل  والمؤسسات  والجامعات  الخاص  والقطاع  الحكومية  والمنظمات غير 
من الجهات ذات الصلة لتحقيق هذا الهدف اإلنساني. إذا كنتم تمثلون إحدى هذه الجهات، وتؤمنون بأهمية 

تفعيل دور الشباب لتحقيق االستقرار االجتماعي واالقتصادي في المجتمعات، شاركونا المسؤولية.

http://silatech.org/partner-with-us :لمزيد من المعلومات يرجى زيارة

كن من شركائنا

االتحاد  من  منحة  على  "صلتك"  مؤسسة  حصلت 
لجهودها  تتويجًا  يورو  ماليين   5 بقيمة  األوروبي 
2012، والتي سيتم  اليمن منذ عام  المستمرة في 
مالية  منحًا  يقدم  صندوق  لتأسيس  توجيهها 
لحوالي 10,000 شاب وشابة في اليمن، إضافة إلى 

تدريب 5000 شاب وشابة. 

يوستان-الصومال
"صلتك"  مؤسسة  عقدت 
ويوستان للصناعات الغذائية 
 2400 تدريب  بهدف  شراكة 
والشابات  الشباب  من 
ممارسات  على  الصوماليين 
وربطهم  البحري  الصيد 

بفرص العمل.

األمانة-المغرب
الشراكة  هذه  تهدف 
عمل  فرص  إيجاد  لتسهيل 
عبر  المغرب  في  للشباب 
خاص  مالي  منتج  تطوير 
احتياجات  يلبي  بالشباب 
الشبابية  المشاريع  من  كل 
ويؤدي  والناشئة،  المستمرة 
إلى توسيع محفظة الشباب 

لدى مؤسسة األمانة.

الزيتونة تمكين-تونس 
مع  شراكة  "صلتك"  عقدت 
األصغر  التمويل  مؤسسة 
اإلسالمي المتميزة في تونس 
خاصة  محفظة  لتطوير 
شريحة  وإفادة  بالشباب 
كبيرة من الشباب والشابات 
تشمل  كما  التونسيين. 
تمكين  مؤسسة  الشراكة 
والعمل  التنمية  أجل  من 
معهم في المشروع الجاري 
المتحدة  األمم  لصندوق 

للديموقراطية.

العمل مع مركز األمم المتحدة لمكافحة االرهاب 
وتنفيذ  لتطوير  الخارجية في قطر  الشؤون  ووزارة 
البلدان  في  الشباب  تمكين  إلى  تهدف  مشاريع 

الهشة والبلدان المتأثرة بالنزاعات.




