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مقدمة

في عام 2018، استطاعت صلتك الوصول ببرامجها إلى عدد أكبر من الشباب أكثر من أي وقت م�ضى.  لذلك 
فنود أن نتقدم بالشكر لداعمينا وشركائنا واملانحين واملتطوعين. إن ثقتكم والتزامكم املتواصلْين في جهودنا 
الرامية للوصول بالشباب إلى حياة كريمة، ساعد صلتك على خلق واستدامة الوظائف وفرص العمل التي 

سمحت للشباب باملساهمة في مجتمعاتهم من خالل املواطنة اإليجابية.

يعيش ماليين الشباب في دول متضررة من الصراع، غير قادرين على الحصول على التعليم وتنمية املهارات 
إمكانية  تيسير  والوظائف. وقد عملت مؤسسة "صلتك" وشركاؤها املحليون واإلقليميون والدوليون على 
الحصول على فرص العمل والتمويل املتناهي الصغر للشباب في 17 دولة منها فلسطين، واملغرب، والصومال، 

والسودان، وتونس، واليمن وتركيا لالجئون السوريون.

 تحشد االهتمام و تضع الشباب على أولوية 
ً
 فقط بل أيضا

ً
 واجتماعيا

ً
إن "صلتك" ال تمكن الشباب اقتصاديا

األجندة الدولية، فملتقى صلتك الرفيع املستوى في جنيف كان له أثره على واضعي السياسات العاملية لوضع 
الشباب في صدارة خططهم للتنمية االجتماعية واالقتصادية. كما شاركنا في عدة منابر دولية تدعو إلى حق 

الشباب في الحصول على عمل الئق.

إن نشر ستة تقارير عن بعض الدول التي نعمل بها، لم يوضح فقط التحديات والفرص على أرض الواقع، بل 
أبرز أيضا كيف أن عملنا املبتكر في مجال التوظيف يساهم في التقليل من التحديات التي يواجهها العالم مثل 

الفقر والتطرف والهجرة غير الشرعية.

 من خالل العمل الالئق، أقوى من أي وقت 
ً
لقد أصبح التزامنا بإيجاد مستقبل أفضل ومجتمعات أكثر استقرارا

م�ضى.

 لكم على مشاركتنا هذه املسيرة.
ً
شكرا

مؤسسة صلتك
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رئيس مجلس األمناء
صلتك هي مؤسسة اجتماعية تنموية دولية غير ربحية غير حكومية تعمل على وصل الشباب أينما كانوا بالوظائف 
واملوارد الالزمة لتأسيس وتنمية مشاريعهم وذلك عن طريق تقديم الحلول املبتكرة في مجال التوظيف من خالل 

العمل مع الشركاء املحليين واإلقليميين والدوليين. 

دولة تسعى صلتك إلى مكافحة البطالة والتطرف وتهميش الشباب واملرأة من خالل   17 ومن خالل برامجها في 
 في مناطق النزاعات أو املناطق الهشة.

ً
التوظيف ومبادرات التمكين االقتصادي خصوصا

 من خالل تشجيعهم على املشاركة وإبداء الرأي حتى يكونوا عناصر 
ً
كما تعمل صلتك على تمكين الشباب اجتماعيا

فاعلة في بناء مجتمعاتهم واملساهمة في التنمية االقتصادية وهذا بدوره يكون له أكبر األثر على االستقرار والسالم 
املجتمعي. 

املسيرة
طلقت "صلتك" بمبادرة كريمة من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر-حفظها هللا- في عام 2008 خالل منتدى 

ُ
أ

األمم املتحدة لتحالف الحضارات كمبادرة استباقية لتمكين الشباب في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا والتي تعاني 
من معدالت بطالة هي من بين األعلى في العالم. 

تأسست صلتك في قطر كمؤسسة دولية مستقلة تركز على القضايا اإلنسانية والتنموية. ويرتبط اسم صلتك بداللة 
املفردة "صلة" في اللغة العربية وتعني "وصل الشخص بال�شيء" . وكما قالت صاحبة السمو فهي تعني ملاليين الشباب 

في العالم شيئا أكثر من ذلك بكثير، إنها بالنسبة إليهم "األمل" في وظيفة كريمة، ودخٍل ثابت، ومستقبل أفضل.

وخالل عملها املمتد على مدار عشر سنوات حظيت صلتك بدعم وكاالت األمم املتحدة والحكومات واملنظمات غير 
الحكومية والشركات والبنوك واألفراد ونجحت في تأسيس شبكة واسعة من الشراكات وصلت ألكثر من 300 شريك 
محلي وإقليمي ودولي. ومن خالل هذه الشبكة الثرية، تقوم صلتك بتصميم برامج تساعد على تمكين الشباب ليكونوا 

عناصر فاعلة ومؤثرة في مجتمعاتهم ويساهموا في تحقيق النهوض االقتصادي.

عن صلتك

في األعوام العشرة املنصرمة عملت صلتك بالتعاون مع أكثر من 300 شريك 
 بالوظائف واملهن 

ً
على الوصول إلى أكثر من مليون شاّبٍ في سبعة عشر بلدا

واملشاريع الجديدة. 

 عند التعامل مع املشكالت التي 
ً
 ومبتكرا

ً
 خالقا

ً
انتهجت صلتك أسلوبا

تواجهها هذه املجتمعات، إذ سعينا لخلق برامج مستدامة ذات تأثير تحويلي 
على مسببات تلك املشكالت من الجذور، وليس فقط معالجة أعراضها.

الشباب والشابات بحاجة للوظائف وفرص األعمال الحرة من أجل تطوير 
أنفسهم ومجتمعاتهم، وهم بحاجة أيضا لفرصة كسب معيشة تسمح لهم 

بدعم أسرهم واإلسهام في تقّدم مجتمعاتهم وبناء مستقبل أفضل.

وهذا هو األمل الذي تمنحه مبادرة صلتك

صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر

رئيس مجلس أمناء مؤسسة صلتك
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نجدد التزامنا بتمكين الشباب لقيادة التغيير نحو مستقبل  مع دخول صلتك عامها الحادي عشر، 
أفضل ألنفسهم ولألجيال القادمة. وعلى الرغم من التقلبات االجتماعية والسياسية وعدم االستقرار 
ونجحت في تغيير حياة أكثر من  واصلت صلتك مسيرتها بثبات،  االقتصادي في الدول التي نعمل بها، 

مليون شاب وشابة وعائالتهم إلى األفضل.

لقد نص اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان لألمم املتحدة على الحق في العمل ونحن نؤمن بأن التوظيف 
حاجة أساسية لإلنسان وهو قادر على توجيه طاقات الشباب في العالم في اتجاهات إيجابية ومثمرة 
ولذلك ترتكز استراتيجيتنا على  كما يسهم في حفظ كرامتهم وتجنيبهم مخاطر االنحراف والتطرف. 
وتقديم  العمل  عن  العاطلين  للشباب  والوظائف  التدريب  توفير  خالل  من  واملرأة  الشباب  تمكين 
الخدمات التمويلية وغير التمويلية لرواد األعمال من الشباب. هذا التمكين ال يقتصر فقط على توفير 
الوظائف للشباب إلخراجهم من دائرة الفقر، ولكن يسهم في تعزيز السالم واإلنتاجية واالزدهار في الدول 

واملجتمعات. 

 2030 ومن هذا املنطلق، فإن التزامنا بتمكين الشباب يتوافق مع استراتيجية األمم املتحدة للشباب 
من حيث توفير فرص العمل وتعزيز مشاركة الشباب وإسهامهم في تحقيق السلم.كما تساهم صلتك في 
تحقيق عدد من أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة وعلى رأسها: القضاء على الفقر  وتعزيز النمو 
االقتصادي املستدام وتوفير العمل وتنشيط الشراكة العاملية من أجل التنمية املستدامة. ولتحقيق 
هذه األهداف، يرتكز عدد من البرامج التي ننفذها على تشجيع الشباب ممن حصلوا على فرص العمل 
الحياتية  باملهارات  وتزويدهم  املهمشين  للشباب  واالستماع  توظيفهم،  أقرانهم من خالل  على دعم 

 .
ً
األساسية لتنميتهم بهدف تمكينهم اجتماعيا

وبينما نتوسع في عملياتنا في أفريقيا والشرق األوسط وغيرهما لتحقيق هذه األولويات واألهداف، فإننا 
ندعو اآلخرين في املجتمع الدولي في القطاعين العام والخاص لالنضمام لنا في هذه املهمة.

صباح اسماعيل الهيدوس

الرئيس التنفيذي

افتتاحية الرئيس التنفيذي

في لحظات اليأس، يكون اإلنسان في أمس الحاجة إلى الدعم، وهنا تكون اللحظة الفارقة بين 
االستسالم أو التمسك باألمل بمستقبل أفضل. وردة محيسن فتاة فلسطينية، تبلغ من العمر 22 
 وبينما كانت تتطلع ملستقبل يملؤه األمل، تعرضت لحادث انفجار أنبوبة غاز داخل منزلها ترك 

ً
عاما

آثاره على جسدها ووجهها ولم تتوقف املعاناة عند هذا الحد حيث فقدت والدها ومعيل األسرة في 
العدوان على غزة عام 2014.

 شديدين خاصة مع ندرة الحصول 
ً
وقالت وردة: " سبب لي الحادث الذي تعرضت له معاناة واكتئابا

على فرص العمل ولكن مع الفرصة التي قدمتها لي صلتك، بدأت أستعيد زمام حياتي حيث شاركت في 
الدورات التدريبية في املهارات الوظيفية وإدارة املشاريع الصغيرة ضمن برنامج وجد".

بعد إتمام وردة للدورات التدريبية، تم توفير فرصة عمل لها في مجال الخياطة والتطريز حيث باتت 
وردة اآلن معروفة في منطقة جباليا بمنتجاتها من العباءات واملالبس املطرزة والتي دمجت فيها 

التطريز الفلسطيني مع األزياء الحديثة".

وردة محيسن - فلسطين
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 ومساعدتهم على تنمية مشاريع ُمدّرة للدخل ويتم ذلك من خالل:
ً
تعمل صلتك على تمكين الشباب اقتصاديا

 تسهيل وصول الشباب للموارد املالية واملساهمة في صناديق الضمان واالستثمار في رأس مال الشركات 
الناشئة التي تعمل في مجال تمويل الشباب.

 استخدام أدوات تمويل مبتكرة من بينها سيارات بنكية متنقلة للوصول إلى الشباب في كل مكان خاصة في 
املناطق الريفية والنائية.

وكذلك الشباب املستفيدين لتمكينهم من خلق  العمل على تعزيز قدرات مؤسسات التمويل الوطنية،   
واستدامة مشاريع مدرة للدخل.

تطوير وريادة املشاريع

يزداد عدد الشباب الباحثين عن وظائف بشكل مضطرد حول العالم. ويعتمد نهج صلتك في وصل الشباب بالوظائف 
على:

 تطوير برامج وآليات لربط الباحثين عن عمل بالوظائف.

 تزويد الشباب باملهارات والخبرات الالزمة لضمان استعدادهم التام لالنتقال إلى عالم العمل بنجاح.

 العمل مع الشركاء لتقديم خدمات التدريب وتزويد الشباب باملهارات الفنية الالزمة في سوق العمل.

التوظيف

تتمثل أهمية برنامج السياسات والبحوث في التالي:

 بحث دور السياسات وإمكانية تعديلها بما يعزز من النتائج االقتصادية للشباب.

وتعزيز املمارسات الرائدة في مجال التمكين  على التفكير املبتكر،  حشد ونشر املعرفة لتسليط الضوء   
االقتصادي للشباب.

 تقديم املعلومات الداعمة لتصميم البرامج وتعزيز نتائجها.

السياسات والبحوث

مرتكزات العمل الرئيسية

التقدم والنمو  في عدد الوظائف

املساهمة في إنتاج املعرفة

272 مركز توظيف وتوجيه منهي
ً
 وبحثا

ً
69 دراسة

ً
 معتمدا

ً
984 مستشارا

+300
شريك دولي وإقليمي ومحلي

17
دولة

1,319,195
 عدد الوظائف التي تم تحقيقها منذ عام 2008 

حتى نهاية ديسمبر 2018

اإلنجازات



... لتمكين الشباب12  13
ً
معا

ملتقى صلتك الرفيع املستوى

افتتحت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس أمناء مؤسسة صلتك، وعضو مجموعة املدافعين 
عن أهداف التنمية املستدامة، ملتقى صلتك رفيع املستوى الذي عقد في جنيف في 4 مارس 2019 بعنوان: تمكين 
10 سنوات من مكافحة بطالة الشباب وعواقبها  النهوض باملجتمعات. استعرضت صلتك خالله مسيرة  الشباب، 

كالفقر والتطرف والهجرة غير الشرعية وتهميش الشباب واملرأة.

ضم امللتقى سياسيين ومسؤولين في األمم املتحدة من بينهم دولة رئيس الوزراء الصومالي السيد حسن علي خيري 
واملفوضة السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان السيدة ميشيل باشليه واملفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون 
الالجئين السيد فيليبو غراندي ومبعوثة األمين العام لألمم املتحدة للشباب السيدة جاياثما ويكراماناياكي والسيد 

مايكل مولر مدير مكتب األمم املتحدة في جنيف.

كما ضم امللتقى الرفيع املستوى خبراء بارزين في املجتمع الدولي ملناقشة التصدي للتحديات التي تواجه الشباب 
اليوم إضافة إلى تناول مشكلة البطالة من منظور عاملي وسبل توحيد الجهود الدولية لتمكين الشباب املهمش.

وقد أكد املشاركون على ضرورة العمل على تمكين الشباب باعتبارهم نواة املستقبل والقوة املحركة للتنمية في 
مجتمعاتهم. كما اتفقوا على ضرورة العمل على االستماع لصوت الشباب وإشراكهم في عملية صنع القرار وتزويدهم 

.
ً
 واجتماعيا

ً
باألدوات والخبرات الالزمة لتمكينهم اقتصاديا

وأعلنت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر عن التزام املؤسسة بتوفير ثالثة ماليين فرصة عمل للشباب في 
مختلف أنحاء العالم، داعية ملزيد من الشراكات لالرتقاء بالهدف إلى خمسة ماليين بحلول عام 2022.
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البيان املشترك  لألمم املتحدة وصلتك:

 ومن خالل جهودنا املشتركة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، يمكننا بناء 
ً
"معا

عالم أفضل لألجيال القادمة".

 من مسيرة صلتك منذ إنشائها  وقد أبرز املعرض التحديات امللحة التي تواجه 
ً
10 محطات، تعكس كل منها جانبا

 لشباب تغيرت حياتهم 
ً
الشباب والحلول املقترحة للتصدي لها من أجل تمكين الشباب. كما تضمن املعرض قصصا

وحياة عائالتهم بعدما وفرت لهم صلتك العمل الالئق  بالتعاون مع  شركائها.

املعرض
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 ،
ً
رنا لهم الوظائف سابقا

ّ
باإلضافة إلى مليون شاب وف

ُيسعدني أن أعلن بأننا ملتزمون بتوفير الفرصة نفسها 
ملليونين آخَرين من الشباب والشابات بحلول العام 

2022، ليكون العدد اإلجمالي ثالثة ماليين وظيفة وأعمال 
حرة هادفة بفضل مبادرة صلتك وشركائها.

ولكن ينبغي علينا بذل املزيد..

ولذلك أقترح وضع غاية جديدة لرفع السقف إلى خمسة 
ماليين بحلول "2022"

صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر

رئيس مجلس أمناء مؤسسة صلتك

نحو هدف توفير 5 ماليين وظيفة
 وهي ليست مسؤولية دولة بعينها أو منظمة بعينها وإنما تستدعي توحيد الجهود على 

ً
 عامليا

ً
تشكل البطالة تحديا

املستوى العاملي للتصدي لهذه الظاهرة التي تؤثر على استقرار املجتمعات. إن صلتك لديها التزام بتحقيق 3,000,000 
2022، ولقد أطلقت صاحبة السمو التحدي بدعوة املجتمع الدولي إلى اإلسهام في هذا الجهد  وظيفة بحلول عام 

والشراكة مع صلتك لرفع هذا الرقم إلى 5,000,000 وظيفة للشباب بحلول عام 2022. 

 لتحقيق هدف الـ5 ماليين وظيفة، وأبرز خطواته تشمل التالي:  
ً
 مركزا

ً
وقد اعتمدت صلتك نهجا



... لتمكين الشباب18  19
ً
معا

توفير فرص العمل الالئق

دعم وتمكين املرأة والفئات املهمشة

مكافحة اإلرهاب والتطرف

دعم عمل الشباب في مناطق النزاعات

3

4

1

2

هو أحد أهداف التنمية املستدامة التي تسعى صلتك إلى املساهمة في تحقيقها. ويتم ذلك من خالل تصميم برامج 
مشاريع مدرة للدخل بالتعاون مع  كما تعمل صلتك على دعم الشباب في إنشاء  توظيف مبتكرة وبرامج تدريب. 

مؤسسات اإلقراض للمشاريع الصغيرة واملتناهية الصغر.

برنامج فرصة شباب
بالشراكة مع مؤسسة األمانة للتمويل األصغر  تؤمن صلتك بأن االستثمار في الشباب يؤدي إلى مستقبل أفضل. 
تسعى صلتك إلى توفير فرص العمل والفرص االقتصادية للشباب في املغرب من خالل تطوير منتج مالي للشباب 
 يسمى "فرصة شباب" والذي من شانه أن يلبي احتياجات الشباب للمشاريع الصغرى واملتناهية 

ً
مصمم خصيصا

الصغر.

 بالفقر والنزاعات. ولذلك حرصت 
ً
تشير معظم تقارير األمم املتحدة واملنظمات الدولية إلى أن املرأة هي األكثر تأثرا

صلتك على تخصيص وتطوير برامج باستمرار لتمكين املرأة والعمل على تغيير واقعها االجتماعي وتعزيز فرص حصولها 

على العمل الالئق من خالل التدريب والتمويل.

برنامج التمكين االقتصادي للمرأة في والية الخرطوم ووالية البحر األحمر بالسودان
يتم هذا البرنامج بالشراكة مع هيئة األمم املتحدة للمرأة حيث يهدف إلى تمكين املرأة املعنفة واملعاقة والالجئة 

 في التنمية االقتصادية.
ً
 فعاال

ً
والنازحة في واليتي الخرطوم والبحر األحمر لتصبح عنصرا

تعد البطالة أحد أسباب وقوع الشباب في براثن التطرف واإلرهاب ولذلك تركز صلتك على مكافحة البطالة وتداعياتها 
املدمرة التي تؤثر على السلم واالستقرار في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. ومن خالل توفير فرص العمل 

للشباب تسهم صلتك بترجمة أهداف التنمية املستدامة إلى واقع ملموس في املجتمعات التي تعمل بها.

برنامج األمل
يعمل برنامج األمل على إعادة دمج وتأهيل الشباب الذين وقعوا في مرحلة سابقة في فخ التطرف واإلرهاب، ودعمهم 

لبدء مشاريع مدرة للدخل ويصبحوا أعضاء منتجين في املجتمع.

ركزت صلتك جهودها في 17 دولة في أفريقيا والشرق األوسط وهي منطقة تشهد الكثير من النزاعات والتحديات. وقد 
 بما يخفف عنهم وطأة 

ً
حرصت صلتك على االستجابة لهذه التحديات والعمل مع الشباب من أجل تمكينهم اقتصاديا

األزمات الناتجة عن الصراعات وتردي الوضع االقتصادي.

مشروع دعم املشاريع الصغرى للشباب واملرأة
بتوسيع الشراكة القائمة مع مؤسسة كاه لخدمات التمويل  بالشراكة مع صندوق قطر للتنمية، قامت »صلتك« 
في  الشبابية الصغرى  القروض لدعم املشاريع  صندوق لرأس مال  من خالل إنشاء   )KIMS( األصغر اإلسالمي 

الصومال.

تؤمن صلتك بدور الشباب املهم في بناء املجتمعات، حيث يقع عليهم الدور الرئي�سي في النهوض بمجتمعاتهم وبناء 
 وربطهم بالوظائف. ومع نسبة بطالة في 

ً
مستقبل أفضل. ولكن لن يتم تحقيق ذلك إال من خالل تمكينهم اقتصاديا

الشرق األوسط تصل إلى نحو 21% وفي شمال أفريقيا تصل إلى نحو 25% حسب البنك الدولي، عملت صلتك على 
تنفيذ برامج تلبي التوجهات الدولية في تمكين الشباب والحد من البطالة والفقر.

وتتمثل هذه التوجهات فيما يلي:

ملحة على برامج التمكين االقتصادي
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تعلم الشاب يونس حرفة النقش على النحاس من والده، فهي مهنة يتوارثها أفراد األسرة عبر عدة 
أجيال. التحق بمركز التدريب املنهي وحصل على دبلوم الخراطة والتفريز، والتحق بعد ذلك بورشة 

األسرة من أجل مزاولة مهنة النقش التي يعشقها.

استفاد يونس من برنامج بذور الذي تم إنشاؤه بشراكة بين مؤسسة التوفيق ومؤسسة صلتك، 
واستطاع إنشاء ورشته الخاصة بحي املواسين، أحد أعرق األحياء باملدينة العتيقة بمراكش، ويستمر 

حاليا في تطوير منتجات تقليدية برؤية عصرية تلفت إليه أنظار السياح واملحليين على حد سواء، 
ونجح في االنتقال بحرفته إلى املستوى العاملي، فقد شارك بمنتجاته في فيلم وثائقي ضمن برامج 

ناشيونال جيوغرافيك.

يونس العوريني - املغرب

مكافحة الفقر

دعم الالجئين والنازحين واإلسهام في الحد من الهجرة غير الشرعية

5

6

 حيث تتدخل من خالل مدهم بالقروض الالزمة إلطالق مشاريع 
ً
تركز صلتك في عملها على الشباب األكثر احتياجا

مدرة للدخل توفر لهم الحياة الكريمة وتعينهم على إعالة أسرهم. كما تعمل صلتك على تأهيل الشباب وتزويدهم 
باملهارات الالزمة لسوق العمل.

برنامج بذور
عقدت صلتك شراكة مع مؤسسة التوفيق للتمويل األصغر في عام 2012 لتنفيذ برنامج بذور، وهي أول مبادرة قروض 
تهدف هذه املبادرة إلى توسيع نطاق وصول الشباب املغربي إلى خدمات التمويل التي  صغرى للشباب في املغرب. 
264,232 وظيفة.  تناسب احتياجاتهم وتسمح لهم البدء بأعمال صغيرة. وحتى اآلن قامت صلتك بخلق واستدامة 
وقد تم إطالق النسخة الثانية من بذور عام 2016 لدعم وتسهيل الخدمات التمويلية أمام رياديي األعمال الشباب.

عندما توصد كل األبواب أمام الشباب في مجتمعاتهم بسبب األوضاع االقتصادية، وعندما ال تتوفر الوظائف وعندما 
ال يكون هناك أمن أو استقرار، يضطر الناس إلى النزوح إلى مناطق أخرى أو اللجوء إلى دول أخرى من خالل الهجرة 
غير الشرعية. وتعمل صلتك على تخفيف اآلثار الناجمة عن النزوح أو اللجوء من خالل تنفيذ برامج تساعد الشباب 

في الحصول على فرص العمل.

مشروع تنمية ريادة األعمال والتوظيف
يتم هذا البرنامج بالتعاون بين صلتك واللجنة األمريكية لالجئين بهدف توفير فرص عمل للشباب في مدينة كيسمايو، 
ثالث أكبر املدن الصومالية. ويقدم البرنامج للشباب والذين هم من العائدين من مخيمات النزوح في الدول املجاورة 

 في صورة منح صغيرة تمكنهم من بدء مشاريعهم الخاصة واملساهمة في نهوض مجتمعاتهم. 
ً
 ماليا

ً
دعما

ملحة على برامج التمكين االقتصادي
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التمكين االجتماعي للشباب

لطاملا تخطى عمل صلتك مجرد إيجاد وظائف أو خلق 
فرص أعمال، فجزء كبير من جهودنا له أثٌر واسع النطاق 
ا وبقوة بأهمية 

َّ
على املجتمعات حيث نعمل. كما أننا آمن

املشاركة املدنية والتمكين االجتماعي للشباب، باعتبارهم 
قوة دفع للتنمية الوطنية واملجتمعية

صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر

رئيس مجلس أمناء مؤسسة صلتك

منذ تأسيسها ، تضمنت رؤية صلتك أهمية املشاركة املجتمعية للشباب كعنصر مهم في تنمية قدراتهم إذ إن ذلك 
يساعد في بناء رأس املال البشري واالجتماعي. 

 التمكين االجتماعي 
ً
ومن هذا املنطلق ال يقتصر عمل صلتك على التنمية االقتصادية للشباب فحسب ولكن أيضا

وتزويد الشباب من خالل التدريب والتوجيه باملهارات الحياتية التي يحتاجونها لالنخراط في سوق العمل وليس فقط 
املهارات املهنية، بما في ذلك إشراكهم في صنع القرارات التي تخصهم واالستفادة من وجهات نظرهم واالستماع إلى 

أصواتهم وإشراكهم في املنتديات املحلية واإلقليمية والدولية. 

وقد تضمنت برامج صلتك للتمكين االجتماعي الشراكة مع صندوق األمم املتحدة للديمقراطية، ومؤسسة تمكين 
للتنمية، ومؤسسة زيتونة للتمكين، بهدف تمكين الشباب لبناء الثقة وااللتزام باملشاركة في العملية الديمقراطية.

حملة التنافس الخيري:
 هي حملة التنافس الخيري حيث أشركت صلتك  شباب قطر 

ً
من أبرز مبادرات التمكين االجتماعي لصلتك محليا

 من أقرانهم الشباب 
ً
 وشابة لجمع تبرعات لتوفير فرص عمل لـ 30 ألفا

ً
 في قيادة حملة خيرية تنافس بها 30 شابا

ً
فعليا

.
ً
الالجئين خالل 30 يوما

لقد كان الهدف من هذه الحملة ليس فقط حشد التمويل لتمكين صلتك من توفير الوظائف والعيش الكريم للشباب 
وأسرهم، ولكن أيضا:  

 إشراك الشباب باعتبارهم قادة املستقبل في إحداث تغيير إيجابي حقيقي في حياة شباب آخرين، 
بمجتمعاتهم. وتمكين هؤالء الشباب من النهوض 

 تعزيز املشاركة املجتمعية وتحمل املسؤولية، وتعزيز الوعي لدى الشباب بالعالم من حولهم وتعزيز 
مساهمتهم في التنمية.

 حشد الدعم واملوارد للمساهمة في تحقيق مهمة مؤسسة صلتك املتمثلة في ربط الشباب بالوظائف 
والفرص االقتصادية. برنامج وجد لرعاية األيتام في غزة:

2014، حيث يتم  يهدف هذا البرنامج إلى بناء قدرات الشباب ممن فقدوا آباءهم في العدوان على قطاع غزة عام 
تدريبهم وتأهيلهم إلدارة مشاريع صغيرة مدرة للدخل، تمكنهم من إعالة أسرهم. ويتم هذا البرنامج بتمويل من بنك 
قطر للتنمية ومساهمة بنك فلسطين وصندوق الحاج هاشم الشوا للوقف الخيري وبالتعاون مع صلتك وبتنفيذ 

مؤسسة التعاون.

من مبادرات التمكين االجتماعي
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جهود صلتك في مناطق النزاعات

الوضع  لتدهور  نتيجة  الوظيفية  الفرص  إلى  الوصول  في  الشباب  تقل فرص  والتوتر،  مناطق االضطرابات  في 
االقتصادي. ويلقي هذا الوضع بظالله على مناحي الحياة كافة بما في ذلك التعليم والعمل. وفي ظل هذا الواقع، 

تسعى صلتك بالتعاون مع شركائها إلى مكافحة البطالة في املناطق املتأثرة بالنزاعات والدول الهشة. 

وتتعاون صلتك في ذلك مع الحكومات واملنظمات الدولية لتوفير فرص العمل للشباب بما يحقق الحياة الكريمة لهم 
ويمكنهم من إعالة أسرهم.

إنها دولة ابتليت بالحرب األهلية، والصراع املسلح،   ،2012 إن الصومال هو إحدى دول عمليات صلتك منذ عام 
 %67 30 عاًما،  70% من الصوماليين أقل من  ، كما أن  واإلرهاب، واألزمات السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
ا لتقرير التنمية البشرية في الصومال لعام 2012. وقد تسبب هذا في ارتفاع مستويات 

ً
منهم عاطلون عن العمل، وفق

الهجرة والعنف واستغالل الشباب.

 ثالث اتفاقيات مع الحكومة الصومالية تهدف لتوفير 75 ألف وظيفة للشباب، كما بدأت 
ً
وقد وقعت صلتك مؤخرا

في تنفيذ برنامج بالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة لالجئين واللجنة األمريكية لالجئين لتنفيذ مشروع يهدف لتوفير 
3000 آالف فرصة عمل للشباب خالل عام 2019.

كما أطلقت صلتك مشروعين لدعم الالجئين والنازحين في كل من سوريا والصومال بالتعاون مع املفوضية السامية 
لألمم املتحدة لشؤون الالجئين.

تواصل صلتك العمل مع كافة األطراف الفاعلة على األرض من أجل دعم الشباب  ومع استمرار األزمة اليمنية، 
وتخفيف حدة اآلثار الناجمة عن األزمة االقتصادية من خالل الشراكة مع بنك األمل.

إننا ممتنون للخدمات والدعم الذي تقدمه صلتك 
لشعبنا، كما أننا نثني على العمل الذي تقومون به حول 
العالم وخاصة في بلدي الصومال. إننا ممتنون بشكل 
خاص للشراكة التي تجمعنا خالل السنوات الست 

املاضية والتي وفرت وظائف وأسفرت عن تحسين حياة 
اآلالف من مواطنينا واألهم من ذلك كله أمدتهم باألمل

دولة السيد حسن علي خيري

رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية

300

ً
17 ٍ

ّ
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البرامج االقليمية
24,920

4,910
تركيا (الالجئين السوريون)

قطر
452

سوريا
14,210

النازحين
3,312

12,107
فلسطين

35
االتحاد الُقمري

496,972
السودان

646
ُعمان

34,040
لبنان

45,046
مصر

6,576
ا�ردن

38,007
الصومال

297,511
تونس

السعودية
4,653

موريتانيا

 مالي

سنغال
ال

ليبيا

إثيوبيا

باكستان

بنغالديش

ماليزيا

العراق
19,060

30
الجزائر

223,300
المغرب

93,408
اليمن

غانا

(األرقام�املذكورة�ح�����اية 2018)
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في العالم   
ً
 من أكثر املناطق هشاشة

ً
للنزاعات الكارثية لفترة طويلة. ويضم بعضا  

ً
لقد كان الشرق األوسط مسرحا

 إلى ارتفاع عدد القتلى والنزوح وانتشار املجاعة وتف�شي األمراض، 
ً
وفي مقدمتها اليمن. حيث أدى النزاع الدائر حاليا

. أكثر من 3 ماليين شاب يمني يعانون من 
ً
لتشكل بذلك واحدة من أسوأ األزمات اإلنسانية التي يشهدها العالم حاليا

 بعد يوم مع استمرار ارتفاع معدالت 
ً
 يوما

ً
ظروف معيشية قاسية بسبب تردي الوضع االقتصادي والذي يزداد سوءا

قد ُيضطر بعض الشباب لالنضمام إلى الجماعات املسلحة كوسيلة  وفي ظل هذه الظروف الصعبة،  البطالة. 
للحصول على دخل، وهذا املسار يؤدي على الدوام إلى الدخول في دائرة مغلقة من العنف.  

بدأت صلتك العمل في اليمن منذ عام 2012، وبالرغم من الصعوبات التي دفعت الكثير من منظمات العمل التنموي 
إال أن صلتك تستمر في برامجها التي تقدمها للشباب اليمني لتخفيف معاناتهم، من خالل توفير فرص  للمغادرة، 

العمل ودعم شباب اليمن في تأسيس وتنمية مشروعات ناجحة.

أدت االضطرابات املدنية واألزمة االقتصادية املتصاعدة إلى تفاقم الوضع الهش الذي يشهده السودان بالفعل. 
2015 وأطلقت مع الشركاء برامج التمكين االقتصادي واالجتماعي التي  ولقد نشطت صلتك في السودان منذ عام 

تركز على الشباب واملرأة.

من برامجنا:
مشروع الريادة الشبابية:

بالتعاون مع االتحاد األوروبي وبنك األمل للتمويل األصغر تنفذ صلتك هذا 
البرنامج الذي يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 

 وتوفير الخدمات املالية وغير املالية للشباب بما فيها التدريب.
ً
18-35 عاما

من برامجنا:
مشروع رياديي األعمال الشباب في السودان:

يتم هذا البرنامج بالشراكة مع البنك الزراعي السوداني حيث توفر مساهمة صلتك القروض واملساعدة الفنية 
للمستفيدين، ويهدف إلى تطوير التمويل األصغر اإلسالمي ودعم رياديي األعمال الشباب. 

%22167%46.5

من الشباب يعانون من 
البطالة )عام 2017(

يحتل السودان املرتبة 167 
من 189 دولة على مؤشر 
التنمية البشرية الصادر 

عام 2018

من إجمالي عدد السكان 
يعيشون تحت خط 
 للبنك 

ً
الفقر )وفقا

الدولي 2010(

1.25.1819.7%40
مليون عامل من القطاع 

العام يتلقون رواتب 
ضئيلة أو لم يحصلوا على 

رواتب منذ عامين

مليون نازح أو 
ً
عائد داخليا

مليون شخص 
يفتقرون للخدمات 
الصحية األساسية

في  السكان  من 
في  هم  اليمن 
سن 14 أو أقل

البرامج واملخرجات في بعض الدول

السوداناليمن

%40 
من املستفيدين هم من فئة

النساء

عدد الوظائف التي تم توفيرها منذ بداية 
العمل في اليمن حتى نهاية عام 2018:

93,408

عدد الوظائف التي تم توفيرها منذ بداية 
العمل في السودان حتى نهاية عام 2018:

496,972
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بدأت صلتك العمل في تونس منذ عام 2012 استجابة ملطالب الشباب التون�سي الطامح بالعمل والتنمية االقتصادية. 
مشاريع عبر شراكات مع مؤسسات تمويل أصغر رائدة،  تضمن عمل صلتك في تونس توفير فرص العمل وإنشاء 
اإللكترونية املختصة في ربط  "تونس تعمل"  منصة  باإلضافة إلى إنشاء  وصناديق استثمارية ومشاريع حكومية، 

الشباب بفرص للتوظيف.

من برامجنا:
مبادرة تمويل املشاريع الشبابية:

تعمل صلتك مع مؤسسة إندا تمويل - وهي أكبر مؤسسة للتمويل األصغر في تونس - على دعم وتمويل رواد األعمال 
الشباب في تونس إلطالق مشاريع مدرة للدخل.

 واسع النطاق يشمل آالف املستفيدين من الشباب التون�سي في جميع أنحاء البالد، تم 
ً
وقد صممت صلتك برنامجا

إطالقه في عام 2016 وسيستمر حتى عام 2021. يتضمن املشروع العديد من املزايا املالية وغير املالية التي ستساعد 
في تحقيق األهداف املطلوبة كما تعمل صلتك من خالل آلية مبتكرة على توفير قروض شبابية، وتوصيل الخدمات 

املصرفية للشباب في املناطق الريفية والنائية عن طريق فروع بنكية متنقلة.

%15.3%15.2%2.9

نسبة

البطالة

نسبة الفقر في 
تونس )عام 2015(

نسبة الفقر املدقع 
)عام 2015(

تونس

البرامج واملخرجات في بعض الدول

عدد الوظائف التي تم توفيرها منذ بداية 
العمل في تونس حتى نهاية عام 2018:

297,511

شابة تونسية جامعية تعيش في مدينة سيدي بو زيد كانت تعاني مع أسرتها من ضيق الحال بسبب 
تردي الوضع االقتصادي. لكن إصرارها على النجاح دفعها للتفكير بمشروع مطلوب في السوق.

. الحظت عدم وجود 
ً
وتقول رجاء " كنت أعيش مع أسرتي وكان أبي هو الذي يعيلنا وكان الوضع صعبا

ورشة تشكيل وخراطة الحديد في املنطقة التي أعيش فيها في سيدي بوزيد، وكان الناس يقطعون 
مسافة 300كم للذهاب إلى العاصمة  للحصول على ما يحتاجون. لذا فكرت في الدخول في هذا 

املجال. استطعت الحصول على تمويل عن طريق صلتك وشريكها إندا لبدء مشروعي".

 في كيفية إدارة املشاريع ومع التمويل الذي حصلت عليه، نجحت هذه الشابة في 
ً
تلقت رجاء تدريبا

تأسيس ورشتها وإدارة عملها بنجاح وتحقيق دخل ثابت يساعدها في إعالة أسرتها بعد وفاة والدها، 
 بتوظيف 5 أشخاص من بلدتها 4 منهم سيدات.

ً
كما قامت أيضا

رجاء فيلحي - تونس
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الهدف األول: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان
- برنامج تطوير مهارات المزارعين عبر الزراعة المستدامة:

- الدولة: الصومال
- الشريك: مبادرة هورن بروغريس  

- يتم تدريب الشباب الصومالي على ممارسات الزراعة الذكية وتوظيفهم بعد ذلك.

- النتائج: توظيف 15,000 شاب 

الهدف الخامس: تحقيق املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة والفتيات
- برنامج التمكين االقتصادي للمرأة في والية الخرطوم ووالية البحر األحمر

- الدولة: السودان
- الشريك: هيئة األمم المتحدة للمرأة 

يهدف إلى تمكين المرأة المعنفة والمعاقة والالجئة والنازحة في واليتي الخرطوم والبحر   -
األحمر وذلك من خالل تعزيز فرص الشابات في الحصول على العمل الالئق، وإتاحة فرص 

التحاقهن بالتدريب المنهي والتأهيل والتعليم، وتمويل مشاريعهن.

- النتائج: أكثر من 1000 مستفيد بشكل مباشر وغير مباشر.

الهدف السابع عشر: تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل 
التنمية املستدامة

- برنامج المهارات الحياتية
- الدولة: المغرب

- الشريك: مؤسسة الشباب الدولية ووزارة السياحة المغربية
التدريب العملي ودعم توظيف  التدريب على المهارات الرئيسية وفرص  البرنامج  يتيح   -

 في قطاع السياحة والضيافة المغربي المتنامي.
ً
الشباب األقل حظا

- النتائج: تدريب 3,300 شاب وتوظيف 2,000 شاب في وظائف مرتبطة بقطاع السياحة

تعزيز النمو االقتصادي الشامل واملستدام والتوظيف والعمل  الهدف الثامن: 
الالئق للجميع

- برنامج تمكين الشباب في القطاع الزراعي من خالل الطاقة الشمسية
- الدولة: اليمن

- الشريك: المؤسسة الوطنية للتمويل األصغر
يهدف البرنامج إلى تمكين المزارعين عبر تركيب خاليا الطاقة الشمسية واستخدام هذه   -
الطاقة المستدامة طوال العام في عمليات الري وهذا يساعد في إتاحة المزيد من فرص 

العمل في هذا المجال.

- النتائج: توظيف 11,000 شاب

في العام 2015، اعتمدت الدول خطة التنمية املستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية املستدامة الـ17 الخاصة بها. 
 ال غنى عنه لتحقيق التنمية املستدامة. 

ً
ويعد القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، شرطا

وتركز صلتك على تحقيق عدد من أهداف التنمية املستدامة وعلى رأسها مكافحة الفقر واملساواة بين الجنسين 
وتمكين املرأة وتعزيز النمو االقتصادي في املجتمعات وتعزيز الشراكة العاملية.

برامج صلتك وأهداف التنمية املستدامة:

صلتك وأهداف التنمية املستدامة

أتوجه بالشكر لصاحبة السمو الشيخة موزا على العمل 
 ألن وجودكم 

ً
الذي تقوم به منظمتكم وأشكركم جميعا

هنا يعني االلتزام بتمكين الشباب وهذا يعني االستثمار في 
 
ً
الشباب والتفاعل معهم وتمكينهم. ويجب أن نعمل جميعا

، ومستقبلنا يعتمد على نجاحنا في ذلك
ً
معا

السيدة ميشيل باشليه 

املفوضة السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان
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األولوية األولى: التفاعل والمشاركة وتوصيل صوت الشباب من أجل عالم عادل ومستدام
- برنامج ريادة األعمال والمشاركة وإدماج الشباب

-الدولة: تونس
- الشريك: صندوق األمم المتحدة للديمقراطية ومؤسسة تمكين للتنمية ومؤسسة الزيتونة تمكين

- يهدف البرنامج إلى التمكين االقتصادي للشباب لبناء ثقتهم والتزامهم باالنخراط في العملية الديمقراطية

- النتائج: توفير أكثر من 1,000 فرصة عمل للشباب

األولوية الخامسة: السالم وبناء المرونة- دعم الشباب كمحفزين للسالم واألمن والعمل اإلنساني
- برنامج األمل

- الشريك: الحكومة السودانية وتحت إشراف الهيئة العليا المعنية بمكافحة التطرف ومحاربة أيديولوجيات الجماعات 
اإلرهابية

- يعمل برنامج األمل على إعادة دمج تأهيل الشباب الذين وقعوا في مرحلة سابقة في فخ التطرف واإلرهاب، ودعمهم لبدء 
مشاريع مدرة للدخل ويصبحوا أعضاًء منتجين في المجتمع. 

- النتائج: التمكين االقتصادي لـ 400 شاب

التمكين االقتصادي من خالل العمل الالئق- دعم أكبر لوصول الشباب للعمل الالئق  األولوية الثالثة: 
والتوظيف المثمر

- برنامج التمكين االقتصادي للصيادين
- الدولة: الصومال
- الشريك: يوستان

- يهدف البرنامج إلى بناء قدرات الشباب الصومالي وتعريفهم بممارسات الصيد المناسبة من خالل استخدام أحدث 
الحلول التكنولوجية حتى يتقنوا هذا المجال.

النتائج: أكثر من 2,000 وظيفة للشباب.

املتحدة  األمم  أطلقت   ،2018 عام  سبتمبر   24 في 
الشباب،  وتمكين  لدعم   "2030 الشباب  "استراتيجية 
من خالل توحيد وحشد جهود الدول األعضاء والقطاع 
الخاص واملجتمع املدني لالستثمار في الشباب وإشراكهم 

في جهود التنمية.

أنطونيو  املتحدة  لألمم  العام  األمين  قال  كلمته،  وفي 
غوتيريش:

"إن تمكين الشباب ودعمهم والتأكد من قدرتهم على تحقيق إمكاناتهم هي غايات مهمة في حد ذاتها. وإذا أردنا خلق 
 واستدامة وازدهارا للجميع، وتحقيق رؤية خطة التنمية املستدامة لعام 2030، فإننا بحاجة إلى 

ً
عالم أكثر سالما

قيادة الشباب."

برامج صلتك واستراتيجية الشباب 2030:

صلتك واستراتيجية األمم املتحدة للشباب 2030

إن الفقر يقود إلى اإلقصاء االجتماعي والتهميش، فهناك 
64 مليون شاب عاطل عن العمل بينما 70 مليون من 

العاملين مازالوا يعيشون في فقر مدقع. وإذا كان الشباب 
يعيشون على الهامش فكيف نطلب منهم أن يشاركوا 

بفعالية في املجتمع. إن تحديد مفهوم الفقر هو السبيل 
للقيام بمزيد من التمكين االجتماعي، وإننا ال نقوم بال�شيء 

الكافي حتى اآلن لتمكين الشباب

السيدة جاياثما ويكراماناياكي

مبعوثة األمين العام لألمم املتحدة للشباب

* يرجى مالحظة أن النتائج املذكورة حتى نهاية ديسمبر 2018 
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في مناطق الحروب والنزاعات، تنعدم الفرص أو تكاد مع انهيار البنية التحتية والتردي االقتصادي، فتكون النتيجة 
ما قد يعرضه إلى أن يصبح فريسة للجماعات املتطرفة  عدم توفر فرص العمل للشباب الذي يتملكه اليأس، 

واإلرهابية واألفكار الراديكالية أو ينضم للجماعات املسلحة.

ويتمثل نهج صلتك املبتكر في مكافحة التطرف واإلرهاب من خالل تمكين الشباب وتأمين سبل الحياة الكريمة لهم، 
 في املجتمعات الهشة واملناطق املتأثرة بالنزاعات.

ً
خصوصا

وتهدف صلتك إلى معالجة األسباب األصلية النعدام االستقرار واألمن من خالل توظيف الشباب، فحينما يتحقق 
للشباب االكتفاء املادي وسبل العيش الكريم فإن ذلك يغنيهم عن العوز والحاجة ويمنحهم األمل باملستقبل ويكسر 
حلقة اليأس فال يعود لديهم أي سبب للجوء للجماعات واأليدولوجيات املتطرفة فيقبلون على املساهمة في تنمية 

مجتمعاتهم بإيجابية.

صلتك ومكافحة التطرف واإلرهاب

اإلحصاءات العاملية لألمم املتحدة

برنامج إصرار
يتم بالشراكة مع وحدة تنسيق الدعم السورية وهي مؤسسة وطنية سورية غير ربحية وغير سياسية وبدعم من صندوق 

400 ألف الجئ سوري  التي أطلقتها دولة قطر لتوفير التعليم والتدريب لنحو  قطر للتنمية في إطار مبادرة “كويست” 

داخل سوريا واألردن ولبنان والعراق وتركيا. يهدف البرنامج إلى توظيف وتأهيل الشباب الالجئين في تركيا حيث تم تجهيز 
مراكز تدريب في 4 مدن تركية هي غازي عنتاب ومرسين وهاتاي وكيليس.

دعم رواد األعمال الشباب في مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان
يتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع مؤسسة فلسطين للتنمية ومؤسستي إقراض في لبنان ويهدف إلى دعم الشباب 
الفلسطيني في مخيمات الالجئين في لبنان من خالل تمويلهم وبناء قدراتهم الستدامة مشاريعهم القائمة أو للمساهمة في 

استحداث مشاريع جديدة.

أدت الحرب المستمرة في سوريا منذ 8 سنوات إلى نزوح أكثر من 7 ماليين سوري. وقد عملت صلتك بالتعاون مع العديد من 
الشركاء على التخفيف من حدة األزمة وتوفير الحياة الكريمة للشباب النازحين والالجئين من خالل العمل على ربطهم بفرص 

العمل سواء في الداخل السوري أو في تركيا.

برامج صلتك لتمكين الالجئين والنازحين

 أمٌل 
ً
 وإناثا

ً
من دون عمل هادف لن يكون لشبابنا ذكورا

في املستقبل، وسُيتركون عرضة للراديكالية والعنف 
والتطرف السيا�شي. كما أثبت لنا التاريخ الحديث فإن 

لليأس عواقب

صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر

رئيس مجلس أمناء مؤسسة صلتك

يجب أن نساعد الالجئين على تحقيق دخل يكفيهم من 
خالل العمل. هناك الكثير من التحديات ألن الالجئين 

عادة يعيشون في مجتمعات تعاني من البطالة لذا علينا 
 املجتمعات املحلية، وإننا 

ً
العمل لضمان أن تستفيد أيضا

ندعو الساسة لتذليل العقبات أمام ذلك.
السيد فيليبو غراندي

املفوض السامي لألمم املتحدة لالجئين
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إن التمكين االقتصادي للمرأة عامل أسا�سي إلدراك حقوق املرأة واملساواة بين الجنسين. ويشمل ذلك، على سبيل 
املثال ال الحصر، قدرة املرأة على املشاركة بالتساوي في األسواق القائمة ؛ الحصول على املوارد اإلنتاجية والتحكم 

فيها، وإمكانية الحصول على العمل الالئق.

 إلحصائيات األمم املتحدة، فإن الفجوة بين الجنسين مازالت كبيرة على املستوى العاملي، واملرأة مازالت أقل من 
ً
وفقا

الرجل في املشاركة في سوق العمل وكذلك العثور على الوظائف. وتشير اإلحصائيات إلى أن الفجوة بين الجنسين في 
 أطول من الرجل بمرتين ونصف في األمور العائلية واملنزلية.

ً
القوى العاملة هي 26% بينما تق�سي املرأة وقتا

كما تشير تقديرات هيئة األمم املتحدة للمرأة إلى أن النساء العامالت يحصلن في املتوسط على 77% مما يحصل عليه 
الرجال وأن 75% من النساء العامالت في الدول النامية يعملن في وظائف غير منظمة وغير مؤمنة والتي من املمكن 
أن تؤدي إلى مشاكل اجتماعية خاصة في مناطق النزاعات. إن النساء والفتيات أكثر عرضة لزيادة مستويات العنف 
كما أن انعدام األمن يمكن أن يسبب النزوح  القائم على نوع الجنس واالستغالل الجن�سي في املجتمعات الهشة. 

القسري للمرأة، ويوقف أي عملية توظيف مما يتركهن مهمشات وفقيرات.

تمكين املرأة 

تؤمن مؤسسة صلتك أن املساواة بين الجنسين ليست مجرد حق أسا�سي من حقوق اإلنسان، بل هي عمود رئي�سي 
والفتيات في الحصول على التعليم  وترى صلتك أن توفير فرص متساوية للنساء  لعالم سلمي ومزدهر ومستدام. 

والرعاية الصحية والعمل الالئق، سيغذي االقتصادات املستدامة وسيفيد املجتمعات واإلنسانية بوجه عام. 

من هذا املنطلق، تعمل صلتك في إطار املبادرات واملواثيق الدولية الرامية إلى تمكين املرأة والوصول إلى عالم بال 
 إلى 

ً
 من امليثاق العاملي لحقوق اإلنسان الذي نص في مادته األولى على عدم التمييز بين املرأة والرجل وصوال

َ
تمييز بدءا

أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة ال17 والتي تم تبنيها عام 2015 حيث ينص الهدف الخامس على تحقيق 
املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة والفتيات في كل املجاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية.

 من أسرتها، تنفذ صلتك العديد من 
ً
 بأهمية دور املرأة في النهوض باملجتمع بدءا

ً
 راسخا

ً
وحيث إن لدى صلتك إيمانا

البرامج مع ومن خالل شركائها لتعزيز فرص املرأة في الحصول على العمل الالئق وزيادة فرص التحاقهن بالتدريب 
املنهي وتمويل مشاريعهن، ويتم ذلك بالتركيز على املرأة في املناطق الريفية واملناطق املتضررة من النزاعات. وقد حصلت 

العديد من النساء على وظائف غيرت حياتهن لألفضل من برامج صلتك.

أبرز البرامج في مجال تمكين املرأة

إن العمل الذي تقوم به صلتك من تمكين وتحسين 
ظروف حياة الشباب أصبح أكثر أهمية من أي وقت 

 نيابة عن هؤالء الشباب 
ً
م�شى. وأود أن أقول لكم شكرا

في 17 دولة والذين لم يستطيعوا القدوم إلى هنا. وبسبب 
عملكم والتزاماتكم هناك شاب في مكان ما في هذا العالم 
خف شعوره بالخوف والقلق وهناك شابة في مكان ما في 

هذا العالم تشعر بالثقة.

السيد كريس جاردنر

محفز  ورجل أعمال

برنامج تحسين وتعزيز قدرات المرأة في مجال الصناعات الغذائية 
أطلقت صلتك المرحلة الثانية من برنامج "تمكين المرأة" بالتعاون مع اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية في مجال 
تصنيع وتعبئة وتغليف المنتجات الغذائية حيث يستهدف في هذه المرحلة توفير المزيد من فرص العمل للشابات في 

الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد نجح البرنامج في مرحلته األولى في  توفير 1000 فرصة عمل دائمة ومؤقتة للشابات في 

قطاع غزة والضفة الغربية.
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الشركاء 

املنظمات�ا��كومية
وشبھ�ا��كومية�التنمو�ة

الهيئات�التعليمية

العضو�ات
الدولية

املؤسسات�املالية

و�االت�األمم�املتحدة

املنظمات�غ���ا��كومية

مؤسسات�القطاع�ا��اص
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الدول التي تعمل بها منصة "نروي"

كيف تعمل منصة "نروي"

لربط   2015 أول منصة مبتكرة أطلقتها مؤسسة صلتك في عام 
رياديي األعمال الشباب املسلمين باملانحين وتوفير التمويل الالزم 
يسمى  ما  للدخل عن طريق  مدرة  مشاريع  بدء  على  ملساعدتهم 
باملايكرو-وقف اإلسالمي بما يتوافق مع نظام اإلقراض اإلسالمي. 

تونس املغربالصومال

2

3

4

5

6

الربط مع شركاء ميدانيين1

املانحون يختارون رواد األعمال 
الشباب لتمويل مشاريعهم

"نروي" تعيد تعبئة كل صندوق وقف

املانحون يتبرعون من خالل 
التحويالت املصرفية وموقع نروي 

اإللكتروني

املقترضون يسددون ديونهم

الشركاء امليدانيون 
يوزعون املنح

بتمويل متناهي الصغر، يمكن أن يقدم املانحون ممن يرغبون بالتبرع من أعضاء "نروي" منحة متناهية الصغر تبدأ 
من 25 $ لتمويل مشاريع الشباب ومساعدتهم على تطوير أعمال مدرة للدخل. 

يقوم املانحون بالتبرع وتقديم املنح الوقفية عبر موقع نروي اإللكتروني لتمويل مشاريع الشباب. وال يتم احتساب أي 
 من املقترضين من 

ً
فائدة عليها وتساعد هذه املنح الشركاء امليدانيين من توسيع برامج اإلقراض لديها لتشمل مزيدا

الشباب املحتاجين واملهمشين.

يقوم الشركاء امليدانيون بتوزيع األموال على املقترضين حسب الحاجة. كما يقومون بالحصول على معلومات هؤالء 
 متطوعو صلتك بمراجعة هذه املواد 

ً
الشباب وصور لهم وملشاريعهم لنشر قصص النجاح عن تقدمهم. يقوم الحقا

وترجمتها بغرض النشر على موقع نروي. 

يقوم الشركاء امليدانيون بإدارة الديون لتحصيل قيمة القرض املستحقة من الشباب الذين تم تمويل مشاريعهم من 
 بأن 80% من الشركاء امليدانيين هم من املنظمات الغير ربحية.

ً
تبرعات املانحين،  علما

باملبلغ  "صندوق وقفي"  يتم إعادة تعبئة كل  بعدما يسدد املقترضون دفعاتهم املستحقة حسب املوعد املحدد، 
األسا�سي الذي تبرع به املانحون وبالتالي يتمكن املانحون من دعم مزيد من رواد األعمال وإحداث تأثير إيجابي أكبر.

تعمل "نروي" مع مجموعة من املنظمات بهدف التعرف على الشباب ممن هم بحاجة للقروض وإدارة الديون لتنفيذ 
مشاريعهم الخاصة. هذه املنظمات عبارة عن شركاء ميدانيين ألنها تعمل على املستوى املحلي وداخل املجتمعات. 
مع املنظمات غير الحكومية   

ً
ولكن تعمل نروي أيضا مؤسسات تمويل متناهية الصغر،  أغلبهم   الشركاء  هؤالء 

واملدارس واملؤسسات األهلية. 

التكنولوجيا واالبتكار
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"تعمل" هي منصة إلكترونية، تساعد على وصل الشباب بالوظائف وتأهيلهم لدخول سوق العمل. تم إطالق منصة 
كالتوجيه املنهي  حيث تقدم مجموعة من الخدمات   بالتعاون بين صلتك ومايكروسوفت،   ،2012 عام  "تعمل" 

ومساعدة الشباب في البحث عن فرص عمل وتطوير املهارات املهنية. 

 في ثماني دول عربية، باإلضافة إلى بوابة إقليمية. وقد 
ً
وتتوفر الخدمات املبتكرة في بوابات "تعمل" املخصصة محليا

500,000. وتتوفر بوابة "تعمل" باللغات العربية والفرنسية واإلنجليزية، وتحتوي على  وصل عدد املستخدمين إلى 
أكثر من 1000 دورة تعلم إلكترونية لتنمية مهارات املستخدمين ودعم ريادة األعمال.

ويتيح  التي يقع مقرها في اململكة املتحدة،  بالتعاون مع شركة مايندميل،   2011 في عام  “تمهيد”  تم إطالق برنامج 
البرنامج إمكانية الوصول إلى التقييمات النفسية عبر اإلنترنت واستشارات مهنية عالية الجودة، إضافة إلى خدمات 

التدريب وبناء القدرات للمرشدين املهنيين.

يتوفر التقييم باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية، كما يمكن ألصحاب العمل والشركات ومؤسسات التدريب 
استخدام نتائج تقييمات تمهيد النفسية في عملية اختيار املرشحين، ومطابقة املهارات مع الوظائف وفرص التدريب 

املناسبة.

 موزعة في 12 دولة.
ً
وتتوافر خدمات برنامج "تمهيد" عبر شبكة واسعة من املراكز املهنية والتي يبلغ عددها 272 مركزا

التكنولوجيا واالبتكار

الــتــوظــيــف

منصات
محلية���
دول
م��ا�منصة�إقليمية

جامعات�ومراكز
شر�كة��ستخدم
تمهيد:

التوجيھ
امل��
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تم إجراء ست دراسات في إطار سلسلة "دراسة تحليلية للدولة" والتي تلقي الضوء على تحديات التنمية واألولويات 

في الدول موضع الدراسة والتي شملت املغرب وفلسطين والصومال والسودان وتونس واليمن.

وقد تناولت التقارير الوضع االقتصادي االجتماعي والتحديات التي تواجهها هذه الدول. استعرضت التقارير مؤشرات 
التنمية البشرية والتعليم واملهارات والفقر واالقتصاد وسوق العمل وتوظيف الشباب وبيئة األعمال واملشاريع 

املتناهية الصغر والصغيرة. وقد تم دراسة تأثير النزاع في التقارير املتعلقة بفلسطين والصومال واليمن.

أهداف التقارير هي:

 تقديم معلومات دقيقة ومتخصصة ملساعدة صلتك في تطوير استراتيجيتها لدولة العمليات وكذلك 
في تصميم املشاريع.

 تقديم بيانات معرفية والتي من خاللها يستطيع شركاء صلتك واملنظمات التنموية األخرى تطوير 
سياسات وخطط تدخالتهم.

 إتاحة مصادر معلومات مفيدة للباحثين والعامة بشأن املوضوعات التي تم تغطيتها.

 إجراء دراستين متخصصتين تحت عنوان "سياسات دعم ريادة االعمال في املغرب" و "محددات التوظيف 
ً
تم أيضا

املنهي للشباب في سوق العمل الحضري في تونس" وذلك في مشاريع بحثية بالتعاون مع باحثين.

عندما تفقد األهل ومصدر الرزق، ماذا يتبقى لك؟

هذه هي حال الكثير من الشباب في اليمن، بسبب الحرب والظروف االقتصادية الصعبة.  عصام 
 للرزق. وبمجهود 

ً
حميدان شاب جامعي من مدينة إب. انتقل هو وأخوه إلى العاصمة صنعاء طلبا

 إلى جنب، وكانت األمور تسير بشكل جيد، إلى أن 
ً
ذاتي، تمكنا من فتح صالون حالقة، وعمال فيه جنبا

ر الصالون الذي يعمالن فيه، ولم يتوقف األمر عند  تعرضت املنطقة التي يعيشان فيها للقصف. ُدّمِ
 بجراحه التي أصيب بها في القصف. يقول عصام عن تلك 

ً
هذا الحد حيث لقي أخوه مصرعه متأثرا

الفترة "شعرت بالضياع، ألنني فقدت كل �شيء، فقدت أخي وفقدت مصدر رزقي وال أعلم من أين أبدأ 
إلى أن سمعت عن برنامج صلتك إلقراض الشباب". تقدم عصام للحصول على القرض املقدم من 

صلتك وشريكها بنك األمل، حيث قام بفتح صالون جديد للحالقة وجهزه بكل األدوات الالزمة، وعاود 
، استعاد عصام حياته مرة أخرى، فالصالون يوفر له مصدر دخل كما 

ً
 فشيئا

ً
نشاطه من جديد. شيئا

أنه استطاع توفير فرص عمل لثالثة أشخاص آخرين.

عصام حميدان - اليمن

السياسات والبحوث
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مشاركات صلتك الدولية

 يف�ضي إلى تمكين الشباب
ً
 عامليا

ً
 جنيف - الحلقة النقاشية: كيف نبني نظاما

نظمت صلتك حلقة نقاشية خالل ملتقى صلتك الرفيع املستوى في جنيف شارك فيها كل من صاحبة السمو الشيخة 
موزا بنت ناصر رئيس مجلس أمناء مؤسسة صلتك واملفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئين السيد فيليبو 
غراندي والسيدة جاياثما ويكراماناياكي مبعوثة األمين العام لألمم املتحدة للشباب والسيد كريم �ضي مؤسس منظمة 

جوكوالبس والسيد شاكر خزعل السفير اإلنساني ملؤسسة صلتك. 

محاور الحلقة النقاشية  

 دراسة ومناقشة التحديات التي تواجه تمكين الشباب بما في ذلك املنظمات العاملة في هذا املجال

 استكشاف ومناقشة أفضل املمارسات والتطبيقات في مجال توظيف الشباب واالستفادة من الخبرات 
املحلية والدولية

 استعراض سبل توحيد الجهود الدولية لألطراف الفاعلة من أجل تمكين الشباب خاصة ممن يعيشون في 
مناطق األزمات والصراعات بما يمكنهم من قيادة النهوض في مجتمعاتهم

أبرز تصريحات املشاركين في الحلقة النقاشية

أعتقد أنه أصبح من السهل اآلن الحديث عن ربط الالجئين باالستثمار 
والقطاع الخاص وريادة األعمال. في السابق كنا نتحدث عن الالجئين فقط 
 في هذا 

ً
من الجانب اإلنساني وهذا أمر مهم ولكن في الواقع نحن نحرز تقدما

املجال.

إننا نبرز إنجاز صلتك ألنها مؤسسة رائدة في مجالها

السيد فيليبو غراندي

املفوض السامي لألمم املتحدة لالجئين

أعتقد أن التعليم بدون توظيف يمكن أن يؤدي إلى اإلحباط والتهميش وإنه ملن املهم البدء 
بالتعليم وتوفير هذه املهارات املعرفية. غير أن التعليم لن يحل مشاكل الفقر أو يق�شي على 

 بالتوظيف. 
ً
التطرف أو إنهاء اإلحباط أو وقف الهجرة، وبالتالي يجب أن يكون التعليم متبوعا

نحن نعمل على معالجة املشاكل التي تواجه عملنا بطريقة مبتكرة مثل تحديات األمن في بعض 
املناطق والوصول للشباب في املناطق الريفية عبر السيارات البنكية املتنقلة.

صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر

رئيس مجلس أمناء مؤسسة صلتك

ال أعتقد أننا نقوم بالعمل الكافي في دعم وتمكين الفتيات والشابات، حيث 
تعمل الكثيرات منهن في قطاع االقتصاد غير الرسمي وال يحصلن على األجور 
الكافية. وهناك حواجز مؤسسية واجتماعية تمنع الفتيات والشابات من 
الحصول على حقوق متساوية واملشاركة املجتمعية بالنظر إلى أقرانهن من 

الذكور.

كيف يمكننا التعامل مع تضاعف السكان كل 20 عاما في أفريقيا. إننا نحتاج 
لإلبداع، علينا أن نقوم باألشياء بشكل مختلف فالتكنولوجيا تسمح لنا بذلك 
، حيث يمكننا توفير 

ً
وهي فعالة جدا. التكنولوجيا توفر لنا الفرصة للعمل معا

حلول جديدة ونفكر بطريقة مختلفة في الزراعة والطاقة والتعليم وابتكار 
طرق جديدة.

 
ً
إن الشباب يحتاج لبناء الجسور للتواصل وليس الجدران، وكوني الجئا

 فقد تعلمت أنه يجب التشبث باألمل. العالم يسوده الظالم ولكن يجب 
ً
سابقا

التمسك باألمل ألنه السبيل لحياة أي شخص الجئ، ومع هذه الظلمة التي 
 سيكون 

ً
تلف العالم، وبفضل منظمات مثل صلتك، يجب اإليمان بأن غدا

أفضل من اليوم ومن األمس.

السيدة جاياثما ويكراماناياكي

مبعوثة األمين العام لألمم املتحدة للشباب

السيد كريم �شي

مؤسس منظمة جوكوالبس

السيد شاكر خزعل

سفير  إنساني ملؤسسة صلتك
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 أثينا - املشاركة في منتدى أثينا للديمقراطية

تنظمه  الذي  املنتدى  هذا  في  صلتك  استعرضت 
في مجال تمكين الشباب  تايمز تجربتها  مجلة نيويورك 
بالتعاون مع  وقد عقدت صلتك  املجتمع.  في  وإشراكه 
شركائها صندوق األمم املتحدة للديمقراطية ومؤسسة 
محاضرة  تونس  في  األصغر  للتمويل  تمكين  الزيتونة 
خاصة بالتمكين االقتصادي للشباب ودوره في حماية 
تفعيل  ضرورة  إلى  إضافة  املهددة،  الديمقراطيات 
وقد أكدت  أجندة تمكين الشباب وإشراكه في املجتمع. 
 
ً
صلتك على ضرورة العمل على تمكين الشباب اقتصاديا

 باعتبار أن كليهما مكمل لآلخر.
ً
واجتماعيا

 نيويورك - أسبوع األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب

شاركت صلتك في اجتماع رفيع املستوى ملناقشة دور 
نظمه  والذي  العنيف  التطرف  منع  في  املؤثر  الشباب 
الوفد الدائم لدولة قطر لدى األمم املتحدة والصندوق 
العاملي لالنخراط املجتمعي واملرونة وذلك خالل أسبوع 

األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب.

 لندن  - منتدى املانحين العاملي

شاركت صلتك في منتدى املانحين العاملي في دورته الثامنة 
والذي عقد على مدار ثالثة أيام في العاصمة البريطانية 
استجابة  مرنة-  بيئية  أنظمة  "بناء  شعار  تحت  لندن 
 . العمل الخيري لعدم املساواة والتوترات االجتماعية" 
  ملمثلين عن الحكومات 

ً
 بارزا

ً
وقد شهد املنتدى حضورا

العمل  في  ومستشارين  وجامعيين  املالية  واملؤسسات 
الخيري ومنظمات غير ربحية وغيرها.

اعتمدت مؤسسة "صلتك" منذ إنشائها على الدعم املالي من قبل صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني، واملؤسس صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، وقد تم تخصيص منحة بمقدار 108 مليون دوالر أمريكي 
لتغطية النفقات األساسية واإلدارية للمؤسسة. وباإلضافة إلى ذلك، تساهم دولة قطر بتقديم التمويل األسا�سي 
للبرامج والذي بلغت قيمته 78.6 مليون دوالر أمريكي. وفي مقابل ذلك تم تقدير مساهمات شركاء مؤسسة صلتك 
الخارجيين )التمويل املشترك( حتى نهاية ديسمبر 2018 بأكثر من 659 مليون دوالر أمريكي، وبهذا نجحت املؤسسة في 
 لـ 3:1 حيث وصلت النسبة إلى 24:1 في عام 2018، باإلضافة إلى منح 

ً
تجاوز النسبة املطلوبة في التمويل املشترك وفقا

 آخر من مصادر تمويل املؤسسة و التي بلغت قيمتها 36.4 مليون دوالر 
ً
البرامج املستلمة من الشركاء و التي تعد مصدرا

أمريكي حتى نهاية ديسمبر 2018.

اإلقليميين والعامليين على املشاركة بالتمويل لتوسيع  ومن خالل هذا النموذج شجعت مؤسسة صلتك الشركاء 
الفرص االقتصادية أمام الشباب وإتاحة فرص العمل لهم.

صناديق التمويل للمؤسسات الصغيرة و املتوسطة

$4
مليون دوالر

قيمة االستثمار في املغرب وتونس

املغرب
$1.5

مليون دوالر

تونس
$2.5

مليون دوالر

حتى نهاية ديسمبر 2018

البيانات املالية

+$659
مليون دوالر

التمويل
املشترك

$36.4
مليون دوالر

منح
الشركاء

$78.6
مليون دوالر

دعم دولة قطر
)التمويل التشغيلي واألسا�سي(

$108
مليون دوالر

التمويل
األسا�سي

مشاركات صلتك الدولية



... لتمكين الشباب52 
ً
معا

ماليين الشباب حول العالم بال عمل، اليأس رفيقهم.

تسعى صلتك لتغيير هذا الواقع من أجل مستقبل أفضل 
ومجتمع مستقر.

للتواصل من أجل فرص الشراكة والتبرع:
info@silatech.org


