
لمواجهة األسباب الجذرية  البيئية المشروعات لتشغيل الشباب في الملحق الفني

 للهجرة غير النظامية 

الخطط الموضوعة والتي تتبنى نهج اإلصالح الهيكلي  وفى إطار 2030انطالقا من رؤية مصر 

واإلداري تواجه مصر العديد من التحديات وعلى راسها االستجابة للمطالب الملحة لوضع والتشريعي 

مع تصاعد أسعار . اقتصادي صعب مع متابعة هذه االصالحات والتي يجنى ثمارها على االمد البعيد

 السلع والخدمات األساسية وانخفاض قيمة العملة بسبب استمرار البطالة وركود سوق االستثمار والذي

 .أثر بدوره على حياة المواطنين مما أدى إلى ارتفاع في معدالت الفقر

ولقد كان الشباب من الجنسين وخاصة أولئك العاطلين عن العمل من العمالة الفقيرة غير الماهرة وشبه 

مع . الماهرة هم أكثر الفئات تأثرا من األزمات االقتصادية حيث ازداد معدل بطالة الشباب بشكل كبير

الوظائف التي تساعد على اكتساب المهارات والحصول على دخل للحفاظ على التنمية االقتصادية  ندرة

وقد يزيد هذا من تعقيد المرحلة االنتقالية . ، ،  . واالجتماعية بالبالد مما جعلهم اكثر الفئات هشاشة

 ويمكن أن يكون سببا لزعزعة االستقرار، ومن ثم الحاجة الملحة للتصدي لهذه القضية الهامة 

في المائة من  17.2حوالى  أن 2014 عام عنوقد اثبتت الدراسات االستقصائية للشباب في مصر 

للهجرة بشكل عام وبشكل خاص " تطلعات"ديهم سنة ل 29و 15الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 

 الهجرة غير النظامية للبحث عن دخل اعلى او الحصول على فرصة وظيفية  

مع االخذ في االعتبار ان عدد المصريين الذين يهاجرون بصورة غير منتظمة إلى أوروبا آخذ في 

ين الذين يصلون إلى أوروبا هم االرتفاع، واالتجاه األكثر إثارة للقلق هو أن نسبة كبيرة من المصري

 (.  18دون سن )قُصَّر غير مصحوبين 

ولما كان جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة و المتناهية في الصغر  يختص بتعبئة وإدارة 

وتنسيق الموارد المالية المتاحة للمعاونة في تنفيذ برامج تساعد على تقليل اآلثار الجانبية لسياسة 

قتصادي وتوفير اآلليات التنفيذية لتخفيف األعباء عن المواطنين عن طريق إيجاد فرص اإلصالح اال

عمل والحد من البطالة ورفع المستوى المعيشي والصحي والبيئي للفئات المستهدفة، وتهيئة البيئة 

ص المناسبة لدعم دور المشروعات المتوسطة و الصغيرة و المتناهية في الصغر ممثلة في القطاع الخا

والمجتمع المدني  في التنمية االقتصادية والتقنية، ومساندة الخطة القومية لتشغيل الشباب عن طريق 

لمجتمع المصري بصفة لخدمة اتنفيذ مشروعات تنموية تحمل في طياتها البعد االجتماعي واالقتصادي 

 ..عامة والشباب المصري بصفة خاصة 

دف التصدي لجذور مشكلة وظاهرة الهجرة غير النظامية ومن ثم جاءت فكرة هذا المشروع الذي يسته 

من خالل استهداف المجتمعات األكثر عرضة لتلك الظاهرة حيث يساعد المشروع في توفير عدد من 

الفرص الجاذبة للفئات المستهدفة في تلك المناطق كوسيلة لتوفير بدائل لمحاوالت الهجرة غير النظامية 

مجتمعهم من خالل خلق فرص عمل قصيرة ومتوسطة األجل، وبناء  وتعزيز الشعور باالنتماء إلى

مهارات الشباب العاطلين عن العمل استجابة لألزمة االقتصادية الحالية بهدف توسيع وتنويع آفاق 

كما سيساهم المشروع في تحسين البنية التحتية المادية واالجتماعية في المناطق المستهدفة . عملهم

 .ضل للمجتمعات المحليةلتوفير نوعية حياة أف



 

 :من المشروعاتالهدف 

ظاهرة الهجرة غير النظامية للشباب من العمالة غير ل لمواجهة االسباب الجذريةالمساهمة في التصدي 

الماهرة ونصف الماهرة من الجنسيين عن طريق استهداف المجتمعات المصدرة للهجرة بغرض تحسين 

حيث سيتم التعامل مع هذه المشاكل . فرص الحصول على العملاألوضاع المعيشية المتدهورة وتحسين 

فرص عمل قصيرة ومتوسطة األجل، وبناء مهارات الشباب العاطلين عن العمل بهدف  ايجادمن خالل 

توسيع وتنويع آفاق عملهم باإلضافة الى تحسين البنية األساسية واالجتماعية في المناطق المستهدفة لتوفير 

 .بديلة في المجتمعات المحلية فرص نوعية حياة أفضل و

تطوير  فيتهدف تلك المشروعات الى تشغيل الشباب  لما يتمتع به من طاقات هائلة يمكن استغاللها 

الشباب حيث يعانى  لهؤالءوتنمية ورفع مستوى المعيشة لمجتمعاتهم المحلية وتوفير فرص دخل مؤقتة 

 والتيتلك المرحلة  فيمر بها ت التي االقتصاديةالوقت الراهن من البطالة نتيجة للظروف  فيالكثير منهم 

ايجاد فرص تشغيلية للشباب المتعطل عن العمل من  فيتتطلب تضافر جهود شركاء التنمية للمساهمة 

 مشروعات بسيطة تتوفر بها الخصائص التالية .   

 مشروعات ذات تصميم ومكونات بسيطة يمكن تنفيذها من خالل الجمعيات األهلية  -

  عاليةال تحتاج الى تكنولوجيا 

 سهلة التطبيق 

  على المجتمع إيجابيأن يكون له تأثير 

  تحسين مستوى المعيشة  فييساهم 

  نظافة وتجميل المجتمع المستهدف فييساهم 

  الملحةئية البيالمشاكل  فيزيادة الوعى  فييساهم 

 يقدم خدمات للمجتمع المستهدف 

  للفئات المحرومةيسهل وصول خدمات  

 أن تكون أولية التنفيذ للمناطق الفقيرة والمحرومة والنائية -5

 نطاق مجتمع الجمعيات المتقدمة بالمقترحات فيأن تنفذ  -6

 أعمال ال تحتاج الى مهارات خاصة فيأن تعطى الجمعية اولوية لتشغيل الشباب  -7

 شهر  15مدة تنفيذ المشروع ال تتجاوز  -8

 ( سنة  29 – 18تشغيل الشباب للفئة العمرية من ) 



حمالت النظافة داخل مجتمعاتهم عن يمولها هذا المكون  التيأمثلة على سبيل المثال ال الحصر 

أو طريق إزالة تراكمات القمامة المتراكمة بالقرى أو على شواطئ الترع والقنوات المائية 

، جمع القمامة من بطرق مبسطة وباستخدام أدوات بسيطة وبدون استخدام معدات ثقيلة الطرقات

 –التشجير  –ودهان أعمدة اإلنارة ترقيم المنازل باالشتراك مع الوحدات المحلية صيانة  المنازل،

   إلخ.... ندوات توعية بيئية ، زيارات منزلية للتوعية البيئية،دهان وإصالح أرصفة

لكل محور حسب قدراتها  وعلى الجمعيات والمؤسسات األهلية أن تحدد منطقة ومستوى العمل

وخبراتها وتوجها المستقبلي للنمو في قطاع معين وأن تقترح أنشطة ومبادرات لتحقيق النتائج 

 التي ستلتزم بها الجمعية من إجمالي النتائج المطلوبة. 

  أن تنبثق األنشطة والمشاريع من التوجهات والتدخالت الكبرى التي وضعتها

 . خطط العمل المجتمعية لكل منطقة

  بيان المبررات و األهداف و الغرض من تنفيذ المشروع أو النشاط و مدى

 ارتباطه بمحاور المشروع.

 القطاعات المنطقة الفعلية و احتياجاتشروع أو المقترح يجب أن يتناسب والم

 الواعدة والخدمات المقدمة للشباب في المنطقة.

 ة.ذات مؤشرات استداميد أفكار مشاريع ريادية مبتكرة وتحد 

 التي يمكن أن توفر لمهارات المطلوبة في سوق العمل وتقييم الفرص التشغيلية وا

 فرص عمل للفئة الشباب المستهدف.

 إدارة المشروع أو النشاط المقترح 

خطة الجمعية في إدارة المشروع أو النشاط المقترح من خالل على الجمعية توضيح آلية و

 استعراض األمور التالية: 

  للهيكل اإلداري والتنظيمي الحالي للجمعية وطريقة االستفادة منه في تنفيذ وصف مختصر

 أنشطتها الحالية.

  والعمالة المقترحة إلدارة المشروع . اإلداريوصف للجهاز 

 تنفيذ المشروع أو النشاط المقترح.إرفاق الهيكل التنظيمي إلدارة و 

 

 

 

 

 



 خطة المتابعة والتقييم 

  يجب على الجمعية أن تقدم إيضاح عن آلية ووسائل المتابعة والتقييم ألداء وسير عمل

) الجهة الممولة للبرنامج ( وأية  جهاز تنمية المشروعاتالمشروع المقترح وآلية التنسيق مع 

 جهات أخرى وشركاء للجمعية . 

 تم االستعانة بأي إضافة إلى أية أدوات خاصة قد تستخدم ألجل هذا الغرض وما إذا كان سي

 جهات أخرى .

  يجب على الجمعية تطبيق نظام المتابعة والتقييم وأدواته المحددة حيث سيتم من خالل هذا

النظام متابعة عدد من المخرجات والنتائج المتعلقة بمحاور عمل البرنامج وبصفة خاصة عدد 

من المؤشرات الشباب المستفيدين من المشروع ، عدد فرص التشغيل المحققة وغيرها 

 الهامة.

  على الجمعية بيان توفر البنية التحتية الالزمة لعمل أي من أنظمة المتابعة والتقييم بما في ذلك

 وجود أجهزة الحاسب االلى وشبكة االنترنت .

   النتائج من تنفيذ المشروع وتقييم آلية التأكد من تحقيق المؤشرات ووعلى الجمعية إيضاح

 نتائجه والمخرجات التي تم االلتزام بها. 

 على الل المشروع أو النشاط المقترح: النتائج التي سيتم تحقيقها من خالمخرجات و

الجمعية تعبئة النموذج المرفق لهذا الخصوص )نموذج المخرجات والنتائج( للمحاور التي 

 سيتم العمل عليها.

 

 مة المشروع آلية استدا

  على الجمعية أن توضح كيفية ضمان استدامته واستمراريته كما أن على الجمعية أن تبين

ومحاولة وضع الحلول الممكنة  المعوقات التي يمكن أن تعترض سير عمل المشروع

 لمواجهة هذه المعوقات خالل فترة اإلعداد والتنفيذ وأي معوقات مستقبلية أخرى.

 


