ال�شباب

النهج
يفتقر �أكرث من  120مليون �شاب يف العامل �إىل التعليم
الأ�سا�سي واىل املهارات احلياتية والوظيفية  ،وبالتايل
فهم ال ي�شاركون يف جمال احلوكمة واملجتمع املدين .ان
م�ساعدة ال�شباب يف �إيجاد طريقهم للو�صول �إىل وظيفة
ويف امل�شاركة الهادفة يف احلياة املدنية �سيوفر لهم
ولبلدانهم عائدات �ضخمة يف ال�سنوات والأجيال
القادمة.
�إننا ن�ؤمن ب�أن ال�شباب هم الأ�صول الثمينة ملجتمعاتهم
وامل�ساهمون الفاعلون يف الن�سيج االجتماعي واحلياة
االقت�صادية للبلدان النامية .لذا ي�ساعد مركز
 EDCعلى تطوير ال�سيا�سات اخلا�صة بال�شباب؛
وعاى بناء قدرات املنظمات التي تخدم ال�شباب ،و
اىل �إ�شراكهم بطريقة مبا�شر ًة يف �إن�شاء وتنفيذ
وقيادة الربامج التي تركز عليهم.
فنحن ندعم برامج التعليم الر�سمية وغري
الر�سمية ون�سعى �إىل تو�سيع نطاق فر�ص
امل�شاركة يف الأن�شطة املدنية التي ت�سمح لل�شباب
بالتعبري عن وجهات نظرهم ،واكت�ساب مهارات
تنظيمية وامل�شاركة يف �أن�شطة �صحية وبنّاءة.
كما نعزز ا�سرتاتيجيات �سبل العي�ش التي تدمج
خربات العمل الفعلية ب�إمكانية الو�صول �إىل
املح�سنة .و نقوم كذلك بخلق
املعرفة واملهارات
ّ
روابط بني �أ�صحاب العمل وموفري خدمات
التعليم والتدريب وذلك عن طريق توفري
معلومات وا�ضحة و �شفافة حول فر�ص ال�شغل مع
�سهولة الو�صول اليها.

التعلم يغري حياة الأ�شخا�ص.

الت�أثري
م�ساعدة ال�شباب على �إيجاد طريقهم ل�سبل العي�ش امل�ستدامة وعلى امل�شاركة
يف احلياة املدنية
•يف هايتي ،ا�ستكمل �أكرث من � 11000شاب برنامج مبادرة التعليم و�سبل العي�ش
التابع ملركز  ،EDCاواجتاز  %77من غالبية املجموعة املتخرجة حديثا اختبار
التدريب املهني املعتمد من طرف احلكومة.

•يف تيمور ال�شرقية ،تلقى � 2000شاب من املناطق الريفية التدريب
والإر�شاد .و ُيظهر امل�شاركون يف الربنامج ا�ستعدادًا �أكرب للعمل كما حققوا مزيد ًا
من النجاح يف خلق فر�ص الدخل بخالف زمالئهم الذين مل ي�شاركوا يف الربنامج.
•يف الهند والفلبني� ،أظهر ال�شباب زيادة يف بع�ض املهارات الإيجابية مثل
اال�ستغالل البنّاء للوقت ،وااللتزام جتاه التعلم ،والتوا�صل مع العائلة واملجتمع
كنتيجة للم�شاركة يف برامج .EDC

•يف ال�صومال ،قامت  23منظمة غري حكومية ووكاالت للأعمال ووكاالت
حكومية حتى الآن ب�إدراج فر�ص العمل �أو خربات العمل لل�شباب امل�سجلني
يف برنامج مطابقة الوظائف ،ويعمل مركز  EDCعلى جتربة برامج �صوتية
مبتكرة ب�ش�أن حمو الأمية املالية وروح املبادرة.

يعد م�شروع ال�شباب G-Youth

يف غاري�سا يف كينيا واحدً ا من
 13منحة من املنح املرتبطة
بربنامج حت�سني اجلودة
التعليمية ( )EQUIP3التي
ت�ساعد البلدان على تلبية
احتياجاتهم واالعتماد على
طاقات ال�شباب رجا ًال ون�ساء
على حد �سواء.

حكاية مو�سى
مل يكن مو�سى ح�سن دك ،الطفل املتنقل من مدر�سة �إىل �أخرى و ابن لوالدين
عاجزين عن دفع االر�سوم املدر�سية ،يت�صور �أن كل هذا التغيري قد ي�ؤدي �إىل
م�ستقبل �أكرث � ً
إ�شراقا.
وبف�ضل املهارات االجتماعية التي تعلمها مو�سى من خالل مقابلة العديد من
الأ�شخا�ص اجلدد �إىل جانب مهارات اال�ستعداد للعمل التي تعلمها من خالل
م�شروع �شباب غاري�سا ( ،)G-Youthمتكّن مو�سى من تغيري حياته للأف�ضل
وي�سعى لتحقيق مثل هذا التغيري من �أجل وطنه غاري�سا يف كينيا.
يقول مو�سى امل�شارك يف م�شروع � ،G-Youthأحد م�شاريع :EQUIP3
«لقد �ساعدين هذا الربنامج على اكت�شاف ذاتي والوثوق بنف�سي».
وهذا ما كان يحتاج �إليه مو�سى متام ًا عقب عودته �إىل غاري�سا من
مومبا�سا حيث ق�ضى وق ًتا طوي ًال عاط ًال عن العمل بالرغم من
توفره على م�ستوى درا�سي .وقد توقع حالة مماثلة يف غاري�سا،
حيث كان العديد من زمالئه عاطلني عن العمل �أي�ض ًا.
التحق مو�سى بربنامج اال�ستعداد للعمل  ،G-Youthحيث
تعلم كتابة ال�سري الذاتية ومهارات املقابلة ال�شخ�صية
و كذلك تعرف على كل الفر�ص املتاحة له� .شعر مو�سى
ب�ضرورة رد اجلميل ملجتمعه؛ حيث تطوع مبركز �إنقاذ
الأطفال يف غاري�سا للم�ساعدة يف تقدمي الرعاية لأحد
الأطفال الر�ضع .ا�ستلهم مو�سى من ق�صة وانغاري ماتاي ،
ف�ساعد يف انطالق حركة غاري�سا البيئية التي ت�ضم الآن
ما يقارب � 200شخ�صا .كما ح�صل على وظيفة يف جمال
الرتويج للقرو�ض واحل�سابات يف بنك باركليز .ال ميلك
مو�سى الآن �سوى القليل من الوقت ال�ضائع ،وكيف يت�سنى
له ذلك.
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 :EQUIP3التعلم والك�سب

تعد  EDCوكالة التنفيذ الرائدة لربنامج حت�سني اجلودة التعليمية
( :)EQUIP3التعلم والك�سب لل�شباب غري امللتحقني باملدر�سة .مت متويل
برنامج  EQUIP3من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (،)USAID
وي�ساعد هذا الربنامج البلدان على ا�شراك ال�شباب امللتحقني باملدر�سة
عرب تهييئهم لكي يلعبوادورهم يف عامل الأعمال واملجتمع املدين واحلياة
العائلية.
•تعمل منحة  EQUIP3على �إجراء الأبحاث وت�صميم الربامج ون�شر �أف�ضل
املمار�سات والدرو�س التي يتم تعلمها.
•�أما املنح املقرتنة فهي عبارة عن م�شاريع ميدانية مت متويلها من قبل بعثات
 USAIDالتي ت�ستهدف ال�شباب املعر�ض للخطر .ويتم حتى الآن تنفيذ
م�شروعا يف  12بلدً ا ومنطقة .يوجد البع�ض منها ب�أوروبا ال�شرقية
13
ً
باال�ضافة اىل هايتي وهندورا�س والهند وكينيا وكو�سوفو والفلبني ورواندا
وال�صومال وال�ضفة الغربية واليمن.

