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 المهنية السبلبرنامج  :ةتحديث بشأن مرافق التمويل الجديد

 مقدمة -أوال
ثالثة مرافق الصندوق أنشأت إدارة  2016،1ول كانون األ/على المجلس التنفيذي ف: ديسمبر ضر  ع  كما  -1

الدول األعضاء ف: الصندوق. ومن بين  من غيرتمويل جديدة لتشجيع التعاون الوثيق مع شركاء التنمية 
 .بشأن تطوره وتقدم هذه الورقة تحديثا   ؛بشكل جيد برنامج السبل المهنيةيتقدم ، البرامجهذه 

 خلفية -ثانيا
وخاصة  -النامية مجموعة من التحديات المتعلقة بالتنمية المستدامة وتغير المناخ والتوظيف  البلدانتواجه  -2

ل على التعليم الجيد والتدريب الحصو ويعتبر التصدي لها قيادة وطنية قوية. سوف يتطلب و  –للشباب 
الجيل  يصبحوامن أن بالغ األهمية للمساعدة ف: بناء مهارات وقدرات الشباب لتمكينهم  ا  والخبرة المهنية أمر 

 قادة ف: البلدان النامية.ال التال: من

جامعية ا توفر منحالت:  الكبيرةالخيرية الجهات عدد من الجهود الت: تقودها  هناكوف: الوقت نفسه،  -3
 ا. وتوفر هذه البرامج فرصمحتملة للشباب من البلدان النامية الذين أظهروا موهبة أكاديمية وقيادة قوية

مجموعة ديناميكية من المواهب المهنية الت: يمكن أن تخدم القطاعين  بناءحيوية ف: محاولة لتعزيز  يةتعليم
 إلى بلدانهمف: كثير من األحيان لخريجين يعودون غير أن االعام والخاص ف: البلدان النامية ف: المستقبل. 

يجعل االنتقال  مما بدونها؛ أو ةقليلة خبرة عمل مهنيبداخل:، ولكن تدريب ربما و مؤهالت أكاديمية ممتازة ب
عن سياق البلد  جامعة منفصالالدعم التطوير الوظيف: ف:  يكون ف: كثير من األحيان،و . اإلى وظيفة صعب

إلى تحديد، على وجه الالقطاع العام، ويحتاج ات الصلة ف: سوق العمل المحل:. ذ الفجواتاألصل: و 
لتنمية الريفية واألمن الغذائ: والتكيف المتمثل ف: اعاجل الثالوث المرشحين أقوياء على استعداد لمواجهة 
صندوق. ال الت: يمولها مشروعاتف: وحدات تنفيذ الات المتزايدة مع تغير المناخ، كما يتضح من الطلب

نموذج تعاون  لوضعالصندوق من برامجه االستثمارية الريفية  سيستفيدللمساعدة ف: مواجهة هذا التحدي، و 
وظيفية ف: القطاع العام ف: بالسبل النحو أكثر فعالية على ساعد على ربط الباحثين الجامعيين سيجديد 

 البلدان النامية، وبالتال: بناء القدرات الوطنية.

 المستقبلفي قيادة لل وضع سبيل: السبل المهنيةبرنامج  -ثالثا
لمساعدة ف: توسيع مواصلة تقديم افرصة لالالصندوق سوف ينتهز ، برنامج السبل المهنيةمن خالل  -4

ذات الصلة بالسياسات العامة الحرجة المسائل المهنيين المحليين من ذوي الخبرة ف: إدارة مجموعة 
القطرية.  همكاتبمركز بالتنمية الريفية والزراعية، من خالل االستفادة من التشغيلية المتعلقة والمسائل 
العالمية برامج العالية من أصحاب اإلمكانات الالخريجين الجدد  إلى تعيين برنامج السبل المهنيةوسيسعى 

المكاتب فنية بناءة وصعبة لمدة عامين ف: البلدان الت: توجد فيها وظائف لتعليم العال:، ف: للمنح الدراسية ل
مع المؤسسات الشريكة المختارة  اتالصندوق حوار يجري العمل، وللمض: قدما بهذا . للصندوق القطرية

 وسي مثلللمهنيين الشباب من البلدان النامية.  والتوظيفلزيادة فرص الحصول على التعليم أيضا مكرسة ال
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مسارا فعال الستحداث على نحو أو أكثر،  ةواحد ةشراكة بين الصندوق ومؤسس لسبل المهنيةبرنامج ا
قامة الشبكاتتدريب و مستمرا لل  والخبرة المهنية الالزمة لرعاية الجيل القادم من القادة ف: البلدان النامية. ا 

خريجين الجدد من برنامج المعينة مع ال الوظائفعملية اختيار لشغل  برنامج السبل المهنية وسوف ي نفذ -5
لمهارات بشأن اللصندوق اختصاصات  ة التابعةالبرامج القطري ستضع أفرقة. و شريكة المنح الدراسية لمؤسسة

التقنية )الهندسة  تركز هذه الوظائف على األمورقد و سياق قطري. لكل ، بالنسبة المطلوبةالمهنية المحددة 
قد الوصول إلى األسواق، أو غيرها(، أو أو  ،التمويلأو  ،مناخالتكيف مع تغير الأو  ،الريأو  ،الزراعية

وسي قدم (. مشروعاتإدارة الأو  ،االتصاالت أو ،لمتخصصين ف: مجال السياساتل) تكون واسعة النطاق
 ف: الصندوق. القائمةلى عملية التوظيف واالختيار يستند إمن خالل إطار  الخريجون طلبات التوظيف

كموظفين لشغل وظائف مقرها ف: بلدانهم، المختارين برنامج السبل المهنية مرشح: تعيين  المتوخىومن  -6
لسياق الوطن: وبناء وتسخير شبكات لخبراء الفهم  الكتساب المكاتب القطرية معفنيين وطنيين يعملون 

والقانونية  والتقنيةامجية نالتشغيلية والبر  لمسائللالتعرض فمن شأن محلية لالنتقال الوظيف: ف: المستقبل. 
برنامج ف: ساعد المشاركين أن يالت: توفرها البيئة التشغيلية اليومية للصندوق  المتنوعة والمالية والعالئقية

والقطاع  العام القطاعف: نهاية المطاف إلى مجموعة متنوعة من المهن ف:  على االنتقال السبل المهنية
، سيتم التركيز بشكل وعلى الرغم من ذلك. األصلية همبلدانف: للربح  والقطاع الهادفهادف للربح الغير 

من الشباب  بناء ذخيرةإلى يهدف البرنامج نظرا ألن التعرض لعمليات القطاع العام،  إتاحةخاص على 
برنامج ف: لمواءمة المشاركين أيضا بذل جهود وست  لالنتقال إلى القطاع العام.  ينجاهز ين المبتكر الالمهنيين 

تستهدف توظيف الشباب الريف: على وجه والت: الصندوق  الت: يمولها مشروعاتمع ال السبل المهنية
ويمكن أن واإلشراف على البرامج الجارية.  ةالجديد اتوثيق ف: تصميم المشروع إدماجهم بشكل –التحديد 

 باب.عمالة الش لمشكلةأهمية خاصة ذي من خالل توفير منظور  اتالمشروع تعزز هذه المواءمة أيضا أثر

إطالق البرنامج ف: المهتمة ب ات الشريكةحاليا مناقشات مع المؤسس الصندوقإدارة تجري . الجدول الزمني -7
إدارة ومن المتوقع أن ترجع . 2017البلدان األفريقية الواقعة جنوب الصحراء ف: أواخر عام من  20

بشأن لرئيس ن يتفاوض ابأإلى المجلس التنفيذي ف: وقت الحق من هذا العام لطلب اإلذن  الصندوق
برنامج السبل المؤسسات الشريكة ف: أو أكثر من  ةواحد مساهمات تمويل تكميلية ويقبلها من مؤسسة

هؤالء نظرا ألن دور على تنفيذ البرنامج،  ينوطنيالالحكوميين  ئهالصندوق أيضا مع شركا سيعمل. و المهنية
من المهنيين الشباب  ةقوي بناء مجموعةالنهائ:، وهو  هتحقيق هدفبالغ األهمية ف: كون يالشركاء س
 .والمتدربين لذلك لتوظيف ف: القطاع العامبا المهتمين

صندوق التكميلية، المن االحتياطيات المتراكمة من رسوم  الصندوق مليون: دوالر أمريك:إدارة وست خصص  -8
الشرقية  أفريقيا منطقةمج ف: برنابدء ال، لأو أكثر ةواحد مؤسسة مانحة لجذب مساهمات إضافية من

هذه المخصصات على السنوات الخمس األولى من  توزيعسيتم و . والجنوبية ومنطقة أفريقيا الغربية والوسطى
. ومن المتوقع ات الشريكةجنبا إلى جنب مع المؤسسف: البرنامج المشاركين تمويل البرنامج، للمشاركة ف: 

على مدى خمس سنوات. ومن  برنامج السبل المهنيةمشاركين ف:  10إلى  8أن تمول أموال البداية هذه من 
لتغطية جميع البلدان  لىمن الناحية المثو نطاق البرنامج،  الشريكةمساهمة المؤسسة أن توسع المتوقع 
وحيث توجد برامج وطنية يمكن أن تستفيد من قدرات  قطريةمكاتب فيها الصندوق  ىالت: لد العشرين
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اللتماس إلى المجلس التنفيذي  الصندوقإدارة سترجع ، المتبع إلجراءووفقا لطق. ف: هذه المنا إضافية
تسمح سفإن األموال المتاحة وف: حالة عدم توافر مؤسسة مانحة، تلق: هذه األموال اإلضافية. ته على موافق

مكتب ويقود جهات مانحة أخرى.  حجما يمكن إدارته والسع: إلى إيجادبرنامج تجريب: أصغر بتنفيذ 
لنشر من المؤسسات  أوسعلوصول إلى مجموعة ف: الوقت الحال: عملية ترويج لتعبئة الموارد الشراكات و 

من  موارد إضافيةحشد لبأموال البداية ، مما يسمح الخمس مناطق الصندوقجميع ف: البرنامج بشكل مماثل 
 .المؤسسات


