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“MoreThanAJob” أكثر من فرصة عمل 
 تعزیز االقتصاد االجتماعي والتضامني للعاطلین

 عن العمل وغیر المتعلمین والالجئین

تجدر اإلشارة اىل أن مرشوع "تعزيز التضامن اإلجت�عي اإلقتصادي للعاطل� عن العمل وغ� املتعلم� والالجئ�" هو ممول 

من برنامج مبادرة دول الجوار األورو� لخلق الرشاكات العابرة للحدود عىل حوض املتوسط (ENI CBC MED) يف 

االتحاد األورو�، تحت إدارة منطقة رسدينيا املتمتعة بالحكم الذا¢ (ايطاليا)، ويهدف اىل تعزيز التعاون العابر للحدود يف 

منطقة البحر األبيض املتوسط.

ميزانية املرشوع: ٢ مليون يورو ، منها ١٫٨ مليون يورو كمساهمة من االتحاد األورو� و ١٠٪ كتمويل مشرتك.

مالحظة: تّم تحض� هذا الربوشور ¹ساعدة مالية من برنامج مبادرة دول الجوار األورو� لخلق الرشاكات العابرة للحدود 

عىل الحوض املتوسط    (ENI CBC MED)  يف اإلتحاد األورو�، وعليه تقع املسؤولية الناجمة عن محتوى هذا البيان 

حرصاً عىل عاتق كل من جامعة النجاح الوطنية (ANNU) وال Ãكن اعتبارها تحت اي ظرف من الظروف ممثلة لرأي 

ادارة الربنامج.



خلفیة المشروع

لقد أوضحت األزمة المالیة في أوروبا ، فضالً عن 
الوضع المالي والسیاسي غیر المستقر في العدید من 
الدول المتوسطیة الشریكة ، الحاجة إلى بدائل جدیدة 

وذات مصداقیة لالقتصاد الحالي. جلبت ھذه التحوالت 
في االقتصاد والمجتمع اھتماًما متزایًدا للجھات الفاعلة 
على ضرورة تحویل التحدیات إلى فرص. ومع ذلك ، 

من أجل جعل مبادرات التفاعل بین المؤسسات 
االجتماعیة و االقتصادیة المختلفة فعالة ، فإن التعاون 

الفعال مع السلطات العامة أصبح أمر أساسي.
یشیر تعبیر "االقتصاد االجتماعي والتضامني" إلى 

مجموعة واسعة من المنظمات التي لھا أھداف 
اقتصادیة واجتماعیة واضحة وكذلك تتضمن أشكاًال 

مختلفة من عالقات التعاون والترابط والتضامن.
مثل:

المنظمات غیر الحكومیة
المؤسسات التعاونیة

المجتمعات التضامنیة
المؤسسات االجتماعیة

ومع ذلك ، من أجل جعل مبادرات الجھات الفاعلة في 
االقتصاد االجتماعي والتضامن فعالة ، فإن التعاون 

الفعال مع السلطات العامة أمر أساسي.

أھداف المشروع

یتمثل الھدف الرئیسي من المشروع بتطبیق أنظمة 
االندماج االجتماعي للسكان الضعفاء والعاطلین عن 

العمل من  خالل تبني أفضل السیاسات وتطبیق أفضل 
الممارسات من أجل تحقیق تعاون فعال بین الجھات 

الفاعلة التي  تدعم اقتصاد التضامن االجتماعي في 
القطاع الخاص مع اإلدارات العامة. 

المستفیدون الرئیسیون

الھیئات العامة المشاركة في تقدیم الخدمات في مجال 
التعلیم والتوظیف

الجھات الفاعلة في االقتصاد االجتماعي والتضامني 
، والمنظمات الناشطة في مجال التعلیم والتدریب 

والتوظیف

المجموعات الضعیفة كاألشخاص العاطلین عن 
العمل وذوي المھارات المنخفضة والالجئین

  

األنشطة الرئیسیة في المشروع

تقریر عن الممارسات الدولیة الجیدة للتعاون الفعال بین 
الجھات الفاعلة في االقتصاد االجتماعي والتضامني 

واإلدارة العامة لتعزیز اإلدماج االجتماعي للفئات الضعیفة 
كالعاطلین عن العمل وذوي المھارات المنخفضة والالجئین.

تطویر إطار عمل MoreThanAJob من خالل تكییف 
الممارسات الدولیة الجیدة مع المیزات المحلیة.

حلقات تدریبیة للجھات الفاعلة في االقتصاد االجتماعي 
والتضامن وممثلي اإلدارة العامة.

الدعم المالي للجھات الفاعلة في االقتصاد االجتماعي 
والتضامن من أجل تنفیذ مبادرات تعاون مبتكرة بین 

الجھات الفاعلة في االقتصاد االجتماعي والتضامن واإلدارة 
العامة.

توصیات لترجمة إطار عمل MoreThanAJob في 
برامج وسیاسات فعالة على المستوى الوطني.

بوابة MoreThanAJob كمساحة للتعاون عبر اإلنترنت 
بین أصحاب المصلحة و الجھات الفاعلة في المشروع.

 
مدة المشروع:

4 أیلول 2019 – 3 أیلول 2022
نتائج المشروع باألرقام:

ثالث (3) ورش عمل لتدريب املدرب� ملوظفي اإلدارة العامة 

املستهدفة؛

تدريب مئة (100) شخص من ممثيل هيئات التضامن 

اإلجت�عي اإلقتصادي؛

تدريب تسعون (90) موظفاً حكومياً عىل برامج التوظيف 

والتعليم لالجئ�؛

توف� ِمنح بقيمة مئتي ألف (200،000) يورو لدعم 

مبادرات هيئات التضامن اإلجت�عي اإلقتصادي؛

إبرام عرش (10) اتفاقيات ب� اإلدارات العامة واملعني� من أجل 

التخطيط والتنسيق للخدمات اإلجت�عية؛

نرش ستة (6) تقارير لتطوير سياسات العمل الحالية أو إبتكار 

سياسات عمل جديدة يف الدول املستهدفة.


