هذا المشروع ممول من
االتحاد األوروبي

برنامج التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة
الجهة المانحة:
صندوق االتحاد األوروبي االستئمانى لحاالت الطوارئ من
أجل تحقيق االستقرار ومعالجة األسباب الجذرية للهجرة غير
المشروعة والنازحين في افريقيا

األهداف:
• الهــدف االســتراتيجي لبرنامــج هــو المســاهمة فــي تعزيــز بيئــة اجتماعية
واقتصاديــة أكثــر شــموال واســتقرار فــي المنطقة.
• الهــدف المحــدد هــو تعزيــز الفــرص االقتصاديــة وتكافــؤ الفــرص ،علــى
وجــه الخصــوص للفئــات االكثــر احتياجــا.

 ۳سنوات
من يناير  - ٢٠٢١وحتى ديسمبر 2023

نتائج البرنامج:
•رفــع كفــاءة نظــام التعليــم والتدريــب الفنــي والمهنــي فــي المجــال
الصناعــي علــى التوالــي مــن حيــث منهجيــات التدريــس للمعلميــن
والمدربيــن واكتســاب المهــارات للطــاب

المنظمة المنفذة للبرنامج:
الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائي

•رفــع كفــاءة البنيــة التحتيــة الماديــة والفنيــة لمركــز تدريــب العاشــر مــن
رمضــان بمحافظــة الشــرقية الســتضافة مركــزا للتدريــب المهنــي
•رفــع كفــاءة المعــدات الماديــة والفنيــة لمركــز تدريــب العاشــر مــن
رمضــان بمحافظــة الشــرقية الســتضافة مركــز التدريــب المهنــي.
• زيــادة قابليــة توظيــف الشــباب مــن الذكــور واإلنــاث عــن طريــق تعزيــز
التوظيــف وخلــق أوجــه التــآزر مــع األطــراف المعنيــة الصناعيــة علــى

الميزانية:

المســتويين الوطنــي والمحلــي

 ٦مليون يورو

الفئات المستهدفة:

المنطقة الجغرافية المستهدفة:

الشــباب مــن الذكــور واإلنــاث والمجتمــع المصــري ككل ،بمــا فــي ذلــك

محافظة الشرقية ،مصر

غيــر المصرييــن
•مــا ال يقــل عــن  ٢٩٠مدربــا ومدربــة مــن مراكــز التعليــم والتدريــب الفنــي
والمهني

الجهات المعنيه:

•مــا ال يقــل عــن  2500شــابا وشــابة مــن الفئــات األكثــر احتياجــا التــي

وزارة التجارة والصناعة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني -محافظة الشرقية

تعيــش فــي محافظــة الشــرقية
•سيســتفيد  15.000شــخصا علــى األقــل مــن أفــراد األســرة والمجتمــع
مــن البرنامــج

 -ممثلوا القطاع الخاص

•سيســتفيد  400شــركة  /مصنعــا  /وكالــة فــي المنطقــة علــى األقــل

 -العديد من أصحاب المصلحة اآلخرين من الجهات المعنية

مــن التوافــر األوســع للقــوى العاملــة الماهــرة
•تحســين مهــارات  60مــزودا علــى األقــل مــن مــزودي التعليــم والتدريــب
الفنــي والمهنــي (مراكــز التعليــم والتدريــب الفنــي والمهنــي
والمــدارس الفنيــة)

للتواصل معنا
عماره رقم  1081كورنيش النيل ،جاردن سيتي ،الدور  ،26القاهرة ،مصر

الفيسبوكhttps://www.facebook.com/MEPEP/100912045673088:

أرقام الهاتف)02( ٠١٠١٤٩٨٠٠٠٦ \ )02( ٢٧٩٢٠٢٧٢ \ )02( ٢٧٩٤٢٠٢٠ \ )02( ٢٧٩٤١٨٤١ :

تويترhttps://twitter.com/Eu_Mepep :

البريد اإللكترونيinfo.mepep@eu-mepep.org :
الموقعwww.eu-mepep.org :

االنستجرامhttps://www.instagram.com/eumepep :

تم إنتاج هذه المطبوعات بدعم مالي من االتحاد األوروبي ومحتويات هذه المطبوعات هي مسؤولية حصرية لبرنامج
التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة وال تعكس بالضرورة وجهات نظر االتحاد األوروبي.
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INTERVENTION LOGIC
• T
 he strategic objective: To contribute to fostering a
more inclusive social and economic environment and
stability in the region.
• T
 he specific objective: To enhance economic and equal
opportunities, in particular for vulnerable groups.

LEVELS OF INTERVENTIONS (OUTCOMES)
•The TVET system quality in the industrial field is improved
respectively in terms of teaching methodologies for
teachers and trainers and skills acquisition for students.
•The physical and technical infrastructure of the 10th of
Ramadan Training Centre in Sharkeya Governorate is
enhanced to host a Vocational Training Centre.
•The physical and technical equipment of the 10th of
Ramadan Training Centre in Sharkeya Governorate is
enhanced to host a Vocational Training Centre.
•Male and female youth employability is improved by
promoting job placement and creating synergies with
the industrial stakeholders at the national and local
levels.

BUDGET
6.000.000 EURO

TARGET AREAS

Sharkeya Governorate, Egypt

TARGETED GROUPS
Female and male youth and the Egyptian society
largely, including non-Egyptians:

STAKEHOLDERS
•The Ministry of Trade and Industry (MoTI),
•
The Ministry of Education and Technical Education
(MoETE)
• Sharkeya Governorate
• Private sector representatives
• Other relevant stakeholders

• At least 290 males and females TVET trainers.
• At least 2500 young male and female vulnerable people
living in Sharkeya Governorate.
• at least 15.000 people, e.g. household and community
members will receive a substantial improvement.
• At least 400 companies/factories/agencies in the district
will benefit from wider availability of skilled workforce.
•
Enhancement of at least 60 TVET providers (TVET
Centres and Technical Schools).
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