
ميتد مرشوع أميل )متكني الشباب املوريتاين من خالل التثقيف والقيادة والتقدم الشخيص(، الذي تنجزه  املنظمة الدولية للهجرة بتمويل 

من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، عىل ثالثة أعوام. ويهدف املرشوع  إىل دعم الحكومة املوريتانية ومؤسسات القطاع الخاص ومنظامت 

املجتمع املدين باتجاه تعزيز املهارات املهنية والشخصية للشباب املوريتاين بشكل عام، وخريجي املحاظر عىل وجه الخصوص، لتمكينهم من 

النفاذ إىل فرص اقتصادية واجتامعية أفضل.

متكني الشباب املوريتاين من خالل التثقيف والقيادة والتقدم الشخيص
 )أميل(
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ورقة الحقائق هذه ممكنة بفضل الدعم املقدم من طرف الشعب األمرييك من خالل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية وذلك بفضل االتفاق رقم AID-625-10-17-000001. مضمون هذا االتفاق يعترب من مسؤولية املنظمة الدولية 

للهجرة وال يعكس بالرضورة رأي الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أو رأي حكومة الواليات املتحدة األمريكية.

املرشوع بإختصار:

التمويل:   الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

املده : 3 أعوام

الرشكاء :  املعهد الوطني لتعزيز التدريب التقني واملهني،  
وزارة التشغيل والتدريب املهني وتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت،  وزارة الشباب والرياضة ، وزارة الشؤون 
اإلسالمية والتعليم األصيل،  الوكالة الوطنية لتعزيز عاملة 

الشباب

مناطق التدخل:  نواكشوط و مناطق أخرى ليتم تأكيدها بعد

مكنت دراسه علميه أجريت عىل:

1032
شاب

482
رشكه

من تحديد خمسة  قطاعات اقتصادية ذات قدرة تشغيلية عالية يف موريتانيا:

املباين و األشغال العامة املناجم الصيد  البحريالخدماتالزراعة و التنمية

Nouakchott



 مقاربة تشاركية لتعميق التفكيرحول مركز التبادل الثقافي الموجه للشباب: 
  

من أجل تعميق التفكري حول  مركز التبادل الثقايف املوجه للشباب الذي يعتزم املرشوع إحداثه، نظم املرشوع يومي 21 و 22 يونيوه/ يوليوه 2017 حلقة تفكري. 

وقد مثلت  حلقة التفكري إطارا مالمئا ملناقشة واقع مراكز الثقافة والشباب يف موريتانيا، وتحديدا يف نواكشوط، وإحتياجاتها وسبل تطويرها. وأوىص املشاركون 

برضورة اختيار موقع اسرتاتيجي يف نواكشوط، يتيرس للشباب الوصول إليه. كام أوىص املشاركون برضورة وضع اسرتاتيجية اتصال مناسبة لضامن إنتشار واسع 

ألنشطة املرشوع وإقامة رشاكات متعددة.

قتصادية في نواذيبو: جتماعية والإ ستكشاف فرص تعاون مع الجهات الفاعلة الإ اإ

زار فريق مرشوع أميل نواذيبو من 20 إىل 25 أغسطس 2017 والتقى عددا هاما من مسؤويل الرشكات واملنظامت مثل الرشكة الوطنية للصناعة واملناجم ومنطقة 

نواذيبو الحرة واإلتحاد الوطني للصيد البحري وميناء نواذيبو املستقل ودار نواذيبو املدنية. وأكدت األطراف املختلفة أهمية املرشوع وأبدت استعدادها للتعاون 

ال سيام فيام يتعلق بالتدريب وإالدماج املهني. كام شددت عىل أهمية أخذ اإلحتياجات الحقيقية للمؤسسات االقتصادية بعني االعتبار عند تصميم وحدات 

التدريب بهدف توفري دورات تدريب مهني ذات جودة عالية ومؤهلة )مؤهل التقني، مؤهل التقني السامي وشهادة الكفاءة املهنية(. وأشارت هذه املؤسسات 

واملنظامت أيضا إىل رضورة دعم التدريب املهني املزعم تقدميه بتدريب يف  مجال  اللغات  عىل غرار اللغة الفرنسية. وقد توافقت هذه املؤسسات واملنظامت 

حول قطاعي الصيد البحري والسياحة كقطاعني واعدين قدرتهام التشغيلية هامة. وفيام يتعلق باملهن الصغرية، تتمثل اإلحتياجات أساسا يف متويل األنشطة 

والنفاذ إىل القروض الصغرية لرشاء املعدات واملواد الالزمة. أما بالنسبة للموارد البرشية فتربز الحاجة إليها عندما يتعلق األمر بإدخال تقنيات جديدة معقدة )مثال 

تشخيص السيارات الحديثة بالنسبة ألصحاب مستودعات الصيانة امليكانيكة(. 

تعزيز الشراكات والتعاون: 

مكنت االجتامعات واللقاءات العديدة التي أجراها فريق مرشوع أميل منذ انطالقه من إستكشاف سبل وفرص للتعاون مع عدة منظامت. وسيعمل فريق املرشوع 

عىل مزيد تعزيز عالقات التعاون والتشاور مع جميع األطراف العاملة يف قطاع الشباب.
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يتمثل أحد أهداف املرشوع يف متكني

الشباب املوريتاين،  وال سيام خريجي 

املحاظر، من النفاذ إىل فرص اقتصادية 

واجتامعية أفضل. 


