نبذة عن االتحاد األوروبي

جنوب السودان
مشروع خلق فرص العمل و تطوير
التجارة

يهدف االتحاد األوروبي (ُ ،)EUممثّالا بوفده في
جنوب السودان ،إلى تقوية العالقات بين االتحاد
األوروبي وجنوب السودان من خالل اإلسهام في تقدم
السالم واالستقرار والتنمية في جنوب السودان،
تمشيا ا مع االستراتيجية العالمية لالتحاد األوروبي
والمبادئ والقيم التي تش ّكل جوهر السياسة الخارجية
لالتحاد.

أهداف التنمية المستدامة التي يستهدفها المشروع
يُسهم المشروع في ثالثة أهداف رئيسية من أهداف التنمية ال ُمستدامة ( )SDGsهي:
الهدف  ،2والهدف  ،8والهدف .10

يُسهم المشروع في مضاعفة اإلنتاجية
والدخل لصغار ُمنتجي األغذية ،وخاصةا
النساء (الهدف  2من أهداف التنمية
المستدامة ،ال ُمستهدف (2.3

يعمل وفد االتحاد األوروبي مع الهيئات الحكومية واألحزاب والمجتمع المدني،
والمنظمات الدينية ،وأصحاب المصلحة اآلخرين ،باإلضافة إلى الدول األعضاء في
االتحاد األوروبي و الشركاء الدوليين واإلقليميين ،بما في ذلك األمم المتحدة و االتحاد
اإلفريقي.

تحسين القدرة التنافسية للشركات
والتجارة للتمكين االقتصادي للشباب والنساء

يساعد المشروع على تحقيق العمالة ال ُمنتِجة
وخلق فرص عمل الئقة للنساء والرجال ،بما في
ذلك الشباب في جنوب السودان (الهدف  8من
أهداف التنمية المستدامة ،ال ُمستهدف .) 8.5

نبذة عن مركز التجارة الدولية
مركز التجارة الدولية ). (ITCهو الوكالة المشتركة لمنظمة التجارة العالمية واألمم المتحدة
تتمثل مهمة المركز في تعزيز النمو والتنمية الشاملين والمستدامين من خالل التجارة وتنمية
.األعمال التجارية الدولية.
يهدف المركز إلى جعل الشركات في البلدان النامية أكثر قدرة على المنافسة في األسواق
العالمية ،وتسريع التنمية االقتصادية ،واإلسهام في تحقيق أهداف األمم المتحدة العالمية للتنمية
المستدامة.

يدعم المشروع الجهود التي تحقق نموا ا في
الدخل لفئة الـ  % 40األفقر من سكان العالم
(الهدف  10من أهداف التنمية المستدامة،
ال ُمستهدف .)10.1

يقوم مركز التجارة الدولية بتنفيذ المشروع بالتعاون مع حكومة جنوب السودان .وزارة التجارة
والصناعة هي جهة التنسيق الرئيسية للمشروع ،حيث ستحشد أصحاب المصلحة المعنيين في
.مختلف أنحاء البالد

مول من االتحاد األوروبي
ُم ّ

مسؤول االتصال :السيد أكاليل ميتيكو هابتيماريام
مكتب المدير
القُطري إلفريقيا
ahabtemariam@intracen.org
بريد إلكتروني:
+41-22 730 0369
هاتف:
ITC, 54-56 rue de Montbrillant, ,
عنوان المكان:
 1202جنيف ،سويسرا
الموقع على اإلنترنتwww.intracen.org :
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للمزيد من المعلومات

أماكن المشروع

النتائج ال ُمتوقعة

وسط
االستوائية

▪
▪
▪
▪

كوريجيك
لوكيليري
لوري
ريجاف

غرب
االستوائية

▪
▪

نزارا
يامبيو

▪
▪
▪
▪
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سيُنفَّذ المشروع في األماكن التالية من واليتي وسط االستوائية وغرب االستوائية:

خلفية

جوندوكورو
جيبي الدو
جوبا-ناباري
كاتور

لتحسين القدرة التنافسية للشركات وفرص التوظيف لديها ،يهدف المشروع إلى تحقيق أربع
نتائج رئيسية تتض ّمن:
▪

تحديد بيانات خط األساس للقدرة التنافسية للشركات متناهية الصغر
والصغيرة والمتوسطة و خارطة طريق لتطوير سالسل القيمة ال ُمستهدَفة؛

▪

تحسين القدرات اإلنتاجية واالمتثال للمعايير للشركات متناهية الصغر
المشاركة في سالسل القيمة ال ُمستهدَفة؛
والصغيرة والمتوسطة
ِ

▪

زيادة الروابط السوقية للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛

▪

تحسين القابلية للتوظيف وقدرات ريادة األعمال لدى القوى العاملة في جنوب
السودان ،مع التركيز على الشباب والنساء.
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يهدف المشروع بشك ٍل عام إلى تحسين سبُل العيش لسكان جنوب السودان ال ُمستهدَفين من
خالل خلق فرص العمل و توليد الدخل .وللمشروع أهداف محددة تتمثل في تحسين القدرة
التنافسية للشركات متناهية الصغر والصغيرة و المتوسطة ،و زيادة فرص التوظيف للقوى
العاملة في جنوب السودان ،مع التركيز على الشباب و النساء.

يُم ّ ِول االتحاد األوروبي هذا المشروع من خالل
صندوق االتحاد األوروبي االستئماني إلفريقيا.
 4.8مليون يورو ( 5.7مليون دوالر أمريكي )
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مركز التجارة الدولية

©Riing/Shutterstock.com

الوكالة ال ُمنفّذة:

▪
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مدة المشروع:

▪
▪

تحسين ممارسات اإلنتاج ،والمعالجة ،والمناولة ؛
بناء قدرات الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكينها من االمتثال
للمتطلبات والمعايير اإللزامية للسوق بهدف تعزيز وصولها إلى األسواق؛
تعزيز المهارات البشرية وكذلك تقوية تعاونيات ال ُمنتجين.

األهداف

ال ُمستفيدون ال ُمستهدفون من المشروع هم الشركات متناهية الصغر والصغيرة و المتوسط ؛
القوى العاملة في جنوب السودان ،بما في ذلك الشباب والنساء؛ و التعاونيات والرابطات القائمة
على القطاعات .سيدعم المشروع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تدير
ا
أعماال في القطاع الفرعي للفاكهة والخضروات .ستستفيد الشركات في ك ٍّل من المناطق الريفية
ا
والحضرية من أنشطة المشروع .سيُش ّكل الشباب بين  15و  34عاما ال ُمستفيدين األساسيين
الذين يستهدفهم المشروع.

الميزانية:

يعالج المشروع التحديات الرئيسية التي تواجه سالسل القيمة من خالل:

كما يتناول المشروع مشاكل توظيف الشباب والنساء عن طريق بناء قدرات ريادة وإدارة
رواد األعمال من الشباب واألعمال التجارية
األعمال ،وتنفيذ أنظمة ُمبتكرة لتيسير وصول ّ
التي يمتلكها الشباب إلى التمويل.

المستفيدون

مولة:
الجهة ال ُم ّ

ب للمساعدة الفنية
نشأ مشروع جنوب السودان لخلق فرص العمل و تطوير التجارة من طل ٍ
تقدمت به حكومة جنوب السودان .يهدف المشروع إلى تقديم مساعدة متكاملة و شاملة لتطوير
الشركات متناهية الصغر والصغيرة و المتوسطة ( )MSMEsفي سالسل القيمة للفاكهة
والخضروات وإيجاد فرص إقتصادية وفرص للتوظيف للسكان المستهدَفين في المشروع.

