
   

  

 

 
إالّ ببناء مهارات أفضل وتأمين  منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ال حل لبطالة الشباب في بيان صحفي

 فرص عمل أوفر
 
 
 

. يواجه الخريجون الشباب صعوبة في عالميا  األعلى نسبتها بطالة الشباب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تبلغ  – 2017يوليو / تموز  10القاهرة، 

 ونمو الشركات. دارة األعمالأمام ا أساسيالنقص في المهارات عائق أّن العمل  صحابأكثر من ثلث أ كما يُؤكدالعثور على وظائف، 

 
يتطلب رؤية جديدة للتعليم واالبتكار  ماإلى زيادة فرص العمل للشباب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.  هناك حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى

 وريادة األعمال.

 
عن حكومات منطقة الشرق  ونممثل اجتمع فيه(، 2017يوليو / تموز  10 - 9مؤتمر لمدة يومين في القاهرة، مصر )الرئيسي الذي عقد على أساسه الهدف  هو هذا

موسة يمكن أن تساعد الشباب القطاع الخاص، والمنظمات الدولية، ورواد األعمال الشباب. وقد عمل المشاركون على تحديد حلول ملعن  األوسط وشمال أفريقيا، و

 ولويات التالية:اتفق المشاركون على األبناء عليه، مهارات. العمال، وبناء األ ريادة، وعلى الحصول على فرص العمل

 
 مراجعة األنظمة والمناهج التعليمية من أجل بناء مهارات القرن الحادي والعشرين من خالل : ري وربط التعليم بقابلية التوظيفالعمل على رأس المال البش

 التعليم الذي يشجع التفكير النقدي والتخطيط االستراتيجي ويوفر للطالب التوجيه المهني.
 

  الحوار بين هذا . من شأن ريادة األعمال، والتوجيه، والتدريب على مهارات وتطوعيةلتزويد الشباب بفرص تدريب مدفوعة  القطاع الخاص:العمل مع

ياسات الس يشجع القطاع الخاص من جهة والنظام التعليمي والحكومة من جهة أخرى أن يساعد في إعالم النظام التعليمي باحتياجات سوق العمل، كما يمكنه أن

 الصغيرة والمتوسطة الحجم. خرىلشركات الناشئة واألل داعمةالعامة ال
 

 :و/أوالنظم التعليمية بسوق العمل، فإن تعميم هذا النوع من التعليم في بلد واحد، وإشراك المناطق الريفية  شبكإلى جانب  الوصول إلى التعليم الجيد للجميع 

 وإدماجهم. المحرومة، يعد خطوة ضرورية لتوظيف الشباب
 

 المطلوبة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا،  خلق كافة فرص العملالحكومات والشركات الكبيرة غير قادرة على  :محفزة مناخ عمل وسياسات عمل

الشباب بأجور تنافسية وضمان  شغيلأن تشجع تسوق العمل والقطاع الخاص  بناء عليه يجب على نظمنشاء شركات ناشئة خاصة بهم. إليحتاج الشباب لذلك 

 .رواد أعمالاجتماعي. ينبغي أيضا أن تشجع المزيد من الشباب على أن يصبحوا 

 
 من الجهات الفاعلة الحكومية وغير  مهمتتطلب سياسات العمل التي تشجع خلق فرص العمل للشباب إشراك عدد  أصحاب المصلحة المتعددين: بين حوار

 البطالة.عالجة يسهم الحوار المشترك بين المؤسسات في توسيع نطاق حلول ممختلف القطاعات.  منالحكومية 
 
اون الدولي وزارة االستثمار والتع نظمتهمؤتمر إقليمي  هو أفضل، فرص عمل أوفر"الشباب وقابلية التوظيف في الشرق األوسط وشمال أفريقيا: مهارات "

 ومجموعة البنك الدولي. د، اتحاد الجامعات المتوسطية،رنسية للتنمية، مؤسسة آنا لين، مركز التكامل المتوسطي، الوكالة الفبجمهورية مصر العربية
 

*** 

 : للمزيد من المعلومات
 http://bit.ly/2s2dSNG : والنقاشات حول الورشة ●

 

 : للتواصل اإلعالمي، الرجاء اإلتصال

 znahas@worldbank.org ،0033604677242، السيدة زين نحاس، مسؤولة التواصل مع اإلعالم ●
 mbenghazi@worldbank.org، 0033659035283السيدة مريم بن غازي، مستشارة اإلعالم،  ●

 
 

*** 

البحر األبيض  من جميع أنحاء ة والمجتمع المدنيمنصة لتبادل اآلراء حول البرامج المتعددة الشركاء في المنطقة، حيث تعقد اجتماعات يحضرها وكاالت التنمية والحكومات والسلطات المحلي: مركز التكامل المتوسطي

مصر، فرنسا، اليونان، إيطاليا، : أعضاء مركز التكامل المتوسطي هم. بيض المتوسطالمتوسط لتبادل المعرفة ومناقشة السياسات العامة، بغية إيجاد الحلول الالزمة لمعالجة التحديات الرئيسية التي تواجه منطقة البحر األ
للمزيد من المعلومات . ومجموعة البنك الدولي لإلستثمار .، مدينة مرسيليا، منطقة بروفنس ألب كوت دازور ، البنك األوروبي (مراقب)األوروبي  وتونس، خدمة العمل الخارجي األردن، لبنان، المغرب، السلطة الفلسطينية،

  cmimarseille@ى تويتر حسابنا عل : CMI Marseille صفحتنا على فيسبوك www.cmimarseille.orgزيارة موقعنا اإللكتروني  بإمكانكم 

http://www.cmimarseille.org/ar/highlights/youth-and-employability-mena-better-skills-more-jobs
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