
 

 
 عملالالقدرة التنافسیة وفرص زید من یالتعلیم العالي: تحسین اإلدارة والجودة  بیان صحفي:

 

من منطقة الشرق األوسط وشمال  السیاسة،وخبراء  ،جامعات، وصناع القرار التعلیمي اختتم مدراء – 2016 /أیارمایو 31، الجزائر، العاصمةالجزائر
 زیادة القدرة التنافسیة وفرص العمل للخریجین. بغیةوالجودة األكادیمیة  الحوكمةلمناقشة وتحدید سبل تحسین  اجتماعھم المنعقد ،أفریقیا

 باقي بین الشباب مقارنة مع األعلى الةحیث معدالت البطوشمال أفریقیا منطقة الشرق األوسط  بشكل خاصفي التعلیم العالي  الحوكمةقضیة تخص 
خریجي التعلیم  تجدر اإلشارة ھنا إلى أنّ  .شمال أفریقیا منطقة ٪ في25ن عن العمل في منطقة الشرق األوسط و و٪ من الشباب عاطل21 -المناطق 
دور الحوكمة في عملیة تحسین  حولتوافق واسع ٪ من العاطلین عن العمل. وھناك 30 یمثلون حوالي، من حاملي شھادة البكالوریوس وما فوقالعالي، 

 نوعیة التعلیم العالي.

اشترك في تنظیمھ  قد"التحوالت النوعیة في التعلیم العالي: تحسین الحوكمة والجودة من أجل المنافسة والتوظیف" و عنوان المؤتمر اإلقلیميھذا  یحمل
مكتب الیونسكو بالشراكة مع المركز الثقافي البریطاني،  مركز التكامل المتوسطيو الجزائریة مجموعة البنك الدولي ووزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 .UNIMED)، ومنظمة IAU، إتحاد الجامعات العربیة، الرابطة الدولیة للجامعات (المكتب اإلقلیمي للتربیة في الدول العربیة  -في بیروت 

، ووكاالت ضمان الجودة، وخبراء إقلیمیین ةالحكوم ، وممثلون عنیم عاليمؤسسة تعل 113ة التي تضم اإلقلیمیشبكة الممثلون عن وقد شارك في المؤتمر 
 :حولركزت المناقشات قد ت. وینودولی ینوأوروبی

ومجتمعات تحدید خیارات بدیلة لسیاسات تسمح بتحسین الحوكمة كما وضمان الجودة في التعلیم العالي، وھو السبیل الوحید لضمان اقتصادات  •
 تنافسیة.

 .غیرھامؤشرات واإلدارة المالیة والفي مجاالت التخطیط المؤسسي، وتقییم األداء، وتطویر  بناء وتطویر القدرات •
 .الملحة وظیف خریجي الجامعاتتقضیة  معالجة •
عن ممثلین  بعد في المشروع، فضالً  وااركشیلم  ذینالوشمال أفریقیا لجذب مشاركة ممثلي المؤسسات من منطقة الشرق األوسط  اً استراتیجی التخطیط •

 الالتینیة. میركاآسیا وأفریقیا وأ السیمامن المناطق األخرى، 
 بین البرامج وتسھیل االتصال بین المبادرات. عاونأوجھ الت البحث عن •
 

 تم تحقیقھاالتعلیم العالي لتبادل اآلراء ومناقشة أفضل الممارسات والنجاحات التي  مؤسسة من مؤسسات 113بین  المؤتمر أیضا فرصة للتواصل لقد شّكل
بطاقة فحص حوكمة الجامعات، وھي أداة معیاریة لقیاس جودة إدارة تنفیذ النسخة الثانیة من والتدابیر الرامیة إلى تطویر الحوكمة المؤسسیة  إدراج خالل

 .الجامعات

سلة من المؤتمرات اإلقلیمیة التي ینظمھا برنامج البنك الدولي ومركز التكامل المتوسطي المعني بالتعلیم العالي، ویشكل ھذا المؤتمر ھو الخامس في سل
ودة. أما الھدف جزءاً من الجھود الشاملة لبناء القدرات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا وتبادل أفضل الممارسات في مجال الحوكمة واإلدارة والج

 ذا المؤتمر فھو معالجة النقص في فرص الوصول إلى التعلیم العالي، والفجوات بین مھارات الخریجین وتلك التي یتطلبھا سوق العمل.من ھ
 

 الرابطللمزید من المعلومات حول المؤتمر:  •
 الرابطللمزید من المعلومات حول برنامج البنك الدولي ومركز التكامل المتوسطي المعني بالتعلیم العالي:  •
 znahas@worldbank.org، 00336046777242للتواصل اإلعالمي، الرجاء اإلتصال بالسیدة زین نحاس، مسؤولة اإلعالم،  •
 

 

من جمیع أنحاء البحر  ة والمجتمع المدنيمنصة لتبادل اآلراء حول البرامج المتعددة الشركاء في المنطقة، حیث تعقد اجتماعات یحضرها وكاالت التنمیة والحكومات والسلطات المحلی :مركز التكامل المتوسطي

أعضاء مركز التكامل المتوسطي هم: مصر، فرنسا،  .بیض المتوسطالمتوسط لتبادل المعرفة ومناقشة السیاسات العامة، بغیة إیجاد الحلول الالزمة لمعالجة التحدیات الرئیسیة التي تواجه منطقة البحر األاألبیض 

ومجموعة البنك  بنك األوروبي .لإلستثمار الاألوروبي (مراقب)، مدینة مرسیلیا، منطقة بروفنس ألب كوت دازور ،  لعمل الخارجيالیونان، إیطالیا، األردن، لبنان، المغرب، السلطة الفلسطینیة، وتونس، خدمة ا

 . rseille :@cmimaحسابنا على تویتر  CMI Marseille : صفحتنا على فیسبوك www.cmimarseille.orgزیارة موقعنا اإللكتروني للمزید من المعلومات بإمكانكم  الدولي.
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