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 صحفي بيان

م إل مرحلة حديات وفرص االنتقال منتب يناقشون الشبا
ّ
لعمل في منطقة الشرق األوسط ى االتعل

 وشمال إفريقيا / منطقة الدول العربية

مليون فرصة  3333الشباب في العالم، إلى خلق أكثر من تحتاج المنطقة، وهي موطن ألعلى معدالت البطالة بين 
 0232عمل بحلول عام 

 

با جرادات، المدير اإلقليميبيان صادر عن  خالدة بوزار،  والدكتورة منظمة العمل الدولية للدول العربية في الدكتورة رُ
األمين العام المساعد لألمم المتحدة، المديرة المساعدة ومديرة المكتب اإلقليمي للدول العربية لبرنامج األمم المتحدة 

ر، ن للاإلنمائي والدكتور لؤي شبانه، المدير اإلقليمي لصندوق األمم المتحدة للسكا
ُ

ض
ُ
دول العربية والسيدة أديل خ

 يسف في الشرق األوسط وشمال أفريقياالمديرة اإلقليمية لليون

 

ل األطفال والشباب“ - 0200أيار/مايو  03ن، ّماع
ّ
حوالي نصف سكان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا/ منطقة  ُيشك

ع تا تتناسب أنظمة التعليم والمناهج الحالية مو لبطالة بين الشباب في العالم. اعل  معدتات أل الدول العربية وهي موطن 
زّود الشباب بالمهارات األساسية الالزمة للنجاح في اقتصاد اليوم، 

ُ
تطور سوق العمل والتغيرات في طبيعة العمل. إذ أنها تا ت

والتي تشمل مهارات اتاتصال واتابتكار والتفكير النقدّي وحل المشكالت والتعاون. إن وجود يافعين وشباب أصّحاء ومهرة 
 ر ومتعلمين من شأنه أن يحدث تغيي
 
 إيجابي ا

 
 لتحقيق عالم مالئم لهم يعزز حقوقهم ويحميها.  ا

 
م الشباب  تعقد وكاتاتنا األرب  ع التابعة لألمم المتحدة“

ّ
 رفيع المستوى لمدة يومين في عّمان، األردن، حول تعل

 
اجتماعا

م وسوق العمل، والتيوالمهارات وانتقالهم إل  العمل الالئق. يهدف اللقاء إل  معالجة وسائل تعزيز الربط بين 
ّ
تشمل  التعل

م وسوق العمل، 
ّ
تحسين أنظمة التعليم، بما فيها اكتساب المهارات والتعليم والتدريب التقني والمهني، وتقوية الربط بين التعل
 وتعزيز السياسات واستكشاف الفرص مع القطاع الخاص لخلق فرص عمل ودعم ريادة األعمال للشباب. 

 
ت آثار جائحة "كوفيدفقد العديد من التحديات في المنطقة.  "يواصل الشباب مواجهة

ّ
" وما تسببت به من انقطاع 91-أد

ة، ومن 
ّ
 األطفال والشباب الذين يعيشون في سياقات هش

ّ
عن الدراسة إل  تعميق أزمة التعليم وتوسيع فجوة الالمساواة. إن

ئون والنازحون والمهاجرون، والفتيات والشابات، ضمنهم أولئك الذين يعيشون في فقر أو في مناطق ريفية، والالج
ف عن الركب. قد شهدت ة، واألشخاص ذوو اإلعاق

ُّ
رضة لعدم الذهاب إل  المدرسة، وبالتالي التخل

ُ
هم أكثر الفئات ع

مليون طفل تا يذهبون إل  المدرسة، كما شهدت أحد أدن  معدتات  91المنطقة، حت  في فترة ما قبل الجائحة، أكثر من 
 لعودة إل  مقاعد الدراسة في العالم. ا

 
ا وقد نما بمعدل  مرة أسرع من المتوسط العالمي  5,2"يبلغ معدل بطالة الشباب في المنطقة ضعف المعدل العالمي تقريب 

ا لإلمكانات اتاقتصادية للمنطقة. إن المنطقة غير قادرة عل  اتاستفادة52591و 5292بين عامي  ا كبير 
 
 . وهو يمثل استنزاف

منطقة المطلوب هو التحول في السياسات. تحتاج الو الكاملة من شبابها في تعزيز آفاق النمو اتاقتصادي واتاستقرار والسالم. 
 2في المائة 2، لخفض معدل البطالة اإلجمالي إل  5232مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام  33.3إل  خلق أكثر من 

 باب. استقرار معدتات بطالة الش تحقيقمن الشباب الذين يدخلون سوق العمل و ولتكون قادرة عل  استيعاب العدد الكبير 
 
م الشباب المهارات الحياتية من شأنه المساهمة في تعزيز القيم اإليجابية فيما يتعلق بصحتهم وحقوقهم وعائالتهم “

ّ
إن تعل

تنيرة      هم من تشكيل حياتهم واتخاذ قرارات مسوتمكين وعالقاتهم وأدوارهم بناء عل  النوع اتاجتماعي والمساواة بين الجنسين
 بشأن حياتهم اإلنجابية. 

 
اع القرار والقطاع الخاص ووكاتات األمم المتحدة في حوار مباشر حول أحد أهّم المجاتات  "يجمع هذا اللقاء

ّ
الشباب وصن

 التي تؤثر عل  حياة الشباب في هذه المنطقة. 
 

                                                             
 (5259)تشرين الثاني/نوفمبر  ILOStatحسابات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مستندة إل  تقديرات منظمة العمل الدولية النموذجية،  1
(. نحو مسار منتج وشامل لخلق فرص العمل في المنطقة العربية. تا UNESCWAلجنة األمم المتحدة اتاقتصادية واتاجتماعية لغربي آسيا ) 2

من الشباب في المنطقة يعملون بشكل غير رسمي دون ضمان وظيفي  ٪ 52أو أن أكثر من  COVID-91يأخذ هذا الرقم في اتاعتبار تداعيات 
 وحماية اجتماعية. 
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طي األولوية للشباب وتطلعاتهم واحتياجاتهم في هذه المنطقة، وتعّزز قدراتهم وفرصهم "إننا ملتزمون بتعزيز أجندة عمل تع
      ".للعمل الالئق، اآلن وعل  المدى الطويل

 انته -
### 

 

  للمزيد من المعلومات: 

 منظمة العمل الدولية

 ،kanaana@ilo.orgسلوى كناعنة، مسؤولة اتاتصال واإلعالم اإلقليمي، منظمة العمل الدولية في الدول العربية، 

+961 71 505958   

 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

نامج األمم المتحدة اإلنمائي للدول العربية، سانا ساربو، أخصائية برامج الشباب واتاتصاتات، المركز اإلقليمي لبر 

saana.sarpo@undp.org،+962 (79) 953 3614  

نعمان السّيد، مستشار اتاتصال اإلقليمي، المركز اإلقليمي للدول العربية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي للدول العربية، 

noeman.aisayyad@undp.org، 

+962 (79) 567 2901 

 

 صندوق األمم المتحدة للسكان

سمير الدرابيع، المستشار اإلقليمي لإلعالم واتاتصال، المكتب اإلقليمي لصندوق األمم المتحدة للسكان للدول العربية، 

 aldarabi@unfpa.org ،+201068484879 

 ،gad@unfpa.org، المكتب اإلقليمي لصندوق األمم المتحدة للسكان للدول العربية،      مسؤولة إعالميةروزماري جاد، 

+201021767215 

 اليونيسف

 اإلقليمية للمناصرة واإلعالم، مكتب يونيسف للشرق األوسط وشمال أفريقيا،جولييت توما، المديرة 

jtouma@unicef.org،+962798674628  

 

  ،soweis@unicef.orgسليم عويس، مسؤول إعالم، مكتب يونيسف للشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

+ 962-79-936-5212 

 

  ،mhawari@unicef.orgمسؤول إعالم، مكتب يونيسف للشرق األوسط وشمال أفريقيا، محمد حواري، 

+962797564604 
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