
   

 

 

 

 

  2الجلسة المتخصصة 

ي أجندة انتقال الشباب من مرحلة  
 
 ف
ً
دما

ُ
ي ق

المض 
ي المنطقة العربية

 
م إىل العمل ف

ّ
   التعل
وت  17.45  الساعة حت     16.15الساعة  ،2023آذار/مارس   14  ،الثالثاء  بتوقيت بير  

 

 

• Insert questions #1 

• Insert Question #2 

 

ي حضوري و ستعقد هذه الجلسة الخاصة بشكل 
اض   . التسجيل هنا  الرجاء، زووم من خالل . للمشاركةافي 

ي 
 
ي قاع  بيت األمم المتحدةيمكن للمشاركير  المتواجدين ف

 
ي الطابق  (Committee Room I)  1االجتماعات رقم  ةحضور الجلسة ف

 
 .B1ف

 

 والهدف من الجلسة معلومات أساسية  

أدى    .سريعا    ديناميكيات ومتطلبات سوق العمل في المنطقة العربية تشهد تغييرا    ان 

التي أحدثتها الثورة   والتحول إلى البرامج واآلليات األوتوماتيكيةانتشار التقنيات  

د  يباالضافة الى أزمة كوف  الصناعية بما في ذلك الروبوتات والذكاء االصطناعي،

المناخ   طبيعة    والتغيرات وتغير  في  ملحوظ  تغيير  إلى  والعولمة  الديموغرافية 

أدوار   فإن  وعليه  العمل.  سوق  متطلبات  في  كبيرة  تحوالت  وأحدث  الوظائف 

اكبة هذا المشهد المتطور والتكيف مع المتطلبات  ومهارات الشباب بحاجة إلى مو 

 ل. المتغيرة لعالم العم

من   االنتقال  مرحلة  سوق   التعلمتعكس  جمود  ومستوى  التعليم  جودة  العمل  إلى 

فرص عمل الئقة   إتاحةسياسات االقتصاد الكلي التي ال تؤدي إلى    وتعتبرالعمل.  

العرب المنطقة  في  الشباب  قدرة  لعدم  االساسي  عمل  السبب  إلى  االنتقال  على  ية 

فرص العمل، فإن    إتاحةمستقر وكسب العيش الكريم. ومع ذلك، حتى في حالة  

المتاحة بين   الطبيعة المتغيرة باستمرار للمهارات المطلوبة، ومجموعة المهارات 

، وعدم القدرة على مطابقة الطلب  التي ال تتوافق مع المتطلبات   الشباب في المنطقة 

 ال، تؤثر على قدرة الشباب في المنطقة على تأمين العمل. ع  مع العرض بشكل ف 

مدى    التعلم على التحوالت المستمرة في أساليب العمل، وفي إطار نهج    في ظل 

في    الذي  الحياة الشباب  يحتاج  التكيف،  على  والقدرة  المستمر  التعلم  على  يركز 

سب خلفية إلى تركيز اهتمامهم ليس فقط على الحصول على أن  العربية  المنطقة

اكتساب مهارات ريادة    ولكن على ،  والصلبةتعليمية ورفع مستوى مهاراتهم المهنية  

المطلوبة مثل اإلبداع واالبتكار   الشخصيةالمهارات  و األعمال والمهارات الحياتية  

المشكالت والقيادة والتواصل و  الفرمهارات  وحل  التي يبناء  العاطفي  ق والذكاء 

 بشدة ويمكن استخدامها في شتى المجاالت المهنية.يطلبها أصحاب العمل 

هذه الخلفية، بحث االجتماع اإلقليمي رفيع المستوى حول تعلم الشباب  على ضوء

مسارات  في   2022الذي عقد في أيار/مايو    ومهاراتهم واالنتقال إلى العمل الالئق

م وتحسين  متعددة للشباب العربي لتطوير المهارات الالزمة بغية تحسين سبل عيشه

نتج عن  قابليتهم للتوظيف وتحقيق إمكاناتهم الكاملة كعوامل فاعلة للتغيير. وعليه  

تهدف بلدا  عربيا  مجموعة من االلتزامات الطوعية الوطنية    16اعتماد    االجتماع

قدما  في تحقيق   الكسب في المنطقة    إلى التعلم  االنتقال من مرحلة  أجندة  للمضي 

 العربية.  

فرصة مناسبة إلبراز التقدم المحرز في بعض هذه االلتزامات   سةهذه الجلتشكل  

الطريق للشباب العربي والمنظمات   الجلسة  مهدت، سوعليهمن قبل الدول العربية.  

غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في قضايا الشباب واألكاديميين 

اسات واالستجابات  وصانعي السياسات والقطاع الخاص لتبادل اآلراء حول السي

ا في االنتقال من   . إلى العمل  مرحلة التعلمالعملية للمضي قدم 

  
 

 

 األسئلة المطروحة

كيف يدعم القطاع الخاص الشباب ويمّكنهم بشكل فعال في المنطقة العربية -
 سواء داخل مؤسساته وكذلك من خالل الشراكات مع اآلخرين؟  

هل هناك أي ممارسات واعدة لدعم الشابات والشبان الباحثين عن عمل -
 أو الذين يرغبون في إنشاء أعمال تجارية؟

سية في النظام البيئي التمكيني لزيادة ما هي التحسينات / التغييرات الرئي-
 ؟فرص عمل الشباب، بما في ذلك ريادة األعمال

حسب راصد اإلسكوا للمهارات، ما هي المهارات األكثر طلبا  في أسواق -
 العمل العربية؟

أن يتعلمها الشباب العربي لتوسيع  ينبغيما هي المهارات الجديدة التي -
في  لتناسب الطلب تحسينهاجب فرص عملهم؟ ما هي المهارات التي ي

 سوق العمل؟

القيام به لتسريع صقل مهارات الشباب العربي وإعادة  ينبغيما الذي -
تأهيلهم وزيادة فرص توظيفهم، بما في ذلك في القطاعات التي تدعم 

 التحوالت الخضراء والرقمية؟

 

 ميسر الجلسة 
،  MTV قناة مراسل صحفي ومذيع أخبار،   غدي بو موسى،

 الجمهورية اللبنانية

 الكلمة االفتتاحية  

 الشابة ألهداف التنمية المستدامة، القيادات  دة عادل، امي  
 مكتب مبعوث األمين العام للشباب  

 المتحدثون 
رئيس قطاع  ، وزير مفوض تجاري ،محمد عبد الجواد عالم  •

ومنظمات التمويل  التعاون مع األمم المتحدة والهيئات الدولية
جمهورية  ، وزارة التعاون الدولي ، الدولية واالقليمية والعربية

 العربية مصر 

جمهورية  ،المدير التنفيذي، شركة فاركو لألدويةشيرين حلمي،  •
 العربية مصر 

 المدرسة التونسية لألعمال، الجمهورية التونسية ميرة ناجي،أ •

، المدير التنفيذي لمؤسسة سند الشباب التنموية  ،قالساب يمان  •
 الجمهورية العربية السورية

اإلدارة في  مدير مركز ريادة األعمال وأستاذ في  البنّا،  سعيد •
 جامعة قطر 

 مسؤول أول للشؤون االقتصادية، اإلسكوا  ،عراجيسليم  •

لخليج والشرق األوسط،  لمديرة الموارد البشرية  نينا شامي،  •
 شيفرون، اإلمارات العربية المتحدة

محلل مشاريع وبحوث، مشروع المعرفة،    أنطوني فاخوري، •
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

https://zoom.us/webinar/register/WN_rdZ77qBjQkmQMAWxyBCzEQ

