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EUROPEAN  UNION 
DELEGATION TO THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN 

 

 
 ضيعهانالمنطقة العربية: كي ال في طاقة الشباب 

 
زقئاقكل  أئمئ غذهمية  ي

 
ا يجلب واحد ئاشي أن  ترى بالتأكيدشارع الرئيسي وسالفي  تجولإلى أي مدينة عربية، و  اذهب

 امالحظة عابرة، ولكنه . ستكون تلكالشباب معظم األشخاص الذين تراهم هم من: !انتباهك
٪ من الناس في المنطقة العربية 60كشف عن السمة المميزة للمجتمعات العربية. أكثر من ت

 100 إلىعدد الشباب في المنطقة  قد يصل 2020بحلول عام و سنة.  30 سن المتوسطية تحت
 مليون نسمة.

 

في كل  تتوفر. "كم من الطاقة والذكاء والحماس يجول في ذهنكسات!" يمكاناإل ما أعظم هذه"
 ".لهمقطعًا  هوهؤالء الشباب! المستقبل 

 
في على في العالم هي األالدول العربية إن اإلحصاءات تقول لكن هناك أيضا الجانب المظلم. 

في يعملون  األقل على  مليون شاب 30الجامعات ال يجدون وظائف.  وبطالة الشباب. خريج
امرأة واحدة من  جور. في المتوسطمن األكسب الكفاف لذات نوعية رديئة و  وظائف غير رسمي

أدنى معدل في العالم. االستثمار في التعليم يستنزف الميزانيات  ووه –العمل تمارس كل أربعة 
 الوطنية دون عوائد كثيرة.

 
 ،أية حلول، ستضيع هذه الطاقة اإليجابية رحولم تقتأي تغيير  لم يحدثإذا أنه من الواضح، 

المنطقة فقط ولكن هذه ؤثر على يلن  هذاوعدم االستقرار، و  الفقر واإلقصاء هي ستكون النتائجو 
ية الشباب طاقةال ههذتحقيق كيف يمكننا التأكد من علينا أن نفكر أوروبا. لذلك،  على أيضاسيؤثر 

 ؟واالستفادة منها
 

لعب دورا في أن يعدم االستقرار التي يمر بها جيرانه،  حالة يتأذ من الذي لميمكن لألردن، 
زال ياستقرار المنطقة العربية المتوسطية من خالل تعزيز االعتدال والشراكة. حتى لو أنه ال 
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شامل قد يبدو للبلدان التدريجي و الالنموذج األردني لإلصالح ن إال أ، للمضي فيه المزيدهناك 
 القتداء به.ل اجذابو جيدا  األخرى مثاال

 
من المنطقة و  من والعملمن وزراء التعليم  ااألردن عدد يستضيف ك ليس من المستغرب أنولذل

، وعشرات من سيحضرون هم. أيلول 27الى 25 مناالتحاد األوروبي الذين سيجتمعون هنا 
حديات وخيارات ، تلبية لدعوة من مؤسسة التدريب األوروبية لمناقشة التالمسئولينالخبراء وكبار 

المستوى الذين سيجتمعون  ورفيع المسئولون يدرك تشغيل الشباب. قضايا السياسة العامة لمعالجة
 بقوة أن جزءا من ؤمنونلكنهم ي ،للمشكلة ال حل سريعو  عصى سحرية وجدتقريبا هنا جيدا أنه ال 

 الحل يكمن في التعليم والتدريب.
 

لوظائف والحياة في مجتمع حديث. يجب تعزيز بالة ص العربي بحاجة إلى مهارات ذات بابالش
نجاح في سوق العمل. م مكاسب المرأة في التعليم إلى يجب أن تترجو للشباب.  إمكانية تشغيل

على التعاون مع المجتمع المدني والشركاء و االنفتاح على السياسات التعليمية  أن تنطوييجب 
في المؤتمر. هناك شيء واحد  تهما نأمل معرفاالجتماعيين. ولكن كيف يمكن أن يتم ذلك؟ هذا 

 العمل أمر حاسم لنجاح التحوالت الديمقراطية. -المجتمع–مؤكد: معالجة مثلث المدرسة 
 

استعرض االتحاد األوروبي الشراكة من أجل الديمقراطية واالزدهار المشترك مع جيرانه في لقد 
المزيد من  المضي قدما على طريق الجنوب. نحن على استعداد لمساعدة البلدان التي قررت

 اإلصالحات.هذه زيادة كبيرة في األموال لدعم بتخصيص أيضا  قمنا، و الديمقراطية تعميق
 

 كاتبة المقال هي سفيرة بعثة االتحاد األوروبي لدى المملكة األردنية الهاشمية


