
 

 
 

 صحفي خبر
 2012أيلول  23

 ستضيف اجتماع رفيع المستوى لوزراء التعليم والعمل العربياألردن 

 

 وتونس وممثلونالفلسطينية المحتلة سيلتقي وزراء التعليم والعمل من األردن ومصر والمغرب واألراضي  –البحر الميت  

هذا االجتماع مؤسسة التدريب  ينظم  الة الشباب.ن االتحاد األوروبي للعمل على إيجاد حلول لبطعالمستوى  ورفيع

  .أيلول 25االتحاد األوروبي، في فندق موفينبيك في البحر الميت في األردن بتاريخ  هي إحدى وكاالت األوروبية و 

 

ن ثورات وعدم استقرار في الوطقيام الالتي تسببت في  من القضايا الرئيسيةالبطالة ونقص الوظائف الالئقة  لقد كانت

والدور  التوظيف أزمةتوجهات مختلفة لمعالجة األردن  فيوالخبراء المستوى و رفيع والموظفونسيناقش الوزراء  ،العربي

  صالح التعليم والتدريب.المحتمل إل

 

 عاًما 30% من السكان تحت سن 60ن أكثر م أن، حيث الية نتيجة النمو السكاني السريعيتفاقم حجم مشكلة البطالة الح

ها إمكانيات كبيرة ولكن . وهذا بحد ذاته يقدم 2020مليون بحلول عام  100 يصل إلىقد  الشباب في المنطقة عددن أكما 

   .تنوي على تحديات أيضا

 

يجد  أناحتمال  أنفي حين  % في الجزائر،30تصل إلى حيث ئيات بطالة الشباب في العالم، تتصدر المنطقة إحصا

وهذه حالة  – وظائف الئقة اقل منه بالنسبة لغيرهم من الشباب  لسطينية المحتلة وتونس.األراضي الفخريجو الجامعات في 

مليون  30هناك  أن إلى إضافة، معدل عالمي وهذا أدنى – يعملنواحدة من بين أربع نساء  امرأةهناك فقط  .ياعالم شاذة

 قليلة ويعملون بوظائف غير رسمية وبجودة  -مهارات منخفضة يتمتعون غالبيتهم غير مؤهلين و/أو  -على األقل شاب 

  .متدنيةبأجور 
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التحاد حوض المتوسط) نشرته مؤسسة  التوظيفتقرير جديد (مراجعة إمكانية  هذه المعلومات والتحليالت مستقاة من

بطالة  خفض حول كيفية  على مستوى السياساتعدًدا من التوصيات  التقرير يقدم. 2012التدريب األوروبية في سبتمبر 

التعليم، خاصة لتحسين التدريب والتعليم المهني، مجال في  إجراءات باتخاذتوصي المؤسسة األوروبية للتدريب  والشباب.

  سوق العمل. وفي مجال 

 

 األوروبية،  التدريب ماركين مونكو، مؤسسة اتصل لمعلومات عن المقابالت والخلفية:

 marcin.monko@etf.europa.eu+ في األردن؛ 39 366 6327435+، أو 39 346 950 1871

 

  سبتمبر 25في فندق موفينبيك، البحر الميت، في الساعة الثالثة يوم  سيعقد مؤتمًرا صحفًيا

 )ETF(موقع ويب  http://ow.ly/dQQlC  حول الحدث والتقارير: للحصول على مزيد من المعلومات

  .16:00سبتمبر في الساعة  25في  www.etf.europa.euمن االجتماع على الموقع  تتوفر صور
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