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للتغلب على بطالة الشباب
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ــةمقتطفــــــــــــــــات تنمويــــــــــــــ

برنامج واعد للقضاء على البطالة": ضمان االتحاد األوروبي للشباب"

.ارفمًككفاسكالالشنككلف 29و15،الشككنيتاتاكحلوعاارهككفبن ا ك تا"لالتحككفاالروبو ك "يشكل الششكك فيا ك ا▪

،اوغفش كفامكفاككفنولا"19-كو  كا"وقااكفنولامكتا ك تالشاتكفألالركتكحاتاكحبًلامكتالالقكفبالالقاجكفاي اش ف حك ا

.اااولامتاياقاو اوظف اه ااوايشهاو النخافضًفا  الشاخ 

،امقفبنك 2022 ك ا  حليكحا%ا14ح ك ا لتك اورلىالشحغ امتاا َّا طفش الشش فياآخنةا ك الالنخاكف  ▪

،ا ككيايككاللالششكك فيااكتككحارحضكك اشل طفشكك ا هقككالبالشاكك  ،ا2021 كك الشح ككوالرولامككتارككف ا%ا18.2 كككا

%.6.2مقفبن ا  فق الشنلف ا  استالش ه  اح  اي لغالشهاوسطا

  ااواش نككولا كك الشا لكك"الالتحككفاالروبو كك "و كك انككنلالشجككاا،ا ككا اولحككاًلامككتاككك اقهفن كك ا كك فيا كك ا▪

وشلهنفراةا  اإ حلكانؤالءالششك فيا ك ا(.اNEETs)وتُ حفاننهالشات ا فس ا.الش ه ااوالشاابيب

 حصك اش ه كوا(اEU’s Youth Guarantee"ا)ضكهف الالتحكفاالروبو ك اشلشك في"لش هك ،اياك با حنكفم ا

رفمًكفاولشكنيتايقومكو ا فشانك   ا ك الش حنكفم ،اشالقك اركح 30لشش فيالشكنيتاتقك اارهكفبن اركتا

.شوظ ا ااواتابيبامهن ااوات ل  ا  اغاو ااب   اا هح

بابأداة أوروبا للتغلب على بطالة الش: برامج التوظيف الُمبتكرة

علـى لمسـاعدة الشـباب  ـي العثـورجهود الحد مـ  البطالـة  ـي أوروبـا يوضح العرض التالي 
برنـــامج وظـــاوف وتـــدريبات مهنيـــة وتعلـــيمك وخاهـــة أوللـــن المهمشـــي   وذلـــن مـــ  خـــ   

".ضمان االتحاد األوروبي للشباب"
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مـركـز الـمـعـلـومات ودعـم اتـخـاذ الـقـرار الـتـابـع لـمـجـلـس الـوزراء الـمـصـري

ميي تا كفيا3،اتلقىااكتحامتا2013  ارف ا"اضهف الالتحفاالروبو  اشلش في"ومننالراهفاا حنفم ا▪

وا كفبا.ارلكىاوظ اك ااواتكابيبمل و ا خصاشلحجولا36اكتحامتامنفراةارحضًفاسنويًف،اوته 

،ا(Nicolas Schmit)“ كه  ن لكواللا"ماكو الالتحكفاالروبو ك اشلوظكف  اولشحقككومالالةاهفر ك ،ا

.اااإشىاانهارنامفاتنانالشاولاننلالش حنفم ا شل اة ا،ايهلتاا ايلو اشهفاناف  اطويل الرم

يامكتارناالشنظكحاإشكىاناكف  الش حنكفم ا  كااركفم تامكتاتنا كنه،ا كا امكفايقكح":ا" ه  "اضففاكنشكا▪

كاشككنش.انجكك الششكك فيامككفايلشككولاي هلككو ا كك اوظ اكك ااوايولصككلو اتككابي ه ااوات لكك هه الشههنكك 

لشك فيااقولا شكل اركف ،اإ لاتك الشانا كنا شكل اة كا،ا نك لو ا حنكفم اضكهف الالتحكفاالروبو ك اش

".ااالةاقوي اوما اةاشلتفي 

مشروع أوروبي جديد للقضاء على البطالة ": ألما"

فيا ككك امكككنبالششككك "اضكككهف الالتحكككفاالروب ككك اشلشككك في"تاهتكك اإحكككا اطكككحمالشهنكككفراةا ككك اتنا كككنا▪

 فإلضككف  اإشككى.الشهههشكك تا حصكك االكانككفيامهككفبلألاوققكك اةايككاةامككتاخككيلالش هكك ا كك الشخككفب 

 ,Aim, Learn, Master)ولشاكك ات نكك ،(ALMA)"ااشهككف" شككك،اسكك ا اتقككاي ام ككفابةاةايككاةاتُنككهىا

Achieve)ونكككىا.ا2022وسككك ا اإطيقهكككفامكككتاخكككيلالالتحكككفاالروبو ككك ا ككك اوقككك االحككك امكككتاركككف ا

ولشاك السكاطفر ا ه الن ك ا(.ا(TLN Mobilityمُناوحفةامتام فابةااوبو  ك ااصكتحاموةكواةاتُنكهىا

7000ارك انحكوا-منهفايأت امكتالشجكناومالالةاهكفر الروبو ك %ا70–مل و ايوبوا100إةهفش  ات لغا

.اا فيامححوم تامتالش توبارلىاره 

هفالشاك اإشىاتاوياالشش فيالشهححوم تا كفشاح انانك"ااشهف"ننل،اويهافالشهشحوعالروبو  الش اياا▪

نكنلاي طك ا ك تًفاولحكاًلايحافةكها":ا" كه  "و  اننلالشن فم،اصحعا(.اTLN Mobility)يهنحهفاشه ا

ايكاةاسك ا امكنحه ا حصك اة":ا" كه  "واضكففا".انؤالءالشش فياتهفمًف،اونوالشتق ا ك اانانكه 

ونكككنل،ارلكككىامكككفااراقكككا،امكككفايهلكككتاا اينكككفراانكككؤالءا.االكاشكككففا ككك ءامكككفاوش جككك حولامنكككاقل ت

".مناقحةلشش فيا  اا شكا  ا نفءاح فته الشخفص ،او نفءامناق  امهن ،اولشاخولا  اوظ ا 

مناكا الششك فيا"منؤولالشن فس ا  ا(اManon Deshayes"ا)مفنو اايشفيس"ومتاةفن ه،اصحعا▪

 ات ح  ابل  ك احقًكفاشلشك في،اويهلكتاا"ااشهف"،ايهلتاا اتلو ا(European Youth Forum"ا)لروبو  

شهككؤالءاتلككو ام ككاةاحق ق كك ،اوشلككتاين تكك اا اتككأت امككواضككهفنفألااسفسكك  اتاهتكك ا كك  اوةككواابلتككب

 هكك الششكك في،اولشوصككولاإشككىالشحهفيكك الالةاهفر كك ،اوإ لاشكك ايلككتا شكككاماككهونًف،ا لككتاتلككو ا لألاق

."ااماف  اشلش في

 اسك ا اا كوااةكحها فشا ك ،اواضكففاانهك"ااشهكف" أ اايا فياي ه اك اءامكتا"ا ه  "خافمًف،انوها▪

 ككك ا اح ككك اتاكككوشىالشجكككنفاي الروبو -ضكككهف الةاهكككفر -س حجكككلو ااياًكككفارلكككىاحهفيككك الةاهفر ككك ا

.اشلاهف الالةاهفر الشهنؤوش  ارنه

Sources: Lloyd, N. F, Gauret. “Could Erasmus-style work placements help solve youth unemployment?”. Euro news. April 22, 2022. 




