
اإلسكوا، بالش�اكة مع مجموعة با�فايند�ز من 
أجل مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة، وا�حاد 

المصارف العر�ية، وا�حاد الغرف العر�ية، ملتزمة 
بدعم البلدان العر�ية في تحديد الحلول المجدية، 

وكذلك بالدخول في ش�اكات مع أهم 
المؤسسات التجا��ة المعنية وال�اغبة في تحسين 

قدرة الشباب والشابات على التوظيف. وتشّجع 
المبادرة على المشاركة الفعالة في الحوار �ين 

كبار أصحاب األعمال والحكومات والمجتمع 
المدني والجهات العلمية واألكاديمية، من أجل 

التصدي للقضايا الكامنة و�اء قلة الفرص المتاحة 
للشباب والشابات والحاجة إلى إعداد مرشحين 

مناسِ�ين للتوظيف. 

وتهدف المبادرة إلى ��ادة االلت�ام �إيجاد فرص 
للشباب والشابات والخ��جين والخ��جات العاطلين 

ن  عن العمل، وإلى ت�ويدهم بخدمات ُتَحسِّ
احتماالت تشغيلهم، مثل تحسين مها�ا�هم 

وت�ويدهم بمها�ات جديدة لتل�ية المتطلبات 
المتغيرة لمستقبل العمل وتيسير تد��بهم لَشْغل 
ل المبادرة جس�ًا �ين  الوظائف المناسبة. وُتشكِّ
أصحاب المصلحة الرئيس�ين في القطاع الخاص 

والشابات والشباب الموهو�ين الباحثين عن فرص 
عمل في المنطقة العر�ية. 

”ُجسور“ هي مبادرة إقليمية لتحقيق مستقبل أفضل للجميع، تهدف إلى الحد من أوجه 
عدم المساواة �ين الميسو��ن والمعدمين في المنطقة. 

والبطالة �ين الشباب والشابات هي أحد أب�ز أوجه عدم المساواة في المنطقة العر�ية،
إذ بلغت 26 في المائة تق��بًا في عام 2021، مقارنة بمعدل عالمي قدره 12 في المائة. 

ونظ�ًا لجسامة تحدي بطالة الشباب والشابات، الذي ُيعتبر محركًا محتمًال لالضط�ابات 
االجتماعية والسياسية في المنطقة، ُتطلق لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية 

لغربي آسيا (اإلسكوا)، مع مجموعة من الشركاء، مبادرة ”ُجسور“.

26%

مبادرة "ُجسور" 

نسبة البطالة
�ين الشباب في 
المنطقة العر�ية



إب�از الت�ام األعضاء 
القوي بالتصدي لبطالة 

الشباب والشابات، 
وبذلك الحد من عدم 

المساواة في المنطقة.

الوصول إلى نهج وآليات 
مبتكرة لتذليل المصاعب 

التي تواجهها عمليات 
التوظيف الفعالة.

تيسير الحوار حول بطالة 
الشباب والشابات

واحتماالت توظيفهم مع 
أصحاب أعمال ذوي أفكار 

مشابهة في المنطقة.

الوصول إلى 
أكثر الباحثين

عن عمل كفاءًة 
لمواكبة الثورة 

الصناعية ال�ابعة.

االنفتاح على 
ش�اكات وأنشطة 

تعاون جديدة. 

المكاسب

األنشطة

تيسير الحوار مع القطاع الخاص والحكومات.

تحديد السلوكيات التم�ي��ة إ�اء النساء والشباب ذوي 
اإلعاقة في سوق العمل، والتصدي لهذه السلوكيات.

توفير فرص للشباب والشابات الكتساب المها�ات، 
والخب�ات، والتد��ب أ�ناء العمل.

ت�ويد الشباب والشابات بفرص ُتعّدهم لمستقبل العمل.

إقامة ش�اكات وتحالفات مع الجامعات وغيرها من 
المؤسسات األكاديمية.

إ�احة منبر للقطاع الخاص لتبادل أفضل الممارسات 
من أجل تحسين الفرص المتاحة.


