
                              
 

 ديسمبر 5يوم  يعقد المستوى رفيع حوار في

بالتعاون بطالة مشكلة الل حلوال يقدمللتنمية  األفريقيبنك ال
 مع الصندوق االجتماعي للتنمية

 
الذي يعد من أكبر  –فريقي للتنمية البنك األيستضيف  -5105نوفمبر  52 القاهرة،

 قنديل، رئيس هشام المستوى يرأسه الدكتور رفيع حواًرا - المالية في المنطقة  المؤسسات
 ويتعاون البنك مع الصندوق ."من أجل بناء المستقبل غيل الشبابتش"الوزراء، تحت شعار 

 ودول مصر في الشبابتعزيز توظيف  سبل عن البحث في للتنمية المصري االجتماعي
 .أفريقيا شمال

 
من صانعي القرارات ونخبة كبار المسئولين التنفيذيين في البنك الحوار هذا يشارك في وسوف 

 /الدكتورومن أبرزهم وخبراء توظيف الشباب،  ،ومنظمات البحوث ،الحكومة المصرية في
، زوندوكاال اس /، نائب رئيس بنك األفريقي للتنمية وكبير االقتصاديين، والدكتورماثولي نكوبي

رفيع ، زميل جون بيج /للبرامج والسياسات، والدكتورللتنمية ألفريقي ابنك النائب رئيس 

، هبة هندوسة /، والدكتورةبرنامج االقتصاد العالمي والتنمية في معهد بروكنجزالمستوى ل

، مدير المركز المصري أمنية حلمي /مدير إدارة شبكة مصر للتنمية المتكاملة، والدكتورة

 .، محافظ البنك المركزي المصريفاروق العقدة /تصادية، والدكتورللدراسات االق
 

حيث ب 2102التقرير الرئيسي للبنك لعام  لعرضهذه المناسبة  بنك التنمية األفريقيكما سينتهز 

 توظيف الشبابا عديدة يحقق بها طرقتشغيل الشباب، ويحدد يدور موضوع هذا التقرير حول 

 . البعيد النمو االقتصادي على المدىلى عا إيجابيً أثًرا 
 

إننا نريد : "مصر، قائالل بنك التنمية األفريقي في ، ممثسيبري تابسوبا /صّرح الدكتور

 المساهمة في توفيرذها من أجل يمناقشة السياسات والبرامج والمبادرات التي يمكن لمصر تنف

 وأضاف، "االقتصادي في المستقبلالتي تشكل أساس النمو و شبابللالعمل المزيد من فرص 

للعثور على وظيفة مالئمة لمهاراتهم وخبراتهم، الشباب المصري معاناة نحن نعلم مدى : "قائال

 ".للبنكبالنسبة هذه القضية أولوية استراتيجية أعطينا ولذلك 
 

للسياسات والبرامج التي تم تصميمها لتحسين سيلي الجلسة االفتتاحية للدكتور هشام قنديل تحليل 

فرص توفير دور القطاع الخاص في ، ونقاش حول عملفرصة  يبحث عنظروف الشباب الذي 

 ".2102التوقعات االقتصادية األفريقية لعام "سيُختَتَم اليوم بعرض تقديمي عن تقرير ، والعمل
 

 المؤتمر ذاه: "تماعي للتنمية، قائلةوصرحت الدكتورة غادة والي، األمين العام للصندوق االج
 الصندوق أولوياتأهم  من واحدة على الضوء لتسليطغاية في األهمية  فرصةبمثابة  هو



                              
 

 الموارد خصصكما ن والمبادرات للمشاريع التمويل نقدم نحنف. للتنمية االجتماعي
: وأضافت قائلة ".الفقروطأة  تخفيفووظائف  خلق العمل،: مثلحيوية  قضايا لمعالجة

 تجارب من االستفادةعن طريق  مباشرة الشبابنستهدف ذلك و نتجاوز أن نريدولكننا  "
 بين التعاونكما أنني أوكد على أهمية تنمية . المجال هذا في والخبراء األخرى الدول
 ".بعضها البعض الجنوب دول بين الجنوب بلدان
 

تحديد عدد من والصندوق االجتماعي للتنمية بتنظيم هذا المؤتمر لتنمية األفريقي لبنك اليأمل 

ويضيف الدكتور تابسوبا . قصيروعلى المدى البصورة فورية المبادرات التي يمكن إنجازها 

، من الزمالءمن خالل التعلم اكتسبها خبرة كبيرة في هذا المجال لديه للتنمية بنك األفريقي الأن 

بنك األفريقي اليعتزم كما . بنكال حول سياسة مماثلةالحوارات المشاركة أفضل الممارسات وو

 توظيف الشباب التي تتضمن دعم االستثمار في التعليم العالي استراتيجياتللتنمية استكمال 

كوسيط لتسهيل الشراكات بين القطاعين العام العمل والعلوم والتدريب التقني والمهني، فضال عن 

 .والخاص في هذا المجال
 

في منطقة الشرق تزداد حدة وخطورة و ،مشكلة عالميةتعد من الجدير بالذكر أن بطالة الشباب 

المنطقة في شباب المن % 22أكثر من مة العمل الدولية، منظوبحسب . األوسط وشمال أفريقيا

هذا العدد في المستقبل القريب إذا استمر الحال كما  يرتفعومن المتوقع أن . عاطلون عن العمل

ال توجد إحصاءات محددة عن معّدل البطالة في مصر إال أن الخبراء يعتقدون أنه و. هو عليه

في ثورات الربيع  تسببتالبطالة من أهم القضايا التي لقد كانت . في المنطقة العام االتجاهيماثل 

 .للنهوض والتقدم لألمام هذه الدولأثناء محاوالت  جوهريةضية البطالة قوستظل  العربي
   

 -انتهى -

 : فريقي للتنميةألعن البنك انبذة 

مكن ألكل مكوار  ال لحشك  9146عكا  البنكك . تأسس في أفريقياالتمويل ات مؤسسمن كبرى فريقي للتنمية ألالبنك ا

 911برأسكمال قك ر   المسكتوى اققليمكي ولة من ال ول األعضاء علكى  35لنحو االلتماعية واالقتصا ية التنمية 

 ولكة مكن ركار   46و إفريقيكة ولكة  35 ولة من بينها  77ا في عضويته ويض  البنك حالي  . مليار  والر أمريكي

 ،البنكك األفريقكي للتنميكة ثكل  لهكات للتمويكل  كيمن ركلل لل ول األعضاء عمليات التنمية البنك يمول  .القارة

وحكك ة، وافقككت  4194الصككن وا األفريقككي للتنميككة والصككن وا النيليككر  لل تمككان. وفككي الربكك  األول مككن عككا  و

 مليار  والر أمريكي. 3534قيمتها قرض ومنحة  41ملموعة البنك األفريقي للتنمية على 

 

 نبذة عن الصندوق االجتماعي للتنمية

التمككاعي واقتصككا    أمككان ويعمككل كشككبكة ر ،بقككرار لمهككو 9119تأسككس الصككن وا االلتمككاعي للتنميككة فككي 

 االلتماعيككة للتنميككة شككامل وتسككري  المعيشككية الظككرو  وتحسككين البطالككة، ومكافحككة الفقككر، حكك ة مككن للترفيكك 
 ملموعككة ويكوفر الصكرر والمتنا يكة الصككريرة  اركل المؤسسكات عمكل فكر  إيلككا  كمكا إنكه يؤيك . واالقتصكا ية

 المبت  ين.  المشاري  ألصحاب المالية وغير المالية الر مات من متكاملة
 



                              
 
 األساسية التحتية البنية تطوير ومشاري  ، المكثفة لعمالةلالعامة  األشرال من متنوعة ملموعة الصن وا ينفذ كما

 المقكاولينصكرار و الركا  القطكا  مك الصكن وا  تعكاونيو. الفقيكرة المنكاطا سكته  التكي ت ية والبشريةالملتمع
 .مصر محافظات لمي  في المحليين

 
 الحكوميكة غيكر والمنظمكات المك ني الملتمك  منظمكاتمك   للتنميكة االلتماعي الصن وا يعمل ذلك، على وعلوة
 اق اريكة   راتهقكو  ببنكاء قكوي الكلم  التمويل له  يوفر فإنه وبالتالي،. التنميةر يسيين في  شركاء تبر  بحي  يع

 غيكر منظمكة 9111 حكواليبتمويل  للتنمية االلتماعي الصن واقا   اقطار،  ذا فيو. المؤسسيةكذلك و والتقنية

   .حكومية
 

 مليون مصر . 955أل  فرصة عمل يستفي  منها  533ومنذ إنشا ه نلح الصن وا في توفير 

 
 

 مز للعالقات العامةلمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بشركة مياك
 

 األستاذة دينا سمير
cs@meacoms.net 

  38 427 666 010  رقم الهاتف:

 
 ، األستاذة فاطمة أحمد

fatma@meacoms.net 
 08005700000رقم الهاتف: 
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