
 صحفي بيان 

 انطالق مشروع االتحاد من أجل المتوسط في تونس -تدريب مبتكر لزيادة قابلية التوظيف 

 

من الدراسة  توفقوابرنامج "الشبكة المتوسطية للفرصة الجديدة" يهدف إلى تحسين فرص قابلية توظيف الشباب الذين 

 دون الحصول على شهادة والخريجين العاطلين في بلدان منطقة جنوب المتوسط. 

يستضيف المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات التابع لجامعة منوبة )تونس( منذ  .2015فبراير/شباط  81برشلونة،

يشاركون في برنامج "الشبكة المتوسطية للفرصة  ،امرأة 19من بينهم طالباً  22األسبوعين الماضيين شريحة أولى تضم 

 الجديدة".   

وأغلبهم من  -وسوف يشارك الطالب المسجلون في برنامج الفرصة الجديدة بالمعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات 

شهر التالية في األ 6-5على مدى  -شباب خريجي المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات الباحثين حالياً عن فرصة عمل 

أنشطة متعددة ستيسر وصولهم إلى سوق العمل من خالل عالج سوء التوافق بين فرص العمل والمهارات. ويشتمل البرنامج 

على تدريب على المهارات الناعمة، وتحديدا اللغات وتكنولوجيا المعلومات، وعلى القدرات المهنية مثل المحاسبة واإلدارة 

س أيضاً جلسات محددة لطرق والموارد البشرية والتدر يب الشخصي وخبرات العمل األولية في الشركات الشريكة. كما ستكرَّ

 ، وما إلى ذلك.الخالفاتالبحث عن عمل ومقابالت التوظيف وإدارة 

على  -من خالل المتابعة ذات الطابع الشخصي  -معلماً متطوعاً سيرافقون الطالب  15وقد حشدت هذه المبادرة التجريبية 

امتداد البرنامج. وفي حالة نجاح البرنامج، فمن الممكن توسيعه بسهولة إلى الجامعات العامة والمعاهد العليا للدراسات 

 األخرى في تونس.عشر  األحد  ةالتكنولوجي

ويرّوج لبرنامج الفرصة الجديدة بالمعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات مكتب التعاون االقتصادي لمنطقتي البحر 

األبيض المتوسط والشرق األوسط، بالشراكة مع مدرسة الفرصة الثانية في مارسيليا ووكالة التنمية الفرنسية. كما تسانده 

يدة بتونس ووزارة التعليم العالي التونسية، وينفَّذ تحت مظلة مشروع الشبكة المتوسطية للفرصة الجديدة جمعية الفرصة الجد

 . 2014الذي تم اعتماده من قبل البلدان األعضاء الثالثة واألربعين باالتحاد من أجل المتوسط في ديسمبر/كانون األول 

المبادرة المتوسطية للتوظيف الموضوعة من قبل  المعاييرواألهداف  ويتسق برنامج "الشبكة المتوسطية للفرصة الجديدة" مع

(sbo44deM)  المتمثل في تحسين جودة التدريب المهني والتعليم  االستراتيجيويستجيب لهدف االتحاد من أجل المتوسط

العالي في المنطقة.  وهو مشروع معتمد يشجع الدمج االجتماعي والمهني للشباب المستبعد حالياً من سوق العمل، وتحديداً 

مج إلى %(. يستند هذا البرنا60الطالب الذين تسربوا من الدراسة والخريجون العاطلون، مع تركيز خاص على المرأة )

نموذج تدريب مبتكر مستلهم من النموذج التدريسي لمدارس الفرصة الثانية ويسعى إلى تطوير شبكة من المدارس المعتمدة 

لدى برنامج "الفرصة الجديدة" للدمج االجتماعي والمهني للشباب المكيفين تحديداً مع سياق وحاجات بلدان منطقة جنوب 

 وع )المغرب وتونس والجزائر(. المتوسط الثالثة المشاركة في المشر

 
 

 االتحاد من أجل المتوسط نبذة عن

في االتحاد  دولة عضو 28) بلدا   43 حيث ينضوي تحت لوائه ،البحر األبيض المتوسطمعنية بمنطقة حكومية دولية االتحاد من أجل المتوسط مؤسسة 
 .يشكل منصة للحوار السياسي والتنسيق وبناء توافق اآلراء وهو(. ن جنوب وشرق البحر األبيض المتوسطم بلدا   15األوروبي و

مجاالت شتى ال، على تنفيذ مشاريع ومبادرات التعاون اإلقليمي في 2010في برشلونة عام  تي أنشئتتركز األمانة العامة لالتحاد من أجل المتوسط، الو 
تعاون وثيق مع الحكومات ومع شبكة نشطة من الشركاء بتعمل األمانة العامة و مثل الطاقة والبيئة والتعليم والنقل وتطوير األعمال والشؤون االجتماعية. 

 مرورا  بالتخطيط المشروع، تنفيذ ووصوال  إلى التقنية بدءا  بالمساعدة كل مشروع، دورة طوال مراحل للمشاروعات مةالجهات الداعلمساعدة  يناألورومتوسطي
 . التبرعات وجمع المالي
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