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بية من أجل التشغيل ي توحدان جهودهما لتعزيز قابلية توظيف الشباب و النساء-مؤسسة التر
 المغرب، و مؤسسة سيتر

 
 السادسةالمغرب، و مؤسسة سيتي تجددان شراكتهما للمرة -مؤسسة التربية من أجل التشغيل-2019ماي  14الدار البيضاء، 

على التوالي في إطار برنامج '' تكوين من أجل المستقبل : توظيف و توعية شباب منطقة الشرق األوسط و شمال إفريقيا '' 

زمة لتسهيل ولوج سوق الشغلالذي يهدف الى تجهيز الشباب و النساء بالمهارات األساسية والفرص الال  

 
منطقة الشرق األوسط و  في يستند هذا البرنامج على شراكة جهوية بين مؤسسة سيتي وشبكة التعليم من أجل التوظيف

في عدة  االستراتيجيسيتي هي شريك تاريخي لشبكة التعليم من أجل التوظيف والتي دعمت تطورنا  شمال إفريقيا. ''مؤسسة

جزائر، تونس، المملكة العربية السعودية و اإلمارات العربية المتحدة '' يشير أنس غنون، رئيس مؤسسة بلدان كالمغرب، ال

المغرب -التربية من أجل التشغيل  

 

معدل بطالة الشباب في منطقة الشرق األوسط و شمال إفريقيا هو األعلى في العالم. في المغرب، ما يعادل نصف األشخاص 

''سنة يعتبرون من ''الموجودين خارج نطاق التعليم والتدريب والعمالة 30و  15المتراوحة أعمارهم بين   

سيتيمن خالل هذه الشراكة القوية بين  السوسيو اقتصادي بإدماجهم متهت سيتي جعلشبابنا هو محرك تنمية بالدنا، وهذا ما   

، نحن سعداء بمشاركتنا ،عن طريق مؤسسة سيتي، في تحسين قابلية توظيف الشباب في مؤسسة التعليم من أجل التوظيف و

" يوضح توفيق 2020في أفق سنة  500000إلى  نالمستفيديعدد  يصلأن  يرتقبالمغرب وفي مختلف أقطاب العالم حيث 

 رباع، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي بنك المغرب

 

فاعل تغيير معترف به على الصعيد الجهوي في مجال توظيف الشباب محدودي أصبحت مؤسسة التعليم من أجل التوظيف 

الفرص، بفضل شراكات مهمة وواسعة النطاق كالتي تجمعنا مع مؤسسة سيتي" يشير سالفتور نيغرو، نائب رئيس مؤسسة 

أوروبا-التعليم من أجل التوظيف  و مدير عام مؤسسة التعليم من أجل التوظيف  

 

ة الجهوية في إطار مبادرة "مسارات التقدم" لمؤسسة سيتي. يستثمر هذا البرنامج ذو الطابع العالمي في تندرج هذه الشراك

سنة في استكشاف طموحاتهم وآفاقهم المهنية  24و  16أعمال ملموسة، تهدف الى مساعدة الشباب المتراوحة أعمارهم بين 

وفكيري مديرة األعمال الدولية لسيتي بشمال إفريقيامن خالل ربطهم بفرص الشغل و ريادة األعمال" تشرح حسناء ب  

 

، وبفضل دعم مؤسسة سيتي، تمكنت مؤسسة التعليم من أجل التوظيف  من مساعدة عشرات اآلالف من 2013منذ سنة 

 الشباب من خالل خلق آفاق مهنية جديدة

 

يتي، التي تستثمر في مستقبل شبابنا و وطويل المدى كمؤسسة س االستراتيجينتمكن من مساعدة الشباب بفض دعم الشركاء 

كذا في تطوير قدرات فاعلي المجتمع المدني'' تختم جيهان برادة لحبابي، المديرة العامة لمؤسسة التربية من أجل التشغيل 

  المغرب
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 حول مجموعة سيتي المصرفية

 

دولة  160سيتي بنك المصرفية المقدم الرئيسي على مستوى العالم للخدمات المالية، اذ تنتشر في أكثر من  تعتبر مجموعة
 سيتي كوربمليون عميل من االفراد والشركات ومؤسسات القطاع العام؛ وعبر وحدتيها  200ويبلغ عدد عمالئها اكثر من 

ت المصرفية الشخصية واالئتمانية، اضافة الى الخدمات المصرفية ، توفر المجموعه لعمالئها باقة من الخدماسيتي هولدينجزو
 للشركات وخدمات االستثمار والتأمين والوساطة المالية وادارة األصول والثروات. 

 
 أو أي من مواقع التواصل االجتماعي التالية:  www.citigroup.com لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع:

 
• Twitter: @Citi  
•  www.youtube.com/citiYouTube:  
•  http://new.citi.comBlog:  
•  www.facebook.com/citiFacebook:  
• www.linkedin.com/company/citiLinkedIn:   
  

 

 بخصوص مؤسسة سيتي

 

وإدماجهم المالي في المجتمعات التي تعمل فيها تشجع مؤسسة سيتي على تمكين السكان ذوي الدخل المنخفض والمتوسط 

سيتي. تعمل سيتي مع العديد من الشركاء لتصميم واختبار ابتكارات متعددة في الشمول المالي التي يمكن توسيع نطاقها. 

ريادة وبناء المعرفة. تستفيد سيتي من أعمالها ومواردها ومنتجاتها وأفرادها كما تدعم سيتي األنشطة التي تبني مهارات ال

للمساعدة في تحسين المجتمعات المحلية. وفي المغرب، تلتزم سيتي بدعم المبادرات والبرامج االستراتيجية التي تركز على 

لمالي والتمويل األصغر، والفرص الشباب والتشغيل، مع التركيز على الفئات التالية: التحول الحضري، واإلدماج ا

االقتصادية والشباب في المغرب وكذلك ريادة األعمال. في كل عام، يستفيد مئات الشباب عبر المغرب من البرامج المجتمعية 

التي تمولها سيتي وتنفذ بالتعاون مع الشركاء المحليين والمنظمات وكذلك الموظفين المتطوعين. ويمكن االطالع على مزيد 

 www.citifoundation.comالمعلومات على الموقع من 

 

 بخصوص مؤسسة التربية من أجل التشغيل – المغرب

 

المغرب هي جمعية مغربية، عضو في الشبكة الدولية للتربية من أجل التشغيل، -مؤسسة التربية من أجل التشغيل أنشئت  

تبحث عن المواهب الشابة والباحثين عن عمل من ، وتعتبر هذه المؤسسة جسرا بين الشركات المغربية التي 2007سنة 

تقدم مؤسسة التكوين من أجل التشغيل المغرب برامج تكوينية في  الجامعات العمومية ومراكز التكوين المهني في المملكة.

 الكفاءات التقنية، والتجارية والممارسات األكثر طلبا في سوق الشغل، وتوفر لخريجيها فرص التشغيل في القطاعات

الواعدة، بما في ذلك األوفشورينغ، وتكنولوجيا المعلومات، وصناعات السيارات، والطيران، والصناعة الغذائية البيع، 

شاب  28000المغرب بتكوين أزيد من  -السياحة والطاقات المتجددة. ومنذ إنشائها، قامت مؤسسة التربية من أجل التشغيل

مشغل. 300ـ اإلدماج بشراكة مع أكثر من  ٪ من الخريجين من برامج التكوين70وإدماج   

file://///dxbcmesf111/Public_Affairs/Media%20Relations/Countries/LEBANON/www.youtube.com/citi
http://new.citi.com/
file://///dxbcmesf111/Public_Affairs/Media%20Relations/Countries/LEBANON/www.facebook.com/citi
file://///dxbcmesf111/Public_Affairs/Media%20Relations/Countries/LEBANON/www.linkedin.com/company/citi
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  www.facebook.com/EFEMoroccoو www.efemaroc.org من المعلومات، يرجى زيارة للمزيد

  

 

 

 

 مؤسسة التعليم من أجل التوظيف بخصوص

 

، وهي شبكة من المنظمات غير الحكومية المحلية في سبعة بلدان، وهي 2006تأسست مؤسسة التربية من أجل التشغيل سنة 

رائدة في مجال توظيف الشباب في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. تقدم المؤسسة تكوينا للشباب الباحثين عن عمل 

خبراء التعليم وتم تكييفه مع السياقات المحلية، مما يؤدي إلى فرص يستجيب إلى احتياجات سوق العمل، وفق ما طوره 

العمل وريادة األعمال. ويستند نهج مؤسسة التربية من أجل التشغيل إلى االحتياجات من المهارات في سوق العمل لتصميم 

في  72شاب وشملت  60 000برامج تكوينية تعزز قابلية تشغيل الشباب. وحتى اآلن، قامت المؤسسة بتكوين أكثر من 

٪ من 55من أصحاب العمل اإلقليميين.  2400المائة من الخريجين في برامجها الخاصة بالتكوين، بشراكة مع أكثر من 

االقتصادي. تجمع شبكة مؤسسة التربية  اندماجهنخريجي المؤسسة هن شابات، ما يعكس التزام المؤسسة من أجل ضمان 

الحكومية المحلية المنتسبة إلى المغرب وتونس ومصر واألردن وفلسطين والمملكة  من أجل التشغيل بين المنظمات غير

 العربية السعودية واليمن، بدعم من مكاتب الدعم في الواليات المتحدة األمريكية )واشنطن العاصمة ونيويورك(، في أوروبا 

 @ EFE_Globalو www.efe.org رةلمزيد من المعلومات، يرجى زيا )مدريد( واإلمارات العربية المتحدة )دبي(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.efemaroc.org/
http://www.facebook.com/EFEMorocco

