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أعد هذا التقرير توم ليني بناء عىل البيانات املجمعة، وفًقا ملنهجية مرشوع الحوكمة من أجل رفع قابلية التوظيف يف منطقة 
املتوسط التابع ملؤسسة التدريب األوروبية لتخطيط حوكمة التعليم والتدريب املهني. وقد خضعت هذه النسخة النهائية للتحرير 

واإلعداد للنرش بواسطة ج. مانويل جالفني أريباس )مؤسسة التدريب األوروبية(. وقد تم التنسيق للعملية بأكملها بواسطة 
مؤسسة التدريب األوروبية، ومدير املرشوع السيد عبد العزيز جعواين.

وقد تم متويل املرشوع بدعم من املفوضية األوروبية. ويعرب هذا املنشور عن آراء املؤلف وحده. وال تتحمل املفوضية أو مؤسسة 
التدريب األوروبية أو أي من مؤسسات االتحاد األورويب األخرى أي مسؤولية عن استخدام املعلومات الواردة يف هذا الدليل.

مؤسسة التدريب األوروبية، 2016
يُسمح بإعادة استخدام هذه املادة لكن ليس لألغراض التجارية، ورشيطة ذكر املصدر.
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ملخص تنفيذي

سياق التقرير والغرض منه

بات االعرتاف بالحوكمة الجيدة متعددة املستويات والتطوير الفعال للتعليم والتدريب املهني يف منطقة جنوب ورشق املتوسط 
عىل نطاق واسع باعتبار أن له قوة كبرية يف سوقي االقتصاد والعمل فضالً عن أن لها دوًرا مهًم لتؤديه. وتتسم املنطقة ككل 

بالنمو املتسارع لفئة الشباب – وبالتايل للساعني للوظائف – وهذا يف تباين قوي مع األعداد املحدودة لفرص العمل الجيدة التي 
تنشأ يف سوق العمل.

ولهذا آثار مناوئة بصفة خاصة عىل فرص الشباب الصغري، والذي بات يشكل بالفعل فئة تعاين حرمانًا كبريًا وتواجه صعوبات يف 
االلتحاق بسوق العمل فضالً عن مستقبلها الغامض. وهذه قضية مزعجة عىل ضوء عدد الشباب من خارج دائرة التعليم والعمل 
والتدريب يف املنطقة. وعالوة عىل ذلك، نجد أن معدالت مشاركة النساء يف سوق العمل يف بلدان منطقة جنوب ورشق املتوسط، 

ورغم أدائهن الجيد يف أنظمة التعليم يف دول املنطقة، من بني أقل املعدالت يف العامل.

ومن املتوقع اآلن أيًضا أن يكون التعليم والتدريب املهني مبتكرًا من حيث مساعدة املتعلمني عىل اكتساب مجموعة واسعة من 
املهارات والكفاءات املشرتكة بني التخصصات واملهارات الفنية، واالستجابة لالحتياجات املتغرية لسوق العمل من املهارات. ورغم 

ذلك، ال يتمتع التعليم والتدريب املهني مبكانة جيدة لدى املتعلمني أو أرسهم أو أرباب العمل يف دول املنطقة.

ويعد هذا التقرير اإلقليمي املشرتك بني الدول أحد املخرجات البحثية املبكرة ملرشوع الحوكمة من أجل رفع قابلية التوظيف 
يف منطقة املتوسط الذي تنفذه املؤسسة التدريب األوروبية1. ويهدف املرشوع اإلقليمي إىل زيادة املشاركة العمودية واألفقية 

والتنسيق من جانب أصحاب املصلحة يف التعليم والتدريب املهني يف صناعة سياسات التعليم والتدريب املهني، وذلك يف كافة 
مراحل دورة السياسات من أجل إرساء مناذج وإجراءات حوكمة محسنة. ويتمثل الطموح يف دعم التحسينات يف صالحية وجودة 

أنظمة التعليم والتدريب املهني، وذلك لتعزيز قابلية التوظيف للنساء والشباب يف سياسة الجوار األوروبية للمنطقة الجنوبية.

وضع مخطط حوكمة التعليم والتدريب املهني يف منطقة جنوب ورشق 

املتوسط

يعد هذا التقرير هو املحصلة الرئيسية للتخطيط والتحليل والتقييم الذايت لحوكمة التعليم والتدريب املهني يف تسعة من بلدان 
املنطقة2. وقد ركز التخطيط عىل ثالثة مجاالت سياسية رئيسية لحوكمة التعليم والتدريب املهني األويل والتدريب املهني املستمر، 

وهي: التخطيط واإلدارة، املالية والتمويل، وضمن الجودة. ويقع التأكيد عىل تحليل أدوار ووظائف أطراف القطاعني العام 
والخاص املختلفة التي تلعب – أو بوسعها أن تلعب – دوًرا رئيسيًا يف حوكمة التعليم والتدريب املهني.

وعالوة عىل ذلك، مثلت أنشطة التخطيط فرصة لتدعيم – من خالل آلية تشاركية - التنسيق بني األطراف يف هذه البلدان ولبناء 
أساس متني للتعاون من خالل تحديد تحليل مشرتك. كم يستعان بالدراسة أيًضا يف توفري املعلومات الالزمة ألنشطة بناء القدرات 
واملرشوعات التجريبية املحلية التي تشكل جزًءا من املرحلة الثانية من مرشوع الحوكمة من أجل رفع قابلية التوظيف يف منطقة 

املتوسط.

1  وميكن اإلطالع عىل مزيد من املعلومات عن مرشوع الحوكمة من أجل رفع قابلية التوظيف يف منطقة املتوسط )GEMM( عىل الرابط: 

www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/GEMM
الدول واألقاليم هي املغرب والجزائر وتونس وليبيا ومرص واألردن وإرسائيل وفلسطني ولبنان. ال يجوز تأويل اسم »فلسطني« كاعرتاف بدولة فلسطني، وذلك   2

بدون إخالل باملواقف الفردية للدول األعضاء إزاء هذه القضية.
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وتقوم املنهجية املستخدمة عىل منهجية الحوكمة متعددة املستويات ملؤسسة التدريب األوروبية، والتي تم تطويرها يف عامي 
2013 و2014، والتي عملت فيها مؤسسة التدريب األوروبية )بدعم من خرباء وطنيني معينني( بشكل وثيق مع اللجان الوطنية 

املمثلة ألصحاب املصلحة من القطاعني العام والخاص يف الدول التسع املشاركة3.

أبرز نتائج عملية التخطيط

تتمثل وظائف الحوكمة الرئيسية للتعليم والتدريب املهني التي متت تغطيتها يف هذا التقرير يف: )1( التخطيط واإلدارة، )2( 
املالية والتمويل و)3( ضمن الجودة.

التخطيط واإلدارة

باتت الحكومات يف أنحاء املنطقة تعرتف تدريجيًا بأن للتعليم والتدريب املهني دور مهم يلعبه يف تحقيق األهداف االجتمعية 
واالقتصادية، ومن ثم يف دعم خطط التنمية الوطنية واسرتاتيجيات تنمية املوارد البرشية. ومع ذلك، وبرغم املحاوالت الكثرية 

للوزراء املبارشين وهيئات التعليم والتدريب املهني إلصالح الجوانب املتنوعة لعملية توفري التعليم والتدريب املهني مع الرتكيز 
عىل جانب أوحد )كإصالح املناهج، وطرح مجموعة جديدة من املؤهالت أو طرح تعليم وتدريب مهني جديد أو مجلس جودة 
الخ(، كان يغيب عن ذلك توافر مقاربة شاملة. وبالفعل، نجد أن اإلصالحات التي تركز عىل مجموعة قليلة من القضايا املعزولة 

متيل ألن تكون أقل نجاًحا عن املتوقع، وقد ثبت كثريًا أن من الصعب تحقيق تحسينات ملموسة من خالل سياسات التعليم 
والتدريب املهني يف املنطقة.

فحتى يف البلدان التي أنشئت فيها أكرث املقاربات شمولية إزاء اإلصالح، ثبتت فيها صعوبة التنفيذ الناجح. ونجد مثاالً عىل ذلك 
يف التدريب املدفوع باالحتياجات والقائم عىل الكفاءة يف تونس واملغرب. وعليه، يظل للتعليم والتدريب املهني مكانة اجتمعية 
متدنية يف نفوس الناس ويراه أرباب األعمل باعتباره ذي فعالية أقل، ويظل الخيار الثاين من جانب املتعلمني وأرسهم، كم يفتقر 
للميزة االبتكارية، ويفشل يف تحسني املعروض من املهارات وإشباع الطلب. وكل هذه املشكالت تندرج ضمن الحواجز التي يتعني 

التغلب عليها.

ومتيل اإلدارات أو الوكاالت الحكومية املركزية )سواء يف وزارات التعليم أو العمل أو التعليم العايل أو يف الوزارات ’التدريبية‘ 
األخرى، كالزراعة أو الصناعة( المتالك سلطة مركزية حرصية فيم يتعلق بالقرارات التي تتناول جوانب كاملناهج التدريبية واإلدارة 

والتمويل واملؤهالت واالعتمد واملكافآت وتدريب املعلمني. ومتلك اإلدارات والوكاالت الحكومية املتولية إلدارة توفري التعليم 
والتدريب املهني يف كافة بلدان املنطقة إجراءات عالية املركزية. ويشكل هذا عائًقا أمام املشاركة يف الحوكمة متعددة املستويات 

للتعليم والتدريب املهني4.

ثالثة مناذج لتنظيم وإدارة التعليم والتدريب املهني عىل املستوى الوطني

ميكن تصنيف بلدان املنطقة إىل ثالثة أنواع من إدارة التعليم والتدريب املهني.

النوع 1: متلك إحدى الوزارات القيادية املسؤولية الكاملة عن إدارة التعليم والتدريب املهني )كاملغرب والجزائر وتونس  �
ولبنان(.

النوع 2: تُدار أنظمة فرعية مختلفة بواسطة وزارات مختلفة، وتحقق إحدى املجالس التنسيقية متاسًكا أكرب بني النظم  �
الفرعية )كاألردن(.

قدمت اللجان الوطنية املعلومات األولية وقدرة عىل اإلطالع عىل املعلومات الثانوية وعىل مصادر املعلومات املهمة األخرى. وكانت األنشطة األولية الرئيسية   3

هي التخطيط والتقييم الذايت والتحقق، ويف كل حالة تم وضع تقرير وطني بدعم من أحد الخرباء الدوليني. والتقارير الوطنية التسع هي املصادر الرئيسية 
 GEMM للبيانات لهذا التقرير القطري. وكل هذه املستندات )املنهجية، والتقارير القطرية( وغريها من املستندات متوافرة عىل الصفحة الجمعية ملرشوع
 https://connections.etf.europa.eu/communities/service/html/communityview?communityUuid=ccdd8022-1c23-42ac-8699-608048458814:عىل الرابط التايل
انظر القسم 1 من هذا التقرير لإلطالع عىل تعليقات للحوكمة الجيدة متعددة املستويات يف التعليم والتدريب املهني. انظر أيًضا جالفني أريباس )2012(.   4
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النوع 3: يتم تشغيل نظم فرعية مختلفة للتعليم والتدريب املهني من خالل وزارات كالتعليم والصناعة والتعليم العايل،  �
إال أنه ال توجد هيئة تنسيقية )مثل مرص وإرسائيل وليبيا( حيث يخضع التعليم والتدريب املهني األويل والتدريب املهني 

املستمر لوزارات مختلفة )فلسطني(.

وتنزع بلدان النوع 3 إىل التحول يف ترتيباتها للحوكمة إىل النوعني 1 أو 2.

ويتفاوت تنظيم وإدارة التعليم والتدريب املهني وفًقا ملا إذا كانت مسؤولية ذلك تقع عىل عاتق وزارة وحيدة أو عدة وزارات 
ووكاالت مختلفة، ومع مجلس تنسيقي أحيانًا. ولكل نوع من األنواع الثالثة، تشري األدلة إىل أنه متى شاركت عدة وكاالت من 

القطاع العام بشكل منفصل يف جوانب حوكمة التعليم والتدريب املهني، نجد أن الفجوات والتقاطعات يف املسؤوليات واألدوار 
واملسارات تشكل سمة بارزة وباعثة عىل اختالل النظام بأكمله.

النزعة املركزية إلدارة التعليم والتدريب املهني

تشري القرائن إىل أن املقاربات الراهنة إزاء التعليم والتدريب املهني تتسم بالجمود، وهذا ما يعني أيًضا أن املسارات املتوافرة 
للمتعلمني غري مرنة يف كافة البلدان. وعالوة عىل ذلك، فإن أنظمة التعليم والتدريب املهني معزولة ومهمشة بدرجة كبرية عن 
النظم الفرعية األخرى للتعليم، وهو ما يجعل من الصعب مقاربة تطورات تعليمية مستمرة مدى الحياة وأكرث تكامالً وانفتاًحا.

ويشهد التدريب يف القطاع الخاص منًوا يف املنطقة. ففي بعض البلدان )كلبنان واألردن واملغرب(، يدير القطاع الخاص عدًدا كبريًا 
من املؤسسات التدريبية، واملتوقع أن تتبع القواعد املعينة التي وضعتها الدولة. ويعد التدريب املهني غري الرسمي أحد قطاعات 

النشاط الكبرية يف أنحاء املنطقة، ويقع خارج إطار قنوات التعليم والتدريب والرفاه االجتمعي الرسمية.

وتعد اإلدارة عالية املركزية ألنظمة التعليم والتدريب املهني هي الرتتيب املهيمن يف البلدان، برغم أن هناك إقراًرا متناميًا بعدم 
إمكانية إدارة نظام فعال للتعليم والتدريب املهني من قبل إدارة مركزية. ويف معظم الحاالت يف أنحاء املنطقة، تعني أنظمة 
الحوكمة املركزية أن املبادرات املحلية قادرة عىل النجاح فقط إذا حازت موافقة السلطات املركزية. وعىل املستوى األفقي، ال 

يشارك الرشكاء االجتمعيون وأصحاب املصلحة اآلخرين من القطاع الخاص بشكل مناسب يف صياغة السياسات أو يف تنفيذ 
ومراجعة مراحل السياسة.

وقد تم إطالق مجموعة من املبادرات الالمركزية بشكل تجريبي يف أنحاء املنطقة. ورغم ذلك، ليس ألي من املرشوعات التجريبية 
بعد أثر يف إحداث نقلة مؤسسية للحوكمة الجيدة متعددة املستويات يف التعليم والتدريب املهني.

وهذا ما يؤدي لتأكيد متنام عىل الحوار والرشاكة بني أصحاب املصلحة. وقد حددت الحكومات يف كافة البلدان يف جنوب ورشق 
املتوسط رشكاء اجتمعيني وأرشكتهم إىل مدى معني يف الحوار. وقد يكون ذلك من خالل مجالس وإجراءات رسمية، كالهيئات 

ثالثية األطراف )املغرب والجزائر وتونس وفلسطني( أو أحد مجالس التعليم والتدريب املهني )وبخاصة، مجلس التشغيل 
والتدريب والتعليم املهني والتقني يف األردن( أو من خالل الرتتيبات األكرث تخصيًصا )مرص وإرسائيل، وإىل حد أقل، ليبيا ولبنان(.

غياب آليات التشاور ذات املشاركني املتعددين يف دورة سياسة التعليم والتدريب املهني

يتم الحوار بني أصحاب املصلحة بصورة رئيسية يف املرحلة املبكرة من صياغة السياسات، مع مشاركة قليلة يف التنفيذ أو املراجعة 
أو التقييم. ومن الناحية العملية، يوضح وجود املجالس الرشيكة واملشاورات أن هناك حواًرا، ولكن القطاع العام يظل ممنًعا 

لتقاسم عمليات صناعة القرار. وبالفعل، هناك حاجة لعدد متزايد من آليات التنسيق لتحسني املشاركة الفعالة متعددة املصالح – 
والتنفيذ – يف مراجعة وتقييم صناعة سياسات التعليم والتدريب املهني.

وينتظم أرباب األعمل يف هيئات متثيلية. ورغم ذلك، فإن مشاركتهم السياسية يف حوار وإصالح التعليم والتدريب املهني يتفاوت 
يف أنحاء املنطقة. ويف العديد من البلدان، يتم دعم املنظمت التمثيلية ألرباب األعمل لرفع مستوى إملامها بقطاع التعليم 

والتدريب املهني ومشاركتها يف دورة السياسات. ويف بعض البلدان، تبارش االتحادات التجارية دوًرا نشطًا، ولكن يف غالبية الحاالت 
تكون غائبة بدرجة كبرية عن حوار التعليم والتدريب املهني. كم أن االستثمر يف دعم قدرات ومشاركة املنظمت التمثيلية 

ألرباب العمل يشكل تحديا.
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ويف البلدان التي تستعمل فيها الرضائب عىل التدريب املهني لدعم توفري التدريب املستمر )كاملغرب5 والجزائر وتونس ومرص 
واألردن(، تنزع منظمت أرباب األعمل لالضطالع بدور أكرث بروزًا يف توفري هذا التدريب. ورغم ذلك، وحتى عندما يوجد هناك 
حوار، متانع الوزارات يف إعطاء الرشكاء االجتمعيني دوًرا نشطًا أو إداريًا. وعالوة عىل ذلك، يظل مجال التدريب املهني املستمر 

يعاين من نقص النمو والتهميش يف أنحاء املنطقة، ويفتقر إلدارة وأهداف وسياسات واضحة.

بعض العالمات الدالة عىل مشاركة أكرب من جانب أصحاب املصلحة اإلقليميني واملحليني

حاز البُعد اإلقليمي لحوكمة التعليم والتدريب املهني أرضية يف بعض البلدان، ومل يكن مدفوًعا بالسلطات املركزية، بل باألقاليم 
املتطلعة لسد الفجوة بني عامل العمل وتوفري التدريب. وتشري األدلة إىل وجود زيادة يف عدد املرشوعات واملبادرات التي ترشك 

املستويات دون الوطنية للحوكمة بشكل أكرث استباقية )يف بعض البلدان عىل األقل(. وتعطي املغرب وتونس أولوية لإلصالحات 
من خالل املستوى اإلقليمي كهدف سيايس وطني، بينم يف الجزائر ومرص واألردن وفلسطني وإرسائيل ولبنان، تم إطالق برامج 

توظيف ومرشوعات تدريبية كثرية لتلبية االحتياجات التوظيفية والتدريبية املحلية.

ورغم ذلك، وباستثناء إرسائيل، والتي لشبكات التعليم ومقدمي التعليم والتدريب املهني بها دور راسخ يف املبادرات التدريسية 
والتعليمية، من الصعب عىل أصحاب املصلحة تطوير مقاربة أكرث محلية لصناعة القرار يف األنظمة عالية املركزية.

ومن بني املخاطر املرتبطة باملرشوعات التجريبية صغرية النطاق )يف الدول املعقدة كمرص، وحيث يتسم التعليم والتدريب املهني 
بالتمزق، ويف دول كفلسطني واملعتمدة بدرجة عالية عىل املساعدات الخارجية( هو أن املرشوعات الناجحة ال يتم توسيع حجمها، 

أو أنها تختفي مبجرد انتهاء متويل املرشوع. ويف مثاين دول يف املنطقة، نجد قلة من املسؤوليات عن صناعة القرار اإلداري تؤول 
للمدراء عىل املستوى املحيل يف املنشآت التدريبية.

ولكل هذه املقاربات القدرة عىل إنتاج حلول مبتكرة، وإن يكن مع عائقني هم: صعوبة تطوير مقاربة إقليمية متكاملة 
ومستدامة وهي التي تستلزم استقاللية كبرية يف نظام عايل املركزية، واملخاطرة بأن املشاريع التجريبية صغرية النطاق لن يتم 
توسيعها. كم أن هناك قلة من املسؤوليات عن االبتكار واملحولة إىل مستوى املنشأة التدريبية يف أي من بلدان جنوب ورشق 

املتوسط، رمبا باستثناء إرسائيل.

التمويل واالعتمدات

متيل إجراءات التمويل ورصد االعتمدات املالية ألن تكون ذات طبيعة مركزية. وهي تخضع للرقابة يف كافة البلدان، ولكنها غالبًا 
ما تفتقر للشفافية، وال يتسنى االطالع عىل املعلومات الخاصة بها من جانب كل من أصحاب املصلحة والباحثني. ويف الوقت 

الحايل، وبرغم املبادرات الفردية، مثة مؤرشات قليلة عىل أن الحكومات تستعد لتحويل أي قرارات إدارية مهمة أو نزع املركزية 
منها يف مجال التمويل إىل املستويات األكرث محلية، باستثناء، مثالً، متى كان هناك تركيز قوي عىل األقلمة )مثل املغرب وتونس(.

ويعتمد متويل التعليم والتدريب املهني بصورة أساسية عىل العائدات الوطنية والتمويل العام. وتعد مساهمة التمويل الذايت 
الخاص من املدارس الخاصة سمة مهمة يف بعض البلدان القليلة )كلبنان(، برغم أن حجم ذلك يعتمد عىل نصيب القطاعني العام 

والخاص من السوق التدريبية.

تم رفع مسودة قانون بشأن التدريب املهني املستمر، والذي ينص عىل تخصيص 30% من رضائب التعليم والتدريب املهني، مؤخرًا إىل مجلس الوزراء. وتقرتح   5

هذه املسودة يومني عىل األقل من التدريب للعاملني باملرشوعات وإنشاء وكالة إلدارة هذا الصندوق. 
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وبرغم ذلك، ويف توفري التعليم والتدريب املهني العام، تشكل الرسوم التي يدفعها الطالب وأرسهم نسبة صغرية من متويل التعليم 
والتدريب املهني. ويتم إنفاق نحو 90–80% من ميزانيات التعليم والتدريب املهني العام عىل الرواتب، وهو ما يرتك مجاال 

محدودا لالبتكار يف أحد مجاالت التوفري التي كثريًا ما تعاين من نقص التمويل. ويف أي حال، فإن القيود عىل امليزانيات الوطنية 
تعني أنه، وباالستثناء الجزيئ لليبيا وإرسائيل، يشكل نقص متويل نظام التعليم والتدريب املهني مشكلة ملحة وهيكلية يف كافة 

بلدان املنطقة. ومع ذلك، بذلت بعض البلدان جهوًدا مهمة إلدخال إصالحات يف مجال التعليم والتدريب املهني والتي قد تكون 
لها تداعيات إضافية من حيث موارد التعليم والتدريب املهني العامة يف األعوام املقبلة )مثل املغرب وفلسطني(.

وهناك رضائب فاعلة عىل أرباب األعمل أو رضائب تدريبية يف بعض البلدان )مثل الجزائر واملغرب وتونس ومرص واألردن(. 
ويف هذه الحاالت، تكون هذه العائدات موجهة يف األغلب إىل التدريب املهني املستمر، وهو أحد املجاالت املهملة يف العادة. 

ومع ذلك، فإن املبالغ املوزعة، وحتى الوضعية القانونية والرضائب، تكون مقيدة. فمثالً، هناك حوار سيايس دائر يف املنطقة بني 
الحكومة وأرباب األعمل حول طبيعة وأهداف هذه املصادر لإليرادات وحول الطرق التي ميكن بها جعل النظام أكرث فعالية 

)كم هو الحال يف الجزائر واملغرب(. ويف األردن، تتسم وضعية الرضائب عىل أرباب األعمل بعدم وضوحها نتيجة لقضية قانونية 
مطولة.

وتأيت آليات التمويل )والتي يتلقى من خاللها املزودون ميزانياتهم املخصصة( عىل أساس تقليدي متكرر املدخالت. وال مُينح 
مقدمو الخدمات التدريبية أي حوافز تكون مكملة لدخلهم من خالل بيع البضائع أو الخدمات، أو لتحسني فعاليتهم وأدائهم 

ونتائجهم. ورغم ذلك، ويف عدد صغري من البلدان، مثة سياسات قيد النظر أو يتم طرحها الستخدام التمويل كآلية لتوليد مخرجات 
محسنة. ويف هذا الصدد، قد يكون طرح عملية وضع امليزانية بواسطة األهداف يف تونس واملغرب خطوة مهمة إىل األمام، برغم 

أن غياب أي منهجية وبيانات واضحة لنظام معلومات إدارة التعليم والتدريب املهني يعوق فعاليتها.

ضمن الجودة

يأيت ضمن الجودة يف املنطقة مرتبطًا يف الغالب باإلجراءات الرقابية، وهو يركز عىل مدخالت كمتطلبات البناء وعدد املعلمني 
املوظفني. ويف البلدان التي توجد فيها العديد من النظم الفرعية للتعليم والتدريب املهني، كمرص واألردن وإرسائيل وفلسطني، 

ترسي إجراءات مختلفة لرقابة الجودة. ومتيل رقابة الجودة ألن تكون إحدى الوظائف املركزية للوكالة أو الوزارة الحكومية 
املسؤولة. ومتيل املقاربة املتخذة إزاء رقابة الجودة لالعتمد بقوة عىل املمرسات املهيمنة للوزارة املعنية. وعليه، فإن النظم 

الفرعية للتعليم والتدريب املهني التي تتبع وزارات التعليم والعمل والتعليم العايل عادة ما تكون لها معايري وثقافات جودة 
مختلفة. وكم يفيد القسم السابق حول إدارة التعليم والتدريب املهني ضمًنا، مثة اهتمم محدود، وإن يكن متناميًا، يف الوقت 

الحايل بتطوير مقاربة مشرتكة قامئة عىل الرشاكة.

وتشري رقابة الجودة إىل اإلجراءات التدقيقية املصممة للتحقق من التمسك باملعايري واملتطلبات التنظيمية، مع قلة االهتمم، أو 
عدمه، بتحسني األداء.

ويشري ضمن الجودة إىل مجموعة أوسع من املعايري واملتطلبات واإلجراءات التي تهدف لضمن التمسك باملتطلبات وإرساء ثقافة 
وإجراءات ميكن من خاللها تحسني أداء النظام ونتائجه. مثة اهتمم سيايس متنام بإجراءات ضمن الجودة لإلسهام يف النتائج 

كالتحسينات املنهجية ورفع املعايري وجعل التعليم والتدريب املهني أكرث استجابة، وتحسني قابلية الخريجني للتوظيف.

وعىل مدار األعوام القليلة املاضية، أصبحت كافة الدول يف املنطقة أكرث التزاًما بتطوير مقاربة إزاء أنظمتها للتعليم والتدريب 
املهني، والتي يظهر فيها ضمن الجودة كمكون قوي. إن إصالح املؤهالت الحالية، وتحديد الحاجة ملؤهالت جديدة، وتجديد 

املناهج التدريبية وتطوير أطر مؤهالت وطنية جميعها أدوات فكرت فيها الحكومات وبدأت يف تطويرها يف هذا الصدد.
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وعليه، فإن هيئات ضمن الجودة )كمركز االعتمد وضمن الجودة يف األردن، والهيئة القومية لضمن جودة التعليم واالعتمد 
يف مرص(، يتم إنشائها، أو تم إنشائها مؤخرًا، يف بلدان عديدة. طورت تونس مقاربات تفصيلية إزاء ضمن الجودة يف إطار 

تنفيذ مقاربة مبنية عىل الكفايات يف عملية التعلم والتعليم والتدريب املهني. وتحرص إرسائيل عىل إخضاع مناهجها الوطنية 
وامتحاناتها وتفتيشاتها للرقابة املركزية من أجل ضمن الجودة فيم يتعلق بالتوفري واإلصالحات واملبادرات، بينم متارس الشبكات 

التعليمية والهيئات واملزودين املحليني درجة كبرية من االستقاللية يف جوانب أخرى.

وقد جربت الكثري من البلدان، ومنها األردن ومرص، تطوير معايري جديدة لطرح مؤهالت ومقررات جديدة بعد اإلصالح للتعليم 
والتدريب املهني، ومبنية بشكل أكرب عىل االحتياجات املحددة واملدروسة لسوق العمل من املهارات. وقد تم اعتبار تطوير إطار 

مؤهالت وطني كرشط أسايس لتطوير معايري الجودة يف معظم البلدان يف أنحاء املنطقة. ويجب أن نتذكر أنه ال يوجد إطار 
مؤهالت وطني عامل بالكامل يف أي مكان يف املنطقة، لذا فإن النوايا السياسية التي تكمن وراء التطوير مل يتم بعد تجربتها 

واختبارها. ويف كل مكان، تشكل معايري وجودة وصالحية تدريب املعلم املهني قضايا وتحديات كربى، عىل نحو ما ميثل توفري 
وفعالية التطوير املهني املستمر.

والخالصة من ذلك أنه بينم توجد عالمات واضحة عىل التأكيد املتزايد عىل ضمن الجودة، إال أن املبادرات التي انطلقت حتى 
اآلن كانت محدودة. وعالوة عىل ذلك، فإن غياب نظم املعلومات السوقية ونظم معلومات سوق العمل مينع تطوير مقاربة 

لضمن الجودة يف كافة البلدان، بدون استثناء.

النتائج

يحدد تحليل النتائج يف الدول التسع سبعة مؤرشات لتشكيل الحوار السيايس وجعله أولوية وتنفيذ إًصالحات حوكمة التعليم 
والتدريب املهني يف منطقة جنوب ورشق املتوسط:

تحسني التعاون والتنسيق بني السلطات الحكومية الوطنية املسؤولة عن كافة جوانب نظام التعليم والتدريب؛ �

املشاركة بشكل أكرث عمًقا مع الرشكاء االجتمعيني واملجتمع املدين )وبخاصة القطاع الخاص( يف كافة أجزاء دورة سياسات  �
التعليم والتدريب املهني لتحسني مواءمة املعروض من التدريب والتعليم املهني مع الطلب من سوق العمل؛

تفويض صناعة القرار للمستويات األكرث مالءمة وتجربة النقل والتحويل املالئم لبعض جوانب صناعة القرار واملسائلة  �
للمستويات املناطقية واملحلية، وتشمل جهات تقديم التعليم والتدريب املهني؛

إرشاك مجتمعات املعلمني واملدربني وجهات توفري التعليم والتدريب املهني )ومنهم الرشكاء االجتمعيني( يف اإلصالح التأهييل  �
واملنهجي من خالل آليات تشاور رسمية وغري رسمية، للتحول إىل مقاربة أكرث اعتمًدا عىل الكفاءة إزاء التدريس والتعلم؛

ضمن التنسيق الفعال لربط األنظمة الفعالة للتعليم والتدريب من أجل التحول نحو مسارات متمسكة ومرنة لتلبية  �
احتياجات التعلم طوال الحياة الخاصة باملواطنني؛

دعم التخصيص الهادف للموارد وطرح مقاربات أكرث ابتكاًرا للتمويل من أجل تلبية تحدي تأمني التمويل الكايف للتعليم  �
والتدريب املهني؛

خلق إطار وثقافة لضمن وإدارة الجودة تشمل مختلف املجاالت السياسية للتعليم والتدريب املهني. �
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1� مقدمة

1.1 رؤية عامة

يقدم هذا املستند تحليالً يغطي عدة بلدان للوضع الراهن فيم يتعلق بحوكمة التعليم والتدريب املهني يف تسعة بلدان يف 
جنوب ورشق املتوسط والتي تشارك يف مرشوع الحوكمة من أجل رفع قابلية التوظيف يف منطقة املتوسط التابع ملؤسسة التدريب 

األوروبية. وهو يطرح مراجعة واضحة للتحديات التي تواجهها هذه البلدان يف إطار سعيها لتحسني مخرجات التعليم والتدريب 
املهني من خالل إدارة ورشاكة أفضل عىل املستويات الوطنية واملحلية6.

وقد تم إعداد التقرير بصورة أساسية من املعلومات األولية التي تم جمعها باستخدام عملية تخطيط، وتم استكملها بواسطة 
مصادر ثانوية7. كم يستفيد التقرير كذلك من املدخالت التي متت مناقشتها واعتمدها يف املؤمتر األول ملرشوع مؤسسة التدريب 
األوروبية اإلقليمي الذي عقد يف بروكسل يف مارس 20148. وقد وضع التقرير ليخاطب صناع سياسات التعليم والتدريب املهني يف 

املنطقة، ومنهم الرشكاء االجتمعيون ومجتمع األعمل واألخصائيني بالتعليم والتدريب املهني وغريهم من املمرسني والخرباء.

من أجل مساعدة القراء عىل فهم التطورات الحاصلة، تم توفري كم هائل من األمثلة )الكثري منها يف امللحقات( إلظهار الكيفية التي 
تتعامل بها دول معينة مع قضايا حوكمة معينة. ومتى أمكن، توضح املربعات والجداول التقدم الذي تحرزه البلدان فيم يتعلق 

بقضية أو تحدي معني.

إن مهمة تحسني الحوكمة بحيث يستطيع نظام التعليم والتدريب املهني أن يحسن أداءه بات أمرًا معرتفًا به عىل نطاق واسع 
باعتباره منطلًقا مهًم إذا كان للتعليم والتدريب املهني أن يطرح املؤهالت مطلوبة بقوة، والكفاءات الرئيسية وإصالحات مهارات 

سوق العمل ذات الصلة بسوق العمل. ويف هذا الصدد، ستكون املشاركة الفعالة ألصحاب املصلحة من كل من القطاعني العام 
والخاص يف صناعة سياسات التعليم والتدريب املهني وتسليم املهارات، عىل مستوى الحوكمة الرأسية واألفقية، تحديًا حاسًم يف 

األعوام املقبلة يف كل من الدول املشاركة.

وقد وقع االختيار عىل ثالث وظائف للحوكمة للنظر واالعتبار يف هذا التقرير: )1( اإلدارة والتنسيق اإلجميل للتعليم والتدريب 
املهني و)2( املالية والتمويل و)3( ضمن الجودة. ويأيت التأكيد عىل تحديد وتحليل الوضع الراهن، فضالً عن تحسني حوكمة 

التعليم والتدريب املهني من أجل تأمني نتائج أفضل ملتعلمي التعليم والتدريب املهني، وتحقيق مطابقة أفضل بني طلب سوق 
العمل عىل املهارات واملهارات التي يكتسبها املتعلمون. ومثة تركيز عىل األولويات الرئيسية لتحسني قابلية توظيف الشباب وعالج 

فجوة الجنسني من خالل تحسني الفرص املتاحة للنساء.

يف البداية، من املفيد أن يكون لديك تعريف عامل للحوكمة الجيدة متعددة املستويات يف التعليم والتدريب املهني9. وفًقا 
ملؤسسة التدريب األوروبية، ميكن تعريف ذلك كـ ‘منوذج إلدارة صناعة سياسات التعليم والتدريب املهني بناء عىل إجراءات 

منسقة لإلرشاك الفعال ألصحاب املصلحة يف التعليم والتدريب املهني من القطاعني العام والخاص عىل كافة املستويات املمكنة 
)الدولية والوطنية والقطاعية واإلقليمية/املحلية، ومستوى املزودين( لوضع األهداف والتنفيذ واملتابعة واملراجعة. تهدف الحوكمة 

تستخدم كل دولة مصطلحاتها ومخترصاتها الخاصة. وألغراض الوضوح، يُستخدم مصطلح ’التعليم والتدريب املهني‘ )VET( باعتباره املصطلح الشائع يف   6

أجزاء هذا التقرير، وباستثناء املواضع التي يُشار فيها إىل مجلس أو موقف معني.
تتمثل املصادر الرئيسية لألدلة لهذا التحليل متعدد األقطار يف تقارير البلدان التسعة التي تم إعدادها لتخطيط حوكمة التعليم والتدريب املهني يف كل بلد.   7

وتعتمد التقارير الوطنية بصورة رئيسية عىل املعلومات األولية )بالنسبة ملرص، تم وضع مسودة ميكروفيش قطري بناء عىل مراجعة وتحليل لنقاط القوة 
والضعف والفرص واملخاطر(. 

وقد تلقى املؤمتر الذي ُعقد يف مارس 2014 تقريرًا موجزًا متعدد األقطار حول حوكمة التعليم والتدريب املهني يف املنطقة. وقد طرح التخطيط والنتائج   8

املوجزة حافزًا للمؤمتر، والذي استطاع املشاركون فيه الحًقا امليض بالتحليل قدًما. وقد تضمن ذلك تحديد أولويات بناء القدرات لتحسني حوكمة 
التعليم والتدريب املهني. ويشار للمؤمتر بـ ’مؤمتر بروكمسيل لعام 2014’ أو ’مؤمتر بروكسيل الذي عقد يف 2014’ يف صفحات هذا التقرير. وملزيد 
من املعلومات حول أول مؤمتر إقليمي ملرشوع الحوكمة من أجل رفع قابلية التوظيف يف منطقة املتوسط ويتبع مؤسسة التدريب األوروبية، انظر: 

www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/GEMM
وملجموعة تفصيلية من التعريفات، انظر مرسد املصطلحات.  9

http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/GEMM
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الجيدة متعددة املستويات يف التعليم والتدريب املهني إىل تعزيز تفاعل ومشاركة أصحاب املصلحة مع تحسني صلة ومساءلة 
وشفافية ومتاسك وفعالية وكفاءة سياسات التعليم والتدريب املهني10.

وعليه، فإن مبدأ التبعية – أي تخصيص القرارات اإلدارية للمستوى الذي ميكن إجراؤها عنده عىل النحو األكرث فعالية – هو 
مفهوم أسايس يف الحوكمة متعددة املستويات. تقوم حوكمة التعليم والتدريب املهني الفعال متعددة املستويات عىل التفاعالت 

الرأسية واألفقية االستيعابية بني أصحاب املصلحة. ويعني التنسيق الرأيس لحوكمة التعليم والتدريب املهني الجيدة متعددة 
املستويات تواصل فعال وعالقة متبادلة بني أعىل وأقل مستويات الحكم، والتي، ووفًقا للسياق، قد تعني املستويات الوطنية 
ودون الوطنية )اإلقليمية( أو املحلية )البلديات، واإلقطاعيات الخ(. ويشري البُعد األفقي لحوكمة التعليم والتدريب املهني إىل 
ترتيبات التعاون بني مجموعة من كل من األطراف العامة والخاصة يف سياق الحوار االجتمعي الحاصل يف املجاالت السياسية 

املختلفة للتعليم والتدريب املهني أو تنمية املهارات.

كم تحرتم الحوكمة متعددة املستويات أيًضا مبادئ الحوكمة الرشيدة، أي ضمن اإلدارة الفعالة للموارد واملشكالت العامة، وتوفري 
القيمة مقابل املال واالستجابة لالحتياجات الحيوية للمجتمع واالقتصاد. وبهذه الصفة، تتعزز الحوكمة متعددة املستويات مببادئ 

االنفتاح واملشاركة العامة واملساءلة والفعالية والتمسك. إن عملية الحوكمة متعددة املستويات للتعليم والتدريب املهني هي 
عملية دينامية وال ينبغي أن تقلل بأي شكل كان من املسؤولية السياسية )مهيأة من املؤسسة األوروبية للتدريب )2013ج((.

وتعد الحوكمة الجيدة متعددة املستويات أحد جوانب إصالح التعليم والتدريب املهني التي اعتربتها املفوضية األوروبية ووكاالتها 
مقاربة رشاكة اجتمعية مرنة متعددة املستويات وتسهم يف اإلصالح الناجح، إىل جانب تأكيدها القوي بشكل خاص عىل االبتكار 

عىل املستوى اإلقليمي واملحيل. وبناء عىل طلب الدول الرشيكة والذي عربت عنه يف عملية تورينو لألعوام 2010 و201211(، 
تدافع مؤسسة التدريب األوروبية وتدعم هذه املقاربة بالرشاكة مع املنظمت الدولية املشاركة يف مجال التعليم والتدريب املهني 

)مؤسسة التدريب األوروبية، 2011ب(.

وقد أصدرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تقارير حول أنظمة التعليم والتدريب املهني يف الكثري من البلدان املختلفة 
وطورت مؤخرًا مقاربة تستخدم تحليل الفجوات يف تحليل الحوكمة متعددة املستويات )شاربيت، 2011(. وقد حددت منظمة 

األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو( تطوير الحوكمة القوية والفعالة متعددة األطراف يف كامل أجزاء دورة السياسات 
باعتباره واحًدا من عدد من األولويات املهمة واملرتابطة التي يجب التطرق إليها إذا أردنا إلصالح التعليم والتدريب املهني أن 

يحقق النجاح املنشود )اليونسكو، 2012(، وقد بحثت مؤخرًا أهمية تدريب وتعليم املدرسني وتنظيمهم باعتباره أحد الجوانب 
املهمة لتحديث التعليم والتدريب املهني يف املنطقة العربية )اليونسكو، مستقبالً(.

وقد اختار برنامج نهج النظم من أجل نتائج تعليمية أفضل )SABER( التابع للبنك الدويل، والذي تتعاون فيه العديد من 
الوكاالت الدولية الكربى، واحًدا من موضوعاته الرئيسية حوكمة تطوير قوة العمل )البنك الدويل، 2014(. ويف منطقة جنوب 
ورشق املتوسط، نجد التقارير الخاصة باألردن ومرص واملغرب وفلسطني12. وتويل هذه التقارير تأكيًدا قويًا عىل تقوية حوكمة 

التعليم والتدريب املهني. وقد ساهمت منظمة العمل الدولية عىل مدار األعوام، بشكل كبري يف إرشاك الرشكاء االجتمعيني، 
وكذلك، وهو األهم، يف تحليل حوكمة املالية والتمويل فضالً عن احتياجات الفئات ذات األولوية )انظر، بصفة خاصة، جاسكوف 

.))2006(

كم يُنتظر من نتائج الدراسة املطروحة يف هذا التقرير كذلك أن تشكل مورًدا مفيًدا ملزيد من العمل عىل تحسني قدرات أصحاب 
املصلحة يف التعليم والتدريب املهني يف املنطقة. وعىل املستوى املحيل، سيهدف بناء القدرات إىل زيادة قدرة وكفاءة مقدمي 

خدمات التدريب وغريهم من أصحاب املصلحة املشاركني يف تطوير املهارات لتحسني التعاون من أجل االستجابة الحتياجات سوق 
العمل املحلية، فضالً عن املرشوعات التجريبية التي تم إطالقها يف إطار مرشوع الحوكمة من أجل رفع قابلية التوظيف يف منطقة 

املتوسط.

مؤسسة التدريب األوروبية استناًدا إىل كيديفوب )2011( ولجنة االتحاد األورويب للمناطق )2009(.  10

للمزيد من املعلومات عن عملية تورينو التابعة ملؤسسة التدريب األوروبية:  11 

www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Torino_process
تتوافر التقارير القطرية لتطوير قوة عمل نهج النظم من أجل نتائج تعليمية أفضل )SABER( عىل الرابط:   12

 http://saber.worldbank.org/index.cfm?indx=9&pd=7

http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Torino_process
http://saber.worldbank.org/index.cfm?indx=9&pd=7
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ويتمثل الهدف الرئييس للمرشوع يف زيادة املشاركة الرأسية واألفقية ألصحاب املصلحة يف التعليم والتدريب املهني يف صناعة 
السياسات يف كامل أجزاء الدورة السياسية للتخطيط والتطوير والتنفيذ واملراجعة. ومن املتوقع أن يؤدي ذلك إىل تحسن مستوى 

املسؤولية عن مناذج الحوكمة، وكذلك، ومن خالل تقوية الرشاكات واستهداف األنشطة، تحسني صلة وجودة نظم التدريب املهنية 
وإسهامها يف زيادة قابلية النساء والشباب للتوظيف.

تم تفصيل هذا التقرير عىل النحو التايل. عقب هذه املقدمة، والتي تتضمن رشوحات تتناول املنهجية املستخدمة، يورد القسم 
الثاين تقاريرًا حول الجوانب االقتصادية واالجتمعية والدميوجرافية وجوانب العمل الخاصة مبنطقة جنوب ورشق املتوسط. ويطرح 

القسم 3 نتائج عملية التخطيط والسمت األساسية ألول مجال سيايس مختار، وهو اإلدارة والتنسيق الكيل للتعليم والتدريب 
املهني. باإلضافة إىل ذلك، يبحث القسم التحديات الرئيسية التي تم تحديدها لحوكمة التعليم والتدريب املهني يف املنطقة.

يتناول القسمن 4 و5 بدورهم سمتني بارزتني مهمتني للحوكمة الحديثة واللتني كانا محل اهتمم عملية التخطيط: متويل التعليم 
والتدريب املهني، وضمن جودة التعليم والتدريب املهني.

يعود القسم 6 إىل أحد املوضوعات الرئيسية لكامل منطقة جنوب ورشق املتوسط. حيث يناقش بشكل أعمق التحديات املشرتكة 
التي تقابلها الحكومات وأصحاب املصلحة ومزودي خدمات التعليم والتدريب املهني مع سعيهم لتحسني حوكمة التعليم 

والتدريب املهني من أجل تحقيق إصالحات وتحسينات منهجية قادرة عىل مواجهة االختالل يف الفرص الوظيفية بني الجنسني 
)وضع النساء( ووضع الشباب يف املنطقة. ويعد وجود مقاربة مدفوعة باالحتياجات إزاء إصالح التعليم والتدريب املهني ومقاربة 
أكرث اعتمًدا عىل الكفاءات إزاء التعليم والتدريب املهني شيئًا حيويًا، إال أن مثة عنرص ثالث مطلوب هو اآلخر يف املقاربة اإلجميل 

وهو: تطوير وتنفيذ مقاربة للتعلم املستمر مدى الحياة للجميع.

ويطرح القسم 7 النتائج الرئيسية للتقرير والقامئة عىل نتائج الوظائف الثالث التي تم بحثها، ويبحث مجموعة من االسرتاتيجيات 
والسياسيات التي ينبغي أن تصبح محل تركيز من جانب املناقشات السياسية اإلضافية املقرر عقدها من جانب صناع سياسات 

التعليم والتدريب املهني يف منطقة جنوب ورشق املتوسط.

وتطرح املالحق إزاء التقرير مجموعة من الجداول القطرية وغريها من الرسوم البيانية من أجل التوضيح التفصييل لنتائج 
التخطيط وغريه من النتائج.

2.1 املنهجية

تم تطوير عملية تخطيط مرشوع الحوكمة من أجل رفع قابلية التوظيف يف منطقة املتوسط، والتحليل والتقييم الذايت لحوكمة 
التعليم والتدريب املهني بناء عىل منهجية مؤسسة التدريب األوروبية وتركز عىل ثالث وظائف رئيسية لسياسات وأنظمة التعليم 

والتدريب املهني األويل والتدريب املهني املستمر وهي: التخطيط واإلدارة اإلجملية، واملالية والتمويل، وضمن الجودة.

وقد تم اإلعداد لعملية التخطيط كإجراء لبناء القدرات بهدف رفع وعي أصحاب املصلحة بشأن كيفية تحليل إعدادات حوكمة 
التعليم والتدريب املهني، ومجاالتها السياسية املختلفة، وتحسني التعاون للعمل يف إطار رشاكات.

وقد أخذ التخطيط يف االعتبار املستويات املختلفة إلدارة التعليم والتدريب املهني )الدولية والوطنية والقطاعية واملناطقية/
املحلية، ومستويات مزودي التدريب(. وقد تركز التأكيد عىل وصف وتحليل أدوار ووظائف األطراف املختلفة التي لعبت، أو التي 

بوسعها أن تلعب، دوًرا أساسيًا يف التعاون بشكل فعال يف حوكمة التعليم والتدريب املهني يف جميع حلقات دورة السياسة )من 
صياغة االسرتاتيجيات، ومروًرا بالتخطيط والتنفيذ واملتابعة واملراجعة، وحتى إعادة صياغتها من جديد(. وكانت األهداف الرئيسية 

للمراجعة هي:

تخطيط نظام حوكمة التعليم والتدريب املهني األويل والتدريب املهني املستمر يف املنطقة، وبخاصة، الوظائف الثالث:  �
التخطيط واإلدارة، واملالية والتمويل، وضمن الجودة؛

تحليل وتقييم مواطن قوة وضعف النظام الحايل لحوكمة التعليم والتدريب املهني وتحديد الطرق التي ميكن بها تقوية هذا  �
النظام، مع اإلشارة بشكل خاص لدور الحكومة ووكاالتها، والرشكاء االجتمعيون، ومزودي التعليم والتدريب املهني واملجتمع 

املدين األوسع؛
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زيادة الوعي واملعرفة واإلمكانيات التحليلية والتشاورية ألصحاب املصلحة الرئيسيني فيم يتعلق بأنظمة ومناذج حوكمة  �
التعليم والتدريب املهني من أجل حشد وتعبئة املشاركة متعددة املستويات لألطراف يف املنطقة بهدف دعم قابلية توظيف 

الشباب والنساء؛

العمل مًعا )مؤسسة التدريب األوروبية، واللجان الوطنية، والخرباء الوطنيني والدوليني( إلعداد تسعة تقارير وطنية وتقرير  �
عابر لألقطار يتضمن النتائج ذات الصلة والتوصيات السياسية لدعم مزيد من الحوار السيايس؛

اإلجابة عىل السؤال العام الخاص مبن يتوىل أي نشاط، ومتى وكيف، من أجل دعم الخرباء وصناع السياسات املشاركني يف  �
عملية تخطيط مجاالت سياسة الحوكمة الثالث املختارة.

بدأ تنفيذ املنهجية مع تشكيل اللجان الوطنية للحوكمة من أجل رفع قابلية التوظيف يف منطقة املتوسط يف البلدان املعنية. 
وكانت اللجان الوطنية تعترب مجموعات عمل تشغيلية. وكانت تقدم املعلومات الرئيسية، ومتنح املشورة حول اختيار أكرث 

املعلومات الثانوية دقة، وسهلت االستفادة مبصادر املعلومات األخرى يف البالد. كم شاركت يف مرحلة التقييم )الذايت( املؤسيس، 
وقدمت آراء حول التقارير الختامية. وعليه، كانت اللجان الوطنية هي أكرب مجموعة داخل البلدان تنفذ مراجعة حوكمة التعليم 

والتدريب املهني. وكانت اللجان الوطنية تتألف بصفة رئيسية من أهم أصحاب املصلحة يف التعليم والتدريب املهني، وهم 
السلطات الوطنية والرشكاء االجتمعيني واملمثلني اآلخرين للمجتمع املدين.

وتضمنت كل مراجعة وطنية لحوكمة التعليم والتدريب ثالثة عنارص )باستثناء املراجعة الخاصة مبرص، والتي تألفت من مراجعة 
مكتبية وتحليالً ملواطن القوة والضعف والفرص والتهديدات(:

األنشطة التخطيطية: وقد أتاحت تحديد ووصف األطراف واملؤسسات الرئيسية املشاركة يف صناعة سياسات التعليم  �
والتدريب املهني/التدريب املهني املستمر. ويتمثل نطاق عنرص التخطيط يف وصف األدوار والكفاءات والعالقات يف 

الوظائف السياسية الثالث.

املصادقة عىل األنشطة: حيث كانت تتم املصادقة عىل املعلومات املجمعة يف عملية التخطيط بواسطة اللجان الوطنية. �

التقييم الذايت: وقد أجري هذا التقييم يف مجموعات العمل باستخدام مبادئ ومؤرشات الحوكمة الجيدة متعددة املستويات  �
الخاصة مبؤسسة التدريب األوروبية )6 مبادئ و25 مؤرش(، ومعززة بتحليل مواطن القوة والضعف والفرص والتهديدات.

وقد استخدم الخرباء أداة جمع البيانات الخاصة مبؤسسة التدريب األوروبية لجمع املعلومات والعمل مع اللجان الوطنية لتنفيذ 
عملية التخطيط. وتشمل األداة مصفوفات لتخطيط األطراف؛ وصناديق رئيسية لدعم تصنيف وتنظيم املعلومات حول أطراف 

التعليم والتدريب املهني، وأدوارهم وآليات التنسيق املستخدمة لدعم صناعة سياسات التعليم والتدريب املهني؛ وصناديق أخرى 
لجمع البيانات حول املمرسات؛ ومجموعة من األسئلة لتخطيط قضايا معينة متعلقة باملجاالت السياسية الثالث لحوكمة التعليم 

والتدريب املهني؛ وبطاقة أداء للمبادئ الـ 6 واملؤرشات الـ 25 ملؤسسة التدريب األوروبية )أنظر امللحق 2( ومصفوفة مواطن 
القوة والضعف والفرص والتهديدات.
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2� السياق اإلقليمي لجنوب ورشق املتوسط: القضايا الرئيسية

إن للوضع االجتمعي االقتصادي الراهن يف املنطقة أثر كبري عىل أنظمة التعليم والتدريب الخاصة بالبلدان املعنية، وعىل فرص 
الشباب يف مرحلة انتقالية بني التعليم والدخول املأمول لسوق العمل. إن الوضع خليط من تطورات طويلة األجل )كالنمو 

الدميوغرايف الذي أدى إىل أعداد ضخمة ومتنامية بشكل متسارع للشباب يف املجموعات العمرية املتعاقبة يف املنطقة( والتغريات 
املفاجئة عىل غرار الفرتة التي تلت الربيع العريب وأثر األزمة االقتصادية العاملية التي حدثت بعد عام 2008.

ويقدم لنا التحليل األخري الذي أجرته مؤسسة التدريب األوروبية للقابلية للتوظيف يف منطقة البحر املتوسط )مؤسسة التدريب 
األوروبية، 2013( وللتغريات يف االستجابات السياسية لتوظيف الشباب يف املنطقة )مؤسسة التدريب األوربية، 2013( تلخيًصا 

للنزعات الرئيسية الواردة أدناه.

1.2 النزعات الدميوغرافية: الطفرة يف الفئة الشبابية السكانية

تبلغ أعمر أكرث من 60% من سكان املنطقة أقل من 30 سنة، وهو ما يعني أن السكان يف سن العمل ستزداد أعدادهم من 125 
مليون إىل 167 مليون بحلول عام 2030. وتضع هذه الطفرة الدميوغرافية يف التعداد السكاين للشباب ضغطًا عىل توفري التعليم 
والتدريب. وهي ذات أثر كبري عىل فرص الحصول عىل الوظائف والبطالة، وذلك ألن أسواق العمل يف املنطقة ال تنتج ما يكفي 

من الوظائف لتوفري الفرص الكافية، خاصة للشباب )األكرث تأهيالً( وللنساء. ويف وقت الحق من القرن الحادي والعرشين، سوف 
يتغري التوزيع السكاين: وقد بدأ ذلك فعليًا يف الحدوث يف بلدان مثل تونس ولبنان، حيث تناقص متوسط عدد األطفال يف األرسة 
بصورة متسارعة عىل مدار جيل. كم اشتدت الهجرة يف سوق العمل للعمل ذوي املهارات العالية واملنخفضة، وذلك يف كل من 

داخل املنطقة وخارجها.

2.2 االضطراب السيايس

تعد األمواج املتعاقبة من الهجرة املرتبطة بالرصاعات من فلسطني والعراق وسوريا أحد نتائج االضطراب الذي سببه الرصاع املسلح 
واالحتقان يف املنطقة )انظر، عىل سبيل املثال، يونجز )2014((. وكان السخط الشعبي الذي هز العامل العريب يف عام 2011 قد 
متخض عن ثورات يف تونس ومرص، وكان له أثر عىل املغرب واألردن، وترتبت عليه حروب أهلية يف ليبيا وسوريا. ورغم أنه ال 

يزال من املبكر للغاية فهم اآلثار األبعد مدى، إال أن هذه الثورات عكست حالة السخط الواسع لتنامي الظلم والبطالة والفساد 
والحكم املستبد والقادة غري املسؤولني13.

3.2 تطلعت اقتصادية محفوفة مبخاطر أكرث

إن آثار الركود العاملي لعام 2008 واالضطراب السيايس اإلقليمي قد جعلت معدالت النمو املرتفعة نسبيًا التي كانت تحققها 
الكثري من البلدان يف املنطقة لسنوات معرضة للخطر. وبرغم أن املنطقة كانت مبأمن إىل حد بعيد من األثر املبديئ للركود الذي 

أثر عىل أوروبا والواليات املتحدة، إال أن معدالت النمو قد تراجعت بشدة. فمن الناحية االقتصادية، كان أكرث أحداث الرتاجع 
درامية يف مجال السياحة يف بلدان مثل تونس ومرص، وحدث تراجع يف التصنيع يف البلدان التي كانت لها مبادالت تجارية قوية 

مع أوروبا، وتراجع يف االستثمرات الواردة من الرأسمليني وتحويالت املغرتبني. وبغض النظر عن األزمات، مثة نزعة طويلة األجل 
القتصاديات املنطقة لالعتمد بصورة كبرية عىل املرشوعات الصغرية واملتوسطة، وتوليد أعداد محدودة من الوظائف عالية املهارات 

وعدد غري كاف من الوظائف يكفي املعروض من العملة.

 .Arado، 2014 لالطالع عىل تقييم ذايت إقليمي، انظر  13
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4.2 التفاوتات االقتصادية االجتمعية

من حيث املقارنات الدولية، كمؤرش التنمية البرشية الخاص بربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، تم تصنيف البلدان يف املنطقة ضمن 
التصنيفات املرتفعة واملنخفضة )انظر الجدول 2.2(. ورغم ذلك، مل تتم ترجمة االزدهار االقتصادي الكبري يف بلدان املنطقة إىل 

مساواة يف التوزيع، وال تم استخدامه تحقيق تنمية املوارد البرشية. ويرسي هذا عىل التوزيع الطبقي االجتمعي، وعىل الفجوة 
الحرضية الريفية وعىل التفاوت بني الجنسني.

5.2 التقسيم الطبقي املرتفع يف أسواق العمل

تنقسم أسواق العمل إىل القطاع العام والقطاع الخاص املعارص والقطاع غري الرسمي التقليدي لالقتصاد. يؤدي املعدل املنخفض 
لنشاط سوق العمل البالغ 40–50% ومعدل البطالة البالغ 10–15% إىل مستوى منخفض من التوظيف اإلجميل، مع ما متوسطه 
أقل من شخص واحد يف سن العمل بني كل ثالثة يشغلون وظائف. وتتسم معدالت نشاط اإلناث بصفة خاصة بانخفاضها الشديد.

ويهيمن القطاع غري الرسمي يف القطاع الخاص، وبحيث أنه، يف املتوسط، ال يسهم ثلثي العاملني يف املنطقة وال يستفيدون من 
الضمن االجتمعي، وتعد معدالت العمل غري الرسمي أعىل ما تكون بني الشباب صغري السن والعاملني ذوي املستويات التعليمية 

املنخفضة. وتسود الوظائف الزراعة )غري الرسمية يف الغالب( يف املغرب، وتتسم بحجمها الكبري يف مرص وتونس وبعض البلدان 
األخرى. ويف األماكن األخرى يف املنطقة، تهيمن وظائف القطاع الخدمي، وإن تكن غالبًا يف القطاعات منخفضة اإلنتاجية كالتجارة 

يف األشياء الثانوية. ويوفر املجال الصناعي القليل من الوظائف، باستثناء يف مجاالت التشييد والتعدين واملرافق.

6.2 توظيف الشباب أحد التحديات امللحة

يف عام 2011، كان نحو ثلث شباب املنطقة يف سوق العمل )إما كموظفني أو كساعني للتوظيف(، مقارنة باملتوسط العاملي البالغ 
نصف الشباب يف أي منطقة. وكان ثلث الشباب يف املنطقة يف مراحل التعليم والتدريب، وكان الثلث املتبقي خارج دائرة التعليم 

والعمل والتدريب. ويوضح الجدول 1.2 نسبة األفراد خارج دائرة التعليم والعمل والتدريب يف خمسة بلدان يف املنطقة.

الجدول 2�1 األفراد خارج دائرة التعليم والعمل والتدريب يف منطقة جنوب ورشق املتوسط حسب البلد والفئة العمرية )%(

معدل األفراد

الفئة العمرية 15–29 سنة الفئة العمرية 15–24 سنة 

a35.940.5مرص

15.716.6إرسائيل

24.629.0األردن

30.236.4فلسطني

25.432.2تونس

مالحظات: األردن وتونس، حسابات مؤسسة التدريب األوربية بناء عىل الدراسات املسحية للنقلة من املدرسة إىل العمل والخاصة مبنظمة العمل 
الدولية )13/2012(؛ مرص: حسابات مؤسسة التدريب األوروبية بناء عىل املسح التتبعي لسوق العمل يف مرص 2012؛ فلسطني: حسابات مؤسسة 

التدريب األوروبية بناء عىل الدراسة املسحية لقوة العمل؛ إرسائيل: مستلمة )دراسات قوة العمل( الخاصة بالبلد. العام: 2013 لكافة البلدان باستثناء 
األردن ومرص.

وفًقا للدراسة املسحية للفرتة االنتقالية التي أجرتها منظمة العمل الدولية بشأن مرص، يبلغ معدل األفراد خارج دائرة التعليم والعمل والتدريب للفئة 
العمرية 15–24 سنة هو 31.6% وللفئة العمرية 15–29 نحو 29.0%. ورغم ذلك، فإننا نستخدم بيانات املسح التتبعي لسوق العمل يف مرص، والتي 

.ILOSTAT لها نتائج شديدة الشبه بتلك املستمدة من قاعدة البيانات اإلحصائية املركزية ملنظمة العمل الدولية
املصدر: مؤسسة التدريب األوروبية )الرشح خاص يب(
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وتشكل النسبة املرتفعة لألفراد خارج دائرة التعليم والعمل والتدريب فاقًدا للموارد البرشية، وهو يشء محبط من حيث التقدم 
والرفاه الشخيص، وتهديًدا مستمرًا للتمسك االجتمعي. ميكن تلخيص الخصائص الرئيسية لبطالة الشباب عىل النحو التالية:

معدالت مرتفعة من األفراد خارج دائرة التعليم والعمل والتدريب؛ �

معدل نشاط اقتصادي منخفض بني األعداد املتزايدة من األفراد الداخلني ضمن الفئة السكانية يف سن العمل؛ �

مستويات متطرفة من حرمان النساء من االلتحاق بأسواق العمل؛ �

معدالت بطالة مرتفعة بني الفئات السكانية الشابة واملتعلمة )ومنهم الحاصلني عىل درجات جامعية(؛ �

األعداد املرتفعة من الشباب يف الوظائف رديئة الجودة ذات القيمة املضافة املنخفضة. �

7.2 االستثمر يف تنمية املوارد البرشية

عىل مدار األربعني عاًما املاضية، استثمرت بلدان املنطقة يف التعليم، ورغم استمرار بعض التحديات الكربى، إال أن بعض األهداف 
األساسية قد تحققت. فقد كان هناك تقدم كبري يف تحقيق أهداف اليونسكو يف توفري التعليم للجميع وإلحاق كافة األطفال يف 
مرحلة التعليم االبتدايئ. وتظل هناك قضايا الجودة والتقدم فيم وراء التعليم االبتدايئ إىل الثانوي والتعليم والتدريب ما بعد 
الثانوي، ثم إىل التعليم العايل أو استمرار التعليم والتدريب من خالل وسائل أخرى؛ ورغم ذلك، يعد إلحاق األطفال باملرحلة 

االبتدائية من قصص النجاح املهمة، كم هو الحال مع تراجع األمية بني فئات الشباب األصغر سًنا. ويتمثل النجاح األبرز اآلخر يف 
املنطقة هو مستويات التحاق وتخرج النساء الشابات يف األنظمة التعليمية )ولكن ليس يف أسواق العمل، وهو ما متت اإلشارة إليه 

بالفعل(. ومن بني التحديات العديدة التي يتعني مواجهتها هو النظرة السائدة إزاء التعليم والتدريب املهني باعتباره ذي مكانة 
اجتمعية ثانوية أو منخفضة، ويف معظم البلدان، باستثناء مرص ولبنان، تتسم نسب الشباب امللتحق بالتعليم والتدريب املهني 

باالنخفاض.

8.2 استقطاب املهارات

ميكن فهم النزعات الراهنة يف استقطاب املهارات، والتي تؤدي إىل صعوبات يف العثور عىل الوظائف وإىل نقص يف القابلية 
للتوظيف، بشكل أفضل من خالل التمييز بني الفئات الثالث التي يتعني التطرق الحتياجاتها.

األفراد املتعلمون ولكنهم عاطلون عىل العمل يحملون مؤهالت أعىل من الثانوية أو جامعية، ولكنهم ال يحملون املهارات  �
وال يجدون الفرص الوظيفية التي يحتاجونها. وينطبق هذا بقوة عىل األخص عىل األعداد املتنامية من النساء الاليئ يتمتعن 

مبستويات تعليمية مرتفعة.

الشباب ناقص التعليم وغري مؤهل )خاصة الذكور، باستثناء العاملني يف الزراعة(، والذين يعملون يف وظائف غري مستقرة، إال  �
القليل من الفرص، أو ال فرص عىل اإلطالق، لتحسني مستويات مهاراتهم أو مؤهالتهم، أو تطلعاتهم.

األفراد خارج دائرة العمل والتعليم والتدريب، خاصة الكثري من النساء، واملعرضني بدرجة كبرية للتهميش واالستبعاد  �
االجتمعي، وال يتمتعون إال بتعليم ضعيف و/أو مترسبني من التعليم، ولهم ظهور منخفض بني األولويات االجتمعية 

واالقتصادية األخرى.
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ومتيل أنظمة التأهيل والوصول للتعليم والتدريب يف الوقت الحايل ألن تكون عالية الهيكلية وتتسم بدرجة متطرفة من الجمود. 
ونتيجة لذلك، وبالنسبة للكثري من الشباب، هناك فرص قليلة لاللتحاق مبسارات التعليم والتدريب عىل نحو يلبي احتياجاتهم، 
وذلك مثالً إذا مل يكونوا ناجحني يف امتحانات القبول باملدرسة. وهذا الجمود يف األنظمة الحالية يظهر أن هناك تطوًرا ضعيًفا، 
إن مل يكن منعدًما، نحو مقاربات التعلم مدى الحياة، وذلك برغم الفرص التي ميكن للتوفري والتطورات الحالية يف تكنولوجيا 

املعلومات أن توفرها.

9.2 غياب قطاع مزدهر للمرشوعات الصغرية واملتوسطة

برغم التوجه السائد يف املنطقة نحو الخصخصة، إال أن املناخ االقتصادي والتنظيمي غري مشجع عىل نشوء قطاع مزدهر 
للمرشوعات الصغرية واملتوسطة يف األجزاء الرسمية من االقتصاد. ويذهب البعض إىل أنه يف هذا القطاع ميكن االستفادة مبهارات 
الكثري من الخريجني الشباب يف املنطقة بشكل أكرث قوة. ومع ذلك، متيل االقتصاديات الرسمية للخضوع لهيمنة الرشكات الكبرية، 

وال تأيت األوضاع املالية والتنظيمية للرشكات الناشئة مواتية. وعالوة عىل ذلك، وبرغم وجود الكثري من املرشوعات الصغرية يف 
القطاع غري الرسمي، إال أن الوظائف يف القطاع غري الرسمي غالبًا )وليس دامئًا( ما تكون منخفضة املهارات، وتوفر تطلعات ضعيفة 

لالرتقاء املهني. وتقع هذه الوظائف خارج مجال توفري الرفاه التعاقدي وتوفر القليل من حيث االستفادة الرسمية بالتدريب 
والتنمية.

10.2 تحديد ومقارنة الدول يف املنطقة

إىل جانب النظر إىل العوامل والنزعات املشرتكة، من الرضوري بحث التفاوتات الكبرية بني الدول املختلفة يف املنطقة. وتقدم 
الجداول 2.2 و3.2 و4.2 معلومات حول بعض الدول املعينة فيم يتعلق مبجموعة من املؤرشات، وعىل نحو يتيح عقد املقارنات 

بني دول املنطقة. ويحدد الجدول 2.2 موقع كل دولة مشاركة يف املنطقة عىل مؤرش التنمية البرشية الخاص بالربنامج اإلمنايئ لألمم 
املتحدة. وتتمثل أحد مزايا مؤرش التنمية البرشية يف أنه يحاول تصنيف البلدان عىل نحو يشتمل عىل بعض مقاييس جودة الحياة 

املرتبطة بالصحة والتعليم، فضالً عن الدخل.

ويوضح التصنيف اإلجميل من بني 186 دولة، إىل جانب توقعات الحياة، ومتوسط األعوام التي يقضيها الفرد يف املدرسة والدخل 
لكل نسمة، والتي تشكل عنارص مؤرش التنمية البرشية. وقد تم تصنيف إرسائيل ضمن الفئة املرتفعة جًدا يف التنمية البرشية. 

وتقع ليبيا ولبنان والجزائر وتونس ضمن الفئة املرتفعة للتنمية البرشية؛ أما األردن وفلسطني ومرص واملغرب فمصنفة ضمن دول 
التنمية البرشية املتوسطة14.

يقدم الجدول 3.2 تفاصيل أكرث عمًقا حول األداء املقارن للدول املشاركة يف املنطقة. فضالً عن تقديم تصنيفات دول معينة يف 
مؤرش التنافسية العاملي التابع للمنتدى االقتصادي العاملي )من بني 148 دولة(؛ ومل يتم جمع البيانات بالنسبة لفلسطني(، كم 

يوضح الجدول أيًضا العديد من املؤرشات األخرى املستخدمة يف مؤرش التنافسية العاملي. وكم نرى، تم إعطاء تصنيف رديء 
لبعض بلدان املنطقة من حيث شفافية عملية صناعة القرار وأداء التعليم، والرواتب واإلنتاجية، والنساء يف قوة العمل، واالستفادة 

من االنرتنت والقدرة اإلجملية عىل االبتكار.

ويجب معاملة هذه املقارنات وغريها من املقارنات الدولية ببعض الحذر، فبالرغم من أنها تقوم عىل أفضل البيانات املتاحة، وتم حسابها بأكرب قدر ممكن   14

من الدقة من جانب الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة، إال أن كل هذه البيانات تستدعي التأويل وتحمل مجازفة اشتملها عىل أخطاء.
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)HDI( الجدول 2�2 التصنيف بلدان جنوب ورشق املتوسط عىل مؤرش التنمية البرشية التابع للربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة

البلد
تصنيف مؤرش التنمية 

البرشية )من بني 186 دولة(
الصحة )توقع الحياة عند 

امليالد باألعوام، 2012(
التعليم )متوسط األعوام 
املقضية يف املدرسة، 2010(

الدخل )الناتج املحيل اإلجاميل 
للفرد الواحد،PPP دوالر، 

)2005

تنمية برشية مرتفعة للغاية

224 81.911.926الـ 16إرسائيل

تنمية برشية مرتفعة

765 75.07.313الـ 64ليبيا

346 72.87.912الـ 72لبنان

418 73.47.67الـ 93الجزائر

103 74.76.58الـ 94تونس

تنمية برشية متوسطة

272 73.58.65الـ 100األردن

359 73.08.03الـ 110فلسطني

401 73.56.45الـ 112مرص

384 72.44.44الـ 130املغرب

مالحظات: تم جمع البيانات بواسطة الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة من أفضل املصادر املتوافرة عىل نحو متسق بقدر اإلمكان. PPP، تفاوت القوة 
الرشائية.

املصدر: البيانات املستمدة من الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة 2013، الصفحات 143–148

جدول 2�3 األداء القطري لدول جنوب ورشق املتوسط وفًقا ملؤرش التنافسية العاملي

ف 
صني

الت
ني 

ن ب
يل م

ام
اإلج

148 دولة

صناعة 
شفافية 

ي
القرار الحكوم

ق بالعليم 
االلتحا

ي 
الثانو

ق 
االلتحا

بالتعليم ما بعد 
ي 

الثانو

جودة النظام 
ي

التعليم

ب 
الروات

واإلنتاجية 

يف 
ساء 

الن
قوة العمل ): 

الرجال(

األفراد 
ني 

ستخدم
امل

ت 
لإلنرتن

ىل 
القدرة ع
االبتكار

مؤرش التنافسية العاملي املرجعي 
للمؤرش

1.125.015.025.037.067.109.0412.01

الـ 76الـ 27إرسائيل
الـ 28
%102.1

الـ 32
%62.5

الـ 64الـ 56
الـ 33
0.89

31
%73.4

الـ 4

الـ 40الـ 68األردن
الـ 79
%86.9

الـ 70
%37.8

الـ 27
الـ 55

الـ 146
0.24

الـ 81
%41.0

الـ 46

الـ 66الـ 77املغرب
الـ 103
%69.8

الـ 106
%14.1

الـ 67الـ 110
الـ 141
0.34

الـ 129ال ينطبق

الـ 82الـ 83تونس
الـ 59
%92.6

الـ 71
%37.1

الـ 108الـ 71
الـ 136
0.37

الـ 79
%41.4

الـ 99

الـ 133الـ 100الجزائر
الـ 31
%101.6

الـ 76
%32.1

الـ 140الـ 133
الـ 148
0.21

الـ 114
%15.2

الـ 147

الـ 139الـ 103لبنان
الـ 87
%83.3

الـ 41
%57.7

الـ 56الـ 13
الـ 142
0.33

الـ 46
%61.2

الـ 89

الـ 125الـ 108ليبيا
الـ 12
%110.3

الـ 47
%54.5

الـ 126الـ 148
الـ 135
0.40

الـ 103
%19.9

الـ 143

الـ 90الـ 118مرص
الـ 102
%72.5

الـ 82
%27.8

الـ 131الـ 145
الـ 143
0.32

الـ 75
%44.1

الـ 111

مالحظات: مل يتم تضمني فلسطني يف مؤرش التنافسية العاملي؛ تم جمع البيانات بواسطة الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة من أفضل املصادر املتوافرة عىل 
نحو متسق بقدر اإلمكان.

املصدر: البيانات املستمّدة من املنتدى االقتصادي العاملي، 2013.
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يقارن الجدول 4.2 النشاط والبطالة ومعدالت بطالة الشباب للرجال والنساء يف كل بلد. تتفاوت معدالت النشاط يف سوق عمل 
الذكور يف الدول املختلفة بني 61% إىل 78%، بينم تقل املعدالت النسائية بكثري عند مستويات ترتاوح بني 14% و30%. من 

املدهش أيًضا أن النسبة املئوية للشابات العاطالت عن العمل والساعيات للعمل أعىل بكثري من كل من نسبة الشباب والنسبة 
اإلجملية للنساء العاطالت والساعيات للعمل. وتزيد نسبة البطالة بني الشباب عنها بني الرجال األكرب سًنا مبرتني أو ثالث مرات. 

وهذا هو الحال بدرجة أقل يف حالة فلسطني، وبدرجة أكرب بشكل مدهش يف حالة تونس.

الجدول 2�4 نسب النشاط والبطالة وبطالة الشباب حسب الجنس )%(

بطالة الشبابالبطالة اإلجامليةنسبة النشاط

اإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكور

73.624.78.79.916.617.4املغرب

68.914.28.119.119.138.1الجزائر

42.3 )اإلجميل(68.724.811.318.8تونس

33.9 )اإلجميل(19.5 )اإلجميل(76.830.4ليبيا

78.223.98.922.722.553.2مرص

61.217.423.227.136.849.6فلسطني

61.314.110.419.925.248.8األردن

73.023.05.010.021.522.3لبنان

ملحوظة: مل يتم تضمني البيانات الخاصة بإرسائيل يف مصدر البيانات. البيانات املستخدمة هنا هي نفسها املستخدمة يف املصدر، ولكن بصيغة تنسيق 
مختلفة.

املصدر: البيانات املجمعة بواسطة مؤسسة التدريب األوروبية واملقدمة يف الجدول 1 يف مؤسسة التدريب األوروبية )2013ز(.
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3� السامت والتحديات الرئيسية لحوكمة التعليم والتدريب 
املهني يف منطقة جنوب ورشق املتوسط: اإلدارة والريادة 

والرشاكة

يبحث هذا القسم بشكل أعمق السمت والتحديات والقضايا التي عىل املحك من حيث اإلدارة اإلجملية واملقاربات االسرتاتيجية 
إزاء التعليم والتدريب املهني يف بلدان املنطقة. تم أخذ اإلدارة والريادة والرشاكة عىل املستوى الوطني واملستويات األكرث محلية 

يف االعتبار. يقدم امللحق 1 من هذا التقرير مجموعة تفصيلية من الجداول التي تتيح إجراء مقارنات كاملة بني الدول حول 
املسائل الرئيسية )هيكل حوكمة التعليم والتدريب املهني، وإعدادات حوكمة التعليم والتدريب املهني عىل املستوى الوطني، 

واألدوار يف التعليم والتدريب املهني عند املستويات األدىن(15.

1.3 ثالثة مناذج إلدارة األنظمة الفرعية للتعليم والتدريب املهني يف املنطقة

أرست كل دولة يف املنطقة بقوة أعرافا وترتيبات مؤسسية تحدد الكيفية التي تُدار بها األفرع املختلفة للتعليم والتدريب املهني. 
ولهذه األعراف تأثري قوي، إما متكيني أو مثبط، عىل اإلًصالحات الرامية لتحسني فعالية الحوكمة. وكانت الوزارات وغريها من 

هيئات القطاع العام معتادة عىل االضطالع بدور صناعة القرار واإلدارة مع قلة الرجوع لرشوط أو آراء األطراف يف سوق العمل. 
وعليه، فإن أنظمة التعليم والتدريب املهني تُدار يف معظمها من املركز وكانت متيل للتأثر باالعتبارات التدريبية لجانب العرض، 
وليس باملقاربة املدفوعة بالطلب بناء عىل االحتياجات املعينة لسوق العمل من املهارات واملدعومة باملشاركة الفعالة للرشكاء 

االجتمعيني وغريهم من أطراف القطاع الخاص يف مجال التعليم والتدريب املهني.

وبناء عىل تنوع الرتتيبات، ميكن تحديد ثالثة أنواع من املقاربة إزاء تنظيم وإدارة األفرع املختلفة للتعليم والتدريب املهني األويل 
والتدريب املهني املستمر يف املنطقة )املربع 1.3(.

املربع 3�1 طبوغرافيا املقاربات الوطنية إزاء إدارة التعليم والتدريب املهني يف منطقة جنوب ورشق املتوسط

مالحظاتاألمثلة القطريةاألنواع الرئيسية والخصائص

النوع.1 تخضع صناعة القرار الرئيسية يف التعليم 
والتدريب املهني لسلطة إحدى الوزارات القيادية.

املغرب
الجزائر
تونس
لبنان

تتوىل وزارة واحدة قيادة التعليم والتدريب املهني األويل 
والتدريب املهني املستمر؛ قد تكون الوزارات األخرى )كالزراعة 

أو الصناعة( ’وزارات تدريبية‘.

النوع.2 تتعايش األنظمة الفرعية املختلفة للتعليم 
والتدريب املهني وتُدار من قبل وزارات أو وكاالت 

مختلفة. تضطلع إحدى املجالس التي تم إنشائها 
بشكل قانوين بدور تنسيقي.

تُدار ثالثة أنظمة فرعية للتعليم والتدريب املهني تحت وزارات األردن
مختلفة. تم رسميًا اإلقرار مبجلس التشغيل والتدريب والتعليم 

املهني والتقني -باعتباره يتوىل الدور التنسيقي للقطاع.

النوع.3 تُدار األنظمة الفرعية املختلفة للتعليم 
والتدريب املهني من قبل وزارات أو وكاالت مختلفة. 

ال يوجد تنسيق إجميل.

مرص
ليبيا

إرسائيل
فلسطني

يف مرص، تم حاليًا تبني مقرتح بتنشيط مجلس أعىل لتنسيق 
أفرع التعليم والتدريب املهني )تحول النوع 3 إىل النوع 2(. 

تم اقرتاح مجلس تنسيقي يف إرسائيل. يف فلسطني، ينهض القرار 
بجمع كافة التعليم والتدريب املهني تحت سلطة موحدة مبثابة 

تحول للنوع 1.

وأحد النقاط املهمة التي يجدر االنتباه إليها يف البداية هو أن التخطيط والتوصيفات والتحليالت تقترص عىل الجوانب األكرث رسمية للتعليم والتدريب املهني،   15

بينم يقع التدريب املهني apprenticeship يف القطاع غري الرسمي لسوق العمل خارج نطاق هذا التحليل. وعليه، سيتعني بذل املزيد من العمل حول الدور 
املهم، وإن يكن األقل خضوًعا للبحث، للمقاربات غري الرسمية إزاء التدريب يف القطاع غري الرسمي من أجل الخروج بفهم كامل لكافة جوانب التدريب 

وعالقتها باملجتمع وسوق العمل واالقتصاد والتغري االجتمعي األوسع.
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تتقاسم مقاربات النوع 1 عدًدا من الخاصيات. مثة مسؤولية إجملية موحدة عن صناعة القرار لنظام التعليم والتدريب املهني 
األويل يف وزارة أو إدارة أو وكالة واحدة، وهذا ميتد ليشمل إىل مدى كبري التدريب املهني املستمر، ويف بعض الحاالت ميتد إىل 
تنظيم التدريب لدخول سوق العمل. وتوجد هذه املقاربة يف الجزائر واملغرب، حيث تقع املسؤوليات عن التعليم والتدريب 
املهني األويل والتدريب املهني املستمر عىل عاتق نفس الوزارة أو اإلدارة، وإىل درجة أكرب يف تونس، حيث تقع مسؤولية كافة 

الجوانب الثالثة للتوفري عىل عاتق وزارة وحيدة، وإن يكن بشكل مجزأ نوًعا.

وهذا ال يعني أن كافة جوانب توفري التدريب تندرج ضمن وزارة وحيدة. ويف كل من هذه الحاالت، تضطلع وزارات أخرى، 
كالزراعة والصناعة، مبسؤولياتها يف توفري التدريب، وبخاصة التعليم والتدريب املهني األويل والتدريب املهني املستمر. ورغم 

أنها تبارش العمل بشكل مستقل، إال أن عليها العمل يف إطار املعايري التي حددتها الوزارة القائدة. ويف كل من بلدان النوع 
األول املذكورة، كانت السوق التدريبية للقطاع الخاص تشهد منًوا. وبرغم ذلك، تضع الوزارة أو املديرية املسؤولة رشوط اعتمد 

املؤسسات التدريبية الجديدة وغالبًا للمناهج واالمتحانات التي يجب عىل مراكز القطاع الخاص االلتزام بها. ويف حالة املغرب عىل 
األقل، تتسم عملية اعتمد التدريب بكونها أكرث رصامة مع مقدمي خدمات التدريب من القطاعني العام والخاص.

وميكن فهم الخصائص املميزة ملقاربات النوع 2 عىل أفضل نحو ممكن يف سياق التعليم والتدريب املهني األويل. وهنا نجد عدة 
أفرع أو أنظمة فرعية للتوفري، وتندرج ضمن مسؤولية وزارات ووكاالت حكومية مختلفة. ورغم ذلك، تم بذل محاوالت قوية 

لتطوير أو املحافظة عىل درجة من التنسيق والتمسك بني األنظمة الفرعية املختلفة من خالل التأثري املهيمن ألحد املجالس أو 
الجمعات التنسيقية التي تحمل تفويًضا رسميًا.

ونجد أوضح األمثلة عىل إحدى مقاربات النوع الثاين يف املنطقة يف األردن، حيث تتحمل ثالثة وزارات أو وكاالت عىل األقل 
املسؤولية عن جوانب مختلفة التعليم والتدريب املهني األويل. وكل منها يبارش عمله تحت معايري وتوقعات مختلفة، حيث تصوغ 
عملية توفري التعليم والتدريب املهني للفئات املختلفة من املتعلمني تحت وزارات التعليم والتعليم العايل والعمل. ويتمثل هدف 
اإلنشاء الرسمي ملجلس التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني تحت مظلة وزارة العمل يف إنشاء هيئة متثيلية قوية لتنسيق 

الجوانب املختلفة للتعليم والتدريب املهني.

وتتمثل النية يف السمح بتوليد وتنسيق اإلصالحات املدفوعة بالطلب وغريها من اإلصالحات يف أرجاء القطاع، وبحيث يتسنى 
للتعليم والتدريب املهني أن يلعب دوًرا متزايد الربوز والنجاح يف تحقيق اسرتاتيجيات البلد يف التنمية والتشغيل. وبرغم ذلك، 

وكم توضح أيًضا تجربة املجالس املمثلة خارج املنطقة، ال يزال اإلنشاء الناجح ملجلس التعليم والتدريب املهني يواجه تحديات 
كبرية يف التنسيق ملجال متفاوت نوًعا بالنسبة ألصحاب املصلحة الرسميني وغريهم من أصحاب املصلحة.

وعىل غرار النوع 2، يتسم النوع 3 أيًضا بأفرع عديدة لتوفري التعليم والتدريب املهني، ولكن ليس له وكالة أو مجلس تنسيقي 
مهيمن. وهذا يفيد ضمًنا إما أن هناك فهًم وتعاونًا غري رسمي جيد بني الرشكاء الرئيسيني أو، وكم هو الحال يف العادة، أنه من 

الصعب تحقيق التعاون وامللكية املشرتكة لألولويات واإلصالحات الكربى. تنتمي بلدان عديدة يف املنطقة لهذا النوع.

يف مرص، جعلت األفرع املختلفة ومقطوعة التواصل للتعليم والتدريب املهني األويل من الصعب للغاية تحقيق مرشوعات 
التنسيق والتطوير املشرتك يف السياق األوسع لصناعة القرار الحكومي. وهذا ال يعني أنه ال توجد مبادرات أو تطورات حدثت، 

ذلك أن هناك أمثلة كثرية عىل تنفيذ مرشوعات تجريبية وتطويرات مهمة. ولكن بدون التنسيق الفعال، أصبح من الصعب العثور 
عىل وسائل لتوسيع اإلصالحات املهمة وإضفاء الطابع املنهجي عليها، كم غابت أي قيادة أو تنسيق واضح للتعليم والتدريب 

املهني. وتشري التطورات األخرية يف مرص إىل أن املقرتحات الرامية لتحقيق التنسيق األعىل للنظم الفرعية املختلفة يف مرحلة 
التخطيط.

وتضم فلسطني، من ناحية أخرى، وزارتني مختلفتني تتحمالن مسؤوليات رئيسية فيم يتعلق بالتعليم والتدريب املهني األويل. 
وكان الحوار والتعاون يشكالن سمت قوية للعالقة بني القادة املختلفني للتعليم والتدريب املهني. وقد تم تبني مقرتح من جانب 

مجلس الوزراء لوضع األفرع الكربى للتعليم والتدريب املهني تحت نظام إدارة وحيد وموحد16.

ويف يوم 20 مايو 2014، قرر مجلس الوزراء الفلسطيني إنشاء الوكالة الوطنية للتعليم الفني والتقني والتدريب.   16
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وتضم إرسائيل وزارتني تشاركان بشكل منفصل، ولكن بالتوازي مًعا، يف إدارة وتنظيم فرعني مختلفني للتعليم والتدريب املهني 
األويل. يعد التواصل والتعاون بني الوزارات أمرًا طيبًا، وذلك عىل كل من املستوى الرسمي، واملستوى غري الرسمي بصورة خاصة. 

وقد دعت رابطة املصنعني، والتي متثل كافة أرباب العمل الرئيسيني، إلنشاء مجلس لتنسيق األفرع املختلفة، ويبدو أن هناك دعًم 
عاًما لذلك.

ويف البلدان التي ينطبق عليها بشكل وثيق النوعان 2 و3، يبدو أن الوكاالت الحكومية تخصص معظم انتباهها ومتويلها للتعليم 
والتدريب املهني األويل، بينم يحظى التدريب املهني املستمر باهتمم أقل. وقد يكون ذلك هو الحال أيًضا مع النوع 1. ففي 

املغرب مثالً، يتم تحويل قدر كبري من التمويل الذي يُجمع من خالل الرضيبة التدريبية إىل التعليم والتدريب املهني األويل بدالً 
من التدريب املهني املستمر )انظر امللحق 1(.

2.3 دور التعليم والتدريب املهني يف تشكيل خطط التنمية الوطنية 

واسرتاتيجيات تنمية املوارد البرشية

حددت البلدان يف املنطقة أهدافا وبرامج إجملية واضحة هدفها ترسيع التنمية الوطنية. وقد ترتب عىل االنفجار السكاين يف 
الرشق األوسط وشمل أفريقيا وجود مجموعات أكرث ضخامة من الشباب التي تدخل املرحلة الثانوية ومن ثم ترغب يف االلتحاق 
بسوق العمل. وهؤالء الشباب معرضون لخطر كبري باالستبعاد إذا مل يتسن لهم العثور عىل وظائف مالمئة. ويف هذا السياق، بات 

يتم اإلقرار بشكل أوسع باألهمية االجتمعية واالقتصادية للتعليم والتدريب املهني.

وعليه، باتت الحكومات يف منطقة جنوب ورشق املتوسط تعرتف تدريجيًا بالدور املحوري للتعليم والتدريب املهني يف اإلسهام يف 
الخطط التنموية واسرتاتيجيات تنمية املوارد البرشية، مع سعي الحكومات الكتساب موطئ قدم أقوى يف توسيع االقتصاد املعريف 
العاملي وخلق قوة عمل أكرث مهارة. وعليه، تم تطوير رؤى واسرتاتيجيات وطنية، وبصفة خاصة، متت صياغة اسرتاتيجيات لتطوير 

املوارد البرشية لفرتات متتد ملدة 10 أو 20 عاًما.

وبات ينظر للتعليم والتدريب املهني باعتبار أن له وظائف اقتصادية واجتمعية مهمة. بل بات ينظر إليه باعتباره مسؤواًل عن 
اإلسهام بخلق مزية ابتكارية، بدالً من أن يكون – كم هو الحال يف الرؤية األبسط واألكرث تقليدية للتعليم والتدريب املهني – 

كاختيار ثان للشباب الذين تم رفضهم من التعليم العام أو األكادميي ما بعد اإللزامي17.

وتشري األمثلة الثالث التالية إىل الكيفية التي تم بها تحديد هذا التحول يف االسرتاتيجية وكيف يرتبط اآلن التدريب املهني 
باسرتاتيجية أوسع )انظر امللحق 1(.

يف عام 2008، تبنت الجزائر خطة توظيف وطنية. ويف نفس العام، تم سن ترشيع إلصالح التعليم والتدريب املهني وكان  �
هدفه األسايس هو تحسني الصالت بني توفري التدريب واالحتياجات ألسواق العمل القطاعية من املهارات من خالل إنشاء 

مقاربة مدفوعة بالطلب إزاء التعليم والتدريب املهني، عىل فرتة من الزمن.

ويف عام 2010، أنتجت لبنان، وبرغم التوترات األوسع املرتبطة بحوكمة البلد، إطار اسرتاتيجية تعليمية وطني للفرتة  �
2010–15. وقد أضيف لذلك خطة عمل اسرتاتيجية متعددة األعوام إلصالح التدريب املهني )2011(.

كم ميكن العثور عىل تأكيد جديد عىل أهمية التعليم والتدريب املهني يف عمل املنظمت الدولية كالبنك الدويل.  17
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وتتمتع األردن برؤية واسرتاتيجية تنموية وطنية واضحة تقوم بصورة جوهرية عىل تنمية املوارد البرشية. وقد تال ذلك  �
تطوير اسرتاتيجية توظيف وطنية لألعوام 2011–20 من خالل آلية تعاونية، وتبنتها الحكومة. تعطي اسرتاتيجية التوظيف 

أولوية عالية لتطوير وتحسني التعليم والتدريب املهني.

ورغم ذلك، وجدت بعض البلدان يف املنطقة، كمرص، أنه من الصعب التنسيق واالتفاق عىل مقاربة وطنية مشرتكة بني 
الرشكاء الرئيسيني وتتضمن دوًرا قويًا للتدريب املهني18. وباملثل، ال تزال ليبيا يف مرحلة مبكرة من إعادة اإلعمر ومل تطور بعد 
اسرتاتيجيات وطنية. ويف البلدان مثل مرص وليبيا ولبنان، كانت املقاربات إزاء إصالح التعليم والتدريب املهني تدريجية وكانت 
متيل إلرشاك مبادرات معينة أو جوانب من اإلصالح، وبدون رؤية منهجية أو برنامج إصالحي. ورغم أنه من املهم صياغة رؤية 

واضحة وبعض التخطيط الواسع للتنمية االقتصادية واالجتمعية، مع منح التدريب املهني دوًرا مهًم، فإن تنفيذ اإلصالحات 
املرغوبة واختيار أهم املواطن املعضلة للعمل عليها من أجل تحقيق النجاح هو أمر معقد وأحيانًا ما يكون باعثًا عىل اإلحباط.

وقد وضعت تونس واملغرب قضية تطوير التدريب املهني بشكل واضح ضمن سياق اسرتاتيجي أوسع، وتحاوالن بصورة خاصة 
توجيه إصالحاتهم الكربى يف التعليم والتدريب املهني إىل التطوير املنهجي للتدريب املدفوع بالطلب. ولفرتة نحو 20 عاًما، كانت 
تونس تسعى إلحالل أنظمة التعليم والتدريب املهني التقليدية املدفوعة باملعروض مبقاربة مدفوعة بالطلب تنطبق بشكل متسق 
عىل مجاالت اإلصالح املختلفة. وهذا يرسي عىل تحديث املؤهالت والربامج وعىل األقل بعض عنارص تدريب املعلمني، وعىل إرشاك 
الرشكاء االجتمعيني، وبخاصة اتحادات أصحاب األعمل. إن اإلًصالح الناجح عىل نطاق كبري أمر من الصعب تحقيقه يف ظل وجود 
املورد البرشية واملالية املحدودة، والحالة التونسية جديرة بالذكر بسبب درجة النجاح الذي حققتها وبسبب العقبات واإلحباطات 

التي قابلتها.

ويف وثائقها االسرتاتيجية والتخطيطية، وضعت فلسطني مؤخرًا برنامًجا إصالحيًا سوف يكون له – إذا اكتمل – أثر كذلك عىل الكثري 
من الجوانب املختلفة لألنظمة التدريبية. وتتسم االسرتاتيجية بنطاقها الواسع، وشموليتها ومتاسكها يف وضع املقاربات إزاء إصالح 
وتحديث التعليم والتدريب التقني واملهني. كم تحتوي أيًضا عىل بعض خطط العمل التفصيلية للتنفيذ ضمن مجاالت االهتمم 

الرئيسية، وهي صلة سوق العمل، وإرشاك أصحاب املصلحة، واألطر املنهجية للوظائف واملؤهالت، والصالت بني التعليم والتدريب 
املهني ونظام التعليم، واألساس الترشيعي، ونظام التعليم والتدريب املهني، والتطوير التنظيمي ملؤسسات التعليم والتدريب 

املهني، وتطوير آليات التدريس والتعلم، وتنمية املوارد البرشية، واالستفادة واملساواة للجمعات املستهدفة، والتمويل وتطوير 
وضمن الجودة.

وقد تم إعداد االسرتاتيجية الفلسطينية )السلطة الوطنية الفلسطينية، 2010( من خالل تعاون بني الوزارتني الرئيسيتني املشاركتني 
يف إدارة التعليم والتدريب املهني والتعاون مع الرشكاء االجتمعيني ووكاالت املجتمع املدين، وبدعم الجهات املانحة الدولية 

الكربى )مثل وكالة التعاون األملانية(19.

3.3 كيف يشارك الرشكاء االجتمعيون يف صناعة سياسات التعليم والتدريب 

املهني؟

إن متكني الرشكاء االجتمعيني من املشاركة بشكل أكرث فعالية يف صناعة سياسات التعليم والتدريب املهني يف منطقة جنوب ورشق 
املتوسط يعد أحد القضايا الرئيسية التي كانت تعمل عليها مؤسسة التدريب األوروبية، وخاصة خالل األعوام األخرية، وذلك 

بالتعاون الوثيق مع الدول الرشيكة من جنوب املتوسط )انظر مثالً مؤسسة التدريب األوروبية )2011أ((.

وعالوة عىل ذلك، وكم أفاد كل تقرير قطري، وكم أكدت الكثري من املساهمت يف مؤمتر بروكسيل يف مارس 2014، يظل التعليم والتدريب املهني خياًرا ثانيًا   18

يف البلدان يف أنحاء املنطقة للمتعلمني وغريهم، وال ينظر له أصحاب األعمل باعتباره ذي شأن.
www.giz.de/en :عىل الرابط GIZ وميكن اإلطالع عىل مزيد من املعلومات حول وكالة  19

http://www.giz.de/en
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ويظهر تخطيط حوكمة التدريب والتعليم املهني يف املنطقة أن ليبيا ولبنان يعدان الدولتان يف املنطقة اللتني يوجد بهم أقل 
مشاركة بني الرشكاء االجتمعيني والسلطات الحكومية التي تدير وتوفر التعليم والتدريب املهني. وعىل الناحية األخرى من 

الطيف، ترسخت ترتيبات رسمية إلرشاك الرشكاء االجتمعيني يف الحوار بشكل جيد يف املغرب والجزائر وتونس وفلسطني واألردن.

ولدى إرسائيل ترتيبات مخصصة موسعة، وبعضها غري رسمي، إلرِشاك أصحاب العمل يف نطاق عريض من الحوارات واألنشطة، 
والتي تشمل العضوية يف لجان املوضوعات املتخصصة للتعليم والتدريب املهني. وترُشك مرص اتحادات أصحاب العمل يف بعض 

الحوارات وكذلك يف املبادرات القطاعية واإلقليمية، ولكن غياب أي اسرتاتيجية تنسيق وطنية يعمل عىل تقويض مشاركة أصحاب 
العمل.

ويف كافة الدول تقريبًا، تحظى منظمت أصحاب العمل واالتحادات التجارية الرئيسية باالعرتاف الرسمي ملشاركتها يف الحوار 
والتعاون السيايس للتعليم والتدريب املهني الدائر. وباستثناءات قليلة، نجد أن غرف اتحادات أصحاب العمل – والتي متثل، يف 

املعظم، أصحاب العمل الرئيسيني يف القطاعات املهمة لالقتصاد – هي األكرث بروزًا يف الحوار مع الحكومات بشأن اسرتاتيجية 
وسياسة وإصالحات التعليم والتدريب املهني. ومتيل االتحادات التجارية لالضطالع بدور أقل، أو يف بعض الحاالت، للغياب بشكل 

كبري من طاولة الحوار20.

ويف معظم الحاالت، فإن أفضل وصف لنوع النشاط الذي يشارك فيه الرشكاء املجتمعيون هو ’الحوار التشاوري‘.ومييل هذا 
الحوار للحدوث مبكرًا يف دورة السياسة عندما تخضع إحدى السياسات أو االسرتاتيجيات للنظر واالعتبار. وعليه، ال يشارك الرشكاء 

االجتمعيون يف العادة يف املهام العملية أو مهام التنفيذ ضمن املجاالت السياسية للتعليم والتدريب املهني، كالتوجيه املهني، 
وتوفري املواد والبيئات التعليمية، أو إنشاء أطر املؤهالت الوطنية. وعالوة عىل ذلك، ال يشارك الرشكاء املجتمعيون عادة يف تحديد 

االحتياجات املهارية إلًصالح املؤهالت21.

وعالوة عىل ذلك، فإن هناك بعض األمثلة الواضحة، يف أنحاء املنطقة، والتي شاركت فيها اتحادات أصحاب العمل )واالتحادات 
التجارية( بشكل أكرث قربًا يف تطوير االسرتاتيجيات الوطنية.

فعىل سبيل املثال، يف تونس واملغرب، يشارك الرشكاء املجتمعون يف عدد كبري من املجالس الوطنية، رغم أن مشاركتهم حتى 
اللحظة كانت متيل للرتكز يف املراحل املبكرة من تطوير السياسات. ويف فلسطني، تضمن إعداد اسرتاتيجية جديدة حواًرا موسًعا 

مع أصحاب العمل، وشارك ممثلو أصحاب العمل يف مجموعات العمل الفنية التي وضعت عنارص من االسرتاتيجية. وإذا تم إنشاء 
وكالة للتعليم والتدريب التقني واملهني، فإن النية هي تحقيق مشاركة قوية من أصحاب املصالح. ويف األردن، شارك الرشكاء 

املجتمعيون بقوة يف إنشاء اسرتاتيجية التوظيف الوطنية، ولهم دور مهم يف مجلس التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني.

ويرى الرشكاء املجتمعيون أن هيئات الحوار السيايس الوطني معتادة عىل أن لها الدور والوظائف الحرصية يف إدارة ورقابة 
التعليم والتدريب املهني، وأن هذه الهيئات إما متانع أو تجد من الصعب التحول ملقاربة أكرث قياًما عىل املشاركة إزاء الحوكمة. 

ويف بعض األحيان، كان يقر بهذا الوضع أيًضا كبار املدراء يف الوزارات والوكاالت الحكومية.

ومن ثم، فإن الرشكاء االجتمعيون حارضون يف املنطقة، ونشطون يف كافة البلدان، ومنظمون )بدرجات متفاوتة من الفعالية(. 
ورغم ذلك، فإنهم يف كافة البلدان يحتاجون لالنتقال قدًما من دور استشاري عىل مستوى تطوير السياسات يف مجاالت معينة، 

إىل دور أوسع من املشاركة يف كافة املراحل األخرى من دورة السياسة، وبخاصة التنفيذ والتسليم. ولتحقيق ذلك، سيتطلب األمر 
استثمرات لدعم تطوير معرفة وكفاءات الرشكاء االجتمعيني22.

وكل هذا يتمىش مع احتياجات بناء القدرات املحددة يف مؤمتر بروكسيل يف مارس 2014، والتي تم مناقشتها يف أجزاء هذا التقرير.  20

علق العديد من املشاركني يف مؤمتر بروكسيل يف مارس 2014 بأن الوزارات تتشاور بصورة متكررة مع الرشكاء املجتمعيني بصورة ذات طابع شكيل عنها عن   21

مشاركة أصيلة عىل مستوى أكرث عمًقا.
انظر الجداول القطرية يف امللحق 1، وبخاصة الصفوف التي تشري إىل وضع وأدوار ووظائف الرشكاء املجتمعيني.   22
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4.3 ثقافة اإلدارة املركزية

اتسمت إدارة التعليم والتدريب املهني يف بلدان املنطقة لفرتة طويلة مبقاربتها املركزية. وهذا يتمىش مع النزعات املهيمنة 
ألعراف وثقافات اإلدارة الحكومية يف بلدان جنوب ورشق املتوسط. ويف القسم 2 من هذا التقرير، تم التمييز بني البلدان التي 

يقع فيها نظام التعليم والتدريب املهني ضمن مجال مسؤولية وزارة وحيدة )النوع 1( وتلك التي تُدار فيها أنظمة فرعية مختلفة 
من جانب وزارات ووكاالت مختلفة )النوعان 2 و3(. ويف كافة الحاالت، فإن العرف السائد مييل إىل إدارة مركزية، مع القليل من 

املسؤولية املحولة إىل أقل املستويات.

فعىل سبيل املثال، ويف املغرب، ال تزال اإلدارة عالية املركزية متارس سيطرة تفصيلية مستمرة عىل التوفري الحكومي من خالل 
العمل الداعم لعدد من الوكاالت التنفيذية، كم متارس أيًضا ضوابط رقابية صارمة عىل توفري التدريب الخاص بالقطاع الخاص. وال 

تزال هذه الرقابة املركزية مستمرة برغم التأكيد يف األعوام األخرية عىل سياسة قوية من األقلمة.

ويف تونس، توفر الوزارة، وتدعمها يف ذلك أربعة وكاالت تنفيذية، القيادة والرقابة الوثيقة للنظام بأكمله، وذلك برغم النية لنقل 
املزيد من املسؤوليات إىل املستوى املحيل. وهنا، تشمل مهام الوزارة االبتكار، وقد يفتح ذلك الباب أمام درجة أكرب من املبادرة 

املحلية. ويف ليبيا، متارس الوزارة الرقابة عىل عملية التوفري الحكومي من خالل هيئة وطنية. ومن املبكر للغاية تقييم مدى 
إصالحات املستويات املختلفة من الحوكمة التي قد تظهر أثناء مرحلة إعادة اإلعمر.

وتعد مرص حالة منوذجية من حيث أن الرقابة املركزية لألنظمة الفرعية املختلفة للتدريب املهني قد رافقها غياب تنسيق 
واسرتاتيجية إجملية. وقد ترك هذا يف واقع األمر مجاالً لعدد من املبادرات التي أنشأت أنشطة وطنية أو محلية املستوى بدون 

التخيل عن الرقابة املركزية املجزأة. وقد أنشأت فلسطني كذلك، ورغم أنها مركزية، عدًدا من الربامج واملشاريع التجريبية التي 
تبارش العمل يف مناطق أو قطاعات، وذلك غالبًا من خالل التعاون مع املنظمت القطاعية، ومع املجتمع املدين، وبخاصة مع 

املانحني الدوليني. وال تزال إرسائيل تستعني بنموذج عايل املركزية إلدارة جوانب، كاملنهج الوطني، واالمتحانات الوطنية والتفتيش 
الوطني.

ومع ذلك، ال تستبعد الثقافة املركزية األنشطة عىل املستويات األقل: حيث من املتوقع أن تأخذ املناطق والسلطات املحلية 
املبادرة، بينم يتم تشجيع قادة املدارس أيًضا إىل درجة معينة ألن يكونوا مبتكرين أو ألن ينشئوا املرشوعات، وذلك غالبًا بدعم 

من شبكات مزودي التعليم املستقلني. وتنتقل األردن بشكل مقصود نحو مقاربة للرشاكة االجتمعية تشجع االبتكار، ولكن العرف 
املتبع قائم بشدة عىل ممرسة الرقابة املركزية، وإن يكن يف نظام مجزأ.
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5.3 الحوكمة املركزية يف مقابل االبتكار اإلقليمي واملحيل: التطورات السياسية 

عىل املستوى دون الوطني

كم ذكرنا من قبل، تُعد املقاربة املركزية لإلدارة هي املقاربة التقليدية، والفكرة املتكررة، لحوكمة التعليم والتدريب املهني يف 
املنطقة. ولهذا أثر قوي عىل الطرق التي تُدار بها األنظمة عىل املستوى املتوسط، كم هو الحال يف املناطق واملدن، وكذلك عىل 

أدوار ووظائف الرواد واملدراء واملدرسيني، ممن تتسم سلطتهم يف اتخذ قرارات محلية مبحدوديتها الشديدة.

وبرغم ذلك، تشري أي مراجعة تفصيلية للمبادرات املحلية والقطاعية إىل أن هناك تجربة مهمة يف أنحاء املنطقة للمشاركة العملية 
ملنظمت أصحاب العمل يف املبادرات املحلية واإلقليمية والقطاعية. مع ذلك، هناك بعض األدلة عىل حدوث بعض التغريات يف 

املنطقة فيم يخص املشاركة األكرب لألطراف املحلية يف سياسات التعليم والتدريب املهني23.

وقد ترتب عىل التأكيد املتزايد عىل استجابة التعليم والتدريب املهني لالحتياجات من املهارات التقنية والتوظيفية لسوق العمل 
)ومن ثم، التحول من مقاربة مدفوعة بالعرض إىل مقاربة مدفوعة أكرث بالطلب إزاء اإلصالح( ارتفاع يف عدد املبادرات عىل 

املستوى دون الوطني، والقطاعي، واملحيل )إىل حد معني(. ورغم أن هذه املقاربة مل تأخذ الصفة املؤسسية بعد، إال أن هناك يقيًنا 
مبادرات وأمثلة أكرث أىت الدافع إليها من املستوى املحيل أو القطاعي.

وتقدم إرسائيل مثاالً جيًدا عىل نظام موجه ملثل هذه املبادرات. ورغم أن الوزارتني الرئيسيتني متارسان رقابة مركزية عىل جوانب 
التعليم والتدريب املهني، فإن شبكات التعليم واتحاد املصنعني واملنتسبني إليهم والسلطات املحلية جميعهم يف موقف ميكنهم 

من قيادة املبادرات والقيام بذلك. وبصفة خاصة، تعد السلطات هي املالك القانونيني للمدارس التي تخضع لوزارة التعليم، ويتم 
تفويض مسؤوليات كبرية إىل هذا املستوى. وهذا يعني أن السلطات املحلية متلك صالحيات مهمة لتوفري التمويل اإلضايف )والذي 

يتفاوت حسب السلطة املحلية(، لتأويل املنهج املدريس املقرر وطنيًا وإنشاء ابتكارات ومبادرات ورشاكات محلية.

إن دور شبكات التعليم يف إرسائيل )مثل منظمة إعادة التأهيل والتدريب ORT وAMAL24( يف الوساطة بني املستوى الوطني 
واألكرث محلية للتوفري وكذلك بني أصحاب املصلحة يف القطاع العام والخاص يسهم يف واقع األمر يف تحقيق املرونة واالبتكار يف 

الرتتيبات الخاصة بحوكمة التعليم والتدريب التقني واملهني. وتظهر األدلة أن بوسع شبكات التعليم مثالً أن تنشئ تجاربها 
الخاصة لتحديث البيداجوجيا، ويرتبط بذلك أنها تنفذ قدًرا كبريًا من التدريب املستمر مع املعلمني الذين يوظفونهم. وباملثل، فإن 

اتحاد املصنعني يدافع عن ويضطلع بدور قيادي يف مجموعة من االبتكارات واملرشوعات، مثل إنشاء مراكز التدريب املهني عىل 
أساس الرشاكة بني القطاعني العام والخاص مع وزارة االقتصاد.

ومن حيث السياسة، فلعل املغرب قد اتخذ املوقف األقوى يف املنطقة مع قرارها القايض برضورة أن يكون لإلصالح بعًدا إقليميًا 
وأن يكون معًدا له. وال يزال ذلك يف مرحلة مبكرة، لذا فليس من املالئم بعد الحكم عىل الكيفية التي ستعمل بها هذه املقاربة 

بشكل فعال يف نظام كان يف السابق عايل املركزية.

3.6 زيادة املسؤوليات اإلدارية عىل مستوى مقدمي التدريب

إن نقطة البدء لفهم موقف رواد مدارس التعليم والتدريب املهني من حيث األخذ بزمام املبادرات واتخاذ القرارات اإلدارية 
املستقلة يتعني أن يكون، وذلك من ناحية املبدأ وعادة من الناحية العملية، أن ملدراء املدارس مجال ضئيل لتحقيق للتطوير 

واالستقاللية. وهناك استثنائني لذلك. أحدهم يف القطاع الخاص للتعليم والتدريب املهني، حيث يعتمد املالك عىل جذب الطلبة 
من أجل الحصول عىل التمويل وحيث قد يكون متوقًعا من مدراء املدارس اتخاذ مقاربة مشاريعية. واالستثناء اآلخر يف إرسائيل، 
حيث من املتوقع لقادة مدارس التعليم والتدريب املهني االضطالع مبسؤولية كبرية عن التطورات البيداغوجية، حيث واحد من 

الوزارتني الرئيسيتني يسعى حاليًا عن الطرق التي ميكن بها منح الحوافز عىل الطرق التي ميكن بها دعم املدارس ألخذ املبادرة أكرث.

انظر الجداول القطرية يف امللحق 1، وبصفة خاصة إىل الصفوف التي تشري إىل األدوار واملسؤوليات عىل املستويات الحكومية والوطنية واملتوسطة واملحلية.  23

وميكن اإلطالع عىل مزيد من املعلومات حول هذه الشبكات عىل الرابط:  24 

http://en.ort.org.il و www.amalnet.k12.il/Amalnet/TopMenu/Amal/About+Amal

http://en.ort.org.il
http://www.amalnet.k12.il/Amalnet/TopMenu/Amal/About+Amal
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ويف فلسطني، من املتوقع أن يتبع مقدمو التدريب التعليمت حول املسائل املرتبطة باملقرر الدرايس، ولكن لديهم بعض املساحة 
يف أخذ املبادرة يف اإلدارة اإلجملية للمدرسة ويف مجاالت مثل توجيه النصائح والتوجيه املهني.

ويف لبنان، قد تتم استشارة عدد من املدارس أحيانًا حول التغريات املُرادة للمنهج الدرايس، ولكن من املتوقع منها اتباع التعليمت 
حول جوانب املقررات الدراسية واملؤهالت. ورغم ذلك، ويف مجال املشورة والتوجيه، تتمتع املدارس بحرية تطوير مقارباتها 

الخاصة.

ويف األردن، تتمتع الكليات األهلية، والتي تخضع لقطاع التعليم العايل وجامعة البلقاء التطبيقية، ببعض الحرية يف تنظيم أولوياتها 
الخاصة وطرق التشغيل خالل نظامهم للجان وهيئة اإلدارة، وقد أدى ذلك إىل وضع بعض الربامج املبتكرة. ورغم ذلك، ال يتم 
تشجيع املدارس عىل أخذ زمام املبادرة، برغم دعم الوزراء لألفكار املُقرتحة. وقد قاد كل من الديوان املليك ومنظمت املجتمع 

املدين مرشوعات كانت مؤثرة يف نظام التعليم والتدريب املهني األردين. ويف كل حالة، كانت الجهة املقرتحة حريصة عىل املرور 
بالقنوات الوزارية الرسمية وضمن متتعها بالدعم الكامل.

كل هذا يعطي مؤرًشا بحدود استقاللية صناعة القرار يف مجاالت تعيني املوظفني والتمويل واملبادرات البيداجوجية التي تشكل 
جزًءا من الثقافة التشغيلية يف الكثري من أنظمة التعليم والتدريب املهني يف املنطقة. وعالوة عىل ذلك، يتم تعيني ناظري مدارس 

التعليم والتدريب املهني بصورة مركزية، ويتم نقلهم غالبًا ملناصب أخرى بدون اعتبار إلنشاء إدارة فعالة طويلة األجل يف املدارس 
الفردية. كم يغلب تعيني املدرسني بصورة مركزية، وذلك يف ظروف من الصعب فيها جذب مرشحني جيدين للتدريس املهني. ويف 

حاالت كثرية، تعاين مدارس التعليم والتدريب املهني إما من زيادة أو نقص أعداد العاملني بها، يف الوقت الذي ال يتخذ فيه أي 
إجراء لتصحيح هذا الوضع.

وعليه، ينبغي أن يكون هناك تأكيد أقوى عىل املناقشات السياسية التي تتطرق ملسألة كيفية استخدام آليات التنسيق، عىل 
نحو أكرث فعالية، لتحسني مشاركة أصحاب املصلحة املتنوعني يف صناعة سياسات التعليم والتدريب املهني وتنفيذها ومراجعتها 

وتقييمها )انظر املرسد(. وتشمل هذه اآلليات ما يرتبط منها بالتمويل ومقاربات ضمن الجودة25.

ميكن تعريف آليات تنسيق صناعة سياسات التعليم والتدريب باعتبارها آليات رشاكة هيكلية موجهة بالنتائج، وأدوات سياسية و/أو طرق رامية للدعم   25

الفعال لصناعة سياسات إما التعليم والتدريب املهني األويل أو التدريب املهني ملستمر. وميكن إنشاء ذلك بواسطة أًصحاب املصلحة )من القطاعني العام 
والخاص( عىل كل من مستويات الحوكمة األفقية والرأسية، مع ما لذلك من تداعيات سياسية ُملزمة و/أو غري ُملزمة. وهي يف أغلبها ذات طبيعة سياسية أو 
مالية و/أو فنية. ويتمثل الغرض االسرتاتيجي آلليات التنسيق يف دعم إنشاء وتنظيم التعاون الفعال بني املستويات املختلفة لصناع قرارات التعليم والتدريب 

املهني حول املجاالت السياسية الرئيسية من أجل تيسري األداء األفضل يف اإلدارة العامة للتعليم والتدريب املهني وتحسني جاذبية وصلة سياسات وأنظمة 
التعليم والتدريب املهني. مثل هذه اآلليات ميكن إنشائها بشكل مخصص أو يتم توجيهها عىل نحو اسرتاتيجي لدمج وتوحيد عملية تطوير سياسات التعليم 

والتدريب املستمر يف املدى القصري إىل املتوسط/الطويل. للتعريفات، انظر مرسد املصطلحات؛ لالطالع عىل رموز آليات التنسيق، انظر امللحق 4. 
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املربع 3�1 التحديات الشائعة املؤثرة عىل حوكمة التعليم والتدريب املهني يف منطقة جنوب ورشق املتوسط

يظل قطاع التعليم والتدريب املهني يعاين حالة من التمزق، وإن يكن بطرق مختلفة يف بلدان مختلفة. وتقوم كل وكالة  �
من الوكاالت الحكومية املسؤولة بإدارة مناذج ومنهجيات تسليم مختلفة. وألن الروابط بني مقدمي التعليم والتدريب 
املهني وسوق العمل محدودة عىل املستويني الوطني واملحيل، يأيت التدريب مدفوًعا يف أغلبه بالعرض. ويقترص التوفري 

بصورة أساسية عىل التعليم والتدريب املهني األويل، وبحيث أن التدريب املهني املستمر والتدريب لدخول سوق العمل 
متثل خصائص ضعيفة يف النظام، وهناك القليل من االعتبار للتعلم املستمر مدى الحياة، إن مل يكن معدوًما.

يشارك أصحاب العمل والقطاع الخاص يف حوكمة التعليم والتدريب املستمر، بيد أن هذا يقترص يف أغلبه عىل املشاورات  �
العريضة. وعليه، فإن املشاركة العملية ملنظمت أصحاب العمل يف أجزاء دورة السياسات ليس أحد سمت حوكمة التعليم 

والتدريب املهني، وال تتمتع بدعم جيد. وهذا يعني أن أحد مواطن الضعف الرئيسية ألنظمة التدريب الراهنة هو أن 
مزودي التدريب ال يلبون املتطلبات املهارية لسوق العمل بشكل فعال، نظرًا ألن هناك ارتباط غري كاف بني أصحاب 

املصلحة عىل جانبي العرض والطلب.
تعاين املؤهالت املهنية بقلة التقدير واالهتمم يف مجتمعات املنطقة، حيث يتجه جل االهتمم والتقدير إىل التعليم الثانوي  �

األكادميي ثم التعليم الجامعي، حيث يؤدي هذا املسار إىل تقلد وظائف عالية املكانة. وهذا يعني أن صورة وجاذبية 
التعليم والتدريب املهني تظل منخفضة، وذلك يف نظر كل من أصحاب العمل واملتعلمني.

تسهم رصامة املؤهالت – وغياب املسارات من التدريب املهني إىل الوظائف األعىل مكانة، ومن برامج التعليم والتدريب  �
املستمر إىل الدراسات األكرث تقدًما أو أكادميية – يف ترسيخ النظرة إىل أن مؤهالت التعليم والتدريب املهني توفر إمكانية 
ضعيفة لتحقيق التقدم يف الحياة. وعالوة عىل ذلك، فإن فرص التدريب املستمر ضعيفة، وتتسم العقبات أمام العودة إىل 

التعليم والتدريب بأنها مرتفعة للغاية أمام الكثري من املواطنني.
تتسم القواعد واللوائح الحكومية بجمودها وتقوم عىل توجهات عالية املركزية إزاء إدارة التعليم والتدريب املهني، مع  �

نقل القليل من االستقاللية إىل املستويات األكرث محلية. وعالوة عىل ذلك، تفتقر اإلجراءات اإلدارية غالبًا للشفافية، وال 
تتمتع اإلدارة ونظم معلومات سوق العمل بالنمو الكايف الذي يكفل لها خدمة عملية تخطيط وصناعة القرار يف التعليم 

والتدريب املهني.
يتسم التوفري املايل للتعليم والتدريب املستمر بعدم كفايته من حيث تلبية االحتياجات التدريبية املعارصة، كم أن األسلوب  �

الذي يُنفق به التمويل املقدم لتوفري التدريب من املركز ال يسهم يف تحسني أداء النظام واملوفرين. وهذا يعني أيًضا أن 
البيئات واملعدات التعليمية لكثري من املؤسسات التدريبية يف حاجة للرتقية أو االستبدال. وباملثل، يُعد تدريب املعلمني بأنه 

أحد املجاالت املهملة نوًعا والتي تستلزم اهتمًما كبريًا.

املصدر: مؤسسة التدريب األوروبية )مستمدة من التقارير الوطنية التسعة(
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4� ماليات ومتويل التعليم والتدريب املهني

ألغراض التخطيط والتحليل والتقييم الذايت لرتتيبات حوكمة التعليم والتدريب املهني يف البلدان التسع يف املنطقة، وإلعداد هذا 
التقرير، كان مفيًدا التمييز بني مصطلحي ’ماليات‘ و’متويل‘26. وتعني ’املاليات‘ املصادر التي يتم منها تخصيص األموال لألجزاء 

املتنوعة من نظام التعليم والتدريب املهني، بينم ميكن تعريف ’التمويل‘ بأنه منهجيات توزيع املوارد عىل املوزعني واملخصصات 
التي يتم إجرائها.

1.4 القضايا الرئيسية للشفافية

بزغت شفافية املعلومات املالية املتوافرة واملدى الذي متلك إليه البلدان يف املنطقة نظم معلومات سوقية كافية تغطي ماليات 
ومتويل التعليم والتدريب املهني كقضايا رئيسية )فجوات معلوماتية( أثناء مرحلة التخطيط.

وعىل نحو أوسع، هناك القليل من البيانات املنشورة التفصيلية حول ماليات ومتويل التعليم والتدريب املهني يف دول معينة. 
ويف بعض الحاالت، ال ميكن متييز بيانات التدريب عن ميزانية التعليم اإلجملية، حيث تبدو املخصصات يف ميزانيات أخرى رًسا 
محاطًا بتكتم شديد ضمن قطاعات أو أقسام أو وزارات املالية. ويف هذه الحاالت، من الصعب عىل أًصحاب املصلحة املشاركني 

يف الحوكمة الحصول عىل معلومات دقيقة عن الجوانب املهمة والدينامية للمليات والتمويل، كم يصعب عىل الباحثني والخرباء 
املحليني الحصول عىل صورة مرجعية. وللتخفيف من قتامة الصورة، يجب علينا القول بأن هذه القضايا تتقاسمها الكثري من 

البلدان األخرى.

ورغم ذلك، ينبغي أن يكون ممكًنا أن نضع بصورة كمية – وعىل أساس سنوي – مصادر ماليات النظام، واملنهجيات املستخدمة يف 
توزيع املخصصات املالية إىل املراكز، واملستويات الفعلية للتمويل وخطوط امليزانيات املختلفة. وبعض هذه املعلومات، مثل نسبة 

التمويل اإلجميل الذي يتم إنفاقه عىل الرواتب، تتوافر يف بلدان عديدة، لذا فإن األمر قد ال يعدو ببساطة مسألة جعل البيانات 
املوجودة يف حوزة أقسام املالية متاحة بشكل أكرب.

ولعل تونس هي البلد الذي اتخذ أكرث الخطوات شمولية لجعل املعلومات متاحة وشفافة يف هذا الصدد. ويف املقابل، فقد ثبت 
أنه من الصعب جمع بيانات متكاملة حول اإلنفاق عىل التعليم والتدريب املهني إلرسائيل، ويف املغرب ال توجد حاليًا فكرة عامة 

وال بيانات منشورة وموثوقة، وال توجد وكالة مسؤولة عن إصدار التقارير حول ماليات ومتويل التعليم والتدريب املهني.

ويشري هذا الدليل إىل ضعف كبري يف نظم املعلومات السوقية. وحتى لو تم توفري مجموعات منفصلة من البيانات لفئات أو 
قطاعات فرعية مختلفة ألنظمة التعليم والتدريب املهني، فإن الشفافية األكرب ستكون وسيلة عون كبرية للحوكمة الجيدة ولصناعة 

قرار أكرث فعالية للتعليم والتدريب املهني.

2.4 مصادر املاليات للتعليم والتدريب املهني األويل

يتمثل املصدر الرئييس للمليات للتعليم والتدريب املهني األويل يف املنطقة من مخصصات الحكومة من املوارد من الرضائب 
العامة وغريها من أنواع الدخل. وعالوة عىل ذلك، متيل املاليات وإجراءات التمويل يف املنطقة ألن تتسم باملركزية27.

يف أثناء اإلعداد لتخطيط التقارير القطرية التي تشكل أساس البيانات والتحليل يف هذا التقرير، وجد أن تفاصيل املاليات والتمويل أكرث سطحية ونقًصا يف   26

بعض البلدان عم هو الحال يف مجاالت أخرى يغطيها البحث. وبرغم بعض الصعوبات الفنية املوجودة، من املهم أن يتم إعطاء مجال املاليات والتمويل 
األولوية عندما تخضع مسائل الحوكمة وتحسينها للمناقشة. 

انظر الجداول القطرية يف امللحق 1، خاصة الصفوف التي تشري إىل توفري ماليات التعليم والتدريب املهني، والتي تحدد املصادر الرئيسية للتمويل وتحدد   27

املنهجية املستخدمة يف متويل مقدمي التعليم والتدريب املهني.
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ويف بلدان عديدة، أفادت التقارير أن املخصصات الحكومية لإلنفاق عىل التعليم والتدريب املهني قد زادت عىل مدار األعوام 
األخرية، فيم يبدو أن ماليات القطاع يف معظم البلدان تتسم بأنها محدودة، واالستثمرات تكون منخفضة للغاية عىل نحو ال يكفل 
مقاربة عرصية ومبتكرة إزاء النظام. وإذا كان االستثمر ضعيًفا للغاية، فإن جهود التحديث واإلصالح ستتعرث عىل األرجح، بدالً من 

أن تنجح.

وتتسم ماليات التعليم والتدريب املهني يف املنطقة باملساهمت املقدمة من امليزانيات )العامة( للدولة والخزانات الحكومية 
واملانحني )الدوليني(، مع مخصصات ميزانية صغرية من أصحاب العمل يف قلة من الحاالت. ويف كافة البلدان، تخضع هذه 

الرتتيبات للتدقيق، ولكنها تفتقر يف الغالب للشفافية، وال ميكن الحصول عىل املعلومات من جانب أًصحاب املصلحة والباحثني 
)عىل نحو ما أرشنا يف القسم السابق(. وبرغم وجود املبادرات الفردية، فال يوجد حاليًا إال القليل من املؤرشات الدالة عىل أن 

الحكومات تُعد لنقل، أو إضفاء الالمركزية عىل، أي قرارات إدارية مهمة بشأن املاليات إىل مستويات أكرث محلية، باستثناء متى 
كان هناك تأكيد مثالً عىل األقلمة، كم هو الحال يف املغرب.

وعليه، فإن ماليات التعليم والتدريب املهني تعتمد بصورة رئيسية عىل املوارد الوطنية، وهذا يؤكد عىل نقطة أن التمويل 
الحكومي هو املفتاح لالستثمر يف أنظمة التعليم والتدريب يف املنطقة. ويف القطاع الحكومي لتوفري التعليم والتدريب املهني، 

تشكل الرسوم التي يدفعها الطلبة وأرسهم نسبة مئوية صغرية من ماليات التعليم والتدريب املهني. ويُنفق نحو 80–90% من 
امليزانية عىل الرواتب، وعىل نحو ال يرتك مجاال كبريا لالبتكار يف أحد مجاالت التوفري التي تتسم بقلة التمويل. ويف كل األحوال، 

تعني القيود عىل امليزانية الوطنية أن )وباالستثناء الجزيئ لليبيا وإرسائيل( نقص متويل نظام التعليم والتدريب املهني هو مشكلة 
ملحة وهيكلية يف كافة البلدان يف املنطقة.

يعد اإلسهام ذايت التمويل للمدارس الخاصة سمة مهمة يف قلة من البلدان )مثل لبنان( رغم أن مداه يعتمد عىل النصيب 
الحكومي/الخاص من سوق التدريب. ومتى كان هناك قطاع خاص موّسع لتوفري التدريب األويل، فإن إسهامات القطاع الخاص 
تكون كبرية ومهمة. وهذا هو الحال بالضبط يف دول مثل لبنان وليبيا، وهو الحال بشكل متزايد أيًضا يف بلدان كاملغرب وتونس 

ومرص واألردن، حيث توجد هناك سوق نامية لتوفري التدريب الخاص. ويف هذا الصدد، تشري إسهامات القطاع الخاص إىل األنشطة 
التجارية يف القطاعات الخاصة وغري الهادفة للربح لعملية توفري التدريب.

ومتيل الصناعات وأصحاب العمل إىل تقديم إسهامات صغرية فقط لتمويل التعليم والتدريب املهني األويل العام. وهذا يعكس 
التوقع التقليدي بأن الدولة ستوفر التعليم والتدريب خالل املراحل اإللزامية وما بعد اإللزامية، وأن هذه املجاالت ليست من 

مجاالت الصناعة أو أصحاب العمل. ويف البالد مثل املغرب، وحيث يوجد فرع تدريبي مهني تعاقدي للتوفري، ميكن أن نتوقع من 
أصحاب األعمل القيام باالستثمر من خالل توفري املرافق والتعيني يف األعمل، إن مل يكن من خالل اإلسهامات املالية.

وتعد املغرب أيًضا حالة مثرية لالهتمم من حيث أن نسبة كبرية من التمويل الذي تم جمعه من خالل الرضيبة التدريبية يتم 
تخصيصه للتعليم والتدريب املهني األويل وليس لنظام التدريب املهني املستمر. ونجد مثاالً مثريًا آخر هو إرسائيل، حيث يقدم 

أصحاب العمل إسهاًما كبريًا للتعليم والتدريب املهني األويل من خالل املشاركة يف املبادرات وتوفري املرافق، بينم يتم توفري الدعم 
العيني لخطة التدريب املهني التعاقدي التي تديرها وزارة االقتصاد بشكل كبري من جانب القطاع الخاص.

ويف كافة البلدان، يكون من املتوقع قيام الطلبة وأرسهم بتقديم بعض اإلسهامات يف تكلفة دراساتهم. ومع ذلك، ويف حاالت كثرية، 
تكون هذه اإلسهامات ضئيلة للغاية، وبعض األفراد، ومنهم املنتمني للفئات املحرومة، معفيني من إجراء املدفوعات. وعليه، من 

اآلمن أن نخلص إىل أن إسهام األرس لتمويل تكاليف برامج التعليم والتدريب املهني صغري نسبيًا.

ويف معظم الحاالت، يتسم إسهام املانحني يف متويل التعليم والتدريب املهني بأنه كبري، وقدر كبري من التعاون الدويل وثنايئ 
األطراف يتم يف أنحاء املنطقة. ويف الوضع الصعب لتمويل التعليم والتدريب املهني يف فلسطني، يكون للمنظمت الدولية 

والتعاون ثنايئ األطراف دور مهم يف توفري التمويل للمبادرات واإلصالحات وكذلك، يف حالة تعليم وتدريب الالجئني، لتمويل 
األجزاء املهمة للنظام. وتشارك املغرب وتونس ومرص ولبنان يف املرشوعات الدولية املمولة من املانحني والثنائية.
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وتجلب إسهامات املانحني ماليًات إضافية إىل أحد القطاعات التي تعاين نقص املوارد. ورغم ذلك، وكم ذكرنا بالفعل، تتمثل إحدى 
املشكالت يف األنشطة املمولة من املانحني يف أن التمويل محدود زمنيًا ومحدود باملرشوعات، وقد يكون هذا عائًقا أمام تحقيق 
حلول تراكمية ومستدامة، مبجرد استكمل املاليات لدورتها. كم أن شفافية وفعالية متويل املانحني تشكل أيًضا مشكالت كبرية.

وقد بذلت بعض الدول جهوًدا مهمة لزيادة موارد التعليم والتدريب املهني يف األعوام األخرية. وتفرض بعض البلدان رضائب أو 
رضائب تدريبية عىل أصحاب العمل، ومنها املغرب وتونس ومرص واألردن. ويف هذه الحاالت، يتم يف العادة توجيه اإليرادات إىل 

التدريب املهني املستمر، والذي يعد أحد املجاالت املهملة. ورغم ذلك، فإن املبالغ املوزعة وحتى الوضعية القانونية للرضائب 
والرسوم عىل أصحاب العمل تواجد قيوًدا. ويف األردن، تأيت وضعية الرسوم الرضيبية عىل أصحاب العمل غري يقينية نتيجة إلحدى 

القضايا القانونية املطولة.

3.4 متويل مقدمي التدريب

تتسم آليات التمويل التي يتلقى مقدمو التدريب من خاللها ميزانياتهم املخصصة بأنها تأيت عىل أساس تقليدي قائم عىل 
املدخالت املتكررة. وال يتم إعطاء مقدمي التدريب أي حوافز بشكل يكمل دخلهم من خالل بيع البضائع أو الخدمات، أو لتحسني 

فعاليتهم أو أدائهم أو نتائجهم. وعليه، فإن مناذج متويل التعليم والتدريب املهني القامئة يف منطقة جنوب ورشق املتوسط ال 
تخاطب تحسني العالقة بني املدخالت واملخرجات )الفعالية(، وليست موجهة نحو أن يكون لها تأثري.

من املعروف جيًدا أن الجمع بني الفعالية والتأثري أمر مطلوب من اجل تحقيق تحسني مستدام يف نتائج التعليم والتدريب 
املستمر إال أننا ال نجد سوى يف قليل من البلدان، مثل تونس واملغرب، سياسات قيد النظر أو مطروحة الستخدام التمويل كآلية 

لتوليد مخرجات محسنة.

ويبدو أن لكافة البلدان منهجيات معرفة بشكل واضح لتمويل مقدمي التعليم والتدريب املهني. كان هناك أفرع متنوعة 
للتوفري تأيت تحت وزارات أو سلطات مختلفة، من الشائع أن نجد هناك منهجيات مختلفة لتوزيع املخصصات املالية تستخدم يف 
القطاعات الفرعية املختلفة. فمثالً، ويف مرص وإرسائيل واألردن، يتبع كل مزود من املزودين الرئيسيني قواعده وإجراءاته املميزة 

الخاصة لتمويل نصيبه من التوفري.

وينهض متويل التعليم والتدريب املهني القائم عىل املدارس يف األردن من خالل وزارة التعليم مثاالً عىل املنهجية اإلدارية 
املستخدمة ونتائجها. وقد وضعت عملية املوافقة عىل امليزانية يف إدارة التعليم املهني بحيث تأخذ يف االعتبار االحتياجات 

التمويلية الفعلية ملراكز التدريب. وتقوم املكاتب اإلقليمية املتنوعة بتوزيع مناذج امليزانيات عىل املدارس، والتي تشري بعدها إىل 
احتياجاتها من حيث معدات ومواد التدريب. ويُسمح ملدراء املؤسسات بطلب زيادة مليزانية مؤسستهم بنسبة تصل إىل %10. 
ويجب عىل املدراء تقديم مستندات مؤيدة، برغم أن مثل هذه الطلبات ال متنح إطالقًا. ويقوم املكتب اإلقليمي بإعادة النمذج 
املعبأة إىل إدارة التعليم املهني، حيث يتم إدخال تعديالت ويُوضع مقرتح للميزانية ويُرفع إىل إدارة التخطيط وامليزانية التابعة 

لوزارة التعليم. ثم تُرفع امليزانية املؤقتة للوزارة إىل لجنتها التخطيطية، ومن ثم إىل وزارة املالية. ثم تُرفع امليزانية اإلجملية 
املقرتحة للدولة إىل الربملان وامللك. وتُستكمل إجراءات التخصيص للمدارس من خالل املكاتب اإلقليمية للوزارة. وعمليًا، تستهلك 
املرتبات نصيبًا كبريًا من النفقات الحالية، ويتسم اإلنفاق عىل األصول الرأسملية بانخفاضه الشديد. ويظهر غياب التمويل الكايف 

لتطوير القطاع كذلك يف اإلجراءات الجامدة وعالية املركزية لإلدارة املالية للميزانية املخصصة عىل مستوى كل من املدارس 
واإلدارات اإلقليمية.

ومن الواضح أن إجراءات صناعة امليزانية تتفاوت من بلد آلخر ووفًقا ملا إذا كانت املؤسسات التدريبية تأيت تحت سلطة إحدى 
الوزارات أو الوكاالت الحكومية. ففي ليبيا، تتوىل وزارتان مختلفتان املسؤولية عن األقسام، أو الفصول، املختلفة للميزانية 

املخصصة. ويف املغرب – وكم يف عدد من البلدان – حيث تقدم وزارات عديدة تدريبها املتخصص الخاص، يتفاوت متوسط 
التمويل بدرجة كبرية عىل حسب أي الوزارات يتحمل املسؤولية.
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ويف مرص، طورت النظم الفرعية املختلفة للتدريب، وتواصل تفعيل، إجراءات امليزانية وفق قواعدها وإجراءاتها الخاصة، وال توجد 
قاعدة منطقية إجملية أو عملية تحديد ملنهجيات امليزانية. ويف إرسائيل، يتم تخصيص األموال للمدارس من خالل صيغة تقوم 

عىل أعداد الطالب. وهناك منهجية تشغيلية، ولكن ال يبدو أن الصيغة وال تفاصيل التمويل معلومني عىل نطاق واسع.

ويف لبنان، يتم إجراء التمويل عىل أساس كمي أو تاريخي، ويتم القيام به عىل أساس مخصصات العام السابق مع اإلضافات 
الرضورية. واملثري يف األمر أنه يف الوقت الذي أدى فيه ذلك إىل بعض الزيادات يف التمويل للمؤسسات، إال أن النظام الحايل يفشل 

يف احرتام اإلجراءات الرسمية لوضع امليزانية والتي كان مصدقًا عليها مسبًقا من جانب الحكومة. ويف الواقع، ال يوجد إال القليل 
من الشفافية أو الرصاحة حول عملية وضع امليزانية.

ومن خالل سمحه مبجموعة من التفاوتات، تعطي لنا الحالة األردنية فكرة واضحة عن الكيفية التي ميكن أن يعمل بها النظام. 
كم أنها تثبت أيًضا أن التمويل سوف يفشل عىل األرجح يف تلبية االحتياجات عند األخذ بالتحديث يف الحسبان، وأن اإلجراءات 

مركزية وتتسم بالجمود. وال توجد مساحة تنظيمية أو مالية كبرية تسمح بأخذ املبادرات من خالل امليزانية عند املستويات األكرث 
محلية.

وتعطي تونس مثاالً واضًحا عىل عمل إحدى صيغ امليزانيات. وتقف الرواتب وراء 81% من ميزانية الدولة وهي تسدد بشكل 
مبارش من خالل عملية توفري مركزية. وفيم وراء ذلك، تستخدم الوكالة التونسية للتكوين املهني، وهي اإلدارة الحكومية املسؤولة، 

صيغة ميزانية لتمويل املجموعات املختلفة من الطالب وفًقا للتخصصات املختلفة للتعليم والتدريب املهني، وذلك قياًما عىل 
تعريفة مقررة. وعليه، يتم حساب التكاليف لكل فصل، بغض النظر عن عدد الطالب، وال يحسب عىل أساس كل نسمة إال 

الجوانب التكميلية كاإلعاشة والنوم. كم يتم بعض التوفري املايل يف صيغة امليزانية الخاصة بالصيانة واملعدات التكميلية، ولإلقرار 
باحتياجات وأداء بعض املراكز. وتجدر اإلشارة كذلك إىل أنه قد تم طرح اعتمد تدريبي يف تونس يف 2006 لتغطية جزء من تكلفة 

املراكز التدريبية الخاصة املعتمدة.

كم تثري القضية التونسية كذلك مسألة تقع يف قلب قدر كبري من املناقشات املتعلقة بتخصيص ميزانية التعليم والتدريب. ويكمن 
املقصد األكرب من وراء اإلصالحات التي تم اتخاذها يف تونس عىل مدار العقدين املاضيني يف رضورة أن يكون التدريب مدفوًعا 
بالطلب وقامئًا عىل الكفاءة. ومن األمور املقررة يف التخطيط أن الطريقة التي تُوزّع بها املخصصات املالية للمدارس تعد أحد 

القضايا املهمة يف تحفيز ومكافأة اإلصالحات املحلية.

وحتى اآلن، مل يكن ممكًنا طرح حوافز يف منهجية التمويل من أجل دفع اإلدارة بناء عىل األهداف والنتائج. وتبدو إرسائيل الدولة 
الوحيدة األخرى يف املنطقة التي أخذت خطوات يف هذا االتجاه. ويف هذا الخصوص، يتم تشجيع املدارس ومراكز التدريب املهني 

التعاقدي الستخدام عنرص مبادرة يف األسلوب الذي تنفق به ميزانيتها، وكم أرشنا بالفعل، تبحث وزارة االقتصاد الوسائل التي 
تستطيع من خاللها تحفيز ومكافأة مراكزها عندما يتحقق لها مزيد من االستقاللية28.

4.4 ماليات التدريب ملهني املستمر

كم هو الحال يف العديد من البلدان من خارج املنطقة، تتسم ماليات التدريب املهني املستمر يف منطقة جنوب ورشق املتوسط 
برتتيبها املنخفض عىل قامئة األولويات للتعليم والتدريب. ويف بلدان قالئل، كاملغرب وتونس، توفر الحكومات بعض التمويل 

ملبادرات معينة مرتبطة بالتدريب املهني املستمر يف املجاالت التنموية وقطاعات معينة، أو تكون مستهدفة للفئات ذات األولوية. 
ويف بلدان أخرى يف منطقة جنوب ورشق املتوسط، متيل الحكومات لرتك متويل التدريب املهني املستمر للرشكات، وهناك القليل 

نسبيًا من الرشكات الكبرية – وهي التي غالبًا ما متلك بعًدا دوليًا ألنشطتها – والتي تشارك بقوة يف التدريب املهني املستمر.

انظر الجداول القطرية يف امللحق 1، خاصة الصفوف التي تشري إىل توفري ماليات التعليم والتدريب املهني، والتي تحدد املصادر الرئيسية للتمويل وتحدد   28

املنهجية املستخدمة يف متويل مقدمي التعليم والتدريب املهني.
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واالستثناء الجزيئ لذلك هو متى كانت هناك رضائب تدريبية. وهذا هو الحال يف املغرب وتونس ومرص واألردن. ففي املغرب، 
وكم أفدنا بالفعل ووفًقا ملسودة القانون، يتم تخصيص 30% من أموال الرضائب التدريبية للتدريب املهني املستمر، بينم يتم 

نقل بقيتها إىل التعليم والتدريب املهني األويل. ويف األردن، ثبطت النزاعات عىل الوضعية القانونية للرضائب التدريبية تنفيذها 
لسنوات عديدة.

ويف أنحاء املنطقة، ال يوفر التدريب املهني املستمر فرًصا كافية للمشاركة، ويفتقر للجودة. وهو ليس منهجيًا وليس له هيكل 
واضح. كم إن غياب األطر الترشيعية واملشاركة املتفرقة للرشكات واإلدارة املشكوك فيها للصناديق الحالية وغياب النظم 

املعلوماتية للتقييم جميعها تعوق تطوير السياسات واالستثمرات. وميكن النظر للتدريب املهني املستمر كأحد الجوانب الواضحة 
للتعليم والتدريب املهني لتشجيع مشاركة الرشكاء االجتمعيني، ولبناء القدرات.

املربع 4�1 التحديات الشائعة املرتبطة مباليات ومتويل التعليم والتدريب املهني يف منطقة جنوب ورشق املتوسط*

نشأت قضايا الشفافية بصفة عامة وكفاية نظم معلومات سوق العمل حول ماليات ومتويل التعليم والتدريب املهني  �
كقضايا أساسية )فجوات معلوماتية(.

يتمثل املصدر الرئييس ملاليات التعليم والتدريب املهني األويل يف كافة البلدان يف املنطقة يف تخصيص الحكومة للموارد  �
من خالل ميزانية الرضائب العامة وغريها من مصادر الدخل. وحيثم كان هناك قطاع خاص موسع لتوفري التدريب املبديئ 
)مثل لبنان(، نجد أن مساهمة التمويل الذايت للمدارس الخاصة كبرية. وتشكل إسهامات الصناعة وأصحاب العمل لتمويل 

التعليم والتدريب املهني األويل الحكومي عامالً صغريًا )فيم عدا حالة املغرب(. وال تزال إسهامات املانحني يف ماليات 
التعليم والتدريب املهني كبرية يف معظم الحاالت.

متيل إجراءات املاليات والتمويل يف املنطقة ألن تكون مركزية. حيث يتوىل الوزراء املشاركون يف سياسات التعليم والتدريب  �
املهني إدارة امليزانيات واملوافقة عليها، وذلك يف بعض الحاالت بناء عىل طلب املؤسسات الحكومية للتعليم والتدريب املهني 

)لبنان(. وتلعب وزارات املالية أو التخطيط دوًرا كبريًا يف تخصيص التمويل يف بعض البلدان )مثل فلسطني وليبا ومرص(.
تتسم ماليات التدريب املهني املستمر مبوقعها املنخفض عىل قامئة األولويات للتعليم والتدريب، باستثناء دول قليلة  �

)كاملغرب وتونس(، حيث توفر الحكومات بعض التمويل املجمع من خالل الرضائب التدريبية. ويف دول أخرى يف منطقة 
جنوب ورشق املتوسط، متيل الحكومات لرتك مسألة متويل التدريب املهني املستمر للرشكات.

تتسم آليات التمويل التي يتلقى مزودو التعليم والتدريب املهني مليزانياتهم املخصصة عىل أساس تقليدي قائم عىل  �
املدخالت املتكررة. ومن ثم، ال توجد حوافز تكّمل الدخل من خالل بيع املنتجات أو الخدمات، أو لتحسني النتائج واألداء. 
كم ال توجد مناذج ماليات قامئة تتطرق لتحسني العالقة بني املدخالت واملخرجات )الفعالية( أو املوجهة ألن يكون لها أثر، 

من أجل أن تدفع باإلدارة القامئة عىل األهداف والنتائج.

* انظر الجداول القطرية يف امللحق 1، خاصة الصفوف التي تشري إىل توفري ماليات التعليم والتدريب املهني، والتي تحدد املصادر الرئيسية للتمويل 
وتحدد املنهجية املستخدمة يف متويل مقدمي التعليم والتدريب املهني.
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5� ضامن جودة التعليم والتدريب املهني

تتسم نظم التعليم والتدريب املهني املدفوعة بالعرض بصلتها املحدودة باملهارات املطلوبة يف سوق العمل وباملعرفة واملهارات 
التي يحتاجها املتعلمون ليك يتمكنوا من املنافسة عىل الوظائف أو االستفادة من املزيد من الفرص التعليمية. ويعي صناع 

السياسات يف منطقة جنوب ورشق املتوسط بذلك عند التخطيط لإلصالحات. ويف هذا الصدد، تحّول االهتمم من املقاربات األكرث 
تقليدية إزاء رقابة الجودة، والتي تتحقق بصورة رئيسية من خالل عمليات التدقيق والتفتيش، نحو مقاربات ابتكارية وتنموية 

وأكرث ارتباطًا باإلصالح إزاء ضمن الجودة.

وكثريًا ما يرتبط ضمن الجودة يف املنطقة باإلجراءات الرقابية )رقابة الجودة(. ومع ذلك، تشكل إدارة الجودة بالفعل جزًءا مهًم 
من أنظمة التعليم والتدريب املهني يف املنطقة. وميكن تعريف إدارة الجودة بأنها ’كافة األنشطة التي تستخدمها املنظمت 

لتوجيه الرقابة وتنسيق الجودة. وقد تشمل هذه األنشطة صياغة سياسة للجودة ووضع أهداف الجودة. وقد تشمل أيًضا 
التخطيط للجودة ورقابة الجودة وضمن الجودة وتحسني الجودة‘ )تعريف األيزو(.

وعليه، كانت أنظمة التعليم والتدريب املهني املدفوعة بالعرض واملُدارة مركزيًا يف املنطقة تؤكد يف العادة عىل تقييم وتدقيق 
مدخالت عملية التعليم والتدريب املهني. وقد استخدمت أنظمة رقابة الجودة لضمن تلبية اللوائح واملتطلبات، وبدون تأكيد 
كبري عىل دعم أداء مزودي التعليم والتدريب املهني أو توليد التحسينات يف التعليم والتعلم. ويذهب ضمن الجودة، من جهة 
أخرى، ألبعد من ذلك: حيث يحدد سلسلة من األنظمة واألدوات والعمليات النشطة التي هدفها إرشاك املجموعة الكاملة من 

األطراف يف مقاربة أكرث فاعلية من خالل التقييم والتقييم الذايت. والهدف هو تحقيق أهداف وإصالحات وتحسني أداء نظام 
التعليم والتدريب املهني فضالً عن النتائج التي يحققها املتعلمون. ويشمل ضمن الجودة عنرًصا واضًحا لرقابة الجودة، إال أن 

إلجراءاته وأدواته غرًضا أكرث إيجابية واستباقية. وهو يغطي جوانب متنوعة كاعتمد مزودي التدريب واملؤهالت التدريبية 
)وتشمل متطلبات تدريب املعلمني(، ومواصفات املقرر الدرايس، وتقييم جودة التعليم والتعلم واإلدارة، وتحقيق اإلصالحات، 

والتقييم الدوري ملجمل نظام التعليم والتدريب املهني يف سياقه األوسع.

وقد حددت بعض البلدان تعريًفا عامالً لضمن الجودة وجوانب السياسات واملمرسات التي يعتربونها ذات أهمية يف تخطيطهم 
لإلصالحات الرامية إلنشاء مقاربة عرصية لضمن الجودة. وقد وافقت فلسطني مؤخرًا، والتي بدأت بها بعض اإلصالحات لنظام 

التعليم والتدريب املهني عىل نحو مفكك، عىل برنامج لإلصالحات يركّز عىل تطوير نظام يقوم عىل ضمن الجودة. وتويل 
االسرتاتيجية املنقحة يف فلسطني تأكيًدا قويًا عىل أهمية ضمن الجودة وإدارة الجودة كجوانب محددة لكافة اإلصالحات املقرتحة، 

وتنص عىل أنه ’سيتم استخدام نظام جودة لكافة عنارص نظام التعليم والتدريب التقني واملهني، وتشمل التقييمت الداخلية 
والخارجية لضمن جودة املخرجات‘ )السلطة الوطنية الفلسطينية، 2010(.

وتشري االسرتاتيجية يف فلسطني إىل تقوية الروابط بني نتائج التعليم والتدريب املهني ومطالب سوق العمل، ومن ثم تحسني قابلية 
توظيف خريجي التعليم والتدريب املهني من خالل ضمن التزام املؤهالت مبجموعة من املعايري املوحدة للجودة واملتسقة عىل 

كافة املستويات مع أفضل املمرسات الدولية، ومن خالل االستخدام الفعال والكفء للموارد املتاحة. وهي تقر بأن لهذا تداعيات 
كبرية تدريبية وبنائية للقدرات عىل كافة املستويات يف النظام.

وتؤكد عملية وضع خطط العمل املرتبطة باالسرتاتيجية عىل إنشاء اعتمد وطني مالئم وهيئة لضمن جودة التعليم والتدريب 
املهني، وتطوير وتطبيق نظام لضمن جودة التعليم والتدريب املهني، وتعزيز ثقافة من الجودة يف أجزاء القطاع بأكمله، وتطوير 

املقررات، والتقييم واالعتمد القائم عىل معايري الحياة العملية لكافة متعلمي ومتدريب التعليم والتدريب املهني. وميكن النظر 
أيًضا إىل العنارص األخرى من خطة العمل الفلسطينية، وتشمل تطوير آليات تدريس وتعلم جديدة وتدريب محسن للمعلمني، 

كيشء جوهري ورضوري لضمن الجودة وإدارتها.
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وفعليًا، تهدف معظم البلدان يف املنطقة اآلن إىل الرتكيز عىل ضمن الجودة أثناء قيامها بإصالح حوكمتها وأنظمتها للتعليم 
والتدريب املهني. ويقع التأكيد بشكل متنوع عىل تحديد وتحقيق األهداف )تونس واملغرب( وعىل املخرجات )عىل النحو 

املنصوص عليه يف الخطط الفلسطينية( وعىل النتائج. وتبدأ بلدان أخرى، وكم سيوضح هذا القسم من التقرير، إصالحات لتحسني 
جودة التعليم والتدريب املهني، ولكن رمبا برؤية أقل شمولية لتطورات ضمن الجودة29.

1.5 تحديد احتياجات سوق العمل من املهارات

ليس لدى أي دولة من دول املنطقة ترتيبات منهجية كافية قامئة لتحديد املهارات املطلوبة يف أسواق العمل املحلية والوطنية 
والدولية30. وبتعبري آخر، مثة غياب لنظم معلومات سوق العمل والتي تناسب كافة األغراض يف أنحاء املنطقة، وتلك قضية يجب 

التطرق إليها باعتبارها إحدى األولويات.

ويجعل هذا الوضع من الصعب للغاية عىل خطط التعليم والتدريب تحديد املعرفة واملهارات والتوجهات والكفاءات التي 
سيحتاجها املواطنون مع دخولهم وتقدمهم يف أسواق عمل شديدة التغري، اآلن ويف املستقبل. ويف بعض الحاالت، تتوافر البيانات 

وقد تُستخدم لجوانب أخرى من التخطيط، ولكن ليس بشكل يفيد صناع سياسات التعليم والتدريب.

وقد حددت املغرب منذ مدة الحاجة ملجموعة فعالة من األدوات واإلجراءات لتحديد احتياجات سوق العمل من املهارات 
ألغراض تخطيط وإًصالح التعليم والتدريب املهني، ولكن املرصد املخطط والنظام الوطني لتحديد االحتياجات املهنية مل يتحقق، 

بالرغم مم يُبذل من عمل كبري يف هذا الصدد عىل املستوى اإلقليمي.

وقد بُذلت مجهودات مكثفة يف تونس عىل تطوير أمناط مهنية قامئة عىل الكفاءة مبنية عىل االحتياجات املهارية املحددة، بالرغم 
من أن هذا النشاط يبدو أنه قد عاىن صعوبات. ومل يتم إجراء تحليل كهذا يف ليبيا. ويف مرص، مثة تجربة قطاعية موسعة من 

تحليل االحتياجات املهارية تقوم عىل مرشوعات منفصلة وأيَضا عىل عمل وكالة وطنية جديدة. ورغم ذلك، مل ترتابط هذه األفرع 
املنفصلة بعد لتشكل مقاربة وطنية ومنهجية شاملة.

وبرغم الخطط املذكورة أعاله لتطوير ضمن الجودة يف فلسطني، ال يوجد حتى اآلن نظام معلومات سوق عمل متاح للقامئني عىل 
تخطيط التعليم والتدريب املهني. وتعد إرسائيل مثاالً مثريًا لالهتمم يف هذا الخصوص، ألن البيانات املستخدمة دوليًا لتطوير هذا 
النظام تتوافر بشكل جاهز، ويتم تتبع نزعات سوق العمل واالحتياجات املهارية لبعض األغراض، ولكن ليس عىل نحو مفيد بصفة 

خاصة ملخططي التعليم والتدريب. وتبني األردن مجموعة من األمناط املهنية التي تحدد املعرفة واملهارات املطلوبة يف سوق 
العمل. والخطة هي أن تشكل هذه األمناط األساس ملناهج ومؤهالت منقحة، ولكن بدون نظام وطني قائم.

2.5 رقابة الجودة وضمن الجودة للمناهج واملؤهالت

تظل مقاييس رقابة الجودة األكرث تقليدية والقامئة يف أنحاء املنطقة – أي استخدام النصوص واملواد التعلمية املعتمدة رسميًا 
لاللتزام باملقررات املطلوبة وكذلك اإلجراءات لتدقيق نفقات امليزانية – قيد االستخدام، ويظل التدقيق أحد الوظائف املهمة. ومع 

ذلك، عندما يُضاف البعد الخاص بضمن الجودة، يتسع متطلب االلتزام باألعراف والتوقعات ليشمل التحسينات املحددة القامئة 
عىل األداء والبيانات األخرى. والنقطة األساسية هي أن السعي للتحسينات يف أوجه معينة من التدريب ويف أنحاء النظام ككل 

يشكل جزًءا ال يتجزأ من أي مقاربة تنموية لضمن الجودة.

انظر الجداول القطرية يف امللحق 1، وخاصة الصفوف التي تشري إىل تطوير املقاربات إلصالحات ضمن الجودة.   29

انظر الجداول القطرية يف امللحق 1، وخاصة الصفوف التي تشري إىل تطوير املقاربات إلصالحات ضمن الجودة.  30
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وقد استخدمت حالة فلسطني أعاله لإلشارة إىل ما ميكن أن تعنيه مقاربة ضمن الجودة بصفة عامة، كم يقدم لنا الوضع 
الفلسطيني املتعلق بجودة املناهج واملؤهالت مثاالً توضيحيًا. وقد تم تطوير املقررات التقليدية للتعليم والتدريب املهني بواسطة 

الوزارات، وكانت مقترصة عىل جانب العرض وعىل املهام التي تستطيع املدارس والكليات أن تحققها بشكل مريح بدون توسيع 
نطاقها إىل رشاكات مع الصناعات وسوق العمل. وتدريجيًا، بدأ تغري يف التأكيد يحدث.

ويف أربعة من محافظات فلسطني، وبدعم من إحدى املنظمت الدولية املانحة، تم إنشاء رشاكات مع الغرف التجارية بهدف 
تحسني الروابط بني الربامج املتعلمة واالحتياجات املهارية لسوق العمل التي يستطيع أصحاب العمل املحليون تحديدها. ويف 
نفس الوقت، يتم إنشاء مشاريع توظيف محلية عديدة كرشاكات بني القطاعني العام والخاص إلرشاك الغرف التجارية ومدراء 

ومزودي التعليم والتدريب املهني، من أجل إنشاء أنظمة قادرة عىل دعم هذه املهام والعالقات. وقد يكون من الصعب تحقيق 
ودعم عملية توسيع عىل مستوى النظام، بيد أن مثة تحول يف الطريقة التي يتم بها وضع املناهج واملؤهالت باستخدام معايري 

ضمن الجودة.

وعىل مدار عدة سنوات، طورت املغرب عىل غرار تونس، مقاربة هدفها أن تكون مدفوعة باالحتياجات وعىل مستوى النظام 
وقامئة عىل الكفاءات فيم يتعلق باملقررات والربامج واملؤهالت. وقد تم تطوير مشاريع تجريبية قامئة عىل القطاعات وتقييمها، 

وتبدو املقاربة يف صورتها اإلصالحية جاهزة للتعميم يف هذين البلدين.

ورغم أن الطريق ال يزال بعيًدا عن تحقيق تحول عىل مستوى النظام إىل مقاربة لضمن الجودة والكم، إال أن بعض البلدان قد 
أنشأت وكالة رفيعة املستوى لضمن الجودة. ففي األردن، يعمل مركز االعتمد وضمن الجودة بشكل حثيث عىل أساس قطاع تلو 

اآلخر عىل تطوير سلسلة من املعايري املهنية، وما يرتبط بها من معرفة وكفاءات، ومقررات، وذلك من خالل املشاركة الوثيقة مع 
أصحاب العمل.

ويف مرص، تم إنشاء الهيئة القومية لضمن جودة التعليم واالعتمد يف عام 2007 تحت سلطة رئيس الوزراء. وقد تركز نشاطها يف 
البداية وال عىل توفري وتطبيق إطار جودة لتطوير املقررات واملؤهالت التي تتحمل الوزارات املختلفة املسؤولية عنها. كم تتوىل 

الهيئة كذلك املسؤولية عن تطوير مقاربة مدفوعة بالجودة إزاء جوانب أخرى من توفري التعليم والتدريب املهني.

ويف بعض الدول األخرى من املنطقة، ال يزال إصالح وطرح منظور لضمن الجودة للمقررات واملؤهالت مفتقرًا للزخم. ويف لبنان، 
تخضع اختبارات املقررات للرقابة املركزية، ومتت مناقشة تطوير إطار مؤهالت وطني كمقاربة لتحسني كال من املعايري وضمن 
الجودة ملؤهالت ومقررات التعليم والتدريب املهني. ويف ليبيا، تواصل املقاربات الراهنة إزاء رقابة الجودة يف املناهج الدراسية 

واملؤهالت وغريها من املجاالت املمرسات السابقة، وال تزال الخطط الرامية لتحديث وطرح مقاربة قامئة بشكل أكرث عىل مبادئ 
ضمن الجودة يف مرحلة مبكرة.

3.5 تفتيش ومتابعة جهات توفري التدريب

لدى كافة البلدان يف املنطقة ما ميكن اإلشارة إليه بأنه األدوات واإلجراءات التقليدية للمتابعة، وعنرًصا لضمن الجودة لضمن 
عمل املزودين املختلفني للتعليم والتدريب املهني وفًقا للقواعد واإلجراءات.

وعليه، من الشائع مثالً أن يكون لديك إجراء ينبغي االلتزام به قبل أن يتسنى إطالق مركز تدريبي أو تخصص جديد. ويف حالة 
املغرب، وكم متت اإلشارة بالفعل، تأيت االشرتاطات الخاصة بإنشاء مدرسة جديدة يف القطاع الخاص أكرث رصامة عن تلك التي 

ترسي يف القطاع العام. ولدى معظم البلدان نوع من اعتمد القطاع الخاص للمدارس يف القطاع الخاص. ورغم ذلك، تجدر اإلشارة 
إىل أن هذه اإلجراءات ترسي فقط عند إطالق مركز أو تخصص جديد، وال يوجد متطلب بعدها إلجراء مصادقة مستمرة أو إعادة 

مصادقة. ومن ثم، فاملصادقة متيل ألن تكون خطوة مبدئية، ويف معظم األنظمة يف املنطقة يوجد تقييم دائب مرتبط بالجودة 
للمراكز، سواء عىل منوذج للتقييم الخارجي أو منوذج للتقييم الذايت، أو عىل مزيج من االثنني.
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وعالوة عىل ذلك، فلدى الدول أنظمة تفتيش قامئة. وهي متيل ألن تكون أعمل تحقق للتأكد من التزام املزودين باملتطلبات، عىل 
النحو املرشوح يف الفقرة السابقة، مع عامل إضايف أنه يف بعض الدول يضطلع املفتشون باملسؤولية عن تشجيع التنمية املهنية 
للمدرسني واملوضوعات املسؤولني عنها. وهذا هو الحال يف املغرب ومرص وتونس ولبنان وإرسائيل. ففي لبنان مثالً، يجري مقر 

التفتيش أعمل تفتيش عىل املدارس، كم أن له دوًرا واسًعا يف توجيه املدرسني ومتابعة أدائهم.

ويف حاالت عديدة، تنشئ الدول مقاربات جديدة لتقييم توفري التعليم والتدريب املهني ككل، وهذه املقاربات تُعترب تطورات 
واعدة من حيث ما تحققه من متابعة النظام بأكمله. وبذلت تونس جهوًدا كبرية يف هذا االتجاه، وإن مل يكن قد حقق كم يبدو 

إال نجاًحا جزئيًا. وبني عامي 1997 و2007، تم إجراء تقييمت أثر لإلصالحات الكربى، ولكن تم وقف العمل بها بسبب ما تحتاجه 
من نفقات كبرية، مقارنة بالفائدة املحدودة. وقد تم إنشاء ثالث لجان جديدة إلجراء التقييم، ولكنها مل تكن فعالة إال جزئيًا. 

وعليه، كانت املتابعة والتقييم ترتبط أكرث ما ترتبط بقضايا وحيدة وكان لها أثر تشغييل محدود.

ويف مرص، من املزمع أن تدمج الهيئة القومية لضمن جودة التعليم واالعتمد يف النهاية عنرًصا للتقييم داخل النظام، ومدعومة يف 
ذلك بالرتتيبات املتخصصة يف كل من السلطات الرئيسية إلدارة التعليم والتدريب املهني.

ويف فلسطني، يفرتض أن تدعم الخطط املوصوفة أعاله تقييم النظام، وقد تم بالفعل إنشاء وكالة لرتخيص واعتمد الربامج الجديدة 
يف التعليم العايل، وتشمل دورات فنية تم توفريها يف الكليات األهلية. ويف إرسائيل، يقع عىل مقر التفتيش دور تقييم ما إذا 

كانت معايري ممثلة قد تحققت يف األنواع املختلفة للمدارس، بينم تتحمل الوزارات وشبكات التعليم والسلطات املحلية جميعها 
مسؤولية دعم وتقييم الجودة يف مناطق عملها. ويف األردن، وبرغم تطوير مجلس التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني 

ومركز االعتمد وضمن الجودة، يفتقر القطاع ملؤرشات أداء رئيسية واضحة وال ميلك يف الوقت الحايل آليات مناسبة ملتابعة وتقييم 
أداء النظام.

كل هذه مؤرشات دالة عىل أن بلدان عديدة يف املنطقة قد بدأت أو تبدأ يف تطوير آليات وإجراءات تقييم مرتبطة باملدخالت.

4.5 تحول نحو مقاربة لضمن الجودة؟

كانت املقاربة التونسية إزاء ضمن الجودة داخل برنامج اإلصالح الوطني للتعليم والتدريب املهني مؤثرة يف املنطقة، وبخاصة يف 
دول املغرب العريب )الجزائر واملغرب(. وقد حددت ليبيا بعض األدوات املطلوبة، كتطوير إطار مؤهالت وطني، وإجراءات )تشمل 
مقاربة ملجلس قطاعي وإنشاء مركز العتمد ضمن الجودة ومزودي التعليم والتدريب املهني(. وبرغم ذلك، فلم تبلغ جهود إعادة 
اإلعمر مستوى متقدًما بشكل كاف بعد ليك يكفل أن تحقق هذه املقاربات يف حوكمة التعليم والتدريب املهني األثر املنشود لها.

ورغم ذلك، تم إعطاء هيئة ضمن الجودة يف مرص دورا من جانب مكتب رئيس الوزراء لطرح مقاربة لضمن الجودة. ورغم ذلك، 
ال توجد دالئل كافية بعد عىل إنشاء ثقافة قامئة عىل ضمن الجودة كبديل عن إنشائها عىل الضوابط األكرث تقليدية. ويف كل 

األحوال، تأيت الحوكمة اإلجملية للقطاع مبعرثة، ومن الصعب يف الوقت الراهن تحقيق مقاربات متمسكة وشاملة إزاء اإلصالح 
واملمرسة.
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وتتبنى إرسائيل مقاربة دينامية إزاء اإلصالح وضمن الجودة. ويتمثل الغرض منها يف أن تكون املتطلبات الخاصة باملقررات 
واالختبارات والتقييم ذات طابع مركزي وأن توفر دوائر التفتيش الوطنية آلية لتوفري وضمن الجودة، بينم سيملك األطراف 

املختلفني قدًرا من املسؤولية واالستقاللية التي سيتم تحويلها إليهم. ومع ذلك، ال يوجد بيان باالسرتاتيجية واألهداف، كم أن 
عالقات الرشاكة، ورغم كرثتها، غالبًا ما تكون غري رسمية. وميكن إذا توفرت اسرتاتيجية متمسكة أن تعالج بعض التحديات، وذلك 
مثالً من خالل إنشاء نظام معلومات لسوق العمل، وبحيث تستطيع جهات التخطيط للتعليم والتدريب أن تستخدمه للتخطيط 

للتعليم والتدريب املهني، ومن خالل مقاربة متمسكة إزاء عالج حالة عدم املساواة التي تواجه فئات اجتمعية معينة.

وتعد فلسطني يف سبيلها لتخطيط مقاربة أكرث توحيًدا إزاء إدارة وحكومة األنظمة الفرعية التدريبية وتوسيع وظائف هيئة 
االعتمد وضمن الجودة القامئة إزاء التعليم والتدريب املهني. وكم هو الحال مع اإلصالحات األخرى، سوف يستدعي ذلك دعًم 
دوليًا كبريًا. وعالوة عىل ذلك، سيتعني العثور عىل وسائل لضمن أن تحقق نتائج املرشوعات الدولية التغري املطلوب عىل مستوى 

النظام ككل وأن تكون مستدامة عىل املدى األطول، مبجرد أن يتناقص الدعم والتمويل املقدمني من املانحني. ويف هذا الصدد، 
حققت األردن مزيًدا من التقدم مع إصالحاتها، وقد تم العمل بالفعل عىل بعض العمليات واألدوات ملقاربة عىل مستوى النظام 

إزاء ضمن الجودة. ويُعد ضمن الجودة أيَضا أحد املوضوعات املهمة الغالبة عىل تطوير التعليم العايل، ومع الوقت والرؤية 
الواضحة والتنسيق بني القطاعات الفرعية، تشري العالمات عىل أن باإلمكان يف النهاية تطوير مقاربة لضمن الجودة يف األردن.

وأخريًا، متلك لبنان خطة عمل طموحة تتضمن مقاربة إزاء ضمن الجودة، بيد أن هذا سيتطلب تطويرًا ثابتًا ومستمرًا يف بيئة 
السياسات والتي اتسمت حتى اآلن بحاالت من التوقف والرجوع، بدالً من سياسة تطوير متسقة ومستمرة مع الوقت.

املربع 5�1 التحديات الشائعة التي تواجه ضامن جودة التعليم والتدريب املهني يف منطقة جنوب ورشق املتوسط*

بات االهتمم يف معظم دول جنوب ورشق البحر املتوسط يتحول بشكل مطرد من املقاربات األكرث تقليدية لرقابة  �
الجودة، والتي تحققت بصورة رئيسية من خالل عمليات التدقيق والتفتيش، نحو مقاربات مبتكرة وتطويرية أكرث ارتباطًا 

باإلصالحات لضمن الجودة.
كانت نظم التعليم والتدريب املهني املُدارة مركزيًا واملدفوعة بالطلب تؤكد يف املايض عىل تقييم وتدقيق املدخالت لعملية  �

التعليم والتدريب املهني. وقد استخدمت نظم ضبط الجودة لضمن تلبية اللوائح واملتطلبات، وبدون تأكيد كبري عىل دعم 
أداء مزودي التعليم والتدريب املهني أو توليد تحسينات يف التدريس والتعلم.

ال متلك أيًا من الدول يف املنطقة ترتيبات كافية أو منهجية قامئة لتحديد املهارات املطلوبة يف أسواق العمل املحلية  �
والوطنية والدولية. وعليه، فال توجد نظام معلومات سوق عمل قامئة تالئم كافة األغراض يف املنطقة، وهذه أولوية يتعني 

امليض يف عالجها.
متلك كافة البلدان يف املنطقة أدوات وإجراءات تقليدية قامئة للمتابعة كعنرص لرقابة الجودة للتأكد من أن األطراف  �

املختلفني املوفرين للتعليم والتدريب املهني يترصفون وفًقا للقواعد واللوائح.
تنشئ بلدان عديدة )خاصة دول املغرب العريب( مقاربات جديدة إزاء تقييم عملية توفري التعليم والتدريب املهني ككل،  �

وهي مقاربات واعدة من حيث متابعة نظام التعليم والتدريب املهني بأكمله.
مثة تحول نحو مقاربة لضمن الجودة وإدارة الجودة يف بعض البلدان، خاصة يف دول املغرب العريب، حيث يتم إرساء أطر  �

مؤهالت وطنية ومقاربات مجالس قطاعية وهيئات لضمن الجودة.

* انظر الجداول القطرية يف امللحق 1، خاصة الصفوف التي تشري إىل ضمن الجودة.
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6� ربط التحسينات يف الحوكمة باألولويات االجتامعية: 
زيادة قابلية توظيف النساء والشباب من خالل التعلم 

املستمر مدى الحياة

1.6 الحوكمة الجيدة متعددة املستويات وتحدي التعلم املستمر مدى الحياة

تشري األدلة التي تم جمعها يف هذا التقرير إىل أن مثة حاجة قوية يف كل بلد من بلدان منطقة جنوب ورشق املتوسط لالنتقال 
إىل مقاربة أكرث اعتمًدا عىل الطلب إزاء التعليم والتدريب املهني من خالل وضع تأكيد قوي عىل تحديد وتلبية احتياجات سوق 

العمل من املهارات ومواءمة مؤهالت ومقررات وبرامج التعليم والتدريب املهني وفًقا لها.

وينبغي أن يشكل هذا جزًءا من اسرتاتيجية شاملة قامئة عىل األداء وبناًء عىل مقاربة قامئة عىل مشاركة أصحاب عمل متعددين 
عىل املستويات الرأسية واألفقية، وذلك من أجل توسيع ذخرية املهارات والكفاءات املتاحة، إما عىل أساس مخصص لكل حالة 

عىل حده أو كجزء من خطة تنمية وطنية. وقد ينشئ هذا أساًسا لتوفري أعداد كافية من األفراد املهرة الستبدال اآلخرين الذين 
يغادرون قوة العمل، ومنها من خالل املعاش، وأيًضا لتوريد مرشحني للتوظيف والتوظيف الذايت ألمناط الوظائف الجديدة أو 

املتغرية يف سوق العمل النامية.

ومن منظور املتعلمني، تتسم أنظمة التعليم والتدريب يف املنطقة بالجمود، وال يتغري إال القليل يف الوقت الراهن يف هذا الصدد. 
ويأيت االلتحاق بالتعليم العايل ممكًنا يف معظم الحاالت من خالل اختبارات القبول املدرسية فقط. فإذا ما ضاعت عىل أحد 

الشباب فرصة ذلك، فال تتوافر أمامه فرص ثانية. وبالنسبة للمتعلمني الذين يسلكون الطرق الفنية واملهنية، تتسم املسارات إىل 
األشكال األكرث ديناميكية للتقدم إما بأنها محدودة للغاية أو – وكم هو الحال يف الغالب – غري موجودة.

ومن بني أسباب النظرة إىل الكثري من مؤهالت التعليم والتدريب املهني كطريق مسدود هو أنها كذلك بالفعل: حيث ال تتمتع 
مؤهالت التعليم والتدريب املهني مبكانة اجتمعية كبرية وال تسمح بتطلعات إضافية للدراسة أو التقدم. وهو األمر الذي يسهم 

بدرجة كبرية يف بقاء املكانة الضعيفة للغاية للتعليم والتدريب املهني مقارنة بالخيارات التعليمية األخرى يف املنطقة31.

ومبجرد التحاق الشباب بقوة العمل أو سعيهم للتوظيف، فإنهم يقابلون فرًصا قليلة للغاية للتعلم، وذلك بخالف تجاربهم العملية 
يف موقع العمل. وتتسم فرص التدريب املهني املستمر مبحدوديتها الشديدة )وتكاد تكون غائبة متاًما يف بعض القطاعات(. وعالوة 

عىل ذلك، فإن الفرص القامئة تتوافر يف الغالب ملن يتمتعون يف األصل مبستوى عال من التعليم ووظيفة مرتفعة.

والنقطة األساسية هي أن تحديد سياسة للتعلم مدى الحياة عنرص رضوري يف أي مقاربة مدفوعة باالحتياجات وقامئة عىل الكفاءة 
إزاء حوكمة التعليم والتدريب املهني. ويف الواقع، يجب تطوير هذه الجوانب الثالثة – مقاربة مدفوعة بالطلب، ومقاربات أكرث 

قياًما عىل الكفاءة إزاء التدريب، ومقاربة عملية واستيعابية إزاء التعلم مدى الحياة – مًعا لتشكيل إطار فعال ومستدام يستطيع 
فيه التعليم والتدريب املهني أن يقدم إسهاًما كبريًا يف تطوير املوارد البرشية.

انظر امللحق رقم 3 املعنون ’التهميش املزدوج للتعليم والتدريب املهني يف املغرب‘.  31
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2.6 الشباب والنساء: الفئات املعرضة لخطر االستبعاد

كم رشحنا آنًفا، تواجه الكثري من فئات النساء والشباب يف املنطقة أشكال حرمان كبرية من حيث التوظيف واالستفادة بالتعليم 
والتدريب. ويعد غياب الفرصة لدخول سوق العمل والفرص القليلة أو مسارات التقدم املتاحة، وأنظمة التعليم والتدريب 

املتسمة بالجمود، والنهايات املسدودة جميعها عوامل تسهم يف الفشل يف تلبية احتياجات الفئات املعرضة بشكل متكرر 
لالستبعاد، خاصة النساء )مؤسسة التدريب األوروبية، 2010( والشباب )مؤسسة التدريب األوروبية، 2012(.

ومثة مجال كبري لزيادة مشاركة النساء يف سوق العمل متاشيًا مع التحسن الرسيع يف أدائهن يف النظام التعليمي: ففي دول كثرية يف 
املنطقة، يفوق عدد خريجات الجامعة من اإلناث أعداد الذكور، رغم ميلهن للتخصص يف املجاالت اإلنسانية. ويف هذا الصدد، كان 
التقدم الذي تحقق عىل مدار العقدين املاضيني كبريًا. وبرغم ذلك، تعد مستويات مشاركة النساء يف سوق العمل مقارنة بالرجال 
من بني أقل املستويات يف العامل. وبرغم هذه اإلمكانية، تأيت مستويات توظيف النساء ضعيفة مقارنة مبستويات نيلهن للدرجات 

األكادميية )كم نرى يف القسم 2 من هذا التقرير(.

وتواجه النساء فصالً أفقيًا ورأسيًا يف مكان العمل. ويعني الفصل األفقي أن بعض الوظائف تُعترب مالمئة للنساء، بينم تظل الكثري 
من الوظائف األخرى، والتي تُستبعد النساء منها، محجوزة للرجال فقط. وتأيت أسباب ذلك قانونية جزئيًا وثقافية جزئيًا، وترضب 
بجذور عميقة يف أعراف سوق العمل واملجتمع. وعالوة عىل ذلك، فحتى يف املجاالت التي تأيت فيها مستويات مشاركة النساء يف 

سوق العمل مرتفعة نسبيًا، تواجه النساء فصالً رأسيًا، والذي يعني أنهن ال يُعنّي للوظائف اإلدارية العليا. وال يتم إرساء املساواة يف 
الفرص يف مكان العمل، كم ال يتم تزويد مرافق للسمح بالنساء بالجمع بني مسؤوليات العمل واملسؤوليات األرسية.

ونتيجة لعوامل ثقافية وغريها من العوامل، ال يويل إال القليل من االنتباه للمطابقة بني العرض والطلب يف املهارات خاصة فيم 
يتعلق بالنساء. ويظل توفري االلتحاق بسوق التدريب والعمل للنساء غري كاف، برغم عدد من املبادرات، وتستلزم النقلة من 

املدرسة للعمل اهتمًما أكرث تفصيالً، ودعًم وتوجيًها مهنيًا.

وفيم يتعلق بقابلية تشغيل الشباب، مثة عوامل عديدة تقتيض انتباًها وثيًقا. ومرة أخرى، من املهم اإلقرار بالتقدم الذي تحقق. 
وبصفة خاصة، يعد املجال مفتوًحا متاًما لاللتحاق باملراحل املبكرة من التعليم لكال من الفتية والفتيات يف أنحاء املنطقة، وقد كان 
ذلك أحد التطورات املهمة عىل مدار العقدين املاضيني. باإلضافة إىل ذلك، هناك اآلن مستوى مرتفع نسبيًا من االستثمر يف قطاع 

التعليم مقارنة مبا هو حاصل يف املناطق األخرى.

ورغم ذلك، تشكل جودة وصلة التعليم والتدريب املقدم تحديات رئيسية من حيث التوظيف والقابلية للتوظيف. وقد سلط هذا 
التقرير كذلك الضوء عىل الحاجة لرتقية التعليم والتدريب املهني. وهو ما ميكن أن يتحقق فقط من خالل قدر كبري من االستثمر 

والريادة املوجهة لتحسني الجودة واملركزة عىل الفئات املستضعفة.

ويجب أن تتضمن معالجة الوضع سياسات للتوظيف ولسوق العمل النشطة فضالً عن توفري املهارات من خالل التعليم 
والتدريب. ويتعني تعميم سياسات التوظيف إذا ما أردنا عالج بطالة ونقص توظيف الشباب. ويجب تحديد دور الخدمات 

الحكومية بوضوح، وتسخري األهمية املتزايدة يف املنطقة للقطاعات الخاصة وغري الهادفة للربح. كم يجب أن تكون سياسات سوق 
العمل النشطة مستهدفة بوضوح من أجل تحقيق النتائج املطلوبة. ولهذا تداعيات عىل الحكومات والرشكاء االجتمعيني وغريهم 

من األطراف عىل املستويات الوطنية واملحلية؛ كم أن لها تداعيات أيًضا عىل التعاون الدويل وأنشطة القطاعات الثالثة.
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وتعد مشكلة بطالة الشباب وقابليتهم للتوظيف من املشاكل امللحة، ومثة عوائق عديدة تقابلها. ويجب استهداف فئات معينة 
من أجل تنفيذ أولويات التوظيف عىل كل من جانبي الطلب والعرض، وذلك لألجلني القصري والطويل. ولهذا السبب، تعد 

السياسات الواضحة وأطر اإلجراءات ومجموعة نشطة من الرشاكات التي يستطيع كافة أصحاب املصلحة تويل املسؤولية فيها 
عنارص رضورية لتحقيق النجاح.

3.6 الجمع بني الحوكمة الجيدة متعددة املستويات، واملقاربة املدفوعة 

بالطلب والرتكيز عىل التعلم مدى الحياة

من حيث حوكمة التعليم والتدريب املهني، زادت األهمية املعطاة ملقاربة مدفوعة باالحتياجات إزاء تطوير التعليم والتدريب 
املهني ومقاربة قامئة عىل الكفاءة إزاء املناهج واملؤهالت بدرجة كبرية، وعىل غرار ما حصل مع االعرتاف بالحاجة لتشكيل رشاكات 

متعددة املستويات وأكرث فعالية مع إرشاك الرشكاء االجتمعيني عىل نحو أكرث استباقية. ومع ذلك، فإن مخططات تعزيز قابلية 
الشباب والنساء للتوظيف تبلغ يف الوقت الراهن نسبة صغرية من الفئات املستهدفة. وعالوة عىل ذلك، مييل التعليم والتدريب 
املهني للعمل ضمن نطاق نشاطه الخاص، بدون صالت قوية بأنظمة التعليم األوسع، ويعاين التدريب املهني املستمر بأنه أكرث 

عرضة للتهميش. وال يزال هناك غياب ملقاربة منهجية إزاء التعلم مدى الحياة. إن الجمع بني هذه العوامل هو التحدي الرئييس 
للحوكمة الجيدة متعددة املستويات يف قطاع التعليم والتدريب املهني ويف أرجاء منظومة التعليم.
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7� النتائج: التداعيات الرئيسية للحوار السيايس والتنفيذ

يغطي هذا التقرير مجموعة من القضايا يف وصفه لحوكمة التعليم والتدريب املهني يف منطقة جنوب ورشق املتوسط. كم يطور 
فكرة الحوكمة الجيدة متعددة املستويات يف التعليم والتدريب املهني، ويركز عىل كيفية تحقيق حوار محسن وتنسيق فعال 

عىل كال املستويات الرأسية واألفقية يف أجزاء دورة السياسة. وتتمثل إحدى األولويات األساسية يف تحقيق فرص ونتائج محسنة 
للمتعلمني، ولفئات ليس أقلها الفئات املعرضة لخطر البطالة واالستبعاد، كالشباب والنساء.

وللقضايا التي يغطيها التقرير مسار مشرتك، أال وهو االعرتاف بأن للتعليم والتدريب املهني دور مهم يف السوق االقتصادية وسوق 
العمل، فضالً عن دور اجتمعي مهم، كجزء من نظام أوسع للتعليم والتدريب. كم أصبح من املتوقع بشكل متزايد أن يكون 

التعليم والتدريب املهني مبتكرًا من حيث مساعدة املتعلمني عىل كسب مجموعة واسعة من املهارات املستعرضة والفنية، والتي 
تشمل مهارات الريادة والتعلم للترصف يف تطورهم الخاص. وعليه، فإن للتعليم والتدريب املهني وظائف اقتصادية واجتمعية 

وابتكارية.

وبرغم ذلك، ال يتمتع التعليم والتدريب املهني بنظرة تقدير كبرية من جانب املتعلمني وأرسهم وأصحاب العمل يف دول املنطقة. 
حيث ينظر إليه كخيار ثان ويلقى غالبًا التهميش مقارنة بالتعليم الثانوي العام والتعليم العايل. وتأيت فرص التعليم والتدريب 

املستمر مقيدة )أو غائبة يف كثري من الحاالت( لكثري من العاملني والساعني للوظائف. وتتم اإلصالحات يف حوكمة التعليم 
والتدريب املهني يف معظم البلدان، إال أنه ميكن اعتبارها ’قيد العمل‘ عىل أفضل تقدير، ويف الغالب تكون يف مرحلة مبكرة.

وتلخيًصا ملا سبق، تشري الوظائف السياسية الثالث الرئيسية املبحوثة يف عملية تحليل الحوكمة إىل أن هناك ثالثة أنواع من إدارة 
التعليم والتدريب املهني تتواجد مًعا، والتي تنتج أنظمة تعليم وتدريب مهنية عالية املركزية، مع مشاركة ضعيفة من جانب 

الرشكاء االجتمعيني وغريهم من األطراف الخاصة يف أجزاء دورة سياسة التعليم والتدريب املهني.

وعالوة عىل ذلك، فإن ماليات التعليم والتدريب املهني تأيت موجهة باملدخالت وتقوم بصورة رئيسية عىل اإلدارة املركزية للموارد 
واإليرادات الحكومية )باستثناء متى كان قطاع التدريب الخاص بارزًا(. وتوجد إجراءات ضبط الجودة يف كافة البلدان، وتركز عىل 

تدقيق وتفتيش املدخالت، ولكن مع إشارة قليلة للنتائج. ورغم ذلك، فإن تطوير إجراءات ضمن الجودة ليك تسهم يف النتائج يعد 
مسألة ذات أهمية للبالد يف املنطقة.

ورغم ذلك، فإن غياب نظم موثوقة للمعلومات السوقية وملعلومات سوق العمل، والذي ينبغي أن يتضمن النزعات السائدة 
بالنسبة للمهارات والكفاءات، ميثل فجوة كبرية يف كافة البلدان من حيث املعلومات املطلوبة لتوجيه وتقييم إصالحات التعليم 

والتدريب املهني وملتابعة النظم الفرعية.

اسرتاتيجيات وسياسات الحوكمة املرتابطة ألنظمة التعليم والتدريب املهني

تتمثل الحجة والنتائج األساسية املطروحة يف هذا التقرير يف رضورة تطوير مجموعة من السياسات املرتابطة وتنفيذها إذا ما أردنا 
أن يكون أداء التعليم والتدريب املهني أفضل يف وظائفه االقتصادية واالجتمعية واالبتكارية، وأن أحد الدعائم التي ميكن االرتكاز 

عليها يف بناء األداء املحسن ترتبط بالحوكمة الجيدة متعددة املستويات والفعالة. ولكل هذه أوجه عديدة.

ينبغي لإلدارة الناجحة ألنظمة التعليم والتدريب املهني وإًصالحها يف منطقة جنوب ورشق املتوسط أن تكون قامئة عىل تنفيذ 
سلسلة كاملة من السياسات املرتابطة، بدالً من الحلول القامئة عىل سياسة أحادية. ومن غري املرجح أن يتحقق النجاح املنشود إذا 
ما ركزنا عىل سياسة أو سياستني فقط، حتى ولو كانت ‘فائقة الجودة’. ويف هذا الصدد، وقياًما عىل القضايا التي رشحناها مسبًقا، 

تم صياغة مجموعة من الرسائل االسرتاتيجية األساسية ملزيد من الحوار والتنفيذ السيايس، وذلك عىل النحو التايل.
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تحسني التعاون والتنسيق بني السلطات الحكومية الوطنية املسؤولة عن كافة جوانب نظام التعليم والتدريب

يرصد التقرير حقيقة ضعف التنسيق بني السلطات الحكومية املسؤولة عن أنظمة فرعية معينة للتعليم والتدريب املهني يف 
العديد من البلدان يف املنطقة. وميكن تحسني صالت الحوكمة بني األنظمة الفرعية املختلفة بعدة طرق مختلفة، وذلك مثالً من 
خالل توحيد وإنشاء مجلس أو وكالة أو مجلس قطاعي أعىل للتعليم والتدريب املهني، أو وضع آليات تواصل وتنسيق محسنة 
)جمعات تعاون مشرتكة بني الوزارات، ولجان توجيهية أو مشرتكة، وهيئات ثالثية األطراف الخ(32. وكل هذا ميكنه أن يسهم يف 

تحسني األداء اإلجميل لسياسات التعليم والتدريب املهني، والذي يشمل شفافية وفعالية الرتتيبات اإلدارية املتعلقة بتخطيط 
وتنفيذ ومراجعة هذه السياسات. ونتيجة لذلك، ميكن لهذه اإلجراءات أن تسهم يف تحسني بزوغ وصورة ومكانة التعليم والتدريب 

املهني.

وعالوة عىل ذلك، بوسع اإلدارة والريادة األكرث فعالية يف مجال سياسات التعليم والتدريب املهني أن تخلق فرًصا لصياغة روابط 
محسنة بني أنظمة التعليم املهني والعام والعايل. وقد يفتح ذلك يف النهاية مسارات أكرث مرونة توفر فرًصا أوسع ألعداد أكرب من 

متعلمي التعليم والتدريب املهني.

املشاركة بشكل أكرث عمًقا مع الرشكاء االجتامعيني واملجتمع املدين )خاصة القطاع الخاص( يف عنارص دورة سياسة التعليم 
والتدريب املهني من أجل تحسني عملية مواءمة العرض من التعليم والتدريب املهني مع الطلب من سوق العمل

قد يقوم التنظيم والتطوير املناسب لسياسات وأنظمة التعليم والتدريب املهني عىل النقلة نحو اتخاذ القرارات عند املستويات 
األكرث مالءمة، وتخصيص املسؤوليات اإلدارية بشكل مناسب )مبدأ الثانوية(. ويجب أن يصبح التحول بعيًدا عن اإلدارة عالية 

املركزية، وبدون التقليل من الدور الريادي االسرتاتيجي للحكومة، واملقاربة النشطة لتسخري مهارات وإسهامات أصحاب املصلحة 
كأصحاب العمل والرشكاء االجتمعيني ومنظمت املجتمع املدين، محركًا للتغيري يف املنطقة.

وتتمثل الخطوة األوىل يف هيكلة الحوكمة متعددة املستويات للتعليم والتدريب املهني يف تحديد الجوانب الرأسية واألفقية املهمة 
للنظام )طبقات أطراف الحكم وسياسة التعليم والتدريب املهني الذين يبارشون العمل يف املجاالت السياسية املختلفة للتعليم 

والتدريب املهني(. ويتبع ذلك وصفا ملاهية – أو ما ينبغي أن يكون عليه - األطراف صاحبة املصلحة وإشارة ألدوارهم ووظائفهم 
يف املجاالت املختلفة لسياسة وممرسات التعليم والتدريب املهني، ويف أنحاء مجمل الدورة السياسية، والعمل بالرشاكة مع 

أصحاب املصلحة اآلخرين )من القطاعني العام والخاص( عىل النحو املناسب )من؟ ماذا؟ كيف؟(33.

ويجب أن تعمل الحلول عىل حل التوترات يف أدوار ومسؤوليات الوزارات والهيئات الحكومية املختلفة من خالل تخصيص 
الوظائف واملسؤوليات املناسبة ألصحاب املصلحة. ويجب ملثل هذه الحلول أن تتضمن عمل أصحاب املصلحة من القطاعني العام 

والخاص مًعا يف رشاكات راسخة ومبتكرة.

وتشري األدلة املجمعة يف هذه الدراسة إىل أن السلطات الحكومية تشارك بشكل كبري يف الحوار املتعلق بالتعليم والتدريب املهني 
وما يرتبط به من سياسات مع أصحاب العمل والنقابات التجارية يف معظم بلدان املنطقة. ومع ذلك، مييل ذلك للحدوث يف 
مرحلة مبكرة فقط من الدورة السياسية ويقترص عىل املشاورات العريضة. وبوسع تطوير رشاكة وثيقة وأكرث استباقية ترشك 

منظمت أصحاب العمل والنقابات التجارية أن يخلق آليات ونتائج حوكمة محسنة، خاصة من حيث زيادة صلة التعليم 
والتدريب املهني باحتياجات وطلبات سوق العمل. ويعد الرشكاء االجتمعيون أصوات مفوضة بالتحدث عن سوق العمل وتحدد 

مشاركتهم الفعالة أي املهارات والكفاءات مطلوب لتحقيق القابلية الحالية واملستقبلية للتوظيف. وبتعبري آخر، يعد الرشكاء 
االجتمعيون أطرافا رئيسية يف اإلسهام يف املواءمة املحسنة بني العرض من التعليم والتدريب املهني مع طلب سوق العمل.

انظر امللحق 4، والذي يوضح تصنيف آليات التنسيق لصناعة سياسات التعليم والتدريب املهني.   32

تضع أحد أدوات التقييم الذايت التي ساهمت يف عملية تخطيط الدول التسع التي تشكل أساس هذا التقرير سلسلة من املبادئ واملؤرشات التي بوسعها   33

أن تعني عىل تقييم أداء حوكمة التعليم والتدريب املهني وتحديد مواطن القوة والضعف. وينتظم التقييم الذايت حول ستة مبادئ للحوكمة الجيدة وهي: 
األهمية والصلة، والفعالية، والثانوية/التبعية، والتناسب، والشفافية، واملسائلة واملشاركة. وقد يجد أصحاب املصلحة يف التعليم والتدريب املهني هذه املبادئ 

واملؤرشات مفيدة حيث تقيّم بشكل إضايف أنظمة وممرسات الحوكمة الراهنة، ومع سعيهم إلجراء تحسينات من خالل بناء القدرات يف كال من أنظمة 
ومهارات أصحاب املصلحة. كم أن املبادئ واملؤرشات أداة تقييم مفيدة. وتتمثل الرسالة األساسية لتطوير حلول الحوكمة املناسبة يف رضورة أن تالئم السياق 

املعني، وأن يتم تطويرها، بقدر اإلمكان، من املمرسات الجيدة القامئة )انظر امللحق 2(.
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وعليه، فلدى الرشكاء االجتمعيني كذلك )أي أًصحاب العمل والنقابات التجارية( امكانية للعب دور أكرب يف بعض الجوانب 
العملية إلدارة وتوفري التعليم والتدريب املهني. وميكن أن يتحقق ذلك من خالل طرح لوائح جديدة لخلق الرتتيبات األكرث فعالية. 
فمثالً، قد تتناول الترشيعات نوع مقاربات الرشاكة الرامية لتطوير السياسات وللتنفيذ واملراجعة. وقد يكون استخدام اآلليات غري 

املُلزمة )األدوات التنظيمية الناعمة( لدعم هذه التطورات أداة يف غاية الفائدة كذلك.

ويعد ذلك مبثابة تذكري بأن بوسع القطاع الثالث واملجتمع املدين )وبخاصة أطراف القطاع الخاص( املشاركة بشكل وثيق أكرث يف 
جوانب حوكمة التعليم والتدريب املهني من أجل تحقيق مقاربة أكرث توازنًا ومدفوعة بالطلب إزاء تطوير التعليم والتدريب 

املهني. وقد أثبتت مشاركة القطاع الخاص يف التعليم والتدريب املهني أنها يف غاية الفعالية يف الكثري من أنظمة التعليم والتدريب 
املهني يف أنحاء العامل، وذلك مثالً يف املواضع التي تخلق فيها أطر السياسات ظروفًا مواتية ملشاركة القطاع الخاص وحيث ترى 
أطراف القطاع الخاص أن بوسعها العمل كرشكاء متساويني )مالك( يف آليات إصالح وتنفيذ ومراجعة التعليم والتدريب املهني.

توزيع مسؤوليات صناعة القرار للمستويات األكرث مالءمة وتجربة تحويل بعض آليات صناعة القرار واملساءلة املعينة إىل 
املستويات اإلقليمية واملحلية، ومنهم مزودي التعليم والتدريب املهني

حتى يف البلدان التي كرست قدًرا كبريًا من اهتممها لتطوير بعد إقليمي أو أكرث محلية لصناعة القرار يف حوكمة التعليم 
والتدريب املهني، متيل النظم ألن تتسم مبركزيتها العالية. ويشري ذلك إىل الطرق التي متارس بها املسؤولية اإلدارية: حيث يتم 

اتخاذ كافة القرارات املهمة عىل املستوى الوطني ومستوى الوزارات. بيد أن بوسع التعليم والتدريب املهني أن يكون أكرث استجابة 
لالحتياجات اإلقليمية واملحلية إذا ما تم تفويض القرارات املالمئة للمستويات األكرث محلية.

تتسم هذه املهمة بقسوتها وكرثة متطلباتها. ففي عرف املركزية، قد يتطلب األمر أن تكون هذه العملية تدريجية مع رضورة أن 
ترافقها تدابري مناسبة للتدقيق وضمن الجودة. واملكسب املنتظر من ذلك هو إمكانية اتخاذ القرارات عىل مستوى يلبي بشكل 

أفضل االحتياجات اإلقليمية واملحلية، ومبا يحسن من صلة وفعالية توفري التعليم والتدريب املهني، وهو ما قد يصبح بدوره أكرث 
جاذبية للرشكات.

ومع ذلك، ال تتمتع بلدان املنطقة إال بخربة قليلة نسبيًا يف توليد املبادرات عىل املستوى املحيل أو مستوى مزود التعليم والتدريب 
املهني. ويشكل ذلك أحد التحديات، حيث أنه من املعرتف به عىل نطاق واسع أن الحوكمة األكرث استقاللية ملدارس التعليم 

والتدريب املهني هي أمر مفيد لعدة أشياء من بينها تحسني األداء التعليمي أو لضمن تحقيق التطابق بني توفري املهارات 
واالحتياجات الفعلية للرشكات العاملة يف األسواق الوطنية و/أو أسواق العمل املحلية.

إرشاك تجمعات املعلمني واملدربني ومزودي التعليم والتدريب املهني )ومنهم الرشكاء االجتامعيون( يف عملية إصالح املؤهالت 
واملناهج من خالل املشاورات واآلليات الرسمية وغري الرسمية، من أجل التحول ملقاربة أكرث اعتامًدا عىل الكفاءات إزاء التدريس 

والتعلم

أقرت كافة البلدان يف املنطقة بالحاجة للبعد عن هيمنة توفري التعليم والتدريب املهني املدفوع بالعرض. وبالتوازي مع ذلك، 
متلك كافة البلدان إما بعض الخربة أو خربة كبرية يف إرساء توفري التعليم والتدريب املهني األكرث حساسية إزاء احتياجات سوق 

العمل وللمتطلبات املهارية للوظيف. وقد جاء التقدم الحاصل يف هذا االتجاه حتى اآلن إما تدريجيًا أو قامئًا عىل كل مرشوع عىل 
حده، باستثناء يف حالة عدد صغري من البلدان التي تم فيها اتخاذ تطورات أكرث توسًعا يف هذا االتجاه.
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وتنشأ إحدى املشكالت الرئيسية املصاحبة للتحول إىل مقاربة مدفوعة أكرث بالطلب إزاء التعليم والتدريب املهني عندما يثبت 
بعدها أنه من الصعب تحويل املعايري الواسعة إىل مقررات وبرامج تدريس وتعلم فعالة، وإىل مؤهالت وعمليات تقييم تعكس 

املعايري الجديدة. إن ذلك يستلزم عدًدا من السياسات واإلجراءات الداعمة، خاصة تلك املرتبطة بتدريب املعلمني والتطوير املهني، 
وبريادة املدارس واملراكز التدريبية، وبتطوير الرشاكات عىل املستوى املتوسط واملحيل بحيث يصبح من املمكن وضع مقاربة أكرث 

قياًما عىل الكفاءات إزاء التدريس والتعلم.

ومرة أخرى، نظرًا ألن املرافق والخامات املطلوبة ومهارات املدرسني واملدربني ومدراء املدارس تختلف، ويف بعض الجوانب تأيت 
أكرث تطلبًا عم يستلزمه التدريس التقليدي للتعليم والتدريب املهني، يتطلب األمر التخطيط ألعمل التطوير وتنفيذها بعناية، 

وأن تكون ممكنة يف ضمن موارد امليزانية املتوافرة )واألكرث شمولية(.

ورغم ذلك، تعد مشاركة مجتمع املدرسني واملدربني ومزودي التعليم والتدريب املهني وكذلك الرشكاء االجتمعيني من خالل آليات 
التشاور الرسمية أو غري الرسمية يف هذه العمليات رشطًا لتحقيق النجاح عندما تخطط الحكومة للتحول إىل املقاربات األكرث 

اعتمًدا عىل الكفاءة إزاء التدريس والتعلم.

ضامن وجود التنسيق الفعال بني األنظمة الفرعية للتعليم والتدريس من أجل خلق مسارات متامسكة ومرنة لتلبية احتياجات 
التعلم الدامئة للمواطنني

إذا أمكن صياغة روابط محسنة يف مجمل وضع الحوكمة بني القطاعات والقطاعات الفرعية للتعليم والتدريب، فإن هذا سيخلق 
فرًصا لفتح روابط ومسارات بني األنواع املختلفة من التعليم والتدريب املهني األويل والتدريب املهني املستمر. وسيكون الغرض 

اإلجميل خلق الظروف التي يتمتع فيها املواطنون بفرص مرنة لتلبية احتياجاتهم للتعلم وفرصة أفضل لالستجابة للتغريات 
الرسيعة وغري القابلة للتنبؤ والتي تسم االقتصاديات وأسواق العمل املعارصة.

ولهذا تداعيات كربى عىل املجاالت السياسية، ومنها االستفادة بكافة أنواع املؤهالت واالنطالق حياتيًا منها، وتأطري املناهج 
التعليمية والربامج، وطرح مرونة أكرث يف األنظمة بحيث تتم مواءمة فرص التعلم بشكل جيد مع أمناط حياة األفراد وقيودهم، 

واألنظمة الجيدة للتوجيه، والتسخري األفضل لتقنية املعلومات واالتصاالت.

وبالنسبة للتعليم والتدريب املهني بصفة خاصة، فإن هذا يعني ضمن ارتباط كافة املؤهالت والشهادات مبسارات تقدم مهنية. 
كم يعني وضع تركيز أكرب للغاية عىل فرص التدريب املهني املستمر، والذي أظهر التقرير كونه أحد العنارص املُهمّشة يف كافة 
البلدان )والذي يغيب متاًما يف بعض القطاعات(. وعمليًا، وبالنسبة للعمل الشباب واألكرب سًنا الذين يف قوة العمل أو يسعون 

للتوظيف، هناك القليل من الفرص اإلضافية لتحسني املهارات والكفاءات، إن مل تكن معدومة.

وبالنسبة للفئات املعرضة للخطر، كالشباب والنساء، والتي تعاين صعوبة يف االلتحاق بسوق العمل وبوظائف كرمية، يعد فتح 
أبواب فرص التعلم مدى الحياة نظريا منهجيا تدعو الحاجة إليه بشدة واملكملة لتوفري مرشوعات وخطط وفرص التدريب 

والتوظيف املفيدة التي تقدم مرة واحدة فقط يف الحياة.

وميكن تحقيق التنسيق العميل املطلوب لربط التعليم والتدريب بالتعلّم مدى الحياة من خالل الرتتيب للمشاركة الرسمية 
ألصحاب املصلحة املعنيني يف أدوات مثل اسرتاتيجيات التعلم مدى الحياة وأطر املؤهالت الوطنية وسياسات وترتيبات التعلم 

القائم عىل العمل واملعايري املهنية.

دعم التخصيص الهادف أكرث للموارد وطرح مقاربات أكرث ابتكارية إزاء التمويل من أجل تلبية تحدي تأمني قدر كاف من 
املاليات للتعليم والتدريب املستمر

عىل الرغم من أن تخصيص املاليات الحكومية للتعليم والتدريب قد تحسن بدرجة كبرية يف عدد من الدول عىل مدار العقد 
املايض، يظل متويل التعليم والتدريب املهني غري كاف يف األعم األغلب. ويكمن جانب من التحدي يف تأمني املزيد من التمويل 

الحكومي للتعليم والتدريب املستمر وضمن االستفادة بالتمويل الدويل ومتويل الجهات املانحة واملحدود زمنيًا عىل النحو األمثل 
واألكرث استدامة. ومثة صعوبة أخرى تكمن يف السعي لزيادة يف املساهمت املالية التي تقدمها الصناعة لتمويل التعليم والتدريب 

املهني، وذلك من حيث مصادر التمويل وتوفري املرافق واإلدارة والخربة وكذلك من خالل التعاون بني القطاعني العام والخاص.
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ومع اإلقرار بعجز أرس كثرية عىل السداد، وذلك يف منطقة يتسم فيها توزيع الرثوة والدخل بعدم املساواة بدرجة كبرية، من املهم 
وضع وسائل يستطيع بها املتعلمون ومزودو التدريب واملجتمعات زيادة مساهمتهم. وميكن تحقيق ذلك جزئيًا من خالل متكني 

مزودي التعليم والتدريب املهني من توليد الدخل من خالل بيع املنتجات والخدمات التي بوسعهم إنتاجها.

ورغم أن بعض الدول قد بدأت تحديد وسائل ميكن بها للميزانيات املخصصة ملزودي التدريب تحفيز أو مكافأة املمرسات 
الجديدة وتحقيق األهداف، إال أن اإلجراءات املركزية الخاصة بوضع امليزانية تقوم عىل مناذج تقليدية للتمويل والتي ال تحفز 

الفعالية أو التحقيق املتسق لإلصالحات. ويف معظمها، فإن مثل هذه املقاربات التاريخية القامئة عىل املدخالت إزاء متويل توفري 
التعليم والتدريب املهني ال تتضمن أي حوافز الستخدام التمويل املتاح املحدود بشكل فعال، كم ال تتضمن تشجيع أو مكافآت 

لالبتكار الناجح.

ورغم ذلك، بدأت بعض البلدان يف املنطقة يف تجربة صيغ ومنهجيات التمويل املوجهة املخرجات أو القامئة عىل األهداف. ورغم 
أن الكثري من الدول املشاركة قد وجدت أنه من الصعب اإلفادة بأي تفاصيل حول متويل مزودي التعليم والتدريب املهني، فإن 

هذا أحد مجاالت الحوكمة التي سيكون من قبيل املجازفات تجاهلها.

خلق إطار عمل وثقافة لضامن وإدارة الجودة تتخلل املجاالت السياسية املختلفة للتعليم والتدريب املهني

وصف التقرير كيف ميكن تطوير أنظمة التدقيق واملتابعة الحالية )املوصوفة بـ ’رقابة الجودة‘( وتوسيعها لتشكل جزًءا من 
األساس املطلوب لتحقيق نقلة إىل نظام أكرث استباقية وموجًها باإلصالحات لضمن الجودة. وكم أقرت العديد من بلدان املنطقة، 

يتطلب هذا األمر مراجعة، ويعد تنقيح وتوسيع املعايري والسياسات واإلجراءات الراهنة أحد التحديات القامئة. كم يستلزم 
تحسني القدرات عىل املستويات املختلفة يف النظام بحيث يتسنى لألطراف املشاركة تنفيذ وتقييم ومراجعة املجموعة الكبرية من 
السياسات واإلجراءات املطلوبة للربامج اإلصالحية التي تتمتع فيها مقاربة ضمن الجودة بدور بارز. وينبغي إنشاء نظم معلومات 

سوقية ونظم ملعلومات سوق العمل إذا أردنا ألنظمة ضمن وتقييم الجودة أن تحقق الفعالية املنشودة.

ويجب ألي مقاربة لضمن الجودة أن ترشك كافة األطراف وأصحاب املصلحة الرئيسيني للتعليم والتدريب املهني، ويجب أن 
تغطي مجموعة من السياسات، ومنها مقاربات للمؤهالت واملقررات الدراسية والتقييم وتعليم وتدريب املدرسني واملدربني، 

والطريقة التي يتم بها إرشاك أًصحاب املصلحة. ويتخلل ضمن الجودة من الناحية العملية األوجه األساسية ألنظمة وإصالحات 
التعليم والتدريب املهني وامللخصة يف أجزاء هذا التقرير: التحول لنظام أكرث قياًما عىل الطلب، وضمن أن توفري التعليم والتدريب 

املهني قائم عىل الكفاءات الفنية والكفاءات األوسع التي يحتاجها املتعلمون يف سوق العمل ويف حياتهم االجتمعية، وتطوير 
أنظمة التعليم والتدريب بحيث يصبح التعليم مدى الحياة أحد التطلعات الواقعية لعدد متزايد من املواطنني.

ويقع عىل عاتق أصحاب املصلحة املشاركني يف حوكمة التعليم والتدريب املهني مهمة كربى يف تحديد املقاربات األكرث مالءمة 
وتخلالً إزاء ضمن الجودة ومواصلة بناء القدرات يف هذا الصدد. وهذا يستدعي عناية حريصة للنمذج املختلفة وتعلم السياسات 

لدعم الخيارات السياسية من أجل خلق إطار وثقافة لضمن الجودة.
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ك إ
اإلشارة كذل

ق
التعلي

ىل رؤية يتقاسمها 
ضحة قامئة ع

ك ريادة اسرتاتيجية وا
ت هنا

ط إذا كان
ي فق

ى الوطن
ستو

ىل امل
من الجودة ع

ض
ن تطوير سياسة فعالة ل

ن املمك
ى اآلن، مل يتم تطوير سياسة وطنية حقيقية. وم

حت
ص.

ي والخا
ىل األجزاء املختلفة للنظام، ومنها التوفري الحكوم

ساوية ع
صورة مت

ت ب
ت والعمليا

رسي اإلجراءا
ب أن ت

سيون. ويج
صلحة الرئي

ب امل
صحا

أ

ط.
يف منطقة املتوس

ف 
ن أجل رفع قابلية التوظي

رشوع الحوكمة م
ي تم إعداد مل

ن التقرير القطري الذ
ستمدة م

صدر: م
امل

س
تون

ي يُدار بها 
الكيفية الت

ي 
ب املهن

التعليم والتدري
ي 

بواسطة القطاع الفرع
ت الحكومية 

سلطا
وال

سؤولة
امل

ي 
ب املهن

التعليم والتدري
يل 

األو
ك 

ب، وذل
ت أخرى عديدة التدري

ت تنفيذية. وتوفر وزارا
ن خالل أربعة هيئا

شغيل م
ي والت

ن املهن
ق وزارة التكوي

ىل عات
يل ع

ي األو
ب املهن

ن توفري التعليم والتدري
سؤولية ع

تقع امل
يف هذا املجال.

ًضا 
ص أي

ن القطاع الخا
ط املزودون م

ش
م ين

ق مع الوزارة، ك
سي

بالتن

ستمر 
ي امل

ب املهن
التدري

. ي(33
ن املهن

رضيبة التكوي
ن خالل 

ًا م ك جزئي
ن النمو، وذل

ق قدر كبري م
شغيل. وقد تحق

ي والت
ن املهن

ق وزارة التكوي
ىل عات

ستمر ع
ي امل

ب املهن
ن التدري

ك ع
سؤولية كذل

تقع امل

ف
برامج التوظي

ن األفرع األخرى.
صل ع

شغيل، إال أن توفريها متميز ومنف
ي والت

ن املهن
ت مظلة وزارة التكوي

ق العمل تح
سو

ق ب
ت برامج اإللحا

ضم
ان

ق
التعلي

ي واحدة 
ب املهن

صلة وجاذبية التعليم والتدري
ىل الكفاءة. وتظل جودة و

ب وقامئة ع
ىل مقاربة تدريبية مدفوعة بالطل

ىل مدار 20 عاًما تؤكد ع
ت ع

ي مت
ت الكبرية الت

ت اإلصالحا
كان

ي. 
ب املهن

ط التعليمية والتوظيفية للتعليم والتدري
يف الرواب

ت 
ت القامئة. وتوجد توترا

ن التحديا
م

ف 
ضع وأدوار ووظائ

و
رشكاء 

الحكومة وال
ني

معي
االجت

االسرتاتيجية الوطنية
ىل الكفاءة، مع 

ب وقامئة ع
ستمر )ونحو مقاربة مدفوعة أكرث بالطل

ب امل
يف التعليم والتدري

ستدامة 
ت م

صالحا
شغيل )منذ عام 1996 وما بعده( إ

ن والت
شأ برنامج تأهيل التكوي

أن
ق نظام 

يف 2013 بالحاجة إلعادة إطال
ني. وتقر االسرتاتيجية املتبناة 

معي
رشكاء االجت

شاركة ال
من الجودة( مع التزام مب

ض
ىل 

سية أكرب، وتأكيد ع
صالحها، واستقاللية مؤس

مناهج معاد إ
ي.

ب املهن
التعليم والتدري

معيون
رشكاء االجت

ال
صيد البحري والجامعة 

يس للفالحة وال
ت التقليدية واالتحاد التون

صناعا
صناعة والتجارة وال

يس لل
ب االتحاد التون

ن جان
ف م

شاورية ثالثية األطرا
ت ت

يف ترتيبا
ب العمل 

يتم متثيل أربا
ب الثورة. 

رشكاء مجتمعيون جدد عق
شأ 

مل. وقد ن
شغل ممثالً للعع

يس لل
سية للنزل. ويأيت االتحاد العام التون

التون

الحوار والتعاون
ب 

ن جان
ك م

ني كذل
معي

رشكاء االجت
شارة ال

م تتم است
ي. ك

ن املهن
ق التكوي

سي
رشية، واللجنة الدامئة لتن

ىل لتنمية املوارد الب
س األع

شارية كثرية العمل، ومنها: املجل
ت است

رش هيئا
تبا

ت الوطنية.
الهيئا

ىل 
ف ع

األدوار والوظائ
ي 

ي الوطن
ى الحكوم

ستو
امل

يل
ط واملح

واملتوس

ي
الوطن

ي معنية االبتكار.
ن خالل هيئاتها التنفيذية األربع؛ وه

ي م
ب املهن

شغيل الريادة والرقابة لنظام التعليم والتدري
ي والت

ن املهن
توفر وزارة التكوي

ط
املتوس

ًضا. 
ب إقليمية عملها أي

م تبار لجان تدري
ت إقليمية، بيد أنها تتمتع مبوارد واستقاللية محدودة. ك

شغيل مديريا
ي والت

ن املهن
ضم وزارة التكوي

ت

يل
املح

يف األعوام 1994 و2000. 
مداتها 

ي تم اعت
ي الت

ن املهن
س مراكز التكوي

ىل الوجود بعد مجال
ى حينه. ومل تخرج إ

يف نظام يظل مركزيًا حت
سلطة محولة قليلة 

ًا، يتمتع املزودون ب عملي

ب 
متويل التعليم والتدري

صادر 
ي: تحديد امل

املهن
سية لتمويل التعليم 

الرئي
ي

ب املهن
والتدري

صادر التمويل
م

ص(.
يف القطاع الخا

صة 
ب )خا

ت والطال
رشكا

ت ال
م

ساه
رضيبة التدريبية، وم

ن ال
ستمدة م

ي امل
ب املهن

ب والتدري
شجيع التدري

ق ت
صنادي

ب 
ىل جان

صفة أساسية، إ
ت الحكومية ب

امليزانيا

ت
مالحظا

ت الفرعية األخرى للتعليم. 
ف مقارنة بالقطاعا

ضعي
ب بتمويل 

ي 2010 و2012. ويتمتع التدري
ني عام

يف الفرتة ب
ي 

ب املهن
يف ميزانية التعليم والتدري

 %
سبتها 8.6

ك زيادة ن
ت هنا

كان
ت األداء، 

رشا
ضوء مؤ

ىل 
ف امليزانية ع

ث يتم تقييم أهدا
ف: حي

ب األهدا
س

ف ح
رص

ي للت
ق التجريب

ب. ومنذ عام 2009، تم اإلطال
ت التدريبية املتنوعة متويالً للتدري

ى الوزارا
وتتلق

ب.
ن التدري

ت بدال ع
رشكا

ي لل
ن املهن

ىل التكوي
ف األداء ع

ص
ي. ويعاد ن

يل وخارج
ضع لتقييم داخ

وتخ

ني 
مل التدريبية للعامل

يف تنفيذ األع
مر 

ىل االستث
ت ع

رشكا
شجيع ال

رضيبة لت
ف ال

صناعية(، تهد
ت ال

رشكا
ن ال

ط م
% فق

رشكة )وتبلغ 1
ب ال

ىل فاتورة روات
% ع

سبتها 2
رضيبة ن

ىل 
ي ألول مرة عام 1956 وبناء ع

ن املهن
رضيبة التكوي

تم طرح 
 34

رضيبة.
ى لهم اسرتداد قيمة ال

سن
يك يت

ني بها ل
واملوظف
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ت 
تحديد املنهجيا

ي 
ستخدمة لتمويل مزود

امل
ي

ب املهن
التعليم والتدري

منهجية التمويل
ت 

صا
ص

ب وفًقا للتخ
ت املمولة للطال

معا
صيغة ميزانية للج

ي 
ن املهن

سية للتكوي
ستخدم الوكالة التون

ي. وت
ب املهن

ىل التعليم والتدري
ي ع

ق الحكوم
ن اإلنفا

% م
ب وراء 81

ف الروات
تق

ىل 
ف ع

ت التكميلية، وللتعر
صيانة واملعدا

ًضا لل
ن التمويل أي

ُستخدم قدر محدود م
م ي

سمة. ك
س كل ن

ىل أسا
ب إال تكلفة اإلعاشة ع

س
ستخدمة تعريفة محددة. وال تُح

املختلفة، وم
صة.

ب الخا
يف مراكز التدري

ب 
ب للطال

ّك التدري
ص

يف عام 2006، تم طرح 
ض املراكز. و

ت بع
أداء واحتياجا

ق
التعلي

ني، 
ني واملدرب

ىل عدد املعلم
ًضا ع

ق أي
ت. وهذا ينطب

ىل عدد املجموعا
ن ع

ب، ولك
ىل أعداد الطال

يل بعدم فعاليته وعدم عدالته: فهو ال يقوم ع
ي األو

ب املهن
سم نظام التعليم والتدري

يت
ني. 

رش املعلم
ض أي إمكانية إلعادة ن

ي تقو
ت املركزية الجامدة الت

ب اإلجراءا
سب

ًصا ب
ين مراكز أخرى نق

م تعا
ني، بين

ن املعلم
ب م

ن املطلو
ضم أعداًدا زائدة ع

ض املراكز ت
نظرًا ألن بع

ف والنتائج.
ىل األهدا

ق أمام تطوير اإلدارة قياًما ع
شكل عوائ

ت املتخذة، ت
ب أي تقييم للمبادرا

ب غيا
ىل جان

ت إدارية جيدة التكامل. وكل هذه العوامل، إ
ويفتقر نظام التمويل ملعلوما

ب الحالية 
تحديد الجوان

من 
ض

لرقابة الجودة و
الجودة

ق العمل
ت سو

نظام معلوما
ت. 

صعوبا
ن 

ىل الكفاءة م
ط قامئة ع

ت الجهود الرامية لتطوير أمنا
ف قائم. وقد عان

ت كا
ال يوجد نظام معلوما

ت
يس واملؤهال

املقرر الدرا
ن 400 

ت قطاعية. وقد تم تنقيح أكرث م
ىل دراسا

ك بناء ع
مل، وذل

ب األع
ت أربا

ني الوزارة واتحادا
رشاكة ب

يف إطار 
ي 

ب املهن
ت التعليم والتدري

ت وكفاءا
ضع كتالوج مبؤهال

تم و
ت وطنية، 

ت الجديدة االلتزام بإطار مؤهال
ف تطوير الربامج واملؤهال

ستطيع املعلمون واملدربون تحقيقه. ومنذ عام 2008، استهد
ب ملا ي

يف الغال
ف 

ن بدون اعتبار كا
برنامج، ولك

ىل النحو املراد. 
رس التنفيذ ع

ن، مرة أخرى، مل ي
ولك

ش
التقييم والتفتي

ىل 
ي 1997 و2007، إال أن تعقيدها واستخدامها املحدود قد أديا إ

ني عام
م ب

ت أثر في
م

ت. وقد تم إجراء تقيي
س تحليل لالحتياجا

ىل أسا
ت تدريبية حكومية جديدة ع

شآ
شاء من

يتم إن
ف.

شكل كا
ص، وال تعمل ب

صلة، واالنتفاع بها ناق
ت فعالة بعد بالكامل. وتظل املتابعة والتقييم منف

س
مل التقييم، إال أنها لي

ث لجان إلجراء أع
شاء ثال

ف العمل بها. وقد تم إن
وق

صالح 
ت إزاء إ

ضع املقاربا
و

من الجودة
ض

ت
اإلصالحا

ىل 
شاء نظام قائم ع

ف هو إن
ت، كان الهد

سنوا
ض ال

شغيل. ولبع
ي والت

ن املهن
ن خالل برنامج تأهيل التكوي

صة م
س، خا

يف تون
ت املتخذة 

ن املبادرا
سلة م

ب سل
يف قل

من الجودة 
ض

يقع 
ني 

معي
رشكاء االجت

ت وال
ت القوية مع القطاعا

رشاكا
ي، وتطوير ال

ب املهن
ىل الكفاءة، وتقوية تجربة العمل والتدري

ب القائم ع
ي، وطرح تطوير التدري

ب املهن
ب للتعليم والتدري

الطل
ت األيزو. 

صفا
من الجودة مبوا

ض
ت. وتلتزم معايري 

ستويا
ىل كافة امل

ع

ق
التعلي

ت 
ت املعلوما

ت تجريبية عنها منهجية، وكان
ت كثرية، إال أنها كان

ت مبادرا
س. وقد نُفذ

يف تون
ي 

ب املهن
سية لتطوير التعليم والتدري

ب الرئي
من الجودة كأحد الجوان

ض
يُنظر ل

ي تربطه باألنظمة الفرعية األخرى، ومبا 
ت التقدم الت

سارا
ب م

ي وغيا
ب املهن

ب عزلة نظام التعليم والتدري
سب

ن املرجح أن يزداد هذا األمر تعقيًدا ب
ت غري كافية لدعمها. وم

م
والتقيي

ى الحياة. 
ستمر مد

يف التعلم امل
يف إسهامه 

ًشا 
ي مهم

ب املهن
يرتك التعليم والتدري

ط.
يف منطقة املتوس

ف 
ن أجل رفع قابلية التوظي

رشوع الحوكمة م
ي تم إعداده مل

ن التقرير القطري الذ
ستمدة م

صدر: م
امل

ليبيا
ي يُدار بها 

الكيفية الت
ي 

ب املهن
التعليم والتدري

ي 
بواسطة القطاع الفرع
ت الحكومية 

سلطا
وال

سؤولة
امل

يل 
ي األو

ب املهن
التعليم والتدري

ص كبري. 
ن قطاع خا

ضالً ع
ي، ف

ي واملهن
ن خالل الهيئة الوطنية للتعليم التقن

ي م
ث العلم

يل والبح
ق وزارة التعليم العا

ىل عات
يل ع

ي األو
ب املهن

ن التعليم والتدري
سؤولية ع

تقع امل
ستمر 

ي امل
ب املهن

التدري
ص.

ن القطاع الخا
ب م

ي التدري
ب مزود

ن جان
ب م

سليم معظم هذا التدري
ط. ويتم ت

ي تدير أربعة مراكز فق
ستمر رسميًا لوزارة العمل، والت

ي امل
ب املهن

ضع التدري
يخ

ف
برامج التوظي

سابقة. 
سكرية ال

ىل األطقم الع
ضع أولوية ع

ن برامج ت
ت الراه

يف الوق
س الوزراء 

ب رئي
تطور وزارة العمل ومكت

ق
التعلي

ق العمل. 
سو

صلة ب
ف الجودة وفقر ال

ضع
ط اسمه ب

ي، ويرتب
يس والثانو

ن التعليم األسا
ن كال م

ض م
ي ينتهجه الطلبة ذو األداء املنخف

سار الذ
ي هو امل

ب املهن
يُعترب التعليم والتدري

ف 
ضع وأدوار ووظائ

و
رشكاء 

الحكومة وال
ني

معي
االجت

االسرتاتيجية الوطنية
يل، يتم تطوير مقاربة 

يف تنفيذه. وباالستعانة بالدعم الدو
ي ووزارة العمل، إال أن معظمها مل يتم البدء بعد 

ي واملهن
ب الهيئة الوطنية للتعليم التقن

ن جان
ت، م

ط إلصالحا
يتم التخطي

ي. 
سياحة كقطاع تجريب

ىل ال
ب، مع العمل ع

ت قطاعية مدفوع بالطل
س مهارا

ملجل
معيون

رشكاء االجت
ال

ت فاعلة بعد.
س

ت لي
ن الرتتيبا

ب العمل، ولك
شاركة مع أربا

ني للم
رشكاء محتمل

ق 
ت الدولية والوطنية كبرية النطا

رشوعا
تعد امل

الحوار والتعاون
ن جانبهم 

صناع القرار م
ف غري الحكومية األخرى. و

ب العمل واألطرا
صناعية وأربا

ت ال
م

ب املنظ
ن جان

ي م
ب املهن

يف حوكمة التعليم والتدري
ضحة 

شاركة وا
ى اآلن ال توجد م

حت
ت مهمة بعد. 

ف، إال أنه مل يتم اتخاذ خطوا
ك هذه األطرا

رشا
مقتنعون بالحاجة إل

ىل 
ف ع

األدوار والوظائ
ي 

ي الوطن
ى الحكوم

ستو
امل

يل
ط واملح

واملتوس

ي
الوطن

ت 
ى اآلن أحد األولويا

ي حت
ب املهن

صالح التعليم والتدري
ي. وال تعد حوكمة وإ

ي واملهن
ن خالل الهيئة الوطنية للتعليم التقن

ي العام م
ب املهن

يل التعليم والتدري
تدير وزارة التعليم العا

ي العام الجديد. 
سبة للمؤمتر الوطن

بالن
ط

املتوس
يف القطاع العام.  

يل 
ي األو

ب املهن
ي عملية توفري التعليم والتدري

ي واملهن
ب اإلقليمية التابعة للهيئة الوطنية للتعليم التقن

تدير املكات
يل

املح
شطة.

ض األن
ص بع

س القطاع الخا
ستهل مدار

شأن املناهج الدراسية الخ. وقد ت
ت ب

س، وتنفذ القرارا
ت التدري

يف القطاع العام عمليا
س 

تجري املدار
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ب 
متويل التعليم والتدري

صادر 
ي: تحديد امل

املهن
سية لتمويل التعليم 

الرئي
ي

ب املهن
والتدري

صادر التمويل
م

س كل 
ىل أسا

متها ع
ساه

يئ لألمم املتحدة، م
ت املانحة، ومنها الربنامج اإلمنا

ب الخزانة العامة. وتقدم الجها
ن جان

ب م
يف األغل

ي 
ي الحكوم

ي واملهن
ب التقن

يتم متويل التعليم والتدري
صغرية.

ي يقدمها الدارسون ف
ت الت

م
ساه

ت. أما امل
م

ساه
ت املدينة م

ب العمل. وقد تقدم سلطا
ىل أربا

ب أو رسوم ع
رضائ

ض 
ىل حده. وال تُفر

رشوع ع
م

ت
مالحظا

ضع 
ط التنموية(. وتتم عملية و

ث )الخط
صل الثال

ط الف
شغيلية(؛ ومتول وزارة التخطي

ت الت
رصوفا

ين )امل
صل الثا

ت والحوافز( والف
ن امليزانية )املرتبا

صل األول م
متول وزارة املالية الف

ن املدققون الوزاريون 
ضم

سنوية بدون إعداد إطار عام مقدًما. وي
ت القطاع العام بتقديم خططها ال

سا
ط مؤس

ب وزارة التخطي
ت التنموية، وتطال

امليزانية بدون إشارة كبرية لألولويا
ب الخطة املعتمدة. 

س
ت يتم ح

ق امليزانيا
أن إنفا

ت 
تحديد املنهجيا

ي 
ستخدمة لتمويل مزود

امل
ي

ب املهن
التعليم والتدري

منهجية التمويل
ن أنه 

ى يتم إعداد امليزانية، بالرغم م
ط حت

ىل وزارة التخطي
سنوية إ

ت القطاع العام خططها ال
سا

ت. وترفع مؤس
ت موجهة إزاء األولويا

س
ت بأنها مركزية، ولكنها لي

سم اإلجراءا
تت

ت 
سبة للتطويرا

ط. وبالن
ى املتوس

ستو
ت امل

ىل سلطا
ضها إ

ين وقد تقوم بتفوي
ني األول والثا

صل
صة للف

ص
ت العامة بإدارة امليزانية املخ

ت. وتقوم املديريا
ي أولويا

مل يتم بعد تحديد أ
ت تدقيقية قامئة.

ي ووزارة العمل. وتوجد ترتيبا
ي واملهن

ى الهيئة الوطنية للتعليم التقن
شارك بها سو

ث(، فال ي
صل الثال

س أولوياتها )الف
ىل رأ

ضعتها الحكومة ع
ي و

ت الت
رشوعا

وامل
ق

التعلي
صة باألعوام 2014 و2015. وال تزال هذه املهمة غري مكتملة، لذا 

ت الخا
ف واألولويا

ضع األهدا
يف و

ت اللجنة 
ضع االسرتاتيجية الوطنية لألعوام 2014–30؛ وقد بدأ

شاء لجنة لو
تم إن

صة بامليزانية. 
ت الخا

صالحية التخاذ القرارا
ي 

ب املهن
ت توفري التعليم والتدري

ك نظار جها
ت امليزانية. وال ميل

صا
ص

ىل أساسها مخ
ي ستحدد ع

ت الت
ضع ومل تُتابع بعد األولويا

فلم تو
رشة الفعلية للعمل. وال 

ط عليهم باملبا
ي اشرتا

ت، وبدون أ
سا

ض املؤس
يف بع

ب 
ن املطلو

ن ع
ني الزائدي

ن املدرس
ني الكثري م

يف تعي
ق 

ساب
صة بالنظام ال

ف الخا
ت التوظي

ب سياسا
سب

وتت
شفافية. 

سم نظام التمويل بعد بالفعالية أو ال
يت

ب الحالية 
تحديد الجوان

من 
ض

لرقابة الجودة و
الجودة

ق العمل
ت سو

نظام معلوما
ق العمل كافية قامئة

ت سو
ال توجد أنظمة معلوما

ت
املناهج التدريبية واملؤهال

ت 
شكل شامل، وقد طرح

ىل إدارتها ب
ك اإلدارة دوًما القدرة ع

ي ال متل
ق الجودة، والذ

سابقة لرقابة وتدقي
ت ال

ن املتطلبا
من الجودة مزيًجا م

ض
ت الراهنة إزاء تطوير 

تعد املقاربا
شكل كامل.

شكل جيد، ومل يتم تنفيذها ب
مؤخرًا تدابري مل يتم بعد تجربتها واختبارها ب

ش
التقييم والتفتي

صالح 
ت إزاء إ

ضع املقاربا
و

من الجودة
ض

ت
اإلصالحا

ف 
ك األطرا

رشا
يف إ

ف 
صفة مبدئية. ويتمثل الهد

ضيافة ب
سياحة وال

يف قطاع ال
ك 

ت قطاعية، وذل
س مهارا

شاء مجال
ىل إن

ن ع
ت الراه

يف الوق
ي 

ي واملهن
تعمل الهيئة الوطنية للتعليم التقن

يف تحديد 
ق العمل 

ت سو
سا

ك مؤس
رشا

ت إل
ب إجراءا

من جودة التدري
ض

ت املطلوبة. وباملثل، تتخذ مديرية 
ف املهارا

يف تعري
ت 

ن تطوير املهارا
ض م

ب والعر
ي الطل

ن جانب
ىل كال م

ع
ص.

ن القطاع الخا
ني م

ب املحلي
ي يقرتحها مزودو التدري

ي والت
ب املهن

ت املرتبطة بربامج التدري
ن املهارا

ت م
االحتياجا

ق
التعلي

ط، تتجه النية 
ىل األجل املتوس

ت. وع
ن تنفيذ، إطار للمؤهال

ت لتطوير، وإن مل يك
ض املجهودا

يل، وقد تم بذل بع
ت الحا

يف الوق
ن لعام 2008 

يب املعياري للمه
ف العر

صني
ُستخدم الت

ي
صلة وأهمية برامج التعليم 

صة ب
من الجودة الخا

ض
ن 

سؤولية ع
ب امل

من جودة التدري
ض

ب ومديرية 
ي التعليم والتدري

مد مقدم
من الجودة واعت

ض
ن مركز 

ىل أن يتحمل كل م
إ

ي، بيد أن هذا الدور مل يتم تفعيله بعد.
ب املهن

والتدري
ط.

يف منطقة املتوس
ف 

ن أجل رفع قابلية التوظي
رشوع الحوكمة م

ي تم إعداده مل
ن التقرير القطري الذ

ستمدة م
صدر: م

امل

رص
م

ي يُدار بها 
الكيفية الت

ي 
ب املهن

التعليم والتدري
ي 

بواسطة القطاع الفرع
ت الحكومية 

سلطا
وال

سؤولة
امل

ي 
ب املهن

التعليم والتدري
يل 

األو
ق 

سي
ت أخرى بعملية التوفري. ومثة تن

م تقوم وزارا
يل. ك

ي األو
ب املهن

صلة لتوفري وإدارة التعليم والتدري
ي أفرع منف

ب املهن
يل ومراكز التدري

متثل وزارة التعليم ووزارة التعليم العا
ت املختلفة. 

ني الجها
ضئيل ب

فعال 

ستمر 
ي امل

ب املهن
التدري

ستمر.
ي امل

ب املهن
ن التدري

ت ع
سؤوليا

ت عديدة م
تتحمل وزارا

ف
برامج التوظي

ف.
ن برامج التوظي

ت ع
سؤوليا

ت عديدة م
تتحمل وزارا

ق
التعلي

شغيلية الناجحة. 
ق الت

سي
ت التن

ب آليا
م تغي

ت. ك
ني الوزارا

ق ب
ن التعاون الوثي

ضئيل م
ك قدر 

رشذمة، وهنا
سم إدارة األنظمة الفرعية بأنها مت

تت

ف 
ضع وأدوار ووظائ

و
رشكاء 

الحكومة وال
ني

معي
االجت

االسرتاتيجية الوطنية
س 

ىل للمجال
س األع

ق تطوير التعليم واملجل
صندو

شغيل 
ت املحلية، وت

رشوعا
ت التدريبية للم

رشاكا
ن خالل ال

ي م
ب املهن

ن منعزلة، إلصالح التعليم والتدري
توجد تجربة مهمة، وإن تك

ق. 
سي

يف التن
سًنا 

ق تح
ت اإلصالح أن تحق

ن شأن مقرتحا
ت. وم

صالحا
ق كلية لإل

سي
ك، ال توجد اسرتاتيجية أو آلية تن

الفنية الخ. وبرغم ذل

معيون
رشكاء االجت

ال
س 

يف مجال
ت بدور 

شاءا
سياحة واإلن

ت ال
يف قطاعا

ت الكربى 
صناعا

ب العمل وال
ضطلع أربا

ت. وي
شييد بارزة لعدة سنوا

صناعة والت
سياحة وال

يف ال
ب العمل 

ت أربا
م

ت منظ
كان

ي. 
ى القطاع

ستو
ىل امل

ت املحلية ع
رشوعا

ت التدريبية للم
رشاكا

يف ال
ي والتنمية املهارية و

ب القطاع
التدري

الحوار والتعاون
سلطة الوطنية 

ي، وال
ث العلم

ي الجديد للتعليم والبح
س الوطن

ي تم إعادة إطالقه أن يوفر القيادة االسرتاتيجية، ومدعوًما باملجل
رشية الذ

ىل لتنمية املوارد الب
س األع

بوسع املجل
ىل 

رشوع ع
ى حينه إال مع كل م

شأ حت
ن تن

ي مل تك
ني )والت

معي
رشكاء االجت

شاركة ال
ت وم

ني الوزارا
ني التعاون ب

س
ن شأنها أن توفر فرًصا لتح

ي. وهذه م
ي واملهن

ب التقن
للتعليم والتدري

ت غائبة(. 
حده، أو كان
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ىل 
ف ع

األدوار والوظائ
ي 

ي الوطن
ى الحكوم

ستو
امل

يل
ط واملح

واملتوس

ي
الوطن

رشذمة، 
ن مت

ضع لرقابة مركزية، وإن تك
ت الكربى تخ

رشوعا
ت األنظمة الفرعية ومعظم امل

ق، كان
ساب

يف النظام ال
ت قامئة 

ي كان
ي الت

ب املهن
ت حوكمة التعليم والتدري

ب ترتيبا
مبوج

ى النظام. 
ستو

ىل م
ضحة ع

صناعة قرار وا
مع عدم وجود آلية 

ط
املتوس

ت.
ض املحافظا

يف بع
ت املحلية العمل 

رشوعا
ت التدريبية للم

رشاكا
رش ال

يف املدن/األحياء. وتبا
ب 

ت ومكات
يف املحافظا

ت 
سية مديريا

ت الرئي
ضم الوزارا

ت

يل
املح

صناعة 
ت 

سؤوليا
ض م

يل ببع
ضعة لوزارة التعليم العا

ت الفنية الخا
س أمناء الكليا

ضطلع مجال
ك، ت

ن االستقاللية املحلية. ورغم ذل
ضئيل م

ي بقدر 
ب املهن

يتمتع مزودو التعليم والتدري
القرار. 

ب 
متويل التعليم والتدري

صادر 
ي: تحديد امل

املهن
سية لتمويل التعليم 

الرئي
ي

ب املهن
والتدري

صادر التمويل
م

ت املانحة الدولية.
شطة الجها

ت وأن
رشوعا

ن امل
يف امليزانية القومية والتمويل املقدم م

ي 
يف التمويل الحكوم

سية 
صادر الرئي

تتمثل امل

ت
مالحظا

ي يعمل بها أكرث 
ت الت

رشكا
سدد ال

ن املتوقع أن ت
ث م

ب التدريبية )حي
رضائ

ن خالل ال
ت م

رشوعا
ت. وقد يتم متويل امل

ف كربى العقبا
ف تحديد األهدا

ضع
ب املوارد املالية و

ميثل غيا
صة. 

رش برامجها التدريبية الخا
شكل مبا

ي متول ب
ت الت

رشكا
ن خالل ال

ق( أو م
صندو

صالح ال
يف أرباحها ل

صا
ن 

% م
ني نحو 1

ن 10 موظف
م

ت 
تحديد املنهجيا

ي 
ستخدمة لتمويل مزود

امل
ي

ب املهن
التعليم والتدري

منهجية التمويل
ت. 

ى األقاليم واملحافظا
ستو

ىل م
شاركة ع

ن امل
ص امليزانية. ومثة درجة م

صي
ىل تخ

ف منح الوزراء سيطرة أكرب ع
ستهد

يف مقاربة ت
ك 

ص وزارة املالية/الخزانة ميزانية لكل وزارة، وذل
ّص

تُخ
ك قبل أن يتم 

ت التعليمية، وذل
ىل اإلدارا

ب األموال إ
ك، تذه

ن هنا
ت وم

ىل املديريا
شغيلية( إ

ف الت
ب والتكالي

ص للروات
ص

ي أغلبها مخ
فمثالً، تقوم وزارة التعليم بتحويل األموال )والت

س. 
ىل املدار

توزيعها ع

ق
التعلي

ت 
ق مبنهجيا

م يتعل
ت محددة في

يل أو أولويا
ق ك

صة، وال يوجد منط
ضع امليزانية وفًقا ألعرافها الخا

ت و
شغل إجراءا

ي وت
ب املهن

تطور كافة األنظمة الفرعية املتنوعة للتعليم والتدري
ن املرونة، باستثناء 

ضئيالً م
ت قدًرا 

سم باملركزية، وتتيح امليزانيا
ي، فإن النظام يت

ب املهن
ي التعليم والتدري

ق بتمويل مزود
م يتعل

ف أو نتائج. وفي
ط بأهدا

م أنها ال ترتب
امليزانية، ك

شكل مركزي.
ت مثالً يتم توفريها ب

عندما يتم إرساء مبادرة معينة ومتويلها. فاملعدا

ب الحالية 
تحديد الجوان

من 
ض

لرقابة الجودة و
الجودة

ق العمل
ت سو

نظام معلوما
ف قائم.

ال يوجد نظام كا

ت
املناهج التدريبية واملؤهال

ًا أثناء  ي، ويوفر تدريب
ب املهن

صة بالتعليم والتدري
صميم وتنقيح وتقييم املناهج واملواد التعليمية الخا

ىل مركز تطوير املناهج واملواد التعليمية التابع لوزارة التعليم ت
ًا، يتو منوذجي

ني برامج التعليم وعامل العمل.
ق ارتباطًا فعاالً ب

ًا ال يحق ص. إال أن كل هذا عملي
ن القطاع الخا

ني م
ص

ص
صة متخ

ص
شمل لجان املناهج التعليمية املخ

الخدمة. وت

ش
التقييم والتفتي

ض، 
ي مدفوًعا بالعر

ب املهن
سائد للتعليم والتدري

ك، يظل التوفري ال
ت والتقويم. ومع ذل

ث التعليمية ولالمتحانا
ت للبحو

ن هيئا
ك م

ي مدعومة كذل
ش، وه

ضم وزارة التعليم هيئة تفتي
من الجودة. 

ض
يف سنة 2007، وكان هدفها طرح مقاربة ل

مد 
من جودة التعليم واالعت

ض
شاء الهيئة القومية ل

ق العمل. وقد تم إن
ت سو

ن احتياجا
وبعيًدا ع

صالح 
ت إزاء إ

ضع املقاربا
و

من الجودة
ض

ت
اإلصالحا

يل. 
ى املح

ستو
ىل امل

ت وع
ى املحافظا

ستو
ىل م

من الجودة ع
ض

ت 
من الجودة ووحدا

ض
سم 

ت وزارة التعليم ق
شأ

ن أجل دعم االمتثال إلطار معايري جودة هيئة، أن
م

 
ت الفنية.

من الجودة لدعم الكليا
ض

ت داخلية بها ل
يل وحدا

ت وزارة التعليم العا
شأ

 وباملثل، أن

ق
التعلي

ن معايري محددة 
ضم

ت أداء، ويت
رشا

ت، ويحدد معايري ومؤ
ن املجاال

مد مجموعة واسعة م
من جودة التعليم واالعت

ض
ي طورته وتبنته الهيئة القومية ل

من الجودة الذ
ض

ي إطار 
يغط

ت الهيئة.
صالحا

ي ستكون عليها إ
ى الفعالية الت

ضًحا بعد مد
س وا

ي وحوكمة التعليم، لي
ب املهن

رشذم للتعليم والتدري
ضع املت

يف الو
صورتها بعد اإلصالح. و

يف 
ت 

ت واملؤهال
للمقررا

ط.
يف منطقة املتوس

ف 
ن أجل رفع قابلية التوظي

رشوع الحوكمة م
ي تم إعداد مل

ن التقرير القطري الذ
ستمدة م

صدر: م
امل



Working together
Learning for life

53حوكمة التعليم والتدريب املهني يف منطقة جنوب ورشق البحر املتوسط |

ني
سط

فل

ي يُدار بها 
الكيفية الت

ي 
ب املهن

التعليم والتدري
ي 

بواسطة القطاع الفرع
ت الحكومية 

سلطا
وال

سؤولة
امل

ي 
ب املهن

التعليم والتدري
يل 

األو
ن 

سؤولية ع
ني )األنروا( امل

شغيل الالجئ
ث وت

ىل وكالة األمم املتحدة لغو
يل. وتتو

ي األو
ب املهن

ن توفري التعليم والتدري
صلة م

يل ووزارة العمل أفرع منف
تدير وزارة الرتبية والتعليم العا

صة وغري الهادفة للربح.
ت األهلية الخا

ض الكليا
م توجد بع

ني. ك
ب الالجئ

تدري

ستمر 
ي امل

ب املهن
التدري

س الثانوية املهنية القليل للغاية منها 
م توفر املدار

ي، بين
ب املهن

ن خالل مراكزها للتدري
ب م

ستمر. وتوفر وزارة العمل هذا التدري
ي امل

ب املهن
شأن التدري

شرتكة ب
ال توجد سياسة م

ن 
ب م

يل فتوفر هذا التدري
ىل وزارة املالية. أما وزارة الرتبية والتعليم العا

ستمر تعود إ
ي امل

ب املهن
ن خالل توفري التدري

ك. وكافة املوارد املجمعة م
ث ال توجد حوافز تدعوها لذل

حي
ت الجامعية واألهلية. 

خالل الكليا

ف
برامج التوظي

ق 
صندو

ي، ال
ي والتقن

ب املهن
شغيل، وكالة للتعليم والتدري

ف )وكالة وطنية للت
ن برامج التوظي

سؤولية ع
ىل امل

ت عديدة تو
سا

شاء مؤس
شغيل إن

ن االسرتاتيجية الوطنية للت
ضم

تت
شغيل. 

ق الت
صندو

ني هذه الربامج، ال يعمل إال برنامج 
ن ب

معية(. وم
مية االجت

شغيل والح
ي للت

سطين
الفل

ق
التعلي

يف وكالة جديدة للتعليم 
ن حوكمة موحدة 

ضم
يل 

ن وزارة الرتبية والتعليم العا
ب املقدم م

ك مقرتح اآلن بإدخال توفري التدري
ني، وهنا

سي
ن الرئي

ني املزودي
ق وتعاون جيد ب

سي
يوجد تن

ت الدولية بدور مهم. 
ضطلع الوكاال

ي. وت
ي واملهن

ب التقن
والتدري

ف 
ضع وأدوار ووظائ

و
رشكاء 

الحكومة وال
ني

معي
االجت

االسرتاتيجية الوطنية
صالح. وقد تم تطوير االسرتاتيجية املنقحة والطموحة 

شاركون الخربة والرؤية واالسرتاتيجية لإل
ضة، إال الجميع يت

ي ميثل أولوية وطنية منخف
ب املهن

ن أن التعليم والتدري
بالرغم م

صالحيًا شامال وخطة إجرائية. 
ضم برنامًجا إ

شرتكة لوزارة الرتبية والعمل، وت
ت القيادة امل

سنة 2010 تح
ي ل

ي واملهن
ب التقن

للتعليم والتدري

ني
معي

رشكاء االجت
ال

ت 
م

ت املدنية واملنظ
م

ضطلع املنظ
ني. وت

معي
رشكاء االجت

ًا، بدور ال ىل األقل جزئي
ت املؤلفة لها، ع

ي، وأحيانًا الجمعيا
سطين

صناعة الفل
صناعة، واتحاد ال

ف التجارة وال
ضطلع اتحاد غر

ي
شية. 

ت العمل بأنها أكرث هام
ت نقابا

سم اتحادا
شاري. وتت

سائية بدور است
الن

الحوار والتعاون
ت الدولية. 

ني بالوكاال
ب العمل، ومدعوم

ت التعليم والعمل وأربا
ني وزارا

ن التعاون والحوار ب
ى عال م

ستو
مثة م

 
صلحة، ومع موافقة 

ب امل
صحا

ن أ
شاركة م

ي(، مع م
ب املهن

ي )الوكالة الوطنية للتعليم والتدري
ب املهن

ىل وكالة وطنية واحدة للتعليم والتدري
س الوزراء ع

ق مجل
يف مايو 2014، واف

 و
ي.

ب املهن
ني للتعليم والتدري

ني املوفرت
سيت

ني الرئي
ن الوزارت

كل م

ىل 
ف ع

األدوار والوظائ
ي 

ي الوطن
ى الحكوم

ستو
امل

يل
ط واملح

واملتوس

ي
الوطن

ت الدولية. 
ت الوكاال

م
ساه

ىل م
ًا غري منفذة بالكامل، ومعتمدة ع ت تدريجية، وغالب

ى اآلن جاء
ت حت

ي مت
ت الت

ق، إال أن اإلصالحا
شكل وثي

سيتان تتعاونان ب
ن أن الوزارتان الرئي

بالرغم م

ط
املتوس

شغيل والتعليم 
س محلية للت

شاء مجال
ىل مبادرة إلن

ًا ع ين. وجار العمل حالي
ني أو املجتمع املد

معي
رشكاء االجت

شاركة ال
ت، مع م

ى املحافظا
ستو

ىل م
ت ع

ض املبادرا
يتم تنفيذ بع

ي. 
ب املهن

والتدري

يل
املح

ي باستقاللية قليلة ألخذ املبادرة أو 
ي واملهن

ب التقن
ت غري الهادفة للربح(، يتمتع مزودو التعليم والتدري

ىل حد ما الكليا
صة وإ

ت األهلية الخا
يل )وباستثناء الكليا

ى املح
ستو

ىل امل
ع

ت المركزية. 
اتخاذ قرارا

ب 
متويل التعليم والتدري

صادر 
ي: تحديد امل

املهن
سية لتمويل التعليم 

الرئي
ي

ب املهن
والتدري

صادر التمويل
م

صة بأنها ذاتية 
ت األهلية الخا

سم الكليا
ت الطالبية فمحدودة. وتت

م
ساه

ني؛ أما امل
شطة املانح

ن خالل امليزانية العمومية أو أن
يل م

ي األو
ب املهن

يأيت كل التمويل للتعليم والتدري
ستمر. 

ي امل
ب املهن

ب العمل للتدري
ىل أربا

ت أخرى ع
ب أو متطلبا

رضائ
التمويل. وال توجد 

ت
مالحظا

ىل 
مدية الكبرية ع

ت. ولهذا تبعاته، كاالعت
رشوعا

ىل امل
يف أن هذا التمويل قائم ع

ق 
ًا؛ ويتمثل العائ سي

ت املانحة عامالً رئي
ط الجها

شا
ت الثابتة. ويعد ن

رصوفا
ت الحكومية امل

ي املاليا
تغط

سية. 
ت الرئي

شكال
مله أحد امل

رشوع بعد اكت
ني. وتعد استدامة امل

مل التطوير، واملوارد التعليمية واملوظف
صادر مؤقتة لتمويل أع

م

ت 
تحديد املنهجيا

ي 
ستخدمة لتمويل مزود

امل
ي

ب املهن
التعليم والتدري

منهجية التمويل
يل مطالباتها املالية 

ضع وزارة الرتبية والتعليم العا
صوري. وت

شكل 
يل ب

سويغ احتياجاتها اإلنفاقية للعام التا
ب بتقدير وت

ي التدري
ت مزود

شآ
سم منهجية التمويل بأنها متينة. وتقوم من

تت
ت. 

صا
ص

ت واملخ
ن إجراء التعديال

سؤولية ع
ىل املديرية العامة امل

ب، وتتو
م هو مطلو

صغر بكثري م
سموح بها عادة أ

ت امل
صا

ص
ص املوارد، تأيت املخ

ضوء نق
ىل 

ىل وزارة املالية. وع
وتقدمها إ

يف لوائحها. 
ص عليها 

صو
ت التدقيقية املن

ت االلتزام باملتطلبا
ىل الوزارا

ني ع
ىل حده. ويتع

رشوع ع
ىل كل م

ت املانحة التمويل بناء ع
ب اآلخر، تقدم الجها

ىل الجان
وع

 

ق
التعلي

سم املوارد بالندرة، ولذا ال 
ي. وتت

ت التقليد
س املدخال

ىل أسا
ت ع

ص امليزانيا
صي

ىل ميزانياتهم ودخلهم. ويتم تخ
ن االستقاللية ع

ضئيالً م
ي قدًرا 

ب املهن
ك مزودو التعليم والتدري

ميل
ن 

ت م
م

ساه
شطة بأنها محدودة زمنيًا. ورغم ما تقدمه هذه امل

ن األن
ت املُمولة وغريها م

رشوعا
ن خالل امل

ت املانحة م
ت الجها

م
ساه

سم م
م تت

ُستخدم التمويل لتحفيز اإلصالح. ك
ي

شمل 
شطة امليزانية، وت

ن أن
ث يتم تنفيذ الكثري م

ت، حي
شكال

ق م
يل املهم تخل

ق التموي
يف العمل، إال الطبيعة املؤقتة لهذا التدف

ت املانحة 
ب الجها

ب مع أسالي
ت وتتناس

دعم للمبادرا
ت وغري قابل للتجديد. 

س مؤق
ىل أسا

ني، ع
ت واملوظف

رشوعا
امل



54Working together
Learning for life

| حوكمة التعليم والتدريب املهني يف منطقة جنوب ورشق البحر املتوسط

ب الحالية 
تحديد الجوان

من 
ض

لرقابة الجودة و
الجودة

ق العمل
ت سو

نظام معلوما
ستدامة محل جدل. 

ي وتنميته امل
ب املهن

ق التعليم والتدري
يف سيا

ن استخدامها الفعال 
ق العمل، ولك

ت سو
يوجد نظام ملعلوما

ت
املناهج التدريبية واملؤهال

ت املانحة 
ت الجها

رشوعا
ى م

ف إحد
مم. فمثالً، تهد

ىل يتم اتخاذها لتغيري وجهة االهت
ت األو

ض الخطوا
ب، إال أن بع

ب الطل
ت واملناهج التعليمية التقليدية مدفوعة بجان

تأيت املؤهال
ني 

ت محلية ب
رشاكا

يل تطوير 
ف املح

س التوظي
ب مجال

م تجر
ق العمل. ك

ت سو
ني الربامج املعلمة واحتياجا

ت ب
صال

ني ال
س

ت لتح
يف أربعة محافظا

ف التجارة 
ت مع غر

رشاكا
لتعزيز ال

ق العمل.
ت سو

سبة الحتياجا
ي بالن

ب املهن
صلة برامج التعليم والتدري

ن أجل زيادة أهمية و
ك م

ف املحلية، وذل
ن خالل الغر

ص م
ني العام والخا

القطاع

ش
التقييم والتفتي

ت الجارية. 
ض التطورا

ك بع
من الجودة، إال أن هنا

ض
ملية إزاء 

ت، وال توجد مقاربة إج
ش املدخال

ق وتفتي
صفة أساسية تدقي

ت الحالية لرقابة الجودة تتناول ب
ن أن اآلليا

بالرغم م
ت الجديدة  

مد الربامج واملؤهال
ت األهلية واعت

يل، ومنها الكليا
ت التعليم العا

سا
ص ملؤس

شاءها ملنح الرتاخي
مد والجودة )وقد تم إن

ت الهيئة الوطنية لالعت
ن أبرز هذه التطورا

 وم
باالستعانة مبعايري الجودة(. 

صالح 
ت إزاء إ

ضع املقاربا
و

من الجودة
ض

ت
اإلصالحا

ىل أنه ‘سيتم 
ص ع

ت املقرتحة، وتن
ب تعريفية لكافة اإلصالحا

من الجودة وإدارة الجودة كجوان
ض

ىل أهمية 
ي تأكيًدا قويًا ع

ي واملهن
ب التقن

يل االسرتاتيجية املنقحة للتعليم والتدري
تو

ط. 
يف مرحلة التخطي

ًا  ت حالي
ت‘. وتأيت اإلصالحا

من جودة املخرجا
ض

ت الداخلية والخارجية ل
م

شمل التقيي
ي، وت

ي املهن
ب التقن

ت نظام التعليم والتدري
استخدام نظام للجودة لكافة مكونا

ق
التعلي

من الجودة، وتعزيز 
ض

مد و
شاء هيئة مناسبة لالعت

شمل إن
ت، وت

ستويا
ىل كافة امل

ت ع
ب وبناء القدرا

ث التدري
ت كربى من حي

ىل نحو ما ترى االسرتاتيجية، فإن للمقاربة املخططة تداعيا
ع

ي. 
ي واملهن

ب التقن
ي ومتدريب التعليم والتدري

ىل معايري الحياة العملية لكافة متعلم
مد القائم ع

ت الدراسية، والتقييم واالعت
ني، وتطوير املقررا

ب املعلم
يف كامل القطاع، وتدري

ثقافة جودة 

ط.
يف منطقة املتوس

ف 
ن أجل رفع قابلية التوظي

رشوع الحوكمة م
ي تم إعداده مل

ن التقرير القطري الذ
ستمدة م

صدر: م
امل

رسائيل
إ

ي يُدار بها 
الكيفية الت

ي 
ب املهن

التعليم والتدري
ي 

بواسطة القطاع الفرع
ت الحكومية 

سلطا
وال

سؤولة
امل

ي 
ب املهن

التعليم والتدري
يل 

األو
يف 

ني ملكان 
ب غري املؤهل

شبا
ستقبل الثانية ال

م ت
سؤولية الكلية، بين

ىل امل
ي. وتتحمل األو

ب املهن
صلة للتعليم والتدري

صاد ومتول أنظمة متوازية ومنف
تطور وزارة التعليم ووزارة االقت

س وزارة التعليم.
مدار

ستمر 
ي امل

ب املهن
التدري

ط.
يل فق

ي األو
ب املهن

رسائيل التعليم والتدري
ق، تتناول التقارير املعنية بإ

ب االتفا
س

ح

ف
برامج التوظي

ط.
يل فق

ي األو
ب املهن

رسائيل التعليم والتدري
ق، تتناول التقارير املعنية بإ

ب االتفا
س

ح

ق
التعلي

ن 
صية مميزة، وتدير الكثري م

ت التعليم خا
ب. وتعد شبكا

يف الغال
ي 

ضح، ولكنه غري رسم
صل وا

ن بتوا
صل، ولك

شكل منف
رش كل وزارة عملها ب

صفة أساسية. وتبا
ًا ب يأيت التوفري حكومي

ي.
ب املهن

س ومراكز التعليم والتدري
مدار

ف 
ضع وأدوار ووظائ

و
رشكاء 

الحكومة وال
ني

معي
االجت

االسرتاتيجية الوطنية
يف النظم 

شكل ناجح 
ت ب

ت واالبتكارا
ت اإلًصالحا

س
ك، تأس

صاد. ومع ذل
ي تديرها وزارة التعليم ووزارة االقت

ي والت
ب املهن

ال توجد اسرتاتيجية كلية لألنظمة املوازية للتعليم والتدري
الفرعية املختلفة.

ني
معي

رشكاء االجت
ال

ي. 
ب املهن

ت التعليم والتدري
ضوعا

ن مو
يف مجموعة واسعة م

شارك 
ب العمل، وكثريًا ما ي

ف الحكومة باعتباره ممثل أربا
ب العمل الكبار، باعرتا

ي ميثل أربا
ني، والذ

صنع
يتمتع اتحاد امل

ي.
ب املهن

يف مجال التعليم والتدري
شية 

ت التجارية، ولكنه أكرث هام
ت هو اتحاد النقابا

ستادروي
هي

الحوار والتعاون
ي.

ب املهن
ًسا عاًما جديًدا لتعزيز التعليم والتدري

ني مجل
صنع

ًا. وقد اقرتح اتحاد امل ن منهجي
ني، وإن مل يك

صنع
ني اتحاد امل

ت وب
ني الوزارا

ي ب
ي وغري الرسم

يتكرر الحوار الرسم

ىل 
ف ع

األدوار والوظائ
ي 

ي الوطن
ى الحكوم

ستو
امل

يل
ط واملح

واملتوس

ي
الوطن

م أطر تنظيمية 
ش، ولديه

ت العامة والتفتي
ىل املناهج واالختبارا

م رقابة مركزية ع
ن متواز، إال أن لديه

ستقل ولك
شكل م

ني تعمالن ب
ف النظام بأنه مركزي. ورغم أن الوزارت

ص
كثريًا ما يو

متينة.

ط
املتوس

ن 
ي تدير الكثري م

ت التعليم، والت
م تعمل شبكا

ي. ك
ب املهن

ي التعليم والتدري
يف ملزود

ت وتوفري التمويل اإلضا
شاء املبادرا

يف إن
سلطة كبرية 

ت املحلية ب
سلطا

ق/ال
ت املناط

تتمتع سلطا
ستقلة جزئيًا للحوكمة.

ط وكطبقة م
س، كوسي

املدار

يل
املح

ت.
ت واملبادرا

رشاكا
شاء ال

ن حوافز، إلن
ضالً ع

ي مينحون استقاللية محلية كبرية، ف
ب املهن

ي التعليم والتدري
ط مركزية، إال أن مزود

رشو
ني بااللتزام ب

رغم أنهم مطالب
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ب 
متويل التعليم والتدري

صادر 
ي: تحديد امل

املهن
سية لتمويل التعليم 

الرئي
ي

ب املهن
والتدري

صادر التمويل
م

ت التعليم 
ساهم الحكومة وشبكا

صاد، ت
سبة لتوفري وزارة االقت

سية. وبالن
صادر التمويل الرئي

ي م
ت التعليم ه

ت املحلية وشبكا
سلطا

سبة لتوفري وزارة التعليم، تعد الحكومة وال
بالن

ب العمل الكبار.
وأربا

ت
مالحظا

ت 
سلطا

ت. وتتحمل ال
ت معينة وبرامج لتطوير املهارا

يف مبادرا
رش 

شكل مبا
ساهمون ب

ف األفرع ي
يف مختل

ضاءه 
ني وأع

صنع
ب العمل، ولكن اتحاد امل

ىل أربا
ب أو رسوم معينة ع

رضائ
ال توجد 

ني
ستمر للمعلم

ب امل
شمل التدري

صة للتوفري، وت
ض عملياتها الخا

ًضا بتمويل بع
ت التعليم أي

سهم شبكا
م ت

ت مالية. ك
م

ساه
ت، وتقدم م

سؤولية عن البنية التحتية واملعدا
املحلية امل

ت 
تحديد املنهجيا

ي 
ستخدمة لتمويل مزود

امل
ي

ب املهن
التعليم والتدري

منهجية التمويل
ّز وفًقا للتعريفة املقدرة للربامج املختلفة.  ي متي

سمة والت
ن خالل معادلة لكل ن

ي م
ي واملهن

ب التقن
ي التعليم والتدري

ىل مزود
صة. ويتم توزيع التمويل ع

تدير كل وزارة ميزانيتها الخا
صة 

ت الخا
ي االحتياجا

ي تلب
ت الت

رشوعا
ص امليزانية للم

صي
ك، يتم تخ

ىل ذل
ب. باإلضافة إ

يف امليزانية لكل طال
رضوبًا 

ب م
س عدد الطال

ىل أسا
ملية لكل فئة ع

وتتحدد امليزانية اإلج
ت.

ت املحلية بزيادة امليزانيا
سلطا

ب العمل وال
ت التعليم وأربا

ت الجديدة. وقد تقوم شبكا
املحددة، واملبادرا

ق
التعلي

ب الجمهور األوسع، 
ن جان

ت ال تبدو متاحة لالطالع م
صا

ص
ك، فإن املنهجية واملخ

ضوعة..ورغم ذل
سمة باستخدام منهجية مو

ن خالل معادلة لكل ن
س م

ص التمويل للمدار
صي

يتم تخ
ي والتنمية(. 

صاد
سألة متثل تحديًا كبريًا )منظمة التعاون االقت

ىل أن هذه امل
ت اإلشارة إ

ت معينة، إال أنه قد مت
ت فئا

ت تتم لتلبية احتياجا
صا

ص
شفافية. ورغم أن املخ

ن ثم ال تتمتع بال
وم

ي.
ت واالبتكار البيداجوج

ك مثالً للمبادرا
شأن كيفية استخدام امليزانية، وذل

ن ب
ى املزودي

ستو
يل وم

ى املح
ستو

ىل امل
ف ع

رص
ث إدارة امليزانية، مثة حرية ت

ن حي
وم

ب الحالية 
تحديد الجوان

من 
ض

لرقابة الجودة و
الجودة

ق العمل
ت سو

نظام معلوما
ف قائم. 

ت، ال يوجد نظام كا
رغم توافر البيانا

ت
املناهج التدريبية واملؤهال

ب 
ف املناهج الدراسية )ورقابة الكت

ضع تعري
م. ويخ

ضه
ن بالتوازي مع بع

صل ولك
شكل منف

ني ب
سيت

ني الرئي
سم النظام بالدينامية والتعدد. وتعمل كال الوزارت

ث الجودة، يت
ن حي

م
سكانية. 

ت ال
س والفئا

ق املتنوع للمدار
يف النطا

ساواة 
ن الجودة وامل

ى م
ستو

ن م
ضم

ن هذه التدابري أن ت
ف م

ت الوطنية جميعها لرقابة الوزارة، والهد
ضع ورقابة االمتحانا

الدراسية( وو
صناعة.

ن ال
ني ع

شمل ممثل
ضوع، وت

ولكل مجال لجنة مو

ش
التقييم والتفتي

يف 
ش وحيدة. و

ف األنواع. ولكل وزارة هيئة تفتي
ن مختل

س م
يف املدار

مثلة 
ق معايري م

من تحق
ض

يف محاولة ل
ى الوزاري، 

ستو
ىل امل

ستقر ع
ش بأنه م

سم عمل هيئة التفتي
وباملثل، يت

ت املحلية.
سلطا

ت التعليم وال
ني الوزارة وشبكا

من الجودة ب
ض

ن 
سؤولية ع

ب أخرى، يتم تقاسم امل
جوان

صالح 
ت إزاء إ

ضع املقاربا
و

من الجودة
ض

ت
اإلصالحا

ت 
م

ىل املناهج الدراسية والتقيي
ي الرقابة املركزية ع

ي، فإن املقاربة الكلية ه
ب املهن

من الجودة، وال لتطوير التعليم والتدري
ض

ن عدم وجود اسرتاتيجية نظامية وحيدة ل
بالرغم م

صورة غري 
ًا ب ني غالب

ني، ومرتابط
ف مختلف

ن خالل أطرا
ن النظام وم

ط مختلفة م
ت عند نقا

شجيع االبتكار واملبادرا
ت املركزية، ولت

منا
ض

ن ال
ن أجل توفري نوع م

ش م
الوطنية والتفتي

ت سنويًا. 
رسمية. وتُجرى تقييم اإلصالحا

ق
التعلي

ن 
ًا ما تكون غري رسمية، وإن تك رشاكة غالب

ت ال
م أن عالقا

ف، ك
ي أوحد باالسرتاتيجية واألهدا

مع
من الجودة، فال يوجد بيان واسع وج

ض
برغم وجود مقاربة دينامية إزاء اإلصالح وإزاء 

ق العمل. 
سو

ت ل
ب نظام معلوما

ى أكرث فنية، غيا
ستو

ىل م
معية املختلفة، وع

ت االجت
يف النتائج للفئا

ت الكربى 
ت، كالتفاوتا

ت وتحديا
موسعة. وهذا األمر يرتك فجوا

ط.
يف منطقة املتوس

ف 
ن أجل رفع قابلية التوظي

رشوع الحوكمة م
ي تم إعداد مل

ن التقرير القطري الذ
ستمدة م

صدر: م
امل

األردن

ي يُدار بها 
الكيفية الت

ي 
ب املهن

التعليم والتدري
ي 

بواسطة القطاع الفرع
ت الحكومية 

سلطا
وال

سؤولة
امل

ي 
ب املهن

التعليم والتدري
يل 

األو
ن األنظمة الفرعية املميزة للتعليم 

سؤولية ع
ي( امل

ب املهن
سة التدري

ن خالل مؤس
ن خالل جامعة البلقاء التطبيقية( ووزارة العمل )م

يل )م
تتحمل وزارة التعليم، ووزارة التعليم العا

ن 
ض املزودي

ك بع
ق. وهنا

سي
ت مظلة وزارة العمل، بتوفري التن

ي، وتح
ي والتقن

ب والتعليم املهن
شغيل والتدري

س الت
سم عملية التوفري بالتمزق، مع قيام مجل

ي. وتت
ب املهن

والتدري
ني للربح.

ن غري الهادف
ص واملزودي

الخوا

ستمر 
ي امل

ب املهن
التدري

يف هذا املجال.
ضئيلة 

سؤولية 
ث تتحمل م

صغري فيها، حي
صة، وللحكومة دور 

ت الخا
رشكا

ىل ال
ستمر قامئًا ع

ي امل
ب املهن

يأيت التدري

ف
برامج التوظي

صغري.
ق 

ىل نطا
ب ع

ت تدري
صغرة ومبادرا

مد م
ت اعت

ت العامة مبادرا
ت الكيانا

ق مزايا البطالة. وقد أجر
تحدد االسرتاتيجية الوطنية استحقا

ق
التعلي

ي 
ي والتقن

ب والتعليم املهن
شغيل والتدري

س الت
شاء مجل

ن أن إن
ىل الرغم م

ك ع
رشذًما، وذل

ي مت
ب املهن

ني، يظل التعليم والتدري
صلحة املتنوع

ب امل
صحا

ت العديدة للتوفري وأ
مع القنوا

ي.
ب املهن

ق التعليم والتدري
سي

ث اسرتاتيجية وتن
ن حي

ت م
سينا

ض التح
ق بع

ىل تحقي
يعمل ع
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ف 
ضع وأدوار ووظائ

و
رشكاء 

الحكومة وال
ني

معي
االجت

االسرتاتيجية الوطنية
ن املنتظر أن يطور 

ي بالتمزق، وم
ب املهن

سم قطاع التعليم والتدري
شغيل وطنية قامئة لألعوام 2011–20. ويت

رشية، ومثة اسرتاتيجية ت
ضحة لتنمية املوارد الب

ى األردن اسرتاتيجية وا
لد

ى القطاع.
ستو

ىل م
ي ع

ب مهن
ي اسرتاتيجية تعليم وتدري

ي والتقن
ب والتعليم املهن

شغيل والتدري
س الت

مجل

ني
معي

رشكاء االجت
ال

ت التجارية األردنية.
صناعة، واالتحاد العام للنقابا

ف بهم هم الغرفة التجارية، وغرفة ال
ني املعرت

معي
رشكاء االجت

رشية، فإن ال
ف إزاء تنمية املوارد الب

ىل مقاربة ثالثية األطرا
مع انتقال األردن إ

الحوار والتعاون
م يظل النظام ممزقًا. 

ي، بين
ب املهن

يف التعليم والتدري
صلحة 

ب امل
صحا

ق أ
سي

يف تن
ط 

شكل جزيئ فق
ي ناجًحا ب

ي والتقن
ب والتعليم املهن

شغيل والتدري
س الت

ى هذا التاريخ، كان مجل
حت

ت.
شاورا

ن امل
يف أبعد م

شاركون كثريًا 
ي، رغم أنهم ال ي

ي والتقن
ب والتعليم املهن

شغيل والتدري
س الت

يف مجل
ت سياسية واسعة و

يف مبادرا
ًا  رشكاء املجتمعيون حالي

شارك ال
وي

ىل 
ف ع

األدوار والوظائ
ي 

ي الوطن
ى الحكوم

ستو
امل

يل
ط واملح

واملتوس

ي
الوطن

ب والتعليم 
شغيل والتدري

س الت
ضطلع تقليديًا مبقاربة إدارية مركزية. وقد ساعد مجل

سؤولة ت
رشذمة، وكل وزارة أو وكالة م

ي بأنها مت
ب املهن

سم األنظمة الفرعية للتعليم والتدري
تت

ق بعد.
ض، بيد أن هذا مل يتحق

مع حول الحاجة إلصالح الحوكمة املدفوعة بالعر
ق إج

يف خل
ي 

ي والتقن
املهن

ط
املتوس

ني 
معي

رشكاء االجت
ت الحكومية وال

ني الوكاال
مسكة للجمع ب

ك، ال توجد سابقة مت
ف. ورغم ذل

ق الوظائ
ىل توليد التنمية وخل

ق تطوير معينة إ
ت ومناط

يف محافظا
ت 

ف املبادرا
تهد

ت.
ى املحافظا

ستو
ىل م

ب ع
ي التدري

صناعة املحلية ومزود
وال

يل
املح

ت املحلية أو االستجابة 
رشاكا

شكيل ال
ت وت

ن مبادرا
ضم

ي تت
ت اإلدارية الت

يف اتخاذ القرارا
ضئيلة 

ضة 
سؤولية مفو

ص، م
يف القطاع الخا

ني منهم 
يتحمل املزودون املحليون، باستثناء العامل

معية. 
ت االجت

ق العمل املحلية والطلبا
سو

ل

ب 
متويل التعليم والتدري

صادر 
ي: تحديد امل

املهن
سية لتمويل التعليم 

الرئي
ي

ب املهن
والتدري

صادر التمويل
م

صغريًا 
ت قدًرا 

صادر التمويل األساسية. ويوفر بيع املنتجا
ي تعد رمزية أكرث منها جوهرية( م

ني )والت
ن املتدرب

ت الدولية م
م

ساه
ض وامل

سنوية، واملنح والقرو
متثل امليزانية الحكومية ال

ن الدخل. 
م

ت
مالحظا

ىل نحو ال 
ب، وع

ىل الروات
ت املتكررة ع

ن النفقا
% م

ن 90
ق أكرث م

يف 2011(. ويُنف
 %

ىل 3.8
يف 2001 إ

يل 
م

ن الناتج املحل اإلج
% م

ن 4.9
يف تراجع )م

ىل التعليم 
يل ع

م
ق اإلج

كان اإلنفا
ك 

ن تل
ىل م

ي أع
ي واملهن

ب التقن
يف التعليم والتدري

ب 
ف لكل ساعة تعليمية لكل متدر

ضئيل لتمويل التنمية. وتأيت التكالي
ن الحرية. ومثة توفري 

ش محدود م
ى هام

ت سو
سلطا

يرتك لل
ن جمع التمويل.

رشة أكرب ع
سؤولية مبا

يل مب
ت الحا

يف الوق
ت األهلية 

ت الفنية املهنية والكليا
ضطلع الكليا

ن التعليم. وت
مثلة م

ت امل
ستويا

ىل امل
يف الربامج األكادميية ع

املوجود 

ت 
تحديد املنهجيا

ي 
ستخدمة لتمويل مزود

امل
ي

ب املهن
التعليم والتدري

منهجية التمويل
ق 

ًا، يُنف ت الحكومية املختلفة. ولكل هيئة إجراءاتها املحددة، وعملي
ي تديرها الهيئا

ي والت
ب املهن

ت الفرعية املختلفة للتعليم والتدري
ني القطاعا

ت التمويل تفاوتًا كبريًا ب
ت إجراءا

تتفاو
ب.

ىل الروات
يف معظمه ع

التمويل املحدود املتاح 

ق
التعلي

ف( 
ت املتاحة )التكالي

ب البيانا
سهم غيا

ساحة محدودة لالبتكار. وي
صة بالكامل. وترتك فجوة التمويل م

ص
ت املخ

ق امليزانيا
يف إنفا

ي بالتكلفة، ويتمثل الحافز 
ن الوع

ضئيل م
ك قدر 

هنا
ق. ويتحمل املدراء 

يف عدم فعالية اإلنفا
سهم جميعها 

ت ت
ض القطاعا

يف بع
ف اإلدارية املرتفعة 

ب املرتفعة والتكالي
رس

ت الت
ت الحجم ومعدال

ض وتبذيرا
وعوامل االستخدام املنخف

ت املرتبطة بامليزانية.
ن القرارا

ضئيلة ع
سؤولية محولة 

املحليون م

ب الحالية 
تحديد الجوان

من 
ض

لرقابة الجودة و
الجودة

ق العمل
ت سو

نظام معلوما
ف قائم.

ت كا
ال يوجد نظام معلوما

ت
املناهج التدريبية واملؤهال

شاءه 
ي تم إن

من الجودة، والذ
ض

مد و
ي، مركز االعت

يل للتعليم الفن
مد التعليم العا

يل: لجنة اعت
ىل النحو التا

ي ع
ي واملهن

ب التقن
ن التعليم والتدري

ضم
مد والجودة 

تعمل أنظمة االعت
س. 

يف املدار
ي 

ي )وزارة العمل(، ووزارة التعليم للتعليم املهن
ي والتقن

ب والتعليم املهن
شغيل والتدري

س الت
ت مظلة مجل

تح

ش
التقييم والتفتي

ي 
ي والتقن

ب والتعليم املهن
شغيل والتدري

س الت
ستخدم مجل

ت مناسبة ملتابعة وتقييم أداء النظام. وي
سية، وال توجد آليا

ت أداء رئي
رشا

ن النتائج، يفتقر القطاع ملؤ
ساءلة ع

ث امل
ن حي

م
يف النهاية بواسطة نظام للمتابعة والتقييم. 

سية، وتكون مدعومة 
ت أداء رئي

رشا
ىل تحديد مؤ

ي إ
ك أن يؤد

يت، وبوسع ذل
ني كأداة للتقييم الذا

ي تقع كل سنت
عملية تقارير تورينو الت

صالح 
ت إزاء إ

ضع املقاربا
و

من الجودة
ض

ت
اإلصالحا

من 
ض

ك ل
ت، وذل

ي ومعايري املؤهال
يف تطوير املنهج التعليم

من الجودة 
ض

مد و
ي، يتمثل دور مركز االعت

ي والتقن
ب والتعليم املهن

شغيل والتدري
س الت

ت مظلة مجل
ن خالل العمل تح

م
ن املعايري املهنية 

سلة م
ىل تطوير سل

ف املركز ع
رش

مرسة. وي
ص للم

ت املهنية ومنح الرتاخي
ي، وإجراء االختبارا

ي واملهن
ب التقن

ت التعليم والتدري
سا

مد مؤس
ص واعت

الجودة، وترخي
صورة 

يس مدفوعة بالتعليم 
ث تأيت مراجعة املنهج الدرا

ي: حي
ب املهن

ت التعليم والتدري
ت ومقررا

ت لتطوير مؤهال
ستخدم وزارة التعليم بعد مقاربة مدفوعة باالحتياجا

القطاعية. وال ت
ن عامل العمل.

ض التمثيل م
ن مع بع

سية، ولك
رئي

ق
التعلي

ت.
ني القطاعا

سيًقا داخل وب
ستلزم رؤية وتن

ت، رغم أن هذا ي
شأ مع الوق

يل، أن تن
يف التعليم العا

ي 
من الجودة النام

ض
من الجودة، ومرتبطة بنظام 

ض
ضح إزاء 

ن ملقاربة أو
ن املمك

م

ط.
يف منطقة املتوس

ف 
ن أجل رفع قابلية التوظي

رشوع الحوكمة م
ي تم إعداده مل

ن التقرير القطري الذ
ستمدة م

صدر: م
امل
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لبنان

ي يُدار بها 
الكيفية الت

ي 
ب املهن

التعليم والتدري
ي 

بواسطة القطاع الفرع
ت الحكومية 

سلطا
وال

سؤولة
امل

ي 
ب املهن

التعليم والتدري
يل 

األو
ص الكبري بواسطة 

ب الخا
مد قطاع التدري

ي. ويتم اعت
ي والتقن

يل، وتديرها املديرية العامة للتعليم املهن
ق وزارة الرتبية والتعليم العا

ىل عات
ي ع

ب املهن
ن التعليم والتدري

سؤولية ع
تقع امل

سم باالستقاللية.
شكل يت

رش عمله ب
ن أن القطاع يبا

ي، بالرغم م
ي والتقن

املديرية العامة للتعليم املهن

ستمر 
ي امل

ب املهن
التدري

سية 
صورة رئي

ستمر ب
ي امل

ب املهن
ت محدودة للغاية. ويتم تنظيم التدري

يف هذا املجال أو مبادرا
ت 

ًا مبادرا ستمر، إال أنه ال توجد حالي
ي امل

ب املهن
ت املديرية التدري

سؤوليا
شمل م

ت
سة الوطنية 

معية واملؤس
شؤون االجت

ت، وبواسطة وزارة ال
َضا بواسطة الجامعا

ق أي
صغرية النطا

ت 
ض املبادرا

م يتم تنظيم بع
صة. ك

ت الخا
رشكا

ين أو بواسطة ال
بواسطة املجتمع املد

لالستخدام.

ف
برامج التوظي

ت اسرتاتيجية أكرب. وتظل 
ي تح

ضو
ت بأنها متقطعة وال تن

سم هذه املبادرا
ك، تت

ت معينة. ورغم ذل
صرية حول مهارا

ت التدريبية الق
ض الدورا

سة الوطنية لالستخدام بع
تطور املؤس

ىل نحو فعال محدودة للغاية.
يف عالج البطالة ع

رشية واملالية( 
إمكانياتها )الب

ق
التعلي

ك مع 
س كذل

م األمر لي
يف لبنان بالتقدير الكبري له، بين

ضح. ويتمتع توفري التعليم 
شكل وا

ي ب
ي والتقن

ف الوزارة واملديرية العامة للتعليم املهن
مل يتم تحديد أو توزيع أدوار ووظائ

مسكة للتطوير. 
ي السرتاتيجية مت

ب املهن
ي. ويفتقر نظام التعليم والتدري

ب املهن
التعليم والتدري

ف 
ضع وأدوار ووظائ

و
رشكاء 

الحكومة وال
ني

معي
االجت

االسرتاتيجية الوطنية
مد خطة عمل 

ي. وقد تم اعت
ب املهن

ىل التعليم والتدري
س ع

ىل التعليم العام، ولي
ق إطار االسرتاتيجية الوطنية للتعليم )2010( وخطة تطوير قطاع التعليم لألعوام 2010–15 ع

ينطب
يف 

ب املتكرر 
ىل االضطرا

سية إ
صورة رئي

ت بطيئة، وهو ما يرجع ب
ض التقدم، إال أن اإلصالحا

ق بع
يف عام 2011. وقد تحق

ي 
ب املهن

اسرتاتيجية متعددة األعوام إلصالح التعليم والتدري
ت.

ي لدفع اإلصالحا
ي والتقن

ب املديرية العامة للتعليم املهن
ن جان

ت م
ستمر لإلمكانيا

ب امل
صادية للبالد والغيا

معية االقت
األحوال االجت

معيون
رشكاء االجت

ال
يف 

ملية 
ت الع

ت املعينة. ونادًرا ما تظهر النقابا
ض املبادرا

يف بع
شاركتهم 

ن م
ي، بالرغم م

ب املهن
يف حوكمة التعليم والتدري

ني 
سي

رشكاء رئي
صورة كبرية ك

متهم ب
ب العمل ومنظ

ب أربا
يغي

صورة.
ال

الحوار والتعاون
صورة كبرية 

متهم ب
ب العمل ومنظ

ب أربا
ىل التنفيذ. ويغي

صوالً إ
صورة متكررة و

ستكمل طريقها ب
ب جزئية، وال ت

يف األغل
ت 

ي لريادة قوية. وتأيت اإلصالحا
ب املهن

يفتقر التعليم والتدري
سم بأحد 

ي تت
ت الت

رشوعا
ن امل

شرتكة، وأنواع أخرى م
ت امل

رشوعا
ب، وامل

ت املعينة كالنظام املزدوج للتدري
ض الحاال

يف بع
ي، باستثناء 

ب املهن
يف حوكمة التعليم والتدري

ني 
سي

رشكاء رئي
ك

مل. 
رشاكة مع قطاع األع

أشكال ال

ىل 
ف ع

األدوار والوظائ
ي 

ي الوطن
ى الحكوم

ستو
امل

يل
ط واملح

واملتوس

ي
الوطن

ي 
ي والتقن

ستهل املديرية العامة للتعليم املهن
ت الكربى. وت

صناعة القرارا
يف 

ت ولها دور 
سياسا

ستهل الوزارة ال
ي بأنها مركزية. وت

ب املهن
سم الحوكمة العامة للتعليم والتدري

تت
سياسية.

معية ال
ضاع االجت

يف األو
ب املتكرر 

ب االضطرا
سب

شة ب
م تظل الحوكمة ه

يس. بين
ي الرئي

ف االسرتاتيج
ي الطر

ت وه
سياسا

ال

ط
املتوس

ى 
صورة، حت

يف ال
ضئيل 

شكل 
مل ب

ت الع
ت معينة. وتظهر نقابا

يف عدة مبادرا
شاركتهم 

ن م
ي، بالرغم م

ب املهن
يف حوكمة التعليم والتدري

يش 
متهم بدور هام

ب العمل ومنظ
ضطلع أربا

ي
ي.

ب املهن
صة بالتعليم والتدري

ت الخا
شاورا

يف امل

يل
املح

ىل إدارة 
ت اإلدارية املحلية، وهم يعتمدون ع

ن االستقاللية التخاذ القرارا
ن القطاع العام بقليل، إن وجد، م

ب م
ص، يتمتع مزودو التدري

ن القطاع الخا
ب م

ي التدري
ف مزود

ىل خال
ع

ي.
ي والتقن

املديرية العامة للتعليم املهن

ب 
متويل التعليم والتدري

صادر 
ي: تحديد امل

املهن
سية لتمويل التعليم 

الرئي
ي

ب املهن
والتدري

صادر التمويل
م

ب التدريبية. 
رضائ

ن خالل ال
ك مثالً م

ي، وذل
ب املهن

ىل دعم التعليم والتدري
ب العمل ع

شجيع أربا
صدر توفري لت

يس للتمويل. وال يوجد م
صدر الرئي

ي امل
تعد امليزانية الحكومية العامة ه

ت.
ن خالل رسوم التعليم واالختبارا

صة م
ض الدخل، خا

س بع
وتجمع املدار

ت
مالحظا

سنوية، 
ت امليزانية ال

ت الحكومة إجراًء مختلًفا ملقرتحا
ني اتبع

ك الح
ي إجراء امليزانية املفعل منذ عام 2005، ومنذ ذل

ضع إطار امليزانية. ومل يتم تبن
ن و

سؤولية ع
تتحمل وزارة املالية امل

ن الربملان. 
مدها م

ي مل يتم اعت
والت
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ت 
تحديد املنهجيا

ي 
ستخدمة لتمويل مزود

امل
ي

ب املهن
التعليم والتدري

منهجية التمويل
ي باملوافقة الربملانية 

ىل منوذج معياري وتنته
ني برفع احتياجاتهم ع

ي مع قيام املدراء املحلي
ب املهن

سنوية لتمويل توفري التعليم والتدري
ص امليزانية ال

صي
رشيع، تبدأ عملية تخ

وفًقا للت
ق لكل وحدة أو 

ساب
ستتبع أخذ ميزانية العام ال

ي ي
رشية. والذ

ي ع
ق وزير املالية إجراًء معروفًا باسم القاعدة االثن

ًا، يطب وامللكية. ومل يتم االلتزام بهذا اإلجراء منذ عام 2005. وعملي
شهرية للوحدة.

ىل 12 لتحديد امليزانية ال
ملية ع

سمة امليزانية اإلج
ني( وق

صة املوظف
ت )وبخا

ب التغريا
ضبطها لتناس

إدارة حكومية، و

ق
التعلي

ىل 
ت أع

ت املتعاقبة كان
سنوا

ىل مدار ال
ي ع

ي والتقن
صة للمديرية العامة للتعليم املهن

ص
سنوية املخ

ي أن امليزانية ال
ي مقاربة تراكمية أو تاريخية. وهذا يعن

هذه املقاربة إزاء التمويل ه
ب 

ي التعليم والتدري
ي )إما مزود

ب املهن
يف التعليم والتدري

صلحة 
ب امل

صحا
ن أ

ت م
ن املدخال

ب إال القليل للغاية م
ك، ال يطل

ق. ورغم ذل
ساب

يف العام ال
ي 

م ه
% تقريبًا ع

سبة 10
بن

ت، وال توجد آلية 
ضح لالحتياجا

ًا، فال يوجد تحليل وا ي آلية متويل تاريخية عملي
ىل كفاية التمويل. وألنه قد تم تبن

ت امليزانية، أو ع
صا

ص
ت ومخ

شأن احتياجا
ب العمل( إما ب

أو أربا
ى 

ستو
ىل م

ت ع
سينا

شجيع إجراء تح
صيغة لت

ىل 
ت أو نتائج معينة، وال توجد ميزانية قامئة ع

صالحا
ق إ

ىل تحقي
ي كحافز ع

ب املهن
ي التعليم والتدري

الستخدام التمويل املقدم ملزود
املدرسة أو النظام. 

ب الحالية 
تحديد الجوان

من 
ض

لرقابة الجودة و
الجودة

ق العمل
ت سو

نظام معلوما
ال يوجد نظام قائم.

ت
يس واملؤهال

املقرر الدرا
ت 

ك محاولة لتطوير إطار مؤهال
ت هنا

ى مركزي. وقد كان
ستو

ىل م
ت املحددة ع

ن خالل االختبارا
سية. ويُجرى تقييم الطلبة م

ث املناهج التدري
ال توجد دورة متينة لتطوير وتحدي

رشيعية. 
ت الت

يف دفع اإلصالحا
ت 

صعوبا
ب 

سب
ًا ب ي 2009 و2012، إال أن هذا مؤجل حالي

ني عام
ين ب

ي لبنا
وطن

ش
التقييم والتفتي

ضطلع بدور واسع 
س وت

ش املدار
ي بتفتي

ي والتقن
ش داخل املديرية العامة للتعليم املهن

صة. وتقوم إدارة التفتي
س التدريبية الخا

ف باملدار
ض تدابري رقابة الجودة القامئة، كاالعرتا

ك بع
هنا

من الجودة.
ض

ن خالل مقاربة ل
ني النتائج م

س
ت الرامية لتح

ن رقابة الجودة املركزية عنه باملحاوال
ط التدابري القامئة باألشكال التقليدية م

ني ومتابعة أدائهم. وترتب
يف توجيه املدرس

صالح 
ت إزاء إ

ضع املقاربا
و

من الجودة
ض

ت
اإلصالحا

ث هيكل وإدارة التعليم 
ي مراجعة وتحدي

ب املهن
ت 2011–14 للتعليم والتدري

سنوا
ت خطة العمل االسرتاتيجية متعددة األعوام لل

ي مؤجل. وقد استهدف
ت الوطن

تطوير إطار املؤهال
من الجودة.

ض
شاء وكالة ل

ن خطة العمل النية إلن
ضم

رشية واملالية. وتت
ت املهنية، وزيادة املوارد الب

ت واملقررا
صا

ص
ت، ومراجعة التخ

رشاكا
ي، وتقوية ال

ب املهن
والتدري

ق
التعلي

شأن خطة العمل، وجاء التنفيذ محدوًدا.
ت ب

شاورا
ن امل

ى القليل م
من الجودة. ومل تُجرى سو

ض
ط خطة العمل الطموحة مبقاربة شاملة واستيعابية إزاء 

ي رب
ينبغ

ط.
يف منطقة املتوس

ف 
ن أجل رفع قابلية التوظي

رشوع الحوكمة م
ي تم إعداد مل

ن التقرير القطري الذ
ستمدة م

صدر: م
امل
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امللحق 2. الحوكمة متعددة املستويات: األطراف والتقييم

األطراف يف الحوكمة متعددة املستويات

)

- 
(

 /

)
(

املصدر: مؤسسة التدريب األوروبية )2013ج(

مبادئ ومؤرشات تقييم وتطوير الحوكمة الجيدة متعددة املستويات

تدعم أنظمة الحوكمة دور التعليم والتدريب املستمر يف االقتصاد، وذلك مثالً من خالل توقع/الصلة 
مطابقة االحتياجات املهارية وربط ذلك باملناهج التعليمية األكرث قياًما عىل الكفاءة. 

)6(---)5(---)4(---)3(---)2(---)1(

تدعم أنظمة الحوكمة دور التعليم والتدريب املهني يف تحقيق املساواة االجتمعية، وذلك مثالً من 
خالل فتح املجال للتعلم واالعتمد أمام فئات أوسع، أو توسيع التدريب املهني املستمر الخ.

)6(---)5(---)4(---)3(---)2(---)1(

تشجع أنظمة الحوكمة التعليم والتدريب املستمر عىل املساعدة يف العثور عىل حلول مبتكرة، 
وذلك مثالً من خالل طرح االستدامة أو املهارات املشاريعية و/أو الكفاءات األساسية. 

)6(---)5(---)4(---)3(---)2(---)1(

تقوم أنظمة الحوكمة بتعبئة آليات املصادر التمويلية والتمويل الفعال عىل كافة مستويات نظام 
التعليم والتدريب املهني.

)6(---)5(---)4(---)3(---)2(---)1(

تستجيب أنظمة الحوكمة الحتياجات املتعلمني وسوق العمل، وذلك مثالً من خالل طرح مزيد 
من املرونة، والربط بني القطاعني الرسمي وغري الرسمي، وتطوير مقاربات أكرث استناًدا إىل النتائج 

النهائية. 
)6(---)5(---)4(---)3(---)2(---)1(

تساعد أنظمة الحوكمة يف تحسني املعايري املهنية والتطوير املهني ملعلمي ومدريب التعليم 
والتدريب املهني.

)6(---)5(---)4(---)3(---)2(---)1(
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تظهر اآلراء واملالحظات أن أنظمة الحوكمة الراهنة تدعم توفري التعليم والتدريب املهني وتطبيق الفعالية
اإلصالحات، خاصة عىل مستوي مزودي التعليم والتدريب املهني. 

)6(---)5(---)4(---)3(---)2(---)1(

تدعم حوكمة التعليم والتدريب املهني تحقيق األهداف التنموية الوطنية وطائفة من السياسات 
األوسع عىل املستوى الوطني واملتوسط ومستوى املزودين.

)6(---)5(---)4(---)3(---)2(---)1(

تُصاغ األهداف استجابة لالهتممات املشرتكة والفجوات السياسية املحددة، مع األخذ يف االعتبار 
جدوى املوارد للتطبيق. 

)6(---)5(---)4(---)3(---)2(---)1(

تبارش آليات إدارة وضمن الجودة العمل أو تتطور، وهي تسهم يف تحسني معايري الجودة وتطبيق 
املعايري. 

)6(---)5(---)4(---)3(---)2(---)1(

)1(---)2(---)3(---)4(---)5(---)6(يعرتف بإجراءات الحوكمة بأنها فعالة، وذلك عندما توفر قيمة جيدة مقابل املال. 

تُتخذ القرارات عند املستوى األكرث مالمئة و/أو عند أقل مستوى لرفع كفاءة تطبيق سياسة التعليم التبعية والتناسب
والتدريب املهني. 

)6(---)5(---)4(---)3(---)2(---)1(

تظهر األدلة أن أدوار ومسؤوليات أصحاب املصلحة ال تتضارب وال تُخلف فجوات يف عملية صناعة 
السياسات. 

)6(---)5(---)4(---)3(---)2(---)1(

كالً من اللوائح التنظيمية الصلبة )القوانني الخ( واللوائح التنظيمية الناعمة )التوصيات، اآلراء، 
واتفاقيات التعاون الخ( تُستخدم وتطبق عند كل مرحلة ومستوى يف دورة السياسات. 

)6(---)5(---)4(---)3(---)2(---)1(

تتسم دورة سياسات التعليم والتدريب املهني بأنها عملية مفتوحة ترشك أصحاب املصلحة الشفافية
املحددين ذوي الصلة.

)6(---)5(---)4(---)3(---)2(---)1(

)1(---)2(---)3(---)4(---)5(---)6(يتم تنسيق الحوار السيايس ودعمه من خالل املستندات والتقارير واإلرشادات الخ. 

)1(---)2(---)3(---)4(---)5(---)6(تلبي نظم معلومات اإلدارة وغريها من البيانات احتياجات الحوكمة الخاصة بأصحاب املصلحة. 

تبارش آليات رسمية وغري رسمية لتشارك معلومات العمل، وبحيث يتم استخدام املعلومات بصورة 
دورية من جانب أصحاب املصلحة يف التعليم والتدريب املهني.

)6(---)5(---)4(---)3(---)2(---)1(

تلتزم ممرسات الحوكمة باملعايري واللوائح واإلجراءات ويتم االتفاق عليها بواسطة أصحاب املصلحة املساءلة 
املختلفني. 

)6(---)5(---)4(---)3(---)2(---)1(

يتم تعريف مسؤوليات الحوكمة وأدوارها ووظائفها بوضوح وتأخذ يف االعتبار النتائج املتوقعة من 
جانب املستخدمني وأصحاب املصلحة. 

)6(---)5(---)4(---)3(---)2(---)1(

يقوم صناع القرار بتقييم واحرتام مساهمت وتوصيات أصحاب املصلحة املختلفني للتعليم 
والتدريب املهني. 

)6(---)5(---)4(---)3(---)2(---)1(

شاركت املجموعة املناسبة من أًصحاب املصلحة بشكل تعاوين يف أجزاء دورة سياسة التعليم املشاركة
والتدريب املهني. 

)6(---)5(---)4(---)3(---)2(---)1(

تشارك الهيئات الحكومية املختلفة )كالوزارات( واملستويات املختلفة للحكم )كاملستوى الوطني/
اإلقليمي/املحيل( بشكل نشط. 

)6(---)5(---)4(---)3(---)2(---)1(

متكن آليات املشاركة املنسقة )كالحوار االجتمعي والتشاور والهيئات االستشارية( أصحاب املصلحة 
من املشاركة عند النقاط الرئيسية. 

)6(---)5(---)4(---)3(---)2(---)1(

يعمل األطراف املختلفون، عىل املستويات الرأسية واألفقية، يف رشاكات لتشكيل توقع سياسات 
التعليم والتدريب املهني والقضايا املرتبطة باألنظمة )باستخدام منهجيات التبرص مثالً(.

)6(---)5(---)4(---)3(---)2(---)1(
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امللحق 3. التهميش املزدوج للتعليم والتدريب املهني يف املغرب العريب

مثة خصائص متعددة للتعليم والتدريب املهني ضمن األنظمة األوسع للتعليم والتدريب تتسم بالشيوع يف دول املغرب العريب 
)املغرب والجزائر وتونس(. وتدل هذه الخصائص عىل أن التعليم والتدريب املهني مييل ألن يكون معزوالً عن أنظمة التعليم 

األوسع، فضالً عن تعرضه للتهميش نوًعا.

ويف كل حالة، ترتبط إدارة األنظمة الفرعية للتعليم والتدريب املهني األويل والتدريب املهني املستمر ببعضها ارتباطًا وثيًقا وتشكل 
جزًءا من مسؤوليات وزارة معينة. ومبدئيًا، ميكن اعتبار ذلك أحد مواطن القوة. ويف الجزائر، ويشكل التعليم والتدريب املهني 
األويل والتدريب املهني املستمر مسؤولية وزارة التكوين والتعليم املهنيني، بينم يأيت التدريب لاللتحاق بسوق العمل يف إطار 
مسؤولية وزارة العمل والشؤون االجتمعية. ويف املغرب، يندرج هذان النوعان من التدريب ضمن مسؤولية مديرية التدريب، 

بينم يقع التدريب لسوق العمل تحت مظلة وزارة التشغيل. ويف حالة تونس، متثل كافة الجوانب الثالث مسؤولية نفس الوزارة، 
ولكن التدريب لسوق العمل مميز ومنفصل عن كال من نوعي التدريب.

ورغم ذلك، مثة انفصال بني التعليم والتدريب املهني والنظام التعليمي األوسع. وعالوة عىل ذلك، متى تم إنشاء مبادرات مشرتكة 
)وذلك مثالً إلنشاء بكالوريوس مهني تحت مظلة وزارة التعليم أو بالتعاون بني الوزارتني(، كانت املبادرات يف كل حالة غري ناجحة 
يف فتح مسارات تقدم للمتعلمني. ويؤمل أن نقل إدارة التعليم والتدريب املهني يف املغرب إىل وزارة التعليم سيكون أكرث نجاًحا يف 

ربط التعليم العام بنوعي التدريب األويل واملستمر.

وتبدو هذه الخصائص املشرتكة سببًا للتهميش املزدوج الذي يعانيه التعليم والتدريب املهني يف أنظمة التعليم والتدريب يف 
البلدان الثالثة. ويتسم التعليم والتدريب املهني بالتهميش مقارنة بالتعليم العام، كم يتعرض التعليم املهني املستمر، وداخل 

نظام التعليم والتدريب املهني، للتهميش مقارنة بالتعليم املهني األويل.

مثة عوامل متعددة تنهض دليالً عىل هذا التهميش. حيث يُخصص نصيب صغري من امليزانية العامة لصالح التعليم والتدريب 
املهني مقارنة مبا يخصص للتعليم العام. وتعكس مخصصات امليزانية نسبة كل مجموعة عمرية تأخذ مسار التعليم والتدريب 
املهني مقارنة بالتعليم العام. ويف كل من الدول الثالث، يتبع نحو 12% فقط من املجموعة العمرية مسار التعليم والتدريب 

املهني. وهذا الرقم أعىل إىل حد ما عند األخذ يف االعتبار الوزارات األخرى التي تدير التدريب يف مجالها املعني، ولكنها تبلغ يقيًنا 
أقل من 20% من املجموعة العمرية. وهذا يفيد ضمًنا أن التعليم والتدريب املهني األويل ال ينتفع به عىل النحو األكمل، حيث 

يتم تطوير السياسات لالستجابة للنزعات الدميوغرافية )املرشوحة يف القسم 2( وللحاجة إلعادة تركيز أهداف أنظمة التعليم 
والتدريب من أجل تلبية كل من مهارات سوق العمل واالحتياجات االجتمعية.

كم يستحق األمر أن نبحث ما إذا غياب الروابط بني التعليم وأنظمة التعليم والتدريب املهني األويل يشكل أحد األسباب األساسية 
للجودة الضعيفة للمؤهالت املهنية، خاصة عند املستويات املتوسطة )املستويات 3 و4 من التصنيف الدويل املوحد للتعليم(. 

وهذا ما يرتك الدارسني يف املسارات املهنية يف نهاية التعليم الثانوي األدىن بدون أمل يف العودة للتعليم العام ألنه ال توجد روابط 
أو مسارات تقدم. ويتعرض طلبة التعليم والتدريب املهني لنقص الحافز بسبب غياب مسارات التقدم املرنة. وعالوة عىل ذلك، 

فإن جودة األنظمة التدريبية تأيت ضعيفة يف كافة الدول الثالث، وهذا يعكس أنظمة كل من توفري التعليم والتدريب املهني 
والحوكمة. وتتعرض الجودة لالنتقادات عىل كافة الجوانب، ومبا يرتك أرباب العمل غري راضني بصورة كبرية عن مهارات خريجي 

التعليم والتدريب املهني، مع معاناة نسبة مرتفعة من الشباب الذين ال ميلكون مهارات تؤهلهم للعمل من البطالة.

ويتعلق التهميش الثاين بالتدريب املهني املستمر بالنسبة إىل التعليم والتدريب املهني األويل. ففي كافة البلدان الثالث، يوجه 
املدراء املسؤولون معظم انتباههم إىل التعليم والتدريب املهني األويل. وهذا ينطبق بصورة خاصة يف املغرب، حيث يتم تحويل 
الكثري من املوارد املالية املخصصة للتدريب املهني املستمر إىل توفري التعليم والتدريب األويل. كم ميكن القول بأن هذا الوضع 
ينطبق يف تونس، حيث مل يعد يزداد عدد أرباب العمل املشاركني يف التدريب. ويف الجزائر، ال توجد تدابري قامئة لحشد أرباب 

العمل عىل زيادة تدريبهم، بالرغم أن السياسات النشطة لسوق العمل أكرث اكتمالً بكثري باستخدام آليات أخرى.
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وتلخيًصا ملا سبق، يحرم غياب الروابط بني األنظمة الفرعية املختلفة هذه األنظمة من فرص خلق أشكال تعاون تربطهم مًعا، 
ومن تطوير أنشطة تعلم مرنة ودامئة طول العمر للمواطنني، وليس أقلها للنساء والشباب. وبرغم ذلك، من املشجع أن املغرب 

وتونس تشاركان، أو ستشاركان، يف االسرتاتيجيات متوسطة وطويلة األجل. وينبغي أن تتضمن النقاط األساسية يف املقاربة الجديدة 
بناء روابط قوية بني التعليم والتدريب املهني واألجزاء األخرى من نظام التعليم والتدريب، وإرساء رؤية عاملية للتعلم مدى 

الحياة والذي يشمل كافة األنظمة الفرعية.

املصدر: مستمد من ج. ماسون )2014(

امللحق 4. تصنيف آليات التنسيق للتعليم والتدريب املهني وصناعة 

السياسات املهارية
نوع آلية 
التنسيق 

نوع العالقات 
املرتبطة

مالحظاتاآلليات/األدوات السياسية

1. املوجهة 
بالترشيعات أو 

املعياير

الرشاكة التي 
توقدها الحكومة

ترشيعات التعليم والتدريب املهني/التعلم مدى الحياة  �
الوطنية واإلقليمية

اسرتاتيجيات التعليم والتدريب املهني/التعلم مدى  �
الحياة الوطنية واإلقليمية

عقود سياسات التعليم والتدريب )اتفاقيات التعاون  �
الثنائية بني األطراف الوطنية/اإلقليمية(

االتفاقيات الوطنية ثنائية أو ثالثية األطراف �
اللوائح التدريبية �
أطر املؤهالت الوطنية �

قد يشارك الرشكاء املجتمعيون وغريهم من أصحاب 
املصلحة بقوة. ويف بعض الحاالت، قد يكونون 

املستهلون للسياسة و/أو املستخدمون/املنفذون 
الرئيسيون لألدوات

قد يتم تسليم اللوائح الناعمة و/أو تُستخدم بواسطة 
كل من أصحاب املصلحة الحكوميني وغري الحكوميني. 

2. املؤسسية 
املوجهة للنصح 

السيايس 

رشاكات التشاور 
والنصيحة 

الوكاالت الوطنية للتعليم والتدريب املهني والجهات  �
اإلرِشافية األخرى )كسلطات التأهيل(

وكاالت التطوير اإلقليمية �
مجموعات التعاون بني الوزارية �
اللجان أو املجالس التوجيهية و/أو املشرتكة )الرشكاء  �

املجتمعيون(
مجالس املهارات الوطنية والقطاعية واإلقليمية  �

)والجهات االستشارية األخرى(
الجهات ثالثية األطراف �
املراصد )سوق العمل والتدريب عىل املستويات الوطنية  �

واإلقليمية(
شبكات التعليم �
مجتمعات املمرسة �

تنتظم يف معظمها حول التحليل السيايس وتحظى 
بدعمه. وقد يشارك أنواع أخرى من أصحاب املصلحة 
كمستشارين سياسيني )الرشكاء االجتمعيني والخرباء(
قد تضطلع الوكاالت الوطنية للتعليم الفني والتقني 

والتدريب بوظائف تنفيذية بينم تلعب يف الوقت ذاته 
دوًرا كمنظمت مظلية للمجموعات العاملة )كمجالس 

املهارات القطاعية(
تنشأ األدوات التنظيمية القامئة عىل املعرفة يف العادة 
بعد عمليات تشاور. وقد تكون شبكات التعليم أيًضا 

موجهة باملعرفة )وأحيانًا ما تكون أيًضا مزودة للمعرفة.

3. موجهة 
للقطاعني العام 

والخاص 

عالقات )حاكمة( 
ذاتية التنظيم
رشاكات بني 

القطاعني العام 
والخاص

تعبئة رشاكات 
املوارد 

ترتيبات الحوار االجتمعي: اتفاقيات املساومة الجمعية  �
لتطوير املهارات )كاتفاقيات التدريب عىل املستوى 

القطاعي أو مستوى الرشكة(
صناديق التدريب القطاعية وغريها من آليات التمويل  �

املشرتك )كالرسوم واإلعانات الرضيبية واملنح وحسابات 
التعلم الفردية الخ(

عقود التعلم القامئة عىل العمل  �

تركز بقوة عىل توفري حلول التمويل )املشرتك( لتعبئة 
موارد إضافية لتسليم توفري املهارات.

رشكاء اجتمعيون )أرباب عمل( ميثلون املصالح الخاصة.
قد يكون لنتائج التعاون وضعية ترشيعية )كاتفاقيات 

املساومة الجمعية(
قد يشارك األطراف اإلقليمية واملحلية والقطاعية 
ومزودو التعليم والتدريب املهني بقوة يف صناعة 

السياسات.

4. موجهة نحو 
خلق املعرفة 

رشاكات قامئة عىل 
املعرفة 

منهجيات وتقييمت وتحليالت لالحتياجات من املهارات  �
)الوطنية واإلقليمية والقطاعية(

التنبؤات باملهارات )الوطنية واإلقليمية والقطاعية( �
املعايري املهنية �
املؤرشات واملعايري القامئة عىل األداء )أنظمة املتابعة( �
اسرتاتيجيات ودراسات التقييم وغريها من أدوات  �

املتابعة )كأنظمة املؤرشات(
التوصيات، اآلراء )املشرتكة(، واإلعالنات، والبيانات الخ  �

تركز عىل تحليل ومتابعة ومراجعة السياسات لتوجيه و/أو 
تشكيل تطوير السياسات.

ميكن إنشاء أنظمة أداء ملتابعة التنسيق وتحسني املساءلة 
بني الحكومات املركزية والحكومات اإلقليمية/املحلية.
ميكن تطوير قواعد تنظيمية ناعمة للتأثري عىل عملية 

صياغة السياسات وتطبيقها ومراجعتها.
ميكن إضفاء املزيد من الطابع املؤسيس عىل التعاون 

)كإنشاء مراكز األبحاث واملراصد واللجان املشرتكة واللجان 
الخ(.

)FRAMEو ETF GEMM املصدر: جالفن أريباس، ج مانويل )بناء عىل منهجيات مشاريع
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مرسد املصطلحات األساسية يف حوكمة التعليم والتدريب

التعريفاملصطلح األسايس

االستفادة بالتعليم 
والتدريب 

الرشوط أو الظروف أو املتطلبات )املؤهالت أو املستوى التعليمي أو الكفاءات أو الخربة التعليمية الخ( التي تحكم عملية القبول 
واملشاركة يف املؤسسات أو الربامج التعليمية.

املصدر: املركز األورويب لتطوير التدريب املهني )Cedefop 2011( استناًدا إىل اليونسكو )1995( 

 املساءلة
Accountability

االلتزام بإبداء ما يفيد أن العمل قد تم إجراءه وفًقا للقواعد واملعايري املتفق عليها أو بإصدار التقارير بشكل نزيه ودقيق حول نتائج 
األداء يف مقابل األدوار و/أو الخطط التي تم التفويض بها. وقد يستلزم ذلك عرًضا حريًصا، وميكن الدفاع عنه قانونًا، بأن العمل 

يتسق مع رشوط العقد.
ملحوظة: قد تشري املسائلة يف التنمية إىل التزامات الرشكاء بالعمل وفًقا ملسؤوليات وأدوار وتوقعات أداء واضحة التحديد، مع احرتام االستخدام 

املتعقل للموارد. وبالنسبة للقامئني عىل التقييم، فإنها تفيد ضمًنا املسؤولية عن توفري تقارير متابعة وتقييمت أداء دقيقة ونزيهة وذات 
مصداقية. وبالنسبة للمدراء وصناع السياسات يف القطاع العام، فإن املسائلة تكون أمام دافعي الرضائب/املواطنني.

املصدر: منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )2002(
املتطلب القايض بأن يجيب املسؤولون أًصحاب املصلحة بشأن ممرسة صالحياتهم وواجباتهم، والترصف بناء عىل االنتقادات أو 

الرشوط املطلوبة منهم وتقبل )بعض( املسؤولية عن الفشل، أو عدم الكفاءة أو الخداع. وقد تكون آليات مسائلة املسؤولني بني 
تنظيمية، كم هو الحال بني أفرع الحكومة؛ أو ضمن املنظمت نفسها، كم الحال بني املرشفني ومرؤوسيهم؛ أو فوق تنظيمية، كم 

هو الحال عندما ترد إحدى املنظمت وموظفيها مبارشة عىل العمالء أو أصحاب املصلحة. وقد تخاطب آليات املسائلة قضايا من 
يشغل املنصب وطبيعة القرارات الذي يصدرها من يف املنصب. وتستلزم املساءلة حرية يف تداول املعلومات، وأصحاب مصلحة 

قادرين عىل التنظيم وسيادة القانون.

املصدر: الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة، مرسد املصطلحات األساسية

جاذبية التعليم والتدريب 
املهني

قدرة التعليم والتدريب املهني عىل تشجيع األفراد عىل اختيار التعليم والتدريب املهني واعتزال نيل مؤهالت تفتح الباب أمام 
تطلعات مهنية.

تعليق: تعتمد جاذبية التعليم والتدريب املهني عىل عوامل عدة، كالصورة الذهنية للتعليم والتدريب املهني ومتاثل التقدير الذي تتمتع به 
مع املسارات األكادميية، واملسارات املرنة التي تسمح بالحراك بني التعليم والتدريب املهني والتعليم األكادميي، ومشاركة أصحاب املصلحة يف 

حوكمة التعليم والتدريب املهني، ومنهم الرشكاء االجتمعيني.

)2011 Cedefop( املصدر: املركز األورويب لتطوير التدريب املهني

اآلليات التنسيقية 
لصناعة سياسات التعليم 

والتدريب املهني 

ميكن تعريف آليات التنسيق لصناعة سياسات التعليم والتدريب املهني كعملية رشاكة هيكلية موجهة بالنتائج، أو أدوات سياسية 
و/أو مناهج للدعم الفعال لصناعة سياسات إما التعليم والتدريب املهني األويل أو التدريب املهني املستمر ضمن الدورة السياسية. 
وميكن إنشاء ذلك بواسطة أصحاب املصلحة )من القطاعني العام والخاص( عىل كال من مستويات الحوكمة الرأسية واألفقية، مع ما 

لذلك من تداعيات سياسية ملزمة و/أو غري ملزمة. وهي ذات طبيعة سياسية أو مالية و/أو فنية يف أغلبها.
ويتمثل الغرض االسرتاتيجي آلليات التنسيق يف دعم إنشاء وتنظيم تعاون عميل فعال بني املستويات املختلفة لصناع سياسات 

التعليم والتدريب املهني بشأن املجاالت السياسية املهمة من أجل تيسري األداء األفضل يف إدارة التعليم والتدريب املهني الحكومي 
وتحسني جاذبية وصلة سياساته ونظمه. وميكن إنشاء هذه اآلليات بصفة مخصصة أو استخدامها عىل نحو اسرتاتيجي لدمج تطوير 

سياسيات التعليم والتدريب املهني يف املدى القصري إىل املتوسط/الطويل.
املصدر: جالفن أريباس )مؤسسة التدريب األوروبية(، 2012

األفراد والجمعات، سواء منظمني أو غري منظمني، الذين يتفاعلون يف املجاالت االجتمعية والسياسية واالقتصادية، والذين تنظمهم املجتمع املدين
قواعد وقوانني رسمية وغري رسمية. ويقدم املجتمع املدين ثروة دينامية متعددة الطبقات من زوايا النظر والقيم، والتي تسعى 

للتعبري عن نفسها يف املجال العام.

منظمت املجتمع املدين هي مجموعة االتحادات والجمعيات التي ينظم املجتمع املدين نفسه حولها طوًعا والتي قد متثل مجموعة 
واسعة من املصالح والروابط، من العرقية والدين، من خالل املساعي املهنية والتطويرية والرتفيهية املشرتكة، لقضايا كحمية البيئة أو 

حقوق اإلنسان.
املصدر: الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة، مرسد املصطلحات األساسية
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نزع املركزية 
Decentralisation

نزع املركزية هو تحويل السلطة من املستوى املركزي لإلدارة إىل مستوياتها األدىن. وعليه، وعند النظرة األوىل، يشري نزع املركزية إىل 
املكان أواملوضع الذي مُتارس فيه سلطات معينة لإلدارة التعليمية. ويقع يف قلب تحويل الصالحيات توزيع اختصاصات صناعة القرار 

بني أطراف اإلدارة عىل املستويات املختلفة.
املصدر: مستمد من رادو )2010(

نزع املركزية األفقي يشري أحيانًا إىل تركيز الصالحيات عند مستوى معني من السلطة من خالل تفضيل مستوى أو طرف معني، 
كالحكومات الذاتية أو املدارس

املصدر: مستمد من ماكجني )1996( 
يسعى نزع املركزية اإلدارية إىل إعادة توزيع السلطة، واملسؤولية واملوارد املالية الخاصة بتوفري الخدمات العامة بني املستويات 

املختلفة من الحكم. وهو نقل املسؤولية عن التخطيط والتمويل واإلدارة الخاصة بوظائف حكومية معينة من الحكومة املركزية 
ووكاالتها إىل الوحدات امليدانية للوكاالت الحكومية أو الوحدات التابعة أو مستويات الحكم، أو السلطات أو املؤسسات العامة شبه 
املستقلة، أو السلطات عىل مستوى املنطقة أو اإلقليمية أو الوظيفية. وتتمثل األشكال الثالث الكربى لنزع املركزية اإلدارية يف عدم 

الرتكيز اإلداري والتفويض والتنازل عن الصالحيات.
املصدر: قسم اإلدارة العامة وإدارة التنمية التابع إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتمعية بالتعاون مع لجنة األمم املتحدة لخرباء اإلدارة العامة 

)CEPA(

عدم الرتكيز اإلداري 
Deconcentration

وهو يعد أضعف أنواع نزع املركزية. وهو يشري إىل تحويل صالحيات إدارية معينة إىل املستويات األدىن من اإلدارة والتابعة مبارشة 
لوكالة حكومية مركزية. ويتمثل الغرض من تحويل صناعة القرار ببساطة إىل جعلها أقرب من مستخدمي الخدمة. أي أن عدم 

الرتكيز اإلداري يستهدف زيادة فعالية اإلدارة املركزية.
املصدر: مستمد من رادو )2010(

 التفويض
Delegation

يعد التفويض شكالً أكرث شمولية من نزع املركزية. فمن خالل التفويض، تقوم الحكومات املركزية بنقل صالحيات صناعة القرار إىل 
منظمت ال تخضع لرقابة كاملة من املركز. ورغم أن هذه املنظمت قد متلك قدًرا كبريًا من حرية الترصف، إال أن األساس القانوين 
لنزع املركزية، يف معظم الحال، ضعيف إىل حد ما. ويف حالة التفويض، يأيت نقل صناعة القرار مؤقتًا، وقد تُسحب املهمة املفوضة 

بسهولة للغاية. وعليه، فنزع املركزية بالتفويض ال يخلق االستقرار الالزم للتخطيط متوسط أو طويل األجل، ويتيح مجاالً قليالً 
لتعريف )أو إعادة تعريف( أدوار األطراف عند املستويات األدىن بوضوح.

املصدر: مستمد من رادو )2010(

تخفيف أو إلغاء القيود 
Deregulation

وهو العملية التي مبقتضاها يتم خفض أو إلغاء الرقابة الحكومية املركزية، وذلك كطريقة مميزة لتحويل الصالحيات إىل اإلدارة األقل 
مستوى. ويف عملية تخفيف أو إلغاء القيود، يتم تحويل الصالحيات بطريقة غري مبارشة من خالل توسيع حرية العمل أو االختيار 
عند املستويات األقل. ومع ذلك، فليس الغرض من وراء ذلك بالرضورة إضعاف أو إزالة الرقابة املركزية: ففي حاالت عديدة، يكون 

مربر إلغاء أو تخفيف القيود هو االفرتاض بأن القيود األقل واألبسط تؤدي إىل زيادة فعالية التحكم والرقابة. ويعد هذا املفهوم أحد 
األدوات التي ميكن استخدامها مع أي شكل من أشكال نزع املركزية، أو حتى بدون تحويل السلطات أو الصالحيات. ورغم ذلك، فإن 

تحويل صالحيات صناعة القرار ال ميكن أن يتحقق بدون إزالة القيود القدمية أو بدون استبدالها بقواعد إجرائية. وعالوة عىل ذلك، 
فقد يولد نزع املركزية الحاجة ألنواع جديدة من القواعد التنظيمية، كإنشاء معايري جودة للخدمات التي مل تعد تُدار مركزيًا.

)2010( Radó & )2001( Halász:املصادر

 التحويل
Devolution

التحويل أو التنازل هو نقل الصالحيات الخاصة بوظائف عامة معينة إىل مستويات دون وطنية أو منظمت مستقلة. وأبرز خصائص 
هذا التحويل هو طبيعته القانونية؛ حيث يتم عىل أساس ترشيعي قانوين. ويعد التحويل أو التنازل هو الشكل األوسع لنزع املركزية 

من حيث أن تحويل الصالحيات عن املسائل املالية أو اإلدارية أو البيداجوجية يكون دامئًا وال ميكن إبطاله عىل هوى املسؤولني.
 )2010( Radó & )1996( Fiske :املصدر

يف معظم الحاالت، ال يكون التحويل ببساطة هو صالحية صناعة القرار التي يتم نقلها إىل الحكومات اإلقليمية أو الحكومات الذاتية 
املحلية أو إىل املدارس؛ بل يكون تحويل مهام إلزامية معينة تستتبع التزامات معينة يف صناعة القرار.

املصدر: رادو )2010(

 الفعالية
Effectiveness

هي الدرجة التي يتحقق إليها أحد اآلثار املخطط لها، وذلك عادة بدون إشارة إىل التكاليف. وتكون األنشطة املخططة لها فعالة إذا 
ما تحققت هذه األنشطة. وباملثل، تكون النتائج املخطط لها فعالة إذا ما تحققت هذه النتائج فعليًا.

)2000( ISO & )2005 Cedefop( املصدر: مستمد من املركز األورويب لتطوير التدريب املهني

القدرة عىل تحقيق األهداف التنظيمية أو الفردية. وتستلزم الفعالية كفاءة؛ وحساسية واستجابة الهتممات إنسانية معينة ملموسة؛ 
والقدرة عىل التعبري عن هذه االهتممات، وصياغة األهداف لعالجها وتطوير وتنفيذ االسرتاتيجية الرامية لتحقيق هذه األهداف.

املصدر: الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة، مرسد املصطلحات األساسية
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 الكفاءة
Efficiency

العالقة بني النتائج املتحققة )املخرجات( واملوارد املستخدمة )املدخالت(. وميكن تعزيز الكفاءة من خالل تحقيق املزيد بنفس 
املوارد أو بأقل منها. وميكن تعزيز كفاءة أي عملية أو نظام من خالل تحقيق املزيد أو الحصول عىل نتائج أفضل )املخرجات( بنفس 

املوارد أو بأقل منها )املدخالت(.
املصدر: املنظمة الدولية للمعايري: األيزو )2000( 

املاليات والتمويل
 Financing and

funding 
)التعليم والتدريب املهني 

األويل والتدريب املهني 
املستمر(

املاليات financing: هي الكيفية التي تجمع بها امليزانية من أجل متويل نظام التعليم والتدريب املهني )حيثم يأيت املال(. وتشري 
املاليات إىل العمليات املختلفة لجمع وتأمني املوارد لكافة أنواع النفقات للتعليم والتدريب املهني األويل واملستمر.

التمويل funding: الكيفية التي يتم بها توزيع امليزانية ضمن أنظمة التعليم والتدريب املهني األويل واملستمر )حيثم يذهب املال(. 
ويشري التمويل إىل القواعد واإلجراءات واآلليات التي يتم من خاللها تخصيص املال إىل مزودي التدريب لألجزاء املختلفة من النظام

 )2013b( املصدر: مؤسسة التدريب األوروبية

الحوكمة
Governance

يجب أن تضمن الحوكمة إدارة املوارد واملشكالت الحكومية بشكل فعال وكفء وذلك استجابة لالحتياجات امللحة للمجتمع. 
وتعتمد الحوكمة الفعالة عىل املشاركة الحكومية واملسائلة والشفافية والفعالية والتمسك.

EuroVoc Thesaurus 2008(، بناء عىل Cedefop( املصدر: املركز األورويب لتطوير التدريب املهني

ممرسة الصالحيات السياسية واالقتصادية واإلدارية يف إدارة شؤون أي بلد عىل كافة املستويات. وتعد الحوكمة مفهوًما محايًدا 
يتألف من اآلليات والعمليات والعالقات واملؤسسات املعقدة التي يصوغ املواطنون واملجموعات من خاللها مصالحهم وميارسون 

حقوقهم والتزاماتهم، ويسوون خالفاتهم.
املصدر: الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة، مرسد املصطلحات األساسية

تشري الحوكمة، وباعتبارها ‘نشاط الحكم’، بصفة عامة إىل العملية التي تستخدم بها عنارص يف املجتمع النفوذ والسلطة، وذلك 
للتأثري وتفعيل السياسات والقرارات التي تؤثر عىل الحياة العامة.

EuroVoc Thesaurus :املصدر

تتألف الحوكمة من القواعد والعمليات والسلوكيات املرتبطة بالجوانب اإلجرائية والهيكلية والوظيفية واألدائية للحكم.
)2004( Benz :املصدر

الحوكمة يف التعليم 
والتدريب 

منوذج إلدارة صناعة سياسات التعليم والتدريب املهني ويقوم عىل الفعل املنسق من أجل اإلرشاك الفعال ألًصحاب املصلحة 
العاملني يف مجال التعليم والتدريب املهني من القطاعني العام والخاص عىل كافة املستويات املمكنة )الدولية والوطنية والقطاعية 

واإلقليمية/املحلية، ومستوى املزودين( من أجل وضع وتنفيذ ومتابعة ومراجعة األهداف. وتهدف الحوكمة الجيدة متعددة 
املستويات يف التعليم والتدريب املهني إىل تقوية تفاعل ومشاركة أصحاب املصلحة هؤالء مع تحسني الصلة واملسائلة والشفافية 

والتمسك والكفاءة والفعالية لسياسات التعليم والتدريب املهني.
)2011 Cedefop( املصدر: مؤسسة التدريب األوروبية استناًدا إىل املركز األورويب لتطوير التدريب املهني 

ولجنة املناطق )2009(

إرشاك ومشاركة املجتمع املدين يف صياغة وتطبيق ومتابعة االسرتاتيجيات الرامية للتطوير التعليمي.
املصدر: اليونسكو )2002(

يركز االتحاد األورويب عىل خمسة مبادئ تشكل قوام الحوكمة الجيدة: الرصاحة، واملشاركة واملسائلة والفعالية والتمسك. وكل مبدأ الحوكمة الجيدة
من هذه املبادئ مهم من أجل إرساء حوكمة أكرث دميقراطية وتسليم أكرث فعالية للسياسات العامة.

املصدر: اللجنة األوروبية )2001(

ميكن تعريف الحوكمة الجيدة بأنها ممرسة الصالحيات االقتصادية والسياسية واإلدارية إلدارة شؤون بلد معينة عىل كافة 
املستويات. وهي تتألف من اآلليات والعمليات واملؤسسات التي يصوغ من خاللها املواطنون واملجموعات مصالحهم وميارسون 

حقوقهم القانونية ويلبون التزاماتهم ويسوون اختالفاتهم.
املصدر: الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة )1997(

الحوكمة الجيدة يف 
التعليم والتدريب 

والتعليم والتدريب املهني 

 VET اإلدارة الشفافة واملسؤولة لسياسات وأنظمة التعليم والتدريب ألغراض جعل التعليم والتدريب والتعليم والتدريب املهني
جذابًا ومرتبطًا بالتميز من أجل تحسني صورته. وتحتاج الحوكمة الجيدة يف التعليم والتدريب والتعليم والتدريب املهني لتسهيل 

التطبيق الصحيح للسياسات بطرق تتسم بالفعالية والشفافية واملسائلة واملساواة والتمسك، مع وضع آليات الستيعاب – وعىل 
كافة املستويات املمكنة – أصحاب املصلحة من القطاعني العام والخاص )كالرشكاء االجتمعيني واملجتمع املدين ومزودي التدريب 

وأصحاب الرشكات واملمثلني اإلقليميني واملحليني الخ( يف تطوير ومتويل وتطبيق الربامج ذات الجودة املضمونة ضمن إطار سياسات 
التعليم والتدريب.

وتتألف الحوكمة الجيدة يف التعليم والتدريب املهني من ستة مبادئ وهي: الصلة بالواقع، والفعالية، والتبعية والنسبة والتناسب، 
والشفافية، واملسائلة واملشاركة.

املصدر: جالفن أريباس )مؤسسة التدريب األوروبية(، 2012
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الحوكمة متعددة 
املستويات 

الحوكمة متعددة املستويات هي آلية دينامية ذات أبعاد أفقية ورأسية، والتي ال تقلل بأي شكل من األشكال من املسؤولية 
السياسية. فعىل العكس، إذا تم تطبيق اآلليات واألدوات عىل نحو صحيح، فإنها تعمل عىل زيادة املسؤولية والتطبيق املشرتك. 

وبالتبعية، فإن الحوكمة متعددة املستويات متثل ‘مخطط إجرايئ’ سيايس عنه أداة قانونية، وال ميكن فهمه من خالل عدسة تقسيم 
الصالحيات وحدها.

املصدر:شميت )2004( )الصفحات 74-45(

وضمن الحوكمة متعددة املستويات، يشري البُعد الرأيس إىل الروابط بني املستويات األعىل واألدىن من الحكم )فوق الوطني، الوطنية، 
اإلقليمية، املحلية( وتشمل جوانبه املؤسسية واملالية واملعلوماتية. ويشري البُعد األفقي إىل صيغ التعاون )كالرتتيبات( بني املناطق، 

وبني املستويات املحلية )البلديات/املجتمعات األهلية(. ويجب النظر إىل مثل هذه االتفاقيات كأدوات لتحسني فعالية تسليم 
الخدمات العامة املحلية وتنفيذ اسرتاتيجيات التنمية. ويثري البعد األفقي اهتمم خاص، حيث يؤكد عىل الدور التي ينبغي أن يلعبه 

الرشكاء املجتمعيون واملجتمع املدين العامل بالرشاكة والتعاون مع السلطات العامة، يف السياق املرغوب للحوار االجتمعي.

وتأخذ لجنة املناطق التابعة لالتحاد األورويب مبصطلح الحوكمة متعددة املستويات ليعني اإلجراء املنسق الذي تتخذه الدول األعضاء 
باالتحاد األورويب والسلطات املحلية واإلقليمية قياًما عىل الرشاكة وتستهدف وضع وتنفيذ سياسات االتحاد األورويب. وهو يؤدي إىل 

تقاسم املسؤولية من جانب الطبقات املختلفة املعنية للحكم وتدعمه كافة مصادر الرشعية الدميقراطية والطبيعة التمثيلية لألطراف 
املختلفة املعنية. ومن خالل مقاربة متكاملة، يستتبع املشاركة املشرتكة لطبقات الحكم يف صوغ السياسات والترشيعات املجتمعية، 

ومبساعدة آليات متنوعة )التشاور، وتحليل األثر اإلقليمي الخ(.
املصدر: لجنة املناطق )2009(

 الرشاكة
Partnership

يُستخدم املصطلح ليسم كل نوع من أنواع التعاون التي تتم بني أطراف من القطاعني العام و/أو الخاص عىل نفس املستوى من 
الحكم )الرشاكة األفقية( أو بني مستويات متنوعة من الحكم )الرشاكة الرأسية(. ويتفاوت هدف الرشاكة وفًقا لكل من املجال 

السيايس املعني )كالبيئة والتنمية املحلية( والطور السيايس )صياغة وضع األجندة والتنفيذ الخ(.
 )2008( Graziano & Vesan:املصدر

اإلطار املشرتك لضمن 
الجودة

مجموعة من املبادئ والتوجيهات واألدوات املشرتكة التي طورها املنتدى األورويب حول الجودة يف التعليم والتدريب املهني 
)2001-02( ومجموعة العمل الفنية حول الجودة يف التعليم والتدريب املهني )TWGQ 2003–05( يف سياق عملية كوبنهاجن، 

وذلك لدعم: الدول األعضاء يف تعزيز التحسني املستمر للجودة يف أنظمة التعليم والتدريب املهني؛ ومزودي التعليم والتدريب 
املهني يف تحسني العرض التدريبي؛ واألفراد يف اكتساب مهارات وكفاءات أفضل.

)2011 Cedefop( املصدر: املركز األورويب لتطوير التدريب املهني

ضمن الجودة يف التعليم 
والتدريب

األنشطة التي تتضمن التخطيط والتقييم واإلبالغ وتحسني الجودة، واملنفذة لضمن تلبية التعليم والتدريب )محتوى الربامج، 
املناهج، تقييم ومصادقة نتائج التعلم الخ( ملتطلبات الجودة التي يتوقعها أصحاب املصلحة.

تعليق: يسهم ضمن الجودة يف تحقيق تطابق أفضل بني العرض والطلب يف التعليم والتدريب. ويغطي ضمن الجودة املستوى األكرب )مستوى 
النظام التعليمي( واملستوى املتوسط )مستوى املؤسسات التعليمية الفردية( واملستوى املصغر )مستوى عمليات التدريس-التعلم(.

املصدر: املركز األورويب لتطوير التدريب املهني )2011(

تدقيق الجودة
Quality audit

فحص منهجي ومستقل لتحديد التزام أنشطة الجودة وما يرتبط بها من نتائج بالرتتيبات املخطط لها من عدمه، وما إذا كانت هذه 
الرتتيبات يتم تنفيذها بشكل فعال ومالمئة لتحقيق ألهداف الجودة من عدمه.

املصدر: املنظمة الدولية للمعايري: األيزو )1994(

إدارة الجودة
Quality management

تشمل كافة األنشطة التي تستخدمها املنظمت لتوجيه ورقابة وتنسيق الجودة. وهذه األنشطة تشمل صياغة سياسة الجودة ووضع 
أهداف الجودة. كم تشمل تخطيط الجودة ورقابة الجودة وضمن الجودة وتحسني الجودة.

املصدر: املنظمة الدولية للمعايري: األيزو )2000(

توفري املوارد، إما الوطنية أو الدولية، لخفض التفاوتات اإلقليمية من خالل دعم األنشطة االقتصادية )املولدة للوظائف واملولدة التنمية اإلقليمية
للرثوة( يف املناطق.

املصدر: منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )2011(

سيادة القانون
Rule of law

الحمية )للحقوق اإلنسانية واألمالك وغريها من الحقوق االقتصادية( والعقاب العادل تحت مظلة القانون. وتهيمن سيادة القانون 
عىل الحكومة، وتحمي املواطنني من الترصفات التعسفية للدولة، كم تهيمن عىل املجتمع بصفة عامة، وتحكم العالقات بني 

املصالح الخاصة. وهي تضمن أن يلقى كافة املواطنني معاملة متساوية ويخضعون للقانون بدالً من هفوات األقوياء. وتعد سيادة 
القانون رشطًا أساسيًا للمسائلة والقابلة للتنبؤ يف كل من القطاعني العام والخاص. ويعتمد إرساء واستمرارية سيادة القانون عىل 

التوصيل الواضح للقواعد، والتطبيق غري املميز واإلنفاذ الفعال والطرق القابلة لإلنفاذ القانوين والقابلة للتنبؤ لتغيري محتوى القوانني، 
ومواطنني يرون مجموعة القواعد نزيهة أو عادلة أو مرشوعة، ولديهم الرغبة يف اتباعها.

املصدر: الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة، مرسد املصطلحات األساسية

استقاللية املدرسة
School autonomy

أحد أشكال اإلدارة املدرسية والتي متنح فيها املدارس سلطة صناعة القرار عىل عملياتها، وتشمل تعيني وطرد العاملني، وتقييم 
املدرسني واملمرسات البيداجوجية. وقد متنح اإلدارة املدرسية املستقلة دوًرا مهًم ملجلس املدرسة – الذي ميثل مصالح أولياء األمور – 

يف تخطيط امليزانية واعتمدها، فضالً عن التصويت فيم يتعلق بالقرارات املتعلقة بالعاملني. ومن خالل تضمني املجلس املدريس يف 
إدارة املدرسة، فإن استقاللية املدرسة تعزز املسائلة.

 )2009( Barrera-Osorio et al. :املصدر
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الحوار االجتمعي
Social dialogue

كافة أنواع املفاوضات أو املشاورات أو تبادل املعلومات بني ممثيل الحكومات وأرباب العمل والعاملني، بشأن قضايا املصلحة 
املشرتكة املتعلقة بالسياسة االقتصادية واالجتمعية. وقد توجد كعملية ثالثية األطراف، أو مع الحكومة كطرف رسمي للحوار، أو 

قد تتألف من عالقات ثنائية األطراف فقط بني العمل واإلدارة )أو نقابات العمل أو منظمت أرباب العمل(، مع أو بدون مشاركة 
حكومية غري مبارشة. وقد تكون املشاورات غري رسمية أو مؤسسية، وغالبًا ما تكون مزيًجا من االثنني. وقد تتم عىل املستوى الوطني 

أو اإلقليمي أو مستوى املرشوعات. وقد تكون بني مهنية أو قطاعية أو مزيًجا من كل هذا.
املصدر: Casale & Arrigo/ منظمة العمل الدولية )2005(

 التبعية
Subsidiarity

مبدأ تنظيمي والذي يتعني عىل السلطة املركزية وفًقا له أن يكون لها وظائف تابعة )تكميلية( فقط. وهو يعني أن عىل الحكومات 
املركزية أن تجري فقط املهام التي ال ميكن إجراءها بشكل فعال عىل أحد املستويات األكرث قربًا، أي تلك املهام القريبة من الفعل 
الحقيقي وحيث تتوافر املعلومات الرضورية. كم ينطبق عىل العالقات الرتاتبية األدىن؛ فإذا أمكن إجراء أحد املهام يف مدرسة، فال 

ينبغي دفع القرار إىل املستوى املحيل الخ
املصدر: مستمد من رادو )2010(

ويسعى مبدأ التبعية لضمن أن القرارات، ويف مجاالت املسؤولية املجتمعية غري الحرصية، يتم اتخاذها عند أكرث املستويات 
مالمئة. ونتيجة لذلك، يف هذه املجاالت، يجب إجراء االختبارات لضمن أن الفعل املجتمعي مربر فيم يخص الخيارات املتاحة عىل 

املستوى الوطني أو اإلقليمي أو املحيل. ويعد احرتام مبدأ التبعية والحوكمة متعدد املستويات أمرًا ال فكاك منه: فأحدهم يشري إىل 
مسؤوليات الطبقات املختلفة من الحكم، فيم األخرى يؤكد عىل التفاعل بينها.

املصدر: مستمد من لجنة املناطق )2009(

 الشفافية
Transparency

تشارك املعلومات والترصف بشكل رصيح. وتسمح الشفافية ألصحاب املصلحة بجمع املعلومات التي قد تكون حاسمة إلزالة النقاب 
عن االنتهاكات والدفاع عن مصالحهم. وتتضمن النظم الشفافة إجراءات واضحة لصناعة القرارات العامة وقنوات مفتوحة للتواصل 

بني أًصحاب املصلحة واملسؤولني، وتجعل مجموعة واسعة من املعلومات قابلة لالطالع عليها.
املصدر: الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة، مرسد املصطلحات األساسية

ثالثية األطراف
Tripartism

يشري التعاون ثاليث األطراف إىل كافة التعامالت التي تتم بني الحكومة ومنظمت العمل وأرباب العمل فيم يتعلق بصوغ وتطبيق 
السياسات االقتصادية واالجتمعية.

املصدر: Casale & Arrigo/ منظمة العمل الدولية )2005(
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