
املرشوع
يركّز مرشوع الحوكمة من أجل رفع القابلية للتوظيف يف منطقة حوض املتوسط الذي ميّوله االتحاد األورويب 
عىل تحسني حوكمة نظم التعليم والتدريب املهني يف جنوب ورشق حوض املتوسط. وسيمتد العمل به من 

سنة 2013 إىل سنة 2016. ويهدف املرشوع إىل تحسني قابلية النساء والشباب يف املنطقة للتوظيف. 

معلومات إضافية
للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة موقع مؤسسة التدريب األوروبية عىل اإلنرتنت:

 www.etf.europa.eu/gemm

gemm@etf.europa.eu :أو االتصال بالربيد اإللكرتوين

الخلفية:
سياق صعب لقابلية الشباب والنساء للتوظيف

سيلتحق حوايل 60 مليون شاب بسوق العمل بحلول منتصف العقد القادم. �

ال تتجاوز أعامر ثلث سكان املنطقة سن الخامسة عرشة. �

يُعـــدُّ معّدل مشـــاركة القوى العاملة داخل املنطقـــة األدىن يف العامل. ويعاين حوايل ثلثي الســـكان  �
يف ســـن العمل من البطالة أو انعدام النشـــاط.

ال تعمل إالّ امرأة واحدة من بني كل أربع نساء.  �

تعترب املؤسســـات الصغرية واملتوســـطة محـــركات رئيســـية لعجلة االقتصاد حيث تشـــكّل %95  �
مـــن املؤسســـات الخاصة وال يتجاوز عـــدد عامل غالبيتهـــا 5 أفراد.

البطالة: يعترب التوظيف إحدى أولويات برامج عمل كل بلدان املنطقة. ويعاين النســاء والشــباب عىل وجه 
الخصوص من البطالة وغياب فرص العمل الالئق بشكل كبري.

عدم تطابق املهارات: ال تتطابق املهارات التي يتطلبها ســوق العمل مع املهارات التي يوفّرها نظام التعليم 
والتدريــب. لذلــك، يعد االنتقــال من تعليم قائم عىل العــرض إىل تعليم قائم عىل الطلــب من التحديات 

الرئيسية. 

حوكمة مركزية: تتســم نظم التعليم والتدريب يف معظم البلدان باملركزية املفرطة حيث تعمل الدولة عىل 
توفــري التعليم والتدريب املهني ومتويله. ونادراً ما يتــم إرشاك الرشكاء االجتامعيني وفاعلني آخرين يف هذه 

العملية. لذلك تحتل مسألة حوكمة نظم التدريب مكان الصدارة. 

الحوكمـــة من أجل تحســـني 
القابليـــة للتوظيف يف منطقة 

حوض املتوســـط

www.facebook.com/etfeuropa

@etfeuropa

هذا املرشوع مموَّل من 
االتحاد األورويب



مرشوع إقليمي ذو تركيز وطني:
مساعدة الفاعلني يف التعليم والتدريب املهني عىل العمل والتعلّم 

الجامعي

يُعــدُّ بناء قــدرات الحكومات وأرباب العمل ومنظامت العامل واملجتمع املدين مســألة أساســية. 
ويتمثل الهدف من ذلك يف متكينهم من العمل يف إطار رشاكة من أجل تحسني نوعية ومواءمة نظم 
التعليم والتدريب املهني. ويقوم نهج مؤسســة التدريب األوروبية عىل تعلّم السياســات. وتشمل 
األنشــطة التــي تقوم بها يف هذا املجال تخطيــط الحوكمة وتحليلها، والزيارات الدراســية، وتبادل 

املامرسات الجيدة من خالل املؤمترات وورشات العمل الوطنية.

كام أن بناء قدرات مقدمي التدريب ورشكاء معنيني آخرين يف مجال تطوير املهارات عىل املستوى 
املحيل أو املناطقي يكتيس أهمية كبرية، إذ من شــأن مســاعدتهم عىل االســتجابة بشــكل أفضل 
الحتياجات ســوق العمل أن تعمل عىل تحســني قابلية الشباب والنساء للتوظيف. وتعمل مؤسسة 
التدريب األوروبية عىل دعم املشاريع التجريبية املبتكرة وتُنرش نتائجها يف أوساط الرشكاء املعنيني 

عىل املستويات املحلية واملناطقية والوطنية ويف سائر أنحاء املنطقة. 

حوكمة متعددة املستويات:
املشاركة واملساءلة الرأسية واألفقية

سيتم تناول حوكمة التعليم والتدريب املهني من خالل مستويني اثنني: وطني وتحت وطني.

فعىل املستوى الوطني، ســيتم إرشاك واضعي السياسات والسلطات والرشكاء االجتامعيني. أما عىل 
املســتوى تحت الوطني، فيســتهدف املرشوع املدارس بشــكل عام واملدارس التي تعمل يف مجال 
تطويــر املهارات عىل الصعيد املحيل. فمــن خالل جمع أطراف فاعلة مــن مختلف أجزاء النظام، 
ميكن تكييف السياســات الوطنية حسب الواقع املحيل بشــكل أكرث يرساً. ويف الوقت نفسه، ميكن 
أن يســاهم هذا النوع من الرشاكة يف مساعدة املبادرات املحلية الناجحة عىل التأثري يف اإلصالحات 

الوطنية.

ويتمثل الهدف من ذلك يف تعزيز مواءمة نظم التعليم والتدريب املهني، وتحسني الجودة، وتطوير 
قدرات مختلف األطراف املعنية. 

التمويل وضامن الجودة:
مجاالن رئيسيان إلصالح سياسات التعليم والتدريب املهني

يتمثل الســبيل إىل تحديث التدريب يف االنتقال من خدمات قامئة عىل العرض إىل خدمات حسب 
الطلب. وهو ما يستدعي إرشاك الرشكات واألطراف املعنية يف املجتمع املدين يف عمليات التخطيط 
والتقديم واملراقبة. وقد اختري مجاالن للسياسات – ضامن الجودة والتمويل – باعتبارهام محورين 

رئيسيني لإلصالح.  

وينطوي تحســني جودة التعليــم والتدريب املهني عىل معالجة النظــام برّمته، بدءاً من التخطيط 
وصــوالً إىل التقييــم عىل جميــع املســتويات. ويتعنّي أن ينتقــل الرتكيز من مدخــالت النظام إىل 
مخرجاتــه: مواءمة املهارات، ومعدالت الترّسب واإلكامل، والوصول إىل التعليم والعدالة يف الوصول 

إليه، ومعدالت التوظيف، وأنواع الوظائف التي يجدها الخريجون.

ويشــجع املرشوع عىل مقارنة فعالية املؤسسات من خالل املعايرة وتقديم الدولة للتمويل استناداً 
إىل األداء. ومن املجاالت األخرى التي يتعني أن يشــملها اإلصالح تنويع التمويل واالســتفادة املثىل 

من تخصيص املوارد واإلدارة.   

من بناء القدرات إىل العمل امللموس:
الحد من التفاوتات بني املناطق

تشــمل أنشــطة بناء القدرات عىل املســتوى الوطني أو املركزي تشجيع املســاواة بني الجنسني يف 
مجال التعليم والتدريب املهني والقابلية للتوظيف. وســتتناول املشاريع التجريبية نوعية ومواءمة 
التعليم والتدريب املهني والســيام من حيث قابلية النســاء والشــباب للتوظيف. وستُعالَج القضايا 
بشكل خاص عىل املستوى املحيل من أجل إضفاء نوع من التجانس عىل التنمية املحلية والحد من 

الفوارق بني املناطق.  

وستُنتقى كل املشــاريع التجريبية عىل أساس أثرها املحتمل عىل قابلية الشباب والنساء للتوظيف 
والفوارق بني املناطق. 


