
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  13التوصيات الرئيسية والتقدم إلى األمام،  - عملية تورينو في منطقة جنوب وشرق المتوسط  ورشة عمل عبر اإلنترنت: 2020-2018عملية تورينو 
 2021 يوليو

 
1 

 

 1 رقم البشريمشكلة رأس المال 

 قلة استخدام رأس المال البشري تُعيق النمو وتُعيق خلق فرص العمل 

القدرة الرئيسية في رأس المال البشري التي تحقق االزدهار االقتصادي، وفي   1يمثل الشباب في الدول العربية في منطقة جنوب وشرق المتوسط 

وعلى الرغم من أن الحجم النسبي للشباب ال يزال مرتفعًا   الوقت نفسه يمثلون التحدي الرئيسي نظًرا لما يمثله الشباب من ضغط على سوق العمل.

%  3.3شهدت معظم البلدان انخفاًضا في عدد هذه الفئة السكانية ) %(،27 (5.2لـ %( مقارنةً بحجمه النسبي في دول االتحاد األوروبي ا16.4)

  في المتوسط(.

ناء  عالوةً على ذلك، ال تزال المنطقة تعاني من قيمة سلبية في معدل صافي الهجرة )الهجرة من المنطقة أعلى من الهجرة إلى المنطقة(، باستث

 السلبية لها أهميتها في التوقعات الديموغرافية وآفاق سوق العمل لكل بلد. وهذه القيمة   إسرائيل واألردن ولبنان.

إن سوق العمل في الدول العربية في منطقة جنوب وشرق المتوسط يتسم بانخفاض مستويات النشاط ومعدالت التوظيف، وخصوًصا للشباب،  

فع نسبيًا للهجرة بشكل عام وبين المتعلمين بشكل خاص )هجرة  ومحدودية مشاركة المرأة، وكبر وتوسع القطاع غير الرسمي، والمستوى المرت

  العقول(، وتدفق الالجئين والعمال األجانب )بشكل رئيسي، وعلى سبيل المثال ال الحصر، في لبنان واألردن(.

%  50، حيث شارك أقل من ال تزال معدالت عدم النشاط في الدول العربية في منطقة جنوب وشرق المتوسط من بين أعلى المعدالت في العالم 

واألمر األكثر إثارةً للقلق هو أن معدالت عدم النشاط هذه قد ظلت ثابتةً طوال العقد   .2019من السكان مشاركةً نشطةً في سوق العمل في عام 

أن العمل في منطقة جنوب  ومن المفارقات،  الماضي )في لبنان وتونس( أو زادت زيادةً طفيفةً )في الجزائر ومصر واألردن والمغرب وفلسطين(.

  وشرق المتوسط يتزايد في مجال الخدمات، بينما تظل األجور والتوظيف العام الهدفين الرئيسيين للباحثين عن عمل.

بين    ًداتتميز أسواق العمل في الدول العربية في منطقة جنوب وشرق المتوسط أيًضا بانخفاض العمالة وارتفاع معدالت البطالة والفجوات الكبيرة ج

ويمكن القول، أنه من بين العوامل الدافعة المختلفة يوجد ضغط ديموغرافي مقترن بالنمو االقتصادي اإلقليمي لعدد "العاطلين"،   الجنسين والعمر.

، وخصوًصا  حيث يُترجم إلى وضع يفوق فيه عرض العمالة بكثير الطلب عليها، وهذا يؤدي إلى ارتفاع معدالت البطالة وانخفاض شديد في العمالة 

وبغض النظر، فإن العثور على   العالقة بين التحصيل العلمي والتوظيف هي عالقة عكسية إلى حد ما. بين الشباب الوافدين الجدد إلى سوق العمل.

  وظيفة هو صراع شاق للشباب في المنطقة.

يعتبر عدم المواءمة في المهارات تحديًا   ة الشباب في المنطقة.وعدم المواءمة األفقية تأثيًرا سلبيًا على عمال العموديةيؤثر كل من عدم المواءمة 

ثل عمليات  كبيًرا أمام صانعي السياسات والممارسين والشركاء االجتماعيين، ألنها غالبًا ترتبط بالسياقات االجتماعية واالقتصادية الديناميكية م

ير الديموغرافي والظروف االجتماعية السلبية )مثل الطابع غير الرسمي، والبطالة  إعادة الهيكلة وأنماط التجارة المتغيرة والتحول التكنولوجي والتغ

لم يعد     وأيًضا قد ترتبط حاالت عدم المواءمة في رأس المال البشري بتقادم المهارات، حيث يمتلك العمال مهارات طويلة األمد، وعدم النشاط(.

وال يبدو أن توفير المزيد من التعليم المدرسي   قدرات العمال أو التقدم التقني أو ظروف السوق.صاحب العمل في حاجة إليها بسبب التغيرات في  

 سيساعد في حل مشكالت عدم المواءمة أو بطالة الشباب بشكل عام. 

ا وإيصالها، فضالً عن  ألصحاب العمل دور ومسؤولية أيًضا في زيادة مشاركتهم في تطوير المهارات من خالل تحديد المهارات التي يحتاجون إليه

وينبغي زيادة فهم هذه المسؤولية المشتركة واإلقرار بها والمساعدة في إضفاء الطابع   تطوير آليات لتوظيف الموظفين وتدريبهم واالحتفاظ بهم. 

 المؤسسي عليها. 
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 2رقم  البشري مشكلة رأس المال

 جتماعية يؤدي اإلقصاء إلى زيادة الفقر ويجعل من الصعب تحقيق األهداف اال

يشير مفهوم "اإلدماج االجتماعي واالقتصادي" في التقرير إلى المساواة بين األفراد في الوصول إلى الفرص االقتصادية وفرص العمل، بغض  

لنمو  ومن المسلم به عموًما أن جعل ا النظر عن الجنس أو العمر أو المستوى التعليمي أو الوضع االجتماعي االقتصادي أو الموقع الجغرافي.

في هذا السياق، أصبحت سياسات اإلدماج االجتماعي في السنوات األخيرة   االجتماعي واالقتصادي واالزدهار أكثر شموالً يحقق استدامةً أكبر.

بين  يجري أيًضا إنشاء روابط وعالقات  ذات أولوية أكثر مما كانت عليه في الماضي في األجندات الوطنية لبلدان منطقة جنوب وشرق المتوسط.

 اإلدماج االجتماعي وتنمية المهارات. 

تفادة  أدى االفتقار إلى الوصول إلى الخدمات العامة ذات الجودة وبأسعار معقولة والتمويل والتكنولوجيا إلى إعاقة الوصول إلى الفرص ومنع اس

تغيير، يتولد خطر متزايد يتمثل في استبعاد مجموعات  مع تقدم المجتمعات، وتطور التكنولوجيا الجديدة، وزيادة سرعة األتمتة وال  الجميع من النمو.

عالوةً على ذلك، فإن استمرار ضعف النمو، والذي تفاقم   جديدة من األشخاص من السوق، على سبيل المثال أولئك الذين لديهم مهارات قديمة.

 المساواة في الدخل واالستبعاد االجتماعي. ، قد أدى بالتأكيد إلى تضخيم مشكلة عدم 19-بسبب األزمة الصحية الناجمة عن كوفيد

بين  ويمكن لعدة عوامل أخرى، فضالً عن التوزيع غير العادل للموارد المحدودة وعدم االستقرار السياسي، تفسير هذا الوضع غير المستقر، ومن 

 هذه العوامل ما يلي: 

لمحدود، والقدرة التنافسية العالمية، والقدرة على االبتكار،  انخفاض مستوى ونوعية خلق فرص العمل )الالئقة( بسبب التكامل اإلقليمي ا ■

  واالستعداد التكنولوجي، وتنويع الصادرات.

مالة  ال يزال االنتقال من المدرسة إلى العمل يمثل صعوبةً وإشكاليةً في معظم البلدان، في ظل استمرار ارتفاع أعداد الشباب خارج دائرة الع ■

  في معظم البلدان نتيجة عدم كفاية الدعم.والتعليم والتدريب وتزايدها 

  تحول الطابع غير الرسمي إلى سمة هيكلية استمرت في المنطقة على مر السنين، باإلضافة إلى ظروف العمل ومستويات األجور.  ■

خفاض العائد على  الفجوة بين الجنسين في سوق العمل التي تشكل خسارةً في اإلنتاجية وتؤدي إلى ارتفاع تكاليف الفرص البديلة وان ■

   االستثمارات التعليمية.

عدم مواءمة المهارات بسبب ضعف االتصال بين القطاع الخاص واألوساط األكاديمية، مع فشل المهارات والتخصصات المقدمة في تلبية   ■

 متطلبات أصحاب العمل. 

 ية احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية. انخفاض قدرة وفعالية أنظمة التعليم والتدريب على توفير المهارات ذات الصلة لتلب  ■

تنتقل منطقة جنوب وشرق المتوسط من كونها منطقة طاردة للمهاجرين إلى منطقة عبور أو منطقة مضيفة للمهاجرين   التحول في الهجرة: ■

 والالجئين وهذا يؤدي إلى تفاقم االستبعاد من التعليم وسوق العمل. 

في الواقع، غالبًا ما تكون   الحصول على وظيفة في المنطقة ليس ضمانًا للهروب من ظروف العمل السيئة أو من الفقر.عالوةً على ذلك، فإن  

 الوظائف محفوفة بالمخاطر وال تتوفر لها الحماية وذات أجور منخفضة وفرص تدريب محدودة.  

رة العمالة والتعليم والتدريب، والعمالة غير الرسمية، وسكان الريف،  الفئات األكثر ضعفًا في المنطقة هي الشباب، والنساء، والشباب خارج دائ

 والمهاجرين، والالجئين. 
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 3 رقم البشري مشكلة رأس المال

 عدم االستعداد الكافي لتوقع ومعالجة الطلب على المهارات المستقبلية 

، ويمكن أن يكون تأثيرها قويًا مثل صدمة جائحة  وشرق المتوسطتعمل التحوالت المتعددة على تشكيل االقتصادات والمجتمعات في منطقة جنوب 

على الرغم من عدم وجود صورة واحدة ألنواع ومقدار التحوالت االجتماعية واالقتصادية، فإن بلدان منطقة جنوب وشرق المتوسط،   .19-كوفيد

اغتنام البلدان للفرص التي تتيحها هذه االتجاهات واالستعداد إلدارة   من أجل مثل البلدان في بقية العالم، يتعين عليها مواجهة التغييرات التالية. 

 االنتقال إلى المستقبل، تعد جودة التعليم ومالءمته وكفاءته ومرونته من األمور األساسية. 

ماط اإلنتاج وأنماط التجارة  ( التغير التكنولوجي والرقمي، الذي ينطوي على تأثير هائل للرقمنة والذكاء االصطناعي وأن1وتشمل هذه التحوالت:  

( الظواهر الديموغرافية، مثل تقلص األجيال الشابة وموجات الهجرة  3( العولمة التي تؤدي إلى تكامل السوق وإمكانية االتصال؛  2الجديدة؛  

في استهالك الموارد )االقتصادات   ( تغير المناخ الذي يستدعي جعل الصناعة أكثر حفاًظا على البيئة والكفاءة4الكبيرة )إلى الداخل أو الخارج(؛ 

  الدائرية(.

تتضح   .المشكالت التي تعترض جودة التعليم األساسي.الضوء على   2018و 2015( للعام  PISAتسلط نتائج برنامج تقييم الطالب الدوليين )

ذلك، ال يزال عدد األشخاص منخفضي المهارات  ومع  جليًا أهمية التعليم المبكر في آفاق التوظيف والتنمية االجتماعية واالقتصادية بشكل عام.

(، فإن ثالثة من  2020وفقًا للمؤسسة األوروبية للتدريب ) كبيًرا في المنطقة، على الرغم من كل الجهود المبذولة إلتاحة الوصول إلى المهارات.

فلسطين، وحوالي نصف البالغين في تونس  كل أربعة أشخاص بالغين في المغرب، وحوالي اثنين من كل ثالثة أشخاص بالغين في الجزائر و

 واألردن قد حصلوا على تعليم ثانوي على األكثر )تعليم إلزامي عادةً(. 

ل الشد  كان التعليم في المنطقة مقيًدا باألعراف السلوكية واالستقطاب األيديولوجي، ويتجسد ذلك وفقًا للبنك الدولي في أربع مجموعات من عوام

حالت   ( التقاليد مقابل الحداثة.4( السيطرة مقابل االستقاللية. 3( االنضباط مقابل االستفسار.  2مقابل المهارات.  ( المؤهالت1والجذب هي:  

  عوامل الشد والجذب هذه دون تطور التعليم ودون تقديم التعلم الذي يعد الطالب للمستقبل.

، إال  2018والعام  2015( في األردن ولبنان منذ نتائج العام PISAن )على الرغم من وجود تحسن طفيف في تقييم برنامج تقييم الطالب الدوليي

عاًما في الدول   15% من الطالب الذين في عمر 60أن انخفاض مستوى التحصيل في القراءة والرياضيات والعلوم ال يزال مقلقًا: أكثر من 

( في  PISAاني في تقييم برنامج تقييم الطالب الدوليين )العربية في منطقة جنوب وشرق المتوسط قد فشلوا في الوصول إلى المستوى الث

ومن الواضح أن هذا المستوى المنخفض من األداء سيستمر مع هؤالء التالميذ طوال حياتهم، بما في ذلك في نظام التعليم والتدريب   الرياضيات.

  المهنيين وفي مكان العمل، حسب مسارهم المستقبلي. 

وعلى الرغم   قصور كبيرة في الفعالية والكفاءة نظًرا لعدم كفاية المرونة واالستجابة والرسوخ في البيئة المهنية.  تكشف أنظمة المهارات عن أوجه

من أن أنظمة التعليم والتدريب في منطقة جنوب وشرق المتوسط قد حسنت نتائجها تحسنًا كبيًرا من حيث زيادة الوصول وزيادة التغطية  

من األسباب الرئيسية لعدم كفاية المهارات هو االفتقار إلى البرامج   قيام بالمزيد من العمل استجابةً للتحوالت السريعة. الجغرافية، فال يزال يتعين ال

لتوجيه  ذات الصلة الخاصة بتوقع المهارات والمواءمة، وسوء خدمات التوظيف العامة، فضالً عن عدم كفاية التطوير وأهمية التعلم مدى الحياة، وا

 لم الكبار، والتعلم القائم على العمل. المهني، وتع

إلى  تتطلب المواءمة معلومات حول سوق العمل، مستمدةً من المراقبة والتوقع والتنبؤ بمتطلبات المهارات وإمداداتها، وتحويل هذه المعلومات 

  لمراقبةالبيانات ذات الصلة تتولى القيام بهذا ا  سياسات وأنشطة فعالة لتقليل أوجه الخلل في سوق العمل.

لتعليم  تُعتبر الحوكمة المركزية وعدم التنوع الكافي في آليات تمويل التعليم والتدريب المهنيين من العوامل المهمة األخرى التي تعوق جودة ا

 ومالءمته وكفاءته ومرونته وتؤدي إلى استنفاد رأس المال البشري.  


