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 السیاق االجتماعي واالقتصادي والدیموغرافي 
وشرق المتوسط، على الرغم من اختالفاتھا في التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة والدیموغرافیا والنظم السیاسیة وتوزیع  إن بلدان منطقة جنوب 

یُعد النمو الشامل وخلق فرص العمل في صمیم  1 .الثروة بھا، تواجھ نفس التحدیات المتعلقة بالنمو المستدام وتوظیف الشباب والتحول الدیموغرافي
ومع ذلك، تشیر البیانات إلى أنھ ال تزال ھناك حاجة للقیام بالكثیر من العمل لضمان   اإلصالحات في جمیع بلدان منطقة جنوب وشرق المتوسط.

 التنمیة المستدامة واالزدھار للتصدي لمسألة عدم المساواة والبطالة، وخصوًصا بالنسبة للنساء والشباب. 

ق المتوسط ھي دول متوسطة الدخل وتعاني من سیاقات اجتماعیة واقتصادیة صعبة، وضغوط دیموغرافیة  وبشكل عام، بلدان منطقة جنوب وشر
تظل القدرة التنافسیة   شدیدة (نسبة الشباب كبیرة في إجمالي السكان) ونمو اقتصادي متواضع في ظل تقلبات شدیدة جًدا وتغیرات إقلیمیة كبیرة.

وفیما یتعلق بالتجارة، ال تزال المنطقة مجتمعةً  2 .عداد التكنولوجي وتنویع الصادرات محدودة في المنطقةالعالمیة والقدرة على االبتكار واالست
ومن السمات األخرى في   تعاني من ضعف اندماجھا في االقتصاد العالمي على الرغم من أن البلدان الفردیة في المنطقة أفضل حاالً وأكثر اندماًجا.

 رار عدم رسمیة االقتصاد. ھذه المنطقة ارتفاع واستم

یتسم بانخفاض مستویات   3وعلى الرغم من كل الجھود التي تبذلھا الحكومات، فإن سوق العمل في الدول العربیة في منطقة جنوب وشرق المتوسط
رتفع نسبیًا للھجرة  النشاط ومعدالت التوظیف، خصوًصا للشباب، ومحدودیة مشاركة المرأة، وكبر وتوسع القطاع غیر الرسمي، والمستوى الم

بشكل عام وبین المتعلمین بشكل خاص (ھجرة العقول)، وتدفق الالجئین والعمال األجانب (بشكل رئیسي، وإن لم یكن حصریًا، في لبنان  
أن ھذا  وفي حین  إن ھذا الوضع (عدم النشاط والبطالة والھجرة والقطاع غیر الرسمي) یزید من مخاطر نضوب رأس المال البشري. واألردن).

كان  الخطر یھدد جمیع الدول العربیة في منطقة جنوب وشرق المتوسط، إال أن مستواه یختلف بین البلدان والفئات السكانیة: الشباب والنساء وس
 الریف ھم األكثر عرضةً لھذا الخطر. 

زیًدا من الضغوط على تلك البلدان التي تعاني  إلى تفاقم التحدیات االجتماعیة واالقتصادیة، مما یضع م  19-من المتوقع أن تؤدي جائحة كوفید
ومع ذلك، فإن ھذه األزمة تمثل أیًضا فرصة لالبتكار، سواء في االقتصاد أو في أنظمة التعلیم   بالفعل من أزمات اقتصادیة واضطرابات سیاسیة.

بحاث التي تم إجراؤھا باالشتراك مع المؤسسة  من التقریر یوضح األ 1الملحق  والتدریب، وال سیما من خالل استخدام التكنولوجیا الرقمیة.
على أنظمة وسیاسات التعلیم في الدول   19-) فیما یتعلق بتأثیر جائحة كوفیدEMEAاألوروبیة للتدریب والجمعیة األورومتوسطیة لالقتصادیین (

 العربیة في منطقة جنوب وشرق المتوسط. 

 التحدیات التي یواجھھا رأس المال البشري
) إلى أن رأس المال البشري یمثل األصول  2018-2020البیانات المتاحة والتقاریر الوطنیة من الجولة الخامسة من عملیة تورینو (  یشیر تحلیل

ھناك ثالث مجموعات رئیسیة من تنمیة رأس المال البشري ومشكالت   الرئیسیة للمنطقة ولكنھ في الوقت نفسھ یتعرض إلى العدید من الصعوبات.
 تي یتعین معالجتھا على وجھ السرعة. االستخدام ال

 

ادي وتمیزھا بارتفاع التنمیة االقتصادیة ومعدالت التوظیف، فضالً عن وال ینطبق ھذا الوضع على إسرائیل، نظًرا لالختالف التام للسیاق االجتماعي واالقتص  1
 انخفاض معدالت البطالة بین الشباب والنساء.

 راجع مقدمة ھذا التقریر للتعرف على مزید التفاصیل بشأن الوضع في إسرائیل 2
التقریر لالعتراف بالوضع الفرید إلسرائیل في منطقة جنوب وشرق المتوسط، من  مصطلح "الدول العربیة في منطقة جنوب وشرق المتوسط" في ھذا  اعتماد تم  3

 حیث التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة والخصائص التعلیمیة.
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یعتبر   إن تحسُّن المستوى التعلیمي للسكان (وخصوًصا للشابات) لم یُترجم إلى نتائج أفضل في سوق العمل في جمیع البلدان، باستثناء إسرائیل.
وكما   أوجھ القصور في المھارات والتفاوتات. صانعو السیاسات والممارسون والشركاء االجتماعیون في المنطقة أن التحدیات الرئیسیة تتمثل في 

الھیكلة   ھو الحال في أجزاء أخرى من العالم، تحدث أوجھ القصور ھذه في السیاقات االجتماعیة واالقتصادیة الدینامیكیة الناشئة عن عملیات إعادة 
تفاوتات في المھارات أیًضا بعدد من الجوانب االجتماعیة  ترتبط الفجوات وال  وأنماط التجارة المتغیرة والتحول التكنولوجي والتغیر الدیموغرافي.

 السلبیة في المنطقة، مثل سمة عدم الرسمیة والبطالة وعدم النشاط طویال األمد. 

لقي  وتُ  وعلى الرغم من محاوالت جعل أسواق العمل والمجتمعات أكثر شموالً، ال تزال الفوارق الواسعة بین بلدان المنطقة وداخلھا بارزةً للغایة
إن درجات تنمیة رأس المال البشري في بلدان المنطقة منخفضة جًدا، وتعاني من االرتفاع   بظاللھا على التنمیة المستدامة لرأس المال البشري. 

 . الشدید في مستویات عدم المساواة بین الجنسین، وغالبًا ما تواجھ اختالفات متزایدة داخل أراضیھا (المناطق الحضریة مقابل الریفیة)

في  ویمكن لعدة عوامل أخرى، فضالً عن التوزیع غیر العادل للموارد المحدودة وعدم االستقرار السیاسي، تفسیر ھذا الوضع غیر المستقر، بما 
 ذلك: 

 انخفاض مستویات وجودة خلق فرص العمل. ■
 وضع السیاسات. صعوبة االنتقال من المدرسة إلى العمل بسبب عدم كفایة الدعم وضعف مشاركة القطاع الخاص في  ■
 سمة عدم الرسمیة وظروف العمل السیئة ومستویات األجور المنخفضة.  ■
  عدم المساواة بین الجنسین في سوق العمل. ■
 انخفاض قدرة وفعالیة أنظمة التعلیم والتدریب على توفیر المھارات ذات الصلة باحتیاجات سوق العمل الحالیة والمستقبلیة.  ■

 المنطقة عن أوجھ قصور كبیرة في الفعالیة والكفاءة من خالل عدم كفایة المرونة واالستجابة والرسوخ في البیئة المھنیة. تكشف أنظمة المھارات في  
من حیث الوصول والتغطیة الجغرافیة   وعلى الرغم من أن أنظمة التعلیم والتدریب في منطقة جنوب وشرق المتوسط قد حسنت نتائجھا تحسنًا كبیًرا

 الجنسین، فضالً عن الصلة بالتوظیف وآفاق التطویر الوظیفي، فال یزال یتعین القیام بالمزید من العمل استجابةً للتحوالت السریعة.   وسد الفجوة بین

یع دول  تعلن جم وفي حین أنھ یتم غالبًا اإلعالن عن أن قطاع التعلیم والتدریب لھ األولویة، فإن الموارد ذات الصلة ال تدعم دائًما تحدید األولویات.
وطریقةً لخلق  منطقة جنوب وشرق المتوسط أن التعلیم أمر حیوي لتنمیتھا، وغالبًا ما یُعتبر التعلیم والتدریب المھنیین بدیالً للمسارات األكادیمیة 

ات المؤسسیة  ومع ذلك، فإن ضعف الموارد المالیة والقدر فرص العمل وزیادة إمكانیة التوظیف وتقلیل التسرب وتحسین الشمول االجتماعي.
ي  لھیئات التعلیم والتدریب المھنیین وخدمات التوظیف العامة لقیادة اإلصالحات الھیكلیة یجعل من الصعب تقلیل التفاوتات وأوجھ القصور ف

نوع بما یكفي  یظل تمویل التعلیم والتدریب المھنیین مركزیًا وتقوده الحكومة وغیر مت المھارات، وتوقع احتیاجات سوق العمل واالستجابة لھا.
ویمثل االفتقار إلى أنظمة تقدیر التكالیف، والذي یؤدي إلى االعتماد على تخطیط   لمواكبة طموحات برامج المھارات والسیاسات وخطط العمل. 

على التعلیم، وخصوًصا    اإلنفاق بیانات  اإلنفاق اإلضافي (استناًدا إلى السنوات السابقة)، مشكلةً أخرى تقیّد األداء واالبتكار في تنمیة المھارات.
ب  قطاع التعلیم والتدریب المھنیین الفرعي، محدودة للغایة في الدول العربیة في منطقة جنوب وشرق المتوسط، وھذا یحد من تحلیل ھذا الجان

 المھم. 

نیة لمواكبة وتیرة التغییر  في الواقع، ھناك نقص عام في البیانات وأنظمة المراقبة والتقییم ذات الصلة وأنظمة معلومات سوق العمل الوط
تؤدي أنظمة التعلیم والتدریب دوًرا رئیسیًا في ضمان توفیر الفرص لجمیع األفراد لتطویر مھاراتھم باستمرار   االجتماعي واالقتصادي المستمر.

 ضمن منظور التعلم مدى الحیاة، ومن ثّم تمكینھم من التكیف مع متطلبات سوق العمل المتغیرة بسرعة. 

یّض نقص استخدام رأس المال البشري یق
ویعیق خلق الوظائف

الة ارتفاع مستویات عدم النشاط والبط•
بین الشباب والنساء

المھرات معدل سلبي في عدم تطابق•
األفقي والرأسيعلى المستوى

رصید سلبي في صافي الھجرة•

االستبعاد االجتماعي والفجوة بین 
س الجنسین، خسارة كبیرة في قدرة رأ

المال البشري على تحقیق االزدھار 
االجتماعي واالقتصادي

فاع الفجوة الواسعة بین الجنسین وارت•
لة عدد الشباب الذین یعانون من البطا

ومن غیاب التعلیم أو التدریب
الفترات الطویلة من البطالة•
طة انخفاض مستوى المشاركة في أنش•

المستمرالتعلم 
ارتفاع مستوى عدم الرسمیة•
 19-من المتوقع أن تؤدي أزمة كوفید•

إلى تفاقم عدم المساواة

ة عدم االستعداد الكافي لتوقع ومعالج
یةمتطلبات المھارات المستقبل

المشاركة المحدودة للقطاع الخاص في•
عملیة توقع المھارات وتطویرھا

أنظمة التعلیم والتدریب ال تتمتع•
طلبات بالمرونة الكافیة وال تستجیب إلى

سوق العمل
قییمنقص البیانات وأنظمة المراقبة والت•
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 بات السیاسیة االستجا
، شھدت البلدان في منطقة جنوب وشرق المتوسط تغیرات سیاسیة واجتماعیة اقتصادیة ودیموغرافیة  2016منذ جولة تورینو األخیرة في عام  

صمیم جداول  ال تزال التطورات األخیرة تضع رأس المال البشري، وال سیما التعلیم والتدریب في   كبیرة في أعقاب ما یسمى بالربیع العربي.
، التي  19-وكما ھو الحال في سائر دول العالم، أضافت أزمة كوفید أعمال السیاسات لمواجھة التحدیات االجتماعیة واالقتصادیة على حد سواء.

یكلیة أكثر  ، تحدیات جدیدة وأدت إلى الحاجة إلى استجابات سیاسیة جدیدة، بینما من المرجح أن یصبح تنفیذ اإلصالحات الھ2020بدأت في عام 
 ومع ذلك، تظھر بوادر التقدم الذي أحرزتھ البلدان خالل السنوات األربع الماضیة في معظم المجاالت التي تناولھا ھذا التحلیل.  صعوبة.

ت الخاصة  ، واصلت بلدان المنطقة بناء أنظمة التعلیم والمھارات والمعلومافیما یتعلق بالشراكات مع القطاع الخاص لتوقع المھارات وتنمیتھا 
یتم إیالء المزید   ویشارك القطاع الخاص بشكل متزاید في ھذه الجھود. بسوق العمل من أجل االستجابة بشكل أفضل إلى احتیاجات سوق العمل. 

  ) باعتبارھا ركائز أساسیة لالزدھار االجتماعيSMEمن االھتمام بالتدریج للتنویع االقتصادي وتطویر المشروعات الصغیرة والمتوسطة (
وفیما یتعلق بإشراك القطاع الخاص في حوكمة   واالقتصادي والمجاالت التي یُنظر فیھا إلى المھارات بشكل متزاید باعتبارھا المحرك الرئیسي.

ة  تقوم جمیع البلدان في منطق التعلیم والتدریب، حدث تقدم جید في جمیع البلدان، مع وجود فجوة بین بلدان المغرب العربي والمشرق العربي. 
جنوب وشرق المتوسط بإشراك القطاع الخاص بشكل متزاید في وضع السیاسات ومراجعتھا، وإن كان ذلك على مستویات مختلفة وبوتیرة  

تدعو الحاجة إلى   ومع ذلك، فھذه البلدان تعتمد غالبًا على االتجاھات قصیرة األجل في العرض والطلب عند التخطیط للتعلیم والتدریب. متباینة.
توى الوعي حول متطلبات المھارات المتغیرة، وتحدید مؤشرات التغیر وتحفیز النقاش بین صانعي السیاسات والممارسین، بما في ذلك  رفع مس

 القطاع الخاص، حول مستقبل العمل والمھارات بھدف تھیئة عملیة توفیر التعلیم والتدریب وفقًا لذلك. 

، زادت بلدان منطقة جنوب وشرق المتوسط من جھودھا إلصالح وتحدیث أنظمة  ریب المھنیین وفیما یتعلق بتحدیث وتنویع توفیر التعلیم والتد
یتضمن ذلك منھجیات   التعلیم والتدریب المھنیین لدیھا لدعم التنمیة االقتصادیة واالزدھار االجتماعي وتلبیة احتیاجات سوق العمل بشكل أفضل.

 علم القائم على العمل لتسھیل االنتقال إلى العمل، باإلضافة إلى التطویر المھني المستمر للمعلمین. التعلم لتعزیز المناھج القائمة على الكفاءة والت
 عمال.أدت األزمة الصحیة المستمرة إلى تسریع الحاجة إلى إصالح المناھج واستخدام القدرات الرئیسیة مثل المھارات الرقمیة ومھارات ریادة األ

ت الوطنیة واالعتراف بالتعلم السابق أولویةً عالیةً أیًضا في جداول أعمال معظم البلدان، إال أن التنفیذ ال یزال  ویحتل ضمان الجودة وأطر المؤھال
 یمثل تحدیًا. 

، تولي بلدان منطقة جنوب وشرق المتوسط مزیًدا من االھتمام لتعزیز النمو الشامل وخلق  وفیما یتعلق بالشمول وإمكانیة الوصول للمھارات للجمیع 
العمل، فضالً عن جعل برامج التعلیم والتدریب المھنیین أكثر سھولةً بالنسبة للفئات الضعیفة (األشخاص ذوو اإلعاقة، واألفراد منخفضو   فرص

التعلیم  تھدف السیاسات ذات الصلة إلى تطویر  التأھیل والمھاجرون والفئات المحرومة بسبب موقعھم الجغرافي و/أو وضعھم االقتصادي).
ل  ضمن منظور التعلم مدى الحیاة لزیادة القابلیة للتوظیف، ومنع التسرب المبكر من التعلیم والتدریب ودعم االنتقال من المدرسة إلى العمالمستمر 

 ومن العمل إلى العمل. 

المستویین الثنائي   ینشط االتحاد األوروبي والجھات المانحة األخرى في منطقة جنوب وشرق المتوسط، حیث یُقدم الدعم للبلدان الشریكة على
تُترجم اتجاھات السیاسة   تم نشر جدول أعمال جدید لمنطقة المتوسط في أثناء كتابة ھذا التقریر. والمتعدد األطراف لتعزیز االستجابات السیاسیة.

وبناء االزدھار واغتنام التحول   ) تعزیز المرونة2) التنمیة البشریة والحوكمة الرشیدة وسیادة القانون؛ و(1إلى خمسة مجاالت سیاسیة للتعاون: (
تم تسلیط   ) التحول األخضر: القدرة على التأقلم مع المناخ والطاقة والبیئة.5) الھجرة وإمكانیة التنقل؛ و(4) السالم واألمن؛ و(3الرقمي؛ و(

عوامل أساسیة لمجاالت السیاسة الخمسة وكذلك  الضوء على توقع المھارات وتنمیتھا، بما في ذلك تحسین المھارات وإعادة صقلھا، باعتبارھا 
  لزیادة قابلیة توظیف الشباب بشكل عام. 

 أولویات العمل 
إلقلیمیة  توفر النتائج والتوصیات الواردة في التقریر اإلقلیمي لعملیة تورینو التابعة للمؤسسة األوروبیة للتدریب عناصر توفر رؤى للمبادرات ا

ستسھم نتائج ھذا التقریر أیًضا في الحوار الحالي، الذي تقوده منظمة االتحاد من   منطقة جنوب وشرق المتوسط. المستقبلیة وحوار السیاسات في
بشأن التوظیف والعمل، والذي یؤكد على    2019أجل المتوسط والمفوضیة األوروبیة، بشأن رصد التقدم المحرز في اإلعالن الوزاري لعام 
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إصالح أنظمة التعلیم والتدریب بطریقة تستجیب إلى التحدیات القائمة من خالل ضمان التوظیف وقابلیة   مجموعة من القضایا التي تشمل أھمیة
 4.ستساھم نتائج التقریر في إطار الرصد والتقییم المزمع تطویره كنتیجة ملموسة لإلعالن التوظیف والعمل الالئق.

ى الخضوع إلى تحول نموذجي حقیقي نحو أنظمة التعلم مدى الحیاة یمكنھا أن  تحتاج أنظمة تطویر المھارات في منطقة جنوب وشرق المتوسط إل
توفر مسارات مرنة وفردیة لكل متعلم، وتجمع بین التعلم الرسمي وغیر الرسمي، والمھارات العملیة والشخصیة، وسھولة الوصول إلى فرص  

قدیم مھارات جدیدة وأفضل للقدرة التنافسیة المستدامة والعدالة االجتماعیة  ویجب أن یكون ھذا التحول قادًرا على ت التعلیم والتدریب مدى الحیاة. 
من الواضح أن ھذه المھمة معقدة ألنھا تتناول جمیع جوانب أنظمة التعلیم والتدریب، بدًءا من  5 .والمرونة في مواجھة األزمات اإلقلیمیة والعالمیة

مان وضوح المھارات التي یكتسبھا األشخاص خالل حیاتھم، إلى أسالیب التعاون الجدیدة بین  ممارسات التدریس والتعلم، وتنظیم عملیة التقدیم وض
 مختلف الجھات الفاعلة، ومراجعة تقسیم المسؤولیات وضمان الموارد الكافیة من خالل نھج الحوكمة متعدد المستویات. 

تداًما إلدارة عملیة التحول غیر الخطي، والتصدي لمقاومة التغییر،  إن تغییر النظام من ھذا النوع یتطلب طریقةً منھجیةً لإلصالح وجھًدا مس
  19-عالوةً على ذلك، طرحت أزمة كوفید وامتصاص الصدمات الخارجیة للبقاء على المسار الصحیح وتلبیة االحتیاجات االجتماعیة واالقتصادیة.

یب للتحرك بشكل أسرع في عملیات التحول الخاصة بھا، من خالل االستفادة  تحدیات جدیدة وإحساًسا متجدًدا بالحاجة الملحة ألنظمة التعلیم والتدر
اع  من إمكانات التكنولوجیات الرقمیة، واالعتماد على الممارسات المبتكرة وتعزیز الحلول التعاونیة، ومن بینھا ما یحدث بالتعاون مع القط

 الخاص، لتجنب االضطرابات. 

ریب أن ھذه التوصیات وثیقة الصلة ومشتركة في معظم بلدان منطقة جنوب وشرق المتوسط، فمن الواضح  وفي حین تعتقد المؤسسة األوروبیة للتد 
 أن مستوى أھمیتھا وأولویتھا یظل مختلفًا، وفقًا للسیاق المحدد لكل بلد. 

العمل   لتحقیق االزدھار االجتماعي   . 1أولویات  أمر حتمي  المھارات،  قویة في مجال  تكوین شراكات 
 ي وتوفیر أنظمة مرنة وراسخة واالقتصاد

إن العوامل الرئیسیة في تحدي رأس المال   كما نوقش في ھذا التقریر، تمثل مسألة بطالة الشباب مصدر قلق كبیر لجمیع السلطات في المنطقة.
جودة الوظائف،    البشري متعددة وتشمل عدم الكفایة في خلق فرص العمل، وعدم مواءمة المھارات، وصعوبة سوق العمل، فضالً عن ضعف

 وعوائق البحث عن عمل، والتفاوتات والتباینات اإلقلیمیة الشدیدة، وعدم كفایة مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في دورة السیاسة. 

االقتصادیة استجابات   عالوةً على ذلك، تتطلب التكنولوجیات الجدیدة ونماذج األعمال الجدیدة والرقمنة والتغیر الدیموغرافي وتغیر المناخ واألزمة
یمكن لنظام تنمیة المھارات السریع والمرن التكیف مع االضطرابات وتحویل التھدیدات إلى   سریعة ومرنة من أنظمة التعلیم والتدریب المھنیین.

ینبغي أن تكون تنمیة   فرص، ومن ثّم تمكین االبتكار واإلنتاجیة ومرونة االقتصادات والمجتمعات على الصعید المحلي والوطني واإلقلیمي.
المھارات مھمة مشتركة بین مختلف الجھات الفاعلة، وال سیما الشركاء االجتماعیین ومقدمي التدریب والسلطات العامة والباحثین وخدمات  

یة المھارات  توفر الشراكة فرًصا لتحسین أھم  التوظیف العامة والخاصة والغرف التجاریة والھیئات الوسیطة األخرى والمنظمات القطاعیة.
إن الشراكة الفعالة بین الجھات الفاعلة في القطاعین العام والخاص على   والكفاءة في عملیات تطویر المھارات، ال سیما من حیث قابلیة التوظیف. 

نظمة فعالة لتوقع  جمیع المستویات، مع مواصلة الحوار االجتماعي الذي یولي مزیًدا من االھتمام للمھارات، تمثل الطریقة الوحیدة إلنشاء أ
 المھارات وتطویرھا والتي من شأنھا تعزیز االزدھار االجتماعي واالقتصادي. 

تشجیع إنشاء نظام متكامل للحوكمة متعدد المستویات ومتعدد أصحاب المصلحة على األصعدة الوطنیة   1.1أولویات العمل  
 والقطاعیة والمحلیة

بدرجات متفاوتة، أن التحدي المتمثل في الحوكمة المركزیة التي تقودھا الحكومة تمثل أحد العوامل الرئیسیة  من المسلم بھ إلى حد كبیر، وإن كان 
تتناول ھذه القضیة األصعدة الوطنیة والقطاعیة والمحلیة ولھا تأثیر سلبي على فعالیة التعلیم   التي تعرقل فعالیة أنظمة التعلیم والتدریب في المنطقة.

تقترح أولویة العمل ھذه نھًجا شامالً ومترابًطا لمعالجة ھذه القضیة الملحة من خالل تعزیز   ین وجاذبیتھ للمتعلمین وأصحاب العمل.والتدریب المھنی
ت  بیئة مواتیة لنظام متكامل للحوكمة متعدد المستویات ومتعدد أصحاب المصلحة من شأنھ توجیھ تنمیة المھارات لالستجابة بكفاءة لالحتیاجا

 عیة واالقتصادیة الحقیقیة. االجتما

 

سیما من   والطلب وزراء العمل من أمانة منظمة االتحاد من أجل المتوسط أن تنسق، مع مساھمات من الدول المتطوعة، وضع إطار لعملیات الرصد الوطنیة،  4
 لمنظمات الدولیة.خالل تنظیم االجتماعات، وتوفیر المعلومات ذات الصلة، وإجراء االتصاالت والتواصل، والتعاون مع أصحاب المصلحة في البلدان المعنیة وا

 ، إلى تقدیم الخبرات ذات الصلة بھذا العمل. كما دعا الوزراء المفوضیة األوروبیة ووكاالت االتحاد األوروبي ذات الصلة، وال سیما المؤسسة األوروبیة للتدریب
 .(2020)للقدرة التنافسیة المستدامة والعدالة االجتماعیة والمرونة   European Skills Agendaخطة  5
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، یجب على السلطات المركزیة المسؤولة عن تنمیة المھارات اعتبار الشركاء االجتماعیین بمثابة جھات فاعلة كاملة في دورة  على الصعید الوطني
على الشراكات الثالثیة في   وفي حین یتم إضفاء الطابع الرسمي السیاسة ال مجرد جھات استضافة تتم استشارتھا بشكل عرضي في قضایا محددة.

ا  بعض البلدان على الصعید الوطني، على الرغم من أنھا غالبًا ما تكون إشكالیة ولیست فعالة بشكل كامل (المغرب والجزائر وتونس)، یظل ھذ
لتنظیم بشكل أفضل لیكونوا  یجب على الشركاء االجتماعین االتحاد وا النوع من الشراكات في معظم البلدان األخرى طموًحا ولیس حقیقة واقعة.

یجب   والمھارات) للدفاع عن مواقفھم.  البشریة والمالیة   المواردوھؤالء الشركاء بحاجة إلى وسائل ( فعالین في التأثیر على السیاسات والتشریعات.
إن الحوار االجتماعي   المھارات.أن تكون ھذه المواقف مدعومةً بالبیانات والحقائق ذات الصلة، خصوًصا فیما یتعلق باحتیاجات سوق العمل و 

سبل  والعالقات الثنائیة السلیمة بین ممثلي أصحاب العمل والموظفین یعزز من إمكانیة تحقیق توافق في اآلراء بشأن أھداف التنمیة الوطنیة و
تمویل، فضالً عن تنفیذھا  یجب أن تضمن ھذه الشراكات، مھما كان شكلھا، التوجھات اإلستراتیجیة والتشریعات ذات الصلة وال تحقیقھا.

كما ستضمن وضع تفویضات واضحة لمختلف أصحاب المصلحة وتشجیع المسؤولیات والمسائالت المشتركة والمكرسة مع المؤسسات   ومراقبتھا.
 لمدني، إلخ). األخرى خارج ھیئات التعلیم والتدریب (الوزارات، والشركاء االجتماعیون، والغرف، والجمعیات القطاعیة، ومنظمات المجتمع ا

تعد مجالس   ھناك حاجة حقیقیة إلنشاء مجالس المھارات في القطاعات اإلستراتیجیة في منطقة جنوب وشرق المتوسط.على المستوى القطاعي  
ند وجود  ع المھارات القطاعیة طریقةً فعالةً إلشراك أصحاب العمل مباشرةً في وضع السیاسات وتمكینھم من أداء دور في التأثیر على السیاسة.

ن القطاع  قضایا تتعلق بتحدید المھارات و/أو معلومات المھارات وجمع البیانات، كما ھو الحال في معظم بلدان المنطقة، فقد یمثل ذلك وسیلةً تمكّ 
باعتبارھا منظمات مستقلة  تحتاج مجالس المھارات القطاعیة إلى اإلنشاء التدریجي  الخاص من المشاركة في تخطیط المھارات وحوار السیاسات.
تسعى مجالس المھارات القطاعیة إلى بناء نظام مھارات مدفوع بطلب صاحب   یقودھا أصحاب العمل في القطاعات االقتصادیة ذات األولویة.

 وإدارتھا، وما إلى ذلك. العمل، باإلضافة إلى دورھا في توقع المھارات وتقلیل أوجھ القصور في المھارات ونقصھا وتطویر معاییر التلمذة المھنیة
  ینبغي أن تكون الشراكات القطاعیة مفتوحة لجمیع أصحاب المصلحة ذوي الصلة لتمكینھم من تجمیع الخبرات والموارد نحو إجراءات ملموسة من

رفة ومشاركتھا لضمان  ینبغي ألعضاء الشراكة تبادل المع شأنھا تمكین األفراد من االحتفاظ بالوظائف وتغییرھا وإیجاد وظائف أخرى جدیدة.
 جودة عرض التدریب، بما في ذلك جودة المعلمین والمدربین وبرامج التدریب.

أصبح تعزیز استقاللیة المدارس وإدماجھا في بیئتھا أمًرا ملًحا من حیث االستجابة إلى التحدیات والتغییرات    على الصعید اإلقلیمي والمحلي
القطاع الخاص وتوفیر مستوى معین من االستقاللیة البشریة والمالیة للمدارس، سیكون من الصعب ضمان  ودون شراكات محلیة مع  المتنوعة.

إن مفھوم التمیز المھني في بعض مراكز التعلیم والتدریب   المرونة في أوقات األزمات وضمان مالءمة وفعالیة توفیر التعلیم والتدریب المھنیین.
التي لدیھا   -یجب أن یكون لھذا الجیل الجدید من المراكز  لموضوعیة أو الجغرافیة یمكن أن یمثل نقطة انطالق.المھنیین اإلستراتیجیة لمناطقھا ا 

التنظیمي    تصور أكثر تكامالً وشمولیة لتوفیر المھارات التي تتناول االبتكار والرقمنة والمساواة والتوجیھ المھني والمھارات المستعرضة والتعلم
سیتم بعد ذلك توسیع ھذه   بیئة حوكمة مشتركة تتیح قدًرا أكبر من االستقاللیة اإلداریة والمالیة. -رات التعلم مدى الحیاة إلخ والمھني المستمر ودو

وتتمثل المرحلة الثانیة في إنشاء شبكات مدرسیة موحدة لتحسین موارد التدریس والتعلم   الممارسات الجیدة بشكل تدریجي موضوعیًا وجغرافیًا. 
یمكن لھذه الشبكات الوطنیة أن تفتح عالقات تعاون مع شبكات المدارس اإلقلیمیة والدولیة األخرى لتعزیز التعلم من األقران   لكفاءة. وزیادة ا 

 6.والتنمیة المستقبلیة

ضمان تنویع اآللیات المالیة للتعلیم والتدریب المھنیین والمحافظة علیھا لتلبیة االحتیاجات المختلفة و  1.2أولویات العمل  
 استدامة المیزانیة 

الحوكمة المشتركة لمعالجة أولویات   في معظم البلدان، یتم ضمان تمویل نظام التعلیم والتدریب المھنیین بشكل أساسي من خالل میزانیة الدولة.
بالبدء في ھذا اإلصالح من   توصي المؤسسة األوروبیة للتدریب السیاسة یجب أیًضا أن تغطي تمویل التعلیم والتدریب المھنیین وتنوع مصادره.

من المفترض أن یؤدي ھذا   خالل مراجعة تكوین المیزانیة الحالیة وتخصیصھا وكفاءتھا في تناول االحتیاجات المختلفة وتوفیر المھارات المناسبة.
 إلى ما یلي. 

محاكاة اآلثار المالیة لخیارات السیاسة بإجراء عملیات  تسمح  لضمان دقة واستدامة تخطیط وتنفیذ المیزانیة.تطویر منھجیة احتساب التكالیف  ■
من المھم أن تتضمن إستراتیجیات المھارات تقدیرات للتكالیف المتعلقة   فحص للتأكد من أن الخیارات واقعیة ومستدامة بمرور الوقت.

استخدام متغیر   موارد الالزمة خالل فترة التنفیذ.یوفر ذلك إمكانیة التنبؤ بشكل أفضل من حیث ال بالنتائج واألنشطة التي سیتم التخطیط لھا.
 التكلفة كعامل قرار یفترض مسبقًا توافر البیانات، لیس فقط بشأن القضایا المالیة ولكن على نظام التعلیم والتدریب المھنیین ككل. 

عمل وإشراك القطاع الخاص بشكل  وزیادة حصة الموارد غیر الحكومیة لتنفیذ المھارات وإستراتیجیات سوق التنویع مصادر التمویل  ■
 ملموس. 

 

6excellence-activities/projects/network-tswww.etf.europa.eu/en/projec  

http://www.etf.europa.eu/en/projects-activities/projects/network-excellence
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یفترض نھج التكلفة والعائد العادل اقتصادیًا، مما یجعل أولئك الذین یستفیدون من السیاسات العامة یساھمون فیھا  تنویع مصادر التمویل  ■
لحوافز ذات الصلة، وتولید الدخل  ویمكن أن تأخذ ھذه المساھمة، أو صیغة التمویل وشروطھ، أشكاالً عدیدة، مثل ضریبة التدریب وا أیًضا. 

في سیاق منطقة جنوب وشرق المتوسط، تتمثل إحدى الطرق الملموسة والسریعة المربحة   من قبل المدارس، والرسوم الدراسیة، إلخ.
في مرحلتھ األولى،    یمكن أن یشمل ھذا التوسع،  للجانبین لزیادة موارد التعلیم والتدریب المھنیین في التوسع في التعلم القائم على العمل.

 المھن ذات األولویة الالزمة للتنمیة االقتصادیة الوطنیة وخلق فرص العمل. 
یجري في معظم البلدان في الوقت الراھن تحدید الموارد من خالل   . لتخصیص المواردالتحرك نحو المزید من المناھج الموجھة نحو األداء  ■

میزانیة العام السابق (النھج التدریجي التاریخي)، ویحدث ذلك دون مراعاة أداء مقدمي  زیادة (أو نقصان) بسیطة في النسبة المئویة من 
یجب على صانعي السیاسات النظر في وضع معاییر أساسیة لتخصیص التمویل   الخدمات أو تحقیق أھداف سیاسة التعلیم والتدریب المھنیین.
لتخرج والتعیین والتدریب المستمر والتعلم القائم على العمل والشمول  بناًء على أولویات األداء والسیاسة (أي عملیات التسجیل وا

تخطیط السیاسة یجب أن یراعي المصادر المختلفة لألموال، العامة والخاصة (بما في ذلك، مقدمي خدمات التعلیم   االجتماعي، إلخ).
ة الحالیة بین اإلستراتیجیات واإلنجازات الفعلیة،  والتدریب المھني من القطاع الخاص ومساھمات الجھات المانحة)، من أجل سد الفجو

 وضمان المزید من الوضوح والشفافیة وجعل السیاسة أكثر مصداقیة. 

أخیًرا، من المھم تسلیط الضوء مرة أخرى على الدور الرئیسي للقطاع الخاص، والذي ینبغي إعطاؤه دوًرا أكبر في تصمیم السیاسة الوطنیة  
یجب على الھیئات الثالثیة األطراف والثنائیة األطراف   لحوكمة الرشیدة والعملیات الدیمقراطیة والخاضعة للمساءلة.وتنفیذھا ورصدھا لضمان ا

یمكن للقطاع الخاص أن یؤدي   والحوار االجتماعي أیًضا تضمین تنمیة المھارات في جداول أعمال السیاسات كمجال تعاون یربح فیھ الجمیع.
 ن قابلیة التوظیف وتقلیل أوجھ القصور في المھارات وعدم موائمتھا إذا شارك بشكل كامل في السیاسة. دوًرا أكثر بروًزا في تحسی

العمل   وتعزیز   .2أولویات  الحیاة  مدى  التعلم  ثقافة  المستمر  إنشاء  االقتصادي  التعلیم  النمو  لضمان 
 واالندماج االجتماعي والتحول الرقمي/األخضر 

التكنولوجي بشكل عام، والتحول الرقمي واألخضر على وجھ الخصوص، أنظمة مھارات أكثر مرونةً واستجابةً ال تستطیع أنظمة  یتطلب التحول  
أھداف التنمیة   یحتاج األفراد إلى الدعم لتحسین مھاراتھم وصقلھا بشكل دائم.  التعلیم والتدریب األولیة والرسمیة وحدھا ضمان وجودھا دائًما.

صوًصا الھدف الرابع (التعلیم الجید)، الذي یركز على ضمان التعلیم الجید والمنصف والشامل للجمیع، یأخذ نھج التعلم مدى الحیاة  المستدامة، وخ 
د  كما یؤكد على الحاجة إلى تحقیق زیادة كبیرة في أعدا من الطفولة المبكرة إلى التعلیم العالي ومن التعلیم العام إلى التعلیم والتدریب المھنیین.

 الشباب والكبار ممن یمتلكون المھارات ذات الصلة، بما في ذلك المھارات التقنیة والمھنیة، للتوظیف والوظائف الالئقة.

تمكین األفراد من إتقان مجموعة واسعة من المھارات والكفاءات والتنقل عبر نظام التعلیم والتدریب، باستخدام أحدث    التعلم مدى الحیاةیستلزم 
ومن ثّم، یجب أن ینتقل استمرار التعلیم والتدریب المھنیین إلى نھج منھجي   ت وأدوات التعلم عبر حدود مؤسسات التعلیم والتدریب. التكنولوجیا

  إن تكوین ثقافة جدیدة للتعلم مدى الحیاة وتوفیر أنظمة تعلم مدى الحیاة عالیة الجودة للتكیف مع التحوالت التكنولوجیة خالل فترة العمل بأكملھا.
الشركاء االجتماعیین ومقدمي التعلیم والتدریب   -ویمكن الوصول إلیھا وشاملة وذات صلة ومستدامة ھي مسؤولیة جمیع أصحاب المصلحة 

 المھنیین والمتعلمین. 

التي یقوم بھا   -ة والمھنیة العام  -، وفقًا لمفھوم في االتحاد األوروبي، النطاق الكامل ألنشطة التعلم الرسمیة وغیر الرسمیة التعلیم المستمر یتناول 
عالوةً على ذلك، یساھم تعلم   یجلب تعلم الكبار فوائد كبیرةً للمتعلمین أنفسھم وألصحاب العمل وللمجتمع ككل. البالغون بعد ترك التعلیم األولي.

یث تعتمد جمیعھا إلى حد ما على مھارات  الكبار في جمیع مجاالت السیاسة (مثل االقتصاد واالبتكار والقیم الدیمقراطیة والشمول االجتماعي)، ح 
 األشخاص. 

یجب أن تكون عروض التعلیم والتدریب المھني األولي وعروض التعلیم والتدریب المھني المستمر مترابطةً بشكل أفضل ومتوافقة وقائمة على  
علم مدى الحیاة الجدیدة استفادة األشخاص من التوجیھ  تعني ثقافة الت ).1ذكاء المھارات، بالتعاون الوثیق مع القطاع الخاص (راجع أولویات العمل  

المھني واكتسابھم الكفاءات الرئیسیة للتعامل بفعالیة مع مراحل التعلیم والتدریب والتوظیف، بدعم ومسؤولیة متزایدین من جمیع أصحاب  
تشیر ھذه الثقافة   ائمة على الطلب والموجھة بالممارسة.تعتمد ثقافة التعلم مدى الحیاة على سیاسات وأطر التعلیم والتدریب المھني الق المصلحة.

ي المستمر: یجب  الجدیدة أیًضا إلى أن التعلم القائم على العمل والتعلم في أثناء العمل یحظیان بمكانة بارزة في إستراتیجیات التعلیم والتدریب المھن
عالوةً على ذلك، في دول   ت عمل مواتیة للتعلم إلطالق طاقاتھم الكاملة.أن یكون المتعلمون والشركات على درایة باحتیاجاتھم وأن یطوروا بیئا 

یل  جنوب وشرق المتوسط، من المھم أیًضا ضمان الوصول الفعال إلى التدریب للجمیع، بما في ذلك، على سبیل المثال، امتیازات التدریب والتمو
 والتدابیر األخرى التي تتماشى مع الظروف الوطنیة. 

إلى ثقافة التعلم مدى الحیاة مزیًدا من الوعي من جانب أصحاب العمل والعاملین بقیمة وفوائد تحسین المھارات وإعادة صقلھا،   یتطلب الترویج
وینبغي إیالء اھتمام خاص   وتوافر التوجیھ ودعم التطویر الوظیفي، وتطویر الموارد المالیة المناسبة، ووجود مراقبة منتظمة و تقییم الجودة. 
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یتوفر   ارات الفئات المحرومة وإعادة صقلھا، بما في ذلك كبار السن من العمال والكبار الذین یكافحون الكتساب المھارات األساسیة.لتحسین مھ
دعم اإلدارة والموظفین للتعلم والتغلب على العوائق، مثل ضیق الوقت أو نقص التمویل أو المعلومات حول فرص تحسین المھارات أو إعادة  

ا إلى جنب مع الحوافز المالیة وغیر المالیة والدعم (مثل األدوات والخدمات والتمویل) للشركات الصغیرة والمتوسطة من أجل إنشاء  جنبً  -صقلھا 
 7.والحفاظ على ثقافة التعلم في المنظمة لكل من اإلدارة والموظفین

 تمنع التعلم مدى الحیاة ووصفًا للمطلوب لتحویل ھذه المشكالت إلى فرص.یقترح بناء رؤیة التعلم مدى الحیاة تحلیالً للمشكالت الرئیسیة التي  
 رسائل رئیسیة لخلق ثقافة التعلم مدى الحیاة:  10) قد حدد  2020وبالنظر إلى المستقبل، فإن تقریر حدیث لمعھد الیونسكو للتعلم مدى الحیاة ( 

 التعرف على الطابع الشامل للتعلم مدى الحیاة.  ■
 بر التخصصات والتعاون بین القطاعات من أجل التعلم مدى الحیاة. تعزیز األبحاث ع ■
 وضع الفئات الضعیفة في صمیم جدول أعمال التعلم مدى الحیاة.  ■
 ترسیخ التعلم مدى الحیاة باعتباره من الصالح العام.  ■
 ضمان إمكانیة وصول أكبر وعادل إلى تكنولوجیا التعلم؛ ■
 مؤسسات للتعلم مدى الحیاة. تحویل المدارس والجامعات إلى  ■
 التعرف على البعد الجماعي للتعلم وتعزیزه.  ■
 تشجیع ودعم مبادرات التعلم مدى الحیاة المحلیة، ومن بینھا مدن التعلم.  ■
 إعادة ھیكلة وتنشیط التعلم في مكان العمل. ■
 إقرار التعلم مدى الحیاة كحق من حقوق اإلنسان.  ■

المفترض أن یسّھل عملیة االنتقال إلى سوق العمل، ویدعم خلق  توفیر المھارات من  .3أولویات العمل 
 فرص العمل، ویعزز الشمولیة 

ف عادةً  تعتبر قضایا التعلیم والتدریب والتوظیف في الوقت الحاضر جزًءا من عملیة واحدة، أال وھي االنتقال من المدرسة إلى العمل، والتي تُعرّ 
وغالبًا ما یكون ھذا االنتقال مؤلًما وطویالً بالنسبة للخریجین في   امي والحصول على عمل ثابت بدوام كامل.على أنھا الفترة بین نھایة التعلیم اإللز

منطقة جنوب وشرق المتوسط بسبب الفجوات بین توفیر التعلیم والتدریب واحتیاجات سوق العمل ونقص الدعم المناسب وتدابیر سوق العمل  
في جمیع البلدان   مج التعلیم والتدریب المھنیین فعالةً في ضمان االنتقال السلس والناجح إلى سوق العمل.ومع ذلك، یمكن أن تكون برا الفعالة.

رنةً بأولئك  تقریبًا التي تتوفر عنھا بیانات، تمیل معدالت التوظیف إلى أن تكون أعلى بین الشباب الذین تخرجوا من التعلیم والتدریب المھنیین مقا
 للتحصیل العلمي لھم ھو برنامج ثانوي عام. الذین كان أعلى مستوى 

  تدفع الشركات 19-، فإن جائحة كوفید)UNIDO-ETF ،  2020(  "19-وفقًا للدراسة "االحتیاجات المتغیرة لتنمیة المھارات نتیجةً لجائحة كوفید
حدد المستجیبون وعبروا بوضوح عن الحاجة إلى قوةٍ عاملٍة بمھارات مختلفة من أجل مواجھة   إلى استكشاف احتیاجات المھارات المستقبلیة.

، ویتوقع  19-% من الشركات أنھا تتوقع احتیاجھا إلى مھارات مختلفة للتعامل مع تحدیات كوفید41.6وإجماالً، ذكرت  .19-تحدیات جائحة كوفید
كما أن التركیز على الحاجة إلى مھارات جدیدة   الخاصة بھا أو في تنفیذ أعمالھا الرئیسیة.   % منھا أیًضا حدوث تغییرات في عملیات اإلنتاج60

تؤكد ھذه النتیجة أن الشركات تعتبر المھارات عامالً رئیسیًا في المرونة   یرتبط ارتباًطا وثیقًا بالتوقعات التي بشأن حتمیة االستغناء عن الموظفین.
) الصادر عن المؤسسة األوروبیة  2020یؤكد تقریر المؤشرات الرئیسیة حول التعلیم والمھارات والتوظیف (  وفي الوقت نفسھ،  وإدارة التغییر.

من   للتدریب أن االنتقال من المدرسة إلى العمل ال یزال یمثل مشكلةً في معظم بلدان منطقة جنوب وشرق المتوسط وأن ھذه التحوالت الصعبة ھي
 شاركة عدد كبیر من الشباب في العمل أو التعلیم أو التدریب، وكذلك البطالة المستمرة في المنطقة. بین العوامل الرئیسیة وراء عدم م

سات  لتسھیل االنتقال من المدرسة إلى العمل وأیًضا من العمل إلى العمل، توصي المؤسسة األوروبیة للتدریب، باإلضافة إلى توسیع وتكییف سیا 
ات التوجیھ المھني والتعلم القائم على العمل والمھارات الرقمیة، فضالً عن تعلیم الكبار الذي یدعم بشكل  وبرامج سوق العمل النشطة، بتعزیز خدم

 ). 2أكبر التنقل المھني واالنتقال طوال حیاة الفرد بأكملھا (كما ھو مذكور في أولویات العمل  

 تھیئة الظروف لنظام التوجیھ الوظیفي مدى الحیاة  3.1أولویات العمل 

  طویر أنظمة التوجیھ واإلرشاد المھني المناسبة لجمیع مستویات وأنواع التعلیم، بما في ذلك المناھج الدراسیة ومراكز التعلیم والتدریبیعد ت
یة  وخدمات التوظیف العامة، عامالً رئیسیًا في مساعدة الشباب على اختیار دراساتھم ومساراتھم المھنیة في أسواق العمل والبیئات االجتماع
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في األوقات التي تزداد فیھا حالة عدم الیقین، لم تعد الخیارات التعلیمیة والتدریبیة والتوظیفیة تُتخذ مرة واحدة في   القتصادیة سریعة التغیر.وا
 . یواجھ األشخاص العدید من التحوالت الحرجة على مدار حیاتھم، وقد أصبحت أكثر تكراًرا وعبئًا وتعقیًدا وأقل قابلیة للتنبؤ العمر.

جیھ  یجب تعزیز وتحسین دور خدمات التوظیف العامة والتعلیم العام والخاص ومقدمي التدریب والقطاع الخاص والمجتمع المدني فیما یتعلق بالتو
وجاذبیة  یجب أن یؤدي ذلك أیًضا إلى زیادة حجم وجودة  واإلرشاد المھني لضمان أن یبدأ التوجھ مدى الحیاة في مرحلة مبكرة ویشمل البالغین.

 التعلیم والتدریب المھني، بھدف تحقیق انتقال أسھل من المدرسة إلى سوق العمل

یجب أن یھدف ذلك   وتدعو الحاجة إلى مراجعة خدمات التوجیھ المھني وتوسیعھا وتنسیقھا بشكل أفضل في بلدان منطقة جنوب وشرق المتوسط.
مل خدمات دعم الكبار، مع التركیز بشكل خاص على المسائل الخاصة بالنوع  إلى التطویر التدریجي لنظام توجیھ وطني مدى الحیاة، یش

واألھم منذ لك، ھناك توصیة قویة   االجتماعي من أجل تسھیل دخول النساء والالجئین والمھاجرین والفئات الضعیفة األخرى إلى سوق العمل.
تعلیم والتدریب المھنیین وضمنھ؛ لزیادة تعزیز االنتقال من التعلیم والتدریب  لتعزیز دور التوجیھ في المناھج المدرسیة ("التعلیم المھني") قبل ال 

لمھن  المھني إلى العمل في مقابل التعلیم العالي، حیث یكون الطلب عموًما أعلى؛ وإلعطاء الطالب المزید من الفرص للتعرف على عالم العمل وا
 والتدریب المھني. المختلفة واستكشافھ قبل اختیار مجاالت أو فروع التعلیم 

سیؤدي ذلك إلى زیادة الفوائد وتعظیم نتائج الھجرة لجمیع   وأخیًرا، یجب أیًضا وضع خدمات للتوجیھ المھني خاصة بالمھاجرین والالجئین.
 للبلدان التي تتم الھجرة منھا وتلك التي تتم الھجرة إلیھا وكذلك لألشخاص المھاجرین.  -األطراف 

 وتوسیع التعلم القائم على العمل من أجل انتقال أكثر فعالیةً وأكثر سرعةً  تنظیم 3.2أولویات العمل 

غالبًا ما یتم استكشاف النھج القائم على الطلب في   تشھد العدید من البلدان تحوالً من النُھج القائمة على العرض إلى تلك القائمة على الطلب.
التعلم القائم على العمل ھو الطریقة األنسب لزیادة   صحاب العمل وأسواق العمل. التدریب المھني على المستوى الكلي ویرتبط بوجھات نظر أ 

التعلم القائم على العمل   فرص العمل للخریجین، فضالً عن تعزیز الشراكة الضروریة مع القطاع الخاص وجعل ھذه الشراكة أمًرا ملموًسا.
یمة، ویُحسن استخدام البنیة التحتیة ویدعم بشكل كبیر التمویل العام للتعلیم والتدریب  المطور جیًدا سیقضي أیًضا على التحدیات الدائمة للمعدات القد

 المھنیین، كجزء من التدریب الذي تستضیفھ الشركات. 

إلى   المبادرات التي تم تطویرھا حتى اآلن في بلدان منطقة جنوب وشرق المتوسط، مثل برنامج النظام المزدوج ومبادرات التدریب المھني، تحتاج
مراجعة مشتركة مع جمعیات أصحاب األعمال والغرف التجاریة من أجل تھیئتھا بشكل أفضل مع احتیاجات الشركات الصغیرة والمتوسطة في  

وینطبق الشيء نفسھ على التشریعات ذات الصلة، والتي ینبغي أن تھدف إلى زیادة توسیع وتعزیز التعلم القائم على العمل وإضفاء الطابع   األساس.
ومع ذلك، یجب أن تتم   المؤسسي علیھ وجعلھ أكثر مرونةً ومالءمةً الحتیاجات الشركات بشكل عام، والشركات الصغیرة والمتوسطة بشكل خاص.

 مراعاة القدرة االستیعابیة للشركات (إلى جانب حجمھا وإمكانات نموھا) عند التخطیط لمثل ھذه البرامج. 

التي تم تطویرھا في جمیع بلدان منطقة جنوب وشرق المتوسط، وغیرھا من أشكال التعلم القائم على    یجب ھیكلة وتنظیم الدورات التدریبیة، 
 ویشمل ذلك اختیار الشركات المناسبة وعددھا وتوزیعھا وإعداد الطالب ومتابعتھا من قبل المعلمین.  العمل.

القدرات وإنشاء أدوار واضحة إلدارة المدرسة والمعلمین لتعزیز ھذا النمط من  باإلضافة إلى ذلك، فإن تطویر التعلم القائم على العمل یعني تعزیز 
 من المؤكد أن زیادة استقاللیة المدارس من شأنھا تسھیل ھذه العملیة وتحسینھا.  التدریب وتنفیذه. 

 الكفاءات الرئیسیة ال سیما في مجال الرقمنة وتعلم ریادة األعمال  3.3أولویات العمل 

بشكل متزاید إلى تدریب مرن لتلبیة متطلبات المھارات المتغیرة الناتجة عن التغیرات السریعة في المجتمعات التي تمر بتحوالت   یحتاج األشخاص
، فإن األزمة الصحیة لم تغیر مفھوم المھارات األساسیة  2020لعام   UNIDO-ETFوفقًا للدراسة التي أجرتھا  بیئیة وتكنولوجیة واجتماعیة.

ال تختلف المھارات التي تحدد الشركات حاجتھا إلیھا في المستقبل عن تلك المھارات التي كانت   نھا عززت االتجاه نحو الرقمنة.المطلوبة، ولك
تظل مھارات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وتطبیقاتھا، ال سیما في مجال التجارة اإللكترونیة والتسویق،   .19-مطلوبة قبل جائحة كوفید

ات المستعرضة العامة مثل التفكیر التصمیمي واإلبداع والقدرات التحلیلیة وتعددیة المھام، من أكبر اھتمامات الشركات التي تتطلع  وكذلك المھار
 یؤكد االستبیان أن الشركات ترى اآلن أن ھذه المھارات أصبحت ضروریة أكثر من أي وقت مضى ألعمالھا المستقبلیة.  إلى المستقبل.

یمكن لسلطات التعلیم   وبة بشدة من قِبل الشركات واألشخاص من أجل التطور الشخصي والمھني ویتطلبھا المجتمع بشكل عام.وھذه المھارات مطل
 European Key Competences forوالتدریب المھني االستلھام من إطار عمل الكفاءات األوروبیة الرئیسیة للتعلم مدى الحیاة (

Lifelong Learning Framework.( تبر ترجمة الكفاءات الرئیسیة إلى نتائج التعلم خطوةً رئیسیةً ستوجھ التدریس والتعلم الیومیین  تع
من الواضح أن المعلمین لھم دور ال   یجب أن تضمن البلدان أن تظل نتائج التعلم ھذه محددة باستمرار عبر المناھج الدراسیة. وتحدید التقییم مسبقًا.

 لمتعلمین لتطویر كفاءاتھم األساسیة المحددة. سیما في تحدید الفرص المتاحة ل
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وفقًا لالحتیاجات الملحة للنمو االقتصادي والقدرة   یجب أن یكون التركیز األولي في منطقة جنوب وشرق المتوسط على ریادة األعمال والرقمنة
) نموذًجا وداعًما للعمل،  EntreCompیمكن اعتبار إطار عمل كفاءة ریادة األعمال األوروبي ( .19-التنافسیة واالستجابة إلى تداعیات كوفید 

 ستخدام یشتمل على مفاھیم عالمیة تناسب السیاقات المختلفة.ألنھ إطار جاھز لال

إلى تسریع الحاجة إلى العدید من فرص التعلم على اإلنترنت،   19-یمكن قول الشيء نفسھ بالنسبة للمھارات الرقمیة، حیث أدى تأثیر جائحة كوفید
یادة األعمال، وضع االتحاد األوروبي أطًرا مرجعیة للمواطنین  وكما ھو الحال مع ر في حین أصبح الطلب االقتصادي ذي الصلة أمًرا ملًحا.

)، باإلضافة إلى أداة التقییم  DigCompOrgو DigCompEduو DigComp Into Action منھا DigCompوالمعلمین والمنظمات (
) للتأمل الذاتي للكفاءات الرقمیة للمعلمین (تُجربھا حالیًا المؤسسة األوروبیة للتدریب بالشراكة مع مبادرة إصالح  SELFIEالذاتي للمدارس ( 

یمثل كل ذلك موارد ملھمة للممارسین وصانعي السیاسات، مع أمثلة لنتائج التعلم   .خطة عمل التعلیم الرقميالتعلیم في جنوب شرق أوروبا) و
یعد تعزیز التعاون الدولي في مجال التعلیم الرقمي جزًءا ال یتجزأ من دور االتحاد   الملموسة ومستویات التقدم ووضع خطة عمل للتعلیم الرقمي.

 ریك عالمي في مجال التعلیم. األوروبي كش

یجب على بلدان جنوب وشرق المتوسط تعزیز تبادل أفضل الممارسات وأنشطة التعلم من األقران بشأن إصالحات السیاسات المبتكرة للتمیز في  
ي األولي وعروض تأھیل التعلیم  التعلیم والتدریب المھني، بما في ذلك تحدیات ریادة األعمال والرقمنة والربط بین عروض التعلیم والتدریب المھن

 والتدریب المھني المستمر لتكون مسارات وظیفیة جذابة. 

 بیانات لتحسین توقع المھارات والمواءمة ورصد نتائج سوق العمل  . 4أولویات العمل 

معلومات دقیقة وفي حینھا حول الطلب على  یحتاج صانعو السیاسات وأصحاب العمل والعاملون ومقدمو التعلیم والتدریب والطالب جمیعًا إلى 
نظًرا للسرعة التي تتغیر بھا أسواق العمل، ازدادت أھمیة تحدید المھارات المطلوبة   المھارات في سوق العمل وكیفیة ارتباطھ بتوفیر المھارات.

نعة في جمیع بلدان منطقة جنوب وشرق المتوسط،  لمعالجة عدم مواءمة المھارات وأوجھ القصور بھا، والمستویات الكبیرة للبطالة والبطالة المق
 بغض النظر عن مستوى تنمیتھا االقتصادیة. 

 .لتطویر برامج التعلیم والتدریب المناسبة، ھناك حاجة إلى مراقبة سوق العمل بشكل أفضل لتحدید احتیاجات المھارات الحالیة والمستقبلیة 
ذكورة أعاله على الصعید الوطني والقطاعي والمحلي، من المھم وجود أدوات شفافة لجمع  وباإلضافة إلى آلیات تحلیل احتیاجات المھارات الم

التتبع،  البیانات (استبیانات القوى العاملة، وسجالت خدمات التوظیف العامة، وإحصاءات التعلیم والتدریب، وتدابیر سوق العمل النشطة، ودراسات 
 إلخ) وتحلیالت التجاھات سوق العمل ذات الصلة. 

كبیًرا من الوقت  ومع ذلك، فإن األسالیب الكمیة والنوعیة التقلیدیة لتوقع المھارات ومواءمتھا غالبًا ال تكون دقیقةً بالقدر الكافي، أو تتطلب قدًرا 
ل في الوقت الفعلي  كما یسمح بالوصو إن االستخدام المتزاید لإلنترنت لنشر الوظائف الشاغرة یوفر مصدًرا ثریًا للبیانات بشكل كبیر. والموارد.

ونظًرا لوجود المعلومات بالفعل، یكون   إلى المعلومات المتعلقة بالمھارات الحالیة المطلوبة، والتي یتم الحصول علیھا من خالل توصیف الوظائف.
كرار ونقص التمثیل، وتحتاج إلى  ومع ذلك، فإن البیانات من ھذا المصدر تفتقر إلى التنظیم، ویشوبھا الت استخدامھا فعاالً أیًضا من حیث التكلفة. 

 عالیة.التنقیح وفحص الجودة، وعرضةً للعدید من المشكالت المحتملة األخرى، منھا مشكالت خصوصیة البیانات التي تعد عائقًا أمام استخدامھا بف
ف الشاغرة على اإلنترنت بسبب  كما یوجد قید إضافي في بلدان منطقة جنوب وشرق المتوسط یتمثل في محدودیة إمكانیة الوصول إلى الوظائ 

ومع ذلك، فإن الوظائف الشاغرة على اإلنترنت وأنواع أخرى من تحلیالت   ضعف االتصال واالرتفاع الكبیر لنسبة الوظائف غیر الرسمیة.
در معلومات أكثر تقلیدیة  البیانات الضخمة لھا إمكانیات كبیرة للمساھمة في فھم أسواق العمل بشكل أفضل، خصوًصا عند االستعانة بجانبھا بمصا

 ). 2020(منظمة العمل الدولیة،  

تشمل   تحتاج بلدان منطقة جنوب وشرق المتوسط إلى تھیئة الظروف لنظام معلومات سوق عمل سلیم وواضح، وھو ما ال یتوفر حالیًا في المنطقة.
تنسیق جمع معلومات سوق العمل ومعالجتھا وتخزینھا  أنظمة معلومات سوق العمل جمیع األحكام واإلجراءات واآللیات المؤسسیة الموضوعة ل

ونظًرا لعدم وجود مخطط عام لنظام معلومات سوق عمل واحد وفعال، ستكون الخطوة األولى ھي تحدید الھدف والنطاق   واستعادتھا وتداولھا.
یعد نظام التعلیم والتدریب المھنیین جزًءا مھًما  تطلبًا.  (التعلیم، التوظیف، االقتصاد، إلخ) والمستوى (الوطني، اإلقلیمي، القطاعي) للتحلیل األكثر

یجب أن یكون الغرض الرئیسي من جمع البیانات وتحلیلھا ھو تزوید   من نظام معلومات سوق العمل ویجب أن یبني نظام معلومات خاص بھ.
كل عام، وكذلك دعم خدمات التوجیھ المھني وتھیئة  الجھات الفاعلة بالمعلومات الالزمة لعالج أوجھ القصور في المھارات وعدم مواءمتھا بش

وھذا یتطلب تعزیًزا كبیًرا لبناء القدرات ومستوى عاٍل من التعاون مع   سیاسات سوق العمل النشطة مع متطلبات المھارات في قطاعات محددة. 
 القطاع الخاص والمكاتب اإلحصائیة وخدمات التوظیف العامة ووزارات العمل.

ل تكوین شراكات قویة في المھارات، وتعزیز ثقافة التعلم مدى الحیاة للجمیع، وتوقع احتیاجات المھارات والتصدي للتمییز  وأخیًرا، من أج
ن  والفجوات بین الجنسین، من المھم أن تتضمن اإلستراتیجیات أھدافًا وأولویات واضحة، وأھدافًا ومعاییر محددة زمنیًا، وتخصیصات للموظفی

ستؤدي المراقبة القویة لالقتصادات وأسواق العمل   بات التنسیق المؤسسي، وآلیات تكامل لموارد القطاع الخاص والتعاون الدولي.والمیزانیة، وترتی 

http://scholar.google.it/scholar_url?url=https%3A%2F%2Fcore.ac.uk%2Fdownload%2Fpdf%2F38632642.pdf&hl=en&sa=T&oi=ggp&ct=res&cd=0&d=3097354947472684768&ei=WOYaXprsJIjDmAGztKMo&scisig=AAGBfm11sfT7VWY9jTUbEmksiwKo0W-KHA&nossl=1&ws=1708x645&at=EntreComp%3A%20The%20entrepreneurship%20competence%20framework
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-21-digital-competence-framework-citizens-eight-proficiency-levels-and-examples-use
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC110624/dc_guide_may18.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/promoting-effective-digital-age-learning-european-framework-digitally-competent-educational
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en
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م ومراجعة  إلى زیادة أھمیة أنظمة التعلیم والتدریب، ومن ثّم منع استنفاد المھارات وقلة االستخدام وھجرة العقول، مع السماح بإجراء تقییم منتظ
  اسات.للسی

 الخاتمة
مثل   یعمل عدد من القوى العالمیة حالیًا على تعطیل االتجاھات السابقة، ما یؤثر على االقتصاد العالمي والمجتمع وتحویلھما من خالل عملیات

شیخوخة مقابل الزیادة  التحول التكنولوجي والرقمنة، وزیادة الروابط العالمیة (التجارة، والتمویل، واألشخاص، والبیانات)، وتغیر المناخ، وال
إلى تفاقم ھذا الوضع، ال سیما فیما یتعلق بعدم المساواة في الوصول إلى الدخل واإلنترنت والخدمات   19-أدت جائحة كوفید السكانیة السریعة.

كلیة ونظامیة شدیدة، مما  تمثل بلدان منطقة جنوب وشرق المتوسط نقاط ضعف ھی  العامة والتعلیم والعمالة الرسمیة والحمایة االجتماعیة، إلخ. 
 وتعاني معظم ھذه البلدان من اقتصادات ھشة وصراعات مستوطنة وعدم الیقین السیاسي. یؤدي إلى تفاقم اآلثار االجتماعیة واالقتصادیة للجائحة.

عالوةً على ذلك، فإن مستویات الدیون المرتفعة   ؛ الدول المنتجة  أدى االنخفاض الحاد األخیر في أسعار النفط إلى زیادة الضغط على مجتمعات 
 ). 2020وإغالق الحدود والسیاسات المقیدة للتجارة تلقي المزید من الضغوط على حالة األمن الغذائي الھشة بالفعل (البنك الدولي، 

نا شوط طویل لفھم الحجم الكامل واآلثار  وال یزال أمام لقد بذلت معظم البلدان جھوًدا غیر مسبوقة لنشر الموارد وتبني أسالیب حل األزمات.
یحتاج صانعو   فھي تخلق مخاطر وفرًصا لمجتمعات تتسم بالشمولیة واالبتكار والحفاظ على البیئة.  المستقبلیة المحتملة لكل ھذه االضطرابات.

لذلك، ومن الواضح أن أنظمة المھارات   السیاسات في منطقة جنوب وشرق المتوسط إلى إدراك ھذه التحوالت وتكییف عملیة صنع السیاسات وفقًا
   تمثل جزًءا من الحل. 

، التي أدت إلى درجة معینة من عدم الیقین فیما یتعلق بإصالحات المھارات المستقبلیة التي  19-تم االنتھاء من ھذا التقریر في أثناء جائحة كوفید
 ساسیة للتغییرات على المدى القصیر، والتغییرات التي لھا تأثیر فوري ومباشر.ومع ذلك، فإن نتائج ھذا التقریر أقل ح یتعین على البلدان تنفیذھا. 

 قد تتباطأ وتیرة التغیر أو تتسارع بسبب الجائحة، لكن من المرجح أن تظل طبیعة التغیر الضروري كما ھي.  
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