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ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟمتﺎبعﺔ اﻷورومتوسطيﺔ اﻟتﺎبعﺔ ﻟلﺠﻨﺔ اﻻقتصﺎديﺔ واﻻجتمﺎعيﺔ اﻷوروبيﺔ  EESCقد قررت
ترﻛيز اهتمﺎمهﺎ على اﻟتعليم واﻟتدريب اﻟمهﻨي  EVTﻓي اﻟمﻨطقﺔ اﻷورومتوسطيﺔ ،وطرح تحليل مبدئي
ﻟلموضوع يمكن استخدامه ﻟتعميق اﻟحوار واﻟتبﺎدل اﻹقليمي ﻓي أﻧشطتهﺎ اﻟمقبلﺔ.
تم تقديم تحليل تمهيدي ﻓي قمﺔ المنطقة اﻷورومتوسطية )اليوروميد(  2018ﻟلمﺠﺎﻟﺲ اﻻقتصﺎديﺔ واﻻجتمﺎعيﺔ
واﻟمؤسسﺎت اﻟممﺎثلﺔ )توريﻨو 18-17 ،ديسمبر( واﻟتي هدﻓﺖ إﻟى تعميق اﻟحوار واﻟتبﺎدل بين اﻷقﺎﻟيم ﻓي
أﻧشطتهﺎ اﻟمقبلﺔ.
إن اﻟمستﻨد اﻟحﺎﻟي )اﻟذي تم إثراؤه بﺎﻟعديد من اﻟتعليقﺎت واﻟتوصيﺎت من قِبل اﻟمشﺎرﻛين ﻓي اﻟقمﺔ( ﻻ يعتزم
وضع توصيف أو تقييم شﺎمل ﻟحﺎل اﻟتعليم واﻟتدريب اﻟمهﻨي ﻓي اﻟمﻨطقﺔ اﻷورومتوسطيﺔ ،وهو اﻷمر اﻟذي
قﺎمﺖ به مؤسسﺎت أخرى )على وجه اﻟخصوص مؤسسﺔ اﻟتدريب اﻷوروبيﺔ –  ETFوعدد من اﻷﻛﺎديميين
واﻟبﺎحثين وهيئﺎت ومراﻛز بحثيﺔ أوروبيﺔ أخرى( .وﻟكن يتمثل اﻟغرض من هذا اﻟمستﻨد ﻓي:
 حﻔز إجراء تحليل وحوار مشترك ﻟتعميق اﻟمعرﻓﺔ اﻟمتبﺎدﻟﺔ واﻟحيلوﻟﺔ دون إعﺎدة إﻧتﺎج أﻓكﺎر وقواﻟبﻧمطيﺔ قد تعوق اﻟحوار اﻹيﺠﺎبي بين ممثلي اﻟعمﺎل واﻟمﺠتمع اﻟمدﻧي ﻓي اﻟمﻨطقﺔ اﻷورومتوسطيﺔ؛
 تسليط اﻟضوء على اﻟدور اﻻستراتيﺠي اﻟذي يمكن ﻟلتعليم واﻟتدريب اﻟمهﻨي أن يضطلع به ،وذﻟك إذا ﻛﺎنمتﺎ ًحﺎ ﻟلﺠميع ،وتضمﻨه خدمﺎت حكوميﺔ ذات جودة ،وبعمﺎﻟﺔ مؤهلﺔ ذات أجور مﺠزيﺔ ،وبﺎﻟتواصل اﻟوثيق
مع ﻛﺎﻓﺔ اﻟمسﺎهمين واﻟشرﻛﺎء اﻟمﺠتمعيين واﻟمﺠتمع .وهو مﺎ سيسهم بشكل جوهري ﻓي توطيد دعﺎئم
ديموقراطيﺎت قويﺔ ،ومﺠتمعﺎت أقل معﺎﻧﺎة من اﻧعدام اﻟمسﺎواة وذات اقتصﺎديﺎت قويﺔ ﻓي اﻟمﻨطقﺔ ،وعلى
ﻧحو يتيح تحقيق شراﻛﺔ أورومتوسطيﺔ ﻧﺎجحﺔ ،تتسم بﺎحترام اﻟتﻨوع واﻻعتراف بقيمﺔ اﻹسهﺎمﺎت اﻟتي
بوسع ﻛل بلد تقديمهﺎ؛
 تشﺠيع اﻟشرﻛﺎء ﻓي اﻟمﻨطقﺔ اﻷورومتوسطيﺔ على اﻟسعي ﻟوضع أدوات مشترﻛﺔ وممﺎرسﺎت جيدة ،منأجل اﻟتصدي ﻟلتحديﺎت اﻟتي تقﺎبلهم ﻧحو تعليم وتدريب مهﻨي أﻓضل وأﻛثر ﻛﻔﺎءة .ومن بيﻨهﺎ :اﻻعتراف
اﻟمتبﺎدل بﺎﻟمهﺎرات واﻟقدرات ،وتحسين قﺎبليﺔ اﻟعﺎملين ﻟلتوظيف واﻟتطوير اﻟمهﻨي ﻟموظﻔي اﻟتعليم
واﻟتدريب اﻟمهﻨي ،وزيﺎدة ﻓرص اﻟتﻨقل واﻟحراك ﻟلمعلمين واﻟطﻼب واﻟعﺎملين ،وضمن قدرة اﻟﻨسﺎء
واﻟشبﺎب من اﻟمﻨﺎطق اﻟريﻔيﺔ على اﻟحصول على تعليم وتدريب مهﻨي يتسم بﺎﻟﺠودة ،وتوﻓير خدمﺎت
اﻹرشﺎد واﻻستشﺎرات اﻟوظيﻔيﺔ؛
 اﻟتأﻛيد على أن اﻻستثمﺎر ﻓي اﻟتعليم واﻟتدريب اﻟمهﻨي ،واﻟموجه )بصورة أسﺎسيﺔ وﻟكن ﻟيسﺖ حصريﺔ(ﻟلشبﺎب ،يعد واحدًا من أﻓضل اﻻستﺠﺎبﺎت ﻟتحديﺎت اﻟبطﺎﻟﺔ أو ﻧقص اﻟعمﺎﻟﺔ ،واﻟتي تعتبر من اﻷسبﺎب
اﻟرئيسيﺔ وراء زيﺎدة تدﻓقﺎت اﻟهﺠرة من هذه اﻟبلدان ،وإغﻼق اﻟﻔﺠوة بين اﻟعرض واﻟطلب ﻓي سوق اﻟعمل
اﻟمتوسطي .ومن اﻟوسﺎئل اﻟﻔعﺎﻟﺔﻟمﻨع اﻟﻔروقﺎت وأوجه اﻧعدام اﻟمسﺎواة واﻟﻨزاعﺎت واﻟعمل من أجل خطﺔ
متمﺎسكﺔ ومو ّجهﺔ ﻟﻼستثمﺎر ﻓي اﻟمﻨطقﺔ ﻓي اﻟقطﺎعﺎت اﻹﻧتﺎجيﺔ اﻟرئيسيﺔ ،هي تشﺠيع اﻟتطوير اﻟمشترك
اﻟمستدام ﻟلمﻨطقﺔ اﻷورومتوسطيﺔ.

 -1النتائج و التوص ّيات
 إن اﻟحق ﻓي اﻟتعليم اﻟﺠيد واﻟشﺎمل ،وﻓي اﻟتدريب واﻟتعليم اﻟمستمر مدى اﻟحيﺎة ،تم اﻻعتراف به ﻛأحداﻟعﻨﺎصر اﻟرئيسيﺔ اﻟمهمﺔ ﻓي تﻨميﺔ بلد مﺎ؛ ويﺠب أن يكون توطيد ﻧظﺎم ﻟلتعليم واﻟتدريب اﻟمهﻨي ﻓي ﻛﺎﻓﺔ
اﻟدول اﻷورومتوسطيﺔ جز ًءا من أي مشروع يستهدف تدعيم وتوطيد أي ديمقراطيﺎت قويﺔ واقتصﺎدات
متيﻨﺔ ومﺠتمعﺎت بقدر أقل من اﻧعدام اﻟمسﺎواة.
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ضﺎ ﻟضمﺎن
أمرا جوهر ًيﺎ ﻟتحقيق اﻟتﻨميﺔ اﻟمستدامﺔ ﻟلبﻼد ،وأي ً
 ُيعد اﻻستثمﺎر ﻓي رأس اﻟمﺎل اﻟبشري ًاﻻستقرار واﻷمﺎﻧﻔي اﻟمﻨطقﺔ اﻷورومتوسطيﺔ .وتوضح اﻟبيﺎﻧﺎت أن ﻓرص اﻟحصول على اﻟتعليم واﻟتدريب
واﻻحتﻔﺎظ بهمﺎ يتسمﺎن بﺎﻻختﻼل اﻟشديد ﻓي اﻟمﻨطقﺔ،مع ترك اﻷطﻔﺎل ﻟلمدرسﺔ ﻓي وقﺖ مبكر ،وخﺎصﺔً
اﻟﻔتيﺎت ،مع ارتﻔﺎع معدﻻت ﻧسبته اﻟمئويﺔ ﻓي بعض اﻟمﻨﺎطق1.
 يﺠب أن تكون أﻧظمﺔ اﻟتعليم واﻟتدريب اﻟمهﻨي متﺎحﺔ وﻓي متﻨﺎول ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻨﺎس ،وأن تزودهم بأسﺎس وطيدمن اﻟقيم واﻟمعﺎرف اﻟمشترﻛﺔ وأن تكون مدعومﺔ بخدمﺎت حكوميﺔ ذات جودة.
 يعد تعليم اﻟشبﺎب وتدريبهم أحد اﻟتحديﺎت اﻟكبرى ويمثل وسيلﺔ قويﺔ ﻟمقﺎومﺔ اﻟضغوط اﻟتي تمﺎرسهﺎاﻟﺠمﺎعﺎت اﻟسﺎعيﺔ ﻟبث اﻟﻔرقﺔ وتشﺠيع اﻻﻧقسﺎمﺎت ،ومن أجل مﻨع اﻟتطرف.
 يﺠب ضمﺎن تمتع اﻟمرأة بﺎﻟمسﺎواة ﻓي اﻟحقوق واﻟﻔرص ،حيث يسهم ذﻟك ﻓي تحقيق اﻟتﻨميﺔ اﻟشﺎملﺔواﻟمسﺎواة ﻓي اﻟﻔرص ﻓي عﺎﻟم اﻟعمل.
 يﻨبغي تشﺠيع برامج اﻟتلمذة اﻟصﻨﺎعيﺔ داخل اﻟمؤسسﺎت واستخدام خطﺔ عمل اﻻتحﺎد اﻷوروبي ﻟحرﻛﺔطﻼب اﻟﺠﺎمعﺔ (Erasmus Plus) +على ﻧح ٍو أﻓضل ويسهل اﻟوصول إﻟيه بشك ٍل أﻛبر ﻟلعمﺎل واﻟمتدربين
اﻟشبﺎب .من اﻟضروري إعداد اﻟشبﺎب ﻻستخدام مهﺎراتهم عبر اﻟحدود اﻟوطﻨيﺔ واﻟقدرة على اﻟعمل ﻓي
بيئﺎت وبلدان مختلﻔﺔ.
 يﻨبغي أن تتحمل اﻟمؤسسﺎت اﻟحكوميﺔ اﻟمسئوﻟيﺔ عن ضمن جودة اﻟتعليم واﻟتدريب اﻟمهﻨي وإتﺎحﺔأجورا
اﻻستﻔﺎدة به ،واﻻعتراف واﻟمصﺎدقﺔ على اﻟتعليم اﻟرسمي وغير اﻟرسمي وتوﻓير عمﺎﻟﺔ مؤهلﺔ تﻨﺎل
ً
مﺠزيﺔ.
 يوجد ﻧقص ﻓي اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟموثوق بهﺎ وتﻔﺎوت ﻛبير ﻓي اﻟبيﺎﻧﺎت واﻟظروف بين اﻟمستوى اﻟوطﻨيواﻹقليمي؛ بعض اﻟبيﺎﻧﺎت غير محدثﺔ .يﺠب أن تعمل اﻟبيﺎﻧﺎت على توجيه اﻟسيﺎسﺎت واﻟبرامج اﻟمستهدﻓﺔ.
 يﺠب على اﻟشرﻛﺎء اﻟمﺠتمعيين ومﻨظمﺎت اﻟمﺠتمع اﻟمدﻧي ﻓي ﻛل دوﻟﺔ أن تضطلع بدور رئيسي ﻓيتحليل اﻻحتيﺎجﺎت وتخطيط اﻟبرامج اﻟتدريبيﺔ اﻟموجهﺔ ،وذﻟك ﻓي إطﺎر استراتيﺠيﺔ وطﻨيﺔ متسقﺔ ﻟتﺠﻨب
اﻟتﻔﺎوتﺎت وتقييم سيﺎسﺎت اﻟتعليم واﻟتدريب اﻟمهﻨي.
 يﺠب أن يُسهم اﻻتحﺎد اﻷوروبي ﻓي اﻟترويج إﻟى ﻧظﺎم ذي جودة ﻟلتعليم واﻟتدريب اﻟمهﻨي وضمﺎﻧه ﻓياﻟدول اﻷورومتوسطيﺔ ،وتشﺠيع اﻟتبﺎدل مع أصحﺎب اﻟمصلحﺔ اﻟمختلﻔين وإقﺎمﺔ اﻟشبكﺎت اﻟبحثيﺔ وتيسير
تعميم أﻓضل اﻟتﺠﺎرب ،وتسهيل قدرة اﻟمعلمين واﻟعﺎملين واﻟطلبﺔ واﻟبﺎحثين على اﻟحراك واﻟتﻨقل.
 اﻟتمويل اﻟمتﺎح ﻟلتعليم واﻟتدريب اﻟمهﻨي مﻨخﻔض ﻟلغﺎيﺔ ﻓي اﻟعديد من بلدان اﻟبحر اﻷبيض اﻟمتوسط .بدونتمويل مستقر ،يصعب ﻟلغﺎيﺔ اﻟتخطيط ﻷﻧظمﺔ اﻟتعليم واﻟتدريب اﻟمهﻨي طويلﺔ اﻷمد ومستدامﺔ وطموحﺔ.
يﻨبغي استكشﺎف وتخطيط طرق جديدة ومبتكرة ﻟتمويل اﻟبرامج.
 إن توﻓر تﻨسيق أﻓضل وعمل مشترك مع اﻟﺠهﺎت اﻟمﺎﻧحﺔ اﻟدوﻟيﺔ اﻷخرى على تعﺎون مطور يُعدﱡ أمراًﻻزمﺎ ً ﻟتﺠﻨب ازدواج اﻟﺠهود .يﻨبغي أن يُصبح اﻟعمل على برامج قطريﺔ ﻷﻧظمﺔ اﻟتعليم واﻟتدريب اﻟمهﻨي
أﻛثر تكرارا ً وبممﺎرسﺔ مشترﻛﺔ.

 -2التحﺪيات والفرص
 1-2إن ﻟلتعليم واﻟتدريب أهميﺔ بﺎﻟغﺔ بﺎﻟﻨسبﺔ ﻟمستقبل أوروبﺎ .وﻟهذا اﻟسبب اختﺎر اﻻتحﺎد اﻷوروبي ﻛواحد
من اﻟمبﺎدئ اﻟرئيسيﺔ ﻟرﻛﺎئزه اﻷوروبيﺔ ﻟلحقوق اﻻجتمﺎعيﺔ "اﻟحق ﻓي تعليم شﺎمل ذي جودة ،واﻟحق ﻓي
1

,وفقا ً لتقارير من معهد اليونسكو لﻺحصاء.
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اﻟتدريب واﻟتعلم اﻟمستمر مدى اﻟحيﺎة" .وﻛمﺎ أﻛدت اﻟلﺠﻨﺔ اﻻقتصﺎديﺔ واﻻجتمﺎعيﺔ اﻷوروبيﺔ ﻓي آراء
اﻟمتﻨوعﺔ( ُيعد حقًﺎ من حقوق اﻹﻧسﺎن ومصلحﺔ عﺎمﺔ،
وتقﺎرير وإعﻼﻧﺎت عديدة ،ﻓإن اﻟتعليم )بأشكﺎﻟه
ّ
ويﺠب أن يكون مضموﻧﺎ ومتﺎ ًحﺎ ﻟلﺠميع .توضح اﻟبيﺎﻧﺎت أن ترك اﻟمدرسﺔ ﻓي وقﺖ مبكر ﻓي بعض
اﻟمﻨﺎطق ﻻ يزال مرتﻔعﺎ ً ﻟلغﺎيﺔ ،ﻻ سيمﺎ بين اﻟﻔتيﺎت ،ﻟيﺲ ﻷسبﺎب ثقﺎﻓيﺔ ﻓحسب ،وإﻧمﺎ أيضﺎ ً بسبب ﻧقص
اﻟبﻨى اﻟتحتيﺔ وآﻟيﺎت اﻟرصد.
يﻨبغي تﻨﻔيذ اﻟحق ﻓي اﻟتعليم اﻷسﺎسي ﻟلﺠميع ورصده على اﻟﻨحو اﻟواجب.
 2-2أﻛدت اﻟلﺠﻨﺔ اﻻقتصﺎديﺔ واﻻجتمﺎعيﺔ اﻷوروبيﺔ على أن واحدًا من اﻷهداف اﻟرئيسيﺔ ﻟلتعليم يتمثل
ﻓي تزويد اﻟﻨﺎس بأسﺎس متين من اﻟقيم واﻟمعرﻓﺔ اﻟتي تمكﻨهم من أن يصبحوا مواطﻨين ﻓﺎعلين وذوي أهميﺔ
ضﺎ أن اﻟتعليم واﻟتدريب اﻟمهﻨي اﻟﺠيد يمكن اﻟعﺎملين )اﻟرجﺎل واﻟﻨسﺎء(
ﻓي مﺠتمعﺎتهم .ﻛمﺎ أﻛدت اﻟلﺠﻨﺔ أي ً
من اﻟحصول على اﻟوظﺎئف واﻟمهن اﻟمتﻨوعﺔ وأداءهﺎ بشكل أﻓضل ،وذﻟك ﻓي سوق اﻟعمل اﻟعﺎﻟميﺔ اﻟتي
تسود اﻟعوﻟمﺔ أغلبهﺎ وتشهد تغيرات هﺎئلﺔ ،وحيث يعد مستقبل اﻟعمل موضع ﻧقﺎش .وقد أوصﺖ اﻟلﺠﻨﺔ
بﺎﻟﻔعل بﺎﻟتعﺎون مع ﻟشرﻛﺎء اﻟمﺠتمعيين على ﻛﺎﻓﺔ اﻟمستويﺎت اﻟمﻨﺎسبﺔ ومع مﻨظمﺎت اﻟمﺠتمع اﻟمدﻧي اﻷوسع
ﻟوضع أحكﺎم وقواعد مﻨﺎسبﺔ ﻟتوﻓير ظروف عمل وحمﺎيﺔ ﻻئقﺔ وتأخذ ﻓي اﻻعتبﺎر اﻷشكﺎل اﻟﺠديدة ﻟلعمل
)ﻛﺎﻟعمل على اﻻﻧترﻧﺖ واقتصﺎد اﻷعمﺎل اﻟحرة واقتصﺎد اﻟمشﺎرﻛﺔ(.
 3-2أ ّﻛدت اﻟلﺠﻨﺔ اﻻقتصﺎديﺔ واﻻجتمﺎعيﺔ اﻷوروبيﺔ أن اﻟحقوق اﻻقتصﺎديﺔ وحقوق اﻟعمﺎﻟﺔ واﻟحقوق
اﻻجتمﺎعيﺔ تعد ضروريﺔ ﻟلتﻨميﺔ اﻻقتصﺎديﺔ وﻹرسﺎء مﺠتمع ديمقراطي .وتشمل هذه اﻟحقوق حريﺔ مبﺎشرة
اﻷعمﺎل واﻟمشﺎريع اﻟحرة ،وحريﺔ تكوين اﻟﺠمعيﺎت وحريﺔ تﻨﻔيذ اﻹضرابﺎت واﻟمسﺎومﺎت اﻟﺠمﺎعيﺔ،
واﻟحمﺎيﺔ اﻻجتمﺎعيﺔ .ويعد اﻟتطبيق واﻻحترام اﻟكﺎمل ﻟمعﺎيير اﻟعمل اﻟدوﻟيﺔ ﻟمﻨظمﺔ اﻟعمل اﻟدوﻟيﺔ وسﺎئل
ﻓي غﺎيﺔ اﻷهميﺔ من اجل هذه اﻟغﺎيﺔ .ويعد اﻟتعليم وسيلﺔ جوهريﺔ وقويﺔ ﻟتطبيق هذه اﻟحقوق بشكل ملموس
على أرض اﻟواقع .وتواجه هذه اﻟقيم واﻟحقوق ﻟحظﺎت عصيبﺔ ﻓي تطبيقهﺎ ﻓي بعض اﻟبلدان اﻷوروبيﺔ
واﻟمتوسطيﺔ .ويﺠب على مﻨظمﺎت اﻟمﺠتمع اﻟمدﻧي من ﻛﻼ اﻟﺠﺎﻧبين ،ومدعومﺔ من قِبل حكومﺎت اﻻتحﺎد
اﻷوروبيﺔ واﻟحكومﺎت اﻟوطﻨيﺔ ،بﻨﺎء شراﻛﺎت متيﻨﺔ قﺎدرة على تقديم مسﺎهمﺔ ﻛبيرة ﻟلمشروع
اﻷورومتوسطي إذا مﺎ قﺎمﺖ بتبﺎدل ومشﺎرﻛﺔ اﻟتﺠﺎرب واﻟمعرﻓﺔ بخصوص هذه اﻟمسﺎئل ،وﻓهم اﻻحتيﺎجﺎت
اﻟمتبﺎدﻟﺔ بشكل أﻓضل ،واﻟتصدي ﻟلتحديﺎت اﻟﺠديدة ﻓي اﻷسيقﺔ اﻟمختلﻔﺔ.
 4-2يعد اﻻستثمﺎر ﻓي رأس اﻟمﺎل اﻟبشري من اﻟقضﺎيﺎ اﻟمهمﺔ بﺎﻟﻨسبﺔ ﻟلتﻨميﺔ اﻟمستدامﺔ ﻟلبلدان وﻟتحقيق
ﻧموا متسﺎر ًعﺎ ﻓي تعداد سكﺎﻧهﺎ ﻓي سن اﻟعمل ،حيث
اﻻستقرار واﻷمﺎن اﻹقليمي .وتشهد اﻟبلدان اﻟمتوسطيﺔ ً
يقع  %60من اﻟسكﺎن اﻹقليميين اﻟيوم تحﺖ سن اﻟثﻼثين ،ومن اﻟمتوقع أن يزيد تعداد اﻟسكﺎن تحﺖ سن 15
عﺎمﺔ بﻨسبﺔ تزيد عن  %18بحلول عﺎم  .2020ويدخل ﻧحو  2.8مليون شﺎب سوق اﻟعمل ﻛل عﺎم ﻓي
اﻟمﻨطقﺔ .وﻓي ظل ﻧسبﺔ بطﺎﻟﺔ  %30ﻓي اﻟمتوسط ﻟلشبﺎب و %50ﻟلشﺎبﺎت ،تعﺎﻧي اﻟمﻨطقﺔ واحدًا من أعلى
معدﻻت بطﺎﻟﺔ/ﻧقص عمﺎﻟﺔ اﻟشبﺎب ﻓي اﻟعﺎﻟم .ﻓإذا اﻧخﻔض معدل بطﺎﻟﺔ اﻟشبﺎب بﻨحو اﻟﻨصف ،ﻓإن اﻟتوقعﺎت
تشير إﻟى احتمﺎﻟيﺔ زيﺎدة اﻟﻨﺎتج اﻟمحلي اﻹجمﺎﻟي ﻟلمﻨطقﺔ بﻨحو  25مليﺎر دوﻻر بحلول عﺎم .2018
 5-2يتسم اﻟتعليم واﻟتدريب اﻟمهﻨي بأهميﺔ استراتيﺠيﺔ واﻟتي يﺠب أن تتﺠﺎوز اﻟغرض اﻟوحيد اﻟمتمثل ﻓي
تحقيق اﻟﻨتﺎئج اﻻقتصﺎديﺔ ،حيث يتعيّن أن يسهم هذا اﻟتعليم ﻓي تعزيز اﻟتمﺎسك اﻻجتمﺎعي ،وتدعيم
اﻟديمقراطيﺎت اﻟمﻨﻔتحﺔ واﻟمتيﻨﺔ بﺎضطراد ،وتمكين اﻟممﺎرسﺔ اﻟكﺎملﺔ ﻟلمواطﻨﺔ واﻻعتراف واﻟتقدير
اﻹيﺠﺎبي ﻟلتﻨوع اﻟثقﺎﻓي ،من أجل مواصلﺔ مشروع أورومتوسطي مبﻨي على أسﺲ اقتصﺎديﺔ واجتمﺎعيﺔ
وثقﺎﻓيﺔ وسيﺎسيﺔ جيدة :وهو مشروع من شأﻧه أن يسهم ﻓي مقﺎومﺔ اﻟضغوط اﻟتي تمﺎرسهﺎ اﻟﺠمﺎعﺎت اﻟتي،
وعلى ﻛﻼ من جﺎﻧبي اﻟبحر اﻟمتوسط ،تسعى ﻟترﻛيز اﻻهتمﺎم على بث اﻟﻔرقﺔ وتعميق اﻻﻧقسﺎمﺎت ،ﻛمﺎ أﻧه
مشروع من شأﻧه أن يبﻨي اﻟثقﺔ واﻻحترام اﻟمتبﺎدل .وإﻟى حد ﻛبير ،سيعتمد اﻟقبول واﻟتقييم اﻹيﺠﺎبي ﻷي
مشروع أورومتوسطي مشترك من قِبل سكﺎن اﻟمﻨطقﺔ على قدرته اﻟﻔعليﺔ على توسيع ﻧطﺎق اﻟﻔرص أمﺎم
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اﻟتعليم واﻟتدريب اﻟمهﻨي ،ﻟمﺎ يمكن أن يحققه ذﻟك من تحسين ﻟظروف اﻟمعيشﺔ واﻟعمل وﻛوﻧه يمثل إسهﺎ ًمﺎ
سﺎ ﻟعﺎﻟم اﻟعمل ﻓي اﻟمستقبل ،ﻓضﻼً عن قدرته على تعزيز روح اﻟعمل اﻟحر.
ملمو ً
 6-2دعﺖ اﻟلﺠﻨﺔ اﻻقتصﺎديﺔ واﻻجتمﺎعيﺔ اﻷوروبيﺔ ،ﻓي مﻨﺎسبﺎت عدة ،ﻟبذل جهود مشترﻛﺔ من أجل
تحسين جودة اﻟتعليم اﻻبتدائي واﻟثﺎﻧوي واﻟتعليم اﻟعﺎﻟي واﻟتدريب اﻟمهﻨي من خﻼل تبﺎدل اﻟخبرات حول
تطوير اﻟمﻨﺎهج واﻟمﻨهﺠيﺔ اﻻبتكﺎريﺔ .وعﻼوة على ذﻟك ،ﻓإﻧهﺎ ترى من اﻟضروري سد ﻓﺠوة اﻟمعرﻓﺔ بين
شﺎطئي اﻟمتوسط ،وﻟهذه اﻟغﺎيﺔ ،تشﺠيع تعزيز اﻛتسﺎب اﻟمعﺎرف اﻟمشترﻛﺔ واﻟشبكﺎت اﻟبحثيﺔ ،وتسهيل ﻧقل
وتداول أﻓضل اﻟتﺠﺎرب واﻟمعرﻓﺔ اﻟﻔﻨيﺔ واﻧتقﺎل اﻟمعلمين واﻟطلبﺔ واﻟعمﺎل واﻷﻛﺎديميين واﻟبﺎحثين ،مع دعم
ترجمﺔ أعمﺎﻟهم إﻟى اﻟلغﺎت اﻟمختلﻔﺔ.
 7-2يﻨبغي اﻟتذﻛير بأﻧه عقب عمليﺔ ﻛوبﻨهﺎجن ) ،(2002وقّع وزراء اﻟتعليم اﻷوروبيون إعﻼن براغ اﻟذي
يهدف إﻟى رﻓع مستوى اﻟتعﺎون بيﻨهم ،خﻼل اﻟﻔترة  ،2020-2011ﻓي تطوير أﻧظمﺔ أﻛثر جﺎذبيﺔ وﻓعﺎﻟيﺔ
ﻟلتعليم واﻟتدريب اﻟمهﻨي وذات جودة أﻓضل .ﻛمﺎ أقر اﻟوزراء بأهميﺔ ضمﺎن اﻟمشﺎرﻛﺔ اﻟكﺎملﺔ ﻟﻼتحﺎدات
اﻟتﺠﺎريﺔ وأصحﺎب اﻟعمل ،واﻟسلطﺎت اﻟتعليميﺔ ،ومﻨظمﺎت اﻟمﺠتمع اﻟمدﻧي ،ﻓي تصميم وتطبيق وتقييم
سيﺎسﺎت اﻟتعليم واﻟتدريب اﻟمهﻨي على اﻟمستويﺎت اﻟوطﻨيﺔ واﻹقليميﺔ ﻛضرورة حتميﺔ تستلزم اﻟمزيد من
اﻟتقدم اﻹضﺎﻓي وحشد موارد أﻛثر .وقد أ ّﻛدوا على ضرورة استمرار تواﻓر اﻟتعليم واﻟتدريب اﻟمهﻨي طوال
اﻟحيﺎة اﻟمهﻨيﺔ ﻟلﻨﺎس وتوﻓير اﻟمعرﻓﺔ واﻟتدريب اﻟذي سيمكن اﻟﻨﺎس من إبقﺎء مهﺎراتهم وﻛﻔﺎءاتهم اﻟمهﻨيﺔ
محدّثﺔ ومواﻛبﺔ ﻟلعصر .ويﻨبغي دمج ﻛل هذه اﻟﺠواﻧب ﻓي برامج مشترﻛﺔ على اﻟمستوى اﻟمتوسطي.
 8-2يحقق تمتع اﻟمرأة بﺎﻟمسﺎواة ﻓي اﻟﻔرص واﻟحقوق إسهﺎ ًمﺎ جوهريًﺎ ﻓي اﻟتﻨميﺔ اﻟشﺎملﺔ واﻻستقرار
اﻹقليمي .ويﺠب أن تشمل مﺠﺎﻻت اﻟعمل اﻟرئيسيﺔ ﻟلمﻨطقﺔ اﻷورومتوسطيﺔ هﻨﺎ اﻟتعليم واﻟتدريب اﻟمهﻨي،
واﻟمسﺎواة ﻓي ﻓرص دخول عﺎﻟم اﻟعمل وريﺎدة اﻷعمﺎل ،وسهوﻟﺔ اﻟوصول ﻟمراﻛز اﻟقيﺎدة وصﻨﺎعﺔ اﻟقرار.
طورت اﻟبلدان اﻷورومتوسطيﺔ أﻧظمﺔ ﻟلتعليم واﻟتدريب اﻟمهﻨي ،وهو مﺎ سﺎعد ﻓي تحسين معدﻻت
ّ 9-2
ضﺎ اﻟتأقلم بشكل أﻓضل مع اﻷزمﺔ اﻻقتصﺎديﺔ .إﻻ أﻧه برغم
اﻟتوظيف ،خﺎصﺔ بين اﻟشبﺎب ،ﻛمﺎ استطﺎعﺖ أي ً
اﻟﻨتﺎئج واﻟمزايﺎ اﻟ ُمرضيﺔ ،ﻟم تﻨل أﻧظمﺔ اﻟتعليم واﻟتدريب اﻟمهﻨي دو ًمﺎ اﻻعتراف واﻟتقدير واﻟموارد
اﻟضروريﺔ ﻓي هذه اﻟمﻨطقﺔ .وﻟسوء اﻟحظ ،وﻓي بعض اﻟبلدان ،تضمﻨﺖ اﻟسيﺎسﺎت اﻻقتصﺎديﺔ اﻟتي تم
اتبﺎعهﺎ مﻨذ ﻧشوب اﻷزمﺔ اﻻقتصﺎديﺔ واﻟمﺎﻟيﺔ تدابير ﻟخﻔض وتعديل اﻟميزاﻧيﺎت ،اﻷمر اﻟذي ﻛﺎن ﻟه أثر
سلبي على هذه اﻷﻧظمﺔ َ .ﻻ يزال اﻟتدريب اﻟمهﻨي غير جذاب ﻟلشبﺎب ﻓي اﻟعديد من بلدان اﻟبحر اﻷبيض
اﻟمتوسط ،إمﺎ ﻷن ظروف اﻟعمل متواضعﺔ ﻟلغﺎيﺔ ،أو ﻷن اﻟوظﺎئف قليلﺔ اﻷجر وغير مهﻨيﺔ؛ ﻻ تزال توجد
صورة سلبيﺔ عن اﻟتعليم واﻟتدريب اﻟمهﻨي ﻓي جميع اﻟبلدان بسبب ﻧقص اﻻستثمﺎرات اﻟﺠيدة ﻓي هذا اﻟمﺠﺎل.
يتمثل أحد اﻟتحديﺎت اﻟرئيسيﺔ ﻓي ﻛيﻔيﺔ مﻨح اﻟﺠﺎذبيﺔ ﻟكل من اﻟتعليم واﻟتدريب اﻟمهﻨي ﻧﻔسه وبﺎﻟتﺎﻟي ﻓرص
اﻟعمل اﻟتي يمكن خلقهﺎ .ﻧوصى بشدة بمحتوى جديد وأﻛثر تحديثﺎ ً .بﺎﻹضﺎﻓﺔ إﻟى ذﻟك ،تحسين اﻟتعﺎون مع
اﻟشرﻛﺎء اﻻجتمﺎعيين من أجل تحديث اﻟتعليم واﻟتدريب اﻟمهﻨي وربطه مع عﺎﻟم اﻟعمل اﻟمتغير.
 10-2من اﻟمهم ﻛذﻟك اﻟعلم بأن أﻧظمﺔ اﻟتعليم واﻟتدريب اﻟمهﻨي ﻓي أوروبﺎ وبلدان اﻟمتوسط تتسم بتﻨوعهﺎ
اﻷوﻟي أثﻨﺎء مرحلﺔ اﻟتعليم اﻹﻟزامي ،أو بعدهﺎ ،وقد يكون بدوام
اﻟشديد :ﻓقد يبدأ اﻟتعليم واﻟتدريب اﻟمهﻨي ّ
ﻛﺎمل ﻓي اﻟمعﺎهد واﻟمدارس/اﻟمؤسسﺎت وﻓي اﻟشرﻛﺎت .ﻛمﺎ قد يكون قﺎئ ًمﺎ على ممﺎرسﺎت مهﻨيﺔ مع اﻟتعلم
بدوام جزئي ﻓي اﻟمدارس ومؤسسﺎت اﻟتعليم واﻟتدريب اﻟمهﻨي .وهﻨﺎك بلدان تﺠمع بين هذه اﻷﻧظمﺔ .ورغم
ذﻟك ،ﻓإن وجود ﻧظﺎم ﻟلتعليم واﻟتدريب اﻟمهﻨي ذي جودة ،مع موارد وبﻨيﺔ تحتيﺔ وﻓريق عمل مدرب بأجور
جيدة يعتمد على اﻟتوازن بين اﻟعﻨﺎصر اﻟمتﻨوعﺔ اﻟتﺎﻟيﺔ:
)أ( اﻟتعليم اﻟعﺎم؛
)ب( اﻟتدريب اﻟمهﻨي اﻟﻨظري؛
)ج( اﻟتدريب اﻟمهﻨي اﻟعملي.
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قﺎدرا على بﻨﺎء قواعد ﻟحيﺎة مهﻨيﺔ ﻧﺎجحﺔ مدعومﺔ بﺎﻟتعلم
ويﺠب أن تشكل هذه اﻟﺠواﻧب ﻧظﺎ ًمﺎ ﻛل ًيﺎ شﺎمﻼًً ،
ضﺎ يسمح بﺎﻻﻧتقﺎل إﻟى اﻟتعليم اﻟعﺎﻟي عﻨد اﻟرغبﺔ.
طويل اﻻجل ،وأي ً
 11-2تقتضي اﻟتقﺎﻟيد واﻟﻨظم اﻟتعليميﺔ اﻟمختلﻔﺔ ،ﻓي ﻛﻼ من أوروبﺎ ومﻨطقﺔ اﻟبحر اﻟمتوسط ،إرسﺎء قواعد
مشترﻛﺔ ﻟضمﺎن اﻻعتراف بﺎﻟمهﺎرات واﻟقدرات .ومن اﻟمهم مواصلﺔ تصميم وإطﻼق آﻟيﺎت عمليﺔ وﻓعﺎﻟﺔ
تمكن اﻟﻨﺎس من أن يصبحوا أﻓراد ﻓﺎعلين ﻓي اﻟمﺠتمعﺎت اﻟتي يعيشون بهﺎ ،وتزويدهم بﺎﻟمعرﻓﺔ واﻟمهﺎرات
اﻟﻨﺎﻓعﺔ ﻟهم ﻓي اﻟوظﺎئف واﻟمهن اﻟمختلﻔﺔ .ويﺠب أن تتحمل اﻟمؤسسﺎت اﻟحكوميﺔ اﻟمسؤوﻟيﺔ عن ضمن
جودة اﻟتعليم واﻟتدريب اﻟمهﻨي ،ومتﺎبعﺔ تطبيقه ،واﻻعتراف بﺎﻟتعليم اﻟرسمي وغير اﻟرسمي وتقييم ﻧتﺎئﺠه
بمشﺎرﻛﺔ عدة جهﺎت من بيﻨهﺎ اﻟشرﻛﺎء اﻟمﺠتمعيين واﻟمؤسسﺎت اﻟتعليميﺔ وموظﻔيهﺎ اﻟمهﻨيين واﻟمﺠتمع
اﻟمدﻧي اﻟمﻨظم.
يشمل اﻟملحق  1بضعﺔ أمثلﺔ ﻟﻸوضﺎع اﻟراهﻨﺔ ﻓي اﻟتعليم واﻟتدريب اﻟمهﻨي وتوضح بشك ٍل أﻓضل اﻟتﻨوع
اﻟذي يسود ﻓي اﻟمﻨطقﺔ .من اﻟمهم ﻛذﻟك اﻟتأﻛيد على أن مؤسسﺔ اﻟتدريب اﻷوروبيﺔ ) (ETFتوﻓر تحليﻼت
محدّثﺔ ﻷﻧظمﺔ اﻟتعليم واﻟتدريب اﻟمهﻨي ﻓي ﻛﺎمل مﻨطقﺔ اﻟمتوسط واﻟتي تمثل مرجعًﺎ أسﺎسيًﺎ ﻓي هذا اﻟمﺠﺎل.
 12-2من اﻟمهم أن ﻧذﻛر اﻟحﺎجﺔ ﻟربط اﻟتدريب اﻟمهﻨي بﺎﻟمﻨح اﻟتدريبيﺔ ﻓي اﻟشرﻛﺎت واﻟمؤسسﺎت .ويﺠب
أن تضطلع اﻟشرﻛﺎت بدور ﻧشط ﻓي تدريب اﻟعمﺎل وتوظيﻔهم .ﻛمﺎ يﺠب على أصحﺎب اﻟعمل اﻟمشﺎرﻛﺔ
بشكل ﻓعﺎل واﻟمسﺎهمﺔ ﻓي تحليل اﻻحتيﺎجﺎت وتخطيط اﻟبرامج اﻟتدريبيﺔ اﻟموجهﺔ ﻓي إطﺎر استراتيﺠيﺔ
وطﻨيﺔ متسقﺔ .ويمكن أن ﻧرى مثﺎﻻً على ذﻟك ﻓي اﻷردن ،حيث تقوم إحدى شرﻛﺎت اﻻدويﺔ بتدريب عﺎملين
من اﻟشبﺎب – بدعم من اﻹسهﺎمﺎت اﻟحكوميﺔ – وتقوم اﻟشرﻛﺔ بتعييﻨهم ﻓي اﻟﻨهﺎيﺔ.
 13-2وﻛمﺎ هو معروف اﻟيوم أﻛثر من ذي قبل ،ﻟيﺲ من اﻟممكن اﻛتسﺎب ﻛﺎﻓﺔ اﻟمهﺎرات واﻟمعﺎرف
واﻟكﻔﺎءات اﻟﻼزمﺔ ﻟحيﺎة مهﻨيﺔ ﻛﺎملﺔ قبل بدء اﻟعمل ،وذﻟك بسبب اﻟتغيرات اﻟسريعﺔ واﻟمتكررة ﻓي سوق
اﻟعمل .ومن ثم ،يﺠب أن يعد اﻟتعليم واﻟتدريب اﻟمهﻨي اﻟعﺎملين ﻻﻛتسﺎب اﻟمهﺎرات اﻷسﺎسيﺔ على وجه
اﻟخصوص ريﺎدة اﻷعمﺎل 2واﻟمهﺎرات اﻟرقميﺔ ،3اﻟتي تمكﻨهم من دخول سوق اﻟعمل دون أن يغﻔل توعيتهم
بﺎﻟحﺎجﺔ ﻟمواصلﺔ تحسين مهﺎراتهم ومعلومﺎتهم وإعﺎدة توجيههﺎ طيلﺔ حيﺎتهم .وﻟلقيﺎم بذﻟك ،يعتمد اﻟعمﺎل
وأصحﺎب اﻟعمل إﻟى حد ﻛبير على درجﺔ اﻟﻨمو واﻟموارد اﻟمتﺎحﺔ ﻟلتعليم واﻟتدريب اﻟمهﻨي اﻟتي توجد ﻓي
ﻛل بلد .ويﺠب أن تكون اﻟمﻨﺎﻓسﺔ ﻓي اﻟلغﺎت اﻷجﻨبيﺔ واحدة من أوﻟويﺎت اﻟتعليم ،حتى يتسﻨى ﻟلعﺎملين )ﻧسﺎ ًء
ورجﺎﻻً( اﻟمشﺎرﻛﺔ بﻨﺠﺎح ﻓي سوق اﻟعمل اﻟدوﻟيﺔ واﻹقليميﺔ سريعﺔ اﻟتغير.
 14-2تمثل اﻟمﻨح اﻟتدريبيﺔ أداة مﻔيدة ﻟتمكين شبﺎب اﻟعﺎملين )اﻟرجﺎل واﻟﻨسﺎء( من اﻻطﻼع على اﻟواقع
أمرا شديد اﻹيﺠﺎبيﺔ
اﻟعملي ﻟسوق اﻟعمل .ويمكن ﻟتبﺎدل اﻟخبرات ﻓي اﻟمﻨطقﺔ اﻷورومتوسطيﺔ أن يكون ً
ويسهل مشﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺎس ﻓي سوق اﻟعمل مع يستتبع ذﻟك من احتمﺎﻻت أﻛبر ﻟلﻨﺠﺎح ،وشريطﺔ إرسﺎء بعض
اﻟشروط اﻟﺠوهريﺔ واحترامهﺎ ،وهي بيﻨهﺎ :وجود تعريف تعﺎقدي واضح ﻟﻸهداف اﻟمراد تحقيقهﺎ ،ومدتهﺎ،
واﻷجور اﻟمخصصﺔ ﻟهﺎ واﻻعتراف أو اﻟشهﺎدات اﻟتي سيحصل عليهﺎ اﻟعﺎمل ﻓي اﻟﻨهﺎيﺔ .أحد اﻷمثلﺔ اﻟتي
يﺠب ذﻛرهﺎ ،من بين أمثلﺔ أخرى ،هو "خط اﻷعمﺎل اﻟعﺎﻟمي" اﻟذي أوضحته اﻟشرﻛﺔ اﻹيطﺎﻟيﺔ إيﻨي ENI
ﻓي اﻟقمﺔ ،واﻟذي هدف إﻟى تدريب اﻟشبﺎب على اﻟعمل ﻓي بلدان مختلﻔﺔ وبﻨﺎء آﻟيﺔ سﻼسل توريد إيﺠﺎبيﺔ
ﻛمضﺎعﻔﺎت ﻷﻓضل اﻟممﺎرسﺎت.
دورا مه ًمﺎ ﻓي تطوير اﻟمبﺎدرات اﻟمبتكرة ﻟلتعليم واﻟتدريب
15-2تلعب اﻟتكﻨوﻟوجيﺎ واﻟتقﻨيﺎت اﻟﺠديدة ً
اﻟمهﻨي وهي تعد أداة مﻔيدة بﺎﻟﻔعل ﻓي اﻟكثير من اﻟبرامج اﻷوروبيﺔ اﻟتي تستهدف تطوير اﻟتعﺎون؛ وستحظى
بأهميﺔ أﻛبر ﻓي اﻟمستقبل اﻟقريب ،ويﺠب أن تكون جز ًءا من اﻟمقترحﺎت ﻓي أي برﻧﺎمج تعﺎون
أورومتوسطي .وتعد اﻟبرامج اﻟتدريبيﺔ اﻹﻟكتروﻧيﺔ واﻟتعلم اﻹﻟكتروﻧي مكمﻼً قيّ ًمﺎ ﻟلغﺎيﺔ ﻟتدريﺲ اﻟتعليم
2
3

 :EntreCompإطار عمل المهارات وريادة اﻷعمال
 :DigComp 2.1إطار عمل المهارات الرقمية
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واﻟتدريب اﻟمهﻨي ،وﻟكن ﻻ يﻨبغي اعتبﺎرهﺎ بديﻼً ﻟﻔصول اﻟتواصل اﻟمبﺎشر وج ًهﺎ ﻟوج ًهﺎ مع أخصﺎئيي
اﻟتعليم واﻟتدريب اﻟمهﻨي.
 16-2يﺠب أن تكون هﻨﺎك ثقﺎﻓﺔ ﻟلتقييم اﻟذاتي اﻟمؤسسي وأن تكون جز ًءا ﻻ يتﺠزأ من عمليﺔ قيﺎس وتقييم
جودة برامج اﻟتعليم واﻟتدريب اﻟمهﻨي .وقد طبّق اﻻتحﺎد اﻷوروبي أدوات مثل:
يسرا ﻓي قراءتهﺎ ﻓي
 إطﺎر اﻟمؤهﻼت اﻷوروبي واﻟذي يعمل ﻛآﻟيﺔ ترجمﺔ ﻟﺠعل اﻟمؤهﻼت اﻟوطﻨيﺔ أﻛثر ًأﻧحﺎء أوروبﺎ ،وتعزيز تﻨقل اﻟعمﺎل واﻟمتعلمين بين اﻟبلدان وتسهيل تعلمهم مدى اﻟحيﺎة؛
 ﻧظﺎم اﻻعتمﺎد اﻟتدريبي اﻷوروبي ﻟلتعليم واﻟتدريب اﻟمهﻨي ) (ECVETواﻟذي يهدف ﻟمﻨح اﻟﻨﺎس قدرةأﻛبر على اﻟتحكم ﻓي تﺠﺎربهم اﻟتعليميﺔ اﻟﻔرديﺔ وجعلهﺎ أﻛثر جﺎذبيﺔ ،من أجل اﻟتﻨقل بين اﻟبلدان اﻟمختلﻔﺔ
وبين بيئﺎت اﻟعمل اﻟمختلﻔﺔ؛
 إطﺎر ضمﺎن اﻟﺠودة اﻷوروبي ﻟلتعليم واﻟتدريب اﻟمهﻨي ) ،(EQAVETواﻟذي يوﻓر ﻧظﺎ ًمﺎ على اﻟمستوىاﻷوروبي ﻟمسﺎعدة اﻟدول اﻷعضﺎء وأصحﺎب اﻟمصلحﺔ ﻓي توثيق وتطوير ومتﺎبعﺔ وتقييم وتحسين ﻛﻔﺎءة
ﻧظﺎمهم ﻟلتعليم واﻟتدريب اﻟمهﻨي وممﺎرسﺎتهم ﻓي إدارة اﻟﺠودة.
ﻧظرا
 17-2يعد ذﻟك واحدًا من اﻟﻔروق واﻟتبﺎيﻨﺎت اﻟتي يﻨبغي مراعﺎتهﺎ عﻨد تطوير مبﺎدرات مشترﻛﺔً ،
ﻷن بلداﻧًﺎ عديدة ﻓي مﻨطقﺔ اﻟبحر اﻟمتوسط ﻟم تطور بعد بشكل ﻛﺎف أدوات ممﺎثلﺔ .وبدون محﺎوﻟﺔ اﻟﻨقل
اﻟميكﺎﻧيكي ﻟلتﺠﺎرب اﻟتي تصطبغ ﻟلغﺎيﺔ بﺎﻟواقع اﻟوطﻨي ،من اﻟمهم دعم تطوير آﻟيﺎت مﻼئمﺔ ومﻨﺎسبﺔ ﻟقيﺎس
وتقييم جودة أﻧظمﺔ اﻟتعليم واﻟتدريب اﻟمهﻨي.
 18-2يعد تواﻓر خدمﺔ إرشﺎد مهﻨي حكوميﺔ حسﻨﺔ اﻹعداد ،مع مخصصﺎت ﻛﺎﻓيﺔ من اﻟموارد ،وعﺎملين
مؤشرا قويًﺎ على اﻷداء اﻟﺠيد ﻷي برﻧﺎمج من برامج اﻟتعليم واﻟتدريب اﻟمهﻨي .إن اﻟمعلومﺎت
مؤهلين
ً
واﻟﻨصﺎئح واﻟمسﺎعدات واﻟتقييم وجمع اﻟممﺎرسﺎت اﻟﺠيدة واﻟبحث ﻓي اﻟمبﺎدرات اﻻبتكﺎريﺔ وﻧشرهﺎ
وتروجيهﺎ ،ﻛل ذﻟك يسهم ﻓي تحقيق ﻧتﺎئج أﻓضل .ويﺠب أن تتضمن ﻛﺎﻓﺔ أﻧظمﺔ اﻟتعليم واﻟتدريب اﻟمهﻨي
خدمﺔ عﺎمﺔ يمكن اﻟوصول إﻟيهﺎ ﻟﻺرشﺎد واﻟتطوير اﻟمهﻨي .ويﺠب أن تعزز اﻟخدمﺎت اﻟمسﺎواة اﻟتي تراعي
اﻻعتبﺎرات اﻟﺠﻨسﺎﻧيﺔ واﻟتمﺎسك اﻻجتمﺎعي واﻟمواطﻨﺔ اﻟﻔﺎعلﺔ ،ﻓضﻼً عن زيﺎدة اﻻبتكﺎر واﻹبداع ،ﻛمﺎ
يمكن أن تشمل عﻼوة ً على ذﻟك ريﺎدة اﻷعمﺎل ﻛخيﺎر مهﻨي .ويعد ذﻟك أحد اﻟمﺠﺎﻻت اﻷخرى اﻟتي يمكن
ﻓيهﺎ اقتراح إطﻼق مبﺎدرات أورومتوسطيﺔ.
 19-2من اﻟعﻨﺎصر اﻟتي تبرز عﻨد تحليل ممﺎرسﺎت اﻟعمل ﻓي اﻟتدريب اﻟمهﻨي أﻧه ،وبسبب اﻟمتطلبﺎت
اﻟمرتبطﺔ بﺎﻟمعدات ،وﻷسبﺎب تعليميﺔ وﻷسبﺎب متعلقﺔ بﺎﻟصحﺔ واﻟسﻼمﺔ ،يﻨبغي أن تكون اﻟﻨسبﺔ بين
استثمﺎرا مﻨﺎسبًﺎ ﻓي اﻟبﻨيﺔ اﻟتحتيﺔ
اﻟمعلمين/اﻟمدربين واﻟطلبﺔ أقل ممﺎ هو ﻓي اﻟﻔصول اﻟتقليديﺔ .وهذا يستلزم
ً
وﻓي تعيين عمﺎﻟﺔ مؤهلﺔ جيدة اﻷجور ،وتتمتع بﻔرص ﻟلتحديث اﻟمستمر ﻟمعلومﺎتهﺎ ومهﺎراتهﺎ.
 20-2تواجه بلدان عديدة ﻓي مﻨطقﺔ اﻟمتوسط ،واﻟتي ﻻ تزال تعﺎﻧي من أوضﺎع اﻧعدام اﻻستقرار اﻟسيﺎسي،
واﻟصراعﺎت اﻟمسلحﺔ واﻷزمﺔ اﻻقتصﺎديﺔ ،مشكلﺔ حقيقيﺔ ﻷﻧهﺎ تﺠد مشقﺔ ﻓي تخصيص اﻟموارد اﻟكﺎﻓيﺔ
ﻟبرامﺠهﺎ ﻟلتدريب اﻟمهﻨي ،واﻟتي من شأﻧهﺎ أن تسﺎعدهﺎ على اﻟتخﻔيف من مشكلﺔ ارتﻔﺎع اﻟبطﺎﻟﺔ وﻧقص
اﻟعمﺎﻟﺔ ،وزيﺎدة قدرتهﺎ على اﻟمﻨﺎﻓسﺔ.
 21-2ثمﺔ ﻧزعﺔ متزايدة ﻟبﻨﺎء اﻟبرامج اﻟتعليميﺔ على أسﺎس تحليل اقتصﺎدي ﻟلمهﺎرات واﻟكﻔﺎءات اﻟتي
يتطلبهﺎ سوق اﻟعمل ،واﻟتﻨبؤ بهذه اﻻحتيﺎجﺎت ﻓي اﻟمدى اﻟقصير .وقد تتﺠﺎهل هذه اﻟتﻨبؤات اﻟسيﺎق
اﻻجتمﺎعي واﻟسيﺎسي اﻟذي يطور ﻓيه اﻟﻨﺎس أﻧشطتهم وحقيقﺔ أن اﻟﻨﺎس يضطرون بشكل متزايد ﻟتغيير
وظﺎئﻔهم وأعمﺎﻟهم أثﻨﺎء حيﺎتهم اﻟمهﻨيﺔ ويحتﺎجون بصﻔﺔ دوريﺔ ﻟتحديث مؤهﻼتهم وإعﺎدة اﻟتوجيه طوال
حيﺎتهم اﻟمهﻨيﺔ .وثمﺔ خطورة من أن يرﻛز اﻟتعليم واﻟتدريب اﻟمهﻨي بشكل مﻔرط على رؤيﺔ قصيرة اﻷجل
ﻷوضﺎع سوق اﻟعمل ،وذﻟك بدﻻً من اﻟترﻛيز على وضع استراتيﺠيﺔ متوسطﺔ اﻷجل تحسبًﺎ ﻟلتغيرات
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سﺎ ﻟلتعلم اﻟدائم مدى اﻟحيﺎة،
اﻟمستقبليﺔ وتمكين اﻟﻨﺎس من تلقي تعليم وتدريب مهﻨي ذي جودة يضع ﻟهم أسﺎ ً
ويتيح ﻓي ﻧﻔﺲ اﻟوقﺖ ﻟلشرﻛﺎت واﻟعﺎملين )اﻟﻨسﺎء واﻟرجﺎل( مواجهﺔ اﻟتغيرات اﻟهيكليﺔ اﻟتي تحدث
وستواصل حدوثهﺎ ﻓي اﻟمستقبل.
 22-2من أﻛبر اﻟتحديﺎت اﻟتي تقﺎبلهﺎ اﻟكثير من اﻟبلدان اﻟمتوسطيﺔ تحديد آﻟيﺎت اﻟتمويل اﻟكﺎﻓيﺔ ﻟتطوير
اﻟمهﺎرات اﻟمستدامﺔ وأﻧظمﺔ اﻟتعليم واﻟتدريب اﻟمهﻨي .وعلى ضوء حﺎﻻت ﻧقص اﻟموارد ،من اﻟضروري
اﻟسعي اﻟتﻨسيق ﻟلمسﺎعدات واﻟبرامج مع اﻟمؤسسﺎت اﻟمﺎﻧحﺔ اﻟدوﻟيﺔ اﻷخرى واﻟعمل بشكل مشترك على
وضع "برامج قُطريﺔ".
 23-2عبّرت اﻟلﺠﻨﺔ اﻻقتصﺎديﺔ واﻻجتمﺎعيﺔ اﻷوروبيﺔ ﻓي مﻨﺎسبﺎت ﻛثيرة عن موقﻔهﺎ بشأن ظﺎهرة اﻟهﺠرة
اﻟتي تواجههﺎ أوروبﺎ – وﻟيسﺖ أوروبﺎ وحدهﺎ – على مدار اﻟعقد اﻷخير .4وأﻛدت اﻟلﺠﻨﺔ واﻟمشﺎرﻛون ﻓي
قمﺔ المنطقة اﻷورومتوسطية  2018مرة أخرى على قلقهﺎ إزاء اﻧعدام ﻧظﺎم ﻓي اﻻتحﺎد اﻷوروبي يقوم على
"ﻧظﺎم مشترك ومتين وقﺎئم على اﻟتضﺎمن" ﻟطﺎﻟبي اﻟلﺠوء اﻟواصلين إﻟى شواطئ اﻟبلدان اﻷوروبي.
 24-2أ ّﻛدت اﻟلﺠﻨﺔ ﻛذﻟك أن أوروبﺎ بحﺎجﺔ ﻟقﻨوات هﺠرة قﺎﻧوﻧيﺔ من بلدان اﻟعﺎﻟم اﻟثﺎﻟث ﻟتلبيﺔ احتيﺎجﺎتهﺎ
من اﻟعمﺎﻟﺔ ،وتقليل اﻟضغط على مﻨظومﺔ اﻟلﺠوء واﻟمكﺎﻓحﺔ اﻟﻔعﺎﻟﺔ ﻟلهﺠرة غير اﻟمﻨتظمﺔ .وهﻨﺎ بوسع
استراتيﺠيﺔ اﻟتعليم واﻟتدريب اﻟمهﻨي ﻟلمﻨطقﺔ اﻷورومتوسطيﺔ مﺎ يلي:
أ( اﻟمسﺎعدة ﻓي تحقيق استقرار اﻟمﺠتمعﺎت اﻟمﺠﺎورة من خﻼل تقليل بطﺎﻟﺔ اﻟشبﺎب وزيﺎدة ﻓرص اﻟﻨمو
اﻻقتصﺎدي؛
ب( ﻓتح مسﺎرات قﺎﻧوﻧيﺔ ﻷسواق اﻟعمل اﻷوروبيﺔ أمﺎم اﻟشبﺎب اﻟذين يمكﻨهم اﻻﻟتحﺎق بمؤسسﺎت
اﻟتدريب اﻟمهﻨي بشكل ممول ﻛليًﺎ أو جزئيًﺎ من اﻻتحﺎد اﻷوروبي واﻟحصول على اﻟمهﺎرات واﻟمؤهﻼت
اﻟﻼزمﺔ.

 -3ﻣﻘترحات لﻠﻌﻤﻞ الﻤشترك
 1-3من بين اﻟقضﺎيﺎ اﻷسﺎسيﺔ اﻟتي يتعين بحثهﺎ من قِبل شركاء المنطقة اﻷورومتوسطية عﻨد تصميم وتﻨﻔيذ
اﻹجراءات اﻟمشترﻛﺔ مﺎ يلي:
 سيﺎق عدم اﻻستقرار اﻟسيﺎسي واﻻقتصﺎدي اﻟذي قد يعوق وضع اﻟبرامج متوسطﺔ إﻟى طويلﺔ اﻷجل؛ ضعف اﻟقدرة أو أحيﺎﻧًﺎ غيﺎب اﻹمكﺎﻧيﺎت اﻟسيﺎسيﺔ ﻟﻼستقرار على استراتيﺠيﺔ وطﻨيﺔ أو ﻻستثمﺎر مواردﻛﺎﻓيﺔ ﻓي اﻟتعليم وخﺎصﺔ ﻓي اﻟتدريب اﻟمهﻨي؛
 اﻟحﺎجﺔ ﻟدعم تطوير استراتيﺠيﺎت وطﻨيﺔ ﻟلتعليم واﻟتدريب اﻟمهﻨي بمشﺎرﻛﺔ اﻟسلطﺎت واﻟشرﻛﺎءاﻟمﺠتمعيين ومﻨظمﺎت اﻟمﺠتمع اﻟمدﻧي ،بدايﺔ من اﻟمستوى اﻹقليمي .ويﻨبغي أن يكون ذﻟك أحد أهداف
تطوير اﻟتعﺎون ﻓي اﻟمﻨطقﺔ اﻷورومتوسطيﺔ.

4ترى اﻟلﺠﻨﺔ اﻻقتصﺎديﺔ واﻻجتمﺎعيﺔ اﻷوروبيﺔ أن اﻟوضع اﻟراهن يقتضي من اﻻتحﺎد اﻷوروبي إﻧشﺎء ﻧظﺎم ﻟﺠوء أوروبي مشترﻛبحق يقوم على
إجراءات موحدة ﻓي أﻧحﺎء اﻻتحﺎد اﻷوروبي .وهذا يشمل وضعيﺔ ﻟﺠوء موحدة واعتراف متبﺎدل بقرارات اﻟلﺠوء ،وتشﺎ ُرك اﻟمسؤوﻟيﺔ واﻟﺠهود ﻓيمﺎ
يتعلق بﺎﻟﻨقل وإعﺎدة اﻟتوطين ،وتﻨقيح ﻻئحﺔ دبلن .وثمﺔ حﺎجﺔ ﻷﻧظمﺔ متيﻨﺔ قﺎئمﺔ على أسﺎس من اﻟتضﺎمن ﻟتشﺎرك اﻷعبﺎء ،وبخﺎصﺔ ﻧظﺎم ُملزم دائم
وعﺎدل ﻟتوزيع اﻟسﺎعين ﻟلحصول على اﻟحمﺎيﺔ على ﻛﺎﻓﺔ بلدان اﻻتحﺎد اﻷوروبي .وبﺎﻹضﺎﻓﺔ إﻟى ذﻟك ،يﺠب اﻟسعي ﻟحلول طويلﺔ اﻷمد ﻓي حﺎﻟﺔ استمرار
صﺎ ﻓي اﻟمهﺎرات ،وهو مﺎ يمكن عﻼجه من
اﻟهﺠرات اﻟﺠمﺎعيﺔ أو حدوثهﺎ مرة أخرى ﻓي اﻟمستقبل ]...[.إن أوروبﺎ تعﺎﻧي من شيخوخﺔ سكﺎﻧهﺎ وتواجه ﻧق ً
خﻼل اﻟهﺠرة .ورغم ذﻟك ،يﺠب أن يكون ﻟدى اﻻتحﺎد اﻷوروبي سيﺎسﺔ قﺎئمﺔ أﻛثر ﻓعﺎﻟيﺔ ﻟلهﺠرة .ويﻨبغي على اﻻتحﺎد اﻷوروبي تصميم سيﺎسﺔ هﺠرة
قﺎﻧوﻧيﺔ شﺎملﺔ تهدف ﻟلترحيب بﺎﻟواﻓدين اﻟﺠدد وتتسم بﺎﻟشﻔﺎﻓيﺔ واﻟقﺎبليﺔ ﻟلتﻨبؤ واﻟعداﻟﺔ .وﻓي ﻧﻔﺲ اﻟوقﺖ ،يتعين اﻻعتراف بأن اﻟهﺠرة ﻟيسﺖ هي اﻻستﺠﺎبﺔ
اﻟوحيدة ﻟلﻨقص ﻓي سوق اﻟعمل واﻟتحديﺎت اﻟديمغراﻓيﺔ ،وأﻧه يﻨبغي على اﻟدول اﻷعضﺎء بحث حلول أخرى أﻛثر مﻼئمﺔ .رأي اﻟلﺠﻨﺔ اﻻقتصﺎديﺔ

واﻻجتمﺎعيﺔ اﻷوروبيﺔ بشأن اﻟمراسﻼت من اﻟمﻔوضيﺔ إﻟى اﻟبرﻟمﺎن اﻷوروبي واﻟمﺠلﺲ واﻟلﺠﻨﺔ اﻻقتصﺎديﺔ واﻻجتمﺎعيﺔ اﻷوروبيﺔ وﻟﺠﻨﺔ
اﻟمﻨﺎطق :أجﻨدة أوروبيﺔ بشأن اﻟهﺠرة ،اﻟﺠريدة اﻟرسميﺔ ﻟﻼتحﺎد اﻷوروبي.2016/2/24 ،
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 2-3بﺎﻷخذ ﻓي اﻟحسبﺎن أن اﻟتعليم واﻟتدريب اﻟمهﻨي ﻟه أهميﺔ بﺎﻟغﺔ ﻟلﺠميع ،اﻟشبﺎب واﻟبﺎﻟغين ،اﻟعﺎملين
واﻟعﺎطلين ،ﻟلﻨسﺎء اﻟذين يدخلون سوق اﻟعمل بصعوبﺔ وعقبﺎت أﻛبر ،وﻷﻓراد اﻟﻔئﺎت اﻷﻛثر ضعﻔًﺎ من
اﻟمﺠتمع واﻟمهﺎجرين واﻟﻼجئين واﻷقليﺎت واﻟﻨﺎس ذوي اﻟمستويﺎت اﻟمختلﻔﺔ ﻟلقدرات ،ﻓإن ﻛل هذه اﻟﻔئﺎت
اﻻجتمﺎعيﺔ ذات أهميﺔ بﺎﻟﻨسبﺔ ﻟلتعﺎون اﻷورومتوسطي ويﺠب وضعهﺎ ﻓي اﻻعتبﺎر عﻨد تصميم أي
مبﺎدرات ومقترحﺎت مشترﻛﺔ.
 3-3من أجل تﻨسيق اﻟﺠهود ﻟتعزيز وتحسين اﻟتعليم واﻟتدريب اﻟمهﻨي على اﻟمستوى اﻹقليمي ،سيكون من
اﻟﻼزم توسيع شبكﺎت اﻟعﻼقﺎت واﻟتعلم اﻹﻟكتروﻧي واﻟتدريب على اﻟتقﻨيﺎت اﻟﺠديدة ﻟلمعلومﺎت واﻻتصﺎﻻت
واﻟتعلم من اﻷقران واﻟتعﺎون بين مقدمي اﻟخدمﺎت )اﻟحكوميﺔ واﻟخﺎصﺔ( ،ﻟخلق ﻓرص تدريبيﺔ ﻟلمﻨقطعين
عن اﻟدراسﺔ من اﻟشبﺎب واﻟعمﺎل ذوي اﻟمهﺎرات اﻟمتدﻧيﺔ واﻟعمﺎل اﻟمهﺎجرين مع عدم إغﻔﺎل محو اﻷميﺔ
اﻟرقميﺔ.
 4-3يعد تمتع اﻟمرأة بﺎﻟمسﺎواة ﻓي اﻟحقوق واﻟﻔرص من اﻟعوامل اﻟضروريﺔ اﻟتي تسهم ﻓي تحقيق اﻟتﻨميﺔ
اﻟشﺎملﺔ واﻻستقرار اﻹقليمي؛ وهﻨﺎ يﻨبغي على تطوير اﻟتعﺎون أن يبحث:
 زيﺎدة وتسهيل اﻟحوار واﻷﻧشطﺔ اﻷورومتوسطيﺔ بين اﻟﻨسﺎء )اﻟعﺎملين وأصحﺎب اﻟعمل(؛ اﻟترويج ﻟمشروعﺎت ومبﺎدرات أورومتوسطيﺔ خﺎصﺔ ﻟتعميم اﻟمسﺎواة بين اﻟﺠﻨسين ﻓي أﻧشطﺔ اﻟتعليمواﻟتدريب اﻟمهﻨي ،ويشمل ذﻟك من بين مﺎ يشمل إدخﺎل تغييرات ﻓي اﻟمﻨﺎهج وطرح مﻨح تدريبيﺔ ﻓي
"اﻟوظﺎئف غير اﻟتقليديﺔ ﻟلمرأة".
 بﻨﺎء شبكﺎت إقليميﺔ ،ترﻛز على اﻟقضﺎيﺎ اﻟمتعلقﺔ بﺎﻟﺠﻨسين وتتصدى ﻟلتحديﺎت اﻹقليميﺔ وتضمن تحقيقاﻟتمﺎسك واﻟتكﺎمل.
 تعزيز اﻟتبﺎدﻻت على مستوى اﻟشرﻛﺎت بمشروعﺎت تﺠريبيﺔ )مثل .(ENI 5-3من أهم اﻟقضﺎيﺎ اﻟتي يﻨبغي بحثهﺎ هي دعم تﻨميﺔ أو تحسين إطﺎرات اﻟمؤهﻼت اﻟوطﻨيﺔ ):(NQFs
أي اﻟتخطيط ﻟهﺎ وتحديثهﺎ ،وإﻧشﺎء قواعد ﻷغراض اﻟمقﺎرﻧﺔ ،وتعزيز اﻟعمل ﻓي شراﻛﺎت.
 6-3من اﻟمﺠﺎﻻت اﻷخرى اﻟتي يمكن ﻓيهﺎ اقتراح مبﺎدرات أورومتوسطيﺔ مشترﻛﺔ هي دعم إﻧشﺎء خدمﺎت
حكوميﺔ ﻟﻺرشﺎد واﻟتطوير اﻟمهﻨي بحيث تكون متﺎحﺔ ﻟلﺠميع .ويﻨبغي أن تعزز اﻟخدمﺎت هﻨﺎ اﻟحصول
على اﻟتدريب اﻟمهﻨي اﻟﺠيد ،واﻟذي يرتبط بواقع واحتيﺎجﺎت سوق اﻟعمل ،ويراعي اﻻعتبﺎرات اﻟﺠﻨسﺎﻧيﺔ،
ويبﻨي اﻟتمﺎسك اﻻجتمﺎعي واﻟمواطﻨﺔ اﻟﻔعﺎﻟﺔ ،ويزيد من اﻻبداع واﻻبتكﺎر وروح اﻟعمل اﻟحر.
 7-3يعد اﻟبحث اﻟعملي أحد اﻟﺠواﻧب اﻟمهمﺔ ﻓي تطوير أﻧظمﺔ ﻓعﺎﻟﺔ ومحدثﺔ ﻟلتعليم واﻟتدريب اﻟمهﻨي
وقﺎدرة على مواجهﺔ اﻟتحديﺎت اﻟحﺎﻟيﺔ واﻟمستقبليﺔ .وبوسع اﻟتشﺠيع على عدد أﻛبر من عمليﺎت اﻟبحث
اﻟمشترﻛﺔ ،واﻟتي تربط بين اﻟسلطﺎت اﻟتعليميﺔ واﻟﺠﺎمعﺎت ومراﻛز اﻟتدريب اﻟمهﻨي واﻟشرﻛﺎء اﻟمﺠتمعيين
واﻟمﺠتمع اﻟمدﻧي اﻟمﻨظم أن يسهم ﻓي إحداث قﻔزة مهمﺔ ﻧوعيًﺎ ﻓي اﻟتعﺎون اﻷورومتوسطي .ويﻨطبق هذا
ﻛثيرا مﺎ تتأثر ﻓيهﺎ اﻻستﺠﺎبﺔ ﻟلتحديﺎت اﻟتي تواجه
على وجه اﻟخصوص على اﻟبلدان اﻟمتوسطيﺔ واﻟتي
ً
اﻟتعليم واﻟتدريب اﻟمهﻨي بطبيعﺔ اﻷوضﺎع اﻟسيﺎسيﺔ واﻻقتصﺎديﺔ واﻻجتمﺎعيﺔ .ومن ثم ،ﻛﺎن من اﻟحكمﺔ
اﻻستقرار على اﻹجراءات بﻨﺎء على اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمعيﻨﺔ اﻟمستخلصﺔ من واقع هذه اﻟبلدان ،وتﺠﻨب تطبيق
اختبﺎرات وأﻟيﺎت قيﺎس وتحليﻼت تحمل مﻼمح اﻟواقع اﻷوروبي على هذا اﻟواقع اﻟمختلف.
 8-3إﻟى جﺎﻧب اﻻتحﺎد اﻷوروبي ،يبﺎشر اﻟعمل عدد من اﻟمﻨظمﺎت اﻟدوﻟيﺔ اﻟكبرى ومؤسسﺎت اﻟتعﺎون
اﻟعﺎمﺔ اﻟوطﻨيﺔ ﻓي اﻟمﻨطقﺔ اﻟمتوسطيﺔ )مثل اﻻتحﺎد اﻷوروبي ،ومﻔوضيﺔ شؤون اﻟﻼجئين ،واﻟيوﻧيسيف،
وصﻨدوق اﻟﻨقد اﻟدوﻟي ،واﻟبﻨك اﻟدوﻟي ،ومﻨظمﺔ اﻟعمل اﻟدوﻟيﺔ( .ضرورة أو يكون من اﻷوﻟويﺎت اﻟتعﺎون
واﻟعمل اﻟمشترك من أجل تﺠﻨب ازدواجيﺔ اﻟﺠهود أو حدوث اﻟتداخﻼت ﻓي ﻧﻔﺲ اﻟموضوع ﻓي برامج
اﻟتعﺎون مع أﻧظمﺔ اﻟتعليم واﻟتدريب اﻟمهﻨي اﻟقﺎئمﺔ ،ومع وضع أهداف مشترﻛﺔ واستراتيﺠيﺔ محددة تشمل
ﻛﺎﻓﺔ أصحﺎب اﻟمصلحﺔ.
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ّ
تحث اﻟلﺠﻨﺔ اﻻقتصﺎديﺔ واﻻجتمﺎعيﺔ اﻷوروبيﺔ اﻟمﻔوضيﺔ على وضع مقترح بإﻧشﺎء
 9-3ﻓي هذا اﻹطﺎر،
"استراتيﺠيﺔ برامج قطريﺔ" ،بﺎﻟتعﺎون مع مﻨظمﺔ اﻟعمل اﻟدوﻟيﺔ ،وبمشﺎرﻛﺔ اﻟﺠهﺎت اﻟمﺎﻧحﺔ اﻟدوﻟيﺔ اﻷخرى
اﻟﻔﺎعلﺔ ﻓي اﻟمﻨطقﺔ اﻷورومتوسطيﺔ ،واﻟتي تحدد اﻷﻧشطﺔ ﻓضﻼً عن اﻟمبﺎدئ واﻹرشﺎدات اﻟعﺎمﺔ
واﻟمقﺎربﺎت اﻟمختلﻔﺔ.
 10-3يعد مستقبل اﻟعمل من اﻟموضوعﺎت اﻟﺠوهريﺔ اﻟتي يﻨبغي أن يكون ﻟهﺎ مكﺎن بﺎرز ﻓي اﻟمﻨﺎقشﺎت
اﻟسيﺎسيﺔ وﻓي اﻟحوار اﻟمﺠتمعي بشأن اﻟتعليم واﻟتدريب اﻟمهﻨي .إن اﻟتحوﻻت اﻟتكتوﻧيﺔ تعيد تشكل اﻟطريقﺔ
صﺎ جديدة ﻟتحويل اﻻبتكﺎرات إﻟى
اﻟتي تتم بهﺎ مبﺎشرة اﻟعمل .واﻟﻨتيﺠﺔ هي أن هذه اﻟتغيرات قد تﻔتح ﻓر ً
وظﺎئف جديدة ،وﻓي ﻧﻔﺲ اﻟوقﺖ تسبب مستويﺎت عﺎﻟيﺔ مﻨعدم اﻟقدرة على اﻟتﻨبؤ ﻟكل من اﻟعﺎملين واﻷﻧشطﺔ.
ويﺠب أن تسعى اﻟمبﺎدرات واﻟمقترحﺎت واﻟمشروعﺎت ﻓي اﻟبلدان اﻷورومتوسطيﺔ إﻟى أن تكون ذات ﻧظرة
استشراﻓيﺔ إﻟى اﻟمستقبل وتشﺠع اﻻبتكﺎر وريﺎدة اﻷعمﺎل واﻟبحث من أجل اﻟتصدي ﻟلتحديﺎت اﻟمستقبليﺔ
وتعزيز مبﺎدرات اﻟتﻨميﺔ اﻟمشترﻛﺔ ﻓي اﻟمﻨطقﺔ.
_____________

بروﻛسيل 20 ،مﺎرس 2019

ﻟوﻛﺎ جهير
رئيﺲ اﻟلﺠﻨﺔ اﻻقتصﺎديﺔ واﻻجتمﺎعيﺔ اﻷوروبيﺔ

ملحوظﺔ :اﻟ ُملحق ﻓي اﻟصﻔحﺔ اﻟتﺎﻟيﺔ
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APPENDIX 1
A few examples of the EVT situation in Mediterranean countries, according to reports from the
World Bank, UNESCO and the European Training Foundation (ETF)
a)

Morocco began a process of critical reflection on its EVT system in 2011. This process
culminated in 2014 with the adoption of the Vision for Education 2030: basic education
should be guaranteed to all, especially to young girls. Then in 2015 the National Strategy
for Vocational Training 2021 was approved, which is being implemented. The new
vision emphasises inclusion for all, throughout life. At the heart of the strategy are the
links with the economic sector and the participation of the social partners. Greater
emphasis is placed on internal efficiency (quality, governance and funding) and social
inclusion. Synergies with general and higher education are part of the strategy. The
programmes for the implementation of the strategy seek to strengthen cooperation with
all stakeholders, but their involvement is very weak and occasional. The great challenge
is the availability of human and financial resources to achieve these objectives.
Unemployment, especially youth unemployment, is at the centre of the public debate.
Although the unemployment rate has recently stabilised (9.5% in April 2018, according
to the IMF), first-time job seekers and the long-term unemployed remain vulnerable,
reflecting deficits between training and employment. In addition, the rate of activity has
been reduced and young people between the ages of 15 and 24 are less involved in the
job market. Despite their access to education and training, women's participation in work
is still very low, due to the number of women who do not work and the slow development
of equality in school enrolment. The proportion of young people who do not study or
work is 27.9% on average but amounts to 45.1% among women and 72% of housewives.
At the same time, the development of a national qualifications framework (NQF)
continues with a significant result achieved in 2016: at the first official meeting of the
NQF national commission its structure and the programme for the continuation of the
technical work were approved.

b)

Education and vocational training (EVT) play a very important role in Egypt. It covers
around 50% of secondary students, and is perceived by most stakeholders and policy
makers as one of the best tools for addressing unemployment/underemployment. The
increasing importance of EVT has been confirmed in recent years by its inclusion in the
new Constitution, the (as of yet unsuccessful) attempt to create a specific ministry, and
the financial investment by the Egyptian government in reform initiatives (e.g. EUR 67
million was allocated by the European Union, supported by EVT-Reform Programme II,
with around EUR 12 million released in 2016). The "paradox" of the "educated
unemployment" which has been recognised for a decade as a typical feature of the
Egyptian world of work, persists. This indicates a clear need to revise curricula and to
better adapt the EVT system to the reality of the world of work. It also implies a need to
review the national economic model, which is probably not able to generate enough highquality jobs that require highly qualified workers.
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Employment in Egypt is facing several challenges. The country is undergoing an
economic crisis that has affected employment opportunities at all levels. In 2015, the
tourism industry was very affected when an attack killed 200 holidaymakers, shortly after
the take-off of a Russian airliner at a Red Sea resort in Sharm-el-Sheikh. Now it is slowly
recovering, but many enterprises were closed, and a great number of jobs were lost.
The number of jobs available in the private sector has decreased. The fiscal crisis has
seen the government reduce the recruitment of employees into the public sector. National
projects have been used to mitigate unemployment, but these cannot be considered a
long-term solution.
In June 2018, the Egyptian government raised the wages of approximately five million
public sector employees by 10-15% and their pensions by 15% ahead of fuel price hikes
and the corresponding increase in transportation tariffs and electricity prices. But poverty
rates in Egypt have soared since a USD 12 billion loan deal signed with the IMF in late
2016, intended to quickly cut Egypt's budget deficit by reducing government spending.
Poverty rates in 2018 reached as high as 60% in some Egyptian regions, according to the
World Bank.5
EVT is expected to play a major role in fighting unemployment in Egypt. However, its
limited relevance to labour market needs partially prevents it from doing so. Mechanisms
to identify the needs of the labour market and to develop relevant qualifications exist in
a variety of forms. An example is the National Skills Standards Programme (NSSP),
which is run by the Industrial Training Council. However, such mechanisms and tools
are often not extended to the overall TVET sector.
c)

According to ILO reports, since 2007 Lebanon has been at a relative political standstill,
and this has contributed to the lack of improvement in the EVT system and a lack of
labour reforms. In addition, the conflict in neighbouring Syria has exacerbated preexisting political divisions in Lebanon and created increasing reluctance among
Lebanese political players to compromise on sensitive issues. Moreover, the country has
also experienced reductions in the numbers of available job opportunities, the quality of
job types offered, and general salary levels. Such factors have curtailed the expectations
of a considerable portion of Lebanese young people, and thus paved the way for
increased emigration among those seeking better opportunities outside the country,
leading to a real "brain drain". The lack of official updated data makes it difficult to
analyse the Lebanese socio-economic situation. No national census has been conducted
since 1932 due to political sensitivity over the size of religious communities, which is
the basis of the political system. Regarding the national education and vocational training
(EVT) vision and strategy, the Lebanese government set out an action plan back in 2012,
based on four core objectives:
 to examine and update curricula;
 to review the academic and administrative structure;
 to develop human resources; and
 to strengthen partnerships with the private sector.

5 “The World Bank in Egypt” April 2018, www.worldbank.org
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Since the last Torino Process round in 2014, there has been no adjustment to the plan.
This is mainly due to the country's prevailing situation of insecurity and political
instability, which has increased the poverty and vulnerability of the population and
hindered economic growth. These factors have put more pressure on the Lebanese
government to shift its development priorities and focus or decide on short-term
interventions to address the current situation and concentrate its efforts on reducing the
impact on the country's social and economic sectors.
d)

Algeria, which inherited 40 vocational training centres for adults (CFPA) after
independence, was able to considerably develop infrastructural capabilities for 1 900
training institutions in 2017 including 715 that are private. The overall teaching capacity
in place is close to 80% in residential training. The number of trainees in training in the
public sector has reached more than 720 000 and 28 000 in the private sector: women
represent nearly 40% of these staff.
Is important to say that the offer has been improved in terms of quality, thanks to
partnership agreements signed in preparation for the implementation of the five-year
development plan 2015-2019. These conventions deal with inherent areas, particularly,
economic diversification and food security. However, a few points highlighted, inherent
to the situation of young people, illustrate more margins for improvement where there is
yet to be investment in the training of human capital:
 Demographic pressure (15-29 years) is highly sensitive in Algeria, as in most southern
Mediterranean countries. This imposes the need for solutions in terms of education
and professional and social integration.
 Access to education is almost universal for children from 6 to 15 years, but difficulties
related to school failure and drop-out rates are still recurring.
 Algeria shares with the rest of the southern Mediterranean countries the characteristic
of a low activity rate. Indeed, on average, less than one in two, aged 15 and up, is
active in this region, whereas this rate is close to 60% in the countries of the EU and
65% at the global level. This low level of activity is specially related to women where
it is less than 20%, against an average of 52% at the global level.

e)

Jordan: EVT policies and provision in Jordan involve various levels of government,
multiple ministries, the private sector and a wide range of stakeholders. Aligning these
interests demands effective coordinating structures of governance, a policy framework
that incentivises cooperation, and strong leadership. The current governance
arrangements in the EVT system do not enable that, since they are rather fragmented and
allow for little cooperation.
Equipping people with the right skills for current and future needs requires a structured
labour market information system that can inform the various stakeholders about these
needs. Also needed are well qualified teachers and a rigorous quality assurance
mechanism that supports the entire qualifications system. Very few of these requirements
are currently being met in Jordan.
To address most of these issues, in September 2016 the government adopted the National
Strategy for Human Resources Development 2016.–2025
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A key feature of the employment and technical and vocational education and training
ecosystem in Jordan is the perpetuation of policies and strategy design together with
limited implementation. To date, and prior to the approval of the new human resources
development (HRD) strategy, there have been several coexisting strategies that have had
an impact on EVT.
The most important strategy is the Jordanian vision for 2025, that charts a path for the
future and determines the integrated economic and social framework that will govern the
economic and social policies based on providing opportunities for all. Its basic principles
include promoting the rule of law and equal opportunities; increasing participatory policy
making; achieving fiscal sustainability; and strengthening institutions. Jordan 2025
identifies a set of goals to which Jordan aspires. It sets out how these can be achieved
through certain procedures and policies that will be adopted at sector level according to
a flexible timetable that takes into account global and regional developments and
responses to such developments.
The second strategy is the National Employment Strategy 2011–2020. It precedes Jordan
2025. It focuses on employment generation: improving standards of living for Jordanians
through increased employment, wages, and benefits, and productivity improvements. It
promotes, among other things, the gradual replacement of foreign workers with (skilled)
Jordanians, gives more attention to structural unemployment and focuses on the
upgrading of the TVET system.
__________________________

REX/506 – EESC-2018-04026-00-00-RI-TRA (AR) 15/15

