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الجامعيّ متطلبات االقتصاد العربّي من تأھيل الشباب 
نموذج عملي لالستجابة لھذه المتطلبات

المؤتمر الشبابي السادس

»االقتصاد العربي وتمكين الشباب للمستقبل«

2015.12. 2-1عمان ، 

خلدون ضياء الدين 
رئيس مركز الشرق االوسط وافريقيا إلدارة األعمال

جامعة زيوريخ للعلوم التطبيقية
diagest_01@yahoo.com 

مقــــــــــــــدمة

ال يمكن الفصل بين ما يجري في المنطقة وموضوعنا اليوم عن الشباب •
.واالقتصاد

ولعل أھم نقطة تمس ھذا الموضوع في منطقتنا ھي ظاھرة البطالة الشبابية •
وخاصة أن شريحة الشباب ھي التي كانت المحرك وراء كثير مما حصل 

.ويحصل

وبما أن لدينا بعض االختصاص والخبرة في مجال تعليم الشباب فإنه من المناسب •
:  أن نتكلم عن الثالثي المتالزم 

وھم موضوع البحث والفاعل المؤثر والمتأثر  لشبابا–

وھو أحد أھم أدوات التعامل مع  التعليمو–

. الذي ھو عماد الحياة سواء على المستوى الشخصي او المجتمعياالقتصاد –
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التالزم والمحيط–مقــــــــــــــدمة 

األشخاص 
والھياكل 

والمؤسسات 
الخاصة بكل رأس 

من المثلث

االقتصاد

التعليمالشباب

السياسات 
العامة

القيم والمعايير 
االجتماعية

التغير التقني

العولمة 
واالنفتاح 

البيئة 
ومقتضياتھا

المحتوى -مقــــــــــــــدمة 

وسنركز في البحث على الشباب وأحد أكبر ھمومه وھي البطالة، وعلى االقتصاد •
ومطلبه من تأھيل الشباب حتى يستوعبھم ويلبوا احتياجاته وعلى التعليم كوسيلة 

.  لجعل الشباب قابلين لالستيعاب في ذاك االقتصاد

نقسم البحث إلى •

مقدمة وما يتبعھا–

البطالة الشبابية في العالم العربي وبعض ظواھرھا–

ضعف التواؤم بين العرض والطلب في سوق العمل –

التحديات أما الشباب العربي–

التعليم بأنواعه ، مقترحات وتجارب–

االستقاء منهالتعليمي السويسري المزدوج كمثال لحل يمكن النموذج –
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االقتصاد والتعليم والثورات

من المسلم به اليوم أن النقص في احتماالت العثور على عمل مناسب كھدف •

لتحقيق المشاركة االقتصادية لقطاع واسع من المجتمع العربي شكل حافزا من 

.  الحوافز األساسية للثورات العربية 

فإن سوق العمل غير المنظم وغير الفاعل وضعف الطلب على العمالة لم تستطع •

أن تستوعب الطاقات الشبابية النازلة إلى سوق العمل، 

كما أن ضعف التوافق بين المطلوب من مھارات في سوق العمل والمؤھالت •

المقدمة من النظم التعليمية لشريحة الشباب تحديدا منعتھم من المشاركة الفاعلة 

.في سوق العمل مما فاقم االزمة

Source: Assaad, R. and F. Roudi‐Fahimi (2007), ‘Youth in the Middle East and North 
Africa: Demographic opportunity or challenge?’. Reference Bureau MENA Policy Brief, 
April,   2014

والثوراتالقتصاد والتعليم ا

وقد الحظ العديد من المراقبين أن تعليم الشباب كان جزءا أساسيا وأصيال مما •
ولكن الذي لم يذكروه ھو أن العديد من سنوات الصرف . سمي بالربيع العربي 

. على التعليم لم تفلح في اعطاء الشباب العربي تعليما جيدا

والحقيقة أن ھذه الثورات ما انطلقت على يد شباب متعلم جيدا، ھذه الثورات •
 تتواءمانطلقت من رحم مطالبات واحتياجات شباب فقد التعليم الجيد، شباب ال 

.  معلوماتھم وال تدريبھم وال مھاراتھم مع متطلبات عالم متقدم ومتغير بسرعة

ومما يزيد الطين بلة ھو أن ھؤالء الشباب يمثلون قاعدة عريضة ونسبة كبيرة من •
التركيبة السكانية للمجتمعات العربية

Source: The Role of Education in the Arab World Revolutions ; By: Anda Adams and 

Rebecca Winthrop center for universal education at Brookings.
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التركيبة السكانية في العالم العربي اليوم

من المالحظ كبر القاعدة الشبابية في البالد العربية  مقارنة مع متوسط القاعدة 
مليون شاب في  85و! سنة 25من السكان تحت % 50... الشبابية في العالم 

!المنطقة العربية اليوم

الذكور اإلناثالذكورالذكور اإلناثاإلناث

شمال افريقيا العــالم غرب آســيا

التركيبة السكانية في العالم العربي مستقبال

الذكور اإلناث الذكور اإلناث الذكور اإلناث

شمال افريقيا العــالم غرب آســيا
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التركيبة السكانية في العالم العربي

:وضوع ذو حدين مالتركيبة السكانية •

ايجابي اذا تم استغالل ھذه التركيبة وخاصة شريحة الشباب فيھا كمقوم من  –

مقومات النجاح والتميز والتفوق وتم اإلعداد الصحيح لجعلھا منتجة وفاعلة 

عبئا على  -الذي يشكل غالبيتھا-وسلبي اذا أصبحت ھذه التركيبة وشبابھا –

المجتمع والدولة والشباب أنفسھم

لو نظرنا اليوم إلى واقع الشباب في العالم العربي لوجدنا واقعا 
تشوبه البطالة وتطبعه بطابعھا ويشغل بال شبابھا 

...  ولھذه البطالة ظواھر 

مشاغل وھموم الشباب العربي

عام (وللعام الرابع على التوالي  لعل أول ھمين من ھموم الشباب العربي ھما•
:2014بحسب استطالع أصداء عن الشباب لعام  ) 2014

ثم %) 67(تكاليف العيشة •

%)56: واالردن% 59: ، الجزائر%62: مصر -%49(البطالة •

االقتصاد الوطني

ما ھي نسبة اھتمامك بكل من المواضيع التالية؟
تكلفة المعيشة

البطالة

لالناثتأمين فرص 

خطر االرھاب
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البطالة بين الشباب في مناطق العالم
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...  الشرق االوسط وشمال افريقيا 
يقدمان أعلى نسبة بطالة بين 

!الشباب في العالم 
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البطالة بين الشباب في العالم العربي

عاماً وثلثھم  15إذ يبلغ حوالي ثلث العرب أقل من مجتمع فتّي، العالم العربي •

ً  29و 15اآلخر ما بين .  عاما

، "التعليم من أجل التوظيف"لبيانات مبادرة منظمة التمويل الدولية اإلقليمية ووفقاً •

من الشباب العربي عاطلون عن العمل، وھي أعلى نسبة في العالم، %  25فإن 

مليار  50إلى  40بين العربية ما وتكلف ھذه البطالة وانعدام اإلنتاجية المنطقة 

نسبة البطالة الشبابية بأن متوسط مع العلم  ،دوالر سنوياً بسبب الفرص المھدورة

!فقط% 12.4ھي في العالم 



11/24/2015

7

تطور بطالة الشباب في العالم العربي
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من أسوأ المظاھر أن ھذه النسبة العالية مستمرة ولھا جذور تاريخية وبالتالي فھي 
تعكس حالة متأصلة لھا أسباب تدعو إلى دوامھا

الترابط بين معدالت النمو والبطالة الشبابية

ال يمكن إھمال العالقة بين معدالت النمو والبطالة الشبابية 

!الذي يستدعي ردا مناسبا 
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تفضيل القطاع العام

من ظواھر مشكلة البطالة الشبابية تفضيل العمل في القطاع العام ألسباب تختلف من 
حيث يمثل العمل في القطاع العام أقصى طموحات الشباب في بعض . بلد آلخر

البلدان لما توفره ھذه الوظائف من ضمانات ووجاھة اجتماعية 

%

نسبة الوظائف العامة الى باقي الوظائف
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تفضيل القطاع العام

وتفضيل القطاع العام يؤدي إلى تفضيل نوع معين من التأھيل التعليمي لمن •

يرغب العمل في القطاع العام ويعزف عن العمل في القطاع الخاص فال يدخله إال 

مضطرا مما يشكل رتل انتظار للحصول على مثل ھذه الوظائف مع كل ما 

يستتبعه من ظواھر مختلفة مثل قلة التخصص وقلة تنوعه في المجتمع وأعباء 

على خزينة الدولة وظواھر البطالة المقنعة وظواھر أخرى مثل المحسوبية 

.والرشاوى والوراثة الوظيفية

ومن أھم الظواھر ھي عدم امكانية استيعاب القطاع العام ألعداد الشباب المتخرج •

سنويا وعدم إمكانيته توفير الوظيفة المناسبة التي تلبي الحد األدنى من الطموح 

المھني أو المالي للشاب وخصوصا بعد ازدياد معدالت الدين العام وفرض 

.  سياسات تقشفية في كثير من الدول العربية 

البطالة الشبابية والتعليم

ال يشكل التعليم الموجود حاليا في البلدان العربية وقاية من البطالة حيث أن كثيرا من 
المتعلمين تعليما عاليا يجدون صعوبة في الحصور على الوظائف
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البطالة الشبابية والتعليم

معظم دول المنطقة، ترتفع نسبة البطالة طردياً مع ارتفاع نسبة التعليم، مما ي ف•
يخّيب آمال واضعي الخطط لقطاع التعليم والطلبة على حد سواء، فھذا يعني أن 

العملية برمتھا منفصلة عن الواقع بشكل أكبر، وخصوصاً حين يقرر واضعو 
وما ھي المجاالت التي يتعين على اإلصالح، الخطط أين يستثمرون من أجل 

. الطلبة متابعة تعليمھم فيھا من أجل فرص أفضل في مسيرتھم المھنية

امتدادات اجتماعية وسياسية أيضا مع الواقع االقتصادي البطالة على تنعكس  •
حيث أن االحساس بالبطالة في العمر المبكر . وخاصة في المجتمعات المركزية 

عمل مستقبلية عدا عن إمكانيات الشباب ويأسھم في البحث عن إحباط يؤدي إلى 
إمكانية التھميش ونقص الثقة الذاتية وأحيانا قد تدفع إلى تصرفات ال تحمد عقباھا 

بالنسبة للفرد أو المجتمع

البطالة الشبابية والتعليم

يفتقد الشباب المتعلم الذي يدخل إلى سوق العمل إلى المھارات المالئمة مما يؤدي إلى 
ارتفاع معدالت البطالة 
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البطالة الشبابية والتعليم

.  إن أغلبية العاطلين عن العمل في البالد العربية ھم من المثقفين•

فنسبة المتعلمين من المرحلتين التعليميتين الثانية والثالثة العاطلين عن العمل تبلغ •

في الجزائر بحسب منظمة العمل % 34في المغرب و% 44في تونس و% 51

2010الدولية في تقرير لھا عام 

المرحلة (٪ من خريجي التعليم العالي  21اإلحصاءات إلى أن أكثر من وتشير •

اإلمارات في % 32و عن العمل في المملكة العربية السعودية، عاطلون ) الثالثة

.عملالعربية المتحدة ما يزالون دون 

البطالة الشبابية والمرأة

يزداد الموضوع تفاقما إذا نظرنا إلى قطاع المرأة والبطالة فيه، مع العلم بأن اإلناث 
يشكلن أغلبية في نسب الطالب في الجامعات في كثير من دول العالم العربي

ية
ول
الد

ل 
عم
 ال
مة
ظ
من

ر 
صد

لم
ا



11/24/2015

12

مساھمة اإلناث في سوق العمل

إن مساھمة قطاع الشباب في •
سوق العمل في البالد العربية 

فقط مقارنة مع  % 54ھي 
باستثناء العالم (متوسط عالمي 

% 65يبلغ ) العربي 

جزء ال يستھان به من ھذه •
النسبة  تشكله نسبة بطالة 

اإلناث حيث أن مساھمة اإلناث 
% 27في البالد العربية تبلغ 

مقارنة مع متوسط عالمي  يبلغ 
56%

الحافز التعليمي والھجرة

كل ھذا استدعى توجھا جديدا من نوعه لدى الكثير من الشباب، أال وھو ربط التعليم 

للكثيرين، سواء أكانت يحده األمل ، مھربا بموضوع القابلية للھجرة التي أصبحت 

.الھجرة إلى بلد عربي آخر أو إلى بلد أجنبي

من المالحظ أنه ھناك عالقة طردية بين الحافز على الھجرة والمستوى التعليمي، 

فكلما كانت احتماالت الھجرة أو التطلع إليھا أعلى كلما كان المستوى التعليمي أعلى
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الحافز التعليمي والھجرة
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نسبة الشباب المتطلع إلى الھجرة الدائمة% 

2010فعال الدول العربية على البطالة بعد أنوعية ردود 
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التغيير في 
الرواتب العامة 

التغيير في الحد 
االدنى للرواتب

زيادة التوظيف 
الرسمي

التدريب والتأھيل 
المھنيين

البـــلدان       البنية التحتية
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ضعف الجدوى من االستثمار في التعليم  

لقد استثمرت الحكومات في أنحاء المنطقة العربية بشكل كبير في مجال التعليم، 

سريعا في التعليم االبتدائي والثانوي والعالي، ولكن توسعا الماضيوشھد العقد 

النظم التعليمية القائمة ال التي تنتجھا المال البشري س أرالكثيرين يرون أن نوعية 

للعمل وترتفع الجھوزية تتراجع ونتيجة لذلك، . تتطابق مع احتياجات سوق العمل

.  البطالة بين المتعلمين

الطلب على المھارات

من المالحظ في الدول العربية الغنية أن مدراءھا •
يشتكون من قلة العمالة الماھرة المحلية لديھم 

مقارنة مع البالد األقل غنى وھذا قد يؤكد على أن 
حافز التعلم يشكل أرضية لتأمين المھارات في 

سوق العمل

وبشكل عام نالحظ ان الدول العربية لديھا مشكلة •
%  10.4في الحصول على المھارات الالزمة  

%6.2مقارنة مع دول منظمة التعاون االوروبي 

من المشاريع العاملة في المنطقة ترى عدم % 54•
مواءمة مھارات الخريجين لمتطلباتھم مقارنة مع 

في افريقيا % 33في الشرق االقصى و% 25
.في كوريا وألمانيا% 7و
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وجھة نظر أرباب العمل حول المھارات

المناسبة كسبب يدفعھم للعزوف عن ملء المھارات يشير أرباب العمل إلى نقص •
لغياب التوافق بين نظرا وتبقى الفجوة قائمة . المتاحينالشواغر بالمرشحين 

وعالوة على ذلك، يفتقر . ومتطلبات الشركاتالمكتسبة في الجامعة المھارات 
والمعرفة بالمعايير العامة المطلوبة والخبرة المھارات الكثير من المرشحين إلى 

.والممارسات الدولية

الوطن العربي الذين شملھم من المدراء التنفيذيين في %  69وحسب آراء •
سوف يشكل عائقاً وفجوة المھارات استطالع انجاز العرب، فإن نقص المواھب 

، منھم في االستطالع%  62المستقبل كما أعرب لنمو قطاع األعمال في رئيسياً 
عن نوعية رضاھم بشكل عام عدم بسبب العربي في توظيف الشباب عن ترددھم 

. المؤسسات التعليميةالمھارات التي توفرھا 

شملھم استطالع انجاز ، ممن الشباب العربيمن %  67الوقت، يرى وفي نفس •
القطاع العمل في لسوق مالئم بشكل تعدھم ، أن دراستھم لم 2012العرب 
الخاص

العالقة بين العرض والطلب في سوق العمل

Source: based on Education for Employment: Realizing  Arab youth Potential, 2012 , IFC,IDB, e4e

العرض الطلب
ھل توجد وظائف كافية في سوق العمل؟
ما ھي المھارات المطلوبة من أجل ھذه 

الوظائف؟
ماھي احتماالت التوظيف الذاتي

ھل يقدم النظام التعليمي النوعية 
والكمية المطلوبتين من المھارات 

والكفاءات؟ 

ھل توجد شفافية في 
المعلومات بين الطلب 

والعرض على الوظائف؟ 
ما ھي آليات الموجودة لسد 
الثغرة بين العرض والطلب؟ 

تنمية اقتصادية قوية تساعد على 
زيادة الطلب على القوة العاملة 

الماھرة

القوة العاملة المتدربة 
والمتعلمة الالزمة لقيادة 

والتقدم االقتصادي
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العربيالتحديات أمام الشباب

:يواجه خريجو النظم التعليمية تحديات مختلفة تتمثل في 

عدم قدرة النظم التعليمية على تعزيز مستوى القابلية للتوظيف : تعليميا•

تعتمد أسواق العمل معايير ال تستند إلى آليات السوق في التوظيف وبالتالي فإن : سوقيا•
اإلشارات الصادرة عن ھذه األسواق ال تعطي المؤشرات الصحيحة للنظام التعليمي كي 

يقوم بتصحيح مستوى مخرجات العملية التعليمية ورفع العائد من االستثمار في مجال 
2015صندوق النقد العربي –البطالة الشبابية في العالم العربي : المرجع التعليم 

نحن ندرس طالبنا حتى يقوموا بأعمال ال توجد اليوم باستخدام تكنولوجيا لم «: تقنيا•
Source: Fisch» تخترع بعد لكي يحلوا مشاكل ال نعرف بعد أنھا مشاكل (2007) presented at Sony annual 

2009 shareholder meeting‐Innovation America.

ناحية أخرى فإن التدريب والتأھيل يجب أن يكونا ملبيين لحاجة طالب من : اجتماعيا•
العمل وھنا يجب اإلجابة على سؤال ھام وھو طبيعة نظر طالب العمل أو عائلته إلى 

ليس إال للمسار الجامعي بالدرجة في المجتمع العربي عموما فالقبول التأھيل المھني 
األولى

نوعية التعليم ومخرجاته 

تشير عدة دراسات عن التعليم في المنطقة العربية الى ان المشكلة االساسية تكمن •
.في نوعية التعليم سواء من ناحية مخرجات التعليم او الوصل مع سوق العمل

العديد من التقارير والخطط االستراتيجية والدراسات أن نقص المھارات ذكرت •
الفنية التي تؤثر على قابلية التوظيف لدى القوى العاملة يشكل عائقاً كبيراً ويحد 

. من التنمية االقتصادية وتحسين التنافسية العالمية في معظم دول المنطقة

حاجة ماسة لتغيير العقلية التي تعتقد أن التدريب والتعليم المھني والتقني ھما ھناك •
أداة ھامشية للتقليل من األثر االجتماعي للمتسربين من المدارس وذوي األداء 

الضعيف 

جانب العرض في يجب ان يكون التدريب والتعليم الھنيين أداة أساسية لجعل •
العمل متناسباً مع طلبات القطاع من العمال المھرة المطلوبين لتيسير التنمية 

.االقتصادية المستدامة
Sources:UNDP (2003 and 2011a), World Bank (2008a), UNESCO and Economic Research Forum.
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ضعف التدريب والتعليم المھنيين

في في معاھد التدريب المھني الدراسية التعليم المھني، فإن المناھج على مستوى •
وتقّديم التوجيه السليم للشباب، سوق العمل في تلبية احتياجات العالم العربي فشلت 

. ھذا التعليمأدى إلى انخفاض أعداد الملتحقين بفروع مما 

القوى العاملة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا إلى أن البنك الدولي، ويشير •
الثانوية ونظم التدريب التقني والمھني ُتعّد المدارس تعتبر منخفضة المھارة، كما 

.غير مالئمة لتلبية االحتياجات المتعاظمة للقوى العاملة

وفي معظم المناطق العربية، نجد معدالت االلتحاق بالتعليم الثانوي التقني أو •
في فإّن النقص وھكذا . من األحيانالمتقدم في كثير المھني أقّل من العالم 

الوطنية الشاملة المتوافقة مع سوق العمل، االستراتيجيات ، وغياب المعلومات
، كّبل أيدي العديد من الشباب وأبعدھم عن المھارات مع االحتياجاتوعدم توافق 

.الوظائف الجيدة

تأھيل العاملين في الشركات

إذا كان التأھيل في النظم 
التعليمية غير كاف وكان 

أصحاب العمل يشتكون من عدم 
توفر الكفاءات الالزمة 

ويتطلعون إلى مؤھالت وكفاءات 
من نوع آخر، فقد يكون من 

المالئم أن يتم استكمال التعليم أو 
التدريب عن طريق صاحب 

.العمل

ماذا يقدم ھؤالء لعمالھم من 
فرص تدريب لسد ھذه الفجوة؟ 

نسبة الشركات التي تقدم تدريبا حسب المناطق، أواخر العشرية السابقة
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التعاون مع أرباب العمل

لوحظ أنه عند عدم توفر المؤھالت لدى طالبي العمل فإن كثيرا من أصحاب •
العمل يفضلون تدريب طالبي العمل بدال من اختيار متخرجين من معھد تدريبي 

أو مھني بحجة أن ھؤالء عادة ما يتعلمون ما كان وليس ما سيكون في مجال 
.  االنتاج

وبمعاينة الحالة نجد أن للموضوع تحد من نوع خاص وھو •

أوال وعي مديري الشركات بأھمية وأبعاد موضوع تدريب وتأھيل الشباب –

وثانيا إمكانية ھذه االدارات من تأھيل الشباب العامل لديھا وخاصة إذا عرفنا –
:  أن

ضعف المستوى التعليمي لإلدارات
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النسبة المئوية للمديرين الذين لم يتموا المرحلة التعليمية الثانية
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مقترحات الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي

يقدم الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي حلوال عديدة للتخفيف من 

:ظاھرة البطالة الشبابية ننتقي منھا ما يتعلق بموضوعنا

بجودة التعليم ورفع كفاءة مخرجاته ووضع  اإلھتمامتوجيه السياسات العامة نحو •

التعليم كأولوية قصوى في السياسات الحكومية

اعتماد أساليب للتطوير واالصالح الھيكلي لنظم التعليم وانشاء ھيئات العتماد •

وضمان جودة التعليم

سد الفجوة المعلوماتية بين إحصاءات التعليم وإحصاءات العمل•

  2014 -فاق التشغيل في الدول العربية آاالقتصادي واالجتماعي ، الندوة التنموية العربية الثالثة ، اصالح المنظومة التعليمية من أجل تحسين  للإلنماءالمصدر الصندوق العربي 

مقترحات الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي

الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير مخرجات العملية التعليمية وخاصة في اعتماد •

)لتغطية مواضيع التنسيق واالستدامة والتمويل(مجال التدريب 

مسار آخر عوضا عن نظم التعليم الحالية من خالل تشجيع نشر و توفير بديل أ•

التعليم الفني والمھني والتعليم المرتبط باألنشطة الصناعية مقارنة بنظم التعليم 

تذكر في الدراسة التجربة األلمانية عن التدريب المھني المزدوج الذي (التقليدية 

يجمع ما بين تعليم الطلبة في المدارس الفنية والصناعية والتدريب في المصانع 

)  وورش العمل 

  2014 -فاق التشغيل في الدول العربية آاالقتصادي واالجتماعي ، الندوة التنموية العربية الثالثة ، اصالح المنظومة التعليمية من أجل تحسين  للإلنماءالمصدر الصندوق العربي 
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بعض المبادرات في البالد العربية

مما يبعث على التفاؤل ھو وجود بعض المبادرات لتطوير التعليم التقني والتدريب 
:المھني

كرسي اليونيسكو كعدة برامج ومبادرات في األردن منھا ما ھو بالتعاون مع •
ومبادرات . اليونسكو للتعليم الفني والتدريب المھني في جامعة البلقاء التطبيقية

)1976(أخرى بإشراف وزارة العمل مثل مؤسسة التدريب المھني 

البرامج والمناھج التدريبية والتوسع في تم تطوير تجربة سلطنة عمان حيث •
التخصصات المھنية بمشاركة القطاع الخاص

برنامج مبارك كول في مصر بالتعاون مع الحكومة األلمانية ممثلة بالوكالة •
  GIZاأللمانية للتنمية 

خاصة في ) داكوم(برنامج الھيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الكويت •
مجال الصناعات النفطية

بعض المبادرات في البالد العربية

والبنك الدولي والبنك االسالمي برنامج اليمن بالتعاون مع منظمة العمل الدولية •
للتنمية

تجربة تونس في التسعينيات لتعزيز دور التعليم التقني والتدريب المھني في •
اصدار تشريعات لتحصيل ضرائب من الشركات لتمويل أيضا تم (التشغيل 

)التدريب المھني

عدد كبير من المراكز والمعاھد الوطنية للتدريب المھني بإنشاء قامت الجزائر •

ھذا البرنامج يحتضن : التعليمجودة مجالالعربي للبحث والتقويم في البرنامج •
.في بيروتالمكتب اإلقليمي لليونسكو 

ً العربي لالرتقاء البرنامج • الملكة رانيا تحتضنه أكاديمية : بالمدّرسين معرفياً ومھنيا
.عمانفي لتدريب المعلمين 
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بعض المبادرات في البالد العربية

واالّتصال في تقنيات المعلومات التعليم وتوظيف العربي لتطوير مناھج البرنامج •
.تونسفي التربية في الوطني للتكنولوجيات المركز يحتضنه : والتعلّمالتعليم 

ھذا البرنامج وتحتضن . وريادة األعمالالعربي للّتربية على المبادرة البرنامج •
.في عّمان” العربإنجاز “ الفرعي مؤسسة 

سبب أخير لتركيزنا على التعليم والتدريب المھنيين

!من كتبه% 1.1من سكان العالم ولكنھا تنشر % 5تشكل البالد العربية •

براءة اختراع بينما قدم العالم العربي  16328قدمت  2000و 1980بين عامي •
براءة اختراع  370

بلغ عدد االوراق العلمية العربية التي نشرت في المجالت العلمية  2012في عام •
بحثا علميا  41وينشر العرب في العام . من مجموع ما نشر في العالم % 1.3

بحثا 147لكل مليون مواطن بينما يبلغ المتوسط العالمي عند 

من البراءات % 0.1كانت براءات االختراع العربية تمثل فقط  2013في عام  •
.المسجلة في مكتب امريكا للبراءات

باحثا من اجل كل مليون موطن بينما  371عدد الباحثين في العالم العربي يبلغ •
باحثا 1081يقع المتوسط العالمي عند 

Sources: MIT Technology review, Arab Edition Jan. 2015, UNDP 2012, Regional Capacity Building in the Arab 
World ‐World Bank, Jul 2014
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سبب أخير لتركيزنا على التعليم والتدريب المھنيين

أعلنت اليونسكو أن حالة البحث العلمي في المنطقة العربية في  2010في عام •
.حالة موت سريري

دون الدخول في األسباب الكامنة وراء ما تقدم ، يمكن القول بأن طبيعة المعرفة •
ونوعية العلم التي تحتاجھا المنطقة تتعلق بأمور تنفع اقتصاديات ناشئة تعتمد على 

.التقنيات المستوردة لتحويل موارد أساسية بالدرجة األولى أو تقديم خدمات

وبالتالي تحتاج ھذه االقتصاديات إلى طاقات ومؤھالت تدير التقنيات المستوردة •
بشكل أمثل وتطور فيھا بما  -بدال من استيراد التقنيات ومن يديرھا  -محليا 

يتماشى مع متطلبات محلية منوعة 

إلى تطوير اقتصاديات وحلول  -في رأينا –وال تحتاج المنطقة في ھذه المرحلة •
تقنية معقدة  تحتاج إلى من يطورھا وتحتاج إلى من يستخدمھا االستخدام األمثل 

ألسباب تتعلق أوال بالبيئة المحيطة بالتطوير واإلبداع وثانيا بإمكانية ديمومة 
.  وخدمة ھذا اإلبداع والتطوير

وجد في عديد من الدراسات المقارنة أن الدول التي لديھا نظام تعليمي مزدوج مثل 
النمسا وسويسرا والمانيا والدنمرك يكون فيھا االنتقال من عالم الدراسة إلى سوق 

العمل أكثر سھولة ويسرا من ذاك االنتقال في دول ال تملك مثل ھذا النظام المزدوج، 
:ومن نتائج ذلك 

أي الذين  NEETضعف ظاھرة االنقطاع عن الدراسة  وظھور ما يسمى ب –
.ال يدرسون وال يتدربون وال يعملون

قلة البطالة الشبابية –

قلة ظاھرة البطالة المتكررة–

Source: Cahuc, P., S. Carcillo, U. Rinne, and K. F. Zimmermann (2013),‘Youth unemployment in Old Europe: 
The polar cases of France and Germany’. IZA Discussion Paper 7490.

مدخل إلى النظام التعليمي المزدوج
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العالقة بين البطالة الشبابية ونظام التعليم والتأھيل

Source: Youth unemployment and vocational training; Foundations and Trends 
in Microeconomics, Vol. 9, Nos. 1–2 (2013) 1–157; 2013 Zimmermann, K. F & AL. 

العالقة بين البطالة الشبابية ونظام التعليم والتأھيل

التعليم المھني فقط التعليم المھني والتدريب العملي التعليم العام

2011حصة كل من التعليم العام والتعليم المھني والنظام المزدوج في تعليم المرحلة الثانية في بعض الدول 
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التعليم المھني األلماني

يسري في ألمانيا قانون التعليم المھني اإللزامي للعمال الشباب  1869العام منذ •
، وتتعاون الدولة والقطاعات االقتصادية في اإلشراف عليه والعمل 18دون سّن الـ
.على تحسينه

، ما إذا كانوا 15ويمكن التالميذ في ألمانيا اليوم أن يقرروا وھم في سّن الـ•
يريدون اختيار االتجاه المھني، وعندھا يغادرون المدارس العامة لالنتقال إلى 

المؤسسات والمصانع والشركات التي يرغبون في العمل فيھا ليصبحوا نجارين، 
.طباخين، ممرضين أو مصرفيين أو غير ذلك

مھنة في البلد، ويعمل المتدربون  344ويمكن لمن يتخذ قراره االختيار حالياً بين •
أربعة أيام في األسبوع في أماكن عملھم في المؤسسات، ويتلقون في يوم خامس 

وخالل فترة التدريب والتعليم يتعرف أرباب العمل . دراسة مھنية نظرية
ما يشّكل فرصة مھمة للحصول على عمل في بعضا، والمتدربون على بعضھم 

. المؤسسة بعد انتھاء التحصيل

سوق العمل السويسري

من المؤكد أنه ال •
يمكن المقارنة بين 

المجتمعات 
األوروبية 

والمجتمعات العربية 
ال من الناحية 

االقتصادية وال 
السياسية وال 
.  االجتماعية

والھدف من عرضنا •
خذ العبرة ثم أھو 

التطبيق بما يتناسب 
.والواقع المحلي

نسبة البطالة

الشبابية نسبة البطالة

نسبة البطالة الطويلة 

نسبة البطالة النسائية

نسبة البطالة الجزئية

نسبة النمو السنوية



11/24/2015

25

النظام التعليمي السويسري
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التعليم        االلزامي

التعليم   والتدريب التأھيليين مدارس التعليم العام

مدارس
متخصصة 

المدارس 
الثانوية

شھادة فدرالية 
للتعليم التأھيلي

اجازة فدرالية للتعليم 
التأھيلي

الثانوية الثانوية العامة
التخصصية

الثانوية المھنية 
الفدرالية

جسر دراسي

الفحص المھني 
الوطني

المعاھد المھنية جامعات العلوم 
التطبيقية

الجامعات العامة 
والمعھدين الفدراليين

دكتوراه
ماسترز

بكالوريوس

ماسترز
بكالوريوس

شھادات معاھد 
مھنية

شھادة فدرالية 
متقدمة 

شھادة مھنية

)ب(التدريبين المھني والتأھيلي   )آ(التعليم العالي 

ث
ى الثال

ستو
الم

ي
ى الثان

ستو
الم

مطلوب تأھيل اضافي

الطريق المباشر

النظام التعليمي السويسري

So
u
rc
e:
 s
ki
lls
 b
ey
o
n
d

درجة المتعلم من ينجزه المھنية الفدرالية المتقدمة تعكس التقدم الذي الشھادة •
يدرب آخرينوأن مما يسمح له بأن يكون مستقال » المعلم«درجة الى المتدرب 

والمنظمات  والكانتونيةإن إدارة النظام المھني ھو عالقة بين الحكومات الفدرالية •
والمنظمات المھنية والنقاباتاألعمال المتحكمة بسوق العمل مثل منظمات رجال 

وتقوم السكرتارية الفدرالية للتعليم والتكنولوجيا بتقديم الخطط والدراسات •
والتأھيلالتدريب والتعليم وتراقب نوعية االستراتيجية وتؤمن 

.معا والعاميتم تمويل ھذه البرامج المھنية من القطاعين الخاص •

)  ب -المستوى الثالث (تبلغ نسبة االلتحاق بالقسم المھني والتأھيلي في سويسرا •
، %)9(االوروبي وھي ضعف النسبة الموجودة في باقي دول التعاون % 19

وھي أقل من % 32) آ–المستوى الثالث (بينما تبلغ نسبة االلتحاق بالتعليم العالي 
%.38مثيالتھا في دول منظمة التعاون االوروبي والتي تبلغ 
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السويسرينقاط القوة في النظام التعليمي 

تشترك منظمات أصحاب األعمال والمؤسسات المھنية والتدريبية والتعليمية في  -1
  -التي تمثل أغلبية الالعبين في سوق العمل –وتسمح ھذه التركيبة . التدريب المھني

.باالستجابة المثلى الحتياجات سوق العمل

وتتم ھذه االستجابة عن طريق تحديد محتويات االمتحانات المھنية على كل 
.المستويات باشتراك كل أصحاب العالقة

قوة تدير تطوير السياسات، وھذه ذات ) السكرتارية الفدرالية(وجود ھيئة مركزية  -2
الھيئة ھيئة حكومية على اتصال دائم مع المؤسسات االقتصادية والمؤثرين في سوق 

.  مع المؤسسات التدريبية والتعليمية أخرى العمل من ناحية ومن ناحية 

المصلحة وبالتالي فھي تلعب دورا رياديا أصحاب الھيئة بالتحاور الدائم مع كل وتقوم 
.على الساحتين التعليمية واالقتصادية

نقاط القوة في النظام التعليمي السويسري

عدا المحتوى المتوائم مع متطلبات السوق، يقدم النظام إجابة سلسة وفاعلة  -3

فالعديد من الطالب يعملون في مھنھم إلى . لمتطلبات الطالب المختلفة واحتياجاتھم

غير التي تقدم البرامج  كانتوناتجانب متابعة دراستھم ، وكثير منھم يعيشون في 

ولذلك فإن أشكال ووسائل التدريب ). وقت+ كلفة (التدريبية مما يستدعي منھم التنقل 

والتعليم تختلف طوال وكما، كما أنھا تختلف في طريقة نقل المعلومات وتنفيذ 

  . التدريبات ونوعية البرامج كمحتوى وكمستوى
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نقاط القوة في النظام التعليمي السويسري

إن التدريب المرتبط بالعمل يندمج بشكل فاعل في برامج التدريب المھني ككل  -4
وبالتالي فإن االمتحانات تعكس العملية التراكمية في التعليم ألنھا مبنية على المؤھالت 

وبھذا يصل الطالب إلى . والكفاءات المتعلمة نظريا وعمليا في المراحل المختلفة 
مع ما يتضمن ذلك من احتراف ونوعية وإمكانية نقل المعلومة » المعلمية«مستوى 

.والخبرة إلى آخرين

التدريب المھني في مستوياته المختلفة مترابط ويكمل بعضه بعضا مما يسمح  -5
بل إلى مستويات » المعلمية«للطالب بتنويع معارفه وخبراته في طريقه للوصول إلى 

.اإلدارة األعلى

نتيجة لما ذكرناه سابقا فإن مستويي : المستوى التعليمي للمدرسين والمدربين  -6
المدرب والمدرس يكونان عاليين جدا ويمكنھما احتواء ومتابعة الطالب اآلتين من 

.  جھات مختلفة ومن مستويات مختلفة إضافة إلى متابعة الجديد في التقنيات

نقاط القوة في النظام التعليمي السويسري

من نتائج ھذا النظام أن ھناك اعتراف عالمي بالنظام السويسري  للتعليم المزدوج •
وھناك مجاالت متعددة مثل السياحة والفندقة والتقنيات الدقيقة التي ما عادت 

تحتاج إلى إشھار مما جعل الكثير من المعاھد والجامعات حول العالم تسعى ألن 
.تنشئ تعاونا مع المعاھد والمؤسسات التدريبية والتعليمية السويسرية

بل إن الكثير من رؤساء الدول ووزرائھا يأتون لدراسة ھذه التجربة من مثل •
وغيرھما  الكميرونيزوجة نائب الرئيس األمريكي مؤخرا أو وزير التعليم 

كما أن ھيئات عالمية مثل منظمة االمن والتعاون األوروبي قامت باالستفادة من •
لتوجيه مقترحات  والدانمركيةالتجربة السويسرية ومثيالتھا األلمانية والنمساوية 

.لتحسين أنظمة التعليم في الدول األعضاء
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العناصر االساسية في خطة منظمة التعاون االوروبي

أما العناصر المتعلقة بتعزيز فرص عمل الشباب على المدى الطويل فھي حسب 
:منظمة التعاون االوروبي

تعزيز نظام التعليم والعمل على إعداد وتجھيز الشباب لسوق العمل•

تعزيز دور وفعالية التعليم والتدريب المھني للشباب•

مساعدة ودعم الشباب لاللتحاق بسوق العمل•

إعادة تشكيل مؤسسات سوق العمل لتسھيل الحصول على فرص العمل•

معالجة ظاھرة االستبعاد االجتماعي•

2015صندوق النقد العربي –البطالة الشبابية في العالم العربي : المرجع 

العناصر االساسية في خطة منظمة التعاون االوروبي

العناصر األساسية في خطة منظمة التعاون األوروبي لخفض بطالة الشباب على 
:المديين القصير والمتوسط

تبني سياسات اقتصادية كلية كفيلة بمعالجة مستويات الطلب الكلي وتعزيز خلق •
الوظائف

تقديم الدخل الكافي لدعم الشباب العاطل عن العمل •

تبني تدابير فعالة ھادفة الى تعظيم العائد من برامج العمل•

معالجة القيود الخاصة بتشغيل الشباب من أصحاب المھارات المحدودة•

تشجيع رجال األعمال وأصحاب المصانع على التوسع في برامج التدريب •
الداخلي وبرامج التلمذة الصناعية 

2015صندوق النقد العربي –البطالة الشبابية في العالم العربي : المرجع 
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كلمة أخيرة 

.  رضنا رأينا أن أحد أھم مشاكل المجتمع العربي يكمن في البطالة الشبابيةعفي •
وقد رأينا أن أحد أھم أسباب ھذه البطالة ھو عدم التواؤم بين ما يقدمه الشاب 

.  طالب العمل وما يطلبه رب العمل من ناحية التأھيل والكفاءات

وقد حاولنا أن نبين مزايا التعليم المزدوج الذي يسمح بخدمة اقتصاديات ناشئة •
وغير متخصصة علميا مع وجود إمكانية للتطوير واإلبداع عن طريق تأھيل 

.البيئة الحاضنة لمثل ھذا اإلبداع والتطوير

من الواضح أنه ال يمكن نقل تجربة من بلد وثقافة الى بلد آخر وثقافة أخرى دون •
تناولھا بالتعديل والتحسين وھذا يستدعي وجود رغبة سياسية توفر الجو المالئم 

التي تساعد على ترشيد التجربة  والحوكمةوعناصر أساسية من الموارد 
.  وديمومتھا وتطورھا مع الزمن 


