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 إعالن وزاري
 

 ) المعنیین بالتوظیف والعملUfMمن وزراء االتحاد من أجل المتوسط (
 
 
 
 

 مراكش) -، المغرب 2022مایو/آیار  18(
 
 
 
 

) في المؤتمر الوزاري الخامس في مراكش UfM( اجتمع الوزراء المعنیون بالتوظیف والعمل ضمن االتحاد من أجل المتوسط . 1
. وسبق االجتماع الوزاري مؤتمر وزاري حول سیاسة التوظیف وإمكانیة توظیف األشخاص 2022مایو/آیار  18بالمغرب في 

 األكثر ضعفاً، وخاصة من بین الشباب والنساء؛
 

دماج االقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغیل واستضاف المؤتمر الوزاري، معالي الوزیر دكتور یونس سكوري، وزیر اإل  . 2
یت ، السید نیكوال شمالمفوض للوظائف والحقوق االجتماعیة والكفاءات بالمملكة المغربیة وشارك في رئاسة المؤتمر معالي 

ن أجل حاد مالسید ناصر كامل، أمین عام االت السید نایف استیتة، وزیر العمل للمملكة االردنیة الھاشمیة وحضر معالي ومعالي
 المتوسط؛

 
ووافق الوزراء على أن یركز اإلعالن الوزاري على التوظیف وإمكانیة توظیف األشخاص األكثر ضعفاً، وخاصة من بین   . 3

 الشباب والنساء.
 

 وإذ یذكر الوزراء بما یلي
 

، وفي بروكسل عام 2008المؤتمرات الوزاریة لالتحاد من أجل المتوسط بشأن التوظیف والعمل التي انعقدت في مراكش عام  . 4
 ؛2019وفي كاشكایش عام  2016، وفي البحر المیت باألردن عام 2010

 
 ؛2020أكتوبر/تشرین األول  7و 6خالصات منتدى الحوار االجتماعي الرابع لالتحاد من أجل المتوسط المنعقد في  . 5

 
ط برشلونة، والمنتدى اإلقلیمي لالتحاد من أجل المتوسالتعھد السیاسي القوي الذي اتخذ بمناسبة العید الخامس والعشرین لعملیة  . 6

 ؛2021نوفمبر/تشرین الثاني  29، والمنتدى اإلقلیمي لالتحاد من أجل المتوسط في 2020نوفمبر/تشرین الثاني  27في 
 

التحاد بشأن لالشراكة المتجددة بین ضفتي البحر المتوسط وتبني االتصاالت المشتركة للمفوضیة األوروبیة والمندوب السامي  . 7
 9المسائل الخارجیة وسیاسة األمن حول "البرنامج الجدید للمتوسط" والخطة االقتصادیة واالستثماریة ذات الصلة في 

 ؛ 2021أبریل  19، وكذلك تبني نتائج مجلس االتحاد األوروبي ذات الصلة في 2021فبرایر/شباط 
 

والذي منح دفعة سیاسیة جدیدة لتنفیذ الركن  2021مایو/آیار  8و 7في  مؤتمر القمة االجتماعیة الثالث الذي انعقد في بورتو  . 8
 األوروبي للحقوق االجتماعیة؛  

 
الذي وضع الشباب في قلب صنع السیاسة واألولویات السیاسیة؛ ؛ استراتیجیة االتحاد من أجل  2022عام الشباب األوروبي  . 9

حقوق المرأة ودعم المساواة بین النوعین وتمكین المرأة في إطار والجھود المتزایدة لتعزیز  ؛2030المتوسط بشأن الشباب 
"البرنامج الجدید للمتوسط"، مع األخذ في االعتبار اإلعالن المشترك للمفوضیة األوروبیة والممثل السامي حول خطة العمل 

 ؛2020نوفمبر  25الخاصة بالنوع االجتماعي في 
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منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة حول اإلدارة  -الوزاري لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیاالتعھد الذي عبر عنھ اإلعالن  . 10

 ؛2021والتنافسیة من أجل التنمیة في أول أبریل/نیسان 
 

، والذي خصص عملھ وخالصاتھ للحمایة االجتماعیة 2021الدورة التاسعة بعد المائة لمؤتمر العمل الدولي في یونیو/حزیران  . 11
، والنداء العالمي الذي وجھتھ منظمة العمل الدولیة من أجل العمل الشامل 19والمھارات والالمساوة والتعافي من جائحة كوفید 

 ؛  19في البشریة من أزمة كوفید والمستدام والقابل للتكیف لتعا
 

في  2021یونیو/حزیران  22اإلعالن المشترك لوزراء التعلیم والعمل والتوظیف داخل مجموعة العشرین والذي تم تبنیھ یوم  . 12
 ؛2021یونیو/حزیران  23إیطالیا، وأیضاً إعالن وزراء العمل والتوظیف الذي تم تبنیھ في إیطالیا یوم 

 

 وإذ یعترف الوزراء 

 

، وأدت 19جائحة كوفید حول التوظیف والعمل قد تفاقمت لألسف مع  2019التي نوقشت في المؤتمر الوزاري  التحدیات بأن . 13
لتراجع التعلیم وفي بعض الحاالت زیادة أعداد األطفال العاملة، وزیادة ملحوظة في معدالت الفقر والبطالة بشكل عام، خاصة 

ي أوضاع العاملین غیر الرسمیین وفي األعمال غیر المستقرة، وأیضاً انتشار الالمساواة بین الشباب وبشكل أخص الفتیات، وترد
وبناء علیھ، أصبحت الحاجة أشد إلحاحاً لخلق الوظائف واألعمال الالئقة للجمیع، بما في  االقتصادیة واالجتماعیة واإلقلیمیة.

ثناء تأدیة العمل والحمایة االجتماعیة للجمیع، كشروط أساسیة ذلك األجور العادلة، وأوقات العمل الالئقة، واألمان والصحة أ
ً منصة العاملین في المجاالت الرقمیة من أجل خلق أكبر عدد من الوظائف في  للنمو المستدام والشامل. ویشمل ذلك أیضا

 المنصات الرقمیة؛
 

االقتصاد القادرة على التكیف، والمستدامة للتعافي االقتصادي واالجتماعي طویل األجل والقدرة عالوة على أنواع الحاجة   . 14
تلك ھي األولویات الرئیسیة المشتركة والمتطلبات األساسیة لتحقیق العدالة االجتماعیة  في منطقة المتوسط. والشاملة والمتصلة

 ك خلق المزید منوالبیئة المؤاتیة لألعمال والتجارة العادلة والقائمة على قواعد دولیة وجذب االستثمارات واستمرارھا وكذل
شمل ذلك وی إعادة البناء بشكل أفضل بحیث ال نترك أحداً على قارعة الطریق. الوظائف الالئقة والفرص االقتصادیة المستدامة

تحدیداً تنمیة كامل إمكانیات األفراد األكثر ضعفاً، خاصة من الشباب والنساء، بحیث یلعبون دوراً نشطاً كقادة التغییر في مرحلة 
في االقتصادیة واالجتماعیة وكذلك في التحول نحو بیئة رقمیة وأكثر لطفاً بالبیئة. كما یحتاج التعافي أیضاً أن نحقق المساواة التعا

وتأتي أھداف خلق بیئة مالئمة للتنافس بین الشركات واستدامتھا  بین الجنسین وأن ندمج المعاقین على قدم المساواة باآلخرین. 
فض أعداد األعمال غیر الرسمیة من بین الجوانب الرئیسیة التي یمكن أن تساھم في خلق فرص العمل وزیادة اإلنتاجیة وخ

 وتقلیل أوجھ عدم المساواة.
 

، وتعزیز الجھود للقضاء على الفقر، وتقلیل أشكال 2030أجندة الحاجة لمواجھة التحدیات واالتجاھات العالمیة من خالل تنفیذ  . 15
 قارعة الطریق؛عدم المساواة لضمان عدم ترك أي فرد على االستضعاف ومعالجة أوجھ 

 
في المنطقة وخاصة الھدف الرابع  )SDGsأھداف األمم المتحدة للتنمیة المستدامة (فرصة تجدید التعھد بتمویل وتحقیق   . 16

ن لمساواة بیالخاص باالخاص بضمان التعلیم الجید والمنصف وتعزیز فرص التعلم مدى الحیاة للجمیع، والھدف الخامس 
 أوجھ الالمساواة؛ الجنسین، والھدف الثامن الخاص بالعمل الالئق ونمو االقتصاد، والھدف العاشر الخاص بالقضاء على 
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من حیث االستقرار اإلقلیمي والنمو اإلنساني واالندماج اإلقلیمي،  منطقة المتوسطبعض دول لتحدیات الھیكلیة التي تواجھھا ا  . 17
 وعلى سبیل المثال:

 
ارتفاع معدالت البطالة، والعمل غیر الرسمي والبطالة الھیكلیة، ونقص العمالة وارتفاع أعداد الشباب الذین لیسوا في  - 

 ، NEETs)تعلیم تربوي أو تحت التدریب (
لة النسویة وما لھ من آثار على النمو االقتصادي والتفاوت بین الجنسین، وكذلك استمرار ضعف مشاركة القوى العام - 

 حاالت التمییز القائم على الجنس داخل سوق العمل،
 الحواجز، التي تمنع الشركات الصغیرة الواعدة من النمو وتقوض مساعي القطاع الخاص لخلق المزید من األعمال الالئقة، -
 ضعف التحول الرقمي، وما یترتب علیھ من اتساع الفجوة الرقمیة، - 
 تنامي نقص العمالة والمھارات الھیكلیة وعدم تطابق الخبرات والفجوات بین العرض والطلب في القوى العاملة، - 
صعوبة االنتقال من المدرسة للعمل ومن عمل لعمل آخر، وضعف خدمات توظیف القطاع العام، وعدم كفایة التعاون مع  - 

 خدمات توظیف القطاع الخاص،
، كما في عملیات التأھیل المھني الرسمي TVET)ضعف فعالیة وعدم كفایة االستثمار في التعلیم والتدریب المھني والتقني ( - 

 بالغین على السواء،للشباب وال
زیادة تعرض الفئات المستضعفة لفترات بطالة طویلة، خاصة الشباب والنساء، والذي یؤدي لالستبعاد واالستضعاف  - 

 والسخط االجتماعي، و
 لعمل؛استمرار اآلثار السلبیة الرتفاع ضغوط االقتصاد غیر الرسمي/األعمال غیر المعلن عنھا على أسواق ا -

 
، كما تم التسلیط علیھا في مؤتمر السیاسة الوزاري كأحد أھم ثروات منطقة المتوسط. بید أن في منطقة المتوسطأھمیة الشباب  . 18

الشباب یواجھ انعدام األمن والعوائق القویة التي تمنعھ من المساھمة في الحیاة العامة واالجتماعیة واالقتصادیة. ویعتبر احتضان 
كار من أعمالھم ورؤاھم من أھم دعائم صنع سیاسة المستقبل للتعافي الشامل الرفیق تطلعات الشباب من خالل استخالص األف

بالبیئة والرقمي وكذلك لتحقیق سوق عمل یعمل جیداً. تحسین خدمات الوصول للتعلیم التربوي والتدریب وتلبیة احتیاجات 
افي ع مستواھم وجلب االبتكار والرقمیة للتعالشباب وتحسین قابلیة توظیف الشباب والمھارات تعتبر من األمور الحیویة لرف

 وتحقیق النمو االقتصادي والعمل الالئق واالندماج االجتماعي؛
 

ً أھمیة   . 19 . والنساء في المنطقة غالبا ما 19، فالنساء كن القادة النشطات للتعافي اقتصادیا من جائحة كوفید تمكین النساء اقتصادیا
وة على وجود ھوة شاسعة بین الجنسین من حیث المرتبات وظروف العمل یعملن في وظائف مؤقتة ونصف الوقت عال

والمعاشات. وبالتالي، فإن النساء قد تضررن بشكل كبیر من مالزمة البیوت وإغالق المؤسسات، بینما كن في نفس الوقت 
قص فرص العمل أو أقصوا یواصلن القیام بأعمال رعایة بدون مقابل. وحدث ذلك عندما زج بالنساء إلى التوقف عن العمل لن

تماما من سوق العمل. إن أعداد النساء الالئي یدخلن سوق العمل الرسمي والالئي یخلقن الشركات في منطقة المتوسط ال تزال 
من أقل األعداد في العالم. فعلى مدى العقود األخیرة، وبشكل إیجابي، زادت مساھمة توظیف النساء بشكل ملحوظ في بلدان 

 وروبي؛االتحاد األ
 

في تعزیز إمكانیة التوظیف  - والتدریب المھني األساسي وكذلك التعلیم مدى الحیاة -الدور الذي تلعبھ تنمیة المھارات  . 20
والشمولیة والتنافسیة والنمو لتحدید التحدیات التي تواجھ االنتقال نحو بیئة رفیقة بالطبیعة والتغیر التكنولوجي ورقمیة االقتصاد 

منطقة وأیضاً في تحدید مشكلة فجوات المھارات وعدم مطابقتھا في المنطقة بشكل واضح ومستمر. جائحة بشكل أفضل في ال
أدت للتوقف المؤقت أو إلدخال المزید من اختیارات التعلیم الرقمي في معظم مؤسسات التدریب والتعلیم في المنطقة  19كوفید 

نوات األخیرة. وجعل ذلك االنتقال من مرحلة التعلیم إلى سوق العمل أكثر في السمما أدى لتقدیم التعلیم والتدریب بشكل متقطع 
 صعوبة وخاصة للشباب والنساء وساھم في بعض الحاالت في خلق مشاكل نفسیة، على اآلجال القصیرة والمتوسطة والطویلة؛ 

 
تتطلب مواجھة التحدیات أمام االنتقال لمجتمعات أكثر رقمیة ورفقاً بالبیئة وقابلة للتكیف وشاملة واقتصادیات تنافسیة اشتراك  . 21

حیوي في تحقیق االنتقال العادل الذي یعود على الجمیع  دور الشركاء االجتماعیین والمجتمع المدنيالجمیع في العمل، ویعد 
اعي ذو المغزى وفي الوقت المناسب ھو الوحید القادر على خلق المشروعات الرفیقة بالبیئة والدائمة بالنفع. وأن الحوار االجتم

وتحقیق التعافي الشامل.  وأنھ من بین الشروط الرئیسیة لنجاح استراتیجیات التنمیة الذكیة والمتكاملة والمستدامة ھي جودة 
 الحكومیة ومنظمات الشركاء االجتماعیین؛واستمراریة وانتظام التشاور االجتماعي بین السلطات 

 
التي تسمح بالتبادل بین األقران، وتمنح األولویة لنشر الممارسات الجیدة وتمثل مظھرا ال غنى عنھ  مجتمعات الممارسةأھمیة  . 22

 للمشاركة داخل المنطقة؛
 

حیث تُجمع البیانات الموزعة واإلحصائیات المقارنة التي یمكن الوثوق بھا  عملیات الرقابة القومیة التي تعمل بشكل جیدأھمیة  . 23
 للمساعدة في وضع وتقییم السیاسات وعملیات اإلصالح التي تسعى لتحقیق تغیرات ھیكلیة ودائمة؛
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بما فیھا  ،على األدلة السیاسات واالستراتیجیات بشأن الشباب والنساء المنسقة والمعتمدة أھمیة التعھدات القویة والواسعة في . 24
الشراكات بین القطاعین العام والخاص من أجل المد بالتوجیھات والدعم لمعالجة ما یواجھونھ من تحدیات وإطالق إمكانیاتھم 

 بالكامل؛ 
 

 

 وعبر الوزراء عن استعدادھم  
 
 

 الجنسین والسیاسات االجتماعیةتوظیف یركز على الشباب والمساواة بین یشمل  اقتصاد یعمل من أجل األشخاصلنشر   . 25
ویدعم تعھد النساء والشباب ببناء التكیف االجتماعي واالقتصادي والتعافي، ویركز في نفس الوقت اھتمامھ على األفراد األكثر 

 ضعفاً؛
 

 - اعيالحوار االجتماعي ذو المغزى وفي الوقت المناسب، ثالثي وثنائي األطراف، وحریة الجمعیات والتفاوض الجملنشر    . 26
تذلیل التحدیات  للمساعدة في -بما فیھ مشاركة الشركاء االجتماعیین في تصمیم وتنفیذ ومراقبة السیاسات االقتصادیة واالجتماعیة 

التي تواجھ التعافي المستدام والشامل والرفیق بالبیئة والرقمي، والدیمقراطیة والعمل الالئق لجمیع األفراد والعدالة االجتماعیة 
وفي ھذا الصدد، رحب بالمساھمة الحیویة للشركاء االجتماعیین في المنطقة في التعاون مع االتحاد من أجل  قة.في المنط

 المتوسط في مجالي التوظیف والعمل؛
 

استغالل الجھود التي یبذلھا الشركاء االجتماعیون على ضفتي المتوسط لالتصال بالجھات المعنیة المؤسسیة والمحلیة والقومیة  . 27
یة كي تدعم تنمیة الحوار االجتماعي على المستویات المناسبة كرافعة للتغیر االجتماعي في المنطقة، عبر المشاریع والدول

وبرنامج الحوار  SOLIFEM -اإلقلیمیة مثل الحوار االجتماعي إلضفاء الطابع الرسمي وإمكانیة التوظیف في الجوار الجنوبي 
 ؛SOLID -االجتماعي في بلدان جنوب المتوسط 

 
من أجل تذلیل التحدیات االجتماعیة أمام التوظیف، وبناء اتفاق جماعي ذو  تعزیز التعاون اإلقلیمي وزیادة االندماج اإلقلیمي  . 28

ات والمبادر التعاون ذو الصلة دون اإلقلیمي والثالثي وعبر األقالیمصلة وتبادل المعرفة والممارسات الجیدة. واستكشاف 
 لشریكة على وجھ العموم؛المشتركة بین الدول ا

 
تحدید التحدیات المتفقة مع التعھدات التي أخذتھا األمم المتحدة من أجل تحقیق أھداف األمم المتحدة  االعتراف بالحاجة إلى . 29

 من أجل: ) ومنظمة العمل الدولیة2030للتنمیة المستدامة (أجندة 
 

a.  ،التنمیة المستدامة 
b.   تشجیع التوظیف والعمل الالئق للجمیع، بما في ذلك المرتبات المنصفة، ومواعید العمل المناسبة، واألمان وصحة

 العمل والحمایة االجتماعیة،
c.   التحول الصحیح نحو االقتصاد الرفیق بالبیئة والمھارات الالزمة لتكییف القوة العاملة لتغییر المھارات الالزم من

 أجل التكیف مع مستقبل العمل؛
d. تقویة االستثمارات العامة والخاصة؛ 

 
، 2021مایو/آیار  27أت في التي بد تقریر االتحاد من أجل المتوسط بشأن تقدم عملیة االندماج اإلقلیمياعتبار توصیات   . 30

وتشجیع السیاسات التي تدعم التنوع الصناعي، بما في ذلك تنمیة المھارات، وأجندة التحول الرقمي واالندماج األقوى ضمن 
والتي تھدف جمیعھا تشجیع األعمال المحلیة ونماذج االقتصاد الدائم في الشراكات مع القطاع  -سلسلة القیمة اإلقلیمیة والعالمیة 

 الخاص كعامل حیوي لتحقیق التحول االقتصادي اإلقلیمي ودفع تنمیة المھارات؛
 

ثغرة المھارات الرقمیة والتفرقة الرقمیة بین الجنسین، وثغرة حصول األشخاص من ذوي العاھات على الوظائف معالجة  . 31
ملیة المسارات المختلفة لتسریع ع بین ضفتي المتوسط وداخلھما. استكشاف الرقمیة والتفرقة في المرافق األساسیة الرقمیة

كحامل لخلق المزید من األعمال الالئقة، والنمو االقتصادي وكناقل ھام لالبتكار واإلبداع. التأكد من أن األفراد  التحول الرقمي
ل عن میحققون إمكانیاتھم ویساھمون في تحول المجتمع الرقمي. وتبادل أفضل الممارسات في أشكال العمل الجدیدة، مثل الع

 بعد ومنصة العمل الرقمیة.
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 ، فیما یتعلق بالتوظیفعلى المستوى القوميالمحددة في ھذا اإلعالن  تنفیذ توجھات السیاسةالتأكید على إصرارھم على  . 32
والحوار االجتماعي، وكذلك تشجیع التعاون في مجال التوظیف والعمل داخل منطقة االتحاد من أجل المتوسط من خالل خطوات 

 محددة:
 

a.   وجذب المزید من الشباب تشجیع التوظیف والعمل الالئق، وخاصة للشباب والنساءتكثیف الجھود من أجل ،
والنساء لسوق العمل واستمرارھم فیھ، وتقلیص ثغرة الفروق في المرتبات والتقدم الوظیفي حسب الجنس، وخلق 

 رجال؛التوزیع العادل للعمل بدون مقابل بین النساء والبیئة أكثر جاذبیة للشباب والنساء لتأسیس المشروعات وتحقیق 
 

b.  ارج التوظیف والتعلیم والتدریب" "خ التركیز على الشباب ممن ھم) NEETs .( وفي ھذا الصدد، االستلھام من
، لتحقیق التوظیف الجید والتعلیم المستمر والتدریب والتعلیم المھني بما یتفق نظام االتحاد األوروبي لضمان الشباب

مع الظروف اإلقلیمیة والمحلیة. االستفادة من االنفتاح المتدرج لبلدان الجنوب المجاورة للرابطة األوروبي للتعلیم 
 .م المعتمدة على العمل المحسنةالتعلیم المھني، بما فیھ دعم القطاع الخاص ونماذج التعلالمھني. تقدیم وتطویر 

 وتحسین نوعیة الخدمات المتاحة لدعم الشباب في أنشطة التعلیم والتدریب والمھن؛
 

c.   وجعلھا أكثر شمولیة وجاذبیة ومرونة أنظمة التعلیم والتدریب المھني،استكشاف خیارات مبتكرة لتطویر 
ة البیئة وأكثر قدرة على دعم الشباب في واتفاقا مع سوق العمل ومالئمة لالنتقال نحو الرقمیة وصداق

االستعداد لتولي عملھم األول والبالغین في تحسین أو تغییر مھنتھم من خالل رفع المھارات أو اكتساب 
والخبرات، بما فیھا التوجیھ المصمم لكل شخص على حدة،  المھاراتتزوید الشباب بالمعرفة و مھارات جدیدة.

والذي یسمح لھ بالعثور على فرص التوظیف، التي تنمي وتلبي احتیاجات التعافي المستدام والمنصب على البشر 
. البحث عن الفرص من أجل وضع نظام اعتماد فعال للتعلیم غیر النظامي وغیر 19والشامل بعد جائحة كوفید 

 ذلك من خالل إقامة شراكات مع الجھات المعنیة بمساھمات متسعة؛ الرسمي، و
   

d.  ل ، الذین یتم تعیینھم داخانتقال العاملین غیر الرسمیین وخاصة النساء نحو التوظیف الرسميتشجیع
اقتصاد الظل، والعمل من المنزل وفي الشركات الصغیرة جداً والصغیرة والمتوسطة وكذلك العمل 

لخاص أو بنصف الوقت، من خالل تقدیم الحوافز للشركات لضمان االنتقال من االقتصاد الزراعي والعمل ا
غیر الرسمي للرسمي، ونشر المشاریع الرائدة لتشجیع ودعم االنتقال من الالرسمیة إلى السوق الرسمي، 

ألجور ة اوتوسیع الحمایة االجتماعیة وضمان األجور العادلة التي تؤمن مستوى معیشة الئق یتفق مع أنظم
واتخاذ التدابیر للتعرف على ظروف العمل غیر اآلمنة وغیر الصحیة التي تالزم العمل في  القومیة المتنوعة؛

 االقتصاد غیر الرسمي من خالل تشجیع الحمایة الصحیة واآلمنة للعاملین في االقتصاد غیر الرسمي؛
 

e.   فیذ سیاسات التعلیم والتدریب والتوظیف وكذلك من أجل دعم وضع وتن آلیات التمویل المتنوع والمستدامتعزیز
 الرقابة علیھا وتقییمھا؛

 
f.   و على النح -كنماذج للتكیف  باالقتصاد االجتماعي وإقامة المشاریع االجتماعیة واالبتكار االجتماعياالعتراف

وكداعم لخلق الوظائف الالئقة وزیادة الفرص االقتصادیة، خاصة للشباب والنساء،  - 19الذي أبرزتھ أزمة كوفید 
مما یقود للمزید من االقتصاد الشامل في منطقة المتوسط. ودعم االعتراف وفھم المنظمات االجتماعیة االقتصادیة 

. وتشجیع السیاسات االقتصادیة االجتماعیة من خالل الدفاع وتبادل األقران ورفع ذات إطار عمل نظامي مالئم
مستوى التعاون بین الجھات المعنیة (السلطات العامة، منظمات دعم المشاریع، المستثمرین والمقاولین االجتماعیین)؛ 

شاریع االجتماعیة للترقي وزیادة قدرة وكفاءات أعمال ھیاكل الدعم االقتصادي االجتماعي وتحضیر أصحاب الم
 من خالل الدعم الفني والخبرة المصممة لكل حالة (تدریب وتوجیھ وإرشاد) والحصول على التمویل؛

 
اقتصادیة ھیكلیة ومستدامة في منطقة -مواصلة وضع وتنفیذ السیاسات واإلصالحات التي تھدف إلحداث تغییرات اجتماعیة . 33

ا في ذلك التجارة واالستثمار) بإصالحات سوق العمل، مع التركیز الخاص على المتوسط، وربط السیاسات االقتصادیة (بم
 اعتبار نتائج التوظیف واألعمال الالئقة. وفي ھذا الشأن:

 
a.  لمبادرة فریق أوروبا ( إذ یعبرون عن دعمھم القويTEI "اإلقلیمي بشأن "الوظائف عبر التجارة واالستثمار (

والتي تھدف إلى زیادة تركیز سیاسات التجارة واالستثمار على خلق الوظائف الالئقة واستدامتھا،  لجوار الجنوب
 بتعاون وثیق مع سیاسة الحوار القطاعي لمنصة االتحاد من أجل المتوسط اإلقلیمیة؛   

b.  ون وما یسعى إلیھ من تعزیز التعا ملتقى االتحاد من أجل المتوسط للوظائف والتجارة واالستثمارویرحبون بافتتاح
اإلقلیمي في مجاالت العمل والتجارة واالستثمار وخاصة عبر الوساطة في الحوار وتقدیم الدفع لصناعة السیاسة 

 كمصدر معرفة للدول األعضاء في االتحاد من أجل المتوسط؛
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ج وظیف والعمل وكذلك التقییم الكمي والكیفي لنتائالتي تعمل بشكل جید في مجال الت لعملیات الرقابةویمنحون اھتماما خاصاً   . 34

ما یتخذ من أعمال. وفي ھذا الصدد، یرحبون بعرض التقریر المشترك بین البلدان كنتیجة لمرحلة الریادة. ویؤكدون على أھمیة 
د نداء النضمام عد مواصلة وتعزیز العمل مع بلدان االتحاد من أجل المتوسط المتطوعة في عملیات الرقابة القومیة. ویوجھون

ویرحبون برفع الجودة و، إذا ما سمحت الظروف،  أكبر من الدول األعضاء في االتحاد من أجل المتوسط في ھذا التمرین.
توسیع مجال المعلومات حول التوظیف والعمل، والبیانات والتحلیل واالستراتیجیة التي تھدف لفھم أفضل ألثر سیاسة العمل 

 نساء. ویقدرون ویرحبون بالدعم المستمر والتوجیھ الفني الذي تقدمھ مؤسسة التدریب األوروبیة؛وخاصة لدى الشباب وال
 

 ، من خالل:جمعیات الممارسة وخاصة تلك المنصبة على توظیف الشبابویشجعون ویواصلون تنمیة   . 35
 

a.   وضع مقترب معتمد على الشراكات عبر الكیانات ذات الصلة والجھات المعنیة، ومنھا على سبیل المثال: أرباب
العمل، الممارسین وصناع السیاسة، المؤسسات التعلیمیة والتدریبیة، الشركاء االجتماعیین، المجتمع المدني، خدمات 

 ب والنساء والمنظمات األخرى المعنیة؛التوظیف، مقدمو أنشطة التضامن والمدنیة، منظمات الشبا
b.   البناء على أساس الممارسات الجیدة وتوصیات جمعیات الممارسة السابقة في المنطقة مثل تلك التي قدمھا المشروع

 خدمات التوظیف المبتكرة للشباب  الذي یحمل مسمى االتحاد من أجل المتوسط "المبادرة العالمیة حول
(YouMatch)"أجل تحسین جودة وفعالیة ھذه الخدمات وتكوین شبكة فیما بینھا لمشاركة  ، بشكل خاص من

 التجارب الجیدة لدفع التوظیف وقابلیة توظیف األفراد األكثر ضعفاً، خاصة بین الشباب والنساء؛
c.   لناتجة اتغذیة وإثراء تعَلم األقران والتبادل داخل الشبكات وجمعیات الممارسة بجانب المخرجات والممارسات الجیدة

 من تمرین الرقابة الذي یقوم بھ االتحاد من أجل المتوسط؛
  

في مواكبة المشاریع التي تحمل اسم االتحاد المتعلقة بالتوظیف  األمانة العامة لالتحاد من أجل المتوسط ویؤكدون على دور  . 36
وقابلیة توظیف الشباب وكذلك ضمان التعاون المناسب مع مختلف أصحاب المصلحة المعنیین والمد بالدعم. ودعم مبادرات 

حة االستجابة اإلقلیمیة لجائ -برنامج منح االتحاد من أجل المتوسط لتعزیز التوظیف  االتحاد من أجل المتوسط ذات الصلة، مثل
 :فیروس كورونا المستجد

 
، ویفوضون ھذه المنصة اإلقلیمیة لمنصة االتحاد من أجل المتوسط اإلقلیمیة حول التوظیف والعملویعبرون عن دعمھم القوي  . 37

 ن؛بما یتفق مع أھداف ھذا اإلعال 2025-2022خارطة طریق العمل لالتحاد من أجل المتوسط لصیاغة ودعم تنفیذ 

 ؛2025المؤتمر الوزاري السادس حول التوظیف والعمل لالجتماع في  ویوافقون على دعوة  . 38

لحكومة المملكة المغربیة لحسن ضیافتھا الحارة وأمانة االتحاد من أجل المتوسط لمساعدتھا في الدعوة  امتنانھمویعبرون عن  . 39
 لھذا االجتماع.

 


