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االجتماع  خاللأعد المقرر محمد بودرة، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، مسودة التقرير هذه لمناقشتها 

تشرين  /أكتوبر 26 بتاريخالسابع للجنة الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية للتنمية اإلقليمية المستدامة في بروكسل 

 في الجلسة العامة الثالثة عشرة للجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية. ابهدف اعتماده 2021 األول
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 مقدمة

على اعتمادًا كبيُرا اعتماد اقتصادها وخاصة بسبب ، 19كوفيد جائحةمنجراء ةبشد  منطقة البحر األبيض المتوسط  تضررتلقد 

أحد أكثر القطاعات تضرراً بسبب عمليات اإلغالق  باعتبارهاألملفي انتعاش هذا القطاع،  غير أن(. 1السياحة )انظر الشكل 

بفضل حمالت التطعيم الواسعة النطاق. ومع اليزال قائًمابشكل كبير لى الحركة، الوطنية وإغالق الحدود والقيود المفروضة ع

. لذلك، 2015وعرضة للصدمات الخارجية، بما في ذلك التهديدات األمنية مثل هجمات سوسة عام  بًازال متقليال فهو ذلك، 

 EC / HRلمنطقة البحر األبيض المتوسط )تمشيا مع األهداف المنصوص عليها في جدول أعمال االتحاد األوروبي الجديد و

على النحو المبين أدناه، يمكن للمنطقة  واالتجاهات الحالية فيهذا المجالعلى الرغم من انتعاش قطاع السياحة و(، 2021

 االستفادة من تنويع وتوسيع اقتصاداتها لتعزيز المرونة واالستدامة.

 

الدول بعض من تج المحلي اإلجمالي والتوظيف )٪ من إجمالي العمالة( في إجمالي مساهمة السفر والسياحة في النا 1الشكل 

 2019/2020 خاللالمتوسطيةالشريكة للجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية

 

 
 

 أ(. * ال توجد بيانات عن فلسطين 2021) (WTTC) المصدر: المجلس العالمي للسفر والسياحة

 

كانوا يعملون سابقًا  التي يمتلكها أولئك الذينالمهارات  الكيفية التي يمكن من خاللها استخداميهدف هذا التقرير إلى استكشاف 

لتقوية قطاع الخدمات بشكل عام.  امحفزً باعتبارها في قطاع السياحةحاليًا(  يعملونأو  تم تدريبهمأولئك الذين )وربما أيًضا 

ال يقتصر على موظفي الفنادق والمطاعم فحسب بحيث  واسع معناهبشكل إدراكهذا القطاع، ينبغي  إمكانات كافة لالستفادة منو

 بل يشمل أيًضا الحرفيين ورجال األعمال.

 

 

 المغرب وتونس -في المنطقة  دولتيننلمن خالل نموذجيالسياحة واتجاهاتها  .1
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بشكل كبير على قطاع واألخرى في المنطقة، لفترة طويلة  الدولالمغرب وتونس، مثل العديد من  ياقتصاد  من  كل  اعتمد لطالما 

ويتبين –٪ من إجمالي العمالة  12.4الناتج المحلي اإلجمالي للبالد ومثلت  من٪  12بنسبة سابقًا ساهمت السياحة حيث السياحة، 

المجلس العالمي للسفر )أكثر من مليوني شخص في هذا القطاع تم توظيف أنه حساب الوظائف المباشرة وغير المباشرة،  عند

نخفاض عدد السياح األجانب الذين وصلوا إلى البالد نتيجة ال،ولسياحة(المكلف با؛ وزير الدولة المغربي ب 2021، والسياحة

المالية واإلصالح ووزارة االقتصاد التابعةل الخزينة والمالية الخارجية مديرية) 2019مقارنة بعام ٪ 92بنسبة  2020في عام 

 (.DFTE  ،2021)وظيفة  500000ما يربو عن  السياحة قطاع لوظائف المفقودة في عدد ا تجاوزفلقد ، اإلداري(

 

٪ 10.8و٪ من الناتج المحلي اإلجمالي 13.9بنسبة ( 2019)في  الجائحةقبل ساهم قطاع السفر والسياحة  فلقد في تونس،أما 

٪ 7.5و٪ 7.3، انخفضت هذه األرقام إلى 2020في عام و(. ج 2021، المجلس العالمي للسفر والسياحةمن إجمالي العمالة )

 وفُقدت( الفعلي٪ في االقتصاد 8.6٪ )مقارنة بـ 52.1انخفض الناتج المحلي اإلجمالي للسفر والسياحة بنسبة وعلى التوالي؛ 

عدد الدقيق لألشخاص (. ومع ذلك، يصعب تقدير الج 2021، المجلس العالمي للسفر والسياحةوظيفة في هذا القطاع ) 118500

ربينما فالعاملين في هذا القطاع؛   234000 بـالجائحة( التوظيف المباشر قبل WTTCمجلس التجارة والسياحة العالمي ) يُقد ِّ

 158000لمعهد الوطني لإلحصاء في تونس، لم يكن هناك سوى حوالي ه وفقًالفإنوظيفة،  478599 بـوالتوظيف اإلجمالي 

 .2019القطاع في عام  وظيفة مباشرة في هذا

 

ولكن في بلدان أخرى في فقط مشكلة في تونس وال توجد هذهاليمكن تفسير هذا التفاوت جزئيًا بحجم االقتصاد غير الرسمي، و

بشكل غير رسمي  يعملون في هذا القطاعالمنطقة أيًضا. وبالفعل، فإن نسبة كبيرة من العاملين في قطاع السياحة والضيافة 

 هؤالء من المرجح أن يفقدفالزراعة(، وبالتالي، قطاع أكثر وضوًحا في مسألة الطابع غيرالرسميتبدو )على الرغم من أن 

٪ من 79.9و٪ 58.8أن  تُشير التقديرات إلىبشكل عام، ومن أولئك الذين يعملون في االقتصاد الرسمي.  بنسبة أكبروظائفهم 

؛ منظمة 2018المغرب، على التوالي، يشاركون في القطاع غير الرسمي )منظمة العمل الدولية، جميع العمال في تونس و

 ( مما يجعل من الصعب تتبع التحوالت في قطاعات األعمال بشكل صحيح.2020الدولية العمل 

 

من  رقمنة كاًل أن ،التعافيفي طريقها إلى وهي ،المغرب وتونسكل من ( في LRAsالسلطات المحلية واإلقليمية )حاليًا ترى و

الطاقة، مع التركيز على التنقل  ها تضع نصب عينهاالتحول في مجالأولوية قصوى. كما أنتشكل القطاعين العام والخاص 

الطاقة المستدامة وتنفيذ سياسات تغير المناخ، والتي  في مجالحاجة إلى التحول يترى أنهناك على نطاق أوسع، فهوالمستدام؛ 

مستقبل التعليم أن السلطات المحلية واإلقليمية بعض  تتصورفي الواقع، وشك بتحسين استدامة قطاع السياحة أيًضا.  ترتبط بال

 الربط الشبكي: ، وهيوالتي تستند وفقًا للبرلمان األوروبي إلى ثالث ركائز ،السياحة الذكية يكمن أساًسا فيالسياحي 

 )للمجتمع المدني في المشاريع السياحية(. واإلدماجواالستدامة

 

األوروبية مثل إسبانيا، فإنها تمثل أولوية بالنسبة  الدول، ولكن في بعض حضرية باألساس ذات وجهةالسياحة الذكية قضيةوتعد 

قليمية مقاطعة قرطبة مصدر إلهام لجميع أعضاء الجمعية اإلالصادر عن قد يكون إعالن أنورا وللمناطق الريفية أيًضا. 

على أن "رقمنة وتعزيز المناطق الريفية الذكية هما مفتاح مستقبل االقتصاد والمجتمع  أكدوالمحلية األورومتوسطية حيث 

قطاع أغذية زراعية مستدام وصديق للبيئة والبيئة". وشدد كذلك على أن التحول الرقمي واالبتكار االجتماعي أساسيان لتطوير 

 لتكوينعد هذه العمليات ضرورية "على المدى الطويل، تُ وإلقامة في المناطق الريفية. من أجل ااس وكذلك لجذب المزيد من الن

 (.2018الثروة والعمالة الجيدة" ولدعم التنمية المستدامة للمناطق الريفية )إعالن أنورا، 

 

هجزء ال يتجزأ من بمثابة السياحة الذكية تُعد   الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةأكبر نحو السياحة المستدامة ) توج 

في االعتبار آثارها االقتصادية واالجتماعية والبيئية الحالية  تضع، "(UNWTO) ( والتي، وفقًا لمنظمة السياحة العالمية2013

(. 2020ة للمناطق األوروبي اللجنة")المضيفة  والمجتمعاتلبية احتياجات الزوار والصناعة والبيئة مع ت، بالكامل والمستقبلية
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في إطار السياسات العامة للسياحة، يجب إيالء اهتمام خاص للنهوض بالمرأة وتمكينها: "تؤدي المرأة دوًرا رئيسيًا في الحفاظ و

يمكن توظيف التأكد من أنه ذلك أن ،في مكافحة انخفاض عدد السكان تعدفاعاًل أساسيًاعلى األعمال التجارية السياحية، حيث 

اكتساب تساعدها على أدوات مع تدريبًا موجًها  اومنحه اتقييم احتياجاته يستلزموهذا  ،منطقة مابالناس  لربطهو وسيلة  المرأة

 (.2020األوروبية للمناطق  اللجنة")على المنافسة  االمهارات وزيادة قدرته

 

 المغرب وتونس نلحالتيدراستي من خاللالمهارات الرئيسية القابلة للتحويل من أجل إعادة توجيه ناجحة  .2

 

السفر والسياحة  قطاعفي الجائحة ها تقد تكون األزمة التي سببف(، CoR 2021اللجنة األوروبية للمناطق ) هتقترحوفقًا لما 

بشكل خاص في ضوء بعض االتجاهات  وينطبق هذاجيدة إلعادة التفكير في استراتيجية التنمية المستقبلية للقطاع.  فرصة

، فضال عن تطور تفضيالت والتحول إلى االقتصاد األخضرقتصاد العالمي، واألهم من ذلك التحوالت الرقمية الرئيسية في اال

 فيما ستنشأفقد بعض الوظائف ستُ ،بال شكوسيتعين على القطاع بالضرورة أن يتكيف مع الحقائق المتغيرة. ، إذ المستهلك

هذا إعادة توظيف المهارات الموجودة داخل  من خاللهيمكن  ة سبياًل حاليالإعادة التفكير منتجربة  مما يجعل -وظائف جديدة 

 .تماًمافي الوقت المناسب ووخارجه  القطاع

 

تم تسليط الضوء على أهمية التعليم والتدريب والنهوض بالمهارات في قطاع السياحة في إعالن رؤساء بلديات منظمة السياحة 

( من أجل "تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية للمجتمعات وخلق قوة عاملة ناطقاللجنة األوروبية للمه تالعالمية )الذي أقر

 2021حمي الوظائف في قطاع السياحة ")منظمة السياحة العالمية تزز وتعقطاع، وللمؤهلة تأهيال عاليا تدعم القدرة التنافسية 

 أ(.

 

ف إلكمال المهام وحل المشكالت"  الدرايةتطبيق المعرفة واستخدام  أنها "القدرة علىعلى لمهارات اانتشاًرا  اتالتعريفأكثر ويُعر 

، هي المؤهالت المطلوبة ألداء المهام جهة، من التقنية )المهارات الصلبة(المهارات ف)إطار المؤهالت األوروبية(. 

بالنسبة السهل الحصول عليها  ،والتي يكون منمحددة برمجياتوالمسؤوليات الخاصة بالوظيفة، وتشمل استخدام أدوات أو 

مهًما على  منها يعتبر البعض ،كما أنلقطاع الضيافة ويتم تدريسها في مؤسسات التدريب الفندقي والسياحي المغربية والتونسية

 السجالتومسك  إكسيل،تعتبر مهارات الكمبيوتر )مثل معالجة الكلمات وجداول بيانات  ،واألهم من ذلكككل،  القطاع صعيد

أما المستوى األساسي، في جميع المناهج الدراسية.  علىمة الفوترة اآللية( ذات أهمية متزايدة ويتم تضمينها، على األقل وأنظ

على سبيل المثال إدارة الوسائط االجتماعية وبرامج الحجز تشمل فالمهارات الجديدة نسبيًا التي تمت إضافتها إلى القائمة، 

من بين المهارات األساسية، ولكن القابلة ووالبريد اإللكتروني وأتمتة التسويق.  لجوجوتحسين محرك البحث وتحليالت 

(، PowerPointوExcelوWordللتحويل أيًضا )المدرجة في الملحق األول( القدرة على استخدام برامج مجموعة المكتب )

 وهي بالفعل مهارة ضرورية لمعظم المهن المتعلقة بالكمبيوتر.

 

في كل وظيفة وتشمل الصفات التي تمكن الشخص من  الشخصية )المهارات اللينة(ن تطبيق المهارات أخرى، يمك جهةمن و

ال غنى عنها للتطوير الشخصي والمهني، وتشمل االتصال وإدارة  مشتركةالنجاح في مكان العمل. وعادة ما ترتبط بمهارات 

فرص في نهاية المطاف منح لخريجي مدارس السياحة مايهي  الشخصيةعادة ما تكون المهارات والوقت والقيادة واإلبداع. 

مركز البحوث االجتماعية عمل في قطاعات أخرى مثل البنوك والتأمين ومحالت السوبر ماركت والمستشفيات والعيادات )

ن في يسابقالسياحة ال فيالسياحة وموظ يح خريجانج ولعله من الجدير باالهتمامإدراكالسبب الكامن وراء(. 2021 واالقتصادية

 .إلى ذلكحاجة دعتالبسهولة أكبر كلما  حيث يتكرر األمراالنتقال إلى قطاعات أخرى، 

 

الفرص الحالية في قطاع الخدمات وكيف يمكن لصناعة السياحة أن تعزز القطاعات االقتصادية األخرى في المغرب  .3

 برمتهاوتونس والمنطقة 
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( لسنوات عن وظائف خارج قطاع ISITTالعالي الدولي للسياحة في طنجة )٪ من خريجي المعهد  40ما يقرب من لقد بحث 

خاصة الضيافة والسياحة بعد التخرج، ويرجع ذلك في الغالب إلى تدني الرواتب في هذا القطاع، وال سيما وظائف المبتدئين، 

في تونس، حيث  لقد حدث األمر نفسه،والمهارات المطلوبة في السوق تختلف عن تلك التي يتم توفيرها خالل فترة التدريب وأن

 ٪ من خريجي مدارس السياحة في نهاية المطاف وظائف خارج القطاع )انظر الفقرة أعاله(.45-40وجد ما يقدر بنحو 

 

 بعد للتوظيفرئيسي  كمجال، إما بشكل موسمي أو تفشيالجائحةالتنقل بين القطاعات أيًضا منذ ما قبل  وظهرت ممارسة

قد يكون هذا بسبب حقيقة أن العاملين في ف، من هذا التقرير 2كما يوضح القسم وفي الضيافة والسياحة.  تدريب الحصول على

 قطاع السياحة يمتلكون مجموعة واسعة من المهارات التي تسمح لهم باالنتقال بسهولة إلى قطاعات أخرى.

 

إلى الطاقة المستدامة، تلتزم بعض القطاعات بجذب  مع تسريع عمليات التحول الرقمي وزيادة التركيز عالميًا على االنتقالو

استيعاب موظفي السياحة السابقين أو الحاليين وكذلك أولئك المدربين في  تستطيعالمزيد من الموظفين في المستقبل وبالتالي 

في  تحولالالمتعلقة ب مجال السياحة. وينطبق هذا على المبيعات والتجارة اإللكترونية والخدمات اللوجستية، فضالً عن الوظائف

 (.2017، بوالي وآخرون –)أبوبدراة يكفاءة الطاقالالطاقة مثل بناء  مجال

 

لنمو االقتصادي )منظمة السياحة العالمية، هما قاطرةاتعترف منظمة السياحة العالمية ومجموعة العشرين بأن السفر والسياحة و

لالبتكار في النقل والبناء والتموين واآلن الرقمنة )منظمة  قاطرة(. باإلضافة إلى ذلك، يُنظر إلى السياحة على أنها 2012

 ب(. 2021السياحة العالمية، 

 

قطاع السياحة  فيدربين تلموظفين الماماأمالعديد من وظائف قطاع الخدمات  إتاحةاالتجاهات، من المحتمل  وبصرف النظر عن

مهنة من القطاع الُمدرج في قاعدة  28 حول( CASEيُظهر تحليل أجراه مركز البحوث االجتماعية واالقتصادية )،ووالضيافة

ضمن مجموعة مهن السياحة والضيافة أن التجارة والنقل لديهما إمكانات عالية  (O*NET OnLineأو*نيت أونالين )بيانات 

باإلضافة إلى ذلك، وبشكل أكثر تحديدًا في وقطاع السياحة والضيافة )انظر الملحق الثاني(. ين فيالموظفين السابقستيعاب ال

دربين في قطاع تالمأولئك الذين تمت مقابلتهم أن مركز البحوث االجتماعية واالقتصادية خبراء  أشارالمغرب وتونس،  تيحال

السياحة قد يجدون فرص عمل في الخدمات المطلوبة لعمل قطاع مصايد األسماك )التحويل واإلدارة( والقطاع الزراعي )على 

اإلصالحات المتعلقة  ظلأشجار األرغان في المغرب أو أشجار الزيتون في تونس(،خاصة في فيما يتعلقبسبيل المثال، 

 لدين.باالستدامة الجارية في كال الب

 

أن قطاع السياحة لديه القدرة على تعزيز القطاعات االقتصادية األخرى مثل الحرف في المغرب ترى مراكز السياحة اإلقليمية و

ن هذه وبصرف النظرعوالمستدام.  والتنقاللصديق للبيئةاليدوية والزراعة العضوية والصناعات الموفرة للطاقة والنقل / 

، العمل في المتاحف التراثية حيث يتم تعليم الحرف المحلية للسياح والسكان جهةشمل، من ي تفهأعاله،  ةروذكالقطاعاتالم

في واألرز(.  /السدر األبيضشجار المحليين على حد سواء )كما هو الحال في الصويرة حيث يتم تنظيم ورش عمل حوأل

 تخضيرعلى إحياء الحدائق )المساهمة في  الفكرة هي تدريب رواد األعمال الصغار القادرينفإن أخرى،  جهةمراكش، من 

 المدينة( حيث يلتقي السكان المحليون بالسياح.

 

هذه الخطط بما يتماشى مع أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومع ذلك، ستشمل هذه الخطط تطوير وتعزيز  لقد ًصممت

والتحول نوع جديد من السياحة، قادر على جذب أنواع جديدة ومختلفة من السياح، مع التركيز بشكل خاص على التحول البيئي 

على السلطات المحلية واإلقليمية ، تركز هذه الخطط من أجل تحقيقوظر أعاله(. لسياحة انل)االتجاه المستدام  في مجال الطاقة

يهدف النموذج الجديد للتنمية االقتصادية المتصور في المغرب إلى ربط تنمية قطاع السياحة بخطط ، والمناطق الريفية
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يز على الحفاظ على التراث المادي وغير القطاعات األخرى، مثل الزراعة والغابات والقطاعات الثقافية واإلبداعية )مع الترك

 المادي(.

 

 دور السلطات المحلية واإلقليمية .4

 

في الوقت الحالي بقدرة محدودة فقط على تقديم المساعدة لقطاع ( في المنطقة LRAsتتمتع السلطات المحلية واإلقليمية )

 Divisions ofتقسيم السلطات) يقدم موقعوالدولة. السلطات على مستوى  قبل مها في الغالب منيتسلتم السياحة الناشئ، والتي 

Powers)1  بالنسبة التابع للجنة األوروبية للمناطق مزيدًا من التفاصيل، حسب كل دولة، حول الكفاءات في مجال السياحة

ا مإمكانياتهصالحيات المستويين المحلي واإلقليمي في هذا القطاع، فضالً عن فإن بشكل عام، ولمختلف مستويات الحكومة؛ 

 محدودة.تظلالمالية، 

 

ومع ذلك، فإن السلطات المحلية واإلقليمية هي جهات فاعلة رئيسية في تعزيز التنمية االقتصادية، وال سيما لتحقيق تنويع 

اعتماد  ل؛ ذلك أن تطورات مثللتفاؤل أمًرا يدعوعمليات الالمركزية التي تتقدم ببطء في كال البلدين  تعداالقتصادات. وبالتالي، 

التونسية جعلت األقاليم أو إنشاء مجالس سياحة جهوية في المغرب،  2018في أبريل في تونس مدونة الحكومة المحلية 

على بناء استراتيجيات التنمية اإلقليمية لالستفادة من  ةوحريصا باألوضاع المحلية الخاصة بهأمثر فأكثر دراية  علىوالمغربية 

 المتسقةبالغ األهمية لضمان التنمية  أن التنسيق بين الوحدات اإلدارية المختلفة أمر   فهيتدركذلك، نقاط القوة المحلية. ومع 

 .لهذه الدولوالسليمة 

 

المحدود إلى حد ما في وضع سياسات لقطاع السياحة نفسه، فإن القوة لسلطات المحلية واإلقليمية اعلى الرغم من دور و

هي أنها تمتلك معرفة متعمقة بالوضع على األرض عندما يتعلق األمر باحتياجات وتحديات  التي تتمتع بها؛ األساسية األخرى

بالتعاون مع القطاع الخاص والجامعات والمجتمع المدني، خلق مناخ يفضي إلى ،يمكن للسلطات المحلية واإلقليمية،وسوق العمل

 التحول االقتصادي وريادة األعمال واستيعاب االبتكار.

 

 التوصيات .5

 

األعضاء في الجمعية اإلقليمية والمحلية  للدوللسلطات المحلية واإلقليمية تستطيع ابناًء على النتائج المذكورة أعاله، 

من خالل تمكين إعادة التوجيه داخل قطاع السياحة ومن العديد من المجاالت في المساعدة في تعزيز االقتصاد األورومتوسطية

 :اشمل هذي. وقطاع السياحة إلى القطاعات األخرى

 

 احتياجات وتحديات سوق العمل فيما يخصالمعرفة المتعمقة للوضع على األرض  تسخير

 

 لالستفادة من المعرفة على أرض الواقع، يمكن للسلطات المحلية واإلقليمية:

كيفية إجراء بحث في االستراتيجيات التي نجحت بالفعل مع مجموعة الخريجين المذكورة أعاله، من أجل فهم أفضل ل .أ

 مساعدة موظفي قطاع السياحة )السابقين( في التحول إلى قطاعات أخرى؛

، قبل وقت طويل من تفشي بشكل موسميجمع خبرة الموظفين الذين كانوا يتنقلون ذهابًا وإيابًا بين القطاعات المختلفة  .ب

 ؛الجائحة

                                                      
1 http://portal.cor.europa.eu/divisionpowers/Pages/default.aspx 

 

http://portal.cor.europa.eu/divisionpowers/Pages/default.aspx
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تساعد في توفير  إذ قدالتي هي قيد التطوير في المغرب، " ووالمهاراتمدنالمهن "تطوير برامج مثل تقديم دعم فعالل .ج

 الحتياجات البلديات في منطقة البحر األبيض المتوسط.وفقًا خصيصا التدريب المهني المصمم 

 

 الجديد الواقعالتركيز على المهارات الرقمية للتكيف مع 

 

الجانب المشرق إن ال غنى عن تسريع عمليات الرقمنة لخلق سياق يفضي إلى نقل المهارات وتوسيع قطاع الخدمات. 

قمة  فيهذه القضية  وجعلتهو أن السلطات الوطنية ودون الوطنية أدركت حقًا الحاجة إلى الرقمنة الحالية 19كوفيد لجائحة

 لمحلية واإلقليمية والوطنية بما يلي:جداول أعمالها. وفي هذا الصدد، نوصي السلطات ا

تنظيم برامج فمن أجل من خالل تكييف عروضها مع احتياجات منطقة معينة؛  الحاليةالتعاون مع مؤسسات التدريب   .د

 دربين أوالً؛تعبر اإلنترنت، يجب تدريب الم

وبناء  مجاالتهموأقاليمهمفي  المساعدة في تحديد األشخاص األكثر احتياًجا إلى المساعدة لتطوير مهاراتهم الرقمية .ه

شراكات مع القطاع الخاص على المستوى الوطني لتوفير التدريب على المهارات الرقمية األساسية والمساعدة حتى 

أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو األجهزة  الحصول علىمن الوصول إلى اإلنترنت السريع والموثوق و مثال يتمكن الناس

 اللوحية؛

ب تشغيلية ومحدثة بانتظام توفر معلومات عن الفرص في منطقتهم؛ والتأكد من تدريب الموظفين على إنشاء مواقع وي .و

 المهارات الرقمية أيًضا.

 

 نتائجأفضالل اتباع نهج منسق لضمان

 

على سبيل المثال تحت مظلة االتحاد من أجل المتوسطفلنقل المهارات،  متسقللحصول على أفضل النتائج، يجب اتباع نهج 

وكالة يمكنل(، ETF( أو مؤسسة التدريب األوروبية )ASCAMEاتحاد غرف التجارة والصناعة المتوسطية ) معمثالالتعاونوب،

أن االعتماد  ذلك،تدعم دول الجوار األوروبي إلصالح أنظمة التعليم والتدريب وسوق العملأن ( EUتابعة لالتحاد األوروبي )

 . وهكذا يمكن للسلطات المحلية واإلقليمية أن تقوم بما يلي:أمر مهم للغايةوالمناطق األخرى  الدولعلى تجارب 

 

، إذ قتصاديةاالجتماعية واالخصائص تلك التي لديها نفسالخاصة وإستراتيجيات المسح الموجودة في بلدان أخرى؛  .ز

 مفيدًابشكلخاص؛أن يكون أمًرا تبادل الخبرات داخل منطقة البحر األبيض المتوسط يمكنل

التدريب في المنطقة، ألنها قابلة للتحويل بشكل كبير ويمكن  الشخصيةعند توفيرلتركيز بشكل أكبر على المهارات ا .ح

 تطبيقها في معظم الوظائف.

 

 والقدرة على الصمودالمدى لتأمين االنتعاش االقتصادي  الطويلالتفكير 

 

، من المهم التفكير والقدرة على الصمودتعاش االقتصادي منأجلضماناالنو،البحر األبيض المتوسط دولبالنسبة لجميع وأخيًرا، و

إمكانيات بيتمتعان  فكالهما، في قطاعي الطاقة واالقتصاد األزرق إلى االقتصاد األخضرعلى المدى الطويل فيما يتعلق بالتحول 

 نحو الخدمات.موجهة التقنيةوالوظائف المزيد من ال  -العديد من الوظائف  على خلقوقدرة كبيرة
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 قائمة المراجع

 

ما هي  :ومشتركة بين القطاعاتمهارات قابلة للتحويل ،(2017) بوالي، س. دارتوا، ل. دياجن، م.، ولو رو، ن. –أبوبدرا

: من مأخوذ؟ استراتيجية فرنسا. أدوات التعريف والتكريم والترويج لألفراد والشركات

transversales-transferables-https://www.strategie.gouv.fr/publications/competences 

(. مأخوذ 2018ناميكي ومتصل. )وذكي ودي واع  إعالن أنورا: الرقمنة واألراضي الريفية الذكية: من أجل عالم ريفي 

en-http://www.redruralnacional.es/documents/10182/465544/DeclaracionAnora-:من

90c3a46e7b6a-883d-4665-2891-ad05b7Ingles.PDF/df 

تقرير عن السياحة المستدامة في البحر  ،(2013الجمعية األورومتوسطية) -الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية 

 األبيض المتوسط. المقررة ميشيل الصبان.

إعادة توجيه قطاع الخدمات: نقل المهارات من قطاع السياحة.  ،(2021) -( CASEمركز البحوث االجتماعية واالقتصادية )

بتفويض من اللجنة األوروبية للمناطق ومتاح 

https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Service%20sector%20re-:على

-orientation

-%20transferring%20skills%20from%20the%20tourism%20sector/CoR_Skills

N.pdf-tourism_study 

 .2020/303. الرأي استدامة لمدن ومناطق االتحاد األوروبي نحو سياحة أكثر،CoR(2020)))للجنة األوروبية للمناطقا

. رأي أجندة جديدة للبحر األبيض المتوسط ،تجديد الشراكة مع الجوار الجنوبي،CoR(2021))) للجنة األوروبية للمناطقا

2021/1952. 

 ،مأخوذDFTE(2021)مذكرة اقتصادية 

 /pdf290nc/2021https://www.finances.gov.ma/Publication/depf.:من

EC / HR( .2021التواصل المشترك مع البرلمان األوروبي والمجلس واللجنة االقتصادية واالجتماعية األوروبية و .)لجنة ال

 2( 2021) مرفق. أجندة جديدة للبحر األبيض المتوسط -شراكة متجددة مع الجوار الجنوبي  -لمناطق األوروبية ل

 مأخوذنهائي.  SWD (2021) 23نهائي؛ 

 nt_communication_renewed_partnership_southern_neighbourhood.pdf (europa.eu)joi:من

: من مأخوذ. رسم خرائط المدن الذكية في االتحاد األوروبي،(2014البرلمان األوروبي )

-https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/507480/IPOL

ITRE_ET٪282014٪EN.pdf_29507480 

 مأخوذالنساء والرجال في االقتصاد غير الرسمي: صورة إحصائية. (، 2018)(ILO)الدوليةمنظمة العمل 

 //dcomm/documents-—dgreports/-—https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public:من

 مأخوذحدوث العمل بدوام جزئي حسب الجنس.  ،(2020) (ILO)منظمة العمل الدولية 

:من

https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer54/?lang=en&segment=indicator&id=EMP_P

TER_SEX_RT_A 

 مأخوذدورة عادية.  ،(2021)( ISITTالمعهد العالي الدولي للسياحة في طنجة )

 normal-http://www.isitt.ma/index.php/formations/cycle:من

: من مأخوذ. مجموعات قاعدة البيانات الوظيفية،(2016)(O*NET OnLineأو*نيت أونالين )

https://www.onetonline.org/find/career?c=9&g=Go 

https://www.strategie.gouv.fr/publications/competences-transferables-transversales
http://www.redruralnacional.es/documents/10182/465544/DeclaracionAnora-en-Ingles.PDF/dfad05b7-2891-4665-883d-90c3a46e7b6a
http://www.redruralnacional.es/documents/10182/465544/DeclaracionAnora-en-Ingles.PDF/dfad05b7-2891-4665-883d-90c3a46e7b6a
http://www.redruralnacional.es/documents/10182/465544/DeclaracionAnora-en-Ingles.PDF/dfad05b7-2891-4665-883d-90c3a46e7b6a
https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Service%20sector%20re-orientation-%20transferring%20skills%20from%20the%20tourism%20sector/CoR_Skills-tourism_study-N.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Service%20sector%20re-orientation-%20transferring%20skills%20from%20the%20tourism%20sector/CoR_Skills-tourism_study-N.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Service%20sector%20re-orientation-%20transferring%20skills%20from%20the%20tourism%20sector/CoR_Skills-tourism_study-N.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Service%20sector%20re-orientation-%20transferring%20skills%20from%20the%20tourism%20sector/CoR_Skills-tourism_study-N.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Service%20sector%20re-orientation-%20transferring%20skills%20from%20the%20tourism%20sector/CoR_Skills-tourism_study-N.pdf
https://www.finances.gov.ma/Publication/depf/2021/nc290.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/joint_communication_renewed_partnership_southern_neighbourhood.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/507480/IPOL-ITRE_ET٪282014٪29507480_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/507480/IPOL-ITRE_ET٪282014٪29507480_EN.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-dgreports/—-dcomm/documents
https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer54/?lang=en&segment=indicator&id=EMP_PTER_SEX_RT_A
https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer54/?lang=en&segment=indicator&id=EMP_PTER_SEX_RT_A
http://www.isitt.ma/index.php/formations/cycle-normal
https://www.onetonline.org/find/career?c=9&g=Go
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باعتبارهما تعترف مجموعة العشرين بالسفر والسياحة ، (2012) (UNWTO) منظمة السياحة العالمية التابعة لألمم المتحدة

من  مأخوذ. بالعمل على تسهيل السفر للنمو االقتصادي ألول مرة وتلتزم قاطرة

-travel-cognizesre-20/g20-06-release/2012-https://www.unwto.org/archive/global/press

commits-and-time-first-growth-economic-driver-tourism 

: من مأخوذ. ومستقبل المدنسياحة :الإعالن بورتوأ(.  2021) (UNWTO) المتحدةمنظمة السياحة العالمية التابعة لألمم

-public/2021-1.amazonaws.com/s3fs-west-https://webunwto.s3.eu

ULMA4oqWh1sF2Lob_I2jrDlp0Tq5final_Porto%20Declaration%20.pdf?WrI_07_07/09

q 

الفائزون والمرشحون النهائيون من مسابقات ب(.  2021) (UNWTO) منظمة السياحة العالمية التابعة لألمم المتحدة

unwto-from-https://www.unwto.org/finalists-:. مأخوذ منوتحديات االبتكار لمنظمة السياحة العالمية

challenges-and-competitions-innovation 

 مأخوذقاعدة البيانات.  ،أ( 2021) (WTTCمجلس التجارة والسياحة العالمي )

 Impact-https://wttc.org/Research/Economic:من

مأخوذ البحث السنوي. : 2021،المغرب ب( 2021)( WTTCمجلس التجارة والسياحة العالمي )

https://wttc.org/Research/Economic-من:

Impact/moduleId/704/itemId/165/controller/DownloadRequest/action/QuickDownload 

 مأخوذ. البحث السنوي:2021ونس،تج( 2021)( WTTCمجلس التجارة والسياحة العالمي )

https://wttc.org/Research/Economic-:من

Impact/moduleId/704/itemId/223/controller/DownloadRequest/action/QuickDownload 

 

 

  

https://www.unwto.org/archive/global/press-release/2012-06-20/g20-recognizes-travel-tourism-driver-economic-growth-first-time-and-commits
https://www.unwto.org/archive/global/press-release/2012-06-20/g20-recognizes-travel-tourism-driver-economic-growth-first-time-and-commits
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-07/09_07_final_Porto%20Declaration%20.pdf?WrIULMA4oqWh1sF2Lob_I2jrDlp0Tq5q
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-07/09_07_final_Porto%20Declaration%20.pdf?WrIULMA4oqWh1sF2Lob_I2jrDlp0Tq5q
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-07/09_07_final_Porto%20Declaration%20.pdf?WrIULMA4oqWh1sF2Lob_I2jrDlp0Tq5q
https://www.unwto.org/finalists-from-unwto-innovation-competitions-and-challenges
https://www.unwto.org/finalists-from-unwto-innovation-competitions-and-challenges
https://www.unwto.org/finalists-from-unwto-innovation-competitions-and-challenges
https://wttc.org/Research/Economic-Impact
https://wttc.org/Research/Economic-Impact/moduleId/704/itemId/165/controller/DownloadRequest/action/QuickDownload
https://wttc.org/Research/Economic-Impact/moduleId/704/itemId/165/controller/DownloadRequest/action/QuickDownload
https://wttc.org/Research/Economic-Impact/moduleId/704/itemId/165/controller/DownloadRequest/action/QuickDownload
https://wttc.org/Research/Economic-Impact/moduleId/704/itemId/223/controller/DownloadRequest/action/QuickDownload
https://wttc.org/Research/Economic-Impact/moduleId/704/itemId/223/controller/DownloadRequest/action/QuickDownload
https://wttc.org/Research/Economic-Impact/moduleId/704/itemId/223/controller/DownloadRequest/action/QuickDownload
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 المالحق

 في قطاع السياحة والتقنيةملحق األول: قابلية نقل المهارات الشخصية ال
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 * O( استنادًا إلى بيانات من قاعدة بيانات 2021) (CASEمركز البحوث االجتماعية واالقتصادية) المصدر:تحليل بواسطة

NET OnLine 

 

 التوجيه إلى مسارات وظيفية أخرىالملحق الثاني: المهن في قطاع السياحة والضيافة مع اقتراحات إلعادة 

 

 التحويل المحتمل مهنة تابعة لقطاع السياحة والضيافة

 مساعد خدمة العمالء )على سبيل المثال، في مستشفى( ممثل خدمة العمالء

 مساعد مبيعات )على سبيل المثال، في محل بقالة(

 موظف استقبال )على سبيل المثال، في شركة لوجستية(

 )على سبيل المثال، في مؤسسة مالية(صراف مصرفي 

 سائق )على سبيل المثال، في شركة توصيل(

مديرو الفنادق واالستقبال ومديرو 

 التسويق واإلقامة

مديرو أماكن اإلقامة أو مديرو المطاعم أو 

 الحانات أو المقاهي

 مدير مبيعات )على سبيل المثال، في متجر سيارات(

 في صيدلية( مشرف ورديات )على سبيل المثال،

 مدير مخزون )على سبيل المثال، في شركة لوجستية( 

 مديرون عامون ومديرو عمليات

 الخدمات اإلدارية مديرو

 مديرو النقل والتخزين والتوزيع

 خدمات الطعام مديرو

موتيل أو الفندق المساعدون اإلداريون بال

 المنتجع أو

موظفو استقبال الفندق، ووكالء استقبال 

 وصرافو استقبال الفندقالسفر، 

 ياتالصيدل ون فيمساعد

 مبيعات التجزئة ومندوب

 الفواتير والحسابات محصلو

 صرافون

 كتبة محاكم وبلديات وتراخيص

 خدمة العمالء وممثل

رون  ، باستثناء األهلية والقرضمحاوِّ

 موظفو استقبال وكتبة معلومات

 موظف استقبال في المستشفى أو العيادة

 )على سبيل المثال، في محل بقالة( ونصراف

 مواقف السيارات تنظيمعمال  والفراشونحمالو األمتعة 

 حراس أمن

 اتالجناز مرافقو

 بريدو خدمةالكتبة الخدمة البريدية وناقل

 كتبة الشحن واالستالم والجرد

 السيارات مرافقون فيمواقف

 التعليم ورعاية األطفال إداريون في مجال عمال االستجمام

 الحضانة والرعاية النهارية

 مساعدو الخدمات االجتماعية واإلنسانية

 مديرو األنشطة الدينية والتعليم
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 معلمو ما قبل المدرسة، باستثناء التربية الخاصة

 مدرسو التعليم المهني / الفني، المدرسة المتوسطة

 ن وكشافةومدرب

 معالجون ترفيهيون

 مشرفو الخط األول لعمال الخدمة الشخصية

 في مجال السكنمستشارون 

 عمال تحضير الطعام الخادمات وعمال النظافة

 عمامطالغير في طعام  مقدمو

 تغرف الطعام والكافيتريافي  ونادلونمرافقون 

 صحون منظفو

 غرف المالبس أو غرف المعاطفأو غرف خلع المالبس  ون فيمرافق

 منتجات الزراعيةالحراس وفارزو

 اللحوم والدواجن واألسماك قاطعو وقاد و

 عمال الغسيل والتنظيف الجاف

 المكابس والمنسوجات والمالبس والمواد ذات الصلة

مشرفو الخط األول آللة نقل المواد 

 ومشغلي المركبات

 طهاة وجبات سريعة

 ومناضد الحاناتعمال الوجبات السريعة 

 ونادالت نادلون

 عمامطالغير في طعام  مقدمو

 يهامقالعم وامطفي الومضيفات  ونمضيف

 على رعاية الحيوانات قائمون

 نوصراف

 كتبة عداد وتأجير 

 طلباتلا مخازن ومعبؤوعماالل

 اإلنتاج الصناعي مديرو الطهاة وكبار الطهاة

 خدمات الطعام مديرون

 الخدمة ومشرفو الخط األول على تحضير الطعام وعامل

 تكافيترياالوفي المؤسساتطهاة 

غرفة الطعام والكافيتريا  المرافقون في

 نادلالوومساعد

 طهاة وجبات سريعة

 عمال تحضير الطعام

 ومناضد الحاناتعمال الوجبات السريعة 

 ونادالت نادولون

 عمامطالغير في طعام  مقدمو

 اللحوم والدواجن واألسماك قاطعو وقاد و

 بمحالت السوبر ماركت ومن الممكن ربطهمتوصيل الطعام للمنازل، عمال 

 كتبة )في محالت السوبر ماركت(

صالة المطعم والومضيفات  ومضيف

 مقهىالو

 طهاة وجبات سريعة

 ومناضد الحاناتعمال الوجبات السريعة 
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 عمامطالغير في طعام  مقدمو

 ونصراف

 طلباتلا مسؤولو مخازن ومعبؤو

 مبيعات مساعد سياحيالمرشد ال

 مقدمو رعاية

 استقبال )على سبيل المثال، في مستشفى( وموظف

 صراف مصرفي )على سبيل المثال، في مؤسسة مالية(

 سائق توصيل )على سبيل المثال، باستخدام تطبيق توصيل(

 بيع بالتجزئة(حيوي للحارس أمن )على سبيل المثال، في متجر 

 )على سبيل المثال، في محل بقالة( عامل مخزن

 لمثال، في شركة تجارة إلكترونية(مساعد مستودع )على سبيل ا

 متسوق )على سبيل المثال، لتطبيق توصيل(

مدير السفر ومستشار السفر ووكيل السفر 

 وكالء التذاكر والحجزو

 مدير مبيعات )على سبيل المثال، في متجر سيارات(

 مشرف ورديات )على سبيل المثال، في صيدلية(

 لوجستية(مدير مخزون )على سبيل المثال، في شركة 

 المشترياتفي محالت السوبر ماركت الكبيرةومساعدو/ مدير المشتريات و/ مساعد مديرو

 * O( استنادًا إلى بيانات من قاعدة بيانات 2021) (CASEمركز البحوث االجتماعية واالقتصادية) بواسطةتجميعالمصدر: 

NET OnLine 

 

 


