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 مقدمة

 

 جزءا يسيرا من أفضل Highlightsآل عام، تسرد الحولية 
 مجرد نظرة ولكنها ليست. إنجازات مؤسسة التدريب األوروبية
بل إن المؤسسة نفسها إذ . عابرة على إنجازات العام السابق

تحّدد ما تعتبره أبرز أنشطتها وأهمها لتنمية الموارد البشرية 
ودعمها في مناطق الجوار، فإن تلك الحولية أيضا تبشر 

 .الجمهور بما قد يجلبه العام التالي من خير ونماء

م، وهو العيد 2007المقبل هو وفي هذا العدد، بالطبع، فإن العام 
وفيه ‘ السنة األوروبية لتكافؤ الفرص’الخمسين التفاقية روما و

نسعى لنشر رسالة حول أوروبا فحواها أننا على الرغم من 
نجاحنا في تحقيق الكثير من التقدم في إرساء المساواة بين 

مواطني االتحاد األوروبي، إال أننا لم نحقق الهدف المنشود بعد، 
 . يبقى الكثير من العمل أمامنابل

 

ويعتبر آل من التضامن وتكافؤ الفرص من أحجار األساس في 
السياسة األوروبية االجتماعية وسياسة التوظيف؛ ولذا يجب أال 
نقلل من أهمية االثنين ودورهما في تنمية الموارد البشرية في 

 .االتحاد األوروبي وخارجه

شرة لمؤسسة التدريب ولذا، يسّرني أن أرى أن تلك الن
األوروبية تدعم التقدم وتشجعه بقوة بالغة بحيث ينبثق من 

التعاون الدولي ومن تكافؤ الفرص، ألنهما بمثابة عمودين تبني 
عليهما مؤسسة التدريب األوروبي أعمالها لتنمية الموارد 
 .البشرية ودعمها في المناطق المحيطة باالتحاد األوروبي

 

 فالديمير سبيدال
مفوض الرسمي لشؤون التوظيف والشؤون االجتماعية وتكافؤ ال

 الفرص

 

 

  سبيدالفالديمير
 المفوض الرسمي لشؤون التوظيف 
 والشؤون االجتماعية وتكافؤ الفرص
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 مميز عام

 
 حول الصادر السنوي كتاب من ال2006أمامك طبعة عام 

األحداث ذات األهمية الخاصة التي شهدتها مؤسسة التدريب 
ولقد استحقت هذه الوثيقة االسم الذي . 2006وبية في عام األور

 آان بحق عام 2006تحمله أآثر مما استحقته سابقاتها ألن عام 
 .األحداث الهامة بالنسبة لمؤسسة التدريب األوروبية

آبير ذو صلة مباشرة حدث خضم  في 2006دخلنا في عام 
 ولمبياد، حيث يقام األتورينو المستضيفة لنا، مدينة مدينةالب

، وهو حدث من األهمية بمكان بحيث ال 2006الشتوي لعام 
 الواقعة خارج الهضابيمكن تجاهله حتى من موقعنا على 

 . تورينومدينة 

 بإمكاننا أن أصبح على االنتهاء، 2006وما أن أوشك عام 
نرحب ببلدين جديدين انضما إلى االتحاد األوروبي آانا من 

ولقد عملنا حتى نهاية . آثر من عقدأقرب الدول الشريكة لنا أل
 بشكل جاد مع آال البلدين في المساعدة على 2006عام 

التحضير لالنضمام إلى االتحاد األوروبي، ونحن نتطلع إلى 
نشر خبرة زمالئنا من رومانيا وبلغاريا في عملنا المستقبلي مع 

 . البلدان الشريكة األخرى

ن الهامين، مّرت مجموعة أثناء الفترة الفاصلة بين هذين الحدثي
 عامًا مميزًا 2006من األحداث الهامة التي جعلت من عام 

 وآذلك ،بالنسبة لمؤسسة التدريب األوروبية آمنظمة مستقلة
بالنسبة لما ُيقّدمه االتحاد األوروبي من دعم لتطوير الموارد 

إنهاء المنظورات متوسطة : البشرية في المناطق المجاورة لنا
 والتحضير لتكليف أشمل 2006-2004ة ما بين عامي األمد للفتر

لمؤسسة التدريب األوروبية في السنوات التالية وفق مجموعة 
 . جديدة من اتفاقيات الدعم األوروبي

في بداية العام، تم االعتراف بقيمة عمل الوآاالت األوروبية 
 خوسيه مانيويل باروسو، رئيس المفوضية اجتمععندما 

ط برؤساء وآاالت االتحاد األوروبي في األوروبية في شبا
بروآسل لمناقشة نشاطات ودور آل من وآاالت االتحاد 

إضافة إلى زيارة األوروبي التي تتمتع بسلطة غير مرآزية، 
 مؤسسة التدريب  إلىبعثة البرلمانات األوروبيةقامت بها 

 . األوروبية في تورينو

وروبي عندما تغّيرت أيضًا اتصاالتنا مع مفوضية االتحاد األ
تبادل نيكوالوس فان دير المناصب مع أوديل آوانتين، حيث 

أصبحت هذه األخيرة مديرًا عامًا لمديرية التعليم والثقافة 
ورئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب األوروبية، وترأست 

 .2006الجلسة ألول مرة في حزيران عام 
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الدول تعززت أواصر التعاون بين مؤسسة التدريب األوروبية و
الُمستضيفة لها من خالل اللقاءات التي ُعقدت على مستوى 
ولقد . وزاري حول مرآز مؤسسة التدريب األوروبية في إيطاليا

قّدم صندوق ترست اإليطالي دعمًا آبيرًا لعمل مؤسسة التدريب 
ونتج عن نجاح هذا التعاون . األوروبية في دول غرب البلقان
وسيّرآز . التفاقية الخاصة بناالوثيق هذا العام تمديد إطار ا

الجيل الجديد من مشاريع مؤسسة التدريب األوروبية المدعومة 
وطنية للمؤهالت الطر األمن قبل صندوق ترست اإليطالي على 

وتمويل التعليم والتدريب المهني في دول غرب البلقان ومنطقة 
 .حوض البحر األبيض المتوسط

وبية لتقييم فريق مرة أخرى، خضعت مؤسسة التدريب األور
خارجي من الخبراء، ولقد دعمت التوصيات التي وضعها هذا 

ى التي خرة األامالهث احدإلى حد آبير واحدًا من األالفريق 
اقتراح توسيع تكليف مؤسسة التدريب :  هذا العامتجر

األوروبية ليغطي مجمل عملية تطوير الموارد البشرية في 
مع توّقع عقد اتفاقيات جديدة و. أسواق العمل في الدول الشريكة

حول الدعم الخارجي الُمقّدم من االتحاد األوروبي في آانون 
، سيؤدي التكليف الجديد لمؤسسة التدريب 2007الثاني من عام 

األوروبية إلى زيادة آبيرة في مستوى المرونة التي يمكنها بها 
 .تحقيق أهدافها

خّبأ لنا صدمة  قد 2006والبد لنا من نشير بحزن إلى أن عام 
تلقي نبأ الوفاة غير الُمتوّقعة للسيد بيتر رويج الذي شغل 

المنصب قبلي والذي أدار مؤسسة التدريب األوروبية بمهارة 
 .عبر العقد األول من وجودها

إن الموجز األآثر اختصارًا حول األحداث الهامة التي شهدتها 
دون  ال يكتمل ب2006مؤسسة التدريب األوروبية خالل عام 

 الذي ضّم مهارات لتحقيق التقّدمذآر المؤتمر الذي انعقد بعنوان 
 مشارآًا اجتمعوا في تورينو لمناقشة القضايا 200أآثر من 
العمل الحالي للمؤسسة في التي تشغل حيزًا آبيرًا من الرئيسية 

تعطي هذه الوثيقة وصفًا تفصيليًا . مجال تطوير الموارد البشرية

 أود في هذه المرحلة فقط أن أنتهز الفرصة لهذا المؤتمر، لذلك
مرة أخرى ألشكر العديد من الزمالء وأعضاء المنبر 

االستشاري وأعضاء مجلس اإلدارة الذين آانوا من أهم 
 .العناصر في نجاح هذا الحدث

عالوة على ذلك، أوّد أن أتقّدم بالشكر إلى جميع زمالئي لما 
لى الدور بالغ بذلوه من جهود متواصلة لتسليط الضوء ع

األهمية لقضية تطوير الموارد البشرية في دعم السالم 
 .واالزدهار داخل االتحاد األوروبي وخارجه

 

  موريل دنبر
 مديرة مؤسسة التدريب األوروبية

 موريل دنبر مديرة مؤسسة التدريب األوروبية
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  بعضنا البعضمن التعّلم .1

 
من قبل البد أن يتم  تطوير سياسة التعليم والتدريب إن

، أي الحكومات وأصحاب العمل األشخاص الذين تؤثر عليهم
ن من المهارات يالمستفيدُيشّكلون مجموعة والمواطنين الذين 

. والقدرات التي يتم نقلها واآتسابها من خالل التعليم والتدريب
أي سوق الخاصة بلحاجات الحالية والمستقبلية إن تحديد وتلبية ا

 من قبل الذين يعملونيتم على أفضل نحو   مكتفية ذاتيًاعمل
 .ضمن هذه السوق

 عالمنا اليوم مثل سوق  أي مكان فيفينجد من هنا أنه لم يبق 
نظرًا ألن التجارة والعمالة قد أصبحتا  الُمكتفية ذاتيًا هذه عملال

حتى الشرآات التي آانت حتى فترة قريبة للغاية . عالميتين
مرتبطة بشكل وثيق ببلدانها األم أصبحت اآلن تعتمد طلب 

رجية فيما يتعلق بالتصميم والعمل اليدوي الخدمات الخا
من أسواق عمل  حيث ُتطلب هذه الخدمات واألبحاث والتطوير

 .آانت فيما مضى معزولة وبعيدة عن بلدانها األم

نتيجة لذلك، ازدادت الحاجة إلى التنسيق الدولي الذي يحقق 
أقصى تأثير ممكن فيما يتعلق بالتعليم والتدريب وتطوير سوق 

 لم يعد وفي حقيقة األمر، لقد ازدادت هذه الحاجة إلى حّد. العمل
 حيث آان الناس ،من المجدي تطبيق ما آان سائدًا في الماضي

في الدول الصناعية قبل عشرة أو عشرين عامًا فقط يشعرون 
" تصدير"أن آل ما عليهم فعله لتطوير االقتصادات الناشئة هو 

 
  بعضنا البعضمنالتعّلم
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.  وتطبيقها عبر العالمنماذج تطوير السياسة التي أثبتت قيمتها
لم يعد ذلك ناجعًا، فالعادات الثقافية والسياسية والدينية ليست 

 .على الدوام بنفس درجة مرونة اآلليات التجارية

 

  أساسيةالشراآة –مهارات من أجل التطّور 
تعتبر الشراآات بين : "تقول مرسيدس بريسو، رئيس منطقة بيدمونت

. "انيةالجهات المعنية في التعليم والتدريب أساسية لتطوير القدرات اإلنس
جاء ذلك في ختام المنبر االستشاري لمؤسسة التدريب األوروبية الذي ُيعقد

" مهارات من أجل التطّور"آل ثالث سنوات، والذي ُعقد هذه المرة بعنوان
 . في حزيران في لينغوتو في تورينو

 من صّناع القرار وخبراء التدريب وسوق العمل 200حضر المنبر حوالي
 النقاش حول بعض المسائل الُملّحة في الجدل الدائر  بلدًا، ودار55من

وبعد ثالثة أيام ُعقدت فيها ورشات العمل . عالميًا حول تطوير المهارات
التخصصية واإلقليمية ودارت فيها نقاشات ومشاورات غير رسمية، 

عمل مؤسسة لتوّصل الموفدون إلى تحديد مجموعة من األولويات بالنسبة
 . والبلدان التي تعمل فيها المؤسسةالتدريب األوروبية 

آان من بين القضايا التي تم الترآيز عليها بناء شراآات مع أصحاب العمل
. والشرآاء االجتماعيين وتطوير سياسة التوظيف ومراقبة السياسة

باإلضافة إلى ذلك، أشار المشارآون إلى أن التعليم والتدريب المهني هو
تنافسية وأآدوا على الحاجة إلى بناء القدرات أداة استثمار من أجل تحقيق ال

 . فيما يتعلق بقضايا الحكم والتحضير لمقاربات تشمل القطاع بأآمله
آان أيضًا من بين القضايا التي أثيرت في الجلسات مسألة التمايز بين

واتفق . الجنسين والهجرة وأثرهما على التعليم والتدريب وسوق العمل
ل المتساوي إلى الفرص وقابلية انتقال العمالة المشارآون على أن الوصو

عبر إمكانية أفضل لمقارنة المؤهالت هي من العوامل التي البد من 
 . معالجتها في تصميم إجراءات السياسة المستقبلية

آانت موريل دنبر، مديرة مؤسسة التدريب األوروبية متأثرة بجودة وآمية
هذا . من القطاعات والمناطقالمشارآات التي قامت بها مجموعة متنوعة 

التوصيات الصادرة عن المؤتمر للترآيز بشكل أفضل  االستفادة من وستتم
على النشاطات المستقبلية لمؤسسة التدريب األوروبية ولتحديد دورها 
باعتبارها الجهة الُميّسرة لعملية تعّلم السياسة في مجال التعليم والتدريب

 . المهني
حظاتها الختامية على أهمية الصلة بين مؤسسة أآدت موريل دنبر في مال

التدريب األوروبية والبعثات في جعل عملها أآثر وضوحًا وفعالية، آما 
 . شّجعت المشارآين على تعزيز العالقات فيما بينهم

مهارات ’مرسيدس بريسو، رئيسة منطقة بيدمونت في مؤتمر مؤسسة التدريب األوروبية 
 م2006  حزيرانفي تورينو ، في‘ التقدم
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: ، وأضافت"لكن أنتم أيضًا تحتاجون إلى روابط: "قالت دنبر
 ". في تعّلم السياسةًا أساسيًاُيعّد تبادل الخبرات بين البلدان مكون"

حٍد آبيٍر يكمن في العثور على في مواجهة ت هذا يضعهاليوم، ا
أرضية مشترآة بدون التعدي على الهويات الثقافية لبعضنا 

إن مؤسسة التدريب األوروبية تعمل في منطقة . البعض
 هذه محاولة أن تساعد البلدان الشريكة لالتحاد حتكاكاال

ة على األوروبي في تطوير مواردها البشرية بدون المساوم
 . عاداتها وتقاليدها وهويتها الثقافية

وباعتبارها وآالة أوروبية، يعتبر الموقع الذي تشغله مؤسسة 
وفي نهاية األمر، . التدريب األوروبية ممتازًا للقيام بهذه المهمة

آانت التجربة األوروبية العظيمة في توحيد مجمل القارة سياسيًا 
لثقافية لكل بلد بحد ذاته، واقتصاديًا مع احترام آامل للهوية ا

عملية غير مسبوقة أعطت مجموعة من النتائج التي يمكن 
 .استقاء العديد من الدروس منها

، ربما آان الدرس األآثر أهمية الذي تم  الكالموإلنهاء دائرة
تعّلمه خالل السنوات الخمسين لالندماج األوروبي هو أن 

تعليم قيامنا بن بعضنا البعض على التعّلم أفضل متنا لمساعد
بعضنا البعض وذلك خشية أن يتحول التعليم إلى نوع من 
 إن . التبشير وإلقاء العظات أو ببساطة أن يؤول على أنه آذلك

فعلى : مفهوم تم اختباره حتى في علم أصول التدريسذلك هو 
، إال أن ةحصريعملية تبادلية الرغم من أن التعّلم والتعليم ليسا 

تشّرب والتأثر والتطور؛ أما التعليم وحده فليس التعّلم يقتضي ال
آذلك، فاألمور التي نتعلمها تبقى، أما األمور التي نعّلمها فال 

 .تبقى بالضرورة
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  وجهة نظر جديدة .2

 

 تطوير السياسة
إن مبدأ التعّلم من اآلخرين ليس جديدًا بالنسبة لمؤسسة التدريب 

لدرسية العمود الفقري لعدد األوروبية، فقد شّكلت الزيارات ا
 .1995آبير من نشاطات مشاريع المؤسسة منذ تأسيسها في عام 
من ناحية أخرى، إن إسقاط هذا المبدأ على مجال تطوير 

  وتم2003السياسة يعتبر تطورًا حديثًا بدأ العمل به في عام 
 . عامًا بعد عامصقله 

دما  وهو موضوع هذه الوثيقة، عن2006نصل بذلك إلى عام 
تمت المصادقة على تعّلم السياسة من قبل المفوضية األوروبية 
والمنبر االستشاري لمؤسسة التدريب األوروبية على حد سواء 

 . باعتباره المبدأ اإلرشادي للنشاطات المستقبلية للمؤسسة

وجد مبدأ تعّلم السياسة هذا جذورًا في المراجعات النظيرة 
نت ُتستخدم لوقت طويل السيما في التقليدية الُمعّدلة التي آا
وأصبحت هذه المراجعات مؤخرًا أآثر . التعليم العالي واألبحاث

رواجًا بين المنظمات الدولية آطريقة لدراسة السياسات الوطنية 
من ناحية أخرى، آان ترآيز هذه المراجعات . من بلد إلى آخر

  .ينصب على الدوام على المخرجات أي على المراجعة األخيرة
بعد أن أدرآت مؤسسة التدريب األوروبية من خبرتها السابقة 

قيمة عملية التعّلم الحقيقية التي تحصل بين المشارآين في 

المراجعات النظيرة، حّولت المؤسسة قليًال أهداف نشاطات 
 وحاولت تحقيق ،المراجعة النظيرة نحو عمليات التعّلم هذه

جهات التي للة ومراجعجهات التي تقوم بالأقصى فائدة ممكنة لل
 .ة على حد سواءمراجعتخضع لل

قلق حول أثر نشاطات المراجعة ظل هناك  يمن ناحية أخرى،
النظيرة التي تجريها مؤسسة التدريب األوروبية فيما يتعلق 

 لقد تّعلم األشخاص الذين شارآوا . بالتطوير الفعلي للسياسات
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 دومًا ذا فائدة في المراجعات الكثير، لكن ما تعلّموه لم يكن
وبعد نقاشات ُموّسعة جرت في عام . آبيرة على الصعيد الوطني

مثل نقاشات المنبر االستشاري، والنقاشات الواردة في  (2006
، قررت المؤسسة )الكتاب السنوي لمؤسسة التدريب األوروبية

 التحّول إلى اتفاقيات الدعم الجديدة الخاصة باالتحاد يكونأن 
ُتبذل لالرتقاء بعملية  التي حاسمةالجهود ال مع ًاتزامنماألوروبي 

تعّلم السياسة على السلم السياسي في البلدان الشريكة بحيث 
يمكن للمساعدة واسعة النطاق المقّدمة لتطوير الموارد البشرية 

د بشكل أفضل بإصالح سياسة التعليم رَفعلى أرض الواقع أن ُت
 . ة لهذا اإلصالحق على نحو أآثر مالءمسََّنوالتدريب وُت

  األمامإلىالطريق 
وعلى الرغم .  التعليم والتدريب مجاًال واسعًا من النشاطيغطي

 ُيمّثلمن الجدل الدائر حول حقيقة أن التعليم والتدريب المهني 
جزء نظام التعليم الذي يرتبط بشكل مباشر بسوق العمل، إال أن 

يم أنظمتنا الحدود الداخلية التي أدت في الماضي إلى تقس
ومع . التعليمية بشكل حاد إلى قطاعات مختلفة ما فتأت تتالشى

 نحو التعّلم من النظراء في تطوير السياسة

يعني م السياسة إن دعم التعّلم من النظراء في تطوير السياسة أو في تعّل
إتاحة الفرصة لصّناع السياسة من أحد البلدان بدون زيادة أو نقصان 

ن النظراء في الخارج ، ذلك أللتعّلم من نظرائهم في البلدان األخرى
يعّرضونهم للممارسات العملية الحالية في مختلف البيئات، فيأخذ صّناع

ها في حلول نبوالسياسة مما يواجهونه أفضل األفكار ويكّيفونها ويرآ
 . تها وحاجاتهاامصممة حسب متطلبات بلدانهم بشكل يالئم ثقاف

بالنسبة لمؤسسة التدريب األوروبية، فإن االنتقال نحو تعّلم السياسية أما 
هو نتيجة لعملية طبيعية آانت مالئمة تمامًا لألفكار الناشئة حول 

رة التعّلم المساعدات الخارجية المقّدمة من المفوضية األوروبية ودو
قيام مؤسسة التدريب األوروبية بتطوير خبراتهاإن . الخاصة بالمنظمات

في التعليم والتدريب من خالل مشاريعها في أوروبا الشرقية وآسيا
أّدى في الوقت ذاته إلى الوسطى وشمال أفريقيا والشرق األوسط، 

تعليمقدرتها على التعامل مع األساس السياسي إلصالح اللتطوير متزايد
 . والتدريب

شهدت المؤسسة أيضًا نجاح المدارس والمراآز الرائدة التي قدمت لها
 لمتابعةيأتي من اآلخرين آان الطلب هناك والدعم في الدول الشريكة، 

وفي الدول التي آانت تتمتع باإلرادة السياسية األقوى، . هذا النجاح
ستخدم في آانت مثل هذه المبادرات تدخل تحت سيطرة السلطات وت

 تعّرض تطوير  فقدأما في الدول األخرى،. اإلصالحات الوطنية
مبادرات اإلصالح هذه إلى اإليقاف القسري نظرًا لتوقف التمويل

 . الخارجي

صّناع السياسة بشكل فاعل في نشاطات اإلصالح من آانت مشارآة
، ذلك أن المبادرات التي تتم  أآثر فأآثرأساسيةالتي اعتبرت األمور 

 . دءًا من المستويات الدنيا لم تكن لتحقق وحدها أية إصالحات آبيرةب

 نقل الهدف من المساعدة التي تقّدمها ألجل ذلك تم على نحو تدريجي
مؤسسة التدريب األوروبية إلى مستوى صناعة السياسة في الدول

الوسائل المستخدمة في تقديم المساعدة على بينما ُترآت الشريكة، 
التعّلم من اآلخرين، وتشارك الخبرة عبر التعّلم من ن ، ذلك أحالها

 في صميم  تبقى آلهاالنظراء، والتشبيك، والزيارات الدرسية وغيرها،
 .فلسفة الدعم الخاصة بمؤسسة التدريب األوروبية

 المناطق التي تعمل فيها مؤسسة التدريب األوروبية
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ازدياد أهمية الدور الذي يلعبه التعّلم مدى الحياة في حياتنا 
 . اليومية، فإن الحدود التي تقسم التعّلم عن العمل تتالشى أيضًا

نتيجة لذلك، فإن المحدودية العشوائية إلى حد ما لمجال عمل 
قد ) التعليم والتدريب المهني(يب األوروبية مؤسسة التدر

. أصبحت بالتدريج أآثر جدلية خالل السنوات العشر األخيرة
 آان من المتوّقع منذ بعض الوقت أن يحصل توسيع ،لذلك

لتكليف المؤسسة فيشمل مجمل عملية تنمية الموارد البشرية 
 المفوضية األوروبية حّضرتولقد . المرتبطة بسوق العمل

 وجهة نظرها حول هذه المسألة، وحصلت 2006عام خالل 
على مدخالت هامة من التقييم الخارجي الذي أجري لمؤسسة 

 . التدريب األوروبية خالل هذا العام

 الرسالة التي بعثت بها إلى البرلمان  األوروبيةنشرت المفوضية
األوروبي والمجلس األوروبي وإلى اللجنة االقتصادية 

وبعد أن أظهرت موافقتها .  آانون األول19واالجتماعية في 
 على وجهة النظر العامة اإليجابية والتوصيات إلى حد آبير

الخاصة التي وضعها المقّيمون على حد سواء، أضافت 
المفوضية فصًال حول الحاجة إلى التغيير فيما يتعلق 
 : بالتطويرات األخرى في المساعدة الخارجية األوروبية

اتفاقية ما (يات المساعدة الخارجية الجديدة ُيشّكل تقديم اتفاق ■
) اتفاقية الشراآة مع الجوار األوروبيوقبل االنضمام 

خطوة هامة نحو نهج في المساعدة الخارجية تقوده السياسة 
ولقد تم . ال البرامج وذلك بمنظور يشمل القطاع بأآمله

تصميم آلتا االتفاقيتين لتقديم الدعم باتجاه تحقيق 
لوطنية في القطاعات المعنية من قبل الدول اإلصالحات ا

 مؤسسة التدريب األوروبية تحت أشعة إآس
ينّص نظام المجلس التأسيسي لمؤسسة التدريب األوروبية أنه على

وآان التقييم . لوآالة آل ثالثة أعواملتقييمًا جري المفوضية األوروبية أن ت
 في عامأتم، ولقد 2005 و 2002الثالث للمؤسسة يغطي الفترة ما بين عامي 

 المحدودة وهي شرآة استشارات مقرها فيITADمؤسسة وقامت به  2006
 . المملكة المتحدة

مؤسسة التدريب غرافي الذي تغطيه الحّيز الجع التقييم توصيات تتعلق بوَض
 وضم أيضًا معلوماتهيكلية الحكم فيها،إضافة إلى نطاق عملها األوروبية و

وتمت مناقشة االستنتاجات والتوصيات الكلية . حول مراجعة نظام المؤسسة
الصادرة عن عملية التقييم الخارجي في اجتماع مجلس إدارة المؤسسة 

  .2006الُمنعقد في حزيران عام 

اعتبر التقييم أن عمل مؤسسة التدريب األوروبية آان ذا قيمة جيدة، وآان 
لدى المفوضية األوروبية في بروآسل وآذلك البعثات انطباع إيجابي عّما

تقدمه المؤسسة من خبرات في مجال التعليم والتدريب المهني عبر مجموعة
ا مؤسسة التدريب وبحسب التقرير، فإن القيمة الُمضافة التي تحققه. خدماتها

األوروبية ُمشتقة من استدامة المؤسسة وفهمها لسياق اإلصالح وشبكات 
 . الخبرة التي أقامتها وقدرتها على االستجابة بمرونة وسرعة للطلبات

مؤسسة التدريب  الحظ المقّيمون آيف تم التعامل بشكل مرن مع تكليف
ووجد المقّيمون أيضًا . األوروبية سواء من قبل المفوضية أم المؤسسة ذاتها

أنها مقّيدة للغاية وأوصوا بأن تأخذ المراجعة القادمة لتكليفها بعين االعتبار 
 فقط من عملية تنمية الموارد ًاأن التعليم والتدريب المهني يشّكل جزء

 المراجعة الُمزمع القيام بها يجب أن تشمل وهم يعتقدون أن ؛البشرية
ية، التعليم والتدريب المهني، التعّلم مدى تنمية الموارد البشر: المصطلحات

 .الحياة والروابط مع سوق العمل، والتوظيف

الحّيز   فيضًا بمزيد من المرونة قد طالب أيالتقريرعلى الرغم من أن 
 يسمح األمر الذيمؤسسة التدريب األوروبية، الذي تغطيه  الجغرافي

ستويات شبيهة من لالتحاد األوروبي باستخدام خبرته في بلدان تتمتع بم
االقتصادية، إال أن المقّيمون -التطوير وتواجه نفس التحديات االجتماعية

دوا أن مثل هذه المرونة الزائدة يجب أن تكون مترافقة مع عملية أآثر أّآ
تأثير عملها في آل بلد على وذلك حفاظًا على صرامة في تحديد األولويات 

 .حدة
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الشريكة، آما تم تحديد األهداف من خالل عملية حوار مع 
تقديم الدعم لها لتطبيق عمليات وحكومات الدول الشريكة 

 . اإلصالح الُمصممة والمدارة من قبلها

مؤسسة ترتب أآثر فأآثر على في هذا السياق الجديد، سي ■
المفوضية بالمعلومات والتحليل د  أن تزّوالتدريب األوروبية

ويجب أن . حول مرحلة تطوير السياسية ووضع البرامج
يكون الترآيز اآلخر على مساعدة الدول الشريكة في بناء 

قدراتها لتحديد وتطبيق استراتيجيات اإلصالح األهلية، 
إضافة إلى تعزيز التشبيك وتبادل الخبرات وتطبيق 

 األوروبي والدول الشريكة الممارسات الجيدة بين االتحاد
 . من جهة وبين الدول الشريكة نفسها من جهة أخرى

 تقديم اتفاقيات 2007تم في األول من آانون الثاني من عام 
 اتفاقية ما قبل االنضمام(المساعدة الخارجية الجديدة هذه 

مترافقة بمختصر جديد ) اتفاقية الشراآة مع الجوار األوروبيو
وربما آان . تفاقية التعاون على التنميةا ويشير إلى DCIهو 

في التطويرات التنظيمية التي أجرتها األمر األآثر حضورًا 
ذه  تطبيق هتوقع و ه2006مؤسسة التدريب األوروبية في عام 

  .االتفاقيات

 Photo: ETF/A. Ramella                   عملية آوبنهاغنالبلدان الشريكة تجتمع لمناقشة
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 اتفاقيات المساعدة الخارجية الجديدة الخاصة باالتحاد األوروبي

ثالث تحت  2013 و 2007خالل الفترة ما بين عامي   برامج المساعدة الخارجية الُمقّدمة من االتحاد األوروبيندرجست
 : اتفاقيات جديدة هي

 IPA(1(ل االنضمام اتفاقية ما قب •

 ENPI(2(اتفاقية الشراآة مع الجوار األوروبي  •

 )DCI(اتفاقية التعاون على التنمية  •

ستدعم اتفاقية ما قبل االنضمام واتفاقية الشراآة مع الجوار األوروبي النشاطات التي تعزز قرب االندماج باالتحاد األوروبي 
 .النمو االقتصادي ذاتهت وتساهم في تحقيق االستقرار وتسّهل في الوق

الدعم الذي تحصل عليه هذه  فإن اتفاقية ما قبل االنضمام، الُمغّطاة بالدول الُمرّشحة لالنضمام والدول المحتمل انضمامهاأما
 . متفاوتةية يؤدي إلى انضمامها إلى االتحاد األوروبي وإنما خالل فترات زمن سالدول

وروبي، فسيؤدي الدعم إلى إقامة روابط أشد وثاقة مع السوق الداخلية لالتحاد بالنسبة للدول الواقعة في منطقة الجوار األو
 .فستكون مغطاة باتفاقية التعاون على التنمية في المستقبل ىطآسيا الوسا دول أم. األوروبي

م خلق  االتفاقيات الجديدة إلى أن تتحّمل الدول الشريكة مسؤولية أآبر في استخدام المساعدات الخارجية وأن يتسعىت
 : تتضمن االتفاقيات عناصر هامة مشترآة تشملو. التزامات متبادلة مع االتحاد األوروبي

 وضع المساعدة في إطار عالقات أآثر وضوحًا بين الدول الشريكة واالتحاد األوروبي؛ •

 كل بلد؛تعزيز االستراتيجيات الثنائية الُمتفق عليها والتي تدمج المساعدة الخارجية في أولويات السياسة ل •

دعم تحقيق استدامة أآبر لنتائج المساعدة من خالل تضمين إجراءات لتحسين عملية تحديد األولويات والحد من تشتت  •
 .  على سبيل المثاللكل قطاع بحد ذاته مقارباتل من خال عدةساالم

 
، ألبانيا، )1224رقم  مجلس األمن التابع لألمم المتحدةوفق قرار (فو ، آوسومونتينيغروربيا، ص: البلدان والمقاطعات التي تشملها اتفاقية ما قبل االنضمام هي 1

 . جمهورية مقدونيا يوغسالفيا السابقة، البوسنة والهرسك، آرواتيا، ترآيا
 ومنطقة حوض) جان، جورجياأرمينيا، أذربي(، القوقاز الجنوبي ) مولدوفا، روسيا، أوآرانيا،اوسيبيالر(ا تشمل اتفاقية الشراآة مع االتحاد األوروبي دول شرق أوروب 2

 ).الجزائر، مصر، إسرائيل، األردن، لبنان، المغرب، سورية، تونس، الضفة الغربية وقطاع غزة، وأخيرًا ليبيا(المتوسط  البحر
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اد       بل االتح ن ق ّدم م دعم المق ي ال دة ف رق جدي ط
 األوروبي

خاصة باالتحاد تحل اتفاقيات المساعدة الخارجية الجديدة ال
ي آانت مؤسسة التدريب األوروبية  التمحل تلكاألوروبي 

 األطر  2006تتعاون من خاللها مع الدول الشريكة لغاية عام 
)Phare ،Tacis ،CARDS ،MEDA .(االتفاقيات سم تتو

أوسع، آما أن نهجها أآثر شمولية من أآثر الجديدة بنطاق 
لك بالنسبة لعمل األآثر أهمية من ذ. اتفاقيات الدعم السابقة

 أن تطوير الموارد البشرية يأخذ  هومؤسسة التدريب األوروبية
إن الترآيز المتزايد على . دورًا أآبر في االتفاقيات الجديدة

المعرفة والمهارات في االتحاد األوروبي لم يؤد فحسب إلى 
مراجعة دور التعليم والتدريب في المساعدة الخارجية، بل آذلك 

أآثر آلية مما ة ر تطوير الموارد البشرية بطريقإلى مراجعة دو
  .آان يحدث في الماضي

 في تبوأت البرامج الجديدة وعملية التحضير لها مرآز الصدارة
على  2006معظم عمل مؤسسة التدريب األوروبية خالل عام 

 .الصعيدين الداخلي والخارجي

 التغييرات التنظيمية
سة التدريب انعكست التغييرات التي أجريت ضمن مؤس

 في المراجعة التي تمت ألقسام لاألوروبية بأفضل شك
آانت المديريات التشغيلية في المؤسسة حتى ، حيث المديريات

ولقد تم إلغاء هذه . أساس جغرافيى  ُمقّسمة عل2006عام 
 .المديريات وأنشأت عوضًا عنها مديرية عمليات واحدة آبيرة

ت مؤسسة التدريب عكس هذا التغيير التنظيمي طموحا
كل من االتفاقيات الجديدة على ُحددت وفقًا لاألوروبية التي 

أنظر أيضًا  (2010 و 2007المدى المتوسط للفترة ما بين عامي 
ولقد سمح هذا التغيير ).  الفقرة أ لمحة نحو المستقبل7الفصل 

لخبرة المتوافرة لدى المديريات الجغرافية  ااستعمال بأن يتم
في مواضيع شتى مثل دور التعليم والتدريب مرن بشكل السابقة 

 الفقر، وقضايا التمايز بين الجنسين، والهجرة الحد مني ف
وغيرها من المجاالت األخرى الجديدة التي ظهرت في عام 

2006 . 

 نقل العمليات
واجهت مديرية العمليات نفسها عددًا من المهمات الصعبة منذ 

ى هذه التحديات مرتبطة وآانت إحد. 2006بداية عملها في عام 
بشكل مباشر باتفاقيات الدعم الخارجي المتوقع صدورها عن 

تحضير الدول الشريكة للنهج األوروبي : االتحاد األوروبي
 . الجديد

 بالدول التي ستنظم مستقبًال إلىة آان ذلك مرتبطًا بصورة خاص
ز أآثر ن دعم االتحاد لهذه الدول سيرّآ، ذلك أاالتحاد األوروبي

ويقتضي ذلك . من أي وقت مضى على االنضمام ومتطلباته
تحقيق انسجام أآبر مع التطويرات التي يحققها االتحاد 

األوروبي فيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية، هذه التطويرات 
التي آانت آثيرة خالل السنوات األخيرة الماضية السيما عبر 

 . عملية آوبنهاغن

 عملية آوبنهاغن
 في إشراك 2005 عام انطلقتي عد سلسلة من المشاريع التتسا

الدول الشريكة في إجراءات تنمية الموارد البشرية الُمطّبقة من 
ويهدف مشروع لنشر المعلومات إلى . قبل االتحاد األوروبي

تعريف الدول الُمرّشحة لالنضمام ودول غرب البلقان 
ناك مشروعان وه. بالتطويرات المرتبطة بعملية آوبنهاغن

يقومان حاليًا بنفس الدور في دول شمال أفريقيا والشرق 
 . وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطىط األوس
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 أنها تهدف إلى العامل المشترك بين جميع هذه المشاريع هو
رفع الوعي بجميع أدوات إصالح التعليم والتدريب المهني التي 

 تم تطويرها في االتحاد األوروبي مثل الجهود المشترآة في
(توآيد الجودة، واإلطار األوروبي للمؤهالت، ويروباس 

Europass.( تستخدم البلدان هذه النماذج في عمليات  أن ويؤمل
اإلصالح الخاصة بها وذلك من خالل وضعها على جدول 

تدعم المشاريع أيضًا . بشأن السياسات أعمالها خالل نقاشاتها
م من خبرات التشبيك بين البلدان بحيث يمكنها التعّل عملية

 نشرة إخبارية حول عملية آوبنهاغنهناك و. بعضها البعض
مثل هذه لعم آنوع من الد مؤسسة التدريب األوروبية هاتصدر
وتقدم النشرة التي صدرت ألول مرة في حزيران  الجهود،

 حول األحداث الماضية والمستقبلية،  معلومات وأخبارًا2006
 .وتصدر أربع مرات في العام

المرشحة  إطار مشروع مدته عامين موّجه إلى الدولفي 
 عام نشر 2005 آان عام ،لالنضمام إلى االتحاد األوروبي

 عام بناء القدرات والبحث في 2006المعلومات، بينما آان عام 
المضامين التفصيلية لعملية آوبنهاغن حول التعليم والتدريب في 

 . آل بلد على حدة

 صربيا وآوسوفو تحّضران التفاقية ما قبل االنضمام 

 مسارات دان في بلغراد وبريشتينا حداُعقد في أيلول وتشرين األول مؤتمر
وآان. لدعم الُمقّدم إلى المنطقتين اليوغسالفيتين وفق اتفاقية ما قبل االنضماما

المؤتمران جزءًا من مبادرة أوسع لتعريف دول البلقان بالفرص التي تتيحها 
الممثلين المحليين لالتحاد من قبل هذه االتفاقية، وتم تنظيمهما بشكل مشترك 

 . األوروبي ومؤسسة التدريب األوروبية

 مشارآًا، وتوصلوا بعد النقاش 50 المؤتمر الُمنعقد في بلغراد حوالي حضر
حوار حول تنمية  إجراء المزيد من الإلى أن أولويات األعوام القادمة تضم

 . مؤسساتيةالمرآزية وتطبيق أآبر لالتعاون تحسين الالموارد البشرية و

األوروبي، لجنة التعليم في البرلمان  رئيسةك، سلطت السيدة دونكا بانوفي
ها مؤسسة قدمت لسوق العمل الصربية التي الحقيقيةالضوء على الصورة 

 ،التدريب األوروبية خالل تحليلها للبلد ألغراض اتفاقية ما قبل االنضمام
وأوضحت أن القدرات اإلدارية األفضل في تمّثل التمويل الُمقّدم من االتحاد 

 . سوق العملاألوروبي تعتبر ضرورية لمواصلة اإلصالحات في 

ضمت موظفين مدنيين قد ُعقدت قبل أسبوعين في بريشتينا وآانت ورشة 
مناقشة  فيها وتمت ،وسياسيين وشرآاء اجتماعيين وممثلي المجتمع المدني

 . المرحلة القادمة لدعم االتحاد األوروبي لكوسوفو

ضمت هذه الورشة مجموعة من الشرآاء الذين شارآوا في عملية تفكير حول
صبح ة االستثمار االستراتيجي في الموارد البشرية في البلد الذي يأهمي

 . أآثر فأآثر إلى قوى التنافس من جنوب شرق أوروبا وغيرهاعرضة 

 اللجنة الوطنية للتوظيف والشؤون رئيسة، آولكاآو-أآّدت فاتميز مولهاجا
ن االقتصادية التي تواجه دول البلقا-االجتماعية، على الصعوبات االجتماعية

، "نحتاج إلى إجماع حول آيفية تطوير الموارد البشرية: "الصغيرة، وقالت
.وتعّهدت بتقديم الدعم إلى اآللية الجديدة الُمطّبقة لتنسيق السياسة االستراتيجية

اختتمت الورشة بصدور توصيات لتأسيس قوة عمل للتحضير التفاقية ما قبل 
ية إلى أعلى المستويات في االنضمام تعمل على توجيه هموم الجهات المعن

 .الحكومة والمفوضية األوروبية

 2006ورشة عمل آوبنهاغن، تورينو، آانون األول

P
ho

to
: E

TF
/A

. R
am

el
la

 



20 

 نشاطات في جميع الدول 2006نّظم فريق المشروع خالل عام 
وتمت صياغة . في جنوب شرق أوروبا) المحتملة(الُمرّشحة 

التقارير وأجريت زيارات درسية وُعقدت أربعة مؤتمرات 
حددت البنى المؤسساتية ألربعة قضايا رئيسية في عملية 

لجودة، الشراآة  اضمانت، أطر وطنية للمؤهال: آوبناهاغن
 . االجتماعية، اإلرشاد المهني

 سلسلة 2006ألوروبية في أيلول عام نّظمت مؤسسة التدريب ا
أخرى من ورشات عمل آوبنهاغن في جورجيا وروسيا 
االتحادية وأوآرانيا حضرها أيضًا مشارآون من أرمينيا 

 . وأذربيجان

 التحضير لمساعدة الجوار
يهدف النهج الجديد الذي يتبعه االتحاد األوروبي في السياسة 

زدهار وسيادة القانون في  إلى تعزيز الديمقراطية واالالخارجية
ونتيجة لذلك، . الدول المحيطة باالتحاد األوروبي الُموّسع

ستلعب تنمية الموارد البشرية دورًا في الدعم الُمقّدم من االتحاد 
األوروبي إلى المناطق المجاورة له أآبر مما آان عليه الوضع 

 . في السابق

وروبية إلى  التي تقّدمها مؤسسة التدريب األآنوع من الخدمة
خدمات المفوضية األوروبية وغيرها من الجهات المانحة 
الدولية التي تعمل على تعميق مشارآتها في تنمية الموارد 
 ،البشرية في الدول المشمولة باتفاقية سياسة الجوار األوروبية

 بنشر تقرير باسم 2006في أيلول من عام  مؤسسةالقامت 

 تعّلم القوقازيين في التالل اإليطالية

أرمينيا، (زارت مجموعة من الموفدين من منطقة القوقاز
 في تشرين األول وتورينو روما) أذربيجان، جورجيا

 .الماضي لدارسة الخبرة المحلية في التعليم والتدريب

 أصحاب عمل من قطاع السياحة ضم الموفدون السبعة
وبإرشاد . ومختصين في مجال التعليم ومسؤولين حكوميين

من مؤسسة التدريب األوروبية، حصل المشارآون على
الفرصة للتعرف إلى الكيفية التي تتعامل بها الحكومات

 .  الموضوع الهامهذا المرآزية واإلقليمية مع

لنقاشات الجارية تعّرف الموفدون القوقازيون في روما إلى ا
، آما تعّرفوا إلى اإلطاراألطر الوطنية للمؤهالتهناك حول 

القانوني والسياسات الوطنية ونزعات اإلصالح وعمليات
 . صنع القرار

 إلى مسؤولية التعليم والتدريب المهني نقلتم في إيطاليا 
 تحّول، ورينتوى ، وباالنتقال إل1970المناطق منذ عام 

بيدمونت في هذه (آل منطقة طريقة  توضيحإلى الترآيز 

 . تطبيق أطار المؤهالت بنجاحفي ) الحالة

عانت بييدمونت من انهيار اقتصادي شديد عبر السنوات 
العشرين المنصرمة نتيجة التدهور الحاصل في الصناعات 

وهي اآلن تراهن. الثقيلة مثل شرآة فيات الُمصّنعة للسيارات
تي ستساعد في إعادة على السياحة آإحدى الرافعات ال

 وتم في اجتماع أولي .الوضع االقتصادي إلى ما آان عليه
ُعقد مع السلطة اإلقليمية في بيدمونت المسؤولة عن التعليم 

والتدريب المهني توضيح آيفية تقسيم المسؤوليات بين 
 .الحكومات المرآزية واإلقليمية

الزيارة ولألسف ُيعتبر هذا السيناريو مألوفًا لمن شارآوا في 
الدرسية القادمين من دول تواجه تحديات ُمشابهة خالل 

 .التحّول االقتصادي

آان هذا النشاط جزءًا من مشروع أآبر لمؤسسة التدريب 
األوروبية يهدف إلى مساعدة الجهات المعنية الوطنية في 

الدول الشريكة على تطوير فهم جيد لألطر الوطنية 
 .للمؤهالت
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".  جوار االتحاد األوروبيتنمية الموارد البشرية في منطقة"
وقّدم هذا التقرير توضيحًا حول آل دولة على حدة فيما يتعلق 
بالوضع الراهن لتنمية الموارد البشرية في هذه الدول األربع 

 .عشرة

 صفحة ضمت أحدث المعلومات حول 71صدر التقرير في 
وضع تنمية الموارد البشرية في آل من دول جوار االتحاد 

تتضمن ذلك ملخصًا عن السياق االجتماعي و. األوروبي
واالقتصادي، ووصفًا لنقاط الضعف والقوة التي تتسم بها أنظمة 

هم مبادرات إصالح ألالتعليم والتدريب، ومراجعة موجزة 
عملية تنمية الموارد البشرية المدعومة من قبل الجهات المانحة 

وانتهى آل فصل من التقرير بسلسلة من . الدولية حاليًا

التوصيات التي تفّصل ما يمكن للجهات المانحة القيام به 
 . للمساعدة في تحسين عملية تنمية الموارد البشرية في آل بلد

تضمنت االقتراحات ضرورة تطوير التدريب المستمر في 
الجزائر، وضرورة بناء القدرة المؤسساتية في أوآرانيا، و 

في مكافحة ضرورة االستفادة من التعليم والتدريب المهني 
 . اإلقصاء االجتماعي في الضفة الغربية وقطاع غزة

وضع بعض التوصيات الخاصة قد وعلى الرغم من أن التقرير 
للغاية، إال أن الهدف اإلجمالي منه آان تعزيز اإلصالح 

المستدام بشكل يشمل النظام بأآمله بدًال من تطبيق إجراءات 
 . إفرادية قد ال يكون لها تأثير دائم

 التحضير لمساعدة الجوار
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 م يشمل القطاع بأآملهدع
يتميز الدعم الُمقّدم إلى منطقة حوض البحر المتوسط اليوم بتغير 

 دعم يشمل باتجاهلمساعدة الُمقّدمة من قبل االتحاد األوروبي ا
وعلى الرغم من أن الدول في هذه المنطقة ال . النظام بأآمله

 تحضر لالنضمام ُمستقبًال لالتحاد األوروبي، إال أن انسجام
أنظمة التعليم والتدريب فيها مع الممارسات الُمتبعة في االتحاد 
قد ازداد أهمية السيما منذ أن عقدت هذه الدول اتفاقيات مناطق 

 . التجارة الحرة المستقبلية مع االتحاد

م حصة آبيرة من دعم مؤسسة التدريب األوروبية للمنطقة قّدُت
في دول (وظيف من خالل مشروع التعليم والتدريب من أجل الت

لعديد من نشاطاته ، وما تزال ا2005الذي تم إطالقه عام ) ميدا
 . الشروع بهابانتظار

وفي الخالصة، يتألف مشروع التعليم والتدريب من أجل 
ميدا الذي تديره مؤسسة التدريب األوروبية من أربعة -التوظيف

مكونات يتعلق أول اثنين منهما بالمنبر السنوي األوروأوسطي 
شبكة الدولية حول التعليم والتدريب المهني من أجل وال

أما المكون الثالث فيغطي الدعم المقّدم إلى التوظيف . التوظيف
يعمل الرابع على تعزيز تطوير التعّلم والذاتي للشباب، 

 .االلكتروني في المنطقة

تضم شبكة يوروميد حول التعليم والتدريب الفني والمهني من 
 حكوميين وممثلين عن قطاع التعليم أجل التوظيف مسؤولين

وهناك شبكة . وخبراء في اإلحصاء من آل من الدول المشارآة
نظيرة من خبراء تدريب المدرسين والمدربين عملت على دعم 
عمل المشروع من خالل نشر عشرة تقارير لعشرة دول إضافة 

إلى تحليل إقليمي حول دور التعّلم اإللكتروني في تدريب 
 . لمدربينالمدرسين وا

 

 

 

 

 

 

 

 التعليم والتدريب من أجل التوظيف
 لحضور نوريتوي اجتمع مائة خبير من الشواطئ الجنوبية للبحر المتوسط ف

ميدا في -المنبر السنوي األول لمشروع التعليم والتدريب من أجل التوظيف
 هذا المشروع من المشاريع الطموحة التي تديرها ويعتبر. 2006نيسان

 ويهدف إلى تعزيز التوظيف في عشرة من دول ،مؤسسة التدريب األوروبية
ويقوم المنبر بدور المحّرك وعجلة القيادة . منطقة حوض البحر المتوسط

للمشروع، وهو مصمم ليقّدم المعلومات إلى أهم الشرآاء ومن ثم إلى 
أوضحت آلير. رشاد فيما يتعلق بالنشاطات المستقبليةالمشروع، آما يوفر اإل

، آيف ينسجم المشروع مع أهداف عملية برشلونة  إيدآوآوبر، من مديرية
وتخطيط البرامج اإلقليمية الخاصة باالتحاد األوروبي في غير دول االتحاد 

 الرئيسة التي ُيبنى عليها الثالثة المبادئ: "وقالت آوبر. األوروبي األوسطية
عاون االتحاد األوروبي مع الدول المجاورة له من الجنوب هي الحوار ت

 ". والتبادل والتعاون
بّين عاملون من مؤسسة التدريب األوروبية المناطق التي سيتم العمل فيها 

 آجزء من شبكة يوروميد حول التعليم والتدريب من أجل 2006خالل عام 
نتاج تحليل مقارن ودراسة ويهدف هذا الجزء من المشروع إلى إ. التوظيف

واحدة لكل قضية بحد ذاتها وذلك في آل عام من األعوام الثالث مدة 
وُيعّد آالهما مرتبطًا بالشبكات المخصصة لقضايا محددة في . المشروع
 يغطي قضية اإلرشاد المهني، بينما2006آان التحليل الُمقارن لعام . المنطقة

 . لى مسألة االعتراف بالمؤهالترّآزت الدراسة التي تم القيام بها ع
عن رضاه عن النتائج التي حققها  برهان شقرونع عّبر قائد المشرو

مّر عام من االستشارات الواسعة والتحضير : "المشروع حتى اآلن وقال
الجيد علينا، ونحن اآلن ملتزمون باستخدام آل ما تعّلمناه عبر هذا العام في 

 حتى اآلن الحاجة إلى تحسين التعليم أظهر العمل: "، وأضاف"المستقبل
والتدريب في الدول الشريكة من منطقة ميدا، آما أّآد اعتقادنا بأن تعّلمنا من 

 ".بعضنا البعض هي أفضل طريقة لتحقيق ذلك
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 إبرام عقود خارجية لتطبيق المكونات التي تغطي إلى حد ماتم 
التوظيف الذاتي والتعّلم اإللكتروني؛ وبدأت هذه النشاطات عام 

ويمكن الحصول على معلومات أآثر تفصيًال حول . 2006
 . بعض مكونات المشرع في الفصول التالية من هذه الوثيقة

 التنسيق مع الجهات المانحة
نت مؤسسة التدريب األوروبية تحاول على الدوام جمع آا

مختلف الجهات المانحة حول طاولة االجتماعات من أجل 
سيؤدي الدور األوسع الذي . تنسيق برامج المساعدة الُمقدمة

تقوم به المؤسسة فيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية إضافة إلى 
قطاع بأآمله إلى ل االتحاد األوروبي نحو تقديم دعم يشمل التحّو

آما . خلق حاجة لتنسيق أآبر وأآثر إلحاحًا مع الجهات المانحة
مؤسسة التدريب األوروبية تواصل توسيع خبرتها في مجال أن 

 أن رغب فيتنمية الموارد البشرية في الدول الشريكة، وهي ت
تكون المنظمات األخرى قادرة على التعّلم من هذه الخبرة 

اته، ستحتاج المساعدة الُمقّدمة من في الوقت ذ. والمعارف
ر وثاقة مع الجهات المانحة ثتنسيق أآ إلى االتحاد األوروبي

الثنائية والمتعدد األخرى وذلك لتجّنب تداخل الدعم المقّدم 
 تقديم هذا الدعم -األسوأ من ذلك–لتحقيق اإلصالحات أو 

 . بطريقة غير متسقة

 فيما يتعلق قيمة 2006ر الجهود المبذولة خالل عام ثإحدى أآ
بالتنسيق مع الجهات المانحة الدولية األخرى في الدول الشريكة 

توّجهات جديدة في إصالح "آانت المؤتمر الُمنعقد تحت عنوان 
 ". التعليم والتدريب المهني في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 الوصول إلى التعليم والتدريب في هذه  مستوىفيحدثت زيادة 
ل السنوات األخيرة، وُيعد ذلك بحد ذاته تطورًا المناطق خال

بالنسبة للبلدان التي يمكن فيها لمستقبل واعد أآثر للشباب أن 
يحمل إمكانية تحسين االستقرار االجتماعي واالقتصادي، ولكن 

مكانات األشكال الحالية من إلاختبارًا ُيشّكل الضغط في األعداد 
 . التعليم في المنطقة

ن المدارس ومؤسسات التدريب في هذا الجزء تعتبر العديد م
من العالم غير ُمجّهزة بشكل مالئم للمساعدة في الوصول إلى 

البد و. مجتمعات المعرفة الحديثة والمنافسة على الصعيد الدولي
 أن المشارآة الواسعة لضمانمن القيام بمبادرات إصالح عاجلة 

 . منطقةال تؤثر على جودة ومالءمة وإدارة التعليم في ال

صدر تقرير مشترك عن البنك الدولي ومؤسسة التدريب 
 يوّضح العروض واالقتراحات الُمقّدمة 2006األوروبية في عام 

وجاء . لتطوير التعليم والتدريب الفني والمهني في هذه المناطق
في التقرير أن التعليم والتدريب الفني والمهني قد استعاد خالل 

رًا من وضعه السابق آأداة لتحقيق السنوات األخيرة جزءًا آبي
ودعا خبراء البنك الدولي ومؤسسة . التنافسية وقابلية التوظيف

التدريب األوروبية في هذا التقرير لتطبيق عملية تطوير واسعة 
النطاق تسمح أيضًا للتعليم والتدريب الفني والمهني في هذه 
 المنطقة باالستجابة بشكل أفضل لحاجات تحديث االقتصادات
. عبر تحسين التعاون مع الشرآاء االجتماعيين واالقتصاديين
دعا الخبراء أيضًا إلقامة شراآات أآثر وثاقة بين وآاالت 

 . التنمية وتنظيم العمل فيما بينها

هدف المؤتمر الُمنعقد في القاهرة بتنظيم من البنك الدولي 
ومؤسسة التدريب األوروبية إلى تعريف الخبراء وصّناع 

. هبتهم  الفاعلين في المنطقة بنتائج التقرير ومشارآالسياسة
ونتج عن المؤتمر مبادرات دعم جديدة تتعلق بالقضايا التي 

أثارها التقرير، وستوّفر هذه المبادرات إطارًا لبناء شراآات 
 . أفضل مع وآاالت التنمية الدولية
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 الحاجة إلى التنافسية

بالنظر إلى التحّول السكاني السريع الحاصل في منطقة
لمدير اإلقليمي للبنك الشرق األوسط، يعتقد إيمانويل مبي، ا
الحاجة لتوفير وظائف "الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، أن

دد تتطلب نشوء قطاع تدفقات الكبيرة من العمال الُجللجديدة 
خاص ديناميكي قادر على التنافس على المستوى العالمي من

 االعتماد على مقابلخالل تحقيق زيادات في التنافسية
تحسين "ًء على ذلك، يعتقد مبي أن بنا". األجور المتدنية

جودة ومالءمة التدريب الفني والمهني ُيعّد أمرًا مرآزيًا
 ". لمواجهة هذا التحدي

أطلق إيمانويل مبي تصريحاته هذه في مؤتمر ُعقد بالتشارك
بين مؤسسة التدريب األوروبية والبنك الدولي في أيلول

ناع  في القاهرة وحضره العديد من الخبراء وص2006
السياسة اإلقليميين الذين ناقشوا التوّجهات الجديدة في إصالح
التعليم والتدريب الفني والمهني في الشرق األوسط وشمال

عنوان هذا المؤتمر بالغ األهمية من  ولقد أستعير .أفريقيا
ورقة المناقشة، وهي تقرير صدر عن عمل مشترك بين آال

 . المنظمتين

لخمسة الرئيسية التي تواجه يوضح التقرير التحديات ا
 حكم: إصالح التعليم والتدريب الفني والمهني في المنقطة

 

 

أنظمة التعليم والتدريب المهني؛ تمويل التدريب؛ مسألة 
الجودة في التعليم والتدريب المهني؛ تطوير المهارات في 
القطاع غير الرسمي؛ مشارآة القطاع الخاص والشرآاء 

 .تقديم أنظمة التدريبفي إدارة واالجتماعيين 

 التعاون الدولي المصري، في مديرة قالت فايزة أبو النجا،
إن الهدف األساسي لتطوير المهارات : " خطابها االفتتاحي

 ".اليوم هو التنافسية، نشعر جميعًا بذلك في حياتنا اليومية

وأّآدت موريل دنبر، مدير مؤسسة التدريب األوروبية، أنه 
الفرص التي تجلبها إلى سوق العمل، ومع تسارع العولمة و

يتوجب على دول المنطقة معالجة التحديات التي تواجه 
بدون ": ؛ وقالتتنظيمًار التعليم والتدريب المهني بطريقة أآث

مخرجات جيدة من خريجي التعليم والتدريب الذين يتمتعون 
 البلديتمكنًا، لن بمهارات مالئمة ويدخلون سوق العمل سنوي

 قاعدة اقتصادية رابحة أو المحافظة عليها، آما من تحقيق
أنها لن تكون قادرة على اجتذاب االستثمار األجنبي الُمباشر،

 ".ولن تستطيع التنافس بنجاح في التجارة الحرة
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Photo: ETF/Eldin Mohamed 

2006المؤتمر المشترك بين مؤسسة التدريب األوروبية والبنك الدولي، القاهرة، أيلول
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 لتعليم والعملبين ا ربط عالمي .3

 
 مشكلة آبيرة جدًا في العديد من الدول  تعتبربطالةال تزال ال

وفي معظم الحاالت . الشريكة لمؤسسة التدريب األوروبية
 إمكانات للعثور على عمل، ولكن البد للتعليم والتدريب تتوافر

أن يساعدا في توجيه الموارد البشرية نحو المجاالت الجديدة 
 . تغّيرةالتي تحتاج إلى هذه الموارد في سوق العمل الُم

يدعو ذلك غالبًا إلى إجراء إصالحات في تنظيم وتقديم التعليم 
والتدريب المهني؛ والمهمة الرئيسية لمؤسسة التدريب األوروبية 

 القيام بهذه اإلصالحات من علىكة هي في مساعدة الدول الشري
 إلى المعلومات واألفكار والخبرة  وصوًالاخالل منحه
 .الضرورية

ظمة الحديثة في التعليم والتدريب في طريقة تكمن قوى األن
وُيعد التقّدم األوروبي . ارتباطها بعالم العمل واندماجها معه

الحاصل مؤخرًا في هذا المجال ناجحًا بشكل عام ومثاًال يمكن 
 .للدول الشريكة في جوار االتحاد األوروبي االحتذاء به

وق العمل يعتمد هذا التقّدم على المراقبة الدقيقة لشروط س
وبالفعل، إن االفتقار إلى القدرة على مراقبة مثل . واتجاهاتها

لعديد من المشاآل التي اأساس عّد هذه النزعات بشكل مالئم ُي
تواجهها الدول الشريكة لمؤسسة التدريب األوروبية في 

 . المحافظة على مالءمة التعليم والتدريب

قيادي لجمع قامت مؤسسة التدريب األوروبية هذا العام بدور 
بيانات ُمقارنة في دول غرب البلقان وذلك بإطالقها لتحليل 

وحدد التحليل . وطني متقاطع ألسواق العمل في المنطقة
مساعدة الدول في وضع أولويات ثغرات الموجودة في ال

 جمع البيانات المقارنة
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اإلصالح الضرورية من أجل انضمامها في المستقبل إلى 
 .لمساعدة التي تواجه هذه اوالتحديات االتحاد األوروبي

وعقدت مؤسسة التدريب األوروبية في حزيران اجتماعًا ضم 
خبراء من دول غرب البلقان وممثلين عن المفوضية األوروبية 
والمنظمات الدولية، وآان الهدف منه تقديم النتائج األولى لهذا 
. التحليل وطلب النصح واالستشارة فيما يتعلق بالعمل الُمستقبلي

 من المتابعة لسلسلة من مراجعات سوق آان هذا المشروع نوعًا
العمل في دول غرب البلقان التي أجرتها مؤسسة التدريب 

 . 2005 و 2004عامي  بين ةبياألورو

 

 

 

 

  المهني اإلرشاد
 تترجم  أصبحتأن حاجات سوق العمل المتغيرة بسرعةبما 

إلى خلق ذلك يؤدي بشكل أآثر مالءمة إلى تعليم وتدريب، 
لطالب إلى العدد الهائل من فرص التدريب رشاد اإلحاجة 

اليوم أمرًا أآثر أهمية   اإلرشاد المهنيولقد أصبح. المتوافرة لهم
 . من ذي قبل

عمل خبراء محليون من دول حوض البحر المتوسط خالل العام 
ولقد قام فريق . على وضع تقارير البلدان حول اإلرشاد المهني

 ُمقارن حول اإلرشاد في من مؤسسة التدريب األوروبية بتحليل
بحر المتوسط باالعتماد على تقارير البلدان هذه  الحوضطقة من

تم أيضًا . وآذلك على العديد من الزيارات الميدانية التي أجريت
 . إنشاء شبكة خاصة حول اإلرشاد المهني من صّناع السياسة

تعتبر مراجعة مؤسسة التدريب األوروبية ألنظمة اإلرشاد 
منطقة حوض البحر المتوسط جزءًا من مشروع المهني في 

 ). أنظر أيضًا الفصل الثاني(التعليم والتدريب من أجل التوظيف 

 وظيفة المرصد في لشبونة
ون الثاني اجتمع خبراء من منطقة حوض البحر المتوسط في لشبونة في آان

وتعتبر هذه . للمساعدة في إطالق شبكة وظيفة المرصد األوروأوسطية
قوم به تالذيلتوظيف المبادرة جزءًا من مشروع التعليم والتدريب من أجل ا

 .مؤسسة التدريب األوروبية في المنطقة

تعمل شبكة وظيفة المرصد على تشجيع أنظمة المعلومات الوطنية من
والهدف هو إنتاج مجموعة مشترآة من . عًاعشرة دول على العمل م

المؤشرات حول التعليم والتدريب الفني والمهني وسوق العمل في الجزائر 
ومصر وإسرائيل واألردن ولبنان والمغرب وسورية وتونس وترآيا وقطاع

يمكن بعدئذ توجيه هذه . 2008غزة والضفة الغربية وذلك بحلول نهاية عام 
 . سياسة للمساعدة في عملية صنع القراراتالمعلومات إلى صّناع ال

 

استمع الموفدون إلى ورشة العمل التي دامت ثالثة أيام إلى عروض تقديمية
حول آيفية بناء مؤشرات مفيدة وتحديد المؤشرات التي يجب الترآيز عليها 

 . أوًال
وبخبرتها الحديثة في العمل على مؤشرات التعليم والتدريب الفني والمهني 

عم القرار في وزارة التربية  دةديرم ردن، شرحت سناء خير،في األ
الحصول على معلومات عالية الجودة حولوراء حقيقة أن األردنية، السبب 

التعليم والتدريب الفني والمهني هو أصعب بكثير منه في حالة التعليم العام؛ 
ًا من في حالة التعليم والتدريب الفني والمهني، هناك عدد آبير جد: "وقالت

الجهات الفاعلة بحيث يتحتم عليك التواصل مع العديد من المنظمات 
 ". المختلفة من أجل الحصول على معلومات مفيدة

زيارة درسية لمدة أسبوع نظمها مرصد البرتغال للتوظيف  الحدثبع ت
والتدريب المهني، حيث ذهب الموفدون في جولة سريعة استعرضوا فيها 

طّبقة في البرتغال مع ترآيز خاص على قطاعاتأنظمة جمع المعلومات الُم
 .السياحة والطعام والشراب

آان دة ة ق ذا آان ة األ التد ة ؤ ل أن التق ت ا
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 توجيه اإلرشاد المهني
ي تموز والدة شبكة جديدة لتطوير سياسة لإلرشاد المهني  فتورينوة في شهدت ورشة عمل عقدتها مؤسسة التدريب األوروبي

وضم الحدث ممثلين عن وزارات العمل والتعليم من سبعة بلدان ناقشوا . البحر المتوسطفي عشرة من بلدان منطقة حوض 
 .آيفية تحسين أنظمة اإلرشاد المهني في المنطقة

ويقول عبد السالم بويخ، وهو خبير . يملك المغرب نظامًا شامًال لإلرشاد المهني يتضمن مؤسسات استشارية في التدريب
سيكون من : "، ويضيف"كه هو الطريقة لمعرفة ما إذا آان نظامنا فعاًال وملبيًا لحاجات الشعبما ال نمل: "محلي من المغرب

 ". المفيد أن نخرج من هذا االجتماع ببعض التوصيات حول آيفية تقييم النظام وتحسين الجودة
. ًا أفضل للموارد اإلسرائيلية الحالية استخدامتشهدتوّد آّنا غلك، نائب مدير العمالة والتدريب في وزارة العمل اإلسرائيلية، أن 

وواحدة من أول المبادرات الناجمة عن هذه الشبكة آان قرار آنا غلك وأحد زمالئها هو بيني بنجامين تقديم اقتراح مشترك 
 . ُيقّدمه آل إلى الوزارة التي يعمل بها حول آيفية استخدام التكنولوجيا في تحرير بعض الموارد

، وهو خبير من مصر، يأمل أبو بكر بدوي
أن تتطور الشبكة الجديدة لمشروع التعليم 

ميدا إلى أداة -والتدريب من أجل التوظيف
عندما يعود جميع هؤالء : "ناجحة، ويقول

الموفدين من الوزارات إلى أعمالهم، سيكون 
لديهم الكثير من العمل ولن يتوفر لهم الوقت 

 ضمن ناولكن: "، ويضيف"للقيام بأمور جديدة
لشبكة نضع المواعيد النهائية ونشّجع بعضنا ا

 ". البعض، ما يضمن عدم ضياع زخم العمل
، بين الموفدينبعد هذا االجتماع الذي ُعقد 

استمرت النقاشات بواسطة مجموعة 
افتراضية خاصة صممتها مؤسسة التدريب 

األوروبية، إضافة إلى زيارة درسية إلى 
ع اسكتلنده تمت في أيلول وتحليل متقاط

 .2006للبلدان تم نشره في نهاية عام 

 توجيه المسيرة المهنية لألشخاص
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 االنتقال من التعليم إلى العمل

أقامت مؤسسة التدريب األوروبية مشروعًا ُيعّد شديد الصلة 
الطريقة يعمل على تحليل  وبالعمل في مجال اإلرشاد المهني

الشباب مهاراتهم وآيف يندمجون في سوق بها يطّور التي 
قال من التعليم إلى العمل في تم إطالق مشروع االنت. العمل
، وهو يضم ثالثة بلدان من مناطق 2006 في تموز تورينو
 . صربيا وأوآرانيا ومصر: مختلفة

يعتمد المشروع على تحليل تم في السابق لعملية االنتقال من 
المدرسة إلى العمل صدر بعنوان تحليل ُمقارن لالنتقال من 

ا التحليل إطارًا تم في وُيعّد هذ. التعليم إلى العمل في أوروبا
األصل تطويره عبر مشروع أبحاث ممول من قبل االتحاد 
األوروبي، آما أنه أداة مفاهيمية في تحليل عملية االنتقال 

بطريقة آلية ومقارنة األنماط الُمتعددة الُمستخدمة في مختلف 
 . الدول

وُيعتبر . ُيطّبق المشروع الحالي هذا اإلطار في الدول الثالث
روع جزءًا من برنامج االبتكار والتعّلم الخاص بمؤسسة المش

 لتحقيق أقصى 2006التدريب األوروبية الذي تم إطالقه عام 
أثر ممكن من التطوير على الصعيد الوطني بين الدول الشريكة 

 بين صّناع السياسة من مختلف تبادل الخبراتالل وذلك من خ
 . الدول

الل ب ن خ ل م يم والعم ي التعل ط عالم رنامج رب
 تيمبوس

 اجتماع لبرنامج تيمبوس ضم ممثلين 2004ُعقد في تموز عام 
عن الدول األعضاء في االتحاد األوروبي والدول الشريكة في 

وتمت في االجتماع مناقشة أهمية التعاون ين . برنامجال
الجامعات والشرآات بالنسبة لجدول أعمال إصالح التعليم في 

وفي هذا السياق، . وس الحاليتيمببرنامج الدول الشريكة في 

للتعليم والثقافة فكرتها حول إطالق دراسة قّدمت المديرية العامة 
 . تيمبوس في التعاون بين الجامعات والشرآاتعن دور برنامج 

تمت مناقشة النتائج األولية لهذا العمل المتواصل في حزيران 
 : في مؤتمر آبير ُعقد بعنوان تيمبوس على اتصال2006عام 
لتعاون بين الجامعات والشرآات، وآان ذلك في عّمان، ا

 . األردن

 من التعليم إلى العمل
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آانت الورشة ُمصممة آمنبر لرفع الوعي باألنماط الحالية 
ة هذا التعاون للتعاون بين الجامعات والشرآات وحول أهمي

بعد . آطريقة لتعزيز قابلية التوظيف لدى الخريجين الجامعيين
 مؤسسة التدريب هذا المؤتمر، وفي بداية الخريف، نشرت

األوروبية تقريرًا موجزًا عن نتائج دراسة أخذت بعين االعتبار 
 . النقاشات التي تمت في مؤتمر عّمان

الدراسة أمثلة عن الممارسات الجيدة في التعاون بين أعطت 
الجامعات والشرآات في آافة مناطق برنامج تيمبوس الحالي، 

  بالدرجة األولىولكنها توصلت إلى أن هذه الممارسات آانت
 في المناطق التي آان يوجد فيها بشكل تقليدي تعليم عالي تتم

ه ال يزال هناك توصلت الدراسة أيضًا إلى أن. ونشاطات أبحاث
العقبات االجتماعية والقانونية والمالية التي آانت العديد من 

 .تعيق إقامة المزيد من التعاون

عمة تملك إمكانية جب تطوير بيئة داي "بأنهسة واختتمت الدرا
 الثقافات السائدة في الجامعات والشرآات ويمكنها إزالة

المساعدة في تطوير استراتيجيات إليجاد طرق جديدة من 
ة التشريعات المالئمة  البيئهذهل يجب أن تتضمن مث. التعاون

 ".هوآليات والدعم المالي وأنظمة الحوافز وبنى الدعم

لى الحاجة البالغة والُملّحة من ناحية أخرى، نّبهت الدراسة إ
البيئة غير ذلك أن لتفاعل أآبر بين عالمي العمل والتعليم 

 عقبة في وجه طريق المبادرات الرائدة شّكلُتيجب أال الداعمة 
صغيرة النطاق، وأوضحت أنه قد تم أوليًا تطوير مثل هذا 

. غير داعمةالتعاون في مناطق أخرى من العالم ضمن بيئات 
 بدًال  وسائدباع ما هو ُمطّبقمجال، يميل التشريع الّتوفي هذا ال
 . من العكس

 آأساس لوثيقة 2006تم استخدام التقرير الموجز حتى نهاية عام 
 التي ربط عالمي العمل والتعليم من خالل برنامج تيمبوس

إيصال هذه  بهدف ُنشرت من قبل المديرية العامة للتعليم والثقافة
 . ن الناسالمسألة إلى عدد أآبر م
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  إعادة تقييم المهارات وإعادة التفكير بالمؤهالت .4

 
أعيد االعتراف بالمؤهالت آعوامل مساِهمة في التنمية بنفس 

لكن المهارات اليوم ُتعّد . أهمية الثقافة العامة والمعرفة الرقمية
 عامًا، حيث لم تعد 50مفهومًا مختلفًا عّما آانت عليه قبل 

ية هي المهارات المهنية التي تسمح للشباب المهارات األساس
بالعثور على وظيفة مدى الحياة في تجارة أو حرفة ما، وإنما 
تعكس المهارات األساسية اليوم قابلية االنتقال في سوق العمل 

التي تتطلب على نحو غير متوقع الكثير من القدرة العامة على 
 . التعّلم والتواصل والتأقلم

ن في مجال تطوير التعليم في دول االقتصادات وما يزال العامل
الذي غموض فيما يتعلق بال يشعرون باالرتباك والحيرة ةتحّولالم

. ماهية المهارات الضرورية لتحريك االقتصاد الحديثيغلف 
 قائمة مهارات ُمطّبقة عدم وجود إلىك ويرجع السبب وراء ذل

قضية وضع ليست ال. اللتزام بها في المناهج المهنيةلعالميًا 
قائمة غير محدودة من المهارات الضرورية، وإنما تطوير نظام 
يمكنه بشكل مستمر مراقبة تغير الحاجات وتحليل النتائج وتقديم 

المعلومات الراجعة إلى نظام تعليم وتدريب يتسم بالمرونة 
 . واالستجابة

تساعد مؤسسة التدريب األوروبية الدول الشريكة في تطوير 
نظمة بالعمل مع نظرائها من الدول المجاورة مثل هذه األ

تي قامت  الاألوروبياد وخبراء من الدول األعضاء في االتح
 . بتطوير هذه األنظمة في العقود الماضية

 التمّهن
تشّكل مهارات التمّهن مجموعة من المهارات العامة التي لم 

ولقد اآتسبت هذه . تكن تعتبر ذات قيمة لفترة طويلة من الزمن
نتقال االلمهارات أهمية آبيرة في البيئات المتحولة التي تتسم با

من الشرآات الكبيرة التي تملكها الحكومة إلى الشرآات 
 . الصغيرة والمتوسطة

وفي العديد من الدول الشريكة لمؤسسة التدريب األوروبية، 
تصبح مهارات التمّهن جزءًا معترفًا به من عملية تنمية الموارد 

ي دول البلقان على نحو خاص تعّرضت البنى وف. البشرية
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 المهارات ضرورية في صربيا، ولكن أية مهارات؟ 
 تحديدتتسم سوق العمل في صربيا على نحو خاص بحاجة آبيرة إلى

 وجود أآثر من نصف مليون عاطل دلوي. ورة وطلبًاالمهارات األآثر ضر
س في الفترة األخيرة على ضرورة إصالح رعن العمل من خريجي المدا

 تملك صربيا ، حيثنظام التعليم من أجل تحسين دعم حاجات سوق العمل
 بالمقارنة مع %44واحد من أعلى معّدالت البطالة في أوروبا يصل إلى

 .  في دول االتحاد األوروبي%18 إلى 16معّدل يراوح بين

 

 
يبلغ العدد اإلجمالي للعاطلين عن العمل الُمسجلين في صربيا إلى قرابة 

ويصل .  منهم إلى المجموعات الُمهّمشة%8 ما نسبته يالمليون نسمة ينتم
معدل الزمن الالزم للعاطل عن العمل للعثور على وظيفة إلى ثالث سنوات 

ة المتواصلة، ُيتوقع أن يواجه االقتصاد ونتيجة لعملية الخصص. ونصف
الصربي المزيد من الفائض في العمالة في المستقبل القريب، آما أنه ليس 

 . هناك نظام لتعليم الكبار آي يساعد في تخفيف هذه الصعوبات

هذه الخلفية االقتصادية، يساهم االفتقار إلى معرفة المهارات إضافة إلى 
طالة، لذلك البد من القيام بعملية دمج بين الضرورية أآثر في زيادة الب

 . التعليم الُمقّدم وحاجات أصحاب العمل

عقد مشروع لمؤسسة التدريب األوروبية مؤتمرًا حول تحديد الحاجات من 
المهارات بالنسبة إلى سوق العمل الصربي، وآان ذلك في بلغراد في 

الهدف منه آان تم تمويل هذا المشروع من قبل إيطاليا، وو. 2006حزيران
إتمام عملية تحديد المهارات الضرورية التي آان قد تم الشروع بها في 

،  الذي أقامه االتحاد األوروبي)CARDS( آاردز السابق ضمن برنامج
آانت الخطوات األولى في هذه العملية إنشاء لجان لتحديد متطلبات القطاعو

 . المهني

ريًا بحيث تكون قادرة على أصبح تعزيز قدرة هذه المجتمعات اآلن ضرو
القيام بتحليل الحاجات من المهارات في مختلف القطاعات والتعبير عنها من

ولقد تم اختبار النتائج في قطاعين هما النسيج . حيث المتطلبات المهنية
 .وتجارة التجزئة

التحتية الصناعية إلى الدمار جراء التحّول االقتصادي 
والحروب التي دارت في التسعينيات، ولقد آانت مؤسسة 

التدريب األوروبية تعمل بشكل نشط للغاية في تعزيز تطوير 
وانسجامًا مع ذلك، قّدمت المؤسسة أيضًا خبرتها . تعّلم التمّهن

هذا المجال إلى المديرية العامة للشرآات في المفوضية في 
األوروبية لدعم التقييمات الوطنية واإلقليمية التي تجريها في 

 . الدول الشريكة في المنطقة

 عقد اجتماعات محلية في عدد من الدول 2006تم خالل عام 
الشريكة في الوقت الذي عقدت فيه المفوضية األوروبية مؤتمرًا 

 33 موضوع التمّهن في أوسلو حضره ممثلون من حول هذا
ولقد تم الترويج لهذا الموضوع في منطقة الدول الشريكة . بلدًا

 .لمؤسسة التدريب األوروبية
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 دراسات التتبع
واحدة من طرق تقييم مدى مالءمة المهارات الجديدة في 
المناهج المهنية هي القيام بدراسات التتبع، حيث تقوم هذه 

سات بتتبع الطالب خالل فترات زمنية محددة بعد إتمامهم الدرا
للتدريب وذلك لمعرفة ما إذا آانوا قد حصلوا على عمل، وآيف 

تم توظيفهم، ومدى صلة التعليم والتدريب الذين تلقوهما قبل 
 . التوظيف

 بمساعدة 2006قامت مؤسسة التدريب األوروبية في عام 
بع لقياس مدى فعالية مدربي طاجيك في تطوير دراسات التت

وتم في شرق أوروبا إجراء دراسات تتبع ناجحة . اإلصالحات
 تبعتها دراسة مشابهة 2005 و 2004في أذربيجان خالل عامي 
 . 2006أجريت في أوآرانيا عام 

 التوظيف الذاتي هو أيضًا توظيف
 ممثلين عن دول  اجتماع ضم2006ي آانون األول عام  فتورينو في ُعقد

غرب البلقان ومولدوفا جاؤوا لمراجعة تقّدم العمل في الميثاق األوروبي 
 فيالمشارآةحول الشرآات الصغيرة وتشارك الخبرات في أربع من الدول

مبادرة التمّهن اإلقليمية التي أقامتها مؤسسة التدريب األوروبية، وضمت
مقدونيا التي آانت جزءًا من يوغسالفيا  هذه الدول األربع ألبانيا وجمهورية

 .ربيا ومونتينغرو وصالسابقة

م أنتوني غريبن، مدير البلد لكوسوفو ومونتينيغرو والبوسنا والهرسك في ّدق
تقييم أجرته المؤسسة للتقّدم الذي ًا لمؤسسة التدريب األوروبية، تلخيص

بحث . أحرزه آل بلد بناًء على التقارير الُمقّدمة إلى المفوضية األوروبية
لتقدم المحقق فيما يتعلق بتعليم وتدريب التمّهن وآذلك مهارات التقييم في ا

 .الشرآات الصغيرة والمتوسطة، وهما الفصلين األول والرابع من الميثاق

 بها تعلم أعطى ممثلون عن شراآات التعّلم وصفًا للطريقة التي يتطّور
ووصف ألكسندر ميلوسيفيك، رئيس مرآز الشرآات . التمّهن في بلدانهم

 والمتوسطة وتطوير التمّهن في بلغراد، عمل الشراآة الوطنية الصغيرة
الصربية لتعّلم التمّهن في خلفية عمليات الخصخصة وإعادة الهيكلة 

ننظر إلى الشراآة على أنها مجموعة: "الصناعية الجارية في صربيا، وقال
دفع آي نكون متأآدين من أن نظام التعّلم لدينا يساهم بشكل مباشر في 

 ".  تنافسية صربياتحقيق

وصف فيسنا ستوجانوفا، وهو خبير محلي في بناء القدرات ورئيس مؤسسة
NEOآيف أن شراآة مقدونيا تقّدم تعّلم التمّهن  المقدونية لتعليم األعمال ،

. على آافة المستويات وفي التعليم الرسمي وغير الرسمي على حد سواء
 روننيفيغ وسفاين فرايدينلوند  من النرويج هما إلزابيثخبيرانًا تحّدث أيض

تطوير شراآة وطنية لتعّلم التمّهن تقوم بها النرويج  بقامتعن الكيفية التي 
أما الخبير اإليطالي غيسيب ". فّكر عالميًا، واعمل محليًا"على مبدأ 

سيلفستريس فقد شرح الفوائد التي يمكن لتطوير ثقافة الشراآة والتشبيك أن 
 . األآثر نشاطًايحققها للشرآات الصغيرة

وبعد انتهاء يومين من الجدل الُمكّثف، قال أنتوني غريبن أن االجتماع آان 
عبارة عن عرض ممتاز لقيمة التبادل والتعاون اإلقليمي، ووعد بإبقاء 

الجميع على إطالع حول المرحلة التالية من الميثاق األوروبي لدول غرب 
اق والمفوضية األوروبية الذي البلقان ومولدوفا بعد اجتماع منّسقي الميث

 .  2007سُيعقد في شباط 
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 أطر المؤهالت
. تتطلب إعادة تقييم المهارات طرقًا جديدة في التفكير بالمؤهالت

 طرق أخرى بعيدًا عن التعليم ويمكن اآتساب المؤهالت بعدة
إدراك ذلك بشكل آامل يتطلب مشارآة فعالة إال أن . الرسمي

السلطات وقطاع التعليم وأصحاب العمل : من قبل آافة المعنيين
 من وضعن قالب أو إطار يمّكوجود تطلب آما يواألفراد؛ 

هذه المتطلبات بحيث تكون قابلة للفهم بين جميع تعريفات سلسة ل
يمكن لإلطار الوطني للمؤهالت . ت وحتى بين البلدانالقطاعا

أن يقّدم مثل هذا القالب، لذلك تم تطوير أطر وطنية للمؤهالت 
في أوروبا بأآملها وآذلك في العديد من الدول الشريكة بمساعدة 

 . من مؤسسة التدريب األوروبية

واحدة من أهم التطّورات الحاصلة في مجال التعليم والتدريب 
لرسمي لإلطار األوروبي  االتبنيت ني في أوروبا آانالمه

 .في تشرين الثانيللمؤهالت من قبل المفوضية 

 إضافة إلى التزام الدول األعضاء الحالية ،هذا األمريفرض 
الكثير من الضغط على الدول ، باإلطار األوروبي للمؤهالت

بي مستقبًال وذلك من التي ستصبح أعضاء في االتحاد األورو
أجل التحضير لدمج آامل لألطر الوطنية للمؤهالت الخاصة 

 .بكل منها في بنية اإلطار األوروبي للمؤهالت

لم تبدأ بعض هذه الدول بعد بتطوير مثل هذه األطر الوطنية 
 لذلك عملت مؤسسة التدريب األوروبية في دول ؛للمؤهالت

مساعدة  لآسيا الوسطىى منطقة البلقان ودول غرب أوروبا وحت
 . هذه الدول في بناء القدرات من أجل تطوير هذه األطر

 النشاطات التي تم من خاللها تطوير أطر وطنية إحدى
للمؤهالت آانت مشروع األطر الوطنية للمؤهالت الذي أقامته 

وبالرغم من أن هذا المشروع هو . مؤسسة التدريب األوروبية
عليها مؤسسة التدريب واحد فقط من المشاريع التي تعمل 

األوروبية في هذا المجال، إال أن هذا المشروع بالذات يغطي 
 . تسعة بلدان في شرق أوروبا ووسط آسيا

االمهني في أوآراني قابلية توظيف طالب التعليم والتدريب
أظهرت دراسة رائدة لستة مدارس تعليم وتدريب مهني في أوآرانيا أن 
تسعة من أصل عشرة خريجين يحصلون على عمل بعد ثالث سنوات من

صد األوآراني خالل صيف عامأجريت دراسة التتبع من قبل المر. تخّرجهم
 من أصحاب العمل في 44 من الطالب السابقين و 167، وشملت 2005

مناطق تشيرآاسكا وتسابوريزآا وآييف، وغّطت طالبًا ينتمون إلى أربعة
 . مجاالت مهنية

على الرغم من أن الدراسة لم تكن شاملة بما فيه الكفاية للتوصل إلى نتائج 
 على سبيل .المثيرة لالهتمام  بعض البياناتروّف توطنية موثوقة، إال أنها
من خريجي التعليم والتدريب المهني يعملون في% 80 المثال، آان ما نسبته

 حصلوا على %40المجاالت ذات صلة بالتدريب الذي تلقوه، وما نسبته 
ويقول . عمل لدى الشرآات التي قّدمت لهم تدريبًا عمليًا أثناء دراستهم

ن مدير البلد ألوآرانيا لدى مؤسسة التدريب اآسافييه ماثيو الذي آا
على الرغم من السمعة المتدنية للتعليم : "األوروبية عندما تم إجراء الدراسة

: حد أمرينأوالتدريب المهني في المجتمع األوآراني، أظهرت هذه النتائج
إما أن الطلب على العمالة مرتفع للغاية بحيث أن الطالب يحصلون على 

األحوال، أو أن مدارس التعليم والتدريب المهني لم تكن علىعمل في جميع 
 ".تلك الدرجة من السوء التي يظنها البعض

هناك بالرغم من ذلك بعض النتائج السلبية التي أظهرتها الدراسة؛ ذلك أن 
نصف الخريجين قد غّيروا وظائفهم أآثر من مرتين خالل ثالثة أعوام، وهم

 %25وأراد ما نسبته . وشروط العمل السيئةيعزون ذلك إلى تدني األجور 
 أعماًال خاصة بهم، ولكن لم ينشئواتقريبًا ممن أجريت مقابالت معهم أن 

يشير ذلك إلى أن خريجي التعليم . %2تتجاوز نسبة من نجحوا بذلك فعًال 
والتدريب المهني يحتاجون إلى المزيد من التدريب على المهارات المرتبطة

 . مثل التعامل مع الشؤون المالية والقانونيةبالتوظيف الذاتي 

من المتوقع أن تؤدي هذه الدراسة الرائدة إلى تمهيد الطريق إلجراء المزيد 
الفكرة معرفة آانت : "ويقول اآسافييه ماثيو.  الشاملة والمنتظمةالمسوحن م

ما إذا آان باإلمكان تطبيق هذا النوع من الدراسة في أوآرانيا، وما إذا 
طريقة ناجعة في قياس فعالية مدارس التعليم والتدريب المهني هذه الآانت

وآانت ". ويبدو أن اإلجابة هي نعم: "، ويتابع"بالنسبة إلى سوق العمل
منطقة آييف قد التزمت ُمسبقًا القيام بدراسة في آافة المجاالت المهنية، 

 ".إضافة إلى التحضير إلجراء دراسة على المستوى الوطني
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عملت فرق البلدان خالل هذا المشروع مع ممثلين عن وزارات 
التعليم ومنظمات أصحاب العمل وباحثين من أجل إطالق 

 ودقيقة حول وتطوير جدل سياسي قائم على معلومات صحيحة
وحاول هؤالء تحديد طريقة . حاجات سوق العمل من المؤهالت

إصالح أنظمة التعليم المهني الخاصة ببلدانهم بشكل يؤدي إلى 
 . تلبية هذه الحاجات

يرّآز هذا المشروع على السياحة التي تم اختيارها آقطاع رائد، 
وتمّكنت بعض الِفرق من تأسيس أو إشراك هيئات وطنية جديدة 

مثل اتحاد أصحاب العمل في السياحة في طاجاآستان، 
ومجموعة خبراء من أصحاب العمل وباحثين ومنظمات غير 

حكومية في آيرجيزستان، ووآالة تطوير المؤهالت التي يقودها 
 . أصحاب العمل في روسيا االتحادية

 

 Photo: ETF/A. Ramella                      وضع أطر المؤهالت الوطنية
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 اإلطار األوروبي للمؤهالت

ة المؤهالت اإلطار األوروبي للمؤهالت آلية لترجمُيشّكل 
من األهمية و. األوروبية، آما أنه نقطة مرجعية دولية حيادية

يعتمد على مخرجات التعّلم وليس على مدخالت بمكان أنه 
 ويعني ذلك عمليًا أنه يأخذ بعين االعتبار المعرفة ،المناهج

والمهارات والقدرات الُمكتسبة عبر آافة أشكال التعّلم الرسمي 
 . ثمانية مستويات عامة من المؤهالت حددوهو ي. وغير الرسمي

 وصف ما ليس هو ، لتجّنب سوء الفهم،قد يكون من المفيد أيضًا
 ال يمكن لإلطار ؛ حيثعليه اإلطار األوروبي للمؤهالت

األوروبي للمؤهالت تحديد المؤهالت الجديدة، وليس القصد منه 
ل  محل األطر القطاعية وال الوطنية للمؤهالت، وإنما تحويالحّل

بناًء عليه، يعمل اإلطار . التنّوع من عائق إلى نقطة قوة
األوروبي للمؤهالت بشكل مشابٍه للنظام األوروبي لتحويل 

الوحدات التعليمية في التعليم العالي، آما أنه ُيعّد أداة للربط بين 
 . العدد الهائل من مجموعات المؤهالت

ول لدمن قبل اإن استخدام اإلطار األوروبي للمؤهالت 
 أية وال يفرضاألعضاء أو القطاعات هو أمر اختياري تمامًا 

هذا اإلطار يلبي حاجة آما أن .  على هذه الدولالتزامات قانونية
حصل على مصادقة الحكومات الوطنية في دول ، ولذلك حقيقية

 . من داخل االتحاد األوروبي وحتى من خارجه

 

 

 

 

 

 
 

 األوروبي نفسها ألزمت الحكومات الوطنية في دول االتحاد
باستخدام اإلطار األوروبي للمؤهالت آأداة مرجعية للمقارنة 

 على األقل، يجب 2009وبحلول عام . بين مستويات التأهيل فيها
أن يكون لدى جميع الدول أطر تشغيلية للمؤهالت ترتبط 

، يجب أن 2011وبحلول عام . باإلطار األوروبي للمؤهالت
يوروباس إشارات ة ووثائق تتضمن جميع المؤهالت الجديد

 . مرجعية لمستويات اإلطار األوروبي للمؤهالت

العنصر الرئيسي في اإلطار األوروبي للمؤهالت هو مجموعة 
من ثمانية مستويات مرجعية تصف ما يعرفه ويفهمه المتعّلم 

) أي مخرجات التعّلم الخاصة به(وما هو قادر على القيام به 
. تم من خالله اآتساب المهاراتبغض النظر عن النظام الذي 

ويعني ذلك نقل المهارات بعيدًا عن النهج التقليدي القائم على 
. مدخالت التعّلم مثل طول مدى التعّلم أو نوع المؤسسة التعليمية

يمكن للترآيز على مخرجات التعّلم أن يوّفر اعترافًا بالتعّلم غير 
 أفضل بين الرسمي والتعّلم العفوي، ويجب أن يؤدي إلى ربط

 . أنظمة التعليم وحاجات سوق العمل

التعليم العام : يشتمل اإلطار األوروبي على جميع أنواع التعليم
والتعليم العالي وتعليم الكبار والتعليم المهني، وهو بذلك يفسح 

وينص االقتراح . المجال أيضًا لتعزيز مفهوم التعّلم مدى الحياة
 2010تعليم والتدريب على مخرجات مباشرة لبرنامج عمل ال

وهو . 2000الموضوع بعد انعقاد مجلس لشبونة األوروبي عام 
نتيجة للمشاورات الُمكّثفة مع الدول األعضاء والدول الشريكة 

 .وغيرها من الجهات المعنية
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 تشكيل اإلصالح في مونتينيغرو

دت الطريق الستقالل  مّه2006صدرت ُمذّآرة إعالمية في أيار 
عن منبثقًا الخيار وآان  ؛ عن يوغسالفيا بعد شهرمونتينيغرو

 . نوايا راسخة لمواصلة االندماج في االتحاد األوروبي

أعادت سلطات التعليم في البلد تأآيد التزامها بتحقيق انسجام 
نظام التعليم والتدريب في مونتينيغرو مع أهم التطورات في 

لتعليم ذلك عندما أعلنت وزارة اجاء  و،االتحاد األوروبي
والعلوم تأسيس هيئة للمؤهالت الوطنية في اجتماع استضافته 

 . 2006مؤسسة التدريب األوروبي في بودغوريكا في نهاية عام 

 في السابق بدعم من مؤسسة جرى على العمل الذي بناًء
 الخاص باالتحاد CARDSالتدريب األوروبية وبرنامج 

 الهدف من هيئة المؤهالت المهنية، آان فيما يتعلق باألوروبي
األطر الوطنية للمؤهالت ضمان الشفافية واالتساق في 

 . المؤهالت الُمقّدمة من قبل مختلف قطاعات نظام التعّلم في البلد

في إطار الدعم الُمقّدم من مؤسسة التدريب األوروبية إلى 
مونتينيغرو في تبّنيها لسياسات التعليم الخاصة باالتحاد 

ن هيئة األطر الوطنية للمؤهالت األوروبي، زارت بعثة م
الدنمرك في بداية تشرين األول، وآان الهدف من الزيارة 

التعّرف إلى الطريقة التي تتبعها السلطات الدنمرآية في دمج 
وقال . مبادئ اإلطار األوروبي للمؤهالت في نظامها الوطني
 فاجأنا ما: "مالدين بيرازيك من غرفة االقتصاد في مونتينيغرو

خاص الروابط القوية الُمقامة بين المدارس والشرآات حو على ن
البد من إقناع عالم األعمال : "، وأضاف"المحلية في الدنمرك

 هاطارتبا يةفي مونتينيغرو بحملة المؤهالت الجديدة هذه وآيف
 ".مع أسواق العمل اإلقليمية واألوروبية األوسع

 

  
 

في مؤسسة التدريب قال أنتوني غريبن، مدير البلد لمونتينيغرو 
في الواقع، أصبح المعنيون في مونتينيغرو على : "األوروبية

دراية تامة بالقضايا المتعلقة باإلطار الوطني للمؤهالت واإلطار 
إنهم اآلن يحددون ما قد يكون : "، وأضاف"األوروبي للمؤهالت

مالئمًا وذا آلفة معقولة لبلدهم الصغير، آما أنهم يستفيدون من 
دول الصغيرة األعضاء في االتحاد األوروبي مثل خبرة ال

 ".2005عام الدنمرك واسكتلندا التي قاموا بزيارتها بدعم مّنا في 
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 الشراآة القطاعية
ت عنى الشراآة القطاعية بالحوار المتواصل بين مختلف الجهاُت

المعنية التي تشترك في اهتمامها بالتعّلم مدى الحياة، وهي 
امتداد أساسي لجميع القضايا التي ناقشناها في هذا الفصل 

 . والفصل السابق له من هذه الوثيقة

عملت مؤسسة التدريب األوروبية لسنوات عديدة على تعزيز 
من ناحية أخرى، تدفع عملية آوبنهاغن . الحوار االجتماعي

وبية التوّجه الحالي نحو وضع أطر وطنية للمؤهالت تتسم األور
بكونها قابلة للتطبيق على نطاق واسع؛ هذا التوّجه الذي يدعو 

 تطوير  فيوالنقاباتلعمل إلى مشارآة أآبر من قبل أصحاب ا
 .المناهج والمؤهالت

بالنسبة للشرآات والمؤسسات األخرى، أصبح توّقع التغيير 
 اتلكن الشرآات الكبرى متعددة الجنسي.  للبقاء أساسيًةحاجًة

هي وحدها القادرة على تحّمل أعباء وضع البنى الداخلية 
ومراقبة التوّجهات الُمستقبلية واالستجابة لها بوضع 

تعتمد الشرآات . استراتيجيات مالئمة لتطوير الموارد البشرية
 الصغيرة عادة على أنظمة التدريب العامة؛ ولكي يبقى ذلك

ناجعًا، يتوجب على هذه الشرآات ضم مواردها إلى موارد 
الشرآات األخرى ذات الحاجات الُمشابهة والدعوة إلى تحسين 

 .التدريب من حيث التعريف وحتى التقديم بما يالئم حاجاتها

يتطلب تطوير الشراآات القطاعية وقتًا؛ وعلى الرغم من أن 
ن الحاجة الماسة  إال أاإلسراع في تطويرها قد أثبت صعوبته،

القيام ببعض  التي قد تظهر في قطاع ما قد ُتبرر إلى التنظيم
تساعد مؤسسة و.  بهدف اإلسراع في تحقيق ذلكاالختصارات

التدريب األوروبية الدول الشريكة في تنظيم قطاعاتها 
 . وتحضيرها للمشارآة في عملية تطوير التعليم والتدريب

  عبر التعاون اإلقليميحلول وطنية

خالل اجتماع المشارآين من تسعة بلدان شارآت في مشروع اإلطار
الوطني للمؤهالت، نّوه مايك آوليز، أحد قادة مطّوري اإلطار األوروبي 

الدور الرئيسي للقدرات ومخرجات التعّلم آرابط بين التعليم "ى للمؤهالت إل
 ".وسوق العمل

آان للمشروع بداية مختلفة في آل من المناطق الفرعية التي غطاها
روسيا وأوآرانيا، أرمينيا، أذربيجان وجورجيا، آازاخستان، (المشروع 
لتي تم  إال أن المعرفة والخبرة ا؛)نتاوزباآسطاجيكستان وأ، قرغيزستان

جمعها حتى اآلن آانت الحافز الرئيسي لاللتقاء في مؤسسة التدريب
 . األوروبية في تشرين الثاني والتعّلم من اآلخرين

أوضحت جميع الدول الشريكة في المؤتمر أنها ملتزمة بمواصلة تطوير فهم
وستقوم آل منها بإنتاج إطار تام. أفضل لمضامين األطر الوطنية للمؤهالت

لمؤهالت لقطاع السياحة، إضافة إلى وضع مسودة ورقة سياسة رائد ل
يكمن التحدي األآبر و. 2007لإلطار الوطني للمؤهالت بحلول نهاية عام

الذي يواجه الدول اآلن في ترجمة األنماط المهنية الُمتفق عليها إلى 
 . مخرجات تعّلم

ها تشتركوعلى الرغم من أن لكل دولة بمفردها سياق وطني مختلف، إال أن
إن أنظمة : جميعًا في مواجهة العديد من التحديات في مجال المؤهالت

التعليم والتدريب المهني المتشابهة في تاريخها المشترك تحتاج اآلن إلى 
 لذلك اتفقت ؛تحديث في سياق تطوير االقتصادات وازدياد هجرة العمالة

 التدريب الدول على مواصلة عقد االجتماعات والعمل بدعم من مؤسسة
األوروبية ليس فقط في الدول نفسها وإنما أيضًا على المستوى اإلقليمي، 

 . وذلك مع ازدياد أهمية نهج التعّلم من النظراء

ستعمل مؤسسة التدريب األوروبية على تقديم المزيد من الدعم لتبادل 
 حول المؤهالت الوطنية لتبادل المعارفني الخبرات عبر المنبر االلكترو

المنبر وثائق هامة، آما وسيضم .  اإلنكليزية والروسيةالمتوافرة باللغتين
سيتيح المجال للنقاش على المستوى الدولي ويقّدم الفرص للِفرق للتواصل 

 .مع بعضها البعض ومع فريق مشروع مؤسسة التدريب األوروبية
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 الشراآات القطاعية تستجيب أفضل للتغيير

 على توّقع التغيير، وبناًء عليه، إن القطاعات حسنة التنظيم قادرة أآثر
 من فقدان الوظائف أثناء عملية إعادة هيكلة ة آبير درجة إلىتحّديمكنها أن

الصناعة، آما أنها قادرة على المنافسة بشكل أفضل في الحصول على 
آانت تلك هي . الموارد البشرية والمهارات في سوق العمل المحدودة

شكل مشترك بين مؤسسة التدريب األوروبيةالرسالة الرئيسية لمؤتمر ُعقد ب
حول الشراآة ) Cedefop (المرآز األوروبي لتطوير التدريب المهنيو

 . 2006القطاعية، وآان ذلك في سينايا، رومانيا نهاية أيلول 

قال دوميترو ميرون، وزير الدولة للتعليم العالي واالندماج مع أوروبا في
نحتاج فيما يتعلق بالتعليم والتدريب : "ؤتمررومانيا، في آلمته في افتتاح الم

اليوم إلى عمليات استراتيجية وشراآات وتكامل واستمرارية وحاالت 
وبدون دعم من الشرآاء القطاعيين، يكون من الصعب تحقيق . مستوية

 ". معظم هذه األمور

تضمنت آلمة ألقيت من قبل آرجين دييج، مدير البلد لرومانيا في مؤسسة
نحن لسنا هنا لنناقش ما إذا آان : "ألوروبية، أهداف المؤتمرالتدريب ا

 ولكن معًا يمكننا ،التغيير سيحدث وسوف نواجهه"..."التغيير سيحدث أم ال
التوصل إلى أفضل الطرق في االستجابة لمثل هذا التغيير ونحن هنا لهذا 

 ".السبب

عّلم آيفية علم المشارآون أن تطوير مثل هذه الشراآة يتطلب وقتًا، وأن ت
لذلك فإن . االستجابة بشكل جماعي للظروف المتغيرة يتم بشكل تدريجي

 .قدرة الشراآات على التطّور والتأقلم هي أمر مهم للغاية

استمع المشارآون في المؤتمر أيضًا إلى شرح حول آيفية دعم الشراآات 
القطاعية لتطوير المؤهالت، مثًال عبر اإلطار الوطني للمؤهالت في 

وتضمنت المواضيع ذات األهمية الخاصة التي ُطرحت شفافية . روباأو
المؤهالت ودمج المؤهالت وأنظمة المؤهالت في أطر المؤهالت للتعّلم 

 . مدى الحياة

تم أيضًا الترآيز على السياق األوروبي األوسع آأداة استكشافية تكتسب 
 الجدل المتواصل المزيد من األهمية مع ازدياد قابلية االنتقال عالميًا ومع

حول قضايا التعليم والتدريب على المستوى األوروبي وآذلك مع النشوء 
 .الالحق للمؤهالت األوروبية واإلطار األوروبي للمؤهالت

Photo: ETF/A. Ramella 
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 فقر الالحد منل  أج تطوير المهارات من.5

 
 بالدرجة األولى فقر يصبُّ الالحد منت آان ترآيز استراتيجيا

ولفترة طويلة على التعليم، ولكن الدروس الُمستقاة من العقود 
الماضية أظهرت بشكل واضح أن اجتياز مرحلة التعليم 

 . االبتدائي بشكل ناجح لم يعد ُيشّكل ضمانة للحصول على عمل

التعليم والتدريب المهني إلى دائرة الترآيز  إعادةأدى ذلك إلى 
من ناحية . لدى العديد من الجهات المانحة الثنائية والدولية

 ترجمة هذا  يمكنأخرى، لم يكن واضحًا حتى اآلن آيف
اإلدراك الُمعاد إحياؤه إلى استراتيجيات وسياسات جديدة في 

 .التعليم لدى الدول الشريكة لمؤسسة التدريب األوروبية

ناًء على هذا السؤال، قامت مؤسسة التدريب األوروبية بتحديد ب
 القضايا إحدى آ"لفقر االحد من أجل تطوير المهارات من"

، فكّرست 2006المستعرضة للبحث ضمن المؤسسة خالل عام 
) أنظر أدناه( آليًا لهذه المسألة 2006طبعة الكتاب السنوي لعام 

مهارات لتحقيق ؤتمر وأخلت لها مكانًا على جدول أعمالها في م
 .التقّدم
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 الكتاب السنوي لمؤسسة التدريب األوروبية
 2006صدر الكتاب السنوي لمؤسسة التدريب األوروبية لعام 

 فصًال وملحقًا إحصائيًا وردت تحت العنوان 12متضمنًا 
 وعالجت الحد من الفقرل تطوير المهارات من أج: الشامل

ل ال الحصر دعم قضايا متنوعة شملت على سبيل المثا
الصندوق االجتماعي األوروبي لإلدماج االجتماعي وأثر تطوير 

أما الفصول األخرى من الكتاب فبحثت . المهارات على الهجرة
في مشكلة حالة تدهور التعليم والتدريب المهني في الدول ذات 

 لمبادراتق  التنسياالقتصادات المتحولة، والحاجة إلى تحسين

  الفقر الحد منل مهارات من أج

عملت مؤسسة التدريب األوروبية منذ عدة سنوات على 
 تعزيز الحاجة إلى تنظيم الجدل الدائر حول تطوير

المهارات بمساعدة دولية مع ممارسات اإلصالحات 
التنظيمية في التعليم والتدريب المهني في الدول ذات 

وبدعم من خبراء . االقتصادات التي تمر في مرحلة تحّول
من وسط آسيا ومنطقة حوض البحر المتوسط وباالعتماد

 العاملون في مؤسسة أجراهاعلى الكثير من األبحاث التي 
 من 2006وروبية ألغراض إصدار طبعة عام التدريب األ

الكتاب السنوي، وضعت المؤسسة تطوير المهارات من 
 الفقر بين القضايا األربع الرئيسية التي الحد منل أج

 .سُتبحث في مؤتمر مهارات لتحقيق التقّدم

قّدم بيتر غروتينغز، وهو خبير في مؤسسة التدريب
رادت المؤسسة األوروبية، الموضوع بطرح األسئلة التي أ

ما نوع المهارات التي ُتعّد : تورينو تحقيق تقّدم فيها في
أساسية لتخفيف الفقر؟ آيف يمكن مساعدة الناس في تطوير

المهارات التي يحتاجون إليها؟ هل يحتاجون فقط إلى 
المهارات؟ ما نوع السياسات التي يتوجب على الدول 

لمانحة الفقيرة اتباعها وآيف يمكن لمجموعة الجهات ا
 المساهمة؟ 

آما العادة، إن اإلجابات على األسئلة التي : "قال غروتينغز
قائمة على تكون مرتبطة للغاية و" آيف"و" ما"تبدأ بـ

تطوير السبب الكامن وراء األهمية البالغة التي يتسم بها 
وقبل أن . لفقر في األساس اللحد منبالنسبة  المهارات

" ما"لى األسئلة التي تبدأ بـ اإلجابة عبنتمكن حتى من البدء 
 . ، البد لنا أوًال من توضيح ما نتحدث عنه"آيف"و

ماذا يعني تطوير المهارات في الواقع؟ ماذا يشمل مفهوم 
والحد  الفقر؟ وما هو الرابط بين تطوير المهارات الحد من

 "ر؟الفقمن

لذلك ُخصص آانت هناك حاجة ُملّحة لتوضيح المفاهيم، 
لكتاب السنوي لمؤسسة التدريب قسم آبير من فصول ا

وعلى الرغم من ذلك، .  لهذا الغرض2006األوروبية لعام 
آان بيتر غروتينغز األول في التسليم بأن توضيح المفاهيم 

إن معرفة ما نتحدث عنه : "قالث ليس نهاية المطاف حي
 ما الدور الذي: يجب أن تؤدي في النهاية إلى توضيح آخر

 "وروبية القيام به؟يمكن لمؤسسة التدريب األ

آان الجواب على هذا السؤال المساهمة الرئيسية التي 
طلبتها مؤسسة التدريب األوروبية من الموفدين إلى مؤتمر 

 صادق الموفدون في الجلسات التي .مهارات لتحقيق التقّدم
خصصت لهذه المسألة على مقترحات عملية آي تقوم 

 .  المجالالمؤسسة بتيسير تعّلم السياسة في هذا
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 البنية التحتية التقليدية للتعليم والتدريب، التنمية الوطنية مع
والطرق التي يمكن من خاللها استخدام خبرة االتحاد األوروبي 

 .في تطوير المهارات من أجل النمو في مختلف السياقات

أحد أهم التحذيرات التي وردت بين سطور الكتاب السنوي هو 
ادات الدول ذات االقتصمعالجة الفقر الُمدقع في اإلحجام عن 

في الدول  بشكل مختلف عن الفقر األآثر هيكلية المتحولة

الدول الشريكة ذات االقتصادات المتحولة تعاني من فقر . النامية
ولم يعد الفرق مع الدول النامية الفقيرة األخرى هو . ُمدقع

حدوث الفقر الُمدقع، وإنما يكمن الفرق في أنه يوجد في الدول 
ذاآرة لدى األفراد آما المؤسسات ذات االقتصادات المتحّولة 

ويمكن لهذه الذاآرة أن ُتستخدم . حول األحوال األفضل الماضية
 . آقاعدة إلطالق مبادرات اإلصالح
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  الفرص تكافؤى  الترآيز عل.6

 
 تشكل الهموم المتعلقة بالتعّرض والهشاشة في المجتمعآانت 

. يب األوروبي خيطًا رفيعًا عبر عمل مؤسسة التدرعلى الدوام
وباستثناء المزايا االجتماعية التي تمنحها سياسة التعليم الشاملة، 

والتي غالبًا ما  الموارد البشرية القّيمةال يزال هناك الكثير من 
تمييز ضد األقليات لدى الفئات الُمعّرضة للغير مطروقة تزال 

 . على سبيل المثال المعوقينلدى الثقافية و

 المرتبطة 2006ي جرت في عام تضمنت النشاطات الت
الُمعّرضة والهّشة اجتماعيًا على نحو  بمجموعات األقليات

الخصوص دراسة وضعت خططًا لوصول األقليات العرقية إلى 
أيضًا، رّآز الكتاب . التعليم وسوق العمل في دول غرب البلقان

السنوي في أحد فصوله على التعليم الشامل، وشرحت النقاشات 
 الذي ُعقد في مهارات لتحقيق التقّدمي مؤتمر التي جرت ف

 من المشاريع التي أقيمت في وسط آسيا طرق حزيران وعدٌد
 .ضمان شمولية التعليم والتدريب المهني

أنه في بعض في حقيقة المظاهر الحالية لهذا الجدل تكمن إحدى 
المناطق يمكن للطالب أن يديروا ظهورهم للتعليم والتدريب 

انوا قادرين على تحّمل العبء المالي لذلك، ويمكن المهني إذا آ
الب آبيرًا بحيث أن الطالب الذين طأن يكون عدد هؤالء ال

يبقون في هذا النوع من التعليم هم فقط الطالب الذين ينتمون 
ويؤدي ذلك إلى تفاقم . إلى البيئات الُمعّرضة والهشة اجتماعية

 في هذه المناطق، آما  للتعليم والتدريب المهنيةالمتدنيالمكانة 
يمكنه أن يكون ضارًا بالنسبة لتطوير المهارات بنفس درجة 

نظام ُيضعف وصول المجموعات الُمعّرضة : الحالة المعاآسة
 . والهشة إلى التعليم والتدريب

 إدماج المرأة 
من القضايا التي أدرآت مؤسسة التدريب األوروبية أنها لم 

 حتى اآلن هي مسألة إدماج اية فيه الكفتتناولها في عملها بما
 العام الذي شهد انطالقة قوية 2006المرأة، ولقد آان عام 

 . للتعويض عما فات في هذا الصدد

 تورينو  بلدًا إلى24 شابًا وشابة من 50بدأ األمر عندما حضر 
 لحضور المؤتمر األول لمؤسسة التدريب 2006في آذار 

ُعقد . بين الجنسيناألوروبية المخصص آليًا لقضايا التمايز 
المؤتمر عشية اليوم العالمي للمرأة، وآان موضوعه المرأة في 

وسعى المؤتمر إلى بحث مدى . 2010التعليم والتوظيف 
المساواة التي يتمتع بها الرجال والنساء في مجاالت التعليم 

والتوظيف، وما هي العوائق التي تحّد من هذه المساواة، وما 
 . ة هذه العوائقالذي يمكن فعله إلزال
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 األوروبيةب آان تنظيم هذا المؤتمر انطالقة لمؤسسة التدري
بأآثر من طريقة؛ حيث آان المشارآون فيه عبارة عن خليط 

من ممثلي مراآز التدريب والجامعات ومنظمات األعمال 
النسائية والمنظمات غير الحكومية، وآانت أعمارهم تراوح بين 

لى هذا الحدث صفة الشبابية أآثر  عامًا، ما ُيضفي ع35 و20
مما جرت عليه العادة في األحداث التي تقيمها مؤسسة التدريب 

وآانت البنية التي تم اختيارها للمؤتمر ديناميكية . األوروبية
ح يوتضع ترآيزًا على األمور الشخصية آما على المهنية وتت

الوقت للنقاشات غير الرسمية وجلسات عصف األدمغة إضافة 
وآان الهدف توليد .  الجلسات الشاملة والعروض التقديميةإلى

ثروة من األفكار الجديدة للعمل من أجل االستفادة منها في عمل 
وفي العمل الميداني على  تورينوفي مؤسسة التدريب األوروبية 

وأملت المؤسسة أن يستفيد المشارآون أنفسهم من . حد سواء
ّبقوها بشكل عملي في المؤشرات واالقتراحات المفيدة وأن يط

عملهم إضافة إلى منحهم الفرصة للتشبيك مع زمالئهم من 
 . مختلف أنحاء العالم

 نافذة إلى الحرية

لم ال تتمتع النساء حتى اآلن بحقوق في التعليم مساوية
 لحقوق الرجال في أجزاء آثيرة من العالم؟

جائزة نوبل لعام تعتقد شيرين عبادي، الحاصلة على
 ونصيرة إيرانية لحقوق اإلنسان، أن اإلجابة 2003

على هذا السؤال بسيطة، وقالت للمشارآين في مؤتمر 
 الذي عقدته مؤسسة 2010المرأة في التعليم والتوظيف 

المعرفة هي نافذة إلى الحرية، : "التدريب األوروبية
وال يمكن للمرأة المتعلمة أن تقبل بسهولة التعّرض

 ".الضطهادل

قد يكون الجواب بسيطًا، إال أن شيرين عبادي
ال يكون آافيًا على " ببساطة"أوضحت أن تعليم المرأة 

والتعليم العالي على نحو -يلعب التعليم : "الدوام
 دورًا آبيرًا في تحسين المهارات والمعرفة-الخصوص
 لكن التعليم وحده ليس آافيًا لمساعدة النساء؛لدى المرأة

 ". آسب معيشتهنعلى 

: ضربت عبادي لشرح ذلك مثاًال من بلدها األم إيران
 ،%65تتجاوز نسبة الطالبات الجامعيات في إيران "

ويعنى ذلك أن المرأة اإليرانية أآثر تعليمًا من الرجل
لكن معّدل البطالة بين النساء : "، وأضافت"اإليراني

 ". يبلغ ثالثة أضعاف نظيره لدى الرجال

دي أنه ما لم يكن باإلمكان ترجمة التحصيل وقالت عبا
العلمي إلى مشارآة فعلية في سوق العمل، يفقد التعليم 

األآاديمي والتخصص مزاياهما ويصبحان نوعًا من 
 .الرفاهية البحتة

 2006  تزور مؤسسة التدريب األوروبية في آذار2003شيرين عبادي، الفائزة بجائزة نوبل لعام
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ؤتمر، آان الموفدون قد وضعوا قائمة  الميوميية وبحلول نها
طويلة من المقترحات العملية للعمل المستقبلي فيما يتعلق 
. بحياتهم الخاصة وفي ميادين أخرى أوسع على حد سواء

تخدمت مؤسسة التدريب األوروبية هذه المدخالت الجديدة واس
في عملها مع الدول الشريكة وآذلك في دفع التزامها بتعزيز 

 . المساواة بين الجنسين

 أيار التوصيات 3قّدمت مؤسسة التدريب األوروبية في 
الصادرة عن المؤتمر إلى البرلمان األوروبي وذلك بناًء على 

حقوق المرأة والمساواة بين  لجنة رئيسةسكا، طلب آنا تسابور
وقام البرلمان بناًء عليه بالطلب إلى مؤسسة التدريب . الجنسين

األوروبية تقديم رأي خبير حول تقرير جديد يتعلق بمسألة 
 . النساء والهجرة

 لفرص اتكافؤل الكتابة حو

جنوب  وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطىة من  شابًا وشاب70تقّدم حوالي
ّسع األوروبي وحوض البحر المتوسط شرق أوروبا ومناطق التو

 التي2010بمقاالت إلى مسابقة المقالة حول المرأة في التعليم والتوظيف
ووصفت . 2005أجرتها مؤسسة التدريب األوروبية في آب عام 

القصص التي قّدمها الشباب دور التعليم والتدريب المهني في تحسين 
ها في سوق العمل وضع المرأة في مجتمعاتهم أو في تعزيز مكانت

 . ومؤسسات األعمال

المحتوى واإلبداعية ومدى جودة  أصالةاس تم تقييم آل مقالة على أس
 . النص ومعرفة الكاتب بموضوع المقالة

اختير أربعة فائزين هم تسبيك آارامانوفا من آازاخستان، وإيفجينيا 
ن آويفا من بلغاريا، وملحم منصور من سورية وعبد الفتوح شافييف م
طاجاآستان؛ وتمت دعوتهم للمشارآة في المؤتمر الدولي المرأة في

 والذي ُنظِّم بمناسبة اليوم2006 الُمنعقد في آذار 2010التعليم والتوظيف 
 ؤسسة التدريب األوروبية ممديرةل دنبر،  موريوأعلنت. العالمي للمرأة

ًا  في حفل لتوزيع الجوائز شارآت فيه أيض وقّدمتهم الفائزينأسماء
 .2003شيرين عبادي، الفائزة بجائزة نوبل لعام 

وتم اختيار أحد الفائزين األربعة وهي إيفجينيا آويفا للحصول على منحة
مدتها أربعة أشهر في مؤسسة التدريب األوروبية، وأمضت الفائزة

 عامًا منحتها في وحدة االتصاالت الخارجية في 24البالغة من العمر 
 .2006نهاية عام

 أنا زابورسكا تتسلم مطبوعة مؤسسة التدريب األوروبية حول المرأة في التعليم والتوظيف
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 تقرير آخر عن مؤسسة التدريب األوروبية 2006صدر في عام 
يب، وهو عبارة عن حول قضية إدماج المرأة في التعليم والتدر

دراسة ُوضعت بالتعاون بين أربعة خبراء دوليين ُطلب إليهم 
إجراء تحليل لسياسات إدماج المرأة في مجاالت التعليم 

والتدريب والتوظيف على المستوى الدولي وآذلك تحليل وضع 
المساواة بين الجنسين في نفس المجاالت في آل من األردن 

 أولوية في عمل مؤسسة والمغرب وترآيا، وهي دول ذات
 . التدريب األوروبية

النوع (الجندر  بعد تقديم الموضوع، تصف الدراسة وضع إدماج
 االتحاد األوروبي وآذلك إدماج المرأة في  في)االجتماعي

ومنظمة العمل الدولية والبنك  اليونيسكولتوظيف ضمن التعليم وا
وتختتم الدراسة بإعطاء األنماط التفصيلية إلدماج المرأة . الدولي
 . تعليم والتوظيف في البلدان الثالثة التي غطتهافي ال

قّدمت الدراسة موجزًا عن الوضع في هذه البلدان، وساعد ذلك 
الجهات المانحة الُمحتملة في الترآيز على سياسات إدماج المرأة 

وستواصل . لدى وضعها برامج ومشاريع المساعدة المستقبلية
عة العمل فيها مؤسسة التدريب األوروبية، أو باألحرى مجمو

حول المساواة بين الجنسين، ستواصل تحليل الوضع في هذه 
 . البلدان بنهج محدد لتعّلم السياسة

 2006أعضاء مجموعة مؤسسة التدريب األوروبية العاملة على قضايا التمايز بين الجنسين يقدمون عملهم في البرلمان األوروبي في آذار 
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أظهرت االحصائيات حول التمايز بين الجنسين في العديد 
من بلدانكم مفارقة غريبة بين الوصول إلى التعليم 

 واألمر األآثر لفتًا. والمنجزات الُمحققة الحقًا في الحياة
لالنتباه في شمال أفريقيا والشرق األوسط أن الفتيات تتمتعن 

ر من سنوات التعليم، إال أن المنجزات ب أو ربما أآ مساٍوبعدٍد
التي يحققنها على المستويات االقتصادية واالجتماعية 
 . والسياسية تبقى قليلة بالمقارنة مع نظيراتها لدى الرجال

تعليم غير متساو بين نظرًا ألن الوصول الفيزيائي إلى ال
الجنسين، يمكن اعتبار أن األسباب المالية واألمنية هي 

وهناك العديد من التفسيرات . التفسيرات العامة لهذه المفارقة
ال يمكن معالجتها إال التي األخرى المتعلقة بالثقافة أو الدين و

بالسماح للنساء بالوصول إلى المزيد من الوظائف 
إن انتظار أن تقوم . ية والسياسيةاالقتصادية واالجتماع

النساء بتمكين أنفسهن آما حدث في أوروبا يشّكل هدرًا 
وإذا آنتم تسعون . لمورد ضخم للمهارات في زمن قصير

فعًال لتحقيق التقّدم، سيتحتم عليكم عاجًال أم آجًال االستفادة 
من هذا المورد الغني من المهارات من خالل تمكين الفتيات 

 . كل فّعال آي يقمن بخياراتهن بأنفسهنوالنساء بش

إذا آنا نهتم حقًا بمستقبل الفتيات والنساء في هذا العالم، 
جادين في توظيف آافة المهارات التي يمكننا  آناذا وإ

حشدها لتحقيق التقّدم، يجب علينا إذن أن نضمن عدم 
تهميش قضايا التمايز بين الجنسين في آامل العمل الذي 

مجرد قضية " علينا أال ننظر إليه على أنه يجب. نقوم به
مثل تمويل التعليم أو إدارة التعليم أو طرائق " أخرى
" إدماج المرأة"ُيستخَدم في االنكليزية مصطلح . التعليم

لإلشارة إلى العمل الذي يهدف إلى تحقيق المساواة بين 
وعلى الرغم من أنه تعبير غريب حتى في . الجنسين

 البد لنا أن : نه يكشف جوهر القضيةاإلنكليزية، إال أ
نكافح آي ال تكون المساواة بين الجنسين أمرًا يحصل على 

علينا أن نجعل من هذه المسألة . االهتمام فقط هنا وهناك
أمرًا بديهيًا؛ علينا أن ُندِرجه في جميع األعمال التي نقوم 

بها في التعليم بحيث أننا سننظر في النهاية إلى الوراء 
ب مدرآين أننا أثرنا القضية إلى مستوى بحيث أنها بتعّج

 ". لم تعد تشّكل مشكلة على اإلطالق

ُمقتبس عن حديث للمثلة آلوديا آاردينالي بمناسبة (
مؤتمر مؤسسة التدريب األوروبية مهارات لتحقيق 

 .).2006، حزيران تورينو، التقّدم

 

لممثلة المعروفة عالميًا آلوديا آاردينالي تتحدث في مؤتمر مؤسسة التدريب 
 2006في حزيران " مهارات لتحقيق التقدم"األوروبية 

 تسوية قضايا التمايز بين الجنسين
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  نظرة سريعة إلى المستقبل.7

 
آما يمكننا أن نرى في هذه الطبعة من وثيقة األحداث ذات 

تحضيرات الجارية التفاقيات الدعم  الطغت األهمية الخاصة،
الجديدة الخاصة باالتحاد األوروبي على نشاطات مؤسسة 

ومن نفس الُمنطلق، . 2006األوروبية خالل عام التدريب 
سيكون تقديم هذه االتفاقيات النتيجة الهامة لعمل المؤسسة خالل 

 . 2007عام 

وضعت مؤسسة التدريب األوروبية في منظورها متوسط األمد 
 بعضًا من هذه النتائج وأدرجتها في 2010-2007لألعوام ما بين 

وسطة  متالمنظوراتهذه تعتبر . النشاطات التي تعتزم القيام بها
األمد هامة أيضًا ألنها تأخذ بعين االعتبار للمرة األولى 

التغييرات المتوّقع حدوثها في تكليف مؤسسة التدريب األوروبية 
 . آما تم شرحه في الفصل الثاني أعاله

تتضمن بعض التغييرات الجذرية المتوّقعة مراجعة الشبكات 
لتدريب األوروبية والبند الذي االستشارية الخاصة بمؤسسة ا

يسمح للمؤسسة بتحديد أولويات دعمها الُمقّدم إلى بعض الدول 
 . الشريكة

تتوقع مؤسسة التدريب األوروبية إجراء مراجعة هامة لوظيفة 
شبكاتها االستشارية، بينما سيستمر آأحد المنبر االستشاري 

يعكس أهمية المطبوعات عمل مجلس تحرير الوثائق بشكل 
 . عالية الجودة الصادرة عن مرآز خبرة

يعني تحديد األولويات عمليًا أنه سيكون باإلمكان تخصيص 
التمويل المحدود بسهولة أآبر للحاالت التي تقّدم منظورات 

 . أفضل من حيث االبتكار واألثر واالستدامة

بناًء على هذه الوظائف الجديدة للمؤسسة والمداوالت الداخلية 
، وضعت المنظورات متوسطة 2005ل عام التي جرت خال

األمد استجابة خاصة جدًا من قبل مؤسسة التدريب األوروبية 
 ونظرًا ألن هذه االتفاقيات ستحكم ؛لكل من االتفاقيات الجديدة
 وما يليه، فإننا سننهي هذه 2007عمل المؤسسة خالل عام 

 : النظرة السريعة إلى المستقبل بُملّخص لهذه االتفاقيات

كون تدخالت مؤسسة التدريب األوروبية في جميع المناطق ست
ُموّجهة أآثر نحو السياسة، وستتم االستفادة من المراجعات 

النظيرة ونشاطات التعّلم لوضع استشارات وتحليالت سياسية 
تخدم مصلحة المفوضية األوروبية والسلطات الوطنية على حد 

سي على سواء إضافة إلى دورها في تسهيل الحوار السيا
 . المستوى الوطني
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 التشبيك لتحقيق المالءمة

تمامًا آما توصي مؤسسة التدريب األوروبية بعقد شراآات واسعة لدعم
 هذهتطوير السياسة بشكل ُمتسق ومالئم في الدول الشريكة، فهي تعتمد على

 . الشراآات الواسعة للحفاظ على اتساق ومالءمة نشاطاتها الخاصة

أحد الشبكات االستشارية الرئيسية  هذا الوقتى آان المنبر االستشاري حت
لدى مؤسسة التدريب األوروبية، حيث يلتقي أعضاؤه على مستوى إقليمي
آل ثالثة أعوام في جلسات شاملة لمناقشة التطور االستراتيجي واقتراح

 . مواضيع جديدة للبحث والعمل

مع التقدير الكبير للدور الذي لعبه المنبر االستشاري خالل السنوات العشر
 ITADاألخيرة، أوصى التقييم الخارجي الذي أجرته مؤخرًا مؤسسة 

المحدودة بإجراء مراجعة لهيكلية المنبر بناًء على فكرة أن إجراء تغييرات 

روبية وطرق عملها سيتطلب إعادة التفكير في دور مؤسسة التدريب األو 
ن التقييموبّي. بالطرق التي تحافظ فيها المؤسسة على ُمستشعراتها في الميدان

أن عملية التسمية الُمعّقدة واالجتماعات الشاملة واسعة النطاق من شأنها أن 
 . تحد من المرونة والفعالية من حيث الكلفة

 السبب أن تقوم ضمن تكليفها الجديد تود مؤسسة التدريب األوروبية لهذا
 . ال من حيث الكلفةبتعديل شبكاتها االستشارية آي تعمل بشكل مرن وفّع

واستجابة لذلك، وافق مجلس اإلدارة في تشرين الثاني على مقترح بالترآيز 
على ثالثة أنواع من الشبكات اثنين منها موجودة حاليًا وهي االجتماع 

شراآات تبادل المعرفة مع المنظمات الدولية المنتظم لمجلس اإلدارة و
أما النوع الثالث، وهي الهيئة االستشارية الدولية، فستحل. والدول األعضاء

 . محل المنبر االستشاري

 يملكون الدولية من ثمانية إلى عشرة خبراء ةستتألف الهيئة االستشاري
م اختيارهم خبرات ُمثبتة ومكانة في تطوير سياسة الموارد البشرية، وسيت

من قبل مؤسسة التدريب األوروبية من أفراد من المجتمع الدولي بما في 
ذلك الدول الشريكة والدول األعضاء في االتحاد األوروبي والمنظمات 

 .الدولية

سيكون هناك تمثيل لمجلس اإلدارة أيضًا في الهيئة االستشارية الدولية، آما 
عدد الكبير من الشبكات التشغيلية سيتم اختيار ممثلي الدول الشريكة من ال

اإلقليمية الحالية وذلك لتشجيع االستمرارية بين التفكير االستراتيجي 
أما الجهات الدولية التي لها تمثيل في الهيئة فهي . والمبادرات العملية

.الجهات التي عملت مع مؤسسة التدريب األوروبية بشكل ُمكّثف في السابق
 .هيئة مرتين أو ثالث مرات آل عامومن المتوقع أن تجتمع ال
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 )IPA(اتفاقية ما قبل االنضمام 
ستساعد نشاطات مؤسسة التدريب األوروبية خالل فترة وضع 
البرامج على ربط التحسينات الُمدخلة في مجال تنمية الموارد 

البشرية مع أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية بما في ذلك 
فسية الشرآات ومشارآة دور تطوير المهارات في رفع تنا

في هذا السياق، تعتبر قضايا . المرأة وزيادة قابلية التوظيف
مهارات التمّهن وتوّقع حاجات سوق العمل من أهم المجاالت 

 .التي سينصب عليها االهتمام

 )ENPI(اتفاقية الشراآة مع الجوار األوروبي 
شرية ستقّدم مؤسسة التدريب األوروبية الدعم لتنمية الموارد الب

 تطوير المهارات في رفع تنافسية الشرآاتبما في ذلك دور 
، وسيكون تقديم هذا الدعم بدرجات وزيادة قابلية التوظيف

في هذا . الحاجات المتنوعة للمنطقةترآيز بحسب مختلفة من ال

السياق، تعتبر قضايا مهارات التمّهن وتوّقع حاجات سوق العمل 
سترّآز مؤسسة آما  فيها، من أهم المجاالت التي سيتم العمل

التدريب األوروبية أيضًا على دور تطوير المهارات في وضع 
 . سياسة فّعالة للهجرة

 )DCI(اتفاقية التعاون على التنمية 
ستتقاطع ثالثة مواضيع في عمل مؤسسة التدريب األوروبية في 

أوًال، سيتم تعزيز إدماج المرأة فيما يتعلق بعملية . وسط آسيا
الشامل للتعليم والتدريب السيما ضمن مجال تطوير اإلصالح 

ثانيًا، سيتم النظر في .  الفقرالحد من المهارات من أجل
موضوع الهجرة من حيث تقديم االستشارات حول األطر الكلية 

هناك .  الفقرالحد منللمؤهالت وتطوير المهارات من أجل 
ر أخيرًا موضوع استقالل المدرسة الذي سيتم تناوله عبر الحوا

 . ر الفقالحد منالسياسي حول قضية تطوير المهارات 

 السعي لتحقيق التغيير عبر قنوات وسائل اإلعالم
ُيعتبر االستثمار في بناء قدرات الصحفيين في العالم العربي أمرًا بالغ

األهمية نظرًا لوجود إمكانية آبيرة لتحقيق التغيير عبر وسائل اإلعالم في 
 للتعاون األآبر بين مدارس الصحفيين في االتحاد المنطقة، آما يمكن

األوروبي ومراآز التدريب في منطقة حوض البحر المتوسط أن يحقق 
دعم تنمية المجتمع المدني في المنطقة وخلق فهم أفضل : هدفين في آن معًا

 . للثقافة العربية في أوروبا

تضافة من هناك حاجة ماسة لتحقق هذين األمرين، ولهذا السبب ُعقد باس
برنامج يوروميد ومبادرة وسائل اإلعالم لدى المفوضية األوروبية وآذلك
مؤسسة التدريب األوروبية وحكومة هنغاريا مؤتمر ليوم واحد حول دور
مدارس الصحفيين في التعّلم والعيش معًا في منطقة أوروبية أآثر اتساعًا،

 . وآان ذلك في بودابست في الخامس من آانون األول

 مشارآًا ناقشوا مجموعة متنوعة من المواضيع 35رك في المؤتمر شا
ضرورة تقديم تدريب للصحفيين بشكل ُمبّكر أآثر مما هو عليه في شملت

واقعه الراهن، والحاجة إلى تعزيز الروابط بين وسائل اإلعالم والمنظمات 
ييم  وتقالخطط التفصيليةغير الحكومية في المنطقة، والحاجة الُملّحة لوضع 

 . أثر نشاطات التدريب الماضية والحالية

آانت النقاشات حّرة وصريحة بشكل استثنائي، وشارك الحاضرون من آال 
وسيقوم المدير العام لمديرية . جانبي وسائل اإلعالم فيها بشكل فّعال

العالقات الخارجية توماس ماك غراث بإبالغ النتائج إلى مبادرة يوروميد 
 قد وصف المقترحات الخاصة التي نجمت عن ووسائل اإلعالم؛ وهو

االجتماع بأنها تشجيع للمفوضية آي تقوم بتكثيف نشاطاتها في هذا المجال 
البرامج لالتفاقيات  وضع البرامج التي ة فيمن ناحية وبأنها مساعدة مباشر

 .2007سيتم إطالقها في عام الجديدة التي 
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 ملحقات

 

  قانون التأسيس والتعديالت الُمدخلة عليه.1
/1360تأسست مؤسسة التدريب األوروبية بقانون المجلس رقم 

 . 1990 أيار عام 7 بتاريخ 90

 :وتم تعديل القانون األصلي الموضوع بالقرارات التالية

 تموز عام 27 بتاريخ 2063/94جلس رقم يعّدل قانون الم ■
 األحكام على وظائف وعاملي مؤسسة التدريب 1994

األوروبية ويوّسع المجال الجغرافي لعمل المؤسسة ليشمل 
 ؛Tacisالبلدان المؤهلة لبرنامج 

 تموز عام 17 بتاريخ 1572/98يوّسع قانون المجلس رقم  ■
دان  المجال الجغرافي لعمل المؤسسة ليشمل البل1998

 ؛MEDAالمؤهلة للدعم من برنامج 

 

 

 

 

 آانون 5 بتاريخ 2666/2000يوسع قانون المجلس رقم  ■
 المجال الجغرافي لعمل المؤسسة ليشمل 2000األول عام 

ألبانيا والبوسنة وهيرزيغوفينا وآرواتيا وجمهورية 
 يوغسالفيا االتحادية وجمهورية مقدونيا يوغسالفيا السابقة؛

 18 بتاريخ 1648/2003لس رقم يتضمن قانون المج ■
 أحكام تتعلق بإمكانية الدخول للمستندات 2003حزيران عام 

  . بالموازنةلمتعلقة وتعديل إجراءات المؤسسة ا

 قانون موّحد

 تدمج النسخة الموّحدة لقانون مجلس مؤسسة التدريب األوروبية
)CONSLEG (1990 الصادرة برقمR1360 1/10/2003 في 

 .  الموضوع بالتعديالت الالحقة الُمدخلة عليهالقانون األصلي
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  الموازنة الموازنة.22
2007 2006 2005  

 نفقات الموظفين 11942000 12238502 13819000

 نفقات البناء والمعدات والنفقات الجارية 1568028 1718500 1745000

 النفقات التشغيلية 4989972 5494898 4136000

 إجمالي اإلعانة المالية السنوية 18500000 19451900 19700000*

 موارد مالية أخرى 8212639 7516194 بعدغير متوفرة 

 اإلجمالي 26712639 26968094 بعدغير متوفر 

 20072007 الوآالة في عام  الوآالة في عام لموازناتلموازناتيتضمن هذا الرقم االحتياطي الم طب ق من قبل البرلمان األوروبي يتضمن هذا الرقم االحتياطي الُمطّبق من قبل البرلمان األوروبي ∗

  التنظيمية التنظيميةلهيكليةلهيكليةواوا   الموظفون الموظفون.33
 

 

 

 موريل دنبر: المدير

 برنامج تيمبوس
 كرزمارلين فوردي

 بيتر غرينوود: التخطيط والمراقبة والتقييم
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 عاملين المؤقتينجنسية ال
 هو 2006عدد العاملين المؤقتين المتوقع في خطة المنشأة لعام 

  .عمال 105
 مؤسسة التدريب األوروبية من حيث المرتبة العاملين في
 والجنس

Grand Total AST AD Nationality 
      

4 1 3 A 
10 8 2 B 
1 1 BG 
1 1 CZ 
8 3 5 D 
5 5 DK 
3 3 E 
1 1 EE 
1 1 EL 
10 4 6 F 
3 2 1 FIN 
12 5 7 GB 
1 1 H 
41 34 7 I 
3 2 1 IRL 
1 1 L 
1 1 LV 
6 1 5 NL 
1 1 P 
2 2 RO 
1 1 S 
1 1 TUN 
117 66 51  Grand Total 

ية .4 ئات القانون ية للهي رارات الرئيس ي  الق ف
 ب األوروبيةمؤسسة التدري

 2006القرارات الرئيسية لمجلس إدارة المؤسسة في عام 
اجتمع مراقبو مؤسسة التدريب األوروبية ومجلس إدارتها في 
السادس من حزيران وفي الحادي والعشرين من تشرين الثاني 

 المدير ،وترأست االجتماعات السيدة أوديل آوانتين. 2006عام 
 . وضية األوروبيةالعام للتعليم والثقافة في المف

 2006قام مجلس اإلدارة في اجتماع السادس من حزيران عام 
 : يلي بما

 والتقييم والتحليل 2005تبني تقرير النشاط السنوي لعام  ■
 . الخاص به

 .تبني أحكام تطبيق قوانين العاملين ■

تبني شروط التطبيق العامة على اإلجراءات التي تحكم  ■
 . ي المؤسسة ف المتعاقديناستخدام العاملين

 في 2006وفي الحادي والعشرين من تشرين الثاني عام 
 : ما يليب المجلس قامبروآسل 

 تعليقات 2007أخذ برنامج عمل المؤسسة المعّدل لعام  ■
 .ومالحظات األعضاء بعين االعتبار

 .2007لمؤسسة لعام  اموازنة تبني ■

مسودة المنظورات متوسطة األمد تبني من حيث المبدأ  ■
التي آانت ما تزال قيد  2010 و2007ما بين عامي للفترة 

  صدور المطبوعة التيإجراء خطي يتبعالتثبيت بواسطة 
التقييم  المتعلقة باتصاالتها حول ةي المفوضاتصدره

 .  التدريب األوروبيةالخارجي لمؤسسة

 المنبر االستشاري
 المادة رقم ،قانون المجلس( االستشاري هو هيئة قانونية المنبر

. مهنيالتدريب  في مجال ال خبير130يتألف من أآثر من ) 6
الدول األعضاء والدول الشريكة بر إلى  أعضاء المنوينتمي
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الدور الرئيسي يكمن . والشرآاء االجتماعيين والمنظمات الدولية
مؤسسة التدريب األوروبية ستشارات لتقديم االفي  برللمن

آما ، سسةلمؤلعمل السنوي ال برنامج حولومجلس إدارتها 
أيضًا دورًا هامًا آشبكة للتبادل تجعل من الممكن بر يلعب المن

 التدريب المهني بين  وإصالح الجيدة لسياساتات الممارستبادل
بين  في تورينو 2007 عام براجتمع المنولقد . البلدان المعنية

 لمناقشة موضوع النمساالخامس والسابع من حزيران برئاسة 
 أولويات المؤسسة للفترة الواقعة ولمناقشة مهارات لتحقيق التقدم

رأيًا حول مجلس  للبر آما قّدم المن؛2010 و2007 يبين عام
اجتماع الحادي وآان ذلك في  2007برنامج عمل عام 

 .   والعشرين من تشرين الثاني

 2006أعضاء مجلس إدارة مؤسسة التدريب األوروبية عام 

  عضو بديل

 )ئيسةر(السيدة أوديل آوانتين  
 .المدير العام للتعليم والثقافة

 السيد ديفيد ليمبمان
 .المدير العام للعالقات الخارجية

 السيد ديرك ميغانك
 . عالمدير العام للتوّس

 المفوضية األوروبية
 

 السيد رينهارد نوباور
 .الوزارة االتحادية للتعليم والعلوم والثقافة

 السيد آارل ويتزوريك
عمل والشؤون الوزارة االتحادية لل

 .االقتصادية

 النمسا

 السيدة ميشلين تشيز 
 . قسم التعليم/ وزارة المجتمع الفلمنكي

 بلجيكا

 السيد إلياس مرقدجيس
 .وزارة التعليم والثقافة

 السيد تشاراالمبوس آونستانتينو
 .وزارة التعليم والثقافة

 قبرص

 السيد إغور آروبكا
 .وزارة التعليم والشباب والرياضة

  آازالوفاجانا
 الدائم لجمهورية التشيك لدى االتحاد الممثل

 .األوروبي

 السيدة هيلينا أولوفكوفا
 . المعهد الوطني للتعليم المهني والتقني

 جمهورية التشيك

 السيدة ميريت بيدرسين
 .وزارة التعليم

 السيد رونالد سفارير أوستيرالند
 .وزارة التعليم

 الدانمرك
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  عضو بديل

 السيدة آولي آل 
 . لتعليم والبحوثوزارة ا

 إستونيا

 البروفيسور أوسي في ليندآفيست
 .جامعة آيوبيو

 السيد تيمو النكينين
 .وزارة التعليم

 فنلندا

 السيد جاك مازيغا
وزارة التعليم الوطني والتعليم العالي 

 .والبحوث

 السيدة آغنيس ليكليغرك
 .وزارة العمالة والصحة

 فرنسا

 السيد آالوس إليرهاوس
لدائم لوزراء التعليم والشؤون المؤتمر ا

 .الثقافية في جمهورية ألمانية االتحادية
 السيدة إسثر سينغ

 .  وزارة التعليم والبحوث

 السيد ستيفان شنايدر
 . وزارة التعليم والبحوث

 ألمانيا

 السيدة فاسيليكي آانيللوبولو
 .منظمة للتعليم المهني والتدريب

 السيد قسطنطينوس مارغاريتيس
 .لتعليم المهني والتدريبمنظمة ل

 اليونان

 السيد جيورجي سزينت ليليكي 
 .وزارة الشؤون االجتماعية والعمل

 هنغاريا

 السيد نيال مونكس
 .مديرية الشرآات والتجارة والعمالة

 السيد بادريغ آالينين
 . مديرية الشرآات والتجارة والعمالة

 إيرلندا

 السيد لويجي غايدوبونو آافالتشيني
ة المصرفية الخاصة موحدة الصناع
 .االعتماد

 السيد أندريا بيروجيني
 .وزارة الشؤوون الخارجية

 إيطاليا

 السيدة ديتا ترايداس
 .وآالة لبرامج تطوير التعليم المهني

 السيدة لوما سيكا
 .وزارة التعليم والعلوم

 التيفيا

 السيدة غييدر بيليكين
 .المرآز المنهجي للتعليم المهني والتدريب

 سيد روميولداس بوسفاسكيسال
 . وزارة التعليم والعلوم

 ليتوانيا
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  عضو بديل

 السيدة إيديث ستين
 .غرفة تجارة دوقية لوآسمبورغ الكبيرة

 السيد غيلبرت إنجيل
 .وزارة التعليم والتدريب المهني

 لوآسمبورغ

 السيد أنطوني ديجيوفاني
 .وزارة التعليم

 الدآتور سيسيليا بورغ
 .وزارة التعليم

 مالطة

 لسيد بيتر فان إجسيلمودينا 
 . وزارة التعليم والثقافة والعلوم

 هولندا

 السيدة إيوا رودومينو
 .وزارة العلوم والتعليم العالي

 السيدة دانوتا آزارنيكا
 .وزارة العلوم والتعليم العالي

 بولندا

 السيدة ماريا تيريزا بيريرا بايكساو
 .معهد للجودة في التعليم

 روس سوريسالسيدة آانديدا ميدي
 .وزارة األمن االجتماعي والعمل

 البرتغال

 السيد جوراج فانتوتش 
 .جامعة آومنيوس

 جمهورية سلوفاآيا

 السيدة جيلكا آره
 .وزارة التعليم والعلوم والرياضة

 السيد إليدو بانديلدج
 .وزارة التعليم والعلوم والرياضة

 سلوفينيا

 السيد روساريو إيستيبان بالسكو 
 إسبانيا . عليم والعلوموزارة الت

 السيد هانس آك أوستروم
 .وزارة التعليم والبحوث والثقافة

 السيد إيريك هينريكس
 .وزارة التعليم والعلوم

 السويد

 السيدة روزاليند ليستر 
 . مديرية الثقافة والمهارات

 المملكة المتحدة
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