
متعـــددة  الفّعالـــة  للحوكمـــة  ميكـــن  كيـــف 
املســـتويات أن تدعـــم بيئات السياســـات التي 
املهني  التعليـــم والتدريب  أداء أنظمة  تحّســـن 

وتعـــّزز الحوكمـــة والقيم التشـــاركية؟

األول  اإلقليمـــي  املؤمتـــر  موضـــوع  هـــذا  كان 
للحوكمـــة من أجل تحســـن القابليـــة للتوظيف 
يف حوض املتوســـط الـــذي ُعقد يف بروكســـل يف 
الفـــرة 4-5 آذار/مارس 2014. شـــارك يف املؤمتر 
أكرث مـــن 85 ممثالً عـــن الحكومـــات، والرشكاء 
البلدان  مـــن  املـــدين  واملجتمـــع  االجتامعيـــن 
التســـعة املشـــاركة )الجزائـــر، مـــر، إرسائيل، 
األردن، لبنـــان، ليبيا، املغرب، فلســـطن وتونس(. 
كام تضّمـــن املشـــاركون ممثلن عـــن املفوضية 
املانحة. والجهات  الدوليـــة  واملنظامت  األوروبية، 

ساهم املشـــاركون يف مختلف الجلســـات العامة 
العروض  وتقديـــم  النقاشـــات،  ولجان  املفتوحة، 
حول  النقاشـــات  ونُظِّمت  العمـــل.  ومجموعات 
القدرات  بنـــاء  وبرنامـــج  املســـحية،  التقاريـــر 
الرائدة.  التجريبيـــة  والصـــالت مـــع املشـــاريع 
اقرحـــت فـــرق البلـــدان تجـــارب وأمثلـــة عن 
تبادلها خالل  التـــي ميكـــن  الجيدة  املامرســـات 
أنشـــطة بنـــاء القـــدرات مـــام ميكـــن أن يُلِهم 

البلـــدان األخـــرى يف املنطقة.

تُظهر تقارير مســـح حوكمة التعليـــم والتدريب 
املهني أن هـــذا التعليم مرتبط مبـــارشة بالقضايا 
التعليم  إصـــالح  االجتامعيـــة واالقتصاديـــة وأن 
والتدريـــب املهنـــي يرتبـــط عىل نحـــو متزايد 
العامـــة  اإلدارة  أن  إالّ  التنميـــة.  باســـراتيجيات 
ألنظمـــة التعليـــم والتدريـــب املهنـــي تتميـــز 
باملركزية الشـــديدة يف جميـــع البلدان وتقتر يف 
كثري من األحيـــان عىل املرحلـــة األوىل من حلقة 

. ت سا لسيا ا

هذا املرشوع مموَّل من
االتحاد األورويب

النرشة اإلخبارية الثانية، متوز/يوليو 2014

اختـــريت جميع املشـــاريع التجريبيـــة الرائدة يف 
الحوكمـــة من أجل تحســـن القابلية للتوظيف يف 
حوض املتوســـط لركيزها عىل قابليـــة املجموعة 
للتوظيـــف،  واإلنـــاث(  )الشـــباب  املســـتهدفة 
وتحســـن الحوكمة عىل املســـتوى املحيل، ومتكن 
الالعبـــن املحليـــن والركيـــز عـــىل االحتياجات 
املحليـــة املحـــّددة. تركّز ســـبعة مشـــاريع عىل 
تحقيـــق التطابق مـــع االحتياجـــات املحلية من 
املهـــارات، وواحد عـــىل التوجيه املهنـــي وواحد 

الخريجن. تعّقـــب  عىل 

تم إعـــداد برنامج بنـــاء القـــدرات للحوكمة من 
أجـــل القابليـــة للتوظيف يف حوض املتوســـط يف 
جلســـات مجموعـــات العمـــل حيث نوقشـــت 
وأمناط  املتوقعـــة  التعلّم  وحصائـــل  األهـــداف، 

تنفيـــذ الربنامـــج ومتت املوافقـــة عليها.

هنـــاك ادراك عام من أن التغيـــري واألثر الحقيقي 
فيام يتعلق بقابلية الشـــباب والنســـاء للتوظيف 
ســـيكون عىل املســـتوى املحيل. عالوة عىل ذلك، 

ينبغـــي أن يتكيّـــف دور الدولة مع الســـياقات 
املتغـــرّية التي تركّز بشـــكل متزايد عـــىل التعليم 
والتدريـــب املهنـــي الخاضـــع لضـــامن الجودة 
والـــذي يقوده ســـوق العمـــل. ينبغـــي أن تتم 
معالجـــة دور القطـــاع غـــري املنظّم واملشـــاريع 
الصغرية واملتوســـطة بشـــكل أفضل يف النقاشات 

القدرات. بنـــاء  برنامج  ويف 

يتمثـــل الهدف األســـايس للســـنتن القادمتن يف 
إقامـــة حوار إقليمـــي يلقي الضوء عـــىل القضايا 
املستويات  متعددة  بالحوكمة  املتعلقة  املشـــركة 
التعلّم  املهنـــي وتعزيـــز  والتدريـــب  للتعليـــم 
املتبادل. وســـيتم إغناء الحوار بتجربة املشـــاريع 
الرائدة، وباملقابل ســـتتأثر املشـــاريع بالحوار عىل 

واإلقليمي. الوطني  املســـتوين 

يجتمع املشاركون يف مؤمتر الحوكمة من أجل تحسني القابلية للتوظيف يف منطقة حوض املتوسط يف بروكسل
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مـــن أجـــل تحقيق فهـــم أفضـــل للســـياقات 
املحـــددة للبلدان، فـــإن مـــرشوع الحوكمة من 
أجل التوظيـــف يف حوض املتوســـط حلّل أنظمة 
بلدان  املهنـــي يف  والتدريب  التعليـــم  حوكمـــة 
جنوب ورشق حوض املتوســـط التســـعة املشاركة 
يف مـــرشوع الحوكمـــة مـــن أجـــل التوظيف يف 
حـــوض املتوســـط. وركّـــز التحليل عـــىل ثالث 
وظائـــف: التخطيـــط واإلدارة، والتمويل، وضامن 

. لجودة ا

التخطيط واإلدارة

من الواضـــح أن إدارة أنظمـــة التعليم والتدريب 
املهنـــي مركزية للغاية يف ســـائر أنحـــاء املنطقة، 
رغـــم اإلدراك املتنامـــي بـــأن اإلدارة املركزية ال 
تحقـــق أنظمة تعليم وتدريب مهنـــي فّعالة. ويف 
ســـائر بلدان املنطقـــة، تم إجراء جملة واســـعة 
مـــن اإلصالحات وإقامة مشـــاريع تجريبية رائدة. 
وتم تحديد الرشكاء االجتامعين بشـــكل رســـمي 
يف جميـــع البلدان، وهـــم ينخرطـــون يف الحوار 
عـــادة من خالل املجالـــس واإلجـــراءات القامئة، 
مثـــل الهيئـــات الثالثيـــة أو مجالـــس التعليـــم 
والتدريب املهني. يجري الحوار بشـــكل أســـايس 
يف املراحـــل األوىل مـــن وضـــع السياســـات، مع 
قليـــل من املشـــاركة يف التنفيـــذ، أو املراجعة أو 
التقييـــم. ألربـــاب العمل هيئاتهم التـــي متثّلهم، 
إالّ أن قدرتهم عىل املشـــاركة يف سياسات التعليم 
والتدريـــب املهنـــي وإصالحه ال تـــزال يف مرحلة 
التطويـــر. يف بعـــض البلـــدان، تلعـــب نقابات 
العامل دوراً نشـــطاً يف الحـــوار، لكنها تغيب عن 
الحـــوار املتعلّـــق بالتعليم والتدريـــب املهني يف 
معظـــم البلـــدان. يف البلدان التي تفرض رســـوماً 
تتعلـــق بالتدريب، متيل منظـــامت أرباب العمل 
للعـــب دور أكـــرث بـــروزاً يف تقديـــم التدريب 

. ملستمر ا

لقـــد حقـــق البعد اإلقليمـــي لحوكمـــة التعليم 
والتدريب املهني بعض التقـــدم يف بعض البلدان. 
يف حالتـــن، عىل ســـبيل املثـــال، بات املســـتوى 
بينام   ، اإلقليميـــة  للسياســـات  اإلقليمي هدفـــاً 
تتم إقامة مشـــاريع تجريبية رائـــدة يف التوظيف 
يف أماكـــن أخرى لتلبيـــة احتياجـــات التوظيف 
والتدريب املحليـــة. إالّ أنه مـــن الصعب تطوير 
إقليمـــي يتطلـــب درجـــة كبـــرية من  منهـــج 

االســـتقالل يف نظـــام يتميّز باملركزية الشـــديدة، 
كـــام أن مثة مخاطـــرة يف عدم تعميم املشـــاريع 

الرائدة.  التجريبيـــة 

التمويل

يعتمـــد متويـــل التعليـــم والتدريـــب املهنـــي 
بشـــكل أســـايس عىل املـــوارد الوطنيـــة، إضافة 
إىل مســـاهامت التمويـــل الذايت التـــي تقّدمها 
املـــدارس الخاصـــة. تُفـــرَض رســـوم تدريب يف 
ـــه اإليرادات عـــادة نحو  البلـــدان؛ وتُوجَّ بعض 
التدريب املســـتمر، الذي يُعدُّ لـــوال ذلك مجاالً 
مهَمالً. تشـــّكل الرســـوم التي يدفعهـــا الطالب 
وعائالتهـــم نســـبة ضئيلـــة من متويـــل التعليم 
والتدريـــب املهني. يتم إنفاق حـــوايل %90-80 
مـــن امليزانية عـــىل الرواتـــب، ما يـــرك مجاالً 
ضيقـــاً للتجديـــد يف مجـــال ال يحظـــى إجامالً 

الكايف. بالتمويـــل 

وتخضع  باملركزيـــة،  التمويـــل  إجـــراءات  تتميز 
للتدقيـــق املحاســـبي، لكنها تفتقـــر يف كثري من 
األحيان إىل الشـــفافية. تقـــوم آليات التمويل عىل 
أســـاس تقليدي مـــن املدخالت املتكـــررة. ليس 
لـــدى مقدمي التدريـــب حوافـــز لتعزيز الدخل 
مـــن خالل بيع الســـلع أو الخدمات، أو تحســـن 
الكفـــاءة، واألداء والنتائج. رغـــم ذلك، فإن بعض 
كبـــرية لزيـــادة موارد  البلـــدان بذلت جهـــوداً 
الســـنوات األخرية  املهني يف  التعليم والتدريـــب 
وتـــدرس بعـــض البلدان سياســـات الســـتعامل 

أفضل. نتائـــج  لتحقيق  كآليـــة  التمويل 

ضامن الجودة

تركِّـــز إجـــراءات ضبـــط الجـــودة حاليـــاً عىل 
املدخـــالت، مثـــل متطلبـــات البنـــاء وأعـــداد 
املدرســـن املوظفن. وعند وجـــود أنظمة فرعية 
متعـــددة، تطبَّق إجراءات ضبط جـــودة مختلفة.

بإجراءات  متزايـــداً  اهتاممـــاً  السياســـات  تُبدي 
ضـــامن الجودة للمســـاهمة يف تحقيـــق النتائج 
مثـــل التحســـينات املنهجيـــة يف النظـــام، ورفع 
املعايري، وجعـــل التعليم والتدريـــب املهني أكرث 
للتوظيف.  الخريجن  قابلية  اســـتجابة وتحســـن 
وهكـــذا، يتـــم تأســـيس هيئات ضـــامن جودة 
جديـــدة يف عدة بلـــدان، ويُنظَـــر إىل وضع إطار 
وطنـــي للمؤهالت بوصفه مظلـــة لتطوير معايري 

 . لجودة ا

إن االفتقـــار إىل اإلدارة الفّعالة وأنظمة معلومات 
ســـوق العمل يحّد مـــن تطويـــر مقاربة لضامن 

الجودة يف جميـــع البلدان.

التطـــّورات، واالتجاهات والقضايا املســـتخلصة من عمليات مســـح وتحديـــد حوكمة التعليم 
والتدريب املهنـــي: نظرة عامة عـــر البلدان

التخطيط، واإلدارة، والتمويل وضامن الجودة عوامل أساسية يف التوظيف
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املشاريع التجريبية الرائدة
الرائـــدة ثاين أكرب  التجريبية  تشـــّكل املشـــاريع 
مكـــوِّن يف مـــرشوع الحوكمة من أجل تحســـن 
القابليـــة للتوظيـــف يف حـــوض املتوســـط. تم 
اختيار تســـعة مقرحـــات لركيزها عـــىل القابلية 
للتوظيـــف يف املجموعة املســـتهَدفة )الشـــباب 
واإلنـــاث( وتحســـن الحوكمـــة عىل املســـتوى 
املحـــيل، ومتكـــن الجهـــات الفاعلـــة املحليـــة 
والركيـــز عـــىل االحتياجـــات املحليـــة املحددة. 
ذ بالتعـــاون مع  ـــم وتُنفَّ بعـــض املشـــاريع تُصمَّ
الحكومية  والهيئـــات  الحكومية،  غـــري  املنظامت 
التي  األدوات  الدولية وبعضها يختـــرب  واملنظامت 
تم تطويرها يف مشـــاريع ســـابقة ويبنـــي عليها.

تتصـدى سـبعة مشـاريع تجريبيـة رائـدة لتحقيـق 
املهـارات،  مـن  املحليـة  االحتياجـات  مـع  التطابـق 
لتعّقـب  وواحـد  املهنـي  للتوجيـه  منهـا  وواحـد 
املهـارات  تطابـق  عـىل  الركيـز  يؤكـد  الخريجـن. 
النتائـج األوليـة التي ذهبت إليها مؤسسـة التدريب 
األوروبيـة مـن أنـه ورغم أن بلـدان املنطقـة طّورت 
مقاربـات لتحليـل سـوق العمـل، فإنـه ال يبـدو أن 
هـذه  عـىل  كامـل  اطـالع  عـىل  املحليـن  الالعبـن 
األدوات وال ميتلكـون القـدرات الكافيـة لتنفيذهـا. 
يف هـذا الصـدد، فـإن دعـم تطويـر قـدرات الـرشكاء 
املعنيـن املحلين مكوِّن أسـايس يف جميع املشـاريع.

لقـــد بـــدأ تنفيـــذ املشـــاريع أصـــالً يف الجزائر 
وفلســـطن ولبنان واملغرب حيـــث يقّدم مرشوع 
الحوكمـــة من أجل تحســـن القابليـــة للتوظيف 
يف حـــوض املتوســـط الخـــربات الالزمـــة للعمل 
مـــع الجهـــات الفاعلـــة املحليـــة مـــن أجـــل 
تصميم مشـــاريعها بشـــكل أفضل ووضع خطط 
لتنفيذهـــا. وهـــذه مرحلة بالغـــة األهمية حيث 
املحليون من مفهـــوم املرشوع  الالعبـــون  ينتقل 
ملناقشة األنشـــطة واألدوار واملسؤوليات واالتفاق 
عليها، وهـــي خطوة متقدمة يف بنـــاء الرشاكات. 

www.etf.europa.eu/gemm

ممثلون عن تونس يف املؤمتر 

تابعونا عىل:

etfgemm  

القـدرات ملـرشوع  بنـاء  برنامـج  تـم تعريـف  لقـد 
الحوكمة من أجل التوظيف يف حوض املتوسـط بعد 
إجـراء تقييـم مكثَّف لالحتياجات عىل أسـاس عملية 
مسـح لنظـام حوكمـة التعليـم والتدريـب املهني يف 
ومسـح  املتوسـط،  حـوض  ورشق  جنـوب  بلـدان 
وإقامـة  االجتامعيـن  والـرشكاء  السياسـات  لصّنـاع 
ورشـات عمـل خـالل املرحلـة السـابقة مـن مرشوع 
الحوكمـة مـن أجـل التوظيـف يف حـوض املتوسـط. 
تـم تنفيذ عمليـة تقييم االحتياجـات بوصفها إحدى 
اللجـان  شـاركت  حيـث  القـدرات؛  بنـاء  أنشـطة 
البلـدان املشـاركة يف املـرشوع بشـكل  الوطنيـة يف 
أرشكـت  كـام  الحوكمـة؛  مسـح  عمليـة  يف  ف  مكثَـّ
ورشـات العمـل التـي ُعِقـدت يف إطـار برنامـج بنـاء 
القدرات املسـتفيدين يف متاريـن للمجموعات حيث 
رُتِّبَـت االحتياجات يف أولويـات وتم تعريف حصائل 

التعلّـم مـن قبـل املشـاركن أنفسـهم.

مثة مجموعتان يســـتهدفهام املـــرشوع هام صّناع 
السياســـات والرشكاء االجتامعيون عىل املســـتوى 
التدريـــب وغريهم من الرشكاء  الوطني، ومقّدمو 
املعنيـــن باملهارات املحلية عىل املســـتوى املحيّل، 

أي الرشكاء يف املشـــاريع التجريبية الرائدة.

سيُطلَب من املشـــاركن أن يلعبوا دوراً محورياً يف 
إحداث التغيـــريات وذلك بنرش وتبـــادل املعارف 
واملعلومات املســـتقاة من برنامج بنـــاء القدرات 
داخـــل مؤسســـاتهم وشـــبكاتهم. وبالفعل، ويف 
حـــن أن فعاليـــات التعلّـــم املختلفة ستســـتمر 
عىل مدى عامن، ســـتتم دعوة املشـــاركن للقيام 

ببعـــض املهـــام يف بلدانهم لالنخراط يف ســـياقهم 
املهنـــي الوطني ويف مجموعـــة للحوكمة من أجل 
تحســـن القابليـــة للتوظيف يف حوض املتوســـط 

املشـــاركة.  البلدان  اإلنرنت تضـــم جميع  عىل 

حـــّددت عمليـــة تقييـــم االحتياجـــات مجاالت 
تركيـــز برنامج بنـــاء القدرات لصناع السياســـات 
والـــرشكاء االجتامعين، وهي: ربـــط عملية تقديم 
التعليـــم والتدريـــب املهنـــي بالطلب يف ســـوق 
العمل وذلك باســـتعامل أنظمة معلومات ســـوق 
العمـــل الفّعالـــة، وأنظمـــة متامســـكة لحوكمة 
د فيهـــا األدوار  التعليـــم والتدريب املهنـــي تحدَّ
واملســـؤوليات بوضوح ونظام ضامن جودة شامل 
للتعليـــم والتدريب املهني. بالنســـبة للمشـــاريع 
الرائدة، تتضمن تحديـــد االحتياجات  التجريبيـــة 
املحليـــة مـــن املهـــارات، وتحقيـــق املطابقة بن 
تقديم التعليـــم والتدريب عىل املســـتوى املحيل 
املهـــارات، وتقديم  املحلية من  االحتياجـــات  مع 
املعلومـــات املهنيـــة، والتوجيه واإلرشـــاد املهني 

اســـتناداً إىل احتياجات ســـوق العمـــل املحلية.

ســـيتم التصدي لهـــذه القضايـــا يف فعاليتن لبناء 
القـــدرات تضم جميع املشـــاركن، وثالث زيارات 
دراســـية، وثالث فعاليات تشـــمل جميع البلدان 
إضافـــة إىل تقديـــم الدعـــم يف بنـــاء القدرات 
لـــكل مرشوع تجريبـــي رائد حســـب احتياجاته. 
ستُســـتعمل نتائج املشـــاريع التجريبيـــة الرائدة 
وتجـــارب املشـــاركن إىل أقـــى درجـــة ممكنة 

كمـــواد للتعلّم.

التعلّم معاً
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الحوكمـة مـن أجل تحسـن القابليـة للتوظيف 
إقليمـي  مـروع  وهـو  املتوسـط،  حـوض  يف 
تنّفـذه مؤسسـة التدريـب األوروبيـة، يشـمل 
بلـدان.  تسـعة  يف  رائـدة  تجريبيـة  إجـراءات 
وفيـام يـي ما حققته هذه األنشـطة يف األردن، 

ولبنـان، وتونـس.

"يقـول عبـد العزيـز الجعـواين، قائد فريـق مرشوع 
الحوكمـة مـن أجـل تحسـن القابليـة للتوظيـف يف 
حـوض املتوسـط، "ال ميكـن إصـالح نظـام التعليـم 
والتدريـب املهنـي مـن قبل الحكومة فقـط. ينبغي 
القيـام بذلك بالتعـاون مع مسـتخدمي الكفاءات".

هـؤالء املسـتخِدمون — الـرشكاء املعنيـون باللغـة 
التقنيـة — هـم أربـاب العمـل، والعـاّمل، واملجتمع 
هـذه  مثـل  إرشاك  إن  وأرسهـم.  والطـالب  املـدين، 

املجموعـة املتنوعـة يُعـدُّ مقاربـة جديـدة متامـاً.

األشـكال  لهـذه  ينبغـي  فـرق،  إحـداث  أجـل  مـن 
الجديـدة األكـرث تشـاركية وشـفافية يف الحكـم أن 
تحـدث عـىل عدة مسـتويات — املسـتوى الوطني، 
واإلقليمـي واملحـيّل والوصـول حتـى إىل الطريقـة 
التـي تتفاعـل بهـا مدرسـة تعليـم وتدريـب مهنـي 
معيّنـة مـع مؤسسـات األعـامل واملجتمـع املحـيّل، 

عـىل حـد قـول الجعـواين. 

لقـد حققت املشـاريع التجريبية الرائـدة يف األردن 
ولبنـان وتونـس، إضافـة إىل تلـك القامئـة يف املغرب 
والجزائـر أرسع تقـدم حتـى اآلن، تليهـا املشـاريع 
املنّفـذة يف إرسائيـل، وليبيـا وفلسـطن. أمـا مـر، 
التـي انضمـت رسـمياً إىل مـرشوع الحوكمـة مـن 
أجل تحسـن القابلية للتوظيف يف حوض املتوسـط 
يف آذار/مـارس مـن هـذا العـام، فهـي تقـوم حاليـاً 

بتصميـم مرشوعهـا التجريبـي الرائـد.

لبنان
ميكـن للتوجيـه املهنـي أن يقلّص فجـوات عدم 

تطابـق املهارات

تقليـص  يف  املسـاعدة  إىل  لبنـان  مـرشوع  يهـدف 
بإحـداث  وذلـك  املهـارات  تطابـق  عـدم  فجـوة 
مكتـب توجيـه مهنـي يف مدرسـة تعليـم وتدريـب 

بـريوت. إحـدى ضواحـي  يف  عامـة  مهنـي 

تقـول تينا كومايت، مديرة مرشوع يف املعهد األورويب 
لتقنيـن  بحاجـة  "الـرشكات  والتنميـة،  للتعـاون 
الطـالب ال يعرفـون مـا  إالّ أن  لبنانيـن مؤهلـن... 

جنوب حوض املتوســـط: مشـــاريع تجريبيـــة رائـــدة يف حوكمة التعليـــم والتدريب 
تقدماً تحقـــق  املهني 

هـي الوظائـف التـي ميكـن أن يتطلعـوا إليهـا". من 
خـالل العمـل مـع الـوزارات والـرشكاء االجتامعين، 
يف  الجديـدة  الوحـدة  بإدمـاج  املـرشوع  سـيقوم 
الشـبكة املوجـودة حاليـاً للمعهـد األورويب للتعاون 
والتنميـة التـي تشـمل مكاتـب التوجيـه املهنـي يف 

أربـع مـدارس تعليـم وتدريـب مهنـي خاصـة.

أن  الربيـة  وزارة  وجـدت  "إذا  كومـايت،  وتضيـف 
تنفيذهـا  إىل  متـي  قـد  فإنهـا  ناجحـة،  العمليـة 
الجديـدة  الوحـدة  سـتحقق  أخـرى".  مـدارس  يف 
للحوكمـة مـن أجـل تحسـن القابليـة للتوظيـف يف 
حـوض املتوسـط الفائـدة لحـوايل 200 طالـب عىل 

مـدى عامـن.

األردن
التلمذات إلقامة رشاكات اجتامعية

النسـاء األردنيـات ينشـطن يف  14.1% فقـط مـن 
سـوق العمـل مقارنـة بــ 61.3% بالنسـبة للرجـال. 
سـيبني املـرشوع التجريبـي الرائـد للحوكمـة مـن 
أجـل القابليـة للتوظيـف يف حـوض املتوسـط عـىل 
هـذا الواقـع بإحـداث برنامـج تلمـذة يف مبيعـات 
التجزئـة يتكـون مـن سـتة أشـهر مـن التدريـب يف 
مـكان العمـل ويف املدرسـة لثالثن شـاباً يف ثاين أكرب 

سـيكون  الزرقـاء.  مدينـة  وهـي  األردن  يف  مدينـة 
السـيارات  لصيانـة  للتلمـذة  ثـاٍن  برنامـج  هنـاك 

الهجينـة ويقـوم عـىل نفـس األسـاس.

سـيكون مـن املهـم أيضـاً بالنسـبة لنـادرة البخيت، 
والتعليـم  والتدريـب  التشـغيل  صنـدوق  أمينـة 
املهنـي والتقنـي ، وجـود فرصـة لتجريـب أشـكال 
جديـدة مـن الحوكمة. سـتعمل لجنـة محلية، تضم 
عمـل  وأربـاب  مهنـي،  وتدريـب  تعليـم  مـدارس 
محليـن، ونقابـات عـامل ومنظـامت غـري حكومية، 
مـع منظـامت وطنيـة عـىل تحديـد االحتياجـات، 

وتصميـم املناهـج وإدارة املـرشوع بشـكل عـام.

تونس
منح الصالحيات للمناطق

مكاتـب  استشـاريي  اسـتخدام  إىل  تونـس  تتطلـع 
املناطقيـن  الالعبـن  مـن  وغريهـم  التوظيـف 
لتحديـث التعليـم والتدريـب املهنـي، وتعزيز فرص 
الشـباب يف العثـور عـىل عمـل، ومـن خـالل هـذه 
العمليـة، جعـل الحوكمة من قبـل املناطق والرشكاء 
االجتامعيـن أمـراً واقعـاً وليـس مجـرد وعـد فـارغ. 

الجنوبيـة  املحافظـة  عـىل  قابـس  مـرشوع  سـريكّز 
الرشقيـة التـي تحمـل نفـس االسـم. وخـالل عامـه 
األول سـيقيم أنشـطة بنـاء قـدرات لتعّقـب مصـري 
الحاليـن،  املهنـي  والتدريـب  التعليـم  خّريجـي 
وتحديـد احتياجـات أربـاب العمـل مـن املهـارات 
واقـراح كيفيـة تحديـث التعليم والتدريـب املهني 

املقـّدم يف املنطقـة لتلبيـة هـذه االحتياجـات. 

يقـول جـربان بـوراوي، نائـب األمـن العـام لالتحاد 
والتوظيـف  املهنـي  والتدريـب  للتعليـم  العـام 
والهجـرة، "قبـل الثـورة، كانـت الحكومـة املركزيـة 
تقـرر كل يشء؛ أمـا اآلن فإننا نـدرك أن للرشكاء 
االجتامعين والشـباب دوراً كبري يلعبونه 
إذا أردنـا أن نحقـق لهم الرخاء يف 

العملية".  حياتهـم 

 الحدث التايل 
يف برنامج الحوكمة من أجل 
التوظيف يف حوض املتوسط

زيارة دراســـية لرومانيـــا، لتونس، 
ولبنان. والجزائـــر،  واملغرب، 

14-16 ترين األول/أكتوبر

للمزيـــد مـــن املعلومـــات حول أنشـــطتنا، 
وفـــرص العمـــل والعـــروض واملناقصـــات، 

يرجـــى زيـــارة موقعنـــا عـــىل اإلنرنت،
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E info@etf.europa.eu 
T +39 011 6302222 
F +39 011 6302200
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