
3 

ــة  ــيـ ــلـ ــمـ عـ
ــو ــ ــن ــ ــوري ــ ت

2014



يف حالة عدم وضوح عىل مستوى املعلومات املذكورة، الرجاء العودة 
إىل املقال األصيل.

تتحمل مؤسسة التدريب األوروبية كامل املسؤولية عن محتويات 
هذه الوثيقة التي ال تعكس بالرضورة آراء مؤسسات االتحاد األورويب.

© مؤسسة التدريب األوروبية، 2014

ميكن إعادة إنتاج هذه الوثيقة رشيطة ذكر املصدر.



1

عـــمـــلـــيـــة 
ــو ــ ــن ــ ــوري ــ ت

2014
جدول املحتويات

مقّدمة   3  .1
ما هي عملية تورينو؟   3  1.1

مقّدمة إىل اإلطار الّتحلييل   4  2.1

البيانات اإلحصائّية   5  3.1

العملّية   6  .2
ما الجديد يف عملّية تورينو لعام 2014؟   6  1.2

آلّيات الّتنفيذ   7  2.2

مراحل العملّية وإطارها الزّمني   9  3.2

اإلطار الّتحلييل ملراجعات الّتعليم والّتدريب املهني   11  .3
ما الجديد، وملاذا؟   11  1.3

اإلطار الّتحلييل: األجزاء املتعّلقة باملوضوعات   12  2.3

رؤية لنظام الّتعليم والّتدريب املهني الوطني   13 آ. 

الفعالّية والكفاءة يف تلبية متطّلبات السوق اإلقتصادّية و العاّملّية   16 ب. 

الفعالّية والكفاءة يف اإلستجابة للّطلب الدميوغرايف، واإلجتامعي والّتشمييل   19 ج. 

الكفاءة الداخلية لنظام التعليم والتدريب املهني   22 د. 

مامرسات الحوكمة والسياسات يف نظام التعليم والتدريب املهني   27 هـ. 



2
عملية تورينو 2014

املؤرشات الكمية: نظرة عامة وقواعد توجيهية   31  .4
املصادر الرئيسية للمعلومات   31  1.4

قامئة باملؤرشات   31  2.4

47 املالحق  
ملحق 1.   التصنيفات الدولية   47

ملحق 2.   إعالن مؤمتر عملية تورينو 2013   50

املراجع   52



3

1. مقّدمة

يف عامـي 2010 و2012 أطلقـت مؤسسـة التدريـب األوروبيـة الجولتـني األوىل والثانية من عملية تورينو، اللتان شـاركت فيهـام معظم البلدان 
الرشيكـة للمؤسسـة. يف أيار/مايـو 2013 نّظمـت مؤسسـة التدريـب األوروبية مؤمتـراً بعنوان "عمليـة تورينو: دفع املهـارات إىل األمام"، حرضه 
حـوايل 200 مـن صنـاع السياسـات، والخرباء واملامرسـني يف مجـال التعليم والتدريـب املهني من البلدان الرشيكة ملؤسسـة التدريـب األوروبية، 
واالتحـاد األورويب واملنظـامت الدوليـة. مثـة إقـرار بأهميـة هـذه العملية مـن قبل البلـدان الرشيكة واملجتمع الـدويل تم التعبـري عنه يف إعالن 
املؤمتـر (انظـر ملحـق 2) ويف التقييـم الخارجـي الـذي يغطـي جولتـي عمليـة تورينـو. ُينَظـر إىل عمليـة تورينـو بوصفهـا أداة مفيـدة لتحليـل 
السياسـات وتحديـد األولويـات والتحّديـات يف قطـاع التعليـم والتدريـب املهنـي، وكخطـوة هامـة عـىل الطريـق نحـو عمليـة صنـع سياسـات 

تسـتند إىل األدلـة يف البلـدان الرشيكة.

لقـد أُطِلَقـت عمليـة تورينـو بوحـي مـن عمليـات تقييـم السياسـات عـىل مسـتوى االتحـاد األورويب، خصوصـاً عمليـة كوبنهاغـن يف التعليـم 
والتدريـب املهنـي وإعـالن بـروج Bruges لعـام 2010. يف الواقـع فإن عملية تورينـو يف البلدان الرشيكة تأيت اسـتكامالً ملراجعة التقـّدم اُملحَرز 
نحـو التوصـل إىل سياسـات تعليـم وتدريـب مهنـي مشـرتكة يف االتحـاد األورويب، وأيضـاً اسـتكامالً لألهـداف واألدوات الـواردة يف إعـالن بروج. 
تيـّرس هـذه السـمة التكامليـة التعّلـم املشـرتك بـني االتحـاد األورويب والبلدان الرشيكـة له. وباتبـاع صيغة مشـابهة لعملية بـروج، حيث ُتعقد 

مـرة كل سـنتني، تدخـل عمليـة تورينو اآلن جولتهـا الثالثة عـام 2014.

1.1 ما هي عملية تورينو؟

عملية تورينو عملية تشاركية تفيض إىل تحليل يستند إىل األدلة لسياسات التعليم والتدريب املهني يف بلد معني.

تهـدف العمليـة إىل تحقيـق إجـامع حـول الطرق املمكنـة إلحراز التقّدم يف سياسـات التعليم والتدريـب املهني وتطوير أنظمتـه. وهذا يتضمن 
تحديـد الوضـع الراهـن للتعليـم والتدريـب املهنـي يف كل بلـد والرؤيـة املوضوعـة لـه، أو، بعـد فرتة سـنتني، إجراء تقييـم للتقّدم الـذي تحرزه 

البلـدان يف تحقيـق النتائج املرجوة.

تكمـن القيمـة املضافـة لعمليـة تورينـو يف حقيقـة أنهـا ترّسـخ التعليـم والتدريـب املهنـي يف السـياق االجتامعـي واالقتصادي وتضمـن أن يتم 
التحليـل عـىل أسـاس األدلـة ذات الصلـة وأن يحـدث مـن خـالل حـوار منهجي. يف هـذا الصـدد، تقّدم مؤسسـة التدريـب األوروبية املسـاعدة 

للبلـدان يف جمـع املعلومـات مـن املصـادر املختلفـة لألدلـة وتعزز الحوار بشـأن السياسـات. 

بشكل أكرث تحديداً، إن عملية تورينو تعترب أداة لتحقيق  األهداف الّتالية:

تطويـر فهـم مشـرتك للرؤيـة متوسـطة املـدى، وأولويات واسـرتاتيجيات تطويـر التعليم والتدريـب املهني، واستكشـاف الخيـارات املمكنة  ●
لتنفيـذ هـذه الرؤيـة و/أو تحقيـق املزيد مـن التقّدم؛

تطوير الوعي والقدرات الالزمة للتحليل، ووضع أدوات لتحديد أولويات السياسات؛ ●
تحديث التحليالت واإلنجازات بفواصل زمنية منتظمة، ومراقبة التقّدم اُملحَرز؛ ●
مراقبة تنفيذ االسرتاتيجيات بعيدة املدى (خرائط الطريق، عىل سبيل املثال)؛ ●
املساهمة يف وضع السياسات املوّجهة حسب األثر املرجو منها؛ ●
توفري الفرص لتطوير القدرات وتعّلم السياسات داخل البلدان الرشيكة وفيام بينها ومع االتحاد األورويب؛ ●
متكني البلدان من تحقيق تنسيق أفضل ملساهامت الجهات املانحة من أجل تحقيق األولويات الوطنية املتفق عليها. ●

إضافـة إىل ذلـك، تسـهم نتائـج عمليـة تورينـو يف صياغـة التوصيـات التـي تقّدمهـا مؤسسـة التدريـب األوروبيـة ألدوات املسـاعدة الخارجيـة 
لالتحـاد األورويب وتشـّكل أساسـًا لتصميـم اسـرتاتيجية دعـم املؤسسـة للبلـدان الرشيكـة.

تأسست عملية تورينو عىل أربعة مبادئ:

مَتلُّـك العمليـة والنتائـج مـن قبـل ُصّنـاع سياسـات البلـدان الرشيكـة والـرشكاء املعنيـني فيهـا مـن حيـث التقرير النهـايئ ومضامـني تطوير  ●
السياسـات. وهـذا يتضمـن السـعي لتحقيـق التكامل بني عملية تورينو وأجندة السياسـات الوطنيـة والعمليات األخـرى ذات الصلة. يعترب 

التملُّـك عامـًال محوريـاً يف ضـامن أن يكـون لعمليـة تورينـو تأثري مسـتدام عىل السياسـات الوطنية. 



4
عملية تورينو 2014

املشـاركة الواسـعة يف العمليـة مـن قبـل مجموعـات الرشكاء املعنيـني ذات الصلة، مبـا يف ذلك اللجـان الربملانية، وقادة السياسـات، وممثيل  ●
الـرشكاء االجتامعيـني، ومديـري املـدارس، واملدرّسـني، والسـلطات املحليـة، وممثـيل الـرشكات، والباحثـني وممثـيل املجتمع املـدين. إن هذا 
يوفـر األسـاس إلجـراء النقاشـات وبنـاء اإلجـامع مـن قبـل الالعبـني املحليـني، وبالتـايل تحقيـق الصلـة بـني تحليـل السياسـات والتوّصل إىل 

اتفاقيـات حـول الخيـارات بشـأن السياسـات وتنفيذ هذه السياسـات.
منهـج كّيل يسـتعمل مفهومـاً واسـعاً للتعليـم والتدريـب املهنـي للشـباب والكبـار عـىل حـد سـواء ويّتبـع مقاربة تشـمل النظـام مبجمله،  ●

تأخـذ باالعتبـار ليـس فقـط عنـارص النظـام وكيفية ارتباطها ببعضهـا بعضاً، بل أيضاً كيفية اسـتجابة نظـام التعليم والتدريـب املهني للبيئة 
االقتصاديـة واالجتامعيـة التـي يعمل فيها. يشـّكل اإلطـار التحلييل الرؤيـة املوضوعة للتعليم والتدريـب املهني، وتحليل الكفـاءة الداخلية 

والخارجيـة للنظـام، وقضايـا حوكمته ومتويله.
تقييـم يسـتند إىل األدلـة أو املعـارف ُيعتـرب أمـراً جوهريـاً للبلـدان مـن أجـل التوّصـل إىل قـرارات تسـتند إىل معلومـات صحيحـة حـول  ●

تطويـر السياسـات وقيـاس التقـّدم اُملحـَرز وإجـراء عمليـة معايـرة ومقارنـة مـع تجـارب االتحـاد األورويب، عندمـا يكـون ذلـك ذا صلـة أو 
مهـاًم بالنسـبة للبلـد املعنـي. كـام أن هـذا املنهج املسـتند إىل األدلة جوهري أيضـاً للتعرّف عىل املامرسـات الجيدة ونرشها وتوسـيعها من 

املسـتوى التجريبـي إىل مسـتوى النظـام بأرسه.

ميكـن لألدلـة أن تتخـذ أشـكاالً متعـددة، مثـل تجربـة وتقييـم املامرسـة، ونتائـج التحاليـل العلميـة، واألبحـاث النوعيـة والكميـة، واألبحـاث 
األساسـية والتطبيقيـة، وتطويـر اإلحصـاءات واملـؤرشات. التعليـم والتدريـب جـزء مـن التقاليـد والهوّيـات الثقافيـة املتنوعـة للبلـدان وهـي 
تتفاعـل مـع شـبكة مـن السياسـات األخـرى. يف هـذه الظـروف، ال ميكـن أن يكـون هنـاك وصفـات بسـيطة حـول مـا ُيعّد سياسـة أو مامرسـة 
جيـدة. وهـذا مـا يضفـي أهميـة أكـرب عـىل اكتسـاب أكـرب قدٍر مـن املعرفة حـول املامرسـات التـي تنجح، وبالنسـبة ملـن، ويف ظل أيـة ظروف 

وماهيـة النتائـج التـي تحققهـا (املفوضيـة األوروبيـة، 2007).

2.1 مقّدمة إىل اإلطار الّتحلييل

اإلطـار التحليـيل أداة لجمـع وتفسـري املعلومـات النوعيـة، ووضـع البيانـات يف سـياقها، ومراقبـة التطـّورات الحاصلـة عـىل السياسـات والتقّدم 
اُملحـَرز، مبـا يف ذلـك إجـراء املقارنـة مـع املعايـري الوطنيـة، واإلقليميـة والدوليـة (عنـد الرغبـة). ويوضـع اإلطـار التحلييل لتحقيـق ما ييل:

توجيه مراجعة سياسات التعليم والتدريب املهني يف البلدان املشاركة يف عملية تورينو؛ ●
تحديـث وتوسـيع قاعـدة األدلـة واملعلومـات حـول العوامل املؤثـرة يف الطلب عىل التعليـم والتدريب املهني يف البلـد، وإىل أي حد يتمكن  ●

نظـام التعليـم والتدريـب املهني من االسـتجابة لهذا الطلب؛
توفري قاعدة قوية لتصميم وتنفيذ وتقييم سياسات إصالح التعليم والتدريب املهني. ●

تـم تحديـث اإلطـار مـن أجـل جولـة عـام 2014 مـن عمليـة تورينو، كـام هـو وارد يف الجـزء الثالث. ويتبـع منطقه خطـوات دورة السياسـات 
ويسـتند إىل اختيـار فرضيـات عامـة، مثـل الحاجـة إىل تخطيط بعيد النظر، واإلدارة السـليمة للطلب النابع من السـياق األوسـع الـذي يتم فيه 

تقديـم التعليـم والتدريـب املهنـي، والتقديـم الكفـؤ والفّعال لهـذا التعليـم، وتطوير القـدرات من أجل تنفيذ السياسـات.

كام يف السنوات السابقة، يغّطي اإلطار خمسة أبعاد رئيسية يف تحليل السياسات، منظمة يف خمسة أجزاء.

الجزء آ ـ رؤية النظام الوطني للتعليم والتدريب املهني ●
ع أن تسـاهم  مـا هـي الرؤيـة الوطنيـة لتطويـر التعليـم والتدريب املهني؟ هل هي رؤية مشـرتكة بـني جميع الـرشكاء املعنيني، وكيف ُيتوقَّ
يف تحقيـق التنافسـية وتحقيـق األهـداف األوسـع للتنميـة الوطنيـة؟ كام يقّدم هـذا الجزء نظـرة ألنظمة التعليـم والتدريـب املهني األّويل 

والتعليـم والتدريب املهني املسـتمر.
الجزء ب ـ الكفاءة والفعالية يف تلبية  متطّلبات السوق اإلقتصادّية و العاّملّية  ●

مـا هـي العوامـل الرئيسـية لالقتصـاد وسـوق العمـل التـي تحـدد الطلب عىل املهـارات يف البلـد؟ وما هي اآلليـات املوجـودة لتحديد هذا 
الطلـب ومطابقتـه مـع املهـارات املقدمـة مـن قبل نظـام التعليـم والتدريب املهنـي عىل هذا األسـاس؟ وأخرياً، مـا هي اإلمكانـات الكامنة 

يف نظـام التعليـم والتدريـب املهني إلحـداث تأثري إيجـايب يف هذه العوامـل الخارجية؟
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الجزء ج ـ الكفاءة والفعالية يف تلبية الطلب الدميوغرايف، واالجتامعي والتشمييل ●
مـا هـي العوامـل الدميوغرافيـة واالجتامعيـة التـي تحـدد الطلب عـىل التعليـم والتدريب املهنـي؟ ما مدى قـدرة نظام التعليـم والتدريب 

املهنـي عـىل معالجـة هـذه العوامـل، وعىل أن يكـون النظام شـامًال ويلبي تطلعـات املتعّلمني؟ 
الجزء د ـ الكفاءة الداخلية لنظام التعليم والتدريب املهني ●

كيـف يتـم تحديـد جـودة  نتائـج التعّلـم يف التعليـم والتدريب املهنـي وكيف ميكن ضامنهـا؟ ما مدى ُحسـن أداء نظام التعليـم والتدريب 
املهنـي نفسـه؟ من يرشف عىل تحسـينه املسـتمر، وكيـف يتحقق ذلك؟

الجزء هـ ـ مامرسات الحوكمة والسياسات يف نظام التعليم والتدريب املهني ●
مـا هـي القـرارات التـي ُتّتخـذ يف نظـام التعليـم والتدريـب املهنـي وعـىل أي مسـتوى ، وكيـف؟ مـن مسـؤول أمـام مـن، وكيـف يتم ربط 

بالتحسني؟ املسـاءلة 

يعتمـد اإلطـار التحليـيل عـىل جملـة واسـعة مـن املعلومـات الكميـة والنوعية املسـتقاة مـن مصـادر مختلفة. كام يحتـوي كل جزء مـن اإلطار 
أيضـاً عـىل جـزء فرعـي حـول اإلجراءات املتخذة بشـأن السياسـات وتقييـم التقـّدم اُملحَرز منذ عـام 2010.

3.1 البيانات اإلحصائّية

يتطّلـب اإلطـار التحليـيل بيانـات حـول عدد من املـؤرشات العامـة وأيضاً الخاصـة بالتعليـم والتدريب املهنـي ومعلومات نوعية، انسـجاماً مع 
توصيـات مجموعـة العمـل متعـددة الهيئـات حـول التعليـم والتدريب املهنـي ومؤرشات التدريـب (ومؤسسـة التدريب األوروبيـة عضو فيها) 
ودليـل مؤسسـة التدريـب األوروبيـة حـول اسـتعامل املـؤرشات (مؤسسـة التدريـب األوروبيـة، 2013). ويكـون الهـدف مـن األدلـة املجموعة 
بهـذه الطريقـة دعـم تحليـل السياسـات الـذي يتـم إجـراؤه اسـتجابة لألسـئلة التـي يطرحهـا اإلطـار، ولتوفـري األسـاس للمعايـرة واملقارنـة مع 
معايـري االتحـاد األورويب واملعايـري الدوليـة األخـرى. ومـن أجل االحتفـاظ بدرجة من املرونـة فيام يتعلق باحتياجـات ونتائج البلـد املعني، فإّن 

اختيـار املـؤرشات قـد يخضـع للتعديـل. كـام ُينظـر إىل املـؤرشات املختارة عـىل أنها قامئـة مقرتحـة تعتمد أيضاً عـىل توافـر البيانات.

ال تـزال مصـادر البيانـات الدوليـة تحتـوي عـىل قـدر ضئيـل جـداً مـن املعلومـات حـول التعليـم والتدريـب املهنـي، يف حـني أن التصنيفـات 
والتعريفـات الكامنـة خلـف البيانـات الوطنيـة ترتبـط بشـكل وثيـق يف كثري من األحيـان بالسـياق الوطني. وهذا مـا يجعل إجـراء املقارنة بني 
بيانـات التعليـم والتدريـب املهنـي يف مختلـف البلـدان مهمـة تنطوي عىل تحٍد، كـام ينبغي توخي الحـذر يف التوصل إىل اسـتنتاجات من هذه 
املقارنـات. رغـم ذلـك، فـإن اإلحصـاءات الوطنيـة متّثـل مصـدراً قّيـاًم لألدلة، والتي لـن يكون مـن املمكن إجراء تحليـل معمق ألنظمـة التعليم 
والتدريـب املهنـي بدونهـا. ولذلـك، فـإن تعزيـز جـودة البيانـات وترسـيخها يف تحليل السياسـات يظل أولوية قصـوى يف هذه الجولـة الجديدة 

مـن عمليـة تورينـو. الجـزء التـايل يقـدم نظـرة عامـة للتعديالت التي جـرت عىل اإلطـار التحليـيل لتحقيق تلـك الغاية.

كـام سـتنخرط مؤسسـة التدريـب األوروبيـة يف حـوار مـع البلـدان الرشيكـة الستكشـاف مـدى اهتاممهـا واسـتعدادها لوضـع ترتيبـات دامئـة 
للتقديـم املنتظـم للبيانـات املتعلقـة بقطـاع التعليـم والتدريـب املهنـي، طبقـاً ملبـادئ متفـق عليها يف املصداقية وبشـكل ينسـجم مـع اإلطار 

التحليـيل لعمليـة تورينو.
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2. العملّية

1.2 ما الجديد يف عملّية تورينو لعام 2014؟

كـام ُذكـر يف الجـزء األول، ويف أعقـاب الجولـة الثانيـة مـن عمليـة تورينـو لعـام 2012، اسـتضافت مؤسسـة التدريـب األوروبيـة مؤمتـراً دوليـاً 
يف تورينـو ُعِقـد تحـت شـعار "عمليـة تورينـو: دفـع املهـارات إىل األمـام" (أيار/مايـو 2013). حـرض املؤمتـر حـوايل 200 مـن صّناع السياسـات، 
والخـرباء واملامرسـني يف قطـاع التعليـم والتدريـب املهني من البلـدان الرشيكة ملؤسسـة التدريب األوروبيـة، ومن االتحـاد األورويب واملنظامت 

الدوليـة.  أنتـج املؤمتـر  إعـالن عمليـة تورينـو (انظـر ملحـق 2)، الـذي تـم فيـه الرتكيز عـىل عدد مـن الرسـائل املحورية.

أهمية املبادئ األربعة الرئيسية لعملية تورينو:. 1
منهج كّيل يف التعامل مع الّتعليم والّتدريب املهني؛ ●
امللكية والقيادة الوطنية؛ ●
املشاركة الفّعالة للّرشكاء املعنّيني االجتامعّيني، والسياسّيني، واالقتصادّيني؛ ●
الرتكيز عىل األدلة لتوجيه تحليل السياسات وصنع القرار. ●

ياسات الّتي تواجهها البلدان الّرشيكة:. 2 األولوّيات الّسبع الرّئيسّية يف مجال السِّ
الحاجة إىل التوّصل إىل رؤية مشرتكة وطويلة األمد لتطوير واستعامل املهارات ذات الصلة للحصول عىل وظائف ذات جودة أفضل؛ ●
دور االبتـكار ووضـع السياسـات التـي تسـترشف املسـتقبل يف متكـني التعليـم والتدريـب املهني مـن االسـتجابة إىل االحتياجـات الراهنة  ●

واملستقبلّية؛
تحقيق اندماج أوثق بني التعّلم والعمل وذلك بإرشاك الرشكات الكبرية والصغرية عىل حد سواء؛ ●
جعل التشميل االجتامعي مبدأً حارضاً يف جميع سياسات ومامرسات التعليم والتدريب املهني؛ ●
تحسـني جاذبيـة التعليـم والتدريـب املهنـي األّويل والتعليـم والتدريـب املهني املسـتمر من خالل وضـع األطر لضامن الجـودة، وأنظمة  ●

املؤهـالت الوطنيـة ومسـارات للتقدم مـن التعليم والتدريـب املهنـي إىل التعليم العايل؛
تعزيز جودة التعليم والتدريب املهني وذلك بتطوير كفاءة وقدرة املدرّسني واملدّربني؛ ●
التقاسم الفّعال للمسؤوليات يف حوكمة أنظمة التعليم والتدريب املهني من خالل آليات فّعالة يف التنسيق واملشاركة. ●

املجاالت السّتة الرّئيسّية لتطوير العمل املشرتك:. 3
تحديـد مجـاالت دعـم السياسـات يف كل بلـد باسـتعامل األدّلة، والتحليل، والسـيناريوهات واسـترشاف املسـتقبل، وترتيبهـا يف أولويات  ●

مـن أجـل املتابعـة والتنفيذ مـن خـالل االسـرتاتيجّيات واُملخرجات قصـرية األجل؛
مراقبـة التقـّدم اُملحـَرز عـىل أسـاس مـؤرشات تسـتعمل عمليـة تورينـو لعـام 2012 كخـط أسـاس، وبالنسـبة للبلـدان املهتمـة، معايـرة  ●

ومقارنـة ذلـك مـع مـؤرشات االتحـاد األورويب واملـؤرشات الدوليـة؛
زيادة استعامل األدّلة يف وضع السياسات، وتقييم السياسات الناجعة ونرش املامرسات الجيدة التي تّم تحقيقها؛ ●
توسيع املشاركة يف تحليل السياسات ووضعها وذلك لتشمل سائر مجموعات الرشكاء املعنيني ذات الصلة؛ ●
تطوير أدوات منهجية لدعم تطوير السياسات يف البلدان الرشيكة؛ ●
ضـامن أن يكـون التعليـم والتدريـب موجهـاً لسـوق العمـل وأن يكـون يف خدمـة املجتمعـات املحليـة ومجتمعـات ريـادة األعـامل من  ●

خـالل املشـاركة الفعالـة للمؤسسـات والرشكات.

كـام تـّم خـالل عـام 2013 إجـراء تقييـم خارجـي للجولتـني السـابقتني مـن عمليـة تورينـو (2010 و2012). وقـد سـمحت نتائج مؤمتـر عملية 
تورينـو والتقييـم الخارجـي، إضافـة إىل املراجعـة الداخليـة التـي أجريـت داخـل مؤسسـة التدريـب األوروبية، بتحديـد نقاط القـوة والضعف 
التـي متّيـز عمليـة تورينـو، واملجـاالت الرئيسـية التـي ينبغـي لعمليـة تورينـو أن ترّكـز عليها خالل عـام 2014. يف حـني أن االتجاه العـام يتمثل 
يف تعزيـز العمليـة وتقويتهـا، وهـو مـا أقـرّت البلـدان الرشيكـة بأنه أحدث أثـراً عىل إصالحاتها، فـإن مثة تطوراً نحو التوجه بشـكل أكـرث تركيزاً 

عـىل األهـداف املحددة عـام 2014.
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ميكن وصف االتجاهات الجديدة بإيجاز عىل النحو اآليت.

املـّيض قدمـًا يف جعـل عمليـة تورينـو منهجـاً لتحليـل السياسـات يدعـم عمليـة صنـع السياسـات يف البلـدان الرشيكـة مـن خـالل تعّلـم  ●
السياسـات. وينطـوي هـذا عـىل دفـع عمليـة تورينـو لتقـرتب أكرث مـن مركـز دورة السياسـات يف مراحلها املختلفـة (خصوصـاً االنتقال من 
تحديـد املشـكالت وصياغـة السياسـات إىل تنفيـذ السياسـات ومراقبتهـا وتقييمهـا). ويرتبـط هـذا الهـدف ببعـض التعديـالت املقرتحـة يف 
آليـات التنفيـذ، كـام سـيتم وصفـه أدنـاه، خصوصـاً مـن خـالل إيجـاد آليـة لتقييـم األثـر قبل وبعـد تطبيـق السياسـات، والتـي تهدف إىل 

تحسـني عمليـة توثيـق صياغـة وتنفيذ السياسـات.
تعزيـز الرتكيـز عـىل التقـّدم اُملحـَرز. باسـتعامل تقاريـر عمليـة تورينـو لعـام 2012 كخـط أسـاس، لوضـع تقاريـر ومراقبـة التقـّدم اُملحـَرز  ●

عـىل أسـاس املـؤرشات واألدلـة النوعيـة والكميـة ملعرفـة مـا الـذي تغـرّي (أو مل يتغـرّي) خـالل العامـني املاضيني. هـذا املفهوم موجـود أصًال 
يف الجـوالت السـابقة مـن عمليـة تورينـو، إّال أنـه اكتسـب درجـة أكـرب من األهميـة عام 2014. كـام تهدف عمليـات تورينو إىل املسـاهمة 

بـأداة مراقبـة لالسـرتاتيجيات بعيـدة املـدى (خرائـط الطريـق عىل سـبيل املثال).
هـة باألثـر والنتائـج يف البلـدان الرشيكـة، (عـىل سـبيل املثـال، مـن خـالل آليـة تقييـم األثر قبـل وبعد  ● املشـاركة يف وضـع الّسياسـات املوجَّ

تطبيـق السياسـات املوصوفـة أدناه).
إتاحـة املجـال إلجـراء املعايـرة واملقارنـة بـني البلـدان (خصوصـاً يف البلـدان املهتمة مبقارنـة نفسـها ببعضها بعضـاً ومع االتحـاد األورويب).  ●

وهـذا يتضمـن إيجـاد "مجموعـات معرفيـة يف كل منطقـة"، كـام يتم وصفـه أدناه. 
تعزيز استعامل األدلة املتوافرة يف البلدان، وتحديد األولويات وانتقاء الخيارات يف مجال السياسات. ●
تعزيـز ملكيـة البلـدان للعمليـة وتوسـيع املشـاركة الفّعالة للـرشكاء املعنيني الوطنيـني ذوي الصلة، مبـا يف ذلك ممثلني عـن القطاع الخاص،  ●

والـرشكاء االجتامعيـني واملجتمع املدين.
اسـتعامل أدوات محـددة يف تحديـد احتياجـات بنـاء القـدرات يف البلـدان فيـام يتعّلـق بتنفيذ عمليـة تورينو بشـكل فّعال، واتخـاذ تدابري  ●

دعم ملموسـة لبنـاء القدرات.

تـم تحديـد بنـاء القـدرات يف الجولتـني السـابقتني مـن عمليـة تورينـو بوصفه عنـرصاً محورياً يف نجـاح التحليل الصـارم للسياسـات. آخذة هذا 
بعـني االعتبـار، دأبـت مؤسسـة التدريـب األوروبية يف السـنوات األخرية (مـن خالل مرشوع تورينيت) عـىل دعم قدرات بلـدان مختارة لتطوير 
عمليـة التقييـم الـذايت فيهـا. ستسـتمر هـذه العمليـة؛ ومبوازاتهـا، طّورت مؤسسـة التدريـب األوروبيـة مجموعة مـن األدوات ملسـح القدرات 
املتعّلقـة بعـدد مـن اللبنـات األساسـية واملختلفـة ولدعـم البلـدان يف تحديـد اإلجـراءات التـي سـتضمن تلبيـة االحتياجـات املحتملـة بطريقة 

محـددة. ولهـذه الغايـة، سـيتم اقـرتاح عـدد مـن األدوات عـىل البلـدان، والتـي ميكن اسـتعاملها طبقاً لآلليـة املختـارة يف إطار عمليـة تورينو.

مـن أجـل تحقيـق هـذه األهـداف، متـت مراجعـة اإلطار التحليـيل واملؤرشات مـع االحتفاظ بجوهرهـا. كام متـت مراجعة تنفيذ عمليـة تورينو 
لتيسـري تحقيق بعـض التغيريات املذكـورة أعاله.

2.2 آلّيات الّتنفيذ

ينطـوي تنفيـذ عمليـة تورينـو عـىل الحاجة إىل مقاربة مصممة خصيصاً يف كل بلد يتم ترسـيخها يف سـياق السياسـات الوطنيـة وتأخذ باالعتبار 
املرحلـة التـي يجـد أي بلـد نفسـه فيهـا من دورة السياسـات عنـد التنفيذ. ولهذه الغاية، سـتقوم مؤسسـة التدريـب األوروبية بإجـراء مراجعة 

واالتفـاق مـع كل بلـد عـىل آلية التنفيـذ التي يفّضلهـا، وذلك بانتقاء أحـد الخيـارات املوصوفة أدناه.

يتـم تقديـم املخرجـات النهائيـة لعمليـة تورينـو يف تقاريـر البلـدان. إّال أن التقارير ليسـت بحـد ذاتها الهـدف النهايئ، بل هي وسـيلة لإلحاطة 
بتحليـل السياسـات الـذي يتـم إجـراؤه مـن خالل تنفيـذ عملية تورينـو. ولذلك، فـإن التقرير يـوازي يف أهميته التنفيذ نفسـه.

يوّفـر اإلطـار التحليـيل واملـؤرشات مقاربـة منهجيـة لتحليـل األدلـة ولتحديـد األولويـات وخيارات السياسـات. كـام أنهـا توّفر هيكليـة لتقارير 
البلـدان والتقاريـر اإلقليميـة، بشـكل يعـزز إمكانيـة املقارنـة والفهم املشـرتك بـني البلدان.

سـيأخذ تنفيـذ عمليـة تورينـو يف كل بلـد بعـني االعتبـار أيـة عمليـات أخـرى ذات صلـة (سـواء كانت ُتقـاد وطنياً أو مـن قبل الجهـات املانحة 
أو املنظـامت الدوليـة) تسـعى إىل تحقيـق نفـس األهـداف وُتجـري تحليـالت تسـتند إىل األدلـة. سـتضمن مؤسسـة التدريب األوروبيـة إدخال 
املخرجـات النهائيـة لهـذا النـوع مـن التقاريـر أو العمليـات يف تنفيـذ عمليـة تورينـو، وبشـكل يضمـن البنـاء عـىل املعلومـات املتوافـرة وعدم 
وجـود ازدواجيـة مـع عمليـات أخـرى مشـابهة (مثـل تقاريـر "منهـج األنظمة لتحقيـق نتائج تعليميـة أفضل" يف بعـض البلدان). كام سـتضمن 
مؤسسـة التدريـب األوروبيـة أن يأخـذ تنفيـذ عمليـة تورينـو بعـني االعتبـار حصائـل الربامـج الوطنيـة أو اإلقليمية املهّمـة، مثـل الحوكمة من 
أجـل التوظيـف يف حـوض املتوسـط يف منطقـة جنـوب ورشق حـوض املتوسـط أو برنامـج FRAME يف جنـوب رشق أوروبـا وتركيـا، مبـا يف ذلك 



8
عملية تورينو 2014

الجهـود األوسـع ملراقبـة السياسـات مـن قبـل املفوضيـة األوروبية والتـي تتصدى لقضايـا املـوارد البرشية (عىل سـبيل املثال قانون املؤسسـات 
الصغـرية يف جنـوب رشق أوروبـا وتركيـا، وسياسـة الجـوار األوروبيـة يف منطقة جنـوب ورشق حوض املتوسـط).

يف حالـة البلـدان املرّشـحة لالنضـامم إىل االتحـاد األورويب، واملشـاركة يف مراجعـات بـروج وكوبنهاغـن، ستسـتمر مؤسسـة التدريـب األوروبيـة 
بالتعـاون مـع املركـز األورويب لتطويـر التدريـب املهنـي والتنسـيق مـع املديريـة العامـة للتعليـم والثقافـة يف االتحـاد األورويب لضـامن تقديـم 
كل بلـد، واملنطقـة برمتهـا، إلسـهام مهـم وذي صلـة بالتقريـر مبجملـه. وحيـث أن غايـات مراجعـة بـروج وعمليـة تورينـو مختلفـة (رغـم أنها 
متكاملـة) ـ حيـث تؤكـد عمليـة تورينـو عـىل املنهـج الـكيل يف مقاربـة قطـاع التعليـم والتدريـب املهنـي ـ فـإن مراجعـة اإلطـار التحليـيل 
واملـؤرشات تحـاول إقامـة الصـالت بـني العمليتـني. ولهـذه الغاية سـتدعم مؤسسـة التدريـب األوروبيـة البلدان املرشـحة لالنضـامم إىل االتحاد 
األورويب يف إجـراء تحليـل سياسـات للمخرجـات الــ 22 قصـرية األجل لـ إعـالن بروج. ومبا أن عمليـة وضع التقارير ملراجعة بـروج يجري العمل 
عليهـا وقـت إعـداد هـذه الوثيقـة، فـإن املزيـد مـن التفاصيـل حـول خصائـص كال العمليتـني سـيتم تضمينهـا يف القواعـد التوجيهيـة الداخلية 

ملؤسسـة التدريـب األوروبيـة والتـي ُوضعـت لتنفيـذ تقاريـر عمليـة تورينو.

تم تنظيم مشاركة البلدان يف عملية تورينو 2014 عىل النحو اآليت.

البلـدان التـي مل تشـارك بشـكل مبـارش يف عمليـة تورينـو 2012 مدعـّوة إلجـراء تقييـم خـط األسـاس يف إطـار عمليـة تورينـو 2014. إن  ●
حقيقـة أن بلـدان رشيكـة مل تشـارك يف جولـة سـابقة ال مينعهـا مـن االنضـامم إىل عمليـة تورينـو لعـام 2014.

البلدان التي شاركت يف عملية تورينو عام 2012 مدعّوة لتحديث تقرير عام 2012 وفقاً ملبادئ عملية تورينو.وهذا يتطلب: ●
تضمـني اإلشـارة إىل التقـّدم اُملحـَرز بشـأن السياسـات أو التطـورات التي حدثت منذ إعـداد التقرير السـابق، خصوصـاً يف املجاالت التي  ●

تـم تحديدها سـابقاً بوصفها أولويـات للعمل؛
تحديث أدلة التحليل بإدخال أحدث البيانات واملراجع؛ ●
تحسني جودة التحليل يف سائر أجزاء التقرير، عندما يكون ذلك ممكناً.  ●

ميكـن للبلـدان املشـاركة يف عمليـة تورينـو لعـام 2014 اختيـار النمـط الذي تفضله للمشـاركة بالتشـاور مع مؤسسـة التدريـب األوروبية  ●
وطبقـاً للمعايـري الواردة يف الجـزء التايل.

هناك منوذجان لتنفيذ عملية تورينو لعام 2014.

إجراء تقييم بدعم من مؤسسة التدريب األوروبية. 1
هـذا هـو النمـط املناسـب للبلـدان التـي تتطلـب درجـة أكـرب مـن الدعـم والقيـادة مـن مؤسسـة التدريـب األوروبيـة يف تنظيـم العملية 
ويف إعـداد تقاريـر البلـدان. سـتضمن املؤسسـة، بالتعـاون مـع منسـقي عمليـة تورينـو يف البلـد املعنـي، تطبيـق منهـج تشـاريك يف تحليل 
السياسـات (مـن خـالل تنظيـم مجموعـات تركيـز و/أو ورشـات عمـل)، وتقديم األدلة املختـارة (النوعية والكمية عىل حد سـواء، وحسـب 
مـدى توافرهـا) والتـي سيسـتند إليهـا التحليـل، وملكيـة التقرير النهايئ (بضامن املشـاركة يف مناقشـة املسـودات املختلفة للتقرير). سـيتم 
تنظيـم ورشـة عمـل لنـرش وتوزيـع التقريـر يف كل بلد، يتـم خاللها تحديـد األولويات الرئيسـية النهائية إلصـالح التعليـم والتدريب املهني 

يف البلـد املعني.

التقييم الذي يقوده البلد. 2
هـذا النمـط يناسـب البلـدان التـي تختـار أن تقـود العمليـة وأن تضـع بنفسـها تقريـر البلـد. سـيتم اقـرتاح عـدد مـن املعايـري لضـامن 
انطبـاق املبـادئ األربعـة لعمليـة تورينـو (النظرة الكلية، وتوسـيع املشـاركة، وملكية العملية والنتائج، واالسـتعامل املنهجـي لألدلة الكمية 
والنوعيـة يف سـائر مراحـل العمليـة) مـن قبـل مؤسسـة التدريـب األوروبيـة للبلـدان التـي تختار هـذا النمط، كجـزء من متطلبـات إجراء 

التقييـم الـذايت النوعـي الـذي يسـمح باملقارنـة بـني البلـدان. وسـتتضمن هـذه املعايـري ما ييل: 
تحديد مؤسسة نظرية واضحة يف البلد تكون مسؤولة عن تنفيذ العملية وعن وضع التقرير؛ ●
االتفـاق عـىل تنظيـم ورشـة عمـل إلطـالق العمليـة بحضـور جميـع الـرشكاء املعنيـني ذوي الصلـة، يتـم خاللهـا تقديـم املبـادئ األربعة  ●

مـة مـن قبـل مؤسسـة التدريـب األوروبية)؛ لعمليـة تورينـو بشـكل مفّصـل وتتـم دراسـة قـدرة البلـد عـىل تطبيقهـا (باسـتعامل األداة املقدَّ
موافقة البلد عىل إرشاك طيف واسع من الرشكاء املعنيني يف املشاورات املتعلقة بصياغة التقرير (رمبا من خالل ورشة عمل)؛ ●
قبول البلد للقواعد التوجيهية ملؤسسة التدريب األوروبّية من حيث طول وبنية التقرير؛ ●
إتاحة الفرصة ملؤسسة التدريب األوروبّية للتعليق عىل مسودة تقرير التقييم الذايت؛ ●
تضمني التقرير النهايئ مراجعة نظراء تقّدمها مؤسسة التدريب األوروبية.  ●

ه الدعـوة لبلـدان "املوجـة األوىل"  أدخلـت مرحلـة جديـدة لجولـة عـام 2014 مـن عمليـة تورينـو. عـىل أسـاس نتائـج عمليـة تورينـو، سـُتوجَّ
 .(PRIME) للمشـاركة يف عمليـة جديـدة حـول إنعـكاس أثـر اإلصالحـات عـىل الّتعليـم والّتدريـب املهنـي
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"إنعـكاس أثـر اإلصالحـات عـىل الّتعليـم والّتدريـب املهني" عبارة عـن تقييم يتّم إجراؤه قبـل وبعد العملّية لدراسـة األثر املحتمل للّسياسـات 
عـىل األشـخاص، واملؤّسسـات، والعوامـل االجتامعّيـة، واالقتصادّيـة والبيئّيـة التـي تسـتهدفها تدخـالت السياسـات. ويتمّثـل الهـدف الرّئيـيس 
لهـذا التقييـم يف تقديـم التوجيهـات حـول ترجمـة أهـداف السياسـات إىل أهـداف قابلـة للقياس، وحـول تنفيذ الّسياسـات بشـكل يحقق تلك 

األهـداف. وهـذا يعنـي إجـراء التقييـم مسـبقاً، أي قبـل تطبيـق تدّخـالت السياسـات بحيث ميكـن التنبؤ باألثـر املحتمل.

سـيتم إجـراء هـذه العملّيـة كفعالّيـة تجريبّية وتكميلّية يف بلـدان مختارة أكملت مراجعة عملّية تورينو باسـتعامل إحـدى اآلليتني املوصوفتني 
أعـاله. سـتقوم مؤّسسـة الّتدريـب األوروبّيـة باختيـار البلدان طبقاً ملعايري سـتتضمن قضايـا مثل توافـر وموثوقّية البيانات، واالسـتعداد لتطبيق 
السياسـات (وجـود اسـرتاتيجية وخطـة عمـل لتنفيذهـا، وتحديـد أهـداف اإلصـالح، ووجـود قيـادة لعمليـة صنـع القـرار يف قطـاع التعليـم 
والتدريـب املهنـي، ووجـود أنظمـة إدارة ماليـة سـليمة، إلـخ.)، أو وجـود إجـراءات إصالحية وشـيكة (مثـل اتخاذ قـرار ملعالجة أحـد املجاالت 
ذات األولويـة يف السياسـات تـم اختيـاره يف حلقـة بحـث أخـرية عقـدت ملراجعـة عملّيـة تورينـو). ومـن ثـّم سـتتّم مناقشـة مقـرتح مؤّسسـة 

الّتدريـب األوروبّيـة مـع البلـدان املختـارة مـن أجل دراسـته واملوافقـة عليه.

سـيتّم تصميـم عملّيـات تقييـم األثـر بشـكل ينسـجم مع إطـار عملّية تورينو، وبشـكل يطـّور قدرته عىل توجيـه اإلصالحات ويف الوقت نفسـه 
ضـامن َتناُسـب الجهـود اإلضافّيـة املطلوبـة. كـام ميكـن تطبيقهـا لدعـم البلـدان التـي قامت بصياغـة اسـرتاتيجّيتها اإلصالحّية بشـكل مسـتقل 
عـن مراجعـة عملّيـة تورينـو. سـتقّدم مؤّسسـة الّتدريـب األوروبّية الّدعـم يف تطبيق املنهجّية وسـرتافق البلـدان املختارة لتقطع هـذه املرحلة 
املحـّددة مـن دورة الّسياسـات. وسـيتّم تقديـم قواعـد توجيهّيـة أكـرث تفصيـًال لهـذه العملّيـة للبلـدان املختـارة التـي سـتنّفذ العملّيـة بشـكل 

تجريبـي. سـيتّم متديـد تنفيذ هـذه املرحلة إىل عـام 2015.

3.2 مراحل العملّية وإطارها الزّمني

ع البلـدان عـىل إطـالق عمليـة تورينو يف مطلع عـام 2014 وذلك بتعيني منسـقني وطنيني، واالتفاق مع مؤسسـة التدريـب األوروبية عىل  ُتشـجَّ
آليـة التنفيـذ، وجمـع األدلـة الالزمـة للتحليـل، وتحديـد الـرشكاء املعنيني الرئيسـيني الذين سيشـاركون يف العملية. سـيتم تضمـني عملية توثيق 
النتائـج الرئيسـية لتحليالتهـم وعمليـات بنـاء اإلجـامع يف وثيقـة نهائية شـاملة، هـي التقرير القطـري لعملية تورينـو، والذي سـيتضمن ملحقاً 
بالبيانـات اإلحصائيـة. تقـرتح مؤّسسـة الّتدريـب األوروبّيـة اإلالتـزام باإلطـار التحليـيل قـدر اإلمـكان لضامن التناسـق والّسـامح بدرجـة معّينة 
مـن املقارنـة بـني البلـدان يف منطقـة معّينـة.  سـُتنرش الّنسـخ األخـرية مـن هـذه التقاريـر يف سلسـلة عـىل موقـع مؤّسسـة الّتدريـب األوروبّية 
عـىل اإلنرتنـت. وسـتقّدم املؤّسسـة القواعـد التوجيهّيـة لعملّيـة صياغـة الّتقريـر بشـكل منفصـل عـن هذه الوثيقـة. ينبغـي أن تكـون الّتقارير 
بـع الّثالث من عـام 2014 (بحلول أيلول/سـبتمرب) وأن يتّم  القطرّيـة لعمليـة تورينـو متوافـرة مـن حيـث املبدأ يف مسـوّدة أوىل كاملة خالل الرٌّ
إقـرار الّنسـخ الّنهائيـة مـن قبـل الـّرشكاء املعنيـني الوطنيـني ومؤّسسـة الّتدريـب األوروبّيـة بحلـول نهايـة العـام. ُيستحسـن، قدر اإلمـكان، أن 
بـع األخري من الّسـنة، يتّم خاللها  ـص لنرش وتوزيـع الّتقرير تعقـد يف كل بلد يف الرٌّ تجـري عمليـة إقـرار الّنسـخ األخـرية خـالل ورشـة عمل ُتخصَّ
املوافقـة عـىل األولويـات الرّئيسـّية لتنفيذ الّسياسـات. بالنسـبة ملنطقـة جنوب رشق أوروبا وتركيا، سـيتّم إعـداد تقارير بـروج يف الّنصف األّول 
مـن العـام، يف حـني سـيتّم تنفيـذ عملّية تورينـو يف الّنصف الّثاين من عام 2014. سـُتجري مؤّسسـة الّتدريب األوروبّية مراجعـات نظراء داخلّية 

لضـامن الجـودة وإمكانيـة املقارنـة يف الّتقاريـر القطرّيـة، طبقاً آلليـات الّتنفيـذ املوصوفة أعاله.

وعـىل أسـاس التقاريـر القطرية، سـتقوم مؤّسسـة الّتدريـب األوروبّية بإعـداد أربعة تقارير إقليميـة، واحد لكل مجموعة مـن البلدان الرشيكة 
للمؤسسـة. وسـتبني هـذه التقاريـر بقـوة عـىل النتائج التي تخلص إليهـا التقارير القطرية، سـواء من حيث التقـّدم اُملحـَرز أو أولويات العمل. 
سـيتم الـرشوع بإعـداد التقاريـر اإلقليميـة عـىل أسـاس املسـودات الكاملـة األوىل التـي ينبغـي أن تكـون جاهـزة بحلـول أيلول/سـبتمرب 2014 
(نهايـة الربـع الثالـث)، حيـث سـيكون الهـدف إكـامل النسـخ النهائيـة مـن التقاريـر بحلـول نهايـة عـام 2014 أو بداية عـام 2015 (باسـتثناء 
منطقـة جنـوب رشق أوروبـا وتركيـا، حيـث سـيتم وضـع التقريـر يف الربـع األول مـن عـام 2015 بسـبب تضـارب الجـدول الزمنـي بـني عملية 
بـروج وعمليـة تورينـو). وسـيتم إجـراء مراجعة نظـراء لهذه التقاريـر داخل مؤسسـة التدريب األوروبية وسـيتم متريرها قبـل النرش من خالل 

مجلـس التحرير يف املؤسسـة. 

م مؤّسسـة الّتدريـب األوروبّيـة أربعـة مؤمتـرات إقليميـة ملناقشـة هذه التقاريـر وكذلك مناقشـة تنفيذ وأثـر عملية تورينـو يف املناطق.  سـتنظِّ
بع األّول من عـام 2015، وميكن أن تكـون مصحوبة بفعالّيات إقليمّيـة أخرى تنّظمها  سـُتعقد هـذه املؤمتـرات يف نهايـة عـام 2014 أو خـالل الرٌّ
املؤّسسـة أو االّتحـاد األورويب. كـام سـتوّفر املؤمتـرات فرصـة إلجـراء بعـض املعايـرة واملقارنـة ومراجعـة النظـراء بشـكل أّويل، خصوصـاً تحديد 

البلـدان التـي ميكن أن تشـّكل "مجّمعـات معرفية" لـكل منطقة.
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يبـنّي الشـكل الّتوضيحـي أدنـاه (دورة عمليـة تورينـو) اإلجـراءات الرئيّسـية التـي سـيتّم القيـام بهـا خـالل عملّيـة إعـداد الّتقاريـر الوطنّيـة 
بـع الّثـاين،  بـع األّّول، الرٌّ بعيـة مـن العـام (الرٌّ مـة طبقـاً للفـرتات الرٌّ والقطرّيـة طبقـاً للجـدول الزّمنـي. اإلجـراءات الرئيسـّية يف كل مرحلـة مقدَّ

بـع الّرابـع).  بـع الّثالـث والرٌّ الرٌّ

بـع األّول مـن عـام 2015 سـَتكٌتب مؤّسسـة الّتدريـب األوروبّيـة تحليًال عابـراً للبلدان يتّم نرشه مـع الّتقارير اإلقليمّية األربعة. وستشـّكل  يف الرٌّ
ياسـات من  عملّيـة الّنـرش أساسـاً للنِّقاشـات التي سـتجرى يف مؤمتر دويل رئيـيس يعقد يف تورينـو يف حزيران/يونيو 2015، يجتمع فيه ُصّناع السِّ
جميـع البلـدان الّرشيكـة ملؤّسسـة الّتدريـب األوروبّيـة، مـع ممثلني من االّتحـاد األورويب وخرباء مـن املنّظـامت الدولّية، ملناقشـة نتائج عملّية 

تورينـو ومـا تعنيـه هذه الّنتائج عـىل صعيد تنفيذ الّسياسـات يف البلـدان املعنّية.

بع  وبالتـوازي ، سـتقوم البلـدان التـي يتـم اختيارهـا لتنفيـذ تقييـم األثـر قبل وبعد تنفيـذ الّسياسـات بالّرشوع باسـتعامل هذه املنهجّيـة يف الرٌّ
األخـري مـن عـام 2014 وستسـتمّر يف ذلـك خالل عـام 2015 بدعم من مؤّسسـة الّتدريب األوروبّية. بالّنسـبة للمؤمتر الّذي سـيعقد يف حزيران/

يونيـو 2015، سـيتّم تقديـم الّدروس  املسـتفادة األّولية خالل تنفيذ هـذه العملّية.

سيشّكل مؤمتر حزيران/يونيو نهاية لدورة الّسنتني لعملّية تورينو 2014 وإطالقاً ملسار الّتفكري يف عملّية تورينو 2016.
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3. اإلطار الّتحلييل ملراجعات الّتعليم والّتدريب املهني

1.3 ما الجديد، وملاذا؟

كـام ورد يف الجـزء األّول، فقـد تـّم تصميـم اإلطـار الّتحليـيل كأداة لجمـع وتفسـري املعلومـات النوعّيـة، ووضـع البيانـات يف سـياقها، ومراقبـة 
تطـّورات الّسياسـات والتقـّدم الـذي تحـرزه اإلصالحـات. الوصـف الّتايل يقّدم نظـرة عاّمة للّتعديـالت الّتي تـّم إجراؤها لجعـل أداًة فّعالًة أصًال 

أفضـل مـن ذي قبل.

الهيكل 

يتكـّون اإلطـار مـن أجـزاء، ويف هـذه الجولـة الجديـدة مـن عملّيـة تورينـو، مـن أجـزاء فرعّيـة أيضـاً. تهـدف األجـزاء الفرعّيـة إىل إعـادة خلق 
الواقـع االجتامعـي واالقتصـادي وواقـع الّتعليـم والّتدريـب املهنـي الذي تعمل فيـه أنظمة الّتعليـم والّتدريب املهنـي وتقّدم نتائجها، ولتيسـري 
إجـراء تحليـل يف سـياقه الّصحيـح. عىل سـبيل املثـال، يحتوي الجزء ب الـّذي يتطـرّق إىل"الكفاءة يف تلبيـة االحتياجات االقتصادّيـة واحتياجات 

سـوق العمـل" أجزاء فرعيـة حول:

العوامل االقتصادّية والعوامل املرتبطة بسوق العمل والّتي تحّدد الّطلب عىل الّتعليم والّتدريب املهني؛ ●
آلّيات تحديد الّطلب عىل املهارات وتحقيق املطابقة مع املعروض من املهارات؛ ●
اإلمكانات الكامنة لنظام الّتعليم والّتدريب املهني يف الّتأثري عىل االحتياجات االقتصادّية واحتياجات سوق العمل؛ ●
اإلجراءات املّتخذة وتقييم التقّدم اُملحَرز منذ عام 2010. ●

كـام ينبغـي أن يسـاعد الّتقسـيم إىل أجـزاء فرعّيـة يف توحيـد هيكلّيـة الّتقاريـر ومحتواهـا؛ السـامح للمسـتخدمني بالّتعامـل عـىل نحـو أفضـل 
مـع منطـق اإلطـار؛ تعزيـز إمكانّيـة مقارنـة املعلومـات  عـىل طول املّدة بـني الُبلدان؛  تيسـري متابعـة نتائج عملّيـة املراجعة حسـب املوضوع؛ 
وتوفـري أسـاس للّتقييـم باألثـر الـذي سـتحدثه الّسياسـات (تقييـم  مـا قبـل ومـا بعد تطبيـق الّسياسـات) والـذي ميكـن أن ميّيز بـني األولوّيات 

املختلفـة يف نفـس مجال الّسياسـات.

دمج األسئلة مع التوجيه

لضـامن التوصـل إلىفهـم موّحـد، مّتـت إضافـة أمثلـة ورشوحـات لألفكار املسـتعملة يف معظـم بنود االسـتبيانات الـواردة يف األجـزاء. ويف نفس 
السـياق، فـإن األجـزاء تبـدأ مبراجعـة للمصطلحات الرئيسـّية كـام تّم تعريفهـا يف الوثائق املرجعّيـة لالّتحـاد األورويب، ومن قبـل املركز األورويب 

لتطويـر الّتدريـب املهنـي واألعضـاء اآلخريـن يف مجموعـة العمـل العابـرة للهيئات حـول الّتعليـم والّتدريب املهنـي والّتقني.1

األجزاء الفرعّية املتعّلقة باإلجراءات وتقييم التقّدم اُملحَرز

تـّم اآلن تضمـني جميـع األجـزاء فقـرة ختامّيـة حـول اإلجـراءات املّتخـذة وتقييـم التقـّدم اُملحـَرز منـذ عـام 2010. يطلـب الجـزء الختامـي 
معلومـات حـول الّتطـورات املتعلقـة بصياغـة الّسياسـات وتنفيذهـا وتقديـم النتائـج. كـام أنـه يطـرح أسـئلة حول مـا إذا كانـت املخرجات يف 

هـذه املجـاالت كافيـة، وإذا مل تكـن كذلـك، مـا هـي األولويـات الثـالث القصـوى التـي تسـهم يف تحسـني املخرجـات.

البيانات

ات يف نهاية كّل جزء.  مـن أجـل تسـهيل اسـتخدام املواضيـع املتناولـة يف كّل جـزء فرعي تّم ربط هـذه املوضوعات مبجموعة خاّصـة من املـؤرشِّ
كـام مّتـت مراجعـة املـؤّرشات املختـارة بحيـث تتناسـب بشـكل أفضـل مـع القضايـا التي تتـّم تغطيتهـا، ولتيسـري عملّية معايـرة وتتبـع التقّدم 
اُملحـَرز عـىل املسـتوى الوطنـي. بعـض املـؤرشات ال تتطابق مبارشة مع البنـود الواردة يف األجزاء. قـد تكون مثل هذه املـؤرشات موجودة لتحل 

محـل بنـود ال تتوافـر بيانـات مبارشة بشـأنها، أو لتقديم سـياق موثوق لتفسـري املعلومات الـواردة يف األجزاء.

منظمـة األمـم املتحـدة للرتبيـة والعلـوم والثقافـة (UNESCO)، منظمـة التعـاون االقتصـادي والتنميـة (OECD)، البنـك الـدويل، منظمـة العمـل الدوليـة(ILO)، البنـك   1
.(ETF)األوروبّيـة الّتدريـب  ومؤّسسـة   ،(ADB)للتنميـة اآلسـيوي 
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القضايا العابرة للمجاالت

ٌتشـري الّنتائـج الّتـي خرجـت بهـا الجـوالت الّسـابقة مـن عملّيـة تورينـو إىل أّن بعـض املواضيـع ذات صلـة بجميع مجـاالت الّتحليـل تقريباً وال 
ميكـن حرصهـا يف فصـل أو جـزء واحـد. ينبغـي الّتعامـل مـع مثـل تلـك املوضوعـات بطريقـة عابـرة للمجـاالت، أي بوصفهـا ُبعـداً إجباريٍّـايف 
الّتحليـل يف سـائر أجـزاء اإلطـار الّتحلييل.بدرجـات متفاوتـة، تتمّثـل املوضوعات العابـرة للمجاالت يف هـذه الجولة الجديدة مـن عملّية تورينو  

يف التنميـة املسـتدامة (مـع الرتكيـز عـىل التنافسـّية، والّتشـميل والّتامسـك االجتامعـي) والقدرة عـىل االبتـكار والّتغيري.

2.3 اإلطار الّتحلييل: األجزاء املتعّلقة باملوضوعات

نظرة عاّمةلألجزاء املتعّلقة باملوضوعات واألسئلة الرّئيسّية

مقّدمة لنظام الّتعليم والّتدريب املهني ●أ. الّرؤية واالسرتاتيجّية
رؤية لنظام الّتعليم والّتدريب املهني ●
القدرة عىل االبتكار والّتغيري ●
القوى الّدافعة لالبتكار والّتغيري ●

العوامل التي تحّدد الّطلب عىل املهارات ●ب. تلبية متطّلبات السوق اإلقتصادّية و العاّملّية
آلّيات لتحديد الّطلب وتحقيق مطابقة املهارات ●
املهنـي  ● والّتدريـب  الّتعليـم  نظـام  الكامنـة يف  اإلمكانـات 

للّتأثـري عـىل الطلـب
والّتدريـب  ●ج. تلبية الطلب الدميوغرايف، واالجتامعي والتشمييل الّتعليـم  عـىل  الّطلـب  تحـّدد  التـي  العوامـل 

املهنـي
تلبية احتياجات املتعّلمني األفراد ●
تلبية االحتياجات املجتمعية ●

ضامن الجودة ●د. الكفاءة الّداخلّية لنظام الّتعليم والّتدريب املهني
الّسياسـات املوضوعـة ملـدّريب ومديـري التعليـم والّتدريب  ●

ملهني ا
الّتدريس والتعّلم ●
املكاسب والخسائر يف الكفاءة ●

خارطـة الكيانـات املشـاركة يف الّتعليـم والّتدريـب املهنـي  ●هـ. مامرسات الحوكمة والّسياسات
حسـب مسـتوى الحوكمـة

الحوكمة واملامرسات يف املجاالت الّتي تغّطيها األجزاء أ ـ د ●
تقييم التقّدم اُملحَرز منذ عام 2010 ●العنرص العابر للمجاالت (جميع األجزاء)
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آ. رؤية لنظام الّتعليم والّتدريب املهني الوطني

يحتـوي هـذا الجـزء مقّدمـة موجـزة لنظـام الّتعليم والّتدريـب املهنـي2 ويطلب معلومات حـول األهـداف االسـرتاتيجّية، واملوضوعات، 
واملبـادئ والتوّجهـات املوضوعـة لتطـّوره املسـتقبيل، ويطلـب تقيياًم لقدرته عـىل اإلصالح. 

يف كّل هـذا الجـزء ويف األجـزاء الالّحقـة مـن اإلطـار الّتحليـيل، يشـري الّتعليـم والّتدريـب املهنـي إىل أنظمـة تقديـم "الّتعليـم والّتدريب 
املهني األّويل واملسـتمّر".

الّتعليـم والّتدريـب املهنـي األّويل(IVET) هـو الّتعليـم والّتدريـب املهنـي املقـّدم يف نظام الّتعليـم األّويل، عادة قبل الّدخـول إىل الحياة 
العملَية.3 

الّتعليـم والّتدريـب املهنـي املسـتمّر(CVET) هـو الّتعليـم والّتدريـب املهني املقّدم بعـد الّتعليـم والّتدريب األّويل أو بعـد الدخول إىل 
الحيـاة العملَيـة ، ويهـدف إىل مسـاعدة األفـراد عـىل تحسـني أو تحديـث معارفهـم و/أو مهاراتهم؛ واكتسـاب مهارات جديـدة لتحقيق 

التطـّور يف مسـريتهم املهنيـة أو مـن أجـل إعادة الّتدريـب؛ ومتابعـة تطّورهم الشـخيص أو املهني.4

أسئلة رئيسّية

مقّدمة إىل نظام الّتعليم والّتدريب املهني

يرجـى تقديـم األشـكال الّتوضيحيـة ونبذة رسدّيـة ٌتوّضح نظام تقديـم الّتعليم والّتدريب املهنـي يف البلد، وتضع الّتعليـم والّتدريب املهني . 1
الت يف البلـد، وذلك من خالل: األّويل واملسـتمّر يف الّسـياق األوسـع ألنظمة الّتعليـم والّتدريب واملؤهِّ

مستوى الّنظام الّتعليمي والسن الذي يتّم فيه االنتقال من مستوى إىل آخر باستعامل الّتصنيف الّدويل املعياري للّتعليم ISCED 97؛ أ. 
م من ِقَبل مختلف مقّدمي الّتعليم الرّسمي أو غري الرّسمي.ب.  الت الوطنّية كام ُتقدَّ املؤهِّ

يرجى تقديم نظرة موجزة و عاّمة للّترشيعات األساسّية والثانوّية5 املتعّلقة بنظام الّتعليم والّتدريب املهني.. 2
يرجـى إكـامل األدّلـة املقّدمـة يف الجـزء املتعلـق بــ "اختيـار البيانات األساسـّية" من اسـتامرة املـؤرشات املقرتحـة وذلك بتقديـم معلومات . 3

مختـرصة حـول أحـدث اإلّتجاهـات والتطـّورات يف الّتعليـم والّتدريـب املهنـي (أو يف أجـزاء أخـرى مـن الّنظـام الّتعليمـي) الّتي لهـا أثر أو 
ميكـن أن يكـون لهـا أثـر عـىل قطـاع الّتعليـم والّتدريـب املهنـي. ميكن لألمثلـة عـىل اإلّتجاهات والّتطـورات أن تشـمل إرتفـاع أو إنخفاض 
معـّدالت ا اإللتحـاق، والتغـرّيات الحاصلـة يف تركيبـة القوى العاملـة يف الّتدريس، واإلصالحات الّتـي ٌأجريت عىل ترتيبـات الّنظام الّتعليمي 

أو الّتغيـريات الّترشيعّيـة األخـرى، وإصـالح املناهـج، وإحداث أطر املؤّهـالت، إلخ.

رؤية لنظام الّتعليم والّتدريب املهني

هـل هنـاك رؤيـة متوّسـطة أو بعيـدة املـدى6 لتطويـر نظـام الّتعليـم والّتدريب املهنـي، كجزء من وثيقـة اسـرتاتيجّية عاّمة (اسـرتاتيجّية)؟ . 4
وإذا مل تكـن موجـودة، هـل يتـّم الّتخطيـط أو اإلعـداد ملثل هـذه الّرؤية؟

هل هناك اسرتاتيجّية، ومتى تّم تبنِّيها وما هي رؤية تطوير الّتعليم والّتدريب املهني الواردة فيها؟ وكيف تقّيم: . 5
مدى مواءمتها اإلجاملّية ومستوى اندماجها يف قطاعات الٌنمّو ذات األولوّية؟أ. 
الدورالّذي تعطيه لنظام الّتعليم والّتدريب املهني للّتصدي للّتحديات االقتصادّية، واالجتامعّية ولتحّديات الّتنمية املستدامة يف البلد؟ب. 
املساهمة املتوقعة للتعليم والتدريب املهني يف الرسالة الكلّية للسياسات الوطنية لتطوير املوارد البرشية؟ج. 

ـقة مع اإلسـرتاتيجّيات . 6 إىل أي حـّد باتـت اسـرتاتيجّية الّتعليـم والّتدريـب املهنـي جـزءاً ال يتّجـزأ مـن االسـرتاتيجّيات الوطنّيـة أو باتت ُمنسَّ
الوطنّيـة األخـرى، عـىل سـبيل املثـال من أجـل الّتنميـة االقتصادّيـة، والّتعليـم، إلخ؟

يرجـى اإلشـارة دامئـاً إىل مـا إذا كانـت املعلومـات املقّدمـة يف هـذا الفصل واألجـزاء األخرى تشـري إىل التعليم والتدريـب املهنـي األّويل، أو أحد مسـتوياته، أو إىل التعليم   2
والتدريـب املهنـي املسـتمر، أو إىل نظـام التعليـم والتدريـب املهنـي برّمته.

املصدر: املركز األورويب لتطوير التدريب املهني.  3

املصدر: املركز األورويب لتطوير التدريب املهني.  4
5  الترشيـع األسـايس هـو ذاك الصـادر عـن السـلطة الترشيعيـة يف الحكومـة (أي الربملـان). يف معظـم البلـدان، يشـكل قانـون التعليـم مثـاالً عـىل الترشيـع األسـايس. أمـا 
الترشيـع الثانـوي فهـو قانـون تضعـه السـلطة التنفيذيـة (اي الـوزارات) مـن أجـل تنفيـذ وإدارة متطلبـات الترشيع األسـايس. تتضمـن األمثلة عـىل الترشيعـات الثانوية 

القواعـد واألنظمـة التـي تصدرهـا وزارة الرتبيـة والتعليـم حـول تعيينـات ورواتـب املدّربني/املدرّسـني، واعتـامد الربامـج واملؤسسـات الـخ.
6  املستوى املتوسط: 5-10 سنوات؛ املدى البعيد: 10 سنوات وأكرث.
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هـل َتعتـرب أن الرؤيـة الكامنـة وراء اإلسـرتاتيجّية مشـرتكة بـني الحكومـة، والـرشكاء املعنيـني (أربـاب العمل واألهـل) واملشـاركني يف النظام . 7
(أي العاملـني االحرتافيـني يف مجـال التعليـم والطـالب)؟ وإذا كان هنـاك اختـالف بـني هـذه املجموعـات حـول رؤيتهـا للتعليـم والتدريب 

املهنـي، ما هـي هـذه االختالفات؟
هل هناك أولوّيات أو تحدّيات رئيسّية ال تتصّدى لها اإلسرتاتيجية بالّشكل الكايف؟. 8

القدرة عىل اإلبتكار والّتغيري7

كيـف تقّيـم القـدرات الحالّيـة لنظـام تقديـم الّتعليـم والّتدريـب املهنـي عـىل الّتجديـد واالبتـكار، واالضطـالع بامللكيـة وتطويرهـا وعـىل . 9
تحقيـق الّتغيـري املسـتدام؟ وبشـكل خـاص، كيـف تقّيـم:

اإلستعداد اإلجاميل للموظفني العاملني يف الّنظام (مدّربني ومدراء) لتطوير أنفسهم مهنياً وتعديل  طريقة عملهم؟أ. 
توافـر املـوارد الالزمـة لدعـم الّتغيـري (أي تخصيـص املـوارد8 ألجندة اإلصـالح عىل مدى الّسـنوات الخمس املاضية قياسـاً باملـوارد املخّصصة ب. 

للّتشـغيل اإلعتيادي لنظـام الّتعليـم والّتدريب املهني)؟
توافـر الحوافـز مـن أجـل التغيـري (أي وجود نظام ملكافـأة التطور املهني للموظفـني، ومكافأة التحسـينات اُملحَدثة عىل مؤّسسـات الّتعليم ج. 

والّتدريـب املهني، وشـمولية التعليم، إلخ.)؟
عـىل ُسـلَّم مـن 1 إىل 5 (حيـث 1 هـو األدىن و5 األعـىل)، ملكّيـة الّنظـام أو اإلسـتعداد لتطويـر ملكّية الّرؤيـة املوصوفة يف الجـزء أ؟ (يرجى د. 

إجابتك).  رشح 
توافر البيانات املوثوقة واملعلومات الّتحليلية؟ه. 
القدرة عىل إستعامل األدلة ملراقبة وتقييم التقّدم اُملحَرز؟و. 

القوى الّدافعة لإلبتكار والّتغيري

كيف تقّيم  قدرة البحث يف مجال الّتعليم والّتدريب املهني ومشاركتها يف وضع الرُّؤية اإلسرتاتيجّية وخطط تنفيذ اإلصالحات؟. 10
هـل تعلـم عـن وجـود أمثلـة عـىل االبتكار والتمّيـز يف نظام الّتعليـم والّتدريب املهنـي؟ وإذا كان الجـواب نعم، يرجى وصفها واإلشـارة إىل . 11

مـا يجعلهـا مبتكـرة. هـل يتّم إسـتعامل مثل تلـك األمثلة يف تعريـف وتنفيذ الّسياسـات الجديدة ويف تعّلـم النظراء؟
كيـف تقّيـم مسـتوى اطـالع االحرتافيـني العاملـني يف نظـام التعليـم والتدريـب املهني عىل التجـارب واملامرسـات الدولية الفضـىل، وإىل أي . 12

حـد يتـم تشـجيعهم ودعمهـم يف تطبيـق االبتكار واإلبـداع يف عملهـم اليومي؟

اإلجراءات اُملّتخذة وتقييم التقّدم اُملحَرز منذ عام 2010 – الجزء أ

عـىل ُسـلَّم مـن 1 إىل 5 (حيـث 1 هـو األدىن، و5 األعـىل)، كيـف تقّيم قابليـة االسـرتاتيجية للتطبيق، ومواءمتهـا وتوقيتها؟ هـل هناك خّطة . 13
عمـل لتنفيذهـا؟ إذا كان الجـواب نعـم، هـل هنـاك موازنـة لخطـة العمـل، وهـل هناك وضـوح واتفاق عـىل توزيـع املسـؤوليات واألعباء 

املالّيـة للّتنفيـذ بـني مسـتويات الحوكمـة املركزّيـة واملحلّيـة؟ هل بـدأ تنفيذها فعًال؟
إذا كان هنـاك اتفـاق عـىل املسـؤوليات واألعبـاء املاليـة للتنفيذ، يرجى وصف كيفية تحقيـق ذلك وأدوات التخطيـط (إن وجدت) التي تم . 14

اسـتعاملها لتحقيـق تلـك الغايـة. ميكـن لألمثلة عىل أدوات التخطيط أن تشـمل إطار موازنة متوسـطة املدى، وأدوات قانونية، ومشـاورات 
مؤسساتية، واسـترشاف للمستقبل، إلخ.

هـل تـم تحقيـق إنجـازات ميكـن إظهارهـا يف تنفيـذ االسـرتاتيجية، وإذا كان األمـر كذلـك، ما هي هـذه اإلنجازات؟ بشـكل عـام، كيف تتم . 15
مراقبـة التقـّدم اُملحـَرز؟ وكيف يتـم تقييم هـذا التقّدم؟

عـىل ُسـلَّم مـن 1 إىل 5 (حيـث 1 هـو األدىن و5 األعـىل)، كيـف تقّيـم التقـّدم اُملحـَرز يف صياغـة الّسياسـات9 الّتي تسـتند إىل اإلسـرتاتيجّية، . 16
وتنفيـذ تلـك الّسياسـات، ومـدى   مناسـبة الّنتائـج عندمـا ُينظـر إليها عـىل خلفية األهداف اإلسـرتاتيجّية طويلـة املدى للّتعليـم والّتدريب 

املهني.

ُيقَرتح أن يتّم إكامل الجزء الفرعي اُملتعّلق بالقدرة عىل الّتغيري يف النهاية، استناداً إىل املعلومات اُملقّدمة يف سائر أجزاء الّتقرير من الجزء ب - الجزء د.  7
بالوحدات الّنقدية املحلّية الحالّية.  8

تشمل صياغة الّسياسات الّتحسينات الحاصلة  يف عملّية وضع الّسياسات، لتحقيق درجة أكرب من املشاركة، والتواصل، وتحسني استعامل األدلة، إلخ.  9
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3. اإلطار الّتحلييل ملراجعات الّتعليم والّتدريب املهني

املؤّرشات املقرتحة – الجزء أ
يرجى تقديم البيانات عن آخر سنة متوافرة والّسنوات الخمس الّتي سبقتها.

املصدر الرّئييس2املؤرش1الرّمز

إختيار البيانات األساسّية

ل عليه الّسكان حسب الّسن والجنسعملّية تورينو 44.14  معهد اليونسكو لإلحصاء؛ مكتب املستوى العلمي اُملتحصَّ
اإلحصاء الوطني/ املصادر الوطنية

ل عليه الّسكانبسّن 30-34 (الّتعليم والّتدريب 2020)عملّية تورينو 46.14  مسح قوة العملاملستوى العلمي اُملتحصَّ

املصادر الوطنيةمعّدل القراءة و الكتابة حسب الجنس، واملنطقة وما إذا كانت ريفّية أو حرضّيةعملّية تورينو 47.14

معّدالت اإللتحاق الّصافية حسب املستوى الّتعليمي، مبا يف ذلك الّتعليم والّتدريب عملّية تورينو 49.14
املهني األّويل واملستمّر

املصادر الوطنية

معّدالت اإللتحاق اإلجاملّية حسب املستوى الّتعليمي، مبا يف ذلك الّتعليم عملّية تورينو 50.14
والّتدريب املهني املستمّر

املصادر الوطنية

املصادر الوطنيةاملغادرون املبّكرون للّتعليم والّتدريب (الّتعليم والّتدريب 2020)عملّية تورينو 55.14

عدد الّطالب يف الّتعليم والّتدريب املهني كنسبة من العدد اإلجاميل للّتالميذ عملّية تورينو 57.14
والّطالب حسب املستوى والجنس

معهد اليونسكو لإلحصاء؛ 
املصادر الوطنية

املصادر الوطنيةمتوّسط عدد الّطالب يف كل مدرسة للّتعليم والّتدريب املهني يف املناطق الحرضّية والّريفّيةعملّية تورينو 58.14

املصادر الوطنيةالعدد اإلجاميل ملدارس الّتعليم والّتدريب املهني يف املناطق الحرضّية والّريفّيةعملّية تورينو 59.14 

األداء يف الربنامج الدويل لتقييم الطلبة (الّتعليم والّتدريب 2020)، والّدراسة عملّية تورينو 68.14 
الّدولّية لقياس مدى تقّدم القراءة يف العامل واإلّتجاهات العاملّية يف دراسة 

الّرياضيات والعلوم حسب نوع املدرسة

منّظمة الّتعاون االقتصادي 
والّتنمية؛ الجمعّية الّدولية 

لتقييم الّتحصيل الّرتبوي

املصادر الوطنّيةالعدد اإلجاميل للمدّربني (املدرّسني) العاملني يف نظام الّتعليم والّتدريب املهني حسب املستوىعملّية تورينو 74.14

معهد اليونسكو لإلحصاء؛ اإلنفاق العام عىل الّتعليم كنسبة من الّناتج املحّيل اإلجاميلعملّية تورينو 86.14 
املصادر الوطنّية

املصادر الوطنّيةاإلنفاق العام عىل الّتعليم والّتدريب املهني كنسبة من إجاميل اإلنفاق العامعملّية تورينو 88.14 

نسبة اإلنفاق العام عىل املدارس حسب املستوى، مبا يف ذلك مدارس الّتعليم عملّية تورينو 89.14 
والّتدريب املهني

معهد اليونسكو لإلحصاء؛ 
املصادر الوطنّية

القدرة عىل الّتغيري والقوى الّدافعة للّتغيري

املصادر الوطنّيةعدد املدارس املّتصلة بانرتنت ذات نطاق عريض عملّية تورينو 65.14 

تركيبة القّوة العاملة يف الّتدريب حسب املؤّهالت: أعىل مستوى علمي تّم إكامله عملّية تورينو 76.14 
ل عليه (حرضية/ريفية) و ُتحصِّ

املصادر الوطنّية

الّراتب اُملتحّصل عليه  املدرّب (املدرّس) يف الّتعليم والّتدريب املهني األّويل بالحّد عملّية تورينو 81.14  
األدىن من املؤّهالت بعد 15 عاماً (بالوحدة الّنقدّية املحلّية)

املصادر الوطنّية

املصادر الوطنّيةوترية زيادة الّراتب ملدّريب الّتعليم والّتدريب املهنيعملّية تورينو 83.14 

معهد اليونسكو لإلحصاء؛ اإلنفاق العام عىل الّتعليم كنسبة من الّناتج املحّيل اإلجاميلعملّية تورينو 86.14 
املصادر الوطنّية

معهد اليونسكو لإلحصاء؛ اإلنفاق العام عىل الّتعليم كنسبة من إجاميل اإلنفاق العامعملّية تورينو 87.14 
املصادر الوطنّية

املصادر الوطنّيةاإلنفاق العام عىل الّتعليم والّتدريب املهني كنسبة من إجاميل اإلنفاق العامعملّية تورينو 88.14 

اإلنفاق العام (مبا يف ذلك األصول غري امللموسة) عىل الّتعليم حسب املستوى عملّية تورينو 94.14 
كنسبة من إجاميل اإلنفاق عىل الّتعليم

معهد اليونسكو لإلحصاء؛ 
املصادر الوطنّية

اإلنفاق العام (مبا يف ذلك األصول غري امللموسة) عىل الّتعليم والّتدريب املهني عملّية تورينو 95.14 
كنسبة من إجاميل اإلنفاق عىل الّتعليم والّتدريب املهني

معهد اليونسكو لإلحصاء؛ 
املصادر الوطنّية

(1) انظر الجزء الّرابع ملراجعة الّتعريفات.
(2) انظر الجزء الّرابع ملراجعة قامئة مبصادر البيانات. يرجى اإلشارة دامئًا إىل مصدر البيانات.
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ب. الفعالّية والكفاءة يف تلبية متطّلبات السوق اإلقتصادّية و العاّملّية

الجـزآن ب و ج ُيعيـدان بنـاء الّسـياق اإلجتامعـي واإلقتصادي األوسـع الـّذي َيتّم تقديم الّتعليـم والّتدريب املهني فيـه من أجل تحديد 
مـدى جـودة اسـتجابة نظام الّتعليم والّتدريـب املهني لإلحتياجات والّتوّقعـات الّتي تحّددها عوامـل يف بيئته الخارجّية.

الجزء ب ُيرّكز عىل الّطلب عىل الّتعليم والّتدريب املهني من منظور اإلقتصاد وسوق العمل ويجمع معلومات خصوصاً حول:
عوامل اإلقتصاد وسوق العمل الّتي تحّدد الّطلب عىل املهارات؛ ●
آلّيات تحديد ذلك الّطلب ومطابقة املعروض من املهارات معه؛ ●
تأثريات نظام الّتعليم والّتدريب املهني عىل الّطلب عىل املهارات، خصوصاً من خالل تشجيع ريادة األعامل. ●

أسئلة رئيسّية

العوامل املرتبطة باإلقتصاد وسوق العمل الّتي تحّدد الّطلب عىل املهارات

مـا هـي املسـاهمة النسـبّية (كنسـب مئوّيـة) للقطاعـات األساسـّية، والثانوّيـة والثالثّيـة10 مـن اإلاقتصـاد يف الّناتـج املحـّيل اإلجـاميل ويف . 1
الّتوظيـف، وكيـف تغـرّي ذلـك عـىل مدى الّسـنوات الخمس املاضية؟ ما هي الّصناعات الرّئيسـية يف هـذه القطاعات، وأّيهـا ُيتوّقع أن تكون 

الّقـوة الّدافعـة للّنمّو والّتنافسـّية يف املسـتقبل، وملاذا؟
هـل مّثـة تباينـات يف الّتنميـة اإلقتصادّيـة وتوزيـع الّصناعات ميكـن أن ُتعَترب هاّمـة اآلن وعىل مدى الّسـنوات الخمس املاضيـة؟ هل تتوّقع . 2

أن يكـون لهـذه الّتباينات أثر عـىل اآلفاق اإلقتصادّيـة للمناطق؟
كيـف ُتقّيـم اإلّتجاهـات والّتطـورات الدميوغرافّيـة يف البـالد عـىل اإلقتصاد الوطني عىل مدى الّسـنوات الخمـس املاضية (انظـر أيضاً الجزء . 3

ج، الّسؤال 1)؟
مـا هـي العوامـل اإلاقتصادّيـة األخـرى الّتـي تؤّثـر، والّتـي ُيتوّقـع أن ُتؤّثـر عـىل اإلقتصـاد الوطنـي وطلبـه عىل املهـارات؟ ميكن أن تشـمل . 4

العوامـل اإلقتصادّيـة األخـرى اإلّتفاقّيـات الّتجاريـة مع الّرشكاء مثل اإلّتحـاد األورويب، والعضوّيـة يف منظمة الّتجارة العاملّية، واإلسـتثامرات 
األجنبّيـة املبـارشة، واإلصالحـات الّتنافسـّية، ومنـّو صناعـة الخدمـات، والهجـرة اإلقتصادّيـة، واألنظمـة والّضوابـط البيئّيـة، وحجـم وحضور 

القطـاع العـام يف اإلقتصـاد، إلخ.
مـا هـي الخصائـص الرّئيسـية لسـوق العمـل والّتحديـات الّتـي ُتواجههـا يف بلـدك، اآلن وعـىل مـدى السـنوات الخمـس املاضيـة؟ ميكـن . 5

للخصائـص والّتحديـات أن تشـمل الّتوظيـف يف القطـاع غـري اُملنّظـم، والعمـل غـري اُملنتِظـم والعمـل املؤّقـت.11 و َتجـزُّؤ سـوق العمـل، 
والبطالـة، وبطالـة الّشـباب، والبطالـة اُملقّنعـة، وانعـدام الّنشـاط  اإلقتصـادي، واملشـاكل الخاّصة الّتي ترتبـط مبنطقة معّينة أو سـّن معنّي، 
أو جنـس معـنّي أو بنـوع معـنّي مـن الّتعليـم يف سـوق العمـل، إلـخ، إضافـة إىل العوامـل الـواردة يف الـرّد عـىل الّسـؤالني 1 و 2 يف الجـزء ج.

كيـف تتوّقـع للّصناعـات والعوامـل الـواردة يف األسـئلة 1-4 أن ُتحـّدد العـرض و الّطلـب عـىل املهـارات يف البلـد عـىل املسـتويني الوطنـي . 6
و اإلقليمـي؟ هـل هـذه الّتوقعات/الّتنبـؤات مسـّجلة يف خّطـة الّتنميـة الّصناعّيـة أو وثيقـة تخطيـط مشـابهة؟ إذا كان الجـواب نعـم، هل 

ات املحتملـة يف املهـارات والّطلـب عليهـا يف سـوق العمـل، وكيف؟ تشـمل الّخطـة تحضـرًيا للّتغـريُّ

آلّيات تحديد الّطلب عىل املهارات وتحقيق املطابقة مع ما هو معروض منها

مـا هـي، بالّتحديـد، الجهـود املبذولـة يف بلـدك لضـامن أّن املهـارات املطلوبة من قبـل الّرشكات متعـّددة الجنسـّيات، والـّرشكات الوطنّية . 7
الّصغـرية واملتوّسـطة قـد تـّم الّتعـرف عليهـا بشـكل موثوق (أي مـن خالل دراسـة ألرباب العمـل؛12 وتحليـالت البيانات اإلدارّيـة املأخوذة 
مـن خدمـات الّتوظيـف العاّمـة؛13 وأجهـزة مراقبـة الّشـواغر؛ وتحليـل اإلعالنـات عـن الّشـواغر يف وسـائل اإلعـالم إذا كانت البيانـات الّتي 
ُتوّفرهـا خدمـات الّتوظيـف العاّمـة محـدودة من حيـث القيمـة وإمكانّية الوصول إىل األفـراد)؟ هـل الّتوّقعات باالحتياجات مـن املهارات 

القطاع األسايس: الّزراعة، الّصيد والّصناعات اإلستخراجية؛ القطاع الّثانوي: الّتصنيع؛ القطاع الّثالث: الخدمات.  10
العمـل غـري املنتظـم هـو توظيـف غـري معيـاري بأجـر متـدين، وغري مضمـون وغري محمـي، وال يكفي إلعاشـة أرسة. ويرتبـط هذا النـوع من العمـل غالباً باألمنـاط اآلتية   11
مـن الوظائـف: الوظيفـة بـدوام جـزيئ، العمـل الخـاص، العمـل الّزراعـي الّذي يحقـق الكفاف، العمـل لفرتة محـّددة، العمـل املؤّقت، العمل حسـب الّطلـب، العمل يف 
املنـزل، العمـل عـن ُبعـد، إلـخ. كـام ميكـن اسـتعامل العمـل غـري املنّظـم (دون تغطية أو حاميـة اجتامعّيـة) و "العاملـون الفقـراء" كمؤّرشات أيضـاً عىل العمـل املؤّقت.

تعداد املؤّسسات أو استطالع رأي الرشكات التي تستند إىل العّينات.  12
وبشكل خاص، تحليل ومقارنة الوظائف الّشاغرة مع مواصفات الباحثني عن عمل واملسّجلني من قبل خدمات الّتوظيف العاّمة.  13
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3. اإلطار الّتحلييل ملراجعات الّتعليم والّتدريب املهني

يف القطاعـات والصناعـات شـائعة ومتوافـرة (التحديـد اإلقتصـادي القيـايس لإلحتياجـات املسـتقبلّية مـن املهـارات اسـتناداً إىل اإلتجاهات 
الحديثـة والّراهنة)؟14

مـا هـي، بالّتحديـد، الجهـود املبذولـة لضـامن تطابق املهـارات والكفـاءات املتوافـرة، خصوصاً تلك الّتـي يقّدمها نظـام الّتعليـم والّتدريب . 8
املهنـي؛ وهـل تجـري املبـادرة إىل مطابقتهـا مـع املهـارات املطلوبـة يف اإلقتصاد ويف سـوق العمـل (من خالل أنظمـة اإلحالـة والعثور عىل 
وظائـف للخريجـني، وأنظمـة الّتوجيه واإلرشـاد الوظيفي، ودراسـات تتّبـع خّريجي الّتعليم والّتدريب املهني، ومسـوح انتقال الّشـباب من 
املدرسـة إىل العمـل، وبرامـج سـوق العمـل الّنشـطة القامئـة عىل الطلـب املحدد عىل املهـارات، وبرامج املسـاعدة يف البحث عـن وظائف، 
والـّرشاكات املعقـودة بـني املـدارس والـّرشكات، إلخ)؟ هل هناك آلّيات رسـمّية أو غري رسـمّية للّتنسـيق بـني الوزارات ومـع القطاع الخاص 

لتلـك الغاية؟
هـل تتـّم مراقبـة املهـن، وإذا كان األمـر كذلـك، كيـف؟ هل تتوافـر املعلومات حول أّي املهـن ترتاجع وأّيهـا يحظى بالّطلـب؟ إذا كان األمر . 9

كذلـك، مـا هي هـذه املهن؟
هـل تتوافـر املعلومـات حـول الّشـواغر التـي يصعب ملؤهـا، وإذا كان األمر كذلك، هل تسـتعمل لتطوير املؤّهـالت ويف عملّيات التخطيط . 10

الّرتبوي.
هـل تلعـب الهجـرة الّداخليـة أو الخارجّيـة دوًرا يف مطابقـة املهـارات والكفـاءات املطلوبة يف سـوق العمـل؟ هل هناك سياسـات من أجل . 11

اإلدارة الفّعالـة لتدّفقـات الهجـرة لذلك الغرض؟
إذا كان هنـاك نواقـص تتعّلـق باملجـاالت الّتـي يغّطيها الّسـؤاالن 7 و8، كيـف يؤّثر ذلك يف فعالّيـة اإلنفاق عىل الّتعليـم والّتدريب املهني؟ . 12

ميكـن لألمثلـة عـىل نواقـص وعيـوب الفعالّيـة أن تشـمل عـدم الّتطابق بـني أولوّيـات تخصيص املـوارد والّطلـب الخارجي، مثـل عدم منح 
الّتمويـل الـكايف لزيـادة املعـروض مـن املؤّهالت والكفـاءات املطلوبـة واملبالغة بتمويل املؤّهـالت والكفاءات غـري املطلوبة.

اإلمكانات الكامنة التي يتمّتع بها نظام الّتعليم والّتدريب املهني للّتأثري عىل احتياجات اإلقتصاد وسوق العمل

كيف يشّجع نظام الّتعليم والّتدريب املهني أ. املهارات الّريادية األساسّية،15 ب. مهارات ريادة األعامل؟. 13
هـل تتبّنـى الّسـلطات الوطنّيـة موقفاً (ترشيع، سياسـة أو اسـرتاتيجّية) حيال تشـجيع ريادة األعـامل يف الّتعليم والّتدريـب املهني؟ وأيضاً، . 14

كيـف يدعـم نظام الّتعليـم والّتدريب املهنـي الّتدريب عىل تأسـيس الّرشكات؟
ما هي الّتدابري املوجودة لضامن تقديم الّدعم الّتدريبي للّرشكات الّتي ُيتوّقع أن تحّقق منّواً؟. 15
يجـي الّتعليم والّتدريـب املهني الّذين أنشـأوا أعاملهـم الخاّصة، . 16 هـل تقـوم الّسـلطات املسـؤولة عـن الّتعليـم والّتدريـب املهني بتتبـع ِخرِّ

وإذا كان األمـر كذلـك، كيف ُتسـتعمل تلـك املعلومات؟

اإلجراءات وتقييم الّتقّدم اُملحَرز منذ عام 2010 – الجزء ب

اسـتناداً إىل مـا تقـّدم، وعـىل ُسـلَّم مـن 1 إىل 5 (حيـث 1 هـو األدىن، و5 األعـىل) كيـف تقّيـم التقـّدم اُملحـَرز منـذ عـام 2010 16 يف مجـال . 17
صياغـة الّسياسـات17 وتنفيـذ الّسياسـات، وفعالّيـة الّنتائـج؟ بشـكل عام، كيـف تقّيم قدرة نظـام الّتعليـم والّتدريب املهني عـىل الّتغيري يف 

هـذا املجال؟
مـا هـي األولوّيـات الّثـالث الرّئيسـية اليـوم لتحسـني اسـتجابة نظـام الّتعليـم والّتدريـب املهنـي الحتياجـات اإلقتصـاد وسـوق العمـل؟ ما . 18

هـي مبـادرات الّسياسـات واإلجـراءات (األخـرى) التـي تـّم الّتخطيط للقيام بهـا لتحقيق تلـك الغاية، وكيف سـيتّم تنفيذ هذه الّسياسـات 
واإلجـراءات عـىل املسـتويني الوطنـي و اإلقليمي؟

هـل تعتـرب الجهـود الـواردة يف الـرّد عىل الّسـؤالني 6 و7 فّعالـة وكفؤة، وكيف يتّم اسـتعامل املعلومـات الّتي تقّدمها للمسـاهمة يف صياغة . 19
سياسـة الّتعليـم والّتدريـب املهنـي وتنفيذها (مبـا يف ذلك الكفـاءات واملؤّهالت املهنّية، واملناهـج و صياغة الّتدريب املهني املسـتمّر)؟

هل مّثة تحديات ُلوِحظت يف هذا الجزء ال يتّم الّتصدي لها من خالل الّسياسات والّتدابري الّراهنة؟. 20
هـل تحّققـت إنجـازات رئيسـّية منـذ عـام 2010 يف أيٍّ مـن أبعـاد الّتقـّدم الّثالثـة (وضـع الّسياسـات، وتنفيذهـا، وفعالّيـة الّنتائـج) مل تتّم . 21

تغطيتهـا مـن خـالل أيٍّ مـن األسـئلة املطروحـة يف هـذا الجـزء، وإذا كان األمـر كذلـك، مـا هـي هـذه اإلنجازات؟

ملزيد من املعلومات انظر مؤّسسة الّتدريب األوروبّية، 2012.  14
تتكـّون املهـارات الّرياديـة األساسـية مـن مجموعـة مـن الخصائـص املعرفّية (مثل حل املشـاكل، وتقييـم املخاطر، والّتفكـري اإلبداعي) والّسـلوكية (مثل العمـل يف فريق،   15

وإدارة املـوارد، والّسـعي نحـو الفـرص) الّتـي تسـهم يف تطوير شـخصّية ومنـط حياة أكـرث ريادّية.
كان ذاك هو العام الذي قامت فيه البلدان الرشيكة ملؤّسسة الّتدريب األوروبّية بالجولة األوىل من عملية تورينو.  16

كـام تضـّم صياغـة الّسياسـات أيضـاً الّتحسـينات التـي أجريـت عىل عمليـة صنع الّسياسـات، والتوّجه نحـو درجة أكرب من املشـاركة، وتواصل أفضل، وتحسـني اسـتخدام   17
األدّلـة، إلخ.
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املؤّرشات املقرتحة – الجزء ب
يرجى تقديم البيانات عن آخر سنة متوافرة وعن السنوات الخمس التي سبقتها

املصدر الرّئييس2املؤرش1الرّمز

ُيحَجز للبيانات املتعّلقة بامللكّية من املسوح والّتقييامت الوطنّية.
ُيحَجز للمؤرشات النوعّية املتعّلقة بامللكّية.

عوامل اإلقتصاد وسوق العمل التي تحّدد الّطلب عىل املهارات

البنك الّدويلصايف الهجرةعملّية تورينو 06.14

قاعدة بيانات ليبورستا العاّمل األجانب املهاجرينعملّية تورينو 07.14
(Laborsta) من منّظمة العمل 

الّدولية (حتى عام 2008)؛ 
بيانات الهجرة يف البنك الدويل

مسح قوة العملالعبء اإلجتامعي عملّية تورينو 11.14

البنك الّدويلمعّدل منّو الّناتج املحّيل اإلجاميلعملّية تورينو 13.14

البنك الّدويلحّصة الفرد من الّناتج املحّيل اإلجاميلعملّية تورينو 14.14

مكاتب اإلحصاء الوطنّية/ الّناتج املحّيل اإلجاميل حسب القطاععملّية تورينو 15.14
املصادر الوطنية

مكاتب اإلحصاء الوطنّية/ الناتج املحّيل اإلجاميل حسب املنطقةعملّية تورينو 16.14
املصادر الوطنية

املنتدى اإلقتصادي العامليمؤّرش الّتنافسّيةعملّية تورينو 17.14

مكاتب اإلحصاء الوطنّية/ نسبة الّرشكات الّصغرية ومتناهية الّصغر بني الّرشكات الّنشطةعملّية تورينو 18.14
املصادر الوطنية

البنك الّدويلاالستثامرات األجنبّية املبارشة (صايف الّتدّفقات كنسبة من الّناتج املحّيل اإلجاميل)عملّية تورينو 22.14

اإلنفتاح الّتجاري (متوّسط إجاميل الّصادرات والواردات كنسبة مئوّية من الّناتج عملّية تورينو 23.14
املحّيل اإلجاميل)

شعبة اإلحصاءات يف األمم 
املتحدة

مسح قوة العملالّتوظيف حسب املجال املهنيعملّية تورينو 24.14

مسح قوة العملالّتوظيف حسب القطاع اإلقتصاديعملّية تورينو 25.14

مسح قوة العملالّتوظيف حسب املكانة والجنسعملّية تورينو 26.14

مسح قوة العملالّتوظيف حسب القطاع مقارنة بالّناتج املحّيل اإلجاميل حسب القطاععملّية تورينو 27.14

مسح قوة العملمعّدالت الّتوظيف حسب الجنس، املستوى العلمي اُملتحّصل عليه واملنطقةعملّية تورينو 31.14

مسح قوة العملمعّدالت توظيف الشباب حسب الجنس، املستوى العلمي اُملتحّصل عليه واملنطقةعملّية تورينو 32.14

املصادر الوطنّيةحجم اإلقتصاد غري املنّظم كنسبة من الّناتج املحّيل اإلجاميلعملّية تورينو 33.14

مسح قوة العملالّتوظيف يف القطاع العام كنسبة مئوّية من إجاميل الّتوظيفعملّية تورينو 34.14

عدد الباحثني عن عمل للمرّة األوىل والعاطلني عن العمل ملّدة طويلة كنسبة من عملّية تورينو 41.14
إجامّيل البطالة (بسّن 15 فام فوق)

مسح قوة العمل

تحديد الّطلب عىل املهارات ومطابقتها مع املعروض من املهارات

املصادر الوطنّيةاإلنفاق عىل برامج سوق العمل الّنشطة كنسبة مئوّية من الّناتج املحّيل اإلجاميلعملّية تورينو 35.14

املصادر الوطنّيةنسبة العاطلني عن العمل املسّجلني الّذين تغّطيهم برامج سوق العمل الّنشطةعملّية تورينو 36.14

املصادر الوطنّيةعدد الّشواغر حسب القطاععملّية تورينو 37.14

املصادر الوطنّيةعدد العاطلني عن العمل املسّجلنيعملّية تورينو 38.14

املصادر الوطنّيةعدد الّشواغر لكل عاطل عن العمل مسّجلعملّية تورينو 39.14

املصادر الوطنّيةمعّدل تأمني الوظيفةعملّية تورينو 40.14
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مسوح املشاريع لدى البنك معّدل الرّضا عن املهاراتعملّية تورينو 43.14
الدويل؛ املصادر الوطنّية

املصادر الوطنّيةاإللتحاق بالّتعليم والّتدريب املهني األّويل حسب املجال الواسع للّدراسةعملّية تورينو 51.14

املصادر الوطنّيةالتخّرج من الّتعليم والّتدريب املهني األّويل حسب املجال الواسع للّدراسةعملّية تورينو 52.14

نسبة خّريجي الّتعليم والّتدريب املهني الّذين ينتقلون إىل وظائف أو يبدؤون عملّية تورينو 67.14
عمًال خاّصاً بهم

املصادر الوطنّية

اإلمكانات املحتملة لنظام الّتعليم والّتدريب املهني يف الّتأثري عىل احتياجات اإلقتصاد وسوق العمل

منّظمة الّتعاون االقتصادي والّتنمية مؤّرش تعّلم ريادة األعامل يف قانون املؤّسسات الّصغريةعملّية تورينو 19.14
– مؤسسة التدريب األوروبية

منّظمة الّتعاون االقتصادي معّدالت الّرشكات الّناشئةعملّية تورينو 28.14
والّتنمية؛ املصادر الوطنّية

(1) انظر الجزء الّرابع ملراجعة الّتعريفات.
(2) انظر الجزء الّرابع ملراجعة قامئة مبصادر البيانات. يرجى اإلشارة دامئًا إىل مصدر البيانات. 

ج. الفعالّية والكفاءة يف اإلستجابة للّطلب الدميوغرايف، واإلجتامعي والّتشمييل

الجـزء ج يرّكـز عـىل الّطلـب عـىل الّتعليم والّتدريـب املهني كام تحـّدده الّتطـورات الدميوغرافّيـة واالجتامعية ويجمـع معلومات حول 
كفـاءة نظـام الّتعليـم والّتدريـب املهنـي من منظور الّتشـميل ا اإلجتامعـي. ويهدف الجـزء إىل تحديد:

العوامل الدميوغرافّية واإلجتامعّية الّتي تحّدد الّطلب عىل الّتعليم والّتدريب املهني؛ ●
اإلنصاف يف تقديم الّتعليم والّتدريب املهني من حيث إمكانّية الوصول، واملشاركة والتقّدم من مسار إىل آخر؛  ●
ُقدرة نظام الّتعليم والّتدريب املهني عىل الّتواصل مع الّرشائح األضعف من الّسكان وتقديم الّتدريب الهادف لهم. ●

أسئلة محورّية

العوامل الدميوغرافّية واإلجتامعية الّتي تحّدد الّطلب عىل الّتعليم والّتدريب املهني

مـا هـي الخصائـص الّدميوغرافّيـة للبلـد ومـا هـي اإلّتجاهـات الّدميوغرافّية الّتي سـادت خالل الّسـنوات الخمـس املاضية (العـدد اإلجاميل . 1
للّسـكان ونسـبة الّشـباب من الّسـكان،18 والهجـرة الّداخليـة والعابرة للحـدود، والّرتكيبة العرقّيـة، إلخ.)؟

مـا هـي قضايـا الّتشـميل اإلجتامعـي الرّئيسـّية وكيـف تطـّورت خـالل الّسـنوات الخمـس املاضيـة؟ ميكـن ملثـل هـذه القضايـا أن تشـمل . 2
الّتفاوتـات بـني املناطـق والّتفاوتـات بـني الريـف والحـرض مـن حيـث الّتنميـة اإلجتامعّيـة واإلقتصادّيـة،19 واإلانقسـامات العرقّيـة و/أو 
الّدينّيـة، وضعـف متثيـل اإلنـاث يف الّتعليـم والّتوظيـف، ووجـود املجموعـات الهّشـة (املهاجريـن، والّالجئـني، والّنازحني، واألُّميـني أو ذوي 
املهـارات املتدنّيـة، والعـاّمل الفقـراء يف الوظائـف املؤقتـة، والذيـن يرتكون املدرسـة يف وقـت مبكر، والشـباب غري املوجوديـن يف الّتوظيف 
أو الّتعليـم أو الّتدريـب، وذوي اإلحتياجـات الّتعليميـة الخاّصـة، واألقلّيـات الّضعيفـة مثـل الغجـر و/آخريـن)، إضافـة إىل األشـخاص غـري 

الّنشـطني اقتصادّيـا20ً والعاطلـني عـن العمـل عـىل املـدى البعيد.
كيـف تتوّقـع أن تحـدد العوامـل والقضايـا الـواردة يف الّسـؤالني 1 و2 الّطلـب عىل الّتعليـم والّتدريب املهنـي يف البلد، اآلن ويف املسـتقبل؟ . 3

ومـا هـو الـّدور املحـّدد، إذا كان هنـاك أّي دور، للّتعليـم والّتدريب املهنـي يف معالجتها؟

الّسكان ب بسّن 0-14 (كنسبة مئوّية من إجامّيل عدد السكان) و بسّن 15-24 (كنسبة مئوية من إجامّيل عدد السكان).  18
كام تقاس مبؤّرشات مثل متوّسط الّدخل، و السّن املتوّقع، والقرائّية، ومستويات الّتوظيف، واملشاركة يف الحياة الّسياسّية.  19

األشخاص غري الّنشطني اقتصادّياً هم غري املوجودين يف العمل، يف فرتات معّينة يف املايض واملستقبل، ومل يسعوا أبداً للعثور عىل عمل وغري املتوافرين للعمل.  20
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اإلستجابة للمطالب والّتطّلعات الفردّية للمتعّلمني: الوصول، واملشاركة، والتقّدم إىل مسارات أعىل من الّتعليم

مـا هـي الّرتتيبـات املوجـودة لتحديـد احتياجـات وتطّلعـات املتعّلمـني األفـراد وتلبيتهـا؟ ميكـن ملثـل هـذه الّرتتيبـات أن تشـمل إمكانّيـة . 4
الوصـول إىل الّتوجيـه املهنـي اُملتـاح والحديـث؛ ووجـود املسـارات املرنة إىل املسـتويات األعـىل من الّتعليم و/أو سـوق العمـل، وكذلك إىل 
نظـام الّتعليـم والّتدريـب املهنـي الرّسـمي مـن خالل اإلعـرتاف بالّتعّلم الّالرسـمّي وغـري الرسـمّي؛ وحوافز التعّلم بالّنسـبة للكبـار؛ والّدعم 

الـكايف21 للّطـالب الُعرضـة للخطـر وأولئـك الّذيـن يواجهـون صعوبات تعليمّيـة، إلخ.
مـة يف الجـزء اُملَعنـَون "الوصـول إىل الّتعليـم والّتدريـب املهنـي واملشـاركة فيـه" مـن اسـتامرة املـؤّرشات اُملقَرتحة، . 5 اسـتناداً إىل األدّلـة اُملقدَّ

ب املسـّجلني (الخلفّيـة اإلجتامعيـة واإلقتصاديـة  كيـف ُتقّيـم اإلهتـامم بالّتعليـم والّتدريـب املهنـي يف البلـد؟ كيـف تؤّثـر طبيعـة الطـّالّ
للطـّالب، ومسـتوى اسـتعدادهم، وقابلّيتهـم للّتعّلـم، إلـخ.) عـىل مؤّسسـات الّتعليم والّتدريـب املهنـي، وفعالّيتها وجـودة مخرجاتها؟ هل 

أحدثـت أّيـة تغيـريات مهّمـة يف هـذا الّصـدد منذ عـام 2010؟
يرجـى تقديـم معلومـات حـول اإلنتقال من الّتعليـم العام إىل الّتعليـم والّتدريب املهني (متطّلبـات الّدخول، واختبارات الّدخـول، والّتتّبع، . 6

إلـخ.)، واحتـامالت اإلنتقـال األُفقـي داخـل الّتعليـم والّتدريب املهني ومـن الّتعليم والّتدريب املهنـي إىل الّتعليم العايل. اسـتناًداً  إىل األدّلة 
املقّدمـة واملتعّلقـة بانتقـال الطـّالب يف اسـتامرة املـؤّرشات املقرتحـة، يرجـى الّتنويـه إىل مـا إذا كان هنـاك أّيـة قيـود َتُحّد مـن الوصول إىل 

مسـتويات أعـىل مـن الّتعليـم أو الّتدريب، بشـكل عام أو بالّنسـبة ملجموعـات محّددة من املشـاركني يف الّتعليـم والّتدريب املهني.

اإلستجابة للّطلب اإلجتامعي واإلقتصادي ولطلب الّتشميل

إىل أي حـّد نجـح نظـام الّتعليـم والّتدريـب املهني يف تقديم فرص الّتعّلم للّشـباب والكبار واملناطق واملجموعات املهّمشـة خالل الّسـنوات . 7
الخمـس املاضيـة، و، بالّتحديـد، مـا هـي اإلجراءات الّتـي ُاتِّخذت بهذا الّصـدد؟ ميكن لإلجـراءات الّناجحة أن تتضّمن معـّدالت الوصول إىل 
الّتعليـم والبقـاء فيـه، أو الّتعديـالت عـىل الّترشيعـات وتخصيـص املـوارد، والّتحسـينات الّتي ميكـن الّتحقق منها يف سـوق العمل بالّنسـبة 

للمتعّلمـني القادمـني مـن مجموعـات هّشـة ومن حيث املسـتويات الّتـي ميتلكونها من املعارف واملهـارات، والّتغيـري يف مواقفهم.22

الّتدابري اُملّتخذة وتقييم الّتقّدم اُملحَرز منذ عام 2010 ـ الجزء ج

اسـتناداً إىل مـا ورد أعـاله، وعـىل ُسـلَّم مـن 1 إىل 5 (حيـث 1 هـو األدىن، و 5 األعـىل) كيـف تقّيم التقـّدم اُملحَرز منذ عـام 2010 يف صياغة . 8
السياسـات،23 وتنفيـذ السياسـات، وفعاليـة النتائـج؟ عـىل وجـه اإلجـامل، كيف تقّيـم قدرة نظـام التعليـم والتدريب املهني عـىل التغرّي يف 

هـذا املجال.
مـا هـي األولويـات الثالث الرئيسـية اليوم لتحسـني قدرة التعليم والتدريـب املهني عىل االسـتجابة إىل املطالب الدميوغرافيـة، واالجتامعية . 9

ذ هذه السياسـات  ومطالـب التشـميل؟ مـا هـي التدابـري أو مبادرات السياسـات (األخـرى) املخطط لهـا لتلبية هذه املطالب، وكيف سـتنفَّ
والتدابري عىل املسـتوى الوطنـي/ اإلقليمي؟

هل هناك أولويات رئيسية يف هذا الجزء ال تتم معالجتها بشكل كاٍف يف إطار السياسات والتدابري الحالية؟. 10
هـل تحققـت إنجـازات رئيسـية منـذ عـام 2010 يف أي مـن أبعـاد التقـّدم هـذه (صياغـة السياسـات، وتنفيذهـا، وفعاليـة النتائـج) مل تتم . 11

تغطيتهـا مـن خـالل أي مـن األسـئلة املطروحـة يف هـذا الجـزء، وإذا كان األمـر كذلـك، مـا هـي هـذه اإلنجازات؟

ميكن لهذا الدعم أن يتضمن التعليم الرتميمي و/أو الفردي، وإرشاك املدارس ألهايل الطالب بشكل فعال، وتقديم اإلرشاد والتوجيه، والسكن والنقل.  21
يشـري هـذا بشـكل أسـايس إىل التغـرّيات يف املواقـف مـن التوظيـف واملواطنـة الفّعالة، والتـي ميكن تتّبعهـا من خالل مؤرشات مثل نسـبة األفـراد غري النشـطني اقتصادياً   22

عـىل املسـتوى الوطنـي أو املحـيل ومعـّدالت املشـاركة يف االنتخابات حسـب املنطقـة أو املجتمـع املحيل والفئـة العمرية.
كـام تتضمـن صياغـة السياسـات أيضـاً التحسـينات املحدثـة عـىل عمليـة صنـع السياسـات، والتوّجـه نحـو مزيـد مـن املشـاركة، ونحـو تواصل أفضـل، واسـتعامل أفضل   23

إلخ. لألدلـة، 
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املؤرشات املقرتحة – الجزء ج
يرجى تقديم البيانات عن آخر سنة متوافرة وعن السنوات الخمس التي سبقتها.

املصدر الرّئييس2املؤرش1الرّمز

ُيحَجز لبيانات امللكية من املسوح والتقييامت الوطنية.
ُيحَجز للمؤرشات النوعية املتعلقة بامللكية.

العوامل الدميوغرافية واالجتامعية التي تحدد الطلب عىل التعليم والتدريب املهني

البنك الدويل؛ مكاتب اإلحصاء الوطنّيةالعدد اإلجاميل للسكانعملية تورينو 01.14

البنك الدويل؛ مكاتب اإلحصاء الوطنّيةمعّدل النمو السكاينعملية تورينو 02.14

البنك الدويل؛ مكاتب اإلحصاء الوطنّيةمعّدالت اإلعالةعملية تورينو 03.14

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ؛ مكاتب نسبة السكان بسّن 15-24 عاماً إىل العدد اإلجاميل للّسكانعملية تورينو 04.14
اإلحصاء الوطنّية

البنك الدويلالسّن املتوّقععملية تورينو 05.14

البنك الدويلصايف الهجرةعملية تورينو 06.14

مكاتب اإلحصاء الوطنّية/ املصادر الهجرة الداخلية حسب املنطقةعملية تورينو 08.14
الوطنية

املصادر الوطنيةالرتكيبة العرقية للسكانعملية تورينو 09.14

مسح قوة العملنسبة السكان  بسّن 15-24 غري املوجودين يف التوظيف، أو التعليم أو التدريبعملية تورينو 10.14

مسح قوة العملالعبء االجتامعيعملية تورينو 11.14

مسح قوة العملنسبة الشباب (0-14 و15-24 عاماً) من ذوي االحتياجات التعليمية الخاصةعملية تورينو 12.14

البنك الدويلمعّدل الفقرعملية تورينو 20.14

البنك الدويلمؤرش جينيعملية تورينو 21.14

مكاتب اإلحصاء الوطنّية/ املصادر الوطنيةمتوّسط دخل األرسةعملية تورينو 42.14

ل عليه   الّسكان حسب السّن والجنسعملية تورينو 44.14 معهد اليونسكو لإلحصاء؛ مكاتب  املستوى العلمي اُملتحصَّ
اإلحصاء الوطنّية/ املصادر الوطنية

ل عليه الّسكان ما بعد الثانوي بسّن 30-34 (الّتعليم عملية تورينو 46.14 املستوى العلمي اُملتحصَّ
والّتدريب 2020)

مسح قوة العمل

املصادر الوطنيةمعّدالت القرائية حسب الجنس، واملنطقة وحسب التوزيع حرضي/ريفيعملية تورينو 47.14

املصادر الوطنيةالذين يغادرون التعليم والتدريب يف وقت مبكر (التعليم والتدريب 2020)عملية تورينو 55.14

تلبية الطلب الفردي، واالجتامعي واالقتصادي واملتعلق بالتشميل

منّظمة الّتعاون االقتصادي والّتنمية؛ معّدل املشاركة يف تعليم وتدريب الكبارعملية تورينو 48.14
مسح قوة العمل؛ املصادر الوطنية

املعّدالت الصافية لاللتحاق حسب املستوى التعليمي، مبا يف ذلك التعليم عملية تورينو 49.14
والتدريب املهني األّويل والتعليم والتدريب املهني املستمر

املصادر الوطنية

معّدالت االلتحاق اإلجاملية حسب املستوى التعليمي، مبا يف ذلك التعليم عملية تورينو 50.14
والتدريب املهني األّويل والتدريب املهني املستمر

املصادر الوطنية

املصادر الوطنية معّدل اإلعادة يف التعليم والتدريب املهني األّويل ويف التعليم العام حسب الصفعملية تورينو 53.14

نسبة طالب التعليم والتدريب املهني الذين يتابعون إىل مستويات أعىل من عملية تورينو 54.14
التعليم

املصادر الوطنية

عدد طالب التعليم والتدريب املهني كنسبة من إجاميل عدد التالميذ والطالب عملية تورينو 57.14
حسب املستوى والجنس

معهد اليونسكو لإلحصاء؛ املصادر 
الوطنية

معّدالت التّرسب يف التعليم والتدريب املهني األّويل ويف التعليم العام حسب عملية تورينو 60.14
املستوى والجنس

املصادر الوطنية
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د. الكفاءة الداخلية لنظام التعليم والتدريب املهني   27

يناقش الجزء د كفاءة وفعالية نظام تقديم التعليم والتدريب املهني.24
تشـري عبـارة نظـام التعليـم والتدريـب املهنـي األّويل والتعليـم والتدريب املهني املسـتمر إىل جميع أشـكال تقديم التعليـم والتدريب 

املهنـي الرسـمي وغـري الرسـمي يف البلد وجميع أشـكال املدخالت (امللموسـة وغري امللموسـة25) يف عملياتها.
مخرجات التعليم والتدريب املهني هي معارف، ومهارات ومواقف خريجي التعليم والتدريب املهني.

الكفـاءة تصـف بشـكل عـام مـدى تقديـم النظـام التعليمـي (والتعليـم والتدريب املهني بشـكل خاص) أقـىص قيمة ممكنـة بأدىن حد 
ممكـن مـن املدخـالت.26 مـن جهـة أخـرى، فـإن الفعالية تشـري إىل قـدرة نظام التعليـم والتدريـب املهني عـىل تقديم النتائـج املرجوة. 

ُتعـّد الفعاليـة عنـرصاً جوهرياً من عنـارص الجودة.
ميكـن لفكـرة الجـودة أن تتفـاوت طبقـاً لسـياق كل نظـام تعليـم وتدريـب وطنـي. اُملشـَرتك بينها جميعـاً هـو أن الجودة تتعلـق دامئاً 
ـذة لضامن تلبية  مبـدى تحقيـق التعليـم والتدريـب املهني ملتطلبات سـياقه. عىل سـبيل املثـال، فإن ضبط الجودة يغطي األنشـطة املنفَّ

التعليـم والتدريـب للمتطلبـات املتوقعة مـن ِقَبل الـرشكاء املعنيني.27 
يبـدأ الجـزء د بنظـرة عامـة آلليـات وسياسـات ضـامن الجـودة، ومـن ثـم ينتقـل إىل دراسـة مجموعـة مختـارة مـن مجـاالت تدّخـل 

سياسـات التعليـم والتدريـب املهنـي، مثـل املدّربـني واملـدراء، وفعاليـة التدريـس والتعّلـم، وكفـاءة اسـتعامل املـوارد.

أسئلة محورية

ضامن الجودة28

التخطيط

هـل هنـاك تعريـف مشـرتك لــ "الجـودة" يف التعليـم والتدريـب املهنـي يف بلـدك؟ مـن وضعـه وكيـف تعـرّف الجـودة يف التعليـم والتدريـب . 1
ملهني؟ ا

إىل أي حـد تختلـف فكـرة "الجـودة" بـني التعليـم والتدريـب املهنـي األّويل والتعليـم والتدريب املهني املسـتمر ولدى املقدمـني املختلفني . 2
لهـذا التعليـم والتدريـب، ومـا الـذي تشـمله29 (عـىل سـبيل املثـال مواءمتهـا لسـوق العمـل، والتشـميل االجتامعـي، واالسـتجابة للعوامل 

الخارجيـة، وريـادة األعـامل،30 واإلنجـاز األكادميـي، واالبتـكار، ومهـارات املواَطنـة، واإلبداع، وعنـارص أخرى)؟

هذا يستثني التدريب املهني املستمر للعاملني من قبل الرشكات والذي يتم بشكل مستقل عن نظام التعليم والتدريب املهني العام.  24
املدخـالت امللموسـة هـي املـوارد املاليـة واملاديـة. أمـا األمثلة عـىل املدخالت غري امللموسـة فتشـمل تدريب املدرّسـني، واملناهـج، واملؤهـالت واملعايري الرتبويـة، وتقييم   25

التعّلم. حصائـل 
استناداً إىل التعريفات املوضوعة من قبل املفوضية األوروبية (2013).  26

املصدر: املركز األورويب لتطوير التدريب املهني.  27
www.eqavet.eu/qa/gns/home.aspx 28  مأخوذة عن

ميكـن ملقدمـي التعليـم والتدريـب املهنـي والسـياق الـذي يعملـون فيـه أن يختلفـوا بشـكل كبـري داخل بلـد من البلـدان، كام ميكـن أن يكـون هناك اختالف يف تفسـري   29
مـا يشـكل نجاحـاً وُمخَرجـاً ذا جـودة عاليـة. فّكـر يف االختـالف يف أهداف التعليـم والتدريب املهنـي يف رشكة تسـتعمل أرباحها لتدريـب العاملني فيها مـن أجل تحقيق 

إنتاجيـة أعـىل، ويف مدرسـة عامـة للتعليـم والتدريـب املهنـي يف منطقة مهمشـة، ويف مدرسـة تجريبيـة تخترب مقاربـات مبتكـرة للتعليم والتدريـب املهني.
30  إذا تـم تضمـني ريـادة األعـامل، هـل يتـم التمييـز بـني ريـادة األعـامل بوصفها كفـاءة رئيسـية ومهـارات ريادة األعامل؟ (تشـمل ريـادة األعـامل ككفاءة رئيسـية جملة 
مـن الخصائـص املعرفيـة "مثـل حل املشـاكل، وتقييـم املخاطر، والتفكري اإلبداعي" والسـلوكية "مثل العمـل يف فريق، وإدارة املوارد، والسـعي وراء الفرص" والتي تسـهم 

املصدر الرّئييس2املؤرش1الرّمز

املصادر الوطنيةمعّدالت التّرسب يف التعليم والتدريب املهني األّويل حسب الربنامج الواسع للدراسةعملية تورينو 61.14

نسبة خريجي التعليم والتدريب املهني الذين ينتقلون إىل التوظيف أو عملية تورينو 67.14
يؤسسون أعاملهم الخاصة

املصادر الوطنية

نسبة املشاركني يف التعليم والتدريب املهني واملصنفني كمجموعات مهمشة (يف عملية تورينو 98.14
منطقة محددة أو مجموعة معينة) حسب السّن والجنس

املصادر الوطنية

انظر الجزء الّرابع من أجل التعريفات.  (1)
انظر الجزء الّرابع ملراجعة قامئة باملصادر البديلة. يرجى التنويه دامئًا إذا كانت البيانات مستقاة من مصادر بديلة، وإذا كانت كذلك ما هي هذه املصادر.  (2)
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التقييم والتقويم

يرجـى ِذكـر الطـرق التـي يتم من خاللهـا تقييم وتقويم جودة حصائـل تعّلم طالب التعليـم والتدريب املهني، سـواء يف التعليم والتدريب . 3
املهنـي األّويل أو يف التعليـم والتدريـب املهنـي املسـتمر. ميكـن أن تشـمل هـذه الحصائل االختبـارات املعياريـة، واالختبـارات التي يضعها 
املدّربـون، والرتتيـب الـذي يضعـه املدّربـون للطـالب، والوظائـف واملشـاريع التـي يقـوم بهـا الطـالب، إلـخ. عندمـا ينطبق ذلك، مـا الذي 

تشـري إليـه نتائـج هـذه التقييـامت والتقوميـات حـول جـودة الحصائل التـي يقدمها نظـام التعليم والتدريـب املهني يف الوقـت الحارض.
كيـف يتـم اسـتعامل نتائـج التقييـم والتقويم؟ تشـمل األمثلـة عىل اسـتعامل النتائج املعلومـات املقدمة ألهـايل طالب التعليـم والتدريب . 4

املهنـي األّويل، والقـرارات املتخـذة بشـأن تقـدم الطـالب أو انتقالهـم إىل مسـارات أخـرى، وتوزيعهـم إىل مجموعـات حسـب قدراتهـم أو 
يف برامـج محـددة، وتشـخيص مشـاكل التعّلـم، واتخـاذ قـرارات حول املسـرية املهنية املسـتقبلية اسـتناداً إىل املشـاركة الناجحـة يف التعليم 

والتدريـب املهني املسـتمر.
يرجى وصف آلية تقويم وتقييم طواقم التدريس يف نظام التعليم والتدريب املهني، وكيفية ربطها باملسرية املهنية للمدّربني.. 5

اعتامد مقدمي وبرامج التعليم والتدريب املهني

يرجـى وصـف التفويـض الـذي يتمتـع بـه الكيـان املسـؤول عـن اعتـامد مقدمـي وبرامـج التعليـم والتدريـب املهنـي يف بلدك وإجـراءات . 6
االعتـامد. وإىل أقـىص درجـة ممكنـة، يرجـى تقديـم املعلومـات حـول اعتـامد مقدمـي وبرامج التعليـم والتدريب املهني املسـتمر بشـكل 

. منفصل
كيـف يربـط هـذا التقييـم أداء املؤسسـات التعليميـة، وعمـل مفتـيش املـدارس، وجـودة املدّربني؟ هـل تتضمن إجـراءات االعتـامد عملية . 7

ذايت؟  تقييم 

املؤهالت

هـل ُتسـتعمل املؤهـالت يف تقييـم جـودة حصائـل التعّلـم؟ عىل وجه اإلجامل هـل هناك صالت بني تقييـم وتقويم الحصائل كام نوقشـت . 8
يف السـؤالني 4 و5، وكـام نوقـش نظـام االعتـامد يف السـؤالني 6 و7، والنظـام الوطنـي للمؤهـالت يف بلـدك؟ يرجى رشح كيفيـة إقامة وعمل 

هـذه الصالت.

سياسات ملدّريب31 ومدراء32 التعليم والتدريب املهني

يرجى تقديم وصف ملدّريب التعليم والتدريب املهني األّويل والتعليم والتدريب املهني املستمر، مع الرتكيز بشكل خاص عىل ما ييل:. 9
الحـد األدىن مـن املؤهـالت املطلوبـة للدخـول الرسـمي إىل مهنة التدريـس يف التعليـم والتدريب املهني، وبالنسـبة ألولئـك الذين يعملون أ. 

كمـدّريب تعليـم وتدريـب مهنـي؛ يرجـى تحديد الجـزء الذي تشـري إليه املعلومـات يف نظـام التعليم والتدريـب املهني؛
بنية قوة العمل التي تتكون من املدّربني من حيث املؤهالت األكادميية، ومدة التوظيف والعمر، والجنس؛  ب. 
الفرص املتاحة أمام املدّربني لالرتقاء مهنياً.ج. 

يف أي مـن هـذه املجـاالت وبنـاًء عـىل أي مـؤرشات تعتقـد أن السياسـات املّتبعـة بالنسـبة ملـدّريب التعليـم والتدريـب املهنـي واملهنيـني   
العاملـني كمدّربـني تحقـق نجاحـاً، ويف أي منهـا تحتـاج إىل تحسـني، وملـاذا؟

يرجـى تقديـم وصـف للحـد األدىن مـن املؤهـالت املطلوبـة يك يصبـح املـرء مديـراً ملؤسسـة تقـدم التعليـم والتدريـب املهنـي. ومـن هـي . 10
الجهـة الرسـمية التـي توظـف املـدراء؟ الجهـة أو الجهـات الرسـمية التـي توظف املـدراء هي الكيانـات التي توّقـع عقد التوظيـف وتقرر 
بشـأن الرتفيـع، والتـي يكـون املديـر مسـؤوالً أمامهـا عن عمله. ميكـن لهذه الجهات أن تشـمل مؤسسـة تقديـم التعليـم والتدريب املهني 

نفسـها، أو الـوزارة املعنيـة، أو مديريـة الرتبيـة يف املنطقـة، إلخ. 
مـا هـي الفـرص والحوافـز املتاحـة للتطويـر املهني املسـتمر للمدّربني، وكيـف تقّيم فعاليتهـا؟ هل تتاح الفرصـة أيضاً للمـدراء يك يتطوروا . 11

م لهم الحوافـز لفعل ذلك؟ مهنيـاً، وإذا كان األمـر كذلـك، هـل ُتقـدَّ

يف بنـاء شـخصية وأسـلوب حياة أكـرث ريادية). 
تشـري عبـارة "مـدّريب التعليـم والتدريـب املهنـي" إىل جميـع املدرّسـني واملوظفـني الذيـن يقدمـون التعليـم والتدريـب املهنـي، بـرصف النظـر عـن بيئته (رسـمية أو غري   31
رسـمية) يف التعليـم والتدريـب املهنـي األّويل والتعليـم والتدريب املهني املسـتمر، مبـا يف ذلك التدريب الذي تسـتضيفه الرشكات). مييز املركـز األورويب لتطوير التدريب 
املهنـي بـني "املدّربـني املحرتفـني" (املوظفـون الذيـن يكـون الغـرض األسـايس مـن تعيينهم هـو تقديـم التعليـم والتدريب املهنـيـ  الهيئـة التدريسـية) "املدّربـني بدوام 
جـزيئ" (الذيـن يكونـون عـادة احرتافيـني مـن مجاالت غـري التعليم يعملون كمدّربني بدوام جزيئ يف مجالهم املهني، سـواء يف رشكة أو بشـكل خارجي). باسـتثناء األسـئلة 

التـي يشـار فيهـا إىل غـري ذلك، فـإن "املدّربني" تشـري هنـا إىل املدّربـني املحرتفني.
وهـذا يشـري إىل مـدراء املؤسسـات التـي تقـدم التعليـم والتدريـب املهني، مثـل مراكز التعليـم والتدريب املهني، واملـدارس أو أي مؤسسـة تعليم وتدريـب مهني أخرى   32

معتمـدة لتقديـم التعليـم والتدريـب املهنـي األّويل و/أو التعليـم والتدريب املهني املسـتمر.
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هـل هنـاك نقـص يف املدّربـني واملهنيـني العاملـني كمدّربني يف نظـام التعليم والتدريـب املهني يف بلـدك، وإذا كان األمر كذلك، ما األسـباب . 12
التـي ميكـن أن تكمـن وراء ذلـك؟ مـا هي السياسـات املوضوعـة الجتذاب مـدّريب التعليم والتدريـب املهني الفعالـني واالحتفاظ بهم؟

هل هناك برامج لتقديم تدريب أّويل للمدّربني ومراقبتهم، وكيف تقّيم فعالية هذه الربامج؟. 13
كيف تقّيم مالءمة أجور ورواتب املدراء؟ هل حدثت تطورات مؤخراً يف هذا املجال؟ إذا كان األمر كذلك، يرجى وصفها. . 14

الّتعليم والتعّلم

بيئة الّتعليم والتعّلم

هـل يتمكـن مقّدمـو التعليـم والتدريـب املهنـي يف البلـد مـن حشـد دعم القطـاع الخاص (من خـالل الـرشاكات مع املؤسسـات) للتصدي . 15
للتحديـات املتعلقـة بالبنيـة التحتيـة للمـدارس (مبـا يف ذلـك معـّدات غـرف الصـف ذات الجـودة املتدنية، واالتصـال باإلنرتنـت، وإمكانية 
الوصـول إليهـا عـىل كـريس متحـرك)، وإذا كان األمـر كذلـك، كيـف؟ هـل تؤثـر هـذه التحديـات بالوصـول إىل التعليـم وبفعاليـة التعّلم يف 

غرفـة الصـف؟ وإذا كان األمـر كذلـك، كيف؟
هـل تجـد تنظيـم اليـوم املـدريس وعـدد السـاعات املخصصة لـكل مادة مناسـباً ويسـمح بالتعليـم والتعّلم الفعـال يف هذه املـواد؟ وإذا مل . 16

يكـن األمـر كذلـك، مـا هـي املـواد والربامـج األكرث تأثـراً، وما هـي التعديالت التـي ينبغـي إحداثها؟
إىل الحـد الـذي ينطبـق فيـه ذلـك، كيـف تقّيـم تنظيم التدريـب يف مكان العمـلـ  مدى توافـره، وإدماجـه يف املنهاج، والظـروف التي يتم . 17

تقدميـه فيها؟
م يوم عمل املدّربني، ومن الناحية العملية، هل يوّفر هذا التنظيم وقتاً كافياً للتحضري للدروس، ولدعم النظراء والنقاش؟. 18 كيف ينظَّ
يرجـى إضافـة أي عوامـل مرتبطـة بنظـام التعليـم والتدريـب املهنـي يف بيئـة التعّلم وتؤثـر، سـلباً أو إيجاباً، عـىل فعالية التعليـم والتعّلم. . 19

ميكـن للعوامـل األخـرى أن تضـم املسـائل املتعلقـة باالنضباط، وحجـم الصفوف، ونقص املدرّسـني، ونقص أو جـودة مـواد التعليم/التعّلم، 
وغيـاب الطالب و/أو املدرّسـني، إلخ. 

محتوى التعّلم

كيـف تقّيـم، عـىل وجـه اإلجـامل، مواءمـة مناهـج ومقـررات التعليـم والتدريـب املهنـي، ومـا هـو املجـال املتـاح أمـام مقدمـي ومـدّريب . 20
التعليـم والتدريـب املهنـي للقيـام مبـا يـيل:

اتخاذ قرار بالنسبة للمقررات التي تدرَّس يف كل مادة ويف كل برنامج؟ أ. 
تعديل املنهاج/املقررات لتلبية احتياجات األفراد أو املجموعات؟ب. 

ما هي أشكال الدعم املنهجي الذي ميكن ملدّريب التعليم والتدريب املهني الحصول عليه؟. 21
د خيـارات املـواد والربامـج خيـارات الطـالب املسـتقبلية يف التعليم أو اختيـار املهنة أو تقّيـد هذا الخيار؟ مـا هو الدعم، . 22 إىل أي مـدى تحـدِّ

والتوجيـه واملعلومـات التي يحصـل عليها الطالب للقيـام بخياراتهم؟
كيـف تقّيـم جـودة ومواءمـة الكتـب واملـواد التعليميـة؟ وكيـف يتم ضبـط جودتها، وهـل تتاح ملقدمـي التعليـم والتدريـب املهني حرية . 23

اختيارها؟

مشاركة أهايل الطالب

إىل الحـد الـذي تجـده ذا صلـة، يرجـى وصـف القنـوات الرئيسـية التـي تتـم مـن خاللهـا مشـاركة أهـايل الطـالب والتواصل معهـم. ميكن . 24
ملثـل هـذه القنـوات أن تشـمل إرسـال نتائـج التقييم إليهـم، انتظام الحضـور يف اجتامعات أهايل الطـالب، ووجود جمعيـات لألهل، ودعم 

األهـل (املـايل أو غريه) للمـدارس، إلخ.

كفاءة استعامل املوارد

اسـتناداً إىل املعلومـات املقّدمـة يف الجـزء املتعلـق "باملـوارد" يف اسـتامرة املـؤرشات املقرتحـة، كيـف تقّيـم مالءمـة املـوارد املاديـة واملالية . 25
املسـتثمرة يف نظـام التعليـم والتدريـب املهنـي، سـواء مـن حيـث الحجـم أو التوزيع؟

إذا كان هنـاك عـدم تطابـق بـني االحتياجـات واملـوارد املتاحـة، إىل أي حـد يعـود ذلـك إىل النواقـص التـي تعـرتي آليـات التمويـل؟ وإذا . 26
كان هنـاك عـدم تطابـق، مـا الـذي يسـهم برأيـك يف فعاليـة توزيـع املوارد (عىل سـبيل املثـال تقديـم صيغة للتمويـل، توافر مـوارد خاصة 

إلخ.)؟ للتمويـل، 
هل هناك أمثلة عىل عدم الكفاءة يف نظام التعليم والتدريب املهني، عىل سبيل املثال من خالل ما ييل:. 27

نقص أو زيادة أماكن الدراسة؛ أ. 
متوسط معّدالت تّرسب أو إعادة أعىل من املعّدالت الوطنية أو الدولية؛ب. 



25
3. اإلطار الّتحلييل ملراجعات الّتعليم والّتدريب املهني

الطول املفرط لربامج تعليم وتدريب مهني معينة؛ج. 
ارتفاع معّدل تبّدل املدرّسني واملدّربني، خصوصاً يف املناطق الريفية؛د. 
أحجام صفوف و/أو نسب مدرسني إىل طالب غري مناسبة؛ه. 
أي مجال آخر تعتربه ذا صلة؟و. 

التدابري املتخذة وتقييم التقّدم اُملحَرز منذ عام 2010 – الجزء د

اسـتناداً إىل مـا ورد أعـاله، وعـىل ُسـلَّم مـن 1 إىل 5 (حيـث 1 هـو األدىن، و5 األعـىل) كيـف تقّيـم التقـّدم الـذي حققـه قطـاع التعليـم . 28
والتدريـب املهنـي منـذ عـام 2010 فيـام يتعلـق بصياغـة السياسـات،33 وتنفيـذ السياسـات، وفعاليـة النتائـج.

مـا هـي السياسـات أو التدابـري املوجـودة أو التـي ُيتوقـع وضعهـا أو اتخاذهـا لتلبيـة أيـة احتياجـات للتحسـني تـم تحديدهـا، وكيف يتم . 29
تنفيـذ هـذه السياسـات أو التدابـري (أو كيـف سـيتم تنفيذها) عىل املسـتوى الوطني/اإلقليمي؟ عـىل وجه اإلجامل، كيف تقّيـم قدرة نظام 

التعليـم والتدريـب املهنـي عـىل التغيري يف هـذا املجال؟
هـل هنـاك أولويـات رئيسـية يف هـذا الجـزء مل تتـم معالجتهـا بشـكل كاٍف يف السياسـات/أو التدابـري؟ وعـىل نحـو مامثل، هل تـم تحقيق . 30

إنجـازات رئيسـية منـذ عـام 2010 يف أي مـن أبعـاد التقـّدم الثالثة (صياغـة السياسـات، وتنفيذها، وفعاليـة النتائج) مل تتـم تغطيتها يف أي 
مـن األسـئلة يف هـذا الجـزء، وإذا كان األمـر كذلـك، ما هي؟ 

تشمل صياغة السياسات أيضاً التحسينات التي أُحدثت عىل صنع السياسات، والتوّجه نحو درجة أكرب من املشاركة، والتواصل األفضل، وتحسني استخدام األدلة، إلخ.  33

املؤرشات املقرتحة – الجزء د
يرجى تقديم البيانات عن آخر سنة متوافرة والّسنوات الخمس التي سبقتها.

املصدر الرّئييس2املؤرش1الرّمز

ُيحَجز للبيانات املتعلقة بامللكية من املسوح والتقييامت الوطنية
ُيحَجز للمؤرشات النوعية املتعلقة بامللكية

ضامن الجودة

نسبة مقدمي التعليم والتدريب املهني الذين يتقدمون للحصول عىل أنظمة عملية تورينو 70.14
ضامن جودة داخلية كام هي محددة بالقانون أو مببادرة ذاتية منهم

املصادر الوطنية

املصادر الوطنيةنسبة مقدمي التعليم والتدريب املهني املعتمدينعملية تورينو 71.14

التقويم والتقييم

األداء يف الربنامج الدويل لتقييم الطلبة (التعليم والتدريب 2020)، والدراسة عملية تورينو 68.14
الدولية للتقّدم يف القراءة واالتجاهات العاملية يف دراسة الرياضيات والعلوم 

حسب نوع املدرسة

منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية؛ الجمعية الدولية لتقييم 

التحصيل الرتبوي

السياسات املوضوعة ملدّريب ومديري التعليم والتدريب املهني

املصادر الوطنيةمتوسط تواتر تدريب املدرّسني خالل العملعملية تورينو 72.14

العدد اإلجاميل للمدّربني (املدرّسني) املوظفني يف نظام التعليم والتدريب املهني عملية تورينو 74.14
حسب املستوى

املصادر الوطنية

املصادر الوطنيةتركيبة قوة عمل املدّربني حسب الجنسعملية تورينو 75.14

تركيبة قوة عمل املدّربني حسب املؤهالت: أعىل مستوى تعليمي تم إكامله عملية تورينو 76.14
(حرضي، ريفي)

املصادر الوطنية

املصادر الوطنيةتركيبة قوة عمل املدّربني حسب سنوات الخدمةعملية تورينو 77.14

املصادر الوطنيةعدد الشواغر للمدّربني: العدد اإلجاميل (حرضي، ريفي)عملية تورينو 78.14

املصادر الوطنيةاملواد الثالث األوىل حسب عدد شواغر املدّربنيعملية تورينو 79.14

أساس راتب املدرّب (املدرّس) املبتدئ يف التعليم والتدريب املهني األّويل عملية تورينو 80.14
(وحدة العملة املحلية الراهنة)

املصادر الوطنية

راتب املدرّب (املدرّس) بعد 15 عاماً يف التعليم والتدريب املهني األّويل وبالحد عملية تورينو 81.14
األدىن من املؤهالت (بوحدة العملة املحلية الراهنة)

املصادر الوطنية
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متوسط األجر السنوي للعاملني الحاصلني عىل تعليم عاٍل (بوحدة العملة عملية تورينو 82.14
املحلية الراهنة)

مكاتب اإلحصاء الوطنّية/ املصادر 
الوطنية

املصادر الوطنيةخطوات زيادة رواتب مدّريب التعليم والتدريب املهنيعملية تورينو 83.14

املصادر الوطنيةأساس راتب املدراء عند بداية عملهم (بوحدة العملة املحلية الراهنة)عملية تورينو 84.14

املصادر الوطنيةخطوات زيادة رواتب املدراءعملية تورينو 85.14

التعليم والتعّلم

بيئة التعليم والتعّلم

عدد الساعات املخصصة أسبوعياً للعلوم، والرياضيات والقراءة (التعليم عملية تورينو 62.14
والتدريب املهني األّويل)

املصادر الوطنية

املصادر الوطنيةعدد الساعات املخصصة للتعليم العميل (التعليم والتدريب املهني األّويل)عملية تورينو 63.14

املصادر الوطنيةعدد الحواسيب لكل طالبعملية تورينو 64.14

املصادر الوطنيةعدد املدارس املتصلة باإلنرتنت عرب حزمة عريضةعملية تورينو 65.14

املصادر الوطنيةعدد األبنية املدرسية التي تحتاج إىل عملية صيانة عامة أو إصالحات عاجلةعملية تورينو 66.14

املصادر الوطنيةمتوسط تواتر تدريب املدرّسني خالل العملعملية تورينو 72.14

كفاءة استعامل املوارد

متوسط نسبة املدرّسني للطالب يف التعليم والتدريب املهني األّويل،34 حسب عملية تورينو 45.14
املستوى

املصادر الوطنية

معّدل اإلعادة يف التعليم والتدريب املهني األّويل ويف التعليم العام حسب عملية تورينو 53.14
الصف

املصادر الوطنية

نسبة طالب التعليم والتدريب املهني الذين يتابعون إىل مستويات أعىل من عملية تورينو 54.14
التعليم

املصادر الوطنية

املصادر الوطنيةالذين يغادرون مبكراً من التعليم والتدريب املهني األّويل (التعليم والتدريب 2020)عملية تورينو 55.14

املصادر الوطنيةالذين يغادرون التعليم والتدريب مبكراًعملية تورينو 56.14

معّدالت التّرسب يف التعليم والتدريب املهني األّويل ويف التعليم العام حسب عملية تورينو 60.14
املستوى والجنس

املصادر الوطنية

معّدالت التّرسب يف التعليم والتدريب املهني األّويل حسب الربنامج الواسع عملية تورينو 61.14
للدراسة

املصادر الوطنية

نسبة خريجي التعليم والتدريب املهني الذين ينتقلون إىل التوظيف أو عملية تورينو 67.14
يؤسسون عمًال خاصاً بهم

املصادر الوطنية

نسبة املدرّسني إىل الطالب يف التعليم والتدريب املهني األّويل يف املناطق عملية تورينو 69.14
الحرضية والريفية

املصادر الوطنية

معهد اليونسكو لإلحصاء؛ املصادر اإلنفاق العام عىل التعليم كنسبة من الناتج املحيل اإلجاميلعملية تورينو 86.14
الوطنية

معهد اليونسكو لإلحصاء؛ املصادر اإلنفاق العام عىل التعليم كنسبة من إجاميل اإلنفاق العامعملية تورينو 87.14
الوطنية

املصادر الوطنيةاإلنفاق العام عىل الّتعليم والّتدريب املهني كنسبة من إجاميل اإلنفاق العامعملية تورينو 88.14

نسبة اإلنفاق العام عىل التعليم حسب املستوى، مبا يف ذلك التعليم والتدريب عملية تورينو 89.14
املهني

معهد اليونسكو لإلحصاء؛ املصادر 
الوطنية

اإلنفاق عىل الطالب من املوارد العامة حسب املستوى التعليمي، مبا يف ذلك عملية تورينو 90.14
التعليم والتدريب املهني

معهد اليونسكو لإلحصاء؛ املصادر 
الوطنية

املصادر الوطنيةنسبة اإلنفاق عىل التعليم والتدريب املهني من املصادر الخاصةعملية تورينو 91.14
34

التعليم والتدريب املهني األّويل كام هو معرف يف الفصل أ.  34
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هـ. مامرسات الحوكمة والسياسات يف نظام التعليم والتدريب املهني

الجـزء هــ يحلـل مامرسـات الحوكمـة والسياسـات يف التعليم والتدريـب املهني يف مجاالت السياسـات التي تغطيها األجـزاء من أ إىل د. 
تشـري الحوكمة إىل كل أشـكال املشـاركة املؤسسـاتية35 متعددة املسـتويات يف إدارة وصنع سياسـات التعليم والتدريب املهني.

صنـع السياسـات يشـري إىل وضـع األهـداف، وتنفيذهـا ومراقبتهـا يف أي مجـال معـني مـن مجـاالت سياسـة التعليـم والتدريـب املهني 
وعـىل أي مسـتوى مـن مسـتويات الحوكمة.

املشـاركة متعـددة املسـتويات تشـري إىل أحـد منـاذج سياسـات التعليـم والتدريـب املهنـي القائم عـىل مشـاركة الـرشكاء املعنيني يف أي 
مجـال معـني مـن سياسـات التعليـم والتدريب املهنـي ويف أي مـن مسـتويات حوكمته.

املشـاركة تحـدد حسـب مسـتوى مسـؤولية املشـاركني: مسـؤول بشـكل كامـل عـن (وضع) أجنـدة أو هـدف يف أحد مجاالت سياسـات 
التعليـم والتدريـب املهنـي؛ مسـؤول عـن (ملتـزم بــ) أجندة؛ يستشـار بشـأنها؛ أو ببسـاطة يتـم إبالغه بها.

لغايـة التبسـيط، فـإن اإلطـار التحلييل يقترص عىل وصف املشـاركة ومامرسـة السياسـات عىل املسـتويات الرئيسـية للحوكمة وحسـب: 
الوطنيـة، و اإلقليمّية/املحليـة، ومقـّدم التعليـم والتدريب املهني.

أِسئلة محورية

لة باملشاركة يف إدارة وصنع سياسات التعليم والتدريب املهني يف بلدك عىل املستويات اآلتية:. 1 يرجى وضع قامئة بالكيانات املخوَّ
املسـتوى الوطنـي: ميكـن لألمثلـة أن تشـمل الوزارات املعنية (وإذا كان هنـاك عدة وزارات، يرجى بيان دورها كام هـو وارد يف الترشيعات أ. 

ذات الصلـة)، واملمثلـني الوطنيـني للـرشكاء املعنيـني (جمعيـات أربـاب العمـل، غـرف الصناعـة والتجـارة، نقابـات العامل، إلـخ)، املجالس 
القطاعيـة، املؤسسـات التعليميـة الوطنية (عىل سـبيل املثـال الجامعات الوطنيـة)، إلخ.؛

املسـتوى اإلقليمـي: ميكـن أن يشـمل هـذا املجالـس االقتصاديـة اإلقليميـة، ومديريـات الرتبيـة املناطقيـة، وممثـيل الـرشكاء املعنيـني عىل ب. 
املسـتوى اإلقليمـي، إلخ.؛

مسـتوى املقدمـني: ميكـن لألمثلـة أن تشـمل جمعيـات أهـايل الطـالب، ومجالـس املـدارس، وأصحـاب الـرشكات أو مالـيك الحصـص فيهـا ج. 
(التـي تقـدم التعليـم والتدريـب املهنـي مـن القطاع الخـاص)، مقدمـي التعليم والتدريـب املهني من القطـاع العام، املوظفـني العاملني يف 

مؤسسـات التعليـم والتدريـب املهنـي، إلخ.
مـا هـي آليـات التنسـيق الرئيسـية بـني هـذه الكيانـات؟ ميكـن لــ "آليـات التنسـيق" أن تشـمل أي ترتيبـات أو مامرسـات للتعـاون بـني . 2

الكيانـات عـرب مسـتويات الحوكمـة يف سـياق وضـع سياسـات التعليـم والتدريـب املهنـي.

مام مييزها عن املشاركة غري املنظمة.  35
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البنك الدويلاملساعدات التنموية كنسبة من الدخل الوطني اإلجاميلعملية تورينو 92.14

منظمة التعاون االقتصادي املساعدات حسب الغايات الرئيسية (التعليم)عملية تورينو 93.14
والتنمية

اإلنفاق االستثامري (مبا يف ذلك األصول غري امللموسة) عىل التعليم حسب عملية تورينو 94.14
املستوى كنسبة من اإلنفاق اإلجاميل عىل التعليم

معهد اليونسكو لإلحصاء؛ املصادر 
الوطنية

اإلنفاق املايل (مبا يف ذلك األصول غري امللموسة) عىل التعليم والتدريب املهني عملية تورينو 95.14
كنسبة من إجاميل اإلنفاق عىل التعليم والتدريب املهني

معهد اليونسكو لإلحصاء؛ املصادر 
الوطنية

نسبة اإلنفاق الجاري عىل التعليم املخصص لألجور (املوظفني من املدرّسني عملية تورينو 96.14
وغري املدرّسني)

املصادر الوطنية

نسبة اإلنفاق الجاري عىل التعليم والتدريب املهني املخصص لألجور (املوظفني عملية تورينو 97.14
من املدرّسني وغري املدرّسني)

املصادر الوطنية

(1) انظر الجزء الرابع ملراجعة التعريفات.
(2) انظر الجزء الرابع ملراجعة قامئة باملصادر البديلة. يرجى اإلشارة دامئًا إىل مصدر البيانات.
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تعريف رؤية واسرتاتيجية للّتعليم والّتدريب املهني (الجزء أ)

يرجـى بيـان التوزيـع العـام للمسـؤوليات عن وضع االسـرتاتيجيات متوسـطة إىل بعيدة املـدى لنظام التعليـم والتدريب املهنـي، ولتنفيذه . 3
وملراقبـة التقـّدم الذي يحـرزه. َبـنِي ردك يف املصفوفتني 1 و2. 

املصفوفة 1. توزيع املسؤوليات
يرجى اإلشارة إىل الكيانات الواردة يف الرد عىل السؤال 1 يف الفقرات آ، و ب و ج

املراقبةالتنفيذوضع األهداف

من املسؤول عن التنفيذ؟

من تتم استشارته؟

من يتّم إبالغه (وحسب)؟

املصفوفة 2. منط اتخاذ القرارات/اإلجراءات من قبل املسؤولني

املراقبةالتنفيذوضع األهداف

استقالل كامل/أحادي 

بعد مشاورات (إلزامية)1

إذا كان تشاور، فمع من؟ (يرجى وضع قامئة)

(1) ميكن للتشاور أن يجري ألنه ملزم وأيضًا ألغراض املساءلة.

الفعالية والكفاءة يف تلبية طلب االقتصاد وسوق العمل (الجزء ب)

ُيعـدُّ تحديـد ومطابقـة الطلـب عـىل املهارات مع املعـروض منها مهمة واسـعة ومعقدة، كام أن نظـام التعليم والتدريـب املهني هو واحد . 4
فقـط مـن عـدة أدوات إلجـراء التحسـينات يف هـذا املجال. كيف يتم توزيع املسـؤوليات عـن تحديد وإدارة مسـاهمة التعليـم والتدريب 
املهنـي (انظـر الجـزء ب، األسـئلة 8، و14 و15) يف التصـدي لهـذه املهمـة التـي تشـكل تحديـاً؟ يرجـى تنظيـم إجابتـك اسـتناداً إىل املنطق 

املسـتعمل يف املصفوفتني 1 و2 (انظر السـؤال السـابق).

الكفاءة والفعالية يف تلبية طلب التشميل االجتامعي (الجزء ج)

تعـد تلبيـة تطلعـات واحتياجـات املتعّلمـني املشـاركني يف نظـام التعليـم والتدريـب املهنـي عمليـة مسـتمرة تتطلـب، بـني أشـياء أخـرى، . 5
توجيهـاً مهنيـاً جيـداً، ودعـاًم كافيـاً للطـالب املعرضـني للمخاطـر36 وألولئـك الذيـن يواجهـون صعوبـات أكادمييـة، وإيجـاد ترتيبـات مرنـة 
لالعـرتاف بالتعّلـم الالرسـمي وغـري الرسـمي. كيـف يتـم توزيـع املسـؤوليات واتخـاذ القـرارات يف هـذه املجـاالت؟ يرجـى صياغـة إجابتك 

وفقـاً للمصفوفتـني 1 و2 (انظـر السـؤال 2).

الكفاءة والفعالية الداخلية لنظام التعليم والتدريب املهني (الجزء د)

يرجـى بيـان توزيـع املسـؤوليات يف عمليـة وضـع معايـري الجـودة يف نظـام التعليـم والتدريـب املهنـي ومراقبة االلتـزام بها. يرجـى تنظيم . 6
إجابتـك وفقـاً للمنطـق املسـتعمل يف املصفوفتـني 3 و 4.

ويشمل هؤالء الشباب من املناطق واملجموعات املهمشة.  36
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املصفوفة 3. توزيع املسؤوليات عن معايري الجودة
يرجى اإلشارة إىل الكيانات الواردة يف اإلجابة عىل السؤال 1 يف الفقرات أ، و ب و ج

املراقبة والتقييممسؤول عن االلتزاممسؤول عن وضع

معايري الجودة: بيئة التعّلم

معايري الجودة: حصائل التعّلم

معايري الجودة: التدريس

معايري اعتامد مقدمي التعليم1

ميكن أن يشري هذا إىل برامج منفردة.  (1)

املصفوفة 4. طريقة اتخاذ القرارات عند وضع معايري الجودة

استشارات مع من؟استشارات إلزاميةأحادي

معايري الجودة: بيئة التعّلم

معايري الجودة: حصائل التعّلم

معايري الجودة: التدريس

معايري اعتامد مقدمي التعليم1

ميكن أن يشري هذا إىل برامج منفردة.  (1)

يرجى بيان توزيع املسؤوليات عن تحديد محتوى املناهج والتدريس باستعامل املصفوفة 5.. 7

املصفوفة 5. املسؤولية عن محتوى املنهاج ومعايري التدريس
يرجى اإلشارة إىل الكيانات الواردة يف الجواب عىل السؤال 1 يف الفقرات أ، و ب و ج

استشارات مع من؟استشارات إلزاميةمسؤول عن تحديد

محتوى املنهاج

كيف يتّم تدريس املنهاج؟

باإلشارة إىل الترشيعات، يرجى بيان ما ييل:. 8
كيف يتم وضع موازنة الّتعليم والّتدريب املهني؛ أ. 
كيـف يتـّم توزيـع عـبء املوازنـة بـني مسـتويات الحوكمة الّثالثـة التي يغطيهـا هذا الجزء وبـني الكيانات الـواردة يف الجواب عىل السـؤال ب. 

1؛  رقم 
ما هي الكيانات املسؤولة عن توزيع املوازنة، وكيف يتم ذلك.ج. 

تقييم التقّدم اُملحَرز منذ عام 2010 – الجزء هـ

مـن وجهـة نظـرك، هـل هنـاك تعريـف واضـح لـألدوار، واملسـؤوليات ودرجـة االسـتقالل واملسـاءلة بالنسـبة للكيانـات املشـاركة يف نظام . 9
التعليـم والتدريـب املهنـي؟ هـل يتـم تنفيـذ إطـار الحوكمـة الذي تعمـل فيه، كام هـو محـدد يف اإلجابة عىل األسـئلة 1-8، بفعاليـة، وإذا 
مل يكـن ذاك هـو الحـال، مـا هـي العقبـات الرئيسـية التي ينبغـي معالجتها (من حيـث الترشيعات، واملـوارد، والقدرات إلخ.)؟ عىل سـبيل 

املثـال، إىل أي حـد ميكـن لدرجـة أكـرب مـن االنخـراط الفعـال من قبـل الـرشكاء االجتامعيني أن يسـهم يف تحسـني الوضع؟
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مـا هـي التدابـري التـي وضعـت منـذ عـام 2010 لدعم املشـاركة متعـددة املسـتويات يف إدارة ووضع سياسـات التعليم والتدريـب املهني؟ . 10
عـىل وجـه الخصـوص، ما هـي الخطـوات التي اتُّخـذت لتحقيـق ما ييل:

تشجيع املسؤولية املشرتكة عن التعليم والتدريب املهني بني مقدميه ومجتمع األعامل؟أ. 
تعزيز الحوار االجتامعي؟ب. 

اسـتناداً إىل مـا ورد أعـاله، وعـىل ُسـلَّم مـن 1 إىل 5 (حيـث 1 هـو األدىن، و5 األعـىل) كيـف تقيِّـم التقـّدم اُملحـَرز نحـو املشـاركة الفعالـة . 11
ومتعـددة املسـتويات يف إدارة ووضـع سياسـات التعليـم والتدريـب املهنـي منـذ عـام 2010؟ ومـا هـي األولويـات الثـالث الرئيسـية اليوم 

إلجـراء مزيـد مـن التحسـينات، ومـا هـي األولويـة التـي تختارهـا للرتكيـز عليهـا كمثـال للمامرسـات الجيدة؟ 
هل وردت تحديات يف هذا الجزء ال تتم معالجتها بشكل كاٍف يف السياسات والتدابري الحالية؟. 12
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1.4 املصادر الرئيسية للمعلومات

توجز القامئة اآلتية املصادر الرئيسية للبيانات (الدولية والوطنية) التي ينبغي أن تستعمل مع اإلطار التحلييل لعملية تورينو.

املصادر الدولية

جهاز اإلحصاء األورويب (يوروستات) ●
منظمة العمل الدولية ●
جمعية تقييم التحصيل الرتبوي ●
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ●
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ●
معهد اليونسكو لإلحصاء ●
شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة ●
مؤسسة التدريب األوروبية ●
البنك الدويل ●
املنتدى االقتصادي العاملي ●

املصادر الوطنية

مكاتب اإلحصاء الوطنية ●
مسوح قوة العمل38 (من خالل مكاتب اإلحصاء الوطنية) ●
الوزارات املعنية ●

إذا مل تكن املصادر الرئيسية تحتوي البيانات املطلوبة، ميكن استعامل بيانات من مصادر بديلة طاملا تم تحديد مصادر البيانات بوضوح.

2.4 قامئة باملؤرشات39

كأداة إضافية وداعمة الستعامل هذه املؤرشات وغريها، يرجى اإلشارة إىل دليل مؤسسة التدريب األوروبية حول استعامل املؤرشات (مؤسسة التدريب األوروبية، 2013).  37
من أجل إجراء املقارنات الدولية، ُينصح باستعامل البيانات السنوية، حيث أن البيانات الشهرية قد تتأثر بالخصائص املوسمية.  38

املؤرشات التي تسمح باملعايرة مع املتوسط يف االتحاد األورويب معّلمة بنجمة (*).  39

املؤرشات الدميوغرافية

العدد اإلجاميل للسكان*املؤرش

عملية تورينو 01.14الرمز

العدد اإلجاميل للسكان.التعريف

البنك الدويل؛ مكاتب اإلحصاء الوطنّيةاملصدر

معّدل النمو السكاين*املؤرش

عملية تورينو 02.14الرمز

معّدل النمو السكاين بني سنتني متتاليتني (النمو السنوي) هو نسبة التغيري من سنة إىل السنة التي تليها.التعريف

البنك الدويل؛ مكاتب اإلحصاء الوطنيةاملصدر
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معّدالت اإلعالة*املؤرش

عملية تورينو 03.14الرمز

نسبة املعالني (األشخاص تحت سن 15 وأكرب من سن 64) إىل عدد السكان يف سن العمل (السكان يف الفئة العمرية التعريف
.(64-15

البنك الدويل؛ مكاتب اإلحصاء الوطنيةاملصدر

نسبة السكان بسّن 15-24 عاماً من العدد اإلجاميل للسكان*املؤرش

عملية تورينو 04.14الرمز

عدد األشخاص بسّن 15-24 معرباً عنه كنسبة مئوية من العدد اإلجاميل للسكان.التعريف

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ؛ مكاتب اإلحصاء الوطنيةاملصدر

السّن املتوقع*املؤرش

عملية تورينو 05.14الرمز

السّن املتوقع عند الوالدة ويف سّن 40، و60، و65 و80 ومتوسط عدد السنوات التي يتوقع لشخص يف هذا السّن أن التعريف
يعيشها، عىل فرض ظلت مستويات الوفيات املرتبطة بأعامر محددة ثابتة (منظمة التعاون االقتصادي والتنمية).

البنك الدويلاملصدر

صايف الهجرة*املؤرش

عملية تورينو 06.14الرمز

الفرق بني عدد املهاجرين (مبن فيهم املواطنني وغري املواطنني) الذين يدخلون إىل دولة أو يغادرونها يف فرتة محددة، التعريف
ويطلق عليه أيضاً رصيد الهجرة. يسمى هذا الرصيد صايف الهجرة الداخلية عندما يتجاوز عدد القادمني عدد 

املغادرين، وصايف الهجرة الخارجية عندما يتجاوز عدد املغادرين القادمني.

البنك الدويلاملصدر

العامل املهاجرين األجانباملؤرش

عملية تورينو 07.14الرمز

العامل املهاجرين األجانب هم األجانب الذين تسمح لهم الدولة املستقِبلة بالدخول لغرض محدد هو مامرسة التعريف
النشاط االقتصادي املأجور من داخل البلد املستقِبل. وتكون فرتة اإلقامة عادة محدودة، كام أن هناك قيوداً عىل 

الوظائف التي ميكن أن يشغلوها (منظمة التعاون االقتصادي والتنمية).

قاعدة بيانات البورستا يف منظمة العمل الدولية (حتى عام 2008)؛ بيانات الهجرة يف البنك الدويلاملصدر

الهجرة الداخلية حسب املنطقةاملؤرش

عملية تورينو 08.14الرمز

ُتعرَّف الهجرة بأنها االنتقال من منطقة هجرة محددة إىل منطقة أخرى (أو االنتقال ملسافة دنيا محددة) متت خالل التعريف
فرتة هجرة معينة تضمنت تغيري مكان اإلقامة (األمم املتحدة). أما الهجرة الداخلية فتحدث داخل حدود بلد ما.

مكاتب اإلحصاء الوطنية/املصادر الوطنيةاملصدر

الرتكيبة العرقية للسكاناملؤرش

عملية تورينو 09.14الرمز

نسبة األقليات إىل العدد اإلجاميل للسكان.التعريف

املصادر الوطنيةاملصدر
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املؤرشات االقتصادية

معّدل منو الناتج املحيل اإلجاميل*املؤرش

عملية تورينو 13.14الرمز

النسبة املئوية السنوية ملعّدل منو الناتج املحيل اإلجاميل بأسعار السوق واستناداً إىل العملة املحلية الثابتة.التعريف

البنك الدويلاملصدر

حصة الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل*املؤرش

عملية تورينو 14.14الرمز

حصة الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل عىل أساس معادل القوة الرشائية. حصة الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل هي التعريف
القيمة السوقية لجميع السلع والخدمات النهائية املنتجة داخل بلد من البلدان يف فرتة زمنية محددة، مقسومة عىل 
العدد اإلجاميل للسكان. الناتج املحيل اإلجاميل مبعادل القوة الرشائية هو الناتج املحيل اإلجاميل محّوالً إىل الدوالرات 
الدولية باستعامل معّدالت القوة الرشائية. للدوالر الدويل نفس القوة الرشائية يف الناتج املحيل اإلجاميل التي يتمتع 

بها الدوالر األمرييك يف الواليات املتحدة.

البنك الدويلاملصدر

الناتج املحيل اإلجاميل حسب القطاع*املؤرش

عملية تورينو 15.14الرمز

الناتج املحيل اإلجاميل حسب القطاع. هذا يتطلب بيانات حول الناتج املحيل اإلجاميل حسب القطاع االقتصادي التعريف
(ألغراض املقارنة، يرجى اإلشارة إىل التصنيف اإلحصايئ لألنشطة االقتصادية يف املجموعة األوروبية).

مكاتب اإلحصاء الوطنية/املصادر الوطنيةاملصدر

نسبة السكان بسّن 15-24 عاماً غري املوجودين يف التوظيف، أو التعليم أو التدريب*املؤرش

عملية تورينو 10.14الرمز

عدد الشباب (بسّن 15-24 أو 15-29 غري املوجودين يف التوظيف، أو التعليم أو التدريب كنسبة إىل العدد اإلجاميل التعريف
للشباب بني السكان يف نفس املجموعة العمرية (15-24 أو 29-15).

مسح قوة العملاملصدر

العبء االجتامعي*املؤرش

عملية تورينو 11.14الرمز

نسبة املوجودين خارج قوة العمل (غري النشطني) إىل املوظفني.التعريف

مسح قوة العملاملصدر

نسبة الشباب (بسّن 0-14 و15-24) من ذوي االحتياجات التعليمية الخاصةاملؤرش

عملية تورينو 12.14الرمز

نسبة السكان بسّن 0-14 و15-24 من ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة.التعريف

مسح قوة العملاملصدر
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الناتج املحيل اإلجاميل حسب املنطقةاملؤرش

عملية تورينو 16.14الرمز

الناتج املحيل اإلجاميل حسب املنطقة.التعريف

مكاتب اإلحصاء الوطنية/املصادر الوطنيةاملصدر

مؤرش التنافسيةاملؤرش

عملية تورينو 17.14الرمز

مؤرش التنافسية العاملية للمنتدى االقتصادي العاملي. وهو يقيس إنتاجية االقتصادات الوطنية عىل أساس 12 ُبعداً التعريف
للتنمية االقتصادية.

املنتدى االقتصادي العاملياملصدر

نسبة الرشكات الصغرية ومتناهية الصغر إىل الرشكات النشطة*املؤرش

عملية تورينو 18.14الرمز

يختلف تعريف الرشكات الصغرية ومتناهية الصغر من بلد إىل آخر، وبالتايل ينبغي تقديم التعريف الحايل يف البلد. التعريف
املفوضية األوروبية تعرِّف رشكة متناهية الصغر عىل أنها توظف أقل من 10 عاملني والرشكة الصغرية عىل أنها رشكة 

توظف أقل من 50 عامًال. يعكس هذا املؤرش نسبة الرشكات الصغرية ومتناهية الصغر إىل الرشكات النشطة.

مكاتب اإلحصاء الوطنية/املصادر الوطنيةاملصدر

مؤرش تعّلم ريادة األعامل يف قانون الرشكات الصغريةاملؤرش

عملية تورينو 19.14الرمز

يستند املؤرش إىل سلسلة من املؤرشات التي وضعت لقياس تعّلم ريادة األعامل. يعطى كل مؤرش عالمة من 1 إىل 5 التعريف
استناداً إىل العملية التي يتبعها البلد لكل مؤرش. تجمع هذه العالمات لبناء مؤرش عاملي.

منّظمة الّتعاون االقتصادي والّتنمية–مؤسسة التدريب األوروبيةاملصدر

معّدالت الفقر*املؤرش

عملية تورينو 20.14الرمز

يشري معّدل الفقر إىل نسبة السكان الذين يعيشون عىل أقل من 1.25 أو 2.00 دوالر أمرييك يومياً باألسعار الدولية التعريف
لعام 2005. أما معّدل األشخاص املعرّضون ملخاطر الفقر فيشري إىل نسبة السكان الذين يعيشون عىل دخل معادل 
قابل للترصف أقل من عتبة التعرض للفقر، وهو 60% من املتوسط الوطني للدخل القابل للترصف بعد التحويالت 

االجتامعية.

البنك الدويلاملصدر

مؤرش جيني*املؤرش

عملية تورينو 21.14الرمز

يقيس معادل جيني درجة انحراف توزيع الدخل (أو، يف بعض األحيان، اإلنفاق االستهاليك) بني األفراد أو األرس يف التعريف
اقتصاد ما عن التوزيع املتساوي متاماً. قيمة 0 تشري إىل املساواة الكاملة وقيمة 1 (ُيعربَّ عنها أحياناً بـ 100 عىل ُسلَّم 

مئوي) تشري إىل أقىص درجات عدم املساواة.

البنك الدويلاملصدر
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االستثامرات األجنبية املبارشة (صايف التدفقات كنسبة مئوية من الناتج املحيل اإلجاميل)*املؤرش

عملية تورينو 22.14الرمز

االستثامرات األجنبية املبارشة هي صايف تدفقات االستثامرات للحصول عىل حصة دامئة يف اإلدارة (10% أو أكرث من التعريف
األسهم املؤهلة للتصويت) يف رشكة تعمل يف اقتصاد املستثمر. وتشمل إجاميل رأس املال، وإعادة استثامر العائدات، 

وغري ذلك من أشكال رأس املال طويل األمد، ورأس املال قصري األمد كام يتضح يف ميزان املدفوعات. تظهر هذه 
السلسلة صايف التدفقات (التدفقات الجديدة من االستثامرات ناقص الخارج من االستثامرات) من االستثامرات 

األجنبية يف البلد الذي يضع التقرير. تكون البيانات بالدوالر األمرييك الحايل (البنك الدويل).

البنك الدويلاملصدر

االنفتاح التجاري (متوسط إجاميل الصادرات والواردات كنسبة مئوية من الناتج املحيل اإلجاميل)*املؤرش

عملية تورينو 23.14الرمز

مقدار/الصادرات والواردات كنسبة مئوية من الناتج اإلجاميل االسمي. ُتحسب املؤرشات للتجارة يف السلع، والتجارة التعريف
يف الخدمات وإجاميل التجارة بالسلع والخدمات (األمم املتحدة).

شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدةاملصدر

مؤرشات سوق العمل

التوظيف حسب املجال املهني*املؤرش

عملية تورينو 24.14الرمز

التوظيف حسب املجال املهني (التصنيف الدويل املعياري للمهن). ميكن التعبري عنه كنسبة مئوية من إجاميل التعريف
التوظيف.

مسح قوة العملاملصدر

الّتوظيف حسب القطاع االقتصادي*املؤرش

عملّية تورينو 25.14الرمز

(التصنيف اإلحصايئ لألنشطة االقتصادية يف املجموعة األوروبية). ميكن التعبري عنه كنسبة مئوية من إجاميل التعريف
التوظيف.

مسح قوة العملاملصدر

الّتوظيف حسب املكانة والجنس*املؤرش

عملية تورينو 26.14الرمز

املكانة يف التوظيف لشخص نشط اقتصادياً، أي نوع عقد التوظيف الرصيح أو الضمني الذي يربمه الشخص يف التعريف
.(ICSE-93) وظيفته

مسح قوة العملاملصدر

العاملة يف القطاع مقارنة مع الناتج املحيل اإلجاميل حسب القطاع*املؤرش

عملية تورينو 27.14الرمز

مقارنة بني نسبة األشخاص الذين يستخدمهم قطاع معنّي ونسبة الناتج املحيل اإلجاميل الذي ميثله هذا التعريف
.(NACE تصنيف)القطاع

مسح قوة العملاملصدر
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معّدالت الرشكات الناشئة*املؤرش

عملية تورينو 28.14الرمز

الرشكات الجديدة (التي أسست خالل العام السابق) كنسبة من العدد اإلجاميل للرشكات. التعريف

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية؛ املصادر الوطنيةاملصدر

معّدالت النشاط حسب الجنس ومستوى التحصيل العلمي*املؤرش

عملية تورينو 29.14الرمز

تتكون قوة العمل يف بلد ما من األشخاص العاملني (أولئك الذين عملوا يف املايض القريب مقابل أجر، أو ربح أو التعريف
كسب للعائلة) واألشخاص غري العاملني (أولئك الذين بحثوا يف املايض القريب بنشاط عن عمل أو أسسوا رشكة 
خاصة بهم). أّال تضم قوة العمل السكان غري النشطني اقتصادياً (الذين يدرسون، واملتقاعدون، والذين يقومون 

بواجبات أَُرسية أو غري نشطني اقتصادياً بشكل عام). ميثل معّدل النشاط (معّدل مشاركة قوة العمل) قوة العمل 
كنسبة مئوية من السكان يف سن العمل (عادة 15-64 عاماً).

مسح قوة العملاملصدر

معّدالت التوظيف حسب الجنس ومستوى التحصيل العلمي*املؤرش

عملية تورينو 30.14الرمز

ُيحسب املعّدل اإلجاميل للتوظيف عادة بتقسيم عدد السكان يف املجموعة العمرية 15-64 والعاملني عىل العدد التعريف
اإلجاميل للسكان يف نفس الفئة العمرية.

مسح قوة العملاملصدر

ل عليه واملنطقة*املؤرش معّدالت البطالة حسب الجنس، املستوى العلمي اُملتحصَّ

عملية تورينو 31.14الرمز

يعكس املعّدل اإلجاميل للبطالة عدد األشخاص العاطلني عن العمل بسّن  15 فام فوق كنسبة من قوة العمل (انظر التعريف
عملية تورينو 29.14 ملراجعة تعريف قوة العمل). 

مسح قوة العملاملصدر

ل عليه واملنطقة*املؤرش معّدالت بطالة الشباب حسب الجنس، املستوى العلمي اُملتحصَّ

عملية تورينو 32.14الرمز

عدد السكان غري العاملني بسّن 15-24 عاماً كنسبة مئوية من نفس الفئة العمرية التي تشكل جزءاً من قوة العمل.التعريف

مسح قوة العملاملصدر

حجم االقتصاد غري املنظم كنسبة من الناتج املحيل اإلجاميلاملؤرش

عملية تورينو 33.14الرمز

اً عنه بنسبة مئوية من الناتج املحيل اإلجاميل.التعريف الحجم املقّدر لالقتصاد غري املنظم، معربَّ

املصادر الوطنيةاملصدر

التوظيف يف القطاع العام كنسبة مئوية من إجاميل التوظيف*املؤرش

عملية تورينو 34.14الرمز

عدد العاملني يف القطاع العام كنسبة مئوية من جميع العاملني.التعريف

مسح قوة العملاملصدر
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اإلنفاق عىل سياسات سوق العمل النشطة كنسبة مئوية من الناتج املحيل اإلجاميل*املؤرش

عملية تورينو 35.14الرمز
تضم سياسات سوق العمل النشطة كل اإلنفاق االجتامعي (باستثناء التعليم) الذي يهدف إىل تحسني آفاق التعريف

املستفيدين بالعثور عىل وظيفة يكسبون منها أو زيادة قدرتهم عىل الكسب. تشمل هذه الفئة اإلنفاق عىل 
خدمات التوظيف العامة واإلدارة، وتدريب سوق العمل، والربامج الخاصة بالشباب يف مرحلة االنتقال من املدرسة 

إىل العمل، وبرامج سوق العمل التي تدعم العاطلني عن العمل وآخرين (باستثناء الشباب واملعاقني) والربامج 
الخاصة باملعاقني. ميكن التعبري عنه كنسبة مئوية من الناتج املحيل اإلجاميل.

املصادر الوطنيةاملصدر

النسبة املئوية للعاطلني املسجلني عن العمل التي تغطيهم سياسات سوق العمل النشطة*املؤرش

عملية تورينو 36.14الرمز
اً عنه كنسبة مئوية من إجاميل التعريف عدد العاطلني املسجلني عن العمل واملنخرطني يف برامج سوق العمل النشطة، ُمعربَّ

السكان املسجلني كعاطلني عن العمل.
املصادر الوطنيةاملصدر

عدد الشواغر حسب القطاع*املؤرش

عملية تورينو 37.14الرمز
عدد الشواغر حسب القطاع. ألغراض املقارنة ُيستعمل التصنيف اإلحصايئ لألنشطة االقتصادية يف املجموعة التعريف

األوروبية للقطاعات.
املصادر الوطنيةاملصدر

عدد العاطلني املسجلني عن العمل*املؤرش

عملية تورينو 38.14الرمز
عدد العاطلني عن العمل املسجلني لدى خدمات التوظيف العامة.التعريف

املصادر الوطنيةاملصدر

ل عن العمل*املؤرش عدد الشواغر لكل عاطل مسجَّ

عملية تورينو 39.14الرمز
ل. التعريف متوسط عدد الشواغر لكل شخص عاطل عن العمل مسجَّ

املصادر الوطنيةاملصدر

معّدل العثور عىل وظائفاملؤرش

عملية تورينو 40.14الرمز
عدد العاطلني عن العمل املسجلني يف برنامج أو خدمة الذين يحصلون عىل وظيفة مقسوماً عىل العدد اإلجاميل التعريف

للعاطلني عن العمل املسجلني يف نفس الربنامج أو الخدمة.
املصادر الوطنيةاملصدر

عدد الباحثني عن عمل للمرة األوىل والعاطلني عن العمل عىل املدى الطويل املؤرش
كنسبة من العدد اإلجاميل للعاطلني عن العمل (بسّن 15 فام فوق)*

عملية تورينو 41.14الرمز
عدد العاطلني عن العمل بسّن 15 فام فوق الذين يبحثون عن عمل للمرة األوىل كنسبة مئوية من العاطلني عن التعريف

العمل بسّن 15 فام فوق؛ وعدد العاطلني عن العمل بسّن 15 فام فوق من العاطلني عن العمل عىل املدى الطويل 
كنسبة مئوية من العاطلني عن العمل بسّن 15 فام فوق.

مسح قوة العملاملصدر
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متوّسط دخل األرسة*املؤرش

عملّية تورينو 42.14الرمز

متوّسط دخل األرسة.التعريف

مكاتب اإلحصاء الوطنية/املصادر الوطنيةاملصدر

معّدل الرّضا عن املهاراتاملؤرش

عملّية تورينو 43.14الرمز

رضا العاملني عن املهارات/الكفاءات التي اكتسبوها.التعريف

مسوح الرشكات لدى البنك الدويل؛ املصادر الوطنيةاملصدر

املؤرشات التعليمية

املستوى العلمي للسكان حسب السّن  والجنس*املؤرش

عملية تورينو 44.14الرمز

اً عنه بنسبة مئوية من جميع األفراد يف تلك التعريف يشري املستوى العلمي إىل أعىل مستوى تعليمي حققه األفراد ُمعربَّ
املجموعة العمرية.

معهد اليونسكو اإلحصايئ؛ مكاتب اإلحصاء الوطنية/املصادر الوطنيةاملصدر

متوسط نسبة الطالب إىل املدرّسني يف التعليم والتدريب املهني األّويل40 حسب املستوىاملؤرش

عملية تورينو 45.14الرمز

متوسط عدد التالميذ (الطالب) لكل مدرس يف التعليم والتدريب املهني األّويل يف مدرسة معينة يف السنة.التعريف

املصادر الوطنيةاملصدر

املستوى العلمي ما بعد الثانوي للسكان بسّن 30-34 (التعليم والتدريب 2020)*املؤرش

عملية تورينو 46.14الرمز

نسبة السكان بسّن 30-34 عاماً الذين أكملوا بنجاح التعليم الجامعي أو تعلياًم مامثًال للتعليم الجامعي (عىل التعريف
املستوى الثالثي)، املستوى التعليمي 5-6 حسب التصنيف الدويل املعياري للتعليم 1997.

مسح قوة العملاملصدر

معّدالت القرائية حسب الجنس، واملنطقة والتوزيع الحرضي/الريفياملؤرش

عملية تورينو 47.14الرمز

نسبة السكان يف فئة عمرية معّينة الذين يجيدون قراءة وكتابة جملة قصرية وبسيطة حول حياتهم اليومية مع التعريف
فهمها. بشكل عام، تشمل القرائية أيضاً استعامل األرقام، وهي القدرة عىل القيام بحسابات رياضية بسيطة. معّدل 

القرائية هو نسبة السكان يف فئة عمرية معينة الذين ال يستطيعون قراءة وكتابة جملة قصرية وبسيطة حول 
حياتهم اليومية مع فهمها.

املصادر الوطنيةاملصدر

التعليم والتدريب املهني األّويل كام هو معرَّف يف الفصل أ.  40
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معّدل املشاركة يف تعليم وتدريب الكبار*املؤرش

عملية تورينو 48.14الرمز

نسبة السكان الكبار بسّن 24-65 املشاركني يف التدريب غري الرسمي الذي له عالقة بالعمل.التعريف

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية؛ مسح قوة العمل؛ املصادر الوطنيةاملصدر

معّدالت االلتحاق الصافية حسب املستوى التعليمي، مبا يف ذلك التعليم والتدريب املهني األّويل والتعليم املؤرش
والتدريب املهني املستمر*

عملية تورينو 49.14الرمز

العدد اإلجاميل للتالميذ أو الطالب يف مجموعة عمرية افرتاضية يف مستوى تعليمي معني مسجلني يف هذا املستوى، التعريف
اً عنه كنسبة مئوية من العدد اإلجاميل للسكان يف تلك املجموعة العمرية (يونسكو). وُيحسب بتقسيم عدد  ُمعربَّ

التالميذ (أو الطالب) املسجلني من الفئة العمرية الرسمية يف مستوى تعليمي معني عىل عدد السكان يف نفس 
املجموعة العمرية ورضب النتيجة بـ 100.

املصادر الوطنيةاملصدر

معّدالت االلتحاق اإلجاميل حسب املستوى التعليمي، مبا يف ذلك التعليم والتدريب املهني األّويل والتعليم املؤرش
والتدريب املهني املستمر*

عملية تورينو 50.14الرمز

اً عنه كنسبة مئوية لعدد التعريف عدد التالميذ أو الطالب املسجلني يف مستوى تعليمي معني، برصف النظر عن السّن ، ُمعربَّ
السكان الرسمي يف سن املدرسة مقابل نفس املستوى التعليمي. بالنسبة للتعليم ما بعد الثانوي، فإن املجموعة 

املشار إليها تتكون من 5 سنوات تبدأ من السن الرسمي للتخرج من املدرسة الثانوية (يونسكو). ويحسب بتقسيم 
عدد التالميذ (أو الطالب) املسجلني يف مستوى تعليمي معني برصف النظر عن السّن عىل السكان يف نفس املجموعة 

العمرية الذين يقابلون نفس املستوى التعليمي، ورضب النتيجة بـ 100.  

املصادر الوطنيةاملصدر

االلتحاق بالتعليم والتدريب املهني األّويل حسب املجال الواسع للدراسة*املؤرش

عملية تورينو 51.14الرمز

االلتحاق بالتعليم والتدريب املهني األّويل حسب املجال الواسع للدراسة.التعريف

املصادر الوطنيةاملصدر

التخرج من التعليم والتدريب املهني األّويل حسب املجال الواسع للدراسة*املؤرش

عملية تورينو 52.14الرمز

التخرج من التعليم والتدريب املهني األّويل حسب املجال الواسع للدراسة.التعريف

املصادر الوطنيةاملصدر

معّدل اإلعادة يف التعليم والتدريب املهني األّويل ويف التعليم العام حسب الصفاملؤرش

عملية تورينو 53.14الرمز

اً عنه بالنسبة املئوية للطالب امللتحقني يف ذلك الصف يف التعريف عدد املعيدين يف صف معني يف سنة دراسية معينة، ُمعربَّ
السنة الدراسية السابقة. 

املصادر الوطنيةاملصدر
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نسبة طالب التعليم والتدريب املهني الذين يتابعون إىل التعليم ما بعد الثانوياملؤرش

عملية تورينو 54.14الرمز

عدد طالب التعليم والتدريب املهني يف فرتة مرجعية معينة الذين يستمرون إىل مستويات أعىل من التعليم.التعريف

املصادر الوطنيةاملصدر

الذين يغادرون التعليم والتدريب مبكراً (التعليم والتدريب 2020)*املؤرش

عملية تورينو 55.14الرمز

نسبة السكان بسّن 18-24 عاماً الحاصلون عىل التعليم اإلعدادي أو أقل والذين مل يعودوا يف التعليم أو التدريب التعريف
(يوروفاوند). وهكذا، فإن الذين يغادرون املدرسة مبكراً هم األشخاص الذين أكملوا التعليم ما قبل االبتدايئ، أو 

االبتدايئ، أو اإلعدادي أو قضوا فرتة قصرية يف التعليم الثانوي تقل عن سنتني.

املصادر الوطنيةاملصدر

األشخاص الذين يغادرون التعليم والتدريب املهني األّويل مبكراًاملؤرش

عملية تورينو 56.14الرمز

نسبة السكان بسّن 18-24 عاماً من التعليم والتدريب املهني األّويل الذين حصلوا عىل تعليم إعدادي أو أقل ومل التعريف
يعودوا يف التعليم أو التدريب (يوروفاوند). وهكذا فإن الذين يرتكون املدرسة مبكراً هم أشخاص حصلوا عىل تعليم 

ما قبل االبتدايئ، أو االبتدايئ، أو اإلعدادي أو فرتة قصرية يف التعليم الثانوي تقل عن سنتني.

املصادر الوطنيةاملصدر

عدد طالب التعليم والتدريب املهني كنسبة من العدد اإلجاميل للتالميذ والطالب حسب املستوى والجنس*املؤرش

عملية تورينو 57.14الرمز

عدد الطالب املسجلني يف التعليم والتدريب املهني كنسبة مئوية من العدد اإلجاميل للطالب املسجلني يف املستوى التعريف
التعليمي املامثل.

معهد اليونسكو لإلحصاء؛ املصادر الوطنيةاملصدر

متوسط عدد الطالب لكل مدرسة تعليم وتدريب مهني يف املناطق الحرضية والريفيةاملؤرش

عملية تورينو 58.14الرمز

العدد اإلجاميل للطالب يف مدارس التعليم والتدريب املهني من املناطق الحرضية مقسوماً عىل العدد اإلجاميل التعريف
ملدارس التعليم والتدريب املهني يف املناطق الحرضية. وتطبَّق نفس العملية الحسابية بالنسبة للمناطق الريفية.

املصادر الوطنيةاملصدر

العدد اإلجاميل ملدارس التعليم والتدريب املهني يف املناطق الحرضية والريفيةاملؤرش

عملية تورينو 59.14الرمز

العدد اإلجاميل ملدارس التعليم والتدريب املهني يف املناطق الحرضية والريفية.التعريف

املصادر الوطنيةاملصدر

معّدالت التّرسب يف التعليم والتدريب املهني األّويل ويف التعليم العام حسب املستوى التعليمي والجنساملؤرش

عملية تورينو 60.14الرمز

نسبة التالميذ من مجموعة مسجلة يف مستوى معني يف سنة دراسية معينة مل يعودوا مسجلني يف السنة التالية التعريف
(باستثناء الخريجني)، (يونسكو)، حسب مستويات التعليم والتدريب املهني والتعليم العام وحسب الجنس.

املصادر الوطنيةاملصدر
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معّدالت التّرسب يف التعليم والتدريب املهني األّويل حسب الربنامج الواسع للدراسةاملؤرش

عملية تورينو 61.14الرمز

نسبة التالميذ من مجموعة معينة يف مستوى معني يف سنة دراسية معينة مل يعودوا مسجلني يف السنة التالية التعريف
ل حسب الربامج. (باستثناء الخريجني)، (يونسكو). وميكن أن يفصَّ

املصادر الوطنيةاملصدر

عدد الساعات املخصصة أسبوعياً للعلوم، والرياضيات والقراءة (التعليم والتدريب املهني األّويل)املؤرش

عملية تورينو 62.14الرمز

عدد الساعات املخصصة أسبوعياً للعلوم، والرياضيات والقراءة. التعريف

املصادر الوطنية: الوزارات املعنية (الرتبية)املصدر

عدد الساعات املخصصة للتعليم العميل (التعليم والتدريب املهني األّويل)املؤرش

عملية تورينو 63.14الرمز

عدد الساعات املخصصة للتعليم العميل.التعريف

املصادر الوطنية: الوزارات املعنية (الرتبية)املصدر

عدد الحواسيب لكل طالباملؤرش

عملية تورينو 64.14الرمز

عدد الحواسيب لكل طالب. التعريف

املصادر الوطنية: الوزارات املعنية (الرتبية)املصدر

عدد املدارس املوصولة باإلنرتنت بحزمة عريضة*املؤرش

عملية تورينو 65.14الرمز

عدد املدارس املوصولة باإلنرتنت بحزمة عريضة.التعريف

املصادر الوطنية: الوزارات املعنية (الرتبية)املصدر

عدد املباين املدرسية يف حاجة إىل إصالح عام أو إصالحات طارئةاملؤرش

عملية تورينو 66.14الرمز

عدد املباين املدرسية يف حاجة إىل إصالح عام أو إصالحات طارئة.التعريف

املصادر الوطنية: الوزارات املعنية (الرتبية)املصدر

نسبة خريجي التعليم والتدريب املهني الذين ينتقلون إىل التوظيف أو يؤسسون عمًال خاصاً بهم*املؤرش

عملية تورينو 67.14الرمز

عدد خريجي التعليم والتدريب املهني الذين يعرثون عىل وظيفة أو يؤسسون عمًال خاصاً بهم خالل سنة من التعريف
التخرج كنسبة مئوية من إجاميل خريجي التعليم والتدريب املهني. 

املصادر الوطنيةاملصدر
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م القراءة يف املؤرش األداء يف الربنامج الدويل لتقييم الطلبة (التعليم والتدريب 2020)، والدراسة الدولية لقياس مدى تقدُّ
العامل واالتجاهات الدولية يف دراسة الرياضيات والعلوم حسب املدرسة*

عملية تورينو 68.14الرمز

األداء يف الربنامج الدويل لتقييم الطلبة، والدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة يف العامل واالتجاهات الدولية يف التعريف
دراسة الرياضيات والعلوم حسب املدرسة.

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية؛ الجمعية الدولية لتقييم التحصيل الرتبوياملصدر

نسبة الطالب واملعّلم يف أنظمة الّتعليم والّتدريب املهني األّويل يف املناطق الحرضّية والريفّيةاملؤرش

عملية تورينو 69.14الرمز

ُمتوّسط عدد الّتالميذ لكل مدرّس ملستوى معنّي من الّتعليم، باالعتامد عىل تعداد كل من الّتالميذ واملعّلمني.التعريف

املصادر الوطنيةاملصدر

نسبة مقدمي التعليم والتدريب املهني الذين يتقدمون بطلبات للحصول عىل أنظمة ضامن جودة داخلية معرَّفة املؤرش
يف القانون/مببادرة منهم*

عملية تورينو 70.14الرمز

نسبة مقدمي التعليم والتدريب املهني الذين يقّدمون دليًال عىل تطبيق مبادئ النظام األورويب لضامن جودة التعريف
التعليم والتدريب املهني يف نظام ضامن جودة محدد، حيث يكون عدد مقدمي التعليم والتدريب املهني املسّجلني 

يساوي 100% (النظام األورويب لضامن جودة التعليم والتدريب املهني). 

املصادر الوطنيةاملصدر

نسبة مقدمي الّتعليم والّتدريب املهني املعتَمدين*املؤرش

عملية تورينو 71.14الرمز

نسبة مقدمي التعليم والتدريب املهني املعتَمدين، حيث عدد مقدمي التعليم والتدريب املهني املسجلني يساوي التعريف
100% (النظام األورويب لضامن جودة التعليم والتدريب املهني).

املصادر الوطنيةاملصدر

متوسط تواتر تدريب املدرّسني خالل العملاملؤرش

عملية تورينو 72.17الرمز

متوسط تواتر تدريب املدرّسني خالل العمل خالل فرتة 5 سنوات.التعريف

املصادر الوطنيةاملصدر

إجاميل األموال املستثمرة يف تدريب املدرّسني يف التعليم والتدريب املهني األّويلاملؤرش

عملية تورينو 73.14الرمز

حّصة املدرّس أو املدرّب من إجاميل األموال املستثمرة سنوّياً يف الّتدريب خالل العمل للمدرسني واملدّربني (النظام التعريف
األورويب لضامن جودة التعليم والتدريب املهني).

املصادر الوطنيةاملصدر

العدد اإلجاميل للمدّربني (املدرّسني) العاملني يف نظام التعليم والتدريب املهني حسب املستوىاملؤرش

عملية تورينو 74.14الرمز

العدد اإلجاميل للمدرّسني (املدّربني) العاملني يف نظام التعليم والتدريب املهني حسب املستوى.التعريف

املصادر الوطنيةاملصدر
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تركيبة قوة عمل املدّربني حسب الجنس*املؤرش

عملية تورينو 75.14الرمز

عدد املدّربات كنسبة مئوية من العدد اإلجاميل للمدّربني العاملني.التعريف

املصادر الوطنيةاملصدر

بنية قوة عمل املدّربني حسب املؤهالت: أعىل مستوى تعليمي تم الحصول عليه (حرضي/ريفي)املؤرش

عملية تورينو 76.14الرمز

عدد املدّربني حسب تحصيلهم العلمي. وميكن تقسيم ذلك إىل حرضي/ريفي.التعريف

املصادر الوطنية: الوزارات املعنية (الرتبية)املصدر

تركيبة قوة عمل املدّربني حسب سنوات الخدمةاملؤرش

عملية تورينو 77.14الرمز

النسبة املئوية للمدّربني حسب سنوات خدمتهم.التعريف

املصادر الوطنية: الوزارات املعنية (الرتبية)املصدر

عدد شواغر املدّربني: اإلجاميل (حرضي/ريفي)املؤرش

عملية تورينو 78.14الرمز

العدد اإلجاميل لشواغر املدّربني املسّجلة لدى خدمة التوظيف العامة. ميكن تقسيم هذا املؤرش إىل حرضي/ريفي. التعريف

املصادر الوطنية: الوزارات املعنية (الرتبية)املصدر

املواد الثالث األوىل حسب عدد شواغر املدّربنياملؤرش

عملية تورينو 79.14الرمز

املواد الدراسية التي تعاين من أكرب نقص يف املدرّسني املؤهلني.التعريف

املصادر الوطنية: الوزارات املعنية (الرتبية)املصدر

الحد األدىن لرواتب املدّربني (املدرّسني) يف التعليم والتدريب املهني األّويل مبوجب القانون (بوحدة العملة املحلية الراهنة)*املؤرش

عملية تورينو 80.14الرمز

متوسط الرواتب السنوية يف املؤسسات العامة مبوجب القانون (بوحدات العملة املحلية الراهنة) ملدرّس بدوام التعريف
كامل وبالحد األدىن الرضوري من التدريب يك يكون مؤهًال بشكل كامل يف بداية مسريته املهنية يف التدريس. تشري 

الرواتب السنوية مبوجب القانون إىل جداول الرواتب طبقاً للُسلَّم الرسمي للرواتب. ُتذكر الرواتب اإلجاملية (املبلغ 
اإلجاميل الذي يدفع من قبل رب العمل) محسوماً منه مساهمة رب العمل يف الضامن االجتامعي والتقاعد، طبقاً 

لُسلَّم الرواتب الحايل، لكن قبل اقتطاع رضيبة الدخل.

املصادر الوطنية: الوزارات املعنية (الرتبية)املصدر

الراتب بعد 15 عاماً عىل وجود املدرّب (املدرّس) الذي لديه الحد األدىن من املؤهالت يف التعليم والتدريب املهني املؤرش
األّويل (بوحدة العملة املحلية الراهنة)*

عملية تورينو 81.14الرمز

يشري إىل الراتب السنوي ملدرّس صف بدوام كامل لديه الحد األدىن الرضوري من التدريب يك يكون مؤهًال متاماً التعريف
إضافة إىل 15 سنة من الخربة.

املصادر الوطنية: الوزارات املعنية (الرتبية)املصدر
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متوسط األجر السنوي للعاملني الحاصلني عىل تعليم عاٍل (بوحدة العملة املحلية الراهنة)*املؤرش

عملية تورينو 82.14الرمز

الحد األقىص عىل ُسلَّم الرواتب لسنة كاملة للعاملني بدوام كامل ممن ترتاوح أعامرهم بني 25 و 65 عاماً وحاصلني التعريف
عىل تعليم ما بعد ثانوي (منظمة التعاون االقتصادي والتنمية).

مكاتب اإلحصاء الوطنية/املصادر الوطنيةاملصدر

خطوات زيادة الراتب ملدّريب التعليم والتدريب املهنياملؤرش

عملية تورينو 83.14الرمز

خطوات زيادة الراتب بالتناسب مع أساس الراتب، وسنوات الخدمة املطلوبة لكل خطوة من التقّدم يف املسرية التعريف
املهنية.

املصادر الوطنية: الوزارات املعنية (الرتبية)املصدر

الراتب مبوجب القانون عند بداية العمل بالنسبة للمدراء (بوحدة العملة املحلية الراهنة)املؤرش

عملية تورينو 84.14الرمز

يشري إىل متوسط الرواتب مبوجب القانون يف املؤسسات العامة (بوحدات العملة املحلية الراهنة) للمدراء بدوام التعريف
كامل والحاصلني عىل الحد األدىن الرضوري يك يكونوا مؤهلني بشكل كامل يف بداية مسريتهم املهنية يف التدريس. 

وتشري الرواتب السنوية مبوجب القانون إىل الرواتب طبقاً للُسلَّم الرسمي للرواتب. ُتذكر الرواتب اإلجاملية (املبلغ 
اإلجاميل الذي يدفعه رب العمل) محسوماً منه مساهمة رب العمل يف الضامن االجتامعي والتقاعد، طبقاً لُسلَّم 

الرواتب الحايل، لكن قبل اقتطاع رضيبة الدخل.

املصادر الوطنية: الوزارات املعنية (الرتبية)املصدر

خطوات زيادة رواتب املدراءاملؤرش

عملية تورينو 85.14الرمز

خطوات زيادة الراتب نسبة إىل أساس الراتب، وسنوات الخدمة املطلوبة لكل خطوة من الزيادة يف املسرية املهنية.التعريف

املصادر الوطنية: الوزارات املعنية (الرتبية)املصدر

اإلنفاق العام عىل التعليم كنسبة من الناتج املحيل اإلجاميل*املؤرش

عملية تورينو 86.14الرمز

اإلنفاق العام عىل التعليم كنسبة من الناتج املحيل اإلجاميل.التعريف

معهد اليونسكو لإلحصاء؛ املصادر الوطنيةاملصدر

اإلنفاق العام عىل التعليم كنسبة من إجاميل اإلنفاق العام*املؤرش

عملية تورينو 87.14الرمز

اإلنفاق العام عىل التعليم كنسبة من إجاميل اإلنفاق العام.التعريف

معهد اليونسكو لإلحصاء؛ املصادر الوطنيةاملصدر

اإلنفاق العام عىل التعليم والتدريب املهني كنسبة من إجاميل اإلنفاق العاماملؤرش

عملية تورينو 88.14الرمز

اإلنفاق العام عىل التعليم والتدريب املهني كنسبة من إجاميل اإلنفاق العام.التعريف

املصادر الوطنيةاملصدر
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نسبة اإلنفاق العام عىل التعليم حسب املستوى، مبا يف ذلك التعليم والتدريب املهني*املؤرش

عملية تورينو 89.14الرمز

اإلنفاق العام عىل التعليم حسب املستوى والربنامج.التعريف

معهد اليونسكو لإلحصاء؛ املصادر الوطنيةاملصدر

اإلنفاق عىل كل طالب من املوارد العامة حسب املستوى التعليمي، مبا يف ذلك التعليم والتدريب املهني*املؤرش

عملية تورينو 90.14الرمز

اإلنفاق عىل التعليم والتدريب املهني وعىل التعليم العام مقسوماً عىل عدد التالميذ املسجلني يف كل حالة. ميكن التعريف
تقسيمه حسب مستوى الدراسة (التصنيف الدويل املعياري للتعليم).

معهد اليونسكو لإلحصاء؛ املصادر الوطنيةاملصدر

نسبة اإلنفاق عىل التعليم والتدريب املهني من املوارد الخاصةاملؤرش

عملية تورينو 91.14الرمز

اإلنفاق من املوارد الخاصة كنسبة من إجاميل اإلنفاق عىل التعليم والتدريب املهني.التعريف

املصادر الوطنيةاملصدر

املساعدات التنموية كنسبة من الدخل الوطني اإلجاميلاملؤرش

عملية تورينو 92.14الرمز

تتكون املساعدة التنموية الرسمية من منح قروض برشوط ميّرسة (سداد صايف مبلغ القرض األصيل) واملنح من قبل التعريف
الوكاالت الرسمية يف الدول األعضاء يف لجنة املساعدات التنموية، ومن قبل مؤسسات تعددية، ومن قبل بلدان 

غري أعضاء يف لجنة املساعدات التنموية لدعم التنمية االقتصادية والرفاه يف البلدان واألرايض الواردة يف قامئة لجنة 
املساعدات التنموية للجهات املتلقية للمساعدات التنموية الرسمية. وتضم القروض التي تحتوي عىل منح ال تقل 

عن 25% (محسوبة عىل أساس حسم %10). 

البنك الدويلاملصدر

املساعدات حسب األغراض الرئيسية (التعليم)املؤرش

عملية تورينو 93.14الرمز

االلتزام باملساعدات التنموية للتعليم من قبل الجهات املانحة والقطاع يف البلدان املتلقية.التعريف

منظمة التعاون االقتصادي والتنميةاملصدر

اإلنفاق االستثامري (مبا يف ذلك األصول غري امللموسة) عىل التعليم حسب املستوى كنسبة من إجاميل اإلنفاق عىل املؤرش
التعليم*

عملية تورينو 94.14الرمز

اإلنفاق االستثامري حسب املستوى التعليمي كنسبة من اإلنفاق اإلجاميل حسب املستوى. ميكن لهذه االستثامرات التعريف
أن تشمل االستثامرات يف إنشاء (بنية تحتية) ملموسة وغري ملموسة (محتويات جديدة، مواد تعّلم/تدريس، أبحاث 

وابتكار يف مجال التعليم، إلخ). واألصول متوسطة إىل بعيدة املدى.

معهد اليونسكو لإلحصاء؛ املصادر الوطنيةاملصدر



46
عملية تورينو 2014

اإلنفاق االستثامري (مبا يف ذلك األصول غري امللموسة) عىل التعليم والتدريب املهني كنسبة من إجاميل اإلنفاق عىل املؤرش
التعليم والتدريب املهني

عملية تورينو 95.14الرمز

اإلنفاق االستثامري عىل التعليم والتدريب املهني كنسبة من إجاميل اإلنفاق عىل التعليم والتدريب املهني. ميكن التعريف
لإلنفاق االستثامري أن يشمل االستثامر يف إنشاء (بنية تحتية) ملموسة وغري ملموسة (محتويات جديدة، مواد 

تعّلم/تدريس، أبحاث وابتكارات يف مجال التعليم، إلخ). وأصول متوسطة إىل بعيدة املدى.

معهد اليونسكو لإلحصاء؛ املصادر الوطنيةاملصدر

نسبة اإلنفاق الجاري عىل التعليم املخصص لألجور (للعاملني من املدرّسني وغري املدرّسني)*املؤرش

عملية تورينو 96.14الرمز

نسبة اإلنفاق الجاري عىل التعليم واملخصص لألجور (للعاملني من املدرّسني وغري املدرّسني).التعريف

املصادر الوطنيةاملصدر

نسبة اإلنفاق الجاري عىل التعليم والتدريب املهني املخصص لألجور (للعاملني من املدرّسني وغري املدرّسني)املؤرش

عملية تورينو 97.14الرمز

نسبة اإلنفاق الجاري عىل التعليم والتدريب املهني املخصص لألجور (للعاملني من املدرّسني وغري املدرّسني). التعريف

املصادر الوطنيةاملصدر

نسبة املشاركني يف التعليم والتدريب املهني واملصنفني كمجموعات مهمشة (يف منطقة محددة) طبقاً للسّن املؤرش
والجنس

عملية تورينو 98.14الرمز

نسبة املشاركني يف التعليم والتدريب املهني واملصنفني كمجموعات مهمشة (يف منطقة محددة) طبقاً للسّن التعريف
والجنس.

املصادر الوطنيةاملصدر
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ملحق 1. التصنيفات الدولية

للتصنيفـات الدوليـة أهميـة قصـوى، حيـث إن البيانـات املرتبـة طبقاً لنفـس التصنيفات هـي وحدها التي ميكن أن تسـتعمل لغايـات التحليل 
املقـارن بـني البلـدان. وفيـام يـيل التصنيفات املسـتعملة عىل أوسـع نطاق يف مجـاالت التعليم وسـوق العمل.

التصنيف الدويل املعياري للتعليم (ISCED، يونسكو)

ISCED 1997 الّتصنيف الّدويل لسنة 2011 و ما يطابقه يف

ISCED 1997ISCED 2011

الربامجاالسماملستوىاملستوى
ISCED 01التطوير التعليمي للطفولة املبكرة

ISCED 0ISCED 02ما قبل االبتدايئ
ISCED 1ISCED 1االبتدايئ
ISCED 2ISCED 224 عاماإلعدادي

25 مهني
ISCED 3ISCED 334 عامالثانوي

35 مهني
ISCED 4ISCED 444 عامما بعد ثانوي غري ثالثي

45 مهني
ISCED 5ISCED 554 عامثالثي حلقة قصرية

55 مهني
ISCED 6إجازة أو ما يعادلها
ISCED 7املاجستري أو ما يعادلها

ISCED 6ISCED 8الدكتوراه أو ما يعادلها
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املجموعات الواسعة وما يطابقها

املراجعة 1.1 للتصنيف اإلحصايئ لألنشطة االقتصادية يف 
املجموعة األوروبية

املراجعة الثانية للتصنيف اإلحصايئ لألنشطة االقتصادية يف 
املجموعة األوروبية

الزراعة، األحراج و الصيد البحري الزراعة، والصيد، والحراج و الصيد البحري الزراعة

التعدين واملقالع التعدين واملقالعالصناعة

التصنيعالتصنيع

التزويد بالكهرباء، والغاز، والبخار والتكييفالكهرباء، والغاز واملياه

املياه، والرصف الصحي، وإدارة ومعالجة النفايات 

البناءالبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح الّسيارات، والدراجات الخدمات
النارّية والّسلع الّشخصية واملنزلّية

تجارة الجملة والتجزئة، وإصالح السيارات والدراجات 
النارية

الّنقل والّتخزينالّنقل، والّتخرين واالّتصاالت

املعلومات واالتصاالت

أنشطة خدمات الّسكن والّطعامالفنادق واملطاعم

األنشطة املالّية والّتأمنيالوساطة املالية

األنشطة العقاريةالعقارات، والتأجري وأنشطة األعامل

األنشطة املهنية، والعلمية والتقنية

األنشطة اإلدارية وخدمات الدعم

اإلدارة العامة والدفاع؛ والضامن االجتامعي اإللزامياإلدارة العامة والدفاع؛ والضامن االجتامعي اإللزامي

التعليمالتعليم

أنشطة الصحة البرشية والعمل االجتامعيالصحة والعمل االجتامعي

الفنون، والتسلية والرتفيهاألنشطة املجتمعية، واالجتامعية، والخدمات الشخصية

الخدمات األخرى

أنشطة األرس كأصحاب عمل؛ والسلع والخدمات غري أنشطة األرس
املميزة، وأنشطة األرس اإلنتاجية الستعاملنا الخاص

أنشطة املنظامت والهيئات خارج الحدود الوطنيةاملنظامت والهيئات العاملة خارج األرايض الوطنية

التصنيف اإلحصايئ لألنشطة االقتصادية يف املجموعة األوروبية (يوروستات)
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املجموعات الرّئيسية

التصنيف الدويل املعياري 
للمهن رمز 08

اسم الوظيفة

املدراء1

 املحرتفني2

التقنيون و املحرتفني املساعدون 3

فو الّدعم 4 ُموظِّ

فو الخدمات واملبيعات5 ٌموظِّ

العاملون الّزراعيون، والحراجيون وصيادو األسامك املهرة6

العاملون يف الحرف اليدوية والتجارات املرتبطة بها7

ُمشّغلو املصانع واآلالت، ومجّمعو األجهزة 8

املهن األساسية9

مهن القوات املسلحة0

التصنيف الدويل املعياري للمهن (منظمة العمل الدولية)

مجموعات التصنيف الدويل للمكانة يف التوظيف - 1993

املوظفون؛ الذين قد تكون البلدان بحاجة لـ، وقادرة عىل، متييز "املوظفني بعقود ثابتة" (مبا يف ذلك 1
"املوظفني املنتظمني")

أرباب العمل2

العاملون لحسابهم الخاص3

أعضاء التعاونيات اإلنتاجية4

العاملون الذين يساهمون يف عمل العائلة5

العاملون غري املصّنفني حسب املكانة6

التصنيف الدويل للمكانة يف التوظيف
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ملحق 2. إعالن مؤمتر عملية تورينو 2013

لقـد جمـع مؤمتـر عمليـة تورينـو الذي انعقد تحت شـعار "دفـع املهـارات إىل األمام"، الذي اسـتضافته مؤسسـة التدريب األوروبيـة يف تورينو 
يف الفـرتة 8-9 أيار/مايـو 2013 ممثلـني عـن البلـدان الرشيكـة للمؤسسـة، والـدول األعضـاء يف االتحـاد األورويب واملنظـامت الدوليـة ملناقشـة 

كيفيـة دفـع املهـارات إىل األمام.

بوحـي مـن نتائـج عمليـة تورينـو 2012 التـي اشـرتك فيهـا 25 بلـداً، واسـتناداً إىل املعـارف املكتسـبة مـن تجـارب البلـدان الرشيكـة ملؤسسـة 
التدريـب األوروبيـة، وأفضـل املامرسـات الدوليـة، واسـرتاتيجية االتحـاد األورويب لعـام 2020، وسياسـات العالقـات الخارجيـة لالتحـاد األورويب 
وعمليـة كوبنهاغـن املتعلقـة بتعزيـز التعـاون يف مجـال التعليـم والتدريب املهني، فقـد رّكزنا عىل الطلـب عىل املهارات يف الحارض واملسـتقبل 
وكذلـك عـىل العمليـات الالزمـة لتحقيـق التقـدم. أمـا الهـدف الـذي ُوضـع نصـب األعـني فهـو التوصـل إىل أنظمـة تعّلـم مـدى الحيـاة تتسـم 

باملثابـرة والشـمولية واالبتـكار وتدعـم النمو املسـتدام.

لقـد وّفـر املؤمتـر فرصـة قّيمـة لقـادة السياسـات، واملامرسـني، والخـرباء، ومجتمـع األعامل واملجتمـع املدين لتبـادل املعـارف والخـربات، ولبناء 
شـبكة مـن الخـربة ميكـن أن تدفـع املهـارات إىل األمام.

كـام أنـه شـّكل منـرباً مهـاًم للبلـدان الرشيكـة ملؤسسـة التدريـب األوروبية لتبـادل اإلنجـازات والتعّلم مـن التقدم اُملحَرز بشـأن السياسـات يف 
بلـدان أخـرى. إننـا نـدرك التقـدم املهـم الـذي حققنـاه يف تطويـر وتنفيـذ سياسـات التعليـم والتدريـب املهنـي منـذ عـام 2010. وبـات صّناع 
السياسـات يدركـون عـىل نحـو متزايـد أن التعليـم والتدريـب املهنـي يلعـب دوراً محوريـاً يف تلبيـة احتياجـات وتطلعـات الشـباب والكبار يف 

مجـاالت الوظائـف، والنمـو والتشـميل االجتامعي.

لقـد أحدثـت عمليـة تورينـو أثـراً يف بلداننـا ونحـن نرحـب بتطويرهـا بشـكل أكـرب يف العـام 2014، الـذي سيشـهد تركيـزاً أكـرب عـىل التحليـل 
الـذي تقـوده البلـدان ومشـاركة أوسـع ألصحاب املصلحـة، مبا يف ذلك السـلطات املناطقيـة واملحلية، وقطـاع األعامل واملجتمع املـدين. كام أننا 
نرحـب بفرصـة الرتكيـز عـام 2014 عـىل أثر السياسـات، ومواءمتها واسـتدامتها، ومـدى تحقيقهـا ألهدافها مقابـل كلفتها وإسـهامها يف االبتكار 

والتجديـد عـىل أسـاس األدلة مـن منظور دورة السياسـات.

كـام أننـا نقـّر مبرشوعيـة مبـادئ عمليـة تورينـو؛ من حيـث مقاربتهـا الكلّيـة للتعليـم والتدريـب؛ وتأكيدها عـىل امللكيـة والقيـادة الوطنيتني؛ 
واملشـاركة الفّعالـة ألصحـاب املصلحـة االجتامعيـني، والسياسـيني واالقتصاديـني؛ والرتكيـز عـىل األدلة لتوجيـه تحليل السياسـات وصنـع القرار. 
إننـا ندعـم هـدف عمليـة تورينـو املتمثـل يف توسـيع قاعـدة األدلة لتطويـر السياسـات. أظهر املؤمتـر أن هناك عـدداً أكرب من البلـدان تضطلع 

بـدور قيـادي يف تحليـل سياسـات التعليـم والتدريـب املهنـي يف ضوء سـياقاتها، ورؤاهـا واحتياجات سـوق العمل.

يؤكد املؤمتر عىل األولويات الرئيسية للسياسات التي تواجهها البلدان الرشيكة وهي:

رؤيـة جديـدة بعيـدة املـدى ترّكـز عـىل تطوير واسـتعامل املهـارات الالزمـة للوظائف ذات الجـودة األفضل للشـباب والكبـار بالرشاكة مع  ●
مقدمـي التعليـم والتدريـب املهني وقطـاع األعامل؛

دور االبتـكار وصنـع السياسـات االسـترشايف لتمكـني التعليـم والتدريب مـن االسـتجابة لالحتياجات الراهنة واملسـتقبلية وتزويـد املواطنني  ●
مبهـارات أفضـل لتحسـني قابليتهـم للتوظيـف، وريـادة األعامل واالنتقـال الناجح مـن التعليم والتدريـب إىل العمل؛

تحقيـق قـدر أكـرب مـن دمـج التعّلـم والعمـل وذلك بـإرشاك الـرشكات الكبـرية والصغرية عـىل حد سـواء وعىل املسـتوى الوطنـي، واملحيل  ●
والقّطاعـي، وتنويـع تقديـم التعليـم والتدريـب املهنـي أيضـاً مـن خـالل مؤسسـات التعليم مـا بعد الثانـوي والتعّلـم القائم عـىل العمل؛

جعل التشميل االجتامعي مبدأ عابراً لجميع سياسات ومامرسات التعليم والتدريب املهني؛ ●
تحسـني جاذبيـة التعليـم والتدريـب املهنـي األويل واملسـتمر مـن خـالل وضـع أطـر لضـامن الجـودة؛ وأنظمة مؤهـالت وطنية ومسـارات  ●

للتقـدم واملشـاركة تفـيض يف النهايـة إىل وظائـف ذات قيمـة جيدة؛
تعزيز جودة التعليم والتدريب املهني من خالل تطوير قدرات املدرسني واملدربني لدعم حصائل تعّلم أفضل؛ ●
التوزيـع الفعـال للمسـؤوليات يف أنظمـة حوكمـة التعليـم والتدريـب، مبـا يف ذلـك التنسـيق السـليم للسياسـات بـني سـائر القطاعـات  ●

الحكوميـة وبـني املسـتويني الوطنـي واملحـيل، مبـا يف ذلـك قطـاع األعـامل واملجتمـع املـدين.
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يتطلـب التصـدي للتحـدي الـذي تطرحـه هذه األولويـات قيادة تضمن مراقبـة وضع السياسـات وتنفيذهـا وتقييمها من أجل معايـرة التقدم. 
ويف هـذا الصـدد، ال بـد مـن دعـم تطويـر اإلطار التحليـيل لعملية تورينو بشـكل أكرب للتوصـل إىل تحليـالت وحصائل أفضل، وتحقيـق الكفاءة 
يف التكاليـف، واالسـتدامة وبنـاء القـدرات املبتكـرة يف السياسـات العامة. كـام يؤكد املؤمتر عىل الحاجـة إىل انخراط هيئات صنع السياسـات يف 

دورة تعّلـم سياسـات مشـرتكة، لتقييـم أثر السياسـات، والتعّلم من التجـارب واالنتقال إىل تقديم املهارات املناسـبة.

يحدد املؤمتر املجاالت اآلتية من أجل العمل املشرتك الهادف إىل دفع املهارات إىل األمام:

تحديد مجاالت دعم السياسـات يف كل بلد وذلك باسـتعامل األدلة، والتحليالت، والسـيناريوهات والتوصل السـترشاف املسـتقبل، وترتيبها . 1
وفقـاً ألولويتهـا مـن أجـل املتابعـة والتنفيذ من خالل ميكـن للبلدان املهتمـة مراقبة التطورات مقارنـة باملعايري املوضوعة مـن قبل االتحاد 

األورويب اسـرتاتيجيات ونتائـج ملموسـة عىل املـدى القصري ميكن أن تكون واقعية يف السـياق الوطني؛
مراقبـة التقـدم عـىل أسـاس مؤرشات تقيس النتائج باسـتعامل عمليـة تورينو 2012 كنقطة بدايـة. إضافة إىل ذلك، وبالنسـبة للبلدان ذات . 2

املصلحـة، ميكـن مراقبـة التطـورات مقارنـة باملعايـري املوضوعـة من قبـل االتحـاد األورويب ومؤسسـة التدريـب األوروبية واملعايـري الدولية 
يف التعليـم والتدريب؛

زيـادة اسـتعامل األدلـة يف صنـع السياسـات، وتقييـم السياسـات ملعرفـة نجاعتهـا، ونـرش املامرسـات الجيـدة، مع أخـذ السـياقات الوطنية . 3
بعـني االعتبار؛

تحقيـق مشـاركة أوسـع يف تحليـل السياسـات وصنـع السياسـات لتشـمل كل مجموعـات أصحـاب املصلحة املعنيـني، مبا يف ذلك الشـباب، . 4
واسـتعامل وسـائط التواصـل االجتامعـي لزيـادة الشـفافية العامة للسياسـات والعمليات التشـاركية؛

تطوير أدوات منهجية لدعم تطوير السياسات يف البلدان الرشيكة طبقاً للمجاالت ذات األولوية التي تم تأكيدها؛. 5
ضـامن أن يكـون التعليـم والتدريـب موّجهاً لسـوق العمـل وخدمة املجتمعـات املحلية ورواد األعامل مـن خالل االنخـراط الفّعال لجميع . 6

مسـتويات قطاع األعامل.

إننـا نرحـب بدعـم وتعـاون مؤسسـة التدريـب األوروبيـة يف تحليـل السياسـات وتعّلـم السياسـات. وندعـو االتحـاد األورويب واملجتمـع الدويل 
للعمـل معـاً مـن خـالل الجهـود املسـتمرة لدفـع املهـارات إىل األمام. نشـكر االتحـاد األورويب ومؤسسـة التدريـب األوروبية عىل هـذه الفرصة 

الغنيـة للتعّلـم ونتطلـع إىل الجولـة القادمـة من عمليـة تورينو عـام 2014.
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