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 ورشة نشر عبر اإلنترنت  2020  - 2018عملية تورينو  اسم الفعالية 

النتائج الرئيسية   -ملية تورينو في منطقة جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط ع 

 يةفاق المستقبل اآلو

 عبر اإلنترنت الموقع

 )توقيت وسط أوروبا الصيفي(  13:10  - 10:00، 2021يوليو  13 التاريخ والزمن 

  

  

 ما هي عملية تورينو؟ 

بروج الخاصة باالتحاد األوروبي، وهي عملية تشاركية تهدف إلى تحليل   -عملية تورينو مستوحاة من عملية كوبنهاغن 
ريب المهني في الدول الشريكة لمؤسسة التدريب األوروبية.  قضايا تنمية رأس المال البشري واستجابات سياسات التعليم والتد

وتهدف العملية كذلك إلى أن تكون وسيلة لتطوير السياسات وصياغة فهم مشترك للرؤية واألولويات متوسطة األجل والتقدم  
، إما في سياق في مجال رأس المال البشري وتنمية المهارات. وبذلك، توفر عملية تورينو مدخالت قيمة لحوار السياسات

تطوير السياسات و/ أو سياسة االتحاد األوروبي )أو الجهات المانحة األخرى( أو أغراض البرمجة على المستوي الوطني  
واإلقليمي. عالوة على ذلك، تؤكد عملية تورينو قيمتها كأداة لتعلم السياسات داخل وبين الدول الشريكة لمؤسسة التدريب  

 وبي من خالل نهج تشاركي.األوروبية واالتحاد األور 



 
 

، أكدت المشاورات الداخلية والخارجية مع  2010وخالل العملية، التي أطلقتها مؤسسة التدريب األوروبية ألول مرة في عام 
الدول الشريكة والتقييمات الخارجية أن العملية راسخة كمبادرة ذات صلة )سواء من حيث محتوى وعملية التنفيذ( ولها قيمة  

 نتدى لمناقشات السياسات والتعلم من األقران على المستوى القطري واإلقليمي. مضافة كم

نقاط القوة التاريخية هذه، بينما تعمل بعض التعديالت المرتبطة   2020إلى    2018وتؤكد عملية تورينو في الفترة من عام  
( تنمية  1لتحليل وتوسيع نطاقه من أجل: )باالحتياجات الناشئة على توحيد العملية وتنسيقها من أجل زيادة جودة ونزاهة ا

( النظر في استجابات سياسة التعليم والتدريب المهني من منظور شامل ومن منظور التعلم مدى  2رأس المال البشري، و)
ي الحياة، والذي يتضمن التعليم والتدريب المهني األولي )بما في ذلك ما بعد المرحلة الثانوية(، والتعليم والتدريب المهن

 المستمر، والتدريب كجزء من سياسات سوق العمل النشطة، إلخ. 

  2019في النصف الثاني من عام تم تنفيذ النسخة الخامسة من عملية تورينو في جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط 
التابع لمؤسسة التدريب األوروبية،  Open Spaceسبيسأوبنفيالوطنيةالتقارير. تتوفر2020وخالل عام  

على موقع مؤسسة التدريب األوروبية )استخدم مرشح "تقرير   البشريالمالرأستنميةتحليلويمكن الرجوع إلى
تقييم عملية تورينو" تحت نوع المنشور(.

 األهداف: 

إقليمية يحضرها ممثلون من دول جنوب وشرق المتوسط لتقديم ومناقشة النتائج تنظم مؤسسة التدريب األوروبية ورشة عمل  
والتوصيات الرئيسية من تقرير عملية تورينو اإلقليمي. يعتبر االجتماع فرصة لتقييم العملية وتقديم أفكار للمضي قدًما،  

ة من أجل صناعة سياسات أكثر قوة  باإلضافة إلى طرح أساليب جديدة للرصد في المنطقة. وتعد أنظمة المراقبة المعزز 
قائمة على األدلة إحدى الرسائل الرئيسية المدرجة في اإلعالن الوزاري الرابع بشأن التوظيف والعمل، إلى جانب الحاجة إلى  

 مواصلة تعزيز التبادل اإلقليمي والحوار اإلقليمي والتعلم من األقران حول األولويات الوزارية. 

 قيق األهداف الرئيسية التالية: يهدف االجتماع إلى تح 

ايجاد فهم مشترك فيما يتعلق بالنتائج والتوصيات الرئيسية الخاصة بالتحليل اإلقليمي لالتجاهات والتقدم في تنمية  •
 رأس المال البشري والمهارات واستجابة سياسات التعليم والتدريب المهني. 

تحديد األولويات واإلجراءات اإلقليمية، مع المشاركين، لمعالجة القضايا الرئيسية لتنمية رأس المال البشري مع   •
مراعاة الشراكة مع االتحاد األوروبي، والممارسات الجيدة الحالية، واالحتياجات المستقبلية في الحوار اإلقليمي بين 

 االتحاد األوروبي وجيرانه الجنوبيين. 

 عمل طرق ال

ستكون ورشة العمل عبر اإلنترنت وستعزز تبادل المعرفة والمشاركة بين المشاركين. سيتم مشاركة التقرير اإلقليمي لعملية  
 تورينو والوثائق المرجعية األخرى مسبًقا للسماح للمشاركين بتقديم مساهمة فعالة خالل الفعالية. 

 المشاركون 

عمل وأصحاب المصلحة الوطنيين الرئيسيين.  الينو في المؤتمر مع مجموعات عملية تور ل ون الوطني ن منسقو السوف يشارك  
وسيشمل المشاركون اإلضافيون المفوضية األوروبية وبعثات االتحاد األوروبي في الدول الشريكة والمنظمات الدولية 

 والجهات المانحة األخرى النشطة في مجال تنمية المهارات.

https://openspace.etf.europa.eu/user/login?destination=/trp
https://www.etf.europa.eu/en/publications-and-resources/publications


 
 

 2021يوليو  13الثالثاء،  

10:00 -  10:10  
)توقيت وسط أوروبا 

 الصيفي(
 

 المشاركة في الفعالية عبر االنترنت 
 تعرف على األداة عبر اإلنترنت: إعدادات الكاميرا والميكروفون والدردشة والمساهمة عبر اإلنترنت.

 وألبانيا مؤسسة التدريب األوروبية, رومان بويتارد، مسؤول االتصال القطري بالمغرب  الُميّسر:

10:10 -  10:20   

 كلمات االفتتاح والترحيب 
المديرية العامة للتوظيف   في  رئيس وحدة الشؤون الدولية ، رئيسلويس براتس  -المفوضية األوروبية

 ،والشؤون االجتماعية واإلدماج
 مؤسسة التدريب األوروبية، كزافييه ماثيو دي كورتادا، رئيس مركز المعرفة  

 
10:20 -  10:30   

 

 قصة عملية تورينو وتقييم عملية الجولة األخيرة 
 مؤسسة التدريب األوروبية، ميهايلو ميلوفانوفيتش، أخصائي  سياسات وأنظمة التعليم والتدريب المهني  

 الجدول الزمني للفيديو   10:40 -  10:30 
 10:40  - 11:00   
 

 منطقة جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط نتائج تحليل تنمية رأس المال البشري في 
 تنمية رأس المال البشري  في أخصائي أول -مؤسسة التدريب األوروبية، عبد العزيز الجعواني 

 جلسة سؤال وجواب    11:15-11:00
 استراحة    11:15  - 11:20

12:00 – 11:20 

 مؤسسة التدريب األوروبيةتفعيل توصيات السياسات الرئيسية )أربع غرف فرعية(، بتيسير من 
 )باللغة اإلنجليزية( iكريستيان فان دن ايندي، مسؤول االتصال القطري بفلسطين 

ليدا كيتا، أخصائي تنمية رأس المال البشري، مسؤول االتصال القطري بإسرائيل وتركيا وصربيا )باللغة 
 اإلنجليزية( 

تنمية رأس المال البشري، مسؤول االتصال القطري في األردن وليبيا   فيبعتي، أخصائي أول المنير 
 )باللغة العربية( 

رومان بويتارد، أخصائي تنمية رأس المال البشري، مسؤول االتصال القطري بالمغرب وألبانيا )باللغة  
 الفرنسية(

 تقرير مختصر من الغرف الفرعية    12:00 – 12:30
 تنمية رأس المال البشري  في أخصائي أول -مؤسسة التدريب األوروبية، عبد العزيز الجعواني  الُميّسر:

12:40 -  12:30 

 العملية اإلقليمية: رصد أولويات إعالن االتحاد من أجل المتوسط 
 ، حامد األتربي، مستشار اقتصادي أول  االتحاد من أجل المتوسط

المفوضية األوروبية، إيمانويل رور، منسق الجوار، وحدة العالقات الدولية، المديرية العامة للتوظيف 
 والشؤون االجتماعية واإلدماج

 المالحظات الختامية والخطوات التالية 12:50 – 12:40
 موسي، رئيس وحدة تقييم أداء النظم وتقييمها   مؤسسة التدريب األوروبية، هوغ

 

 

i لة ال يجوز تفسير هذا التصنيف على أنه اعتراف بدولة فلسطين وال يخل بالموقف الفردي للدول األعضاء بشأن هذه المسأ 


