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السياق 
تعمل املؤسسة األوروبية للتدريب )ETF( مع 29 دولًة رشيكًة خارج االتحاد األورويب؛ يف جنوب 

رشق أوروبا وتركيا وأوروبا الرشقية وجنوب ورشق املتوسط وآسيا الوسطى.

من خالل املساعدة يف وضع وتنفيذ وتقييم السياسات والربامج لتعزيز الحراك االجتامعي واإلدماج 

والقدرة التنافسية االقتصادية وإصالح برامج التعليم والتدريب عىل املهارات، تساهم املؤسسة 

األوروبية للتدريب يف التنمية االجتامعية واالقتصادية يف الجوار األورويب األوسع.

كانت العديد من الدول الرشيكة التي تعمل معها املؤسسة األوروبية للتدريب مصادر طويلة األمد 

للمهاجرين إىل االتحاد األورويب، حيث ينتقل األشخاص للعمل أو للدراسة أو للحاق بأفراد األرسة.

من مهام املؤسسة األوربية للتدريب املساعدة يف وضع التدابري التي تضمن أن الهجرة الرشعية 

للعاملة تقدم منافع متبادلة لكل من البلدان املرسلة واملستقبلة واملهاجرين أنفسهم. يف عام 2019، 

شهدت الدول األعضاء يف االتحاد األورويب تدفقات بلغت 32 مليون مهاجر، وصل ثلثهم من خمس 

دول رشيكة للمؤسسة األوروبية للتدريب:املغرب وتركيا وروسيا والجزائر وأوكرانيا.

الرتكيز
متثل الهجرة اليوم مشكلًة متعددة األوجه حيث تشمل جميع أنواع الهجرة والعبور عرب األرايض، 

والعالقة بني سوق العمل وتنمية املهارات هي املفتاح الذي يضمن مسارات هجرة رشعية.

الرتكيز الرئييس للمؤسسة األوروبية للتدريب عىل تنمية رأس املال البرشي يستخدم يف وضع 

السياسات نهًجا يستند إىل األدلة والرباهني، وهذا مينحها ميزًة يف تحليل العالقات والروابط املهمة 

التي تجمع بني الهجرة وأسواق العمل وتنمية املهارات.

من خالل الرتكيز عىل املجاالت التي تشمل االعرتاف باملؤهالت، والتحقق من صحة املهارات 

والكفاءات، وتحديد سامت مهارات املهاجرين ومعالجة األسباب الجذرية للهجرة - عوامل "الطرد" 

االعرتاف باملؤهالتاالعرتاف باملؤهالت

نوفمرب 2021

و "الجذب" - ميكن للمؤسسة األوروبية للتدريب أن تنارص السياسات التي تعمل عىل 

تحسني استخدام مهارات املهاجرين، وهذا يعود بالفائدة عىل بلدان املنشأ والوجهة 

واملهاجرين أنفسهم.

يعد تحليل أفضل املامرسات يف دعم وصول املهاجرين إىل التعليم والتدريب وأسواق 

العمل أداة رئيسية تستخدمها املؤسسة األوروبية للتدريب لتحديد عوامل النجاح التي 

ميكن توسيع نطاقها عىل مستوى النظام.

التحقق من املهارات

الهجرة الرشعية

املهارات والهجرة

https://www.etf.europa.eu/en/news-and-events/news/international-migrants-day-insights-etf-partner-countries
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املهارات والهجرة

دعم خدمات االتحاد األورويب

تدعم املؤسسة األوروبية للتدريب سياسات االتحاد األورويب التي تعزز الهجرة الرشعية. إن اقرتاح 

املفوضية األوروبية املقدم يف سبتمرب 2020 بشأن ميثاق جديد حول الهجرة واللجوء، الذي يضم 

مجموعًة كبريًة من هيئات ووكاالت االتحاد األورويب والدول األوروبية األعضاء، يدفع إىل مزيد من 

العمل بشأن األبعاد املتعلقة باملهارات الواردة يف امليثاق الجديد.

املبادرات الجديدة التي تساهم فيها املؤسسة األوروبية للتدريب تشمل تأسيس رشاكات مواهب 

مع دول أخرى، بدًءا من الجوار األورويب وغرب البلقان وإفريقيا، والتي تدعم فرص عمل أفضل يف 

الداخل وتدعم املسارات القانونية للدخول إىل االتحاد األورويب. 

األنشطة الحالية

�  دراسة حول كيفية تفاعل الهجرة واملهارات وأسواق العمل يف دول غرب البلقان، حيث تتناول 
هذه الدراسة ألبانيا، والبوسنة والهرسك، وكوسوفو1، والجبل األسود، ومقدونيا الشاملية، ورصبيا.

�  تم وضع تحليالت جديدة تختص باالتجاهات والسياسات واملرشوعات املتعلقة باملهارات 
والهجرة كجزء من تقييم أنظمة تنمية رأس املال البرشي للمؤسسة األوروبية للتدريب يف 

جورجيا واألردن ولبنان ومولدوفا واملغرب وتونس وأوكرانيا.

�  تحليالت إلجراءات دعم املهاجرين من منظور التوظيف واملهارات )MISMES( للحصول عىل 
توصيات السياسات، وهذه التحليالت تشمل أرمينيا وجورجيا واألردن ولبنان ومولدوفا واملغرب 

وتونس.

�  وضع طريقة لالعرتاف مبهارات ومؤهالت الالجئني والتحقق منها.

�  منذ عام 2019، اشرتكت املؤسسة األوروبية للتدريب ومركز التدريب الدويل التابع ملنظمة 
العمل الدولية )ITC-ILO( ومنظمة العمل الدولية )ILO( يف وضع دورة تدريبية جديدة 

حول أبعاد املهارات يف الهجرة.

.www.etf.europa.eu تتوفر جميع التقارير عىل املوقع

فريق الهجرة يف املؤسسة األوروبية للتدريب 

ماريفيتوريا جاراليب، خبري كبري يف تنمية رأس املال البرشي – 

املهارات والهجرة 

أوموهان بارداك، خبري كبري يف تنمية رأس املال البرشي – 

تحليل طلب املهارات 

كريستينا بورزيو، خبرية يف تنمية رأس املال البرشي 

ستيفانو الساين، محلل بيانات 

إيلينا فينريا أيونيتا، مسؤولة املرشوع 

املزيد من املعلومات

migration-team@etf.europa.eu

يُرجى زيارتنا عىل:

 )europa.eu) ETF | املهارات والهجرة

 )europa.eu) Open Space | املهارات والهجرة
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1  هذا التصنيف ال يخل باملواقف بشأن الوضع، ويتفق مع قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم 1244/1999 ورأي 

محكمة العدل الدولية بشأن إعالن استقالل كوسوفو.
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