
2024-2022عملية تورينو 
نحو تعلُّم مدى الحياة



المؤسسة األوروبية للتدريب وعملية تورينو
في ( ETF)تدريب أنشأتها المؤسسة األوروبية لل. عملية تورينو هي مراجعة تُجرى كل سنتين ألنظمة التعليم والتدريب المهني

وآسيا الوسطى وجرى تنفيذها منذ ذلك الحين في البلدان الشريكة في جنوب شرق أوروبا وتركيا وأوروبا الشرقية2010عام 

.وجنوب وشرق البحر األبيض المتوسط

مجال التركيز
مت عملية تورينو بغرض وصف وتحليل التطورات والتحديات في عملية تنمية رأس المال البشري وطرق أنظمة ُصم ِّ

.التعليم والتدريب المهني الوطنية في التغلب عليها

تخطيط ، جمعت عملية تورينو مستودًعا زاخًرا بالمعلومات والبيانات، حيث يستخدم ألغراض2010منذ انطالقها في عام 

بل الباحثين السياسات ومراقبة تنفيذها من قبل الحكومات الوطنية واإلقليمية والشركاء الدوليين، وعلى نحو متزايد من ق

.العاملين في هذا المجال

السمات

ائل الناتجة واتخاذ القرارات لضمان أن يكون للحصفي البلدان الشريكةالتزام بمشاركة أصحاب المصلحة -الملكية ✓

.عن عملية تورينو آثٌر مستدام على السياسة الوطنية

بيئة االقتصادية ال يقتصر على أخذ عناصر النظام بعين االعتبار فحسب، بل يشمل كيفية استجابته لل-نهج شمولي ✓

.واالجتماعية التي يعمل فيها

وقياسسياساتالتطوراتبشأنمستنيرةقراراتاتخاذمنالبلدانتتمكنحتى-المعرفةأواألدلةإلىيستندتقييم✓

النظامستوىمإلىتجريبيمستوىمنالجيدةبالممارساتاالرتقاءعلىأيًضاويساعد.تنفيذهافيالمحرزالتقدم

يرة واألولويات فضاًل عن ذلك، عملت عملية تورينو على تكييف نفسها باستمرار مع االحتياجات والظروف المتغ

ألدلة وكان لكل جولة مجال تركيزها الخاص والتكيفات المتوافقة إلطارها التحليلي ومنهجية جمع ا. القطرية

.والتفسير والعرض



الحياةمدىتعلُّمنحو:السادسةالجولة

إطارتصميمجرى.الحياةمدىوالتعلُّماألنظمةأداءفي24-2022تورينوعمليةتبحث

:مستويينعلىالتركيزينصب.لذلكوفقًاجديدتحليلي

ث إتاحة لتتبع أداء أنظمة التعليم والتدريب من حيمتابعة أداء أنظمة التعلُّم مدى الحياة 1.

فرص مناسبة وعادلة للتعلُّم مدى الحياة؛

مراجعة سياسات التعلُّم مدى الحياة2.

صياتتوتقديمأجلمنالصلةذاتالسياساتوتحليلاألولالمستوىمنالنتائجشرح

التحسينبغرض

فيالنظامأداءلتتبعالمؤشراتمنبعنايةمختارةمجموعةاألولالمستوىيتضمن

يفالموضحةالمجاالتالمجموعةهذهوتشمل.الحياةمدىبالتعلُّمالمرتبطةالمجاالت

.البيانيالمخطط

سير لدعم تفالمواضيعيةمجموعة مختارة من مجاالت السياسات المستوى الثانييشمل 

م مدى نتائج مراقبة السياسات والتعرف على طرق تحسين أداء النظام من منظور التعلُّ 

عالية السياسات فالعملية مصممة لتكون تشاركية تماًما، وتتضمن توثيق وتفسير ف. الحياة

:والترتيبات النظامية على خلفية ما يلي

الطلب على فرص التعلم1.

التميزلى الطلبالتطورات االجتماعية واالقتصادية والديموغرافية ذات الصلة التي قد تؤثر ع2.

االبتكار

المشاركة

الوصولاتاحة

الجودة واألهمية

التوجيه واإلدارة

االستجابة

الموارد

أنظمة عملية تورينوأداءةعينة المجاالت واألبعاد المشمولة في مراقبة 

1السنة 

.Aالوصول والمشاركة اتاحة
تنظيم األنظمةC.وفرص التعلُّم مدى الحياة

.Bلحياةجودة نتائج التعلُّم مدى ا

2السنة 



التنفيذ

:تتضمن الجولة الجديدة من عملية تورينو مرحلتان للتنفيذ

المواضيع

الحوكمة والتمويل1.

الحوكمة متعددة المستويات والتي يشارك فيها العديد من أصحاب المصلحة-

نظام التمويل المستدام-

ي واستجابة توفير المهارات2.
التوجيه المهن 

اإلرشاد المهني-

األدلة على الطلب على المهارات-

صقل المهارات واالرتقاء بهاالمستمروإعادةالتعليم -

المساراتالوصول ومرونةاتاحة3.
بيانات االعتماد الجزئي/ النمذجة -

العملفيالتعلم بيئة-

الرقمنة-

م( قيمة)التعرف عىل 4.
ُّ
المهارات ومسارات التعل

المؤهالت-

مصادقة المهارات-

الشخصيةوالمهارتالكفاءات األساسية -

جودة توفير المهارات5.

التعليم والتعلُّم-

ضمان الجودة-

المراقبة والتقييم-

2المستوى 1المستوى 

ماذا؟

كيف؟

لماذا؟

؟ منى

أين؟

جمع المعلومات والتواصل حول أداء 

السياسات واألنظمة

استخدام مؤشرات أداء النظام 

(SPIs)

حو توثيق التقدم المحرز في كل بلد ن

ز أهداف التعلُّم مدى الحياة مع التركي

بوجه خاص على مساهمة التدريب 

المهني األولي والمستمر

على مدار عام واحد

جميع الدول الشريكة للمؤسسة

األوروبية للتدريب

إعداد تقارير المراجعة الوطنية 

لسياسات التعلُّم مدى الحياة

مراجعة السياسات من خالل البحوث 

شاركية المكتبية والمقابالت الميدانية الت

نتماًما مع أصحاب المصلحة الوطنيي

اب التوصل إلى فهم أكثر تعمقًا لألسب

كيف الكامنة وراء نتائج مستوى المراقبة و

الحياةيمكن تحسين سياسات التعلُّم مدى

على مدار عدة أعوام

على أساس طوعي أو حسب الطلب أو 

كل منطقة على حدة، أو جميعها معًا



اإلطار الزمني

مان التنفيذ يمكن تعديل التوقيت الستيعاب احتياجات وتطورات وطنية وإقليمية محددة بغية ض

.السلس وتعظيم القيمة المضافة لمنجزات جميع البلدان المشاركة

https://europa.eu/!JK46ku :لمزید من المعلومات، یرجى زیارة موقعنا اإللكتروني

2022

2023-24

يةمنتدى السياسات اإلقليم المستوى األول–جمع األدلة 

ديسمي  نوفمي  أكتوبرسبتمي  أغسطسيوليويونيو

المستوى الثاني–مراجعات سياسة التعلم مدى الحياة 

يةمنتدى السياسات اإلقليمالمستوى الثاني–مراجعات سياسة التعلم مدى الحياة المستوى األول–جمع األدلة 

ايريناير مايوإبريلمارسفي 

https://europa.eu/!JK46ku

