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القابليية للتوظيف يف حوض 

املتوسط

 هذا املرشوع ممول من
االتحاد األورويب

بات هناك إقيييرار اآلن بأن الحوكمييية الجّيدة 
ومتعيييّددة املسيييتويات والتطويييير الفّعيييال 
عىل  ينطويان  املهنيييي  والتدرييييب  للتعلييييم 
احتييياالت كامنييية كبيييرة لالقتصاد وسيييوق 
العميييل، كيييا أن لهيييا دوراً اجتاعيييياً مهاً 

يؤديانه. 

يركّـــز التقريـــر اإلقليمـــي الذي يتنـــاول عدة 
بلدان عىل ثالثة مجاالت رئيســـية للحوكمة يف 
مجال السياســـات تتمثل يف التخطيط واإلدارة، 
والتمويل وضـــان الجودة. كـــا يتناول أدوار 
ووظائـــف الجهات الفاعلـــة يف القطّاعني العام 
والخـــاص والتي ميكن أن تلعـــب دوراً محورياً 

يف حوكمة التعليم والتدريب املهني.

التخطيط واإلدارة

تنـــزع دوائر الحكومـــة املركزيـــة )يف وزارات 
الرتبيـــة، أو العمـــل أو التعليـــم العـــايل أو يف 
الـــوزارات األخـــرى التـــي لهـــا دور يف مجال 
إىل  والصناعـــة(  الزراعـــة  مثـــل  التدريـــب 
االســـتحواذ عـــىل ســـلطات شـــبه حرصية يف 
اتخـــاذ القـــرارات املتعلّقـــة بأوجـــه التعليم 
والتدريـــب املهنـــي مثـــل املناهـــج، واإلدارة، 
والتمويـــل، واملؤّهـــالت، واالعتـــاد، ومنـــح 
قضية  وهذه  املدرســـني.  وتدريب  الشـــهادات 
تتناقـــض مـــع تعريـــف الحوكمـــة الجيـــدة 
متعـــّددة املســـتويات يف التعليـــم والتدريب 
املهني. تشـــر األدلّـــة إىل أن املقاربات الراهنة 
لحوكمـــة التعليـــم والتدريب املهنـــي متصلّبة 
وأن املســـارات التـــي تتيحهـــا غـــر مرنة. إن 
املهنـــي معزولة  التعليـــم والتدريب  أنظمـــة 
ومهّمشـــة بشـــكل كبر عن األنظمة التعليمية 
األوســـع، وهذا ما يجعل مـــن الصعوبة مبكان 
مقاربة تطـــّورات التعلّم مدى الحياة بشـــكل 

أكـــر تكامـــالً وانفتاحاً. من ناحيـــة أخرى، مثة 
إقـــرار متنـــاٍم بأنـــه ال ميكـــن إدارة النواحي 
التفصيليـــة لنظـــام التعليـــم والتدريب املهني 

من املركز. 

التمويل 

يعتمـــد متويـــل التعليـــم والتدريـــب املهني 
بشـــكل رئيـــي عـــىل اإليـــرادات الوطنيـــة؛ 
وبالتـــايل فإن التمويـــل العام يشـــّكل املصدر 
الرئيـــي لتمويـــل األنظمة الوطنيـــة للتعليم 

والتدريب. 

تســـتند آليـــات التمويل )التي يتلّقـــى مقّدمو 
التعليـــم والتدريـــب مـــن خاللهـــا اعتادات 
موازناتهـــم( إىل املدخالت التقليديـــة املتكّررة. 
ليـــس لـــدى مقدمـــي التدريب أيـــة حوافز 
لزيـــادة دخلهم من خـــالل بيـــع املنتجات أو 
الخدمـــات، أو تحســـني كفاءتهـــم، وأدائهـــم 
ونتائجهـــم. إالّ أنـــه يجـــري النظـــر حاليا يف 
التمويل كوسيلة  سياسات مُتكِّن من اســـتخدام 

لتحسني املخرجات.

ضان الجودة

تركِّـــز إجراءات ضـــان الجـــودة الحالية عادة 
عىل املدخـــالت، مثل متطلّبات البنـــاء وأعداد 

املدرّسني الذين يجري توظيفهم.

يف حـــني أن هناك عالمـــات واضحة عىل التأكيد 
املتزايـــد عىل ضـــان الجودة، فـــإن املبادرات 
كانت محـــدودة حتى اآلن. عـــالوة عىل ذلك، 
فإن االفتقـــار إىل اإلدارة الفّعالـــة وإىل أنظمة 
معلومـــات ســـوق العمـــل تَحدُّ مـــن تطوير 

مقاربة لضان الجودة.

النرشة اإلخبارية الثالثة، أيار/مايو 2015
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أحدث تطّورات املشاريع 
الرائدة يف مجال الحوكمة 

من أجل القابلية 
للتوظيف يف منطقة 

حوض املتوسط
الرئيي  الثاين  املكّون  الرائدة  املشـــاريع  تشّكل 
ملـــرشوع الحوكمة مـــن أجل تحســـني القابلية 
للتوظيـــف يف حـــوض املتوســـط. تـــم اختيار 
القابلية  عـــىل  لرتكيزهـــا  مقرتحـــات  تســـعة 
املســـتهدفة  للمجموعة  بالنســـبة  للتوظيـــف 
)الشـــباب واإلنـــاث(، وتحســـني الحوكمة عىل 
املحليني  الالعبـــني  املحيل، ومتكـــني  املســـتوى 
وتركيزهـــم عىل االحتياجـــات املحليّة املحّددة. 
ســـبعة من هذه املقرتحـــات تتنـــاول تحقيق 
املواءمـــة يف مجـــال املهارات املحليّـــة، وواحد 
منهـــا يركّـــز عىل التوجيـــه الوظيفـــي وواحد 

عىل تعّقب الطالب. 

مـــع التقـــّدم الـــذي تحـــرزه عمليـــة تنفيذ 
املشـــاريع الرائدة يف جميع البلـــدان )انضّمت 
مرص إىل ذلـــك مؤخـــراً(، فإن النتائـــج األوىل 
باتـــت أكـــر وضوحاً. وهـــذا هـــو الحال عىل 
نحو خاص يف الجزائـــر، واألردن واملغرب حيث 
يتـــم اســـتخدام أدوات ومقاربـــات جديـــدة 
لتحليـــل احتياجـــات ســـوق العمـــل املحليّة 

واستحداث مساقات جديدة. 

يف هذه البلدان، تتطلع الســـلطات الوطنية إىل 
إمكانيـــة تكرار تجربـــة املشـــاريع الرائدة يف 
مناطق أخـــرى مبواردها الخاصـــة أو بدعم من 
مؤسســـة التدريب األوروبيـــة أو جهات مانحة 
أخرى. كا تتطلـــع إىل تنظيـــم فعاليات لنرش 

نتائجها عىل املستوى الوطني.

ي الزرقـــاء، الأردن، تطلق مـــىف عبد هللا، القائمة 
�ف

وع  ، الم�ش ي
بأعمـــال مدير معهد التدريب المهـــىف

كاء التعليم والتدريب  الـــذي يهدف إىل جمـــع �ش
قابلية  ف  لتحســـني ف  المعنيـــني كاء  والـــ�ش ي 

المهـــىف
ف  ك�ي ي المنطقـــة، مـــع ال�ت

الشـــباب للتوظيـــف �ف
بشكل خاص عىل قّطاع البيع بالتجزئة.

هولندا
زار ممثلـــون عن الســـلطات الوطنية، ونقابات 
العـــال وأرباب العمل من األردن، وفلســـطني، 
الفرتة  وإرسائيـــل، وليبيا ومـــرص، هولنـــدا يف 
الواقعة بني 10 و12 شـــباط/فرباير لالطالع عىل 
تجربة هـــذا البلد يف ضان الجـــودة يف مجال 
وزار  األّويل.  املهنـــي  والتدريـــب  التعليـــم 
م وتُجري عمليات  املشـــاركون مؤّسســـات تُصمِّ

ضان الجودة. 

تم اختيار هولندا بســـبب وجود نظام شـــديد 
الالمركزيـــة للتعليم والتدريـــب املهني ولوجود 
انخـــراط قوي للـــرشكاء االجتاعيـــني يف دعم، 
وضـــان وتقييم الجـــودة وأهميتهـــا للتعليم 
والتدريـــب املهنـــي. يتـــم تصميـــم جـــودة 
عليها  املؤهالت وتحديثهـــا واملصادقة  ومواءمة 
من قبـــل هيئات ثالثية، ومن ثـــم توافق عليها 
وزارة الرتبيـــة. وهناك هيئة تفتيش مســـتقلّة 
لضان جودة مقّدمـــي التدريب املعتمدين يف 
القطاعـــني العـــام والخـــاص وأيضـــاً عمليات 
تطوير املؤّهالت. إضافـــة إىل ذلك، فإن التعاون 
بـــني كليّات التعليـــم والتدريـــب املهني يعّزز 
نظـــام ضان الجـــودة، وتقّدم الـــوزارة الدعم 
ومواءمة  جـــودة  لتشـــجيع  املبادرات  ملختلف 

تقديم التدريب.

رومانيا
ميكـــن لتحســـني جـــودة حوكمـــة التعليـــم 
والتدريـــب أن تزيـــد من مواءمتـــه وجاذبيته 
للشـــباب. وهذه إحدى الرســـائل التي سمعها 
ممثلـــو املؤسســـات الحكوميـــة، ومنظـــات 
أربـــاب العمـــل والـــرشكاء االجتاعيـــون من 
الجزائـــر، ولبنان، واملغرب وتونـــس عندما زاروا 
الفرتة  يف  بوخارســـت،  الرومانيـــة،  العاصمـــة 
األول/ ترشيـــن  و16   13 بـــني  الواقعـــة 

أكتوبر 2014. 

هدفـــت الزيارة الدراســـية إىل دعـــم قدرات 
السياســـات والـــرشكاء االجتاعيني يف  صّنـــاع 
املشـــاركني  ومنحت  الجـــودة.  ضـــان  مجال 
الفرصـــة ملعرفة كيف طـــوَّرت رومانيا ونّفذت 
عمليـــات ضان الجـــودة يف التعليم والتدريب 

املهني. 

مع  اجتاعات  الدراســـية  الزيـــارة  وشـــملت 
املعنيني  الـــرشكاء  املمثلة ملختلف  املؤسســـات 
يف اإلطـــار الوطنـــي لضان الجـــودة من أجل 
التعلّـــم مبارشة حـــول كيفيـــة التنفيذ العميل 
لعمليات ضـــان الجودة. وطـــوال الزيارة، تم 
الرتكيز بشـــكل خاص عىل أهميـــة الرشاكات يف 

تطوير وتنفيذ أنظمة ضان الجودة.

الدروس املُستقاة من هولندا و رومانيا

فه  ، وم�ش ف الســـيد بوكما مـــع أحـــد المتدربـــني
ي رويال داهلمـــان، هولندا. للمزيد 

ف �ف والمشـــاركني
من المعلومـــات، يرجى مراجعة العـــدد القادم 
ي تصدرها مؤسســـة 

مـــن ›عـــش وتعّلـــم‹ الـــىت
التدريب الأوروبية )العدد 33(.

الفعاليات القادمة
فعالية تشمل عدة بلدان، تورينو، 4-7 أيار/مايو

ين الأول/أكتوبر مؤتمر إقليمي و الزيارة الدراسية، المغرب، 26ـ29 ت�ش


