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اإنيكو الندابورو

�صفير ورئي�س بعثة االتحاد االأوروبي بالمغرب

ال �صك اأن قطاع التربية يقع على راأ�س قائمة اأولويات التنمية في جميع 

البلدان. فالتربية ومحو االأمية بين اأو�صاط ال�صكان رهانان اأ�صا�صيان 

واأحد الو�صائل الفعالة في �صبيل تقلي�س الفقر والفوارق, ومن ثّم 

تحقيق ال�صرط المطلوب لبناء نمو اقت�صادي متين ومتوا�صل.

لقد اأ�صبح قطاع التربية - اإلى جانب قطاع ال�صحة - في العقود 

االأخيرة, من بين القطاعات التي تحظى باأكبر دعم وا�صتثمار يمنحهما 

االتحاد االأوروبي للمغرب. فاالتحاد االأوروبي يمّول حاليا بالمغرب 

برامَج تفوق قيمتها مليار و485 مليون درهم )135 مليون اأورو( 

كبرنامج قطاع التربية, تب�صيط اال�صتثمار والجوار للتربية, برنامج 

محو االأمية ومجموع م�صاريع تومبي�س Tempus واإيرا�صمو�س  موندو�س 

.Erasmus Mundus

وفي هذا ال�صياق, زارت ال�صيدة اأدروال فا�صيليو, المندوبة االأوروبي في 

التربية والثقافة والتعدد اللغوي وال�صباب المغرَب موؤخرا حيث التقت 

باأ�صاتذة وطلبة التعليم العالي مّمن ا�صتفادوا من برامج تومبو�س 

واإيرا�صمو�س. وعلى اإثر هذه اللقاءات, اأعلنت المندوبة عن و�صع 

ع يمكن للمغرب اأن ي�صارك فيه: اإيرا�صمو�س للجميع.  برنامج جديد ُمَو�َصّ

ويحظى قطاع التعليم العالي كذلك باهتمام خا�س �صمن برنامج 

الدعم  المالي "اإنجاح الو�صع المتقدم", وخا�صة من حيث التقارب 

الت�صريعي مع المكت�صب الجماعي وم�صار بولونيا.

وباالإ�صافة اإلى المجهود الذي تبذله الدولة المغربية للق�صاء على 

االأمية وتمكين كل طفل من الدرا�صة, هناك جمعيات تنفذ برامج 

ميدانية بارزة بدعم من االتحــاد االأوروبــي. واأبرز ما ت�صعى اإليه هذه 

 الجمعيــات هو التربيـة النظاميـة والتكفـل بالتعليم االأولي لالأطفــال 

قبل �صن التمدر�س كما فعلت في االأحياء المحرومة بالدارالبي�صاء اأو 

تادلة اأزيالل.

اإن التربية حق وم�صوؤولية: حق لكل �صخ�س في التمكن من و�صيلة 

لتحقيق اال�صتقالل الذاتي, تحقيقا ل�صرط التنمية االجتماعية 

واالإن�صانية؛ وم�صوؤولية تقع على عاتق ال�صلطات التي عليها اأن ت�صمن 

لكل مواطن حق اال�صتفادة منها.

مــفـــو�ضــيــة

الإحتاد الأوروبي

بالـمملـكـة الـمغـربـيـة



نـــ�صـــــرة مـــــفـــــو�صـــيـــة االإتـــحــــــــــــاد االأوروبــــــــــي بــالــمـــمـــلــــــكـــة الـــمــــغــــــربــــيـــــة

ويكمن 

م�صعى دعم 

االتحاد االأوروبي االأ�صا�صي 

في تقلي�س االأمية بن�صبة 3% 

�صنويا على االأقل, وخا�صة بين 

ال�صباب )16-35 �صنة( والن�صاء, 

مع الم�صاهمة في تح�صين 

ظروف العي�س...

كيف ي�ساهم التحاد الأوروبي في محاربة 

الأمية؟

يدعم االتحاد االأوروبي برنامج الدعم لتاأهيل 

ا�صتراتيجية محو االأمية التي خ�صعت �صنة 2009 

للمراجعة من اأجل تحقيق فعالية اأكبر.

ي�صعى البرنامج اإلى تقلي�س ن�صبة محو االأمية 

وتح�صين اأثر التكوين على الم�صتفيدين واإعدادهم 

لم�صتقبل مهني واقت�صادي. 

ويكمن م�صعى دعم االتحاد االأوروبي االأ�صا�صي في 

تقلي�س االأمية بن�صبة %3 �صنويا على االأقل, وخا�صة 

بين ال�صباب )16-35 �صنة( والن�صاء, مع الم�صاهمة 

في تح�صين ظروف العي�س ورفع م�صاهمة ال�صكان 

المحرومين اجتماعا في التنمية االقت�صادية 

واالجتماعية وال�صيا�صية.

ما هي النتائج المتوقعة؟

�صيمكن هذا الدعم من:

-  خف�س ن�صبة االأميين بالتركيز على المناطق التي 

تعاني من ال�صعوبات وال�صكان المحرومين وخا�صة 

الن�صاء؛

-  تعزيز تتبع اال�صتراتيجية مركزيا واإقليميا؛

-  تعزيز قدرات التدخل )وخا�صة قدرات المنظمات 

غير الحكومية المتدخلة(؛

-  تح�صين جودة التعّلم والتعليم وتاأطير الكبار؛

-  و�صع الموافقة واالإ�صهاد على مكت�صبات التكوين؛

-  تنظيم اآفاق االإدماج االجتماعي واالجتماعي المهني.

كيف ذلك؟

يعمل االتحاد االأوروبي بالتعاون مع وزارة التربية 

الوطنية والتعليم العالي وتكوين االأطر والبحث العلمي 

ومديرية محاربة االأمية. وت�صل م�صاهمة االتحاد 

االأوروبي في البرنامج اإلى 27 مليون اأورو خالل 

الفترة الممتدة من 2008 اإلى 2013. وي�صتهدف 

الدعم 11 جهة ذات ن�صبة االأمية المرتفعة عن 

المعدل الوطني وي�صمل جانبا مهما للدعم الموؤ�ص�صي 

وتعزيز القدرات.

مـحـــو الأمـيـــة

تقلي�س ن�صبة االأمية بالمغرب بوا�صطة برنامج دعم تاأهيل 

ا�صتراتيجية محو االأمية:

ما الحاجة لبرنامج؟ 

القراءة والكتابة �صرطان �صروريان لكي ي�صير المرء 

مواطنا كامل المواطنة. 

والزالت محاربة االأمية تت�صدر اأولويات الحكومة 

المغربية منذ �صنة 2000. اإذ ال يخفى اأن ن�صبة االأمية 

بالمغرب تعرقل اإمكانيات النمو والتنمية الب�صرية 

بالبالد. ورغم التقدم الملحوظ الذي تحقق حيث 

تراجعت ن�صبة االأميين من %87 �صنة 1960 اإلى 30% 

�صنة 2011 )الم�صدر: مديرية محاربة االأمية(, فاإن 

االأمية ال تزال �صمن االأولويات.



الـتـربـيــة

التربية, اإلى جانب ال�صحة, 

هي القطاع الم�صتفيد من 

اأكبر دعم وا�صتثمار يمنحهما 

االتحاد االأوروبي للمغرب.

يدعم االتحاد االأوروبي, عن 

طريق دعم المنظمات غير 

الحكومية, برامَج "تعزيز 

ون�صر خدمة تعليم اأولي ذي 

جودة" بالحي الهام�صي 

العراقي بالدار البي�صاء 

وم�صروعا اآخر في تادلة 

اأزيالل حيث تحتل التربية 

مكانة اأ�صا�صية في التنمية 

المحلية بالمنطقة.

نـــ�صـــــرة مـــــفـــــو�صـــيـــة االإتـــحــــــــــــاد االأوروبــــــــــي بــالــمـــمـــلــــــكـــة الـــمــــغــــــربــــيـــــة

لماذا يدعم التحاد الأوروبي هذا البرنامج؟

ي�صعى دعم االتحاد االأوروبي لـلبرنامج اال�صتعجالي 

عموما اإلى الم�صاهمة في التنمية ال�صيا�صية 

واالقت�صادية واالجتماعية بالمغرب, وذلك من خالل 

اإ�صالح المنظومة التربوية.

ويتعين على الدعم الم�صاهمة في:

ـ-  تقلي�س الهدر المدر�صي ب�صكل ملمو�س لكي يتحقق 

التعليم االأ�صا�صي لجميع التالميذ الذي تقل 

اأعمارهم عن 16 �صنة.

-  تعزيز الفعالية المهنية للم�صتخَدمين تعزيزا 

م�صتداما: المدر�صون واالإداريون.

فة في النظام التربوي. -  تحفيز حكامة م�صوؤولة وُمن�صِ

135 مليون اأورو: هو المبلغ الممنوح لقطاع التربية اأي 

مليار و485 مليون درهم.

يمول االتحاد االأوروبي عدة برامج في مجال التربية:

- البرنامج القطاعي للتربية,

- ت�صهيل اال�صتثمار والجوار للتربية,

- البرنامج القطاعي لمحو االأمية,

- م�صاريع تومبو�س وموندو�س.

و�صيحظى التعليم العالي كذلك باهتمام خا�س �صمن 

برنامج "اإنجاح الو�صع المتقدم".

واأخيرا, يدعم االتحاد االأوروبي, عن طريق دعم 

المنظمات غير الحكومية, برامج "تعزيز ون�صر 

خدمة تعليم اأولي ذي جودة" بالحي الهام�صي 

العراقي بالدارالبي�صاء وم�صروعا اآخرًا في تادلة 

اأزيالل حيث تحتل التربية مكانة اأ�صا�صية في التنمية 

المحلية بالمنطقة.

ما هو برنامج الدعم ال�ضتعجالي الذي 

يدعمه التحاد الأوروبي؟

البرنامج اال�صتعجالي هو برنامج و�صعته وزارة 

التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين االأطر 

والبحث العلمي على مدى 4 �صنوات من 2009 اإلى 

2012. وهو ي�صعى اإلى بث َنَف�س جديد وت�صريع 

االإ�صالح الذي ن�س عليه ميثاق التربية والوطنية 

والتكوين. وين�صب البرنامج على التعليم االأولي 

وتكوين المدر�صين والم�صاعدة االجتماعية للتالميذ 

واأي�صا على الديناميكية التربوية بالموؤ�ص�صات 

التعليمية. ويقدم االتحاد االأوروبي دعما بما قدره 

113 مليون اأورو )2012-2009(.



نـــ�صـــــرة مـــــفـــــو�صـــيـــة االإتـــحــــــــــــاد االأوروبــــــــــي بــالــمـــمـــلــــــكـــة الـــمــــغــــــربــــيـــــة

يعد التعليم االأولي مرحلة مهمة في التعليم االأ�صا�صي 

الأنها توؤن�س االأطفال با�صتغال المدر�صة وتمثل اأول 

خطوة على طريق التمدر�س. وال تخفى اأهمية اأن�صطة 

التعليم االأولي في مجال التعلم والتعبير واليقظة 

بالن�صبة لالأطفال ال�صغار )3-6 �صنوات(, ف�صال عن 

اأنها ت�صاهم في تقلي�س الفوارق التربوية. 

كما اأن الم�صاعدة على التعليم االأولي والحث عليه 

ينق�س كذلك الخطر في مجال ال�صحة والف�صل 

المدر�صي واالنحراف, وي�صجع الطفل على االندماج 

مع االآخرين.

وبف�صل م�صروع تعزيز خدمة تعليم اأولي ذات 

جودة وت�صجيعها في الحي العراقي الواقع �صاحية 

 الدارالبي�صاء, ا�صتفاد 600 طفل تتراوح اأعمارهم

من 3 اإلى 6 �صنوات من تعليم اأولي ذي جودة عالية. 

والأجل ذلك, تتلقى المربيات تكوينا بيداغوجيا 

مالئما, كما اأن وحدات الموؤ�ص�صة حظيت بالتجديد 

وا�صتفادت من دعم برامجها الموازية.

وتمتاز جماعة دار بوعزة التي يقع فيها الحي العراقي 

بكثافة �صكانية عالية )367 115 ن�صمة ح�صب اآخر 

اإح�صاء �صنة 2004(, حيث تعي�س عدة اأ�صر معوزة 

وت�صكن م�صاكن غير مهيكلة تفتقر للبنيات التحتية 

االأ�صا�صية. ويبلغ عدد هذه االأ�صر 000 3 اأ�صرة ويعد 

هذا الحي من اأفقر اأحياء جماعة دار بوعزة.

وهكذا فاإن م�صروع دعم التعليم االأولي ي�صاهم في 

تعزيز قطاع التربية بجهة الدار البي�صاء الكبرى وفي 

تح�صين ظروف عي�س ال�صكان المحليين.

ت�صـاهـم الجـمـعـيــات باأعمــال

من اأجــل تنميـة التربيـة

التعليم االأولي بالحي العراقي المهم�س, الدارالبي�صاء

و�صعت جمعيتا كير فرن�صا, كير الدولية المغرب, بالتعاون مع جمعية 

االأطفال, وبدعم مالي من االتحاد االأوروبي, م�صروَع تعليم اأولي باأحد 

االأحياء المهم�صة بالدارالبي�صاء.

وبف�صل...

ا�صتفاد 600 طفل 

تتراوح اأعمارهم من 3 اإلى 

6 �صنوات من تعليم اأولي 

ذي جودة عالية.



يطبق بروجيتوموندو مالل  

)ProgettoMondo Mlal( بدعم 

مالي من االتحاد االأوروبي, نموذجا 

ت�صاركيا للتنمية المحلية بجهة 

تادلة اأزيالل

ويعتمد 

الم�صروع 

على دعم التربية 

وتعزيز التنظيم االجتماعي 

والنهو�س بالحوار والتعاون 

بين الموؤ�ص�صات العمومية 

والمنظمات الجماعية.

نـــ�صـــــرة مـــــفـــــو�صـــيـــة االإتـــحــــــــــــاد االأوروبــــــــــي بــالــمـــمـــلــــــكـــة الـــمــــغــــــربــــيـــــة

واأما بخ�صو�س الموؤ�ص�صات االإعدادية, فقد كان 

التركيز على الدعم المدر�صي من خالل درو�س 

 ا�صتدراكية في بع�س المواد حيث �صارك اأكثر 

من 000 19 تلميذ, من بينهم 378 9 تلميذة, من 

االأن�صطة المقترحة.

وفي مدار�س التعليم االبتدائي االأ�صا�صي, ا�صتفاد 

المدر�صون من اأدوات تم تطوريها �صمن التربية غير 

النظامية.

واأخيرا, مكن الم�صروع, على م�صتوى التنمية 

 االجتماعية, من اإنجاز 20 م�صروعا �صغيرا في 

20 دوار بالجماعات الجبلية في مجاالت متعددة : 

الزراعة, الم�صالك القروية, اأنظمة الري...

ي�صعى الم�صروع اإلى تح�صين ظروف عي�س ال�صكان 

بالجماعات القروية والجبلية البالغ عددها 20 بجهة 

تادلة اأزيالل, وذلك من خالل تجريب نموذج ت�صاركي 

للتنمية المحلية.

ويعتمد الم�صروع على دعم التربية وتعزيز التنظيم 

االجتماعي والنهو�س بالحوار والتعاون بين 

الموؤ�ص�صات العمومية والمنظمات الجماعية.

وهو يحث على الممار�صات الح�صنة المو�صوعة 

بالمنطقة �صعيا لتحديد نموذج تدخل ممكن قابل 

للن�صخ في �صياقات م�صابهة.

وي�صتفيد الم�صروع من اإطار موؤ�ص�صاتي ومعياري 

مالئم: البرامج الوطنية للتربية غير النظامية 

وبرامج محو االأمية والمبادرة الوطنية للتنمية 

الب�صرية.

يعي�س %63,5 من �صكان جهة تادلة اأزيالل

 في الو�صط القروي, وتعاني الجهة من ن�صبة اأمية

عالية )%52,7(. وفي منطقة بني مالل وحدها, 

ت�صل ن�صبة االأمية اإلى %48,1 واإلى %61,9 في 

اأزيالل. واأكثر ال�صكان االأميين هم من القرويين 

والن�صاء, حيث ت�صل ن�صبة االأمية %60 في اإقليم بني 

مالل و%74 باإقليم اأزيالل. وترتفع هذه الن�صب اأكثر 

في المناطق الجبلية الم�صتهدفة ب�صبب اله�صا�صة التي 

تعاني منها الجماعات المحلية.

وال تزال �صريحة كبيرة من ال�صكان الجبليين ال 

ت�صتفيد من التعليم النظامي ب�صبب �صتاتها في 

المجال والعزلة الجغرافية التي تعاني منها عدة 

دواوير بالمنطقة. وفي غالب االأحيان ال يتالءم 

النظام التربوي المتبع بالمدار�س النظامية مع 

الخا�صيات االجتماعية واالقت�صادية والثقافية 

للجماعات االأمازيغية. وتتميز هذه المجاالت وخا�صة 

الجبلية ببعدها عن االإدارة العمومية بم�صافات 

�صا�صعة.

ولذلك كان ال بد من تعزيز المبادرات القائمة 

ودعمها في مجال التربية غير النظامية.

وقد ركز عمل الم�صروع, في اإقليم بني مالل, على 

و�صع ا�صتراتيجية تدخل لمحاربة الهدر المدر�صي 

ت�صتهدف 4 اإعداديات و23 مدر�صة ابتدائية.



وبات على التعليم 

العالي, لكي ي�صاير تطور 

احتياجات المجتمعات وقيمها 

اليوم, اأن يخ�صع لمراجعة عميقة 

ت�صمل الكفاءات ال�صرورية للعي�س 

والعمل في مجتمع المعرفة.

 برامـــج اإيـرا�صمـــو�س

تـومبـو�س ومـونـدو�س

حركـــة المدر�صيـــن والطلبـــة واالإدارييـــن

نـــ�صـــــرة مـــــفـــــو�صـــيـــة االإتـــحــــــــــــاد االأوروبــــــــــي بــالــمـــمـــلــــــكـــة الـــمــــغــــــربــــيـــــة

 Desiderius نبذة عن ديزيديريو�س اإيرا�ضمو�س

Erasmus: كر�س اإيرا�صمو�س حياته للدعوة اإلى 

مفهوم عالمي للحكمة التي كان يرى اأنها مفتاح 

التفاهم بين ال�صعوب. وقد كان عالما �صغوفا بالدين 

والتربية والبالغة العلوم التقليدية, ودر�س ودّر�س 

بفرن�صا واإنجلترا واإيطاليا وفيما يعرف حاليا 

ببلجيكا.

ما هو برنامج اإيرا�ضمو�س؟

ي�صعى برنامج اإيرا�صمو�س اإلى االإثراء المتبادل واإلى 

تفاهم اأف�صل بين �صعوب االتحاد االأوروبي وجيرانه 

من خالل تبادل االأفراد والمعارف والكفاءات على 

الم�صتوى الجامعي. اإذ ال �صك اأن التعليم العالي يلعب 

دورا حيويا ورائدا في اإنتاج الموارد ون�صر االكت�صافات 

العلمية وتنمية المعرفة من خالل تربية االأجيال 

ال�صاعدة, وكذلك في تكوين الرياديين ال�صيا�صيين 

القادرين على الم�صاهمة في بناء حكامة اأف�صل في 

المجتمعات.

من ا�ضتفاد من برنامج اإيرا�ضمو�س؟

ا�صتفاد خالل ال�صنوات الجامعية 2008-2007, 

2008-2009, 2009-2010, من منح برنامج 

اإيرا�صمو�س لالإقامة في الجامعات االأوروبية 225 

مدر�س وطالب وموظف اإداري من 3 جامعات مغربية. 

وتراوحت مدة هذه المنح بين �صهر و24 �صهرا, 

وناهزت مبالغ تتراوح بين 000 1 و 500 2 اأورو 

�صهريا. وُينتظر اأن يرتفع عدد الم�صتفيدين المغاربة 

من هذه المنح عن ال�صنة الجامعية 2011-2010, 60 

�صخ�صا موزعين على 7 جامعات مغربية.

نبذة عن برنامج تومبو�س: اإ�سالح التعليم 

العالي من خالل التعاون الجامعي الدولي

لم تعد الجامعات مجرد فاعلين اأكاديميين في 

مجتمع �صارت فيه المعرفة اأو التعليم العالي �صرورة 

الأكثر من ن�صف ال�صكان, بل �صار عليها اأن تخ�ص�س 

جانبا اأكبر من اأن�صطتها لتلبية احتياجات الطلبة 

ومنها االندماج في �صوق العمل واحتياجات المجتمع 

عموما.

وبات على التعليم العالي, لكي ي�صاير تطور احتياجات 

المجتمعات وقيمها اليوم, اأن يخ�صع لمراجعة عميقة 

ت�صمل الكفاءات ال�صرورية للعي�س والعمل في مجتمع 

المعرفة.

ما هي اأهداف برنامج تومبو�س؟

الم�صاهمة في خلق ف�صاء تعاون في مجال التعليم 

العالي, يجمع بين االتحاد االأوروبي وبلدان الجوار 

ال�صريكة. وقد مّول البرنامج, خالل �صنوات

 

2003-2011, 75 برنامجا بقيمة اإجمالية قدرها 

45,5 مليون اأورو. وهي م�صاريع �صاعدت على اإدراج 

برامج ما�صتر جديدة )حقوق المراأة, التدبير 

الفالحي, التهيئة, التنمية المحلية وتدبير المجال(, 

وعلى تطوير درو�س على الخط, وعلى تكوين 

الُمكّونين واإن�صاء �صبكات خبراء في التكوين. اإن 

تومبو�س يي�صر ن�صج �صبكات خبراء في التكوين من 

خالل ت�صجيع الحركة وال�صراكات مع المقاوالت.



نـــ�صـــــرة مـــــفـــــو�صـــيـــة االإتـــحــــــــــــاد االأوروبــــــــــي بــالــمـــمـــلــــــكـــة الـــمــــغــــــربــــيـــــة

لقــاء ال�صيدة 

فـا�صيـلـو 

باأ�صــاتــذة 

وطلبــة 

جامعة محمد 

الخـامــ�س ـ 

ال�صوي�صــي

اإلــهــــــــــام: 

"بف�صل اإيرا�صمو�س 
موندو�س, ا�صتطعت موا�صلة 

ما�صتر تدريب المدربين بغرناطة, 

اإ�صبانيــا, ثم بـرايمــ�س بفرن�صــا 

في ال�صنة الثانية. لقد كانت تجربة 

غنية جدا الأنها اأتاحت لي فر�صة 

اللقاء بمهنيين من العالم كله."

حــمـــــــــــزة: 

"تمكنت بف�صل 
برنامج اإيرا�صمو�س موندو�س من 

متابعة ما�صتر في علوم االآثار بالبرتغال, 

ثم فرن�صا. علم االآثار �صعبة لي�صت معروفة 

بعُد في المغرب كما ينبغي, وبف�صل حركة 

هذه ال�صنة �صمن البرنامج تخ�ص�صت في 

علم المتحجرات. واالآن اأعمل على اإن�صاء 

وحدة متخ�ص�صة لتطوير علوم 

االآثار في المغرب".

اإيرا�سمو�س للجميع: "اإيرا�سمو�س للجميع" هو البرنامج الجديد للمندوبية االأوروبية للتربية, والتكوين 

نين من االتحاد  وال�صباب. و�صُيطَلق البرنامج �صنة 2014 و�صُيفَتح في وجه جميع الطلبة واالأ�صاتذة والُمكِوّ

االأوروبي اأو غيره. وقالت ال�صيدة فا�صيليو بهذا ال�صدد: "كانت الحركة �صمن برنامج اإيرا�صمو�س حتى اليوم 

منح�صرة في بلدان االتحاد االأوروبي, واالآن �صُتفَتح كذلك في البلدان ال�صريكة. وهكذا �صيكون باإمكان الطالب 

االإيطالي مثال اأن يلتحق بالمغرب والطالب المغربي اأن يلتحق ببلد من بلدان االتحاد االأوروبي."

يقوم برنامج "اإيرا�صمو�س للجميع" على فكرة مفادها اأن اال�صتثمار في التربية والتكوين هو ال�صبيل االأمثل 

لتحرير االإمكانيات الكامنة لدى االأفراد, من كل االأعمار والم�صارب, من خالل ت�صهيل التطوير الذاتي واكت�صاب قدرات مهنية جديدة وتح�صين اآفاق الت�صغيل.

ال  جزءا  والتكوين  التربية  تعّد  قة للنمو والت�صغيل تحت عنوان "اأوروبا 2020",  ولكي يواجه االتحاد االأوروبي االأزمة االقت�صادية, بادر باعتماد ا�صتراتيجية ُمَن�َصّ

يتجزاأ منها. ومن بين االأهداف الكبرى التي ت�صعى اإليها ا�صتراتيجية اأوروبا 2020 رفع ن�صبة االأفراد الذين تتراوح اأعمارهم بين 30 و34 �صنة الحا�صلين على دبلوم 

تعليم عالي من %32 اإلى 40%.

وبرنـــامــج "اإيـرا�صمـــو�س للجميع" كفيل بالم�صاهمــة في بلــوغ هذا الهــدف من خــالل م�صاعــدة النــا�س على اكت�صــاب مهـــارات مهنيــة اأكـبــر واأف�صــل بعد 

الدرا�صــة والتكوين بالخارج.

اإن برنامج "اإيرا�صمو�س للجميع" �صي�صاعد ال�صباب على التكوين واكت�صاب مهارات جديدة �صرورية لالندماج في �صوق العمل الحالي.

وقد اأظهرت الدرا�صات اأن الطلبة الذين ق�صوا جزءا من م�صارهم الدرا�صي في الخارج يجدون فر�س عمل ب�صكل اأ�صهل.

اإيـرا�صمـــــو�س للجميـــــع: 

برنـــامـــج اإيـرا�صمـــــو�س 

الجـديــد 2014 - 2020

التقت ال�صيدة اأنـــدروال فـــا�صيلــــو, المندوبـــة االأوروبيـــة في 

التربية والثقـــافــة والتعــــدد اللغـــوي وال�صبـــاب, اأثنـــاء زيــارتـهــا 

المغـــرب, بتاريــخ 25 يونـيـــو 2012, اأ�صاتـــذة وطلبـــة جـــامعــة 

محمد الخـــامـــ�س - ال�صوي�صــــي الذين �صاركـــوا وا�صتفـــادوا من 

م�صـــاريـــع تــومـبـــو�س واإيـرا�صـمـــو�س مــونــدو�س.

وقد اأكد االأ�صاتذة الم�صرفون على برامج تومبو�س بالجامعة على 

فوائد هذه البرامج:

-  فهي ت�صّهل ن�صج �صبكات �صركاء دائمة تتجاوز حدود المتو�صط؛

-  بف�صل برامج تومبو�س, ُنّفذت برامج ملمو�صة على اأر�س الواقع 

خا�صة في قطاع البحث. ومن ذلك الما�صتر الم�صترك بين 

الجامعات ال�صريكة, ومكتب عالقات دولية داخل جامعة محمد 

الخام�س لمرافقة الطالب في جميع خطواتهم.

-  تن�صج برامج تومبو�س عالقات وطيدة بين البلدان ال�صريكة 

وت�صاعد على فهم التكوين القائم ب�صكل اأف�صل داخل مختلف 

البلدان.

وقد �صرحت ال�صيدة اأندروال فا�صيلو بهذا ال�صاأن قائلة :" اإن 

م�صاركة تجارب الم�صتفيدين وم�صيري البرنامج لمن االأهمية 

بمكان. فقد ركز جميع االأ�صاتذة على جانبين اأ�صا�صيين من 

جوانب البرنامج: فهو يي�صر ن�صج �صبكة وعقد �صراكة مع جامعات 

�صفتي المتو�صط الجنوبية وال�صمالية, كما اأن اأثره جاري ال 

ينقطع الأن هناك خبرة وعلم وتجارب تتداول".
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