إملكتب إلوطين
إيرإمسوس +إجلزإئر

وثيقة مرتمجة
إملفوضية إلروبية

إيرإمسوس +من أجل إفريقيا
لتبادل أكرب بني إلقارإت
ما هو حتالف أفريقيا  -أورواب من أجل الاستامثر إملس تدإم وإلوظائف ؟
أطلق إلرئيس جان لكود يونكر  Jean-Claude Junckerإلتحالف إلفريقي  -إلورويب إجلديد من أجل الاستامثر إملس ندإم و إلوظائف يف خطاب هل
حول وضعية إلتحالف يف سبمترب  .2018إلهدف من إلتحالف هو بناء رشإكة حقيقية بني الاقرإن وتعميق إلعالقات الاقتصادية وإلتجارية لالحتاد إلورويب
مع أفريقيا من خالل الاستامثرإت الاسرتإتيجية وخلق فرص إلعمل .يُعد الاستامثر يف إلتعلمي وإملهارإت وإلوظائف إملقابةل عنرص ًإ أساس ي ًا يف إلتحالف  ،مع
هدف وإحض يمتثل يف إلوصول إىل  35000حركية درإس ية بني أورواب وإفريقيا حبلول عام .2020
ما هو إيرإمسوس )Erasmus +( +؟
هو برانمج الاحتاد إلورويب للتعلمي وإلتدريب وإلش باب وإلرايضة للفرتة  .2020-2014ميول إيرإمسوس  +إلتعاون وتبادل إلطالب ،إملعلمني وإلش باب بني
أورواب ومناطق أخرى من إلعامل  ،وخاصة يف إفريقيا  ،حيث يدمع إلنشطة إليت تتوإفق بشلك وثيق مع أولوايت إلتعاون إلس يايس يف إلقارة.

إلزتم الاحتاد إلورويب بدمع  35000طالب وابحث
أفريقي يف إطار برانمج إيرإمسوس  +حبلول عام 2020
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يف خطابه لعام  2018حول وضعية حتالف إفريقيا-
الاحتاد  ،أعلن رئيس إملفوضية جان لكود يونكر أن
هذإ إلرمق سريتفع إىل  105،000حبلول عام 2027

إيرإمسوس  :+إحلركية إجلامعية
هذإ إلنوع من إحلركية عىل إملدى إلقصري بني إفريقيا وأورواب خمصص للطالب
وإلباحثني وإملوظفني .ويه تقدم من ًحا للطالب وإلباحثني لدلرإسة يف مؤسسة
شهرإ وإحلصول عىل أرصدة درإس ية معرتف
إلتعلمي إلعايل إلجنبية ملدة  3إىل ً 12
هبا من قبل إملؤسسة إلصلية كجزء من دبلوهمم .ميكن للموظفني كذكل إحلصول
عىل حركية مدهتا بني  5إىل  60يوما.
متكنت إملؤسسات إلوروبية من إقامة رشإاكت ثنائية مع إجلامعات يف مجيع أحناء
إلقارة إلفريقية منذ إطالق برانمج إيرإمسوس +س نة .2015
قدرإ أكرب من إحلركية ،ولكن أيضً ا رشإاكت جديدة
نتج عن إعالن إلرئيس جونكر ً
بني إجلامعات يف أورواب وإفريقيا  ،وأحياانً لول مرة .
تكفل إلربانمج حبركية أكرث من  26000طالب وموظف أفريقي إىل أورواب يف عام
.2019

إيرإمسوس+

تأثري إلمتويل إلضايف يف  :2019 + 2018مزيد من إملنح إدلرإس ية للطالب  /إملوظفني إلفارقة يف أورواب
(غرب إفريقيا وإلقرن إلفريقي)
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موقع إملنظامت يف 146مرشوع تعزيز إلقدرإت يف إلتعلمي إيرإمسوس  :+تعزيز إلقدرإت يف جمال إلتعلمي إلعايل
إلعايل يف أفريقيا

مشارك
منسق

إحلركية  ،يدمع برانمج إيرإمسوس  +إيضا تعزيز إلقدرإت
ابلضافة إىل إلرتكزي عىل َ
يف إلتعلمي إلعايل من خالل مشاريع إكتساب إملعرفة والابتاكر يف إجلامعات ،
مصر
تونس
مما يسمح لها بلعب دور أكرب يف دفع جعةل إلتمنية الاقتصادية .تركز هذه إملشاريع
الجزائر
عىل جودة وأمهية إلتعلمي إلعايل وتشجيع إلتعاون مع عامل إلعمل حىت يكتسب
المغرب
إلش باب إملهارإت إلالزمة حلياهتم إملهنية.
جنوب إفريقيا
ركز  146مرشوعا عىل إفريقيا منذ عام  . 2015ويساعد  35مرشوع إلىت
ليبيا
تشارك فهيا إملؤسسات الافريقية إخملتارة لس نة  2019عىل:
تنزانيا
أوغندا
• تعزيز إلتعمل إملبتكر وتطوير مهنجيات إلتدريس إليت تدمع إملزيد من روح
الموزنبيق
إملبادرة يف إلصناعة إلزرإعية يف ست جامعات يف كينيا وأوغندإ وزإمبيا
كينيا
 ،مع فنلندإ وإيطاليا.
مدغشقر
• تطوير خمتربإت الابتاكر وإلعامل ملمثيل إلرشاكت إلناش ئة يف  11جامعة
السينيغال
ليبية مع إيطاليا ومالطا وسلوفينيا.
كوت ديفوار
الكاميرون
• وضع برإمج تعلميية حول إس تخدإم مصادر جديدة للطاقة يف جامعات
إثيوبيا
موريش يوس ومدغشقر وجزر إلقمر  ،وإليت تعمل جن ًبا إىل جنب مع
الطوغو
غينيا
بلجياك أقالمي ما ورإء إلبحار إلفرنس ية وإس بانيا و إلربتغال.
زامبيا
• حتسني أفاق خرجيي جنوب أفريقيا يف جمال إلطاقة إملتجددة  ،من
رواندا
خالل تعاون أوثق بني إجلامعات وإلصناعة مع أملانيا وإجملر وإلمنسا
الكونغو الديمقراطية
وقربص.
جزر موريس
• وضع برإمج درإس ية جديدة بشأن تغري إملناخ  -إدإرة إلكوإرث
بوتسوانا
للجامعات يف موزإمبيق  ،وإلعمل مع إلسويد وإلربتغال وإيطاليا.
بوركينافاسو
غانا
ناميبيا
انغوال
الرأس االخضر
البينين
جزر القمر

إيرإمسوس  :+عروض إملاسرت إملشرتكة إيرإمسوس موندورس:
مينح برانمج إيرإمسوس موندوس للامسرت إملشرتك منح ًا درإس ية لطالب إملاسرت من مجيع أحناء إلعامل لتغطية إلرسوم إدلرإس ية وإلسفر وبدل إملعيشة.
تدوم معظم إلربإمج ملدة عامني يدرس خاللها إلطالب يف دولتني أوروبيتني خمتلفتني عىل إلقل .حيصل إلطالب بعد خترهجم إما عىل دبلوم مشرتك
أو مزدوج أو عدة شهادإت .مت منح ما يقرب من  1200منحة إيرإمسوس موندوس للطالب إلفارقة حىت إلن.
Les masters conjoints Erasmus Mundus octroient des bourses d'études aux étudiants en master du monde entier couvrant
les frais de scolarité, voyage et une allocation de subsistance. La plupart des programmes durent deux ans, au cours
desquels les étudiants étudient dans au moins deux pays européens différents. Après avoir obtenu leur diplôme, ils
obtiennent un diplôme conjoint ou double ou plusieurs diplômes.

للطلبة الافارقة

À ce jour, près de 1 200 bourses Erasmus Mundus ont été attribuées à des étudiants Africains :
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إحلركية يف إلتعلمي و إلتكوين إملهين

إيرإمسوس  :+تعزيز إلقدرإت للش باب

مت إطالق مرشوع جترييب جديد مدته ثالث س نوإت حول إحلركية يف
ميدإن إلتعلمي وإلتدريب إملهين مع إفريقيا حيث جتري معلية الانتقاء حاليا.
تعد إملهارإت إلفنية ذإت أمهية قصوى للقارة  ،وجيب إعادة تنش يط إلتعلمي
إملهين بشلك عاجل .س يقدم هذإ إملرشوع إلرإئد منوذج تعاون إيرإمسوس
بني إلقامئني عىل إلتعلمي وإلتدريب إملهين من إدلول إلعضاء يف الاحتاد
إلورويب ومجيع مناطق إفريقيا ،حيث جيمع بني برإمج تعزيز إلقدرإت
وحركية إملوظفني يف إجملالت ذإت إلولوية :إلهندسة ،إلتصنيع،
إلبناء،إلزرإعة ،إلس ياحة وإلطعام.

تغطي مشاريع تعزيز قدرإت إلش باب مجموعة من إلنشطة إليت تشجع
إلتعاون بني إملنظامت إلنشطة يف متكني إلش باب  ،وإلتعلمي  ،وتدريب
إلش باب  ،وإلقطاعات الاجامتعية والاقتصادية إلخرى يف مناطق
خمتلفة من إلعامل .هتدف إملشاريع إىل إلتعرف عىل معل إلش باب وحتسينه
وإلتعمل وإلتطوع  ،مع ربطهم بأنظمة إلتعلمي وسوق إلعمل.
بني عايم  2014و  ، 2018متت إملوإفقة عىل  206مشاريع يف أفريقيا ،
تغطي  39دوةل أفريقية من بنني إىل زميبابوي .ويشارك  8500من
إلش باب وإلعاملني إلش باب من أورواب وأفريقيا .تغطي إملشاريع
موضوعات ترتإوح من حقوق إلنسان إىل إحلوإر بني إلثقافات وإلهجرة
ورايدة إلعامل إلريفية وإلمتكني إلرمقي ومنصات إلتعمل إملبتكرة.

إلعمل مع إملس تفيدين إلقدإىم
س يكون مبقدور إملس تفيدين إلسابقني وإحلاليني (إخلرجيني وإلطالب
وإملوظفني) من منح إحلركية إدلولية إليت ميولها الاحتاد إلورويب الانضامم
إىل منتدى إلطالب وإخلرجيني إلفارقة يف هناية عام  .2019س تدمع هذه
إملنصة إلتبادلت وإلتعاون وتعزيز إلقدرإت وإملهارإت وإلكفاءإت ذإت
إلصةل ابلش باب يف سوق إلعمل  ،فض ًال عن قدرإهتم يف إملشاركة ،إلقيادة
والابتاكر .هيدف هذإ إملنتدى إىل حتسني مشاركة إلطالب وإخلرجيني يف
إلعمليات إلتعلميية من خالل أدإء دور منصة للحوإر وإلتوإصل ابلضافة
إىل إلرتوجي لربإمج إحلركية إليت ميولها الاحتاد إلورويب يف إلقارة إلفريقية.

مبادرإت إملوإمئة إملشرتكة إفريقيا -الاحتاد إلرويب يف جمال إلتعلمي إلعايل
من إلمثةل عىل إلتعاون إملمتزي بني الاحتاد إلرويب و إفريقيا يف ميدإن إلتعلمي إلعايل جند إملبادرتني إملرتبطتني :مباردة إملوإمئة و إلضبط( )Tuning Africaوإلىت
تضم  107جامعات يف  42دوةل إفريقية ،منظامت إقلميية وطالب  ،و مباردة إملوإمئة ،إلنوعية وإعامتد إملشاريع.
 Tuning Africaيه معلية مرإجعة تشاركية للكفاءإت وإلقدرإت إلالزمة يف ختصص ما و مرإجعة إلربإمج إدلرإس ية من خالل إملشاورإت مع إلطالب،
إلاكدمييني ،إملتخرجني وسوق إلعمل .يدمع مرشوع إملوإمئة ،إجلودة و الاعامتد إلطار إلفريقي لضامن إجلودة و الاعامتد ابخلصوص :وضع معايري تغطى لك إلقارة
و أطر موهجة لضامن إجلودة يف ميدإن إلتعلمي إلعايل ،تعزيز إلقدرإت يف إملنظامت إحمللية و إلوطنية إمللكفة ابلتعلمي إلعايل و كذإ تعزيز إخلربة يف جمال إلتقيمي
إملؤسسايت و إجلودة.

للمزيد من المعلومات:

موقع إيرإمسوس:+
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

إملشاريع و إلنتاجئ:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

الاسرتإتيجية إملشرتكة إفريقيا -الاحتاد الارويب
http://www.africa-eu-partnership.org/en/about-us/what-partnership

: Tuning Africa
http://tuningafrica.org/en/

مباردة إملوإمئة ،إجلودة و الاعامتد:
https://haqaa.aau.org/

