التقرير الختامي
حــــــــول للندوة التفاعلية
"المستجدات في اوضاع التعليم والتدريب التقني والمهني في ظل جائحة كورونا"
يوم األربعاء الموافق  25نوفمبر – تشرين الثاني 2020
** تقديم:
 استتتترا ا ا لجهود انظاة العال الع بية في صتتتتد ورحليل رداعيات جائحة في وس كو وناالاستتتترجد على كافة العواال الاؤث ة على قطاع العال والعاال في الوطن الع بي  ،الري أحدثت
ضت ا بلياا على أم عناصت اتنراو ومو العنصت الب ت م  ،ااا استروجد عادة النظ في رناية
الاها ات وقد ات الكواد الب ت ية ان ل ل البحع عن انامو وط و ووستتائل جديدة للرعلي وبناء
القد ات والاها ات وفقا للارطلبات الجديدة لستتتتوو العال  ،والري بينت األزاة الراي ات الكبي ة في
أستاليد العال نريجة اغال و الكلي أو الجزئي غااكن العال  ،وف

الرباعد اغجرااعي بين الب ت

وفى مذا الصتتتدد عقدت الانظاة مذه الندوة الرفاعلية عب رطبيق " زوو " وبا تتتا كة ()164
ا تتا

ان ااثلي أط اف اتنراو الث ثة في الوطن الع بي,،الانظاات الدولية واتقلياية والع بية

 ،وعدد ان األط اف الاعنية باوضوع الندوة ،فض عن عدد ان اللب اء الارلصصين.
** الجلسة االفتتاحية:
افررحتتت اعاتتال متتذه النتتدوة الرفاعليتتة فتتي راتتا الستتاعة الحاديتتة ع ت ة صتتباحا بروقيتتت القتتام ة
اتتن يتتو األ بعتتاء الاوافتتق  25نتتوفاب – ر تت ين الثتتاني  2020بكلاتتة اتتن اعتتالي األستتراذ
فتتتايز علتتتي الاطيت ت م – الاتتتدي العتتتا لانظاتتتة العاتتتل الع بيتتتة  ،القامتتتا نيابتتتة عنت ت الستتتيد
اصتتتطفى عبتتتد الستتترا الا تت ف علتتتى دا ة الرنايتتتة الب تت ية والر تتتايل حتتتد فيهتتتا بالستتتادة
الا تتا كين وأ تتا فيهتتا التتى أمايتتة اواضتتيو واحتتاو متتذه النتتدوة فتتي الوقتتت ال ت امن  ،حيتتع
ان استتةلة رتتوفي اليتتد العاالتتة الاؤملتتة كاتتا ونوعتتا علتتى أس الرحتتديات الرتتي رواج ت العديتتد اتتن
الاجراعتتات ،فتتالراي ات والرحتتوغت الس ت يعة والاستترا ة فتتي اجتتال ستتوو العاتتل رف ت

علتتى

القتتوا العاالتتة الع بيتتة أن ركتتون علتتى قتتد كبيتت اتتن الا ونتتة غكرستتاد الاهتتا ات الاهنيتتة
والرتتةقل بس ت عة اتتو ارطلبتتات الثتتو ة الصتتناعية ال ابعتتة كاتتا اكتتد فتتي كلار ت ان وطننتتا الع بتتي
يرايتتز دون ستتائ اغقتتالي بث ت وة ب ت ية مائلتتة رض ت نستتبة عاليتتة اتتن ال تتباد ،فاتتن الض ت و م

الرةكيتتد علتتى ان متتؤغء ال تتباد ياثلتتون اصتتد قتتوة ولتتيس عبئتتا علتتى الاجراتتو ،فتتي حالتتة
اي ئهتت الازيتتد اتتن اغمراتتا واكستتابه الاهتتا ات الرتتي يحراجهتتا ستتوو العاتتلو وفتتى اللرتتا
رانتتى الروفيتتق والنجتتا لهتتذه النتتدوة الهااتتة ،واكتتد علتتى اغستترعداد الرتتا والتتدائ لرقتتدي كتتل عتتون
اللص ألط اف اتنراو الث ثة في الوطن الع بيو
** محاور الندوة :تناولت الندوة عرض محورين رئيسين:
 -1المحـــور األول :الاستتترجدات ال امنتتتة علتتتى انظواتتتة الرعلتتتي والرتتتد يد الرقنتتتي فتتتي ظتتتل
الثتتو ة ال قايتتة ورتتةثي ات جائحتتة كو ونتتاووقدمــ الســيد الــدكتور زيــاد جــويلخ الخبيــر -
المحلـــ والـــدولي لـــدؤ مةسســـة التـــدريب األوروبيـــة والمشـــرر علـــ اعـــداد تقـــارير
المةسســـة حـــول التعلـــيم والتـــدريب وتشـــشيل الشـــباب ورنتتتاول فيتتت بال تتت

والرحليتتتل

الرحتتديات الع بيتتة ال امنتتة أاتتا انظواتتة الرعلتتي والرتتد يد الرقنتتي والاهنتتي جتت اء رف تتى
في ت وس كو ونتتا ،وكيفيتتة استترجابة متتذه الانظواتتة لهتتذه الرحتتديات ،واللطتتوات الرتتي ياكتتن
للحكواتتتات ارلاذمتتتا فتتتي ستتتياو متتتذه اغزاتتتة لبنتتتاء أستتتس ألنظاتتتة رعلتتتي ورتتتد يد قويتتتة
وا نتتة ،فضتت عتتن الاهتتا ات الرتتي يحراجهتتا ستتوو العاتتل لتت ل الفرتت ة القاداتتة وستتلط
الضوء على الد وس الاسرفادة ان الااا سات السابقة وأزاة كو ونا الحاليةو
 -2المحــور الثــاني :أثتت جائحتتة كو ونتتا علتتى الاتتوا د الب تت ية الع بيتتة والاهتتا ات الجديتتدة
الرتتي يحراجه تا ستتوو العاتتل ل ت ل الفر ت ة القاداتتة وقدم ـ األســتا اســامة ينــيم المنســق العــام
لفريــق " دعـــم تشــشيل الشـــباب فـــي منتقــة البحـــر المتوســـت "ومستشــار التعلـــيم والتـــدريب
التقنــي والمهنــي فــي المكتــب القليمــي لليونســكو ببيــروت  ،ورنتتاول فيتت اثتتا رف تتى فيتت وس
كو ونتتا علتتى القتتوا العاالتتة الحاليتتة والاستترقبلية وحتتدد أبتت ز الاهتتا ات الحاليتتة والاستترقبلية
الاطلوبتتتة  ،وذكت ت بال ت ت

والرفصتتتيل التتتدو التتتذم يجتتتد ان رقتتتو بت ت التتتدول والانظواتتتات

الر بويتتة لاواكبتتة الاهتتا ات الجديتتدة التتى ان انرهتتي بعتت

بعتت

اغقر احتتات والابتتاد ات

لاواجهة الرحديات الري رواج انظواة الرعلي والرد يد الرقني والاهني في سياو الجائحةو

التوصيات الختامية
أوال :دعوة أترار النتاج الثالثة في الوتن العربي ال :
 -1رتتوفي التتدع الكتتافي والاناستتد للعتتاالين ورحديتتدا رلتت الارضتت ة اتتن جتت اء جائحتتة
في وس كو وناو
 -2اعتتداد نظتتا اعلواتتات اركااتتل لستتوو العاتتل اتت ربط بالانظواتتة الرعليايتتة والرد يبيتتة
يساعد في زيادة الاقد ة على الرنبؤ باغحرياجات الاطلوبة بسوو العال
 -3صتتياالة استتر اريجية للرعااتتل اتتو الثتتو ة الاع فيتتة ال قايتتة اتتو ض ت و ة الروج ت العلاتتي
نحو اغبداع واغبركا و
 -4استترلدا حتتز رحفيتتز لرعزيتتز اهتتا ات العتتاالين و عتتادة رتتد يبه وصتتقل اهتتا اره فتتي
الاهتتن الاع ضتتة للطتت كبيتت بستتبد اغرارتتة ليصتتبحوا أكثتت ا ونتتة وروجهتتا نحتتو
الاسرقبلو
 -5وضتتو انهجيتتة اركاالتتة لسياستتات رنايتتة الاتتوا د الب ت ية رستتاعد فتتي رطتتوي سياستتات
الرعلتتي والرتتد يد الرقنتتي والاهنتتي وفقتتا ل ولويتتات الجديتتدة والاستترقبلية اتتن الاهتتا ات
الرنافسية للاهن والوظائف بةسواو العالو
 -6رتتوف ايليتتات اتتوا د االيتتة جديتتدة لزيتتادة فتت ص راويتتل اؤسستتات الرعلتتي والرتتد يد
الرقني والاهني
 -7ريست ت نقتتتل الرقانتتتات والرجتتتا د الناجحتتتة فتتتي اغستتترجابة لرتتتةثي ات جائحتتتة كو ونتتتا
(كوفيد –  )19على أسواو العالو
ثانيا :دعوة مةسسات التعليم والتدريب التقني والمهني في الوتن العربي ال :
 -1رحستتتين اغستتترجابة ل حرياجتتتات والارطلبتتتات اغجرااعيتتتة النا تتتئة عتتتن ظت ت وف الرباعتتتد
اغجرااعي والحظ الصحيو

 -2روستتيو اهاتتة انظواتتة الرعلتتي والرتتد يد الرقنتتي والاهنتتي اتتن اج ت د اهاتتة احتتدودة لرتتوفي
رتتتد يد للاهتتتا ات اللاصتتتة بالصتتتناعة والاهتتتا ات اللاصتتتة بتتتالح ف لتتتى اهاتتتة أوستتتو
لرناية الاوا د الب

ية ر ال الرعلي والرد يد والرعل ادا الحياةو

 -3رقتتدي انهجتتا رتتد يبيا ابنيتتا علتتى نظتتا الكفايتتات الاهنيتتة والروافتتق اتتو الاعتتايي القياستتية
الاهنيتتة ورقنيتتات الرقيتتي الجديتتدة (ولتتيس علتتى الارطلبتتات األكاديايتتة) ال زاتتة فتتي اكتتان
العال
 -4رطتتوي السياستتات والر تت يعات الرتتي رتتدع اغعرتت اف بالرتتد يد عتتن بقعتتد ،واعراتتاده وفقتتا
ل ولويتتات الجديتتدة والاستتترقبلية ووضتتو اعتتتايي قياستتية للتتداات الرعلتتتي والرتتد يد عتتتن
بقعد ،او الرنسيق او جهات اغعرااد الع بية والدولية الارلصصةو
 -5اعرااد اسر اريجية كاالة للرحول ال قاي واد او العال فيها بالرد يو لنصل بالعنص الب

ا الى

اعلى اسرويات الجامزية تدا ة ورسيي العاليات ال قاية في كافة الاهن والرلف الاؤسساتو
**وفى نهاية اعاال الندوة ر رقدي ال ك والرقدي للسادة الا ا كين واللب اء الارايزين ولاعالى
السيد فايز على الاطي م – الادي العا لانظاة العال الع بية وكافة الكواد الب
****

ية للانظاةو

