
  

 
 

 
 

 (YEM) المتوسطاالبيض  البحرمنطقة الشباب في  تشغيل

  االفتراضي المنتدى األقليمي

 )بتوقيت باريس( 12:45. حتى 10:3، من 2021بريل نيسان/ ا 8الخميس 

 

 

 

  للتسجيل، انقر هنا

  نا للمشاركة في المنتدى، انقر ه
 

 

 خلفية المشروع

 في بما واالقتصادية، واالجتماعية السياسية المجاالت في التحديات من العديد المتوسط األبيض البحر جنوب منطقة بلدان واجهت

 الصعبة والسياسية االجتماعيةللتحديات  باإلضافة. القسري والتهجير الديموغرافية والتغيرات األهلية والصراعات الحروب ذلك

بشدة على االقتصادات، وفاقمت التفاوتات  COVID-19فقد أثرت أزمة جائحة  ، المتوسط األبيض البحر جنوب منطقة لبلدان

مع و ،في المنطقة االجتماعية واالقتصادية، وعطلت التعليم والتدريب. بالنظر إلى معدالت البطالة المرتفعة خاصة بين الشباب

سوق عمل سريع التغير، من الضروري للغاية مواءمة عروض التدريب مع االحتياجات الحالية والمستقبلية من حيث العمالة 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1nu3-vbcWmkOVVhsFjknXorjUU1qXaNuOePlezfW_iAekew/viewform
https://zoom.us/j/99306639219?pwd=Yk9rR0hsL2RTVFVaT1JWZDcvRzVCZz09#success
https://zoom.us/j/99306639219?pwd=Yk9rR0hsL2RTVFVaT1JWZDcvRzVCZz09#success
https://zoom.us/j/99306639219?pwd=Yk9rR0hsL2RTVFVaT1JWZDcvRzVCZz09#success


 من والتأكد العمالة على الطلب في التغيرات لرصد قوة أكثر أنظمةلذلك، هنالك حاجة أساسية في المنطقة لتوافر  والمهارات.

 المستجّدة. المهارات الحتياجات لالستجابة المنهجية والترتيبات البشري، المال أسلر العمل ألصحاب المتغيرة المتطلبات

 يوليو لغاية نهاية شهر ، والممدد له2020-2018) المتوسط األبيض البحر في الشباب تشغيل الصدد، إن مشروع هذا وفي

في التوظيف. المتعلّق بمكون الالعمل الذي بدأ في إطار ل ماألوروبي، يأتي ليك االتحاد والممّول من بقيادة اليونسكو ،(2021

إلى مساعدة البلدان المستفيدة على جمع المعلومات حول  YEM(. يهدف مشروع NET-ME Youth2014-2018 ) مشروع 

مشروع  يهدف ذلك، إلى باإلضافةذات الصلة.  اتالسياسوإلنتاج إجراءات وبرامج واستخدامها بشكل فعال احتياجات المهارات 

YEM حول الوطني الحوار من جهة وتعزيز المهارات أساليب ومنهجيات توقّع استخدام خالل من المهارات حوكمة دعم إلى 

الهادف إلى الحد من  YEMمشروع يمكن القول أن في السياق الحالي للوباء، المستقبلية من جهة اخرى. و المهارات احتياجات

 .أهميته أيًضااستعاد  بطالة الشباب في المنطقة

 

 :رئيسةومواضيع  مكونات ثالث من خالل YEM مشروع إطار في األنشطة تنفيذ يتم
 

 لتوقّع االحتياجات من المهارات وتقييمها الوطنية النظمتعزيز المكون األول: 

الكمية )التي تم تطويرها في البداية في إطار مشروع بحسب المعطيات بالمهارات  لتوقّعيتم تحديث نماذج  المكّون،ي هذا ف

NET-MED Youth  ، )نماذج اخرى لتوقّع المهارات تعتمد على تطوير سيناريوهات يتم تنفيذ كما في ستة بلدان في المنطقة

إلى تعزيز القدرات في البلدان المستفيدة فيما يتعلق بتطوير أدوات  يهدف هذا المكّون كما .مستقبليّة بحسب المعطيات النوعيّة

كما يجري في بعض  بالشراكة مع المؤسسات الشريكة الوطنيّة.تنفيذ تمارين خاصة بتوقّع المهارات حيث يتّم توقّع المهارات، 

استخدام البيانات في الوقت الفعلي أو "البيانات  البلدان المشاركة استخدام مصادر البيانات البديلة لتقييم الطلب على المهارات  مثل

الحوار لتعزيز  YEMذ في إطار مشروع استخدام هذا العمل المنفّ  يتمّ منصات التوظيف عبر اإلنترنت. التي تقّدمها الضخمة" 

اللقاءات بين اصحاب تدعيم شبكات التواصل وتحفيز من خالل وذلك الوطني واإلقليمي حول احتياجات المهارات المستقبلية 

 .م من األقرانالتعلّ المصلحة والمعنيين على المستوى الوطني للحوار والتواصل وتبادل الخبرات و

 

 .تعزيز التعليم والتدريب التقني والمهني كمسار يتميّز بالنوعيّة والجاذبيّة، خاصة عند النساءالثاني: المكون

ر هذه االحتياجات من أجل تحسين المفاصل والمسارات طوّ كيفيّة تفهم أفضل لتخدم نتائج توقع احتياجات المهارات من أجل تس

في  .داخل نظام التعليم والتدريب التقني والمهني واالنتقال إلى سوق العمل، مع التركيز على تقليل الحواجز أمام النساء والفتيات

التعليم  مناهجوالمهارات الرقمية وريادة األعمال في العمل  من خاللم التعلّ  برامجإطار هذا المكون، ينصب التركيز على دمج 

والتدريب التقني والمهني، والتي يُنظر إليها على أنها محركات رئيسية لتحسين قابلية التوظيف للخريجين وتسهيل انتقالهم إلى 

لدراسة الواقع في البلدان  YEMكجزء من مشروع  1تم إجراء دراسة إقليمية حول مناهج التعلم في مكان العمل عالم العمل.

المنظمات العماليّة، منظمات أصحاب العمل والمتوافرة،  السياسات والتشريعاتومواءمته، طبيعة هذا النهج المشاركة من حيث 

وقد  ة.النمو واالستدام ،التمويل. بيانات األداء واإلنتاجية ،م في مكان العمللتعلّ لتلمذة والتحسين جودة برامج االمختلفة والموارد 

م في مكان العمل كوسيلة للوصول إلى التعليم والتدريب التقني والمهني التعلّ موضوع هذه الدراسة اإلقليمية أيًضا في  تبحث

 خاصة الشابات.بللمجموعات المحرومة، و

لتطوير منصة على اإلنترنت عالية األداء وهي  YEMمشروع ، من قبل Pix منصة توفيرتم وفي مجال المهارات الرقميّة، 

من خالل ندوات عبر اإلنترنت وورش  YEMحاليًا مشاركة النموذج مع البلدان المستفيدة من مشروع  تمّ . يالمهارات الرقمية

، يهدف هذا النشاط إلى تدريب الجهات الفاعلة وفقًا لواقع البلدان Pixباالعتماد على نسخ معّدة لمنصة  عمل لبناء القدرات.

 ووضعالمهن بعض الخاصة بالمهارات الرقميّة الوطنية والمدربين الرئيسيين ومصممي البرامج الدراسية على تصميم 

 التعليم والتدريب التقني والمهني. ن في متعلميالالسيناريوهات التعليمية لتطوير المهارات الرقمية لدى 

 

                                                           
1 https://unevoc.unesco.org/pub/yem_regional_overview_work_based_learning.pdf 

https://unevoc.unesco.org/pub/yem_regional_overview_work_based_learning.pdf


 والمهني: التقني والتدريب التعليم مجال في اإلقليمي التعاون تطوير: 3 المكون

من خالل منصات  YEMجمع أصحاب المصلحة في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني من البلدان المستفيدة من مشروع تّم 

من أجل تعزيز التعاون  YEMحول المجاالت المواضيعية لمشروع التقنيّة مادية وعبر اإلنترنت للمشاركة في المناقشات 

حول حضوريًّا عمل الورش العديد من تم تنظيم ، YEMوفي إطار مشروع وتسهيل تبادل المعرفة والتعلم من األقران. 

في  المهارات الرقمية ومهارات ريادة األعمالدمج ، ومن خالل العملم ، وأساليب التعلّ هاع المهارات وتقييمموضوعات توقّ 

 .هني والتقنيبرامج التعليم الم

يونيفوك. -( بدعم من المركز الدولي لليونسكوYKP)رقميّة للمعارف خاصة بالمشروع  منصة تطوير لقد تمّ باإلضافة إلى ذلك، 

 التقني والتدريب التعليم أنظمة بتطوير الصلة ذات الموارد لمشاركةو اإلقليمي التعاون واستدامة لدعمهذه المنصة  استخدام يتم

 الموارد كما ويتم، نشر إجراؤها؛ تم التي المهارات توقّع تمارين على وذلك بناءً  المشروع، في المستفيدة البلدان في والمهني

 الرقمية. والمهارات األعمال من خالل العمل وريادة المتعلقة بمواضيع ومجاالت المشروع كالتعلّم التوجيهية واألدلة

 

 YEM لمشاركة في مشروع دول االيسيين من جمع المنتدى اإلقليمي أصحاب المصلحة الرئسي

 من اجل التالي:
 

 YEM ع مشرو من المستفيدة البلدان في تحققت التي النتائج تقييم .1

 لمشروعا تمجاال إطار في المبتكرة والممارسات واالتجاهات األخيرة التطوراتالمعلومات والخبرات حول  تبادل .2

 تهاومناقش

 والدول اليونسكو بين المهارات تنمية مجاالت فيومجاالت التعاون والعمل المستقبلية  اقدمً  المضي سبل مناقشة .3

 المستفيدة.

 .اإلنجليزية وسيتم توفير الترجمة إلى العربية والفرنسية لغة عمل المنتدى هي

 

 ألعمال ادول ج

 

  بتوقيت باريس( 12:45 – 10:30نيسان/ ابريل ) 8الخميس  

 األفتتاحجلسة   10:30-10:50

 مكتب اليونسكو االقليمي في بيروتالسيد سليم شحاده، خبير البرامج،  إدارة الجلسة:

، أخصائي برامج أول، مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية ةالسيدة هانا يوشيموتو، رئيس قسم التربي •
 في الدول العربية 

 األوروبي، االتحاد DG NEAR B.2، مسؤولة البرامج، ايفا بابيكالسيدة  •

 السيد برهان شكرون، مدير قسم سياسات وأنظمة التعلم مدى الحياة اليونسكو•  •

 من خالل شهادات من ممثلي الدول YEM عرض فيديو لمشروع 10:55 – 10:50

 2021 واألنشطة المتبقية حتى نهاية شهر تموز/ يوليو YEM نتائج مشروع 11:10 – 10:55

 من قبل السيد أسامة غنيم، مسؤول فريق العمل في المشروع YEMعرض نتائج مشروع  •



  

 YEMالجلسات المواضيعية في مجموعات صغيرة: المكونات المختلفة لمشروع  

 . 12:10إلى الساعة  11:10من الساعة  جو  بو  أبعد الجلسة االفتتاحية، ستُعقد ثالث جلسات مواضيعية متوازية 

 على الروابط ذات الصلة المؤدية إلى الجلسات المواضيعية  يرغبون في حضورها من خالل النقر سيختار المشاركون الجلسة التي

 )أ، ب، أو ج(

 

مساًء، سيتم إعادة توجيه المشاركين إلى الجلسة العامة لمواصلة مناقشة  12:10بعد الجلسات المواضيعية، في تمام الساعة 

( حول تحديد السمات ETFدراسة مؤسسة التدريب األوروبية ) ، واستعراضYEMالتعاون اإلقليمي في إطار مشروع 

 .والخصائص لتسخير إمكانات الشباب في المنطقة إضافة للجلسة الختامية

  

 YEMالمنهجيات المستخدمة في دول  -الجلسة أ: توقع احتياجات المهارات المستقبلية  

 رام هللامكتب اليونسكو في  إدارة الجلسة:

 لخبرات الدوليّة والوطنيّةا 11:20 – 11:10

 حنّ  حبيب السيد ،الوطني السياق في النظر ووجهات النتائج فلسطين، في المهاراتتوقّع  •
 فلسطين ،MAS جبارين، علي والسيد

 المستقبل، وآفاق القدرات بناء - YEMمشروع  دول في المستقبلية السيناريوهات تطوير • 11:30 – 11:20
  المبلين فيرونيك السيدة

  الخبرات على المستوى الوطني 11:50 – 11:30

 يحياوي، محمد السيد ،المستفادة والدروس األولية والنتائج الكمية بالمهارات للتنبؤ منهجية •
ONEQ، تونس 

 صوت ممثل الشباب 12:00 – 11:50

 ياسين عبّار، منظمة شبابيّة من المغرب السيد قبل من الشباب، لمهن وأهميتها لمهاراتا توّقع ارةإد •

  حوار ونقاش 12:10 – 12:00

  

  الجلسة ب: المهارات الرقميّة ومهارات ريادة األعمال في التعليم المهني والتقني 

 مكتب اليونسكو في عّمان إدارة الجلسة:

 قليمية إفاق آ 11:20 – 11:10

السيد بنجامين مقاربة منهجيّة لدمج المهارات الرقمية في التعليم والتدريب التقني والمهني،  •
 ، فرنساPixمارتو والسيدة إلسا دو فويار، 

 المؤسسات بين التعاون: مقاربة منهجيّة قائمة على األعمال ريادة لتحفيز البيئي النظام • 11:30 – 11:20
 إيطاليا نابولي، في بارثينوبو جامعة فيريتي، السيد ماركو المنطقة، في ةيّ والصناعالتعليميّة 

 الممارسات الجيدة على المستوى الوطني 11:50 – 11:30

السيد مختار بادرات في ليبيا حول التعليم الريادي في التعليم والتدريب التقني والمهني، م •
 جويلي، الشبكة العالمية لريادة األعمال، ليبيا



 صوت ممثل الشباب 12:00 – 11:50

 في الشباب األعمال رواد من اثنين وإنجازات الحكومية منظمة "ليدرز" غير لمشروع عرض •
 فلسطين انترناشونال، ليدرز بسيوني، زاهر السيد األعمال، وريادة الرقمية المهارات مجال

 حوار ونقاش 12:10 – 12:00

  

  التعليم المهني والتقنيفي العمل من خالل التعلّم : جالجلسة  

 الرباطمكتب اليونسكو في  إدارة الجلسة:

 قليمية إفاق آ  11:30 – 11:10

 من خالل العمل التعلّم لدمج منهجيّة مقاربة: العمل من خالل للتعلّم اإلقليمية التوجيهية المبادئ •
 ،جائحة كورونا وأزمة االجتماعي النوع على التركيز مع والمهني، التقني والتدريب التعليم في

 أستراليا بيليت، ستيفن السيد

 الممارسات الجيدة على المستوى الوطني 11:50 – 11:30

 التكوين وزارة محمود، أمجد السيد تونس، في الجيدة والممارسات العملمن خالل  التعلم •
 تونس ،( MFPE) والتشغيل المهني

 صوت ممثل الشباب 12:00 – 11:50

تطبيق التعلّم من  -من قبل متدربين  2020نفجار الرابع من آب اإعادة إعمار بيروت بعد  •
 لبنان ،السيدة سمر بولس، مؤسسة الصفدي خالل العمل،

 حوار ونقاش 12:10 – 12:00

  

 الشباب ومشاركة اإلقليمي التعاون تعزيز حول جلسة: عامة جلسة 

 بيروتمكتب اليونسكو في  إدارة الجلسة:

ري االسيد ماكس إيلرس والسيد روأداة للتبادل والتعاونن،  YEMمنصة المعارف لمشروع  • 12:20 -12:10
 يونيفوك الدولي -، مركز اليونسكوغغو

12:20 – 12:35 Identifier les profils et les caractéristiques pour exploiter le potentiel des jeunes  

مؤسسة التدريب األوروبية "الشباب الذين يمرون بمرحلة  االستنتاجات الرئيسية لتقرير •
انتقالية في جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط: تحديد السمات والخصائص لالستفادة من 

 السيدة سابينا ناري، مؤسسة التدريب األوروبية.، إمكانات الشباب"

 اسئلة وإجابات

  

 YEMالجلسة الختامية: الطريق إلى األمام في المرحلة األخيرة من مشروع  12:45 – 12:35

وت مارشان، رئيس قسم الشباب ومحو األمية يالسيد هيرفي ه تام المنتدى،وخ عامة الحظاتم •
 باريس -وتنمية المهارات، مقر اليونسكو 

 


