
 

 

 

 

 
 
 

 المؤتمر األول للتعليم الفني والمهني
 2017مارس  26-25نواكشوط 
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 التقــــــــريــــر الختامي
 عن التعليم الفني والمهنيلقيادات المسؤولة للوزراء وا لمؤتمر األولل

 في الوطن العربي 
 "العربي وتعزيزهتطوير التعليم الفني والمهني في الوطن "

سالمية اإلالجمهورية رئيس الرئيس محمد ولد عبد العزيز  من فخامة برعاية سامية
لمهني وتقنيات اإلعالم واالتصال االتشغيل والتكوين  وزارةكريمة من وبضيافة الموريتانية 
 مة العربيةعقدت المنظ  وبحضور دولة رئيس الوزراء المهندس يحيى ولد حدمين الموريتانية، 

في  عن التعليم الفني والمهنيلقيادات المسؤولة او للوزراء  األوللمؤتمر اربية والثقافة والعلوم للت  
      وموضوعه 2017مارس  26-25 الفترة خاللنواكشوط العاصمة  مدينة في الوطن العربي

دولة  ثالثة عشربمشاركة وفود من و ،"تطوير التعليم الفني والمهني في الوطن العربي وتعزيزه"
  (1)ملحق رقم  .عربية، باإلضافة إلى منظمات إقليمي ة ودولي ة

 عن فعاليات المؤتمر. اوفيما يلي تقرير 
 

 ة:الجلسة االفتتاحي  
 25الستتتبتيتتتوم  صبتتتتا والنصتتتن متتتن  عاشتتترةالتمتتتام الستتتاعة  فتتتيعمتتتال المتتتؤتمر أافتتحتتتت 

المتدير العتام للمنظمتة العربيتة  ،األستتا  التدكتور عبتد ام حمتد محتار معتالي  بكلمتة 2017مارس 
 ،محمتتتد عبتتتد الختتتال  متتتدبولي لقاهتتتا نيابتتتة عنتتتة ستتتعادة األستتتتا  التتتدكتورأ ،للتربيتتتة والثقافتتتة والعلتتتوم

الموريتانيتتة قيتتادة وشتتعبا وحكومتتة علتتى  اإلستتالمية لجمهوريتتةإلتتى ا الشتتكر والتقتتدير تقتتدمب استتتهلها 
كمتتا تقتدم باستتم المشتتاركين   فتي التتوطن العربتي، ي والمهنتتيللتعلتتيم الفن ت ولاحتضتان هتت ا المتؤتمر األ

الموريتانيتة  علتتى  اإلستالمية مهوريةتتتترئتيس الج) ولتد عبتد العزيتز حيتة إلتى فخامتة الترئيس محمتدبالت  
لتى دولتة التوزير األول فتي الجمهوريتة اإلستالمية  ،وضع ه ا المؤتمر المهتم تحتت رعايتته الكريمتة وا 

المتتتؤتمر ثتتتم أشتتار إلتتتى أن  متتؤتمر بحضتتتورت الفتتتتتا  أعمالتته.الموريتانيتتة علتتتى اهتمامتته وتشتتترين ال
ضتنية لالرتقتاء بتالتعليم فتي يشكل لحظتة فارقتة فتي العمتل العربتي المشتترج وفتي جهتود المنظمتة الم  

بإعتادة االعتبتار إلتى هت ا النتوا متن التعلتيم  أوالا  طالت   م  ن أن المؤتمر وبي   .كافة مستوياته ومجاالته
تتت لعمتتتل علتتى االرتقتتتاء بتتته وتعزيتتزت مكانتتتةا باا ثانياتت طالتتت   وم   ،  الحيتتتاةأهيتتل باعتبتتتارت عصتتوالت   ا ونظاما

ظتر بقضتية تستعير الشتهادات باعتبتار ا بإعادة الن  ثالثا  طال   وم   العربية،ول الد  بقي لر  لا أساسي ا تعليميا 
ت  الشتتهاداتا تخضتع قيمتته لمستتول المهتتارات ولتيس لمستم ى ا ومهني تتياتا فن  هت ا النتوا متن التعلتتيم تعليما
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 ، االرتقتتاء بهت ا التعلتتيم متن حيتت  البتراما وتأهيتتل المعل متين والمتتدر بينستتلزم وهت ت المطالت  التتثال  ت
وتوسيع قاعدة الخيارات من خالل إتاحة الفرص لمواصتلة التعلتيم الجتامعي لخر يجيته، والعمتل علتى 

 .تبارت تعليما للت نميةالمهني باعتطوير مناها التعليم األساسي لتعزيز مكانة التعليم الفني و 
لى تقدير إلى الجمهورية اإلسالمية الموريتانية الشكر و الد جد  وفي الختام  فخامة الرئيس وا 

 )2)ملحق رقم .للمؤتمر محمد ولد عبد العزيز على رعايته

لمهني وتقنيات اإلعالم واالتصال امعالي األستا  مختار ملل جا وزير التشغيل والتكوين  ثم ألقى
بترحيبه بوفود الدول العربية ووفود المنظمات افتتحها كلمة بالجمهورية اإلسالمية الموريتانية 

ر إلى ر، كما تقدم بالشكالدولية ضيون الجمهورية الموريتانية المشاركة في المؤتماإلقليمية و 
العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، معالي األستا  الدكتور عبد ام حمد محار  المدير 

لى كافة أطرها وقيادو  تمر  تها على تبني فكرة إطال  ه ا المؤتمر ال ي ينعقد في ظرون خاصة اا 
ازداد انفتاحها و  ،العالمية تأثرت اقتصادياتها بانعكاسات األزمة المالية بها البلدان العربي ة حي 

منظومة دة صياغة النظام التربوي عموما و تدعي التفكير بإعاعلى االقتصاد العالمي مما يس
برل التي تتعل  بقضايا التنمية من أجل تجاوز التحديات الك ،المهني خصوصاالتعليم الفني و 

  (3)ملحق رقم .األمنوالسلم و 

 لد حدمين كلمتهى و يحيدولة الوزير األول في الجمهورية الموريتانية اإلسالمية المهندس  ثم  قدم
 المهنيدات المسؤولة عن التعليم الفني و من خاللها افتتا  المؤتمر األول للوزراء والقيا التي أعلن

على أن ه ا المؤتمر ينعقد في ظرن دقي  لبلداننا العربية التي  فيهاأكد في الوطن العربي، و 
من د تعاني من صعوبات في ميادين التنمية االقتصادية واالجتماعية تستدعي مضاعفة الجهو 

حدا  ديناميكية جديدة لخل  يد عاملة ماهرة قادرة  ،جل االستغالل األمثل للطاقات البشريةأ وا 
طت عناية د دولته على أن موريتانيا أعقد أك  . و ة للتشغيليماج في المنظومة العالمعلى االند

عادةالمهني من خالل تحسين مخرجاته، و خاصة للتكوين   تحيينالتأهيل وتوسيع البنى التحتية و  ا 
عداد خطة لتنمية المصادر البشرية وتحدي   (4)ملحق رقم  .اإلطار القانوني وا 
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 :ةالجلسة االجرائي  

 ،يحيتتتى عبتتتد الوهتتتا  الصتتتايدي األستتتتا  التتتدكتور ترحيبيتتتة ألقاهتتتابكلمتتتة  ةبتتتدأت الجلستتتة االجرائي تتت 
بالترحيتت  استتتهلها ، مستشتتار المتتدير العتتام للمنظمتتة العربيتتة للتربيتتة والثقافتتة والعلتتوم أمتتين المتتؤتمر

وزيتتتتر التشتتتتغيل والتكتتتتوين المهنتتتتي وتقنيتتتتات اإلعتتتتالم واالتصتتتتال بمعتتتتالي األستتتتتا  مختتتتتار ملتتتتل جتتتتا 
دة  فتتتتي أعمتتتتال المتتتتؤتمر، كمتتتتا رحتتتت  بستتتتعا المشتتتتاركة الوفودوبتتتت بالجمهوريتتتتة اإلستتتتالمية الموريتانيتتتتة

 األستتتا  التتدكتور محمتتد عبتتد الختتال  متتدبولي ممثتتل معتتالي األستتتا  التتدكتور عبتتد ام حمتتد محتتار 
يرت، ثتتتم أشتتتار إلتتتى ي، ثتتتم عتتترة بصتتتورة متتتوجزة أهتتتدان المتتتؤتمر و ليتتتات تستتتالمتتتدير العتتتام للمنظمتتتة

التتتي تستتند النظتام المتبتتع لتدل المنظمتتة العربيتة للتربيتتة والثقافتتة والعلتوم فيمتتا يتعلت  برئاستتة المتؤتمر 
وزيتتر التشتتتغيل والتكتتوين المهنتتي وتقنيتتات اإلعتتتالم وطلتتت  متتن معتتالي  ،ى الدولتتة المضتتيفةعتتادة إلتت

تتتار ملتتل جتتا التفضتتل بتتترأس المتتؤتمر األول خاألستتتا  مواالتصتتال بالجمهوريتتة اإلستتالمية الموريتانية
 بعد موافقة الوفود المشاركة. 

 
 النحو اآلتي:ثم واف  المؤتمر على تشكيل هيئة المكت  على 

 
لرئيس                                               نائباا السيد عماد الحمامي، وزير التكوين المهني والتشغيل بالجمهورية التونسية/  معالي -

 المؤتمر.
 

ليم الفني بجمهورية مصر أحمد الجيوشي، نائ  وزير التربية والتعليم للتع الدكتور األستا  -
 لرئيس المؤتمر. نائبا /العربية

 للمؤتمر.  عاماا  مقرراا األستا  عبد ام أحمد الشافعي، من وفد دولة قطر/  -
 

 برئاسة المقرر العام وعضوية كل من: لجنة الصياغة وتشكلت
 عضواا  /وفد المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم /األستا  الدكتور أبو القاسم البدري. 
 عضواا  /وفد المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الصايدي/ي ياألستا  الدكتور يح. 
 عضواا  /وفد المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم /األستا ة جليلة العبيدي. 
 

، وتم إجراء بعة ر العام للمؤتمر جدول أعمال المؤتمرثم عرة سعادة المقر  
 (5)ملحق رقماعتمادت.  تم  عديالت التي اقترحها المؤتمر، و الت
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 :جلسات العمل

إضتافة إلتى  ،2017متارس  26و 25يتومي المتؤتمر جلسات عمتل علتى متدل خمس عقد الخبراء 
 لج على النحو اآلتي: ة و ة والختامي  ة واإلجرائي  الجلسات االفتتاحي  

 :جلسة العمل األولى
 25السبت  ظهر يوممن  الثانية عشرةتمام الساعة عقد المؤتمر جلسة عمله األولى في  

لمهني وتقنيات اوزير التشغيل والتكوين األستا  مختار ملل جا  معاليبرئاسة  2017مارس 
ال ي أعطى الكلمة إلى  ،لمؤتمرا رئيس ،اإلعالم واالتصال بالجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 على النحو اآلتي: ، وكانتالمنظمات اإلقليمية والدولية المشاركة في المؤتمر
ممثل  ،وليد عثمان األستا سعادة ها األق: األمانة العامة لجامعة الدول العربيةكلمة  .1

 الجمهورية اإلسالمية الموريتانيةه الشكر إلى يتوجبلجامعة الدول العربية، وبدأها  األمانة العامة
لى المنظمة العربية لعلى كرم الضيافة وحفاوة االستق على جهودها لتربية والثقافة والعلوم بال، وا 

في مجال تطوير منظومة التعليم العربي بصفة عامة، وأكد على أهمية ه ا المؤتمر ال ي 
يم الفني ما يمثله التعلمن خالل عقد مؤتمرت األول، و  يؤسس النطالقة التعليم الفني والمهني

رت ، وأن دراسة أحواله ووسائل تطويلتنمية القول العاملة العربيةوالمهني من أهمية خاصة 
 األولوياتوتحديثه لمالحقة التطورات والتغيرات المتسارعة في الوطن العربي تعد إحدل 

باعتبار أن التعليم الفني والمهني حجر الزاوية للنهضة والتنمية لجامعة الدول العربية األساسي ة 
ن تحقي  التنمية المستدامة يكون من خالل تكوين عمالة فنية على مستول عال  المنشودة، وا 
وتنظيم فعال للمهن التي تتطلبها ه ت التنمية. كما أك د على أهمية ربط المناها بالتدري  
العملي داخل المؤسسات المستفيدة، وك لج ربط التعليم الفني بسو  العمل، واالهتمام بالمعلم 

ت ير مهاراطو له حتى يستطيع العمل على توتدريبه على األسالي  الحديثة وتوفير المناخ الجي د 
ال  التقنية والعلمية. كما أشار إلى أهمية العمل على فتح البا  أمام طال  التعليم الفني طال

 ،الستكمال دراستهم الجامعية وه ا ما سيشجع الطال  على االلتحا  به ا النوا من التعليم
كد وفي األخير أ .على المجتمعات العربية أن تعمل على تغيير النظرة المتدنية إليهيج  ال ي 

على استعداد األمانة العامة بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم على متابعة ما 
 (.6رقم ) ملحق .سيصدر عن ه ا المؤتمر من توصيات

عزيز الهاجير  ألقاها الدكتور(: اإليسيسكو)المنظمة اإلسالمية للتربية والعلم والثقافة كلمة  .2
توجه فيها بالشكر إلى معالي المدير العام للمنظمة و ممثل المدير العام لمنظمة اإليسيسكو، 
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 عنالعربية للتربية والثقافة والعلوم على الدعوة الكريمة للمشاركة في ه ا المؤتمر وتقديم االعت ار 
وأشاد ، مجدولة سلفاا  باجتماعاتالرتباطه  من الحضور شخصياسيسكو إللالمدير العام  تمكن عدم
بالتعليم التقني والفني اعتبارا  يسيسكو واأللكسو واهتمامهما الكبيرون المثمر والفعال بين اإلبالتعا

شار إلى أن المنظمتين قد نف تا ألمكانته في تحقي  التنمية االجتماعية واالقتصادية للبلدان. و 
رل في إطار خطط عملهما المتعاقبة، وتركز ه ت المشاريع على الدور عددا من األنشطة الكب

به خاصة في الحد من بطالة الشبا  من خالل  يضطلعال ي ينبغي للتعليم التقني والمهني أن 
كما أكد على أن تحقي  التطور لمجتمعاتنا  اكسابهم المهارات التي تيسر لهم وولوج سو  العمل.

ن االهتمام بمنظومة تنمية الموارد البشرية بصفة عامة وبمنظوماتنا اإلسالمية يستدعي مزيدا م
إلى  نتطلع ال ي ونو ت إلى أهمية موضوا المؤتمرالوطنية للتكوين التقني والمهني بصفة خاصة. 

متميزا للقيادات المسؤولة عن التعليم الفني والمهني في الوطن العربي لتبادل  أن يكون فضاءا 
لى الجمهورية اإلسالمية اآلراء واالستشارة ا لفنية، وجدد في األخير شكرت إلى المنظمة وا 

 (7رقمملحق ). الموريتانية على استضافتها الكريمة
 

 :اآلتيةالموضوعات نظر في انطل  المؤتمر للثم  
 جلسة العمل الثانية:

تتتالثانيتتتة قتتتدت جلستتتة العمتتتل ع    متتتارس 25الستتتبت  الواحتتتدة بعتتتد الظهتتتر متتتن يتتتوماعة فتتتي تمتتتام الس 
 :التاليةلعرة ومناقشة الدراسات ، وخص صت 2017

وقتتام بعرضتتها األستتتا  لطفتتي  يتتا  )خبيتتر  :"فــي الــدول العربيــة واقــا التعلــيم الفنــي والمهنــي" –
تتالعرضتتا  ةالدراستتواحتتتوت المنظمتة ،   21التتدول العربيتتة فتتيفتتي والمهنتتي  التعلتتيم الفنتتي لواقتتع مفص 

متن حيت   ،علتى حتدت دولتة في كلتوصين منظومة التعليم من خالل . دولة 22من مجموا دولة 
متتع تحديتتد  ،شتتروط االلتحتتا  ومستتتول الشتتهادات وأصتتنافهاو ، والمهنتتي وهياكلتته لفنتتيانظتتام التعلتتيم 
وكتتت لج الفتتترص المتاحتتتة للطالتتت  فيمتتتا يتعلتتت   ،المهنتتتيو فتتتي مجتتتال التعلتتتيم الفنتتتي  عنيتتتةالجهتتتات الم

عتتة اإلحصتتاءات عتتن واقتتع بتضتتمنت عتتايير، والتمويتل، و ، والجتتودة والمبمواصتلة التعلتتيم بالجامعتتة
أهتتتم اإلشتتكاالت والنقتتائص المستتتجلة بخصتتوص منظومتتة التعلتتتيم التعلتتيم الفنتتي والمهنتتتي، ثتتم بينتتت 

، كمتتتتا عرضتتتتت المقترحتتتتات وفقتتتتا لمتتتتا تتتتتم تضتتتتمينه فتتتتي الوثتتتتائ  الرستتتتمية المتتتتتوفرة ،الفنتتتي والمهنتتتتي
ارير. واختتمتتت بتقتتديم عتترة متتوجز ألهتتم تقتتالفتتي  لمتتا ورد وفقتتا ،الخاصتتة بتتالتطوير فتتي كتتل دولتتة

 والتوصيات. االستنتاجات والخالصات
وبعتتد عتترة الوثيقتتة أشتتار أمتتين المتتؤتمر إلتتى أن هتت ت الوثيقتتة غيتتر نهائيتتة وأي دولتتة لتتديها 

 .مالحظات أو إضافات فإن المنظمة ستقوم باستكمالها قبل الطباعة والنشر
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 :النقاش هاتتوج  

النواقص التي وردت في تقريرها، وصحح البعة اآلخر عدد من أشارت بعة الدول إلى  -
بعة المعلومات، وأشارت بعة الدول إلى أنها ستوافي المنظمة بتقارير لتحدي  واقع 

 التعليم الفني في دولها.
التأكيد على التركيز على القواسم المشتركة بين الدول العربية لمواجهة التحديات التي  -

ليكون منطلقا للعمل العربي  ،م الفني والمهني في الدول العربيةتواجهها منظومة التعلي
 المشترج.

ني والمهني مع توجيه عناية ضرورة العمل على وضع استراتيجية عربية لتطوير التعليم الف -
 التعليم الفني والمهني. ؤهالتتطوير إطار عربي لمخاصة ل

والمهني الراغبين بمواصلة وضع  ليات تسمح باتاحة الفرص أمام خريجي التعليم الفني  -
 التعليم الجامعي والعالي.

حول التعليم الفني ومؤهالته  ضرورة العمل على وضع  ليات عملية للحصول على البيانات -
تاحتها وتعميمها. واحتياجات أسوا  العمل من خريجيه  وا 

ي في م الفني والمهنتقييم مردود منظومة التعليمتابعة و العمل على وضع معايير تمكن من  -
 الوطن العربي استنادا إلى المعايير الدولية المعتمدة.

تاحتها على التعليم الفني والمهني مجالجار  والخبرات العربية في العمل على تبادل الت - ، وا 
 موقع إلكتروني مخص ص للتعليم الفن ي والمهني.

في الدول أن تعمل الهيئات المعنية من وزارات ومؤسسات للتعليم الفني والمهني أهمية  -
العربية على تحديد نقاط اتصال تسهل حصول المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم على 

من  البيانات والمعلومات الالزمة إلصدار التقارير الدورية وتبادل المعلومات بين الدول
 .خالل المرصد العربي للتربية لأللكسو

 

 :ةلثجلسة العمل الثا

 اآلتي:  لعرة وخصصتوتلت مباشرة جلسة العمل الثالثة،  -
وقد التجارب العالمية والتوجهات المستجدة في مجال التعليم التقني/الفني والمهني: أ.  -

الرائدة في مجال التعليم والتدري  المهني والتي تخص  تجار بعة اله ت الدراسة ل تطرقت
تم بناء ه ا االختيار وبينت أن البلدان الصاعدة وهي: كوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة. 

بمزايا ه ت التجار  واالستئناس بها قدر اإلمكان بهدن تطوير  العربية اهتمام البلدانعلى 
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لمانيا وأستراليا كما عرضت تجربتي أ. توياتفي مختلن المس الفني والمهنيالتعليم 
باعتبارهما من التجار  الرائدة والمرجعية عالميا في ه ا المجال، وتناولت أيضا أهم 

بناء المهارات من أجل العمل مثل  ،العالمية والعربية  ات العالقةوالتوجهات  المستجدات
سنة  في كوبنهاجن إعالن"األوروبي مقاربة االتحاد " و 2012شنغهاي"مؤتمر والحياة
اإلطار و األوروبية للرفع من التعاون في التعليم المهني والتدري .  االستراتيجيةو  "2002

 ،2015 عام بعد ما التربية حول بيان شرم الشيخو . 2008األوروبي لإلشهاد في سنة 
التقني التعليم ربط نظم ال ي أكد على  ،العربية المنبث  عن المؤتمر اإلقليمي للدول

جوان  االستفادة  واختتمت الدراسة ببيان العمل. باحتياجات سو  والمهني والجامعي
بالرغم من أن تلج التجار  مختلفة مؤكدة على أنه العربية من ه ت التجار  والتوجهات 

فإنها في غاية من الثراء ويمكن  ،بالنظر إلى محيطها االقتصادي واالجتماعي والثقافي
 .للدول العربية االستفادة منها على عديد األوجه مع مراعاة الخصوصية الوطنية

-  
 :هات النقاشتوج   -
االستفادة من كل التجار  العالمية، وتكييفها بما يتناس  مع احتياجات وخصوصيات  -

 .، وخاصة من حي  أطر المؤهالت، والحوكمة، والتمويلالدول العربية
االستفادة من المعايير والمؤشرات الدولية باعتبارها مرجعيات أساسية لتصنين وتقييم  -

 وقياس تقدم منظومة التعليم التقني والمهني في الدول العربية.
 .وتبادلهاللتعليم الفني والمهني حصر التجار  العربية المتميزة  -
ل انتقال الطلبة بين يسهيوجه نظم اإلعداد، و  العمل على وضع إطار عربي للمؤهالت -

وضع الخطط واالستراتيجيات ، وبين الدول العربية وسو  العمل، ويمكن من المؤسسات
 الالزمة لتطوير منظومة التعليم التقني والمهني في الدول العربية.

 
أشتارت الورقتة إلتى أن العتالم سيشتهد : لمهارات الجديدة في مجاالت التعليم الفني والمهنـيا . 

مستتتتبوقة فتتتتي مجتتتتال المهتتتتارات ومستتتتتقبل الوظتتتتائن، وحتتتتددت مالمتتتتح الثتتتتتورة تغيتتتترات غيتتتتر 
ساستية عية والمهتارات األالصناعية الرابعة وداللتها كمتا عرضتت لمراحتل تطتور الثتورة الصتنا

المرتبطتتتتة بالعمتتتتل متتتتن ختتتتالل تحديتتتتد القتتتتدرات والمهتتتتارات األساستتتتية والمهتتتتارات المتقاطعتتتتة، 
تعلقتتتتة بالختتتتدمات الماليتتتتة والبنيتتتتة التحتيتتتتة والنقتتتتل وأشتتتتارت إلتتتتى استتتتتقرار نستتتتبي للمهتتتتارات الم

وتقانيتتتات للمعلومتتتات واالتصتتتال، فتتتي حتتتين ستتتيزداد الطلتتت  علتتتى ختتتدمات الطاقتتتة والرعايتتتة 
الصتتناعية الرابعتتة علتتى األفتتراد الصتتحية واإلعتتالم الترفيهتتي، كمتتا أشتتارت إلتتى تتتأثيرات الثتتورة 

. تلتتتى 2020كثتتر طلبتتتا عتتام والحكومتتات واألعمتتال. ثتتتم وضتتعت قائمتتة للمهتتتارات العشتتر األ



8 
 

 لتتج تقتتديم بعتتة المؤشتترات حتتول العتتالم العربتتي عرضتتت للستتكان وفئتتة الشتتبا  والمتترأة وقتتوة 
العمتل والتعلتيم لفئتات األطفتال واألميتين. وأخيترا عرضتت لمنتتدل االقتصتاد العتالمي دافتتوس، 

 وقدمت رؤية جديدة للتوظين في الوطن العربي وهي:
 ،فهم المحيط وبيئة المنطقة -
 االلتزام نحو األفضل، -
 مستقبل الوظائن وحوار القطاا الخاص والعام. -

 وفي ضوء ما سب  نوجز أهم اتجاهات النقاش فيما يلي:   

 :هات النقاشتوج  

 االهتمام بالمهارات الحياتية اليومية. -
 مواكبة المهارات الجديدة في سو  العمل محليا وعالميا. -
 .تنمية المهاراتالتركيز على قيم العمل في إطار  -
العنايتتتتتة بمتطلبتتتتتات واحتياجتتتتتات خطتتتتتط التنميتتتتتة المستتتتتتدامة علتتتتتى مستتتتتتول القطتتتتتر وعلتتتتتى  -

 المستول العربي.
 

 :رابعةجلسة العمل ال

م الفنـي والتقنـي فـي الـوطن سياسـات التعلـي" عترة ومناقشتةرابعتة جلسة العمل ال تم خالل
ـــي جهتتتود التتتتي بتتت لتها لاألول حتتتول ا فتتتي إطتتتار موضتتتوعين أساستتتينالورقتتتة  قتتتدمتو: "العرب

فتي التتوطن  الفنتي والمهنتتيالمنظمتة العربيتة للتربيتتة والثقافتة والعلتوم فتتي مجتال تطتتوير التعلتيم 
 ،نظتتتام تعليمتتتي فعتتتال فتتتي إطتتتار العمتتتل علتتتى ربطتتته بستتتو  العمتتتلمكانتتتته كالعربتتتي وتعزيتتتز 

 .ه ا المجالفي ت العامة للمنظمة التوجهاثم عرضت إلى  ، مةوتعزيز التنمية المستدا
 جملتتتة متتن المقترحتتات لتطتتوير سياستتتات التعلتتيم الفنتتي والمهنتتي، مثتتتلوتنتتاول الجتتزء الثتتاني  

إدخال التربية المهنية والتوجيه المهني في مختلن مراحتل التعلتيم االبتتدائي وريتاة األطفتال 
تقنتتي ، ووضتع  ليتات إليجتتاد صتلة وثيقتة بتين التعلتيم المهنتي واليمواإلعتدادي والثتانوي والعتال

فتتي والقطتتاا الختتاص إشتتراج مؤسستتات العمتتل ومؤسستتات العمتتل واإلنتتتاج، و لتتج متتن ختتالل 
ساستتية فتتي إطتتار التطبيتت  وقتتدمت لهتت ت الموجهتتات األ التعلتتيم تخطيطتتا وتنفيتت ا وتقتتديما.إدارة 

 في دولة فلسطين.
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 :النقاش هاتتوج  

 :ضروةالتأكيد على 
فتتتي تخطتتتيط وتمويتتتل وتنفيتتت   القطتتتاا الختتتاص ومنظمتتتات المجتمتتتع األهلتتتي والمتتتدني إشتتتراج  -

 تقييمه.التعليم الفني والمهني و 

داريتتين فتتي إشتتراج  - كافتتة العتتاملين فتتي المؤسستتات التعليميتتة متتن معلمتتين ومتتدربين وطتتال  وا 
 رسم السياسات التنفي ية ومتابعتها وتقويمها.

والمهنتتي باحتياجتات ستتو  العمتتل اآلنتي والمستتتقبلي علتتى ربتط سياستتات تطتتوير التعلتيم الفنتتي  -
 المستول القطري والعربي.

 العام.إدخال مفاهيم ايجابية حول التعليم الفني والمهني في التعليم  -
 وضع سياسات وبراما تثمن المهن وتعزز من مكانتها االجتماعية. -
عة عمتتل وليستتت وضتتع سياستتات تؤكتتد علتتى أن تكتتون مخرجتتات التعلتتيم الفنتتي والمهنتتي صتتان -

 ."ريادة األعمال" باحثة عنه
العمل على إرساء سياستة لألجتور تؤكتد المستاواة بتين خريجتي التعلتيم الفنتي والمهنتي والتعلتيم  -

 المهارات المختلفة.مستويات العام والجامعي، مع مراعاة 
 

  2017مارس  26اليوم الثاني: األحد 
 جلسة العمل الخامسة:

تتت علتتتى الخامستتتةد جلستتتة العمتتتل قتتتعتتتتم و  متتتارس  26ألحتتتد يتتتوم امتتتن صتتتبا   التاستتتعة اعةتمتتتام الس 
تصـور فـي الـوطن العربـي، التعلـيم الفنـي والمهنـي  تطـوير"لوثيقتة  عترةتقديم فيها تم  و  ،2017
أكتتدت الوثيقتتة أن التعلتتيم المهنتتي والفنتتي يمثتتل أهميتتة خاصتتة لتتدل التتدول العربيتتة،  حيتت  :"مقتــر 

كونتته متتن أكثتتر أنتتواا التعلتتيم ارتباطتتا بتأهيتتل القتتول العاملتتة، وتتتوفير احتياجتتات خطتتط التنميتتة متتن 
الكوادر البشترية. وبينتت أن مستتقبل هت ا النتوا متن التعلتيم فتي البلتدان العربيتة ستيرتكز علتى أستاس 

نشتتاء المعرفتتة" وبمعنتتى إنتتتاج ختتريجين متعلمتتين  وي إنتاجيتتة عاليتتة ومستتاهمين فتتي عمليتتة "بنتتاء  وا 
أن التتدول العربيتتة متتدعوة اليتتوم أكثتتر التغيتتر وصتتناا للمعنتتى وللتطبيتت  فتتي أن واحتتد. وأشتتارت إلتتى 

متن أي وقتتت مضتى إلتتى تطتوير منظومتتة التعلتيم الفنتتي والتتدري  المهنتتي باعتبارهتا جتتزءا فتي غايتتة 
همية من منظومة إعداد المتوارد البشترية ورافتدا أساستيا للتنميتة المستتدامة وعتامال هامتا لحتل من األ

التصتتتور المقتتتر  لتطتتتوير التعلتتتيم  معضتتلة البطالتتتة خاصتتة فتتتي صتتتفون الشتتبا . ثتتتم عرضتتت إلتتتى
أوال وتضتتمن تشخيصتتا لواقتتع التعلتتيم والتتتدري  الفنتتي الفنتتي والمهنتتي فتتي التتوطن العربتتي متتن جتتزأين 

نقتتاط تنتتاول  " حيتت منهجيتتة التحليتتل الربتتاعي "ستتواتعلتتى  دباالعتمتتاوالمهنتتي فتتي التتوطن العربتتي، 
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، والتحتتتديات. أمتتتا الجتتتزء الثتتتاني فقتتتد عنتتتي بتطتتتوير التعلتتتيم الفنتتتي ونقتتتاط الضتتتعن، والفتتترصالقتتتوة، 
ه تمتت اإلشتارة إلتى أهتدان خطتة تطتوير التعلتيم فتي والمهني في الوطن العربي "تصور مقتر " وفيت

 المقتتتر  فتتي إطتتار ستتتة محتتاور هتتتي: التتوطن العربتتي كموجتته أساستتي للتطتتوير ثتتم قتتدمت التصتتور
التنظيمتتتتتي، الشتتتتتراكة، تطتتتتتوير  السياستتتتتات، اإلطتتتتتار والحوكمتتتتتة: وضتتتتتع المحتتتتتور األول: السياستتتتتات

والتتتتتتدري  المهنتتتتتي عتتتتتن طريتتتتت  النشتتتتتاطات  الفنتتتتتياالستتتتتتثماري، مصتتتتتادر و ليتتتتتات التمويتتتتتل وزيتتتتتادة 
الجتتتودة  المتتتؤهالت وضتتتمان المحتتتور الثتتتاني: الجتتتودة والمواءمتتتة:عمليات التتتتعلم ونظتتتاماإلنتاجيتتتة. 

 واالتصتتتتالوتحتتتدي  المنهتتتاج والبتتتراما التدريبيتتتتة وربطهتتتا بستتتو  الشتتتغل ونظتتتتام اإلعتتتالم واإلرشتتتاد 
والتقيتتتيم. المحتتتور  محتتتور الثالتتت : الرصتتتدوتأهيتتتل المعلمتتتين والمتتتدربين وتقتتتديم التتتدعم التتتالزم لهتتتم. ال

دارة الرابتتتتع: البحتتتتتو  المحتتتتتور الستتتتتادس: دعتتتتتم  التتتتدولي. المعتتتتتارن. المحتتتتور الختتتتتامس: التعتتتتتاون وا 
 .المشاريع  ات البعد الهيكلي

 :النقاش هاتتوج  

 .العمل على إعداد إطار عربي للمؤهالت يجمع كافة أنواا التكوين -
فنتتي والمهنتتي والقطتتاا الختتاص )قطتتاا اإلنتتتاج  فتتي السستتات التعلتتيم دعتتم الشتتراكة بتتين مؤ  -

 عمليات التكوين والتدري .
إشتتراج كافتتة األطتتران فتتي مختلتتن المستتتويات المركتتزي والمحافظتتات والمحلتتي فتتي حوكمتتة  -

 جهاز التعليم الفني والمهني.   
 التعليم الفني والمهني.  تطبي  نفس الشروط للقبول في مراحل التعليم على القبول في -
تعلتتتيمهم التتتراغبين فتتتي استتتتكمال تعلتتتيمهم اآلفتتتا  أمتتتام خريجتتتي التعلتتتيم الفنتتتي والمهنتتتي  فتتتتح -

 .على أن يكون  لج في نفس االختصاص الجامعي والعالي
إيجتتاد حلتتول لتمويتتل التعلتتيم التقنتتي والمهنتتي فتتي بعتتة التتدول التتتي تشتتكو متتن قلتتة المتتوارد  -

 المالية.
بظترون حتر  ونزاعتات متن ختالل تتوفير االستعداد إلعادة إعمتار بعتة التدول التتي تمتر  -

 عمالة ماهرة.
دارة اآلليات واألجهزة  ات التكنولوجيا الرقمية. -  إعداد موارد بشرية قادرة على تشغيل وا 
إعتتداد قاعتتدة بيانتتات حتتول ستتو  العمتتل بالتتدول العربيتتة، يستتاعد علتتى التنبتتؤ بحاجتتة ستتو   -

 العمل من العمالة الماهرة.
المنظمتتة لستتو  العمتتل والعمالتتة المتتاهرة، بمتتا يستتاعد متتن تطتتوير ستتن التشتتريعات والقتتوانين  -

 منظومة العمل ومنظومة التعليم الفني والمهني وحفظ حقو  الفنيين ورفع مكانتهم.
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نظتتترة المجتمتتتع فتتتي متتتا يتعلتتت  بالتقليتتتل متتتن شتتتأن التعلتتتيم الفنتتتي والمهنتتتي وحتتتاملي  تحستتتين -
 شهاداته.

إعتتداد المعلمتتين والمتتدربين وتتتدريبهم فتتي العمتتل علتتى إنشتتاء معاهتتد ومؤس ستتات تقتتوم علتتى  -
 مجال التعليم التقني والمهني.

تاحتهتتا  - العمتتل علتتى تبتتادل الخبتترات بتتين التتدول العربيتتة فتتي مجتتال التعلتتيم الفنتتي والمهنتتي وا 
بحيتتت  أن التتتدول التتتتي لتتتيس لهتتتا خبتتترات أو بتتتراما تدريبيتتتة يمكنهتتتا أن تستتتتفيد متتتن خبتتترات 

 الدول األخرل األوسع في المجال.
والفنتين/ العتاملين فتي المؤسستات  بين والمعلمين  والتكوين المستمر لفائدة المدر م التدريدع -

 االقتصادية بما يضمن استدامة التكوين ومواكبة التطور التكنولوجي. 

 :دسةالسا لعملجلسة ا

 وتتم    2017متارس  26ألحتد متن صتبا  يتوم ا الثانية عشترتمام  في لسابعة جلسة العمل اقدت ع  
وبعتتتد مناقشتتتة ، والتوصتتتيات المقد متتتة متتتن  مكتتتت  المتتتؤتمرعتتترة مشتتتروا التقريتتتر الختتتتامي فيهتتتا 

هتتات التتتي بتترزت أثنتتاء  تتل إليهتتا متتن ختتالل التوج  وحلقتتات الوثتتائ  مناقشتتة التوصتتيات التتتي تتتم  التوص 
لالنقاش   : التوصيات التاليةالقرار و اعتماد إلى المؤتمر  توص 

 :رارــــقال -
"تطتتوير التعلتتتيم الفنتتتي والمهنتتتي فتتتي  للتربيتتتة والثقافتتتة والعلتتتوم العربيتتةبعتتد عتتترة تصتتتور المنظمتتتة 

 ر المؤتمر:يقر  الوطن العربي"، 
 مهني في الوطن العربي.لاعتماد الوثيقة المقدمة إطارا عاما لتطوير التعليم الفني وا .1
 اآلتية: مجموعات العملتشكيل  .2

 مجموعة العمل إلرساء أطر مهنية للمؤهالت/ المنس   المغر . -
 .مجموعة المؤشرات القياسية/ المنس   مصر -
 .مجموعة التوصين المهني/ المنس   السعودية -
 .مجموعة الشراكات والتمويل/ المنس   موريتانيا -

للتربيتتتة  ويتتتدعو المنظمتتتة العربيتتتة ،. يوافتتت  المتتتؤتمر علتتتى عقتتتد متتتؤتمر دوري كتتتل عتتتامين3
 .عرضه على المؤتمر العام للمنظمةإلى اتخا  اإلجراءات الالزمة ل والثقافة والعلوم
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 ات:ـــــالتوصي -
 دعوة الدول العربية إلى:

تحديد نقاط اتصال تسهل حصول المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم على  .1
وتبادل المعلومات بين الدول البيانات والمعلومات الالزمة إلصدار التقارير الدورية 

 من خالل المرصد العربي لأللكسو.
فتي تخطتيط  القطاا الخاص ومنظمتات المجتمتع األهلتي والمتدني شراجوضع  ليات إل .2

 وتمويل وتنفي  التعليم الفني والمهني وتقييمه.

قبلي ربط سياسات تطوير التعليم الفنتي والمهنتي باحتياجتات ستو  العمتل اآلنتي والمستت .3
وستتتن  التشتتتريعات والقتتتوانين المنظمتتتة لستتتو  العمتتتل  المستتتتول القطتتتري والعربتتتي،علتتتى 

 األجور بناء على الكفاءة المهنية والمهارية.لتحسين والعمالة الماهرة، 
متن ختالل اإلرشتاد  إدخال مفاهيم ايجابية حول التعليم الفني والمهنتي فتي التعلتيم العتام .4

 .والتوجيه وريادة األعمال
 

 :إلى العربية للتربية والثقافة والعلومدعوة المنظمة 
حول التعليم الفني ومؤهالته واحتياجات  وضع  ليات عملية للحصول على البيانات .1

تاحتها وتعميمها أسوا  العمل من خريجيه ، والتخاط  مع الدول لتعيين ضابط وا 
 .اتصال

وضع إطار عربي للمؤهالت يوجه نظم اإلعداد، ويسهل انتقال الطلبة بين  .2
مؤسسات، وبين الدول العربية وسو  العمل، ويمكن من وضع الخطط ال

 واالستراتيجيات الالزمة لتطوير منظومة التعليم التقني والمهني في الدول العربية.
م الفني والمهني تقييم مردود منظومة التعليمتابعة و تمكن من  مؤشرات لألداءوضع  .3

مثل معايير الدما والخارطة  المعتمدةفي الوطن العربي استنادا إلى المعايير الدولية 
 .التشغيلية

تبادل التجار  والخبرات العربية في مجال التعليم الفني والمهني، وضع  لية ل .4
تاحتها على موقع إلكتروني مخص ص للتعليم الفن ي والمهني.  وا 

 دعوة المنظمة إلى استحدا  إدارة للتدري  الفني والمهني. .5
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 المؤتمر الثاني:تحديد مكان وزمان عقد 

، وتقتدم معتالي القتادمعرة رئيس المؤتمر على الدول العربية موضتوا استضتافة المتؤتمر 
تكتوين المهنتي والتشتغيل بالجمهوريتة التونستية بطلت  استضتافة السيد عماد الحادي وزيتر ال

 المؤتمر الثاني في الجمهورية التونسية.
 

 القرار:
الجمهوريــة التونســية، وتوجيــر الشــكر إلــى  الموافقــة علــى عقــد المــؤتمر الثــاني فــي -

  معالي الوزير.
قيام المنظمة العربية للتربية والثقافـة والعلـوم بالتنسـيق مـا الدولـة المضـيفة لتحديـد  -

 موعد عقد المؤتمر وموضوعر.
 

 :الجلسة الختامية

التعلتتتيم الفنتتتتي لقيتتتادات المستتتؤولة عتتتتن للتتتتوزراء وا األولللمتتتؤتمر ة قتتتدت الجلستتتة الختامي تتتتع  
  2017 متارس 26يتوم األحتد  مستاءوالنصتن متن  الرابعتةفي تمتام الستاعة  الوطن العربيوالمهني 

فيها سعادة األستا  الدكتور محمد عبتد الختال  متدبولي ممثتل المتدير العتام  للمنظمتة العربيتة ألقى و 
جميتتع ربيتتة والثقافتتة والعلتتوم إلتتى ة للت  متتة العربي تتد فيهتتا شتتكر المنظ  جتتد   للتربيتتة والثقافتتة والعلتتوم كلمتتة

لتتى  ،الوفتتود العربي تتة المشتتاركة فتتي المتتؤتمر تتعلتتى التحضتتير للمتتؤتمر العتتاملين وجميتتعوا  ه ، كمتتا توج 
منظومتتة متتنهم المستتاهمة الدائمتتة فتتي تطتتوير  راجيتتاا المتتؤتمر ة فتتي بالشتتكر إلتتى ممثلتتي التتدول العربي تت

منظومتتة التعلتتيم العربتتي، كمتتا أكتتد علتتى أهميتتة التعلتتيم الفنتتي والمهنتتي باعتبارهتتا ركيتتزة أساستتية متتن 
عتتزم المنظمتتة  وجتتد د ، لالرتقتتاء بتته وتعزيتتز مكانتتتهلمجتتال  تظتتافر جهتتود جميتتع العتتامين فتتي هتت ا ا

معتالي  المساعدة الممكنة في ه ا المجتال. وفتي الختتام نقتل إلتى المتؤتمر تحيتاتو على تقديم الدعم 
أعمتال المتتؤتمر، كمتتا نقتتل  تمكنته متتن مشتتاركته فتتي اعتتت ارت عتتن عتتدمد وجتد   المتدير العتتام للمنظمتتة،

إلتتى الجميتتع تهنئتتة المتتدير العتتام بنجتتا  أعمتتال المتتؤتمر األول  للتعلتتيم الفنتتي والمهنتتي فتتي التتوطن 
هتتة إليهتا وستتتتعاون متع التتدول د علتتى أن المنظمتة ستتتعمل علتى تنفيتت  التوصتيات الموج  العربتي، وأك ت

  (8)ملحق رقملتي تخصهما.  العربية واالتحاد على تنفي  التوصيات ا
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مختتار ملتل جتا  األستتا ثم ألقى معالي  رئيس المؤتمر األولمختار ملل جا  األستا معالي قى ثم أل
المتتؤتمر متتن ممثلتتي التتدول  جميتتع المشتتاركين فتتيفيهتتا شتتكر  كلمتتة االختتتتام رئتتيس المتتؤتمر األول

افتة والعلتوم إلتى المتتؤتمر العربيتة للتربيتتة والثقووفتد المنظمتة العربيتة، والمنظمتات اإلقليميتة والدوليتتة، 
وثائ  المؤتمر، وما تحلو بته متن انضتباط فتي جلستات العمتل،  لوت من جهود في مناقشة على ما ب

وبما أسهموا به متن مقترحتات ومالحظتات بنتاءة كتان لهتا األثتر فتي نجتا  متداوالت المتؤتمر. ودعتا 
واختتتم كلمتته بتوجيته التحيتة باستم المشتاركين فتي  الجميع إلى العمل على تنفي  توصتيات المتؤتمر.

المتتتؤتمر لمعتتتالي المتتتدير العتتتام للمنظمتتتة األستتتتا  التتتدكتور عبتتتد ام حمتتتد محتتتار  علتتتى متتتا قد متتتته 
المنظمة من رعاية وجهود فتي التحضتير والتستيير كانتت العامتل الترئيس فتي نجتا  المتؤتمر األول، 

ا المتؤتمر بصتورة منتظمتة، لمتا يمكتن أن يستهم بته وتمنى أن تعمل المنظمة علتى استتمرار عقتد هت 
 (9)ملحق رقم من تطوير التعليم الفني والمهني الوطن العربي.

 

مــارس  26األحــد  يــوممســاء  السادســة مــنالســاعة فــي تمــام   أعمــال المــؤتمرتمــت خت  او     
، وبرقيـة موجهـة لفخامـة الـرئيس محمـد ولـد (10)ملحـق رقـم .إعالن انواكشـوطبتالوة ، 2017

 (11)ملحق رقم.عبد العزيز 

 

 
 

 


