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 أجندة 

استطالع مؤسسة التدريب األوروبية حول اسهام منظمات المجتمع 

 المدني في تنمية رأس المال البشري في سياق التعلم مدى الحياة 

 اجتماع الوضع المختلط  

                           ، وعبر زووماألردن –عمان  وسط أوروبا في  بتوقيتصباحا  9.00، 2021نيسان  8

 ( الخامس/عبدونالدوار  –شارع بيروت  6فندق فيرمونت عمان )

 ملخص 

منظمات المجتمع المدني من خالل مواصلة دعمها  الدور الحيوي لعلى الضوء  19-  وروناسلطت أزمة ك

أو تقييد حركة األشخاص إلى تغيير كبير في   ات غالق. وأدت اإلوغير الرسمي لألفراد نظامي  للتعلم غير ال

يد من المشاريع  لعد ينظر اليه كمعوق لا الوضع غالبأن هذا رغم . وهذه المنظمات السياق الذي تعمل فيه 

ا جديدة لمنظمات  يوفر فرصا التطورات الجديدة واإلبداع و واألنشطة الجارية، إال أنه يمكن أن يحفز أيض 

 .  المجتمع المدني

حول مساهمة منظمات  2020عام   مؤسسة التدريب األوروبيةأجرته هذه إحدى نتائج استطالع كانت 

 . 19- ناو رالمجتمع المدني في تنمية رأس المال البشري في أوقات أزمة كو

 : التالي ك هغرضتان وأوكرانيا وأوزبكستان وكان  شمل المسح ألبانيا واألردن وصربيا وطاجيكس و

  استباقفي خاصة  مرونتها، و  حديد تقييم ديناميكيات القدرة التشغيلية لمنظمات المجتمع المدني لت ➢

،  والمالية(الموارد )البشرية  حشد على تها  قدرت الطوارئ، واوقأفي ردة فعلها مقابل األحداث 

 . على التوقعتها قدرلطلبات التي تم تشكيلها حديثا، واالبتكار، وتها لوالقدرة على تلبي 
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حليل التكامل بين عمل منظمات المجتمع المدني وتدابير التعليم والتوظيف للحكومات المحلية ت ➢

 ،جائحة ستجابة للالابوالوطنية  

عد ، بظمات المجتمع المدني ونطاق عملها تغير أدوار من 19كورونا تقييم ما إذا كانت أزمة  ➢

 ،مشاركتها المكثفة خالل األزمة

 ، مجتمع المدنيمن المتعلمين حول فعالية منظمات ال مالحظات جمع ال ➢

،  تعمل في مجال التعلم مدى الحياة إقامة اتصاالت مع شبكة من منظمات المجتمع المدني التي ➢

، وخدمات التوظيف  وغير الرسمي، وتعلم المهارات نظامي والتعليم المهني والتدريب غير ال

 دول. في ستة 
 

ا بتوقيت وسط صباح  9:00، الساعة  2021أبريل نيسان/  8ا في  مؤسسة التدريب األوروبية اجتماع تنظم

، لتقديم نتائج المسح في األردن والتحليل األولي عبر البالد. سيوفر االجتماع فرصة لمناقشة نتائج  أوروبا

هذه  المسح والتفكير بشكل مشترك في مساهمة منظمات المجتمع المدني في التعلم مدى الحياة مع ممثلي 

 . وصانعي السياسات والمنظمات المانحة وأصحاب المصلحة اآلخرين المنظمات 

تقيد التام  ا )مع المشاركين في األردن لالنضمام شخصيستتم دعوة ال: تنظيم االجتماع بطريقة مختلطة تمسي

كون من  ، بينما سينضم المشارزووم أو من خالل، 19كورونا تدابير التباعد االجتماعي الوطنية المتعلقة بب

 عربي/ انجليزي. سيتم توفير الترجمة الفورية  .خارج األردن عبر اإلنترنت 
 

  



   
 

 

3 

 

 

 المحتويات   

8:45 -  9:00 
 فتح االتصال على زووم للمشاركين،  

 شاي والقهوة الترحيبية في عمان التسجيل وال

 الترحيب والتقديم    9:10-  9:00

 

 الحقا(أصحاب المصلحة في تنمية رأس المال البشري و/أو منظمات المجتمع المدني )يؤكد 

 

 هوقاص ماوسي، رئيس وحدة أنظمة األداء والتقييم

 معرفة، مؤسسة التدريب األوروبية  إدارة مركز ال  

 

 الرئيس ناتزدا، خبير تنمية رأس المال البشري )يؤكد الحقا( 

 -في األردن 19منظمات المجتمع المدني وتنمية رأس المال البشري في ظل كورونا  9:25 -   9:10

 ومنهجية استطالع مؤسسة التدريب األوروبية أهداف 

 مارغريتا نيكولوفسكا ، أخصائي أول في سياسات وأنظمة التعليم والتدريب المهني، مؤسسة التدريب األوروبية

 في األردن 19منظمات المجتمع المدني وتنمية رأس المال البشري في ظل كورونا   9:50-  9:25

 إيمان بني مفارج، الوطنية  الخبيرة -والنتائج  األوروبيةمؤسسة التدريب   عرض منهجية

 أسئلة وأجوبة   10:00  – 9:50

 استراحة الشاي والقهوة    10:15 –  10:00

 لمساهمة منظمات المجتمع المدني في تنمية رأس المال البشري في سياق التعلم مدى الحياة بين الدولتحليل  10:35 – 10:15

 ستاليانوس كراكيانس، خبير إحصائي ومحلل بيانات،مؤسسة التدريب األوروبية 

 

 أسئلة وأجوبة   10:40- 10:35

10:40 - 11:10   

 

 

 المجموعات حسب موضوع االستطالع:عمل 

: دور حاسم لمنظمات المجتمع المدني في تحسين جودة وفعالية السياسات العامة  1غرفة االجتماعات  -

 مع الترجمة الفورية() في تنمية رأس المال البشري 

 

المنسق: منير باتي، أخصائي أول في التعليم والتدريب المهني لضمان جودة االتصال القطري باألردن، مؤسسة     

 األوروبية.التدريب  

 

: حوار منظمات المجتمع المدني مع أصحاب المصلحة المؤسسيين  2غرفة االجتماعات الفرعية  -

 نجليزي(  ا /سياسات )مع الترجمة الفورية عربيوصانعي ال

المنسق: مارغريتا نيكولوفسكا، أخصائي أول في سياسات وأنظمة التعليم والتدريب المهني، مؤسسة التدريب  

 األوروبية 

  -النتائج الرئيسية للمناقشة  مقرر واحد من كل مجموعة يقدمفي الجلسة العامة )فرعية الجلسات ال عمل تقارير تقديم  11:20 –  11:10

 دقائق لكل منهم(  5

  مناقشة مفتوحة واختتام 11:30 - 11:20

األردن و/أو منظمات المجتمع المدني، )يُؤكد -البشريمالحظات ختامية،أصحاب المصلحة في تنمية رأس المال 

 الحقا( 

 

 المنسقة: مارجريتا نيكولوفسكا

 ة الغداء حاسترا 12:30-  11:30

 


