





































	استجابة مدن المنطقة العربية لكوفيد 19 فيما يتعلَّق بتوفير التعليم والتعلم للشباب والكبار
	��من المؤكد أنَّ جائحة كوفيد-19 قد حملت تحديات غير مسبوقة لأنظمة التعليم في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، تختلف المرونة والاستعداد اختلافاً كبيراً من دولة إلى أخرى�
	�"إنَّ الأطفال والشباب المحرومين هم الفئة الأكثر تضرراً من إغلاق المدارس"��أودري أزولاي/ المدير العام لمنظمة اليونسكو�
	�إنَّ جائحة كوفيد-19 تُقوِّض الآن النشاط الاقتصادي الذي يعتمد عليه الأفراد والأسر والمجتمعات��بينما يكافح الناس لكسب عيشهم، لا يمكنهم استخدام مواردهم للتعلُّم.��ومن دون التعلم، فإنهم مُجبَرون على عيش حياة تركِّز على الكفاف وحسب.�
	علينا أن ننتهز هذه الفرصة لاستثمار المزيد في الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات والتعلُّم عن بُعد� �يوفِّر الذكاء الاصطناعي تعلُّماً فردياً تفاعلياً مفيداً بشكل خاص للبالغين الذين قد يشعرون بعدم الارتياح في غرفة الصف��كما تتيح تكنولوجيا المعلومات وسيلة لتقديم دروس عالية الجودة عبر نطاق واسع من الأماكن.
	بحسب تقرير "استشراف مستقبل المعرفة" و"مؤشر المعرفة العالمي"، فإنَّ بعض الدول العربية تحقِّق أداءً جيداً للغاية في توفير التعلُّم في مراحل الطفولة والشباب وكذلك مدى الحياة، ولكن هناك أماكن أخرى لا توجّه مواردها إلى التعليم والمعرفة.�� يجب أن نحاكيَ أفضل أنظمة التعلم العربية وأن نشاركَها على نطاق أوسع بهدف تحسين فرص الحياة الكريمة للشباب وغيرهم من خلال التعليم والمعرفة.
	يجب أن نشجِّع العربَ، شباباً وكباراً، على التدريب الفني والمهني��كما أظهرت جائحة كوفيد-19، فإنَّ العمال الأكثر أهمية غالباً ما يكونون هم أصحاب المهارات التقنية أو المهنية��من دون الممرضات والفنيين ومحللي المختبرات (وجميعها مهارات مهنية)، لا يمكن علاج أو شفاء المرضى الذين يعانون من الأمراض.
	بالإمكان التغلُّب على هذا الوباء من خلال إجراءات النظافة البسيطة مثل غسل اليدين واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي. ��وبإمكان المدارس وهيئات التعليم العالي والتعلُّم مدى الحياة تقديمُ رسائلَ واضحةٍ ولعبُ دورٍ حيويٍّ في دعم تحسين الصحة.�
	�لقد فرضت جائحة كوفيد-19 تحدياً حقيقياً سرعان ما تعاملت معه حكومتنا الرشيدة وتصدَّت له.��قامت هيئة الصحة بدبي بفتح مرافق طبية إضافية، وأجرت البلدية حملات تعقيم للمدينة، كما هيّأت وزارة التعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية الظروف المواتية للمدارس العامة والخاصة ومراكز التعلُّم الأخرى لمواصلة التدريس عبر الإنترنت.�
	Slide Number 10
	كان الاستثمار في التعلُّم عن بُعد في طليعة استراتيجية التعليم التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من عام 2017
	تستثمر الإمارات العربية المتحدة باستمرار في مواردها البشرية وتُكرِّس جهودها لتزويد الشباب بالمهارات المستقبلية المطلوبة للتنافس في سوق العمل العالمية. وضعت الحكومة سلسلة من برامج مدى الحياة بهدف سد فجوة المهارات2017
	يتمتَّع معظم الأطفال والطلاب في الإمارات العربية المتحدة، سواء الإماراتيون أو الأجانب، بإمكانية الوصول إلى خدمة إنترنت موثوقة وكذلك إمكانية استخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر الحديثة
	تعمل مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بجدٍ لإتاحة المزيد من المواد باللغة العربية، حيث تقوم بنشر الكتب والمقالات والمجلات، إضافةً إلى استضافة ندوات عبر الإنترنت ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي
	أطلقت المؤسَّسةُ مركزَ المعرفة الرقمي؛ بهدف تطوير آليات بث وإتاحة المعرفة بشكل إلكتروني.��تتيح منصة «مركز المعرفة الرقمي» إمكانات التعلُّم الذاتي وخدمة احتياجات طلاب المدارس والجامعات والباحثين والمتخصِّصين في كافة المجالات.��كما توفِّرُ كماً هائلاً من مصادر المعلومات المحكَّمة والموثوق بها، والتي تتميَّز بالجودة العالية�
	Slide Number 16
	بيانات وحقائق��وفقاً للمرصد العالمي لإغلاق المدارس الناجم عن تفشِّي فيروس كورونا، تضمُّ المنطقة العربية 13 مليون طفل وشاب غير ملتحقين بالمدرسة بسبب النزاعات، وتواجه تحدياً إضافياً سببه إغلاق المدارس الذي أضرَّ بأكثر من 100 مليون متعلِّم.. (المصدر: اليونسكو) ��وبحسب أحدث البيانات المتاحة، حصل 100% من المعلمين في التعليم الابتدائي والثانوي في الإمارات العربية المتحدة على تدريبٍ تربويٍّ كافٍ وملائمٍ ومناسبٍ. (المصدر: اليونسكو)����
	بيانات وحقائق��واستناداً إلى دليل معهد اليونسكو للإحصاء لقياس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، كتب 11.7% من الشباب والبالغين برنامج كمبيوتر باستخدام لغة برمجة متخصصة، وأنشأ 33.5% من الشباب والكبار عروضاً إلكترونية. توضِّح الأرقام المقدمة أنَّ الشباب والكبار في الإمارات العربية المتحدة، بشكل أو بآخر، يتمتَّعون بمهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللازمة لاستيعاب الانتقال إلى التعلُّم عن بُعد.����
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