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– يونيفوك الفترا�سي  اليون�سكو  انعقد موؤتمر 
الأّول بين 22 ت�سرين الأّول/اأكتوبر و10 ت�سرين 
المنعقد  الموؤتمر  ونجح   .2007 الثاني/نوفمبر 
بوا�سطة البريد اللكتروني والنترنت والمتمحور 
حول التعليم والتدريب المهني والتقني من اأجل 
م�ستقبل م�ستدام با�ستقطاب 106 خبير في حقل 
49 دولة  التعليم والتدريب المهني والتقني من 
حول العالم. وح�سر من اإفريقيا خم�ص وثالثون 
م�ساركًا، ومن الدول العربّية ثالثة، ومن منطقة 
اآ�سيا والمحيط الهادئ 31، ومن اأوروبا/اأمريكا 
وتوّلى   .8 الالتينّية  اأمريكا  ومن   29 ال�سمالية 
بافلوفا،  مارغاريتا  الدكتورة  الموؤتمر  تي�سير 
من كلّية التربية في جامعة غريفيث، بري�سبان، 
مدير  نائب  هي  بافلوف  والدكتورة  اأ�ستراليا. 
 Griffith التعليمي  للبحث  غريفيت  معهد 
 Institute for Educational Researc
اأجل  من  التعليم  م�سروع  في  البحوث  ومديرة 

التنمية الم�ستدامة. 
�ساهمت الم�ساركة الدولّية الوا�سعة في م�ساعدة 
الموؤتمر على تحقيق مختلف اأهدافه، ول �سيما 

منها:
التنمية  ب�ساأن  المختلفة  التف�سيرات  تبادل 

الم�ستدامة وال�ستدامة؛
الم�ستدامة  التنمية  بين  العالقة  تو�سيح 

والتعليم والتدريب المهني والتقني؛
تتعّلق  مختلفة  ق�سايا  على  ال�سوء  ت�سليط 
بنواحي التنمية الم�ستدامة القت�سادّية والبيئّية 
والتدريب  التعليم  �سياق  �سمن  والجتماعّية 

المهني والتقني في دول/مناطق مختلفة؛
تحديد �سبل اإعادة توجيه التعليم والتدريب 
المهني والتقني لتحقيق التنمية الم�ستدامة.

في  البحث  الفترا�سي  الموؤتمر  على  واقترح 
مرجعّية  ورقة  خالل  من  اأ�سا�سيين  مو�سوعين 

ترمي اإلى تمهيد الدرب لما يلي:
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تعددت ال�سبل والهدف واحد – 
التعليم والتدريب التقني والمهني 

من اأجل م�ستقبل م�ستدام

»اعترف اأنني وللّمرة الأولى على 
الإطالق، اأفرح بما ُيمطر علّي من 

ر�سائل الكترونّية« )» اأنا«(

المهني  والتدريب  التعليم  محتوى  تغيير 
عمل  )اأطر  الم�ستدامة  للتنمية  تحقيقًا 
بالتنمية  خا�سة  وقيم  مواقف  جديدة، 
بمفاهيم  التعريف  كما  الم�ستدامة، 
في  الم�ستدامة  التنمية  وا�ستراتيجّيات 

التعليم والتدريب المهني والتقني( و؛
ا�ستدامة التعليم والتدريب المهني والتقني.

واأدخل الم�ساركون مو�سوعًا ثالثًا:
والتقني  المهني  والتدريب  التعليم  تاأثير 
الفقر(  من  )الحّد  الفرد«  »ا�ستدامة  في 
وا�ستدامة المجتمعات المحلّية القت�سادّية 

والجتماعّية. 
في �سياق المو�سوع الأّول )تغيير محتوى التعليم 
للتنمية  تحقيقًا  والتقني  المهني  والتدريب 
التعليم  دور  على  النقا�ص  رّكز  الم�ستدامة، 
»الفرد  تنمية  في  والتقني  المهني  والتدريب 
والقيم  المهارات  تر�سيخ  ُيمكن  )كيف  الكلية« 
من  الم�ستدامة  بالتنمية  الخا�سة  والمواقف 

خالل التعليم والتدريب المهني والتقني؟(.
التعليم  )ا�ستدامة  الثاني  المو�سوع  اأّما 
وا�سعًا  نقا�سًا  فاأثار  والتقني(  المهني  والتدريب 
يح�سل  اأن  يجب  الذي  »ما  التالي  ال�سوؤال  حول 
المهني  والتدريب  التعليم  موؤ�س�سات  تنجح  لكي 
ميادين  وت�سمنت  النامية؟«  الدول  في  والتقني 
والتقني  المهني  والتدريب  التعليم  البحث و�سع 
مثل  النا�سئة  الميادين  عن  ناهيك  و�سورته 
تكنولوجّيات المعلومات والت�سالت في التعليم 
والتدريب المهني والتقني والحاجة اإلى مقاربات 
مع  التعاون  و�سرورة  الأ�سفل  اإلى  الأعلى  من 
اأنظمة  ا�ستدامة  واأهمّية  المحلّية  ال�سناعة 

التعليم والتدريب المهني والتقني المالّية، الخ.
وفي حقل النقا�ص الثالث )تاأثير التعليم والتدريب 
المهني والتقني في »ا�ستدامة الفرد« وا�ستدامة 
المجتمعات المحلّية القت�سادّية والجتماعّية«، 
التعليم  بجدوى  مت�سلة  موا�سيع  معالجة  تّمت 
والتدريب المهني والتقني، والح�س�ص الموجزة 
في  النظامي  والتدريب  الريفّية،  المناطق  في 
اأطر  ومرونة  النظامي،  غير  التدريب  مقابل 
التعليم  بين  والعالقة  الوطنّية،  الموؤهالت  عمل 
اأ�سكال  من  وغيره  والتقني  المهني  والتدريب 
والتدريب  التعليم  في  الجودة  و�سمان  التعليم، 
بالركيزة  الحقل  هذا  ويرتبط  والتقني.  المهني 
ي�سبح  بحيث  الم�ستدامة،  للتنمية  الجتماعّية 
والتدريب  التعليم  خريجي  توظيف  ال�سهل  من 
يخّولهم  ما  الفقر،  وتجنيبهم  والتقني  المهني 

على  المحلّية  مجتمعاتهم  تنمية  في  الم�ساهمة 
ال�سعيد الجتماعي.

علت في العالم اأ�سوات ك�سفت عن �سورة ناب�سة 
وحّيٍة بالموا�سيع والم�ساغل والممار�سات الحميدة 
والموارد المتاحة للتعليم والتدريب المهني والتقني 
والتنمية الم�ستدامة. وعر�ص الم�ساركون وجهات 
تعقيد  درجة  على  ال�سوء  �سّلطت  مختلفة  نظر 
تت�ساركها  التي  والم�سوؤولّية  الم�ستدامة  التنمية 

الإن�سانّية للحر�ص على م�ستقبٍل م�ستدام. 
الذي  بالنجاح  – يونفوك  اليون�سكو  مركز  ُي�سّر 
وبالمعلومات  الأّول  الفترا�سي  الموؤتمر  حققه 
الم�ساركون.  وّفرها  التي  الإيجابّية  المرتّدة 
�سبكة  و�سائل  ا�ستخدام  بمتابعة  ملتزم  والمركز 
التعليم  في  المعلومات  تبادل  لتي�سير  النترنت 
ي�ست�سيف  و�سوف  والتقني.  المهني  والتدريب 
مزيدًا من الموؤتمرات الفترا�سّية حول موا�سيع 
اأ�سا�سّية ُتعنى بالتعليم والتدريب المهني والتقني.

المعلومات الإ�سافّية
ال�سيد روبرت ماكلين، مدير المركز الدولي

director@unevoc.unesco.org
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>   �سبكة يونيفوك  >

ت�سم  ر�سمّية  �سبكة  عن  كناية  يونيفوك  �سبكة 
في  والمدر�سين  والمهنّية  التقنّية  الموؤ�س�سات 
هذه الموؤ�س�سات. وُيعرف اأع�ساء �سبكة يونيفوك 
با�سم مراكز يونيفوك. و�سبكة يونيفوك وا�سعة 
في  يونيفوك  مركز   270 من  وتتاألف  المتداد 
نوعه  من  فريدًا  موقعًا  تحتّل  وهي  دولة.   166
مع  التفاعل  لالأع�ساء  تتيح  وا�سعًة  فر�سًا  يوّفر 
ال�سبكة  اأّن  والأهّم  العالم.  حول  من  �سركاء 
قناة  توفير  اإلى  وغاياتها  اأهدافها  في  ترمي 
والمتبادل  التعاوني  التعّلم  يتيح  عمل  واإطار 

وتبادل المعرفة.
خالل العام 2007، ان�سّم عدد من الموؤ�س�سات 
الجديدة من مختلف مناطق العالم اإلى يونيفوك 

تدعيم �سبكة يونيفوك
ب�سفة مراكز. وفي بع�ص الحالت، حّلت مراكز 
اأخرى  موؤ�س�سات  محّل  هذه  الجديدة  يونيفوك 
كانت في ال�سابق اأع�ساء في ال�سبكة. وُيعزا ذلك 
ازداد  تغّير الخت�سا�سات. كما  اإلى  ب�سكٍل عام 
عدد موؤ�س�سات التدريب لمرحلة ما بعد الثانوي، 
ب�سفة  يونيفوك  في  الم�ساركة  تلك  �سيما  ل 
مراكز، مما اأ�سفى على ال�سبكة تنّوعًا ملحوظًا«. 
الدولي  يونيفوك   – يون�سكو  مركز  يقوم 
بهدف  القدرات  بناء  حول  تتمحور  بن�ساطات 
ككّل.  وال�سبكة  يونيفوك  مراكز  مهارات  تطوير 
وموؤخرًا، ت�سمنت هذه الن�ساطات ندوات وفرق 
�سبكة  على  واأُدخل  وموؤتمرات.  متنّقلة  تدريب 
اإ�سافي،  وتركيز  تخ�س�ص  عن�سر  يونيفوك 
وذلك من خالل ت�سكيل العديد من المجموعات 
المتخ�س�سة بالموا�سيع الآ�سيوية. وكان مفهوم 
منتديات  في  البحث  مو�سوع  �سّكل  قد  التجّمع 
�سبه اإقليمّية في اإفريقيا، وقد جرى فيه تطوير 

حال  درا�سة  ذلك  في  بما  الدرا�سات،  من  عدد 
بعنوان  كايبوي/كينيا،  في  فّني  تدريٍب  لمعهد 
والتدريب  التعليم  موؤ�س�سات  ا�ستقطاب  »درجة 
 The Attractiveness of والتقني  المهني 
العديد  اأّدى  ولقد   .»TVET Institutions
في  نا�سطًة  اأدوارًا  يونيفوك  مراكز  قادة  من 
منهم  البع�ص  فكان  الدرا�سات،  هذه  اإعداد 
التدريب و�ساهم  لن�ساطات  التنظيم  �سريكًا في 
بالتالي في الجهود الوطنّية والإقليمّية الفرعّية 
الخبرات  وتبادل  الم�ستخل�سة  الدرو�ص  لتعميم 
وق�س�ص النجاح، في حين �ساهم البع�ص الآخر 

في اإجراء هذه الدرا�سات.

المعلومات الإ�سافّية:
ال�سيد اإيفي�سون مونجاغانجا 

رئي�ص �سبكة يونيفوك
e.mujanganja@unevoc.org

ندوات �سبكة يونيفوك

�سونبوري، تايالند، 3-5 ني�سان/اأبريل 2007
ليون�سكو  الفرعّية  الإقليمّية  الندوة  انعقدت هذه 
 Sattahip يونيفوك في كلّية �ساتاهيب التقنّية –
في �سونبوري، تايالند.   Technical College
وقد نّظمها مركز اليون�سكو – يونيفوك بالتعاون 
مع مكتب لجنة التعليم المهني في وزارة التربية 
في تايالند بدعم من مكتب اليون�سكو في بانكوك. 
يونيفوك  مراكز  عن  ممثاًل   15 الندوة  و�سّمت 
لو  وجمهورية  واإيران،  وكمبوديا  بنغالد�ص  من 
والفيليبين  وباك�ستان  ال�سعبية  الديمقراطية 
و�سريالنكا وتايالند لمناق�سة مختلف التحديات 
المهني  والتعليم  التدريب  برامج  تواجهها  التي 
والتقني في هذه الدول. كما لفت الم�ساركون اإلى 
الم�سائل والم�ساغل الم�ستركة بينهم. ومن نتائج 
الندوة التاأ�سي�ص لمجموعتين متخ�س�ستين بمنهج 
التعليم والتدريب المهني والتقني وبحوث التعليم 
المجموعات  عملت  والتقني.  المهني  والتدريب 
على اإعداد مخططات الن�ساطات كما بداأ العمل 

على اإعداد درا�سات حال.

مراكز يونيفوك الجديدة

اإلى �سبكة يونيفوك  ان�سمت الموؤ�س�سات التالية 
بين كانون الثاني/يناير وكانون الأّول/دي�سمبر 

:2007

باربادو�س
والمهني  التقني  والتدريب  التعليم  مجل�ص 
 Technical and Vocational Education

and Training Council

جورجيا
المعني  المهني  والتدريب  التعليم  مركز 
 Information المعلومات  بتكنولوجيا 
 Technologies Vocational Education

and Training Center

اأيلول/�سبتمبر   13–11 – ال�سين،  تيانجين 
2007

الندوة �سبه الإقليمّية على �سكل مائدٍة  انعقدت 
التدريب  حول  العالمي  المنتدى  في  م�ستديرٍة 
المهني والتقني في تيانجين – ال�سين. وتمحورت 
الوطنّية  يونيفوك  �سبكة  فعالّية  تح�سين  حول 
وع�سرون  اأربع  الندوة  في  و�سارك  والإقليمّية. 
مدر�سًا من مراكز يونيفوك في كمبوديا وال�سين 
واإندوني�سيا وماليزيا ومونغوليا وكوريا الجنوبّية 
والفيليبين و�سريالنكا وتايالند. ولقد عمدوا اإلى 
تحقيقًا  الم�ستركة  والخطوط  الموا�سيع  تحديد 
للتعاون. واتفق مركزان من مراكز يونيفوك على 
اتخاذ زمام المبادرة في الن�ساطات التعاونّية ، 
هما كلّية في�سايا�ص الغربّية للعلوم والتكنولوجيا 
 Western Visayas College of Science
حول  الفيليبين(  )في   and Technology
المهني  والتدريب  التعليم  منهج  اإعداد  مو�سوع 
ماليزيا  في  التكنولوجيا  وجامعة  والتقني 
 University Teknologi Malaysia
التعليم  في  البحث  مو�سوع  حول  )ماليزيا( 

والتدريب المهني والتقني. 

المعلومات الإ�سافّية:
�سبكة  رئي�ص  مونجاغانجا،  اإيفي�سون  ال�سيد 

يونيفوك
e.mujanganja@unevoc.org

غرينادا 
كلّية جماعة ماري�سو، مدر�سة الفنون التطبيقّية 
 SAAT T.A. Marryshow والتكنولوجيا 

Community College

اأيرلندا 
 Dublin Institute للتكنولوجيا  دبلن  معهد 

of Technology

ليبيريا
التربية  وزارة  المهني/التقني،  التعليم  مكتب 
 Bureau of Vocational/Training

Education. Ministry of Education

باراغواي
 Ministerio de والثقافة.  التعليم  وزارة 

.Educacion y Cultura

رو�سيا
جامعة ولية �سانت بطر�سبرغ لتكنولوجيا المعلومات 
 St Petersburg State University of
الميكانيك   ،Information Technologies
 Mechanics and Optics والب�سرّيات 
 TMC والمركز التدريبي والمنهجي للجنة التعليم
 Training and Methodological Center
of the Committee on Education )اإدارة 
�سانت بطر�سبرغ( )ت�سّكل كال الموؤ�س�ستين مركزًا 

م�ستركًا في يونيفوك(.
كرواتيا

 Agency for المهني  والتدريب  التعليم  وكالة 
Vocational Education and Training

المعلومات الإ�سافّية:
�سبكة  رئي�ص  مونجاغانجا،  اإيفي�سون  ال�سيد 

e.mujanganja@unevoc.org يونيفوك
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جامعة  وّقعت   ،2007 اأيلول/�سبتمبر   26 يوم 
 Griffith University غريفيت في ا�ستراليا
في  لالقت�ساد  التكنولوجي  زيجيانغ  ومعهد 
المراكز  من  وكالهما   ،ZJTIE ال�سين 
تفاهم  مذكرة  على  يونيفوك،  في  النا�سطة 
تق�سي باإقامة تعاوٍن على المدى الطويل بينهما. 
و�سيتمحور هذا التعاون حول الن�ساطات الدولّية 
اجل  للتعليم من  المتحدة  الأمم  اإطار عقد  في 

 .DESD التنمية الم�ستدامة

عليه  �سُيقدم  اأ�سا�سي  ن�ساط  اأّول  ويق�سي 
باإقامة  التفاهم،  مذكرة  بموجب  الجانبان 
اليون�سكو  تمويله  في  يت�سارك  بحث  م�سروع 

جامعة غريفيث اأ�ستراليا ومعهد 
زيجيانغ التكنولوجي لالقت�ساد في 

ال�سين يوقعان مذكرة تفاهم

ZJTIE وجامعة  زيجيانغ  ومعهد  يونيفوك   –
في  ابتكارّية  مقاربات  »تطوير  بعنوان  غريفيت 
منهج  الم�ستدامة:  التنمية  اأجل  من  التعليم 
والتقني  المهني  والتدريب  التعليم  اإ�سالح 
من  كّل  الم�سروع  اإعداد  توّلى  ال�سين«.  في 
�سُي�سرك  وهو   ZJTIE ومعهد  غريفيت  جامعة 

اأكاديميين ومعدي �سيا�سات وطاقم عمل اإداري 
من موؤ�س�سات قائمة في مناطق عّدة من ال�سين. 
المهني  والتدريب  التعليم  طيف  هوؤلء  و�سيمّثل 
وال�سرقّية،  الغربّية  المقاطعات  اأي  والتقني 
والمقاطعات المتقّدمة والأقّل تقدمًا، والمناطق 
حول  الم�سروع  ويتمحور  والريفّية.  الح�سرّية 
�سروط البحث والمقاربات ال�سرورّية للبدء في 
التعليم  حقل  في  ودعمه  المنهج  اإ�سالح  عملّية 
الدعوة  و�ستوّجه  الم�ستدامة.  التنمية  اأجل  من 
اإلى مراقبين من منغوليا و�سمال كوريا للم�ساركة 

في ن�ساطات الم�سروع.

وُيمكن الإطالع على مذكرة التفاهم على موقع 
www.unevoc. :يون�سكو-يونيفوك اللكتروني

 unesco.org

المعلومات الإ�سافّية:
 info@unevoc.unesco.org

طاقم عمل متنقل معني لأطر 
عمل الموؤهالت والمقاربات المبنية 

على الكفاءات في اأفريقيا

يونيفوك  �سبكة  اجتماعات  نتائج  من  انطالقًا 
وياوندي،  ال�سنغال،  داكار،  في  المنعقدة 
الكامرون، اأقامت يون�سكو-يونيفوك فريق عمل 
المهني  التعليم  بقادة  خا�ص  متحّرك  تدريب 
والكونغو  الكامرون،  في  يونيفوك  مراكز  في 
و�سيراليون،  العاج،  و�ساحل  )برازافيل(، 
وغامبيا. وزار خبراء التعليم والتدريب المهني 
والتقني جزر الموري�ص في حزيران/يونيو 2006 
في  الجزيرة  �سكان  ونجاحات  تجارب  لدرا�سة 
المبنّية  والمقاربات  المهارات  عمل  اأطر  حقل 
المهني  والتدريب  التعليم  في  الكفاءات  على 

ال�ستطالعّية،  الزيارة  ولمتابعة  والتقني. 
انعقدت ندوة �سبه اإقليمّية حول ن�سر المعلومات 
الثاني/نوفمبر  ت�سرين  في  غمبيا،  بنجول،  في 
المتحّرك  التدريب  عمل  فريق  وحقق   .2006

النتائج التالية:
تمكين الخبراء العاملين في التعليم والتدريب 
المهني والفني من التعّلم ب�ساأن ال�سيا�سات 
الح�سنة والتخطيط الفّعال للتعليم والتدريب 

المهني والفني في ال�سياق الإفريقي؛
الدول  في  الممار�سات«  »لأف�سل  الترويج 

الإفريقّية؛
المهارات  موؤهالت  حول  عمل  اأطر  تطوير 

الوطنّية؛
الكفاءات  على  مبنّية  لمقاربات  الترويج 
وغيرها من اآلّيات �سمان الجودة والجدوى؛

الترويج ل�ستراتيجّيات الحّد من الفقر في 
اإفريقيا.

المعلومات الإ�سافّية:
ال�سيد اإيفي�سون مونجاغانجا 

رئي�ص �سبكة يونيفوك
e.mujanganja@unevoc.org

مجّلة اإيمانغ: من�سور موّجه 
الى القارئ حول التوعية من فيرو�س 

نق�س المناعة الب�سرية/متالزمة 
نق�س المناعة المكت�سب )الإيدز(

في م�سعى لخف�ص ن�سب التعّر�ص لفيرو�ص نق�ص 
المهني  التدريب  متعّلمي  بين  الب�سرّية  المناعة 
في  التدريب  هيئة  اأقدمت   ،28049 وعددهم 
 Botswana Training Authority بوت�سوانا
اإ�سدار مجّلة  يونيفوك( على  BOTA(، مركز 
والمجّلة   .Emang اإيمانغ  ا�سم  تحمل  لل�سباب 
المهني  والتدريب  التعليم  لطاّلب  توا�سل  اأداة 
حيال  نظرهم  وجهات  عن  خاللها  من  يعّبرون 
فيرو�ص نق�ص المناعة الب�سرية/الإيدز ويتبادلون 
قرارات  اتخاذ  على  ُت�ساعدهم  مهّمة  معلومات 

مطلعة ب�ساأن �سّحتهم وحياتهم ب�سكٍل عام.

والتدريب  التعليم  تتيح لطاّلب  ة  والمجّلة من�سّ
وقدراتهم  معلوماتهم  تدعيم  والتقني  المهني 
في  الهيئة  وتعمل  والتوا�سل.  التعليم  على 
�سعبة  من  طاّلب  مع  الوثيق  بالتعاون  بوت�سوانا 
 Mega Size Institute في معهد  ال�سحافة 
من  المجازة  الخا�سة  التدريب  مراكز  )اأحد 
Emang. وي�سكل  BOTA( على اإعداد مجّلة 

ال�سحفّيون المتدّرجون في هذا المعهد مجل�ص 
تحرير المجّلة ويتخذون القرارات ب�ساأن محتوى 

المجّلة واأ�سلوبها وت�سميمها و�سكلها.

وحّتى  اأ�سهر  ثالثة  كّل   Emang مجّلة  ت�سدر 
بين طاّلب  وتوّزع  11 عدد  عنها  ال�ساعة �سدر 
والجهات  والتقني  المهني  والتدريب  التعليم 

المعنّية في بوت�سوانا.

وفي الم�ستقبل �سوف تو�ّسع BOTA حلقة توزيع 
جميع  ينفذ  اأن  على  للحر�ص   Emang مجّلة 
المجّلة.  تن�سرها  التي  المعلومات  اإلى  الطاّلب 
�سفحة   52 اإلى  ال�سفحات  عدد  �سيرتفع  كما 

بحيث ي�سّم عددًا اأكبر من المقالت.

المعلومات الإ�سافّية:
فيرو�ص  �سعبة  من�ّسق  بات�ساليلوانغ،  كري�ستوفر 
 BOTA، في  الب�سرية/الإيدز  المناعة  نق�ص 

 chrisbatsa@bota.org.bw

«

«
«
«
«

© ال�سلطة الوطنية للتدريب، غامبيا

BOTA ©
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>   التعليم والتدريب المهني والتقني و�سّحة/�سالمة مكان العمل  >

في حين ُيعنى التعليم والتدريب المهني والتقني 
بعالم  الخا�سة  والمهارات  المعرفة  باك�ساب 
المهنّيتان  وال�سّحة  ال�سالمة  ترمي  العمل، 
العمل  مكان  في  وال�سّحة  ال�سالمة  حماية  اإلى 
هي  العالمّية  ال�سّحة  ومنظمة  لهما.  والترويج 
الهيئة المعنية بمجال ال�سّحة وهي تعي اأهمّية 
في  المهنّيتين  وال�سّحة  ال�سالمة  نواحي  دمج 

برامج التعليم والتدريب المهني والتقني. 

العمل.  العالم هم من عداد قوى  ن�سف �سكان 
المجتمع  تنمية  في  الم�ساهمين  اأبرز  وهم 
الجتماعّية  الناحيتين  من  المعا�سر  العالمي 
تتاأثر  ما  غالبًا  الحّظ،  ول�سوء  والقت�سادّية. 
العمل  ببيئة  �سلبّيًا  تاأثرًا  العّمال  و�ساّلمة  �سّحة 
الأفراد. وعلى  و�سلوكّيات  والعوامل الجتماعّية 
بالدرجة  م�سوؤولين  الموظفين  كون  من  الرغم 
واآمنة،  �سليمة  عمل  بيئة  توفير  عن  الأولى 
ُيتوّقع من العّمال نف�سهم الوقاية من الإ�سابات 
اأّن  وحيث  العمل.  عن  الناجمة  والأمرا�ص 
�سّن  في  المكت�سبة  والممار�سات  ال�سلوكّيات 
المهّم  الحياة، من  اأن تدوم مدى  ُيمكن  مبكرة 
ال�سّحة  �سوؤون  على  ال�سباب  العّمال  تدريب 
وال�سالمة المهنّية مثاًل من خالل برامج التعليم 

والتدريب المهني والتقني. 

عام 1996، �سادقت جمعّية ال�سّحة العالمّية على 
للجميع  المهنّية  لل�سّحة  العالمّية  الإ�ستراتيجّية 
وطنّية  برامج  و�سع  على  الأع�ساء  الدول  وحّثت 
لتوفير خدمات ال�سّحة المهنّية لجميع الأع�ساء 
المعّر�سة لمخاطر �سديدة  للقطاعات  �سّيما  ول 
والمجموعات الم�ست�سعفة وال�سّكان الذين يعانون 
الوثيقة  هذه  واأو�ست  الخدمات.  في  ق�سور  من 
اأن  يجب  المهنّية  ال�سّحة  في  »التدريب  باأّن 
يكون متوّفرًا بما يخ�ّص التدريب المهني وبرامج 

التدريب للعّمال والم�ستخدمين والمدراء«.

خطة علم التعليم والتدريب المهني 
ومنظمة ال�سّحة العالمّية 

حول �سّحة العّمال

ال�سّحة  2007، اعتمدت جمعّية  اأيار/مايو  في 
�سّحة  حول  العالمّية  العمل  خّطة  العالمّية 
وتو�سي  العالمّية.  لالإ�ستراتيجية  كتتمة  العّمال 
هذه الخّطة بعدد من التدابير التي يتعّين على 
الأع�ساء  الدول  العالمّية وعلى  ال�سّحة  منظمة 
اأن تتخذها بهدف: )1( �سياغة �سيا�سات وطنّية 
ال�سّحة  حماية   )2( العّمال؛  ب�سّحة  تعنى 
والترويج لها في مكان العمل؛ )3( تح�سين اأداء 
 )4( اإليها؛  والنفاذ  المهنّية  ال�سّحة  خدمات 
والتوا�سل  الوقائّية  التدابير  ب�ساأن  الأدّلة  توفير 
خالل  من  العّمال  �سّحة  معالجة   )5( ب�ساأنها؛ 

�سيا�سات اأخرى.

منظمة  توجيه  هذه  العمل  خّطة  من  ُيق�سد 
في  فيها  الأع�ساء  والدول  العالمّية  ال�سّحة 
الممتدة  للفترة  العّمال  �سّحة  ب�ساأن  ن�ساطاتهم 
– 2017. وهي �سُت�ساهم في تحقيق  بين 2008 
مختلف  في  ال�سّحة  لحماية  اأ�سا�سي  م�ستوى 
على  ُتحّفز  و�سوف  العالم  عبر  العمل  اأماكن 
التحتّية  والبنية  الوطنّية،  ال�سيا�سات  تطوير 

والتكنولوجّيات وال�سراكات الرامية اإلى تح�سين 
�سّحة جميع العّمال. بالن�سبة اإلى برامج التعليم 
اإلى  الإ�سارة  تجدر  والتقني،  المهني  والتدريب 
�سرورة  ب�ساأن  الخّطة  في  الواردة  التو�سية 
في  العّمال  �سّحة  نواحي  »مختلف  مراعاة 

التدريب المهني«.

المعلومات الإ�سافّية:
http://www.who.int/
occupational_health/en/
http://www.wuro.who.int/
occhealth

دكتور روخو كيم، مدير برنامج ال�سّحة المهنّية، 
المركز الأوروبي للبيئة وال�سّحة، مكتب منظمة 

ال�سّحة العالمّية الإقليمي في اأوروبا 
 rki@ecehbonn.euro.eho.int

نحو �سحة عالمّية م�ستدامة
ل  جزءًا  الم�ستدامة  العالمّية  ال�سّحة  ت�سكل 
وتوؤدي  لالألفّية  الإنمائّية  الأهداف  من  يتجزاأ 
ال�ستقرار  تحقيق  �سبيل  في  محورّيًا  دورًا 
والقت�سادي.  الجتماعي  والتقدم  العالمي 
عالمّية  �سّحة  »نحو  الدولي  الموؤتمر  عالج 
 Towards( »م�ستدامة
 S u s t a i n a b l e
 )Global Health
بون،  في  )المنعقد 
 11-9 بين  األمانيا، 
 )2007 اأيار/مايو 
موا�سيع  مجموعة 
بال�سّحة  مت�سلة 
في  بما  الب�سرّية، 
التعليم  اإدخال  ذلك 

القطاع  تخّول  كاأداة  والتقني  المهني  والتدريب 
اأماكن العمل ك�سبيل وو�سيلة  الخا�ص ا�ستخدام 

للتثقيف ال�سحي.

يونيفوك،   – يونك�سو  بتنظيم  الموؤتمر  وانعقد 
والأمن  البيئة  المتحدة/معهد  الأمم  جامعة 
العمل  ومنظمة   ،)UNU-EHS( الب�سري 
المعني  الدولي  والبرنامج   )ILO( الدولّية 
العالمي  البيئي  للتغير  الإن�سانية  بالأبعاد 
)IHDP( ومعهد جامعة بون للنظافة وال�سّحة 
 University of Bonn Institute العامة 
 for Hygiene and Public Health
العالمّية  ال�سّحة  منظمة  في  التعاون  )مراكز 

.)WHO CC

WHO Dr Rokho Kim ©

ILO/M.Crozet منظمة العمل الدولية ©
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الحّد  اأّن  تبّين  عن  الموؤتمر  فكرة  وتمّخ�ست 
من الفقر ل ينجح في غياب قدرة على التّحكم 
بالمخاطر التي ُتهدد ال�سّحة العامة، والزدهار 
عمل  قوة  دون  ومن  وال�ستدامة  القت�سادي 
اأّن  وطالما  و�سالم  مدني  وا�ستقرار  �سليمة 
ال�سحّية  الخدمات  في  ق�سورًا  تعاني  ال�سعوب 
و�سوء تغذية واآفات مثل فيرو�ص نق�ص المناعة 

الب�سرّية/الإيدز اأو نق�ص في المياه الآمنة.
الباحثين  بين  الموا�سيع  هذه  ُتعالج  حين  وفي 
يجب  ال�سيا�سات،  ووا�سعي  الممار�سة  والجهات 
على اإ�ستراتيجية ناجحة حول ال�سّحة الم�ستدامة 
الفردّية  وقدراتها  المحلّية  الم�ستويات  تطال  اأن 
وُت�سركها. ومن المهم تعليم الأفراد كيف ُيحافظون 
ومن  والعمل  �سّحتهم  �سون  على  قدرتهم  على 
المهّم اأي�سًا توعية الموؤ�س�سات وخدمات ال�سّحة 
المهنّية ب�ساأن م�سوؤولّيتها في الحفاظ على قوى 
والتدريب  التعليم  ُي�ّسكل  �سحّيًا.  �سليمة  عمل 
المهني والتقني اآلّية مهّمة لتوزيع المعلومات ب�ساأن 
عنا�سرها  وتعزيز  الم�ستدامة  العامة  ال�سّحة 
من  المعرفة  اكت�ساب  وُيمكن  هذا،  الأ�سا�سّية. 
خالل التعليم والتدريب المهني والتقني وتطبيقها 
في المنزل. بهذه الطريقة، ُيحدث طاّلب التعليم 
والتدريب المهني والتقني وعّماله تاأثيرًا م�ساعفًا 
عبر تح�سين �سّحة اأ�سرهم ومجتمعاتهم المحلّية 

و�سالمتها.

الم�ستدامة،  العالمّية  ال�سّحة  موؤتمر  خالل 
لليون�سكو- جل�سة  مواٍز  خٍط  على  ُعقدت 
تعزيز  حول  الدولّية  العمل  يونيفوك/منظمة 
وعبره.  العمل  مكان  في  والنظافة  ال�سّحة 
على  ال�سوء  ت�سليط  جرى  الجل�سة  هذه  وفي 
في  والتقني  المهني  والتعليم  التدريب  دور 
من  الم�ستدامة  العالمّية  ال�سّحة  هدف  تعزيز 

منظورين:
كو�سيلة  والتقني  المهني  والتدريب  التعليم 
لزيادة معرفة الطاّلب والعّمال ومهاراتهم 
)وهذا  والنظافة  ال�سّحة  يخ�ّص  ما  في 

يت�سمن ال�سّحة الفردّية والمهنّية(؛
للمهن  والتقني  المهني  والتدريب  التعليم 
ال�سّحة  تحقيق  ُيمكن  )ل  الأ�سا�سّية 
في  العاملون  تلّقى  اإذا  اإّل  الم�ستدامة 
مجالت الرعاية ال�سّحة والمياه وال�سرف 
الأغذية  النفايات وت�سنيع  واإدارة  ال�سّحي 
والتدريب  التعليم  من  عاليًة  نوعّيًة  الخ. 

المهني والتقني(. 

المعلومات الإ�سافّية
 www.gemini.de/global-health

>   التعليم والتدريب المهني والتقني من اأجل التنمية الم�ستدامة  >

بما  الأ�ساتذة،  تعليم  نوعّية  تح�سين  يرتدي 
المهني  والتدريب  التعليم  مدّر�سي  ذلك  في 
اأهداف  تحقيق  في  اأ�سا�سّيًا  دورًا  والتقني، 
المتحدة  الأمم  وعقد  للجميع  التعليم  حملة 
للتعليم من اأجل التنمية الم�ستدامة. ولتحديد 
تعليم  برامج  في  ال�ستدامة  دمج  �سبل 
والتقني  المهني  والتدريب  التعليم  مدّر�سي 
اأنظمة  اإلى  خاللها  )ومن  قدراتهم  وبناء 
الوطنية  والتقني  المهني  والتدريب  التعليم 
يونيفوك  يونك�سو-  قامت  عام(،  ب�سكٍل 
 )InWent( بالتعاون مع �سركاء من اإنفينت
لبناء القدرات على ال�سعيد الدولي وبرنامج 
اآ�سيا  في  التنمية  اأجل  التربوي من  التجديد 

والكر�سي   )APEID( الهادي  والمحيط 
توجيه  اإعادة  مجال  في  لليون�سكو  الجامعي 
التنمية  تحقيق  اأجل  من  المدر�سين  تدريب 
الم�ستدامة )York University( بالتنظيم 

تعليم اأ�ساتذة التعليم والتدريب المهني 
والتقني من اأجل تحقيق ال�ستدامة

لعقد الجتماع المعنون »الت�ساور الدولي حول 
التعليم من اأجل التنمية الم�ستدامة«. وانعقد 
 2007 اآب/اأغ�سط�ص   24-19 بين  الجتماع 
في �سيانغ ماي – تايالند. ولقي دعم مكتب 
ووزارة   )OVEC( المهني  التعليم  لجنة 

التعليم في تايالند. 
في  خبيرًا  اأربعون  الم�ساورات  في  �سارك 
 17 من  والتقني  المهني  والتدريب  التعليم 
دولة بما في ذلك اأ�ستراليا، وكندا وال�سين 
وتايالند وفيتنام. وتمحور النقا�ص حول دمج 
مدّر�سي  تعليم  برامج  في  ال�ستدامة  �سوؤون 
وبناء  والتقني  المهني  والتدريب  التعليم 
القدرات في منطقة اآ�سيا والمحيط الهادئ. 

اأّما اأهداف الجتماع فكانت كالآتي:
مدّر�سي  تعليم  بم�ساهمة  خارطة  و�سع 
في  والتقني  المهني  والتدريب  التعليم 
الم�ستدامة  التنمية  اأجل  من  التعليم 

ب�سكٍل عام؛

تعليم  م�ساهمة  تدعيم  �سبل  تحديد 
المهني  والتدريب  التعليم  مدّر�سي 
التنمية  اأجل  من  التعليم  في  والتقني 

الم�ستدامة؛ 

و�سع جدول اأعمال وخّطة عمل من اأجل 
في  وتطويرها  البرامج  وو�سع  البحث، 
والتدريب  التعليم  مدّر�سي  تعليم  حقل 
المهني والتقني والتعليم من اأجل التنمية 

الم�ستدامة
ومن اأبرز ما خل�ص اإليه الجتماع:

تعليم  م�ساهمة  نطاق  ُيحدد  عمل  اإطار 
المهني  والتدريب  التعليم  مدّر�سي 
والتقني لتحقيق التعليم من اأجل التنمية 

الم�ستدامة؛
تعليم  يواجهها  التي  الموا�سيع  بلورة 
اأ�ساتذة التعليم والتدريب المهني والتقني 
التعليم  م�ساهمة  تعزيز  يخ�ّص  ما  في 
تحقيق  في  والتقني  المهني  والتدريب 

التعليم من اأجل التنمية الم�ستدامة؛
جدول  ذلك  في  )بما  مقاربات  و�سع 
اأعمال وخطط عمل للبحث، و�سع ت�سّور 
ُيعزز  مما  البرنامج(  وتطوير  البرنامج 
م�ساهمة تعليم مدّر�سي التعليم والتدريب 
اأجل  من  التعليم  في  والتقني  المهني 

التنمية الم�ستدامة؛
رفع تو�سية اإلى المركز الدولي لليون�سكو 
و�سبكة  المركز  دور  حول  يونيفوك 
اأف�سل نحو  الم�ساهمة على  يونيفوك في 

في جدول الأعمال وخطط العمل.
على �سوء نتائج الجتماع، �ست�ستمر اليون�سكو 
بتعزيز  لها  ال�سريكة  والوكالت  – يونيفوك 
تعليم  في  الم�ستدامة  التنمية  �سوؤون  دمج 

مدّر�سي التعليم والتدريب المهني والتقني.

المعلومات الإ�سافّية 
ناينغ يي مار، م�ست�سارة البرنامج

 Naing.yee.mar@unevoc.unesco.org
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اأجل  من  والتدريب  التعليم  دمج  ُيمكن  كيف 
ال�سركات  قطاع  تدريب  في  الم�ستدامة  التنمية 
ال�سوؤال  هو  هذا  كان  القدرات؟  بناء  وبرامج 
مع  ُعقد  ت�ساوري  اجتماع  عالجه  الذي  الأبرز 
بين  ال�سركات  قطاع  ومنظمات  موؤ�س�سات 
وا�ست�ساف  بون.  في   2007 اأيار/مايو   25-23

التعليم والتدريب المهني والتقني 
والتعليم من اأجل التنمية الم�ستدامة: 

اإ�سراك قطاع ال�سركات

الأمم  بعقد  المعنّية  اليون�سكو  اأمانة  الجتماع 
الم�ستدامة  التنمية  اأجل  من  للتعليم  المتحدة 

ومركز اليون�سكو-يونيفوك الدولي. 
عدد  مع  بالتعاون  لالجتماع  التنظيم  وجرى 
برنامج  اليون�سكو/  فيهم  بمن  ال�سركاء  من 
اآ�سيا  في  التنمية  اأجل  من  التربوي  التجديد 
 UNESCO/APEID الهادي  والمحيط 
للبيئة  المتحدة  الأمم  وبرنامج  )بانكوك(، 
)بون(   InWent واإنوينت  )نايروبي(، 
والتدريب  للتعليم  الفدرالي  الألماني  والمعهد 

المهني BIBB )بون(. 

�سجلها  يحفل  �سركات  الجتماع  وح�سرت 
اأجل  من  والتدريب  التعليم  حقل  في  بالعمل 
ال�سركات  هذه  و�ساركت  الم�ستدامة  التنمية 
ن�ساطاتها.  حول  حال  درا�سات  عر�ص  في 
للموظفين،  تدريب  برامج  الن�ساطات  وت�سمنت 
حلقات  جانب  اإلى  ال�سركات  وموظفي  الزبائن 
المحلّية  المنظمات  مع  و�سراكات  التوريد 
لتوفير معلومات للمجتمع المحلي وبرامج تعليم 
وم�ساعدة المدار�ص وموؤ�س�سات التعليم والتدريب 
المهني والتقني والجامعات في التعليم المت�سل 

بال�ستدامة.
خالل  في  ُعر�ست  التي  الحال  درا�سات  اأّما 
الجتماع فاأوردت درو�سًا محتملة خا�سة ب�سركات 

اأخرى، ُتعنى على �سبيل المثال بما يلي:
اإ�سراك  لدى  الم�ستخدمة  الآلّيات  مجموع 
قطاع ال�سركات في التعليم من اأجل التنمية 

الم�ستدامة؛
قطاع  اإ�سراك  ومحّركات  وفر�ص  حوافز 
التنمية  اأجل  من  التعليم  في  ال�سركات 

الم�ستدامة؛
المعّوقات و�سبل معالجتها.

وفي خطوٍة لحقٍة لهذا الم�سروع تنوي اليون�سكو 
ومواد  توجيهّية  خطوط  و�سع  و�سركاوؤها 
القدرات،  لبناء  نموذجّية  وبرامج  اإعالمّية 
قطاع  م�ساركة  نطاق  لتو�سيع  ا�ستخدامها  ُيمكن 
ال�سركات في التعليم من اأجل التنمية الم�ستدامة، 
مع الإ�سارة ب�سكٍل خا�ص اإلى تطوير المهارات من 

اأجل اإمكانّية التوّظف والمواطنّية.

المعلومات الإ�سافّية 
ناينغ يي مار، م�ست�سارة البرنامج

Naing.yee.mar@unevoc.unesco.org

الرتقاء بال�سراكة لتعزيز التعليم من 
اأجل التنمية الم�ستدامة في عالم العمل

انعقد بتاريخ 6-7 ت�سرين الثاني/نوفمبر 2007 
في مدينة بون اجتماع الخبراء الدوليين المعنون 
من  والتعليم  لل�سركات  الجتماعّية  »الم�سوؤولية 
بال�سراكة«  الرتقاء  الم�ستدامة:  التنمية  اأجل 
 Corporate Social Responsibility
 and Education for Sustainable
 Development )ESD(: Advancing
the Partnership. وانعقد الجتماع بتنظيم 
 InWent واإنوينت  يونيفوك   – اليون�سكو  من 
بال�سراكة مع اأمانة اليون�سكو المعنّية بعقد الأمم 
الم�ستدامة  التنمية  اأجل  من  للتعليم  المتحدة 
)وكالهما  الدولي  الهيدرولوجي  والبرنامج 
اليون�سكو(  عام  مقّر  م�ستوى  على  قائم 
وبالتعاون مع برنامج التجديد التربوي من اأجل 
 .APEID الهادي  والمحيط  اآ�سيا  في  التنمية 
اليابانية  الودائع  اأموال  بدعم  الجتماع  وحظي 
المخ�س�سة   Japanese Funds in Trust

للتعليم من اأجل التنمية الم�ستدامة.
النظر  اإعادة  الجتماع  من  الأ�سا�سّية  والغاية 
يون�سكو  ن�ساطات  واقتراحات مختلف  نتائج  في 
2007 في حقل ال�سراكة بين  لعام  – يونيفوك 
العام والخا�ص لتحقيق التعليم والتدريب المهني 
وترتيبها  الم�ستدامة  التنمية  اأجل  من  والتقني 

بح�سب الأولوّيات وو�سع اإ�ستراتيجية لتطبيقها.
في  خبيرًا  وع�سرون  اأربع  الجتماع  في  �سارك 
حقل التعليم والتدريب المهني والتقني والتعليم 
من اأجل التنمية الم�ستدامة من مختلف مناطق 
اتخذت  ولقد  دولّية.  وكالت  جانب  اإلى  العالم 
م�ساريع  مع  وثيٍق  ب�سكٍل  للعمل  عّدة  تو�سيات 
ي �سبل  العمل وال�سناعة. ومن التو�سيات تق�سّ
على  المبنّية  الم�ستدامة  التنمية  مقاربات  ن�سر 

التعليم ن�سرًا اأو�سع عبر قطاع ال�سركات بهدف 
الحجم  ومتو�سطة  ال�سغيرة  الموؤ�س�سات  �سّم 
والقت�سادّيات  النامية  الدول  في  خ�سو�سًا 

النتقالّية والمناطق الخارجة من النزاعات.

المعلومات الإ�سافّية 
ناينغ يي مار، م�ست�سارة البرنامج

Naing.yee.mar@unevoc.unesco.org
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>   تمهين التعليم العالي  >

ي�سهد القت�ساد المعولم تغّيرًا �سريعًا، وتخ�سع 
ل�سغوط  العالم  حول  العالي  التعليم  منظومات 
المعرفة  اإنتاج  في  التفكير  ُتعيد  لكي  متزايدة 
يتمتعون  خّريجين  اإلى  و�سوًل  واكت�سابها 
و�سهدت  الأعمال.  لعالم  ال�سرورّية  بالمهارات 
ال�سنوات الع�سر اأو الأكثر الما�سية جهودًا عديدة 
حاجات  تلّبي  بحيث  الجامعات  تنظيم  لإعادة 
الحالت،  بع�ص  وفي  المعولم.  المعرفة  مجتمع 
في  معرفّية  ونظرّية  تنظيمّية  تغّيرات  �ُسّجلت 
األحق  مما  واكت�سابها  المعرفة  اإنتاج  اأ�سكال 
تبعات ج�سيمة على تحديد دور الجامعة ومهّمتها 

الموؤتمر الدولي لإدارة النوعّية 
في اأنظمة التعليم والتدريب 

CIMQUSEF  2007

في مجتمع العالم المعا�سر. اأّما ال�سوؤال المتعّلق 
التعليم  حقل  في  والبحث  العالي  التعليم  بدور 
مجتمع  تحدّيات  مع  التجاوب  لناحية  العالي 
في  باحثين  بين  بحث  مو�سوع  ف�سّكل  المعرفة 
التعليم ومعدي �سيا�سات وجهات ممار�سة تناوله 
الموؤتمر الدولي الرابع لإدارة النوعّية في اأنظمة 
التعليم والتدريب CIMQUSEF  الذي انعقد 
الدار  في   2007 ني�سان/اأبريل   19 و   17 بين 
بين  العالقة  الموؤتمر  عالج  المغرب.  البي�ساء، 
التعليم العالي وال�سناعة وكيفّية اإعداد الطاّلب 
الدولّية  والحركّية  والعولمة  المعرفة  لمجتمع 
)تدويل التعليم العالي( وتنمية المواد الب�سرّية. 
يون�سكو-يونيفيك  مدير  ماكلين  لروبرت  وكان 
م�ساغل،  العالي:  التعليم  »تمهين  حول  كلمًة 
 Vocationalisation of واآفاق«  �سجون 
 Higher Education: Issues، Concerns

.and Prospects

المعلومات الإ�سافّية:
 info@unevoc.unesco.org

>   اإفريقيا  >

التعليم  اإ�سالح  اأّن  و�سركاوؤها  اليون�سكو  تعتبر 
الأ�سا�سي في الدول الإفريقّية اأ�سا�سّي وطارئ ل 
�سّيما في ما يخ�ّص تحقيق اأهداف التعليم للجميع 
والأهداف الإنمائّية لالألفّية. وفي هذا ال�سياق، 
اأ�سا�سي  تعليم  »اأي  المعنونة  الندوة  انعقدت 
 What Basic Education for“ لإفريقيا« 
 28  -  25 بين  رواندا  كيغالي،  Africa?”في 
اأيلول/�سبتمبر 2007. و�سارك في الندوة 115 
والتدريب  التعليم  �سيا�سات  اإعداد  في  م�سوؤول 
المهني والتقني وتطبيقها ناهيك عن م�سوؤولين 
مدني  مجتمع  ومنظمات  المتحدة  الأمم  في 
تنموّية �سريكة من 15 دولة في اإفريقيا ورّكزت 
المهارات  تنمية  وعلى  الأ�سا�سي  المحتوى  على 
الكفاءات  على  المبنّية  المناهج  عمل  واأطر 
في  الم�ساركون  وناق�ص  الأ�سا�سي.  للتعليم 
لإ�سالح  وت�ساركّية  �سمولّية  مقاربًة  الجتماع 

التعليم الأ�سا�سي. 

روؤيا مو�ّسعة حيال التعليم 
الأ�سا�سي لإفريقيا

اإعداد هذه الندوة والتنظيم لها،  وفي معر�ص 
بما  اليون�سكو  في  ع�سو  مختلفة  كيانات  عملت 
والمكتب  داكار  في  اليون�سكو  مكتب  ذلك  في 
UNESCO-( اإفريقيا  في  للتربية  الإقليمي 
والمكتب  يونيفوك   – ويونك�سو   )BREDA
التربية  ومكتب  الالتينّية  اأمريكا  في  الإقليمي 
الميدانّية  والمكاتب   )IBE( لليون�سكو  الدولي 
اإفريقيا. ولقيت هذه الجهات دعم وكالت  في 
الإفريقي  والبنك  الدولي  البنك  مثل  �سريكة 

اإفريقيا. للتنمية ورابطة تطوير التعليم في 

عمل  مجموعة  يونيفوك   – يون�سكو  وقادت 
الأ�سا�سي  التعليم  في  المهارات  تنمية  حول 
هو  الأ�سا�سي  التعليم  اأّن  وحيث  الندوة.  في 
الكثيرون  يتلقاها  التي  التعليم  م�ستويات  اأعلى 
كفاءات  يت�سمن  اأن  المهم  فمن  اإفريقيا،  في 
خا�سة بعالم العمل. و�ساعدت مجموعة العمل 
وال�ستخدام  المهارات  معطيات  �سرح  على 
ويتعّين  الأ�سا�سي.  التعليم  المهّمة على م�ستوى 
الأ�سا�سي  التعليم  اإلى  المو�ّسعة  النظرة  على 
تزّود  اأن  الندوة  في  مناق�ستها  جرت  كما 
ال�سرورّية  والمهارات  بالمعرفة  المتعّلمين 
لتح�سين حياتهم وتي�سير دخولهم عالم العمل. 
ويجب على التعليم الأ�سا�سي اأن ُيعدَّ المتعّلمين 
القت�سادّية  بالدهم  تنمية  في  للم�ساهمة 
وعّبر  درا�ستهم.  لمتابعة  و/اأو  والجتماعّية 
التزامهم،  عن  الم�ساركون 
كّل في بلده، اإيجاد الظروف 
التعليم  لتاأمين  ال�سرورّية 
 10-9 �سّن  حّتى  الأ�سا�سي 
حددوا  كما  اأدنى.  كحّد 
الوطنّية  التدابير  اأولوّيات 

والدولّية. والإقليمّية 

ومن اأبرز مح�ساّلت الندوة 
للعمل«.  كيغالي  »نداء 
وُيمكن النفاذ اإليه من موقع 

يون�سكو- يونيفوك اللكتروني:
 www.unevoc.unesco.org 

المعلومات الإ�سافّية:
ال�سيد اإيفي�سون مونجاغانجا

رئي�ص �سبكة يونيفوك
e.mujanganja@unevoc.org

© اليون�سكو

Lnez Forbes اليون�سكو ©

Angela Ngalati Kambaila اليون�سكو ©



العدد )14(ن�سرة اليون�سكو - يونيفوك8 ني�سان/ابريل 2008 

التعليم  اإلى  النفاذ 
التقني  والتدريب 
اإفريقيا  في  والمهني 
فيه  وال�ستراك 
الحلول  خالل  من 
الجديدة المبنّية على 
المعلومات  تكنولوجيا 
�سّكلت  والت�سالت 
اليون�سكو  قّمة 
– يونيفوك الإفريقّية 
التعليم  حول  الأولى 
المهني  والتدريب 
المعنونة  والتقني 
التعليم  اإلى  »النفاذ 
المهني  والتدريب 
اإفريقيا  في  والتقني 
الجديدة  الحلول  خالل  من  فيه  وال�ستراك 
المبنّية على تكنولوجيا المعلومات والت�سالت« 
 Access to and Inclusion in TVET(
 in Africa Through New ICT-Based
الموؤتمر  في  خا�سًا  حدثًا   )Solutions
في  اللكتروني  التعّلم  حول  ال�سامل  الإفريقي 

النفاذ اإلى التعليم والتدريب التقني 
والمهني في اإفريقيا وال�ستراك فيه 
من خالل الحلول الجديدة المبنّية 

على تكنولوجيا المعلومات والت�سالت

اأيار/مايو   29 يوم  القّمة  وانعقدت  اإفريقيا. 
2007 في نايروبي/كينيا و�سّمت اأكثر من 150 
والتقني  المهني  والتدريب  التعليم  في  خبيرًا 
ومعدي ال�سيا�سات والباحثين وجهات الممار�سة 
من اإفريقيا الذين تبادلوا الخبرات وتباحثوا في 
ال�ستراتيجّيات وطبقوا اآلّيات لتعزيز تكنولوجيا 
والتدريب  التعليم  في  والت�سالت  المعلومات 
وبالإ�سافة  يجب.  كما  ودمجه  والتقني  المهني 
عن  �ساملة  لمحًة  اأتاحت  والتي  الخطابات  اإلى 
اإليه  ونظرًة  والتقني  المهني  والتدريب  التعليم 
والتدريب  التعليم  في  اللكتروني  التعلم  )واإلى 
عرو�ص  اأبرزت  اإفريقيا،  في  والمهني(  التقني 
تكنولوجيا  ا�ستخدام  اأوجه  الحالت  درا�سات 
التعليم  موؤ�س�سات  في  والت�سالت  المعلومات 
مالوي  كينيا،  في  والتقني  المهني  والتدريب 
وزمبيا. كما تّم التعريف بم�سروع تعّلم متحّرك 
بوا�سطة  تعليم  وم�سروع  اإفريقيا  جنوب  في 
انعقدت  التي  العمل  ور�ص  خالل  وفي  الإعالم. 

في خالل فترات بعد الظهر، ناق�ص 
المت�سلة  الموا�سيع  الم�ساركون 
على  المحلّية  المجتمعات  ببناء 
والتدريب  التعليم  في  الخّط 
ا�ستخدام  وفعالّية  والتقني  المهني 
كما  تباعًا.  اللكتروني  التعّلم 
التعليم  وزارة  دعم  القّمة  لقيت 
اليون�سكو  ومكتب  كينيا  في 
اإفريقيا  في  للتربية  الإقليمي 
 ، )U N E S C O /B R E D A (
 )COL( التعلم  وكومنولث 

جزر الموري�سي�س: العتراف بمكت�سبات 
التعلم ال�سابقة للكبار

يعمل معهد اليون�سكو للتعّلم مدى الحياة بالتعاون 
 MQA  مع هيئة المهارات في جزر الموري�سي�ص
 Mauritius Qualifications Authority
لإطالق م�سروع تجريبي يتمحور حول العتراف 
بالتعليم المكت�سب �سابقا« RPL من قبل الموظفين 
العاطلين عن العمل في قطاعي ال�سكر والن�سيج 
في جزر الموري�ص، على اأن يخ�سع العّمال لحلقة 

اإعادة تدريب تخوّلهم في وقت لحق 
العمل في �سناعة ال�سياحة بموجب 

ما ُيعرف بـ »برنامج التمكين«.
جزر  في  ال�سياحة  �سناعة  اأثبتت 
قطاعات  اأكثر  اأّنها  الموري�ص 
حيث  النمو  في  �سرعًة  القت�ساد 
ُتحقق معّدل نمو ن�سبته %3.7 عام 
2006. وترّوج حكومة جزر الموري�ص 
لها  وُتحدد  ال�سياحة  قطاع  لتو�ّسع 
العام  بحلول  �سائح  مليوني  هدف 
تنامي  مع  التكّيف  بهدف   .2015
اإلى  عدد الزّوار الأجانب الوافدين 
اأكبر  عدد  توظيف  يجب  الجزيرة، 
من الأ�سخا�ص في �سناعة ال�سيافة 
كما ل بّد من ت�سييد فنادق ومن�ساآت 
جديدٍة اأخرى. ويجب على الجزيرة 

العاملون في �سناعة  يتمتع  اأن  اأن تحر�ص على 
ال�سياحة بالمهارات والكفاءات المنا�سبة لتقديم 
مكت�سبات   MQA وتعتبر  المنا�سبة.  الخدمات 

في  ال�سابقين  العّمال  وخبرة  ال�سابقة  التعليم 
�سناعات قطاعي ال�سكر والن�سيج قابلًة للتقييم 
وترمي من خالل العتراف بالتعّلم ال�سابق اإلى 
يخّولهم  ما  على  الح�سول  من  العّمال  تمكين 
بالتعليم  ولالعتراف  ال�سياحة.  �سناعة  دخول 
بناء  ال�سابق جملة ح�سنات فهو يدعم مبادرات 
القدرات في ظروف اقت�سادّية واجتماعّية �سعبة 
وُيزيل العقبات التقليدّية اأمام التعليم والتدريب 
المكت�سبة  والخبرات  المعارف  ويثّمن  وينقل 
من  بالمهارات  ر�سمّيًا  العتراف  وعبر  �سابقًا. 
الهيئة  تتيح  ال�سابق،  بالتعّلم  العتراف  خالل 

لمن يتمتع بمهارات نظامّية قليلة الإفادة من فر�ص 
العمل وتح�سين اآفاق �سيرته المهنّية. ومن �ساأن 
العتراف بالمهارات اأن ُيك�سب العّمال نظرًة اإلى 

الذات.
العتراف  حيال  وطنّية  مقاربات  اإقامة  وبهدف 
بالتعّلم ال�سابق، وتثمين التعليم المكت�سب بالخبرة 
والعتراف به، اأعّدت الهيئة �سيا�سًة تت�سمن اإطار 
عمل موؤ�س�سي للم�سادقة. وبح�سب كايال�ص األيغو، 
ال�سابق  بالتعّلم  العتراف  �سياأتي  الهيئة،  مدير 

بالمنفعة للكثيرين على اختالف خلفّياتهم.
ال�سابق  بالتعّلم  العتراف  م�سروع  في  وُي�سارك 
في  المهنّية  الجهات  من  عدٌد  التجريبي 
والموارد  التعليم  وزارة  ذلك  في  بما  الجزيرة 
ووزارة  ال�سناعة  عن  وممثلين  الب�سرّية، 
ال�سناعّية  والعالقات  العمل 
غير  والمنظمات  وال�ستخدام، 
التدريب  وجهات  الحكومّية 
ال�سناعي  التدريب  مجل�ص  مثل 
والمهني )IVTB( ووكالت دولّية 
مثل كومنولث التعلم COL ومعهد 
 UIL اليون�سكو للتعّلم مدى الحياة
خالل  من  الم�سروع  تدعم  والتي 
لتحديد  وعملّية  �سيا�سة  اإعداد 
مكت�سبات الم�ستفيدين ومهاراتهم 
والم�سادقة  وتقييمها  ال�سابقة 
توجيهّية  خطوط  واإقامة  عليها 
واإعداد  والمقّيمين  للمن�سقين 

اأدوات ومنهجّيات تعليمّية. 

المعلومات الإ�سافّية 
مادو �سينغ، اأخ�سائي في البرنامج
معهد اليون�سكو للتعّلم مدى الحياة

 m.singh@unesco.org

والتدريب  للتعليم  الألماني  الفدرالي  والمعهد 
 InWent واإنونت   )BIBB(  المهني 

وOpen Polytechnic  في نيوزيلندا. 
فر�سًة  المهني  والتدريب  التعليم  قّمة  و�سّكلت 
مهّمة لليون�سكو - يونيفوك لإبراز منافع وتكاليف 
ا�ستخدام تكنولوجيا المعلومات والت�سالت في 
اإفريقيا  في  والتقني  المهني  والتدريب  التعليم 
الحكومات  من  �ساملة  مجموعة  على  وتعميمه 
وم�ساريع  الحكومّية  غير  والمنظمات  الإفريقّية 
والتنمية  الأموال  منح  وكالت  كما  الأعمال 
للتعليم  المقبلة  القّمة  و�ستنعقد  الدولّية. 
والتدريب المهني والتقني في التعليم اللكتروني 

في اإفريقيا عام 2008 في اأكرة، غانا.
المعلومات الإ�سافّية

ماجا زاريني، م�سوؤول عن �سعبة الت�سالت
 m.zarini@unevoc.unesco.org
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>   اآ�سيا والمحيط الهادئ  >

 31 بين   UNESCO/APEID نّظمت 
طاولة  لجتماع  اآب/اأغ�سط�ص   2 و  تموز/يوليو 
والتدريب  التعليم  حول  ا�ست�سافته  م�ستديرة 
من  جزءًا  الجتماع  و�سّكل  والتقني.  المهني 
المهني  والتدريب  التعليم  برنامج  تقييم  عملّية 
التربوي  التجديد  ببرنامج  الخا�ص  والتقني 
الهادي  والمحيط  اآ�سيا  في  التنمية  اأجل  من 
عمل  اإطار  لإقامة  فر�سة  اأتاح  كما   .APEID
اليون�سكو  اإ�ستراتيجّية  �سياق  في  المقبل  للعمل 
 2013  –  2008 بين  للفترة  المدى  متو�سطة 
 .2009-2008 لفترة  والموازنة  والبرامج 

اجتماع طاولة م�ستديرة حول التعليم 
والتدريب المهني والتقني في اآ�سيا

20 م�ساركًا  وح�سر الطاولة الم�ستديرة حوالى 
كمبوديا،  في  اليون�سكو  مكاتب  عمل  طاقم  من 
وفيتنام،  وتايالند،  وباك�ستان،  واإندوني�سيا، 
والتدريب  التعليم  لهيئات  وطنيين  ممثلين  كما 
كمبوديا  من  وخبراء  و�سركاء  والتقني  المهني 
واإندوني�سيا وكازاخ�ستان ولو والنبال وباك�ستان 
م�سودة  الم�ساركون  وراجع  وفيتنام.  وتايالند 
ال�سوء  و�سّلطوا  عليه  وعّلقوا  التقييم  تقرير 
اأبرزوا  كما  الوطنّية  والحاجات  الأولوّيات  على 
اليون�سكو  برنامج  لتوجيه  جديدة  موا�سيع 
ولفتوا  والتقني  المهني  والتدريب  التعليم  حول 
للتعاون  محتملين  و�سركاء  اآلّيات  مجموعة  اإلى 

الم�ستقبلي في منطقة اآ�سيا والمحيط الهادئ. 
والأولوّيات،  الحاجات  تبّدل  �سوء  وعلى 
موا�سيع  �سكل  على  يلي  ما  الم�ساركون  اأبرز 

جديدة يجب اأن تقود برنامج اليون�سكو الخا�ص 
منطقة  في  والتقني  المهني  والتدريب  بالتعليم 
والتدريب  التعليم  دور  الهادئ:  اآ�سيا/المحيط 
المهني والتقني في معالجة خف�ص الفقر ونفاذ 
والتدريب  والتعليم  المهّم�سة؛  المجموعات 
بعد  وما  الثانوي  التعليم  في  والتقني  المهني 
الثانوي واأطر التاأهيل الإقليمّية للتعليم والتدريب 

المهني والتقني. 

المعلومات الإ�سافّية: 
البرنامج،  في  اأخ�سائي  اإليا�ص،  ديريك 

اليون�سكو، بانكوك
 d.elias@unesco.org

تدريب الفتيات المهّم�سات 
في مجال التكنولوجيا

المهنّية  المهارات  تنمية  تعتبر  ما  غالبًا 
اإ�ستراتيجّية فّعالة لتمكين المجموعات المهنّية 
زيادة  خالل  من  معّين  مجتمع  في  المهّم�سة 
نف�سه،  الوقت  وفي  التوّظف.  في  فر�ستها 
المجموعات  هذه  نفاذ  محدودًا  يكون  ما  غالبًا 
موؤ�س�سات  تتيحه  الذي  المهارات  تدريب  اإلى 
كثيرة  والأ�سباب  والمهنّية.  الفنّية  التدريب 
الكافية،  الأ�سا�سي غير  التعليم  ومنها موؤهالت 
المبا�سرة  وغير  المبا�سرة  اللتحاق  وتكاليف 
والن�ساء  الخ.  التدريب  جدوى  ا�ستيعاب  وعدم 
ال�سابات من مجتمعات محلّية فقيرة هّن الأقل 
حظوًة في هذا المجال ب�سبب معتقدات المجتمع 
اأو الأ�سرة التي تقّو�ص دور المراأة المحتمل في 
فر�ص  اأّما  ومنتجة.  م�ستدامة  معي�سة  تاأمين 
التدريب المتوّفرة فغالبًا ما تقت�سر على حقول 
»ن�سائّية« قد ل توؤدي بال�سرورة اإلى عمل مربح. 
في  تدريب  ح�س�ص  في  اللتحاق  لدى  وحّتى 
اأكبر،  بدرجٍة  الرجال  عليها  ُي�سيطر  مجالت 
المعّوقات  يواجهن  اأن  والفتيات  للن�ساء  ُيمكن 
اأي عندما ل تكون بيئة التعّلم محّفزة اأو تراعي 

حاجاتهّن الخا�سة. 
»التدريب  المعنون  اليون�سكو  م�سروع  امتد 
المهني المت�سل بالتكنولوجيا والخا�ص بالفتيات 

المهّم�سات« بين عامي 2002 و2006 في ثالث 
دولة خا�سعة للتجربة وهي كمبوديا واإندوني�سيا 
مقاربات  اإقامة  اإلى  الم�سروع  و�سعى  والنبال. 
وغير  النظامي  التعليم  ت�سّم  مهني  تدريب 
النظامي وذلك للو�سول اإلى المهّم�سين والن�ساء 
الم�سروع  �سّكل  كما  المدر�سة.  خارج  ال�سابات 
يخ�ّص  ما  في  للجن�ص  المنحاز  للمنظور  تحديًا 

التعليم والتدريب المهني والتقني. 
وانعقدت في اإندوني�سيا ن�ساطات تدريب تجريبية 
في اأربع مدار�ص تعليم مهني ثانوّية في لومبوك. 
اإلى  واأ�ساتذتها  المدار�ص  هذه  مدراء  وخ�سع 
التدريب لعتماد تدابير مبتكرة ومناهج ومواد 
من  المت�سّربات  الفتيات  حاجات  تلبي  تعليم 
الحكومّية  غير  المنظمات  اأّدت  كما  المدر�سة. 
ولقد  الم�سروع.  في  فاعٍل  �سريٍك  دور  المحلّية 
للحاجات  تقييمًا  واأجرت  الفتيات   مع  عملت 
اأمام  الحواجز  اإزالة  على  المدار�ص  و�ساعدت 
ومحلّية  مركزّية  حكومات  �ساركت  كما  التعّلم. 
في ن�ساطات التوعية وذلك لدعم هذه المقاربة 

البتكارّية. 
دليل عّرف  الملمو�سة  الم�سروع  ومن مخرجات 
اأ�سا�ص الخبرة  تّم تطويره على  بالنموذج الذي 
عن  كناية  والدليل  اإندوني�سيا.  في  التجريبّية 
كتاب عملي ي�سرح خطوًة تلو الأخرى كيف ُيمكن 
للمدار�ص التقنّية والمهنّية بالتعاون مع القطاع 
غير الر�سمي اأن تو�ّسع ن�ساطاتها بحيث تت�سمن 
على  الر�سمي  غير  والتقني  المهني  التدريب 
المدى الأق�سر والذي ي�سمل الفتيات المهّم�سات 
المدر�سة.  من  المت�سّربات  ال�سابات  والن�ساء 
الكتّيب  ويتاألف 
من �سبع وحدات 
تحليل   )1 حول 
وتقييم  المجتمع 
 )2 الحاجات؛ 
طابع  اإ�سفاء 
على  اجتماعي 
واختيار  العملّية 
 )3 الم�ساركين؛ 
المناهج؛  اإعداد 

 )5 التعّلم؛  ون�ساطات  التدريب  منهجّية   )4
 )6 الدعم؛  وتوفير  للتدريب  الالحقة  المتابعة 

الر�سد والتقييم و7( تعبئة الموارد.
اأُعّد الكتّيب بالدرجة الأولى لم�ساعدة الحكومة 
اإلى  البرنامج  حلقة  تو�سيع  على  الإندوني�سّية 
المحلّية(  باللغة  )واإ�سداره  اأخرى  مواقع 
تبادل  فيتيح  الإنكليزّية  باللغة  قريبًا  و�سي�سدر 
التجربة مع دول اأخرى وي�سّهل اتخاذ مبادرات 

مماثلة.
ن�سخ  و/اأو  اإ�سافّية  معلومات  على  للح�سول 
عن الكتّيب، الرجاء الت�سال باأحد الأ�سخا�ص 

التالية اأ�سماوؤهم:
ميكي نوزاوا، اليونك�سو بانكوك
m.nozawa@unesco.org

جوليا هي�ص، مقّر اليون�سكو
j.heiss@unesco.org

اأنور ال�سعيد، اليون�سكو جاكرتا
 a.alsaid@unesco.org

نورهاجاتي �سوجيانتو، اليون�سكو – جاكرتا
 n.sugianto@unesco.org

Dominique Roger  اليون�سكو ©
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>   اأوروبــــــــا  >

اإعادة توجيه التعليم والتدريب 
المهني والتقني نحو حاجات �سوق 

العمل في جنوب �سرق اأوروبا

بالنظر اإلى الدور المحوري الذي يوؤديه التعليم 
والنمو  الجتماعّية  القت�سادّية  التنمية  في 
المعرفة  على  المبنّية  لالقت�سادّيات  خ�سو�سًا 
البطالة  معدلت  معالجة  �سرورة  اإلى  وبالنظر 
بين �سفوف ال�سباب، تتنامى الحاجة اإلى اأنظمة 
تعليم وتدريب مهني وتقني مبتكرة وفّعالة. بين 
اجتماع  انعقد   ،2007 حزيران/يونيو   6 و   4
التعليم  قادة  بين 
المهني  والتدريب 
والتقني لجنوب �سرق 
�سكوبيه،  في  اأوروبا 
وتوّلى  مقدونيا. 
الجتماع  تنظيم 
ال�ستقرار  ميثاق 
ترّوج  منظمة  وهي 
القت�سادّية  للتنمية 
في  والجتماعّية 
�سرق  جنوب  دول 
�سّم  ولقد  اأوروبا. 
مجموعة  الجتماع 
المحترفين  من 

اإعادة  اإ�ستراتيجّيات  بمعالجة  قاموا  الذين 
توجيه التعليم والتدريب المهني والتقني �سوب 
حاجات �سوق العمل. اأّما الدول الخم�ص مو�سوع 
البحث فهي مقدونيا، ورومانيا وبلغاريا وكرواتيا 
التعليم  وتركيا. ودعم هذا الجتماع خبراء في 
دولّية  وكالت  من  والتقني  المهني  والتدريب 
)يون�سكو – يونيفوك، موؤ�س�سة التدريب الأوروبّية 
التدريب  لتنمية  الأوروبي  والمركز   ETF
CEDEFOP. وكانت لممثل اليون�سكو  المهني 
التعليم  في  »البتكار  حول  مداخلًة  – يونيفوك 

والتدريب المهني والتقني: دور ال�سبكات«. 

الذين  الم�سترك  البيان  على  الإطالع  ُيمكن 
يون�سكو  موقع  من  الجتماع  في  اعتماده  تّم 
www.unevoc. اللكتروني:  يونيفوك   –

 unesco.org

المعلومات الإ�سافّية:
 info@unevoc.unesco.org

>   داخل اليون�سكو - يونيفوك  >

انعقاد  وبمنا�سبة   ،2007 اأيار/مايو   24 يوم 
المهني  والتدريب  »التعليم  الت�ساوري  الجتماع 
الم�ستدامة:  التنمية  اأجل  من  والتعليم  والتقني 
 TVET and ESD:( »اإ�سراك قطاع ال�سركات
 )Engaging the Corporate Sector
اأيار/مايو   25-23 بين  بون  في  )المنعقد 
يون�سكو  مدير  ماكلين  روبرت  وّقع   ،)2007
لوي�ص رامالو مدير �سعبة  والدكتور  – يونيفوك 
على  األمانيا  اإنفينت،  في  الم�ستدامة  التنمية 

توقيع مذكرة تفاهم بين يون�سكو 
القدرات لبناء  واإنوينت  – يونيفوك 

بين  اإ�ستراتيجّية  �سراكة  لإقامة  تفاهم  مذكرة 
المنظمتين بهدف التن�سيق في مجالت:

والتعليم  والتقني  المهني  والتدريب  التعليم 
من اأجل التنمية الم�ستدامة؛

البحث؛
تاأثيرًا  ُتحدث  التي  الجهات  وتدريب  تعليم 

م�ساعفًا؛
الإ�سدارات؛

اإقامة ال�سبكات؛

تطوير وتطبيق م�سروع م�سترك.

كما  وت�ساركها  الموارد  جمع  المنظمتان  وتنوي 
�سمن  المخرجات  لتو�سيع  والقدرات  المعرفة 

اإطار عمل الن�ساطات الم�ستركة.

المعلومات الإ�سافّية:
 info@unevoc.unesco.org

التوقيع على بيان نوايا بين يون�سكو-
Otto-von- يونيفوك وجامعة

Guericke

 – اليون�سكو  2007، وقّعت  31 تموز/يوليو  يوم 
 Otto-von-Guericke جامعة  مع  يونيفوك 
لإقامة  نوايا  كتاب  على  األمانيا  ماغديبرغ،  في 
المنظمتين.  بين  البعيد  المدى  على  تعاون 
عقد  حول  الم�ستركة  الن�ساطات  و�ستتمحور 
التنمية  اأجل  من  للتعليم  المتحدة  الأمم 

الم�ستدامة وتت�سمن:
تحديد عقد الأمم المتحدة للتعليم من اأجل 
التنمية الم�ستدامة في حقل تعليم المعّلم/

المدّرب المعني بالتعليم والتدريب المهني 
والتقني؛

التعليم  حول  عالمّية  �سبكة  في  التعاون 
والتدريب المهني والتقني من اأجل التنمية 

الم�ستدامة؛

التعليم  حقل  في  م�ستركة  بحوث  اإجراء 
للتنمية  تحقيقًا  والتقني  المهني  والتدريب 

الم�ستدامة؛
اإعداد م�ساريع البحث وتملكها؛

ب�سورة  المدّربين  تدريب  م�ساريع  و�سع 
م�ستركة في حقل التعليم والتدريب المهني 
والتقني بما في ذلك م�ساريع الخّريجين ل 

�سّيما في حقل التنمية الم�ستدامة.

المعلومات الإ�سافّية:
 info@unevoc.unesco.org

«
«
«
«
«

«

«
«

«

«
«

ILO/J.Maillard منظمة العمل الدولية ©
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كارولين باجر هي الم�ساعدة الإدارّية الجديدة 
حقل  في  تعمل  وهي  – يونيفوك.  يون�سكو  لدى 
والمدفوعات  والموازنة  الموظفين  ال�سوؤون 
اأبرز  ومن  الموظفين.  و�سالمة  والبروتوكول 
وظائفها اإعداد بيانات الدفع ال�سهرية ومعالجة 

مختلف طلبات الدفع.

م�ساعد اإداري جديد لدى يون�سكو 
– يونيفوك

بداأت  الألمانّية،  الجن�سّية  من  وكارولين، 
اآب/اأغ�سط�ص  في  يونيفوك  يون�سكو  لدى  العمل 
وتتمتع  الإدارة  مجال  في  مجازة  وهي   2007

بخبرة طويلة في هذا المجال.

زّوار يون�سكو- يونيفوك

ني�سان/اأبريل 2007
�سارلز هوبنكنز، جامعة يورك، كندا

التعاون  �سوفيا جان ووين ه�سين وو، �سندوق 
الدولي والتنمية )ICFD تايوان(، ال�سين

الفدرالي  المعهد  ديبوف�سكي،  جيزيال  دكتور 
الألماني للتدريب المهني )BIBB(ـ األمانيا.

حزيران/يونيو 2007
الجتماعّية  الخدمة  هيئة  فا�س،  غراتيان 
 Indo Global Social العالمّية  الهندّية 

Service Society، الهند

اآني كيوغ، وزارة العمل، تيمور ال�سرقّية
دكتور جيالني لميوني، مدير مدر�سة العلوم 

والتكنولوجيا في تون�ص، تون�ص
نورمان  والدكتور  اأنوين  لورنا  البروف�سور 
المملكة  لندن،  جامعة  التعليم،  معهد  لوكا�س، 

المتحدة

اآب/اأغ�سط�س 2007
معهد  اأكي،  راندال  ودكتور  كليمنز  مارتن 
 Institute for the Study العمل  درا�سات 

of Labor GmbH )IZA(، األمانيا.

�سو �سوي )وفريق العمل(، جامعة كوريا، كوريا 
الجنوبّية

ماريون  ودكتور  ويليام�سون  جون  بروف�سور 
ميهيل، جامعة تا�سمانيا، النم�سا

كلّية  عمله(،  )وفريق  ال�سالم  عادل  الدكتور 
العربّية  المملكة  الريا�ص،  في  التكنولوجيا 

ال�سعودّية
المبادرة  مكتب  كالين،  غونتر  البروف�سور 
 ،)Initiativbure Wasserstrategie(

األمانيا، مركز الف�ساء الجّوي، األمانيا
اأنيت غوج، جامعة RMIT، النم�سا

جو�سين �سونتاغ، InWent، األمانيا
اأيلول/�سبتمبر 2007

اإيام بر�س، م�ست�سار في التعليم، تايالند
كلّيات  جمعّية  هال،  كلير  وماري  برينان  بول 

الأ�سرة الكندّية )ACCC(، كندا

ت�سرين الثاني/نوفمبر 2007
والتدريب  التعليم  في  وم�سوؤولين  خبراء  زار 
وفي  قبل  يون�سكو-يونيفوك  والتقني  المهني 
الدولي  الخبراء  اجتماع  انعقاد  فترة  في خالل 
لل�سركات  الجتماعّية  »الم�سوؤولية  المعنون 
الرتقاء  الم�ستدامة:  التنمية  اأجل  من  والتعليم 
الثاني/ ت�سرين   7-5 األمانيا،  بون،  بال�سراكة«، 

 ،RMIT جامعة  فين،  جون   :2007 نوفمبر 
 ،RMIT جامعة  بنينغتون،  لين  النم�سا؛ 
بانكوك  يون�سكو  األيا�س،  ديريك  النم�سا؛ 
بانكوك  يون�سكو  اآدامز،  كاري  تايالند؛   –
 SEAMO محمد اأبو بكر، مركز – تايالند؛ 
VOCTECH الإقليمي، بروناي، دار ال�سالم؛ 
 Colombo كولومبو  كلّية  ماجمدار،  �سايمال 
الدكتور  الفيليبين؛   ،Plan Staff College
�سيريبان �سومنوم،  وزارة التعليم، تايالند؛ جاريا 
والتنمية  البحوث  مكتب  اأيوثايا،  نا  تاباكول 
 ،)BVERD( المهني  التعليم  حقل  في 
تايالند؛ بايجون ليو، وزارة التعليم، جمهورّية 
البرنامج   – اليون�سكو  دوريا،  ميغيل  ال�سين؛ 
مي�سيريت  فرن�ص؛  الدولي،  الهيدرولوجي 
جينيت، برنامج بناء القدرة الهند�سّية، اإ�سالح 
الوطني،  والتقني  المهني  والتدريب  التعليم 
اأديب اأبابا، اأثيوبيا؛ وانغ كيانغ، جامعة نانجينغ 
ال�سين؛  جمهورّية   ،)INRULED( العادّية 
كما وزار نيكول�س بورنيت، م�ساعد مدير عام 
يونيفوك   – يون�سكو  فرن�سا  يون�سكو  التعليم، 

للقاء المدير والموظفين.

>   الن�ساطات المقبلة  >

 :2008 اإفريقيا  في  اللكتروني  التعليم 
ا�ستخدام  حول  الثالث  الدولي  الموؤتمر 
اأجل  من  والت�سال  المعلومات  تكنولوجيا 

التنمية والتعليم والتدريب
eLearning Africa 2008: 3rd International 
Conference on ICT for Development، 
Education and Training

التاريخ: 28-30 اأيار/مايو 2008
المكان: اأكرة- غانا

اللغات: الإنكليزّية والفرن�سّية
المنظمون: ICWE وهوفمان وريف لال�ست�سارة
http://www.elearning- المعلومات: 

africa.com

التعّلم  حول  الخام�س  الكومنولث  منتدى 
المفتوح

Pan-Commonwealth Forum on 
Open Learning

التاريخ: 13-17 تموز/يوليو 2008
المكان: لندن- المملكة المتحدة

اللغات: الإنكليزّية 
المنظمون: كومنولث التعلم

http://www.pcf5.london. المعلومات: 
ac.uk

الموؤتمر العالمي الأّول حول تعليم المعلمين 
في مجال التعليم والتدريب المهني والتقني: 
تحديد تعليم مّعلم التعليم والتدريب المهني 

والتقني من اأجل تغيير عالم العمل
First World Congress on Teacher 
Education for TVET: Shaping 
TVET-Teacher Education for the 
Changing World of Work

التاريخ: 21-23 تموز/يوليو 2008
المكان: باندونغ، اإندوني�سيا

التعليم  وزارة  اإندوني�سيا،  جمهورّية  المنظمون: 
TT-TVET، EU-Asia-Link ،الوطني

http://www.upi.edu/tvet- المعلومات: 
 congres/index.php

© اليون�سكو
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>   المن�سورات  >
مقاربات التعّلم الفاعل في التعليم والتدريب المهني والتقني

 Approaches to Action Learning in TVET
�سدر هذا الكتب عن اليونك�سو ويونيفوك وInWent وهو ُي�سّطر 
مبادئ التعّلم الفاعل ب�سفته اخت�سا�ص وينظر في تبعات هذه 
المقاربة لتلقين التعليم والتدريب المهني والتقني. وهو ُيعّرف 
تعليم  لمفاهيم  �ساملة  نظرًة  وُيتيح  نظرّية  عملّية  نماذج  عن 
الإ�سدار  هذا  من  والغاية  الفاعل.  التعّلم  على  قائمة  مختارة 
المنهجّية  المفاهيم  دمج  من  وتمكينهم  الأ�ساتذة  تحفيز 
العنا�سر  لدعم  الأمثلة  وترد  تعليمهم.  في  بها  المتباحث 
عن  مجانًا  الإنكليزّية  باللغة  الن�سخة  تحميل  المنطقّية.ُيمكن 
من  ن�سخة  طلب  اأو   www.unevoc.unesco.org الموقع: 

order@unevoc.unesco.org الموقع

ما  دول  في  المدنّية  والم�ساركة  المعي�سة  اأجل  من  التعليم 
 Education for Livelihoods and Civic النزاع  بعد 

Participation in Post-Conflict Countries
لة المرحلة الأولى من م�سروع  ورقة البحث هذه كناية عن مح�سّ
بحث م�سترك بين اليون�سكو-يونيفوك وجامعة اأوك�سفورد. وفي 
والتدريب  التعليم  برمجة  حيال  �ساملة  مقاربة  الدرا�سة  هذه 
اإفريقيا جنوب  المهني والتقني وتخطيطه في دول محددة من 
ال�سحراء في فترة ما بعد النزع. وتتيح الدرا�سة مراجعة الأدبّيات 
ذات ال�سلة وبلورة الموا�سيع النظرّية والعملّية التي ُتحدد طريقة 
تاأمين التعليم والتدريب المهني والتقني في دول ما بعد النزاع. 
اأّما الجزء الثاني من الدرا�سة فُيعّرف عن درا�سات حالة مبنّية 
على الأدبّيات عن التعليم وتدابير التدريب في ليبيريا، اأوغندا 
وجنوب ال�سودان. ُيمكن تحميل الن�سخة باللغة الإنكليزّية مجانًا 
ن�سخة  طلب  اأو   www.unevoc.unesco.org الموقع:  عن 

order@unevoc.unesco.org من الموقع

منظور دولي حول الأ�ساتذة والمحا�سرين في التعليم والتدريب 
 International Perspectives on Teachers and المهني 

Lecturers in Technical and Vocational Education
اليون�سكو-يونيفوك  كتب  �سل�سلة  ع�سر من  الحادي  العدد  هذا 
وم�ساغل  موا�سيع  والتقني:  المهني  والتدريب  »التعليم  حول 
 Technical and Vocation Education and واآفاق« 
Training: Issues، Concerns and Prospects يتيح مدخاًل 
والتعّلم والدمج الجتماعي  توفير البتكار  حول مختلف �سبل 
والتدريب.  التعليم  ونماذج  الموؤ�س�سات  اأنماط  لمختلف 
ويعالج هذا الكتاب تاريخ وو�سع التعليم في التعليم والتدريب 
درا�سات  ويت�سمن  الدول  من  طائفة  عبر  والتقني  المهني 
التعليمّية.  ممار�ستهم  في  والمحا�سرين  الأ�ساتذة  حول 
الموقع من  مجانًا  الإنكليزّية  باللغة  الن�سخة  طلب   order@unevoc.unesco.org ُيمكن 

تقارير االجتماع
محا�سر: التعليم والتدريب المهني والتقني في مجتمع ي�سيخ

Proceedings: TVET in an Ageing Society
الإنكليزّية  باللغة  الن�سخة  طلب  ُيمكن  الإنكليزّية:  اللغة 
http://www.never.edu.au/ الموقع  من  مجانًا 

publications/1784.html
 From School to الإقليمّية  والتقني  المهني  والتدريب  التعليم  – تجارب  العمل  اإلى  المدر�سة  من 

Work- TVET Regional Experiences
order@unevoc.unesco.org :كتّيب وقر�ص مدمج، متوفر باللغة الإنكليزّية، متوّفر مجانًا على الموقع

 TVET for وتحدّيات  فر�ص   – الم�ستدامة  التنمية  اأجل  من  والتقني  المهني  والتدريب  التعليم 
 Sustainable Development –Opportunities and Challenges

order@unevoc.unesco.org :كتّيب وقر�ص مدمج، متوفر باللغة الإنكليزّية مجانًا على الموقع
لالإطالع على مزيٍد من من�سورات يون�سكو-يونيفوك، الرجاء زيارة موقع يون�سكو-يونيفوك على العنوان 

www.unevoc.unesco.org/publications

ت�سدر ن�سرة اليون�سكو – يونيفوك عّدة مّرات في 
ال�سنة باللغات الإ�سبانّية والإنكليزّية والبرتغالّية 
والرو�سّية وال�سينّية والعربّية والفرن�سّية ويتم 

توزيع الن�سرة على النحو التالي:
ن�سخ مطبوعة

 Adobe Acrobat بوا�سطة  رقمّية  ن�سخ 
)PDF على �سكل(

ن�سخ على الموقع:
 www.unevoc.unesco.org/bulletin 

من  وتوزيعها  الن�سخ  ا�ستخراج  اإعادة  ُيمكن 
دون مقابل، جزئيًا اأو بالكامل، �سرط الإ�سارة 

اإلى الم�سدر.
والتدريب  للتعليم  الدولي  المركز  النا�سر: 
التقني والمهني )مركز اليون�سكو – يونيفوك 

الدولي(.
رئي�ص التحرير: ال�سيدة ماغا زاريني

المحررون: نتاليا ماتفيفا.
للن�سخ الإنكليزّية والفرن�سّية اأو الإ�سبانّية:

الكتتاب
اإزالة الكتتاب
تغيير الكتتاب

 www.unevoc.unesco.org :على الموقع
ال�ستف�سار،  اأو  التوزيع  قائمة  في  لال�ستراك 

الرجاء الت�سال على العناوين التالية:
UNESCO-UNEVOC International 
Centre
UN Campus، Hermann- Ehlers- Str. 
10، 55113 Bonn، Germany

+49  228 هاتف:  8150100 
+49  228 فاك�ص: 8150199 

بريد الكتروني:
bulletin@unevoc.unesco.org 

للن�سخ العربّية
مكتب اليون�سكو الإقليمي – بيروت

ال�سيدة �سليمان �سليمان
�ص. ب. 5244 بيروت - لبنان

هاتف:  850015 1 961
961  1 فاك�ص: 824854 

s.sulieman@unesco.org :بريد الكتروني
http://portal@unesco.org/beirut :الموقع

التي  الوقائع  وعر�ص  اختيار  اإّن  تنازل: 
تت�سمنها هذه المن�سورة والآراء المعّبر عنها 
المركز  اآراء  عن  بال�سرورة  تعّبر  ل  فيها 
والمهني ول  التقني  والتدريب  للتعليم  الدولي 

ُتلزم المنظمة.

اإّن الأ�سماء الم�ستعملة اأو البيانات الواردة في 
هذه الن�سرة ل ُتعّبر اإطالقًا عن راأي اليون�سكو 
حول الو�سع القانوني لأي بلد، مقاطعة، مدينة، 
اأو منطقة اأو �سلطات فيها اأو حدودها الوطنّية، 

�سمن المجال الُمحدد والمتعارف عليه.

المركز الدولي
للتعليم والتدريب التقني والمهني

يــونيفـوك
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