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 االفتتاحية

 العام بزخم آبير استهّللقد  .2010لعام ل  يونيفوك- من نشرة اليونسكواألول في العدد أهًال بكم
 من دورة برنامج اليونسكو، 2011-2010فمع بداية فترة العامين : يونيفوك -بالنسبة لليونسكو

غل طاقم عمل المرآز بإعداد خطط العمل وبوضع اللمسات األخيرة على تقارير أنشطة انش
وقد أسهمت زيارة مدير قسم استراتيجيات التعليم وبناء القدرات بتفعيل هذه . العام المنصرم

   .العملية
  

 )ITE(انضمت سنغافورة إلى شبكة يونيفوك من خالل معهدها للتعليم التقني من جهة أخرى، 
المزّود األول للتعليم التقني المهني بمثابة  )ITE(ويعتبر معهد . 2010شباط /هر فبرايرفي ش

لة المخّو الفّني أو شبه المهني، آما أنه يشكل السلطة األساسية يينمستوالفي سنغافورة على 
لى إويجري حاليًا البّت بطلبات انتساب  .  المهارات المهنية الوطنيةإصدار شهادات ومعايير

  .بكة من معاهد غانا ونيجيرياالش
  

، "إنوينت لبناء القدرات"يونيفوك ومنظمة  - ما بين اليونسكوشباط أيضًا تجديد مذآرة التفاهم/يرإلى ذلك، شهد شهر فبرا
 وتطوير التعليم والتدريب ين والمهنيين التقنياألساتذة ترآيز جهود التعاون في المستقبل على بناء قدرات على أن يتّم

 والمهني في مجموعة مختارة من الدول في جنوبي وشرقي إفريقيا، وجنوبي شرقي آسيا، وآسيا الوسطىـ وأوروبا التقني
  .الشرقية

 
 على قدم وساق مع ترآيز االهتمام  ودراسات الحاالت جاٍراتيذآر أن العمل على أفضل الممارسات وقصص النجاح

  . ابالتحرير وعلى تكليف المزيد من الكّت على
  

. الثانيآانون / منذ مطلع شهر ينايريونيفوك رسالة إلى منتدى 582 مواضيع آما تّم إرسال 106 أنه قد تمت مناقشة يذآر
منها صورة وهيكلية التعليم والتدريب التقني والمهني، والتعليم والتدريب متعددة وقد تطرقت هذه النقاشات إلى مسائل 

 اإلنترنت، وتمكين توفيره من خالل أهمية، والمؤسساتية في هذا التعليمة التقني والمهني في المالديف، ونماذج الفعالي



 .ضافة الى موضوعات أخرىإ ه،النساء من خالل
يونيفوك اجتماع فريق الخبراء حول استكشاف الروابط ما بين التعليم  -آذار، استضاف اليونسكو/وفي شهر مارس 

عمل ال فريقلواستضاف المرآز أيضًا االجتماع األول .   اليونسكواألدوات والمنهجيات، الذي نظّمه مقّر: وسوق العمل
عمل ال فريق من متفرع هو فريق عملالوآاالت حول مؤشرات التعليم والتدريب التقني والمهني، والمشترك ما بين 

ترك بين الوآاالت  والجدير بالذآر أن فريق العمل المش. حول التعليم والتدريب التقني والمهنيما بين الوآاالت  المشترك
 ومؤسسة التدريب األوروبية (ADB)حول التعليم والتدريب التقني والمهني يضّم في آن معًا بنك التنمية اآلسيوي 

(ETF) ومنظمة العمل الدولية (ILO) ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية (OECD)واليونسكو، والبنك الدولي ، .
ومقر اليونسكو منذ إقرار يونيفوك  - بون أول تعاون آبير ما بين اليونسكوفي مدينةاللذان جريا ل الحدثان وشّك

  .استراتيجية اليونسكو الجديدة للتعليم والتدريب التقني والمهني العام الماضي
  

إعالنًا قد نشرت اليونسكو آانت  وبالفعل،.  في األشهر المقبلةيونيفوك، سوف يتم تعزيز طاقم عمل وفي سياق آخر
 للمرآز، واختصاصي في برنامج التعليم والتدريب التقني مدير: يونيفوك الدولي -شاغرتين في مرآز اليونسكولوظيفتين 
إن فإضافة إلى ذلك، .  2010نيسان / أبريل19د الموعد النهائي لقبول الطلبات للوظيفتين الشاغرتين في وحّد. والمهني

  . التقدم بهاطلبات التوظيف التي تّمالمرآز اآلن في صدد تعيين موظف إداري جديد، ومراجعة 
  
 . في هذا العدد من النشرةيونيفوكأدعوآم إلى قراءة المزيد من التفاصيل حول ما تقّدم وغيرها من نشاطات و

 

 شبكة يونيفوك
 

  مرآز جديد لليونيفوك

 معهد التعليم التقني في سنغافورة 

 مؤسسات متخصصة في التعليم  التي تضميونيفوكسنغافورة هي آخر بلد ينضم إلى شبكة 
ي شهر  فITEمن خالل معهدها للتعليم التقني قد سّجل انضمامها ، ووالتدريب التقني والمهني

 166 مؤسسة عضوًا في 280 تضم اليوم يونيفوكبحت شبكة وبذلك أص. 2010شباط /فبراير
  .بلدًا حول العالم

  
عليم التقني المهني في سنغافورة على المزّود األول للتبمثابة التعليم التقني ويعتبر معهد 

لة إصدار شهادات  الفّني أو شبه المهني، آما أنه يشكل السلطة األساسية المخّويينمستوال
يقدم المعهد دورات بدوام آامل لتارآي المدرسة في المرحلة الثانوية، باإلضافة إلى و.  المهارات المهنية الوطنيةومعايير

لخريجي المعهد، وبرامج تدريب قائمة على الصناعة من خالل الشرآاء الصناعيين، دورات بدوام جزئي للكبار و
  .وبرامج أخرى دولية

  
 برعاية وزارة التربية في سنغافورة ليحّل محل 1992خصصة في التعليم ما بعد الثانوي عام تتاسس المعهد آمؤسسة م

  .مجلس التعليم والتدريب الصناعي السابق
  

 قائد الفريق من خالل دو سابرينا لوي السيدة لعب آمدير ورئيس تنفيذي أعلى، في حين تروس بوثبيترأس المعهد السيد 
 . توليها منصب مدير قسم أعلى ومسؤول عن خدمات الشرآة

  
sg.edu.ite.www://http : روابط      
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  اجتماعات شبكة يونيفوك
 

  طنية واإلقليميةزيادة الفعالية الو

 26-24 تايلند، - ني شبه اإلقليمية، سوراتايونيفوكلمراآز يونيفوك لبناء القدرات وتطوير التعليم والتدريب التقني والمهني، ندوة 
 2009تشرين الثاني /نوفمبر

 لجنة التعليم المهني كتبيونيفوك وم- من المرآز الدولي لليونسكوتعاون آّل
(OVEC) قليمية في تايلند على تنظيم هذه الندوة شبه اإل ووزارة التربية

على وتعقيبًا . يونيفوك الوطنية واإلقليمية والدوليةحول زيادة فعالية مراآز 
مشاورات الخبراء الدوليين التي جرت في  نتائج مختلف الندوات اإلقليمية و
 ه الندوة على تعزيز فعالية شبكةت جهود هذاألعوام القليلة الماضية، انصّب

يونيفوك، مما يسهم بالتالي في تعزيز صورة مراآز يونيفوك وفي تسليط 
  .الضوء عليها

  
 ةيونيفوك من خالل توفير أشكال متعدد -المرآز الدولي لليونسكوإلى تحقيق دور وهدف  على وجه الخصوصوسعت الندوة 
. ر وتحسين التعليم والتدريب التقني والمهني وذلك بهدف تطوي،المهنيين ساتذةاأللقادة وإلى مهنيي يونيفوك وامن المساعدة 

  :وحّددت أهداف الندوة للمشارآين على الشكل التالي
 ؛تعّلم آيفية بناء شبكة يونيفوك فّعالة تتمتع بصورة ورؤية جّيدة على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي 

  ؛كيونيفو أية ظروف عند استخدام شبكة في ظّلالع على حقيقة ما يعمل واإلّط
 ؛يب التقني والمهنيبابتكار سياسات ومناهج التعليم والتدر المتعلقة األدوات واألساليب والخبرات تبادل 
  يونيفوكما بين مراآز الفّعال والمستمر وضع إطار للتعاون. 

  
نيفوك من شرقي  خبراء من مراآز مختارة لليوهذه األخيرةاستهدفت فقد، محور الندوة التايلندية في يونيفوكومع تواجد شبكة 

  :وتناولت بشكل خاص القضايا التالية. وجنوبي شرقي آسيا
  ؛ على الصعيد الوطنييونيفوكلماذا وآيف نعزز فعالية وفائدة شبكات 
  ؛التعليم والتدريب التقني والمهنيالممارسات المبتكرة في مناهج وسياسات 
 نهني؛التحديات في سياسات التجديد ومناهج برامج التعليم التقني وال 
  ؛ وتعزيز تبادل التعّلم والمساعدة وفي التواصليونيفوكالتحديات في استخدام شبكة 
  ؛يونيفوكرفع التقارير وتبادل االبتكارات والممارسات الجيدة محّليًا ومن خالل شبكة 

   .يونيفوكلشبكة ب على التحديات في مجال تعزيز التعليم والتدريب التقني والمهني من خالل االستخدام الفّعال التغّل
  

وقام آل . شارك في الندوة أربعة وعشرون اختصاصيًا من الصين، وجمهورية الوس الشعبية الديموقراطية، وماليزيا، وتايلند
من المشارآين من هذه الدول بعرض الوضع الحالي والتطورات المتوقعة ألنظمة التعليم والتدريب التقني والمهني فيها، آما 

  .يونيفوك في المساعدة على تجاوز هذه التحديات- والمرآز الدولي لليونسكويونيفوكإسهام شبكة تطرقوا إلى آيفية 
  

 من خالل بناء طاقاتها في التواصل وتبادل الممارسات المبتكرة، ناهيك عن يونيفوكمن جهة أخرى، عززت الندوة مراآز 
 الوطنية وشبه اإلقليمية والممارسات اتمع قصص النجاحإلى ذلك، قام المشارآون أيضًا بالتآلف . لمبادرات التعاوندعمها 

 . دورًا فعاًال آمصدر للخبرات وللمعلوماتيونيفوكالمبتكرة ونماذج التعليم والتدريب التقني والمهني وآيفية لعب مراآز 

  



 

 top^ تآااالشر

 

  تجديد مذآرة التفاهم ما بين يونيفوك وإنوينت
  

 تجديد مذآرة التفاهم ما بين يونيفوك وإنوينت

 
-وسوف تتابع منظمة إنوينت الدولية لبناء القدرات والمرآز الدولي لليونسك

ويأتي . 2011-2010 خالل فترة العامين َاا الناجحة جّدميونيفوك شراآته
 من شهر 22عقب توقيع مذآرة بشأن تنفيذ مذآرة التفاهم في هذا 
 . في مقّر منظمة إنوينت2010شباط /فبراير

على أن يتم ترآيز جهود التعاون في المستقبل على بناء قدرات المعلمين 
لتعليم والتدريب التقني والمهني في مجموعة التقنية والمهنية وتطوير ا

، وجنوبي شرقي آسيا، وآسيا مختارة من الدول في جنوبي وشرقي إفريقيا
  .ـ وأوروبا الشرقيةطى الوس

  
لنشاطات دعم اإضافة إلى ذلك، سوف تساهم المنظمتان بموارد فكرية وخبراء وأموال وغيرها من الموارد المادية ل

 عمل فضًال عن اتل على اجتماعات تشاورية للخبراء، ومؤتمرات، وندوات، وورشالتي سوف تشتم المشترآة
 .لمشاريع المشترآةاتطوير خطوات لمنشورات و

  

 top^ المنتدى اإللكتروني

ًا لخبراء التعليم  - يشكل المنتدى اإللكتروني لليونسكو يونيفوك قائمة بريد إلكتروني ومجتمعًا ظاهري
ن يتبادلون المعلومات والمعارف حول أوجه مختلفة  والتدريب التقني والمهني من جميع أنحاء العالم مّم

  .دريب التقني والمهنيللتعليم والت
  

  التطورات العامة
 1355: عدد األعضاء المنتسبين الحاليين

  ما يزيد عنتم توزيع ،2010نيسان / ولغاية أوائل شهر أبريل2009 تشرين األول/من شهر أآتوبر: رسائل
  . رسالة من خالل المنتدى750

لالشتراك في المنتدى اإللكتروني .
  

  )2010آذار /مارس -  ين األولتشر/رآتوبأ(التي جرت مؤخرًا المناقشات 
forum /org.unesco.unevoc.www://http:  الرسائل من خاللاالطالع علىبإمكان غير المنتسبين للمنتدى اإللكتروني   

  
  إطار العمل حول تطوير الكفاءات

  .DCAUMة والكفاءة و في عملية إعداد المناهج  نقاش ومعلومات حول معايير المهني
show&=lang?php.forum/org.unesco.unevoc.www://http=854:  لمزيد من المعلومات 

 
  تقييم االحتياجات

: ريبلمزيد من المعلومات والموارد حول تقييم احتياجات التد
  http://www.unevoc.unesco.org/forum.php?lang=&show=820

  
  

http://www.unevoc.unesco.org/forum.php
http://www.unevoc.unesco.org/forum.php?lang=&show=854
http://www.unevoc.unesco.org/forum.php?lang=&show=820


  إطار العمل من أجل تنظيم التعليم والتدريب التقني والمهني
  :مهني واإلرشاد والتوجيه المهنينقاش ومعلومات حول إطار العمل من اجل تنظيم التعليم والتدريب التقني وال

show&=lang?php.forum/org.unesco.unevoc.www://http=920 :لمزيد من المعلومات  

  
م القائم على العملمؤثرةالالعناصر     في التعّل
  :م القائم على العملالتعّلخصية والسلوآية في الدور الذي تلعبه المهارات الشنقاش حول 

show&=lang?php.forum/org.unesco.unevoc.www://http=921 :لمزيد من المعلومات  
  

  ميزانية متدنية جدًا للتعليم والتدريب التقني والمهني
يزانيات المخصصة للتعليم والتدريب التقني والمهني في العديد من الدول ومجموعة اقتراحات لتوفير الدعم نقاش حول تدني الم

  .المالي المستديم للمؤسسات المعنية بهذا التعليم، وعلى وجه الخصوص المؤسسات المدرسية
show&=lang?php.forum/org.unesco.unevoc.www://http=869: لمزيد من المعلومات  

  

  أهمية التأهل من خالل اإلنترنت في التعليم والتدريب التقني والمهني
  .والتعليم بواسطة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  في التعليم والتدريب التقني والمهني/نقاش حول التعليم اإللكتروني

show&=lang?php.forum/org.unesco.unevoc.www://http=871:لوماتلمزيد من المع  

  
  من خالل التعليم والتدريب التقني والمهني؟... تمكين النساء

  ).لم العملوفي عا(نقاش حول تمكين النساء في إطار التعليم والتدريب التقني والمهني 
show&=lang?php.forum/org.unesco.unevoc.www://http=878 :لمزيد من المعلومات 

  

 top^ تطوير أنظمة التعليم والتدريب التقني والمهني

  نظام التعليم والتدريب التقني والمهني في ماالويمراجعة ل
  

  مراجعة لنظام التعليم والتدريب التقني والمهني في ماالوي
  

  2009 تشرين الثاني/ نوفمبر3-2 ماالوي،وي،الندوة الوطنية، ليلونغ
  

جميع، بقيادة يونيفوك بنشاط بناء للقدرات حول التعليم لل -ساهم المرآز الدولي لليونسكو
وقد . ، بهدف تعزيز التعليم والتدريب التقني والمهني في ماالوييرارمكتب اليونسكو في ه

إصالح التعليم والتدريب  يم لعميلةتقيمراجعة دولية و: "أعّد المرآز ورقّة حملت عنوانو
، شّكلت نَصًا أساسيًا انطلقت منه "آثر إشراقًاإصالح يدوم من أجل مستقبل أ: التقني والمهني

التحاليل والنقاشات التي دارت في الندوة الوطنية حول مراجعة نظام التعليم والتدريب التقني 
ليلونغوي، (نجاحات وتحديات : والمهني في ماالوي على مدى األعوام العشرة المنصرمة

وتم تنظيم هذه الندوة بهدف تسهيل عملية ). 2009تشرين الثاني / نوفمبر3-2ماالوي، 
مراجعة مشاآل التعليم والتدريب التقني والمهني التي تواجهها ماالوي على خلفية تدهور الخبرات فيها خالل األعوام العشرة 

  .دول المنطقة، والخبرات التي تسّجل في سائر أنحاء العالمالتطور الذي تشهده سائر  مقابل الماضية
ويبقى الهدف األساسي من الندوة تعزيز قدرة وزارة التربية على تطوير وتطبيق ومراقبة ومراجعة أطر العمل القانونية 

ستندات للتحديات والواقع سياسات المتعلقة بالتعليم والتدريب التقني والمهني في ماالوي، بغية التأآد من استجابة هذه الموال
وأسفرت هذه الندوة عن صياغة عدد من التوصيات في مجاالت  .الوطني ناهيك عن النزعات والتطورات اإلقليمية والدولية 

  . والتطبيق، والبرامج،سياسات التعليم والتدريب التقني والمهني، وأطر العمل المؤسساتي، وعمليات المراقبة
  

    

  

http://www.unevoc.unesco.org/forum.php?lang=&show=920
http://www.unevoc.unesco.org/forum.php?lang=&show=921
http://www.unevoc.unesco.org/forum.php?lang=&show=869
http://www.unevoc.unesco.org/forum.php?lang=&show=871
http://www.unevoc.unesco.org/forum.php?lang=&show=878


  أحكام التعليم والتدريب التقني والمهنيناءبورشة عمل حول إعادة 
 

  2009 آب/ أغسطس20-17 أبوجا، نيجيريا، ،(ECOWAS)  المجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا في دول 
  
  

 التعليم والتدريب التقني والمهني في غربي بناءعادة نظرًا لتنامي الحرآة الداعية إلى إ
بالتعاون مع  (ECOWAS) إفريقيا  غربلدولقامت المجموعة االقتصادية إفريقيا، 

 بتنظيم ورشة )BREDA-UNESCO(مكتب اليونسكو االقليمي للتربية في إفريقيا 
 وتنسيق والتعليم والتدريب التقني والمهني وذلك في بناءعمل مشترآة حول إعادة 

  .2009 آب/ أغسطس20- 17يريا، فيأبوجا، نيج
  

ك بورشة العمل هذه التي اتخذت لها هدفًا يونيفو-وشارك المرآز الدولي لليونسكو
أساسيًا أال وهو إطالق منبر لتبادل المعارف والخبرات حول إصالح وإعادة إحياء 

 بهدف تحسين عملية توفير المهارات وقابلية الشباب للتوظيف ،وتوسيع نطاق أنظمة التعليم والتدريب التقني والمهني الوطنية
  . (ECOWAS) المجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا ي ولالنتقال ضمن الدول األعضاء ف

  
وفي هذا السياق، تم تسليط الضوء على التقدم الذي تم إحرازه والنتائج التي حققتها نيجيريا في عملية إصالح نظام التعليم 

 لتشكل نموذجًا تقتدي به هذا التعليم، والتي صنّفت آممارسات جيدة تصلحوالتدريب التقني والمهني بفضل مشروع إعادة إحياء 
 مؤسسة متخصصة في التعليم والتدريب التقني والمهني في 750مع العلم أن نيجيريا تعّد اليوم أآثر من . سائر الدول األعضاء

التدريب المرحلة الثانوية وما بعد الثانوية، آما أنها غالبًا ما تعتبر من الدول التي تتمتع بأآثر األنظمة تقدمًا في مجال التعليم و
  ..الفرعيةالتقني والمهني في المنطقة 

  
المجموعة االقتصادية لدول   دولة عضو في15 في  والتعليم مشارآًا يمثلون وزارت التربية70شارك في ورشة العمل نحو 

يا، يبيربينين، بورآينا فاسو، آاب فردي، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، ساحل العاج، ل( (ECOWAS) غرب إفريقيا
مجموعة مكاتب اليونسكو، وعدد من منظمات األمم المتحدة وغيرها من الشرآاء ، باإلضافة إلى )مالي، النيجر، ونيجيريا

يونيفوك ورئيس الشبكة اإلفريقية لمؤسسات تدريب معلمي  -وقام مستشار من اليونسكو.  للتنميةبنك اإلفريقيالالدوليين مثل 
 بتقديم عرض حول دعم الشبكة للتعليم والتدريب التقني (RAIFFET)  في ليبرفيل، الغابونالتعليم والتدريب التقني والمهني

إلى ذلك، شارك المستشار بإدارة جلسة حول تبادل الخبرات ضمن الشبكات اإلقليمية، مما أسفر عن مبادرة . والمهني
  .  للمؤهالتطر الوطنيةاألالمشارآين إلى االلتزام بعملية تبادل المناهج و

  
المجموعة صدر عن ورشة العمل قرار يدعو إلى تنسيق مؤهالت وأنظمة التعليم والتدريب التقني والمهني في دول و

  ".عملية أبوجا"، وأطلقت على هذه العملية تسمية (ECOWAS)االقتصادية لدول غرب إفريقيا  
  

  التعليم التقني والمهني في نيجيريا بناءمشروع اليونسكو إلعادة : روابط
Nigeria TVE Revitalization Project-UNESCO  

  
 

   المتغيراجتماع الخبراء الدوليين حول التعليم والتدريب من أجل عالم العمل
   المتغيرالتعليم والتدريب من أجل عالم العمل

  2009 األول آانون/ ديسمبر9-7اجتماع الخبراء الدوليين، هانغزو، الصين، 
  

 الوطنية الصينية لليونسكو، وبدعم اللجنةيونيفوك بالتعاون مع  -قام المرآز الدولي لليونسكو
، ومجموعة زيجيانغ للمواد )يونيفوكأحد مراآز ( لالقتصاد كنولوجيمن معهد زيجيانغ الت

ل ومرآز اليونسكو في هانوي، بتنظيم اجتماع الخبراء الدوليين حو) الصين(الصناعية 
ين تلبية احتياجات بيئة العمل، الذي انعقد ما ب:  المتغيرالتعليم والتدريب من أجل عالم العمل

 لالقتصاد في كنولوجيضيافة معهد زيجيانغ الت، في 2009آانون األول / ديسمبر7-9
  .هانغزو، الصين

ظّل وآان الهدف من هذا االجتماع التطرق إلى مشاآل التطوير االقتصادي واالجتماعي في 
ناجمة عن تغير المناخ تغير طبيعة الصناعة والعمل، والضغوط المترتبة على األزمة المالية العالمية، والحدود والفرص ال

http://unesco-nigeriatve.org/


وغيرها من الموجبات البيئية  بهدف خلق فرص للتعليم والتدريب التقني والمهني والمساهمة ليس بتعزيز اإلنتاجية وحسب، بل 
آما عّبر االجتماع عن االنعكاسات المحتملة لعملية توسيع نطاق التعليم . ي وحماية البيئةأيضًا بتعزيز التطور االجتماع

والتدريب التقني والمهني بحيث يتجاوز دوره المحدود القائم على توفير التدريب للصناعة والمهارات المهنية المحددة ليشمل 
  .لحياة من أجل التنمية المستدامة والمواطنيةنطاقًا أوسع، بما في ذلك تطوير القوى العاملة والتعّلم مدى ا

وشكل االجتماع فرصة سمحت للمشارآين بتحديد العوامل السائقة للتغيير في مكان العمل وانعكاسات هذه األخيرة على 
  :السياسات والممارسات المبتكرة في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني، وبالتالي الترآيز على المسائل التالية

  ؛التعليم والتدريب التقني والمهنيتطوير وأساليب تعليم مناهج    -
  ؛البحث واالبتكار في مرحلة االنتقال من المدرسة إلى العمل   -
  . التعليم والتدريب التقني والمهنيةذت أساإعدادوضمان الجودة في المصادقة والشهادات االعتراف و   -

لمانيا وجمهورية الو الديموقراطية الشعبية والنيبال والفيليبين وجمهورية آوريا  االجتماع عشرون مشارآًا من الصين وأحضر
زيجيانغ وفي هذا اإلطار، تّم ترتيب زيارة إلى حرم معهد . يونيفوكوتايلند والفيتنام، إضافة إلى عدد من ممثلي مراآز 

 في التعليم والتدريب التقني والمهني، من  خبيرًا29، حيث انعقدت ندوة ضّمت )يونيفوكأحد مراآز ( لالقتصاد كنولوجيالت
  .بينهم مسؤولي وموظفي المعهد

 :  مايلياالجتماع نتائج وآانت
التدريب التقني والمهني في دعم اإلنتاجية، والتنمية االجتماعية، والمواطنة والتنمية المستدامة، والفرص التعليم وزيادة فهم أهمية دور  -

 التدريب المهني والتقني؛ التعليم و والمؤسسات التعليمية في دعم وتعزيز ، والشرآات،ومسؤوليات الحكومات
 تحليل التجارب المشترآة؛  ستخلصة منمجموعة من الدروس المستفادة من الممارسات الرائدة الم -
  ؛ةرف المعقاسم تبواسطةالمهني و التقني التدريبالتعليم ورد لدعم وتعزيز موآ  يونيفوكومراآز شبكة لدور زيادة الوعي  -
  .هانتائجالسياسات و تايرثتأتحديد  -

 
 تمويل التعليم والتدريب التقني والمهني والمقاربات القائمة على الكفاءة

  
  تمويل التعليم والتدريب التقني والمهني والمقاربات القائمة على الكفاءة

 
  2009 تشرين الثاني/، نوفمبرالجمهورية التونسيةتونس، 

  
في يونيفوك آمنظمة مراقبة -لتعاون الدولي، شارك المرآز الدولي لليونسكوبهدف تعزيز ا
 والوآالة التونسية للتعاون الفني (OIF) المنظمة الدولية للفرانكوفونية متهمانّظورشتي عمل 

(ATCT)  تونسمدينة عقدت ورشة العمل في .  في تونسوالتكوينبالتعاون مع وزارة التربية ،
  .2009 تشرين الثاني/نوفمبر

رآّزت الورشة األولى على تمويل التعليم والتدريب التقني والمهني وتمحورت حول موضوعين 
، وتطوير سياسة التعليم إدارة المشاريع في مراآز التعليم والتدريب التقني والمهني: أساسيين

دل واتخذت ورشة العمل هدفًا لها تعزيز تبا. والتدريب التقني والمهني القائم على برنامج
نكوفونية، واستكشاف سبل تمويل مؤسساته االخبرات والتجارب في هذا التعليم ما بين الدول الفر

  .بشكل أمثل
مجموعة أدوات للمقاربات القائمة على الكفاءة في التعليم والتدريب التقني والمهني تضمنت أما الورشة الثانية، فهدفت إلى تقديم  

وقد أعّدت هذه . ًا بمرحلة التخطيط، مرورًا بمرحلة التنفيذ، ووصوًال إلى عملية التقييمسّت أدوات تغّطي مجاالت متعددة، بدء
هندسة " المفاهيمي المعنون  العملالمجموعة المنظمة الدولية للفرانكوفونية بالتعاون مع وزارة التعليم في آويبيك بناًء على إطار

  .يونيفوك-م من اليونسكو بدع2004، الذي نشر أصًال عام "التدريب التقني والمهني
وفي هذا السياق، قّدم . يونيفوك في هذين الحدثين بهدف تعزيز التعاون ما بين الدول الناطقة باللغة الفرنسية -وقد شارك اليونسكو

ي مجال التعليم والتدريب التقني والمهنعرضًا بيانيًا حول عمل المرآز في مجال تبادل المعرفة والتعاون في  يونيفوكممّثل 
 ممثًال من الوزارات المعنية بالتعليم 70شارك في آل من الندوتين حوالى و. وغيره من المجاالت التي يمكن التعاون فيها

 دولة فرانكوفونية حول العالم، ناهيك عن الوآاالت المانحة والهيئات المنفذة لهذا 20والتدريب التقني والمهني من أآثر من 
  .التعليم

   
 المنظمة الدولية للفرانكوفونية Organisation internationale de la Francophonie: روابط

Agence tunisienne de coopération technique الوآالة التونسية للتعاون الفني  
  

  الوثائق
   based approaches-Toolkit for competency2009) بالفرنسية (2009  المقاربة القائمة على الكفاءة للعاممجموعة ادوات

http://www.francophonie.org/
http://www.tunisie-competences.nat.tn/
http://www.fpt-francophonie.org/zoi/home/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid


  

 )باالنكليزية، والفرنسية، واإلسبانية( "دريب التقني والمهنيهندسة الت" المعنون 2004إطار العمل المفاهيمي للعام 
 Conceptual framework “The Engineering of Vocational and Technical Training”2004  

 

 عليم والتدريب التقني والمهني في آسيا في التالجودةضمان من أجل  أطر المؤهالت وظيفت
  
   أطر المؤهالتوظيفت

   في التعليم والتدريب التقني والمهني في آسياالجودةضمان من أجل 
  2009 آانون األول/ ديسمبر2-1، مانيال، الفيليبين

آلية يونيفوك، و -أجرى المرآز الدولي لليونسكو
 )CPSC(آولومبو للتخطيط الوظيفي 

لبناء القدرات مؤتمرًا ومنظمة إنوينت 
توظيف أطر المؤهالت من "مشترآًا حول 

أجل ضمان النوعية في التعليم والتدريب 
التقني والمهني في مانيال، الفيليبين، ما 

 2تشرين الثاني و/ نوفمبر30بين 
شارك في . 2009آانون األول /ديسمبر

 دولة في آسيا، حيث تّم النظر 35مهني من  خبير في التعليم والتدريب التقني وال200المؤتمر ما يزيد على 
آما جرى . على األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية أطر المؤهالت في وجه تطويرفي المسائل والتحديات 

استعراض نماذج أطر العمل المفاهيمية المختبرة، ومجموعة مختلفة من دراسات الحاالت حول تطوير أطر 
ر تبادل المشارآون الخبرات والممارسات المبتكرة في ميدان تطوير وتنفيذ أطإلى ذلك، . المؤهالت اإلقليمية

وعملوا أيضًا على إعداد استراتيجيات في سبيل إنجاح عملية تطوير وتنفيذ . المؤهالت الوطنية في المنطقة
، قام مستشار من الي. أطر المؤهالت اإلقليمية للتعليم والتدريب التقني والمهني في آسيا يونيفوك - ونسكوأخيرًا

مقارنة لوجهات نظر مختلفة حول أطر المؤهالت، آما ترأس الجلسة العامة حول بمحاضرة أساسية تضمنت 
  . المبادرات الراهنة لضمان نوعية التعليم والتدريب التقني والمهني

 

  التعليم والتدريب التقني والمهنيمعلميإعداد 
 

 ني والمهنيتنمية قدرات أساتذة التعليم والتدريب التق
 

   التعليم والتدريب التقني والمهنيمعلميتنمية قدرات 
  2009تشرين الثاني / نوفمبر21-19ورشة عمل شبه إقليمية، هانوي، فيتنام، 

  
انعقدت ورشة عمل شبه إقليمية حول تنمية قدرات أساتذة التعليم والتدريب التقني 

وقد شارك في . 2009ني تشرين الثا/ نوفمبر21-19والمهني في هانوي، فيتنام، 
ألمانيا، والمرآز الدولي /تنظيم الورشة آل من منظمة إنوينت الدولية لبناء القدرات

 التعليم والتدريب ائرةيونيفوك، ومكتب اليونسكو في هانوي، بدعم من د -لليونسكو
التقني والمهني في وزارة التعليم والتدريب في فيتنام، ودائرة التدريب المهني في 

  .، والمعوقين والشؤون االجتماعية في الفيتنام العملوزارة
  

 أساتذة التعليم والتدريب بإعدادشكلت ورشة العمل نشاطًا لبناء قدرات المعنيين 
مدربيه، دعمًا لتنفيذ التعليم للجميع /التقني والمهني ومنبرًا لتحديد دور أساتذة هذا التعليم في إعداد وتوسيع نطاق وأفق أساتذته

  .م من أجل التنمية المستدامة واألهداف اإلنمائية لأللفيةوالتعلي
وتناولت ورشة العمل بشكل خاص سبل تحسين نوعية تدريب أساتذة التعليم والتدريب التقني والمهني بغية المساهمة في التنمية 

  .المستدامة، والتحقيق في إمكانيات االبتكار على مستويات السياسية والنظام والمنهاج
  

 أساتذة التعليم إعداد، وآليات، وسلطات معنية في التدريب المهني، ومؤسسات  في ورشة العمل وزارات37رآون الـلمشامّثل ا
باإلضافة . يالند وفيتناموالتدريب التقني والمهني، من الصين واندونيسيا وجمهورية آوريا وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية وتا

http://www.inforoutefpt.org/ingenierieFPT/ingenierie.htm


، وبنك CPSCآلية آولومبو للتخطيط الوظيفي ضًا ممثلون عن المنظمات االقليمية، مثل ، شارك في ورشة العمل أيإلى ذلك
 .)ASEAN(رابطة أمم جنوب شرق آسيا األمانة العامة ل، و)ADB(التنمية اآلسيوي 

 
  :ومن المسائل التي تطرقت إليها ورشة العمل

  ؛ني والمهني أساتذة التعليم والتدريب التقإعدادمجال االتجاهات الدولية في   -
  ؛ أساتذة التعليم والتدريب التقني والمهني من خالل التعاون الدوليإعداد المقاربات لدعم  -
  ؛ت الوطنية واإلقليمية  ومعاييرها التعليم والتدريب التقني والمهني في تطوير أطر المؤهالةذت أساإعداد دور  -
  .ياق استراتيجيات تنمية الموارد البشرية اإلقليمية والتنمية االقتصادية المستدامة التعليم والتدريب التقني والمهني في سةذت أساإعداد  -
  

  :تلي الورشةوف وقد تم تحديد محورين اعتبرا حاسمين لخطوات المتابعة والتنسيق التي س
  ؛ أساتذة التعليم والتدريب التقني والمهنيإلعدادأطر منسقة /تطوير معايير   -
المهارات العملية بهدف تلبية : أساتذة التعليم والتدريب التقني والمهني، وباألخص في المجاالت التالية إعداداالستمرارية في  -

  .قنوات التعليم والتعّلمحاجات الصناعة واالقتصاد، المهارات التربوية، وفنون التعليم، وأساليب التعليم والتعّلم، و
 

  التربية المستدامة من أجلوالتربيةالتعليم والتدريب التقني والمهني 
 

  المستدامةللتنمية التعليم والتدريب التقني والمهني معلمي إعداد
 

   المستدامةللتنمية التعليم والتدريب التقني والمهني معلمي إعداد
نام، مدينة  في فيتوجامعة معهد ملبورن الدولي للتكنولوجيا ندوة آسيا والمحيط الهادئ لخبراء التعليم والتدريب التقني والمهني، 

  2009تشرين األول / أآتوبر7-5ام، فيتنهو شي مينه، 
  

قام المرآز الدولي لليونسكو يونيفوك بالتعاون مع جامعة معهد ملبورن الدولي الدولي 
آلية آولومبو للتخطيط الوظيفي و)  في أستراليايونيفوكأحد مراآز (للتكنولوجيا 
(CSPC) والتدريب التقني  التعليممعلميإعداد  بتنظيم ندوة حول 

 5فيتنام، بين  ،والمهني من أجل التنمية المستدامة في مدينة هو شي مينه
  .2009تشرين األول / أآتوبر7- 

 الذين شارآوا في الندوة إلى مؤسسات في أستراليا، وبنغالدش، 24وينتمي الخبراء الـ
الفيليبين، والصين، والهند، وإندونيسيا، واليابان، وجمهورية آوريا، وماليزيا، و

  .وسرلنكا، وتايلند، وفيتنام
  :أما أهداف الندوة فجاءت على الشكل التالي

  ؛التعليم والتدريب التقني والمهني معلميتحديد المشاآل المعاصرة في مجال التنمية المستدامة لتضمينها في برامج إعداد   -
لج مثل هذه المسائل، وال سّيما ايم والتدريب التقني والمهني التي تع التعلمعلميتحديد المقاربات الحالية والجديدة في عملية إعداد   -
 االستخدام الفعاّل للطاقة، مبادرة مثل(، وبالتغير المناخي )يةل، حرآية القوى العاملة، األزمة المالية العالممث(ي ما يتعلق بالعولمة ف

  ؛)أطلقتها منظمة العمل الدوليةالوظائف الخضراء التي 
  ؛ب التقني والمهني في هذه المسائل التعليم والتدريمعلميتراتيجيات لتعزيز مساهمة برامج إعداد إعداد اس  -
   التعليم والتدريبمعلمييونيفوك على النشاطات اإلقليمية المستقبلية المزمعة لدعم عملية إعداد  -طالع المرآز الدولي لليونسكوا  -

  .جل التنمية المستدامةأ التقني والمهني من    
أفكارًا جديدة يمكن تطبيقها في  في منتصف حياتهم المهنية، آما عرضت نوقامت الندوة ببناء قدرات االخصائيين المهنيين الذي

 والممارسات إلى ذلك، وّفرت الندوة للمشارآين معلومات حول عملية أعادة توجيه المناهج. األنظمة والبرامج المعتمدة في دولهم
  . تعليم والتدريب التقني والمهني بحيث تتطرق لمشاآل التنمية المستدامة المعلميالخاصة بإعداد 

فوك وشرآائه من أجل دعم الدول والمؤسسات لتعزيز إسهام عملية إعداد نيوني -أخيرًا، خرجت الندوة بمجموعة توصيات لليونسكو
  .ذة التعليم والتدريب التقني والمهني في حّل هذه المشاآل المعاصرةتأسا

  
 Background paper and programme، والبرنامج )العمل الخلفية(ورقة  :ئقالوثا

  Report of the meeting  تقرير االجتماع
 

http://www.unevoc.unesco.org/fileadmin/user_upload/docs/ESDHanoiOctober09_BackgroundPaper.pdf
http://www.unevoc.unesco.org/fileadmin/user_upload/docs/ESDHanoiOct09FinalReport.pdf


  مواد تدريبية للرعاة في منغوليا
-بين اليونسكو ما المشروع المشترك خرج إلى الضوء  ، 2009في نهاية عام 

 في منغوليا الهادف إلى إعداد مواد وخّطة تدريبية يونيفوكمرآز ويونيفوك 
  .لشباب الرعاة في منغوليال

  
 المشروع مراجعة وتحديث المواد التعليمية القائمة واستكشاف مقاربات وشمل

للمشاآل البيئية والمسائل الصحية والعوائق التي يواجهها الرعاة العاملون في 
باإلضافة إلى ذلك، أسهم المشروع في تعزيز جهود . الزراعة في منغوليا

دف إلى توفير ته" مدارس للرعاة"الحكومة المنغولية الرامية إلى تأسيس 
المعارف الجديدة والمهارات والفهم للجيل الشاب من الرعاة ولنظام التعليم 

  . والتدريب التقني والمهني الوطني
  
حول تدريب الرعاة تضمنت آراًء لخبراء من منغوليا  2009في نهاية العام  سياق هذا المشروع، تم إعداد ونشر ثالث آتّيبات توفي

وتسهم هذه الكتيبات في تسهيل عملية اآتساب المهارات الجديدة، وال سيما المهارات . ة والزراعة والرعيفي ميادين البيئة والصح
 محافظات غربية في منغوليا بفضل 3وأخيرًا، تّم توزيع هذه الكتب في .  ية وتلك التي تدعم االستدامة في نمط حياة الرعاةتالرياد

  .سكو ووآاالت خدمات التوظيف والرعاية االجتماعية في منغولياالشراآات القائمة مع اللجنة الوطنية لليون
  

  :حملت هذه الكتب العناوين التالية
  )  مراجعة مجّلد الكتاب (إردينيتويا. شيمدامبين أويون و ر. دصحة الرعاة، بقلم 

Herders Health by Chimeddambiin Oyun and R. Erdenetuya, Ph.D 
  

  )  مراجعة مجّلد الكتاب (بوريفسورن. ش. دالتلوث البيئي، بقلم 
Environmental Pollution by Sh. Purevsuren Ph.D  

  
  )  مراجعة مجّلد الكتاب (زولزايا. ج  ، بقلمالمزارع الفّالح

Farmer Cultivator by J. Zolzaya 
  

   للمشروعالختاميالتقرير  :الوثائق
 

  مستدامةجل التنمية الأ من التربيةمقاربات مبتكرة في تطوير 
  2009- 2007إصالح مناهج التعليم والتدريب التقني والمهني في الصين، 

  
:  من أجل التربية المستدامةالتربيةتطوير مقاربات مبتكرة في "أسهم مشروع البحث الذي حمل عنوان 

في تسهيل عملية إصالح مناهج قطاع هذا " إصالح مناهج التعليم والتدريب التقني والمهني في الصين
لتعليم في الصين بفضل تطوير مقاربات مبتكرة سياقية باتجاه تعليم وتعّلم المسائل ذات الصلة بالتنمية ا

، تّم بتعاون وتمويل مشترك ما بين 2009 وأنجز عام 2007يذآر أن المشروع، الذي أطلق عام . المستدامة
 معهد زيجيانغ ، و)في أستراليا يونيفوكأحد مراآز ( يونيفوك، وجامعة غريفيث -المرآز الدولي لليونسكو

 مؤسسات للتعليم المهني العالي من مناطق 10 و،) في الصينيونيفوكأحد مراآز (التكنولوجي لالقتصاد 
  .متعدد في الصين

  
 برنامجًا وموضوعًا خاصًا بالتعليم والتدريب التقني والمهني، 27أسهم المشروع بتحديد مفاهيم ونشاطات لالستدامة من خالل 

، االلكترونيات، الهندسة الكيميائية، التجارة، األتمتة، العلوم البيولوجية، المحاسبة، الزراعة، الهندسة المعمارية، الفنون: اأهمه
لصناعي، التجارة حماية البيئة، العلوم المالية، الكيمياء الحيوية الغذائية، الحراجة، منح االمتيازات، الديكور الداخلي، التصميم ا

  .، تكنولوجيا المعلومات، النقل واإلمداد، اآلالت، اإلدارة، إدارة المواد، الطباعة، دراسات السكرتياريا، والسياحةيالدولية، الر
  

التعليم من أجل التربية المستدامة وأساليب التعليم الجديد التي تمّخضت عن البحث، فيمكن دمجها في برامج بأما المضمون المتعلق 
المهني بهدف تطوير قدرة المتعلمين على فهم المشاآل االجتماعية والبيئية الهاّمة من اجل تحسين نوعية التعليم والتدريب التقني و

وسمحت المنهجية المعتمدة في البحث بخلق تصّور لسلوآيات الطالب إزاء التنمية . الحياة وتطبيق مفاهيم التنمية المستدامة
التي تعترض المشاآل التربوية األساسية  وفي اإلمكان تحديد ،لمستقبليةالمستدامة في سياق دروسهم الراهنة وفرص التوظيف ا

 وغيرها من يونيفوكأخيرًا، سوف تنشر نتائج  تحليل معلومات البحث ونتائجها النهائية وتوّزع على أعضاء شبكة . عملية التعّلم
  .هيئات الدول األعضاء في اليونسكو



 

 تعليم الكبار

   

 )6آونفينتيا ( لتعليم الكبارالمؤتمر الدولي السادس 
 

  المؤتمر الدولي السادس لتعليم الكبار
  2009آانون األول / ديسمبر4-1، بيليم، البرازيل، 6آونفنتيا 

  
بتنظيم ورشة عمل قامت منظمة إنوينت الدولية لبناء القدرات، ومرآز اليونسكو يونيفوك، ومرآز اليونسكو للتعّلم مدى الحياة، 

التحديات في وجه تعليم :  وقعها على سوق العمل، مواطن الضعف واستجابات السياسة– المالية واالقتصادية مشترآة حول األزمة
  ).6آونفنتيا (الكبار، وتطوير المهارات والتعّلم مدى الحياة في عالم العمل المتغير في المؤتمر الدولي السادس لتعليم الكبار 

  
التعّلم /ول العالم هدفوا عمومًا إلى تعزيز الحوار حول المسائل المتعلقة بتعّلم الكبار أخصائيًا من ح80 نحو ورشة العملشارك في 

آما آانت لهم أهداف أخرى محّددة أآثر، أال وهي توفير تشخيص قائم على األدّلة والبراهين حول . مدى الحياة في عالم العمل
 لألزمة المالية واالقتصادية الراهنة، وتقييم حاالت الدراسات التحديات التي يواجهها عالم العمل، ومناقشة االستجابة الوطنية

 والتغيرات المؤسساتية التي من شأنها أن تعزز التواصل ما بين تعّلم الكبار الوطنية لجهة استراتيجيات تطوير المهارات المناسبة
  .ومبادرات سوق العمل في سياق األزمة العالمية

  
رك ومصر والهند بتوفير معلومات جوهرية حول اممارسات الجيدة الخاصة بالبرازيل والدنموأسهم استعراض دراسات الحاالت وال

 واالعتراف بالتعليم السابق والحوار والتعاون مع األطراف وجمعية الحياةالنشاطات في مجال السياسة واطر العمل وتعليم الكبار 
ت التي أثيرت في ورشة العمل، والتي أسفرت عن تحديد عدد من  النقاشااحتدامإلى ذلك، أسهمت الممارسات الجيدة في . المعنية

  .االحتياجات والتوصيات
  

آانون / ديسمبر4 و1في مدينة بيليم في الفترة ما بين ) 6آونفنتيا (وقد نظمت حكومة البرازيل هذا المؤتمر السادس لتعليم الكبار 
ن السياسات الخاصة بتعليم الكبار والتعليم غير النظامي والترويج لها ، وقد مّثل المؤتمر إطارًا مهمًا إلجراء حوار بشأ2009االول 

 دولة عضو في اليونسكو، باإلضافة إلى الوآاالت التابعة 156 مشارآًا من  1500وضّم المؤتمر حوالى . على الصعيد العالمي
عة للمجتمع المدني والقطاع الخاص، لألمم المتحدة، ومنظمات التعاون المتعددة األطراف والثنائية األطراف، ومنظمات تاب

  .ودارسين من جميع أنحاء العالم
  

 top^ المنشورات الجديدة

 
    في الشرآات والمهاراتالموارد البشريةتنمية : الختاميالتقرير 
   واالستراتيجياتاإلطار العام: لتوظيفمن أجل ا

  

  إنكليزي: اللغة
 بالتعاون مع المرآز الدولي –منظمة إنوينت الدولية لبناء القدرات : ناشرون
 يونيفوك للتعليم والتدريب التقني والمهني - لليونسكو
  2009: سنة النشر

  104: عدد الصفحات
ISBN: 978-3-939394-49-5 

 
من أجل في الشرآات   والمهارات الموارد البشرية تنمية حول الختاميالتقرير 
  .ت، متوافر اآلن للتحميل واالستراتيجيااإلطار العام: التوظيف

  
، قامت منظمة )2014- 2005( من أجل التنمية المستدامة للتربيةة في عقد األمم المتحدة وآمساهمة رئيس

يونيفوك ومنظمة وزراء التعليم في جنوب شرقي - لبناء القدرات بالتعاون مع اليونسكوالدولية إنوينت 
 باستضافة هذا المؤتمر (SAMEO VOCTECH)المهني المرآز اإلقليمي للتعليم والتدريب التقني و/آسيا

mailto:a.wurdak@unevoc.unesco.org
mailto:a.wurdak@unevoc.unesco.org


وآان الهدف من المؤتمر . 2008 رين الثانيشت/ نوفمبر26 و 24العالمي في جزيرة بالي في إندونيسيا ما بين 
 )ASEAN(األمانة العامة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا  الدول األعضاء في تبادل نماذج أطر المؤهالت مع

المتعلقة باإلعتراف بالمهارات عبر هذه الدول ودراسة االتجاهات الدولية في مجال بهدف تعزيز الترتيبات 
  .تنمية الموارد البشرية في مكان العمل

  
 وجمهورية الو الشعبية الديموقراطية، باإلضافة إلى ،الهندوشارك في المؤتمر مراآز يونيفوك من ألمانيا، 
  .يةمتحدثين دوليين من القطاع الخاص ومنظمات التنم

 
  الوثائق
 النطاق واالستراتيجيات: تنمية الموارد البشرية والمهارات في الشرآات : الختاميالتقرير 

Scope and Strategies:  Corporate HRD and Skills Development for Employment:Final Report 
  

 

 top^  يونيفوك–من داخل اليونسكو 

 

 زوار المرآز الدولي
 

   لمارسات الجيدة في التعليم والتدريب التقني والمهنيالوآاالت حول اقاعدة البيانات المشترآة ما بين 
مؤسسة ل ة السابقة، المديرمورييل دنبارة  السيدتامتشرين الثاني، ق/في نوفمبر

، التي تشغل حاليًا منصب مستشارة في اليونسكو، (ETF)التدريب األوروبية 
يونيفوك في مدينة بون في سياق اجتماع تقني  -بزيارة المرآز الدولي لليونسكو

تعليم إلعداد قاعدة بيانات مشترآة ما بين الوآاالت حول المارسات الجيدة في ال
وترآزت مناقشاتها مع فريق عمل اليونسكو على . والتدريب التقني والمهني

مسودة مشروع اإلقتراح الحالي الذي أعدته السيدة دنبار، ناهيك عن إمكانية 
بوابة التعليم والتدريب التقني وتحديدًا  ، على اإلنترنتيونيفوكاعتماد خدمات 

  .ثلة حول الممارسات الجيدةالستضافة هذه األم) TVETipedia( والمهني
 

  

   السويدييونيفوكالفريق التوجيهي لمرآز 
  يونيفوك -يزور مرآز اليونسكو

  
، سودرهامن في بلديةم المرن ي السويدي، وهو مرآز للتعليونيفوك، قام الفريق التوجيهي لمرآز 2010شباط / فبراير19  في

 ولالطالع على عمل المرآز يونيفوكقشة احتماالت التعاون ضمن شبكة  يونيفوك لمنا-السويد، بزيارة المرآز الدولي لليونسكو
  .الدولي

آنت ، مدير عام مرآز التعليم اللمرن، وآالس تالفيد من جهة، والسادة يونيفوكوطاقم عمل ناقشات مثمرة ما بين رئيس  وجرت م
م ، أخصائي في استراتيجة التنمية في مجال التعّلنآنت بوغر، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية اإلقليمي لغافلبورغ، والسيد تونكست

  .والتوظيف في مجلس التنمية اإلقليمي لغافلبورغ
إضافية ناهيك عن أموال   يورو للسنة األولى100,000المرن دعمًا ماليُا بقيمة  ، تلقى مرآز التعلم 2009آب /وفي شهر أغسطس

وذلك ) السويد(ة عن الصندوق االجتماعي األوروبي في مقاطعة غافلبورغ لألعوام الثالثة المقبلة من الهيئة اإلقليمية المسؤول
  .بهدف تعزيز التعاون والتآزر ضمن شبكات يونيفوك

في ما يتعلق بمساهمات عينية (ح العديد من األفكار لنشاطات ضمن الشبكة حيث تم طر يونيفوك، -عقد االجتماع في مقر اليونسكو
العام يونيفوك يتطلع إلى تعاون ناجح مع مرآز التعليم المرن في  -، وإن مرآز اليونسكو) معًاوتمويل للنشاطات المشترآة في آن

 . وما يليه2010
  

مرآز التعليم المرن في بلدية سودرهامن، السويد: وابط    Sweden, Söderhamn ,  Centre for Flexible Learning–CFLر
   Sweden, County of Gävleborgعة غافلبورغ، السويد مقاط

http://www.unevoc.unesco.org/fileadmin/user_upload/pubs/Corporate_HRD_and_Skills_Development_for_Employment_Scope_and_Strategies.pdf
http://www.cfl.soderhamn.se/


    

 top^ يونيفوك-وظائف جديدة في اليونسكو

 يونيفوكمرآز مدير : لوظيفة شاغرة في اليونسكوإعالن 
 

   http://recrutweb.unesco.org/pdf/GERED0010.pdf:  لمزيد من المعلومات
  

 اختصاصي برنامج التعليم والتدريب التقني والمهني: ليونسكوإعالن لوظيفة شاغرة في ا
 http://recrutweb.unesco.org/pdf/GERED0014.pdf:  لمزيد من المعلومات

    

 top^ يونيفوك -شارك بمقالة في نشرة اليونسكو

  يونيفوك -أنشر مقالتك في نشرة اليونسكو
  

 وغيرهم من المعنيين في التعليم والتدريب التقني والمهني إلى مشارآة مقاالتهم حول يونيفوكآافة أعضاء شكبة إننا ندعو 
  .يونيفوك- المؤخرة المتعلقة بالتعليم والتدريب التقني والمهني لنشرها في نشرة اليونسكونشاطاتهم والتطورات

    
لمزيد من المعلومات أو لالطالع على النشرات السابقة من النشرة، الرجاء زيارة موقعنا على 

  bulletin/org.unesco.unevoc.www://http:اإلنترنت
  

 
  : مقاالتكمبح أسئلتكم أو مشارآة الرجاء عدم التردد في االتصال بنا وطر

org.unesco.unevoc)at(bulletin 

    

 top^ النشاطات المقبلة

  الندوة األلمانية العربية حول التعليم والتدريب التقني والمهني
  21/04/2010 -20برلين، ألمانيا، 

  :لمزيد من المعلومات
http://www.imove-germany.org/en/german-arab-education-and-vocational-

training-forum-336.html  
  

البعد االجتماعي للتعليم والتدريب في  "حول لتعليم مدى الحياة لمؤتمر منتدى المجتمع المدني األوروبي 
  "أوروبا

  14/04/2010شلونة،إسبانيا،بر
  :لوماتلمزيد من المع

http://www.eucis-lll.eu/pages/LLL-conference-2010-EN.html  
  

العمل بالصناعة، : الثامن حول المهارات من أجل المستقبل اإلفريقي IVETAمؤتمر إيفيتا 
م   والتقييم والتعليم والتعّل

  21/04/2010 -18ند، ناميبيا، سواآوبمو

  http://www.namibiaiveta.com.na/index.php?id=5:لمزيد من المعلومات
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  (CIMQUSEF) 2010 كوين والتالتربية في منظوماتجودة لاتدبير المؤتمر الدولي السابع ل

  22/04/2010 -20ضاء ، المغرب ، الدار البي

 /http://cimqusef.amaquen.org :لمزيد من المعلومات

 

  المؤتمر الدولي األول حول التعلم المعزز تكنولوجيًا، واإلصالح التربوي، وجودة التعليم

  21/05/2010 -19أثينا، اليونان، 

  http://www.reform-education.org: لمزيد من المعلومات

  

  التعلم عن بعد في إفريقيا

  28/05/2010 -26لوساآا، زامبيا، 

  http://www.elearning-africa.com: لمزيد من المعلومات

  

   وإبداع بشري،ثقافة، تصميم، استدامة: التعّلم والتفكير التكنولوجي

  21/6/2010-17، )آندا(فانكوفر، آولمبيا البريطانية 

  http://learningcommons.net: لمزيد من المعلومات

  

 ، السياسات، األسس- مجاالتهاومناقشة المناهج : "الندوة الدولية التاسعة حول قضايا المناهج
  "والممارسات

  23/06/2010 -21بورتو، البرتغال، 

 http://www.ppce.up.pt/coloquio2010: لمزيد من المعلومات

 : لالطالع على المزيد من النشاطات، الرجاء زيارة موقع يونيفوك على اإلنترنت
events/org.unesco.unevoc.www   

 اط ما؟ شارآوا في قسم النشاطات في مجال التعليم والتدريب التقني والمهنيهل فاتكم نش
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	الافتتاحية
	أهلاً بكم في العدد الأول من نشرة اليونسكو- يونيفوك للعام 2010. لقد استهلّ العام بزخم كبير بالنسبة لليونسكو- يونيفوك: فمع بداية فترة العامين 2010-2011 من دورة برنامج اليونسكو، انشغل طاقم عمل المركز بإعداد خطط العمل وبوضع اللمسات الأخيرة على تقارير أنشطة العام المنصرم. وقد أسهمت زيارة مدير قسم استراتيجيات التعليم وبناء القدرات بتفعيل هذه العملية. 
	من جهة أخرى، انضمت سنغافورة إلى شبكة يونيفوك من خلال معهدها للتعليم التقني (ITE) في شهر فبراير/شباط 2010. ويعتبر معهد (ITE) بمثابة المزوّد الأول للتعليم التقني المهني في سنغافورة على المستويين الفنّي أو شبه المهني، كما أنه يشكل السلطة الأساسية المخوّلة إصدار شهادات ومعايير المهارات المهنية الوطنية. ويجري حالياً البتّ بطلبات انتساب  إلى الشبكة من معاهد غانا ونيجيريا.
	إلى ذلك، شهد شهر فبراير/شباط أيضاً تجديد مذكرة التفاهم ما بين اليونسكو- يونيفوك ومنظمة "إنوينت لبناء القدرات"، على أن يتمّ تركيز جهود التعاون في المستقبل على بناء قدرات الأساتذة التقنيين والمهنيين وتطوير التعليم والتدريب التقني والمهني في مجموعة مختارة من الدول في جنوبي وشرقي إفريقيا، وجنوبي شرقي آسيا، وآسيا الوسطىـ وأوروبا الشرقية.
	يذكر أن العمل على أفضل الممارسات وقصص النجاحات ودراسات الحالات جارٍ على قدم وساق مع تركيز الاهتمام على التحرير وعلى تكليف المزيد من الكتّاب. 
	يذكر أنه قد تمت مناقشة 106 مواضيع كما تمّ إرسال 582 رسالة إلى منتدى يونيفوك منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني. وقد تطرقت هذه النقاشات إلى مسائل متعددة منها صورة وهيكلية التعليم والتدريب التقني والمهني، والتعليم والتدريب التقني والمهني في المالديف، ونماذج الفعالية المؤسساتية في هذا التعليم، وأهمية توفيره من خلال الإنترنت، وتمكين النساء من خلاله، إضافة الى موضوعات أخرى.
	 وفي شهر مارس/آذار، استضاف اليونسكو- يونيفوك اجتماع فريق الخبراء حول استكشاف الروابط ما بين التعليم وسوق العمل: الأدوات والمنهجيات، الذي نظمّه مقرّ اليونسكو.  واستضاف المركز أيضاً الاجتماع الأول لفريق العمل المشترك ما بين الوكالات حول مؤشرات التعليم والتدريب التقني والمهني، وهو فريق عمل متفرع من فريق العمل المشترك ما بين الوكالات حول التعليم والتدريب التقني والمهني.  والجدير بالذكر أن فريق العمل المشترك بين الوكالات حول التعليم والتدريب التقني والمهني يضمّ في آن معاً بنك التنمية الآسيوي (ADB) ومؤسسة التدريب الأوروبية (ETF) ومنظمة العمل الدولية (ILO) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، واليونسكو، والبنك الدولي.  وشكّل الحدثان اللذان جريا في مدينة بون أول تعاون كبير ما بين اليونسكو- يونيفوك ومقر اليونسكو منذ إقرار استراتيجية اليونسكو الجديدة للتعليم والتدريب التقني والمهني العام الماضي.
	وفي سياق آخر، سوف يتم تعزيز طاقم عمل يونيفوك في الأشهر المقبلة. وبالفعل، كانت اليونسكو قد نشرت إعلاناً لوظيفتين شاغرتين في مركز اليونسكو- يونيفوك الدولي: مدير للمركز، واختصاصي في برنامج التعليم والتدريب التقني والمهني. وحدّد الموعد النهائي لقبول الطلبات للوظيفتين الشاغرتين في 19 أبريل/نيسان 2010.  إضافة إلى ذلك، فإن المركز الآن في صدد تعيين موظف إداري جديد، ومراجعة طلبات التوظيف التي تمّ التقدم بها.
	وأدعوكم إلى قراءة المزيد من التفاصيل حول ما تقدّم وغيرها من نشاطات يونيفوك في هذا العدد من النشرة.
	مركز جديد لليونيفوك

	معهد التعليم التقني في سنغافورة 
	ويعتبر معهد التعليم التقني بمثابة المزوّد الأول للتعليم التقني المهني في سنغافورة على المستويين الفنّي أو شبه المهني، كما أنه يشكل السلطة الأساسية المخوّلة إصدار شهادات ومعايير المهارات المهنية الوطنية. ويقدم المعهد دورات بدوام كامل لتاركي المدرسة في المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى دورات بدوام جزئي للكبار ولخريجي المعهد، وبرامج تدريب قائمة على الصناعة من خلال الشركاء الصناعيين، وبرامج أخرى دولية.
	تاسس المعهد كمؤسسة متخصصة في التعليم ما بعد الثانوي عام 1992 برعاية وزارة التربية في سنغافورة ليحلّ محل مجلس التعليم والتدريب الصناعي السابق.
	يترأس المعهد السيد بروس بوث كمدير ورئيس تنفيذي أعلى، في حين تلعب السيدة سابرينا لوي دو قائد الفريق من خلال توليها منصب مدير قسم أعلى ومسؤول عن خدمات الشركة. 
	اجتماعات شبكة يونيفوك


	زيادة الفعالية الوطنية والإقليمية
	لمراكز يونيفوك لبناء القدرات وتطوير التعليم والتدريب التقني والمهني، ندوة يونيفوك شبه الإقليمية، سوراتاني - تايلند، 24-26 نوفمبر/تشرين الثاني 2009
	تجديد مذكرة التفاهم ما بين يونيفوك وإنوينت

	تجديد مذكرة التفاهم ما بين يونيفوك وإنوينت
	على أن يتم تركيز جهود التعاون في المستقبل على بناء قدرات المعلمين التقنية والمهنية وتطوير التعليم والتدريب التقني والمهني في مجموعة مختارة من الدول في جنوبي وشرقي إفريقيا، وجنوبي شرقي آسيا، وآسيا الوسطى ـ وأوروبا الشرقية.
	إضافة إلى ذلك، سوف تساهم المنظمتان بموارد فكرية وخبراء وأموال وغيرها من الموارد المادية لدعم النشاطات المشتركة التي سوف تشتمل على اجتماعات تشاورية للخبراء، ومؤتمرات، وندوات، وورشات عمل فضلاً عن منشورات وخطوات لتطوير المشاريع المشتركة.
	المنتدى الإلكتروني
	التطورات العامة
	المناقشات التي جرت مؤخراً (أكتوبر/تشرين الأول - مارس/آذار 2010)
	تطوير أنظمة التعليم والتدريب التقني والمهني
	مراجعة لنظام التعليم والتدريب التقني والمهني في مالاوي

	ورشة عمل حول إعادة بناء أحكام التعليم والتدريب التقني والمهني


	التقرير الختامي: تنمية الموارد البشرية والمهارات في الشركات 
	من أجل التوظيف: الإطار العام والاستراتيجيات
	التقرير الختامي  حول تنمية الموارد البشرية والمهارات في الشركات من أجل التوظيف: الإطار العام والاستراتيجيات، متوافر الآن للتحميل.
	وكمساهمة رئيسة في عقد الأمم المتحدة للتربية من أجل التنمية المستدامة (2005-2014)، قامت منظمة إنوينت الدولية لبناء القدرات بالتعاون مع اليونسكو-يونيفوك ومنظمة وزراء التعليم في جنوب شرقي آسيا/المركز الإقليمي للتعليم والتدريب التقني والمهني (SAMEO VOCTECH) باستضافة هذا المؤتمر العالمي في جزيرة بالي في إندونيسيا ما بين 24 و 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2008. وكان الهدف من المؤتمر تبادل نماذج أطر المؤهلات مع الدول الأعضاء في الأمانة العامة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا (ASEAN) بهدف تعزيز الترتيبات المتعلقة بالإعتراف بالمهارات عبر هذه الدول ودراسة الاتجاهات الدولية في مجال تنمية الموارد البشرية في مكان العمل.
	شارك في المؤتمر مراكز يونيفوك من ألمانيا، والهند، وجمهورية لاو الشعبية الديموقراطية، بالإضافة إلى متحدثين دوليين من القطاع الخاص ومنظمات التنمية.
	من داخل اليونسكو – يونيفوك

	قاعدة البيانات المشتركة ما بين الوكالات حول المارسات الجيدة في التعليم والتدريب التقني والمهني
	الفريق التوجيهي لمركز يونيفوك السويدي
	يزور مركز اليونسكو- يونيفوك
	في 19 فبراير/شباط 2010، قام الفريق التوجيهي لمركز يونيفوك السويدي، وهو مركز للتعليم المرن في بلدية سودرهامن، السويد، بزيارة المركز الدولي لليونسكو- يونيفوك لمناقشة احتمالات التعاون ضمن شبكة يونيفوك وللاطلاع على عمل المركز الدولي.
	وجرت مناقشات مثمرة ما بين رئيس وطاقم عمل يونيفوك من جهة، والسادة كلاس تالفيد، مدير عام مركز التعليم اللمرن، وكنت تونكست، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الإقليمي لغافلبورغ، والسيد كنت بوغرن، أخصائي في استراتيجة التنمية في مجال التعلّم والتوظيف في مجلس التنمية الإقليمي لغافلبورغ.
	وفي شهر أغسطس/آب 2009، تلقى مركز التعلم المرن دعماً مالياُ بقيمة 100,000 يورو للسنة الأولى ناهيك عن أموال إضافية للأعوام الثلاثة المقبلة من الهيئة الإقليمية المسؤولة عن الصندوق الاجتماعي الأوروبي في مقاطعة غافلبورغ (السويد) وذلك بهدف تعزيز التعاون والتآزر ضمن شبكات يونيفوك.
	عقد الاجتماع في مقر اليونسكو- يونيفوك، حيث تم طرح العديد من الأفكار لنشاطات ضمن الشبكة (في ما يتعلق بمساهمات عينية وتمويل للنشاطات المشتركة في آن معاً)، وإن مركز اليونسكو- يونيفوك يتطلع إلى تعاون ناجح مع مركز التعليم المرن في العام 2010 وما يليه.
	روابط: مركز التعليم المرن في بلدية سودرهامن، السويدCFL – Centre for Flexible Learning, Söderhamn , Sweden
	مقاطعة غافلبورغ، السويد County of Gävleborg, Sweden 
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	الرجاء عدم التردد في الاتصال بنا وطرح أسئلتكم أو مشاركة بمقالاتكم: 
	bulletin(at)unevoc.unesco.org 
	النشاطات المقبلة

	الندوة الألمانية العربية حول التعليم والتدريب التقني والمهني
	برلين، ألمانيا، 20- 21/04/2010
	لمزيد من المعلومات:
	http://www.imove-germany.org/en/german-arab-education-and-vocational-training-forum-336.html
	مؤتمر منتدى المجتمع المدني الأوروبي للتعليم مدى الحياة  حول "البعد الاجتماعي للتعليم والتدريب في أوروبا"
	برشلونة،إسبانيا،14/04/2010
	لمزيد من المعلومات:
	http://www.eucis-lll.eu/pages/LLL-conference-2010-EN.html
	مؤتمر إيفيتا IVETA الإفريقي الثامن حول المهارات من أجل المستقبل: العمل بالصناعة، والتقييم والتعليم والتعلّم
	سواكوبموند، ناميبيا، 18- 21/04/2010
	لمزيد من المعلومات:http://www.namibiaiveta.com.na/index.php?id=5
	المؤتمر الدولي السابع لتدبير الجودة في منظومات التربية والتكوين 2010 (CIMQUSEF)
	الدار البيضاء ، المغرب ، 20- 22/04/2010
	لمزيد من المعلومات: http://cimqusef.amaquen.org/
	المؤتمر الدولي الأول حول التعلم المعزز تكنولوجياً، والإصلاح التربوي، وجودة التعليم
	أثينا، اليونان، 19- 21/05/2010
	لمزيد من المعلومات: http://www.reform-education.org
	التعلم عن بعد في إفريقيا
	لوساكا، زامبيا، 26- 28/05/2010
	لمزيد من المعلومات: http://www.elearning-africa.com
	التعلّم والتفكير التكنولوجي: ثقافة، تصميم، استدامة، وإبداع بشري
	فانكوفر، كولمبيا البريطانية (كندا)، 17-21/6/2010
	لمزيد من المعلومات: http://learningcommons.net
	الندوة الدولية التاسعة حول قضايا المناهج: "مناقشة المناهج ومجالاتها - السياسات، الأسس، والممارسات"
	بورتو، البرتغال، 21- 23/06/2010
	لمزيد من المعلومات: http://www.ppce.up.pt/coloquio2010
	Word Bookmarks
	top
	T2


