ISSN: 1020 - 9425

يـونيفوك

ني�سان/ابريل 2008
April 2007

المركز الدولي
للتعليم والتدريب التقني والمهني

العدد 14

ن�شرة اليون�سكو  -يونيفوك
UNESCO - UNEVOC Bulletin

> االفتتاحية <
تعددت ال�سبل والهدف واحد –
التعليم والتدريب التقني والمهني
من �أجل م�ستقبل م�ستدام
«اعترف �أنني ولل ّمرة الأولى على
علي من
ا إلطالق ،أ�فرح بما ُيمطر ّ
ر�سائل الكترون ّية» (« أ�نا»)
انعقد م�ؤتمر اليون�سكو – يونيفوك االفترا�ضي
الأ ّول بين  22ت�شرين الأ ّول�/أكتوبر و 10ت�شرين
الثاني/نوفمبر  .2007ونجح الم�ؤتمر المنعقد
بوا�سطة البريد االلكتروني واالنترنت والمتمحور
حول التعليم والتدريب المهني والتقني من أ�جل
م�ستقبل م�ستدام با�ستقطاب  106خبير في حقل
التعليم والتدريب المهني والتقني من  49دولة
حول العالم .وح�ضر من �إفريقيا خم�س وثالثون
العربية ثالثة ،ومن منطقة
م�شاركاً ،ومن الدول
ّ
�آ�سيا والمحيط الهادئ  ،31ومن �أوروبا�/أمريكا
ال�شمالية  29ومن �أمريكا
الالتينية  .8وتو ّلى
ّ
تي�سير الم�ؤتمر الدكتورة مارغاريتا بافلوفا،
كلية التربية في جامعة غريفيث ،بري�سبان،
من ّ
أ��ستراليا .والدكتورة بافلوف هي نائب مدير
معهد غريفيت للبحث التعليمي Griffith
Researc

Educational

for

Institute

ومديرة البحوث في م�شروع التعليم من �أجل
التنمية الم�ستدامة.
الدولية الوا�سعة في م�ساعدة
�ساهمت الم�شاركة
ّ
الم�ؤتمر على تحقيق مختلف �أهدافه ،وال �سيما
منها:
« تبادل التف�سيرات المختلفة ب� أش�ن التنمية
الم�ستدامة واال�ستدامة؛
« تو�ضيح العالقة بين التنمية الم�ستدامة
والتعليم والتدريب المهني والتقني؛
« ت�سليط ال�ضوء على ق�ضايا مختلفة تتعلّق
والبيئية
بنواحيالتنميةالم�ستدامة
ّ
االقت�صادية ّ
واالجتماعية �ضمن �سياق التعليم والتدريب
ّ
المهنيوالتقنيفيدول/مناطقمختلفة؛
« تحديد �سبل إ�عادة توجيه التعليم والتدريب
المهني والتقني لتحقيق التنمية الم�ستدامة.
واقترح على الم�ؤتمر االفترا�ضي البحث في
مرجعية
مو�ضوعين �أ�سا�سيين من خالل ورقة
ّ
ترمي �إلى تمهيد الدرب لما يلي:

« تغيير محتوى التعليم والتدريب المهني
تحقيق ًا للتنمية الم�ستدامة (�أطر عمل
جديدة ،مواقف وقيم خا�صة بالتنمية
الم�ستدامة ،كما التعريف بمفاهيم
وا�ستراتيجيات التنمية الم�ستدامة في
ّ
التعليم والتدريب المهني والتقني) و؛
« ا�ستدامة التعليم والتدريب المهني والتقني.
و أ�دخل الم�شاركون مو�ضوع ًا ثالثاً:
« ت�أثير التعليم والتدريب المهني والتقني
في «ا�ستدامة الفرد» (الح ّد من الفقر)
االقت�صادية
المحلية
وا�ستدامة المجتمعات
ّ
ّ
واالجتماعية.
ّ
في �سياق المو�ضوع الأ ّول (تغيير محتوى التعليم
والتدريب المهني والتقني تحقيق ًا للتنمية
الم�ستدامة ،ر ّكز النقا�ش على دور التعليم
والتدريب المهني والتقني في تنمية «الفرد
الكلية» (كيف ُيمكن تر�سيخ المهارات والقيم
والمواقف الخا�صة بالتنمية الم�ستدامة من
خالل التعليم والتدريب المهني والتقني؟).
�أ ّما المو�ضوع الثاني (ا�ستدامة التعليم
والتدريب المهني والتقني) ف�أثار نقا�ش ًا وا�سع ًا
حول ال�س�ؤال التالي «ما الذي يجب �أن يح�صل
لكي تنجح م ؤ��س�سات التعليم والتدريب المهني
والتقني في الدول النامية؟» وت�ضمنت ميادين
البحث و�ضع التعليم والتدريب المهني والتقني
و�صورته ناهيك عن الميادين النا�شئة مثل
تكنولوجيات المعلومات واالت�صاالت في التعليم
ّ
والتدريب المهني والتقني والحاجة �إلى مقاربات
من الأعلى �إلى الأ�سفل و�ضرورة التعاون مع
همية ا�ستدامة �أنظمة
ال�صناعة
المحلية و�أ ّ
ّ
المالية ،الخ.
والتقني
المهني
والتدريب
التعليم
ّ
وفي حقل النقا�ش الثالث (ت أ�ثير التعليم والتدريب
المهني والتقني في «ا�ستدامة الفرد» وا�ستدامة
واالجتماعية»،
االقت�صادية
المحلية
المجتمعات
ّ
ّ
ّ
ّتمت معالجة موا�ضيع مت�صلة بجدوى التعليم
والتدريب المهني والتقني ،والح�ص�ص الموجزة
الريفية ،والتدريب النظامي في
في المناطق
ّ
مقابل التدريب غير النظامي ،ومرونة �أطر
الوطنية ،والعالقة بين التعليم
عمل الم ؤ�هالت
ّ
والتدريب المهني والتقني وغيره من أ��شكال
التعليم ،و�ضمان الجودة في التعليم والتدريب
المهني والتقني .ويرتبط هذا الحقل بالركيزة
االجتماعية للتنمية الم�ستدامة ،بحيث ي�صبح
ّ
من ال�سهل توظيف خريجي التعليم والتدريب
يخولهم
المهني والتقني وتجنيبهم الفقر ،ما ّ
ن�شرة اليون�سكو  -يونيفوك

© اليون�سكو

المحلية على
الم�ساهمة في تنمية مجتمعاتهم
ّ
ال�صعيد االجتماعي.
علت في العالم �أ�صوات ك�شفت عن �صورة ناب�ضة
وحي ٍة بالموا�ضيع والم�شاغل والممار�سات الحميدة
ّ
والمواردالمتاحةللتعليموالتدريبالمهنيوالتقني
والتنمية الم�ستدامة .وعر�ض الم�شاركون وجهات
نظر مختلفة �سلّطت ال�ضوء على درجة تعقيد
ولية التي تت�شاركها
التنمية الم�ستدامة والم�س�ؤ ّ
م�ستقبل م�ستدام.
ن�سانية للحر�ص على
ٍ
الإ ّ
�سر مركز اليون�سكو – يونفوك بالنجاح الذي
ُي ّ
حققه الم�ؤتمر االفترا�ضي الأ ّول وبالمعلومات
يجابية التي و ّفرها الم�شاركون.
المرت ّدة الإ ّ
والمركز ملتزم بمتابعة ا�ستخدام و�سائل �شبكة
االنترنت لتي�سير تبادل المعلومات في التعليم
والتدريب المهني والتقني .و�سوف ي�ست�ضيف
االفترا�ضية حول موا�ضيع
مزيد ًا من الم�ؤتمرات
ّ
�سا�سية ُتعنى بالتعليم والتدريب المهني والتقني.
�أ ّ
المعلومات الإ�ضاف ّية
ال�سيد روبرت ماكلين ،مدير المركز الدولي
director@unevoc.unesco.org
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> �شبكة يونيفوك <

تدعيم �شبكة يونيفوك
ر�سمية ت�ضم
�شبكة يونيفوك كناية عن �شبكة
ّ
والمهنية والمدر�سين في
التقنية
الم�ؤ�س�سات
ّ
ّ
هذه الم ؤ��س�سات .و ُيعرف أ�ع�ضاء �شبكة يونيفوك
با�سم مراكز يونيفوك .و�شبكة يونيفوك وا�سعة
االمتداد وتت�ألف من  270مركز يونيفوك في
 166دولة .وهي تحت ّل موقع ًا فريد ًا من نوعه
يو ّفر فر�ص ًا وا�سع ًة تتيح للأع�ضاء التفاعل مع
هم �أ ّن ال�شبكة
�شركاء من حول العالم .والأ ّ
ترمي في �أهدافها وغاياتها �إلى توفير قناة
و�إطار عمل يتيح التعلّم التعاوني والمتبادل
وتبادل المعرفة.
2007
خالل العام
ان�ضم عدد من الم ؤ��س�سات
،
ّ
الجديدة من مختلف مناطق العالم �إلى يونيفوك

المعلومات الإ�ضاف ّية:
ال�سيد إ�يفي�سون مونجاغانجا
رئي�س �شبكة يونيفوك

e.mujanganja@unevoc.org

تيانجين – ال�صين� 13–11 ،أيلول�/سبتمبر

2007

ندوات �شبكة يونيفوك
�شونبوري ،تايالند 5-3 ،ني�سان /أ�بريل 2007
الفرعية ليون�سكو
قليمية
ّ
انعقدت هذه الندوة ا إل ّ
التقنية Sattahip
�ساتاهيب
كلية
ّ
– يونيفوك في ّ
 Technical Collegeفي �شونبوري ،تايالند.
وقد نظّ مها مركز اليون�سكو – يونيفوك بالتعاون
مع مكتب لجنة التعليم المهني في وزارة التربية
في تايالند بدعم من مكتب اليون�سكو في بانكوك.
و�ضمت الندوة  15ممث ًال عن مراكز يونيفوك
ّ
من بنغالد�ش وكمبوديا و إ�يران ،وجمهورية الو
الديمقراطية ال�شعبية وباك�ستان والفيليبين
و�سريالنكا وتايالند لمناق�شة مختلف التحديات
التي تواجهها برامج التدريب والتعليم المهني
والتقني في هذه الدول .كما لفت الم�شاركون �إلى
الم�سائل والم�شاغل الم�شتركة بينهم .ومن نتائج
الندوةالت�أ�سي�سلمجموعتينمتخ�ص�صتينبمنهج
التعليم والتدريب المهني والتقني وبحوث التعليم
والتدريب المهني والتقني .عملت المجموعات
على إ�عداد مخططات الن�شاطات كما بد أ� العمل
على �إعداد درا�سات حال.

مراكز يونيفوك الجديدة
ان�ضمت الم ؤ��س�سات التالية إ�لى �شبكة يونيفوك
بين كانون الثاني/يناير وكانون الأ ّول/دي�سمبر
:2007
باربادو�س
مجل�س التعليم والتدريب التقني والمهني

Technical and Vocational Education
and Training Council

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

2

ب�صفة مراكز .وفي بع�ض الحاالت ،حلّت مراكز
يونيفوك الجديدة هذه مح ّل م�ؤ�س�سات �أخرى
كانت في ال�سابق �أع�ضاء في ال�شبكة .و ُيعزا ذلك
تغير االخت�صا�صات .كما ازداد
ٍ
ب�شكل عام �إلى ّ
عدد م�ؤ�س�سات التدريب لمرحلة ما بعد الثانوي،
ال �سيما تلك الم�شاركة في يونيفوك ب�صفة
تنوع ًا ملحوظاً».
مراكز ،مما أ��ضفى على ال�شبكة ّ
يقوم مركز يون�سكو – يونيفوك الدولي
بن�شاطات تتمحور حول بناء القدرات بهدف
تطوير مهارات مراكز يونيفوك وال�شبكة ككلّ.
وم�ؤخراً ،ت�ضمنت هذه الن�شاطات ندوات وفرق
تدريب متن ّقلة وم�ؤتمرات .و�أُدخل على �شبكة
يونيفوك عن�صر تخ�ص�ص وتركيز �إ�ضافي،
وذلك من خالل ت�شكيل العديد من المجموعات
المتخ�ص�صة بالموا�ضيع ا آل�سيوية .وكان مفهوم
التجمع قد �شكّل مو�ضوع البحث في منتديات
ّ
قليمية في �إفريقيا ،وقد جرى فيه تطوير
�شبه �إ ّ

عدد من الدرا�سات ،بما في ذلك درا�سة حال
تدريب ف ّني في كايبوي/كينيا ،بعنوان
لمعهد
ٍ
«درجة ا�ستقطاب م�ؤ�س�سات التعليم والتدريب
المهني والتقني The Attractiveness of
 .»TVET Institutionsولقد �أ ّدى العديد
من قادة مراكز يونيفوك �أدوار ًا نا�شط ًة في
إ�عداد هذه الدرا�سات ،فكان البع�ض منهم
�شريك ًا في التنظيم لن�شاطات التدريب و�ساهم
الفرعية
قليمية
بالتالي في الجهود
ّ
الوطنية والإ ّ
ّ
لتعميم الدرو�س الم�ستخل�صة وتبادل الخبرات
وق�ص�ص النجاح ،في حين �ساهم البع�ض الآخر
في �إجراء هذه الدرا�سات.

قليمية على �شكل مائد ٍة
انعقدت الندوة �شبه الإ ّ
م�ستدير ٍة في المنتدى العالمي حول التدريب
المهني والتقني في تيانجين –ال�صين .وتمحورت
الوطنية
فعالية �شبكة يونيفوك
ّ
حول تح�سين ّ
قليمية .و�شارك في الندوة �أربع وع�شرون
والإ ّ
مدر�س ًا من مراكز يونيفوك في كمبوديا وال�صين
الجنوبية
و�إندوني�سيا وماليزيا ومونغوليا وكوريا
ّ
والفيليبين و�سريالنكا وتايالند .ولقد عمدوا �إلى
تحديد الموا�ضيع والخطوط الم�شتركة تحقيق ًا
للتعاون .واتفق مركزان من مراكز يونيفوك على
التعاونية ،
اتخاذ زمام المبادرة في الن�شاطات
ّ
الغربية للعلوم والتكنولوجيا
كلية في�سايا�س
ّ
هما ّ
Western Visayas College of Science
( and Technologyفي الفيليبين) حول

مو�ضوع �إعداد منهج التعليم والتدريب المهني
والتقني وجامعة التكنولوجيا في ماليزيا
Malaysia

Teknologi

University

(ماليزيا) حول مو�ضوع البحث في التعليم
والتدريب المهني والتقني.

غرينادا
التطبيقية
الفنون
مدر�سة
ماري�شو،
جماعة
كلية
ّ
ّ
والتكنولوجيا SAAT T.A. Marryshow

Community College

�أيرلندا
معهد دبلن للتكنولوجيا
of Technology

Dublin Institute

ليبيريا
مكتب التعليم المهني/التقني ،وزارة التربية

Bureau of Vocational/Training
Education. Ministry of Education

باراغواي
وزارة التعليم والثقافة.

Ministerio de

.Educacion y Cultura
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المعلومات الإ�ضاف ّية:
ال�سيد �إيفي�سون مونجاغانجا ،رئي�س �شبكة
يونيفوك
e.mujanganja@unevoc.org

رو�سيا
جامعةوالية�سانتبطر�سبرغلتكنولوجياالمعلومات

St Petersburg State University of
 ،Information Technologiesالميكانيك
والب�صريات Mechanics and Optics
ّ
والمركز التدريبي والمنهجي للجنة التعليم TMC
Training and Methodological Center
�( of the Committee on Educationإدارة

�سانت بطر�سبرغ) (ت�شكّل كال الم�ؤ�س�ستين مركز ًا
م�شترك ًافييونيفوك).
كرواتيا
وكالة التعليم والتدريب المهني Agency for

Vocational Education and Training

�ضافية:
المعلومات الإ ّ
ال�سيد �إيفي�سون مونجاغانجا ،رئي�س �شبكة
يونيفوك e.mujanganja@unevoc.org

أ�كاديميين ومعدي �سيا�سات وطاقم عمل إ�داري
من م ؤ��س�سات قائمة في مناطق ع ّدة من ال�صين.
و�سيمثّل ه�ؤالء طيف التعليم والتدريب المهني
وال�شرقية،
الغربية
والتقني �أي المقاطعات
ّ
ّ
والمقاطعات المتق ّدمة والأق ّل تقدماً ،والمناطق
والريفية .ويتمحور الم�شروع حول
الح�ضرية
ّ
ّ
ال�ضرورية للبدء في
والمقاربات
البحث
�شروط
ّ
عملية �إ�صالح المنهج ودعمه في حقل التعليم
ّ
و�ستوجه الدعوة
من أ�جل التنمية الم�ستدامة.
ّ
إ�لى مراقبين من منغوليا و�شمال كوريا للم�شاركة
في ن�شاطات الم�شروع.

جامعة غريفيث �أ�ستراليا ومعهد
زيجيانغ التكنولوجي لالقت�صاد في
ال�صين يوقعان مذكرة تفاهم
يوم � 26أيلول�/سبتمبر  ،2007و ّقعت جامعة
غريفيت في ا�ستراليا Griffith University
ومعهد زيجيانغ التكنولوجي لالقت�صاد في
ال�صين  ،ZJTIEوكالهما من المراكز
النا�شطة في يونيفوك ،على مذكرة تفاهم
تعاون على المدى الطويل بينهما.
تق�ضي ب�إقامة ٍ
الدولية
الن�شاطات
حول
التعاون
و�سيتمحور هذا
ّ
في �إطار عقد الأمم المتحدة للتعليم من اجل
التنمية الم�ستدامة .DESD
�سيقدم عليه
ويق�ضي أ� ّول ن�شاط أ��سا�سي ُ
الجانبان بموجب مذكرة التفاهم ،ب�إقامة
م�شروع بحث يت�شارك في تمويله اليون�سكو

طاقم عمل متنقل معني ألطر
عمل الم�ؤهالت والمقاربات المبنية
على الكفاءات في �أفريقيا
انطالق ًا من نتائج اجتماعات �شبكة يونيفوك
المنعقدة في داكار ،ال�سنغال ،وياوندي،
الكامرون ،أ�قامت يون�سكو-يونيفوك فريق عمل
متحرك خا�ص بقادة التعليم المهني
تدريب
ّ
في مراكز يونيفوك في الكامرون ،والكونغو
(برازافيل) ،و�ساحل العاج ،و�سيراليون،
وغامبيا .وزار خبراء التعليم والتدريب المهني
والتقني جزر الموري�س في حزيران/يونيو 2006
لدرا�سة تجارب ونجاحات �سكان الجزيرة في
المبنية
حقل أ�طر عمل المهارات والمقاربات
ّ
على الكفاءات في التعليم والتدريب المهني

– يونيفوك ومعهد زيجيانغ  ZJTIEوجامعة
ابتكارية في
غريفيت بعنوان «تطوير مقاربات
ّ
التعليم من أ�جل التنمية الم�ستدامة :منهج
إ��صالح التعليم والتدريب المهني والتقني
في ال�صين» .تو ّلى �إعداد الم�شروع ك ّل من
�سي�شرك
جامعة غريفيت ومعهد  ZJTIEوهو ُ
اال�ستطالعية،
والتقني .ولمتابعة الزيارة
ّ
قليمية حول ن�شر المعلومات
انعقدت ندوة �شبه �إ ّ
في بنجول ،غمبيا ،في ت�شرين الثاني/نوفمبر
المتحرك
 .2006وحقق فريق عمل التدريب
ّ
النتائج التالية:
« تمكين الخبراء العاملين في التعليم والتدريب
المهني والفني من التعلّم ب�ش�أن ال�سيا�سات
الفعال للتعليم والتدريب
الح�سنة والتخطيط ّ
المهني والفني في ال�سياق ا إلفريقي؛
« الترويج «لأف�ضل الممار�سات» في الدول
فريقية؛
الإ ّ
« تطوير �أطر عمل حول م�ؤهالت المهارات
الوطنية؛
ّ
مبنية على الكفاءات
لمقاربات
« الترويج
ّ
وغيرها من �آ ّليات �ضمان الجودة والجدوى؛
ال�ستراتيجيات الح ّد من الفقر في
« الترويج
ّ
إ�فريقيا.

unesco.org

المعلومات ا إل�ضاف ّية:

info@unevoc.unesco.org

© ال�سلطة الوطنية للتدريب ،غامبيا

�ضافية:
المعلومات الإ ّ
ال�سيد �إيفي�سون مونجاغانجا
رئي�س �شبكة يونيفوك

e.mujanganja@unevoc.org

المتدرجون في هذا المعهد مجل�س
ال�صحفيون
ّ
ّ
تحرير المجلّة ويتخذون القرارات ب�ش�أن محتوى
المجلّة و أ��سلوبها وت�صميمها و�شكلها.

موجه
مج ّلة �إيمانغ :من�شور ّ
الى القارئ حول التوعية من فيرو�س
نق�ص المناعة الب�شرية/متالزمة
نق�ص المناعة المكت�سب (الإيدز)
التعر�ض لفيرو�س نق�ص
في م�سعى لخف�ض ن�سب ّ
الب�شرية بين متعلّمي التدريب المهني
المناعة
ّ
وعددهم � ،28049أقدمت هيئة التدريب في
بوت�سوانا Botswana Training Authority
 ،(BOTAمركز يونيفوك) على �إ�صدار مجلّة
لل�شباب تحمل ا�سم �إيمانغ  .Emangوالمجلّة
�أداة توا�صل لطالّب التعليم والتدريب المهني
يعبرون من خاللها عن وجهات نظرهم حيال
ّ
فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرية/ا إليدز ويتبادلون
مهمة ُت�ساعدهم على اتخاذ قرارات
معلومات ّ
ب�شكل عام.
�صحتهم وحياتهم ٍ
مطلعة ب�ش�أن ّ

و ُيمكن الإطالع على مذكرة التفاهم على موقع
يون�سكو-يونيفوك االلكترونيwww.unevoc. :

ت�صدر مجلّة  Emangك ّل ثالثة �أ�شهر وح ّتى
ال�ساعة �صدر عنها  11عدد وتو ّزع بين طالّب
التعليم والتدريب المهني والتقني والجهات
المعنية في بوت�سوانا.
ّ
© BOTA

من�صة تتيح لطالّب التعليم والتدريب
والمجلّة ّ
المهني والتقني تدعيم معلوماتهم وقدراتهم
على التعليم والتوا�صل .وتعمل الهيئة في
بوت�سوانا بالتعاون الوثيق مع طالّب من �شعبة
ال�صحافة في معهد Mega Size Institute
(�أحد مراكز التدريب الخا�صة المجازة من
 )BOTAعلى �إعداد مجلّة  .Emangوي�شكل

ن�شرة اليون�سكو  -يونيفوك

تو�سع  BOTAحلقة توزيع
وفي الم�ستقبل �سوف ّ
مجلّة  Emangللحر�ص على أ�ن ينفذ جميع
الطالّب إ�لى المعلومات التي تن�شرها المجلّة.
كما �سيرتفع عدد ال�صفحات �إلى � 52صفحة
ي�ضم عدد ًا �أكبر من المقاالت.
بحيث ّ
المعلومات الإ�ضاف ّية:
من�سق �شعبة فيرو�س
بات�ساليلوانغ،
كري�ستوفر
ّ
نق�ص المناعة الب�شرية/الإيدز في BOTA،
chrisbatsa@bota.org.bw
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و�صحة�/سالمة مكان العمل <
> التعليم والتدريب المهني والتقني ّ

خطة علم التعليم والتدريب المهني
ال�صحة العالم ّية
ومنظمة
ّ
�صحة الع ّمال
حول ّ
في حين ُيعنى التعليم والتدريب المهني والتقني
باك�ساب المعرفة والمهارات الخا�صة بعالم
المهنيتان
وال�صحة
العمل ،ترمي ال�سالمة
ّ
ّ
وال�صحة في مكان العمل
�إلى حماية ال�سالمة
ّ
العالمية هي
ال�صحة
والترويج لهما .ومنظمة
ّ
ّ
همية
الهيئة المعنية بمجال
ّ
ال�صحة وهي تعي �أ ّ
المهنيتين في
ة
وال�صح
دمج نواحي ال�سالمة
ّ
ّ
برامج التعليم والتدريب المهني والتقني.
ن�صف �سكان العالم هم من عداد قوى العمل.
وهم أ�برز الم�ساهمين في تنمية المجتمع
االجتماعية
العالمي المعا�صر من الناحيتين
ّ
الحظ ،غالب ًا ما تت�أثر
واالقت�صادية .ول�سوء
ّ
ّ
ً
�سلبي ًا ببيئة العمل
ا
ثر
�
ت
ال
العم
ّمة
ال
�صحة و�س
أ
ّ
ّ
ّ
و�سلوكيات الأفراد .وعلى
ة
االجتماعي
والعوامل
ّ
ّ
الرغم من كون الموظفين م�س�ؤولين بالدرجة
الأولى عن توفير بيئة عمل �سليمة و�آمنة،
العمال نف�سهم الوقاية من ا إل�صابات
ُيتو ّقع من ّ
وا ألمرا�ض الناجمة عن العمل .وحيث أ� ّن
�سن
ال�سلوكيات والممار�سات المكت�سبة في ّ
ّ
المهم
مبكرة ُيمكن �أن تدوم مدى الحياة ،من
ّ
ال�صحة
العمال ال�شباب على �ش�ؤون
ّ
تدريب ّ
المهنية مث ًال من خالل برامج التعليم
وال�سالمة
ّ
والتدريب المهني والتقني.
العالمية على
ال�صحة
جمعية ّ
ّ
عام � ،1996صادقت ّ
المهنية للجميع
ة
لل�صح
العالمية
�ستراتيجية
ا إل
ّ
ّ
ّ
ّ
وطنية
وحثّت الدول الأع�ضاء على و�ضع برامج ّ
المهنية لجميع الأع�ضاء
ال�صحة
لتوفير خدمات
ّ
ّ
المعر�ضة لمخاطر �شديدة
للقطاعات
�سيما
وال ّ
ّ
والمجموعات الم�ست�ضعفة وال�سكّان الذين يعانون
من ق�صور في الخدمات .و�أو�صت هذه الوثيقة
المهنية يجب �أن
ال�صحة
ب�أ ّن «التدريب في
ّ
ّ
يخ�ص التدريب المهني وبرامج
يكون متو ّفر ًا بما ّ
للعمال والم�ستخدمين والمدراء».
التدريب ّ

نحو �صحة عالم ّية م�ستدامة

© WHO Dr Rokho Kim

ال�صحة
جمعية
ّ
في �أيار/مايو  ،2007اعتمدت ّ
�صحة
حول
العالمية
العالمية خطّ ة العمل
ّ
ّ
ّ
العالمية .وتو�صي
�ستراتيجية
العمال كتتمة للإ
ّ
ّ
يتعين على
هذه الخطّ ة بعدد من التدابير التي ّ
العالمية وعلى الدول ا ألع�ضاء
ال�صحة
منظمة
ّ
ّ
وطنية
�أن تتخذها بهدف� )1( :صياغة �سيا�سات ّ
تعنى
ال�صحة
العمال؛ ( )2حماية
ّ
ّ
ب�صحة ّ
والترويج لها في مكان العمل؛ ( )3تح�سين �أداء
المهنية والنفاذ �إليها؛ ()4
ال�صحة
خدمات
ّ
ّ
الوقائية والتوا�صل
التدابير
ن
ش�
ب�
ة
ل
د
ل
توفير ا
ّ
أ
أ
ّ
()5
نها؛
العمال من خالل
ة
�صح
معالجة
ب�ش�أ
ّ
ّ
�سيا�سات أ�خرى.

والتكنولوجيات وال�شراكات الرامية �إلى تح�سين
ّ
العمال .بالن�سبة �إلى برامج التعليم
ّ
�صحة جميع ّ
والتدريب المهني والتقني ،تجدر الإ�شارة �إلى
التو�صية الواردة في الخطّ ة ب�ش�أن �ضرورة
العمال في
مراعاة «مختلف نواحي ّ
�صحة ّ
التدريب المهني».
�ضافية:
المعلومات ا إل ّ

http://www.who.int/
occupational_health/en/
http://www.wuro.who.int/
occhealth

ُيق�صد من خطّ ة العمل هذه توجيه منظمة
العالمية والدول الأع�ضاء فيها في
ال�صحة
ّ
ّ
العمال للفترة الممتدة
ة
�صح
ن
ش�
ب�
ن�شاطاتهم
أ
ّ
ّ
بين  .2017 – 2008وهي �س ُت�ساهم في تحقيق
ال�صحة في مختلف
م�ستوى �أ�سا�سي لحماية
ّ
�أماكن العمل عبر العالم و�سوف ُتح ّفز على
التحتية
الوطنية ،والبنية
تطوير ال�سيا�سات
ّ
ّ

المهنية،
ال�صحة
دكتور روخو كيم ،مدير برنامج
ّ
ّ
وال�صحة ،مكتب منظمة
المركز ا ألوروبي للبيئة
ّ
العالمية ا إلقليمي في أ�وروبا
ال�صحة
ّ
ّ

العالمية الم�ستدامة جزء ًا ال
ال�صحة
ت�شكل
ّ
ّ
لفية وت ؤ�دي
ل
ل
ة
نمائي
ل
ا
هداف
ل
ا
من
�
أ
يتجز أ
إ ّ أ ّ
ً
محوريا في �سبيل تحقيق اال�ستقرار
دور ًا
ّ
العالمي والتقدم االجتماعي واالقت�صادي.
عالمية
�صحة
عالج الم�ؤتمر الدولي «نحو ّ
ّ
م�ستدامة» (Towards

تخول القطاع
والتدريب المهني والتقني ك أ�داة ّ
الخا�ص ا�ستخدام أ�ماكن العمل ك�سبيل وو�سيلة
للتثقيف ال�صحي.

Sustainable
)Global Health

(المنعقد في بون،
أ�لمانيا ،بين 11-9
�أيار/مايو )2007
موا�ضيع
مجموعة
بال�صحة
مت�صلة
ّ
الب�شرية ،بما في
ّ
ذلك �إدخال التعليم

rki@ecehbonn.euro.eho.int

وانعقد الم�ؤتمر بتنظيم يونك�سو – يونيفوك،
جامعة الأمم المتحدة/معهد البيئة وا ألمن
الب�شري ( ،)UNU-EHSومنظمة العمل
الدولية ( )ILOوالبرنامج الدولي المعني
ّ
با ألبعاد ا إلن�سانية للتغير البيئي العالمي
وال�صحة
( )IHDPومعهد جامعة بون للنظافة
ّ
العامة University of Bonn Institute
for Hygiene and Public Health

العالمية
ال�صحة
(مراكز التعاون في منظمة
ّ
ّ
.)WHO CC

© منظمة العمل الدولية ILO/M.Crozet
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تبين أ� ّن الح ّد
ّ
وتمخ�ضت فكرة الم ؤ�تمر عن ّ
التحكم
على
من الفقر ال ينجح في غياب قدرة
ّ
ال�صحة العامة ،واالزدهار
بالمخاطر التي ُتهدد
ّ
االقت�صادي واال�ستدامة ومن دون قوة عمل
�سليمة وا�ستقرار مدني و�سالم وطالما �أ ّن
ال�صحية
ال�شعوب تعاني ق�صور ًا في الخدمات
ّ
و�سوء تغذية و�آفات مثل فيرو�س نق�ص المناعة
الب�شرية/الإيدز �أو نق�ص في المياه الآمنة.
ّ
وفي حين ُتعالج هذه الموا�ضيع بين الباحثين
والجهات الممار�سة ووا�ضعي ال�سيا�سات ،يجب
ال�صحة الم�ستدامة
على �إ�ستراتيجية ناجحة حول ّ
الفردية
المحلية وقدراتها
�أن تطال الم�ستويات
ّ
ّ
و ُت�شركها.ومنالمهمتعليمالأفرادكيف ُيحافظون
�صحتهم والعمل ومن
على قدرتهم على �صون ّ
ال�صحة
وخدمات
�س�سات
المهم �أي�ض ًا توعية الم�ؤ
ّ
ّ
وليتها في الحفاظ على قوى
المهنية ب�ش�أن م�س�ؤ ّ
ّ
�صحياًُ .ي ّ�شكل التعليم والتدريب
عمل �سليمة
ّ
مهمة لتوزيع المعلومات ب� أش�ن
ة
لي
�
والتقني
المهني
آّ ّ
ال�صحة العامة الم�ستدامة وتعزيز عنا�صرها
ّ
�سا�سية .هذا ،و ُيمكن اكت�ساب المعرفة من
الأ ّ
خالل التعليم والتدريب المهني والتقني وتطبيقها
في المنزل .بهذه الطريقةُ ،يحدث طالّب التعليم
وعماله ت�أثير ًا م�ضاعف ًا
والتدريب المهني والتقني ّ
المحلية
ومجتمعاتهم
�صحة �أ�سرهم
عبر تح�سين ّ
ّ
و�سالمتها.

العالمية الم�ستدامة،
ال�صحة
خالل م ؤ�تمر
ّ
ّ
مواز جل�سة لليون�سكو-
خط
ُعقدت على ٍ
ٍ
الدولية حول تعزيز
يونيفوك/منظمة العمل
ّ
ال�صحة والنظافة في مكان العمل وعبره.
ّ
وفي هذه الجل�سة جرى ت�سليط ال�ضوء على
دور التدريب والتعليم المهني والتقني في
العالمية الم�ستدامة من
ال�صحة
تعزيز هدف
ّ
ّ
منظورين:
« التعليم والتدريب المهني والتقني كو�سيلة
والعمال ومهاراتهم
لزيادة معرفة الطالّب ّ
ال�صحة والنظافة (وهذا
يخ�ص
في ما
ّ
ّ
والمهنية)؛
الفردية
ال�صحة
يت�ضمن
ّ
ّ
ّ
« التعليم والتدريب المهني والتقني للمهن
ال�صحة
�سا�سية (ال ُيمكن تحقيق
ّ
الأ ّ
الم�ستدامة �إ ّال �إذا تل ّقى العاملون في
ال�صحة والمياه وال�صرف
مجاالت الرعاية
ّ
ال�صحي و إ�دارة النفايات وت�صنيع ا ألغذية
ّ
نوعي ًة عالي ًة من التعليم والتدريب
الخّ .
المهني والتقني).

© منظمة العمل الدولية ILO/M.Crozet

�ضافية
المعلومات الإ ّ

www.gemini.de/global-health

> التعليم والتدريب المهني والتقني من أ�جل التنمية الم�ستدامة <

تعليم �أ�ساتذة التعليم والتدريب المهني
والتقني من �أجل تحقيق اال�ستدامة
نوعية تعليم الأ�ساتذة ،بما
يرتدي تح�سين ّ
مدر�سي التعليم والتدريب المهني
في ذلك ّ
ً
�سا�سي ًا في تحقيق �أهداف
�
ا
دور
والتقني،
أ
ّ
حملة التعليم للجميع وعقد الأمم المتحدة
للتعليم من �أجل التنمية الم�ستدامة .ولتحديد
�سبل دمج اال�ستدامة في برامج تعليم
مدر�سي التعليم والتدريب المهني والتقني
ّ
وبناء قدراتهم (ومن خاللها إ�لى أ�نظمة
التعليم والتدريب المهني والتقني الوطنية
ب�شكل عام) ،قامت يونك�سو -يونيفوك
ٍ
بالتعاون مع �شركاء من �إنفينت ()InWent
لبناء القدرات على ال�صعيد الدولي وبرنامج
التجديد التربوي من �أجل التنمية في �آ�سيا

© اليون�سكو

والمحيط الهادي ( )APEIDوالكر�سي
الجامعي لليون�سكو في مجال �إعادة توجيه
تدريب المدر�سين من �أجل تحقيق التنمية
الم�ستدامة ( )York Universityبالتنظيم

لعقد االجتماع المعنون «الت�شاور الدولي حول
التعليم من �أجل التنمية الم�ستدامة» .وانعقد
االجتماع بين  24-19آ�ب /أ�غ�سط�س 2007
في �شيانغ ماي – تايالند .ولقي دعم مكتب
لجنة التعليم المهني ( )OVECووزارة
التعليم في تايالند.
�شارك في الم�شاورات �أربعون خبير ًا في
التعليم والتدريب المهني والتقني من 17
دولة بما في ذلك �أ�ستراليا ،وكندا وال�صين
وتايالند وفيتنام .وتمحور النقا�ش حول دمج
مدر�سي
� ؤش�ون اال�ستدامة في برامج تعليم ّ
التعليم والتدريب المهني والتقني وبناء
القدرات في منطقة �آ�سيا والمحيط الهادئ.
�أ ّما �أهداف االجتماع فكانت كالآتي:
مدر�سي
« و�ضع خارطة بم�ساهمة تعليم ّ
التعليم والتدريب المهني والتقني في
التعليم من �أجل التنمية الم�ستدامة
ب�شكل عام؛
ٍ

« تحديد �سبل تدعيم م�ساهمة تعليم
مدر�سي التعليم والتدريب المهني
ّ
والتقني في التعليم من �أجل التنمية
الم�ستدامة؛
ن�شرة اليون�سكو  -يونيفوك

« و�ضع جدول �أعمال وخطّ ة عمل من �أجل
البحث ،وو�ضع البرامج وتطويرها في
مدر�سي التعليم والتدريب
حقل تعليم ّ
المهني والتقني والتعليم من أ�جل التنمية
الم�ستدامة
ومن �أبرز ما خل�ص �إليه االجتماع:
« �إطار عمل ُيحدد نطاق م�ساهمة تعليم
مدر�سي التعليم والتدريب المهني
ّ
والتقني لتحقيق التعليم من �أجل التنمية
الم�ستدامة؛
« بلورة الموا�ضيع التي يواجهها تعليم
أ��ساتذة التعليم والتدريب المهني والتقني
يخ�ص تعزيز م�ساهمة التعليم
في ما
ّ
والتدريب المهني والتقني في تحقيق
التعليم من �أجل التنمية الم�ستدامة؛
« و�ضع مقاربات (بما في ذلك جدول
ت�صور
�أعمال وخطط عمل للبحث ،و�ضع ّ
البرنامج وتطوير البرنامج) مما ُيعزز
مدر�سي التعليم والتدريب
م�ساهمة تعليم ّ
المهني والتقني في التعليم من أ�جل
التنمية الم�ستدامة؛
« رفع تو�صية �إلى المركز الدولي لليون�سكو
يونيفوك حول دور المركز و�شبكة
يونيفوك في الم�ساهمة على �أف�ضل نحو
في جدول الأعمال وخطط العمل.
على �ضوء نتائج االجتماع� ،ست�ستمر اليون�سكو
– يونيفوك والوكاالت ال�شريكة لها بتعزيز
دمج � ؤش�ون التنمية الم�ستدامة في تعليم
مدر�سي التعليم والتدريب المهني والتقني.
ّ
المعلومات الإ�ضاف ّية
ناينغ يي مار ،م�ست�شارة البرنامج

Naing.yee.mar@unevoc.unesco.org

ني�سان/ابريل  2008العدد ()14

5

التعليم والتدريب المهني والتقني
والتعليم من أ�جل التنمية الم�ستدامة:
�إ�شراك قطاع ال�شركات
كيف ُيمكن دمج التعليم والتدريب من أ�جل
التنمية الم�ستدامة في تدريب قطاع ال�شركات
وبرامج بناء القدرات؟ كان هذا هو ال�س ؤ�ال
ا ألبرز الذي عالجه اجتماع ت�شاوري ُعقد مع
م�ؤ�س�سات ومنظمات قطاع ال�شركات بين
� 25-23أيار/مايو  2007في بون .وا�ست�ضاف

المعنية بعقد ا ألمم
االجتماع أ�مانة اليون�سكو
ّ
المتحدة للتعليم من أ�جل التنمية الم�ستدامة
ومركز اليون�سكو-يونيفوك الدولي.
وجرى التنظيم لالجتماع بالتعاون مع عدد
من ال�شركاء بمن فيهم اليون�سكو /برنامج
التجديد التربوي من �أجل التنمية في �آ�سيا
والمحيط الهادي UNESCO/APEID
(بانكوك) ،وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
(نايروبي) ،و إ�نوينت ( InWentبون)
والمعهد ا أللماني الفدرالي للتعليم والتدريب
المهني ( BIBBبون).

© اليون�سكو

وح�ضرت االجتماع �شركات يحفل �سجلها
بالعمل في حقل التعليم والتدريب من أ�جل
التنمية الم�ستدامة و�شاركت هذه ال�شركات
في عر�ض درا�سات حال حول ن�شاطاتها.
وت�ضمنت الن�شاطات برامج تدريب للموظفين،
الزبائن وموظفي ال�شركات �إلى جانب حلقات
المحلية
التوريد و�شراكات مع المنظمات
ّ
لتوفير معلومات للمجتمع المحلي وبرامج تعليم
وم�ساعدة المدار�س وم ؤ��س�سات التعليم والتدريب
المهني والتقني والجامعات في التعليم المت�صل
باال�ستدامة.
�أ ّما درا�سات الحال التي ُعر�ضت في خالل
االجتماع ف�أوردت درو�س ًا محتملة خا�صة ب�شركات
�أخرىُ ،تعنى على �سبيل المثال بما يلي:
« مجموع الآ ّليات الم�ستخدمة لدى �إ�شراك
قطاع ال�شركات في التعليم من �أجل التنمية
الم�ستدامة؛
ومحركات إ��شراك قطاع
وفر�ص
« حوافز
ّ
ال�شركات في التعليم من �أجل التنمية
الم�ستدامة؛
المعوقات و�سبل معالجتها.
« ّ
وفي خطو ٍة الحق ٍة لهذا الم�شروع تنوي اليون�سكو
توجيهية ومواد
و�شركا�ؤها و�ضع خطوط
ّ
نموذجية لبناء القدرات،
عالمية وبرامج
ّ
إ� ّ
ُيمكن ا�ستخدامها لتو�سيع نطاق م�شاركة قطاع
ال�شركات في التعليم من �أجل التنمية الم�ستدامة،
ب�شكل خا�ص �إلى تطوير المهارات من
مع الإ�شارة ٍ
والمواطنية.
ف
مكانية
التوظّ
ّ
�أجل �إ ّ
�ضافية
المعلومات الإ ّ
ناينغ يي مار ،م�ست�شارة البرنامج

Naing.yee.mar@unevoc.unesco.org

االرتقاء بال�شراكة لتعزيز التعليم من
أ�جل التنمية الم�ستدامة في عالم العمل
انعقد بتاريخ  7-6ت�شرين الثاني/نوفمبر 2007

في مدينة بون اجتماع الخبراء الدوليين المعنون
االجتماعية لل�شركات والتعليم من
«الم�س ؤ�ولية
ّ
�أجل التنمية الم�ستدامة :االرتقاء بال�شراكة»

Corporate Social Responsibility
and Education for Sustainable
Development (ESD): Advancing
 .the Partnershipوانعقد االجتماع بتنظيم
من اليون�سكو – يونيفوك و�إنوينت InWent

المعنية بعقد ا ألمم
بال�شراكة مع أ�مانة اليون�سكو
ّ
المتحدة للتعليم من أ�جل التنمية الم�ستدامة
والبرنامج الهيدرولوجي الدولي (وكالهما
مقر عام اليون�سكو)
قائم على م�ستوى ّ
وبالتعاون مع برنامج التجديد التربوي من �أجل
التنمية في �آ�سيا والمحيط الهادي .APEID
وحظي االجتماع بدعم �أموال الودائع اليابانية
 Japanese Funds in Trustالمخ�ص�صة
للتعليم من أ�جل التنمية الم�ستدامة.
�سا�سية من االجتماع إ�عادة النظر
والغاية ا أل ّ
في نتائج واقتراحات مختلف ن�شاطات يون�سكو
– يونيفوك لعام  2007في حقل ال�شراكة بين
العام والخا�ص لتحقيق التعليم والتدريب المهني
والتقني من �أجل التنمية الم�ستدامة وترتيبها
6

© منظمة العمل الدولية ILO/K.Cassidy

ولويات وو�ضع �إ�ستراتيجية لتطبيقها.
بح�سب الأ ّ
�شارك في االجتماع �أربع وع�شرون خبير ًا في
حقل التعليم والتدريب المهني والتقني والتعليم
من أ�جل التنمية الم�ستدامة من مختلف مناطق
دولية .ولقد اتخذت
العالم �إلى جانب وكاالت ّ
وثيق مع م�شاريع
تو�صيات ع ّدة للعمل
ٍ
ب�شكل ٍ
تق�صي �سبل
التو�صيات
ومن
العمل وال�صناعة.
ّ
المبنية على
الم�ستدامة
التنمية
ن�شر مقاربات
ّ

ن�شرة اليون�سكو  -يونيفوك
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التعليم ن�شر ًا �أو�سع عبر قطاع ال�شركات بهدف
�ضم الم�ؤ�س�سات ال�صغيرة ومتو�سطة الحجم
ّ
واالقت�صاديات
خ�صو�ص ًا في الدول النامية
ّ
االنتقالية والمناطق الخارجة من النزاعات.
ّ
المعلومات الإ�ضاف ّية
ناينغ يي مار ،م�ست�شارة البرنامج

Naing.yee.mar@unevoc.unesco.org

> تمهين التعليم العالي <

الم ؤ�تمر الدولي إلدارة النوع ّية
في �أنظمة التعليم والتدريب
CIMQUSEF 2007

تغير ًا �سريعاً ،وتخ�ضع
ي�شهد االقت�صاد المعولم ّ
منظومات التعليم العالي حول العالم ل�ضغوط
متزايدة لكي ُتعيد التفكير في �إنتاج المعرفة
خريجين يتمتعون
واكت�سابها و�صو ًال �إلى ّ
ال�ضرورية لعالم الأعمال .و�شهدت
بالمهارات
ّ
ال�سنوات الع�شر �أو الأكثر الما�ضية جهود ًا عديدة
تلبي حاجات
لإعادة تنظيم الجامعات بحيث ّ
مجتمع المعرفة المعولم .وفي بع�ض الحاالت،
معرفية في
ونظرية
تنظيمية
تغيرات
ّ
ّ
ّ
ُ�س ّجلت ّ
أ��شكال إ�نتاج المعرفة واكت�سابها مما أ�لحق
ومهمتها
تبعات ج�سيمة على تحديد دور الجامعة ّ

في مجتمع العالم المعا�صر� .أ ّما ال�س�ؤال المتعلّق
بدور التعليم العالي والبحث في حقل التعليم
تحديات مجتمع
العالي لناحية التجاوب مع
ّ
المعرفة ف�شكّل مو�ضوع بحث بين باحثين في
التعليم ومعدي �سيا�سات وجهات ممار�سة تناوله
النوعية في �أنظمة
الم�ؤتمر الدولي الرابع لإدارة
ّ
التعليم والتدريب  CIMQUSEFالذي انعقد
بين  17و  19ني�سان /أ�بريل  2007في الدار
البي�ضاء ،المغرب .عالج الم�ؤتمر العالقة بين
وكيفية �إعداد الطالّب
التعليم العالي وال�صناعة ّ
الدولية
ة
والحركي
لمجتمع المعرفة والعولمة
ّ
ّ
الب�شرية.
المواد
وتنمية
(تدويل التعليم العالي)
ّ
وكان لروبرت ماكلين مدير يون�سكو-يونيفيك
كلم ًة حول «تمهين التعليم العالي :م�شاغل،
�شجون و آ�فاق» Vocationalisation of

© اليون�سكو

�ضافية:
المعلومات الإ ّ

info@unevoc.unesco.org

Higher Education: Issues, Concerns
.and Prospects

> �إفريقيا <

مو�سعة حيال التعليم
ر ؤ�يا ّ
الأ�سا�سي لإفريقيا
تعتبر اليون�سكو و�شركا ؤ�ها أ� ّن إ��صالح التعليم
�سا�سي وطارئ ال
ا أل�سا�سي في الدول ا إل ّ
فريقية أ� ّ
يخ�ص تحقيق �أهداف التعليم للجميع
ّ
�سيما في ما ّ
لفية .وفي هذا ال�سياق،
نمائية للأ ّ
والأهداف الإ ّ
انعقدت الندوة المعنونة «�أي تعليم �أ�سا�سي
لإفريقيا» “What Basic Education for
”?Africaفي كيغالي ،رواندا بين 28 - 25
�أيلول�/سبتمبر  .2007و�شارك في الندوة 115
م�س ؤ�ول في إ�عداد �سيا�سات التعليم والتدريب
المهني والتقني وتطبيقها ناهيك عن م�س ؤ�ولين
في الأمم المتحدة ومنظمات مجتمع مدني
تنموية �شريكة من  15دولة في �إفريقيا ور ّكزت
ّ
على المحتوى الأ�سا�سي وعلى تنمية المهارات
المبنية على الكفاءات
و�أطر عمل المناهج
ّ
للتعليم الأ�سا�سي .وناق�ش الم�شاركون في
وت�شاركية لإ�صالح
�شمولية
االجتماع مقارب ًة
ّ
ّ
التعليم ا أل�سا�سي.
© اليون�سكو Angela Ngalati Kambaila

وفي معر�ض �إعداد هذه الندوة والتنظيم لها،
عملت كيانات مختلفة ع�ضو في اليون�سكو بما
في ذلك مكتب اليون�سكو في داكار والمكتب
الإقليمي للتربية في �إفريقيا (UNESCO-
 )BREDAويونك�سو – يونيفوك والمكتب
الالتينية ومكتب التربية
الإقليمي في �أمريكا
ّ
IBE
الدولي لليون�سكو (
الميدانية
والمكاتب
)
ّ
في إ�فريقيا .ولقيت هذه الجهات دعم وكاالت
�شريكة مثل البنك الدولي والبنك الإفريقي
للتنمية ورابطة تطوير التعليم في �إفريقيا.
وقادت يون�سكو – يونيفوك مجموعة عمل
حول تنمية المهارات في التعليم ا أل�سا�سي
في الندوة .وحيث �أ ّن التعليم الأ�سا�سي هو
أ�على م�ستويات التعليم التي يتلقاها الكثيرون
في إ�فريقيا ،فمن المهم أ�ن يت�ضمن كفاءات
خا�صة بعالم العمل .و�ساعدت مجموعة العمل
على �شرح معطيات المهارات واال�ستخدام
ويتعين
المهمة على م�ستوى التعليم الأ�سا�سيّ .
ّ
المو�سعة �إلى التعليم الأ�سا�سي
على النظرة
ّ
تزود
كما جرت مناق�شتها في الندوة �أن ّ
ال�ضرورية
المتعلّمين بالمعرفة والمهارات
ّ
لتح�سين حياتهم وتي�سير دخولهم عالم العمل.
ويجب على التعليم ا أل�سا�سي أ�ن ُيع َّد المتعلّمين
االقت�صادية
للم�ساهمة في تنمية بالدهم
ّ
وعبر
ّ
واالجتماعية و�/أو لمتابعة درا�ستهمّ .
الم�شاركون عن التزامهم،
ك ّل في بلده� ،إيجاد الظروف
ال�ضرورية لت�أمين التعليم
ّ
�سن 10-9
الأ�سا�سي ح ّتى ّ
كح ّد أ�دنى .كما حددوا
الوطنية
ولويات التدابير
أ� ّ
ّ
والدولية.
قليمية
ّ
والإ ّ

© اليون�سكو Lnez Forbes

يون�سكو -يونيفوك االلكتروني:

www.unevoc.unesco.org

المعلومات الإ�ضاف ّية:
ال�سيد �إيفي�سون مونجاغانجا
رئي�س �شبكة يونيفوك

e.mujanganja@unevoc.org

ومن �أبرز مح�صالّت الندوة
«نداء كيغالي للعمل».
و ُيمكن النفاذ �إليه من موقع
ن�شرة اليون�سكو  -يونيفوك
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النفاذ إ�لى التعليم والتدريب التقني
والمهني في �إفريقيا واال�شتراك فيه
من خالل الحلول الجديدة المبن ّية
على تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت

in Africa Through New ICT-Based
 )Solutionsحدث ًا خا�ص ًا في الم�ؤتمر

الإفريقي ال�شامل حول التعلّم االلكتروني في

جزر الموري�شي�س :االعتراف بمكت�سبات
التعلم ال�سابقة للكبار
يعمل معهد اليون�سكو للتعلّم مدى الحياة بالتعاون

مع هيئة المهارات في جزر الموري�شي�س MQA
Mauritius Qualifications Authority

لإطالق م�شروع تجريبي يتمحور حول االعتراف
بالتعليمالمكت�سب�سابقا»RPLمنقبلالموظفين
العاطلين عن العمل في قطاعي ال�سكر والن�سيج
العمال لحلقة
في جزر الموري�س ،على �أن يخ�ضع ّ
�إعادة تدريب تخو ّلهم في وقت الحق
العمل في �صناعة ال�سياحة بموجب
ما ُيعرف بـ «برنامج التمكين».
أ�ثبتت �صناعة ال�سياحة في جزر
الموري�س �أ ّنها �أكثر قطاعات
االقت�صاد �سرع ًة في النمو حيث
ُتحقق مع ّدل نمو ن�سبته  3.7%عام
 .2006وتر ّوج حكومة جزر الموري�س
لتو�سع قطاع ال�سياحة و ُتحدد لها
ّ
هدف مليوني �سائح بحلول العام
التكيف مع تنامي
 .2015بهدف ّ
الزوار ا ألجانب الوافدين إ�لى
عدد ّ
الجزيرة ،يجب توظيف عدد �أكبر
من الأ�شخا�ص في �صناعة ال�ضيافة
كما ال ب ّد من ت�شييد فنادق ومن�ش�آت
جديد ٍة �أخرى .ويجب على الجزيرة © اليون�سكو
�أن تحر�ص على �أن يتمتع العاملون في �صناعة
ال�سياحة بالمهارات والكفاءات المنا�سبة لتقديم
الخدمات المنا�سبة .وتعتبر  MQAمكت�سبات
8

خبير ًا في التعليم والتدريب المهني والتقني
ومعدي ال�سيا�سات والباحثين وجهات الممار�سة
من �إفريقيا الذين تبادلوا الخبرات وتباحثوا في
اال�ستراتيجيات وطبقوا �آ ّليات لتعزيز تكنولوجيا
ّ
المعلومات واالت�صاالت في التعليم والتدريب
المهني والتقني ودمجه كما يجب .وبالإ�ضافة
إ�لى الخطابات والتي أ�تاحت لمح ًة �شاملة عن
التعليم والتدريب المهني والتقني ونظر ًة إ�ليه
(و�إلى التعلم االلكتروني في التعليم والتدريب
التقني والمهني) في �إفريقيا� ،أبرزت عرو�ض
درا�سات الحاالت �أوجه ا�ستخدام تكنولوجيا
المعلومات واالت�صاالت في م�ؤ�س�سات التعليم
والتدريب المهني والتقني في كينيا ،ماالوي
متحرك
وزمبيا .كما ّتم التعريف بم�شروع تعلّم ّ
في جنوب إ�فريقيا وم�شروع تعليم بوا�سطة
ا إلعالم .وفي خالل ور�ش العمل التي انعقدت
في خالل فترات بعد الظهر ،ناق�ش
الم�شاركون الموا�ضيع المت�صلة
المحلية على
ببناء المجتمعات
ّ
الخط في التعليم والتدريب
ّ
وفعالية ا�ستخدام
والتقني
المهني
ّ
التعلّم االلكتروني تباعاً .كما
القمة دعم وزارة التعليم
لقيت ّ
في كينيا ومكتب اليون�سكو
الإقليمي للتربية في �إفريقيا
( ، )U N E S C O /B R E D A
وكومنولث التعلم ()COL
العمال ال�سابقين في
التعليم ال�سابقة وخبرة ّ
�صناعات قطاعي ال�سكر والن�سيج قابل ًة للتقييم
وترمي من خالل االعتراف بالتعلّم ال�سابق �إلى
يخولهم
العمال من الح�صول على ما ّ
تمكين ّ
دخول �صناعة ال�سياحة .ولالعتراف بالتعليم
ال�سابق جملة ح�سنات فهو يدعم مبادرات بناء
واجتماعية �صعبة
اقت�صادية
القدرات في ظروف
ّ
ّ
التقليدية �أمام التعليم والتدريب
و ُيزيل العقبات
ّ
ويثمن المعارف والخبرات المكت�سبة
وينقل ّ
ر�سمي ًا بالمهارات من
االعتراف
وعبر
�سابقاً.
ّ
خالل االعتراف بالتعلّم ال�سابق ،تتيح الهيئة

نظامية قليلة الإفادة من فر�ص
لمن يتمتع بمهارات ّ
المهنية .ومن � أش�ن
�سيرته
العمل وتح�سين آ�فاق
ّ
العمال نظر ًة إ�لى
ك�سب
ي
ن
�
االعتراف بالمهارات أ ُ
ّ

ن�شرة اليون�سكو  -يونيفوك
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النفاذ �إلى التعليم
والتدريب التقني
والمهني في إ�فريقيا
فيه
واال�شتراك
من خالل الحلول
المبنية على
الجديدة
ّ
تكنولوجيا المعلومات
واالت�صاالت �شكّلت
اليون�سكو
قمة
ّ
فريقية
ل
ا
يونيفوك
–
إ
ّ
ا ألولى حول التعليم
والتدريب المهني
والتقني المعنونة
«النفاذ �إلى التعليم
والتدريب المهني
والتقني في �إفريقيا
واال�شتراك فيه من خالل الحلول الجديدة
المبنية على تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت»
ّ
(Access to and Inclusion in TVET

القمة يوم  29أ�يار/مايو
إ�فريقيا .وانعقدت ّ
و�ضمت أ�كثر من 150
نايروبي/كينيا
 2007في
ّ

والمعهد الفدرالي ا أللماني للتعليم والتدريب
المهني ( )BIBBو إ�نونت InWent
و Open Polytechnicفي نيوزيلندا.
قمة التعليم والتدريب المهني فر�ص ًة
و�شكّلت ّ
مهمة لليون�سكو  -يونيفوك لإبراز منافع وتكاليف
ّ
ا�ستخدام تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت في
التعليم والتدريب المهني والتقني في �إفريقيا
وتعميمه على مجموعة �شاملة من الحكومات
الحكومية وم�شاريع
فريقية والمنظمات غير
ّ
ا إل ّ
ا ألعمال كما وكاالت منح ا ألموال والتنمية
القمة المقبلة للتعليم
الدولية .و�ستنعقد
ّ
ّ
والتدريب المهني والتقني في التعليم االلكتروني
في �إفريقيا عام  2008في �أكرة ،غانا.
�ضافية
المعلومات الإ ّ
ماجا زاريني ،م�س�ؤول عن �شعبة االت�صاالت

الذات.
وطنية حيال االعتراف
مقاربات
قامة
�
وبهدف
إ
ّ
بالتعلّم ال�سابق ،وتثمين التعليم المكت�سب بالخبرة
واالعتراف به� ،أع ّدت الهيئة �سيا�س ًة تت�ضمن �إطار
عمل م ؤ��س�سي للم�صادقة .وبح�سب كايال�ش أ�ليغو،
مدير الهيئة� ،سي أ�تي االعتراف بالتعلّم ال�سابق
خلفياتهم.
بالمنفعة للكثيرين على اختالف ّ
و ُي�شارك في م�شروع االعتراف بالتعلّم ال�سابق
المهنية في
التجريبي عد ٌد من الجهات
ّ
الجزيرة بما في ذلك وزارة التعليم والموارد
الب�شرية ،وممثلين عن ال�صناعة ووزارة
ّ
ال�صناعية
العمل والعالقات
ّ
واال�ستخدام ،والمنظمات غير
الحكومية وجهات التدريب
ّ
مثل مجل�س التدريب ال�صناعي
دولية
والمهني ( )IVTBووكاالت ّ
مثل كومنولث التعلم  COLومعهد
اليون�سكو للتعلّم مدى الحياة UIL
والتي تدعم الم�شروع من خالل
وعملية لتحديد
�إعداد �سيا�سة
ّ
مكت�سبات الم�ستفيدين ومهاراتهم
ال�سابقة وتقييمها والم�صادقة
توجيهية
عليها و إ�قامة خطوط
ّ
والمقيمين و�إعداد
للمن�سقين
ّ
تعليمية.
ومنهجيات
�أدوات
ّ
ّ
المعلومات الإ�ضاف ّية
مادو �سينغ� ،أخ�صائي في البرنامج
معهد اليون�سكو للتعلّم مدى الحياة
m.singh@unesco.org

> �آ�سيا والمحيط الهادئ <

اجتماع طاولة م�ستديرة حول التعليم
والتدريب المهني والتقني في �آ�سيا
نظّ مت  UNESCO/APEIDبين
تموز/يوليو و � 2آب�/أغ�سط�س الجتماع طاولة
م�ستديرة ا�ست�ضافته حول التعليم والتدريب
المهني والتقني .و�شكّل االجتماع جزء ًا من
عملية تقييم برنامج التعليم والتدريب المهني
ّ
والتقني الخا�ص ببرنامج التجديد التربوي
من �أجل التنمية في �آ�سيا والمحيط الهادي
 .APEIDكما �أتاح فر�صة لإقامة �إطار عمل
�ستراتيجية اليون�سكو
للعمل المقبل في �سياق �إ
ّ
متو�سطة المدى للفترة بين 2013 – 2008
والبرامج والموازنة لفترة .2009-2008
31

تدريب الفتيات المه ّم�شات
في مجال التكنولوجيا
المهنية
غالب ًا ما تعتبر تنمية المهارات
ّ
المهنية
المجموعات
فعالة لتمكين
إ�
�ستراتيجية ّ
ّ
ّ
معين من خالل زيادة
مجتمع
في
�شة
المهم
ّ
ّ
فر�صتها في التوظّ ف .وفي الوقت نف�سه،
غالب ًا ما يكون محدود ًا نفاذ هذه المجموعات
�إلى تدريب المهارات الذي تتيحه م�ؤ�س�سات
والمهنية .والأ�سباب كثيرة
الفنية
التدريب
ّ
ّ
ومنها م�ؤهالت التعليم الأ�سا�سي غير الكافية،
وتكاليف االلتحاق المبا�شرة وغير المبا�شرة
وعدم ا�ستيعاب جدوى التدريب الخ .والن�ساء
هن ا ألقل
محلية فقيرة ّ
ال�شابات من مجتمعات ّ
حظو ًة في هذا المجال ب�سبب معتقدات المجتمع
تقو�ض دور المر�أة المحتمل في
�أو الأ�سرة التي ّ
ت�أمين معي�شة م�ستدامة ومنتجة� .أ ّما فر�ص
التدريب المتو ّفرة فغالب ًا ما تقت�صر على حقول
«ن�سائية» قد ال ت�ؤدي بال�ضرورة �إلى عمل مربح.
ّ
وح ّتى لدى االلتحاق في ح�ص�ص تدريب في
مجاالت ُي�سيطر عليها الرجال بدرج ٍة أ�كبر،
المعوقات
ُيمكن للن�ساء والفتيات أ�ن يواجهن
ّ
�أي عندما ال تكون بيئة التعلّم مح ّفزة �أو تراعي
حاجاتهن الخا�صة.
ّ
امتد م�شروع اليون�سكو المعنون «التدريب
المهني المت�صل بالتكنولوجيا والخا�ص بالفتيات
© اليون�سكو

Dominique Roger

وح�ضر الطاولة الم�ستديرة حوالى  20م�شارك ًا
من طاقم عمل مكاتب اليون�سكو في كمبوديا،
و�إندوني�سيا ،وباك�ستان ،وتايالند ،وفيتنام،
كما ممثلين وطنيين لهيئات التعليم والتدريب
المهني والتقني و�شركاء وخبراء من كمبوديا
و�إندوني�سيا وكازاخ�ستان والو والنبال وباك�ستان
وتايالند وفيتنام .وراجع الم�شاركون م�سودة
تقرير التقييم وعلّقوا عليه و�سلّطوا ال�ضوء
الوطنية كما �أبرزوا
ولويات والحاجات
على الأ ّ
ّ
موا�ضيع جديدة لتوجيه برنامج اليون�سكو
حول التعليم والتدريب المهني والتقني ولفتوا
�إلى مجموعة �آ ّليات و�شركاء محتملين للتعاون
الم�ستقبلي في منطقة �آ�سيا والمحيط الهادئ.
ولويات،
وعلى �ضوء تب ّدل الحاجات والأ ّ
أ�برز الم�شاركون ما يلي على �شكل موا�ضيع
المهم�شات» بين عامي  2002و 2006في ثالث
ّ
دولة خا�ضعة للتجربة وهي كمبوديا و�إندوني�سيا
والنبال .و�سعى الم�شروع �إلى �إقامة مقاربات
ت�ضم التعليم النظامي وغير
تدريب مهني
ّ
المهم�شين والن�ساء
لى
�
للو�صول
وذلك
النظامي
إ
ّ
ال�شابات خارج المدر�سة .كما �شكّل الم�شروع
يخ�ص
تحدي ًا للمنظور المنحاز للجن�س في ما ّ
التعليم والتدريب المهني والتقني.
وانعقدت في �إندوني�سيا ن�شاطات تدريب تجريبية
ثانوية في لومبوك.
في �أربع مدار�س تعليم مهني ّ
وخ�ضع مدراء هذه المدار�س و�أ�ساتذتها �إلى
التدريب العتماد تدابير مبتكرة ومناهج ومواد
المت�سربات من
تعليم تلبي حاجات الفتيات
ّ
الحكومية
غير
المنظمات
المدر�سة .كما أ� ّدت
ّ
فاعل في الم�شروع .ولقد
المحلية دور
ٍ
�شريك ٍ
ّ
عملت مع الفتيات و�أجرت تقييم ًا للحاجات
و�ساعدت المدار�س على �إزالة الحواجز �أمام
ومحلية
مركزية
التعلّم .كما �شاركت حكومات
ّ
ّ
في ن�شاطات التوعية وذلك لدعم هذه المقاربة
االبتكارية.
ّ
عرف
دليل
الملمو�سة
الم�شروع
مخرجات
ومن
ّ
بالنموذج الذي ّتم تطويره على أ��سا�س الخبرة
التجريبية في �إندوني�سيا .والدليل كناية عن
ّ
كتاب عملي ي�شرح خطو ًة تلو الأخرى كيف ُيمكن
والمهنية بالتعاون مع القطاع
التقنية
للمدار�س
ّ
ّ
تو�سع ن�شاطاتها بحيث تت�ضمن
ن
�
الر�سمي
غير
أ
ّ
التدريب المهني والتقني غير الر�سمي على
المهم�شات
المدى الأق�صر والذي ي�شمل الفتيات ّ
المت�سربات من المدر�سة.
والن�ساء ال�شابات
ّ
الكتيب
لف
�
ويت
أ
ّ
من �سبع وحدات
حول  )1تحليل
المجتمع وتقييم
الحاجات؛ )2
�إ�ضفاء طابع
اجتماعي على
العملية واختيار
ّ
الم�شاركين؛ )3
�إعداد المناهج؛

ن�شرة اليون�سكو  -يونيفوك

جديدة يجب �أن تقود برنامج اليون�سكو الخا�ص
بالتعليم والتدريب المهني والتقني في منطقة
�آ�سيا/المحيط الهادئ :دور التعليم والتدريب
المهني والتقني في معالجة خف�ض الفقر ونفاذ
المهم�شة؛ والتعليم والتدريب
المجموعات
ّ
المهني والتقني في التعليم الثانوي وما بعد
قليمية للتعليم والتدريب
الثانوي و أ�طر الت أ�هيل ا إل ّ
المهني والتقني.
�ضافية:
المعلومات الإ ّ
ديريك �إليا�س ،أ�خ�صائي في البرنامج،
اليون�سكو ،بانكوك

d.elias@unesco.org

منهجية التدريب ون�شاطات التعلّم؛
)4
ّ
المتابعة الالحقة للتدريب وتوفير الدعم؛
الر�صد والتقييم و )7تعبئة الموارد.
الكتيب بالدرجة ا ألولى لم�ساعدة الحكومة
أُ�ع ّد ّ
ندوني�سية على تو�سيع حلقة البرنامج �إلى
الإ
ّ
المحلية)
مواقع �أخرى (و�إ�صداره باللغة
ّ
نكليزية فيتيح تبادل
و�سي�صدر قريب ًا باللغة الإ ّ
التجربة مع دول �أخرى وي�س ّهل اتخاذ مبادرات
مماثلة.
�ضافية و�/أو ن�سخ
�
معلومات
على
للح�صول
إ
ّ
الكتيب ،الرجاء االت�صال ب أ�حد ا أل�شخا�ص
عن ّ
التالية أ��سما ؤ�هم:
ميكي نوزاوا ،اليونك�سو بانكوك
)5
)6

m.nozawa@unesco.org

مقر اليون�سكو
جوليا هي�سّ ،

j.heiss@unesco.org

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

نورهاجاتي �سوجيانتو ،اليون�سكو – جاكرتا
n.sugianto@unesco.org
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> �أوروبـ ـ ـ ــا <

�إعادة توجيه التعليم والتدريب
المهني والتقني نحو حاجات �سوق
العمل في جنوب �شرق �أوروبا
© منظمة العمل الدولية ILO/J.Maillard

بالنظر �إلى الدور المحوري الذي ي�ؤديه التعليم
االجتماعية والنمو
االقت�صادية
في التنمية
ّ
ّ
المبنية على المعرفة
ات
لالقت�صادي
خ�صو�ص ًا
ّ
ّ
وبالنظر �إلى �ضرورة معالجة معدالت البطالة
بين �صفوف ال�شباب ،تتنامى الحاجة �إلى �أنظمة
وفعالة .بين
تعليم وتدريب مهني وتقني مبتكرة ّ
 4و  6حزيران/يونيو  ،2007انعقد اجتماع
بين قادة التعليم
والتدريب المهني
والتقني لجنوب �شرق
�أوروبا في �سكوبيه،
مقدونيا .وتو ّلى
تنظيم االجتماع
ميثاق اال�ستقرار
وهي منظمة تر ّوج
االقت�صادية
للتنمية
ّ
واالجتماعية في
ّ
دول جنوب �شرق
�ضم
�أوروبا .ولقد ّ
االجتماع مجموعة
من المحترفين

�ستراتيجيات إ�عادة
الذين قاموا بمعالجة �إ
ّ
توجيه التعليم والتدريب المهني والتقني �صوب
حاجات �سوق العمل� .أ ّما الدول الخم�س مو�ضوع
البحث فهي مقدونيا ،ورومانيا وبلغاريا وكرواتيا
وتركيا .ودعم هذا االجتماع خبراء في التعليم
دولية
والتدريب المهني والتقني من وكاالت ّ
وروبية
(يون�سكو – يونيفوك ،م ؤ��س�سة التدريب ا أل ّ
 ETFوالمركز ا ألوروبي لتنمية التدريب
المهني  .CEDEFOPوكانت لممثل اليون�سكو
– يونيفوك مداخل ًة حول «االبتكار في التعليم
والتدريب المهني والتقني :دور ال�شبكات».
ُيمكن الإطالع على البيان الم�شترك الذين
ّتم اعتماده في االجتماع من موقع يون�سكو
– يونيفوك االلكترونيwww.unevoc. :
unesco.org

المعلومات الإ�ضاف ّية:

info@unevoc.unesco.org

> داخل اليون�سكو  -يونيفوك <
« تطوير وتطبيق م�شروع م�شترك.

توقيع مذكرة تفاهم بين يون�سكو
– يونيفوك و�إنوينت لبناء القدرات
يوم � 24أيار/مايو  ،2007وبمنا�سبة انعقاد
االجتماع الت�شاوري «التعليم والتدريب المهني
والتقني والتعليم من أ�جل التنمية الم�ستدامة:
�إ�شراك قطاع ال�شركات» (TVET and ESD:
)Engaging the Corporate Sector
(المنعقد في بون بين � 25-23أيار/مايو
 ،)2007و ّقع روبرت ماكلين مدير يون�سكو
– يونيفوك والدكتور لوي�س رامالو مدير �شعبة
التنمية الم�ستدامة في �إنفينت� ،ألمانيا على

�ستراتيجية بين
مذكرة تفاهم لإقامة �شراكة �إ
ّ
المنظمتين بهدف التن�سيق في مجاالت:
« التعليم والتدريب المهني والتقني والتعليم
من �أجل التنمية الم�ستدامة؛
« البحث؛
« تعليم وتدريب الجهات التي ُتحدث ت�أثير ًا
م�ضاعفاً؛
« الإ�صدارات؛
« �إقامة ال�شبكات؛

وقعت اليون�سكو –
يوم  31تموز/يوليو ّ ،2007
يونيفوك مع جامعة Otto-von-Guericke
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�ضافية:
المعلومات ا إل ّ

info@unevoc.unesco.org

« إ�جراء بحوث م�شتركة في حقل التعليم
والتدريب المهني والتقني تحقيق ًا للتنمية
الم�ستدامة؛
« �إعداد م�شاريع البحث وتملكها؛
« و�ضع م�شاريع تدريب المد ّربين ب�صورة
م�شتركة في حقل التعليم والتدريب المهني
الخريجين ال
والتقني بما في ذلك م�شاريع ّ
�سيما في حقل التنمية الم�ستدامة.
ّ

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

في ماغديبرغ� ،ألمانيا على كتاب نوايا لإقامة
تعاون على المدى البعيد بين المنظمتين.
و�ستتمحور الن�شاطات الم�شتركة حول عقد
ا ألمم المتحدة للتعليم من أ�جل التنمية
الم�ستدامة وتت�ضمن:
« تحديد عقد الأمم المتحدة للتعليم من �أجل
التنمية الم�ستدامة في حقل تعليم المعلّم/

وتنوي المنظمتان جمع الموارد وت�شاركها كما
المعرفة والقدرات لتو�سيع المخرجات �ضمن
�إطار عمل الن�شاطات الم�شتركة.

المدرب المعني بالتعليم والتدريب المهني
ّ
والتقني؛
عالمية حول التعليم
« التعاون في �شبكة
ّ
والتدريب المهني والتقني من أ�جل التنمية
الم�ستدامة؛
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م�ساعد �إداري جديد لدى يون�سكو
– يونيفوك
دارية الجديدة
كارولين باجر هي الم�ساعدة الإ ّ
لدى يون�سكو – يونيفوك .وهي تعمل في حقل
ال�ش�ؤون الموظفين والموازنة والمدفوعات
والبروتوكول و�سالمة الموظفين .ومن أ�برز
وظائفها إ�عداد بيانات الدفع ال�شهرية ومعالجة
مختلف طلبات الدفع.

ز ّوار يون�سكو -يونيفوك
ني�سان�/أبريل 2007

�شارلز هوبنكنز ،جامعة يورك ،كندا
�سوفيا جان ووين ه�سين وو� ،صندوق التعاون
الدولي والتنمية ( ICFDتايوان) ،ال�صين
دكتور جيزيال ديبوف�سكي ،المعهد الفدرالي
الألماني للتدريب المهني ()BIBBـ �ألمانيا.
حزيران/يونيو 2007

االجتماعية
غراتيان فا�س ،هيئة الخدمة
ّ
العالمية Indo Global Social
الهندية
ّ
ّ
 ،Service Societyالهند
ال�شرقية
�آني كيوغ ،وزارة العمل ،تيمور
ّ
دكتور جيالني الميوني ،مدير مدر�سة العلوم
والتكنولوجيا في تون�س ،تون�س
البروف�سور الورنا �أنوين والدكتور نورمان
لوكا�س ،معهد التعليم ،جامعة لندن ،المملكة
المتحدة

لمانية ،بد أ�ت
وكارولين ،من
الجن�سية ا أل ّ
ّ
العمل لدى يون�سكو يونيفوك في آ�ب /أ�غ�سط�س
 2007وهي مجازة في مجال الإدارة وتتمتع
بخبرة طويلة في هذا المجال.

© اليون�سكو
آ�ب /أ�غ�سط�س 2007

ت�شرين الثاني/نوفمبر 2007

مارتن كليمنز ودكتور راندال �أكي ،معهد

درا�سات العمل Institute for the Study
� ،)of Labor GmbH (IZAألمانيا.

�سو �شوي (وفريق العمل) ،جامعة كوريا ،كوريا
الجنوبية
ّ
بروف�سور جون ويليام�سون ودكتور ماريون
ميهيل ،جامعة تا�سمانيا ،النم�سا
كلية
الدكتور عادل ال�سالم (وفريق عمله)ّ ،
العربية
التكنولوجيا في الريا�ض ،المملكة
ّ
ال�سعودية
ّ
البروف�سور غونتر كالين ،مكتب المبادرة
(،)Initiativbure Wasserstrategie
الجوي� ،ألمانيا
�ألمانيا ،مركز الف�ضاء ّ
�أنيت غوج ،جامعة  ،RMITالنم�سا
جو�شين �سونتاغ� ،InWent ،ألمانيا
أ�يلول�/سبتمبر 2007

�إيام بر�ش ،م�ست�شار في التعليم ،تايالند
كليات
بول برينان وماري كلير هال،
جمعية ّ
ّ
الكندية ( ،)ACCCكندا
الأ�سرة
ّ

زار خبراء وم�س�ؤولين في التعليم والتدريب
المهني والتقني يون�سكو-يونيفوك قبل وفي
في خالل فترة انعقاد اجتماع الخبراء الدولي
االجتماعية لل�شركات
المعنون «الم�س�ؤولية
ّ
والتعليم من �أجل التنمية الم�ستدامة :االرتقاء
بال�شراكة» ،بون ،أ�لمانيا 7-5 ،ت�شرين الثاني/
نوفمبر  :2007جون فين ،جامعة ،RMIT
النم�سا؛ لين بنينغتون ،جامعة ،RMIT
النم�سا؛ ديريك �أليا�س ،يون�سكو بانكوك
– تايالند؛ كاري �آدامز ،يون�سكو بانكوك
– تايالند؛ محمد �أبو بكر ،مركز SEAMO
 VOCTECHالإقليمي ،بروناي ،دار ال�سالم؛
كلية كولومبو Colombo
�شايمال ماجمدارّ ،
 ،Plan Staff Collegeالفيليبين؛ الدكتور
�سيريبان �شومنوم ،وزارة التعليم ،تايالند؛ جاريا
تاباكول نا �أيوثايا ،مكتب البحوث والتنمية
في حقل التعليم المهني (،)BVERD
جمهورية
تايالند؛ بايجون ليو ،وزارة التعليم،
ّ
ال�صين؛ ميغيل دوريا ،اليون�سكو – البرنامج
الهيدرولوجي الدولي ،فرن�س؛ مي�سيريت
الهند�سية� ،إ�صالح
جينيت ،برنامج بناء القدرة
ّ
التعليم والتدريب المهني والتقني الوطني،
أ�ديب أ�بابا ،أ�ثيوبيا؛ وانغ كيانغ ،جامعة نانجينغ
جمهورية ال�صين؛
العادية (،)INRULED
ّ
ّ
كما وزار نيكوال�س بورنيت ،م�ساعد مدير عام
التعليم ،يون�سكو فرن�سا يون�سكو – يونيفوك
للقاء المدير والموظفين.

> الن�شاطات المقبلة <
الم ؤ�تمر العالمي ا أل ّول حول تعليم المعلمين
في مجال التعليم والتدريب المهني والتقني:
تحديد تعليم م ّعلم التعليم والتدريب المهني
والتقني من �أجل تغيير عالم العمل

التعليم االلكتروني في �إفريقيا :2008
الم�ؤتمر الدولي الثالث حول ا�ستخدام
تكنولوجيا المعلومات واالت�صال من �أجل
التنمية والتعليم والتدريب

منتدى الكومنولث الخام�س حول التع ّلم
المفتوح

Pan-Commonwealth Forum on
Open Learning

First World Congress on Teacher
Education for TVET: Shaping
TVET-Teacher Education for the
Changing World of Work

eLearningAfrica2008: 3rdInternational
Conference on ICT for Development,
Education and Training

التاريخ 17-13 :تموز/يوليو 2008

التاريخ 23-21 :تموز/يوليو 2008

التاريخ� 30-28 :أيار/مايو 2008

المكان� :أكرة -غانا
والفرن�سية
نكليزية
اللغات :الإ ّ
ّ
المنظمون ICWE :وهوفمان وريف لال�ست�شارة
http://www.elearningالمعلومات:

المكان :لندن -المملكة المتحدة
نكليزية
اللغات :ا إل ّ
المنظمون :كومنولث التعلم
المعلوماتhttp://www.pcf5.london. :
ac.uk

المكان :باندونغ� ،إندوني�سيا
جمهورية �إندوني�سيا ،وزارة التعليم
المنظمون:
ّ
الوطنيTT-TVET، EU-Asia-Link ،
المعلوماتhttp://www.upi.edu/tvet- :

congres/index.php

africa.com
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> المن�شورات <
مقاربات التع ّلم الفاعل في التعليم والتدريب المهني والتقني
Approaches to Action Learning in TVET

�صدر هذا الكتب عن اليونك�سو ويونيفوك و InWentوهو ُي�سطّ ر
مبادئ التعلّم الفاعل ب�صفته اخت�صا�ص وينظر في تبعات هذه
عرف
المقاربة لتلقين التعليم والتدريب المهني والتقني .وهو ُي ّ
نظرية و ُيتيح نظر ًة �شاملة لمفاهيم تعليم
عملية ّ
عن نماذج ّ
مختارة قائمة على التعلّم الفاعل .والغاية من هذا الإ�صدار
المنهجية
تحفيز الأ�ساتذة وتمكينهم من دمج المفاهيم
ّ
المتباحث بها في تعليمهم .وترد الأمثلة لدعم العنا�صر
نكليزية مجان ًا عن
المنطقيةُ .يمكن تحميل الن�سخة باللغة الإ ّ
ّ
الموقع� www.unevoc.unesco.org :أو طلب ن�سخة من
الموقع order@unevoc.unesco.org
المدنية في دول ما
التعليم من �أجل المعي�شة والم�شاركة
ّ
بعد النزاع Education for Livelihoods and Civic
Participation in Post-Conflict Countries

مح�صلة المرحلة ا ألولى من م�شروع
ورقة البحث هذه كناية عن ّ
بحث م�شترك بين اليون�سكو-يونيفوك وجامعة �أوك�سفورد .وفي
هذه الدرا�سة مقاربة �شاملة حيال برمجة التعليم والتدريب
المهني والتقني وتخطيطه في دول محددة من �إفريقيا جنوب
دبيات
ال�صحراء في فترة ما بعد النزع .وتتيح الدرا�سة مراجعة الأ ّ
والعملية التي ُتحدد طريقة
النظرية
ذات ال�صلة وبلورة الموا�ضيع
ّ
ّ
ت�أمين التعليم والتدريب المهني والتقني في دول ما بعد النزاع.
مبنية
عرف عن درا�سات حالة ّ
أ� ّما الجزء الثاني من الدرا�سة ُفي ّ
دبيات عن التعليم وتدابير التدريب في ليبيريا ،أ�وغندا
على ا أل ّ
نكليزية مجان ًا
وجنوب ال�سودانُ .يمكن تحميل الن�سخة باللغة الإ ّ
عن الموقع� www.unevoc.unesco.org :أو طلب ن�سخة
من الموقع order@unevoc.unesco.org
منظور دولي حول ا أل�ساتذة والمحا�ضرين في التعليم والتدريب
المهني International Perspectives on Teachers and

Lecturers in Technical and Vocational Education

هذا العدد الحادي ع�شر من �سل�سلة كتب اليون�سكو-يونيفوك
حول «التعليم والتدريب المهني والتقني :موا�ضيع وم�شاغل
و�آفاق» Technical and Vocation Education and
 Training: Issues, Concerns and Prospectsيتيح مدخ ًال
حول مختلف �سبل توفير االبتكار والتعلّم والدمج االجتماعي
لمختلف أ�نماط الم ؤ��س�سات ونماذج التعليم والتدريب.
ويعالج هذا الكتاب تاريخ وو�ضع التعليم في التعليم والتدريب
المهني والتقني عبر طائفة من الدول ويت�ضمن درا�سات
التعليمية.
حول الأ�ساتذة والمحا�ضرين في ممار�ستهم
ّ
نكليزية مجان ًا من الموقع
ُيمكن طلب الن�سخة باللغة الإ ّ
order@unevoc.unesco.org

تقارير االجتماع
محا�ضر:التعليموالتدريبالمهنيوالتقنيفيمجتمعي�شيخ
Proceedings: TVET in an Ageing Society

نكليزية
نكليزيةُ :يمكن طلب الن�سخة باللغة الإ ّ
اللغة الإ ّ
مجان ًا من الموقع http://www.never.edu.au/
publications/1784.html

من المدر�سة إ�لى العمل – تجارب التعليم والتدريب المهني والتقني
Work- TVET Regional Experiences

قليمية From School to
ا إل ّ

نكليزية ،متو ّفر مجان ًا على الموقعorder@unevoc.unesco.org :
كتيب وقر�ض مدمج ،متوفر باللغة الإ ّ
ّ

وتحديات
التعليم والتدريب المهني والتقني من �أجل التنمية الم�ستدامة – فر�ص
ّ

TVET for

Sustainable Development –Opportunities and Challenges
نكليزية مجان ًا على الموقعorder@unevoc.unesco.org :
كتيب وقر�ض مدمج ،متوفر باللغة الإ ّ
ّ

للإطالع على مزيدٍ من من�شورات يون�سكو-يونيفوك ،الرجاء زيارة موقع يون�سكو-يونيفوك على العنوان

www.unevoc.unesco.org/publications
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يــونيفـوك

المركز الدولي
للتعليم والتدريب التقني والمهني

مرات في
ت�صدر ن�شرة اليون�سكو –يونيفوك ع ّدة ّ
والبرتغالية
نكليزية
�سبانية وا إل ّ
ّ
ال�سنة باللغات ا إل ّ
والفرن�سية ويتم
ة
والعربي
وال�صينية
والرو�سية
ّ
ّ
ّ
ّ
توزيع الن�شرة على النحو التالي:
« ن�سخ مطبوعة
رقمية بوا�سطة Adobe Acrobat
« ن�سخ ّ
(على �شكل )PDF
« ن�سخ على الموقع:
www.unevoc.unesco.org/bulletin

ُيمكن إ�عادة ا�ستخراج الن�سخ وتوزيعها من
دون مقابل ،جزئي ًا �أو بالكامل� ،شرط الإ�شارة
�إلى الم�صدر.
النا�شر :المركز الدولي للتعليم والتدريب
التقني والمهني (مركز اليون�سكو – يونيفوك
الدولي).
رئي�س التحرير :ال�سيدة ماغا زاريني
المحررون :نتاليا ماتفيفا.
�سبانية:
ل
ا
و
�
ة
والفرن�سي
نكليزية
« للن�سخ ا إل ّ
ّ أ إ ّ
« االكتتاب
« �إزالة االكتتاب
« تغيير االكتتاب
على الموقعwww.unevoc.unesco.org :
لال�شتراك في قائمة التوزيع �أو اال�ستف�سار،
الرجاء االت�صال على العناوين التالية:
UNESCO-UNEVOC International
Centre
UN Campus, Hermann- Ehlers- Str.
10, 55113 Bonn, Germany
هاتف+49 228 8150100 :
فاك�س+49 228 8150199 :

بريد الكتروني:

bulletin@unevoc.unesco.org

العربية
« للن�سخ
ّ
مكتب اليون�سكو الإقليمي – بيروت
ال�سيدة �سليمان �سليمان
�ص .ب 5244 .بيروت  -لبنان
هاتف961 1 850015 :
فاك�س961 1 824854 :
بريد الكترونيs.sulieman@unesco.org:
الموقعhttp://portal@unesco.org/beirut :
تنازل� :إ ّن اختيار وعر�ض الوقائع التي
المعبر عنها
تت�ضمنها هذه المن�شورة والآراء ّ
تعبر بال�ضرورة عن �آراء المركز
فيها ال ّ
الدولي للتعليم والتدريب التقني والمهني وال
ُتلزم المنظمة.
إ� ّن ا أل�سماء الم�ستعملة أ�و البيانات الواردة في
هذه الن�شرة ال ُت ّعبر إ�طالق ًا عن ر أ�ي اليون�سكو
حول الو�ضع القانوني لأي بلد ،مقاطعة ،مدينة،
الوطنية،
�أو منطقة �أو �سلطات فيها �أو حدودها
ّ
المحدد والمتعارف عليه.
�ضمن المجال ُ

