
اإلفتتاحية
بكم أرحب  أن  رسوري  دواعي  ملن  إنه     

الدورية، نرشتنا  من  الثالثون  العدد   يف 

 كام يُسعدين باألصالة عن نفيس وبالنيابة

 عن فريق مركز اليونسكو الدويل للتعليم

)يونيفوك(، واملهني  التقني   والتدريب 

جديد بعام  متنياتنا  جميًعا  لكم  أنقل   أن 

 سعيد.

واالحتفاالت األعياد  فرتة  تُعترب  ما   دامئًا 

والدروس انجازاتنا  يف  للتفكري  فرصة  لنا   بالنسبة 

 املستفادة وتجديد التزامنا نحو بذل املزيد من املساعي

 املشرتكة. ونحن ممتنون بشدة ألن هذا العام كان عاًما

تحسني إىل  فباإلضافة  والفعاليات،  بالنجاحات   حافاًل 

عام شهد  وتطويرها،  املعرفة  بإدارة  املتعلقة   أنشطتنا 

 2016 تعزيز سبل التعاون مع مراكز يونيفوك ومنظامت

األهمية ذات  الربامج  من  عدًدا  أمثر  مام  أخرى   دولية 

جديد زخم  خلق  إىل  الربامج  هذه  أدت  وقد   الكبرية. 

 وتحرك للعمل من شأنه حشد الكثريين من أجل التعليم

أنشطتنا وترُبهن  التحوييل،  واملهني  التقني   والتدريب 

خالل األشهر الستة املاضية عىل هذا األمر بشكل كامل.

برنامج هو  ُعقدت  التي  الفعاليات  أبرز  من   ولعل 

التقني والتدريب  التعليم  مجال  يف  للقيادة   يونيفوك 

من الفرتة  خالل  أسبوعني  ملدة  استمر  والذي   واملهني 

 17 إىل 28 أكتوبر/ ترشين األول يف بون، أملانيا. ويعترب

 هذا الربنامج هو األول من نوعه حيث يهدف إىل تنمية

التقني والتدريب  التعليم  مجال  يف  القيادات   قدرات 

 واملهني من جميع أنحاء العامل لتمكينهم من املساهمة

مستدامة. واقتصادات  ومجتمعات  مؤسسات  بناء   يف 

من وردت  التي  الدامغة  اإليجابية  التعليقات   ولعل 

 املشاركني ال تؤكد فقط القيمة البناءة للربنامج، ولكنها

شدّدت أيًضا عىل حرص املشاركني عىل التحرك للعمل.

 وباملثل، فإن برامج تنمية القدرات املُنفذة يف باراجواي

واملغرب تلتزم بتحقيق نتائج تُظهر قيمة شبكة يونيفوك.

العرشين إلنشاء السنوية  الذكرى   كام شهد عام 2016 

 منظومة األمم املتحدة يف بون، ومن اإلنصاف القول إن

 روابطنا مع وكاالت األمم املتحدة األخرى مل تكن أقوى

مام هي عليه اآلن.

للتعليم الدويل  اليونسكو  مركز  فريق  عن   نيابًة 

 والتدريب التقني واملهني )يونيفوك( بأكمله، أمتنى لكم

قراءة ممتعة ونتطلع إىل مواصلة تعاوننا يف عام 2017.

شيامال ماجومدار

رئيس مركز اليونسكو- يونيفوك

 قادة التعليم والتدريب التقني واملهني ينتقلون إىل

مرحلة العمل
 

 يُعترب غياب قادة التغيري هو العائق الرئييس أمام إحداث التغيري يف مؤسسات التعليم والتدريب التقني
 واملهني، لهذا يأيت برنامج يونيفوك للقيادة يف مجال التعليم والتدريب التقني واملهني الذي ينظمه مركز
 اليونسكو- يونيفوك ليكون األول من نوعه للتغلب عىل هذا العائق، وذلك من خالل متكني قادة التغيري
 من وضع رؤية تحويليّة للتعليم والتدريب التقني واملهني. اجتمع 22 خبريًا متوسطي ورفيعي املستوى
 من 20 بلًدا للمشاركة يف الربنامج الذي ُعقد ملدة أسبوعني يف مجمع األمم املتحدة يف بون بأملانيا يف الفرتة

من 17 إىل 28 أكتوبر/ ترشين األول 2016.

 بتناوله العديد من املوضوعات، بدًءا من التطورات يف السياسية الدولية وتخضري التعليم والتدريب التقني
 واملهني إىل إدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم والتدريب التقني واملهني، شحذ الربنامج
 العميل والتفاعيل املهارات القيادية للمشاركني ودعمهم لتحديد املسارات التي ميكنهم من خاللها املساهمة
 يف بناء مؤسسات ومجتمعات واقتصادات مستدامة. وقد ركز الربنامج عىل ثالث صفات تُحدد قدرة القائد
 عىل قيادة التغيري بكفاءة ونجاح وهي: املعرفة االسرتاتيجية )رؤية من أجل التغيري(؛ املعرفة املواضيعية

)املعرفة من أجل التغيري(؛ ومهارات القيادة واإلدارة ) مهارات لدفع عجلة التغيري(.

التغيري. وقد دعا برنامج يونيفوك القادة إىل رؤية واضحة لتحفيز وقيادة  التغيري: يحتاج   رؤية من أجل 
 لقيادة التعليم والتدريب التقني واملهني لفيف من الخرباء ملناقشة التطورات العاملية يف مجال التعليم
 والتدريب التقني واملهني، مبا يف ذلك تأثري أهداف التنمية املستدامة عىل تحويل القطاع. وقد ساعدت
املناقشات املشاركني عىل مواءمة الرؤى املستقبلية ملؤسساتهم وأقاليمهم مع التطورات السياسية العاملية.
 
 املعرفة من أجل التغيري: يحتاج قادة التعليم والتدريب التقني واملهني إىل اتخاذ قرارات تستند إىل قاعدة
الحالية، واألرقام  والحقائق  بالنظريات  دراية  وعىل  مجاالتهم،  يف  خرباء  هم  سليمة.  مواضيعية   معارف 
تشجيع تم  وقد  عليهم.  االعرتاض  أو  مساءلتهم  عند  مقنع  بشكل  قراراتهم  عن  الدفاع  عىل   وقادرون 
 املشاركني خالل الربنامج الذي استمر ملدة 01 أيام عىل تبادل وجهات النظر بشأن الدور الذي ينبغي أن
 يضطلع به التعليم والتدريب التقني واملهني يف املجاالت املواضيعية الرئيسية، مبا يف ذلك تيسري التحول إىل
 االقتصادات الخرضاء واملجتمعات املستدامة، وتشجيع توظيف الشباب وريادة األعامل، وتعزيز اإلنصاف

واملساواة بني الجنسني.

 مهارات لدفع عجلة التغيري: يستطيع قادة التعليم والتدريب التقني واملهني االستفادة من معارفهم لرتجمة
والتدريب التعليم  لقيادة  يونيفوك  برنامج  نظر  تنفيذه.  يجري  إىل عمل  النهاية  أهداف ويف  إىل   األفكار 
 التقني واملهني يف املهارات القيادية واإلدارية الرئيسية وناقش العالقة بني القيادة الفعالة وتغيري العقليات

العدد 30 / تنمية القدرات – ديسمرب 2016

املشاركون يف برنامج يونيفوك للقيادة يف مجال التعليم والتدريب التقني واملهني 6102 يف بون، أملانيا
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الربنامج وضع مقرتحات مؤسسية وإقليمية. وأظهرت املقرتحات نتائج  العمل. وكان من بني  التفكري داخل مكان   وأمناط 
اإلقليمية واملؤسسية ذات الجودة العالية القيمة البناءة للربنامج وحرص املشاركني عىل االنتقال إىل مرحلة العمل والتنفيذ.

یرجی زیارة املوقع اإللکرتوين يونيفوك القیادة والتدریب املھني والتقني أونيفوك للحصول علی املزید من املعلومات.

 دعم شباب الريف للحصول عىل

املهارات الخرضاء

8-11 نوفمرب/ ترشين الثاين 2016

تتيح التي  والتدريب  التعليم  عىل  الحصول  فرص  تزال   ال 
باراجواي. يف  محدودة  الئقة  عمل  فرص  الريفيني   للشباب 
 وتستخدم مؤسسة باراجواي، وهي مركزًا من مراكز يونيفوك
لدى التعلم  احتياجات  لتلبية  مبتكرًا  نهًجا   ،2013 عام   منذ 
تنمية برنامج  النشاط  األمثلة عىل هذا  الريف، وأحد   شباب 

والثقافة، ومركز التعليم  واملهني، ووزارة  التقني  والتدريب  التعليم  أكادميية  بدعم من  تنفيذه مؤخرًا  تم  الذي   القدرات 
اليونسكو-يونيفوك.

 قام برنامج تنمية القدرات بتطوير مقاطع فيديو للمناهج الدراسية الزراعية ومواد ميكن تحميلها عىل منصة أكادميية
 التعليم والتدريب التقني واملهني عىل اإلنرتنت واستخدامها من قبل املعلمني والطلبة يف املدارس الريفية. ويركز املحتوى

 عىل تدريس املامرسات املستدامة يف األنشطة الزراعية. وقد القت مقاطع الفيديو استحسانًا جيًدا جًدا يف باراجواي
 وتستخدم اآلن يف 12 مدرسة يف جميع أنحاء البالد لتحسني جودة الدروس ملا يزيد عىل 270 طالبًا. وعملت ورشة العمل

 اإلقلیمیة التي ُعقدت ملدة یومین يف مجمع سان فرانسیسیو التابع ملؤسسة باراجواي عىل تيسري تبادل الخربات بین 8
 مراکز يونیفوك من بلدان أمریکا الالتینیة حول استخدام تکنولوجیا املعلومات واالتصاالت يف املناطق الریفیة، وأظھرت

کیف یمکن استخدام نھج مشابھة يف أماکن أخرى.

 نظم مركز اليونسكو - يونيفوك اجتامًعا ملجموعة شبكة يونيفوك ملدة يومني بعد ورشة العمل إلرشاك مراكز يونيفوك يف
 مناقشة التطورات والقضايا العاملية يف مجال التعليم والتدريب التقني واملهني يف أمريكا الالتينية واستطالع ُسبل العمل

 التعاوين واإلتفاق عليه.

 تدريس ريادة األعامل عن طريق التكنولوجيات

الحديثة

15-18 نوفمرب/ ترشين الثاين 2016

أحد هو  املشاريع  وإقامة  األعامل  ريادة  مهارات  تعزيز  بأن  ادراك   مثة 
العربية املنطقة  العمل يف  عامل  إىل  الوصول  الشباب يف   السبل ملساعدة 
 حيث يعترب معدل بطالة الشباب من أعىل املعدالت يف العامل. وقد قامت
 املدرسة الُعليا ألساتذة التعليم التقني بالرباط يف املغرب، وهي مركز من
 مراكز يونيفوك منذ عام 1995، بتنفيذ برنامج لتنمية القدرات بدعم من

 مركز اليونسكو - يونيفوك لتعزيز تدريس ريادة األعامل من خالل
استخدام التكنولوجيا.

مديري من   30 من  أكرث  تدريب  تم  وقد  األعامل.  ريادة  تدريس  لتشجيع  املمكنة  الُسبل  القدرات  تنمية  برنامج   ناقش 
 ومعلمي التعليم والتدريب التقني واملهني من الجزائر ولبنان وموريتانيا واملغرب وتونس عىل مدى أربعة أيام يف مجاالت

.)MOOCs( تدريس ريادة األعامل وتطوير املنصات التعليمية املفتوحة واملتاحة عرب األنرتنت

 وناقشت ورشة العمل أيًضا حالة التعليم الريادي يف املنطقة العربية، وقدمت استعراًضا لعمل اليونسكو السابق يف املنطقة.
 وباملثل، قام املشاركون بتحليل الوضع يف بلدانهم، مبا يف ذلك إدماج مهارات ريادة األعامل وتنظيم املشاريع يف مناهجهم
 وبرامجهم. كام تم عرض مامرستني واعدتني من املغرب ولبنان حول دمج التعليم الريادي يف املناهج الدراسية لعرض أمثلة

عىل األفكار املبتكرة التي نجحت يف املنطقة.

وجهة نظر
 

نرشتنا من  عدد  كل  يف  نظر«   »وجهة 

للمشاركني الُفرصة  يُتيح   الدورية 

اليونسكو-يونيفوك مركز  أنشطة   يف 

الربنامج. حول  رأيهم  عن   للتعبري 

كلية من  دوهريت  فومنياليو   وتتحدث 

 يابا للتكنولوجيا يف نيجرييا عن انطباعها

 عن برنامج يونيفوك للقيادة يف مجال التعليم والتدريب

 التقني واملهني.

التقني والتدريب  التعليم  قيادة  برنامج  جوانب  هي   ما 

واملهني األكرث فائدة بالنسبة لك وملاذا؟

 كان الربنامج تثقيفيًا وتعليميًا بدرجة كبرية بالنسبة يل

 وكان برمته مفيًدا، ولكن عىل سبيل املثال ال الحرص،

 املحارضة التمهيدية التي قدمها بورهني شقرون زودتني

 بفهم جيد ألهداف التنمية املستدامة ودور منظمة

 اليونسكو، كام ساعدت أنشطة كرس الجليد جميع

 املشاركني عىل التفاعل بسهولة حتى يف اليوم األول

 من اللقاء. كام كانت املحارضة حول تخضري التعليم

 والتدريب التقني واملهني ومهارات القيادة مفيدة جًدا

 ومثرية لالهتامم بالنسبة يل. يف الواقع اكتسبت املعرفة،

 واملهارات وأصبح لدي رؤية واضحة ملا هو متوقع مني.

 ومل يقترص الربنامج عىل العمل الجاد طوال الوقت، بل

 أنني استمتعت أيًضا والتقيت أصدقاء جدد يف شبكة

مركز يونيفوك.

 بعد الربنامج، ما الذي تعنيه كلمة “قائد”

بالنسبة لك؟

 زودين الربنامج بفهم جيد ملا يفرتض أن

 يكون عليه القائد؛ القائد هو عامل للتغيري،

 الذي يرى اإلمكانيات وهو مستعد لتقديم

 التضحيات من أجل تحقيق أهدافه. يُحدد

 القائد األهداف ويفعل كل يشء لتحقيقها.

 كام يختار القائد أيًضا األشخاص ذوي التفكري

املتشابه للعمل معهم.

ما هي بعض خطط كلية يابا للتكنولوجيا للعام القادم؟

 نأمل يف عام 2017 أن ننفذ بعض املبادرات الخاصة

 بتخضري التعليم والتدريب التقني واملهني، مبا يف ذلك

 البحوث الخرضاء، والحرم الجامعي األخرض، واملهارات

 الخرضاء. تُجرى البحوث الخرضاء بالفعل يف كلية يابا

 للتكنولوجيا، عىل سبيل املثال العاكسات الشمسية

 واإلضاءة التي صممها طالب كلية الهندسة تُستخدم

 حاليًا لتزويد بعض املكاتب بالطاقة، إضافًة إىل املهارات

 يف إنتاج الغاز الحيوي عىل سبيل املثال ال الحرص. نأمل

 أن نفعل املزيد من خالل النظر يف تخضري التعليم

 والتدريب التقني واملهني كنهج مؤسيس كامل وتعزيز

 االستدامة يف كلية يابا للتكنولوجيا. ونأمل أيًضا أن

 نتعاون يف هذا املجال مع أصحاب املصلحة اآلخرين

والهيئات الحكومية يف نيجرييا.

© UNESCO-UNEVOC

املشاركون يستكشفون مجاالت للتعاون يف املستقبل أثناء ورشة العمل العملية.
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 أخبار ُمختارة من مراكز يونيفوك حول

العامل

 االعرتاف مبساهمة املعلمني واملدربني يف
التعليم والتدريب التقني واملهني

التعليم وزارة   - الصناعي  التعليم  إدارة   كانت 
تنمية وهيئة   )IPTI( الكامريون  يف   الثانوي 
)TESDA( املهارات والتعليم التقني يف الفلبين 
 من بني الجهات التي نظمت فعاليات لالحتفاء
التعليم مجال  يف  واملدربني  املعلمني   مبساهمة 
وقد بلدانهم.  يف  واملهني  التقني   والتدريب 
العاملي اليوم   أقيمت هذه االحتفاالت مبناسبة 
وركز األول.  ترشين  أكتوبر/   5 يف   للمعلمني 
 موضوع هذا العام عىل تقدير املعلمني وتحسني
املوضوع اختيار  يكن  ومل  الوظيفي.   وضعهم 

 من قبيل املصادفة، حيث أن هذا العام يتزامن مع الذكرى السنوية الخمسني
للعام املعلمني  أوضاع  واليونسكو حول  الدولية  العمل   العتامد توصية منظمة 
الدولية املعايري  املعلمني، فضاًل عن  والتي حددت حقوق ومسؤوليات   ،1966 

الخاصة بتدريبهم واستقدامهم وتوظيفهم وظروف التدريس والتعلُم.

 مركز يونيفوك يُنظم أول مؤمتر دويل حول التعليم والتدريب التقني
واملهني يف باكستان

املؤمتر، بتنظيم  باكستان  يف  والتقني  املهني  للتدريب  الوطنية  اللجنة   قامت 
 وهي مركز من مراكز يونيفوك منذ عام 2008. وقد ُعقد املؤمتر يف 3 أكتوبر/
وسفراء التدريب  ومعاهد  الخاص  القطاع  من  ممثلون  األول، وحرضه   ترشين 
لتبادل منربًا  مبثابة  املؤمتر  وكان   . بلًدا  عرش  خمسة  من  أكرث  من   ومندوبون 
التعليم نظام  تحسني  باكستان عىل  التي ستساعد  والخربات  املامرسات   أفضل 
 والتدريب التقني واملهني يف املستقبل. وتشمل العقبات الرئيسية أمام تطوير
 نظام التعليم والتدريب التقني واملهني يف باكستان، من بني أمور أخرى، تطوير
تنمية اسرتاتيجيات  وتحسني  للشباب،  العمل  فرص  وتوليد  الدراسية،   املناهج 

املهارات.

تحتفل يونيفوك   مراكز 
ملهارات العاملي   باليوم 

الشباب 2016

 مبناسبة اليوم العاملي ملهارات
متوز، يوليو/   15 يف   الشباب 
 نظم عدد من مراكز يونيفوك
بأهمية الوعي  لرفع   أنشطة 
الشباب مهارات  يف   االستثامر 
التوظيف لتعزيز   كوسيلة 
وتبادلت املستدامة.   والتنمية 
بوتان من  يونيفوك   مراكز 
والنيجر واملكسيك   وجامايكا 

ونيجرييا وباراجواي مع بقية شبكة يونيفوك معلومات عن أنشطتها املنفذة.

ملهارات العاملي  واليوم  يونيفوك  مراكز  أنشطة  حول  املعلومات  من   ملزيد 
الشباب، يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين املخصص لذلك.

أخبار من فريق إدارة املعرفة

قاعدة بيانات املامرسات الواعدة

 منذ إطالقها يف عام 2013، قدمت قاعدة بيانات املامرسات الواعدة معلومات
 عن املامرسات املبتكرة - »قصص النجاح« - التي استجابت للتحديات املحلية أو

 اإلقليمية أو الوطنية وعززت التعليم والتدريب التقني واملهني بطريقة عميقة
 ومؤثرة. وقد عمل فريق إدارة املعرفة يف مركز اليونسكو-يونيفوك عىل مدى الستة

 أشهر املاضية عىل إعادة تطوير الخدمة عرب اإلنرتنت لجعل التقارير أكرث إيجازا
 ومالءمة للمستخدم وغنية باملعلومات.

 وقد تم إطالق أربعة مامرسات واعدة جديدة يف الشكل الجديد، وسيتم نرش الكثري
منها يف األشهر املقبلة. املامرسات الواعدة الجديدة األربعة هي:

)نيسنجلا نيب ةاواسملا ،بابشلا فيظوت( وريب ، Laboratoria ايروتاروبال
)بابشلا فيظوت( مانتيف ،REACH شتير

  أفريقياYoung Africa, Southern Africa )ريادة األعامل، املساواة بني الجنسني(

 مخترب أماتيش، الهند )تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم والتدريب التقني

واملهني، املساواة بني الجنسني(

لرتى القادمة  األشهر  خالل  بانتظام  الواعدة  املامرسات  بيانات  قاعدة  زيارة   يرجى 

بنفسك التحسينات التي أدخلت عىل الخدمة.

 قاعدة بيانات التعليم والتدريب التقني واملهني يف

العامل
 تضم قاعدة بيانات التعليم والتدريب التقني واملهني يف العامل حاليًا 80 تقريرًا عن

 نظم التعليم والتدريب التقني واملهني يف البلدان يف جميع أنحاء العامل. ويقوم خرباء

التقارير تنقيح شكل  تم  وقد  عليها.  والتصديق  القطرية  التقارير  بتجميع  البلد   يف 

تقاريرها إطالق  إىل  الخدمة  وتهدف  املاضية،  الستة  األشهر  مدى  عىل   القطرية 

للمزيد الجديدة  الُقطرية  التقارير  وستُيرس  العاجل.  القريب  يف  الجديدة   الُقطرية 

البلدان. مختلف  من  الصلة  ذات  املعلومات  من  التعلم  مواصلة  املستخدمني   من 
وسيضمن تحديث اآلليات أيًضا أن تظل تقارير البلدان ُمحدثة.

 
 وباإلضافة إىل العمل عىل هيكل التقارير الُقطرية، أضيفت التقارير التالية عىل مدى

األشهر الستة املاضية:
جورجيا
املغرب

موزمبيق
ناميبيا

ترينداد وتوباجو
جمهورية تنزانيا املتحدة

 يرجى زيارة قاعدة بيانات التعليم والتدريب التقني واملهني يف العامل لإلطالع عىل

مزيد من البيانات القطرية.

 ملزيد من األخبار عن مراكز يونيفوك، يرجى زيارة املوقع التايل:
http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=UNEVOC+Network+-

+Home&all=1

 ميكن زيارة خدمات اليونسكو-يونيفوك عرب اإلنرتنت عىل الرابط التايل:
 http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=UNEVOC+Resources

 ريتش REACH يف فيتنام، واحدة من العديد من املامرسات الواعدة الجديدة التي سوف تظهر عىل قاعدة البيانات
يف األشهر املقبلة.

http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=UNEVOC+Network+-+Home&all=1
http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=UNEVOC+Network+-+Home&all=1
http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=UNEVOC+Resources


صدر مؤخــرًا
نرشة آخر أخبار شنغهاي -العدد رقم )6(

شنغهاي. أخبار  آخر  نرشة  من  السادس  العدد  نرش   تم 
 هذه النرشة تُعطي ملحة عامة عن األنشطة التي تضطلع
 بها منظمة اليونسكو ومركز اليونسكو-يونيفوك استجابًة
 للتوصيات التي توصلت إليها الدول األعضاء يف املنظمة يف
واملهني التقني  والتدريب  للتعليم  الثالث  الدويل   املؤمتر 

الذي ُعقد يف شنغهاي مايو/ أيار 2012.

الفعاليات واألحداث القادمة
 مؤمتر افرتايض: مشاركة القطاع الخاص يف التعليم والتدريب التقني

واملهني
 16-22 يناير /كانون الثاين 2017. منتدى اليونسكو - يونيفوك للتعليم

والتدريب التقني واملهني.

 تركز الدورة السابعة عرشة للمؤمتر االفرتايض عىل سبل إرشاك القطاع
 الخاص يف متويل التعليم والتدريب التقني واملهني. وعىل وجه التحديد،

 ينظر املؤمتر االفرتايض إىل دراسة حديثة أجرتها منظمة اليونسكو
 ورشكاؤها يف بلدان جنوب رشق آسيا. وسوف يُدير املؤمتر االفرتايض

  ، وهي وكالة فرنسية تعمل ألجلGRETكريستني اهدر من غريت 
   التنمية. يرجى التسجيل هنا لالشرتاك يف املؤمتر االفرتايض.

ندوة دون إقليمية يف جنوب آسيا
20-22 فرباير/ شباط 2017. كولومبو، رسيالنكا

 تهدف الندوة دون اإلقليمية التي يُنظمها مركز اليونسكو-يونيفوك
 ولجنة التعليم التقني واملهني يف رسي النكا إىل تبادل الخربات بشأن

 االبتكارات وأفضل املامرسات يف مجال ضامن جودة التعليم والتدريب
 التقني واملهني يف جنوب آسيا. ويُشارك يف هذا اللقاء مراكز يونيفوك
 وأصحاب املصلحة من أفغانستان وبنغالديش وبوتان والهند وإيران

ونيبال وباكستان ورسي النكا.

يف واملهني  التقني  والتدريب  التعليم  حول  الثالث  الدويل   املؤمتر 

منطقة الكاريبي
10-12 مايو/ أيار 2017. كينجستون، جامايكا

 يهدف املؤمتر الدويل الذي يحمل عنوان »التعليم والتدريب التقني واملهني
 من أجل التنمية اإلقليمية املستدامة« إىل تيسري الجهات الفاعلة اإلقليمية

 من أجل إدماج مبادئ مستدامة يف السياسات واملامرسات والربامج اإلقليمية
الخاصة بالتعليم والتدريب التقني واملهني.

UNESCO-UNEVOC International Centre
for Technical and Vocational Education and Training
UN Campus
Platz der Vereinten Nationen 1
53113 Bonn, Germany
Tel. +49 228 815 0100
Fax +49 228 815 0199
unevoc@unesco.org
www.unevoc.unesco.org

نشرة يونيفوك الدورية

  تهدف النشرة إلى إطالع الجمهور األكبر على األنشطة التي يضطلع بها مركز اليونسكو-يونيفوك الدولي للتعليم

 والتدريب التقني والمهني. ويتناول كل عدد قضية متخصصة معينة، كما يمكن اعتباره  بمثابة بوابة تسمح لمراكز

 يونيفوك بنشر أنشطتهم وإطالع بقية الشبكة عليها.

  يتم نشر هذه النشرة الدورية مرتين في السنة، وتتوفر في جميع لغات اليونسكو الست: العربية والصينية واإلنجليزية

والفرنسية والروسية واإلسبانية.

   لمزيد من المعلومات، أو إذا كان لديك أي مالحظات، يرجى االتصال بالسيد/ فوتر دو ريجت عبر البريد االليكتروني
w.de-regt@unesco.org

تقرير املؤمتر االفرتايض حول »ريادة األعامل للشباب »
يف للشباب«  األعامل  ›ريادة  حول  االفرتايض  املؤمتر   ُعقد 
146 واجتذب   2016 متوز  يوليو/   29 إىل   18 من   الفرتة 

مشاركًا من 58 بلًدا.

-2014 السنتني  لفرتة  يونيفوك   - اليونيسكو  تقرير 

2015
شاملة نظرة  سنتني  كل  يقدم  الذي  التقرير  هذا   يُعطي 
التعليم مجال  يف  اليونسكو-يونيفوك  مركز  أنشطة   عن 

والتدريب التقني واملهني خالل العامني 2014 و 2015.

 ضيوف مركز اليونيسكو،

يونيفوك

وفد من فيتنام يزور مركز اليونسكو-يونيفوك
29 نوفمرب/ ترشين الثاين

 يف إطار برنامج الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي
   تحت عنوان “مبادرة التعليم والتدريب )BMZ(والتنمية 

 هسن-فيتنام«، قام 51 مندوبًا التقني واملهني األخرض
 متوسط ورفيع املستوى من مختلف الوزارات وأصحاب
 املصلحة يف مجال التعليم والتدريب التقني واملهني يف
 فيتنام بزيارة املركز الدويل لليونسكو-يونيفوك للتعرف

 عىل التطورات العاملية يف مجال التعليم والتدريب التقني
واملهني، واسرتاتيجية اليونسكو يف هذا الصدد )2016-

 2021(، فضاًل عن أنشطة مركز اليونسكو-يونيفوك فيام
يتعلق بتخضري التعليم والتدريب التقني واملهني.

لإلطالع عىل املزيد من املطبوعات، يرجى زيارة املوقع:

 http://unevoc.unesco.org/go.php?q=page_unevoc_publications
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