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يونيفوك الذي يحتفل بالذكرى العاشرة لتأسيسه. لقد عملت -عاماً مميزاً لليونسكو 2102يعتبر العام 

يونيفوك منذ تأسيسها بجهد كبير لدعم الدول من أجل تحسين التعليم والتدريب التقني والمهني فيها، من 
لداً. ولالحتفال بهذه ب 062مركزاً في  282هنا تم إطالق شبكة يونيفوك التي تضّم اليوم أكثر من 

يونيفوك نشرة خاصة بالذكرى العاشرة، وهو أيضاً في صدد -المناسبة، أصدر المركز الدولي لليونسكو
إعداد حدث خاص بهذه المناسبة في وقت الحق هذه السنة. وعليه ترقبوا المزيد من المعلومات حول 

 هذه االحتفاالت على موقع يونيفوك على شبكة اإلنترنت. 
 

"المؤتمر الدولي الثالث للتعليم والتدريب التقني والمهني" الذي سوف  2102ذلك سوف يشهد العام  إلى
مايو )أيار(. وسوف يوفر هذا المؤتمر فرصة فريدة  06ولغاية  01ينعقد في شنغهاي في الصين من 

تباحثون في تجمع ممارسي وخبراء وصانعي السياسات من كافة أنحاء العالم حيث يتبادلون المعارف وي
مستقبل التعليم والتدريب التقني والمهني. إلى ذلك، يعتبر المؤتمر بمثابة خطوة إضافية أساسية في 

 .0111مجال التعاون الدولي بعد مؤتمر سيول المؤثر الذي انعقد في جمهورية كوريا عام 
 

وعية وجذب اهتمام المجتمع في األعوام القليلة المنصرمة، حَقق التعليم والتدريب التقني والمهني قفزة ن
الدولي، في وقت عَبرت فيه الدول األعضاء في اليونسكو عن حاجتها المتزايدة لتطوير التعليم 

مفهوم والتدريب التقني والمهني في سائر دولها. في الوقت نفسه، تصدرت مواضيع التنمية المستدامة و
ال شك فيه أن تحديات عديدة تقف في طريق االقتصاد والمجتمع األخضر جداول األعمال الدولية. ومما 

التوفيق ما بين التطلعات االقتصادية التنافسية في عالم يشهد تغيرات مناخية وقلق حول موضوع الطاقة 
وتحديات بيئية. ويبدو أن تصَدر مواضيع التنمية الخضراء لجداول األعمال العالمية يوحي بأهمية 

والمهني األخضر، مما دفع بيونيفوك إلنشاء فريق عمل ما بين  التركيز على التعليم والتدريب التقني
 الوكاالت مهمته البحث في هذا التحدي العالمي البارز. 

 
 على التركيز طريق عن الداخلية توجيه قدراتها في المتمثل التحدي لمواجهة استعدت يونيفوك قدل

 وتوسيع والمهني، التقني والتدريبالتعليم  مجال في القدرات وتنمية وتوفير يونيفوك، شبكة تعزيز
 إلدارة مركزاً  اليوم باإلضافة إلى ذلك، توفر يونيفوك .اإلنترنت المعرفة عبر وتبادل المجتمعية التنمية

ومع استمرار . العالم أنحاء عبر يونيفوك شبكة أعضاء يؤمن تواصل تفاعلياً  كشكاً  يتضمن المعرفة
عمدت  عضوا، 2111بحيث تجاوز عددهم  العالمي اإللكترونيالمنتدى  تزايد المنتسبين إلى مجتمع

المناقشات  موجهة يديرها مشرف مختص وذلك بهدف تعزيز إلى استحداث مناقشات يونيفوك
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 هذه مع بالتوازي .التقني والمهني التعليم والتدريب تطوير في مجال حاسمة مواضيع المتمحورة حول
 جهودا كما تبذل أنشطتها، لتنسيق باريس في اليونسكو مقر مع وثيق بشكل تتعاون يونيفوك األنشطة،

 .المعنيين الشركاء مع وأشكال التعاون الشراكات تعزيز في كبيرة
 

والتدريب التقني  الدولي للتعليم يونيفوك -لمركز اليونسكو 21 النشرة على نطلعكم أن أخيراً، يسرنا
 .الدولي المركز بها يقوم التي آحدث األنشطةوهي تتضمن أخباراً حول  بحلتها الجديدة، والمهني

 
 مع أطيب التحيات

 يونيفوك-شيانمال ماجمدار، رئيس مركز اليونسكو

 

 

 
 ،ماجومدار شيامال السيدركزه الرئيسي، لم الجديد رئيسيونيفوك بال-اليونسكو رحبي

 الوظيفي للتخطيط كولومبو كليةل العام المدير منصب شغلكان قد  األصل، هندي وهو

(CPSC)  ،والمحيط آسيا منطقة في البشرية الموارد لتنمية حكومية دولية منظمة وهي 
 . اليونسكو منظمة الى ينضم ان قبل بين،يليالف مانيال، في مقرها، الهادئ

وكان قد . والمهني التقني التدريبفي كافة خبرات التعليم و كخبير ماجومدار السيد عمل
 إنوينت منظمة ومؤسسة GTZ والقاهرة، وبكين بانكوك في اليونسكو مكاتب خدم في
مكتب مؤسسة التعاون اليوم تنضوي االثنتان تحت لواء  ) ألمانيا/القدرات لبناء الدولية

، منظمة األغذية والزراعة (CPSC) الوظيفي للتخطيط كولومبو كلية ،(GIZ) األلماني
 والبنك ،(ADBI)اآلسيوي  لتنميةا بنكمعهد و( ADB) اآلسيوي التنمية وبنك ،الفاو

 والمعاهد الحكومية المؤسسات مختلف مع وثيق بشكل عملإلى ذلك، كان قد . الدولي
 والواليات األوسط الشرقو أوروبا،و الهادئ، والمحيط آسيا أنحاء مختلف في الفنية

والتدريب  التعليممجال  في ةتخلفيو الواسعة خبرتهفضل ب ساهمو األمريكية، المتحدة
 المعلومات تكنولوجياو ، TVETتدريب معلمي الـو (TVET)التقني والمهني 

 والتقني المهني التدريبوالتعليم و ؛(TQM) الشاملة الجودة إدارةو واالتصاالت،
 والمهني، التقني التدريبالتعليم  في الجودة ضمان أجل من المؤهالت وأطر ،األخضر

 .التعليم قطاع في والمشاريع البرامج من متنوعة مجموعة في إطالق
 

 والهندسة الكمبيوتر علوم قسم ورئيس أستاذ قد تولى أيضاً منصب ماجومدار السيدوكان 
 كلكتا، في( NITTTR) لبحوثالتعليم والمهني ول معلمين تدريبل الوطني المعهد في

 االلكترونيات هندسة في البكالوريوس شهادة على ئزحا وهو. التي يتحدر منها الهند
 والالسلكية، السلكية االتصاالت هندسة في ماجستيرباإلضافة إلى  واالتصاالت،

 .التعليم حوسبة في ودكتوراه
 

مجال التعليم  في تقديراً لمساهماته مختلفة دولية جوائزعلى  ماجومدار السيدحصل 
 يونيفوك،-اليونسكو من الدولية الشراكة جائزة ذلك في بما المهني،التقني و التدريبو
 كولومبو كلية من الجودة وجائزةوالمهني  التقني التدريبفي التعليم و قيادةجائزة الو

المنظمة الدولية للتعليم  القّيم من داعمال جائزة عن فضال ،(CPSC) الوظيفي للتخطيط
 دوليةشهادة  01باإلضافة إلى ذلك، هو حائز على . (IVETA) والتدريب المهني

 القدراتمجال  في التزاماتهو واألكاديمية المهنية عن مساهماته تقدير وشهادات محليةو
الجمعية  رئيسشهادة  المثال سبيل علىنذكر منها  ،على حد سواء والمهنية الشخصية

 لتعليملالمنظمة الدولية  ورئيس ،(AVERA) البحوثو المهني لتعليماألميركية ل

 مقدمة: شيانمال ماجمدار .2 

http://www.unevoc.unesco.org/wiki.0.html?&no_cache=1&tx_drwiki_pi1%5bkeyword%5d=Shyamal%20Majumdar
http://www.cpsctech.org/
http://www.cpsctech.org/
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 دائرة رئيسو يونيفوك،-اليونسكو لمنظمة السابق المديرو ،(IVETA)المهني  والتدريب
 جنوب التربية في وزراءاألمانة العامة لمنظمة  مديرو كوريا، في البشرية الموارد تنمية
 .وغيرها من الدول( SEAMEO) آسيا شرق

 
 لالتصال

s.majumdar@unesco.org 
  100 8150 49228+: هاتف

 
 

 

 
 2132)أيار(  مايو 31-31 الصين، شنغهاي، والحياة، المهارات من أجل العمل بناء

 المؤتمر الدولي الثالث للتعليم والتدريب التقني والمهني
 

 
 و 0182شكل المؤتمر الدولي األول للتعليم والتدريب التقني والمهني في برلين عام 

 كوريا، جمهورية سيول، في والمهني التقني والتدريب للتعليم الثاني الدولي المؤتمر
فقد وضع هذان . والمهني التقني التدريبللتعليم و الدولي لمجتمعبالنسبة ل حاسمة اتلحظ

األساس الذي بنيت عليه استراتيجية اليونسكو للتعليم والتدريب التقني المؤتمران حجر 
فإن المؤتمر الدولي  ؛ وعليه2111 والمهني التي أقرت خالل مؤتمر اليونسكو العام سنة
 تحققت التي التطورات من الستفادةالثالث للتعليم والتدريب التقني والمهني يهدف إلى ا

 تواجه التي والمستقبلية الراهنة التحديات مناقشةو تحديدويسعى ل سيول،مؤتمر  منذ
 الفعل المناسبة، و ردودفي  بحث، وللالمهنيالتقني و التدريبالقطاع الفرعي للتعليم و

 التقني التدريبقطاع التعليم و مساهمات تحسين وتبادل المعلومات حول فهم تعزيز
 هذا في الدولي لتعاوناحول  نظر وجهات تبادلو المستدامة، التنمية لتحقيقوالمهني 

 التدريبالتعليم و ودعم المستقبل، في للعمل االستراتيجية التوجهات وتحديد المجال
 .والدولية واإلقليمية الوطنية المستوياتكافة  علىوالمهني  التقني

 

 التعاون ومنظمة ،(ILO) الدولية العمل منظمة مع بالتعاون المؤتمر اليونسكو نظمت
 ،(WHO) العالمية الصحة ومنظمة الدولي والبنك ،(OECD) والتنمية االقتصادي

 ،(ADB) اآلسيوي التنمية وبنك ،( ETF) األوروبية التدريب مؤسسة عن فضال
 (.ADEA) افريقيا في التعليم تطوير وجمعية( AFDB) للتنمية األفريقي والبنك

 
 811نحو لالمؤتمر الذي استمر ثالثة أيام وفّر منّصة عالمية فريدة  ومما ال شك فيه أن

 والتفكير المعرفة لتبادل العالم أنحاء جميع من السياسات وصانعي وممارسين خبراءمن 
فقد تم التطرق إلى مجموعة واسعة من  .والمهني التقني التدريبالتعليم و مستقبل في

سواء في الجلسة  العالميوالمهني  التقني التدريبالتعليم و بتنميةالمواضيع المتعلقة 
 االفتتاحية العامة أو خالل الطوالت المستديرة والجلسات الخاصة.

 
، عقد اجتماع خاص لشبكة 2102مايو )أيار(  02على إثر انتهاء المؤتمر، وتحديداً في 

هذا  مركزاً ليونيفوك من جميع أنحاء العالم.  وخالل 21يونيفوك تمثل فيه حوالى 
االجتماع، نافش ممثلو مراكز يونيفوك كيفية تشجيع وتعزيز تنمية أنظمة التعليم 
والتدريب التقني والمهني في الدول األعضاء في اليونسكو، وكيفية تنمية قدرات مراكز 

 أخبار .3 
 

mailto:s.majumdar@unesco.org
mailto:s.majumdar@unesco.org
http://www.unesco.org/education/educprog/tve/nseoul/indexe.html
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يونيفوك وممارسي التعليم والتدريب التقني والمهني بهدف خدمة مجتمع التعليم 
وأخيراً كيفية تبادل المعارف والخبرات والكفاءات من خالل والتدريب التقني والمهني، 

 الممارسات الجيدة واالبتكار في هذا المجال.
 

والمهني  التقني التدريبالتعليم  لجودة جديدة رؤية عن المؤتمر وكان ال بّد أن يتمخض
فرصة لعرض التوجيهات  المؤتمرباإلضافة إلى ذلك، سوف يتيح . تعليمي ياركخ

 وبناء السياساتحول  حوارمن الدول األعضاء إقامة   تسلتزم التي بالمجاالتالمتعلقة 
 .والدولية واإلقليمية الوطنية المستوياتعلى كاّفة  القدرات

 
 سوف يتم تحميل اإلعالن الختامي للمؤتمر في وقت قريب.

 
 مواقع ذات صلة:

VET Congress website3rd T  
 

 
   

  2132 الفوتوغرافي يونيفوك  للتصوير -اليونسكو مسابقة
 

 نساء - املينوالع مالتعلّ  تصوير إلى تهدف تصوير مسابقة يونيفوك-اليونسكوت نظم
 من مختلفة وجوه ، وذلك بهدف تسليط الضوء علىالعملأثناء ممارسة  في - ورجاال

 صورة ألفشارك في المسابقة ما يزيد على . العالم أنحاء جميع في والعمل التعلم
 أفضل اختيار تم وقد. العالم أنحاء جميع في والعمل التعلمتضمنت مواقف في ميداني 

 .السنوية لذكرىعرضها في النشرة القادمة لل المسابقة من الصور
 

 هنا لالطالع على الصور الفائزةإضغط 

 
 

مناقشة موّجهة عبر المنتدى اإللكتروني: التعليم والتدريب التقني والمهني في مرحلة 
 ما بعد النزاعات والكوارث

 2102أبريل )نيسان(  11-06المنتدى اإللكتروني ليونيفوك، 
 

 ما يزيد علىبعد انتساب  هتوسع فييونيفوك -ليونسكويستمر المنتدى اإللكتروني ل
رسالة  111 سّجل بالفعل تبادل ما يزيد على الجديد العام بداية منذو. عضو إليه 2111

 .عبر المنتدى
 

، وهي تهدف إلى تعزيز المناقشات المركزة 2100تم استحداث المناقشات الموجهة عام 
حول مواضيع حاسمة في تطوير التعليم والتدريب التقني والمهني وإلى جمع معلومات 
قّيمة من مجتمع المنتسبين للمنتدى اإللكتروني. يذكر أن المناقشة الموجهة الثانية عبر 

 .2102أبريل )نيسان(  11و 06المنتدى اإللكتروني قد جرت ما بين 
 

والمهني في مرحلة ما بعد  التقني التدريبالتعليم و وتمحورت هذه المناقشة حول
 برنامجالطارئة ك حاالتال في التعليمب فالنزاعات والكوارث. يذكر أن اليونسكو اعتر

 أن والمهني التقنيوالتدريب  للتعليم يمكنهكذا،  (.EFA) للجميع لتعليمفي مجال ا رائد

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/education-building-blocks/third-international-congress-on-tvet/
http://www.unevoc.unesco.org/photocompetition2012/
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/education-building-blocks/third-international-congress-on-tvet/


 

 

Bulletin 20 | Issue 1 | 2012 

لتأمين عيشهم  إليها يحتاجون التي بالمهارات الناس لتزويد وضرورية فعالة أداة يشكل
في منأى عن العنف ولحماية أنفسهم من االستبعاد واإلقصاء. ويلعب أصحاب المهارات 
التقنية والمهنية دوراً مهماً في إعادة بناء البنية التحتية التي تدمّرت بسبب الحرب أو 
الكوارث، وفي المساعدة على إعادة نهضة اقتصاد أسرهم ومجتمعهم وزيادة مشاركتها 

 في المجتمع. الفاعلة
 

، الخبيرة في مجال التعليم والتدريب التقني كارينا فيلوفي هذا السياق، قامت السيدة 
والمهني في مرحلة ما بعد النزاعات والكوارث، بتوجيه المناقشة التي شارك فيها أكثر 

بدالً، حيث قاموا بتبادل خبراتهم حول الموضوع  61مشتركاً من أكثر من  021من 
وفي الوقت الحالي، يتم إعداد تقرير حول المناقشة سوف يتم وضعه في المطروح. 

 متناول القراء في وقت قريب.
 

 )الموقع على اإلنترنت( المعلومات حول النقاش الموجه لمزيد من
 

 
 

 

االجتماع األول لفريق العمل المشترك ما بين الوكاالت حول تخضير التعليم والتدريب 
 التقني والمهني وتنمية المهارات

 أبريل )نيسان( 00-01بون، ألمانيا، 
 

 2102أبريل )نيسان(  00-01يونيفوك في -استضاف مركز اليونسكو
االجتماع األول لفريق العمل المشترك ما بين الوكاالت حول تخضير 
 التعليم والتدريب التقني والمهني وتنمية المهارات في بون، ألمانيا.

 المجموعة ت بهتقدم قتراحهذا قد أطلق على إثر ا العمل فريقوكان 
والمهني  التقني التدريبالتعليم و اجتماع في الوكاالت بين المشتركة

وخلص  2100)كانون األول(  ديسمبر في جنيف فيالذي انعقد في 
 المعنية والجهات الدولية الوكاالتإلى جملة أهداف تقضي بجمع 

مما يستدعي تنسيق العمل والتعاون  المستدامة التنمية لتحديات للتصدي
 المعنية للوكاالت قناة توفير إلى األول اللقاء هذافي ما بينها. ويهدف 

 الوكاالت بين مشترك عمل فريق إلنشاء المتاحة الفرص الستكشاف
(IWG )باإلضافة إلى المستدامة، والتنميةوالمهني  التقني التدريبالتعليم و سياق في 

تحرك فريق العمل  ونطاق ركيبةوت وغايات أهدافحول منطق و األفكاروتبادل  طرح
 .التنمية أعمال وجدول المتحدة األممبأوليات  يتعلقالمشترك بين الوكاالت في ما 

 
 ،(ADB) اآلسيوي التنمية بنكوبالفعل، شاركت في االجتماع ثمان وكاالت ضّمت: 

 التدريب مؤسسة ،(CEDEFOP) المهني التدريب لتطوير األوروبي المركز
 والتنمية االقتصادي التعاون منظمة ،(ILO) الدولية العمل منظمةو ،(ETF) األوروبية

(OECD)، والبحوث للتدريب المتحدة األمم معهدو ،يونيفوك-اليونسكوو 
(UNITAR)،  ألوروبا االقتصادية المتحدة األمم لجنةو (UNECE.)  وفي حين

شارك ممثلو المركز األوروبي لتطوير التدريب المهني، ومؤسسة التدريب األوروبية، 
يونيفوك في االجتماع شخصياً، انضم ممثلو منظمة -ومنظمة العمل الدولية، واليونسكو

التعاون االقتصادي والتنمية، ومعهد األمم المتحدة للتدريب والبحوث، ولجنة األمم 

http://www.unevoc.unesco.org/wikiefor.html?tx_drwiki_pi1%5bkeyword%5d=Virtual+Conference+on+TVET+in+post-conflict%2Fpost-disaster+situations
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ة ألوروبا إلى االجتماع بواسطة تقنية الفيديو عبر برنامج سكايب، في المتحدة االقتصادي
 اآلسيوي على مناقشات عبر البريد اإللكتروني.حين اقتصرت مشاركة بنك التنمية 

 
التعليم  ضيربتخ تتعلق مختلفة مسائلخالل المناقشات  أثيرت العروض، هذه أعقاب في
 االجتماع خالل المشاركون إلى ذلك توافق. المهارات وتنميةوالمهني  التقني التدريبو

 التقني التدريبالتعليم و دور تعزيز بهدف وكاالتال بين التعاون ضرورة توجيه على
 مجموعة تأسيس خاللوذلك من  المستدامة التنمية أجل من اإلصالح وعملية المهنيو

 واحدة باعتبارها المستدامة، التنمية أجل من المهني و التقني التدريبالتعليم و حول عمل
 التدريبالمشترك بين الوكاالت حول التعليم و عملال فريقل الفرعية المجموعات من

 .والمهني التقني
 

سوف يتم تحميل المزيد من المعلومات حول فريق العمل المشترك ما بين الوكاالت حول تخضير 
 قريب. التعليم والتدريب التقني والمهني وتنمية المهارات على الموقع في وقت

 

 

 

 وتنمية المهارات في أفغانستان والمهني التقني اجتماع الخبراء حول التعليم والتدريب
 مارس )شباط(ب 06-02ون، ألمانيا، 

 

 
 بناء تعزيزمارس )شباط( انعقد اجتماع الخبراء حول  06-02في 

 في المهنيالتقني و التدريبالتعليم و في المهاراتوتنمية  القدرات
 .ألمانيا بون، في يونيفوك-لليونسكو الدولي المركز في أفغانستان

 
وقد تشرف المركز بأن يستقبل في حرمه نائب وزير التربية، السيد 

، ومدير تطوير السياسات والبرامج في وزارة التربية محمد آصف نانغ
خالل االجتماع الذي استمر أربعة أيام. إلى  ذكرهللا طيبياألفغانية السيد 

االجتماع أيضاً خبراء في التعليم والتدريب التقني ذلك شارك في 
والمهني من أفغانستان، وكمبوديا، وجمهورية الو الديموقراطية 

 (GIZ) مانهايموألمانيا، بما في ذلك مكتب مؤسسة التعاون األلماني في 
 (.BMZ) والتنمية االقتصادي التعاون وزارة و
 

 قسم بالتعاون مع كابول في اليونسكو ومكتب يونيفوك-لليونسكو الدولي المركز شارك
الذي اتخذ له األهداف   في تنظيم االجتماع اليونسكوفي  والمهني التقني التدريبالتعليم 
 :التالية

 

 التقني والمهني على المستوى  التدريبشؤون وهموم وآفاق التعليم و  مناقشة
 المي؛الع

 تنميةو المهني و التقني التدريبالتعليم و مجال في والتحديات الخبرات تبادل 
 فغاني؛على المستوى األ المهارات

 وإنشاء المركز الوطني األفغاني للبحوث التقنية والمهنية  لتصميمقديم توجيهات ت
(ANTVRC ) 

 الوطنية للتعليم  الستراتيجيةا تنفيذالنجاح في و بتطوير يتعلق فيما القدرات بناء تعزيز
 أفغانستان؛ في( NTVETS) والمهني التقني التدريبو
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 بين المعرفة بادلتبهدف  دراسية اتزياروللقيام ب األقران من لتعلمل فرص توفير 
 .والمهني التقني التدريبالتعليم و في المعنيينو الشركاء

 
 يونيفوك،-اليونسكو مركز رئيس ،ماجومدار شيامال لسيدكلمات ل االفتتاحيةتضمنت و

من  دورنر انكه والدكتور أفغانستان، في التربية وزير نائب ،نانغ آصف محمد والسيد
 كمت جرت مناقشات وقد تم تقديم عروض بيانية مختلفة .لليونسكو البعثة األلمانية

 للتعليم األلماني المعهد الفدرالي إلى دراسية جوالت أيضا االجتماع وتضمن. مكثفة
 يونيفوك مركزبون و في( DWA) للمياه األلمانية والجمعية( (BIBB المهني والتدريب

 .وماغدبورغ في
 

التي يواجهها التعليم  العالمية التحديات أهمية في للتفكير ممتازا منبرا االجتماع شكل
إنشاء المركز الوطني  دعم أجل من عملية وأمثلة وتبادلوالمهني  التقنيوالتدريب 

 .(ANTVRC)األفغاني للبحوث التقنية والمهنية 
 واسعة فرصةعلى حد سواء  االفغان المندوبينن ولمنظميل االجتماع قدموبشكل عام، 

 وطنيةال ستراتيجيةاال وتنفيذ طويرتوالتحديات التي تتعلق بنجاح  الفرص لمناقشة النطاق
 العمل، أولويات تحديدأسس  االجتماع وضعكما . المهنيللتعليم والتدريب التقني و

 التقني التدريبلتطوير التعليم و األجل ةطويلتنفيذ استباقية و آلية تطوير ومواصلة
 أفغان في المهنيو
 

 البرنامج والئحة المشاركين
 

 

 

 األطر وضع"تحت عنوان  المؤهالت وأطر والمهني التقني التعليم والتدريب حول ندوة
 والقرار" والتنمية الطلب،: حّيز التنفيذ

 فبراير )شباط( 28-22برلين، ألمانيا، 
 

، ترأس السيد شيامال ماجومدار، 2102فبراير )شباط(  22في 
يونيفوك افتتاح دورة تقنية  في إطار ندوة -رئيس مركز اليونسكو

الثاني التي انعقدت في  (ASEM)االجتماع اآلسيوي األوروبي 
الوزارة االتحادية للتعليم برلين، ألمانيا. والدورة من تنظيم 

 للتعليم األلماني المعهد الفدراليو (BMBF) والبحث العلمي
 22مندوباً من  61( وقد حضرها (BIBB المهني والتدريب

دولة، وتمحورت حول أطر التأهيل في التعليم والتدريب التقني 
 والتنمية الطلب،: التنفيذ حّيز األطر وضع"عنوان: والمهني تحت 

 ."والقرار
 

( والسيدة BMBF) والتر مونيغبعد الكلمات االفتتاحية التي ألقاها كل من الدكتور 
كلمة افتتاحية سلّط فيها الضوء على  ماجومدار، ألقى السيد (BIBB) بيرجيت تومان

أهمية التعليم والتدريب التقني والمهني وتطوير المهارات من أجل عالم العمل والتحديات 
التي تقف أمام تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية وأهداف التعليم للجميع والتنمية 

 السيد شّددو االقتصادية واالجتماعية وتحسين نوعية حياة األفراد والمجتمعات.
تعّزز التنقل  التي المؤهالت أطر تطويرعلى أهمية العمل في سبيل خطابه  في ماجومدار

http://www.unevoc.unesco.org/fileadmin/user_upload/docs/Afghanistan_meetingFinal_Programme_distribution.pdf
http://www.unevoc.unesco.org/fileadmin/user_upload/docs/Afghanistan_meetingFinal_Programme_distribution.pdf
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 التقني التدريبالتعليم و تطوير في لنظاما على ضرورة تحسين ضبطو الشراكة،و
 الذي يتمتع بالتماسك ذلك من واألهم والجودة، الطلب على القائموالمهني الوطني 

 والمصداقية.الشمولية و
 

بمثابة منصة للحوار ما بين آسيا  (ASEM)يعتبر االجتماع األسيوي األوروبي 
وأوروبا ويهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون القائم على العمل ما بين رؤساء الحكومات 
في سبيل المنفعة المتبادلة. وتستضيف ألمانيا حالياً األمانة العامة للشؤون التعليمية في 

األوروبي في  االجتماع اآلسيوي األوروبي، وهي تهدف إلى تكثيف الحوار اآلسيوي
مجال التعليم وتسليط الضوء أكثر على دور االجتماع اآلسيوي األوروبي في مجال 

 التعليم.
 

 )الموقع على اإلنترنت( للمزيد من المعلومات حول الندوة

 

 
 

 الدولية العاملة القوى تنمية حول محاضرة
 

يونيفوك لحضور محاضرة حول -في السابع من فبراير )شباط(، وجهت دعوة لليونسكو
 ،( (BIBB المهني والتدريب للتعليم األلماني المعهد الفدرالي تنمية القوى العاملة في 

 .ألمانيا مدينة بون، في يونيفوك مركزوهو 
 

التي تضم " الدولية األكاديمية االستشارية" مؤخرا وكان المعهد الفدرالي قد أطلق
وتمحورت  .والمهني التقني مجال التعليم والتدريب في متميزين لمتخصصين محاضرات
من الشركة  االستشارية العالمية  دايفيد فريتويلألقاها الدكتور  التي المحاضرة

األميركية، حول ، باسو روبل، كاليفورنيا، الواليات المتحدة سكاركاليف أسوشياتس
تجاربه كمستشار  فريتويل الدولية. كما شارك الدكتور برامج وسياسات التعليم والعمل

لعدد مختلف من  العالم أنحاء جميع في عمل في تنمية رأس المال البشري وهو الذي
 والبنك للتنمية، األمريكية الوكالة ذلك في بما األطراف، والمتعددة الثنائية المنظمات

 .واليونسكو الدولية، العمل ومنظمة اآلسيوي، التنمية ومصرف الدولي،
 

الضوء على العناصر األساسية التالية الضرورية  فريتويلإلى ذلك، سلّط الدكتور 
 لتطوير التعليم والتدريب التقني والمهني عالمياً:

 

 التقني  أنظمة التعليم والتدريب لتطوير انطالق كنقطة العمل سوق عن معلومات جمع
 المهني

 العرض وليس الطلب القائم على التقني والمهني التعليم والتدريب على التركيز 

 للدول التعليمية النظم في والمشورة الوظيفية اإلرشاد دمج أهمية 

 العمل ألرباب الصلة ذات الوطنية المؤهالت أطر وضع 
 

يونيفوك حيث -بزيارة المركز الدولي لليونيسكو فريتويلبعد المحاضرة قام الدكتور 
 اصطحبه المدير السيد ماجومدار في جولة في المقّر عارضاً له أعمال المركز.

 

http://www.asem-education-secretariat.org/en/19505/index.html
http://www.asem-education-secretariat.org/en/19505/index.html
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في مقر منظمة  للريادة التعليم المشترك ما بين الوكاالت حول اجتماع فريق العمل
 العمل الدولية

 
 الوكاالت بينما  المشتركالعمل  فريق اجتمع ،2102 )كانون الثاني( يناير 08 في

 في وقد شارك. سويسرا جنيف، في الدولية العمل منظمة مقر في ريادةلل التعليمحول 
 الفيديو مؤتمرتقنية  خالل من اليونسكو ومقر يونيفوك-اليونسكوكل من  االجتماع

(videoconference) .الدولية، العمل منظمة عن ممثلين من العمل فريق تكوني 
،  GIZومكتب مؤسسة التعاون األلماني  يونيفوك،-اليونسكو ومنظمة اليونسكو، مقرو
بهدف  2101 عام)أيار(  مايوشهر  فيقد تأّسس و، ETF األوروبية التدريب مؤسسةو

 في مشتركة أنشطة في والشروع الحالية، والموارد األنشطة ودعم المعرفة تبادل تشجيع
 ة.ريادلل تعليمال مجال

 
 عضاءثم قام األ. المقبلة لسنةا أهداف وتحديد العمل فريق أهداف توضيحب االجتماع بدأ

 في للتعاونمختلفة  إجراءاتأفكار و وبتبادل السابقة، النجازاتبمناقشة غير رسمية ل
 :ذلك في بما المستقبل

 

 ريادةلل تعليمال نتائج وقياس الرئيسية المؤشرات تحديدل والممارسات الخبرات تبادل 

 للريادة مجال التعليم في الجيدة المعلومات حول الممارسات تبادل  

  والمهني التقني التدريبللتعليم و الثالث الدولي المؤتمر في المساهمة 

   منتدى اإللكتروني للريادة االجتماعيةالالمناقشة الموجهة عبر 
 

 تشجيعالالزمة ل افعووالد والمهارات المعارفب المتعلمين تزويدل للريادة عليميسعى الت
العقلية الريادية  تشجيع خالل منأو  الذاتي التوظيف خالل من سواء ،الريادي نجاحال

أصبح  العالم، أنحاء جميع في( الشبابلدى ) البطالة أعداد تزايد معو. لدى الموظفين
 .المسألة هذه معالجةل متزايدة أهميةيرتدي  ريادةالتعليم لل

 
 

 

 عضو جديد في شبكة يونيفوك في جامايكا
 جامعة التكنولوجيا هي ثاني مؤسسة تنضم إلى شبكة يونيفوك في جامايكا

 
 قبل منترحيباً حاراً  يونيفوكباالنتساب إلى مراكز  الجامعة القى طلب

وقد . في جامايكا لليونسكو الوطنية واللجنة كينغستون في اليونسكو مكتب
 اليونسكو الى رسالتهعن ذلك في  هانام ايفرتون السيد العام األمينعّبر 

 01 قبل نشأتها منذ التكنولوجيا جامعةلقد نجحت : "حيث قال يونيفوك
 أكثرالتعليمية فأصبحت اليوم في مصاف  برامجهابتوسيع نطاق  عاما

 ".الكاريبي البحر منطقةالجامعات رواجاً في 
 

 إعداد في طويل سجلب تتمتع التي جامايكا في الوحيدة الجامعة هي التكنولوجيا جامعةإن 
في  العليا والدراسات الجامعي المستويين علىوالمهني  التقني التدريبأساتذة  التعليم و

والبحث  والمهني، التقني لتدريبمخصصة للتعليم وا مرافقإلى ذلك، فهي تضّم . آن معاً 
 .البشرية الموارد وتنمية ، الدراسية المناهج وتطوير ،طويرالتو

يونيفوك    شبكة   4.  



 

 

Bulletin 20 | Issue 1 | 2012 

 
University of Technology   )الموقع على اإلنترنت( 

 
UNEVOC Network Directory   

 

 

 عضو جديد في شبكة يونيفوك في االتحاد الروسي
 

معهد بشكير للتقنيات االجتماعية )فرع من( المعهد التعليمي لنقابات العمال، "أكاديمية 
 العمل والعالقات االجتماعية". 

 
سوف يصبح معهد بشكير للتقنيات االجتماعية )فرع من( المعهد التعليمي لنقابات 

وسي ينضم العمال، "أكاديمية العمل والعالقات االجتماعية" رابع معهد في االتحاد الر
 إلى شبكة يونيفوك.

 
 تقنياتلل يرالبشك معهد معقد سبق وتعاون  يونيفوك-ليونسكووكان المركز الدولي ل

 الدول يونيفوك في رابطة اإلقليمي لشبكة االجتماع معهدال استضاف عندما ةاالجتماعي
 .2100 )تموز(يوليو 0و )حزيران(يونيو 21 ما بين عقدان الذي المستقلة

 
 باشكورتوستان جمهورية في يونيفوك مركز إنشاء نوالمشارك أقرّ  االجتماع، هذا خالل

 مركزك البشكير معهدبتسمية وترشيح  حااقترإلى ذلك، تّم تقديم (. الروسي االتحاد)
 لليونسكو، باشكورتوستان ولجنة باشكورتوستان جمهورية حكومةمن قبل  يونيفوكلل

اليونسكو.  لدى الروسي لالتحاد التابعة واللجنة موسكو، في اليونسكو مكتب مع بالتعاون
 ةلجن ورئيس باشكورتوستان لجمهورية الوزراء مجلس رئيس نائب وعلى حّد تعبير

 مركز إنشاءفإّن " زوغورا راخماتوليناالسيدة  لليونسكو باشكورتوستان جمهورية
 لذلك فإن السلطات سوف تتخذ لباشكورتوستان، بالنسبة حاسمة أهمية يرتدي يونيفوك

 ." المنطقة في المهني والتدريب التعليم تحسين و لتطوير عديدة تدابير
مما من شأنه  ،أكثر فأكثر المهني التعليم وممارسات سياسات إلى تعزيز المركز هدفوي

 كفاءاتمن ال عال مستوىوبالتالي تأهيلهم لالرتقاء إلى  المتخصصين تثقيف في سهمأن ي
 معهدتحول  ،2118 عام. الحديث المجتمع يتطلبها التياألساسية  والثقافية المهنية

 جمهوريةوالتعليم ل العلمية لمواردإلى مركز اليونسكو ل االجتماعية لتقنياتالبشكير ل
 المنتسبة المدارس مع مشتركة مشاريعتولّى المركز تنفيذ  قد، وباشكورتوستان

 المستديرة طاوالتوال الدولية العلمية المؤتمرات كما عمل على تنظيم وتنفيذ لليونسكو،
 المدارس لمعلمي تدريبية ودورات دراسية حلقاتباإلضافة إلى  (االنترنتشبكة  على)
 التعليم والتدريب التقني والمهني.أساتذة و

 
Bashkir Institute of Social Technologies  )الموقع على اإلنترنت(  

 
UNEVOC Network Directory  

 
 

 

http://www.utech.edu.jm/
http://www.utech.edu.jm/
http://www.unevoc.unesco.org/netw_dir3.php?browse=id&id=3034
http://www.unevoc.unesco.org/netw_dir3.php?browse=id&id=3034
http://www.unevoc.unesco.org/wiki.0.html?&no_cache=1&tx_drwiki_pi1%5bkeyword%5d=UNEVOC%20Regional%20Network%20Meeting%20on%20Networking%20and%20Building%20Capacity%20for%20TVET%20and%20ESD%20in%20the%20Commonwealth%20of%20Independent%20States%2C%20Ufa%2C%252
http://www.unevoc.unesco.org/wiki.0.html?&no_cache=1&tx_drwiki_pi1%5bkeyword%5d=UNEVOC%20Regional%20Network%20Meeting%20on%20Networking%20and%20Building%20Capacity%20for%20TVET%20and%20ESD%20in%20the%20Commonwealth%20of%20Independent%20States%2C%20Ufa%2C%252
http://www.ufabist.ru/
http://www.ufabist.ru/
http://www.unevoc.unesco.org/netw_dir3.php?browse=id&id=3033
http://www.unevoc.unesco.org/netw_dir3.php?browse=id&id=3033
http://www.utech.edu.jm/
http://www.unevoc.unesco.org/netw_dir3.php?browse=id&id=3034
http://www.ufabist.ru/
http://www.unevoc.unesco.org/netw_dir3.php?browse=id&id=3033
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، NCTTEعضو جديد في شبكة يونيفوك: المجلس القومي للتعليم التقني والتقاني 
 السودان

 
 شبكة يونيفوكفي السودان إلى  NCTTEانضم المجلس القومي للتعليم التقني والتقاني 

مركزاً في  286يونيفوك  ، وبذلك بلغ مجموع مراكز 2100في يناير )كانون الثاني( 
الموارد البشرية في السودان، وهو يشكل دولة. ويتبع هذا المجلس وزارة تنمية  066

الهيئة المركزية للتعليم والتدريب التقني والمهني في السودان ويلتزم تطوير التعليم التقني 
 والتقاني في البالد.

 
 وتتضمن أهداف المجلس ما يلي:

 
تتماشى مع سرعة التطور العلمي  التي والمناهج البرامج وتصميم تطوير • 

 والتكنولوجي.
نتقال إلى لال التقنية الثانوية المدارس من والمتفوقين الطالب تطلعات وتحقيق اعتماد• 

 ؛ةالتقني مؤهالتمستوى أعلى من ال
 االقتصادية للتنمية الالزمة التقنية العاملة القوى تقييم بين مرنة عالقة تعزيز• 

  .واالجتماعية
 .السودان في والمهني التقني التعليم ونتائج مخرجات وتقييم واستعراض رصد• 
 

عبد المحمود عثمان السيد  شارك كل من أمين عام المجلس القومي للتعليم التقني والتقاني
االجتماع التشاوري شبه في  الفاتح وحيد الشريفوأمين سّر إدارة المجلس السيد  منصور
نوفمبر)تشرين الثاني(  06ولغاية  01الذي انعقد في نيروبي، كينيا، من  اإلقليمي
2100. 

 

 

 
 

 شبه إقليمي لشبكة يونيفوك في إفريقيااجتماع تشاوري 

ور مراكز يونيفوك في تعزيز خطة العمل للتعليم والتدريب التقني والمهني  للعقد الثاني 
 للتعليم في دول االتحاد اإلفريقي

 ديسمبر )كانون األول(، نيروبي، كينيا 01-06

 
التابعة لجامعة موا  Chepkoilel كلية مع بالتعاون يونيفوك-نظم المركز الدولي لليونسكو

(MOI) مراكز دور إقليمي حول شبه تشاورياً  اجتماعاً  ،يونيفوك مركزو كينيا في 
خطة العمل للتعليم والتدريب التقني والمهني  للعقد الثاني للتعليم في  تعزيز في يونيفوك

، وذلك في نيروبي، كينيا. وتمثل المركز الدولي برئيس شبكة دول االتحاد اإلفريقي
 .Teeluck Bhuwaneeيونيفوك السيد تيلوك بهوانيه 

 
خطة العمل  من األول النصف في إحرازه تم الذي التقدمهدف االجتماع إلى التمّعن في 

هذه  العمل خطة انطلقت. الثاني للتعليم إلفريقيا لعقدللتعليم والتدريب التقني والمهني  ل
 والتقني المهني التدريبالتعليم و دور على التأكيدبهدف  نفسها فريقياا من 2116 عام

 التعليمية المؤسساتالذي صّممته وأنتجته  العمل سوق متطلباتالنوعي في تلبية 
 خاللو. المحتملين العمل أرباب مع وثيقة شراكة إطار في الخدمات مقدمي من وغيرها
 اإللكتروني المنتدى استخدامعلى كيفية  المشاركين ، تم تعريفتفاعليةالمؤتمر ال جلسات

http://www.unevoc.unesco.org/netw_portal.php
http://www.unevoc.unesco.org/wiki.0.html?&no_cache=1&tx_drwiki_pi1%5bkeyword%5d=Sub-regional%20consultation%20meeting%20of%20the%20UNEVOC%20Network%20in%20Africa%2C%2013-16%20December%2C%20in%20Nairobi%2C%20Kenya
http://www.unevoc.unesco.org/wiki.0.html?&no_cache=1&tx_drwiki_pi1%5bkeyword%5d=Sub-regional%20consultation%20meeting%20of%20the%20UNEVOC%20Network%20in%20Africa%2C%2013-16%20December%2C%20in%20Nairobi%2C%20Kenya
http://www.unevoc.unesco.org/wiki.0.html?&no_cache=1&tx_drwiki_pi1%5bkeyword%5d=Sub-regional%20consultation%20meeting%20of%20the%20UNEVOC%20Network%20in%20Africa%2C%2013-16%20December%2C%20in%20Nairobi%2C%20Kenya
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بهدف مساعدتهم على فهم  TVETipedia والمهني التقني والتدريب التعليمبوابة و
 .بشكل أفضل اإلنترنتالمتوافرة على موقع  دواتاأل
 

، الكاميرون، بنين، بوتسواناحضر المؤتمر مدراء وومثلون من مراكز يونيفوك في 
، النرويج موزامبيق، موريشيوس، مالي، مالوي، ليبيريا، كينيا، مصر، العاج، ساحل

 اليونسكو مكتب، باإلضافة إلى ممثلين من وأوغندا سوازيالند،، السودان، سيراليون
وغيره من مكاتب مجموعة اليونسكو في إفريقيا   (BREDA) إفريقيا في للتربية االقليمي

  في األعضاء الدولوفي  (SADC)وفي دول مجموعة تنمية الجنوب اإلفريقي 
 (.ECOWAS) إفريقيا غرب لدول االقتصادية المجموعة

 
 الذي أعده وتوافق عليه كافة المجتمعون. تعَهد نيروبي للعملوانتهى االجتماع بصدور 

 
  Engagement de Nairobi )في اللّغة الفرنسية(

 

 

التقرير النهائي: مناتقشة موجهة عبر المنتدى اإللكتروني حول المرأة والتعليم 
 والمهنيوالتدريب التقني 

 

يونيفوك مناقشات موجهة عبر المنتدى اإللكتروني بهدف -، أطلق اليونسكو2100عام 
تعزيز المناقشات المركزة حول مواضيع حاسمة في تطوير التعليم والتدريب التقني 

مناقشة موجهة  2100ديسمبر )كانون األول(  05و 5والمهني. وعليه، انعقدت ما بين 
والتعليم والتدريب التقني والمهني، أدارت المناقشة تمحورت حول موضوع المرأة 

. على اإلثر، صدر تقرير نهائي لّخص جملة المساهمات من هولغا فوسترالسيدة 
المشاركين واستعرض الدروس المستخلصة والتوصيات المستقبلية. وخلص التقرير إلى 

لجنسين، وبالتالي فإن أن التعليم والتدريب التقني والمهني مشوب عموماً بالتحيز ما بين ا
الحاجة ملّحة إلجراء تعديالت هيكلية بهدف إزاحة العوائق التي تعترض المرأة في هذا 

المشاركون  المشاركةوالمهني  التقني التدريبالتعليم و خبراء قدمالمجال.  ولذلك، 
الدعوة إلى زيادة العنصر )ن مدربيإعداد ال في جذرية تغييراتتحقيق  أجل من توصيات

 التدريس، طرق وتغيير الدراسية، المناهج وتطوير ،(والمدربيناألنثوي لألساتذة 
 المجاالت في الذكور مشاركة زيادةأخيراً و العمل،تحسين أجواء الصف ومكان و

 .المهنيالنسائية في التعليم والتدريب التقني و التقليدية
 

 التقرير النهائي الكامللالطالع على 
 

 
 

 (CIS) المستقلة الدول الشبكة اإلقليمي لرابطة تقرير االجتماع: اجتماع
 

 دور لتعزيز الالزمة والموارد الخبرات وحشد التعاون وتعزيز المعرفة تبادل بهدف
 واالجتماعية واالقتصادية التعليمية االحتياجات والمهني في تلبية التقني التعليم والتدريب

اجتماع يونيفوك  تم افتتاح الروسي، االتحاد ودول المستقلة الدول رابطة بلدان في
( من وهو فرع) االجتماعية للتقنيات البشكير معهد في المستقلة الدول اإلقليمي لرابطة

 الموارد .5
 

http://www.unevoc.unesco.org/fileadmin/user_upload/docs/Final_Draft_Nairobi_Commitment_to_action_approved.pdf
http://www.unevoc.unesco.org/fileadmin/user_upload/docs/Engagement_de_Nairobi_version_finale.pdf
http://www.unevoc.unesco.org/fileadmin/user_upload/pubs/e-Forum_WomenAndTVET_2012.pdf
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 مدينة في' والعمل االجتماعية العالقات أكاديمية'التحاد نقابات عمال  التعليمية المؤسسة
)تموز(  يوليو 0 - يونيو )حزيران( 21 في روسيا، باشكورتوستان، جمهورية ،أوفا

2100.  
 

 تقرير االجتماعلالطالع على 

 

الخبراء الدوليين حول تخضير التعليم والتدريب التقني  تقرير االجتماع: اجتماع
 والمهني من أجل اقتصاد أخضر

 

 بون، في 2100 الدولي الخبراء اجتماع انعقد والحالية، السابقة المبادرات على بناء
 واضعي تحفيزوذلك بهدف  ،2100)تشرين األول(  أكتوبر 11و 22ما بين  ألمانيا،

 التزامهممواصلة  والمهني من أجل التقني التدريبومعلمي وأخصائيي التعليم و سياسات
أخضرين  اقتصاد و مجتمع بناء والمهني باتجاه التقني التدريبفي دفع مبادرات التعليم و

الصعيد  علىالتي سجلت  الجيدة لممارساتاو ختلفةالم خبراتال تبادل خالل منوذلك 
 .المحلي

 
 تقرير االجتماعلالطالع على 

 

 

تقرير االجتماع: المؤتمر الدولي حول إعداد  أساتذة التعليم والتدريب التقني والمهني 
 للجيل القادم

 

 ديسمبر )كانون األول( 01 إلى 02 من ماليزيا، لمبور، كواال انعقد المؤتمر في
أساتذة  تطوير مجال في العالمية التحديات مواجهة أهمية في بهدف التفكير ،2100
 صانعي بين المناقشات في والمشاركة الجهود والمهني وتحفيز التقني والتدريبالتعليم 
 الدراسية، المناهج وواضعي المسؤولين اإلداريين وكبار السياسات، ومنفذي القرار

 الناشئة القضايا ونشر المعلومات حول الوعي بناء أجل من األكاديميين واألخصائيين
 .والمهني التقني التعليم والتدريبأساتذة  تطوير أجل من التعاون وأطر

 
 تقرير االجتماعلالطالع على 

 

 

 التطورات العامة
 .2111 الحاليين المنتسبين األعضاء عدد وصل

 2102رسالة من خالل المنتدى منذ بداية يناير )كانون الثاني(  502تم توزيع 

 

 
 المناقشات الجارية

 
  المعلمون الرياديون

 المنتدى اإللكتروني .6 

http://www.unevoc.unesco.org/fileadmin/user_upload/docs/Report-Ufa-final_version_2011.pdf
http://www.unevoc.unesco.org/fileadmin/user_upload/docs/GreeningTVET_Meeting_ReportBonn2011FINAL.pdf
http://www.unevoc.unesco.org/fileadmin/user_upload/docs/educon2011-report_web.pdf
http://www.unevoc.unesco.org/forum.php?lang=en&skin=efor&show=1703
http://www.unevoc.unesco.org/forum.php?lang=en&skin=efor&show=1703
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 األعمال رجالالتنمية االقتصادية تقوم بشكل أساسي على  بأن متزايد إدراك هناك
النشاطات الريادية. من هنا يطرح على بساط النقاش سؤال أال وهو هل ينبغي على و

إذا ما تولى المعلمون  التعليم صناعةستبدو  وكيف المعلمين أن يصبحوا رياديين؟
 ؟ الرياديون زمام األمور

 
 المؤهالت المطلوبة: بتسهيل من مؤسسة التدريب األوروبي

المؤتمر الدولي الثالث للتعليم والتدريب التقني والمهني الذي سوف ينعقد في في سياق 
شنغهاي في الصين أدارت مؤسسة التدريب األروبي هذه المناقشة تمهيداً للدورة التي 

تمكين األفراد من االستفادة إلى حد أقصى من  –ستحمل عنوان "المؤهالت المطلوبة 
مؤهالتهم في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني في بلدهم األم وفي الخارج على حّد 
سواء". وقد تركزت المناقشة على مدى فعالية أطر المؤهالت وكيفية استخدامها لخلق 

 فرص أفضل لألفراد.
 

 هل نفرط في التحليل؟
 السؤال هو هذا ؟وحسب العصرية نتماشى مع أننا أم نصبو إلى تحقيقه هدف لدينا هل

 وفي وقت. المهنية والمعايير المؤهالت أطر قيمة حول النقاش الذي طرح على بساط
في تطوير التعليم  حاسما عامال باعتبارها المؤهالت أطر مفهوميزداد االهتمام ب

 .يبقى محدوداً  األطر هذهإال أن تأثير  ،والمهني التقني التدريبو
 

 عناصر المعايير المهنية
هذه  برسانطالقاً من هذا السؤال ت ؟تقوم أسسالمهنية  وعلى أي  المعايير تحديد يتم كيف

 مع للعمل، الالزمة والكفاءات المهنية، المعايير وراء الكامن التفكيرالمناقشة أغوار 
على العامل أن يقوم  يجبكان  ماو  بهأن يقوم  ينبغي، ما لعاملالتمييز بين ما يقوم به ا

 .به
 

وليس األخير  األول والمالذ المفضلة والمهني إلى الوجهة التقني التعليم والتدريب تحويل
 في الدول النامية

. تعليماً من الدرجة الثانية البلدان من العديد فيوالمهني  التقني التدريبالتعليم و يعتبر
التي  األحيانالمبرّرة في أغلب  سساألو سباباأل هكذا، تمحورت هذه المناقشة حول

وفي السياق نفسه، يطرح . والمهني التقنيتدفع الناس إلى تجنب خيار التعليم والتدريب 
 في تسهم ألنها المؤهالت أطر تأسيسبو الشركاتالتي ترتبط ب المالية االستثماراتخيار 

 .والمهني التقني التدريبذب المتعلمين أكثر إلى التعليم وج

 

 

 KRIVETيونيفوك يرحب بمعهد البحث الكوري للتعليم والتدريب التقني 
 

يونيفوك السيد -استقبل مدير مركز اليونسكو، 2102أبريل )نيسان(  01في 
 التقني والتدريب للتعليم الكوري الرئيس الجديد لمعهد البحث ماجومدار شيامال

KRIVET  كل من  باركفي مقر المركز. ورافق السيد  يونغ بوم باركالسيد
، جانيت سي هان، مساعدة مدير مكتب األداء والتقييم، والسيدة جي سو كيمالسيدة 

  .7  زوار المركز الدولي 

http://www.unevoc.unesco.org/forum.php?lang=en&skin=efor&show=1700
http://www.unevoc.unesco.org/forum.php?lang=en&skin=efor&show=1700
http://www.unevoc.unesco.org/forum.php?lang=en&skin=efor&show=1680
http://www.unevoc.unesco.org/forum.php?lang=en&skin=efor&show=1680
http://www.unevoc.unesco.org/forum.php?lang=en&skin=efor&show=1669
http://www.unevoc.unesco.org/forum.php?lang=en&skin=efor&show=1669
http://www.unevoc.unesco.org/forum.php?lang=en&skin=efor&show=1658
http://www.unevoc.unesco.org/forum.php?lang=en&skin=efor&show=1658
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 المهني والتدريب للتعليم األلماني المعهد الفدراليمن  مايكل هارتلباإلضافة إلى السيد 
BIBB) )  في  المؤسسة األوروبية لترخيص قيادة الكمبيوترمن  توماس ميشيل، والسيد 

 ألمانيا.
 

على نشاطات المركز  باركبعرض عمل اليونيفوك وأطلع السيد  ماجومدارقام السيد 
يونيفوك في ضوء استراتيجية اليونسكو للتعليم والتدريب التقني -الدولي لليونسكو

عمل أعضاء الشبكة في منطقة  هتيلوك بهوانيوالمهني؛ من جهة أخرى استعرض السيد 
 البحثبالتعريف عن نشاطات معهد  باركآسيا والمحيط الهادئ. بدوره، قام السيد 

. وبعد العروض المتبادلة، جرت مناقشات KRIVET التقني والتدريب للتعليم الكوري
المؤتمر الدولي الثالث للتعليم تمحورت حول التعاون المتزايد تبعها نقاش مقتضب حول 

جلسة يونيفوك حول تعزيز  باركوالتدريب التقني والمهني حيث سوف يترأس السيد 
 شبكة يونيفوك.

 
هو من أحد مراكز  KRIVET التقني والتدريب للتعليم الكوري البحثمعهد يذكر أن 

)وكان يعرف في الماضي تحت اسم المعهد الكوري للتعليم  0115يونيفوك منذ العام 
مركز يونيسكو إقليمي متميّز في التعليم والتدريب التقني والتنمية( وهو يشتهر أيضاً بأنه 

 .والمهني
 

 )الموقع على اإلنترنت( معهد البحث الكوري للتعليم والتدريب التقني
 دليل شبكة يونيفوك

 

 

 
-التعليم والتدريب التقني والمهني من بلغاريا في زيارة إلى مركز اليونسكوخبراء في 

 يونيفوك
 

قام ممثلون من الوكالة الوطنية للتعليم والتدريب  2102مارس )آذار(  21في 
(NAVET)  للتعليم األلماني المعهد الفدراليمن  جوليا شميدتالمهني في بلغاريا برفقة 

يونيفوك الدولي في بون، ألمانيا. -بزيارة مركز الونسكو  ( (BIBB المهني والتدريب
يونيفوك في سياق زيارتهم الدراسية -وتأتي زيارة الوفد البلغاري هذه لمركز اليونسكو
كجزء من برنامج ليوناردو  ( (BIBBللمعهد الفدرالي األلماني للتعليم والتدريب المهني

والممارسات األوروبية في أنظمة  دافينشي للجنة األوروبية من أجل تطبيق األدوات
 التعليم والتدريب التقني والمهني الوطنية.

 
بالخبراء البلغاريين في مقر المركز  ماجومداروقد رحب رئيس مركز اليونسكو السيد 

يونيفوك. من جهته، قام الوفد البلغاري بمناقشة إمكانية -وعرض لهم عمل اليونسكو
يونيفوك بتحديث -ريا. إلى ذلك، قام مركز اليونسكوإنشاء مركز جديد ليونيفوك في بلغا

المعلومات حول الوضع الحالي ألعضاء شبكة يونيفوك في بلغاريا ومشاركتهم في شبكة 
يونيفوك. وعلى أثر هذه المناقشات، سوف يتشاور الوفد مع الشلطات المعنية واللجنة 

انتهاء النقاش في جولة في  الوطنية البلغارية لليونسكو. أخيراً، تم اصطحاب الزوار عند
  تفاعلياً. اً كشك الذي يتضمن المعرفة دارةإ مركزمقر المركز مع التوقف عند 

 

http://www.unevoc.unesco.org/forum.php?lang=en&skin=efor&show=1658
http://www.unevoc.unesco.org/forum.php?lang=en&skin=efor&show=1658
http://www.unevoc.unesco.org/netw_dir3.php?browse=id&id=389
http://www.unevoc.unesco.org/netw_dir3.php?browse=id&id=389
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الوكالة الوطنية للتعليم والتدريب المهني على زيارتهم ال بد إذن من شكر ممثلي 
 ومساهمتهم في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني.

 
  أعضاء الوفد المشارك هم:
 أديلينا كيريلوفا ليوبوميروفا

 نيكوالي يوردانوف نيكولوف
 آتاناس نينوف آتاناسوي

 فازيالتاناسوي هريستوي
 ماريان تزيتانوف تزانكوف

 
 

 
 اللجنة األلمانية لليونسكو تزور مركز يونيفوك

 
شيامال يونيفوك السيد -، استقبل مدير مركز اليونسكو2102مارس )آذار(  22في 

شعبة  ، ورئيسة روالند بيرنيكيراألمين العام للجنة األلمانية لليونسكو الدكتور  ماجومدار
 في مقر المركز. آنكيه دورنرالتربية واالتصاالت والمعلومات في اللجنة الدكتورة 

 
بزيارة المركز للتعبير عن قلقه إزاء النمو السريع في عدد الشباب  بيرنيكيروقام الدكتور 

د على أن تطوير التعليم والتدريب التقني والمهني المناسب والعالي في العالم، وقد شد
الجودة أصبح يرتدي أهمية كبرى وبشكل لم يسبق له مثيل. من جهته، قام السيد 

للتعليم والتدريب بعرض آخر نشاطات يونيفوك، باإلضافة إلى المؤتمر المقبل  ماجومدار
هاًء بالذكرى العاشرة لتأسيس المركز. التقني والمهني الذي سوف يقام في شنغهاي، انت

الضوء على أهمية التعاون الوثيق مع الدولة المضيفة ألمانيا.  ماجومداركما سلط السيد 
في جولة في أنحاء  دورنروالدكتورة  بيرنيكيروبعد نقاش منفتح، تم اصطحاب الدكتور 

يسّهل عملية التواصل  تفاعلياً  كشكاً  الذي يتضمن المعرفة المقر، مروراً بمركز إدارة
 عبر اإلنترنت بين الشبكات في جميع أنحاء العالم.

 
على زيارتهما المثمرة  دورنروالدكتورة  بيرنيكيروعليه، نوجه جزيل الشكر للدكتور 

 ونتطلع قدماً لمزيد من التعاون في المستقبل.
 

 

 تزور المركز الدولي (SBFIC)ممثلة من مؤسسة بنك اإلدخار للتعاون الدولي 
 

من مؤسسة بنك اإلدخار  براند نيكول، قامت السيدة 2102يناير )كانون الثاني(  10في 
يونيفوك بهدف االطالع أكثر على عمل -للتعاون الدولي بزيارة إلى مركز اليونسكو

بدورها شرحاً  براندقدمت السيدة  المركز ومناقشة إمكانيات التعاون في المستقبل.  كما
مل مؤسسة بنك اإلدخار للتعاون الدولي وبالتحديد المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً في لع

 بالتعليم والتدريب المتصلة القضايا المحادثات على تركزت ذلك على ميانمار. عالوة
 :التقني والمهني بما في ذلك

 

 الوطنيالمادي والتقني والبشري الالزم لتحويل االقتصاد  المال االفتقار إلى رأس 
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 على االنخراط في برامج الخاص القطاع لحث وحوافز واضحة سياسات وضع أهمية 
 التنمية

 من التعليم  نوعية أفضل لتوفير الخارجي التمويل مصادر النفاذ إلى سبل تحسين
 العام تمويل القطاعين خالل من الناشئة، والمهني في االقتصادات التقني والتدريب

 والخاص في آن معاً 

  مشاركة القطاع الخاص في برامج التنميةتشجيع 

 على والتقني المهني التعليم التدريب لدعم برامج الميكروي تعزيز فعالية التمويل 
 المحلي المستوى

 
الجدير بالذكر أن مجموعة بنوك االدخار األلمانية هي التي أطلقت مؤسسة بنك اإلدخار 

نمية االقتصادية واالجتماعية للتعاون الدولي لدعم المؤسسات المالية ولتعزيز الت
 المستدامة على كافة المستويات، المحلي، واالقليمي، والوطني.

 
لمزيد من المعلومات حول بنك االدخار للتعاون الدولي يمكن الولوج إلى موقعه على 

 اإلنترنت:

http://www.sparkassenstiftung.de/en/  
 

 
 

-ممثلون من وزارة التعاون االقتصادي والتنمية في ألمانيا يزورون مركز اليونسكو
 يونيفوك

 
يونيفوك السيد -، استقبل رئيس مركز اليونسكو2102يناير )كانون الثاني(  11في 

من قسم التعليم والتدريب التقني والمهني  كيرستين سيفيردينبكالسيدة  شيامال ماجومدار
من مكتب  ستيفان هاملشايموالسيد  (BMZ) والتنمية االقتصادي التعاون وزارةفي 

 ( في مقر المركز في بون.GIZمؤسسة التعاون األلماني )
على أعمال  والتنمية االقتصادي التعاون وزارةوكان الهدف من االجتماع إطالع 

آخر  ماجومداريونيفوك ومناقشة سبل التعاون في المستقبل. وعليه، عرض السيد 
يونيفوك وخططه المستقبلية المتعلقة بمشروع اقتراح الوزارة. علماً -إنجازات اليونسكو

يونيفوك -تعتبر بمثابة شريك مهم لمركز اليونسكو والتنمية االقتصادي التعاون وزارةأن 
 .2112م منذ إنشائه عا

 
 على دفتر الزوار ما يلي:  هاملشايموالسيد  سيفيردينبكوقد دّون كل من السيدة 

"شكراً على هذه النظرة األولى المثيرة لالهتمام من قلب مركز يونيفوك"، و "اجتماع في 
على  هاملشايموالسيد  سيفيردينبكغاية األهمية، شكراً جزيالً". بدورنا، نشكر السيدة 

 والتنمية االقتصادي التعاون وزارةثمرة وعلى الدعم الكريم الذي تقدمه زيارتهما الم
 للمركز.

 

http://www.sparkassenstiftung.de/en/
http://www.sparkassenstiftung.de/en/

