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تخضري التعليم والتدريب التقني واملهني )مراعاة املنظور البيئي( – أغسطس 2017

 االفتتاحية

الُقرّاء األعزاء،

 يُركز هذا العدد من

 النرشة عىل موضوع

 تخضري التعليم والتدريب

 التقني واملهني )مراعاة

 املنظور البيئي( -وهو أحد

 الربامج الرائدة يف مركز اليونسكو الدويل للتعليم والتدريب التقني

 واملهني )يونيفوك( لدعم مؤسسات التعليم والتدريب التقني واملهني

 يف مسريتها نحو التحول. كام يُسلط الضوء عىل أهمية البدء بعمليات

 إصالح للتصدي للتحديني املتالزمني وهام بطالة الشباب وانخفاض

 قدراتهم يف مجال االستدامة عرب قطاع التعليم والتدريب التقني

واملهني.

 وكان هذا من بني الشواغل الرئيسية التي نوقشت يف املؤمتر الدويل

 الذي اختتم مؤخرًا يف تانغشان يف الصني والذي هدف إىل استعراض

 التقدم املحرز منذ املؤمتر الدويل الثالث للتعليم والتدريب التقني

 واملهني، والذي يُشار إليه أيًضا باسم »توافق آراء شنغهاي«، يف

 عام 2012. وباإلضافة إىل تخضري التعليم والتدريب التقني واملهن،

 تم مناقشة موضوع تشغيل الشباب وريادة األعامل، وتكنولوجيا

 املعلومات واالتصاالت يف مجال التعليم والتدريب التقني واملهني،

 واملساواة بني الجنسني، والتنبؤ باملهارات، وزيادة االعرتاف مبؤهالت

 التعليم والتدريب التقني واملهني. وال شك أن توافق اآلراء بشأن

 السياسات بني أصحاب املصلحة يف التعليم والتدريب التقني واملهني

 حول جميع هذه القضايا، وإمكانيات التعليم والتدريب التقني

واملهني لتحقيق أهداف التنمية املستدامة يُعترب أمرًا ُمشجًعا للغاية.

 نيابًة عن فريق مركز اليونسكو الدويل للتعليم والتدريب التقني

واملهني )يونيفوك( بأكمله، أمتنى لكم قراءة ممتعة.

شيامال ماجومدار

رئيس مركز اليونسكو-يونيفوك

 عملًيا للتحوالت
ً

 مركز اليونسكو – يونيفوك ُيدشن دليل
ي مجال تخض�ي التعليم والتدريب

 المؤسسية الكاملة �ف
ي
ي والمه�ف

التق�ف

 إدراكًا للحاجة إىل ترجمة دعوات منارصة وتعزيز التعليم والتدريب املهني

 والتقني املستدام إىل إجراءات فعلية، أصّدر مركز اليونسكو الدويل للتعليم

 والتدريب التقني واملهني )يونيفوك( أحدث منشوراته الذي يوفر إطاًرا إرشاديًا

 لتخضري مؤسسات التعليم والتدريب التقني واملهني. ويهدف هذا الدليل إىل

 مساعدة قادة ومامريس التعليم والتدريب يف املجالني التقني واملهني عىل

 تحسني فهمهم للتعليم من أجل التنمية املستدامة وتنفيذ برامجه باستخدام

نهج عىل مستوى املؤسسة بأكملها لتخضريها وجعلها مراعية للُبعد البيئي.

 إن التطورات التكنولوجية واالجتامعية، والشواغل املتزايدة بشأن تغري املناخ،

 وتدهور البيئة، وندرة املوارد، أصبحت تُغري من طبيعة العمل. وتتطلب هذه

 التطورات مواكبة التعليم والتدريب التقني واملهني لها بتطوير املهارات وتوفري

 املعرفة لتيسري التحول إىل االقتصادات واملجتمعات الخرضاء. وعىل جانب أخر

 ويف ضوء أهداف التنمية املستدامة، يدعم التعليم والتدريب التقني واملهني

العديد من األهداف املقرتحة تحقيًقا لها.

 تخضري التعليم والتدريب التقني واملهني: دليل عميل للمؤسسات تم تصميمه

 ملساعدة قادة ومامريس التعليم والتدريب يف املجالني التقني واملهني عىل

 تحسني فهمهم للتعليم من أجل التنمية املستدامة وتنفيذ برامجه. ويعتمد هذا

 الدليل عىل نهج يستهدف تحويل املؤسسة بأكملها، مستخدًما عملية تدريجية

 ميكن تطبيقها يف اإلطار املؤسيس. وتتكون العملية من أربع خطوات: الفهم،

 والتخطيط، والتنفيذ ثم الرصد والتقييم. ويحدد الدليل العديد من العنارص

 الرئيسية ملساعدة قادة التعليم والتدريب التقني واملهني وفرقهم املؤسسية عىل

 فهم حجم ونطاق والخطوات الحاسمة يف عملية تخضري مؤسساتهم وبرامجهم.

كام أنه يُفرس الحاجة إىل تخضري املجال والفوائد املؤسسية املرتتبة عليه.

 ووفًقا ملا هو مستخدم يف هذا الدليل، فإن منهجية تحويل املؤسسة بأكملها

 تجعل للنهج مكانًا يف مختلف البيئات التعليمية والتدريبية وعرب مختلف
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 الجهات الفاعلة. ويف سياق التعليم والتدريب التقني واملهني، يتطلب

 ذلك إنشاء مسار متكامل لتطوير التعلُم يجمع بني النظرية واملامرسة

 وأدلة عىل املساهامت يف عملية التغيري، كام يتطلب التخطيط

 للمسؤوليات التي ميكن أن تؤديها جهات فاعلة مختلفة يف إطار

 املؤسسة من أجل إحداث تغيري شامل داخل نطاقها؛ والتنبؤ باملزيد

 من األدوار التي يقوم بها هؤالء الفاعلون يف حياتهم الشخصية واملهنية

 للتأثري عىل املدخالت والعمليات والنتائج؛ والتحضري ألداء هذه األدوار

 يف أي مكان عمل ويف الحياة اليومية. وينبغي أن تكون هذه الجهات

 الفاعلة مزودة باملعارف واملهارات والكفاءات الالزمة إلجراء التغيري

 الالزم وأداء أدوارها إىل الدرجة التي تصبح عندها االستدامة ُمتضمنة

 يف كل ما تقوم به تلك الجهات الفاعلة. كام أن تلك املنهجية تُطور

 املهارات والكفاءات املتعلقة بالعمل لدى املشاركني يف التدريس

والتعلُم.

 يُعترب التعليم والتدريب التقني واملهني أمرًا حاساًم يف إعادة توجيه

 املواقف االجتامعية لخفض البصمة الكربونية، ومن ثم فهو عاماًل

 رضوريًا للتصدي لتغري املناخ. ومبا أن التعليم والتدريب التقني واملهني

 موجه نحو إعداد الدارسني ملختلف امليادين املهنية وزيادة مشاركتهم

 يف عامل العمل، وإدماج مكونات التخضري والتعلم التي تتيح التكيف مع

 دينامية الوظائف الخرضاء، فقد يكون له مدخالت كبرية نحو التحوالت

املستدامة.

 ملزيد من املعلومات حول مبادرات تخضري التعليم والتدريب التقني

 واملهني التي قامت بها شبكة يونيفوك، وللوصول إىل الدليل، يرجى

 زيارة صفحة يونيفوك الخاصة بتخضري التعليم والتدريب التقني

 واملهني.

 وكجزء من التزامنا املستمر بدعم عملية تخضري التعليم والتدريب

 التقني واملهني والتحوالت املؤسسية، نود أن تشاركونا باإلجراءات

 املستخدمة يف مؤسساتكم. يرجى االتصال بربنامج اليونسكو – يونيفوك

 للتعليم والتدريب التقني واملهني والتعليم من أجل التنمية املستدامة

  ملعرفة املزيد:
unevoc.greeningtvet@unesco.org 

وجهات نظر من الميدان

 »وجهة نظر« هو مساحة يف كل عدد من

 نرشتنا الدورية تُتيح الُفرصة للمشاركني يف

 أنشطة مركز اليونسكو-يونيفوك للتعبري

 عن رأيهم حول الربنامج. ويف هذا العدد،

 وجهنا الدعوة للسيد/ ألفريدو زافيري ريلو

 رودارتىي-منسق التعاون الدويل يف كوناليب

 CONALEP )الكلية الوطنية للتعليم الفني

 واملهني باملكسيك( وأحد مراكز يونيفوك، لعرض وجهة نظر مؤسسته بشأن

 تخضري التعليم والتدريب التقني واملهني. كام استضاف مركز كوناليب ورشة

 عمل يف يونيو/ حزيران حول موضوع تخضري التعليم والتدريب التقني

 واملهني: نحو تعليم مهني مستدام، جمعت ممثلني عن أربعة مراكز يونيفوك

 من املنطقة، واملعهد االتحادي للتعليم والتدريب املهني بأملانيا )بيب(،

ومركز اليونسكو-يونيفوك.

 كيف يكون دليل مركز يونيفوك لتخضري التعليم والتدريب التقني واملهني

 مفيًدا ملؤسسة مثل )الكلية الوطنية للتعليم الفني واملهني باملكسيك

)كوناليب( لتنفيذ برامج التعليم من أجل التنمية املستدامة؟

 دليل تخضري التعليم والتدريب التقني واملهني هو أداة ممتازة الستيعاب

 مفهوم التعليم املستدام بشكل شامل، حيث أنه يتجاوز اإلجراءات الرامية

 إىل مجرد تحسني البنية التحتية للمؤسسات وتقليل مستوى النفايات الناتجة

 عن عملياتها. إن مفهوم تخضري التعليم والتدريب التقني واملهني يستجيب

 لالحتياجات الراهنة من إيالء الرعاية الالزمة لبيئتنا من الناحية االقتصادية

 والسياسية واالجتامعية. وإنه ملن األولويات تصور هذه الفكرة باعتبارها

 ثقافة مؤسسية، للكشف عن مجاالت الفرص ونقاط القوة والضعف، من

 أجل وضع خطة تسمح بتحقيق املستهدفات وأهداف االستدامة يف مجال أو

أكرث من املجاالت املُشار إليها يف هذا الدليل.

 مُيكن هذا الدليل من فهم طريقة وضع خطة عمل، والتعرف عىل األنشطة

 التي تنفذ يف مؤسسات مختلفة يف جميع أنحاء العامل لالستجابة بشكل

 منهجي لتحديات تغري املناخ يف نهج تصاعدي من القاعدة إىل القمة.

 وبوصفه دلياًل إرشاديًا، فهو يوضح أيًضا كيفية تنفيذ هذه الربامج، وتكييفها

مع مختلف السياقات والواقع.

 ما اآلثار املرتتبة عىل وجود أجندة قوية للتعليم والتدريب التقني واملهني

بالنسبة لتخضري االقتصادات واملجتمعات؟

 تلتزم كوناليب بتدريب الشباب الذين ميكنهم تحويل املجتمع لألفضل.

 وبالنظر إىل الرتكيز املتزايد عىل االستدامة، فإننا ندرك الحاجة إىل تدريب

 األفراد األكفاء عىل املهارات املناسبة للتعامل مع املشاكل االقتصادية

واالجتامعية والبيئية التي نواجّها يوميًا.

 ومثة حاجة إىل برنامج قوي للتعليم والتدريب التقني واملهني إلعداد

 الدارسني ملجاالت مهنية مختلفة وزيادة مشاركتهم يف عامل العمل؛ وإدماج

 مكونات التخضري والتعلم التي تتيح التكيف مع دينامية الوظائف الخرضاء،

األمر الذي قد يكون له مدخالت ملحوظة لتحقيق التحوالت املستدامة.

mailto:unevoc.greeningtvet@unesco.org
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 املشاركون يف منتدى الجنوب اإلفريقي للتعليم والتدريب املهني والتقني وتدريب املعلمني

وتخضري التعليم والتدريب التقني واملهني

 مركز اليونسكو –يونيفوك ُيسلط الضوء عىل الحاجة
ي المؤتمر الوزاري

ي المهارات �ف
 إىل سد الفجوات �ف

اكة العمل من أجل اقتصاد أخ�ف ل�ش

برلني، أملانيا

27-28 آذار / مارس 2017

 استضافت حكومة أملانيا يف برلني يف الفرتة من 72 إىل 82 آذار / مارس،

 مؤمتر وزاري لرشاكة العمل من أجل اقتصاد أخرض، وهو مبادرة مشرتكة

 بني خمس وكاالت تابعة لألمم املتحدة. وحرض املؤمتر وزراء ونواب وزراء

 ومسؤولون حكوميون آخرون من أكرث من 03 بلًدا ملناقشة »االقتصادات

 الشاملة واملستدامة: تعزيز أهداف التنمية املستدامة«. وقد تعاون مركز

 اليونسكو-يونيفوك يف هذا املؤمتر مع الرشكاء الرئيسيني لتسليط الضوء عىل

 الدور املحفز للتعليم والتدريب لتوفري املهارات املطلوبة يف تشكيل االقتصاد

األخرض.

 وقدم الدكتور شيامال ماجومدار، رئيس مركز اليونسكو-يونيفوك، كلمة

 رئيسية رشح فيها كيف ميكن لالستثامرات يف التعليم والتدريب مواجهة

تحديات فجوات املهارات، وخاصة يف الوظائف الخرضاء.

ي كأجندة
ي والمه�ف

 تخض�ي التعليم والتدريب التق�ف
ي الذي

وع برنامج المهارات والتعليم الف�ف  هامة لم�ش
ي  يقوم بتنفيذه اليونسكو بالتعاون مع االتحاد األورو�ب

ي
ي منتدى الجماعة اإلنمائية للجنوب االفري�ق

�ف

ليلونغوي، مالوي. 9-10 نيسان/ أبريل 2017

 تم عرض مبادرة اليونسكو-يونيفوك الرائدة بشأن تخضري التعليم والتدريب

 التقني واملهني يف منتدى التعليم والتدريب املهني والتقني وتدريب

املعلمني يف الجنوب اإلفريقي.

 نُِظم هذا املنتدى كجزء من برنامج املهارات والتعليم الفني املستمر )ستيب

 STEP(، الذي ينسقه مكتب اليونسكو اإلقليمي للجنوب األفريقي يف

 هراري، وميوله االتحاد األورويب. ويهدف هذا الربنامج إىل تعزيز التعليم

 والتدريب التقني واملهني املنصف واملتوازن بني الجنسني، وتحسني جودة

 معلمي التعليم والتدريب التقني واملهني، ومراعاة البُعد البيئي يف برامجه.

 وتدعم مبادرة تخضري التعليم والتدريب التقني واملهني مرشوع ستيبب

 STEP من خالل تحديد العنارص الرئيسية لوضع إطار قوي لتحسني جودة

 تدريب املعلمني يف مجال التعليم والتدريب التقني واملهني وارتباطه بسوق

 العمل يف مالوي ومنطقة الجامعة اإلمنائية للجنوب األفريقي

 وحرض املنتدى ما مجموعه 73 مندوبُا ميثلون ممثيل الحكومة والقطاع

 الخاص واألكادمييني وخرباء التعليم والتدريب التقني واملهني من البلدان

 التسعة التي يُغطيها املكتب اإلقليمي لليونسكو يف هراري. وشارك يف املنتدى

 أيًضا خرباء من مقر اليونسكو واملركز الدويل لليونسكو-يونيفوك و6 مراكز

يونيفوك.

ي
ي حول تخض�ي التعليم والتدريب التق�ف

ا�ف  مؤتمر اف�ق
ي أمريكا اللتينية

ي �ف
والمه�ف

5 – 11 حزيران/يونيو 2017

 إن الزيادة يف الطلب عىل الوظائف واملهارات الخرضاء يف املنطقة متثل

 فرصة مواتية لقطاع التعليم والتدريب التقني واملهني يف أمريكا الالتينية،

 خاصًة بالنظر إىل الدور الذي ال غنى عنه للتعليم املهني والتدريب القائم

 عىل اكتساب املهارات واملعرفة للقطاعات الخرضاء. لذا نظم مركز اليونسكو

 -يونيفوك مؤمترًا افرتاضيًا يركز عىل كيفية استجابة بلدان أمريكا الالتينية

لتغري املناخ من خالل التعليم والتدريب التقني واملهني.

 قدم املؤمتر االفرتايض ما ييل:

 مقدمة ألهداف التنمية املستدامة والصلة بني العوامل االجتامعية

واالقتصادية والبيئية والتنمية املستدامة،

 استعراض لكيفية استجابة البلدان يف أمريكا الالتينية لالتفاقات العاملية

املتعلقة بسياسات تغري املناخ،

 مناقشة التغريات يف سوق العمل يف أمريكا الالتينية، وما تعنيه متطلبات

املهارات املستقبلية بالنسبة ملؤسسات التعليم والتدريب،

تعريًفا لتخضري التعليم والتدريب التقني واملهني وسبب أهميته.

 وقد أدارت هذا املؤمتر السيدة/ إيرين ألفارادو، وشارك به 121 مشاركًا من

46 بلًدا، من أمريكا الالتينية وخارجها.

ي مجال
م وتوجيه األقران �ف

ُ
 ورشة عمل عن تعل

تخض�ي المناهج الدراسية

هونغ كونغ، الصني

17-20 حزيران / يونيو 2017

 شارك مركز اليونسكو-يونيفوك مع جامعة التعليم يف هونغ كونغ )أحد

 مراكز يونيفوك( يف دراسة الظروف يف مؤسسات التعليم والتدريب التقني

 واملهني التي ميكن أن تدعم ومُتكن معلميه من القيام بدور نشط يف عملية

 تنفيذ برامجه.
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 جمعت ورشة العمل ُمعلمني وخرباء يف مجال التعليم والتدريب التقني

 واملهني من فيجي وكمبوديا وكندا وماليزيا ورسيالنكا ونيبال ومنغوليا

 وجمهورية الصني الشعبية. وركزت املناقشات عىل التفعيل الناجح لتنفيذ

 برامج تخضري التعليم والتدريب التقني واملهني، وال سيام تقديم املهارات

 املوجهة نحو االستدامة وتقييم النتائج يف مناهج التعليم والتدريب التقني

واملهني.

 ونقلت ورشة العمل املعرفة والفهم للنهج املؤسسية لتخضري التعليم

 والتدريب التقني واملهني، وأهمية املناهج وطرق التدريب. وأبرزت

 الرسائل الرئيسية التي متت مشاركتها يف مناقشات املجموعة الحاجة إىل

 تخضري املناهج الدراسية للتعليم والتدريب التقني واملهني من أجل زيادة

 رشوط الجودة لجعل التعليم والتدريب التقني واملهني وثيق الصلة للوفاء

 باحتياجات املهارات الالزمة للتحوالت الخرضاء يف الصناعات واملؤسسات

 املحلية. وينبغي أن تكون هذه العملية مصحوبة بوعي كاف وتنمية مهنية

ملعلمي التعليم والتدريب التقني واملهني ليك يصبحوا فعالني يف دورهم.

أخبار ُمختارة من مراكز يونيفوك حول العامل

ي مؤتمر
اء �ف  إعادة التأكيد عىل أهمية المهارات الخ�ف

كليات ومعاهد كندا )CICan( السنوي

أوتاوا، كندا

30 نيسان/ أبريل -3 أيار/مايو 2017

 نظمت كليات ومعاهد كندا )CICan( مؤمترًا دوليًا مبناسبة مرور 150

 عاًما عىل انشائها. وتجدر اإلشارة إىل أن CICan هي مركز يونيفوك الذي

 يغطي كندا، ومُتثل 135 معهد عام للتعليم ما بعد الثانوي للتعلُم التطبيقي

والبحوث التطبيقية.

 وشهد املؤمتر مشاركة مراكز يونيفوك وممثلني آخرين من أمريكا الشاملية

 وأمريكا الالتينية وأفريقيا وآسيا. وكان مركز اليونسكو-يونيفوك الدويل ممثاُل

 برئيسه الدكتور شيامال ماجومدار الذي شارك كمتحدث رئييس يف حفل

 االفتتاح، حيث سلط الضوء عىل أهمية تخضري التعليم والتدريب التقني

 واملهني والربنامج الرائد للتعليم والتدريب التقني واملهني الذي يُقدمه

اليونسكو-يونيفوك.

 أصحاب المصلحة الرئيسيون يناقشون ممارسات
ي أطر مؤهلت جنوب آسيا

ضمان الجودة �ف

كولومبو، رسيالنكا

20-22 شباط/ فرباير 2017

 نظم كل من لجنة التعليم العايل واملهني، ورسيالنكا، واملركز الدويل

 لليونسكو-يونيفوك، ورشة عمل بعنوان »نظم التعليم والتدريب التقني

 واملهني من أجل التنمية املستدامة: االبتكارات وأفضل املامرسات يف ضامن

 جودة التعليم والتدريب التقني واملهني يف جنوب آسيا« يف كولومبو.

 استضافت الورشة أصحاب املصلحة الرئيسيني ومراكز يونيفوك من منطقة

 جنوب آسيا، ملناقشة أنظمة املؤهالت وضامن الجودة ومقارنتها باالتجاهات

اإلقليمية والدولية.

 وكان من بني الدروس الرئيسية املستفادة من ورشة العمل أنه يف حني أن

 البلدان املشاركة لديها أطر املؤهالت الوطنية القامئة التي تتضمن أطر

 املؤهالت املهنية كمجموعات فرعية، ال تزال أنظمة ضامن الجودة وآليات

تقييمها يف مراحلها األوىل.

 حرض ورشة العمل 48 مشاركًا من بينهم 5 مراكز يونيفوك من 5 دول أعضاء

يف املنطقة، فضاًل عن مندوبني من املنظامت الرشيكة الرئيسية.

شبكة يونيفوك ترحب بأربعة أعضاء جدد

 تواصل شبكة يونيفوك توسعها حيث انضمت أربع مؤسسات للتعليم

 والتدريب التقني واملهني من أفريقيا والدول العربية واالتحاد األورويب إليها.

وتشمل:

Abu Dhabi Centre for 
Technical and Vocational 

Education and Training 
(ACTVET),

اإلمارات العربية املتحدة 

Center of Accreditation and Quality Assurance (CAQA) 
for TVET,

 األردن

Fonds de Financement de la Formation 
Professionelle (3FTP), 

السنغال

The Basque Centre of Research and 
Applied Innovation in VET (TKINKA), 

إسبانيا

http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=UNEVOC+Network+-+Centre&id=3066
http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=UNEVOC+Network+-+Centre&id=3068
http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=UNEVOC+Network+-+Centre&id=3065
http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=UNEVOC+Network+-+Centre&id=3067
http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=UNEVOC+Network+-+Centre&id=3068
http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=UNEVOC+Network+-+Centre&id=3068
http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=UNEVOC+Network+-+Centre&id=3068
http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=UNEVOC+Network+-+Centre&id=3068
http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=UNEVOC+Network+-+Centre&id=3067
http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=UNEVOC+Network+-+Centre&id=3066
http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=UNEVOC+Network+-+Centre&id=3066
http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=UNEVOC+Network+-+Centre&id=3065
http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=UNEVOC+Network+-+Centre&id=3065
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اليوم العاملي ملهارات الشباب 2017

 احتفل هذا العام مركز اليونسكو-يونيفوك الدويل، بالتعاون مع شبكة يونيفوك

CEDEFOP ورشكاء آخرين من بينهم املركز األورويب لتطوير التدريب املهني 

 ومسابقة املهارات العاملية International Worldskills، باليوم العاملي ملهارات

 الشباب. وكجزء من أنشطة هذا اليوم، نظمت شبكة يونيفوك يف جميع أنحاء العامل

 عدًدا من األنشطة التي تهدف إىل تسليط الضوء عىل أهمية املهارات والتعليم

 والتدريب التقني واملهني يف سياق متكني الشباب والتوظيف وريادة األعامل

والتعلم مدى الحياة.

 ويف هذا العام، شارك مركز اليونسكو-يونيفوك واملركز األورويب لتطوير التدريب

 املهني يف تنظيم فعالية ملدة يوم واحد يف بون، تضمنت حلقة نقاشية تم بثها

 مبارشًة. وشارك يف هذه الفعالية مجموعة متنوعة من الباحثني واملامرسني وأصحاب

 املصلحة املهمني. وركزت املناقشات عىل تعزيز جاذبية التعليم والتدريب التقني

 واملهني واستخالص النتائج للعمل املستقبيل. وشملت املناقشات مدخالت من

جميع املناطق الخمس يف شبكة اليونسكو -يونيفوك.

وشملت الفعالية أيًضا مشاورات متخصصة مع أصحاب املصلحة ركزت عىل ما ييل:

تنوع التعليم والتدريب التقني واملهني وتعزيز الدخول إليه عرب مسارات التعلم

إرشاك الرشكاء االجتامعيني يف وضع السياسات وتنفيذها

 ملشاهدة الحلقة النقاشية، يرجى زيارة صفحة يونيفوك الخاصة باليوم العاملي

 ملهارات الشباب.

 كام نظم مركز اليونسكو-يونيفوك مسابقة تصوير كجزء من احتفاالت هذا

 العام. ودعت املسابقة املصورين الهواة واملهنيني إىل التقاط صور للشباب وهم

 يستخدمون مهاراتهم »أثناء العمل«. وقدم أكرث من 052 شخًصا من جميع أنحاء

 العامل صوًرا توضح كيف أسهم التعليم والتدريب التقني واملهني يف توظيف

الشباب وريادة األعامل، وتعزيز التكافؤ واملساواة بني الجنسني والتنمية املستدامة.

 وعقد أكرث من 50 مركز يونيفوك من 40 بلًدا فعاليات جمعت مختلف أصحاب

 املصلحة لزيادة الوعي بفوائد تنمية املهارات لدى الشباب. ونظمت الوزارات

 والهيئات الوطنية ومؤسسات التدريب مسابقات املهارات واملعارض واملحارضات

 وورش العمل والدورات التدريبية التي جذبت الطالب واملعلمني وصناع القرار

واملجتمع املحيل.

SkillsinAction »مسابقة »املهارات أثناء العمل



6

أخبار من فريق إدارة املعرفة

ان مورًدا عن تكنولوجيا المعلومات م تن�ش
ُ
 اليونسكو وكومنولث التعل

ي
ي والمه�ف

ي تحويل التعليم والتدريب التق�ف
واالتصاالت والتعلم المدمج �ف

 أطلقت منظمة كومنولث التعلُم بالتعاون مع قسم اليونسكو املعني بالشباب ومحو األمية وتنمية املهارات،

 ومركز اليونسكو الدويل للتعليم والتدريب التقني واملهني )يونيفوك(، إصداًرا مشرتكًا بعنوان »استخدام

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتعلم املدمج يف تحويل التعليم والتدريب التقني واملهني«.

 ويهدف هذا املورد إىل معاجلة الفجوات وعرض أمثلة من جميع أنحاء العامل حول استخدام تكنولوجيا

 املعلومات واالتصاالت وأشكال جديدة من التعلم املفتوح واملرن واملعزز بالتكنولوجيا يف التعليم والتدريب

ي صميم جدول
ي �ف

ي والمه�ف
 التعليم والتدريب التق�ف

ي ي منطقة البحر الكاري�ب
أعمال التنمية المستدامة �ف

مونتيجو باي، جامايكا

10-12 أيار/ مايو 2017

 شاركت14 مؤسسة عضو يف شبكة اليونسكو-يونيفوك من 11 بلًدا يف منطقة

 البحر الكاريبي، بدعم من مركز اليونسكو-يونيفوك، يف املؤمتر الدويل الثالث

 حول التعليم والتدريب التقني واملهني يف منطقة البحر الكاريبي. وقد

 نُظم املؤمتر تحت قيادة جامعة جزر الهند الغربية، وبدعم من حكومة

 جامايكا؛ وجامعة التكنولوجيا، ومنظمة HEART Trust/NTA يف جامايكا،

 واليونسكو، ورشكاء رئيسيني آخرين. وكان هذا املؤمتر مبثابة منتدى لتبادل

 املامرسات املبتكرة بني مجموعة متنوعة من أصحاب املصلحة يف منطقة

 البحر الكاريبي، مبا يف ذلك الحكومات واألوساط األكادميية والصناعة

والرشكاء يف التنمية.

 ويهدف قطاع التعليم والتدريب التقني واملهني يف منطقة البحر الكاريبي

 إىل مواجهة التحديات املتنوعة التي تشمل النقص يف القوى العاملة املاهرة،

 وعدم توافق املهارات وفرص التوظيف يف أسواق العمل، وارتفاع معدالت

بطالة الشباب، وهجرة العاملة املاهرة، واملناخ والضعف البيئي.

 كام ُعقد اجتامع تشاوري لشبكة يونيفوك الكاريبية قبل املؤمتر حرضه 19

 ممثاًل من 14 مركز يونيفوك وممثيل املنظامت الرشيكة املهتمة، الستكشاف

سبل زيادة تعزيز مشاركة مراكز يونيفوك يف منطقة البحر الكاريبي.

ي مؤتمر »شنغهاي + 5«
مشاركة يونيفوك �ف

 كان مؤمتر اليونسكو الدويل الثالث حول التعليم والتدريب التقني واملهني،

 الذي عقد يف شهر مايو / أيار 2012 يف شنغهاي، الصني مبثابة نقطة تحول

 يف الخطاب الدويل الخاص بالتعليم والتدريب التقني واملهني، حيث سلط

 الضوء عىل الدور التحوييل للتعليم والتدريب التقني واملهني. وتصور

 هذا املؤمتر دور التعليم والتدريب التقني واملهني الذي يتعدى االستجابة

 الحتياجات سوق العمل ليُسهم يف التعليم الشامل وتحقيق التنمية

املستدامة.

 ولتقييم التقدم املحرز منذ توافق آراء شنغهاي واعتامد أهداف التنمية

 املستدامة، اجتمع أكرث من 500 مشارك من 70 بلًدا يف مؤمتر »املهارات

 أثناء التنقل: االتجاهات العاملية، الصدى املحيل« / مؤمتر شنغهاي +5 يف

 تانغشان، الصني. وشارك يف تنظيم هذا املؤمتر حكومة جمهورية الصني

 الشعبية، ووزارة التعليم والبحث االتحادية األملانية، واليونسكو. وكان من

 بني املشاركني ممثلون عن املنظامت الدولية؛ وكبار املسؤولني من الوزارات

 املعنية ومؤسسات التعليم والتدريب التقني واملهني، مبا يف ذلك 40 ممثاًل

ملراكز يونيفوك وأرباب العمل والقطاع الخاص وممثيل الشباب.

 وركزت املناقشات عىل التعليم والتدريب التقني واملهني لغرض توظيف

 الشباب وإقامة املشاريع؛ وتعزيز املساواة بني الجنسني والوصول إىل فرص

 التعلم مدى الحياة؛ ووضع نُظم لتوقع الطلب عىل املهارات لتحسني التوفيق

 بني العمل والتدريب؛ إضافًة إىل االعرتاف باملؤهالت الالزمة لتوفري إمكانية

 التنقل للمتعلمني والعامل؛ وتعزيز املهارات الالزمة لالقتصادات الخرضاء

وعامل متزايد الرقمنة.

 وقد ساهم عدد من ممثيل مراكز يونيفوك يف املناقشات التي دارت يف

 املؤمتر يف أدوارهم كرؤساء الجلسات ومتحدثني. وعملت السيدة ماري

 -جوزي فورتني، مديرة الرشاكات الدولية يف كليات ومعاهد كندا )سيكان(،

ُمقررة عامة للمؤمتر.

 ميكنك االطالع عىل مزيد من التفاصيل عن املؤمتر والوثيقة الختامية عرب

 الرابط التايل
http://en.unesco.org/international-conference-

tvet-2017

http://en.unesco.org/international-conference-tvet-2017
http://en.unesco.org/international-conference-tvet-2017
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أخبار من فريق إدارة املعرفة

 التقني واملهني. وينصب الرتكيز الرئييس لإلصدار عىل عرض ومناقشة الطرق

 التي يساعد فيها استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ووسائل التقديم

 املفتوحة واملرنة يف التعلًم يف مختلف البيئات وتعزيز فرص التعلم، مع إبراز

 الحاجة إىل تنفيذ عمليات إصالح السياسات ذات الصلة. وهو يتألف من

 مدخالت من كبار الخرباء يف جميع أنحاء العامل، مبا يف ذلك دراسات الحالة

التي وضعها خرباء من أربعة مراكز يونيفوك.

 وكجزء من مشاريعه الجارية، يقوم مركز اليونسكو -يونيفوك أيًضا بتطوير

 مادة مرجعية عن »تحسني جودة التعليم والتدريب التقني واملهني والتعلم

 باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت«. وسيتاح هذا املورد يف وقت

 الحق من هذا العام.
http://unesdoc.unesco.org/

images/0024/002474/247495E.pdf

ي قلب العمل
     شنغهاي +5: شبكة يونيفوك �ف

)2012-2017(

 يُحدد توافق آراء شنغهاي نطاق عمل اليونسكو من أجل تحويل قطاع

 التعليم والتدريب التقني واملهني. وبوصفه املنظمة املتخصصة التابعة

 لليونسكو يف مجال التعليم والتدريب التقني واملهني، حقق مركز اليونسكو

 -يونيفوك من خالل شبكته إنجازات بارزة يف دعم الدول األعضاء لتحويل

 نظمها الخاصة بالتعليم والتدريب التقني واملهني. وقد سعى املركز إىل

 تناول التوصيات السبعة املبينة يف توافق اآلراء كجزء من االستجابة عىل

 نطاق اليونسكو لتعزيز التعليم والتدريب التقني واملهني. العديد من

 اإلجراءات التي اتخذها يف الفرتة منذ عام 2012، ميكن مطابقتها بالتوصيات

 املقدمة يف توافق شنغهاي. ومن تنمية القدرات وتطوير املعرفة، واإلدارة

 للتعاون اإلقليمي والدويل، كانت شبكة يونيفوك يف طليعة عمل اليونسكو

 ومركز اليونسكو-يونيفوك. وقد تم حشد الشبكة بفعالية من أجل استحداث

 تطورات يف نظم التعليم والتدريب التقني واملهني، وشاركت يف مشاريع

وأنشطة تهدف إىل التأثري عىل املستويني القطري واملؤسيس.

 ملعرفة املزيد عن شبكة يونيفوك يف قلب العمل

 ومساهمتها يف تحقيق توافق آراء شنغهاي، يرجى االطالع

عىل مرشوع التقرير عرب الرابط التا
http://www.unevoc.unesco.org/up/Draft_

UNEVOC-Network-in-Action.pdf

ة آخر أخبار شنغهاي -العدد رقم )7( ن�ش

 مبناسبة مرور خمس سنوات عىل انعقاد املؤمتر الدويل

 الثالث حول التعليم والتدريب التقني واملهني، تم إعداد

 إصدار خاص من نرشة آخر أخبار شانغهاي يتضمن

 مدخالت من خرباء مختارين ميثلون أصحاب املصلحة

 املهمني يف مجتمع التعليم والتدريب املهني والتقني، حيث يقدمون آرائهم

 حول التصدي للتحديات الهامة التي تواجه عمليات تحول التعليم والتدريب

التقني واملهني.

 وقد استخدمت هذه املدخالت إلرشاد املناقشات وتوجيها خالل مؤمتر

 شانغهاي + 5، وتناولت القضايا املتعلقة بأطر املؤهالت والتنقل عرب مسارات

 التعلم، وتعزيز أهمية التعليم والتدريب التقني واملهني، وُسبل الوصول

 إليه، واإلنصاف والجودة، والحوكمة والرشاكات، والتمويل، وتطوير قاعدة

 األدلة لعرض قضية التعليم والتدريب التقني واملھني بشكل أقوى علی

الصعید العاملي.

 ميكن الوصول إىل هذا اإلصدار عرب الرابط التايل
http://unesdoc.unesco.org/

images/0025/002509/250988E.pdf

ن�ش الممارسات الواعدة الجديدة

تم نرش ثالثة مامرسات واعدة جديدة عرب اإلنرتنت، وهي:

مختربات أماتيش ، الهند

برنامج السفارة األسرتالية للتلمذة الصناعية

ICASS، جنوب أفريقيا

 ملعرفة املزيد عنها وللمزيد من املعلومات حول املامرسات الواعدة؛ مبا يف

ذلك كيفية مشاركة مامرساتك، يرجى زيارة صفحة الويب.
http://www.unevoc.unesco.org/

go.php?q=Promising+Practices+List

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247495E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247495E.pdf
http://www.unevoc.unesco.org/up/Draft_UNEVOC-Network-in-Action.pdf
http://www.unevoc.unesco.org/up/Draft_UNEVOC-Network-in-Action.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002509/250988E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002509/250988E.pdf
http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=Promising+Practices+List
http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=Promising+Practices+List


 تهدف النرشة إىل إطالع الجمهور األكرب عىل األنشطة التي يضطلع بها املركز الدويل للتعليم والتدريب يف املجالني التقني واملهني التابع لليونسكو -يونيفوك

 بشأن موضوع متخصص وُمعني. كام تُقدم مجموعة من األخبار املُختارة من مراكز يونيفوك، وميكن للقراء معرفة املزيد عن هذه األنشطة وغريها عرب موقعنا

اإللكرتوين.

وتنرش هذه النرشة مرتني يف السنة وهي متاحة بجميع لغات اليونسكو الست: العربية والصينية واإلنجليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية.

 ملزيد من املعلومات، أو إذا كان لديك أي مالحظات، يرجى االتصال بالسيد/ زبري شاهد عرب الربيد االلكرتوين
z.shahid@unesco.org

unevoc@unesco.org

unevoc.unesco.org

@UNEVOC

@UNEVOC

Sustainable 
Development
Goals

كن عىل اتصال دائم معنا

الفعاليات واألحداث القادمة

أيلول/ سبتمرب

11-22 بون، ي
ي والمه�ف

ي مجال التعليم والتدريب التق�ف
 برنامج يونيفوك العالمي للقيادة �ف

أملانيا

ترشين األول/ أكتوبر

14-18 مسابقة المهارات العالمية
أبو ظبي، اإلمارات العربية املتحدة

30-3
ي
ي مجال التعليم والتدريب التق�ف

ي اإلقليمي للقيادة �ف
 برنامج يونيفوك األفري�ق

ي
والمه�ف

هراري، زميبابوي

ترشين الثاين/ نوفمرب

27-30
ي مجال توظيف الشباب

ي �ف
ي والمه�ف

 تعزيز قدرات التعليم والتدريب التق�ف
ي مجال التعليم

 وريادة األعمال والتنمية المستدامة من خلل تطوير العنارص الفاعلة �ف
ي آسيا

ي �ف
ي والمه�ف

والتدريب التق�ف
 برنامج يونيفوك لتنمية القدرات

بانكوك، تايلند


