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 ولقد اختار مركز اليونسكو الدولي للتعليم والتدريب
 في المجالين التقني والمهني )يونيفوك( في خالل

 مسابقته للتصوير في عام ٢٠١٢ هذه الصورة تحت
  عنوان: العمل متعدد الوجوه

 إن التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد في
  هذا المنشور ال تعني التعبير بأي حال عن رأي

 منظمة اليونسكو فيما يتعلق بالوضع القانوني ألي بلد
أو مدينة، أو منطقة، أو تعيين حدودها أو تخومها
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 بما أن التعليم يعتبر المسلك
 لتحقيق إستراتيجيات التنمية

 الفعالة، فإن التعليم والتدريب في
 المجالين التقني والمهني يجب

 أن يكونا بمثابة السبيل الرئيسي
 للتخفيف من حدة الفقر، وتعزيز

 السالم، والحفاظ على البيئة، وتحسين
 نوعية الحياة للجميع، والمساعدة على

 تحقيق التنمية المستدامة
إعالن بون ٤..٢ ، بون، ألمانيا

المهندس، مناجار، نيكارجوا
© منظمة العمل الدولية

 

للعمل التعليم 



 ُيشير التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني إلى
 مجموعة من تجارب التعُلم المرتبطة بعالم العمل، والتي

 تجري في إطار ِعدة سياقات للتعُلم، بما في ذلك في
 قطاع التعليم النظامي، والغير النظامي، والغير الرسمي.

 ولعل الغرض األساسي من التعليم والتدريب التقني
 والمهني هو تزويد األشخاص بالقدرات التي يمكن لها أن

 تزيد من فرصهم في الحياة وتوسع من نطاقها. ويمكن
 للتعليم والتدريب التقني والمهني أن يلعب دوًرا هاًما في
 إعداد الشباب لعالم العمل وتزويدهم بالمهارات الالزمة

للعثور على عمل الئق )عمل حر لحسابهم الخاص
 لم تتصدر من قبل المسائل الخاصة بتنمية المهارات
 والتعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني جداول

 أعمال السياسات في البلدان، كما أنها لم تكن من
 الموضوعات الجوهرية التي تدور حولها المناقشات
 الدولية. وال شك أن السكان الحاصلين على مستوى

 تعليم جيد يشكلون عنصًرا أساسًيا لتعزيز القدرة التنافسية
 وتحقيق اإلزدهار واإلندماج اإلجتماعي لبلدهم. وعلى
 الجانب األخر، فإن السكان ذوي المهارات الضعيفة،
 وعدم التطابق بين المهارات المطلوبة والمعروضة،

 والفجوات في المهارات في بلد ما تعتبر جميعها من
 األمور باهظة التكلفة، حيث أنها تترجم إلى عيوب

 اقتصادية، وحالة عدم استقرار سياسي، فضاًل عن ارتفاع
معدالت البطالة، ال سيما بين الشباب

 يحتاج قطاع التعليم والتدريب في المجالين التقني
 والمهني إلى أن يكون فعااًل وديناميكًيا مثل االقتصادات

 والمجتمعات التي يخدمها. وبغض النظر عن قضايا
 محددة، هناك حاجة لعملية تحسين شاملة للقدرات
 الوطنية في مجال تطوير التعليم والتدريب التقني
 والمهني. ويضطلع مركز اليونسكو الدولي للتعليم

 والتدريب التقني والمهني )يونيفوك( بمهمة فريدة من
 نوعها وهي تعزيز ودعم البلدان لتنفيذ نظم تعليم

 وتدريب تقني ومهني مالئمة، ومستمرة مدى الحياة،
للجميع ومتاحة 

 مواثيق اليونسكو المعيارية بشأن التعليم والتدريب

أهمية التعليم والتدريب في المجالين
(TVET) التقني والمهني 

٣

في المجالين التقني والمهني
 توصية اليونسكو التي خضعت للمراجعة بشأن

.١

.٢

 التعليم والتدريب التقني والمهني )٢٠٠١(.
 تحدد التوصية المنقحة التعليم والتدريب التقني

 والمهني بوصفه “مصطلح شامل يشير إلى
 تلك الجوانب من عملية التعليم التي تشمل،

 باإلضافة إلى التعليم العام، دراسة التكنولوجيات
 والعلوم ذات الصلة، واكتساب المهارات العملية،

 والمواقف والفهم والمعرفة المتعلقة بالمهن في
مختلف قطاعات الحياة االقتصادية واإلجتماعية

 اتفاقية اليونسكو بشأن التعليم والتدريب التقني
 والمهني )اعتمدها المؤتمر العام لليونسكو في

 عام ١٩٨٩(. وما ُتضيفه اإلتفاقية إلى التوصية
 هو أن التعليم والتدريب التقني والمهني “ينطبق

 على جميع أشكال ومستويات التعليم التقني
 والمهني التي تقدمها المؤسسات التعليمية أو من
 خالل البرامج التعاونية بتنظيم مشترك من قبل

 المؤسسات التعليمية، من ناحية، وأي منشأة
 صناعية أو زراعية أو تجارية أو أي منشأة
أخرى ترتبط بعالم العمل، من ناحية أخرى
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 مبنى اليونيسكو يونيفوك فى
 الحرم الجامعي لألمم المتحدة

 )النجر أوجن(، بون ألمانيا
 سابقا المبنى االدارى لمدينة 

©  بون / مايكل
 سوندرمان

 استراتيجية اليونسكو الخاصة بالتعليم والتدريب في
المجالين التقني والمهني

 تم تعريف التعليم والتدريب التقني والمهني بوصفه مجااًل من
 أربعة مجاالت تحتل األولوية في برنامج اليونسكو الخاص
 بالتعليم، جنًبا إلى جنب مع مجاالت محو األمية وتطوير

 المعلمين وخطط التعليم على مستوى القطاع. ويعتبر التعليم
               والتدريب التقني والمهني جزًءا ال يتجزأ من مبادرة

 التعليم                                    بالهدف الثالث
 بتطوير “التعلم المالئم والمهارات الحياتية”. ومن خالل

 توجهه نحو عالم العمل واكتساب المهارات، يمكن للتعليم
 والتدريب التقني والمهني أن يلعبا دوًرا أساسًيا في تعزيز النمو

االقتصادي للبلدان والمساهمة في الحد من الفقر

 تستند جميع أنشطة مركز اليونسكو الدولي- يونيفوك
 إلى استراتيجية اليونسكو المعنية بالتعليم والتدريب التقني

 والمهني، والتي ُوضعت في عام 2009 لتوجه عمل المنظمة
سترشاًدا بهذه  خالل الفترة من عام 2010 إلى 2015. واإ

 االستراتيجية، يلتزم مركز اليونسكو الدولي يونيفوك بتعزيز
 التعليم والتدريب التقني والمهني وتنمية المهارات لعالم العمل

 ضمن اإلطار األوسع للتعلم مدى الحياة. واستناًدا إلى
 المجاالت األساسية الثالثة التي تم تحديدها في اإلستراتيجية،

تركز أنشطة مركز اليونسكو الدولي يونيفوك على

 تقديم المشورة عند وضع السياسات الُعليا وتنمية القدرات
ذات الصلة؛

توضيح مفهوم تنمية المهارات وتحسين عمليات الرصد؛
 اتخاذ إجراءات تتعلق بتبادل المعلومات، وتوجيه النقاش

العالمي حول التعليم والتدريب التقني والمهني

)EFA( ال سيما فيما يتعلقللجميع
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يساعد مركز اليونسكو الدولي للتعليم والتدريب التقني 
والمهني )يونيفوك( الدول األعضاء في مظمة اليونسكو 
على تعزيز وتحديث أنظمتها الخاصة بالتعليم والتدريب 

التقني والمهني. وهو يمثل عنصًرا رئيسًيا من برنامج 
اليونسكو الدولي المعني بالتعليم والتدريب التقني والمهني 

، وتأسس المركز في عام ٢٠٠٠ وتم افتتاحه في بون 
في عام ٢٠٠٢.

ويركز مركز اليونسكو الدولي- يونيفوك بشكل خاص 
على المساهمة في تحقيق أهداف اليونسكو الشاملة في 

مجال التعليم والتدريب المهني والتقني، وهي تطوير 
التعليم والتدريب المهني والتقني في جميع أنحاء العالم، 
وذلك من خالل مساعدة الدول األعضاء على تطوير 
السياسات والممارسات المتعلقة بالتعليم من أجل عالم 

العمل وتنمية المهارات للتوظيف والمواطنة، لتحقيق ما 
يلي:

اتاحة الفرص للجميع	 
تقديم برامج عالية الجودة وفعالة وذات الصلة 	 
توفير فرص تعلم مدى الحياة	 

يركز عمل مركز اليونسكو الدولي يونيفوك على تلبية 
احتياجات البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة 
انتقالية ومرحلة ما بعد انتهاء الصراع، ال سيما تلك 

اإلحتياجات الخاصة بالشباب، والفتيات، والنساء، والفئات 
االمحرومة.

ولتحقيق أهدافه، يستخدم مركز يونيفوك مجموعة من 
األدوات مثل:

المناصرة وكسب التأييد وتنمية القدرات	 
مشاركة المعرفة والمطبوعات	 
التعاون والشراكات الدولية	 
شبكة يونيفوك العالمية.	 

كما يعتبر مركز اليونسكو الدولي يونيفوك أيًضا هو 
مركًزا لشبكة يونيفوك، وهي شبكة عالمية تضم مؤسسات 

التعليم والتدريب التقني والمهني التي تعمل كحلقات وصل 
محورية في مجال تقديم الخدمات والمنابر للتعاون الدولي 

واإلقليمي في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني.

 نبذة عن مركز اليونسكو الدولي للتعليم
والتدريب التقني والمهني )يونيفوك)

نحو تعليم وتدريب تقني ومهني مراعيان للبيئة

٥

 ُتشير الصحوة العالمية المهتمة بجدول أعمال
 تنمية البيئة إلى وجود حاجة ُملحة إلى أن يوجه

 التعليم والتدريب التقني والمهني نحو دعم عمليات
 النمو والتنمية القائمة على تخفيض معدالت

 انبعاث الكربون والتكيف مع تغير المناخ. وفي
 سياق عقد األمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية
 المستدامة )DSED( )٢٠٠٥-٢٠١٤(، يعتبر

 إضفاء الطابع المراعي للبيئة على التعليم والتدريب
 التقني والمهني هو أساس االقتصاد األخضر

 والمجتمع األخضر والبيئة، وبالتالي فهو يشكل
 أولوية رئيسية ضمن أولويات مركز اليونسكو

الدولي- يونيفوك.

 وقد شكل مركز اليونسكو الدولي - يونيفوك في
 عام ٢٠١٢ فريق العمل المشترك بين الوكاالت

 المعنية بالتعليم والتدريب التقني والمهني المراعيان
 للبيئة وتنمية المهارات. وقام هذا الفريق بجمع

 الوكاالت الدولية واألطراف المعنيين ذوي الصلة
 للتصدي لتحديات التنمية المستدامة في مجال

 التعليم والتدريب التقني والمهني والتي تتطلب عماًل
 منسًقا، ال سيما فيما يتعلق بتدابير ما بعد عام

.٢٠١٥



 تعمل الشبكة العالمية على
 تعزيز التفاعل والتعلم من
  خالل التعاون الدولي
 فيما بين بلدان الجنوب،
 وبين الشمال والجنوب
والجنوب

مصنع للطوب في الطريق إلى مانغالورالهند
© منظمة العمل الدولية / كروذت

فرص حصول الجميع



شبكة يونيفوك العالمية

 استخدام  دلو لسحب الماء في النيجرا
© منظمة العمل الدولية / كروذت

٧

شبكة يونيفوك هي واحدة من البرامج الرائدة التابعة لمركز 
اليونسكو الدولي- يونيفوك وهي تربط وتصل المؤسسات 

العاملة في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني في 
جميع أنحاء العالم وفي جميع المناطق التي تعمل بها 
منظمة اليونسكو. وتتكون الشبكة من مراكز يونيفوك، 
والتي تشمل أقسام التعليم والتدريب المهني والتقني في 

وزارات التعليم والهيئات الوطنية المتخصصة في تطوير 
السياسات المعنية بالتعليم والتدريب التقني والمهني، و 

إدارات التعليم والتدريب التقني والمهني داخل الجامعات، 
أو مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني على مستوى 

المدارس الثانوية أو ما بعد المرحلة الثانوية.

وتعمل الشبكة العالمية على تعزيز التفاعل والتعلم من 
خالل التعاون الدولي - وفيما بين بلدان الجنوب، وبين 
الشمال والجنوب والجنوب. ومن خالل الشبكة، يهدف 

مركز اليونسكو الدولي يونيفوك إلى تحسين التعليم 
والتدريب التقني والمهني من خالل توفير بيئة مواتية 
للتبادل والمساعدة المشتركة بين الخبراء والمؤسسات 

العاملة في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني والذين 
يواجهون تحديات مماثلة في أجزاء مختلفة من العالم.

ويعتبر مركز اليونسكو الدولي يونيفوك بمثابة محوًرا أو 
مركًزا لشبكة يونيفوك وله ثالثة أهداف محددة وهي:

تحسين التعليم والتدريب التقني والمهني من خالل 	 
تشجيع وتعزيز التعاون الدولي؛

تطوير قدرات مراكز يونيفوك والممارسين في مجال 	 
التعليم والتدريب التقني والمهني المرتبطين بها، وذلك 
من خالل توفير أشكال مختلفة من الدعم والمساعدة، 

تبادل الممارسات الجيدة واإلبتكارات في مجال التعليم 	 
والتدريب التقني والمهني.

وتلعب الشبكة دوًرا محورًيا في إنتاج ونشر البحوث 

والمطبوعات، كما تعمل على تمكين مركز اليونسكو 
الدولي يونيفوك من أداء وظيفته كمركز لتبادل 

المعلومات، وخاصة بإستخدامها للخدمات والمطبوعات 
التي يوفرها المركز على شبكة اإلنترنت. وعن طريق 

الشبكة، يمكن لمراكز يونيفوك تبادل المعرفة والخبرات 
المتعلقة بجميع جوانب التعليم والتدريب المهني والتقني.

 لمزيد من المعلومات حول شبكة يونيفوك،
 يرجى زيارة الرابط:

www.unevoc.unesco.org

www.unevoc.unesco.org


 ويدعم مركز اليونسكو
 الدولي يونيفوك اتباع

 نهج شامل خاص بالتعليم
 والتدريب في المجالين التقني
 والمهني وذلك للتغلب على

 اإلستراتيجيات الوطنية الُمجزئة
 المعنية بالتعليم والتدريب

 في المجالين التقني والمهني
 عن طريق تنسيق الروابط مع

 الشركاء الرئيسيين على مستوى
البلدان

 بيك يف ةرجنم بلاط مدختسي
اناغ تسوك

© غروبيارف ازيل

 تطوير
 المهارات

.



 يكرس مركز اليونسكو الدولي يونيفوك مجهوداته لتعزيز
 القدرات الوطنية ودعم الدول األعضاء لتطوير ومراجعة
 سياساتها المعنية بمنظومة التعليم والتدريب في المجالين
 التقني والمهني وذلك من حيث مدى مالئمتها، وجودتها،

 وصورتها العامة، وسبل الوصول إليها، وقدراتها، وكفاءتها،
 وفعاليتها. ويقوم يونيفوك بذلك كجزء من استراتيجية

 اليونسكو الخاصة بالتعليم والتدريب في المجالين التقني
 والمهني، ودورها في تقديم المشورة عند وضع السياسات
 الُعليا وتنمية القدرات ذات الصلة. ويدعم مركز اليونسكو

 الدولي يونيفوك اتباع نهج شامل خاص بالتعليم
 والتدريب في المجالين التقني والمهني وذلك للتغلب على
 اإلستراتيجيات الوطنية الُمجزئة المعنية بالتعليم والتدريب

 في المجالين التقني والمهني عن طريق تنسيق الروابط مع
 الشركاء الرئيسيين على مستوى البلدان. كما يدعم عمليات

 وضع أطر ومعايير قياسية وطنية للتعليم والتدريب في
 المجالين التقني والمهني وذلك من خالل عمله في مجال

تنمية القدرات وبالتعاون الوثيق مع شركائه في التنمية

 ويتم تنفيذ برامج تنمية القدرات التابعة لمركز اليونسكو
 الدولي يونيفوك من خالل مجموعة واسعة من األنشطة.
 ينفذ المركز الدولي بالتعاون مع شركائه الدورات التدريبية
 ويقدم اإلستشارات ويعقد المؤتمرات في مختلف مجاالت

 التعليم والتدريب التقني والمهني، كما ُيكلف جهات
 متخصصة بإجراء البحوث كآلية لجمع وجهات النظر

 والخبرات المختلفة والممارسات الواعدة لتوجيه عملية صنع
 القرار. وتُنفذ برامج مركز يونيفوك لتنمية القدرات على

 مختلف المستويات ومن خالل التعاون اإلقليمي والدولي،
 وبالتعاون الوثيق مع أعضاء شبكة يونيفوك، مع التركيز

 على مجالين من المجاالت الرئيسية المتخصصة
والموضوعات الشاملة

التعليم للجميع )EFA(، مع التركيز على توظيف 	 
الشباب، واإلنتقال من المدرسة إلى العمل، وتنمية 

روح المبادرة وريادة األعمال، وتكنولوجيا المعلومات 
واإلتصاالت في التعليم والتدريب في المجالين التقني 

والمهني.

تعليم وتدريب في المجالين التقني والمهني مراعيان 	 
للبيئة من أجل التنمية المستدامة وذلك في سياق عقد 

األمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة 

 المناصرة وكسب التأييد وتنمية القدرات في
قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني

 وكسينويلا ةمظنمل سيئرلا زكرملا
 اسنرف سيراب

© دراسافار لكيام / وكسينويلا
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 تستطيع البلدان، من خالل
 اتاحة المعلومات، أن تتعلم

  من بعضها البعض أن تنظر
 الى مزايا وعيوب الممارسات
 واألنظمة التي تتبناها البلدان

األخرى

 مركز إدارة المعرفة
الحرم الجامعى لإلمم المتحدة

 بون ألمانيا
© اليونيسكو يونيفوك

بدء الحوار



 يدرك مركز اليونسكو الدولي يونيفوك أهمية تحسين
 منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني من خالل تبادل
 المعلومات والمعرفة والخبرات. ويعتقد المركز أنه يمكن
 تطوير وتحسين هذا المجال من خالل توحيد نقاط القوة

 وبدء إقامة حوار حول التعليم والتدريب التقني والمهني من
كل منطقة في العالم

 وقد أثبتت التجربة أن األفكار واإلصالحات في قطاع
 التعليم لها قيمة عالمية كبيرة، وأن النهج الذي ينجح في بلد

 ما أو سياق ما قد ينجح أيًضا في مكان آخر، إذا ما تم
 تطويعه بشكل مناسب. وتستطيع البلدان، من خالل اتاحة
 المعلومات، أن تتعلم من بعضها البعض والنظر في مزايا
وعيوب الممارسات واألنظمة التي تتبناها البلدان األخرى

 باإلضافة إلى شبكة يونيفوك الواسعة والممتدة، يعتبر
 مركز اليونسكو الدولي يونيفوك بمثابة مركًزا لتبادل

 المعلومات في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني.
 وتماشًيا مع استراتيجية منظمة اليونسكو الخاصة بالتعليم
 والتدريب التقني والمهني، يلعب مركز يونيفوك دوًرا هاًما
 في تعزيز البحث والممارسات الجيدة والمبتكرة فيما بين

 البلدان وتوجيه النقاش العالمي حول التعليم والتدريب في
 المجالين التقني والمهني. وتيسر أنشطة المركز إلدارة

 المعرفة وتنمية الموارد ُسبل التعاون بين الشمال والجنوب،
 وفيما بين بلدان الجنوب، وسبل التعاون بين الشمال

 والجنوب والجنوب، كما تعمل على تعزيز تبادل الممارسات
 الجيدة واألفكار المبتكرة وقصص النجاح. وتحقيًقا لهذه

 الغاية، يعمل مركز اليونسكو الدولي يونيفوك في تآذر مع
 مؤسسات التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني

على األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية

 يقع مركز إدارة المعرفة في مقر مركز اليونسكو يونيفوك
 في بون، ألمانيا. ويوفر المركز سبل الحصول على جميع

 مطبوعات يونيفوك وما يزيد عن ٤٠٠٠ مطبوعة أخرى
ذات صلة بالتعليم والتدريب التقني والمهني

برنامج المطبوعات والنشرات
 يهدف برنامج مطبوعات ونشرات مركز اليونسكو الدولي

 يونيفوك إلى اإلسهام في النقاش الدولي بشأن تنمية
 المهارات من أجل اإلعداد لعالم العمل، لذا تسعى الكتيبات

 الصادرة عن المركز باإلضافة إلى مجموعات الكتب،
 ودراسات الحالة، والممارسات الواعدة، وأوراق المناقشة

 والمواد اإلعالمية إلى خلق الروابط بين البحوث والسياسات
 والممارسات وتعريف صانعي القرار وراسمي السياسات في

 مجال التعليم باإلبتكارات والممارسات الجيدة والتطورات
 في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني في جميع أنحاء

العالم

 العديد من المطبوعات مجانية ويمكن الوصول إليها
 وتحميلها من موقع مركز اليونسكو الدولي يونيفوك على

 الرابط
www.unevoc.unesco.org/publications

 النشرة
 نشرة مركز اليونسكو الدولي يونيفوك هي نشرة تحتوي على

 أخبار المركز، وتقدم معلومات عن األنشطة واألحداث
 األخيرة التي نظمها المركز الدولي وشبكة يونيفوك. يتم
 نشر النشرة على شبكة اإلنترنت، في جميع لغات األمم

 المتحدة الرسمية الست: العربية والصينية واإلنجليزية
 واالسبانية والروسية والفرنسية. ويمكن أيًضا اإلطالع على

 النشرة على موقع مركز يونيفوك اإللكتروني التالي
www.unevoc.unesco.org/bulletin

إدارة المعرفة وتنمية الموارد
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تنشيط النقاش

 تعتبر خدمات مركز اليونسكو الدولي يونيفوك المتوفرة
 على شبكة اإلنترنت هي إحدى الوسائل الرئيسية التي

 يستخدمها المركز لنشر اإلعالنات والمواد والمراجع عبر
 شبكة يونيفوك ومجتمع التعليم والتدريب في المجالين التقني

 والمهني األوسع. كما يوفر مركز يونيفوك أدوات عبر
 اإلنترنت لتمكين صانعي السياسات والباحثين والممارسين

 العاملين في هذا القطاع من جميع أنحاء العالم من
الوصول إلى معلومات قيمة والتواصل مع بعضهم البعض

المنتدى اإللكتروني
 يستضيف مركز يونيفوك منتدى نقاش على شبكة اإلنترنت

 يجمع بشكل مباشر بين خبراء في التعليم والتدريب في
 المجالين التقني والمهني في جميع أنحاء العالم حيث يضم

 عدًدا من التربوين والباحثين وغيرهم من األفراد المهتمين
 وذلك لتبادل المعلومات حول التعليم والتدريب في المجالين
 التقني والمهني على نحو غير تجاري. ويعتبر هذا المنتدى

 وسيلة ممتازة ألولئك الذين يعملون على تطوير المهارات
والقضايا الخاصة بالتوظيف

 ومن خالل التعاون والتواصل مع الشركاء في جميع أنحاء 
 العالم تتاح الفرصة للمشاركين في المنتدى اإللكتروني

 للقيام بما
يلي:

مناقشة القضايا ذات الصلة بصانعي السياسات 	 
والباحثين والممارسين في قطاع التعليم والتدريب في 

المجالين التقني والمهني. 
اإلعالن عن األحداث واللقاءات المقرر عقدها 	 
إبالغ الزمالء بالمنشورات الصادرة 	 
اإلستفسار عن المواد المختلفة	 
البحث عن شركاء للتعاون الدولي في مجال البحوث 	 

والتطوير في قطاع التعليم والتدريب في المجالين التقني 
والمهني

 وتشمل قائمة أعضاء المنتدى ما يزيد عن ٢٥٠٠ خبير
 في قطاع التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني من

 أكثر من ١٧٠ دولة ، فضاًل عن ممثلين عن المنظمات
 اإلقليمية والدولية العاملة في المجال ذاته، مع تزايد

 مستمر في العضوية. ويستضيف مركز اليونسكو الدولي
 يونيفوك بإنتظام مناقشات خاضعة لإلشراف على المنتدى
 اإللكتروني حول موضوعات مثل المرأة و التعليم والتدريب
 في المجالين التقني والمهني، أو إعداد المعلمين في قطاع
 التعليم والتدريب التقني والمهني، أو التعليم والتدريب التقني

والمهني في حاالت ما بعد الصراع وحاالت الطوارئ.

ويمكن التواصل مع المنتدى اإللكتروني عبر الرابط
www.unevoc.unesco.org/forum 

الخدمات عبر شبكة اإلنترنت

كن فاعاًل!

 هل ترغب في اإلنضمام إلى النقاش العالمي حول التعليم
 والتدريب في المجالين التقني والمهني، وعرض وجهة نظرك

 وتبادل الخبرات الخاصة بالتعلم من أجل عالم
العمل؟ هل تبحث عن معلومات حول األحداث القادمة؟

انضم إلينا عن طريق إنشاء حساب يونيفوك على الرابط 
www.unevoc.unesco.org/subscribe 

 حساب يونيفوك يوفر لك إمكانية الوصول الكامل إلى
 المنتدى اإللكتروني. كما يمكنك أيًضا اإلشتراك في النشرة

اإلخبارية ومعرفة مواعيد األنشطة واألحداث القادمة
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توفير
 المعلومات 

 قاعدة البيانات العالمية الخاصة بالتعليم والتدريب في
المجالين التقني والمهني

 تأتي قاعدة البيانات العالمية على شبكة اإلنترنت والخاصة
 بالتعليم والتدريب في المجالين التقني المهني، كمحاولة من

 مركز اليونسكو الدولي يونيفوك لتجميع معلومات موجزة
 وموثوق بها وُمحدثة حول التعليم والتدريب في المجالين
 التقني والمهني ونظم التدريب في جميع أنحاء العالم في
 مكان واحد . وتهدف تقارير الدول إلى تمكين الطالب

 والباحثين فضاًل عن صانعي السياسات والعاملين في قطاع
 التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني في جميع

 أنحاء العالم لتحديد اإلتجاهات والتحديات و الفجوات في
 المعلومات في هذا المجال، وتشجيع إجراء دراسات المقارنة

 لنظم التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني في
مختلف البلدان

 تعرض قاعدة البيانات معلومات موثقة من الجهات المعنية
 بقطاع التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني، عن

 السياسات أو اإلستراتيجيات الوطنية، وهيكل منظومة
 التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني: سواء كانت

 رسمية أم غير رسمية، والحوكمة والتمويل، والمعلمين
 والمدربين، والمؤهالت و أطر المؤهالت وضمان الجودة

 ، وعمليات اإلصالح الجارية والمستمرة، والمشروعات
 والتحديات

 كما تحتوي قاعدة البيانات على معلومات إحصائية،
 وروابط لمؤسسات التعليم والتدريب في المجالين التقني

 والمهني، ومراكز يونيفوك في البالد ، فضاًل عن روابط
خاصة بالوثائق و المصادر ذات الصلة

 
 لمزيد من المعلومات حول قاعدة البيانات العالمية الخاصة
  بالتعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني، يرجى زيارة

الرابط

بوابة شبكة يونيفوك
 ُصممت بوابة شبكة يونيفوك خصيًصا ألعضاء الشبكة
 وذلك لتيسير تبادل المعرفة والتعاون على نحو فًعال.

 تعرض البوابة أخبار حول شبكة يونيفوك، كما تقدم نسخة
 إلكترونية تفاعلية من دليل الشبكة ، حيث يمكن اإلطالع

 على معلومات ُمفصلة عن مراكز يونيفوك وأنشطتها.
 إضافة إلى ذلك، توفر البوابة الفرصة ألعضاء الشبكة

 لتحديث ملفاتهم ومشاركة األخرين في األخبار واألحداث
 والمساهمة بالممارسات الواعدة في قطاع التعليم والتدريب

في المجالين التقني والمهني

 لمزيد من المعلومات حول بوابة شبكة يونيفوك ، يرجى
 زيارة الرابط

www.unevoc.unesco.org/network 

 قادة منتدي مايكروسوفت فى خالل
 المؤتمر الدولى الثالث للتعليم والتدريب

 فى مجالين التقنى والمهنى فى شانغهاى
 فى الصين

© مايكروسوفت
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 يسعى مركز اليونسكو
 الدولي يونيفوك لتحقيق

 أقصى قدر من إمكانات
 التعاون الدولي والشراكات

 لتنفيذ أنشطته وتحسين القدرة
 على صنع السياسات وتطوير
 القدرات المؤسسية في الدول

األعضاء في منظمة اليونسكو

 إعادة إدماج الشباب من خالل التدريب
  على المهارات في بوكافو، جمهورية

الكونغو الديمقراطية 
 

© منظمة العمل الدولية
السيد كروزت

 

تبادل
 المعارف 



 يمكن تحقيق التحسين في قطاع التعليم والتدريب
 في المجالين التقني والمهني في جميع أنحاء العالم
 على نحو أكثر فعالية إذا ما عملت المؤسسات مًعا

 بشكل وثيق. ويسعى مركز اليونسكو الدولي يونيفوك
 لتحقيق أقصى قدر من إمكانات التعاون الدولي

 والشراكات لتنفيذ أنشطته وتحسين القدرة على صنع
 السياسات وتطوير القدرات المؤسسية في الدول

األعضاء في منظمة اليونسكو

 وعلى وجه الخصوص، يتم تنفيذ أنشطة المركز
 بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين داخل اليونسكو

 )المقر الرئيسي والمكاتب الميدانية والمعاهد واللجان
الوطنية لليونسكو( وشبكة يونيفوك العالمية

 كما يحظى مركز اليونسكو الدولي يونيفوك أيًضا
 بعالقات وروابط وثيقة مع العديد من المؤسسات

 األخرى ذات الصلة، مثل الجهات الفاعلة الرئيسية
 على المستوى الدولي في التعليم والتدريب في

 المجالين التقني والمهني من داخل منظومة األمم
 المتحدة وخارجها، باإلضافة إلى شركاء التنمية
 بموجب اإلتفاقات الثنائية والمتعددة األطراف،

 والمؤسسات الوطنية والجامعات والمنظمات
الغير الحكومية

 وينخرط شركاء التنمية بشكل وثيق في عمل مركز
 اليونسكو يونيفوك، حيث يدعم العديد من الشركاء

 جهود المركز وفي المقام األول شركائنا في ألمانيا،
 البلد المضيف، وباألخص وزارة التعليم والبحوث في

 ألمانيا  والوزارة األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية.
 كما استطاع المركز أن يطور عالقات تعاون وثيقة مع

 القطاع الخاص في عدة مجاالت من عمله. وقد ساهمت
 الشركات الخاصة بشكل كبير في تنفيذ العديد من أنشطة

 المركز

ذا ينتهز مركز اليونسكو الدولي يونيفوك هذه الفرصة  واإ
 لُيعرب عن تقديره للدعم المتواصل الذي يقدمه شركائه

 من أجل السعي نحو تطوير وتعزيز التعليم والتدريب في
المجالين التقني والمهني

التعاون الدولي والشراكات

 يونيفوك وِفرق العمل المشتركة بين
الوكاالت

 يحرص مركز اليونسكو الدولي يونيفوك على
 اإللتزام بتنسيق أنشطته مع وكاالت األمم

 المتحدة والمنظمات الدولية والوكاالت اإلقليمية
 التي تعمل في قطاع التعليم والتدريب في

 المجالين التقني والمهني، وذلك ألن اإلستفادة
 من خبرات بعضها البعض من خالل تبادل
 المعارف والممارسات الجيدة، واإلتفاق على

 مواقف مشتركة بشأن الموضوعات الرئيسية في
 المجال ذاته تعتبر جميعها من العوامل الهامة
 التي يمكن أن تساعد وكاالت األمم المتحدة

 على تقديم خدمة أفضل للبلدان األعضاء وتقديم
 توصيات موحدة وأقوى بشأن السياسات ذات

الصلة
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 يرحب مركز اليونسكو الدولي - يونيفوك في بون دائًما
 بممثلي مؤسسات التعليم والتدريب في المجالين التقني
 والمهني وغيرها من المنظمات ذات الصلة من جميع

أنحاء العالم

 إذا كنت ترغب أنت أو مؤسستك في زيارة مركزنا، نرحب
 بتواصلك معنا. يرجى مراسلتنا على البريد اإللكتروني

unevoc@unesco.org 

 زيارة مركز اليونسكو الدولي -
يونيفوك

  فريق عمل اليونسكو-يونيفوك في بو
ألمانيا

© اليونسكو-يونيفوك

 المركز الرئيس لمنظمة اليونيسكو
 باريس فرنسا

© اليونيسكو / مايكل رافاسارد

.



فرص التدريب داخل المركز
 يمكن تنظيم فرص التدريب داخل المركز لألفراد الذين هم
 عادة في مرحلة متقدمة من التعليم والتدريب، والحاصلين

 بالفعل على درجة البكالوريوس )أو ما يعادلها(،
 ويستكملون دراستهم للحصول على درجة الماجستير على
 األقل في وقت تقديم الطلب. يزود هذا التدريب المتدربين
 بفرصة إلكتساب الخبرة في مجال العمل العام والتعرض

 لبيئة العمل في منظمة دولية. وفي كثير من الحاالت، قد
 يكون هذا التدريب الفرصة األولى للعمل والعيش بالخارج.
 أما بالنسبة للمركز، فإن الهدف الرئيسي من هذا التدريب
 هو توسيع نطاق فريق عمله الدولي، والحصول على دعم
 ألداء عمله المستمر، وتكون فترة التدريب الداخلي ثالثة

أشهر بحد أدنى وستة أشهر بحد أقصى

العمل في مركز اليونسكو الدولي يونيفوك

اإلعارات
 الغرض من اإلعارات هو توفير خبرات خاصة أو

 موظفين ذوي مهارات متخصصة للعمل مع اليونسكو.
 فمن الممكن لحكومة ما أو منظمة أخرى أن “ُتعير”

 موظفين ذوي مهارات متخصصة لمركز اليونسكو الدولي
 يونيفوك. يعمل هؤالء الموظفون الُمعارون مع مركز

 يونيفوك وموظفيه في مكاتبه في بون. وعادة ما تغطي
 عقود عمل الموظفين الُمعارين فترة من سنة إلى ثالث
 سنوات. وتدفع المنظمة التي ُتعير األفراد إلى يونيفوك
 راتب الشخص الُمعار مباشرة، وهذا هو الفرق الملحوظ

 بين األفراد المعاريين والموظفين الذين ُيعينهم مركز
يونيفوك بشكل مباشر

 إذا كنت ترغب في مساعدة مركز اليونسكو الدولي يونيفوك
 لتحقيق أهدافه، يسعدنا التواصل معك. يرجى مراسلتنا على

unevoc@unesco.org البريد اإللكتروني 

.
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 تعمل العديد من المؤسسات في جميع أنحاء العالم في
 قطاع التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني، إن

 القائمة التالية هي مجموعة من المؤسسات

اليونسكو منظمة 

 إن مقر منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة
 باريس، فرنسا. وهي تعمل في مجال التعليم والتدريب

 التقني والمهني في مقرها في باريس، فرنسا، وفي مركز
 اليونسكو الدولي للتعليم والتدريب في المجالين التقني

 والمهني- يونيفوك في بون، ألمانيا، وفي مختلف مكاتبها
الميدانية ومعاهدها المتعددة

مقر منظمة اليونسكو 

قسم التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني
www.unesco.org/en/tvet 

المعاهد التابعة لليونسكو

   معهد التعلم مدى الحياة 
www.unesco.org/uil

المكتب الدولي للتربية
www.ibe.unesco.org

المعهد الدولي للتخطيط التربوي
www.iiep.unesco.org 

 
 معهد اليونسكو لتكنولوجيات المعلومات في مجال التعليم

المعهد
www.iite.unesco.org

مصادر للحصول على المزيد من المعلومات

معهد اليونسكو لإلحصاء
www.uis.unesco.org

المكاتب اإلقليمية لليونسكو

 لدى منظمة اليونسكو عدد من المكاتب اإلقليمية
 المعنية بمجال التعليم وهي توفر أيًضأ الخبرات

في قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني

للدول العربية: مكتب اليونسكو في بيروت
www.unesco.org/en/beirut

ألفريقيا: مكتب اليونسكو في داكار
www.unesco.org/dakar

آلسيا والمحيط الهادي
www.unescobkk.org

 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي: مكتب
اليونسكو في سانتياجو

www.unesco.org/santiago
National Commissions for UNESCO

اللجان الوطنية لليونسكو

 للحصول على المزيد من المعلومات حول جميع
 المسائل المتعلقة بعمل اليونسكو يمكن التواصل
 مع اللجان الوطنية لليونسكو. تتاح قائمة بجميع

 اللجان الوطنية لليونسكو على الرابط
www.unesco.org 
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وكاالت األمم المتحدة األخرى

 تشارك العديد من منظمات األمم المتحدة األخرى،
 بخالف اليونسكو، في قطاع التعليم والتدريب في المجالين

التقني والمهني، ومنها

منظمة األغذية والزراعة )الفاو(، روما، إيطاليا
www.fao.org

منظمة العمل الدولية، جنيف، سويسرا
www.ilo.org

مركز تدريب منظمة العمل الدولية ، تورينو، إيطاليا
www.itcilo.it

منظمة الصحة العالمية ، جنيف، سويسرا
www.who.int 

المنظمات الدولية واإلقليمية

 وباإلضافة إلى وكاالت األمم المتحدة المختلفة، هناك
 عدًدا كبيًرا من المنظمات الدولية والمنظمات غير

 الحكومية األخرى التي تعمل على تطوير وتعزيز التعليم
والتدريب في المجالين التقني والمهني، ومنها

كلية موظفي خطة كولومبو للتعليم التقني، مانيال، الفلبين
www.cpsctech.org 

 المركز األوروبي لتطوير التدريب المهني، ثيسالونيكي،
اليونان

www.cedefop.europa.eu

مؤسسة التدريب األوروبية ، تورينو، إيطاليا
www.etf.europa.eu

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ، باريس، فرنسا
www.oecd.org

 مركز سياميو اإلقليمي للتعليم والتدريب في المجالين
التقني والمهني ، بروناي دار السالم

www.voctech.org

 البنك الدولي، واشنطن العاصمة، الواليات المتحدة
األمريكية

www.worldbank.org
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يونسكو-يونيفوك
الحرم الجامعي لألمم المتحدة
٥٣١١٣ بون
ألمانيا
هاتف: ٠١٠٠ ٨١٥ ٢٢٨ ٠٠٤٩
الفاكس: ٠١٩٩ ٨١٥ ٢٢٨ ٠٠٤٩ 
www.unevoc.unesco.org
unevoc@unesco.org

يمكنك أيًضا أن تتواصل معنا عبر 
facebook.com/unevoc
youtube.com/unevoc
twitter.com/unevoc منظمة األمم المتحدة

 للتربية والعلم والثقافة
 المركز الدولى للتعليم والتدريب
 التقني  والمهني
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