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مقدمة
يعترب هذا الكتيب مرجًعا لتعريف 

مراكز يونيفوك بالقواعد العامة 

للمشاركة والعمل فور انضاممها 

لشبكة يونيفوك – وهي شبكة عاملية 

تضم مؤسسات ومنظامت معنية 

بالتعليم والتدريب التقني واملهني 

)TVET( يف الدول األعضاء يف 

اليونسكو. كام يحدد الُكتيب اإلجراءات والهيكليات والعالقات 

األطرية ضمن الشبكة.

يتضمن هذا الكتيب خمسة فصول:

يقدم الفصل األول ملحة عن نشاطات اليونسكو يف التعليم 

والتدريب التقني واملهني )TVET( يف أطار االهداف الرئيسية 

ملركز اليونسكو-يونيفوك الدويل للتعليم والتدريب التقني واملهني 

)املشار إليه يف ما ييل مبركز اليونسكو-يونيفوك(. إضافًة إىل ذلك، 

يتضمن الكتيب تعاريف ويرشح وظائف الكيانات املختلفة، 

مثل اليونسكو-يونيفوك، شبكة يونيفوك، مراكز يونيفوك، ومراكز 

التنسيق اإلقليمية ليونيفوك.

ويحدد الفصل الثاين إجراءات العضوية يف شبكة يونيفوك 

باإلضافة إىل معايري االنتساب ومستلزمات وفوائد االنضامم إىل 

مراكز يونيفوك.

ويستعرض الفصل الثالث إجراءات تعيني منسق ملركز يونيفوك 

وأمناط إدارة املركز باإلضافة إىل الهيئات ذات الصلة وكيفية بناء 

رشاكات قوية وراسخة.

أما الفصل الرابع فيوجه مراكز يونيفوك بشأن آليات الوفاء 

بالتزاماتها لليونسكو يف سبيل تقديم برامجها، ويستعرض 

اإلعتبارات الرئيسية املتعلقة بتخطيط وتنفيذ وتقييم عمل مراكز 

يونيفوك، كام يقدم إيضاحات ومعلومات مهمة حول كيفية 

تعزيز وتجديد العضوية. أخرياً يحدد هذا الفصل بنود إنهاء 

العضوية يف حال انعدام الفعالية ضمن الشبكة أو اإلخفاق يف 

تحقيق أهداف الشبكة.

ويف السياق نفسه، يوجه الفصل الخامس مراكز يونيفوك إىل 

كيفية تحمل مسؤولياتها عىل أكمل وجه لتحقيق اقىص استفادة 

ممكنة من التبادل والتعاون الدويل وتعزيز أثرها عىل الصعيدين 

اإلقليمي والوطني. 

تتامىش املعلومات واإلجراءات يف هذا الكتيب مع مبادئ 

اسرتاتيجية الرشاكة الشاملة مع اليونسكو حسب ما وردت يف 

القسم الخاص بشبكة يونيفوك كام تم إقرارها يف الجسلة 192 

للمجلس التنفيذي يف 6 أيلول )سبتمرب( 2013 واعتمدها بالتايل 

املؤمتر العام يف جلسته الـ37.

ويفرتض بهذا الكتيب أن يكون ذات فائدة أيضاً ألصحاب املصالح 

املعنيني بالتعليم والتدريب التقني واملهني مبا يف ذلك اللجان 

الوطنية لليونسكو ليك يفهموا بشكل أفضل إجراءات الشبكة 

وفوائد وجود مراكز يونيفوك فاعلة يف الدول ناهيك عن فرص 

تحفيز التعاون مع أصحاب املصالح املعنيني بالتعليم والتدريب 

التقني واملهني داخل البلد.  

وسوف يتم تحديث هذا الكتيب كلام دعت الحاجة لذلك ويف 

الوقت املحدد.

وال بد من التنويه بدعم ومساهمة مراكز يونيفوك واألمانة العامة 

لليونسكو-يونيفوك يف تصميم وصياغة هذا الكتيب الذي سوف 

يشكل أداة مفيدة من أجل إدارة الشبكة بشكل فاعل.

 شيامال ماجمدار

رئيس املركز الدويل لليونسكو-يونيفوك، بون-أملانيا
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قاموس املصطلحات

هو مجموعة من مراكز يونيفوك ضمن منطقة. وعادة ما تضم املنطقة ما بني 2 إىل 4 أقاليم إقليم

هو مركز يونيفوك يتوىل مهام التنسيق ضمن منطقة أو مجموعة مناطق )CCC( مركز تنسيق إقليمي

هو منسق ملركز يونيفوك يتوىل عدداً من مهام التنسيق ضمن إقليم من مراكز يونيفوك منسق مجموعة

هو شخص معني يتوىل مهمة التنسيق يف مركز يونيفوك يف بلد ما منسق مركز يونيفوك

)TVET( هي مؤسسة معنية بالتعليم والتدريب التقني واملهني   مؤسسسة للتعليم والتدريب التقني 

)TVET( واملهني   

هو مكتب تابع لليونسكو بعيداً عن املقر الرئييس يف باريس، قد يكون هذا املكتب:

مكتباً إقليمياً: تتخصص املكاتب اإلقليمية واملستشارون اإلقليميون يف ميادين التعليم، 	 

والعلوم، والعلوم االجتامعية، والثقافة، واالتصاالت، كام توفر الدعم املتخصص للمكاتب 

الجامعة والوطنية يف منطقة محددة

مكتباً وطنياً: يقوم بخدمة بلد واحد عضو يف اليونسكو	 

مكتباً جامًعا: يغطي مجموعة من الدول	 

مكتب اتصال: هناك أربع مكاتب اتصال تؤمن التواصل بني األمم املتحدة واالتحاد 	 

اإلفريقي واللجنة  اإلقتصادية إلفريقيا واالتحاد األورويب وهيئاته الفرعية

للمزيد من املعلومات حول مكاتب اليونسكو امليدانية، الرجاء زيارة الرابط التايل:

http://www.unesco.org/new/en/bfc/all-offices

مكتب ميداين لليونسكو

تشكل مؤسسات اليونسكو وحدات متخصصة تابعة للمنظمة مكرسة لخدمة برنامج 

اليونسكو وتعمل عىل تقديم الدعم املتخصص – عىل غرار املكاتب اإلقليمية – للمكاتب 

الجامعة والوطنية

مؤسسات ومراكز اليونسكو

هو مركز اليونسكو-يونيفوك الدويل للتعليم والتدريب التقني واملهني يف بون، أملانيا اليونسكو-يونيفوك

هو مؤسسة للتعليم والتدريب التقني واملهني عضو يف شبكة يونيفوك مركز يونيفوك

هي شبكة عاملية لليونسكو من أجل التنسيق يف مجال التعليم والتدريب التقني واملهني، 

مقرها يف املركز الدويل لليونسكو-يونيفوك يف بون، أملانيا

شبكة يونيفوك

هي صفحة عىل شبكة اإلنرتنت توفر ملحة عن كل مركز من مراكز يونيفوك وتستعرض آخر 

أخبار ونشاطات هذه املراكز

بوابة شبكة يونيفوك
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اختصارات

شبكة مرشوعات املدارس املنتسبة اىل اليونسكو ASPnet

مراكز التنسيق اإلقليمية  CCCs

املركز األورويب لتنمية التدريب املهني Cedefop

التعليم للجميع EFA

املؤسسة األوروبية للتدريب ETF

منظمة العمل الدولية ILO

األهداف اإلمنائية لأللفية MDG

منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية OECD

التعليم التقني واملهني TVE

التعليم والتدريب التقني واملهني TVET

األمم املتحدة UN

منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة )اليونسكو( UNESCO

يجمع هذا التعبري املخترص ما بني جزئني من كلمة يونسكو 

والتعليم املهني

يف األصل يشري هذا التعبري إىل “الربنامج الدويل حول التعليم 

والتدريب املهني” يف إطار اتفاقية عقدت بني اليونسكو 

والحكومة األملانية يف 17 متوز )يوليو( 1992

UNEVOC
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 1-الفصل األول:
 ملحة عن اليونسكو يونيفوك وشبكة 

يونيفوك

يقدم الفصل األول ملحة عن نشاطات اليونسكو يف مجال التعليم 

والتدريب التقني واملهني )TVET( يف األعوام املنرصمة كام 

يحدد األدوار التي يلعبها كل من مركز اليونيسكو-يونيفوك الدويل 

للتعليم والتدريب التقني واملهني وشبكته ومراكزه ومراكز التنسيق 

اإلقليمية التابعة له.

1.1  الخلفية
تعود جذور تأسيس مركز اليونسكو-يونيفوك إىل املؤمتر الدويل 

األول لليونسكو1 حول تطوير التعليم التقني واملهني الذي انعقد 

يف برلني، جمهورية أملانيا الدميقراطية. يف ذلك الوقت قُدم اقرتاح 

بأن تدعم اليونسكو تأسيس مركز دويل للبحث وتطوير التعليم 

والتدريب التقني واملهني ليعمل مع قسم التعليم والتدريب التقني 

واملهني القائم يف مقر اليونسكو يف باريس.

ويف عام 1989 تقدم املؤمتر العام لليونسكو بطلب إجراء دراسة 

جدوى يف هذا السياق، وبالفعل تم إنجاز الدراسة يف أوائل 1991. 

ويف وقت الحق يف إطار املؤمتر العام الـ26 لليونسكو عام 1991، 

منحت الدول األعضاء املدير العام لليونسكو اإلذن إلطالق املرشوع 

الدويل حول التعليم والتدريب التقني واملهني.

1 املؤمتر الدويل حول تطوير وتحسني التعليم التقني واملهني، التقرير النهايئ، 

اليونسكو، برلني، الجمهورية الدميوقراطية األملانية، 22 حزيران )يونيو( – 1 متوز 

http://unesdoc.unesco.org/images/0007/000759/075959eb.  1987 )يوليو(

pdf

عام 1992، قبلت اليونسكو عرضاً من الحكومة األملانية يقيض 

باستقبال هذا املرشوع الدويل يف برلني، أملانيا، وعليه انطلق املرشوع 

عام 1993. عىل اإلثر، تم إنشاء وحدة تنفيذ صغرية يف برلني، وأول 

نشاط قامت به هذه الوحدة كان إنشاء شبكة عاملية ملؤسسات 

التعليم والتدريب التقني واملهني سميت بشبكة يونيفوك.

يف مرحلة الحقة تم تقييم هذا املرشوع عام 97/1996، وأشارت 

إحدى االستنتاجات إىل الحاجة إىل هيكلية أكرث استدامة للمرشوع. 

عام 1999 ويف إطار املؤمتر العام الـ30 لليونسكو، صدر قرار )قرار 

9/30(2 يسمح للمدير العام بإنشاء مركز دويل للتعليم والتدريب 

التقني واملهني. ويف 12 متوز )يوليو( عام 2000 وقعت اليونسكو 

والحكومة األملانية اتفاقية استضافة التزمت فيها أملانيا بتقديم 

املوارد الرضورية من أجل إنشاء وتشغيل املركز الدويل للتعليم 

والتدريب التقني واملهني. ونصت اتفاقية االستضافة3 عىل ما ييل:

تحت إرشاف مقر اليونسكو، سوف يقدم املركز آلية فاعلة . 1

لتعزيز استخدام املوارد البرشية واملالية املتوافرة من أجل دعم 

الدول األعضاء يف التعليم والتدريب التقني واملهني وتطوير 

2  محفوظات املؤمتر العام، الجلسة 30، باريس، 26 ترشين األول ولغاية 17 

http://unesdoc.unesco.org/ترشين الثاين 1999، الجزء األول: القرارات

images/0011/001185/118514e.pdf

3  اتفاقية بني حكومة جمهورية أملانيا الفديرالية ومنظمة األمم املتحدة  للرتبية 

والعلم والثقافة )اليونسكو( حول استضافة مركز اليونسكو الدويل للتعليم والتدريب 

التقني واملهني، بون، 12 متوز )يوليو( 2000 

http://unesdoc.unesco.org/images/0007/000759/075959eb.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0007/000759/075959eb.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001185/118514e.pdf
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أدوات وأمناط من شأنها تيسري عملية تنفيذ نشاطات مقر 

اليونسكو، واملكاتب امليدانية للمنظمة، وشبكة يونيفوك 

وأعضائها، والرشكاء الدوليني املعنيني.

يأخذ املركز عىل عاتقه مسؤولية توفري املعرفة الالزمة والدعم . 2

التقني لربنامج اليونسكو الدويل حول التعليم والتدريب 

التقني واملهني من خالل دوره كقناة لتبادل املعلومات، 

ويتوقع منه أن يكون مبثابة مركز تنسيق لشبكة يونيفوك. 

إضافًة إىل ذلك، فهو يعترب مبثابة مركز مرجعي وقاعدة موارد 

لنشاطات اليونسكو يف مجال التعليم والتدريب التقني 

واملهني وهو يعمل بالتايل عىل خدمة الرشكاء من هذا 

املنطلق.

يف أيلول )سبتمرب( 2000، انتقل املرشوع من برلني إىل مقر االمم 

املتحدة الجديد يف بون. وعام 2002، تم االفتتاح الرسمي للمركز 

الدويل لليونسكو-يونيفوك للتعليم والتدريب التقني واملهني 

)اليونسكو-يونيفوك(.

للمزيد من املعلومات الرجاء مراجعة املحلق 1، »الرشيط الزمني 

للمركز الدويل لليونسكو-يونيفوك )1987-2013(« وامللحق 2، 

»وثائق مهمة« .

  1.2  املركز الدويل لليونسكو-يونيفوك
(اليونسكو-يونيفوك)

اليونسكو-يونيفوك هو مركز اليونسكو متخصص يف التعليم 

والتدريب التقني واملهني، وبالتايل فهو جزء ال يتجزأ من 

اليونسكو. يعمل املركز بشكل وثيق مع قسم التعليم والتدريب 

التقني واملهني يف املنظمة يف مقرها الرئييس يف باريس، وهو 

يسعى إىل تنفيذ النشاطات عىل املستوى املحيل بالتعاون مع 

مكاتب اليونسكو امليدانية ومؤسساتها ومراكزها. باإلضافة إىل 

ذلك، يشكل اليونسكو-يونيفوك محوراً لشبكة يونيفوك. الجدير 

بالذكر أن قرار اليونسكو 31 4 ينوط بوالية اليونسكو-يونيفوك 

مهمة مساعدة الدول األعضاء عىل تطوير أنظمة التعليم 

والتدريب التقني واملهني الخاصة بها، عىل أن يرتكز عمل هذه 

الوالية عىل املساهمة بشكل خاص يف تحقيق أهداف اليونسكو 

للتعليم والتدريب التقني واملهني، وباألخص فيام يتعلق بتطوير 

التعليم والتدريب التقني واملهني يف جميع أنحاء العامل، وذلك 

من خالل مساعدة الدول األعضاء عىل تطوير السياسات وتعزيز 

املامرسات املتعلقة بالتعليم يف عامل العمل وتنمية املهارات من 

أجل تعزيز فرص العمل واملواطنة، وتأمني وصول الجميع إىل 

 برامج تعلّم مناسبة وعالية الجودة.

4  تم اعتامد القرار 31 من قبل املؤمتر العام يف جلسته الـ30، الجزء األول )2000( 

 http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001185/118514e.pdf

يقع املركز الدوىل يونسكو يونيفوك ىف الحرم الجامعى 
لالمم املتحدة ىف بون منذ 2006 ، اىل جانب وكاالت اخرى 

لألمم املتحدة

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001185/118514e.pdf
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ويف هذا السياق، يقدم اليونسكو-يونيفوك مساعدات تقنية 

بأشكال مختلفة:

التواصل العاملي واإلقليمي عرب الشبكة	 

دعم السياسات وتنمية القدرات	 

تنمية املوارد وتبادل املعرفة	 

كام يلعب اليونسكو-يونيفوك دوراً فاعالً يف تعزيز وشبكة 

يونيفوك والنهوض بها، وبالتحديد فيام يتعلق بـ:

تحديث حوار السياسات حول التعليم والتدريب التقني 	 

واملهني

تحفيز التعاون الدويل واإلقليمي يف مجال التعليم والتدريب 	 

التقني واملهني

تعزيز املامرسات الجيدة واملبتكرة يف التعليم والتدريب 	 

التقني واملهني

تعزيز التعاون الجنويب-الجنويب والشاميل-الجنويب-الجنويب بني 	 

مؤسسات التعليم والتدريب التقني واملهني

حشد الخربات واملوارد	 

تعزيز وترسيخ الرشاكات بني أصحاب املصالح املتعددين 	 

والوكاالت املعنية

تعزيز أدوات ومعايري اليونسكو	 

1,3 شبكة يونيفوك
تم إطالق شبكة يونيفوك عام 1993. يف ذلك الوقت، مل يكن 

هناك من منصة وال من شبكة عاملية مكرسة للتعليم والتدريب 

التقني واملهني. يف املرحلة األوىل، كان يطلب من اللجان الوطنية 

لليونسكو أن تحدد وتسمي املؤسسات املحورية األنسب يف دولها 

ليك تتوىل التنسيق الدويل يف مجال التعليم والتدريب التقني 

واملهني. وعليه، سميت  هذه املؤسسات مبراكز يونيفوك. أما 

شبكة يونيفوك فقد تشكلت لتضم مجموعة من مراكز يونيفوك، 

ومنذ ذلك الحني يقوم مركز اليونسكو-يونيفوك بالتنسيق فيام 

بينها.

توفر شبكة يونيفوك بيئة مواتية لتعزيز التبادل والتعاون املشرتك 

بني خرباء ووزارات ومؤسسات التعليم والتدريب التقني واملهني 

يف جميع أنحاء العامل. وتحدد اسرتاتيجية الرشاكة الشاملة الخاصة 

بشبكة يونيفوك5 األهداف االسرتاتيجية الثالثة لشبكة يونيفوك:

5 تم اعتامد اسرتاتيجية الرشاكة الشاملة – شبكة يونيفوك عىل 

إثر الجلسة 192 للمجلس التنفيذي يف 6 أيلول )سبتمرب( 2013، 

يف باريس )قرار5/192( وبالتايل اعتمدها املؤمتر العام يف جلسته 

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002229/222986e.pdf:37الـ

تحسني التعليم والتدريب التقني واملهني يف الدول األعضاء 	 

من خالل تشجيع وتعزيز التعاون الدويل والرشاكات 

والتنسيق بني مامريس التعليم والتدريب التقني واملهني 

واملجتمع املدين واملجتمعات املحلية والباحثني وصانعي 

السياسات.

تنمية قدرات مراكز يونيفوك واملامرسني املرتبطني بها 	 

العاملني يف مجال التعليم والتدريب التقني واملهني من 

خالل توفري كافة أشكال املساعدة التقنية

تبادل املامرسات الواعدة واالبتكارات يف مجال التعليم 	 

والتدريب التقني واملهني من خالل تعزيز البحث والرباهني 

القامئة عىل املامرسة.

عىل الصعيد املحيل، تهدف شبكة يونيفوك إىل توفري إطار وآلية 

مؤسساتية حيوية من أجل التعاون يف سبيل معالجة موضوعية 

للمسائل املحلية ذات التأثري العاملي، يف حني يسعى اليونسكو-

يونيفوك عىل الصعيد الدويل إىل تعزيز التعاون والتعلم الجنويب-

الجنويب والشاميل-الجنويب-الجنويب بواسطة شبكة يونيفوك، 

ناهيك عن توفري بيئة مواتية للتبادل والتعاون املشرتك بني خرباء 

ومؤسسات التعليم والتدريب التقني واملهني يف مختلف أنحاء 

العامل. ولضامن الوصول إىل تفاعل جيد، تتألف الشبكة من:

مراكز يونيفوك: أعضاء فاعلني يتمتعون، يف إطار تواجدهم، 

بالخربة والتجربة وقادرين عىل تبادلها مع اآلخرين.

مراكز التنسيق اإلقليمية (CCCs): هي مراكز إقليمية تعمل 

عىل تعزيز التشبيك والتواصل إضافة إىل تحسني عمليات تدفق 

املعلومات املتبادلة بني مراكز يونيفوك يف منطقة ما أو فيام بني 

املراكز اإلقليمية و اليونيسكو-يونيفوك.  

اليونسكو-يونيفوك: هو محور للشبكة يقوم بإدارة وتنسيق 

وتوفري األدوات والوسائل الالزمة لتسهيل عملية تبادل املعارف 

عرب الشبكة

 1.4 مراكز يونيفوك
أصبحت مؤسسات التعليم والتدريب التقني واملهني أعضاء يف 

شبكة يونيفوك وأطلق عليها اسم مراكز يونيفوك . ويتم ضم 

مراكز يونيفوك هذه إىل شبكة معارف دولية تشمل مؤسسات 

التعليم والتدريب التقني واملهني مام يسمح لها بأن:

 أ( تتمكن من الوصول إىل الخربات الدولية والتعاون املشرتك يف 

سبيل تنمية قدرات املؤسسات، 

ب( وتستفيد من التعلم املتبادل من خالل مختلف أشكال 

التعاون واآلليات املؤسساتية واملنصات التي يضعها اليونسكو-

يونيفوك يف خدمة أعضائه،

 ج( وتتمتع بالكفاءة الالزمة لتقييم مامرستها الخاصة. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002229/222986e.pdf
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هذا يعني ايضاً أن مؤسسات التعليم والتدريب التقني واملهني 

األعضاء يف الشبكة تتمتع بحوافز قوية ملشاركة وتبادل تجاربها 

الخاصة وللتعلم من الزمالء والرشكاء يف دول ومناطق أخرى.

وتكمن املهمة اإلجاملية ملركز يونيفوك يف املساهمة يف تحسني 

معايري ونوعية التعليم والتدريب التقني واملهني يف البلد . 

ويفرتض مبركز يونيفوك، بالتعاون الوثيق مع مؤسسات التعليم 

والتدريب التقني واملهني املحلية، وبدعم من شبكة يونيفوك، 

أن يوفر بيئة مناسبة للتبادل والتعاون املشرتك بني مسؤويل 

التعليم والتدريب التقني واملهني وصانعي السياسات واألكادمييني 

واملعلمني واملامرسني والخرباء وأصحاب املصالح املحليني. إضافًة 

إىل ذلك يسهم املركز يف وضع جدول األعامل املحيل املتعلق 

بالتعليم والتدريب التقني واملهني ويف صياغة السياسات املحلية 

الخاصة بالتعليم والتدريب التقني واملهني وتأمني التوازي بني 

سائر االسرتاتيجيات املحلية واملخططات االسرتاتيجية لقطاع 

التعليم واألهداف العاملية. كام يعمل املركز عىل تيسري تدفق 

املعلومات ونرش عمل اليونسكو يف مجال التعليم والتدريب 

التقني واملهني  عىل الصعيد املحيل. أخرياً يساهم املركز يف 

النقاش اإلقليمي والدويل حول لتعليم والتدريب التقني واملهني.

توزيع مراكز اليونيفوك عىل االقاليم واملناطق املختلفة
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منسق مركز يونيفوك 

إن منسق مركز يونيفوك – املعروف سابقاً بجهة الوصل – هو 

مبثابة نقطة االتصال األساسية لليونسكو-يونيفوك ولسائر 

مراكز يونيفوك يف آن واحد. يتحقق منسق مركز يونيفوك من 

تفاعل مؤسسته مع شبكة يونيفوك من خالل نرش املعلومات 

واملستندات املتعلقة بالتعليم والتدريب التقني واملهني 

واملساهمة يف خدمات اليونسكو-يونيفوك عىل اإلنرتنت حسبام 

يقتيض األمر إىل ذلك. كام يتحمل منسق مركز يونيفوك مسؤولية 

رفع التقارير إىل مؤسسته حول انخراطها يف نشاطات الشبكة.

يعتمد نجاح تعاون مركز يونيفوك ضمن الشبكة بشكل كبري 

عىل الدور الريادي والحيوي الذي يلعبه املنسق. ومن السامت 

األساسية التي ينبغي أن يتمتع بها منسق مركز يونيفوك فهمه 

العميق للنظام املحيل للتعليم والتدريب التقني واملهني وإلطار 

السياسة املتعلق به، باإلضافة إىل اطالعه عىل التطورات العاملية 

واألهداف املتعلقة بالتعليم والتدريب التقني واملهني، وقدرته 

عىل اقتناص الفرص لالستفادة من شبكة يونيفوك، ومتتعه 

باملهارات التي متكنه من حشد املوارد من الحكومة والقطاع 

الخاص والجهات املانحة الثنائية واليونسكو.

باإلضافة إىل البعد العاملي، يجب أال تقترص معرفة منسق 

اليونسكو عىل التعليم والتدريب التقني واملهني، بل يجب أن 

تتجاوزها لتشمل معرفة أصحاب املصالح األساسيني املعنيني 

بالتعليم والتدريب التقني واملهني عىل الصعيد املحيل، مبا يف 

ذلك صانعي السياسات والرشكاء االجتامعيني ودوائر الصناعة. 

الرجاء مراجعة الفصل 3، القسم 3.1 ملزيد من املعلومات حول 

دور منسق مركز يونيفوك.

1,5 مراكز يونيفوك للتنسيق اإلقليمي
تقسم اليونسكو الدول األعضاء فيها ضمن خمس مناطق:6 

إفريقيا، الدول العربية، آسيا واملحيط الهادي، أوروبا وأمريكا 

الشاملية، أمريكا الالتينية والكاريبي. ويف هذه املناطق، تتوزع 

شبكة يونيفوك عىل أقاليم7 بهدف تسهيل عملية التنسيق. وعليه، 

يتوىل مركز اليونسكو-يونيفوك التنسيق عرب شبكة يونيفوك 

بدعم عدد من مراكز يونيفوك املسامة مراكز التنسيق اإلقليمية. 

وبالتعاون الوثيق بينها وبني اليونسكو-يونيفوك، تعمل مراكز 

يونيفوك للتنسيق اإلقليمي عىل: 

 6  ميكن اإلطالع عىل املناطق الخمسة لليونسكو عىل الرابط التايل:

http://www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide/regions-and- 

 /countries

 7 ميكن اإلطالع عىل األقاليم لليونسكو-يونيفوك عىل الرابط التايل:

 http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=UNEVOC+Network+-+Structure 

- تيسري عملية تنسيق وإدارة شبكة يونيفوك يف املراكز من خالل 

تحسني التدفق املتبادل للمعلومات بني مراكز يونيفوك يف اإلقليم 

واليونسكو-يونيفوك

- املساعدة يف رصد النشاطات املتعلقة بالتعليم والتدريب التقني 

واملهني لتعزيز الشبكة

- تعزيز التواصل عرب الشبكة

وبالتشاور مع مراكز يونسكو يف املناطق يتم كل سنتني اختيار 

مراكز التنسيق اإلقليمية عىل أساس طوعي وقد تجري عملية 

اإلختيار بالتناوب حسبام يقتيض األمر. ويشرتط يف عملية االختيار 

أن يكون املركز قد لعب دوراً ريادياً، كام يحق لليونسكو أن تعزز 

أو تغري أو تضيف مركز /مراكز تنسيق إقليمية حسب ما ترتئيه 

مناسباً وبالتشاور مع مركز التنسيق اإلقليمي. 

ال شك أن إنشاء مراكز تنسيق إقليمية يعزز شبكة يونيفوك التي 

يشكل اليونسكو-يونيفوك محورها املركزي يف حني متثل مراكز 

التنسيق اإلقليمية محاورها اإلقليمية و/أو املناطقية. ولعل هذه 

الهيكلية مناسبة لتجاوز عوائق املركزية املفرطة أو الالمركزية 

املفرطة، والتحقق من أن هذه الهيكلية مناسبة إلدارة وتنسيق 

وتسهيل التواصل عرب شبكة يونيفوك.

يضمن منسقو اإلقليم الوفاء مبسؤوليات مراكز التنسيق اإلقليمية.  

وباإلضافة إىل دورهم كمنسقني ملراكز يونيفوك )كام ورد يف 

الفصل 3، القسم 3.1(، يتحمل منسقو اإلقليم املسؤوليات التالية:

- دعم وتنسيق النشاطات يف مجال التعليم والتدريب التقني 

واملهني ضمن اإلقليم

- مراجعة طلبات العضوية الجديدة الواردة من اإلقليم وإعطاء 

املالحظات حولها وأيضا املساهمة ىف عمليات تجديد العضوية.

- تسهيل عملية تدفق املعلومات وتعزيز املامرسات الواعدة 

والنشاطات املشرتكة مع مراكز يونيفوك ضمن اإلقليم

- املساهمة يف رفع التقارير حول أداء مراكز يونيفوك يف اإلقليم

- العمل عىل حشد املوارد املالية من املانحني ضمن اإلقليم

- املساهمة يف عملية قبول األعضاء الجدد وتجديد وإنهاء 

العضوية يف اإلقليم

- التنسيق مع اليونسكو-يونيفوك بشكل مستمر بهدف معالجة 

املسائل املتعلقة باإلقليم

وقد يود منسقو اإلقليم أن يبقوا عىل تواصل مع مكاتب 

اليونسكو امليدانية ذات الصلة بإقليمهم عندما تدعو الحاجة 

لذلك.

http://www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide/regions-and-countries/
http://www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide/regions-and-countries/
http://www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide/regions-and-countries/
http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=UNEVOC+Network+-+Structure
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آلية التنسيق لشبكة اليونيفوك
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 2- الفصل الثاين:
 اإلنضامم إىل شبكة اليونيفوك

 يستعرض الفصل الثاين فوائد االنضامم إىل شبكة يونيفوك 

والخطوات األساسية لالنضامم إىل مراكز يونيفوك، مبا يف ذلك معايري 

االختيار. 

2,1 فوائد االنضامم إىل شبكة يونيفوك
ترتتب عىل االنضامم إىل شبكة يونيفوك جملة فوائد وامتيازات ذلك 

أن الشبكة تشكل منصة توفر من خاللها الدعم لألعضاء ليك:

يشاركوا يف مختلف خدمات ونشاطات اليونسكو-يونيفوك 	 

بهدف تعزيز تطوير السياسات وتنمية القدرات املؤسساتية

يساهموا يف النقاش العاملي حول التعليم والتدريب التقني 	 

واملهني

يتمكنوا من الولوج إىل املعلومات واملعارف العاملية حول 	 

التعليم والتدريب التقني واملهني

يعززوا قاعدة املعلومات واملعارف الالزمة لصانعي القرارات	 

يتعلموا من تجارب بعضهم البعض ويتبادلوا املامرسات الواعدة	 

يفهموا االحتياجات واألولويات بشكل أفضل	 

يجمعوا املوارد ويعززوا أوجه التآزر	 

يوسعوا نطاق الشبكات املؤسساتية واملهنية	 

يسهلوا الرشاكات اإلقليمية والدولية يف مجال التعليم والتدريب 	 

التقني واملهني

يعرفوا املزيد عن فرص التمويل املحتملة ملراكز اليونيفوك	 

يقارنوا املامرسات مع سائر املنظامت واملؤسسات	 

يتواصلوا مع مكاتب اليونسكو امليدانية ولجان اليونسكو 	 

الوطنية

بإمكان مركز اليونسكو الوصول إىل الوثائق والخربات من سائر 

الدول أو املناطق من خالل اليونسكو-يونيفوك. ويتمتع املركز 

بقدرته عىل املقارنة من خالل استعامل وتأطري، وإذا ما دعت 

الحاجة ترجمة املواد املتوافرة باللغات األجنبية أو مشاركة موارده 

الخاصة مع سائر املستخدمني.

2,2 دور ومسؤليات مركز يونيفوك
 ينبغي عىل املؤسسة املتقدمة بالطلب أن تربهن عن قدرتها عىل 

ملء دور مركز يونيفوك.

حددت اسرتاتيجية الرشاكة الشاملة – شبكة يونيفوك النشاطات 

التي ينبغي عىل مركز يونيفوك تحقيقها عىل الشكل التايل:

تطوير وقيادة وتنسيق شبكة وطنية لدعم السياسة الوطنية 	 

لتطوير التعليم والتدريب التقني واملهني

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002229/222986e.pdf
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تطوير وتبادل مامرسات مبتكرة يف مجال التعليم والتدريب 	 

التقني واملهني

املشاركة يف تطوير املوارد والخدمات عىل شبكة اإلنرتنت ويف 	 

خدمة تبادل املعلومات الخاصة باملركز الدويل

نرش رسالة ومنشورات التعليم والتدريب التقني واملهني	 

تحديث الحوار العاملي حول التعليم والتدريب التقني 	 

واملهني

تنظيم ما ال يقل عن نشاط8 واحد يف السنة حول التعليم 	 

والتدريب التقني واملهني

التسهيل واملشاركة يف نشاطات شبكة يونيفوك لتنمية 	 

القدرات

رفع التقارير وتبادل الخربات حول التعليم والتدريب التقني 	 

واملهني إىل الشبكة وضمنها

اإلنخراط يف عمليات التعاون عرب الوطنية	 

تحديث املعلومات ذات الصلة عىل البوابة اإللكرتونية 	 

للشبكة

 2,3 معايري اإلنضامم إىل مراكز يونيفوك 
ينبغي عىل املؤسسة املتقدمة بالطلب أن تكون مؤسسة تعليم 

وتدريب تقني ومهني ذات أهمية وطنية يف البلد العضو يف 

اليونسكو. كام ينبغي أن تلعب هذه املؤسسة دوراً محورياً يف 

تطوير التعليم والتدريب التقني واملهني يف هذا البلد، وأن تتمتع 

بالقدرة عىل خدمة املحور الوطني يف سياق دويل وإقليمي. 

ينبغي عىل املؤسسة املتقدمة بالطلب أن تندرج ضمن إحدى 

فئات املنظامت التالية:

قسم أو وحدة أو إدارة التعليم والتدريب التقني واملهني يف 	 

وزارة الرتبية أو وزارة أخرى مكلّفة

سلطة أو مجلس أو هيئة وطنية متخصصة يف التعليم 	 

والتدريب التقني واملهني

مركز امتياز يف البحث يف مجال التعليم والتدريب التقني 	 

واملهني وتطوير السياسات

مركز امتياز يف توفري التعليم والتدريب التقني واملهني	 

منظمة وطنية غري حكومية معروفة أو مؤسسة خاصة تعمل 	 

عىل تعزيز التعليم والتدريب التقني واملهني والتدريب عىل 

املهارات

8 الرجاء مراجعة امللحق 3، »استامرة داللية لخطة عمل لفرتة عامني«، لالطالع 

عىل املبادئ التوجيهية حول أنواع النشاطات التي ينبغي عىل مراكز يونيفوك 

تنظيمها من منطلق دورها كعضو يف شبكة يونيفوك.

ينبغي عىل املؤسسة املتقدمة أن تتمتع مبا ييل:

بنية تحتية أساسية تتضمن وحدة مكرسة الستقبال مكتب/	 

أمانة رس يونيفوك كام هو محدد يف التقرير النهايئ للجنة 

االستشارية الدولية9.

توافر موارد برشية ومالية بحيث تتمكن من لعب دورها 	 

كمركز ليونيفوك ومن املشاركة بشكل فاعل يف نشاطات 

شبكة يونيفوك.

الرجاء مراجعة القسم 3.2، »منط  داليل إلدارة مركز يونيفوك«، 

بهدف االطالع عىل مزيد من املعلومات حول البنية التحتية 

املادية واملوارد البرشية.

يجب أن يوافق اليونسكو-يونيفوك عىل   

  الطلب وأن تؤيده اللجنة الوطنية لليونسكو.

 2.4 خمس خطوات لالنضامم إىل شبكة
يونيفوك

لالنضامم إىل شبكة يونيفوك، ينبغي عىل املؤسسة اتباع الخطوات 

الخمس التالية:

9  يحدد التقرير النهايئ للجنة االستشارية الدولية، الجلسة الرابعة، 10-12 آذار 

)مارس( 1997، إىل أن »تسمية أي مركز يونيفوك تخضع للرشط التايل:...توافر 

التجهيزات واملرافق املناسبة ألداء الوظائف«

الخطوة األوىل: التعبري عن الرغبة

الخطوة الثانية: التقدم بطلب رسمي

الخطوة الرابعة:  التأييد

الخطوة الخامسة: القرار

الخطوة الثالثة: مراجعة طلب العضوية



15 شبكة يونيفوك دليل إجراءات التشغيل 

الخطوة األوىل: التعبري عن الرغب
هناك ثالثة خيارات:

3. تقوم الحكومة أو اللجنة الوطنية 

التابعة لليونسكو يف الدولة العضو، أو 

أحد املكاتب امليدانية لليونسكو بأخذ 

املبادرة وتسمية مؤسسة للعضوية، 

ثم يتوىل اليونسكو-يونيفوك متابعة 

الطلب.

2. يقوم اليونسكو-يونيفوك باختيار 

مؤسسة تتمحور نشاطاتها الرئيسية 

حول التعليم والتدريب التقني 

واملهني ويدعوها إىل التقدم بطلب 

عضوية

1. يقوم الكيان أو املؤسسة املتخصصة 

يف التعليم والتدريب التقني واملهني من 

أي بلد عضو يف اليونسكو بالتقدم بطلب 

يعرب فيه عن رغبته يف اإلنضامم إىل شبكة 

يونيفوك كام يقوم بإعالم اليونسكو-

يونيفوك بذلك

 الخطوة الثانية:
 التقدم بطلب رسمي

تقوم املؤسسة املختصة يف التعليم والتدريب 

التقني واملهني بالتقدم ببيانات ومعلومات 

مفصلة عنها بحسب ما تقتضيه استامرة  ثم 

ترفع الطلب إىل اليونسكو-يونيفوك. يف اإلمكان 

الحصول عىل استامرة العضوية عند الطلب.

الخطوة الثالثة: مراجعة طلب 
العضوية

يقوم اليونسكو-يونيفوك مبراجعة البيانات واملعلومات التي 

تحتويها االستامرة بهدف التحقق من تلبية املعايري والرشوط 

املحددة لالنضامم إىل شبكة يونيفوك. ويتم التشاور مع منسق 

اإلقليم الخاص باملنطقة يف هذا الشأن كام قد يطلب من املؤسسة 

املعنية التقدم مبعلومات إضافية.

الخطوة الرابعة: التأييد

 يتقدم اليونسكو-يونيفوك إىل اللجنة الوطنية لليونسكو10 يف البلد 

الذي تقع فيه املؤسسة املتقدمة بالطلب، وذلك بهدف التحقق من 

البيانات واملعلومات والحصول عىل موافقة اللجنة الوطنية عىل 

طلب االنضامم إىل شبكة يونيفوك. ويف اإلمكان التشاور مع مكتب 

)مكاتب( اليونسكو امليدانية ملزيد من التشاور.

 10  يمكن مراجعة اللجنة الوطنية لليونسكو على هذا الرابط: 

http://www.unesco.org/new/en/member-states/member-states-

 information/directory-of-national-commissions

الخطوة الخامسة: القرار

يتخذ اليونسكو-يونيفوك القرار النهايئ بشأن 

الطلب املوافق عليه. فإذا متت املوافقة عليه، 

يتم تسجيل مؤسسة التعليم والتدريب التقني 

واملهني رسمياً يف مركز يونيفوك وضمها بشكل 

رسمي إىل شبكة يونيفوك.

http://www.unesco.org/new/en/member-states/member-states-information/directory-of-national-commissions/
http://www.unesco.org/new/en/member-states/member-states-information/directory-of-national-commissions/
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 3 - الفصل الثالث:
 إنشاء وأدارة مركز اليونيفوك

يستعرض الفصل الثالث آلية تعيني منسق ملركز يونيفوك مروراً 

بنمط إدارة املركز وتحديد أدوار اصحاب املصالح األساسيني وكيفية 

الوصول إليهم.

وفور انضامم املركز إىل شبكة يونيفوك، ميكن للمركز الجديد أن 

ينظر يف مراجعة موارده الداخلية وعالقاته الخارجية ذات الصلة، 

وذلك بهدف تأمني التفاعل الناجح مع البيئة الوطنية املعنية 

بالتعليم والتدريب التقني واملهني ومع شبكة يونيفوك عىل حد 

سواء.

3.1 تعيني منسق مركز يونيفوك
للتفاعل مع شبكة يونيفوك، ينبغي عىل مركز يونيفوك أن يعني 

منسقاً للمركز بعد أن تقوم برتشيحه إدارة املؤسسة. ويقرتح أن 

يختار املركز منسقاً قادراً عىل ملء مهام اإلرشاف التالية:

تطوير خطة عمل11 لفرتة عامني وإعالم اليونسكو-يونيفوك بها 	 

ورصد عملية تنفيذها

11  الرجاء مراجعة الملحق 3،  “استمارة داللية لخطة عمل لفترة 

عامين”، لالطالع على المبادئ التوجيهية حول أنواع النشاطات 
التي ينبغي على مراكز يونيفوك تنظيمها من منطلق دورها كعضو 

في شبكة يونيفوك.

تأمني التواصل املنتظم مع سائر أعضاء شبكة يونيفوك، مبا يف 	 

ذلك توفري املعلومات والوثائق الالزمة حول التعليم والتدريب 

التقني واملهني

إعداد ورفع تقرير مرحيل إىل اليونسكو-يونيفوك حول خطة 	 

عمل مركز اليونيفوك

التنسيق مع أصحاب املصالح الوطنيني املعنيني والحرص عىل 	 

استجابة املركز للمسائل يف الوقت املناسب و تحقيق األهداف 

العامة ملركز يونيفوك

إنشاء وصيانة شبكة من أصحاب املصالح املحليني املعنيني 	 

بالتعليم والتدريب التقني واملهني

التحقق من أن املعلومات والوثائق الواردة من الخارج توزع 	 

بشكل مناسب بحيث تصل إىل الوجهات األنسب يف البلد

تحديث بيانات ومعلومات االتصال الخاصة مبركز يونيفوك 	 

بشكل منتظم

توفري املعلومات املناسبة للمؤسسة ولليونسكو-يونيفوك بحسب 	 

ما تقتضيه الحاجة

تسهيل وتنسيق كافة النشاطات الخاصة مبركز يونيفوك	 

قد ينبغي األخذ بعني االعتبار مدى إتقان اللغة اإلنكليزية عند 

تعيني منسق ملركز يونيفوك، عىل اعتبار أن اللغة اإلنكليزية تشكل 
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اللغة املكتبية لليونسكو-يونيفوك. ال شك أننا نبذل أقىص ما يف 

وسعنا بالنظر إىل املوارد املتوافرة، إال أن التواصل من خالل سائر 

اللغات املعتمدة يف األمم املتحدة يبقى محدوداً. إىل ذلك، ال بد 

أيضاً من النظر يف بعض السامت الشخصية مثل الحوافز واملبادرة.

يف العادة، يتحمل منسقو مركزيونيفوك أيضاً مهام ومسؤوليات يف 

مؤسسات التعليم والتدريب التقني واملهني التي ينتمون إليها. 

وعليه، غالباً ما تشكل املهام املتعلقة بشبكة يونيفوك مسؤوليات 

إضافية تلقى عىل عاتقهم.

 3.2 أمناط اسرتشادية حول إدارة مركز
 يونيفوك

ما من منط عاملي يحدد كيفية إدارة مركز يونيفوك. تتمتع كل 

مؤسسة للتعليم والتدريب التقني واملهني بهيكليتها اإلدارية 

وهيئتها االستشارية الخاصة. قد يكون بإمكان الهيكلية القامئة ملء 

املهام اإلضافية التي يفرتض مبركز يونيفوك ملؤها، لكن ميكن أن 

تختار املؤسسة إجراء تعديالت أو إضافات عىل هيكليتها اإلدارية.

من املقاربات املفيدة يف اإلدارة تشكيل فريق خرباء يتحدرون من 

ميادين اختصاص وعمل ذات صلة يف مؤسسة معنية بالتعليم 

والتدريب التقني واملهني. إىل ذلك ميكن أن يسهم التبادل الشفاف 

للمهام واملسؤوليات يف ترشيد التفاعل عىل املستويني املحيل 

والعاملي.

وبحسب هيكلية التعليم والتدريب التقني واملهني يف املؤسسة 

وتوزيع املهام فيها، قد يكون من املفيد النظر يف تشكيل فريق 

توجيهي. وميكن أن يتضمن هذا الفريق أيضاً أصحاب مصالح من 

الكيانات املحلية التي تتعاطى التعليم والتدريب التقني واملهني، 

عىل سبيل املثال وزارة العمل، أرباب العمل ونقابات العامل، 

مؤسسات البحث ذات الصلة، الهيئات املعنية يف تدريب املعلمني 

واملدربني، الجمعيات املهنية، مصادر التمويل املحتملة، وغريها من 

مراكز يونيفوك يف البلد.

املوارد البرشية

يستلزم تنفيذ مهام مركز يونيفوك توافر موارد برشية. وقد ترتاوح 

هذه املهام من الواجبات اإلدارية إىل املهام التي تقوم عىل املساعدة 

التكنولوجية، فالتعاطي باملوارد املادية والبرشية وصوال إىل التنسيق 

بني طاقم العمل. وعليه، من الرضوري توافر فريق عمل مؤهل 

لتويل هذه املهام والوفاء بتعهدات مركز يونيفوك وبالتايل النجاح يف 

إدارة مركز اليونيفوك.

يف العادة ال يتم إطالق مؤسسة التعليم والتدريب التقني واملهني 

من الصفر عندما تتم املوافقة عىل تعيني مركز يونيفوك. باألحرى، 

يف إمكان مؤسسة قامئة لعب هذا الدور بشكل إضايف. وبالتايل، قد 

يكون من الحكمة مراجعة مواصفات الوظيفة وبيانات مهام طاقم 

العمل الحايل، ثم النظر يف قدرات املؤسسة ونقاط قوتها وتفويضها، 

ففي العديد من األحيان، يكفي إجراء تعديالت أو إضافات بسيطة 

يك تتمكن من استيعاب احتياجات مركز يونيفوك.

املبادئ التوجيهية والتدريب للزمالء والرشكاء

عندما تتوىل مؤسسة للتعليم والتدريب التقني واملهني مهام مركز 

يونيفوك، قد ال يكون كل فرد يف هذه املؤسسة مدركاً بشكل 

كاف للسمة واألدوار واملهام واألدوات واملوارد التي  تشكل شبكة 

يونيفوك. وعليه، قد يكون من املفيد إعداد بيان موجز أويل لتوعية 

املوظفني الحاليني وطاقم العمل الجديد.

يف الواقع يتعلق دور مركز يونيفوك مبؤسسة محلية كائنة للتعليم 

والتدريب التقني واملهني. من هنا فإن األولوية األوىل تكمن يف 

التأكد من اطالع كافة املسؤولني املعنيني والوحدات ذات الصلة 

عىل شبكة يونيفوك ونشاطاتها ومهامها األساسية. ويفرتض بالزمالء 

أن يكونوا مطلعني عىل إمكانية التآزر، ومشاركني يف نشاطات 

اليونسكو-يونيفوك والخدمات املتوافرة عىل شبكة اإلنرتنت عندما 

تدعو الحاجة.

يف بعض األحيان، ميكن النظر يف جوالت دراسية ودورات تدريبية يف 

مراكز يونيفوك أخرى أو يف املركز الدويل لليونسكو-يونيفوك.

البنية املادية

يف العادة يفرتض توافر مساحة مكتبية يف أي مؤسسة للتعليم 

والتدريب التقني واملهني. مع ذلك، عندما تتوىل املؤسسة مهام 

مركز يونيفوك اإلضافية، يستحسن تعيني مساحة محددة – مكتب 

أو جزء من مكتب – ميكن استعاملها مللء مهام املركز، وبالتايل 

تسليط الضوء عىل واقع تحول املؤسسة إىل مركز يونيفوك. وسوف 

تشكل هذه املساحة نقطة االتصال ألخصائيي التعليم والتدريب 

التقني واملهني الوطنيني واملحليني، الساعني الباحثني عن املعلومات 

والتوجيهات. أضف إىل ذلك أنها سوف تستقطب األخصائيني 

الوطنيني الذين سوف يساهمون يف املنشورات واملواد الرتويجية. 

مرافق التواصل

باإلضافة إىل رضورة توافر بنية تحتية مادية، من الرضوري التواصل 

مع مجتمع افرتايض عىل الصعيدين الوطني والدويل. وقد تدعو 

الحاجة إىل مرافق تعديل أو إضافة مرافق خاصة باالتصاالت مثل 

األجهزة والربمجيات والوصول إىل اإلنرتنت واملساحة عىل الويب.

الوصول إىل الوثائق

يستحسن أن تتمتع مراكز يونيفوك بالقدرة للوصول بسهولة إىل 

الوثائق الخاصة بالتعليم والتدريب التقني واملهني من داخل البلد 

وخارجه حتى تتمكن من العمل بكامل طاقتها. يف اإلمكان إنشاء 

روابط مع مركز توثيق موجود أو معهد بحث أو ما مياثلها من 
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املراكز التي تنضوي عىل هذا النوع من الوثائق. باملقابل، قد 

يكون يف إمكان مراكز يونيفوك إغناء مركز التوثيق املوجود مبوارد 

إضافية مستقاة من شبكة يونيفوك. ويستحسن يف غالب األحيان 

اعتامد التوثيق الرقمي.

امليزانية

يفرتض مبركز يونيفوك أن يخطط لتخصيص موارد مالية لنشاطاته، 

لكن هذه امليزانية تبقى رهن بنطاق النشاطات املتوخاة. عىل 

سبيل املثال، قد تكون هناك حاجة مليزانية لتغطية معدات 

اإلعالم والتواصل، واإلنرتنت، ومساحة الويب، وخدمات الرتجمة، 

وتدريب طاقم العمل، واملوارد الالزمة لتنظيم اجتامعات أصحاب 

املصالح الوطنيني يف شبكة يونيفوك، وتكاليف السفر املرتتبة عىل 

املشاركة يف بعض نشاطات يونيفوك.  

عند إنشاء مركز يونيفوك، قد يود منسق مركز يونيفوك إعداد 

الئحة باملرافق الالزمة، ومقارنتها باملرافق املتوافرة يف املؤسسة. 

الرجاء مراجعة القسم 5.1 »حشد املوارد لدعم مركز يونيفوك« 

لإلطالع عىل املزيد من املعلومات حول كيفية حشد هذه املوارد.

3.3 التفاعل مع الهيئات ذات الصلة
تشجع مراكز يونيفوك عىل التواصل بشكل مستمر مع مختلف 

أصحاب املصالح املعنيني بالتعليم والتدريب التقني واملهني. يف ما 

ييل أهم أصحاب املصالح املعنيني:

مؤسسات التعليم والتدريب التقنى والفنى والقطاع الخاص عىل 

مستوى البلد:

 حيث أن املهمة العامة ملراكز يونيفوك هي املساهمة يف تحسني 

نوعية ومعايري التعليم والتدريب املهني والتقني يف بلدانها، تعترب 

مؤسسات التعليم والتدريب املهني والتقني الوطنية والقطاع 

الخاص من بني أصحاب املصلحة األكرث صلة مبراكز يونيفوك. 

ويف العديد من البلدان، يضطلع أصحاب العمل ومنظامتهم، مبا 

يف ذلك غرف الصناعة والتجارة، والنقابات العاملية، بدور فعال 

يف تحديد اإلحتياجات التدريبية، واملساعدة لضامن تلبية تلك 

اإلحتياجات.  وألجل تحسني األنظمة الوطنية للتعليم والتدريب 

املهني والتقني بنجاح، من الرضوري تعزيز الروابط مع مؤسسات 

التعليم والتدريب املهني والتقني عىل مستوى البلد، إضافًة إىل 

تيسيري إقامة الحوار بني جميع أصحاب املصلحة الوطنية، مبا يف 

ذلك كل من القطاعني العام والخاص.

ولذلك ينبغي ملراكز يونيفوك أن تعمل بشكل وثيق مع الفاعلني 

الرئيسيني يف مجال التعليم والتدريب التقني واملهني يف بلدانهم 

للمساعدة يف تحديد وتحليل االحتياجات واملطالب فيام يتعلق 

بالسياق الوطني الخاص. وميكن للمراكز القيام بذلك عن طريق 

تيسيري الحوار حول السياسات والتشاور مع أصحاب املصلحة من 

خالل اجتامعات ومناقشات مركزة. املزيد من املعلومات حول 

كيفية الوصول إىل أصحاب املصلحة الوطنية يف القسم 5.2.

 اللجنة الوطنية لليونسكو

تقوم الدول األعضاء بإنشاء اللجان الوطنية لليونسكو بهدف 

الربط بني هيئاتها الحكومية وغري الحكومية مع عمل اليونسكو. 

وبحسب البند السابع من امليثاق التأسييس12 ال بد أن تتضمن 

هذه اللجان هيئات البلد األساسية املسؤولة عن الرتبية والعلم 

والثقافة.

ومن الرضوري أن تكون اللجنة الوطنية لليونسكو يف البلد املعني 

مطلعة جيداً عىل نشاطات مراكز يونيفوك الوطنية واملحلية يف 

كافة األوقات، وعىل املشاركة املحلية يف نشاطات اليونسكو-

يونيفوك. وبالتايل، ينبغي عىل منسقي مراكز يونيفوك أن 

يتواصلوا باستمرار مع اللجان الوطنية لليونسكو بهدف إطالعها 

بانتظام عىل نشاطات مركز يونيفوك واستكشاف فرص تعزيز 

التعاون معها.

وبإمكان األمانة العامة لليونسكو-يونيفوك دعم عملية التواصل 

مع اللجان الوطنية لليونسكو إذا ما دعت الحاجة. وميكن اإلطالع 

عىل تفاصيل اللجان الوطنية لليونسكو عىل الرابط التايل: 

https://en.unesco.org/countries/national-commissions 

http://www.unesco.org/new/en/member-states/
member-states-information/directory-of-national-

/commissions

املكاتب امليدانية لليونسكو

ملنظمة اليونسكو مكاتب ميدانية ومؤسسات ومراكز منترشة يف 

العديد من البلدان. وقد يود منسقو مراكز يونيفوك أن يعرفوا ما 

إذا كان يف بلدهم أي من هذه املؤسسات واملراكز وما هو نطاق 

عملها يف التعليم والتدريب التقني واملهني. 

باإلمكان االطالع عىل تفاصيل املكاتب امليدانية لليونسكو عىل 

 الرابط التايل:

https://en.unesco.org/about-us/all-offices-region 

رشكاء وهيكليات دعم أخرى

يتوقع من مراكز يونيفوك أن تكون مبثابة قوة دافعة سباقة 

االبتكار يف مجال التعليم والتدريب التقني واملهني. ويتم تشجيع 

مراكز يونيفوك عىل التواصل مع أصحاب املصالح يف التعليم 

 12 ميكن اإلطالع عىل امليثاق التأسييس لليونسكو عىل الرابط التايل:

URL_DO=DO_&15244=http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID

html.201=TOPIC&URL_SECTION

http://www.unesco.org/new/en/member-states/member-states-information/directory-of-national-commissions
http://www.unesco.org/new/en/member-states/member-states-information/directory-of-national-commissions
http://www.unesco.org/new/en/member-states/member-states-information/directory-of-national-commissions
http://www.unesco.org/new/en/member-states/member-states-information/directory-of-national-commissions
http://www.unesco.org/new/en/member-states/member-states-information/directory-of-national-commissions
http://www.unesco.org/new/en/member-states/member-states-information/directory-of-national-commissions
https://en.unesco.org/about-us/all-offices-region
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والتدريب التقني واملهني من مختلف القطاعات والصناعات مبا 

يف ذلك:

أندية ومراكز ورابطات اليونسكو13: تنشط بعض املجموعات 	 

من املتطوعني من مختلف األعامر واإلنتامءات االجتامعية 

واملهنية  يف خدمة مبادئ اليونسكو. وقد يرغب منسق مركز 

اليونسكو يف التحقق من إمكانيات التعاون بني مركز يونيفوك 

وأندية ومراكز ورابطات اليونسكو املحلية.

شبكة املدارس املنتسبة لليونسكو (ASPnet)14: هي شبكة 	 

عاملية تضم 10,000 مؤسسة تربوية يف 181 بلداً. وتعمل 

املؤسسات األعضاء يف هذه الشبكة –من مؤسسات خاصة 

مبرحلة ما قبل املدرسة، وأخرى للتعليم االبتدايئ والثانوي، 

ومدارس مهنية، ومعاهد تدريب املعلمني- من أجل دعم 

التفاهم الدويل والسالم والحوار بني الثقافات والتنمية 

املستدامة وجودة الرتبية عملياً. ولعله من الجدير االطالع 

13  يمكن مراجعة دليل أندية اليونسكو على الرابط التالي: 

http://en.unesco.org/countries/associations-centres-and-clubs-unesco

14 يمكن االطالع على شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو على 

الرابط التالي:

http://www.unesco.org/new/en/education/networks/global-networks/ 

/aspnet

 ASPnet عىل الئحة أعضاء شبكة املدارس املنتسبة لليونسكو

الستكشاف سبل التآزر املحتمل معها.

برنامج توأمة الجامعات والكرايس الجامعية لليونسكو15: 	 

يروج هذا الربنامج للتعاون الدويل بني الجامعات وتواصلها 

عرب الشبكات بهدف تعزيز القدرات املؤسساتية من خالل 

تبادل املعارف والعمل التعاوين. لقد تطورت كرايس وشبكات 

اليونسكو لتصبح مبثابة أقطاب متيز وابتكار عىل الصعيدين 

اإلقليمي وشبه اإلقليمي. أضف أنها تسهم يف تعزيز التعاون 

التعاون الشاميل-الجنويب-الجنويب. يشمل الربنامج ما يزيد 

عىل 650 مؤسسة يف 124 بلدا. ومن الجدير االطالع عىل 

الئحة كرايس اليونسكو الستكشاف سبل التآزر املحتمل معها.

الرشكاء الثنائيون واملتعددو األطراف يف تنمية التعاون 	 

واملهتمون بالتعليم والتدريب التقني واملهني: لعل هؤالء 

يقدمون كافة أنواع الدعم، لذلك قد يرغب منسقو مراكز 

يونيفوك يف التواصل مع بعض منهم لالطالع عىل سبل 

التعاون املشرتك.

15 يمكن االطالع على الئحة كراسي اليونسكو على الرابط التالي: 

http://en.unesco.org/unitwin-unesco-chairs-programme

مراكز يونيفوك تتفاعل مع الرشكاء

http://en.unesco.org/countries/associations-centres-and-clubs-unesco
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002229/222986e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002229/222986e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002229/222986e.pdf
http://en.unesco.org/unitwin-unesco-chairs-programme
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شهادات من أعضاء الشبكة
 لقد نجح اليونسكو يونيفوك يف وضع التعليم والتدريب التقني واملهني يف 
 صدارة جدول أعامل األمم املتحدة ويف تنظيم شبكة يونيفوك بشكل فاعل.

 روالند برينيكر
 األمني العام، اللجنة األملانية لليونسكو

أملانيا
 متكنا بفضل االجتامعات ايل ينظمها يونيفوك من اكتشاف رشكاء جدد يف 

الدول العربية، نستطيع تبادل وإغناء التجارب معهم يف مجال التعليم التقني 

وفرص العمل. باإلضافة إىل ذلك، كان للمدرسة العليا ألساتذة التعليم التقني 

ENSET  رشف التفاعل مع يونيفوك الذي قدم الدعم لنشاطاتها، عىل سبيل 

املثال، يف الرشاكة بني القطاعني العام والخاص، والتنمية املستدامة وإنشاء 

املرشوعات الصغرية. 

 الريب بيلالريب

 مدير املدرسة العليا ألساتذة التعليم التقني ENSET ، جامعة محمد الخامس 

لسوييس، الرباط - املغرب

 قام املعهد الوطني للتعليم -INA بالتعاون مع اليونسكو-يونيفوك 

بتنظيم نشاطات لتبادل املامرسات الواعدة يف امليادين االسرتاتيجية للتعليم 

والعمل. ولعل هذا يشكل مثاالً جيداً عىل السعي املشرتك للمعهد الوطني 

للتعليم واليونسكو-يونيفوك لخلق منصة تؤمن التبادل املبتكر واملستدام 

 للمامرسات.

 فرناندو رودريغز

)INA( مدير التعاون الخارجي االستشاري، املعهد الوطني للتعليم 

كوستا ريكا

 أود أن أعرب عن شكري لليونسكو-يونيفوك، منظمتنا الرشيكة. لقد استفادت كليتناعىل مدى أعوام من خدمة هذه 

املؤسسة املهمة. وبفضل الوثائق التي يوفرها يونيفوك ويوزعها هىل مراكز يونيفوك عرب القارات الخمس أدركنا ما ييل:

1( إننا لسنا نخوض وحدنا غامر التعليم والتدريب التقني واملهني

2( ال ميكن وقف التقدم حتى يف أصعب الظروف، كام هي الحال مع غالبية مراكزنا، ال سيام يف إفريقيا

3( إن أفضل طريقة للنجاح يف هذا املضامر الخاص واملعقد أحياناً تكمن يف العمل متحدين متضامنني

4( إن دليل شبكة يونيفوك يوفر لكل عضو فرصة لعرض »هويته« يف عامل معومل

5( إن جائزة مركزنا ليونيفوك أكرث من رشف لنا، إنها دعوة للعمل واملثابرة، فالجميع يعلم أن مهمتنا ليست بالسهلة. 

 ميشال ك. كابري

)CPET( مدير املعهد الخاص للتعليم التقني 

بوركينا فاسو
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بصفته وكالة أوسرتالية أساسية تحمل عىل عاتقها مسؤولية التواصل 

وتبادل املعلومات املتعلقة بالتعليم والتدريب التقني واملهني يف 

منطقة آسيا واملحيط الهادئ ينظر املركز الوطني لبحوث التعليم املهني

NCVER إىل يونيفوك عىل أنه وسيلة مهمة لتعزيز فهم الدول األعضاء 

 ألنظمة التدريب ولتبادل التجارب واملامرسات.

 توم كارمل، مدير سابق

NCVERاملركز الوطني لبحوث التعليم املهني 

أوسرتاليا

 إن التعاون الوثيق مع اليونسكو-يونيفوك يف بون سمح ملنظمتنا تنفيذ عدد 

مهم من املشاريع الهادفة إىل إصالح التعليم والتدريب التقني واملهني يف 

كازاخستنان ويف غريها من الدول يف آسيا الوسطى. وأفسح مرشوع فريق 

التدريب الجوال )MTT 2001( بتعريفنا عىل أول تجربة مبارشة لتحديث 

نوعية إدارة التعليم والتدريب التقني واملهني يف أوسرتاليا وتايالند.... لقد 

خولنا فريق التدريب الجوال أن نفهم بوضوح رضورة امليض قدماً يف تطوير 

 مقاربة جديدة إلدارة النوعية بدالً من التحكم بها وحسب.

 شايزادا تايبوالتوفا

 مديرة »التقدم«-جمعية »التعليم للجميع يف كازاخستان«

 املكتب الوطني لربنامج متبوس

كازاخستان

 أود أن أشجع مراكز يونيفوك يف الدول األعضاء عىل التواصل مع املركز 

الدويل من خالل اللجان الوطنية لليونسكو لكافة أوجه التعليم والتدريب 

التقني واملهني عموماً، وذلك بهدف بناء قاعدة صلبة للتعامل مع املطالب 

الناشئة للتنمية االقتصادية واالجتامعية وسبل العيش املنتجة واملستدامة، 

عىل سبيل املثال، والتي يتطرق التعليم والتدريب التقني واملهني ملعالجتها. 

يجب عىل الجميع االستفادة من هذا املورد.

 جون سيميو، أستاذ يف تعليم التكنولوجيا

)Chepkoilel( وحدة تعليم التكنولوجيا، كلية جامعة شيبكويليل 

كينيا

 إن MIDT  عضو يف يونيفوك منذ بعض الوقت. نحن نعتقد بقوة أن التواصل عرب الشبكة يشكل 

ركيزة للميض قدماً بالتعليم والتدريب التقني واملهني. مع ذلك، إن نطاق التعليم والتدريب التقني 

واملهني شاسع، من هنا الحاجة امللحة ليك يبادر أصحاب املامرسات األفضل إىل مشاركة تجربتهم 

مع سائر الفرقاء الذي ال يزالون يستكشفون االحتامالت. وال شك يف أن التواصل مع شبكة اليونسكو 

من خالل املنتدى اإللكرتوين يشكل الوسيلة لتحقيق هذا الهدف. ال بّد من شكر اليونسكو عىل 

توفري مثل هذه الشبكة التي تشكل أهم منصة يف الوقت الراهن لتبادل وتشارك اآلراء حول التعليم 

 والتدريب التقني واملهني. شكرا لليونسكو. 

 روالن دوبوا، مدير سابق

 معهد التدريب والتنمية يف موريشيوس

 موريشيوس

 يعترب املعهد املركزي للتعليم املهني والتقني )CIVTE( أحد أوائل 

مراكز يونيفوك. لقد شارك املعهد عىل مدى أعوام  عديدة يف النشاطات 

التي ينظمها يونيفوك، وقد وقع مذكرات تفاهم ثنائية مع العديد من 

املراكز األعضاء يف يونيفوك، كام شارك يف البحث التعاوين. هكذا، وطد 

املركز من خالل هذه النشاطات معرفته بالعديد من الخرباء يف التعليم 

والتدريب التقني واملهني يف سائر الدول، ووسع قنوات تواصله وتبادله 

للمعلومات املتعلقة بالتعليم والتدريب التقني واملهني، كام نجح يف 

 تعزيز التفاهم املتبادل بني الصني وسائر دول العامل. 

 ليو يوفينغ، أستاذ باحث

 مدير قسم التعاون الدويل والبحث التعليمي ااملقارن

 املعهد املركزي للتعليم املهني والتقني )CIVTE(، وزارة الرتبية

جمهورية الصني الشعبية
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 4- الفصل الرابع:
خطة العمل، الرصد، إعداد التقارير، 

والتقييم 

يوجه الفصل الرابع مراكز يونيفوك حول آليات الوفاء بتعهدها 

للعمل مع اليونسكو يف سبيل تقديم برامجها. كام يستعرض بنود 

تعزيز وتجديد العضوية التي متت مناقشتها يف اسرتاتيجة التعاون 

الشامل.-شبكة يونيفوك. وأخرياً يحدد بنود إنهاء العضوية يف 

حال انعدام الفعالية ضمن الشبكة أو اإلخفاق يف تحقيق أهداف 

الشبكة.

4.1 خطة عمل لفرتة عامني
إن تطوير خطة عمل ميّكن مركز اليونسكو من صياغة خطة محددة 

للعمل ولتحديد نشاطاته بشكل دوري مبا يتالءم مع هدفه األشمل 

كونه عضو يف شبكة يونيفوك. ويستحسن أن تتامىش الخطة مع 

اسرتاتيجية اليونسكو للتعليم والتدريب التقني واملهني. باإلضافة 

إىل ذلك يفرتض أن تحدد خطة العمل أهدافاً وآليات تنفيذ ميكن 

رصدها ومشاركة نتائجها مع شبكة يونيفوك لعرض املامرسات 

الجيدة يف التعليم والتدريب التقني واملهني يف البلد. ومن املمكن 

أن تتضمن خطة العمل النشاطات التي سوف تجري عىل الصعيد 

الوطني واملبادرات املزمع املشاركة فيها عىل الصعيد الدويل. ويف 

مرحلة أولية، ميكن الرشوع يف خطة عمل معتدلة، ويف األعوام 

الالحقة يبنى عىل التجارب السابقة  بهدف توسيع نطاق النشاطات.

وال بد من اعتامد آلية مناسبة لرصد النتائج املتوقعة بحيث يصبح 

يف اإلمكان تحسني األداء مع مرور الوقت.

ينبغي عىل خطة عمل اليونسكو أن:

تحدد احتياجات البلد الخاصة يف مجال التعليم والتدريب 	 

التقني واملهني

توصف املداخالت التي سوف يتخذها مركز يونيفوك لتلبية 	 

هذه االحتياجات

تحدد الرشكاء/أصحاب املصالح األساسيني )إذا ما تواجدوا( 	 

الذين يزمع مركز يونيفوك إرشاكهم يف هذه املداخالت

تصف األهداف والفوائد املتوخاة من هذه املداخالت	 

ترشح أنواع النشاطات التي يتوقع مركز يونيفوك تنفيذها عىل 	 

الصعيد الدويل

ترشح مستلزمات امليزانية ومصادر التمويل	 

تتضمن إشارة إىل كيفية رصد وتقييم أداء مركز يونيفوك	 

عند إعداد خطة العمل األولية ملركز يونيفوك، يستحسن اعتامد 

الواقعية وتجنب إثقالها بالكثري من املهام. ال شك أن الحامس قد 

يطغى عىل املوقف. لكن االهتامم بيونيفوك قد يتالىش إذا ما تعذر 

الوفاء بالوعود املقطوعة.  من هنا، فإن اعتامد خطة عمل معتدلة 

ميكن وضعها حيز التنفيذ بشكل جيد قد يكون أفضل من اعتامد 

خطة عمل فائقة الطموح ولكن يتعذر تنفيذها بشكل جيد. الرجاء 

مراجعة امللحق 3، “استامرة داللية لخطة عمل لفرتة عامني”، 
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لالطالع عىل املبادئ التوجيهية حول أنواع النشاطات التي ينبغي 

عىل مراكز يونيفوك تنظيمها من منطلق دورها كعضو يف شبكة 

يونيفوك. 

باإلضافة إىل ما تقدم، ال بد من تطوير خطط عمل مراكز يونيفوك 

بالتعاون الوثيق املجتمع املحيل املعني بالتعليم والتدريب التقني 

واملهني.  هكذا ميكن تجنب اإلزدواجية يف النشاطات وتعزيز سبل 

التعاون.

ما إن يتم االنتهاء من وضع الخطة، يفرتض مبركز يونيفوك أن يرفعها 

إىل اليونسكو-يونيفوك، وإرسال نسخة منها إىل منسق اإلقليم. 

ويعترب منسق مركز يونيفوك مسؤوال عن مراجعة وتحديث خطة 

عمل املركز بشكل منتظم، وإعالم اليونسكو-يونيفوك ومنسق 

اإلقليم بكل تحديث يطرأ عليها. 

 4.2 الرصد وإعداد التقارير
إتُشجع مراكز يونيفوك عىل رصد أنشطتها، ومستوى أداء عملها 

مع اإلشارة إىل خطة عملها لفرتة العامني يف فرتات منتظمة. تجدر 

اإلشارة إىل أن عملية الرصد تساعد املراكز عىل تحسني وتعظيم 

أنشطتها يف السياق الوطني وتطوير أدوارها ووظائفها عىل املستوى 

الدويل بوصفها أعضاء شبكة يونيفوك.

وبناًء عىل عملية الرصد، يُطلب من مراكز يونيفوك أن ترفع 

لليونسكو-يونيفوك تقريراً مرحلياً كل عامني عىل أن يشمل هذا 

التقرير اإللزامي اإلطار الزمني واألنشطة املقرتحة يف خطة عملها 

لفرتة العامني وأن يقترص عىل اإلجراءات املتخذة بصفتهم مركز 

يونيفوك. كام ميكن إضافة معلومات عن مختلف أوجه الخربات 

اإلقليمية والدولية، والبحوث، والرشاكات، واملشاركة، والعمل يف 

مجال التعليم والتدريب التقني واملهني الذي تم تنفيذه يف سياق 

شبكة يونيفوك.

إضافًة إىل رفع التقارير اإللزامية كل عامني، يتم تشجيع مراكز 

يونيفوك أيًضا عىل مشاركة تقارير اإلنجاز السنوية مع اليونسكو-

يونيفوك. وتعترب التقارير اإللزامية التي تُقدم كل عامني والتقارير 

السنوية املقرتحة هي أداة هامة لليونسكو-يونيفوك لتحديد 

االحتياجات الخاصة التي ميكن تلبيتها بالتعاون املشرتك مع 

املجتمع الدويل، لوضع أسس سليمة لتطوير الخدمات التي تقدمها 

اليونسكو-يونيفوك ولتطوير برنامج عملها اإلقليمي والدويل لصالح 

مجال التعليم والتدريب املهني والتقني يف الدول األعضاء يف 

اليونسكو. كام ستشكل هذه التقارير أيًضا  مصدًرا للمعلومات 

لتقييم شبكة يونيفوك ككل.

 4.3 دورة العضوية
تُدار عضوية يونيفوك يف شكل دورات مدة الدورة 4 سنوات، 

وتُغطي كل دورة منها خطتي عمل لفرتة العامني.

ووفًقا إلسرتاتيجية الرشاكة الشاملة - تُحدد عضوية شبكة يونيفوك 

وجميع مراكز يونيفوك بفرتة أولية ملدة أربع سنوات، مع إمكانية 

التجديد بناء عىل األداء املريض واملوافقة املتبادلة.

يف حني يُنظر يف طلبات العضوية يف أي وقت خالل الدورة، إال أنه 

يف نهاية املطاف، يتم توفيق مدة عضوية املركز مع دورة عضوية 

يونيفوك ومدتها 4 سنوات.

4.4 بنود التجديد واإلنهاء
يتم تجديد العضوية من خالل تبادل رسائل بني اليونسكو-يونيفوك 

ومركز يونيفوك ويعتمد قرار التجديدإىل حد كبري عىل تقييم العمل 

الذي أنجزه املركز..

يف حال مل ينجح املركز يف إنجاز حد أدىن من النشاطات والوفاء 

باملهام املرتتبة عىل عضويته، يجوز لليونسكو-يونيفوك، بالتشاور مع 

مكاتب التنسيق اإلقليمية واللجنة الوطنية املعنية، أن يقرر عدم 

تجديد العضوية. ومن االحتامالت التي تحول دون تجديد العضوية 

يذكر عدم وفاء املركز بإلتزاماته عىل النحو املحدد يف القسم  2.2
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 5- الفصل الخامس:
 مركز يونيفوك يف خضم العمل

يوجه الفصل الخامس مراكز يونيفوك إىل كيفية تحمل مسؤولياتها 

عىل أكمل وجه بحيث تستفيد إىل أقىص حد ممكن من التبادل 

والتعاون الدويل وتعزز تأثريها عىل الصعيدين اإلقليمي والوطني. 

5.1 حشد املوارد لدعم مركز يونيفوك
بالنظر إىل أهمية حشد املوارد لدعم مركز يونيفوك، قد يرغب 

منسقو يونيفوك بطلب التمويل واستكشاف سبل التعاون مع 

الرشكاء املعنيني يف بلدانهم.

وتتوافر عدة مصادر محتملة للتمويل، نذكر منها مثال برنامج 

اليونسكو للمساهمة. وباإلمكان االطالع عىل املزيد من املعلومات 

www.unesco.org/new/en/ :حول برنامج املساهمة عىل

 .member-states/mscontent/participation-programme

وتتوافر خيارات أخرى تتضمن مصادر متويل مختلفة مثل 

الحكومات املحلية والوطنية، القطاع الخاص، واملصادر الثنائية 

واملتعددة األطراف. عىل سبيل املثال، يركز ’ دليل وكاالت التعاون 

الدويل حول التعليم والتدريب التقني واملهني: دليل إىل مصادر 

املعلومات‘ عىل 22 وكالة وطنية يف الدول األعضاء يف منظمة 

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  )OECD(. ورغم أن الدليل 

أعد عام 2006، ومل يحّدث منذ ذلك الحني، إال أنه يتضمن إشارات 

إىل أنواع وكاالت التعاون الدويل التي قد تكون مهتمة يف العمل مع 

مراكز يونيفوك يف الدول النامية.

ميكن االطالع عىل املزيد من املعلومات عىل الرابط  التايل: 

http://www.unevoc.unesco.org/
go.php?q=Guide+to+Donor+Agencies

 5.2 املساهمة يف تحسني النظم الوطنية
للتعليم والتدريب التقني واملهني

الوصول إىل أصحاب املصالح

تنصح مراكز يونيفوك بالتمعن يف هيكليات الحكم الوطنية الخاصة 

بنظام التعليم والتدريب التقني واملهني يف الدول التي تتواجد فيها، 

مبا يف ذلك القطاعات العامة والخاصة. وقد يلعب مزودو القطاع 

الخاص واملزودون املعتمدون عىل الثقة دوراً مهامً، وال بد أيضاً من 

األخذ بعني االعتبار التعليم والتدريب التقني واملهني يف االقتصاد 

النظامي وغري النظامي. وبناء عىل هذا التقييم، يفرتض أن تتمكن 

مراكز يونيفوك من تحديد مجموعة من املؤسسات واملنظامت 

والرشكات واألفراد الضليعني والقادرين عىل التأثري يف التعليم 

والتدريب التقني واملهني يف بالدهم، وأن تنجح يف الحفاظ عىل 

التواصل املهني مع أصحاب املصالح هؤالء، مبا يف ذلك:

إعداد الئحة مفصلة )ورمبا لوائح فرعية ملجموعات مستهدفة 	 

محددة(

www.unesco.org/new/en/member-states/mscontent/participation-programme
www.unesco.org/new/en/member-states/mscontent/participation-programme
http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=Guide+to+Donor+Agencies
http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=Guide+to+Donor+Agencies
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تحويل الوثائق املناسبة حول التعليم والتدريب التقني 	 

واملهني التي يتم الحصول عليها من خالل شبكة يونيفوك

املساهمة يف اجتامعات خرباء التعليم و التدريب التقني 	 

واملهني يف البالد

تسهيل الوصول إىل الوثائق املتوافرة عاملياً بلغات أخرى	 

لفت نظر مسؤويل وخرباء وأصحاب املصالح املعنيني بالتعليم 	 

و التدريب التقني واملهني إىل نشاطات يونيفوك يف الخارج، 

وال سيام يف املنطقة أو اإلقليم

توفري فرصة ملسؤويل وخرباء وأصحاب املصالح املعنيني 	 

بالتعليم و التدريب التقني واملهني ملشاركة وعرض الخربة 

املحلية واملامرسات الجيدة من خالل شبكة يونيفوك 

وخدمات اليونسكو-يونيفوك عىل اإلنرتنت.

من املفيد أيضاً الحفاظ عىل قامئة وطنية أو قاعدة بيانات لخرباء 

التعليم والتدريب التقني واملهني ال تقترص عىل الخرباء املحليني 

بل تتضمن أيضاً الخرباء الدوليني الذين يدركون جيداً وضع 

التعليم  والتدريب التقني واملهني يف البلد. إذا كانت هذه القامئة 

متوافرة، قد يرغب مركز يونيفوك باستعاملها عندما تدعو الحاجة 

أو أن يساهم يف تحديثها. ال شك أن هذا النوع من اللوائح يفيد 

الرشكاء املحليني والدوليني عندما تربز الحاجة إىل النصيحة أو 

الخربة.

تسهيل التواصل عرب شبكة اإلنرتنت

ينبغي عىل مراكز يونيفوك أن تلتزم بالتبادل املهني بعناية. هكذا، 

عندما يربز نقاش عرب الشبكة أو وثيقة أو مورد قد يشكل أهمية 

للبالد، ينبغي عىل املركز أن يبلغ املسؤولني والخرباء وأصحاب 

املصالح املعنيني بالتعليم والتدريب التقني واملهني. ومبا أن مراكز 

يونيفوك تتمتع بسهولة التواصل عرب الشبكة مع مراكز يونيفوك 

يف دول ومناطق أخرى يف جميع أنحاء العامل، من الحري بها أن 

تقوم بتسهيل وتعزيز مشاركة مسؤولني وخرباء وأصحاب املصالح 

املعنيني بالتعليم والتدريب التقني واملهني يف التبادل الدويل.

إضافة إىل ما تقدم، يقوم اليونسكو-يونيفوك بتنظيم نشاطات 

مختلفة لبناء القدرات للمساهمة يف تطوير التعليم والتدريب 

التقني واملهني يف الدول األعضاء. إىل ذلك يسهل اليونسكو-

يونيفوك مشاركة مراكز يونيفوك يف مثل هذه النشاطات وغريها 

من املؤمترات واالجتامعات وورشات العمل، بهدف انخراطها يف 

الحوار العاملي وتعزيز قدراتها الخاصة املؤسساتية والفردية.

5.3 تبادل املعلومات واملعارف
تسهم مراكز يونيفوك يف الشبكة بطريقتني: يف الدرجة األوىل هي 

تلعب دور مساهم يف الشبكة، ويف الدرجة الثانية هي تستفيد 

يف الوقت نفسه من مساهامت اآلخرين، يف عدد من السياقات 

املختلفة، وال سيام يف ما يتعلق بتنمية وتبادل املعارف. يفرتض 

مبراكز يونيفوك أن تلعب دورها يف توفري وآخذ وتبادل املعارف. 

وبإمكان املستفيدين أن يتحولوا إىل مساهمني، كام يتحول 

املساهمون إىل مستفيدين، إذ تتكشف لهم قيمة استيعاب 

املامرسات الجيدة يف التعليم والتدريب التقني واملهني يف دول 

ومناطق أخرى.

إن املساعدة الفعالة ألعضاء الشبكة توفر لليونسكو-يونيفوك 

مجموعة واسعة من املوارد واملنتجات والخدمات املتعلقة 

بإدارة املعارف. ويفرتض أن تسهم هذه األخرية يف بناء القدرات 

املؤسساتية واملهني ملراكز يونيفوك.

وميكن تلخيص هذه املوارد 

واملنتجات والخدمات مبا ييل:

بوابة الشبكة

إن بوابة الشبكة هي مبثابة 

مرفق يوفره اليونسكو-

يونيفوك عىل الويب، وهي 

تتضمن دليالً مبراكز يونيفوك 

وتفاصيل االتصال بها، باإلضفة 

إىل معلومات حول أعامل 

http://www.unevoc.unesco.org/( ونشاطات مراكز يونيفوك

)network

يطلب من مراكز يونيفوك تحديث معلوماتها يف الدليل 	 

بشكل منتظم وتبادل ما يناسب من األخبار والنشاطات من 

خالل بوابة الشبكة

قاعدة البيانات العاملية 

حول التعليم والتدريب 

التقني واملهني

تشكل قاعدة البيانات العاملية 

حول التعليم والتدريب 

التقني واملهني مستودعاً 

يوفره اليونسكو-يونيفوك 

بهدف تأمني معلومات محدثة 

مقتضبة وموثوقة حول أنظمة 

التعليم والتدريب التقني 

 واملهني عرب العامل يف مكان واحد 

)www.unevoc.unesco.org/worldtvetdatabase(

يطلب من مراكز يونيفوك التأكد من توفري وتحديث 	 

املعلومات حول أنظمة التعليم والتدريب التقني واملهني يف 

دولها. وبإمكان املركز ملء منوذج اليونسكو-يونيفوك حول 

http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=UNEVOC+Network+-+Home
www.unevoc.unesco.org/worldtvetdatabase
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نظام التعليم والتدريب التقني واملهني يف البلد أو مراجعة 

والتحقق من صحة مسودة التقرير حول نظام التعليم 

والتدريب التقني واملهني الذي ساهم يف إعداده اليونسكو-

يونيفوك.

قاعدة البيانات حول 

املامرسات الواعدة يف 

التعليم والتدريب التقني 

واملهني

تهدف قاعدة البيانات حول 

املامرسات الواعدة إىل تبادل 

املعارف حول املامرسات 

املبتكرة املتبعة – قصص 

النجاح – التي أثبتت فعاليتها 

والتي تروج للتعليم والتدريب 

التقني واملهني بشكل عميق، إما يف قطاع فرعي خاص للتعليم 

والتدريب التقني واملهني، وإما يف قطاع محيل، إقليمي أو عىل 

 املستوى الوطني

)www.unevoc.unesco.org/promising-practices( 

يطلب من مراكز يونيفوك ن تتقدم مبامرساتها الواعدة 	 

إلدراجها يف قاعدة البيانات هذه.

املنتدى اإللكرتوين

يشكل املنتدى اإللكرتوين مجتمعاً افرتاضياً يضم أخصائيني التعليم 

والتدريب التقني واملهني من حول العامل، الذين يقومون بتبادل 

املعلومات واملعارف حول مختلف أوجه التعليم والتدريب 

التقني واملهني )www.unevoc.unesco.org/e-forum(.  ويوفر 

املنتدى اإللكرتوين أيضاً مؤمترات افرتاضية يديرها وسيط عرب 

املنتدى مسهالً النقاشات املركزة حول مواضيع حاسمة تتعلق 

بتنمية التعليم والتدريب التقني واملهني

)www.unevoc.unesco.org/virtual-conference(

تشجع مراكز يونيفوك عىل االشرتاك يف املنتدى اإللكرتوين 	 

واملشاركة بشكل فاعل يف 

املؤمترات االفرتاضية. كام 

يشجع منسقو مراكز يونيفوك 

عىل طرح مواضيع للنقاش 

ضمن املؤمترات االفرتاضية.

قاموس مصطلحات 

بوابة التعليم والتدريب 

التقني واملهني 

(TVETipedia)

إن قاموس مصطلحات بوابة 

التعليم والتدريب التقني 

واملهني )TVETipedia( هو 

قاموس يتضمن املصطلحات 

الشائعة املعتمدة عاملياً يف 

مجال التعليم والتدريب التقني واملهني. ويوفر هذا القاموس 

 تعاريف ومعلومات خلفية من موارد موثوقة مختلفة

)www.unevoc.unesco.org/tvetipediaglossary(

تشجع مراكز يونيفوك عىل املساهمة يف هذا القاموس 	 

من خالل إضافة مصطلحات جديدة والتحقق من صحة 

املصطلحات املنشورة باإلضافة إىل نرش مقاالت جديدة حول 

التعليم والتدريب التقني واملهني يف هذا القاموس.

يوفر اليونسكو-يونيفوك 

برنامجاً للمنشورات، علامً أن 

معظمها متوافر عىل اإلنرتنت 

أو بشكل مطبوعات عند طلب 

أعضاء الشبكة. إىل ذلك، يوفر 

اليونسكو-يونيفوك مكتبة 

إلكرتونية تضم مجموعة 

واسعة من املنشورات 

املتخصصة املتعلقة بالتعليم 

 والتدريب التقني واملهني

)www.unevoc.unesco.org/publications( 

يتوقع من مراكز يونيفوك أن تقوم بتقدمة خدمات مامثلة عىل 

املستوى الوطني. يف حال توافر نظام محيل لتبادل املعلومات 

حول التعليم والتدريب التقني واملهني، ينبغي عىل مراكز 

يونيفوك االرتباط به. أما يف حال االفتقار إىل نظام محيل لتبادل 

املعلومات، فحري مبراكز يونيفوك أن تعمد إىل تطوير واحد. 

يذكر أن األمانة العامة لليونسكو-يونيفوك تقدم املشورة عند 

الطلب حول كيفية إنشاء نظام لتبادل املعلومات.

http://www.unevoc.unesco.org/promising-practices
http://www.unevoc.unesco.org/e-forum
http://www.unevoc.unesco.org/virtual-conference
http://www.unevoc.unesco.org/tvetipediaglossary
http://www.unevoc.unesco.org/publications
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   5.4 الرتويج لنشاطات مراكز يونيفوك
يتوقع من مركز يونيفوك الرتويج لنشاطاته وخدماته لدى 

مسؤويل وخرباء وأصحاب املصالح املعنيني بالتعليم والتدريب 

التقني واملهني عىل الصعيدين الوطني واملحيل، مبا يف ذلك:

إنشاء موقع الستعراض النشاطات واملعلومات، عىل مقربة 	 

من مبناه، بحيث يتمكن املسؤولون وخرباء وأصحاب املصالح 

املعنيني بالتعليم والتدريب التقني واملهني والزوار من 

االستفادة من املعلومات والخدمات التي يقدمها اليونسكو-

يونيفوك

تصميم وإعداد وحدة خاصة باملعارض ميكن استعاملها 	 

يف املعارض املناسبة، واملشاركة بفاعلية وبشكل واضح يف 

النشاطات الوطنية املتعلقة بالتعليم والتدريب التقني والهني 

مثل املؤمترات واملعارض ومعارض الوظائف

لفت نظر اإلعالم املحيل والوطني )الصحف، اإلذاعة، 	 

التلفزيون، واإلعالم عىل اإلنرتنت( إىل نشاطات شبكة 

يونيفوك

توفري موقع عىل الويب باللغة )اللغات( املحلية بهدف تقديم 	 

املعلومات املناسبة حول احتياجات البلد

نرش وتوزيع املواد الرتويجية مثل النرشات اإلعالمية  	 

وامللصقات والعروض البيانية

صفحة والفتة عىل اإلنرتنت 

يقرتح عىل مراكز يونيفوك أن تصمم صفحة خاصة بها عىل 

اإلنرتنت باللغة املحلية بهدف تسهيل وصول مسؤويل وخرباء 

وأصحاب املصالح املعنيني بالتعليم والتدريب التقني واملهني إىل 

املعلومات.

يذكر أن اليونسكو-يونيفوك يقدم الفتة )banner(  خاصة 

بالعضوية يف شبكة يونيفوك بكافة اللغات، ميكن ملراكز يونيفوك 

عرضها عىل مواقعهم عىل اإلنرتنت أو اعتامدها يف تواقيع بريدهم 

www.unevoc.unesco.org/networkbanner :اإلكرتوين

ينبغي أن ترتبط هذه الالفتة باستمرار مبوقع اليونسكو-يونيفوك 

عىل اإلنرتنت

UNEVOC
عضو شبكة اليونيفوك 

5.5 املبارشة والرشوع يف البحث
بإمكان مراكز يونيفوك الوصول واالطالع عىل خربات التعليم 

والتدريب التقني واملهني يف بالدها ومن خالل شبكة يونيفوك 

أيضاً، مام يتيح الفرصة ملنسقي مراكز يونيفوك لتحديد 

االحتياجات والثغرات املتعلقة بالبحث عىل املستوى الوطني. 

وبفضل متكن هذه املراكز من الوصول إىل الخربات والوثائق 

العاملية، يستطيع منسقو مراكز يونيفوك سد بعض الثغرات عى 

املستوى الوطني من خالل الخربات املتوافرة يف مكان آخر. من 

جهة أخرى، قد ترغب مراكز يونيفوك بالتبليغ عن احتياجاتها 

يف البحث، من خالل شبكة يونيفوك، للمجتمع الدويل املختص 

بالتعليم والتدريب التقني واملهني، وبالتايل املبارشة والرشوع يف 

جهود البحث عىل املستويني اإلقليمي والدويل.

file:www.unevoc.unesco.org/networkbanner
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وحدة يونيفوك التنفيذية تبدأ عملها يف برلني اليونسكو وأملانيا يوقعان اتفاقية حول »الربنامج 

الدويل حول التعليم والتدريب املهني«

املؤمتر العام السادس والعرشين لليونسكو مينح 

املدير العام لليونسكو اإلذن بإطالق املرشوع 

الدويل حول التعليم والتدريب التقني واملهني 

.)UNEVOC(

املؤمتر الدويل الثاين حول التعليم التقني واملهني 

يف سيول، جمهورية كوريا. أملانيا تعرض استضافة 

مركز دويل للتعليم والتدريب التقني واملهني 

يف أملانيا

vإطالق املنتدى اإللكرتوين لليونسكو-يونيفوك املؤمتر العام التاسع والعرشين لليونسكو يقرر 

إنشاء برنامج طويل األجل لتطوير التعليم التقني 

واملهني ابتداء من العام 2000

آذار )مارس( 1993

نيسان )أبريل( 1999

متوز )يوليو( 1992

أيلول )سبتمرب( 1998

ترشين الثاين )نوفمرب( 1991

ترشين الثاين )نوفمرب( 1997

افتتح كولن بوور، مساعد املدير العام للتعليم بهيئة 
اليونسكو وهانز كرونر، مؤسس يونيفوك، وحدة تنفيذ 

يونيفوك يف سبتمرب 1993.

29



شبكة يونيفوك دليل إجراءات التشغيل 29

امللحقات
امللحق 1: الرشيط الزمني للمركز الدويل لليونسكو-يونيفوك

ميثل الرشيط الزمني بعض األحداث الهامة يف تاريخ شبكة يونيفوك منذ نشأتها األوىل وصوالً إىل اسرتاتيجية الرشاكة الشاملة

أصدرت اللجنة االستشارية الدولية  ليونيفوك 

توصية إىل املؤمتر العام يف جلستة الرابعة، باتخاذ 

قرار ملنح صفة دامئة ملرشوع يونيفوك

تقييم خارجي ملرشوع يونيفوك. توصية مبتابعته 

ومراجعة وضع مرشوع يونيفوك

املرحلة األولية إلنشاء شبكة يونيفوك العاملية

إنهاء دراسة الجدوى حول إنشاء املركز الدويل 

للتعليم التقني واملهني

املؤمتر العام الخامس والعرشين لليونسكو يقر 

االتفاقية حول التعليم التقني واملهني

املؤمتر العام الخامس والعرشين 

لليونسكو يقر االتفاقية حول التعليم 

التقني واملهني ويدعو األمني العام إىل 

إجراء دراسة جدوى حول إنشاء املركز 

الدويل للتعليم التقني واملهني

خالل املؤمتر الدويل األول لليونسكو  حول تطوير 

وتحسني التعليم التقني واملهني، التقرير النهايئ 

يف برلني، الجمهورية الدميوقراطية األملانية، اقرتح 

املشاركون رسم خطة عمل لتطوير التعليم 

والتدريب التقني واملهني وطلبوا من اليونسكو 

دعم إنشاء مركز دويل للبحث ولتطوير التعليم 

التقني واملهني.

شباط )فرباير( 1991

آذار )مارس( 1997

ترشين الثاين )نوفمرب( 1989

1997/1996

نيسان )أبريل( 1987

1993

28
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اجتامع اليونسكو الدويل لخرباء التعليم والتدريب 

التقني واملهني حول »عامل العمل، املواطنية 

واالستدامة« يف بون، أملانيا يقر إعالن بون 2004

االفتتاح الرسمي للمركز الدويل لليونسكو-

يونيفوك

املؤمتر العام  الواحد الثالثون لليونسكو يقر 

التوصية املنقحة حول التعليم التقني واملهني

External evaluation of the UNESCO-

 UNEVOC International Centre

املوافقة عىل اسرتاتيجية الرشاكة الشاملة-شبكة 

يونيفوك يف إطار الجلسة 192 للمجلس التنفيذي 

)قرار تنفيذي 5/192( التي أقرها بالتايل املؤمتر 

العام يف جلسته 37.

املجلس التنفيذي لليونسكو يدرج التعليم 

والتدريب التقني واملهني ضمن أعىل أولويات 

ميزانيته للتعليم

ترشين األول )أكتوبر( 2004

ترشين األول )أكتوبر( 2014

نيسان )أبريل( 2002

أيلول )سبتمرب( 2013

ترشين الثاين )نوفمرب( 2001

متوز )يوليو( 2013

اجتامع الخرباء للتعليم والتدريب التقنى والفنى 
مبركز اليونسكو الدويل يف بون 2004

31
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وقع كويشريو ماتسورا املدير العام لليونسكو  
واديلجارد بوملان، الوزير االتحادي للتعليم 
والبحث العلمي ىف أملانيا، إتفاقية استضافة 
مركز اليونسكو-يونيفوك الدويل يف 12 يوليو 

متوز عام 2000.

انعقاد املؤمتر الدويل الثالث حول التعليم 

والتدريب التقني واملهني يف شنغهاي، جمهورية 

الصني الشعبية، وإقرار توافق اآلراء يف شنغهاي

موافقة املجلس التنفيذي لليونسكو عىل 

اسرتاتيجية التعليم والتدريب التقني واملهني 

2015-2010

مؤمتر اليونسكو العاملي حول التعليم من أجل 

التنمية املستدامة يقر إعالن بون 2009

تقييم خارجي للمركز الدويل لليونسكو-يونيفوك

املركز الدويل لليونسكو-يونيفوك يبارش عمله 

يف بون، أملانيا

اليونسكو وحكومة أملانيا يوقعان اتفاقية استضافة 

ليونيفوك

املؤمتر العام الثالثون لليونسكو مينح املدير 

العام لليونسكو اإلذن بإنشاء مركز دويل للتعليم 

والتدريب التقني واملهني يف بون، أملانيا.

أيلول )سبتمرب( 2000

أيار )مايو( 2012

متوز )يوليو( 2000

نيسان )أبريل( 2009 نيسان-أيار )أبريل-مايو( 2005

ترشين الثاين )نوفمرب( 1999

30
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امللحق 2: وثائق مهمة

اسرتاتيجية اليونسكو للتعليم والتدريب التقني واملهني )2009(

تقرير املدير العام لليونسكو حول مسودة اسرتاتيجية التعليم 

والتدريب التقني واملهني

وثيقة 181 تنفيذي/8:

وافق عليها املجلس التنفيذي يف جلسته 181 )2009(

اسرتاتيجية الرشاكة الشاملة-شبكة يونيفوك )2013(

تحت مظلة بيان »إطار سياسة الرشاكة االسرتاتيجية«، اسرتاتيجية 

الرشاكة الشاملة مبا يف ذلك شبكة يونيفوك. تحدد هذه 

االسرتاتيجية اإلطار العام للرشاكة والعمل مع الرشيك الفردي.

وافق عليها املجلس التنفيذي يف جلسته 192 واملؤمتر العام يف 

جلسته الـ37 )2013(

االسرتاتيجية التنفيذية للتعليم والتدريب التقني واملهني )2011(

 .)TVET( اسرتاتيجية تنفيذية للتعليم والتدريب التقني واملهني

وثيقة تنفيذي 43/186

توافق اآلراء يف شنغهاي )2012(

توصيات الندوة الدولية الثالثة حول التعليم والتدريب التقني 

واملهني، »تحقيق التحّول يف التعليم والتدريب التقني واملهني«: 

بناء املهارات من أجل الحياة والعمل. شنغهاي،جمهورية الصني 

الشعبية، 14-16 أيار )مايو( 2012.

تحديث شنغهاي )2014(

متابعة لندوة اليونسكو الدولية الثالثة حول التعليم والتدريب 

التقني واملهني، آذار )مارس( 2014

التعليم والتدريب التقني واملهني من أجل القرن الواحد 

والعرشين. توصيات اليونسكو )2001(

توصيات منقحة تتعلق التعليم التقني واملهني

اتفاقية التعليم التقني واملهني )1989(

)UNEVOC( الربنامج الدويل حول التعليم والتدريب املهني

أقره املؤمتر العام لليونسكو يف جلسته الخامسة والعرشين يف 

باريس، 10 ترشين الثاين )نوفمرب( 1989

http://www.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?catno

=217683&set=53EA31DA_3_288&gp=1&lin=1&ll=1

http://unesdoc.unesco.org/

images/0022/002270/227059e.pdf 

http://unesdoc.unesco.org/

images/0012/001260/126050e.pdf

http://p19035.typo3server.info/fileadmin/user_upload/

pubs/conv-e.pdf 

http://unesdoc.unesco.org/

images/0018/001808/180869E.pdf

http://unesdoc.unesco.org/

images/0018/001826/182664e.pdf

http://unesdoc.unesco.org/

images/0022/002229/222986e.pdf

http://unesdoc.unesco.org/

images/0019/001922/192228e.pdf

http://www.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?catno=217683&set=53EA31DA_3_288&gp=1&lin=1&ll=1
http://www.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?catno=217683&set=53EA31DA_3_288&gp=1&lin=1&ll=1
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001260/126050e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001260/126050e.pdf
http://p19035.typo3server.info/fileadmin/user_upload/pubs/conv-e.pdf 
http://p19035.typo3server.info/fileadmin/user_upload/pubs/conv-e.pdf 
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001808/180869E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001808/180869E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001826/182664e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001826/182664e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002229/222986e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002229/222986e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001922/192228e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001922/192228e.pdf
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إعالن بون )2009(

مؤمتر اليونسكو العاملي حول التعليم من أجل التنمية املستدامة، 

31 آذار )مارس(-2 نيسان )أبريل( 

إعالن بون )2004(

www.unevoc.unesco.org/fileadmin/user_upload/pubs/

 SD_BonnDeclaration_e.pdf

مسودة االسرتاتيجية املتوسطة األجل 37م/4 2021-2014 )2013(

www.esd-world-conference-2009.org/fileadmin/

download/ESD2009_BonnDeclaration080409.pdf

http://unesdoc.unesco.org/

images/0022/002200/220031e.pdf

http://www.unevoc.unesco.org/fileadmin/user_upload/pubs/SD_BonnDeclaration_e.pdf 
http://www.unevoc.unesco.org/fileadmin/user_upload/pubs/SD_BonnDeclaration_e.pdf 
http://www.unevoc.unesco.org/fileadmin/user_upload/pubs/SD_BonnDeclaration_e.pdf 
www.esd-world-conference-2009.org/fileadmin/download/ESD2009_BonnDeclaration080409.pdf
www.esd-world-conference-2009.org/fileadmin/download/ESD2009_BonnDeclaration080409.pdf
  The Final Report of the International Advisory Committee, 4th session, 10-12 March 1997, states that ‘the designation of any UNEVOC Centre is subordinate to the following condition: … appropriate equipment and facilities required to fulfil the functions are available’ (http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001117/111732eo.pdf). 
  The Final Report of the International Advisory Committee, 4th session, 10-12 March 1997, states that ‘the designation of any UNEVOC Centre is subordinate to the following condition: … appropriate equipment and facilities required to fulfil the functions are available’ (http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001117/111732eo.pdf). 
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امللحق 3: استامرة اسرتشادية لخطة عمل لفرتة عامي

خطة عمل لفرتة عامني (--20/--20)
النشاط )النشاطات( الرئييس يف --20 النشاط )النشاطات( الرئييس يف --20

الرجاء إعطاء قامئة بالنشاط )النشاطات( التي يزمع مركز يونيفوك 

إنجازها يف كل عام

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�

ما هي االحتياجات الخاصة لبلدكم يف التعليم والتدريب التقني واملهني 

التي ميكن ملركز يونيفوك أن يلبيها من خالل النشاط )النشاطات ( 

املذكورة أعاله

)يستحسن تعدادها بشكل نقاط(

 q توفري فرص عمل الشباب وتنمية املهارات

 q خرضنة التعليم والتدريب التقني واملهني

 q تكنولوجيا املعلومات واالتصالت  يف التعليم والتدريب التقني واملهني 

 q املساواة بني الجنسني 

q غريها )الرجاء التحديد.............……………………………(

إىل أي من الفئات املوضوعية  يـ/تنتمي النشاط )األنشطة( املذكورة 

أعاله؟

الرجاء االختيار من الفئات املدرجة.

�
�
�

من هم الرشكاء/أصحاب املصالح األساسيني الذين ينوي مركز يونيفوك 

إرشاكهم يف هذه النشاطات )إذا ما وجدوا(

األهداف:
�
�
�

ما هي أهداف النشاطات والفوائد املتوخاة منها )يستحسن تعدادها 

بشكل نقاط(

الفوائد املتوخاة: 
�
�
�

ما هي األعامل التي يتوقع مركز يونيفوك انجازها عىل الصعيدين 

االقمليمي و/أو الدويل؟

متطلبات امليزانية: الرجاء رشح متطلبات امليزانية وموارد التمويل

موارد التمويل:

ما هي التدابري املتخذة لرصد وتقييم أداء مركز يونيفوك خاصتكم؟

www.unevoc.unesco.org/biennialworkplan تحميل النموذج هنا

http://www.unevoc.unesco.org/biennialworkplan
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امللحق 4: مواقع مهمة عىل اإلنرتنت

UNESCO-UNEVOC website 

www.unevoc.unesco.org

بوابة الشبكة

www.unevoc.unesco.org/network

املنتدى اإللكرتوين لليونسكو-يونيفوك

www.unevoc.unesco.org/forum

مؤمترات اليونسكو-يونيفوك اإللكرتونية

www.unevoc.unesco.org/go.php?q=e-Forum+-

+Virtual+Conferences

قاعدة البيانات العاملية للتعليم والتدريب التقني واملهني

www.unevoc.unesco.org/worldtvetdatabase

املنشورات

www.unevoc.unesco.org/publications

املكتبة اإللكرتونية

www.unevoc.unesco.org/go.php?q=Online+library

نرشة اليونسكو-يونيفوك

www.unevoc.unesco.org/go.php?q=page_bulletin

املكاتب امليدانية ومؤسسات ومراكز اليونسكو

https://en.unesco.org/countries/countries-list

اللجان الوطنية لليونسكو

https://en.unesco.org/countries/national-commissions 

www.unesco.org/new/en/member-states/member-states-

/information/directory-of-national-commissions

الشبكة العاملية للتعليم

www.unesco.org/new/en/education/networks/global-

 /networks/other-global-networks

http://www.unevoc.unesco.org
www.unevoc.unesco.org/network
http://www.unevoc.unesco.org/forum
http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=e-Forum+-+Virtual+Conferences
http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=e-Forum+-+Virtual+Conferences
http://www.unevoc.unesco.org/worldtvetdatabase
http://www.unevoc.unesco.org/publications
http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=Online+library
http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=page_bulletin
https://en.unesco.org/countries/countries-list
https://en.unesco.org/countries/national-commissions
http://www.unesco.org/new/en/member-states/member-states-information/directory-of-national-commissions/
http://www.unesco.org/new/en/member-states/member-states-information/directory-of-national-commissions/
http://www.unesco.org/new/en/member-states/member-states-information/directory-of-national-commissions/
http://www.unesco.org/new/en/education/networks/global-networks/other-global-networks/ 
http://www.unesco.org/new/en/education/networks/global-networks/other-global-networks/ 
http://www.unesco.org/new/en/education/networks/global-networks/other-global-networks/ 
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قامئة املراجع 
- االتفاقية بني حكومة جمهورية أملانيا الفديرالية ومنظمة األمم 

املتحدة  للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو( حول استضافة مركز 

اليونسكو الدويل للتعليم والتدريب التقني واملهني، بون، 12 متوز 

)يوليو( 2000 

ميكن االطالع عىل دليل اللجان الوطنية لليونسكو عىل الرابط 

التايل:  

 

املؤمتر الدويل حول تطوير وتحسني التعليم التقني واملهني، 

التقرير النهايئ، اليونسكو، برلني، الجمهورية الدميوقراطية 

األملانية، 22 حزيران )يونيو( – 1متوز )يوليو(

  

محفوظات املؤمتر العام، الجلسة 30، باريس، 26 ترشين األول 

ولغاية 17 ترشين الثاين 1999، الجزء األول: القرارات 

اسرتاتيجية الرشاكة الشاملة – شبكة يونيفوك املوافق عليها يف 

الجلسة 192 للمجلس التنفيذي يف 6 أيلول )سبتمرب( 2013، يف 

باريس )قرار5/192( واعتمدها املؤمتر العام يف جلسته الـ37: 

القرار 31 ملؤمتر العام يف جلسته الـ30، الجزء األول )2000(

 

http://unesdoc.unesco.org/

images/0007/000759/075959eb.pdf

http://unesdoc.unesco.org/

images/0011/001185/118514e.pdf

http://unesdoc.unesco.org/

images/0022/002229/222986e.pdf

http://unesdoc.unesco.org/

images/0011/001185/118514e.pdf

www.unesco.org/new/en/member-states/member-

states-information/directory-of-national-commissions/

 جميع مكاتب اليونسكو امليدانية حسب املناطق: 

مرشوع شبكة املدارس املنتسبة لليونسكو:

 

امليثاق التأسييس لليونسكو: 

مناطق ودول اليونسكو: 

شبكة يونيفوك: هيكلية الشبكة: 

https://en.unesco.org/about-us/all-offices-region

http://www.unesco.org/new/en/education/networks/

global-networks/aspnet/

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_

ID=15244&URL_DO=DO_TOPIC&URL_

SECTION=201.html

http://www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide/

regions-and-countries/

http://www.unevoc.unesco.org/

go.php?q=UNEVOC+Network+-+Structure

http://unesdoc.unesco.org/images/0007/000759/075959eb.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0007/000759/075959eb.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001185/118514e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001185/118514e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002229/222986e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002229/222986e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001185/118514e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001185/118514e.pdf
www.unesco.org/new/en/member-states/member-states-information/directory-of-national-commissions/
www.unesco.org/new/en/member-states/member-states-information/directory-of-national-commissions/
http://www.unesco.org/new/en/education/networks/global-networks/aspnet/
http://www.unesco.org/new/en/education/networks/global-networks/aspnet/
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=15244&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=15244&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=15244&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide/regions-and-countries/
http://www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide/regions-and-countries/
http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=UNEVOC+Network+-+Structure
http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=UNEVOC+Network+-+Structure
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يقرتح عىل مراكز اليونسكو زيارة مكتب اليونسكو-يونيفوك يف 

بون، أملانيا، عند اإلمكان: 

1 UN CampusPlatz der Vereinten Nationen 

Bonn 53113 

Germany

ملزيد من امللعومات حول هذا الكتيب أو ألي أسئلة ذات صلة، 

الرجاء عدم الرتدد يف االتصال بنا:

شيامنال ماجمدار

رئيس املركز الدويل لليونسكو-يونيفوك

unevoc.network@unesco.org :الربيد اإللكرتوين

الحرم الجامعي لألمم املتحدة

ساحة  دير فريايننت ناشونال 1

5311، بون

أملانيا

 يف اإلمكان أيضاً زيارة موقعنا عىل اإلنرتنت: 

 www.unevoc.unesco.org

ومتابعتنا عىل:

www.facebook.com/unevoc 

www.twitter.com/unevoc 

www.youtube.com/unevoc

mailto:unevoc.network@unesco.org
http://www.unevoc.unesco.org
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مركز اليونسكو-يونيفوك الدويل للتعليم والتدريب التقني واملهني

 بون، أملانيا

© اليونسكو 2015
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