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  بيروت�النسخة العربية تصدر بالتعاون مع مكتب اليونسكو اإلقليمي   بون؛� عن مرآز اليونسكو الدولي للتعليم والتدريب التقني والمهني صدرت

  
 

 الفتتاحية ا 
 مرآز الوبيرت ماآلين، مدير ر
 

سبتمبر /أي في أيلول(قبل عام من اآلن 
رآز اليونسكو الدولي للتعليم مأ بد) 2000

مله   ع بون �والتدريب التقني والمهني   
ن م وحدة يونيفوك التنفيذّية  تبعدما انتقل

برلين إلى بون لتشّكل أساس المرآز    
  .الجديد
أطلقت بعدها عدة مبادرات تستعرضها  و

فهذه  .  يونيفوك-دوريًا نشرة اليونسكو   
 النشرة هي األداة التي يتواصل المرآز من 

 الناشطة   توالمؤسسا   خاللها مع الخبراء 
في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني 

شرط أّال يكون   .  بلدًا حول العالم150 يف
تواصًال باتجاه واحد، إذ يدعو هذا العدد من         
النشرة جميع مراآز يونيفوك إلى المساهمة 

 .في األعداد الالحقة  
يستعرض هذا العدد من النشرة أنشطة    و

يونيفوك وأنشطة التعليم    -ج اليونسكوبرنام
والتدريب التقني والمهني ذات الصلة في   

القسم المختص بالتعليم  : يونسكولمكاتب ا
الثانوي والتقني والمهني في مقر اليونسكو   
في باريس ومعاهد اليونسكو ومكاتبها 

ر تتعلق بأنشطة   اضافة إلى أخب إ. اإلقليمية
الدولية   البرنامج التي تجريها منظمة العمل 

)ILO (  آونها تشارك اليونسكو في متابعة
 التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي     

 
التقني والمهني المنعقد في  ي للتعليمنالثا

 .1999سيول عام 
إني أنتهز هذه الفرصة ألشكر زمالء 
آثيرين من منظمات أخرى ساهموا 

يونيفوك -بدورهم في جعل نشرة اليونسكو 
أحدث المعلومات حول    قاعدة فّعالة لتبادل 

 التعليم والتدريب التقني والمهني 
 
 
 
 

 
 

 لموضوع الرئيسي ا 
 الماضي والحاضر والمستقبل:  يونيفوك -ليونسكوا

 
 
نشط اليونسكو في مجال التعليم التقني  ت

وقد تطّور   .  سنة40والمهني منذ أآثر من 
مجها لمواآبة التغيرات العلمية   برنا

والتكنولوجية والواقع االجتماعي    
 ات تنمية الموارد سواالقتصادي وسيا 

 .البشرية في الدول األعضاء 
 

انينات، أعربت الدول    موفي أواخر الث  
ن رغبتها في أن تفّعل اليونسكو    عاألعضاء 

ي تعزيز التعليم التقني والمهني، فدورها 
دولي األول حول     وخالل مؤتمر اليونسكو ال 

التعليم التقني والمهني الذي ُعقد في برلين   
 :، اقُترح1987عام 

وضع خطة عمل دولية لتطوير التعليم  ..".
لتعاون الدولي في  االتقني والمهني وتفعيل 

 أن تدعم اليونسكو قيام  "و  "هذا المجال 
مرآز دولي لألبحاث والتطوير في مجال 

 ."التعليم التقني والمهني 
 

 اليونسكو، باالستناد إلى دراسة   وقررت
جدوى للمرآز، إطالق المشروع الدولي    

واتخذت   ). يونيفوك(للتعليم التقني والمهني  
 ين مقرًا لوحدة التنفيذ في المشروع من بر 

 
.  بموجب اتفاق مع ألمانيا1993لها عام 

 :وتمحور عملها حول
طوير ُنظم التعليم التقني والمهني  ت �

 في الدول األعضاء؛ 
زيز بنى التخطيط والبحث  عت �

 والتطوير الوطنية؛   
 .تشجيع التعاون الدولي   �

أوصى تقييم خارجي للمشروع عامي و
 بجعله برنامجًا دائمًا، 1996-1997
 .رة إنشاء مرآز دولي في إطاره ووبضر

، وّقعت اليونسكو   2000يوليو /في تموزو
والحكومة األلمانية اتفاقًا يقضي بإنشاء  

كو الدولي للتعليم   سواستضافة مرآز اليون
والتدريب التقني والمهني في بون؛ وقد بدأ     

وتولى  . 2000سبتمبر /يه في أيلولفالعمل 
 يمهامه ف) روبيرت ماآلين(مدير المرآز 
 .2001مايو /بون في أيار

 
 المفهوم الشمولي: لتعليم والتدريبا
ّآزت اليونسكو منذ نشأتها على التعليم    ر

يم بينما رّآزت التقني والمهني في نظم التعل
منظمة العمل الدولية أآثر على التدريب   
العملي في المصانع وورش العمل ومراآز   

 .التدريب المتخصصة 
 في المؤتمر ة دول130لكن المشارآين من 

الدولي الثاني للتعليم التقني والمهني في    
 1999سيول، الجمهورية الكورية عام  

التعليم التقني "أجمعوا على اعتبار  
وجهين " التدريب المهني"و " يوالمهن

وطالب المشارآون اليونسكو      . لنفس العملة
مفهوم "ومنظمة العمل الدولية بتطوير    
(والمهني  مشترك للتعليم والتدريب التقني

TVET."...( 
 
 اعدة مشترآة بين الوآاالت ق
 عام للمنظمة  ـبناء على قرار المؤتمر ال و
، أنشأت اليونسكو المرآز الدولي    )1999(
تعليم والتدريب التقني والمهني في بون  لل

أّال توّفر جهدًا لجعل   "، وتعّهدت 2000عام 
المرآز منطلقًا للتعاون بين الوآاالت  

بما فيها منظمة  والهيئات المتخصصة،
 ."العمل الدولية  

لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال  ل
 (2433713: بالسـيد هانز آرونر، فاآس

: ني ، بريد إلكترو+)228-49
de.hk@unesco 
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 لخدماتا
 منتدى اإللكتروني  ال

 )E-Forum(منتدى اإللكتروني ال
يونيفوك الدولي، من -ربط مرآز اليونسكوي

خالل منتدى البريد اإللكتروني، مئات 
الخبراء المعنيين بالتعاون الدولي في مجال 

هني، وهم التعليم والتدريب التقني والم
 دولة في بيئات 100موّزعون على نحو 

اجتماعية واقتصادية متنّوعة، ومجموعة 
سكان تتراوح أعدادهم بين عشرة آالف 

رب جاومليار نسمة، وباألخّص ذات ت
وخبرات ومعارف واسعة في التعليم 

 .يب التقني والمهنيروالتد
ّهل المنتدى اإللكتروني تبادل المعلومات سي

 :الدولية حول
عالن عن مؤتمرات وورش إلا �

 عمل دولية؛
لومات حول المنشورات عم �

وغيرها من المراجع على 
 اإلنترنت؛

لبحث عن مواد تعليمية أو مناهج ا �
د تتوفر في  قصوص قانونية نأو

 الخارج؛
اون علبحث عن شرآاء للتا �

 .دولي في األبحاث والتطويرال
مًا بأّن هذه خدمة مجانية يقدمها مرآز عل

نيفوك الدولي؛ شرط امتالك يو-اليونسكو
 .بريد إلكتروني

يكتب معظم المشارآين رسائلهم و
باإلنكليزية أو الفرنسية وبعضهم باللغتين، 

 من اإلنكليزية نىويكفي إذًا إتقان حد أد
 . للمشارآة

لتسجيل في المنتدى استفسار أو الل
اإللكتروني، راجع موقع 

forum/de.unevoc.www  
 
مزيد من المعلومات، الرجاء االتصال  لل

 2433713: بالسيد هانز آرونر، فاآس
 
 بار المشاريعأخ
تعاون اإلقليمي في التعليم والتدريب ال

 التقني والمهني
يونيفوك الدولي في -لي مرآز اليونسكويو

بون عناية آبيرة للتعاون اإلقليمي في مجال 
 .التقني والمهنيالتعليم والتدريب 

 
التعليم مدى "آانت أولى مبادرات المرآز و

تحفيز اإلصالح : الحياة، وللعمل والمستقبل
نوب إفريقيا من خالل التعاون شبه جفي 

وذلك بمشارآة قسم التعليم ". اإلقليمي

والتدريب المهني في وزارة التربية خالل 
ورشة عمل في غابورون، بوتسوانا، في 

 .2000بر ديسم/آانون األول
ا رّآز المشارآون فيها على سلسلة قضايو

مشترآة بين آافة الدول في جنوب إفريقيا 
احات متابعة منفصلة روتوصلوا إلى اقت

والهدف من هذه . لمواجهة تلك التحديات
المقاربة التدريجية بمشارآة خبراء 

ومقررين محليين منذ البداية، هو تلبية 
ائج، وقد حاجات تلك البلدان واستدامة النت

ُأضيف بعد آخر إثر عرض نتائج ورشة 
للمزيد من . العمل على الهيئات المانحة
المعلومات، مراجعة موقع 

botswana/de.unevoc.www  
 
يونيفوك الدولي اآلن -يعّد مرآز اليونسكوو

ثل  ملمبادرات مشابهة في مناطق أخرى
قيا وجنوب آسيا وآسيا الوسطى غرب إفري

 المحيط الهادئ زروالدول العربية وج
على أن تعقد اجتماعات ، الصغرى
 ومطلع 2001 نهاية العام يالتخطيط ف

 .2002العام 
 
لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة ل

: الموقع على اإلنترنت
programmes/de.unevoc.www  

 
 بار منظمة العمل الدولية أخ
 لتوظيف العالمي اتدىمن
لى إ) ILO(درت منظمة العمل الدولية با

تنظيم منتدى التوظيف العالمي في جنيف، 
، والهدف 2001نوفمبر / تشرين الثاني1-3

منه تأمين قاعدة مشترآة لواضعي 
السياسات والمقررين والقادة في القطاعين 

إلى جانب أصحاب العمل العام والخاص، 
والعمال والجامعيين، للخروج 

باستراتيجيات مشترآة من أجل مواجهة 
(وى العالمي ترهان العمل على المس

employment/org.ilo.www .( 
سيناقش المشارآون في المنتدى مختلف و

مو أوجه العمل التي تساهم في تعزيز الن
في العالم وإيجاد حلول لتلك ر وتقليص الفق

بل . المشاآل، بعيدًا عن المقاربات التقليدية
الجتماعي واالقتصادي اسيدرج الُبعدين 

بطرق مبتكرة تأخذ بعين االعتبار 
االستدامة االقتصادية والبيئية على المدى 

آما سيتم التطّرق إلى مسالة العمل . البعيد
فة، منها من منظارات أساسية مختل

التكنولوجيا والتجارة واالستثمار والتدريب 
والتربية وتأثيرها على قدرة ماليين العمال 
على تحقيق تطّلعاتهم واستغالل طاقاتهم في 

 وسترّآز إحدى أبرز مجموعات. العمل

لبحث في المنتدى على التعليم والتدريب ا
من خالل السياسات والمؤسسات الالزمة 

 .ودور القطاع الخاص
و مع منظمة العمل سكقد عملت اليونو

الدولية على إعداد الوثيقة األساسية 
في  "أجندة التوظيف العالمية"لالجتماع 

 .الفصل المتعلق بالتعليم والتدريب
 
ستراتيجية تدريب  ا:زر موريشيوسج

 متكاملة لأللفية الجديدة
لي حكومة جزر موريشيوس األولوية تو

لتدريب للتدريب، وقد طلب معالي وزير ا
 والتنمية واإلنتاجية سنجيت اتوالمهار

فاودار دعم منظمة العمل الدولية لتطوير 
وقد عملت . ةداستراتيجية تدريب جدي

بعثات يمولها برنامج األمم المتحدة 
ي آانون ف) UNDP(اإلنمائي 
يناير / وآانون الثاني2000ديسمبر /األول

 على وضع مسودة تقرير لمختلف 2001
 لسة، وقد صادق مجالجهات المعني

الوزراء على تقرير منظمة العمل الدولية 
ولى فريق عمل برئاسة ممثل عن القطاع وت

. ر في التوصيات وتطبيقهاظالخاص الن
 وخطة يبوتحضيرًا الستراتيجية التدر

العمل، ستعقد ورشة عمل وطنية بحضور 
مئتي مشارك، يعّبرون من خاللها عن 

 . آرائهم وأفكارهم
/skills/employment/org.ilo.www

news/training  
 
 لمهارات في إفريقياا
قد قسم تنمية المهارات التابع لمنظمة يع

العمل "العمل الدولية في جنيف وبرنامج 
اجتماعًا إقليميًا موسعًا حول " في إفريقيا

حصول اللتحسين األداء والتعلم والتدريب "
-16في جوهانسبورغ، " على عمل الئق

، بمشارآة 2001أآتوبر / تشريناألول18
بوتسوانا، آينيا، موريشيوس، :  بلدان7

ناميبيا، أثيوبيا، جنوب إفريقيا، وجمهورية 
وسيقوم االجتماع ببحث . تنزانيا المتحدة

وتحليل ونشر التجارب الوطنية والدولية 
التدريب في مقر العمل لتطوير التعلم و

الذي من شأنه، إلى جانب ممارسات 
تنظيمية وعملية أخرى، تحسين أداء 

في التنمية الوطنية  الشراآة والمساهمة
وسيتمحور . واالقتصادية واالجتماعية

 :االجتماع حول المواضيع التالية
سياسات والبرامج المبتكرة ال �

لتطوير معرفة اليد العاملة 
 ومهاراتها؛

دريب الخاصة لتالتعليم وااآل شم �
في الشرآات الصغيرة 
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والمتوسطة الحجم والشرآات 
الصغيرّية في االقتصاد غير 

 مي؛سالر
لسياسات العامة التي تحّفز ا �

االستثمار في المعرفة 
ستشارك اليونسكو . والمهارات

في االجتماع وتعرض لنتائج 
 .دراساتها األخيرة في إفريقيا

 
ة ظمأنشطة منمزيد من المعلومات حول لل

العمل الدولية، الرجاء االتصال بالسيد 
 (7997650: تريفور ريوردان، فاآس

: كترونيل بريد إ،+)22-41
org.riordan@ilo  

 
 باريس-بار مقّر اليونسكوأخ
 ينظفون الموشؤ
، مدير إدارة )الصين(لى السيد آيان تانغ تو

(وي والتقني والمهنيالتعليم الثان
ED/STV (اريس ب-يونسكوالي ف) منذ
، منصبه )2000ديسمبر /آانون األول

 2001يوليو / تموز2الجديًد اعتبارًا من 
 .آمدير للمكتب التنفيذي في قطاع التربية

 
) اليابان(أصبح السيد واتارو إيواموتو و

ي المدير الجديد إلدارة التعليم الثانوي والتقن
سبتمبر / أيلول3رًا من والمهني اعتبا

2001. 
 
) سريالنكا(ُعّين السيد موهان بيريرا و

مهني في لرئيسًا لقسم التعليم التقني وا
 ).ED/STV(اإلدارة 

 
توصيات المعّدلة حول التعليم التقني ال

 والمهني
ولى اليونسكو تعريف الدول األعضاء تت

على المعايير الدولية في بعض المجاالت 
لك عبر مواثيق تحدد تلك ويكون ذ. حددةلما

الضوابط والمعايير آي تساعد الدول 
األعضاء على تحقيقها واحترامها في 

وتأتي تلك المواثيق عادة . لوطنيةانظمها 
 .نتيجة استشارات دولية مكّثفة

 
وضعت اليونسكو حتى اآلن وثيقتين و

: معيارّيتين للتعليم التقني والمهني هما
ليم التقني التوصيات المعّدلة حول التع"

اتفاقية التعليم التقني "و" والمهني
 ".والمهني

 
، 1974ُعّدلت التوصيات آلخر مرة عام و

إال أّن المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التقني 
والمهني في سيول، الجمهورية الكورية 

، خرج بتوصيات جديدة حول 1999عام 
ر عالم العمل في غّيُسبل التكّيف ميدانيًا مع ت

لذا تقرر . قرن الحادي والعشرينمطلع ال
إدخال مواضيع جديدة في التوصيات 

ل اآالعولمة والتطورات المتسارعة في مج
المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت لما لها 

من تأثير على التعليم والتدريب التقني 
 .والمهني

 
عمدت سكرتارية اليونسكو إلى تحديث ف

ء نتائج مؤتمر سيول ضوالتوصيات في 
تها إلى الدول األعضاء إلبداء وأرسل

وبناء على جواب عدد . مالحظاتها عليها
ية مسودة رآبير من البلدان، أعّدت السكرتا

وثيقة جديدة ستعرض على مؤتمر 
أآتوبر /اليونسكو العام في تشرين األول

، وفي حال 2001نوفمبر /وتشرين الثاني
صادق المؤتمر عليها، ستحمل اسم 

ل التعليم التقني التوصيات المعّدلة حو"
، وهي ستساعد الدول )"2001(والمهني 

األعضاء على صياغة سياساتها الوطنية 
وإصالحها في مجال التعليم التقني والمهني 

بما يناسب سوق العمل في القرن الحادي 
 .والعشرين

 
مزيد من المعلومات، الرجاء االتصال لل

 45685630: آسفابالسيد موهان بيريرا، 
 :يد إلكتروني بر،+)1-33(

org.perera@unesco.m  
 
 لتعليم التقني والمهني للفتياتا
 إطار برنامج اليونسكو لمكافحة الفقر، في

التعليم " إطالق مشروع 2002سيتم عام 
المدارس آأداة : التقني والمهني للفتيات

جتمع يات وتقليص الفقر في المفتلتمكين ال
ويهدف المشروع إلى تطوير ". المحلي

ان النامية من لدقدرة الفتيات التقنية في الب
هني النوعي الآتساب مخالل التدريب ال

المعرفة والمهارات المناسبة وزيادة 
صهّن في دخول سوق العمل والحصول فر

بعد تنفيذ أنشطة نموذجية . على حياة أفضل
مية ارس في بعض البلدان النامدفي بعض ال

، سيتم وضع )أوغندا، نيبال، آمبوديا(
خطوط عريضة لمقرري السياسات وتفعيل 

. م التقني والمهنييمشارآة الفتيات في التعل
وسيتولى فريق اليونسكو المتعدد 

قسم التعليم التقني والمهني : االختصاصات
ووحدة متابعة منتدى التعليم للجميع في 
جيا دآار وقسم العلوم الهندسية والتكنولو

ليمية، تنفيذ قاليونسكو اإلب ومكات
 .المشروع

يهّم مقر اليونسكو االطالع على أي و
تعزيز مشارآة الفتيات  مبادرات من شأنها

في التعليم التقني والمهني في البلدان 
 .الصناعية والمتقدمة على السواء

مزيد من المعلومات، الرجاء االتصال لل
 ي نوزاوا أو بالسيد يوتويكبالسيدة م

  :آيتامورا، فاآس
:  بريد إلكتروني،+)1-33 (45685630 

org.nozawa@unesco.mو   أ
org.kitamura@unesco.yu   

 
 بار من المعهد الدولي للتخطيط التربويأخ
)IIEP( 
التقني والمهني في تعليم والتدريب ال

الوضع الراهن واآلفاق : المعهد الدولي
 المستقبلية

 
لتعليم والتدريب التقني والمهني في أجندة ا

 السياسة التربوية الجديدة
 في اليونسكو 1963ذ تأسيسه عام من

والمعهد الدولي للتخطيط التربوي في 
باريس يعمل مع الدول األعضاء على 

خطيط النظم يز القدرات الوطنية في تعزت
. التربوية وإدارتها وتحسين نوعية التعليم
وقد تّم ذلك إما من خالل أنشطة تخّص 

بحاث في التخطيط واإلدارة ألالتدريب وا
التربويين أو باالستجابة إلى حاجات آل بلد 
إلى النصح في السياسات وإعداد المشاريع 

 .وتقييمها أو أنواع مساعدة تقنية أخرى
 
لعالمية المتسارعة اليوم تلقي التغيرات او

بثقلها على النظم التربوية في آل مكان، ال 
 والمحاسبة ةالعولم. سيما في البلدان النامية

والالمرآزية وقوى السوق وتكنولوجيا 
المعلومات والمرونة والفعالية وتنمية 

الموارد البشرية هي المحّرك األساسي 
د المعهد، من خالل اعويس. لعالمنا اليوم

القدرات، الدول األعضاء على تكييف بناء 
التعليم ونظمه، بما في ذلك التعليم 
وضاع ألوالتدريب التقني والمهني، مع ا

 .المتغّيرة
ز البرنامج في السنوات األخيرة على ّآر

آيف يمكن ربط التعليم : المواضيع التالية
الثانوي بسوق العمل؟ أي روابط يجب 

ن المدارس وأرباب العمل بيإرساؤها 
لتسهيل االنتقال من المدرسة إلى العمل وما 

قني والمهني في هذا لتهو دور التعليم ا
يجيات الالزمة للشباب تالمجال؟ ما االسترا
 المعرضين للخطر؟
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 االت التدخلمج
لتدريب التقني واتمد تمويل نظم التعليم اع

. إدارتها على األبحاث والتبادل ووالمهني
تمويل والشراآة فتّم الترآيز على مجاالت ال

ومنح الشهادات وإصالح النظم ونظم 
. التهمُّن والتدريب في القطاع غير الرسمي

 األنظمة إفريقيا وآسيا كوقد شملت تل
الوسطى وأوروبا الشرقية وأميرآا الالتينية 

 .والكاريبي
 
ذلك، أعّد المعهد عدة برامج تدريبية آ

سياسات : ذيها حولّفلصانعي السياسات ومن
 والعمل وتمويل التعليم والتدريب التعليم

التقني والمهني وتقييم سياسات التعليم 
وقد . والتدريب التقني والمهني ونظمه
لصالح بلدان /جرت أنشطة التدريب هذه في
آما نظم . في إفريقيا وآسيا والكاريبي

، بالتعاون مع هيئة 2001المعهد عام 
التنمية إلفريقيا الجنوبية ووزارة التربية في 

 عمل تدريبية شبه شةلموزمبيق، ورا
تعليم والتدريب التقني الإقليمية حول إدارة 
 .والمهني وتقييمه

 
في إطار برنامج التدريب السنوي، يقدم و

المعهد عدة نماذج تخص التعليم وسوق 
العمل وإدارة التعليم والتدريب التقني 

 .والمهني وسياساته
افة إلى الدعم التقني المباشر للبلدان ضإ

منها مثًال . والوآاالت في أآثر من مجال
تنمية الموارد : 2001 و1997بين عامي 

البنك /إريتريا(وتحليل سوق العمل 
، إصالح تمويل التدريب المهني )الدولي

 مراجعة نظم التعليم ،)GTZ/جامايكا(
والتدريب التقني والمهني واإلصالحات 

 دراسة ،)GTZ/سيا الوسطىآ (الجارية
الثالثية االستشارية متخصصة للجنة 

اإلقليمية حول تدريب المهارات البشرية 
منظمة العمل /هاراري(وتنميتها في إفريقيا 

، بعثة تحضيرية لمشروع التعليم )دوليةلا
البنك اإلفريقي /المغرب(الثانوي والتقني 

(، وتقييم مشروع التدريب المهني )للتنمية
MANFORM ،االتحاد /تونس

 ).األوروبي
 
 )2001برنامج (لحالية نشطة ااأل
ري البنك الدولي اآلن دراستين حول يج

 التعليم والتدريب التقني والمهني في إفريقيا
جنوب الصحراء، تقضي األولى بمراجعة 

توجهات نظم التعليم والتدريب التقني 
والمهني وسياساته في القطاع العام والثانية 

 . مالي والسنغالفيطاع الخاص لقبموقف ا
 

ى دراسة عن برامج الدعم لتحسين ضافة إلإ
طرق التدريب التقليدية في أربع بلدان في 

غال، نبينين، مالي، الس(غرب إفريقيا 
وهي مراجعة للتجارب المبتكرة ). توغو

إلدخال التدريب المزدوج في قطاع 
 .التدريب غير الرسمي

 
 ط للمستقبلخط
اليًا النظر في برامجه  حIIEPعيد معهد ُي

  المتوسطة المدى التاليةوتنظيمه للخطة
، على ضوء استراتيجية )2002-2007 (

 .اليونسكو على المدى المتوسط لنفس الفترة
 
تحتل المواضيع المتعلقة بالتعليم وس

والتدريب التقني والمهني قسمًا جديدًا 
التعليم العالي "خاصًا في البرامج حول 

مما يعني زيادة ". صصتخوالتدريب الم
تقنية في بناء القدرات في مساهمة المعهد ال

ي  آلتقني والمهني ابرامج التعليم والتدريب
ليم أخذ عتشمل مثًال استراتيجيات التعّلم وت

المبادرات الحرة وإدارة الروابط بين 
مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني 

 علفي هذا السياق، سيقوم تفا. وسوق العمل
-مرآز اليونسكو وIIEPبّناء بين معهد 
 .يونيفوك الدولي

 
مزيد من المعلومات، الرجاء االتصال لل

: بالسيد دافيد أتشوارينا، فاآس
:  بريد إلكتروني،+)1-33 (40728366

org.atchoarena@unesco.d  
 
 يةهد اليونسكو للتربية اإلقليممع
  اتب اليونسكوكم
ية في إفريقيا شة عمل شبه إقليمور

 الوسطى
مت ورشة عمل شبه إقليمية بعنوان نّظ
ندوة شبه إقليمية لتدريب المسؤولين عن "

في " مؤسسات التعليم التقني والمهني
23الكامرون، -إفريقيا الوسطى في ياونديه

ونّظم الندوة . 2001أبريل / نيسان25-
 دآار -سكوونالمكتب اإلقليمي للي

)BREDA (ة الوطنية التعاون مع اللجنب
لليونسكو في الكامرون ومكتب اليونسكو 

 .في ياونديه
شارك في الندوة مديرو المؤسسات و

 مراآز يونيفوك في نوالمسؤولون ع
) برازافيل(الكامرون والغابون والكونغو 

والهدف . وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد
 للتدريب في ذجمنها إعطاء المشارآين نما

 :المجاالت التالية
مين سالمة الممتلكات واألشخاص في أت -

 مؤسسات التعليم التقني والمهني؛

قنيات التمويل الذاتي في مؤسسات ت -
 ي؛هنيم التقني والملالتع

صيانة التجهيزات في مؤسسات التعليم  -
التقني والمهني وصياغة وتنفيذ 

ل جااستراتيجيات تعاون شبه إقليمية في م
 .التعليم التقني والمهني

اختيار هذه النماذج تحديدًا نتيجة د جاء قو
الحاجة التي عّبر عنها مديرو المؤسسات 
 نإلى تحسين سالمة األشخاص والحد م

الحوادث وتعزيز قدرات الصيانة 
للتجهيزات القليلة المتوفرة وتشجيع ثقافة 

التمويل الذاتي نظرًا إلى ارتفاع آلفة التعليم 
عن ي وعجز البلدان الفقيرة أآثر فأآثر قنالت

 .تمويله
نتيجة المباحثات المثمرة والبّناءة، خلص بو

 :المشارآون إلى التوصيات التالية
داد نموذج التدريب على إع �

الصيانة الذي أعده مكتب 
دآار بمشارآة -اليونسكو

توزيعه  وتشاري من اليونسكواس
على مؤسسات التعليم التقني 

م التدريب على ميوالمهني وتع
 ت؛الصيانة على آل المؤسسا

اعدة اليونسكو الدول المعنية سم �
على إنشاء مرآز شبه إقليمي 
. لتطوير التعليم التقني والمهني

ميادين التعاون شبه  ومن أهم
إعداد : اإلقليمي المقترحة

المناهج، تدريب المعّلمين 
وتطوير مهاراتهم، تبادل 
 .الخبرات والبنى التحتية

فعيل دور مراآز يونيفوك شبه ت �
يزها وتدريبها اإلقليمية وتجه

لتتولى التنسيق ونشر المعلومات 
. حول التعليم التقني والمهني
-والطلب إلى مكتب اليونسكو
 .دآار متابعة هذه التوصيات

 
مزيد من المعلومات، الرجاء االتصال لل

: بالسيد أوغستان ماريرو، فاآس
: نيرو، بريد إلكت+)221 (8238393

org.mariro@unesco.a  
 
 هد اليونسكو للتربيةمع
 نشطة الحاليةاأل
آز معهد اليونسكو للتربية في هامبورغ ير

على تعليم الكبار والتعليم المستمر ومحو 
 إلى األمية والتعليم غير الرسمي توصًال

وتقسم أنشطته إلى أربعة . التعلم مدى الحياة
 :محاور
قات تعلم مدى الحياة في سياال �

 ثقافية مختلف؛
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ييم سياسات وممارسات تعلم قت �
 الكبار ومدى الحياة ومراقبتها؛

 ناء القدرات؛ب �
يكلة التعبئة والربط ضمن ه �

شبكات والتوثيق والتواصل 
 .والتسويق التجاري

 
يشكل تعّلم الكبار وعالم العمل محور و
عة تحقيقًا لألهداف التي حددها ابج المترنامب

التعليم في دآار، بما المنتدى العالمي حول 
يضمن تأمين احتياجات التعلم لجميع 
الشباب والكبار من خالل االستفادة 

متساوية من برامج التعلم واآتساب لا
 .المهارات مدى الحياة

 
طاولة "شارك معهد اليونسكو للتربية في و

ربية من أجل عمل الئق لتمستديرة حول ا
نظمها برنامج " في القطاع غير الرسمي

ابع لتاع غير الرسمي لتنمية المهارات االقط
وفي التقرير حول . لمنظمة العمل الدولية

يرة، عرضت السيدة مادو دالطاولة المست
 معهد اليونسكو للتربية وجهت منسينغ 

نظر اليونسكو فشددت على ضرورة ربط 
آي تؤدي تنمية المهارات ب التعليم والتدري

إلى تحويل األنشطة الهامشية إلى عمل 
آما . ئق يندرج في الدورة االقتصاديةال

جرى التشديد على أهمية التعليم األساسي 
ه تنمية المهارات اآخطوة أولى باتج

على أن يشمل التعليم األساسي . المهنية
التعليم غير الرسمي للكبار وللشباب خارج 

المدرسة والقرائية الوظيفية وفي مقر 
العمل، وإقامة جسور بين التدريب غير 

مي والرسمي ودمجه في النظم الرس
 .الوطنية للتعليم العام والمهني

 
 الذي يفي سياق مؤتمر إنتراليكن الدولو

سبتمبر / أيلول12-10ُعقد في سويسرا، 
، تولى معهد اليونسكو للتربية إدارة 2001

إلطار واالسياق "فريق العمل األول 
يمكن االطالع ". التنظيمي لتنمية المهارات

وعات عمل أخرى في على وثائق ومجم
موقع المؤتمر على اإلنترنت 

ch.workandskills.www. 
 
مزيد من المعلومات، الرجاء االتصال لل

 (4107723: بالسيدة مادو سينغ، فاآس
: كترونيإل بريد ،+)40-49

org.osingh@unesc.m  
 
 
 

تعاون بين اليونسكو ومنظمة العمل ال
 الدولية
موعة العمل المشترآة حول التعليم مج

 )TVET(والتدريب التقني والمهني 
تمعت مجموعة العمل المشترآة بين إج

اليونسكو ومنظمة العمل الدولية للتعليم 
 2001يوليو / تموز3هني في لمالتقني وا

جتماع وضّم اال. باريس-في مقر اليونسكو
جنيف، -مشارآين من منظمة العمل الدولية

-باريس ومرآز اليونسكو-واليونسكو
وقد سعت مجموعة . بون-يونيفوك الدولي

العمل إلى تعزيز التعاون بين اليونسكو 
ومنظمة العمل الدولية في مجال التعليم 

والتدريب التقني والمهني والتعليم من أجل 
 .العمل
 على د ناقش المجتمعون واتفقواقو

 :المواضيع التالية
ب المجلس التنفيذي في طل �

اليونسكو إعادة النظر في مذآرة 
التعاون الحالية بين المنظمتين 

. 1954آونهما وّقعتا عليه عام 
ويناقش حاليًا المعنيون في 
المنظمتين الحاجة إلى هذه 

 واها؛جدالمراجعة و
عوة من منظمة العمل الدولية، دب �

عد لمنظمة زار المدير العام المسا
اليونسكو السير جون دانيال 

 4منظمة العمل الدولية في 
 لمناقشة 2001سبتمبر /أيلول
 اضيع ذات االهتمام المشترك؛وم

افقت منظمة العمل الدولية على و �
تقديم معلومات حول أنشطتها 

التي ت المستقبلية والمنشورا
-رة اليونسكونشستدرج في 
 ؛يونيفوك

دعوة نوي منظمة العمل الدولية ت �
سكو إلى ونممثلين عن الي

االجتماعات اإلقليمية في إفريقيا 
) 2001أآتوبر /تشرين األول(

مايو /أيار(وأميرآا الالتينية 
ول التعّلم والتدريب، ح) 2002

-آما يعقد مرآز اليونسكو
يونيفوك الدولي سلسلة اجتماعات 

في آسيا الوسطى وجنوب آسيا 
وغرب إفريقيا وإفريقيا الجنوبية 

لمحيط وامنطقة العربية وال
ظمة العمل منالهادئ، وافقت 

الدولية اليونسكو على المشارآة 
 فيها؛

تفقت المنظمتان على تنظيم ا �
مؤتمر إقليمي مشترك في جنوب 

آسيا في الفصل األخير من 

لى مواضيع تهّم  ع، يرآز2002
التعليم والتدريب التقني والمهني، 

بما فيها تعزيز التعاون بين 
  والصناعات؛المؤسسات

رآت اليونسكو في إعداد اش �
أجندة عالمية "الوثيقة األساسية 
منظمة العمل ل" جديدة للعمل

الدولية لمناقشتها في منتدى العمل 
 تشرين 1-3جنيف، (العالمي 
 ؛)2001نوفمبر /الثاني

فقت المنظمتان على الترآيز تا �
على أنشطة ملموسة ومشترآة 
من شأنها أن تؤدي إلى تعاون 

 األمد بينهما في مجال طويل
. التعليم والتدريب التقني والمهني

عدد  ووافق الطرفان على تنفيذ
: من المشاريع المشترآة من أجل
تعزيز االنتقال من المدرسة إلى 
ت العمل من خالل تطوير مجاال
العمل؛ التعليم العلمي والتقني 

والمهني للفتيات؛ وتنمية 
مجموعة مهارات محورية 

 ومشترآة؛
ث المنظمتان حاليًا إمكانية حبت �

التعاون في مشروع يهدف إلى 
ت في الإرساء إطار إقليمي للمؤه

 .إفريقيا الجنوبية
الل لقاء قصير مع ممثلي منظمة العمل وخ

، رّحب اعالدولية المشارآين في االجتم
السير جون دانيال بأسلوب العمل الذي 

اعتمده فريق العمل المشترك لتعزيز 
منظمتين في مجال التعليم التعاون بين ال

  .والتدريب التقني والمهني
 
يق العمل في رسيعقد االجتماع التالي لفو

جنيف في مطلع العام -منظمة العمل الدولية
2002. 

 
صال تمزيد من المعلومات، الرجاء االلل

 45685630: بالسيد موهان بيريرا، فاآس
:  بريد إلكتروني،+)1-33(

org.perera@unesco.m  
 
 آز يونيفوك آندامر
 نامج التدريب الدولي للشباببر
ّول الحكومة الكندية برنامج التدريب تم

لذي يعطي ا) YIIP(الدولي للشباب 
ت عمل ذاين عن العمل أو لطاالشباب الع

 . أشهر6سّيء خبرة دولية في العمل مدة 
 60ما رعى مشروع يونيفوك آندا آ

متدّربًا دوليًا بالتعاون مع مراآز يونيفوك 
وقد استضاف . وشرآاء دوليين آخرين
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يونيفوك الدولي في بون -رآز اليونسكوم
المتدّرب الكندي آيث باو الذي تخّرج 

 Vancouver Community مؤخرًا من
College الرسم البيانييف . 

 
، قام السيد 2001يونيو / حزيران29في و

ير شؤون قدامى الحرب رون دوهاميل، وز
ووزير دولة للتنوع االقتصادي الغربي 

رنامج التدريب بوالفرنكوفونية، بإطالق 
 . متدّربًا18الدولي للشباب ضّم 

جرى خالل االحتفال اتصال هاتفي بين و
-وك آندا ومرآز اليونسكويفمرآز يون

ي بون آي يتفاعل الوزير ف ييونيفوك الدول
يد روبيرت دوهاميل مع مدير المرآز الس

 .ماآلين ومع آيث أيضًا
 
يسرني آمرٍب سابق أن : "قال الوزيرو

المعين يعطون فرصة رائعة  أرى شبابًا
فالخبرة في العمل التي نكتسبها . آهذه

وة العمل  قوإّن. ونحن شباب قّيمة للغاية
الكندية في تطور مستمر بفضل مبادرات 

لقد . مثل برنامج التدريب الدولي للشباب
الخبرة في العمل الدولي حاجة أصبحت 

 ."ماسة في عالمنا اليوم
 
مزيد من المعلومات، الرجاء االتصال لل

 (4747550: بالسيد آريس شينيان، فاآس
: كتروني إل بريد،+)204-1

ca.umanitoba.chinien@cc 
 

 وة للمشارآةدع
يفوك عرض يون-نوي نشرة اليونسكوت

مختلف األنشطة التي تقوم بها مراآز 
دل بايونيفوك حول العالم بهدف ت

ال سيما من حيث آخر ما ، ماتوالمعل
تم التوصل إليه من ممارسات في 

مجال التعليم والتدريب التقني 
على أي شخص يرغب في . والمهني

. نشر مقالة له إعالم المحرر مسبقًا
قاالت علمًا بأّن آخر موعد لتقديم الم

يسمبر من النشرة د/لعدد آانون األول
نوفمبر / تشرين الثاني15في و ه

2001. 
 يونيفوك- داخل مرآز اليونسكومن
 بار الموظفينأخ �
ملت آمتدّربة ع: لور آناب-سيدة مارياال

يونيو /في المرآز من منتصف حزيران
أغسطس، وقد ساهمت /حتى منتصف آب

في إعداد مواد عرض المرآز وغيرها من 
 .لمهام الجاريةا

 

نهى فترة تدّربه في أ:  باويثسيد آال
يونيو، وقام /المرآز في نهاية حزيران

بإعداد التصميم األساسي للنشرة وشارك 
 . هام بواسطة الكمبيوتر مةعداز نجفي إ

 
نضم إلى الفريق ا: سيد ألبيرت آوبمانال

 بعد استكمال فترة 2001أغسطس /في آب
سيتولى و. عّمان-العمل في األنروا

مسؤولية المطبوعات والنشر والتوثيق في 
 .ويرهاطالمرآز وتفعيل شبكة يونيفوك وت

 
دأ عمله في ب: لسيد غريغ ماآدونالدا

سبتمبر بعدما عمل /ولالمرآز في مطلع أيل
فيه عدة أشهر آأحد المتدّربين الكنديين 

برنامج التدريب الدولي "راجع المقالة عن (
سي مهام وسيتولى بشكل أسا) للشباب

 .معلوماتية
 
دأت ب: سيدة سيرافين موراجيجيمارياال

العمل في المرآز بنصف دوام في نهاية 
وهي حاليًا تساعد في عدة مهام . مايو/أيار

-إدارية بما فيها إرسال مطبوعات اليونسكو
 .يونيفوك

 اطات مستقبليةنش
مؤتمر العام لمنظمة اليونسكو، ال �

 31الدورة 
 تشرين 3 � أآتوبر/شرين األول ت15

 باريس-2001نوفمبر /الثاني
دول لارك في المؤتمر العام ممثلون عن ايش

وهو يعقد مرة آل . األعضاء في اليونسكو
ن ليرسم السياسات وخطوط عمل تيسن

 .المنظمة
: ستعالمالل

confgen/org.unesco.www  
 

رة مؤسسات إدا"رة تدريبية حول دو �
تحسين أداء المدارس التقنية : التدريب

 "ومراآز التدريب
تشرين  2 �أآتوبر /شرين األول ت22

 ، جزر موريشيوس2001نوفمبر /الثاني
المسؤولين في مراآز /ريب المديرينتد

التدريب والمدارس التقنية وسلطات 
التدريب الوطنية والوزارات والمؤسسات 

 .ل العالمالخاصة والمنظمات األهلية حو
 دوالر أميرآي نفقات التعليم 2.760: لكلفةا

 جهات مانحة في كوالمصاريف؛ قد تشار
 .الرعاية

 .ةزياإلنكلي: غة العملل
المرآز الدولي للتدريب التابع : منظِّملا

لمنظمة العمل الدولية، تورينو، إيطاليا 
(ومجلس التدريب الصناعي والمهني 

IVTB (ي جزر موريسيوسف. 

: تفهاالسيد أحمد خير، : مالستعالل
:  فاآس،+)39-011 (6936428
:  بريد إلكتروني،+)011-39 (6936451

it.kheir@itcilo.h ، الموقع على
  it.itcilo.www: اإلنترنت

 
شة العمل شبه اإلقليمية حول ور �

الشباب على المبادرة تدريب "
 "فرديةال
أآتوبر أو تشرين /رين األولتش

في ) لم يحدد الموعد بعد (رنوفمب/الثاني
 .اجأبيدجان، ساحل الع

بينين، بورآينا فاسو، : بلدان المشارآةال
 .ساحل العاج، مالي، النيجر، توغو

 .الفرنسية: ة العملغل
ي ساحل  ف الوطنية لليونسكونةلجال: منّظملا

 Junior Achievement، )1(العاج 
International) 2(، مكتب اليونسكو 

 ).3(اإلقليمي في دآار 
(يت ودأ.ياو آآيسي ك-السيد ياو: ستعالملال
: ، فاآس)225 (2032425: ، هاتف)1

؛ السيد أوغستان )225 (20323649
، )221 (8492332: ، هاتف)3(ماريرو 
، بريد )221 (2838622: فاآس

  org.mariro@unesco.a: إلكتروني
 
لوجيا والتعليم التقني والتكن"تمر مؤ

 "ات المستقبلجهالعولمة وتو: والمهني
، 2001نوفمبر /شرين الثاني ت12-13

 .ماليزيا
آلّية التربية، جامعة آيبنغسان : منظِّمال

ماليزيا واللجنة الوطنية لليونسكو في 
 .ماليزيا

الدآتور راملي مصطفى، : ستعالمالل
 (89296236 أو 89296339: هاتف
، +)603 (89254372: ، فاآس+)603

: بريد إلكتروني
my.ukm.cc.ramlee@pkrisc ،

: الموقع على اإلنترنت
/voc_tech/com.itiesgeoc.www 
 
تعزيز "شة العمل شبه اإلقليمية ور

القدرات الوطنية وشبه اإلقليمية لتوسيع 
أنشطة يونيفوك في إفريقيا الشرقية 

 "والمحيط الهندي
، 2001نوفمبر /شرين الثاني ت20-23

 آمباال، أوغندا
اللجنة الوطنية لليونسكو في أوغندا : منظِّمال
 .يمي في دآارومكتب اليونسكو اإلقل) 1(
السيدة أنستازيا ناآازي، األمينة : الستعالمل

41-256 (259712 ف، هات)1(العامة 
-256 (258405/234920:  فاآس،+)
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:  بريد إلكتروني،+)41
com.ugnesco@swiftugandaو  أ

: ، هاتف)2(السيد أوغستان ماريرو 
 8238622: ، فاآس+)221 (8492332

: ، بريد إلكتروني+)256(
org.mariro@unesco.a 

 
استراتيجية وطنية "مؤتمر الدولي ال �

الموارد البشرية من خالل ة لتنمي
 "التعليم والتدريب التقني والمهني

، سيول، 2001نوفمبر /شرين الثاني ت23-
 .الجهورية الكورية

المعهد الكوري لألبحاث حول : منظِّمال
 ،)KRIVET(التعليم والتدريب المهني 

ية، شروزارة التربية وتنمية الموارد الب
لجنة اليونسكو الكورية، مرآز اليونسكو 
الدولي للتعليم والتدريب التقني والمهني، 

 .بون
: سيك آيم، هاتف-السيد وان: ستعالمالل

:  فاآس،+)82-2 (34855083
:  بريد إلكتروني،+)2-82 (06934855

kr.re.huhgong@krivet ،ى الموقع عل
: اإلنترنت

.home/nsemina/kr.re.krivet.www
htmو  أkr.re.rivetk.www 

 
سوق العمل الجديد "تمر ومعرض مؤ �

 "العمل محليًا �في أوروبا 
 . إطار أسبوع العمل السنوي التاسعفي
 في 2001نوفمبر /رين الثانيش ت27-29

 . معرض بروآسيل، بلجيكا
قسم العمل والشؤون االجتماعية : منظمال

في المفوضية األوروبية، برعاية رئيس 
 .البرلمان األوروبي

 ياجوليان هورست أو آلود: ستعالمالل
20-44 (83320044: (مرآيني، هاتف

 ،+)20-44 (83320874 : فاآس،+)
: بريد إلكتروني

-employmentweek@touch
uk.co.stoneو  أ-ouchbooknow@t
uk.co.stone) لحصول على آتّيبل( ،

: الموقع على اإلنترنت
com.employmentweek.www  

 
استعمال تكنولوجيا "تمر مؤ �

المعلومات واالتصاالت لتحسين نوعية 
 "التعّلم والتعليم وتفعيل اإلدارة

نسكو مؤتمر الدولي السنوي التاسع لليوال
 ول التربية حACEIDو

، 2001ديسمبر /انون األول آ11-14
 .بانكوك، تايلند

ط حياليونسكو ومرآز آسيا والم: منّظمال
(الهادئ لالبتكار التربوي من أجل التنمية 

ACEID (وآاالت شريكة منها مرآز و
 .يونيفوك الدولي-اليونسكو

: هاتف، ACEIDاليونسكو و: ستعالمالل
: ، فاآس210لي داخ+) 662 (3910577
: نيرو، بريد إلكت+)662 (3910866

org.proap-aceidconf@unesco ،
: الموقع على اإلنترنت

org.unescobkk.wwwو أ 
a/education/org.unescobkk.www

htm.index/7conf/conference/ceid 
 

 األوروبي والمعرض مرلمؤتا" �
التجاري المتخصص العاشر حول 
" (التربية وتكنولوجيا المعلومات

LEARNTEC( 
، آارلسرويه، 2001فبراير /باط ش5-8

 .ألمانيا
(آارلسرويه مؤتمر ومعرض : منّظمال

KKA (التعاون مع اليونسكو وشرآاء ب
 .آخرين

ؤتمر ومعرض آارلسرويه، م: الستعالمل
، 9ز تالسيدة آرستين ألبريخت، فيستبال

:  آارلسرويه، ألمانيا، هاتف76137
:  فاآس،+)49-721 (37202141
 بريد ،+)49-721 (37202139
الموقع ، de.rntec@kkalea: إلكتروني

 de.learntec.www: على اإلنترنت
 
مكن الحصول على قائمة محّدثة للنشاطات ي

المستقبلية على الموقع 
events/de.unevoc.www 

 
 ار المرآززّو
وك في بون يونيف-ر مرآز اليونسكوزا

 :العديد من الزوار منذ صدور أول نشرة
 
 2001مايو /ارأي
منّسق شبكة ، دآتور رولف آرستيانسينال

 .مراآز يونيفوك في الشمال
 
جامعة أوهايو ، جاآوبس. سيد رونالد لال

الحكومية، الواليات المتحدة األميرآية، 
يرافقه عدد من الطّالب واألعضاء في 

 .الكلية
 
  0012يونيو /يرانحز
العمل (مستشارة ، سيدة إيلين تريوارتاال

ملكة مي سفارة الف) والشؤون االجتماعية
 .دةتحالم
 

آبير خبراء ، سيد أآين فاتوينبولا
 .االتصاالت لدى البنك الدولي

 
سفير روندا في ، رابنزيغيسيد لوريان نال

 .ألمانيا
 
 سيه هانإل سيدةال ودآتور بيرنارد آونال
من الوزارة ، نرتسيدة إنغريد ستايالو

األلمانية المتحدة للتعاون والتنمية 
 .االقتصادية

 
سيد فردريش ال،  فون آنيبيلرسيد إدغاال

دآتور الو ،لسيد بيتر شميت ا،هاميرشميت
الجمعية األلمانية ، ديتر ميننغر-آالوس

 .للتعاون التقني
 
  2001يوليو /وزمت
 .مستشار، دآتور هاشم عبد الوهابال
 
أستاذ ومنّسق ،  آرتوندآتور ميشاللا

مجموعة العمل للتعاون الدولي لتنمية 
 .المهارات في جنيف

 
رئيس االتحاد الوطني ، سيد تاو آسيبنغال

لجمعيات اليونسكو في الصين ونائب رئيس 
االتحاد العالمي لنوادي ومراآز وجمعيات 

 .نغ يانيا ستاذاألاليونسكو و
 
مدير مرآز تعزيز ، سيد هيربرت بوركال

اعية في المؤسسة األلمانية صنمال الاألع
 .للتنمية الدولية

 
جمهورية بينين  سفير، سيد عيسى آباراال

 .في ألمانيا
 
خبير البرنامج في ، سيد سليمان سليمانال

 .المكتب اإلقليمي لليونسكو في بيروت
 
  2001أغسطس /بآ
رئيسة مرآز ، سيدة اليزابيث آروالكال

 سكو فيالتوثيق والمكتبة في معهد اليون
 .امبورغه
 
المديرة التنفيذية ، سيدة بولين جانسينال

سيد اليقي في بون ورلمؤسسة الشباب اإلف
مستشار في البرنامج في ، مايكل هارتيل

 .دريب المهني في بونلتالمعهد االتحادي ل
 
سفير، الممثل الخاص ، سيد هارالد غانسال

ألمم المتحدة في بون، وزارة  المنظمات
 .مانيةالخارجية األل
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مدير، معهد اليونسكو ، سيد أداما أوايال
 .للتربية، هامبورغ

 
 2001ر بسبتم/لولأي
مديرة قسم التعليم ، سيدة ماريان نغانونوال

-والتدريب المهني في وزارة التربية
 .بوتسوانا

 
مستشارة وزير ، سيدة آارولينا سام آيتلا

الشؤون االجتماعية والثقافة والسيد سو 
 التربية والشؤون سممدير قفاي، نائب و شي

جمهورية الصين (االجتماعية في ماآار 
 ).الشعبية

 
 خبيرًا تربويًا من عدة  15ضافة إلى إ

مؤسسات حضروا اجتماعًا في المرآز 
 LEARNTEC 2002تحضيرًا لمؤتمر 

لموّسع حول التعليم والتدريب التقني     ا
فبراير / شباط8-5والمهني الذي سيعقد في  

2002. 
 


