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

 

 درة المطبوعات الجديدة  ابم 
 ماآلين، مدير المرآز     وبرتر
- أحد األهداف األسـاسية لمرآز اليونسـكو  إن

من للدول    يؤيونيفوك الدولي في بون هو أن       
 200عضاء وللشبكة الدولية، المؤلفة من   األ
لة، خدمات التوزيع  ود 136آز يونيفوك في    رم

ة المعرفة للتعليم والتدريب التقني    راوإد
 . نحو عالم العمل ةي الموجه والمهن

ق ذلك عن طريق تسهيل تبادل        قيتم تحوي
الخبرات، والتجديدات الرائدة، إضافًة إلى   
الممارسات األفضل بين متخذي القرار       
والمختصين، وآذلك الباحثين  في التعليم    

وتم عقد اجتماع   . ينهوالتدريب التقني والم
 (7-9تخطيطي حول هذا الجانب   

  جل استكمال   انم) 2002حزيران  /يونيو
إلجراءات الالزمة ولتحديد االحتياجات     ا

المتعلقة بإصدار دليل دولي، وسلسلة آتب    
وتشمل    . تعنى بالتعليم والتدريب التقني والمهني   

إجراءات التعاون المرآز الدولي في بون،        
لتربوية والتقنية في جامعة    ا موآلية العلو

عليم تونيتي، ومعهد أونتاريو للدراسات حول الت   
تعالج المقاالت في الدليل    وس.  تورنتو عةجام  في

الدولي وسلسلة الكتب، المشاآل لكل مجال في        
، وستؤمن    "ةعجالمرا"مضمون محدد قيد  

األسس النظرية لألبحاث والممارسات وآذلك         
تطبيق إضافة إلى  الالتطبيقات العملية للبحث و

. أساليب ومساهمات في حل المشاآل المذآورة      
 المنشـورات لن تـتبنى  هفان هذ  وبشكل عام  

 وجهة نظر مـعينة،  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ستقدم وجهات نظر بديلة، وستعلق على       لكنها  
ق بإجراءات ونتائج      متعلالمناقشات والتباين ال   

. البحث، وآذلك الفروق في الممارسات المهنية     
ناطق متنوعة في العالم،         موسيمثل المؤلفون  

صصة في التعليم ومنظمات دولية آبرى متخ 
لمهني، وسيتم الترآيز على     اوالتدريب التقني و

موضوعات البحث الهامة والمستقبلية في    
 بما في ذلك    هني، التعليم والتدريب التقني والم

الخاصة بالمناطق األقل نموًا، وتلك التي تمر       
ول التي تعاني من      لدبمرحلة انتقال سريعة، وا  

 الدليل  هدفوي. حالة ما بعد النزاع والحروب  
عزيز الصلة بين  تالدولي وسلسلة الكتب إلى  

البحث والسياسات التطبيقية،  وباألخص   
ستخدام  او الرجوع إلى تشجيع األفضل  

 النظريات الجديدة  
 والممارسات الرائدة للتعليم والتدريب التقني    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .والمهني الموجهة نحو عالم العمل  
أن    ب بسلسلة الكت عن  الدليل الدولييختلف و

هدف الدليل هو عرض جوانب التعليم    
  ب التقني والمهني، بينما تهدف سلسلة  يوالتدر

لكتب إلى التعرف على قضايا معينة في التعليم       ا
 والتدريب التقني والمهني بشكل معمق    

 المستفيدين من هذه المنشورات فهم، متخذي امأ
،  والسياسات، والمختصين، والمخططين تارالقرا

والباحثين والطلبة، وزمالء في حقول أخرى مهتمين 
.  حقل التعليم والتدريب التقني والمهنييبالتعلم ف

ويوجد في معظم المناطق مجموعة معاهد بعد 
المرحلة الثانوية فيها أقسام تعنى بالتعليم والتدريب 

 العديد من المنظمات دوجضافة إلى وإ ،التقني والمهني
 التعاون الثنائي الفني ومعاهد  غير الحكومية ووآاالت

تمامات بالتعليم ه التي لها مصالح وار،التطوي
نوي المحررون أن يو. والتدريب التقني والمهني

يزودوا هذا المجموع من المستفيدين بطريقٍة واقعية 
بح صي واضحة خالية من التعقيد، حيث من المنتظر أن

دولياً الدليل الدولي وسلسلة الكتب المرجع المقبول به 
فرة ود من أن هذه المنشورات متأآوللت. في هذا المجال

ألآبر عدد ممكن من القراء بما في ذلك الذين يعيشون 
ويعملون في الدول األقل نموًا، فإنه سيتم توفير النسخ 

 ى لعبسعر مناسب، و) مطبوعة(بالطريقة التقليدية 
 ).CD-ROMs(شكل  اقرص مدمجة 

 
2004ل في جزئين عام ومن المتوقع أن ينشر الدلي

أما . االت مق105تضمن المجلدان ما مجموعه يوس
واناً نع 20سلسلة الكتب فمن المفترض أن يتم طبع 

 .2003منها على مدى خمس سنوات، ابتداءً من عام 
 من قبل ةيزسيتم النشر في مرحلة أولية باللغة اإلنكليو

 KLWER ACADEMIC( دار النشر
PUBLISHER (هولندايف . 

 
 دولية تضم ممثلين عن يةم تكوين لجنة استشاروت

لدولية الرئيسة التي تعنى بالتعليم والتدريب االمنظمات 
منظمة التعاون االقتصادي : ثلم ،التقني والمهني

ي  ياو) OECP(األوروـب ـبنك الدوـل نظمة مو) WB(ل
ضافًة إلى نخبة من متخذي ، إ)ILO(ليةودلالعمل ا

  .لمجالالقرارات والمختصين في هذا ا
لمعلومات يمكن االتصال بالسيد روبرت       ايد منزلم
 يونيفوك الدولي    -آلين، مدير مرآز اليونسكوام
  243377 (228- 49): سفاآ
 rm @unevoc.de : د إلكتروني ير ب

 

  0-24337 (228-49) :فهات
  : 2433777 (228- 49)سآفا
 bulletin@unevoc.de أو info@unevoc.de:لكترونيإلريد االب

 يونيفوك الدولي-قال موقع مرآز اليونسكوتنا
  إلى  2002تموز / يوليو15يونيفوك الدولي يوم االثنين  -آز اليونسكو تم نقل مكاتب مر  

 29المكون من   " النجر يوجين"ابقة جزءًا من مبنى   ـ وآانت المكاتب الس .  موقع جديد
 يخضع للتجديد في العامين القادمين، آجزٍء من خطٍة شاملة إلنشاء         ـ طابقًا، والذي س  

 ون ـتخذ من بـاالت التي تـيع الوآضم جمـ موقع متكامل لألمم المتحدة في بون ي
 س ـجديد خمـويبعد المبنى ال. يونيفوك الدولي - مرآزًا لها، ومنها مرآز اليونسكو

 عنوان المرآز الجديد  " النجر يوجين "دقائق سيرًا على األقدام عن مبنى    
UNESCO-UNEVOC International Centre 

53113 Bonn, Germany, Goerresstr. 15 
 :الـهاتف، والفاآـس، والـبريد اإللـكتروني فلم تتغير أرقام اما
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عاون اإلقليمي في التعليم والتدريب         الت 
 ي نهمالتقني وال 

 جتماع التخطيطي في آسيا    الا
بًا ما تواجه الدول تحديات متشابهة         لاغ

عليم والتدريب التقني لت في مجال ا  
والمهني، وفي آثير من الحاالت يتم      

تقل عن   ساتخاذ حلول وإجراءات بشكل م  
لذلك   . الدول المجاورة في نفس المنطقة     

يونيفوك الدولي    -يقترح مرآز اليونسكو  
دول االستفادة من االتصال      لا أنه بإمكان 

لتعاون المتزايد بينها، من       المباشر وا 
وآذلك    . وبي جيدجن -خالل حوار جنوبي    

التعرف على التحديات المشترآة   
والمواضيع ذات االهتمام المشترك     

ى إيجاد الحلول المالئمة عن       ل باإلضافة إ 
طريق العمل معًا وهذا لمصلحة جميع       

مبادرة    أول  آما أن . الجهات المعنية 
أطلقها المرآز بهذا الخصوص هي        

روع دول أفريقيا الجنوبية والذي قد     مش
يستخدم آنموذج للمناطق األخرى، بما      

 .فيها آسيا 
 

 نظم المرآز باالشتراك مع قسم        اآم 
قني والمهني في    تالتعليم والتدريب ال

مكتب بانكوك، وبالتعاون مع دائرة       
  ي ف  التعليم والتدريب التقني والمهني

وزارة التعليم في تايالند اجتماعًا        
 للخبراء اإلقليميين في منطقة  تخطيطياً 

-24عقد االجتماع في بانكوك،       ان. آسيا
ضره خبراء    ح و، 2002أيار  / يوام  22

 من آمبوديا، وجمهورية الو، وماليزيا،        
ونيبال، والفليبين، وسريالنكا، وتايالند،          

 .وفيتنام
 
اض التحديات في    رع تام المشارآون باس    قو

من   مجال التعليم والتدريب التقني والمهني،     
عوا   بات الغاية، وذهخالل تقارير أعدت له   

التعرف على القضايا المشترآة، والصعوبات        
في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني،      

أولوية االقتراحات المطروحة، ومن        إضافًة إلى 
كتملة  م ةثم تم مناقشة القرارات في جلس   

النصاب وضع خاللها مسودة لخمس مواضيع      
 :مقترحة للمنطقة هي 

ية بواسطة اإلدارة اتوير القدرة الذ ط ت-
 المتخصصة؛ 

قة التعليم والتدريب التقني والمهني    عال  -
 التكامل والتجسير؛    : بالتعلم العام والعالي   

 ريب المعلمين ؛د ت-
 تخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال؛     اس -
 . وير إطار عمل للمؤهالت والكفاءات       تط -

لتعاون الكامل     وسيطور المرآز هذه األفكار با   
مع مكتب اليونسكو في بانكوك إلى مشروعات        
للمتابعة في المنطقة، وتقديمها إلى وآاالت       

 .التمويل  لج مانحة من ا
 

 يمكن االتصال بالسيد البرت         ،يد من المعلوماتلمز
 يفوك الدولي ون ي-آوبمان، مرآز اليونسكو

 2433777 (228- 49): سفاآ
 ak@unevoc: د إلكتروني بري 

 www.unevoc.de/asia :وقعملا
 
 يد التعاون في دول أفريقيا الغربية  طوت
د بعض التعاون اإلقليمي حاليًا في مجال      جوي
 غرب   يم والتدريب التقني والمهني ف يلعالت

ن    ع فالعديد من الدول تتعاون فيما بينها       . أفريقيا
طريق تبادل الموظفين والطلبة على أساس         

يستقبل معهد   فعلى سبيل المثال،     . اتفاقات ثنائية 
تدريب سنغالي موظفين من معاهد تدريب    

وآذلك   . نيجيرية من اجل تحسين قدرتهم
ة العمل الدولية   منظموآاالت عالمية آ  

آالة الفرنكفونية فتنظم إلى حٍد     و واليونسكو، أما   
 إقليميًا في إطار التعليم   به معين تعاونًا ش 

 .والتدريب التقني والمهني
 

 لورشة العمل التي      وآانت تلك النتائج األولى   
يونيفوك الدولي ومكتب   -نظمها مرآز اليونسكو    

الهدف   نافقد آ .  السنغال -اليونسكو في دآار   
رق    ط الرئيسي لورشة العمل التعرف على ال    

ي الحالي    يمالمختلفة الستكمال التعاون شبه اإلقل 
. في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني    

ل  ارآًا من دو   ش م 14وحضر ورشة العمل   
غرب أفريقيا ومنظمة العمل الدولية والوآالة        

 .الفرنكفونية واليونسكو

 
 لالستماع إلى عدٍد           ةصروحظي المشارآون بف           

ممثلين     من العروض ومناقشتها من قبل               
ا في التعاون         ته  لمنظمات حكومية حول مساهم             

شبه اإلقليمي من أجل التعليم والتدريب التقني                
 وقد نظمت اليونسكو سابقًا عددًا من                  .والمهني   

الندوات وورش العمل التي تمت إدارتها مع عدٍد                    
نظيم معظمها من          تم تمن دول أفريقيا الغربية و        

وآان      .قبل مكتب اليونسكو اإلقليمي في دآار             
كة في التعليم والتدريب           شبلمنظمة العمل الدولية          

لتي هي     وا ، CIADFORالتقني والمهني، تدعى          
ان يعاد تشغيلها، آما أنها تنظم ندوات                    على وشك      

. وورش عمل في عدد من دول أفريقيا الغربية               
هي الوحيدة من بين       ف  ةأما منظمة الفرنكفوني       

مة للتعاون      ظ المعاهد الثالثة لديها حاليًا طريقة من               
في مجال التعليم والتدريب التقني                 ي  شبه اإلقليم   

وقد وافقت ثماني دول في غرب             . والمهني   
والتي تتكلم اللغة الفرنسية على أن             أفريقيا    

ورشحت     . تتعاون عن قرب مع هذا األسلوب          
تقون بشكٍل منتظم في           ، يل هذه الدول ممثلين عنها        

ا   م آ. لجنٍة توجيهية لتنمية نشاطاتهم المشترآة               
انهم حددوا بعض المجاالت التي يتعاونون فيها                 

 . ويعقدون اجتماعات فنية من اجلها             
 

ورشة العمل أن         فقد آان واضحًا خالل           
المشارآين آانوا مسرورين لتجاوب اليونسكو                       

ع   ية م  ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الفرنكفون              
آما انهم شجعوا          . طلبهم بالتعاون المستمر           
هم    آو دولية أن يشار       لاليونسكو ومنظمة العمل ا         

العملية التي بدأتها المنظمة الفرنكفونية مع عدٍد                      
عاون ليشمل        من دول غرب أفريقيا، وتوسيع الت             

الدول الثماني األخرى في غرب أفريقيا، سواء                     
أو    ية آانت تتكلم اللغة الفرنسية أو اإلنكليز         

فأفريقيا تعاني بشكٍل عام من نقص                     . البرتغالية   
 .ةفي المشروعات المشترآ          

التوسع الجغرافي، فإنه قد تحتاج                ة  بب فكر   وبس
المواضيع المطروحة إلى توسع، آي تشمل                  

آما دار نقاش          . ول المشارآة      اهتمامات آل الد         
حول المواضيع التي ستناقش عن طريق التعاون                     

رآز    و . لشبه اإلقليمي في ورشة العم          
المشارآون على إمكانية استفادة أنظمة التعليم                      

الدهم من التعاون           ب  المهني في    و والتدريب التقني      
العالقة بين      : شبه اإلقليمي في الحقول التالية            

التعليم والتدريب      المدرسة ومؤسسات العمل،           
المبني على الكفاءات، تنويع مصادر التمويل                      

م المهارات       تعلي ومحدودية األموال المتوفرة،           
األساسية المنقولة، العالقة مع المؤسسات                 

 المؤهلين       ين المدرب   المانحة، النقص في عدد        
هذه    . والتدريب المستمر وتحسين المستوى          

الحقول نماذج من المجاالت التي حددت في                  
 .جتماع  اال

 
وتناقش منظمة العمل الدولية واليونسكو ووآالة                   

ما طلبها       آ ة الفرنكفونية آيفية متابعة الخط         
إضافًة إلى آيفية         . المشارآون في ورشة العمل             

خرى، وآذلك        إشراك دول غرب أفريقيا األ            
متابعة المواضيع إلجراءات التعاون شبه                  

 .اإلقليمي  
 

 
 العمل الدولية إلى ورشة العمل     ظرت منظمةنو

 :من زاويٍة أخرى، وهي حسب التالي    
 

يز الشراآة بين منظمة العمل الدولية        تعز
 وكسنواليو

- مرآز اليونسكونظم  
 –يونيفوك الدولي ورشة عمل إقليمية في دآار 

ضر حو.  2002أيار/ويما 31  28 -لسنغال،ا
: ة دول من غرب افريقيااالجتماع خبراء من عد

ساحل العاج، مالي، موريتانيا، السنغال  
وأقيمت ورشة العمل لتنمية إطار . وسيراليون

 المدى في ليوالعمل للتعاون شبه اإلقليمي الط
غرب أفريقيا في مجال التعليم والتدريب التقني 

 .عملل الموالمهني الموجهة نحو عا
تعاونين لتدعيم التعاون بين مختلف الشرآاء المو

يونيفوك _ دعا مرآز اليونسكو , في هذا المجال
الدولي خبراء من منظمة العمل الدولية ووآالة 

 األعضاء لودالفرنكفونية واليونسكو وآذلك من ال
إلى ورشة العمل هذه، وبما أن برنامج منظمة 

 والتوظيفةلمعرفواالعمل الدولية حول المهارات 
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(IFP/SKILLS) شقر طبق في تشاد ومدغمال
 دق) 2يونيفوك، العدد_ راجع نشرة اليونسكو (

تجاوب مع أول إعالن عن الشراآة بين مرآز 
 العمل ةمظيونيفوك والدول المعنية ومن_ اليونسكو

الدولية في قارة إفريقيا، فإنه قد تم تقدير مشارآة 
وافق واوبها، تجمنظمة العمل الدولية و

ف المشارآون على إعطاء المنظمة الفرصة للتعر
على النقاط األساسية للمساعدة التي يمكن ان 
توفرها المنظمة في حقل التعليم والتدريب التقني 

بة للخبير مناسوآانت تلك . والمهني المستمر
المعين من قبل برنامج المهارات العطاء نظرة 

مة ظ تديره منتيعامة عن نشاطات البرنامج ال
العمل الدولية في أفريقيا، والمتضمن تطبيق 

" التوظيف من اجل أفريقيا"لبرامج تحت عنوان ا
، آما شرح الخبير "برنامج العمل العالمي"و

 150بعض التفاصيل حول التوصية رقم 
إضافًة إلى ذلك . علقة بتنمية الموارد البشريةتمالو

ج منظمة اماظهر المشارآون اهتمامًا آبيرًا ببر
عمل الدولية األخرى آمراصد التوظيف، لا

طويل األمد للتدريب المهني، وبرامج والتمويل ال
التوظيف الذاتي، وآذلك النشاطات المدرة للدخل 

 .لمكافحة الفقر
 
رشة العمل عن و ةبر المشارآون في نهايوع

يونيفوك الدولي _ شكرهم لمرآز اليونسكو
قشة ام الفرصة لمنئهومنظمة العمل الدولية العطا

قضايا التعليم والتدريب التقني والمهني مع 
 .رآائهمش
 آان هناك إجماع على الحاجة الملحة لتنظيم اآم

لقاء آخر آهذا في وقت الحق ،آذلك تم التأآيد 
 من هذه اللقاءات والتي ديزعلى ضرورة إقامة الم

تتيح للدول التي لم تحضر ورشة العمل الحالية 
 .بليةقنشاطات المستالالمشارآة في 

 ماريان متشكا، مرآز  يد من المعلومات، يمكن االتصال بالسيدة   مزل
 .يونيفوك الدولي  -اليونسكو

 2433777 (228-49): سفاآ
   mm@unevoc.de:د إلكتروني   ير ب
 ظمة العمل الدولية ن م،(IFP/SKILLS) ،يرما اغينغوا
   7996310 (22-41):سآاف

 agune@ilo.org: د إلكتروني يبر 
  www.unevoc.de/west_africa: وقعمال
 

  باب والتوظيف والبيئة شلا 
 ماع اليونسكو في سكسوني اجت 
مت مدينة سكسوني واللجنة الوطنية لليونسكو ظن

 12 - 10في ألمانيا اجتماعا في سيبنتز، 
تاحة المجال لخبراء إل ،2002حزيران /نيووي

لمبادرات واالتعليم لمناقشة االستراتيجيات 
شاريع في  تعليم المشترآة، والملالمحتملة لبرامج ا

دول وسط أوروبا تمهيدًا لتوسع االتحاد األوروبي 
وتم الترآيز في االجتماع على التعاون بين . 

لذين يأتون او األفراد الذين يتكلمون لغات مختلفة،
من خلفيات ثقافية مختلفة، وسبل اندماج األجانب 

مجتمعات، إضافة إلى تعزيز الواالقليات في 
يبرالية الحرة وحل ات الديموقراطية واللطالنشا

النزاع ومكافحة العنصرية وجميع أنواع  
وتضمن . التطرف في المدارس والمجتمع والعمل

با من شبكة  شبااالجتماع ندوة للشباب ضمت
 . المدارس المنتسبة في ألمانيا

 

لصناعة واحضور ممثلين عن القطاع الخاص  نإ
اع، ألنها مآانت أحد ابرز النواحي في االجت

سة القضايا المختلفة بعمق،  واالستفادة أتاحت درا
وناقشت . من الصعوبات  من تجارب حقيقية

شرآة أدم اوبل تجربة المصانع عن آيفية مواجهة 
شاآل المتعلقة بالتباين في وجهات ملا

رويج لت، بطريقٍة فعالة، إضافة إلى ا)الكره(النظر
شر نوسيتم . لحقوق اإلنسان في موقع العمل

طوير شرآة أدم اوبل لحقوق دراسة عن آيفية ت
اإلنسان في موقع العمل من قبل المرآز، سلسلة 

مناقشة عن  تجديد التعليم والتدريب "مقاالت 
 ".نيالمهالتقني و

يد من المعلومات، يمكن االتصال بالسيد ولف ريسوم     زمل
 .لمانية لليونسكو  األ، اللجنة الوطنية    

  : 60497309 (228-49)سآفا
  rissom@unesco.de: د إلكتروني ير ب

 
 فاالت الذآرى الخمسين  تاح 
 د اليونسكو للتربية في هامبورغ   هعم
غ   رو ب طيب التهاني لمعهد اليونسكو للتربية في هام              أ

 2002حزيران     /نيووي 14بمناسبة احتفاله في        
رآز المحاضرون          . لذآرى الخمسين لتأسيسه         ا ب

 أن معهد      ىتهم عل  المشارآون في االحتفال في آلما              
اليونسكو للتربية في هامبورغ معروٌف عالميًا آرائٍد                       
في مجال التعلم مدى الحياة، وباألخص تلبية حاجات                     

 .البلدان النامية    
 

ي االحتفال آان المحاضرة العامة                    ف  م برز ما ت     وأ
: أما المتحدثون فهم      . والنقاش حول التعلم مدى الحياة         

ل   ب ائزة نو  حائز على ج        (وول سوينكا، نيجيريا            
ناشطة وباحثة في          (، سريالنا باتيواال، الهند           )لآلداب  

،   )مجال حقوق المرأة في جامعة هارفرد حالياً                       
ل حريات      و ح OSCEممثل   (فريموت دوف، ألمانيا       

وأدارت النقاش ريتا سوسمث، الرئيسة                 ). الم ع إلا
ي ورئيسة اللجنة         ال السابقة للبرلمان األلماني الفدر               

 . المستقلة للهجرة     

رئيسة البرلمان األلماني سابقًا السيدة ريتا سوسمث مع مدير     
 معهد اليونسكو للتربية السيد أدما أواني  

 
مواضيع المطروحة  للنقاش،      لان من اوآ 

الحاجة لمجتمع قادر على التعلم وأخر غير       
قادر على التعلم، والمبني على أساس وجهة        

 مواقف وقيم قد  يمنالنظر القائلة أن أي شعب ي 
تكون ُمعطلة للتجانس والتطابق االجتماعي،        

قد تكون   . ميم السالم تعوهذا ما يقلل من     
ملية عالمواقف والقيم هذه  جزءًا من ال 

االجتماعية في العائلة والمجتمع المحلي، وهي       
عنها، إذا أردنا أن تتطور     " نتخلى  "بحاجة ألن 

ألن    حاجةفمثًال هناك     . مجتمعاتنا بإيجابية    
يتخلى الناس عن أنواع متعددة من التحيز  

 .المعتمد على التمييز العنصري 
 

يد من المعلومات، يمكن االتصال بمدهوسينو، معهد   لمز
  للتربية في هامبورغ     واليونسك

  4107723 (40-49) :سفاآ
 m.singh@unesco.org: د إلكتروني بري 
 

  جعة المناهج    ار م 
 التعليم التجاري في البحرين   هج  امن
باريس    -تعليم التقني والمهني في مقر اليونسكو   لا م قسمتأ

ديث مناهج التعليم  تحمنذ وقٍت قصير مراجعة شاملة ل
 .الثانوية التجاري في البحرين للمرحلة  

قام بالمراجعة أآاديميون وخبراء من استراليا والعراق         و
عمل مع   وأسبانيا والمملكة المتحدة من خالل ورشة     

وقد   . أخصائيين محليين من إدارة المناهج في المنامة    
هذا   ل  قامت وزارة التربية والتعليم في البحرين بتموي    

دف هالنشاط وفق اتفاقية موقعة بين الوزارة واليونسكو ب    
. تعزيز التعليم والتدريب التقني والمهني في البحرين   

وتنوي البحرين، التي تتوسع بسرعٍة آمرآٍز مالي        
باب للعمل في       الشاري، تحضير المزيد من  وتج

المصارف وشرآات القطاع الخاص، بإعطاء دروس           
 18 لىإ16 تعتمد على التكنولوجيا للطالب من عمر      

 التعليم التجاري في    دويضع المنهج الجديد  موا  . ماً ا ع
وتتضمن . البحرين بنفس المستوى  مع المعايير الدولية

لومات واالتصاالت التغيرات الترآيز على تقنية المع
 الوقت للتطبيق العملي على     نم % 50س  ركيو

التجارة،     ت المهارات المطلوبة في سوق العمل ومؤسسا    
وذلك لتشجيع الشباب على البحث عن عمٍل في القطاع      

، إضافة إلى احتمال إنشاء مؤسسات تجارية          ص الخا
وستعمل اليونسكو عن آثب مع البحرين خالل       . خاصة

علمين ومراقبة ملالى برامج تدريب  المراحل القادمة ع 
 .مراحل البرنامج  

 
ان   وهيد من المعلومات، يمكن االتصال بالسيد م   لمز

 باريس  -بيريرا، اليونسكو   
 45685621 (1-33) :سفاآ
     m.perera@unesco.org:د إلكتروني يبر 

 

 
 

 يا الجندر اضق  
يب التقني والمهني ودور المرأة       ردتعليم والتلا

 ية  العربية في التنمية االجتماعية واالقتصاد        
 بيروت ومكتب اليونسكو  - مكتب اليونسكو مظن
 الدوحة وآلية دبي للطالبات، آليات التقنية    -

 دولة   يف  (UNEVOC) مرآز   -العليا 
لعمل اإلقليمية حول  ااإلمارات العربية، ورشة  

بية في التنمية  رأة العرملاتعزيز مشارآة    
التعاون المشـترك في      : االقتصادية واالجتماعية 

 لبرامج التكنولوجية  اتـطوير
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ضر ورشة   ح و).2002أيار  /يوام  5-8دبي  (
 المسؤولين واألخصائيين   نم 35العمل  

من شبكة  ) معظمهم من النساء   (والخبراء 
وافتتح  . لعربية امكاتب يونيفوك في الدول    

 مطر الطاير، وزير العمل       يل ارشة العمل مع و
والشؤون االجتماعية في اإلمارات العربية     

ام معالي الشيخ نهيان مبارك آل         وقالمتحدة، 
نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي،     
ورئيس آليات التقنية العليا بتوزيع الشهادات    
على المشارآين في ورشة العمل في حفل           

عمل بمشارآة    ة الميزت ورشوت . ختتام الورشةا
 2000تضم الكلية(فعالة للطالبات من آلية دبي    

ن الجلسات وبرنامج       مفي العديد ) لبةاط  
 :الورشة، والذي تضمن الموضوعات التالية    

ر البرامج التقنية في تعزيز فرص العمل    ود-
 للنساء في الدول العربية؛    

ا مجاالت     متوجهات الوطنية واإلقليمية في  ال-
 دة؛يدجرأة العمل الم 

تعاون بين مؤسسات التعليم والتدريب التقني   ال-
 والمهني والقطاع الخاص؛     

ر المنظمات غير الحكومية في دعم       دو-
 مشارآة المرأة في التنمية؛   

زيز دور مراآز يونيفوك في تطوير      تع-
 .البرامج التكنولوجية الرائدة 

ل   م م توفير التقرير النهائي لورشة الع  سيتو
 كليزيةنإلبية وا باللغتين العر

 

يد من المعلومات، يمكن االتصال بالسيد سليمان     لمز
  بيروت  -وسكسليمان، مكتب اليون 

 824854 (1-961) :سفاآ
    s.sulieman@ unesco.org:د إلكتروني يبر 
 

عاون بين منظمة العمل الدولية         تلا 
   :واليونسكو

 تنشران    ونسكو ومنظمة العمل الدولية    يلا
تقني دريب تلاوير محدثة للتعليم   يمعا ل ا

لمهني  وا
 

   
للتعاون أصدرت اليونسكو ومنظمة العمل       
الدولية في نشرة موحدة للتوصية المعدلة للتعليم 

ستنتاجات    او (2001)التقني والمهني، اليونسكو 
. تنمية الموارد البشرية، منظمة العمل الدولية   

ي   ف لقع العم  ال االحتياجات المتغيرة لمو  وفي ظ 
السنوات األولى من القرن الواحد والعشرين،        

وثيقتها    ي قامت اليونسكو بإعادة النظر ف   
المتعلقة بالتعليم والتقني والمهني، وقامت    
منظمة العمل الدولية بعد مناقشات المؤتمر   
العام باستشارات مكثفة مع الدول األعضاء        

قة   و تشمل الوثي. قني والمهني متعلقة بالتعليم الت
جديدة، القضايا المتجددة في التعليم التقني   ال

 واالتصال،    ات والمهني مثل تكنولوجيا المعلوم    
والبيئة، والهجرة، وقضايا الجندر، بين آل     
المشارآين في التعليم التقني والمهني      

وتشير المنشورة    .وباألخص في الدول النامية    
يم لتعل افتراق االمشترآة للوثيقتين إلى عدم

دى الحياة في حال أرادت الدول أن       موالتدريب 
ة في   رنتحضر قوى عاملة متنافسة وم   

وآما يشير رؤساء       . المجتمعات الريفية والمدنية  
قطاع التربية في اليونسكو وقطاع التوظيف في      
منظمة العمل الدولية في المقدمة المشترآة فإن     

  ملةٍ ن لعالتعلم للجميع والعمل للجميع هما وجها     
يد في السنوات المقبلة من دوسيتم التش.واحدة

دولية، ومتخذي  القبل اليونسكو، ومنظمة العمل    
السياسات التربوية، ووزارات العمل، على      
ضرورة تطبيق المعايير الجديدة في نظام       
التعليم والتدريب التقني والمهني الدولي، من  
اجل تحضير الشباب وآبار السن لعالم العمل         

 .واطنة المسؤولة وللم
 

 
 لسيد موهان بيريرا  اب لمعلومات، يمكن االتصال  ايد من لمز
  باريس-يونسكو ال
 )33 – 1 (45685621: اآسف
o: ترونيكلإد يرب r g.p e r e r a@ u n es co.m 
نظمة العمل   م ،IFP/SKILLSد تريفور ريوردان،  سيو الأ

 الدولية 
  7997650 (22-41) : سفاآ
   riordan@ilo.org:د إلكترونييبر

  يونيفوك الدولي -اليونسكو  أو سجوآنج شوتس، مرآز      
 2433777 (228-49) :سفاآ
   sj@unevoc.de:ترونيكلإد يبر

 ار منظمة العمل الدولية       بخأ 
  ومات ومهارات اإلنتاج والعمل المناسب      لعم

 

 لمنظمة العمل، مونتريال،      لة مستديرة اوط 
   2002ان  سين / بريل أ24 - 23

 

جتماع  ا عمت الطاولة المستديرة للتوافق م   نظ
 موعة الثمانية جملعمل والتوظيف  لوزراء ا 
(G8) ين عقدوا مناقشات لبحث موضوع    ذلا :

المهارات وتحديات التعلم   : المعرفة المطلوبة  "
وقد ُدعي المدير     ". للقرن الواحد والعشرين   

العام لمنظمة العمل الدولية لتقديم ورقة  
وليترأس جلسة االجتماع لوزراء مجموعة   

تديرة التي سرك في الطاولة الم    ا وش. الثمانية
نظمتها منظمة العمل الدولية، موظفون       

 الدول الثمان، صانعوا السياسات        من حكوميون 
في عدد من الدول النامية، وممثلون عن      

مالية وأرباب عمل، وممثلين عن        منظمات ع 
آما شارآت اليونسكو في      . االتحاد األوروبي 

 .االجتماع
لتحديات لتنمية او ز النقاش على المعرفة   ورآ 
رات في  برنامج التوظيف العالمي التابع        ا المه

ولية، وآذلك نظام التعرف   لد لمنظمة العمل ا
على المهارات وإطار عمل المؤهالت التي            

قال العمال، وتشجيع التعلم      تزيد من سرعة انت  
 .مدى الحياة

تم االتفاق على تأمين إطار برنامج التوظيف      و
لتعلم وسياسات    ا ةالعالمي المتضمن تنمي  

 وبرامج دعم نمو التوظيف واإلنتاج،      ،التدريب
وقد تم تأييد مبادئ    . ناسبلموتوفير العمل ا 

التوظيف العالمي الخمس حول سياسات التعلم       
 :والتدريب، وهي 

حاجة لمزيد من االستثمار األفضل في     ال-
 التدريب؛

دعوة لإلصالح العاجل للتعليم األساسي،        ال-
مل   عة والقراءة وتنمية مهارات ال   باتوتعلم الك

لتحسين التوظيف الذاتي والوصول لعمٍل    
 ب؛  مناس

حاجة الصالح أنظمة التعليم والتدريب   ال-
 التقني والمهني؛  

لى   حاجة لتطوير األنظمة للتعرف ع  ال-
 المهارات الشخصية؛  

حاجة لدعم وتحسين الشراآة في الحواٍر عن         ال-
 .التدريب

طر المؤهالت المحلية      أ ى لك تم االتفاق عل   وآذ
رف على المهارات، وعلى وجوب         عللعمل والت 

لى شراآات بين الحكومات       عارتكاز التعلم 
وُطلب من   . والشرآاء االجتماعيين، وغيرهم     

ن مع اليونسكو     منظمة العمل الدولية بالتعاو   
ومنظمات أخرى أن تسهل تبادل وجهات النظر           

عدة  والخبرات الجيدة لتطوير معلومات مسا   
 في    ،ودليل عملي حول تطوير المهارات بما     

 .ذلك أطر عمل المؤهالت المحلية    
 

من المعلومات، يمكن االتصال بالسيد تريفور ريوردان، د يلمز
 منظمة العمل الدولية 

 7997650 (22-41):سفاآ
 riordan@ilo.org:د إلكترونييبر
:وقع  مال

www.ilo.org/public/english/employment/skills/m
ontreal.htm   

 
لرئيسي في     اماع منظمة العمل الدولية    ت جا

 األمريكيتين  
أيار    /يوام  17 – 15د في ريودي جنيرو،     عق

ة منظمة العمل الدولية للدول   ودن 2002
لتدريب األمريكية بمشارآة ثالثية، حول ا   

نظم الندوة برنامج   . لعمل المناسب او واإلنتاجية
 منظمة العمل للترآيز على المهارات     

 (CINTERFOR)مات والتوظيف و   ولعوالم
تبر الذراع اإلقليمية لمنظمة العمل    علذي يوا

. الدولية للتدريب في أمريكا الالتينية والكاريبي   
ارآًا في اللقاء،ممثلين       ش م 60وشارك حوالي     

 في منظمة العمل الدولية ثالثية     عن أعضاء  
حكومات، أصحاب عمل، منظمات         (األطراف

افًة إلى ممثلين عن   ضإ دًا،لب 13في ) عمالية 
براء من منظمة العمل   خمعاهد تدريب وطنية و  

 .الدولية
ت الندوة فرصة للمشارآين في إبداء    عطأو

أفكارهم وخبراتهم في التوجهات الجديدة    
وأجريت . لسياسات التدريب والممارسات     

محادثات في جلسة عامة وفي مجموعات عمل          
موعة   مجتألفت من مجموعة أمريكا الالتينية و   

وسط أمريكا ومجموعة الدول الناطقة     
  يزية، والتي ضمت ثالث دول من  لباإلنك

ورآزت المناقشات على       . لكاريبي وآندا  ا
 :المواضيع الثالث التالية 

ع  اسات جديدة وإصالحات إدارية لتشجي  سي-
 ية معرفة القوى العاملة؛ تنم

دور الشرآاء      : ستثمار في التدريب  اال-
 االجتماعيين؛  

في التعرف والتأآيد على     تاتوجهال-
مل التدريبية المرتكزة   عدور أطر ال  : "المهارات 

 ".كفاءة   العلى 
 

يد من المعلومات، يمكن االتصال بالسيد تريفور        لمز
 ريوردان، منظمة العمل الدولية  

  مبادرة جـديدةيـف
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 7997650 (22-41) :سفاآ
 riordan@ilo.org:د إلكتروني بري 
:وقع  الم

www.ilo.org/public/english/employment/sk
ills/news.htm  

:او
www.cinterfor.uy/public/english/region/am

pro/cinterfor/conf/index.htm 
 
  التعلم في موقع العمل من أجل أداء افضل          معد

لمعرفة  على المهارات وا  
والتوظيف في منظمة العمل الدولية ومكتب  

 م دع "منظمة العمل الدولية في لندن ندوة حول     
لندن،  "(طريق لألمام   لا–لتأدية األفضل للعمل   ا

دعم  "لجديد،  اطالق الكتاب إل ) 2002يار   أ/مايو
 ".التعلم في موقع العمل من اجل أداء افضل     

ب لقى تريفور رايريوردان، مدير سياسات التدري        أ
في برنامج الترآيز على المهارات، في بداية الندوة     

 في   ةيلمحاضرة حول خلفية عمل منظمة العمل الدو     
مجال التعلم في موقع العمل وباألخص منظمات           

ى ارتباط هذا     مدآما شرح   . مل ألداء افضل  عال
العمل باإلدارة الجيدة للعالقات في مكان العمل       

 انعكاس    ومدى أهمية هذا الموضوع للمنظمة ومدى    
هذا العمل على خلفية التقرير لمناقشة احتمال إنشاء       

 العمل الدولي     ؤتمر معيار دولي جديد للعمل في م   
 .2003/2004عام  
يفد اشتون، المؤلف    ادر  ألقى البروفيسو وقد
 للكتاب، محاضرة حول المواضيع       سيالرئي

آما قدم الخبراء      . األساسية المطروحة في الكتاب    
لندوة، وهم ممثلون عن      اآلخرون المختارون ل   

عمال وأصحاب عمل، وأآاديميون يعملون في هذا           
 .ةيجذالمجال، وجهات نظر نمو    

بعد العروض جرى حوار بين الحاضرين      و
و   عض بعض األسئلة من قبل توالخبراء وطرح  

 ستيفنز، المدير العام لمعهد التنمية  نجو المجلس
وآان الحاضرون مزيجًا من          . البشرية في لندن

 ، ومات  كح (مل الدولية عال ي منظمة  أعضاء ف  
، )صحاب عمل، النقابات واالتحادات المهنية    أ

وآان   . ومدراء، ومسؤولى التدريب      ،ن وأآاديميي
 ممارسات األداء األفضل       لهناك تأييد آبير الستعما    

وآما   . في العمل واستعمالها في الصناعة البريطانية      
حظيت المناقشة حول أنواع جديدة من الشراآة  

وآذلك    . ستعمل في المملكة المتحدة باإلعجاب التي ت
ها في هذا    اهمت  تلقت منظمة العمل الدولية دعمًا لمس  

النقاش من خالل عملها في مجال التعلم في مواقع          
 .لمالع
فور   ير تعلومات، يمكن االتصال بالسيد      لميد من المز

 مل الدولية  علاريريوردان، منظمة  
 799765 (22-41):سآفا 

 riordan@ilo.org: د إلكتروني بري 
 النشرة،  نم 2د معلومات حول المقال في العدد رقم     توج
 2002ني   ا ثل آانون ا/ يناير  

 
 رير من المكاتب اإلقليمية     اقت 

 هورية أذربيجان  مدريب المهني في ج    تلا
ورية أذربيجان حوالي     هجم  غ مساحةلتب

 8م مربع ويبلغ عدد سكانها حوالي    لآ 86,000
آما أن أذربيجان بلٌد غني       . يون نسمةلم

بالموارد الطبيعية آالغاز والبترول الذي       
 .درهصتوتستخرجه الشرآات الكبرى   

 مرت عشر سنوات على استقالل أذربيجان،      دقل
 االتحاد   في الموجه  دوعلى عكس االقتصا  

السوفيتي السابق فإن التربية والتدريب يطبقان      
. رئيسية للسوقاآلن بالتوافق مع المتطلبات ال 

أن الخبرة في حقل التدريب في معظم الدول    
النامية وباألخص النظام الثنائي في جمهورية        

 .الفدرالية قد تمت دراسته في أذربيجان  لمانيا أ
التدريب المهني  ن الخطوة األولى لتحسين    إ

الدولة   في أذربيجان آانت تحضير معايير 
آراء  أما في االتحاد السوفيتي السابق فقد آانت       

العامة حول المنافسة ومعايير التعلم غير      
 .معرفة

  ي ف  لتدريب الناس على القدرة للتنافس بفعالية     و
سوق العمل فقد درست وقدمت تقنيات التعلم   

للمعلمين في   ثة الحديثة وآذلك أجريت دورات حدي 
المدارس المهنية، عرفوا خاللها على احدث     

سا    للمعلمين الطرق وأآثرها استعماًال في فرن       
 .وألمانيا والواليات المتحدة  

 تعمل العديد من الشرآات بفعالية في باآو،        وال
عاصمة أذربيجان ، وفي مناطق أخرى من         
. الجمهورية بسبب التحول إلى اقتصاد السوق 

ن العمال واألخصائيين في سوق         م  يدوهناك العد  
ولقد اصبح . العمل يتنافسون مع بعضهم البعض  

الجدد منافسة الخبراء     من الصعب على المتخرجين  
المختصين، وإيجاد عمل، وباألخص للذين      

 والبناء وهندسة     ياآةتخصصوا في الهندسة والح  
ومن اجل المنافسة مع    . الراديو والكيمياء 
ب مدارس التدريب    اء فإن طال    براألخصائيين الخ

المهني بحاجة ألن يدربوا للوصول إلى المرونة  
ل الجسدي  المهنية والتأقلم االجتماعي والتحم  

هذه هي المتطلبات الرئيسية    . والمهمات المتعددة  
 . المهنيريب لسوق العمل في التد  

المتشابهة   الوقت الحاضر هناك توحيد للمهن     في 
، لذلك تم  نفي مدارس التدريب المهني في أذربيجا    

وبالمقارنة يتمكن     . إنشاء برامج جديدة موحدة   
جدوا األشخاص المتدربين في البرامج الموحدة أن ي   

آما أن أحد متطلبات     . عمل بسهولة في سوق العمل     
يسية هي التأقلم مع     ئرل مدارس التدريب المهني ا 

لذلك يجب تنظم  . شروط اإلنتاج للتدريب المهني 
 .  على أسس علمية  ل المثمر والفعا   يذعمل التالم 

 

يد من المعلومات، يمكن االتصال بالسيد زيادين        لمز
 ,Azerbaijan Teachers Instituteاويجوف،

Shikhlinsky Str. 16, app. 9, 370149  
 

نيفوك  يو–داخل مرآز اليونسكو    من 
 الدولي 
 ار الموظفين أخب

، انضم إلى المرآز في       سيد ماآس ايلرز  ال - 
و أخصائي في    هو 2002آانون الثاني   / ريناي

وضمن     . تقنية المعلومات واالتصاالت        
مسؤول عن شبكة       أشياء أخرى، انه       

الكومبيوتر الداخلية ويؤمن الدعم           
للموظفين في آل المواضيع المتعلقة                  

 .االتصاالت  و تبتقنية المعلوما     

 هو المتدرب األول         سيد عصيف إقبال      ال -
/ في يونيو   ز انضم إلى المرآ      . في المرآز    

تابع دراسة لمدة سنتين            يو 2002حزيران     
ويهدف     . وفق النظام األلماني المزدوج           

ل على دبلوم، وخالل دراسته               للحصو  
سيتأقلم مع آل المهام الرئيسية في               

 .المرآز   
ملها     ع  ت بداء   سيدة جوليا مينتز     ال -

 2002تموز    / آطبيب مرشح في يوليو        
لى جانب دراستها الطبية تعمل في                 إو

ي أفريقيا      ف ع المرآز شبه اإلقليمي        رو مش 
 .الجنوبية 

 
 ر المرآز      ا و ز 

 2002 نيسان   /بريل أ
 شارآوا في     صاً  خش 40د من حوالي       وف  -

دورات التدريب طويلة األمد في المعهد            
يمثلون عدة       ، (IIPE)الدولي لتخطيط التعليم        

 . دول  
،   مبارك محمد علي المجذوب          ر  البروفيسو   -

 والبحث العلمي في      لي وزير التعليم العا    
وينرش بريبول         ر   البروفيسو   ه السودان، يرافق  

ألمانيا والدآتور عصام             -من جامعة بون     
 . ألمانيا    -التهامي، بون    

 2002ايار    /وماي
، وزيرة العمل     سيدة ناغين فيهانغ   ال -

عية في فيتنام، يرافقها وفد             ا متوالشؤون االج    
من الوزارة واإلدارة العامة للتدريب المهني            

 .يتنام      ف في
 

 حزيران   /يويون
، بروفيسور في       يفد ويلسون  ا بروفيسور د   ال -

 للدراسات التربوية في جامعة           معهد انتاريو    
 . انتاريو، آندا       -تورنتو    

غوالرمو الفارز        د من آوبا برئاسة السيد            وف -
-م في وزارة التربية          اعل، المدير ا     بليرمو

 .آوبا  
 
 2002تموز /يوولي
يم   عل ، مديرة دائرة الت      مريان نغنونو   سيدة     ل ا-

ة في    يوالتدريب المهني في وزارة الترب          
 مستشار،      يل جونز    غران ف   بوتسوانا، والسيد           

 من مرآز أبحاث       بيتينا موسغنوه والسيدة    
 . ألمانيا    -آارلسرويه، آارلسرويه      

 
 ات تدريبية مستقبلية      ر و د 

أيلول      /تمبر  ب س  6-2" نظمة التدريب      أ  م يي  ق ت" -
 )1*(اإلنكليزية    :  تايلند، اللغة       -انكوك  ب  ،2002

 16 "يها  إدارة أنظمة التدريب والمصادقة عل         " -
 إيطاليا،        -ورينو    ت 2002أيلول     / سبتمبر    17 –

 )1*(األسبانية       : اللغة 
أيلول      / سبتمبر    27 – 16 "تدريب المدربين       " -

 البرتغالية         :  أنغوال اللغة    –، آلوندا     2002
 "التوجهات الجديدة في تكنولوجيا التدريب                 "-

 إيطاليا،       -ورينو    ت ، 2002أيلول     / سبتمبر    27 – 16
 )2*(األسبانية       : اللغة 

-16 ،"تاتوجهات الجديدة لتقنية المعلوم           ال "-
:  إيطاليا، اللغة       -ورينو    ت ،2002أيلول     /تمبر  ب س 27

 )2*(األسبانية    
تشرين    /توبر   آ أ 11-7،   "ييم أنظمة التدريب       تق " -

مرآز تورينو للتدريب، تورينو،                   ،  2002األول    
 )1* (إيطاليا، اللغة أسبانية              

  برنـامج الترآيز  مظن
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 21 "معلومات حول سوق العمل والتدريب        " -
تشرين الثاني          / نوفمبر   1 –تشرين األول       /أآتوبر   
 )1*(األسبانية      :  إيطاليا، اللغة        -ورينو    ت،   2002

  15 – 4 "تصميم وسائل وبيئات التدريب            " -
 إيطاليا،        -ورينو   ت،   2002تشرين الثاني         /نوفمبر   

 )2*(األسبانية       : اللغة 
  15 – 11 "وضع التعليم عن بعد قيد التنفيذ                     " -

: ، بوليفيا اللغة         2002تشرين الثاني         /نوفمبر   
 )2*(األسبانية      

  22 – 18 "التعليم في التدريب عن بعد              " -
: ، بوليفيا اللغة         2002تشرين الثاني         /نوفمبر   

 )2*(األسبانية      
 – 2 "تصميم وسائل التدريب وبيئات التعلم                  " -

  -ورينو   ت ، 2002آانون األول     / ديسمبر   13
 )2*(األسبانية      : إيطاليا، اللغة       

تدريب المدربين على           : بتكنولوجيا التدري       " -
:  يحدد الموعد الحقاً، اللغة        "أساس الكفاءات   

 )2*(األسبانية      
 

ن الحصول على معلومات إضافية عن دورات                 يمك
 :التدريب، على الشكل التالي            

 693675 (011 -39):تف  ا  ه  )1*(
 6936451 (011-39):س آفا
        emp@ilcilo.it:د إلكتروني     يبر  

 

 )39 – 011 (6936391: تف  ها  ) 2*(
  6936469: س آفا
        delta@ilcilo.it:د إلكتروني     يبر  
 
 

 طات مستقبلية اشن 
 ،"INFOTEC 2002"رض ومؤتمر عم -
 

 
يزية لاإلنـك:، مـوريتوس، اللغات2002تشرين األول 

 والفرنسية 
 المجلس الوطني للكومبيوتر  : هة المنظمةالج
مكن االتصال بريزا سودين،       يد من المعلومات، يلمز

 المجلس الوطني للكومبيوتر  
 2105530 (230):ف هات 
 2124240 (230):سآفا
 reza@ncb.intnet.mu:د إلكتروني يبر 

 

 " لالقتصاد الجديد اتتنمية المهار"تمرمؤ-
 

اإلنكليزية    :وينبغ، مانيتوبا، آندا، اللغات      
 والفرنسية  

 -شرآة المهنية الكندية ومرآز يونيفوك   ال: هة المنظمةالج
 بشرية في آندا   لا آندا برعاية تنمية الموارد   

 يد من المعلومات، يمكن االتصال بالسيد تريس شينين        زمل
 4748271 (204-1)  ف تا ه
:وقعالم

www.umanitoba.ca/unevoc/2002conference  
 

 "المؤتمر والمعرض التقني السعودي الثاني    "تمر مؤ -

:  المملكة العربية السعودية، اللغات -لرياض  ا 
 .اإلنكليزية والعربية  

يد من المعلومات، يمكن االتصال برئيس اللجنة          لمز
 العلمية  

لمملكة العربية   ا ،11323:رياض ، ال286074:ب.ص
 السعودية

 4065765(1-966):سفاآ
 4038991 (1-966):ف هات 
 www.gotevot.edu.sa/stecex2002:وقع الم

التقنيات في    "للمعلومات واالتصاالت  ي لمؤتمر الدول ا-
 " التعليم 

 

  
يد من المعلومات، يمكن االتصال بالسيد خوسيه      زمل

 انطونيوميزا آونزالس    
 620805649 (34) :ف تها 
 secretariat@formatex,org: د إلكترونييبر
 www.formatex.org/icte2002.html: وقعالم

 

المعرض الدولي لمعدات وأنظمة التدريب التقني     " -
 ، "والمهني

  
 

 Tarsus Group MM, 31/31 rue:  هة المنظمةالج
Gambetta, B.P. 141, 92154 Suresnes 

Cedex, France 
  : 41188618 (1-33) ف هات 
 : 45062941(1-33)سآاف
 educatec@groupemm.com:د إلكتروني  ي رب
 educatec/com.groupemm.www: وقعملا

 
 المطبوعات   

توافق : اصالح التعليم والتدريب المهني" -
، البنك    "المهارات لسوق العمل والموازنات 

 568، 2000الدولي، مطبعة جامعة أوآسفورد، 
 .$45حة، متوفر باللغة األنكليزية، صف

 
برامج العمل الوطنية للتعليم مدى الحياة في " -

،   CEDEFOP & Eurydice (ed) "أوروبا
 صفحة، متوفر باللغة األنكليزية   154 2001

والفرنسية، ويمكن الحصول على نسخة مجانًا من       
-www.eurydice.org/publication: الموقع

list/en/frameset.htm 
 
، مجموعة أوراق مستخلصة  "آومنولث التعلم" -

من األجتماعات والكتب المنشورة في الكومنولث،  
: يمكن الحصول على نسخة مجانا من الموقع   
www.col.org/programmes/infoknowled

ge 
 
 تورينوا    ،"منشورات هيئة التدريب األوروبية "-
:  ايطاليا، ويمكن الحصول عليها من الموقع    –

www.etf.eu.int/etfweb.nsf/pages/downl
oad1 

 
- "CINTERFOR"   ـ أبحاث ومطبوعات

مرآز منظمة العمل الدولية في األمريكيتين،     
 ويمكن  uy.org.centerfor.wwwالموقع، 

 .الحصول عليها مجانا  

 
 
 
 
 
 
 عدة مرات في يونيفوك-اليونسكونشرة صدر ت

ن المرآز الدولي للتعليم التقني   السنة ع
يونيفوك  -مرآز اليونسكو   (ألمانيا  -والمهني، بون  

 ).الدولي
 ماريان ميتشكيه    : ئيسة التحريرر
روبرت ماآلين، هانس آرونر،         : ريق التحرير ف

مانهايم، سابين      -ألبيرت آوبمان، جوزيان بالنك       
 .آيه، سليمان سليمان   

 
ربية  باللغات الع )حالياً  ( ويتم توزيع النشرة
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