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 الشباب والتوظيف 
 ماآلين، مدير المرآز وبرتر
 

 شارك مرآز اليونسكو    
الدولي للتعليم والتدريب 

 
القمة الدولية حول عمل التقني والمهني في 

في مكتبة اإلسكندرية،  ، 2002الشباب للعام 
 وقد .2002سبتمبر /  أيلول10 � 7مصر، من   

استضافت جمهورية مصر العربية هذه القّمة   
التي شارك في ترّأسها آّل من السيدة األولى  
سوزان مبارك والرئيس األميرآي السابق بيل  

 1600وقد شارك في القمة حوالى . آلينتون
واشتمل المشارآون    .  دولة120مندوب من 

على الشباب، وممثلي الحكومات، والوآاالت   
ت المتعددة والثنائية المانحة، والمنظما

األطراف، والمنظمات غير الحكومية، بما في      
ذلك البنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية،   
ومرآز البيئة العالمي، واليونيسيف، ومنظمة    

 . الزراعة واألغذية لألمم المتحدة 
 

أما الغاية من القمة فكانت توفير وعي وفهم 
مل، أآبر للمندوبين في ما يتعّلق بأهمية الع  

والتربية، والتحديات االقتصادية واالجتماعية 
التي يواجهها الشباب حول العالم حاليًا ، 
آأساس للعمل في مجال تنمية الشباب  

 . المستدامة خالل العقد المقبل
 

. وقد تّم إطالق حملة العقد لتنمية الشباب 
 وتهدف هذه الحملة العالمية إلى خلق سبل  

مليون شاب  500عيش منتجة ومستدامة لـ  
إضافي، السيما ألولئك الذين يعانون من الفقر،      

آما تهدف إلى تعزيز  . 2012بحلول العام 
القضاء على الفقر، وتوفير عدالة ومساواة أآبر   

 . في ما يتعّلق بالشباب والعمل
 

لقد أوضحت في محاضرتي للمؤتمر أّنه يتعّين             
" التعليم لجميع الشباب      "أن يشّكل التعليم و     

 األهّم عندما يتعلٌّق األمر بتعزيز عمل              األولوية 
وشّددت على أهمية        . الشباب في القرية الكونية        

 :ما يأتي 
تنمية المهارات الحياتية للشباب من أجل  "-

التعّلم مدى "و" العمل والمواطنية الفعالة
، آجزء من أهداف داآار الستة     "الحياة

حول تعزيز التعليم للجميع؛ واعتماد  

الشباب تشّدد على  عليممقاربة شاملة لت
المواطنية الفعالة، باإلضافة إلى العمل،    
وتشّكل دعامات التربية األربع الواردة في 

 تقرير ديلور إطارها المفهومي؛    
إهمال مجال التعليم    االعتراف بأّنه قد تم -

التقني والمهني من أجل عالم العمل على 
نطاق واسع وال بّد من معالجة هذه المسألة  

أردنا أن نحّضر الشباب تحضيرًا  في حال 
مالئمًا وفعاًال لعالم العمل، في عصر    

 العولمة؛  
 واالعتراف بأّن البراهين المتوافرة تظهر      -

بوضوح وبشكل قوي أّن التعليم التقني  
والمهني يمكن أن يوّفر مساهمة أآبر لجهة  
تنمية األفراد والمجتمعات التي يعيشون   
فيها على المستوى االقتصادي  

االجتماعي، من خالل المساهمة في رفع       و
معايير الحياة، والقضاء على الفقر، وتأمين      

 .مساواة وعدالة أآبر
ومرآز اليونسكو الدولي للتعليم والتدريب  
التقني والمهني مقتنع أآثر من أي وقت مضى 
بأّنه بحاجة إلى الترآيز بشكل أآبر على  

  في ما يتعلق  ) والكبار(مهارات التنمية للشباب 
ونحن نخطط    . بالعمل وبالمواطنية الفعالة 

لمتابعة هذا األمر عند تحضير الجولة المقبلة   
 . من وثائق البرنامج 
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التعاون الدولي في التعليم والتدريب  
 التقني والمهني

 آندا وتنمية المهارات �مرآز يونيفوك 
 لالقتصاد الجديد

نّظم مرآز يونيفوك   
جامعة ( آندا �

 والجمعية ) مـانيتوبا

 
المهنية الكندية مؤتمرًا دوليًا حول تنمية 

المرتبطة باالقتصاد الجديد، في   المهارات 
. 2002أآتوبر /  تشرين األّول21-17وينيبيغ، 

 25 شخص من 400وحضر المؤتمر أآثر من  
 . بلدًا

 

وأعلنت معالي وزيرة التعليم المتقّدم في   
مانيتوبا، السيدة ديان ماآغيفورد، أّن اللجنة   
الوطنية الكندية لليونسكو قد عّينت مرآز تنمية   

مانيتوبا،      رية األساسية في وينيبيغ،  الموارد البش
آما أعلنت    . مرآزًا مشارآًا في شبكة يونيفوك          

، مع اقتراح       "جناح للشباب   "الوزيرة عن إنشاء        
إعطاء هذه الصفة إلى نادي الدلفين للتعليم المهني               
للشباب، المرتبط بالمدرسة الثانوية اإلقليمية في                 

آندا    وآشفت أيضًا أّن مرآز يونيفوك في           . مانيتوبا 
 ألف دوالر أميرآي          600حصل مؤّخرًا على مبلغ       

 متدربًا سنويًا، مع العلم أن أغلبية                37لتمويل تدريب    
المتدربين يعملون في مكاتب اليونسكو في مجال              

 . التعليم التقني والمهني      
 

 يونيفوك -وقد نّظمت طاولة مستديرة لليونسكو
: مكانة التعليم التقني والمهني"حول 

ت التي من شأنها تحسين وضع االستراتيجيا
التعليم التقني والمهني وربطه بعالم العمل 

بالتشارك بين جبريل بوآوم  ، "بشكل أفضل
 -وفنسنت نانغا اللذين تدّربا في مرآز اليونسكو  

يونيفوك الدولي للتعليم والتدريب التقني 
 . 2002 بون خالل العام -والمهني 

 
قام " مثيرة للنقاش" وبعد عّدة عروض قصيرة 

بها اختصاصيون دوليون في التعليم التقني 
والمهني، قّدم جبريل وفنسنت عرضًا ممتازًا 
 -حول البحث الذي قاما به في مرآز اليونسكو

وتبع هذا العرض مناقشة مثيرة . يونيفوك الدولي
قّدم خاللها المشارآون عددًا آبيرًا من األفكار 

أن حول تجارب الدول وأنشطتها التي من شأنها 
وسوف . تحّسن وضع التعليم التقني والمهني

تبرهن هذه المدخالت على أنها األآثر إفادة 
للبحث المستمر الذي يجريه جيبريل بوآوم 

 . وفنسنت نانغا في هذا المجال
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التعاون اإلقليمي في التعليم والتدريب  
 التقني والمهني

 تعزيز التعليم التقني والمهني في آسيا
 

عقدت طاولة مستديرة  
 التعليم والتدريب حـول 
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 تشرين 29-27ك، في بانكوالتقني والمهني 
، بالتزامن مع المؤتمر   2002نوفمبر / الثاني

الدولي الثامن لبرنامج اليونسكو للتجديد  
حول ) APEID(التربوي من أجل التنمية  

وقد قام مرآز اليونسكو يونيفوك   . التعليم
وبرنامج اليونسكو للتجديد التربوي من أجل  
التنمية في آسيا والمحيط الهادئ بتنظيم هذا  

 . مرالمؤت
 

وقد شّكلت الطاولة المستديرة منتدى للخبراء   
والمهنيين المعنيين بمجال التعليم التقني 
والمهني، بخاصة أولئك المرتبطين بشبكة 

 :أما أهدافها فكانت. يونيفوك
 إعادة النظر في المسائل المتعّلقة بالتحديثات  -

والممارسات الفضلى لجهة تدريب معلمي  
 ؛التعليم التقني والمهني

 النظر في إمكانية تطوير المعايير الوظيفية    -
واستخدامها في وضع المبادئ التوجيهية 

 للمنهج ومضمونه؛ 
 تشجيع إنشاء الشبكات بين يونيفوك ومراآز    -

 . يونيفوك المنتسبة
 

 يونيفوك الدولي ومكتب -ساهم مرآز اليونسكو   
 بانكوك بتوفير خبراء مرجعيين من   -اليونسكو

.  آسيا والمحيط الهادئ دولة من منطقة14
ونّظم الخبراء عّدة جلسات على مدى أيام  
متتالية من المؤتمر، بهدف تحضير مشروعي      

دور معايير   "األّول حول  : اقتراحين مفّصلين 
التوظيف الوطنية في تحسين مواءمة التعليم 

بتنسيق السيد (" التقني والمهني ونوعيته
ع  مشرو"، والثاني حول )إيفيسون مونجانغانجا

تنمية المهارات المهنية للتربويين في التعليم 
والتدريب التقني والمهني  لمنطقة آسيا 

بتنسيق السيد روبرت  (" والمحيط الهادئ 
 ).ماآلين

 
مشروع تنمية المهارات المهنية للتربويين               "ويهدف   

إلى متابعة     " في التعليم والتدريب التقني والمهني       
 داآار بطرق        الهدفين الثالث والسادس من إطار عمل            

ويشّدد هذان الهدفان على أهمية تطوير                . عملية 
المهارات التي تمكن األفراد من العمل، والتعلم مدى                   

وقد تضّمنت أهداف       . الحياة، والمواطنية الفعّالة        
االجتماع األساسية، تحديد محاور وحدات التعليم                
والتعّلم التي يمكن للتربويين في التعليم والتدريب              

ني وللمعلمين في مناطق متنّوعة من               التقني والمه   
وقد حّددت    . المنطقة، أن يستخدوها بلغاتهم األم         

المجموعة ثماني وحدات تعليم وتعّلم مرتبطة بالميول                
والمسائل الحالية الخاصة بالتعليم والتدريب التقني                 
والمهني وسبع وحدات متعلقة بالجوانب األساسية                 

لتعليم     للنظرية والممارسة التربوية في مجال ا             
 .والتدريب التقني والمهني      

 
وقد شّكل هذا االجتماع إنطالقًة لما سيصبح في            
المستقبل مشروعًا طويل األمد، على أن تشمل              
الخطوات المقبلة صياغة وحدات تعليم وتعّلم             
واختبارها، بما في ذلك ترجمتها إلى اللغات الوطنية،                     
وإعادة النظر في هذه الوحدات على أساس عملية                    

تبار ومداخالت الخبراء على أن يتّم توفير              االخ
الوحدات الموضوعة بصيغتها النهائية مطبوعة،                 

 وعلى شبكة     (CD-ROM)وعلى أقراص مدمجة        
 . اإلنترنت 

 
 �ومن المحتمل أن يقوم مرآز اليونسكو   

يونيفوك الدولي، وبالتشاور مع الدول،  بتعديل    
الوحدات التي تم تطويرها لمنطقة آسيا 

هادئ حتى تستخدم في مناطق  والمحيط ال
 . أخرى من العالم
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 التعليم للجميع وتنمية المهارات في أوروبا
 

-عقد اجتماع تخطيطي في مرآز اليونسكو               
يناير    /  آانون الثاني     17يونيفوك الدولي في      

التي يتعّين اّتخاذها         ، لمناقشة التدابير       2003
لتنظيم حدث هام حول العالقة بين التعليم               
للجميع وتنمية المهارات لتحسين القدرة على                  

 العمل فـي أوروبا ومن أجل أوروبا             

 17االجتماع التخطيطي حول التعليم للجميع وتنمية المهارات،            
 2003يناير  / آانون الثاني 

 
ر االجتماع ممثلون عن آّل    وقد حض .عامبشكل  

 يونيفوك الدولي، -من مرآز اليونسكو  
 باريس، ومعهد اليونسكو للتربية،   -واليونسكو 

، ومنظمة  (ETF)وهيئة التدريب األوروبية 
،  واللجنة الوطنية (ILO)العمل الدولية 

البريطانية لليونسكو، ووآالة تنمية التعّلم  
، والمرآز الثقافي   (UIE)والمهارات 

طاني، والمجلس األوروبي، والوآالة     البري
الحكومية الدولية للفرنكوفونية، والوآالة    
 . األلمانية للتعاون التقني، والمفوضية األوروبية

 
 :المناقشات فترّآزت على ما يأتي أما 

أي :  توضيح مفهوم التعليم للجميع بعبارات عملية-
ما معنى التعليم للجميع، وما مدى يشّكل مشكلة    

ا، وما هي المجموعات السكانية     في أوروب
التي تحتاج إلى اهتمام ) وأقسام أوروبا(

 خاص؟ 
:  توضيح معنى تنمية المهارات بعبارات عملية-

ماذا تعني تنمية المهارات بالنسبة إلى الوآاالت  
المشارآة في االجتماع التخطيطي؛ وما هي     
العالقية بين التعليم للجميع وتنمية المهارات في  

 أوروبا؟ 
توفير لمحة عاّمة عما تقوم به حاليًا آّل وآالة  -

مشارآة في مجال التعليم للجميع وتنمية 
المهارات للعمل وعن مدى مالءمة هذه 

 . األعمال على الساحة العالمية للتعليم للجميع 
 

ومن المنتظر عقد اجتماع هام في شهر آانون     
وسوف   .  في المملكة المتحدة2003ديسمبر / األّول

م هذا االجتماع بالتعاون بين مرآز يتم تنظي
 يونيفوك الدولي واتحاد بريطاني مؤّلف    -اليونسكو

من اللجنة الوطنية البريطانية لليونسكو، والمرآز   
. الثقافي البريطاني، ووآالة تنمية التعلم والمهارات

وسوف يتم التحضير لالجتماع بالتعاون مع هيئة   
ية، التدريب األوروبية، ومنظمة العمل الدول

والوآالة األلمانية للتعاون التقني، والمفوضّية 
 . األوروبية
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يم والتدريب    احتفاالت المعهد الكوري ألبحاث التعل 
 التقني والمهني بعيده الخامس   

المعهد الكوري ألبحاث التعليم والتدريب                معهد  عقد 
، 2002أآتوبر  /  في تشرين األّول التقني والمهني      

التعليم والتدريب          ": المؤتمر الدولي الثاني بعنوان 
ممارسات وأساليب        :التقني والمهني في الحياة        

ر في أهمية وتضّمن المؤتمر النظ ". تطبيق جديدة     
التعليم والتدريب التقني والمهني آعملية مستمرة على    

وتم   . مدى الحياة، وفي الطرق الخالقة لتعزيزه    
االحتفال خالل المؤتمر بالعيد الخامس للمعهد، حيث        

، وهو أحد مرآزين    1997أنشئ المعهد في العام 
 للتمّيز اإلقليمي في مجال التعليم التقني والمهني  

 
به اإلقليمية حول الشراآة ورشة العمل ش

 االجتماعية
 2002سبتمبر / عقدت ورشة عمل في أيلول  

في ألماتي، آازاخستان، آمكّون من ممكونات      
المشروع الذي تمّوله هيئة التدريب األوروبية  

(ETF) التعليم  الشراآة االجتماعية في " حول 
أما  ". والتدريب التقني والمهني في آازاخستان 

للمشروع فهي دراسة التجارب    الفكرة األساسية 
الخاصة بتنظيم وتعميم ونشر الشراآة   
االجتماعية بين الدول األوروبية في مجال 
التعليم التقني والمهني، بما في ذلك 
آازاخستان، وقريجيستان، وأوزبيكستان في     

 .آسيا الوسطى
 

وقد تّم تطوير نموذج عن شراآات اجتماعية   
أما في . عآنتيجة للمرحلة األولى من المشرو 

المرحلة الثانية من المشروع فقد تم تأليف    
مجلس خبراء في ألماتي، يشمل سلطات 
المدينة، وأصحاب العمل، ومنظمات التعليم  
التقني والمهني آتطبيق عملي للنموذج  

أما المهمة األساسية لمجلس الخبراء . المقترح
فتكمن في تنسيق األنشطة المشترآة بين 

ليم والتدريب التقني الجهات المعنية بالتع
والمهني، آي يصبح منتدى لتطوير رؤيا   
مشترآة حول الشراآة االجتماعية في التعليم   
والتدريب التقني والمهني، ولتعزيز الروابط   
بين قطاع التعليم التقني والمهني وعالم العمل،    
ولتسهيل عملية اتخاذ قرارات تهدف إلى إنشاء 

التعليم في مجال " جديدة"شراآات إجتماعية  
 . التقني والمهني
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 .2002سبتمبر    / مشارآون في ورشة عمل ألماتي، أيلول      

 
أما أهداف متابعة المشروع حول الشراآة  
االجتماعية في آازاخستان، الذي تدعمه هيئة  
التدريب األوروبية، ومكتب اليونسكو اإلقليمي  

وك  يونيف�آلسيا الوسطى، ومرآز اليونسكو      
 :الدولي، فهي

تقييم ما جرى في الدول األوروبية، وفي  -
آازاخستان، و في بلدان أخرى في مجال     
الشراآة االجتماعية في التدريب التقني 
والمهني، لجهة التقّدم الذي أنجز واألمور   
التي سارت بشكل جّيد، وتلك التي لم تسر 

 بشكل جّيد وسبب ذلك؛
 تأمين الدعم لمجموعات العمل؛   -
 الخبرات في هذا المجال على  تبادل -

 المستوى اإلقليمي؛
 . ونشر الممارسات الفضلى   -

 
وقد حضر ورشة العمل ممثلون من               
الكازاخستان، وقيرجيستان، وأوزبيكستان، بما                     
في ذلك وزارة التربية والعلوم، ووزارة العمل                   
والحماية االجتماعية في آازاآستان، وألماتي                 

سلطات     أآيمات، وجمعيات أصحاب العمل، و         
 والمهني، واالتحادات   التعليم والتدريب التقني     

التجارية، والسفارة الفرنسية في آازاخستان،     
فرنسا،    / ومدرسة تعليم تقني ومهني في باريس  

والمنظمات الدولية، بما في ذلك اليونسكو،     
 يونيفوك  -واليونيسيف، ومرآز اليونسكو   

الدولي، وهيئة التدريب األوروبية، ومندوبية 
اد األوروبي في آازاخستان والمرآز     االتح

الفرنسي ألبحاث التربية والتدريب والعمل 
(CEREQ). 

 
وقد شّكلت المناقشات أساسًا لوضع اقتراحات 

وقد شارك ممثلو آّل من دول . مشاريع مشترآة
آسيا الوسطى التي حضرت ورشة العمل، بفاعلية  
 -في العمل الذي قام بإدارته ممثل مرآز اليونسكو

ونتيجًة لهذا العمل التفاعلي، تّم . يفوك الدولييون
يعنى أحد : وضع ثالثة مشاريع اقتراحات

المشاريع بتعزيز الشراآة االجتماعية في التعليم 
التقني والمهني في بلدان آسيا الوسطى، وهي 

أما . مسألة مشترآة لبلدان المنطقة جميعها
المشروع الثاني فيعنى بضمان النوعية، بينما 

 المشروع الثالث تدريب المعلمين وتطوير يعالج
 . مواد التعليم والتعّلم

شايزادا تازبوالتوفا، المرصد الوطني : لالستفسار
:  آازاخستان، رقم الفاآس �مرآز يونيفوك / لكازاخستان

+7-3272 64128/312 871 
 kz.Shaizada@nursat: البريد اإللكتروني

 

التدريب على البقاء والتنمية في إفريقيا  
 الجنوبية

عقدت هذه الندوة في 
 15-14أوسـلو، 

/ تشرين الثاني
 2002نوفـمـبر 

 

 
وقد آانت مبادرة مشترآة بين شبكة دول شمال .

أوروبا لمراآز يونيفوك، بالتعاون مع لجنتي       
زارة التربية اليونسكو في النرويج وفنلندا، وو 

 يونيفوك -والبحث النرويجية ومرآز اليونسكو 
وقد وقد ّفرت الوآالة النرويجية للتعاون . الدولي

من أجل التنمية، ووزارتي الخارجية النرويجية   
 . والفنلندية، الدعم المالي لهذه الندوة

 في    مشارآون في الندوة حول التدريب على البقاء والتنمية         
 2002نوفمبر   /  تشرين الثاني 15-14جنوب إفريقيا، أوسلو،    

 

أما األهداف العاّمة للندوة فتكمن في المساهمة  
في التعليم والتدريب التقني والمهني، وفي تعليم  
المبادرة من خالل إعطاء األولوية القصوى    
للتعاون الدولي من أجل التنمية الذي تدعمه 

ي وضع أساس   وآاالت الشمال ومنظماتها، وف  
 . أقوى لمثل هذه المبادرات

 : أما األهداف الخاصة بهذه الندوة فهي 
 زيادة وعي الجهات المعنية الهامة لجهة   -

األهمية المحتملة للتعليم التقني والمهني 
وتعليم المبادرة آآليتين للحد من الفقر وتأمين   

 التنمية االقتصادية؛
 نشر المعرفة والتجارب الخاصة بمشاريع  -

وبرامج تعنى بالتعليم التقني والمهني وبتعليم 
 المبادرة في إفريقيا الجنوبية؛

 مناقشة المبادئ والنماذج المحتملة لمبادرات  -
جديدة في مجال التعاون الدولي من أجل  
التنمية والتي تهدف إلى تعزيز التعليم التقني 
والمهني وإدارة المؤسسات التجارية في 

 إفريقيا الجنوبية؛
ر الموارد المتوافرة في الدول الشمالية     سب-

التي قد تهم المبادرات الدولية الجديدة في 
مجال التعليم التقني والمهني وإدارة 

 . المؤسسات التجارية 
 

 مشارآًا 50وشارك في أعمال الندوة حوالى  
 مدعوًا من ممثلي    19من دول الشمال و 

 دولة من 11القطاعين العام والخاص من  
أما المناقشات .  اإلفريقيةجنوب الصحراء
 :فترّآزت على

تأمين المواءمة والنوعية في آّل من  آيفية -
 مضمون التدريب وطريقة تقديمه؛

 آيفية ربط التعليم التقني والمهني وتعليم -
 المبادرة بالتعليم للجميع؛

وآيفية استجابة وآاالت التنمية الشمالية  -
للمبادرات ) ودعهما(ومراآز يونيفوك 

رة مثل المؤتمر الدولي الثاني للتعليم األخي
ومبادرة ) 1999سيول، (التقني والمهني 

التعاون المشترك لمجموعة دول إفريقيا 
  .(LLWF)الجنوبية 

 

لمزيد من التفاصيل حول المشارآين، واألوراق المقّدمة 
 والعروض، عليكم الرجوع إلى الموقع اآلتي 

02tvet_seminar_/fi.evtek.nnuc://http 
 

 نشرة التعّلم للحياة والعمل والمستقبل
 

نشرة التعّلم للحياة "أطلق العدد األّول من 
أآتوبر  / والعمل والمستقبل في تشرين األّول

وتؤّمن معلومات حول التقّدم الذي . 2002
أنجز في المشاريع الفرعية الثمانية من  

: التعّلم للحياة، والعمل والمستقبل "رة مباد
حّث اإلصالح في إفريقيا الجنوبية من خالل    

 ". التعاون شبه اإلقليمي
 

آما تتضّمن النشرة مجموعة أنشطة قد تهم  
التعّلم للحياة والعمل " المعنيين بمشروع  

والمستقبل، مثل مبادراتي التعلم على شبكة 
" محرك إفريقيا" و(DASSIE)اإلنترنت 

 . ي جنوب إفريقياف
 

 يونيفوك الدولي  -وشارك مرآز اليونسكو   
قسم التعليم التقني والمهني في وزارة   
التربية في بوستوانا في تحضير العدد األول  

ونشّجع األفراد المهتمين . من النشرة
التعلم للحياة، والعمل،   "بأنشطة مشروع  

على المساهمة مساهمة فعالة  " والمستقبل
  .في مضمون النشرة 

 
 : وتتوافر النشرة على الموقع اآلتي

southernafrica/de.unevoc.www 
ولإلشتراك في النسخة المطبوعة، يمكنكم 

 LLWF@unevoc.de:االتصال على العنوان
 

االجتماع اإلقليمي للخبراء حول مبادرات 
لتقني والمهني مشاريع التعليم والتدريب ا
 والتنمية  في الدول العربية

نّظم مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول 
 � بيروت، ومرآز اليونسكو  �العربية 

 يونيفوك الدولي، اجتماعًا إقليميًا للخبراء حول 
مبادرة مشاريع التعليم والتدريب التقني   

 بيروت، (والمهني والتنمية في الدول العربية 
). 2002ديسمبر /  آانون األّول13-11في 

وناقش هذا االجتماع مجموعة من أوراق العمل   
التي قّدمها خبراء واختصاصيون من الدول 
العربية ومراآز يونيفوك، بهدف تفعيل التعاون 

 المشترك في مجال تطوير التعليم  
 . والتدريب التقني والمهني

 

وقد غّطت المقترحات وأوراق العمل الخمس       
 التي تّمت مناقشتها في االجتماع والثالثين

مجموعة قضايا أساسية في التطوير  وأّدت إلى 
أفكار مشاريع متعّددة للدول العربية في   

 : المحاور اآلتية
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 2003فبراير  /  شباط10مشارآون في الندوة،   

 
التعليم     وقد طّورت اليونسكو برنامج            

م من أجل مستقبل مستدام،          وهو    والتعّل
مين       د الوسائط،         برنامج تربية معّل متعّد

  25مقّسمة على    ( ساعة  100مكّون من    
من التنمية المهنية لتستخدم في            ) وحدة 

دروس تدريب المعلمين ما قبل الخدمة             
وفي أثنائها، ولواضعي المناهج،             
وصانعي السياسات التربوية، ومؤلفي             

والبرنامج متولفر مجانًا            . المواد التربوية    
 وعلى    (CD-ROM)على قرص مدمج      

 : إلنترنت على الموقع اآلتي       سبكة ا 
http://www.unesco.org/education/tlsf 

 
  باريس-أخبار مقر اليونسكو

 
 نيجيريا يطور مشروًعا   �مكتب اليونسكو 

 . معّلم500لتدريب 
ينّفذ قسم التعليم التقني 
والمهني في مقّر اليونسكو 

  باريـس، بالتعاون مـع  �

 
المجلس الوطني للتعليم التقني في نيجيريا،  
مشروعًا يهدف إلى تحضير أعداد آبيرة من    
.  الشباب في نيجيريا بشكل أفضل لعالم العمل

ويتعّين تحقيق هذا الهدف بواسطة إعادة إحياء 
 . التعليم والتدريب التقني والمهني عبر البالد

 
لى زيادة الفقر  وتؤدي نسبة البطالة المرتفعة إ

. وإلى مشكالت اجتماعية خطيرة في نيجيريا  
وقد ترافق ذلك مع تدٍن في معدل االلتحاق في   

من    % 1ويوّجه أقل من . التعليم التقني والمهني
. التعليم الثانوي نحو المهارات التقنية والمهنية 

ويعتبر الكثيرون الحاجة إلى إعادة إحياء التعليم  
ي أفضل وسيلة لتحسين والتدريب التقني والمهن

فقد . الفرص االقتصادية للشباب في نيجيريا 
وّقع مشروع اتفاق الشراآة في  التكاليف بين     
اليونسكو ووزارة التربية الفدرالية في نيجيريا   

، إلعادة النظر   2000ديسمبر / في آانون األّول
في مناهج المعاهد التقنية الثانوية والمدارس    

د الثانوية ولوضع نظام   المتعددة التقانات ما بع
جديد لتطوير العاملين في المجال التقني   

 . وتدريبهم بشكل مستمّر
 

 2001فبراير  / وقد بدأ تنفيذ المشروع في شباط 
 منهج في المواد  28مع مراجعة جذرية لـ  

وقد . الكهربائية، والميكانيكية، وفي مجال البناء
شارك خبراء وطنيون ومستشارون دوليون       
 

                           يونيفوك                                               -نشرة اليونسكو 

 مضمون برامج التعليم والتدريب التقني  -
 والمهني ونوعيتها؛

  أطر االعتراف والمصادقة والمؤهالت؛    -
م  التطوير المهني للعاملين في التعلي -

 والتدريب التقني والمهني؛
 التحاق الفتيات والنساء بالتعليم والتدريب -

 التقني والمهني؛
 مشارآة القطاع الخاص في برامج التعليم      -

والتدريب التقني والمهني  وفي توظيف  
 المتخّرجين؛ 

 تنمية الموارد البشرية في المنشآت الصغيرة   -
 والمتوسطة الحجم؛ 

 .  النظامي   التدريب في القطاع غير-
أما المشارآون في االجتماع فكانوا ممثلين عن      
آّل من األردن، والبحرين، ولبنان، ومصر،     
والمغرب، والمملكة العربية السعودية،    
والسودان، وسورية، والعراق، واليمن،       
واليونسكو، ومنظمة العمل الدولية، واألونروا،     
وهيئة التدريب األوروبية، والوآالة األلمانية  

 اون التقني، والمفوضّية للتع
، والجامعة  EJADAبرنامج  / األوروبية

مكتب التربية العربي لدول  / العربية المفتوحة
 . الخليج

وسوف يتم تعميم أفكار المشروع التي تّم  
تطويرها مع الدول األعضاء، ومراآز يونيفوك    
والمنظمات اإلقليمية والدولية، بهدف تحديد 

عنية، باإلضافة مواءمة آّل مشروع للدول الم
إلى األولويات التي هي غاية في األهمية 

 . للمشارآة في مشروع محّدد وتنسيقه 
 

 بيروت، رقم     �السيد سليمان سليمان، اليونسكو    : لالستفسار
 854 824-1-961: الفاآس
 s.sulieman@unesco.org: اإللكتروني   البريد

: فاآس يونيفوك الدولي، رقم ال    - وهانس آرونر، مرآز اليونسكو        
49-228-2433777 

 de.hk@unevoc: البريد اإللكتروني  
 

دور التعليم والتدريب التقني والمهني في 
 التنمية الريفية

 

نّظم مكتب اليونسكو اإلقليمي  
 بيروت، والمرآز الدولي  �

 للبحوث الزراعية 

 
، ووزارة  (ICARDA)ّفة في المناطق الجا 

مرآز يونيفوك في الجمهورية العربية (التربية 
الندوة اإلقليمية حول دور التعليم ) "السورية

والتدريب التقني والمهني في التنمية 
يناير /  آانون الثاني29-26، حلب، "الريفية
وحضر حفل االفتتاح ممثلي الفعاليات . 2003

دينة حلب، التربوية والقطاعات االنتاجية في م 
والذي تم برعاية معالي وزير التربية ممّثًال 

 . بمعاون وزير التربية، المهندس سمير حبابة  
 

تفعيل دور ا: وتضّمنت أهداف الندوة
والتدريب التقني والمهني في التنمية الريفي
 وربط البرامج والتخصصات المهني

؛ و)المحلية والوطنية (احتياجات التنمية 
عالقات التعاون بين مؤسسات التعليم والت
وقطاعات التنمية؛ وتشجيع التعاون ا
. واإلقليمي في برامج ومشروعات التنمية  

 
 مسؤوًال واختصا35وشارك في الندوة  

12التعليم والتدريب والتنمية آممثّلين عن 
دولة عربية، إضافًة إلى عدد من المن

 . لدولية واإلقليميةوالهيئات ا
 

  بيروت  �السيد سليمان سليمان، اليونسكو     : لالستفسار
 854 824-1-961: رقم الفاآس

 s.sulieman@unesco.org:  اإللكتروني   البريد
 

 يونيفوك للتواص-برنامج اليونسكو 
 

 يونيفوك الدولي�نّظم مرآز اليونسكو  
فبراير /  شباط10م في التعليم والتعّل

حول التربية من أجل التنمية المستدامة، 
البروفسور جون فيان من جامعة غريفي

وقد استند البروفسور فيان. أستراليا
الخبرات التي استخرجها عن عقد التج
الدولية في التربية من أجل مستقبل مستدا

رو العام قمة األرض في ريو دي جيني
والقمة العالمية حةل التنمية المستدام

 . 2002جوهانسبورغ العام  
 

التعليم والتعّلم من أجل مستقبل مويشّكل 
رؤية متجّددة للتربية تهدف إلى مساعدة ا

، على فهم العالم الذي يع)شبابًا وآبارًا(
فيه بطريقة أفضل، وعلى مواجهة الم

ويزّود األفراد بالفهم، والمه. مل والثقةباأل
والدفع لتأدية دور في معالجة المشكالت ال
والمتداخلة التي تهّدد مستقبلنا، مثل 
والهدر في االستهالك، والتدهور ال
والتفّكك االجتماعي، والنمو السكاني، 
المساواة بين الجنسين، والصحة، والنز

 . تهاك حقوق اإلنسان وان
 

وبهذه الطريقة، يدمج التعليم من أجل م
مستدام ممارسات تعليم وتعّلم تضّم 
للمحافظة، والعدالة االجتماعية، و
المالئمة ضمن رؤية ومهمة تغيير

وهكذا. المستويين الشخصي واالجتماعي  
التربية من أجل مستقبل مستدام تشمل
لمجتمع ليس فقط مستدامًا على الم
البيئي، بل أيضًا على المستوى االجت

 . واالقتصادي، والسياسي
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نسكو من أستراليا، والمملكة    لمنظمة اليو
المتحدة، وآينيا، والعراق في المراجعة النهائية     

 لهذه المناهج، وحّدثوها،   
أغسطس    / عن طريق عقد ورشة عمل في آب      

2001 . 
 

إنشاء سبعة مراآز لتطوير    وفي الوقت ذاته، تم
الموّظفين في المدارس الفدرالية المتعددة   

افية في  التقانات الموجودة في ست مناطق جغر  
أوشي، وبوشي، وبيدا، وآادونا، والغوس،     
ونيكيدي وفي أحد مقرات المجلس الوطني    

وقد تّم تحضير الفرق األساسية .  للتعليم التقني
للمدّربين من خالل برنامج خاص قامت      
بتنظيمه اليونسكو والمجلس الوطني للتعليم  

 2001أغسطس / التقني في آادونا في آب
مدراء ورؤساء األقسام  لتدريب المعلمين، وال

وقد عقدت هذه . على استخدام المناهج الجديدة
، 2002فيراير / المراآز السبعة، منذ شباط  

 572 ورشة تدريبية استفاد منها  34أآثر من 
وقد وّفر . موظفًا من مؤسسات نيجيريا 

، التدريب 2002المشروع، بنهاية العام  
من العاملين ضمن    % 20األساسي لحوالى 

عليم والتدريب التقني والمهني في نظام الت
 . نيجيريا

 
 على االستمرار في  2003وترّآز خطط العام    

برامج التدريب وتوسيعها لتشمل العاطلين عن      
العمل والمجتمع المحلي آكّل، آجزء من الجهد   

ومن المخطط أن تعقد    .  المبذول للحّد من الفقر
لزيادة القدرية " تدريبية للمدربين"ورشة 

باإلضافة إلى ذلك، . على التدريبالمراآز  
سيتّم إطالق خّطة هامة لوضع آتب مدرسية  

ويهدف . تقنية على أساس المناهج الجديدة 
المشروع إلى أن تكون مراآز تطوير     
الموّظفين موقعًا لتنمية الموارد البشرية في   
مجال التعليم والتدريب التقني والمهني، وذات 
باب  اآتفاء ذاتي تساعد على تحضير الش

النيجيريين للعيش حياة منتجة وهادئة، 
 .والمساهمة في النمو االقتصادي لبالدهم 

 

 باريس، رقم �السيد موهان بيريرا، اليونسكو : لالستفسار
: البريد اإللكتروني+33-1-45685621: الفاآس

org.perera@unesco.m 
 

ئية في المدارس التقنية تكامل التربية البي
 والمهنية 

 
أطلق قسم التعليم التقني والمهني في اليونسكو    

 باريس، بالتعاون مع قسم تعليم العلوم �
والتكنولوجيا، مشروعًا إلجراء سلسلة من      
الدراسات حول المبادرات الوطنية المتعلقة    
بتكامل التربية البيئية في المدارس التقنية  

مختارة من البلدان  والمهنية في مجموعة 
أما الهدف من المشروع فيكمن    . النامية في آسيا

 :في توفير
 لمحة عاّمة حول المقاربات الوطنية المتنّوعة   -

إلدماج التدريب على حماية البيئة في 
 المدارس؛  

 تحليل لالحتياجات ولنقاط ضعف البرامج   -
 المتوافرة؛ 

أو التوصيات /  وسلسة من االقتراحات -
لجهات المعنية في ما يتعّلق  لليونسكو ول

 . باألعمال المستقبلية في هذا المجال
 

ويضطلع المستفيدون من التعليم والتدريب   
التقني والمهني بدور هام في تطبيق الحلول 
العملية على المشكالت البيئية الحالية، آونهم 

آما يضطلعون بمسؤولية . يدخلون عالم العمل
وقد . يئةاعتماد ممارسات عمل ال تؤذي الب 

شّددت التوصيات التي صدرت عن المؤتمر   
الدولي الثاني حول التعليم التقني والمهني،  
على أّنه ال يتعّين على التعليم والتدريب التقني 
والمهني أن يرّآز على األبعاد االقتصادية 
فحسب، بل عليه أن يرّآز أيضًا على التقانات    

 .والممارسات السليمة على المستوى البيئي 
 

وينّسق المجلس الحكومي للعلم والتكنولوجيا   
في البنجاب، الهند، الدراسات الوطنية التي 

 :تجريها المؤسسات التالية 
 ؛ )الصين( أآاديمية بكين للعلوم التربوية -
 مرآز تطوير التعليم التقني، باندونغ،  مرآز        -

 ؛ )أندونيسيا(يونيفوك 
قسم  قسم مناهج التعليم التقني والمهني، بإدارة -

التعليم التقني والمهني، وزارة التربية  
 ؛ )ماليزيا(

 الكلية الجامعية للتكنولوجيا، المرآز المشارك     -
 ؛ )ماليزيا(في شبكة يونيفوك 

 � معهد غرب فيسايس للعلوم والتكنولوجيا   -
 ؛)الفليبين(مرآز يونيفوك  

  المجلس الحكومي للعلم والتكنولوجيا في -
 ).الهند(البنجاب 
 2003مارس  / ليونسكو في آذاروستبدأ ا

بتطوير مواد تدريبية حول المسائل البيئية في   
التعليم التقني والمهني، بهدف تلبية االحتياجات 

ونحن نرّحب   . التي حّددتها الدراسات الوطنية
بالمعلومات التي يوّفرها لنا القّراء حول     

 . تجاربهم في المجاالت ذات الصلة
  باريس�زاوا، اليونسكو السيدة ميكي نو:  لالستفسار
 45685621-1-33+: رقم الفاآس

 n.nozawa@unesco.org: البريد اإللكتروني
 

التعاون بين منظمة العمل الدولية 
 واليونسكو

 إقليمية لتطبيق معايير حلقات دراسية
اليونسكو ومنظمة العمل الدولية في مجال 

  والمهنيالتعليم والتدريب التقني
 

عقد قسم التعليم 
 التقني والمهني

  
 باريس ندوتين إقليميتين في  �في اليونسكو  
 لمساعدة الدول األعضاء 2002خريف العام 

على تنفيذ التوصيات المشترآة لليونسكو  
التعليم "ومنظمة العمل الدولية بعنوان  

قني والمهني للقرن الحادي والتدريب الت
 التوصيات المشترآة بين �والعشرين  

وقد عقدت ". اليونسكو ومنظمة العمل الدولية
أولى الندوات في طوآيو بمشارآة معهد اليابان     

 24الوطني للبحث في السياسات التربوية، 

أآتوبر /  تشرين األّول 2سبتمبر إلى /أيلول
طقة وقد نظم هذا النشاط من أجل المن . 2002

اآلسيوية، وشارك فيه صانعو السياسات 
التربوية من أفغانستان، والباآستان،   
وبنغالديش، وتايالندا، وسريالنكا، وفييتنام،    

وآامبوديا، والوس، ومونغوليا، وميانمار،       
وقد شّكلت مشارآة إختصاصي من    .  والنيبال

منظمة العمل الدولية آخبير مرجعي في هذه 
أّما الندوة الثانية فقد . هاالندوة أحد أهم معالم

 تشرين  25 إلى 21عقدت في موسكو من  
وشارك فيها ممّثلون من     ،2002أآتوبر / األّول

أرمينيا، وأزربادجيان، وأوزباآستان،       
وأوآرانيا، وبيالروسيا، وتادجيكستان،     

 . وجورجيا، والفيديرالية الروسية 
 

ريب التقني والمهني للقرن الحادي     الندوة حول التعليم والتد  
والعشرين في ما يتعّلق بتوصيات اليونسكو ومنظمة العمل           

 الدولية
 

وتشمل التوصيات المشترآة لليونسكو ومنظمة   
العمل الدولية، التعديالت التي أدخلت على 
توصية اليونسكو حول التعليم التقني والمهني 

 منظمة العمل الدولية حول ورؤية (1974)
وقد تم . ب الموارد البشرية وتنميتهاتدري

تحديث توصية اليونسكو في العام في العام 
 على أساس المقترحات التي تمتت   2001

صياغتها في المؤتمر الدولي الثاني حول  
وتأخذ ). 1999سيول، (التعليم التقني والمهني 

النسخة الجديدة من الوثيقة المعيارية هذه    
، وتقانات المسائل المعاصرة مثل العولمة

المعلومات والتواصل، والمسائل البيئية،   
والحاجة إلى المساواة بين الجنسين وإدماج    
المجموعات المحرومة من التعليم والتدريب  

وقد اعتمدت وثيقة منظمة  . التقني والمهني
 . 2000العمل الدولية في العام 

 

أّما الهدف من هذه الحلقات الدراسية فيكمن في 
سات التربوية في الدول جعل واضعي السيا 

المشارآة أآثر اطالعًا على المعايير الواردة    
في هذه الوثائق، وفي تمكينهم من تخطيط    
األعمال وتصميمها، لتطبيق أآبر عدد ممكن     
من هذه المعايير ضمن أنظمة التعليم والتدريب 

وقدتمّيز المشارآون في  . التقني والمهني
 مواطن    االجتماعين بصراحة الفتة للنظر لجهة

الضعف في أنظمة التعليم والتدريب التقني  
والمهني في بالدهم، وأظهروا حماسًة آبرى   
لجهة التطويرات التي أوصي بها في ما يتعّلق    

وقد شّكلت الحلقتان الدراسيتان . بالسياسات
تمرينًا  في مجال بناء القدرات لمساعدة وزراء   
التربية على تحضير أعداد متزايدة من األفراد  

لذين يحصلون على التعليم األساسي لدخول ا
 . عالم العمل في القرن الحادي والعشرين 
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 باريس، رقم �السيد موهان بيريرا، اليونسكو : لالستفسار
 45685621-1-33+: الفاآس

 m.perera@unesco.org: البريد اإللكتروني
 

 أخبار منظمة العمل الدولية
مقاربات خّالقة في أميرآا : ريبتمويل التد
 الالتينية

يزداد االعتراف بأّن االستثمار 
 في التعليم والتدريب يمكن أن

 
يشّكل مشؤولية مشترآة بين الدولة، والمؤسسات     
التجارية، والشرآاء االجتماعيين، والعاملين األفراد   

 القرارات الخاصة (والجهات المعنية األخرى 
بتدريب الموارد البشرية وتنميتها التي اعتمدها 
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، في دورته     

فقد أصبح التدريب ). 2000الثامنة والثمانين، 
المهني، منذ أوائل التسعينات، وبخاّصة في 
السنوات األخيرة، أولوية وجزءًا أساسيًا من برنامج      

وقد ازداد . التينية السياسة العامة في منطقة أميرآا ال
من القطاعين  (عدد الذين يوّفرون برامج التدريب  

بسبب عدم قدرة نظام التعليم ) الخاص والعام
والتدريب التقني والمهني على تلبية المتطلبات 
االقتصادية، وتلك المتعلقة بسوق العمل، بطريقة   

وتبرز بعض   . فّعالة وفي الوقت المناسب
الثالثية والثنائية (ية استراتيجيات التمويل الرياد

في ) األطراف، والتدابير الوطنية والقطاعية 
المنطقة، آونها تبدو متوافقة مع التغيرات في    
هيكلية التوظيف وفي نوع الطلب على التدريب  

وقد نتجت هذه االستراتيجيات عن . المهني
المشارآة المتزايدة لعدد متنوع من الجهات     

 المتعلقة االجتماعية في حوار حول المسائل  
 . بالتدريب المهني في المنطقة

 
وقد أجرى قسم تنمية المهارات في منظمة  
العمل الدولية دراسة حول الطرق الخالقة    
لتمويل التدريب، السيما على اساس تجربة   

وقد نظرت الدراسة في   . أميرآا الالتينية
التغييرات في الحاآمية وفي األدوار 

الحكومة بها والمسؤوليات الجديدة التي تضطلع 
والشرآاء االجتماعيين لجهة االستثمار في التدريب  

 . المهني
 

وقد تّم تحليل ما يسّمى بنموذج أميرآا الالتينية  
للتدريب المهني، الذي يتمّيز بآلية تمويل تعتمد على  
الضرائب والمساهمات الضريبية، باإلضافة إلى    
مبادرات التمويل الخّالقة المرتكزة على ميزانية  

آما تّم النظر في . أو على ميزانية خاّصة/ دولة وال
نماذج شراآات ناجحة بين الحكومة والمؤسسات،   
وبين العّمال وأصحاب العمل، وبين العمال   
. والحكومة، أو بين الحكومة والشرآاء االجتماعيين  

وتبرز مقاربات التمويل الخّالقة هذه الدور   
كومة،   والمسؤوليات المتغّيرة التي تضطلع بها الح  

ومؤسسات التدريب المهني والشرآاء االجتماعيون   
 . في هذا المجال

وعلى الرغم من أّن هذه التجارب ال تزال بدائية     
،   )في حاالت أخرى (أو فريدة  ) في أغلب الحاالت(

إّال أّنها تظهر طريقاًً جديدة للتحالفات، وأشكال      
التعاون المؤسسية بين سلسلة أوسع من الشرآاء   

 . ن في ما يتعّلق بتمويل التدريب المهنياالجتماعيي

 
السيدة ريجينا غالهاردي، قسم تنمية المهارات، : لالستفسار

 7997650-22-41+: منظمة العمل الدولية، رقم الفاآس
 org.galhardi@ilo: البريد اإللكتروني

 
 

نيفوك  يو�ل مرآز اليونسكوداخ من   
 الدولي

 أخبار الموّظفين
/ باسكالين أناباك بالمرآز في آب  التحقت اآلنسة -

/ ومنذ تموز.  آمتدربة ثانية2002أغسطس  
 متدربًا 16، ساعدت مجموعة من 2002يوليو 

وقد أتى هؤالء  . في تنفيذ أنشطة المرآز
المتدربون من أثيوبيا، وألمانيا، وأنغوال، 

، وبورآينافاسو، وتوغو، والفيليبين،    وأوغندا
 . والكاميرون، وآندا، وآينيا، واليابان  

 النشاطات المستقبلية
جسر بين التربية والتدريب؟ اجتماع : المهارات الحياتية

 مجموعة العمل للتعاون الدولي حول تنمية المهارات
: ا، اللغة، بون، ألماني2003ابريل /  نيسان28-30 

 اإلنكليزية
مجموعة العمل للتعاون الدولي في مجال     : الجهة المنّظمة

 تنمية المهارات المهنية والفنية
السيد ميشال آارتون، معهد المتخرجين : لالستفسار

 229065947-41+: للدراسات اإلنمائية، رقم الفاآس
:  أوch.carton@iued.michel: البريد اإللكتروني

de.wgskills@unevoc 
 

التعليم والتعّلم من أجل التفاهم "المؤتمر الدولي حول 
 "بين الثقافات، وحقوق اإلنسان، وثقافة السالم

:  فنلندا، اللغة-، جوسكاال 2003يونيو /  حزيران15-19
 اإلنكليزية

معهد البحث التربوي، جامعة جوسكاال، : ة المنّظمةالجه
 بدعم من اليونسكو

لينا بيتكانين، مدير المؤتمر، مؤتمرات -بيرجو: لالستعالم
، فنلندا Jyvaskyla 40101، 212. ب.جوسكاال، ص
 143398159 358+: رقم الفاآس

 : البريد اإللكتروني
Pirjo-leena.pitkanen@jyvaskylaan.com 

 ورة السونين، آرسي المؤتمرات، أو البروفيس
 fi.jyu.johanna@lasonen@ktl: البريد اإللكتروني

 :الموقع على الشبكة العالمية للمعلومات
www.jyu.fi/ktl/unesco2003 

 
 

 
 
 عدة مرات في يونيفوك-اليونسكونشرة صدر ت

ولي للتعليم التقني السنة عن المرآز الد 
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 

 
 باللغات العربية )حاليًا( ويتم توزيع النشرة

يزية والفرنسية واألسبانية، على النحو  واإلنكل
 : التالي

 سخ مطبوعة؛  ن -
 Adobeسخ رقمية بواسطة ن -

Acrobat)  على شكلPDF(؛ 
:نسخ على الموقع -

bulletin/de.unevoc.www 
 

ويمكن إعادة استخراج النسخ وتوزيعها دون      

 شرط اإلشارة إلى  ،)جزئيًا أو بالكامل(مقابًل 
 .المصدر

 
الشتراك في قائمة التوزيع، أو لالستفسار،      ل

 :الرجاء االتصال على العناوين التالية
 :سية واألسبانيةنلنسخ اإلنكليزية والفرل  -

UNESCO-UNEVOC Int�l. Centre,  
Goerresstr. 15,  
53113 Bonn, Germany 

 )228-49 (243370: هاتف
 )228-49 (24337 - 77: اآسف

 de.bulletin@unevoc: بريد إلكتروني
  bulletin/de.unevoc.www: الموقع

انكليزي، (يرجى ذآر لغة النشرة المطلوبة   
نسخة (، وآذلك الشكل  )فرنسي، إسباني

 ).مطبوعة، أو رقمية  
 
 :لنسخة العربيةل -
   بيروت-كتب اليونسكو اإلقليمي م
 لسيد سليمان سليمانا

 5244. ب.ص
 لبنان-يروتب
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سماء المستعملة أو البيانات الواردة في ّن األإ

هذه النشرة ال تعّبر إطالقًا عن رأي اليونسكو    
حول الوضع القانوني ألي بلد، مقاطعة، مدينة  
أو منطقة، أو السلطات فيها، أو حدودها   
الوطنية، ضمن المجال المحدد والمتعارف      

 .عليه
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