
 

 مهمة المرآز الدولي للتعليم التقني والمهني
 

 

 
 

مرآز ل ا عن  محة  ل  

 بموجب اتفاق 2000سبتمبر / تأّسس المرآز الدولي للتعليم والتدريب التقني والمهني في بون، ألمانيا في أيلول
.2002أبريل /  نيسان8وقد تم افتتاح المرآز في . مقّر تم توقيعه في وقت سابق بين اليونسكو والحكومة األلمانية  

 على تعزيز أنظمتها الخاّصة بالتعليم 193ضاء في اليونسكو البالغ عددها يسعى المرآز إلى مساعدة الدول األع
 من اإلعالن العالمي لحقوق 26والتدريب التقني والمهني وعلى توفير فرص أآبر لتنمية مهاراتها تطبيقًا للمادة 

.يم والتدريب التقني والمهنياإلنسان ولمعايير اليونسكو الخاّصة بالتعل  

في أآثر من  مرآز 282تضم أآثر من يب التقني وينّفذ المرآز أنشطته عبر شبكة عالمية من مراآز التعليم والتدر
وتعمل هذه المراآز بالتنسيق مع مقّر اليونسكو في باريس، ومع معاهد ومراآز اليونسكو ومكاتبها .  بلدًا167

.قة مع وآاالت دولية ووطنية معنية بالتعليم والتدريب التقني والمهنياإلقليمية، وبالشراآة الوثي  

مرآز ل ا ة  رؤي  

يعمل المرآز الدولي للتعليم والتدريب التقني والمهني آجزء من مهمة منظومة األمم المتّحدة التي تهدف إلى تعزيز 
 ويساعد المرآز الدول األعضاء .السالم، والعدالة، والمساواة، والحّد من الفقر، وتحقيق تماسك اجتماعي أفضل

على تطوير السياسات والممارسات الخاّصة بالتعليم من أجل عالم العمل وبتنمية المهارات الخاّصة بالتوظيف 
:والمواطنة، بهدف تحقيق ما يأتي  

تأمين حصول الجميع على التعليم التقني والمهني ؛ ●  
توفير برامج ذات مستوى عاٍل، وموائمة وفّعالة؛ ●  
.توفير فرص تعّلم مدى الحياة ●  

ويساهم المرآز في زيادة فرص العمل المنتج، وسبل العيش المستدامة، والتمكين الذاتي، والتنمية االجتماعية 
ويرّآز على المساعدة في تلبية احتياجات البلدان . واالقتصادية، بخاّصة للشباب، والفتيات، والنساء، والمحرومين

.التحّول، والبلدان في فترات ما بعد النزاعالنامية، والبلدان قيد   

مرآز ل ا عمل   

يعمل المرآز الدولي للتعليم والتدريب التقني والمهني آمكّون أساسي لبرنامج اليونسكو الدولي المعني بالتعليم 
ويعمل آذلك على دعم مهمة اليونسكو في مجال التعليم للجميع والتربية للتنمية . والتدريب التقني والمهني

.لمستدامةا  

ويحّقق المرآز هذا األمر من خالل العمل على تعزيز شبكة مراآز التعليم والتدريب التقني والمهني العالمية 
:وتحسين مستواها، بخاّصة من خالل) البرنامج الريادي(  

جذب التعاون الدولي واإلقليمي في مجال التنمية البشرية؛ ●  
اسية؛تعزيز أجهزة اليونسكو المعيارية والمقي ●  
تعزيز الممارسات الفضلى والخّالقة في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني؛ ●  
تعزيز المعرفة؛ ●  
حشد الخبرات والموارد؛ ●  
.تعزيز الشراآات مع المنظمات المعنية األخرى ●  

مرآز ل ا هدف   

ألعضاء في اليونسكو، ومكاتب يكمن هدف المرآز الدولي للتعليم والتدريب التقني والمهني في أن تعترف به الدول ا
اليونسكو، ومنظمات األمم المتحدة، والمنظمات الشريكة األخرى العاملة في مجال تنمية المهارات للتوظيف 

.والمواطنة، آمرآز تمّيز ذات صلة دولي وفّعال حتى يتمّكن من تحقيق مهمته  
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