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در ســال 1989، ســازمان ملل متحد كنوانســیون آموزش فنی وحرفه ای را به 
تصویب رســاند یک پروژه بین المللی در زمینة آموزش فنی و حرفه ای آغاز شــد و 
 )UNEVOC( 1»شــبکة »مرکز بین المللی آموزش فنی و مهارت آموزی حرفه ای

به طور رسمی در سال 1992 راه اندازی شد.
مرکز بین المللی آموزش فنی و حرفه ای یکی از هشــت مؤسسه و مرکز یونسکو 
اســت که در زمینة آموزش فعالیت می کند و تنها ســازمانی اســت که از طریق 
»آموزش های فنی و مهارت آموزی حرفه ای«2 برای ارتقای دســتورات ســازمان 
ملل متحد می کوشــد. این مرکز از کشــورهای عضو یونسکو در تالش های خود 
برای تقویت و ارتقای سیســتم های آموزش های فنــی و مهارت آموزی حرفه ای 
پشتیبانی می کند. آموزش های فنی و مهارت آموزی حرفه ای بر دستیابی به دانش 
و مهارت های دنیای کار متمرکز هستند و به جوانان و بزرگ ساالن کمک می کنند، 
ضمن حمایت از رشد اقتصادی فراگیر و پایدار، مهارت های الزم برای اشتغال، کار 

مناسب و کارآفرینی را توسعه دهند.
معرفی و توســعة روش های دســتیابی به فرصت های شغلی بیشتری برای کار 
مولد، اشتغال پایدار، توانمندسازی شخصی و توسعة اقتصادی و اجتماعی به ویژه 
برای جوانان، زنان و محرومان از برنامه های این مرکز محسوب می شود. همچنین 
این مرکــز از طریق پروژه های نوآورانه، برنامه های ظرفیت ســازی و فعالیت های 
مشــترک در سراســر جهان در تالش است تا دسترســی همة افراد به آموزش و 

توسعة مهارت های باکیفیت را فراهم کند.
شــبکة جهانی مرکز بین المللی آموزش فنی و مهارت آموزی حرفه ای با بیش از 

250 مرکز در 166 کشور عضو در پنج منطقة:

ـ آفریقا
ـ کشورهای عربی

ـ آسیا و اقیانوس آرام
ـ اروپا، )C.I.S(3 و آمریکای شمالی

ـ آمریکای التین و کارائیب
تشــکیل شده است. این شــبکه با ایجاد ارتباط و 
تقویــت تعامل و یادگیری بیــن نهادهای گوناگون 
آموزش های فنی و مهارت آموزی حرفه ای و ذی نفعان 
در سراســر جهان، زمینه را برای تبادل، همکاری و 

کمک متقابل برای اعضای خود فراهم می کند.
دسترسی به فایل )pdf( کتاب، مقاالت و گزارش های 
مرتبــط با موضوع هــای فنی و حرفه ای ایــن مرکز با 
مراجعه به ســایت »www.unesco.unevoc.org« و 
جست وجو  در قسمت »Skill for work and life«، یا 
امکان پذیر  به راحتی   »Knowledge Resources«

است.
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