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للتربية كتب الدويلامللس  الثانية والستونالدورة   

2013 كانون الثاين/يناير 25إىل  23من جنيف،   

  
  
  

   املكتب الدويل للتربية تقرير مديرة    

  

  :من تنفيذ األنشطة خالل الفترةبشأن   

  2012كانون األول /ديسمرب كانون الثاين إىل/يناير 1  

  

 

. 2012أكتوبر /أكتوبر 31كانون الثاين إىل /يناير 1يغطي هذا التقرير الفترة من 
من خالل الفترة وخالل دورة الس، ستقدم معلومات إضافية عن األنشطة اليت نفذت 

وتقدم األرقام املتعلقة بامليزانية . كانون األول/تشرين الثاين إىل ديسمرب/نوفمرب
 31سابات املؤقتة يف احلأما . 2012تشرين األول /أكتوبر 31احلسابات يف 

الس يف  فستعرض على، )UNESCO/BIE/C.62/Inf.2( 2012كانون األول /ديسمرب
  .املراقب املايلكانون الثاين بعد أن يصادق عليها /يناير

  :ا يليويتألف هذا التقرير مم

  املاثلة جماالت العمل الرئيسية والتقدم احملرز والتحديات  -أوال  

  اإلدارة املؤسسية  -ثانيا  

 .2012 تشرين األول/أكتوبر 31األرقام املتعلقة بامليزانية يف   - ثالثا  

 

4 

 



 



UNESCO/BIE/C.62/2 – Page 1  
 

 

          
  

   

  
  

   
 
 
  
  
  

        
  

   المكتب الدولي للتربية تقرير مديرة
  

  من: األنشطة خالل الفترةتنفيذ   
  2012يناير/كانون الثاني إلى ديسمبر/كانون األول   
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  الماثلة مجاالت العمل الرئيسية والتقدم المحرز والتحديات  -أوال
  

ربامج ال هتحرز أ ماعرض يف الغرض من هذا التقرير يتمثل 
ا واألنشطة اليت  للرتبية  املكتب الدويلاضطلع 

وقد صممت هذه األنشطة  .2012خالل عام (املكتب)
والنتائج  اإلسرتاتيجيةضمن سياق األهداف  تونفذ
 2013-2008مكتب للفترة الستراتيجية النشودة امل
هذا العام خالل عمل الومت توجيه . 5م/ 36للوثيقة و 

كتب مركز املالرامية إىل جعل  تيجيةاإلسرتاوتكييفه مع 
  .(االسرتاتيجية) ملناهج الدراسيةاتطوير امتياز يف جمال 

خضع )، 2011( يستعراض الرباجماالستنادا إىل وباال
  اقرتاح هيكل من أجل  ةفييراجعة تنظيمية ووظملاملكتب 

إن موافقة و عملية تنفيذ االسرتاتيجية. خضم جديد يف 
تغيريات يف حدوث عين تسحات هذه املقرت اجمللس على 

الداخلي، مبا يف ذلك والتنظيم على املستوى اإلدارة 
  ممارسات التوظيف والعمل.

    
تنمية القدرات واملساعدة  )أوالوفقا لثالثة جماالت عمل رئيسية للمكتب: ( 2011 املنفذة خالل عام ألنشطةام عرض نظيو 

  .1واملؤمتر الدويل للرتبية يوار السياساحل) اثالث، (ا) إنتاج املعرفة وإدار اثاني، (الفنية
  

 
 
 
 
 
 

 مهمة المكتب

الدول األعضاء في  دعمفي  امتياز، كزتتمثل مهمة المكتب، باعتباره مر 
 ، وذلك تعلم الطلبةما تبذله من جهود للنهوض بنوعية في  اليونسكو
مجاالت ضمن واألنشطة  لمبادراتاألخذ بزمام ا من خالل باألساس
  :الثالثة التالية رئيسيةالعمل ال

 تقديم الدعمباإلضافة إلى  واألفراد لمؤسساتا تنمية قدرات )1(
  ؛ينالفني والمشورة

المناهج ب الفنية ذات الصلة  الخبرةالمعارف والخبرة و  الوصول إلى )2(
   ؛الدراسية

 .األدلةالحوار السياسي القائم على  في إشراك أصحاب المصلحةو  )3(
   

  
  
  
  
  
  

                                                            
المنتجات األنشطة وصيال عن تفمعلومات أكثر بطاقات وصفية محددة عن البرامج من أجل الحصول على يمكن طلب   1

 ."Sisterلليونسكو "لتخطيط اإللكترونية أداة اأيضا في وھي مدرجة على الطلب. بناء والتحديات 
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  )5م/ 36لوثيقة (ا 2013-2012الرئيسية بالنسبة إلى المكتب، فترة السنتين  العمل ورامح
  

 راتلقدا تعزيز :1 جة المنشودةيالنت - 1محور العمل 
 بالتركيز لتخطيطوا تلسياساا سمر يخص فيما لوطنيةا

 بين واةلمساوا لجيدا بالتعليمع النتفاا في لحقا تعزيز على
 تلمعلوماا توجيابتكنول باالستعانة، ولجنسينا
    ت.التصاالوا

  
 راتلقدا تعزيز :3جة المنشودة يالنت - 1محور العمل 

 بالمعلمين لخاصةا تلسياساا سمر يخص فيما لوطنيةا
 دةلجوا مسألتي على صبوجه خا لتشديدا مع ،تنفيذهاو
        .لجنسينا بين واةلمساوا

  
 تحسين :5جة المنشودة يالنت - 2محور العمل 

 لمتعلقةا تسارلمماوا مجهابرو ألساسيا لتعليما تسياسا
 دةلجوا تعزيز يتسنى فيه بحيث ء،ألعضاا وللدا في به
  .لجنسينا بين واةلمساوا بالستيعاوا فإلنصاوا

  
 راتقد تعزيز :7 جة المنشودةيالنت - 3محور العمل 

 لتنميةا جلأ من لتعليما إدراج يخص فيما ءألعضاا وللدا
 من لتعليموا خلمناا تغير نلتعليم بشأا فيه بما ،مةالمستدا
 ،لمخاطرا من لحدوا ارثلكوا جهةالمو ادالستعدا جلأ

   .إلنمائيةا مجالبروا لخططوا لتعليميةت السياساا في
  

 وللدا عضطالا :8جة المنشودة يالنت - 3محور العمل 
 وسفير يخص فيما شاملو جيد تعليم بتوفير ءألعضاا
 ةلحياا ساليبأ يجوتر من جل ،لجنسيةا لتربيةوا زإليدا
  .نإلنساا قحقوو لجنسينا بين واةلمساوا لصحيةا

  
 حاطةإ :12جة المنشودة يالنت - 4محور العمل 

 تلتحدياوا تعلما باالتجاها بالتعليم لمعنيةا افألطرا
 ثببحو يدهاوتزل خال من لتعليما لمجا في لناشئةا

  .فيةاستشرا تساودرا
  
  

 )يوار السياساحلو  الفنية(تنمية القدرات واملساعدة  2012عام  يف : التوزيع اجلغرايف ألنشطة املكتب1الرسم البياين 
  
  

  
  
  
  
  
  



UNESCO/BIE/C.62/2 – Page 5  
 
         
 
 

 

  5م/ 36لوثيقة او  2013-2008 فرتةللسرتاتيجية االمع متاشيا كتب اليت حققها املجنازات ن اإلعامة ع حملة :1اجلدول 

 

 
 

 األهداف االستراتيجية
-2008استراتيجية المكتب للفترة 

2013 
 

محاور 
 *العمل

 مؤشرات األداء 5م/ 36

  المعايير
اية فرتة  يف 

- 2012 السنتني
2013 

 النتائج المحقق
2012 في نهاية   

تنمية القدرات  -1
الفنية والمساعدة  

تنمية قدرات األخصائيني واملمارسني 
وصناع القرار على تصميم عمليات 

املناهج الدراسية واملناهج اجلامعة  تطوير
ا وتنفيذ   :هاذات نوعية جيدة وإدار

 دعم الشبكة العاملية .1
 دعم البلدان يف تغيري املناهج .2
مواد وأدوات تدريبية إعداد  .3

 وجتريبها والرتويج هلا
توسيع أشكال التدريب  .4

 وتنويعها
  تقدمي الدعم واملشورة املهنيني .5

 

محور 
 – 1العمل 
النتيجة 

  1المنشودة 
محور 

 -3العمل 
النتيجة 

  8المنشودة 
 

 غيريت على املدربني املوظفني عدد
ا املناهج  ذات النوعية اجليدة وإدار

400 

% من 56(  655
% 44و النساء

 )من الرجال

 تنمية أنشطة يف املشاركة البلدان  عدد
 القدرات

30 52 

محور 
 – 1العمل 
النتيجة 

  3المنشودة 
 

 من تدريبهم مت الذين املدرسني عدد
 التوجيهية واملبادئ التعلم أدوات خالل

 املناهج إصالح عملد ذات الصلة
 وتنفيذها

100 90 

 
 
 
 

محور 
 – 2العمل 
النتيجة 

  5المنشودة 
 

عدد املتخصصني املدربني من خالل 
ا (" جمال ") يف شهادةدورات معرتف 

 تطوير املناهج 

 

60 

% من 63( 161
% من 37و النساء

 )الرجال

 حاصلني على الشهادة النسبة املئوية لل
 يف  مممارساحتسن  وا عنأعلنذين ال

 مكان العمل

 

%75 

 أمريكا الالتينية:

95% 

 %92: أفريقيا

تدريبية الحدات الو عدد أدوات التعلم و 
املناهج واإلصالح يف جمال لالبتكار 

 ونشرها اليت مت وضعها/استعراضها

 

5 14 

محور 
 – 3العمل 
النتيجة 

  7المنشودة 

اليت مت استحداثها دوات األ
املعلمني ومدريب لدعم  اواستخدامه

دراج التعليم املعلمني وواضعي املناهج إل
تغري من أجل حتقيق التنية املستدامة و 

املناخ يف مناهج التعليم االبتدائي 

2 4 
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 والثانوي 

 

إنتاج المعرفة  -2
 وإدارتها

توطيد قاعدة معارف وجمموعة متنوعة من 
مصادر املعلومات املتخصصة بشأن 

املناهج  تطوير املناهج الدراسية وعمليات
  :توسيع نطاقهاو الدراسية وإثرائها 

 بناء قاعدة معارف متينة .6
تعزيز خدمات املعلومات  .7

 وتبادل املعلومات
على  برنامجاستحداث  .8

 اإلنرتنت لزيادة تبادل املعارف
تبسيط اخلدمات والوصول  .9

 إىل املواد واملصادر

محور 
 – 3العمل 
النتيجة 

المنشودة 
8  

 

اليت مت اجلديدة  عدد الوثائق واملوارد
اليونسكو وإدراجها يف مركز تقييمها 

فريوس نقص تبادل املعلومات بشأن ل
 املناعة البشرية واإليدز 

200 112 

 
 
 
 
 

محور 
 – 4العمل 
النتيجة 

المنشودة 
12  

 

قاعدة يف القطرية حتديث امللفات 
 ة حول التعليميالبيانات العامل

 

 28 بلدا  30

 ذات الصلةشورات عدد الدراسات واملن
 تنشر ة اليت املقارنالتعليم واملناهج ب

 

12 8 

لى مستقبليات واستخدامها عجملة نشر 
 نطاق واسع

 

من  200
حتادات، اال
 من 5000و

املؤسسات 
األكادميية 
 60واحلكومية يف 
 بلدا
 

من  274
 إىل حتادات تصلاال

من  7315
املؤسسات 

 واملنظمات املهنية
 

 الحوار -3
لمؤتمر وا السياسي

 الدولي للتربية

تسهيل احلوار السياسي على املستويات 
املناهج  لتطويراحمللية واإلقليمية والعاملية 

  :الدراسية وحتسني العمليات واملنتجات
املسامهة يف إقامة آليات  .10

مناسبة لنشر نتائج مؤمتر عام 
وإجراءات املتابعة  2008

املستمرة اليت تستهدف 
ع سياسات التعليم اجلام

 والقضايا املرتبط به.

 
 
 
 

محور 
 – 4العمل 

النتيجة 
المنشودة 

12  
 

عمليات تبادل األفكار على عدد 
إلقليمي واألقاليمي بشأن املستويني ا

املناهج من خالل وسياسات قضايا 
املمارسني التابعة للمكتب  مجاعة

 أخرى شبكاتباإلضافة إىل 

 

5 7 
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 قليم سب اإلحبوأنشطته  باملكت : نفقات22الرسم البياين 

 

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  ملشاركة يف أنشطة املكتب.يستند الرسم البياين "األنشطة حبسب اإلقليم" إىل عدد البلدان ا  2
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   الفنيةتنمية القدرات والمساعدة  -1
حتقيق األهداف  تنمية القدرات واملساعدة الفنية إىلتسعى 

الوطنية، مبا يف ذلك قدرات مدريب قدرات نمية التالتالية: أ) 
املناهج  ني يفتخصصاملالسياسات و  يوواضع نياملعلم

من خالل دورات  هاوتطوير املناهج تصميم  ىعلالدراسية 
تصميم املناهج شهادة طويلة األجل، مثل إقليمية تدريبية 

ناهج املابتكار على ؛ ب) تعزيز القدرات احمللية تطويرهاو 
تعلم وورش عمل خمصصة إصالحها من خالل أدوات و 

(التعليم اجلامع، ومهارات للحياة والعمل والتعلم للعيش 
املهارات األساسية و ، لتحقيق التنمية املستدامةوالتعليم معا، 

  فنية مستهدفة مساعدة تقدمي والكفاءات)؛ ج) 

إصالح املناهج الدراسية على املستوى القطري لتصميم 
 األفريقية للبلدان وقد أوليت األولوية .هوتنفيذته وإدار 

ضررة من والبلدان املت انتقالية، مبرحلة متر اليت والبلدان
 الدولية واملنظمات البلدان وقد مولت احلكومات .النـزاعات
 امليدانية املكاتب أو/ و اخلاصة واملؤسسات األخرى

 القدرات تنمية ورش عمل لليونسكو بالكامل معظم
 الشريكة املنظمات بالتعاون مع التنفيذ ومت. الفنية واملساعدة

 بناء عمل وورش) 2( الشهادات،) 1: (خالل من
يف  واملسامهات) 4( الفنية، عدةواملسا) 3( القدرات،
) 5( ،)اجلنسني بني واملساواة أفريقيا( العاملية األولويات

  .ومجاعة املمارسني
  
 وتطويرهاشهادة تصميم المناهج   1-1

-1 ور العملامح 5، 4، 3، 2، 1[األهداف االسرتاتيجية 
1 ،1 -3 ،2 -5[  

 يف مرةول أل بزمامهااملكتب  دف هذه املبادرة، اليت أخذ
 وطويلة ومستدامةإىل وضع برامج مبتكرة  ،2010 عام

. الدراسية املناهج جمال يف القدرات تنميةومعتمدة ل األجل
 حتليلى لع القدرات لتعزيز ومنهجية مفاهيمية أداةوهي 
على  هاوتقييم هاوتطوير  هاتصميمو  الدراسية املناهج

 مع التعليم، لنظام ةواجلزئي ةواملتوسط ةالكلياملستويات 
دورة مباشرة  املشاركونضر وحي. املدرسة مستوى على الرتكيز

ة ضعيامو  وحدات 10تتمحور حول  أسبوعني ملدةمكثفة 
 A(: املناهج لتطوير يةتدريب أدوات( خبصوص املناهج

Resource Pack–TTCD( اإلجنليزية اللغاتمتوفرة ب 
الثالثني  األسابيع مدى علىو ). واإلسبانية والفرنسية
ويتأملون  وحدات،ال منوحدة  كل يفقون ميتع  ،الالحقة
 من احلالة دراسات ونللحيو يستعرضون و  التعليمي، مسياقه

على  املستفادة الدروس ونطبقيو  العامل،خمتلف أحناء 
   .مابلد

يف أمريكا هذه الشهادة  تنظيمن املكتب بنجاح من وقد متكّ 
 يف إطار شراكة مع اجلامعة الكاثوليكية يف الالتينية

يف أمريكا  للرتبية) واملكتب اإلقليمي UCUأوروغواي (
دفعة ال، انتهت 2012يف عام و الالتينية والبحر الكارييب. 

يف ، يف املائة 77مبستوى خترج بلغ  ةيف أمريكا الالتينيوىل األ
مت تدريب و الثانية تدريبها على اإلنرتنت،  حني تنهي الدفعة

ادة يف اإلقليم يف دورة الربنامج  الثالث للشه مشاركا من 41
 2011يف عام يف أفريقيا أطلقت الشهادة مباشرة. وقد 
 قليمي للرتبية يف أفريقيااإلاليونسكو مكتب بالتعاون مع 

نفذت من و ، املعين بتدريب املدرسني يف اليونسكوالقسم و 
لرتبية لخالل اجلامعة املفتوحة يف تنزانيا ومعهد تنزانيا 

يف املائة من  88، خترج 2012 يف عامو ). TIEوالتعليم (
ى  مشاركا من  47الدفعة األوىل. وباإلضافة إىل ذلك، أ

املباشرة واستمروا يف التدريب على  الدورة الدفعة الثانية
  اإلنرتنت. 
درب املكتب ميسرين ومدرسني للشهادة ، 2012ويف عام 

 جديدة حالة دراسات جر دإ خاللونقح جمموعة املوارد من 
االضطالع بتقيم  مت ذلك، على وعالوة. قاليماأل خمتلف من

 أدلة ردودهم قدمتو . شهادةال خرجييمع  شامل متابعة
  .عملهمشهادة على لل اإلجيايب األثر على قوية
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  الدفعات يف الشهادة حبسب املشاركني عدد: 3 البياين الرسم

  

      
  
  

% من 60( شخصا 194ما جمموعه  شاركوبشكل عام، 
من أفريقيا،  24بلدا ( 44) من ن الذكورم ٪40اإلناث و

يف خرى) أقاليم أ  من 9من أمريكا الالتينية، و 11و
 .2012إىل  2010من خالل الفرتة مس الشهادات اخل

ا بشأن إجيابيتقييما من املشاركني يف املائة  95وقدم 
م قد منهم أن   يف املائة 90 اعترب، و الشهادة كفاءا
    بفضلها. حتسسنت

  
 

 الشهادة خريجي من الحالة دراسات من أمثلة
 

 
 تنزانيا يف استعراض مناهج املستوى املتقدم ملرحلة التعليم الثانوي -

 إثيوبيا يف املناهج عملية تغيري -

 أوغندا يف األساسي الثانوي التعليم يف املواضيع لتخفيض عدد اقرتاح -

 تنزانيا يف االبتدائية للمدارس املستمر للتقييم اسرتاتيجية وضع -

 الصني واإلعدادي يف عملية إصالح تقييم طلبة االبتدائي -

 شاملةالرئيسية ال املدرسة يف بتكرةالعملية امل": التضامين"مشروع التكامل  -
 أوروغواي يف

املشرتكة بني و  اللغة ثنائية سياقاتال يف اخلدمة أثناء املعلمني تدريب -
 بريو يف الثقافات

 .غواتيمااليف  التعليمي النظام يف املناهج  تغيريفاهيمي لاملالنموذج  -

الذي يتعني  بشأن العملالكثري هذه الدورة التدربية  تعلمت من لقد"
اليت يصممها  الدراسية املناهج بني الفجوة سد أجل علي فعله من

أي ...  الدراسية الفصول يف الفعلي خرباء تطوير املناهج والتنفيذ
الالزمة من  التعلم ملياتعو  التدريساملنهجية وطريقة و  املعلمني معرفة
".             ككل واجملتمع املتعلمنيوتوقعات  احتياجات تلبية أجل

 اأفريقيالشهادة األوىل يف  يف مشارك -

 
على سبيل املثال، فتدرييب. تين الشهادة على حتديث قد شجعل"
ساعدتين و املعلمني. تعليم ممارسة  حتسنياآلن كيفية رف أع
تدريب عادات وأعرافا ينبغي أن هناك ى إدراك عل] أيضا الشهادة[

مسألة على معاجلة  ينقادر عليها حىت يكونوا املعلمني 
                 .التنوع"

 أمريكا الالتينيةيف الثانية الشهادة مشارك يف  -     

  
  تنمية القدراتورش عمل   1-2
 ]5-2، 3 -1، 1 - 1 ور العملاحم؛  5، 4،  3،  2، 1[األهداف االسرتاتيجية  

 :املؤشر

30  
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أنشطة ورش العمل على توفري الدعم والتدريب ركزت 
ملسؤولني عن عمليات املناهج صحاب املصلحة األين دداحمل

تشجيع ، ساهم املكتب يف 2012يف عام و الدراسية. 
األساسي  نيعمليات إصالح املناهج الدراسية يف التعليم

 ينالبحر التالية:  علمني يف البلدانتدريب املو  والثانوي
وقد  . ونيجرييا ونيكاراغوا يةالدومينيك مهوريةاجلو  وباكستان

وات تدريب ورش العمل باالستناد إىل أدوضعت مجيع 
انصب لدول األعضاء. و لملطالب حمددة  يبستجخمصصة ت

على و  تركيز هذه الورش على تطوير املناهج وابتكارها،
ف ها، وعلى املواطنة والتثقيتطوير تصميم الكتب املدرسية و 

، والنهج التعليم اجلامعاإلنسان،  وعلى  حقوق بشأن
 264وشارك يف ورش العمل  املستندة إىل الكفاءات.

 مهوريةاجلو  وباكستان البحرينمشاركا من أربعة بلدان: 
عمل الورش لملشاركني وجاء تقييم ا .ونيكاراغوا يةالدومينيك
 يف املائة. وترتبط تنمية القدرات هذه 98بنسبة  3إجيابيا

السنة باملبادرات الطويلة األجل يف هذه البلدان، وهو ما 
يعزز بشكل أكرب الدعم الذي يقدمه املكتب إىل الدول 

األعضاء.   

                                                            
  وباكستان البحرين يف ورش عمل عمليات تقييم إىل النتائج تستند  3

  .ونيكاراغوا الدومينيكية واجلمهورية
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  عملالورش حملة عامة عن : 2جلدول ا

  
 التعاون الطويل األجل المشاركون الشركاء الموضوع البلد
 اإلنسان حقوق وتعليم املواطنة البحرين

 البحرين يف

 والتعليم يف الرتبية زارةو 
البحرين

 وطويلة األجل ةتوسطمكتب إجراءات املوزارة الرتبية والتعليم و تضع  50
املواطنة وتعليم حقوق النهوض بعلى وزارة الرتبية  اتتعزيز قدر ل

 .اإلنسان يف املناهج الدراسية

 
املناهج الدراسية تطوير  باكستان

 الدراسية يف باكستان الكتبو 

 

ليونسكو يف مكتب ا
  بادآ سالمإ

بشأن معايري تقييم الكتب املدرسية  الفنيةكتب املشورة يقدم امل  - 36
القائمني على  بأنشطة لتدريينفذ و ذات الصلة واألدوات 

 استعراض الكتب املدرسية وتطويرها.

 لجمهوريةا
  الدومينيكية

النهج تطوير املناهج الدراسية و 
 الكفاءات املستندة إىل 

 

والتعليم يف  الرتبية وزارة
الدومينيكية  اجلمهورية

 EDUCAمؤسسة و 

  

الدعم لتجديد مناهج التعليم األساسي والثانوي املكتب يقدم   - 129
 .2013يف عام 

 

 واملناهج اجلامع التعليم نيكاراغوا
 الدراسية اجلامعة

 األيبريية الدول منظمة
للرتبية والعلوم  األمريكية
 بيةالرت  ووزارة والثقافة،
 والتعليم 

 األمريكية األيبريية الدول منظمة يف شراكة مع ،يشجع املكتب  - 49
 .، تطوير التعليم اجلامع يف أمريكا الوسطىللرتبية

بناء قدرات ابتكار املناهج و  نيجيريا
 املعلمني

 

والتعليم،  الرتبية وزارة
اللجنة الوطنية لكليات و 

 الرتبية

  

/كانون ديسمرب يف العمل ورشة يف تابعةاملإجراءات  طيختط  - -
 2012 األول

  
  
  المساعدة الفنية  1-3

إىل الدعم املخصص قدمي الربنامج إىل تهذا يهدف 
وكاالت والالتعليم الرتبية و حلكومات الوطنية (وزارات ا

، فيما يتعلق بتقييم هاطلببناء على املناهج)، املسؤولة عن 
االبتدائية والثانوية ذات النوعية اجليدة للمرحلتني ناهج امل

التحديات مبا يتماشى مع  هاوتنفيذ هاوتطوير  هاوختطيط
تركيز نصب وي. اجلديدةمنائية اإلفاق اآلو واالحتياجات 

املتعلقة يف املناهج الوطنية اجملدي اص على التكامل خ

للحياة والعمل باإلضافة إىل التحضري  اتنمية الكفاءبت
التعلم للعيش معا  مبادئ وقيم وممارساتاستنادا إىل 

)LTLT(  التنمية المستدامة تحقيق تعليم من أجل الو
)ESD.(  زاعات وما بعد ـما بعد النوينظر إىل حاالت

 على سبيل األولوية. )PCPD(- الكوارث
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  الفنية املساعدة عن أنشطة عامة حملة: 3 اجلدول

  
 النتائج األسس المنطقة المشروع

  العراق
 مبادرة المناهج الجديدة

 

القيم العاملية، مثل يستند إىل اهج، إطار وطين جديد للمن استحداث
تنقيح و حقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني والسالم والتعلم للعيش معا. 

 .لرياضيات والعلوممقررات ا

 

  لمناهج لطار الوطين وضع الصيغة النهائية لإل -
بغداد حمافظة تعزيز القدرات الفرق الفنية الوطنية ( -
  أربيل)حمافظة و 
 الرياضيات والعلومملقررات وضع مبادئ توجيهية  -

 
  المناهجمتعلق بنوعية الطار اإل

 األونروا
 

املركزية  وحدة عمان يفالتعليم/املناهج املتخصصني يف جمال  اتتعزيز قدر 
يف األردن ذات نوعية جيدة مناهج طبيق واملكاتب امليدانية لألونروا لت

 .اضي الفلسطينية احملتلةولبنان وسوريا واألر 

 

ذات النوعية اجليدة املناهج طبيق طار مشرتك لتوضع إ -
  لألونروا التابعة  دارسامليف 
املناهج املعتمدين يف جمال املتخصصني تعزيز قدرات  -

 نشرالبأنشطة لالضطالع 

 
  المناهج مراجعة 

  جنوب السودان
 

يف  احملافظاتوى املركزي ومست الصعيدصناع القرار على  تعزيز قدرات
بشكل مجاعي خطة عمل وضع من أجل  هاوتطوير املناهج تصميم جمايل 
 جنوب السودان للمناهج يف شاملة إصالح  لعملية

جنوب يف خطة العمل ملراجعة املناهج  إعداد مسودة -
  السودان

  هج اجلديداإطار املنخاصة بتوصيات وضع  -
 عن بعد ةالفنيالفين/ املشورة  الدعمتقدمي  -

 
  التعليم ة تحليل سياس

  ماليزيا
 

لالضطالع بتحليل املناهج جمال مقر اليونسكو خربة املكتب يف طلب 
راجعة مكلفا مبكتب قد كان املماليزيا. و التعليم يف سياسة شامل وكامل ل

لعلوم لتطوير املناهج (مع إيالء اهتمام خاص ب املتعلقة اتسياسجمال ال
  والرياضيات).

 

يف  هوضعو ماليزيا سياسة التعليم يف  ة استعراضصياغ -
 ونشرهصيغته النهائية 

  جميعالتعليم احترام 
 اليونسكو

 

لمناهج ملكافحة العنصرية وتعزيز التسامح، ميكن للبلدان لتصميم إطار 
ا  تكييفه مع السياقات واالحتياجات اخلاصة 

 

ألدوات توجيه وضع جمموعة اتوصيات املكتب لوضع  -
 شروعوفقا ألهداف امل

 

  
  والمساواة بين الجنسين  أفريقياات العالمية: األولوي  4 -1

      ]8-1،3-1 ور العملاحم؛ 7، 5، 4،  3،  2، 1[األهداف االسرتاتيجية 
 أفريقيا  -ليونسكول العاملية األولوياتيساهم املكتب يف 

. عملهمن خالل مجيع جماالت  - اجلنسني بني واملساواة
إىل وزارة الرتبية والتعليم يف غامبيا  ينالفتقدمي الدعم واستمر 

التعليم األساسي (الصفوف من  لوضع اإلطار الوطين ملناهج
املناهج تطوير لالوطين األوغندي ركز امل) وكذلك إىل 9إىل  1

اإلعدادي  املستوىناهج مع يف يضاو املتكامل بشأن 
تركز التعاون على دعم اجلهود و )، 9إىل  7 من (الصفوف
تطوير املناهج، وخاصة من خالل لا البلدان اليت تبذهل

، فيها ، واملتخصصنيالقائمني على تطوير املناهجتدريب 
ىأفريقيا.   شهادةاملعلمني من خالل برنامج  ومدريب  كما أ

 Skills for livingبناء القدرات جمموعة أدوات املكتب 

and working in the" Twenty-First century" ) مهارات
" لالستخدام يف احلادي والعشرينعمل يف القرن للعيش وال

جنوب الصحراء الكربى (بوركينا فاسو، تقع يف بلدان مخسة 
الكونغو برازافيل، وكينيا، ومايل، وموريشيوس). وعالوة و 

القراءة نشر وتوزيع كتيبات و  بإعدادملكتب قام اعلى ذلك، 
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الريفية  ملعلمني للمدارسدلل او والزورما الفرنسية بثنائية اللغة 
 ،2012 /كانون األولالبديلة يف النيجر. وأخريا، يف ديسمرب

بشأن بناء القدرات يف نيجرييا لورشة عمل ينظم املكتب س
  ابتكار املناهج وتدريب املعلمني يف أفريقيا الغربية.

  
كتب عمله على يركز املوفيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني، 

ناعة البشرية اإليدز فريوس نقص امل بشأنإدراج التثقيف 
أدوات استحداث أكثر فعالية يف املناهج الرمسية، و  بطريقة

قدرات نمية ، ومواصلة تالتعليمالتعلم و مواد لتحسني 

املتخصصني يف التعليم من أجل املسامهة يف التصدي 
شامل لفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز يف إطار بشكل 

يف عام و . EDUCAIDSمبادرة اسرتاتيجية اليونسكو و 
إىل مركز  ةقيوث 112إضافة تحليل و قام املكتب ب، 2012

فريوس خبصوص  بشأن التثقيفتبادل املعلومات ل ليونسكوا
إىل فنية قدم املساعدة الو نقص املناعة البشرية واإليدز، 

استجاب ، و أفريقيا لوسط والنقدية االقتصادية اجلماعةبلدان 
 املكتب.تجات من مستخدمي منواردة طلبات حمددة ل

  
  

  بني اجلنسني أفريقيا واملساواة -: املسامهات يف األولويات العاملية 4اجلدول 

 النتائج النشاط مجال األولوية
برنامج التعليم األساسي يف  من بلدانينحدرون مشاركا  49من أصل  24كان يف أفريقيا:   األوىلالدفعة   الشهادةأفريقيا

 ركا.مشا 23منهم ، خترج أفريقيا

 برنامج التعليم  من بلدان 3من ينحدرون مشاركا  47من أصل  18كان يف أفريقيا:   الدفعة الثانية
  .األساسي يف أفريقيا

مخسة   بناء القدراتجمموعة أدوات أفريقيا
جنوب الصحراء ن تقع يف بلدا

 الكربى

 احلادي  القرن مراجعة ووضع اللمسات األخرية على جمموعة أدوات "مهارات للعيش والعمل يف
تقع يف تستخدم يف مخسة بلدان  ،: جمموعة أدوات البتكارات املناهج الدراسية يف أفريقيا"والعشرين

 .الكونغو برازافيل، وكينيا، ومايل، وموريشيوس)و جنوب الصحراء الكربى (بوركينا فاسو، 

 
 الفرنسية اللغة ثنائية القراءة كتيباتأفريقيا

يف النيجروالزورما    

 ا ف على التجربة اشر اإل  .يف املدارس  وزارة الرتبية والتعليماليت أجر

  15صل إىل مبا يالستخدام يف املدارس (يف صيغتها النهائية ونشرها وطبعها لكتيبات الو وضع الدلل 
 .طالب املرحلة االبتدائية)من  735ومدرسة 

 أفريقيا والمساواة
بين الجنسين

إىل بلدان فنية املساعدة التقدمي 
 لوسط والنقدية االقتصادية اجلماعة
 أفريقيا

 من البلدان األفريقية الناطقة بالفرنسية يف جمال القضايا ذات  14نية يف ورش العمل لدعم تقدمي اخلربة الف
مجهورية أفريقيا و  الكامريون، و ، بوركينا فاسوبنني، و (دز فريوس نقص املناعة البشرية واإليب الصلة 
، النيجر، و مايلوكوديفوار، و  غابون،و  الكونغو،، و مجهورية الكونغو الدميقراطية، و ادتش، و الوسطى

       .)توغووالسيغال، و 
  هاوتقييم ةاجلنسي الرتبيةاستعراض أداة تكييف وإجناز )SERAT  لتحليل احملتوى  فعاالصدرا م) بصفتها

 .بشرية واإليدزفريوس نقص املناعة البشأن التثقيف و  ةاجلنسي الرتبية جمايليف 

  أفريقيا ومجهورية والكونغو يف الكامريون الذايت ومواد التدريب التعليمية املواد حمتوى تقييمعمليات 
 .)عمل جار( وتشاد وغينيا والغابون الوسطى

بين  المساواة
الجنسين

ليونسكو ا يف مركزيف املسامهات 
فريوس تبادل املعلومات بشأن ل

  فريوس تبادل املعلومات بشأن لليونسكو ا كإسهامات يف مركزىل قاعدة البيانات  يقة إوث 112إضافة
  نقص املناعة البشرية اإليدز 
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   الممارسين جماعة

    ]12-4، 5 -2 ور العملامح؛ 5، 4، 3،  2، 1األهداف االسرتاتيجية [
   

الفرص لتبادل الرؤى يتيح فضاء مفتوح مجاعة املمارسني 
وفر تكما واخلربات واملمارسات ونتائج البحوث واملوارد.  

مشرتك بشكل شاريع برامج ومفيذ نتإمكانيات ملموسة ل
. ةهج الدراسياع املناضيلتنمية القدرات املؤسسية حول مو 

مجع دراسات يف مجاعة املمارسني  تسامه ،2012يف عام و 
أدوات التدريب إلعداد املناهج  يفمت إدراجها جديدة  ةحال

  الشهادات وورش العمل.بشأن ونشر املعلومات  الدراسية

مارسني حبسب : أعضاء مجاعة امل4 الرسم البياين
اإلقليم

 
 1603مجاعة املمارسني  اءعضعدد أ    139 بلدا ممثال  

  والمساعدة الفنية القدرات بناءب المتعلقة التحديات
  
  إقامة شركات قوية ومستدامة مع مقر اليونسكو واملكاتب امليدانية واملؤسسات الوطنية الرائدة لضمان التنفيذ الناجح

 قيا.للشهادة، ال سيما يف أفري
  استمرارية الشهادة على تدريب امليسرين الوطنيني، ومواصلة تكييف مواد التدريب، وتعزيز آليات ضمان النوعية.توقف 
 .النهوض بالتخطيط االسرتاتيجي واإلدارة الفعالة للمبادرات املتعلقة بالشهادة يف خمتلف األقاليم 
  مدفوعات اجلهات املاحنة يف سداد و الثابتني املوظفني و الكايف ويل لتملاستمرارية ونوعية مشاريع املساعدة الفنية استلزام

 موعدها وترمجة جمموعة متنوعة من الوثائق.
 .تيسري التفاعالت املعمقة فيما بني أعضاء مجاعة املمارسني مع الرتكيز بشدة على النقاشات الرئيسية بشأن املناهج 

           
  إنتاج المعرفة وإدارتها    -2
  ]12 - 4 محور العمل؛ 9،  8،  7، 6االسرتاتيجية األهداف [

ا يف  يكمن أحد األهداف االسرتاتيجية إلنتاج املعرفة وإدار
تعزيز قاعدة للمعرفة وجمموعة متنوعة من املوارد بشأن النظم 

التعليمية وعمليات تطوير املناهج وإثرائهما ومواصلة توسيع 
واملمارسني وصناع نطاقهما ملا فيه خدمة الباحثني واملدربني 

  دز نقص املناعة البشرية اإلي
 

 

بين  المساواة
 الجنسين

فريوس تعلقة بامل ساعدة خمصصة بشأن قضايا املناهجبتقدمي مواالحتياجات احملددة  اتطلبمن ال 100 علىالرد   الدعم الفين على اإلنرتنت
 اإليدز و نقص املناعة 
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القرار، وأيضا كوسيلة للمسامهة يف إثراء بوابة اليونسكو. 
وما بعدها، يتمثل  2013 – 2012وبالنسبة إىل الفرتة 

اهلدف العام يف ما يلي: إنشاء قاعدة بيانات سليمة لتوفري 
املعلومات الالزمة لرسم السياسات واختاذ القرارات املستندة 

تطوير املناهج  ارسات يف جمايلإىل األدلة واعتماد املم
  وإصالحها. 

  
  

  
    لمسح العالمي حول وقت التعليم ا 2-1

بشأن وقت التعليم خالل األشهر  أجنزت مسودة االستبيان
عقب عمليات تبادل األفكار  2012األوىل من عام 

واملكتب. وخالل  لإلحصاء اليونسكو معهدوالنقاشات بني 
 اليونسكو معهدنظم  /أيار،نيسان ومايو /شهري أبريل

 مناطقبلدا من  15عملية اختبار شارك فيها  لإلحصاء
آسيا واحمليط اهلادئ، وأفريقيا جنوب الصحراء يف خمتلفة 

الكربى، والدول العربية، وأمريكا الالتنية والكارييب. وأفادت 
التعليقات العامة الواردة من عملية االختبار أن املعلومات 

وأن البلدان حباجة إىل  امتاحة عموم املطلوبة يف االستبيان
توجيهات أكثر حتديدا ووضوحا إلجياد البيانات وتبليغها. 

ا  بطاقاتورأت البلدان اليت استخدمت  بيانات املكتب أ
 معهدمفيدة يف حتديد مصادر البيانات. وينقح فريق 

كلف باالستبيان مسودة االستبيان امل  لإلحصاء اليونسكو
التعليقات الواردة. وما زال ملية االختبار و مع مراعاة نتائج ع
يف بداية عام  التعليم وقت حول املسحمن املقرر إطالق 

2013 .  
  
  
قواعد البيانات والتنبيهات والموقع الشبكي  2-2

  للمكتب
عن البيانات العاملية قاعدة لالطبعة السابعة ب فيما يتعلق

 قضائية ةبلدا/ والي 28ملفات  خضعت)، WDE( لتعليما
. ملفا 159حتديث حىت اآلن عموم، مت على ال. و للتحديث

على املناهج بشدة لطبعة اجلديدة لدثة وتركز امللفات احمل
 امللفاتحتديث مت كما املناهج.  ذات الصلة بواملسائل 
 الشبكي وقعامللفا على م 190يوجد حوايل ( القطرية

    لمكتب).ل
  

ك مراجعات تنبيها (مبا يف ذل 19ما جمموعه صدار مت إكما 
واملناهج  نياجلنساملتعلقة باملساواة بني اصة اخلالقضايا 

تصدر . و ثالثة موجزاتاعات) و نـز الدراسية، واملناهج وال
 350أكثر من هذا ومت إضافة . كل أسبوعنيالتنبيهات  

، للمكتبلكرتوين اإل )الكتالوجالفهرس (إىل  اسجال جديد
يف إثراء ر كما مت االستمراسجال إضافيا،   622ح ينقتو 

ق ائوثالقدمت مركز و  .الدراسية باملناهج املتعلقة اجملموعة
 استفسارا. 350أيضا تعليقات بشأن 

، شكل منتظمب للتطوير بلمكتالشبكي لوقع املخضع و  
حتديث األدوات  ىجر  كما. مادة إخبارية 19 تنشر و 

إصدار خمتلف من للموقع الشبكي للمكتب يف التحليلية 
حتسني و على املوقع بشكل أفضل  ركةاحلقييم ت أجل

إىل  /كانون الثاينخالل الفرتة من ينايره. و استخدام
٪ 4(+زيارة  مليون 2.91، تلقى املوقع /تشرين األولأكتوبر

مليون زائر  1.71) و2011نفس الفرتة من عام بمقارنة 
+)18.9.(٪ 

/تشرين إىل أكتوبر /كانون الثاينمن يناير الفرتة خاللو 
 ةمر  256.000 املكتب ومنشورات وثائق يلتنز  مت ،األول
 بنسبة زيادة ميثل ما وهو ، "يونسدوك" البيانات قاعدة من
مثلت ( 2011 عام من الفرتة نفسقياسا إىل  يف املائة 38
 ما يزيد   لتعليمعن االبيانات العاملية قاعدة احملدثة ل اتلفامل

 اعدةق من زيلـالتنعمليات  جمموع من يف املائة 10 نع قليال
 26.500 من أكثرشكل ي ما وهو يونسدوك، البيانات

  عملية تنزيل).



UNESCO/BIE/C.62/2 – Page 16  
 

 

 
   منشوراتال 2-3
  

 نطاق علىم تعمَ )  Prospects( مستقبليات جملةال تزال 
 تصل حبيث األكادميية حتاداتمن اال 274 خالل من واسع
 ،2012 عاموخالل . مهنية ةومنظممؤسسة  7315 إىل

  ،161 العدد: األعداد التالية نشرت
"Internationalisation of Teacher Education) " إضفاء

 ،162والعدد  ؛ني)املعلم دريبت الصبغة الدولية على
"Cultural Diversity in Education Systems: 

International and Comparative Perspectives" )التنوع 
 العدد ؛ةومقارن ةدولي نظر وجهات: التعليم نظم يف الثقايف
163،  ", Developing a World-Class Education "

على  األخرية اللمسات وضع وجيري ،عاملي) تعليم(تطوير 

 املمارسات سلسلة من حدوا عدد نشر متو . آخرعدد 
 Effective Pedagogy in Social" ،23العدد ( الرتبوية

Sciences"   )كما  ،)االجتماعية العلوم يف الفعالة الرتبية
 ،24العدد ( آخرعلى عدد  األخرية مساتالل وضع جيري

"Emotions and Learning" )كما ). والتعلم العواطف
 Quality and"وتعميم اجمللد املنقح املعنون  نشرمت 

Qualities: Tensions in Education Reforms 

(Sense Publishers" ):يف توتراتال النوعية والصفات 
 الدويل لتعليممعية اجل السنوي املؤمتر يف )التعليم إصالح
 مستقبلياتت جملة عقد. و )CIES 2012( واملقارن
  .خالل هذا املؤمتر السنوي أيضا االستشاري اجمللس اجتماع

  
  

  
   مجموعة الكتب المدرسية 2-4
  

لكشف عن ا يف اتقدمأحرز املكتب ، 2012يف عام 
 18000 ةباالكتب املدرسية، اليت تضم قر اخلاصة بجمموعته 

من املواد ذلك  املعلمني، وغريدلل املدرسية و الكتب من 
 الفرتة بنيخالل مواضيع خمتلفة نشرت بشأن التعليمية 

سنوات تسعينات القرن التاسع عشر ومتانينات القرن 
 1432بلدا. ونشر ما جمموعه  110يف أكثر من  العشرين

. أربعينات القرن العشرينو  1900الكتب بني  هذه من
كتب املإمكانية إقامة شراكة بني حاليا استكشاف وجيري 

خالل نشرت اليت وجامعة ستانفورد لتحليل الكتب املدرسية 
  . 1940و 1900 عامي الفرتة بني

دويل ال انطاقهنظرا إىل أمهية خاصة وتكتسي هذه اجملموعة 
مثل فرنسا وأملانيا واململكة بلدان إىل جانب و واسع. ال

تأتى العديد من املتحدة والواليات املتحدة األمريكية، 
وأفريقيا  ،درسية أيضا من آسيا واحمليط اهلادئاملكتب ال

البحر الكارييب، والدول العربية، وأوروبا و وأمريكا الالتينية 
ايل، مت توثيق مجيع الكتب املدرسية ويف الوقت احلالشرقية. 

سنة النشر، و البلد، و العنوان، حبسب  1940قبل عام 
 املوضوع، واللغة.و 
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  وإدارتها إنتاج المعرفةب المتعلقةالتحديات  
  
  على مستوى املنظمةتنفيذ االتصاالت الداخلية و على مواصلة تطوير القدرات املهنية. 
  قائتخفيض عدد املوظفني يف مركز الوثل تكييف عبء العمل ضرورة. 
 ا املعرفة إنتاج ربنامجتعبئة أموال إضافية لكي يتسىن ل  واملوارد املعلومات إىلإتاحة إمكانية وصول أسهل وأحسن  وإدار
  .ذات الصلة واملنتجات املناهج تطوير عملياتبشأن     

  
  

  اإلنجازات
  قواعد البيانات

 
 28  وأيضاللمكتب  كياملوقع الشبلقاعدة البيانات العاملية حول التعليم أتيحت على  2010/2011من امللفات احملدثة لطبعة 

 )2012ملفا (أكتوبر/تشرين األول  159ليصل اجملموع إىل  "يونسدوك"قاعدة البيانات  
 190  للمكتب  املوقع الشبكيمن امللفات القطرية متاحة على 

 350  سجال أضيف إىل فهرس املكتب على شبكة اإلنرتنتIBEDOCs  
 19 مواضيعيان  اثنانتنبيهان  موجزات مت إعدادها ونشرها، مبا يف ذلك  3تنبيها و 

  
  )2012(في أكتوبر/تشرين األول  الموقع الشبكي

 19 لغات 3ـ إعالنا إخباريا نشرت ب 
 1.710.000  18.9(+زائر (٪   

 
 256.000  38(+ قاعدة البيانات يونسدوكعملية تنزيل لوثائق املكتب ومنشوراته من خالل (٪   
  

  المنشورات
   4 العامل أحناء خمتلف يف مؤسسة 7315 إىل صلتو "  مستقبليات" جملة من أعداد 

 االجتماعية) العلوم يف الفعالة الرتبية ،23(العدد  سلسلة املمارسات الرتبوية)من أعداد 1واحد ( عدد 
 1واحد ( كتاب(  :“Quality and Qualities: Tensions in Education Reforms”  

 
 الكتب المدرسيةمجموعة 

 بلدا بشأن مواضيع خمتلفة مت الكشف عنها 110سية من أكثر من من الكتب املدر  18000 حوايل 



UNESCO/BIE/C.62/2 – Page 18  
 

 

  السياسي  الحوار  -3
  ]12 -4 محور العمل؛ ،10اهلدف االسرتاتيجي [
  

على للمؤمتر الدويل للرتبية  الثامنة واألربعونالدورة انطوت 
لسياسة أطر لصياغة أسهمت يف ية ديناممتابعة عملية 

لتعليم اجلامع. لنطاق السع اىل مفهوم و إز ارتكباالواملناهج 
التعليم اجلامع كاسرتاتيجية أساسية لتحقيق ولدى النهوض ب

تعزيز يستمر املكتب يف للجميع، من نوعية جيدة التعليم 
مواد جامعة و ة يسياسأطر تصميم على القدرات الوطنية 

ا و املناهج الدراسية تطوير  تيف جماالجامعة توجيهية  إدار
 ركز املكتب على إثارة، 2012يف عام و  ها.تنفيذو 
املناهج ذات رية وممارسة حول نظالسياسية شات انقال

 ورش تسهيل) 1التعليم اجلامع من خالل: (النوعية اجليدة و 
 والتعليم الرتبية وزارات مع السياسات بشأن احلوار عمل

األفكار على  تبادلعمليات  يف املشاركة) 2( واملؤسسات؛
 التعليم تعزيزبشأن  واألقاليمية واإلقليمية الوطنيةاملستويات 

  ).أخرى ووكاالت اليونسكو نظمتها( امعاجل
  

    
  
  

  
 البارزة اإلقليمية والدوليةو الوطنية التبادالت : 5اجلدول 

 

 البلد / المنطقة (الشركاء)
 

 النتائج النشاط

  كولومبيا
 مؤسساتو كولومبيا، يف  رة الرتبية الوطنية وزا(

EXE  وSaldarriaga  وConcha 
 )للرتبية  األمريكية األيبريية الدول منظمةو 

 

 يتسهيل عقد اجتماعات وورش عمل احلوار السياس
مع خمتلف أصحاب املصلحة حول التعليم اجلامع 

 اجلامعةواملناهج 

 

  م اجلامعاإلطار السياسي الوطين للتعليمراجعة وتعديل 

  التعليم تتعلق ب اتوثيقة سياسلأوىل  مسودةإعداد
إطار السياسات بالنسبة إىل كون مبثابة أساس تلامع اجل

 الكولوميب

  نيتنفيذ اإلطار على املستويعن مناقشات تنظيم 
 .آفاق املستقبلاإلقليمي واحمللي، فضال عن 

 
 أوروغواي

( أوروغواي يف والتعليم الرتبية وزارة ) 

اليت بدأت تنفيذ  يوار السياساحليف اجتماعات  ةسامهامل
الذي نرغب فيه تعليم ال"اخلطة الوطنية للتعليم: 

 "2030ألوروغواي يف عام 

 

  للفرتة الرئيسية للربنامج القطري السماتاالتفاق على 
شمل سياقه ، مبا يالتعليمجمال يف  2012-2014

 .يةاملواضيع هأهداف الرئيسية وجماالتو املنطقي وأساسه 

 
  أفريقيا

اليونسكو واملكاتب امليدانية يف أفريقيا،  مقر(
، Education International ومؤسسة

للمعلمني، أمانة  وجملس عموم أفريقيا
رابطة تطوير التعليم و ، ويونيسيفالكومنولث، 
، وفرقة العمل الدولية املعنية يف أفريقيا

 املعلمني لتوفري التعليم للجميع)ب

 

، نياملعلمتطوير قدرات ل متر عموم أفريقيامؤ املشاركة يف 
العامة حول اجللسة  إسهامات يف مناقشات ميقدوت

قضايا املناهج الدراسية، والتعليم اجلامع، وبرامج التعلم 
 .عن بعد

 

 خطة املمكنة للمكتب يف تنفيذ املسامهات حتديد 
 جماالت يف أفريقيا، يف الثاين للتعليم للعقد العمل
ج املعلمني تدريب  املناهج ووضع أطر التعلم، وتنويع 
 الفعالني. والتعلم للتعليم الدراسية

  أوروبا
(الوكالة األوروبية للتنمية يف تعليم ذوي 

 ألغراض بشأن تعليم املعلمني نشرالؤمتر ماملشاركة يف 
مبلخصات بلدا أوروبيا  29ثلني عن ممزود ، االندماج

 علمي مب اصةخلتبادالت معمقة بشأن املواصفات ا
 رها على املستوى الوطينيوتطو التعليم اجلامع 
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االحتياجات اخلاصة، وزارات الرتبية والتعليم 
 يفالفلمنكية والفرنسية الناطقة بمن املناطق 

 بلجيكا)

 

القضايا الرئيسية فيما يتعلق  عنشاملة وموجزة  يةتوليف
 التعليم اجلامع علمياخلاصة مب باملواصفات

  كدليل علمي التعليم اجلامع  املوصفات اخلاصة مبوضع
 علماألويل لتعليم املربنامج اللتصميم وتنفيذ 

 

  لصين وأوروباا
ملناهج الدراسية  لتطوير ا(املركز الوطين

املقررات الدراسية، وزارة الرتبية والتعليم يف و 
الصني، واملعهد اهلولندي لتطوير املناهج 

 الدراسية)

 

تطوير املناهج للث الصيين األورويب الثااملؤمتر  تيسري
 الدراسية للتعليم األساسي

 

  مواضيع تطوير املناهج  علىتعزيز قدرات املشاركني
 نظور الدويل واملقارناملالدراسية من 

  لتبادل األفكار أقاليمية معقمة عملياتاملشاركة يف 
 يف التعليم األساسي هابشأن تغري املناهج وتطوير 

 

  يةالعربالبلدان أوروبا و 
 MBI Al مؤسسةو الوطنية لليونسكو، (اللجان 

Jaber( 
 

لحوار األورويب العريب الذي الدويل لؤمتر املشاركة يف امل
 موضوع "تعلم العيش معا"نظم حتت 

 

  إجراءات الكفيلة باختاذ استكشاف السبل والوسائل
 مبتكرة لتطوير التعاون العريب األورويب

  شجيع خطة عمل لتو جديدة اعتماد اختصاصات
 العريب األورويباحلوار 

 
  دوليالمستوى ال

 ،اليونسكو، وزارة تنمية املوارد البشريةمقر (
 حكومة اهلند)

 

 يف االجتماع االستعراض الوزاري ةسامهاملو  ةشاركامل
 للجميع"اجلامع وذو الصلة  "التعليمبشأن  التاسع

 

 التزام نيودهلي: يف التعلم" و نتائج "تعزيز يف  ةسامهامل
 للجميع ةجيدمن نوعية وجمد  جامعتعليم توفري 

  

  
 حامسةأمهية  عاماجل التعليم لتعزيز يةسياس توجيهية ومبادئ تدريب أدوات منتتألف  لمعرفةل قاعدةاكتست  ذلك، إىل وباإلضافة
  .باستمراروحتديثها  املعرفة قاعدة تطويروجيري . يالسياس احلوارجمال  يف كتبامل إلجنازات

  
  لتعزيز التعليم اجلامع: السياسية واملبادئ التوجيهية  أدوات التدريب  :6ل اجلدو 

 النتائج النشاط البلد/اإلقليم (الشركاء)
 دول الخليج

(املركز العريب للبحوث الرتبوية لدول 
  اخلليج)

 خمتلف األقليمحتديد الدروس املستفادة من املمارسات املتميزة يف 
اب املصلحة لتزويد واضعي السياسات واملدارس واملعلمني وأصح

أدلة ملموسة وأمثلة ذات الصلة ب يةاآلخرين من سبع دول خليج
 امعالتعليم اجلتتعلق ب

 

  للمدارس  ةممارس 50تحليل سودة أوىل لمإعداد
 أحناء العامل خمتلف مناجلامعة 

  وعملية التعليم امعة اجلملدرسة مسودة دلل بشأن اإعداد
 والتعلم

 
  آسيا والمحيط الهادئ

 بانكوك)يف كو اليونسمكتب (

 

مكتب نتجها ياليت  اجلامعاستعرض كتيبات الدعوة إىل التعليم 
 اليونسكو يف بانكوك

 

  وةدعالتقدمي توصيات املكتب لتحسني كتيبات 

البحر الكاريبيو مريكا الالتينية أ  
 
 

أمريكا الالتينية والبحر يف التعليم اجلامع بشأن وحدات التدريب تنقيح 
 الكارييب

 

  التعليم اجلامعبشأن مريكا الالتينية وحدة أوضع  
 لتعليم اجلامعبشأن االبحر الكارييب وضع وحدة 

 

على املستوى التعليم اجلامع جمموعة موارد بري خارجي ينقح خ المستوى الدولي 
أساسية تستخدم لدعم أنشطة التعليم ة مرجعية مادباعتبارها األقاليمي 

 اجلامع

 على املستوى اجلامع  التعليم موارد جمموعة  استعراض
  .األقاليمي
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  لمؤتمر الدولي للتربيةواالحوار السياسي  ب المتعلقةالتحديات 

  
  ج باستخدام  ة األجلآثار طويلمن مث إحداث فهم التعليم اجلامع يف سياقات السياسات والثقافات واملمارسات، و

ج جمزأ  .ةمتكاملة بدال من 
 احتياجات الدول األعضاء.ا لتلبية ووضعها خصيصدوات التعلم حتسني أ 
 يوار السياساحلاإلقليمي لوضع جدول أعمال وتعزيز ى املناهج على املستو املعنية بوكاالت خمتلف الرباء من إشراك اخل 

 واملتطلع إىل املستقبل. على األدلة القائم
  
  المؤسسية اإلدارة - ثانيا

 
  ماليةالموارد البشرية وال  -1
  
  يةمالالموارد ال  1-1
  
ر العام يف دورته اليت أقرها املؤمتليونسكو ابلغ خمصصات ت

لفرتة لسنتني  دوالر أمريكي 5.000.000األخرية 
يف  31املخصصات بنسة  ض افوإن اخن. 2013- 2012
يف دوالر أمريكي  775.000عادل اخنفاضا قدره املائة ي

رغم اجلهود املبذولة للحد من و يف هذا السياق، و السنة. 
املكتب إىل  ، اضطرنيالعادي نياملوظفني اإلداريتكاليف 

الفجوة يف تكلفة املوظفني سد حتياطياته لااستخدام 
جمموع ويبلغ العاديني، وتنظيم اجمللس وتكاليف التشغيل. 

 3.713.849 مبلغا قدره  2012امليزانية املعتمدة لعام 
املالية للمكتب ليونسكو ابلغت خمصصات و . دوالر أمريكي
من يف املائة  35ميثل هو ما ، و دوالر أمريكي 1.725.000

من خارج امليزانية). املوارد (مبا يف ذلك كتب املجمموع موارد 
 31يف  يف املائة 91بلغ معدل تنفيذ امليزانية نسبة يو 

من األموال بوفيما يتعلق  .2012 /تشرين األولأكتوبر
تعبئة ما جمموعه ، 2012يف عام ، مت، خارج امليزانية

  لتنفيذ أنشطة حمددة. دوالر أمريكي 636.000
 31ويف  ؛والزال املكتب ينفذ سياسته السرتداد التكاليف

دوالر  57.000، مت اسرتداد 2012أكتوبر/تشرين األول 
   /كانون الثاينوسينشر يف يناير  أمريكي. 

اية شهر ديسمرب/كانون األول  جدول يبني املوارد املالية يف 
2012.  
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  البشريةالموارد   1-2

  
خصائي أ املوارد البشرية، مت االنتهاء من عملية توظيففيما يتعلق ب

أن يلتحق ، ومن املتوقع )5-فين(رفيع المستوى برامج جديد 
فريق املكتب يف الربع الثاين من عليه االختيار ب الذي وقعاملرشح 

 نيفنييف فئة املوظفني ال وظيفتني شغلكما سجري . 2013عام 
برامج مساعد أخصائي و  )4-فين(: أخصائي برامج 2013ام يف ع

 تعاقدي ترتيباتان الوظيفتان حتت إطار هوتوجد . )2-فين(
رهنا سنة واحدة قابلة للتجديد دة ع" ملير اشالتعيني اخلاص بامل"
  .املوارداألداء وتوافر ب

وباإلضافة إىل ذلك، وكجزء من اجلهود املبذولة للحد من 
فئة اخلدمات العامة استفاد موظف من تكاليف املوظفني، 

اء اخلدمة عملية من ) 6-خدمات عامة( اليت بالرتاضي إ
ظيفية داخليا وإلغاء و ومت شغل الوظيفة وضعتها اليونسكو. 

إلغاء وظيفة أخرى من فئة جري سيكما . 4-خدمات عامة
بعد تقاعد  2013) يف عام 6-خدمات عامةالعامة (اخلدمات 

  .احالي ااملوظف الذي يشغله

 الفنيني تدريباخلاصة ب تهواصل املكتب تنفيذ سياسو 
من مستوى املاجستري  اتخرجيي جامع 8استفاد  :الشباب

طالبا  15واستفاد  ؛جمال البحوثيف كمساعدين من املنح  
ثالثة متثل حاملي الشهادات اجلامعية من جامعات  من

 ةوباإلضاف. الداخلي لتدريبابرنامج من  ليونسكولأقاليم 
 مدينةالذي ترعاه  املؤقتة العمالة برنامج مول ذلك، إىل

. البحوثيف جمال  نمساعديوظيفتني لل ،)SYNI( لوزان
املكتب يف تدريب  وموظف شارك لتدريب،وفيما خيص ا

اإلدارة  جنيف يفته أجر على املسائل املتعلقة باألخالقيات 
  . اليونسكويف  خالقياتاملعنية باأل

  
 لمواردأجري استعراض ل ،يةالرباجم عةملراجمتاشيا مع او 

اضطلع فقد . 2012 نوفمربتشرين الثاين/ يف البشرية
باستعراض  ،خارجي استشاري خبريمبساعدة  ،كتبامل
 لسخالل جم نتائجال وستعرض. التنظيميالوظيفي و  لهيكلل

   .املكتب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العدد نيالموظففئة 

 الفنيون
  موظفني عاديني 6

دد احملتعيني موظفني  من ذوي ال 4
 املدة

 ةاخلدمات العام
  موظفني عاديني 5

 بعقد خدمة موظف  1

 16 المجموع

  الفنيون الشباب والمتدربون

 8 مساعدون يف جمال البحوث

  موظفو برنامج العمالة المؤقتة
)SYNI( 

2 

 15 املتدربون

 25 المجموع
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  الميزانية – ثالثا
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