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  السياق الربناجمي العام   - أوال

  

إبراز الربنامج واألنشطة يف الغرض من هذا التقرير يتمثل 

االضطالع ا ) املكتب(للتربية  املكتب الدويلاليت يقترح 

 للوثيقةوفقا هذه األنشطة يتم توجيه و .2013خالل عام 

كتب مركز املالرامية إىل جعل  ستراتيجيةاالو 5/م 36

إىل وباالستناد . ملناهج الدراسيةاتطوير امتياز يف جمال 

اجمية شاملة، قام املكتب مبواءمة املهمة مراجعة بر

واألهداف الواسعة النطاق مع الربنامج ووضع استراتيجية 

اللذين  2017-2012املكتب وبرنامج العمل للفترة 

كما . 2013كانون الثاين /سيعرضان على الس يف يناير

يف االعتبار التعديالت  2013يأخذ التخطيط لعام 

 يستعراض الرباجمباالستناد إىل االالتنظيمية والوظيفية 

ومشروع استعراض املوارد البشرية الذي يعرض  )2011(

تشرين الثاين /نوفمرب(هيكال وظيفيا وتنظيميا جديدا 

2012  .(   

  

التعليمية يف صميم اإلصالحات " الدراسية جهاملنا"تكمن و

يف هذا و. حتسني نوعية التعليمعملية يف صلب املعاصرة و

املناهج الدراسية عملية معقدة  تطويرعملية  تعتربالسياق، 

قوم ا يتتجاوز اختيار وتنظيم احملتويات التعليمية اليت 

تصميم أطر شمل وت. املوضوعهذا املتخصصون يف 

طبيق وت ريسداملناهج الدراسية واملناهج وتطوير مواد الت

املناهج الدراسية من خالل ممارسات التعليم والتعلم، 

نبغي للطالب ياملواد اليت ب ةتعلقاملتفاقات الاوإن . والتقييم

كيف يتعني عليهم تعلمها وملاذا يتعني عليهم و، هالمتع

ربة توافر اخل، تتطلب ايتعلمو معرف أييف تعلمها وك

عمليات املناهج ومن مث فإن . والتشاور وتوافق اآلراءالفنية 

على إجراء مناظرات بشكل متزايد الدراسية تنطوي 

مع جمموعة متنوعة من عامة  اتشاورمو اتونقاش

تنمية ذه العمليات املعقدة وتقتضي ه .شأنأصحاب ال

قدرات جديدة بني املتخصصني يف املناهج الدراسية 

  .املعلمنيمدريب وصناع القرار و

  

  
 
 

 

 

 

 

 مهمة املكتب

الدول األعضاء يف  دعميف  امتياز، كزتتمثل مهمة املكتب، باعتباره مر

 ، وذلك تعلم الطلبةما تبذله من جهود للنهوض بنوعية يف  اليونسكو

جماالت ضمن واألنشطة  ملبادراتاألخذ بزمام ا من خالل باألساس

  :الثالثة التالية العمل الرئيسية

 تقدمي الدعمباإلضافة إىل  واألفراد ملؤسساتا تنمية قدرات )1(

  ؛نيالفني واملشورة

   ؛املناهج الدراسيةب الفنية ذات الصلة املعارف واخلربة  الوصول إىل )2(

  .األدلةاحلوار السياسي القائم على  يف إشراك أصحاب املصلحةو )3(
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 دورة املكتب املتعلقة باملناهج          

  تنمية القدرات واملساعدة الفنية

املساعدة وورش العمل الطلبات على معظم متويل 

، واملنظمات البلدانبالكامل من خالل حكومات 

. الدولية األخرى واملؤسسات اخلاصة واملكاتب امليدانية

التعليم : وفيما يلي ااالت املواضيعية ذات األولوية

والتعليم لتحقيق التنمية  ،ومهارات للحياة والعمل

والتعلم للعيش  ،األساسية املهارات والكفاءات

 .العاملي معا، واملواطنة والتعليم

متاشيا مع  هوسيتم التركيز على رصد الربنامج وتقييم

امتياز يف كتب مركز املالرامية إىل جعل  اإلستراتيجية

عمليات  تقييمإىل باإلضافة ، ملناهج الدراسية

  .امليدانملواد التعليمية يف هذا ااملناهج الدراسية و

    

     األهداف االستراتيجية

  2017-2012االستراتيجية وبرنامج العمل للفترة 

على تصميم ملؤسسات واألفراد اتنمية قدرات 

وإدارا ناهج من نوعية جيدة عمليات وضع م

 وتنفيذها وتقييمها

 دعم ابتكار املناهج ومبادرات اإلصالح واملراجعة

توفري من أجل رف امعوضع قاعدة سليمة لل

واعتماد السياسات  عملية رسمل املعلومات الالزمة

 القرارات واملمارسات

             التعاون الدويلللنهوض بالتواصل والشراكات 

           اإلقليميشبه واإلقليمي و

                

تنمية القدرات واملساعدة الفنية: اخلدمات املتعلقة باملناهج املقدمة إىل الدول األعضاء

تنمية برنامج تشمل اخلدمات املقدمة إىل الدول األعضاء 

وتتمثل أهدافه األساسية يف ما . القدرات واملساعدة الفنية

الوطنية، مبا يف ذلك قدرات مدريب قدرات 

املناهج  ني يفتخصصاملالسياسات و 

من خالل دورات  هاوتطويراملناهج م تصمي

تصميم املناهج شهادة طويلة األجل، مثل 

ناهج املابتكار على تعزيز القدرات احمللية 

من خالل االبتدائي والثانوي  ينيعند املستو

 ساعدةاملتقدمي ) ج؛ تعلم وورش عمل خمصصة

إصالح على املستوى القطري لتصميم 

   .هوتنفيذته وإدارالوطنية 

 األفريقية للبلدان األولوية، ستوىل لمساعدة الفنية

ضررة من والبلدان املت انتقالية مبرحلة 

الدولية  املنظمات بالتعاون مع التنفيذ تم

 .ومكاتب اليونسكو امليدانية يف أقاليم خمتلفة

متويل تعني وسي

بالكامل من خالل حكومات  الفنية

الدولية األخرى واملؤسسات اخلاصة واملكاتب امليدانية

وفيما يلي ااالت املواضيعية ذات األولوية

ومهارات للحياة والعمل، عاماجل

املهارات والكفاءاتو، املستدامة

معا، واملواطنة والتعليم

  

وسيتم التركيز على رصد الربنامج وتقييم 

اإلستراتيجيةتنفيذ 

ملناهج الدراسيةجمال تطوير ا

املناهج الدراسية وتطوير 

  

  

  

  وتطويرهاشهادة تصميم املناهج 

 

 

األهداف االستراتيجية

االستراتيجية وبرنامج العمل للفترة 

تنمية قدرات  -

عمليات وضع م

وتنفيذها وتقييمها

دعم ابتكار املناهج ومبادرات اإلصالح واملراجعة -

وضع قاعدة سليمة لل -

املعلومات الالزمة

القرارات واملمارسات

التواصل والشراكات  تعزيز -

واإلقليمي و

  

اخلدمات املتعلقة باملناهج املقدمة إىل الدول األعضاء  -1

تشمل اخلدمات املقدمة إىل الدول األعضاء 

القدرات واملساعدة الفنية

قدرات نمية الت) أ: يلي

 يوواضع نياملعلم

تصمي علىالدراسية 

طويلة األجل، مثل إقليمية تدريبية 

تعزيز القدرات احمللية ) ؛ بتطويرهاو

عند املستوإصالحها و

تعلم وورش عمل خمصصةأدوات 

على املستوى القطري لتصميم ستهدفة املفنية ال

الوطنية املناهج الدراسية 

  

لمساعدة الفنيةوبالنسبة ل

 متر اليت والبلدان

تمسيو .النـزاعات

ومكاتب اليونسكو امليدانية يف أقاليم خمتلفةاألخرى 

شهادة تصميم املناهج  1-1
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  ]5-2، 3- 1، 1-1 حماور العمل 5، 4، 3، 2، 1األهداف االستراتيجية [

  

 يفيف إطار الدورات التدريبية املعتمدة، سيستمر املكتب 

ني لشهادات تصميم ضمان القيادة والتنسيق األكادميي

مبا  ها، وتقييمتهاومتابع إعدادهاو املناهج وتطويرها،

  .اليونسكو أقاليم احتياجات خمتلفيتماشى و

  

الصادرة عن املكتب  التدريبية املواد وستخضع سلسالت

) غريهاو املواضيعية، وحداتوال ناهججمموعة موارد امل(

من  املنتظم، الرصداستنادا إىل  باستمرار للتنقيح والتكييف

 برامج حمتوى وإثراء املعرفة إنتاج تعزيزأجل مواصلة 

 .اإلقليمية االحتياجاتيالئم الشهادة مبا 

  

والوكاالت األكادميية  املؤسسات مع وثيقال عاونوبالت

 الالتينية مريكاأل ةالرابعتبدأ دورة الشهادة س الشريكة،

. 2013 عام من الثاين النصف يف افريقية الثالثة ألدورالو

 للبلدان الحتياجات أفريقياالشهادة يف  تستجيبكما 

 إعداد عززتوس الدراسية املناهجيف جمال  بالفرنسية الناطقة

 الفجوة سد أجل من اأفريقيإقليم  من املعلمنيمدريب 

 إىلأيضا  تسعىسو. وتنفيذها املناهج تصميمالقائمة بني 

  .بالفرنسية نيالناطق املشاركني التحاق زيادة

  

 تنياملنطقشهادة يف  لتنفيذ األولية اخلطوات وستتخذ

 الترتيبات لوضع وكذلك) الصني( واآلسيوية العربية

 دولة مناملقدم  ايلامل دعمسيساعد الو. الالزمة املؤسسية

الشهادة  دعمعلى  2013 عام يف املتحدة العربية اإلمارات

سيتعني و. العربية املنطقة يف تطوراتاستهالل و أفريقيا يف

 نطاق توسيعاألموال الالزمة ل جلمعبذل جهد إضايف 

 اتقدر تعزيزالشهادة يف هذين املنطقتني فضال عن 

 قطاع مع قوية شراكةكما أن  .على التنفيذ املكتب

ستيسر  امليدانية واملكاتب نياملعلم إعدادشعبة و التعليم،

 مع وثيقة صالتوإن إقامة . امليدان يفشهادة ال إدارة

 التعاونأشكاال جديدة من  تضمن والتعليم التربية وزارات

 .املالية واالستدامة

 

 مع ةشامل يةمييدراسات استقصائية تق ىجروست

 الالتينية أمريكاشهادة  يف واملدرسني اخلرجينيو املشاركني

 توياتاحمل قييمدف ت عل السواء أفريقياشهادة و

 نتائجباإلضافة إىل  ،التعلماخلاصة ب والبيئة والعمليات

  .طولاأل املدى على والتأثري التعلم

  

 .2013حملة عامة عن املشاركني يف الشهادات يف عام : 2جلدول ا

  
2013التقدم احملرز  املشاركون الدفعة    الشركاء 

 أمريكا الالتينية

 الدفعة الثالثة
41 

 دورة تدريبية على

 والتخرج اإلنترنت

اجلامعة 

الكاثوليكية يف 

 أوروغواي 

واملكتب 

اإلقليمي للتربية 

يف أمريكا 

الالتينية والبحر 

 الكارييب

 أمريكا الالتينية

 الدفعة الرابعة
 30: اهلدف

تدريبية  دورات 

 مباشرة وعلى اإلنترنت

 أفريقيا

 الدفعة الثانية
49 

 دورة تدريبية على

والتخرج اإلنترنت  

مكتب 

اليونسكو 
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 أفريقيا

 الدفعة الثالثة
 30: اهلدف

دورات تدريبية  

 مباشرة وعلى اإلنترنت

اإلقليمي 

للتربية يف 

، أفريقيا

جلامعة او

املفتوحة يف 

ترتانيا ومعهد 

ترتانيا للتربية 

، والتعليم

شعبة و

السياسات  

 وتدريب 

يف املعلمني 

، اليونسكو

اجلامعة و

املفتوحة يف 

 ترتانيا

 

 

 

  تنمية القدرات واملساعدة الفنيةورش عمل   2  - 1

  ]9-3، 7-3، 5-2، 3 -1، 1 -1 حماور العمل؛  5، 4،  3،  2، 1األهداف االستراتيجية [ 

 

واملساعدة الفنية أشكاال تنمية القدرات برنامج قدم ي

ملوظفني إىل احمددة من املساعدة واملشورة والتدريب 

والعمليات ذات  الدراسية هجااملنتغيري املسؤولني عن 

من نوعية جيدة ملرحليت  مناهج بتقييم يتعلق فيما الصلة، 

متاشيا  هاوتنفيذ هاوتطوير هاوختطيط والثانوي االبتدائي

. اإلمنائية اجلديدة فاقاآلو واالحتياجات التحدياتمع 

تستجيب وخمصصة  تدريبإىل أدوات  نشطةاأل وتستند

  .األعضاء للدول احملددة لالحتياجات

  

يف املناهج ادي تركيز خاص على التكامل نصب وي

 التحضريفضال عن  اتالكفاءتنمية ذات الصلة بالوطنية 

وممارسات ومبادئ قيم باالستناد إىل للحياة والعمل 

حقوق اإلنسان واملواطنة تعليم التعلم للعيش معا و

وينظر إىل حاالت  .التنمية املستدامةحتقيق أجل التعليم و

  .على سبيل األولوية زاعات وما بعد الكوارثـما بعد الن

 

 عمل تنمية القدراتورش ربط جري ، سي2013يف عام و

تم املضي قدما سيكما . ملدى الطويلباإلجراءات على ا

 وأدوات تدريب خمصصة يةمبادئ توجيهية سياسيف وضع 

املساعدة والقدرات تنمية  أنشطةكما ستخضع . وحتديثها

  .ستراتيجيةاالشيا مع انهجي متاملتقييم الفنية لل

 

 الدعم إىل ميقدبتعلى وجه التحديد وسيقوم املكتب 

دول والبحرين وجنوب السودان وأوغندا والعراق 

، واجلمهورية الدومينيكية، وكولومبيا، خليجية أخرى

مشاريع عالوة على وباكستان بناء على طلبات حمددة، 

نبذ ثقافة السالم و"و، "جلميعااحترام تعليم "اليونسكو 

باإلضافة إىل ذلك، و". املواطنة العاملية"، و"العنف

خمصصة من الدول ملطالب وطلبات  املكتبيستجيب 

 .األعضاء
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  الفنية واملساعدة القدرات تنميةختطيط ورش عمل : 3اجلدول 

ةاألسس املنطقي املشروع اإلقليم  النتائج املنشودة  

 أفريقيا

 املناهج اجلديدة جلنوب السودان

 املعهد الدويل للتخطيط التربوي(

  )العام والتعليم التربية ووزارة

 

الصعيد املركزي  ىعلتعزيز قدرات صناع القرار 

ها وتطويرتصميم املناهج ايل يف جمومستوى احملافظات 

خطة عمل على وضع  مجاعيالعمل بشكل أجل  من

  .جنوب السودانة للمناهج يف شاملإصالح لعملية 

 

جنوب يف تنفيذ خطة العمل ملراجعة املناهج الدراسية  �

 السودان

على الصعيد قدرات صانع القرار واملختصني  تنمية �

مع التركيز على إصالح  املركزي ومستوى احملافظات

 ؟النـزاعاتاملناهج الدراسية يف حاالت ما بعد 

إصالح املناهج الدراسية يف التعليم 

 الثانوي يف أوغندا

 

دعم أوغندا يف إصالح املناهج الدراسية الوطنية يف 

  عيضايتعلق تكامل املوالتعليم الثانوي فيما 

  

إصالح املناهج جمال لمساعدة الفنية يف لكتب تقدمي امل �

 الدراسية

الدول 

 العربية

  مبادرة املناهج اجلديدة

 العراقيف 

 

القيم يستند إىل اهج، إطار وطين جديد للمن استحداث

العاملية، مثل حقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني 

لرياضيات مقررات اتنقيح و. والسالم والتعلم للعيش معا

 .والعلوم

  

ديدة إىل وضع مبادئ توجيهية لترمجة رؤية املناهج اجل �

لرياضيات مقررات وكتب مدرسية من نوعية جيدة ل

 والعلوم

حقوق اإلنسان واملواطنة يف تعليم   

 البحرين

 

 ملواطنة يف املناهج الوطنيةاحقوق اإلنسان وتعليم اج درإ

 للمعلمني ملهينالتطوير ا

 

 املواطنة وحقوق اإلنسانتعليم تنفيذ مشروع  �

 اجلديدة التربوية املناهجعلى  التدريب �

 دول يف اجلامعة  درسةامل مشروع

  اخلليج

املركز العريب للبحوث التربوية (

 )لدول اخلليج

 يةدول خليجسبع التعليم اجلامع لاخلاصني بدليلني الإجناز 

 تطويردليل : التعليم اجلامع تشجيع: "واملصادقة عليهما

دليل : املدرسية اجلامعةالفصول تطوير "و" رسااملد

 "للمعلمني

 

 يف صيغتهما النهائية لتعليم اجلامعدليلني لوضع  �

 لدليلني ا يني على الوزار مثلنيمصادقة امل �

 الدليلني يف املدارس بةجتر �

أمريكا 

الالتينية 

البحر و

 الكارييب

  

للتعليم املناهج الدراسية  مراجعة

مهورية اجليف  الثانويو األساسي

 يةالدومينيك

 

تنقيح املناهج واملمارسات املدرسية يف التعليم األساسي 

 والثانوي

  

لتدريب ملديري املدارس على إدارة تقدمي املكتب ل �

 ةياملناهج واملمارسات املدرس

يف اجلامع للتعليم  يلسياساإطار 

 كولومبيا

 

املستويني على اجلامع للتعليم  يلسياساطار اإلتنفيذ 

 الوطين واإلقليمي

  

التعليم  يف جمايلتنمية القدرات لورش عمل تنظيم  �

 ةواملناهج اجلامع

آسيا واحمليط 

 اهلادئ

 

املناهج يف والكتب املدرسية تطوير 

 باكستان

 

الكتب املدرسية واملناهج على تطوير قدرات التعزيز 

 اليم قاأل ىعلى مستو

 

وأدوات بشأن معايري فنية لمشورة الإسداء املكتب ل �

نفيذ األنشطة التدريبية تتقييم الكتب املدرسية و

 الكتب املدرسية ة وتطويرمراجعقائمني على لل

الصعيد 

 العاملي

  "جلميعااحترام تعليم “

" العنفنبذ ثقافة السالم و"و 

  "املواطنة العاملية"و

 اليونسكو مقر

بني  املشركةواضيع خمتلف امليف  اليونسكومقر دعم 

ثقافة السالم "، "جلميعا تعليم احترام: "املناهج الدراسية

مشروع ، و"مشترك بني القطاعاتبرنامج  - العنفنبذ و

 " املواطنة العاملية"

 

يف شراكة مع فنية إىل املشاريع ملسامهات تقدمي املكتب  �

 اليونسكو مقر 
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  واملساواة بني اجلنسني  أفريقيا: ات العامليةاألولوي  3 -1

      ]12-4، 8-1،3-1 حماور العمل؛ 7، 5، 4،  3،  2، 1األهداف االستراتيجية [

 أفريقيا  -ليونسكول العاملية األولوياتيساهم املكتب يف 

. عملهمن خالل مجيع جماالت  -  اجلنسني بني واملساواة

يف الفصل الثاين من  ةالثالثالشهادة يف أفريقيا، سيتم بدء و

من أصحاب املصلحة الرئيسيني إشراك ، و2013عام 

خمتلف ها على وتطويراملناهج يف تصميم البلدان األفريقية 

واد املوتعديل بتطوير ا يقوم املكتب أيضسو. ستوياتامل

 ناحتياجات البلداباالستناد إىل  يةواألنشطة التدريب

من وباإلضافة إىل ذلك، . الناطقة بالفرنسيةاألفريقية 

رجة احلكتلة الا بعد التدريب لتعزيز املقرر اختاذ إجراءات مل

إصالح املناهج  من أجل توسيع نطاقيف الدول األعضاء 

  . هاوابتكار

  

املكتب براجمه يف ينفذ فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني، و

. فريوس نقص املناعة البشرية اإليدزاملناهج املتصلة بجمال 

قاعدة معرفة ب املكتب اجلهات الفاعلة الرئيسيةويزود 

سياسات ما خيص الاملعلومات فيلتبادل شاملة وخدمة 

ذات  الدعوةأنشطة ملواد التعليمية ووالربامج واملناهج وا

فريوس نقص املناعة الصلة بالتربية اجلنسية والتثقيف بشأن 

زارات التربية أيضا واملكتب ويساعد  .اإليدز/البشرية

فريوس نقص املناعة على حتسني إدراج مكون والتعليم 

اإليدز يف املناهج الدراسية الوطنية، وال سيما يف / البشرية

كجزء من و، 2013يف عام و. أفريقيا الغربية والوسطى

برنامج فريوس يركز القدرات، تنمية و الفنيةاملساعدة 

التعلم مواد اإليدز على تقييم حمتوى / نقص املناعة البشرية

الكونغو، والكامريون، : لتعليم يف البلدان األفريقية التاليةاو

  .الغابون، وغينيا، وتشادومجهورية أفريقيا الوسطى، و

  

 بني اجلنسني أفريقيا واملساواة -العاملية ألولويات لغرض ا األنشطة طختطي: 4اجلدول 

  املتوخاة  النتائج النشاط جمال األولوية

 التدريب على اإلنترنت والتخرج: يف أفريقيا الدفعة الثانية � الشهادة  أفريقيا

 اإلنترنتعلى ليها تدريب ي، 2013الفصل الثاين من عام دورة تدريبية مباشرة يف  :ةالثالثالدفعة  �

 )التعليم الثانويجمال دعم اإلصالح الوطين يف : أوغندا( الدول األعضاء يفالتدريب إجراءات ما بعد  �

 أفريقيا واملساواة

 بني اجلنسني

التعلم والتعليم مواد تقييم حمتوى 

فريوس نقص خبصوص التثقيف بشأن 

 يعلمملاإليدز / املناعة البشرية 

 اجلماعةبلدان يف  االبتدائي والثانوي

  أفريقيا لوسط والنقدية االقتصادية

 

 أفريقيا ومجهورية والكونغو يف الكامريون الذايت ومواد التدريب التعليمية املواد حمتوى تقييمعمليات  �

 .وتشاد وغينيا والغابون الوسطى

  اإلذاعية الربامجمن  150، وةالربامج التعليميمن  6 التعليمية، و من املواد 44: اهلدف �

 صندوق األوبك للتنميةالعمل يف إطار  ورشتوفري اخلربة الفنية يف  �

لتحليل  فعاالصدرا م بصفتها)  SERAT( هاوتقييم ةاجلنسي التربيةاستعراض أداة تنقيح واستكمال  �

 .فريوس نقص املناعة البشرية واإليدزبشأن التثقيف و ةاجلنسي التربية جمايلاحملتوى يف 

بني  املساواة

 اجلنسني

ليونسكو ا املسامهات يف مركز

فريوس تبادل املعلومات بشأن ل

 نقص املناعة البشرية اإليدز

فريوس نقص تبادل املعلومات بشأن لليونسكو ا كإسهامات يف مركزىل قاعدة البيانات إائق وثالإضافة 

 املناعة البشرية اإليدز 

بني  املساواة

 اجلنسني

فريوس نقص املتعلقة ب ساعدة خمصصة بشأن قضايا املناهجبتقدمي مواالحتياجات احملددة  اتطلبال علىالرد  � الدعم الفين على اإلنترنت

 اإليدز واملناعة 
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  بتقدمي اخلدمات املتعلقة باملناهج إىل الدول األعضاء ذات الصلة التحديات

  

الرائدة لضمان التنفيذ الناجح إقامة شراكات قوية ومستدامة مع مقر اليونسكو واملكاتب امليدانية واملؤسسات الوطنية  �

 .للشهادة، ال سيما يف أفريقيا

توقف استمرارية الشهادة على تدريب امليسرين الوطنيني، ومواصلة تكييف مواد التدريب، وتعزيز آليات ضمان  �

 .النوعية

 .النهوض بالتخطيط االستراتيجي واإلدارة الفعالة للمبادرات املتعلقة بالشهادة يف خمتلف األقاليم �

ضمان استمرارية ونوعية مشاريع املساعدة الفنية، وهو ما يقتضي توفري التمويل الكايف واملوظفني الثابتني وسداد  �

 .وترمجة جمموعة متنوعة من الوثائقمدفوعات اجلهات املاحنة يف موعدها 

  

  إنتاج املعرفة وإدارا    - 2

    ]12 - 4 حمور العمل؛ 9،  8،  7، 6األهداف االستراتيجية [

  

متينة لتوفري املعلومات الالزمة قاعدة معرفة يشكل إنشاء 

يف جمال ودعمها واملمارسات اجليدة لعملية اختاذ القرارات 

طويل األجل،  اهدف هاتطوير املناهج الدراسية وإصالح

طار ضمن إخالل فترة ست سنوات يستحسن النظر إليه 

الرامية إىل جعل املكتب مركز امتياز الستراتيجية، اتنفيذ 

    .توفري التمويل الكايفباإلضافة إىل 

  

هداف الرئيسية تتمثل األ، 2017- 2012للفترة وبالنسبة 

ىل املعلومات واملوارد وصول إالإمكانية حتسني : فيما يلي

 الدراسيةوالربامج عمليات تطوير املناهج بشأن 

واملعارف ذات ، وزيادة كمية املعلومات واستخدامها

لى صول عاملناهج الدراسية، وتبسيط اخلدمات واحلالصلة ب

وسيمكن . املوارد من أجل الوصول إىل مجهور أوسع

 إتاحةمن  وإدارا املعرفة إنتاجأموال إضافية لربنامج توفري 

إىل املعلومات واملوارد أحسن أسهل وإمكانية وصول 

ذات  تجاتعمليات تطوير املناهج الدراسية واملنبشأن 

، من حيث التطورات السياسية واملعارف واخلربات الصلة

املعارف تبادل  يسريتمن و ؛على حد سواء املتراكمة

على اخلربات يف جمال تطوير املناهج الدراسية، ال سيما و

  .احلصر فيما بني البلدان الناميةسبيل الذكر وال 
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العاملي حول وقت التعليم ملسحا 1- 2

  

ا تعاوني امشروع التعليم وقت حول العاملي املسحيشكل 

يتمثل هدفه ، واملكتب لإلحصاء اليونسكو معهدبني 

عن ساعات ة موثوقوطنية معلومات مجع يف لرئيسي ا

التدريس السنوية لكل مستوى يف التعليم االبتدائي 

قاعدة بيانات عن املسح سفر ومن املتوقع أن ي. والثانوي

 عنبيانات موثوقة توافر سن مدى أن حيعاملية موحدة و

السياسات، وإصالح التعليم، رسم لبالنسبة وقت التعليم 

اليت نفذها معهد عملية االختبار بعد و. والبحوث

، سيتم إطالق املسح 2012اليونسكو لإلحصاء يف عام 

وجيري التخطيط لتحليل البيانات  2013يف بداية عام 

 .لنصف الثاين من العامخالل ا

 

    

 )الربامجاملشتركة بني ( األولويات لالحتياجات الدوري لتقييمجراء اإل أدوات  2- 2

 

أداة للتقييم الدوري لالحتياجات وتطبيق سيتم تصميم 

واألولويات الناشئة من حيث املعارف واملعلومات ذات 

وستكمل نتائج . 2013املناهج الدراسية يف عام بالصلة 

نظم على تالعمل ورش إطالق دورة من سح بهذا امل

يف غضون السنوات اإلقليمي شبه اإلقليمي وني املستوي

ورش ممثلون وخرباء من الهذه سيشارك يف و. القليلة املقبلة

املناهج من أجل مناقشة املعنية باإلدارات والوكاالت 

ذا إو. املناهجاملتعلقة بحتياجات واألولويات والرؤى الا

ورش إجيابية، فإن هذه االجتماعات والتعليقات كانت 

حديد التوجهات تل املستقبل لن تشكل أساسا يفالعمل 

الرامية إىل جعل ستراتيجية الاالستراتيجية يف إطار تنفيذ ا

التواصل أيضا لتعزيز إمنا ، وفحسب املكتب مركز امتياز

الشراكات، وبناء قاعدة بيانات نطاق وتوسيع 

داة ونظرا إىل أن األ. للمتخصصني يف املناهج الدراسية

االحتياجات حتديد هلا أي أنه ينبغي (ربامج مشتركة بني ال

املعارف واملعلومات، وتنمية ب فيما يتعلقواألولويات 

كون من الضروري فإنه سي، )الفنيةواملشورة  ،القدرات

 .مجاعيبشكل  هاتصميم

  

  

قواعد البيانات والتنبيهات واملوقع الشبكي  3- 2

  للمكتب

صول على ، سيتم التركيز على حتسني احل2013يف عام 

عمليات تطوير املناهج الدراسية  بشأنعلومات امل

التحديث املنتظم : ، مبا يف ذلكذات الصلة واملنتجات

، )بلدا 190أكثر من ( امللفات القطريةقاعدة بيانات ل

يشمل تنبيها مواضيعيا لتنبيهات، مبا لاملنتظم صدار واإل

   القضايا ذات األولوية ، وإثراء خبصوصعلى األقل واحدا 

  

  

  

ما ال يقل عن عددين من سلسلة صدار املناهج، وإجمموعة 

وسيتم االنتهاء من . أوراق العمل حول قضايا املناهج

تخصصة املصطلحات يتضمن املاملناهج بشأن إعداد مسرد 

العاملي الرصد تقرير  سامهة يفومن املتوقع امل. ذات الصلة

التعليم والتعلم من أجل : التعليم للجميعاملقبل بشأن 

الشبكي وتبسيطه  املوقعوسيجري تطوير . التنميةحتقيق 
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 بالنسبة للمكتبأداة اتصال رئيسية باعتباره ، باستمرار

ذات املعرفة لتبادل تكنولوجيا املعلومات ل ارئيسي وبرناجما

التطورات وذلك لكي يواكب  ،ونشرهاالصلة باملناهج 

االستراتيجية الرمية إىل جعل اجلديدة النامجة عن تنفيذ 

توافر األموال من خارج ورهنا ب. امتيازمركز املكتب 

تبادل لامليزانية، سيتم تنفيذ األعمال التحضريية إلنشاء آلية 

هذا من فإن تأمني األموال الكافية، يف حال و ؛املعلومات

حبيث  االنترنت يبكشالوقع إىل حتسني املشأنه أن يؤدي 

 .على حنو كبري أكثر ديناميكيةيصبح 

  

  

  

  

   

  

  نشوراتامل 2-4

  

 ) "164العدد ( القادم العدد جانب إىلو ،2013 عام يف
Comparing Learner Performance in Southern 

Africa" )من ،)األفريقي نوباجل يف املتعلم أداء مقارنة 

: مستقبلياتجملة  من جديدة ة أعدادأربعنشر  املقرر

 Education, fragility and() 165 العدد(

conflict("؛"اعنـزوال واهلشاشة التعليم )166 العدد (

 ,Mobile technology ") 167 العدد( ؛عدد منتظم

teacher training and curriculum development" 

 املناهجتطوير و املعلمني وتدريب املتنقلة التكنولوجيا(

 Curriculum reform: The ) "168 العدد( ؛"الدراسية

search for innovative models for education systems 

in transition ")مناذج عن البحث: املناهج إصالح 

  .)انتقالية مبرحلة متر اليت التعليم لنظم مبتكرة

ن من سلسلة املمارسات التربوية اتيبسينشر ككما 

" Emotions and learning" 24العدد : الكتيب القادم(

كتاب هناك وباإلضافة إىل ذلك، ). العواطف والتعلم(

 Curriculum and Education In Complex " :بعنوان

Emergencie From humanitarian response to 

national reconstruction" ) املناهج والتعليم يف حاالت

إعادة إىل من االستجابة اإلنسانية : الطوارئ املعقدة

) Retamal و Acedo من حترير كل من ( )الوطين اإلعمار

 .2013يف عام  سيصدر

  

  

  وإدارا إنتاج املعرفةب املتعلقةالتحديات  

  

 .على مستوى املنظمةتنفيذ االتصاالت الداخلية وعلى مواصلة تطوير القدرات املهنية  �

 .الداخلي دعم برامج التدريبجمموعة الكتب املدرسية سيقتضي فهرسة جزء خمتار من  �

 عبء العملومراجعة األولويات تحديد بمركز الوثائق ضرورة قيام  �

 واملوارد املعلومات إىلإتاحة إمكانية وصول أسهل وأحسن  وإدارا املعرفة إنتاج ربنامجتعبئة أموال إضافية لكي يتسىن ل �

  .ذات الصلة واملنتجات املناهج تطوير عملياتبشأن     
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  السياسي  احلوار  -3

  ]12 - 4، 9 -3، 5 - 2، 3 - 1، 1 - 1 حماور العمل؛ ،10اهلدف االستراتيجي [

 

تعزيز قدرات يف  يوار السياساحلبرنامج يكمن هدف  

إشراك العديد من أصحاب ) 1 :الدول األعضاء من خالل

املناهج الدراسية  اتاملصلحة يف عملية تصميم أطر سياس

 يةلسياساتوجيهية البادئ املإنتاج ونشر ) 2 ها؛وتنفيذ

    .نوعية املناهج للجميعللنهوض ب

  

املكتب عمله على تسهيل ورش سريكز ، 2013يف عام و

دعم خطط عمل إصالح اليت ت يعمل احلوار السياس

 ؛)مثل أوروغواي وكولومبيا(يف بلدان حمددة املناهج 

لتشجيع إقامة شراكات مع اجلهات الفاعلة الرئيسية و

مثل (على مستوى املدارس اجلامعة واملناهج امع التعليم اجل

مكتب / تربوية لدول اخلليجاملركز العريب للبحوث ال

مواد تدريبية ذات وضع و ؛)اخلليج التربية العريب لدول

سيعزز وعالوة على ذلك، . إىل األدلة ةستندمصلة و

ن خالل إشراك مجاعة املمارسني اخلاصة به ماملكتب 

خرباء املناهج من وكاالت املناهج الوطنية ووزارات 

يف عمليات ليونسكو لخمتلفة أقاليم التربية والتعليم من 

آلراء حول مسائل املناهج الدراسية من لعمقة تبادل م

 يحوار السياسلأجل حتديد التوجهات االستراتيجية ل

 جعل املكتبالرامية إىل ستراتيجية الإطار تنفيذ اضمن 

  .)2-2نقطة ال( امتيازمركز 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مجاعة املمارسني

 

ثائق واملواد الوبشكل منتظم ني وتتبادل املمارستنتج مجاعة 

سهم يف وهو ما ي خالل أعضائها،املناهج الدراسية من املتعلقة ب

ع املشاركة من خالل شجتو. يحتقيق منظور مقارن أقاليم

على اإلنترنت عمليات تبادل األفكار املنتظمة املباشرة وعلى 

قضايا املناهج بشأن  يةواألقاليم ةواإلقليمي ةيالوطناملستويات 

فيما بني بلدان  يسري التعاونالدراسية ومن خالل تشجيع وت

. اجلنوب والتعاون الثالثي بني الشمال واجلنوب واجلنوب

من خالل البحوث والدراسات جيري إثراء مجاعة املمارسني و

 .جمال التعليماالجتاهات الناشئة يف املتعلقة بالقائمة على األدلة 

 



UNESCO/BIE/C.62/3  

 Page 12 

 

     

 

 

  

  احلوار السياسي  ب املتعلقةالتحديات 

  

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

 .ةمتكاملة بدال من ج جمزأ

وار احللوضع جدول أعمال وتعزيز  ةاإلقليمي ياتاملناهج على املستواملعنية بوكاالت خمتلف الرباء من إشراك اخل �

 .واملتطلع إىل املستقبل على األدلة القائم يالسياس

  

  املؤسسية اإلدارة - ثانيا

    

، الواحدة والستنيبناء على طلب جملس املكتب يف دورته 

، أوصت به رفيع املستوىخارجي استشاري أجرى خبري 

استعراض اهليكل  إدارة املوارد البشرية يف اليونسكو،

. 2012 تشرين الثاين/يف نوفمرب يفيالتنظيمي والوظ

 جملس املكتب يف دورتهلى عاهليكل املقترح يعرض وس

تدابري انتقالية من اختاذ ومن املتوقع . قرارهإل الستنيوالثانية 

افتراض املكتب باملوارد البشرية وخربة  اتأجل تعزيز قدر

ومن هذا املنطلق، . زيادة املوارد من خارج امليزانية

ورئيس  ةاملديرستبذله  اكبري اتعبئة املوارد جهدتشكل س

أساسية  اتمسامهيمثل التماس كما س. كتباملجملس 

املسامهة الس  أعضاءمن يرجى أولوية ومباشرة للمكتب 

 نقل ةالعام ةقررت املديروقد . وحشد اجلهود من بلدام

لمسامهة يف جهود لملدة عامني إىل املكتب  1-وظيفة مدير

الرامية إىل جعل املكتب مركز ستراتيجية التنفيذ وإدارة ا

 .االنتقاليةرحلة امل ههذامتياز يف 

    

  اليةاملوارد البشرية وامل  -1

  

 املوارد البشرية، مت االنتهاء من عملية توظيففيما يتعلق ب

، )5-فين(رفيع املستوى خصائي برامج جديد أ

. 2013 متوز/يوليوفريق املكتب يف باملرشح يلتحق سو

 ثالث وظائف يف فئة املوظفني الفنينيجري شغل يكما س

ن امساعدو )4-فين(أخصائي برامج : 2013بداية عام يف 

، وذلك من أجل املسامهة )2-فين(برامج خصائي أل اثنان

اخلدمات املتعلقة باملناهج املقدمة إىل "يف تعزيز جمال 

هي مبوجب  ائف الثالثالوظذه هو". الدول األعضاء

سنة واحدة دة مل" عيراشالتعيني اخلاص بامل" تعاقدي ترتيب

  .املوارداألداء وتوافر رهنا بقابلة للتجديد 

ضح اوشكل لوظائف حمددة ب ةمكناملعارة كما ميكن لإل

. كون وسيلة لزيادة اخلربة يف هذه املرحلة االنتقاليةتأن 

مثال ( الشبابفنيني تدريب اليف وسيستمر املكتب 

من خالل تنفيذ ) البحوث واملتدربنييف جمال  نساعديامل

يواصل كجزء من سياسة التدريب، سو. خمتلفة برامج

اجلماعي والفردي، وظيفي املكتب أيضا تشجيع التطوير ال

هلذا  مقر اليونسكواليت خيصصها املوارد املالية رهنا ب

  .الغرض



UNESCO/BIE/C.62/3  

 Page 13 

 

     

 

 

    

    اليةاملوارد امل 1-1

   :املكتبفإن املوارد،  تعبئةكجزء من تنفيذ استراتيجية 

 

  .البنك الدويل اليت يديرها" الشراكة العاملية من أجل التعليم"مبادرة مشروعا سيتم متويله يف إطار قدم  ����

الرامية إىل جعل عدة سنوات لتنفيذ االستراتيجية تأمني دعم مايل لاألعضاء يف اليونسكو للدول تعبئة ايف سيستمر  �

   .امتياز مركزاملكتب 

التعليم  لتعاون والشبكات يف جمايلوالتنمية ل السويسرية وكالةالعالقاته مع البلد املضيف، وال سيما مع سيعزز  �

 .والتنمية

   .امليدانية لتنفيذ مشاريع وبرامج حمددةلشراكات مع مكاتب اليونسكو سيعزز ا �

 .أيضا مع وكاالت األمم املتحدةو دويلعلى املستوى الالشراكات مع مراكز البحوث يف سويسرا وسيحافظ ويعزز  �

 .تنفيذ سياسة استرداد التكاليفسيمضي قدما يف  �

 

  5.460.000مببلغ قيمته  2013ملوارد املالية يف إطار احلساب اخلاص لعام ا، قدر إمجايل 2012كانون األول /ديسمرب 13 ويف

    :هذا التقدير ما يليويشمل . دوالر أمريكي

  

 ؛يف املائة 31نسبة اخنفاض بب 2012لعام يعادل املخصصات املالية لليونسكو  دوالر أمريكي 1.725.000 ����

 لطوارئ؛لاليونسكو ندوق من ص دوالر أمريكي 250.000 ����

 مسامهة من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون؛ك )دوالر أمريكي 645.000حوايل (فرنك سويسري  600.000 ����

 قدمتها حكومة النرويج؛ 2013-2012للفترة ) مليون دوالر أمريكي 1.4حوايل (مليون كرونة  8 ����

؛املركز العريب للبحوث التربوية لدول اخلليج الذي ميوله تنفيذ مشروع املدارس اجلامعةل دوالر أمريكي 150.000 ����

   

الذي متوله حكومة " جل املواطنة الدميقراطية وحقوق اإلنسانأالتربية من " دوالر أمريكي لتنفيذ مشروع 90.000 ����

 البحرين؛

   ؛لليونسكو يةولنداهلاللجنة الوطنية ستقدمها  مسامهةك دوالر أمريكي 200.000 ����

 .2012احتياطيات متراكمة لعام ك دوالر أمريكيمليون  1 ����

  

من موارد من خارج امليزانية مليون دوالر أمريكي ك 457.149باإلضافة إىل موارد احلساب اخلاص، مت احلصول على مبلغ و

   :تشملليونسكو اخالل مقر 
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صالح املناهج إل ابناء القدرات للمعلمني ومدريب املعلمني دعم"ملشروع شترك املفيذ للتن دوالر أمريكي 279.000 ����

 وله دولة اإلمارات العربية املتحدة؛متالذي " الدراسية

فريوس  جمال التثقيف بشأن بناء القدرات لتعزيز الكفاءات األساسية يف "مشروع فيذ لتن دوالر أمريكي  100.000 ����

 ؛"من أفريقيا الغربية والوسطىبلدان  5نقص املناعة البشرية يف 

فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز للقطاع التعليم  ةشاملاالستجابة الدعم " مشروعفيذ لتن دوالر أمريكي 77.200 ����

   ".أفريقياووسط يف غرب بلدا ناطقا باللغة الفرنسية  14يف 

  

 .دوالر أمريكي 5.917.149بلغ ت 2013، فإن املوارد التقديرية املتاحة لعام وهكذا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Situation as at 14.12.2012 (USD)

I. PROGRAMME ACTIVITIES  

I-1 Curriculum support services to MS 797'000 0 0 0 797'000

(Diplomas, Technical assistance & cooperation projects)

 I-2 Clearing house and infomation management 477'000 0 0 0 477'000

 (Databases, documentation, website and publications) 

I-3 Curriculum research and policy development 300'000 0 220'156 0 79'844

TOTAL I 1'574'000 0 220'156 0 1'353'844

II. Governing Board/Gen. Adm./Institutional Dev.

II-1 IBE Council/Steering Committee 180'000 180'000 0

II-2 General operating costs (*) 360'000 360'000 0

 II-3 Institutional development: CoE, Coordination & prog dev 150'000 150'000

TOTAL II 690'000 0 540'000 150'000

TOTAL I + II 2'264'000 0 220'156 540'000 1'503'844

III. Staff costs (Established posts) 1'890'334 1'742'200 148'134 0
 

TOTAL BUDGET ALLOCATED 2013 (I+II+III) 4'154'334 1'742'200 220'156 688'134 1'503'844

TOTAL Resources 2013 4'632'125 1'742'200 220'156 890'000 1'779'769

Carry forward 2014 275'925 0 0 275'925

 Estimated reserves by the end of 2013 to be used in 2014 201'866 0 0 201'866  

ADDITIONAL CONTRIBUTIONS FROM OTHER UNESCO 

EXTRABUDGETARY PROGRAMMES

Budgetary 

framework 

UNESCO/U

BRAF

UNESCO/O

FID

UNESCO/T

EP-DTHE

Capacity building for teachers and teachers trainers in support of 

curriculum reforms
279'949 279'949

Capacity building to strengthen key competencies on HIV education 

in 5 countries of Western and Central Africa
100'000 100'000

 support comprehensive education sector response to HIV and AIDS in 14 

francophone countries in West and Central Africa.
77'200  77'200

BUDGET ALLOCATED 2013 457'149 100'000 77'200 279'949

TOTAL BUDGET ALLOCATED 2013 4'611'483

(*) A request has been submitted to the Director General of UNESCO and supported by ADG ED to cover exceptionally General 

operating cost 2013

IBE 

resources

I B E  -  B U D G E T A R Y    F R A M E W O R K   2 0 1 3

SPECIAL ACCOUNT

Budgetary 

framework UNESCO 

regular 

budget

UNESCO 

Emergency 

Fund

Donors' 

contribution & 

Extrabudgetary 

resources for 2012-

2013

FUNDING SOURCES  
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