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 4102برنامج األنشطة والميزانية لعام 
 4104إلى ديسمبر/كانون األول 4104يناير/كانون الثاني  

 السياق البرنامجي العام  -أوال

يف إبراز الربنامج واألنشطة الغرض من هذا التقرير يتمثل 
اليت يقرتح املكتب الدويل للرتبية )املكتب( االضطالع هبا 

وتسرتشد هذه األنشطة باألهداف  .4102خالل عام 
 الستراتيجية المكتب وبرنامج العمل للفترةاالسرتاتيجية 

وال يزال عملنا يتأثر . 5م/ 73 وبالوثيقة 4104-4102
تميز في مكتب مركز الالرامية إلى جعل  باالستراتيجية

. كما يأخذ التخطيط لعام لمناهج الدراسيةمجال تطوير ا
يف االعتبار التعديالت التنظيمية والوظيفية املستندة  4102
واملعروضة يف اهليكل  (4100) يستعراض الرباجإىل اال

  (.  4104الوظيفي والتنظيمي املنقح )نوفمرب/تشرين الثاين 
 

يف صميم عمل املكتب نظرا إىل  الدراسية المناهجتكمن 
يف صلب اإلصالحات التعليمية اهلادفة إىل حتقيق  توجدأهنا 

تشكل معامل الطريقة كما أهنا نتائج تعّلم ذات جودة عالية.  
من خالل معاجلة أسئلة  التعّلم اليت يتم هبا تنظيم التعليم و 

مها، وملاذا يتعني من قبيل املواد اليت ينبغي للطالب تعلّ 
يتعني عليهم  مها وكيفمها ومىت ينبغي هلم تعلّ عليهم تعلّ 

القيام بذلك. وإن عملية تطوير املناهج الدراسية تتجاوز 
تصميم أطر املناهج مل اختيار وتنظيم احملتوى التعليمي لتش

الدراسية والربامج الدراسية، وتطوير مواد التدريس، وتدريب 
املعلمني، وعمليات تطبيق املناهج الدراسية، والتقييم 

التوافق يف اآلراء فيما يتعلق والتقدير. ويعترب التوصل إىل 
مبسائل املناهج الرئيسية ومواءمة مجيع جوانب تطوير املناهج 
الدراسية من العمليات املعقدة اليت تقتضي تنمية قدرات 
املتخصصني يف املناهج الدراسية وصناع القرار ومدريب 

  املعلمني.
 

وهتدف األنشطة املخططة لفرتة السنتني اجلديدة إىل بلوغ 
م الطالب من خالل تعزيز جودة تعل   هدفنا العام، وهو:

ز في العمليات والمنتجات المتعلقة تشجيع ودعم التمي  
. وسيعمل املكتب على حتقيق هذا بالمناهج الدراسية

خدمات دعم المناهج إلى اهلدف من خالل تقدمي: 
تنمية القدرات وتقديم من خالل الدول األعضاء 

البحوث في  عربالمعرفة وإدارتها المساعدة الفنية وإنتاج 
مجال المناهج ووضع السياسات وتبادل المعلومات 

 .وإدارتها
 

وال يزال احلوار بشأن السياسات جانبا شامال جلميع 
حدا باملكتب إىل أن يساعد  ،اخلدمات اليت يقدمها املكتب

الدول األعضاء على حنو فعال من خالل اعتماد هنج 
وسيستمر  خمصص وشامل ومتكامل لتقدمي اخلدمات.

املكتب يف تعزيز العالقة القائمة بني خدماته والرتكيز على 
املبادرات طويلة األجل من أجل حتديد احتياجات البلدان 

بطريقة وقعه حتديد مومعاجلتها بشكل أفضل وكذلك 
 .ز يف عمليات تغيري املناهج الدراسيةاسرتاتيجية كمركز للتميّ 

املكتب تعزيز االسرتاتيجيات اليت يتبعها يف كما سيواصل 
جايل االتصاالت والتسويق، باعتبارها عنصرا أساسيا 

اخلدمات جنع جلهودنا اجلارية يف تعبئة املوارد، وضمان توفري أ
 .ملعظم الدول األعضاء

 
 المكتب مهمة

دعم الدول يف  ،زمركز متيّ تتمثل مهمة املكتب، باعتباره 
ما تبذله من جهود للنهوض األعضاء يف اليونسكو يف 

األخذ من خالل  باألساس الطالب، وذلك تعلم بنوعية 
 جاالت العمل الرئيسيةضمن ملبادرات واألنشطة بزمام ا

 :الثالثة التالية
o  باإلضافة إىل ملؤسسات واألفراد اتنمية قدرات

 ؛نيالفنيواملشورة تقدمي الدعم 
o  الفنية ذات  اخلربةو  اتاملعارف واخلرب الوصول إىل

  ؛املناهج الدراسيةب الصلة
o احلوار بشأن شراك أصحاب املصلحة يف وإ

بشأن املمارسات  األدلةالقائم على  السياسات
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 4102برنامج األنشطة والميزانية لعام 
 4104إلى ديسمبر/كانون األول 4104يناير/كانون الثاني  

 اجليدة يف جال املناهج.
-4104وبرنامج العمل للفترة استراتيجية المكتب 

4103 
   االستراتيجية األهداف

 تصميم على املؤسساتو األفراد  قدرات تعزيز -أوال
 وتنفيذها وإدارهتا جيدة نوعية من مناهج عمليات
 .وتقييمها

الرامية إىل ابتكار املناهج  بادراتامل دعم -ثانيا
 .مراجعتهاو  هاإصالحو 

 توفري أجل من للمعارف سليمة قاعدة وضع  -ثالثا
العتماد و  السياسات لرسم الالزمة املعلومات
 .اختاذ القرارات باالستناد إىل األدلة ممارسات

 بالتعاون للنهوض والشراكات التواصل تعزيز -رابعا
 الفرعي. واإلقليمي واإلقليمي الدويل

 
 األول المساهمة المتوقعة في برنامج اليونسكو الرئيسي

– 
 (5م/ 73الوثيقة  ) محاور العمل الرئيسية

  التعل م : تطوير نظم التعليم لتعزيز فرص 0محور العمل 
 الجي د مدى الحياة لصالح الجميع 

 النهوض بقدرات  :6جة المنشودة يالنت - 0محور العمل 
  القائم التعّلم الدول األعضاء على تعزيز عمليات ونتائج 

 على الكفاءة ورصدها وتقييمها.
 : رسم مالمح جدول األعمال المقبل 7محور العمل 

 للتعليم
  مالمح رسم  :00جة المنشودة يالنت -7محور العمل 

 والسياسات العاملية يف جال  للتعليم املقبل األعمال جدول
 التعليم باالستناد إىل حبوث اليونسكو ودراساهتا

 االستشرافية.   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



4 

 

 

 4102برنامج األنشطة والميزانية لعام 
 4104إلى ديسمبر/كانون األول 4104يناير/كانون الثاني  

 المقدمة إلى الدول األعضاءدعم المناهج خدمات   -0
  والمساعدة الفنيةتنمية القدرات  

 00-3، حمور العمل 6-0حمور العمل  ؛2، 3، 4، 0 ةاالسرتاتيجي األهداف

املتمثل يف تقدمي العمل االسرتاتيجي إطار جال ت حت
املكتب قدم سياملناهج إىل الدول األعضاء، دعم خدمات 
لفرق الوطنية إىل افنية تنمية القدرات واملساعدة الل خدمات

وستستند  ها.وتنفيذ هااملسؤولة عن تصميم املناهج وتطوير 
ىل طلبات الدول األعضاء، مع الرتكيز إهذه اخلدمات 

لكفاءات لتنمية ااجملدي اج ر داإلبشكل خاص على 
عداد للحياة اإلإضافة إىل ناهج الوطنية،  امليفواملهارات 

 للعيش التعّلم  وممارسات ومبادئ مقيّ  أساس على والعمل
 أجل من واملواطنة والتعليم اإلنسان حقوق على والرتبية معا،

الشاملة مواضيع املناهج املستدامة. وسيحظى إدراج  التنمية
 الكوارث بعد وما النزاعات بعد ما االتوالبلدان اليت متر حب

  .اهتمام خاصب
ز املكتب على تقدمي خدمات ، سريكّ 4102عام وبالنسبة ل

تنمية القدرات  مبادراتمتكاملة عن طريق اجلمع بني 
األدلة املستند إىل السياسات بشأن وار احلو فنية املساعدة الو 

تلبية على أكثر فعالية ومشولية العمل بشكل من أجل 
 (0 امللحقانظر الدول األعضاء. )احتياجات 

 
 تنمية القدرات 0-0
 
لتالئم السياق اخلاص مجيع أنشطة تنمية القدرات صمم ت  

شراكة مع املنظمات يف يقوم املكتب، فيه. و  تنفذالذي س
 دورات تدريبية ميقدوالوطنية واإلقليمية والدولية، بت احمللية

معتمدة من قبل املؤسسات مكثفة ومباشرة و على اإلنرتنت 
 ،احلكوميةوكاالت معرتف هبا من قبل الو  ،األكادميية

 ها امليدانية.التعاون مع مقر اليونسكو ومكاتبضطلع هبا بي  و 
 ومستدامة يف ةومقارن ةهذا النهج نشر حتسينات دوليويتيح 
 .تغيري املناهج وتطويرها جايل

 

يادة توافر ز  :ما يلي 4102لعام نشودة النتائج املوتشمل 
 القدرات يف جال املناهج الدراسيةأدوات التدريب لتنمية 

حتسني حزمة موارد املناهج باللغتني العربية إعداد و أي )
طويلة األجل معتمدة و وتنظيم وتنفيذ دورات ؛ (والفرنسية
يف أفريقيا وأمريكا الالتينية الشهادة أي حتسني )للشهادة 

 (؛لدول العربيةتشمل اوالبحر الكارييب والتوسع احملتمل ل
دعم لأدوات التدريب املواضيعي كذلك مواصلة إعداد و 

أي أطر املناهج الدراسية وحتقيق )ابتكار املناهج الدراسية 
التدريب إعداد أدوات وزيادة (؛ لتعليميف اتكافؤ ال

اليت أي أدوات التدريب على القضايا الشاملة ) *ياملواضيع
 .(بالتشاور مع الدول األعضاءينبغي حتديدها 

 
 المساعدة الفنية 0-4 

 
إىل خمصصة فنية يهدف املكتب إىل تقدمي مساعدة 

وكاالت الرتبية والتعليم والأي وزارات ) حلكومات الوطنيةا
، فيما يتعلق بتقييم ا، استنادا إىل طلباهت(املناهجاملعنية ب

تعليم األساسي والثانوي ذات جودة عالية للمناهج 
ى مع التحديات مبا يتماش هاوتنفيذ هاوتطوير  هاوختطيط

املكتب  . ويعتزماجلديدة اإلمنائيةفاق اآلواالحتياجات و 
للحصول على خمصصة وطلبات الستجابة ملطالب ا

وفقا ألمهيتها، ونوع واملشورة ذات الصلة املساعدة الفنية 
اإلضايف/من  ل واخلربات املطلوبة وتوافر التموي تالتدخال

 خارج امليزانية. 
 

مع شركائه اإلقليميني والدوليني، لعمل ويعتزم املكتب ا
لعام نشودة النتائج املتحقيق ل هاداخل اليونسكو وخارج

يف جال املشورة و الفين دعم تقدمي ال ، واليت تشمل:4102
أي ) عالية اجلودةومنتجات لضمان عمليات  اتالسياس
املناهج الدراسية، تكامل  الصفوف األوىل:يف  التعّلم نتائج 
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 4102برنامج األنشطة والميزانية لعام 
 4104إلى ديسمبر/كانون األول 4104يناير/كانون الثاني  

يف أفريقيا والتخطيط " والتقييمالتعّلم والتدريس، ومواد 
املتأثرة اهلشة و واملناهج يف الدول الربجة املراعيان للنزاعات و 

معهد اليونسكو الدويل لتخطيط  اعات بالتعاون معنز بال
دوات واختبارها وتنفيذها لدعم تغيري ووضع األ، و الرتبية

راعاة املنظور اجلنساين أي دليل ملها )املناهج الدراسية وابتكار 
يف  يةيف مؤسسات تدريب املعلمني وحزمة املوارد األقاليم

  (.موارد التعليم اجلامع
 
 التمويل توافر علىتوقف ي*
 

  أبرز مشاريع
 

 شهادة الدراسات العليا في تصميم المناهج وتطويرها 
 

الدول إىل دعم ال،  4101منذ عام ما فتئ املكتب يقدم، 
عليا يف تصميم الدراسات شهادة الاألعضاء من خالل 

يف جال كتلة حرجة من اخلربة إنشاء   عرب هاوتطوير املناهج 
لقيادة  يةواألقاليم ةواإلقليمي ةاملناهج على الصعد الوطني

وتطويرها. تغيري املناهج املتعلقة بعمليات الوإدارة وتقييم 
بلدا يف  66من  هنينيمن امل 311وشارك أكثر من 

با إىل جنب مع تنامي حجم الدفعات جن يدلّ ، و الدورات
 دياز على تاملشاركني التعليقات اإلجيابية املتأتية من تقييمات 

ذلك أيضا يف ويتجلى . ضافةتها املقيممكانة الشهادة و 
البلدان للحصول على املساعدة العديدة الواردة من  طلباتال

يف الشهادة ن ها املشاركو واليت مصدر من املكتب  الفنية
مع الدول فنية عدد من مشاريع املساعدة الإضافة إىل 

إطار الشهادة تدريب يف وفدت مشاركني للاألعضاء اليت أ
إصالح  هاييت من خالل عليم يف)أي حتسني جودة الت

الشراكة العاملية من شروع املشرتك بني املكتب و املاملناهج و 
يف الصفوف األوىل يف التعّلم  بنتائج املتعلق أجل التعليم

 (.بوركينا فاسو والنيجر والسنغال وجنوب السودان
 

تقدم يف هذا االجتاه اإلجيايب من إحراز  كما يعتزم املكتب
، وصول إليهاوزيادة إمكانية الالشهادة خالل حتسني جودة 

على قدم شات جارية انقالو  ية للشهادة.واد التدريباملوكذلك 
داخل اليونسكو ومع املؤسسات املضيفة احملتملة وساق 

يف يف املنطقة العربية و تطبيق الشهادة الستكشاف إمكانية 
األهم تدريبية الواد املاملكتب على توفري . وسيعمل آسيا

 لبياناتهستمر املتجديد المشاركني من خالل واألحدث لل
السابقني يف لمشاركني لدراسات احلالة إسهامات و من 

لواسع من قواعد ااملكتب مستودع ، فضال عن ةالشهاد
 .التعليم واملناهج الدراسيةبشأن البيانات واملوارد اخلارجية 

، إىل اللغة العربية للشهادة املادة الرئيسيةوجيري حاليا ترمجة 
ستكون متاحة للمشاركني  اليت هي حزمة موارد املناهجو 

الفرنسية و اإلجنليزية ات اللغالنسخ بجنبا إىل جنب مع 
 .واإلسبانية

 
كتلة إنشاء  ائم يف استثمار دبوسيواصل املكتب القيام 

على وجه التحديد، نطاقها. و وتوسيع الشهادة حرجة لقيادة 
الشهادة  عربموظفيه قدرات كتب يف تطوير سيستثمر امل

 من خاللللشهادة قادة املستقبل إعداد إىل  إضافة
رين من امليسّ  اكبري . وإن عددا  املشاركني من الدول األعضاء

الذين تعتمد عليهم الشهادة يف ، يف الشهادةمني واملعلّ 
من املكتب السابقني اخلرجيني م من هجدواها وجودهتا، 

التعليم من أفريقيا وأمريكا الالتينية والبحر الرتبية و وزارات و 
التعاون فيما بني بلدان زت الشهادة . كما حفّ الكارييب

 ونبادلإقليم واحد يترين من ل وجود ميسّ اجلنوب من خال
 مون املشاركني يف إقليم آخر.ويعلّ ويقودون الشهادة  مخرباهت

 
تكامل المناهج في الصفوف األولى:  التعل م  نتائج

 والتقييم  التعل م الدراسية، والتدريس، ومواد 
 

 مليون  3قرابة على   ،4103يف عام حصل املكتب، 
لشراكة العاملية من أجل امع ذ نفّ ي  ملشروع أمريكي دوالر 
تكامل املناهج يف الصفوف األوىل:  التعّلم نتائج " التعليم



6 

 

 

 4102برنامج األنشطة والميزانية لعام 
 4104إلى ديسمبر/كانون األول 4104يناير/كانون الثاني  

ىل يهدف إ ،"الدراسية، والتدريس، ومواد التعّلم  والتقييم
يف القراءة وزيادة  م الطالب جودة أداء/ نتائج تعلّ حتسني 

كفاءة نظام التعليم األساسي يف بوركينا فاسو والنيجر 
على مدى وسيطور املشروع . والسنغال وجنوب السودان

إىل  4103 /تشرين الثاينثالث سنوات، من نوفمرب
  .4106 /تشرين األولأكتوبر

 
أبعاد خمتلف يف حتسني على املسامهة الرتكيز العام ينصب وس
املناهج الرمسية، وتلك اليت مت تنفيذها، مثل اهج )املن

 مارساتاملرتكيز على (. وسيجري الييمهاوحتقيقها وتق
 التعّلم تعليم و عليم وعلى مواد التطوير املناهج والتاملتعلقة ب

م الطالب يف السنوات الثالث تعلّ حسني كثر فعالية لتاأل
يف الوقت املشروع . ويوجد هذا األوىل من التعليم االبتدائي

  .ايل يف بدايتهاحل

 
رفة حتسني املعيف  4102لعام األهداف الرئيسية وتتمثل 

املناهج الدراسية بشأن هج القراءة و ابشأن الثغرات يف من
قارن املتحليل الالقائمة يف البلدان األربعة من خالل 

والبحوث امليدانية يف شراكات مع اخلرباء الوطنيني 
من خالل ، األجليلة ويف تنمية القدرات طو والدوليني؛ 

هج انجديدة ملهات توجّ  إعدادو الشهادة على سبيل املثال، 
خطط إضافة إىل واملنهجيات واألدوات  ة،بكر املالقراءة 

 .عمل وطنية للبلدان األربعة
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 إنتاج المعرفة وإدارتها -4
 المتعلقة بالمناهج؛ وتبادل المعلومات وإدارتهاوالسياسات البحوث إعداد 

  [00-3؛ 6 -0 حمور العمل؛ 4،  3، 2]األهداف االسرتاتيجية 
 

حتت إطار جال العمل االسرتاتيجي املتمثل يف إنتاج املعرفة 
إىل إنشاء قاعدة متينة للمعرفة املكتب يهدف وإدارهتا، 

املستندة إىل  السياسات واختاذ القرارات دعم صياغةل
ن خالل هذا وم ذات الصلة. واعتماد املمارسات البحوث

ثالثة حتديات رئيسية يف تذليل إىل املكتب ع يتطلّ  ،اجملال
تطوير اليت تتبعها لعمليات المساعدة الدول األعضاء يف 
ويتعلق التحدي األول . املناهج الدراسية وإصالحها

املتصلة املعلومات واملعرفة مواءمة : من املهم باجلدوى
احلالية على املعرفة والطلبات االحتياجات مع باملناهج 

يتعلق التحدي بينما  فيها. استخدامهايتوقع والسياقات اليت 
فعالية: من الضروري تبادل املعرفة بكفاءة وفعالية بالالثاين 

الثقافة على حتويل تدرجييا العمل داخل املكتب )عن طريق 
 واألفراد( وخارجه أسلوب التعامل مع اجملموعاتالتنظيمية و 
املتواجدة دعم تبادل املعرفة يسري و خالل ت )من على السواء

مواكبة تطور مع شبكات واجملتمعات احمللية(، يف خمتلف ال
ودة، باجللتحدي الثالث تصل ايها. و واستخدام االتكنولوجي
اخلدمات نطاق تعزيز وتوسيع من األمهية مبكان أنه نظرا إىل 

 (4انظر امللحق . )مبتكرةهنج القائمة وتطوير 
 
 البحوث والسياسات المتعلقة بالمناهج إعداد 4-0
 

البحوث والسياسات اخلدمات ذات الصلة بإعداد هتدف 
تكون مبثابة إىل أن املكتب اليت يقدمها املناهج ب املتعلقة

يف شراكة مع الباحثني يقيم  ،املعرفةيف جال وسيط 
للتوصل إىل شبكات البحوث ات وغري ذلك من اجلامع

 قرتحاتاملو  ،واملمارسات اجليدة ،ستنتاجاتالأحدث ا
هذا اجملال اليت تكون يف واالجتاهات يف  ،السياسات بشأن

على  هااملناهج وتطوير متناول الرائدين يف جايل ابتكار 

  . الصعيد العاملي
 

ذات الصلة بإعداد خدمات لل نشودةالنتائج املوتشمل 
 املعلومات :ما يليالبحوث والسياسات املتعلقة باملناهج 

اليت مت وضعها ذات األولوية املناهج قضايا بشأن واملعرفة 
اليت مت املناهج باملعارف واملعلومات املتعلقة ثغرات توثيقها و و 

على سبيل املثال من خالل تقييم . )ومعاجلتهاحتديدها 
االحتياجات، واالجتماعات اإلقليمية، ومجع وحتليل 

يف جال املناهج، وموجزات  ت القطريةدراسات احلاال
وزيادة اخلدمات  (التقرير العاملي بشأن املناهجوالسياسات 

من قبل على سبيل املثال من خالل املنشورات ) التحليلية
على سبيل  وسلسلة املمارسات الرتبوية مستقبلياتجلة 
 (.على احلصر الذكر

 
 تبادل المعلومات وإدارتها 4-4
 

دمات تبادل املعلومات وإدارهتا اهلدف االسرتاتيجي خليرمي 
واسعة حديثة و إىل تعزيز ومواصلة تطوير قاعدة معرفية 

نظم التعليم وعمليات تطوير املناهج الدراسية بشأن النطاق 
بتكرة لتوفري املعلومات الالزمة للسياسات واملمارسات امل

لمسامهة باعتبارها وسيلة لهج، وأيضا ااملناملتعلقة بفعالة الو 
   .ء بوابة اليونسكويف إثرا

 
فر احتسني تو : ما يلي 4102لعام نشودة النتائج املوتشمل 

تطوير ذات الصلة بعلومات عن العمليات واملنتجات امل
أي قواعد البيانات، ) ،واحلصول عليها املناهج الدراسية

على اإلنرتنت وقع صيانة املموعات، والتنبيهات و اجملو 
)أي   *اوتبادهلاملعلومات تقاسم قدرات وتعزيز وتوسيعه(؛ 

وزيادة اخلدمات ها(؛ ر ااختبو تبادل املعلومات لآلية إنشاء 
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واملسامهة  وقت التعليم حول العاملي املسح)أي  *التحليلية
مع معهد اليونسكو التعّلم مبادرة مقاييس يف  املمكنة

  ء(.لإلحصا
  على توافر التمويل توقف* 
 

  أبرز مشاريع
 

  المناهج بشأن العالمي التقرير
 
اجتماع  اخلرباء الدويل ن عاملنبثق االقرتاح الرئيسي ر اشأ

يف التعّلم املناهج الدراسية و املتعلقة بالرئيسية بشأن القضايا 
 /أيلولسبتمرب) 4106ملا بعد عام التعليم والتنمية خطة 

باعتبار ذلك  -املكتبتركيز ضرورة إىل ، جنيف( 4103
إعداد البحوث املعرفية الرئيسية يف جال  همنتجاتأحد 

على إعداد حتليل ظريف   -والسياسات املتعلقة باملناهج
مؤقت عنوان أن حيمل بشكل املناهج ميكن مقارن بشأن 

  (.Global Curriculum Report) املناهجالعاملي بشأن تقرير ال
 

ا مورديف أن يكون للتقرير  انلغرض الرئيسيويتمثل اهلدف وا
عمليات تطوير املناهج على املستوى لبالنسبة مصدر إهلام و 

تركيز منهجي أساسا من وسيتألف  .الوطين أو دون الوطين
تطوير املناهج املتعلقة باخلصائص واالجتاهات  ألهمتقييم و 

عاملي، من خالل القليمي و على الصعيدين اإلالدراسية 
 ذاتاملمارسات اجليدة فكار بشأن األالة و احلدراسات 

عاملي، من خالل أحدث الصلة باملناهج على املستوى ال
من خالل تصورات و نتائج البحوث يف هذا اجملال، 

مناهج مناسبة وذات جودة عالية، تشكيل وتعريفات ل
 جودةذات أطر مناهج خبصوص وضع عملية املشورة الو 

بتكار املناهج الذين يقودن اسيوجه حنو أولئك و  عالية.
 الدول األعضاء يف اليونسكو على وتنفيذها يف هاوإصالح

 .الصعيد العاملي
 

وار وظائف احللدعم متينا فإن التقرير يوفر أساسا وهكذا، 
اليت يؤديها السياسات وتنمية القدرات والدعم الفين بشأن 

 املكتب.
 

 المنشورات
 

جلة ونشر وتسويق عداد مواصلة إيعتزم املكتب 
من  2306إىل ايل يف الوقت احلصل ت يتال "مستقبليات"

أحناء العامل من  خمتلفاملؤسسات واملنظمات املهنية يف 
   .حتادات األكادمييةمن اال 274خالل 

 
، مع األكادميية الدولية للتعليمجارية ن خالل شراكة وم

مشاركته يف نشر سلسلة يعتزم املكتب املضي قدما يف 
. كما (Educational Practices Series) املمارسات الرتبوية

 الدولية جنيف املكتب، بالشراكة مع مدرسةيقوم 
International School of Geneva)) ، املبادئ بإعداد

.هلذه السلسلةاحلادي والعشرين  التوجيهية للتعلم يف القرن
  

 
ة يمنتجات معرفإعداد عدة يف كما يعتزم املكتب املشاركة 

املناهج دعم إطار خدمات حتت  همشاريعخمتلف من خالل 
سينبثق على سبيل املثال، . فإىل الدول األعضاءقدمة امل

الشراكة العاملية من املشروع املشرتك بني املكتب و عن منتج 
يف يف الصفوف األوىل  التعّلم بنتائج  املتعلق أجل التعليم

 .بوركينا فاسو، والسنغال، والنيجر، وجنوب السودان
 

 اإلنترنتالموقع الشبكي للمكتب والموارد على 
 

www.ibe.unesco.org 

 

لموقع ل ا جديداتصميمسيشهد املكتب ، 4102يف عام 
 اف مع اسرتاتيجية املكتب باعتباره مركز والتكيّ لشبكي ا
وسريكز الفريق على . مسائل املناهج الدراسيةجال ز يف لتميّ ل

. وسيتم االستمرار إىل احملتوىوالوصول تيسري تصفح املوقع 

http://www.ibe.unesco.org/
http://www.ibe.unesco.org/
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، اليت أتيحت املناهجيف جموعة وظيفة البحث  حتديث يف
توى جديد بإضافة حم، 4103يف عام  على اإلنرتنت

كما سيتم املضي قدما . ستخدامسهولة االحتسني لغرض و 
اإلنرتنت مع القطرية على قاعدة بيانات امللفات يف إتاحة 

التنبيهات إعداد  جري. وسيأحدث املعلومات والبيانات
تصميم يف ال (عيةيضاتنبيهات املو المبا يف ذلك املوجزات )و 

نسخة جيري التخطيط إلتاحة و السهل االستخدام ديد اجل
فضال عن ذلك، و . سرد مصطلحات املناهجملنرتنت على اإل

ية اجلديدة خبار اإلاملواد زيادة عدد املوارد و املكتب عتزم ي
 .لغات اليونسكوختلف مباملتاحة  املتعلقة باملكتب

 
 

 التاريخية المدرسية الكتب مجموعة
 18.000أكثر من تشمل هذه اجملموعة الغنية والواسعة 

القرن  سبعيناتإىل  0211 من سنوات مدرسي كتاب
. أقاليم اليونسكو ومجيع بلدا 021متثل أزيد من  املاضي،

ة أكثر من سبعة وتسعني لغبتوي على كتب مدرسية كما حت
اليونسكو مهددة  هاخمتلفة، مبا يف ذلك تلك اليت تعترب 

جهودنا يف . وبفضل زوال عالية ملخاطر ومعرضةباالنقراض 
حوايل احلالية على  ناقاعدة بياناتحتتوي ، 4103عام 

 حبسب وتصفيتها فيها البحث ميكن عنوان كتاب 0.611
والقارة، وإقليم  والبلد، واللغة، النشر، سنةو  املوضوع،
برتتيب  إىل النهوض هذا العامويبادر املكتب  .اليونسكو
مع الرتكيز بشكل خاص على الكتب املدرسية من  اجملموعة،

 املنطقة العربية وأوروبا الشرقية والبلدان الناطقة بالفرنسية،
وإن قيمة  .يف متناول الباحثنيهذه اجملموعة من أجل جعل 
وجودة يف هذه املمهية االجتماعية والثقافية عقود من األ

تارخيي  عل إجراء حتليلجتكتب امل توفرة يفاملنصوص و ال
أحناء  خمتلفأكثر موضوعية لنظم التعليم يف غين و ومقارن 

 .أمرا ممكنا العامل وتطورها
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  باعتباره جانبا شامال من خدمات المكتب الحوار بشأن السياسات 
 

 حوار بشأن السياسات يف جايلللاهلدف الرئيسي يكمن 
تبادل نتائج املكتب يف بقيادة  هاوتطوير املناهج ابتكار 

املناهج جال والتجارب املبتكرة يف الرئيسية، البحوث 
من املمارسات ذلك  الدراسية، ودراسات احلالة املثالية وغري

من  الدول األعضاء وغريهامع اجليدة يف هذا اجملال 
اجلهات ، وذلك هبدف تعزيز وعي الدول األعضاء و اجلهات

ابتكار ب ما يتعلقنطاق اإلمكانيات املتاحة هلا فياألخرى ب
لسياسات بشأن اومن شأن حوار مناهجها وتطويرها. 

وجهات نظر املكتب أن يزود الدول األعضاء ببقيادة 
اختاذ سىن هلا حىت يتاملعقدة قضايا املناهج جديدة حول 

لظروف احمللية، حسب اقرارات حول تغيري املناهج الدراسية 
ختلف لمزايا النسبية ملحبث مدروس لمن خالل 

اجلوانب الرئيسية هكذا، فإن و . سرتاتيجياتاالمكانيات و اإل
ئط املكتب من رسم خران السياسات متكّ  بشأن حوارلل

املمارسات فهم لوتفسريها االجتاهات اإلقليمية والوطنية 
يف باملناهج الدراسية  املتعلقة والتطورات واالحتياجات

لحوار . ومن مث، ينبغي لأوضحبطريقة  السياقات احمللية
التعاون فيما وطيد أواصر تأن يستمر يف بشأن السياسات 

الوصول إىل نطاق بني بلدان اجلنوب من خالل توسيع 
حتديد احللول  من خاللو  اوخرباهتالبلدان النامية جتارب 

اليت تواجهها تحديات المشاكل و لل بلدان اجلنوببتكرة لامل
 .البلدان النامية

 
ات سياسبشأن الاملكتب أن املرونة ضمن إطار احلوار ويرى 
ياجات قائمة على االحتظل ينبغي أن تمهم، حبيث أمر 
 الذي ميكن فيه للمكتب اإلسهاممن عمل املعهد  اوجانب

   .يف هذا اجملال قيادةاألخذ بزمام ال يف
 

من  ا شامالانبجالسياسات بشأن وار ولذلك، يعترب احل
املكتب  العديد من مبادرات. فهو يوجد يف عمل املكتب

للنهوض تعزيز الشراكات أساسية من أجل كوسيلة وعربها  
 .لصعيد العامليالتواصل والتعاون على اب

 
   أبرز المشاريع

 
   جماعة الممارسين

 
مجاعة املمارسني، اليت تتألف حاليا من أكثر من ستستمر 

بلدا، يف النمو والتطور  061من  أزيدعضو من  0611
من الفرص ويعتزم املكتب إتاحة املزيد  .4102يف عام 

التفاعل ( لتيسري نرتنتعلى اإل الربامجمثل سياقات )وال
على املناقشات اجلماعة بالرتكيز بشدة عمق بني أعضاء امل

ويعتزم املكتب تعزيز مجاعة . املناهج الدراسيةبشأن الرئيسية 
الشراكات مواصلة توطيد على املستوى اإلقليمي و املمارسني 

مع اجلامعات واملعاهد والوكاالت من خالل خدمات الدعم 
إنتاج اصة باخل هقدمها إىل الدول األعضاء ومبادراتياليت 

املعلومات أحدث وأهم أجل توفري  إدارهتا مناملعرفة و 
املتعددة اللغات  يزةامل تعزيز. كما يعتزم املكتب واخلدمات
إتاحة عدد أكرب من الوثائق املتعلقة من خالل للجماعة 

 .لغات اليونسكوختلف ملناهج الدراسية مببا
 
 لمؤتمر الدولي للتربيةا

 
 املؤمتر الدويلينظم املكتب منذ ثالثينيات القرن املاضي 

السياسات بشأن حوار رئيسي للمنتدى هو ، و للرتبية
 .العاملالتعليم من خمتلف أحناء الرتبية و وزراء إىل  بالنسبة

 
ز ركّ الذي  4110لعام  منذ انعقاد املؤمتر الدويل للتعليمو 

على  املكتب ساعدي، امعبشكل خاص على التعليم اجل
شاملة بشأن تصميم وإدارة وتنفيذ أطر على القدرات تنمية 

بني توجيهية شاملة بشأن املناهج فيما ومواد ات سياسال



11 

 

 

 4102برنامج األنشطة والميزانية لعام 
 4104إلى ديسمبر/كانون األول 4104يناير/كانون الثاني  

العديد من شرك يصناع القرار واملتخصصني واملمارسني، و 
 لتعليمدعما لالعمل تأييد عزيز و يف تأصحاب املصلحة 

يستمر املكتب يف ، س4102عام يف . و للجميع اجليد
املؤمتر والتعليم للجميع من خالل املنبثق عن قوية السار امل

التعليم اجلامع إىل  بشأن املشورة يف جال السياسات  إسداء
الدول غريها من كولومبيا وأوروغواي والدول العربية و 

السياسات بشأن وار احلوتشجيع  ،اليونسكويف األعضاء 
يف املكتب  تنفيذ شهادةالتعليم اجلامع من خالل صوص خب

  .أفريقيا وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب
 

ابتكاري بشأن املؤمترات مبثابة منتدى تكون يف املستقبل، سو 
ذات ضوء األسئلة على ويات قطاع الرتبية يف اليونسكو أول

االستيعاب.  واإلنصاف و اجلدوى التعليم و ودة جبالصلة 
اد ستنباالالقادمة وسيتم حتديد موضوع وهيكل املؤمترات 

املتينة اليت وضعها عرفية املقاعدة الإىل اسرتاتيجية املكتب و 
اليت طويلة األجل املكتب من خالل جهود تنمية القدرات 

تقييم عمليات و فنية ومبادرات املساعدة اليبذهلا 
 .االحتياجات العاملية واإلقليمية والوطنية
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 4102برنامج األنشطة والميزانية لعام 
 4104إلى ديسمبر/كانون األول 4104يناير/كانون الثاني  

 
 المؤسسية اإلدارة - ثانيا
 
 البشريةالموارد  -0

 هتعزيز فريقيعتزم املكتب امليزانية، اليت تشهدها رغم القيود 
االستراتيجية الرامية إلى جعل فين من أجل تنفيذ ال

هلذا و . ز في مجال المناهج الدراسيةالتمي  المكتب مركز 
حتت إطار مسؤول مشاريع معاون وظيف الغرض، يتم ت

املناهج تكامل يف الصفوف األوىل: التعّلم نتائج مشروع "
على أساس التعّلم  والتقييم" الدراسية، والتدريس، ومواد 

 سنة واحدةدة ع" ملير اشالتعيني اخلاص بامل" تعاقدي ترتيب
مع االسرتاتيجية، . ومتاشيا األداء وتوافر األموالاستنادا إىل 

( حتت إطار 3-)ف ظيفة إضافية و يضا فتح يعتزم املكتب أ
  .ع"ير اشالتعيني اخلاص بامل"

إطار ضمن الشباب فنيني فرص التدريب للوسيتيح املكتب 
التطوير املهين واملوظفني من خالل فرص  ،مشاريع املنظمة
هلذا  رهنا بتوافر املوارد اليت خيصصها املقر، ياجلماعي والفرد

لتعزيز اخلربات املتخصصة يف املكتب، جيري حاليا . و الغرض
الدراسات العليا شهادة يف البحث تدريب ثالثة من زمالء 

 ها.وتطوير املناهج يف تصميم 

 ماليةالالموارد  -4

مؤخرا حصل املكتب ملوارد، تعبئة اتنفيذ اسرتاتيجية يف إطار 
ماليني دوالر أمريكي من الشراكة  3 ةباقر يبلغ متويل على 

لتعليم لتنفيذ مشروع يف أربعة بلدان أفريقية من أجل االعاملية 
. يف الصفوف األوىل التعّلمج ائتيركز على حتسني ن

مع الدول األعضاء املوارد تعبئة ل هجهوداملكتب سيواصل و 
أجريت و متويل متعدد السنوات. تأمني يف اليونسكو ل

 اتفاقات متويل.برام اتصاالت مع عدد من الدول إل

 
املكتب أيضا على تعزيز شراكاهتا خارج اليونسكو وسيعمل 

توضع اللمسات األخرية على على سبيل املثال، ف. هاوداخل
من أجل مشروع الشراكة العاملية من لبحث والتنفيذ لاتفاق 

توطيد عالقات هبدف مع جامعة جنيف أجل التعليم 
املكتب أيضا إىل تعزيز ويتطلع لشراكة مع البلد املضيف. ا

مع املنظمات غري احلكومية حباث األاملتعلقة بالشراكات 
ن عفضال التعليم والتنمية. و  واجلمعيات العاملة يف جايل

ذلك، سريكز املكتب على تعزيز شراكاهتا مع املنظمات 
تحدة السويسرية ومراكز البحوث الدولية ووكاالت األمم امل

املكاتب امليدانية لليونسكو لتنفيذ مشاريع إضافة إىل و 
 (3. ) انظر امللحق وبرامج حمددة

 .فيلاتنفيذ سياسة اسرتداد التك املكتب سيواصلو 
 

يقدر املبلغ اإلمجايل  ،4102 /كانون الثاينيناير 03ويف 
 6.262.204 مبا قيمتهللموارد املالية من احلساب اخلاص 

 : املبلغ املقدرويشمل هذا  .دوالر أمريكي
 0.264.111، املالية السنوية لليونسكواملخصصات  •

  دوالر أمريكي؛

دوالر  660.640فرنك سويسري ) 611.111مبلغ  •
من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون؛ ممنوح (أمريكي

  
دوالر  620.860رونة نروجيية )ك  2.111.111مبلغ  •

  حكومة النرويج ؛ممنوح من  4103أمريكي( لعام 
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 4102برنامج األنشطة والميزانية لعام 
 4104إلى ديسمبر/كانون األول 4104يناير/كانون الثاني  

 نيجرييا؛ دوالر أمريكي، مسامهة من 011.111 مبلغ •

"نتائج  صاحل مشروعدوالر أمريكي ل 863.11مبلغ   •
تكامل املناهج الدراسية، يف الصفوف األوىل: التعّلم 

ن قبل الشراكة ممنوح م" والتدريس، ومواد التعّلم  والتقييم 
 لتعليم؛من أجل االعاملية 

"التعليم مشروع صاحل لأمريكي دوالر  26.333مبلغ   •
من أجل املواطنة وحقوق اإلنسان" الذي متوله مملكة 

  البحرين ؛
لتنفيذ اسرتاتيجية تعبئة دوالر أمريكي  40.204مبلغ   •

ري ملديري سويسالؤمتر املممنوح من كانتون جنيف و ، املوارد
  ؛التعليم العام على مستوى الكانتونات

مشروع املدارس دوالر أمريكي لتنفيذ  18.800مبلغ  •
 ؛املركز العريب للبحوث الرتبوية لدول اخلليج هولمي ،اجلامعة

االحتياطيات من  دوالر أمريكي 613.012مبلغ  •
 ؛4103 /كانون األولديسمرب 30املرتاكمة املقدرة يف 

 ؛4103عام م رحَّل من ميزانية  313.422مبلغ  •
اسرتداد التكاليف من دوالر أمريكي  303.364مبلغ  •

  .4102املقدرة لعام 
 

 مبلغ موارد احلساب اخلاص، مت احلصول علىوعالوة على 
 :اليونسكودوالر أمريكي من خالل  266.066

قر املشرتك مع املتنفيذ لدوالر أمريكي ل 211.111مبلغ  •
إصالح املناهج جال شروع لدعم املعلمني واملدربني يف مل

الدراسية من خالل تنمية القدرات، بتمويل من جائزة 
 ملمارسات املتميزةألداء وامكتوم لآل محدان بن راشد 

  اإلمارات العربية املتحدة(؛)

لتنفيذ مشروع "برنامج  دوالر أمريكي 21.111مبلغ  •
بتمويل  "،اعاتنز انعدام األمن والحاالت محاية التعليم يف 

معهد اليونسكو الدويل لتخطيط من دولة قطر من خالل 
  ؛الرتبية

لتنفيذ مشروع "دعم دوالر أمريكي  46.066مبلغ  •
فريوس نقص املناعة لالشاملة قطاع الرتبية استجابة 

ناطقة بالفرنسية يف من البلدان البلدا  02/اإليدز يف البشرية
  ".وسط وغرب أفريقيا

 
تبلغ  4102املوارد التقديرية املتاحة لعام وإن 

 دوالر أمريكي. 6.832.462
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 4102برنامج األنشطة والميزانية لعام 
 4104إلى ديسمبر/كانون األول 4104يناير/كانون الثاني  

 الميزانية – ثالثا
 .4102يعرض اجلدول التايل إطار امليزانية املؤقت لعام 

I B E  -  B U D G E T A R Y    F R A M E W O R K   2 0 1 4 

SPECIAL ACCOUNT 

  

Budgetary 
framework  

FUNDING SOURCES  FOR ESTIMATED ALLOCATIONS 

  
UNESCO 

regular 
budget 

IBE 
resources 

Donors' 
contribution 
for 2014 + 
CF2013 

GPE 
Other IBE 

income 
Situation as at  21.01.2014 (USD) 

 I. PROGRAMME ACTIVITIES              
 I-1 CURRICULUM SUPPORT SERVICES TO MEMBER 
STATES  1'273'360 0 0 310'360 963'000   

Capacity development programme 92'241     92241     

GASERC-Inclusive Schools Toolkit  18'800     18800     

Citizen & HR education 76'333     76333     

Technical co-operation projects/support to Member States  122'986     122986     

Learning outcomes in early grades: integration of 
curriculum, teaching materials, and assessment of 
Education 963000       963000   
 I-2 CLEARINGHOUSE AND INFORMATION 
MANAGEMENT  384'810 0 0 384'810 0   

Resource Bank  and Observatory of educational trends 76'867     76'867     

Documentation and information 30'747     30'747     

Development of IBE website 277'196     277'196     
              
 I-3 CURRICULUM RESEARCH AND POLICY 
DEVELOPMENT  735'105 0 0 735'105 0 0 

Research 449'362     449'362     

Publications 285'743     285'743     

 TOTAL I  2'393'275 0 0 1'430'275 963'000   

              

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

 II-1 IBE Council/Steering Committee  80'000   80'000 0     

 II-2 General operating costs (*)  150'000   150'000 0     
 II-3 Institutional development: CoE, Coordination and prog 
dev 169'140   0 169'140     

     CoE, Coordination and prog dev 147'358   0 147'358     

     Resource mobilization activities 21'782     21'782     

 TOTAL II  399'140 0 230'000 169'140 0   

              

 TOTAL I + II  2'792'415 0 230'000 1'599'415 963'000   

              

 III. Staff costs (Established posts)  2'010'360 1'762'400 247'960 0     

              

 TOTAL BUDGET ALLOCATED 2014 (I+II+III)  4'802'775 1'762'400 477'960 1'599'415 963'000   

 TOTAL Resources 2014  5'467'412 1'762'400 603'804 1'754'846 963'000 383'362 

 Estimated reserves by the end of 2014 to be used in 2015  664'637 0 125'844 155'431 0 383'362 

       ADDITIONAL CONTRIBUTIONS FROM OTHER UNESCO 
EXTRABUDGETARY PROGRAMMES 

Budgetary 
framework  

IIEP 
UNESCO 

/OFID 
UNESCO/ 
TEP-DTHE 

GPE   

Capacity building for teachers and teachers trainers in 
support of curriculum reforms 

400'000   
 

400'000     

PEIC 40'000 40'000 
 

      

 Support comprehensive education sector response to HIV 
and AIDS in 14 francophone countries in West and Central 
Africa. 

26'855   26'855       

 BUDGET ALLOCATED 2014  466'855 40'000 26'855 400'000 0 0 

 TOTAL BUDGET ALLOCATED 2014  5'934'267           
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 4102برنامج األنشطة والميزانية لعام 
 4104إلى ديسمبر/كانون األول 4104يناير/كانون الثاني  

 ءتحت إطار خدمات دعم المناهج المقدمة إلى الدول األعضا 4102: األنشطة المضطلع بها في عام 0لملحقا

 وما بعده 4102التخطيط لعام   األنشطة إلقليم ا

 -4100)أفريقيا إقليم يف تطويرها )الشهادة( يف تصميم املناهج و  شهادة أفريقيا
  جار(

o 26  اإلنرتنت علىالتدريب لون يكمّ طالبا 
o  كانون يف ديسمربستعقد  4102عام لأفريقيا شهادة/

 األول

تكامل املناهج الدراسية، والتدريس، ومواد  :يف الصفوف األوىل التعّلمنتائج 
يف بوركينا فاسو والنيجر والسنغال وجنوب السودان التعّلم والتقييم 

 (4106 /تشرين األولأكتوبر – 4103 /تشرين الثايننوفمرب)

o  وميدانية مقارنةحبوث إجراء 
o (الشهادة) الطويل املدى على القدرات تنمية 
o العمل وخطط واألدوات واملنهجيات توجهاتإعداد ال 

 املناهجاملتعلقة ب الوطنية

بلدان  6 يف اإليدز/ البشرية املناعة نقص فريوس بشأن والتعليمالتعّلم  مواد
 وتشاد الكامريون) اجلماعة االقتصادية والنقدية ألفريقيا الوسطى من

 – 4104) الوسطى أفريقيا ومجهورية االستوائية وغينيا والغابون والكونغو
 (4102/نيسانأبريل

o باالستناد إىل  للمعلمني عملي دليل استكمال
 التعليم مواد التقييمات

 – 4104)ا أفريقي يف والالعنف السالم ثقافةتعزيز اليونسكو ل
 (4102أبريل/نيسان

o  اليت  املعلمني تدريب حداتو و  التوجيهية املبادئإهناء
 /شباطفربايرحبلول  سابقة ورشة يف مت إعدادها وعرضها

4102 

أبريل/نيسان  -4104) حقوق اإلنسان يف البحرينو الرتبية على املواطنة  الدول العربية
4102) 

o املقرتح اإلطاربشأن  نرتنتاإل على ةشاور عقد م 
o  طارشروع اإلم ملناقشة عمل ورشةتنظيم 

 اململكةو  قطر،و  عمان،و  الكويت،و  البحرين، يف ةعاماجل املدرسة مشروع
 (4102 - 4104) واليمن املتحدة، العربية اإلماراتو  السعودية، العربية

o  (واإلجنليزية العربيةب) هاونشر  أدلةإكمال 
o الدراسية والفصول املدرسة مستويات على أدلة جتريب 
o 4102 بعد ما ملرحلة جديد مشروع قرتحتصميم م 

 العربية اللغة إىلأخرى  وادمو  املناهج موارد حزمة ترمجة o (الحقا حيدد) العربية املنطقة يفتنظيم الشهادة 
o عمانسلطنة  يفموال األ مجع/ تعاوناحتمال ال 

 الشهادة  اقرتاحتنقيح  o (الحقا حيدد) آسيا واحمليط اهلادئ يفتنظيم الشهادة  آسيا واحمليط اهلادئ
o لدى االعتماداملتعلقة ب شروطالو  تطلباتاستعراض امل 

 اجلامعات
o والتعليم الرتبية وزارات مع تعاون إقامة 

لشباب )ماليزيا( تعليم ادعم إصالح املناهج الدراسية يف التعليم األساسي و 
 ()حيدد الحق

o مشروع اقرتاحوضع  إمكانية استكشاف 

أمريكا الالتينية 
 والبحر الكارييب 

 اإلنرتنتلى ع التدريبأكملوا  ابطال o 41 ( جار - 4101) الكارييبالبحر و  الالتينية أمريكا يفتنظيم الشهادة 
o  والبحر  الالتينية أمريكا يف  4102 عامتنظيم شهادة

 /آبأغسطس يف الكارييب

 برنامج - أوروغواي يف 4102-4104 للفرتة القطري الربنامجتنفيذ 
 ( 4102 - 4104" )األداء توحيد" املتحدة األمم

o  للفرتة وامليزانية الربنامجاليت تتعلق ب وثائقال وتنقيحإعداد 
4106-4108 
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 ( جار - 4104) كولومبيا يفاجلامع  التعليموضع إطار السياسات بشأن 
 

o واحمللي الوطينصعيدين ال على ادفةاهل ربامجال مراجعة 
o   تنفيذال لدعم كتيباتإصدار 

 التعليم يف املناهج إصالح خالل من هاييت يفالتدريس  جودة حتسني
 ( جار - 4103) الشبابتعليم و  األساسي

 

o  األوىل ملرحلةخاص با مشروع مقرتحإكمال 
o الشهادة() الطويل املدى على القدرات تنمية 

 )جار( اجلامع لتعليمل اإلقليمي املرصد
 

o املوارد وتعبئة مفاهيمي إطار إىل ستنادباال األويل التنفيذ 

 اإلجنليزية اللغةسودة بمالنهائية للوضع الصيغة  o ( جار)على الصعيد األقاليمي  اجلامع التعليم موارد حزمة األقاليمي/الدويل

 ( جار) عيةيضااملو  والوحدات الدراسية املناهج موارد حزمةوضع 
 

o العربية اللغة إىل ترمجة 
o الصلة ذات واحلاالت املوادبإضافة  حتديث إجراء 

 /نيسانأبريل – 4104) اليونسكو مقر دعم - ميعاجل احرتامتعليم 
4102 ) 

o النهائي اخلرباء اجتماع يف املساعدة 

تأثرة املاهلشة و  الدول يف واملناهجاملراعيان للنـزاعات  والربجة التخطيط
 ،4102 /تشرين الثايننوفمرب – 4103 /تشرين األولأكتوبر) النزاعاتب

 (ذلك جتديد املرجح من

o ذات الصلة  التدريبية واملواد املواردإعداد و  اختيار دعم
 املناهجب

 تدريب مؤسسات يفاجلنساين  املنظور مراعاة تعميمل اليونسكو دليل
 (4102 /نيسانأبريل – 4104) اليونسكو مقر دعم - املعلمني

o  جهة االتصال بالنسبة إىل  هوبية يف املكتب الرت خبري
 .اجلنسني بني املساواة قضايا

 الطويل املدى على القدرات وتنمية تنفيذ دعم: بريو o (جار – 4103) العام التعليمجودة نظام  تشخيص/ حتليل إطارتطبيق 
 (4102 شهادة)
o تشخيص/ حتليل طارإل ةيالسياس التوصيات تطبيق دعم 

  حتديدها مت اليت العام التعليمجودة نظام 
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 إنتاج المعرفة وإدارتها تحت إطار 4102: األنشطة المضطلع بها في عام 4 لملحقا

 
 
 
 
 
 

 بعدهوما  4102التخطيط لعام  األنشطة

  املشاركةنطاق  توسيع o مجاعة املمارسني
o مجاعة املمارسني أعضاء بني عمقامل التفاعليسري ت 
o اللغات متعددة يزةسني املحت 
o اجلامعات مع الشراكاتوطيد ت 

معهد  ،وقت التعليم حول العاملي املسحإجراء 
 اليونسكو لإلحصاء

o 4102لعام  ةربجال إعادة 

مبادرة التعاون مع معهد اليونسكو لإلحصاء يف 
  التعّلم مقاييس 

 

o ذلك استكشافعلى أن يتم االستمرار يف ؛ التعّلم مبادرة مقاييس يف حمتملة  مسامهة 

 تحليل الظريفال ؛املناهج بشأن العاملي التقرير
 للمناهج  املقارن

o  بدء المرحلة 
o نتائج البحوث واملناهج ذات آخر قليمي، و اإلو  يعاملالصعيدين العلى يزات واالجتاهات امل أهم استعراض

 عاليةالودة اجل
o مجع دراسات احلالة القطرية 

 لموقعجديد لتصميم  o املوقع الشبكي
o هاستخدام وسهولةالتصفح يف املوقع  حتسني 

  ها أمهيةوأكثر قدمي آخر البيانات ت o اإلنرتنتعلى موعات اجملقواعد البيانات و 
o  سرد مصطلحات املناهجإلكرتونية ملونسخة خدام سهل االستتصميم جديد 

 السهل االستخدام ديداجل تصميمال يف إطار األسبوع يف مرتنيوموجزات  تنبيهاتقدمي ت o التنبيهات واملوجزات ودعم البحوث
o االستفسارات على والرد البحوث دعمقدمي ت 

، مع الرتكيز بشكل خاص على الكتب املدرسية من اجملموعة ووضعها يف شكل رقميالنهوض بتنظيم  o جموعة الكتب املدرسية
 املنطقة العربية وأوروبا الشرقية والبلدان الناطقة بالفرنسية

، سلسلة املمارسة جلة مستقبلياتنشورات )امل
، دراسات "Educational Practices" بويةالرت 

 Thinkers on"واملقارن، عليم يف الت

Education".sropap  kikrow 

o  هاونشر  هاوتسويقإعداد جلة مستقبليات 
o رتبويةال اتاملمارسسلسلة شاركة يف نشر امل 
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 الشركاء الرئيسيون: 7 لملحقا

 الشركاء الرئيسيون األنشطة اإلقليم

 املكتبو  ،نياملعلمإعداد  ومعهد تنزانيا، يف املفتوحة اجلامعة (تنزانيا) أفريقياإقليم  يف( الشهادة) تطويرهاو  املناهج تصميم شهادة أفريقيا
شعبة تنمية املعلمني وسياسات و  داكار،يف  لليونسكو اإلقليمي

 معهد اليونسكو الدويل لبناء القدرات يف أفريقياو  ،التعليم

مواد املناهج الدراسية، والتدريس، و تكامل يف الصفوف األوىل: التعّلم نتائج 
 تقييم يف بوركينا فاسو والنيجر والسنغال وجنوب السودان التعليم وال

 كاتب امليدانية لليونسكو )داكارالتعليم واملالرتبية و وزارات 
الوكالة الفرنسية و  جوبا(، واليونيسيف يف جنوب السودان،و 

وجامعة  ،جامعة جنيفو املنظمة الدولية للفرنكوفونية، و  ،للتنمية
 سيدين

بلدان    6/ اإليدز يف البشريةفريوس نقص املناعة بشأن والتعليم التعّلم مواد 
الكامريون وتشاد )اجلماعة االقتصادية والنقدية ألفريقيا الوسطى  من

 (والكونغو والغابون وغينيا االستوائية ومجهورية أفريقيا الوسطى

ووكاالت األمم املتحدة )أي منظمة امليدانية لليونسكو كاتب امل
 العمل الدولية واليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية وصندوق 

ألمم املتحدة املشرتك املعين السكان وبرنامج لاألمم املتحدة 
 (، ووزارات الرتبية والتعليمة/اإليدزالبشريبفريوس نقص املناعة 

 

مكتب اليونسكو يف و ، عهد اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبيةم أفريقيا يف والالعنف السالم ثقافةل اليونسكوتعزيز 
 مقر اليونسكوو أديس أبابا، 

 البحرين يف والتعليم الرتبية وزارة حقوق اإلنسان يف البحرينو  املواطنةالرتبية على  الدول العربية

 قطر،و  عمان،سلطنة و  الكويت،و  البحرين، يف اجلامعة املدرسة مشروع
 واليمن املتحدة، العربية اإلماراتو  السعودية، العربية اململكةو 

 املركز العريب للبحوث الرتبوية لدول اخلليج

 وجامعة السلطان قابوس والتعليم يف سلطنة عمان، وزارة الرتبية  الشهادة يف املنطقة العربية
 ، وجامعة اخلليج العريب(نو الشركاء احملتمل)

آسيا واحمليط 
 اهلادئ

 (ECNU)شرق الصني العادية لامعة اجل يف آسيا واحمليط اهلادئالشهادة 
 (نو )الشركاء احملتمل

 لون(الشركاء احملتم) وزارة الرتبية والتعليم يف ماليزيا الشباب )ماليزيا( تعليم دعم إصالح املناهج الدراسية يف التعليم األساسي و 

 (KECI) والتقييممعهد كوريا للمناهج   كوريا يف الدراسية املناهج تطوير عن حالة دراساتإعداد 

أمريكا الالتينية 
 والبحر الكارييب

مكتب اليونسكو و ، (UCU)اجلامعة الكاثوليكية يف أوروغواي   الكارييب )أوروغواي( البحر أمريكا الالتينية و تنظيم الشهادة يف إقليم 
 يف سانتياغو 

 األمم برنامج -يف أوروغواي  4102-4104 للفرتة لربنامج القطريا
 " األداء توحيد" املتحدة

األمم وصندوق  ،واليونيسيف ،رنامج األمم املتحدة اإلمنائيب
وزارة الرتبية والتعليم والثقافة يف و واليونسكو،  ،لسكاناملتحدة ل
 أوروغواي

 وزارة الرتبية والتعليم كولومبيا   كولومبيا اجلامع يف السياسات بشأن التعليم إطار 

وزارة الرتبية والتعليم و برنس،  بورت أويف ليونسكو مكتب ا التعليم يف املناهج إصالح خالل من هاييت يفالتدريس  جودة حتسني
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   والتنمية املهنية الشبابتعليم و  األساسي
 

لة مح، و الالتينية ومنطقة البحر الكارييباللجنة االقتصادية ألمريكا   لتعليم اجلامعلاملرصد اإلقليمي 
معهد اليونسكو و ، يملالتينية من أجل احلق يف التعلا اأمريكي

بوينس آيرس، مكتب اليونسكو  -الدويل لتخطيط الرتبية 
 /اإلقليمي للرتبية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 مكتب اليونسكو يف سانتياغو

العاملياألقاليمي/  اليونسكومقر  جلميعااحرتام تعليم  

املتأثرة البلدان اهلشة و واملناهج يف املراعيان للنزاعات التخطيط والربجة 
 اعات نز بال

يم يف محاية التعلمشروع ) معهد اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية
نعدام األمن والنزاعات املشروع من مؤسسة حاالت ا

"Education Above all Foundation" مم برنامج األ
 ، ECU)جموعة التعليم )وحدة املتحدة اإلمنائي، واليونيسيف/

الشبكة املشرتكة ، مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئنيو
 الطوارئلوكاالت التعليم يف حاالت 

 تدريبمؤسسات  يف اجلنساين املنظور مراعاة لتعميم اليونسكو دليل
  املعلمني

  اليونسكومقر 

اليونسكو اإلقليمي للرتبية مكتب و زارة الرتبية والتعليم يف بريو، و  العام التعليمجودة نظام  تشخيص/ حتليل إطارتطبيق 
 مكتب اليونسكو يف سانتياغو، / يف أمريكا الالتينية والكارييب

 وزارات الرتبية والتعليم، و األساسي وتنمية املهارات التعّلم سم وق

مكاتب اليونسكو امليدانية، واملنظمات غري احلكومية، واملعاهد  مجاعة املمارسني
 اآلخرون ن و يواجلامعات والشركاء العامل ،املناهج الدراسيةاملعنية ب

شبكة ، و الطوارئالشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت  شبكاتال
، البحث واملراجعة واملشورة بشأن سياسات التعليم والتدريب

 لوكالة السويسرية للتنمية والتعاونالتعليم التابعة لوشبكة 

 معهد اليونسكو لإلحصاء  وقت التعليم حول العاملي املسح

 (Brookings) معهد اليونسكو لإلحصاء، مؤسسة بروكنجز التعّلم مقاييس مبادرة التعاون مع معهد اليونسكو لإلحصاء يف 

 ي إىل إجياد سعال ،(Georg Eckert) معهد جورج إيكرت الكتب املدرسية  جموعة
 ؤسسات أو شركاء آخرينم

دراسات يف وال، بويةاملمارسة الرت وسلسلة ، )جلة مستقبلياتنشورات امل
، وأوراق عمل (Studies in Comparative Education ) الرتبية املقارنة

(Working papers ،)و" Thinkers on Education" 

، شرق الصنيالعادية لامعة اجلو الدولية، الرتبية والتعليم  اتأكادميي
اليونسكو  ومركزجامعة سيدين، و  ،الدوليةجنيف  رسةمد
 منشورات يف القاهرةلل
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