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  افتتاح الدورة 1.
 
 الستنيو  الثالثةالدورة أعمال ، )املكتب( ، رئيس جملس املكتب الدويل للرتبية(Ole Briseid) بريسيد أويلالسيد افتتح  -0
ورحب ترحيبًا حاراً  4104وأعرب عن أطيب متنياته لعام  ،الساعة العاشرةمتام عند  4104 شباط/فرباير 5يوم األربعاء لس املكتب جمل
 قطاع) Svein Osttveit لسيدباوكذلك  -ان وجنوب أفريقيااليونان والتفيا ومنغوليا وسلطنة عم -اخلمسة اجلدد أعضاء اجمللسب

 .لليونسكو ةالعام ةاملدير الذي ميثل  الرتبية/املكتب التنفيذي(
 
بفضل الدعم السخي ملشروع األمري سلطان ه يس أنأوضح الرئ، اعتماد جدول األعمال املؤقت، 4قبل االنتقال إىل البند و  -4

ية إضافة إىل لغيت العمل اإلجنليز ، العربيةاللغة مت ضمان الرتمجة إىل  ئم للمملكة العربية السعوديةبن عبدالعزيز آل سعود والوفد الدا
بع االنتقايل للمجلس الذي اعمل املكتب خالل فرتة واليته. وأشار إىل الطاستعرض ، املنتهية واليتهجمللس ارئيس وباعتباره . والفرنسية

هذه  أنكما أوضح . عضوا 42بعد أن كان  عضوا 41ني احلالي أعضائهليصبح عدد  ،بقةبدأ إصالح هيكله يف فرتة السنتني السا
ما حققه . وشدد الرئيس على 4105أعضاء يف اللجنة التوجيهية حبلول هناية عام  3عضوا يف اجمللس و 04ستسفر عن  العملية االنتقالية

اعتمده الذي قرار عمال بالاملناهج، جمال تطوير ز يف كتب مركز التمي  املجنازات خالل السنوات األربع املاضية جلعل األمانة من إاجمللس و 
 4107-4104 ه للفرتةسرتاتيجية املكتب وبرنامج عملاخلصت إىل أن ن مراجعة خارجية وبني  أ. 4100املؤمتر العام لليونسكو يف عام 
للحوكمة اقرتحه  جديد هيكلكما أحاط علما بتنفيذ ة.  لسنوات األربع القادمخالل اوجه عمل املعهد يس يتسمان برتكيز جيد وأن ذلك

خطة مبسامهة و ؛ مكتبتوفري موارد من خارج امليزانية حتسن الوضع املايل لللتعبئة املوارد لخطة بوضع و ؛ املؤمتر العامواعتمده اجمللس 
/ مرفق اإلشراف الداخليليت اقرتحها ا الثالث عشرةالتوصيات بتنفيذ كتب، و املتسليط الضوء على عمل اجمللس يف قرها أ تتصااللال

 .4104يف عام  األوىل معاهد الفئة استعراضعلى املكتب ضمن  الرتبيةقطاع فريق 
 
أمور أخرى، زيادة جهود تعبئة املوارد لتوفري ضمن مجلة الرئيس التحديات اليت تواجه املكتب واليت تشمل، وبعد ذلك عرض  -3

بني تواصل فيما املواحلوار ؛ العمل الرامي إىل تسليط الضوء على املكتب واستقطاب الدعم لهة املزيد من التمويل األساسي، وزياد
ضمن والية يظل لكنه فحسب و من حيث التكلفة  عاالال يكون ف لمؤمتر الدويل للرتبيةل السياسات وخياربشأن الختيار حوار األقاليم 

 0الفئة معاهد تعزيز الشراكات والروابط مع ضرورة على كما أكد . النهائيةمكتب يف صيغته لل النظام األساسيوضع ضرورة و  ؛املعهد
ث. وأشار إىل و البحاألخرى إضافة إىل جمتمعات األمم املتحدة والوكاالت الدولية ووكاالت ليونسكو، ل، واملكاتب امليدانية والقطرية 4و

اليونسكو ألمم املتحدة و إىل الدول األعضاء يف الية اجلودة تقدمي خدمات عاتتمثل يف املكتب عرتض سبيل أن أهم التحديات اليت ت
التحدي صدر تعندما ي األمهية دورا حاسميؤدي ساملكتب بأن مقتنعا كان من هذا املنطلق،  . و اتعليمهمستوى على حتسني  املساعدهت

املناهج ذات الصلة، الشتمال على يف ا تهواليو التحدي األكرب للمعهد ستمر سيهكذا . و 4105ما بعد عام املتعلق باجلودة خطة 
 .من الناحية التجريبية تقييم تدعم التعلمللتطوير ممارسات و ، وتدريب املعلمني، واملمارسات الرتبوية لتحسني نتائج التعلم

 
شمل التعليم، يجمال يف  شاملهنج بالنسبة للمكتب اعتماد واختتم السيد أويل بريسيد تقريره بالتشديد على أن من املهم  -4
األساسية للتعليم: التنمية االقتصادية )تنمية املهارات املعرفية(، والتنشئة االجتماعية )املواطنة للوظائف  ة األبعادجهات نظر ثالثيو و  اهمف

مبكان إعادة من األمهية  ،لكوالتحديات البيئية(. ولذ املساواةانعدام البقاء )الفقر و املتعلقة بووجهات النظر  ،احلقوق املدنية(و العاملية 
تعلم ، تعلم لتعرفاألربعة للتعليم، وهي: ركائز ال الذي شدد على "ديلور"تقرير جلنة ثل مواألخذ هبا  ةابقالسالنظر يف بعض األعمال 

تضييق وظائف املتمثل يف لهدف احلايل التصدي ل لماذا النهج الشوينبغي هل. مع اآلخرين تعلم لكي تتعايش، تعلم لتكون، لتعمل
 .التعليم

 
 مدة 0مديري معاهد الفئة مجيع تعيني ال تتجاوز فرتة أمؤخرا والقاضي باملؤمتر العام عتمده رئيس إىل القرار الذي اأشار المث  -5
تعلق بالرتتيبات تلليونسكو بدعم من أعضاء اللجنة التوجيهية  ةالعام ةإىل املدير بعث برسالة أنه وضح . وأكحد أقصى  سنوات 6

املعني  ديرتويل املإىل حني عن الفرتة االنتقالية  ة مسؤول Clementina Acedoالسيدة تكون أن  فيها ، طلبللمكتباالنتقالية 
( عندما قطاع الرتبيةشات اليت تلت، مت االتفاق على توضيح هذه املسألة مع السيد تانغ )مساعد املدير العام/ انقلاوخالل . مهامه

 .االجتماعأعلن افتتاح وبعد ذلك اجمللس.  صل يف اليوم التايل للمشاركة يف جلساتي
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الدول األعضاء )الكويت والسعودية( ون عن دولتني من ثلشارك مماألعضاء و وقد حضر الدورة عشرون دولة من الدول  -6
 .بصفة مراقب. وترد قائمة املشاركني يف املرفق الثاين عشر

  
 اعتماد جدول األعمال وجدول األعمال المفصل 2.

(UNESCO/BIE/C.63/1/Prov + Addendum) 
 

مبا يسمح للسيد رد يف املرفق األول( او على حنو ما هو )فصل اقرتح الرئيس اعتماد جدول األعمال وجدول األعمال امل -7
 اخلميس.يوم اجمللس صباح بتناول الكلمة أمام  (تانغ )مساعد املدير العام/ قطاع الرتبية

 
 القرار

 
 .لمجلس المكتب الستينو  الثالثةالمفّصل للدورة جدول األعمال و المجلس جدول األعمال  يعتمد

 
 
 لمجلس المكتب انتخاب الرئيس واللجنة التوجيهية 3.

 
الربوفسور ب اانتخومت باإلمجاع . 4105-4104انتخاب رئيس وأعضاء اللجنة التوجيهية لفرتة السنتني إىل اجمللس انتقل  -2

Godswill Obioma  اجملموعة  ألف -بوركينا فاسو بالنيابة عن اجملموعة اخلامسة تهحجلس بعد أن رشنيجرييا رئيسا للممن(
الربازيل كل من ب  اانتخكما جرى يابة عن أوروبا الشرقية والوسطى )اجملموعة الثانية(.  بالناملقام األول التفيا قوة يف ب تهاألفريقية( وأيد

 .اء اللجنة التوجيهيةللرئيس وأعضكنواب والبحرين وماليزيا وسويسرا والتفيا  
 

 القرار
 

من  5من المادة  1وفقا للفقرة و ، )أفريقيا( ألف -الخامسةاالنتخابية  المجموعاتعلى مقترحات قام المجلس، بناء 
 رئيسا له.، نيجيريامن ، Godswill OBIOMA البروفسورب اانتخب، ةالداخلي الئحته

 
 : ينالتالي الخمسةاللجنة التوجيهية نواب الرئيس في أعضاء كعلى مقترحات أعضائه،  وانتخب المجلس، بناء 

  ؛)سويسرا( Jean-Frédéric JAUSLINالمجموعة األولى )أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية(: سعادة السيد • 
  ؛)التفيا( Liesma OSEالمجموعة الثانية )شرق ووسط أوروبا(: الدكتور • 
  ؛)البرازيل( Marcelo DANTAS DA COSTAبحر الكاريبي(: السيد المجموعة الثالثة )أمريكا الالتينية وال• 
  ؛)ماليزيا(  Khair Bin MOHAMAD YUSOFالمجموعة الرابعة )آسيا والمحيط الهادئ(: السيد• 
  .)الدول العربية(: سعادة الدكتور ماجد النعيمي )البحرين( )باء( المجموعة الخامسة• 

 
ولكن جيوز هلم، يف حال تعذر  ؛بصفتهم الشخصية يةلجنة التوجيهتخاب املمثلني يف الأنه يتم انأحاط اجمللس علما بو  -9

 .من قبل شخص آخرمتثيلهم  واطلبأن ي، عليهم احلضور
 

املنتهية واليته رئيس الكتب و امل ةدير كما أعرب عن عرفانه ملقبول رئاسة اجمللس.  لدى امتنانه عميق الرئيس عن وأعرب  -01
كتب أكثر فعالية يف حتقيق أهداف املعل جبلقيادة املمتازة للسيد بريسيد وتعهد وأقر باقيادة املكتب. بماح له لسلوأعضاء اجمللس 
شكر توجه بالاملعهد. و لتفانيه جتاه لسيد أويل بريسيد باوزير الرتبية والتعليم يف نيجرييا وأشاد املناهج الدراسية. جمال مركز التميز يف 

 انيجرييا رئيسبانتخاب أعضاء اجمللس بشكل فعال  هاإلقناع Miriam Katagumليونسكو، السيدة نيجرييا لدى ا ةسفري إىل 
ز يهدف إىل كتب مركز متي  املعل جبالتزامه أعاد تأكيد و للمكتب تقدمي دعمها ستمر يف لمجلس. وتعهد بأن حكومة نيجرييا ستل

 تعليم جيد للجميع.ضمان 
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 3112زانيته خالل عام أنشطة المكتب الدولي للتربية ومي 4.

 
املنتخبني  اجلدد األعضاءب تالرئيس على انتخابه ورحب، Clementina Acedoمديرة املكتب، السيدة  تبعد أن هنأ -00

 وعرضتلس يف مقر املكتب. اجملاجتماع يعقد فيها بإعالن أن هذه هي املرة األوىل اليت بدأت كلمتها يف اللجنة التوجيهية، 
 5 /م 36للوثيقة ( بيةالعمل الرئيسية ) قطاع الرت مسارات مع  يااش، مت4103عام  خاللللتقرير عن أنشطة املكتب  العناصر الرئيسية

: مكتبيف ثالثة جماالت عمل رئيسية لل الرئيسية التطورات واإلجنازات والتحديات توضحوأ. ركز التميزاسرتاتيجية ما بداسرتشاو 
السياسات. وأشارت إىل أن بشأن وار احلو  هتا؛وإنتاج املعرفة وإدار  ؛إىل الدول األعضاءملقدمة الدراسية اج هاملنااملتعلقة بدمات اخل

من بطريقة شاملة : القدرة على معاجلة احتياجات الدول األعضاء تشملها املعهد ات واإلجنازات الرئيسية اليت حققبعض التطور 
تنامي االهتمام و السياسات مع الرتكيز على املشاريع طويلة األجل؛ وبناء القدرات ودعم وضع  فنيةخالل اجلمع بني املساعدة ال

الفرنسية  تنيباللغاليت تقدم ، الشهادةإمكانية احلصول على سن حتو  تطويرها؛يف تصميم املناهج و الشهادة د الطلب على يزاوت
والقدرة على العمل يف  ؛تينية والبحر الكارييبسبانية والفرنسية يف أمريكا الالباإلواإلجنليزية يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، و 

وتشمل أهم وتقييم مواد التعلم والتعليم.  هاتطوير و صالح املناهج الدراسية الشاملة إلعمليات اليزة نسبية مثل يتمتع فيها مبجماالت 
 ميكن التنبؤ به.فيا و كاو  امستقر  متويالقتضي املوارد البشرية اليت تاملتعلقة بقدرات التوسيع اليت حددهتا التحديات 

 
موعة الدولية للمواد املتعلقة اجمل، يف إتاحة هافيما يتعلق بإدارة املعرفة وإنتاجاملكتب جنح، إىل أن  ةاملدير  توأشار  -04

عن تبادل املعلومات لليونسكو مركز اوساهم يف  ،التعليمبشأن وقواعد البيانات احملدثة  ،مصطلحات املناهجسرد املناهج، ومب
جمموعته اخلاصة كتاب من   9111أكثر من قام املكتب أيضا بتنظيم ذلك،  فضال عنواإليدز. و  س نقص املناعة البشريفريو 

فيما يتعلق و . "مستقبليات" الذائعة الصيتجملة إضافة إىل ، رتبويةال اتاملمارسسلسلة تعاون مع شركاء لنشر يالكتب التارخيية و ب
املناهج قضايا بشأن تنظيم اجتماع اخلرباء الدويل إلدراج إجنازات ما حققه املكتب من  ةدير عرضت املالسياسات، بشأن وار باحل

على حتسني األولويات العاملية واإلقليمية ملساعدة املكتب  ت ناقشيتال 4105يم والتنمية ملا بعد عام التعلخطة يف الرئيسية والتعلم 
 ربتهخباملكتب فيها اهم س لتبادل املعلومات أخرىأقاليمية وإقليمية و  وطنيةضمن اجتماعات هذا االجتماع، وساعد تركيز عمله. 

 دورات يفشباب إشراك موظفني فنيني طور خربته الداخلية من خالل ي حتديد أولوياته. وأشارت إىل أن املكتب ال يزال يف، الفنية
إىل وصول أسهل وأفضل تاحة إمكانية إضافية إل أموالتعبئة  إضافة إىلو يف خمتلف الربامج. للمتدربني التدريب توفري و الشهادة 

فعال إقامة حوار  على أنيف هناية كلمتها  ةملدير شددت ا ،عمليات ومنتجات تطوير املناهج الدراسيةبشأن وارد املعلومات و امل
احلسابات ص خي فيماو التاسع(.  رفقيف املاملكتب  ةمدير عرض حتديا. )يرد يظل السياسات يف جمال قائم على البحوث ومناسب و 

البيانات وأن  ةاملالية املؤقتبيانات القد صادق على مكتب اإلدارة املالية ، أوضح املسؤول اإلداري أن 4103عام للمكتب لاملالية 
لبيانات االلجنة التوجيهية املوافقة رمسيا على وافق ستو . ديوان احملاسبةمراجعة و مكتب اإلدارة املالية تخضع ملصادقة ساملالية النهائية 

 .4104 /أيلولاملالية يف سبتمرب
 

ي ذشامل الالتقرير على الفيه العامل فريق والكتب امل ةشات اليت تلت، هنأ العديد من أعضاء اجمللس مدير النقوخالل ا -03
مي تقد ةطلب بعض أعضاء اجمللس من املدير و يف فرتة السنتني املاضية. الذي مت االضطالع به قدم حملة واضحة عن العمل 

صبح لينسبة الربنامج واملوظفني، والتحديات اليت يواجهها املكتب و مبا يف ذلك مجاعة املمارسني، خمتلفة، قضايا إيضاحات بشأن 
 مركزا للتميز.

 
شارت أعضاء اجمللس على تعليقاهتم البناءة. وأإىل  بالشكراملكتب، خالل ردها على أسئلة املشاركني، مديرة وتوجهت  -04

بشأن وار احلتنمية القدرات و مضافة يف قيمة ا ينطوي على دورا مهمؤدي أهنا تنظرا إىل مجاعة املمارسني  مراجعةي جير  هنأإىل 
٪( من تكاليف املوظفني 52) أن تكاليف الربنامج كانت يف الواقع أعلىتبني  أوضحت أن امليزانية كما السياسات يف األقاليم.  

وسيلة هامة  نثالمي ،الوطين واإلقليميصعيدين على الال سيما  ،الشراكاتإقامة ل و التواصخري على أن شددت يف األو  ؛٪(44)
 املناهج الدراسية.جمال لتحقيق أهداف مركز التميز يف 
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 القرار 
 

( التي تنص على أن المجلس "يشرف على تنفيذ القسم الثانيمن  ب-5طبقًا ألحكام النظام األساسي للمكتب )المادة 
 كتب"، فإن المجلس:المأنشطة برنامج 

 
 ؛ (UNESCO/BIE/C.63/2)3112عام المنفذة في األنشطة عن تقرير مديرة المكتب يقر  •

يشدد على النتائج المحققة و  3112 عام خاللبرنامج ال ملتنفيذهوالموظفين التابعين له مديرة المكتب ب يشيد •
 ؛التصدي لها يات المحددة والتحديات التي تمو وبالخصوص األول

 3112ديسمبر/كانون األول  21كما وردت بتاريخ   ما قبل النهائيةلمكتب ا حساباتب لماحيط عي •
(UNESCO/BIE/C.63/Inf.2 ) ؛لليونسكو المالية اإلدارةمكتب والتي صّدق عليها 

 على الموافقة رسمياب، 3112 سبتمبر/أيلولفي ، في اجتماعها المقبل القيام صالحيةإلى اللجنة التوجيهية  يفوض •
 لليونسكو. اإلدارة الماليةالتي صّدق عليها مكتب  3112ابات لعام الحس

 
 
 
  3112برنامج أنشطة المكتب الدولي للتربية وميزانيته لعام  5.

 (UNESCO/BIE/C.62/Inf.4)املرفق الثالث ، 

 
، مبا ركز التميزيجية ماسرتاتا يتماشى مع مب 4104حملة عامة عن مشروع برنامج أنشطة املكتب لعام ة املكتب مدير  تقدم -05

(. العاشراملرفق يرد العرض يف ) 4107-4104 الفرتة ، اليت تتماشى مع اسرتاتيجية وبرنامج عملاليةيف ذلك املوارد البشرية وامل
هداف األو ( مع 5م/ 37ليونسكو ) الوثيقة األول للربنامج الرئيسي يف ابني املسامهات املتوقعة املواءمة باإلشارة إىل وبدأت عرضها 

ان للعمل يف الرئيسين االويتمثل اجمل. لمكتبالرئيسية لالرباجمية وجماالت العمل  4107-4104 لفرتةا السرتاتيجيةاألربعة الرئيسية 
ا ) مب هتا( وإنتاج املعرفة وإدار فنية)مبا يف ذلك تنمية القدرات واملساعدة اليف جمال املناهج الدراسية إىل الدول األعضاء املقدم لدعم ا

التآزر أوجه خيلق أن املكتب كيف وأوضحت  املناهج ووضع السياسات(. اخلاصة بوالبحوث  هتا،يف ذلك تبادل املعلومات وإدار 
تقدمي الدعم على املدى الطويل، وخاصة التدخالت و من خالل  4107-4104 اهلدفني االسرتاتيجيني األول والثاين للفرتة بني

تغيري املناهج عمليات ن خالل ومللجميع؛ جيد عليم وفري تتل ادعماليت خترج من غمار النـزاعات و  للبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية
املناهج الدراسية. يف جمال  نيألخصائي ةاملهنيالقدرات خالل عملية تطوير  منو  ؛الوطنيةالفرق بالتعاون مع  هاالدراسية وإصالح

بالنسبة مهية حامسة تكتسي أ املعرفة والدعم اليتحداث نظمه اخلاصة بعلى استساعد املكتب يسورد أعاله ما إىل أن كل  تأشار و 
ول ةمة يف إطار اهلدف األمثال لموسة ضمن األهداف االسرتاتيجية، املشاريع املالضوء على بعض املديرة  تاالستدامة. مث سلطإىل 

دعم ابتكار تم اهلدف االسرتاتيجي الثاين يار ويف إط؛ هاوتطوير املناهج تصميم  تعزيز القدرات يف جمايلللشهادة من أجل دورات 
ة ياالسرتاتيجي الثالث لتطوير قاعدة معرفاهلدف يف حني يكرس يف الصفوف املبكرة؛ التعلم نتائج استهداف و  ها،وإصالحاملناهج 
شمل قواعد البيانات ويدلة ىل األواعتماد املمارسات باالستناد إياغة السياسات واختاذ القرارات توفري املعلومات الالزمة لصسليمة ل
يستهدف و  ؛الكتب املدرسية التارخيية واملنشورات والدراسات اليت تركز على التعلم واملناهج الدراسيةجمموعة نرتنت، و على اإل
 جمال يفمورد ومصدر إهلام وهو املناهج، العاملي عن تقرير أشارت إىل الالسرتاتيجي الرابع تعزيز التواصل والشراكات. كما ااهلدف 

املوارد وفيما يتعلق بللمناهج. مقارن حتليل ظريف يؤدي إىل توقع أن ي ،تطوير املناهج الدراسية على الصعيدين الوطين ودون الوطين
من خالل الربع األول فين موظف  نيلتعيطط ن خالل خمجار  عملللموظفني  ةاملهنيالقدرات أن تطوير بالبشرية، أبلغت اجمللس 

أهنا على  ت، وشددأمريكي مليون دوالر 5.3قرابة بلغ ت يتوال 4104إطار امليزانية لعام ألخري، أشارت إىل ويف ا. 4104عام 
دوالر أمريكي من مصادر  466.111 نقل مبلغ ، مع4103عام يف عليه  تمليون دوالر أمريكي مقارنة مبا كان 0ارتفعت بنحو 

 .خارج امليزانية من اليونسكو
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تعبئة املوارد وإقامة شراكات املبذولة لجلهود على ا فيهالعامل فريق الاملكتب و  ةدير مت اإلشادة مب ،ليت تلتا ةقشااملنوخالل  -06

شات ابتنظيم النق تعلقتاألوىل، أثار بعض أعضاء اجمللس قضايا يف اجملموعة . ةملدير إىل اتعليقات الجمموعتني من مت توجيه فعالة. و 
والتعاون بني مركز اليونسكو الدويل للتعليم والتدريب يف اجملال التقين  ؛السياساتبشأن حلوار اإلجراء فيما بني األقاليم كوسيلة 

من والرتبوية وقدرة الدول األعضاء على ضمان محاية املؤسسات التعليمية  ؛معهد اليونسكو للتعل م مدى احلياة مع املكتبو واملهين 
 املكتب على شبكة اإلنرتنت.تطوير موقع ل والتكلفة العالية نسبيا نـزاعات؛العنف والأعمال 

 
وأشارت إىل البناءة.  محاهتاقرت ااجمللس على تعليقاهتم اإلجيابية و أعضاء  بالشكر إىليف ردها، املكتب،  مديرةوتوجهت  -07

لتخطيط الرتبية معهد اليونسكو الدويل و املكتب فإن مديري معاهد الفئة األوىل، على هد اختطيط مشرتك بني املعاقرتاح نه رغم أ
فيما يتعلق و . معهد اليونسكو للتعل م مدى احلياة معمر ذاته فعل األاملكتب يعتزم ا و متخطيط برامج أنشطتهلبفعالية  انعاونيت
الشراكة العاملية من أجل  وأنمجيع موارد الربنامج  ه يتم مجع، أشارت إىل أننامجنشطة الرب ألخصصات امليزانية العادية لليونسكو مب
يضا أن التكلفة بي نت أالسنوات الثالث املقبلة. و  خالل، على األقل للمكتبمن الربنامج األساسي  ااآلن جزءأصبحت تعليم ال

وإمنا من اليونسكو خمصصات لألسف من ال متول  تضمن تكاليف املوظفني الفنيني اليتالشبكي تتطوير املوقع لالعالية الواضحة 
 لمعهد.لمن خارج امليزانية موارد خالل 

 
 (كمركز للتميز) هاقدرة املكتب على إنتاج املعرفة وتقدميختص قضايا  نندوبو امليف اجملموعة الثانية من التعليقات، أثار و  -02

وجهات نظر املدير  والتمستمالذات آمنة للمعلمني والتالميذ( كعلى توفري املعرفة املتعلقة بالكوارث )املدارس  ته قدر مكانته و و 
 صو  هذه النقطة األخرية.قطاع الرتبية خبد/ العام املساع

  
املناهج املعنية بيف ردها، أن املكتب يعتمد على إقامة شراكات فعالة مع املؤسسات األكادميية واملؤسسات  وضحت،أو  -09

 تعبئة املوارد. وأشار على ت تهقدر من مكانته و مما يزيد أيضا  ،لتميزلمركز تقدميها كو ملعرفة اإلنتاج  يالعاملاملعروفة على الصعيد 
يف مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني و اليونيسيف و معهد اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية إىل أن املكتب يتعاون مع  ةاملدير 

 انونمع امشروع تنفذأن اليونسكو قطاع الرتبية / . وأوضح املدير العام املساعدنـزاعاتبرامج خمتلفة يف حاالت الكوارث وما بعد ال
"Schools Under Attack "موارد كافية  يف غيابأنه  ،. وأشار إىلاتوما بعد النزاع اتلرصد نظم التعليم يف حاالت النزاع

املناهج الدراسية يف مثل هذه بعمل الاهتمامه يف هذا اجملال ما مل يتعلق ب برتكيز تحتفظات على قيام املك هلديوميزة نسبية، 
 قرار أدناه.اللس النقاح حول هذه املسألة واقرتح اعتماد اجملرئيس واختتم األوضاع. 

 
 القرار

 
ف ب من القسم الثاني( التي تنص على أن المجلس مكلّ -5طبقاً ألحكام النظام األساسي للمكتب الدولي للتربية )المادة 

يزانية اللذين اعتمدهما بأن يحدد "بشكل مفّصل األنشطة التي يتعين على المكتب القيام بها في إطار البرنامج والم
 المؤتمر العام ومع مراعاة الموارد المتوفرة من خارج الميزانية عند االقتضاء. فإن المجلس:

 
، لكي تأخذ عملية تنفيذه في االعتبار (UNESCO/BIE/C.63/3) 3112برنامج األنشطة المقرر لعام  يقر •

 تعليقات المجلس؛
 
 .(UNESCO/BIE/C.63/3) 3112مشروع ميزانية المكتب لعام  يقر •
 
 
تقرير مرحلي شفهي عن تنفيذ االستراتيجية الرامية إلى جعل المكتب الدولي للتربية مركز التمّيز في مجال تطوير  6.

، والهيكل التنظيمي 3112-3112)لمحة عامة، استراتيجية المكتب وخطة العمل للفترة المناهج الدراسية 
 وهيكل الموظفين، والحوكمة(
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(UNESCO/BIE/C.63/Inf.3)املرفق الرابع ، 
 

أهنا تقدمي عرضها مع اإلشارة إىل  ة إىلاملدير وة دعبتقدميه هذا البند من جدول األعمال، ، لدى رئيس اجمللسقام  -41
  شات السابقة.ا النقتناول هذه املسألة يفالتطورات نظرا لأهم على بإجياز ستسلط الضوء 

 
مة عن حالة تنفيذ اسرتاتيجية مركز التميز مع الرتكيز على التقدم احملرز رغم الصعوبات املكتب حملة عا ةمدير  تقدمو  -40

يف من التخفيض ٪ 31نسبة احلادي عشر(. وأشارت إىل أن رفق يف امليرد العرض )مواجهتها والتحديات اليت ما زال يتعني 
لذلك كان ال بد التميز مركز تنفيذ اسرتاتيجية سبة لا بالنشكل قيودت( ويادوالر أمريكي/ سن 211.111 الاليونسكو )مثخمصصات 

على مجع األموال من أجل استدامة شد ط أو ضغوقد انطوى ذلك على املوظفني والربامج. هيكل تعديالت على من إدخال 
كتب أحرز امل ،كذلورغم إطار املوارد من خارج امليزانية. حتت احلد من قدرة التوظيف إضافة إىل  ركز التميزوتنفيذ اسرتاتيجية م

خارج امليزانية )من البحرين واإلمارات العربية  منطوعية و جديدة موارد جذاب يف تعبئة املوارد من خالل استملحوظا تقدما 
ذلك، متت املوافقة على االقرتاح وفضال عن املتحدة، ورمبا يف املستقبل القريب من نيجرييا وعمان واململكة العربية السعودية(. 

املكتب جهودا  يبذل، و أمريكي دوالر 4.999.124 عند حدود ذي الصلة والتمويل راكة العاملية من أجل التعليمشلل تنافسيال
خرى  األيف تطوير عالقات عمل وثيقة مع معاهد اليونسكو  اضا تقدمحيرز أي املكتبأن  ة إىلاملدير وأشارت تعبئة املوارد. دؤوبة ل

إىل تطوير ادفة فريق االتصاالت الداخلية يف جهوده اهل الذي يضطلع بهاحلثيث مل العوضحت ، وأسبقت اإلشارة إىل ذلككما 
عقود مرنة يف مبوجب ظائف إضافية املكتب و  خلققد . وجيري تنفيذ هيكل تنظيمي جديد و لمكتبجديدة ل مرئيةهوية مؤسسية و 

 ع.ير ااملشيف إطار لتعيينات اجلديد لاليونسكو برنامج إطار 
 

 النظام األساسياملؤمتر العام اعتمد بعض التغيريات يف بأن اجمللس املكتب  ةمدير  تبقضايا احلوكمة، أبلغ فيما يتعلقو  -44
اآلن فصاعدا من اجمللس علما بانعقاد ملشاركني وأحاطت ا. 4105كتب حبلول عام املجملس يف عضوا  04ستؤدي إىل  ،مكتبلل

توجهت . كما أجل خفض التكاليفوذلك من  ،الفرنسية واإلنكليزية()إىل لغتني تخفيض لغات عمل اجمللس بيف مقر املكتب و 
 .جتماع اجمللسالتحريرية والفورية العربية اللرتمجة على مسامهتها يف توفري خدمات ااململكة العربية السعودية إىل شكر بال
 

سيلة إظهار شواغل حيال و  واأثار  مللتقرير املرحلي لكنه ممندوبني عن تقديرهعدة كتب، أعرب امل ةمدير وعقب عرض  -43
 . 4107-4104للفرتة وخطة العمل املكتب تنفيذ اسرتاتيجية املضطلع هبا يف إطار ر األنشطة اثآنتائج و 

 
بعض جوانب خطة إىل توضيح القيمة،  ماملشاركني على تعليقاهتم واقرتاحاهت تعد أن شكر وبادرت مديرة املكتب، ب -44

 Renatoالسيدأبرز بإجياز ، ن ذلكاولتبياملناهج الدراسية. جمال تنمية القدرات يف املكتب ل على أمهية برامجة مشدد ،التنفيذ

Opertti بلدان شىت يف  تهاومراجعاملناهج الدراسية يف إعادة النظر من املتدربني ميكن الشهادة برنامج أن ، أخصائي برامج، كيف
  أمريكا الالتينية وأفريقيا.

 
 القرار

 
مجال ز في لتربية مركز التميّ الدولي لمكتب الجعل الرامية إلى ستراتيجية التنفيذ ا الشفهي عنقرير المرحلي التفيما يتعلق ب

 : في دورته الثالثة والستينلمجلس فإن االمناهج الدراسية، تطوير 
 
 ؛ السابعة والثالثين هدورت يف لمؤتمر العاماالمقدم إلى العام لتقرير المرحلي لالرئيس عرض ب يشيد• 
 
 ؛ التصدي لهاالتي تم والتحديات  تحققتي تالاإلنجازات ويقر ببالتقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجية  حيط علماي• 
 
 ؛ امواصلة تنفيذه ة المكتبمدير  يطلب من• 
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 ؛ 3112-3112الميزانية التقديرية للسنوات ب يقر• 
 
أموال إضافية من خارج الميزانية إلى تأمين ، رئيسهو ، بالتعاون مع مجلس المكتب ة المكتب السعيمدير  يطلب من• 

 ؛ التنفيذه
 
في خارج الميزانية من و مات الطوعية هسامالالدول األعضاء إلى دعم تحقيق أهداف االستراتيجية، بما في ذلك  يدعو• 

 البرنامج األساسي؛
 

  :دورته الثالثة والستين، فإن المجلس في 3112-3113 للفترة استراتيجية المكتب وخطة العمليخص  ماوفي
 
 ؛ 3112-3113 للفترة التقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجية وخطة العملبمع االرتياح  حيط علماي• 
 
 3112-3113 للفترة م تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجية وخطة العمليقدت ة المكتبمدير  يطلب من• 

 . (3115 /كانون الثانيكتب )ينايرلمجلس المخالل الدورة الرابعة والستين 
 
 ، فإن المجلس في دورته الثالثة والستين: لمكتبالخاصين با نوظفيمالهيكل التنظيمي و يتعلق بالهيكل فيما و 

 
يتم تنفيذها كي لكتب لهيكل التنظيمي للمامرونة بزيادة الترتيبات التعاقدية الجديدة تسمح أن  بعين االعتباريأخذ • 

 توافر أموال إضافية؛تدريجيا رهنا ب
 
ومع تعديالت مرنة بطريقة تدريجية  ينالجديد نوظفيمالهيكل مواصلة تنفيذ الهيكل التنظيمي و  المكتب يطلب من• 

 لتمويل الجديد من خارج الميزانية. ا مع تماشيا
 

 فإن المجلس في دورته الثالثة والستين:المكتب،  ةكمو حوفيما يخص 
 
م/  22القرار ) السابعة والثالثينالتي وافق عليها المؤتمر العام في دورته للمكتب ام األساسي لنظلالمواد المنقحة  يقر• 
12) 
 قرار عقد اجتماعات المجلس في مقر المكتب. اتخاذها التكاليف و  هالخفض ة المكتبمدير ب شيدي• 
 
من لدعم اللغة العربية في اليونسكو  العزيز األمير سلطان بن عبد صندوقمشروع لمالية المساهمة بالمع االمتنان  يقر• 

 .العربيةاللغة والترجمة الفورية إلى  التحريرية لترجمةأجل توفير خدمات ا
 

 
  لخطة الشاملة للحوار بشأن السياسات والمؤتمر الدولي للتربيةا 7.

 (UNESCO/BIE/C.63/Inf.6املرفق اخلامس ،) 
 

رئيس  الذي دعاه (قطاع الرتبية )مساعد املدير العام/ Qian Tangد حضور السيلالستفادة من هذا البند رض ع  لقد  -45
 ملؤمتر الدويل للرتبية. امعلومات عن حالة إىل تقدمي اجمللس 
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اليونسكو نظمة مل مصدر ثراءاعتباره ب املؤمتر الدويل للرتبيةدور جمددا جلس قطاع الرتبية للم/ املدير العامأكد مساعد و  -46
هذا أن قطاع الرتبية إىل املدير العام/ مساعد . وأشار نصرمةعقود امله على مدى اخلمسة ، بعد أن مت تنظيماثهامري كبريا من   وجزءاً 

نه مت أوضح أالتعليم. و الرتبية و ومناقشة املواضيع الرئيسية يف جمال  يتتالقلفرصة فريدة للوزراء يتيح ، 4الفئة املؤمتر، بصفته من 
يف ميزانية فقد أدرجه همة للمؤمتر، املوظيفة الوبالنظر إىل . ورغم ذلك، لقيود املاليةا بسبب 4106 عام إىل القادم املؤمترتأجيل 

 .4105-4104 بية للفرتةقطاع الرت  جبرنام
 

فقد ؤمتر يف املاضي، املتنظيم اضطلع به املكتب يف لدور القيادي الذي قطاع الرتبية بااملدير العام/ وبينما أقر مساعد  -47
، املؤمتر دور كبري يف تنظيم تأدية يف ةلوجستياملكتب سيستمر من الناحية البأن وسل م . بية أيضاقطاع الرت ضرورة إشراك  شدد على

اليت التحديات املالية والبشرية إبراز ىل إانتقل و املناهج الدراسية. جمال لتميز يف لحنو التحول إىل مركز  همن تقدميقلل قد هو ما و 
 .أمريكيماليني دوالر  5نظرا إىل أن تكلفة تنظيمه تبلغ قرابة املؤمتر، عاية تنطوي عليها ر 

 
تعبئة املوارد املالية والبشرية لتخطيطه بديلة لالنظر يف اسرتاتيجيات  تاقرتحو املؤمتر  دول أعضاء على أمهيةعدة  تواتفق -42

على جماالت جديدة يف تعبئة املوارد مثل القطاع اخلا ، ملؤمتر، مع الرتكيز جهة خارجية لتنظيم اوتنفيذه، مبا يف ذلك التعاقد مع 
اللجنة التوجيهية  تواصل حات املقدمة، مت االتفاق على أناقرت ضوء االوعلى مبتكرة. جديدة و  يعضاواستكشاف أشكال ومو 

املؤمتر خالل حات ارت قاتعرض أن و  4104 /أيلوليف االجتماع املقبل املقرر عقده يف سبتمرب لقضايامناقشة التطورات بشأن هذه ا
احلالية اليت يكلة اهلإعادة عن زيد من املعلومات قطاع الرتبية املاملدير العام/ مساعد يف اخلتام، قدم و . 4105العام القادم يف عام 

يف ة بيقطاع الرت  شعبالتعاون مع توطيد جهوده جلمع األموال من خارج امليزانية و بذل واصلة املكتب أمهية مو اليونسكو تشهدها 
 .باريس

 
 القرار 

 
 فإن المجلس في دورته الثالثة والستين: ، الخطة الشاملة للحوار بشأن السياسات والمؤتمر الدولي للتربيةفيما يتعلق ب

 
 ؛ التي قدمتها المديرة المؤتمر الدولي للتربيةو  للحوار بشأن السياساتالطويلة األجل الخطة الشاملة ب حيط علماي• 
 
 السياسات المطروحة في الوثيقة؛الحوار بشأن مواصلة استكشاف مجموعة واسعة من خيارات  ةير المد من يطلب• 
 
المتعلقة  القضايامن أجل توضيح  التربيةقطاع مزيد من المناقشات مع أعضاء المجلس وكذلك مع الإجراء  شجعي• 

 .هومصادر تمويل هوتواتر  هوشكل هموضوعفي المستقبل و دولي للتربية المؤتمر موعد انعقاد الب
 
 استراتيجية تعبئة الموارد واالتصاالت .8

 (UNESCO/BIE/C.63/Inf.4)املرفق السادس ، 
 

ويف حني أشارت اسرتاتيجية تعبئة املوارد واالتصاالت. الفرق املعنية بالتقدم الذي أحرزته بإجياز املكتب  ةمدير عرضت  -49
الضطالعها لجنة تعبئة املوارد )البحرين ونيجرييا والنرويج( فإهنا أشادت ب، تغيري نو على حاهلا دأهداف تعبئة املوارد ال تزال إىل أن 

متويل ا قدمته من ملسويسرا لأعربت عن تقديرها وشكرها وارد من خارج امليزانية و املمع جلكتب امليف دعم جهود بدور كبري 
 بنك التنمية للدول األمريكيةو الشراكة العاملية من أجل التعليم و تلف املوارد املقررة من اإلمارات العربية املتحدة قدمت خم. و أساسي

تلك اليت مجعت تجاوز تس 4104مت مجعها يف عام إىل أن املوارد من خارج امليزانية اليت وأشارت والبحرين وعمان وماليزيا ونيجرييا، 
دوره يف تطوير هوية مؤسسية وأقرت ب ةالداخلي تالتصاالفعال لفريق  ه مت إنشاءأنة جمددا على املدير  تكما أكد .4103يف عام 

ينبغي البلدان واملنظمات ومؤسسات القطاع اخلا  اليت وحددت جنبا إىل جنب مع خرباء خارجيني. كتب جديدة للم مرئيةو 
 تأمني التمويلبالكفيلة الوسائل أحد قرتاح تنظيم اجتماع للماحنني باعتباره أعربت عن تأييدها المن حيث تعبئة املوارد و  متابعتها

الدول األعضاء ناشدت تنويع البلدان املاحنة و ينبغي ، 4104هداف لعام حتقيق األرغم أنه على بياهنا بالتشديد . واختتمت الالزم
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جنازات تعبئة إليف اجمللس مساعدة املكتب يف تعبئة موارد إضافية واملسامهات األساسية. وأعربت الدول األعضاء عن ارتياحها 

، وهذه األساسيني يف املكتباملاحنني بأن تصبحا من عمان ونيجرييا على وجه اخلصو  وتعهدت . ةاملدير اليت حققتها املوارد 
إىل أهنا ترغب يف لليونسكو و دوالر أمريكي  6.111.111مبلغ  توفريهاإىل اليزيا كما أشارت مالقرارات هي يف املراحل األخرية.  

 .يعر امشيف متويل دعم املكتب 
 
 

 ار القر 
 

 ، فإن المجلس في دورته الثالثة والستين:اتيجية تعبئة الموارد واالتصاالتاستر فيما يخص 
 
 بالتقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية تعبئة الموارد واالتصاالت ؛ حيط علماي• 
 
 ؛الستقطاب الدعم ةنشط خدماتدعم و من  شكلها البحرين ونيجيريا والنرويجالتي تلجنة تعبئة الموارد ما قدمته ب يقر• 
 
االتفاق ب مسلّ وي  ، اآلخرين أعضاء المجلسو  تعبئة الموارد ولجنةالمكتب  ةمدير التي تبذلها جهود تعبئة الموارد ب قري• 

مواصلة دعم تنفيذ مركز على مكتب الخرين في مجلس اآلعضاء األ شجعيو النرويج، جانب من  3112الجديد لعام 
 ز؛التميّ 

 
اإلمارات العربية المتحدة للحصول على ماليزيا و نيجيريا وسلطنة عمان و ماليزيا و البحرين تي تبذلها الجهود بال كذلك  يقر• 

 ؛لمكتبلبالنسبة خر من خارج الميزانية آمساهمات أساسية وتمويل 
 
سرا سويالذي تقدمت به قتراح االرحب بيو  زلتميّ ل امكتب مركز المتواصل لجعل بشكل على ضرورة تعبئة الموارد  شددي• 

 للمانحين؛ بشأن تنظيم اجتماع 
 
المساهمة ماليا إلى أقصى حد و  لدى استقطاب الدعم للمكتبدعم جهود جمع األموال إلى أعضاء المجلس  يدعو• 

تفاقات متعددة السنوات فضال عن موارد أخرى من خارج اال، ال سيما من خالل المساهمات األساسية في إطار ممكن
 الميزانية.

 
 
 
 والالئحة الداخلية لمجلس المكتب النظام األساسي للمكتب مراجعة .9

  (UNESCO/BIE/C.63/Inf.5املرفق السابع ،) 
 

جمللس  ةالداخليالئحة والللمكتب التغيريات املقرتحة على النظام األساسي  عرض ةطلب رئيس اجمللس من املدير  -31
 .كتبامل
 

 .للمكتبملقرتحة يف النصو  األساسية التنقيحات اإىل عضاء األاملكتب  ةمدير حالت وأ -30
 

والالئحة الداخلية كتب اقرتح أعضاء اجمللس تعديل النظام األساسي للمو . اهتمتعليقإبداء إىل عضاء األمث دعا الرئيس  -34
ء أعضاأن يساعد على ضمان تناوب  ذلك شأنة. فمن أعضاء إىل أربع ةاللجنة التوجيهية من ثالثعضاء أعدد للمجلس لزيادة 

 .ر أدناهاأدى إىل اعتماد القر وهو ما  ؛ةيالرئاس الواليةاللجنة التوجيهية عرب اجملموعات االنتخابية الست واستمرارية 
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 القرار 
 ،مكتباللمجلس  ةالمنقح ةالداخلي الالئحةسودة وممكتب المواد المنقحة من النظام األساسي للفيما يتعلق بمسودة 

 والستين: فإن المجلس في دورته الثالثة
 
المؤتمر العام في  ارات التي اعتمدهيالوضع الجديد والتغيبرز مسودة المواد المنقحة من النظام األساسي التي ت يقر• 

 ؛ 12م/  22القرار  بموجبالسابعة والثالثين  دورته
 
مجلس المكتب إلى تقدم أن أعضاء المجلس و قام بها لتي تعليقات االحسبان أن تأخذ في ال ة المكتبمدير  يطلب من• 

 لمواد المنقحة من النظام األساسي للموافقة عليها؛لالمسودة النهائية الرابعة والستين ته في دور 
 
 طرأت علىالتغييرات التي على ضوء تعديلها  التي تممجلس المكتب ل ةالمنقح ةالداخلي الالئحةمسودة ب كذلك  يقر• 

 ؛12م/  22القرار بموجب  مكتبالنظام األساسي لل
 
مسودة  تقوم بإعدادأن أعضاء المجلس و  أدلى بهاالتي تعليقات أن تأخذ في االعتبار الالمكتب  ةمدير  يطلب من• 

، وذلك (3112 /أيلولفي اجتماع اللجنة التوجيهية للمجلس )سبتمبر مجدداالتي ستتم مناقشتها ئحة الداخلية لال ةموحد
 .للموافقة عليها الرابعة والستين تهدور  إلى المجلس فيتقديم مسودة نهائية  من أجل

 
 
 

  1متابعة التوصيات الصادرة عن تقييم مرفق اإلشراف الداخلي لمعاهد الفئة  10.
 (UNESCO/BIE/C.63/Inf.7)املرفق الثامن ، 

 
إلشراف تقريرا عن حالة متابعة التوصيات الصادرة عن تقييم مرفق التقدم املكتب  ةمدير إىل أعطى رئيس اجمللس الكلمة  -33

هو ما ساعد و  ركز التميز،ح توصيات مماثلة ضمن اسرتاتيجية ما اقرت مت  هأنباجمللس  ةدير امل تر ذك  و . 0ملعاهد الفئة  /قطاع الرتبيةالداخلي
 لتوصيات الرئيسية اليت متتقدمي ملخص ل ةنائب املدير  ت بعد ذلك منطلبو وتنفيذ كامل هلذه التوصيات. التوصل إىل مواءمة كبرية على 

  تنفيذها.
 

 رغم أن ثالثبشكل كامل املقدمة إىل املكتب  الثالث عشرةالتوصيات  ه مت معاجلةأنعلما باجمللس  ةدير املنائب وأحاط  -34
وإضفاء الطابع على تنظيم أكثر فعالية العمل بطريقة ، وهي: ضمان التواصل املستمر مع املعاهد األخرى؛ مستمرذات طابع  امنه

لتدابري اسرتداد التكاليف. مث سلط الضوء  تواصلوالتنفيذ امل للمقر؛ملركزية واخلدمات ابني إدارة املكتب  التبادلت عمليااملؤسسي على 
جلميع مبادرات جهة تنسيق كتب املجعل و كتب؛ املعمل ور ا يف ذلك وضع املناهج الدراسية يف حالتوصيات األشد أمهية، مب على

استدامة ملا فيه بشكل استباقي عبئة املوارد وت ة؛كمو وتنفيذ التغيريات يف اهليكل التنظيمي واحل سية؛الدرااملناهج ب ذات الصلةاليونسكو 
 .عهدامل
 

قيادة كل ، ينبغي تهوفعالي تهوحتسني كفاءاملكتب أنه من أجل زيادة قدرات إىل يف املناقشة اليت تلت، أشار رئيس اجمللس و  -35
موظفني إىل التقدم احملرز يف جمال إعارة تساؤال بشأن أثار أحد املشاركني و  .(5-ف)جة من نفس الدر منسق من قبل  جمال براجمي

 يف عملية التقييم اخلارجي.قادمة اخلطوات العن . وتساءل مشارك آخر املكتب
 

ت مجااللل (5-درجة )فمن منسق برنامج ضرورة قيادة ب ىيف ردها أن استعراض املوارد البشرية أوص ةاملدير  تأكدو  -36
أيضا أن أوضحت . و هذا العامتها تسويأمل على  مع مساعد املدير العام/ قطاع الرتبية هذه املسألة مناقشة مت . وأشارت إىل أنهيةالرباجم
. يف املاضيالصني واليونان بنجاح بذلك وقد قامت إعارة( موظفني إىل املكتب، )أعربت عن اهتمامها بإيفاد دول أعضاء عدة 

يف عملية  قادمةاحتياجاته. وفيما يتعلق مبسألة اخلطوات ال حسبالنظر يف مقرتحات جديدة بن املكتب ال يزال مهتما قائلة إوأضافت 



UNESCO/BIE/C.63/Proceedings and Decisions 
Page 11 

 
أن كما أحاط علما ب .بالكامل هامرفق اإلشراف الداخلي عندما يتم تنفيذتوصيات سيتم إهناء أنه  ةالعام ةثل املدير بني  ممالتقييم، 

"  Atlas Exhibit "زيارة معرض إىل أعضاء اجمللس واملراقبني  ةاملدير  تتنفيذ التوصيات. مث دعما خيص في املكتب يف وضع جيد جدا
 .املكتب يف مركز وثائق الكتب املدرسيةمن جمموعة الذي ينظم انطالقا 

 
 القرار 

 
 الثالثةإن المجلس في دورته ف، 1متابعة التوصيات الصادرة عن تقييم مرفق اإلشراف الداخلي لمعاهد الفئة ب فيما يتعلق

  :الستينو 
 التوصيات.جميع بالتقدم المحرز في تنفيذ  يقر• 
 
 مستمر.تتسم بطابع التوصيات التي  تلكمواصلة تنفيذ  ةالمدير  يطلب من• 
 

 موعد انعقاد الدورة الرابعة والستين للمجلس 11.
 

 القرار
 ما يلي:يقرر المجلس أن يقترح على المديرة العامة لليونسكو  

 
  ؛3115يناير/كانون الثاني  21إلى  38الفترة من المكتب خالل والستين لمجلس  الرابعةعقد الدورة  •
 
 .3112عقد اجتماع اللجنة التوجيهية التابعة للمجلس في سبتمبر/أيلول  •
 

 
  اعتماد قرارات الدورة الثالثة والستين 12.

 (UNESCO/BIE/C.63/Décisions/Prov.1) 
 

 ر القرا
 

من القسم الحادي عشر، رابعا(، والتي تنص  33-3و 1-33لمجلس المكتب )المادتان  ةالداخلي الالئحةطبقًا ألحكام 
على أن "المجلس يقر في كل دورة نص القرارات المعتمدة خالل تلك الدورة" وعلى أنه "ينشر نص القرارات خالل 

 الشهر الذي يلي نهاية الدورة"، فإن المجلس:
 
 ؛(UNESCO/BIE/C.63/Décisions/Prov.1)القرارات التي اتخذها نص  يقر• 
 
، 3112 منتصف مارس/آذاروالستين للمجلس بحلول  الثالثةبأمانة المكتب مهمة إصدار محضر وقرارات الدورة  ينيط •

  .بعد تعميم مشروع على أعضاء المجلس إلبداء أية تعليقات ممكنة
 

  يناختتام الدورة الثالثة والست 13.
 

دت إىل مشاركتهم النشطة اليت أو  ،البناء والدؤوبعملهم على أعضاء اجمللس بالشكر إىل رئيس ال توجهيف هناية الدورة،  -37
وثائق من  مت إعدادهما على العامل فيه فريق الكتب و امل ةدير مبأشاد و . أيام لس يف يومني بدال من ثالثةاختتام أعمال دورة اجمل
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الرفيعة دمات الدعم للرتتيبات اللوجستية خب، و أمرا ممكنا جلعل "فهم بعضنا البعض"التحريرين رتمجني الفوريني و املبو ممتازة، وعروض 
 ديارهم. لجميع رحلة آمنة إىل لسيكون مشرقا، ومتىن املكتب ن مستقبل اختتم كلمته باإلشارة إىل أ. و املستوى

 
 السادسة مساءً  الساعةمتام عند  4104 شباط/فرباير 6 اخلميسيوم  ستنيالو  الثالثةدورة اجمللس أعمال اختتم الرئيس و  -32

 وعشرين دقيقة.



Annex I
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 للتربية مكتب الدولياللمجلس  الستونو  الثالثةالدورة 
 2014 شباط/فرباير 7إىل  5من جنيف، 

جدول األعمال المفصل المؤقتانو جدول األعمال مشروع 

مال و جدول األعمال املفصل املؤقتان بتمويل من برنامج األمري سلطان بن عبد العزيز لدعم ترجم مشروع جدول األع
 ٠اللغة العربية يف اليونسكو، وذلك باستجابة مشكورة من وفد اململكة العربية السعودية الدائم لدى  اليونسكو
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 المؤقت جدول األعمالمشروع 

 العاشرة صباحاً إلى الساعة الواحدة ظهراً من الساعة  شباط/فبراير 5األربعاء 

 افتتاح الدورة 1

وجدول األعمال المفصل  (.UNESCO/BIE/C.63/1/Prov) جدول األعمالاعتماد  2
)UNESCO/BIE/C.63/1/Prov.+ Add.(

 انتخاب الرئيس واللجنة التوجيهية 3

 (UNESCO/BIE/C.63/2) 2013خالل عام  تهميزانيأنشطة المكتب الدولي للتربية و  4

 (بعد الظهر) من الساعة الثالثة إلى الساعة السادسة مساءً  شباط/فبراير 5األربعاء 

)UNESCO/BIE/C.63/3( 2014برنامج أنشطة المكتب الدولي للتربية وميزانيته لعام  5

مجال  ز فيلتربية مركز التميّ لمكتب الدولي الالستراتيجية الرامية إلى جعل اتقرير مرحلي شفهي عن تنفيذ  6
التنظيمي الهيكل ، 2017-2012وخطة العمل للفترة (لمحة عامة، استراتيجية المكتب  دراسيةال تطوير المناهج

)UNESCO/BIE/C.63/Inf.3() ، والحوكمةالوظيفيو 

 فبراير/شباط من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة الواحدة ظهراً  6الخميس 

 )UNESCO/BIE/C.63/Inf.4(صاالت تعبئة الموارد واالتاستراتيجية  7

 )UNESCO/BIE/C.63/Inf.5(مراجعة النظام األساسي للمكتب  8

 فبراير/شباط (بعد الظهر) من الساعة الثالثة إلى الساعة السادسة مساءً  6الخميس 

 )UNESCO/BIE/C.63/Inf.6( والمؤتمر الدولي للتربيةللحوار بشأن السياسات الخطة الشاملة  9

 )UNESCO/BIE/C.63/Inf.7( 1لمعاهد الفئة  مرفق اإلشراف الداخليتقييم الصادرة عن عة التوصيات متاب 10

 حفل كوكتيل من الساعة السادسة إىل الساعة الثامنة مساء:

 ظهراً  الواحدةمن الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة فبراير/شباط  7 جمعةال

 مجلسوالستين لل الرابعةانعقاد الدورة  موعد 11
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 أية مسائل أخرى 12

  قرارات الدورة الثالثة والستين اعتماد 13
 )UNESCO/BIE/C.63/Decisions/Prov.( 

والستين الثالثةاختتام الدورة  14
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المؤقت جدول األعمال المفصل

 route des Morillons, 1218 15يف:  يف جنيفونسكو الواقع للي التابعللرتبية املكتب الدويل للمجلس يف  الستونو  الثالثةستعقد الدورة 
Le Grand-Saconnex . 

 7يوم اجلمعة أعماهلا  متتختعند الساعة العاشرة صباحًا ومن املتوقع أن  2014 شباط/فرباير 5يوم األربعاء تبدأ الدورة سو 
 .بعد الظهر الواحدةالساعة  عند 2014فرباير/شباط 

من الساعة العاشرة صباحاً إىل الساعة فرباير/شباط  6واخلميس  فرباير/شباط 5األربعاء  ايوم: كاآليتهو  الدورة اجلدول الزمين هلذه و 
من الساعة العاشرة صباحاً فرباير/شباط  7ويوم اجلمعة  ؛مساءً  السادسةالواحدة ظهرًا ومن الساعة الثالثة بعد الظهر إىل الساعة 

 .إىل الساعة الواحدة ظهراً 

 ، من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة الواحدة ظهراً فبراير/شباط 5اء األربع

 افتتاح الدورة  1
 5الدورة يوم األربعاء أعمال )، رئيس جملس املكتب الدويل للرتبية، النرويج(  Ole BRISEID أويل بريسيد السيد يفتتح معايل
 الساعة العاشرة صباحاً.متام عند فرباير/شباط 

 دول األعمال وجدول األعمال المفصلاعتماد ج 2
 .UNESCO/BIE/C.63/1/Prov.+ Addو.UNESCO/BIE/C.63/1/Prov :تانثيقالو 

وقد  .2013سبتمرب/أيلول  4 جدول األعمال املؤقت وعلقت عليه يف مشروعلمجلس جنة التوجيهية التابعة لللوأن عرض على ا سبق
من القسم  4من املادة  5. وطبقًا لنظامه الداخلي (الفقرة ملكتب وأمانة املكتباشرتك يف إعداد هذا املشروع كل من رئيس جملس ا

ل أعماله أو أن يف جدو  املدرجة، أن يعدل ترتيب البنود انعقاد دورة ماخالل بعد اعتماد جدول األعمال، و  "جيوز للمجلس، )،الرابع
للتمكن من إضافة بند  واملصوتنيغالبية ثلثي األعضاء املوجودين  أو أن حيذف بنوداً منه. ومن الضروري احلصول على يضيف بنوداً إليه

 .أو من حذف آخر خالل دورة ما"

 .UNESCO/BIE/C.63/Decisions/Provات في الوثيقة: القرار مشاريع 

 انتخاب الرئيس واللجنة التوجيهية 3

(انظر التشكيل اجلديد للمجلس، املرفق  الستةاجمللس اجلدد والثالثني أعضاء  السابعةبعد أن انتخب املؤمتر العام لليونسكو يف دورته 
ها مفيدة. ووفقا ا، وكذلك أية هيئات فرعية ير 2015-2014طيا)، جيب على اجمللس اختيار اللجنة التوجيهية اجلديدة لفرتة السنتني 

التوجيهية اليت تتألف من رئيس ومخسة نواب "ينتخب اجمللس جلنته )، من القسم الثاين 4من املادة  5الفقرة للنظام األساسي للمكتب (
وتنتخب اللجنة التوجيهية ملدة سنتني؛ وجيوز إعادة انتخاب أعضائها، لكن ال  .للرئيس، يكونوا من مواطين اجملموعات اإلقليمية الست"

 جيهية من الدول األعضاء التالية:ميكن هلم االحتفاظ مبقاعدهم ألكثر من أربع سنوات. وخالل فرتة السنتني املاضية، تألفت اللجنة التو 

 اجملموعة األوىل (أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية): النرويج  الرئيس:  •
  اجملموعة الثانية (أوروبا الشرقية والوسطى): جورجيا نواب الرئيس:  •

  الدومنيكيةاجملموعة الثالثة (أمريكا الالتينية والبحر الكارييب): اجلمهورية 
 ماليزيااجملموعة الرابعة (آسيا واحمليط اهلادئ): 
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  نيجريااجملموعة اخلامسة ألف(أفريقيا): 
 البحريناجملموعة اخلامسة باء (الدول العربية): 

موعات جملومن املفرتض أن جتري مشاورات بني ا. سلاجمل يف أعضاء تعد مل الدومنيكيةاجلمهورية و  جورجياو  النرويج أن إىل اإلشارة وجتدر
 االنتخابية يف وقت مبكر لتحديد رئيس قوي وتوافقي. 

 2013أنشطة المكتب الدولي للتربية وميزانيته خالل عام  4
  )2013لعام احلسابات املؤقتة ( UNESCO/BIE/63/Inf. 2 و ؛(تقرير املديرة) UNESCO/BIE/C.63/2: الوثيقتان

 .2013يف عام املنفذة  ةلتقرير األنشط النقاط البارزةتعرض املديرة س -
 .2013تقرير األنشطة املنفذة يف عام اقش اجمللس سين  -
 ترد املديرة و/أو منسقو الربنامج على أسئلة أعضاء اجمللس.   -
 .2013عام املنفذة يف األنشطة  تقريربإقرار اجمللس سيقوم    -
  .2013سيقوم اجمللس بإقرار احلسابات املؤقتة لعام   -

 .UNESCO/BIE/C.63/Decisions/Prov :ات في الوثيقةقرار المشاريع 

 (بعد الظهر) من الساعة الثالثة إلى الساعة السادسة مساءً  شباط/فبراير 5األربعاء 

 2014برنامج أنشطة المكتب الدولي للتربية وميزانيته لعام  5
  UNESCO/BIE/C.63/3الوثيقة: 

 .2014نامج أنشطة ومشروع امليزانية لعام ستعرض املديرة املقرتحات اخلاصة برب  -
 .2014سيناقش اجمللس الربامج املقرتحة يف عام  -
 سرتد املديرة و/أو منسقو الربنامج على أسئلة أعضاء اجمللس. -
 .2014سيقوم اجمللس بإقرار برنامج األنشطة لعام  -
 2014إقرار امليزانية لعام  -

.UNESCO/BIE/C.63/Decisions/Provمشاريع القرارات في الوثيقة: 

تقرير مرحلي شفهي عن تنفيذ االستراتيجية الرامية إلى جعل المكتب الدولي للتربية مركز التمّيز في مجال تطوير  6
، الهيكل التنظيمي والوظيفي، 2017-2012المناهج الدراسية (لمحة عامة، استراتيجية المكتب وخطة العمل للفترة 

   UNESCO/BIE/C.63/Inf.3:الوثيقةوالحوكمة) 

إضافة إىل  والوظيفياهليكل التنظيمي كما ستعرض أولويات الربنامج.  ببلورة عرض التقدم احملرز يف تنفيذ االسرتاتيجية و بستقوم املديرة 
 املكتب.حوكمة يف احلاصلة التغيريات 
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ملؤمتر إىل اي قدمه رئيس اجمللس ذالو  2013-2012 خالل الفرتةكتب عن أنشطة املكتب املتقرير جملس بعرض  ةاملدير كما ستقوم 
 .يف دورته السابعة والثالثني العام

 سيدعى اجمللس إىل تقدمي تعليقات.و 

.UNESCO/BIE/C.63/Decisions/Provمشاريع القرارات في الوثيقة: 

 ظهراً  الواحدةمن الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة  شباط/فبراير 6 الخميس

 يجية تعبئة الموارد واالتصاالتاسترات 7
 UNESCO/BIE/C.63/Inf.4 الوثيقة:

 .اسرتاتيجية تعبئة املوارد واالتصاالتتقريرا عن املديرة قدم ست
 الوثيقة. هذه وسيدعى اجمللس إىل مناقشة 

.UNESCO/BIE/C.63/Decisions/Provمشاريع القرارات في الوثيقة: 

  مراجعة النظام األساسي للمكتب 8
 UNESCO/BIE/C.63/Inf.5الوثيقة:  

للنظام األساسي للمكتب والنصوص األخرى الواردة يف الوثيقة "جمموعة النصوص األساسية" (يونيو/حزيران  مراجعة ةاملدير تعرض س
2000( 

 .يقةوثالهذه مناقشة إىل وسيدعى اجمللس 

.UNESCO/BIE/C.63/Decisions/Provمشاريع القرارات في الوثيقة: 

 (بعد الظهر) من الساعة الثالثة إلى الساعة السادسة مساءً  شباط/فبراير 6 الخميس

 ، للمناقشة واالعتمادوالمؤتمر الدولي للتربيةللحوار بشأن السياسات الخطة الشاملة  9
 UNESCO/BIE/C.63/Inf.6الوثيقة: 

 .دويل للرتبيةواملؤمتر الللحوار بشأن السياسات اخلطة الشاملة  ةاملدير تعرض س
 يقة.وثهذه المناقشة إىل وسيدعى اجمللس 

.UNESCO/BIE/C.63/Decisions/Provمشاريع القرارات في الوثيقة: 
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  1لمعاهد الفئة  مرفق اإلشراف الداخليتقييم متابعة التوصيات الصادرة عن  10
 UNESCO/BIE/C.63/Inf.7الوثيقة:  

 
 التوصيات. تنفيذ  ملديرة التقدم احملرز يفعرض است

 يقة.وثهذه المناقشة إىل وسيدعى اجمللس 
 

 فبراير/شباط 6يوم الخميس حفل كوكتيل  من الساعة السادسة إلى الساعة الثامنة مساء:
 
 
 ظهراً  الواحدةمن الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة  شباط/فبراير 7 جمعةال
 
 

 موعد انعقاد الدورة الرابعة والستين للمجلس 11
 

 أخرى أية مسائل 12
 

 والستين الثالثةاعتماد قرارات الدورة  13
 .UNESCO/BIE/C.63/Decisions/Prov الوثيقة:  
 

 
المجلس يوافق ) الذي ينص على أن "الحادي عشر، المقطع الرابع، القسم 22مكتب (المادة الطبقاً للنظام الداخلي لمجلس 

"، نشر القرارات في غضون شهر بعد انتهاء الدورةوعلى " "في كل دورة من دوراته على نص القرارات المعتمدة خالل الدورة
 يدعى المجلس إلى:

 ؛والستين الثالثةمشاريع قرارات الدورة  وصاستعراض نص  -
 ؛هااعتماد  -
 .2014 فبراير/شباطشهر بحلول نهاية القرارات هذه نشر نص  الطلب إلى المكتب  -

 
 

 الدورة الثالثة والستين اختتام 14
 



UNESCO/BIE/C.63/2 

 جنيف، 01 يناير/كانون الثاين 4102
األصل: باإلنكليزية

للتربية مكتب الدولياللمجلس  الثالثة والستونالدورة   

4102 شباط/فبراير 7إلى  5من جنيف،   

العربية يف اليونسكو، وذلك  لدعم اللغةبتمويل من برنامج األمري سلطان بن عبد العزيز ت هذه الوثيقة ترمج
 .باستجابة مشكورة من وفد اململكة العربية السعودية الدائم لدى اليونسكو
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أنشطة وميزانية المكتب خالل عام 3102
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 المكتب الدولي للتربية تقرير مديرة
 من: األنشطة خالل الفترةتنفيذ  
2102إلى ديسمبر/كانون األول  2102يناير/كانون الثاني  

العربية يف اليونسكو، وذلك باستجابة  لدعم اللغةبتمويل من برنامج األمري سلطان بن عبد العزيز ت هذه الوثيقة ترمج
 .مشكورة من وفد اململكة العربية السعودية الدائم لدى اليونسكو
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2102إلى ديسمبر/كانون األول  2102يناير/كانون الثاني من  خالل الفترة األنشطةتنفيذ  - تقرير مديرة المكتب الدولي للتربية التابع لليونسكو

الثاني 2102إلى ديسمبر/كانون األول2102يناير/كانون

بيان المحتويات

 التقدم احملرز من قبل املكتب فيما يتعلق مبحاور العمل الرئيسية -أوال
 5م/ 26لوثيقة او  8012-8002: حملة عامة عن إجنازات املكتب متاشيا مع اسرتاتيجية الفرتة 1اجلدول  

اخلدمات املتعلقة باملناهج املقدمة إىل الدول األعضاء: تنمية القدرات واملساعدة الفنية .1
  تصميم املناهج وتطويرهايف جمال شهادة  1.1.1
 تنمية القدرات واملساعدة الفنية  8.1.1
 أفريقيا واملساواة بني اجلنسني - األولويات العاملية 2.1.1
 التحديات ذات الصلة باخلدمات املتعلقة باملناهج املقدمة إىل الدول األعضاء 1.1.1
 8012-8018: حملة عامة خمتارة عن تنمية القدرات واملساعدة الفنية يف الفرتة 8اجلدول 
 8012-8018أفريقيا يف الفرتة  –عاملية : إسهامات خمتارة يف األولويات ال2اجلدول 
  8012-8018املساواة بني اجلنسني يف الفرتة  –إسهامات خمتارة يف األولويات العاملية : 1اجلدول 

 إنتاج املعرفة وإدارهتا .8
 البيانات والتنبيهات قواعد 1.8
 مصطلحات املناهجمسرد  8.8
 الشبكي املوقع 2.8
 الكتب املدرسيةجمموعة  1.8
 املسح العاملي حول وقت التعليم  5.8
هتاإنتاج املعرفة وإدار املتعلقة بالتحديات   6.8

 (هتاإجنازات خمتارة يف أرقام )إنتاج املعرفة وإدار 

 احلوار بشأن السياسات .2
 مجاعة املمارسني 1.2
 األحباث واملنشورات 8.2
 يةلوطنية واإلقليمية واألقاليمالتبادالت ا 3.3
 احلوار بشأن السياساتاملتعلقة ب ماتهاسإلنتائج واال 1.2
 احلوار بشأن السياساتاملتعلقة بالتحديات   5.2

احلوار بشأن السياساتاملتخصصة يف إسهامات ومسامهات املكتب : 5اجلدول 

 دارة املسسسيةاإل  -ثانيا
املوارد املالية .1
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 2102إلى ديسمبر/كانون األول  2102يناير/كانون الثاني من  خالل الفترة األنشطةتنفيذ  - تقرير مديرة المكتب الدولي للتربية التابع لليونسكو
 2102إلى ديسمبر/كانون األول 2102يناير/كانون الثاني  

 املوارد البشرية .8
 

 امليزانية  -ثالثا
 املالية البيانات

 البيان األول
 البيان الثاين

 البيان اخلامس
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2102إلى ديسمبر/كانون األول  2102يناير/كانون الثاني من  خالل الفترة األنشطةتنفيذ  - تقرير مديرة المكتب الدولي للتربية التابع لليونسكو

الثاني 2102إلى ديسمبر/كانون األول2102يناير/كانون

التقدم المحرز من قبل المكتب فيما يتعلق بمحاور العمل الرئيسية -أوال

 مقدمة
املكتب  هحرز ما أعرض يف الغرض من هذا التقرير يتمثل 

ته وأنشط هبراجمالدويل للرتبية )املكتب( من تقدم يف تنفيذ 
وقد صممت هذه األنشطة . 8012-8018خالل الفرتة 

والنتائج  االسرتاتيجية ناضمن سياق أهداف تونفذوالربامج 
 2102-2112مكتب للفترة التستراتييية النشودة امل
 .5م/ 26للوثيقة و 

سرتاتيجية الابخالل هذا العام املضطلع به العمل وتأثر 
في ميال تطوير  تميزالمكتب مركز الرامية إىل جعل 

 .(المناهج الدراتسية )االتستراتييية

إىل االستعراض الرباجمي  وباالستنادولبلوغ هذه الغاية، 
، قمنا (8018) وظيفيةالتنظيمية و الملراجعة وا(، 8011)

 .الداخلي على المستوى ناوتنظيمتنا إدار ة هيكلبإعادة 
جمالنا ا من مواصلة إجياد املزيد من الوفورات يف نوهو ما مّكن

 الوظيفي ومن العمل بطريقة أكثر فعالية.

 تااالتاتستراتييياتنا المتعلقة باالكما بادرنا إىل حتسني 
ميع اللغات الست جب ، القيام، مع على حنو كبري والتسويق

بشأن  كتيب ونشرةبإعداد  ليونسكو،املعتمدة يف ا
-2102نا للفترة وبرنامج عمل تناواتستراتييي، المكتب
ديدة اجل نا املرئيةهويإضافة إىل  ،هذه املوادوتدعم . 2102

اليت هود املستمرة اجل ،اليت اعتمدناواسرتاتيجية االتصاالت 
 .مركز متيزكتب املجلعل  تعبئة المواردجمال يف نبذهلا 

وفقا  8012-8018 هنا للفرتة  عرض أنشطتناينظم و 
وارد ما هو الرئيسية الثالثة على حنو املكتب جملاالت عمل 

( 1: )8012-8002املكتب للفرتة يف اسرتاتيجية 
إنتاج و ( 8لدول األعضاء، )املقدمة إىل اخدمات املناهج 

 .احلوار بشأن السياساتو ( 2، )هتااملعرفة وإدار 

ىل إاإلبالغ عن األنشطة من فرتة السنتني اجلديدة وسيستند 
 نا، وبدأ8012-8018 نا للفرتةوبرنامج عملتنا اسرتاتيجي

هذه االسرتاتيجية  متاشيا معواءمة عملنا تبعا لذلك مب
 تحسين نوعية: الذي ننشده، وهو د  العاماهلاجلديدة و 

في  االمتيازتعلم الطالب من خالل تعزيز ودعم 
 المناهج.المتعلقة بالعمليات والمنتيات 

 مهمة المكتب
دعم الدول يف  ،مركز متيزتتمثل مهمة املكتب، باعتباره 

ما تبذله من جهود للنهوض األعضاء يف اليونسكو يف 
األخذ من خالل  باألساس الطالب، وذلك تعلم بنوعية 
 جماالت العمل الرئيسيةضمن ملبادرات واألنشطة بزمام ا

 :الثالثة التالية
o  باإلضافة إىل ملسسسات واألفراد اتنمية قدرات

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

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

بشأن املمارسات  األدلةالقائم على  السياسات

Annex II
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2102إلى ديسمبر/كانون األول  2102يناير/كانون الثاني من  خالل الفترة األنشطةتنفيذ  - تقرير مديرة المكتب الدولي للتربية التابع لليونسكو

الثاني 2102إلى ديسمبر/كانون األول2102يناير/كانون

دة يف جمال املناهج.اجليّ 

(5م/ 26لوثيقة )ا 2102-2102الرئيسية بالنسبة إلى المكتب، فترة السنتين  ور العملامح

 راتلقدا تعزيز :0ية المنشودة يالنت - 0محور العمل 
 بالتركيز لتخطيطوا تلسياساا سمر يخص فيما لوطنيةا

 بين واةلمساوا لجيدا بالتعليمع النتفاا في لحقا تعزيز على
 تلمعلوماا تبتكنولوجيا باالستعانة، ولجنسينا

ت.التصاالوا

 راتلقدا تعزيز :2ية المنشودة يالنت - 0محور العمل 
 بالمعلمين لخاصةا تلسياساا سمر يخص فيما لوطنيةا

 دةلجوا مسألتي على صبوجه خا لتشديدا مع ،تنفيذهاو
 لجنسين. ا بين واةلمساوا

 تحسين :5ية المنشودة يالنت - 2محور العمل 
 لمتعلقةا تسارلمماوا مجهابرو ألساسيا لتعليما تسياسا

 دةلجوا تعزيز يتسنى فيه بحيث ء،ألعضاا وللدا في به
 لجنسين.ا بين واةلمساوا بالستيعاوا  إلنصاوا

 راتقد تعزيز :2ية المنشودة يالنت - 2محور 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

 إلنمائية. ا مجالبروا لخططوا لتعليميةت السياساا في

 وللدا عضطالا :2ية المنشودة يالنت - 2محور العمل 
 وسفير يخص فيما شاملو جيد تعليم بتوفير ءألعضاا
 ةلحياا ساليبأ يجوتر جلأمن  ،لجنسيةا لتربيةوا زإليدا
 ن.إلنساا قحقوو لجنسينا بين واةلمساوا لصحيةا

 حاطةإ :02ية المنشودة يالنت - 4محور العمل 
 تلتحدياوا تعلما باالتجاها بالتعليم لمعنيةا ا ألطرا
 ثببحو يدهاوتزل خال من لتعليما لمجا في لناشئةا

 فية.استشرا تساودرا
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2102إلى ديسمبر/كانون األول  2102يناير/كانون الثاني من  خالل الفترة األنشطةتنفيذ  - تقرير مديرة المكتب الدولي للتربية التابع لليونسكو

الثاني 2102إلى ديسمبر/كانون األول2102يناير/كانون

5م/ 26لوثيقة او  2102-2112فترة المع اتستراتييية تماشيا مكتب الإنيازات ن عامة ع لمحة: 0اليدول 

 األهداف االتستراتييية
اتستراتييية المكتب للفترة 

2112-2102 
محاور 
*العمل

5م/ 26
مؤشرات األداء

المعايير
السنتين فترة )

2102-
2102)

النتائج 
 ةالمحقق

الخدمات المقدمة إلى  -0
تنمية الدول األعضاء: 

  الفنية القدرات والمساعدة
تنمية قدرات األخصائيني واملمارسني 
وصناع القرار على تصميم عمليات 

املناهج الدراسية واملناهج  تطوير
يدة وإدارهتا اجلنوعية الاجلامعة ذات 

:وتنفيذها
 الشبكة العامليةدعم  .1
دعم البلدان يف تغيري  .8

 املناهج
مواد وأدوات إعداد  .2

تدريبية وجتريبها والرتويج 
 هلا

توسيع أشكال التدريب  .1
 وتنويعها

تقدمي الدعم واملشورة  .5
املهنيني

حمور العمل 
النتيجة  – 1

1املنشودة 

حمور العمل 
النتيجة  -3

8 املنشودة

ذات النوعية  املناهج تغيري على املدربني املوظفني عدد
اجليدة وإدارهتا

400
088

3055القدرات تنمية أنشطة يف املشاركة البلدان  عدد

حمور العمل 
النتيجة  – 1

3املنشودة 

 أدوات خالل من تدريبهم مت الذين املدرسني عدد
 إصالح لدعم التوجيهية ذات الصلة واملبادئ التعلم

وتنفيذها املناهج
100185

حمور العمل 
النتيجة  – 2

5املنشودة 

عدد املتخصصني املدربني من خالل دورات معرت 
60252تطوير املناهج جمال "( يف شهادةهبا )"

وا أعلنذين ال حاصلني على الشهادة النسبة املئوية لل
%22%75مكان العمل يف  محتسن ممارساهت عن

تدريبية لالبتكار الحدات الو عدد أدوات التعلم و 
 اليت مت وضعها/استعراضهااملناهج واإلصالح يف جمال 

520ونشرها

حمور العمل 
النتيجة  – 3

5املنشودة 

لدعم  اواستخدامهاليت مت استحداثها دوات األ
دراج املعلمني ومدريب املعلمني وواضعي املناهج إل

 تغري املناخية املستدامة و مالتعليم من أجل حتقيق التن
يف مناهج التعليم االبتدائي والثانوي

25

Annex II
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 2102إلى ديسمبر/كانون األول  2102يناير/كانون الثاني من  خالل الفترة األنشطةتنفيذ  - تقرير مديرة المكتب الدولي للتربية التابع لليونسكو
 2102إلى ديسمبر/كانون األول 2102يناير/كانون الثاني  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  إنتاج المعرفة وإدارتها -2
توطيد قاعدة معار  وجمموعة 
متنوعة من مصادر املعلومات 
املتخصصة بشأن املناهج الدراسية 

املناهج الدراسية  تطويروعمليات 
 :توسيع نطاقهاو وإثرائها 
 بناء قاعدة معار  متينة .6
تعزيز خدمات املعلومات  .2

 وتبادل املعلومات
على  برنامجاستحداث  .2

اإلنرتنت لزيادة تبادل 
 املعار 

تبسيط اخلدمات  .9
والوصول إىل املواد 

 واملصادر
 

حمور العمل 
النتيجة  – 3

 0املنشودة 
 

وإدراجها تقييمها اليت مت عدد الوثائق واملوارد اجلديدة 
فريوس يف مركز اليونسكو لتبادل املعلومات بشأن 

 البشري واإليدزنقص املناعة 

200 200  

حمور العمل 
النتيجة  – 4

 12املنشودة 
 

يف قاعدة البيانات العاملية القطرية حتديث امللفات 
 حول التعليم

 

06  132 

ذات الصلة بالتعليم عدد الدراسات واملنشورات 
 تنشر ة اليت املقارنواملناهج 

 

12 14 

 لى نطاق واسعمستقبليات عجملة نشر 

 

من   200  
، االحتادات

من   5,000و
 املسسسات
 األكادميية

 06 يف واحلكومية

 بلدا

من   274
 االحتادات

  7,315و 

من  
 املسسسات

 

  الحوار بشأن السياتسات -2
على  احلوار بشأن السياساتتسهيل 

املستويات احمللية واإلقليمية والعاملية 
املناهج الدراسية وحتسني  لتطوير

 :العمليات واملنتجات
املسامهة يف إقامة آليات  .01

مناسبة لنشر نتائج مسمتر 
وإجراءات  8002عام 

املتابعة املستمرة اليت 
تستهد  سياسات 
التعليم اجلامع والقضايا 

 املرتبط به.

حمور العمل 
4 – 

النتيجة 
 12املنشودة 

 

إلقليمي عمليات تبادل األفكار على املستويني اعدد 
املناهج من خالل وسياسات واألقاليمي بشأن قضايا 

املمارسني التابعة للمكتب باإلضافة إىل  مجاعة
 أخرى شبكات

 

5 9 
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2102إلى ديسمبر/كانون األول  2102يناير/كانون الثاني من  خالل الفترة األنشطةتنفيذ  - تقرير مديرة المكتب الدولي للتربية التابع لليونسكو

الثاني 2102إلى ديسمبر/كانون األول2102يناير/كانون

تنمية القدرات والمساعدة الفنية الخدمات المقدمة إلى الدول األعضاء:   -0

 الدول إىل املقدمة تتمثل األهدا  الرئيسية للخدمات
يف ما يلي: أ( تنمية القدرات واملساعدة الفنية  -األعضاء 

 نياملعلمالوطنية، مبا يف ذلك قدرات مدريب قدرات نمية الت
 علىاملناهج الدراسية  ني يفتخصصاملالسياسات و  يوواضع

إقليمية من خالل دورات تدريبية  هاوتطوير املناهج تصميم 
ناهج املابتكار على طويلة األجل؛ ب( تعزيز القدرات احمللية 

تعلم وورش عمل خمصصة إصالحها من خالل أدوات و 
)التعليم اجلامع، ومهارات للحياة والعمل والتعلم للعيش 

املهارات و ، والتعليم لتحقيق التنمية املستدامةمعا، 
 فنية مستهدفة مساعدة تقدمي والكفاءات األساسية(؛ ج( 

إصالح املناهج الدراسية على املستوى القطري لتصميم 
 .هوتنفيذته ر وإدا

 على متكاملة خدمات تقدمي على املكتب وانصب تركيز
 ،احلوار بشأن السياسات بني مبا جيمع الطويل، املدى

 طويلة رؤية ضمن إطار القدرات وتنمية الفين، والدعم
 بعد ما بالنسبة للبلدان اليت متر مبرحلة وال سيما األجل،

وقد . النامية البلدان من وغريها الكوارث وما بعد النـزاعات
 األخرى الدولية واملنظمات البلدان مولت حكومات

لليونسكو  امليدانية املكاتب أو/و اخلاصة واملسسسات
. الفنية واملساعدة القدرات تنمية ورش عمل بالكامل معظم

 احمللية واملسسسات الدولية املنظمات بالتعاون مع ومت التنفيذ
 :خالل األقاليم من خمتلف يف امليدانية اليونسكو ومكاتب

تنمية ( 1-8) وتطويرها ؛ املناهج تصميم شهادة( 1-1) 
يف  واملسامهات( 1-2) الفنية؛ القدرات واملساعدة

.اجلنسني بني واملساواة أفريقيا - العاملية األولويات

 وتطويرهاشهادة تاميم المناهج  0-0
محاور العمل  5، 4، 2، 2، 0]األهداف االتستراتييية 

0-0 ،0-2 ،2-5]

 العليا الدراسات شهادة ،8010 عام ينفذ املكتب، منذ
 أمريكا يف شركائه وتطويرها مع املناهج تصميم يف املعتمدة
اجلامعة الكاثوليكية يف  مثل الكارييب، والبحر الالتينية

( واملكتب اإلقليمي للرتبية يف أمريكا UCUأوروغواي )
بالتعاون مع  أفريقيا يف وكذلك ،الالتينية والبحر الكارييب

 تنمية مكتب اليونسكو اإلقليمي للرتبية يف أفريقيا وشعبة
 اليونسكو التعليم يف اليونسكو، ومعهد وسياسات املعلمني
تنزانيا للرتبية والتعليم أفريقيا ومعهد  يف القدرات لبناء الدويل

(TIE .واجلامعة املفتوحة يف تنزانيا ) 

ودورة ( ملدة أسبوعني)مباشرة  دورة مكثفة ومن خالل
 ،(أسبوعا 20ملدة ) اإلنرتنت معمقة عن بعد بواسطة

 للقيام على الالزمة واملهارات املعار  يكتسب املشاركون
 أثناء يواجهوهنا اليت بالتفكري يف التحديات فعال حنو

السياق الذي يعيشون فيه  يف املناهج إصالح عمليات
 .وتسويتها

وقد بدأت الدفعة الرابعة يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 
اليت  وهي اآلن تنهي الدورة 8012 أغسطس/ آب يف
ختصصني  تقدمي العام ومت هذا. اإلنرتنت ضطلع هبا علىي  

 التعليم( أ: )والكارييب الالتينية أمريكا جديدين يف اثنني
 والتعليم( ب( )الثانوي التعليم إىل الطفولة من) اإللزامي

  يف متناول الربنامج هذاأن  ويذكر. املعلمني وتعليم العايل
 الناطقة باإلسبانية – أيضا لغويتني خمتلفتني جمموعتني

 والناطقة بالفرنسية.
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 2102إلى ديسمبر/كانون األول  2102يناير/كانون الثاني من  خالل الفترة األنشطةتنفيذ  - تقرير مديرة المكتب الدولي للتربية التابع لليونسكو
 2102إلى ديسمبر/كانون األول 2102يناير/كانون الثاني  

 
 

 2102 عام في المكتب ألنشطة اليغرافي التوزيع: 0 البياني الرتسم
 
 
 

 
 
 
 

 Bahrainالبحرين: 
 South Sudan جنوب السودان:

 Niger النيجر:
 Burkina Fasso بوركينا فاسو:

 Senegal السيغال:
 Nigeria نيجربيا:

 Uruguay أوروغواي:
 Haiti هاييت:

  Dominican Republic :اجلمهورية الدومينيكية
 Colombia كولومبيا:

 
 
 

 املشاركون يف الشهادة الدعم الفين وتنمية القدرات تقدمي خدمات متكاملة طويلة األجل
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2102إلى ديسمبر/كانون األول  2102يناير/كانون الثاني من  خالل الفترة األنشطةتنفيذ  - تقرير مديرة المكتب الدولي للتربية التابع لليونسكو

الثاني 2102إلى ديسمبر/كانون األول2102يناير/كانون

 األول ديسمرب/كانون يف وبدأت الدفعة الثالثة يف أفريقيا
 باإلجنليزية الناطقة: لغويتني متاحة جملموعتني وهي 8012

 .والناطقة بالفرنسية

 موارد حزمة: األساسية للشهادة التدريبية ومت ترمجة املواد
 وأنشطة مفاهيمي إطار من تتألف اليت(CRP) املناهج 

 وتعميمها وتنقيحها ونشرها احلالة، ودراسات تدريبية
 والفرنسية اإلجنليزية باللغات 8012باعتبارها نسخة عام 

 التدريبية واألنشطة املفاهيمي اإلطار ترجم كما. واإلسبانية
 قارئ)دعم الشهادة  وخضعت مواد. العربية اللغة إىل

 والفرنسية اإلجنليزية باللغات)للتحديث ( والعروض الشهادة
 .واإلسبانية(

جارية على قدم وساق الستكشا  األولية وإن النقاشات
 الشهادة: إمكانية
o قسم تنمية و  املكتب، قبل من) العربية املنطقة يف

يف اليونسكو،  قدرات املعلمني والتعليم العايل
 ( املنطقة يف املمكنة املضيفة واملسسسات

o  قسم تنمية قدرات و  املكتب، قبل من)ويف أسيا
 واملسسسات يف اليونسكو، املعلمني والتعليم العايل

(.الصني يف املمكنة املضيفة

 ويف عمان؛ سلطنة اليت قام هبا املكتب إىل البعثة وخالل
للربامج  العامة واملديرية والتعليم، الرتبية وزير مع لقاءات

 ،قابوس السلطان جامعة رئيس ونائب باملناهج، التعليمية
 والتعليم، جمال الرتبية يف املسسولني وكبار الوزراء ونواب

بشأن الشهادة  احملتمل آفاق التعاون استكشف املكتب
 .األموال مجع إضافة إىل إمكانيات

 املهنيني من 209 جمموعه ما شارك ،8010 عام ومنذ
 18و أفريقيا، من 22) بلدا 56 من( من اإلناث٪ 10)

أقاليم  من 11و ،الكارييب والبحر الالتينية أمريكا من
 .دورات الشهادة يف( أخرى

م طويل القيّ للشهادة األثر  املتابعة الشامل ويسكد تقييم
 موقع على امتاح 8018 عام تقييم يوجد) األجل للتدريب

املباشرة للشهادة اليت  الدورات وبعد(. على اإلنرتنت املكتب
 من٪ 100 وافقت نسبة ،8012 نظمت خالل عام

٪ 95 ونسبة الكارييب والبحر الالتينية أمريكا يف املشاركني
 كفاءاهتا أنوافقت بشدة على  أو أفريقيا يف املشاركني من
وجيري حاليا . قد تعززت وتطويرها املناهج تصميم جمال يف

االضطالع بدراسة استقصائية بشأن الدورات على 
  اإلنرتنت.

والمساعدة الفنية تنمية القدرات 2 -0

محاور ؛  5، 4،  2،  2، 0]األهداف االتستراتييية  
[9-2، 2-2، 5-2، 2 -0، 0 -0 العمل

وإصالحها  املناهج تغيري إىل عملياتقدم املكتب الدعم 
 العريب اخلليج دول يف: فرق وطنية مع بالتعاون األجل طويلة

 شركاء مع بالتعاون السودان وجنوب والعراق وكولومبيا
 وتشغيل إلغاثة املتحدة األمم وكالة ذلك يف مبا آخرين

 لتنفيذ( األونروا) األدىن الشرق يف الفلسطينيني الالجئني
 الرتبية ووزارة جبودة املناهج، املتعلق األونروا عمل إطار

 وغريها كولومبيا، يف اخلاصة واملسسسات والتعليم
.(4 البياني والرتسم 4 ،2 ،2 اليداول)

 أطر مراجعة/حتديد: عمليات يف األنشطة هذه وتساهم
 التعليم مثل حمددة، مواضيع بشأن الوطنية السياسات

عمل  وإعداد أطر ،(العريب اخلليج ودول كولومبيا) اجلامع
 ووضع املبادئ ،(السودان وجنوب العراق) وطنية للمناهج

 تنفيذ من أجل دعم واملعلم املتعلقة باملدرسة التوجيهية
 العريب(. اخلليج دول) جامعة قائمة على املدرسة مناهج

يدعم  األخرى، املتحدة األمم وكاالت مع شراكة ويف
للفرتة  القطري أوروغواي برنامج إعداد أيضا املكتب
 إرساء األسس إىل يهد  الذي 8018-8011
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2102إلى ديسمبر/كانون األول  2102يناير/كانون الثاني من  خالل الفترة األنشطةتنفيذ  - تقرير مديرة المكتب الدولي للتربية التابع لليونسكو

الثاني 2102إلى ديسمبر/كانون األول2102يناير/كانون

وتشرك  واملناهج تتعلق بالتعليم األجل طويل)ة( التفاق/ات
 والتعليم الرتبية وزارة ذلك يف مبا املصلحة، أصحاب خمتلف

.والثقافة

عدد المشاركين بحسب الدفعات: 2ليدول ا
 

Number of  Participantsعدد املشاركني: 
 Latin Americaالالتينية:  أمريكا
 Africa  :أفريقيا

 جهود القدرات اهلادفة إىل تنمية العمل وتكمل ورش
إىل  تدريبالو  دعمالتقدمي  خالل الفنية من املساعدة
 التعليم يف املناهج إصالح عن املسسولني املصلحة أصحاب
 وباكستان يف البحرين) وتعليم املعلمني والثانوي األساسي

 وبلدان اجلماعة ونيجرييا ونيكاراغوا الدومينيكية  واجلمهورية
 ومجهورية الكامريون: أفريقيا لوسط والنقدية االقتصادية

 خالل من( وغينيا والغابون والكونغو وتشاد الوسطى أفريقيا
 .مشارك 100 من أكثر جتمع العمل ورش

املفيد لتنمية  على اإلدراج وجيري التشديد بشكل خاص
 إضافة إىل اإلعداد الوطنية املناهج يف واملهارات الكفاءات

 التعلم وممارسات ومبادئ قيم أساس على والعمل للحياة
 واملواطنة والتعليم اإلنسان حقوق على والرتبية معا، للعيش

 .املستدامة التنمية أجل من

 أولوية الكوارث بعد وما النزاعات بعد ما حاالت كما تعترب
 أيضا املكتب ويواصل(. السودان وجنوب كهاييت)

بعض إجنازات خرجيي الشهادة 

oقيادة عمليات إصالح املناهج يف السنغال
o  توجيه عملية إدراج التعليم اجلامع يف املناهج يف

كولومبيا
o إدارة إصالح املناهج يف التعليم العايل– 

الثانوي يف اجلمهورية الدومنيكية
o إدراج اللغة السواحيلية يف املناهج يف املدارس

االبتدائية األوغندية 
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2102إلى ديسمبر/كانون األول  2102يناير/كانون الثاني من  خالل الفترة األنشطةتنفيذ  - تقرير مديرة المكتب الدولي للتربية التابع لليونسكو

الثاني 2102إلى ديسمبر/كانون األول2102يناير/كانون

 األعضاء الدول من وطلبات خمصصة ملطالب االستجابة
.(2 اليدول)

تقديم خدمات متكاملة

-8018 الفرتة يف الفنية واملساعدة القدرات تنمية ارتبطت
وهو ما عزز بشكل أكرب  األجل، ةطويل باملبادرات 8012

واستمر . األعضاء الدول الدعم الذي يقدمه املكتب إىل
براجمها اخلاصة  القائمة بني القوية يف توطيد العالقة املكتب
 ،احلوار بشأن السياساتالفنية و  واملساعدة القدرات بتنمية

مبا ميكن  تكامال، أكثر خدمات تقدمي إىل وهو ما أدى
بشكل أفضل  البلدان احتياجات ومعاجلة املكتب من حتديد

 عمليات يف مركز متيزك اسرتاتيجيا نفسه تنظيم وكذلك
 هاييت أي: 0 البياني والرتسم 2 اليدول) املناهج تغيري

 (.وكولومبيا الدومينيكية واجلمهورية

والمساواة بين  أفريقياات العالمية: األولوي 2 -0
 الينسين 

محاور ؛ 7، 5، 4،  2،  2، 0]األهداف االتستراتييية 
[2-0،2-0 العمل

 أفريقيا  -لليونسكو العاملية يساهم املكتب يف األولويات
 من خالل مجيع جماالت عمله. – اجلنسني بني واملساواة

 املواد قام املكتب بوضع وتعديل السنتني هذه، وخالل فرتة
اخلاصة بالشهادة باالستناد إىل  التدريبية واألنشطة

 .األفريقية الناطقة بالفرنسية البلدان احتياجات

الفنية  واملساعدة القدرات خدمات تنمية املكتب قدم كما
 الوطنية املناهج إصالح عمليات يف األفريقية البلدان إىل

(.وأوغندا السودان جنوب)

 طويل مشروع إلجراء ووقع االختيار على املكتب مسخرا
 نتائج"بشأن  من أجل التعليم العاملية الشراكة متوله األجل
 واملواد التعلم التدريس، تكامل: األوىل الصفو  يف التعلم

 والنيجر فاسو بوركينا: أفريقية، وهي بلدان أربعة يف" والتقييم
البلدان  مع املبدئي ومت االتفاق. السودان وجنوب والسنغال

 (.2اجلدول . ) 8012 عام يف القطرية الفرق وإعداد

 اجلهات زود املكتب اجلنسني، بني باملساواة يتعلق وفيما
 لتبادل وخدمة شاملة معار  بقاعدة الرئيسية الفاعلة

 املناعة البشري واإليدزبشأن فريوس نقص  املعلومات
والدعوة  الرتبوية واملواد واملناهج والربامج والسياسات

 .اجلنسية خبصوص الرتبية

 بادر املكتب إىل حتليل إضافة ،8012-8018 الفرتة ويف
إىل مركز اليونسكو لتبادل املعلومات عن  وثيقة 800قرابة 

 .واإليدز البشري املناعة نقص فريوسللوقاية من الرتبية 

الفنية املتعلقة بفريوس نقص املناعة  املساعدة جهود وركزت
 على الرتبية والتعليم وزارات املقدمة إىل البشري واإليدز

مواد  حمتوى وعمليات تقييم ، املعلومات تبادل يف املسامهة
 وإعداد املعلمني ومواد القدرات وبناء والتدريس، التعلم

 االقتصادية اجلماعة بلدان وال سيما يف املعلمني، تدريب
 .الوسطى ألفريقيا والنقدية

 اجلنسية استعراض وتقييم الرتبية وقد أجنز املكتب أداة
يف جمال الرتبية  احملتوى لتحليل فعال وأتاحها كمصدر

 واإليدز، البشري املناعة نقص واملتعلقة بفريوس اجلنسية
وقدم خدمات  للمعلمني وتدريبا للمعلمني وأعد دليال

. لليونسكو امليدانية املكاتب مع بالتنسيق القدرات لتنمية
(4 اليدول)
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2102إلى ديسمبر/كانون األول  2102يناير/كانون الثاني من  خالل الفترة األنشطةتنفيذ  - تقرير مديرة المكتب الدولي للتربية التابع لليونسكو

الثاني 2102إلى ديسمبر/كانون األول2102يناير/كانون

التحديات ذات الالة بالخدمات المتعلقة  0-4
  بالمناهج المقدمة إلى الدول األعضاء

o واإلدارة الفعالة االسرتاتيجي حتسني التخطيط 
املتعلقة بالشهادة يف خمتلف األقاليم؛ للمبادرات

o الفنية  املساعدة مشاريعونوعية  استمرارية ضمان
 املوظفني، واستقرار ،الكافية تقتضي املوارد اليت

وترمجة  احملدد، املوعد يف املاحنة اجلهات ودفع
 الوثائق؛ من متنوعة جمموعة

o لتوسيع نطاق الشهادة  للنمو منوذج جدوى تقييم
 املزيدتوفري  يتطلب وهذا. لتشمل أقاليم أخرى

 أجل من املهنية للقدرات التمويل مصادر من
.أقاليم جديدة ملطالب االستجابة
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2102إلى ديسمبر/كانون األول  2102يناير/كانون الثاني من  خالل الفترة األنشطةتنفيذ  - تقرير مديرة المكتب الدولي للتربية التابع لليونسكو

الثاني 2102إلى ديسمبر/كانون األول2102يناير/كانون

 *2102-2102في الفترة : لمحة عامة مختارة عن تنمية القدرات والمساعدة الفنية 2اليدول 
أفريقيا واملساواة بني اجلنسني -األولويات العاملية  1-2مشاريع إقليم أفريقيا الواردة يف القسم  *

النتائج الوصف واألتساس المنطقي المشروع اإلقليم

البلدان 
العربية

التربية على حقوق 
اإلنسان والمواطنة 

في البحرين

والتعليم من أجل  الرتبية وزارة مع األجل طويل تعاون
 اإلنسان الرتبية على حقوق إدراج على القدرات تعزيز

 للمعلمني املهين والتطوير الوطنية املناهج يف واملواطنة

o قدرات من أجل تعزيز القدرات لتنمية عمل تنظيم ورشة 
وغريهم  املعلمني ومدريب السياسات وصناع املتخصصني

.الرتبية والتعليم يف البحرينيف جمال  املصلحة من أصحاب

العمل إطار 
المتعلق بنوعية 

المناهج
األونروا

 يف التابعة لألونروا املدارس يف العمل إطار تنفيذ دعم
احملتلة الفلسطينية واألراضي وسوريا ولبنان األردن

o التعليم املعتمدين يف جمال  املتخصصني تعزيز قدرات/ 
على  لألونروا امليدانية واملكاتب عمان وحدة يف املناهج

 النشر إجراء أنشطة
o الطوارئ  حاالت يف يف جمال التعليم حتليل خربات األونروا

النشر لغرض

 المناهج مبادرة
العراق في اليديدة

عمل وطين جديد للمناهج يستند إىل  إطار وضع
 بني واملساواة اإلنسان حقوق مثل العاملية، القيم

 مناهج وتنقيح. معا للعيش والتعلم والسالم اجلنسني
والعلوم الرياضيات

o وضع إطار عمل جديد للمناهج واستخدام املبادئ 
 يف اليت أصدرها املكتب املتعلقة بإعداد املناهج التوجيهية

8012 عام يف الفرق الوطنية لتدريب 8018 عام

 أمريكا
 الالتينية
 والبحر

الكاريبي

مناهج  تنقيح
 األتساتسي التعليم

 في والثانوي
 اليمهورية

الدومينيكية

 لتنقيح مناهج األجل وطويلة متكاملة خدمات دعم
يف  وممارسات املدرسة، والثانوي األساسي التعليم
EDUCA ومسسسة والتعليم الرتبية وزارة مع شراكة

o التعليم مناهج الفنية فيما يتعلق بتنقيح املساعدة تقدمي 
 هاوتعديل والثانوي األساسي

o املناهج بشأن إدارة للمعلمني تدريبية عمل تيسري ورشة 
املدرسة وممارسات

 تسياتسي إطار
 اليامع في للتعليم

كولومبيا

 إطار يف تنفيذ األجل وطويلة متكاملة خدمات دعم
 الوطين املستويني اجلامع على للتعليم سياسي

واإلقليمي

o اجلامع للتعليم السياسي وضع الصيغة النهائية لإلطار 
o واإلعداد جماالت التخطيط لإلطار الفين يف الدعم تقدمي 

 بشأنه وتنقيحه واملشورة لتنفيذه،
o املقاطعات مستوى على القدرات لتنمية عمل ورش تنظيم
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الثاني 2102إلى ديسمبر/كانون األول2102يناير/كانون

 وضع
 تعليمي برنامج

 ألوروغواي
(2102-2104)

يف جمايل  األجل وطويلة متكاملة خدمات دعم
 برنامج مع املناهج إصالح وتنفيذ اجلامعالتعليم 

 والتعليم الرتبية ووزارة املتحدة " لألمماألداءتوحيد "
 والثقافة

o واملتعلقة باملناهج التعليمية املقرتحات وتنقيح دعم إعداد 
والثانوي  األساسي بالنسبة إىل التعليم امليزانية وتقديرات

ذلك واملشاركة يف 8011-8018 باألساس للفرتة
o الشهادة يف املوظفني مشاركة 
o  عملية التخطيط للفرتة  يف التعاونالتخطيط للمزيد من

8015-8019 

 جودة تحسين
 هايتي في التدريس

إصالح خالل من
المناهج

 يف مبادرة األجل وطويلة متكاملة خدمات دعم
 والدعم القدرات تنمية خالل من املناهج إصالح

 الفين

o وتوفري دعم اإلصالح من األوىل املرحلة التخطيط لتنفيذ 
 مستمر فين

o 8012شهادة  خالل من وزاريني موظفني 10 تدريب
o بشأن إجراءات  مشروع وضع اخلطوط العريضة القرتاح

األجل طويلة

 آتسيا
والمحي

 ط
الهادئ

 تطوير الكتب
 والمناهج المدرتسية

 باكستان في

 املدرسية القائمني على تطوير الكتب حتسني قدرات
 مع شراكة يف اإلقليمية، املستويات على واملناهج
 أباد يف إسالم اليونسكومكتب 

o تقييم الكتب  وأدوات معايري الفنية بشأن إسداء املشورة
 املدرسية

o بالنسبة للقائمني على استعراض  تدريبية تنفيذ أنشطة
الكتب املدرسية وتطويرها

 تسياتسات تحليل
ماليزيا في التعليم

املكتب الستعراض  خلربة اليونسكو مقر التماس
وال سيما ) املناهج بتطوير يتعلق املتبعة فيما السياسة

 والرياضيات( جمايل العلوم يف

o ووضعه يف ماليزيا يف التعليم صياغة استعراض سياسات 
ونشره النهائية صيغته

2102-2102 الفترة في أفريقيا – العالمية األولويات في مختارة إتسهامات: 2اليدول 

النتائجالوصف واألتساس المنطقيالمشروع

 تصميم يف الرئيسيني املصلحة أصحاب إشراك تنزانيا وتطويرها في المناهج تاميمشهادة 
 من املستويات خمتلف على وتطويرها املناهج
األفريقية البلدان

o املناهج  موارد للشهادة وحزمة تقدمي دورات
 بالفرنسية

o 12 (8018) مشاركا
o 25 (8012) مشاركا
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الثاني 2102إلى ديسمبر/كانون األول2102يناير/كانون

 في المعلمين القدرات وبناء المناهج ابتكار
 نيييريا

الرتبية  وزارة مع يف شراكة القدرات تعزيز
الرتبية  لكليات الوطنية واللجنة والتعليم،
والتطوير الرتبويني  وجملس البحث والتعليم،

 وجلنة املعلمني، الوطين واملعهد النيجريي،
العاملي األساسي التعليم

o تنمية عمل التنفيذ الفين لورشة يف ضمان االشرتاك 
 واملواد الفنية توفري املشورة خالل من القدرات

وغري  لالحتياجات، تقييم وإجراء والتسهيالت،
 ذلك

 املستويني على صناع القرار قدرات تعزيز السودان لينوب جديدة مناهج
على التطوير والتنفيذ  واحلكومي املركزي

شاملة  إصالح لعملية عمل اجلماعيني خلطة
للمناهج

oعلى واملتخصصني صناع القرار تنمية قدرات 
 التشديد على واحلكومي مع املركزي املستويني
النـزاعات  بعد ما حاالت يف املناهج إصالح
الدولية يف  إىل وزارة التنمية مفاهيمية مذكرة وتقدمي
الثانوية يف  املدارس مناهج لدعم املتحدة اململكة
السودان جنوب

 تكامل: األولى الافوف في التعلم نتائج"
لتعلم دريس، ومواد االتو  ،الدراتسية المناهج

 والسنغال والنيير فاتسو بوركينا في" التقييمو 
السودان وجنوب

 وبيانات مستندة إىل األدلة، تقدمي معلومات
 الفين، والدعم السياسات، بشأن توصياتو 

 حمو لتعزيز عملية وأدوات القدرات، وتنمية
 التعليم من األوىل الثالث السنوات يف األمية

االبتدائي

o  أجل من العاملية الشراكة من األموال ختصيص 
 التعليم

o وبدء العملية  الوطنية وتشكيل الفرق وضع املشروع
 االستشارية لتقييم االحتياجات

o الشهادة اخلاصة بأفريقيا  يف الفرق الوطنية تدريب
8011 لعام

 أجل من لتربيةا بشأن إقليمية عمل ورشة
 أنغوال،) المستدامة والتنمية السالم والمواطنة

 أفريقيا جمهورية الكاميرون، بوروندي،
 الكونغو جمهورية تشاد، الوتسطى،

 الغابون، االتستوائية، غينيا الديمقراطية،
وبرينسيبي( تومي تسان الكونغو، جمهورية

 وقيادهتا مع القدرات تنمية يف تنظيم االشرتاك
 من لرتبيةا إلدراج يف ياوندي اإلقليمي املكتب

 يف املستدامة والتنمية السالم واملواطنة أجل
جلماعة االقتصادية  لبلدان الدراسية املناهج

والنقدية ألفريقيا الوسطى

o القدرات من  لتنمية االشرتاك يف قيادة ورشة عمل
 الرتبية من وزارة املناهج يف املتخصصني أجل 

 وصياغة املشرتكة، األولويات وحتديد والتعليم،
التمويل  على للحصول لتقدميها مشروع وثيقة
الالزم

Annex II
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الثاني 2102إلى ديسمبر/كانون األول2102يناير/كانون

2102-2102 الفترة في المساواة بين الينسين – العالمية األولويات في مختارة إتسهامات: 4اليدول 

النتائج المشروع

 والتدريس التعلم مواد محتوى تقييم
 فيروسللوقاية من بشأن التربية 

 اإليدز/ البشري المناعة نقص
 والثانوي االبتدائي التعليم لمعلمي

 االقتاادية اليماعة  بلدان في
الوتسطى ألفريقيا والنقدية

o بلد(  تقرير لكل) وطنية تقييم تقارير تقدمي ستة
o  اإلذاعية من الربامج 150و الدروسمن  6و تدريس مادة 11تقييم  
o اجلنسني واملساواة بني الصحة جماالت يف احملتوى لتحليل فعال كمورد اجلنسية استعراض وتقييم الرتبية تنقيح وإجناز أداة 

 الرتبية للوقاية من فريوس نقص املناعة البشري واإليدزو 
o  الرتبية على  يف احلياة مهارات لتعليم عملية وإعداد أدوات حول احلياة اجلنسية التعليم بشأن برامج عمل ورشات 2إجراء

نشطة تعلم طرق خالل من واإليدز البشري املناعة نقص

لتبادل  مركز اليونسكو في إتسهامات
التربية للوقاية من المعلومات بشأن 

فيروس نقص المناعة البشري 
  واإليدز

o الرتبية للوقاية من فريوس  بشأن املعلومات لتبادل اليونسكو مركز يف كإسهامات بياناتال قاعدة إىل وثيقة  200إضافة
نقص املناعة البشري واإليدز

 البشري املناعة نقص بفريوس املتعلقة املناهج بشأن قضايا خمصصة مبساعدة حمددة واحتياجات استجابة لطلبات o 10 اإلنترنت عبر الفني الدعم
واإليدز

 مراعاة لتعميم اليونسكو دليل 
 مؤتسسات في الينساني المنظور
المعلمين  تدريب

o اخلرباء وخربة إىل معرفة باالستناد املعلمني تدريب مسسسات يف اجلنساين املنظور مراعاة لتعميم إعداد دليل بدء عملية 
 احلالة ودراسات

o األقران واستعراض عمليات التفاعل خالل من القدرات لتنمية توليد املعرفة
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الثاني 2102إلى ديسمبر/كانون األول2102يناير/كانون

إنتاج المعرفة وإدارتها -2
[02 -4 محور العمل؛ 9،  8،  7، 6]األهداف االتستراتييية 

يهد  برنامج إنتاج املعرفة وإدارهتا إىل إنشاء قاعدة متينة 
للمعرفة لتوفري املعلومات الالزمة لرسم السياسات ودعم 
اختاذ القرارات واعتماد املمارسات اجليدة يف جمايل تطوير 

الوصول إىل إمكانية املناهج وإصالحها من خالل إتاحة 

 وإن أنشطة. باملناهج واخلربات املتعلقة والتجارب املعار 
 توفري يف وتسهم اليونسكو تثري بوابة الرباجمي اجملال هذا

 بشأن األعضاء الدول إىل الصلة حديثة وذات معلومات
 املناهج. املتعلقة القضايا

قواعد البيانات والتنبيهات  2-0

حول البيانات العاملية قاعدة لالطبعة السابعة أصبحت 
ملفا  162تتضمن اآلن ما جمموعه  (WDE) لتعليما

 مستكمال.

 القطرية امللفاتمن  190 حتديث أكثر من جرىكما 
 لمكتب.ل الشبكي وقعاملعلى  وهي متاحة

 يف ذات الصلة باملناهج للمواد الدولية إتاحة اجملموعة ومت
من  العاملي التعليم ن جمتمعوهو ما ميكّ  ،8012 متوز يوليو/

 خالل من الكامل بالنص وثيقة 1150 الوصول إىل حوايل
 وتتألف اجملموعة. لغات بثالثوفرة مت جديدة واجهة حبث

 يف مبا والثانوي، واالبتدائي االبتدائي قبل ما مناهج من
 أكثر من الدراسية املناهج من أطر 120ما يزيد عن  ذلك

 .العامل أحناء من خمتلف بلدا 90 من

 جمموعه ونشر ما إصدار مت ،8012-8018 وخالل الفرتة
 بشأن) مواضيعية تنبيهات أربعةموجزات و  ةوسبع تنبيها 15

واملساواة بني اجلنسني  والتعليم، املبكرة الطفولة رعاية
 .(وتعليم املعلمني واملناهج، والنـزاعات واملناهج

 سجال 220 من أكثر إضافة متخالل الفرتة نفسها، و 
 للمكتبلكرتوين اإل (الكتالوج) الفهرس جديدا إىل

(IBEDOCs) ذلك يف مبا إضايف، سجل 8.600 وتنقيح 

 كما قدم. اجلديدة املناهج الرقمية أعدت جملموعة سجالت
خالل ا استفسار  650 من تعليقات على أكثر الوثائق مركز
 .8012-8018 الفرتة

المناهج ماطلحات مسرد 2-2

 ملسرد اإلجنليزية للنسخة األوىل املسودة من االنتهاء مت
استنادا إىل عمليات التنقيح  املناهج مصطلحات
 واملختصني اخلرباء الواردة من والتعليقات واالقرتاحات

 يف اإلنرتنت أتيحت على شبكة وقد. الشريكة واملنظمات
تسىن إشراك زمالء من  وعلى العموم،. سبتمرب/أيلول بداية

 عهد اليونسكو للتعّلم مدى احلياةوم املقر) اليونسكو
يف إعداد  (وشبكاهتا بانكوك ومكتب بريوت مكتبو 

معنية باملناهج  إدارات/وكاالت وكذلك عدة املسرد؛
 هولندا،و  ناميبيا،و ماليزيا، و  كينيا،و  اليابان،و  أسرتاليا،)
 ؛(تنزانيا مجهورية وجامعة سنغافورة،و  كوريا،و  مجهوريةو 

 نيوكاسل،و  للتعليم، كونغ هونغ معهدو  إدنربة،) واجلامعات
جمال  اجلامعي يف اليونسكو وكرسي الغربية، اهلند جزرو 

شبكة )أخرى  ومنظمات ،(كيبيك جامعة - املناهج
(.لتنمية التدريب املهين األورويب واملركز األوروبية املدارس

. مستفيضة وموثوقة بابا وببليوغرافيا 866املسرد  ويتضمن
فإن هذا املسرد  واملمارسة، املفاهيم بني القوية للعالقة ونظرا

 الرتبية والتعليم عملية تفكري مثمرة ضمن نظميف  يسهم قد

Annex II
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الثاني 2102إلى ديسمبر/كانون األول2102يناير/كانون

 بشأن دور والدولية، اإلقليمية الوطنية وكذلك السياقات
 اجملدية. بالتحسينات النهوض يف مصطلحات املناهج

الموقع الشبكي 2-2

خضع املوقع الشبكي للمكتب للتطوير بشكل منتظم، 
مادة إخبارية بثالث لغات خالل الفرتة  19ونشرت 

 برنامج ومنتدى لتبادل إنشاء . ومت8018-8012
شهادة تصميم املناهج  دورة خلرجيي املعلومات على اإلنرتنت

 .8012 مارس/آذار جيري العمل هبما منذ وتطويرها،

 موقع جيري ترحيل أكتوبر/تشرين األول، بداية واعتبارا من
 الشبكي الرئيسي إىل اهليكل اإلنرتنت شبكة على املكتب

 على اجلديد بالتصميم ينشر املوقع ويتوقع أن. لليونسكو
 سيعاد تنظيم ،8011 عام ويف السنة، هناية قبل اإلنرتنت

 جيري اليت اسرتاتيجية مركز التميزليربز  تدرجييا املكتب موقع
 . حاليا تنفيذها

على العموم، بلغ إمجايل عدد الزوار، خالل فرتة السنتني و 
زائر قياسا إىل  1.581.000، أكثر من 8018-8012

، وهو 8011-8010زائر يف الفرتة  2.911.000قرابة 
يف املائة. وقد ارتفع عدد الزيارات  16ما ميثل زيادة بنسبة 

يف الفرتة  2.528.000يف املائة ليصل إىل  6بنسبة 
زيارة يف  2.112.000مقارنة حبوايل  8018-8012

 فرتة السنتني السابقة. 

 مت تنزيل وثائق، 8012-8018السنتني  فرتة وخالل
قاعدة من مرة  510.000قرابة  املكتب ومنشوراته

زيادة  ميثل ما وهو ،"يونسدوك" البيانات املتعددة اللغات
-8010السنتني  بفرتة مقارنةيف املائة  89.1 بنسبة

 سبيل عملية تنزيل على 112.000 حوايل) 8011
 املثال(.

 حول العاملية البيانات وال تزال امللفات املستكملة لقاعدة
 سلسلة جنبا إىل جنب معتنزيال  األكثر املورد التعليم

 Thinkers"و "Educational Practices"الرتبوية  املمارسات

on Education".

المدرتسية الكتب ميموعة 2-4

 وتنظيم للعمل على اكتشا  مبشروع املكتباضطلع 
 العمل نا بفضل هذاومتكّ . املدرسية التارخيية جمموعة الكتب

 12.000 من حتتوي على أكثر اجملموعة أن من معرفة
إىل مثانينات القرن  1200 من سنوات مدرسي كتاب

. أقاليم اليونسكو ومجيع بلدا 110متثل أزيد من  املاضي،
 تضمنت قاعدة ،8012 األول تشرين ويف أكتوبر/

 فيها البحث ميكن عنوان كتاب 2.600حوايل  بياناتال
 والبلد، واللغة، النشر، سنةو  املوضوع، حبسب وتصفيتها

 بأكثر مدرسية كتب على وحتتوي. والقارة، وإقليم اليونسكو
 اليونسكو تعتربها اليت تلك ذلك يف مبا خمتلفة، لغة 92 من

 كما أهنا. عاليةزوال  ملخاطر ومعرضة باالنقراض مهددة
 تعليمية إضافة إىل أدلة اجملاالت من طائفة واسعة تغطي

 بشأن التعليم االبتدائي والثانوي حىت الصف الثاين عشر،
 تنظيمإن و . األمية وحمو الكبار، وتعليم املهين، والتدريب

 سبيل األولوية على هذه اجملموعة ووضعها يف شكل رقمي
 إلجراء الباحثني متناول يف جعلها من املكتب انسيمّكن

 .وتارخيي مقارن حتليل

 التعليم وقت حول العالمي المسح 2-5

 فرباير/شباط يف وقت التعليم حول العاملي املسح إطالق مت
 طريق عن لإلحصاء اليونسكو معهد قبل من 8012

 املسح ضمن إطار بلدا 150 قرابة إىل االستبيان إرسال
وهذه هي السنة األوىل اليت يتم . بالتعليمالسنوي املتعلق 

املتعلق  املسح يف بشأن وقت التعليم االستبيان فيها إدراج
للقيام به  إضايف إىل وقت وقد حتتاج الفرق الوطنية بالتعليم
 البيانات لتحليل التخطيط وسيتم. الالزمة البيانات وتوفري
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 االستبيانات الزمين الذي يتم خالله تلقي للجدول وفقا
 .البلدان من صحيح اململسة بشكل

األبحاث والمنشورات 2-6

 من 2.215 إىل (Prospects)مستقبليات  جملة تصل
 من العامل أحناء خمتلف يف املهنية واملنظمات املسسسات

 وخالل الفرتة. األكادميية من االحتادات 821 خالل
 وضع وجيري سبعة أعداد مت نشر ،8018-8012

 مثل عدد يتناول مواضيع متنوعة، على األخرية اللمسات
 الثقايف والتنوع ،نياملعلم تعليم إضفاء الصبغة الدولية على

 املتعلمني أداء ومقارنة عاملي، تعليم وتطوير ،التعليم نظم يف
 والنزاعات، والبحث واهلشاشة، والتعليم، أفريقيا اجلنوبية، يف

 .ديناميكية تعليم لنظم مبتكرة مناذج عن

 للتعليم، الدولية األكادميية مع مستمرة شراكة خالل ومن
 املمارسات أعداد سلسلة نشر أيضا يف املكتب شارك

والعدد  "Emotions and Learning" 81الرتبوية وأما العدد 
85 "Nurturing Creative Thinking " فهما قيد املراجعة

التحريرية النهائية ليتم نشرمها.

 :Quality and Qualitiesوقد مت نشر اجمللد املراجع

Tensions in Education Reforms (series ‘Comparative 

and International Education: A Diversity of Voices’, 

Sense Publishers )وجيري حاليا وضع  .8018 عام يف
 عام اللمساة األخرية على كتابني آخرين سينشران يف

8011. 
 The curriculum“10العدد : عمل ورقةومت إعداد 

debate: why it is important today "باللغتني وإتاحتها 

 الرئيسية القضايا بعض على وهي تركز. واإلسبانية اإلنكليزية
 .املناهج حول اليت تدور احلالية النقاشات عن الناشئة

مسامهة املكتب يف  8012نيسان /أبريل بداية وقدمت يف
 8012 لعام لتقرير العاملي لرصد التعليم للجميعا
(. للجميع اجلودة والتعلم: حتقيق التدريس: املوضوع)

 A rapid assessment of curriculaاملعنونة  وتعرض الدراسة

for general" education focusing on cross-curricular 

themes and generic competences or skills"، نتائج 
 واألحكام والسياسات األطر من جملموعة خرائط سريعرسم 

 هذه تبادل كما مت. العامل خمتلف أحناء يف املتعلقة باملناهج
شهادة أمريكا الالتنية والبحر  يف املشاركني مع النتائج

 املستوى لرفيع اخلرباء اجتماع يف واملشاركني الكارييب
 مالتعلي حتويل: 8015 عام بعد ما" الثالث اإلقليمي

 مكتب نظمه الذي ،"اهلادئ واحمليط آسيا إقليم يف والتعلم
 أكتوبر/تشرين األول 12 -16) بانكوك يف اليونسكو
8012.) 

تهاإنتاج المعرفة وإدار المتعلقة بالتحديات  2-2

o  تنفيذ على القدرات املهنية  تنميةمواصلة
على مستوى الداخلي و على املستوى  االتصاالت

 املنظمة
o إنتاج ربنامجإضافية لكي يتسىن ل تعبئة أموال 

وإدارهتا إتاحة إمكانية وصول أسهل  املعرفة
 واملوارد بشأن عمليات املعلومات وأحسن إىل

.واملنتجات ذات الصلة املناهج تطوير
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2102إلى ديسمبر/كانون األول  2102يناير/كانون الثاني من  خالل الفترة األنشطةتنفيذ  - تقرير مديرة المكتب الدولي للتربية التابع لليونسكو

الثاني 2102إلى ديسمبر/كانون األول2102يناير/كانون

نيازات في أرقاماإل

إنتاج المعرفة وإدارتها

البيانات قواعد

o 0051  املناهجذات الصلة بللمواد  اجلديدة موعة الدوليةاجملمن خالل على اإلنرتنت وثيقة متاحة  
o 61 مكتب لل الشبكي وقعاملعلى  أتيحلبيانات العاملية حول التعليم السابعة لقاعدة ا ن الطبعةملفا مستكمال م

8012-8018خالل الفرتة ملفا   163، ليصل اجملموع إىليونسدوكقاعدة البيانات وكذلك 
o  091  لمكتبالشبكي لوقع املعلى قطريا مستكمال متاحا ملفا
o 866 يف املسرد اجلديد ملصطلحات املناهج بابا 
o221  سجال أضيف إىل فهرس املكتب على شبكة اإلنرتنتIBEDOCs  8012-8018خالل الفرتة
o 45 موجزات مت إعدادها ونشرها  2تنبيهات مواضيعية و 4تنبيها و

 الشبكي الموقع

o 49  8012-8018خالل الفرتة  لغات 2إعالنا إخباريا نشر ب
o4.52 +( و06مليون زائر )٪8012-8018خالل الفرتة ٪( 6مليون زيارة )+ 2.52
o 541.111  8012-8018خالل الفرتة  قاعدة البيانات يونسدوكعملية تنزيل لوثائق املكتب ومنشوراته من خالل 

+(29.4  )٪

المدرتسيةالكتب ميموعة  

o 02.111  بلدا بشأن مواضيع خمتلفة 041تقريبا من الكتب املدرسية من أكثر من 
o 2.611  والقارة، وإقليم  والبلد، واللغة، النشر، سنةو  املوضوع، حبسب وتصفيتهاعنوان كتب تقريبا ميكن البحث فيها

اليونسكو
المنشورات

o 2 خمتلف يف مسسسة 2.205ومن احتادات األكادمييات  224نشرها من خالل  مت" مستقبليات" جملة من أعداد 
العامل أحناء
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2102إلى ديسمبر/كانون األول  2102يناير/كانون الثاني من  خالل الفترة األنشطةتنفيذ  - تقرير مديرة المكتب الدولي للتربية التابع لليونسكو

الثاني 2102إلى ديسمبر/كانون األول2102يناير/كانون

 الحوار بشأن السياتسات -2 
[02 -4 محور العمل؛ ،01]الهدف االتستراتييي 

، ركز املكتب على 8012-8018خالل فرتة السنتني 
ذات إثارة النقاشات السياسية حول نظرية وممارسة املناهج 

 النوعية اجليدة والتعليم اجلامع من خالل:
املستند إىل األدلة  احلوار بشأن السياسات( تشجيع 1

 والدعوة إليه فيما بني أصحاب املصلحة الرئيسيني ووزارات
 والتعليم؛ الرتبية

عمليات تبادل األفكار على املستويات  يف ( واملشاركة8
من  النهوض بتعليمبشأن  واألقاليمية واإلقليمية الوطنية

 .نوعية جيدة للجميع

جماعة الممارتسين 2-0

مجاعة املمارسني فضاء مفتوح يتيح الفرص لتبادل الرؤى 
وتيسري  واخلربات واملمارسات ونتائج البحوث واملوارد

التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وبني الشمال واجلنوب 
كما توفر إمكانيات ملموسة لتنفيذ   .واجلنوب وتبادل املعرفة

شاريع بشكل مشرتك لتنمية القدرات املسسسية املربامج و ال
، 8012-8018 الفرتةاملناهج. ويف املتعلقة بواضيع املحول 

سامهت مجاعة املمارسني يف مجع دراسات حالة جديدة 
قضايا املناهج يف خمتلف أرجاء ونشر املعلومات بشأن 

ما عزز املكتب مجاعة املمارسني التابعة له من ك .العامل
خالل إشراك خرباء املناهج من وكاالت املناهج الوطنية 
ووزارات الرتبية والتعليم من أقاليم خمتلفة يف اليونسكو يف 
عمليات معمقة لتبادل األفكار حول قضايا املناهج من 

بشأن أجل حتديد التوجهات االسرتاتيجية للحوار 
.التميزمركز  ضمن إطار تنفيذ اسرتاتيجيةالسياسات 

o  يف  1.615أعضاء مجاعة املمارسني: عدد(
ة ب؛ زيادة بنس8012أكتوبر/تشرين األول 

من نوفمرب/تشرين الثاين  يف املائة 8.68
8018) 

o 151  ( بلدا آخر من  15بلدا ممثال
  (8018نوفمرب/تشرين الثاين 

o  مجاعة نشر موارد املناهج اليت أعدها أعضاء
املمارسني بشأن النهج اليت ينبغي اعتمادها يف 
التعليم الثانوي، والتعليم اجلامع، وحمو األمية 

.والتقييم

: أعضاء جماعة الممارتسين بحسب 2 الرتسم البياني
 اإلقليم

يةلوطنية واإلقليمية واألقاليمالتبادالت ا 2-2

متكن التبادالت الوطنية واإلقليمية واألقاليمية املكتب من 
تقييم احتياجات وأولويات الدول األعضاء وتنقيح 
األهدا  واالسرتاتيجيات الربناجمية تبعا لذلك. كما يغتنم 

ومنظوره املقارن الدويل املكتب هذه الفرصة لتبادل خرباته 
بشأن املسائل ذات الصلة باملناهج مع املتخصصني يف جمال 

  .التعليم من الدول األعضاء

اجتماعا دوليا ، نظم املكتب 8012ويف سبتمرب/أيلول 
للخبراء عن قضايا المناهج والتعلم الرئيسية في خطة 

واستند  )جنيف(. 2105التعليم والتنمية لما بعد عام 

34% 

26% 

23% 

10% 

6% 

الدول العربية

أفريقيا

 آسيا واحمليط اهلادئ

أمريكا الالتينية والبحر 
الكارييب

وروبا وأمريكا الشماليةأ
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2102إلى ديسمبر/كانون األول  2102يناير/كانون الثاني من  خالل الفترة األنشطةتنفيذ  - تقرير مديرة المكتب الدولي للتربية التابع لليونسكو

الثاني 2102إلى ديسمبر/كانون األول2102يناير/كانون

ورؤية خرباء بارزين يف  االجتماع إىل اخلربة اجلماعيةهذا 
اجتاهات املناهج املعاصرة  السياسة التعليمية واملناهج لتحديد

الرئيسية، والقضايا والتحديات يف خمتلف أحناء العامل، 
ومناقشة نتائج البحوث ذات الصلة باملناهج، من أجل 
 حتسني حتديد التوجه االسرتاتيجي للمكتب ضمن إطار

  .اسرتاتيجية مركز التميز

بيان عن التعلم يف خطة ومتثلت إحدى نتائج االجتماع يف 
متاح على املوقع ) 8015التعليم والتنمية ملا بعد عام 

.الشبكي للمكتب(

بثق عن االجتماع إىل ضرورة أن نوأشار املقرتح الرئيسي امل
ة باعتبار ذلك أحد منتجاته املعرفية الرئيسي -يركز املكتب

على  - يف جمال البحث املتصل باملناهج ووضع السياسات
إعداد حتليل ظريف نسيب للمناهج ميكن حيمل مسقتا عنوان: 

 التقرير العاملي بشأن املناهج.

الحوار بشأن المتعلقة ب ماتهاتسإلنتائج واال 2-2
 السياتسات

كانت خربة املكتب يف املسائل ذات الصلة باملناهج يف 
املنظورات الدولية واملقارنة عامال حامسا يف ما حققناه من 

الفرتة وخالل  .احلوار بشأن السياساتإجنازاتنا يف جمال 
، قام املكتب مبناقشة البيانات ووثائق 8018-8012

السياسات واألطر وأدوات التدريب بشأن املواضيع ذات 
ولوية يف أقاليم اليونسكو، وبلورهتا وتنقيحها وتصميمها األ

واليدول  4اليدول لتتناسب والسياقات اإلقليمية. )انظر 
5.) 

كما ساهم املكتب يف إعداد ورقات علمية، وألقى بيانات 
 ةمواضيعيرئيسية، وقاد فرق خرباء، ونظم أجزاء 

الجتماعات ومسمترات دولية وإقليمية بشأن تطوير املناهج 

وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وعمليات اإلصالح 
التعليمي الناجحة، والتعليم اجليد، والتعلم للعيش معا، 

لرتبية من والكفاءات من خالل املناهج، والتعليم اجلامع، وا
 ومنع النـزاعات، ومواضيع أخرى ذات ،أجل السالم

خربته يف االجتماع االستعراضي وقدم املكتب  األولوية.
لدان التسعة ذات الكثافة السكانية لبل التاسعالوزاري 

بتنمية قدرات  مسمتر البلدان األفريقية املعين، و العالية
املعلمني، واملسمتر الصيين األورويب لتطوير مناهج التعليم 

للرتبية والتنمية الذي الثاين عشر األساسي، واملسمتر الدويل 
ميوله منتدى التعليم والتدريب الدوليني يف اململكة املتحدة، 

الدويل للحوار األورويب العريب، ضمن مجلة أمور  رواملسمت
أخرى. كما كان املكتب ممثال من قبل مديرته يف 
اجتماعات اجمللس التنفيذي للمسمتر العاملي جلمعيات الرتبية 

 .املقارنة

الحوار بشأن السياتساتالمتعلقة بالتحديات  2-4

o بشأن  العمل بشكل فعال على إقامة حوار
ذي صلة ومستند إىل البحوث  السياسات

ومدروس بشأن التعليم اجليد يف مجيع أقاليم 
اليونسكو، مع األخذ بعني االعتبار تنوع 
السياقات والقدرات اإلقليمية والوطنية واحمللية، 

 وتعزيز املنظور الدويل املقارن؛ 
o  وإشراك خمتلف الشركاء وإقناعهم وتعبئة دعمهم

ن االستخدام املسسسي والسياسي واملايل لضما
الفعال وطويل األجل للمواد التوجيهية وأدوات 

.التعلم من قبل أصحاب املصلحة الرئيسيني
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2102إلى ديسمبر/كانون األول  2102يناير/كانون الثاني من  خالل الفترة األنشطةتنفيذ  - تقرير مديرة المكتب الدولي للتربية التابع لليونسكو

الثاني 2102إلى ديسمبر/كانون األول2102يناير/كانون

الحوار بشأن السياتساتالمتخااة في إتسهامات ومساهمات المكتب : 5اليدول 

النتائج النشاط

المناهج والتعلم الرئيسية قضايا "
التعليم والتنمية لما بعد في خطة 

"2105عام 

o هبد  املسامهة يف النقاش الدويل احلايل  8015 عام بعد ملا والتنمية التعليم خطة بيان بشأن التعلم يف
.8015يف خطة التنمية الدولية ملا بعد عام  أهدا  وغايات التعليمو حول سياسات 

اجتماع بشأن إطار تقييم جودة 
التعليم العام في بيرو

o والكفاءات، بشأن املناهج العام التعليم جودة تقييم إطار أقسام يف املسامهة 
o ومقر الرتبية والتعليم يف بريو وزارة مع بريو يف العام التعليم جودة تقييم إطار االشرتاك يف قيادة تطبيق 

.مكتب اليونسكو اإلقليمي للرتبية يف أمريكا الالتينية والكارييبو  اليونسكو،

اجلامع، بشأن التعليم دليلني إعداد من االنتهاء o اليامع في دول الخليجالتعليم 
o والتصديق عليهما، اخلليج دول من وزاريني موظفني مع الدليلني مناقشة 
o املركز العريب للبحوث الرتبوية لدول اخلليج مع شراكة املدارس، يف الدليلني يف لتجريب دعم خطط 

اخلليج لدول العريب الرتبية ومكتب

على   حزمة موارد التعليم اليامع
المستوى األقاليمي

o أساسية مرجعية األقاليمي كمادة املستوى على اجلامع التعليم موارد زمةحل خارجي تنقيح خبري 
 .اجلامع التعليم أنشطة لدعم تستخدم

o االستعراض الداخلي النهائي جار على قدم وساق

المرصد اإلقليمي للتعليم اليامع 
الالتينيةفي أمريكا 

o ،ومع الرتكيز وجمموعات الرئيسية الفاعلة اجلهات مع معمقة وإجراء مقابالت إعداد وتنقيح مقرتح 
 .اجملتمعات احمللية وقادة األمور وأولياء واملعلمني الطالب

o لتخطيط الدويل واملعهد ،مكتب اليونسكو اإلقليمي للرتبية يف أمريكا الالتينية والكارييب مع الشراكة 
 ألمريكا االقتصادية املتحدة األمم وجلنة األمريكية، األيبريية الدول ومنظمة آيرس، يف بوينس الرتبية

.التعليم يف للحق الالتينية ومحلة أمريكا الكارييب، البحر ومنطقة الالتينية

ثقافة السالم والالعنف في "
أفريقيا من خالل التربية من أجل 

"السالم ومنع النزاعات

o  تدريب املعلمني، بالشراكة مع معهد اليونسكو الدويل لتخطيط لإعداد خطوط توجيهية ووحدات
الرتبية، إلدراج التعليم الذي مينع النـزاعات ويعزز السالم يف املناهج الدراسية اليت سيتم جتريبها يف أربعة 

.8012بلدان خمتارة يف هناية عام 

جملموعة اخلرباء" ملقرتحات وأدوات خمتلفة للمبادئ التوجيهية اخلاصة "تعاون قائم على الجزء من إعداد  o "تعليم االحترام لليميع"
باملناهج  ملكافحة العنصرية وتعزيز التسامح مع مقر اليونسكو.
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2102إلى ديسمبر/كانون األول  2102يناير/كانون الثاني من  خالل الفترة األنشطةتنفيذ  - تقرير مديرة المكتب الدولي للتربية التابع لليونسكو

الثاني 2102إلى ديسمبر/كانون األول2102يناير/كانون

المؤتسسية اإلدارة - ثانيا

بعد االسرتاتيجية الرامية إىل جعل املكتب  ،اعتمد املكتب
مركز التميز يف جمال املناهج الدراسية، هيكال تنظيميا 

 .جديدا وأحرز تقدما كبريا يف تعبئة املوارد

ماليةالموارد ال -0

تبلغ خمصصات اليونسكو اليت أقرها املسمتر العام يف دورته 
دوالر  5.000.000مبلغا قدره  8011املعقودة يف عام 

ض افوإن اخن. 8012-8018أمريكي لفرتة لسنتني 
عادل اخنفاضا قدره يف املائة ي 21ة باملخصصات بنس

يف هذا السياق، و يف السنة. دوالر أمريكي  225.000
 نياملبذولة للحد من تكاليف املوظفني العاديرغم اجلهود و 

 استخداماملكتب إىل  ، اضطرالعامةوتكاليف التشغيل 
الفجوة سد حتياطياته لمن ا دوالر أمريكي 1.651.658

اجمللس اجتماعات يف تكلفة املوظفني العاديني، وتنظيم 
 . 8012-8018خالل الفرتة  وتكاليف التشغيل

مبلغا قدره  8012تمدة لعام جمموع امليزانية املعويبلغ 
بلغت خمصصات و . دوالر أمريكي 1.121.221

 1.218.000املالية للمكتب )امليزانية العادية( ليونسكو ا
يف املائة  25يف املائة ) 21.2دوالر أمريكي، وهو ما ميثل 

( من جمموع موارد املكتب مبا يف ذلك 8018يف عام 
 املوارد من خارج امليزانية. 

 21يف املائة يف  22.1ل تنفيذ امليزانية نسبة ويبلغ معد
 . 8012أكتوبر/تشرين األول 

ويف الوقت ذاته، بذل املكتب جهودا كبرية جدا يف تعبئة 
املوارد. وفيما يتعلق باألموال من خارج امليزانية، فقد مت، يف 

دوالر  1.891.126، تعبئة ما جمموعه 8012عام 
ما ميثل زيادة بأكثر من أمريكي لتنفيذ أنشطة حمددة، وهو 

دوالر أمريكي  626.000يف املائة قياسا إىل مبلغ  100
 . 8018يف عام 

 21والزال املكتب ينفذ سياسته السرتداد التكاليف: ويف 
، مت اسرتداد ما جمموعه 8012أكتوبر/تشرين األول 

دوالر  52.000دوالر أمريكي مقارنة مع  112.981
 . 8018أمريكي يف عام 

وسيعرض جدول يبني املوارد املالية يف هناية شهر 
خالل اجتماع اجمللس يف  8012ديسمرب/كانون األول 

 .8011فرباير/شباط 

البشريةالموارد  -2

ني يف فريق املوظفني الفنيتعزيز املوارد البشرية، مت فيما يتعلق ب
رفيع خصائي برامج جديد (، وأ1داملكتب بتعيني نائب مدير )

(. وعالوة على 1- ، وأخصائي برامج )(5- )املستوى 
ذلك، مت فتح وظيفتني جديدتني ملسسول مشاريع معاون 

أشهر(  9؛ ومت شغل إحداها )مبوجب عقد خدمة ملدة (1 )
احلوار بشأن لدعم الفريق املعين بالبحوث املتعلقة باملناهج و 

، يف حني أن العمل جار مللء الوظيفة الثانية لدعم السياسات
الشراكة العاملية من أجل ق املسسول عن تنفيذ مشروع الفري

ع" ير اشالتعيني اخلاص بامل" تعاقدي ترتيب)حتت إطار  التعليم
وكجزء من اجلهود املبذولة للحد من تكاليف  (.سنة واحدةدة مل

عقب تقاعد فئة اخلدمات العامة ألغيت وظيفة من  املوظفني،
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، وهو ما 8012يف فرباير/شباط  (6-خدمات عامةموظف )
 1إىل  5أسفر عن اخنفاض عدد وظائف اخلدمات العامة من 

 وظائف. 

 .الشباب الفنينيتدريب اخلاصة ب تهواصل املكتب تنفيذ سياسو  
من مستوى املاجستري  اتخرجيي جامع من 10استفاد فقد 

 العمالة برنامج مّول ،جمال البحوثيف من املنح كمساعدين 
 ، ومّولت ماثنني منه (SYNI) لوزان الذي ترعاه مدينة املسقتة

اخلدمة املدنية السويسرية واحدا منهم. وباإلضافة إىل ذلك، 
حاملي الشهادات اجلامعية من جامعات طالبا من  16استفاد 

ثالثة أقاليم لليونسكو من برنامج التدريب الداخلي بتمويل متثل 
 من املسسسات التابعني هلا.

يتعلق بالتدريب، يدعم املكتب موظفيه الفنيني رغم وفيما 
القيود اليت تشهدها امليزانية. وهكذا، يواصل موظف واحد 
تعليمه التنفيذي يف جمال إدارة االتصاالت ويستفيد اثنني من 

 .من شهادة املكتب الء البحثزم

 الميزانية – ثالثا

 العدد فئة الموظفين
(2102-2102)خالل الفترة 

عقود ملوظفني عاديني 5املوظفون الفنيون
دد احملتعيني ال ملوظفني من ذويعقود  4

املدة

عقود ملوظفني عاديني  3موظفو اخلدمات العامة
بعقد خدمة 1 موظف نييتع

8مساعدون/زمالء البحث

1اخلدمة املدنية السويسرية

موظفو برنامج العمالة املسقتة
(SYNI)

1

25الميموع

16املتدربون
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4102برنامج األنشطة والميزانية لعام 2
الثاني 4104إلى ديسمبر/كانون األول4104يناير/كانون

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



4102برنامج األنشطة والميزانية لعام 3
الثاني 4104إلى ديسمبر/كانون األول4104يناير/كانون

 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.   
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4102برنامج األنشطة والميزانية لعام 4
الثاني 4104إلى ديسمبر/كانون األول4104يناير/كانون

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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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
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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

Annex III
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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
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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

Annex III
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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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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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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 
الثاني 4104إلى ديسمبر/كانون األول4104يناير/كانون

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

وما بعده 4102التخطيط لعام  األنشطةإلقليم 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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واحمللي الوطينصعيدين ال على ادفةاهل ربامجال مراجعة o ( جار - 4104) كولومبيا يفاجلامع  التعليموضع إطار السياسات بشأن 
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

املوارد وتعبئة مفاهيمي إطار إىل ستنادباال األويل التنفيذo)جار( اجلامع لتعليمل اإلقليمي املرصد

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

 العربية اللغة إىل ترمجة o ( جار) عيةيضااملو  والوحدات الدراسية املناهج موارد حزمةوضع 
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 oمجاعة 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  oاملوقع 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 الرئيسيوناألنشطةاإلقليم

 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 اجليف 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 املهنيةالشبابتعليم 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

اليونسكومقر جلميعااحرتام تعليم العاملياألقاليمي/

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 بروكنجزالتعّلم مقاييس مبادرة التعاون مع معهد اليونسكو لإلحصاء يف 

 ي إىل إجياد سعال ،(Georg Eckert) معهد جورج إيكرتالكتب 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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Comprehensive Plan for Policy Dialogue and the International 

Conference on Education (ICE) 

The 62nd session of the IBE Council (January 2013) requested the IBE Director to work out a 
long-term comprehensive plan for policy dialogue, including the ICE, for discussion and 
adoption at the 63rd session of the IBE Council (February 2014), based on the following 
documents: 

 the mandate from the UNESCO General Conference regarding policy dialogue,
including the ICE, contained in the 36 C/Resolution 18 (“The IBE should promote policy
dialogue, with particular emphasis on the International Conference on Education as a
major policy dialogue forum for Ministers of Education”);

 the report of the IBE Council’s Working Group on policy dialogue and the ICE;
 the External Programmatic Review (July 2011);
 the Rapid Organization Assessment of UNESCO-IBE (July 2011);
 the comments of the Steering Committee (September 2012) and the ensuing

consultations carried out by the President of the IBE Council;
 UNESCO/BIE/C.62/Decisions; and
 the comments of the IBE Council at its 62nd session (January 2013).

bearing in mind the following principles: 

 The ICE should be organized by the IBE in close coordination with the Education Sector
and in partnership with other international organizations;

 The frequency of the ICE should tentatively be every five to eight years, depending on
the need and usefulness of such conferences in view of the IBE’s programmatic
priorities, the comprehensive policy dialogue context, and the international agenda in
the field of education;

 There should be close alignment between various policy dialogue options, including
the ICE, and the long term strategy and programme priorities of the IBE;

 The format of the ICE as a ministerial policy dialogue forum should be considered in
view of the theme, other policy dialogue options, expected results, and available
financial and staff resources needed for the organization of such a conference.

Background: the IBE Council’s Working Group on policy dialogue and the ICE 

Following the adoption of the IBE’s Centre of Excellence strategy, the IBE Council at its 61st 
session (Geneva, January 2012) set up a Working Group (WG) composed of one 
representative of each of the six electoral groups, the IBE Director and one representative of 
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the Education Sector. The Working Group discussions focused on the above-mentioned 
mandate from the UNESCO General Conference contained in document 36 C/18:  

The Council elected as members of the WG the representatives of Bahrain, Brazil, Bulgaria, 
China, Senegal and Switzerland, and entrusted the Chair to Switzerland.  

The Council also decided to delegate exceptionally to the Steering Committee in between 
sessions of the Council the power to take the necessary consensual decisions on programme 
priorities, organizational structure, policy dialogue, and governance for implementing the 
Strategy to make the IBE UNESCO’s Centre of Excellence (CoE) in Curriculum, on the 
understanding that the members of the Steering Committee shall consult and reflect their 
respective groups’ opinion before taking decisions. 

While not producing a specific proposal or determining the sources of funding for the ICE, 
the WG recommended that: 

 the ICE be maintained as a global ministerial conference, open also to the 
participation of other important actors and stakeholders, in order to enrich 
ministerial dialogue and expand the scope of the debates to encompass broader 
societal concerns; 

 the ICE be held regularly, preferably every four to six years, in order to analyse and 
discuss themes and topics related to educational quality, equity, access and inclusion; 

 the Education Sector be involved in the organization of future ICE sessions; 
 Member States and possibly other stakeholders be asked to make staff available (for 

example, through secondment) for two years before ICE sessions to strengthen the 
team in charge of the organization; and 

 the IBE Council play a stronger role in the preparation of the Conference. 

In the ensuing discussion, participants:  

 agreed that the ICE is part of the CoE Strategy and relevant for policy dialogue, 
provided that it is aligned with the core activities, functions and programmatic work 
of the IBE; 

 stressed the need to avoid overlapping and duplication, be more specific and 
focused, and be concerned about effectiveness and results, while acknowledging that 
assessing the outcomes and effectiveness of global conferences is not easy; 

 suggested that, since the ICE is not the only way to promote policy dialogue, the IBE 
should explore a broad range of policy dialogue opportunities, including high-level 
meetings at regional and national level, as stated document 36 C/18; and 

 offered several suggestions with regard to the frequency of the ICE, ranging from 
every three to ten years, with a preference for a five-year timeframe, with the 
provision that this would depend on actual needs and on the topicality of proposed 
themes.  
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The representative of the UNESCO Education Sector: 

 expressed his agreement with most of the Working Group’s conclusions;
 suggested that the next session of the ICE not take place before 2015-2016, in order

first to further clarify issues related to the ICE format, themes, frequency and
funding;

 proposed that the ICE be organized every 8 years, in line with the new budget and
programming cycle of the Organization.

A general framework for policy dialogue 

The principal purpose of a policy dialogue in curriculum innovation and development led by 
the IBE is to share among UNESCO Member States and other stakeholders key research 
outcomes, innovative curricular experience, exemplary case studies and other good 
practices in the field, to the end of enhancing the awareness of Member States and 
stakeholders of the range of possibilities available to them in their own curricular innovation 
and development processes.  A policy dialogue led by the IBE would offer Member States 
new perspectives on complex curriculum issues, so that they can make decisions about 
curriculum change according to local conditions, through an informed consideration of the 
comparative advantages of different possibilities and strategies.  Key aspects of policy 
dialogue thus enable the IBE to map and interpret regional and national trends to ascertain 
more clearly curriculum practices, developments and needs in local contexts.  Policy 
dialogue should thus continue to strengthen South-South cooperation by broadening access 
to existing experience and expertise and by identifying innovative Southern solutions to 
identified problems and challenges. 

The IBE believes that flexibility within its policy dialogue framework is important, so that it 
remains both needs-driven and an aspect of the Institute’s work where the IBE might 
contribute to leading the discourse. 

Policy dialogue is therefore a transversal aspect of the work of the IBE.  It features in and 
across many of the IBE’s programmes as a key means of strengthening partnerships and 
enhancing networking and collaboration globally: 

 The IBE’s Diploma in Curriculum Design and Development, given its very
nature, is an important forum for the establishment and continuation of
policy dialogue.

 The IBE’s Curriculum Support Services to Member States, both long-term and
tailored, generally include both specific policy advice to Member States and
the generation and sharing of insights based on experience in those countries.
Policy advice of this nature has recently influenced to a substantial degree, for
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example, the development of a national policy of inclusive education in 
Colombia. 

 The IBE’s Community of Practice (COP) in Curriculum Development provides a
platform for policy dialogue, facilitating the sharing of visions, approaches,
experiences and information related to curriculum innovation and change.

 The IBE’s Clearinghouse Services include the dissemination of relevant
research findings to inform innovative and effective curriculum policy and
practice.

 Other services in support of policy dialogue include the IBE website, which
provides user-friendly access to a range of resources and information, serving
as an essential means of knowledge sharing and dissemination, supplemented
by the IBE’s Documentation and Alert services.

 The IBE also makes available in support of policy dialogue a highly valued set
of resources that include the International Collection of Curriculum-related
Materials, which provides online access to curricula and curriculum
frameworks from around the world; databases such as World Data on
Education and the Country Dossiers, with a strong focus on curriculum
matters; the Digital Library of National Reports 1932-2008; and the Glossary
of Curriculum Terminology, a working reference tool that can help to
stimulate reflection among all those involved in curriculum development
initiatives.

 The IBE serves as a knowledge broker in support of policy dialogue, partnering
with university-based researchers and other research networks to make the
latest research conclusions, good practices, policy proposals and trends in the
field accessible to leaders of curriculum innovation and development globally.
To these ends, the IBE produces, among other publications in the field: policy
briefs that include, for example, notes on the revision of curriculum policy
frameworks, on curricular and learning quality, on inclusive curricula, and on
the validation of curricula; the journal Prospects; the book series, Studies in
Curriculum and Comparative Education; the Educational Practices Series, in
collaboration with the International Academy of Education; and the Working
Papers on Curriculum Issues.

 A recent opportunity to enhance the IBE’s ability to lead the discourse was its
hosting of a three-day meeting of some 20 curriculum experts from around
the world (September 2013).  The principal purpose of the meeting was to
assist the IBE in identifying key contemporary curricular issues, challenges and
trends across the globe.

 Senior staff members of the IBE also contribute to policy dialogue through
their participation in international conferences in the field, such as the
triennial World Congress of Comparative Education Societies (WCCES; the IBE
Director is a co-opted member of the Executive Committee), the biennial
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conference in international education development of the UK Forum for 
International Education and Training (UKFIET) (currently co-organized by one 
of the  IBE’s Senior Programme Specialists), and the annual conference of the 
Comparative and International Education Society (CIES).  The IBE’s 
participation in such conferences enables its professional staff both to 
contribute to policy dialogue in these forums and to gain new insights from 
the research community for further contribution to dialogue in the policy 
community. 

In accordance with the CoE Strategy, and particularly the recommendation to “develop a 
methodology to systematically and regularly assess trends in global, regional and national 
needs and priorities”, international and regional conferences on education should constitute 
an important aspect of the IBE’s work in policy dialogue. An international conference on 
education should be part of a series of high-level meetings at regional and national level, 
each of which would be focused on identifying and addressing more regionally specific 
trends, priorities and needs. 

The current policy context and key associated questions 

It is likely that the education-related goals in the post-2015 development agenda will include 
a commitment to quality education for all. The IBE would welcome such a commitment in 
the post-2015 development goals, since the Institute believes that (1) educational quality 
should be understood in terms of the quality of student learning, which depends to a great 
extent on the quality of teaching; and (2) that good teaching and learning are in turn greatly 
enhanced by the quality, relevance and effectiveness of the curriculum.  Key questions at the 
start of the post-2015 educational development period will thus have to do with the 
development and provision of curricula that underpin quality teaching and learning, and 
with what enhances learning outcomes most effectively.  Such questions should accordingly 
inform the principal themes to be addressed in forthcoming international and regional 
conferences on education. 
Given the IBE Council’s position that the frequency of the ICE should tentatively be every five 
to eight years, and that the holding of the ICE should depend on the need and usefulness of 
the conference in the light of the IBE’s programmatic priorities and on the policy dialogue 
context and international agenda in the field of education, it seems that such a conference 
might appropriately be planned for 2016— eight years after the 48th ICE session, and the 
first year of the post-2015 development period. 

An International Conference on Education in 2016 

The IBE believes that an ICE, tentatively scheduled for 2016 and that addressed those 
questions, would indeed inform its own work in supporting Member States in the 
development and provision of curricula that would assist teachers in enhancing learning 
outcomes. 
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The IBE Council underscores the above-mentioned General Conference mandate set down in 
36 C/Resolution 18 and the view expressed in the WG discussions that the preparation of an 
ICE session should not detract from the Institute’s core activities, functions and 
programmatic work. The Council would thus be willing to support the IBE Secretariat’s 
preparation of an international conference in 2016, provided that questions related to its 
resourcing (in terms of both financing and the human resources needed for the organization) 
are resolved first. Should a decision be made to organize an ICE session in 2016, the IBE 
Council would request Member States, donors and other partners together to contribute, 
possibly by mid-2014 and not later than the end of 2014, a sum of USD 3.5 million towards 
the cost of organizing both the 49th ICE session in 2016 and a series of high-level meetings at 
regional/sub-regional level in the years preceding and following the Conference.  The IBE 
Council would request Member States, donors and other partners to contribute sufficient 
financial resources on receipt of a brief funding proposal drafted by the IBE Secretariat.  The 
IBE Council would also request the IBE Director not to dedicate any of her or other IBE staff’s 
time to mobilizing resources for the organization of the ICE beyond what is necessary for the 
preparation of such a funding proposal.  The IBE Council would further request that Member 
States, donors and other partners contribute to the cost of organizing the ICE and the 
associated regional/sub-regional meetings in addition to, and not at the expense of, the 
funding that they would otherwise have contributed to the core activities and programmatic 
work of the IBE. 

The location of future international and regional conferences on education 

The IBE Council proposes that the 2016 ICE session be held in Geneva. As mentioned, the 
Conference would be preceded and followed by a series of high-level meetings, each of 
which would focus on regional/sub-regional trends, priorities and needs. The IBE Council 
recognizes that, should the requisite funding not be made available for the IBE to organize 
the ICE in Geneva, it would be possible to invite proposals from Member States to host the 
Conference in their countries. 

The nature of future international and regional conferences on education 

The IBE Council proposes, in conclusion, that future international conferences on education 
be structured and oriented in such a way as to maximize the possibilities for in-depth 
discussion of substantial issues, questions and debates. This would mean a less formal and a 
less bureaucratically heavy format than has been the case in past conferences, to create a 
more open space for genuine and spontaneous dialogue among ministers of education and 
other leaders of curriculum development, so as to enable serious engagement with the 
difficult questions faced in the field. The aim would be to encourage high-level discussion 
focused on research-based policy options and other inputs to policy development that 
reflects thinking that is ‘out of the box’, creative and thought-provoking. 
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The IBE Council would also like to see a greatly enhanced use of new technologies in the 
Conference so as to enable, for example, stakeholders not physically present in the 
Conference venue to participate in the discussions. 

Altogether these concluding comments are intended to shape a series of conferences that 
would genuinely support the IBE’s core activities, functions and programmatic work, and 
that would respond more appropriately to the policy dialogue context and international 
agenda in the field of education and curriculum.  These constitute the IBE Council’s priorities 
in charting a way forward for an ICE that is consistent with the IBE’s strategy to become a 
centre of excellence in curriculum. 
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Resource Mobilization and Communications Strategy 

The main objectives of the IBE’s resource mobilization strategy are to: 

 increase IBE core funding in order to strengthen the Institute and provide the means to

become a Centre of Excellence;

 increase extra-budgetary funding in order to create strong partnerships as a Centre of

Excellence and undertake projects to support Member States;

 institutionalize resource mobilization as a key function and source of expertise of the Institute

with the advice of the Resource Mobilization Committee.

In June 2013, the IBE received from the Swiss authorities the sum of 30,000 CHF (20,000 CHF from 

the Canton of Geneva and 10,000 CHF from CDIP [Conférence suisse des directeurs cantonaux de 

l'instruction publique – Swiss Conference of Cantonal Ministers of Education]) to support the work 

done by the IBE’s Resource Mobilization Committee. 

A Resource Mobilization Committee was formed by representatives of three members of the IBE 

Council (Bahrain, Nigeria and Norway) and the IBE Director.  The Committee met during the meeting 

of the IBE Steering Committee on 4 September 2013.  

A team dedicated to corporate communications, outreach and fundraising was set up under the 

coordination of the IBE Director and a Senior Specialist.  This team’s activities included: 

 The development of a new IBE corporate identity and communications strategy, as described

below;

 The preparation of a portfolio of resource mobilization materials, including the new IBE Flyer,

IBE Brochure and the IBE Strategy and Programme of Work 2012-2017 (see below), and a set

of project proposals/outlines for presentation to potential donors;

 Following up with countries which have shown interest in funding partnerships with the IBE

(such as Nigeria, Oman, Saudi Arabia and Spain); and

 Coordinating the preparation by IBE colleagues, individually and in teams, of a set of project

proposals/outlines, all within the IBE’s three main strategic areas of operation, each of which

responds to one or more areas of need in the field of curriculum development globally, of

varying amounts, for adaptation and presentation to potential donors.

The enhancement of the IBE’s Communications Strategy and the development of a new corporate 

identity 

In the latter half of 2013 the IBE engaged the services of a Geneva-based communications agency, 

Colegram, to assist us in the preparation of a new corporate identity for the Institute.  This new 

identity is reflected in the design of our recently published IBE Brochure, IBE Flyer and IBE Strategy 

and Programme of Work 2012-2017.   These documents were developed primarily for the purposes 

of resource mobilization and highlighting the work of the IBE among our partners. 
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The IBE Brochure and the IBE Strategy and Programme of Work 2012-2017 have been produced in 

four UNESCO official languages (Arabic, English, French and Spanish). 

 

The IBE Flyer has been produced in the two working languages of the Organization (English and 

French).  Spanish and Arabic translations will follow shortly. 

 

The IBE website, presentation documents and other aspects of the corporate communications 

strategy also progressively reflect this new identity.  The website’s function as a communications, 

clearinghouse and dissemination tool has accordingly been substantially enhanced. 

 

Development of this new corporate identity and communications strategy was associated with a 

considerable team-building effort among staff of the IBE, not least through the establishment of 

internal and external communications teams and the involvement of all staff in decisions about the 

new corporate identity.  

 

Results achieved in resource mobilization in 2013: 

1. Global Partnership for Education (GPE) grant of 2,998,000 USD awarded (on a competitive 

basis) for an IBE project in four priority countries in Africa (Senegal, Burkina Faso, Niger and 

South Sudan), for 2013-2015. 

 

2. United Arab Emirates: Hamdan Bin Rashid Al-Maktoum Prize for Outstanding Practice and 

Performance awarded to strengthen the Diploma in Curriculum Development: a total amount 

of 1,000,000 USD, of which 600,000 USD has been assigned to the IBE, through the Teachers 

Division of UNESCO HQ, for 2013-2014. 

 

3. Norway’s funding contribution of 648,960 USD received. Agreement signed for 2012-2013, 

funds to cover 2013-2014.  New agreement signed 2014, funds to cover 2015.  New agreement 

to be sought for 2015-2016. 

 

4. Switzerland’s funding contribution of 660,453 USD received for 2013. New agreement to be 

sought for 2015-2017. 

 

5. Bahrain’s funding contribution of 99,900 USD received in July 2013. 

 

6. OPEC Fund for International Development (OFID) and UNAIDS: contribution of 200,000 USD 

received for 2013. 
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Further activities undertaken in 2013: 

1. Nigeria:

The Nigerian Ambassador, the Minister of Education and the representative of Nigeria have

mobilized efforts to secure a core contribution for the IBE. The request is at the level of the

Parliament for approval as a recurrent core contribution for 2014 and beyond.

2. Mission to Oman:

The objectives of the mission, in June 2013, were to seek financial support from Oman: both 

direct, multi-year contributions, and the funding of projects in the Arabic region.  The objective 

was also to strengthen collaboration with the Sultanate of Oman.  

The IBE Director held meetings with: the Minister of Education; the Undersecretary of 

Education and Curriculum; the Secretary General of the Education Commission; the Director 

General of Curriculum and his team; the Vice Chancellor of the Sultan Qaboos University; and a 

group of Professors in the University’s School of Education. 

Outcomes: 

a. The Minister committed herself to seeking a contribution for the IBE. Action is being

taken at Cabinet level to secure an amount for a multi-year contribution from Oman.

The Minister is seeking contributions for three UNESCO Institutes: the IBE, IIEP and UIS.

b. There is interest in Oman in developing a Diploma course on Curriculum Development

for the Arabic region, possibly located in the Sultan Qaboos University, towards which

Oman and possibly other Gulf countries might contribute financially.  This proposal is to

be taken to the Executive Directors Meeting of the Arab Bureau of Education for the

Gulf States (ABEGS).

c. There is interest in a project proposal on inclusive education.

3. Mission to the United Kingdom:

The IBE Director met with the Director of the MBI Al Jaber Foundation in London on 11 

September 2013 to explore funding possibilities.  

4. Mission to Portimao, Portugal:

Following the Director’s meeting with the MBI Al Jaber Foundation, a Senior Programme 

Specialist attended the Conference on Euro-Arab Dialogue, an initiative supported by the MBI 

Al Jaber Foundation, in Portugal on 25-26 November 2013.  It is likely that the IBE will receive 

funding from the Foundation to lead the production of curricular material on shared European 

and Arab values. 
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5. Missions to UNESCO HQ, Paris:  

 

The IBE Director met with the Ambassadors of delegations who have expressed interest in the work 

of the IBE. The objectives were to follow up, seek support and/or establish contacts at country level 

to plan, in the most promising cases, resource mobilization missions.  Among the most promising 

were: 

 meetings with the Vice Minister of Education and the Ambassador of Saudi Arabia; 

 a meeting with the Director General of the Arab Bureau of Education for the Gulf States 

(ABEGS), who is willing to develop a partnership to co-sponsor and support the Diploma in 

the Arabic-speaking region; and 

 a meeting with the Secretary General of the Omani National Commission, to follow up on 

fundraising and collaboration work with Oman.  

 

6. Meeting with the Inter-American Development Bank, Paris:  

 

The IBE Director met the Director of Education of the Inter-American Development Bank 

(IADB) in Paris, with a view to developing a partnership between the IBE and the IADB in the 

Latin American region. 

 

 

Further activities planned for 2014: 

 

1. Spain: To meet with the Director of International Cooperation of the AECID (Spanish Agency 

for International Development Cooperation).  Spain has expressed a commitment to continue 

its contribution to the IBE. The objective of the meeting is to present the IBE’s work and new 

programme priorities as a Centre of Excellence, and to negotiate a possible future 

contribution.   

 

2. South Korea: To meet with key individuals in the Korea International Cooperation Agency 

(KOICA); the Ministry of Foreign Affairs; the Ministry of Education, Science and Technology; 

and the Korea Institute for Curriculum and Evaluation (KICE).   

 

3. Oman: To follow up with the Minister of Education and the Secretary General of the UNESCO 

National Commission, in order to secure a letter of intent and the basis of a cooperation 

agreement that would involve a multi-year financial contribution.   

 

4. Malaysia: Malaysia has established a fund of 6,000,000 USD and expressed interest in the IBE 

presenting a proposal for partnership under this programme. A fact-finding mission will enable 

the IBE to develop a strong proposal for collaboration with the Ministry of Education in the 

area of capacity development in curriculum. 

 

5. Finland: A mission to Finland is planned in order to seek a multi-year financial contribution. 
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6. Saudi Arabia (and possibly the United Arab Emirates and Qatar): To follow up on a promising

meeting with the Saudi Ambassador in Paris (see above), in order to seek core and/or project

financial contributions from these countries. The Director of the UNESCO Geneva Liaison Office

(GLO) is contributing to these efforts.

7. China: The IBE is engaged in discussions with East China Normal University concerning possible

funding for and implementation of the Diploma course on Curriculum Development for the

Asian region.

8. Norway: The establishment of a new partnership agreement.

9. Switzerland: The establishment of a new partnership agreement.

In addition to the above resource mobilization activities, the IBE intends to explore the possibility of 

partnerships with organizations such as the OECD, the World Bank, the African Development Bank 

and the Asian Development Bank; to explore possibilities of funding from foundations and 

philanthropic organizations such as the Bill and Melinda Gates Foundation and the Bill, Hillary and 

Chelsea Clinton Foundation; and to identify Corporate Social Responsibility programmes in the 

private sector with which the IBE might establish partnerships. 

The IBE is also investigating the possibility of reducing overheads by downsizing its use of office space 

and renting out additional space. 

The IBE would like to express its sincere gratitude to the donors who continue to support its work 

and activities and to the Canton of Geneva and CDIP for their seed funding to support the Institute in 

its efforts to mobilize further resources. 





Annex VII
UNESCO/BIE/C.63/Inf.5 

Geneva, 22 January 2014 
Original: English 

SIXTY-THIRD SESSION OF THE  
COUNCIL OF THE INTERNATIONAL BUREAU OF EDUCATION 

Geneva, 5-7 February 2014 

8 

REVISION OF THE STATUTES OF THE IBE





Annex VII
UNESCO/BIE/C.63/Inf.5 

Page 1 

Revision of the Statutes of the International Bureau of Education 

The Council is invited to consider the changes proposed to the following documents: 

1. the Statutes of the IBE, and
2. the Rules of Procedure of the Council of the IBE.

Proposed changes have been tracked in these two documents, with annotations providing further 
explanation and justification. 

Changes already approved at the thirty-seventh session of the UNESCO General Conference (2013) 
have also been tracked in these two documents, with annotations indicating as much. 

Three of the more complex questions arising in connection with these proposed changes are 
addressed further below.  Questions 1 and 2 are ideally addressed together.  Question 3 can be 
addressed separately. 

Question 1 

Given a Steering Committee consisting of three members who may serve for only two years and are 
not eligible for re-election, one of whom is the President, the principle of ensuring continuous 
rotation of membership of the Steering Committee across the six electoral groups every two years 
will effectively limit the term of office of the President to two years.  This may be problematic in 
cases where presidential continuity might be seen as desirable, for example, where the Council may 
wish an especially capable and committed President to continue for a second two-year term. 

Should the Statutes of the IBE and the Rules of Procedure of the Council of the IBE be amended to 
enable the President to be eligible for re-election for one further two-year term? 

One consequence of the re-election of a President for a second two-year term would be that one of 
the six electoral groups would not be represented on the Steering Committee during the four-year 
period of that Presidency. 

One way of avoiding this problem would be to amend the Statutes of the IBE and the Rules of 
Procedure of the Council of the IBE to increase the size of the Steering Committee to four members, 
one of whom is the President. 

One consequence of this, assuming the re-election of a President for a second two-year term, would 
be that two of the six electoral groups would be represented on the Steering Committee for all four 
years of the four-year period of that Presidency, and the other four electoral groups for only two 
years. 
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Question 2 

Should the Statutes of the IBE and the Rules of Procedure of the Council of the IBE be amended so 
that the President is designated as a person, and that his/her country representative replaces 
him/her on the Council and on the Steering Committee?  (This has been the practice during the 
presidency of Norway over the last four years.) 

Should this amendment be adopted, a further amendment might be appropriate to the effect that 
the President him/herself would not have a vote on the Council or on the Steering Committee, but 
only a casting vote if needed.  (This has been the practice during the presidency of Norway over the 
last four years.) 

The designation of the President as a person would enable the President to avoid the difficulty of 
‘wearing two hats’, given that s/he could serve impartially and objectively without the responsibility 
of representing his/her country and regional group.  

The designation of the President as a person would also enable (1) the President to be elected to a 
second two-year term of office; and (2) the principle of rotation of membership of the Steering 
Committee across the six electoral groups every two years to be honoured, without the need to 
increase the size of the Steering Committee to four members (the possible solution proposed to 
Question 1, above).  Thus, during the first two years of his/her presidency, his/her country 
representative would replace him/her on the Steering Committee; during the second two years this 
would not be the case.  The designation of the President as a person may thus solve the difficulty of 
ensuring rotation on the Steering Committee at the same time as enabling continuity (up to four 
years, as the Council may wish) of the presidency. 

Note that the designation of the President as a person could enable the President to be elected to a 
second two-year term of office even if his/her country were no longer eligible for election to the 
Council for that two-year period (see Question 3, below).  In such a case, the President would not 
need a representative of his/her country to replace him/her on the Council. 

Question 3 

The terms of office of the Member States of the Council run for four years (Article III.2 of the Statutes 
of the IBE).  The Member States of the Council are immediately eligible for a further term (Article III.3 
of the Statutes of the IBE).   

Should the Statutes of the IBE be amended to limit such immediate eligibility to one further four 
year term, after which a Member State which has been a member of the Council for eight years 
would be required to stand down from the Council for a period of two years before being eligible 
for election to the Council again? 
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I. Statutes of the 
International Bureau of Education4

Article I 
1. Within the framework of the United Nations Educational, Scientific and

Cultural Organization, and as an integral part thereof, there is hereby
established an international centre of comparative educationinstitute
specializing in curriculum and curriculum-related matters in international and
comparative perspective, under the name of ‘International Bureau of 
Education’, hereinafter called ‘the InstituteBureau’. 

2. Subject to the conditions laid down in the present Statutes, the Bureau
Institute shall enjoy wide intellectual and functional autonomy within the
framework of UNESCO.

3. The Bureau Institute shall be located in Geneva, Switzerland.

Article II 
1. The Bureau Institute shall contribute to the design and implementation of the

programme of the Organization in regard to education, particularly by promoting
and supporting excellence in curriculum processes and products and in associated
areas of learning, assessment, teaching and teacher education, so as to enhance the
quality of student learning throughout life. To that end, its main functions shall be:

(a) to serve as UNESCO’s focal point in the field of curriculum;
(b) to develop individual and institutional capacities in the field of curriculum, and

to provide technical support and advice, as well as other curriculum-related 
services, to UNESCO’s Member States and regions; 

(c) to generate, gather, analyse, compare, synthesize and share knowledge, 
information and research findings related to curriculum products, processes, 
strategies, trends and emerging issues; 

(d) to facilitate, with regard to curriculum design, innovation and development, at 
international, regional and sub-regional levels, cooperation among Member 
States and their education authorities, international organizations, teacher-
education institutions, research-based institutions in the field, and UNESCO’s 
Education Sector and its institutes and field offices; 

(e) to promote a research-based policy dialogue in curriculum, teaching and 
learning, at global, regional and sub-regional levels among ministers of 
education and other leaders of curriculum development, in part through 
organizing sessions of the International Conference on Education in accordance 
with the decisions of the General Conference and subject to UNESCO rules in 
force and applicable; 

(a) to prepare for and organize the sessions of the International Conference on 
Education as a forum for dialogue on educational policy, in accordance with the 
decisions of the General Conference and subject to UNESCO rules in force and 
applicable; 

(b) to assist in the dissemination and implementation of the declarations and 
recommendations adopted by the International Conference on Education; 
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(c) to collect, process, analyse, systematize, produce and disseminate, using the 
latest techniques, documentation and information concerning education, in 
particular on innovations concerning curricula, teaching methods and teacher 
education, in co-operation with the other competent units of UNESCO and in 
liaison with national, regional and international institutions and networks; 

(d) to undertake, in co-operation with the other units at and away from 
Headquarters and co-ordinating or linking its work with that of other national, 
regional and international institutions pursuing similar objectives, surveys and 
studies in the field of education, particularly comparative education, and to 
publish and disseminate the results; 

(e) to maintain and develop an international educational information centre. 
(f) to contribute to and provide technical assistance for the strengthening of 

national capacities regarding information and comparative research, through, in 
particular, the promotion of training of staff specializing in these fields; 

(g)(f) to conserve the archives and historical collections of the International 
Bureau of Education and to make them widely accessible to the publicthose in 
the field. 

2. The general programme and budget of the Bureau Institute shall be part of the 
programme and budget of UNESCO. The resources of the Bureau Institute shall 
consist of the financial allocations assigned to it by the General Conference of 
UNESCO and of support, financial or otherwise, from donors and partners, gifts, 

 
 

4 Adopted by the General Conference of UNESCO at its fifteenth session (resolution 14. 1), and modified at its 
nineteenth (resolution 1.521), twenty-first (resolution 1/13), twenty-fourth (resolution 4.3), twenty-fifth 
(resolution 1.2. 1), twenty-eighth (resolutions 1.10 and 22) and twenty-ninth sessions (resolution 3) and thirty-
seventh (resolution XXX) sessions. 
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bequests, subventions and voluntary contributions received in accordance with the 
Financial Regulations applicable to the Special Account of the International Bureau 
of Education. 

3. Within the framework of the general programme in course of execution, as
approved by the General Conference, the Bureau I n s t i t u t e  may maintain
direct relations with the educational authorities of the Member States of UNESCO.

Article III 
1. The Bureau shall have a Council comprising twenty-eight Member States of

UNESCO designated by the General Conference.The Institute shall have a Council 
comprising twelve Members States of UNESCO designated by the General 
Conference of UNESCO (two from each of the six electoral groups) and taking into 
due account gender balance.  

 Transitional provision 

 Article III. 1. bis. This article will enter into force in the following manner: the 
fourteen Member States whose term expires at the 38th session of UNESCO’s 
General Conference (2015) will remain in office until the end of their term. In 
order to ensure continuity in the transitional Council, six Member States will be 
designated at the 37th session (2013), one from each electoral group. For the period 
between the 37th and 38th session of the General Conference, the Transitional 
Council shall therefore comprise 20 Member States. At the 38th session of 
UNESCO’s General Conference, six new Member States will be designated, one 
from each electoral group. At the time of this designation, the new Council with 12 
members will come into effect and this article will be deleted. 

 [This transitional provision shall be automatically deleted after its implementation 
has been completed.] 
1. 

2. The terms of office of the Member States of the Council shall run from the end of
the session of the General Conference which designates them to the end of the
second ordinary session of the General Conference following.

3. The Member States of the Council shall be immediately eligible for a further term.
4. The Member States of the Council shall choose as their representatives persons of

eminence in the field of education. When selecting their representatives to the 
Council, the Member States shall ensure that the Council comprises members who 
possess educational expertise and/or policy experience in education. They shall 
ensure that these persons are in a position to represent them regularly at sessions 
of the Council. 

Article IV 
Transitional provision 

The Article IV.1 below will come into effect at the 38th session of the General 
Conference. In the transitional period between the 37th and 38th session of the 
General Conference, the Council may meet in extraordinary session if convened by 
the Director-General of UNESCO or at the request of eleven of its members. 
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[This transitional provision shall be automatically deleted after its implementation 
has been completed.] 

1. The Council shall meet in ordinary session at least once every year. It may meet in
extraordinary session, if convened by the Director-General of UNESCO or at the
request of fifteen seven of its members.
1. Article IV. 1. bis. The working languages of the Council shall be English and
French. 

2. Each Member State on the Council shall have one vote.
3. The Director-General or, in his/her absence, his/her appointed representative,

shall take part in the Council’s meetings without the right of to vote.
4. The Council shall adopt its Rules of Procedure.
5. The Council shall elect its Steering Committee, comprising a President and five

Vice-Presidents, who shall be nationals of the six regional groups. The President of
the Council shall preside over the Steering Committee. The Council shall renew its
Steering Committee at its first session following the ordinary session of the General
Conference at which the Council has been partially renewed. The members of the
Steering Committee shall be eligible for re-election, provided the terms of office of
the Member States of the Council which they represent are renewed by the General
Conference, but they shall not hold office for more than two consecutive terms. The
Steering Committee shall remain in office until the election of the new Steering
Committee.

 Article IV.5 below will come into effect once article III enters into force. 
5. Article IV.5. The Council shall elect its Steering Committee, comprising a
President and two Vice-Presidents and ensuring rotation across the six electoral 
groups. The President of the Council shall preside over the Steering Committee. 
The Council shall renew its Steering Committee at its first session following the 
ordinary session of the General Conference at which the Council has been renewed. 
The members of the Steering Committee shall serve for two years and shall not be 
eligible for re-election. The Steering Committee shall remain in office until the 
election of the new Steering Committee. 

6. The Council may set up subsidiary bodies to assist in the execution of its specific
tasks.

Article V 
The tasks of the Council shall be: 

(a) To draw up, on the proposals of the Director of the BureauInstitute, taking into 
account the lines of emphasis of the medium-term planning, the draft 
general programme and budget of the BureauInstitute, for submission to the 
General Conference with the observations or recommendations of the 
Director-General and the Executive Board, and to take steps to ensure the 
consistency and complementarity of the activities foreseen in the draft general 
programme and 
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budget of the Bureau Institute with the other activities foreseen in the draft 
programme and budget of UNESCO; 

(b) to define in detail, within the framework of the programme and budget approved 
by the General Conference and taking available extra-budgetary resources into 
account, as appropriate, the activities to be undertaken by the 
BureauInstitute. The Council shall supervise the implementation of the 
programme of activities of the Bureau Institute and shall mobilize human and 
financial resources to these ends; 

(c) to approve the draft annual budget of the Bureau Institute which is submitted to 
it by the Director; 

(d) to verify budget execution and the audited accounts of the Bureau Institute and 
the report of the External Auditor of UNESCO relating to the BureauInstitute; 

(e) to make proposals for the preparation and organization of sessions of the 
International Conference on Education; 

(f) to submit to the Director-General a list of at least three names with a view to the 
appointment of a director in accordance with the provisions of  Article  VI 
below; 

(g) to submit to the General Conference at each of its ordinary sessions a report on 
the activities of the BureauInstitute. 

Article VI 
1. The Director of the BureauInstitute shall be appointed by the Director-General from

the list prepared by the Council, in consultation with the Council, for a term of office
of maximum six (6) years, in accordance with Article V(f).

Article VI. 1. bis. The current Director shall remain in the post until the expiry of 
his/her contract. After the entry into force of the amended Statutes, the appointment of 
the Director shall be governed by the relevant provisions thereof, which shall also 
apply to the current Director, if reappointed. 

[This transitional provision shall be automatically deleted after its implementation 
has been completed.] 
1. 
2. The Director shall prepare and submit to the Council his/her proposals for the

draft general programme and budget of the BureauInstitute.
3. The Director shall be responsible for the administration of the BureauInstitute,

in accordance with the Financial Regulations applicable to the Special Account for 
the International Bureau of eEducation, the Financial Rules applicable to the 
Special Account for the International Bureau of Education and the General 
Framework for the Delegation of Authority Granted to the Director of the IBE for 
the Management of Posts and Staff. 

Article VII 
1. The Director and personnel of the BureauInstitute shall be members of the

UNESCO staff and be subject to the provisions of the UNESCO Staff Regulations
approved by the General Conference, with the exception of staff employed on an
occasional basis as provided for in the administrative instructions contained in the
UNESCO Manual.
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2. The Director-General may enact special regulations compatible with the provisions 
of the UNESCO Staff Regulations, to apply to the personnel of the BureauInstitute. 

 
Article VIII 
These Statutes shall enter into force on 1 January 1969. 
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IV. Rules of Procedure of the Council
of the International Bureau of Education6

Section I. Composition 
Rule 1 
1. The Council of the International Bureau of Education (hereinafter called ‘the

Council’) shall comprise twenty-eight twelve Member States of UNESCO
designated by the General Conference as provided in Article III of the Statutes of
the International Bureau of Education (hereinafter called ‘the BureauInstitute’).

2. Each Member State of the Council shall communicate to the Director of the
BureauInstitute the name of its representative on the Council and the names of its
alternate representative and its advisers and experts.

Section II. Representatives and Observers 
Rule 2 
1. Representatives of Member States and Associate Members of UNESCO which are

not members of the Council may take part in the sessions of the Council without
the right to vote.

2. Representatives of the United Nations and of other organizations of the United
Nations family with which UNESCO has concluded an agreement providing for
reciprocal representation may take part in the sessions of the Council without the
right to vote.

Section III. Sessions 
Rule 3 
1. Sessions of the Council shall be convened by the Director-General of UNESCO, in

accordance with such indications as the Council may have given and after
consultation with the President.

2. Extraordinary sessions of the Council shall be convened by the Director-General of
UNESCO either on his own initiative or at the request of fifteen seven members
of the Council.

Section IV. Agenda 
Rule 4 
1. The provisional agenda for sessions shall be drawn up by the Director of the

BureauInstitute in consultation with the members of the Steering Committee of the
Council and the Director-General of UNESCO.

2. The provisional agenda shall be communicated to the members of the Council not
less than two months before the opening of each session.

3. The provisional agenda of a session of the Council shall include:

6 The Rules of Procedure were adopted by the Council at its first session (June 1969), and were subsequently 
amended at its eighth (January 1973, Rules 5 and 6), fourteenth (January 1977, Rules 1, 3, 5 and 8*), forty- 
fourth (January 1998, Rules 1, 3, 5 and 8*) and forty-sixth sessions (January 2000, a new Rule 7). 
* = former numbering; with the new Rule 7 (January 2000) former Rules 7 to 23 have now become Rules 8
to 24. 
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(a) items which the Council has decided, at a previous session, to include in the 
agenda; 

(b) items proposed by Member States of the Council; 
(c) items proposed by the Director-General of UNESCO 
(c) . 

4. At the beginning of each session the Council shall adopt the agenda.
5. After the adoption of the agenda, the Council may, in the course of a session, alter

the order of the agenda items or add or delete items. A two-thirds majority of the
members present and voting shall be required for the addition or deletion of an item
in the course of a session.

Section V. President and Vice-Presidents 
Rule 5 
1. At the beginning of its first session, which shall follow each ordinary session of the

General Conference, the Council shall elect a President and five two Vice-
Presidents who shall be nationals of the six regional groups, and who constitute
the Steering Committee of the Council.

2. The Steering Committee of the Council shall be responsible for assisting the
President in his duties and performing such other duties as the Council may assign
to it.

3. The members of the Steering Committee shall serve for two years and shall not be
eligible for re-election.

4. The Steering Committee shall remain in office until the election of the  new
Steering Committee.

Rule 6 
1. In addition to exercising the powers which are conferred upon him elsewhere by

these rules, the functions of the President shall be the following: to declare the
opening and closing of meetings, to direct the discussions, to ensure observance of
these rules, to accord the right to speak, to put questions to the vote and announce
decisions. He shall rule on points of order and, subject to the provisions of the
present rules, shall control the proceedings and maintain order. He shall be entitled
to take part in the discussions and votes but shall have no casting vote.

2. If the President is absent during a session, his functions shall be exercised by one of
the Vice-Presidents, following the alphabetical order of their names.

3. If the President ceases to represent a Member State of the Council or becomes
incapacitated for the discharge of his functions, one of the Vice-Presidents shall be
elected by the Council as President for the balance of the term of office and another
Vice-President elected in his place.

Rule 7 
1. If a Vice-President is no longer able to continue participating in the work of the

Council’s Steering Committee, another Vice-President will be elected in his/her
place on the proposal of the respective regional group during the next ordinary
session of the Council.

2. If a meeting of the Steering Committee is convened before the next ordinary
session of  the  Council,  while  a  Vice-President  has  already become  unable  to
participate in its work, the appropriate authorities in the country concerned will
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designate, for the meeting in question, another person to take the place of the 
absent Vice-President until the election by the Council of a new Vice-President. 

3. The appropriate authorities in the countries whose nationals serve as Vice-
Presidents on the IBE Council will inform, as soon as possible, the President of the
Council, via the Director of the IBE, about the inability of a particular Vice-
President to carry out his/her functions.

Section VI. Secretariat 
Rule 8 
1. The Director-General of UNESCO or, in his/her absence, his/her appointed

representative and the Director of the BureauInstitute shall take part, without
the right to vote, in the meetings of the Council. They shall also take part in
meetings of the Steering Committee of the Council.

2. The Director of the BureauInstitute or a staff member appointed by him/her
shall be the Secretary of the Council. The Secretary shall be present at all
meetings of the Council and its Steering Committee.

3. The Director-General of UNESCO shall provide the Council with the other staff
and facilities necessary for its proceedings.

4. The Director-General of UNESCO or his representative, the Director of the
BureauInstitute and the Secretary of the Council may submit oral or written
observations to the Council or its Steering Committee regarding any matter under
consideration.

Section VII. Languages 
Rule 9 
1. The working languages of the Council shall be the same as the working languages

of the General ConferenceEnglish and French.
2. This does not preclude the provision of interpretation and translation on a case-by-

case basis should extra-budgetary funds be made available. Any speaker may use a
language other than the working languages of the Council on condition that he
provides for interpretation of his remarks into one of the working languages. 

Section VIII. Meetings 
Rule 10 
1. A simple majority of the Member States of the Council shall constitute a quorum.
2. If, however, after ten minutes’ adjournment, there be still no quorum as above

defined, the President may request the agreement of all Member States actually
present temporarily to waive the above paragraph.

3. Unless the Council decides otherwise, all meetings of the Council shall be public.

Section IX. Conduct of proceedings 
Rule 11 
Oral or written statements may be made to the Council by the alternates, advisers and 
experts referred to in Rule 1, paragraph 2 of these Rules, if so requested by the 
representative whom they are accompanying, and by the representatives referred to in 
Rule 2. 
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Rule 12 
The President shall call upon speakers in the order in which they signify that they wish 
to speak. 

Rule 13 
The Council may limit the time to be allowed to each speaker. 

Rule 14 
During the discussion of any item, any member of the Council may at any time raise a 
point of order, and such point of order shall be immediately decided by the President. 
An appeal may be made against the ruling of the President. It shall be put to the vote 
immediately, and the President’s ruling shall stand unless over-ruled by a majority of 
the members present and voting. 

Rule 15 
A member of the Council may at any time move the suspension, adjournment or 
closure of a meeting or of a discussion. Any such motion shall be put to the vote 
immediately. The following order of precedence shall apply to such motions: (a) to 
suspend the meeting; (b) to adjourn the meeting; (c) to adjourn the debate on the item 
under discussion; (d) for the closure of the debate on the item under discussion. 

Section X. Voting 
Rule 16 
Each Member State of the Council shall have one vote. 

Rule 17 
1. No resolution, motion or amendment shall be put to the vote unless it has been

seconded. 
2. Save as otherwise provided by these rules, and subject to the provisions of Rule 9,

paragraphs 1 and 2, decisions shall be taken by majority vote of the members 
present and voting. 

3. For the purpose of these rules, only members casting an affirmative or negative
vote shall be regarded as ‘present and voting’; members who abstain from voting 
shall be considered as ‘non-voters’. 

Rule 18 
1. Voting shall normally be by a show of hands unless the Council otherwise decides,

but a vote by roll-call shall be taken if it is requested by not less than two members. 
The vote or abstention of each member participating in a vote by roll-call shall be 
recorded in the Decisions of the Council. 

2. When the result of a vote by a show of hands is in doubt, the President may take a
second vote, by roll-call. 

Rule 19 
1. When an amendment to a proposal is moved, the amendment shall be voted on

first. 



2. When two or more amendments to a proposal are moved, the Council shall first
vote on the amendment which is furthest removed in substance from the original
proposal and then on the amendment next furthest removed therefrom, and so on,
until all the amendments have been put to the vote.

3. If one or more amendments are adopted, the amended proposal shall then be voted
upon. If no amendment is adopted, the proposal shall be put to the vote in its
original form.

4. A motion is considered an amendment to a proposal if it adds to, deletes from or
revises part of that proposal.

Rule 20 
All elections and decisions relating to individuals shall be voted on by secret ballot 
whenever two or more members shall so request or if the President so decides. 

Rule 21 
1. If a vote is equally divided, in voting not concerned with elections, a second vote

shall be taken, after a suspension of the meeting. If the proposal fails to obtain a
majority in the second vote, it shall be considered to have been rejected.

2. If a vote is equally divided in the case of elections and decisions relating to indi-
viduals, there shall be further ballots until a majority is obtained.

Section XI. Decisions and reports 
Rule 22 
1. The Council shall approve at each session the text of the decisions adopted during

that session.
2. The text shall be published during the month following the end of the session.
3. The Council shall submit to the General Conference at each of its ordinary sessions

a report on the activities of the BureauInstitute.

Section XII. Special procedures 
Rule 23 
When, during an interval between sessions of the Council, the latter’s approval is 
required for measures of exceptional urgency and importance, the President may, 
through the Director of the BureauInstitute, consult the members in writing. To be 
adopted, the measure proposed must receive the agreement of two-thirds of the 
members. 

Section XIII. Amendments and suspension 
Rule 24 
1. These Rules of Procedure, except where they incorporate provisions of the Statutes

of the BureauInstitute, may be amended by decision of the Council taken by a
simple majority of the members present and voting, provided that the
proposed amendment has been previously included in the agenda.

2. The application of any of these rules may be suspended by decision of a two-thirds
majority of the members present and voting.
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Summary of the Management Response to the IOS Recommendations 

This information note to Members of the Governing Council of the IBE briefly describes the 

IBE’s Management Response and Action Plans implemented as a follow-up to the Evaluation 

Report Recommendations of the IOS Review of Education Category I Institutes in 2012.  It is 

a summary of the 13 Recommendations proposed by the IOS team to the IBE during its 

Review of Education Category I Institutes in 2012.  The IBE management and staff 

appreciated the open and constructive discussions with the review team during its visits to 

the Institute.  These provided feedback that was – and continues to be – useful to the IBE in 

its continuing efforts to implement the Centre of Excellence (CoE) strategy. 

The IBE management accepts the conclusions and recommendations of the IOS team, and 

recognizes them as important inputs to both the IBE’s immediate operations and during the 

implementation of the CoE Strategy adopted by the General Conference at its 36th Session in 

2011 and in the preparation of the IBE Strategy and Programme of Work 2012-2017 

endorsed by the IBE Council at its 62nd session in January 2013.   

The IBE management has some overall observations and comments on the proposed 
recommendations, as well as specific responses to each recommendation and the proposed 
areas for attention (See the summary responses attached).  The recommendations proposed 
span and include issues of alignment, strategic focus, clearinghouse function, capacity 
building function, catalyst for cooperation, laboratory of ideas, quality of cooperation and 
interaction, human resources and staffing of the Institute, management of the Institute, 
planning, reporting and monitoring and evaluation framework, governance issues, financial 
sustainability and host country relations.  

Overall, of the 13 recommendations made to the IBE, nearly all have been fully addressed. 
However, three aspects of these recommendations are of an ongoing nature and are 
accordingly receiving continual attention: (1) the issue of continuous communication with 
other institutes; (2) more effectively structuring and institutionalizing exchanges between 
the IBE’s administration and HQ’s central services; and (3) the continuous implementation of 
cost recovery measures according to UNESCO rules and regulations. 

We highlight and summarize six recommendations and our responses (in italics) below: 

 The IBE should discuss how best to re-focus its mandate on the substance of

curriculum development issues … with the aim … to convey a clear, credible and

convincing message on IBE’s mandate ….

We fully agree that re-focusing its core mandate on the substance of curriculum is 
critical for the IBE and we have taken the necessary steps to implement it.  The 
preparation of the new IBE Strategy and Programme of Work 2012-2017 took into 
account the re-focusing of programme activities. After the Programmatic Review 
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carried out in 2011 under the guidance of the IBE Council, a draft IBE Strategy and 
Programme of Work 2012-2017 was prepared during the first half of 2012. The 
document was then discussed at the meeting of the IBE’s Council Steering Committee 
(27-28 September 2012), which took note and supported the progress made with 
regard to the strategic programmatic revision in terms of strategic goals and 
priorities, expected outcomes and services consistent with the revised mission 
statements and overall objectives of the IBE as a Centre of Excellence (CoE) in 
Curriculum. A new version of the Strategy 2012-2017 has been discussed at the 62nd 
session of the IBE Council (23-25 January 2013). The Council endorsed the Strategy 
2012-2017 (while asking to introduce some minor adjustments) and expressed its 
satisfaction regarding the refocusing of IBE’s activities in alignment with the CoE 
priorities, congratulating the IBE Director and team for the rigorous, well-constructed 
and thoughtful document produced. 

 The review commends the IBE’s recent efforts towards concentrating on its core

mandate of curricula.  Considering the scarce resources and the potential for overlap

with HQ the review recommends considering discontinuing the HIV/AIDS work,

except by responding to specific requests coordinated by the HQ/HIV AIDS team.

Our response is to underscore the fact that since 2012 the IBE does not have an 
HIV/AIDS dedicated team.  Actions regarding HIV AIDS are only undertaken jointly 
and in coordination with HQ/HIV AID team (for example, evaluation of the 
pedagogical materials for CEMAC countries, in coordination with Paris and field 
offices). 

 On the recommendation regarding quality of cooperation and interaction which
underscore the fact that a formal recognition of IBE as the CoE in curriculum … and
the focal point on curriculum development and reform would help to establish
(UNESCO) cross-institutional cooperation modalities and improve synergies and
complementarity is accepted.

We would like particularly to acknowledge the recommendation that the IBE should 
become “the focal point for linking and coordinating all UNESCO curricula-relevant 
work”.  We agree that “a formal recognition of IBE as the coordinator or focal point 
on curriculum development and reform would help to establish (UNESCO) cross-
institutional cooperation modalities and improve synergies and complementarity”. 

 With regard to staffing, the review commends that appropriate measures to be taken
by the IBE to increase capacities and to restore staff confidence, morale and
productivity. Among other things these should include a clear and regular
communication to all staff about the IBE’s current situation and the envisaged future
of the Institute. To implement the new organisational and staffing structure that
resulted from the recent HR review, a competency mapping of available in-house
expertise, a matching exercise of individual and joint responsibilities in line with the
needs of the future strategic directions, as well as searching for the missing elements
from outside via recruitment, staff exchange or secondments in particular with
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respect to senior expert positions. The longer term assurance of adequate funding 
sources is recommended.   

Our response is related to the new organizational and staffing structure being 
implemented.  Staff confidence and morale is linked to decisions in HQ as well. 
Lowering the institutes’ allocation is a source of instability. The whole UNESCO is in a 
difficult financial situation. The IBE has boosted morale by implementing very 
seriously the IBE’s Strategy as CoE and by developing team work in the elaboration of 
the IBE Strategy 2012-2017; the team has worked on developing a communications 
strategy. In-house expertise has increased due to new hiring and further expertise will 
be developed in the second stage of the new organizational structure being 
implemented subject to fundraising. The IBE is also implementing an ambitious 
fundraising strategy. All these advances are communicated and shared in team work 
at regular staff meetings (e.g. coordinators’ meeting -- once a week; general staff 
meeting -- once every two months) and at the meetings with the IBE Council and 
Steering Committee. The Council and Steering Committee have commended advances 
and progress made (Decisions of IBE Steering Committee in September, 2013). 

 On governance, the recommendation is for the Institute to revise its Statutes, with
regard to the composition, the size of the Council members, the number of working
languages and seek measures to introduce more cost effective mechanisms such as
online fora and discussions, video conferencing in preparation and follow up of the
council sessions. (See the examples of IIEP and UIL).

In collaboration with the IBE Council and HQ, we are working to revise the IBE’s Statutes, 
proposing amendments with regard to the composition and the size of the Council as well 
as the number of working languages.   According to the new statutes, the IBE Council will 
comprise 12 Member States designated by the General Conference. The envisaged 
transition to the new IBE Council will be as follows: (i) the 14 Member States whose term 
expires at the 38th session of the General Conference (2015) will remain in office until the 
end of their term; (ii) in order to ensure continuity in the Transitional Council and preserve 
a regional balance, 6 Member States will be designated at the 37th session (2013), one 
from each regional group; (iii) for the period between the 37th and 38th session of the 
General Conference, the Transitional Council shall therefore comprise 20 Member States; 
(iv) at the 38th session of the General Conference, six new Member States will be 
designated, one from each electoral group. At the time of this designation (November 
2015), the new Council with 12 members will come into effect. 

 With regards to the recommendation on financial sustainability, the review
commends the development of the resource mobilization plan for the IBE. This
should be supported by a focused fundraising strategy for the IBE in particular to
obtain non-earmarked core funding. For this purpose the IBE should also introduce a
yearly donors’ day to strengthen its visibility and support fundraising.

Management fully agrees that improving financial stability is critical for the IBE, 
including in the short-term, and is addressing this in cooperation with Member States.  
A resource mobilization strategy has been prepared and discussed with the Council. It 
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highlighted the options to stabilize, diversify and enhance IBE’s financial foundations. 
We have also pointed out that as part of the Implementation of the IBE Strategy as 
CoE, a RMP has been developed and approved by the IBE Council (January 2012). A 
progress report was presented at the IBE Steering Committee (September 2013). See 
also Proceedings and Decisions of the IBE Steering Committee. A grant of  2’999’082 
USD from GPE was approved by the GPE Board; extra-budgetary fundraising has 
doubled in comparison to 2012 (without accounting for the GPE grant); a RM 
Committee from members of the Council are supporting the Director in the efforts to 
fundraising; further direct institutional core contributions are being sought.  
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