UNESCO/BIE/C.63/2

جنيف 01 ،يناير/كانون الثاين 4102
األصل :باإلنكليزية

الدورة الثالثة والستون لمجلس المكتب الدولي للتربية
جنيف ،من  5إلى  7فبراير/شباط 4102

أنشطة وميزانية المكتب خالل عام 3102

ترمجت هذه الوثيقة بتمويل من برنامج األمري سلطان بن عبد العزيز لدعم اللغة العربية يف اليونسكو ،وذلك
باستجابة مشكورة من وفد اململكة العربية السعودية الدائم لدى اليونسكو.
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تقرير مديرة المكتب الدولي للتربية
تنفيذ األنشطة خالل الفترة من:
يناير/كانون الثاني  2102إلى ديسمبر/كانون األول 2102

ترمجت هذه الوثيقة بتمويل من برنامج األمري سلطان بن عبد العزيز لدعم اللغة العربية يف اليونسكو ،وذلك باستجابة
مشكورة من وفد اململكة العربية السعودية الدائم لدى اليونسكو.

بيان المحتويات
أوال-

التقدم احملرز من قبل املكتب فيما يتعلق مبحاور العمل الرئيسية

اجلدول  :1حملة عامة عن إجنازات املكتب متاشيا مع اسرتاتيجية الفرتة  8012-8002والوثيقة  26م5/
 .1اخلدمات املتعلقة باملناهج املقدمة إىل الدول األعضاء :تنمية القدرات واملساعدة الفنية
 1.1.1شهادة يف جمال تصميم املناهج وتطويرها
 8.1.1تنمية القدرات واملساعدة الفنية
 2.1.1األولويات العاملية  -أفريقيا واملساواة بني اجلنسني
 1.1.1التحديات ذات الصلة باخلدمات املتعلقة باملناهج املقدمة إىل الدول األعضاء

اجلدول  :8حملة عامة خمتارة عن تنمية القدرات واملساعدة الفنية يف الفرتة 8012-8018
اجلدول  :2إسهامات خمتارة يف األولويات العاملية – أفريقيا يف الفرتة 8012-8018
اجلدول  :1إسهامات خمتارة يف األولويات العاملية – املساواة بني اجلنسني يف الفرتة 8012-8018
 .8إنتاج املعرفة وإدارهتا
 1.8قواعد البيانات والتنبيهات
 8.8مسرد مصطلحات املناهج
 2.8املوقع الشبكي
 1.8جمموعة الكتب املدرسية
 5.8املسح العاملي حول وقت التعليم
 6.8التحديات املتعلقة بإنتاج املعرفة وإدارهتا
إجنازات خمتارة يف أرقام (إنتاج املعرفة وإدارهتا)
 .2احلوار بشأن السياسات
 1.2مجاعة املمارسني
 8.2األحباث واملنشورات
 3.3التبادالت الوطنية واإلقليمية واألقاليمية
 1.2النتائج واإلسهامات املتعلقة باحلوار بشأن السياسات
 5.2التحديات املتعلقة باحلوار بشأن السياسات
اجلدول  :5إسهامات ومسامهات املكتب املتخصصة يف احلوار بشأن السياسات
ثانيا-

اإلدارة املسسسية
 .1املوارد املالية
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تقرير مديرة المكتب الدولي للتربية التابع لليونسكو  -تنفيذ األنشطة خالل الفترة من يناير/كانون الثاني  2102إلى ديسمبر/كانون األول 2102

 .8املوارد البشرية
ثالثا-

امليزانية
البيانات املالية
البيان األول
البيان الثاين
البيان اخلامس
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تقرير مديرة المكتب الدولي للتربية التابع لليونسكو  -تنفيذ األنشطة خالل الفترة من يناير/كانون الثاني  2102إلى ديسمبر/كانون األول 2102

أوال-

التقدم المحرز من قبل المكتب فيما يتعلق بمحاور العمل الرئيسية

مقدمة
يتمثل الغرض من هذا التقرير يف عرض ما أحرزه املكتب

وينظم عرض أنشطتنا هنا للفرتة  8012-8018وفقا

الدويل للرتبية (املكتب) من تقدم يف تنفيذ براجمه وأنشطته

جملاالت عمل املكتب الرئيسية الثالثة على حنو ما هو وارد

خالل الفرتة  .8012-8018وقد صممت هذه األنشطة

يف اسرتاتيجية املكتب للفرتة )1( :8012-8002

والربامج ونفذت ضمن سياق أهدافنا االسرتاتيجية والنتائج

خدمات املناهج املقدمة إىل الدول األعضاء )8( ،وإنتاج

املنشودة التستراتييية المكتب للفترة 2102-2112

املعرفة وإدارهتا )2( ،واحلوار بشأن السياسات.

وللوثيقة  26م.5/
وسيستند اإلبالغ عن األنشطة من فرتة السنتني اجلديدة إىل
وتأثر العمل املضطلع به خالل هذا العام باالسرتاتيجية

اسرتاتيجيتنا وبرنامج عملنا للفرتة  ،8012-8018وبدأنا

الرامية إىل جعل المكتب مركز تميز في ميال تطوير

تبعا لذلك مبواءمة عملنا متاشيا مع هذه االسرتاتيجية

المناهج الدراتسية (االتستراتييية).

اجلديدة واهلد

العام الذي ننشده ،وهو :تحسين نوعية

تعلم الطالب من خالل تعزيز ودعم االمتياز في
ولبلوغ هذه الغاية ،وباالستناد إىل االستعراض الرباجمي

العمليات والمنتيات المتعلقة بالمناهج.

( ،)8011واملراجعة التنظيمية والوظيفية ( ،)8018قمنا
بإعادة هيكلة إدارتنا وتنظيمنا على المستوى الداخلي.

مهمة المكتب

وهو ما م ّكننا من مواصلة إجياد املزيد من الوفورات يف جمالنا

تتمثل مهمة املكتب ،باعتباره مركز متيز ،يف دعم الدول

الوظيفي ومن العمل بطريقة أكثر فعالية.

األعضاء يف اليونسكو يف ما تبذله من جهود للنهوض
بنوعية تعلم الطالب ،وذلك باألساس من خالل األخذ

كما بادرنا إىل حتسني اتستراتييياتنا المتعلقة باالتااالت

بزمام املبادرات واألنشطة ضمن جماالت العمل الرئيسية

والتسويق على حنو كبري ،مع القيام ،جبميع اللغات الست

الثالثة التالية:

املعتمدة يف اليونسكو ،بإعداد كتيب ونشرة بشأن
المكتب ،واتستراتيييتنا وبرنامج عملنا للفترة -2102
 .2102وتدعم هذه املواد ،إضافة إىل هوينا املرئية اجلديدة
واسرتاتيجية االتصاالت اليت اعتمدنا ،اجلهود املستمرة اليت
نبذهلا يف جمال تعبئة الموارد جلعل املكتب مركز متيز.
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 oتنمية قدرات املسسسات واألفراد باإلضافة إىل
تقدمي الدعم واملشورة الفنيني؛
 oالوصول إىل املعار واخلربات واخلربة الفنية ذات
الصلة باملناهج الدراسية؛
 oوإشراك أصحاب املصلحة يف احلوار بشأن
السياسات القائم على األدلة بشأن املمارسات

تقرير مديرة المكتب الدولي للتربية التابع لليونسكو  -تنفيذ األنشطة خالل الفترة من يناير/كانون الثاني  2102إلى ديسمبر/كانون األول 2102

اجليّدة يف جمال املناهج.
محاور العمل الرئيسية بالنسبة إلى المكتب ،فترة السنتين ( 2102-2102الوثيقة  26م)5/
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محور العمل  - 0النتيية المنشودة  :0تعزيز القدرات

محور العمل  - 2النتيية المنشودة  :2تعزيز قدرات

الوطنية فيما يخﺺ رسم السياسات والتخطيﻂ بالتركيز
على تعزيز الحق في االنتفاع بالتعليم الجيد والمساواة بين
الجنسين ،وباالستعانة بتكنولوجيات المعلومات
واالتصاالت.

الدول األعضاء فيما يخﺺ إدراج التعليم من أجل التنمية
المستدامة ،بما فيه التعليم بشأن تغير المناخ والتعليم من
أجل االستعداد لمواجهة الكوارث والحد من المخاطر،
في السياسات التعليمية والخطﻂ والبرامج اإلنمائية.

محور العمل  - 0النتيية المنشودة  :2تعزيز القدرات

محور العمل  - 2النتيية المنشودة  :2اضطالع الدول

الوطنية فيما يخﺺ رسم السياسات الخاصة بالمعلمين
وتنفيذها ،مع التشديد بوجه خاص على مسألتي الجودة
والمساواة بين الجنسين.

األعضاء بتوفير تعليم جيد وشامل فيما يخﺺ فيروس
اإليدز والتربية الجنسية ،من أجل ترويج أساليب الحياة
الصحية والمساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان.

محور العمل  - 2النتيية المنشودة  :5تحسين
سياسات التعليم األساسي وبرامجه والممارسات المتعلقة
به في الدول األعضاء ،بحيﺚ يتسنى فيه تعزيز الجودة
واإلنصا واالستيعاب والمساواة بين الجنسين.

محور العمل  - 4النتيية المنشودة  :02إحاطة
األطرا المعنية بالتعليم علما باالتجاهات والتحديات
الناشﺌة في مجال التعليم من خالل تزويدها ببحوث
ودراسات استشرافية.
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اليدول  :0لمحة عامة عن إنيازات المكتب تماشيا مع اتستراتييية الفترة  2102-2112والوثيقة  26م5/
األهداف االتستراتييية

اتستراتييية المكتب للفترة
2102-2112

محاور

العمل*

المعايير

مؤشرات األداء

 26م5/
حمور العمل عدد املوظفني املدربني على تغيري املناهج ذات النوعية
 – 1النتيجة اجليدة وإدارهتا
املنشودة 1
حمور العمل

 -0الخدمات المقدمة إلى
الدول األعضاء :تنمية

 -3النتيجة عدد البلدان املشاركة يف أنشطة تنمية القدرات
املنشودة 8

القدرات والمساعدة الفنية
حمور العمل
عدد املدرسني الذين مت تدريبهم من خالل أدوات
تنمية قدرات األخصائيني واملمارسني  – 1النتيجة
التعلم واملبادئ التوجيهية ذات الصلة لدعم إصالح
وصناع القرار على تصميم عمليات املنشودة 3
املناهج وتنفيذها
تطوير املناهج الدراسية واملناهج
اجلامعة ذات النوعية اجليدة وإدارهتا
عدد املتخصصني املدربني من خالل دورات معرت
وتنفيذها:
هبا ("شهادة") يف جمال تطوير املناهج
 .1دعم الشبكة العاملية
 .8دعم البلدان يف تغيري
حمور العمل النسبة املﺌوية للحاصلني على الشهادة الذين أعلنوا
املناهج
 – 2النتيجة عن حتسن ممارساهتم يف مكان العمل
 .2إعداد مواد وأدوات
املنشودة 5
تدريبية وجتريبها والرتويج
عدد أدوات التعلم والوحدات التدريبية لالبتكار
هلا
واإلصالح يف جمال املناهج اليت مت وضعها/استعراضها
 .1توسيع أشكال التدريب
ونشرها
وتنويعها
 .5تقدمي الدعم واملشورة
املهنيني
األدوات اليت مت استحداثها واستخدامها لدعم
حمور العمل املعلمني ومدريب املعلمني وواضعي املناهج إلدراج
 – 3النتيجة التعليم من أجل حتقيق التنمية املستدامة وتغري املناخ
املنشودة  5يف مناهج التعليم االبتدائي والثانوي
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(فترة السنتين
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النتائج
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حمور العمل عدد الوثائق واملوارد اجلديدة اليت مت تقييمها وإدراجها
 -2إنتاج المعرفة وإدارتها
200
 – 3النتيجة يف مركز اليونسكو لتبادل املعلومات بشأن فريوس
توطيد قاعدة معار وجمموعة املنشودة  0نقﺺ املناعة البشري واإليدز
متنوعة من مصادر املعلومات
حتديﺚ امللفات القطرية يف قاعدة البيانات العاملية
املتخصصة بشأن املناهج الدراسية
06
حول التعليم
وعمليات تطوير املناهج الدراسية
وإثرائها وتوسيع نطاقها:
عدد الدراسات واملنشورات ذات الصلة بالتعليم
 .6بناء قاعدة معار متينة
12
واملناهج املقارنة اليت نشرت
 .2تعزيز خدمات املعلومات
حمور العمل
وتبادل املعلومات
 – 4النتيجة
 .2استحداث برنامج على
 200من
املنشودة 12
اإلنرتنت لزيادة تبادل
االحتادات،
املعار
و  5,000من
نشر جملة مستقبليات على نطاق واسع
اخلدمات
 .9تبسيﻂ
املسسسات
والوصول إىل املواد
األكادميية
واملصادر
واحلكومية يف 06

200

132

14

 274من
االحتادات
و 7,315

من
املسسسات

بلدا
 -2الحوار بشأن السياتسات
تسهيل احلوار بشأن السياسات على
املستويات احمللية واإلقليمية والعاملية
لتطوير املناهج الدراسية وحتسني
العمليات واملنتجات:
 .01املسامهة يف إقامة آليات
مناسبة لنشر نتائج مسمتر
عام  8002وإجراءات
املتابعة املستمرة اليت
سياسات
تستهد
التعليم اجلامع والقضايا
املرتبﻂ به.
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حمور العمل عدد عمليات تبادل األفكار على املستويني اإلقليمي
واألقاليمي بشأن قضايا وسياسات املناهج من خالل
– 4
مجاعة املمارسني التابعة للمكتب باإلضافة إىل
النتيجة
املنشودة  12شبكات أخرى
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 -0الخدمات المقدمة إلى الدول األعضاء :تنمية القدرات والمساعدة الفنية
تتمثل األهدا الرئيسية للخدمات املقدمة إىل الدول
األعضاء  -تنمية القدرات واملساعدة الفنية يف ما يلي :أ)
تنمية القدرات الوطنية ،مبا يف ذلك قدرات مدريب املعلمني
وواضعي السياسات واملتخصصني يف املناهج الدراسية على
تصميم املناهج وتطويرها من خالل دورات تدريبية إقليمية
طويلة األجل؛ ب) تعزيز القدرات احمللية على ابتكار املناهج
وإصالحها من خالل أدوات تعلم وورش عمل خمصصة
(التعليم اجلامع ،ومهارات للحياة والعمل والتعلم للعيش
معا ،والتعليم لتحقيق التنمية املستدامة ،واملهارات
والكفاءات األساسية)؛ ج) تقدمي مساعدة فنية مستهدفة
على املستوى القطري لتصميم إصالح املناهج الدراسية
وإدارته وتنفيذه.

والدعم الفين ،وتنمية القدرات ضمن إطار رؤية طويلة
األجل ،وال سيما بالنسبة للبلدان اليت متر مبرحلة ما بعد
النـزاعات وما بعد الكوارث وغريها من البلدان النامية .وقد
مولت حكومات البلدان واملنظمات الدولية األخرى
واملسسسات اخلاصة و/أو املكاتب امليدانية لليونسكو
بالكامل معظم ورش عمل تنمية القدرات واملساعدة الفنية.
ومت التنفيذ بالتعاون مع املنظمات الدولية واملسسسات احمللية
ومكاتب اليونسكو امليدانية يف خمتلف األقاليم من خالل:
( )1-1شهادة تصميم املناهج وتطويرها ؛ ( )1-8تنمية
القدرات واملساعدة الفنية؛ ( )1-2واملسامهات يف
األولويات العاملية  -أفريقيا واملساواة بني اجلنسني.

وانصب تركيز املكتب على تقدمي خدمات متكاملة على
املدى الطويل ،مبا جيمع بني احلوار بشأن السياسات،
 0-0شهادة تاميم المناهج وتطويرها

[األهداف االتستراتييية  5 ،4 ،2 ،2 ،0محاور العمل

]5-2 ،2-0 ،0-0

ينفذ املكتب ،منذ عام  ،8010شهادة الدراسات العليا
املعتمدة يف تصميم املناهج وتطويرها مع شركائه يف أمريكا
الالتينية والبحر الكارييب ،مثل اجلامعة الكاثوليكية يف
أوروغواي ( )UCUواملكتب اإلقليمي للرتبية يف أمريكا
الالتينية والبحر الكارييب ،وكذلك يف أفريقيا بالتعاون مع
مكتب اليونسكو اإلقليمي للرتبية يف أفريقيا وشعبة تنمية
املعلمني وسياسات التعليم يف اليونسكو ،ومعهد اليونسكو
الدويل لبناء القدرات يف أفريقيا ومعهد تنزانيا للرتبية والتعليم
( )TIEواجلامعة املفتوحة يف تنزانيا.
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ومن خالل دورة مكثفة مباشرة (ملدة أسبوعني) ودورة
معمقة عن بعد بواسطة اإلنرتنت (ملدة  20أسبوعا)،
يكتسب املشاركون املعار واملهارات الالزمة للقيام على
حنو فعال بالتفكري يف التحديات اليت يواجهوهنا أثناء
عمليات إصالح املناهج يف السياق الذي يعيشون فيه

وتسويتها.

وقد بدأت الدفعة الرابعة يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
يف أغسطس /آب  8012وهي اآلن تنهي الدورة اليت
يضطلع هبا على اإلنرتنت .ومت هذا العام تقدمي ختصصني
اثنني جديدين يف أمريكا الالتينية والكارييب( :أ) التعليم
اإللزامي (من الطفولة إىل التعليم الثانوي) (ب) والتعليم
العايل وتعليم املعلمني .ويذكر أن هذا الربنامج يف متناول
جمموعتني لغويتني خمتلفتني أيضا – الناطقة باإلسبانية
والناطقة بالفرنسية.

تقرير مديرة المكتب الدولي للتربية التابع لليونسكو  -تنفيذ األنشطة خالل الفترة من يناير/كانون الثاني  2102إلى ديسمبر/كانون األول 2102

الرتسم البياني  :0التوزيع اليغرافي ألنشطة المكتب في عام 2102
املشاركون يف الشهادة

الدعم الفين وتنمية القدرات

تقدمي خدمات متكاملة طويلة األجل

البحرينBahrain :
جنوب السودانSouth Sudan:
النيجرNiger:

بوركينا فاسوBurkina Fasso:

السيغالSenegal:
نيجربياNigeria:

أوروغوايUruguay:

هاييتHaiti:

اجلمهورية الدومينيكيةDominican Republic :

كولومبياColombia:
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وبدأت الدفعة الثالثة يف أفريقيا يف ديسمرب/كانون األول
 8012وهي متاحة جملموعتني لغويتني :الناطقة باإلجنليزية
والناطقة بالفرنسية.
ومت ترمجة املواد التدريبية األساسية للشهادة :حزمة موارد
املناهج ) (CRPاليت تتألف من إطار مفاهيمي وأنشطة
تدريبية ودراسات احلالة ،وتنقيحها ونشرها وتعميمها
باعتبارها نسخة عام  8012باللغات اإلجنليزية والفرنسية
واإلسبانية .كما ترجم اإلطار املفاهيمي واألنشطة التدريبية
إىل اللغة العربية .وخضعت مواد دعم الشهادة (قارئ
الشهادة والعروض) للتحديﺚ (باللغات اإلجنليزية والفرنسية
واإلسبانية).
وإن النقاشات األولية جارية على قدم وساق الستكشا
إمكانية الشهادة:
 oيف املنطقة العربية (من قبل املكتب ،وقسم تنمية
قدرات املعلمني والتعليم العايل يف اليونسكو،
واملسسسات املضيفة املمكنة يف املنطقة)
 oويف أسيا (من قبل املكتب ،وقسم تنمية قدرات
املعلمني والتعليم العايل يف اليونسكو ،واملسسسات
املضيفة املمكنة يف الصني).
وخالل البعثة اليت قام هبا املكتب إىل سلطنة عمان؛ ويف
لقاءات مع وزير الرتبية والتعليم ،واملديرية العامة للربامج
التعليمية باملناهج ،ونائب رئيس جامعة السلطان قابوس،
ونواب الوزراء وكبار املسسولني يف جمال الرتبية والتعليم،
استكشف املكتب آفاق التعاون احملتمل بشأن الشهادة
إضافة إىل إمكانيات مجع األموال.
ومنذ عام  ،8010شارك ما جمموعه  209من املهنيني
( ٪10من اإلناث) من  56بلدا ( 22من أفريقيا ،و18
من أمريكا الالتينية والبحر الكارييب ،و 11من أقاليم
أخرى) يف دورات الشهادة.
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ويسكد تقييم املتابعة الشامل للشهادة األثر القيّم طويل
األجل للتدريب (يوجد تقييم عام  8018متاحا على موقع
املكتب على اإلنرتنت) .وبعد الدورات املباشرة للشهادة اليت
نظمت خالل عام  ،8012وافقت نسبة  ٪100من
املشاركني يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب ونسبة ٪95
من املشاركني يف أفريقيا أو وافقت بشدة على أن كفاءاهتا
يف جمال تصميم املناهج وتطويرها قد تعززت .وجيري حاليا
االضطالع بدراسة استقصائية بشأن الدورات على
اإلنرتنت.
 2 -0تنمية القدرات والمساعدة الفنية
[األهداف االتستراتييية  5 ،4 ، 2 ، 2 ،0؛ محاور

العمل ]9-2 ،2-2 ،5-2 ،2 -0 ،0 -0

قدم املكتب الدعم إىل عمليات تغيري املناهج وإصالحها
طويلة األجل بالتعاون مع فرق وطنية :يف دول اخلليج العريب
وكولومبيا والعراق وجنوب السودان بالتعاون مع شركاء
آخرين مبا يف ذلك وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل
الالجﺌني الفلسطينيني يف الشرق األدىن (األونروا) لتنفيذ
إطار عمل األونروا املتعلق جبودة املناهج ،ووزارة الرتبية
والتعليم واملسسسات اخلاصة يف كولومبيا ،وغريها
(اليداول  4 ،2 ،2والرتسم البياني .)4

وتساهم هذه األنشطة يف عمليات :حتديد/مراجعة أطر
السياسات الوطنية بشأن مواضيع حمددة ،مثل التعليم
اجلامع (كولومبيا ودول اخلليج العريب) ،وإعداد أطر عمل
وطنية للمناهج (العراق وجنوب السودان) ،ووضع املبادئ
التوجيهية املتعلقة باملدرسة واملعلم من أجل دعم تنفيذ
مناهج جامعة قائمة على املدرسة (دول اخلليج العريب).
ويف شراكة مع وكاالت األمم املتحدة األخرى ،يدعم
املكتب أيضا إعداد برنامج أوروغواي القطري للفرتة
 8011-8018الذي يهد إىل إرساء األسس

تقرير مديرة المكتب الدولي للتربية التابع لليونسكو  -تنفيذ األنشطة خالل الفترة من يناير/كانون الثاني  2102إلى ديسمبر/كانون األول 2102

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

والثقافة.

اليدول  :2عدد المشاركين بحسب الدفعات
بعض إجنازات خرجيي الشهادة
o
o

o

o

قيادة عمليات إصالح املناهج يف السنغال
توجيه عملية إدراج التعليم اجلامع يف املناهج يف
كولومبيا
إدارة إصالح املناهج يف التعليم العايل –
الثانوي يف اجلمهورية الدومنيكية
إدراج اللغة السواحيلية يف املناهج يف املدارس
االبتدائية األوغندية

عدد املشاركنيNumber of Participants :
أمريكا الالتينيةLatin America :
أفريقيا Africa :

وتكمل ورش العمل اهلادفة إىل تنمية القدرات جهود
املساعدة الفنية من خالل تقدمي الدعم والتدريب إىل
أصحاب املصلحة املسسولني عن إصالح املناهج يف التعليم
األساسي والثانوي وتعليم املعلمني (يف البحرين وباكستان
واجلمهورية الدومينيكية ونيكاراغوا ونيجرييا وبلدان اجلماعة
االقتصادية والنقدية لوسﻂ أفريقيا :الكامريون ومجهورية
أفريقيا الوسطى وتشاد والكونغو والغابون وغينيا) من خالل
ورش العمل جتمع أكثر من  100مشارك.
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وجيري التشديد بشكل خاص على اإلدراج املفيد لتنمية
الكفاءات واملهارات يف املناهج الوطنية إضافة إىل اإلعداد
للحياة والعمل على أساس قيم ومبادئ وممارسات التعلم
للعيش معا ،والرتبية على حقوق اإلنسان واملواطنة والتعليم
من أجل التنمية املستدامة.
كما تعترب حاالت ما بعد النزاعات وما بعد الكوارث أولوية
(كهاييت وجنوب السودان) .ويواصل املكتب أيضا

تقرير مديرة المكتب الدولي للتربية التابع لليونسكو  -تنفيذ األنشطة خالل الفترة من يناير/كانون الثاني  2102إلى ديسمبر/كانون األول 2102

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

تقديم خدمات متكاملة
ارتبطت تنمية القدرات واملساعدة الفنية يف الفرتة -8018
 8012باملبادرات طويلة األجل ،وهو ما عزز بشكل أكرب
الدعم الذي يقدمه املكتب إىل الدول األعضاء .واستمر
املكتب يف توطيد العالقة القوية القائمة بني براجمها اخلاصة
بتنمية القدرات واملساعدة الفنية واحلوار بشأن السياسات،
وهو ما أدى إىل تقدمي خدمات أكثر تكامال ،مبا ميكن
املكتب من حتديد ومعاجلة احتياجات البلدان بشكل أفضل
وكذلك تنظيم نفسه اسرتاتيجيا كمركز متيز يف عمليات
تغيري املناهج (اليدول  2والرتسم البياني  :0أي هاييت

واجلمهورية الدومينيكية وكولومبيا).
 2 -0األولويات العالمية :أفريقيا والمساواة بين
الينسين

[األهداف االتستراتييية

العمل ]2-2،0-0

،5 ،4 ، 2 ، 2 ،0

7؛ محاور

يساهم املكتب يف األولويات العاملية لليونسكو -أفريقيا
واملساواة بني اجلنسني – من خالل مجيع جماالت عمله.
وخالل فرتة السنتني هذه ،قام املكتب بوضع وتعديل املواد
واألنشطة التدريبية اخلاصة بالشهادة باالستناد إىل
احتياجات البلدان األفريقية الناطقة بالفرنسية.
كما قدم املكتب خدمات تنمية القدرات واملساعدة الفنية
إىل البلدان األفريقية يف عمليات إصالح املناهج الوطنية
(جنوب السودان وأوغندا).
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ووقع االختيار على املكتب مسخرا إلجراء مشروع طويل
األجل متوله الشراكة العاملية من أجل التعليم بشأن "نتائج
التعلم يف الصفو األوىل :تكامل التدريس ،واملواد التعلم
والتقييم" يف أربعة بلدان أفريقية ،وهي :بوركينا فاسو والنيجر
والسنغال وجنوب السودان .ومت االتفاق املبدئي مع البلدان
وإعداد الفرق القطرية يف عام  ( .8012اجلدول .)2
وفيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني ،زود املكتب اجلهات
الفاعلة الرئيسية بقاعدة معار شاملة وخدمة لتبادل
املعلومات بشأن فريوس نقﺺ املناعة البشري واإليدز
والسياسات والربامج واملناهج واملواد الرتبوية والدعوة
خبصوص الرتبية اجلنسية.
ويف الفرتة  ،8012-8018بادر املكتب إىل حتليل إضافة
قرابة  800وثيقة إىل مركز اليونسكو لتبادل املعلومات عن
الرتبية للوقاية من فريوس نقﺺ املناعة البشري واإليدز.
وركزت جهود املساعدة الفنية املتعلقة بفريوس نقﺺ املناعة
البشري واإليدز املقدمة إىل وزارات الرتبية والتعليم على
املسامهة يف تبادل املعلومات  ،وعمليات تقييم حمتوى مواد
التعلم والتدريس ،وبناء القدرات وإعداد املعلمني ومواد
تدريب املعلمني ،وال سيما يف بلدان اجلماعة االقتصادية
والنقدية ألفريقيا الوسطى.
وقد أجنز املكتب أداة استعراض وتقييم الرتبية اجلنسية
وأتاحها كمصدر فعال لتحليل احملتوى يف جمال الرتبية
اجلنسية واملتعلقة بفريوس نقﺺ املناعة البشري واإليدز،
وأعد دليال للمعلمني وتدريبا للمعلمني وقدم خدمات
لتنمية القدرات بالتنسيق مع املكاتب امليدانية لليونسكو.
(اليدول )4
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 4-0التحديات ذات الالة بالخدمات المتعلقة
بالمناهج المقدمة إلى الدول األعضاء

 oحتسني التخطيﻂ االسرتاتيجي واإلدارة الفعالة
للمبادرات املتعلقة بالشهادة يف خمتلف األقاليم؛
 oضمان استمرارية ونوعية مشاريع املساعدة الفنية
اليت تقتضي املوارد الكافية ،واستقرار املوظفني،
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ودفع اجلهات املاحنة يف املوعد احملدد ،وترمجة
جمموعة متنوعة من الوثائق؛
 oتقييم جدوى منوذج للنمو لتوسيع نطاق الشهادة
لتشمل أقاليم أخرى .وهذا يتطلب توفري املزيد
من مصادر التمويل للقدرات املهنية من أجل
االستجابة ملطالب أقاليم جديدة.

تقرير مديرة المكتب الدولي للتربية التابع لليونسكو  -تنفيذ األنشطة خالل الفترة من يناير/كانون الثاني  2102إلى ديسمبر/كانون األول 2102

اليدول  :2لمحة عامة مختارة عن تنمية القدرات والمساعدة الفنية في الفترة * 2102-2102

* مشاريع إقليم أفريقيا الواردة يف القسم  1-2األولويات العاملية  -أفريقيا واملساواة بني اجلنسني

اإلقليم

المشروع

البلدان

التربية على حقوق

العربية

اإلنسان والمواطنة

في البحرين

إطار العمل

المتعلق بنوعية

المناهج

األونروا

الوصف واألتساس المنطقي

النتائج

تعاون طويل األجل مع وزارة الرتبية والتعليم من أجل  oتنظيم ورشة عمل لتنمية القدرات من أجل تعزيز قدرات
املتخصصني وصناع السياسات ومدريب املعلمني وغريهم
تعزيز القدرات على إدراج الرتبية على حقوق اإلنسان
من أصحاب املصلحة يف جمال الرتبية والتعليم يف البحرين.
واملواطنة يف املناهج الوطنية والتطوير املهين للمعلمني

دعم تنفيذ إطار العمل يف املدارس التابعة لألونروا يف  oتعزيز قدرات املتخصصني املعتمدين يف جمال التعليم/
املناهج يف وحدة عمان واملكاتب امليدانية لألونروا على
األردن ولبنان وسوريا واألراضي الفلسطينية احملتلة
إجراء أنشطة النشر
 oحتليل خربات األونروا يف جمال التعليم يف حاالت الطوارئ
لغرض النشر

وضع إطار عمل وطين جديد للمناهج يستند إىل  oوضع إطار عمل جديد للمناهج واستخدام املبادئ
مبادرة المناهج
التوجيهية املتعلقة بإعداد املناهج اليت أصدرها املكتب يف
اليديدة في العراق القيم العاملية ،مثل حقوق اإلنسان واملساواة بني
عام  8018لتدريب الفرق الوطنية يف عام 8012
اجلنسني والسالم والتعلم للعيش معا .وتنقيح مناهج
الرياضيات والعلوم
أمريكا

تنقيح مناهج

الالتينية

التعليم األتساتسي

الكاريبي

اليمهورية

والبحر

والثانوي في
الدومينيكية

إطار تسياتسي

للتعليم اليامع في

كولومبيا
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دعم خدمات متكاملة وطويلة األجل لتنقيح مناهج  oتقدمي املساعدة الفنية فيما يتعلق بتنقيح مناهج التعليم
األساسي والثانوي وتعديلها
التعليم األساسي والثانوي وممارسات املدرسة ،يف
شراكة مع وزارة الرتبية والتعليم ومسسسة  o EDUCAتيسري ورشة عمل تدريبية للمعلمني بشأن إدارة املناهج
وممارسات املدرسة

دعم خدمات متكاملة وطويلة األجل يف تنفيذ إطار  oوضع الصيغة النهائية لإلطار السياسي للتعليم اجلامع
سياسي للتعليم اجلامع على املستويني الوطين  oتقدمي الدعم الفين يف جماالت التخطيﻂ لإلطار واإلعداد
لتنفيذه ،وتنقيحه واملشورة بشأنه
واإلقليمي
 oتنظيم ورش عمل لتنمية القدرات على مستوى املقاطعات
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دعم خدمات متكاملة وطويلة األجل يف جمايل  oدعم إعداد وتنقيح املقرتحات التعليمية واملتعلقة باملناهج
وضع
وتقديرات امليزانية بالنسبة إىل التعليم األساسي والثانوي
التعليم اجلامع وتنفيذ إصالح املناهج مع برنامج
برنامج تعليمي
باألساس للفرتة  8011-8018واملشاركة يف ذلك
"توحيد األداء" لألمم املتحدة ووزارة الرتبية والتعليم
ألوروغواي
 oمشاركة املوظفني يف الشهادة
( )2104-2102والثقافة
 oالتخطيﻂ للمزيد من التعاون يف عملية التخطيﻂ للفرتة
8019-8015
تحسين جودة
التدريس في هايتي

من خالل إصالح
المناهج

دعم خدمات متكاملة وطويلة األجل يف مبادرة  oالتخطيﻂ لتنفيذ املرحلة األوىل من اإلصالح وتوفري دعم
فين مستمر
إصالح املناهج من خالل تنمية القدرات والدعم
 oتدريب  10موظفني وزاريني من خالل شهادة 8012
الفين
 oوضع اخلطوط العريضة القرتاح مشروع بشأن إجراءات
طويلة األجل
حتسني قدرات القائمني على تطوير الكتب املدرسية  oإسداء املشورة الفنية بشأن معايري وأدوات تقييم الكتب

آتسيا

تطوير الكتب

والمحي

المدرتسية والمناهج

املدرسية
واملناهج على املستويات اإلقليمية ،يف شراكة مع
 oتنفيذ أنشطة تدريبية بالنسبة للقائمني على استعراض
مكتب اليونسكو يف إسالم أباد
الكتب املدرسية وتطويرها

تحليل تسياتسات

التماس مقر اليونسكو خلربة املكتب الستعراض  oصياغة استعراض سياسات التعليم يف ماليزيا ووضعه يف
صيغته النهائية ونشره
السياسة املتبعة فيما يتعلق بتطوير املناهج (وال سيما
يف جمايل العلوم والرياضيات)

ط

الهادئ

في باكستان

التعليم في ماليزيا

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

الوصف واألتساس المنطقي

شهادة تاميم المناهج وتطويرها في تنزانيا

إشراك أصحاب املصلحة الرئيسيني يف تصميم
املناهج وتطويرها على خمتلف املستويات من
البلدان األفريقية
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النتائج

 oتقدمي دورات للشهادة وحزمة موارد املناهج
بالفرنسية
 12 oمشاركا ()8018
 25 oمشاركا ()8012
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ابتكار المناهج وبناء القدرات المعلمين في

تعزيز القدرات يف شراكة مع وزارة الرتبية
والتعليم ،واللجنة الوطنية لكليات الرتبية
والتعليم ،وجملس البحﺚ والتطوير الرتبويني
النيجريي ،واملعهد الوطين املعلمني ،وجلنة
التعليم األساسي العاملي

 oاالشرتاك يف ضمان التنفيذ الفين لورشة عمل تنمية
القدرات من خالل توفري املشورة الفنية واملواد
والتسهيالت ،وإجراء تقييم لالحتياجات ،وغري
ذلك

مناهج جديدة لينوب السودان

تعزيز قدرات صناع القرار على املستويني
املركزي واحلكومي على التطوير والتنفيذ
اجلماعيني خلطة عمل لعملية إصالح شاملة
للمناهج

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

نيييريا

o

"نتائج التعلم في الافوف األولى :تكامل تقدمي معلومات وبيانات مستندة إىل األدلة،
المناهج الدراتسية ،والتدريس ،ومواد التعلم وتوصيات بشأن السياسات ،والدعم الفين،
والتقييم" في بوركينا فاتسو والنيير والسنغال وتنمية القدرات ،وأدوات عملية لتعزيز حمو
األمية يف السنوات الثالث األوىل من التعليم
وجنوب السودان
االبتدائي

 oختصيﺺ األموال من الشراكة العاملية من أجل
التعليم
 oوضع املشروع وتشكيل الفرق الوطنية وبدء العملية
االستشارية لتقييم االحتياجات
 oتدريب الفرق الوطنية يف الشهادة اخلاصة بأفريقيا
لعام 8011

االشرتاك يف تنظيم تنمية القدرات وقيادهتا مع
املكتب اإلقليمي يف ياوندي إلدراج الرتبية من
أجل السالم واملواطنة والتنمية املستدامة يف
املناهج الدراسية لبلدان جلماعة االقتصادية
والنقدية ألفريقيا الوسطى

 oاالشرتاك يف قيادة ورشة عمل لتنمية القدرات من
أجل املتخصصني يف املناهج من وزارة الرتبية
والتعليم ،وحتديد األولويات املشرتكة ،وصياغة
وثيقة مشروع لتقدميها للحصول على التمويل
الالزم

ورشة عمل إقليمية بشأن التربية من أجل

السالم والمواطنة والتنمية المستدامة (أنغوال،
بوروندي،
الوتسطى،

الكاميرون،
تشاد،

جمهورية

جمهورية

أفريقيا

الكونغو

الديمقراطية ،غينيا االتستوائية ،الغابون،

جمهورية الكونغو ،تسان تومي وبرينسيبي)
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اليدول  :4إتسهامات مختارة في األولويات العالمية – المساواة بين الينسين في الفترة 2102-2102
النتائج

المشروع
تقييم محتوى مواد التعلم والتدريس
بشأن التربية للوقاية من فيروس

نقص المناعة البشري /اإليدز

o
o
o

لمعلمي التعليم االبتدائي والثانوي

في بلدان اليماعة االقتاادية
والنقدية ألفريقيا الوتسطى

إتسهامات في مركز اليونسكو لتبادل
المعلومات بشأن التربية للوقاية من

o

تقدمي ستة تقارير تقييم وطنية (تقرير لكل بلد)
تقييم  11مادة تدريس و 6من الدروس و 150من الربامج اإلذاعية
تنقيح وإجناز أداة استعراض وتقييم الرتبية اجلنسية كمورد فعال لتحليل احملتوى يف جماالت الصحة واملساواة بني اجلنسني
والرتبية للوقاية من فريوس نقﺺ املناعة البشري واإليدز
إجراء  2ورشات عمل بشأن برامج التعليم حول احلياة اجلنسية وإعداد أدوات عملية لتعليم مهارات احلياة يف الرتبية على
نقﺺ املناعة البشري واإليدز من خالل طرق تعلم نشطة

 oإضافة  200وثيقة إىل قاعدة البيانات كإسهامات يف مركز اليونسكو لتبادل املعلومات بشأن الرتبية للوقاية من فريوس
نقﺺ املناعة البشري واإليدز

فيروس نقص المناعة البشري

واإليدز

الدعم الفني عبر اإلنترنت

 10 oاستجابة لطلبات واحتياجات حمددة مبساعدة خمصصة بشأن قضايا املناهج املتعلقة بفريوس نقﺺ املناعة البشري
واإليدز

دليل اليونسكو لتعميم مراعاة

 oبدء عملية إعداد دليل لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مسسسات تدريب املعلمني باالستناد إىل معرفة وخربة اخلرباء
ودراسات احلالة
 oتوليد املعرفة لتنمية القدرات من خالل عمليات التفاعل واستعراض األقران

المنظور الينساني في مؤتسسات

تدريب المعلمين
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 -2إنتاج المعرفة وإدارتها

[األهداف االتستراتييية 9 ، 8 ، 7 ،6؛ محور العمل ]02 -4

يهد برنامج إنتاج املعرفة وإدارهتا إىل إنشاء قاعدة متينة
للمعرفة لتوفري املعلومات الالزمة لرسم السياسات ودعم
اختاذ القرارات واعتماد املمارسات اجليدة يف جمايل تطوير
املناهج وإصالحها من خالل إتاحة إمكانية الوصول إىل
 0-2قواعد البيانات والتنبيهات
أصبحت الطبعة السابعة لقاعدة البيانات العاملية حول
التعليم ( )WDEتتضمن اآلن ما جمموعه  162ملفا
مستكمال.
كما جرى حتديﺚ أكثر من  190من امللفات القطرية
وهي متاحة على املوقع الشبكي للمكتب.
ومت إتاحة اجملموعة الدولية للمواد ذات الصلة باملناهج يف
يوليو /متوز  ،8012وهو ما مي ّكن جمتمع التعليم العاملي من
الوصول إىل حوايل  1150وثيقة بالنﺺ الكامل من خالل
واجهة حبﺚ جديدة متوفرة بثالث لغات .وتتألف اجملموعة
من مناهج ما قبل االبتدائي واالبتدائي والثانوي ،مبا يف
ذلك ما يزيد عن  120من أطر املناهج الدراسية من أكثر
من  90بلدا من خمتلف أحناء العامل.
وخالل الفرتة  ،8012-8018مت إصدار ونشر ما جمموعه
 15تنبيها وسبعة موجزات وأربعة تنبيهات مواضيعية (بشأن
رعاية الطفولة املبكرة والتعليم ،واملساواة بني اجلنسني
واملناهج ،والنـزاعات واملناهج وتعليم املعلمني).
وخالل الفرتة نفسها ،مت إضافة أكثر من  220سجال
جديدا إىل الفهرس (الكتالوج) اإللكرتوين للمكتب
( )IBEDOCsوتنقيح  8.600سجل إضايف ،مبا يف ذلك
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املعار والتجارب واخلربات املتعلقة باملناهج .وإن أنشطة
هذا اجملال الرباجمي تثري بوابة اليونسكو وتسهم يف توفري
معلومات حديثة وذات الصلة إىل الدول األعضاء بشأن
القضايا املتعلقة املناهج.

سجالت أعدت جملموعة املناهج الرقمية اجلديدة .كما قدم
مركز الوثائق تعليقات على أكثر من  650استفسارا خالل
الفرتة .8012-8018
 2-2مسرد ماطلحات المناهج
مت االنتهاء من املسودة األوىل للنسخة اإلجنليزية ملسرد
مصطلحات املناهج استنادا إىل عمليات التنقيح
واالقرتاحات والتعليقات الواردة من اخلرباء واملختصني
واملنظمات الشريكة .وقد أتيحت على شبكة اإلنرتنت يف
بداية سبتمرب/أيلول .وعلى العموم ،تسىن إشراك زمالء من
اليونسكو (املقر ومعهد اليونسكو للتعلّم مدى احلياة
ومكتب بريوت ومكتب بانكوك وشبكاهتا) يف إعداد
املسرد؛ وكذلك عدة وكاالت/إدارات معنية باملناهج
(أسرتاليا ،واليابان ،وكينيا ،وماليزيا ،وناميبيا ،وهولندا،
ومجهورية وكوريا ،وسنغافورة ،وجامعة مجهورية تنزانيا)؛
واجلامعات (إدنربة ،ومعهد هونغ كونغ للتعليم ،ونيوكاسل،
وجزر اهلند الغربية ،وكرسي اليونسكو اجلامعي يف جمال
املناهج  -جامعة كيبيك) ،ومنظمات أخرى (شبكة
املدارس األوروبية واملركز األورويب لتنمية التدريب املهين).
ويتضمن املسرد  866بابا وببليوغرافيا مستفيضة وموثوقة.
ونظرا للعالقة القوية بني املفاهيم واملمارسة ،فإن هذا املسرد
قد يسهم يف عملية تفكري مثمرة ضمن نظم الرتبية والتعليم
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الوطنية وكذلك السياقات اإلقليمية والدولية ،بشأن دور
مصطلحات املناهج يف النهوض بالتحسينات اجملدية.

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

 2-2الموقع الشبكي

."on Education

خضع املوقع الشبكي للمكتب للتطوير بشكل منتظم،
ونشرت  19مادة إخبارية بثالث لغات خالل الفرتة
 .8012-8018ومت إنشاء برنامج ومنتدى لتبادل
املعلومات على اإلنرتنت خلرجيي دورة شهادة تصميم املناهج
وتطويرها ،جيري العمل هبما منذ مارس/آذار .8012
واعتبارا من بداية أكتوبر/تشرين األول ،جيري ترحيل موقع
املكتب على شبكة اإلنرتنت إىل اهليكل الشبكي الرئيسي
لليونسكو .ويتوقع أن ينشر املوقع بالتصميم اجلديد على
اإلنرتنت قبل هناية السنة ،ويف عام  ،8011سيعاد تنظيم
موقع املكتب تدرجييا ليربز اسرتاتيجية مركز التميز اليت جيري
تنفيذها حاليا.
وعلى العموم ،بلغ إمجايل عدد الزوار ،خالل فرتة السنتني
 ،8012-8018أكثر من  1.581.000زائر قياسا إىل
قرابة  2.911.000زائر يف الفرتة  ،8011-8010وهو
ما ميثل زيادة بنسبة  16يف املائة .وقد ارتفع عدد الزيارات
بنسبة  6يف املائة ليصل إىل  2.528.000يف الفرتة
 8012-8018مقارنة حبوايل  2.112.000زيارة يف
فرتة السنتني السابقة.
وخالل فرتة السنتني  ،8012-8018مت تنزيل وثائق
املكتب ومنشوراته قرابة  510.000مرة من قاعدة
البيانات املتعددة اللغات "يونسدوك" ،وهو ما ميثل زيادة
بنسبة  89.1يف املائة مقارنة بفرتة السنتني -8010
( 8011حوايل  112.000عملية تنزيل على سبيل
املثال).
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املمارسات الرتبوية

" "Educational Practicesو" Thinkers

 4-2ميموعة الكتب المدرتسية
اضطلع املكتب مبشروع للعمل على اكتشا وتنظيم
جمموعة الكتب املدرسية التارخيية .ومت ّكنا بفضل هذا العمل
من معرفة أن اجملموعة حتتوي على أكثر من 12.000
كتاب مدرسي من سنوات  1200إىل مثانينات القرن
املاضي ،متثل أزيد من  110بلدا ومجيع أقاليم اليونسكو.
ويف أكتوبر /تشرين األول  ،8012تضمنت قاعدة
البيانات حوايل  2.600عنوان كتاب ميكن البحﺚ فيها
وتصفيتها حبسب املوضوع ،وسنة النشر ،واللغة ،والبلد،
والقارة ،وإقليم اليونسكو .وحتتوي على كتب مدرسية بأكثر
من  92لغة خمتلفة ،مبا يف ذلك تلك اليت تعتربها اليونسكو
مهددة باالنقراض ومعرضة ملخاطر زوال عالية .كما أهنا
تغطي طائفة واسعة من اجملاالت إضافة إىل أدلة تعليمية
بشأن التعليم االبتدائي والثانوي حىت الصف الثاين عشر،
والتدريب املهين ،وتعليم الكبار ،وحمو األمية .وإن تنظيم
هذه اجملموعة ووضعها يف شكل رقمي على سبيل األولوية
سيم ّكنان املكتب من جعلها يف متناول الباحثني إلجراء
حتليل مقارن وتارخيي.
 5-2المسح العالمي حول وقت التعليم
مت إطالق املسح العاملي حول وقت التعليم يف فرباير/شباط
 8012من قبل معهد اليونسكو لإلحصاء عن طريق
إرسال االستبيان إىل قرابة  150بلدا ضمن إطار املسح
السنوي املتعلق بالتعليم .وهذه هي السنة األوىل اليت يتم
فيها إدراج االستبيان بشأن وقت التعليم يف املسح املتعلق
بالتعليم وقد حتتاج الفرق الوطنية إىل وقت إضايف للقيام به
وتوفري البيانات الالزمة .وسيتم التخطيﻂ لتحليل البيانات
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وفقا للجدول الزمين الذي يتم خالله تلقي االستبيانات
اململسة بشكل صحيح من البلدان.

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

 6-2األبحاث والمنشورات

وقدمت يف بداية أبريل/نيسان  8012مسامهة املكتب يف
التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع لعام 8012
(املوضوع :التدريس والتعلم :حتقيق اجلودة للجميع).
وتعرض الدراسة املعنونة A rapid assessment of curricula

تصل جملة مستقبليات ( )Prospectsإىل  2.215من
املسسسات واملنظمات املهنية يف خمتلف أحناء العامل من
خالل  821من االحتادات األكادميية .وخالل الفرتة
 ،8012-8018مت نشر سبعة أعداد وجيري وضع
اللمسات األخرية على عدد يتناول مواضيع متنوعة ،مثل
إضفاء الصبغة الدولية على تعليم املعلمني ،والتنوع الثقايف
يف نظم التعليم ،وتطوير تعليم عاملي ،ومقارنة أداء املتعلمني
يف أفريقيا اجلنوبية ،والتعليم ،واهلشاشة ،والنزاعات ،والبحﺚ
عن مناذج مبتكرة لنظم تعليم ديناميكية.
ومن خالل شراكة مستمرة مع األكادميية الدولية للتعليم،
شارك املكتب أيضا يف نشر أعداد سلسلة املمارسات
الرتبوية وأما العدد  "Emotions and Learning" 81والعدد
 "Nurturing Creative Thinking" 85فهما قيد املراجعة
التحريرية النهائية ليتم نشرمها.
وقد مت نشر اجمللد املراجع

Quality and Qualities:

Tensions in Education Reforms (series ‘Comparative
and International Education: A Diversity of Voices’,

 )Sense Publishersيف عام  .8018وجيري حاليا وضع
اللمساة األخرية على كتابني آخرين سينشران يف عام
.8011
ومت إعداد ورقة عمل :العدد “The curriculum 10
 "debate: why it is important todayوإتاحتها باللغتني
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education focusing on cross-curricular "for general

 ،"themes and generic competences or skillsنتائج
رسم خرائﻂ سريع جملموعة من األطر والسياسات واألحكام
املتعلقة باملناهج يف خمتلف أحناء العامل .كما مت تبادل هذه
النتائج مع املشاركني يف شهادة أمريكا الالتنية والبحر
الكارييب واملشاركني يف اجتماع اخلرباء لرفيع املستوى
اإلقليمي الثالﺚ "ما بعد عام  :8015حتويل التعليم
والتعلم يف إقليم آسيا واحمليﻂ اهلادئ" ،الذي نظمه مكتب
اليونسكو يف بانكوك ( 12 -16أكتوبر/تشرين األول
.)8012
 2-2التحديات المتعلقة بإنتاج المعرفة وإدارتها
 oمواصلة تنمية القدرات املهنية على تنفيذ
االتصاالت على املستوى الداخلي وعلى مستوى
املنظمة
 oتعبﺌة أموال إضافية لكي يتسىن لربنامج إنتاج
املعرفة وإدارهتا إتاحة إمكانية وصول أسهل
وأحسن إىل املعلومات واملوارد بشأن عمليات
تطوير املناهج واملنتجات ذات الصلة.
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اإلنيازات في أرقام
إنتاج المعرفة وإدارتها
قواعد البيانات
o
o
o
o
o
o

 0051وثيقة متاحة على اإلنرتنت من خالل اجملموعة الدولية اجلديدة للمواد ذات الصلة باملناهج
 61ملفا مستكمال من الطبعة السابعة لقاعدة البيانات العاملية حول التعليم أتيح على املوقع الشبكي للمكتب
وكذلك قاعدة البيانات يونسدوك ،ليصل اجملموع إىل  163ملفا خالل الفرتة 8012-8018
 091ملفا قطريا مستكمال متاحا على املوقع الشبكي للمكتب
 866بابا يف املسرد اجلديد ملصطلحات املناهج
 221سجال أضيف إىل فهرس املكتب على شبكة اإلنرتنت  IBEDOCsخالل الفرتة 8012-8018
 45تنبيها و 4تنبيهات مواضيعية و 2موجزات مت إعدادها ونشرها

الموقع الشبكي

 49 oإعالنا إخباريا نشر ب  2لغات خالل الفرتة 8012-8018

 4.52 oمليون زائر ( )٪06+و 2.52مليون زيارة ( )٪6+خالل الفرتة 8012-8018
 541.111 oعملية تنزيل لوثائق املكتب ومنشوراته من خالل قاعدة البيانات يونسدوك خالل الفرتة 8012-8018

()٪ 29.4+

ميموعة الكتب المدرتسية

المنشورات

 02.111 oتقريبا من الكتب املدرسية من أكثر من  041بلدا بشأن مواضيع خمتلفة
 2.611 oعنوان كتب تقريبا ميكن البحﺚ فيها وتصفيتها حبسب املوضوع ،وسنة النشر ،واللغة ،والبلد ،والقارة ،وإقليم
اليونسكو
 2 oأعداد من جملة "مستقبليات" مت نشرها من خالل  224من احتادات األكادمييات و 2.205مسسسة يف خمتلف
أحناء العامل
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 -2الحوار بشأن السياتسات

[الهدف االتستراتييي ،01؛ محور العمل ]02 -4
خالل فرتة السنتني  ،8012-8018ركز املكتب على
إثارة النقاشات السياسية حول نظرية وممارسة املناهج ذات
النوعية اجليدة والتعليم اجلامع من خالل:
 )1تشجيع احلوار بشأن السياسات املستند إىل األدلة
والدعوة إليه فيما بني أصحاب املصلحة الرئيسيني ووزارات
الرتبية والتعليم؛
 )8واملشاركة يف عمليات تبادل األفكار على املستويات
الوطنية واإلقليمية واألقاليمية بشأن النهوض بتعليم من
نوعية جيدة للجميع.
 0-2جماعة الممارتسين
مجاعة املمارسني فضاء مفتوح يتيح الفرص لتبادل الرؤى
واخلربات واملمارسات ونتائج البحوث واملوارد وتيسري
التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وبني الشمال واجلنوب
واجلنوب وتبادل املعرفة .كما توفر إمكانيات ملموسة لتنفيذ
الربامج واملشاريع بشكل مشرتك لتنمية القدرات املسسسية
حول املواضيع املتعلقة باملناهج .ويف الفرتة ،8012-8018
سامهت مجاعة املمارسني يف مجع دراسات حالة جديدة
ونشر املعلومات بشأن قضايا املناهج يف خمتلف أرجاء
العامل .كما عزز املكتب مجاعة املمارسني التابعة له من
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
أجل حتديد التوجهات االسرتاتيجية للحوار بشأن
السياسات ضمن إطار تنفيذ اسرتاتيجية مركز التميز.
 oعدد أعضاء مجاعة املمارسني( 1.615 :يف
أكتوبر/تشرين األول 8012؛ زيادة بنسبة

 8.68يف املائة من نوفمرب/تشرين الثاين
)8018
 151 oبلدا ممثال (  15بلدا آخر من
نوفمرب/تشرين الثاين )8018
 oنشر موارد املناهج اليت أعدها أعضاء مجاعة
املمارسني بشأن النهج اليت ينبغي اعتمادها يف
التعليم الثانوي ،والتعليم اجلامع ،وحمو األمية
والتقييم.
الرتسم البياني  :2أعضاء جماعة الممارتسين بحسب

اإلقليم

الدول العربية
أمريكا الالتينية والبحر
الكارييب

6%
10%

أفريقيا

34%

23%

آسيا واحمليﻂ اهلادئ

أوروبا وأمريكا الشمالية
26%

 2-2التبادالت الوطنية واإلقليمية واألقاليمية
متكن التبادالت الوطنية واإلقليمية واألقاليمية املكتب من
تقييم احتياجات وأولويات الدول األعضاء وتنقيح
األهدا واالسرتاتيجيات الربناجمية تبعا لذلك .كما يغتنم
املكتب هذه الفرصة لتبادل خرباته ومنظوره املقارن الدويل
بشأن املسائل ذات الصلة باملناهج مع املتخصصني يف جمال
التعليم من الدول األعضاء.
ويف سبتمرب/أيلول  ،8012نظم املكتب اجتماعا دوليا
للخبراء عن قضايا المناهج والتعلم الرئيسية في خطة

التعليم والتنمية لما بعد عام ( 2105جنيف) .واستند
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هذا االجتماع إىل اخلربة اجلماعية ورؤية خرباء بارزين يف
السياسة التعليمية واملناهج لتحديد اجتاهات املناهج املعاصرة
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.

وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وعمليات اإلصالح
التعليمي الناجحة ،والتعليم اجليد ،والتعلم للعيش معا،
والكفاءات من خالل املناهج ،والتعليم اجلامع ،والرتبية من
أجل السالم ،ومنع النـزاعات ،ومواضيع أخرى ذات
األولوية .وقدم املكتب خربته يف االجتماع االستعراضي
الوزاري التاسع للبلدان التسعة ذات الكثافة السكانية
العالية ،ومسمتر البلدان األفريقية املعين بتنمية قدرات
املعلمني ،واملسمتر الصيين األورويب لتطوير مناهج التعليم
األساسي ،واملسمتر الدويل الثاين عشر للرتبية والتنمية الذي
ميوله منتدى التعليم والتدريب الدوليني يف اململكة املتحدة،
واملسمتر الدويل للحوار األورويب العريب ،ضمن مجلة أمور
أخرى .كما كان املكتب ممثال من قبل مديرته يف
اجتماعات اجمللس التنفيذي للمسمتر العاملي جلمعيات الرتبية
املقارنة.

التقرير العاملي بشأن املناهج.

 4-2التحديات المتعلقة بالحوار بشأن السياتسات

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

الشبكي للمكتب).

وأشار املقرتح الرئيسي املنبثق عن االجتماع إىل ضرورة أن
يركز املكتب -باعتبار ذلك أحد منتجاته املعرفية الرئيسية
يف جمال البحﺚ املتصل باملناهج ووضع السياسات  -على
إعداد حتليل ظريف نسيب للمناهج ميكن حيمل مسقتا عنوان:

 2-2النتائج واإلتسهامات المتعلقة بالحوار بشأن
السياتسات

كانت خربة املكتب يف املسائل ذات الصلة باملناهج يف
املنظورات الدولية واملقارنة عامال حامسا يف ما حققناه من
إجنازاتنا يف جمال احلوار بشأن السياسات .وخالل الفرتة
 ،8012-8018قام املكتب مبناقشة البيانات ووثائق
السياسات واألطر وأدوات التدريب بشأن املواضيع ذات
األولوية يف أقاليم اليونسكو ،وبلورهتا وتنقيحها وتصميمها
لتتناسب والسياقات اإلقليمية( .انظر اليدول  4واليدول

 oالعمل بشكل فعال على إقامة حوار بشأن
السياسات ذي صلة ومستند إىل البحوث
ومدروس بشأن التعليم اجليد يف مجيع أقاليم
اليونسكو ،مع األخذ بعني االعتبار تنوع
السياقات والقدرات اإلقليمية والوطنية واحمللية،
وتعزيز املنظور الدويل املقارن؛
 oوإشراك خمتلف الشركاء وإقناعهم وتعبﺌة دعمهم
املسسسي والسياسي واملايل لضمان االستخدام
الفعال وطويل األجل للمواد التوجيهية وأدوات
التعلم من قبل أصحاب املصلحة الرئيسيني.

.)5

كما ساهم املكتب يف إعداد ورقات علمية ،وألقى بيانات
رئيسية ،وقاد فرق خرباء ،ونظم أجزاء مواضيعية
الجتماعات ومسمترات دولية وإقليمية بشأن تطوير املناهج
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اليدول  :5إتسهامات ومساهمات المكتب المتخااة في الحوار بشأن السياتسات
النتائج

النشاط
"قضايا المناهج والتعلم الرئيسية

في خطة التعليم والتنمية لما بعد

 oبيان بشأن التعلم يف خطة التعليم والتنمية ملا بعد عام  8015هبد املسامهة يف النقاش الدويل احلايل
حول سياسات وأهدا وغايات التعليم يف خطة التنمية الدولية ملا بعد عام .8015

عام "2105

اجتماع بشأن إطار تقييم جودة

 oاملسامهة يف أقسام إطار تقييم جودة التعليم العام بشأن املناهج والكفاءات،
 oاالشرتاك يف قيادة تطبيق إطار تقييم جودة التعليم العام يف بريو مع وزارة الرتبية والتعليم يف بريو ومقر
اليونسكو ،ومكتب اليونسكو اإلقليمي للرتبية يف أمريكا الالتينية والكارييب.

التعليم اليامع في دول الخليج

 oاالنتهاء من إعداد دليلني بشأن التعليم اجلامع،
 oمناقشة الدليلني مع موظفني وزاريني من دول اخلليج والتصديق عليهما،
 oدعم خطﻂ لتجريب الدليلني يف املدارس ،يف شراكة مع املركز العريب للبحوث الرتبوية لدول اخلليج
ومكتب الرتبية العريب لدول اخلليج

حزمة موارد التعليم اليامع على

 oتنقيح خبري خارجي حلزمة موارد التعليم اجلامع على املستوى األقاليمي كمادة مرجعية أساسية
تستخدم لدعم أنشطة التعليم اجلامع.

التعليم العام في بيرو

المستوى األقاليمي

المرصد اإلقليمي للتعليم اليامع

 oإعداد وتنقيح مقرتح ،وإجراء مقابالت معمقة مع اجلهات الفاعلة الرئيسية وجمموعات الرتكيز ومع
الطالب واملعلمني وأولياء األمور وقادة اجملتمعات احمللية.
 oالشراكة مع مكتب اليونسكو اإلقليمي للرتبية يف أمريكا الالتينية والكارييب ،واملعهد الدويل لتخطيﻂ
الرتبية يف بوينس آيرس ،ومنظمة الدول األيبريية األمريكية ،وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،ومحلة أمريكا الالتينية للحق يف التعليم.

"ثقافة السالم والالعنف في

 oإعداد خطوط توجيهية ووحدات لتدريب املعلمني ،بالشراكة مع معهد اليونسكو الدويل لتخطيﻂ
الرتبية ،إلدراج التعليم الذي مينع النـزاعات ويعزز السالم يف املناهج الدراسية اليت سيتم جتريبها يف أربعة
بلدان خمتارة يف هناية عام .8012

في أمريكا الالتينية

أفريقيا من خالل التربية من أجل

السالم ومنع النزاعات"
"تعليم االحترام لليميع"
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 oاالستعراض الداخلي النهائي جار على قدم وساق

 oجزء من إعداد قائم على التعاون "جملموعة اخلرباء" ملقرتحات وأدوات خمتلفة للمبادئ التوجيهية اخلاصة
باملناهج ملكافحة العنصرية وتعزيز التسامح مع مقر اليونسكو.
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ثانيا  -اإلدارة المؤتسسية
اعتمد املكتب ،بعد االسرتاتيجية الرامية إىل جعل املكتب
مركز التميز يف جمال املناهج الدراسية ،هيكال تنظيميا
جديدا وأحرز تقدما كبريا يف تعبﺌة املوارد.

 -0الموارد المالية
تبلغ خمصصات اليونسكو اليت أقرها املسمتر العام يف دورته
املعقودة يف عام  8011مبلغا قدره  5.000.000دوالر
أمريكي لفرتة لسنتني  .8012-8018وإن اخنفاض
املخصصات بنسبة  21يف املائة يعادل اخنفاضا قدره
 225.000دوالر أمريكي يف السنة .ويف هذا السياق،
ورغم اجلهود املبذولة للحد من تكاليف املوظفني العاديني
وتكاليف التشغيل العامة ،اضطر املكتب إىل استخدام
 1.651.658دوالر أمريكي من احتياطياته لسد الفجوة
يف تكلفة املوظفني العاديني ،وتنظيم اجتماعات اجمللس
وتكاليف التشغيل خالل الفرتة .8012-8018
ويبلغ جمموع امليزانية املعتمدة لعام  8012مبلغا قدره
 1.121.221دوالر أمريكي .وبلغت خمصصات
اليونسكو املالية للمكتب (امليزانية العادية) 1.218.000
دوالر أمريكي ،وهو ما ميثل  21.2يف املائة ( 25يف املائة
يف عام  )8018من جمموع موارد املكتب مبا يف ذلك
املوارد من خارج امليزانية.
ويبلغ معدل تنفيذ امليزانية نسبة  22.1يف املائة يف 21
أكتوبر/تشرين األول .8012
ويف الوقت ذاته ،بذل املكتب جهودا كبرية جدا يف تعبﺌة
املوارد .وفيما يتعلق باألموال من خارج امليزانية ،فقد مت ،يف
عام  ،8012تعبﺌة ما جمموعه  1.891.126دوالر
أمريكي لتنفيذ أنشطة حمددة ،وهو ما ميثل زيادة بأكثر من
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 100يف املائة قياسا إىل مبلغ  626.000دوالر أمريكي
يف عام .8018
والزال املكتب ينفذ سياسته السرتداد التكاليف :ويف 21
أكتوبر/تشرين األول  ،8012مت اسرتداد ما جمموعه
 112.981دوالر أمريكي مقارنة مع  52.000دوالر
أمريكي يف عام .8018
وسيعرض جدول يبني املوارد املالية يف هناية شهر
ديسمرب/كانون األول  8012خالل اجتماع اجمللس يف
فرباير/شباط .8011
 -2الموارد البشرية
فيما يتعلق باملوارد البشرية ،مت تعزيز فريق املوظفني الفنيني يف
املكتب بتعيني نائب مدير (د ،)1وأخصائي برامج جديد رفيع
املستوى (  ،)5-وأخصائي برامج (  .)1-وعالوة على
ذلك ،مت فتح وظيفتني جديدتني ملسسول مشاريع معاون
( )1؛ ومت شغل إحداها (مبوجب عقد خدمة ملدة  9أشهر)
لدعم الفريق املعين بالبحوث املتعلقة باملناهج واحلوار بشأن
السياسات ،يف حني أن العمل جار مللء الوظيفة الثانية لدعم
الفريق املسسول عن تنفيذ مشروع الشراكة العاملية من أجل
التعليم (حتت إطار ترتيب تعاقدي "التعيني اخلاص باملشاريع"
ملدة سنة واحدة) .وكجزء من اجلهود املبذولة للحد من تكاليف
املوظفني ،ألغيت وظيفة من فﺌة اخلدمات العامة عقب تقاعد
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موظف (خدمات عامة )6-يف فرباير/شباط  ،8012وهو ما
أسفر عن اخنفاض عدد وظائف اخلدمات العامة من  5إىل 1
وظائف.
وواصل املكتب تنفيذ سياسته اخلاصة بتدريب الفنيني الشباب.
فقد استفاد  10من خرجيي جامعات من مستوى املاجستري
مول برنامج العمالة
من املنح كمساعدين يف جمال البحوثّ ،
ومولت
املسقتة الذي ترعاه مدينة لوزان ( )SYNIاثنني منهمّ ،
اخلدمة املدنية السويسرية واحدا منهم .وباإلضافة إىل ذلك،
استفاد  16طالبا من حاملي الشهادات اجلامعية من جامعات

فئة الموظفين

العدد

املوظفون الفنيون

 5عقود ملوظفني عاديني
 4عقود ملوظفني من ذوي التعيني احملدد
املدة

موظفو اخلدمات العامة

 3عقود ملوظفني عاديني
تعيني موظف  1بعقد خدمة

مساعدون/زمالء البحﺚ

8

اخلدمة املدنية السويسرية

1

موظفو برنامج العمالة املسقتة

1

متثل ثالثة أقاليم لليونسكو من برنامج التدريب الداخلي بتمويل
من املسسسات التابعني هلا.
وفيما يتعلق بالتدريب ،يدعم املكتب موظفيه الفنيني رغم
القيود اليت تشهدها امليزانية .وهكذا ،يواصل موظف واحد
تعليمه التنفيذي يف جمال إدارة االتصاالت ويستفيد اثنني من
زمالء البحﺚ من شهادة املكتب.

(خالل الفترة )2102-2102

()SYNI

الميموع

25

املتدربون

16

ثالثا – الميزانية

26

تقرير مديرة المكتب الدولي للتربية التابع لليونسكو  -تنفيذ األنشطة خالل الفترة من يناير/كانون الثاني  2102إلى ديسمبر/كانون األول 2102

27

تقرير مديرة المكتب الدولي للتربية التابع لليونسكو  -تنفيذ األنشطة خالل الفترة من يناير/كانون الثاني  2102إلى ديسمبر/كانون األول 2102

28

تقرير مديرة المكتب الدولي للتربية التابع لليونسكو  -تنفيذ األنشطة خالل الفترة من يناير/كانون الثاني  2102إلى ديسمبر/كانون األول 2102

29

تقرير مديرة المكتب الدولي للتربية التابع لليونسكو  -تنفيذ األنشطة خالل الفترة من يناير/كانون الثاني  2102إلى ديسمبر/كانون األول 2102

