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أوال -السياق الربناجمي
تعرض هذه الوثيقة برنامج األنشطة اليت اضطلع هبا املكتب
الدويل للرتبية (املكتب) خالل عام ( 2015ويشار إليه فيما
بعد باعتباره "الربنامج") .وهي تستند إىل اإلجنازات اليت
سجلت خالل عام  .2014وتسعى أيضا إىل زيادة تركيز
املكتب ،وتعميق تأثريه ال سيما يف امليدان ،وتعزيز دليل هذا
التأثري.
وباعتبار املكتب من معاهد الفئة األوىل التابعة لليونسكو،
فإن برناجمه املقرتح يتماشى والوظائف األساسية لليونسكو
ويسرتشد مبحاور العمل الرئيسية وبالنتائج ذات الصلة اليت
ينشدها املكتب خالل الفرتة  2017-2014كما هو وارد
يف الوثيقة  37م .5/ولذلك فإن عرضه ينُظم وفقا لنتائج
املكتب املنشودة.
محور العمل الرئيسي 1

مساندة الدول األعضاء يف تطوير نظم التعليم لتعزيز التعلّم اجليد
واجلامع مدى احلياة لصاحل اجلميع
النتيجة المنشودة :1

النهوض بالتعليم اجليد للجميع ورسم مالمح جدول األعمال الدويل
املقبل للتعليم
النتيجة المنشودة :2
إنشاء قاعدة معرفية سليمة من أجل توفري املعلومات الالزمة العتماد
القرارات واملمارسات القائمة على األدلة يف جماالت املناهج الدراسية
والتعلّم والتقييم
وعلى مستوى املعاهد ،يسرتشد برنامج عمل عام 2015
باسرتاتيجية املكتب وبرنامج العمل للفرتة 2017-2012

وبضرورة تسريع وترية التقدم حنو الوصول إىل مرتبة مركز
عاملي للتميز يف جمال املناهج الدراسية واملسائل ذات الصلة،
واحلفاظ عليها.
وقد بدأت عملية إسراع وترية التقدم من خالل تنفيذ يتسم
بالرتكيز لستة جماالت براجمية مت املوافقة عليها من قبل جملس
املكتب يف دورته الرابعة والستني .وهذه اجملاالت الرباجمية
الستة هي كاآليت:
االبتكار والقيادة في مجاالت المناهج والتعلّم والتقييم
(وظيفة املعايري ووضع املعايري) .يهدف هذا الربنامج إىل

تعزيز قدرات األفراد واملؤسسات على تصميم عمليات مناهج من

إعادة تشكيل مفهوم املناهج وإعادة متوضعها باعتبارها

نوعية جيدة وتطويرها وتنفيذها ،ودعم املبادرات املتعلقة بابتكار

عنصرا حموريا بالنسبة إىل احلوارات واإلجراءات يف جمال

املناهج وإصالحها وتنقيحها

التنمية على املستويني الوطين والعاملي؛ كما يهدف إىل

النتيجة المنشودة -1أ:1
تعزيز قدرات الدول األعضاء على حتليل ومعاجلة العوائق النظامية اليت
حتول دون توفريها بشكل منصف لتعليم وتعلّم من جودة عالية
ومتصلني بالتنمية
محور العمل الرئيسي 3

إعادة متوضع املناهج الدراسية كأداة ال غىن عنها لتفعيل
السياسات

املتعلقة

بالتعلّم

مدى

احلياة.

القضايا الراهنة والحرجة في مجاالت المناهج والتعلّم
والتقييم (وظيفة خمترب األفكار) .هتدف هذه املبادرة إىل

1

2

مت تعميم النتيجة املنشودة -1أ يف عمل املكتب يف عام .2014
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إعداد األطر واملبادئ التوجيهية والنماذج اخلاصة باملناهج

للمجاالت اليت تشهد ارتفاع الطلب واليت تتمتع فيها الدول
األعضاء خبربة حمدودة و /أو اجملاالت اليت ال حترز فيها
الدول األعضاء التقدم املنشود.
التعزيز النظامي للجودة والجدوى اإلنمائية للتعليم
والتعلّم (وظيفة بناء القدرات) .هتدف هذه املبادرة إىل
تعزيز قدرات الدول األعضاء على حتليل ومعاجلة العراقيل
احلرجة اليت حتول دون العمل بصورة منصفة ومتسمة بكفاءة
استخدام املوارد على توفري تعليم جيد وجمدي من الناحية
اإلمنائية وفرص تعلم فعّال مدى احلياة.
القيادة من أجل حوار عالمي بشأن المناهج والتعلّم
والتقييم (وظيفة القيادة الفكرية) .يكمن اهلدف من وراء
هذه املبادرة يف تنظيم املؤمتر الدويل للرتبية والنهوض به
فعالة وأساسية تساهم يف حتقيق
لتعزيز متوضع املكتب كجهة ّ

أهداف التنمية املستدامة املتعلقة بالتعليم وتعزيز موقع

املكتب كمركز عاملي للتميز يف جماالت املناهج والتعلّم
والتقييم.

التطور المؤسسي والتنظيمي (وظيفة بناء القدرات).
ترمي هذه املبادرة إىل تعزيز قدرات املكتب على تنفيذ
اسرتاتيجية مركز التميز ،استعدادا للمسامهة املثلى يف اهلدف
 4من أهداف التنمية املستدامة وجدول أعمال التعليم لعام
فعال.
 ،2030والنهوض بالوالية امللقاة على عاتقه بشكل ّ
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ثانيا -النتيجة املنشودة :1
تعزيز قدرات األفراد والمؤسسات على تصميم عمليات مناهج من نوعية جيدة وتطويرها وتنفيذها ،ودعم المبادرات المتعلقة بابتكار المناهج وإصالحها وتنقيحها
عزز املكتب ،خالل عام  ،2015دوره يف جمال القيادة الفكرية على املستوى العاملي ،مبا يشجع االبتكار يف جماالت املناهج والتعلّم والتقييم .واقتضى ذلك عرض ورقة مناقشة يف املنتدى العاملي للرتبية 2015
ّ

لتوجيه نقلة نوعية يف جمال املناهج متس احلاجة إليها ملواءمة املناهج الوطنية على حنو أفضل مع أهداف التنمية املستدامة ،وجدول أعمال التعليم لعام  ،2030واملنظور املستقبلي الناجم عن متطلبات القرن احلادي

والعشرين .وتسعى هذه الورقة ،على وجه التحديد ،إىل إعادة بلورة مفهوم املناهج وتسليط الضوء على موقعها املركزي يف احلوارات واإلجراءات اإلمنائية الوطنية والعاملية .وباإلضافة إىل ذلك ،يربهن النموذج اجلديد
على الطابع املركزي للمناهج بالنسبة إىل مجيع العناصر الرئيسية للهدف  4من أهداف التنمية املستدامة :جودة التعليم ،واإلنصاف ،واجلدوى اإلمنائية ،والتعلم مدى احلياة .كما تعرض منظورا “تكنولوجيا" بالنسبة
إىل املناهج بشكل خاص والتعليم بشكل عام .وباختصار ،يشدد النموذج اجلديد الذي يقوده املكتب على الدور الذي ال غىن عنه للمناهج يف حتقيق اهلدف  4من أهداف التنمية املستدامة واألهداف الستة عشر
األخرى .كما يركز على دور املناهج يف تيسري واستدامة تعليم يتمتع باجلودة واجلدوى الالزمتني لتحقيق التنمية املستدامة يف القرن احلادي والعشرين.
وقد اختذ املكتب خطوات قوية لتيسري وقيادة مشاورة عاملية بشأن النموذج املقرتح .وبذل املكتب جهودا جبارة لتعزيز شبكة عاملية للمناهج تابعة للوكاالت /املؤسسات املعنية باملناهج يف الدول األعضاء (تشمل
اآلن  93بلدا) .كما أن دورات الشهادة وحلقات العمل املخصصة بشأن املناهج واملدونات اإللكرتونية املتعددة اللغات والشبكات االجتماعية قد يسرت بالفعل تبادل املعرفة والنقاشات بشأن النقلة النوعية .ومت
حتسني نوعية دورة الشهادة ومستواها وتغطيتها اجلغرافية ،كما مت تعزيز الدعم الفين ملرحلة ما بعد التدريب ،مما أدى إىل معرفة أوسع وأغىن بشأن املناهج للقرن احلادي والعشرين .وباإلضافة إىل ذلك ،أطلق املكتب
سلسلة " ( "In-Progress Reflections on Current and Critical Issues in the Curriculum and Learningتأمالت جارية بشأن القضايا الراهنة واحلرجة يف جمايل املناهج والتعليم) ،وذلك لتعميق احلوار الفكري العاملي
خبصوص املناهج.
وعاجل املكتب القضايا الراهنة واحلرجة يف جمال املناهج من خالل إعداد مبادئ توجيهية وأطر تتعلق باملناهج ،وأدوات لضمان اجلودة يف جماالت تشهد ارتفاع الطلب وتتمتع فيها البلدان خبربة حمدودة .وعلى وجه
اخلصوص ،انصب تركيز املكتب على سبع قضايا حرجة وسائدة ،وهي :التقييم ،والنهج القائمة على الكفاءة ،والرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة ،والتعليم اجلامع ،وتعليم املواطنة العاملية ،والقراءة يف الصفوف
األوىل ،وتعليم الشباب.2

 2سيبادر المكتب ،في إطار المضي قدما في عام  ،2016وبناء على طلب المجلس في دورته الثالثة والستين ،إلى إضافة مسألة تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة إلى هذه القائمة بالقضايا الحرجة.
4
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األنشطة

األثر المنشود

المخاطر

التخفيف من المخاطر

 .1قيادة نقلة نوعية في مجاالت المناهج والتعلّم والحوار العالمي بشأن

• بدأ ترسخ الرؤية وفهم املناهج على حنو ما هو مواءم مع النموذج
املعروض وجدوى ذلك بالنسبة إىل حتقيق اهلدف  4والغايات ذات

 عدم توازن املشاركة اإلقليمية يف احلوار الذي يقوده
املكتب ،وبالتايل عدم التوازن يف امللكية.

• التواصل مع الكيانات اإلقليمية (اجملموعات االقتصادية اإلقليمية؛
واملكاتب ومراكز الفكر والتنظري ،وغريها) لعقد مشاورات إقليمية يف

النموذج المقترح

• مت دراسة ورقة املناقشة املعنونة

" Repositioning and reconceptualizing the

curriculum for the effective realization of SDG 4, for holistic

"( " development and sustainable ways of livingإعادة تنظيم املناهج وإعادة
بلورة مفهومها من أجل اإلعمال الفعلي للهدف  4من أهداف التنمية املستدامة ،ومن
أجل تنمية شاملة وأساليب حياة مستدامة) ،وذلك خالل حدث جانيب نظمه املكتب
أثناء املنتدى العاملي للرتبية ( 2015إنشون ،مجهورية كوريا 22 -19 ،مايو/أيار .)2015
• شاركت مديرة املكتب يف الفريق املواضيعي للمنتدى العاملي للرتبية املعين بوضع جودة
التعليم يف حمور التعلم مدى احلياة
 ،)of Lifelong Learning",الذي تناول ثالث مسائل رئيسية ،وهي )1( :ملاذا
( "Placing Quality Education at the Centre

تكتسي املناهج أمهية بالنسبة إىل التنمية وأمناط احلياة املستدامة (التنمية الشاملة واجلامعة
واملنصفة)؟؛ ( )2وملاذا تكتسي املناهج أمهية بالنسبة إىل التعليم اجليد للجميع وكمحرك
لتعزيز فرص التعلم ونشرها؟؛ ( )3وكيف ميكن للمناهج أن تؤدي إىل إعادة التفكري يف
أغراض التعليم وأساليب تنظيم التعلم.
• بالتعاون مع كرسي اليونسكو لتطوير املناهج (جامعة كيبيك يف مونرتيال ،كندا) ومتاشيا
مع النموذج اجلديد الناشئ ،أعد املكتب وثيقة لوضع املعايري بشأن "املعايري واملؤشرات
لتحليل وتقييم جودة منهج دراسي" كأداة لضمان اجلودة لدعم الدول األعضاء يف
عمليات إصالح املناهج وتطويرها .وتتضمن الوثيقة  25مؤشرا تندرج حتت أربع فئات
رئيسية ،وهي )1( :سياسات التعليم؛ ( )2وتوجهات املناهج؛ ( )3وخصائص املناهج؛
( )4واخلربات يف جمال املناهج الدراسية.
• أطلق املكتب سلسلة

" In-Progress Reflections on Current and Critical

( "Issues in the Curriculum and Learningتأمالت جارية بشأن القضايا الراهنة
واحلرجة يف جمايل املناهج والتعليم) ،لفتح جمال للتأمل الفكري العاملي ،واإلنتاج
اجلماعي ،والنقاش حول تلك القضايا ذات االهتمام العايل بالنسبة إىل الدول األعضاء.
يتمحور اجلزء األول من هذه السلسلة حول "تقييم تعلم الطلبة ،واملناهج :قضايا
وتبعات بالنسبة إىل السياسة والتصميم والتنفيذ" .وهذه التأمالت متاحة للمعلمني يف

الصلة .ويتبني ذلك من خالل عدد البلدان اليت طلبت احلصول
على الدعم الفين للمكتب يف املواءمة مع النموذج اجلديد
(أفغانستان ،وبوتسوانا ،وبوركينا فاسو ،وكمبوديا ،وكاب فردي،
ومجهورية الكونغو ،وإندونيسيا ،وكينيا ،ومدغشقر ،وموريشيوس،
ونيجرييا ،والنيجر ،والسنغال ،وسيشل ،وجنوب أفريقيا،

• ترمجة الورقة إىل أربع لغات على األقل من لغات األمم املتحدة حيثما

وسوازيالند ،وتنزانيا).
• إعادة تأكيد الدور الرائد الذي يؤديه املكتب يف جمال املناهج

تسمح األموال بذلك.
.

فيما بني الدول األعضاء وأصحاب املصلحة الدوليني املعنيني
بالتعليم.
• بدأت وثائق السياسات املتعلقة باملناهج والتعليم اخلاصة بالدول
األعضاء يف إبراز النموذج اجلديد الذي عرض يف املنتدى العاملي
للرتبية ( 2015أفغانستان وكينيا).
• بدأ استخدام وثيقة املكتب املتعلقة بوضع املعايري من قبل الدول
األعضاء لضمان جودة مناهجها (مثل تنزانيا).
• بدأت سلسلة "تأمالت جارية" يف حتفيز التأمل الفكري
املطلوب .وسجلت ،خالل الشهر األول من إطالقها يف
أكتوبر/تشرين األول 634 ،زيارة و 1099زيارة يف نوفمرب /تشرين
الثاين .كما مت تنزيل الوثيقة بشأن التقييم (العدد األول من
السلسلة)  67مرة باللغة اإلجنليزية ،و 93مرة باإلسبانية من خالل
قاعدة البيانات " ."UNESDOCونشرت عدة تعليقات على
الوثيقة يف املدونات اإللكرتونية باللغتني اإلنكليزية واإلسبانية.
• استنادا إىل سلسلة "تأمالت جارية" ،يتم توطيد تعاون جوهري
بني معهد اليونسكو لإلحصاء واملكتب يف عدة جماالت براجمية.
كما أهنا حتسن بروز عمل املكتب نظرا إىل أن مقر اليونسكو أعلن
عنها وأحاط مجيع موظفي قطاع التعليم علما هبا.

خمتلف أحناء العامل من خالل املدونات اإللكرتونية املتعددة اللغات.
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الفعاليات اخلاصة هبا ،وتوسيع نطاق الوصول العاملي لعمل املكتب من
ّ
خالل شبكة املناهج العاملية واملدونات اإللكرتونية املتعددة اللغات
والشبكات االجتماعية.
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 .2تعزيز الشبكات والشراكات العالمية من أجل المناهج والتعلّم

• تشمل شبكة املناهج العاملية اآلن  93بلدا ( 8من البلدان العربية،
و 12من أوروبا الوسطى والشرقية ،و 6من آسيا الوسطى ،و 19من

• أنشأ املكتب شبكة من الرؤساء املعنيني باملناهج واملسائل ذات الصلة يف خمتلف الدول
األعضاء يف اليونسكو (شبكة املناهج العاملية ).

شرق آسيا واحمليط اهلادئ ،و 10من أمريكا الالتينية والبحر
الكارييب ،و 16من أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية ،و 4من جنوب

• مت تعزيز شبكة خرجيي الشهادة.
• مت استخدام وسائل التواصل االجتماعي للوصول إىل الشبكات املهنية والشركاء الفنيني
احملتملني للمكتب وتوسيع نطاق هذه الشبكات والشركاء ،ونشر املعرفة عن أنشطة
املكتب ومبادراته.
.

وغرب آسيا ،و 18من أفريقيا جنوب الصحراء الكربى.
• التحق  40خرجيا و 19شخصا من هيئة التدريس بشبكة خرجيي
الشهادة منذ إطالقها يف عام  2014على موقع املكتب على
اإلنرتنت.
• مت تعزيز الشبكة العاملية خلرجيي املكتب وتوسيع نطاقها.
• منذ مايو/أيار  ،2015بلغ عدد متابعي حساب املكتب-
اليونسكو على تويرت  500شخص .وال يشمل هذا العدد
األشخاص املعنني عندما يعاد إرسال تغريدة ختص املكتب .ويبلغ
عدد املتابعني النشطني حلساب الفيسبوك  359شخصا بينما تصل
املنشورات إىل قرابة  820شخصا.
• بلغ عدد متابعي مديرة املكتب على توتري  607أشخاص.
وخالل هذا العام ،بعثت املديرة مبا يصل إىل  177تغريدة بشأن
وجهات نظر املكتب واملبادرات واألنشطة والفعاليات اليت يضطلع
هبا .ومن بني أهم املتابعني جمموعة واسعة من املؤسسات يف خمتلف
أحناء العامل.
• كما أن سلسلة "تأمالت جارية" توسع قاعدة الشبكة الفكرية
للمكتب كما يتبني من حركة املستخدمني (انظر النقطة ).1
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 .3تعزيز جودة دورة الشهادة للدراسات العليا في تصميم المناهج الدراسية • وفقا لتقييم أثر الشهادة الذي أجري يف عام  ،2015اكتسب • اخنفاض نسبة إكمال الدورة التدريبية بسبب عبء • تعزيز مرونة عمل الدورات التدريبية ووترية إهناء ذات طايع شخصي.
اخلرجيون ،على وجه اخلصوص:

وتطويرها
• مت حتديث الربامج واألنشطة التدريبية املباشرة واإللكرتونية لدورات الشهادة يف أفريقيا

• الثقة يف تقييم ومعاجلة عمليات املناهج باعتماد هنج شامل
ومالئم لكل سياق على حدة؛

وأمريكا الالتينية والكارييب.

• املعرفة بقضايا املناهج والنظريات واملمارسات احلالية مثل التعلم

• مت تدريب امليسرين واملعلمني بشكل منتظم قبل بداية كل دورة من دورات الشهادة،

القائم على الكفاءة ،والتعلم والتقييم اجلامعني ،واملناهج احمللية،
وغري ذلك؛

من أجل حتسني )1( :جودة املهام املباشرة واإللكرتونية؛ ( )2واسرتاتيجيات التدريس

• مهارات يف التعلم التأملي عن بعد؛ وأسلوب الكتابة الرمسية؛
واقرتاح تغيري املناهج؛ وإجراء البحوث واملشاورات؛

والشبكات االجتماعية.

• يقوم برنامج الشهادة ببناء القيادة الفنية والقدرات العامة
لعمليات جتديد املناهج .وتتمثل األمثلة على ذلك يف)1( :

والتقييم؛ ( )3والدعم التعليمي اإللكرتوين؛ ( )4واستخدام املنتديات اإللكرتونية

• مت حتديث حزمة موارد املناهج ( ،)CRPمبا يف ذلك إطارها املفاهيمي وأنشطتها

املناصب القيادية اليت يشغلها املتخرجون يف الكيانات املعنية
باملناهج (بنني ،وبوروندي ،واجلمهورية الدومينيكية ،وإكوادور،

التدريبية ،وأدرجت دراسات احلالة اليت أعدها املشاركون يف الشهادة.

وإثيوبيا ،وغامبيا ،وهاييت ،وكينيا ،وبريو ،والسنغال ،وجنوب

• مت استخدام وحدات تدريبية مواضيعية جديدة يف دورات الشهادة )1( :إعداد وتنفيذ
أطر للمناهج (اإلجنليزية والفرنسية واإلسبانية)؛ ( )2والتعلم ذو الطابع الشخصي
(اإلجنليزية والفرنسية واإلسبانية)؛ ( )3وتقييم الطلبة الشامل (اجنليزي).
• مت إجراء عملية مسح خاصة بالشهادة بالنسبة إىل الدورات املباشرة واإللكرتونية يف
أفريقيا وأمريكا الالتينية والكارييب .كما أجري مسح إلكرتوين بشأن تتبع أثر الشهادة فيما
بني خرجيي الشهادة يف أفريقيا وأمريكا الالتينية والكارييب خالل الفرتة .2013-2010

السودان ،وأوغندا ،وأوروغواي ،وداخل اليونسكو أيضا)؛ ()2
تعميم املناهج يف السياسات التعليمية الوطنية (على سبيل املثال
السياسات اخلاصة بالرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم
االبتدائي للفرتة  2020-2010يف أوروغواي؛ وإنشاء جلنة وطنية
إلصالح املناهج من قبل وزارة الرتبية والتعليم يف هاييت؛ وإطار
سياسات التعليم اجلامع يف كولومبيا؛ ووثيقة سياسات التعليم
األساسي ملدة عشر سنوات يف السنغال ،وتصور إصالحات
املناهج يف كينيا؛ ومنشورات عن القضايا املتعلقة بالتعليم/املناهج
يف تنزانيا ،وزامبيا ،ومن جانب موظفي اليونسكو)؛ ( )3ودعم
إصالح املناهج (مثل مواءمة املناهج يف مجاعة شرق أفريقيا؛
واستعراض أو تكامل املناهج يف بوروندي ،وكولومبيا ،واجلمهورية
الدومينيكية ،وهاييت ،وكينيا ،والسنغال ،وأوغندا ،وتنزانيا ،وزامبيا؛
وتنظيم التعليم األساسي والثانوي يف بوروندي؛ وتنفيذ املناهج
للمتعلمني ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة يف زامبيا؛ وتنمية
القدرات يف بنني ،والكامريون ،واجلمهورية الدومينيكية ،والنيجر،
وبريو ،وأوغندا ،وأوروغواي).
• أعرب  96يف املائة من املشاركني عن رضاهم العام على دورة
الشهادة املباشرة لعام  ،2015و 94.9يف املائة يف أفريقيا و 97.5يف
املائة يف أمريكا الالتينية والكارييب.
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• ساهم االستمرار يف االرتقاء مبستوى مهارات التدريس لدى ميسري
الشهادة واملعلمني واملنسقني يف ارتفاع معدالت التخرج 87 :يف املائة يف
الشهادة يف أفريقيا و 70يف املائة يف الشهادة أمريكا الالتينية والكارييب.

• عدم اعرتاف وزارات الرتبية والتعليم بعد بإهناء
دورات الشهادة كعالمة جدارة واستحقاق للتعيني
والرتقية يف الوظائف الفنية.
• عدم اعرتاف وزارات الرتبية والتعليم بدورة الشهادة
واستخدامها كحوافز مهنية.

• تكثيف احلوار مع رؤساء وزارات الرتبية والتعليم بشأن ضرورة القيادة الفنية
لعمليات املناهج الدراسية.

 .4االرتقاء بدورة الشهادة إلى مستوى الماجستير

• ليس هناك أي أثر حىت اآلن.

• ق ااام املكت ااب واجلامع ااات الشا اريكة ومعاه ااد إع ااداد املعلم ااني بإع ااداد اإلط ااار املف اااهيمي
ملاجس ااتري يف جم ااايل املن اااهج وال ااتعلم يف أمريك ااا الالتيني ااة والك ااارييب يف إط ااار ج اادول أعم ااال

ذات الصلة يف برنامج املاجستري.

واملكاتب امليدانية ،ومنظمات األمم املتحدة الشقيقة ،واملنظمات احلكومية
الدولية األخرى وشركاء التنمية الثنائيني واملتعددي األطراف ،والشراكة العاملية
من أجل التعليم ،ووزارات الرتبية والتعليم ،وأرباب عمل املشاركني ،واملشاركني
أنفسهم ،باإلضافة إىل تقدمي مقرتحات املنح واملوافقة عليها (مؤسسة محدان،

التعلاايم لعااام  .2030وأعلن ات جامعااة سااان إغناساايو دي لويااوال (
( )Loyolaليما ااا ،با ااريو) ومعها ااد بس ا ااينج ( )BYCENJإلعا ااداد املعلم ا اني (خاليس ا ااكو،

San Ignacio de

وصندوق األوبك للتنمية الدولية ،والربنامج اإلضايف التكميلي لليونسكو،

املكسيك) إطالق برنامج املاجستري يف عام  ،2016يف شراكة مع املكتب.

ضمن جهات أخرى).

• وضع املكتب واجلامعة املفتوحة يف تنزانيا وشعبة التعلم واملعلمني نظام التأهيل املؤلف
من ثالثة مستويات يف أفريقيا (شهادة املعلم ،ودبلوم الدراسات العليا ،ودرجة املاجستري
يف تصميم املناهج وتطويرها) الذي يعترب جزءا ال يتجزأ من جدول أعمال التعليم لعام
 .2030ومن املقرر إطالق هذا النظام خالل الفصل األول من عام .2016
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• افتقار الدول األعضاء إىل املوارد االزمة لتمويل
مشاركة موظفي وزارات الرتبية والتعليم واملؤسسات

• تُبذل اجلهود بشكل دائم لتعزيز التعاون فيما يتعلق بأنشطة تعبئة املوارد،
مبا يف ذلك مقرتحات وترتيبات تقاسم التكاليف بني مقر اليونسكو

برنامج األنشطة لعام 2015

 .5تقديم المساعدة الفنية المخصصة استنادا إلى احتياجات البلدان التي

حددها المتدربون السابقون (إجراءات ما بعد التدريب) والسلطات الوطنية

• تتعزز مكانة املكتب باعتباره مركزا للتميز وأمهية املساعدة الفنية
اليت يقدمها بالنسبة إىل احتياجات كل دولة من الدول األعضاء
كما يتبني من تزايد الطلب على الدعم الفين الذي يوفره.

• يعكف املكتب ،يف شراكة مع مكتب اليونسكو يف نريويب ،على دعم وزارة التعليم
والعلوم والتكنولوجيا ومعهد كينيا لتطوير املناهج ( )KICDفيما يتعلق مبا يلي)1( :
املصادقة على أدوات تقييم االحتياجات اخلاصة باملناهج وإشراك أصحاب املصلحة يف
عملية إصالح املناهج؛ ( )2وتنمية قدرات القائمني على تطوير املناهج والناشرين بشأن
االجتاهات والقضايا املتعلقة باملناهج من منظور مقارن دويل؛ ( )3ووضع مبادئ توجيهية
لتصميم املناهج القائمة على الكفاءة وتطويرها.
• يعمل املكتب حاليا ،يف شراكة مع مكتب اليونسكو يف كابول ،على دعم وزارة الرتبية
والتعليم يف أفغانستان فيما يتعلق بتعميم املناهج يف التطلعات واألهداف اإلمنائية الوطنية
مع الرتكيز على املناهج املنشودة واملنفذة.
• تشارك كمبوديا وكينيا وإندونيسيا ونيجرييا يف مشروع "املرحلة األوىل من مشروع تعزيز
مناهج العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات للفتيات يف أفريقيا وآسيا واحمليط اهلادئ"
بدعم من الصندوق االستئماين لربنامج التعاون املشرتك بني ماليزيا واليونسكو
( .)MUCPويسعى املشروع إىل زيادة مشاركة اإلناث يف العلوم والتكنولوجيا واهلندسة
والرياضيات عرب خمتلف مستويات نظام التعليم ،ومعاجلة القضايا املتعلقة بالسياسة،
واملناهج ،وطرق التدريس ،وإعداد املعلمني ،والتطوير املهين للمعلمني.
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• بقاء النهج التدرجيية يف جمال إصالح املناهج راسخة
ومستحكمة.

• تعزيز احلوار مع وزارات الرتبية والتعليم بشأن أمهية اعتماد هنج شامل
ومنتظم ومتواصل يف جمايل التعليم وإصالح املناهج ،وربط فهم أوسع
للمناهج يشمل التدريس والتعلم والتقييم برؤية نظامية جلودة التعليم.

 .6الحفاظ على التغطية الجغرافية لدورة الشهادة وتوسيع نطاقها

• ارتفع عدد البلدان األفريقية املشاركة يف دورة الشهادة من  20يف
عام  2014إىل  22بلدا يف عام  :2015وإن دورة عام 2015

• افتقار الدول األعضاء إىل املوارد االزمة لتمويل
مشاركة موظفي وزارات الرتبية والتعليم واملؤسسات

• االستمرار يف تأمني املنح الدراسية مثال من جملس أمناء جائزة محدان،
وصندوق األوبك للتنمية الدولية ،واليونسكو ،ووزارات الرتبية والتعليم،

• يف أفريقيا ،مت تنظيم الدورة الرابعة للشهادة يف مارس/آذار 2015؛

استضافت  58مشاركا من  14بلدا ،هي :بنني ،وبوروندي،
والكونغو برازافيل ،وإثيوبيا ،وكينيا ،وليبرييا ،ونيجرييا ،ورواندا،

ذات الصلة يف برنامج الشهادة.

وشركاء التنمية الثنائيني واملتعددي األطراف.

• ويف أمريكا الالتينية والكارييب ،نظمت الدورة السادسة للشهادة يف سبتمرب/أيلول
2015؛

وجنوب السودان ،وسوازيالند ،وأوغندا ،وتنزانيا ،وزامبيا.

• مت توقيع اتفاق مشروع "تنفيذ دبلوم الدراسات العليا يف تصميم املناهج وتطويرها يف
املنطقة العربية" يف نوفمرب/تشرين الثاين  2015من قبل املديرة العامة لليونسكو ،السيدة
إيرينا بوكوفا ،ووزير الرتبية والتعليم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،السيد حسني إبراهيم
احلمادي .ويف إطار هذا االتفاق ،سيقوم جملس أمناء جائزة محدان (اإلمارات العربية
املتحدة) ،بدعم املكتب -اليونسكو ،بتنفيذ دورة الشهادة ( 1.2مليون دوالر أمريكي
ملدة سنتني) .وستستضيف جامعة محدان بن حممد الذكية املوجودة يف ديب دورة الشهادة.
وقد عقد املكتب وجامعة محدان بن حممد الذكية اجتماع ختطيط يف ديسمرب/كانون

• ارتفع عدد بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكارييب املشاركة يف
دورة الشهادة من  39يف عام  2014إىل  41بلدا يف عام  2015مع
 44مشاركا من  13بلدا ،هي :األرجنتني ،وشيلي ،وكوستاريكا،
وكولومبيا ،واجلمهورية الدومينيكية ،وإكوادور ،والسلفادور،
وغواتيماال ،واملكسيك ،وباراغواي ،وبريو ،وأوروغواي؛
• توسيع التغطية اجلغرافية لدورات الشهادة لتشمل املنطقة العربية.

األول  2015الستعراض هيكل الدورة واحملتويات وهيئة التدريس وطريقة التدريس اخلاصة
هبا .ومن املقرر إطالق الدورة يف املنطقة العربية مبدئيا خالل الفصل الثاين من عام
.2016
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األنشطة

األثر المنشود

المخاطر

التخفيف من المخاطر

 .7تعزيز قدرات الدول األعضاء على تصميم المناهج وتطويرها في مجال القراءة في الصفوف األولى

• يتشاطر صانعو السياسات الوطنية واملتخصصون يف املناهج والقائمون على
ويتبني
تدريب املعلمني رؤية جديدة بشأن القراءة والكتابة يف الصفوف األوىلّ .

• قد يعيق عدم االستقرار
السياسي يف البلدان املشاركة

• إشراك الفاعلني واملديرين
اجلدد يف وزارات الرتبية

مسرية التقدم.

والتعليم لضمان استمرارية

• تقدمي الدعم لوزارت الرتبية والتعليم يف بوركينا فاسو والنيجر والسنغال فيما يتعلق بإعداد وثائق خاصة باملناهج يف جمايل
التعليم والتعلم يف وقت مبكر للقراءة والكتابة من خالل:
 تنظيم حلقات عمل لتنمية القدرات لتشكيل رؤية جديدة للقراءة ودعم إعداد الوثائق اخلاصة باملناهج (أجريتأربع حلقات عمل يف بوركينا فاسو وأربع حلقات يف النيجر وثالث حلقات يف السنغال)؛
 تقدمي املساعدة الفنية املباشرة واإللكرتونية فيما يتعلق بدعم الفرق التابعة لوزارة الرتبية والتعليم املسؤولة عن إنتاجالوثائق اخلاصة باملناهج؛
 طبع الوثائق اخلاصة باملناهج ونشرها وتوزيعها الستخدامها من قبل أصحاب املصلحة الرئيسيني يف جمال التعليم.• تقدمي الدعم إىل وزارات الرتبية والتعليم يف البلدان الثالث اآلنفة الذكر فيما يتعلق بإعداد تدريب للمعلمني قبل/أثناء
اخلدمة باعتباره عنصرا أساسيا يف عملية إصالح املناهج من خالل:
 تنظيم حلقات عمل لتنمية القدرات ( )11لتدريب مدريب املعلمني على استخدام الوثائق اخلاصة باملناهج يفتدريب املعلمني قبل/أثناء اخلدمة
 تنظيم حلقة عمل يف السنغال ملدربيب املعلمني من مجيع مراكز التدريب اإلقليمية يف السنغال ،ركزت على كيفيةتعليم التالميذ القراءة /الكتابة يف السنوات الثالث األوىل من التعليم االبتدائي.

ذلك من خالل إصدار وثائق جديدة خاصة مبناهج القراءة والكتابة يف

البلدان الثالثة ،اليت جتسد رؤية جديدة ملا معىن تعلم القراءة والكتابة على
الصعيد الوطين ،وتستهدف صانعي السياسات واملتخصصني يف املناهج
والقائمني على تدريب املعلمني؛

واخلاصة باملوظفني يف وزارات
الرتبية والتعليم إىل إعاقة تقدم

• احلفاظ على االتصال مع
السلطات املعينة حديثا

• تتحسن قاعدة املعرفة بشأن تعليم وتعلم القراءة والكتابة ومواءمة املناهج يف
جمايل القراءة والكتابة يف وقت مبكر بالنسبة إىل وزارات التعليم الثالث.

املشروع.

واملوظفني يف وزارات الرتبية
والتعليم وإبالغها وإبالغهم

ويتضح ذلك من خالل إصدار وثائق جديدة خاصة مبناهج القراءة والكتابة
وتصميم وحدات تدريب يف جمايل القراءة والكتابة يف وقت مبكر.
• حتسني ممارسة التعليم والتعلم يف وقت مبكر :جيري استخدام الوثائق
اخلاصة باملناهج يف جمايل تعليم وتعلم القراءة والكتابة يف وقت مبكر (يف
بوركينا فاسو ،دليل تربوي وجمموعة أدوات للمعلمني ،ووحدة لتدريب
املعلمني؛ ويف النيجر وضع وحدتني لتدريب املعلمني على تدريس القراءة
والكتابة يف الصفوف من  1إىل  ،4ودليل للممارسني؛ ويف السنغال،
التوجهات الوطنية على التعليم والتعلم للقراءة والكتابة باللغه الفرنسية والتدرب
حول نفس املوضوع)؛
• تيسري إصالحات املناهج من خالل ما يلي )1( :بوركينا فاسو – سيتم
جتريب مواد لتدريب املعلمني على تدريس القراءة والكتابة كجزء من إصالح
املناهج على املستوى الوطين الذي بدأ يف سبتمرب/أيلول 2015؛ النيجر –
تسهم وثيقة املناهج بشأن املمارسات اخلاصة بتعليمات القراءة الفعالة يف
تنفيذ املناهج الوطنية اجلديدة اليت بدأت يف سبتمرب/أيلول 2015؛ السنغال –
تستخدم وثيقة املناهج بشأن تعليم القراءة والكتابة يف تدريب املعلمني قبل
اخلدمة كجزء من إصالح املناهج (الذي ينفذ منذ عام .)2008
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• قد تؤدي التغيريات اإلدارية

املشروع ومتابعته
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باملشروع.

 .8تعزيز قدرات الدول األعضاء على تصميم وتطوير مناهج تتعلق بتعليم المواطنة العالمية والتعليم من

أجل التنمية المستدامة

• حتسني الشراكة الفنية مع فريق الدراسات والبحوث املتعلقة بعمليات العوملة
ومع مركز آسيا واحمليط اهلادي للرتبية من أجل التفاهم الدويل ،والرتكيز على
تنفيذ الغاية

• جيري املكتب ،يف شراكة مع مركز آسيا واحمليط اهلادئ للرتبية من أجل التفاهم الدويل ،حتليال مقارنا لتعليم املواطنة العاملية
يف  10بلدان ،يغطي أقاليم وسياقات خمتلفة ،هبدف بلورة صورة أولية عن وجود مفاهيم ومبادئ تعليم املواطنة العاملية يف
وثائق البلدان اخلاصة باملناهج إضافة إىل تقدمي مدخالت أولية فيما يتعلق برصد وتقييم تنفيذ الغاية  7-4من اهلدف  4من
أهداف التنمية املستدامة (وخاصة املؤشر املواضيعي .)25
• جيري املكتب دراسة أقاليمية بتكليف من التقرير العاملي لرصد التعليم لعام  ،2016فيما يتعلق بوجود تعليم املواطنة العاملية

.7-4

جمال تعليم املواطنة العاملية.

فعالة
االسرتاتيجيات واملمارسات ال ّ
لتعميم تعليم املواطنة العاملية.

• تيسري رسم خرائط تعليم املواطنة العاملية.

• إمكانية عدم استيعاب النهج
اخلاصة باملناهج يف جمال تعليم

• احلفاظ على متابعة صارمة

• حتسني الوصول إىل الدروس املستفادة وأفضل املمارسات مما يوفر أساسا

املواطنة العاملية.

وحتديث العملية فيما بني البلدان

لإلصالحات املقارنة على املستويني اإلقليمي والدويل.

• قد يؤدي تقدمي اإلسهامات
يف الوقت غري املناسب يف

املشاركة.

والتعليم من أجل التنمية املستدامة يف مناهج التعليم االبتدائي والثانوي.

خمتلف البلدان املشاركة إىل بطء
وترية العملية.

 .9تعزيز قدرات الدول األعضاء على تصميم وتطوير المناهج المتعلقة بالرعاية والتربية في مرحلة الطفولة

المبكرة

• قام املكتب ،ضمن سلسلة "تأمالت جارية بشأن القضايا الراهنة واحلرجة يف جمايل املناهج والتعليم" ،بإعداد ورقة مناقشة
بشأن "قضايا سياسة الرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة :منظور املناهج الدراسية" (باإلسبانية).

• عملت مديرة املكتب كمحرر أساسي لكتاب رئيسي بعنوان":
 ،" of ECCE Provisionنشرته اليونسكو يف عام  .2015وقد نشرت مقتطفات من الكتاب عرب الشبكات االجتماعية
وهو متاح على اإلنرتنت.
Investing Against Evidence: The Global State

• حتسن املسامهة الفكرية يف تطوير املناهج املتعلقة بالرعاية والرتبية يف مرحلة

• ال زال ختصيص املوارد للرعاية

• تعزيز احلوار والدعم الفين املقدم

الطفولة املبكرة.

والرتبية يف مرحلة الطفولة
املبكرة ،ال سيما يف يف أفريقيا

إىل الدول األعضاء بشأن االستثمار
يف الرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة

• وافقت أربع بلدان (السعودية وبوتسوانا وسيشيل والكامريون) على القيام

جنوب الصحراء وجنوب آسيا

املبكرة وحتسني االعتمادات.

بدور الرائد بالنسبة إىل تصميم املكتب ملناهج شاملة تتعلق بالرعاية والرتبية يف
مرحلة الطفولة املبكرة.

وغرب آسيا يشكل عائقا رئيسيا
أمام ترمجة املعرفة إىل برامج ذات

• رفع الوعي بني أصحاب املصلحة

آثر ملموس.
• االفتقار إىل األطر القانونية

الوطنيني بشأن أمهية الرعاية والرتبية
يف مرحلة الطفولة املبكرة ومسامهتها

الوطنية إلدراج الرعاية والرتبية
يف مرحلة الطفولة املبكرة كجزء

يف اجلودة العامة واإلنصاف يف
التعليم.

• وضع مشروع يف شراكة مع شركة "نسليه" ( )Nestléخبصوص دعم املناهج الشاملة املتعلقة بالرعاية والرتبية يف مرحلة

الطفولة املبكرة من خالل تدخالت قطرية شاملة خاصة بالسياسات واملناهج .وتنظر شركة "نسليه" حاليا يف متويل املشروع.
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• اعتماد الدول األعضاء لنهج
قائمة على املواضيع الدراسية يف

• تعزيز احلوار والدعم الفين املقدم
إىل الدول األعضاء بشأن
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من التعليم اإللزامي لألطفال.

 .10تعزيز قدرات الدول األعضاء على تصميم المناهج الدراسية الجامعة وتطويرها
• أعد املكتب حزمة املوارد املعنونة

" Reaching out to All Learners: A Resource Pack for Supporting

• حتسني التوجيهات السياسية الفنية املقدمة إىل الدول
األعضاء.

• اعتماد الدول األعضاء لنهج تدرجيي يف
جمال التعليم اجلامع.

• تعزيز احلوار والدعم الفين املقدم
إىل الدول األعضاء بشأن
الفعالة
االسرتاتيجيات واملمارسات ّ
لتعميم التعليم اجلامع.

( ،”Inclusive Educationالوصول إىل مجيع املتعلمني :حزمة موارد لدعم التعليم اجلامع) (باللغة اإلجنليزية) .وتشمل حزمة
املوارد ثالثة دلل )1( :استعراض السياسات الوطنية؛ ( )2وقيادة تطوير املدرسة اجلامعة؛ ( )3وتطوير الفصول الدراسية
اجلامعة (مبا يتماشى والغاية  5-4من اهلدف  4من أهداف التنمية املستدامة وإعالن إنشون للرتبية .2030
• قام املكتب بتحديث املبادئ التوجيهية لسياسات التعليم اجلامع الصادرة عن اليونسكو يف شراكة مع شعبة التعلم
واملعلمني

 .11تعزيز قدرات الدول األعضاء على تصميم وتطوير المناهج المستندة إلى النهج القائمة على الكفاءة

• قام املكتب بإعداد إطار مفاهيمي لتطوير وتقييم الكفاءات ،جيري مناقشته حاليا واملصادقة عليه من خالل دورات

الشهادة وحلقات عمل خمصصة بشأن املناهج وعمل املكتب يف جمال املساعدة الفنية.
• ترسيخ التفاهم للتعاون مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف إتاحة مبادئ توجيهية عاملية بشأن التعليم
القائم على الكفاءة وبشأن كفاءات املستقبل.

• حتسن قدرات الدول األعضاء على تصميم املناهج القائمة
على الكفاءة وتنفيذها.
• النهوض بالوضوح املفاهيمي للتعليم القائم على الكفاءة.
• تعزيز املشورة الفنية املقدمة إىل الدول األعضاء وتوحيدها
• النهوض بالشراكات الفنية.
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• استمرار الدول األعضاء يف التقيد باملناهج
القائمة على املواضيع الدراسية

• تعزيز احلوار والدعم التنفيذي
بشأن التعليم القائم على الكفاءة.

 .12تعزيز قدرات الدول األعضاء على تصميم وتطوير المناهج المتعلقة بتعليم الشباب

• قام املكتب ووحدة البحث واالستشراف يف جمال التعليم بإطالق مبادرة

" Youth and learning in changing

(" realities: Revisiting the relevance of Secondary Educationالشباب والتعلم يف تغيري احلقائق :إعادة النظر
يف أمهية التعليم الثانوي) بالتعاون مع مكاتب اليونسكو امليدانية .وأجرى املكتب ضمن هذه املبادرة ،وأجرى املكتب وفريق

• تعزيز الشراكة الفنية مع الكيانات األخرى التابعة لليونسكو؛

• ال تستخدم الدول األعضاء فئة تعليم
الشباب بصفته املبدأ التوجيهي لتنظيم أحكام

• تعزيز احلوار والدعم الفين املقدم
إىل الدول األعضاء بشأن ثقافة

• حتسن املكانة االسرتاتيجية للمكتب والقيادة داخل القطاع.

التعليم الثانوي والتعليم والتدريب يف اجملال
التقين واملهين.

الشباب وتعليم الشباب

البحث واالستشراف يف جمال التعليم ومعهد اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية يف بوينس آيرس ،سلسلة من الدراسات يف
أمريكا الالتينية والكارييب بشأن ثقافة الشباب وتعليم الشباب مع الرتكيز على عزوف الشباب .ومت مناقشة نتائج الدراسة يف
حلقة عمل عقدت يف معهد اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية يف بوينس آيرس يف سبتمرب/أيلول.
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ثالثا -النتيجة املنشودة -1أ:
تعزيز قدرات الدول األعضاء على تحليل ومعالجة العوائق النظامية التي تحول دون توفيرها بشكل منصف لتعليم وتعلّم من جودة عالية ومتصلين بالتنمية
مثة جزء أساسي من والية املكتب يكمن يف دعم اجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء لتحسني نتائج التعلّم بصورة منصفة من خالل وضع مناهج تتسم جبودة عالية وتتجاوب مع السياق .ويف الوقت ذاته ،يقر
كلها.
فعال ألجزاء أخرى من نظام التعليم .وفضال عن ذلك ،ترتبط املناهج ارتباطا وثيقا مبعظم العناصر احلامسة األخرى لنظام التعليم ،إن مل يكن ّ
املكتب بأن التنفيذ الناجع واملؤثر للمناهج يتوقف على األداء ال ّ
ومن مث ،فإنه ميكن تقويض منهج دراسي فعال على حنو خطري بسبب مجلة أمور ،منها:
 قلة املعلمني املؤهلني لتنفيذه؛ وبيئات التعليم والتعلّم املادية اليت تكون غري مناسبة لتنفيذه؛ ونظام تقييم خيفق يف تقييم حمتوى املناهج؛فعالني يف جمال التعلّم؛
 والظروف النفسية واالجتماعية اليت جتعل املتعلمني غري ّفعالية عمليات التدريس والتعلّم.
 وعدم ّفعال ،جيب أن تكون املناهج راسخة يف نظام تعليم يعمل
ولضمان كفاءة املناهج وفعاليتها يف دعم واستدامة جودة التعليم واجلدوى بالنسبة إىل التنمية والكفاءة يف استخدام املوارد ،ولتشجيع فرص التعلّم املنصف ال ّ
جيدا .وهكذا ،وكجزء من مسامهة املكتب الرئيسية يف جهود اليونسكو الرامية إىل دعم جودة التعليم والتعلّم مدى احلياة للجميع ،عمل املكتب يف عام  2015على تعزيز قدرات الدول األعضاء على حتليل العوائق
فعال ،وحتديد هذه العوائق وترتيبها حبسب األولوية.
احلامسة األمهية اليت حتول دون تقدميها بشكل منصف لتعليم جيد وفرص تعلّم ّ
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األنشطة

األثر المنشود

المخاطر

التخفيف من المخاطر

 .1دعم إجراء تحليل نظامي للعوائق الحرجة في  3بلدان

• تعزيز قدرات الدول األعضاء على إجراء حتليل نظامي للعوائق اليت حتول دون تقدميها
فعال.
بشكل منصف لتعليم جيد وفرص تعلّم ّ

• بطء وترية البلدان املشاركة
خاصة تلك اليت تنتقل من حتليل العوائق

• اختيار مراكز وطنية أكثر استقرارا نسبيا
يف التعليم كجهات تنسيق للعمل؛

• عرض املكتب املساعدة الفنية على سوازيالند لبدء املرحلة األوىل من إطار
تشخيص جودة التعليم العام ( )GEQAFهبدف إجراء حتليل شامل للعوائق النظامية

احلرجة (املرحلة األوىل) إىل مرحلة التدخل

• حتسني قدرات الدول األعضاء على حتديد وترتيب العوائق النظامية اليت تعرتض سبيل
حتسني التعليم والتعلم حبسب األولية يف  4بلدان شريكة (سيشيل وبوتسوانا ومصر

(املرحلة الثانية)؛

• إشراك شركاء التنمية وتعبئة املوارد دعما
جملموعة من التدخالت احملددة من قبل

وسوازيالند)

• حدوث تغيريات متكررة على مستوى
القيادة يف البلدان ومبادرات االنقطاع أو

الفرق الفنية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم؛

• قدم املكتب املساعدة إىل سيشيل وبوتسوانا ومصر لوضع إجراءات ذات أولوية من

فعالية
• دعم القدرات التنفيذية للدول األعضاء على تصميم إجراءات تعزز جودة التعليم و ّ
التعلّم ،ووضعها وتنفيذها يف  3بلدان شريكة (سيشيل وبوتسوانا ومصر وسوازيالند)

اإليقاف واالفتقار إىل التزامات السلطات
املعينة حديثا مبواصلة تنفيذ إطار تشخيص

• حشد اخلربات الرفيعة املستوى
لالستجابة بفعالية لطلبات الفرق الفنية

• عملت املكتب بشكل وثيق مع سوازيالند وغابون وسلطنة عمان لكي تصبح
مستعدة للمرحلة الثانية من إطار تشخيص جودة التعليم العام.

جودة التعليم العام؛

التابعة لوزارة الرتبية والتعليم.

• تقدمي املكتب ملساعدته الفنية وخربته إىل دول أعضاء جديدة

احلرجة اليت تعرتض سبيل التوفري املنصف للتعليم وفعالية التعلم.
 .2دعم وضع وتنفيذ إجراءات لمعالجة العوائق النظامية المحددة في 8

بلدان أجرت بالفعل التحليل خالل المرحلة األولى

أجل معاجلة العوائق النظامية اليت تعرتض سبيل التعليم وفعالية التعلم.

• نشوء شراكة مع فئة املعاهد التابعة لليونسكو.

• اآلثار املتعلقة بتكاليف تلبية متطلبات
املساعدة الفنية املتنوعة واملتخصصة يف
البلدان الشريكة خالل املرحلة الثانية؛

 .3تحديث وتحسين قاعدة البيانات الخاصة بالممارسات الواعدة في
فعالية التعلّم
مجال التحسين النظامي لجودة التعليم و ّ

• تصور إطار تشخيص جودة التعليم العام
كمشروع للجهات املاحنة بدال من إطار

• مت حتديث النسخة التفاعلية من إطار تشخيص جودة التعليم العام مبوارد إضافية
(املمارسات الواعدة واألوراق الفنية) بشأن حتسني نظام جودة التعليم والتعلم.

حتليلي وأدوات للتعزيز النظامي للجودة؛
• قد يؤدي نقص املوظفني يف املكتب إىل
اإلفراط يف االعتماد على خرباء استشاريني
لدعم البلدان.

 .4وضع ترتيبات للتوأمة مع مؤسستين تركزان على تحسين جودة

فعال
التعليم والتعلّم ال ّ

• أقام املكتب شراكتني لضمان جودة التعليم :مت بدء شراكتني مع:
 معهد سيشيل لتنمية الطفولة املبكرة ) (IECDليقوم بدور املركزاإلقليمي بالنسبة إىل الرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة للبلدان املعنية بإطار
تشخيص جودة التعليم العام.
 املركز اإلقليمي للجودة والتميز يف التعليم يف اململكة العربية السعودية (منمعاهد الفئة الثانية التابعة لليونسكو) لوضع إطار لرصد جودة التعليم والتعلم.

16

برنامج األنشطة لعام 2015

الدروس المستفادة:
• مثة حاجة إىل الرتكيز على جمموعة
صغرية من البلدان الشريكة امللتزمة للربهنة
بشكل فعال على التعزيز النظامي جلودة
التعليم والتعلم
• يعترب التزام وتوجيهات القيادة العليا يف
وزارة الرتبية والتعليم مسألة حامسة األمهية
بالنسبة إىل األخذ بزمام املبادرة وتقدم هذه
األخرية.

رابعا -النتيجة املنشودة :2

إنشاء قاعدة معرفية سليمة من أجل توفير المعلومات الالزمة العتماد القرارات والممارسات القائمة على األدلة في مجاالت المناهج الدراسية والتعلّم والتقييم

استمر املكتب ،خالل عام  ،2015يف تعزيز دوره كرائد فكري على املستوى العاملي يف املسائل املتعلقة باملناهج والتعلّم .واقتضى ذلك زيادة املعرفة التحليلية وقاعدة األدلة الضرورية لتوفري املعلومات الالزمة العتماد
القرارات واملمارسات بشأن املناهج الدراسية والتعلّم والتقييم .كما بذلت جهود متضافرة لتعزيز نشر املعرفة وتعميمها على اجلمهور املستهدف مع إيالء األولوية للمتخصصني يف املناهج الدراسية ،واملعلمني،
واملمارسني ،ومدريب املعلمني ،وصانعي السياسات.
ومشلت األنشطة احملددة يف إطار هذا اجلزء من الربنامج خلق معرفة جديدة ،وإدارة املعرفة املوجودة ونشرها ،وإعادة ترتيب موقع املكتب على اإلنرتنت بشكل كامل باعتباره منصة رئيسية إلدارة املعرفة والتواصل.
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األنشطة

األثر المنشود

 .1تعزيز عملية خلق معرفة جديدة وإعادة تركيزها تماشيا مع دور مركز التميز:

• أدى املنشور "

• مت إعداد وإصدار منشور يف املكتب بعنوان

" As the Witnesses Fall Silent: 21st Century Holocaust Education in Curriculum,

" .(Zehavit Gross and E. Doyle Stevick -Eds.-Springer, 2015) " Policy and Practiceوهو أحد أهم جمموعات البحوث التجريبية
بشأن املوضوع.
• مت إعداد طبعة أمريكا الالتينية للمنشور الصادر عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف عام

2010

واملعنون

" The Nature of

 ،" Learning: Using Research to Inspire Practiceوذلك يف شراكة مع مكتب اليونيسيف اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب ومنظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي .وهذا منشور رئيسي يستعرض البحوث ذات الصلة بشأن التعلم ،ويعرضها بطريقة يسهل على صانعي السياسات
فهمها واستخدامها.

• كما جرى إعداد ورقيت عمل صادرتني عن املكتب بشأن قضايا املناهج "For a curriculum agenda of the 21st century" :اليت تسلط

الضوء على مدى التعقيد الكبري الذي تنطوي عليه عمليات تصميم املناهج املعاصرة؛ و" "Training the 21st-century workerاليت تستعرض

نتائج البحوث املتعلقة باكتساب املهارات وتعرض اآلثار احملتملة املرتبة على سياسة التعليم.
• مت نشر أربعة أعداد من جملة "مستقبليات" (باللغة اإلجنليزية وترمجت إىل اللغتني العربية والصينية) تضمنت مواضيع ترتاوح بني إصالح املناهج والتعليم

المخاطر

التخفيف من المخاطر

As the Witnesses Fall Silent:

• قلة املوارد الالزمة لتوسيع قاعدة

• إعداد اقرتاح مشاريع ملواصلة

21st Century Holocaust Education in

املعرفة التحليلية وتعزيز القدرات
اخلاصة بتبادل املعلومات.

توسيع قاعدة املعرفة التحليلية
واالرتقاء مبستوى منصة تكنولوجيا

( " Curriculum, Policy and Practiceمت
تسجيل  2391عملية تنزيل للكتاب اإللكرتوين وبيع
 64نسخ مطبوعة) إىل اختاذ املكتب ملبادرته بشأن
القيم العاملية واملناهج الدراسية.
• عزز املنشور الصادر عن منظمة التعاون والتنمية يف
امليدان االقتصادي دور املكتب يف خلق املعرفة العملية
وذات الصلة وتطبيقها على ممارسات واضعي
السياسات.
• خالل الفرتة املمتدة بني يناير/كانون الثاين
ونوفمرب/تشرين الثاين  ،2015مت تنزيل ورقيت املكتب
 7210مرات (زيادة بنسبة  26يف املائة مقارنة بنفس
الفرتة من عام  .)2014وسجلت أكرب عمليات تنزيل

اجلامع والتعلم النشط والتدريب املهين والتعليم الرمسي وغري الرمسي وغري النظامي.
• بدأ العمل إلعادة تصنيف جملة "مستقبليات" باعتبارها جملة استعراض األقران الرائدة يف جماالت املناهج والتعلم ،وحبوث التقييم يف ميدان التعليم الدويل

فيما يتعلق مبا يلي)1( :

واملقارن والدراسات اخلاصة باملناهج الدراسية.
• مت إعادة النظر يف مواضيع خمتارة من سلسلة جملة "مستقبليات" وإعادة توجيهها للتشديد على دور الذي يؤديه املكتب كمركز للتميز.

 ،"quelques tendancesبالفرنسية ()1438؛ ()2
Porqué importa hoy el debate
"
 ،"curricularباإلسبانية ()1231؛ ()3
" Educación ciudadana en América Latina:
، "prioridades de los currículos escolares

• مت إعداد  3كتيبات من سلسلة "املمارسات الرتبوية" يف شراكة مع األكادميية الدولية للتعليم:

(Understanding and facilitating the " )1

 "development of intellectمن تأليف آندرياس دمييرتيو ( )Andreas Demetriouوكونستانتينوس كريستو () Constantinos Christou
(نشر)؛ ("Tasks, teaching, and learning: Improving the quality of education for economically-disadvantaged students " )2
من تأليف لورين آندرسون ( ) Lorin W. Andersonوآنا بسكان (( )Ana Pešikanقيد الطبع)؛ (Guiding principles for learning in " )3
 "the 21st centuryمن تأليف كونراد هيوز ( ) Conrad Hughesوكلمنتينا آشيدو (( )Clementina Acedoقيد الطبع).
• مت تعزيز أوجه التآزر الفعال وتقدمي مدخالت فنية باالقرتان بالنتيجة املنشودة  ،1البندان  1و( 8انظر أعاله).

" L'Approche par

compétences en Afrique francophone:

باإلسبانية (.)893
• تستخدم ورقتا العمل الصادرتان عن املكتب يف
دورات الشهادة بشأن املناهج يف أفريقيا وأمريكا
الالتينية والبحر الكارييب .ويرد ذكرمها يف جمالت
استعراض األقران (أي

،Arts Education Policy

 ، Reviewو Decolonizing Philosophies of
 ،Educationو London Review of

 ،Educationوجملة "مستقبليات").
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املعلومات لتنظيم ونشر املعرفة
اليت يتم خلقها من قبل مكتب
و/أو بوساطة منه بطريقة أكثر
كفاءة وفعالية.
• ربط العناوين اإللكرتونية
ألعضاء شبكة املناهج العاملية
بعنوان املكتب والعكس بالعكس.

• وصلت جملة "مستقبليات" إىل  7.610من
املؤسسات يف خمتلف أحناء العامل :األمريكيتان
( ،)2.128وأوروبا والشرق األوسط وأفريقيا (،)3.678
وآسيا واحمليط اهلادئ ( .)1804وبلغت عمليات التنزيل
الناجحة يف عام  2015نسبة  42.8يف املائة.
• حصلت خدمات التنبيه على تصنيف عال من قبل
املستخدمني .وإن قرابة  50يف املائة من املستخدمني
من الباحثني واملستشارين الرتبويني .وأشار أكثر من
يف املائة منهم إىل أهنم سيقومون بتزكية هذه اخلدمة.

90

ويستخدم معظمهم مواد لدعم عملهم وللتعلم
الشخصي وتنمية قدراهتم .وأوضح أكثر من  80يف
املائة منهم أهنم مل يستخدموا خدمات أخرى مماثلة.
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 .2تعزيز وظيفة المكتب الخاصة بتبادل المعلومات

• تقييم عايل خلدمة التنبيهات من قبل املستخدمني:
قرابة  ٪50من املستخدمني هم من الباحثني

• مت إعداد  23تنبيها مرة كل أسبوعني ،باإلضافة إىل  4ملخصات فصلية لتقارير إلكرتونية و 4تنبيهات مواضيعية عن مواضيع رئيسية خاصة جبدول
أعمال التعليم لعام ( 2030على سبيل املثال التقييم يف التعليم؛ والتعليم اجلامع؛ وتعليم املواطنة العاملية؛ والنازاع والتعليم).

واملستشارين الرتبويني .ذكر أكثر من  ٪90أهنم
سيوصوا باخلدمة الخرين .غالبية املستخدمني يستعينوا

• مت تنقيح  275مادة وإضافة  173سجال إىل الفهرس االلكرتوين لوثائق املكتب ومنشوراته ()IBEDOCs؛ وتنقيح  100مادة وإضافة  85مادة إىل
جمموعة املناهج االلكرتونية (مت مجع قرابة  350مادة ملعاجلتها).
• مت وضع فهرس ألكثر من  3900مادة من جمموعة املكتب اخلاصة بالكتب املدرسية التارخيية من أجل بدء وضع املواد يف شكل رقمي .كما جرى

التعاقد مع خبري استشاري لتحديد احللول املثلى لوضع املواد يف شكلها الرقمي وإتاحة إمكانية الوصول إليها على اإلنرتنت.
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بالتنبيهات لدعم عملهم ،التعلم الذايت وتنمية
القدرات .أكثر من  ٪80أهنا مل تستخدموا اخلدمات
األخرى املماثلة.
• حتسن الوصول إىل وثائق املكتب.

 .3تعزيز قدرات المكتب على إدارة المعرفة

• حتسن الوصول الفعلي إىل املعرفة وقاعدة األدلة
واملواد اليت حتتاجها البلدان األعضاء لتحسني العمليات

• يقدم املوقع اجلديد على اإلنرتنت إمكانية وصول حمسن إىل مجيع موارد املكتب (أصبح من املمكن اآلن البحث فيه حبسب البلدان ،والسنة ،والكلمات
الرئيسية ،واملواضيع) ويوفر إمكانية إنشاء بوابات فرعية خمصصة تعرض جمموعة خمتارة من املوارد بشأن مواضيع حمددة.

اخلاصة

بالتعلم

والتعليم،

وتطوير

املناهج.

• إقامة الشراكات وتعبة املوارد

• خالل الفرتة املمتدة بني يناير/كانون الثاين
ونوفمرب/تشرين الثاين  ،2015تصفح  295.000زائر

• إن حتديث املوقع باستمرار
يقتضي تدخل اختصاصي بدوام

املوقع (بزيادة قدرها  55يف املائة مقارنة بنفس الفرتة

كامل وعملية متابعة.

• تعزيز فريق املكتب املسؤول عن

ومتاشيا مع االجتاهات احلالية ،أصبح تصفح املوقع
باستخدام األجهزة احملمولة يكتسي أمهية أكرب (يف
الوقت احلايل ،أكثر من  10يف املائة من عمليات
التصفح تتم بواسطة األجهزة احملمولة).
• يوجد معظم مستخدمي املوقع يف املكسيك ،تليها
الواليات املتحدة مث فرنسا وإسبانيا واهلند وكولومبيا
وسويسرا واململكة املتحدة وكندا.
• تعزيز اإلبالغ عن عمل املكتب من خالل :حساب
املكتب -اليونسكو على توتري والفيسبوك باألساس،
ومبادرة املكتب -اليونسكو بشأن معاجلة ازمة املناخ
واملدونات اخلاصة بسلسلة التأمالت اجلارية.
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األقل.

لضمان موقع متعدد اللغات.

من عام  .)2014وارتفع عدد الزائرين على حنو كبري
بعد إطالق املوقع اجلديد للمكتب على اإلنرتنت.
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• عدم توافر حمتوى جوهري للموقع
يف أربعة لغات لليونسكو على

• تعزيز اخلربة الداخلية إلعداد
حمتوى عايل اجلودة.

املوقع.

 .4تحسين صورة المكتب الخارجية والتواصل على الموقع على اإلنترنت

• حتسن اإلبالغ عن مهام وأنشطة املكتب.

• مت إطالق موقع جديد أعيد ترتيبه بالكامل ويسهل التصفح فيه يف نوفمرب/تشرين الثاين  ،2015وهو يعرض عمل املكتب ويُعرف على حنو أفضل برؤيته
وجماالت تركيزه ومبادراته األساسية.

• أزدياد يف تواجد املكتب كعضو من املنظمات
الدولية يف جنيف.

• تنظيم املعرض لالحتفال بالذكرى التسعني إلنشاء املكتب يف متحف عصبة األمم ،مبكتبة مكتب األمم املتحدة يف جنيف .وإن محلة قوية ونشطة
للتواصل والرتويج (مبا يف ذلك وضع إعالنات ،وإجراء ريبورتاج خاص ،وتغطية إعالمية) أدت على حنو كبري إىل حتسني صورة املكتب اخلارجية ليس
داخل أسرة األمم املتحدة فحسب ،ولكن أيضا يف جنيف وسويسرا.
• قام املكتب ردود فعل وأصدر بيانات يف الوقت املناسب استجابة ألحداث ومبادرات دولية ،مبا يف ذلك اليوم الدويل للقضاء على العنف ضد املرأة،
وتغري املناخ ومؤمتر األطراف احلادي والعشرين ،واليوم العاملي لذوي االحتياجات اخلاصة ،واليوم العاملي حلقوق اإلنسان.
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المؤتمر الدولي للتربية
قدم املكتب يد املساعدة إىل الفريق العامل املعين باملؤمتر الدويل للرتبية يف إعداد مذكرة معلومات عن القضايا الفنية واملتعلقة بامليزانية فيما خيص املؤمتر الدويل للرتبية القادم .ونظرا إىل عدم تأمني التمويل الالزم لتنظيم
هذا املؤمتر يف الفرتة  ،2017-2016فقد قررت اللجنة التوجيهية عدم تقدمي االقرتاح اخلاص بتنظيم املؤمتر إىل الدورة السابعة والتسعني بعد املائة للمجلس التنفيذي إلحالته بعد ذلك إىل املؤمتر العام يف دورته الثامنة
والثالثني.
األنشطة

األثر المنشود

المخاطر

التخفيف من المخاطر

 .5تيسير العملية التحضيرية للمؤتمر

• أعرب رئيس الفريق العامل املعين باملؤمتر ،الربفسور  Cartalisمن اليونان ،عن تقديره

• قد يؤخر عدم اليقني فيما

• تعزيز مشاركة ودعم البلد

• ساعدت أمانة املكتب الفريق العامل املعين باملؤمتر فيما يتعلق بإعداد مذكرة معلومات رفعت إىل اللجنة التوجيهية.

ألمانة املكتب للتعاون املثمر والدعم املستمر .وهذا يدل على مدى تأثري أو فعالية
أمانة املكتب.

يتعلق بالتمويل الالزم اختاذ
اهليئتني الرئاسيتني يف

األعضاء

• تناولت مذكرة املعلومات قضايا تتعلق مبا يلي )1( :امليزانية واملوارد الالزمة لتنظيم املؤمتر القادم ؛ ( )2والبلد املضيف للمؤمتر

• مت التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن فئة املؤمتر وهيكله وموضوعه.

اليونسكو لقرار يف الوقت

القادم؛ ( )3وتوقيت الدورة القادمة للمؤمتر وتواترها؛ ( ) 4وموضوع املؤمتر ،على سبيل الذكر "املناهج يف مفرتق الطرق :رسم
مسارات للمستقبل" واملواضيع الفرعية؛ ( )5وفئة املؤمتر وهيكله؛ ( )5واجلداول الزمنية للعملية التحضريية.
• لكن األنشطة التالية مل تتحقق:
• ضمان قرار من جانب اهليئتني الرئاسيتني لليونسكو (اجمللس التنفيذي واملؤمتر العام).
• تأمني التمويل الالزم للمؤمتر.
• تقدم األعمال التحضريية للمؤمتر بالسرعة املرغوبة.
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املناسب.

املضيف
واليونسكو.

والدول

خامسا-

التطور املؤسسي والتنظيمي

تطلب إحراز تقدم يبعث على الرضا باجتاه مركز للتميز وحتسني أثر املكتب بذل جهود متضافرة عرب الربامج الستة للمكتب ذاته .وقد مت تنفيذ جمموعة من األنشطة هبدف تعزيز قدرة التنفيذ لدى املكتب،
واقتضى ذلك:
 إعادة توصيف وتوسيع املوارد البشرية للمكتب وقاعدة اخلربات اخلاصة به، وتنويع الشراكات االسرتاتيجية للمكتب وتوسيع نطاقها ،وتنويع املوارد املالية للمكتب وتوسعيها؛ وتعزيز ضمان اجلودة على املستوى الداخلي؛ وتعزيز القدرة على مجع األدلة على تأثري الربامج ال سيما على املستوى امليداين وتأثري الربامج الرئيسية؛ -ووضع حافظة املكتب من املبادرات يف جدول أعمال التعليم لعام  2030وفيما يتعلق باهلدف  4من أهداف التنمية املستدامة والغايات السبع ووسائل التنفيذ.
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األنشطة

األثر المنشود

 .1مواءمة الهيكل التنظيمي مع المجاالت البرامجية الالزمة لتفعيل استراتيجية مركز التميز

• مواءمة اجملاالت الرباجمية الستة للمكتب بشكل

• إن اإلدارات غري مزودة باملوظفني الالزمني

جيد مع هيكله ،واسرتاتيجية اليونسكو املتوسطة

بطريقة متوازنة وكافية.

• وضع هيكل تنظيمي جديد يدعم تنفيذ اجملاالت الرباجمية الستة من خالل اإلدارات:

األجل للفرتة  37( 2021-2014م ،)4/كما أن
املكتب أصبح جمهزا بشكل أفضل قليال لالستجابة

اإلدارات الست هي )1( :االبتكار والقيادة يف جمايل املناهج والتعليم؛ ( )2والقضايا الراهنة واحلرجة يف جمايل
املناهج والتعليم؛ ( )3وخلق املعرفة وإدارهتا يف جمايل املناهج والتعليم؛ ( )4والتعزيز النظامي جلودة التعليم والتعلم

للطلبات املتزايدة الواردة من الدول األعضاء ومكاتب
اليونسكو.

وجدوامها بالنسبة إىل التنمية؛ ( )5والقيادة من أجل احلوار العاملي بشأن املناهج والتعلم؛ ( )6والتطور املؤسسي
والتنظيمي.

• تنفيذ إدارات املكتب جمموعة من املبادرات اليت
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تسهم يف تعزيز بروز مكانة املكتب وتقديره من جانب
الدول األعضاء ومكاتب اليونسكو وشركائها.
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المخاطر

التخفيف من المخاطر
• مواصلة تعبئة املوارد الالزمة لتحمل تكاليف
املزيد من املوارد البشرية.

 .2تعزيز قاعدة الخبرة وقدرات التنفيذ تماشيا مع المطالب الفنية لبرنامج العمل:
• وضع نظام توظيف مبتكر ليتناسب وقاعدة خربات املكتب من أجل االستجابة بشكل أفضل ملطالب عمل
املكتب مع مرور الوقت

• مت توظيف أخصائيي برامج مبتدئني وكبار ،وزمالء
مبتدئني وكبار ومتدربني لدعم اجملاالت الرباجمية الستة

• جتاوز الطلبات على هذه اخلدمة زيادة قاعدة
املوارد البشرية للمكتب.

• مواصلة تعبئة املوارد الالزمة لتحمل تكاليف
املزيد من املوارد البشرية.

 مت وضع قائمة باخلرباء االستشاريني املبتدئنيلدعم اجملاالت الرباجمية الستة:

• ميكن لعدم القدرة على التنبؤ باملوارد من خارج
امليزانية وكفايتها أن يؤدي إىل إحباط احلفاظ على

• مواصلة اجلهود الرامية إىل توسيع جمموعة

 وظفت إدارة االبتكار والقيادة يف جمايل املناهجوالتعلم:

تنمية املوارد البشرية بل وحىت حتسينها.

الشركاء وتكثيف تعبئة املوارد مع الرتكيز على
الشركاء يف التنمية/اجلهات املاحنة واملنظمات

• تستمر البلدان األعضاء يف عدم االستجابة إىل

احلكومية الدولية والقطاع اخلاص ،وعلى توسيع

معارين.

قاعدة الدول األعضاء اليت تقدم دعما ماليا
مباشرا إىل املكتب.

• قد يستخدم اخلرباء االستشاريون املبتدئون

• توظيف زمالء ومتدربني لدعم اإلدارات اليت

املكتب كنقطة انطالق ويغادرونه مبجرد ما أن
جيدوا وظيفة أكثر استقرارا وأحسن أجرا.

تعاين من نقص يف عدد املوظفني (رغم أن هذا
ليس احلل األمثل).

موظفني اثنني منتسبني مسؤولني عن

o

املشاريع (تعيني مرتبط مبشروع –
موظف ف)1-
خبريين استشاريني اثنني من القائمة
تعيني مرتبط مبشروع (موظف ف)1-

o
o
جار يف إطار التوظيف املرتبط بالرعاية والرتبية
يف مرحلة الطفولة املبكرة
o

مت إعداد توصيف للوظائف املتعلقة
باملوظفني املعارين من الدول األعضاء

• ستمنح للخرباء االستشاريني املبتدئني،

وإرساله إليها (ف :)4-الرعاية والرتبية

عندما يكونوا متفوقني ،فرصة لشق مسار

يف مرحلة الطفولة املبكرة ،تعليم املواطنة
العاملية ؛ وتطوير املناهج؛ وتعليم

وظيفي داخل املكتب.

الشباب.
 خلق املعرفة وإدارهتا:o

متديد عقد املدير املسؤول عن اإلنرتنت

o

(تعيني مرتبط مبشروع – موظف ف)2-
توظيف خبري استشاري مبتدئ من

o

القائمة
مت إعداد توصيف للوظائف املتعلقة
باملوظفني املعارين من الدول األعضاء
وإرساله إليها (ف )4-يف علوم التعلم؛
وعلم املكتبات واملعلومات؛ وخلق املعرفة
يف جمايل املناهج والتعلم.

o
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قبول متدربني اثنني
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 تقدمي دعم منهجي إىل الدول األعضاء يفجهودها الرامية إىل العمل بشكل منصف على توفري
تعليم ذي جودة عالية وفرص تعلم فعال.
o

التحاق موظف (تعيني مرتبط مبشروع –
ف )2-يف يناير/كانون الثاين .2015

o

توظيف خبري استشاري بدرجة ف5-

o

لدعم الربنامج ككل.
مت إعداد توصيف للوظائف املتعلقة
باملوظفني املعارين من الدول األعضاء
وإرساهلا إليها (ف ،3-وف)4-

o

قبول متدرب واحد

 مت حشد خرباء استشاريني رفيعي املستوى( )34لدعم تنفيذ اجملاالت الرباجمية الستة
o

قبول متدربني

 -املكتب التنفيذي:
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o

التحاق موظف (تعيني مرتبط مبشروع –
ف )3-يف سبتمرب/أيلول .2015

o

التحاق خبري استشاري مبتدئ يف
نوفمرب/تشرين الثاين .2015
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 .3تحسين بروز المكتب واالعتراف العالمي به

• مشلت دورات الشهادة  450مشاركا من  60بلدا.

• توسيع نطاق الوجود العاملي للمكتب

• باتت شبكة املناهج العاملية تشمل اآلن  93بلدا
من البلدان العربية ،و 12من أوروبا الوسطى والشرقية،

(8

و 6من آسيا الوسطى ،و 19من شرق آسيا واحمليط
اهلادئ ،و 10من أمريكا الالتينية والبحر الكارييب،
و 16من أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية ،و 4من
جنوب وغرب آسيا ،و 18من أفريقيا جنوب الصحراء.
• تشمل أنشطة املكتب يف جمال املساعدة الفنية
أفغانستان ،وبوتسوانا ،وبوركينا فاسو ،وكمبوديا،
ومصر ،واندونيسيا ،وكينيا ،والنيجر ،وبنما ،والسنغال،
وسيشل ،وجنوب أفريقيا ،وسوازيالند ،وتنزانيا ،وكاب
فردي.
• تزايد تواصل املكتب بشكل ملحوظ ،ال سيما من
خالل الشبكات االجتماعية واملدونات اإللكرتونية،
واملشاركة يف الفعاليات الكربى اخلاصة بالتعليم ،وإعداد
ونشر ورقات مناقشة/مبادئ توجيهية بشأن قضايا
املناهج الراهنة واحلرجة ،والعمل امليداين والتدريب يف
جمال املناهج.

• االندماج بشكل أفضل يف جنيف الدولية وعلى الصعيد العاملي

• يف  10ديسمرب/كانون األول  ،2015افتتح املكتب،
يف قصر األمم ،معرضا عن التسعني سنة من تارخيه يف
التميز والقيادة يف هذا اجملال .وسيستمر املعرض حىت
الربع األول من عام  ،2016ليصل إىل مدن أخرى يف
العامل ،مبا فيها برن وهونغ كونغ وديب.
• قدم املكتب ،حتت رئاسة املدير العام لألمم املتحدة
يف جنيف ،إحاطة إىل جنيف الدولية بشأن ماهيته.
• استجاب املكتب ملبادرة املدير العام ملكتب األمم
املتحدة يف جنيف املعنونة " Perception Change
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• حتسني الشبكات االجتماعية

’ "Projectحتسبا لدوره ومسامهته يف أهداف التنمية
املستدامة بني الوكاالت اليت تتخذ من جنيف مقرا هلا
وعلى املستوى الدويل.
• خالل عام  ،2015اضطلع املكتب بدور بارز يف
الفعاليات واملؤمترات الرئيسية املتعلقة بالتعليم مبا يف
ذلك :اجلمعية األمريكية للبحث الرتبوي يف شيكاغو؛
ومجعية الرتبية املقارنة والدولية يف واشنطن العاصمة؛
ومؤمتر الرتبية" :شركاء يف التميز" يف الدوحة؛ والندوة
الدولية بشأن العلم للتعليم /املنظمة الدولية لبحوث
الدماغ يف ريو دي جانريو؛ ومنتدى التعليم والتنمية يف
أكسفورد؛ والندوة العاملية الثالثة لشركة غوغل بشأن
التعليم يف بالو ألتو؛ واملؤمتر الدبلوماسي املشرتك بني
الثقافات يف برلني؛ واملناقشات الربملانية يف أوروغواي
حول مستقبل التعليم.
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 .4تعزيز ضمان جودة البرامج وتقييم أثرها

• تطبيق ضمان اجلودة يف اآلليات الداخلية من قبل
مكتب املدير.

• حتسني استعراض األقران الداخلي وآليات التقييم اخلارجي.

• قد ال يسمح نقص املوظفني بتنفيذ آليات
تقييم شامل يف اجملاالت الرباجمية الستة.

• توظيف زميل رفيع املستوى لدعم تنفيذ مهام
التقييم.

• استعراض خمرجات املكتب من جانب األقران
وخارجيا.
• اختاذ اخلطوة األوىل من أجل تنفيذ آليات تقييم
شامل عرب اجملاالت الرباجمية الستة ،على سبيل املثال:
تقييم برنامج الشهادة الرئيسي للمكتب من خالل
جمموعة من عمليات املسح واملقابالت واملناقشات
اجلماعية اليت تستهدف الطالب واخلرجيني وامليسرين
واملعلمني إضافة إىل تعقب أثر خرجيي الشهادة يف
الفرتة ( 2013-2010انظر النشاط  .3النقطة ثانيا.
النتيجة املنشودة .)1

 .5إعادة تموضع المكتب بشكل مناسب داخل القطاع وداخل اليونسكو واخل الدول

األعضاء

• مت ،بدعم من املدير العام املساعد ،تعزيز دور القيادة والدعم الذي يؤديه املكتب يف القضايا املتعلقة باملناهج
والتعلم والتقييم يف اليونسكو ،وبات حمط طلب متزايد من جانب الدول األعضاء ومكاتب اليونسكو وغريها
من الكيانات.
• يسري مديرو معهد اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية واملكتب بنشاط اجتماعات عقدت بشكل مشرتك جلميع
املديرين السبعة ملعاهد الفئة األوىل التابعة لليونسكو ،مما أدى إىل تشاور وثيق مع املدير العام املساعد ومديري
املعاهد ملواءمة برامج العمل مع اجملاالت ذات األولوية ليونسكو ولتعزيز دور املعاهد يف برنامج عمل التعليم لعام
 2030ولتوطيد التعاون.

• حتظى مبادرات املكتب وخمرجاته بالتقدير وتنشر

• قد يؤدي نقص القيادة واخلربة على املستوى

• تعزيز اخلربة وقدرة التنفيذ لدى إدارات

بشكل متزايد من جانب قطاع التعليم – تعميم

الداخلي إىل املخاطرة باستجابة املكتب للطلب
املتزايد على دعمه الفين.

املكتب باألساس من خالل توفري خرباء
استشاريني رفيعي املستوى ،وتعيني موظفني

سلسلة

" In-Progress Reflections on Current

and Critical Issues in the Curriculum and

 " Learningعلى مجيع موظفي التعليم.
• يتم حاليا مناقشة خطط العمل مع معهد اليونسكو

• التأكيد جمددا للدول األعضاء على ضرورة

لإلحصاء بشأن قضايا تتعلق بالتقييم واإلنصاف
واإلدماج ،والعلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات،

دعم املكتب من خالل إعارة املوظفني وتوفري
التمويل األساسي.

والقراءة يف وقت مبكر.
• جيري وضع خطط عمل مع معهد اليونسكو الدويل

• يتم تنفيذ اتفاقات تعاون مع املقر الرئيسي لليونسكو واملكاتب امليدانية واملعاهد األخرى على ضوء اجملاالت
الرباجمية الستة للمكتب وجدول أعمال التعليم لعام ( 2030أي بشأن القضايا املتعلقة بتعليم املواطنة العاملية

لتخطيط الرتبية يف بوينس آيرس بشأن قضايا تتعلق
بثقافة الشباب ،وتعليم الشباب ،وعزوف الشباب.

والتعليم اجلامع وتعليم الشباب).
• يقدم معهد اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية الدعم

إىل املكتب يف معاجلة قضايا املناهج ذات الصلة

بسياسات التعليم.
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كبار مرتبطني مبشاريع وخرباء استشاريني
مبتدئني.
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• يف اللجنة املعنية بالتعليم خالل الدورة الثامنة
والثالثني للمؤمتر العام ،أشار عدة ممثلي بلدان -منها
فرنسا ،واليونان ،وكينيا ،والتفيا ،ونيجرييا ،وأوغندا-
إىل حتول املكتب إىل مركز للتميز وأعربوا عن تقديرهم
لعمل املكتب بشأن إعادة متوضع املناهج ضمن جدول
أعمال التعليم لعام  ،2030وبشأن تنفيذ برنامج
الشهادة فيما يتعلق

باملناهج يف خمتلف األقاليم

(واالرتقاء مبستواه إىل برنامج ماجستري) وخبصوص
إسداء مشورة خمصصة.
• يطلب  18بلدا دعم املكتب منذ املنتدى العاملي
للتعليم لعام  :2015أفغانستان ،وبوتسوانا ،وبوركينا
فاسو ،وكمبوديا ،وكاب فردي ،ومجهورية الكونغو،
واندونيسيا ،وكينيا ،ومدغشقر ،وموريشيوس ،ونيجرييا،
والنيجر ،وبنما ،والسنغال ،وسيشيل ،وجنوب أفريقيا،
وسوازيالند ،وتنزانيا).

 .6تنويع قاعدة الشركاء االستراتيجيين للمكتب وتوسيعها مع التركيز على:

• أقام املكتب شراكات حول مبادرات جدول أعمال
التعليم لعام  2030بشأن ما يلي:

• أقسام مقر اليونسكو،

• املكاتب اإلقليمية وامليدانية لليونسكو؛
• معاهد اليونسكو (الفئة األوىل والثانية)؛

أقسام مقر اليونسكو:

• وكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية األخرى (اليونيسيف ،ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي ،والشراكة العاملية من أجل التعليم)؛
• الدول األعضاء (نيجرييا ،وسويسرا ،والنرويج ،وماليزيا)
• الوكاالت واملؤسسات التابعة للدول األعضاء (معهد تطوير املناهج يف كينيا؛ واملعهد املعين باملناهج والتقييم يف
كوريا ،ومعهد تطوير املناهج يف هولندا؛ واجلامعات مبا يف ذلك اجلامعة املفتوحة يف تنزانيا ،وجامعة محدان حممد
الذكية ،واجلامعة الكاثوليكية يف أوروغواي)؛
• الشبكات( :الشبكة العاملية للمناهح ،واخلرجيون ،ومجاعة املمارسني)؛
• املؤسسات (جملس أمناء جائزة محدان ،ومؤسسة  ،Hans Wilsdorfواملركز العريب للبحوث الرتبوية لدول
اخلليج)؛
• القطاع اخلاص (شركة غوغل ،ورابطة .)Worlddidac
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• قسم التعليم والتعلم واملضامني بشأن دورات الشهادة
حول املناهج يف التعليم ككل ،والتعليم اجلامع ،وتعليم
املواطنة العاملية ،ودليل لتطوير إطار ملناهج تكوين
املعلمني.
• وحدة التعليم والبحوث بشأن تعليم وتعلم الشباب
مع الرتكيز على عزوف الشباب ويف شراكة مع معهد
اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية يف بوينس آيرس
ومكاتب بريوت وداكار وسانتياغو.
• التقرير العاملي لرصد التعليم بشأن تعليم املواطنة
العاملية التعليم من أجل التنمية املستدامة.
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المكاتب اإلقليمية والميدانية لليونسكو
• مكتب دار السالم بشأن استعراض املناهج
وإصالحها يف تنزانيا؛
• مكتب كابول بشأن إصالح املناهج يف أفغانستان
• مكتب نريويب بشأن إصالح املناهج القائمة على
الكفاءة يف كينيا.
معاهد اليونسكو (الفئة األولى والثانية)
• معهد اليونسكو للتعلّم مدى احلياة بشأن املسائل

املتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات،
التعليم اجلامع ،واإلنصاف؛
• معهد اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية بشأن
القضايا املتعلقة بثقافة الشباب وتعليم الشباب؛
• مركز آسيا واحمليط اهلادئ للرتبية من أجل التفاهم
الدويل بشأن البحوث يف تعليم املواطنة العاملية.
وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الحكومية
الدولية األخرى (اليونيسيف ومنظمة التنمية
والتعاون في الميدان االقتصادي)

• مكتب اليونيسيف اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر
الكارييب ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
بشأن طبيعة ممارسة التعلم والتبليغ؛
• منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بشأن
كفاءات القرن احلادي والعشرين.
الدول األعضاء (نيجيريا ،وسويسرا ،والنرويج،
وماليزيا)
• سويسرا ونيجرييا والنرويج باعتبارها من اجلهات اليت
تقدم مسامهات طوعية؛
• ماليزيا بشأن تعزيز مشاركة اإلناث يف العلوم
والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات يف آسيا والبلدان
األفريقية.
الوكاالت والمؤسسات التابعة للدول األعضاء
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(معهد تطوير المناهج في كينيا؛ ومعهد تطوير
المناج والتقييم في كوريا ،ومعهد تطوير المناهج في
هولندا والجامعات بما في ذلك الجامعة المفتوحة
في تنزانيا ،وجامعة حمدان محمد الذكية ،والجامعة
الكاثوليكية في أوروغواي)
• معهد تطوير املناهج يف كينيا بشأن تعزيز القدرات
ودعم عملية إصالح املناهج؛
• معهد تطوير املناهج والتقييم يف كوريا بشأن تنمية
القدرات ،والبحوث ،وعمل تبادل املعارف فيما يتعلق
جبودة التعليم؛
• معهد تطوير املناهج يف هولندا بشأن إعادة متوضع
املناهج ودعم إصالحات وعمليات املناهج
• استضافة اجلامعة املفتوحة يف تنزانيا لدورة الشهادة
اخلاصة بأفريقيا بشأن املناهج؛
•استضافة اجلامعة الكاثوليكية يف أوروغواي لدورة
الشهادة اخلاصة باملناهج لبلدان أمريكا الالتينية والبحر
الكارييب ؛
• استضافة جامعة محدان حممد الذكية لدورة الشهادة
اخلاصة

باملناهج

للبلدان

العريب؛

• جامعة جنيف يف البحوث والعمل القطري يف ما
يتعلق بالقراءة يف الصفوف األوىل.
الشبكات( :شبكة املناهج العاملية ،واخلرجيون ،ومجاعة
املمارسني)
• شبكة املناهج العاملية مع أكثر من  90بلدا تغطي
مجيع أقاليم اليونسكو؛
• خرجيو الشهادة بشأن تشجيع البحوث حول قضايا
املناهج احلرجة؛
• مجاعة املمارسني بشأن إنتاج املعرفة حول املناهج
واالجتاهات والقضايا ،وتبادهلا.
المؤسسات (مجلس أمناء جائزة حمدان ،ومؤسسة
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)Hans Wilsdorf
• جملس أمناء جائزة محدان بشأن دعم الشهادة ككل؛
• مؤسسة هانز  Hans Wilsdorfبشأن جمموعة
املكتب الرقمية اخلاصة بالكتب املدرسية؛
• األوملبياد اخلاص بشأن التعليم اجلامع والرياضة.
القطاع

الخاص

(شركة

ورابطة

غوغل،

)Worlddidac
• إقامة شراكات متعددة السنوات بشأن جودة التعليم
ودور التكنولوجيا يف األنشطة املتعلقة باملناهج ضمن
برنامج عمل التنمية املستدامة.

 .7تنويع مصادر تمويل المكتب الدولي للتربية:

• أقسام مقر اليونسكو،
• املكاتب اإلقليمية وامليدانية لليونسكو؛
• معاهد اليونسكو (الفئة األوىل والثانية)؛
• وكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية األخرى؛
• الدول األعضاء؛
• املؤسسات (جملس أمناء جائزة محدان ،ومؤسسة )Hans Wilsdorf؛
• القطاع اخلاص (شركة غوغل ،و .)HRH AFA

• املبالغ اليت مت حشدها يف عام :2015

 -مقر اليونسكو واملكاتب اإلقليمية التابعة هلا:

 85622.12دوالر أمريكي؛

 -املكاتب امليدانية لليونسكو:

32.989.00

دوالر أمريكي؛
 -معاهد اليونسكو 12.000.00 :دوالر أمريكي؛

 -األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية:

 1072005دوالر أمريكي؛

 -الدول األعضاء:

 1.716.677.72دوالر

أمريكي؛

 -املؤسسات 355.288.19 :دوالر أمريكي؛

 -القطاع اخلاص 999.960 :دوالر أمريكي؛

ويبلغ املبلغ الذي تتمكن املكتب من حشده يف عام

 4 274 542,03 :2015دوالر أمريكي ،وهو ما
يعادل  2.4مرات اعتمادات اليونسكو لعام

( 1.762.400دوالر أمريكي).
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2015

• عدم قابلية التنبؤ بتدفق األموال وما يرتتب على
ذلك من عوائق يف تنفيذ املشاريع.
• ال يزال نقص املوظفني يف املكتب جيعل تعبئة
املوارد بشكل فعال حتديا كبريا.

• عقد اجتماع بني الدول األعضاء احملتمل اليت
أن تقدم التمويل األساسي خالل الربع األول
من عام .2016

سابعا-

الميزانية
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STATEMENT I
INTERNATIONAL BUREAU OF EDUCATION
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AS AT 30/09/2015

note

30/09/2015

31/12/2014

USD

USD

ASSETS
Current Assets

4 853 520

23 770
810 537
14 317
22 288
4 441 415

5 589 218

5 312 327

36 878

36 325

Other non-current assets

-

-

Total non current assets

36 878

36 325

5 626 096

5 348 652

246 204

205 930

18 141

20 017

6 897

1 481 726

Cash and cash equivalents

728 632

Short-term investment

-

Accounts receivable (exchange transactions)

7 066

Advance payments
Other current assets

(4)

Total Current Assets
Non Current Assets
Property, plant and equipment

(5)

TOTAL ASSETS

LIABILITIES
Current Liabilities
Accounts payable
Employee benefits

(6)

Advance receipts

42

Other current liabilties
271 242

1 707 715

180 180

180 180

Total non-curent liabilities

180 180

180 180

TOTAL LIABILITIES

451 422

1 887 895

5 174 674

3 460 757

1 713 917

296 367
(30 879)
3 195 269
3 460 757

Total current liabilties

Non-current liabilities
Employee benefits

(6)

NET ASSETS

NET ASSETS/EQUITY
Surplus for the period

(13)

Reserves movements
Reserves and fund balances
NET ASSETS

3 460 757
5 174 674

STATEMENT II
INTERNATIONAL BUREAU OF EDUCATION
STATEMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE
FOR THE PERIOD ENDED 30/09/2015

note

REVENUE

30/09/2015

30/09/2014

USD

USD

(7)

Other revenue producing activities

37 316

Other revenue

53 509

Finance revenue

9 402

1 765 600
1 912 329
590 039
41 613
109 058
9 310

5 176 050

4 427 949

2 082 590

UNESCO Financial Allocation

1 762 400

Voluntary contributions - Extra-Budgetary

2 831 075

In-kind contributions

482 348

TOTAL REVENUE
EXPENSES

Consultants/external experts and mission costs

265 432

2 074 049
149 479

Grants & other transfers

208 197

245 542

785 249

923 944

106 584

93 764

11 316

11 612

-

26 532

2 765

2 832

3 462 133

3 527 754

1 713 917

900 195

Employee benefits expenses

Supplies, consummables & other running costs

(12)

Contracted services
Depreciation and armotization
Other expenses
Finance Costs

TOTAL EXPENSES
SURPLUS FOR THE PERIOD

(8)

STATEMENT V

2015

SPECIAL ACCOUNT FOR THE INTERNATIONAL BUREAU OF EDUCATION (IBE)

September

SCHEDULE 1 OF USE OF APPROPRIATIONS AND UNOBLIGATED BALANCE
FOR THE FINANCIAL PERIOD 1st JANUARY to 30 SEPTEMBER
(Expressed in Dollar US)

APPROPRIATIONS

APPROPRIATION LINE / PROGRAMME CHAPTER

Appropriation
approved by
council

Appropriation
approved by
council ajusted

EXPENDITURES

Unobligated
Balance from
2014 ULOs
(budget to be
obligated)

Additional
Funds

Ressources
unreleased or
reported

UNOBLIGATED
BALANCE (to be
obligated)

Budget revised

Disbursements

Unliquidated
obligations
period reporting

Unliquidated
obligations
futur period

EXECUTION
RATE CURRENT
PERIOD*

GLOBAL
EXECUTION
RATE

Total Current
period

I. PROGRAMME ACTIVITIES

2 185 525

2 187 250

412 000
437 761

412 040
437 761

1 229 154

1 229 154

83 965

83 965

22 645

24 330

1 427 168

1 492 609

458 000
207 000
247 000
434 130
81 038

458 002
207 000
247 000
499 569
81 038

3 612 693

3 679 859

80 000

80 000

-

II-2 General operating costs

260 000

II-3 Director Office

160 000

260 000
160 000

500 000

STAFF COSTS (Established posts) (III)

TOTAL BUDGET ALLOCATED 2015 (I + II + III)

I-1 Activities under Expected results I
Diploma course on curriculum design
ECCE
Learning outcomes in early grades: integration of curriculum, teaching
materials, and assessment of Education.

Strengthening the Education Systems of MS to equitably provide high
quality education and effective learning opportunities.
Strengthening STEM curricula for girls in Africa and Asia and Pacific (phase
Adaptation of the Book: Nature of Learning
I-2 Activities under Expected results II
Research & Publications
Development of IBE website
Communication
Text books Project
Documentation services

PROGRAMME ACTIVITIES (I)

II. GOVERNING BOARD / GEN. ADMIN./ INSTITUTIONAL DEV.
II-1 IBE Council/Steering Committee

GOVERNINT BOARD, GEN.ADMIN. & INST. DEV (II)

(130 833)

402 239

52 539

2 511 195

757 715

24 986

832 018

782 701

896 476

31,2%

64,3%

(130 300)

90 239
-

24 384
-

526 663
307 461

184 385
74 459

24 809
-

201 134
102 975

209 194
74 459

116 335
130 027

39,7%
24,2%

77,9%
57,7%

28 155

1 257 309

437 293

177

504 790

437 470

315 049

34,8%

74,9%

-

-

83 432

9 670

-

12 500

9 670

61 262

11,6%

26,6%

300 000
12 000

-

300 000
36 330

37 481

-

-

37 481

262 519

14 427

-

10 619

14 427

11 284

12,5%
39,7%

12,5%
68,9%

(170 873)

263 435

124 059

1 709 230

498 876

45 741

329 470

544 617

835 143

31,9%

51,1%

(43 634)
(127 239)

263 435

121 133
2 571
355

535 501
209 571
119 761
499 569
344 828

256 829
73 728
19 727
101 586
47 006

9 538
33 526
2 677

130 421
68 703
85 000
23 464
21 882

266 367
107 254
19 727
101 586
49 683

138 713
33 614
15 034
374 519
273 263

49,7%
51,2%
16,5%
20,3%
14,4%

74,1%
84,0%
87,4%
25,0%
20,8%

(301 706)

665 674

176 598

4 220 425

1 256 591

70 727

1 161 488

1 327 318

1 731 619

31,4%

59,0%

-

81 769

54 405

-

164 630

58 689

2 444

207 932
61 133

61 102

-

31 476
62 171

41 326

32,8%
69,2%
37,1%

33,5%

300 510

15 954

26 811

4 630

26 811
191 978

553

-

1 769
40 510

500 000

-

42 279

4 630

546 909

277 478

18 398

94 200

295 876

156 833

54,1%

71,3%

1 916 883

1 916 883

-

-

-

1 916 883

1 277 960

-

-

1 277 960

638 923

66,7%

66,7%

6 029 576

6 096 742

707 953

181 228

6 684 217

2 812 029

89 125

1 255 688

2 901 154

2 527 375

-

(533)

-

-

(301 706)

-

43,4%

79,7%
74,9%

62,2%

