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 بشأن التعليم للجميع

 

 االجتماع العالمي الثامن
 بشأن التعليم للجميع للمشاورة الجماعية للمنظمات غير الحكومية

 2030الخاص بالتعليم حتى عام  4 هدف التنمية المستدامةتحقيق 

 2017أيار/مايو  9إلى  8من  ،في سيام ريب بكمبوديا

 األعمال وجدول مفاهيمية مذكِّرة مشروع

 مقدمةال - 1

 قطرا   160من  حكوميا   ومندوبا   وزيرا   120، اعتمد 1(2015)أيار/مايو  2015يف املنتدى العاملي للرتبية لعام 
دول أعمال واحد جديد للتعليم يكون شامال  وطموحا  وواعدا  وأعلنوا التزامهم جب، عالن إنشيونإاجملتمع التعليمي من و 

اهلدف الرابع من  يف كليا    اندراجا   2030لعام  التعليم هذا املعتمديندرج جدول أعمال و  ك أحد بدون تعليم.فال يرتر 
 .""ضمان وتعزيز تعليم جيد شامل ومنصف والتعّلم مدى الحياة للجميع ،أهداف التنمية املستدامة

يف مؤمتر  املتعلق بالتعليم، 4وبينها اهلدف اإلمنائي  17بأهدافها الـ 2030ستدامة لعام ملخطة التنمية ابعدما اعُتمدت 
هدف التنمية إطار العمل لتحقيق اعُتمد (، 2015قمة األمم املتحدة للتنمية املستدامة )نيويورك، أيلول/سبتمرب 

، يف اجتماع رفيع املستوى ُعقد مع املؤمتر العام لليونسكو يف دورته الثامنة 2030خلاص بالتعليم حىت عام ا 4 املستدامة
اخلاص  4 هدف التنمية املستدامةفهو مبثابة إطار إرشادي إمجايل من أجل حتقيق  .2015والثالثني، تشرين الثاين/نوفمرب 

مجة عملية ملا مت التعهد به يف إنشيون، على املستويات العاملية ، ويبني اخلطوط الرئيسية لرت 2030بالتعليم حىت عام 
 واإلقليمية والوطنية.

هي آلية أساسية عند اليونسكو  (CCNGO/EFA) بشأن التعليم للجميع ملشاورة اجلماعية للمنظمات غري احلكوميةإن ا
للحوار والتأمل والشراكة مع املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال الرتبية والتعليم. وقد تطورت هذه اآللية، بعدما 

                                                      
، أي: اليونيسيف والبنك الدويل وصندوق األمم الشريكة يف الدعوةالعاملي للرتبية مع الوكاالت  املنتدىبتنظيم اليونسكو  تاضطلع 1

يون إنش هورية كوريا يفضافته مجستا، و مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئنياإلمنائي، و املتحدة للسكان، وبرنامج األمم املتحدة 
 (.2015أيار/مايو  19-22)

https://ar.unesco.org/world-education-forum-2015/ln-nshywn
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/english/&Lang=A
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656a.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656a.pdf


- 2 - 

 

عضو من املنظمات غري احلكومية الوطنية  300من  ، فصارت شبكة دولية تـرُعد أكثر1984أُنشئت يف عام 
تتيح هلا اإلسهام يف تطبيق االلتزام  اجملتمع املدين اتنظمظل هذه الشبكة آلية ومنصة أساسيتني ملواإلقليمية والدولية. وست

. ويقوم فريق تنسيق املشاورة ضمان وتعزيز تعليم جيد شامل ومنصف والتعّلم مدى احلياة للجميعب 2030حىت عام 
بشأن  شاورة اجلماعية للمنظمات غري احلكوميةمليضم كامل جمتمع ا بتسهيل عملها. فاالجتماع العاملي هلذه املشاورة

الرتويج خبصوص احلق يف التعليم باعتباره من الصاحل العام ، من أجل حتليل السياسة العاملية واحلوار و التعليم للجميع
 .مجاعيا   ومسعى جمتمعيا  

م. ففي االجتماع السابع وقد كانت إسهامات اجملتمع املدين حامسة يف عملية إعداد جدول األعمال اجلديد للتعلي
، سانتياغو دي 2014أيار/مايو  23إىل  21) بشأن التعليم للجميع لمشاورة اجلماعية للمنظمات غري احلكوميةل

تنشيط اجلهود "يدعو إىل مواصلة  ختاميا   تشيلي(، اعتمد ممثلو املنظمات غري احلكومية الدولية واإلقليمية والوطنية إعالنا  
لتعلم لرؤى  2015س خطة ما بعد عام تعك ، وإىل أن"2030عام  للجميع وهيكلها حىت التعليم عملية إطار يف

الـُمثبتة  الغاياتإلمجايل و ويؤيّد اإلعالن اخلتامي أيضا اهلدف ا .لو مالعاملية والشتتصف بو على احلقوق  تقوممدى احلياة 
بشأن التعليم  ملشاورة اجلماعية للمنظمات غري احلكوميةاب اخلاص تنسيقالفريق فإن وعالوة على ذلك،  يف اتفاق مسقط.

وملنتدى املنظمات غري احلكومية لعام  ،2015ملنتدى الرتبية العاملي لعام  مع اليونسكو يف اإلعداد قد اخنرط ،للجميع
، 2015أيار/مايو  19و 18الذي عقد يومي  ،20152منتدى املنظمات غري احلكومية لعام . وإن 2015

تلتقي فيه املنظمات غري احلكومية للتشاور فيما بينها  ، أتاح حيِّزا  2015منتدى الرتبية العاملي لعام  باعتباره جزءا من
، وللتأمل أيضا يف اسرتاتيجيات اخنراط اجملتمع 2015 عام واالتفاق بشأن رؤية اجملتمع املدين اجلماعية للتعليم فيما بعد

، أثناء منتدى 3هذا نتائج منتدى املنظمات. وجرى تقدمي 2015 عام املدين يف تنفيذ جدول أعمال التعليم ملا بعد
 .2015الرتبية العاملي لعام 

يعرتف صريح  2030عام  التعليم حىت - التنمية املستدامةباهلدف الرابع من أهداف  مث إن إطار العمل اخلاص
نه أم، إذ يشري إىل للتعلي جلديدااالعرتاف بأمهية الدور الذي تؤديه منظمات اجملتمع املدين يف تنفيذ جدول األعمال 

سسي على ع إضفاء طابع مؤ قييم، موالت ينبغي أن يتم إشراكها يف مجيع املراحل، ابتداء  مبرحلة التخطيط وانتهاء  بالرصد"
عن  ال  ف إطار العمل هذا، فضمن الصيغة النهائية إلطار العمل(. واعرت  80)الفقرة  "اركةمشاركتها وضمان هذه املش

هداف أاهلدف الرابع من بخلاصة ية امن آلية التنسيق العامل ذلك، بكون املشاورة اجلماعية للمنظمات غري احلكومية جزءا  
 لعمل(.النهائية إلطار من الصيغة ا 93)الفقرة  2030التعليم حىت عام  - التنمية املستدامة

                                                      
 ُيستقى مزيد من املعلومات عن طريق الرابط التايل:  2

http://en.unesco.org/world-education-forum-2015/about-forum/ngo-forum 
 الرابط التايل:يُطَّلع على ذلك عن طريق  3

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/2015-NGOForum-Declaration-FinalDraft.pdf 

http://ar.unesco.org/world-education-forum-2015/about-forum/mntd-lmnzmt-gyr-lhkwmy
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/2015-NGOForum-Declaration-FinalDraft.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/2015-NGOForum-Declaration-FinalDraft.pdf
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ن اهلدف الرابع م اوضمنه ال األعضاء يف تنفيذه، شرعت الدو 2030عام لالتنمية املستدامة  خطة تومنذ أن اعُتمد
ابع اهلدف الر  ية بشأن تنفيذ. فجرى عقد اجتماعات تشاور إقليم2030التعليم حىت عام  - التنمية املستدامةأهداف 

بية، يط اهلادي، والدول العر يف كل من املناطق: آسيا واحمل 2030التعليم حىت عام  - التنمية املستدامةمن أهداف 
ب نوية من جاقريقيا، مبشاركة ويّب أف وجنودول غريبِّ ووسط أفريقيا، وأوروبا وأمريكا الشمالية، وأمريكا الالتينية، وشرقيِّ 

ألف من ثالثة ممثلني عن اجملتمع ، وهي تت2030حىت عام للجنة التوجيهية املعنية بالتعليم ا وأُنشئتاجملتمع املدين. 
تمع ضا ممثلني عن اجمل. وأُنشئت كذلك أفرقة شراكة إقليمية تضم أي2016املدين، وعقدت اجتماعني خالل عام 

 املدين.

 غرض االجتماع وأهدافه اإلجمالية - 2

ة خطة التنمي عتمادد بعد اع يعقمية أول اجتما وسيكون هذا االجتماع العاملي للمشاورة اجلماعية للمنظمات غري احلكو 
  كبرية.  سرتاتيجيةبأمهية امن مثر يتسم فهو  2030املستدامة لعام 

بشأن التعليم  حلكوميةغري ا ملشاورة اجلماعية للمنظماتاوبناء على جدول األعمال اجلديد للتعليم، سيتعنّي على 
 التعليم حىت - امةاملستد لتنميةاأهداف لهدف الرابع من لللرؤية والنطاق واملتطلبات اجلديدة  أن تتكيف وفقا   للجميع

ات غري للمنظم جلماعيةاملشاورة اعمل  ألساليب. ومن هذا املنظور، سيبحث االجتماع الصيغة املعدلة 2030عام 
، 2030م اع التعليم حىت - املستدامة أهداف التنميةلهدف الرابع من ل جدول األعمال اجلديد ، على ضوءاحلكومية

 .2019-2017لتنسيق عمل املشاورة خالل الفرتة  جديدا   وسينتخب فريقا  

طة التنمية املستدامة لعام خعلى اعتماد  شهرا   18وسيكون االجتماع منصة لتدارس موقف اجملتمع املدين بعد مضّي 
 مام.األل إىل لسبيت والفرص اليت اسُتجليرت وا، وأهم العقبات اليت صودف، واألنشطة املضطلرع هبا2030

 هاواخنراطع املدين اجملتم نظماتمعلى التحاور والتوصل إىل اتفاق بشأن دور  يوموضوعه الرئيس االجتماع كون تركيزوسي
على املستويات  2030ام عالتعليم حىت  -اهلدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة  العمل على حتقيقيف دعم 

ى واالتفاق عل لقدرات،ابناء  وحتديد املصاعب والفجوات وكذلك االحتياجات من حيثالوطنية واإلقليمية والعاملية، 
 االسرتاتيجيات واألنشطة الرئيسية للمستقبل.

 ناقش أثناء االجتماع يف التايل:وتتمثل املسائل الرئيسية اليت ست

 2030التعليم حىت عام  -اهلدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة خبصوص  أوجه االختالف يما ه ،
على دور اجملتمع املدين وأنشطته )مثال: من حيث أن جدول األعمال يدعو إىل توسيع ذلك وكيف يؤثر 

يشمل مجيع مستويات التعليم بنهج التعلم مدى احلياة، وأنه نطاق النشاط وجعله جامعا بني القطاعات، وأنه 
يرّكز على اإلنصاف والشمول واملساواة بني اجلنسني؛ ومن حيث حتويل االهتمام عن تيسري التعليم إىل إحراز 

 نتائج تعلم للجميع تكون فعالة ومالئمة، وما إىل ذلك(؟
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 ل اجلديد؟كيف حال اخنراط اجملتمع املدين يف تنفيذ جدول األعما 

 ليم؟ما هي الفرص اليت يتيحها، والتحديات اليت يطرحها جدول األعمال اجلديد للتع 

   عضاؤها؟أو  حلكوميةغري ا ملشاورة اجلماعية للمنظماتا ما هي التدابري اليت ينبغي أن تتخذها مستقبال 

 الهيكل التنظيمي لالجتماع - 3

 مكّونان رئيسيان مها: لالجتماع

املشاورة اجلماعية للمنظمات ب اخلاص تنسيقالالعمل، انتخاب أعضاء فريق  الداخلية )أساليباإلدارة  -ألف 
 غري احلكومية(.

املوقع املوضوعي للمجتمع املدين من حيث املضّي قدما يف تنفيذ جدول أعمال التعليم واألنشطة  -باء 
 الواجب االضطالع هبا.

 أهداف االجتماع النوعية - 4

 داخليةاإلدارة ال -ألف 
  ق بشأهنا؛ىل اتفاإالتوصل و  ،ملشاورة اجلماعية للمنظمات غري احلكوميةاعمل الصيغة املعدلة ألساليب حبث 

  2019-2017أعمال هذه املشاورة خالل الفرتة ب املعين تنسيقالانتخاب أعضاء فريق. 

 تبادل المعلومات، والموقع الموضوعي، واألنشطة -باء 

 ابع من أهداف هلدف الر افيذ تبادل املعلومات وتقييم النهوج واألنشطة املضطلرع هبا حىت حينه يف جمال تن
 الشبكات يمية والوطنية، وتنمية، على املستويات العاملية واإلقل2030التعليم حىت عام  -التنمية املستدامة 

ت الوطنية اعلى املستوي ونسكو،بينها ومع اليبني أعضاء املشاورة اجلماعية املذكورة، وتعزيز التعاون فيما 
 واإلقليمية والدولية؛

  عليم حىت عام الت -ة ملستدامااهلدف الرابع من أهداف التنمية ه دور اجملتمع املدين يف تنفيذاالتفاق على
ه من ر و دمبا يف ذلك  ذات الصلة بالتعليم ضمن األهداف األخرى للتنمية املستدامة، الغايات، و 2030

األداء،  د، ودعملتجديالرتويج والتوعية، واإلدارة واملساءلة، والشراكات والتعاون، والبحث وا حيث
 واالستعراض، والرصد، وتقدمي التقارير، والتمويل؛

  2019-2017االتفاق على وجهة التقدم وجماالت العمل الرئيسية خالل الفرتة. 

 النتائج المنشودة - 5
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 هي:النتائج املنشودة من االجتماع 

 على صعيد اإلدارة الداخلية -ألف 

  اتفاق بشأهنا؛ وصل إىلوالت ،ةملشاورة اجلماعية للمنظمات غري احلكومياعمل تدارس الصيغة املعدلة ألساليب 

 2017 الفرتة ة خاللللمنظمات غري احلكومي تعيني الفريق املعين بتنسيق أعمال املشاورة اجلماعية-
2019. 

 الموقع الموضوعي، واألنشطةتبادل المعلومات، و  -باء 

 وتقاسم 2030ام التعليم حىت ع -لهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة حتقيق فهم مشرتك ل ،
هيكلية  اركة يفللمش وضمن ذلك السبل املمكنة ،املعلومات عن التنسيق والرصد على املستوى العاملي

 ؛ع املديناص باجملتمواخل بالتنمية املستدامةاملنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين  يفاملشاركة 

 نمية بع من أهداف التدف الراهلذ اتبادل اخلربات املستفادة من األنشطة املنفذة وتقاسم النهوج املتعلقة بتنفي
 ري احلكومية؛بني أعضاء املشاورة اجلماعية للمنظمات غ 2030التعليم حىت عام  -املستدامة 

 يم التعل -ملستدامة التنمية داف اهلدف الرابع من أهيه اجملتمع املدين يف تنفيذ ااالتفاق على الدور الذي يؤد
 وعلى عمله النوعي. 2030حىت عام 

 وثيقة النتائج:

 سُيسفر االجتماع عن وثيقة نتائج تنقسم إىل ما يلي:

  جتمع املدين للميذه ها تنفاجلديد للتعليم، ما هي أهم الفرص اليت أتاحبعد مضّي سنة على جدول األعمال
 والتحديات الكربى اليت طرحها عليه؟

 ما هو حال اخنراط اجملتمع املدين يف تنفيذ جدول األعمال اجلديد؟ 

  حلكوميةاات غري ية للمنظمملشاورة اجلماعا يضطلع هبا أعضاءاليت ينبغي أن األنشطة ما هي  -خطة العمل 
 ؟2019-2017خالل الفرتة 

 تنظيمهمكان االجتماع وشكل  - 6

 التعليم يف بشأن احلكومية غري للمنظمات اجلماعية للمشاورة الثامن االجتماع املناطق، سيعقد بني مبدأ التناوب مع متاشيا  
عامة  افتتاحية وجلسات جلسة يومني على سيدوم الذي االجتماع هذايشتمل  منطقة آسيا واحمليط اهلادي، يف كمبوديا.

األنشطة واملبادرات  يعرضون فيهمفتوح  للمشاركني  هناك أيضا  حيز   وسيكون .بالتوازي تمعجتالعمل  ةقفر أل وجلسات
وسيتيح احليز املفتوح هذا فرصة لعرض العمل على املستوى الوطين/دون الوطين، وتيسري  .اجلديدة واحلمالت واملنشورات
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 التعلم من األقران.

 (.د الحقا  )يؤكَّ  والعربية واإلسبانية والفرنسية اإلجنليزية هي االجتماع هذا يف العمل لغاتو 

 المشاركون - 7

 العامل، أحناء يعمج من اعيةاجلم رةاملشاو  والوطنية األعضاء يف واإلقليمية املنظمات الدولية  عناالجتماع ممثلني سيضم
 ن.و ن خمتار و مراقب يهمإل مضافااليونسكو،  وعن

 وثائق االجتماع - 8

 األعمالمذكرة مفاهيمية وجدول 
 عدلةاملأساليب العمل 
 نتائج االستبيان

 مشروع الوثيقة اخلتامية

 الوثائق األساسية - 9

 2030ىت عام ليم حالتع -هلدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة إعالن إنشيون وإطار عمل ا -
 2030 خطة التنمية املستدامة لعام -
 2015لعام الوثيقة اخلتامية ملنتدى املنظمات غري احلكومية  -
 الوثائق اخلتامية لالجتماعات االستشارية اإلقليمية -
 ملستدامةابشأن مؤشرات اهلدف الرابع من أهداف التنمية  تقينالتعاون الفريق وثيقة  -
  2016لرصد التعليم لعام  املوجز لتقرير العامليا -
 حنو صاحل مشرتك عاملي؟ -إعادة التفكري يف الرتبية والتعليم  -
 رابع من أهداف التنمية املستدامةحتليل اهلدف ال -
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 جدول األعمال المؤقت -10
 تمهيد لالجتماعال

  2017أيار/مايو 7األحد 

 وصول المشاركين

 احلكومية غري للمنظمات اجلماعية باملشاورة املعين التنسيق فريقلالتحضريي  االجتماع بعد الظهر 4.00-6.00

 افتتاح املعرض بعد الظهر 6.00

 الحكومية غير للمنظمات الجماعية للمشاورة العالمي االجتماع

 (األوليوم ال) 2017أيار/مايو 8االثنين 

 التسجيل صباحا   8.00-9.30
 االفتتاحالجلسة األولى: 

 ترحيب عبارات صباحا   9.30-9.45
 ممثل اليونسكو

 افتتاحية كلمة
 احلكومية غري للمنظمات اجلماعية ممثل املشاورة

 خاصة كلمة
 سعادة الدكتور هانغ تشون نارون، وزير التعليم والشباب والرياضة

 الجلسة  انتخاب رئيس  صباحا   9.45-10.00

 تقديم أهداف االجتماع والنتائج المنشودة وجدول األعمال 

 اعتماد جدول األعمال 

  فريق الصياغة وتشكيلانتخاب المقررين 

  ير نظمات غة للمبالمشاورة الجماعيتقديم المرشحين لعضوية فريق التنسيق المعني
 الحكومية بشأن التعليم للجميع

 تشكيل فريق الصياغة 

 الكلمة الرئيسية صباحا   10.00-10.15
 ، املقرر اخلاص عن احلق يف التعليم  كومبا بويل باري  السيدة
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عليم للجميع أن التة بشالحكوميتقرير فريق التنسيق المعني بالمشاورة الجماعية للمنظمات غير  صباحا   10.15-10.45
 (2017أيار/مايو -214)أيار/مايو 

غري  عية للمنظماتة اجلماشاور بامل تقدمي النقاط البارزة يف التدابري اليت اختذها فريق التنسيق املعين
توجيهية ار اللجنة اله يف إطدور  ، مبا يف ذلكوأهم النتائج املرتتبة عليها احلكومية بشأن التعليم للجميع

 .2030م ىت عااللجنة التوجيهية املعنية بالتعليم ح إطاريف املعنية بالتعليم للجميع و 
 2030م مة لعاستداعرض الدراسة االستقصائية حول مشاركة المجتمع المدني في التنمية الم

خمتارة  حكومية غري و يف إطار التحضري لالجتماع، أجريت دراسة استقصائية ومقابالت مع منظمات
وره يف دوعن رؤيته ل ديد،لومات عن أوجه اخنراط اجملتمع املدين يف تنفيذ جدول األعمال اجلجلمع مع

ه وقد عرضت هذ .2030اخلاص بالتعليم حىت عام  4العمل على حتقيق هدف التنمية املستدامة 
 النتائج يف وثيقة املعلومات األساسية لالجتماع.

 من جانب المشاركينأسئلة وأجوبة، تعليقات  صباحا   10.45-11.00

 لتناول القهوةاستراحة  صباحا   11.00-11.15

، على المستويات العالمية 2030الخاص بالتعليم حتى عام  4 هدف التنمية المستدامةمقدمة وعرض حالة الجلسة الثانية: 
  االستعراض والرصد عالميامع واإلقليمية، 

من حيث آليات التنسيق والرصد  2030اخلاص بالتعليم حىت عام  4 التنمية املستدامةهدف ستأيت هذه اجللسة مبقدمة واستعراض حلالة 
، وتأيت كذلك باستعراض وتقرير على 2030بالتعليم حىت عام  على املستوى العاملي، مبا يف ذلك معلومات عن اللجنة التوجيهية املعنية

 العام لألمم ، تقرير األمنيماعيدي واالجتقتصااجمللس اال، بالتنمية املستدامة املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعينمستوى األمم املتحدة )
ة أجزاء  جللسة من ثالثا وستتكون هذه شرات.، وإطار املؤ تقرير العاملي لرصد التعليموالاملتحدة(، وعن االجتماعات االستشارية اإلقليمية، 

 كما هو معروض أدناه

 كو(المعلومات عن التطورات على المستوى العالمي )اليونس مقدمة واستيفاء صباحا   11.15-11.30

 12.00-صباحا   11.30
 ظهرا  

 تقديم المؤشرات العالمية والمواضيعية

 أسئلة وأجوبة ونقاش في جلسة عامة ظهرا   12.00-12.30

بعد  2.00 -12.30
 الظهر

 اسرتاحة الغداء

 2030ص بالتعليم حتى عام الخا 4 هدف التنمية المستدامةدور المجتمع المدني في العمل على تحقيق الجلسة الثالثة: 

  التاليني: وستتكون هذه اجللسة من اجلزئني

، 2030خلاص بالتعليم حىت عام ا 4 امةهدف التنمية املستدالعمل على حتقيق  اجلزء األول: بعد مقدمة عامة عن دور اجملتمع املدين يف
ال جمية حىت تارخيه يف ري احلكوممات غيأيت هذا اجلزء من اجللسة بعرض عام عن النهوج واالسرتاتيجيات واألنشطة اليت قامت هبا املنظ

ودفت، واالحتياجات اليت ُحّددت ، وعن املصاعب اليت ص2030اخلاص بالتعليم حىت عام  4 هدف التنمية املستدامةالعمل على حتقيق 
 لقدرات.يف جمال بناء ا
ستقبال وينتهي غي االضطالع هبا ماليت ينب اتيجيةإىل ما ُأجنز حىت تارخيه، يبحث هذا اجلزء من اجللسة األنشطة االسرت  استنادا  اجلزء الثاين: 

 النقاش باملوافقة عليها.
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لخاص بالتعليم حتى ا 4 ستدامةالمية هدف التنمعلى التجارب المحققة حتى حينه في العمل على تحقيق  يقدم مثاالا  :الجزء األول
وص بناء يدها بخصتم تحد ، والنهوج المعتمدة، والفرص والمصاعب التي صودفت، وكذلك على االحتياجات التي2030عام 

 القدرات

لتنسيق اخلاص باملشاورة من أعضاء فريق ا 2 ممثلو عرض جتارب على املستوى العاملي )يتناول احلديث بعد الظهر 2.00-2.15
 5دة مل منهم كل  ،يةغري حكومية دول ةمنظماىل عضو من  ةإضاف اجلماعية للمنظمات غري احلكومية

 دقائق( 

من أعضاء فريق التنسيق  منظمات إقليمية 4)يتناول احلديث ممثلو  عرض جتارب على املستوى اإلقليمي بعد الظهر 2.15-2.35
 (دقائق 5ل منهم ملدة اخلاص باملشاورة اجلماعية للمنظمات غري احلكومية، ك

مات وطنية غري منظ (لكل منطقة 1) 4توى الوطين )يتناول احلديث ممثلو عرض جتارب على املس بعد الظهر 2.35-2.55
 دقائق( 5حكومية، كل منهم ملدة 

 المناقشة العامة بعد الظهر 2.55-3.20

 2030خاص بالتعليم حتى عام ال 4 التنمية المستدامةهدف بحث دور المجتمع المدني في العمل على تحقيق  الجزء الثاني:
فيها الترويج  نشطة بمامن أ بحسب األهداف/المواضيع؛ مع ذكر المسائل والفجوات التي تم تحديدها وما يمكن القيام به

  والتوعية، البحث والتجديد، وبناء القدرات، ودعم أنشطة التنفيذ في الميدان.

 أفرقة( 4ألفرقة العمل ) 1الجلسة مقدمة  بعد الظهر 3.20-3.30
 (2-4و 1-4 ايتانالغامي )التعليم اجليد جلميع األطفال والشباب يف سياق التعليم النظ :1الموضوع 

من املواطنية  سؤوليةئة على املتنشالو  املهارات املرتبطة مبتطلبات العملو  األساسيةاملهارات  :2الموضوع 
 (7-4و 6-4و 4-4و 3-4ت الغايامنظور التعلم مدى احلياة )

 (5-4 الغايةاإلنصاف واملساواة بني اجلنسني )إدماج اجلميع و  :3الموضوع 
والتقييم  ناهج،لتعلم، واملإعداد املعلمني، وبيئات ا -النتائج و جودة التعليم والتعلم  :4الموضوع 

 .ج(4.أ و4 الغايتان)
 دقيقة 45توزع املشاركني يف أفرقة ملدة  بعد الظهر 3.30-4.15
 لتناول القهوةاستراحة  بعد الظهر 4.15-4.20

 (قيقةد 4x5تقدمي نتائج تداول أفرقة العمل ) بعد الظهر 4.20-4.40

 المناقشة العامة بعد الظهر 4.40-5.00

)دون  كوميةاحلغري  ظماتأعضاء فريق التنسيق اخلاص باملشاورة اجلماعية للمن عرض املرشحني ملمثلي بعد الظهر 5.30 – 5.00
 ترمجة شفوية(

 4تقدمي معلومات عن التصويت على اخلط

                                                      
للمنظمات غري احلكومية بشأن  ملشاورة اجلماعيةوسيجري التصويت على اإلنرتنت عن طريق الدوائر االنتخابية )أي املنظمات غري احلكومية اإلقليمية واملنظمات غري احلكومية الدولية و ا 4

و سيتكمن   .ةدا إىل دوائرها االنتخابيلتصويت استنااق هلا التعليم للجميع بصفة عامة(. وسرتسل أمانة اليونسكو رابطا فرديا عرب الربيد اإللكرتوين إىل كل عضو من أعضاء اللجنة اليت حي

 (مساء 12الساعة حىت ) أيار/مايو  9اىل  (مساء 6من الساعة ) 8 األعضاء من التصويت من 
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 حّيز مفتوح )انظر عرض الربنامج املنفصل( بعد الظهر 5.30 – 5.00

 استقبال مساء   6.30-9.00

 

 7.00-بعد الظهر  5.30
 مساء  

 اجتماع لجنة الصياغة

 

 (اليوم الثاني) 2017أيار/مايو 9 الثالثاء

نظمات غري مية واملقلياجتماعات منفصلة ملختلف الدوائر االنتخابية التابعة للجنة )املنظمات اإل صباحا   8.00-9.00
 ةاحلكومي غري اتللمنظم جلماعيةا باملشاورة املعين التنسيق فريق احلكومية الدولية( ملناقشة انتخاب ممثلي

 ( دون ترمجة شفوي)

لخاص بالتعليم حتى عام ا 4 دامةهدف التنمية المستاستئناف بحث دور المجتمع المدني في العمل على تحقيق  الجزء الثالث:
 ارير.لرصد وتقديم التقراكات، ا، الش، مع التركيز على الطرائق الممّكنة بما فيها اإلدارة الرشيدة والمساءلة، التمويل2030

 أفرقة( 4ألفرقة العمل )مقدمة الجلسة الثانية  صباحا   9.00-9.10
 : اإلدارة الرشيدة والمساءلة1الموضوع 
 : الشراكات والتعاون2الموضوع 

 : التمويل3الموضوع 
  : االستعراض، والرصد، وتقديم التقارير4الموضوع 

 جلسات أفرقة العمل صباحا   9.10-10.10

 تقدمي نتائج تداول أفرقة العمل  صباحا   10.10-10.30

 لتناول القهوةاستراحة  صباحا   10.30-10.40
هدف  تحقيق مل علىالع مناقشة عامة في الدور الرئيسي الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في صباحا   10.40-11.20

ج جلسَتي أفرقة العمل ، تراعى فيها نتائ2030الخاص بالتعليم حتى عام  4 التنمية المستدامة
 األولى والثانية.

 ميةالختا وثيقةما يُدرج منها في ال واالتفاق على قضايا مجاالت العمل الرئيسيةبحث  ظهرا   11.20-12.00

 اسرتاحة الغداء بعد الظهر 12.00-2.00

 غداء عمل لفريق الصياغة بعد الظهر 12.00-2.00

 : اإلدارة الداخليةالجلسة الرابعة

 جلسة ما بعد الظهر

 : اساليب العملالجزء األول
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 عرض الصيغة المعدلة ألساليب العمل الظهربعد  2.00-2.15

 مناقشة عامة لصيغة أساليب العمل المعدلة واعتمادها بعد الظهر 2.15-2.45

 لتناول القهوةاستراحة  بعد الظهر 2.45-3.15
 كوميةانتخاب أعضاء فريق التنسيق الخاص بالمشاورة الجماعية للمنظمات غير الحالجزء الثاني: 

 عرض نتائج التصويت على الخط الظهربعد  3.15-3.20

 إنشاء. كوميةير الحات غتأكيد انتخاب ممثلي فريق التنسيق المعني بالمشاورة الجماعية للمنظم بعد الظهر 3.20-3.40
 .فريق التنسيق

 : الوثيقة الختاميةالجلسة الخامسة

  تقديم الوثيقة الختامية بعد الظهر 5.40-4.00

 ادهامناقشة عامة في الوثيقة الختامية واعتم بعد الظهر 4.00-5.00

 االجتماع اختتام بعد الظهر 5.00

 


