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مقدمة

سيتوىل األمني العام عقد قمة عام 2022 لتحويل التعليم )Transforming Education Summit, TES( يوم 19 أيلول/سبتمرب 2022 يف نيويورك. 
ويهدف هذا الكتيب إىل توفري معلومات عملية للجهات املعنية بتنظيم املشاورات الوطنية، ودعم جهودهم لتنظيم املشاورات على املستوى الوطين و/أو دون الوطين يف 

الفرتة ما بني أاير/مايو وآب/أغسطس 12022 . وسُتعرض النتائج األولية هلذه املشاورات يف املؤمتر التمهيدي للقمة )املقرر عقده يف ابريس يف الفرتة ما بني 30-29 
حزيران/يونيو 2022(.

أدوار املنسق ومسؤولياته

يتوىل املنسق الوطين املختص بتنظيم املشاورات املسؤولية عن وضع املفاهيم التصورية وإجراء أعمال التخطيط والتنظيم والتنفيذ واملراقبة واإلعداد وتقدمي املخرجات النهائية 
للمشاورة الوطنية، واحدًة كانت أو أكثر.

1. أتسيس فريق للدعم متعدد القطاعات ويضم العديد من اجلهات املعنية

ويتم تشجيع املنسق على أتسيس فريق للدعم – أو االستفادة من اهلياكل التنظيمية القائمة – والذي سيكون مسؤواًل عن إدارة تصميم وختطيط وتنظيم ومراقبة مشاورة 
واحدة أو أكثر على املستوى الوطين و/أو املستوى دون الوطين.

من املنتظر أن يتمتع أعضاء فريق الدعم ابملزااي التالية:

إضافة رصيدهم املتنوع من املعارف واخلربات ووجهات النظر من خلفيات وقطاعات متنوعة )مثل التعليم واملساواة بني اجلنسني والصحة والعمل والبيئة 	 
والزراعة والتمويل والتخطيط واالتصال(.

التمتع برصيد من اخلربة يف جمال ختطيط الفعاليات وتنفيذها.	 
أداء أدوار رئيسية يف حشد اجلهات املعنية وشبكاهتا على نطاق واسع، مبا يف ذلك الشباب واملعلمني وأولياء األمور وشركاء األعمال.	 
أن يكون على دراية ابلقضااي املتعلقة ابلرتبية والتعليم الوطين، والتعّلم مدى احلياة، والتنمية.	 
أن يكون على دراية بقمة  لتحويل التعليم وعمليات التحضري هلا، مبا يف ذلك مسارات العمل الثالثة – )1( املشاورات الوطنية، )2( مسارات العمل 	 

املواضيعية، )3( املشاركة العامة.
التعرف على تقرير خطتنا املشرتكة )Our Common Agenda( لألمني العام؛ وتقرير اللجنة الدولية ملستقبل التعليم الصادر بعنوان وضع تصورات 	 

جديدة ملستقبلنا معاً: عقد اجتماعي جديد للرتبية والتعليم )Reimagining our futures together: a new social contract for education(؛ 
 .)TES Briefing Notes on the Futures of Education( واملوارد ذات الصلة، وال سيما املذكرات املوجزة لقمة مستقبل التعليم

ينطبق ذلك على الدول اليت تتطلع إىل مشاركة نتائج مشاوراهتا الوطنية يف القمة بشهر أيلول/سبتمرب 2202. لكن يرجى مالحظة أنه ميكن للمشاورات الوطنية أن تستمر أيًضا إىل ما بعد موعد انعقاد القمة.  1

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/tes_guidelines_for_national_consultations.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/tes_concept_note.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379707
https://www.un.org/ar/un75/common-agenda
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379707
https://en.unesco.org/futuresofeducation/sites/default/files/2022-04/tes-futures-education-briefing-notes-en.pdf
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2. ختطيط املشاورات الوطنية وتنظيمها ومتابعتها ]انظر القائمة املرجعية أدانه[

عند إجراء أعمال التخطيط للمشاورات وتنظيمها ومتابعتها، يُنصح املنسق الوطين وفريق الدعم مبراعاة اجلوانب التالية.

النتائج واملخرجات املتوقعة: حبلول هناية املشاورة، سيكون املشاركون قد حددوا ما يلي عرب املكوانت األربعة الرئيسية للمشاورات الوطنية: 1( القضااي 	 
املتبقية والناشئة )ما اجلوانب اليت ينبغي أن تستمر، وما الذي ينبغي التخلي عنه، وما اجلوانب اليت ينبغي وضع تصور جديد هلا(، 2( كيفية معاجلة هذه 

القضااي من خالل السياسات والعمليات واملبادرات واملمارسات القائمة، 3( جماالت العمل الرئيسية اليت ستلتزم هبا احلكومة، 4( اجلهات اليت ينبغي تعبئة 
جهودها لتحقيق رؤية مرغوبة إلحداث التحول املنشود يف التعليم.. 

تشمل املخرجات املتوقعة ما يلي: بيان موجز )من صفحتني( لاللتزام الوطين إلحداث التحول املنشود يف التعليم )حبلول 15 آب/أغسطس 2022(، 	 
وتقرير للمشاورات الوطنية )تقرير أويل حيثما أمكن لقمة حزيران/يونيو التحضريية وعلى أن يتم تقدمي التقرير النهائي حبلول 15 آب/أغسطس للقمة املزمع 
انعقادها يف شهر أيلول/سبتمرب(. ينبغي إرسال النتائج إىل tes.nationalconsultations@unesco.org، وميكن أيًضا ملؤها عرب اإلنرتنت على املوقع 

اإللكرتوين لقمة عام 2022 لتحويل التعليم.
العمليات واألنشطة احلالية ذات الصلة ابملكوانت األربعة للمشاورات الوطنية اليت ميكن االستفادة منها وتعزيزها. 	 

 موارد: تقرير اللجنة الدولية ملستقبل التعليم الصادر بعنوان وضع تصورات جديدة ملستقبلنا معاً: عقد اجتماعي جديد للرتبية والتعليم 	 
)Reimagining our futures together: a new social contract for education،  ومالحظات اإلحاطة اخلاصة لقمة عام 2022 لتحويل 

 Our Common( وتقرير خطتنا املشرتكة ،)TES Briefing Notes on Futures of Education( التعليم يف التعليم حول مستقبل التعليم
 Agenda(؛ وورقات مناقشة حول مسارات العمل املوضوعية اخلمسة للقمة )واليت سيتم إاتحتها على 

.)un.org/transforming-education-summit

املراقبة واملساءلة: مطلوب من املنسق الوطين متابعة املشاورات عرب خمتلف الفئات املستهدفة، واحلرص على مشاركة مجيع األصوات املختلفة يف التقرير 	 
النهائي.  

اجلهات املعنية الرئيسية: من اجلهات اليت حتتاج إىل املشاركة يف املشاورات الوطنية، واليت ينبغي أن تكون شاملة.	 
التحدايت واملخاطر املتوقعة اليت جيب التعامل معها على طول الطريق )على سبيل املثال، اللغة املستخدمة يف االستشارات، والتواصل مع املهمشني 	 

وتسجيل وجهات نظرهم(.

أربعة مكوانت رئيسية للمشاورات الوطنية
• ضمان التجاوز التام آلاثر االضطراب الذي أصاب العملية التعليمية بفعل جائحة كوفيد-19	
• 	 )ts12( والعشرين  احلادي  للقرن  التعليم  تصور  إلعادة  القائمة  والرافعات  الرئيسية  االسرتاتيجية  التحوالت  حتديد 

وتسريع وترية التقدم حنو أهداف التعليم املشرتكة
• مراجعة األهداف واملعايري الوطنية للرتبية والتعليم	
• ضمان التمويل العام املعزز واملستدام للتعليم	

https://www.un.org/en/transforming-education-summit
mailto:tes.nationalconsultations%40unesco.or?subject=
https://www.un.org/en/transforming-education-summit
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379707
https://en.unesco.org/futuresofeducation/sites/default/files/2022-04/tes-futures-education-briefing-notes-en.pdf
https://en.unesco.org/futuresofeducation/sites/default/files/2022-04/tes-futures-education-briefing-notes-en.pdf
https://www.un.org/ar/un75/common-agenda
https://en.unesco.org/futuresofeducation/sites/default/files/2022-04/tes-futures-education-briefing-notes-en.pdf
https://www.un.org/transforming-education-summit
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3. صياغة بيان وطين من صفحتني لاللتزام إبحداث حتويل التعليم بناًء على نتائج املشاورة املنعقدة )واحدة كانت أو أكثر(. جيب التقدمي حبلول 15 آب/أغسطس 
2022 على املوقع اإللكرتوين اخلاص بقمة عام 2022 لتحويل التعليم.

4. رفع تقارير ابلنتائج: احلرص على إعداد تقرير املشاورات الوطنية لتوحيد وتوليف نتائج مجيع املشاورات املنعقدة. وينبغي للتقرير أن يشري أيًضا وبوضوح إىل اجلهات 
املعنية الرئيسيني املشاركني وكيف شاركوا يف العمليات )مثل التمثيل، واألساليب املنهجية املعدلة حسب العمر أو احملددة املستخدمة، والسري الذاتية املوجزة للشباب 

املشاركني وعددهم، على أن تكون مصنفًة حسب النوع االجتماعي والعمر واملكان، حيثما أمكن(.

مرفق منوذج تقرير املشاورة )امللحق 3(. يرجى رفع تقرير بنتائج املشاورة )واحدًة كانت أو أكثر( من خالل استكمال النموذج اإللكرتوين املتاح على البوابة اإللكرتونية لقمة 
عام 2022 لتحويل التعليم للتتبع حبلول 15 آب/أغسطس 2022.

يتم تشجيع املنسق املختص بتنظيم املشاورات على مشاركة النتائج األولية للمشاورة الوطنية )واحدة كانت أو أكثر( قبل انعقاد القمة قبل 13 حزيران/يونيو 2022.

اجلهات املعنية الرئيسية: من اجلهات اليت ينبغي إشراكها يف املشاورات  

• الوزارات املكلفة ابلتعليم والتعلم مدى احلياة	
• الوزارات املختصة )على سبيل املثال، وزارات الشباب واملساواة بني اجلنسني والصحة والعمل والبيئة والتجارة واملالية والتخطيط واالتصاالت( وإدارات املدن واحلكومات احمللية	
• املؤسسات واجملالس الوطنية )مثل اجملالس الوطنية لألطفال والشباب والنساء(	
• الشباب واملعلمون وأولياء األمور	
• شبكة املدارس املنتسبة لليونسكو ASPnet ( ASPnet school network( )وطالهبا ومعلميها وقادة املدارس( وحيثما أمكن شبكة اليونسكو العاملية ملدن التعّلم	
• املنظمات غري احلكومية، مبا فيها املنظمات غري احلكومية املختصة ابلتعليم واليت تركز على الشباب، واملنظمات اليت تعمل لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة، واألقليات العرقية، 	

والشعوب األصلية، والالجئني واملشردين داخلًيا، والسكان يف املناطق الريفية.
• اجملتمعات والشبكات  	
• منظمات اجملتمع املدين األخرى )مثل نقاابت املعلمني واجلماعات الدينية واملكتبات( 	
• الربملانيون	
• القطاع اخلاص	
• شركاء التنمية والشركاء يف اجملال اإلنساين من القطاعني العام واخلاص	
• 	)UNITWIN اجلامعات ومعاهد البحث واخلرباء )على سبيل املثال، برانمج توأمة اجلامعات/ كراسي اليونسكو
• جمموعات املاحنني احمللية جملال التعليم	
• شركاء التنمية )على سبيل املثال، الشراكة العاملية من أجل التعليم(	

https://www.un.org/en/transforming-education-summit
https://www.un.org/en/transforming-education-summit
https://uil.unesco.org/lifelong-learning/learning-cities
https://aspnet.unesco.org/en-us/
https://www.unesco.org/en/education/unitwin
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قائمة بنود املراجعة اخلاصة مبشاورات التخطيط ملنسقي املشاورات

شرف هو املضيف ومدير املراسم يف اليوم. يرتأس املنسق الفعالية مبا يف ذلك الرتحيب ابملشاركني وتقدمي الضيوف الرفيعي املستوى ووصف الغرض من احلوار. سيقوم املنسق الحًقا بتلخيص النتائج من جمموعات املناقشة املختلفة.
ُ
امل  2

الوقت )املقرتح(الدورالنشاط

اإلعداد 
إبالغ أمانة قمة عام 2022 لتحويل التعليم والفريق الُقطري – عند 

يف أقرب وقت ممكن منسق املشاورةاالقتضاء – أبنكم ستديرون عملية التشاور بصفتكم املنسق
)أاير/مايو 2202(

حتديد بؤرة تركيز وعنوان الفعالية )واحدًة كانت أو أكثر( اليت تتوىل 
العمل عليها وخارطة الطريق اليت ستتبعها )بناًء على أولوايت الدولة، 

واألنشطة اجلارية ذات الصلة، ومسارات العمل املواضيعية، ومالحظات 
اإلحاطة اخلاصة مبستقبل التعليم(، ابإلضافة إىل كيفية مشاركة القطاعات 

املتعددة واجلهات املعنية والشباب(

يف أقرب وقت ممكنمنسق املشاورة

حتديد فريق دعم املشاورة والتأكيد عليه )مبا يف ذلك الدعم من املنسق 
املقيم لألمم املتحدة/فريق األمم املتحدة الُقطري، وخاصة اليونيسف/

اليونسكو وغريها من اجلهات واملنظمات املقيمة يف البلد(: مدير املراسم، 
وامليسرون، واملقررون، وجهة االتصال املركزية، والدعم اإلداري، إخل

يف أقرب وقت ممكنمنسق املشاورة

حتديد خطة الدعوة العامة واملشاركة، وحتديد امليسرين املختصني أبعمال 
يف أقرب وقت ممكن منسق املشاورةالدعوة/االتصاالت

وضع خارطة طريق تضم املعامل الرئيسية يف فعاليات املشاورات وحتديد 
يف أقرب وقت ممكنمنسق املشاورةاملشاركني فيها

اإلعالن 
وضع اللمسات األخرية على خارطة الطريق للتشاور مع املشاركني، 
واإلعالن من خالل قنوات االتصال املناسبة يف الدولة وعلى البوابة 

اإللكرتونية اخلاصة بقمة عام 2022 لتحويل التعليم
يف أقرب وقت ممكنمنسق املشاورة

التخطيط  
2-3 أسابيع قبل منسق املشاورة + فريق دعم املشاورةوضع جدول أعمال الفعالية التشاورية )واحدة أو أكثر(

الفعالية

2-3 أسابيع قبل فريق دعم املشاورةحتديد قائمة املدعوين
الفعالية

يف أقرب وقت ممكن فريق دعم املشاورةإرسال الدعوات

جاري التنفيذُمشرف املشاورة + فريق دعم املشاورةمراقبة االستجاابت للدعوة

إعداد وحتديد موعد للمشاورة عرب اإلنرتنت و/أو من خالل احلضور 
أسبوعان قبل موعد دعم املشاورةالشخصي

الفعالية

منسق املشاورة + فريق دعم املشاورة + وضع اللمسات النهائية على العرض التقدميي للمشاورة 
ُمشرف املشاورة2

أسبوعان قبل موعد 
الفعالية
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الوقت )املقرتح(الدورالنشاط

منسق املشاورة + فريق دعم املشاورة + إهناء التشاور من العرض وأدوار ‘يوم الفعالية’
ُمشرف املشاورة

أسبوعان قبل موعد 
الفعالية

وضع اللمسات األخرية على خطة الدعوة العامة/التواصل اجلماهريي، 
والتواصل عرب وسائل التواصل االجتماعي، مبا يف ذلك من قبل الشباب 

ومن أجلهم
أسبوعان قبل موعد منسق املشاورة + فريق دعم املشاورة

الفعالية

توزيع املشاركني على جمموعات املناقشة )جداول للمشاورات أو غرف 
مناقشات فرعية(

منسق املشاورة + فريق دعم املشاورة + 
ُمشرف املشاورة

أسبوعان قبل موعد 
الفعالية

إرسال معلومات عن الفعالية ابلربيد اإللكرتوين إىل املشاركني )مبا يشمل 
يومان قبل موعد فريق دعم املشاورةاألدوار والتوقعات(

الفعالية

اإلحاطة النهائية )عرب اإلنرتنت، أو بصفة شخصية، أو بصيغة خمتلطة( 
مع الفريق املختص بفعالية املشاورة )املنسق، املشرف، امليسرين، داعمي 

املشاورة(

ُمشرف املشاورة + فريق دعم املشاورة 
)فريق الفنيني املختصني ابلفعاليات( + 

ميسرون
يوم واحد قبل 

الفعالية

وضع اللمسات األخرية على مواد الفعالية املخصصة للمشاورات املقامة 
آخر يوم قبل الفعاليةفريق دعم املشاورةبنظام احلضور الشخصي

استضافة املشاورة
انظر منوذج التنفيذ العمليتنفيذ فعالية أو فعاليات املشاورات والدعوة العامة    

نشر النتائج

إعداد تقرير املشاورات الوطنية وإرسال مالحظات املشاورة الرمسية إىل 
أمانة قمة التحول املنشود يف التعليم أو مباشرة على املوقع اإللكرتوين 

لقمة عام 2022 لتحويل التعليم
منسق املشاورة + فريق دعم املشاورة + 

ُمشرف املشاورة
يف موعد أقصاه 

15 آب/أغسطس 
2022

البقاء على اتصال مع مجيع املشاركني وأمانة قمة عام 2022 لتحويل 
 مستمرةمنسق املشاورةالتعليم

   )TES( مستمرةمنسق املشاورة االحتفاء مبشاورة قمة عام 2022 لتحويل التعليم 

إعداد وتقدمي بياانت االلتزام الوطنية إىل أمانة قمة عام 2022 لتحويل 
 منسق املشاورة + فريق دعم املشاورةالتعليم

يف موعد أقصاه 
15 آب/أغسطس 

2022

احلرص على أن تلخص نتائج املشاورة )واحدة أو أكثر( البياانت الصادرة 
عن رؤساء الدول )HoS ,Heads of State( لالجتماع التمهيدي 

وللقمة
بنهاية آب/أغسطسمنسق املشاورة

http:// الموقع الإلكتروني لقمة التحول المنشود في التعليم
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الدعم داخل الدولة  

 )UNCTs( وفرق األمم املتحدة الُقطرية ،)UNRCs( يف البلدان اليت توجد هبا مكاتب اتبعة لألمم املتحدة، سيقدم املنسقون املقيمون التابعون لألمم املتحدة
وممثلو الكياانت التابعة ملنظومة األمم املتحدة )وخاصًة اليونسكو واليونيسيف( الدعم ملنظمي االجتماعات لتصميم مشاوراهتم وتنفيذها.

ميكن أيًضا تقدمي الدعم داخل البلد من قبل اللجان الوطنية لليونسكو، وكذلك من قبل املستشار اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة، املختص بقمة عام 2022 
لتحويل التعليم.

ويتم تشجيع منسقي املشاورات على التواصل مع املنسق املقيم لألمم املتحدة وفريق األمم املتحدة الُقطري – وخاصة اليونسكو واليونيسيف – حيثما كاان موجودين. ميكن 
أن يشمل ذلك الدعم املقدم من املنسق املقيم التابع لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان وفريق األمم املتحدة الُقطري ما يلي:: 

تقدمي الدعم لعقد املشاورات الوطنية	 
توفري التوجيه التخصصي واملوارد ذات الصلة يف التعليم واجملاالت ذات الصلة.	 
دعم مشاركة اجلهات املعنية وتعبئتها، مبا يف ذلك األطراف املؤازرة للتعليم )وزارات التعليم اليت تناصر االبتكارات يف جمال التعليم( لتحقيق مشاركة واسعة 	 

النطاق يف املشاورات اليت تغطي العالقة بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم.
ضمان الروابط مع أطر وعمليات إطار األمم املتحدة للتعاون من أجل التنمية املستدامة  	 
دعم حتديد األطر والعمليات والفعاليات ذات الصلة على املستويني اإلقليمي والعاملي والتواصل مع عمليات املشاورات الوطنية. 	 

األسلوب املنهجي واالعتبارات الرئيسية للمشاورات الوطنية

يُنصح املنسق الوطين وفريق الدعم اباللتزام ابملبادئ الثالثة اليت توجه املشاورات الوطنية، وهي: ›هنج شامل للحكومة‹، و ›إدراج فئات متعددة من الناخبني‹ و ’الرتكيز 
على الشباب بوصفهم عوامل تغيري’. 

هنج شامل للحكومة: هناك عالقات متبادلة بني التعليم وجهود التنمية األوسع نطاقًا. وعليه، فمن املهم اتباع أسلوب منهجي شامل للحكومة لضمان التمثيل 
وتقدمي وجهات النظر متعددة القطاعات. ينبغي أن حيرص منسق املشاورة على مشاركة ممثلني من خمتلف الوزارات احلكومية، مثل وزارات الصحة والعمل والبيئة 
والتنمية االجتماعية )أو الشؤون االجتماعية( واملالية واملعلومات واالتصاالت والشباب. ويتم التشجيع بشكل خاص على ضمان املشاركة الفعالة لوزاريت املالية 

والتخطيط.

اإلنصاف واإلدماج واملساواة بني اجلنسني الحتضان التنوع: التعليم حٌق جيب أن يتمتع به اجلميع طوال احلياة. وحرًصا على صياغة رؤية لتغيري التعليم، فمن 
املهم اإلنصات إىل أصوات اجلميع، وخاصة املهمشني والضعفاء. تعد املشاورات الشاملة للجهات املعنية املتعددة أسلواًب منهجًيا قيًما وأساسًيا إلشراك جمموعة من 

اجلهات الفاعلة اليت ميكنها االستفادة من املعرفة واخلربة والذكاء اجلماعي جمتمعة والبناء عليها. ويتم تشجيع املنسق على ضمان املشاركة اهلادفة ملختلف اجلهات 
املعنية من خمتلف الفئات املستهدفة. وينبغي إيالء اهتمام خاص للمهمشني؛ مبن فيهم الفتيات والنساء واألطفال والشباب غري امللتحقني ابملدارس وذوي اإلعاقة 
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وسكان املناطق الريفية وجمموعات األقليات وجمتمعات السكان األصليني واملهاجرين والالجئني واملشردين داخلًيا. وقد يتطلب ذلك أيًضا صيًغا وأساليب منهجية 
حمددة للتشاور تراعي لغات املشاركني وثقافاهتم وأعمارهم وموقعهم اجلغرايف. ومن املنتظر من منظمي االجتماعات أن يعكسوا هذا التنوع والشمولية يف منوذج 
تقرير املشاورات الوطنية الرمسي )National Consultations Report Form(، من خالل توفري معلومات حول املشاركني املعنيني والقطاعات 

وجمموعات اجلهات املعنية.

الرتكيز على الشباب كعوامل للتغيري: لألطفال والشباب نصيٌب كبري يف حالة التعليم احلالية واملستقبلية. كما أهنم وكالء للتغيري. من املهم أن تعقد املشاورات 
الوطنية من خالل أساليب منهجية شاملة وتشاركية لضمان إمكانية التعبري عن أفكار وآراء الشباب من خلفيات خمتلفة. وحيثما أمكن، ميكن للمشاورات الوطنية 

أن تشمل املشاورات اليت يقودها الشباب واليت ميكنها أن تعزز إحساسهم ابملسؤولية املباشرة والتفويض.

ميكن أن تركز املشاورات على التغيري التحويلي رفيع املستوى، بناًء على موضوعات مسارات العمل للقمة وتقرير مستقبل التعليم و/أو على جوانب حمددة من التعليم يف 
منطقة/بلد معني. وينبغي أن توفر بؤرة الرتكيز إحساًسا واضًحا ابهلدف واالجتاه وإطارًا ملهًما ومدعوًما من خالل اخلطب االفتتاحية املؤثرة اليت توفر السياق السياسي 

واالسرتاتيجي، وحتدد املعايري للمناقشات البناءة.

شكل وجدول األعمال املقرتح للمشاورة

ميكن إجراء املشاورات على املستويني الوطين ودون الوطين. ومت إرفاق منوذج جلدول األعمال لتوضيح كيفية تنظيم املشاورات على املستوى الوطين )امللحق 1(.  

وعلى الرغم من عدم وجود حجم أو مدة مثالية، فإنه ينبغي أن يكون اهلدف دائًما عقد مناقشات هادفة بني مجيع املشاركني، وهلذا السبب يُقرتح ختصيص وقت كاٍف 
جملموعات املناقشة.  وميكن للمناقشات أن تتخذ شكل اجتماعات شخصية أو استشارات عرب اإلنرتنت أو كليهما.

ميكن أن ترتاوح مدة كل مشاورة بني 2.5 و 4 ساعات، مع 75 دقيقة على األقل جللسة مناقشة ميسرة. وميكن أن يرتاوح عدد املشاركني من 30 إىل 100 أو أكثر 
حسب إمكانيات الرتتيبات اللوجستية. جيب أن يتألف حجم جمموعة املناقشة من جمموعات فرعية كافية )من 8 إىل 10 أشخاص أو أقل( من العدد اإلمجايل، وذلك 

اعتماًدا على املوضوعات )ودون أن تشمل امليسر وُمدّون املالحظات(.

ملزيد من املعلومات 

إذا كان لديكم أي استفسارات، فريجى االتصال ابملنسقني املقيمني لألمم املتحدة والفريق الُقطري لألمم املتحدة حال وجودهم، وخاصة اليونيسف واليونسكو يف بلدكم.  

 tes.nationalconsultations@unesco.org  :وميكن أيًضا توجيه استفساراتكم إىل أمانة قمة عام 2022 لتحويل التعليم

mailto:tes.nationalconsultations@unesco.org
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املرفق 1: منوذج جلدول أعمال 

منوذج هيكل تنظيمي للمشاورة

اجللسة العامة االفتتاحية لتأطري حمور حوار التشاور.	 
جمموعات املناقشة – جتري املناقشات يف جمموعات أصغر.	 
اجللسة العامة اخلتامية مبا يف ذلك تقرير من كل جمموعة مناقشة	 

5-10 دقائق اجللسة العامة  الرتحيب

مدير املراسم )واملنسق، واملنسق املقيم لألمم املتحدة، وممثل اليونسكو/اليونيسف حال الرغبة يف تكليفه هبذا العمل(:

حتديد املعايري املتبعة وتوضيح األهداف والطموحات، وبث الشعور ابالندماج واحلماس بني احلضور.	 
التعرف على مجيع املشاركني والرتحيب هبم.	 
تقدمي موجز جلدول األعمال و )إن أمكن( تقدمي املتحدثني رفيعي املستوى	 

تسليط الضوء على القيمة املضافة ملشاورة »أخرى«	 
)ينبغي تذكري مجيع املشاركني أبنه ال يوجد إسناد للتعليقات املقدمة إىل األفراد خارج املشاورة مبا يف ذلك وسائل 

)Chatham House Rules( التواصل االجتماعي أو وسائل اإلعالم املطبوعة -- قواعد دار تشااتم

5-10 دقائقاجللسة العامة  التأطري واملالحظات

يتوىل مدير املراسم )واملنسق يف حال الرغبة يف تكليفه هبذا العمل( واملتحدثني وضع إطار للسياق والغرض 	 
من كل مشاورة، مع مراعاة التغيري احلادث على مدى عشر سنوات.

تقدمي مقدمة موجزة ودقيقة تتناول املكوانت األربعة للمشاورات الوطنية والنتائج املتوقعة منها، ابإلضافة إىل 	 
التحدايت اخلاصة إبحداث التحول املنشود يف التعليم ضمن النطاق الكامل ألهداف التنمية املستدامة.

حتديد املوضوعات املركزة للمشاورات، واليت مت حتديدها يف ضوء واثئق السياسة الوطنية واملبادرات احلالية، 	 
ابإلضافة إىل مسارات العمل املوضوعية اخلمسة التابعة لقمة عام 2022 لتحويل التعليم والتقرير الصادر 

بعنوان ›إعادة تصور مستقبلنا مًعا‹.
دعوة املشاركني إىل التفكري يف إجراءات قصرية املدى ومتوسطة املدى وطويلة املدى عرب املكوانت األربعة 	 

للمشاورات الوطنية.
تقدمي امليسرين واملقررين لكل جمموعة مناقشة )ابإلضافة إىل املدونني( ومالحظات على أي متطلبات تقنية.	 

 

غرف املناقشات  جمموعات املناقشة 
الفرعية

75-120دقيقة )60 
دقيقة على األقل(

ينقسم امليسرون واملشاركون إىل جمموعات مناقشة تضم ما يقرب من 8-01 مشاركني لكل جمموعة 	 
)ابإلضافة إىل مدون املالحظات واملقررين(.

جتري كل جمموعٍة مناقشًة حول موضوع معني، وتتوىل حتديد القضااي واإلجراءات املمكنة، مع مراعاة مدى 	 
االتفاق والوقوف على أوجه االختالف. ينبغي أن يكون لكل جمموعة موضوع مناقشة خمتلف يثري بؤرة 

الرتكيز العام ملشاورة إحداث التحول املنشود يف التعليم.
ويطرح امليسر األسئلة للحفاظ على استمرار احملادثة وإشراك األشخاص األقل صواًت يف املناقشة حىت يتم 	 

االستماع إىل مجيع املشاركني.  
ويساعد مدون املالحظات املقرر يف االحتفاظ بسجل للمناقشة والنتائج. 	 
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5 دقائق لكل جمموعة اجللسة العامةاإلفادة ابلتقارير
فرعية

يدعو مدير املراسم كل مقرر لتقدمي تقرير )5 دقائق لكل جمموعة(.	 
ويلخص املقررون السردية ونقاط املناقشة الرئيسية، مبا يف ذلك القضااي احملددة، واإلجراءات املقرتحة، 	 

وكذلك نقاط االتفاق واخلالف. ويتم تشجيع املقررين على التفكري يف خصائص اجملموعة وآلياهتا وكيف 
أثروا على املناقشة 

20 دقيقةاجللسة العامةملخص: مجع كل ذلك مًعا

يلخص مدير املراسم التعليقات العامة املستخلصة من جمموعات املناقشات الفرعية يف سردية متماسكة، 	 
ويلخص النقاط الرئيسية من خالل اكتشاف األمناط السائدة وإقامة روابط لألفكار الرئيسية لتحديد 

اإلجراءات املمكنة.
ويتم ختام اجللسة ابلتفكري يف املستقبل بعد املشاورة، مع اإلشارة إىل أن املشاورة ستوجه املسارات 	 

وااللتزامات الوطنية للبلد، وسيتم تسليط الضوء على بعضها يف قمة عام 2022 لتحويل التعليم يف 
أيلول/سبتمرب 2022. والدعوة موصولة للسادة املشاركني ملواصلة تعزيز االتصاالت، والتحضري ألي 

مشاورات مستقبلية واملضي قدًما يف أي إجراءات يتم االتفاق عليها.

النتائج

سيتم تقدمي النتائج األولية للمشاورات الوطنية إىل أمانة قمة عام 2022 لتحويل التعليم حبلول يوم 13 حزيران/يونيو 2022  -
وينبغي ملء تقرير املشاورات الوطنية على البوابة اإللكرتونية اخلاصة بقمة عام 2022 لتحويل التعليم يف موعد أقصاه 15 آب/أغسطس 2022  -

ينبغي تقدمي بيان االلتزام الوطين إلحداث التحول املنشود يف التعليم على البوابة اإللكرتونية لقمة عام 2022 لتحويل التعليم حبلول 15 آب/أغسطس 2022   -
وتقدميه يف القمة يوم 19 أيلول/سبتمرب 2022 )موعد مؤقت(

يرجى إرسال مجيع معطياتكم إىل عنوان الربيد اإللكرتوين اخلاص أبمانة قمة عام 2022 لتحويل التعليم للمشاورات الوطنية: 
tes.nationalconsultations@unesco.org

mailto:tes.nationalconsultations%40unesco.org?subject=
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املرفق 2: بيان االلتزام الوطين

يهدف بيان االلتزام الوطين )املصاغ على صفحتني( إىل حتديد اإلجراءات الرئيسية إلحداث التحول املنشود يف التعليم، ابالعتماد على حمتوى املشاورات الوطنية )انظر 
منوذج التقرير يف امللحق 3(.

ميكن النظر يف األسئلة التالية:

منوذج التعايف من اضطراب الناتج عن جائحة كوفيد-19 ]قصري املدى[: ما اإلجراءات املستهدفة اإلضافية اليت مت حتديدها لضمان التجاوز الكامل آلاثر 1. 
االضطراب الذي أصاب العملية التعليمية بفعل جائحة كوفيد-19؟

ات قواعد اللعبة 2.   إحداث التحول املنشود يف التعليم ]متوسط املدى طويل األجل[: ما األساليب املبتكرة اليت مت حتديدها ابعتبارها رافعات لتغيري ُمغريِّ
لسياسات وممارسات التعليم على املدى املتوسط والطويل؟  

مراجعة أهداف ومعايري التعليم الوطنية: ما املراجعات اليت جيب إجراؤها فيما يتعلق أبهداف ومعايري التعليم الوطنية لتعكس مستوى أعلى من الطموح املطلوب 3. 
للتعايف من أزمة كوفيد-19 والتعجيل حنو حتقيق اهلدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة؟

ضمان التمويل العام املستدام: ما التدابري املمكنة جلعل التمويل العام للتعليم كافًيا ومستداًما؟	. 

يرجى حتميل بيان االلتزام الوطين اخلاص بكم على البوابة اإللكرتونية لقمة عام 2022 لتحويل التعليم حبلول يوم 15 آب/أغسطس 2022.



13

قمة عام 2022 لتحويل التعليم - دليل املنسق الوطين املختص بتنظيم املشاورات

املرفق 3: منوذج تقرير االستشارات الوطنية 

 .)National Statement of Commitment( يتمثل الغرض من النموذج اخلاص بتقرير املشاورة يف تسجيل نتائجها واملساعدة يف إعداد بيان االلتزام الوطين
يرجى إكمال النموذج املوجود على البوابة اإللكرتونية لقمة عام 2022 لتحويل التعليم لتتبع النتائج حبلول يوم 15 آب/أغسطس 2022.

1 - عملية االستشارات الوطنية اخلاصة بقمة عام 2022 لتحويل التعليم
اسم املنسق:_______________________________________________________________

عدد املشاورات )يف حالة إجراء أكثر من مشاورة(:_________________________________________

معلومات أساسية عن مجيع املشاورات املنعقدة   
التواريخ   

العناوين
األنواع )مثاًل: على املستوى الوطين، دون الوطين(

الرتكيز اجلغرايف
عدد املشاركني لكل مشاورة

اللغة املستخدمة
 

إمجايل عدد املشاركني:
الفئة العمرية للمشاركني: )أدخل الرقم(

17 - 0
29 - 18

59-30
60+

النوع االجتماعي للمشاركني: )أدخل الرقم(
ذكر
أنثى

أفضل عدم التصريح

عدد املشاركني من كل قطاع: )أدخل الرقم(
الَتغِذيَةالتعليم

التواصلمحاية الطفل
تقنية املعلوماتالصحة
احلماية االجتماعيةالعمل
املياه والصرف الصحي والنظافة الصحيةالبيئة

غري ذلك )يرجى التوضيح(___________________التمويل
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عدد املشاركني من كل جمموعة من جمموعات أصحاب مصلحة: )أدخل الرقم(

- املدرسون املعلمون وامليسرون واألساتذة اجلامعيون

- الشباب والطالب )مبا يف ذلك األطفال واملراهقون(

)ASPnet قادة املدارس )على سبيل املثال، من شبكة املدارس املنتسبة لليونسكو -

- املمثلون عن اإلدارات احمللية ابملدن وممثلي احلكومة احمللية

- اآلابء ومقدمو الرعاية

- املؤسسات الصغرية واملتوسطة/النقاابت

- الشركات الوطنية الكبرية

- أعضاء الربملان

- الشركات املتعددة اجلنسيات

- السلطات احمللية

- املؤسسات احلكومية والوطنية

- موظفو اخلدمة العامة

- اجملتمع االقتصادي اإلقليمي

- املنظمات احمللية غري احلكومية

- املؤسسات املالية الدولية و/أو اإلقليمية

- املنظمات الدولية غري احلكومية

- املؤسسات اخلاصة / الشراكة / التحالف

- السكان األصليون والقادة اجملتمعيون

- اجملتمع العلمي واألكادميي واجلامعات واملعاهد البحثية

- اإلعالم

- غري ذلك )يرجى التوضيح(_____________________________________________________________

مبادئ االرتباط  .2

 كيف نظمتم املشاورة لضمان املبادئ التالية للمشاورات الوطنية؟  
- هنج شامل للحكومة

- الشمول واملساواة

- الرتكيز على الشباب بصفتهم “عوامل تغيري”

https://aspnet.unesco.org/en-us/Lists/National%20Coordinators/AllItems.aspx
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3. تركيز املشاورة ونتائجها

ما اجملال الرئيسي )واحًدا كان أو أكثر( الذي ركزمت عليها املشاورة الوطنية )واحدة كانت أو أكثر(، بناًء على مسارات العمل املوضوعية اخلمسة اخلاصة بقمة 
عام 2022 لتحويل التعليم* والقضااي املوضحة يف أوراق املناقشة ومالحظات اإلحاطة اخلاصة مبستقبل التعليم؟ 

* من ابب العلم ابلشيء، تتمثل مسارات العمل اخلمسة فيما يلي:
1. مدارس شاملة ومنصفة وآمنة وصحية

2. التعلم واملهارات من أجل احلياة والعمل والتنمية املستدامة

3. املعلمون والتدريس ومهنة التدريس

4. التعلم الرقمي والتحول

5. متويل التعليم

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

ما النتائج الرئيسية فيما يتعلق ابملكوانت األربعة الرئيسية* للمشاورة الوطنية )واحدة كانت أو أكثر(؟ 

* من ابب العلم ابلشيء، تتمثل املكوانت األربعة الرئيسية فيما يلي:

1. جتاوز آاثر االضطراب املرتبط جبائحة كوفيد-91 ]قصرية األجل[

2. إحداث التحول املنشود يف التعليم ]متوسطة وطويلة األجل[

3. مراجعة أهداف التعليم الوطنية واملعايري

4. ضمان التمويل العام املستدام

يرجى الرجوع إىل إرشادات املشاورات الوطنية )الصفحات من 4-7( لالطالع على األسئلة التفصيلية املتعلقة بكل مكون من هذه املكوانت

_________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

mailto:%0Dhttps://www.un.org/sites/un2.un.org/files/tes_guidelines_for_national_consultations.pdf?subject=



