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اخللفية

التعليم  حتويل  قمة  املتحدة  لألمم  العام  األمني  يعقد  املستدامة،  والتنمية  للسالم  وأساٌس  اإلنسان  حقوق  من  حٌق  هو  التعليم  أبن   إقرارًا 
)Transforming Education Summit, TES( يف أيلول/سبتمرب 2022.

تنعقد القمة يف سياق اثنني من التحدايت الدراماتيكية ووثيقة الرتابط واليت تواجه ضمان جودة التعليم والتعلم مدى احلياة للجميع. فأواًل، مير عاملنا أبزمة تعلم عاملية 
يف خضم ديناميكية شديدة االفتقار إىل التكافؤ حترم مئات املاليني من األطفال والشباب من حقهم يف التعليم اجليد، مما يرتك العديد من األهداف املتعلقة ابلتعليم 
ألهداف التنمية املستدامة بعيدة عن املسار الصحيح. اثنًيا، تعد أزمة التعلم جزًءا من حتٍد أوسع نطاقًا يتعلق بقدرة أنظمة التعليم التقليدية على تقدمي املعرفة واملهارات 
وتلبية التوقعات املنشودة لألطفال والشباب والكبار للتميز يف عامل اليوم واإلسهام يف آفاق للمستبقل يسودها اإلنصاف واالستدامة والصحة والسلم. أصبحت احلاجة 
امللحة إلحداث حتول شامل يف التعليم واضحة بشكل متزايد يف أعقاب االضطراب الذي أصاب التعليم بسبب جائحة كوفيد19-، مما أدى إىل تفاقم مشكالت 

عدم املساواة يف التعليم.

وتسعى القمة إىل جتديد االلتزام العاملي ابلتعليم ابعتباره منفعة عامة هلا األولوية. وبداًل من السعي إىل االتفاق على معيار عاملي جديد بشأن التعليم، تسعى القمة إىل 
حشد الطموحات وجهود العمل واحللول والتضامن للوفاء اباللتزامات احلالية؛ وهي املتمثلة يف االستفادة من وضع تصور جديد التعليم للمساعدة يف تعويض خسائر 
التعلم املرتبطة ابجلائحة، وتنشيط اجلهود الرامية إىل حتقيق اهلدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة فيما بني الوقت الراهن وحىت 2030. وتتزامن هذه األهداف 
مع دعوة اللجنة الدولية املعنية مبستقبل الرتبية والتعليم لصياغة عقد اجتماعي جديد للتعليم؛ والذي يكفل الوفاء بوعود املاضي اليت أتخر الوفاء هبا حىت اآلن، ويغري 

املستقبل.

يتطلب حتقيق هذه األهداف عقد حوارات شاملة، ومشاركة هادفة عرب جمموعة كاملة من اجلهات املعنية، ال سيما الشباب والطالب واملعلمني. وتوفر العملية املؤدية 
إىل قمة لتحويل التعليم فرصة للقيام بذلك، فضاًل عن جعل التعليم يف قلب النقاش السياسي.

وتسعى هذه املبادئ التوجيهية إىل دعم البلدان لعقد مشاورات وطنية شاملة قبل قمة أيلول/سبتمرب 2022 إلحداث التحول املنشود يف التعليم. وهي تقر ابلطبيعة 
الفريدة ألنظمة التعليم يف كل بلد، وأبهنا تتشكل من خالل السياق احمللي. كما تقر أيًضا أبن العديد من البلدان لديها خطط إسرتاتيجية موجودة سلًفا، أو عمليات 
سياسة تعليمية مستمرة. ومع ذلك، ُتظهر اجلائحة وأزمات التعلم العاملية املستمرة أنه من دون التزام قوي إبحداث التحول املنشود يف التعليم، فلن يتم حتقيق األهداف 
احملددة يف كل بلد وال يف خطة عام 2030. لذلك فإننا نشجع البلدان على النظر إىل هذه املبادئ التوجيهية كأداة دعم لتعزيز عملية التشاور الوطنية اليت تستجيب 

لظروفها الفريدة وقادرة على إعادة تصور مستقبل التعليم.

اهلدف

هتدف املشاورات الوطنية إىل وضع رؤية مشرتكة ملستقبل التعليم وتعزيز االلتزام السياسي والعام، ومواءمة اإلجراءات املبتكرة ذات األولوية عرب الدوائر املستهدفة، وتعبئة 
القدرة اجلماعية لتحقيق تلك الرؤية من اآلن وحىت عام 2030.

وُتشجَّع احلكومات على إجراء مشاورات وطنية بني نيسان/أبريل وآب/أغسطس 2022.  وينبغي أن يتم االسرتشاد بنتائج هذه العملية يف االجتماع التحضريي ملؤمتر 
القمة الذي سيعقد يف ابريس يف حزيران/يونيو 2022 وعرضها يف مؤمتر قمة لتحويل التعليم الذي سيعقد يف أيلول/سبتمرب 2022.

https://ar.unesco.org/futuresofeducation/
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املكوانت الرئيسية

يتم تشجيع احلكومات على تنظيم مشاورات وطنية حول املكوانت األربعة املقرتحة أدانه. وسيتم حتديد إطار كل مكون تلك املكوانت تبًعا حلجم وطبيعة االضطراب 
.s.الذي أصاب العملية التعليمية بسبب جائحة كوفيد-19 واالستجابة هلا واجلداول الزمنية لدورات سياسة التعليم الوطنية

ضمان التجاوز التام آلاثر االضطراب الذي أصاب العملية التعليمية بفعل جائحة كوفيد-19أ. 

على مدار العامني املاضيني، واجهت أنظمة التعليم أشد اضطراب يف التاريخ احلديث، حيث تركت حوايل 1.6 مليار طالب خارج أسوار املدرسة يف ذروهتا، وأدت 
إىل إغالق املدارس ابلكامل ألكثر من 20 أسبوًعا يف املتوسط يف كل بلد مبا أدى إىل خسارة ما يقدر برتيليويّن ساعة من التدريس. وتشري األحباث اليت أجرهتا 
اليونسكو واليونيسيف والبنك الدويل إىل خطر حدوث كارثة ميتد أثرها إىل أجيال إذا مل يتم بذل جهود حثيثة اآلن إلعادة مجيع األطفال إىل املدرسة ودعم املتعلمني 

الستعادة ما فقدوه من تقدم.

واستناًدا إىل األدلة املتاحة على التأثري متعدد األوجه لالضطراب احلادث بفعل جائحة كوفيد19-، يتم تشجيع االستشارات لتقييم وحتديد اإلجراءات املستهدفة 
اإلضافية الالزمة لضمان التعايف الكامل للتعلم. 

التعليمية بفعل جائحة كوفيد19- على فقدان التعلم، وانفصال الطالب عن بيئة التعلم، والتسرب، وعدم -  ما أتثري االضطراب الذي أصاب العملية 
معاودة االلتحاق؟

ما أتثري االضطراب الذي أصاب العملية التعليمية بفعل جائحة كوفيد19- على التغذية والصحة، ومحاية الفتيات، ورفاهية كل من املتعلمني واملعلمني؟- 
ما اخلطوات اليت مت اختاذها السرتداد اخلسائر املرتبطة ابجلائحة؟ ما التقدم الذي مت إحرازه حىت اآلن؟- 
ما التدابري اإلضافية املقرتحة لدعم املزيد من التعايف على املدى القصري؟ - 

تتوفر إرشادات إضافية حول األساليب املنهجية لتعايف التعلم يف مقال أين حنن يف استعادة التعلم 1.

حتديد التحوالت االسرتاتيجية الرئيسية والرافعات القائمة إلعادة تصور التعليم للقرن احلادي والعشرين وتسريع وترية التقدم حنو أهداف ب. 
التعليم املشرتكة

كما أسلفنا أعاله، للم تكن احلكومات تسري على املسار الصحيح لتحقيق اهلدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة حبلول عام 2030 حىت قبل انتشار اجلائحة، 
حيث كانت احلكومات جتاهد للتغلب على أزمة التعلم العاملية. واألكثر من ذلك، فكما أظهرت اجلائحة بطرق ال تعد وال حتصى، فإن عامل التعليم جاهز للتغيري ويقدم 

التقرير املعنون “مستقبل التعليم” إطارًا لدراسة كيف حتتاج أنظمة التعليم إىل التغيري خلدمة املتعلمني واجملتمعات بشكل أفضل يف املستقبل.

وبناًء على الدروس واألفكار املكتسبة من خالل االستجاابت التعليمية أثناء اجلائحة، واالعتماد على اجملاالت املواضيعية اليت تركز عليها القمة )انظر اإلطار اخلاص 
بتقرير مسارات العمل املواضيعية ومستقبل التعليم )Thematic Action Tracks and Futures of Education Report(، فإنه ميكن للمشاورات الدائرة أن 

حتدد األساليب املبتكرة اليت ميكنها أن تكون مبثابة حتوالت شاملة كفيلة بتغيري قواعد اللعبة يف سياسة التعليم وممارساته على املدى املتوسط والطويل.

هل خرجت الدولة عن املسار الصحيح فيما يتعلق “بضمان التعليم اجليد الشامل واملنصف وتعزيز فرص التعلم مدى احلياة للجميع” قبل انتشار اجلائحة؟- 
إذا كانت اإلجابة بنعم، فما العقبات الرئيسية اليت صّعبت للغاية جهود املضي قدًما حنو حتقيق اهلدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة؟-   -
ما احتماالت تغيري النظام الواضحة اآلن واليت مل تكن جلية من قبل؟- 
ما مسات التعليم األكثر أمهية لالستمرار فيها و/أو تقويتها و/أو محايتها؟- 
ما الذي جيب التخلي عنه يف سياسة وممارسات التعليم احلالية؟- 
ما التحوالت املبتكرة اليت ميكن تصورها على أهنا مسات مرغوبة للتعليم؟  - 

أين نقف من حيث جهود تعايف التعلم، اليونيسف 2022  1

https://www.unicef.org/media/117626/file/Where are we in Education Recovery?.pdf
https://www.unicef.org/media/117626/file/Where are we in Education Recovery?.pdf
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ما الدوافع الرئيسية للتغيري يف السياق الوطين؟- 
ما التحالفات وجهود التعبئة الواسعة اليت ميكن تفعيلها؟- 

ضمان التمويل العام املعزز واملستدام للتعليم  ج. 

اتفقت الدول األعضاء يف اليونسكو منذ عام 2015 على مستوى متويل تعليمي يرتاوح ما بني 4 إىل %6 من الناتج احمللي اإلمجايل أو 15 إىل %20 من اإلنفاق 
العام. ومع ذلك، مل تصل غالبية البلدان حىت اآلن إىل هذا احلد املنشود، ويف عام 2022، كانت هناك فجوة متويلية سنوية قدرها 148 مليار دوالر يف البلدان 
منخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل املتوسط األدىن لتحقيق اهلدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة من اآلن وحىت عام 2030. وابإلضافة إىل ذلك، يبدو 
أن البلدان منخفضة الدخل ختصص نسبة %1 فقط من مبلغ حزم التحفيز بعد جائحة كوفيد19- للتعليم، بينما تنفق الدول األكثر ثراء %2.9 فقط من تلك 

احلزمة على التعليم.

ولذلك، ميكن للمشاورات الوطنية أن تدرس سبل تعزيز التمويل العمومي للتعليم، مبا يف ذلك ما يتأتى عن طريق دراسة املقرتحات اخلاصة بوضع آليات ابتكارية مرتقبة 
ومتعددة القطاعات قد تكفل توفري التمويل احمللي الكايف واملستدام للتعليم.

ما الوضع احلايل لتمويل التعليم ؟- 
وما حصة املوارد الوطنية املخصصة للتعليم لكل متعلم، يف الدخل القومي ويف امليزانية الوطنية مقارنة ابخلدمات األخرى؟ 	

ما نسبة التعليم العام واخلاص؟ 	

وما أمهية التمويل اخلارجي للتعليم؟ 	

وكيف ميكن تعزيز التمويل العام للتعليم؟- 
ي التعليم عىل المدى المتوسط إىل الطويل؟ 	

ما مسار االستثمار �ف

ي االستخدام؟ 	
وما التداب�ي المتوخاة لضمان تحقيق المزيد من الكفاءة �ف

ي تخصيص الموارد؟ 	
وكيف سيتم ضمان قدر أك�ب من العدالة �ف

ي والمستدام للتعليم؟ 	
ي يمكن أن تضمن التمويل المحىلي الكا�ف وما اآلليات اإلضافية المبتكرة ومتعددة القطاعات ال�ت

الصندوق. تقرير “إعادة تصور مستقبلنا مًعا” ومسارات العمل املواضيعية لقمة التحول املنشود يف التعليم
ميكن أن تستند األسئلة املرتبطة ابملشاورات الوطنية إىل تقرير اللجنة الدولية ملستقبل التعليم املعنون: وضع تصورات جديدة ملستقبلنا معاً: عقد اجتماعي 

جديد للرتبية والتعليم. وميكن دراستها أيًضا عرب مسارات العمل املواضيعية اخلمسة لقمة التحول املنشود يف التعليم :
مدارس شاملة ومنصفة وآمنة وصحية. 1
التعلم واملهارات من أجل احلياة والعمل والتنمية املستدامة. 2
التعلم الرقمي والتحول. 3
املعلمون والتدريس ومهنة التدريس. 4
متويل التعليم. 5

هتدف مسارات العمل إىل تسليط الضوء على اجملاالت اليت تتطلب مزيًدا من االهتمام والعمل، واليت ميكنها أن تسرّع من وترية التقدم يف التعليم، وخطة 
عام 2030 وإحداث التحول املنشود يف التعليم. وستحدد مسارات العمل األمثلة القائمة على األدلة للتدخالت السياسية الناجحة وحشد التزامات 

جديدة للعمل، مع تعميم اإلنصاف واملساواة بني اجلنسني، والتعليم يف حاالت الطوارئ واألزمات عند القيام بذلك.
يتوفر هنا التقرير الكامل ‘ملستقبل التعليم’، ابإلضافة إىل سلسلة من املذكرات املوجزة املرتبطة مبسارات العمل املوضوعية اخلمسة للقمة، ويقدم التقرير 

إىل جانب تلك املذكرات أفكارًا ومبادئ ومقرتحات للنظر فيها على املستوى الوطين.  

سيتم أيًضا إعداد أوراق نقاش لكل مسار عمل، وسيتم مشاركتها يف الوقت املناسب.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379707/PDF/379707eng.pdf.multi
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379707/PDF/379707eng.pdf.multi
https://en.unesco.org/futuresofeducation/sites/default/files/2022-04/tes-futures-education-briefing-notes.pdf
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رفع سقف الطموح ألهداف ومعايري التعليم الوطين د. 

يف اجتماع اليونسكو العاملي للتعليم يف عام 2020، التزمت احلكومات بتقدمي قيم مرجعية وطنية لعامي 2025 و2030 يف ضوء سبعة مؤشرات موجهة لتحقيق 
اهلدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة. جتسد هذه القيم اإلسهام الوطين يف اإلجناز املشرتك للهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة، وتسعى إىل معاجلة نقص 
املساءلة املرتبط ابألهداف العاملية طويلة األجل. وحىت اآلن، حدد اثنان من كل ثالثة بلدان معايري مرجعية وطنية جزئية على األقل للهدف الرابع من أهداف التنمية 

املستدامة، ومن املتوقع أن حيذو حذوهم املزيد من البلدان خالل األشهر املقبلة.

ومع ذلك، يُظهر تقرير جتميعي صادر عن معهد اليونسكو لإلحصاء )UNESCO-UIS(2  يف عام 2021 أن املستوى احلايل للطموح – كما هو حمدد يف 
املعايري الوطنية – بعيد كل البعد عن أن يكون كافياً لتحقيق اهلدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة، حىت قبل حساب التأثري احملتمل جلائحة كوفيد19- على 
أنظمة التعليم.  ولتحقيق أقصى قدر من التقدم حنو حتقيق اهلدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة، فهناك حاجة ماسة إىل تبين مستوايت أعلى من الطموح، 

مصحوبة مبساءلة فعالة عن التقدم على أعلى مستوى حكومي.

ويف هذا الصدد، ميكن للمشاورات الوطنية أن تتناول األسئلة التالية:

هل حددت احلكومة الوطنية حىت اآلن معايري اهلدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة، مبا يف ذلك املؤشر السابع بشأن املساواة بني اجلنسني؟- 
هل تعكس القيم املرجعية الوطنية أقصى مستوى ممكن من الطموح، ابلنظر إىل احلاجة امللحة لتسريع التقدم حنو التزامات اهلدف الرابع من أهداف التنمية - 

املستدامة وفرص التقدم يف ذلك؟
كيف ميكن تعزيز املساءلة السياسية لتحقيق املعايري الوطنية للهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة؟- 
هل ميكن تطوير املعايري العاملية لألغراض األخرى اليت تنضوي حتت مظلة اهلدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة )على سبيل املثال، تنمية املهارات، - 

وحمو أمية الشباب والكبار، والتعليم العايل، وااللتحاق ابملؤسسات التعليمية، والتعليم املهين والتعليم العايل( على املستوى الوطين؟ إذا كان األمر كذلك، 
فكيف؟  

املؤشرات املعيارية للهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة

املعايري الوطنية للهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة، الوفاء ابلتزامنا املهمل. معهد اليونسكو لإلحصاء 2021  2

إكمال التعليماإلقصاء

1-ـج-4 4.1.2 4.2.2
 معدل ا�شاركة � التعلم ا�نظم

 (بواقع سنة واحدة قبل السن الرسمي

 ل�لتحاق بالتعليم ا�بتدا)

حسب الجنس.

4.1.4

املساواة بني الجنسني

4.5.1 1-أ-2

التمويل  

4.1.1

نتائج التعّلم  

تأهيل املعلم

 معد�ت إ�ام الدراسة (التعليم
 ،ا�بتدا والتعليم ا�عدادي

(والتعليم الثانوي

 نسبة ا�علم� الحاصل�
 ع¡ الحد ا�د� من ا�ؤه�ت

 ا�طلوبة، حسب
مستوى التعليم.

 نسبة ا�طفال والشباب (أ) � الصف� (2 /3)، و

 (ب) � نهاية ا�رحلة ا�بتدائية و(جـ) � نهاية

 ا�رحلة ا�عدادية، الذين حققوا ع¡ ا�قل

 مستوى إتقان � (i) القراءة

 و(ii) الرياضيات، حسب

الجنس.

 ا�نفاق ع¡ التعليم كنسبة
 من الناتج ا�ح·

ا�ج¹º/إج¹º ا�نفاق العام.

 الفجوة ب� الجنس�
 � معد�ت إ�ام
التعليم الثانوي

معدل عدم ا�لتحاق با�درسة 
(التعليم ا�بتدا، 
والتعليم ا�عدادي، 
والتعليم الثانوي).

املشاركة يف التعليم املبكر
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األسلوب املنهجي لالستشارات الوطنية

عند عقد املشاورات الوطنية، يتم تشجيع احلكومات على االلتزام ابملبدأين التاليني:

اعتماد أسلوب منهجي شامل للحكومة أبكملها

ابلنظر إىل الرتابط القائم بني الرتبية والتعليم وجهود التنمية األوسع نطاقًا، فإنه يُنصح ابتباع أسلوب منهجي شامل للحكومة أبكملها. وينبغي أن تضمن املشاورات 
الوطنية متثياًل متعدد القطاعات يتجاوز نطاق التعليم ليشمل الصحة واحلماية االجتماعية والغذاء والتغذية والعمل والبيئة والتواصل. ابلنظر إىل أمهية املوارد املالية للتعليم، 

فإن املشاركة النشطة لوزارات املالية يف هذه احلوارات الوطنية يُعد أمًرا ابلغ األمهية بدوره. 

تضمني العديد من الدوائر املستهدفة

ينبغي أن تسعى احلوارات الوطنية إىل ضمان املشاركة اهلادفة للمجموعة الكاملة من اجلهات املعنية يف جمال التعليم خارج نطاق احلكومة. ويشمل ذلك آراء الطالب 
ومنظمات الشباب واملدرسني ومجعيات املعلمني الذين ميثلون رواًدا أساسيني يف مجيع عمليات االبتكار والتحول. وميكن أن يشمل ذلك أيًضا شبكات تضم املراهقات 
والشاابت، واحلركات النسوية، ومجاعات اجملتمع املدين اليت غالًبا ما جتلب خربة فريدة وقدرة على التأييد وحشد اجلهود. وميكن للربملانيني والقطاع اخلاص، وشركاء 

التنمية، ودعاة التعليم، وقادة، واجملتمع، والزعماء الدينيني، واألوساط األكادميية، ومؤسسات البحث، وشبكات اجلامعات إثراء احلوارات ابلبياانت واألدلة.

وتبًعا للظروف، فقد تقرر اجلهات املعنية أيًضا تنظيم حواراهتا املوازية وتقدمي رؤاها إلعادة تصور التعليم يف كٍل من عملية التشاور الوطنية وعملية القمة الشاملة.

الرتكيز على الشباب 

يبدأ إحداث التحول املنشود يف التعليم ابعتبار الشباب عوامل للتغيري. ويعد التمثيل املناسب لألطفال، والشباب، والطالب يف املشاورات اليت تقودها احلكومة أمرًا 
ضروراًي.

االدوار واملسؤوليات

من املتوقع أن تساعد املشاورات الوطنية يف تطوير بياانت االلتزام الوطنية إبحداث التحول املنشود يف التعليم.

اجلهة الوطنية املختصة بعقد املشاورات: يتم تشجيع رؤساء الدول واحلكومات على تعيني جهة وطنية ختتص ابإلشراف على عملية التشاور نيابة عنها. 	 
ومن املتوقع أن يسعى منظمو االجتماعات الوطنية إىل ضمان أن تكون املشاورات مشرتكة بني القطاعات، وأن تلتزم بتعدد القطاعات والشمول والرتكيز 

على حتقيق النتائج.
ميكن للجان الوطنية لليونسكو أن تساعد أيًضا يف دعم املشاورات الوطنية اليت تقودها احلكومة.- 
وسيتم تعبئة جهود فرق األمم املتحدة الُقطرية )UNCTs( – حيثما وجدت – حتت قيادة املنسق املقيم لألمم املتحدة لدعم هذه العملية، حيث تلعب - 

اليونيسف واليونسكو دورًا رئيسًيا يف املشاورات الوطنية، اعتماًدا على السياق احمللي.
املستشار اخلاص لألمني العام: سيعمل املستشار اخلاص وأمانة القمة على تعبئة الشبكات واملنتدايت على الصعيدين العاملي واإلقليمي – مبا يف ذلك 	 

الشبكات واملنتدايت اليت تنظمها منظمات اجملتمع املدين ومنظمات الشباب ومن أجلها – لدعم املشاورات الوطنية وتسهيلها داخل الدوائر املستهدفة 
وخارجها.
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املخرجات واملتابعة املتوقعة

من املتوقع أن تساعد املشاورات الوطنية يف تطوير بياانت االلتزام الوطنية إبحداث التحول املنشود يف التعليم. 

وسوف تسجل بياانت االلتزام الوطنية املوجزة )واليت ستصدر يف صفحتني( اجملاالت الرئيسية لاللتزام الوطين ابلعمل الذي نشأ عن عملية التشاور الوطنية - 
عرب املكوانت الرئيسية األربعة احملددة أعاله.

كما سيتم تشجيع رؤساء الدول واحلكومات على تقدمي بيان التزامهم الوطين يف القمة املزمع انعقادها يف أيلول/سبتمرب 2022.- 

ويتم تشجيع احلكومات على تقدمي بياانت االلتزام الوطنية اخلاصة هبا كجزء من تقرير أوسع عن املشاورات الوطنية إىل أمانة القمة حبلول آب/أغسطس - 
2022. كما سيتم تقدمي منوذج لتقدمي الطلبات يف الوقت املناسب.

وسوف يتاح تقدمي النماذج للجمهور على املنصة اخلاصة بقمة لتحويل التعليم عرب اإلنرتنت.- 

سيتم إعداد حملة عامة عن بياانت االلتزام الوطنية إلحداث التحول املنشود يف التعليم اليت يتم تلقيها حبلول شهر آب/أغسطس 2022 من أجل القمة. - 
وسيتم االعتماد عليها لصياغة الوثيقة اخلتامية للقمة.

كما سيتم إجراء أعمال املتابعة واملساءلة عن تنفيذ البياانت الوطنية من خالل عمليات الرصد احلالية للهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة، مبا يف ذلك اللجنة 
التوجيهية رفيعة املستوى املعنية ابهلدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة. يف بعض البلدان، ميكن أن تستمر املشاورات الوطنية بعد القمة لزايدة تعميق التفكري 

الوطين يف إحداث حتول شامل ابلتعليم.

املسار الزمين
مطلع نيسان

أبريل
 إطالق عملية التشاور الوطني
 من خالل التواصل مع رؤساء

الدول والحكومات

نيسان/أبريل
 ترشيح جهات وطنية

 لتنظيم عقد االجتماعات
 واملشاورات  والتواصل

مع أمانة القمة
 TES@unesco.org

أيار/مايو
آب/أغسطس 

حزيران / يونيو     
 29-28
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 للنتائج املنبثقة عن عمليات

املشاورات الوطنية

آب/أغسطس
 تقديم بيان االلتزام الوطني لقمة تحويل

 التعليم إىل أمانة القمة، جنبًا إىل جنب
مع ملحة عامة عن عملية التشاور الوطنية
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 األسبوع الثالث     
من أيلول/سبتمرب

 تقديم بيان االلتزام الوطني
 من قبل رؤساء الدول

والحكومات يف القمة






