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ملخص ألهم القرارات

متابعة االجتماع العاملي للتعليم (بروكسل  5-3 ،ديسمبر )2018
 كان إلعالن بروكسل تأثير سياس ي ،ويجب االستمرار في العمل بموجبه وتقديمه كرسالة
سياسية قوية ومرجع عملي للنهوض بجدول أعمال التعليم لعام  2030م.

املنتدى السياس ي رفيع املستوى
 االتفاق على النسخة النهائية من مداخلة اللجنة التوجيهية في املنتدى السياس ي رفيع
املستوى التي تم االنتهاء منها ً
الحقا وتقديمها في املوعد النهائي.
 االتفاق على أهمية اإلدالء برسائل واضحة لضمان االعتراف بالتعليم في اإلعالن السياس ي
املقرر اعتماده كمخرج لقمة أهداف التنمية املستدامة الذي سيعقد في سبتمبر.
 سيمثل اللجنة التوجيهية في الجلسة العامة للمراجعة املوضوعية الرئيس املشارك
البروفيسور كاز يوشيدا.
 أهمية التنسيق بين اللجنة التوجيهية ومجموعة األصدقاء في التعليم والتعلم مدى الحياة
في نيويورك.

املؤشرات العاملية
 عدم توفر تمويل كاف لإلبالغ عن الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة ومشاركة
املمثلين اإلقليميين في اجتماعات فريق التعاون التقني.
 دعوة املجتمع التربوي ملواصلة تطوير إطار الرصد وتمويل األنشطة واالستثمار في تقييمات
التعلم واملسوحات األسرية وذلك تحت رعاية اللجنة التوجيهية.

الهدف الرابع على املستويات اإللقليمية والوننية
 ضرورة ضمان التواصل املستمر بين برامج التعليم اإلقليمية واالستراتيجيات وأطر الرصد
ًّ
مع البرامج املدرجة في جدول أعمال التعليم لعام  2030م ًّ
وعامليا.
وطنيا
 أهمية توفير فرص للتعلم من األقران وتبادل أفضل املمارسات.
 الحاجة إلى تعزيز العمل الجماعي لدمج أهداف التنمية املستدامة في السياسة ودعم املوارد
وبناء القدرات وتحسين أطر الرصد والتقييم.
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الشروط املرجعية
 االتفاق على إدراج وكالة مشتركة في املكتب.
 تعديل الشروط املرجعية لضمان االستمرارية والتجديد فيما يتعلق بتمثيل الدول
األعضاء ،وتوضيح وضع املراقبين.
 االتفاق على الحاجة إلى وضع معايير الختيار املؤسسات وممثلي الشباب والقطاع الخاص،
لكي تمتاز عملية الترشيح بالشفافية والشمولية واإلنصاف.
 قرار بشأن وضع األعضاء املنتسبين الواجب اتخاذه في االجتماع التالي للجنة التوجيهية.

مجموعات العمل والوسائل
 االتفاق على أن تكون مجموعة االستعراض والرصد واإلبالغ ومجموعة الدعم واالتصال
ضمن املهام الدائمة لألمانة.
 االتفاق على إغالق مجموعة العمل التمويلية باعتبارها قائمة بذاتها بهدف دمج هذا البعد
في جميع أعمال السياسة املستقبلية األخرى.
 االتفاق على إنشاء مجموعات عمل موضوعية ملواصلة العمل السابق الذي اضطلعت به
املجموعة املعنية بالسياسات واالستراتيجيات ،مع إيالء أهمية لضمان اتخاذ إجراءات
وتوصيات ملموسة ،وتحديد املقترحات ً
بناء على أفضل املمارسات ،وربطها بأولويات إعالن
بروكسل ونتائج املنتدى السياس ي رفيع املستوى.
 توفير األمانة لخطة عمل وسيناريوهات محتملة ملجموعات العمل بحلول  15أبريل.
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املقدمة
انعقد االجتماع السادس للجنة التوجيهية املعنية بالهدف الرابع في مقر اليونسكو (باريس،
 12-11مارس  ،)2019وركز االجتماع على استعداداته ملراجعة الهدف الرابع في املنتدى

السياس ي رفيع املستوى لعام  2019م تحت شعار "تمكين الناس وضمان الشمولية
واإلنصاف" ،باإلضافة إلى مراجعة الجمعية العامة لألمم املتحدة التي استمرت أربع
سنوات لجميع أهداف التنمية املستدامة في سبتمبر  2019م.
يلخص هذا التقرير االستنتاجات الرئيسة الجتماع اللجنة التوجيهية الذي امتد ليومين
ويحدد الخطوات التالية التي ستتخذها اللجنة ومجموعات العمل التابعة لها ،وتم تقسيم
هذا التقرير ً
وفقا للموضوعات الرئيسة لالجتماع:
.1
.2
.3
.4
.5

متابعة لالجتماع العالمي للتعليم لعام  2018م.
تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة على املستوى العالمي واإلقليمي
والوطني.
مداخلة اللجنة التوجيهية في املنتدى السياس ي رفيع املستوى املعني بالتنمية
املستدامة لعام  2019م.
منشور خاص حول الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة في املنتدى
السياس ي رفيع املستوى لعام  2019م.
التخطيط االستراتيجي للجنة التوجيهية.
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الجلسة االفتتاحية
تضمنت الجلسة االفتتاحية :كلمة االفتتاح والترحيب قدمتها مساعدة املديرة العامة
لليونسكو لشؤون التربية السيدة ستيفانيا جيانيني ،متبوعة بفيديو َع َرض كلمة نائبة
األمين العام السيدة أمينة محمد ،ووكيل األمين العام للشؤون االقتصادية واالجتماعية في
األمم املتحدة السيد ليو تشن مين ،وأعقب ذلك مالحظات استهاللية ،قدمها الرئيس
ً
املشارك املعين حديثا للجنة التوجيهية ممثل دولة اليابان السيد كاز يوشيدا ،الذي قدم
األعضاء الجدد في اللجنة واعتمد جدول األعمال.
أبرزت املداخالت أهمية ما يأتي:
 .1االقرار بدور الهدف الرابع باعتباره منارة لجميع أهداف التنمية املستدامة
األخرى ،وارتباطه باألهداف العاملية األخرى التي تحتاج إلى التأكيد واإلقرار.
 .2دور اللجنة التوجيهية للعمل بتوصيات االجتماع العالمي للتعليم لعام  2018م
وإعالن بروكسل ،واملوافقة على الرسائل السياسية الفاعلة التي ال تقتصر فقط على
املنتدى السياس ي رفيع املستوى بل تمتد ملا بعده.
 .3استمرار الدعم لتحديد أولويات التعليم في الفترة التي تسبق املنتدى السياس ي
رفيع املستوى وما بعده.
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متابعة لالجتماع العاملي للتعليم
ً
بناء على مخرجات االجتماع العالمي للتعليم 1املنعقد في بروكسل في الفترة من 5-3
ديسمبر  ،2018أتاحت هذه الجلسة فرصة لدراسة السبل التي سينفذ بها أعضاء اللجنة
التوجيهية التزامات إعالن بروكسل على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية.
وعكست العروض -التي قدمتها كل من بلجيكا والفلبين ومفوضية األمم املتحدة لشؤون
الالجئين والتعليم الدولي والحملة العربية للتعليم وممثل الشباب -صورة غنية إلجراءات
املتابعة في األشهر القليلة األولى بعد االجتماع العالمي للتعليم مع تحديد الفرص وبعض
التحديات.
أقر أعضاء الجلسة وأعضاء اللجنة بقوة تأثير إعالن بروكسل على اتخاذ إجراءات فورية
داخل البلدان واملجتمعات وعلى املستوى اإلقليمي ،وتم تسليط الضوء عليه باعتباره من
االلتزامات العاملية األولى بشأن التعليم التي تتضمن الفئات األقلية مثل طالبي اللجوء
والالجئين والشباب املهمشين.
لخصت مساعدة املديرة العامة لليونسكو لشؤون التربية السيدة ستيفانيا جيانيني
املداخالت في النقاط الثالث اآلتية:
 .1التمسك بإعالن بروكسل كرسالة سياسية قوية للتواصل مع الجهات املستهدفة.
 .2استخدام إعالن بروكسل كأداة عملية توفر أدلة على الثغرات واألولويات التي
ً
تصرفا ًّ
فوريا.
تتطلب
 .3دعم الجهود الجماعية الرامية إلى تحقيق الهدف الرابع ومقاصد التعليم حتى عام
 2030م وتعزيزها.

 1يمكن االطالع على تقرير االجتماع العالمي للتعليم علىhttps://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367491.locale=ar :
6

من أمثلة إجراءات املتابعة:
.1

.2

.3

.4
.5

.6

التجربة البلجيكية -باعتبارها البلد املضيف ودولة في االتحاد األوروبي -لتشجيع
الدول األعضاء في االتحاد األوروبي على التحول من العمل الخارجي ودعم البلدان
النامية إلى االعتراف بأهمية الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة وجدول
أعمال  2030م وتطبيق السياسات واإلجراءات الوطنية.
عن طريق استخدام إعالن بروكسل مع االلتزامات العاملية األخرى مثل امليثاق
العالمي بشأن الالجئين الذي تم تبنيه ً
أيضا في ديسمبر عام  2018م ،سلطت
املفوضية الضوء على جهودها للنظر بشكل مشترك في كيفية مناقشة هذه
التعهدات املشتركة في املنتدى العالمي لالجئين الذي سيعقد في ديسمبر عام 2019
م في سويسرا.
أعادت الحملة العربية للتعليم النظر في عملها واستراتيجيتها املستمرة بعد االجتماع
العالمي للتعليم لبناء حركة تعليم عربية بهدف التأثير بشكل كبير على تطوير
التعليم في املنطقة.
استمرت منظمة التعليم الدولي في تقييم مدى قيام الدول بتنفيذ الهدف الرابع،
حيث قامت باستطالع املعلمين أنفسهم لفهم التعقيدات الرئيسة بشكل أفضل.
وصفت الفلبين إعالن بروكسل بأنه مرجع للسياسات وأبلغت باعتماد إطار
املؤهالت للتحقق من صحة التعلم املكتسب من خالل سبل غير رسمية وغير
نظامية ،إلى جانب خطة متكاملة مستقبلية للتطوير املنهي للمعلمين.
أشارت ممثلة الشباب إلى خطط تكثيف العمل على مستوى أهم الفئات املستهدفة
مع املعلمين ومشاركتها في منتدى شباب املجلس االقتصادي واالجتماعي القادم
كعضو في اللجنة الدائمة ملواصلة نقل أولويات إعالن بروكسل.
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تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة على املستوى العاملي واإللقليمي
والونني

مستجدات املؤشرات العاملية

هدف الجلسة
متساو بين البلدان وداخلها ،كما أن التشتت واالزدواجية ونقص الكفاية
إن التقدم غير
ٍ
يقوضان تحقيق التقدم في توافر بيانات قابلة للمقارنة ،فهناك حاجة إلعادة ضبط الجهود
وتكثيفها وتحديد أولويات االستثمار للحصول على بيانات أفضل.
أبرز ما تم ذكره في الجلسة
تبلغ التكلفة السنوية لجمع البيانات لرصد الهدف الرابع  280مليون دوالر ،ويتم إنفاق
 148مليون دوالر منها ،تاركة بذلك فجوة بقيمة  132مليون دوالر ،وهناك حاجة إلى 60
مليون دوالر ً
سنويا في البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل إلجراء تقييمات التعلم ()٪75
والدراسات االستقصائية لألسر املعيشية (.)٪25
تحتاج البلدان إلى الدعم الفني واملالي على حد سواء لإلبالغ عن أهداف التنمية املستدامة
بينما يميل املانحون إلى إعطاء األولوية لالستثمار في االبتكار والبيانات ،وملعالجة ذلك،
أقرت اللجنة اإلحصائية التابعة لألمم املتحدة في مارس عام  2019م ،اعتماد معهد
اليونسكو لإلحصاء كوسيط بين الطلب على البيانات وإمدادات التمويل.
تعتبر مجموعة التعاون الفني هي املرجع التقني الوحيد للدول األعضاء وممثلي جميع
املناطق والشركاء الدوليين ،وقامت هذه املجموعة بتطوير منهجيات مؤشرات الهدف الرابع
ومعاييره وإرشاداته باإلضافة إلى أدوات للتنفيذ واإلبالغ.
وتضمنت أبرز النقاط التي تمت مناقشتها ما يأتي:
 على الرغم من اهتمام الدول األعضاء باملشاركة في مجموعة التعاون الفني ،فإن
التمويل غير كاف ليشمل تكلفة حضور املمثلين اإلقليميين إلى االجتماعات ،فبدوره
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يبحث معهد اليونسكو لإلحصاء في تنظيم اجتماع افتراض ي إلشراك جميع البلدان،
وسيعقد االجتماع املباشر خالل األسبوع األخير من أغسطس عام  2019م.
 يقلل التنسيق الذي تكفل به معهد اليونسكو لإلحصاء من عبء اإلبالغ املزدوج على
البلدان.
 أهمية التعلم من األقران (على سبيل املثال ،يمكن مشاركة تجربة أوروبا املفصلة).
 هناك حاجة ملزيد من املؤشرات للتعليم العالي.
الخطط املستقبلية
دعوة للعمل مع مجتمع التعليم تحت رعاية اللجنة التوجيهية املعنية بالتعليم حتى عام
 2030م:
 .1االستمرار في تطوير إطار رصد الهدف الرابع كأداة تكوينية.
 .2ينبغي على البلدان والجهات املانحة ( 60مليون دوالر إضافية من املساعدات):
 االستثمار في تقييم التعلم واملسوحات األسرية.
 االستعانة بمعهد اليونسكو لإلحصاء إلنشاء آلية تنسيق لتمويل البيانات
ووسيط لذلك.
 .3دعم فريق التعاون الفني حول مؤشرات الهدف الرابع من خالل:
 تمويل األنشطة.
 املشاركة على مستوى الدولة أو اإلقليم.
 .4ينبغي على البلدان ما يأتي:
 وضع أطر وطنية لرصد التعليم.
 وضع معايير ملؤشرات الهدف الرابع العاملية املختارة بالتعاون مع معهد اليونسكو
لإلحصاء واملنظمات اإلقليمية.
 .5ينبغي على املجتمع الدولي لتحسين التعاون ،وتجنب املنافسة وازدواجية الجهود
 االتفاق على معايير لألهداف املحددة.
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تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة على املستوى اإللقليمي

هدف الجلسة
تقديم املستجدات حول التقدم اإلقليمي للهدف الرابع وتنفيذه وتنسيقه.
أبرز ما تم ذكره في الجلسة
قدم ممثلو املنظمات اإلقليمية لكل من املفوضية األوروبية ومجلس أوروبا ومنظمة الدول
األيبيرية األمريكية ووزراء التعليم في جنوب شرق آسيا واالتحاد اإلفريقي ومكتب التربية
العربي لدول الخليج مجموعة غنية من التطورات الرئيسة في مناطقهم ،وعرضوا نظرة
موجزة عن الفرص و التحديات التي واجهوها.
سلطت العروض الضوء على الجهود وحجم املبادرات والتطورات التي حدثت في جميع
املناطق لدمج ومواءمة جداول األعمال واالستراتيجيات واألطر اإلقليمية مع جدول أعمال
التعليم حتى عام  2030م وأفادت بااللتزام املشترك عبر جميع املناطق .يمكنك االطالع على
العروض على املوقع اإللكتروني (https://www.sdg4education2030.org/call-action-
.)and-passion-raise-political-support-education-2030-11-march-2019
كما تم تحقيق تقدم في تحسين املؤشرات وإنشاء آليات رصد وتقييم جديدة أو تكييفها،
وإنشاء أو تحديد هيئات مختلفة مكلفة باإلشراف عليها ،و استمرت الجهود لدمج رؤية
أهداف التنمية املستدامة في النظم التشريعية والسياسية اإلقليمية ،مع التركيز بشكل
خاص على األولويات اإلقليمية املحددة من خالل املشاورات واالستراتيجيات املحددة
ً
مسبقا ،وبالتالي ساهم ذلك في تعزيز الفهم املشترك والتركيز املتماسك لتنفيذ الهدف الرابع
ًّ
قضايا ذات صلة
من أهداف التنمية املستدامة ،وتضمنت أولويات التعليم املذكورة
بالجودة والتعلم مدى الحياة واإلنصاف واملواطنة العاملية والتعليم والتدريب التقني واملنهي
وظروف املعلمين واالبتكار واإلدماج مع التركيز بشكل خاص على حاالت الهجرة واألزمات.
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وعلى الرغم من التقدم الذي تم تحقيقه ،ذكرت العروض مجموعة من التحديات
املشتركة في جميع املناطق:
 تأمين املوارد املالية والبشرية الكافية وتلبية األولويات اإلقليمية األخرى في آن واحد.
 الحفاظ على االلتزام السياس ي لتحقيق جدول أعمال الهدف الرابع.
 التعقيدات في مواءمة أطر الرصد والتشريعات والسياسات املتعددة الحالية مع جدول
أعمال الهدف الرابع مع الحفاظ على اتساقها وتوليد بيانات جيدة قابلة للمقارنة.
 تحديات تطوير التنسيق والشراكات الفعالة مع أصحاب املصلحة املتعددين وربط
اآلليات الوطنية والعاملية.
تشكل املنظمات اإلقليمية منصات مهمة للتعلم من األقران واملناقشات االستراتيجية
وتعزز االلتزام السياس ي والدعم وبناء القدرات واالستفادة من البيانات واملعلومات
الوطنية ،وبشكل عام ،أبرزت الجلسة الدور املهم والقيمة املضافة للمنظمات اإلقليمية
في تعزيز التنفيذ الفاعل والرصد اإلقليمي لخطة التنمية املستدامة لعام  2030م الخاصة
بالتعليم ،وال سيما التوسط في االلتزامات العاملية في التنفيذ الوطني.
أبرز الرسائل
ينبغي تشجيع آليات ومنظمات التنسيق اإلقليمية وعبر الوطنية األخرى على مواصلة تعزيز
ومواءمة أطر الرصد واإلبالغ اإلقليمية و  /أو دون اإلقليمية ،وتعزيز جمع البيانات وتحليلها
واإلبالغ العام ،وكذلك دعم البلدان في جهود الرصد واإلبالغ التي تبذلها مع مراعاة
األولويات الوطنية واملوارد والقدرات واحتياجات التنفيذ ،وفي هذا الصدد ،يعد التعلم من
األقران وتبادل الخبرات ودعم املوارد وتنمية القدرات من الجوانب الرئيسة في هذا الدعم.
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الخطط املستقبلية
باإلشارة إلى مختلف املبادرات واالرتباطات التي تقوم بها املنظمات اإلقليمية ،وبالرجوع إلى
دورها في تقديم التنسيق والدعم الشامل كجزء من اللجنة التوجيهية ،فإن اإلجراءات
الرئيسة املستمرة تشمل:
 .1دعم االلتزام السياس ي بتحقيق مقاصد الهدف الرابع وتعزيزها.
 .2متابعة التنفيذ والتطورات على مستوى الدولة.
 .3توفير فرص التعلم من األقران وتبادل أفضل املمارسات.
 .4ضمان استمرار الربط بين برامج التعليم اإلقليمية واالستراتيجيات وأطر الرصد مع
ًّ
الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة ًّ
وعامليا.
وطنيا
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املراجعات الوننية الطوعية لعام  2019م والتقارير حول التنفيذ الونني للهدف الرابع من
أهداف التنمية املستدامة

هدف الجلسة
تهدف هذه الجلسة إلى تقديم مرئيات حول آلية تنفيذ الهدف الرابع على مستوى الدولة
من خالل مراجعة التقدم الذي تم تحقيقه في املقاصد العاملية التعليمية واالستراتيجيات
املوضوعة للتغلب على التحديات حيث يتم تقييمها في املراجعات الوطنية الطوعية
املقدمة في املنتدى السياس ي رفيع املستوى وغيرها من التقييمات وآليات اإلبالغ ،وكان
الهدف من ذلك ينصب في تسهيل تبادل الخبرات ،بما في ذلك النجاحات والتحديات
والدروس املستفادة بين أعضاء اللجنة التوجيهية.
أبرز الرسائل
شملت العروض التقديمية 2حول التقدم الوطني في تنفيذ جدول أعمال الهدف الرابع
العديد من الفرص والتحديات التي تم تناولها في الجلسة السابقة حول التوافق اإلقليمي
مع رؤية التعليم .2030
وقدم ممثلو الدول األعضاء من بوركينا فاسو والصين وكولومبيا والجمهورية التشيكية
وأملانيا وكينيا وجمهورية كوريا والفلبين وتركيا ملحات عامة عما تم تحقيقه في مختلف
البلدان من ترجمة للمقاصد العاملية إلى معايير وطنية يمكن تحقيقها وتنفيذ
االستراتيجيات املناسبة ألجل تحقيق مقاصد الهدف الرابع والتزاماته ،ويشهد على ذلك
االلتزام حجم االستثمار اإلجمالي من قبل الدول لتنفيذ جدول أعمال التعليم لعام 2030
م.
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https://www.sdg4education2030.org/call-action-and-passion-raise-political-support-education-2030-11march-2019
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صرح وزير التعليم الوطني في كولومبيا أن الهدف الرابع هو املرجع لبناء السياسات وتحديد
االستراتيجيات واألهداف القطاعية ،وأكد على أهمية اإلدماج على جميع مستويات النظام.
وبشكل عام ،وعلى الرغم من التقدم الذي تم تحقيقه في العديد من املجاالت ،فإن اتساع
نطاق هذه الخطة الطموحة وضخامة حجمها يشكل العديد من التحديات أمام البلدان
واملجتمع الدولي ككل للوفاء بها في غضون اإلطار الزمني املحدد.
ظهرت العديد من التحديات الرئيسة بشهادة البلدان ،وتندرج ضمن عدة فئات منها:
املوارد والتنسيق والقضايا الهيكلية وااللتزام السياس ي وتعقيد دمج رؤية موسعة للتعليم
ً
وغالبا ما يتطلب ذلك
مدى الحياة وفي جميع مجاالها داخل السياق الفريد لكل بلد،
ً
تغييرا في التفكير.
تمثل التحديات الهيكلية وتحديات توفر املوارد القضايا اإلقليمية التي تمت مناقشتها في
الجلسة السابقة ،وتشمل الصعوبات في دمج مؤشرات الهدف الرابع من أهداف التنمية
املستدامة ،وأطر الرصد والتقييم مع الهياكل القائمة ،والقدرة على استخراج بيانات
موثوقة قابلة للمقارنة .كما تظهر الصعوبات في مواءمة السياسات والتشريعات واملناهج
القائمة مع متطلبات إطار أهداف التنمية املستدامة ،وتأمين املوارد املالية والبشرية
الكافية لدعم هذا البرنامج الطموح مثل التدريب وجذب املعلمين املؤهلين.
تشمل تحديات التنسيق التنفيذ الوطني للهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة مع
العديد من أصحاب املصلحة في قطاعات متعددة.
تحديات الحفاظ على االلتزام السياس ي وتعزيزه لهذه الخطة على أعلى املستويات.
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إلى جانب التحديات الهيكلية املوضحة ،تنشأ التحديات املفاهيمية واملوضوعية من
تكييف أنظمة التعليم الحالية (التي ً
غالبا ما تركز على التعليم األساس ي) مع الطبيعة

الواسعة لخطة عام  2030م والتعريف الشامل لكل ما ُيشكل نوعية التعلم ومخرجاته
ذات الصلة للجميع طوال الحياة.
يجب تعديل كل من التصورات والسياسات لتشمل منظور التعلم مدى الحياة لخطة عام
 2030م (من مرحلة ما قبل املدرسة إلى تعليم الكبار) ،وأهمية التعليم في سياق العوملة
والتقدم التكنولوجي السريع (مهارات املواطنة العاملية والتنمية املستدامة واملهارات
الرقمية وغيرها) ،وقد أبرزت العديد من العروض التقديمية تحديات السياسات الشاملة،
وال سيما فيما يتعلق باملساواة بين الجنسين والفئات الضعيفة (املهاجرين والالجئون وذوي
االحتياجات الخاصة) والجودة للجميع ،مع إيالء االهتمام للتطوير املنهي للمعلمين.
يجب حث الخطى وشحذ الهمم للتقدم في جميع املجاالت الرئيسة املحددة من أجل
تحقيق خطة عام  2030م .كما تظل زيادة الوعي وتبادل املعلومات واملساءلة وااللتزام
السياس ي من العناصر األساسية لالستمرار في تحقيق هذا التقدم.
الخطط املستقبلية  /التوصيات

يجب على جميع الجهات الفاعلة والشركاء الدوليين والوطنيين ودون الوطنيين واملحليين،
الذين تقع على عاتقهم مسؤولية تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  2030م في مجال
التنمية املستدامة ،أن تتكاتف جهودهم وأن يعملوا ً
معا ملواجهة التحديات الرئيسة
املحددة في إعالن االجتماع العالمي للتعليم ،إما باملشاركة بشكل مباشر في صنع
السياسات أو بتخصيص املوارد.
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عرض التطبيق اإللكتروني للهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة

هدف الجلسة
قدمت األرجنتين تطبيقها اإللكتروني بشأن الهدف الرابع وجدول أعمال أهداف التنمية
املستدامة الشامل بمسمى "التحدي العالمي".
أبرز الرسائل
تم تقديم تطبيق الهدف الرابع اإللكتروني كلعبة بسيطة لتحفيز الناس من خالل اللعب
لتحسين معرفتهم عن أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر ،وهو تطبيق رقمي متعدد
املنصات ال يزال العمل فيه ً
جريا ،ويتم تطويره بناء على مدخالت الالعبين أنفسهم لكي

يصبح أكثر سهولة وجاذبية للمستخدم.
الخطط املستقبلية
أعربت األرجنتين عن رغبتها في تقديم "التحدي العالمي" في املنتدى السياس ي رفيع املستوى
لعام  2019م لتوضح آلية تعزيز أهداف التنمية املستدامة من خالل األلعاب التعليمية.
كما يتم بذل الجهود لترجمة التطبيق إلى اللغة الفرنسية (من خالل شراكة مع الوزارة
الفرنسية) ،وتم تسليط الضوء على الحاجة إلى إتاحة املحتوى باللغات األخرى.
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مداخلة اللجنة التوجيهية في املنتدى السياس ي رفيع املستوى املعني بالتنمية املستدامة
لعام  2019م
هدف الجلسة
تضمن االجتماع السادس للجنة التوجيهية جلستين استثنائيتين مخصصتين لوضع
اللمسات األخيرة على مداخلة اللجنة التوجيهية في املنتدى السياس ي رفيع املستوى لعام
 2019م ،وفي هذا السياق ،قدمت األمانة املسودة ما قبل النهائية مع التقرير العالمي
لرصد التعليم لليونسكو ومعهد اليونسكو لإلحصاء.
أبرز الرسائل
أتاحت الجلستان الفرصة ألعضاء اللجنة التوجيهية لإلدالء بتعليقات إضافية على مسودة
مداخلة اللجنة التوجيهية في املنتدى السياس ي رفيع املستوى لعام  2019م ،التي شاركتها
األمانة قبل االجتماع ،وخالل املناقشة ،أكد املمثلون بشكل خاص على الحاجة إلى إبراز
الروابط بين أهداف التنمية املستدامة واألهداف التي تم استعراضها في عام  2019م،
ً
فضال عن الدور الرئيس للتعليم لتحقيق خطة التنمية املستدامة الشاملة لعام  2030م.
عالوة على ذلك ،وافقت اللجنة التوجيهية على أن التقرير ينبغي أن يسلط الضوء على
عاملية أهداف التنمية املستدامة وأهداف خطة عام  2030م ككل.
قدرت اللجنة التوجيهية أن تقديمها إلى املنتدى رفيع املستوى لعام  2019م ينبغي اعتباره
فرصة للمض ي ً
قدما في النتيجة الرئيسة لالجتماع العالمي للتعليم لعام  2018م ،ال سيما
من خالل االعتماد على الرسائل الرئيسة الواردة في إعالن بروكسل ،والتي ينبغي أن تكون
بمثابة أساس لوضع توصيات سياسية ملموسة ،وفي هذا الصدد ،وافق املمثلون على
اعتماد نهج متماسك للعمل بما جاء في إعالن بروكسل بدون تغيير في صياغته.
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الخطط املستقبلية
ُ دعي جميع أعضاء اللجنة التوجيهية إلى تقديم تعليقاتهم مكتوبة إلى األمانة.
 بالنظر لقرب املوعد النهائي لتقديمها ،قررت اللجنة التوجيهية تكليف املكتب
بالتصديق النهائي على الوثيقة.
ُ
 على هذا النحو ،طلب من األمانة إدراج التعليقات املتبقية وإرسال نسخة منقحة
من املداخلة إلى املكتب لكي يتسنى له التحقق من أن املدخالت الواردة من جميع
أصحاب املصلحة قد انعكست بدقة في النسخة النهائية من التقديم ،يمكنك
االطالع عليها على الرابط التالي:
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367447?posInSet.
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منشور خاص حول الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة في املنتدى السياس ي
رفيع املستوى لعام  2019م

هدف الجلسة
قدمت الجلسة املنشور الخاص حول الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة الذي
يستند إلى املراجعات الوطنية الطوعية ،واستبانة تم توزيعها على جميع الدول األعضاء
بهدف:
 جمع التصورات الوطنية حول الهدف الرابع وتأثيره على تخطيط سياسة
التعليم وتنفيذها.
ُ
 جمع املعلومات حول السياسات والبرامج التعليمية التي تظهر على أفضل وجه
التزام البلدان بأهداف التنمية املستدامة.
أبرز الرسائل
إن الهدف من هذا املنشور هو فهم كيفية ارتباط البلدان بالهدف الرابع من خالل وجهات
نظر دولية ،والتفاهم املشترك واملمارسات الجيدة في السياسات أو البرامج.
تم تأطير املنشور بالهدف الرابع بما في ذلك املفاهيم الوطنية بهدف توفير فهم مشترك ملا
ً
ًّ
تعليميا ،وسينظر املنشور في اآلليات الوطنية اآلتية لتنسيق تنفيذ
تقدما
قد يحقق
الهدف الرابع:
 ما بعد املعدالت :عدم تخلف أي شخص عن الركب .
 ما بعد الوصول إلى التعليم :نتائج التعلم ذات الصلة.
 ما بعد األساسيات :محتوى التعليم.
 ما بعد املدرسة :التعلم مدى الحياة.
 ما بعد التعليم :التخطيط متعدد القطاعات.
 ما بعد البلدان :آليات التعلم من األقران
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شملت نقاط املناقشة الرئيسة على ما يأتي :رحبت اللجنة التوجيهية باملبادرة التي تؤكد
على التعلم من األقران وتبادل املمارسات الجيدة وكذلك تأطير ما وراء األساسيات ،وقد
ال تكون النتيجة بعد "ما وراء" مهمة للغاية .كما تم تقديم اقتراحات تتفق مع الحركة
نحو التعليم الشامل (من خالل إعادة كتابة املناهج الدراسية األساسية ،وتكييف
املناهج الدراسية مع واقع القرن الحادي والعشرين) ،وينبغي أن تتضمن أمثلة من
املعلمين واملجتمع املدني واملنظمات اإلقليمية والبلدان.
الخطط املستقبلية
 في أبريل ،سيتواصل تقرير االجتماع العالمي للتعليم مع البلدان التي تم ذكرها في
املنشور لتوضيح املعلومات.
 سيشارك تقرير االجتماع العالمي للتعليم مسودة الوثيقة مع اللجنة التوجيهية
بحلول أواخر أبريل وتعليقات عامة مطلوبة بحلول  10مايو.
 سيتم إطالقه في املنتدى السياس ي رفيع املستوى في يوليو.
سيتم اتخاذ قرار بالتصديق أو أي إجراء مشابه من قبل اللجنة التوجيهية عند مشاركة
املسودة.

التخطيط االستراتيجي للجنة التوجيهية
نظرت الجلسة على وجه التحديد في تنظيم عمل اللجنة التوجيهية في األشهر املقبلة حتى
موعد املنتدى السياس ي رفيع املستوى وفي الفترة .2019-2018
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االستعدادات للمنتدى السياس ي رفيع املستوى املعني بالتنمية املستدامة لعام  2019م

أبرز العرض الذي قدمه مكتب االتصال التابع لليونسكو في نيويورك الحاجة إلى التخطيط
الجماعي للجنة التوجيهية بشأن األنشطة املشتركة املحتملة للمنتدى السياس ي رفيع
املستوى ،الذي سيعقد من  9إلى  18يوليو  ،2019وسيعقد الجزء الوزاري منه في الفترة
من  16إلى  18يوليو ،وسيضم جلسة عامة مدتها  3ساعات مخصصة ملراجعة الهدف
الرابع ،وستكون فقرة املراجعات املواضيعية (األسبوع األول) غير متاحة لألمم املتحدة
واملنظمات الدولية .كما شارك أعضاء اللجنة التوجيهية ـ ـ ـ بإيجاز ـ ـ ـ بعرض خططهم الخاصة
التي سينفذونها في املنتدى السياس ي رفيع املستوى.
الخطط املستقبلية
 .1حظي االقتراح الخاص بإقامة حدث جانبي للجنة التوجيهية على هامش املنتدى
السياس ي رفيع املستوى بدعم من عدد من األعضاء بمن فيهم منظمة التعليم الدولي
وبلجيكا.
 .2سيمثل اللجنة التوجيهية في الجلسة العامة للمراجعة املواضيعية السيد كاز يوشيدا
بصفته الرئيس املشارك للجنة.
 .3تم إبراز أهمية الرسائل الواضحة لضمان االعتراف القوي بالتعليم في اإلعالن السياس ي
الذي ُ
سيعتمد في سبتمبر كنتيجة لقمة أهداف التنمية املستدامة.
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مبادرة مجموعة األصدلقاء

قدمت اليونسكو (نيويورك) ملحة عامة عن مباردة مجموعة أصدقاء التعليم والتعلم مدى
الحياة التي تم تأسيسها في بداية العام ،برئاسة مشتركة من البعثات الدائمة لألرجنتين
وجمهورية التشيك واليابان والنرويج وكينيا لدى األمم املتحدة في نيويورك .إلى جانب 25
دولة ،ستسعى املجموعة جاهدة لدعم عمليات األمم املتحدة في نيويورك لتحقيق أهداف
التنمية املستدامة ،وتتطلع املجموعة إلى تلقي مدخالت من اللجنة التوجيهية بشأن
الرسائل والتوصيات الرئيسة التي يتعين اخذها في االعتبار في األشهر املقبلة ،ستشارك
املجموعة في العديد من فعاليات األمم املتحدة مثل منتدى أصحاب املصلحة حول العلوم
والتكنولوجيا واالبتكار من أجل أهداف التنمية املستدامة ومنتدى الشباب التابع للمجلس
االقتصادي واالجتماعي.
كان هناك اتفاق واسع النطاق على الحاجة إلى تعزيز التنسيق بين اللجنة التوجيهية
ومجموعة األصدقاء ،بما في ذلك التخطيط للمنتدى السياس ي رفيع املستوى ،لضمان
االتساق في عرض الرسائل وتجنب االزدواجية.

الشروط املرجعية

هدف الجلسة
تم تزويد اللجنة التوجيهية بالشروط املرجعية املنقحة في صباح اليوم األول لالجتماع،
وبعد التعليقات واملدخالت من أعضاء اللجنة ،تمت مراجعة الشروط املرجعية املحدثة
من قبل األمانة وعرضها بعد ظهر اليوم الثاني ،وفي سياق هاتين الجلستين ،قام كل من
الرئيسين املشاركين للجنة التوجيهية السيدة ستيفانيا جيانيني والسيد كاز يوشيدا بعرض
التغييرات املقترحة على الشروط املرجعية للجنة التوجيهية ،وكانت النقاط الرئيسة هي
توضيح دور مكتب اللجنة التوجيهية ،ومراجعة حالة األعضاء املنتسبين ،واختيار أعضاء
ً
وأخيرا توضيح األدوار واملسؤوليات الخاصة بكل الجهات املختلفة ذات العالقة.
جدد،
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أبرز الرسائل
تم باإلجماع قبول االقتراح بإدراج وكالة واحدة مشتركة في املكتب.
فيما يتعلق بتمثيل الدول األعضاء في اللجنة ومبدأ التناوب ،أعرب أعضاء اللجنة عن
قلقهم إزاء هذا األمر ،فعلى الرغم من أن فكرة التجديد ضرورية بالفعل ،إال أنه ينبغي ذكر
مبدأ االستمرارية بوضوح ،كما كان الحال في اإلصدارات السابقة من الشروط املرجعية .في
هذا السياق ،تم التأكيد على أن كل مجموعة من املجموعات االنتخابية الست مسؤولة
عن اختيار األعضاء ،وعن ضمان توازن معقول بين مبدأ التجديد ومبدأ نقل املعرفة
املؤسسية من عضو آلخر .كما تم التوضيح أن مدة الدوائر االنتخابية املمثلة على أساس
التناوب هي سنتان تقويميتان ،تبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر ،وباإلضافة إلى ذلك ،تمت
معالجة مسألة اختيار ووضع األعضاء املنتسبين ،حيث الحظت األمانة أن مسألة منح مركز
العضوية بانتظام لألعضاء املنتسبين قد أثيرت في االجتماعات السابقة ،وبالنظر إلى أن
إدراج األعضاء املنتسبين كأعضاء عاديين في ذلك الوقت قد أدى إلى تقلص عدد الدول
األعضاء في املجموعة ،وهو ما كان يتناقض مع إطار العمل ،فقد تم تأجيل اتخاذ قرار
بشأن وضع األعضاء املنتسبين إلى حين آخر.
مع توسيع تمثيل الدول األعضاء في اللجنة التوجيهية من ثالث إلى أربع دول أعضاء لكل
مجموعة انتخابية ،فإن إدراج األعضاء املنتسبين كأعضاء عاديين مع هذا التكوين الجديد
للجنة التوجيهية لم يغير مبدأ أغلبية الدول األعضاء ،وعلى هذا النحو ،تمت دعوة أعضاء
اللجنة التوجيهية للنظر في هذا الخيار .كما تم التأكيد ً
أيضا على ضرورة وضع عدد معين
من املعايير الختيار املؤسسات ،وممثلي الشباب ،والقطاع الخاص لضمان عملية ترشيح
ً
وأخيرا ،أثار عدة ممثلين الحاجة إلى توضيح وضع
تمتاز بالشفافية واإلدماج واإلنصاف،
املراقبين.
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الخطط املستقبلية
في ضوء ما تقدم ،طلبت اللجنة التوجيهية من األمانة مواصلة تنقيح شروطها املرجعية من
أجل:
 .1إدراج إشارة إلى مبدأ االستمرارية في اختيار األعضاء (ولقد تم ذلك في االجتماع).
 .2إضافة قسم لتحديد حالة األعضاء املنتسبين وعملية اختيارهم.
 .3إدراج قسم عن املراقبين وحالتهم ومشاركتهم املحتملة في االجتماعات (ولقد تم ذلك
في االجتماع).
وبالنظر إلى الحاجة إلعادة صياغة الشروط املرجعية وتعديلها ،فقد تم تأجيل املصادقة
على النسخة املنقحة من هذه الوثيقة إلى جلسة التخطيط االستراتيجي للجنة التوجيهية في
ً
ًّ
إضافيا،
اليوم الثاني لالجتماع ،وفي سياق هذه الجلسة ،اقترحت اللجنة التوجيهية تعديال
وهو تحديد أنه يجوز لألمانة بموافقة املكتب دعوة مراقب من غير الدول األعضاء لحضور
اجتماعات اللجنة.
بعد إدراج ذلك ،تم اعتماد الشروط املرجعية باإلجماع ،مع اتخاذ الخطوات اآلتية :
 .1سيتم اتخاذ قرار بشأن العضوية الكاملة لألعضاء املنتسبين في االجتماع القادم للجنة
التوجيهية.
 .2سيتم تطوير عملية واضحة الختيار األعضاء املنتسبين.
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مجموعات العمل

ً
ملخصا لحالة مجموعات العمل ،مذكرة بأن فترة السنتين السابقة تضمنت
قدمت األمانة
أربع مجموعات عمل )1( :الدعم واالتصال ( )2املراجعة والرصد واإلبالغ ( )3التمويل ()4
ًّ
السياسات واالستراتيجيات .كما تم االتفاق على أنه ً
نظرا ألن كال من مجموعة الدعم
واالتصال ومجموعة املراجعة والرصد واإلبالغ كانتا من وظائف األمانة ،فإنهما تعتبران من
مجموعات العمل الدائمة ملعالجة املهام املستمرة للجنة التوجيهية ،وتم لفت االنتباه إلى
أهمية مشاركة املعلومات سهلة االستخدام على املوقع اإللكتروني ،وأهمية اإلدالء بآراء
الشباب في مجال الدعم واالتصال.
وبالنسبة إلى مجموعتي العمل األخيرتين ،وافق أعضاء اللجنة على إغالق مجموعة العمل
التمويلية كمجموعة قائمة بذاتها بهدف دمج التمويل كأولوية رئيسة في أي عمل سياس ي
مستقبلي ،وقدم أعضاء اللجنة التوجيهية مدخالت مفيدة حول خطط مجموعة
السياسات واالستراتيجيات ،مع ظهور العديد من النقاط املشتركة بينهما ،وتتمثل في اآلتي:


العمل على تحديد العقبات واملقترحات القائمة على أفضل املمارسات.



أهمية اقتراح نقاط عمل وتوصيات محددة.
االعتراف بدور التعليم العالي.



ربط العمل باألولويات املحددة في إعالن بروكسل.
مراعاة نتائج املنتدى السياس ي رفيع املستوى.




الخطط املستقبلية
 .1تقديم األمانة لخطة عمل وسيناريوهات محتملة قبل اتخاذ قرار بشأن مجموعات
العمل.
 .2سيتم تطوير مقترحات لتحسين أساليب العمل.
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الجلسة الختامية
في ختام هذه الجلسة السادسة ،دعا الرئيس املشارك للجنة التوجيهية السيد كاز يوشيدا
األعضاء لضمان مشاركة الرسائل املتفق عليها مع الجهات املعنية التابعة لها ،وفي كلمتها
الختامية ،أكدت السيدة ستيفانيا جيانيني على أهمية نقل ما تم تداوله ومناقشته إلى
املنتدى السياس ي رفيع املستوى والجمعية العامة لألمم املتحدة من خالل العمل الجماعي،
واسترعت االنتباه بشكل خاص إلى تحسين جمع البيانات ،ووضع سياسات أفضل ،وتبادل
أفضل املمارسات .كما أكدت على الحاجة إلى التحدث "بلغة يفهمها الجميع وبكل شغف
وخبرة" من أجل رفع مستوى التعليم في البرامج السياسية .كما التزمت بضمان مشاركة
أعمال اللجنة التوجيهية بصورة تمتاز بالشفافية والشمولية ،مؤكدة "أهميتها القصوى"
لليونسكو.
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