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 من جدول األعمال املؤقت 6البند 

  على الصعيد العالمي/اإلقليمي سهام اليونسكو في تنسيق ودعم العملإ
 2030للتنمية المستدامة الخاص بالتعليم حتى عام  4لتحقيق الهدف 

 الملخص

عن إسهام تقرير الاملديرة العامة إىل اجمللس التنفيذي  قدمت 7ت/ م200 لقرارعماًل با
للتنمية املستدامة اخلاص بالتعليم  4تحقيق اهلدف ل دعم العملو اليونسكو يف تنسيق 

 .2030حىت عام 

 .5/م38اآلثار املالية واإلدارية املرتتبة على هذه الوثيقة يف الوثيقة  وتندرج

 .18 الفقرة يف املقرتح القرار اختاذها: التنفيذي اجمللس من املتوّقع اإلجراءات
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 لمقدمةا - أولا 

 من أهداف التنمية املستدامة 4تحقيق اهلدف لالعمل يادة وتنسيق إىل اليونسكو ق 2015عام لعهد إعالن إنشيون  - 1
خطة التنمية يف إطار  املعنية بالتعليمواضطلعت اليونسكو، باعتبارها جهة التنسيق  .2030التعليم حىت عام ب اخلاص

من أهداف التنمية املستدامة اخلاص بالتعليم حىت  4اهلدف  تحقيقل العمل دعم، بقيادة وتنسيق و 2030املستدامة لعام 
وتنمية  دعم السياسات( 2)واإلقليمي؛ وتنسيق الشراكات على املستويني العاملي ( 1: )، عن طريق ما يلي2030عام 

يف  املديرة العامة إىل اجمللس التنفيذي قدم، ت7م ت/200 لقراربا وعمالً  .واإلبالغالرصد واالستعراض ( 3)القدرات؛ و
من أهداف التنمية  4تحقيق اهلدف للعمل ا ودعمتنسيق اليونسكو يف إسهام عن  دورته الثانية بعد املائتني، تقريرها

 .2030املستدامة اخلاص بالتعليم حىت عام 

حتقيق هدف  ىساعدة علامل (أ): التاليني العمل  حموريىلول وفق هنج مزدوج يستند إاألي سالرئي الربنامجسينفَّذ  - 2
 (ب)مثاين نتائج منشودة، و من خالل حتقيقعلى املستوى القطري  2030اخلاص بالتعليم حىت عام  4ستدامة ملالتنمية ا

 .نشودةمل من النتائج انياثنت من خالل حتقيققليمي، إلي وامل العانيستويملا ىعلرصده /واستعراضه 4ة تنسيق اهلدف يادر 
الربنامج الرئيسي  إطار يفنشودة ملر اشددت النتائج العح   ،2030م ستدامة لعاملالتساق التام مع خطة التنمية ال وتوّخياً 

للتنمية  4اهلدف  املندرجة يف العشربلوغ تسع من الغايات  يف مباشراً  ( كي تسهم إسهاماً 5م/39األول )الوثيقة 
 .خرىألستدامة املأهداف التنمية ا حتقيق ويف ،وسائل التنفيذ/ستدامةملا

 الشراكات العالمية واإلقليمية - ثانياا 

عرب منّصات وآليات متنوعة على املستويني العاملي واإلقليمي، عن توطيد  التنسيق بني اجلهات املعنية بالتعليمأسفر  - 3
 األداء وكفايته على املستوى القطري. لزيادة فعالية الشراكات وحتقيق االنسجام بني النهوج، دعماً 

 ،اآللية العاملية الرئيسية 2030التنمية املستدامة اخلاص بالتعليم حىت عام  تحقيق هدفوت  َعد اللجنة التوجيهية ل - 4
، 2016يف أيار/مايو  ،أ نشئتقد و  .لتنمية املستدامةل 4اهلدف  تحقيقلالعمل تنسيق للتشاور و  ،املتعددة اجلهات املعنية

الغايات األخرى خلطة و  األهداف قيقوحت ،للتنمية املستدامة 4دعم الدول األعضاء والشركاء يف حتقيق اهلدف  من أجل
حتدد ، اعتمدت هذه اللجنة التوجيهية خارطة طريق 2016ويف كانون األول/ديسمرب  .2030التنمية املستدامة لعام 

، وتوفري اإلرشاد 2030لعام  التعليمالكفيلة بتعزيز االلتزام السياسي بأهداف و باختصار األنشطة املّتسمة باألولوية 
بشأن التنفيذ والرصد على املستوى الوطين. وخرجت اللجنة التوجيهية يف أحدث اجتماع هلا، عقدته يف مقر  االسرتاتيجي

( السياسات 1(، بعدد من التوصيات تتعلق مبا يلي: )2017حزيران/يونيو  29-30األمم املتحدة بنيويورك )
( الرصد 3و) ( التمويل على املستويني احمللي والدويل،2للتنمية املستدامة، ) 4اهلدف  لتحقيقواالسرتاتيجيات املالئمة 
 )نيويورك،  التعليمومت عقد هذا االجتماع عقب االجتماع الرفيع املستوى للعمل من أجل واالستعراض واإلبالغ. 

بروزها بني الشركاء  من توطيد أيضاً هية (، بدعوة من رئيس اجلمعية العامة، ومتّكنت اللجنة التوجي2017حزيران/يونيو  28
 .2030 عام حمور خطة التعليم باعتباره فهم دوراإلمنائيني، ومن حتسني 



202 EX/6 – page 2 

الرفيع السياسي مم املتحدة منتدى األستعراض المتهيداً  خطة عملإضافة إىل ذلك، رمست اللجنة التوجيهية لنفسها  - 5
إىل اجمللس االقتصادي  م داخلةاللجنة التوجيهية وبعدما قدمت  .2019هداف التنمية املستدامة يف عام أل املستوى

جزء من االستعراض الذي أجراه ك،  "القضاء على الفقر وتعزيز االزدهار يف عامل متغري" يف التعليمإسهام  عنواالجتماعي 
ريه هذا املنتدى يف عام ، ستسهم يف االستعراض الذي جي2017يف عام  املتحدة السياسي الرفيع املستوى منتدى األمم

 اً استعراض أيضاً ِعّد ت  وسوف ". التحول واالنتقال إىل جمتمعات مستدامة وقادرة على التكيف"وخيصصه ملوضوع  2018
 2019 مزمع إجراؤه يف عاامل ستعراضاال، من أجل مية املستدامة ذات الصلة بالتعليملتنغايات اوسائر  4شامال للهدف 

ملستدامة واجتماع اللتنمية  17و 16و 10و 5و 4و 3، مبا يف ذلك األهداف "متكني الناس وضمان الشمول"وموضوعه 
ملتحدة السياسي الرفيع ا منتدى األمم . إذ إن هذا االجتماع املتسق مع اجتماع2030اخلاص بالتعليم حىت عام  2018
نمية اخلاص بالتعليم حىت للت 4، سوف يستعرض ما أ حرز من تقدم حنو حتقيق اهلدف 2019املقرر عقده يف عام  املستوى

 ق على املستويني العاملي واإلقليمي.فرصة ت ستعرض فيها بطريقة نقدية فعالية آليات التشاور والتنسي أيضاً ، وسيتيح 2030عام 

روابط رئيسية بني التجارب الوطنية والسياسة التعليمية العاملية. إذ إن فآليات التشاور والتنسيق اإلقليمية هي  - 6
عام  التنمية حىت فهم مشرتك للتعليم يف خطة إقامة املشاورات اإلقليمية املتعددة اجلهات املعنية ال يقتصر إسهامها على

واالستفادة من الفرص  ،تحدياتاألنداد طرائق ملواجهة ال ، يتشاطر فيهاوظيفة منصات للتعلم أيضاً ، بل تؤدي 2030
 قطاع بأكمله.الإىل سياسة وختطيط وإدارة ورصد على نطاق  2030لرتمجة أهداف والتزامات خطة التعليم العاملية حىت عام 

يف مجيع املناطق واملناطق الفرعية،  2030للتنمية املستدامة اخلاص بالتعليم حىت عام  4فقد أجريت مشاورات بشأن اهلدف 
وأسفر كثري من هذه املشاورات عن وضع  .20151يف تشرين األول/نوفمرب  2030 عام اعت مد إطار العمل خلطةمنذ أن 

، 2030ة للتعليم حىت عام جمموعات العمل املواضيعية اخلاصة باخلطط اإلقليمي ما انطلقت هبا ق د ماً  خرائط طريق، كثرياً 
هتا اليونسكو وهتدف إىل ضمان مزيد من التنسيق لدعم  أنشأاجملموعات الشريكة اليتو ، املخصصةقة العمل ر فوكذلك أ

 التنفيذ والرصد على املستوى القطري.

ضخم نظم التعليم يف من أ بعضاً  البلدان التسعة ذات األعداد الضخمة من السكانجمموعة ومتثل الشراكة مع  - 7
( 2017شباط/فرباير  6-5داكار ) الذي ع قد يف 2030طة التعليم حىت عام خب املعيناألخري  الوزاري االجتماعالعامل. ويف 

شجيع التقدم حنو حتقيق تعليم من باكستان إىل بنغالديش. وكان هذا االجتماع قد أ سس من أجل تانتقلت رئاسة اجملموعة 
فالوثيقة التحضريية  لنظام.اق احلوكمة واإلدارة على نطاعلى مسائل  اجملموعةأساسي جيد للجميع، مث عاد فرّكز شراكة 

البلدان جمموعة  ك والتعلم والقيادة:التشار ، اليت أ عّدت من أجل اجتماع داكا، بعنوان تقرير العاملي لرصد التعليم للجميعلل
لى مسائل مثل: السياسة استعراضها ع ، رّكزتللتنمية املستدامة 4واهلدف  التسعة ذات األعداد الضخمة من السكان

 واإلبالغ. لرصد واالستعراضاعلى تعلم على املستوى الوطين، و لة والتعلم، ومتويل التعليم، وعمليات تقييم الاملتكام
                                                      

نوفمرب /تشرين الثاين (؛ آسيا واحمليط اهلادي )بانكوك،2016، وأيلول/سبتمرب 2015نوفمرب /)داكار، تشرين الثاين الغربية والوسطى أفريقيا 1
(؛ 2017يب، آذار/مارس ، ود2015(؛ الدول العربية )القاهرة، كانون األول/ديسمرب 2017 و، ومتوز/يولي2016، وتشرين الثاين/نوفمرب 2015

)دار السالم،  ةأفريقيا الشرقي(؛ 2016با وأمريكا الشمالية )باريس، تشرين األول/أكتوبر و (؛ أور 2017)أملايت، شباط/فرباير  ىآسيا الوسط
 (.2016جنويّب آسيا )أيلول/سبتمرب  (؛2017(؛ أمريكا الالتينية والكارييب )بوينس أيِرس، كانون الثاين/يناير 2016شباط/فرباير 
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اآللية الرئيسية اليت تعتمدها  2030بشأن خطة التعليم حىت عام  املشاورة اجلماعية للمنظمات غري احلكوميةومتثل  - 8
اليونسكو من أجل احلوار وإقامة الشراكات على املستوى العاملي، مع منظمات اجملتمع املدين العاملة على املضّي يف تطوير 

وااللتزامات  طموحاتالضوء التعليم. وقد أعادت هذه املشاورة النظر يف الشبكة العاملية للمنظمات غري احلكومية على 
، وذلك أثناء اجتماعها العاملي للتنمية املستدامة 4اهلدف  بشأن 2030يف خطة التعليم حىت عام املنصوص عليها العليا 

 (.2017مايو /أيار 9-8) سييم رياب األخري الذي ع قد يف

لك يف اثنتني من جلانه، وهبذه الصفة قدمت ، وكذالشراكة العاملية من أجل التعليمواليونسكو ممثلة يف جملس إدارة  - 9
مبا يف ذلك ما خيص استعراض ، لشراكة العاملية من أجل التعليممدخالت هامة يف الوثائق الرئيسية وعمليات صنع القرار ل

نشطة يف إطار برنامج األاملنح. وعلى املستوى التنفيذي، شاركت اليونسكو يف خمتلف خطط التمويل، مثل املشاريع املمولة 
لقطرية، وكذلك يف تنسيق جمموعات التعليم احمللية يف عدد من ، واملنح اصندوق اجملتمع املدين للتعليمو  العاملية واإلقليمية،

التنمية املستدامة اخلاص بالتعليم حىت عام  تحقيق هدفالتوجيهية ل، يف إطار اللجنة أيضاً . وتضطلع اليونسكو البلدان
 .الشراكة العاملية من أجل التعليمبتنسيق وثيق مع  كالعمل على حتقيق هذا اهلدف، وذل، بدعم البلدان يف 2030

 الدعم السياسي وتنمية القدرات - ثالثاا 

، عن طريق سلسلة من املنتجات املعرفية، 2030تقدم اليونسكو الدعم من أجل تنفيذ خطة التعليم حىت عام  -10
تنمية القدرات، واإلرشادات التقنية يف اجملاالت اليت اكتسبت منها خربة جيدة والبحوث، واملبادرات االستشرافية، وبرامج 

من املسائل الشائكة املتعلقة  جمموعةً  ،يف املوجزات السياسية وأوراق العمل اليت أصدرهتا ،وتناولتواضحة.  نسبية ومزية
املي واإلقليمي. ويشتمل ذلك على املسائل ، على املستويني الع2030عام لبالتعليم وبوجه أوسع خبطة التنمية املستدامة 

التالية: ركود املساعدة املقدمة للتعليم؛ متويل التعليم؛ اخلصخصة؛ احلد من الفقر من خالل تعميم مرحليَت التعليم االبتدائية 
تعليم العايل؛ العنف والثانوية؛ حمو أمية الشباب واألطفال غري امللتحقني باملدارس؛ التعلم مدى احلياة؛ االنتفاع املنصف بال

 داخل املدارس؛ توفري التعليم للمهجَّرين؛ عمليات تقييم املناهج والتعلم؛ توفري الكتب املدرسية؛ ولغة التعليم.

اإلسهام ويهدف برنامج البحث واالستشراف إىل تعزيز وظيفة املرصد اليت تؤديها اليونسكو يف جمال التعليم، وإىل  -11
إعادة التفكري يف  وقد حفز املطبوع ن من شأنه إرشاد سياسة التعليم وممارسته يف املستقبل.يف نقاش وحبث سياسي يكو 

م التعلم ي، النقاش العام يف موضوَعي غرض التعليم، وتنظ2015منذ صدوره يف عام ، حنو صاحل عام عاملي الرتبية والتعليم:
. ومن مَثّ، فإن مشاريع إقليمية خمصصة لتصويب يف أفريقيا والدول  حالياً  ارؤية التعليم وتطويره جيري تنفيذه يف عامل متغرير

رى دراسات عاملية وإقليمية ملسائل مثل: تسخري الثقافة احمللية ألغراض السياسة واملمارسة يف جمال  العربية، وكذلك ُت 
؛ واألحكام القانونية الوطنية وثقافة االختبار؛ ومتويل التعليم التعليم؛ واستطالع طلب الشباب على التعليم بعد األساسي؛

 املتعلقة باحلق يف التعليم؛ واالعرتاف مبؤهرالت تعليم الكبار األساسي وتصديقها واعتمادها.
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 ،بلدان، يف عشرة بناء القدرات من أجل توفري التعليمب  املتعلق ربنامج اليونسكول املكورن التجرييب واستمر تنفيذ -12
للتنمية املستدامة على املستوى الوطين، مع مراعاة االحتياجات اخلاصة بالسياق،  4علقة باهلدف هبدف تفعيل االلتزامات املت

( دعم البلدان العشرة يف 1: )جانبنيوالدورات اليت متر هبا السياسة والتخطيط. ويستند الربنامج إىل هنج ذي  والتطلعات،
للتنمية  4اتيجية، على ضوء ما ينطوي عليه اهلدف عمل استعراض املوجود من السياسات، واخلطط، والوثائق االسرت 

للتنمية  4باهلدف  بيانات ومعلومات الرصد الوطنية فيما يتعلق ( حتسني نظم2ن منشودات والتزامات؛ )املستدامة م
 املستدامة، من خالل إعداد اسرتاتيجيات وطنية لتطوير إحصائيات التعليم، وإقامة شبكات رصد وطنية قوية. وكجزء من

د اليونسكو لإلحصاء بوضع جمموعة خاصة بتنمية القدرات من أجل تدريب أفرقة اإلحصاء الوطنية ههذه العملية، يقوم مع
ما ميّكن البدان من االضطالع بتقييم ذايت ملصادر البيانات وجودهتا، وحتديد احتياجاهتا من حيث تنمية  العمل، مكانيف 

 يلها واستعماهلا.القدرات إىل إنتاج بيانات إحصائية وحتل

وعالوة على ذلك، وضعت اليونسكو عددا من املبادئ التوجيهية التقنية، من أجل دعم الدول األعضاء وكذلك  -13
، يف أنظمة التعليم الوطنية. وتشتمل 2030للتنمية املستدامة، اخلاص بالتعليم حىت عام  4الشركاء يف إدماج اهلدف 

للتنمية  4األهداف الفرعية وااللتزامات اليت يتضمنها اهلدف  دلة بشأن استخالصاملنتجات اإلرشادية املذكورة على أ
للتنمية املستدامة  4املستدامة، ومبادئ توجيهية من أجل املكاتب امليدانية خبصوص دعم الشركاء الوطنيني يف إدماج اهلدف 

 يف السياسة والتخطيط الشاملني للقطاع.

 التقاريرالرصد والستعراض وإعداد  - رابعاا 

لليونسكو. إذ إن املنظمة تضطلع بالريادة رئيسية يشكل الرصد واستعراض التقدم احملرز يف جمال الرتبية والتعليم وظيفة  -14
، وكذلك عاملي للمؤشرات، ورصد التقدم احملرز يف جمال التعليم، بناء على بيانات ممكنة مقارنتها دولياً  يف جمال وضع إطار

 إحدى مزاياها النسبية. ،شك بدون ،ث واالستعراض. وهنا تكمنعلى حتسني جودة البح

للتنمية املستدامة على الصعيد العاملي، أثناء االجتماع  4طوير إطار املؤشرات اخلاص برصد حتقيق اهلدف واستمر ت -15
، الذي ع قد يف 2030 للتنمية املستدامة اخلاص بالتعليم حىت عام 4لفريق التعاون التقين املعين مبؤشرات اهلدف  الثالث

(، برئاسة مشرتكة بني معهد اليونسكو لإلحصاء وقطاع الرتبية. فقد حّدث 2017حزيران/يونيو 1-أيار/مايو 31مونرتيال )
إعداد التقارير العاملية عن تنفيذ خطة التنمية املستدامة؛ وأحاطوا بالنتائج اليت أتت هبا أفرقة العمل  املشاركون معلوماهتم عن

اإلحصائية، ومسائل منهجية فريق التعاون التقين، وكذلك عن مواضيع إضافية هلا صلة بتنمية القدرات  ة عناملتفرع
( متعلقة بتقييم حمصَّالت التعلم. ويضاف إىل ذلك التوصيات الصادرة عن االجتماع الثالث للتحالف العاملي سياساتو )

فريق التعاون  (، املوجَّهة إىل2017أيار/مايو  12-11سيكو، الذي نّظمه معهد اليونسكو لإلحصاء )يف مك لرصد التعلم،
إىل مقارنة بيانات تقييم التعلم الوطنية احلالية،  استناداً للتنمية املستدامة،  4التقين بشأن رصد التعلم من خالل تنفيذ اهلدف 

 مؤشر إرشادي عاملي. وبشأن التقدم حنو وضع

التعليم من أجل التنمية  للتنمية املستدامة، من خالل عملها يف جمال 7-4الغاية اليونسكو تقود تنفيذ  انفّكتوما  -16
، وتنمية القدرات، والدعم التقين. ويستند يف جمال السياسات، بتوفري اإلرشاد من أجل املواطنة العاملية والتعليم املستدامة
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شأن الرتبية من ب 1974عام عضاء عن تنفيذها توصية على املستوى العاملي إىل تقارير الدول األ 7-4الغاية تنفيذ  رصد
وإن نتائج املشاورة  .أجل التفاهم والتعاون والسالم على الصعيد الدويل والرتبية يف جمال حقوق اإلنسان وحرياته األساسية

ث(. وعالوة على اجلزء الثال 24م ت/202السادسة معروضة على اجمللس التنفيذي يف دورته الثانية بعد املائتني )الوثيقة 
للتنمية املستدامة(:  7-4 الغاية) "تعلم العيش املستدمي معاً صفحة متخصصة عنواهنا على اإلنرتنت ذلك، أنشأت اليونسكو 

 .للتنمية املستدامة 7-4الغاية  احملرز يف التقدم حنو حتقيق، ت ربز بيانات عن رصد التقدم "2االُتاهات السائدة والتقدم احملرز

 التعليم ونتائج التنمية األخرى، العالقات املتبادلة بني 2016الصادر عام  التقرير العاملي لرصد التعليم استكشفوقد  -17
ن التقرير املذكور أول تقرير . وكا2030خطة التنمية املستدامة لعام وكذلك مصاعب رصد النطاق الواسع للتعليم يف إطار 

للتنمية املستدامة.  4هلدف جديد من أجل رصد التقدم احملرز حنو حتقيق ايف السلسلة اخلمس عشرية اليت تصدر بتكليف 
. 2017شرين األول/أكتوبر وهو خمصص ملوضوع املساءلة يف جمال التعليم، فسيصدر يف ت ،2017أما تقرير الرصد لعام و 

(، واملنتدى 2017أبريل /سانوموضوع املساءلة هو املوضوع السائد يف كل من أسبوع العمل العاملي من أجل التعليم )ني
للتنمية  4املخصص لبحث "اهلدف و  املزمع عقده أثناء الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر العام، الوزاري الرفيع املستوى

 بعد انقضاء عامني على إقراره".: 2030املستدامة اخلاص بالتعليم حىت عام 

 القرار المقترح

 ى النحو التايل:لس التنفيذي يف اعتماد قرار جيري نصه علأعاله، قد يرغب اجمل ما ذ كرعلى ضوء  -18

 إن اجمللس التنفيذي،

 ،7م ت/200والقرار  6/م ت197بالقرار  إذ يذّكر - 1

 ،6/م ت220الوثيقة  وقد درس - 2

للتنمية املستدامة  4حتقيق اهلدف و  للمديرة العامة على جهودها يف تنسيق ودعم العمل يعرب عن تقديره - 3
 ؛2030بالتعليم حىت عام اخلاص 

األطراف الفاعلة واجلهات  بالتعاون املتني اجلاري لضمان اتّباع هنج شامل وإقامة شراكات قوية مع ويرّحب - 4
 املعنية املالئمة؛

ملستدامة اخلاص بالتعليم للتنمية ا 4أنشطة اليونسكو اخلاصة بتحقيق اهلدف  دعمالدول األعضاء على  وحيث - 5
 ، وذلك عن طريق مصادر من خارج امليزانية؛2030حىت عام 

بتقرير عن إسهام اليونسكو يف تنسيق ودعم  يف دورته اخلامسة بعد املائتني توافيه من املديرة العامة أن ويطلب - 6
  .2030خلاص بالتعليم حىت عام ة املستدامة اللتنمي 4العمل لتحقيق اهلدف 
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 هط بعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيع

https://en.unesco.org/gced/sdg47progress



