
 

 
 

 
 

ي  ي إطار التعل�م حيت عام  ف��ق العمل الدو�ي الخاص المعيف
ف �ف بالمعلمني

2030 
ي ع�ث للحوار �شأن الس�اسات ةالسن�� اتاالجتماع

 والمنتدى الدو�ي الثاىف
، اال  ي  مارات الع���ة المتحدةدىب

2019كانون األول/ د�سم�ب   8-11  
 

 جدول األعمال
 
  



 

 
 

 

 لمحة عامة 

 الس�اق  .1

، وك�ف إن المناقشات �شأن أهداف التعلم ومجموعة مهارات المستقبل  ف ي بحصافة مقبولة ح�ال ما المتوقع من المعلمني
تح�ف

ي �حتاجونها  . ول�ي يتمكن المتعلمون من تط��ر المهارات اليت ُ�درسون، وحيت الشكل الذي �جب أن �كون عل�ه الفصل المدر�ي
ي بيئات تعلم األج�ال التال�ة سيتوقع منهم التحول بع�دا� للخروج إ� بيئة ال

ف �ف ���ني ف وال�ت عن األسال�ب  عمل والمجتمع، فإن المعلمني
ا� ع� الطالب ف . و�تطلب ذلك أن التعل�م�ة التقل�د�ة "االستماع واالستجابة"، والتوجه نحو منهج�ات أ��� تفاعل�ة ورشاقة وترك�ي

ي تدعم التعلم داخل كل �كون المعلمون ع� استعداد لالبتك ف واستخدام التقن�ات اليت ي ك�ف�ة نقل المعرفة والتفاعل مع المتعلمني
ار �ف
اض�ة.       من بيئات التعلم الماد�ة واالف�ت

ي هذا العام، 
ي ع�ث للحوار حول الس�اساتفإن و�ف

ي إطار  المنتدى الدو�ي الثاىن
ن �ن ي بالمعلمني

الخاص بف��ق العمل الدو�ي المعين
ر. 2030التعل�م 

�
ي االتجاهات الناشئة وكذلك التوقف لغرض التفك

ات التعلم والتعل�م تعا�ش ، يتيح الفرصة للنظر �ف ز تن�ع خ�ب وُ��ب
ز وقائع متعددة تتفاوت فيها �عات تقدم البلدان،   ي أي مناقشات ومداكما ي�ب

والت �شأن مستقبل التدر�س. بل إن أهم�ة الس�اق �ف
ي جميع . تجارب البلدان قد �ش�ي حيت إ� عدم وجود حق�قة عالم�ة ف�ما �خص مستقبل التدر�س ع� الصع�د العال�ي 

و�لزم �ف
ف  ف للالحاالت ضخ تفك�ي جد�د �شأن أفضل السبل إلعداد المعلمني ���ني ي المستقبلوال�ت

  . نظم التعل�م�ة �ف

ي مزا�ا االتجاهات الناشئة والنقاش حول ما إذا كانت  �شأن الس�اسات مجا�ً  و�فسح منتدى الحوار 
ي نطاق رؤ�ة للنظر �ف

تندرج �ف
كة لمستقبل التدر�س ع� الصع�د العال�ي  ي البلدان ذات الموارد المحدودةمش�ت

وما إذا  ،، ومدى كونها قابلة للتنف�ذ (أو متخل�ة) �ف
ة  ادها اعتم، إن وجدت، �مكن ا� كانت تمثل عنا�  تقدم الدول نحو تحقيق هدف التنم�ة المستدامة الرابع. من أجل ���ــــع وت�ي

: وسوف �ُ  ي
 عيف هذا المنتدى تحد�دا� باآلىت

�ن؛  )1 ي القرن الحادي والع�ث
 المعلمون و�عدادهم �ف

 معالجة أوجه عدم المساواة؛ )2
 االبتكارات.  )3

 

خالل  ةعات اإلقل�م�ة والمواض�ع�ة والجلسات العامواللجان واالجتما المستديرة المائدةأغراض ونتائج اجتماعات  .2
 المنتدى

ف إ� أن  ي تتناول الس�اسات والممارسات الحال�ة الخاصة بالمعلمني عت بالفعلحول العالم البلدان  العد�د من�ش�ي البحوث اليت  قد �ث
ي تط��ر رؤ�ة جد�دة للتدر�س وتعد�ل س�اساتها التعل�م�ة الست�عاب 

ف وممث�ي �ف ي أهداف التعلم. و�دعوا المنتدى الممارسني
ات �ف التغ�ي

ي للوقوف ع� االتجاهات 
ي المجتمع المدىف

ف والجهات الفاعلة �ف ف والباحثني كاء الفنيني ف وال�ث ف ومنظمات المعلمني الحكومات والمعلمني
واسع ع�ب نطاق فة والممارسات الج�دة ع� ف��ق العمل الدو�ي اتاحة المعر لالناشئة واالبتكارات والتحد�ات ومناقشتها حيت يتسيف 

 .  المجتمع التعل��ي
 

ي اجتماعات المنتدى
 ، نأمل أن يتوصل األطراف المعن�ة إ� توص�ات ونتائج حول: ومن خالل المناقشات �ف

 
�ن ● ي القرن الحادي والع�ث

ي أهداف التعلم، واستحداث تقالمعلمون و�عدادهم �ن
ات �ف تبة ع� التغي�ي ن�ات : اآلثار الم�ت

 . ف ي مجال التدر�س، ف�ما يتعلق بالممارسة التدر�س�ة وتنظ�م التعلم و�عداد المعلمني
كاء �ف  جد�دة، وجهات/ �ث

���ة المبتكرة والنماذج والتقن�ات التدر�س�ة لس�اقات معالجة أوجه عدم المساواة ● البلدان : قابل�ة نقل األسال�ب ال�ت
ف مجموعات الفئات السكان�ة المختلفة (تعل�م المختلفة من أجل تحقيق أهداف التعلم وتقل�ل  أوجه عدم المساواة بني

، تعل�م المجتمعات النائ�ة، تعل�م الفت�ات والنساء).  ف ف والالجئني   ذوي االحت�اجات الخاصة، تعل�م النازحني
ي �مكن استخالصها �شكل واق�ي من االتجاهات الناشئة لتوج�ه الس�اسات وعمل�ات صنع القرار االبتكارات ● : العنا� اليت



 

 
 

ي المستقبل، متضمنة التداع�ات المحتملة ع� 
ي النظم التعل�م�ة �ف

ف �ف و�عدادهم وحوكمة نظم التعل�م تهم و�دار  المعلمني
 العام. 

 
لف��ق العمل مجموعات اإلقل�م�ة والمواض�ع�ة لتقد�مها إ� االجتماع السنوي : تقار�ر موجزة من ال�شمل المخرجات الملموسة

ە ع� نطاق واسع داخل مجتمع التعل�م  ي تق��ر منتدى حوار الس�اسات لن�ث
؛ المساهمة �ف ف ي بالمعملني ي ذلك  -الدو�ي المعيف

بما �ف
ف المنتد�ات  حات باتخاذ إجراءات ملموسة بني ا�ات وحشد الموارد وخالفه؛ و بما �سهل دعوات الدعم  –المق�ت تبادل المعرفة؛ بناء ال�ث

 تع��ز المشاركة العالم�ة واإلقل�م�ة والوطن�ة؛ مناقشة وتدارس مستقبل التدر�س.  
 

 المشاركة المتوقعة  .3
ي النتائج المنشودة للمنتدى، نأمل أن تكون 

لضمان أن تكون مختلف المناقشات ذات صلة وتتسم بالعمق و�سهم �شكل مف�د �ف
 : ي

ي الجلسات المختلفة متنوعة قدر اإلمكان، متضمنة اآلىت
 المشاركة �ف

▪  .  مشاركون رف�عو المستوى ع� الجانب الس�ا�ي

▪  . ي  مشاركون رف�عو المستوى ع� الجانب الفيف

ي المناهج  ▪
ي ذلك متخصصون �ف

ي موضوعات محددة ذات صلة بمواضيع المنتدى هذا العام، بما �ف
اء بارزون �ف خ�ب
. الدراس�ة، وطر  ���ة، والتقي�مات، ووضع المعاي�ي  ق التدر�س ال�ت

ف والمعلمون ومديرو المدارس ▪  . منظمات المعلمني

ف الوطن�ة.  ▪  أر�اب عمل المعلمون مثل لجان خدمات المعلمني

، وكاالت األمم المتحدة،  ▪ ي
ي المجال غ�ي الحكو�ي والمجتمع المدىف

الجهات الفعال�ة الدول�ة واإلقل�م�ة والوطن�ة �ف
 الجامعات، القطاع الخاص. 

 الطلبة والمعلمون.  ▪

 
  



 

 
 

 جدول األعمال 
 

 )2019نوفم�ب  27عمال (بتار�ــــخ مسودة جدول األ 

  2019د�سم�ب كانون األول/   7السبت 
ف  ف الدوليني  وصول المشاركني

14:30 – 17:30  
وج�ة للمعلمالـ "اجتماع اللجنة التوجيه�ة  ) 2( القاعة: حراير  ف لمبادرة ال�ف ي /  " (األعضاء فقط)ني ف (إنجل�ي

(  فر��ي

  التسج�ل المبكر   17:00 – 15:00

  

  2019كانون األول/ د�سم�ب   8اليوم األول، األحد 

  التسج�ل   09:45 – 08:30

احة  10:00 – 09:45    قهوة  اس�ت

ة األو�   12:30 – 10:00  جلسات الف�ت
 اجتماعات المائدة المستديرة 

 )فقط اللجنة عضاءأ( للجنة التوجيه�ةاألول جتماع اال ) 09:30( ) 2القاعة حراير (
 

و�ــــج) د هنا فوسن (ال�ف  الرئ�س المشارك: ج�ي
 المديرس (الممل�ة الع���ة السعود�ة) نالرئ�س المشارك: عبد الرحم

 

ي/  ف (إنجل�ي
(  فر��ي

قاعة الخ�ال (أ) 
 ) 5و(ب) (

 

ي مجال التعل�م وال�را�ي الجامع�ة لليو�سكو
 اجتماع المائدة المستديرة للعمداء �ن

ي الجلسة:  مدير 
)  الس�د هوغو الباىت ف   (االرجنتني

 
�انو جونكالف�س  المقرر:   )موزمبيق(أنطونيو سي�ب

 
�ا(سينغ أب�ت دارشان  ▪ ف  )مال�ي
 )جامعة ناميب�ا للعلوم والتكنولوج�ا ، ناميب�ا(مور�س نكو�ي  ▪
 )ليون / المعهد الفر��ي للدراسات العل�ا ، فر�سابالعل�ا  نورمانالمدرسة (لوك ر�ا  ▪
��ة (جامعة بروك، كندا) ▪  ما�كل أو�ن، عم�د ال�ت
ي  ▪ �زا �شوميب ون(ت�ي  )جامعة ب��ا ، ال�ام�ي
ون�ة، جامعة حمدان بن محمد ( الع��زحمدي عبد  ▪ ��ة اإلل��ت عم�د كل�ة ال�ت

 )الذك�ة، اإلمارات الع���ة المتحدة

ي/  ف (إنجل�ي
 ( ي / عرىب  فر��ي

(ب) قاعة بحري 
)4( 

 

ن  المستديرة المائدة اجتماع   المدي��ن / للمعلمني
 / ي/ فر��ي ف (إنجل�ي

( ي  عرىب



 

 
 

،كاثال دي باور (كل�ة ماري :  الجلسة مدير  ي
 ل�م��ك) إما�والىت

ي أف��ق�ا)  المقرر
 : ف�كتور�ا ك�سا�ي (معهد اليو�سكو الدو�ي لبناء القدرات �ف

ي  ▪
منظمة وزراء التعل�م لمديرة مدرسة، المدارس الذك�ة التابعة  ( آن سكومواىت

ق آس�ا   ) اإندون�س� ,4.0 بجنوب �ث
ي ( ▪

  )اإلمارات الع���ة المتحدةفوز�ة العو�ف
ف  ▪ ي أف��ق�ا)  سول ساليو، مدارس التم�ي

 (معهد اليو�سكو الدو�ي لبناء القدرات �ف

احة غداء   14:00 – 12:30   اس�ت

14:00 – 15:30  
 جلسة عامة: 

، الصلة ذات الجار�ة المشار�ــــع عرض( ف �وي للتخط�ط الدو�ي  المعهد  بالمعلمني االقتصادي  التعاون منظمة، ال�ت
 والتنم�ة)

الراشد�ة قاعة 
ى (  )1ال��ب

 : الس�د إدم أدو�را (اليو�سكو)الجلسة مدير 

 إ��ي ب�لينغر، مبادرة القوى العاملة التعل�م�ة (لجنة التعل�م) ▪
(منظمة التعاون  2018كار�ن ت��مبالي، الدراسة الدول�ة للتعل�م والتعلم  ▪

 االقتصادي والتنم�ة)
، إعادة تصور مسارات المعلم الوظ�ف�ة (المعهد بار�را تورني�ه / كلوي ش�م�ي  ▪

�وي)   الدو�ي للتخط�ط ال�ت
 

ي/ ( ف إنجل�ي
 / فر��ي

ي  )/ عرىب ي
 اسباىف

احة  15:45 – 15:30   قهوةاس�ت

15:45 – 17:30  
ة الثان�ة   جلسات الف�ت

 اجتماع المجموعات اإلقل�م�ة والمنظمات غ�ي الحكوم�ة والقطاع الخاص 
 

 
 
 
 
 

 قاعة: الراشد�ة 
ى (  ) 1القاعة ال��ب

 

تضم اجتماعات المجموعات اإلقل�م�ة والمنظمات غ�ي الحكوم�ة والقطاع الخاص جهات 
ف لمناقشة موضوعات المنتدى وتط��ر  ي بالمعملني ي الف��ق الدو�ي المعيف

مجموعة االتصال �ف
ي 

ف �ف ف وكذلك عمل الف��ق الدو�ي للمعلمني واضحة من التوص�ات حول مستقبل المعلمني
 . ف ف القادمتني  السنتني

  اجتماع المجموعة اإلقل�م�ة ألف��ق�ا
 

ي : الجلسة مدير 
ي (جنوب إف��ق�ا)ىت  . إينوك رابوتاىب

  و)جأ�ا�بو نومادو (تو : إم. المقرر
ن  لف��قمقدم العرض أمام االجتماع السنوي  ي بالمعلمني

الس�دة : العمل الدو�ي المعين
 فاطمة با د�الو (السنغال)

 

ي/  ف (إنجل�ي
(  فر��ي

  اجتماع المجموعة اإلقل�م�ة للدول الع���ة ) 2القاعة: حراير (
 

ي لدول الخليج)الجلسة مدير  ��ة العرىب ي (مكتب ال�ت
 : عبد السالم الجو�ف

ي (اليو�سكو) المقرر  : مرام الجهيف

 



 

 
 

ن مقدم العرض أمام االجتماع السنوي  ي بالمعلمني
مهرة هالل : لف��ق العمل الدو�ي المعين

�وي المطيو�ي   ، المركز اإلقل��ي للتخط�ط ال�ت
 

القاعة: بحري ب 
)4 ( 

  اجتماع المجموعة اإلقل�م�ة آلس�ا والمح�ط الهادئ
 

وس (وزارة : الجلسة مدير  ) التعل�م،مارغ��تا كو�سوال�شن بال�ست�ي ف  الفلبني
): المقرر  عمر ما�ي ديوب (اليو�سكو نيودل�ي

ن االجتماع السنوي مقدم العرض أمام  ي بالمعلمني
إث�ل أغن�س : لف��ق العمل الدو�ي المعين

و�ال  – باسكوا  ف ق آس�ا( فال�ف  )منظمة وزراء التعل�م بجنوب �ث
 

 

 القاعة: سلسب�ل
)3 ( 

ي اجتماع المجموعة اإلقل�م�ة ألم��كا الالتين�ة    ومنطقة البحر ال�ار�يب
 

ف فارغاس (اليو�سكو سانت�اغو):  الجلسة مدير   كارلوس تام�ي
ي هولباند (سور�نام): المقرر  روىب

ن االجتماع السنوي مقدم العرض أمام  ي بالمعلمني
كارال د�اموند :  لف��ق العمل الدو�ي المعين

 (سانت كيتس ون�ف�س)
 

�ة/  ف (اإلنجل�ي
 اإلسبان�ة) 

قاعة: الخ�ال (أ) و 
 ) 5(ب) (

 

  اجتماع المنظمات غ�ي الحكوم�ة ومنظمات القطاع الخاص
 

 ) VVOB(منظمة  توم فاندنبوش: الجلسة مدير 
�ستا : لمقررا  )VSO(منظمة  بورنا �ث

 
ف  ▪ جني ي حاالت الطوارئ، دعم شارلوت ب�ي

ف الوكاالت للتعل�م �ف كة بني  الشبكة المش�ت
)INEE ي س�اقات األزمات

ف �ف  ) للمعلمني
ف موسيو  ▪ سنت  ، منظمة إنقاذ الطفولة باألردن  ك�ي
 "التعل�م للجميع"  تمارا دورزي، نموذج الق�ادة الجماع�ة والتعلم ▪
نر  ▪  )، رونداVSO، تدر�ب معل�ي الطفولة المبكرة التابع لمنظمة (فران ت�ي
اير  ▪ امج التع��ف�ة لمنظمة (ج�ف ب�ي المدارس االبتدائ�ة ) لمعل�ي VVOB، ال�ب

 والثان��ة الجد�دة
 

ي/  ف (إنجل�ي
( ي / عرىب  فر��ي

17:45/18:00  فعال�ات جانب�ة  

قاعة: الخ�ال (أ) و 
 ) 5(ب) (

 

ي حول مناهج محو  ▪
األم�ة الفعال�ة األو�: االجتماع االستشاري الدو�ي الثاىف

ف (اجتماع مفت�ح)   اإلعالم�ة والمعلومات�ة للمعلمني

 

القاعة: بحري ب 
��ة والتعل�م" (اجتماع مفت�ح) ▪ )4( ي) الفعال�ة الثان�ة: مبادرة اليو�سكو "مستقبل ال�ت ف  (إنجل�ي

القاعة: سلسب�ل 
)3( 

ف والمناهج (اجتماع  ▪ الفعال�ة الثالثة: ال�را�ي الجامع�ة لليو�سكو حول المعلمني
 )18:45-17:45(مفت�ح)  

ي/  ف (إنجل�ي
( ي / عرىب  فر��ي

 ) 2القاعة: حراير (
 

ف  ▪ و�ج�ة للمعلمني الفعال�ة الرابعة: اجتماعات دول وجهات اتصال المبادرة ال�ف
ي 
 ، اجتماع مغلق) 17:45 الساعة (تبدأ �ف

ي/  ف (إنجل�ي
(  فر��ي



 

 
 

الراشد�ةالقاعة:    
ى (  )1القاعة ال��ب

 
ف والتعاون والدعم، ك�ف �حدث  ▪ الفعال�ة الخامسة: المسارات الوظ�ف�ة للمعلمني

 (اجتماع مفت�ح)التغي�ي 

  

ف  ، االثنني ي
  2019كانون األول / د�سم�ب   9اليوم الثاىف

  االستقبال   09:00 – 08:45

 جلسة عامة: االفتتاح الرس�ي  10:00 – 09:00

 قاعة: الراشد�ة ال
ى (  ) 1القاعة ال��ب

 

 رئ�س الجلسة: ممثل اإلمارات الع���ة المتحدة 

ف الحمادي، وز�ر التعل�م، اإلمارات  ▪  الع���ة المتحدةمعا�ي حسني
 الس�د جوردان نا�دو، ممثل المدير العام لليو�سكو ▪
ي  ▪ ف العام لمؤسسة حمدان بن راشد  - الرئ�سنائب  -د. جمال محمد المه�ي األمني

ف  التعل��ي آل مكتوم لألداء   المتم�ي
د هان ▪ ف  ا الس�دة ج�ي ف فوسني ي بالمعلمني ، الرئ�س المشارك لف��ق العمل الدو�ي المعيف

2030  
 

ي/  ف (إنجل�ي
 / ي / عرىب فر��ي

( ي
 إسباىف

احة   10:30 – 10:00   صورة جماع�ة واس�ت

ة الثالثة:   12:00 – 10:30  جلسات الف�ت
 المستديرة الوزاري واالجتماعات المواض�ع�ة  المائدةاجتماع 

 المائدة المستديرة الوزاري (جلسة مغلقة) اجتماع  VIPالقاعة: 

ي فهم االتجاهات والتحد�ات واألول��ات 
تتمثل إحدى الخطوات األو� لمناقشة مستقبل التعل�م �ف

ات�ج�ات التعلم الجد�دة. ولقد بدأت  ف مع أهداف واس�ت الرئ�س�ة للبلدان لموائمة احت�اجات المعلمني
ي جميع مست��ات التعل�إصالحات الس�اسات تتطرق إ� 

م. و�ضم ممارسة التدر�س ومهنة التدر�س �ف
اجتماع المائدة المستديرة الوزاري وجهات النظر والتصورات الحكوم�ة المتعددة كأساس لتخط�ط 

ي س�اسات المعلم وفهمها. 
  االتجاهات الجد�دة �ف

 : وز�ر التعل�م (اإلمارات الع���ة المتحدة)الرئ�س

 (اليو�سكو) جوردان نا�دو : مدير الجلسة

ن الفرق اجتماعات  ي بالمعلمني
 المواض�ع�ة الخاصة بف��ق العمل الدو�ي المعين

" لتحقيق أهداف الخطة المواض�ع�ة الخاصة بف��ق العمل الدو�ي  الفرقتعمل  ف كاء تنف�ذيني "ك�ث
ات�ج�ة لف��ق العمل الدو�ي  من خالل تع��ز المناقشات واإلجراءات وسبل  2021 – 2018االس�ت
ف األطراف المعن�ة الخب ة من جميع أنحاء العالم لدعم هدف التنم�ة المستدامة التعاون بني جـ.  – 4�ي

ي المنتدى خالل هذا العام هو �شارك الممارسات 
وس�كون الغرض من الجلسات المواض�ع�ة �ف

ي 
ف �ف ي �شكل الط��ق أمام المعلمني من أجل تحد�د التعل�م�ة  النظموالمبادرات المبتكرة اليت

ات�ج�ات ذات الصلة لمجابهة ا لتحد�ات المستمرة وكذلك تقد�م التوص�ات لالجتماع السنوي االس�ت

ي/  ف (إنجل�ي
 / ي / عرىب فر��ي

( ي
 إسباىف



 

 
 

 . ف ي بالمعلمني   لف��ق العمل الدو�ي المعيف

 جلسة مواض�ع�ة: معلمو المرحلة ما قبل االبتدائ�ة  ) 2القاعة: حراير (
ي  الدو�ي  العمل لف��ق األولالف��ق المواض��ي ( ف  المعيف    ) بالمعلمني

ا جن�كولينا بوست�ك (منظمة العمل الدول�ة) و�و�ي كا: الجلسة /المجموعة  مدير 
 (اليو�سكو)

 )Sabre - سي�ب للتعل�م( رو�رت كوا�سا وجون بوليو  ▪
 ) VVOB(منظمة  توم فاندنبوش ▪
 )Lego -جو ل�س�ي بات��ش�ا هولست (مؤسسة ل� ▪

 

 

ي/  ف (إنجل�ي
( ي / عرىب  فر��ي

القاعة: سلسب�ل 
)3 ( 

 جلسة مواض�ع�ة: الشمول�ة واإلنصاف 
ي (

ي  الدو�ي  العمل لف��ق الف��ق المواض��ي الثاىف ف  المعيف   ) بالمعلمني

ي و�اسو د�ف كافلالجلسة مدير  �ز �شوميب  : ت�ي

 أوزدن باد��ي (ترك�ا) ▪
 زا�يوس أوتينو أوالندو (كين�ا) ▪
 رو�رت وا�ت (الوال�ات المتحدة األم��ك�ة) ▪

 

ي/  ف (إنجل�ي
( ي / عرىب  فر��ي

القاعة: بحري (ب) 
)4 ( 

 

 بعد عن والتعل�م واالتصاالت  المعلومات : تكنولوج�ا مواض�ع�ة جلسة
ي  الدو�ي  العمل لف��ق الف��ق المواض��ي الثالث( ف  المعيف  )بالمعلمني

ي التعل�م   الس�دة ناتال�ا أم�لينا،الجلسة:  مدير 
وعات الوطن�ة �ف ة مسؤو�ي الم�ث معهد    -كب�ي

ي التعل�م
 اليو�سكو لتكنولوج�ا المعلومات �ف

 الف�سبوك، (الوال�ات المتحدة األم��ك�ة) ،ومون�كا ال�س آدم س�لدو  ▪
، نائب المستشار ل ▪ �مكوك��نج (بو�سوانا، جامعة لالدكتور غاب كاب��ا�و�ي

 أف��ق�ا)
)مدرسة إلينا كادينا، مديرة ▪ غ، (االتحاد الرو�ي  ، سانت بطرس�ب
وف�سور ح ▪ مدي عبد الع��ز، عضو هيئة التدر�س، جامعة حمدان بن محمد ال�ب

 الذك�ة، (اإلمارات الع���ة)
 

ي/  ف (إنجل�ي
( ي / عرىب  فر��ي

القاعة: الخ�ال (أ) و 
 ) 5(ب) (

 

ن  شؤون إدارة : مواض�ع�ة جلسة ي  المعلمني
 الطوارئ وحاالت  األزمات �ن

ي  الدو�ي  العمل لف��ق الرابع المواض��ي  الف��ق( ف  المعيف  )بالمعلمني

ي  -: ب�جاي دونجانا، نائب الرئ�س الجلسة مدير 
ف �ف  )ICEFILاالبتكاري ( التعلمالمركز الدو�ي للتم�ي

سون (الممل�ة المتحدة)،  ▪ ي الخارجمنظمة ك��ي ب�ي
ف �ف  (VSO) المتطوعني

���ة  ▪ ، مديرة برنامج، أ�اد�م�ة الالجئون ال�ت  Refugee Educator(جو�ي كاس�ب
Academy ( مركز التعلم ،  الممارسة)ب(معهد كاري للخ�ي العال�ي

ف  ▪ نامج تعل�م الالجئني ، المدير األ�اد��ي ل�ب ي  سها توتون�ب

ي/  ف (إنجل�ي
( ي / عرىب  فر��ي



 

 
 

 

احة غداء  12:00-14:00   اس�ت

 جلسة عامة: األطراف المعن�ة المتعددة  

14:00 – 15:15  
 

 القاعة: الراشد�ة 
ى (  ) 1القاعة ال��ب

 

 المجموعة األو�: مناهج التدر�س / إعداد المعلم 

 : ن�ح سوب و�بس�ت (اليو�سكو)الجلسة مدير 
 

 األعضاء: 
 وز�ر/ وزراء التعل�م  ▪
 ما�كل أو�ن، جامعة بروك (كندا) -عم�د  ▪
انج وتنجتشوكمدير مدرسة،   –معلم  ▪ ف  ك�ي
  )VVOBمنظمة توم فاندنبوش ( -منظمة غ�ي حكوم�ة  ▪
�ك تنموي ▪ ي �ث  العطاء، دىب
ي (إدارة  -المجموعة المواض�ع�ة  ▪ )شؤون سها توتون�ب ف  )ECCEو ( المعلمني

 

ي/  ف (إنجل�ي
 / ي / عرىب فر��ي

( ي
 إسباىف

15:30 – 15:45 احة     قهوةاس�ت

15:45 – 17:00 
 
 

 القاعة: الراشد�ة
ى (  )1القاعة ال��ب

 

 المجموعة الثان�ة: معالجة أوجه عدم المساواة 

ي  لور�ت ب��ستول: مدير الجلسة  )CARICOM -(مجموعة ال�ار�يب

 األعضاء: 
 وز�ر/ وزراء التعل�م  ▪
، نائبة العم�د  ▪  (جامعة اإلمارات الع���ة المتحدة)  نجوى الحوسيف
آن فلور لورفينك (معلمة مدرسة، ل�سيوم جرالينجن، مدير مدرسة،  –مدرس  ▪

 )روتردام
�ك تنموي  ▪ ي ليو (أستاذ  -�ث ، باحث مشاركدكتور  �ب ي شبكة  ، جامعة شن�ث

ي التعل�م والتدر�ب 
 ) NORRAG –الس�اسات الدول�ة والتعاون �ف

كارد) -منظمة غ�ي حكوم�ة  ▪  ج�مس ما�ينتاير (مؤسسة ماس�ت
 رو�رت وا�ت -ممثل المجموعة المواض�ع�ة للشمول واإلنصاف ▪

  

ي/  ف (إنجل�ي
 / ي / عرىب فر��ي

( ي
 إسباىف

 فعال�ات جانب�ة  17:15

ف (جلسة مغلقة)  ▪ )2القاعة: حراير (  الفعال�ة األو�: جلسة مراجعة دل�ل س�اسات المعلمني
ي/  ف (إنجل�ي

(  فر��ي

القاعة: سلسب�ل 
)3( 

 

) (جلسة  ▪ ف الفعال�ة الثان�ة: مشاورات مبادرة "مستقبل التعل�م" (مجموعة ترك�ي
 مغلقة) 

 
 
 
 

ي  ف  إنجل�ي



 

 
 

القاعة: الخ�ال (أ) و 
 )5(ب) (

 

كل ما تحتاج   - TALIS( 2024الدراسة الدول�ة للتعل�م والتعلم ( - لثةالفعال�ة الثا ▪
ف والتدر�س  ي االنضمام إ� المق�اس العال�ي للمعلمني

 إ� معرفته إذا كنت تفكر �ف
)17:15-18:15( 

  )19:00(س�غادر الباص عشاء  –حفل االستقبال الرس�ي  19:15

   

  2019 األول/ د�سم�ب كانون   10، الثالثاء، اليوم الثالث

09:00 – 10:15  
 

 القاعة: الراشد�ة 
ى (  ) 1القاعة ال��ب

 

 المجموعة الثالثة: االبتكارات 

 مينة عثمان (معهد ال�ومنولث) أ: مدير الجلسة

 األعضاء: 
 وز�ر/ وزراء التعل�م  ▪
ف �ي (جامعة هونج كونج) -عم�د  ▪ ي كني   جون ��ث
 مدير مدرسة  –معلم  ▪
 (التدر�س للجميع) ) / تمارا دورزيVVOBتوم فاندنبوش ( -منظمة غ�ي حكوم�ة  ▪
�ك تنموي  ▪  )EFQM، المؤسسة األورو��ة إلدارة الجودة (راسل لونجمور  -�ث
 )ICTتكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت ( –المجموعة المواض�ع�ة  ▪

  

ي/  ف (إنجل�ي
 / ي / عرىب فر��ي

( ي
 إسباىف

احة  10:15   قهوةاس�ت

ن  الخاص الدو�ي  العمل ف��ق"جلسة عامة: عمل   11:15 – 10:15 ن  "بالمعلمني ي مجال رسم الس�اسات الخاصة بالمعلمني
 �ن

 القاعة: الراشد�ة 
ى (  ) 1القاعة ال��ب

 

ون�ةو إصدار النسخة ال�املة  "، ومناقشة د"من  اإلل��ت ن ل�ل رسم الس�اسات الخاصة بالمعلمني
ي رسم 

ن تجارب البلدان المنخرطة �ن   س�اساتها الخاصة بالمعلمني

 : يوسف س�د مدير الجلسة

 األعضاء: 

  ي
ي باە أدوت��ف

 مقدم العرض: يوسف س�د / جان أدوىت
  فاي موهنج (ل�سوتو) ، الدولتجارب ، ( ف مان روش أهوكبو�ي (بنني : كومالن ج�ي

 برايتون باروغاري (أوغندا)
 ي إ

وىف  (الممل�ة المتحدة)آنا بيج ، الجامعة المفتوحة  - طالق الدل�ل اإلل��ت

ي/  ف (إنجل�ي
 / ي / عرىب فر��ي

( ي
 إسباىف

ن  إلعداد تصن�ف ال تط��ر جلسة عامة:   12:00 – 11:15  المعلمني

 القاعة: الراشد�ة 
ى (  ) 1القاعة ال��ب

ي/  تق��ر س�ي العمل ومناقشة  ف (إنجل�ي
 / ي / عرىب فر��ي



 

 
 

 (منظمة العمل الدول�ة) جأول�فر ل�ان: مدير الجلسة 

 األعضاء: 
 ف��در�ك ه��لر، معهد اليو�سكو لإلحصاء  ▪
ف فاتاجو  ▪  )غامب�ا(المني
�ال (كندا) ▪  مارس�ل دمبل�ه, جامعة مون�ت

( ي
 إسباىف

احة غداء   14:00 – 12:00   اس�ت

14:00 – 16:30  
ن  الخاص الدو�ي  العمل ف��ق" االجتماع السنوي ألعضاء  "بالمعلمني

 *(جهات االتصال بالف��ق/ األعضاء فقط) 
 

 القاعة: الراشد�ة 
ى (  ) 1القاعة ال��ب

 

 
د هان: الرئ�س المشارك و�ــــج) ا ج�ي  فوسن (ال�ف
 : عبد الرحمن المديرس (الممل�ة الع���ة السعود�ة) الرئ�س المشارك

ح�ب  • ي ذلك ال�ت
ات�ج�ة (بما �ف  باألعضاء الجدد)تقار�ر األمانة: حالة تنف�ذ الخطة االس�ت

 تقار�ر المجموعات اإلقل�م�ة (التق��ر السنوي) •
 المواض�ع�ة (التق��ر السنوي) الفرقتقار�ر  •
ي اللجنة التوجيه�ةالعضاء األ انتخاب  •

 جدد �ف

ي/  ف (إنجل�ي
 / ي / عرىب فر��ي

( ي
 إسباىف

احة 15:00    قهوة اس�ت

 فعال�ات جانب�ة  17:00

لقاعة: بحري (ب) 
)4( 

ي حول مناهج محو األم�ة الفعال�ة األو�:  ▪
االجتماع االستشاري الدو�ي الثاىف

ف (اجتماع مفت�ح) والمعلومات�ةاإلعالم�ة   للمعلمني
 

ي ف   )(إنجل�ي

القاعة: سلسب�ل 
)3( 

مجموعة من األدوات تط��ر مبادرة المواءمة الع���ة اإلف��ق�ة اإلقل�م�ة:  ▪
 للمواءمة (اجتماع مغلق)

 

 
ي ف   )(إنجل�ي

 

و�ج�ة  ▪ )2(القاعة: حراير  الفعال�ة الثالثة: اجتماعات البلدان وجهات االتصال التابعة للمبادرة ال�ف
ف (اجتماع مغلق)  للمعلمني

ي /  ف (إنجل�ي
(  فر��ي

   

  2019 كانون األول/ د�سم�ب   11، األر�عاء، اليوم الرابع

08:00 – 11:30  

 )07:45�غادر الباص س(ز�ارة مؤسسات تعل�م�ة 

ي  ▪  حرم جامعة زا�د بدىب
 مدرسة البحث العل�ي  ▪
 مدرسة اإلبداع النموذج�ة  ▪

 



 

 
 

ف  ▪  معهد عجمان لتدر�ب المعلمني
 

12:00 – 13:00   
�
ي قدما

 جلسة عامة: االستنتاجات وُسبل الم�ن

 القاعة: الراشد�ة 
ى (  ) 1القاعة ال��ب

 

 الحفل الختا�ي 

د هان: الرئ�س المشارك و�ــــج) ا ج�ي  فوسن (ال�ف
 : عبد الرحمن المديرس (الممل�ة الع���ة السعود�ة) المشاركالرئ�س 

 المتحدثون: ملخص + ب�ان النتائج 

ي/  ف (إنجل�ي
 / ي / عرىب فر��ي

( ي
 إسباىف

احة غداء   14:00 – 13:00   اس�ت

ي  جتماعاال   15:30 – 14:00
ن  للجنة التوجيه�ة الثاىن ي بالمعلمني

 بف��ق العمل الدو�ي المعين
  *فقط)  اللجنة عضاءأ(

د هان: الرئ�س المشارك )2القاعة: حراير ( و�ــــج) ا ج�ي  فوسن (ال�ف
 : عبد الرحمن المديرس (الممل�ة الع���ة السعود�ة) الرئ�س المشارك

 

ي/  ف (إنجل�ي
(  فر��ي

  األ�شطة االجتماع�ة -مشاهدة معالم المدينة  المساء  – 14:00

   

  2019 كانون األول/ د�سم�ب   12، الخم�س، اليوم الخامس

ف     مغادرة المشاركني

 
  



 

 
 

 

 فعالیات جانبیة 

 مبادرة اليو�سكو "مستقبل التعل�م"  عنوان الفعال�ة 

، الساعة  التار�ــــخ والوقت    17:45األحد كانون األول / د�سم�ب

 الجميع مرحب بهم للحضور  المشاركون 

 مفت�ح  ن�ع االجتماع 

 نبذة عن الفعال�ة 
  
  
 
 

الحضور لالنضمام إ� مناقشة ومعرفة الم��د عن مبادرة "مستقبل التعل�م" الجد�دة التابعة نأمل 
�ة  لليو�سكو، و�ي مبادرة عالم�ة إلعادة تصور ك�ف �مكن للمعرفة والتعلم �شك�ل مستقبل الب�ث

 لجنة دول�ة برئاسة سعادةفقد شكلت وما بعدە،  2050 عام باستخدام أفقومن خالل وال�وكب. 
ي نوفم�ب  ين�ث  تق��ر إلعداد إثي���ا،  ةورق زودي، رئ�سسهل

مواز، �س� المبادرة  نحو ع� و . 2021�ف
ف المشاركة العالم�ة إل  م��د من المحادثات حول مستقبل التعل�م والتعلم والمعرفة جراء الإ� تحف�ي

ا،  ي عالم يزداد تعق�د�
ف عدم و �ف ي وهشاشة، �قني

ي هذە الجلسة التفك�ي �ف
ف �ف . سُ�طلب من المشاركني

مستقبل التعل�م باإلضافة إ� المعن�ة بشبكاتهم لتقد�م مدخالت إ� اللجنة الدول�ة  لحشد طرق 
 .  تع��ز النقاش العام العال�ي

 

ف والمناهج عنوان الفعال�ة   ال�را�ي الجامع�ة لليو�سكو حول المعلمني

، الوقت   8األحد،  التار�ــــخ والوقت    17:45كانون األول / د�سم�ب

 كرا�ي اليو�سكو من جميع المناطقمتقلدي   المشاركون 

 مفت�ح  ن�ع االجتماع 

 نبذة عن الفعال�ة 

  

  

  

  

  

ي 
ف والمناهج، المستضافة من قبل الجامعات �ف تعد كرا�ي وشبكات اليو�سكو المعن�ة بالمعلمني

. ولقد وقعت اليو�سكو اتفاق�ة تعاون مع تلك  ف ات�جيني كاء اس�ت مختلف بلدان العالم، بمثابة �ث
ي ألدائها. وتتضمن أ�شطة ا 4ال�را�ي قابلة للتجد�د كل  ل�را�ي أعوام وذلك بناء ع� التقي�م اإل�جاىب

ها والدعم و�ناء القدرات، و�ي أ�شطة تندرج ضمن مجاالت عمل  األبحاث و�نتاج المعرفة و��ث
ف (الس�اسات، إنتاج المعرفة  ف والقسم الخاص بتط��ر المعلمني ي بالمعلمني الف��ق الدو�ي المعيف

ها، والدعم، وتط��ر القدرات). ومن ثم، فهناك حاجة إ� تع��ز عالقات العمل �شكل أ قوى و��ث
 لمعرفة بعضهم 

�
. وس�ضم هذا االجتماع للمرة األو� رؤساء كرا�ي اليو�سكو س��ا مع ال�را�ي

ي المستقبل وتع��ز تضافر الجهود وسبل التعاون 
كة �ف والتواصل وتحد�د مجاالت األ�شطة المش�ت

ات�ج�ات للعمل مع اليو�سكو �سب ف بجانب تحد�د اس�ت ي بالمعلمني ل مع ف��ق العمل الدو�ي المعيف
 تعود بالنفع المتبادل.   



 

 
 

 ؟وظائف المعلم والتعاون والدعم: ك�ف �حدث التغي�ي  عنوان الفعال�ة 

، الوقت:   8األحد،  التار�ــــخ والوقت   18:00كانون األول / د�سم�ب

كاء التنم�ة المشاركون   مسؤولو الوزارة ، المعلمون ، �ث

 مفت�ح ن�ع االجتماع 

ي قدمتها لجنة التعل�م حول تح��ل تق��ر تهدف هذە  نبذة عن الفعال�ة  الجلسة إ� متابعة الجلسات العامة اليت
�وي -القوى العاملة التعل�م�ة واليو�سكو حول إعادة تصور  IIEP المعهد الدو�ي للتخط�ط ال�ت

ي المناقشة بتعمق أ��ب ، ير�ب االنضمام إلينا
ف �ف . للراغبني ف  !مهن المعلمني

موعة واسعة من الدراسات البحث�ة أن الممارسات الواعدة تؤكد النتائج المستقاة من مج 
ي والبيئات الداعمة. 

ي والعمل التعاوىف لمستقبل المهنة �شمل الم��د من الفرص للنمو المهيف
ي   اآلن،السؤال  ك�ف �مكننا أن نجعل هذا التغي�ي �حدث؟ ما الظروف أو العوامل التمكين�ة اليت

ي �جب أن تحدث �جب توافرها للسماح بم��د من النمو ا ي والتعاون؟ ما �ي المناقشات اليت لمهيف
ي والتعاون �شكل أ���  ي البلدان؟ ك�ف �مكن تحقيق النمو المهيف

ي مرحلة ص�اغة الس�اسات �ف
�ف

كاء  ي أن �كون دور �ث
ي اإلصالحات التعل�م�ة الرئ�س�ة وخطط قطاع التعل�م؟ ماذا ينب�ف

فاعل�ة �ف
 التنم�ة؟

ي ماصل. كستوفر الجلسة فرصة للتوا
النهج الواقع�ة والعمل�ة تجاە  ةه�ما أنه س�غذي التفك�ي �ف

ف  كاء التقنيني ي والتعاون وما هو الدعم المرغوب ف�ه من ال�ث  .النمو المهيف
 أ���  اقرأ  

 التعل�م�ةتح��ل تق��ر القوى العاملة 
�وي -اليو�سكو   المعهد الدو�ي للتخط�ط ال�ت

 

https://educationcommission.org/transformingtheeducationworkforce/
http://www.iiep.unesco.org/en/our-expertise/teacher-careers


 

 
 

 

 

 

ي حول مناهج محو األم�ة اإلعالم�ة  عنوان الفعال�ة 
ف  والمعلومات�ةاالجتماع االستشاري الدو�ي الثاىف  للمعلمني

، الوقت   8األحد،  التار�ــــخ والوقت   17:45كانون األول / د�سم�ب
، الوقت   10الثالثاء،    17:00كانون األول / د�سم�ب

ف  المشاركون  اء والممارسني ف �شكل عام، باإلضافة إ� الخ�ب ف ومطوري المناهج والباحثني ���ني ف وال�ت جميع المعلمني
ي ذلك مجال محو األم�ة اإلعالم�ة والمعلومات�ة 

ي مجال المعلومات والتكنولوج�ا واإلعالم، بما �ف
 �ف

 مفت�ح  ن�ع االجتماع 

 نبذة عن الفعال�ة 

  

  

  

  

  

اء وممار�ي محو األم�ة اإلعالم�ة  كاؤها سلسلة من المشاورات الدول�ة مع خ�ب تنظم اليو�سكو و�ث
هم من األطراف المعن�ة لتحد�ث نموذج منهج محو األم�ة  ف وغ�ي والمعلومات�ة وكذلك مع المعلمني

ي 
. ولقد ��ث هذا المنهج �ف ف ئ�س�ة بوصفه أحد الموارد الر  2011اإلعالم�ة والمعلومات�ة للمعلمني

ا� من قبل البلدان حول   كب�ي
�
ي محو األم�ة اإلعالم�ة والمعلومات�ة، وهو �ل�ت طلبا

ألعمال اليو�سكو �ف
ي المجال الرق�ي متضمنا وسائل التواصل االجتما�ي والذكاء 

العالم. ومع ظهور تطورات جد�دة �ف
، باإلضافة إ� الصعود الهائل للمعلومات المضللة وخطاب ال�راه� نت، فقد االصطنا�ي ة ع�ب اإلن�ت

 حان الوقت إلصدار �سخة ثان�ة من منهج محو األم�ة اإلعالم�ة والمعلومات�ة. 

ي بمنهج محو األم�ة اإلعالم�ة والمعلومات�ة  ي هذا الس�اق، عقد االجتماع االستشاري األول المعيف
و�ف

ي سبتم�ب 
ف �ف ي  2019للمعلمني

ي بلجراد، ���ا. و�ستكمل اليو�سكو مجهوداتها �ف
هذا الشأن من �ف

ي ضمن فعال�ات هذا المنتدى. و�ــهدف هذا االجتماع إ� 
خالل عقد االجتماع االستشاري الثاىف

ي النسخة الثان�ة من 
ي مراعاته إلدراجه �ف

تجميع المشورة واآلراء حول المحتوى الجد�د الذي ينب�ف
ي األ 

ف نموذج منهج محو األم�ة اإلعالم�ة والمعلومات�ة. وح�ث إن النموذج صمم �ف  –ساس للمعلمني
ي  –رغم استخدامه من قبل العد�د من األطراف المعن�ة 

ي �ف فإن هذا االجتماع االستشاري الجانيب
ي هذا الشأن. 

 �ف
�
ي �عد مهما  دىب

 الورقة المفاه�م�ة للفعال�ة:  •
https://en.unesco.org/sites/default/files/dubai_mil_and_teachers_consult
ation_concept_note.pdf 

ف  ●  منهج محو األم�ة اإلعالم�ة والمعلومات�ة للمعلمني
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000192971 

وع المعاي�ي العالم�ة إلرشادات منهج محو األم�ة اإلعالم�ة  • توص�ات بلجراد حول م�ث
 والمعلومات�ة 

https://en.unesco.org/sites/default/files/belgrade_recommendations_on_
draft_global_standards_for_mil_curricula_guidelines_12_november.pdf 

https://en.unesco.org/sites/default/files/dubai_mil_and_teachers_consultation_concept_note.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/dubai_mil_and_teachers_consultation_concept_note.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000192971
https://en.unesco.org/sites/default/files/belgrade_recommendations_on_draft_global_standards_for_mil_curricula_guidelines_12_november.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/belgrade_recommendations_on_draft_global_standards_for_mil_curricula_guidelines_12_november.pdf


 

 
 

ي   - TALIS(2024الدراسة الدول�ة للتعل�م والتعلم ( عنوان الفعال�ة 
كل ما تحتاج إ� معرفته إذا كنت تفكر �ف

ل ل  ل لل ل ل   �  ال 
،  التار�ــــخ والوقت  ف ، الساعة   9اإلثنني  18:15-17:15كانون األول / د�سم�ب

 صناع الس�اسة المشاركون 

 مفت�ح ن�ع االجتماع 

اب نبذة عن الفعال�ة  ا  )OECDوالتنم�ة ( منظمة التعاون االقتصادي من االنتهاء ، تضع TALIS 2018 مع اق�ت خطط�
ي عام �س ذيللدورة التال�ة للمسح ال

 .2024جري �ف
�ن بم��د من المعلومات حول إ�شاء  وك�ف�ة  ،TALISالغرض من هذە الجلسة هو تزو�د الحا�ف

الدول المشاركة. س�مكن هذا أي مستلزمة من المشاركة الماه�ة تط��ر االستطالع وتنف�ذە ، و 
ي مشاركة نظام التعل�م الخاص  -شخص مهتم بمعرفة الم��د عن تط��ر االستطالع 

أو التفك�ي �ف
ي 

 OECD. ستقدم OECDمن معرفة الم��د عن االستطالع وط�ح األسئلة ع�  - 2024عام بهم �ف
 . ا للقضا�ا الرئ�س�ة ، ثم تفتح المجال لألسئلة والمناقشات بتنسيق غ�ي رس�ي ا أول��  عرض�

 
 

 
 

ف  عنوان الفعال�ة   جلسة مراجعة دل�ل س�اسات المعلمني

،  التار�ــــخ والوقت  ف ، الساعة   9اإلثنني   17:15كانون األول / د�سم�ب

ف و  المشاركون  ي بالمعلمني ي ف��ق العمل الدو�ي المعيف
و�ج�ة جهات االتصال بالبلدان المشاركة �ف المبادرة ال�ف

ف  ي تغطيها مراجعة دل�ل س�اسات المعلمني ي البلدان اليت
ف والمنظمات غ�ي ال��ح�ة �ف  للمعلمني

 ن�ع االجتماع 
 
 

 مغلق 
 
 
 

 نبذة عن الفعال�ة 
 

ي لتط��ر ا المعن�ة بمراجعةالدراسة  تهدف الجلسة إ� تقد�م استنتاج رئ��ي من لدل�ل الوطيف
، وال ف ي شملتس�اسات المعلمني  دول، للحصول ع� تعل�قاتهم.  9 يت

ف تم تط��ر ا ي لتط��ر س�اسات المعلمني ي  لدل�ل الوطيف وملخصه من قبل ف��ق العمل الدو�ي المعيف
. وكان  ف لف��ق العمل الدو�ي كاء الخارجيني ف بالتنسيق الوثيق مع هيئات اليو�سكو وال�ث بالمعلمني
ف قائمة  ي تط��ر س�اسات وطن�ة للمعلمني

الهدف من ذلك هو بلورة أداة �مكنها مساعد البلدان �ف
 ع� األدلة. 

ف بما ُتعيف هذە المراجعة ببحث ك�ف�ة  ق�ام البلدان بتط��ر الس�اسات الوطن�ة الخاصة بالمعلمني
ي ذلك استخدام ا

ف �ف ي لتط��ر س�اسات المعلمني وملخصه، وذلك بغرض تحد�د  لدل�ل الوطيف
العقبات وأفضل الممارسات وتوف�ي م��د من اإلرشاد للبلدان حول ك�ف�ة استخدام الدل�ل لتط��ر 

 . ف   الس�اسات المعن�ة بالمعلمني



 

 
 

) عنوان الفعال�ة  ف  مشاورات مبادرة "مستقبل التعل�م" (مجموعة ترك�ي

،  التار�ــــخ والوقت  ف ، الوقت   9اإلثنني   17:15كانون األول / د�سم�ب

امج المشاركون  وعات وال�ب ي مختلف الم�ث
ي التعل�م، استشار�و اليو�سكو ع� المدى الط��ل �ف

 متخصصون �ف
 

 مغلق، الحضور بناًء ع� الدعوة  ن�ع االجتماع 

ا من عمل�ة �شاور عالم�ة النطاق أجراها أعضاء الفرق المواض�ع�ة  نبذة عن الفعال�ة  ف جزء� ك�ي �شكل مجموعة ال�ت
". وتهدف إ� البحث عن 2050األفق  –تعلم لتكون  –التابعة لليو�سكو حول "مستقبل التعل�م 

ي 
ات �ف ف اليو�سكو ع� المدى الط��ل) �شأن التغي�ي ي مجال التعل�م (استشار�ني

ف �ف آراء المتخصصني
ي التعل�م، واإلنجازات/ 

ات �ف ي قد تحتاج إ� استجابات تعل�م�ة، وكذلك أنواع التغي�ي عالمنا اليت
ي 
ي �مكن توقعها �ف ف  الممارسات الواعدة والتحد�ات اليت ك�ي ى نتائج مجموعات ال�ت المستقبل. وست��

ي عينتها اليو�سكو إلعداد تق��ر مستقبل التعل�م (تعلم لتكون   –أعمال اللجنة الدول�ة المستقلة اليت
Learning to become ي عام

ي المؤتمر العام لليو�سكو �ف
 . 2021) الذي سيتم تقد�مه �ف

 )https://en.unesco.org/futuresofeducation/أنظر أ�ضا (

 
 

ف  عنوان الفعال�ة  و�ج�ة للمعلمني  اجتماعات البلدان وجهات االتصال التابعة للمبادرة ال�ف

، الوقت:   8األحد،  التار�ــــخ والوقت    18:30 – 17:45كانون األول / د�سم�ب

، الوقت:   10الثالثاء،    18:30 – 17:00كانون األول / د�سم�ب

 
�كة  المشاركون  ف والمنظمات ال�ث وج�ة للمعلمني  الدول التابعة للمبادرة ال�ف

 

 مغلق، الحضور بناًء ع� الدعوة فقط  ن�ع االجتماع 

ف اجتماعات مغلقة تعد اجتماعات البلدان وجهات االتصال التابعة  نبذة عن الفعال�ة  و�ج�ة للمعلمني للمبادرة ال�ف
�كة ( منظمة الدول�ة لبلدان هذا المبادرة فقط (بوركينا فاسو، غانا، مالوي، أوغندا) والمنظمات ال�ث

ا�ة العالم�ة للتعل�م،  ��ة، برنامج ال�ث ي  /منظمة العمل الدول�ة، اليو�سكولل�ت الف��ق الدو�ي المعيف
ف  ، ، اليون�سف، مفوض�بالمعلمني ف ). ة األمم المتحدة لشؤون الالجئني  والبنك الدو�ي

 

https://en.unesco.org/futuresofeducation/


 

 
 

 

 مجموعة من األدوات للمواءمةتط��ر مبادرة المواءمة الع���ة اإلف��ق�ة اإلقل�م�ة:  عنوان الفعال�ة 

، الوقت   10الثالثاء،  التار�ــــخ والوقت    17:00كانون األول / د�سم�ب
 

ي  المشاركون 
ي المناهج والتقي�م والس�اسات، استشار�و التعل�م �ف

اء �ف كة: معلمون، خ�ب مجموعة مش�ت
 اليو�سكو (ع� المست��ات الدول�ة والع���ة واإلف��ق�ة) 

 
 مغلق  ن�ع االجتماع 

 نبذة عن الفعال�ة 

  

  

  

  

وت 2018ع� تقار�ر وتوص�ات ورش العمل اإلقل�م�ة الع���ة واإلف��ق�ة (عمان  بناءً  )، 2019، و��ي
ف المناهج الدراس�ة التعلم،  \ تقوم اليو�سكو بتط��ر مجموعة من األدوات للمواءمة بني

، وتقي�م التعل�م (حزمة األدوات المعن�ة بالمواءمة). ومجموعة \ س�اساتو  ف ممارسات المعلمني
، وستتضمن خلف�ة للمواءمة واألساس  األدوات �ي  ف حزمة من األدلة اإلرشاد�ة العمل�ة للممارسني

ي تنف�ذ جدول أعمال التعل�م 
ي والتوض�حات المفاه�م�ة وفوائد المواءمة �ف

. ستعرض 2030المنط�ت
دراسات حالة مختارة عن الس�اسات والممارسات الواعدة من المناطق والمراجع الع���ة واإلف��ق�ة 

وع مجموعة و ض التوضيح ألغرا تع��ز قدرات القارئ. وس�عيف هذا االجتماع بدراسة و�ثراء م�ث
اء المدع��ن، بهدف إعداد مسودة متقدمة من أجل م��د من  حات الخ�ب األدوات من خالل مق�ت

ي عام 
 . 2020الن�ث والتشاور �ف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

 رعاة المنتدى: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


