
 ED/BIE/CONFINTED48/2 حمدود : التوزيع

 ٢٠٠٨ يوليو / متوز ١٠ جنيف،
 باإلنكليزية : األصل

 منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة

 املؤمتر الدويل للتربية

 واألربعون الثامنة الدورة

 مركز املؤمترات الدويل يف جنيف
 ٢٠٠٨ نوفمرب / تشرين الثاين ٢٨ - ٢٥

 " طريق املستقبل : لتعليم اجلامع ا "

التنظيم املقترح ألعمال املؤمتر
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 مكان انعقاد املؤمتر - ١
 يف " طريق املستقبل : التعليم اجلامع : " ستعقد الدورة الثامنة واألربعون للمؤمتر الدويل للتربية وموضوعها

 : نه مركز املؤمترات الدويل يف جنيف وعنوا يف ٢٠٠٨ نوفمرب / تشرين الثاين ٢٨ - ٢٥
17, rue de Varembé 
1211 Geneva 

 ١١ ٩١ ٧٩١ ٢٢ ٤١ : + رقم اهلاتف
 ٦٤ ٩٠ ٧٩١ ٢٢ ٤١ :    + الفاكس

 املراسالت - ٢
 سبتمرب / أيلول ٣٠ موعد أقصاه يتوجب إرسال البيانات املتعلقة بتشكيل الوفود إىل املؤمتر الدويل للتربية يف

 . إىل مكتب التربية الدويل ٢٠٠٨

 : الت اخلاصة باملؤمتر إىل العنوان التايل وتوجه مجيع املراس

The Director ٢٥ ٧٨ ٩١٧ ٢٢ ٤١ + : اهلاتف 
International Bureau of Education ١٠ ٧٨ ٩١٧ ٢٢ ٤١ : + الفاكس 
P.O. Box 199 الربيد اإللكتروين : org . unesco . ibe @ conference 
1211 Geneva 20 Switzerland 

 التسجيل - ٣
 ني شارك امل مجيع وسيتم بشكل خاص تزويد . األمنية وفقاً للمعايري األمنية لألمم املتحدة سوف توضع التدابري

 يعود الزدحام أمام وتفادياً ألي تأخري يف أعمال املؤمتر . مهماً ، مما يستوجب تنظيماً بشارة مع صورة
 ويل تشكيل نوفمرب، من الضروري أن يتسلّم مكتب التربية الد / تشرين الثاين ٢٥ مكاتب التسجيل يوم

 . ، كما جاء يف رسالة الدعوة ٢٠٠٨ سبتمرب / أيلول ٣٠ وفدكم يف موعد أقصاه

 ) JPEG بنسق ( بصورة مشسية باستمارة تسجيل فردية إلكترونية مرفقة ينبغي تزويد مكتب التربية الدويل و
 : عنوان التايل وجتدون استمارة التسجيل اإللكترونية على موقع املؤمتر الدويل للتربية على ال . لكل مشارك

html . 08 ice / org . unesco . ibe . www . وينبغي إرسال استمارات التسجيل عرب الربيد اإللكتروين على املوقع 
 مركز املؤمترات يف الشارات كما سيفتح باب التسجيل وإعداد . org . unesco . ibe @ director . ibe : التايل
 الثالثة من بعد الظهر ولغاية الساعة نوفمرب من الساعة / تشرين الثاين ٢٣ يل يف جنيف يوم األحد يف الدو

 ولغاية الساعة العاشرة صباحاً نوفمرب من الساعة الثامنة / تشرين الثاين ٢٤ الثامنة مساًء، ويوم االثنني يف
. ة والنصف صباحاً وطيلة النهار نوفمرب من الساعة السابع / تشرين الثاين ٢٥ ، ويوم الثالثاء يف مساًء

mailto:ibe.director@ibe.unesco.org
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 تنظيم أعمال املؤمتر - ٤
 عرض عام عن الدورة الثامنة واألربعني " يرد شرح ألهداف املؤمتر وموضوعه وتنظيمه يف الوثيقة املعنونة

 ED/BIE/CONFINTED الوثيقة " ( للمؤمتر الدويل للتربية  املرفقة خبطاب الدعوة الرمسية اليت أعدها و ) 48/4
 . عام لليونسكو املدير ال

 . املرفق األول ستنظم أعمال املؤمتر وفقاً جلدول األعمال الذي ترد صيغة مؤقتة له يف

 . صباحاً ٩,٣٠ يف متام الساعة نوفمرب / تشرين الثاين ٢٥ وسيفتتح املؤمتر رمسياً يوم الثالثاء

 ، ومن مث " اتمع االستيعايب من التعليم اجلامع إىل " ويلي االفتتاح الرمسي للمؤمتر مناقشة متهيدية بعنوان
 ". السياساتية للتعليم اجلامع والتحديات األحباث نتائج " بعنوان جلسة

 وفقاً للهيكلية ) حلقات العمل والتحليالت واملناقشة اخلتامية يف اجللسة العامة ( وستتواصل األعمال الالحقة
 . ات عمل املؤمتر واليت تظهر فيها أيضاً ساع املرفق الثاين املقترحة الواردة يف

 املناقشات الرئيسية ( فيه كافة أعمال املؤمتر ويف اجللسة اخلتامية، سوف يقدم املقرر تقريراً شفهياً يلخص
 خالل ) مثالً، تقارير حلقات العمل ( وخالل املؤمتر، سوف يقدم املقررون شفهياً نتائج أخرى ). وامللخصات

 . وتشكل جزءاً من التقرير اخلتامي وثائق بعد انتهاء املؤمتر وستترجم هذه ال . اجللستني العامتني املوجزتني

 منبثقة " االستنتاجات والتوصيات " سوف يدعى املندوبون إىل اعتماد وثيقة قصرية من يف اجللسة اخلتامية،
 . وستكون هذه الوثيقة متاحة بست لغات قبل اجللسة اخلتامية . مباشرة من أعمال املؤمتر

 أساليب العمل - ٥
 حلقتا العمل األوىل ، سوف تنظم إىل أقصى حد يز مشاركة الوفود وتبادل اآلراء واملناقشة املفتوحة بغية تعز
 فستنظمان على جزءين يف حلقتا العمل الثالثة والرابعة أما . أربع قاعات خمتلفة على التوايل يف والثانية

 للدورة الثامنة واألربعني للمؤمتر انظر اهليكلية املقترحة ( قاعتني خمتلفتني يف وعلى التوازي الوقت نفسه
 ). املرفق الثاين الدويل للتربية يف

 وسيقوم ثالثة متحدثني ميثلون خمتلف األطراف . نقاش فريق ستنظم كل مناقشة وكل حلقة عمل يف شكل
 من مناطق خمتلفة من العامل بتقدمي ) ممثل واحد عن اتمع املدين / وزيران وخبري ( الفاعلة يف جمال التعليم

 وسيقوم بإدارة فريق . مث، ستكون املناقشة متاحة أمام الوزراء ورؤساء الوفود وغريهم من املندوبني . عروض
 . ن مقرر لكل حلقة عمل ويعي النقاش موجه ذو خربة

 وكنتيجة للمشاورات التحضريية اإلقليمية الشاملة جداً، كلنا أمل أن يشعر الوزراء أنّ هذه الدورة الثامنة
 ومن شأن هذا العنصر االبتكاري للدورة الثامنة . حقاً مؤمترهم للتربية هي من املؤمتر الدويل واألربعني

النظر ومناقشة املواضيع املطروحة، وذلك خالل لتبادل وجهات واألربعني أن يتيح للوزراء املزيد من الفرص
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 عشرة، أو خالل اجللستني العامتني واخلتامية، أو أثناء حلقات العمل املواضيعية االثنيت التمهيدية املناقشتني
 . األولوية يف أخذ الكلمة للوزراء سيكون املوجزتني حيث

 وإىل إعداد بيانات قصرية ذات اخلاص حتظى باهتمامهم عوون إىل اختيار املوضوعات اليت واملشاركون مد
 وميكنهم أيضاً، . مداخالت زمالئهم ى كما سيتسىن هلم التعقيب عل . صلة مباشرة باملوضوعات قيد البحث

 . إذا رغبوا يف ذلك، تقدمي مسامهات خطية إىل األمانة على أن توزع خالل املؤمتر

 وثائق املؤمتر - ٦
 . املرفق الثالث ترد القائمة املؤقتة لوثائق املؤمتر يف

 لغات عمل املؤمتر - ٧
 ما في ، اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية : هي عمل ست لغات سيكون للمؤمتر

 . اجللسات العامة واملناقشات الرئيسية ب يتعلق

 أما حلقات العمل فستنظَم باللغتني اإلنكليزية والفرنسية باعتبارمها لغيت العمل يف اليونسكو، وباللغة العربية
 ، وباللغة " ن عبد العزيز لدعم اللغة العربية يف اليونسكو صندوق املشروع اخلاص باألمري سلطان ب " بفضل

 ويف . والرياضة اإلسبانية االجتماعية والسياسة اإلسبانية من خالل املسامهة املالية اليت تقدمها وزارة التربية
 . حال إتاحة صناديق متويل إضافية، سيتم إضافة الترمجة الفورية يف لغات إضافية

 ميدالية كومينيوس - ٨
 نوفمرب مبنح ميدالية كومينيوس / تشرين الثاين ٢٦ األربعاء املدير العام لليونسكو يف أول بعد ظهر يوم سيقوم

 باالشتراك بني وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة باجلمهورية التشيكية ١٩٩٢ اليت أنشئت عام
 كارات التربوية أو االلتزام املثايل طيلة اإلجنازات املهمة يف جمال البحوث واالبت واليونسكو ملكافأة املبادرات و

 حياة كاملة يف خدمة التربية، وذلك لفائزين يتم اختيارهم من بني فرادى املربني أو الباحثني أو أفرقة املربني
 . أو املؤسسات، وغريهم من الشخصيات الناشطة يف جمال التربية

 املعارض - ٩
 اخلربات امللموسة عرض حمددة للمؤمتر من خالل مة مضافة ي ق " ممارسة الشمولية " سيوفر معرض بعنوان

 وكاالت األمم املتحدة واملنظمات غري ، مبشاركة بطريقة جذابة جداً واملمارسات الفعالة للتعليم اجلامع
 مطبوعات من املقر العام لليونسكو عرض وسيتم تنظيم هذا املعرض باإلضافة إىل . مية والقطاع اخلاص و احلك

 . عة للمنظمة ومعرض كومينيوس، بالتنسيق مع متحف كومينيوس يف براغ ومعاهد التربية التاب

 أحداث أخرى - ١٠
 كما سيتم نقل مائدة . ستنظم أحداث على هامش املؤمتر من أجل إضافة مناقشات مواضيعية استراتيجية

بية إىل مجهور مستديرة جتمع وزراء التربية وممثلني عن الشباب بغية إرسال رسائل أساسية للمؤمتر الدويل للتر
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 احللول امللموسة اليت وإجياد أوسع، من خالل مناقشة الثغرات القائمة يف السياسات يف جمال التعليم اجلامع
 . فيديوية كما ستتاح عروض لربامج تربوية . ينبغي للمشاركني االلتزام ا

. املندوبني سيوزع الربنامج املفصل هلذه األحداث يف بداية املؤمتر، وسيشار إليه يف دليل
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 املرفق األول

 جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة واألربعني للمؤمتر الدويل للتربية

 افتتاح املؤمتر - ١

ED/BIE/CONFINTED الوثيقة ( املؤقت اعتماد جدول األعمال - ٢ 48/1 ( 

 انتخاب الرئيس - ٣

 االستنتاجات " فريق الصياغة املعين بإعداد وتشكيل انتخاب نواب الرئيس ومقرر املؤمتر - ٤
 " والتوصيات

ED/BIE/CONFINTED الوثيقة ( عمال املؤمتر املقترح أل تنظيم ال - ٥ 48/2 ( 

 ) ED/BIE/CONFINTED 48/3 الوثيقة " ( طريق املستقبل : التعليم اجلامع : " استعراض موضوع املؤمتر - ٦

 أعمال املؤمتر من عرض املقرر للنتائج املنبثقة - ٧

 للتربية لدورة الثامنة واألربعني للمؤمتر الدويل الصادرة عن ا والتوصيات ستنتاجات اعتماد اال - ٨

اختتام املؤمتر - ٩
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 الثاين املرفق

 للمؤمتر الدويل للتربية اهليكلية املقترحة للدورة الثامنة واألربعني
 " طريق املستقبل : التعليم اجلامع "

 التوقيت ٢٠٠٨ نوفمرب / تشرين الثاين ٢٨ - ٢٥ الدورة
 ١١,٠٠ - ٩,٣٠ ٢٥ الثالثاء اجللسة االفتتاحية
 : املناقشة التمهيدية

 " من التعليم اجلامع إىل اتمع االستيعايب "
 ١٢,٣٠ - ١١,٠٠ ٢٥ الثالثاء

 السياساتية للتعليم والتحديات نتائج األحباث
 اجلامع

 ١٣,٣٠ - ١٢,٣٠ ٢٥ الثالثاء

 : ١ حلقة العمل
 " هوج والنطاق واملضمون الن : التعليم اجلامع "
 ) دال + جيم + باء + جلسات متوازية ألف (

 ١٨,٠٠ - ١٥,٠٠ ٢٥ الثالثاء

 : ٢ حلقة العمل
 " سياسات القطاع العام : التعليم اجلامع "
 ) دال + جيم + باء + جلسات متوازية ألف (

 ١٢,٣٠ - ٩,٣٠ ٢٦ األربعاء

 ١٥,٣٠ - ١٤,١٥ ٢٦ األربعاء حفل توزيع ميدالية كومينيوس
 ١٨,٠٠ - ١٥,٤٥ ٢٦ األربعاء ٢ و ١ شة نتائج حلقيت العمل تلخيص ومناق
 : ٣ حلقة العمل

 النظم والروابط وعمليات : التعليم اجلامع "
 " االنتقال

 ) باء + جلستان متوازيتان ألف (
 : ٤ وحلقة العمل

 " الدارسون واملعلمون : التعليم اجلامع "
 ) باء + جلستان متوازيتان ألف (

 ١٣,٠٠ - ١٠,٠٠ ٢٧ اخلميس

 مكرسة ملناقشة نتائج حلقيت العمل ساعة واحدة
 ٤ و ٣

 : املناقشة اخلتامية
 " من الرؤية إىل التطبيق العملي : التعليم اجلامع "

 ١٦,٠٠ - ١٥,٠٠ ٢٧ اخلميس
١٨,٠٠ - ١٦,٠٠ 

 استعراض املقرر : اختتام الدورة الثامنة واألربعني
 . اخلتامية الوثيقة لنتائج املؤمتر واملوافقة على

١٣,٠٠ - ١٠,٠٠ ٢٨ اجلمعة
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 الثالث املرفق

 للتربية القائمة املؤقتة لوثائق الدورة الثامنة واألربعني للمؤمتر الدويل

 وثائق العمل

ED/BIE/CONFINTED الوثيقة  جدول األعمال املؤقت 48/1

ED/BIE/CONFINTED الوثيقة  عمال املؤمتر املقترح أل تنظيم ال 48/2

ED/BIE/CONFINTED الوثيقة  " املستقبل طريق : التعليم اجلامع : " ثيقة املرجعية الو 48/3

ED/BIE/CONFINTED الوثيقة  للتربية لدورة الثامنة واألربعني للمؤمتر الدويل عرض عام عن ا 48/4

ED/BIE/CONFINTED الوثيقة  لدورة الثامنة واألربعني الصادرة عن ا والتوصيات االستنتاجات 48/5
 للتربية للمؤمتر الدويل

 اإلعالمية ائق وث ال
 سيتم إعداد جمموعة من الوثائق اإلعالمية ودليل للمندوبني وقائمة مؤقتة بأمساء املشاركني وقائمة بالتقارير

 مباشرة قبل املؤمتر أو أثناء انعقاده وتوزع على . الوطنية املقدمة إىل املؤمتر واستبيان عن نتائج املؤمتر، إخل
. املشاركني


