مبادرة عالمية لوضع تصور جديد للتعلم والمعارف من أجل رسم مستقبل
أفضل للبشرية وكوكب األرض

فلنفكر معا ً لنتمكن من
العمل معا ً من أجل تحقيق
المستقبل الذي نصبو إليه
ترمي مبادرة اليونسكو ملستقبل الرتبية والتعليم إىل إعادة التفكري يف الرتبية والتعليم ورسم
املستقبل .وتسعى املبادرة إىل حفز مناقشة عاملية بشأن وضع تصور جديد للتعلم والتعليم يف
عامل ال ينفك يزداد تعقيدا ً حيث يتنامى انعدام اليقني والهشاشة.
السياق

الرؤية

ال تفتأ هشاشة كوكبنا تتجىل بصورة أوضح بفعل تسارع
تغري املناخ .ويُسفر استمرار انتشار أوجه عدم املساواة
والتفكك االجتامعي والتطرف السيايس عن نشوء مجتمعات
مأزومة .ومع أن أوجه التقدم املحرزة عىل صعيد االتصاالت
الرقمية والذكاء االصطناعي والتكنولوجيا األحيائية تنطوي
عىل إمكانات كبرية ،فإنها تثري أيضاً شواغل جدية عىل
املستوى األخالقي وعىل مستوى الحوكمة ،وال سيام يف ضوء
عدم التكافؤ من حيث االستفادة من مثار الوعود التي حملتها
االبتكارات والتغريات التكنولوجية بتحقيق االزدهار للبرش.

ميثل التعلم واملعارف أمثن املوارد املتجددة املتاحة للبرشية
ملساعدتها يف التصدي للتحديات التي تواجهها وابتكار حلول
بديلة .فالتعليم ال يساعد يف مواجهة العامل املتغري فحسب،
يغي وجه العامل.
إمنا التعليم ّ

الهدف

تسعى مبادرة مستقبل الرتبية والتعليم إىل وضع تصور جديد
لسبل إسهام املعارف والرتبية والتعليم يف تحقيق الصالح
العام عىل الصعيد العاملي بحلول عام  2050وما بعده.
وستحفز هذه املبادرة إجراء مناقشة عاملية بشأن االستفادة من
التعلّم واملعارف لرسم مستقبل البرشية وكوكب األرض.

المشاورة العالمية

تسعى هذه املبادرة إىل استثامر أساليب الكينونة واملعرفة
العديدة والرثية لالستفادة من املعارف الجامعية للبرشية،
وذلك استنادا ً إىل عملية تشاور مفتوحة وواسعة النطاق
يشارك فيها الشباب واملربون واملجتمع املدين والحكومات
وقطاع األعامل التجارية وغريها من الجهات املعنية .وتضطلع
لجنة دولية رفيعة املستوى تضم قادة فكر من مختلف املجاالت
واملناطق الجغرافية يف العامل بتوجيه هذه العملية .وستُصدر
اللجنة تقريرا ً يف شهر ترشين الثاين/نوفمرب  2021يقدم
رؤية استرشافية مشرتكة بشأن سبل استخدام التعليم والتعليم
لتمكيننا من تحقيق الذات التي نبتغيها.

لجنة دولية مستقلة

دعت املديرة العامة لليونسكو إىل إقامة لجنة دولية مستقلة
مؤلفة من قادة للفكر من األوساط السياسية واألكادميية
والفنية والعلمية والتجارية والرتبوية .وترتأس فخامة رئيسة
جمهورية إثيوبيا الدميقراطية االتحادية السيدة سهلورق
زودي اللجنة التي ستنظر بعناية يف املدخالت الواردة من
عمليات التشاور ،وستفكر بصورة جامعية بالدور املنوط
بالتعليم والتعلم واملعارف يف ضوء التحديات الهائلة والفرص
العديدة املرتبطة باملستقبل املتوقع واملمكن واملستحسن
للبرشية وكوكب األرض.
إصدار التقرير العالمي في عام 2021

ستُع ّد اللجنة ،استنادا ً إىل نتائج املشاورة الواسعة الناطقة مع
مختلف الجهات املعنية وعملية االستعراض الشامل للبيّنات
املوجودة ،تقريرا ً يتضمن دراسة تحليلية وتوصيات ليكون
خطة يُسرتشد بها إلجراء حوار بشأن السياسات واتخاذ
إجراءات عىل مختلف املستويات .وسيكون التقرير عن مستقبل
الرتبية والتعليم بحلول عام  2050وما بعده أحدث تقرير من

مجموعة التقارير العاملية التي طلبت اليونسكو إعدادها يف
مراحل تاريخية مهمة عىل صعيد التحول االجتامعي ،من أجل
إعادة صياغة الغرض من التعليم يف عامل متغري.
االستناد إلى التقاليد اإلنسانية

سيستند التقرير العاملي لعام  2021عن مستقبل الرتبية
والتعليم إىل النهج اإلنساين للتعليم الوارد يف التقارير
السابقة لليونسكو .وقد حذّر أول تقرير من هذه التقارير
وعنوانه «تعلّم لتكون [عامل الرتبية اليوم وغدا ً]» ()1972
من مخاطر أوجه عدم املساواة والحرمان واملعاناة ،وشدّد
عىل رضورة مواصلة نرش التعليم والتعلم مدى الحياة .ثم
صدر تقرير «التعلّم:ذلكالكنزاملكنون» ( )1996الذي عرض
رؤية متكاملة للتعليم تقوم عىل دعائم التعليم األربع التي
تتمثل يف التعلم للمعرفة ،والتعلم للعمل ،والتعلم للعيش مع
اآلخرين ،والتعلم للوجود ،يف إطار رؤية ملدى الحياة .أما يف
عام  2015فصدر التقرير املعنون «إعادة التفكري يف الرتبية
والتعليم ،نحو صالح مشرتك عاملي» ،الذي أعاد صياغة الغرض
من التعليم الذي بات يتمثل يف تعزيز وصون كرامة اإلنسان
وقدراته يف إطار عالقته باآلخرين وبالطبيعة.

الجدول الزمني و مراحل التنفيذ
وضع الرؤية
وإجراء البحث

إعداد
ملخص
جامع وجمع
المالحظات

إصدار
التقرير

المناقشة
والتوعية

ترشين األول/أكتوبر 2019
– أيلول/سبتمرب 2020

ترشين األول/أكتوبر 2020
– أيلول/سبتمرب 2021

ترشين الثاين/نوفمرب 2021

كانون األول/ديسمرب
 2021وما بعده

مناقشة التحديات يف مجال
التعليم والفرص املتصورة
بحلول عام  2050وما بعده

مناقشة الرؤى
واالسرتاتيجيات األولية التي
اقرتحتها اللجنة الدولية

إصدار التقرير إبّان الدورة
الحادية واألربعني للمؤمتر
العام لليونسكو

مواصلة املناقشة بشأن
سبل االستفادة من التعلم
واملعارف لرسم مستقبل
البرشية وكوكب األرض

قطاع الرتبية يف اليونسكو
ترى اليونسكو يف الرتبية والتعليم أولوية رئيسية للمنظمة،
إذ يندرج التعليم يف ِعداد حقوق اإلنسان األساسية ويريس
األسس الالزمة لبناء السالم وتحقيق التنمية املستدامة.
واليونسكو هي وكالة األمم املتحدة املتخصصة املعنية بالرتبية
والتعليم ،التي يتوىل قطاع الرتبية فيها ريادة املساعي العاملية
واإلقليمية يف مجال التعليم ،ويعزز نُظم التعليم الوطنية،
ويتصدى للتحديات العاملية املعارصة من خالل التعليم ،مع
الرتكيز بوجه خاص عىل املساواة بني الجنسني وأفريقيا.

املشاركة يف الربنامج
تنطوي عملية إعداد التقرير العاملي عن مستقبل الرتبية
والتعليم عىل حفز املناقشات بشأن سبل االستفادة من التعلم
واملعارف لرسم املستقبل الذي نصبو إليه .وستسرتشد أعامل
اللجنة الدولية باملدخالت التي سيقدمها األفراد والشبكات
واملنظامت والتي ستفيد يف بلورة املناقشة العاملية .ولالطالع
عىل املزيد من املعلومات عن سبل املشاركة يف هذه العملية،
يُرجى زيارة موقعنا عىل شبكة اإلنرتنتhttp://unesco. :
org/futuresofeducation
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