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أواًل - الرسالة: التعليم الذي نحتاجه

في سياق الثورة الصناعية، مع سن قوانين التعليم اإللزامي طوال القرن التاسع عشر:. 	

»كان التعليــم الجماعــي هــو اآللــة البارعــة التــي شــيدتها الصناعــة إلنتــاج النــوع الــذي تحتاجــه من 
البالغيــن. ]…[ فــكان الحــل نظاًمــا تعليمًيــا يحاكــي، فــي تركيبتــه، هــذا العالــم الجديــد. هــذا النظــام 
لــم يظهــر علــى الفــور. وال زال حتــى اليــوم يحتفــظ بعناصــر رجعيــة مــن مجتمــع مــا قبــل الصناعــة. 
]…[ اتبــع التسلســل الهرمــي اإلداري للتعليــم، كمــا نشــأ، نمــوذج البيروقراطيــة الصناعيــة. فــكان 
تنظيــم المعرفــة فــي التخصصــات الدائمــة قائًمــا علــى افتراضــات صناعيــة. ]...[ وهكــذا أصبحــت 

الحيــاة الداخليــة للمدرســة مــرآة اســتباقية، ومقدمــة مثاليــة للمجتمــع الصناعــي.«	

عـلـى مــر العقــود، لــم يــؤد هــذا إـلـى فــك االرتبــاط بيــن التعليــم المدرســي والثقافــات المحليــة . 	
فحســب، بــل أدى أيًضــا إلــى تطويــر عقــدة النقــص مــن قبــل األخيــرة	. إن إبــراز فضائــل الفرديــة 
والتنافــس عـلـى النجــاح، يقلــل مــن قيــم التضامــن والتعــاون. وقــد أدى فصــل المعرفــة إـلـى 
مواضيــع وفصلهــا عــن الحقائــق المحليــة إلــى إعاقــة النــاس عــن الفهــم والمشــاركة فــي تجاربهــم 
ولغاتهــم  ســياقاتهم  مــن  المســاواة،  معاييــر  ســتار  تحــت  المتعلميــن،  وباقتــاع  الواقعيــة. 
وهوياتهــم، فقــد أدى ذلــك إلــى تفكيــك المســاحات الثقافيــة القيِّمــة ووجهــات النظــر الضروريــة 

للتعلــم، والتــي تعتبــر عمليــة اجتماعيــة بقــدر مــا هــي عمليــة معرفيــة.

هــذا اإلرث مــن الثــورة الصناعيــة األولــى ال يــزال يتخلــل، فــي خضــم الثــورة الصناعيــة الرابعــة، نظــم . 	
التعليــم المعاصــرة مــن خــال الهيــاكل واألطــر القائمــة، وإعــادة إنتــاج التفاوتــات االجتماعيــة 
واالختــاالت الثقافيــة. لكــي تحقــق أنظمــة التعليــم إمكاناتهــا التحويليــة ومعالجــة أوجــه عــدم 
المســاواة، وتمكيــن األفــراد مــن المشــاركة علــى قــدم المســاواة فــي تشــكيل مســتقبلهم، والعمــل 
وقبــل كل شــيء أن يتحولــوا هــم أنفســهم لعكــس  كمحفــز للتنميــة المســتدامة، يجــب أوالً 

الحقائــق واالســتجابة الحتياجــات العالــم المعاصــر.

	  توفلر ، فيوتشر شوك ، بينجوين راندوم هاوس ، إل سي سي ، الواليات المتحدة األمريكية ، 1970
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فــي عــام 990	، اعترافــا بااللتــزام األخاقــي بمعالجــة اســتبعاد ماييــن األطفــال مــن نظــم التعليــم، . 	
تعهــد المجتمــع الدوـلـي ببــذل جهــود لتلبيــة احتياجــات التعلــم األساســية للجميــع بحلــول عــام 
000	، مــن خــال اعتمــاد إعــان جومتيــن العالمــي بشــأن التعليــم للجميــع. واســتمراًرا لهــذا الجهد، 
كار خارطــة طريــق لتحقيــق هــدف التعليــم للجميــع  وضــع المنتــدى العالمــي للتعليــم 000	 فــي دا
بحلــول عــام 5	0	 مــع ســتة أهــداف تتــراوح بيــن تحســين رعايــة الطفولــة المبكــرة والتعليــم المبكر 
وتعميــم التعليــم االبتدائــي والحــد مــن األميــة بيــن البالغيــن، وضمــان المســاواة بيــن الجنســين و 
تحســين جــودة التعليــم مــن خــال نتائــج تعليميــة يمكــن التعــرف عليهــا وقابلــة للقيــاس فــي القــراءة 

والكتابــة والحســاب والمهــارات الحياتيــة األساســية.

التنميــة . 5 أهــداف  لمعالجــة  العالمــي  التعليــم  أعمــال  جــدول  صياغــة  إعــادة  عنــد   ،	0	5 عــام 
المســتدامة 	، وضــع إعــان إنشــيون »التعليــم 0	0	: نحــو تعليــم جيــد ومنصــف وشــامل 
للجميــع وتعلــم مــدى الحيــاة للجميــع« »اإلدمــاج واإلنصــاف فــي التعليــم ومــن خالــه« كحجــر 
الزاويــة ـفـي جــدول أعمــال التعليــم، وااللتــزام بمعالجــة عــدم المســاواة ـفـي الوصــول والمشــاركة 

التعلــم. ونتائــج 

علــى الرغــم مــن الطبيعــة التاريخيــة والتقدميــة لهــذه االلتزامــات، فقــد ثبــت أن المبــادرات المختلفــة . 	
المتخــذة نتيجــة لذلــك مــن أجــل ضمــان إدمــاج جميــع المتعلميــن، ســواء كان ذلــك مــن خــال 
جهــود خاصــة مــن خــال إصــاح المناهــج الدراســية، غيــر كافيــة حيــث قللــت مــن فكــرة اإلدمــاج 
للوصــول إـلـى التعليــم. والمشــاركة واإلنجــاز ـفـي ظــل نمــوذج موحــد للتعليــم تظــل مقيــدة. فقــد 
عملــت أنظمــة التعليــم الحاليــة علــى خدمــة أغــراض التحديــث التــي أُنشــئت مــن أجلهــا. ومــن خــال 
اســتبعاد ثــروة ال تقــدر بثمــن مــن الثقافــات والممارســات الثقافيــة وأنظمــة المعرفــة واللغــات 
والقيــم والتفاهمــات، فقــد وصلــت أيًضــا إـلـى حدودهــا مــن حيــث إيجــاد حلــول للتحديــات التــي 

يواجههــا العالــم المعاصــر والمســاهمة ـفـي تحقيــق التطلعــات المتأصلــة للماييــن.

8

الفهــم .	 ـفـي  والشــامل كتقــدم إضاـفـي  المتــوازن  التعليــم  الســياق ظهــر مفهــوم  هــذا  ـفـي 
الجماعــي للجــودة والشــمول، اســتناًدا إلــى الركائــز األربــع المحــددة فــي الدليــل العالمــي 
ERF,( لألخاقيــات والمبــادئ والسياســات والممارســات فــي التعليــم المتــوازن والشــامل

8	0	(، وهــي:

نهــج قائــم عـلـى االســتبطان الثقاـفـي المتعمــق مــن أجــل فهــم  التداخــل الثقاـفـي:
الثقافــات؛ بيــن  المتبــادل  الثقافــات واالعتمــاد  بيــن  أشــمل للترابــط 

التخصصــات المشــتركة: نهــج تكاملــي متعــدد المنظــور يعتمــد علــى ربــط مجــاالت 
المعرفــة األكاديميــة وغيــر األكاديميــة مــن أجــل فهــم معقــد وشــامل للعالــم؛

الجدليــة: نهــج تفاعلــي وتــآزري قائــم علــى حــوار طــرح المشــكات والتبــادل النقــدي، 
مــن أجــل التفكيــر الحــر والنقــدي مــن خــال المشــاركة االســتباقية للمتعلميــن؛

الســياقية: نهــج يركــز عـلـى الســياق يعتمــد عـلـى التكامــل والتكيــف مــع الحقائــق 
المشــتركة  بالملكيــة  شــعورهم  لتطويــر  للمتعلميــن،  التفســيرية  واألطــر  والقيــم 

المشــترك. واإلبــداع 

يراعــي .8 الــذي  والشــمول  التعليــم  لجــودة  كنهــج  والشــامل  المتــوازن  التعليــم  نشــأ 
يجعــل  ممــا  التعلــم،  لعمليــة  واالجتماعيــة  واألخاقيــة  الثقافيــة  لألبعــاد  ويســتجيب 
التعليــم ُمرضًيــا للفــرد وذو صلــة جوهريــة بالمجتمــع. فمــن خــال فتــح المؤسســات 
التعليميــة لمجتمعاتــه، فإنــه يقــوي التماســك االجتماعــي ويصــوغ اإلنصــاف والعدالــة 
والوئــام. فيصبــح المتعلمــون، بتوجيــه مــن المعلميــن الميســرين، مبتكريــن مشــاركين 

لتعليمهــم - إعدادهــم للعالــم، وقابليــة التوظيــف، والقــدرة علــى التكيــف المهنــي. فهــو يســتجيب الحتياجــات األفــراد والمجتمعــات، فضــاً عــن التطلعــات والضــرورات واألولويــات 
المســتدامة. البشــرية واالجتماعيــة واالقتصاديــة  التنميــة  الدوليــة والوطنيــة والمحليــة مــن خــال توقــع  والحقائــق والتحديــات 

والشــامل 0	0	 )مكســيكو ســيتي، 8	0	(، اإلعــان العالمــي .9 المتــوازن للتعليــم )ICBIE( الصــادر فــي المنتــدى الثانــي والشــامل المتــوازن للتعليــم الدولــي متجــذر فــي النــداء
فــي المنتــدى الثالــث للتعليــم المتــوازن والشــامل 0	0	 - حولــت القمــة الدوليــة للتعليــم المتــوازن  للتعليــم المتــوازن والشــامل )UDBIE(، المعتمــد فــي كانــون ثاني/ينايــر 0	0	
والشــامل، مــن قبــل البلــدان والمنظمــات مــن جميــع أنحــاء العالــم الجنوبــي، التعليــم المتــوازن والشــامل مــن إطــار مفاهيمــي مشــترك يمكـّـن أصحــاب المصلحــة مــن تبــادل خبراتهــم 
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الفهــم . 	 ـفـي  والشــامل كتقــدم إضاـفـي  المتــوازن  التعليــم  الســياق ظهــر مفهــوم  هــذا  ـفـي 
الجماعــي للجــودة والشــمول، اســتناًدا إلــى الركائــز األربــع المحــددة فــي الدليــل العالمــي 
 ERF,( لألخاقيــات والمبــادئ والسياســات والممارســات فــي التعليــم المتــوازن والشــامل

8	0	(، وهــي:

التداخــل الثقاـفـي: نهــج قائــم عـلـى االســتبطان الثقاـفـي المتعمــق مــن أجــل فهــم  
الثقافــات؛ بيــن  المتبــادل  الثقافــات واالعتمــاد  بيــن  أشــمل للترابــط 

التخصصــات المشــتركة: نهــج تكاملــي متعــدد المنظــور يعتمــد علــى ربــط مجــاالت  
المعرفــة األكاديميــة وغيــر األكاديميــة مــن أجــل فهــم معقــد وشــامل للعالــم؛

الجدليــة: نهــج تفاعلــي وتــآزري قائــم علــى حــوار طــرح المشــكات والتبــادل النقــدي،  
مــن أجــل التفكيــر الحــر والنقــدي مــن خــال المشــاركة االســتباقية للمتعلميــن؛

الســياقية: نهــج يركــز عـلـى الســياق يعتمــد عـلـى التكامــل والتكيــف مــع الحقائــق  
المشــتركة  بالملكيــة  شــعورهم  لتطويــر  للمتعلميــن،  التفســيرية  واألطــر  والقيــم 

المشــترك. واإلبــداع 

يراعــي . 8 الــذي  والشــمول  التعليــم  لجــودة  كنهــج  والشــامل  المتــوازن  التعليــم  نشــأ 
يجعــل  ممــا  التعلــم،  لعمليــة  واالجتماعيــة  واألخاقيــة  الثقافيــة  لألبعــاد  ويســتجيب 
التعليــم ُمرضًيــا للفــرد وذو صلــة جوهريــة بالمجتمــع. فمــن خــال فتــح المؤسســات 
التعليميــة لمجتمعاتــه، فإنــه يقــوي التماســك االجتماعــي ويصــوغ اإلنصــاف والعدالــة 
والوئــام. فيصبــح المتعلمــون، بتوجيــه مــن المعلميــن الميســرين، مبتكريــن مشــاركين 

لتعليمهــم - إعدادهــم للعالــم، وقابليــة التوظيــف، والقــدرة علــى التكيــف المهنــي. فهــو يســتجيب الحتياجــات األفــراد والمجتمعــات، فضــاً عــن التطلعــات والضــرورات واألولويــات 
المســتدامة. البشــرية واالجتماعيــة واالقتصاديــة  التنميــة  الدوليــة والوطنيــة والمحليــة مــن خــال توقــع  والحقائــق والتحديــات 

متجــذر فــي النــداء الدولــي للتعليــم المتــوازن والشــامل )ICBIE( الصــادر فــي المنتــدى الثانــي للتعليــم المتــوازن والشــامل 0	0	 )مكســيكو ســيتي، 8	0	(، اإلعــان العالمــي . 9
للتعليــم المتــوازن والشــامل )UDBIE(، المعتمــد فــي كانــون ثاني/ينايــر 0	0	 فــي المنتــدى الثالــث للتعليــم المتــوازن والشــامل 0	0	 - حولــت القمــة الدوليــة للتعليــم المتــوازن 
والشــامل، مــن قبــل البلــدان والمنظمــات مــن جميــع أنحــاء العالــم الجنوبــي، التعليــم المتــوازن والشــامل مــن إطــار مفاهيمــي مشــترك يمكـّـن أصحــاب المصلحــة مــن تبــادل خبراتهــم 
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وأفضــل ممارســاتهم إلــى التــزام واضــح بالتحــول التعليمــي، لتزويــد أنظمــة التعليــم بالوســائل التــي يجــب أن تكــون فــي خدمــة أولويــات وتطلعــات التنميــة الوطنيــة، وكذلــك لتصبــح 
كثــر كفــاءة وقــدرة علــى توفيــر تعليــم جيــد للجميــع، مــن خــال تفكيــك ديناميــات اإلقصــاء ومنــع إعــادة إنتــاج عــدم المســاواة. أ

إن اعتمــاد اإلعــان العالمــي للتعليــم المتــوازن والشــامل يلزمنــا بتفكيــك عمليــات االغتــراب الثقافــي؛ تنميــة تعدديــة الروايــات داخــل وعبــر الحــدود؛ تعزيــز فهــم الترابــط واالعتمــاد . 0	
المشــترك بيــن الثقافــات دائمــة التطــور؛ توفيــر التعليــم باللغــات األم؛ ربــط مجــاالت المعرفــة األكاديميــة وغيــر األكاديميــة مــن أجــل فهــم شــامل للواقــع؛ رعايــة مجتمعــات التعلــم 
كات وأوجــه التعــاون؛ تمكيــن المعلميــن ليكونــوا ميســرين للتعلــم؛ تنميــة  التــي تشــمل المهمشــين؛ بنــاء توجهــات متعــددة أصحــاب المصلحــة ومتعــددة التخصصــات، والشــرا
حــوار طــرح المشــكات والتبــادل النقــدي والمشــاركة االســتباقية للمتعلميــن؛ التكيــف مــع األطــر التفســيرية وفرديــة المتعلميــن؛ حــث المتعلميــن ليكونــوا مشــاركين فــي إنشــاء 

10

تعليمهــم، ومنتجيــن للمعرفــة، وممعمارييــن للتحــوالت االجتماعيــة المرغوبــة؛ وضــع التعليــم فــي ســياقه وجعــل اهتمامــات المجتمــع محوريــة فيــه؛ مواءمــة المؤسســات التعليميــة 
ــا إلــى جنــب مــع المؤسســات التعليميــة غيــر النظاميــة وغيــر الرســمية؛ احتضــان اختافــات المجتمــع وتنوعــه وكذلــك  لخدمــة احتياجــات التنميــة المحليــة وتصميــم الحلــول جنًب
كات بيــن المؤسســات التعليميــة والثقافيــة؛ تســهيل  تعدديــة وجهــات النظــر العالميــة؛ التحديــث الــدوري للمناهــج والممارســات التربويــة للتكيــف مــع الواقــع المتطــور؛ بنــاء شــرا
كات بيــن الجنــوب جنــوب والجنــوب شــمال التــي تحتــرم األولويــات الوطنيــة والحقائــق المحليــة؛ تعزيــز التعــاون متعــدد التخصصــات داخــل بلــدان الجنــوب وإنشــاء آليــات  الشــرا

ــق والتضامــن. للتمويــل التعليمــي المنسَّ

يكمــن فــي صميــم هــذه الرؤيــة التربويــة االعتــراف بــأن التعليــم واإلصاحــات فــي التعليــم ليســت ذات صلــة إال بقــدر مــا تخــدم رؤيــة المســتقبل - طريقــة جديــدة وشــاملة ومنصفــة . 		
للتنميــة، يمكــن وصفهــا بأنهــا متوازنــة. وشــاملة، منبثقــة عبــر التعليــم ومنــه، ومؤسســة علــى روح التعدديــة والتضامــن وتقريــر المصيــر.
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تعليمهــم، ومنتجيــن للمعرفــة، وممعمارييــن للتحــوالت االجتماعيــة المرغوبــة؛ وضــع التعليــم فــي ســياقه وجعــل اهتمامــات المجتمــع محوريــة فيــه؛ مواءمــة المؤسســات التعليميــة 
ــا إلــى جنــب مــع المؤسســات التعليميــة غيــر النظاميــة وغيــر الرســمية؛ احتضــان اختافــات المجتمــع وتنوعــه وكذلــك  لخدمــة احتياجــات التنميــة المحليــة وتصميــم الحلــول جنًب
كات بيــن المؤسســات التعليميــة والثقافيــة؛ تســهيل  تعدديــة وجهــات النظــر العالميــة؛ التحديــث الــدوري للمناهــج والممارســات التربويــة للتكيــف مــع الواقــع المتطــور؛ بنــاء شــرا
كات بيــن الجنــوب جنــوب والجنــوب شــمال التــي تحتــرم األولويــات الوطنيــة والحقائــق المحليــة؛ تعزيــز التعــاون متعــدد التخصصــات داخــل بلــدان الجنــوب وإنشــاء آليــات  الشــرا

ــق والتضامــن. للتمويــل التعليمــي المنسَّ

يكمــن فــي صميــم هــذه الرؤيــة التربويــة االعتــراف بــأن التعليــم واإلصاحــات فــي التعليــم ليســت ذات صلــة إال بقــدر مــا تخــدم رؤيــة المســتقبل - طريقــة جديــدة وشــاملة ومنصفــة . 		
للتنميــة، يمكــن وصفهــا بأنهــا متوازنــة. وشــاملة، منبثقــة عبــر التعليــم ومنــه، ومؤسســة علــى روح التعدديــة والتضامــن وتقريــر المصيــر.
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ثانًيا - الرؤية: المستقبل الذي نتطلع إليه

فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة، أدى تحســين وســائل الراحــة الماديــة، وإطالــة العمــر المتوقــع، وانخفــاض .	
معــدل وفيــات الرضــع، والتعليــم األفضــل، والمزيــد مــن المســاواة، والمزيــد مــن الحريــة الفرديــة، إـلـى ظهــور 
خطــاب إنماـئـي موجــه إـلـى البلــدان الناشــئة عــن االســتعمار، وتعزيــز فضائــل بعــض مفاهيــم الحداثــة والنمــو 
االقتصــادي للتغلــب علــى الفقــر وعــدم المســاواة وتعزيــز رفاهيــة اإلنســان. قســم هــذا الســرد العالــم إلــى دول 
»متقدمــة« و »متخلفــة«، ممــا أدى إلــى إنشــاء تسلســل هرمــي ُيتوقــع فيــه أن تســعى هــذه األخيــرة، مــن خــال 
تنفيــذ الوصفــات السياســية التــي غالًبــا مــا يتــم فصلهــا عــن ســياقها، إلــى االرتقــاء فــي ســلم التنميــة الــذي يحمــل 

الســابق كمعاييــر للمحــاكاة.

علــى الرغــم مــن الوعــد بازدهــار ال حــدود لــه للبشــرية، مــع تأثيــر ســلبي علــى رفــع مســتويات المعيشــة للجميــع، .	
فــإن نمــاذج التنميــة هــذه، مقاســة بمقاييــس قياســية للناتــج المحـلـي اإلجماـلـي والناتــج القومــي اإلجماـلـي، 
عــدم  أن  وـفـي حيــن  المســتمر.  البيئــي  التدهــور  تســتبق  ولــم  لكوكبنــا  المحــدودة  المــوارد  اســتنفاد  توقعــت 
االســتقرار العالمــي وعــدم المســاواة المتفاقمــة، التــي يضخمهــا تغيــر المنــاخ والتقنيــات الجديــدة، أدت إـلـى 
كثــر اســتدامة، وكذلــك ظهــور نمــاذج بديلــة لقيــاس التنميــة  اعتــراف دولــي بالحاجــة إلــى االنتقــال نحــو اقتصــادات أ
مثــل مؤشــر التنميــة البشــرية ومؤشــر التقــدم الحقيقــي والمبــادئ والديناميكيــات األساســية لنمــاذج التنميــة 

والبنيــة التحتيــة الدوليــة الداعمــة لهــا يبــدو انهــا لــم تتغيــر.

نظاًمــا معقــًدا .	 باعتبــاره  اآلن،  للكوكب،حتــى  الداخـلـي  المنطــق  مــن  تفلــت  أن  التنمويــة  للمســاعي  ال يمكــن 
ومنظًمــا ذاتًيــا يعمــل فيــه األفــراد والمجتمعــات واألغلفــة الحيويــة مــن خــال شــبكة مــن العاقــات الغيــر قابلــة 
لانفصــام. التنميــة، وهــي خاصيــة أساســية لألنظمــة الحيــة، تعنــي أن الكائنــات الحيــة تخضــع لتغييــرات بُنيويــة 
اســتجابة للتأثيــرات البيئيــة ومــن خــال تفاعــات مختلفــة مــع مــرور الوقــت تطــور أشــكااًل جديــدة. يليهــا النمــو، 
وال غيــر محــدود. بينمــا تنمــو بعــض العناصــر، يجــب أن تنخفــض عناصــر أخــرى بشــكل حتمــي  وهــو ليــس طوليــاً
وُتْطلـِـق مكوناتهــا، والتــي بدورهــا يتــم إعــادة تدويرهــا وتصبــح مــوارد لنمــو جديــد. وبعبــارة أخــرى، فــإن التنميــة 
هــي عمليــة تنشــأ مــن التغييــرات الهيكليــة و/ أو النظاميــة مــع تفاعــات رجعيــة معقــدة ومتداخلــة، فــي حيــن أن 

»النمــو« هــو عمليــة متعــددة األبعــاد ومتوازنــة.
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ثانًيا - الرؤية: المستقبل الذي نتطلع إليه

فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة، أدى تحســين وســائل الراحــة الماديــة، وإطالــة العمــر المتوقــع، وانخفــاض . 	
معــدل وفيــات الرضــع، والتعليــم األفضــل، والمزيــد مــن المســاواة، والمزيــد مــن الحريــة الفرديــة، إـلـى ظهــور 
خطــاب إنماـئـي موجــه إـلـى البلــدان الناشــئة عــن االســتعمار، وتعزيــز فضائــل بعــض مفاهيــم الحداثــة والنمــو 
االقتصــادي للتغلــب علــى الفقــر وعــدم المســاواة وتعزيــز رفاهيــة اإلنســان. قســم هــذا الســرد العالــم إلــى دول 
»متقدمــة« و »متخلفــة«، ممــا أدى إلــى إنشــاء تسلســل هرمــي ُيتوقــع فيــه أن تســعى هــذه األخيــرة، مــن خــال 
تنفيــذ الوصفــات السياســية التــي غالًبــا مــا يتــم فصلهــا عــن ســياقها، إلــى االرتقــاء فــي ســلم التنميــة الــذي يحمــل 

الســابق كمعاييــر للمحــاكاة.

علــى الرغــم مــن الوعــد بازدهــار ال حــدود لــه للبشــرية، مــع تأثيــر ســلبي علــى رفــع مســتويات المعيشــة للجميــع، . 	
فــإن نمــاذج التنميــة هــذه، مقاســة بمقاييــس قياســية للناتــج المحـلـي اإلجماـلـي والناتــج القومــي اإلجماـلـي، 
عــدم  أن  وـفـي حيــن  المســتمر.  البيئــي  التدهــور  تســتبق  ولــم  لكوكبنــا  المحــدودة  المــوارد  اســتنفاد  توقعــت 
االســتقرار العالمــي وعــدم المســاواة المتفاقمــة، التــي يضخمهــا تغيــر المنــاخ والتقنيــات الجديــدة، أدت إـلـى 
كثــر اســتدامة، وكذلــك ظهــور نمــاذج بديلــة لقيــاس التنميــة  اعتــراف دولــي بالحاجــة إلــى االنتقــال نحــو اقتصــادات أ
مثــل مؤشــر التنميــة البشــرية ومؤشــر التقــدم الحقيقــي والمبــادئ والديناميكيــات األساســية لنمــاذج التنميــة 

والبنيــة التحتيــة الدوليــة الداعمــة لهــا يبــدو انهــا لــم تتغيــر.

نظاًمــا معقــًدا . 	 باعتبــاره  اآلن،  للكوكب،حتــى  الداخـلـي  المنطــق  مــن  تفلــت  أن  التنمويــة  للمســاعي  ال يمكــن 
ومنظًمــا ذاتًيــا يعمــل فيــه األفــراد والمجتمعــات واألغلفــة الحيويــة مــن خــال شــبكة مــن العاقــات الغيــر قابلــة 
لانفصــام. التنميــة، وهــي خاصيــة أساســية لألنظمــة الحيــة، تعنــي أن الكائنــات الحيــة تخضــع لتغييــرات بُنيويــة 
اســتجابة للتأثيــرات البيئيــة ومــن خــال تفاعــات مختلفــة مــع مــرور الوقــت تطــور أشــكااًل جديــدة. يليهــا النمــو، 
وهــو ليــس طوليــاً وال غيــر محــدود. بينمــا تنمــو بعــض العناصــر، يجــب أن تنخفــض عناصــر أخــرى بشــكل حتمــي 
وُتْطلـِـق مكوناتهــا، والتــي بدورهــا يتــم إعــادة تدويرهــا وتصبــح مــوارد لنمــو جديــد. وبعبــارة أخــرى، فــإن التنميــة 
هــي عمليــة تنشــأ مــن التغييــرات الهيكليــة و/ أو النظاميــة مــع تفاعــات رجعيــة معقــدة ومتداخلــة، فــي حيــن أن 

»النمــو« هــو عمليــة متعــددة األبعــاد ومتوازنــة.
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ضمن هذا النموذج المنهجي، أيدت المادة )5	( من اإلعان العالمي للتعليم المتوازن والشامل )UDBIE( ما يلي:

»إنه ]...[ حق جميع الشعوب واألمم غير القابل للتصرف في االستفادة من تنمية مزدهرة وإنسانية وعادلة ومستدامة، والتي يعتبر التعليم شرارة انطاقها.«

وذلك طالما:

علــى الرغــم مــن االعتــراف الواضــح بــأن مثــل هــذه البدائــل الحقيقيــة ألشــكال التنميــة . 	
لــم يتــم بناؤهــا بعــد، يضــع اإلعــان العالمــي للتعليــم المتــوازن والشــامل UDBIE مــع 

ذلــك الخطــوط العريضــة لمبــادئ رعايــة مثــل هــذا التعهــد، حيــث

تعني »التنمية« تحوالت منهجية من أجل ظهور مبادرات وحلول جديدة؛ 

والبيئيــة   واالجتماعيــة  الفرديــة  األبعــاد  مــع  ومتــوازن  األوجــه  متعــدد  النمــو«   «
واالقتصاديــة والثقافيــة واألخاقيــة علــى قــدم المســاواة مــع بعضهــا البعــض ويتــم 
قياســه مــن خــال المؤشــرات النوعيــة بقــدر مــا يتــم قياســه مــن خــال المؤشــرات 

الكميــة؛ و

»الرخــاء« هــو عبــارة عــن أثــر جماعــي ويتم تقييمه مقابل التعليم الجيد والتوظيف  
الكريــم والرفاهيــة الماديــة وغيــر الماديــة وتجديــد التماســك االجتماعــي والحيويــة 

الثقافية.

تكــون جنــوب الكــرة األرضيــة مــن بلــدان وشــعوب وثقافــات متنوعــة إلــى حــد كبيــر تشــترك فــي نفــس الوقــت فــي الخصائــص والتحديــات والتطلعــات الممنهجــة. 
ولذلــك، فهــي فــي وضــع فريــد يمكنهــا مــن بنــاء وتبنــي بشــكل جماعــي طريقــة ثالثــة بديلــة وشــاملة للتنميــة تنبثــق مــن خــال التعليــم ومنــه، وتقــوم علــى روح 

التعدديــة والتضامــن وتقريــر المصيــر«.

14

العالمــي .5 اإلعــان  يدعــو  وازدهــار،  ونمــو  جديــد  نمــوذج  عــن  الكشــف  بهــدف 
مــع  منهجــي  بشــكل  التعامــل  إـلـى   )UDBIE( والشــامل  المتــوازن  للتعليــم 
األبعــاد البشــرية والمحليــة والوطنيــة والكوكبيــة للتنميــة، ويحــدد العناصــر التــي، 

رغــم تجذرهــا ـفـي الســياق التعليمــي، تنقــل هــذه الرؤيــة للمســتقبل.

وعلــى هــذا النحــو، هنــاك دعــوة إلــى بــذل جهــود تربويــة علــى جميــع المســتويات .	
عـلـى  الحاـلـي  المفــرط  التركيــز  مــن  التحــول  أجــل  مــن  المجــاالت،  وـفـي جميــع 
التفكيــر الذاتــي واالختزالــي والطولــي، إلــى التفكيــر التكاملــي الحدســي والتوليفــي 
التوســع  قيــم  عـلـى  الحاـلـي  المنهجــي  التركيــز  مــن  والدائــري؛  والشــامل 
والمنافســة، والتــي تــؤدي إلــى تفاقــم اإلقصــاء والتهميــش، نحــو القيــم الشــاملة 
للتعــاون والتضامــن والتنــوع. فمــن خــال المســاهمة فــي بنــاء األســس المعرفيــة 
التــي تدعــم مؤسســة التغييــر، فــإن التعليــم المتــوازن والشــامل )BIE( يعنــي 
ضمنــاً تصميــم أنظمــة تعليميــة تجعــل اإلقصــاء مســتحياً، وتقــوي االســتقالية 
الفرديــة، وتخلــق أرضيــة للمشــاركة المجتمعيــة البنــاءة وتكشــف عــن الوعــي 

والشــعور باالنتمــاء إـلـى النظــام البيئــي الكوكبــي.

عـلـى المســتوى المحـلـي، يقــود اإلعــان العالمــي للتعليــم المتــوازن والشــامل .	
كات المفيــدة للطرفيــن وشــبكات  مــن أجــل التعــاون متعــدد القطاعــات والشــرا
المــدارس والجامعــات ومنظمــات  التعليميــة - مثــل  المنشــآت  بيــن  التعلــم 
البحــث - وبيئــات التعلــم المحليــة - الحكومــات المحليــة والمجتمــع المدـنـي 
ومســتودعات المعرفــة، والمجتمعــات، مــن بيــن أمــور أخــرى. الهــدف مــن هــذه 
وقبــل كل شــيء مســاعدة جميــع المتعلميــن  ً كات والعمليــات هــو أوال الشــرا
عـلـى االنخــراط الواقعــي ـفـي القضايــا ذات الصلــة بســياقهم، وفهــم تعقيدهــا، 
والبحــث عــن وجهــات نظــر متعــددة وتفســيرات جماعيــة للتصميــم المشــترك 

لحلــول خاصــة بالســياق وصمــود الفــرد والمجتمــع.
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العالمــي . 5 اإلعــان  يدعــو  وازدهــار،  ونمــو  جديــد  نمــوذج  عــن  الكشــف  بهــدف 
مــع  منهجــي  بشــكل  التعامــل  إـلـى   )UDBIE( والشــامل  المتــوازن  للتعليــم 
األبعــاد البشــرية والمحليــة والوطنيــة والكوكبيــة للتنميــة، ويحــدد العناصــر التــي، 

رغــم تجذرهــا ـفـي الســياق التعليمــي، تنقــل هــذه الرؤيــة للمســتقبل.

وعلــى هــذا النحــو، هنــاك دعــوة إلــى بــذل جهــود تربويــة علــى جميــع المســتويات . 	
عـلـى  الحاـلـي  المفــرط  التركيــز  مــن  التحــول  أجــل  مــن  المجــاالت،  وـفـي جميــع 
التفكيــر الذاتــي واالختزالــي والطولــي، إلــى التفكيــر التكاملــي الحدســي والتوليفــي 
التوســع  قيــم  عـلـى  الحاـلـي  المنهجــي  التركيــز  مــن  والدائــري؛  والشــامل 
والمنافســة، والتــي تــؤدي إلــى تفاقــم اإلقصــاء والتهميــش، نحــو القيــم الشــاملة 
للتعــاون والتضامــن والتنــوع. فمــن خــال المســاهمة فــي بنــاء األســس المعرفيــة 
التــي تدعــم مؤسســة التغييــر، فــإن التعليــم المتــوازن والشــامل )BIE( يعنــي 
ضمنــاً تصميــم أنظمــة تعليميــة تجعــل اإلقصــاء مســتحياً، وتقــوي االســتقالية 
الفرديــة، وتخلــق أرضيــة للمشــاركة المجتمعيــة البنــاءة وتكشــف عــن الوعــي 

والشــعور باالنتمــاء إـلـى النظــام البيئــي الكوكبــي.

عـلـى المســتوى المحـلـي، يقــود اإلعــان العالمــي للتعليــم المتــوازن والشــامل . 	
كات المفيــدة للطرفيــن وشــبكات  مــن أجــل التعــاون متعــدد القطاعــات والشــرا
المــدارس والجامعــات ومنظمــات  التعليميــة - مثــل  المنشــآت  بيــن  التعلــم 
البحــث - وبيئــات التعلــم المحليــة - الحكومــات المحليــة والمجتمــع المدـنـي 
ومســتودعات المعرفــة، والمجتمعــات، مــن بيــن أمــور أخــرى. الهــدف مــن هــذه 
كات والعمليــات هــو أوالً وقبــل كل شــيء مســاعدة جميــع المتعلميــن  الشــرا
عـلـى االنخــراط الواقعــي ـفـي القضايــا ذات الصلــة بســياقهم، وفهــم تعقيدهــا، 
والبحــث عــن وجهــات نظــر متعــددة وتفســيرات جماعيــة للتصميــم المشــترك 
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كات الشــاملة لعــدة قطاعــات، والسياســات والعمليــات الداعمــة لبعضهــا . 8 علــى الصعيــد الوطنــي، يؤكــد اإلعــان العالمــي للتعليــم المتــوازن والشــامل علــى االتســاق العــام، والشــرا
البعــض مــن أجــل التحــوالت المنهجيــة الازمــة لتحقيــق أي بلــد ألهدافــه اإلنمائيــة الوطنيــة بنجــاح. القضايــا الرئيســية للعالــم - مثــل الطاقــة، البيئــة، تغيــر المنــاخ، الغــذاء، الصحــة، 
الميــاه أو األمــن المالــي - كونهــا كلهــا مترابطــة ومترابطــة، بحيــث ال يمكــن التعامــل مــع أي قضيــة معينــة بمعــزل عــن غيرهــا، فــإن اإلعــان العالمــي للتعليــم المتــوازن والشــامل يدعــو 
إلــى إلغــاء التقســيم القطاعــي الديكارتــي والتعســفي. فهــو يســعى جاهــداً بشــكل ال لبــس فيــه مــن أجــل بيئــات مؤسســية وسياســية منســقة وعمليــات تنمويــة متعــددة تســاهم فــي 
كبيــة، مــن بيــن أمــور  تحقيــق التــوازن الصحيــح: بيــن االحتياجــات القصيــرة والطويلــة األجــل، بيــن رفاهيــة اإلنســان واالســتدامة البيئيــة، بيــن االحتياجــات الوطنيــة واالحتياجــات الكوا

أخرى.

أخيــًرا، يؤكــد اإلعــان العالمــي للتعليــم المتــوازن والشــامل أن اســتعادة التــوازن الكوكبــي، عــاوة علــى كونــه مجــرد التــزام أخاقــي، أصبــح شــرًطا لبقــاء اإلنســانية. لذلــك، علــى مســتوى . 9
كات متبادلــة المنفعــة بيــن  كــب، يطمــح إلــى الحــد مــن الفــوارق بيــن الــدول داخــل جنــوب الكــرة األرضيــة، واســتعادة التــوازن فــي العاقــات بيــن الشــمال والجنــوب بــروح شــرا الكوا
األنــداد، واحتــواء التدخــل فــي الطبيعــة والقــدرة علــى الحفــاظ علــى الحيــاة علــى األرض. إن روح اإلعــان العالمــي للتعليــم المتــوازن والشــامل تســتلزم االنخــراط علــى جميــع الجبهــات 
الدوليــة للحــد مــن عواقــب تغيــر المنــاخ، ودعــم التغييــرات المنهجيــة علــى أســاس األولويــة، واالســتفادة مــن نقــاط القــوة الخاصــة والمشــتركة لبلــدان جنــوب الكــرة األرضيــة؛ تجميــع 

المــوارد الفنيــة والماليــة مًعــا مــن أجــل ســد الفجــوات الكبيــرة جزئًيــا علــى األقل؛ الوصول 
إـلـى البلــدان المعرضــة ألزمــات مســتمرة ودعمهــا؛ ومعالجــة أوجــه عــدم المســاواة ـفـي 
النظــام الدولــي، وال ســيما فيمــا يتعلــق بالهيــاكل الماليــة والديــون التــي ال تعكــس بشــكل 

كاف احتياجــات ومصالــح غالبيــة دول وشــعوب العالــم.

تعمــل . 0	 دوليــة  حكوميــة  كمنظمــة  تأسســت   -  )OEC( التعليمــي  التعــاون  منظمــة 
كمســاحة مشــتركة وأداة جماعيــة لمرافقــة ودعــم الــدول األعضــاء فيهــا، والتــي تكــون 
مســؤولة أمامهــا بالكامــل، فــي تجســيد الرؤيــة والتطلعــات المعلنــة فــي اإلعــان العالمــي 
للتعليــم المتــوازن والشــامل - لذلــك يمكــن تعريفهــا بشــكل أفضــل علــى أنهــا منظمــة 
لطريقة ثالثة للتنمية من خال تعليم متوازن وشــامل. فمن أجل تشــكيل المســتقبل 
ــا،  الــذي نريــده بشــكل جماعــي، وفًقــا لذلــك، يجــب أن تتبنــى المنظمــة منظــوًرا منهجًي
واألجــزاء  التعليميــة  اإلصاحــات  مكونــات  بيــن  المســتمر  الرجعــي  األثــر  مراعــاة  مــع 
األخــرى مــن النظــام البيئــي التنمــوي، مــع اإليمــان الراســخ بالقــوة التحويليــة الذاتيــة 

للحلــول والقــدرات ووجهــات النظــر داخــل الــدول األعضــاء وفيمــا بينهــا.

المجاالت التي 
نتعامل معها: 
المنظمة التي 

نستحقها

ثالثا
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ثالثا - المجاالت التي نتعامل معها: المنظمة التي نستحقها
أ. اإلرادة السياسية

المبــادئ التــي ُتَعرِّفنــا، والحقــوق التــي نعتــرف بهــا وااللتزامــات التــي نتبناهــا ال يمكــن أن تظــل مجــرد نوايــا حســنة موجــودة فــي العالــم المجــرد. وبنــاًء علــى ذلــك، يجــب علــى منظمــة . 	
التعــاون التعليمــي تشــجيع وتطويــر وتأميــن اإلرادة السياســية الجماعيــة الازمــة لتحقيــق الغــرض الــذي أسســت مــن أجلــه مــن قبــل الــدول األعضــاء واألعضــاء المنتســبون.

ولتحقيــق هــذه الغايــة، يجــب أن تضمــن منظمــة التعــاون التعليمــي أنهــا منظمــة قائمــة علــى النتائــج واألثــر، وتتطلــب أن تظــل إجراءاتهــا التنظيميــة والتشــغيلية مرنــة وُيســَتَند . 	
عليهــا، وتتجنــب البيروقراطيــة غيــر الضروريــة وتضمــن اســتجابات مبســطة. ـفـي الوقــت نفســه، مــن أجــل االضطــاع بواليتهــا بفعاليــة وبالتاـلـي االلتــزام بتوقعــات الــدول األعضــاء 
فيهــا، يجــب علــى منظمــة التعــاون التعليمــي أن تضــع المتطلبــات األساســية والمبــادئ التوجيهيــة والعمليــات التــي تضمــن الشــفافية األخاقيــة واإلداريــة والتشــغيلية والمســاءلة 

المؤسســية علــى جميــع المســتويات.

إن ضمــان اإلرادة السياســية الجماعيــة التــي تعتبــر أساســية لتحقيــق التطلعــات المشــتركة المعلنــة فــي اإلعــان العالمــي للتعليــم المتــوازن والشــامل )UDBIE( يتطلــب أن تكــون . 	
منظمــة التعــاون التعليمــي منظمــة ترافــق الــدول األعضــاء بطريقــة ســريعة الحركــة، وتهتــم باحتياجاتهــم ومتطلباتهــم، وتلبــي باســتمرار التزاماتهــا وأهدافهــا. باختصــار، المنظمــة 

التــي نســتحقها والتــي يجــب توحيدهــا علــى مــدار الســنوات الثمانــي )8( القادمــة هــي:

ديناميكية - في حركة مستمرة ومرنة وقابلة للتكيف؛أ. 

حاضرة - متاحة للدول األعضاء في جميع األوقات؛ب. 

موثوقة - مؤهلة تقنًيا وفي الوقت المناسب في تسليمها.ج. 

ب. الكتلة الحرجة
إن تحقيــق الرؤيــة التحويليــة المشــتركة المنصــوص عليهــا ـفـي كل مــن اإلعــان العالمــي للتعليــم . 	

المتــوازن والشــامل )UDBIE( والميثــاق التأسيســي لمنظمــة التعــاون التعليمــي )OEC( مهمــة ال 
يمكــن أن تحققهــا أي حكومــة بمفردهــا وال أي قطــاع واحــد، وال أي منظمــة واحــدة وال، فــي الواقــع، أي 
مبــادرة واحــدة. يجــب أن يكــون جهــًدا تعاونًيــا وجماعًيــا ثابتــاً ومســتداًما ينتــج عنــه إجــراءات ملموســة 
ووواقعيــة نحــو تحقيــق التطلعــات الــواردة فــي الوثائــق التأسيســية للمنظمــة. بعبــارة أخــرى، هنــاك 

كتلــة حرجــة مــن أصحــاب المصلحــة المتنوعيــن ذوي األهميــة المركزيــة.
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هــذا يتطلــب مــن المنظمــة ليــس فقــط الخدمــة، بالتــآزر مــع الــدول األعضــاء واألعضــاء .	
المنتســبين، كمنصــة دوليــة متعــددة أصحــاب المصلحــة ومتعــددة القطاعــات للتبــادل 
توضيــح  أجــل  مــن  الجمهــور  وعامــة  ألعضائهــا  مناســبة  كأداة  أيًضــا  ولكــن  والتعــاون، 

التنســيق. وآليــات  الصحيحــة  الطريــق  بخرائــط  المدعومــة  المشــتركة  األهــداف 

مــن األهميــة بمــكان أن تكــون منظمــة التعــاون التعليمي منظمة تضم أصحاب المصلحة .	
والمجتمعــات وتشــارك معهــم؛ إذ أن ذلــك ال يتنبــأ بالتطــورات ويقتــرح مســارات العمــل 
الممكنــة فحســب، بــل يســاهم أيًضــا فــي تشــكيل النقــاش العــام والخطــاب الدولــي؛ كمــا أن 
ذلــك يســتجيب بكفــاءة وســرعة لألوضــاع الناشــئة وكذلــك مخــاوف أصحــاب المصلحــة 
علــى جميــع المســتويات. باختصــار، المنظمــة التــي نســتحقها والتــي يجــب توحيدهــا علــى 

مــدار الســنوات الثمانــي )8( القادمــة هــي:

العبــر أ. والحــوار  األفــكار  تبــادل  عـلـى  ومســتمر  دائــم  بشــكل  منفتحــة   - تشــاركية 
فيهــا؛ والمشــاركة  التعاونيــة  والمشــاريع  قطاعــي 

استباقية  - قادرة على التنبؤ بالتطورات والمشاريع في مبادراتها ومقترحاتها؛ب.

ومعالجــة ج. الســياقية  بالتحــوالت  وســريع  إيجاـبـي  بشــكل  االعتــراف   - مســتجيبة 
المصلحــة. أصحــاب  مخــاوف 

ج. االستدامة المالية
ـفـي الرحلــة نحــو بنــاء أنظمــة تعليميــة متوازنــة وشــاملة .	 ً أساســيا ُيشــكل التمويــل بعــداً

وتحقيــق التنميــة المســتدامة والشــاملة والعادلــة. ألنــه بــدون المــوارد الازمــة، يســتحيل 
ترجمــة اإلرادة السياســية إلــى خطــط تشــغيلية وقيــام كتلــة حرجــة مــن أصحــاب المصلحــة 
التخــاذ إجــراءات جماعيــة منســقة. بعبــارة أخــرى، االســتدامة الماليــة هــي شــرط ال غنــى 

عنــه لضمــان تحــول المثــل العليــا إلــى واقــع ملمــوس.
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هــذا يتطلــب مــن المنظمــة ليــس فقــط الخدمــة، بالتــآزر مــع الــدول األعضــاء واألعضــاء . 	
المنتســبين، كمنصــة دوليــة متعــددة أصحــاب المصلحــة ومتعــددة القطاعــات للتبــادل 
توضيــح  أجــل  مــن  الجمهــور  وعامــة  ألعضائهــا  مناســبة  كأداة  أيًضــا  ولكــن  والتعــاون، 

التنســيق. وآليــات  الصحيحــة  الطريــق  بخرائــط  المدعومــة  المشــتركة  األهــداف 

مــن األهميــة بمــكان أن تكــون منظمــة التعــاون التعليمي منظمة تضم أصحاب المصلحة . 	
والمجتمعــات وتشــارك معهــم؛ إذ أن ذلــك ال يتنبــأ بالتطــورات ويقتــرح مســارات العمــل 
الممكنــة فحســب، بــل يســاهم أيًضــا فــي تشــكيل النقــاش العــام والخطــاب الدولــي؛ كمــا أن 
ذلــك يســتجيب بكفــاءة وســرعة لألوضــاع الناشــئة وكذلــك مخــاوف أصحــاب المصلحــة 
علــى جميــع المســتويات. باختصــار، المنظمــة التــي نســتحقها والتــي يجــب توحيدهــا علــى 

مــدار الســنوات الثمانــي )8( القادمــة هــي:

العبــر أ.  والحــوار  األفــكار  تبــادل  عـلـى  ومســتمر  دائــم  بشــكل  منفتحــة   - تشــاركية  
فيهــا؛ والمشــاركة  التعاونيــة  والمشــاريع  قطاعــي 

استباقية  - قادرة على التنبؤ بالتطورات والمشاريع في مبادراتها ومقترحاتها؛ب. 

ومعالجــة ج.  الســياقية  بالتحــوالت  وســريع  إيجاـبـي  بشــكل  االعتــراف   - مســتجيبة  
المصلحــة. أصحــاب  مخــاوف 

ج. االستدامة المالية
ُيشــكل التمويــل بعــداً أساســياً ـفـي الرحلــة نحــو بنــاء أنظمــة تعليميــة متوازنــة وشــاملة . 	

وتحقيــق التنميــة المســتدامة والشــاملة والعادلــة. ألنــه بــدون المــوارد الازمــة، يســتحيل 
ترجمــة اإلرادة السياســية إلــى خطــط تشــغيلية وقيــام كتلــة حرجــة مــن أصحــاب المصلحــة 
التخــاذ إجــراءات جماعيــة منســقة. بعبــارة أخــرى، االســتدامة الماليــة هــي شــرط ال غنــى 

عنــه لضمــان تحــول المثــل العليــا إلــى واقــع ملمــوس.
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لاســتجابة لهــذه الضــرورة، ال يمكــن لمنظمــة التعــاون التعليمــي )OEC( أن تعتمــد بشــكل دائــم . 	
علــى االســتثمار المســتمر ألعضائهــا، وال يمكنهــا المســاومة علــى جــدول أعمالهــا وأولوياتهــا - التــي 
يجــب أن تحــدد فقــط مــن قبــل أصحــاب المصلحــة المباشــرين مــن الــدول األعضــاء فيهــا. واألعضــاء 
ذلــك،  عـلـى  وبنــاًء  الخارجييــن.  المانحيــن  مــن  عـلـى مجموعــة صغيــرة  باالعتمــاد   - المنتســبون 
يجــب أن تــوازن بيــن مســاهمات الــدول األعضــاء، وتقلــل مــن االعتمــاد عـلـى المانحيــن، وتتأكــد 
مــن االســتمرارية الماليــة لتنفيــذ البرنامــج، وتضمــن أقصــى قــدر مــن الكفــاءة فــي التكاليــف العامــة 
كثــر مــن ذلــك، فهــي ضمــان أن ال يعتمــد  والبرنامجيــة. وعلــى نفــس القــدر مــن األهميــة، إن لــم يكــن أ
االســتثمار الكبيــر للمــوارد الماليــة مــن قبــل الــدول األعضــاء عـلـى المــدى المتوســط إـلـى المــدى 
كثــر بالديــون وال علــى وضــع خططهــا  الطويــل لبنــاء أنظمــة تعليميــة متوازنــة وشــاملة علــى إثقالهــا أ

التنمويــة علــى قــدم وســاق حســب جــدول أعمــال المانحيــن الدولييــن.

وهــذا يتطلــب مــن منظمــة التعــاون التعليمــي )OEC( تفعيــل الشــركة الماليــة التابعــة - تنويــع . 	
اســتثماراتها فــي الــدول األعضــاء؛ أن تكــون مبتكــرة فــي آليــات تمويــل التنمية التي تقترحها وتطورها؛ 
لضمــان الشــفافية الماليــة الخاصــة بهــا، وإمكانيــة التتبــع، والمســاءلة؛ وتجســيد روح المســؤولية 
المشــتركة والواجــب المتبــادل والمصيــر المشــترك. باختصــار، المنظمــة التــي نســتحقها والتــي 

يجــب توحيدهــا علــى مــدار الســنوات الثمانــي )8( القادمــة هــي:

جريئة - قابلة لاضطاع بمبادرات مبتكرة وجريئة؛أ. 

مسؤولة - منضبطة مالياً، وفعالة من حيث الموازنة، وخاضعة للمساءلة مؤسسياً؛ب. 

تضامنيــة - تعمــل بعنايــة مــن أجــل الصالــح الجماعــي والمشــترك، فــي ظــل مبــادئ اإلنصــاف ج. 
والواجــب المتبــادل.

األهداف التي لدينا: 
االعمال التي نقوم 

بها

رابعا
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رابعا: األهداف التي لدينا: االعمال التي نقوم بها
الهدف 1. تعزيز الحوكمة الممنهجة واألطر السياساتية

إن اإلطــار النظــري لمنظمــة التعــاون التعليمــي )OEC(، علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي اإلعــان العالمــي للتعليــم المتــوازن والشــامل )UDBIE( والميثــاق التأسيســي، يرتكــز علــى . 	
الركيــزة التأسيســية وهــي الرؤيــة المممنهجــة للتعليم.

عنــد تحليــل إصــاح نظــام التعليــم مــن منظــور منهجــي، تظهــر ضــرورة االعتــراف بمكونــات نظــام التعليــم باعتبارهــا مترابطــة ويعــزز بعضهــا بعضــاً: النظــام واضــح لكائــن يعتمــد كل . 	
جــزء فيــه علــى جميــع األجــزاء األخــرى، ويســتمر التأثيــر الرجعــي.

وبنــاًء علــى ذلــك، عنــد الســعي إلصــاح أي مكــون معيــن مــن نظــام مــا، مــن الضــروري أن يستكشــف بلــد مــا كيفيــة تأثيــر هــذا المكــون علــى عناصــر أخــرى مــن النظــام وكيــف تحتــاج . 	
هــذه أيًضــا إلــى إصــاح لدعــم التحــول الشــامل.

هــذه عمليــة معقــدة وديناميكيــة تتضمــن مجموعــة مــن العوامــل والجهــات الفاعلــة: مطــورو المناهــج الدراســية، مطــورو مــوارد التعلــم، برامــج تدريــب المعلميــن والمدربيــن . 	
أنفســهم، المفتشــين، مــدراء المــدارس، ممارســات المعلميــن، ونمــاذج التقييــم، مــن بيــن أمــور أخــرى.

وكطبقــة إضافيــة مــن التعقيــد، خــارج نظــام التعليــم نفســه، تؤثــر عوامــل وقطاعــات عديــدة حتًمــا علــى نظــام التعليــم، مثــل . 5
الصحــة والعمــل والسياســات االقتصاديــة والبيئيــة وكذلــك الجهــات الفاعلــة الرســمية وغيــر الرســمية علــى الصعيــد المحلــي 
والوطنــي والدولــي. نظــًرا ألن هــذه تخضــع أيًضــا بشــكل ال مفــر منــه ألثــر رجعــي متداخــل مــع نظــام التعليــم، يجــب أخذهــا فــي 

االعتبــار عنــد صياغــة السياســات واإلصاحــات التعليميــة.

تتحمــل منظمــة التعــاون التعليمــي مســؤولية مماثلــة لدعــم الــدول األعضــاء فــي تصميمهــا علــى تطويــر أطــر نظاميــة للحوكمــة . 	
والسياســات. وبنــاًء علــى ذلــك، ستســاهم المنظمــة فــي تطويــر ودعــم تنفيــذ مــا يلــي:

أداة شــاملة ومراعيــة للســياق لتشــخيص ورصــد وتقييــم النظــام لدعــم الــدول األعضــاء فــي تحديــد الثغــرات ومســتوى أ. 
المواءمــة والتقــدم المحــرز نحــو نظــام تعليمــي متــوازن وشــامل؛

نمــاذج حوكمــة إســتراتيجية فعالــة ومحــددة الســياق تتيــح مشــاركة أصحــاب المصلحــة الفعالــة والمســاءلة فيمــا يتعلــق ب. 
بتنفيــذ السياســات، والرصــد والتقييــم، وضمــان االســتخدام العــادل واألمثــل للمــوارد الماليــة؛

22

سياسات واستراتيجيات تنفيذ مرنة ومراعية للسياق بالتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين؛ج.

بنــاء قــدرات أصحــاب المصلحــة مــع تقنيــات إدارة المعلومــات المناســبة لمعالجــة البيانــات والمعلومــات ذات الصلــة مــن أجــل تبســيط اإلجــراءات اإلداريــة، ورصــد د.
آثــار اإلصــاح علــى تعلــم الطــاب والتنميــة المحليــة؛

حوارات شاملة عبر قطاعية على المستويين المحلي والوطني؛ه.

منتديات إقليمية ودولية منتظمة ومنصات تبادل لتمكين تبادل أفضل الممارسات في الحوكمة الممنهجة.و.
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سياسات واستراتيجيات تنفيذ مرنة ومراعية للسياق بالتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين؛ج. 

بنــاء قــدرات أصحــاب المصلحــة مــع تقنيــات إدارة المعلومــات المناســبة لمعالجــة البيانــات والمعلومــات ذات الصلــة مــن أجــل تبســيط اإلجــراءات اإلداريــة، ورصــد د. 
آثــار اإلصــاح علــى تعلــم الطــاب والتنميــة المحليــة؛

حوارات شاملة عبر قطاعية على المستويين المحلي والوطني؛ه. 

منتديات إقليمية ودولية منتظمة ومنصات تبادل لتمكين تبادل أفضل الممارسات في الحوكمة الممنهجة.و. 
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الهدف 2. بناء القدرات في التعليم المتوازن والشامل

إن بنــاء نظــام تعليمــي متــوازن وشــامل، مــن حيــث جوهــره، ال يتوافــق مــع مفهــوم التعليــم كنمــوذج موحــد ومتجانــس يتــم تنفيــذه بغــض النظــر عــن الخصائــص والســياقات . 	
االجتماعيــة الثقافيــة للبلــدان والمجتمعــات واألفــراد. التعليــم المتــوازن والشــامل، بــدالً مــن أن يكــون نموذًجــا موحــًدا، هــو إطــار مفاهيمــي وفنــي واســع، يحتــوي عـلـى مبــادئ 

ومنهجيــات تشــغيلية، تمكــن كل دولــة مــن بنــاء نمــوذج تعليمــي خــاص بهــا ـفـي ضــوء احتياجاتهــا وواقعهــا وأولوياتهــا وتطلعاتهــا.

تشــكل االلتزامــات الــواردة فــي اإلعــان العالمــي للتعليــم المتــوازن والشــامل األســاس التأسيســي لهــذا التحــول بقيــادة محليــة متأصلــة فــي أنظمــة التعليــم. مــن التصميــم إلى التنفيذ، . 	
يجــب أن يتــم تخصيــص خارطــة الطريــق لتحقيــق هــذه االلتزامــات مــن قبــل الجهــات الفاعلــة ـفـي قلــب نظــام التعليــم، مثــل مطــوري المناهــج ومديــري المــدارس والجامعــات 

واألســاتذة والمدرســين والمتعلميــن واألســر والمجتمــع وأصحــاب المصلحــة وأربــاب العمــل.

وبالتاـلـي، فــإن منظمــة التعــاون التعليمــي تلعــب دوراً حاســما ـفـي دعــم الــدول األعضــاء ـفـي ترجمــة ركائــز التعليــم المتــوازن والشــامل وااللتزامــات الــواردة ـفـي اإلعــان العالمــي . 	
للتعليــم المتــوازن والشــامل إـلـى سياســات وطنيــة وســياقات وممارســات غــرف دراســية، ومــا يقابلهــا مــن تحــوالت متعــددة األوجــه مطلوبــة عبــر المناهــج الدراســية وتدريــب 

المعلميــن وتقييمــات الطلبــة.

وهــذا يتطلــب مشــاركة مســتويات متعــددة مــن أصحــاب المصلحــة فــي النظــام البيئــي للتنميــة الوطنيــة األكبــر، وبمــا أنــه مــن المســتحيل - علــى الرغــم مــن النوايــا الحســنة - وضــع . 	
نظــام تعليمــي خارجًيــا فــي ســياق معيــن، وبنــاء القــدرات علــى المســتويين الوطنــي والمحلــي، لضمــان العمليــات التحويليــة بقيــادة وطنيــة لنظــام التعليــم - شــروط ال غنــى عنهــا 

لبنــاء نظــام تعليمــي متــوازن وشــامل. وبنــاًء علــى ذلــك، ستســاهم المنظمــة فــي تطويــر ودعــم تنفيــذ مــا يلــي:

اســتراتيجيات التواصــل والمشــاركة العامــة المناســبة إلضفــاء الطابــع الديمقراطــي وزيــادة الوعــي حــول اإلعــان العالمــي للتعليــم المتــوازن والشــامل وآثــاره علــى التعليــم أ. 
والتنميــة؛

معهد معتمد في المقر الرئيسي لمنظمة التعاون التعليمي يقدم برامج بناء القدرات والتدريب لمسؤولي الوزارة والمدربين الرئيسيين وواضعي المناهج الدراسية؛ب. 

أطر المناهج الدراسية على أساس الركائز األربع للتعليم المتوازن والشامل؛ج. 

كات بين الجامعات؛د.  البحوث متعددة التخصصات، وتعميم المعرفة الذاتية، والشرا

تدريب المعلمين قبل الخدمة وأثناء الخدمة على ممارسة تعليمية متوازنة وشاملة؛ه. 

أطر تقييم الطلبة التي يتم تكييفها مع نهج متوازن وشامل للتعليم.و. 
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الهدف 3. دمقرطة المعرفة والبحث

ال تــزال الحواجــز اللغويــة واالقتصاديــة والتكنولوجيــة تعيــق قــدرة الشــباب والباحثيــن مــن جميــع أنحــاء جنــوب الكــرة األرضيــة علــى الوصــول إلــى المعرفــة بشــكل عــادل والمســاهمة .	
فــي إنتاجهــا وتداولهــا. وتزيــد الممارســات والقواعــد الحاليــة إلنتــاج المعرفــة وتقييمهــا ونشــرها مــن اإلضــرار بالســكان المهمشــين وتنــزع الشــرعية عــن مجــاالت المعرفــة المحليــة 
فــي جنــوب الكــرة األرضيــة ممــا يثبــط بالتالــي قدرتهــا علــى تشــكيل التنميــة العادلــة واالزدهــار الجماعــي. مــن أجــل التعليــم، ومــن خــال التنميــة الموســعة، لتكــون متوازنــة وشــاملة، 

يجــب معالجــة االختــاالت الحاليــة فــي الوصــول إلــى المعرفــة وإنتاجهــا وإبرازهــا.

لضمــان الوصــول العــادل مــن خــال معالجــة الحواجــز اللغويــة واالقتصاديــة والماديــة التــي تحــول دون نشــر المعرفــة، هنــاك حاجــة إلــى اســتثمارات منســقة ومســتدامة لرقمنــة .8
وترجمــة البحــوث والمنشــورات علــى أســاس مســتمر، لضمــان القــدرة علــى تحمــل تكاليــف الوصــول إلــى المعرفــة، ومعالجــة الفجــوات االجتماعيــة االقتصاديــة والحضريــة - الريفيــة 

كــز البحــوث ومســتودعات المعرفــة. بيــن البلــدان وداخلهــا مــن خــال التوســع النوعــي لمؤسســات التعليــم العالــي ومرا

ســتكون عمليــة إرســاء الديمقراطيــة غيــر مكتملــة دون معالجــة الجغرافيــا السياســية للمعرفــة - مثــل هيمنــة لغــات معينــة فــي األوســاط األكاديميــة، ونــدرة المجــات التــي يراجعهــا .9
األقــران ذات النطــاق الدولــي والتــي تقــع فــي جنــوب الكــرة األرضيــة، والحــدود والقيــود االقتصاديــة المفروضــة علــى التنقــل التــي يواجههــا الباحثــون والطلبــة، وانتشــار نظريــة المعرفــة 
ذو التوجهــات األوروبيــة فــي تقييــم الشــرعية األكاديميــة. تضــع الديناميكيــات األساســية للجغرافيــا السياســية الحاليــة للمعرفــة الباحثيــن والمؤسســات فــي جميــع أنحــاء جنــوب 
فــي جنــوب الكــرة األرضيــة. علــى المســتوى الدولــي، مــن رؤيــة المعرفــة واألفــكار والمعرفــة المتولــدة فــي وضــع ضــار بشــكل مباشــر، وتدعــو إلــى منصــات ومبــادرات تزيــد، الكــرة األرضيــة

إن مســألة المعرفــة لــن تكــون ذات أهميــة كبيــرة مــا لــم تكــن أساســية للتنميــة بــكل أبعادهــا. ولكــن  مركزيــة عمليــة ضمــان إســهام البحــث فــي توجيــه السياســات العامــة، وتوجيــه . 0	
العمــل االجتماعــي، وتنشــيط المعرفــة كمحفــز اســتباقي للتنميــة المســتدامة، هــي مســألة تزويــد المؤسســات البحثيــة والباحثيــن بالوســائل، وفــرص تعاونيــة مــع أقرانهــا عبــر 

المناطــق ذات التحديــات والخصائــص المماثلــة المشــتركة.

تتحمــل منظمــة التعــاون التعليمــي مســؤولية مســتجيبة للعمــل كوســيط معرفــي محايــد، مــن خــال توفيــر الوصــول إلــى أحــدث األبحــاث والمعرفــة وأفضــل الممارســات متعــددة . 		
التخصصــات وإبرازهــا، لبــدء وتعزيــز التبــادل الجماعــي لألفــكار إلعــادة التفكيــر فــي التعليــم وتحقيقــه. اإلمكانــات التحويليــة، والمســاهمة فــي تعزيــز المعرفــة المتبادلــة وفهــم الجــذور 

علــى ذلــك، ستســاهم المنظمــة فــي تطويــر ودعــم تنفيــذ مــا يلــي: التاريخيــة والثقافيــة والمشــتركة لإلنســانية. وبنــاًء

منصــة مفتوحــة عبــر اإلنترنــت تســتضيف أحــدث المنشــورات األكاديميــة واألوراق البحثيــة مــن جميــع أنحــاء جنــوب الكــرة األرضيــة، مصحوبــة بنشــر المجــات أ.
متعــددة اللغــات والمراجعــة مــن قبــل األقــران والمجــات الفصليــة لعامــة النــاس، ممــا يضمــن الوصــول العــادل إلــى الســجل العلمــي العالمــي وجعــل البحــوث 
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الهدف 3. دمقرطة المعرفة والبحث

ال تــزال الحواجــز اللغويــة واالقتصاديــة والتكنولوجيــة تعيــق قــدرة الشــباب والباحثيــن مــن جميــع أنحــاء جنــوب الكــرة األرضيــة علــى الوصــول إلــى المعرفــة بشــكل عــادل والمســاهمة . 	
فــي إنتاجهــا وتداولهــا. وتزيــد الممارســات والقواعــد الحاليــة إلنتــاج المعرفــة وتقييمهــا ونشــرها مــن اإلضــرار بالســكان المهمشــين وتنــزع الشــرعية عــن مجــاالت المعرفــة المحليــة 
فــي جنــوب الكــرة األرضيــة ممــا يثبــط بالتالــي قدرتهــا علــى تشــكيل التنميــة العادلــة واالزدهــار الجماعــي. مــن أجــل التعليــم، ومــن خــال التنميــة الموســعة، لتكــون متوازنــة وشــاملة، 

يجــب معالجــة االختــاالت الحاليــة فــي الوصــول إلــى المعرفــة وإنتاجهــا وإبرازهــا.

لضمــان الوصــول العــادل مــن خــال معالجــة الحواجــز اللغويــة واالقتصاديــة والماديــة التــي تحــول دون نشــر المعرفــة، هنــاك حاجــة إلــى اســتثمارات منســقة ومســتدامة لرقمنــة . 8
وترجمــة البحــوث والمنشــورات علــى أســاس مســتمر، لضمــان القــدرة علــى تحمــل تكاليــف الوصــول إلــى المعرفــة، ومعالجــة الفجــوات االجتماعيــة االقتصاديــة والحضريــة - الريفيــة 

كــز البحــوث ومســتودعات المعرفــة. بيــن البلــدان وداخلهــا مــن خــال التوســع النوعــي لمؤسســات التعليــم العالــي ومرا

ســتكون عمليــة إرســاء الديمقراطيــة غيــر مكتملــة دون معالجــة الجغرافيــا السياســية للمعرفــة - مثــل هيمنــة لغــات معينــة فــي األوســاط األكاديميــة، ونــدرة المجــات التــي يراجعهــا . 9
األقــران ذات النطــاق الدولــي والتــي تقــع فــي جنــوب الكــرة األرضيــة، والحــدود والقيــود االقتصاديــة المفروضــة علــى التنقــل التــي يواجههــا الباحثــون والطلبــة، وانتشــار نظريــة المعرفــة 
ذو التوجهــات األوروبيــة فــي تقييــم الشــرعية األكاديميــة. تضــع الديناميكيــات األساســية للجغرافيــا السياســية الحاليــة للمعرفــة الباحثيــن والمؤسســات فــي جميــع أنحــاء جنــوب 
الكــرة األرضيــة فــي وضــع ضــار بشــكل مباشــر، وتدعــو إلــى منصــات ومبــادرات تزيــد، علــى المســتوى الدولــي، مــن رؤيــة المعرفــة واألفــكار والمعرفــة المتولــدة فــي جنــوب الكــرة األرضيــة.

إن مســألة المعرفــة لــن تكــون ذات أهميــة كبيــرة مــا لــم تكــن أساســية للتنميــة بــكل أبعادهــا. ولكــن  مركزيــة عمليــة ضمــان إســهام البحــث فــي توجيــه السياســات العامــة، وتوجيــه . 0	
العمــل االجتماعــي، وتنشــيط المعرفــة كمحفــز اســتباقي للتنميــة المســتدامة، هــي مســألة تزويــد المؤسســات البحثيــة والباحثيــن بالوســائل، وفــرص تعاونيــة مــع أقرانهــا عبــر 

المناطــق ذات التحديــات والخصائــص المماثلــة المشــتركة.

تتحمــل منظمــة التعــاون التعليمــي مســؤولية مســتجيبة للعمــل كوســيط معرفــي محايــد، مــن خــال توفيــر الوصــول إلــى أحــدث األبحــاث والمعرفــة وأفضــل الممارســات متعــددة . 		
التخصصــات وإبرازهــا، لبــدء وتعزيــز التبــادل الجماعــي لألفــكار إلعــادة التفكيــر فــي التعليــم وتحقيقــه. اإلمكانــات التحويليــة، والمســاهمة فــي تعزيــز المعرفــة المتبادلــة وفهــم الجــذور 

التاريخيــة والثقافيــة والمشــتركة لإلنســانية. وبنــاًء علــى ذلــك، ستســاهم المنظمــة فــي تطويــر ودعــم تنفيــذ مــا يلــي:

منصــة مفتوحــة عبــر اإلنترنــت تســتضيف أحــدث المنشــورات األكاديميــة واألوراق البحثيــة مــن جميــع أنحــاء جنــوب الكــرة األرضيــة، مصحوبــة بنشــر المجــات أ. 
متعــددة اللغــات والمراجعــة مــن قبــل األقــران والمجــات الفصليــة لعامــة النــاس، ممــا يضمــن الوصــول العــادل إلــى الســجل العلمــي العالمــي وجعــل البحــوث 



الموحدة المستندات | 2021 العمومية <<<< 43الجمعية

25

كثــر وضوحــا؛ مــن جنــوب الكــرة األرضيــة أ

كز البحوث الوطنية واإلقليمية في المجاالت ذات االهتمام المشترك التي تمكن من إجراء البحوث السياقية وذات الصلة؛ب.  مرا

األطر والمنهجيات المفاهيمية والمعرفية لدعم الدول األعضاء في تحديد معاييرها الخاصة لتنشيط معارفها الذاتية؛ج. 

منتديــات منتظمــة للمثقفيــن والفنانيــن والعلمــاء مــن جنــوب الكــرة األرضيــة، بشــكل عــام، والــدول األعضــاء، بشــكل خــاص، لتبــادل األفــكار وصياغــة نظريــات د. 
المعرفــة الجديــدة للتنميــة؛

إنتاج المعرفة الذاتية باللغات المحلية ودمجها وتعزيزها وتقويتها من خال التعليم االبتدائي والثانوي وغير النظامي والعالي؛ه. 

بناء القدرات البحثية الوطنية وتعزيز التعاون العلمي اإلقليمي بشأن القضايا ذات األهمية الحاسمة للتنمية؛و. 

االبتــكار ـفـي السياســات واالســتراتيجيات للتوســع النوعــي ـفـي التعليــم االبتداـئـي والثانــوي والعاـلـي والبرامــج اإلبداعيــة للجهــات الفاعلــة االجتماعيــة والثقافيــة ز. 
والبيئيــة؛
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الهدف 4. َجْسر الفجوة التقنية الرقمية

تبلــُور الخطــاب الدولــي الــذي انبثــق عــن األزمــة متعــددة األبعــاد التــي ولّدهــا ظهــور وبــاء كوفيــد- 9	 COVID-19، مــن نــواٍح عديــدة، حــول الحاجــة الملحــة لســد الفجــوة التقنيــة .	
الرقميــة. ومــع ذلــك، فــإن المصطلحــات تشــمل العديــد مــن االنقســامات التــي يجــب تحديدهــا بوضــوح مــن أجــل معالجتهــا بشــكل مناســب. ُيفهــم عموًمــا أن هــذه هــي االنقســامات 
بيــن شــمال وجنــوب الكــرة األرضيــة، وبيــن بلــدان جنــوب الكــرة األرضيــة، وعلــى امتــداد الخطــوط االجتماعيــة واالقتصاديــة والحضريــة والريفيــة، داخــل بلــدان جنــوب الكــرة األرضيــة.

لــذا، فــإن الحاجــة الملحــة هــي إتاحــة وصــول أوســع إلــى التكنولوجيــات الحديثــة ومعالجــة فجــوات البنيــة التحتيــة الضروريــة للتواصــل. وهــذا يتطلــب، مــن ناحيــة، أطــر عمــل مبتكــرة .	
وفعالــة لضمــان االســتخدام والتســعير ونقــل التقنيــات العــادل باإلضافــة إلــى تدابيــر تضمــن خصوصيــة المســتخدمين وأمــن البيانــات وديمومتهــا.

ومــن ناحيــة أخــرى، ينــدرج ســد الفجــوة التقنيــة الرقميــة علــى نحــو مســتدام أيضــا فــي إطــار الحاجــة األكبــر إلــى تطويــر تكنولوجيــات محليــة مــن أجــل ســد فجــوة لــم تتــم مناقشــتها .	
بمــا فيــه الكفايــة: التفــاوت بيــن البلــدان المنتجــة للتكنولوجيــا والبلــدان المســتهلكة لهــا. هــذا يســتجيب للحتميــة التــي هــي التخفيــض، العمــل اإلضافــي، مــن االعتمــاد المفــرط علــى 
التقنيــات المكلفــة والتــي غالًبــا مــا تكــون خاليــة مــن الســياق والمفقــودة اجتماعًيــا، مــن خــال تطويــر التقنيــات المحليــة التــي تســخر اإلمكانــات اإلبداعيــة للمجتمعــات وتحفــز 

كثــر اســتدامة لقضيــة الوصــول التكنولوجــي. االقتصــادات واســتقاليتها، ممــا يوفــر حــًا أ

تتحمــل منظمــة التعــاون التعليمــي مســؤولية مقابلــة تتمثــل فــي دعــم الــدول األعضــاء فيهــا فــي تطويــر وتنفيــذ توجهــات تشــاركية لتحديــد االحتياجــات علــى المســتويات المحليــة .	
والوطنيــة واإلقليميــة وبنــاء القــدرات المترتبــة علــى ذلــك فيمــا يتعلــق باختيــار التكنولوجيــا المناســبة وتجنيــد األمــوال، وبرامــج تدريبيــة متعــددة المســتويات ضمــن أطــر تنظيميــة 

علــى ذلــك، ستســاهم المنظمــة فــي تطويــر ودعــم تنفيــذ مــا يلــي: وسياســاتية مواتيــة. وبنــاًء

كات واالستثمار الرأسمالي؛أ. التكنولوجيات المستدامة األصيلة )المحلية أو الوطنية أو اإلقليمية( من خال وضع السياسات وبناء القدرات وبناء الشرا

اتفاقية دولية تشمل االستخدام العادل والتسعير وحماية البيانات والضرائب ونقل التكنولوجيا مع الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال التكنولوجيا؛ب.

برمجيات وأدوات مجانية ومفتوحة المصدر إلنتاج مصادر التعلم؛ج.

أطر سياساتية وقانونية لضمان )	( االستخدام األفضل للتكنولوجيا، )	( الوصول األكثر إنصاًفا، )	( وضع الحلول التكنولوجية الداخلية؛د.

حلول ميسورة التكلفة وقابلة للقياس لتطوير البنى التحتية الرقمية الوطنية؛ه.

تبادل أفضل الممارسات والتعاون بين الدول األعضاء في مجال تطوير التكنولوجيا.و.
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الهدف 4. َجْسر الفجوة التقنية الرقمية

تبلــُور الخطــاب الدولــي الــذي انبثــق عــن األزمــة متعــددة األبعــاد التــي ولّدهــا ظهــور وبــاء كوفيــد- 9	 COVID-19، مــن نــواٍح عديــدة، حــول الحاجــة الملحــة لســد الفجــوة التقنيــة . 	
الرقميــة. ومــع ذلــك، فــإن المصطلحــات تشــمل العديــد مــن االنقســامات التــي يجــب تحديدهــا بوضــوح مــن أجــل معالجتهــا بشــكل مناســب. ُيفهــم عموًمــا أن هــذه هــي االنقســامات 
بيــن شــمال وجنــوب الكــرة األرضيــة، وبيــن بلــدان جنــوب الكــرة األرضيــة، وعلــى امتــداد الخطــوط االجتماعيــة واالقتصاديــة والحضريــة والريفيــة، داخــل بلــدان جنــوب الكــرة األرضيــة.

لــذا، فــإن الحاجــة الملحــة هــي إتاحــة وصــول أوســع إلــى التكنولوجيــات الحديثــة ومعالجــة فجــوات البنيــة التحتيــة الضروريــة للتواصــل. وهــذا يتطلــب، مــن ناحيــة، أطــر عمــل مبتكــرة . 	
وفعالــة لضمــان االســتخدام والتســعير ونقــل التقنيــات العــادل باإلضافــة إلــى تدابيــر تضمــن خصوصيــة المســتخدمين وأمــن البيانــات وديمومتهــا.

ومــن ناحيــة أخــرى، ينــدرج ســد الفجــوة التقنيــة الرقميــة علــى نحــو مســتدام أيضــا فــي إطــار الحاجــة األكبــر إلــى تطويــر تكنولوجيــات محليــة مــن أجــل ســد فجــوة لــم تتــم مناقشــتها . 	
بمــا فيــه الكفايــة: التفــاوت بيــن البلــدان المنتجــة للتكنولوجيــا والبلــدان المســتهلكة لهــا. هــذا يســتجيب للحتميــة التــي هــي التخفيــض، العمــل اإلضافــي، مــن االعتمــاد المفــرط علــى 
التقنيــات المكلفــة والتــي غالًبــا مــا تكــون خاليــة مــن الســياق والمفقــودة اجتماعًيــا، مــن خــال تطويــر التقنيــات المحليــة التــي تســخر اإلمكانــات اإلبداعيــة للمجتمعــات وتحفــز 

كثــر اســتدامة لقضيــة الوصــول التكنولوجــي. االقتصــادات واســتقاليتها، ممــا يوفــر حــًا أ

تتحمــل منظمــة التعــاون التعليمــي مســؤولية مقابلــة تتمثــل فــي دعــم الــدول األعضــاء فيهــا فــي تطويــر وتنفيــذ توجهــات تشــاركية لتحديــد االحتياجــات علــى المســتويات المحليــة . 	
والوطنيــة واإلقليميــة وبنــاء القــدرات المترتبــة علــى ذلــك فيمــا يتعلــق باختيــار التكنولوجيــا المناســبة وتجنيــد األمــوال، وبرامــج تدريبيــة متعــددة المســتويات ضمــن أطــر تنظيميــة 

وسياســاتية مواتيــة. وبنــاًء علــى ذلــك، ستســاهم المنظمــة فــي تطويــر ودعــم تنفيــذ مــا يلــي:

كات واالستثمار الرأسمالي؛أ.  التكنولوجيات المستدامة األصيلة )المحلية أو الوطنية أو اإلقليمية( من خال وضع السياسات وبناء القدرات وبناء الشرا

اتفاقية دولية تشمل االستخدام العادل والتسعير وحماية البيانات والضرائب ونقل التكنولوجيا مع الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال التكنولوجيا؛ب. 

برمجيات وأدوات مجانية ومفتوحة المصدر إلنتاج مصادر التعلم؛ج. 

أطر سياساتية وقانونية لضمان )	( االستخدام األفضل للتكنولوجيا، )	( الوصول األكثر إنصاًفا، )	( وضع الحلول التكنولوجية الداخلية؛د. 

حلول ميسورة التكلفة وقابلة للقياس لتطوير البنى التحتية الرقمية الوطنية؛ه. 

تبادل أفضل الممارسات والتعاون بين الدول األعضاء في مجال تطوير التكنولوجيا.و. 
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الهدف 5.  تعزيز التعاون األفقي والعبر قطاعي

لــم يعــد النمــوذج المركــزي للتمويــل و/ أو الكيــان الفنــي الــذي يوجــه المســاعدات مــن بلــد مرتفــع الدخــل إلــى بلــد منخفــض الدخــل مناســًبا فــي القــرن الحــادي والعشــرين. ومــع . 	
ــا ويميــان إلــى توليــد االعتمــاد المؤسســاتي - أصبــح التضامــن والتعــاون - اللذيــن ُيمارســان أفقًيــا،  ذلــك، علــى عكــس المســاعدة والعمــل الخيــري - اللــذان يتــم تنفيذهمــا عموديً

ــا للغايــة. بيــن األنــداد، والســعي لتحقيــق االعتمــاد الجماعــي علــى الــذات - ضروريً

كات بيــن الجنــوب والشــمال، كوســيلة أساســية للتصــدي للبعــد الكوكبــي للتحديــات والتطلعــات فــي العالــم المعاصــر، المبنــي . 	 ولذلــك، هنــاك حاجــة حيويــة لتشــجيع ودعــم الشــرا
كات تبادليــة مفيــدة بيــن أنــداد تحتــرم وتلتــزم باألولويــات الوطنيــة والواقــع المحلــي. علــى نحــو يعمــل علــى مبــدأ شــرا

ومــن األمــور الملحــة أيضــا المهمــة األساســية المتمثلــة فــي تجســيد إمكانــات التعــاون فيمــا بيــن بلــدان الجنــوب فــي مجــاالت التعليــم والتنميــة المتوازنــة والشــاملة، وتيســير وتعزيــز . 	
وتقويــة التبــادالت فيمــا بيــن بلــدان الجنــوب، ســواء علــى الصعيــد الحكومــي الدولــي أو العبــر قطاعــي، لتحديــد نقــاط القــوة التكميليــة والتغلــب علــى التحديــات المشــتركة. ووفًقــا 
لذلــك، يجــب إنشــاء أوجــه التــآزر، وتعميمهــا نحــو األهــداف المشــتركة، ضمــن أطــر تضمــن االســتدامة الذاتيــة للمشــاريع مــن خــال المشــاركة المتبادلــة للحكومــات وأصحــاب 

المصلحــة المحلييــن والشــركاء عبــر القطاعــات للمســاهمة فــي تطويــر الحلــول الداخليــة التــي ُتحــدث التغييــر أيضــاً علــى المســتوى العالمــي.

تتحمــل منظمــة التعــاون التعليمــي مســؤولية مقابلــة تتمثــل فــي دعــم الــدول األعضــاء فيهــا لتحقيــق هــذا التطلــع المشــترك، مــن خــال بنــاء آليــات تعــاون ديناميــة وشــاملة لعــدة . 	
قطاعــات، وصياغــة خرائــط طريــق جماعيــة وســياقية، وإنشــاء تبــادل معرفــي فعــال وأدوات تنســيق إجــراءات. يســتلزم هــذا النمــوذج أن تعمــل منظمــة التعــاون االقتصــادي كمنصــة 
لتوحيــد الجهــود والمبــادرات - عبــر البلــدان والمنظمــات والقطاعــات - التــي تحشــد وتجمــع المــوارد الفكريــة والتقنيــة والماليــة. وبنــاًء علــى ذلــك، ستســاهم المنظمــة فــي تطويــر 

ودعــم تنفيــذ مــا يلــي:

كات متعددة القطاعات؛أ.  أطر تعاون مبسطة فيما بين بلدان الجنوب وشرا

منتديــات وائتافــات وهيئــات فرعيــة لتســليط الضــوء علــى وجهــات نظــر بلــدان جنــوب الكــرة األرضيــة وتعزيزهــا فــي المحافــل الدوليــة، والنهــوض بجــدول األعمــال ب. 
المشــترك للــدول األعضــاء، وتبــادل الخبــرات والمعــارف والمــوارد فــي معالجــة القضايــا ذات االهتمــام المشــترك لبلــدان جنــوب الكــرة األرضيــة؛

كة عبــر إقليميــة ـفـي التعليــم مــن أجــل التنميــة )TPED( تتألــف مــن منظمــات حكوميــة دوليــة إقليميــة ـفـي مجــال التعليــم لتنســيق وتبســيط المســاعدة ج.  شــرا
التقنيــة للــدول األعضــاء، وتعظيــم المــوارد وتقليــل التكــرار؛

إطار لتعزيز التبادالت بين الشباب والمناطق من خال التعليم )FREYRE( عبر الجامعات والمؤسسات التعليمية ألعضاء منظمة التعاون التعليمي.د. 
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يعــد اعتمــاد تعليــم متــوازن وشــامل اســتثماًرا فــي التنميــة البشــرية واالجتماعيــة واالقتصاديــة المســتدامة لألمــة وللعالــم. وهــو، نتيجــة لذلــك، يعمــل علــى إدخــال إصاحــات تحويليــة .	
علــى نظــام التعليــم القائــم. وهــذا يعنــي حتمــا تعبئــة هامــة للمــوارد الماليــة. ولكــن هــذه التعبئــة تواجــه قيــوًدا فوريــة ومشــروعة، وهــي محدوديــة المــوارد الماليــة المتاحــة، والتــي تــم 

تخصيصهــا بالفعــل لنظــام التعليــم الحالــي والقطاعــات الحيويــة األخــرى.

وقــد تفاقمــت هــذه القيــود بســبب أزمــة فيــروس كورونــا، حيــث أثــر انخفــاض األنشــطة االقتصاديــة علــى الصعيــد العالمــي علــى االقتصــادات الوطنيــة، وال ســيما االقتصــادات التــي .	
علــى الســياحة -، ممــا أدى إلــى تهديــد األمــن الوظيفــي، وخفــض اإليــرادات الضريبيــة للحكومــات بشــكل فعــال. فــي دخلهــا - مثــل االقتصــادات المعتمــدة علــى بلــدان أخــرى تعتمــد

لقــد تــم بالتالــي إعاقــة الحيــز المالــي الضــروري للزيــادات األساســية فــي الموازنــة والقيــام بتحويــل منهجــي ألنظمــة التعليــم، بمــا فــي ذلــك مــن خــال بنــد رئيســي واحــد فــي الموازنــة: .	
خدمــة الديــون وســدادها. وبالرغــم مــن الدعــوات التــي وجهتهــا البلــدان مــن جميــع أنحــاء جنــوب الكــرة األرضيــة إللغــاء الديــون وتأجيــل ســداد الديــون، فقــد تفاقــم هــذا التحــدي 
األساســي حيــث قامــت مؤسســات التصنيــف بخفــض تصنيــف البلــدان التــي تعانــي مــن »مشــاكل ديــون« مزعومــة، ممــا يحــد مــن وصولهــا إلــى التمويــل للتخفيــف بشــكل عاجــل 

مــن العواقــب المباشــرة المترتبــة علــى ذلــك نتيجــة فايــروس كورونــا- ناهيــك عــن االنخــراط فــي عمليــة تنفيــذ االلتزامــات التــي تــم التعهــد بهــا تجــاه التعليــم المتــوازن والشــامل.

علــى وجــه التحديــد، يلــزم تعبئــة المــوارد اإلبداعيــة والجماعيــة والقائمــة علــى التضامــن، علــى النحــو المؤكــد فــي المــادة الخامســة عشــرة مــن اإلعــان العالمــي .	 عنــد نقطــة التحــول هــذه 
للتعليــم المتــوازن والشــامل عـلـى شــكل التــزام »بإنشــاء آليــات تعليميــة منســقة التمويــل والتضامــن تلتــزم باألولويــات الوطنيــة، وتتكيــف مــع الحقائــق المحليــة، وتســاعد ـفـي 

تحقيــق اإلعفــاء مــن الديــون، وتســهل الزيــادات فــي موازنــة التعليــم «.

وتوقًعــا لهــذه الضــرورة، أنشــأ الميثــاق التأسيســي منظمــة التعــاون التعليمــي بوظيفــة أساســية	 تتمثــل فــي »تقديــم المســاعدة الماليــة للــدول األعضــاء فــي مبادراتهــا التعليميــة«، .5
مــن خــال توفيــر »تمويــل تعليمــي قائــم عـلـى التضامــن، يلتــزم باألولويــات الوطنيــة ويتكيــف مــع الحقائــق المحليــة«	- تســهيل الزيــادات ـفـي موازنــة التعليــم مــن خــال هــذه 

الوســائل وغيرهــا.

عـلـى المــدى المتوســط ، يتطلــب مثــل هــذا التعهــد أن تقــوم الشــركة الماليــة الفرعيــة التابعــة لمنظمــة التعــاون التعليمــي بتوليــد األمــوال الازمــة مــن خــال االســتثمارات ـفـي .	
ـفـي الــدول األعضــاء - وتزويدهــا ـفـي نفــس الوقــت باســتثمارات ملموســة لدعــم تنميتهــا االقتصاديــة المســتدامة . »المشــاريع األخاقيــة المســؤولة اجتماعيــا وبيئيــا«	

)OEC( المادة 2.1.ح، الميثاق التأسيسي لمنظمة التعاون التعليمي 	
	 مكرر
	 مكرر
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يعــد اعتمــاد تعليــم متــوازن وشــامل اســتثماًرا فــي التنميــة البشــرية واالجتماعيــة واالقتصاديــة المســتدامة لألمــة وللعالــم. وهــو، نتيجــة لذلــك، يعمــل علــى إدخــال إصاحــات تحويليــة . 	
علــى نظــام التعليــم القائــم. وهــذا يعنــي حتمــا تعبئــة هامــة للمــوارد الماليــة. ولكــن هــذه التعبئــة تواجــه قيــوًدا فوريــة ومشــروعة، وهــي محدوديــة المــوارد الماليــة المتاحــة، والتــي تــم 

تخصيصهــا بالفعــل لنظــام التعليــم الحالــي والقطاعــات الحيويــة األخــرى.

وقــد تفاقمــت هــذه القيــود بســبب أزمــة فيــروس كورونــا، حيــث أثــر انخفــاض األنشــطة االقتصاديــة علــى الصعيــد العالمــي علــى االقتصــادات الوطنيــة، وال ســيما االقتصــادات التــي . 	
تعتمــد علــى بلــدان أخــرى فــي دخلهــا - مثــل االقتصــادات المعتمــدة علــى الســياحة -، ممــا أدى إلــى تهديــد األمــن الوظيفــي، وخفــض اإليــرادات الضريبيــة للحكومــات بشــكل فعــال.

لقــد تــم بالتالــي إعاقــة الحيــز المالــي الضــروري للزيــادات األساســية فــي الموازنــة والقيــام بتحويــل منهجــي ألنظمــة التعليــم، بمــا فــي ذلــك مــن خــال بنــد رئيســي واحــد فــي الموازنــة: . 	
خدمــة الديــون وســدادها. وبالرغــم مــن الدعــوات التــي وجهتهــا البلــدان مــن جميــع أنحــاء جنــوب الكــرة األرضيــة إللغــاء الديــون وتأجيــل ســداد الديــون، فقــد تفاقــم هــذا التحــدي 
األساســي حيــث قامــت مؤسســات التصنيــف بخفــض تصنيــف البلــدان التــي تعانــي مــن »مشــاكل ديــون« مزعومــة، ممــا يحــد مــن وصولهــا إلــى التمويــل للتخفيــف بشــكل عاجــل 

مــن العواقــب المباشــرة المترتبــة علــى ذلــك نتيجــة فايــروس كورونــا- ناهيــك عــن االنخــراط فــي عمليــة تنفيــذ االلتزامــات التــي تــم التعهــد بهــا تجــاه التعليــم المتــوازن والشــامل.

عنــد نقطــة التحــول هــذه  علــى وجــه التحديــد، يلــزم تعبئــة المــوارد اإلبداعيــة والجماعيــة والقائمــة علــى التضامــن، علــى النحــو المؤكــد فــي المــادة الخامســة عشــرة مــن اإلعــان العالمــي . 	
للتعليــم المتــوازن والشــامل عـلـى شــكل التــزام »بإنشــاء آليــات تعليميــة منســقة التمويــل والتضامــن تلتــزم باألولويــات الوطنيــة، وتتكيــف مــع الحقائــق المحليــة، وتســاعد ـفـي 

تحقيــق اإلعفــاء مــن الديــون، وتســهل الزيــادات فــي موازنــة التعليــم «.

وتوقًعــا لهــذه الضــرورة، أنشــأ الميثــاق التأسيســي منظمــة التعــاون التعليمــي بوظيفــة أساســية	 تتمثــل فــي »تقديــم المســاعدة الماليــة للــدول األعضــاء فــي مبادراتهــا التعليميــة«، . 5
مــن خــال توفيــر »تمويــل تعليمــي قائــم عـلـى التضامــن، يلتــزم باألولويــات الوطنيــة ويتكيــف مــع الحقائــق المحليــة«	- تســهيل الزيــادات ـفـي موازنــة التعليــم مــن خــال هــذه 

الوســائل وغيرهــا.

عـلـى المــدى المتوســط   ، يتطلــب مثــل هــذا التعهــد أن تقــوم الشــركة الماليــة الفرعيــة التابعــة لمنظمــة التعــاون التعليمــي بتوليــد األمــوال الازمــة مــن خــال االســتثمارات ـفـي . 	
»المشــاريع األخاقيــة المســؤولة اجتماعيــا وبيئيــا«	 ـفـي الــدول األعضــاء - وتزويدهــا ـفـي نفــس الوقــت باســتثمارات ملموســة لدعــم تنميتهــا االقتصاديــة المســتدامة .

)OEC( المادة 2.1.ح، الميثاق التأسيسي لمنظمة التعاون التعليمي   	
	   مكرر
	   مكرر
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ومــع ذلــك، تتحمــل منظمــة التعــاون التعليمــي المســؤولية، علــى المــدى القصيــر، عــن تقديــم الدعــم التقنــي للــدول األعضــاء فــي االســتغال األمثــل للمــوارد الماليــة المخصصــة . 	
لنظــام التعليــم وكذلــك تفعيــل منصــات التنســيق للــدول األعضــاء لتأميــن التمويــل الــذي تحتاجــه لتحقيــق أجنداتهــا التعليميــة والتنمويــة. وبنــاًء علــى ذلــك، ستســاهم المنظمــة 

فــي تطويــر ودعــم تنفيــذ مــا يلــي:

كات مع القطاع الخاص؛أ.  كة بين القطاعين العام والخاص يضمن القيمة النوعية واستدامة الشرا إطار عمل لتقييم وتنفيذ الشرا

اتحــاد الرافعــة الماليــة المشــترك للمقترضيــن )CLUB( للتفــاوض الجماعــي بشــأن تخفيــف عــبء الديــون وزيــادة التمويــل للتعليــم والتنميــة بشــروط أكثــر 	. 
مالءمــة واســتدامة؛

مقترحات تشغيلية ومبتكرة من أجل هيكل مالي دولي أكثر إنصافا يأخذ في االعتبار وجهات نظر ومصالح بلدان جنو	 الكرة األرضية؛	. 
خدمــة استشــارية ودعــم تقنــي عنــد الطلــب، تضــع تحــت تصــرف الــدول األعضــاء موظفيــن متخصصيــن أثنــاء المفاوضــات مــع الشــركاء المالييــن الدولييــن د. 

بشــأن اتفاقيــات القــروض التــي تعقدهــا الــدول األعضــاء أو التــي دخلــت فيهــا بالفعــل؛
الشركة المالية التابعة كطرف ثالث متعدد األطراف ضامن للقروض المتعلقة بالتعليم إلى الدول األعضاء في منظمة التعاون التعليمي؛	. 
االستفادة من التدخات لتحسين اإلنفاق التعليمي، بما في ذلك باستخدام أدوات النمذجة الرقمية المتقدمة؛و. 

تبادل الممارسات الجيدة في مجال تمويل التعليم واإلدارة المالية بين الدول األعضاء؛ز. 
محافظ االستثمارية تركز على اإلنسان والتنمية، وتعظم االستفادة من الموارد في الشركة المالية الفرعية داخل الدول األعضاء.	. 




