
 

 

للمناقشات والعمل على الصعيد العالمي بشأن  وضع خطةسعى هذه المبادرة الجديدة الطموحة إلى ت

 مستقبل التربية والتعليم والتعلّم والمعارف في عالم يزداد تعقيداً وغموضاً وهشاشة.

للجنة الدولية ارئاسة  فخامة رئيسة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية االتحادية السيدة سهلورق زوديوتتولى 

ُعقد التي أنشأتها المديرة العامة لليونسكو السيدة أودري أزوالي. و ،التعليممستقبل التربية والمعنية ب

، وسيفضي هذا االجتماع 2020كانون الثاني/يناير  29و 28يوَمي في باريس في  جنةاالجتماع األول للّ 

رئيسي يُزمع إصداره خالل الدورة الحادية واألربعين للمؤتمر العام لليونسكو في إلى إعداد منشور 

 .2021أواخر عام 

ً و  علمونالشباب والم مفتوحة وواسعة النطاق يشارك فيهاعلى عملية تشاور  يعتمد نجاح المبادرة أيضا

 الجهات المعنية األخرى.األعمال والعديد من ورواد والمجتمع المدني والحكومات 

والصينية باللغة العربية  قنوات التواصل عبر اإلنترنتمجموعة من  وضعنا في متناول المستخدمينلقد و

 تتكون مما يلي: ،واإلنجليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية

 استبيان يستغرق الرد عليه دقيقتين  :لتعليما أهدافتحديات وثالثة عن أهم  دراسة استقصائية

في المستقبل وأبرز ثالثة أساليب  لجمع اآلراء بشأن أهم ثالثة تحديات إنمائية سنواجهها

 للتصدي لها من خالل التعليم.

 تدعو هذه المنصة الناس إلى2050لتعليم في عام ل ة المشاركينؤير تتناول تقديم أعمال فنية : 

 .2050مشاركة رؤاهم الفنية اإلبداعية األصيلة عن مستقبل التعليم في عام 

 تدعو هذه المنصة  :مستقبل التربية والتعليم بشأن مكتوبة تتناول آراء المشاركين تقديم نصوص

ناس إلى التعبير عن آرائهم بشأن أهم قضية تواجه مستقبل التربية والتعليم في نظرهم )في ال

 كلمة على أقصى حد(. 1000

وفضالً عن ترويج هذه المنصات اإللكترونية، فإننا ندعو المنظمات والشبكات إلى تقديم مساهماتها إلى 

 خالل تنظيم ما يلي:، من التعليمالتربية و للجنة الدولية المعنية بمستقبلا

إذا كانت لديكم أي أسئلة أو طلبات، فال تترددوا في االتصال بنا عبر العنوان التالي: 

futuresofeducation@unesco.org. 
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  مستقبل التربية تنظيم مناقشات مجموعات التركيز حول  يمكن : التركيز مجموعاتمناقشات

 خالل من المكتسبة األفكار بتجميع اليونسكو ستقوم مع مجموعة من أصحاب المصلحة.والتعليم 

 عن عالمي تقرير تطوير في كمساهمة الدولية اللجنة إلى وتقديمها التركيز مجموعات مناقشات

 .هنا التشاور إرشادات تنزيل يمكن. التعليم مستقبل

 

 بمستقبل واسع نطاق على المهتمة ومنظماتها شركائها اليونسكو تدعو: الدولية اللجنة تقارير إلى 

 خاصة إعداده تمي مكتوب تقرير إلى تؤدي عمل مجموعات أو دراسية حلقات تنظيم إلى التعليم

 والفرص التحديات ومعالجة تحديد إلى السعي يتم. التعليم مستقبل حول الدولية اليونسكو للجنة

 اليونسكو برنامج مع لها المخطط أنشطتك لتنسيق ندعوك نحن. للمستقبل المتوقعة الرئيسية

 اإللكتروني البريد طريق عن اللجنة إلى تقريرك ولتقديم في مجال التعليم االستشراف و للبحث

صفحات كحد  10) المكتوبة التقارير قبول سيتم . futuresofeducation@unesco.org إلى

 الفرنسية واإلنجليزية، والصينية العربية) المتحدة لألمم الست العمل لغات من بأي أقصى(

 .2020 يونيو 30 قبل التي أرسلتو  ،(والروسية واإلسبانية
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