
 

 دعوة إلى العمل 
 

 ضمان جودة التعلم الرقمي العام وتحسینھا للجمیع
 
 
علینا تسخیر قوة الثورة الرقمیة لضمان توفیر التعلیم الجید كمنفعة عامة وحق من حقوق اإلنسان، مع إیالء اھتمام خاص  

خارطة طریق األمین العام لألمم المتحدة ، وجدول أعمالنا المشترك لألمین العاموقد تم التأكید على ذلك من خالل  .لألكثر تھمیًشا
  RewirEdاإلعالن العالمي لمؤتمر ، وقمة التحول المنشود في التعلیم، وعملیة جدول أعمال التنمیة المستدامة، وبشأن التعاون الرقمي

  .اللجنة الدولیة لمستقبل التعلیم، وبشأن قابلیة االتصال من أجل التعلیم
 

وسیساعد ھذا اإلجراء  لیة للتعلیم والتعلم مدى الحیاة.علینا حشد نقاط قوة التكنولوجیا الرقمیة لتعزیز تطلعاتنا الوطنیة والدو
في تحفیز التحوالت المجدیة في مختلف جوانب التعلیم، بما في ذلك طرق التدریس والمناھج الدراسیة والتقییم والرعایة 

سین نتائج تعلم  كما سیساعد في تح االجتماعیة وتنظیم التعلم داخل المؤسسات التعلیمیة الرسمیة وخارجھا على حٍد سواء.
الطالب، وبالتالي ضمان اكتساب أفضل ألولئك الذین یتعلمون، سواء كانوا أطفاًال أو شبابًا أو راشدین، لمھارات محو األمیة 

  التأسیسیة، وتطویر المعرفة والكفاءات المرتبطة بحیاتھم وسبل عیشھم، والمساھمة في مستقبل أكثر استدامة.
  

ئیسیة إلطالق قوة التدریس والتعلم الرقمي، مما یجعلھ في متناول الجمیع وركیزة أكثر موثوقیة علینا استخدام ثالث طرق ر
 للتجارب التعلیمیة الشاملة:   

 
یجب إتاحة محتوى التدریس والتعلم الرقمي عالي الجودة والمتصل بالمناھج الدراسیة لجمیع   الطریقة األولى، المحتوى:

  دمي الرعایة من خالل منصات التعلم الرقمي.الطالب المتعلمین والمعلمین ومق
 

ل التعلم لألطفال والشباب والراشدین. كشفت تجربة   یمكن لمنصات التعلم الرقمي ذات المحتوى عالي الجودة أن تحّوِ
یھم  أن أعداًدا كبیرة من المتعلمین ال یعرفون إلى أین یذھبون أو لیس لد  19-االضطراب التعلیمي الناتجة عن جائحة كوفید 

في كثیر من الحاالت، لم یكن المحتوى   مكان یذھبون إلیھ للحصول على موارد التعلیم الرقمي لمتابعة احتیاجاتھم واھتماماتھم.
الموجود مضمونًا من حیث الجودة، أو یتعذر الوصول إلیھ على الھواتف المحمولة، أو یكون غیر منظم، أو یجب الدفع مقابل  

یوجد في المساحات االفتراضیة التي تخزن بیانات الطالب وتبیعھا بشكل غیر الئق وتعرض    االشتراك والحصول علیھ، أو
في   90منتًجا من منتجات التكنولوجیا اإللكترونیة أن ما یقرب من  150أثبتت مراجعة حدیثة ألكثر من  المتعلمین لإلعالنات.

ال یزال ال توجد منصات ومحتوى للتعلم   طفال أو تنتھكھا.المائة كانوا مشاركین في ممارسات البیانات التي تخاطر بحقوق األ
 الرقمي خاضع للعقوبات العامة في عدد كبیر جًدا من البلدان. 

 
یجب تعزیز القدرة على استخدام التكنولوجیا الرقمیة لتحسین التعلم لضمان حصول المعلمین  :الطریقة الثانیة، القدرة

تعلیم على المھارات والمعرفة الالزمة لالستفادة من األدوات الرقمیة للتعلم باستخدام  والمتعلمین والجھات المعنیة األخرى بال
 النھج القائمة على األدلة.   

 
ھناك حاجة إلى تنمیة القدرات لتمكین النھج القائمة على األدلة للتعلم الرقمي الفعَّال الذي سیوفر فوائد تتجاوز النتائج  

المھارات الرقمیة في جمیع أنحاء العالم من بین العوائق األكثر شیوًعا الستخدام اإلنترنت في  یُصنف االفتقار إلى  األكادیمیة.
یفتقر واحد من كل ثالثة أشخاص حتى إلى أبسط المھارات  التعلیم وأغراض أخرى، وغالبًا ما یتجاوز حتى حواجز التكلفة.
توفر سوى القلیل جًدا من التدریب للمعلمین لتعزیز ممارساتھم  الرقمیة، وحتى بالنسبة ألولئك الذین لدیھم مھارات رقمیة، ال ی 

 عالوة على ذلك، ال تزال الفجوات بین الجنسین في المھارات الرقمیة كبیرة جًدا. التربویة الستخدام التكنولوجیا بشكل فعَّال.

https://www.un.org/en/content/common-agenda-report/
https://www.un.org/en/content/digital-cooperation-roadmap/
https://www.un.org/en/content/digital-cooperation-roadmap/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
https://www.un.org/en/transforming-education-summit
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380598/PDF/380598eng.pdf.multi
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380598/PDF/380598eng.pdf.multi
https://en.unesco.org/futuresofeducation/international-commission


 

ن التكنولوجیا الرقمیة لألغراض في المائة من الرجال في معرفة كیفیة االستفادة م 25النساء والفتیات أقل عرضة بنسبة 
  األساسیة.

 
یساعد االتصال الرقمي على ضمان استفادة جمیع المدارس واألفراد من المزایا التعلیمیة المتوفرة   الطریقة الثالثة، االتصال:

  مع اتصاالت اإلنترنت عالیة الجودة.
 

ملیار شخص غیر متصلین باإلنترنت على مستوى العالم،   2.9ومع ذلك، ال یزال  یوفر االتصال مساًرا حیویًا للتعلم الرقمي.
باإلضافة إلى ذلك، ھناك اختالفات كبیرة في القدرة على تحمل تكالیف اإلنترنت   في المائة منھم في البلدان النامیة. 90یعیش 

ًرا للفروق الھائلة في  نظ في جمیع أنحاء العالم، حیث غالبًا ما یتحمل أفقر األشخاص أغلى رسوم بیانات الھاتف المحمول.
مرة من األشخاص في   35الحصول علیھ وتكلفتھ، یستخدم األشخاص في البلدان الغنیة، في المتوسط، بیانات رقمیة أكثر بـ  

عدم التكافؤ ھذا في الحصول على اتصال إنترنت یقلل فرص عدد كبیر جًدا من الشباب والراشدین للتعلم  البلدان الفقیرة.
 م. وتحقیق إمكاناتھ 

 
سنضع إستراتیجیات ومیزانیات وطنیة ذات أھداف قصیرة ومتوسطة وطویلة األجل، لتعزیز التقدم من خالل الطرق الرئیسیة  

 :االلتزامات التالیةوستحقق ھذه اإلستراتیجیات  الثالث، من أجل إطالق قوة التعلم الرقمي.
 

 المحتوى
تمرار باستخدام موارد تعلیمیة عالیة الجودة ومتوافقة مع نلتزم بإنشاء منصات تعلیمیة رقمیة عامة وتحسینھا باس •

المناھج الدراسیة، مما یضمن أنھا مجانیة ومفتوحة ومتاحة للجمیع، بما یتماشى مع توصیة الیونسكو بشأن الموارد 
ھذا سنعمل على إحراز تقدم نحو  التعلیمیة المفتوحة، مع حمایة الخصوصیة والسالمة وأمن البیانات للمستخدمین.

االلتزام من خالل مبادرة "بوابات التعلم الرقمي العام" متعددة الشركاء التي تم إطالقھا في قمة التحول المنشود في  
 التعلیم.

نلتزم بضمان تمكین ھذه المنصات للمعلمین والمتعلمین واألسر، ودعم إمكانیة الوصول إلى المحتوى ومشاركتھ،  •
مین، بما في ذلك المتعلمون ذوو اإلعاقة والمتحدثون بلغات األقلیات والفتیات  وتلبیة االحتیاجات المتنوعة للمستخد 

 والنساء، وكذلك الالجئون واألشخاص كثیرو التنقل. 
 

 القدرة 
نلتزم بتحقیق محو األمیة الرقمیة الشاملة ألغراض التعلیم وغیرھا من أغراض التمكین مع إیالء اھتمام خاص   •

 فجوات طویلة األمد بین الجنسین في المھارات الرقمیة.   بالنساء والفتیات من أجل سد ال
نلتزم ببناء قدرات جمیع المعلمین وموظفي التعلیم المعنیین حتى یتمكنوا من تسخیر قوة الموارد الرقمیة لدعم   •

جیا طالبھم للتعلم، واالستفادة من األدوات والتحالفات الحالیة بما في ذلك إطار كفاءة الیونسكو في مجال تكنولو
 المعلومات واالتصاالت للمعلمین والتحالف العالمي للتعلیم. 

 
 االتصال 
نلتزم بتوفیر اتصال إنترنت في كل مدرسة، وتسھیل توسیع خدمات اإلنترنت لألسر واألفراد من أجل توفیر سبل   •

 إضافیة للتعلیم والتعلم مدى الحیاة.
(الیونیسیف واالتحاد الدولي   )Gigaجیجا (لیة، مثل مبادرة نلتزم باعتماد حكومي شامل واالستفادة من المبادرات الحا •

لالتصاالت)، لتنفیذ السیاسات واللوائح والتقنیات والتمویل المطلوب لضمان أن یكون االتصال بالمدارس آمنًا 
 ومستداًما وعادًال.

 

https://giga.global/


 

في كثیر من األحیان، یفید   ء األولویة للمتعلمین والمعلمین واألسر المھمشة.یكمن وراء كل ھذه االلتزامات عزمنا على إعطا
وھذا یعكس عدم المساواة في التعلیم، بل ویزیدھا في   االتصال والتكنولوجیا المتعلمین والمعلمین المتمیزین أوًال أو حصریًا.

ة، والفتیات والنساء، وسكان المجتمعات النائیة،  كثیر من األحیان، مما یتسبب في تھمیش الالجئین، والمتعلمین ذوي اإلعاق
لضمان أن التعلم الرقمي یساعد في سد الفجوات التعلیمیة، سنعمل على إعادة تقویم سیاساتنا   وغیرھم من المتعلمین المھمشین.

  وإجراءاتنا واستثماراتنا لوضع أولئك الذین ھم في أمّسِ الحاجة إلى الفرص في بؤرة االھتمام.
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