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الديباجة

بالنظر بعني االعتبار إىل الهدف 4 من أهداف التنمية املستدامة »ضامن التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز 

فرص التعلم مدى الحياة للجميع« وباألخص غايته بشأن »بناء املرافق التعليمية التي تراعي الفروق بني الجنسني، واإلعاقة، 

واألطفال، ورفع مستوى املرافق التعليمية القامئة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف للجميع« واملؤرش ذو 

الصلة »نسبة املدارس التي تقدم الخدمات األساسية، بحسب نوع الخدمة«، وخصوصاً »)أ( كهرباء« و«)ب( إنرتنت لألغراض 

البيداغوجية« و»)ج( حواسيب لألغراض البيداغوجية«.   

وبالنظر بعني االعتبار إىل إعالن تشينغداو لليونسكو 2015 والذي يلتزم بـ»)...( ضامن انتفاع جميع الفتيات والفتيان 

باألجهزة الرقمية املوصولة بشبكة اإلنرتنت وببيئة تعلم رقمية مالمئة الحتياجاتهم و رسيعة االستجابة لها بحلول عام 2030، 

برصف النظر عن أية إعاقة قد تكون لديهم، أو عن وضعهم االجتامعي أو االقتصادي، أو موقعهم الجغرايف.«

وبالنظر إىل موجز سياسايت لألمم املتحدة: التعليم يف أثناء جائحة كوفيد- 19 وما بعدها الصادر يف 2020، والذي يعرب 

عن الحاجة إىل »)...( توسيع تعريف الحق يف التعليم ليشمل االتصال؛ إزالة الحواجز التي تحول دون االتصال؛ )...( تعزيز 

البيانات ورصد التعلم؛«.

»املبدأ 1:  التعليم« الخاص باليونسكو الصادر يف 2021، تحديداً  العاملي من أجل  وبالنظر إىل »إعالن إعادة االتصال 

التعليمية  الفجوات  للمساعدة يف سد  والتكنولوجيا  االتصال  أنه »يجب نرش  يؤكد عىل  الذي  تهميًشا«  األكرث  الرتكيز عىل 

املتزايدة. )...( يجب أيًضا أن يتطور الحق يف التعليم ليعكس بشكل أفضل طرق االتصال العديدة التي أصبح التعليم يعتمد 

عليها، وهو اعتامد من املرجح أن يستمر يف التوسع يف املستقبل.«

وبالنظر بعني االعتبار إىل »خطتنا املشرتكة تقرير األمني العام« الخاص باألمم املتحدة، »)...( خطة عمل مصممة لترسيع 

تنفيذ االتفاقيات القامئة، مبا يف ذلك أهداف التنمية املستدامة )...(« تحديًدا االلتزام -11 اإلصغاء إىل الشباب والعمل معهم 

– )3( قمة تحويل التعليم يف 2022.

وباألخذ بعني االعتبار أن األمني العام لألمم املتحدة يدعو إىل عقد قمة تحويل التعليم يف سبتمرب 2022، خالل الدورة 77 

للجمعية العامة لألمم املتحدة، تحديًدا »مسار العمل 4. التعلم الرقمي والتحويل« الذي ينص عىل ما ييل: »)…( لقد ألقى 

الوباء الضوء عىل فجوات االتصال والرقمية داخل البلدان وعربها، حيث يفتقر أكرث من ثلثي املتعلمني يف سن الدراسة )1.3 

مليار طفل( إىل الوصول إىل اإلنرتنت يف املنزل. تعني الفجوات الرقمية أيضاً أن الكثريين يتم استبعادهم من فرص التعلم 

عن بعد، مبا يف ذلك الفتيات والشابات اللوايت تقل احتاملية امتالكهن للمهارات الرقمية، والوصول إىل الحاسوب واإلنرتنت 

لالستفادة عىل حد سواء من التعلم عن بعد والوصول إىل املعلومات وشبكات التواصل االجتامعي مقارنة بالفتيان والرجال 

داخل أرسهن.« )قمة تحويل التعليم 2022 مذكرة مفاهيمية(.
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االلتزامات

استجابًة لدعوة األمم املتحدة للعمل، مبناسبة قمة تحويل التعليم 2022، يتفق الرشكاء املوقعون عىل بذل الجهود فيام 

يتعلق بااللتزامات الستة التالية:

االلتزام 1 – التعاون لتطوير تصميم مرجعي ألجهزة الحاسوب املتصلة الخاصة بالتعليم والتعلم؛�	

االلتزام 2 – تعزيز تطوير الخدمات لتسهيل إدارة واستخدام أجهزة الحاسوب املتصلة الخاصة بالتعليم والتعلم؛              �	

االقتصاد �	 يف  املضافة  قيمته  ودعم  والتعلم  بالتعليم  خاصة  متصلة  حاسوب  املحيل ألجهزة  اإلنتاج  دعم   –  3 االلتزام 

واملجتمع، وتعزيز خلق فرص العمل يف الوقت ذاته وكذلك تطوير التكتالت ذات الصلة؛

االلتزام 4 – تنفيذ مبادرة إلتاحة أجهزة حاسوب خاصة بالتعليم والتعلم متصلة ومدعومة لجميع الطالب واملعلمني؛ �	

االلتزام 5 – تعزيز القياس واإلبالغ بشكل أفضل من خالل التحديد الكمي ملكونات محددة من الغاية املتعلقة بــ »بناء �	

ورفع مستوى املرافق التعليمية )...( ذات البيئة التعليمية الشاملة الفعالة للجميع« وكذلك التحسينات املتعلقة مبؤرش 

التنمية املستدامة 4.أ.1.)أ( الكهرباء و )ب( اإلنرتنت و )ج( الحواسيب؛

أدوات �	 تطوير  والتعليم من خالل  الرقمي  بالتحول  املتعلقة  واإلجراءات  للمبادرات  متكامل  نهج  تعزيز   – 6 االلتزام 

تخطيط تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 

التوصيــات

يقدم الرشكاء املوقعون التوصيات التالية فيام يتعلق بالتحديد الكمي ملكونات محددة من الغاية التي تنص عىل »بناء 

املرافق التعليمية التي تراعي الفروق بني الجنسني، واإلعاقة، واألطفال، ورفع مستوى املرافق التعليمية القامئة وتهيئة بيئة 

تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف للجميع« والتحسينات املتعلقة باملؤرش -4أ1- »نسبة املدارس التي تقدم الخدمات 

لألغراض  الحواسيب  و«)ج(  البيداغوجية«  لألغراض  اإلنرتنت  و«)ب(  الكهرباء«  »)أ(  يف  نوع الخدمة«،  بحسب  األساسية، 

البيداغوجية«، املدرجة أدناه: 

»)أ( النسبة المئوية للمدارس التي تحصل على الطاقة الكهربائية، حسب المستوى التعليمي«

مقرتح بشأن التحسينات للمؤرش 4.أ.1 )أ( من أهداف التنمية: الكهرباء�	

قياس مدى توفر الطاقة الكهربائية؛�	

قياس مدى استهالك الطاقة الكهربائية؛�	

قياس مدى استقرار وثبات الطاقة الكهربائية؛�	

قياس ظروف شحن أجهزة الحاسوب الشخصية.�	
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مقرتح بشأن التحديد الكمي بخصوص املادة التي تم قياسها بواسطة املؤرش -4أ1- )أ( بشأن الكهرباء�	

فضاءات �	 ويف جميع  املدارس  يف  التكنولوجية  التحتية  البنية  دعم  بإمكانها  التي  املناسبة  الكهربائية  الطاقة  تحديد 

التعلم، مبا يف ذلك يف املنزل؛

تحديد استهالك كاٍف للكهرباء والذي بإمكانه دعم البنية التحتية التكنولوجية يف املدارس ويف جميع فضاءات التعلم، �	

مبا يف ذلك يف املنزل؛ 

تحديد وصول كاٍف للكهرباء )ثابت ومستقر( والذي بإمكانه دعم البنية التحتية التكنولوجية يف املدارس ويف جميع �	

فضاءات التعلم، مبا يف ذلك يف املنزل )بالساعة(؛

تحديد ظروف شحن بطاريات جميع أجهزة الحاسوب مبا يف ذلك الحواسيب الشخصية، تحت ظروف آمنة ومناسبة، �	

وخصوًصا يف فضاءات التعلم العامة كاملدارس واملكتبات.

»)ب( النسبة المئوية للمدارس التي تحصل على إنترنت لألغراض البيداغوجية، حسب المستوى التعليمي”

مقرتح بشأن التحسينات للمؤرش املتعلق باإلنرتنت لألغراض البيداغوجية�	

عرض عدد املدارس، حسب املستوى التعليمي، التي تفي باملعايري املطلوبة؛�	

عرض عدد الطالب واملعلمني، حسب املستوى التعليمي، الذي يفي باملعايري املطلوبة؛�	

مقرتح بشأن التحديد بخصوص املادة التي تم قياسها بواسطة املؤرش املتعلق باإلنرتنت لألغراض البيداغوجية �	

عدد �	 عىل  بناًء  املدريس،  لالستخدام  والتحميل،  بالتنزيل  يتعلق  فيام  اإلنرتنت،  نطاق  ملتطلبات  األدىن  الحد  تحديد 

املستخدمني يف كل مدرسة وحسب املستوى التعليمي، ليفي باملعايري املطلوبة؛

كل �	 املستخدمني يف  عدد  بناًء عىل  شهّريًا،  املدريس،  لالستخدام  اإلنرتنت،  مرور  ملتطلبات حركة  األدىن  الحد  تحديد 

مدرسة وحسب املستوى التعليمي، ليفي باملعايري املطلوبة؛

تحديد الحد األدىن ملتطلبات نطاق اإلنرتنت الستخدام املعلمني ليفي باملعايري املطلوبة يف غايات الهدف الرابع أو �	

إنشاء مؤرش جديد لهذا الغرض.

تحديد الحد األدىن ملتطلبات نطاق اإلنرتنت الستخدام الطالب، حسب املستوى التعليمي، ليفي باملعايري املطلوبة أو �	

إنشاء مؤرش جديد لهذا الغرض.

تحديد الحد األدىن ملتطلبات حركة مرور اإلنرتنت، شهّريًا، الستخدام املعلم، حسب املستوى التعليمي، ليفي باملعايري �	

املطلوبة أو إنشاء مؤرش جديد لهذا الغرض.

تحديد الحد األدىن ملتطلبات حركة مرور اإلنرتنت، شهّريًا، الستخدام الطالب، حسب املستوى التعليمي، ليفي باملعايري �	

املطلوبة أو إنشاء مؤرش جديد لهذا الغرض.
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»)ج( النسبة المئوية للمدارس التي تحصل على حواسيب لألغراض البيداغوجية، حسب المستوى التعليمي«

 مقرتح بشأن التحسينات للمؤرش املتعلق بالحواسيب لألغراض البيداغوجية�	

عرض نسبة أجهزة الحاسوب لكل طالب وأجهزة الحاسوب لكل معلم بشكل منفصل، حسب املستوى التعليمي.

مقرتح بشأن التحديد الكمي بخصوص املادة التي تم قياسها بواسطة املؤرش املتعلق بالحواسيب لألغراض البيداغوجية �	

تحديد جهاز حاسوب متصل واحد لكل طالب وجهاز حاسوب متصل واحد لكل معلم وهو عدد األجهزة املطلوبة �	

ليفي باملعايري املطلوبة؛

تحديد النوع والحد األدىن من املواصفات املطلوبة ألجهزة الحاسوب، حسب املستوى التعليمي.�	


