مشروع إطار عمل مراكش للمؤمتر الدويل السابع لتعليم الكبار
الديباجة
 - 1حنن الدول األعضاء

xxx

ف اليونسكو ،وممثلي منظمات اجملتمع املدين ،والشركاء االجتماعيني ،ووكاالت األمم

املتحدة ،والوكاالت الدولية احلكومية ،والقطاع اخلاص ،جنتمع ف مراكش ابملغرب ،وعب اإلنرتنت ،يف الفرتة املمتدة من
 15إىل  17حزيران/يونيو  ،2022بصفة مشاركني ف املؤمتر الدول السابع لتعليم الكبار .ويُعقد هذا املؤمتر ف فرتة
شهدت تفشي جائحة أثرت أتثريا عميقا ف نظم التعليم ف مجيع أحناء العامل ،مبا ف ذلك عملية تعلّم الكبار وتعليمهم.

 - 2وإننا جنتمع لتقييم التحدايت املهمة اليت تعرتض سبيل تعلّم الكبار وتعليمهم والتقدم احملرز ف هذا الصدد منذ اختتام
املؤمتر الدول السادس لتعليم الكبار ف عام  2009وحىت اآلن ،ووضع خارطة طريق للنهوض بعملية تعلّم الكبار وتعليمهم
على مدى السنوات االثنيت عشرة القادمة ،أي حىت عام  2030وما بعده.

 - 3ونذ ّكر إبجنازات املؤمتر الدويل السادس لتعليم الكبار ،مبا ف ذلك ما ورد ف إطار عمل بيليم لعام  2009من
اعرتاف بعملية تعلّم الكبار وتعليمهم بوصفها عنصرا أساسيا من عناصر احلق ف التعليم ،وحتديد خلمسة جماالت عمل لعملية
تعلّم الكبار وتعليمهم ،وهي اجملاالت التالية اليت ال تزال ذات أمهية ف يومنا هذا :السياسات ،واحلوكمة ،والتمويل ،واملشاركة،
تول ،بناء
واإلدماج ،واإلنصاف ،واجلودة .ونشدد أيضا على قيمة تقرير اليونسكو العاملي بشأن تعلّم الكبار وتعليمهم ،الذي ّ
على تكليف من إطار عمل بيليم ف عام  ،2009مهمة الرصد املنتظم للتطورات ف جمال تعلّم الكبار وتعليمهم.
 - 4وإذ نستند إل البياانت املستمدة من التقرير العاملي بشأن تعلّم الكبار وتعليمهم ،نقوم ابلتف ّكر ف أبرز اجلهود اليت
تُبذل على الصعيد العاملي لتعزيز تعلّم الكبار وتعليمهم والتعلّم مدى احلياة منذ عام  .2009ويشمل ذلك التزام

اجملتمع الدول خبطة التنمية املستدامة لعام  2030وأهداف التنمية املستدامة املندرجة فيها ،وزايدة اعرتاف اجملتمع الدول
بضرورة تعزيز التعلّم مدى احلياة ،وفقا ملا يرد بوضوح ف اهلدف  4من أهداف التنمية املستدامة الذي ينص على "ضمان
التعليم اجليد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى احلياة للجميع" ،وف تقرير اللجنة الدولية املعنية مبستقبل

الرتبية والتعليم ،وحتسني الرصد العاملي لعملية تعلّم الكبار وتعليمهم من خالل جماالت العمل اخلمسة الواردة ف التقرير
العاملي بشأن تعلّم الكبار وتعليمهم ،والتقرير العاملي لرصد التعليم ،ومبادرات أخرى ،منها التحالف العاملي حملو األمية ف
إطار التعلّم مدى احلياة واخلطوات املتخذة ف سبيل إدراج تعلّم الكبار وتعليمهم ف جدول أعمال التعليم والبنية التعليمية
على الصعيد العاملي.
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 - 5ونؤكد التأثري البنيوي الطويل األجل جلائحة كوفيد 19-وآاثرها الضارة على تعلّم الكبار وتعليمهم .فقد اسرتعت
اجلائحة مزيدا من االنتباه إل ضرورة قيام احلكومات واجملتمعات احمللية بوضع وتنفيذ اسرتاتيجيات الكتساب املعارف
واملهارات والكفاءات وسياسات التعلّم اليت تدعم الشباب والكبار ف التصدي آلاثر هذه األزمة .ونؤكد أيضا ضرورة بناء
اسرتاتيجيات لتجديد املهارات واالرتقاء هبا ،فهي ضرورية لتلبية االحتياجات املتغرية للمجتمعات وعامل العمل النامجة بوجه
خاص عن التحوالت اخلضراء والرقمية.
 - 6ونذ ّكر خبطة التنمية املستدامة لعام  ،2030اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة ف عام  ،2015ونتعهد
بتحقيق أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر ،وندرك أن التعلّم مدى احلياة أمر ابلغ األمهية لتحقيق مجيع هذه األهداف
السبعة عشر ،وأن كونه بعدا جوهراي من أبعاد التعلّم مدى احلياة جيعله عامال أساسيا ف حتقيق هذه األهداف .ونؤكد
جمددا التزامنا بتحقيق اهلدف  4من أهداف التنمية املستدامة ،الذي تعهدت فيه الدول األعضاء بـ "ضمان التعليم اجليد
املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى احلياة للجميع" .ونذ ّكر إبعالن برلني بشأن التعليم من أجل التنمية
املستدامة الذي اعتُمد ف أاير/مايو  2021وندعو املتعلّمني الكبار إل املساعدة ف حتقيق توصياته الست عشرة .ونعرب
أيضا عن تقديران لتقرير اللجنة الدولية املعنية مبستقبل الرتبية والتعليم (اليونسكو ،)2021 ،الصادر بعنوان "وضع تصورات
جديدة ملستقبلنا معا :عقد اجتماعي جديد للرتبية والتعليم" ،والذي يؤكد احلق ف التعليم اجليد مدى احلياة ،ويشدد على
قدرة التعليم على إحداث التغيري اجلذي املنشود من أجل بناء مستقبل مستدام.
 - 7ونؤيد بقوة دعوة اللجنة إل ضمان "املساواة بني اجلنسني وحقوق اجلميع".
 - 8ونؤيد التوصية اخلاصة بتعلّم الكبار وتعليمهم ،اليت اعتمدها املؤمتر العام لليونسكو ف عام  ،2015مبا ف ذلك
تعريفها ملفهوم تعلّم الكبار وتعليمهم 1،وحتديد ثالثة جماالت رئيسية للتعلّم هي :حمو األمية واكتساب املهارات األساسية؛
احلر والتعليم الشعيب والتعليم اجملتمعي واكتساب مهارات املواطنة.
والتعليم املستمر واملهارات املهنية؛ والتعليم ّ
 - 9ونؤكد جمددا أن عملية تعلّم الكبار وتعليمهم عنصر أساسي يف عملية التعلّم مدى احلياة 2،مشريين إل أن
سياسات وممارسات تعلّم الكبار وتعليمهم تنطبق على طيف واسع من األعمار ومستوايت التعليم وأماكن التعلّم وطرائقه،
1

2

"متثل عملية تعلّم الكبار وتعليمهم عنصرا أساسيا ف عملية التعلّم مدى احلياة .فهي تشمل كل أشكال التعلّم والتعليم الرامية إل متكني مجيع الكبار
من املشاركة ف جمتمعاهتم وعامل العمل .وتعب عن كافة عمليات التعلّم ،النظامي وغري النظامي وغري الرمسي ،حيث ميكن للكبار أو الراشدين ،مبعايري
اجملتمع الذين يعيشون فيه ،أن يطوروا ويعززوا قدراهتم على العيش والعمل ،خدمة ملصاحلهم ومصاحل مجاعاهتم ومنظماهتم وجمتمعاهتم .وينطوي تعلّم
الكبار وتعليمهم على أنشطة وعمليات متواصلة ف سياق اكتساب القدرات واالعرتاف هبا وتبادهلا وتكييفها .وملا كانت املعايري اليت حتدد سن
الشباب والبلوغ تتباين ف معظم الثقافات ،فإن كلمة "الكبار" تعين ف هذا النص مجيع الذين يشاركون ف عملية تعلّم الكبار وتعليمهم حىت إذا
مل يبلغوا بعد سن الرشد القانونية( ".توصية عام  2015بشأن تعلّم الكبار وتعليمهم ،ص [ 7ص  6ف النسخة اإلجنليزية])
"يستند التعلّم مدى احلياة ،ف جوهره ،إل املزج بني التعلّم واحلياة ،ويشمل أنشطة التعلّم اليت ميارسها الناس من شىت األعمار (األطفال والنشء والشباب
والكبار واملسنون ،سواء من الفتيات أو الفتيان ،أو من النساء أو الرجال) ف مجيع مناحي احلياة (ف داخل األسرة أو املدرسة أو ف نطاق اجملتمع احمللي
أو أماكن العمل أو غري ذلك) ،ابتّباع طرائق متنوعة (نظامية وغري نظامية وغري رمسية) تستجيب ف جمموعها لتشكيلة واسعة من احتياجات ومتطلبات
التعلّم .وتعتمد النظم التعليمية اليت تشجع التعلّم مدى احلياة هنجا كليا على صعيد قطاع التعليم برمته يشتمل على كل القطاعات واملستوايت الفرعية من
أجل ضمان توفري فرص للتعلّم جلميع األفراد"( .إطار عمل التعليم حىت عام  ،2030اليونسكو  ،2015ص  ،30احلاشية )5
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ومدركني أن التعلّم مدى احلياة هو احملرك الرئيسي جملتمع التعلّم على خمتلف املستوايت ،مبا يشمل األفراد واألسر واملنظمات
وأماكن العمل واألحياء واملدن واملناطق.
 -10ونؤكد بقوة أن التعليم ،مبا ف ذلك تعلّم الكبار وتعليمهم ،حق أساسي من حقوق اإلنسان ،والتزام ال ب ّد منه لفهم

التعليم وحتديد أطره بوصفه عمال عاما ومنفعة مشرتكة ،طبقا ملا أكدته اللجنة الدولية املعنية مبستقبل الرتبية والتعليم.

 -11ونقر أيضا ابملسامهات املستمرة والغنية واملتنوعة اليت يقدمها اجملتمع الدويل املعن بتعلّم الكبار وتعليمهم ،مبا ف

ذلك اجلهات املعنية احلكومية وغري احلكومية ،وال سيما إسهامها ف تنظيم املؤمتر الدول السابع لتعليم الكبار ،مبا ف ذلك
املؤمترات التحضريية اإلقليمية ودون اإلقليمية ،اليت استند إطار العمل هذا إل واثئقها اخلتامية ،كما استند إل إطار عمل
بيليم ،وتقرير استعراض منتصف املدة اخلاص ابملؤمتر الدول السادس لتعليم الكبار (سوون) ،والتقرير العاملي بشأن تعلّم
الكبار وتعليمهم ،وتوصية اليونسكو بشأن تعلّم الكبار وتعليمهم لعام  ،2015وتقرير اليونسكو املعنون "وضع تصورات

جديدة ملستقبلنا معا :عقد اجتماعي جديد للرتبية والتعليم".

توصيات للعمل من أجل جعل عملية تعلّم الكبار وتعليمهم قادرة على إحداث التغيري اجلذري املنشود
وضع األطر وترتيبات احلوكمة
 -12وإذ نقر بضرورة إبرام عقد اجتماعي جديد للرتبية والتعليم ،ندعو اليونسكو إل الشروع ف إجراء ما يلزم ف هذا الصدد
من مشاورات اخلباء واحلوار الدول احلكومي بشأن سبل تعزيز اإلطار القائم حلقوق اإلنسان فيما يتعلق ابلتعلّم مدى احلياة.
وينبغي هلذه العملية أن تستكشف أنسب السبل لتحويل رؤية احلق ف التعلّم مدى احلياة إل واقع ملموس ،مع وضع تعلّم
الكبار وتعليمهم ف صميمه ،حبيث تتاح إقامة ثقافة للتعلّم مدى احلياة جيري تكييفها مع ظروف كل دولة عضو.

 -13وإننا ندرك قيمة البامج املتعددة القطاعات لدعم حوكمة عملية تعلّم الكبار وتعليمهم ابلتعاون مع مجيع اجلهات
الفاعلة املعنية ابألمر ،وال سيما الوزارات ومنظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص واجلامعات واجلهات اليت تقدم خدمات
تعلّم الكبار وتعليمهم .ونشدد أيضا على أمهية احلوار بني العاملني وأرابب العمل ،وهياكلهم التنظيمية ،إذ إنه يسهم ف

كثري من البلدان ف احلوكمة ،وال سيما من حيث التنمية املستمرة للقدرات املهنية.
إعادة تصميم نظم تعلّم الكبار وتعليمهم

 -14وإذ ندرك التنوع املتزايد ملقدمي خدمات تعلّم الكبار وتعليمهم ،وهو تنوع انجم عن ظهور منظومات معقدة للتعلّم،
نؤكد جمددا ضرورة تعزيز دور احلكومات ف إنشاء اآلليات واللوائح وختصيص املوارد املالية والبشرية لدعم بىن تعلّم الكبار
وتعليمهم وتنظيم هذا التعلّم وحفزه وتنشيطه وتنسيقه ورصده ابعتباره صاحلا عاما ومنفعة مشرتكة ف إطار تعزيز توفري

التعليم العام.
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 -15ونقر أبمهية تعزيز عملية تعلّم الكبار وتعليمهم على املستوى احمللي ،بوصفها بعدا اسرتاتيجيا لتخطيط برامج التعلّم
وتصميمها وتنفيذها ،ولدعم مبادرات التدريب والتعلّم ،مثل مراكز التعلّم التابعة للمجتمعات احمللية ،ومتويلها (املشرتك).
وندرك تنوع أماكن التعلّم ،كاألماكن املتاحة ف إطار التعليم والتدريب ف اجملال التقين واملهين ومؤسسات التعليم العال

واملكتبات واملتاحف وأماكن العمل واألماكن العامة واملؤسسات الفنية والثقافية والرايضة والرتفيه وجمموعات األقران واألسر
وغريها .ويعين هذا تعزيز القدرات املؤسسية من أجل ترويج مبدأ التعلّم مدى احلياة للجميع على الصعيد احمللي من خالل
التشجيع مثال على تنمية املدن التعليمية ،فضال عن تعزيز مشاركة اجلهات املعنية احمللية ،مبا ف ذلك جمموعات اجملتمع
احمللي ومؤسساته.
 -16ونشدد فضال عن ذلك ،متاشيا مع التزامنا إبجياد مسارات مرنة للتعلّم داخل أنواع العمل وفيما بينها ،على أمهية
االعرتاف ابلتعلّم السابق والتصديق على الكفاءات املكتسبة من خالل التعلّم غري النظامي وغري الرمسي واعتمادها ،حيثما

كان ذلك مناسبا ووجيها ،إلدماج مجيع قطاعات السكان ،مبا ف ذلك جمتمعات السكان األصليني واألشخاص ذوي
اإلعاقة وغريهم من الفئات احملرومة ،ف نظام تعليم وتدريب مفتوح ومرن .ويُع ّد إنشاء مسارات تعلّم مرنة أمرا أساسيا
إلاتحة التنقل بني خمتلف البامج ومستوايت الدراسة وقطاعات التوظيف ،ولتمكني املتعلّمني من اختيار مسارات التعلّم
املالئمة ملواهبهم واهتماماهتم ،واالستفادة من م ّد اجلسور بني قطاعات التعليم الفرعية وسوق العمل.

ضمان جودة التعلّم
ننوه ابلدور الرئيسي للمعلمني واملربني ،مبن فيهم املعلمون املتطوعون وغريهم من املهنيني العاملني ف جمال تعلّم
 -17و ّ
الكبار وتعليمهم ،ونشدد على ضرورة وضع سياسات واسرتاتيجيات لالرتقاء مبهارات معلمي الكبار واملضي قدما ف
مساعي ضمهم إل السلك املهين وتزويدهم ابلتخصصات من خالل التدريب األول والتدريب أثناء اخلدمة والتدريب
املستمر  -ابلتعاون مع اجلامعات ومعاهد البحوث  -ومن خالل حتسني ظروف عملهم وأوضاعهم ،مبا ف ذلك مسار
تنمية قدراهتم املهنية .ونعرتف ،فضال عن ذلك ،أبطر الكفاءات املتعلقة بتعلّم الكبار وتعليمهم بوصفها أداة اسرتاتيجية

لضم املعلمني إل السلك املهين وتعزيز مؤهالهتم.

 -18وإذ نؤكد الدور احلاسم للتعلّم وجها لوجه ف عملية تعلّم الكبار وتعليمهم ،نتعهد بتعزيز املناهج الدراسية واملواد
التعليمية املالئمة وغري التمييزية واملراعية لالعتبارات اجلنسانية ،اليت تتضمن جماالت التعلّم الناشئة مثل تعليم املواطنة العاملية،
والتعليم من أجل التنمية املستدامة ،والتعليم من أجل الصحة والرفاهية ،واملهارات االجتماعية العاطفية ،ومهارات التفكري
املستع ِرض والنقدي ،واملهارات الرقمية.
 -19وسعيا إل النهوض جبودة تعلّم الكبار وتعليمهم ،نشدد على أمهية إجراء البحوث وعمليات التقييم لتوجيه السياسات

واملمارسات من أجل زايدة تعزيز اإلدماج واجلودة واملالءمة .وينبغي أن يشمل ذلك البحوث التشاركية الرامية إل دعم
مصممي برامج تعلّم الكبار وتعليمهم ومعلمي هذه البامج واملشاركني فيها.
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زايدة التمويل
ننوه أبنه
 -20وإذ نقر بضرورة زايدة التمويل العام املخصص جملال تعلّم الكبار وتعليمهم وتعبئة املزيد من املوارد هلذا اجملالّ ،

ينبغي متويل جمال تعلّم الكبار وتعليمهم ،ابعتباره عنصرا من عناصر التعلم مدى احلياة ،من املسامهات الواردة من مجلة متنوعة
من اجلهات املعنية ،وخمتلف الوزارات ،وأرابب العمل وغريهم من اجلهات الفاعلة اخلاصة ،واحلكومات احمللية ،واملتعلمني.
وينبغي أن تنطوي صيغ متويل جمال تعلّم الكبار وتعليمهم على مزيج من االلتزامات املالية املندرجة ف امليزانيات العادية وغريها
من مصادر التمويل وآلياته ،ومنها التمويل املختلط ،والتدابري املالية اليت تستهدف النساء واملتعلمني من الفئات املستضعفة أو

املهمشة .ونعرب عن عزمنا على زايدة اإلنفاق العام على تعليم الكبار وفقا لظروف كل بلد من البلدان.
 -21ونظرا إل الدور الذي يؤديه التعاون الدول ف بلوغ مستوى التمويل املناسب جملال تعلّم الكبار وتعليمهم ،وإذ نضع

ف اعتباران ما ينطوي عليه تعلّم الكبار وتعليمهم من قدرة على املسامهة ف املضي قدما ف حتقيق أهداف التنمية املستدامة
السبعة عشر كافة ،ندعو إل توسيع نطاق اآلليات العاملية لتمويل التعاون اإلمنائي املعين ابلتعليم ،حبيث تشمل تلك اآلليات
أيضا دعم جمال تعلّم الكبار وتعليمهم .ومن مَث ،انسجاما مع االلتزامات اليت قطعناها على أنفسنا بشأن حتقيق هدف

التنمية املستدامة  ،4ندعو الصناديق العاملية املخصصة للتعليم ،وعلى وجه التحديد الشراكة العاملية من أجل التعليم
وصندوق "التعليم ال ميكن أن ينتظر" ،إل إدراج جمال تعلّم الكبار وتعليمهم ف اسرتاتيجياهتا وأولوايهتا والدعم املال الذي
تقدمه إل البلدان اليت تقيم معها شراكات.

تعزيز اإلدماج والشمول
 -22ونتعهد إبدراج التنوع ،مبا يشمل التنوع اللغوي واإلدماج والشمول وإاتحة االنتفاع واإلنصاف ،ف صلب مساعينا،
واب العرتاف هبذه املبادئ ابعتبارها ذات أولوية ف املساعي الرامية إل زايدة فرص انتفاع األفراد املهمشني أو احملرومني،
والفئات واجملتمعات احمللية املستضعفة واملمثلة دون املستوى املطلوب ،ببامج تعلّم الكبار وتعليمهم .وينجم هذا االلتزام عن
أتكيدان جمددا كون التعليم حقا من حقوق اإلنسان اليت تشمل احلق ف املشاركة ابعتبارها عامال من عوامل التمكني بوجه
عام ،ومن العوامل اليت مت ّكن من ممارسة املواطمنة النشطة واملواطمنة العاملية.
 -23ونتعهد بتحقيق زايدة كبرية ف املشاركة ف برامج تعلّم الكبار وتعليمهم النظامية وغري النظامية على حد سواء،
وبتشجيع البلدان على وضع معايري مرجعية طموحة بشأن مشاركة خمتلف فئات املتعلمني ف تلك البامج .وسعيا إل إدماج
فئات السكان املستضعفة والكبار املستضعفني الذين ال ميكن الوصول إليهم ف الوقت الراهن ف برامج تعلّم الكبار
وتعليمهم ،نتعهد بتعزيز أنظمة التوعية والتوجيه بغية إزكاء الوعي بشأن فرص التعلّم املتاحة ،وتوسيع نطاق املشاركة ف برامج

التعلّم ،وزايدة احلماسة لدى املتعلمني.
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 -24ونؤكد جمددا أمهية وضع نظم معلومات بشأن تعلّم الكبار وتعليمهم تكون جديرة ابلثقة وصحيحة وشفافة وسهلة
االستخدام ومراعية لالعتبارات اجلنسانية ،حبيث تتيح تتبع التقدم احملرز على صعيد املشاركة ف برامج تعلّم الكبار وتعليمهم
وتيسر تبادل املعارف بني
واستبقاء املتعلمني ف تلك البامج ،مع الرتكيز على فئات السكان احملرومة من اخلدماتّ ،
املؤسسات احلكومية وغري احلكومية ،واألوساط األكادميية ،واجملتمع املدين ،وعلى املستوى الدول ،وبني الدول األعضاء.

توسيع جماالت التعلّم
 -25ونؤكد جمددا التصور الذي يرى ف حمو األمية عملية مستمرة وأساسا يرتكز عليه تعلّم الكبار وتعليمهم ،ونتعهد
بتنفيذ السياسات املتعلقة هبذا املوضوع وفقا هلذا التصور .ويتطلب هذا األمر وضع سياسات واسرتاتيجيات تنفيذية شاملة
وقائمة على البيّنات ومراعية الحتياجات اجلنسني ومشرتكة بني القطاعات وشاملة فيما خيص حمو األمية.
 -26وإذ ندرك الضرورة العاجلة واألمهية احملورية للعمل املناخي من أجل حتقيق االستدامة ،نتعهد بزايدة الوعي بشأن
أسباب تغري املناخ وآاثره ،لكي يتمكن الكبار من فهم املسائل امللحة املتعلقة ابلتنمية املستدامة فهما أفضل والعمل بوصفهم
مواطنني متمكنني ،وذلك من خالل تكييف أمناط استهالكهم وأساليب حياهتم واملشاركة بنشاط ف املناقشات واملبادرات
الدميقراطية الرامية إل محاية البيئة وصوهنا.
 -27وإذ تعرتف الدول األعضاء ابلدور املؤثر الذي تؤديه التكنولوجيا ف جمال تعلّم الكبار وتعليمهم ،تعرب عن التزامها
بتحديد السبل الكفيلة بسد الفجوة الرقمية وتعزيز الدراية الرقمية وتنمية املهارات الرقمية ،فضال عن حتديد اجتاهات جديدة
للتحالفات الرامية إل النهوض ابلتعلّم استنادا إل واثئق اليونسكو التقنينية اليت توفر إطارا ملسأليت االنتفاع ابملعارف (التوصية
اخلاصة ابملوارد التعليمية املفتوحة لعام  2019والتوصية اخلاصة ابلعلم املفتوح لعام  ،)2021واستخدام الذكاء االصطناعي

(التوصية اخلاصة أبخالقيات الذكاء االصطناعي لعام  )2021لغرض التعلّم .لذا ،فضال عن قيامنا بتعزيز التعلم املختلط،
الذي يعد وسيلة فعالة للوصول إل األشخاص املهمشني واجملتمعات احمللية األشد احتياجا إل برامج تعلّم الكبار وتعليمهم،
سنقوم بتعزيز نشر املوارد التعليمية املفتوحة خلدمة املنفعة املشرتكة والصاحل العام ومعاجلة الشواغل املتعلقة مبسائل اإلنصاف
والشمول ،واخلصوصية واألخالقيات فيما يتعلق ابستخدام التكنولوجيا للتعلّم.
 -28ونقر بكون مكان العمل موقعا تعليميا مهما ،فإرساء ثقافة التعلّم مدى احلياة ف مكان العمل أمر مهم ملساعدة
العاملني ف ضمان العمل الالئق واحلفاظ عليه ،والتكيف مع متطلبات العمل اجلديدة ،وحتقيق التنمية الشخصية واالكتفاء
الذايت .ونقر أيضا أبن التعلّم ف مكان العمل جيب أن يسهم ف بناء جمتمعات أكثر مشوال وعدال .ونظرا إل أن برامج تعلّم
الكبار وتعليمهم تزيد الكفاءة واإلنتاجية والرفاهية ف العمل ،ندعو أرابب العمل إل حتمل مسؤوليتهم ف هذا الصدد
واالستثمار ف برامج تعلّم الكبار وتعليمهم ف مكان العمل.
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 -29وإذ ندرك عواقب جائحة كوفيد ،19-نؤكد أمهية التعلّم من أجل حتقيق رفاه الفرد والصحة العامة .ونقر بضرورة
تعزيز هذين اجلانبني ف السياسات والبامج اخلاصة بتعلّم الكبار وتعليمهم على الصعيدين الوطين واحمللي ،وتسخري األثر
اإلجيايب لتعلّم الكبار وتعليمهم ف الصحة ،وذلك لدى كبار السن أيضا .وتؤكد مسامهة التعلّم ف التمتع بصحة جيدة
وحتقيق الرفاه أمهية الربط بني هدف التنمية املستدامة  3و 4وإدماج جمال تعلّم الكبار وتعليمهم والصحة ف السياسات
والبامج املتعددة القطاعات.

 -30ونشدد أيضا على أمهية املواطمنة النشطة واملواطمنة العاملية والدراية اإلعالمية واملعلوماتية ف التصدي للتحدايت اجملتمعية
واإلمنائية ،ومن مَث ،نشجع على اختاذ املبادرات الرامية إل تعزيز تعليم املواطنة لدى الكبار سعيا إل تنمية قدرات املتعلمني
فيما يتعلق بتقييم املعلومات بصورة نقدية ،واختاذ قرارات مستنرية ،وتنمية إرادهتم احلرة ،واملسامهة مسامهة جمدية ف حياة
جمتمعاهتم احمللية وف احلوار العام.
 -31ونتعهد ابالسرتشاد خبطة التنمية املستدامة لعام  2030ابعتبارها خارطة طريق لتنمية املهارات الشاملة ،إذ ندرك
مسامهة هذه اخلطة ف إجياد التماسك والتآزر بني األهداف املتعددة األوجه لتعلّم الكبار وتعليمهم خالل السنوات املقبلة.

وإذ ميثل التعليم اجليد والتعلم مدى احلياة آليتني مهمتني لتحقيق هدف التنمية املستدامة  4ويعدان شرطني أساسيني للحد
من الفقر (هدف التنمية املستدامة  ،)1والتمتع ابلصحة اجليدة وحتقيق الرفاه (هدف التنمية املستدامة  ،)3وحتقيق املساواة
بني اجلنسني (هدف التنمية املستدامة  ،)5واحلد من أوجه عدم املساواة (هدف التنمية املستدامة  ،)10واحلصول على
وجعل املدن شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة
العمل اجملزي والعمل الالئق (هدف التنمية املستدامة ْ ،)8
(هدف التنمية املستدامة  ،)11وبناء اجملتمعات العادلة والسلمية والشاملة للجميع واخلالية من العنف (هدف التنمية
املستدامة  ،)16واختاذ إجراءات ف إطار العمل املناخي (هدف التنمية املستدامة  .)13فضال عن ذلك ،ميثل تعليم الكبار

جزءا من احلق ف التعليم ويعد حامسا إلعمال مجيع حقوق اإلنسان.
التعاون الدويل من أجل التنفيذ والرصد
نتعهد ،من خالل تنفيذ االلتزامات الواردة ف إطار العمل هذا ،ولكي يتسىن لنا تبادل املعارف واملمارسات اجليدة بصورة
مستمرة وتعزيز التعلم من األقران واملسامهة ف تنمية القدرات املؤسسية ،وذلك بروح التضامن الدول ،مبواصلة دعم مبادرات
التعاون الدول الرامية إل حتسني جمال تعلّم الكبار وتعليمهم والتعلم مدى احلياة واملشاركة ف تلك املبادرات.
 -32ونتعهد إبيالء اهتمام خاص للفئات التالية من الدول األعضاء ،اليت تواجه صعوابت حمددة فيما يتعلق بتحقيق
هدف التنمية املستدامة  4وسائر أهداف التنمية املستدامة:
•

الدول األعضاء املتأثرة ابلنزاعات ،وذلك نظرا إل احتياجاهتا اخلاصة من حيث املشاركة ف برامج تعلّم الكبار
وتعليمهم ،ويشمل ذلك مشاركة الالجئني والنازحني ف تلك البامج ،ومن حيث بناء القدرات.
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•

الدول اجلزرية الصغرية النامية ،وذلك نظرا إل مواطن الضعف اهليكلي القائمة لديها اليت تتفاقم بفعل تغري املناخ.

•

الدول األفريقية ،اليت تواجه حتدايت مستمرة ف جمال التعليم واليت تنطوي على فرص كبرية للتنمية ف املستقبل.

•

أقل البلدان منوا ،اليت ال تزال تستحق إيالءها اهتماما خاصا ودعما حمدد األهداف.

 -33وندعو اليونسكو ،بوصفها وكالة األمم املتحدة الرائدة ف جمال الرتبية والتعليم ،إل دعم تنفيذ إطار العمل هذا
ابلتعاون مع الدول األعضاء ،مبا يكفل إجراء عملية استعراض دورية للتقدم احملرز ف تنفيذه.
 -34ونتعهد ابملضي قدما ف تنفيذ إطار العمل هذا من خالل اآلليات املالئمة على املستوى العاملي واإلقليمي والوطين
ودون الوطين واحمللي ،ابالعتماد على اهليكل العاملي لدعم تنفيذ هدف التنمية املستدامة  ،4الذي يتضمن آليات ومنصات
مثل التقرير العاملي بشأن تعلّم الكبار وتعليمهم ،والتحالف العاملي لرصد التعلّم ،والتحالف العاملي حملو األمية ف إطار التعلّم
مدى احلياة ،والتقرير العاملي لرصد التعليم ،واللجنة التوجيهية الرفيعة املستوى املعنية هبدف التنمية املستدامة  4اخلاص
ابلتعليم حىت عام  ، 2030واملنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية املستدامة ،وعمل الشركاء الدوليني ،مبا يشمل
املنظمات غري احلكومية ،والرصد على املستوى ال ُقطري.
 -35وكما درجت العادة ف إطار التقرير العاملي بشأن تعلّم الكبار وتعليمهم ،نكرر أتكيد ضرورة توافر معلومات جديرة
ابلثقة وصحيحة وشفافة وسهلة االستخدام ووجود نظم رصد مراعية لالعتبارات اجلنسانية ميكن استخدامهما من أجل
إنتاج بياانت مصنفة جمدية ودقيقة لرصد تنفيذ إطار العمل هذا دوراي ،ودعم املنصات الرقمية من أجل تيسري تبادل املعارف
وأفضل املمارسات بني الدول األعضاء.
 -36وندعو اليونسكو إل االضطالع ،من خالل معهد اليونسكو للتعلّم مدى احلياة ،بتنسيق عملية الرصد على املستوى
العاملي من خالل تقدمي تقارير دورية عن التقدم احملرز ف جمال تعلّم الكبار وتعليمهم ،ابالستعانة أبدوات ُمعدة هلذا الغرض،

ومنها إعداد تقرير عاملي ،وإجراء عملية استعراض ف منتصف املدة لنتائج املؤمتر الدول السابع لتعليم الكبار ف عام 2028

من أجل تقييم التقدم احملرز ف هذا الصدد.
 -37وبناء على ذلك ،نعتمد إطار عمل مراكش لنسرتشد به ف تسخري قوة عملية تعلّم الكبار وتعليمهم وقدرهتا على

إحداث التغيري اجلذري املنشود ،ضمن منظور التعلم مدى احلياة ،سعيا إل بناء مستقبل مستدام يراعي مبدأ مشول اجلميع
وينعم فيه كل الناس ابلتماسك االجتماعي ورغد العيش.

مشروع إطار عمل مراكش للمؤمتر الدويل السابع لتعليم الكبار
امللحق
املبادئ واجملاالت ذات األولوية
 - 1تعزيز برامج تعلّم الكبار وتعليمهم ضمن منظور التعلّم مدى احلياة :مع أن هناك إقرارا أبن اجملاالت ذات األولوية

ف إطار عمل بيليم ال تزال تتسم ابألمهية ،فإن هدف التنمية املستدامة  4يتيح فرصة فريدة جلعل عملية تعلّم الكبار
وتعليمهم عنصرا رئيسيا من عناصر التعلّم مدى احلياة ،إذ تسهم هذه العملية ف حتقيق التنمية املستدامة والوفاء بعهد
السالم الوارد ف امليثاق التأسيسي لليونسكو.

 - 2إبرام عقد اجتماعي جديد :تُستوحى برامج تعلّم الكبار وتعليمهم من النتائج واملقرتحات الواردة ف التقرير املعنون

"وضع تصورات جديدة ملستقبلنا معا" ،وهي لذلك تؤدي دورا رئيسيا يف إجياد احللول اليت تتسم بروح اإلنسانية،

وتقوم على احرتام حقوق اإلنسان ،وبناء اجملتمعات الدميقراطية ،وااللتزام ابملبادئ األخالقية ،واالنتفاع ابلذكاء
اجلماعي ،وفتح ابب احلوار املستنري ابملعارف اجلامعة للتخصصات .وتتعرض اجملتمعات حاليا خلطر تفاقم التعصب
والتطرف العنيف ،وتنامي انعدام الثقة ابلعلوم ،وتزايد أوجه عدم املساواة داخل البلد الواحد وفيما بني البلدان،
وميكن لسياسات تعلّم الكبار وتعليمهم أن تتصدى بصالبة هلذه املخاطر ف سبيل توطيد التماسك االجتماعي،
والنهوض بتنمية املهارات االجتماعية العاطفية ،وحتقيق السالم ،وتدعيم الدميقراطية ،وتعزيز التفاهم بني الثقافات
املختلفة ،وإزالة مجيع أشكال التمييز ،وترويج ثقافة العيش معا ف سالم ،وتعزيز املواطنة النشطة واملواطنة العاملية.
 - 3أحرزت بلدان عديدة تقدما ملحوظا ف جمال حمو األمية خالل العقود املاضية ،ومشل هذا التقدم حمو أمية املرأة ،ومع
ذلك فكثري منها ال يزال يواجه صعوابت ف بلوغ املستوايت املنشودة ،ال سيما ف جمال الدراية الرقمية ،وسد الفجوة
الواسعة بني اجلنسني؛ فقد جتاوز عدد أفراد فئة الكبار الذين يفتقرون إل مهارات القراءة والكتابة األساسية 770
مليون شخص ف عام  ،2021وثالثة أمخاس هؤالء األشخاص هم من النساء ،استنادا إل بياانت معهد اليونسكو
لإلحصاء .ومع أن املنافع اليت حصل عليها األفراد واألسر واجملتمعات احمللية واجملتمعات والعامل أمجع من برامج حمو
ظ ف السياسات مبا يكفي من االهتمام ومل تنل ما
األمية قد ُوثّقت توثيقا حمكما ،فإن عملية حمو أمية الكبار مل حت م
يلزمها من الدعم املال.
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تغري املناخ خطرا مجا حيدق ابلبشر
 - 4حترير طاقات وإمكانيات تعلّم الكبار وتعليمهم خدمة للعمل املناخي :يعد ّ
وابلكائنات األخرى على حد سواء .وهو يدفعنا إل الشك ف أمناط اإلنتاج واالستهالك احلالية ،وابتكار صناعات
وحتمل املسؤولية األخالقية عن مصري األجيال القادمة ،مع اإلقرار بضرورة اهتمام العامل برمته بسالمة كوكب
جديدةّ ،

األرض .ومن َث ال بد من تعميم التعليم بشأن العمل املناخي ف نظم التعلّم مدى احلياة ،وجعل برامج تعلّم الكبار
وتعليمهم جزءا ال يتجزأ من هذا التحول األخضر ،ألهنا تعزز فهم الشباب والكبار ملسألة البيئة ،وتُزكي وعيهم،
وتزودهم ابملعارف واإلمكانيات الالزمة للتكيف مع تغري املناخ والتصدي له ،ولتنمية قدرهتم على الصمود وعلى

تول زمام األمور ف سبيل إحداث التغيري اجلذري املنشود .وميكن لبامج تعلّم الكبار وتعليمهم أن تؤدي دورا مهما
ّ
ف متكني املواطنني الكبار واملسنني ،حىت تكون لألطفال فيهم أسوة حسنة ،ولكي يسهموا ف إحداث التغيري املنشود
على الصعيد احمللي والوطين والعاملي .ويـ مع ّد التعلّم اجملتمعي وتعليم املواطنة عاملني رئيسيني يسهمان ف حتقيق التنمية
املستدامة ،مبا ف ذلك التنمية الريفية ،وف التوعية بشأن اآلاثر النامجة عن تغري املناخ .وفضال عن ذلك ،ميكن أن
تكون املؤسسات املعنية بتعلّم الكبار وتعليمهم ذاهتا مبثابة مناذج تسهم ف إحداث التحول األخضر ف اجملتمع من

خالل خضرنة مناهجها الدراسية ومرافقها ونظمها اإلدارية.

 - 5تعزيز املساواة ف انتفاع مجيع املتعلّمني ،مبن فيهم كبار السن ،ابلتعلّم ف البيئات الرقميةُ :حتدث التكنولوجيا تغيريات

ابلغة ف الطرائق املتبعة والكفاءات واملهارات املطلوبة ف جمال تعلّم الكبار وتعليمهم .فقد أصبحت أداة قوية لتيسري
التعلّم الفردي وحفز املتعلّمني على اإلقبال عليه .وميكن للتكنولوجيا أن تكون حمركا يدفع ابلتعليم قدما ،بيد أهنا قد
تنشئ أيضا حواجز جديدة تزيد من صعوبة التعلّم االجتماعي أو التعلّم اجلماعي ،وتؤدي إل اتساع الفجوات
االجتماعية القائمة وإل نشوء فجوات جديدة .وتُع ّد املساواة ف انتفاع مجيع املتعلّمني ابلتعلّم ف البيئات الرقمية
شرطا ال بد منه للتصدي هلذه الصعوابت .فذلك يؤثر ف كيفية مشاركة الكبار بوصفهم أعضاء نشطني ف اجملتمع،
ويبز مدى أمهية اكتساهبم القدرة على التفكري النقدي والتواصل والتعاطف مع اآلخرين واملهارات االجتماعية ،من

أجل التصدي للمعلومات اخلاطئة واملضللة أثناء استخدام شبكة اإلنرتنت .وجيدر التذكري أبن بناء اسرتاتيجيات
وسياسات وأدوات فعالة ،وسد الفجوة الرقمية ،وتعزيز االنتفاع ابلوسائل التكنولوجية ،ومعاجلة أوجه اخللل ف موازين
القوى على شبكة اإلنرتنت ،ومنع االستخدامات السيئة للتكنولوجيا ،تُعد كلها تدابري ابلغة األمهية ف تعزيز قدرة
برامج تعلّم الكبار وتعليمهم على إحداث التغيري اجلذري املنشود والتحرر من القيود .وينبغي أيضا استحداث مناذج
جديدة للتعليم والتعلّم سواء فيما يتعلق ابلتعلّم احلضوري أو التعلّم عن بعد أو التعلّم املختلط ،من أجل إرساء

األساليب الرتبوية الرقمية الفعالة.

 - 6إعداد الكبار ألساليب العمل يف املستقبل :تفضي التحوالت السكانية والثورة الصناعية الرابعة والعوملة وتغري املناخ

إل تغريات جذرية ف االقتصاد وسوق العمل .وترتتب على هذه التغريات آاثر ابلغة على طبيعة العمل ،وبُىن العمالة،
وحمتوايت الوظائف والكفاءات واملهارات املطلوبة للحصول عليها .ومل يعد االنتقال املباشر من التعليم إل العمل
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منطا سائدا كما كان احلال طوال العقود املاضية؛ إذ ينزع كبار السن على حنو متزايد إل اتباع مسارات مرّكبة على
امتداد حياهتم املهنية .وتضطلع برامج تعلّم الكبار وتعليمهم ،ف هذا الصدد ،بتيسري اكتساب ما يفيد من املعارف
والكفاءات واملهارات طوال احلياة بطريقة منصفة ومرنة ،بفضل تقاسم املسؤوليات بني اجلهات املعنية .ومن بني
وظائف هذه البامج تقدمي اإلرشاد املهين وغري ذلك من أشكال الدعم ف التعلّم من أجل احلصول على الوظائف
واالنتفاع ابلعمل الالئق واالرتقاء الوظيفي ورايدة األعمال .وتُ ّبني االجتاهات السكانية أيضا أن متوسط العمر املتوقع
آخذ ف االرتفاع ف مجيع البلدان ،مما يسهم ف بروز مسة الشيخوخة ف العامل .وال ينفك يتزايد عدد البلدان اليت
تضم نسبة كبرية من األشخاص الذين جتاوزوا سن العمل ،وال بد لبامج تعلّم الكبار وتعليمهم أن تساير بطبيعتها
التغريات ،مع زايدة الرتكيز على أتهيل كبار السن ألنشطة ما بعد مرحلة العمل ،ألغراض تشمل تيسري سبل
هذه ّ
استمرارهم ف اإلسهام بطريقة انجعة ف تقدم جمتمعاهتم ،والتشديد على ضرورة ممتتّعهم ابلرفاه والعيش الرغيد .وفضال
عن ذلك ،فإن إحداث التحول االقتصادي الالزم لتحييد أثر انبعااثت الكربون ومحاية البيئة سيسفر عن حاجة
ماسة إل تدريب الكبار الناشطني فعال ف سوق العمل على مهارات جديدة واالرتقاء مبهاراهتم.
ّ
 - 7نشر ثقافة التعلّم مدى احلياة :سيؤدي التعلّم مدى احلياة دورا أساسيا ف مواجهة التحدايت اليت تعرتض سبيل
البشرية ،مثل أزمة املناخ والتحوالت التكنولوجية والتغري السكاين ،فضال عن التغريات النامجة عن جائحة كوفيد-
جرائها .وسعيا إل حتقيق هذه األهداف ،ال بد من اختاذ هنج شامل يضم
 19وأجه عدم املساواة اليت تفاقمت من ّ
مجيع أنواع تعلّم الكبار وتعليمهم (أي التعلّم النظامي وغري النظامي وغري الرمسي) ويشمل مجيع القطاعات واجملاالت،

وخمتلف أماكن التعلّم ،مبا ف ذلك التعلّم احلضوري وكذلك التعلّم عب شبكة اإلنرتنت والتعلّم املختلط ،ويستهدف
جمموعات متنوعة من املتعلّمني .وينبغي لذلك هتيئة بيئة تعلّم تُعتمد فيها هنوج تعليمية تتسم ابلشمول واجلودة ،وتتيح
التعلّم مدى احلياة للشباب واملسنني؛ وال تعود هذه املساعي ابلنفع ف جمال العمل فحسب ،بل تعزز أيضا الرفاه

الفردي وختدم املنفعة املشرتكة.
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