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امللخص التنفيذي 
ييســر مــجتمع الــتعّلم عــمليات الــتعّلم عـــلى الـــصعيديـــن الـــفردي والجـــماعـــي لـــكي تـــتيح 
املـــعارف والـــخبرات الـــتي يكتســـبها الـــبعض الـــفرصـــة لـــلبعض اآلخـــر لـــلتعّلم واالبـــتكار بـــسهولـــة 
أكـــبر. ويــّعلم هــذا املــجتمع كـــيفية الـــتعّلم مـــن خـــالل تحســـني تـــنظيم عـــمليات تـــعّلم األفـــراد 
واملـــؤســـسات كـــافـــة، وذلـــك فـــيما يـــتعلق بـــاألفـــراد واآلالت عـــلى حـــد ســـواء. ويســتند مــجتمع 
الــتعّلم إلــى الــبحوث واإلمــكانــيات الــتي تــوفــرهــا الــتكنولــوجــيا الــرقــمية وهــو 
مــنفتح عــلى جــميع االبــتكارات مــن جــميع الــبلدان إذ يــكيف هــذه االبــتكارات مــع نــظامــه 
الــبيئي عــندمــا تــكون مجــديــة. فــينّمي مــجتمع الــتعّلم عــلى هــذا الــنحو قــدراتــه عــل الــتكيّف فــي 
عـــالـــم يـــمر بـــتغيّرات ال تـــنفك تـــزداد ســـرعـــة وتـــقلباً وتـــعقيداً ويـــعتريـــها انـــعدام الـــيقني، قـــد تـــوّلـــد 
الـــخوف واملـــيل إلـــى االنـــطواء عـــلى الـــذات. وتـــمّكن هـــذه الـــعملية مـــجتمع الـــتعّلم مـــن الـــتصدي 
للتحــديــات الــتي يــواجــهها عــلى نــحو أفــضل ويــتيح لجــميع املــواطــنني والشــباب املــشاركــة فــي 
الـــتصدي للتحـــديـــات الـــتي يـــواجـــهونـــها. ويـــمّكن وجـــود إدارة عـــمومـــية تـــتسم بـــاملـــرونـــة مـــجتمع 
الـتعّلم مـن تـوحـيد مـساعـي جـميع أفـراده واالسـتفادة مـن الـتعاون مـع سـائـر مـجتمعات الـتعّلم 
مـن أجـل بـناء كـيان أوسـع مـعاً، أي عـالـم الـتعّلم الـقادر عـلى الـتصدي للتحـديـات الـتي تـشمل 
التحـديـات املـشار إلـيها فـي أهـداف الـتنمية املسـتدامـة الـتي اعـتمدتـها األمـم املتحـدة. ومـن ثـم 
يـنبغي اسـتحداث أسـالـيب تـنظيمية جـديـدة وتـعبئة الـذكـاء الجـماعـي وتـأكـيد الـقيم لـلتمّكن مـن 

بناء عالم الغد معاً. 

يـلّخص الجـزء األول مـن هـذا الـتقريـر طـريـقة الـتفكير واملـبادئ الـتي مـن شـأنـها 
تـيسير إنـشاء مـجتمع الـتعّلم. ويـمثل الـشمول والـثقة والـتشارك والـتعاون قـيماً 
أســاســية فــي هــذا املــجتمع؛ فــهي تــعزز تــشاطــر خــبرات جــميع األفــراد مــن أجــل 
إتـــاحـــة فـــرصـــة الـــتقّدم للجـــميع رجـــاالً ونـــساء. وال بـــــد أن يـــــكون الـــــتطور الـــــشخصي 
واملــهني لجــميع الــجهات الــفاعــلة أولــويــة عــلى األصــعدة كــافــة مــن أجــل تــهيئة الــظروف املــؤاتــية 
إلحــداث هــذه الــتغيرات. وتــتمثل الــصعوبــة فــي االنــتقال مــن مــنطق الــتحكم إلــى مــنطق الــثقة، 
ومـن مـنطق الـهيكل الهـرمـي إلـى مـنطق اإلرشـاد الـذي مـن شـأنـه مـساعـدة كـل فـرد فـي الـتقدم 

مستنداً إلى نتائج البحوث ومشاركاً في إنتاج املعارف. 

ويـنبغي أال يجـري فـرض الـتوصـيات املـذكـورة الحـقاً عـنوة، بـل سـتكون نـتائـج تـنفيذهـا أفـضل 
إذا مــا وضــعت عــلى نــحو جــماعــي واســتُحدثــت نــماذجــها واخــتُبرت مــع جــهات فــاعــلة طــوعــية 
وريــاديــة تــملك الــوســائــل الــالزمــة الخــتبار الــتوصــيات وتــوثــيق نــتائــج تــطبيقها، ومــشاركــة هــذه 

النتائج.  



أمـا الجـزء الـثانـي مـن الـتقريـر فـقد حـددنـا فـيه الـعديـد مـن االبـتكارات املـتاحـة فـعالً 
فــي املــؤســسات واملــنظمات ومــختلف األقــالــيم املحــلية الــراعــية لــلتعّلم. وقـد انـصّب تـركـيزنـا 
بــوجــه خــاص عــلى الــتكنولــوجــيات الجــديــدة الــتي تــتيح اســتحداث "جــامــعة 
رقـمية"، وهـي عـبارة عـن نـظام بـيئي لـلمعارف املـزيـدة، يـتسم بـالسـرعـة والـالمـركـزيـة والـتعاون 

والشمول واالنفتاح. 

ويــرغــب جـميع مـحاوريـنا فــي املــشاركــة فــي حــركــة أوســع نــطاقــاً لــبناء مــجتمع الــتعلم مـن 
أجـل تخـطي بـعض الـعوائق الـثقافـية أو املؤسـسية وتـعظيم أثـر اإلجـراءات الـتي 
اتُخـذت حـتى اآلن عــلى مســتواهــم. بــناًء عــلى ذلــك، يــدعــو هــذا الــتقريــر إلــى زيــادة الــبحوث 
وتـمكني الجـميع مـن الـحصول عـلى الـتدريـب والـخبرات واالطـالع عـلى الـنتائـج، وإشـراك أكـبر 

عدد من الجهات الفاعلة في إجراء املشروعات املبتكرة.  

ويــشمل الجــزء الــثالــث مــن الــتقريــر تــوصــيات مــبينة بــصيغة خــمسة إجــراءات 
شـامـلة وثـالثـني اقـتراحـاً تـنفيذيـاً، ويشـدد هـذا الجـزء عـلى الـتكامـل بـني هـذه اإلجـراءات 
واالقـــتراحـــات. ويـــقتضي تـــحقيق أكـــبر قـــدر مـــمكن مـــن الـــتآزر وزيـــادة الـــتأثـــير الـــشامـــل لهـــذه 

 : التوصيات االضطالع بما يلي في آن معاً

تـيسير إجـراء تـجارب تـتعلق بـنهج رعـايـة الـتعّلم فـي األقـالـيم املحـلية مـن أجـل وضـع ◖
نـــماذج للمشـــروعـــات الـــواعـــدة وتـــوثـــيق هـــذه املشـــروعـــات وتـــشاركـــها وتـــقييمها ملـــا فـــيه 

فائدة للجميع. 

اســــــتحداث نــــــظم بــــــيئية رقــــــمية لــــــلتعّلم، تــــــشمل ســــــجالً خــــــاصــــــاً بــــــكل مــــــتعّلم، تــــــتيح ◖
لــــلمتعلمني تــــوثــــيق كــــل مــــا تــــعّلموه وتــــوجــــيه خــــياراتــــهم املــــهنية والــــتعرف إلــــى الــــنظراء 

واملرشدين والتفكير في مستقبلهم. 

الـــحفز عـــلى إجـــراء الـــبحوث املـــفيدة لـــلتعليم مـــن خـــالل تـــعبئة جـــميع االخـــتصاصـــات ◖
واســــتحداث عــــلوم تــــشاركــــية لــــلتعّلم لــــكي يــــتمكن الجــــميع مــــن املــــشاركــــة بــــاعــــتبارهــــم 

باحثني مشاركني قادرين على االبتكار. 
تجــــديــــد وإثــــراء الــــتدريــــب املســــتند إلــــى الــــبحوث املــــوّجـــــــه إلــــى الــــجهات الــــفاعــــلة فــــي ◖

مــجتمع الــتعّلم، وال ســيما املــدربــني ومــدّربــي املــدربــني وأصــحاب الــقرار، عــبر إنــشاء 
جــامــعة رقــمية تــمثل مجــمعاً لــلموارد الــالزمــة ملجــموعــة الــجهات الــفاعــلة فــي مــجتمع 

التعّلم. 
دعـوة شـركـائـنا إلـى املـشاركـة فـي بـناء أوروبـا الـتعّلم وعـالـم الـتعّلم، مـن خـالل الـعمل ◖

مـــــعاً عـــــلى إنـــــشاء تـــــحالـــــف دولـــــي ســـــريـــــع األداء ومجهـــــز بـــــمنصات رقـــــمية لتجـــــميع 
الـــبحوث واالبـــتكارات وتـــدريـــب جـــميع الـــجهات الـــفاعـــلة الـــراغـــبة فـــي املـــشاركـــة فـــيها، 
وتــعبئة الــذكــاء الجــماعــي مــن خــالل االنــفتاح عــلى مــبادرات املــجتمع وتــساؤالتــه، فــي 

عصر التطور املشترك للذكاء البشري والذكاء االصطناعي. 



وقــد تــم تحــديــد جــدول زمــني لــتنفيذ هــذه االقــتراحــات واملــوارد املــالــية الــالزمــة بــالــتفصيل قــدر 
املســتطاع. وســيكون مــن املــمكن االعــتماد تحــديــداً عــلى أنــواع مــختلفة مــن الــتمويــل الــخاص 
بـمختلف مـؤسـسات مـجتمع الـتعّلم أو السـلطات املحـلية، أو عـمليات اسـتدراج الـعروض عـلى 
الـــصعيد الـــوطـــني (وال ســـيما مـــن خـــالل الـــهيئات الـــفرنـــسية الـــتالـــية: الـــوكـــالـــة الـــوطـــنية لـــلبحوث 
(ANR)، وبـــــرنـــــامـــــج االســـــتثمارات للمســـــتقبل (PIA)، وخـــــطة االســـــتثمار فـــــي املـــــهارات (PIC)) أو 
عـلى الـصعيد األوروبـي فـي إطـار الـبرامـج اإلطـاريـة لـلمديـريـة الـعامـة لـلبحث واالبـتكار الـتابـعة 
لـلمفوضـية األوروبـية (مـثل الـبرنـامـج اإلطـاري 9 الـجاري الـبحث بـشأنـه حـالـياً)، أو مـن خـالل 

تطوير "برامج إيراسموس" وإنشاء جامعات أوروبية.  

وســتحقق مــختلف االقــتراحــات الــواردة فــي هــذا الــتقريــر نــتائــج أفــضل إذا مــا جــرى تــطبيقها 
فــي إطــار إدارة عــمومــية تــتسم بســرعــة األداء واتــساقــه مــن أجــل الحــد مــن عــمل املــؤســسات 
الـــواحـــدة بـــمعزل عـــن األخـــرى، وتـــحقيق الحـــد األقـــصى مـــن الـــتآزر بـــني اإلجـــراءات املـــقترحـــة. 
ويـقترح هـذا الـتقريـر دمـج هـذه اإلجـراءات واالقـتراحـات فـي خـطة مشـتركـة بـني الـوزارات 
مـدتـها خـمس سـنوات، يـتولـى تـنفيذهـا كـيان قـانـونـي خـاص يـتمثل الهـدف مـن إنـشائـه 
فـي إبـراز الـجوانـب املشـتركـة بـني اإلجـراءات، ويـتميز بسـرعـة أدائـه وقـدرتـه عـلى 
الـحوار والـتواصـل واملـبادرة، ويـضطلع بـتعزيـز الـخبرات ويـعتمد تـوجـهاً عـملياً 
ضــــروريــــاً لــــتأديــــة املــــهمة املــــسندة إلــــيه الــــتي يــــنبغي لــــها أن تــــكون واضــــحة 

وطموحة. 

ويــجب أن تــنشأ تــدريــجياً هــيئة عــامــة مــعنية بــمجتمع الــتعّلم مــن أجــل تــيسير 
عـــمليات الـــتغيير والـــتكيف الـــضروريـــة وتـــجنّب اســـتحواذ الشـــركـــات املـــتعددة 
الـجنسيات فـي املـجال الـرقـمي عـلى عـمليات الـتعّلم الـخاصـة بـالجـميع. ويـجب 
أيــضاً تــوحــيد الــقوى الــقائــمة فــي فــرنــسا ولــدى شــركــائــنا الــدولــيني، وال ســيما 
الشـركـاء األوروبـيني، مـن أجـل تـمكني كـل فـرد مـن تـنمية قـدراتـه واملـشاركـة فـي الـبناء املشـترك 
للمسـتقبل ألن هـذه الـعملية تـمثل مـقومـاً مـن مـقومـات الـديـمقراطـية. إذ ثـمة حـاجـة ضـروريـة 
ومــلحة الســتحداث الــظروف املؤاتــية لــتمكني الجــميع مــن تــعّلم انــتهاز الــفرص 
الجـديـدة املـتاحـة، نـظراً إلـى اتـساع الـفجوة بـني املسـتفيديـن مـن الـعوملـة والـتحوالت الـرقـمية 
الــجاريــة واملــتضرريــن مــنها، وإلـى عـواقـب أوجـه الـالمـساواة فـيما يتعلق بـاالنـتفاع 
بـــاملـــهارات واملـــعارف الـــتي تـــسفر عـــن تـــفاقـــم الـــخوف ونـــبذ اآلخـــر، وتؤدي إلـــى 

استغالل هذه الظواهر ألغراض سياسية في جميع البلدان الغربية. 



خمسة إجراءات وثالثون اقتراحاً 
اإلجراء 1: تــــيسير إجــــراء تــــجارب تتعلق بــــنهج رعــــايــــة الــــتعّلم فــــي ◄

األقاليم املحلية ومواكبة تنفيذها 
االقـــــتراح 

  1

إقـامـة "أمـاكـن ثـالـثة" غـير الـعمل أو املـنزل، سـواء مـاديـة أو رقـمية، لـتيسير 
تبادل املعارف 

االقـــــتراح 
  2

تنظيم عيد التعّلم من أجل االحتفاء بكل أنواع التعّلم 
االقـــــتراح 

  3

تدريب ناقلي املعارف الذي يمثلون حلقة الوصل بني العمل امليداني والبحث 

االقـــــتراح 
  4

تـدريـب املتسـربـني مـن نـظام الـتعليم ومـنع فشـل طـالب شـهادة اإلجـازة مـن خـالل وضـع 
برامج تعلم تالئم الطالب شخصياً 

اإلجراء 2: استحداث نظم بيئية رقمية للتعّلم ◄
االقـــــتراح 

 5

إنشاء "جامعة رقمية" وطنية قادرة على توحيد إسهامات الجامعات 

االقـــــتراح 
  6

اســتحداث رقــم وسّجـــل لــكل مــتعّلم صــالــحني مــدى الــحياة مــن أجــل تــيسير 
التدريب والتوجيه واإلدماج 



االقـــــتراح 
 7

وضـع نـظام الـشهادات الـرقـمي "الـشارات املـفتوحـة"، وإعـادة تـصميم نـظام 
االعتراف بالخبرات املكتسبة من أجل بناء مجتمع االعتراف باملؤهالت 

االقـــــتراح 
 8

بني  إقامة منصة لتبادل األسئلة واألجوبة بني املدرِّ

االقـــــتراح 
 9

إنشاء منصة لتبادل املعلومات والتجارب بشأن ممارسات التعليم 

االقـــــتراح 
1
 0

إنشاء منصة إلبراز االبتكارات التربوية ذات األثر امللموس 

االقـــــتراح 
1
 1

هة إلى كل املتعّلمني  عقد عملية تشاورية موجَّ

اإلجـــراء 3: حـــفز الـــبحث والـــتطويـــر فـــيما يـــخص الـــتعّلم فـــي جـــميع ◄
املراحل العمرية 

االقـــــتراح 
1
 2

إنـشاء بـعض مـراكـز الـبحث املـرجـعية املـميَّزة عـلمياً وعـلى صـعيد األسـالـيب 
التربوية 
االقـــــتراح 

1
 3



إجـراء بـحوث تـشاركـية بـشأن مـختلف أنـواع الـتعّلم مـن أجـل حشـد الـذكـاء 
الجماعي وفهم التطوّرات الجارية 

االقـــــتراح 
1
 4

االســـترشـــاد بـــتجارب شـــبكة "املـــدرســـة املـــختبر" مـــن أجـــل إنـــشاء فـــضاءات 
صة للبحث عن الحلول ضمن كل بنية من بنى مجتمع التعّلم  مخصَّ

االقـــــتراح 
1
 5

وضــــع صــــيغة جــــديــــدة "لــــلَعقد الــــخاص بــــإجــــراء الــــبحوث" املــــبرم بــــني رئــــاســــة الــــجامــــعة 
ومختبر البحوث واملدرسة  

االقـــــتراح 
1
 6

زيادة عمليات التشبيك على الصعيد الوطني بني الباحثني في مجال التربية 

االقـــــتراح 
1
 7

تصميم مركز مأمون للبيانات الرقمية الخاصة بالتربية والتعّلم مدى الحياة 

االقـــــتراح 
1

  8

الــدمــج مــا بــني نــتائــج الــبحوث الــخاصــة بــالــتربــية الــتي تجــريــها مــعاهــد الــبحوث الــتابــعة 
لشــــبكة "كــــارنــــو" مــــع املــــمارســــات الــــتي أثــــبتت فــــعالــــيتها بحســــب شــــبكة املــــراكــــز لــــدعــــم 

 "What Works Centers" السياسات العمومية املستندة إلى البينات

االقـــــتراح 
1
 9



إقامة لجنة معنية باألخالقيات ملجتمع التعّلم 

اإلجــــراء 4: تــــعزيــــز الــــتنمية املــــهنية لــــلجهات الــــفاعــــلة فــــي مــــجتمع ◄
التعّلم 

االقـــــتراح 
2
 0

إنـشاء "مـختبرات مـهن املسـتقبل" املـفتوح بـاب املـشاركـة فـيها لـكل مـن يـريـد 
اإلسهام في ابتكار هذه املهن 

االقـــــتراح 
2
 1

اسـتهالل "مـبادرة االمـتياز ملؤسـسات الـتعّلم" مـن أجـل تـحويـل الـجامـعات 
إلى مؤسسات راعية للتعّلم  

االقـــــتراح 
2
 2

إنـــشاء معهـــد دراســـات عـــليا مـــتخصص بـــمجتمع الـــتعّلم مـــن أجـــل تـــدريـــب 
الجهات الفاعلة التي تُحدث التغيير 

االقـــــتراح 
2
 3

إنشاء أكاديمية للمرشدين من أجل إبراز املدرّسني - الباحثني املبتكرين 
االقـــــتراح 

2
 4

إقـامـة شـبكة لـلمدارس الـعليا لـلتربـية والـتدريـس الـراعـية لـلتعلم الـتي تُوِجــد 
أساليب جديدة للتعّلم والتدريس 

االقـــــتراح 



2
 5

إعادة رسم معالم مسار تدريب املعّلم 

االقـــــتراح 
2
 6

زيـادة املـرونـة الـتي تـتمتّع بـها "املـدرسـة الـعليا لـلتربـية الـوطـنية والـتعليم الـعالـي والـبحث" 
من أجل مساعدتها في عملية التغيير التي تخوضها 

اإلجراء 5: بناء أوروبا التعّلم وعالم التعّلم ◄
االقـــــتراح 

2
 7

إنـــــشاء تـــــحالـــــف دولـــــي لـــــلجامـــــعات مـــــن أجـــــل تحقيق مـــــجتمعات الـــــتعّلم 
املستدامة، بالتآزر مع عملية إنشاء جامعات أوروبية 

االقـــــتراح 
2
 8

إنـشاء هـيئة مـعنية بـأنـواع الـذكـاء وأنـواع الـتعّلم واملـهارات تـكون مـناِظــرة 
للهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغير املناخ  

االقـــــتراح 
2
 9

إنــشاء بــرنــامــج عــلى غــرار بــرنــامــج "إيــراســموس مــونــدوس" لــصالــح الــجهات الــفاعــلة فــي 
مجال أوروبا التعّلم 

االقـــــتراح 
3
 0

إنشاء منصة لتيسير إقامة الشراكات الدولية والتعّلم من اآلخرين 





هة إلى سائر الجهات الفاعلة في مجتمع التعّلم  الخاتمة: توصيات موجَّ

(تذكير بالتقرير الصادر في نيسان/أبريل 2017) 

كـــلنا بـــاحـــثون بـــالـــفطرة. لـــذا بـــوســـعنا جـــميعاً أن نـــطّور قـــدراتـــنا عـــلى الـــتأّمــــل مـــن أجـــل 
الـتفكير فـي أنـواع تـعّلمنا والـتعّلم مـن أخـطائـنا وتـساؤالتـنا ونـقل مـعارفـنا إلـى اآلخـريـن 
والـتعّلم مـنهم فـي آن مـعاً. وإن نـعزف عـن الـتصرف بـمنطق الـتنافـس والـريـبة نـتمكن مـن 
تـعزيـز ديـنامـية الـثقة والـتعاون، الـتي تـتجاوز مـجال الـتربـية والـتعليم والـبحث فـهي تـمثل 
مـبدأً مـن مـبادئ الـديـمقراطـية. وانـطالقـاً مـن هـذا األسـاس ُوضـعت عـدة تـوصـيات تـصلح 

للجميع. 

إنــشاء هــيئات راعــية لــلتعّلم يســـتطيع كـــل أعـــضائـــها الـــتعّلم بـــعضهم مـــن الـــبعض، 
ألن مـــــا يجـــــّربـــــه الـــــبعض ويـــــتعّلمه يـــــفيد الـــــبعض اآلخـــــر إذ يـــــضطلع بـــــالـــــعملية نـــــفسها. 
ويـــضمن الـــذكـــاء الجـــماعـــي والـــتكيف الـــدائـــم مـــع الـــتغيّرات الـــتي تـــطرأ عـــلى بـــيئة الـــهيئة 
املـــعنية تـــنميتها تـــنمية مســـتدامـــة. ويـــمكن أن تـــصبح كـــل الـــهيئات هـــيئات راعـــية لـــلتعّلم، 
والـــهيئات املـــتخصصة فـــي الـــتعّلم والـــتعليم والـــبحث هـــي األنســـب لـــتكون قـــدوة فـــي هـــذا 

الصدد. 

هة إلى اآلباء  مواكبة التعّلم: اقتراحات موجَّ
يـُوصـى اآلبـاء بـجعل الـعائـلة عـائـلة راعـية لـلتعلم وتـهيئة بـيئة يسـتطيع األبـناء فـيها، شـأنـهم 
فـــي ذلـــك شـــأن اآلبـــاء، أن يـــتعّلموا كـــيفية الـــتعّلم ويـــبحثوا عـــن هـــويـــتهم ويـــطّورا قـــدراتـــهم 
الـخاصـة. فـعلى اآلبـاء مـساعـدة األبـناء فـي الـعثور عـلى أمـاكـن حـيث يـشعرون بـاالنـتماء 

ويزدهرون ويتهيؤون للمستقبل. 

هة إلى املعلمني  إنشاء صف التعّلم: اقتراحات موجَّ
يُـوصـى املـعلمون بـتهيئة نـظم بـيئية مـؤاتـية لـلتعّلم والـنجاح وااللـتزام واالسـتمتاع بـالـتعّلم 
فـي الـصف، وذلـك مـن خـالل حـث الـتالمـيذ عـلى الـتعاون بـني األقـران، وتـشجيعهم عـلى 
الــتعّلم مــن الــتقّدم الــذي يُحــرزه الــتالمــيذ اآلخــرون عــلى ســبيل املــثال. ويــنبغي لــلمعلمني 
إقــامــة شــبكات مــع صــفوف أخــرى بــال تــمييز بــني االخــتصاصــات واملســتويــات والــفئات، 

وتوثيق التساؤالت والتجارب وتبادلها. 

هة إلى املؤسسات  التحوّل إلى مؤسسة راعية للتعّلم: اقتراحات موجَّ
تُــــوصــــى املــــؤســــسات بــــتعزيــــز مــــلكة اإلبــــداع لــــدى كــــل الــــعامــــلني واملــــتعّلمني، وتــــزويــــدهــــم 
بــــالــــوســــائــــل الــــالزمــــة، مــــن حــــيث الــــدعــــم اإلداري وإتــــاحــــة الــــوقــــت واملــــكان، لــــالضــــطالع 



بمشــروعــات فــرديــة وجــماعــية. وتــحفيزهــم جــميعاً عــلى تــنمية قــدراتــهم الــذاتــية ومــهاراتــهم 
 املهنية استناداً إلى عملية البحث.



هة إلى الجامعات  نحو جامعات راعية للتعّلم: اقتراحات موجَّ
تُـوصـى الـجامـعات بـطرح الـتساؤل الجـماعـي عـن مسـتقبل الـجامـعة ودورهـا فـي مـجتمع 
الـتعّلم. وتـوثـيق أنـواع تـعّلم الـطلبة واملـبادرات الـتربـويـة لـلمعلمني - الـباحـثني بـاسـتخدام 
بـرمـجيات مـفتوحـة املـصدر. والـعمل عـلى تـطبيق حـريـة الـتعّلم والـتدريـس وإجـراء الـبحوث 
وتـعميقها، وتـشجيع املـرشـديـن املـلتزمـني الـذيـن يشـرفـون عـلى مشـروعـات الـطلبة. وإقـامـة 
مشــــروعــــات الــــبحوث الــــتشاركــــية والــــنهوج الــــجامــــعة لــــلتخصصات وتــــنمية مــــلكة اإلبــــداع 

وحس االلتزام. 
إنـشاء األقـالـيم املحـلية الـراعـية لـلتعّلم: اقـتراح مـوجَّـــه إلـى مـجالـس الـحكم 

املحلي 
تُــــوصــــى مــــجالــــس الــــحكم املحــــلي بــــتعزيــــز الــــتعّلم الــــجامــــع ابــــتداء مــــن مــــرحــــلة الــــتعليم 
األســاســي إلــى الــتعليم الــعالــي. وإحــياء الــتعّلم ضــمن الــعائــالت والجــماعــات. وتــيسير 
الــتعّلم الــفّعال فــيما يــخص الــحياة املــهنية وفــي مــكان الــعمل. وتــوســيع نــطاق اســتخدام 
الـتكنولـوجـيات الحـديـثة الـخاصـة بـالـتعّلم. وتـعزيـز الـجودة واالمـتياز فـي الـتعّلم. وإيـجاد 
أمـــاكـــن ثـــالـــثة غـــير املـــنزل أو مـــكان الـــعمل، تـــتيح للجـــميع بـــلورة أســـالـــيب جـــديـــدة لـــلتعّلم 
والــــتدريــــس وإجــــراء الــــبحوث وحشــــد الــــذكــــاء الجــــماعــــي فــــي اإلقــــليم املحــــلي، فــــي جــــو 
تــــسوده الحــــريــــة والــــثقة. وتــــبادل الــــتجارب املــــلهمة مــــع ســــائــــر األقــــالــــيم املحــــلية الــــراعــــية 

للتعّلم. 
هة إلى الجماعات املبدعة لبناة املعارف  توصيات موجَّ

تُــــوصــــى هــــذه الجــــماعــــات بــــإنــــشاء مــــنصات، ووســــائــــل، وحــــافــــظات لــــألعــــمال اإلبــــداعــــية 
صة لـــتعزيـــز ابـــتكار األفـــكار والـــبحوث الـــتشاركـــية  مـــفتوحـــة لـــلمشاركـــة، وأمـــاكـــن، مـــخصَّ
واملــعارف اإلبــداعــية مــن خــالل تــبادل األفــكار والــتساؤل والــتعاون بــني األقــران. ويــنبغي 
أن تـتاح هـذه الـوسـائـل للجـميع وأن تـندرج فـي عـداد املـوارد الـتربـويـة املـفتوحـة وذلـك مـن 
أجـل تحسـني تـأثـيرهـا وتـيسير الـلقاءات بـني هـذه الجـماعـات، سـواء أكـانـت هـذه الـلقاءات 

وجاهية أم تجري عن بعد. 
ه إلى املموّلني  االستثمار في مبادرات التعّلم: اقتراح موجَّ

يُـــــوصـــــى املـــــمولـــــون بـــــاالســـــتثمار فـــــي مشـــــروعـــــات الســـــتكشاف أســـــالـــــيب جـــــديـــــدة لـــــلتعّلم 
والـــــتدريـــــس وإجـــــراء الـــــبحوث بـــــشأن مـــــجتمع الـــــتعّلم. وتـــــمويـــــل جـــــماعـــــات راعـــــية لـــــلتعّلم 
ومشــــروعــــات بــــنّاءة تــــتيح تــــبادل قــــصص الــــنجاح والــــعبر املســــتخلصة مــــن اإلخــــفاقــــات. 
وإيــجاد طــرائــق الــتمويــل الــكفيلة بــاعــتماد االبــتكارات عــلى نــطاق واســع بــما يــسهم فــي 
بــناء مــجتمع تــعلم جــامــع ("الــعقود ذات الــتأثــير االجــتماعــي" الــتي تــضع االبــتكار فــي 

خدمة البرامج االجتماعية على سبيل املثال). 
اإلسهام في أوجه تطوير مجتمعات التعّلم: دور املنظمات الدولية 



تُــــوصــــى املــــنظمات الــــدولــــية بــــإجــــراء مــــقارنــــة بــــني الــــسياســــات الــــوطــــنية الــــخاصــــة بــــتنمية 
مـجتمع الـتعّلم وبـالـبحث والـتطويـر بـشأن الـتعّلم مـدى الـحياة. واسـتهالل مـناقـشة دولـية 
بــشأن الــطرائــق الــفضلى لــتعزيــز هــذه الــجوانــب وتــعزيــز نــشوء أنشــطة الــتعاون الــدولــي 
فــي هــذه املــسائــل مــن أجــل تــحقيق أقــصى مــا يــمكن مــن الــتطور فــي كــل مــنظمة ومــن 
الـــتآزر بـــني مـــجتمعات الـــتعّلم. واالنخـــراط فـــي الـــبحث بـــشأن الـــتطّور املـــتزامـــن ملـــختلف 
أنـــــواع الـــــذكـــــاء (ذكـــــاء اإلنـــــسان واآلالت واألفـــــراد والجـــــماعـــــات) وفـــــي تـــــدريـــــب الـــــجهات 
الـفاعـلة فـي مـجتمع الـتعّلم لـتصبح قـادرة عـلى إعـطاء الـزخـم لـلبرامـج الـدولـية أو الـوطـنية 

بشأن هذه املسائل املتعلقة ببناء املستقبل.


