
 

  
 

 

 

 العضوية في شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعّلم
 مذكرة مفاهيمية

 الخلفية
يزداد عدد سكان املدن يف السنوات األخرية بوترية مل يعهدها العامل من قبل: فيعيش اليوم أكثر من نصف سكان 

دن املؤثر يف الشؤون . وتنامى دور امل2030حبلول عام  ٪60العامل يف املدن ومن املتوقع أن يرتفع هذا العدد إىل 
الوطنية والعاملية نتيجة توّسعها وانتشارها. غري أن هذا التوسع يطرح أيضًا أمام السلطات البلدية حتديات متعددة 
على صعيد التماسك االجتماعي والنمو االقتصادي واالستدامة. ويّتبع عدد متزايد من البلديات اسرتاتيجية يف جمال 

ة هذه إىل حتقيق التنمية احلضرية املستدامة الشاملة للجميع بوصفها عنصراً أساسياً يف مواجهالتعّلم مدى احلياة ترمي 
التحديات. ولذلك تتخذ هذه البلديات التدابري الالزمة لتكتسي مدهنا حّلة "مدن التعّلم". ومن أجل مساعدة 

دى احلياة يف د اليونسكو للتعّلم ماحلكومات احمللية على وضع اسرتاتيجيات ملموسة لبناء مدن التعّلم، شرع معه
 إنشاء شبكة اليونسكو العاملية ملدن التعّلم.

مات الرئيسية ملدن السو إعالن بيجني بشأن بناء مدن التعّلموتستند شبكة اليونسكو العاملية ملدن التعّلم إىل 
 .2013الذي ُعقد عام . واعُتمدت هاتان الوثيقتان إبان املؤمتر الدويل األول بشأن مدن التعّلم التعّلم

ويؤمن أعضاء شبكة اليونسكو العاملية ملدن التعّلم بأن التعّلم مدى احلياة أمر بالغ األمهية ملستقبل مدهنم. وتتمثل 
مهمة الشبكة يف دعم وتسريع عملية التعّلم مدى احلياة يف جمتمعات العامل أمجع، من خالل تعزيز احلوار عن 

وإقامة الروابط، وتوطيد الشراكات، وبناء القدرات، ء على التعّلم من بعضها، وحّث املدن األعضاالسياسات، 
 ووضع أدوات حتّفز التقدم يف بناء مدن التعّلم وتقّر بالتقدم احملرز يف هذا اجملال.

ن أجل مويتألف أعضاء الشبكة من املدن اليت ميثّلها عمدة املدينة أو غريه من ممثلي املدينة املعتمدين بصورة رمسية. و 
نسمة على األقل واليت  10 000حتديد مفهوم العضو، ال بّد من اإلشارة إىل أن املدينة هي الوحدة اإلدارية اليت تضم 

يديرها جملس بلدي أو أي شكل آخر من أشكال اهليئات املنتَخبة. ومن هنا، قد تكون مدينة التعّلم بلدة أو قرية أو 
 حاضرة أو جمتمعاً حملياً. 

 ئد االنضمام إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعّلم؟ما هي فوا
 إن فوائد االنضمام إىل شبكة اليونسكو العاملية ملدن التعّلم هي التالية:

 تلقي التوجيه والدعم طوال مسرية بناء مدينة التعّلم. - 1
 االنتفاع باألدوات واالسرتاتيجيات الالزمة لبناء مدن التعّلم. )أ(
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ى أفضل املمارسات احملدَّدة يف أحدث البحوث ويف التقارير اخلاصة االطالع عل )ب(
 باملمارسات العملية.

احلصول على معلومات من الفريق املعين بتنسيق شؤون الشبكة بشأن آخر املستجدات  )جـ(
 فيما خيص التطّورات احلاصلة يف العامل يف جمال مدن التعّلم.

 راكات والشبكاتاالنضمام إىل شبكة حّية وتوطيد الش - 2
 تلقي الدعم عند استضافة املؤمترات الدولية واالجتماعات اإلقليمية. )أ(

إقامة صالت مع مدن التعّلم األخرى اليت هلا مصاحل مشرتكة وتواجه املشاكل ذاهتا وتعتزم  )ب(
 وضع خطط إمنائية مماثلة

تنمية احلياة من أجل الالتواصل مع شبكة من اخلرباء واملتخصصني يف جمال التعّلم مدى  )جـ(
 املستدامة.

 احلصول على تقدير للجهود املبذولة وإبراز أنشطة املدينة - 3
نقل أبرز احملطات واألحداث اخلاصة مبدينتكم على قنوات االتصال املتاحة بفضل شبكة  )أ(

 اليونسكو العاملية ملدن التعّلم.

ا ة عن مدينتكم وأنشطتها وتدابريهاملشاركة يف دراسة حالة مدن التعّلم بغية تقدمي حمل )ب(
 االبتكارية وأفضل ممارستها والدروس اليت استخلصتها.

 التمتع باحلق يف الرتشح لنيل جائزة اليونسكو ملدينة التعّلم. )جـ(
ا ووثائقها ي تتبعه اليونسكو وسياستها املتعلقة باملوارد املفتوحة، تُنشر مجيع مطبوعاهتواستناداً إىل النهج اجلامع الذ

 على موقع شبكة اليونسكو العاملية ملدن التعّلم وميكن االطالع عليها جماناً. 
 هل يتوّجب دفع رسوم عضوية؟

يق شؤون الشبكة يرّحب املعين بتنس ال تفرض شبكة اليونسكو العاملية ملدن التعّلم أي رسوم للعضوية. ولكن الفريق
 مبا يقّدمه أعضاؤها من مسامهات طوعية من أجل دعم تطّور الشبكة وخدماهتا.

 بطلب لالنضمام إلى الشبكة؟ التقدم ما هي الجهات التي تستطيع
يضاً أإن اجلهات الفاعلة الرئيسية يف الشبكة هي سلطات املدن الواقعة يف الدول األعضاء يف اليونسكو. وحيق 

ملمثلي املدن اآلخرين الراغبني يف تطبيق مفهوم مدينة التعّلم أن يقّدموا طلب عضوية حاملا يوافق عمدة املدينة على 
 ذلك رمسياً. ويّتخذ مجيع األعضاء املعتمدين صفة مندويب املدينة.
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 من هي الجهة العضو؟
 مد رمسياً ليكون ممثالً للمدينة.اجلهة العضو هي املدينة نفسها وميثلها عمدهتا و/أو الشخص املعت

 ما هي شروط االنضمام إلى الشبكة؟
من أجل االنضمام إىل الشبكة، ينبغي للبلدية أن تسعى إىل حتقيق الرؤية اليت تتوخى تعزيَز التعّلم مدى احلياة 

الن بيجني بشأن بناء عإوالتحّوَل إىل مدينة تعلم. ويتعني على خمتار املدينة أن يعتمد الوثيقتني الرئيسيتني ومها 
 .السمات الرئيسية ملدن التعّلمو مدن التعّلم

 ما هي اإلجراءات الواجب اتباعها لتقديم الطلب؟
جيب أن متأل املدن املرتشحة استمارة متاحة على موقع شبكة اليونسكو العاملية ملدن التعّلم  - 1

(http://learningcities.uil.unesco.org/home وميكن ملء االستمارة إما إلكرتونيًا أو .)
 خبط اليد، وجيب أن تكون االستمارة مشفوعة خبامت عمدة املدينة وتوقيعه.

ي ينبغي إرسال االستمارة بالربيد اإللكرتوين إىل اللجنة الوطنية املعنية لليونسكو كي توافق عليها وينبغ - 2
سال نسخة عن االستمارة إىل الفريق املعين بتنسيق شؤون شبكة اليونسكو العاملية ملدن التعّلم إر 

 (.learningcities@unesco.orgواملوجود يف معهد اليونسكو للتعّلم مدى احلياة )

طلب بكامله ونسكو على الطلب بالتوقيع عليه، مث أن تقّدم الينبغي أن توافق اللجنة الوطنية املعنية للي - 3
م إىل الفريق املعين بتنسيق شؤون بشبكة اليونسكو العاملية ملدن التعّلم واملوجود يف معهد اليونسكو للتعلّ 

 مدى احلياة.
انات الخاصة يقاعدة البومن أجل احلصول على املعلومات الالزمة لالتصال باللجان الوطنية، يرجى العودة إىل 

 .باللجان الوطنية لليونسكو
  

http://learningcities.uil.unesco.org/home
mailto:learningcities@unesco.org


 

 
 

4 

 

 ما هي الجهة التي تتولى إدارة شؤون العضوية؟
 توافق اللجنة الوطنية للبلد املعين على العضوية بناًء على الشروط احملددة يف هذه املذكرة املفاهيمية.

ملدن الراغبة يف ستطيع مجيع اومبا أن شبكة اليونسكو العاملية ملدن التعّلم هي شبكة مفتوحة وطوعية ومرنة، ت
االنضمام إليها بأن تقدم عضويتها. وبالتايل، فإن الفريق املعين بتنسيق شؤون الشبكة واملوجود يف معهد اليونسكو 

 للتعّلم مدى احلياة ال مينح العضوية وإمنا يقوم بإدارة العملية املتعلقة هبا.
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