
 

 
 

   

 

 جائزة اليونسكو لمدن التعّلم
 مذكرة مفاهيمية

يزداد عدد سكان املدن يف السنوات األخرية بوترية مل يعهدها العامل من قبل: فيعيش اليوم أكثر من نصف سكان 
. وقد تنامى دور املدن املؤثر يف 2030حبلول عام  ٪60العامل يف املدن ومن املتوقع أن يرتفع هذا العدد إىل 

نية والعاملية نتيجة توّسعها وانتشارها. غري أن هذا التوسع يطرح أيضاً أمام السلطات البلدية حتديات الشؤون الوط
متعددة على صعيد التماسك االجتماعي والنمو االقتصادي واالستدامة. ويّتبع عدد متزايد من البلديات اسرتاتيجية 

صراً أساسياً يف ة املستدامة الشاملة للجميع بوصفها عنيف جمال التعّلم مدى احلياة ترمي إىل حتقيق التنمية احلضري
مواجهة هذه التحديات. وتضع هذه املدن اسرتاتيجيات ابتكارية تتيح ملواطنيها أيًا كانت أعمارهم اكتساب 

 مهارات وكفاءات جديدة طوال حياهتم حبيث تتحّول هذه املدن إىل "مدن للتعّلم".
سكو اليت تعرب عن اهتمامها مبفهوم "مدن التعّلم". ومن هذا املنطلق، شرع ويزداد عدد الدول األعضاء يف اليون

معهد اليونسكو للتعّلم مدى احلياة، وهو مركز متّيز تابع لليونسكو يعمل يف جمال التعّلم مدى احلياة، يف وضع 
بادل ل يتيح للمدن ت. وهذه الشبكة هي مبثابة منرب دويل للتباد2012شبكة اليونسكو العاملية ملدن التعّلم عام 

 اخلربات وأفضل املمارسات فيما خيص بناء مدن التعّلم.
ويُعترب املؤمتر الدويل األول بشأن مدن التعّلم أحد النواتج اليت متّخضت عنها األعمال التحضريية املمّهدة إلنشاء 

يجني يف تنظيم املؤمتر ينية وبلدية بشبكة اليونسكو العاملية ملدن التعّلم. وشارك كّل من اليونسكو ووزارة الرتبية الص
شخصًا من رؤساء البلديات  550. ومجع املؤمتر 2013الذي ُعقد يف بيجني بالصني يف تشرين األول/أكتوبر 

والقّيمني على التعليم يف املدن واخلرباء من مائة بلد وبلدين، وممثلي وكاالت األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية 
عالن بيجني بشأن إومية واهليئات املتعددة اجلنسيات. واعتمد املؤمتر وثيقتني رئيسيتني مها: واملنظمات غري احلك

، ات الرئيسية ملدن التعّلمالسمالذي يؤكد أمهية التعّلم احلامسة ملستقبل مجيع اجملتمعات احلضرية، وبناء مدن التعّلم، 
 عّلم.اعدة األطراف املعنية على بناء مدن للتمبثابة قائمة شاملة لتدابري عملية ترمي إىل مس اليت تُعترب

ومنذ انعقاد املؤمتر الدويل األول بشأن مدن التعّلم، تسارعت وترية عملية بناء مدن التعّلم وانتشرت يف جمتمعات 
العامل أمجع. وأخذت مدن كثرية تعتمد هنجاً يرمي إىل بناء مدينة تعلم للتصدي لتحديات حمددة، مطّبقًة بذلك 

 ات الواردة يف الوثائق اخلتامية للمؤمتر.القرار 
من أجل االستمرار يف تعزيز تعلم اجلميع مدى احلياة وعرض أفضل  جائزة اليونسكو لمدن التعّلموأنشئت 

واليت حققت دن التعّلم الرئيسية مل بالسماتاملمارسات املتبعة لبناء مدن التعّلم. ومُتنح اجلائزة للمدن اليت تتصف 
يف  هائاًل يف بناء مدينة التعّلم. وُدّشنت اجلائزة يف املؤمتر الدويل الثاين بشأن مدن التعّلم الذي ُعقد بالتايل تقدماً 
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 ما الغرض من الجائزة؟
ها هو اإلقرار رمسياً. فالغرض من إن جائزة اليونسكو ملدن التعّلم ليست جائزة من جوائز التمّيز وال تشّكل شعاراً 

باجلهود اهلائلة اليت ُسّخرت لتطوير مدينة يف سبيل جعلها مدينة تعلم، يف أي جمتمع كان، ومكافأة هذه اجلهود. 
وهذه اجلائزة مُتنح للمدن اليت متّكنت بفضل إرسائها الركائز األساسية ملدن التعّلم من إحراز تقدم هائل فيما خيص 

 ما يلي: هذه الركائز األساسية اليت تتضمن السمات األساسية ملدن التعّلمم مدى احلياة. وتوّضح تعزيز التعلّ 
 تعزيز التعّلم الشامل للجميع من مرحلة التعليم األساسي حىت مرحلة التعليم العايل؛ 

 احمللية؛ واجملتمعات األسر داخل التعّلم تنشيط 

 العمل؛ وأثناء العمل أجل الناجع من التعّلم تيسري 

 احلديثة؛ التعّلم تكنولوجيات استخدام يف التوسع 

 تعزيز اجلودة والتمّيز يف جمال التعّلم؛ 

 احلياة مدى التعّلم ثقافة تعزيز. 

 ما هو شكل الجائزة ومتى ُتمنح؟
ملدن  يإن جائزة اليونسكو ملدن التعّلم هي جائزة دولية مُتنح كل سنتني يف حفل رمسي يُنظَّم إما أثناء مؤمتر إقليم

 التعّلم أو خالل املؤمتر الدويل املقبل ملدن التعّلم، وذلك حبسب املوعد األقرب النعقاد أيٍّ من هذين املؤمترين.
ومُتنح اجلائزة ملدن تقع يف كل من مناطق اليونسكو اخلمس وحُترز تقدمًا كبريًا يف بناء مدينة التعّلم وتعزيز تعلم 

ملدن اليت تتّسلم هذه اجلائزة إىل ست مدن يف كل منطقة خالل كل دورة اجلميع مدى احلياة. وقد يصل عدد ا
من دورات اجلائزة. وستتلقى هذه املدن شهادة ولكن لن حتصل على مكافأة مالية ألن هذه اجلائزة ليست من 

 جوائز اليونسكو اليت حيصل فيها الفائز على مبلغ نقدي.
 ما هي الجهات التي يحّق لها تلقي الجائزة؟

ّق جلميع املدن األعضاء يف شبكة اليونسكو العاملية ملدن التعّلم، الواقعة يف الدول األعضاء يف اليونسكو ضمن حي
مناطق اليونسكو اخلمس، أن تتلقى جائزة اليونسكو ملدن التعّلم. وتوضيحًا لألمر، جتدر اإلشارة إىل أن املدينة 

مة على األقل واليت يديرها جملس بلدي أو أي شكل آخر نس 10 000يُقصد هبا هنا الوحدة اإلدارية اليت تضم 
من أشكال اهليئات املنتَخبة. ومن هنا، قد تكون مدينة التعّلم بلدة أو قرية أو حاضرة أو جمتمعًا حمليًا أو غري 

 ذلك.
 وال حيق جلهة فازت باجلائزة أن تتقّدم مرة أخرى لنيلها إال بعد مرور ست سنوات على فوزها.



 

 
 

3 

 

 من هم أعضاء هيئة التحكيم؟
تتوىل هيئة حتكيم دولية اختيار الفائزين باجلائزة وهي تتألف من األعضاء االثين عشر جمللس إدارة معهد اليونسكو 

 للتعّلم مدى احلياة.
 .بسيطة غلبيةأ على احلصول يتم أن وتُ تَّخذ قرارات هيئة التحكيم باإلمجاع إذا أمكن أو باالقرتاع السري إىل

تمع هيئة التحكيم خالل االجتماعات السنوية جمللس إدارة املعهد أو يف اجتماعات تُعقد عرب االتصال وجت
 الفيديوي.

 ما هي معايير التقييم المعتمدة؟
 جيري تقييم مجيع الرتشيحات املقّدمة لنيل جائزة اليونسكو ملدن التعّلم باالستناد إىل املعايري التالية:

 املواطنني؟  زاماً صارماً بإجياد وزيادة فرص التعّلم اليت تلّّب االحتياجات التعّلمية جلميعهل التزم املرتّشح الت
وهل يتمتع بقيادة سياسية قوية يف هذا الشأن وبرؤية يف هذا الصدد وبقدرة على االستشراف واإلدارة 

 يف هذا اجملال؟

 ن مجيع رد وإشراك الشركاء مهل يّتبع املرتّشح خطة عمل شاملة وقابلة للتطبيق تتيح حشد املوا
 القطاعات املعنية؟

  هل اجملاالت اليت يرّكز عليها املرتشح حمددة بوضوح وهل وضع املرتشح أهدافًا معينة لكل مرحلة من
 املراحل؟

 هل يُطّبق املرتشح اسرتاتيجيات عملية للتصدي للتحديات احملددة اليت تواجهها املدينة؟ 

 رسات ومشاريع فعالة ميكن أن تعتمدها مدن أخرى؟هل يطّبق املرتّشح سياسات ومما 

  هل أثّرت األنشطة اليت اتّبعها املرتشح لبناء مدينة تعلم تأثريًا إجيابيًا على متكني األفراد والتماسك
 االجتماعي والنمو االقتصادي واالزدهار الثقايف والتنمية املستدامة؟

 كيف ينبغي تقديم ترشيحات الجائزة؟
م ترشيحات  اجلائزة إىل معهد اليونسكو للتعّلم مدى احلياة وفقاً لإلجراء احملدد فيما يلي: تقدَّ

 :1تقّدم املدن الراغبة يف الرتّشح للجائزة الوثائق التالية إىل اللجنة الوطنية لليونسكو يف البلد املعين 

 اجلائزة؛ب تقرير عن التقّدم احملرز لبناء مدينة التعّلم يُعّد باستخدام منوذج التقرير اخلاص 

                                                 
 ميكن االطالع على قائمة اللجان الوطنية لليونسكو يف املوقع التايل: 1
 commissions-http://en.unesco.org/countries/national 

http://en.unesco.org/countries/national-commissions
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 استمارة موافقة موقّعة جتيز استخدام وتوزيع املواد املقّدمة؛ 

 .)أي مواد إضافية ضرورية )مقاالت أو فيديوهات أو غريها 

  يدعو معهد اليونسكو للتعّلم مدى احلياة اللجان الوطنية لليونسكو إىل تقدمي الرتشيحات. وحيق لكل
 كثر.جلنة وطنية ترشيح ثالث مدن من بلدها على األ

  ،تقّدم اللجان الوطنية إىل معهد اليونسكو للتعّلم مدى احلياة استمارة ترّشح رمسية لكّل طلب مقّدم
 فضالً عن الوثائق الرديفة اليت قّدمتها املدن املرتّشحة.

التعّلم وميكن احلصول على استمارة الرتشح ومنوذج التقرير واستمارة املوافقة يف موقع شبكة اليونسكو العاملية ملدن 
(http://learningcities.uil.unesco.org/home.) 

وبعد تلقي مجيع املواد املتعلقة بالرتشيحات، يضع املعهد قائمة قصرية باملدن اليت خيتارها. وتُعرض الرتشيحات 
تحكيم ا النهائي يف هذا الشأن. ويعلن املعهد النتائج باسم هيئة الاملختارة على هيئة التحكيم اليت تصدر قراره

قبل شهر من انعقاد املؤمتر اإلقليمي املقبل ملدن التعّلم أو املؤمتر الدويل املقبل ملدن التعّلم، وذلك حبسب املوعد 
 األقرب النعقاد أيٍّ من هذين املؤمترين.

 شروط الترشح
 بلدها. قدمي املواد املتعلقة برتشيحها إىل اللجنة الوطنية لليونسكو يفمجيع املدن املرتشحة مسؤولة عن ت 

  يعطي املعهد املدن املرتشحة إشعاراً مكتوباً باستالم الرتشيح. وإذا مل تتلق املدن هذا اإلشعار، يُرجى
 منها االتصال باملعهد للتحقق من وصول ترشيحها والوثائق الرديفة املرتبطة به.

 معهد ملدن املرتشحة ملء استمارة موافقة )ترفق بنموذج التقرير اخلاص باجلائزة( جتيز لليتعني على مجيع ا
 نشر املواد املقّدمة وعرضها جماناً شرط أن يُذكر بشكل واضح أن هذه املواد هي ملك للمدن.

 .ال ميكن اسرتجاع املواد املقّدمة 

 .يُعترب قرار هيئة التحكيم هنائياً ولن يُبحث فيه 

 2017المهمة المتعلقة بجائزة اليونسكو لمدن التعّلم لعام  التواريخ
 ات:آخر موعد لتقدمي الطلب 

 :مرحلة االختيار النهائية واإلعالن عن الفائزين باجلائزة 
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 التاريخ حيدد الحقاً 
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 :التاريخ حيدد الحقاً  حفل تسليم اجلائزة 
 

 أمانة الجائزة
 مدى مللتعلّ  اليونسكو بأملانيا. ومعهد الواقع يف هامبورغ الحياة مدى للتعّلم يونسكوال معهدأمانة اجلائزة هي 

احلياة هو معهد لتوثيق املطبوعات والنشر تابع لليونسكو ال يتوخى الربح ويضطلع بأنشطة خلدمة السياسات 
: ر اليونسكو واألمم املتحدةوحيظى املعهد مبكانة فريدة يف إطا .وجيري حبوثاً دولية ويقّدم التدريب واملعلومات

ويُعترب  .احلياة مدى التعّلم جمال يف عاملي بتفويض تتمتع اليت املتحدة األمم منظومة يف الوحيدة املؤسسة فهو
املعهد أمانة املؤمتر الدويل ملدن التعّلم واهليئة املعنية بتنسيق أعمال شبكة اليونسكو العاملية ملدن التعّلم، فيؤدي 

وراً رائداً يف إجراء األنشطة املعنية ببناء القدرات وتوفري الدعم التقين وقنوات االتصال إىل املدن من هبذه الصفة د
 أجل مساعدهتا على تبادل األفكار والتجارب الالزمة لبناء مدن التعّلم.


