ندوة افتراضية
التعليم ومبادرة « المجتمعات التي نريد »

مبر
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سـبت

https://www.facebook.com/ICESCO.Ar/live

( 16:20-14:00توقيت الرباط) ( 15:20-13:00 /التوقيت العالمي الموحد)

تعــد جائحــة كوفيــد  19 -هــي األحــدث ضمــن قائمــة طويلــة مــن األزمــات التــي
ضربــت العالــم ،وكشــفت عــن مــدى ضعــف المجتمعــات وهشاشــتها ،ومــن
ثــم الحاجــة الملحــة إلعــادة التفكيــر فــي بنــاء مجتمعاتنــا علــى نحـ ٍـو أفضــل .إن
األزمــات متعــددة األوجــه التــي يواجههــا العالــم ،تقــدم لنــا باســتمرار إشــارات
تحثنــا علــى أهميــة تطويــر السياســات واتخــاذ اإلجـراءات الالزمــة فــي ســبيل بنــاء
ً
مجتمعاتنــا علــى النحــو المنشــود .بنــاء علــى ذلــك ،أطلقــت اإليسيســكو مبــادرة
« المجتمعــات التــي نريــد » لجمــع وجهــات نظــر متنوعــة مــن شــتى القطاعــات
لبنــاء حــوار عالمــي حــول العالــم الــذي نتصــوره ونرســم معالمــه والمجتمعــات
التــي نريــد العيــش فيهــا.
تهــدف مبــادرة « المجتمعــات التــي نريــد » إلــى نشــر المعرفــة وتنفيــذ البرامــج
المبتكــرة التــي تســاهم فــي بنــاء مجتمعــات يعمهــا الســام واالزدهــار ،وتتمتــع
بمقومــات الصحــة والقــدرة علــى الصمــود واالســتدامة ،وتشــمل الجميــع.
« التعليــم هــو الســاح األقــوى لتغييــر العالــم » علــى حــد تعبيــر نيلســون مانديــا.
ٌ
َ ْ
وبوصــف التعليــم مع ِنــي ببنــاء اإلنســان مــن أجــل بنــاء المجتمــع ،فالبــد أن
يســهم فــي تغييــر اإلنســان وإعــادة بنــاء شــخصيته علــى النحــو المبتغــى مــن
أجــل تحقيــق بنــاء المجتمــع الــذي نريــد.
ً
واســتنادا إلــى رؤيتهــا الجديــدة ،تعقــد اإليسيســكو ،مــن خــال قطاعــي التربيــة
والعلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة ،نــدوة افتراضيــة بشــأن :
دور التعليم في بناء المجتمعات التي نريد
وتســعى فــي هــذه النــدوة إلــى تعزيــز الحــوار والتفكيــر وتقديــم رؤى ووجهــات
نظــر متنوعــة حــول األدوار المســتقبلية التــي يجــب أن يؤديهــا التعليــم لبنــاء
المجتمعــات التــي نريــد.
ً
ً
وإث ـراء للحــوار والنقــاش البناءيــن ،ودعمــا للتواصــل الجيــد والمنشــود بيــن الخب ـراء
وصانعــي السياســات ،تحــرص اإليسيســكو علــى مشــاركة كوكبــة مــن وزراء
التربيــة والتعليــم فــي الــدول األعضــاء مــن خــال جلســة وزاريــة تناقــش :
« سياسات وآليات ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع »
وذلك من أجل المساهمة في بناء مجتمعاتنا على الوجه الذي نريد.

➤➤ الهدف الرئيس
تهــدف النــدوة االفتراضيــة (التعليــم ومبــادرة « المجتمعــات التــي نريــد ») إلــى
بنــاء حــوار ونقــاش ناجــع ،وجمــع وجهــات نظــر متنوعــة حــول أدوار التعليــم
الالزمــة لتحقيــق ســمات المجتمعــات التــي نريــد.

معالي الدكتور سالم بن محمد المالك
المدير العام لإليسيسكو

معالي السيد لويس إيناسيو
لوال دا سيلفا
رئيس البرازيل السابق
(ضيف شرف الندوة)

سعادة السيد كايالش ساتيارثي
حائز على جائزة نوبل للسالم
لعام 2014

سعادة السيدة أليس أولبرايت
الرئيس التنفيذي للشراكة
العالمية للتعليم

الجلســـــة االفتتاحية
14:15 - 14:00

معالي السيد لويس إيناسيو لوال دا سيلفا
رئيس البرازيل السابق (ضيف شرف الندوة)

14:25 - 14:15

معالي الدكتور سالم بن محمد المالك
المدير العام لإليسيسكو

14:35 – 14:25

السيد كيالش ساتيارثي
الحائز على جائزة نوبل للسالم لعام 2014

14:45 – 14:35

السيدة أليس أولبرايت
الرئيسة التنفيذية للشراكة من أجل التعليم

رئيس الجلسة :
معالي الدكتور سالم بن محمد المالك ،المدير العام لإليسيسكو

الجلســـــة األولى :
وزراء التعليم في الدول األعضاء
سياسات وآليات ضمان التعليم الجيد والشامل للجميع

البرنامـج الزمنـي

14:53 - 14:45

معالي السيدة كالوديانا أيو كولي
وزيرة التعليم األساسي والثانوي ،جمهورية غامبيا

15:01 - 14:53

معالي السيد شفقت محمود
وزير التعليم والتدريب المهني الفيدرالي ،جمهورية باكستان اإلسالمية

15:09 - 15:01

معالي السيد أريسيني عبد الله جبريل بالدي،
وزير التعليم الوطني والتعليم العالي ،جمهورية غينيا بيساو

15:17 - 15:09

معالي السيد فيرناندو حداد،
وزير التعليم السابق ،البرازيل

15:25 - 15:17

معالي الدكتور سالم بن حاتم
وزير التعليم السابق ،الجمهورية التونسية

15:33 - 15:25

معالي السيدة عائشة باه ديالو
وزيرة التعليم السابقة ،جمهورية غينيا

15:43 - 15:33

رئيس الجلسة :
الدكتورة كومبو بولي باري ،رئيسة قطاع التربية باإليسيسكو

الجلســـــة الثانيــــة :
آراء الخبــراء والممارســـيـن
التعليم واالقتصاد
15:51 - 15:43

الدكتور دانييل كارا
أستاذ بجامعة ساو باولو ،وعضو مجلس إدارة الحملة البرازيلية من أجل الحق في التعليم

التعليم من أجل السالم
15:59 - 15:51

السيدة دليا مامون
جمعية «بذور السالم» ،منظمة غير حكومية ،جنيف ،سويسرا

16:07 - 15:59

األستاذ كي سيوك «كوربيل» كيم
رئيس منظمة تربويون بال حدود ،كوريا الجنوبية

اآلفاق المستقبلية
16:17 - 16:07

السيدة راماتا ألمامي مباي
رئيسة قطاع العلوم اإلنسانية واالجتماعية باإليسيسكو

رئيس الجلسة :
السيدة راماتا ألمامي مباي ،رئيسة قطاع العلوم اإلنسانية واالجتماعية باإليسيسكو

الجلســـــة الختاميـة
16:17

c/icesco

كلمــــة ختاميــــة :
معالي الدكتور سالم بن محمد المالك
المدير العام لإليسيسكو

icesco.official

@icesco_ar

icesco.ar

www.icesco.org

