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جدول األعمال العاملي للتعليم حتى عام 2030

 لقد ُعهد إىل اليونسكو، بصفتها وكالة األمم املتحدة املتخصصة
 املعنية بالرتبية والتعليم، بريادة وتنسيق جدول أعمال التعليم

 حتى عام 2030. ويندرج جدول أعمال التعليم حتى عام 2030
 يف إطار املساعي العاملية الرامية إىل القضاء عىل الفقر عن طريق
 تحقيق 17 هدفاً للتنمية املستدامة بحلول عام 2030. وال يمكن

 تحقيق أي هدف من أهداف التنمية املستدامة السبعة عرش
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1-1
 استهلت اليونسكو يف عام 1953 مرشوعاً دعي

 Scheme of Co-ordinated Experimental Activities in Education for

قة  Living in a World Community (خطة أنشطة تجريبية منسَّ

يف مجال الرتبية للعيش يف مجتمع عاملي)2، وشارك فيه 33 

مدرسة ثانوية يف 16 دولة عضوا3ً. واملقصود بهذا املرشوع هو 

»التشجيع عىل تطوير الرتبية من منظور أهداف وأنشطة األمم 

املتحدة والوكاالت املتخصصة، ومبادئ اإلعالن العاملي لحقوق 

اإلنسان«4.

2-1
 Associated :ت تسمية املرشوع فصار ويف عام 1957، ُغيِّ

 Schools Project in Education for International Understanding

and Co-operation (مرشوع املدارس املنتسبة لليونسكو من 

أجل الرتبية عىل التفاهم والتعاون بني الدول)5، ويف عام 1963، 

ارتفع عدد املدارس املشاركة يف املرشوع إىل 191 يف 42 دولة 

عضواً. ثم أعيدت تسميته يف عام 1971 فصار: مرشوع املدارس 

املنتسبة من أجل الرتبية عىل التفاهم والسالم بني الدول6، 

وأصبح التعاون حثيثاً بني املدارس املشاركة. ويف وثيقة برنامج 

وميزانية اليونسكو لعاَمي 1998-1999، إذ بلغ عدد املدارس 

املشاركة 4224 مدرسة يف 137 بلدا7ً، أشي إىل املرشوع بتسميته 

ألول مرة Associated Schools Project Network (شبكة مرشوع 

.ASPnet املدارس املنتسبة)8، ومختَصها

3-1
ويف الوقت الحارض، تمثل ASPnet شبكة عاملية تضّم أكثر من 

11000 مدرسة منتسبة موزَّعة يف 182 بلداً. وبما أن أنشطة 

أعضاء الشبكة تجاوزت بتنوعها إطار املرشوع األصيل فقد 

أُسقطت كلمة »مرشوع« من التسمية فأصبحت: شبكة 

 املدارس املنتسبة لليونسكو، ولكن استُبقي املختص

 ASPnet بدون تغيي داللًة عىل تواصل التاريخ

املؤسيس للشبكة.

لمحة عن نشوء الشبكة وتسميتها

UNESCO Associated School Project Network (ASPnet): Historical Review 1953 – 2003, UNESCO 2003 :انظر الوثيقة  1

2  تنفيذاً للقرار 1.341 الذي اعتمده املؤتمر العام لليونسكو يف دورته السابعة، عام 1952.  

وهي: بلجيكا، كوستاريكا، إكوادور، جمهورية أملانية االتحادية، فرنسا، اليابان، هولندا، النرويج، باكستان، الفلبني، السويد، سويرسا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى ووآيرلندا الشمالية، الواليات املتحدة   3

األمريكية، أوروغواي، يوغوسالفيا (ذُكرت يف التقرير عن االجتماع UNESCO/ED/133 تاريخ 21 كانون الثاني/يناير 1954).

وفقاً ملا جاء يف القرار 1.341 الذي اعتمده املؤتمر العام لليونسكو يف دورته السابعة، عام 1952.  4

.UNESCO/ED/149 of 4 February 1957 :انظر الوثيقة  5

.ED/MD/19, 1971 :انظر الوثيقة  6

UNESCO’s Associated Schools Project Network (ASPnet) – List of Participating Institutions, UNESCO 1997 :انظر الوثيقة  7

انظر الفقرة 06028 من الوثيقة 29م/5، الربنامج وامليزانية املعتمدان 1999-1998، اليونسكو 1998.  8

11

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001305/130509e.pdf
.org/images/0012/001261/126140EB.pdf
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الرسالة

تبتغي شبكة املدارس املنتسبة لليونسكو (ASPnet) »بناء حصون السالم 

يف عقول« طلبتها، عن طريق إعالء شأن قيم وأهداف اليونسكو يف 

تنظيم املدارس املشاركة ودروسها ومشاريعها وسياساتها. فتشدد من 

ثَّم عىل الدعائم األربع للرتبية، كما عّرفها تقرير اللجنة الدولية املعنية 

بالرتبية للقرن الحادي والعرشين الصادر بعنوان التعّلم ذلك الكنز 

املكنون9، وهي: التعّلم للمعرفة، التعّلم للعمل، التعّلم لنكون، وفوق كل 

يشء التعّلم لنعيش معاً.

2

Learning: The Treasure Within: Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-First Century; UNESCO 1996  9
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1-3
 تعزز شبكة املدارس املنتسبة القيم واملبادئ التي يكتنزها

امليثاق التأسييس لليونسكو وميثاق األمم املتحدة، بما فيها 

الحقوق األساسية وكرامة اإلنسان، واملساواة بني الجنسني، 

والتقدم االجتماعي، والحرية، والعدالة والديمقراطية، واحرتام 

التنوع، والتضامن الدويل10.

2-3
فهي تخدم والية اليونسكو11 ومهامها الرئيسية املتمثِّلة يف أن: 

تعمل بمثابة مخترب لألفكار، وتعزز التعاون الدويل واإلقليمي، 

وتنّمي القدرات املؤسسية والبرشية، وتسهم يف إعداد السياسات 

ووضع املعايي. إن الشبكة ASPnet تسهم يف خدمة مهمة املخترب 

من حيث تؤدي دوراً ريادياً يف إعداد أساليب ومنهجيات تربوية 

تجديدية وإبداعية من أجل ترجمة املفاهيم العاملية إىل ممارسات 

عىل صعيد املدرسة، وامليّض قدماً يف تحويل النظم والسياسات 

التعليمية. وهي، بوصفها شبكة عاملية، تشجع التعاون وتبادل 

املعارف وإقامة الرشاكات عىل املستوى العاملي، بني املدارس 

ذات الرؤية املشرتكة.

ذُكرت الشبكة ASPnet رصيح الذكر يف توصية عام 1974 بشأن الرتبية من أجل التفاهم والتعاون والسالم عىل الصعيد الدويل والرتبية يف مجال حقوق اإلنسان وحرياته األساسية - وهذه واحدة من أهم الوثائق   10
التقنينية الدولية املتعلقة بالرتبية.

تتوىّل اليونسكو مسؤولية تنسيق التعاون الدويل يف مجاالت الرتبية والعلوم والثقافة واالتصال، بغية اإلسهام يف بناء السالم.  11

3-3
وتُعنى شبكة املدارس املنتسبة بتوفي فرص ألعضائها تقّوي 

فيهم حس االنتماء إىل املجتمع العاملي. وتُسهم أيضاً يف تحقيق 

أهداف التنمية املستدامة التي اعتُمدت يف عام 2015. وينصّب 

اهتمام الشبكة ASPnet بوجه خاص عىل الغاية 7-4 من الهدف 

4 الخاص بالتعليم حتى عام 2030، وعىل تعليم املواَطنة العاملية، 

والتعليم من أجل التنمية املستدامة.

األهداف 3
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اإلدارة 4

ق ا�نسِّ
الدويلّ

ق ا�نسِّ
 الوطنّي

ق ا�نسِّ
 الوطنّي

ق ا�نسِّ
 الوطنّي

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

األداة اإللكرتونية 
(OTA)لـ

(ASPnet) الشكل 1: البنية اإلدارية لشبكة ا�دارس ا�نتسبة

1-4
تتكون البنية اإلدارية للشبكة ASPnet من ثالثة مقوِّمات:

ق الدويل يف مقر اليونسكو؛ املنسِّ أ - 

قني الوطنيني يف البلدان املشاركة؛ املنسِّ ب - 

األعضاء (املدارس املنتمية إىل الشبكة بتصديق من اليونسكو). ج - 

وتوجد أداة إلكرتونية لشبكة املدارس املنتسبة Online Tool for ASPnet (OTA) تسّهل االنضمام إىل الشبكة والتعاون والتواصل بني املكوِّنات 

الثالثة بصورة فعالة.



ق الوطني اادارا     شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو:  دليل المنسِّ

8

3-4
قون الوطنيون املنسِّ

ق(ـة) الوطني(ـة) يف البلد من قبل اللجنة  يجري تعيني املنسِّ

الوطنية لليونسكو12، ويضطلع بمسؤولية اإلرشاف عىل تشغيل 

وإدارة الشبكة ASPnet، بما يف ذلك ضمان الجودة عىل املستوى 

القطري. فيقوم (أو تقوم) بالعمل، تحت سلطة اللجنة 

الوطنية13، عىل ربط املدارس األعضاء يف الشبكة بالسلطات 

ق الدويل يف مقر اليونسكو، وتشجيع ودعم  الوطنية وباملنسِّ

 إعداد وتنفيذ أنشطة الشبكة عىل املستوى الوطني.

قون الوطنيون املساعدة يف تأدية  ويمكن أن يتلّقى املنسِّ

قني  مهامهم من أفرقة تنسيق المركزية. وعىل اعتبار املنسِّ

ق الدويل،  الوطنيني بمثابة بوابات اتصال بني األعضاء واملنسِّ

ق  فإنهم يضطلعون باملسؤولية عن إيصال املعلومات من املنسِّ

الدويل إىل األعضاء، مع الدعم للتنفيذ عندما يلزم ويمكن 

 تقديمه، وعن تقديم التقارير عن أنشطة الشبكات القطرية

ق الوطني ق الدويل (انظر: امللحق 1 - مهام املنسِّ  إىل املنسِّ

ق الوطني،  املحددة، وامللحق 2 - مالمح شخصية املنسِّ

وامللحق 3 - مسؤوليات اللجان الوطنية لليونسكو).

2-4
ق الدويل املنسِّ

ق(ـة) الدويلّ(ـة)، املكلَّف بشؤون الشبكة  يضطلع املنسِّ

ASPnet داخل قطاع الرتبية يف مقر اليونسكو، بمسؤولية تنسيق 

قني  وإدارة عمل الشبكة عىل املستوى العاملي، فيزوِّد املنسِّ

الوطنيني باإلرشادات االسرتاتيجية والتقنية والضامنة للجودة. 

فهو/هي يتمتع بالسلطة املفّوضة له من اليونسكو لتصديق 

ه تخطيط مشاريع  عضوية الذين ينضّمون إىل الشبكة، ويوجِّ

اليونسكو وأنشطتها العاملية، بالتعاون مع قطاعات برنامج 

ق الدويل  اليونسكو، واملكاتب واملعاهد امليدانية. ويُقيم املنسِّ

ل التعاون بني  قني الوطنيني، ويسهِّ اتصاالت متواترة مع املنسِّ

البلدان واملناطق، ويُعّد مواد وآليات اتصال من شأنها إشهار 

ـُ/تُـ قّدم إىل هيئتَْي اليونسكو  الشبكة بوصفها عامل تغيي. وي

الرئاسيّتنَي تقارير عن أنشطة الشبكة ASPnet تستند إىل 

قون الوطنيون وما يقّدمه  التقارير السنوية التي يقدمها املنسِّ

(OTA) أعضاء الشبكة من املعلومات عرب األداة اإللكرتونية 

(انظر القسم 7: تقديم التقارير).

اإلدارة
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4-4
األعضاء

أعضاء الشبكة هم املدارس14. ففي كل مدرسة عضٍو، يعنّي 

املدير مسؤوالً عن االتصال، ويتوىّل هذا إقامة االتصاالت مع 

ق الوطني ومع أعضاء ورشكاء آخرين. واملدارس هي  املنسِّ

الجهات الفاعلة الرئيسية داخل الشبكة، فتضطلع باملسؤولية 

عن إعداد وتنفيذ مشاريعها التجديدية، وعن سائر املبادرات 

 والنهوج التي تسهم يف إقامة نهج لكامل املدرسة

(انظر أيضاً القسم 8-5). وهي أيضاً الجهات املستفيدة الرئيسية 

ق الدويل،  ق الوطني و/أو املنسِّ من املشاريع التي يبادر بها املنسِّ

وهي الهدف لها. وتتمثّل إحدى أهم مسؤوليات املدارس األعضاء 

ق الوطني، ومع مدارس أخرى  يف تقاسم الخربات مع املنسِّ

داخل البلد وخارجه، من أجل التعّلم بعضها من بعض، ومع 

 مجتمعاتها املحلية من أجل توسيع نطاق تأثي الشبكة.

(انظر ما يتعلق بمسؤوليات األعضاء يف القسم 5 وال سيما 3-5. 

وانظر أيضاً يف القسم 8-12 الفرق بني شبكة املدارس املنتسبة 

وأندية اليونسكو). 

5-4
 ASPnet للشبكة )OTA( األداة اإللكرتونية

هذه األداة OTA هي املنصة الرئيسية التي تمّكن العنارص الفاعلة 

الرئيسية للشبكة من التواصل فيما بينها يومياً، من أجل تدبي 

جميع الشؤون اإلدارية واملشاريعية للشبكة، بما يف ذلك إجراءات 

قبول األعضاء الجدد (انظر القسم 4-5). إنها فسحة يستطيع 

فيها املنتمون إىل مجتمع الشبكة تقاسم األفكار، وإيجاد املوارد، 

والتحاور عرب اإلنرتنت، والتعاون. وإن هذه األداة، بفضل 

موقعها العمومي عىل شبكة الويب، تزيد املعرفة بالشبكة 

وأعضائها. يديرها مقر اليونسكو، وتتطّلب إسهاماً من جميع 

قني الوطنيني واألعضاء، الذين لهم اسم مستخدم وكلمة  املنسِّ

 OTA رس، من أجل تحديث املعلومات وتحميلها مبارشة. واألداة

متيرّس استعمالها عرب اإلنرتنت واألجهزة املحمولة، بدون حاجة 

إىل نطاق عريض مكتبي أو منزيل. ويُنفذ إليها أيضاً عن طريق 

 ،(Wi-Fi) التجهيزات العمومية لالتصال الالسلكي باإلنرتنت

ويمكن أيضاً االستفادة من االتصاالت بواسطة خطوط الكهرباء 

أو السواتل للنفاذ إليها عرب اإلنرتنت.

يف بعض البلدان، يقوم بتعيني املنسق الوطني هيئة حكومية أخرى، مثل وزارة الرتبية، فيعمل تحت سلطة هذه الهيئة، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لليونسكو.  12
انظر الحاشية 12.  13

يشمل مصطلح املدرسة جميع أنماط ومستويات املؤسسات التعليمية املعرَّفة يف القسم 1-5.   14

اإلدارة
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العضوية 5

1-5
األهلية

 ASPnet باب االنضمام إىل عضوية شبكة املدارس املنتسبة

مفتوح أمام جميع املدارس العامة والخاصة ومؤسسات إعداد 

املعلمني التي تعرتف بها السلطات الوطنية. فكل مؤسسات 

التعليم النظامي وغي النظامي التي تقدم التعليم قبل االبتدائي 

واالبتدائي والثانوي والتقني واملهني أو تقوم بإعداد املعلمني 

لٌة لعضوية الشبكة15. مؤهَّ

2-5
املعيار

معيار العضوية الرئييس هو االلتزام الطوعي من جانب قيادة 

املدرسة وهيئتها التعليمية بتعزيز قيم اليونسكو وُمثُلها، وأن 

تعمل عىل ذلك من خالل ما ييل:

استعمال طرائق ونهوج تجديدية وتشاركية؛ أ - 

توفي بيئة تعلم آمنة، مستدامة، خالية من العنف،  ب - 

شاملة، فعالة، من أجل جميع طلبتها؛

التفاعل مع مدارس داخل البلد ويف بلدان أخرى. ج - 

وجوانب االلتزام هذه تُدرس يف عملية طلب  د - 

االنضمام إىل العضوية. ويتوّجب أيضاً عىل 

األعضاء أن يتعّهدوا بالوفاء بمقتضيات العضوية 

التايل بيانها.

انظر املقطع 8-2 - هل يجوز للجامعات أن تصي أعضاء يف الشبكة ASPnet؟  15
يمكن يف بعض البلدان، بدالً من ذلك عقد اجتماعات تخطيط.  16

3-5
مقتضيات العضوية

يجب يف األعضاء أن يكونوا معتنقني قيم اليونسكو ومبادئها، 

وأن يؤّدوا جملة من املهام بصورة ُمرضية، فيُظهرون عضويتهم 

ويحافظون عليها. واملهام هي معايي دنيا وضعتها اليونسكو 

لضمان الجودة يف تشغيل الشبكة ASPnet وإدارتها، وضمان أن 

األعضاء يسهمون يف الشبكة، ساعني برسالتها ويف سبيل أهدافها. 

وهذه املهام هي ما ييل:

ق الوطني، فيه  تقديم خطة عمل سنوية16 إىل املنسِّ أ - 

وصف اإلنجازات املنشودة؛

ق الوطني، وفقاً  تقديم تقرير سنوي إىل املنسِّ ب - 

للنموذج الذي يقّدمه هو/هي (انظر القسم 7-2)؛

املشاركة، كل سنة دراسية، يف مرشوع عاملي أو  ج - 

إقليمي واحد عىل األقل، من املسابقات أو الحمالت 

التي تقرتحها اليونسكو، أو يف نشاط وطني ذي 

ق الوطني؛ صلة يقرتحه املنسِّ

االحتفال بيومني عىل األقل من أيام األمم املتحدة،  د - 

يُختاران من التقويم الخاص بشبكة املدارس 

املنتسبة عن طريق األداة اإللكرتونية OTA، احتفاالً 

تشارك فيه الجماعة املدرسية بأكملها؛

هـ - إظهار املدرسة عالمة عضويتها يف الشبكة، وفقاً 

ق الوطني (انظر القسم 5-9)؛ لتوجيه/تزويد املنسِّ

تعريف الجماعة املدرسية بعضوية املدرسة يف  و - 

الشبكة (من خالل اجتماعات املعلمني واآلباء 

والطلبة، وعن طريق امللصقات وموقع الويب، 

وغي ذلك)؛

تحديث املعلومات املتعلقة باملدرسة يف األداة  ز - 

اإللكرتونية، مرتني كل عام عىل األقل (عناوين 

االتصال، وإحصائيات وأنشطة املدرسة)، مع 

ق الوطني أو أحد  االستعانة عند اللزوم باملنسِّ

األعضاء والرشكاء اآلخرين (انظر القسم 4-8).

وتبعاً للسياق الوطني، يجوز للمنّسق الوطني أن يضع مقتضيات 

ق الدويل. إضافية للعضوية، بالتشاور مع املنسِّ
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ا�درسة 

تُبدي
اهتمامها 

1

ا�نّسق الوطني

يدرس
التعب� عن
االهتمام 

2

ا�درسة 

تقدم
طلب العضوية 

3

ا�نّسق الوطني

يضع
تقييماً للطلب

ويويص
اليونسكو با�درسة 

4

اليونسكو 
 ا�نسق الدويل 

يوافق ويصّدق
عىل

العضوية

5

(ASPnet) الشكل 2: كيف تص� مدرسة عضواً يف شبكة ا�دارس ا�نتسبة

5-5
الفرتة التحضريية

حون للعضوية باعتماد فرتة تحضيية مدتها سنة  يوىص املرشَّ

عىل األقل، بعد إبداء اهتمامهم (املرحلة 1 من بيان الشكل 2) 

ق الوطني. وتستطيع  أو بعد تقديم الطلب (املرحلة 3) إىل املنسِّ

البلدان ابتكار إجراءاتها الوطنية فيما يتعلق باالصطفاء التمهيدي 

واإلجراءات التحضيية، يف إطار مجمل املبادئ التوجيهية التي 

وضعتها اليونسكو.

6-5
التصديق:

اليونسكو هي حصاً من يمنح العضوية ويصدقها (املرحلة 5 من 

ق الوطني.  الشكل 2)، استناداً إىل التوصية التي تتلقاها من املنسِّ

ق  ترسل اليونسكو تثبيت العضوية إلكرتونياً إىل املدرسة واملنسِّ

ق  عة إىل املنسِّ قًة أصلية موقَّ الوطني. وترسل اليونسكو مصدَّ

الوطني لكي يوصلها إىل العضو الجديد. ومتى تم التصديق يُدرج 

اسم املدرسة يف الدليل العاملي لشبكة املدارس املنتسبة لليونسكو 

(ASPnet)، وتتلّقى من اليونسكو اسم تسجيل مع كتيّب تعليمي 

الستعمال األداة اإللكرتونية OTA. وال تُعترب أعضاء يف الشبكة  

ASPnetإال املدارس التي تصدِّق اليونسكو عليها رسمياً.

4-5
إجراءات القبول

يجب عىل املدارس الراغبة يف االنضمام إىل شبكة املدارس املنتسبة 

(ASPnet) أن تقدم طلبها عرب اإلنرتنت الخط بواسطة األداة 

ل إلجراءات القبول، يف الشكل 2  اإللكرتونية OTA. ويرد تبيان مفصَّ

ويف امللحق 5 (األداة اإللكرتونية لتدفق عمل شبكة املدارس املنتسبة 

بخصوص القبول يف العضوية). ويف الحاالت االستثنائية، حني توجد 

ق الدويل،  صعوبات يف تقديم الطلبات عرب اإلنرتنت، يستطيع املنسِّ

ق الوطني باستمارات ورقية، من أجل  بناء عىل الطلب، تزويد املنسِّ

تقديم الطلبات عن طريق الربيد. وال يرتتّب عىل املدارس دفع أي 

يشء كرسوم قبول أو رسوم عضوية.

7-5
مدة العضوية

للعضوية مدة محددة، مداها من ثالث إىل خمس سنوات، يقررها 

ق الوطني بمرونة ضمن املدى املعنّي. ويمكن تجديد العضوية  املنسِّ

 لنفس املدة، طاملا استوفيت الرشوط املطلوبة. وللتحقق

 من ذلك وسيلة رئيسية هي التقرير السنوي عن األعضاء

ق الوطني إكماله بزيارات أو  (انظر القسم 7)، الذي يستطيع املنسِّ

تدابي أخرى للرصد و/أو التقييم. وقد تقوم اليونسكو بممارسات 

رصد انتقائية من أجل ضمان الجودة.
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 (ASPnet) الشكل 3: تجديد أو إنهاء العضوية يف شبكة ا�دارس ا�نتسبة

تخطر العضو بإنهاء
عضويته، وتبّلغ نسخة
إىل ا�نسق الوطني   

تطلب من العضو أن يرّد
مصّدقة اليونسكو وغ�ها من
الثبوتيات إىل ا�نّسق الوطني،

وأن يتوقف عن استعمال
ASPnet عالمة الشبكة

تشطب اسم
العضو من

دليل األداة اإللكرتونية
OTA

123

 يقيّم ا	نسق الوطني
- تقرير العضو،

- العنارص اإلضافية ا	تيّرسة

العضو
وىف با�قتضيات 

يؤكد تجديد العضوية
بالربيد اإللكرتوني
أو برسالة ورقية

ا	نسق الوطني ا	نسق الوطني 

يُخطر العضو بالربيد
اإللكرتوني أو برسالة ورقية

بأنه لم يِف با�قتضيات، 
يويص اليونسكو بإنهاء عضويته

 اليونسكو 

العضو
لم يِف با�قتضيات 

العضو لم يقدم
تقريراً سنوياً عىل

مدى سنت² متتاليت²

بالربيد العضو يُخطر

8-5
التجديد أو اإلنهاء:

ق الوطني العضو بما إذا كانت املهام املطلوبة منه (انظر القسم 5-3) قد نُّفذت بصورة مرضية أو  عندما تنتهي فرتة العضوية، يُخطر املنسِّ

لم تنّفذ، وتبعاً لهذا اإلخطار يؤكد للعضو تجديد فرتة عضويته أو يويص اليونسكو بإنهائها (انظر الشكل 3).

وباملقابل، يستطيع العضو إنهاء عضويته يف أي وقت بأن يكتب إىل منّسقه الوطني، وهذا يبّلغ اليونسكو.

ويف كال الحالني، تؤّكد اليونسكو إنهاء العضوية لكل من العضو ومنّسقه الوطني، وتشطب اسم العضو من الدليل العاملي.
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12-5
»املدارس الرشيكة«

ق الوطني، إذا ُوجدت رغبة أو تهيّأت رضورة، أن  يستطيع املنسِّ

ق الدويل، طرائق وبنى من أجل مشاركة  يُعّد بالتشاور مع املنسِّ

ظرفية أو منتظمة من جانب املدارس غي األعضاء يف بعض 

األنشطة واألحداث التي تجريها الشبكة ASPnet. وصحيح أن 

قِة عضويتهم، لكنها  اليونسكو ال تعرتف إال باألعضاء املصدَّ

تشّجع املدارس األعضاء عىل مقاسمة مدارس أخرى خرباتها، 

وعىل التعاون معها بصورة منتظمة، ابتغاء توسيع نطاق 

التوعية الناجمة عن أنشطة الشبكة ASPnet وزيادة تأثيها يف 

املجتمعات املحلية. وال تنسحب االستحقاقات الرسمية الخاصة 

باألعضاء عىل »املدارس الرشيكة«. فهي غي ُمدرجة أسماؤها يف 

دليل الشبكة، وال يُطلق عليها اسم الشبكة.

11-5
حجم الشبكة الوطنية

ليس من سقف محدد لعدد أعضاء الشبكة ASPnet يف بلد ما. إال 

ق  ع املنسِّ أنه، ضماناً لتشغيلها وإدارتها عىل الوجه األمثل، يُشجَّ

الوطني عىل استبقاء عدد األعضاء عىل سوية تمّكن من إدارتها 

ة. وينبغي له أن  بصورة معقولة، تماشياً مع املوارد املتيرسِّ

يحرص قدر اإلمكان عىل أن تكون املدارس من مختلف املناطق 

والبيئات االجتماعية، وأن تشمل مختلف مستويات التعليم.

9-5
الهوية املرئية

قة اليونسكو التي يتلّقاها األعضاء أن تُعرض  يجب يف مصدَّ

ق  بصورة بارزة يف املدرسة. ويمكن أن يتلّقى األعضاء من املنسِّ

الوطني ملصقاً أو عالمة أو راية تحمل شعار العضوية يف 

الشبكة ASPnet.  يمكن، بدال من ذلك أو إضافة إليه، أن يرسم 

الطلبة لوحة جدارية ترمز إىل عضوية املدرسة يف هذه الشبكة. 

ويكون األعضاء مخوَّلني استعمال شعار العضوية يف الشبكة 

ASPnet، وفقاً لقواعد ولوائح اليونسكو (انظر امللحق 4: مبادئ 

توجيهية بشأن استعمال شعار الشبكة).

10-5
اتفاق العضوية

يشكل تقديم طلب العضوية وقبول اليونسكو له عقداً أخالقياً 

بني املدرسة واليونسكو، مبنياً عىل التزام املدرسة الطوعي 

برسالة شبكة املدارس املنتسبة (ASPnet) وأهدافها وعىل اعرتاف 

اليونسكو به. ويمكن، باإلضافة إىل ذلك، أن يوّقع األعضاء الجدد 

ق الوطني أو اللجنة الوطنية ينطوي  عىل اتفاق أو تعّهد مع املنسِّ

عىل املقتضيات الوطنية للعضوية، وعىل أحكام مدة العضوية 

وتجديدها، ما ينبغي أن يكون، يف كل األحوال، عىل اتساق مع 

أحكام هذا الدليل. وتوجد أمثلة عىل مثل هذه الوثائق الوطنية يف 

.OTA موقع األداة اإللكرتونية
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6 األنشطة والمشاريع 

1-6
أنواع األنشطة

 (ASPnet) يمكن أن يقوم بإعداد أنشطة شبكة املدارس املنتسبة

قون الوطنيون أو املكاتب واملعاهد  ق الدويل أو املنسِّ املنسِّ

امليدانية لليونسكو أو املدارس األعضاء أنفسها. يستطيع 

األعضاء اختيار األنشطة واملشاريع التي يريدون تنفيذها، ولكن 

يتوّجب عليهم أيضاً أن يسهموا كل سنة يف نشاط واحد عىل 

ق الدويل، أو يف نشاط وطني ذي صلة  األقل مما يضعه املنسِّ

ق الوطني (انظر القسم 5-3-3 أعاله).  يقرتحه عليهم املنسِّ

وينبغي بخصوص بعض املشاريع الوطنية أو الدولية أن تُجرى 

عملية انتقاء. ثم إن أغلبية أنشطة الحمالت مفتوحة ملشاركة 

جميع األعضاء.

2-6
الرتكيز عىل موضوع

 تسهم شبكة املدارس املنتسبة (ASPnet)، انسجاماً مع رسالتها 

وأهدافها (انظر القسمني 2 و 3)، يف تحقيق أهداف عاملية 

ووطنية تتغّي مع الزمن. ففي سياق جدول األعمال الخاص 

بأهداف التنمية املستدامة، وال سيما الهدف 4 – التعليم حتى 

عام 2030، يشمل العمل املواضيعي للشبكة املجاالت التالية:

املواطنة العاملية وثقافة السالم والالعنف؛ أ - 

التنمية املستدامة وأنماط العيش املستدامة؛ ب - 

التعلم املتبادل بني الثقافات وتقدير التنوع  ج - 

والرتاث الثقايف.

بالنظر إىل القرارات التي اتخذتها الدول أعضاء اليونسكو، يُِعّد 

ق الدويل مشاريع عاملية أو إقليمية لشبكة املدارس املنتسبة  املنسِّ

يف مواضيع معيّنة، بالتعاون مع الوحدات املعنية داخل األمانة.



ق الوطني       ادن مة  الم لرلا  شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو:  دليل المنسِّ

15

إن برنامج املساهمة عند اليونسكو هو وسيلة لدعم األنشطة الوطنية أو دون اإلقليمية أو اإلقليمية للدول األعضاء التي تتسق مع أولويات الربنامج العادي للمنظمة. وهكذا يمكن يف كل فرتة عامني، بعدما يتم   17
اعتماد الربنامج وامليزانية للفرتة، تقديم مقرتحات إىل املدير (ة) العام(ـة) لليونسكو عن طريق اللجنة الوطنية لليونسكو من أجل املوافقة عليها.

5-6
التمويل

ال يجلب االنتماء إىل شبكة املدارس املنتسبة (ASPnet) منافع مالية لألعضاء. واألنشطة/املشاريع التي يضطلع بها األعضاء تُجرى بتمويل 

ل جزئياً أو كلياً، إذا توافرت املوارد. ويمكن كذلك أن  قون الوطنيون فتموَّ ذاتي. وأما املشاركة يف لقاءات تدعو إليها اليونسكو أو املنسِّ

قون  تُجرى بتمويل أو تمويل مشرتك املشاركة يف بعض املشاريع التي تديرها أو ترّوجها اليونسكو. ويمكن، عالوة عىل ذلك، أن يقدم املنسِّ

الوطنيون طلبات من أجل تمويل أو تمويل مشرتك ألنشطة الشبكة، عن طريق برنامج املساهمة التابع لليونسكو، لكون هذا الربنامج 

مصمماً من أجل دعم املبادرات التي تقرتحها الدول األعضاء17.

3-6
االحتفال باأليام الدولية

ق  يمثل االحتفال باأليام الدولية التي يختارها املنسِّ

 الدويل مدخالً جيّداً للتعليم والتعلم يف موضوع قيم

وأولويات اليونسكو. ويجد أعضاء الشبكة يف موقع األداة 

اإللكرتونية OTA تقويماً باأليام الدولية يستطيعون أن يختاروا 

منها األيام التي يرغبون يف إقامتها. وعند اللزوم، تُِعّد اليونسكو 

موارد ومواد ومقرتحات محددة من أجل إقامة تلك األيام. 

وينبغي أن يشغل االحتفال باأليام الدولية املدرسة العضو 

بأكملها وأن تقوم املدرسة، إذا أمكن، بمبادرات ترمي إىل إرشاك 

املجتمع املحيل أيضاً.

4-6
التوجيه والدعم

تتلقى املدارس أعضاء الشبكة التوجيه والدعم التقني بصورة 

قها الوطني الذي يتيح لها أيضاً االنتفاع  رئيسية من منسِّ

بأفضل املمارسات، لكي تتمكن من تخطيط وتنفيذ أنشطتها. 

ق الدويل ومكاتب ومعاهد  وتقوم اليونسكو، وبقول أدّق، املنسِّ

اليونسكو امليدانية، بإسداء التوجيه والدعم للمشاريع الدولية 

واإلقليمية، وقد تضطلع بتعبئة الدعم من رشكاء آخرين لصالح 

بعض املشاريع.
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4-7
التقرير العاملي

ق الدويل كل عام بإعداد تقرير عاملي مقتََضب، عن  يقوم املنسِّ

شبكة املدارس املنتسبة (ASPnet)، يستند إىل التقارير الوطنية 

وعىل معطيات ومعلومات تكميلية (مستَمّدة، مثالً، من األداة 

ع  اإللكرتونية OTA ومن املكاتب امليدانية لليونسكو)، ويوزَّ

قني الوطنيني واألعضاء.  عىل اللجان الوطنية لليونسكو واملنسِّ

ق الدويل بصورة منتظمة يف  وإضافة إىل ذلك، يسهم املنسِّ

التقارير التي تقدَّم إىل هيئتي اليونسكو الرئاسيّتنْي.

تقديم التقارير 7

1-7
التقارير السنوية

التقارير هي الوسيلة الرئيسية للتأكد من وفاء كل جهة 

بمقتضيات عضويتها، ولضمان الجودة إجماالً. فتقديم التقارير 

 رضوري لكل طرف من أطراف البنية اإلدارية للشبكة

قني  ق الدويل واملنسِّ (انظر القسم 4-1) أي: املنسِّ

الوطنيني واألعضاء.

3-7
التقرير الوطني

ق الوطني تقريراً سنوياً مبنياً عىل نموذج يتلقاه من  يُِعّد املنسِّ

ق الدويل كل سنة يف 15 كانون  اليونسكو، ويقدمه إىل املنسِّ

الثاني/يناير، عرب اإلنرتنت.. يتضمن التقرير الوطني معطيات 

نوعية وكمية، مع توليف وتحليل لعمل األعضاء وما أسفر عنه 

عملهم من إنجازات وما واجه من تحديات، باالستناد إىل تقارير 

األعضاء. ويمكن أن تختلف بحسب البلدان والتواريخ الدقيقة 

لفرتة السنة الواحدة التي يشملها التقرير، تبعاً لعوامل من بينها 

التقويم الوطني للمدارس.

2-7
تقرير العضو

ق الوطني جميع أعضاء الشبكة داخل البلد نموذجاً  يعطي املنسِّ

لتقاريرها السنوية – وهذه إلزامية (انظر القسم 5-3-2 أعاله)، 

وموعداً لتقديمها، وتوجيهات بشأن إعدادها. فتقارير األعضاء 

ق الوطني  توّفر مدخالت للتقرير الوطني املتوجب عىل املنسِّ

تقديمه إىل اليونسكو. ويفرتض يف تقرير العضو، باإلضافة إىل 

ذة، أن يتضمن وصفاً ملا حصل من  اإلفادة عن األنشطة املنفَّ

تغّيات وتحسينات نتيجة ألنشطة ومبادرات الشبكة، وكذلك 

وصف التحديات والعقبات املصاَدفة.



ق الوطني      اسحلة لككا طائمل شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو:  دليل المنسِّ

17

أسئلة يكثر طرحها 8

1-8
قني الوطنيني ملدة  هل يكون تعيني املنسِّ

محددة؟

ال. وإن هذا األمر تبّت فيه اللجنة الوطنية لليونسكو. 

وال يخفى أن درجة من االستمرار من شأنها تسهيل تخطيط 

وتنفيذ مشاريع أكرب، وتنمية التعاون مع البلدان األخرى.

2-8
هل تستطيع الجامعات أن تكون أعضاء يف 

شبكة املدارس املنتسبة؟

ال. ألن اليونسكو أنشأت شبكة مستقّلة من أجل الجامعات، 

هي برنامج توأمة الجامعات والكرايس الجامعية لليونسكو 

(UNITWIN/UNESCO Chairs Programme)، الذي يرّوج 

التعاون الدويل بني الجامعات وتكوين شبكات منها. لكن 

عضوية شبكة املدارس املنتسبة مفتوحة أمام مؤسسات 

إعداد املعلمني.

3-8
هل التميّز األكاديمي هو رشط للحصول عىل 

عضوية شبكة املدارس املنتسبة؟

ال. أهم معيار للتأهل للعضوية هو االلتزام الطوعي من 

جانب قيادة املدرسة وجماعتها بتعزيز قيم ومثل اليونسكو 

(انظر القسم 5-2 أعاله). ليست الشبكة ASPnet شبكة 

»نخبوية«، فهي تضم مدارس تعمل يف سياقات متنوعة 

للغاية، يف ظل ظروف مختلفة وبموارد متنوعة.

4-8
ماذا يحصل إذا صادف أعضاء مشكالت يف 

النفاذ إىل األداة اإللكرتونية OTA؟

إن النفاذ إىل األداة اإللكرتونية OTA أمر أسايس بالنسبة 

قني الوطنيني؛ فأي مشكلة قد تنشأ  إىل األعضاء وإىل املنسِّ

ينبغي حلها بأرسع ما يمكن. بخصوص املسائل التقنية 

املتعلقة بتسجيل الدخول وتحميل املواد يف هذه األداة، يمكن 

ق الدويل. وبخصوص املسائل  أن تُستَمّد املساعدة من املنسِّ

قني الوطنيني  املتعلقة باألجهزة والتوصيل، يُنتَظر من املنسِّ

توفي املساعدة لألعضاء املعنيني. ويمكن أن تشمل هذه 

املساعدة إرسال املعلومات عن طريق تكنولوجيا األجهزة 

املحمولة أو الهاتف، واستنزال الوثائق وطبعها لهم، وتجنيد 

أعضاء أفضل وصالً ملساعدتهم يف تحميل املعلومات واملواد 

.OTA عىل األداة اإللكرتونية

5-8
ماذا يعني تعبري نهج لكامل املدرسة؟

يشمل نهج لكامل املدرسة جميع الطلبة، والعاملني يف 

املدرسة، والرشكاء، ويتناول احتياجات الدارسني ليس 

فقط يف مجال املنهج الدرايس، بل أيضاً يف مختلف جوانب 

الحياة املدرسية. فهو يتضمن العمل الجماعي والتعاوني، 

داخل املدرسة ومن جانب الجماعة املدرسية، عىل تحسني 

تعّلم الطلبة، وسلوكهم، ورفاهيتهم، وتحسني الظروف 

الداعمة لذلك.
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6-8
قني الوطنيني إجراء تقييم  هل يجب عىل املنسِّ
نظامي لجميع املدارس يف سبيل إعداد التقرير 

الوطني؟

ليس رضورياً. فتقارير األعضاء هي الوسيلة األساسية 

للتحقق من أنشطتها وجدية التزامها. ولكن يجب أن 

قني  تُستكمل تقارير األعضاء بتواصل منتظم بني املنسِّ

 OTA الوطنيني واملدارس – عن طريق األداة اإللكرتونية

وتقارير وسائط اإلعالم، وغي ذلك – تواصل يأتي ببيّنات 

عن األنشطة واملنجزات املذكورة يف التقارير. وأما عمليات 

التقييم النظامي الدورية، إذا أمكن القيام بها، فإنها بالتأكيد 

وسيلة ممتازة لتقييم التقدم وضمان الجودة وإسداء 

التوجيه إىل املدارس، لكنها ليست إجبارية من أجل إعداد 

التقرير الوطني.

7-8
قون الوطنيون إذا  ماذا ينبغي أن يعمل املنسِّ

كانت املواد التي تنتجها اليونسكو موضوعة يف 
لغة غري لغة املدرسة وال مستعملة فيها؟

أغلبية الوثائق واملواد التي تصدر عن اليونسكو موضوعة 

باإلنجليزية والفرنسية، لغتي العمل يف اليونسكو. ويف حال 

تيرّس املوارد، يمكن ترجمة ذلك إىل لغات أخرى رسمية لألمم 

املتحدة، أي اإلسبانية والعربية والروسية والصينية. وأما 

الرتجمة إىل لغات أخرى فيلزم تدبيها وتحّملها محلياً.

8-8
هل يستطيع أعضاء الشبكة طلب تمويل من 

اليونسكو؟

 ال. ألن اليونسكو ليست منظمة تمويل، وال تستطيع توفي

قون  دعم مايل للمدارس ُفرادى. ولكن يستطيع املنسِّ

الوطنيون، عن طريق اللجان الوطنية، تقديم مقرتحات تمويل 

 من أجل أنشطة الشبكة يف إطار برنامج املساهمة 

(انظر الحاشية 17).

9-8
هل يجوز للمدارس األعضاء يف شبكات دولية 

أخرى طلب عضوية الشبكة ASPnet؟ 

نعم. لكن اليونسكو تعزز مبدأ اإلنصاف، وإذا كانت املدارس 

الت،  املرتشحة للعضوية متكافئة من حيث الدوافع واملؤهِّ

قون الوطنيون، إزاء رضورة االلتزام بسقف  فقد يرغب املنسِّ

لعدد األعضاء، إعطاء األفضلية للمدارس التي لم يُتح لها 

بعد تعارف وُفرص نشاط عىل املستوى الدويل.

10-8
هل يتسنّى للمنسقني الوطنيني التدرب يف 

اليونسكو؟

ق الدويل، كل عامني،  ابتداء من عام 2018، سيقدم املنسِّ

قني الوطنيني الجدد.  برنامجاً توجيهياً من أجل املنسِّ

وتقوم اليونسكو بإعداد موارد متاحة عرب اإلنرتنت من أجل 

قني الوطنيني، وتستطيع ترتيب إرشاد بني النظراء.  املنسِّ

وإذا تيرّست موارد مالية، ستنّظم اليونسكو اجتماعات 

قني الوطنيني. إقليمية ودولية مع برنامج لبناء قدرات املنسِّ

أسئلة يكثر طرحها
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12-8
قون الوطنيون أنشطة  هل ينبغي أن ينظم املنسِّ
مشرتكة لشبكة املدارس املنتسبة وشبكة أندية 

اليونسكو؟

تشّجع اليونسكو التعاون بني شبكاتها املختلفة. وترّحب 

بإجراء أنشطة مشرتكة بني املدارس املنتسبة وأندية 

اليونسكو، لكونها تزيد نطاق التوعية والتأثي. ومع ذلك 

فمن األهمية بمكان االنتباه إىل أن شبكة املدارس املنتسبة 

وشبكة أندية اليونسكو متميّزتان بهويّتهما، وينبغي عدم 

الخلط بينهما أو تصّور إمكان استبدال الواحدة باألخرى. 

ومن ثَّم ينبغي وفقاً لذلك احرتام الحقوق املعيّنة ألعضاء كل 

من الشبكتني.

11-8
ق  هل يستطيع األعضاء االتصال مبارشة باملنسِّ

الدويل؟

ق الدويل التحاور مبارشة مع األعضاء  ال يستطيع املنسِّ

قني  فرادى. ففي أغلب الحاالت، يكون يف مقدور املنسِّ

الوطنيني اإلجابة عن أسئلة وطلبات األعضاء، أو الحصول 

ق الدويل. إال  عىل املعلومات الرضورية واإلجابات من املنسِّ

أنه يمكن يف حاالت استثنائية (كاألسئلة املتعلقة باألداة 

ق الدويل،  اإللكرتونية OTA، مثالً) أن يكتب األعضاء إىل املنسِّ

ق الوطني. مع إرسال نسخة من طلبهم إىل املنسِّ

13-8
هل يمكن للمنسقني الوطنيني معالجة طلبات 
العضوية للمدارس الواقعة ما وراء البحار أو 

للمدارس »الوطنية« الواقعة يف الخارج؟

 ASPnet ال. يجب عىل املدارس الراغبة يف عضوية الشبكة

أن تقدم طلبها داخل البلد املوجودة فيه، حتى لو كانت 

تتبع املنهج الوطني لبالد أخرى أو كانت تعلم بلغة أخرى. 

ق  ففي األداة اإللكرتونية OTA يحدد عنواُن املدرسة املنسِّ

الوطني الذي يُرسل إليه طلب العضوية من أجل تقييمه. 

قون الوطنيون دعوة مدارس مما »وراء  ولكن يستطيع املنسِّ

البحار« إىل املشاركة يف األنشطة التي يقوم بها أعضاء 

الشبكة الوطنيون.

15-8
هل يجوز للمنسقني الوطنيني واألعضاء تغيري 

لون أو شكل عالمة الشبكة ASPnet بغية 
مواءمته للثقافة املحلية أو التصميم؟

قني  ال. ألن استعمال شعار الشبكة ASPnet من قبل املنسِّ

الوطنيني واألعضاء تحكمه املبادئ التوجيهية الصادرة عن 

اليونسكو ويتوّجب احرتامها عىل جميع األطراف الفاعلة يف 

إطار الشبكة.

14-8
كيف يمكن لألعضاء أن يجدوا يف بلدان أخرى 

رشكاء لهم ألغراض التعاون أو التوأمة؟

قون الوطنيون االتصال بنظرائهم يف بلدان  يستطيع املنسِّ

ق الدويل  أخرى مبارشة عرب األداة OTA، أو التوجه إىل املنسِّ

بشأن إقامة اتصال مع بلدان معيّنة أو بشأن إسداء املشورة. 

إن OTA أداة ُمنجدة يف مهمة التعرف عىل رشكاء، لكونها 

تحتوي ما ينرشه األعضاء يف شتى أنحاء العالم من أوصاف 

املشاريع واملواد، نشداناً الهتمامات مشرتكة وأوجه تقارب، 

قون  وهي مزوَّدة بوظيفة بحث مواضيعي. ويستطيع املنسِّ

الوطنيون واألعضاء استعمال ما يف األداة OTA من أدلة 

منسقني وطنيني وأعضاء، للحصول عىل مواقع الويب للشبكة 

ASPnet ولألعضاء، وعىل صفحات التواصل االجتماعي 

لالستعانة بها من أجل تعرف أعمال هؤالء الرشكاء.

ASPnet األداة اإللكرتونية للشبكة OTA النفاذ إىل
https://aspnet.unesco.org
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انظر الحاشية 12.  18

الملحق 1
ق الوطني املحددة مهام املنسِّ

اإلسهام يف إعداد اسرتاتيجية وطنية وخطة عمل سنوية، بالتشاور مع اللجنة الوطنية لليونسكو وأعضاء الشبكة؛

تكّفل التنسيق اإلجمايل وإسداء اإلرشاد اإلداري والتقني لألعضاء، بما يف ذلك املساعدة عىل تخطيط وتنفيذ املشاريع واألنشطة 

واستعمال األداة OTA؛

حسب الرضورة، إعداد وتنفيذ إطار وطني لضمان الجودة، خاص بالشبكة ASPnet؛

تحديث الدليل الوطني للمدارس األعضاء دورياً، وتدبّر جميع اإلجراءات املتعلقة بعمليات القبول الجديدة وبتجديد أو إنهاء 

العضوية؛

إعداد وتشغيل قائمة وطنية بأسماء األعضاء للمراسلة؛

ق الدويل عن طريق النموذج اإللكرتوني؛ رصد أنشطة/مشاريع الشبكة داخل البلد، وتقديم تقرير سنوي عنها إىل املنسِّ

إدامة االتصال الدوري مع املدارس األعضاء، ومع املديرين ومسؤويل االتصال، بغية تحديد االحتياجات وتقديم املساعدة؛

تحديد أفضل املمارسات وتقاسمها عىل مستوى املدرسة، وذلك فيما يتعلق بتدبي أنشطة الشبكة وإدارتها وتنفيذها؛

إقامة رشاكات عىل املستويني الوطني والدويل، من أجل توفي الدعم ألنشطة ومشاريع الشبكة يف بلدانهم، وكذلك لتعزيز التعاون 

عىل املستويني دون اإلقليمي واإلقليمي؛

املساعدة يف ترجمة ونرش مطبوعات اليونسكو واملعلومات عن برنامجها؛

تمثيل األعضاء عىل املستوى الوطني واإلقليمي والدويل؛

إعداد وتطبيق إجراءات شفافة، شاملة، مراعية للمساواة بني الجنسني، من أجل انتقاء مشاركني، عند االستجابة للدعوات التي 

ق الدويل؛ يرسلها املنسِّ

قني الوطنيني النظراء، بخصوص إدارة الشبكة عىل املستوى  املشاركة بنشاط يف تبادل وتشاطر أفضل املمارسات مع املنسِّ

الوطني.

ق الدويل يف  قون الوطنيون هم حلقة الوصل بني املدارس داخل البلد واللجنة الوطنية وغيها من السلطات الوطنية1 من جهة، واملنسِّ املنسِّ
اليونسكو من جهة أخرى. فيتعنّي عليهم تأدية املهام التالية:18

الملحق 1



21

ق الوطني      الملتق ا شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو:  دليل المنسِّ

الملحق 2
ق الوطني مالمح شخصية املنسِّ

معرفة بالرتبية والتعليم وإدارة املدارس؛

معرفة باليونسكو وعملها وتسييها؛

مهارات يف اإلدارة والتنسيق والتعامل مع األشخاص؛

معرفة وخربة يف إدارة وتنفيذ املشاريع؛

طالقة يف تكلم اإلنجليزية و/أو الفرنسية، لغتَْي عمل اليونسكو؛

مهارات يف عمل الدعوة وتكوين الشبكات والعالقات العامة؛

.OTA مهارات يف تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت من أجل تشغيل األداة

قني الوطنيني أن يكونوا ذوي مهارات يف مجايَل اإلدارة واالتصال، أي: يلزم املنسِّ

الملحق 2
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الملحق 3
مسؤوليات اللجان الوطنية لليونسكو

ق الوطني الجديد بإحاطة توجيهية وإرشاد دوري، وعند الرضورة دعمه بالعاملني؛ تزويد املنسِّ

ق الوطني بأولويات اليونسكو وبرامجها ومطبوعاتها؛ إعالم املنسِّ

استدامة اّطالع السلطات الحكومية عىل أنشطة الشبكة؛

ق الوطني بالسلطات الحكومية وشبكات اليونسكو األخرى املوجودة يف البلد (مكاتب اليونسكو امليدانية،  تسهيل اتصال املنسِّ

معاهد ومراكز اليونسكو من الفئتني 1 و2، الكرايس الجامعية لليونسكو، مواقع الرتاث الثقايف، معازل املحيط الحيوي، أندية 

اليونسكو، وغي ذلك)؛

ق الوطني باملدارس األعضاء وزيارته لها، وتقديم الدعم له إذا أمكن؛ تسهيل اتصال املنسِّ

تزويد أعضاء الشبكة باإلرشادات وبمواد بصية من أجل إعالن عضويتها، ورصد استعمال األعضاء لشعار الشبكة؛

ق الوطني واألعضاء يف األنشطة الوطنية واإلقليمية  اإلسهام، إذا أمكن، يف توفي املوارد الكفيلة بتسهيل/تمكني مشاركة املنسِّ

والعاملية؛

اإلسهام، إذا أمكن، يف توفي املوارد الالزمة لتنظيم اجتماع وطني سنوي ألعضاء الشبكة؛

ق الوطني يف جهود الدعوة واالتصال؛ مساعدة املنسِّ

ق الوطني. تأمني ما يكفي من املوارد وخدمات الدعم حسبما يتيرّس، من أجل تسهيل عمل املنسِّ

ق الوطني1 لشبكة املدارس املنتسبة (ASPnet)، مسرتشدة يف ذلك بمالمح  تضطلع اللجنة الوطنية لليونسكو باملسؤولية عن تعيني املنسِّ

ق  ق الدويل يف اليونسكو رسمياً بتعيينه. وتزّود اللجنة الوطنية املنسِّ الشخصية واملهام املطلوبة (انظر امللحقني 1 و2 أعاله)، وعن إخطار املنسِّ

ة لالتصال بالشخص الذي تم تعيينه. الدويل بكامل التفاصيل امليرسِّ

انظر الحاشية 12. ع اللجنة الوطنية عىل االضطالع، إضافة إىل ذلك، باملهام التالية: 1   وتُشجَّ

انظر الحاشية 12.  18

الملحق 3
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الملحق 4
 مبادئ توجيهية بشأن استعمال شعار الشبكة

ملبادئ التوجيهية الخاصة باستخدام الشعار

الغرض من هذه الوثيقة  - 1

قني الوطنيني لشبكة املدارس املنتسبة لليونسكو واملدارس األعضاء يف الشبكة املسجلة بشكل رسمي لدى اليونسكو  ع كل من املنسِّ يُشجَّ

ق الدويل لشبكة املدارس املنتسبة) عىل استخدام شعار اليونسكو وشبكة املدارس املنتسبة، وذلك بغرض إظهار رشاكتهم مع  (املنسِّ

اليونسكو. وتحدد هذه املبادئ التوجيهية رشوط استخدام الشعار وفقاً ملا تنص عليه »التوجيهات املتعلقة باستخدام اسم اليونسكو الكامل 

واسمها املختص وشعارها وأسماء نطاقات اإلنرتنت الخاصة بها« التي اعتمدها املؤتمر العام لليونسكو (القرار 34م/86).

الرشوط العامة  - 2

حددت اليونسكو الرشوط العامة الستخدام شعار اليونسكو وشبكة املدارس املنتسبة، وهي رشوط ال يمكن تغييها دون  أ -  

موافقة خطية مسبقة صادرة عن اليونسكو.

وينبغي أن يُستخدم شعار اليونسكو وشبكة املدارس املنتسبة استخداماً حذراً تفادياً ألي سوء فهم لدى الجمهور العام  ب -  

قني الوطنيني واملدارس األعضاء واليونسكو. بشأن الوضع القانوني املستقل لكل من املنسِّ

وال يجوز يف أي حال من األحوال وضع شعار اليونسكو وشبكة املدارس املنتسبة عىل منتجات أو مواد معروضة للبيع. ج -  

قني الوطنيني أو املدارس  وينبغي أن تتضمن املنشورات الحاملة لشعار اليونسكو وشبكة املدارس املنتسبة الصادرة عن املنسِّ د -  

ق الوطني ]اسم البلد[) أو املدرسة ]اسم املدرسة[ املسؤولية  األعضاء نصاً يرفع املسؤولية عن اليونسكو، مثل »يتحمل املنسِّ

عن اختيار البيانات الواردة يف هذه الوثيقة وطريقة عرضها، وعن اآلراء املذكورة فيها والتي ال تُعرّب بالرضورة عن وجهات 

نظر اليونسكو وال تُلزم اليونسكو بيشء«.

قون الوطنيون واملدارس األعضاء استخدام شعار اليونسكو وشبكة املدارس املنتسبة ألنشطتهم الخاصة  ويستطيع املنسِّ ه -  

املتعلقة بشبكة املدارس املنتسبة، ولكن ال يجوز لهم أن يخوِّلوا آخرين استخدام شعار اليونسكو وشبكة املدارس املنتسبة 

بأي شكل من األشكال.

ويمكن استخدام شعار اليونسكو وشبكة املدارس املنتسبة باللون األسود، أو اللون األزرق الخاص بشعار األمم املتحدة، أو  و -  

باللون األبيض إذا كانت الخلفية داكنة.

ُويستخدم ارتفاع رمز املعبد كمقياس لحجم الشعار. وعند وضع الشعار عىل وثيقة ما، ال يجوز أبداً أن يقل ارتفاع رمز  ز -  

املعبد عن 12 مم.

ويمكن وضع شعار اليونسكو وشبكة املدارس املنتسبة إما بجانب الشعار الخاص باملدرسة العضو، أو منفصالً عنه يف  ح -  

مكان آخر.

قون الوطنيون واملدارس األعضاء كامل املسؤولية عما يرتتب عىل استخدام شعار اليونسكو وشبكة املدارس  ويتحمل املنسِّ ط -  

املنتسبة من نتائج.

الملحق 4
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قون الوطنيون املنسِّ  - 3

قني الوطنيني استخدام شعار اليونسكو وشبكة املدارس املنتسبة من قبل املنسِّ  1-3

يبني النموذج أدناه شعار اليونسكو وشبكة املدارس املنتسبة الذي ينبغي للمنسقني الوطنيني استخدامه.

التنسيق الوطني
]اسم البلد[

ويتكون الشعار من ثالثة أجزاء:

شعار اليونسكو بعنارصه الثالثة املتالزمة: رمز املعبد، واالسم الكامل للمنظمة، والخط الرأيس املنقط؛أ -  

وشعار شبكة املدارس املنتسبة لليونسكو (الشكل وتحته عبارة »املدارس املنتسبة لليونسكو«)؛ب -  

وعبارة »التنسيق الوطني«، وعىل السطر تحتها »]اسم البلد[«؛ج -  

قون الوطنيون شعار اليونسكو وشبكة املدارس املنتسبة  ال ينبغي يف أي حال من األحوال أن يستخدم املنسِّ
بدون وضع عبارة »التنسيق الوطني ]اسم البلد[«، وال أن يستخدموا شعار اليونسكو فقط دون اقرتانه 

بشعار املدارس املنتسبة لليونسكو.
!

الخطوات الواجب اتباعها للحصول عىل شعار اليونسكو وشبكة املدارس املنتسبة    2-3

 ينبغي للمنسقني الوطنيني التماس الحصول عىل شعار اليونسكو وشبكة املدارس املنتسبة من أمانة اليونسكو

.(aspnet@unesco.org :عن طريق العنوان)

الملحق 4

mailto:aspnet@unesco.org
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املدارس األعضاء    - 4

استخدام شعار اليونسكو وشبكة املدارس املنتسبة من قبل املدارس األعضاء  1-4

يمثل الشعار أدناه نموذج شعار اليونسكو وشبكة املدارس املنتسبة الواجب استخدامه من قبل املدارس األعضاء:

التنسيق الوطني
]اسم البلد[

ويتكون الشعار من ثالثة أجزاء:

شعار اليونسكو بعنارصه الثالثة املتالزمة: رمز املعبد، واالسم الكامل للمنظمة، والخط الرأيس املنقط؛أ -  

وشعار شبكة املدارس املنتسبة لليونسكو (الرمز وعبارة »املدارس املنتسبة لليونسكو«)؛ب -  

وعبارة »عضو يف«.ج -  

وال ينبغي يف أي حال من األحوال أن تستخدم املدارس األعضاء شعار اليونسكو وشبكة املدارس املنتسبة 
بدون وضع عبارة »عضو يف«، وال أن تستخدم شعار اليونسكو فقط دون اقرتانه بشعار املدارس 

املنتسبة لليونسكو.
!

الخطوات الواجب عىل املدارس األعضاء اتباعها للحصول عىل شعار اليونسكو وشبكة املدارس املنتسبة    2-4

يمكن للمدارس األعضاء التوجه إىل منسقها الوطني للحصول عىل شعار اليونسكو وشبكة املدارس املنتسبة.

عضو يف

الملحق 4
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الملحق 5
األداة اإللكرتونية لتدفق عمل شبكة املدارس املنتسبة بخصوص القبول يف العضوية

للمدرسة

للتنسيق الوطني

للتنسيق الدويل

مفتاح األلوان

املدرسة تعرب عن 
اهتمامها وتمأل 

استمارة

ق الوطني  املنسِّ
 يعترب إبداء

ً االهتمام إيجابيا

ق الوطني  املنسِّ
 ال يعترب إبداء

ً االهتمام إيجابيا

 إجراء
رفض

 تتلقى املدرسة
 رسالة بملء

استمارة طلب 
العضوية

االستمارة 1

ق  يُبّلغ املنسِّ
 الوطني

إبداء االهتمام

 املدرسة
 تتلقى إشعارا ً
باستالم الرسالة

الرسالة 1

الرسالة 2

ق الوطني  املنسِّ
 يدرس التعبي
عن االهتمام

إجراء

إجراء

 تتلقى
 املدرسة

رسالة بالرفض

الرسالة 4

االستمارة 2

 إجراء
موافقة

الرسالة 3

الملحق 5
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الرسالة 9

 املدرسة
 تقدم استمارة
طلب العضوية

االستمارة 2

ق الوطني  املنسِّ
 يستلم استمارة

الطلب

الرسالة 5

ق الوطني  املنسِّ
يقيِّم الطلب

االستمارة 2

 ويف حال الرفض
 ال يويص
باملدرسة

ب  يرحِّ
ق الدويل باملدرسة  املنسِّ

عضواً يف الشبكة

 املدرسة تصري
 عضواً يف شبكة املدارس

املنتسبة لليونسكو

 املدرسة
 تتلقى رسالة

بالرفض

الرسالة 6

 يف حال املوافقة
 يويص

ق الوطني  املنسِّ
ق الدويل  املنسِّ

بقبول املدرسة 

إجراء

ق الدويل  املنسِّ
يدرس التوصية

االستمارة 2ب

يف حال الرفض، 
ق الدويل ال يقبل  املنسِّ

املدرسة عضواً يف 
الشبكة

إجراء

 يتلقى
ق الوطني  املنسِّ

 إشعارا
بعدم القبول

الرسالة 7

 يف حال املوافقة،
ق الدويل يقبل التوصية  املنسِّ
ويضم املدرسة إىل الشبكة

إجراء

ق الوطني  يتلقى املنسِّ
 إشعاراً بالقبول مع

مصدَّقة بعضوية املدرسة

الرسالة 8

ق الوطني  املنسِّ
 يُرسل الشهادة

إىل املدرسة

إجراء

إجراء موافقة

 إجراء
رفض



أهداف
التنمية

المستدامة

شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو  
ق الوطني  دليل المنسِّ
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