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 الحدث
أسبوع التعلم باألجھزة المحمولة ھو أبرز فعالیات األمم المتحدة فیما یتعلق بالتكنولوجیات الرقمیة في مجال التعلیم، وتنظمھ 

من أسبوع التعلم باألجھزة المحمولة في الفترة من  2020الیونسكو وشركاؤھا منذ ثماني سنوات متتالیة. وستُنظَّم جولة عام 
. وتھدف إلى توجیھ استخدام الذكاء الذكاء االصطناعي واإلدماجي باریس تحت عنوان ف 2020آذار/مارس  6إلى  2

وھما الركنان األساسیان اللذان تقوم علیھما أھداف التنمیة  -االصطناعي لتحقیق اإلدماج واإلنصاف في التعلیم ومن خاللھ 
 المستدامة وتوفیر الفرص الرقمیة للجمیع.

یاً لعرض تطبیقات وممارسات واعدة تستعین بالذكاء االصطناعي لتعزیز اإلدماج واإلنصاف وسیوفر ھذا الحدث منبراً عالم
في التعلیم، وكذلك لالطالع المتبادل على العوامل التي تمّكن من تحقیق ذلك مثل آلیات التمویل المبتكرة واستراتیجیات 

 والباحثین والممارسین إجراء مداوالت مستنیرة الشراكة. وسیتیح للوزراء وواضعي السیاسات والشركاء من القطاع الخاص
الرقمیة  اتأال تؤدي ثورة الذكاء االصطناعي إلى توسیع الفجوب الكفیلةسبل البشأن  ومستندة إلى أدلة في مجال السیاسات

 یاة.انتفاع الجمیع بالتعلیم الجید وفرص التعلم مدى الح من حیثوعدم المساواة  بین الجنسین وتفاقم أوجھ التباین
 الحاجة إلى مسارات تحویلیة لتذلیل العقبات المتعددة األوجھ التي تحول دون اإلدماج واإلنصاف

ف الیونسكو اإلدماج بأنھ عملیة تحویلیة تكفل لجمیع األطفال والشباب والبالغین مشاركتھم  تعِرّ
الكاملة في التعلیم وانتفاعھم بفرص التعلم الجید، وتراعي التنوع في الوقت نفسھ وتعززه، 

ویمثّل ھذا التعریف التزاماً بجعل دور  1ومن خاللھ.وتقضي على جمیع أشكال التمییز في التعلیم 
الحضانة والمدارس وغیرھما من مؤسسات التعلم مدى الحیاة، كمراكز العمل والمجتمعات 

 المحلیة، أماكَن تُقدَّر فیھا قیمة كل فرد ویشعر فیھا باالنتماء، ویكون التنوع فیھا مصدر ثروة.
من أھداف التنمیة  4 سیان لتحقیق الھدفاإلدماج واإلنصاف في التعلیم ومن خاللھ ركنان أساو

. ویشمل ھذا الھدف مكافحة جمیع أشكال اإلقصاء 2030المستدامة الخاص بالتعلیم حتى عام 
 والتھمیش في التعلیم، وكذلك أوجھ التباین وعدم المساواة في االنتفاع بالتعلیم وتحصیل نتائجھ.

، یواجھ العالم 2030یة المستدامة لعام وفي ضوء بقاء عقد واحد فقط لتحقیق أھداف خطة التنم
البلد الواحد وفیما أزمة تعلّم تتجلى في تفاوت وتباین نتائج التعلیم والتعلم إلى حد بعید داخل 

ملتحقین بمدرسة ابتدائیة  طفل في سن الدراسة غیرملیون  260. فثمة ما یقرب من بین البلدان
وتشكل اإلعاقات البدنیة والضعف اإلدراكي والنزاعات  2أو ثانویة، واألسباب عدیدة متشعبة.

واألزمات وأوجھ عدم المساواة بین الجنسین والتفاوت االقتصادي، في جملة أمور، عقبات 
 كبرى طویلة األمد.

وعلى الرغم من أن التعلیم حق عالمي من حقوق اإلنسان، فإن الحرمان من المدرسة یطال أكثر 
العالم في سن الدراسة، ویقدَّر أن واحداً من كل ثالثة أطفال غیر ملتحقین بالمدرسة یعاني من  ملیون طفل معاق في 100من 

سواء بسبب بُعد  -، یشكل انخفاض إمكانیة الوصول المادي إلى المدرسة 2019ووفقاً لتقریر الرصد العالمي للتعلیم لعام  3إعاقة.
بین عقبات كبرى واالفتقار إلى المعلمین ا -المسافة أو قلة المرافق   4طفال الالجئین المعوقین.أمام األلمؤھَّلین أو المدرَّ

ملیون طفل في البلدان  250ویعیش ما یقرب من  
ملیون  75المتضررة من النزاعات، ویحتاج أكثر من 

سنة،  18سنوات و 3طفل وشاب، تتراوح أعمارھم بین 
بلداً متضرراً من  35إلى دعم تعلیمي عاجل في 

ویرتفع احتمال عدم التحاق الفتیات بالمدارس األزمات. 
بمقدار مرتین ونصف تقریباً إذا كن یعشن في بلدان تشھد 
نزاعات، ویزداد احتمال عدم التحاق الشابات بالمدارس 

في المائة مقارنة بنظرائھم الذكور  90الثانویة بنسبة 
 5المقیمین في بلدان غیر متضررة من النزاعات.

تزاید في نتائج التعلم، الناجم عن التباین ویمثّل التفاوت الم
في الدخل، مصدر قلق بالنسبة للبلدان النامیة والبلدان 

واالنتفاع بالتعلیم الجید تتزاید وتؤثر سلباً على  66المتقدمة على حد سواء. وما فتئت الفجوات في الثروات والدخل والعمالة
، یبلغ عدد الطالب الذین ینتمون إلى الُخمس األكثر فقراً من السكان والذین نتائج تعلّم الطالب.  ففي البلدان المنخفضة الدخل

، یكمل 44طالب من الُخمس األكثر ثراًء. ومن بین ھؤالء الطالب الـ  100طالباً فقط مقابل  44یكملون دراستھم االبتدائیة 
وتؤدي أوجھ التفاوت في الحصول على فرص التعلم  7طالباً فقط المرحلة الثانویة. 11طالباً فقط المرحلة اإلعدادیة و 23

الجید إلى تفاقم التباین في الدخل في العدید من المجتمعات، مما یولّد حلقة مفرغة من الفقر التعلیمي والفقر المالي على مر 
 األجیال.

مفھوم الفقر التعلیمي أیضاً ، یمتد ووفقاً لتقریر الیونسكو بشأن السیاسات المتعلقة بمنطقة أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي
إلى كبار السن الذین یستخدمون التكنولوجیات الرقمیة، مثل اإلنترنت، أقل بكثیر مما یستخدمھا السكان األصغر سناً، مما 

 

إن ّالتعلیم ھو الذي یغذي 
التنمیة المستدامة، ولن 

یؤتي ثماره إال إذا 
استعان بالثورة الرقمیة 

سیما الذكاء  وال
 االصطناعي.

السیدة ستیفانیا 
جیانیني، مساعدة 

العامة للتربیة، المدیرة 
 الیونسكو



 
 
 

 ، قد2019واستناداً إلى تقریر التنمیة البشریة لعام  8یؤدي إلى إقصاء عدد أكبر من المسنین عن التكنولوجیات الرقمیة.
 9یؤدي التطور التكنولوجي إلى إحداث شرخ في المجتمع شبیھ بذلك الذي أحدثتھ الثورة الصناعیة.

وھناك إجماع على ضرورة التعجیل في إجراءات كسر الحواجز التي تعترض اإلدماج واإلنصاف، وعلى ضرورة استحداث 
 یة، أكثر من أي وقت مضى.مسارات تعلّم تحویلیة ومستنیرة مدى الحیاة، مدعومة باالبتكارات الرقم

  اإلدماج واإلنصاف لتحقیقتوجیھ استخدام الذكاء االصطناعي 

إمكانات كبیرة لتسریع وتیرة التقدم، وسد تنطوي على بأن التكنولوجیات الرقمیة  2030تقر خطة التنمیة المستدامة لعام 
 ،على حقوق اإلنسان، وتحقیق المساواة بین الجنسینالفجوة الرقمیة، ودعم نمو مجتمعات المعرفة الشاملة للجمیع والقائمة 

ً في تحقیق جمیع أھداف التنمیة المستدامة  اوبناء القدرات. ومن ھذا المنطلق، تتسم التكنولوجی بأھمیة بالغة للمضي قدما
 السبعة عشر.

ع ودعم المتعلمین التعلیمیة لتتبّ الذكاء االصطناعي استخدامَ البیانات  تاإلنجازات التي تحققت في مجال تكنولوجیا أھم وتشمل
في أوقات األزمات وحاالت الطوارئ؛ واستحداث تقنیات للترجمة اآللیة والتعرف على الصور من أجل دعم االنتفاع بموارد 

الذكاء االصطناعي، تستند إلى التعرف  تتكنولوجیا بمساعدة متكیفة مع االحتیاجاتالتعلم العالمیة؛ ووضع آلیات توجیھ 
من التطبیقات والمشروعات التي  40ط التعلم الفردي؛ واستخدام تقنیات لتشخیص صعوبات التعلم. وإن أكثر من امنأعلى 

خالل أسبوع التعلم باألجھزة المحمولة في عام  لعرضھاتستخدم الذكاء االصطناعي في مجال التعلیم والتي تم اختیارھا 
 تالملك حمد بن عیسى آل خلیفة الستخدام تكنولوجیا -نسكو اقتراح لجائزة الیو 100إضافة إلى أكثر من  - 2019

 -المعلومات واالتصال في مجال التعلیم تحت عنوان "استخدام الذكاء االصطناعي لالبتكار في التعلیم والتدریس والتعلم" 
 واإلسھامحواجز اللغویة قد أثبتت أنھ یمكن استخدام الذكاء االصطناعي للمساعدة في تعلیم الالجئین من خالل التغلب على ال

ً  استُخدمتو 10شامل ومنصف.تعزیز االنتفاع بالتعلیم على نحو  في الذكاء االصطناعي لسد الفروقات  تتكنولوجیاأیضا
 والفجوات بین الجنسین في مجال انتفاع المعوقین بالتعلیم.

من  4بید أن القدرات التي توفرھا ثورة الذكاء االصطناعي للھدف 
خطة التنمیة المستدامة لعام أھداف أھداف التنمیة المستدامة ولسائر 

لن تؤتي ثمارھا في مجال التعلیم إذا لم تكن القیم اإلنسانیة ھي  2030
واة بین التي تحركھا. ویجب أوالً اعتماد اإلدماج واإلنصاف والمسا

ً قیمباعتبارھا  الجنسین أساسیة لكیال یؤدي الذكاء االصطناعي  ا
الفجوة الرقمیة وزیادة أوجھ  تعمیقاستخدامھ في مجال التعلیم إلى و

التباین وعدم المساواة بین الجنسین في الحصول على المعارف 
 والمھارات وابتكارھا.

وثانیاً، ینبغي ألدوات الذكاء االصطناعي المستخدمة في التدریس والتعلم 
ن المعلمین من ممارسة تعلیم أكثر شموالً،  وأن تتیح اإلدماج الفعلي أن تمّكِ

للطالب الذین یعانون من صعوبات في التعلم أو من إعاقات، والطالب 
 الذین یدرسون بلغة أخرى غیر لغتھم األم.

وثالثاً، ینبغي الكشف عن المشاكل األخالقیة الناشئة والخفیة ومعالجتھا لتجنب التحیز "األعمى" ضد أي أقلیة أو أي فئة 
لى أطر تنظیمیة تكفل استحداث واستخدام خوارزمیات وأدوات للذكاء االصطناعي على نحو أخالقي وثمة حاجة إ 11ضعیفة.

 وغیر تمییزي ومنصف بین الجنسین، وتضمن أیضاً االستخدام الشفاف لبیانات المتعلمین.
غي للتعاون الدولي ویلزم وضع سیاسات واستراتیجیات عامة وشراكات متعددة األطراف لمعالجة عوامل االستبعاد ھذه. وینب

 والحوار والتضامن أن توجھ أیضاً عمل المجتمع الدولي.
 دعم الشراكات المتعددة القطاعات والمتعددة األطراف واالستراتیجیات الشاملة الستخدام الذكاء االصطناعي في التعلیم

تطبیقھ لتحقیق اإلنصاف واإلدماج، في ضوء الطابع المتعدد التخصصات والعابر للحدود للذكاء االصطناعي ومدى تعقید 
وإذا أریدَ لثورة الذكاء االصطناعي أال تترك  12تتسم الشراكات المتعددة األطراف بأھمیة حاسمة أكثر من أي وقت مضى.

أحداً یتخلف عن الركب، فال بد من إقامة أطر تنظیمیة دولیة، وإرساء تعاون مشترك بین القطاعات، وتقاسم خوارزمیات 
ات الذكاء االصطناعي المفتوحة المصدر، وجمع "التعلم اآللي" مع البیانات الالمركزیة، وإعطاء األولویة وتكنولوجی

للمجتمعات المحلیة المنخفضة الموارد والفئات الھشة. ومن الضروري إجراء مناقشات واسعة النطاق ومعمقة تستند إلى 
أنحاء العالم، وإلى الخبراء في مجال الذكاء االصطناعي واإلدماج تجارب العدید من البلدان والسیاقات االجتماعیة في جمیع 

والتعلیم، وذلك من أجل ضمان التعلیم الشامل للجمیع. وھناك أیضاً حاجة ملحة إلى تخطیط ووضع استراتیجیات متسقة 
االستراتیجیات مع  وشاملة لالستفادة من الذكاء االصطناعي في تعزیز اإلدماج واإلنصاف في التعلیم. ویجب مواءمة ھذه

 السیاسات التعلیمیة ودمجھا فیھا من منظور التعلم مدى الحیاة.
  األھداف



 
 
 

، سیبادر 14، والتزام كالي باإلنصاف واإلدماج في التعلیم13في إطار متابعة توافق بیجین بشأن الذكاء االصطناعي والتعلیم
إلى البحث عن أفضل السبل الممكنة لوضع التكنولوجیات األكثر  2020القیّمون على أسبوع التعلم باألجھزة المحمولة لعام 

تقدماً في خدمة معالجة الصعوبات الطویلة األمد التي یطرحھا اإلدماج واإلنصاف في التعلیم. ویھدف أسبوع التعلم باألجھزة 
التعلیم العالمیة والحكومات والشركات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني والجھات  ألوساطمنصة  المحمولة ھذا إلى توفیر

الذكاء االصطناعي  ت) ترسیخ التعاون الدولي بما یعزز انتفاع الجمیع بتكنولوجیا1المعنیة األخرى للتعاضد من أجل (
) 3تقدم في حصول الجمیع على فرص التعلم الجید؛ () االستفادة من الذكاء االصطناعي إلحراز 2واالبتكارات الرقمیة؛ (

) ضمان استخدام الذكاء 4التعلم؛ ( سیاقاتتشجیع االبتكار في مجال الذكاء االصطناعي لتحسین نتائج التعلم في جمیع 
ة االصطناعي على نحو غیر تمییزي ومنصف بین الجنسین للتعلم مدى الحیاة. وسیتیح ھذا الحدث تنظیم ملتقیات تشاركی

وإقامة شراكات  -الشباب  بینسیما  ال -مجیات ومسابقات للتطبیقات المبتكرة في مجال الذكاء االصطناعي الواضعي البر
 األقالیم. وبینالقطاعات  بین

منتدى للسیاسات موجھ للوزراء وغیرھم من الجھات المعنیة. أیضاً  2020سیوفر أسبوع التعلم باألجھزة المحمولة لعام و
منتدى السیاسات التدابیر الرئیسیة التي یجب اتخاذھا لتنفیذ أبرز التوصیات الصادرة عن توافق بیجین فیما یتعلق وسیبحث 

بالذكاء االصطناعي والتعلیم، بما في ذلك اعتماد استراتیجیات وطنیة مناسبة؛ وإنشاء شراكات ومنابر وشبكات متعددة 
لمؤسسیة؛ وتعبئة الموارد؛ واستقطاب االستثمارات. وسیناقش المنتدى أیضاً األطراف؛ وتحدید األطر التنظیمیة والترتیبات ا

المجاالت الرئیسیة للتعاون والتضامن الدولیین من خالل تبادل تقنیات وبرامج الذكاء االصطناعي، بما في ذلك نقل المعارف، 
 وبناء القدرات، وتعبئة الموارد، والتعلم من األقران، وإقامة الشبكات.

  عات الفرعیةالموضو

إلى اإلجابة على السؤال العام المتعلق بكیفیة  2020تسعى الموضوعات الفرعیة ألسبوع التعلم باألجھزة المحمولة لعام 
إدماج الذكاء االصطناعي في نُظم التعلیم لمساعدة السكان بمختلف أطیافھم على االنتفاع بالتعلم والحصول على الرفاه، وإلى 

ن ھذا اإلدماج من تحقیق نتائج اجتماعیة أفضل، والحصول على تعلیم جید ومنصف وشامل، وتعزیز بحث السبل التي تمكّ 
 .فرص التعلم مدى الحیاة للجمیع.

 توطید التعاون الدولي لتیسیر الوصول الشامل إلى الذكاء االصطناعي واالبتكارات الرقمیة  - 1

للجمیع. وباستثناء الجھات الرائدة في متاحة ینبغي أن تمثّل االبتكارات الرقمیة والذكاء االصطناعي منفعةً عامة رقمیة 
تطویر تكنولوجیات الذكاء االصطناعي واستخدامھا من جانب الشركات، تواجھ معظم االقتصادات خطر إضافة فجوة الذكاء 

یما یتعلق بضمان وصول الجمیع إلى االبتكارات الرقمیة والذكاء االصطناعي، الرقمیة وخصوصاً ف الفجوةاالصطناعي إلى 
ثورة الذكاء  تزیدورصد اإلمكانات الرقمیة للتنمیة. وینبغي أن یتاح الوصول إلى االبتكارات الرقمیة لجمیع المتعلمین، وأال 

الفجوات القائمة بین البلدان المتقدمة والبلدان الفجوات الھامة التي تعاني منھا البلدان في األصل، وال من حدة االصطناعي 
النامیة. ومن المھم أن ندرك خطر االستقطاب بین أولئك الذین یحصلون على التكنولوجیات الرقمیة وأولئك الذین ال یحصلون 

ة، وھي ھیاكل علیھا. ویتطلب وصول الجمیع إلى الذكاء االصطناعي نظاماً إیكولوجیاً یقوم أوالً على ھیاكل أساسیة موثوق
لم تُستحدث بعد في العدید من البلدان. ومن األھمیة بمكان إرساء التعاون والشراكات العالمیة بین عدة قطاعات وبین بلدان 

 الشمال والجنوب وفیما بین بلدان الجنوب.
لمفتوحة كیف یمكن آللیات التمویل المبتكرة والشراكات أن تعزز التقاسم الدولي للبیانات، والخوارزمیات ا •

المصدر، وتكنولوجیات الذكاء االصطناعي التي تصب في المصلحة العامة، وبرامج بناء القدرات لمساعدة البلدان 
 النامیة على اللحاق بالركب وتجنب اتساع الفجوة في الذكاء االصطناعي؟ ما ھو دور التعلیم في ھذا السیاق؟

یة الوصول إلى البنى التحتیة األساسیة من قبیل الكھرباء كیف یمكن أن تُدمج في مراكز التعلم المبتكرة إمكان •
واالتصال الشبكي واألجھزة الرقمیة والتطبیقات التي تعمل بالذكاء االصطناعي من أجل توفیر مسارات سریعة 

 من أھداف التنمیة المستدامة؟ 4وكاسحة نحو تحقیق الھدف 
صطناعي وتكشف عن مشاكل غیر مطروحة فیما یتعلق كیف ترصد المبادرات الدولیة الفجوة في مجال الذكاء اال •

 باالستبعاد والتفاوت في الحصول على الذكاء االصطناعي وتطوراتھ التكنولوجیة؟
 كیف یمكن لشبكات البحث والمنابر الدولیة أن تعزز تبادل المعارف ونشرھا في مجال الذكاء االصطناعي؟ •

  جمیع على فرص التعلم الجیداالستفادة من الذكاء االصطناعي لتعزیز حصول ال  - 2

أظھرت التجارب والحلول المبتكرة في مختلف السیاقات أن الذكاء االصطناعي والتكنولوجیات الرقمیة قادران على تعزیز 
التعلیم الجید وفرص التعلم للطالب وغیرھم من المتعلمین، بمن فیھم الفئات المحرومة على أساس نوع الجنس أو اإلعاقة أو 

االجتماعي أو االقتصادي أو الخلفیة اإلثنیة أو الثقافیة أو لغات األقلیات أو الموقع الجغرافي. غیر أن ھذه التجارب الوضع 
كثیراً ما تكون أمثلةً تجریبیة لم تنفَّذ بعد على نطاق واسع في معظم الحاالت. واألدوات االبتكاریة الناشئة تتیح أیضاً اإلدماج 

ون من صعوبات في التعلم أو من إعاقات، والطالب الذین یعیشون في سیاقات مھمشة. ویھدف ھذا الفعال للطالب الذین یعان
الموضوع الفرعي إلى التركیز على كیفیة االستفادة من الذكاء االصطناعي والبیانات لتعزیز السیاسات واالستراتیجیات 



 
 
 

 والحلول الشاملة للجمیع لتیسیر حصول الجمیع على فرص التعلم الجید.
داخل البلدان كیف یمكن استخدام تكنولوجیات الذكاء االصطناعي للوصول إلى األطفال غیر الملتحقین بالمدارس وتعقبھم 

 لتعلم الجید، مع إیالء أولویة خاصة لالجئین وغیرھم من األشخاص المتنقلین؟لوفرص  مفیدة، وتوفیر محتویات وفیما بینھا
وتكنولوجیات جمع ومعاملة البیانات، بما في ذلك نُظم المعلومات الخاصة بإدارة كیف یمكن استخدام البیانات الضخمة  •

لتشخیص عوامل االستبعاد  وآلیات تقییم التعلم شؤون التعلیم، وھي تكنولوجیات مبتكرة تستند إلى الذكاء االصطناعي،
وریة وحلول كفیلة بتحسین المؤسسات من أجل توفیر سبل انتصاف ف بالتسرب المدرسيفي التعلیم تشخیصاً دقیقاً والتنبؤ 

 على المدى الطویل؟
 كیف یمكن تدریب المعلمین على اعتماد النُھج التربویة المناسبة والتصدي لتحدیات اإلنصاف؟ •
 من المتعلمین ةد كبیراعدأكیف یمكن استخدام أدوات الذكاء االصطناعي وغیرھا من االبتكارات الرقمیة لتسھیل حصول  •

 ت البدنیة والمعرفیة على فرص مجدیة من حیث التكلفة للتعلم الجید؟ذوي اإلعاقا من
التي یواجھھا الطالب الذین یدرسون  للتغلب على الصعوباتكیف یمكن تطویر الذكاء االصطناعي واالبتكارات الرقمیة  •

 بلغة غیر لغتھم األم، وتیسیر تعلّم اللغات األجنبیة؟
 التعلم سیاقاتض بنتائج التعلم في جمیع تعزیز ابتكارات الذكاء االصطناعي للنھو  - 3

للتصدي ألزمة التعلم الحالیة. وعند التخطیط الستخدام الذكاء  شاملةیتسم االبتكار بأھمیة حاسمة لبناء استراتیجیات 
االصطناعي في التعلم، ینبغي التركیز بشكل خاص على اإلمكانات الفریدة ألدوات التحلیل المستندة إلى البیانات في المساعدة 

ولوجیات الذكاء االصطناعي قصور ھذا المجال وتحسین نوعیتھ. وقد أثرت تكنالعلى تشخیص مشاكل التعلم والتنبؤ بأوجھ 
وغیرھا من االبتكارات الرقمیة تأثیراً إیجابیاً على نتائج التعلم في الشریحة الدنیا المھارات، مثل المھارات الخاصة بمجال 

أدوات الذكاء االصطناعي تحتاج إلى مزید من التطویر خوارزمیات ومعیّن وبعض المھارات المتعددة التخصصات. غیر أن 
المھارات  اتنتائج التعلم في الشریحة العلیا "للمھارات غیر التقنیة"، والمواطنة العالمیة، وغیرھا من مجموع حسینتمن أجل 

دراسة قدرة الذكاء االصطناعي على توفیر ینبغي سواق العمل. وبنفس القدر من األھمیة، ألالناشئة الالزمة لتحقیق الذات و
وغیر  النظاميالتعلم  سیاقاتاللغات وعبر مختلف المنصات لبناء الجسور بین  محتوى المناھج الدراسیة وصونھا في جمیع

ال یمكن لئن كان ، ودعم إعادة تأھیل المھارات وتعزیزھا أثناء العمل على وجھ الخصوص. والرسميوغیر  النظامي
االستفادة  ینبغيفي صمیم التعلیم، ینبغي للتفاعل البشري بین المعلمین والمتعلمین أن یبقى واالستعاضة عن المعلمین باآلالت 

بین اإلنسان واآللة" لدعم المسؤولیات التربویة العالیة  فاعلمن إمكانات أدوات الذكاء االصطناعي في مجال "الت بقدر أكبر
 المھارات للمعلمین في مختلف مؤسسات التعلم.

من اعتماد نُھج تربویة أكثر شموالً، كیف یمكن استحداث أدوات الذكاء االصطناعي واستخدامھا لتمكین المعلمین  •
على كشف أوجھ القصور في التعلم، وتشخیص المشاكل المتنوعة في ھذا المجال واقتراح الحلول المناسبة  تھمومساعد

 لھا؟
كیف یمكن استخدام أو تطویر أدوات الذكاء االصطناعي في مجال التعاون بین اإلنسان واآللة لتحسین جودة التعلم المتكیف  •

االحتیاجات والمتعدد التخصصات، ودعم التعلم المستمر لإلبداع والتفكیر النقدي والمواطنة العالمیة وغیرھا من المھارات  مع
 الالزمة للتنمیة االقتصادیة والمجتمعیة المستدامة؟

ي المجتمعات مختلفة، بما في ذلك التعلم ف سیاقاتالتي تدعم التعلم في  الجدیدةما ھي ابتكارات الذكاء االصطناعي  •
 ؟النظاميوغیر  النظاميالمحلیة وفي مراكز العمل، والتعلم اإللكتروني، وغیر ذلك من أشكال فرص التعلم 

 وتقلیص للتوظیف كیف یمكن استخدام الذكاء االصطناعي لتقییم احتیاجات أسواق العمل من أجل دعم قابلیة المتعلمین •
 التمییز في مجال العمل؟

رات الذكاء االصطناعي لتوقع االحتیاجات المتغیرة باستمرار في مجال إعادة تأھیل الموظفین كیف یمكن تعزیز ابتكا •
 ؟أجدىوتعزیز مھاراتھم، ودعم التدریب أثناء العمل، وإعداد أجیال جدیدة ذات مھارات وظیفیة 

 ضمان استخدام الذكاء االصطناعي على نحو غیر تمییزي ومنصف بین الجنسین للتعلم مدى الحیاة  - 4
بیمكن أن تفرض تطبیقات الذكاء االصطناعي أنواعاً مختلفة من التحیز المالزم للبیانات التي   علیھا ھذه التكنولوجیا تُدرَّ

الذكاء االصطناعي  تطویروتستخدمھا كُمدخالت، ولطریقة إعداد واستخدام العملیات والخوارزمیات. ویجب أال یؤدي 
ھشة. وتبیّن مجموعة متزایدة  ةأو فئ ةأو أقلی عمرأو  جنسسة أي تحیز تجاه أي واستخدامھ في التعلیم إلى إظھار أو ممار

ضمن النساء والفتیات، فضالً عن كبار السن، قیما یتعلق بتنمیة مھارات الذكاء االصطناعي  اإلھمال یصیب من األدلة أن
إن الفجوة بین الجنسین في المھارات الرقمیة وعندما یقترن ذلك بأوجھ عدم المساواة المتداخلة، ف .15لتعلم مدى الحیاةا منظور

ً في انخفاض نسبة النساء بین محترفي الذكاء االصطناعي وتؤدي إلى تفاقم أوجھ عدم المساواة القائمة بین  تسھم أیضا
الجنسین. وعالوة على ذلك، وبما أن تكنولوجیات الذكاء االصطناعي قد أثبتت قدرتھا على مساعدة السكان المسنین لیس 

المھارات بفقط في الحیاة الیومیة بل أیضاً في التعلیم المستمر، فمن األھمیة بمكان وضع سیاسات تشدد على انتفاع كبار السن 
 والمعارف الرقمیة.

 ةأو أقلی جنسكیف یمكن رصد ومكافحة التحیز الذي تنطوي علیھ خوارزمیات وأدوات الذكاء االصطناعي ضد أي  •
 ھشة؟ ةأو فئ



 
 
 

ممارسات لتنفیذ البرامج الرامیة إلى تعزیز المساواة بین الجنسین في التعلم القائم على الذكاء ما ھي أفضل ال •
 االصطناعي، وفیما بین الموظفین وأرباب العمل في ھذا المجال؟

 في استحداث حلول الذكاء االصطناعي لتعزیز أھداف التنمیة المستدامة؟ كمشاركینكیف یمكن إشراك الشباب  •
یر تكنولوجیات الذكاء االصطناعي واالستفادة منھا لدعم فرص التعلم مدى الحیاة غیر التمییزیة والشاملة كیف سیتم تطو •

 وتسھیل تبیان نتائج التعلم والتحقق منھا واعتمادھا؟ -وال سیما البالغین ذوي المھارات المتدنیة  -للبالغین 
 والمؤھالت ضمن البلد وخارجھ؟كیف یمكن للذكاء االصطناعي أن یساعد في تبیان المھارات  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  آذار/مارس 2االثنین  -حلقات العمل واالبتكارات 
ستسّھل حلقات العمل عرض الحلول الشاملة القائمة على الذكاء االصطناعي، أو االبتكارات الرقمیة، أو البرامج، أو البحوث 

. وستشرف علیھا مجموعة واسعة من 2020التي تتماشى مع الموضوعات الفرعیة ألسبوع التعلم باألجھزة المحمولة لعام 
 ة والوكاالت الحكومیة واالوساط األكادیمیة والمؤسسات والقطاع الخاص. المنظمات الدولیة والمنظمات غیر الحكومی

وستُقدَّم االبتكارات من قبل الفائزین في استدراجات العروض لالبتكارات المقدمة في إطار أسبوع التعلم باألجھزة المحمولة 
تحدثة واالبتكارات الرقمیة الكفیلة . ویتضمن كل منھا عرضاً ومداخلة بشأن تطبیقات الذكاء االصطناعي المس2020لعام 

 بتعزیز اإلدماج واإلنصاف في التعلیم.
  آذار/مارس 4األربعاء و آذار/مارس 3الثالثاء  – ندوة

إلى توجیھ استخدام الذكاء  2020یھدف أسبوع التعلم باألجھزة المحمولة لعام 
وھما ركنان أساسیان تقوم  -االصطناعي نحو تعزیز اإلدماج واإلنصاف في التعلیم 

علیھما أھداف التنمیة المستدامة وتوفیر الفرص الرقمیة للجمیع. وسیوفر ھذا الحدث 
براً مستمراً لالطالع المتبادل على الحلول المبتكرة وآلیات التمویل واستراتیجیات من

الشراكة التي تفضي إلى انتفاع الجمیع بالذكاء االصطناعي والفرص الرقمیة الناشئة. 
وباإلضافة إلى ذلك، سیعرض ھذا الحدث تطبیقات وممارسات واعدة في مجال الذكاء 

ولوجیات لتعزیز اإلدماج واإلنصاف في التعلیم. وسیتیح االصطناعي تستعین بھذه التكن
للوزراء وواضعي السیاسات والشركاء من القطاع الخاص والباحثین والممارسین 
إجراء مداوالت مستنیرة ومستندة إلى أدلة في مجال السیاسات بشأن السبل الكفیلة بأال 

فاقم أوجھ التباین بین تؤدي ثورة الذكاء االصطناعي إلى توسیع الفجوات الرقمیة وت
 الجنسین وعدم المساواة من حیث الحصول على المعارف وإنتاجھا.

 

 خطة المؤتمر
على الشكل  2020سینظم أسبوع التعلم باألجھزة المحمولة لعام 

 التالي



 
 
 

ستتضمن الندوة حلقات نقاش عامة مع خبراء في مجال اإلدماج في التعلیم، والذكاء االصطناعي والتعلم، وكلمات رئیسیة 
العاملین في مجاالت متداخلة بین اإلدماج والتعلم والذكاء االصطناعي والتكنولوجیات الرقمیة.  وسیشتمل  الرأيمن قادة 

دقیقة. وستتوافق ھذه  15، یستغرق كل منھا حوالي صغیرةعرضاً في مجموعات  20البرنامج أیضاً على ما ال یقل عن 
، الجلساتوستجمع الیونسكو، خالل ھذه ھزة المحمولة. العروض مع الموضوعات الفرعیة األربعة ألسبوع التعلم باألج

مشاركین من جمیع أنحاء العالم لتبادل الخبرات والتخطیط إلجراءات مشتركة بھدف تسخیر االبتكارات الرقمیة لتحقیق 
عن من أھداف التنمیة المستدامة. وستتضمن الندوة كلمات رئیسیة، وخطابات عامة رفیعة المستوى، وعروضاً  4الھدف 

 .تطبیقات الذكاء االصطناعي
 آذار/مارس  5الخمیس  -منتدى السیاسات 

سیتیح منتدى السیاسات حیزاً فریداً لمناقشة المكونات الرئیسیة للسیاسات الكفیلة بتعزیز التكنولوجیات الرقمیة واإلدماج في 
من أھداف التنمیة المستدامة. وسیركز المنتدى على أفضل السیاسات العامة المتبعة لمواجھة  4 التعلیم لضمان تحقیق الھدف

فیھا. ومن  الكاسحالتحدیات التي یطرحھا الذكاء االصطناعي واإلدماج في التعلیم من جھة، والمساھمة المحددة لالبتكار 
توجیھیة التي یمكن وضعھا في مجال الذكاء االصطناعي خرائط الطریق أو األطر أو المبادئ الالمنتدى أخرى، سیناقش  جھة

 واإلدماج.
  آذار/مارس 6الجمعة  -مختبرات االستراتیجیة 

 أسبوع التعلم باألجھزة المحمولة مختبرات االستراتیجیة للمساعدة في توجیھفي ستستضیف الیونسكو والمنظمات الشریكة 
وتنقیح المشروعات المتعلقة بالذكاء االصطناعي في مجال التعلیم. وستُخصَّص مختبرات االستراتیجیة لإلدماج  تصمیم

 واإلنصاف عن طریق استخدام واستحداث التكنولوجیات الرقمیة وحلول الذكاء االصطناعي.
 األنشطة الجانبیة 

ة سلسلة من األنشطة الجانبیة الستكمال البرنامج الرئیسي ستستضیف الیونسكو وشركاؤھا في أسبوع التعلم باألجھزة المحمول
بل الشركاء وتقدیم نتائج المشاریع الخاصة، ستشمل ھذه األنشطة إطالق مشاریع رائدة من قِ و ألسبوع التعلم باألجھزة المحمولة.

 .واإلدماجباإلضافة إلى مجموعة من البرامج الرامیة إلى تعزیز رؤیة الشباب للذكاء االصطناعي 
 المعارض

ستعرض المؤسسات الداعمة ألسبوع التعلم باألجھزة المحمولة التطبیقات واألجھزة والمبادرات والمحتویات والبحوث 
الشاملة التي تعمل بالذكاء االصطناعي. وستقوم الیونسكو بالتعاون مع شركائھا بتسھیل المعارض التفاعلیة، وتقدیم معلومات 

المعرض الكامل من  وسیستمرلكل منھا في مجال التعلم باألجھزة المحمولة واالبتكارات الرقمیة.  عن البرامج التعلیمیة
 بعض المعارض حتى صباح الخمیس. وتبقىاالثنین إلى األربعاء 

 

 

 

 المراجع
 

1 Education. . Cali, Colombia, International Forum on Inclusion and Equity in Cali Commitment to Equity and Inclusion in Education UNESCO. 2019.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370910 

2 -and-children-school-http://uis.unesco.org/en/topic/outMontreal, PQ, UIS.  .hildren and YouthSchool C-of-OutUNESCO Institute for Statistics (UIS). 2019. 
youth 

: الھجرة والنزوح والتعلیم: بناء الجسور ال الجدران". باریس، الیونسكو. 2019. التقریر العالمي لرصد التعلیم لعام 2018الیونسكو.  3
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369253 

زوح والتعلیم: بناء الجسور ال الجدران". باریس، الیونسكو. الھجرة والن 2019:. التقریر العالمي لرصد التعلیم لعام 2018الیونسكو.  4
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369253 

الھجرة والنزوح والتعلیم: بناء الجسور ال الجدران". باریس، الیونسكو.  2019:. التقریر العالمي لرصد التعلیم لعام 2018الیونسكو.  5
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369253 

6 -https://www.weforum.org/reports/theeneva, Switzerland, World Economic Forum. G. The Future of Jobs Report 2018World Economic Forum. 2018. 
2018-report-jobs-of-future 

7 Montreal, PQ, UIS.  Meeting Commitments: Are Countries on Track to Achieve SDG 4?Institute for Statistics (UIS). 2019. UNESCO 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369009 

8 Montevideo, UNESCO. . Digital Society: Gaps and Challenges for Digital Inclusion in Latin America and the Caribbean. Galperín, H. 2017
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000262860_eng 

: أوجھ عدم المساواة في والمتوسط والحاضرما وراء الدخل  2019:. تقریر التنمیة البشریة لعام 2019برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.  9
 _arabic.pdf-http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_القرن الحادي والعشرین. نیویورك، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

10 Paris, UNESCO. . Artificial Intelligence in Education: Compendium of Promising Initiatives: Mobile Learning Week 2019UNESCO. 2019. 

                                                           

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370910
http://uis.unesco.org/en/topic/out-school-children-and-youth
http://uis.unesco.org/en/topic/out-school-children-and-youth
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369253
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369253
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369253
https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2018
https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2018
http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2018/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369009
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000262860_eng
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_-_arabic.pdf


 
 
 

                                                                                                                                                                                                                 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370307 

11 titution. (blog), 3 January 2019. Washington, DC, Brookings InsTechTank . Artificial intelligence and bias: four key challenges. Villasenor, J. 2019
/challenges-key-four-bias-and-intelligence-https://www.brookings.edu/blog/techtank/2019/01/03/artificial 

12 Steering AI and Advanced ICTs for Knowledge Societies: A Rights, Openness, Hu, X., Neupane, B., Echaiz, L. F., Sibal, P. and Rivera Lam, M. 2019. 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372132Paris, UNESCO.  stakeholder Perspective.-Access, and Multi 

13 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368303. Paris, UNESCO. Beijing Consensus on Artificial Intelligence and EducationUNESCO. 2019.  
14 . Cali, Colombia, International Forum on Inclusion and Equity in Education. Cali Commitment to Equity and Inclusion in Education UNESCO. 2019.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370910 
15 could-I-if-blush-https://en.unesco.org/IdParis, UNESCO. . d Blush if I Could: Closing Gender Divides in Digital Skills through Education’. IUNESCO. 2019 
 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370307
https://www.brookings.edu/blog/techtank/2019/01/03/artificial-intelligence-and-bias-four-key-challenges/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372132
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368303
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370910
https://en.unesco.org/Id-blush-if-I-could

