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(A)     GE.05-31619    050905    050905 

 اللجنة االقتصادية ألوروبا
 جلنة السياسة البيئية

                                              االجتماع الرفيع املستوى لوزارات البيئة والتعليم
  )    ٢٠٠٥     مارس  /      آذار  ١٨-  ١٧         فيلنيوس،  (
  )             جدول األعمال    من ٦   و ٥         البندان (

 استراتيجية جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا 
  للتعليم من أجل التنمية املستدامة
  املعتمدة يف االجتماع الرفيع املستوى

 الرؤيا

                                                ً                                                 تتمثل رؤيتنا إىل املستقبل يف إقامة منطقة تعتنق قيماً مشتركة هي التضامن واملساواة واالحترام املتبادل بني  
                                                                               وهي منطقة مستها التنمية املستدامة، مبا تشمله من احليوية االقتصادية والعدل             .                              األشـخاص والـبلدان واألجيال    

                                                                                                                  والـتالحم االجتماعي ومحاية البيئة والتدبري املستدام للموارد الطبيعية بغية استيفاء احتياجات اجليل احلايل دون               
  . )١ (  هتا                                              اإلضرار بقدرة أجيال املستقبل على استيفاء احتياجا

                                               ، شرط ال بد منه لتحقيق التنمية املستدامة وأداة ال  )٢ (                             ً                والتعليم، باإلضافة إىل كونه حقاً من حقوق اإلنسان 
                                                لذلك، فإن التعليم من أجل التنمية املستدامة         .                                                                 غىن عنها لصالح احلكم واختاذ القرارات النرية وتعزيز الدميقراطية        

                                                                فالتعليم من أجل التنمية املستدامة ينمي ويعزز قدرة األفراد           .   قع                                                  مـن شـأنه أن يسـاعد يف ترمجة رؤيتنا إىل وا           
              ومن شأنه أن     .                                                                                             واجلماعـات واجملتمعات واملنظمات والبلدان على تبين أحكام واختيارات ختدم التنمية املستدامة           

        ايل حتسني          ً                     ِّ                               ً                ً                          حيـدث تغرياً يف عقليات األشخاص فيمكِّنهم بذلك من جعل عاملنا أكثر أمناً وعافية وازدهاراً، وبالت               
                                                                                       ومن شأن التعليم من أجل التنمية املستدامة أن يفسح اجملال للتفكري النقدي والرتفاع مستوى الوعي   .            نوعية احلياة

  .                                                                    والتمكني حبيث يتسىن استكشاف رؤى ومفاهيم جديدة وتطوير طرائق وأدوات جديدة

                                                      

  .    ١٩٨٧  ،  "               مستقبلنا املشترك "                                               تقرير اللجنة العاملية املعنية بالبيئة والتنمية          ً انظر أيضاً  ) ١ (
                                                                                             البيان املتعلق بالتعليم من أجل التنمية املستدامة؛ املؤمتر الوزاري اخلامس بشأن موضوع                      ً    انظـر أيضاً    ) ٢ (

  .    ٢٠٠٣        ، كييف،  "                    البيئة من أجل أوروبا "

Distr. 
GENERAL 
 
CEP/AC.13/2005/3/Rev.1 
23 Mars 2005 
  
ARABIC 
Original: ENGLISH/FRENCH/RUSSIAN 



CEP/AC.13/2005/3/Rev.1 
Page 2 

 

 مقدمة

                                     دره وزراء البيئة يف منطقة اللجنة                                                                            تسـتمد واليـة إعـداد االستراتيجية مشروعيتها من البيان الذي أص            - ١
   ).     ٢٠٠٣      مايو   /           كييف، أيار    " (                       البيئة من أجل أوروبا    "                                                      االقتصـادية ألوروبـا يف مؤمترهم اخلامس بشأن موضوع          

                           وهي مسامهة يف اإلطار اخلاص       .                                                                               واسـتفادت االستراتيجية من اخلربة املكتسبة داخل املنطقة وعلى الصعيد العاملي          
            منظمة األمم                                                                           مج عقد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية املستدامة الذي أعدته                                          بوضع مشروع خطة لتنفيذ برنا    
ِ                    وتتماشى معه، وينبغي اعتمادها كأساس لتنفيذ برنامج الِعقد ونتائج           )         اليونسكو   (                                 املتحدة للتربية والعلم والثقافة                                                       

  .                 على صعيد املنطقة                                  مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة

                                                                       تراتيجية عرب عملية تشاركية ضمت حكومات ومؤسسات تعليمية ومنظمات غري حكومية             ومت إعداد االس - ٢
  .                                                         ً                    وغريها من أصحاب املصلحة يف منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا فضالً عن املنظمات الدولية

   نة                                                                                            ومن شأن هذه االستراتيجية أن تيسر استحداث وتعزيز التعليم من أجل التنمية املستدامة يف منطقة اللج - ٣
  .                                                       االقتصادية ألوروبا وأن تساهم بالتايل يف حتقيق رؤيتنا املشتركة

                                                                                                          وتضـم مـنطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا بلدانا غنية يف تنوعها الثقايف وخمتلفة يف ظروفها االجتماعية                 - ٤
             مناط االستهالك                                                                            وتتوقف آفاق التنمية املستدامة إىل حد كبري على تغيري أساليب احلياة وأ             .                      واالقتصادية والسياسية 

  .                                                                                           ً     ً  واإلنتاج ويف الوقت نفسه مراعاة احتياجات البلدان اليت ال يزال فيها التخفيف من وطأة الفقر يشكل مهاً كبرياً

                                فقد أنشأت أغلبية بلداهنا نظم       .                                                                    لـدى املنطقة يف نفس الوقت مؤهالت واحتياجات لتنفيذ االستراتيجية          - ٥
                                                           االستفادة من التعليم األساسي واملساواة يف حقوق التعليم،                                                         تعلـيم توظـف معـلمني حمترفني، وكفلت للجميع          

  .                                                                                                        وحققـت مسـتويات مرتفعة من حمو األمية، وطورت إمكاناهتا العلمية، وفسحت اجملال ملشاركة اجملتمع املدين               
      د من       فال ب   .                                                                                                           ولكن، ال تزال هناك حتديات ينبغي مواجهتها لتنفيذ برنامج التعليم من أجل التنمية املستدامة بفعالية              

                                                                                                                حتسـني نظم التعليم لكي تستوعب الطابع املتعدد التخصصات للتعليم من أجل التنمية املستدامة، وينبغي تعزيز                
  .                                                          مشاركة اجملتمع املدين وتعبئة ما يكفي من املوارد املؤسسية واملادية

  الغاية واألهداف-   ً أوال  

                                          جنة االقتصادية ألوروبا على إعداد برامج                                                                    تتمثل غاية هذه االستراتيجية يف تشجيع الدول األعضاء يف الل          - ٦
                                                                                                                      للتعليم من أجل التنمية املستدامة وإدماجها يف مجيع احملاور ذات الصلة يف نظمها للتعليم النظامي ويف التعليم غري                  

                                                                              وهذا األمر سيمد األشخاص مبعارف ومهارات يف جمال التنمية املستدامة، فيجعلهم             .                             النظامي والتعليم غري الرمسي   
                 وتراعي القيم    )٣ (                                                                                              وأكثر ثقة ويزيد الفرص املتاحة هلم للعمل من أجل حياة معافاة ومثمرة تنسجم مع الطبيعة                    أكفأ  

  .                                          االجتماعية واملساواة بني اجلنسني والتنوع الثقايف

                                                      

                                                                                                       إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية إن البشر يشكلون جوهر اهتمامات التنمية املستدامة وإهنم يستحقون                      يقـول     ) ٣ (
   ).    ٢٠٠٢                                                                خطة التنفيذ، مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، األمم املتحدة،          ً انظر أيضاً (                                     حياة معافاة ومثمرة منسجمة مع الطبيعة 
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  :                                            هذه االستراتيجية اليت ستسهم يف بلوغ غايتها هي     أهداف - ٧

                                  للتعلم من أجل التنمية املستدامة؛                                             كفالة دعم األطر السياسية والتشريعية والتنفيذية  ) أ ( 

                                                                تعزيز التنمية املستدامة عرب التعلم النظامي وغري النظامي وغري الرمسي؛  ) ب ( 

                                                         تدريب املعلمني على إدماج التنمية املستدامة يف مناهج تدريسهم؛  ) ج ( 

        ستدامة؛                                                                         كفالة احلصول على ما يكفي من األدوات واملواد اخلاصة بالتعليم من أجل التنمية امل  ) د ( 

                                                            تشجيع البحث والتطوير يف جمال التعليم من أجل التنمية املستدامة؛    ) ه ( 

                                                                                          تعزيز التعاون فيما يتعلق بالتعليم من أجل التنمية املستدامة على مجيع الصعد داخل منطقة اللجنة   ) و ( 
  .                االقتصادية ألوروبا

  النطاق-     ً ثانيا  

       كما أن   .                                          الدول األعضاء يف اللجنة االقتصادية ألوروبا                       َ                             سـوف يتـبىن االستراتيجيةَ من يهمها األمر من           - ٨
  .                                             الدول الواقعة خارج املنطقة مدعوة إىل االقتداء هبا

                                      ً                                                                      وتـتوجه هـذه االستراتيجية إىل احلكومات حمفزةً ومقدمة املشورة هلا فيما يتعلق بكيفية وضع سياسات وتبين                  - ٩
                 ومبا أن التعليم     .                                              علم مبشاركة املعلمني وغريهم من أصحاب املصلحة                                                              ممارسات تدمج التنمية املستدامة يف عملييت التعليم والت       

                                                                                                                              مـن أجل التنمية املستدامة ينبغي أن يأخذ بعني االعتبار الظروف احمللية ودون الوطنية والوطنية واإلقليمية، فقد خيتلف يف                   
                                  ذه االستراتيجية مبثابة إطار مرن              وستكون ه   .                                                                             تركـيزه على اجلوانب املختلفة للتنمية املستدامة حسب البلد وجمال التعليم          

  .                                                                                                       لبلدان املنطقة بالنظر إىل أن تنفيذها تتحكم فيه أولويات البلدان ومبادراهتا اليت تعاجل احتياجاهتا وظروفها احملددة

                                            والعديد من أصحاب املصلحة، فتحفز بذلك        )٤ (                                                    تشـجع االستراتيجية التعاون والشراكات بني اإلدارات       -  ١٠
  .                                               ادية والبشرية يف التعليم من أجل التنمية املستدامة                 استثمار املوارد امل

  . )٥ (                        الوفاء بتعهداتنا اجلماعية  :                                         طار عمل دكار املتعلق بتوفري التعليم للجميع                                تضم االستراتيجية األحكام األساسية إل -  ١١

          اقات ذات                                                                                                تدعـم االستراتيجية تنفيذ ما تنص عليه االتفاقات البيئية املتعددة األطراف وغريها من االتف              -  ١٢
             ً                           ومن شأهنا أيضاً أن تدعم تنفيذ املبدأ         .                                                                       الصلة من أحكام بشأن االتصاالت والتثقيف واملشاركة الشعبية والتوعية        

                                                      

  .               بني هيئات الدولة  ) ٤ (
  .    ٢٠٠٠     سكو،         ، اليوني              إطار عمل داكار  ) ٥ (
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           والبيان   )٧ (                                        وأهداف األمم املتحدة اإلمنائية لأللفية      )٦ (     أرهوس             واتفاقية                                      إعـالن ريو بشأن البيئة والتنمية              مـن      ١٠
  .                                                            زيز الشفافية واملشاركة واملساءلة يف جمال اختاذ القرار ومتكني األشخاص          وذلك بتع )٨ (                         الوزاري بشأن التعليم اجليد

  املبادئ-     ً ثالثا  

                                  وبالتايل، ينبغي النظر إىل مسألة       .                                                                       من الضروري أخذ املعىن املتطور ملفهوم التنمية املستدامة بعني االعتبار          -  ١٣
                                            القضايا واإلشكاليات قد تتغري أثناءها، مع                                                  ُّ                             إقامـة جمتمع قادر على الصمود على أهنا عملية تعلُّم متواصلة تبحث             

                                                                         فينبغي أن تشمل أهداف التعلم اليت يتوخاها التعليم من أجل التنمية             .                                         ازدياد خرباتنا، اإلجابات واحللول املالئمة    
  .                                                    املستدامة املعارف واملهارات وسبل التفاهم واملواقف والقيم

                                                طور كمفهوم واسع وشامل يضم قضايا بيئية واقتصادية                                                 وال يـزال التعليم من أجل التنمية املستدامة يف ت     -  ١٤
                                                                                     ويوسع نطاق مفهوم التعليم البيئي الذي يتناول طائفة عريضة ويف ازدياد من املواضيع املتعلقة   .                  واجتماعية مترابطة

   فة                                                                                                     كمـا أن التعليم من أجل التنمية املستدامة يشمل عناصر خمتلفة من التنمية وأشكال التعليم املستهد             .           بالتنمـية 
                                                                                             لذلك، ينبغي أن يتوسع نطاق التعليم البيئي، وأن تكمله مع ميادين التعليم األخرى يف إطار هنج تكاملي   .      األخرى

  .                                     يتوخى التعليم من أجل التنمية املستدامة

                                                                                                                   وتشـمل املواضيع الرئيسية اليت تغطيها التنمية املستدامة ضمن أشياء أخرى التخفيف من وطأة الفقر، واملواطنة،                 -  ١٥
                                                                                                                لسـالم، واألخالق، واملسؤولية على الصعيدين احمللي والعاملي، والدميقراطية واحلكم الرشيد، والعدل، واألمن، وحقوق                وا

                                                                                                                      اإلنسـان، والصـحة، واملسـاواة بني اجلنسني، والتنوع الثقايف، والتنمية الريفية واحلضرية، واالقتصاد، وأمناط اإلنتاج                
  .  )٩ (                                                                            لبيئة، وتدبري املوارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وتنوع املناظر الطبيعية                                                 واالسـتهالك، ومسؤولية الشركات، ومحاية ا     

  . )١٠ (                                                                           ويتطلب تناول هذه املواضيع املتنوعة يف التعليم من أجل التنمية املستدامة هنجا كليا

           التعليم     حتسني  :                                                                                              وأثـناء تنفـيذ برنامج التعليم من أجل التنمية املستدامة، جيب االهتمام باجملاالت التالية              -  ١٦
  . )١١ (                                                                                       األساسي وإعادة توجيه التعليم حنو التنمية املستدامة وزيادة مستوى الوعي العام وتشجيع التدريب

                                                      

                                                                                             اتفاقية اللجنة االقتصادية ألوروبا بشأن الوصول إىل املعلومات واملشاركة العامة يف صنع القرار واللجوء   ) ٦ (
  .    ١٩٩٨  ،  )       الدامنرك (                                   إىل العدالة يف املسائل البيئية، أرهوس 

  .    ٢٠٠٠                                                                   إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية، اجلمعية العامة، االجتماع العام الثامن،   ) ٧ (
  .    ٢٠٠٣                                                         ترك لوزراء التعليم، املؤمتر العام الثاين والثالثون لليونسكو،           البيان املش  ) ٨ (
         ً                                                                                               انظـر أيضاً إطار مشروع خطة لتنفيذ برنامج عقد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية املستدامة،                  ) ٩ (

  .    ٢٠٠٣          اليونسكو، 
  .                                              البيان املتعلق بالتعليم من أجل التنمية املستدامة         ً  انظر أيضاً   )  ١٠ (
  .  ٢١        ل القرن          ً           انظر أيضاً جدول أعما  )  ١١ (
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  .                                                                                                           وينبغي أن يعزز التعليم من أجل التنمية املستدامة احترام وفهم الثقافات املختلفة وأن حيتضن مسامهاهتا               -  ١٧
                              وينبغي تقدير املعارف التقليدية   .                         لية وضع الربامج التعليمية                                             ويتعني اإلقرار بدور الشعوب األصلية وإشراكها يف عم

   .                          ً                                            واحملافظة عليها بوصفها جزءاً ال يتجزأ من التعليم من أجل التنمية املستدامة

                                                                                                     وجيـب تشجيع املتعلمني يف مجيع املستويات على التفكري والتأمل بطريقة منظمة ونقدية وابتكارية على                -  ١٨
  . )١٢ (                                                   فهذه شروط ال بد منها للعمل من أجل التنمية املستدامة                      الصعيدين احمللي والعاملي؛

                                                                                                              والتعلـيم من أجل التنمية املستدامة عملية تستمر مدى احلياة منذ الطفولة املبكرة حىت التعليم العايل يف                  -  ١٩
         كرة، فإن                                                   ومبا أن القيم وأساليب احلياة واملواقف تتكون منذ سن مب  .                                          مرحلة البلوغ وتتجاوز نطاق التعليم النظامي
                                                                         ومبا أن التعلم جيري وحنن نقوم بأدوار خمتلفة يف حياتنا، فإن التعليم              .                                            التعليم يكتسي أمهية خاصة بالنسبة لألطفال     

                                           فمن الالزم أن يعم برامج التعلم يف مجيع           ".                  تستمر مدى احلياة   "                                                    مـن أجـل التنمية املستدامة جيب اعتباره عملية          
  .                                                         وتدريب املعلمني وبرامج التعليم املستمر للفنيني وصناع القرار                               املستويات، مبا يف ذلك التعليم املهين

                                                                                              وينبغي أن يساهم التعليم العايل يف التعليم من أجل التنمية املستدامة مسامهة هامة يف جمال تطوير املعارف  -  ٢٠
  .                والكفاءات املالئمة

                                   ف احمللية والوطنية واإلقليمية املختلفة                                                                      وينبغي أن يأخذ التعليم من أجل التنمية املستدامة يف االعتبار الظرو        -  ٢١
  .                                                                   وكذلك السياق العاملي وأن يسعى إىل إقامة توازن بني املصاحل العاملية واحمللية

                                                                                              وميكن للتعليم من أجل التنمية املستدامة كذلك أن يساهم يف تنمية املناطق الريفية واحلضرية وذلك بزيادة  -  ٢٢
  .                                                 وسيفيد هذا األمر على وجه اخلصوص سكان املناطق الريفية  .   ته                                  نطاق االستفادة من التعليم وحتسني نوعي

                                                                                                       ويعـد االهتمام بالبعد األخالقي، مبا يف ذلك قضايا املساواة والتضامن والتآزر على صعيد اجليل احلايل                 -  ٢٣
            امة ويشكل،                                                                   ً       ً                             وبني األجيال والعالقات بني البشر والطبيعة وبني األغنياء والفقراء، عنصراً مركزياً يف التنمية املستد             

              ً                                        فاملسؤولية جزءاً ال يتجزأ من األخالق وتصطبغ بالصبغة          .             ً      ً                                         بالـتايل، أمراً حيوياً للتعليم من أجل التنمية املستدامة        
  .                                         العملية يف التعليم من أجل التنمية املستدامة

              خارج نطاق                                                                                                    وينبغي أن ينهل التعليم النظامي من أجل التنمية املستدامة من جتربة احلياة والتجربة املهنية              -  ٢٤
                                                                                  العاملون يف جمال التعليم من أجل التنمية املستدامة بدور هام يف تيسري هذه               )١٣ (               ويضطلع املعلمون   .              قاعة الدراسة 

                                   وهبذا، يتيح التعليم من أجل التنمية    .  )١٤ (                                                                       العملية ويف تشجيع احلوار بني التالميذ والطلبة والسلطات واجملتمع املدين         
  .                ق عزلته عن اجملتمع                             املستدامة للتعليم فرصة لكسر طو

                                                      

  .                                              البيان املتعلق بالتعليم من أجل التنمية املستدامة         ً  انظر أيضاً   )  ١٢ (
                                                                                        املعـلمون هـم املدرسون واحملاضرون واملدربون ومجيع الفنيني اآلخرين الذين يقومون مبهام تعليمية،      )  ١٣ (

  .                                             ويضاف إليهم من ميارسون التعليم على سبيل التطوع
  .               لتنمية املستدامة                               البيان املتعلق بالتعليم من أجل ا         ً  انظر أيضاً   )  ١٤ (
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                                                                                                           ويشمل التعليم من أجل التنمية املستدامة مبادرات خللق ثقافة قوامها االحترام املتبادل يف جمايل التواصل                -  ٢٥
             لذلك، ال بد     .  )١٥ (                                                                                               واختاذ القرار، فهو ال يكتفي بتوصيل املعلومات بل يركز على تيسري التعلم عن طريق املشاركة              

            كما ينبغي،    .                                                                  طابع التفاعل والتكامل على عملييت رسم السياسات واختاذ القرار                                        مـن اإلقرار مبسامهته يف إضفاء       
                                               وعلى وجه اخلصوص إسهامه يف تسوية الرتاعات         )١٦ (                                                           اعتـبار دوره يف تأسـيس وتعزيـز الدميقراطية التشاركية         

  .                 على الصعيد احمللي  ٢١                                                              االجتماعية وإقامة العدل من خالل آليات من بينها جدول أعمال القرن 

  .                                                                                                      ويستوجب التعليم من أجل التنمية املستدامة إقامة التعاون والشراكة بني العديد من أصحاب املصلحة              -  ٢٦
                                                                                                              ومن بني اجلهات الفاعلة الرئيسية احلكومات والسلطات احمللية، وقطاع التعليم والقطاع العلمي، وقطاع الصحة،              

                                    ت والنقابات العمالية، ووسائط اإلعالم،                                                                    والقطـاع اخلـاص، وقطاع الصناعة، وقطاع النقل والزراعة، واالحتادا       
  .                                                                         واملنظمات غري احلكومية، وخمتلف اجلماعات احمللية، والشعوب األصلية واملنظمات الدولية

                                                                                                            وينبغي أن يعزز التعليم من أجل التنمية املستدامة أحكام االتفاقات البيئية املتعددة األطراف واالتفاقات               -  ٢٧
  .     تدامة                            الدولية املتعلقة بالتنمية املس

  اآلثار فيما يتعلق بالتعليم-     ً رابعا  

                                                                                                               يسـتلزم التعلـيم مـن أجل التنمية املستدامة التخلي عن التركيز التام على التلقني والتحول حنو تناول                   -  ٢٨
                                                                        لذلك، يتحتم على التعليم احلفاظ على تركيزه املعتاد على املواضيع املفردة وفسح   .                          املشاكل وحتديد احللول املمكنة

                               وقد يكون هلذا األمر أثر على بنية   .                                                                نفس الوقت لبحث أوضاع احلياة الواقعية من زوايا متعددة ومترابطة        اجملال يف 
                                                                                                                   بـرامج التعـلم وعلى أساليب التدريس، وهو ما سيتطلب من املعلم التحول من جمرد ناقل للمعرفة ومن املتعلم                   

  .              ً  أن يشكال فريقاً    ً                          وبدالً من ذلك، سيتعني على الطرفني  .                   ٍّ    التحول من جمرد متلقٍّ هلا

                                                                                           وتضطلع مؤسسات التعليم النظامي بدور هام يف تنمية القدرات منذ سن مبكرة إذ توفر املعارف وتؤثر يف  -  ٢٩
                                                                                       ومن املهم كفالة اكتساب مجيع التالميذ والطلبة للمعرفة املالئمة بالتنمية املستدامة ووعيهم بأثر   .               املواقف والسلوك

                                                                     ويتعني على املؤسسة التعليمية برمتها، مبا يف ذلك التالميذ والطلبة            .         املستدامة                                      القـرارات الـيت ال ختـدم التنمية         
  .                                                                             واملدرسون واملديرون واملوظفون اآلخرون وكذلك اآلباء، أن تتبع مبادئ التنمية املستدامة

                  مة من أنشطة إذ                                                                                                          ومن املهم دعم ما يقوم به القطاعان غري النظامي وغري الرمسي من التعليم من أجل التنمية املستدا                 -  ٣٠
                                          وللشكل غري النظامي من التعليم من أجل         .          ً       ً                                                                تشـكل مكمـالً أساسياً للتعليم النظامي، وال سيما فيما يتعلق بتعليم الكبار            

        والتعلم   .                                  ً                                                                                     التنمية املستدامة دور خاص إذ غالباً ما يركز أكثر على املتعلم ويتبىن النهج التشاركي ويشجع التعلم مدى احلياة                 
                            لذلك، ينبغي تقدير وتشجيع      .                                                                      ان العمل قيمة مضافة بالنسبة ألرباب العمل والعمال على حد سواء                              غـري الـرمسي يف مك     

  .                                                                                       التعاون بني خمتلف اجلهات الفاعلة اليت تقوم بدور يف مجيع أشكال التعليم من أجل التنمية املستدامة
                                                      

  "                التعلم االجتماعي "                             تستخدم بعض البلدان مصطلح       .     ١٩٩٧                                        إعالن تسالونيكي؛ تسالونيكي، اليونان،       )  ١٥ (
  .   ً                    بدالً من التعلم التشاركي

  .  ٢١                 جدول أعمال القرن   )  ١٦ (
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  ً                          صاً لتبادل اخلربات أمهية بالغة                                                                ويكتسي توفري التدريب األويل املالئم للمعلمني وإعادة تدريبهم ومنحهم فر -  ٣١
                                                                   فبازدياد وعي املعلمني بالتنمية املستدامة ومعرفتهم هبا، وال سيما           .                                                يف جنـاح التعلـيم من أجل التنمية املستدامة        

                         وجيب أن يكون التدريب وثيق   .                                                               ً         جوانبها املتعلقة مبجاالت عملهم، ميكنهم أن يكونوا أكثر فعالية ومثاالً حيتذى به
  .                               لبحوث املتعلقة بالتنمية املستدامة              الصلة بنتائج ا

   ِّ                                                                                                وحيسِّـن حمتوى مواد التدريس ونوعيتها ومدى توافرها إىل حد كبري مستوى التدريس والتعلم يف جمال                 -  ٣٢
                                وهذا مشكل بالنسبة لقطاع التعليم   .                                       غري أن هذه املواد ال تتوافر يف مجيع البلدان  .                                التعليم من أجل التنمية املستدامة

                                               لذلك، ال بد من تكريس جمهودات جبارة لعملية          .                                                لقطاعي التعلم غري النظامي والتعلم غري الرمسي                       النظامي برمته و  
                                                                                        وينبغي تشجيع االنسجام بني مواد التدريس املستخدمة يف التعليم النظامي وغري النظامي،              .                      تطويـرها وإنـتاجها   

  .           ي يف املتناول                                                                واملهم أن تتعلق بالتنمية املستدامة وأن تكون تكلفتها على الصعيد احملل

  :                                              ً     ولكي يكون التعليم من أجل التنمية املستدامة فعاالً، جيب -  ٣٣

                                                                       من خالل تكامل مواضيع التعليم من أجل التنمية املستدامة يف مجيع            ̀  ١̀   :    ُ                أن ُيعـاجل بطريقتني     ) أ ( 
                                              من خالل توفري برامج ودورات حمددة خاصة باملوضوع؛̀  ٢̀                                    املواد والربامج والدورات ذات الصلة؛ و

                                                            ُ                         أن يركز على جتارب التعلم اليت تتوخى التمكني واليت توطد السلوك املُراعي للتنمية املستدامة يف   ) ب ( 
                                                     املؤسسات التعليمية وأماكن العمل واألسر واجلماعات احمللية؛

  .                                                                                          أن يعـزز الـتعاون والشراكات بني املنتمني إىل قطاع التعليم وغريهم من أصحاب املصلحة                ) ج ( 
  .                                                                                       قطاع اخلاص وقطاع الصناعة على مواجهة التطور التكنولوجي السريع وتغري ظروف العمل                             وسيساعد إشراك ال  

                                                                   وستقوي أنشطة التعليم ذات الصلة الوثيقة باجملتمع خربة املتعلمني العملية؛

                                                                                               أن يتـيح فهم املشاكل البيئية على الصعيد العاملي واإلقليمي والوطين واحمللي وذلك بتوضيحها                ) د ( 
                                                                                                     اة والتركيز على اآلثار االقتصادية واالجتماعية بدل االكتفاء باألثر البيئي، وتناول احمليط الطبيعي                           وفق دورة احلي  

                                    ويف الوقت ذاته احمليط الذي عدله البشر؛

                                                                                                أن يستخدم طائفة عريضة من األساليب التعليمية التشاركية املصممة بطريقة تالئم املتعلم واليت                 ) ه ( 
     ً                                                                              وفضالً عن األساليب التقليدية، ينبغي أن تشمل طائفة األساليب هذه ضمن أشياء              .                           تركز على العمليات واحللول   

                                                                                                         أخـرى املناقشـات ورسـم خـرائط لتوضيح املفاهيم والتصورات والبحث الفلسفي وتوضيح القيم واحملاكاة                
       قصائية                                                                                                 والسيناريوهات ووضع النماذج والتمثيل واأللعاب وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والدراسات االست         

                                                                                              ودراسات احلاالت والرحالت والتعلم يف اهلواء الطلق ومشاريع يسريها املتعلمون وحتليل املمارسات اجليدة واخلربة 
                                  املكتسبة يف أماكن العمل وحل املشاكل؛

              ً                                                                                  أن يكـون مدعوماً مبواد تدريس مالئمة من قبيل املنشورات املتعلقة باملنهجيات وبعلوم التربية                ) و ( 
                                                                                        كتـب املدرسية والوسائل البصرية والنشرات ودراسات احلاالت واملمارسات اجليدة والوسائل                           وبالـتدريس وال  

  .                           اإللكترونية السمعية والبصرية
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                                                                                                وجيـب على احلكومات دعم قطاع التعلم غري النظامي وغري الرمسي ألن املواطنني الواعني واملستهلكني                -  ٣٤
     ً                                                          ساسياً لتنفيذ التدابري املتعلقة بالتنمية املستدامة، مبا يف ذلك جدول                                         ً   املستنريين يعدون باختياراهتم وممارساهتم عنصراً أ

  .                 على الصعيد احمللي  ٢١            أعمال القرن 

                                                                                                                     وعلى التعلم بشكليه غري النظامي وغري الرمسي، مبا يف ذلك برامج التوعية، أن يتوخى تعميق فهم الروابط القائمة                   -  ٣٥
               واجلماعات احمللية   .                                                لى الصعيدين احمللي والعاملي ومن حيث بعدها الزمين                                                      بـني القضـايا االجتماعية واالقتصادية والبيئية ع       

  .                                                                                           واألسر ووسائط اإلعالم واملنظمات غري احلكومية جهات هلا دور هام يف جمال التوعية بقيمة التنمية املستدامة

           غري النظامي                                                                           واملنظمات غري احلكومية مؤسسات ذات دور هام يف توفري فرص التعلم بشكليه غري الرمسي و -  ٣٦
  .                                                                                                             بإمكاهنا تنفيذ برامج التمكني االجتماعي وتبسيط املعارف واحلقائق العلمية وحتويلها إىل معلومات يسهل فهمها             

                      ومن شأن الشراكات بني     .                                                                                 وينـبغي تقدير دورها كجهات وسيطة بني احلكومات والرأي العام وتشجيعه ودعمه           
  .             ً     ً                                    ن تسهم إسهاماً كبرياً يف التعليم من أجل التنمية املستدامة                                          املنظمات غري احلكومية واحلكومات والقطاع اخلاص أ

                                                                                                     وتعد وسائط اإلعالم أداة قوية لتوجيه املستهلكني، وال سيما األطفال والشباب، يف اختياراهتم وأساليب               -  ٣٧
  .   امة                                                                                    وال بد من تعبئة خرباهتا وقنواهتا لبث معلومات دقيقة ورسائل مؤثرة بشأن قضايا التنمية املستد  .      حياهتم

  .                                                                                             وبوسع مجيع قطاعات القوة العاملة أن تساهم يف التنمية املستدامة على الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي -  ٣٨
 ُ                                                                                                   وُيعد إعداد برامج تدريب متخصصة لتزويد الفنيني وصناع القرار باملعارف واملهارات الالزمة للمسامهة يف التنمية 

  . )١٧ (                      ن أجل التنمية املستدامة              ً     ً                     املستدامة عنصراً هاماً من عناصر التعليم م

                                           ً     ً    ً                                                        لذلـك، فإن للتعليم املهين والتعليم املستمر دوراً هاماً جداً وينبغي بالتايل توفريمها لصناع القرار ومجيع                 -  ٣٩
  .                                                    وجيب أن يتوخيا تعزيز املعرفة والوعي بالتنمية املستدامة  .                                              الفنيني، وخاصة من هلم دور يف جمايل التخطيط واإلدارة

               توفري الكفاءات    )  ب (                                  الرقي مبستوى املعارف واملهارات؛ و      )  أ   : (                               تعليم املستمر جمالني رئيسيني مها                   ويشمل نشاط ال  
                                                             ويعد التعليم املستمر من بني اجملاالت اليت ستستفيد من إقامة التعاون   .                                     اجلديدة الالزمة يف املهن واألوضاع املختلفة

  .                                        بني قطاع التعليم وأصحاب املصلحة واجملتمع ككل

                                                                                                     ي أن هتـتم برامج التدريب باملواضيع الرئيسية للتنمية املستدامة وأن تأخذ بعني االعتبار يف نفس                       وينـبغ  -  ٤٠
                                     وجيب إيالء عناية خاصة للمواضيع املرتبطة   .                                                         الوقت احتياجات املهن املختلفة وأمهية هذه املواضيع جملاالت ختصصها

  .    يئية                                                        باملهمة الرئيسية للمهنة وآثارها االقتصادية واالجتماعية والب

                                              ً                                    ً                                 ولكـي يصبح التعليم من أجل التنمية املستدامة جزءاً من برنامج للتحول إىل جمتمع أكثر متاسكاً، ال بد من أن                     -  ٤١
    ومن   .                                                                                        وينبغي تشجيع البحوث اليت من شأهنا أن تساهم يف التعليم من أجل التنمية املستدامة               .                             خيضـع التعليم نفسه للتغيري    

                                                  ً                       ً              أصحاب املصلحة يف األنشطة املتعلقة بالبحث والتطوير، بدًء بتحديد القضايا وانتهاًء                                                الالزم تعزيز التعاون والشراكات بني    
                                                         وجيب تبادل نتائج اجملهودات املتعلقة بالبحث والتطوير مع اجلهات   .                                                    باسـتخدام املعارف اجلديدة وتعميم العلم والعمل هبا     

  .                                          نات املختلفة لنظام التعليم ويف اخلربة واملمارسة                                                        الفاعلة على الصعيد احمللي واإلقليمي والعاملي وإدماجها يف املكو

                                                      

  .                                                                            إطار مشروع خطة لتنفيذ برنامج عقد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية املستدامة         ً  انظر أيضاً   )  ١٧ (
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  إطار التنفيذ-     ً خامسا  

 وعلى صعيد الدولة/ التنفيذ على الصعيد الوطين-١

                                                              وإلدماج األبعاد املتعلقة بالتنمية املستدامة يف نظام التعليم          .                                            كل بلد مسؤول عن تنفيذ هذه االستراتيجية       -  ٤٢
ُ                    على مجيع ُصُعد هيكل احلكم                                              بأكمله، ال بد من وجود دعم سياسي قوي         ُ              ُ                      ومن أجل ذلك، ُيستحسن أن تترجم        .          

                          األقليات وأن توزعها على      )         أو لغات  (                              الرمسية، وعند االقتضاء، لغة       )          أو لغاهتا  (                                      البلدان هذه االستراتيجية إىل لغتها      
  .                            ً         اهليئات املعنية وأن تنشئ مركزاً للتنسيق

                                              كامها يف استراتيجيات التخطيط واالستثمار واإلدارة                                                  ويسـتوجب التنفيذ الفعال لالستراتيجية إدماج أح      -  ٤٣
   ويف   .                                                                                                            اليت تضعها الدولة واحلكومة احمللية فيما يتعلق جبميع مستويات التعليم وجبميع املؤسسات واهليئات التعليمية             
       ذات                                                                                                               نفس الوقت، ينبغي أن يتماشى تنفيذ االستراتيجية مع غريها من مبادرات الدولة الثنائية واملتعددة األطراف              

  .                                                                            وجيب تكييف اآلليات القانونية واالقتصادية وأدوات االتصال مع ظروف الدولة           .                               الصـلة وأن يسـتفيد مـنها      
  .                                                                             وبالتايل، ستنفذ الدول تلك األحكام بطريقة تنسجم مع تشريعاهتا وسياساهتا وأطر تسيريها

                                            غريها من االتفاقات ذات الصلة واليت تتعلق                                                                                  وعـلى البلدان حتديد التزاماهتا القائمة يف االتفاقات البيئية الدولية و           -  ٤٤
  .                                                                                                       باالتصال والتثقيف واملشاركة الشعبية والتوعية بغية معاجلتها بطريقة منسجمة يف التعليم من أجل التنمية املستدامة

                                                                                                        ويـتألف قطـاع التعلـيم يف خمتلف البلدان من جمموعة واسعة من اجلهات الفاعلة ذات النظم اإلدارية                  -  ٤٥
                          ويتمثل مكمن الصعوبة يف وضع   .                                                                 ما أنه يليب احتياجات أشخاص ختتلف أعمارهم ومكاناهتم يف احلياة          ك  .        املختلفة

                                                                                                                  وتنفيذ خطة للقيام مبا يلزم من اإلصالح لعملية رسم السياسات وإطار تسيري قطاع التعليم على أساس من الثقة                  
                                          ن يتعاون املسؤولون عن التعليم النظامي                  ومن املهم أ    .                                                            وإشـراك اجلميع ومراعاة التنوع ويف تشجيع التقييم الذايت        

  .                                                                                      وغري النظامي وغري الرمسي مع سلطات الدولة األخرى اليت هلا دخل باملوضوع يف تنفيذ هذه االستراتيجية

                                                                                                      وجيـب اعتبار تعاون مجيع هيئات الدولة ذات الصلة وتقامسها للمسؤولية واضطالعها بدور ريادي آلية                -  ٤٦
                                                                         ويتعني على وزاريت التعليم والبيئة، على وجه اخلصوص، أن تتعاونا وأن             .        تعزيزها                              مهمـة إلقامة احلكم الرشيد و     

                                                                                                        تتبوءا موقع الريادة يف بدء وتشجيع إدماج اهتمامات التنمية املستدامة يف سياسات وبرامج ومناهج التعليم النظامي 
                                  والفعال مع السلطات العمومية األخرى   ّ                    إالّ أن التعاون الوثيق   .                      ِّ                               جبميع مستوياته وأن تقيِّما تنفيذ هذه االستراتيجية      

  .                                                                         ً       ً  ومع أصحاب املصلحة، وال سيما السلطات املسؤولة عن قطاع االقتصاد، يعد بدوره أمراً ضرورياً

                                                                                                         وال بـد مـن وجود آلية لتنسيق تنفيذ هذه االستراتيجية على مستوى الدولة ولتبادل املعلومات وحفز                  -  ٤٧
                    منتدى وطين للتعليم    "                                 ومن بني اخليارات املمكنة إنشاء        .  )١٨ (          يما بينها                                            خمتلف اجلهات الفاعلة على إقامة شراكات ف      

                                                                                      تشرف عليه هيئة اجملالس املعنية بالتنمية املستدامة أو غريها من اهليئات ذات الصلة               "                             مـن أجل التنمية املستدامة    
  .                          ويضم فنيني من خمتلف القطاعات

                                                      

   ".            إدارة املعرفة "        لدان هنج             تبنت بعض الب  )  ١٨ (
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           ويتعني على    .      ً       ً                     عنصراً أساسياً من عناصر التنفيذ      )     دولة              على مستوى ال     ( )١٩ (                                       وينبغي أن تشكل خطط التنفيذ الوطنية      -  ٤٨
  .                                                                                                البلدان أن تتخذ القرار فيما يتعلق باهليئة اليت تتوىل مسؤولية صياغة خطتها الوطنية لتنفيذ االستراتيجية

                                           وبالتايل، ال بد من أشراك مجيع من هلم دخل من      .                                                     وجيـب إعداد خطة التنفيذ الوطنية وفق هنج تشاركي         -  ٤٩
                                                   ومبا أن البلدان قد تود حتديد أولوياهتا وجداوهلا          .                                             وجيب أخذ حالة البلد احلقيقية بعني االعتبار        .     صلحة         أصحاب امل 

                                                                                                             الزمنية للتنفيذ وفق احتياجاهتا وسياساهتا وبراجمها، فإن األحكام الواردة يف هذا الفصل ميكن أن تكون مبثابة دليل        
                                                       وطنية األهداف واألنشطة والتدابري واجلدول الزمين املؤقت                                        وينبغي أن حتدد خطط التنفيذ ال       .                     تسترشد به يف عملها   

  .                             ووسائل التنفيذ وأدوات التقييم

  اجملاالت اليت تشملها اإلجراءات-٢

                                                                              كفالة دعم األطر السياسية والقانونية والتنفيذية للتعليم من أجل التنمية املستدامة

                                                املناهج الدراسية وأن تدعم التعليم من أجل التنمية                                                   جيب أن تتناول األطر السياسية والتشريعية والتنفيذية و -  ٥٠
                                       اعتماد أطر للتعليم من أجل التنمية        :                                                              وتتمثل اإلجراءات الرئيسية اليت من شأهنا حتقيق هذا اهلدف يف           .           املسـتدامة 

                                                                                                            املسـتدامة جلميع مستويات التعليم؛ وحفز التعاون فيما بني اإلدارات وأصحاب املصلحة املتنوعني، مبا يف ذلك                
                                                                                                              نشاء آليات استشارية حسب االقتضاء؛ وإدماج مبادئ التنمية املستدامة يف برامج الدراسة والدورات اخلاصة يف                إ

                                                                                                        مجـيع مستويات التعليم العايل، وال سيما يف التدريب األويل للمدرسني؛ وإدخال حتسني على أسلوب استغالل                 
                                                   لعالقة بني العلوم الطبيعية واالقتصادية والسياسية                                                                         وإدارة مـرافق التعليم يتوخى خدمة التنمية املستدامة وتعزيز ا         

  .                                                                                                  واالجتماعية يف الدراسات اجلامعة بني عدة ختصصات والدراسات املتعددة التخصصات والدراسات املتخصصة           
  .                                                                         وينبغي إقامة توازن سليم بني الدراسات اجلامعة بني عدة ختصصات والدراسات املتخصصة

                                     التعلم النظامي وغري النظامي وغري الرمسي                              تعزيز التنمية املستدامة من خالل 

                                                                                            جيب تعزيز الوعي العام بالتنمية املستدامة يف مؤسسات التعليم النظامي واجلماعات احمللية ووسائط اإلعالم  -  ٥١
  .                         واملنظمات غري احلكومية وعربها

                     ا، بالتايل، يف صميم                                                                                    وينبغي حتسني املهارات واملعارف املتعلقة بالتنمية املستدامة بشكل مستمر وإدماجه          -  ٥٢
                                                                                                                التعـلم مدى احلياة ألفراد من بينهم من يعملون يف قطاعات من قبيل اإلدارة العامة والقطاع اخلاص وقطاعات                  

                                                                                 وستبقى ضرورة تطوير معارف ومهارات جديدة لترمجة مفهوم التنمية املستدامة إىل             .                            الصـناعة والنقل والزراعة   
  .                           اخلربة العديدة يف تطور مستمر               ً      ً               واقع ملموس أمراً قائماً ما دامت جماالت

                                            إتاحة فرص للتعلم املتعلق بالتنمية املستدامة يف   :                                                  وتتمثل اإلجراءات الرئيسية املمكنة لتحقيق هذا اهلدف يف -  ٥٣
                                                                                                             مـيدان التعليم املستمر للفنيني، مبن فيهم من يعملون يف قطاعات التخطيط واإلدارة ووسائط اإلعالم؛ وتشجيع                

                                                      

                                                                                                     فـيما يتعلق بالبلدان اليت لديها نظام حكم احتادي، مجيع اإلشارات إىل اخلطط الوطنية تنطبق، عند                  )  ١٩ (
  .                                                   االقتضاء، على اخلطط املتعلقة بالواليات ودوائرها الفرعية
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                                                                                      بالتنمية املستدامة اليت تركز على اجلماعات احمللية؛ وتطوير التعاون مع املنظمات غري                                        ودعـم أنشـطة التوعـية       
                                                                                                                  احلكومـية ودعم أنشطتها التعليمية؛ وتعزيز التعاون بني مؤسسات التعليم النظامي وهيئات التعليم غري النظامي               

                              شأن قضايا التنمية املستدامة                                                                                  وأنشطة التعليم غري الرمسي؛ وتشجيع وسائط اإلعالم على بث إعالنات ونقاشات ب           
  .                      لكي يعلم هبا عموم الناس

                                                                      تنمية قدرة قطاع التعليم على املشاركة يف التعليم من أجل التنمية املستدامة

                                                                                                           يـتعني عـلى املعلمني والقادة وصناع القرار يف مجيع مستويات التعليم تنمية معرفتهم بالتعليم من أجل                  -  ٥٤
                                       لذلك، ال بد من بذل جمهودات يف سبيل          .                                  رهم تقدمي اإلرشاد والدعم املالئمني                                      التنمية املستدامة لكي يكون مبقدو    

  .                                                      بناء القدرات يف مجيع مستويات التعليم النظامي وغري النظامي

                                      حفز موظفي نظام التعليم على تنمية        :                                                               وتتمـثل اإلجـراءات الرئيسـية املمكنة لتحقيق هذا اهلدف يف           -  ٥٥
                                                                                 ة وعي القادة بقضايا التنمية املستدامة؛ ووضع معايري الختبار الكفاءة املهنية                                               كفاءاهتم، مبا يف ذلك إجراءات لزياد     

                                                                                                                 يف جمال التعليم من أجل التنمية املستدامة؛ واستحداث وتطوير نظم إدارية خاصة بالتنمية املستدامة يف مؤسسات                
                              املستدامة يف برامج تدريب وإعادة                                                                             التعليم النظامي وقطاعات التعليم غري النظامي؛ وإدماج القضايا املتعلقة بالتنمية 

                                                                                                              تدريـب معلمي مجيع مستويات التعليم؛ وتشجيع املعلمني، مبن فيهم من يعملون يف قطاعي التعليم غري النظامي                 
  .                                  والتعليم غري الرمسي، على تبادل اخلربات

                                                                       كفالة احلصول على ما يكفي من أدوات ومواد التعليم من أجل التنمية املستدامة

                                                                                               د مواد للتعليم من أجل التنمية املستدامة جبميع مستوياته لكل من الدورات العامة وتعليم                          جيـب إعـدا    -  ٥٦
  .                                                             املتخصصني والدراسة الذاتية، وتكييفها مع الظروف واالحتياجات احمللية

                                            حفز تطوير وإنتاج مواد للمعلمني واملتعلمني        :                                                               وتتمـثل اإلجـراءات الرئيسـية املمكنة لتحقيق هذا اهلدف يف           -  ٥٧
                                                                                                                  باحثني جبميع مستويات التعليم والتدريب، وال سيما باللغات احمللية؛ وتشجيع تطوير واستخدام معدات إلكترونية مسعية               وال

                                                                                                             وبصـرية ومـتعددة الوسـائط ووسـائل بصرية ألغراض التعلم وتبادل املعلومات؛ وتيسري الوصول عن طريق الوسائل           
                                                                 ُ       علقة بالتعليم من أجل التنمية املستدامة؛ وكفالة االنسجام بني املواد املُعدة                                                    اإللكترونية واإلنترنت إىل املصادر واملعلومات املت     

  .                                                                                للتعلم النظامي والتعلم غري النظامي والتعلم غري الرمسي ووضع استراتيجيات مالئمة لنشرها

                                                           تشجيع البحث والتطوير يف جمال التعليم من أجل التنمية املستدامة

                                                                                بحث والتطوير يف خمتلف جماالت التعليم من أجل التنمية املستدامة، مثل أساليب                                              مثـة حاجة إىل القيام بأنشطة ال       -  ٥٨
                                                                                                                  التعـلم الفعالـة وأدوات التقيـيم وتكويـن املواقـف والقيم ووضع املدارس واملؤسسات لربامج تكنولوجيا املعلومات             

  .                            املستدامة أساسا ملواصلة تطويره                                                        وجيب أن يوفر البحث والتطوير يف جمال التعليم من أجل التنمية   .                  واالتصاالت وتنفيذها

                                                                                                        وينـبغي تقاسم نتائج جهود البحث والتطوير مع اجلهات الفاعلة على الصعيد احمللي واإلقليمي والعاملي                -  ٥٩
  .                                   وإدماجها يف خمتلف مكونات نظام التعليم
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                  فحوى التعليم من  :                                                                            وتتمثل اإلجراءات الرئيسية املمكنة يف بدء وتعزيز البحث والتطوير يف اجملاالت التالية  -  ٦٠
                                                                                                                     أجل التنمية املستدامة وأساليب التدريس والتعلم؛ واآلثار االقتصادية للتعليم من أجل التنمية املستدامة وحوافزه؛              
                                                                                                وسبل إدماج جوانب التنمية املستدامة وسياقها احمللي يف خمتلف املواضيع، وإعطاء األولوية للبحث الذي جيمع بني 

                                                                                  امة؛ واملؤشرات ووسائل التقييم اخلاصة بالتعليم من أجل التنمية املستدامة؛ وتبادل نتائج                         خمتلف أبعاد التنمية املستد
  .                          البحث ومناذج املمارسات اجليدة

  التعاون الدويل-٣

                                                                                                        مـن شأن التعاون يف جمال التعليم من أجل التنمية املستدامة، إىل جانب مسامهته يف تعزيز وحتسني ذلك                   -  ٦١
                                                                                                 دان، أن يساعد يف ضمان التفاهم وتعزيز الثقة وتوطيد احترام القيم الثقافية، فيبين بالتايل                                         النوع من التعليم يف البل    

  .                                                 عالقات ودية بني الشعوب واألمم ويسهم يف السالم واالزدهار

                                                                                                        ومثة حاجة على الصعيد اإلقليمي إىل استعراض وتيسري تنفيذ االستراتيجية ودعم التعاون يف جمال التعليم                -  ٦٢
                                                                                    وينبغي أن تأخذ عملية التنفيذ على الصعيد اإلقليمي يف االعتبار التطورات األخرى              .              مية املستدامة                مـن أجل التن   

                                                             ُ                                                املرتبطة بعقد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية املستدامة وأن ُتعترب مسامهة يف املبادرات العاملية املتعلقة بالتعليم 
  .                       من أجل التنمية املستدامة

               وقد شرع عدد من   .                                                              ربة زاخرة يف التعاون الدويل يف جمال التعليم، وال سيما التعليم العايل             ومتلك املنطقة خ -  ٦٣
                                                                                                                الشـبكات الوطنـية ودون اإلقليمـية واألفـرقة العاملة املعنية بالتعليم وشبكات ورابطات اجلامعات والربامج                

                         التخصصات من التعليم                                                                                       والشـراكات على الصعيد الوطين ودون اإلقليمي يف العمل على تطوير أشكال متعددة            
                                                 ويتمثل التحدي املطروح يف كيفية استخدام خرباهتا         .                                                            هتدف إىل ابتداع حلول للمشاكل املرتبطة بالتنمية املستدامة       

                                        والتحدي اآلخر هو البحث يف القضايا املتعلقة   .                                                              وإمكاناهتا أفضل استخدام لتعزيز التعليم من أجل التنمية املستدامة
        ً                ومثة أيضاً حاجة إىل إقامة   .                                                        ة املستدامة الذي ما زال ال حيظى بدور بارز على الصعيد الدويل                      بالتعليم من أجل التنمي

  .                                                                                         التعاون الدويل يف جمال التعليم من أجل التنمية املستدامة يف مرحلة التعليم ما قبل املدرسي واملدرسي

                                    مون إىل قطاع التعليم، مثل موظفي                                                                           وجيب أن حتظى احملافل اإلقليمية ودون اإلقليمية اليت يلتقي فيها املنت           -  ٦٤
                                                                                                                الدولة واملعلمني والباحثني وغريهم ممن هلم دخل بالتعليم لتبادل خرباهتم وممارساهتم اجليدة بشأن القضايا املتعلقة               

  .                                                                   بالتنمية املستدامة وبالتعليم من أجل التنمية املستدامة باألولوية القصوى

                                                              التنمية املستدامة دعوة جهات فاعلة دولية أخرى هلا صلة                             َّ                           ويسـتلزم الطـابع املعقَّـد للتعليم من أجل         -  ٦٥
                                  وينطبق هذا األمر بشكل خاص على        .                                                                         باملوضـوع للعمـل يف شراكة مع قطاع التعليم على تنفيذ االستراتيجية           

  .                                                                                               التعاون الدويل الرامي إىل حتسني معارف ومهارات خمتلف الفنيني وصناع القرار فيما يتعلق بالتنمية املستدامة

                     وينبغي تعزيز التعاون   .                                                                       وتتفاوت اخلربات واالحتياجات بني خمتلف أحناء منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا    -  ٦٦
                                                                                                  فمن شأن هذا األمر أن يتيح العمل عن كثب فيما يتعلق بالقضايا ذات األمهية القصوى بالنسبة                  .               دون اإلقلـيمي  

  .                    أفضل النتائج العملية                                                    جلهة معينة من املنطقة، مما يساعد البلدان بالتايل يف حتقيق 
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                                                   وينبغي إيالء عناية خاصة لبلدان أوروبا الشرقية         .                                                 وجيب مواصلة تقييم احتياجات خمتلف جهات املنطقة       -  ٦٧
                                                                                   وجنوب شرق أوروبا فيما يتعلق حبل مشاكلها الرئيسية يف جمايل التعليم البيئي              )٢٠ (                           والقوقـاز وآسـيا الوسطى    

                                                                   عض من مشاكلها يعود إىل النقص يف مواد التدريس وعدم االستفادة               فالب  .                                         والتعلـيم مـن أجل التنمية املستدامة      
                                                                                                  بالقدر الكايف من إمكانات مؤسسات التعليم العايل والبحوث والنقص يف املعلمني املهرة وعدم القيام مبا يكفي من 

               تعليم من أجل                                                                                                    التوعـية إىل جانب االفتقار إىل التعاون فيما بني اإلدارات وأصحاب املصلحة املتنوعني يف جمال ال               
                                                                                       ومن بني التحديات األخرى اليت ينبغي مواجهتها يف جنوب شرق أوروبا وأوروبا الشرقية               .                      التنمـية املسـتدامة   

                                                                                                        والقوقاز وآسيا الوسطى ضعف نوعية التعليم الذي يتلقاه األطفال يف املناطق الريفية ونقص املوارد املالية والبشرية 
                                                   لذا، ينبغي اعتبار بناء القدرات وتوفري املساعدة         .                            ة املستدامة يف تلك املناطق                                            الالزمة لتطوير التعليم من أجل التنمي     

                                                                                                                       املالـية والدعـم لربامج التعليم والبحوث والتوعية املتعلقة بالتنمية املستدامة يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة              
  . )٢١ (                 عنية واجلهات املاحنة              ً                                                  انتقالية مسألةً هامة وجيب بالتايل أن تنظر فيها احلكومات واملنظمات امل

                                                     تعزيز التحالفات والشبكات اإلقليمية ودون اإلقليمية        :                                                         وتتمثل اإلجراءات الرئيسية املمكنة لتحقيق هذا اهلدف يف        -  ٦٨
                                                                                                                                القائمـة الـيت تعمـل يف جمال التعليم من أجل التنمية املستدامة، وتشجيع برامج التوأمة، والتعاون والشراكات الثنائية؛                   

                                   ً                                                                           لصكوك الدولية القائمة امللزمة قانوناً مثل اتفاقية أرهوس وغريها من االتفاقات ذات الصلة، حسب االقتضاء،                          واستخدام ا 
                                                                                                                      لـرفع الوعـي بالتنمية املستدامة؛ وتيسري تبادل املمارسات اجليدة واخلربات واالبتكارات واملعلومات املتعلقة بالتجارب               

                                                                    ضايا التعليم من أجل التنمية املستدامة وذلك، على سبيل املثال، باستخدام                                                 واملشـاريع الوطنـية يف جمال التعاون املتعلق بق      
                                                                                                                       أدوات تكنولوجـيا املعلومات واالتصاالت واملوقع اإللكتروين للجنة االقتصادية ألوروبا؛ وإدماج التعليم من أجل التنمية               

                               ملنظمات غري احلكومية وغريها من                                                                                          املسـتدامة يف الـربامج الثنائـية واملتعددة األطراف ذات الصلة؛ وتشجيع مشاركة ا             
                                                                                                                           اجملموعـات الرئيسـية يف التعاون الدويل يف جمال التعليم من أجل التنمية املستدامة؛ وتشجيع وتنسيق التظاهرات الدولية                  

  .                                                      اخلاصة برفع الوعي بالتنمية املستدامة؛ وتشجيع تبادل اخلربات

                                           طقة، يتعني إنشاء مراكز تنسيق سياسات التعليم                                               ولكفالة حسن سري األمور وجودة االتصال على صعيد املن -  ٦٩
  .                                                                                                  من أجل التنمية املستدامة يف مجيع الدول األعضاء يف اللجنة االقتصادية ألوروبا ويف املنظمات الدولية ذات الصلة

   عة     ملتاب  )                            وغريمها من القطاعات ذات الصلة (                                                                ومن املمكن إنشاء جلنة توجيهية مؤلفة من ممثلي قطاعي التعليم والبيئة 
                                       كمحفل شراكة للتعاون اإلقليمي يف جمال        "                        البيئة من أجل أوروبا    "                      وميكن استخدام عملية      .                     تنفـيذ االستراتيجية  

                                                                                                                       التعليم من أجل التنمية املستدامة وجلنة السياسة البيئية التابعة للجنة االقتصادية ألوروبا كهيئة الستعراض التقدم               
  .    ملها                                      احملرز يف تنفيذ االستراتيجية وفقا لربنامج ع

                           مناقشة التقدم احملرز يف تنفيذ   "                     البيئة من أجل أوروبا "                                                 وقـد يـود الـوزراء يف مؤمتراهتم بشأن موضوع           -  ٧٠
                                    وقد تشمل استعراضات األداء البيئي       .                    ً                                                           االسـتراتيجية استناداً إىل التقارير الوطنية وغريها من التقارير ذات الصلة          

  .                              لتعليم من أجل التنمية املستدامة                                          كذلك تقييما جلهود البلد حمط االستعراض يف جمال ا
                                                      

                            ية لبلدان أوروبا الشرقية                      االستراتيجية البيئ   :          ً                                                           انظـر أيضاً الشراكات البيئية يف منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا           )  ٢٠ (
  .    ٢٠٠٣        ، كييف،  "                    البيئة من أجل أوروبا "                               املؤمتر الوزاري اخلامس بشأن موضوع   :                 اإلطار االستراتيجي  .                      والقوقاز وآسيا الوسطى

  .         ً                                                 انظر أيضاً خطة التنفيذ؛ مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة  )  ٢١ (



CEP/AC.13/2005/3/Rev.1 
Page 14 

 

  األدوار واملسؤوليات-٤

  .                                                                                        يتعني على احلكومات االضطالع بدور يتسم بروح املبادرة يف تعزيز وتيسري تنفيذ االستراتيجية يف بلداهنا -  ٧١
  .                ِّ                                                 وجيب عليها أن تقيِّم وأن تتابع بانتظام تنفيذها يف مجيع مستويات اإلدارة

                                             ُّ                                  ت التعليم النظامي على الصعيد احمللي مدعوة إىل حتمُّل مسؤولية تنفيذ أحكام                                   وسلطات التعليم ومؤسسا   -  ٧٢
  .                            االستراتيجية ذات الصلة ورصدها

                                                                                                     وجيب دعوة األطراف اليت يعنيها األمر من أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك السلطات احمللية وقطاع التعليم                 -  ٧٣
                                                اعة والنقل والزراعة واالحتادات والنقابات العمالية                                                     والقطاع العلمي وقطاع الصحة والقطاع اخلاص وقطاعات الصن

                                                                                                       ووسـائط اإلعالم واملنظمات غري احلكومية وخمتلف اجلماعات احمللية والشعوب األصلية واملنظمات الدولية، إىل              
  .                                                    حتديد أولوياهتا وحتمل مسؤولية تنفيذ ومتابعة االستراتيجية

  املسائل املالية-٥

                          وإلجراء تقييم دقيق لتكاليف   .                                 ً       ً     ً              الكافية لتنفيذ االستراتيجية شرطاً أساسياً مهماً لنجاحها                               يعد ضمان الوسائل املالية    -  ٧٤
                                                                                                                             تدابـري التنفـيذ اليت يستلزمها حتقيق هدف االستراتيجية ولعائدات هذا االستثمار، ال بد من فهم أمهية التعليم يف إشاعة                    

  .                   ً                       ار التعليم استثماراً يؤيت أكله يف املدى البعيد           وينبغي اعتب  .                                         سياسات التنمية املستدامة وممارساهتا يف اجملتمع

                           ولذلك، يتعني على احلكومات      .                                                                       وجيـب أن يتحمل كل بلد بصورة عامة تكلفة تنفيذ هذه االستراتيجية            -  ٧٥
                                                                            وباإلمكان دمج العديد من اإلجراءات املقترحة يف األعمال اجلارية لتطوير قطاع           .                                 كفالـة توافـر املوارد املالئمة     

   .                                                                     كن تنفيذ بعض اإلجراءات بسهولة أكرب يف شكل مشاريع دون إقليمية أو إقليمية  ومي  .        التعليم

                                                                                                         وعـلى احلكومـات الـنظر يف استخدام امليزانيات واحلوافز االقتصادية لتمويل التعليم من أجل التنمية                 -  ٧٦
                املستدامة وبناء                                                                                                     املسـتدامة يف مجيع أشكال التعليم، ويشمل ذلك استحداث منح متعلقة بالتعليم من أجل التنمية                

                                                                      وينبغي بذل جهود إلدماج مقومات التعليم من أجل التنمية املستدامة يف الربامج   .                            القدرات يف املؤسسات التعليمية
                                                                   وميكن إقامة شراكات وينبغي تشجيعها على طلب الدعم، مبا يف ذلك             .                                         الثنائـية واملتعددة األطراف ذات الصلة     

                                           ويف املرحلة األوىل من تنفيذ االستراتيجية،        .                   لية والقطاع اخلاص                                                مسـامهات عينـية، مـن وكاالت التمويل الدو        
                                                                                                                 ال بد من تقدمي املساعدة املالية إىل بعض جهات املنطقة، وال سيما بلدان أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى               

  .                                                  وبلدان جنوب شرق أوروبا، ملساعدهتا يف الشروع يف العملية

  التقييم واجلدول الزمين-٦

                         فتمكني الناس من التصرف      .                                                                         بـد، لتقييم تنفيذ االستراتيجية، من حتديد إطار زمين ووضع مؤشرات            ال -  ٧٧
                                وإدماج جوانب التنمية املستدامة يف   .                                                                             بطـريقة ختدم التنمية املستدامة يتوقف على نوعية التعليم وحمصلة دراساهتم          

  .         ّ                      تائجها إالّ خالل فترة زمنية طويلة                                                            مجيع أشكال ومستويات التعليم عملية طويلة ال ميكن، بالتايل، قياس ن
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                                         ولكن، وبغية تيسري تقييم التقدم احملرز،        .                                                                 ويـتعني النظر إىل تنفيذ االستراتيجية على أنه عملية متواصلة          -  ٧٨
  :                           تقترح ثالث مراحل للتنفيذ وهي

            د ما يقوم                                    ُ                             إلرساء أساس جيد للشروع يف التنفيذ، ُيستحسن أن حيدد كل بل             ):     ٢٠٠٧           حبلول عام      (            املرحلة األوىل 
                                                         وقد يشمل هذا األمر إجراء استعراض لألطر احلالية لرسم           .                                                   بـه أصـال مما قد يندرج ضمن إطار االستراتيجية         

  .                                                                          ً                                      السياسات والتشريع والتسيري واآلليات املالية واألنشطة التعليمية، وقد يشمل أيضاً حتديد أي عوائق أو ثغرات               
                                                  مواطن الضعف وصياغة مشروع خطة وطنية مالئمة                                                              وينـبغي النظر يف وضع إجراءات تصحيحية للتغلب على        

                                                                                                          وجيب وضع أساليب للتقييم ومؤشرات لقياس تنفيذ برنامج التعليم من أجل التنمية املستدامة تتميز، على                .        للتنفيذ
     ُ         ، أن ُيظهروا    "                       البيئة من أجل أوروبا    "                                        وميكن للوزراء، يف مؤمترهم بشأن موضوع         .                           وجه اخلصوص، جبودة نوعيتها   

                                                                                                      االستراتيجية وأن حيتفوا مبا حتقق من جناحات وأن يتبادلوا اآلراء بشأن ما يشغلهم من قضايا وخماوف                           التزامهم ب 
   .                  استراتيجيات الدول /     ُ ِ                                          وأن ُيبِلغوا عن التقدم احملرز يف استراتيجياهتم الوطنية

         قد قطع                                                    ينبغي أن يكون تنفيذ أحكام االستراتيجية، حسب االقتضاء،   ):     ٢٠١٠         حبلول عام    (              املرحلة الثانية
                                                                                      ويف هذا الصدد، يتعني على البلدان أن تستعرض التقدم احملرز يف تنفيذ االستراتيجيات               .     ً     ً      شـوطاً كـبرياً   

  .                                                    استراتيجيات الدول وأن تراجعها إذا دعت الضرورة إىل ذلك /       الوطنية

      تنفيذ                                     ً     ً            ينبغي أن تكون البلدان قد أحرزت تقدماً كبرياً يف             ):             وما بعده      ٢٠١٥           حبلول عام      (               املرحلة الثالثة 
  .                                      برنامج التعليم من أجل التنمية املستدامة

                                                                                                              للمسـاعدة يف تقييم االستراتيجية بطريقة تركز على عملياهتا ووضع مؤشرات لقياس التقدم احملرز يف تنفيذها،                 -  ٧٩
          أطر لرسم                                                    حتديد قادة ومنسقني يتولون تنفيذ االستراتيجية؛ و        :                             ومن بينها العينات التالية     .                                   ينـبغي النظر يف عدد من املسائل      

                                                                                                                    األطـر السياسية والتشريعية والتنفيذية لدعم االستراتيجية؛ وإطار للتعاون والشراكات بني احلكومات وأصحاب املصلحة             
                                                                                                                        املتـنوعني؛ ومـدى مالءمة املناهج املدرسية وبرامج التعلم يف جمال التعليم النظامي؛ وتوفري التدريب األويل واملستمر يف                  

                                                                                                 املستدامة، وال سيما للمعلمني؛ وتوفري أدوات ومواد للتعليم من أجل التنمية املستدامة؛ والبحث                                          املسـائل املتعلقة بالتنمية     
                                                                                                                      والـتطوير يف جمـال التعليم من أجل التنمية املستدامة؛ وتطوير قطاعي التعليم غري النظامي وغري الرمسي؛ وإشراك وسائط             

  .      ملتعلمني                                                     اإلعالم وقياس أثر التعليم من أجل التنمية املستدامة على ا

 ملحوظة

                                 تتعلق واحدة بالعمليات الدولية      :                                                                    هـناك وثيقـتان متعلقتان باملعلومات األساسية ميكن االطالع عليهما          
                 ، وتتوخى األخرى    )CEP/AC.13/2004/8/Add.1 (                                                                 املنتهـية واجلارية يف جمال التعليم من أجل التنمية املستدامة           

   ).CEP/AC.13/2004/8/Add.2 (                                          توضيح بعض املصطلحات املستخدمة يف االستراتيجية 

- - - - - 


