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0B٥٧م/٣٧ 
1B٦/١١/٢٠١٣ 

 : إجنليزياألصل

  من جدول األعمال املؤقت ٩٥,١البند 

 المستدامة التنمية أجل منعالمي بشأن التعليم  عمل برنامج وضعاقتراح 
 ٢٠١٤بعد عام  المستدامة التنمية أجل من للتعليم المتحدة األمم عقدل متابعةً 

 التقديم

 .٦م ت/١٩٢و ٩م ت/١٩٠و ١٦م/٣٦القرارات  المصدر:

، تقّدم ٦م ت/١٩٢و ٩م ت/١٩٠و ١٦م/٣٦عمًال بالقرارات  الخلفية:
 التعليم بشأن عاملي عمل برنامج وضعاملديرة العامة إىل املؤمتر العام اقرتاحًا ل

 التنمية أجل من للتعليم املتحدة األمم عقدل متابعةً  املستدامة التنمية أجل من
 .٢٠١٤ عام بعد) ٢٠١٤-٢٠٠٥( املستدامة

 بشأن عاملي عمل برنامج وضعاملتعلق ب قرتاحه الوثيقة االذتتضمن ه الغرض:
وما أبداه اللس التنفيذي من تعليقات  املستدامة التنمية أجل من التعليم

 ومالحظات بشأنه.

 .٨الفقرة  القرار المطلوب:
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 الخلفية

، يف الرائدة الوكالة بدور اليونسكو فيه تضطلع الذي، املستدامة التنمية أجل من للتعليمتحدة ينتهي عقد األمم امل - ١
أن تقّدم إىل اللس التنفيذي خيارات  ١٦م/٣٦. وطُلب من املديرة العامة يف القرار ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب   ٣١

إىل عملية مؤسسية ميتد تنفيذها إىل ما بعد عام  املستدامة التنمية أجل من للتعليمتحدة األمم املممكنة لتحويل عقد 
 برناجمي عمل إطاراً بشأن اقرتاح أن تعد العامة املديرة من األعضاء الدول طلبت ،٩/ت م١٩٠ القرار مبوجب. و ٢٠١٤

 اجلمعية إىل إحالته بغية وذلك ،٢٠١٤ عام بعد املستدامة التنمية أجل من للتعليم املتحدة األمم عقد يرمي إىل متابعة
 عن الصادر القرار هلذا واستجابةً  .٢٠١٤ عام يف دسُتعق اليت والستني الـتاسعة دورتا يف لتبت فيه املتحدة لألمم العامة
. وجيدر التذكري أيضًا بأن املستدامة التنمية أجل من التعليم بشأن عاملي عمل برنامج وضع، أُعد اقرتاح لالتنفيذي اللس
 ريو ،٢٠١٢ يونيو/حزيران ٢٢-٢٠ ،]٢٠+ريو([ املستدامة للتنمية املتحدة األمم مؤمتر خالل أعربت األعضاء الدول
 بفعالية املستدامة التنمية دمج وعلى املستدامة التنمية أجل من بالتعليم النهوض" على عن عزمها) الربازيل جانريو، دي
 ".املستدامة التنمية أجل من التعليم عقد بعد ما فرتة يف التعليم جمال يف أكرب

إىل اللس التنفيذي يف  املستدامة التنمية أجل من التعليم بشأن عاملي عمل برنامج بوضع املتعلقوُقّدم االقرتاح  - ٢
). ويرد النص الكامل ملشروع برنامج العمل العاملي يف امللحق األول ٦م ت/١٩٢دورته الثانية والتسعني بعد املائة (الوثيقة 

 اناً استبي مشلت النطاق واسعة مشاورات من خالل العاملي العمل برنامج مشروع إعداد جرى وقدمن هذه الوثيقة. 
 احلكومية غري املنظمات مثل معنية جهة ٥٠٠ من وأكثر عضو دولة ١٠٠ وايلح من ردود عليه ردتو  لليونسكو

 اللجنة بني اإلنرتنت عرب جرت مشاورات عن فضالً  إقليمية؛ ستشاريةا واجتماعات املتحدة؛ ألممالتابعة ل وكاالتالو 
 ؤمتراملعين مب الدويل التوجيهي والفريق املستدامة، التنمية أجل من التعليم عقدب واملعنية املتحدة األمم وكاالت بني املشرتكة
 من التعليم بعقد املعين املرجعي والفريق ،٢٠١٤ عام يف سُيعقد الذي املستدامة التنمية أجل من للتعليم العاملي اليونسكو

ومتت  . املستدامة التنمية أجل من بالتعليم املعنية اجلامعية اليونسكو لكراسي التابع العمل وفريق املستدامة، التنمية أجل
 اليونسكو منتدى واملشاركني يف املستدامة التنمية أجل من التعليم عقد وتقييم برصد املعين اخلرباء فريق استشارةكذلك 
 .اإلنرتنت عرب للشباب

 من للتعليم املتحدة األمم عقد من املستقاة والتجارب املستخلصة الدروس العاملي العمل برنامج مشروع ويراعي - ٣
 املعنون ٢٠١٢ لعام املستدامة التنمية أجل من لتعليماألمم املتحدة ل عقد تقرير يف وردت اليت املستدامة، التنمية أجل

 ١٢-١٠( املستدامة التنمية أجل من للتعليم العاملي اليونسكو ملؤمتر حتضرياً  مجعها جرى واليت" الغد تعليم مالمح رسم"
 العاملية املناقشات يراعيعلى حنو  أيضاً  املشروع اهذ أُعد وقد ).اليابان ناغويا، - آيشي ،٢٠١٤ نوفمرب/الثاين تشرين
 املعنونة) ٢٠+ريو( املستدامة بالتنمية املعين املتحدة األمم ملؤمتر اخلتامية والوثيقة ٢٠١٥ عام بعد ملا نميةتال طةخب املتصلة

يف هذه الوثيقة. ومن املتوقع أن ُيستهل برنامج  ٢٣٥إىل  ٢٢٩ من الفقرات سيما وال ،"إليه نصبو الذي املستقبل"
 .املستدامة التنمية أجل من للتعليم العاملي اليونسكو مؤمترالعمل العاملي وأن تـُّقدم خارطة طريق بشأن تنفيذه خالل 
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 إىل ويرمي املستدامة التنمية أجل منللتعليم  املتحدة األمم لعقد متابعةً  العاملي العمل برنامج مشروع ويشكل - ٤
 بتوفري املتزايد لالهتماماملشروع كذلك  هذا يستجيبو . ٢٠١٥ عام بعدخطة التنمية ملا  يف ملموساً  إسهاماً  اإلسهام
 لألمم العام ألمنيوضعها االيت " أوالً  التعليم"العاملية بشأن  بادرةامل منها أمور مجلة، وهو اهتمام جتلى يف ومالئم جمدٍ  تعليم
 .الثالث أولوياتا إحدىباعتبارها  العاملية املواطنة تعزيز إىل تسعى اليتو  املتحدة

 جميع وفي المستويات جميع على التدابير وتعزيز توليد" يف العاملي العمل برنامج ملشروع العام اهلدف يتمثلو  - ٥
 دفنياهل إىل اهلدف هذا وينقسم ".المستدامة التنمية تحقيق نحو التقدم عملية تسريع بغية والتعّلم التعليم مجاالت

 التاليني: فرعينيال

 اليت واملواقف والقيم واملهارات املعارف اكتساب بفرصة فرد كل حيظى كي والتعّلم التعليم توجيه إعادة (أ)
 املستدامة؛ التنمية حتقيق يف اإلسهام من متكنه

 .املستدامة التنمية زتعز  اليت واألنشطة والربامج اخلطط مجيع يف والتعّلم التعليم يتيعمل ترسيخ (ب)

 الرتكيز حتقيق ضمان بغية أولوية ذات عمل مجاالت خمسة على العاملي العمل برنامج مشروع يرّكزو  - ٦
 التعليم خطة يف التقدم حلفز أساسية بنوداً  التالية األولوية ذات العمل جماالت ربوتُعت. املعنية اجلهات والتزام االسرتاتيجي

) ٥) الشباب؛ (٤؛ (املربّون) ٣؛ ("برّمتها املؤسسة �وج") ٢؛ (السياسات دعم) ١ة: (املستدام التنمية أجل من
 التمعات احمللية.

 توصيات المجلس التنفيذي

، أعرب اللس املستدامة التنمية أجل من التعليم بشأن عاملي عمل برنامج وضعاملتعلق ب قرتاحبعد دراسة اال - ٧
التنفيذي عن تأييده الشديد لربنامج العمل العاملي وألهدافه االسرتاتيجية واإلجراءات احملددة املقرتحة فيه. وددد اللس 
على ضرورة االستفادة من الدروس املستخلصة من عقد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية املستدامة، وتعزيز التعليم 

لتنمية املستدامة يف البيئات التعليمية النظامية وغري النظامية وغري الرمسية، مبا يف ذلك البيئات التعليمية التابعة من أجل ا
النامية، والشباب، والتمعات احمللية، ودور النساء يف تنفيذ  الصغرية اجلزرية الدولللقطاع اخلاص، كما ددد على أمهية 

 اللس التنفيذي كذلك بأمهية األمن البشري يف تنفيذ التعليم من أجل التنمية املستدامة.برنامج العمل العاملي. وأقر 

وأكد اللس التنفيذي األمهية البالغة للدور التنسيقي اخلاص باليونسكو، ذلك ألن الربنامج سيشمل تدابري يُزمع  - ٨
اللس أيضًا على أن التعليم من أجل التنمية  تنفيذها بالتعاون مع جمموعة واسعة ومتنوعة من اجلهات املعنية. وددد

املستدامة هو جمال مشرتك بني القطاعات وعلى أمهية التعاون الوثيق بني خمتلف القطاعات الربناجمية لليونسكو وداخل 
عاملي الشبكات التابعة للمنظمة. وإضافًة إىل ذلك، أعرب اللس التنفيذي عن تقديره لليابان اليت ستستضيف املؤمتر ال

 .٢٠١٤للتنمية املستدامة يف تشرين الثاين/نوفمرب 
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 بشأن العاملي العمل برنامج مشروع عرض، دعا الس التنفيذي املديرة العامة إىل أن ت٦م ت/١٩٢ومبوجب القرار  - ٩
 لألمم العامة اجلمعية إىل التهحوإ يهف ظرنلل والثالثني السابعة دورته يف العام املؤمتر علىمة املستدا ميةنالت أجل من التعليم
) للبت فيه. ويرد النص الكامل للقرار املذكور الصادر عن اللس التنفيذي ٢٠١٤( والستني الـتاسعة دورتا يف املتحدة

 يف امللحق الثاين من هذه الوثيقة.

 القرار المقترح

 بناًء على ما تقّدم، قد يرغب املؤمتر العام يف اعتماد القرار التايل: -١٠

 إن املؤمتر العام،

 ،٦م ت/١٩٢و ٩م ت/١٩٠بالقرارين  إذ حييط علماً  - ١

 التعليم بشأن العاملي العمل برنامجبالتأييد الشديد الذي أعرب عنه اللس التنفيذي إزاء  وحييط علماً أيضاً  - ٢
 مة وجماالت العمل اخلمسة ذات األولوية اليت يشملها،املستدا ميةنالت أجل من

 لعقد متابعةً  املستدامة التنمية أجل من التعليم بشأن عاملي عمل برنامج وضعاملتعلق ب قرتاحاال قد درسو  - ٣
 )،٥٧م/٣٧( ٢٠١٤ عام بعد املستدامة التنمية أجل من للتعليم املتحدة األمم

 ؛املستدامة التنمية أجل من التعليم بشأن عامليال عملال برنامجيقر  - ٤

إىل اجلمعية  املستدامة التنمية أجل من التعليم بشأن عامليال عملال برنامجأن حتيل من املديرة العامة  ويطلب - ٥
 )؛٢٠١٤العامة لألمم املتحدة للنظر فيه واااذ التدابري املالئمة بشأنه يف دورتا التاسعة والستني (

والشبكات التابعة لليونسكو لتعزيز  أن تقوم بتعبئة مجيع القطاعات الربناجميةاملديرة العامة  من ويطلب أيضاً  - ٦
 مشروع بتنفيذ اخلاصة التحضريات يف مشاركتها وضمانإسهاماتا يف التعليم من أجل التنمية املستدامة 

 ؛العاملي العمل برنامج

 بوصفه املتحدة لألمم العامة اجلمعية خالل العاملي العمل برنامج اعتماد دعمالدول األعضاء إىل  ويدعو - ٧
 .٢٠١٥ عام بعد خطة التنمية ملا يف ملموساً  إسهاماً 
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 لملحق األولا

 اقتراح برنامج عمل عالمي بشأن التعليم من أجل التنمية المستدامة
 متابعًة لعقد األمم المتحدة للتعليم

 ٢٠١٤من أجل التنمية المستدامة بعد عام 

 المقدمة

أو احلوافز املالية أو احللول التكنولوجية. عن طريق االتفاقات السياسية  فقط ال ميكن حتقيق التنمية املستدامة - ١
فالتنمية املستدامة تقتضي تغيري الطريقة اليت نفكر ونتصرف با. ويؤدي التعليم دورا حامسا يف إحداث هذا التغيري. 

 ينطوي عليها التعليم من لوب هو بذل اجلهود على مجيع املستويات لتسخري كامل اإلمكانيات اليتولذلك، فإن املط
أجل التنمية املستدامة وحتسني فرص التعلم اليت توفرها التنمية املستدامة للجميع. ويسعى برنامج العمل العاملي بشأن 

 التعليم من أجل التنمية املستدامة إىل تعميم هذه اجلهود. ويُعرض يف هذه الوثيقة إطار برنامج العمل العاملي.

ذي يؤديه التعليم يف حتقيق التنمية املستدامة أمر مسلم به منذ عهد طويل. فيتمثل أحد أهداف إن الدور اهلام ال - ٢
مؤمتر األمم املتحدة يف النهوض بالتعليم ويف إعادة توجيهه، وقد اعُتمد جدول األعمال هذا يف  ٢١جدول أعمال القرن 

 والوعيالتعليم  منه ملسألة "تعزيز ٣٦، وُخصص الفصل ١٩٩٢ريو دي جانريوا بالربازيل يف عام  املعين بالبيئة والتنمية يف
 من أجل التنمية املستدامة عقد األمم املتحدة للتعليميف إطار  تخذةالعديد من املبادرات امل ّكز". ور العام والتدريب

مؤمتر  عقابيف أالعقد  مت إعالن هذاقد و ، حتقيق التنمية املستدامة التعليم ألغراض) على إعادة توجيه ٢٠١٤-٢٠٠٥(
ثالث  أبرز تتطرق أيضا إىل التعليم. و ٢٠٠٢جبنوب أفريقيا يف عام  جوهانسبورغيف لقمة العاملي للتنمية املستدامة ا
االتفاقية ) و ١٩٩٢( اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وهي، ريو دي جانريومما يسمى باتفاقيات تفاقيات ا

 ).١٩٩٤ر (اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصح) و ١٩٩٢( البيولوجياملتعلقة بالتنوع 

ؤمتر األمم املتحدة املعين بالتنمية ملاخلتامية  " وهي الوثيقةالوثيقة املعنونة "املستقبل الذي نصبو إليهيف إطار و  - ٣
على تعزيز التعليم األعضاء "اتفقت الدول  ،٢٠١٢، الذي ُعقد يف ريو دي جانريو بالربازيل عام )٢٠املستدامة (ريو +

من أجل التنمية املستدامة، وعلى دمج التنمية املستدامة بفعالية أكرب يف جمال التعليم يف فرتة ما بعد عقد األمم املتحدة 
هلذا  التعليم من أجل التنمية املستدامةب املتعلقعاملي العمل الرنامج يستجيب بو  ".للتعليم من أجل التنمية املستدامة

االتفاق ويشّكل متابعة لعقد األمم املتحدة. وقد أُعد استنادا إىل مشاورات مستفيضة وإىل املسامهة اليت قدمتها جمموعة  
إىل اإلسهام إسهاماً الربنامج يف الوقت ذاته، باعتباره متابعة لعقد األمم املتحدة، ويهدف الفاعلة. كبرية من اجلهات 

 .٢٠١٥م ا بعد عاملمية نتخطة اليف  وفعلياً ملموساً 

وجنح عقد األمم املتحدة يف التوعية بالتعليم من أجل التنمية املستدامة ويف حشد جهات فاعلة من كل أحناء  - ٤
العامل،  فأنشأ منتدى للتعاون الدويل، ومتّكن من التأثري على السياسات، وساهم يف تنسيق عمل اجلهات الفاعلة على 
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ددا كبريا من املشروعات املرتبطة باملمارسات اجليدة امللموسة يف مجيع جماالت التعليم والتعلم. املستوى الوطين، وأنتج ع
ولكنه مازال يف الوقت نفسه يواجه حتديات مجة: فاألنشطة املنجزة بنجاح يف إطار التعليم من أجل التنمية املستدامة 

يزانية حمدودة؛ ويف كثري من األحيان، ال توجد بني الزمنية احملددة هلا ومتلك م اجلداول غالب األحيانيف تتخطى 
السياسات واملمارسات املتعلقة بالتعليم من أجل التنمية املستدامة روابط وطيدة؛ كما أن هناك ضرورة إلمتام دمج التعليم 

وباإلضافة إىل  تدامة.من أجل التنمية املستدامة يف األنشطة املنفذة يف إطار جداول األعمال اخلاصة بالتعليم والتنمية املس
التحديات اليت تطرحها التنمية املستدامة أكثر إحلاحا منذ بدء العقد، وبرزت دواغل جديدة مثل  حلذلك، أصبح 

 ة.التعليم من أجل التنمية املستدام املتخذة لتحقيقالتدابري . وبالتايل، يتعني زيادة تعزيز املواطنة العامليةضرورة 

 المبادئ

العمل العاملي السياسات واملمارسات اخلاصة بالتعليم من أجل التنمية املستدامة. ويُفرتض أن ميتثل يشمل برنامج  - ٥
 التعليم من أجل التنمية املستدامة، يف إطار برنامج العمل العاملي هذا، للمبادئ التالية:

والقيم واملواقف اليت اكتساب املعارف واملهارات التعليم من أجل التنمية املستدامة لكل إنسان فرصة يوفر  ) أ(
سالمة  ومن اااذ قرارات مستنرية وتدابري مسؤولة تضمن متكنه من اإلسهام يف حتقيق التنمية املستدامة

 لة.لصاحل األجيال احلالية واملقبوذلك ، وعدالة التمع، واالستدامة االقتصادية ،البيئة

امة يف عملييت التعليم ئيسية املتعلقة بالتنمية املستدالتعليم من أجل التنمية املستدامة إدراج القضايا الر ويتيح  ) ب(
إىل متكني  لم تكون قائمة على املشاركة وتؤدييتطّلب استخدام أساليب جتديدية للتعليم والتعوالتعلم، كما 
 حتفيزهم على اااذ التدابري الالزمة لتحقيق التنمية املستدامة. وينّمي التعليم من أجل التنميةإىل املتعلمني و 

املستدامة مهارات من قبيل التفكري النقدي، وفهم النظم املعقدة، واّيل السيناريوهات اليت قد تطرأ 
 .باتباع أسلوب تشاركي وتعاوين مستقبال، واااذ القرارات

ويرتكز التعليم من أجل التنمية املستدامة على �ج للتعليم قوامه احرتام احلقوق. ويسعى إىل توفري تعليم  (جـ)
 مالئم لعصرنا هذا.ومضمون وتعلم يتمتعان بنوعية جيدة 

 وينطوي التعليم من أجل التنمية املستدامة على قدرة حتويلية إذ يرمي إىل إعادة توجيه التمعات حنو التنمية (د)
املستدامة. ويتطلب هذا األمر يف �اية املطاف إعادة توجيه النظم واهلياكل التعليمية، وإعادة تأطري عملييت 
التعليم والتعلم. ويتدخل التعليم من أجل التنمية املستدامة يف صميم عملييت التعليم والتعلم، فال ميكن 

 ال التعليم.يف جم اعتباره من األمور اهلامشية للممارسات املتبعة حالياً 
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ويرتبط التعليم من أجل التنمية املستدامة باألسس البيئية واالجتماعية واالقتصادية للتنمية املستدامة، وذلك  (ه)
 ؤمتررد يف الوثيقة اخلتامية  ملتبطريقة متكاملة ومتوازنة وداملة. ويرتبط باملثل خبطة داملة للتنمية املستدامة 

بينها قضايا متشابكة تتمثل يف احلد من الفقر، وتغري املناخ، واحلد من تضمن مجلة أمور من وت ٢٠+ريو
خماطر الكوارث، والتنوع البيئي، واالستهالك واإلنتاج املستدامني. ويستجيب التعليم من أجل التنمية 

 املستدامة للخصوصيات احمللية وحيرتم التنوع الثقايف.

لتعليم النظامي وغري النظامي وغري الرمسي والتعليم مدى احلياة ويشمل التعليم من أجل التنمية املستدامة ا (و)
من الطفولة املبكرة حىت عمر متقدم. وبالتايل، فهو يتضمن أيضا يف إطار اجلهود األوسع نطاقا اليت تُبذل 

 لتحقيق التنمية املستدامة أنشطة تدريبية وأنشطة لتوعية اجلمهور.

، وهو املصطلح املستخدم لتحديد برنامج العمل العاملي هذا، "ستدامةالتعليم من أجل التنمية امل"ويسعى  (ز)
األنشطة املتمادية مع املبادئ املذكورة أعاله بصرف النظر عما إذا كانت هذه األنشطة  مجيع إىل احتواء

تتوقف على تارخيها أو  –تطلق على نفسها تسمية "التعليم من أجل التنمية املستدامة" أو تسميات أخرى 
من قبيل التعليم البيئي أو التعليم من أجل  –اقها الثقايف أو الاالت احملددة اليت توليها األولوية سي

 أو غري ذلك. التعليم اإلمنائي وأالتعليم العاملي االستدامة أو 

 الغاية واألهداف

كل مستويات وجماالت التعليم والتعلم   علىيتمثل اهلدف العام لربنامج العمل العاملي يف حفز وزيادة العمل  - ٦
، يتصل أوهلما اتصاًال مبادراً حمددين إىل هدفني اهلدف العامنقسم هذا يو لتعجيل خطى التقدم صوب التنمية املستدامة. 

 :بقطاع التعليم يف حني يتخطى الثاين هذا القطاع، ويتمثالن يف ما يلي

فرد بفرصة اكتساب املعارف واملهارات والقيم واملواقف اليت متكنه يحظى كل لإعادة توجيه التعليم والتعّلم  (أ)
 ؛من اإلسهام يف حتقيق التنمية املستدامة

  ترسيخ عمليت التعليم والتعّلم يف مجيع اخلطط والربامج واألنشطة اليت تعّزز التنمية املستدامة.و  (ب)

 مجاالت العمل ذات األولوية

العاملي على سسة جماالت عمل ذات أولوية بدف ضمان حتقيق الرتكيز االسرتاتيجي يرّكز مشروع برنامج العمل  - ٧
 األعمالو" التجارب الناجحة والتحدياتهذه، اليت تعتمد على جماالت العمل ذات األولوية . وتُعترب والتزام اجلهات املعنية

. ويف حني  خطة التعليم من أجل التنمية املستدامة، بنودًا أساسية حلفز التقدم يفاليت مل تنته بعد" يف عقد األمم املتحدة
يتم التشجيع على إدراج التعليم من أجل التنمية املستدامة يف كل مستويات وجماالت التعليم والتنمية املستدامة، ترّكز 

 تالية:األنشطة املنفذة يف إطار برنامج العمل العاملي هذا، بشكل خاص، على الاالت واألهداف االسرتاتيجية ال
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 دعم السياسات

فالبيئة : إدراج التعليم من أجل التنمية املستدامة يف السياسات الدولية والوطنية املتصلة بالتعليم والتنمية املستدامة - ٨
لتعليم من أجل وتعزيز إجراءات ا ،السياسية املمكِّنة يف غاية األمهية حلشد التعليم والتعّلم من أجل التنمية املستدامة

يف التعليم النظامي وغري النظامي وغري الرمسي والتعلم. وينبغي أن ترتكز السياسات املالئمة واملتسقة  التنمية املستدامة
على عمليات تشاورية وأن ُتصم م بتنسيق مشرتك بني الوزارات والقطاعات ومبشاركة التمع املدين والقطاع اخلاص 

ارتباطا ة أيضا. ويتطّلب وضع ومتكني السياسات البيئية، اليت جيب أن تكون مرتبطة واألوساا األكادميية والتمعات احمللي
 ، القيام خاصة مبا يلي:وثيقا بالتنفيذ

إدماج التعليم من أجل التنمية املستدامة، بصورة منهجية، يف السياسات التعليمية اليت تغطي قطاع الرتبية  (أ)
عليم من أجل التنمية املستدامة يف املناهج الدراسية واملعايري منه. وهذا يتضمن دمج الت بأكمله أو جزءاً 

التعليم. وهذا يتضمن أيضا دمج التعليم من أجل  معايري نتائجالوطنية للجودة وأطر املؤدرات اليت حتدد 
 التنمية املستدامة، كعنصر مهم، يف جداول األعمال الدولية للتعليم. 

ديات األساسية املتصلة بالتحوإدماج التعليم من أجل التنمية املستدامة، بصورة منهجية، يف السياسات  (ب)
ريو  . وهذا يتضمن إبراز دور التعليم والتعلم يف السياسات الوطنية املرتبطة باتفاقياتللتنمية املستدامة

ت مبسائل االتصال والتعليم والتدريب وتوعية ، مبا يتمادى مع الدور اهلام الذي أناطته هذه االتفاقياالثالث
اجلمهور. وهذا يشمل دمج التعليم من أجل التنمية املستدامة يف جداول األعمال الدولية املعنية بالتنمية 

 املستدامة.

وجعل التعليم من أجل التنمية املستدامة عنصرا منهجيا يف أطر التعاون اإلمنائي الثنائية أو املتعددة  (جـ)
 راف.األط

 نهوج المؤسسة برّمتها

. تعزيز �وج املؤسسة برّمتها فيما يتصل بالتعليم من أجل التنمية املستدامة على مجيع املستويات ويف مجيع البيئات - ٩
إعادة توجيه مضمون التعليم ومنهجية التدريس  تفرض �وج املؤسسة برمتها، أو النهوج املعتمدة على نطاق املؤسسة،وال 

فرض أيضا إدارة حرم املؤسسة املعنية ومرافقها مبا يتمادى مع التنمية املستدامة، فضًال عن ضمان تعاون ت وإمنافحسب، 
املؤسسة مع اجلهات املعنية بالتنمية املستدامة ضمن التمع. وقد ُحقِّقت جناحات خاصة يف هذا الال على صعيد 

هذه النجاحات أن تُعز ز وتوس ع لتشمل مستويات وأنواع تعليم أخرى، مبا يف التعليم العايل واملدارس الثانوية، إّال أّن على 
ذلك الرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة، والتعليم والتدريب يف الال التقين واملهين، والتعليم غري النظامي للشباب 

 ويقتضي تعزيز �وج املؤسسة برمتها، بوجه خاص، ما يلي: والكبار.
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 –أي القادة واملعلمني واملتعلمني واإلدارة  –تنظيم عملية على نطاق املؤسسة تتيح لكل اجلهات الفاعلة  (أ)
 من أجل التنمية املستدامة يف املؤسسة بأسرها.  التعليم ترميان إىل إدماجمشرتكتني وضع رؤية وخطة 

كان  اعدات مالية للغاية ذاتا إذاودعم املؤسسة على الصعيد التقين إلعادة توجيه أعماهلا، ومنحها مس (ب)
اجليدة اليت اتُبعت يف هذا الصدد، األمر ممكنا وضروريا. وقد يتضمن هذا تقدمي أمثلة على املمارسات 

  .متصلة بذا الشأنوتوفري التدريب على الريادة واإلدارة، ووضع مبادئ توجيهية، فضال عن إجراء حبوث 

تدابري الدعم املتبادل، مثل ة بني املؤسسات، وتعزيزها من أجل تيسري وحشد الشبكات ذات الصلة القائم (جـ)
بوصفه منوذجا ُميكن  الرتويج لهالنظراء، ومن أجل إبراز هذا النهج و  عن طريقتعّلم �ج املؤسسة برمتها 
  تعديله حبسب املؤسسة.

 المربون

بالتغيري لضمان اضطالعهم بدور امليّسرين يف جمال قدرات املرّبني واملدرّبني واألدخاص اآلخرين املعنيني  تعزيز -١٠
التغيري على الصعيد الرتبوي  دعم. ويشكل املربّون إحدى أهم القوى الدافعة حنو التعليم من أجل التنمية املستدامة

درّبني وغريهم إىل بناء قدرات املرّبني، فضال عن امل ملحةتربز حاجة بالتايل، وتسهيل التعّلم من أجل التنمية املستدامة. و 
من األدخاص املعنيني بالتغيري، فيما يتعلق مبسائل ذات صلة بتحقيق التنمية املستدامة وبتوفري منهجية التعليم والتعّلم 

 وهذا يقتضي بوجه خاص ما يلي: املالئمة. 

مرحلة الطفولة إدراج التعليم من أجل التنمية املستدامة يف عملية إعداد وتدريب املعلمني الذي يدّرسون يف  (أ)
، فضال عن املعلمني واألدخاص امليّسرين املنخرطني ناءهاأثو املبكرة ويف املدارس االبتدائية والثانوية، قبل اخلدمة 

يف التعليم غري النظام وغري الرمسي. وقد يبدأ ذلك بإدراج التعليم من أجل التنمية املستدامة يف موضوعات 
اية املطاف إىل إدخال التعليم من أجل التنمية املستدامة كموضوع يتخلل حمددة، إال أن هذا األمر سيقود يف �

 دىت الاالت. وهذا يتضمن توفري دورة تدريبية إىل املدراء تتناول التعليم من أجل التنمية املستدامة.

وإدراج التعليم من أجل التنمية املستدامة يف إعداد وتدريب املعلمني واملدرّبني املنخرطني يف التعليم  (ب)
 والتدريب التقين واملهين، وذلك قبل اخلدمة وأثناءها. وهذا يتضمن بناء القدرات فيما خيص طرق

 .للبيئةراعية املوظائف ، واملهارات املرتبطة بالاالستهالك واإلنتاج املستدامة

الذي توفره مؤسسات التعليم العايل، وذلك  لتدريب اجلامعيوإدراج التعليم من أجل التنمية املستدامة يف ا (جـ)
من أجل حتسني قدرتا على تلقني القضايا املرتبطة باالستدامة، وعلى إجراء حبوث جامعة للتخصصات 

وعلى اإلدراف عليها، وعلى االسرتداد بالتعليم من أجل التنمية املستدامة  وليتوخى إجياد احلل تتبع �جاً 
 التنمية املستدامة أثناء وضع السياسات.قضايا وب
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ومن بينها على سبيل املثال كفاءة  -وحتسني طريقة إدماج القضايا املستقبلية اليت تطرحها التنمية املستدامة  (د)
ويف أنشطة بناء القدرات  م على مستوى الدراسات العليايف التعلي -ت املوارد ومسؤولية التمعات والشركا

واألنشطة التدريبية املوجهة إىل صانعي القرارات، واملوظفني العموميني، وأعضاء قطاع األعمال، واملهنيني 
العاملني يف جمايل اإلعالم والتنمية، فضال عن األخصائيني العاملني يف قطاعات أخرى وعلى موضوعات 

خرى مرتبطة بالتنمية املستدامة. وهذا يتضمن مجلة أمور من بينها استحداث برامج "دّرب املدرّبني" أ
املرتبطة بالتعليم من أجل التنمية املستدامة، وإدماج التعليم من أجل التنمية املستدامة يف التعليم املخصص 

مة داخل الشركات اخلاصة مع قضايا إلعداد املوظفني اإلداريني، ومواءمة برامج تدريب املوظفني املنظّ 
 التعليم من أجل التنمية املستدامة. 

 الشباب

م الشباب بوصفهم عوامل للتغيري من أجل حتقيق التنمية املستدامة من خالل التعليم من أجل التنمية دع -١١
إىل ذلك، يشكل الشباب  للشباب حصة كبرية يف رسم مستقبل أفضل ألنفسهم ولألجيال القادمة. وإضافةف. املستدامة

دعم الشباب   . أمالتعّلم غري النظامي وغري الرمسياليوم أكثر فأكثر قوى حمركة للعمليات الرتبوية، وخباصة يف جمايل ا
، فيتطلب بوجه خاص لتعليم من أجل التنمية املستدامةللتغيري بدف حتقيق التنمية املستدامة من خالل ا كعوامل

 يلي: ما

نظامي تعلم غري ، للحصول على التعليم من أجل التنمية املستدامةاملتاحة للشباب، يف إطار ص فر التعزيز  (أ)
يف إطار التعليم من أجل  وتعزيز الفرص املتاحةالتدريس. وهذا يتضمن إجياد  حموررمسي جيعل الدارس وغري 

 .األجهزة املنقولةو  بالوسائل اإللكرتونيةلتعلم التنمية املستدامة ل

من التصرف كعوامل تغيري يف عمليات التنمية املستدامة العاملية  الشبابمهارات التشارك، اليت متّكن  وجعل (ب)
والوطنية واحمللية، حمط تركيز برامج التعليم النظامي وغري النظامي املنفذة سواء يف إطار التعليم من أجل 

 التنمية املستدامة أو خارج هذا اإلطار. 

 المجتمعات المحلية

عملية البحث عن حلول للتنمية املستدامة على املستوى احمللي من خالل التعليم من أجل التنمية  تسريع -١٢
غالبًا ما توضع حلول فعالة وابتكارية ملواجهة حتديات التنمية املستدامة على الصعيد احمللي. ويؤدي احلوار ف. املستدامة

ل، وذلك مثال فيما بني احلكومات احمللية واملنظمات غري يًا يف هذا الاطراف دوراً أساسوالتعاون القائمان على تعدد األ
ليم من أجل التنمية لتعيدعم ا. و احلكومية والقطاع اخلاص ووسائط اإلعالم والتعليم ومؤسسات البحوث واملواطنني

وتدفع التعبئة العامة . ملستوى العاملي، كما يربط املستوى احمللي باالتعّلم املتعّدد اجلهات ومشاركة التمع احمللياملستدامة 
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بوجه  يقتضيوهذا  احمللي.التدابري املتخ ذة على الصعيد  اليت يشهدها التعليم والتعلم من أجل التنمية املستدامة إىل تعزيز
  يلي: ما خاص

الشبكات هذه املستدامة، وتشغيل استحداث دبكات حملية تيسر التعلم املتعدد اجلهات من أجل التنمية  (أ)
وحتسينها. وهذا يتضمن تنويع الشبكات القائمة حاليا وتوسيع نطاقها بغرض إدخال مزيد من اجلهات 

 الفاعلة اجلديدة مبا فيها جمتمعات السكان األصليني.

تعزيز الدور الذي تؤديه السلطات واحلكومات احمللية يف توفري فرص التعلم من أجل التنمية املستدامة. و  (ب)
ن عند اللزوم دعم إدماج التعليم من أجل التنمية املستدامة يف التعليم النظامي على املستوى وهذا يتضم

احمللي، فضال عن إتاحة ودعم فرص التعلم غري النظامي وغري الرمسي املوفرة يف جمال التنمية املستدامة إىل 
 مجيع أعضاء التمع.

 التنفيذ

ملي على الصعيد الدويل واإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين ودون الوطين واحمللي. يتوق ع أن يُنف ذ برنامج العمل العا -١٣
وُتشج ع مجيع اجلهات املعنية على تنفيذ أنشطة يف إطار جماالت العمل ذات األولوية اخلمسة. وتقع هذه املسؤولية بوجه 

اص، ووسائل اإلعالم، واألوساا خاص على عاتق حكومات الدول األعضاء، ومنظمات التمع املدين، والقطاع اخل
األكادميية وأوساا البحث، ومؤسسات التعليم وغريها من املؤسسات املعنية اليت تُيسِّر التعّلم وتدعمه، واملعّلمني 
والدارسني األفراد، فضال عن املنظمات احلكومية الدولية. ويُتوق ع أن ترد مسامهات من اجلهات املعنية يف جمال التعليم 

ية املستدامة على حّد سواء. وإذ يستجيب برنامج العمل العاملي لطلبات االعتماد على بنية تنظيمية خمففة على والتنم
الصعيد الدويل وضمان املرونة فيما يتصل بالتنفيذ وبتحديد األهداف على الصعيد الوطين، فإنه سوف يُنف ذ أساساً 

 بطريقة المركزية.

ربنامج العمل لدركاء أساسيني لكل من جماالت العمل اخلمسة ذات األولوية  سيتم حتديدوتيسرياً لعملية التنفيذ،  -١٤
وهذه األنشطة، لتمس التزام هؤالء الشركاء بأنشطة حمددة تُنّفذ يف إطار كّل جمال من الاالت ذات األولوية. يُ ، وسالعاملي

ع أن حتّفز أنشطة إضافية تُنفِّذها جهات فاعلة أخرى. اليت يتعّني أن تقرتن جبداول زمنية حمددة وأهداف ملموسة، يُتوقّ 
 وسيجري حشد البحوث وسيقام منتدى تنسيقي للشركاء األساسيني يف إطار كل جمال من الاالت ذات األولوية.

 ية.بالتعليم من أجل التنمية املستدامة، لدعم التطورات احملرزة يف إطار كل جمال من جماالت العمل ذات األولو  املتصلة
 .املستدامةالنهوج االبتكارية املتصلة بالتعليم من أجل التنمية وهذا يتضمن البحوث اليت تتناول 

وباالستناد إىل خربات وجتارب عقد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية املستدامة، ُيشج ع إنشاء آليات تنسيق  -١٥
ويُطلب من كل دولة العقد.  ظلاآلليات الناجحة اليت أنشئت يف  االعتماد علىأو االستمرار حسب االقتضاء يف وطنية 

املتحدة. ومن خالل وكاالت األمم  املعنية بالتنسيق بنيلية باآل سُيحتفظو . عضو تعيني جهة اتصال وطنية هلذه الغاية
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تام مع العمليات واخلطط اآلليات املشرتكة بني الوكاالت وغريها من اآلليات املالئمة، سيتم السعي إىل حتقيق االتساق ال
 وع لتنفيذ برنامج العمل العاملي.الدولية األخرى ذات الصلة بذا املوض

 ]األمر املتحدةو، على أن تؤكد اجلمعية العامة لألمم اليونسكامللقاة على عاتق [وسيتم اإلبقاء على أمانة الربنامج  -١٦
العمل العاملي عن طريق عقد الشراكات؛ ورصد التقدم احملرز على وستتوىل املهام الرئيسية التالية: تيسري تنفيذ برنامج 

 مركز تستخدمه األطراف الفاعلة األساسية لتبادل املعلومات واملمارسات الناجحة. وتوفري؛ املستوى العاملي

ملستدامة. ويف وقد مت االعرتاف بضرورة توفري املوارد الالزمة لتنفيذ األنشطة املرتبطة بالتعليم من أجل التنمية ا -١٧
الوقت نفسه ومبا أن التعليم من أجل التنمية املستدامة ليس برناجما هامشيا وإمنا هو برنامج يتخلل الشواغل املرتبطة 

حلشد املوارد الالزمة لتمويل أنشطة التعليم من أجل التنمية املستدامة  توجد إمكانيات هائلةبالتعليم والتنمية املستدامة، 
عن طريق اآلليات القائمة املعنية بتمويل التعليم والتنمية املستدامة. وُتشج ع اجلهات املاحنة على دراسة مدى التوافق بني 

القائمة. كما ُتشج ع اجلهات املعنية بالتعليم من التعليم من أجل التنمية املستدامة واألنشطة اليت تُع  با آليات التمويل 
أجل التنمية املستدامة على استغالل اإلمكانيات املتاحة بكاملها وبصورة منهجية. وعالوة على ذلك، توجد إمكانية  

 كبرية لعقد دراكات جديدة، ومن بينها دراكات مع القطاع اخلاص، من أجل دعم تنفيذ برنامج العمل العاملي. 

وسُريصد تنفيذ برنامج العمل العاملي بصورة منتظمة. وسُتنشأ آلية لتقدمي التقارير تراعي ضرورة االستناد إىل البّينات  -١٨
، تقييم وقع األنشطة ، كما تراعي ضرورة إعداد تقارير تركز علىغايات ومقاييس معينة يف عملية الرصد وما تتضمنه من

ملتوق ع تنفيذها يف إطار كل جمال من جماالت العمل، فضال عن اعتماد الالمركزية وضرورة حتديد طبيعة األنشطة املختلفة ا
يف تنفيذ برنامج العمل العاملي هذا الذي تُع  به جمموعة كبرية من اجلهات الفاعلة. وسيتم التحفيز على إنشاء آليات 

ضع املؤدرات. وقد تتضمن سيسعى إىل و إذا ما اقتضى األمر ذلك، و تقييم على املستوى الوطين ودون الوطين واحمللي 
 عملية إعداد التقارير املرتبطة بربنامج العمل العاملي آليات رصد وتقييم بديلة.

 ٢٠١٤ويتوق ع إطالق برنامج العمل العاملي يف املؤمتر العاملي للتعليم من أجل التنمية املستدامة الذي سُيعقد عام  -١٩
تجري يف ختامها مراجعة سسس سنوات، و  ملدةأولية  رحلةميف برنامج العمل العاملي  عدّ ). وسيُ ناغويا، اليابان -آيشي (

مراجعة جماالت العمل ذات األولوية، بناء على االحتياجات  قد تتمالربنامج بدف حتديد إمكانية متديده. وعندئذ، 
 .املتغّرية
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 الملحق الثاني

 ٦م ت/١٩٢القرار 

  للتعليم المتحدة األمم عقد لمتابعة شامل برنامجي عمل إطار وضع اقتراح
 ٢٠١٤ عام بعد المستدامة التنمية أجل من

 إن اللس التنفيذي،

 ،٩/ت م١٩٠و ١٦/م٣٦ بالقرارين ذّكري إذ - ١

 ها،وملحق ٦/ت م١٩٢ الوثيقة درس وقد - ٢

ذ فينت يف الصلة، ذات املتحدة األمم ومقررات راراتق عليها دددت اليت البشري، األمن بأمهية يعرتف وإذ - ٣
 ،املستدامة التنمية أجل من التعليم

 يشمل الذي اخلاص والقطاع العلميون ذلك يف مبا ية،ناملع اتهاجل فملختل احلاسم بالدور اً أيض ويعرتف - ٤
 التقين والتعليم العايل التعليم ومؤسسات والثانوي، االبتدائي للتعليم األساسي الدور مراعاة ومع الشركات،
 ،املستدامة ميةنالت أجل من التعليم تعزيز يف الرمسي وغري ظامينال غري والتعليم ،واملهين

 م١٩٢ الوثيقة ملحق يف الوارد املستدامة ميةنالت أجل من التعليم بشأن العاملي العمل برنامج مشروعيقر  - ٥
 ؛٦ت/

 العاملي اليونسكو مؤمتر يف املشاركة على رىخاأل املعنية اتهواجل األعضاء الدول من ممكن عدد أكرب ويشجع - ٦

 اليابان؛ يف ٢٠١٤ عام يف عقدسيُ  الذي املستدامة التنمية أجل من التعليم بشأن

 :يلي مبا القيام العامة املديرة من ويطلب - ٧

 الوثيقة ملحق يف الوارد املستدامة، التنمية أجل من التعليم بشأن العاملي العمل برنامج مشروع عرض )أ(
 العامة اجلمعية إىل وإحالته فيه للنظر والثالثني الـسابعة دورته يف العام املؤمتر على ،٦/ت م١٩٢
 فيه؛ للبت) ٢٠١٤( والستني التاسعة دورتا يف املتحدة لألمم

 التنمية أجل من التعليم يف إسهاماتا لتعزيز اليونسكو برنامج ودبكات قطاعات مجيع تعبئة )ب(
 العاملي؛ العمل برنامج مشروع بتنفيذ اخلاصة التحضريات يف مشاركتها وضمان املستدامة

 بوصفه املتحدة لألمم العامة اجلمعية خالل العاملي العمل برنامج اعتماد دعم إىل األعضاء الدول ويدعو - ٨
 .٢٠١٥ عام بعدخطة التنمية ملا  يف ملموساً  إسهاماً 

 طبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه




