
 المجلس التنفيذي
 بعد املائة والتسعون السادسة الدورة

196 EX/32 
 ٣٢م ت/١٩٦ 
 ٣١/٣/٢٠١٥باريس،  

 إجنليزياألصل: 
 

 من جدول األعمال املؤقت ٢٣ البند

 تعليم المواطَنة العالميةوضع دور اليونسكو ومسؤولياتها في 
 وتعزيز التعليم من أجل السالم موضع التطبيق
 والتعليم من أجل التنمية المستدامة وحقوق اإلنسان

 الملخص

سعني بعد التالسادسة و  أدرج هذا البند يف جدول األعمال املؤقت للدورة
 النمسا وإيطاليا. بناء على طلب املائة للمجلس التنفيذي

 .وترد فيما يلي مذكرة إيضاحية يف هذا الشأن
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 مذكرة إيضاحية

 تأزماً تعقيدًا و عل العامل أكثر جتو ، اً مكثفو  ربطًا متزايداً العوملة بني األسواق ووسائل اإلعالم والشعوب ربط ت - ١
 التجاوبو هذه التغريات  من مواجهةة الدارسني ومتكينهم تيئويتعني على التعليم  جتزؤاً.أكثر والتمعات أقل جتانسًا و 

ول االيت حتالقدرة على التحول إىل مفهوم شامل لنهوج التعليم  تعليم املواطَنة العامليةوميلك  معها بطريقة مالئمة ومستنرية.
 .يعانفتاحاً على اجلمإنشاء جمتمعات أكثر عدًال وسالماً وتساحماً و متمثالً يف ليصبح تغيري دور التعليم والغرض منه 

 بشأن العاملية منذ اختاذ األمني العام لألمم املتحدة املبادرة كبرياً   زمخاً  "تعليم املواطَنة العاملية"مصطلح قد اكتسب و  - ٢
يف حقل  نة العاملية" أحد جماالت العمل الثالثة ذات األولويةاليت اعتربت "تعزيز املواطَ  ٢٠١٢أوًال" يف عام  "التعليم

قدمي وت "تعليم املواطَنة العاملية" معىنتطوير  مواصلة اضطلعت اليونسكو بأعمال أساسية بغية، الوقتذ ذلك ومنالتعليم. 
يف بانكوك يف كانون األول/ديسمرب  تعليم املواطَنة العامليةلليونسكو بشأن . وُعقد أول منتدى هاملساعدة التقنية يف تطبيق

تعليم الثاين بشأن  ليونسكواوُعقد منتدى  .ادور التعليم يف تروجيهمفهوم املواطَنة العاملية و ، وسعى إىل توضيح ٢٠١٣
 بالسياسات اخلاصة األولويات واالسرتاتيجيات حتديد، وركز على ٢٠١٥يف باريس يف كانون الثاين/يناير  املواطَنة العاملية

يف لتعليم اخلاص باالعمل إسهامات يف إطار  كما قدم املنتدى، و موضع التطبيق تعليم املواطَنة العاملية لكي يتسىن وضع
مية موجهة إىل تعلُّ  وأهداف اتعو موضإعداد  بصورة أكثر حتديدًا علىاليونسكو وتعمل  .٢٠١٥ما بعد عام مرحلة 

بشأن قياس  ناقشاتتسهم يف امل كما،  يف نظم التعليم الوطنية تعليم املواطَنة العامليةبغية تيسري إدراج  فئات عمرية حمددة
مركز " افُتتح. وفضًال عن ذلك، ماهل حمتملةوالتعليم من أجل التنمية املستدامة ويف إعداد مؤشرات  تعليم املواطَنة العاملية

  .تعليم املواطَنة العامليةبشأن  إبان منتدى اليونسكو الثاين "تعليم املواطَنة العامليةاليونسكو لتبادل املعلومات عن 

0Fتقريرالوكما يبني  - ٣

 البلدان. يف العديد من تعليم املواطَنة العامليةازداد اليوم تطبيق  ،مؤخراً  أعدته اليونسكو الذي ١
واالضطرابات االجتماعية ًا يف مواجهة الشواغل اليت تثريها النزاعات الداخلية والدولية، وملح اً راهن اً موضوعوقد أصبح 

على  ٢٠١٥ما بعد عام  ملرحلةجدول أعمال التعليم ري أن يركز الضرو ولذلك من  .التطرفو الراديكالية ب رتبطوالعنف امل
والالعنف واملساواة حقوق اإلنسان والتنمية املستدامة وثقافة السالم تدعيم السبل اليت يساهم من خالهلا التعليم يف تعزيز 

 بني اجلنسني والصحة واحرتام التنوع الثقايف واحلوار بني الثقافات.

تعليم إىل  أهداف التنمية املستدامةب واملعين التابع لألمم املتحدة يق العامل املفتوح باب العضويةلفر ويشري اقرتاح ا - ٤
ضمان أن يكتسب مجيع املتعّلمني املعارف واملهارات الالزمة لدعم التنمية املستدامة، : "٤,٧اهلدف  يف املواطَنة العاملية

التنمية املستدامة واتّباع أساليب العيش املستدامة، وحقوق اإلنسان، جبملة من الُسُبل من بينها التعليم لتحقيق  ذلك و 
يف نة العاملية وتقدير التنوع الثقايف وتقدير مسامهة الثقافة واملساواة بني اجلنسني، والرتويج لثقافة السالم والالعنف واملواطَ 

 يد الدارسنيو الرامية إىل تز والنهوج التعليمية ويبني هذا االقرتاح تنوع املفاهيم  ."٢٠٣٠ التنمية املستدامة، حبلول عام

                                                
 . ٢٠١٤. إعداد الدارسني ملواجهة حتديات القرن احلادي والعشرين، باريس تعليم املواطَنة العامليةاليونسكو:  ١
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والتشجيع على ، بواجباتم القيامحقوقهم و  إلنفاذفرها يف املواطنني اباملعارف واملهارات والقيم واملواقف املطلوب تو 
االضطالع على الصعيدين احمللي والعاملي، بأدوار نشطة يف التصدي للتحديات العاملية و للجميع، مستقبل أفضل 

 .معاجلتهاو 

ومبا أن للثقافة دورًا رئيسيًا يف حتقيق االستدامة، فعلى التعليم أن يأخذ الظروف احمللية يف االعتبار. وميكن تنفيذ  - ٥
 ٢٠١٥ما بعد عام  غايةولكن من أجل تنفيذ . وظروفهموفقًا الحتياجات الدارسني  بعدة سبلٍ  تعليم املواطَنة العاملية

تعزيز فهم األطراف مواصلة والتعليم من أجل التنمية املستدامة، سيكون من األساسي  املواطَنة العامليةتعليم ب ةاملتعلق
تنطوي عليها هذه املفاهيم والعالقات فيما بينها. وسيكون من الضروري إجراء املزيد من املعنية ملختلف األبعاد اليت 

ؤدي إىل حتقيق النتائج ت وية اليتالرتباألساليب ولنوع التعليم و بغية الوصول إىل فهم مشرتك للسلوك األساسي  ناقشاتامل
ألفكار زمخًا بدور رئيسي يف قيادة هذه العملية الدولية من خالل إعطائها  أن تضطلع اليونسكويتعني على و املنشودة. 

ونظرًا إىل طبيعة اإلنرتنت العابرة . تعليم املواطَنة العاملية اليت ترّوجيف هذا الصدد، وتشجيعها السياسات  لدول األعضاءا
 يتعني أخذه يف احلسبان.يشكل حتدياً جديداً  "الرقمية العامليةنة املواطَ "ترويج عها التضخيمي، فإن للحدود وإىل طاب

 على حقوق اإلنسان. قائمنيوكذلك التعليم من أجل التنمية املستدامة  تعليم املواطَنة العاملية يكونوجيب أن  - ٦
نظرًا إىل أن ، تعليم املواطَنة العامليةأمهية خاصة بالنسبة إىل مفهوم  التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسانيكتسي و 

التثقيف  نربمولعل إنشاء يتمتع باملزيد من السالم واإلنصاف واالستدامة. حقوق اإلنسان العاملية تشكل أساسًا لعامل 
جتمع دول أعضاء من عدة أقاليم مببادرة من يف اليونسكو مؤخرًا  متالذي  ،والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان

الضوء على هذا اإلسهام  من املزيد تسليطيتيح  ،)واملغرب والفلبني والسنغال وسلوفينيا وسويسراريكا وإيطاليا  (كوستا
 .تعليم املواطَنة العامليةعملية نطاق يف  املندرج األساسي

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة والتسعون السادسةالدورة 

196 EX/32 Add. 
 ضميمة ٣٢م ت/١٩٦ 
  
 ١٣/٤/٢٠١٥باريس،  

 إجنليزياألصل: 
 
 

 من جدول األعمال املؤقت ٢٣ دالبن

 العالمية المواطَنةتعليم وضع دور اليونسكو ومسؤولياتها في 
 وتعزيز التعليم من أجل السالم موضع التطبيق
 والتعليم من أجل التنمية المستدامة وحقوق اإلنسان

 ضميمة

 الملخص

درج هــــذا البنــــد يف جــــدول أُ . و ٣٢م ت/١٩٦ هــــذه الوثيقــــة ضــــميمة للوثيقــــةثــــل مت
للـدورة السادسـة والتسـعني بعـد املائـة للمجلـس التنفيـذي بنـاًء علـى  األعمال املؤقـت

 .النمسا وإيطالياطلب 

قدمته: الذي املقرتح  ارجراءات املتوقم من اللس التنفيذي اختاذها: مشروع القرار
، والربازيل، واجلمهورية التشيكية، واجلمهورية الدومينيكية، والنمساألبانيا، 

وإثيوبيا، وفرنسا، وغامبيا، وإيطاليا، واملغرب، ونيجرييا، وإستونيا، والسفادور، 
ومجهورية كوريا، وإسبانيا، وتوغو، وتونس، وارمارات العربية املتحدة، والواليات 

 .املتحدة األمريكية
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 قترحالم القرار

 إن اللس التنفيذي،

 ،٣٢ت/ م١٩٦الوثيقة  وقد درس - ١

احملددة  يم بوصفها إحدى األولويات الثالثالعاملية من خالل التعل املواطَنةتعزيز بالتزام اليونسكو ب وإذ يقر - ٢
، ٢٠١٢ "التعليم أوًال" اليت أطلقها األمني العام لألمم املتحدة يف عام بشأن يف إطار املبادرة العاملية

متكني أي " ،٢٠٢١-٢٠١٤لفرتة خالل امن اسرتاتيجية اليونسكو للتعليم  ٢ وبوصفها جزءًا من اهلدف
 ،"الدارسني من أن يكونوا مواطنني عامليني مبدعني ومسؤولني

توفري تعليم يرمي إىل ب يتعلقفيما الدول والسلطات املختصة ت با اليت التزم تعهداتالو  بالواجبات ويذكِّر - ٣
 منها ،دوليةالصكوك مواد من ال يف عدة ةنتعزيز احرتام حقوق ارنسان واحلريات األساسية املبيَّ 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق ) من ١(١٣ املادةو ) من ارعالن العاملي حلقوق ارنسان ٢(٢٦ املادة
 ،واالجتماعية والثقافيةاالقتصادية 

 ،١٤ت/ م١٩٤و ٨ت/ م١٩٢و ٦ت/ م١٩١و ١٢م/٣٧(سابعاً) و ١م/٣٧ اتبالقرار  ويذكِّر - ٤

 من املعنون "التعليم ٦٧/١٨ القرارأن اجلمعية العامة لألمم املتحدة قد اعتمدت بارمجاع ب أيضاً  ويذكِّر - ٥
 لثقافة السالم والالعنف ألطفال العامل العقد الدويلاملعنون " ٥٣/٢٥ ، والقرارالدميقراطية" أجل

 املعنون "إعالن وبرنامج عمل بشأن ثقافة السالم"، ٥٣/٢٤٣ )"، والقرار٢٠١٠-٢٠٠١(

متابعة املعنون " ٦٩/٢١١ بأن اجلمعية العامة لألمم املتحدة قد اعتمدت بارمجاع القرار كذلك  رويذكِّ  - ٦
): برنامج العمل العاملي للتعليم من ٢٠١٤-٢٠٠٥ستدامة (عقد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية امل

 "،أجل التنمية املستدامة

�ج متوازن الذي شدد على اعتماد  ناغويا بشأن التعليم من أجل التنمية املستدامة -آيشي بإعالن  ويذكِّر - ٧
 ،ومتكامل فيما يتعلق باألبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية املستدامة

اليت تنص على أنه  إعالن األمم املتحدة للتثقيف والتدريب يف ميدان حقوق ارنسانمن  ١ املادةب ويذكِّر - ٨
األساسية وطلب هذه  لكل فرد حق االطالع على املعلومات املتعلقة جبميم حقوق ارنسان واحلريات"

 "،ميدان حقوق ارنسان املعلومات وتلقيها وينبغي أن تتاح له فرصة التثقيف والتدريب يف

أوًال يف  ئيف اليونسكو، وهو منرب أنش منرب التثقيف والتدريب يف جمال حقوق ارنسانبإنشاء  ويرحب - ٩
بوصفه جتمعًا متعدد  ،يف جنيف التابم لألمم املتحدة والواقم جملس حقوق ارنسانإطار يف  ٢٠٠٧ عام
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ليًا من الوفود الدائمة لكوستاريكا وإيطاليا واملغرب ويتألف حا ،األقاليم لدول أعضاء يف األمم املتحدة
 ،والفلبني والسنغال وسلوفينيا وسويسرا

الذي ُعقد ، العاملية املواطَنةنتدى اليونسكو الثاين بشأن التعليم من أجل التقرير اخلاص مبإىل  ارتياحب يشريو  -١٠
 ،إعالم ٣٢ت/ م١٩٦والوارد يف الوثيقة  ،٢٠١٥ الثاين/يناير كانون ٣٠ إىل ٢٨من املمتدة باريس يف الفرتة ب

لنزاعات ومكافحة مجيم ا الستئصال جذورالعاملية بوصفه سبيًال  املواطَنةاألمهية املتزايدة لتعليم  يؤكد -١١
 التطرف العنيف وأعمال اربادة اجلماعية والفظائم؛ومنم أشكال التعصب 

 حتقيق بالنسبة إىلالعاملية  املواطَنةيف مفهوم تعليم  اليت تتجلىغري املعرفية  التعليم أمهية أبعاد ويؤكد أيضاً  -١٢
 التنمية املستدامة؛

 هدفًا من لتعليم من أجل التنمية املستدامةالعاملية وا املواطَنةتعليم  اعتبار املتمثل يف قرتاحالاب ويرحب -١٣
يف إطار كل من اتفاق مسقط واقرتاح الفريق  ٢٠١٥ أهداف جدول أعمال التعليم ملرحلة ما بعد عام

 ؛االقرتاح هذا ويؤيد، العامل املفتوح العضوية التابم لألمم املتحدة بشأن أهداف التنمية املستدامة

العاملية يف  املواطَنةالدول األعضاء ومجيم األطراف املعنية على زيادة مشاركتها يف دعم دور تعليم  ويشجم -١٤
وإطار عمله، على أن يكون ذلك الدور متعدد  ٢٠١٥ مال التعليم ملرحلة ما بعد عامتنفيذ جدول أع

 االحتياجات والسياقات احمللية؛مم  تتماشىبطرق عدة للتنفيذ  األوجه وقائماً على حقوق ارنسان وقابالً 

ملعارف واملهارات ا الدارسنيالدول األعضاء أو السلطات املختصة املساعدة يف ضمان اكتساب مجيم  ويناشد -١٥
حتقيق من أجل من بينها التعليم السُّبل جبملة من  لدعم التنمية املستدامة، وذلك الالزمة  واملواقفوالقيم 

التنمية املستدامة واتّباع أساليب العيش املستدامة، وحقوق ارنسان، واملساواة بني اجلنسني، والرتويج لثقافة 
 ؛ة وتقدير التنوع الثقايف وتقدير مسامهة الثقافة يف التنمية املستدامةالعاملي املواطَنةالسالم والالعنف و 

التنوع الثقايف واللغوي بغية قياس أوجه مم  متينة تتماشىاليونسكو على وضم أهداف ومؤشرات  ويشجم -١٦
 التقدم احملرز على الصعيدين الدويل والوطين؛

 واألسرالشباب واملعلمني واملربني وموظفي املدارس  الدول األعضاء واليونسكو على مواصلة إشراك ويشجم -١٧
 وانباجلالعاملية ومجيم  املواطَنةختص تعليم اليت سياسات الربامج و الوتنفيذ ورابطات أولياء األمور يف تصميم 

 ؛املرتبطة به

 من خالل ما يلي: اليونسكو األساسي بتفويضاملديرة العامة إىل الوفاء  ويدعو -١٨
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من خالل تقدمي  �وج لهالعاملية واعتماد  املواطَنةالدول األعضاء من حيث فهم تعليم مواصلة إرشاد  (أ)
العاملية وحتديد عالقته بالتعليم من أجل التنمية املستدامة  املواطَنةعناصر حمددة لتعريف مفهوم تعليم 

 حقوق ارنسان؛ تعليمو 

التطرف العنيف  منمالعاملية اليت ستسهم يف  املواطَنةم حتسني قدرة اليونسكو على تعزيز برامج تعلي (ب)
فضًال عن املظاهر التدمريية  ،واربادة اجلماعية والفظائم، ويف مكافحة مجيم أشكال التمييز

 ؛هوالكر  ،والتعصب الديين ،وكراهية األجانب ،للعنصرية

شبكات واضعي السياسات واخلرباء  وتعزيزالعاملية  املواطَنةاملناقشات العاملية بشأن تعليم  قيادة (جـ)
 واملمارسني؛

مركز اليونسكو لتبادل املعلومات عن تيسري تبادل املمارسات اجليدة من خالل مجلة سبل منها " (د)
 "؛العاملية املواطَنةتعليم 

سيما املربني  تيسري خمتلف اجلهود الرامية إىل بناء القدرات لدى األطراف املعنية الرئيسية، وال (ه)
 العاملية؛ املواطَنةوواضعي السياسات والتمم املدين والشباب، يف جمال تعليم 

جمدية لتيسري تعميمها وتطبيقها يف  وضم أدوات إرشادية ومناهج دراسية واسرتاتيجيات تربوية (و)
 ي؛نظاموغري ال النظامينظامي التعليم 

 واطَنة العاملية؛مواصلة وضم �وج تربوية لتنفيذ تعليم امل (ز)

النظري  النهجحتسني مواصلة لتعزيز مشاركة مؤسسات البحوث املختلفة يف  الالزمة تدابريالاختاذ  (ح)
 ثيق الروابطولتو  ،وتنفيذه له الالزمة لرتويج تعليم املواطَنة العاملية ووضم سياسات األسس التجريبيةو 

 ؛العمليبني اجلانبني النظري و 

ضمان من شبكة اليونسكو للمعاهد واملدارس املنتسبة واللجان الوطنية ل الكاملة االستفادة حتقيق (ط)
 ؛من جهود رامية إىل تطويره مذكور أعاله ما هونشر تعليم املواطَنة العاملية وتعزيز املنهجية يف 

بتعليم املواطَنة  اليت يتصل نشاطهاتوثيق التعاون مم املؤسسات الدولية ومبادرات األمم املتحدة  (ي)
 العاملية؛

من املديرة العامة أن تقدم إىل اللس التنفيذي، يف دورته السابعة والتسعني بعد املائة ويف إطار  ويطلب -١٩
ال تعليم جم ، تقريراً عن عمل اليونسكو يف٢٠١٥ التعليم يف مرحلة ما بعد عامجدول أعمال تقريرها عن 

 املواطَنة العاملية.

 طبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه
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