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امللخص

يبلغ من األهمية ما لم يبلغه يف أي  للتنمية املستدامة أمراً  تعد مسألة رسم مسار 

وقت مىض. وتتفق اآلراء أكثر فأكثر عىل أن البلدان ال تحتاج إىل تغيري السياسات 

باملعارف  مواطنيها  تزوُّد  ضمان  إىل  أيضا  تحتاج  بل  فحسب،  والتكنولوجيات 

واملهارات والقيم الالزمة العتماد خيارات كفيلة بتحقيق االستدامة يف العيش والعمل. 

ويمكن - بل يجب - أن يضطلع التعليم بدور حاسم يف املسرية املتجهة نحو تحقيق 

املستدامة. التنمية 

ويوفر هذا امللّخص املوّجه إىل راسمي السياسات وصانعي القرار ملحة عامة موجزة 

تقرير  يف  املعروضة  والتحديات  التطورات  وأهم  واالتجاهات،  النتائج  أبرز  عن 

وعنوانه   ،2014 لعام  والتقييم  الرصد  بشأن  الختامي  اليونسكو   العاملي 

»رسم مالمح املستقبل الذي نصبو إليه– عقد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية 

التنمية  أجل  من  للتعليم  املتحدة  األمم  عقد  وكان   .»)2014-2005( املستدامة 

املستدامة يرمي إىل دفع عجلة التعليم عىل كل املستويات ويف جميع املجاالت بوصفه 

أساس  أريس  ولقد  االستدامة.  تحقيق  نحو  باملجتمعات  ُقدماً  للميض  حاسمة  أداة 

خالل  من  وذلك  املذكور،  العقد  نهاية  يف  املستدامة  التنمية  أجل  من  للتعليم  متني 

التوعية والتأثري يف السياسات وإنشاء عدد كبري من املشاريع القائمة عىل املمارسة 

والتعّلم. التعليم  ومستويات  مجاالت  يف جميع  الجيدة 
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امللخص

توطئة

يرد هذا التقرير يف مرحلة حرجة تستعد فيها الدول األعضاء يف األمم املتحدة إلجراء مفاوضات بشأن خطة التنمية 
العاملية ملا بعد عام 2015، وتحديد مجموعة جديدة من أهداف التنمية املستدامة. وتمثّل أوجه التفاوت االقتصادي 
وتغري  الطبيعية  الكوارث  عن  الناجم  والخلل  البيولوجي،  التنوع  وفقدان  البيئي،  والتدهور  الكبرية،  واالجتماعي 
أكثر من أي  التعليم،  الذي يمكن - بل يجب - أن يضطلع فيه  آن األوان  الدويل. وقد  املناخ، محكاً الختبار املجتمع 
وقت مىض، بدور حاسم يف تزويد الدارسني يف شتى أنحاء العالم باملعارف واملهارات والقيم التي تخولهم التوّصل 
إىل حلول لتحديات االستدامة املطروحة يف الوقت الحارض. ويعود ذلك بالفائدة عىل األجيال الحارضة واملقبلة. إنّها 
الثاني/نوفمرب  ترشين  يف  عقد  الذي  املستدامة  التنمية  أجل  من  للتعليم  العاملي  املؤتمر  يف  تجمعنا  مشرتكة  قناعة 

2014 يف آييش- ناغويا. 

هناك أسباب عديدة تدعو إىل االحتفال، وفقاً ملا يبينه الرصد والتقييم الختاميان لعقد األمم املتحدة للتعليم من أجل 
التنمية املستدامة. فقد حّرك هذا العقد مئات اآلالف من األشخاص إلعادة توجيه التعليم عىل املستوى العاملي نحو 
التنمية املستدامة يف  التعليم من أجل  هدف مركزي، وهو: تعّلم العيش والعمل عىل نحو يضمن االستدامة. فانترش 
مراحل التعليم ومجاالته كافة، ويف مناطق العالم كّلها، وبات يعترب عىل نطاق واسع عنرصاً أساسياً يف دعم التنمية 
الدولية والوطنية  التنمية املستدامة يتجىل بوصفه مكوناً حاسماً يف االسرتاتيجيات  التعليم من أجل  املستدامة. وبدأ 

املعنية باألبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية املستدامة.

يشمل  بما  بالتعليم،  الخاصة  السياسات  فباتت  الرتبوي.  االبتكار  عجلة  املستدامة  التنمية  أجل  من  التعليم  ودفع 
الطفولة  بالتعّلم يف مرحلة  بدءاً   - بلدان عديدة  املستدامة يف  التنمية  أجل  التعّلم من  ترّوج  الدراسية،  املناهج  تغيري 
مجموعة  خالل  من  االستدامة  يف  مبارشة  خربة  الطالب  ويكتسب  الخاص.  القطاع  يف  التدريب  إىل  ووصوالً  املبكرة 
يف  أطلقت  والتي  املدارس  يف  باملمارسة«  »التعّلم  القائمة عىل  املستدامة  التنمية  أجل  التعليم من  مبادرات  كبرية من 

عدد من البلدان.

التي  اإلنجازات  نجاح  يف  أساساً  بينها،  وفيما  نفسها  القطاعات  يف  النطاق،  الواسعة  والشبكات  الرشاكات  وشّكلت 
يف  فعالة  مشاركة  شاركوا  إذ  تغيري،  عوامل  بوصفهم  هاماً  دوراً  والطالب  والشباب  األطفال  وأّدى  العقد.  حققها 
التنمية  رسائل  وحملوا  بهم  الخاصة  التعّلم  بيئة  يف  تحول  إجراء  إىل  ودعوا  مستقبلهم،  يف  تؤثر  التي  املناقشات 

املستدامة واملواطنة العاملية إىل والديهم ومجتمعاتهم.

ولعل إحدى أهم العرب املستخلصة خالل العقد تتمثّل يف أّن القيادات السياسية القوية تشّكل عنرصاً أساسياً للميض 
من  لالنتقال  أساسية  فالقيادة  اإلنجاز.  قيد  أمراً  يزال  ال  ذلك  أّن  إال  املستدامة،  التنمية  أجل  من  التعليم  يف  قدماً 
والتعليم  الدراسية  املناهج  مستوى  عىل  الكامل  التنفيذ  إىل  النموذجية  واملشاريع  بالسياسات  الخاصة  االلتزامات 

والعمليات، سواء يف نظم التعليم النظامية أو يف التعّلم غري النظامي وتوعية الجمهور. 

ويوّفر العقد قاعدة متينة لتكثيف جهودنا الرامية إىل إعداد مواطني الغد ملواجهة تحديات اليوم. فريتقي التعليم من 
أجل التنمية املستدامة بالتعليم الجيد من خالل أساليب تعليم وتعّلم أكثر ابتكاراً، ومشاركة جميع الجهات املعنية.

بموافقة  حظي  الذي  املستدامة  التنمية  أجل  من  للتعليم  العاملي  العمل  برنامج  اليونسكو  أعّدت  للعقد،  واستكماالً 
املؤتمر العام لليونسكو يف عام 2013 والذي سيطلق يف ناغويا. ويهدف الربنامج إىل تعزيز العمل يف مجال التعليم 
املستدامة، ويمثّل مساهمة  التنمية  التقدم بصورة عامة نحو تحقيق  املستدامة بغية ترسيع وترية  التنمية  من أجل 

هامة يف خطة التنمية العاملية ملا بعد عام 2015.
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واملربني  السياسات  لراسمي  قيماً  توجهاً  التقرير  هذا  يوفر  والتحديات،  واالتجاهات  اإلنجازات  تحليل  خالل  ومن 
والخرباء وغريهم من الجهات املعنية يف إطار جهودهم املبذولة يف سبيل تحسني الفهم والعمل يف مجال التعليم من 

أجل التنمية املستدامة. 

العالم،  وأوّد أن أشكر جميع املعنيني، من حكومات وراسمي سياسات إىل ُفرادى املدّرسني والطالب يف شتى أنحاء 
وستضمن  العقد.  نجاح  يف  مساهمتهم  وعىل  املستدامة  التنمية  أجل  من  بالتعليم  واملستمر  القيّم  التزامهم  عىل 
أكثر سالماً  بناء عالم  إىل  الرامية  العاملي وتحقيق رؤيتنا  العمل  برنامج  تنفيذ  النجاح يف  املتواصلة هذه  مشاركتهم 

وعدالً واستدامة.

إيرينا بوكوفا
املديرة العامة لليونسكو
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مقدمة

املستدامة  التنمية  مبادئ  إدماج  إىل   )2014-2005( املستدامة  التنمية  أجل  من  للتعليم  املتحدة  األمم  عقد  يهدف 
واملمارسات املتعلقة بها يف جميع جوانب التعليم والتعّلم، تشجيعاً إلحداث التغيري يف املعارف والقيم واملواقف قصد 

إنشاء مجتمع أكثر استدامًة وعدالً للجميع. 

النتائج واالتجاهات،  أبرز  القرار ملحة عامة موجزة عن  السياسات وصانعي  املوّجه إىل راسمي  امللّخص  ويوفر هذا 
تعزيز  إىل  الرامية  والخطوات  ومجاالته،  التعليم  مراحل  جميع  يف  واألنشطة  والتحديات  التطورات  أبرز  عن  ونبذة 
لعام 2014، وعنوانه »رسم مالمح  الرصد والتقييم  الختامي بشأن  العاملي  اليونسكو  املعروضة يف تقرير  األنشطة 
املستقبل الذي نصبو إليه – عقد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية املستدامة )2005-2014(«. ويقدم التقرير 
الجهود  يف  ومراعاته  التعليم  نظم  يف  املستدامة  التنمية  أجل  من  التعليم  إدراج  نحو  املحرز  للتقدم  تقييماً  الختامي 
الرصد  بشأن  السابقني  العامليني  التقريرين  استنتاجات  إىل  واستناداً  املستدامة.  التنمية  تحقيق  أجل  من  املبذولة 
األخرى بشأن  املعنية  األعضاء والجهات  الدول  تقييمات  املستدامة، وإىل  التنمية  أجل  التعليم من  والتقييم يف مجال 
الوضع الراهن للتعليم من أجل التنمية املستدامة، يرسم التقرير الختامي اإلنجازات والتحديات خالل عرشة أعوام 
واإلقليمي  والوطني  العاملي  الصعيد  عىل  املستدامة  التنمية  أجل  من  التعليم  مجال  يف  والعمل  املحرز  التقدم  من 

واملحيل، وضمن مجاالت التعليم ومراحله. 

املتحدة  األمم  نهاية عقد  املستدامة يف  التنمية  أجل  للتعليم من  أنّه أريس أساس متني  إىل  الختامي  التقرير  ويخلص 
املشاريع  من  كبري  عدد  وإنشاء  السياسات  يف  والتأثري  التوعية  خالل  من  وذلك  املستدامة،  التنمية  أجل  من  للتعليم 
القائمة عىل املمارسة الجيدة يف جميع مجاالت التعليم والتعّلم. ويف نهاية عرشة أعوام من العمل، استخلصت عرشة 
أيضاً  التقرير  ويبني  املستقبل.  يف  املستدامة  التنمية  أجل  من  التعليم  أساسية ستقود خطى  واتجاهات  استنتاجات 
أنّه رغم النجاحات املحرزة، ما زال ينبغي إدماج التعليم من أجل التنمية املستدامة بصورة كاملة يف نظم التعليم يف 

معظم البلدان.

اليونسكو يف عام  التنمية املستدامة الذي حظي بتأييد الدول األعضاء يف  العاملي للتعليم من أجل  أما برنامج العمل 
املعنية الستحداث  الجهات  املستدامة، فسيعبئ  التنمية  أجل  للتعليم من  املتحدة  األمم  لعقد  متابعة  2013، بوصفه 
للتعليم  املتحدة  األمم  عقد  إىل  باالستناد  األنشطة  هذه  ولتعزيز  املستدامة  التنمية  أجل  من  التعليم  أنشطة يف مجال 

من أجل التنمية املستدامة.
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االستنتاجات واالتجاهات الرئيسية بعد 
ميض عرشة أعوام 

تعهدت الدول األعضاء إدماج التنمية املستدامة يف نظم التعليم من خالل عقد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية 
املستدامة. وتربز االستنتاجات األساسية التالية أهم االتجاهات والبنود األساسية للتعليم من أجل التنمية املستدامة، 

وهي ترتكز عىل أدلة ناتجة عن عرشة أعوام من العمل يف شتى أنحاء العالم. 

التعليم من أجل التنمية املستدامة، عامل ميّس للتنمية املستدامة

نظم التعليم تعالج قضايا االستدامة   - 1

والبيئية  االجتماعية  للتحديات  التصدي  يف  جدوى  أكثر  التعليم  جعل  نحو  عديدة  بلدان  يف  قوي  توجه  ملس  يمكن 
رؤية  املستدامة  التنمية  أجل  من  التعليم  فيقدم  املستقبل.  يف  وسيواجهها  اليوم  العالم  يواجهها  التي  واالقتصادية 
التنمية  أجل  من  الجيد  التعليم  أّن  عىل  راهناً  كثريون  ويتفق  التعليمية.  واملمارسات  للسياسات  متجددين  وهدفاً 

املستدامة يعزز حّس املسؤولية لدى الناس بوصفهم مواطنني عامليني ويعّدهم إعداداً أفضل للعالم الذي سريثونه. 

إعادة  عملية  أّن  املستدامة،  التنمية  أجل  للتعليم من  املتحدة  األمم  عقد  نهاية  إليها يف  التوصل  تم  التي  األدلة  وتفيد 
معظم  يف  وساق  قدم  عىل  جارية  املستدامة  التنمية  تحقيق  وخطط  الدراسية  واملناهج  التعليمية  السياسات  توجيه 

الدول التي قدمت تقاريرها. 

تقارب خطط التنمية املستدامة وخطط التعليم  - 2

بالتنمية  النهوض  بغية  والتدريب  الجمهور  وتوعية  التعليم  فأكثر  أكثر  املستدامة  بالتنمية  املعنية  الجهات  تعتمد 
املستدامة. فيحتل التعليم حيزاً كبرياً من املناقشات الدولية بشأن التنمية املستدامة، ويوىل راهناً اهتمام أكرب للتعليم 
والتدريب وتوعية الجمهور، باعتبارها آليات أساسية لدعم تنفيذ االتفاقيات واالتفاقات البيئية الرئيسية. ومن املهم 
الوطنية  االسرتاتيجيات  يف  التعليمية  واألهداف  واألدوات  االسرتاتيجيات  تدرج  البلدان  من  متزايداً  عدداً  أّن  األمر  يف 

للتنمية املستدامة.

أهمية مشاركة الجهات املعنية يف التعليم من أجل التنمية املستدامة 

القيادات السياسية برهنت عن أهميتها  - 3

يف  هام  تقدم  أحرز  لذلك،  ونتيجة  التغيري.  إلحداث  الالزم  التنظيمي  املناخ  إيجاد  عىل  السياسية  القيادات  ساعدت 
وضع اسرتاتيجيات أو خطط وطنية للتعليم من أجل التنمية املستدامة، مما أسهم يف دمج التعليم من أجل التنمية 

املستدامة يف السياسات الوطنية الخاصة بالتعليم والتنمية املستدامة.

التنمية  أجل  من  للتعليم  متينة  أسس  إرساء  من  بدءاً  التعليم:  نظم  توجيه  إلعادة  متنوعة  نهوجاً  البلدان  واعتمدت 
عىل  اعتماداً  أكثر  نهوج  إىل  ووصوالً  الوطنية،  واملعايري  والسياسات  الترشيعات  يف  دمجه  خالل  من  املستدامة 

الالمركزية وتشارك فيها جهات معنية متعددة. 
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الرشاكات املتعددة األطراف شديدة الفعالية  - 4

ساعد التعليم من أجل التنمية املستدامة عىل تعزيز أهمية الرشاكات والتعاون بني الجهات املعنية. فأسهم استخدام 
املستوى  عىل  املستدامة  التنمية  أجل  من  التعليم  سياسة  مالمح  رسم  يف  الوطنية  التنسيق  أفرقة  قبيل  من  آليات 

القطري، كما أنه يدعم البحوث يف مجال التعليم من أجل التنمية املستدامة وتنفيذه. 

وأدت أوجه التفاعل بني الشبكات التي ال تنفك تتسع بني الجامعات املستثمرة يف التعليم من أجل التنمية املستدامة 
أجل  من  التعليم  لتنفيذ  األقران  قّدمه  ودعم  دولية  التزامات  إىل  أخرى  مناطق  ويف  الالتينية  وأمريكا  أفريقيا  يف 
التنمية املستدامة. وعىل غرار ذلك، يتيح الرتابط الشبكي بني املدارس ربط الطالب بالتعليم والتشارك أينما وجدوا 
واملدارس  الخاص  والقطاع  املدني  املجتمع  منظمات  جمعت  التي  الرشاكات  اضطلعت  ذلك،  عن  فضالً  العالم.  يف 
والحكومات بدور حاسم يف بناء القدرات يف مجال التعليم من أجل التنمية املستدامة، وذلك يف عدد كبري من البلدان.

االلتزامات املحلية يف حالة نمو  - 5

التعليم  ففي  املحيل.  بالسياق  ترتبط  فريدة  خصائص  عىل  يشتمل  املستدامة  التنمية  أجل  من  التعليم  تحقيق  بات 
يف  والطالب  الصغار  األطفال  االجتماعية  األنشطة  يف  املحيل  املجتمع  مشاركة  تساعد  املثال،  سبيل  عىل  النظامي، 
الجمهور  لتوعية  املبذولة  الجهود  من  املستخلصة  العرب  فعززت  أخرى،  حالة  يف  أما  املحلية.  القضايا  عىل  االطالع 
أهمية العمل عىل املستويات املحلية بغية إثراء معارف املواطنني وزيادة مشاركتهم يف إيجاد الحلول املحلية. كذلك 
عىل  ولالستدامة  للبيئة  املراعية  املنشآت  لدعم  واملهارات  باملعرفة  مزودة  عاملة  قوة  إىل  الخاص  القطاع  حاجة  فإن 

املستوى املحيل، أثرت يف التعليم والتدريب يف املجال التقني واملهني، وأيضاً يف بناء القدرات. 

التعليم من أجل التنمية املستدامة يدفع عجلة االبتكار الرتبوي

نهوج املؤسسات الشاملة تمارس التعليم من أجل التنمية املستدامة   - 6

تشمل نهوج املؤسسات الشاملة تعميم االستدامة يف جميع جوانب بيئة التعّلم. ويضم ذلك إدراج موضوع االستدامة 
يف املناهج الدراسية وآليات التعّلم، واملرافق والعمليات، والتفاعل مع املجتمع املحيط، والحوكمة وبناء القدرات. 

وتزداد النهوج املماثلة وتساعد الدارسني عىل اإلسهام يف التنمية املستدامة يف مدارسهم أو مؤسساتهم ومجتمعاتهم 
االجتماعية  السلبية  للبصمة  التصدي  أجل  من  األمد  طويلة  جهود  بذل  نحو  خطوة  ويف  عملهم.  وأماكن  املحلية 
الحد من  املشاركة يف عملية  إىل  املدارس  املحلية، تدعوهم  الطالب يف مجتمعاتهم  التي يخلفها  واالقتصادية والبيئية 

تلك البصمة وإدارتها. 

واتخذت مؤسسات التعليم العايل عىل عاتقها التزامات هامة إلحداث تغيري شامل عىل مستوى املؤسسات، وذلك بدءاً 
املشاركة  عن  الدراسية والبحوث، فضالً  التعليم واملناهج  التغيري يف  إىل  العمليات واإلدارة ووصوالً  االستدامة يف  من 

يف تعزيز التنمية املستدامة يف املجتمعات املحلية املحيطة بتلك املؤسسات. 

التعليم من أجل التنمية املستدامة يسّهل وضع نهوج تربوية تفاعلية وموّجهة إىل الدارسني.   - 7

عىل  تفيض  أنها  للمشكالت،  الحلول  إيجاد  عىل  املرتكز  والتعّلم  النقدي  والتفكري  التشاركية  التعّلم  عمليات  برهنت 
وجه الخصوص إىل تحقيق التعليم من أجل التنمية املستدامة. ورغم الحاجة إىل أدلة إضافية، بدأت البحوث تظهر 
أّن الطالب الذين يتعلمون بهذه األساليب، إضافة إىل مضمون التنمية املستدامة، ينمو لديهم املزيد من الوعي ومن 

حّس املسؤولية تجاه العالم املحيط بهم. ويعّد املربّون يف مختلف مراحل التعليم عنرصاً أساسياً يف هذه العملية. 
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التعليم من أجل التنمية املستدامة ينترش يف مختلف مراحل التعليم ومجاالته 

التعليم من أجل التنمية املستدامة يدمج يف التعليم النظامي  - 8

أساس  هما  املبكرة  الطفولة  مرحلة  يف  والتعليم  الرعاية  بأّن  السياسات  راسمي  صفوف  يف  متزايد  اعرتاف  هناك 
للتعليم من  السياسات  أدلة واضحة عىل مراعاة  والثانوي، توجد  االبتدائي  التعليم  املستدامة. ففي مرحلتي  للتنمية 
املناهج  وثائق  استعراض  عمليات  وتوصلت  الدراسية.  املناهج  يف  متزايدة  بصورة  وإدماجه  املستدامة  التنمية  أجل 
التعليم  أهداف  أحد  بوصفها  البيئية  املواضيع  و/أو  االستدامة  راهناً  تدرج  عديدة  بلداناً  أّن  إىل  الرسمية  الدراسية 

العامة. وشهدت األعوام العرشة املاضية تكثيفاً للجهود يف مجال التعليم العايل قصد تحقيق التنمية املستدامة. 

ازدياد يف األنماط غري النظامية وغري الرسمية للتعليم من أجل التنمية املستدامة  - 9

البيئة والتنمية املستدامة تحّسن  اليومية بشأن قضايا  التقارير بأّن وعي املجتمعات واألرس واألفراد يف الحياة  تفيد 
يف عدد كبري من البلدان.

وتحققت من خالل التعليم والتدريب مكاسب كبرية فيما يتعلق بتقوية القطاع الخاص من أجل مراعاة مقتضيات 
التنمية املستدامة. ويف حاالت عديدة، تؤدي الجهود املبذولة يف مجال التعليم والتدريب والتوعية إىل اعتماد االستدامة 

كاسرتاتيجية تسيري األعمال. 

ً التعليم والتدريب يف املجال التقني واملهني يدفعان بالتنمية املستدامة قدما   -10

واملهني  التقني  املجال  يف  والتدريب  التعليم  وسياسة  املستدامة  التنمية  مجال  يف  الدولية  السياسة  راهناً  تتماىش 
والتخطيط الخاص بهما مع جدول األعمال الخاص باالقتصاد األخرض وباملهارات الخرضاء، مما أدى إىل بذل جهود 
والتدريب يف  للتعليم  الوطنية  النظم  بدأت  الدويل،  لالهتمام  ونتيجًة  القدرات.  وبناء  البحوث  إجراء  جديدة يف مجال 
القطاع  فحاجات  للبيئة.  مراعاًة  أكثر  اقتصادية  تنمية  دعم  بغية  التغيري  إىل  بالحاجة  تقّر  واملهني  التقني  املجال 
والعمل  للبيئة  مراعاًة  أكثر  صناعات  إىل  التقليدية  الصناعات  لتحويل  الالزمة  باملهارة  يتمتعون  عمال  إىل  الخاص 

لصالح رشكات خرضاء جديدة، تؤثر يف إعادة توجيه التعليم والتدريب يف املجال التقني واملهني.

التحديات

رغم النجاحات التي أحرزها عقد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية املستدامة، أشارت الدول األعضاء والجهات 
التنمية  أجل  من  للتعليم  الكامنة  الطاقات  كّل  تحقيق  سبيل  تعرتض  تزال  ال  كبرية  تحديات  إىل  األخرى  املعنية 
إىل  والحاجة  املستدامة؛  والتنمية  التعليم  بني  االتساق  من  أكرب  قدر  إىل  الحاجة  التحديات  هذه  وتشمل  املستدامة. 
الدعم  عىل  الحصول  وضمان  املستدامة،  التنمية  أجل  من  التعليم  عىل  املؤسيس  الطابع  إضفاء  بغية  أكرب  جهد  بذل 
االبتكار  من  مزيد  وإىل  البحوث  من  مزيد  إجراء  إىل  الحاجة  وأخرياً،  منهجي؛  مستوى  عىل  لتنفيذه  القوي  السيايس 

والرصد والتقييم بغية تطوير وإثبات فعالية املمارسات الجيدة يف مجال التعليم من أجل التنمية املستدامة. 
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السياسات
القضايا املتعلقة بالقيادات

التحديات

األنشطة املتعلقة بالتعليم من أجل التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي

األحداث البارزة

أصبح التعليم من أجل 
التنمية املستدامة يحتل 
حيزاً هاماً من خطاب 

 السياسات 
عىل الصعيد العاملي.

يشكل التعليم من 
أجل التنمية املستدامة 
بصورة متزايدة جزءاً 

من السياسات الخاصة 
بمعالجة قضايا التنمية 

 املستدامة 
)مثالً تغري املناخ(.

السياسات املتعلقة 
بالتعليم تتماىش أكثر 
فأكثر مع السياسات 

املتعلقة بالتنمية 
املستدامة.

القيادات السياسية 
أساسية لتحقيق 

التعليم من أجل التنمية 
املستدامة.

نتائج االستبيان الثاني1 يف إطار عملية الرصد والتقييم العاملية التي أجرتها اليونسكو

أرسلتهما  استبيانني  عىل  الرد  خالل  من  العاملية  والتقييم  الرصد  عملية  يف  كبرية  مساهمة  األخرى  املعنية  والجهات  األعضاء  الدول  ساهمت   1
اليونسكو. ردت عىل االستبيان األول 90 دولة عضو، وعىل االستبيان الثاني 70 دولة عضو. 

فريق العمل املفتوح العضوية املعني بأهداف التنمية املستدامة
اقرتح فريق العمل املفتوح العضوية التابع للجمعية العامة لألمم املتحدة إدراج التعليم من أجل التنمية املستدامة ضمن غايات 

الهدف اإلنمائي الخاص بالتعليم يف مرحلة ما بعد عام 2015، إذ أشار إىل ما ييل: »ضمان أن يكتسب جميع الدارسني املعارف 
واملهارات الالزمة لدعم التنمية املستدامة وذلك من خالل جملة أمور من بينها التعليم من أجل التنمية املستدامة واتباع أساليب 

العيش املستدامة، وحقوق اإلنسان، واملساواة بني الجنسني، والرتويج لثقافة السالم والالعنف، واملواطنة العاملية، وتقدير التنوع 
الثقايف وتقدير مساهمة الثقافة يف التنمية املستدامة، وذلك بحلول عام 2030« )األمم املتحدة، 2014(.

 ما زال ينبغي بذل جهود كبرية 
بغية ضمان اتساق السياسات الكامل بني قطاعي 

الرتبية والتنمية املستدامة.

لم يدمج التعليم من أجل التنمية املستدامة عىل نحو 
متسق يف مختلف السياسات الخاصة بالقطاعات 

والقطاعات الفرعية املعنية. 

%29 
من الدول األعضاء 

تفيد بأن التعليم 
من أجل التنمية 

املستدامة أدرج يف 
الوثائق القانونية أو 

التنظيمية.

%50 
من الدول األعضاء 

دمجت التعليم من أجل 
التنمية املستدامة يف 

السياسات ذات الصلة 
به.

%50 
من الدول األعضاء 
لديها هيئة تنسيق 

وطنية معنية بالتعليم 
من أجل التنمية 

املستدامة وبعقد األمم 
املتحدة للتعليم من 

أجل التنمية املستدامة.

%66 
من الدول األعضاء 

تفيد بأن لديها 
اسرتاتيجية أو خطة 
خاصة بالتعليم من 

أجل التنمية املستدامة.

%80 
من الدول األعضاء 

تفيد بأنها عينت جهة 
تنسيق معنية بالتعليم 

من أجل التنمية 
املستدامة.
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الرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة
التعليم من أجل التنمية املستدامة يبدأ مع الرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة

التحديات

األنشطة املتعلقة بالتعليم من أجل التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي

األحداث البارزة

ازدادت مساهمة الرعاية 

والرتبية يف مرحلة الطفولة 

املبكرة يف التعليم من أجل 

التنمية املستدامة، مدعومة 

باملبادرات الوطنية وشبكات 

الخرباء وأنشطة البحث.

تعترب الرعاية والرتبية يف مرحلة 

الطفولة املبكرة أساس التنمية 

املستدامة ونقطة االنطالق 

لتحقيق التعليم من أجل التنمية 

املستدامة.

ينبغي أن تبدأ إعادة توجيه 

الرعاية والرتبية يف مرحلة 

الطفولة املبكرة منذ الوالدة، ال 

يف أطر مرحلة التعليم ما قبل 

االبتدائي فقط، بل أيضاً يف املنزل 

ويف املجتمع عىل نطاق أوسع.

يساهم التعليم من أجل التنمية 

املستدامة القائم عىل اللعب، يف 

اكتساب الطفل فهماً للشؤون 

االجتماعية ووعياً بقضايا 

الطبيعة.

ويف إطار مرشوع 
 Starting Young

يف سنغافورة، 
رشعت مؤسستان معنيتان بالتعليم ما 

قبل املدريس يف تنفيذ مرشوع لتوعية 
األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني سنتني 

وست سنوات بشأن التنمية املستدامة، 
وذلك استناداً إىل املبدأ القائل بأّن األطفال 
هم أفراد يتحلون بالقدرة وواسعو الحيلة 
وأكفاء، ويمكن تدعيم قدراتهم ليصبحوا 

مساهمني فعالني وعنارص تغيري.« 
وشمل املرشوع أكثر من 300 طفل مع 

عائالتهم، وعزز تقديرهم ألهمية الطبيعة، 
وبّث فيهم الوعي بشأن التنمية املستدامة، 

وزّودهم أيضاً بالوسائل وبالشجاعة 
التي تتيح لهم الدفاع عن الطبيعة ورفع 

أصواتهم ملنارصة املمارسات املستدامة 
.)Hor,2014(

ترّكز مرشوع ماتاراجيو 
يف وادي رفت بكينيا 

عىل اإلرث البيئي الذي خّلفته وانغاري 
 ماثاي، الناشطة الكينية املعروفة عاملياً 
يف مجال البيئة والتي نالت جائزة نوبل 

 للسالم وُقدمت إىل األطفال بوصفها 
قدوة لهم. وشارك األطفال يف عمليتي 

تبادل األفكار والتعّلم فيما يخص الشواغل 
البيئية، كما شاركوا يف عدد من األنشطة 

العملية املتعلقة بتقدير أهمية األرايض 
الحرجية والحفاظ عليها وإدارتها. 

ويكرر تنفيذ املرشوع يف مؤسسات عديدة 
أخرى تعنى بالتعليم ما قبل املدريس 

.)Siraj-Blatchford, 2014(

مرشوع لوشتبول يف أملانيا
ضّم ما يزيد عىل 4000 روضة أطفال أملانية )ما يمثّل 10% من إجمايل املرافق يف أملانيا(، تعتمد التعليم من 

أجل التنمية املستدامة بوصفه مفهومها التوجيهي يف التعليم، وشمل أكثر من 33000 طفل. وشّجع املربون 
األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني 3 و6 سنوات عىل االطالع عىل قضايا الطاقة والبيئة واملشاركة فيها بأسلوب 

قائم عىل اللعب، من خالل اكتشاف الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مثالً عرب تأدية أدوار وأنشطة عملية. وبعد 
ميض ستة أشهر عىل التدريب، اقتنعت نسبة 97% من املربّني املشاركني بأهميّة تعليم األطفال الصغار الحفاظ 

.)UNESCO, 2012c( عىل الطاقة

يبقى التعليم من أجل التنمية املستدامة يف مجال 
الرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة مجزأً 

داخل البلدان وفيما بينها، ومقرتناً باختالفات كبرية 
من حيث توافره واالنتفاع به وجودة برامجه.

ويفتقر املربون ومقدمو الرعاية األولية يف مجال 
الرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة إىل 

القدرات التي تخولهم دمج التعليم من أجل التنمية 
املستدامة يف أنشطة التعليم وتقديم الرعاية.
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امللخصعقد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية املستدامة )2005-2014(

التعليم االبتدائي والثانوي
إعداد الشباب للمستقبل

التحديات

األنشطة املتعلقة بالتعليم من أجل التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي

األحداث البارزة

تُدرج يف املناهج الدراسية 

االبتدائية والثانوية بصورة 

متزايدة املواضيع واملبادرات 

والربامج واملشاريع املتعلقة 

بالتعليم من أجل التنمية 

املستدامة.

يمثل نهج املدرسة الشامل 

درجة أعىل من درجات 

إدماج التعليم من أجل 

التنمية املستدامة.

تشّجع األساليب الرتبوية 

املعّلمني عىل االنتقال من 

النهوج الرتبوية التقليدية 

إىل النهوج التي تركز عىل 

الدارسني.

يساعد التعليم من أجل 

التنمية املستدامة يف 

املدارس عىل التعلم بني 

مختلف األجيال وتحقيق 

التنمية املستدامة عىل 

املستوى املحيل.

تزويد املعّلمني بالشهادات 

واعتماد برامج إلعدادهم 

قد يشكالن عاملني هامني 

إلحداث التغيري.

نفذت 1860 مدرسة يف كوستا ريكا أنشطة للحفاظ عىل البيئة، ما يمثل ارتفاعاً يف عدد املدارس 
التي قامت بذلك والتي كان يبلغ عددها 225 مدرسة يف عام 2004.

)GME Q, Costa Rica, MS(

يتعلم أكثر من 181000 طالب يف املرحلة االبتدائية والثانوية يف مقاطعة مانيتوبا الكندية كيفية 
العيش عىل نحو مستدام. 

)GME Q, Canada, MS(

تلقى 2500 معّلم يف املدارس االبتدائية و 1000 
مدير مدرسة التدريب يف مجال الرتبية البيئية يف 

ألبانيا.
2)GME, Q, Albania, MS(

نّفذ 9700 مرشوع تعليم من 
أجل التنمية املستدامة يف مدارس يف 

اليونان بمشاركة 19000 
معّلم و235000 طالب.

)GME Q, Greece, MS(

يتعلم 250000 طالب يف موريشيوس ما 
يلزم عن تغري املناخ وعن البيئة يف دروسهم.

)Ackbarally, 2013(

اعتمدت 1000 مدرسة يف 14 مقاطعة يف الصني 
التعليم من أجل التنمية املستدامة وأصبحت مدارس 

مكّرسة للتعليم من أجل التنمية املستدامة.

)GME Q, China, MS(

شارك 7000 معّلم يف تدريب املعّلمني يف مجال التعليم من 
أجل التنمية املستدامة يف جمهورية كوريا الشعبية. 

)GME Q, Republic of Korea, MS(

أفاد 244000 معّلم )يف أثناء 
ممارسة لخدمة( و430000 معّلم 

)يف مرحلة التدريب قبل الخدمة( من 
مواد تعليم إلكرتونية يف مجال التعليم 

من أجل التنمية املستدامة مخصصة 
للمعّلمني يف فيتنام. 

)UNESCO, 2014d(

MS؛ ردود  البلد<،  الدول األعضاء GME Q >اسم  الثاني للرصد والتقييم )GME Q( كما ييل: ردود  إىل االستبيان  تُستخدم عبارات اإلحالة   2
الجهات املعنية GME Q >اسم املنظمة<، KS؛ وردود األمم املتحدة GME Q >اسم الوكالة التابعة لألمم املتحدة<.

التعليم من أجل التنمية املستدامة   *

تشمل العراقيل التي تعرتض سبيل إحراز التقدم يف 
تنفيذ ESD* يف املدارس غياب اسرتاتيجيات منصوص 

عليها بوضوح تتعلق بـ ESD*، وافتقار املربني يف 
مجال التعليم من أجل التنمية املستدامة للمؤهالت.

يتطلب تحقيق التعليم من أجل التنمية املستدامة 
قدرات معززة يف صفوف راسمي السياسات ومعّدي 
املناهج الدراسية ومديري املدارس وخرباء التقييم، 

وقبل كل يشء املعلمني.
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امللخصعقد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية املستدامة )2005-2014(

التعليم والتدريب يف املجال التقني واملهني
إطالق الطاقات الكامنة للقوة العاملة يف سبيل تحقيق التنمية املستدامة األحداث البارزة

التحديات

األنشطة املتعلقة بالتعليم من أجل التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي

األحداث البارزة
هناك تقارب بني السياسات 

العاملية للتنمية املستدامة 

والتخطيط الخاص بها من 

جهة، وسياسات التعليم 

والتدريب يف املجال التقني 

 واملهني والتخطيط الخاص 

به من جهة ثانية )خطة 

االقتصاد األخرض - املهارات 

املراعية للبيئة(.

يمكن سّد الثغرات يف املعارف 

واملهارات من أجل التنمية 

املستدامة، ال بالتعليم والتدريب 

يف املجال التقني واملهني يف 

املدارس فحسب، بل أيضاً 

بالتعّلم املرتكز عىل العمل وغريه 

من أنماط التعّلم غري النظامية 

وغري الرسمية.

تستلزم إعادة توجيه نظم 

التعليم والتدريب يف املجال 

التقني واملهني، بما يشمل 

املناهج الدراسية، من جميع 

الجهات الفاعلة، أي من 

الحكومة وقطاعي األعمال 

والصناعة واملربني املعنيني 

التعليم والتدريب يف املجال 

التقني واملهني، العمل يداً بيد.

ال تقّر نماذج وأدوات إعادة 

توجيه التعليم والتدريب يف 

املجال التقني واملهني لدعم 

التنمية املستدامة املوجودة 

حالياً، بأهمية تطوير املهارات 

فحسب، بل أيضاً تطوير 

العقليات التي قد تؤثر يف إحداث 

التغيري يف مكان العمل واملجتمع.

يف أملانيا، أصبحت التنمية املستدامة 
إلزامية لجميع املتمّرنني واملدّربني 

والخرباء والرشكات األعضاء يف معهد 
»نورث راين ويستفاليا« للتدريب املهني يف 

قطاع البناء.

)Pavlova, 2007(

أدمجت فنلندا التنمية املستدامة يف 
مواصفاتها املهنية االثنتني والخمسني 

للتعليم الثانوي بمستواه األعىل.

)UNECE, 2013(

تدعم شبكة Duurzaam MBO مدارس 
التعليم والتدريب يف املجال التقني واملهني 
واملعّلمني بغية إدماج التعليم من أجل التنمية 

املستدامة يف نهج املدرسة اإللكرتونية 
يف هولندا.

)GME Q Duurzaam MBO, KS(

تجري كينيا إصالحاً للمناهج الدراسية 
يف املعاهد الهندسية املهنية بغية إعداد تدريب 

عىل املهارات يعزز سبل العيش املستدامة. 

)Dubois et al., 2010(

تعاونت وزارة التعليم يف الصني 
مع مركز اليونسكو الدويل للتعليم 
والتدريب يف املجال التقني واملهني 
)يونيفوك( لتعديل املنهاج الدرايس 
للتعليم والتدريب يف املجال التقني 

واملهني قصد إدماج التنمية املستدامة 
فيه، ورشعت يف تدريب املعّلمني يف 
إطار التعليم والتدريب يف املجال  
التقني واملهني، فيما تعّد مدارس 

 كثرية 
 توفر التعليم والتدريب يف املجال 

التقني واملهني حصصا خاصة تتعلق 
 بالتنمية املستدامة. 

)UNESCO-UNEVOC, 2009a ; 2009b(

 ال يزال هناك الكثري 
 مما ينبغي القيام به 

من أجل تسيع وترية التنفيذ 
الراهنة لربامج التعليم من 
أجل التنمية املستدامة يف 
النمطني النظامي وغري 

النظامي للتعليم والتدريب يف 
املجال التقني واملهني. 

 ليس هناك فهم عميق 
 لكيفية دعم التعليم 

والتدريب يف املجال التقني 
واملهني لصالح االنتقال إىل 

االستدامة.

 عىل املستوى الوطني، 
يبقى التنسيق بني السياسات 

املتعلقة بالبيئة والتنمية 
املستدامة والسياسات 

 املتعلقة بالتعليم والتدريب 
يف املجال التقني واملهني 

محدود.

يعرقل نقص املهارات التحول 
السلس إىل النمو املراعي 
للبيئة. فهناك حاجة إىل 

إجراء تغيريات يف املواصفات 
واملهارات املهنية التي 

تتطلبها الوظائف املوجودة 
التي تصبح أكثر مراعاًة 

للبيئة ومن أجل الصناعات 
الخرضاء الجديدة.
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امللخصعقد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية املستدامة )2005-2014(

التعليم العايل
متخّرجون من أجل مستقبل مستدام

التحديات

األنشطة املتعلقة بالتعليم من أجل التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي

األحداث البارزة

 كثّف 

التعليم العايل 

جهوده لدعم 

التنمية املستدامة.

بذلت مؤسسات التعليم العايل جهوداً حثيثة ملعالجة 

موضوع االستدامة يف العمليات التي تجري يف الحرم 

الجامعي، ودعمتها بإعداد ونرش أدوات وأطر لتقديم 

التقارير، وييل ذلك أمثلة عديدة عن ممارسات جيدة 

يف مجال إعادة توجيه ممارسات التعّلم والتعليم وعن 

التقدم املحرز يف البحوث الخاصة باالستدامة.

تسهم شبكات 

مؤسسات التعليم 

العايل يف بناء 

القدرات وتوسيع 

نطاق التأثري يف 

التعليم من أجل 

التنمية املستدامة.

هناك برامج 

ودورات دراسية 

جديدة موّجهة 

إىل املتخصصني 

يف مجال التعليم 

من أجل التنمية 

املستدامة آخذة يف 

االزدياد.

تضفي مؤسسات التعليم 

العايل قيمة عىل التعليم 

والبحوث لديها وتزيد 

تأثريها عىل املستوى 

املحيل وتحفز عىل إحداث 

التغيري يف املجتمع.

يتطلب تحويل االلتزامات إىل أفعال 
إحداث تغيري متناسق عىل مستويات 

متعددة – يف الحوكمة، والتخطيط، 
والربامج الرتبوية، وإدارة املرافق، 

والنظم املالية.

يمثل االبتكار الفعيل يف تطوير 
املوظفني ويف املؤسسات كافة أمراً 
رضورياً لتحويل املناهج الدراسية 

واألساليب الرتبوية.

 ال تزال حدود االختصاصات 
تشكل عائقاً أمام البحث يف القضايا 

 املعقدة وإعداد الدارسني من 
 خالل تزويدهم بالقدرة عىل 

مواجهة الصعوبات.

تطمح الرشاكة العاملية للجامعات بشأن 
البيئة واالستدامة، التي تضم شبكة مؤلفة 
من 370 جامعة، إىل تنفيذ املمارسات 

املتصلة بالبيئة واالستدامة يف املنهاج 
الدرايس. وتدعم الرشاكة سنوياً أكثر من 

عرشة برامج تدريبية يف مجال االستدامة، يشارك 
فيها 300 من الجامعات وراسمي السياسات 

الخاصة  بالتنمية املستدامة.  تطمح الرشاكة العاملية 
للجامعات بشأن البيئة واالستدامة، التي تضم شبكة 
مؤلفة من 370 جامعة، إىل تنفيذ املمارسات املتصلة 

بالبيئة واالستدامة يف املنهاج

من خالل الشبكة املعنية بتعميم قضايا 
 ،)MESA( البيئة واالستدامة يف أفريقيا

أنشئت شبكة إقليمية تضم أكثر من 
100 أكاديمي أتوا من 77 جامعة 
أفريقية تتوزع عىل 32 بلداً أفريقياً 

ويشارك فيها 29 رشيكاً إقليمياً وعاملياً بغية 
تعميم قضايا البيئة واالستدامة يف الجامعات 

األفريقية. 

  Alianza يضم تحالف الجامعات
 de Redes Iberoamericanas

 de Universidades por la
 Sustentabilidad y el Ambiente

)ARIUSA( 13 شبكة جامعية وطنية 
 تمثّل ما مجموعه 228 جامعة يف 15 بلداً 

يف أمريكا الالتينية والكاريبي.

 COPERNICUS تحالف 
هو عبارة عن شبكة أوروبية تتألف من 

60 عضواً ومؤسسة منتسبة إىل املرشوع، 
وكلهم ملتزمون بالتعليم من أجل التنمية 

املستدامة. 

17 كريس جامعي لليونسكو معني بالتعليم من 
أجل التنمية املستدامة يف العالم 

تضم شبكة تعزيز االستدامة يف 
 )ProsPER( الدراسات العليا والبحوث

30 مؤسسة تعليم عالٍ تعّهدت أن تعمل 
يداً بيد يف منطقة آسيا واملحيط الهادي.

ProSPER.Net
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امللخصعقد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية املستدامة )2005-2014(

التعليم غري النظامي وحمالت التوعية 
ووسائل اإلعالم 

التعليم من أجل التنمية املستدامة للجميع

التحديات

األنشطة املتعلقة بالتعليم من أجل التنمية املستدامة حول العالم

األحداث البارزة
خالل عقد األمم املتحدة للتعليم 

من أجل التنمية املستدامة، 

ارتفع عدد فرص التعّلم غري 

النظامي من أجل التنمية 

املستدامة من قبيل أنشطة 

التطوع يف املجتمع والربامج التي 

تحظى بمراكز تعليم خارجية 

وغري ذلك من الخربات العملية.

تعرتف الوثائق الخاصة 

باالسرتاتيجيات الوطنية 

والتخطيط بتعّلم الكبار 

وتعليمهم بوصفه وسيلة مالئمة 

لتحقيق التنمية املستدامة.

تبنّي التقارير أن هناك تحّسناً يف 

توعية الجمهور بشأن التنمية 

املستدامة والتغطية اإلعالمية 

لها يف بلدان عديدة.

تستعمل وسائل التواصل 

االجتماعي وشبكات التواصل 

االجتماعي عىل اإلنرتنت بصورة 

متزايدة بغية توعية الجمهور 

بشأن التنمية املستدامة.

 يسعى معرض Science Express Biodiversity Special الذي افتتح يف عام 2012 يف الهند إىل التوعية 
بشأن التنوع البيولوجي وفهمه. وينّظم هذا املعرض عىل متن القطار أو عىل رصيف االنتظار قبالة السكة 

الحديدية، مما يضفي عىل املوضوع طابعاً من اللهو واملرح. وتسنّى للمحاورين األربعني املوجودين عىل متن 
القطار أن يؤثّروا يف ما يناهز 4٫6 مليون زائر خالل عامني، بما يشمل زيارات أجرتها 10000 مدرسة. 

 وأفاد استقصاء بأّن أكثر من 80% من الزوار أعربوا عن اكتسابهم فهماً أعمق للتنوع البيولوجي بعد الزيارة. 
)Sarabhai and Subramanian, 2014(

املعارض

 الطاقة الشمسية! مرشوع تديره منظمة توستان غري الحكومية يف أفريقيا لتمكني النساء القاطنات يف الريف 
من ارتياد كلية بريفوت حيث يتسنّى لهّن إتمام برنامج تدريبي يف مجال هندسة الطاقة الشمسية. وقامت هؤالء 

النساء بدورهّن بتدريب نساء أخريات يف املجتمعات الريفية املجاورة يف املجال نفسه، مما وسع نطاق تأثري 
الربنامج ووفر لكل مهندس مورداً لتحقيق الدخل. ويقدم الربنامج للمجتمعات الريفية مصدر طاقة متجددة، 
وتربز النساء كصاحبات مشاريع يف مجتمعاتهّن يعززن عملية تحقيق التنمية املستدامة التي يقودها املجتمع 

)Tostan, 2013(. تم تركيب 452 لوحة للطاقة الشمسية يف 9 قرى يف السنغال. وتلقى 58 مهندساً متخصصاً 
يف الطاقة الشمسية تدريباً.

التدريب

 شمل االستقصاء العاملي بشأن أنماط العيش املستدامة الذي أجراه برنامج األمم املتحدة للبيئة
 8000 شاب وشابة ترتاوح أعمارهم بني 18 و35 عاماً، أتوا من 20 بلداً من شتى أنحاء العالم. وكان 
الغرض منه  جمع البيانات املتعلقة برؤيتهم ملستقبل مستدام. وبينت النتائج التي توصل إليها االستقصاء أّن 

 غالبيتهم أدرجوا  الرفاه والعمل واملضمون، بوصفها أسساً ملنظور املستقبل املستدام. وذكر معظم الشباب 
أيضاً الحاجة إىل رؤية أكثر شموالً وإقناعاً وتركيزاً عىل الجوانب العملية ملا قد يكون عليه املجتمع املستدام 

.)Abbas et al., 2013(

التوعية

ال يزال تعّلم الكبار 
وتعليمهم يشّكل تحدياً 
ويعرقل التقّدم يف إطالع 

الدارسني الكبار عىل 
املفاهيم واملمارسات 
املتعلقة باالستدامة.

هناك ثغرة يف القدرات 
يف مجال التعليم من 

أجل التنمية املستدامة 
داخل املنظمات وفيما 

بني األفراد العاملني مع 
الدارسني الكبار. 

هناك حاجة إىل املزيد 
من الرشاكات بني 

املجتمع املدني والقطاع 
العام بغية تحقيق 
االتساق يف املوارد 

واألنشطة وتعزيزها. 

ال تزال األدلة محدودة 
بشأن الروابط بني 

التوعية والتغيريات يف 
سلوك الناس وأساليب 

عيشهم. 
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فيما التزمت نسبة 65٪ من املوقعني 
عىل االتفاق العاملي لألمم املتحدة 
بتحقيق االستدامة عىل مستوى 

املديرين التنفيذيني، 35٪ منهم فقط 
يدربون املديرين لديهم عىل إدماج 

االستدامة يف عمليات إدارة األعمال.

لن تكفي الدراية التقنية وحدها 
لتحسني القطاع الخاص. فال بد من 

حدوث تحول يف التعليم والتدريب 
يف القطاع الخاص باالنتقال من 

التوعية العامة بشأن التعليم 
وأطره ونماذجه، إىل تنمية املهارات 
واملؤهالت للتحليل النقدي للنظم 
الشاملة واتخاذ القرارات وحل 
املشكالت بطريقة تشاركية.

هناك حاجة إىل بذل جهود مخططة 
واسرتاتيجية بغية تنفيذ التدريب 

وبناء القدرات خصوصاً عىل مستوى 
املنشآت الصغرية واملتناهية الصغر 

واملتوسطة الحجم.

بناء القدرات والتدريب
»الدراية« من أجل التنمية املستدامة

التحديات

األنشطة املتعلقة بالتعليم من أجل التنمية املستدامة حول العالم

األحداث البارزة

 يتمتع قادة ومديرو الرشكات

الكبرية الحجم والرشكات املتعددة 

الجنسيات بوعي أكرب بشأن االستدامة 

من خالل التعليم النظامي يف املرحلة 

 األولية يف مدارس إدارة األعمال 

وبرامج التعليم املخصص إلعداد 

املوّظفني اإلداريني والتدريب يف مكان 

العمل والتعليم بني األنداد يف أنماط 

التعليم غري النظامية.

كان الربط الشبكي والتعلم 

بني مختلف الجهات املعنية 

فعاالً بصورة خاصة من حيث 

الدفع بالقطاع الخاص قدماً 

نحو االستدامة.

 ارتفعت حصة التعليم 

املرتبط بالتنمية املستدامة 

 ارتفاعاً كبرياً يف مناهج 

كليات إدارة األعمال.

 تخطت إدارة األعمال والصناعة 

التعّلم بشأن دراسة جدوى التنمية 

 املستدامة إىل التعليم بصورة أكثر 

 تقنية والتدريب من 

أجل تنفيذ املمارسات املرتبطة 

باالستدامة.

توسع نطاق االتفاق العاملي لألمم املتحدة ليضم أكثر من 10000 مشارك، من بينهم 7000 رشكة من 145 بلداً من شتى 
أنحاء العالم. واعتمدت 550 مدرسة إدارة أعمال مبادئ التعليم اإلداري املسؤول.

جذبت رشكة CSR Asia املعنية بمسؤولية الرشكات االجتماعية يف آسيا أكثر من 70 رشيكاً اسرتاتيجياً، باإلضافة إىل إجراء 
دورات للتدريب وبناء قدرات الرشكات املوجودة يف املنطقة كّلها.

يناهز عدد الرشكات األعضاء يف املجلس العاملي لألعمال التجارية من أجل التنمية املستدامة 200 رشكة، وهي تشارك 
يف األنشطة الخاصة بالتعلم بني األنداد. ويعمل املجلس العاملي لألعمال التجارية من أجل التنمية املستدامة عىل التوعية يف كامل 

شبكته اإلقليمية التي تضم 66 رشيكاً إقليمياً )رابطات تجارية أو صناعية( يف 64 بلداً، يمثلون 35000 رشكة وطنية.

تجمع شبكة أمريكا الالتينية، Forum Empresa، 22 منظمًة تعمل يف مجال املسؤولية االجتماعية للرشكات من أكثر من 
20 بلداً وتضم 3339 رشكة عضواً لتبادل املعارف والنهوض باالستدامة يف املنطقة من خالل حلقات العمل وحلقات التدارس 

عرب اإلنرتنت واملؤتمرات.
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الجهات املعنية والرشاكات
مّد الجسور للتعليم من أجل التنمية املستدامة

التحديات

األنشطة املتعلقة بالتعليم من أجل التنمية املستدامة حول العالم

األحداث البارزة

بالتعاون مع اليونسكو، 

بوصفها الوكالة الرائدة، 

ساعد التعليم من أجل 

التنمية املستدامة وكاالت 

األمم املتحدة عىل العمل عىل 

وضع جدول أعمال مشرتك 

وتعبئة الجهات املعنية 

األخرى للعمل مع األمم 

املتحدة من أجل التنفيذ.

عىل مستوى الدول 

األعضاء، نهض التعاون 

بني اإلدارات بالتعليم 

من أجل التنمية 

املستدامة.

يمكن رضب أمثلة ملهمة من 

شتى أنحاء العالم عن الدعم 

الذي يقدمه القطاع الخاص 

إىل املدارس والجامعات 

 واملجتمعات املحيطة بها، 

يف مجال التعليم من أجل 

التنمية املستدامة.

يبدو أن الحكومات الوطنية 

ودون الوطنية واملحلية تعّول 

غالباً عىل منظمات املجتمع 

املدني للقيام بمبادرات 

التعليم من أجل التنمية 

املستدامة. وشّكل تدعيم دور 

هؤالء الرشكاء من املجتمع 

املدني أساساً يف تنفيذ التعليم 

من أجل التنمية املستدامة 

بنجاح يف بلدان عديدة.

 تساعد النهوج 

القائمة عىل تعدد 

الجهات املعنية عىل 

 تعزيز التغيري يف 

النظام برّمته.

 ستدعو الحاجة إىل توفري قيادة 

متواصلة ومتزايدة، سواء أكان من جانب 

اليونسكو أم يف جميع وكاالت األمم املتحدة 

من أجل تحقيق االتساق يف جداول األعمال 

 وتعزيز مهام العمل، 

وتعبئة املوارد والعمل معاً. 

 ستفيد منظمات املجتمع املدني 

من أطر وموارد مالئمة لتحقيق التعليم 

 من أجل التنمية املستدامة بالتعاون 

مع القطاع العام. 

 هناك حاجة إىل قدرات معززة 

 يف صفوف الجهات املعنية 

 من أجل العمل التشاركي، بما يشمل 

فهماً أعمق آللية التعّلم االجتماعي 

ولتدابري تقييم النتائج وتحسينها.

وقعت حكومة منغوليا والوكالة السويسية للتنمية والتعاون مذكرة تفاهم من أجل تعزيز مستقبل مستدام من خالل 
التعليم من أجل التنمية املستدامة. وسيغطي املرشوع جميع املدارس البالغ عددها 752 مدرسة، وجميع مؤسسات إعداد املعلمني 

 وجميع إدارات التعليم بحلول عام 2020، ويعود ذلك بالفائدة املبارشة عىل أكثر من 500000 طفل و26000 معلم 
.)SDC, 2013(

وقعت مؤسسة اإلمارات اتفاقاً مع وزارة الرتبية والتعليم للعمل عىل إصالح مناهج املدارس العامة قصد إدماج قضايا 
.)WAM, 2014( .االستدامة واإلملام باملسائل املالية

ويف رسي النكا، ساعد معسكر القيادة يف مجال التنمية املستدامة املعنون »تجاوز حدود التعليم املدريس« والذي نّظمته 
 مؤسسة  MAS Holdings Eco، عىل توفري مجموعة أدوات للتفكري يف مفاهيم التعليم من أجل التنمية املستدامة: األولويات 
يف منطقة آسيا-املحيط الهادي )مثل تغري املناخ واألمن الغذائي(؛ وإعداد املشاريع )لتشجيع التعّلم املستقل والتفكري العميل 

املنحى(؛ واإلرشادات الخاصة بالرشاكات )التي تشمل الرشكاء التقليديني وغري التقليديني يف القطاعني العام والخاص( 
.)UNESCO, 2009(

تقوم مراكز الخربة اإلقليمية يف مجال التعليم من أجل التنمية املستدامة التي أنشأتها جامعة األمم املتحدة ببناء الرشاكات 
للتفكري عاملياً والعمل محلياً. ويتوزع حالياً 129 مركز خربة إقليمي يف شتى أنحاء العالم حيث تتعاون هذه املراكز مع 

.)Wals, 2014( القطاعني العام والخاص واملجتمع املدني يف مواضيع التنمية املستدامة
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توسيع نطاق العمل

أبرز العرب املستخلصة هي أن بوسع التعليم من أجل التنمية املستدامة أن يحول األرض إىل مكان أفضل للعيش. 
 - جهة معنية أساسية، لبنان، رد عىل االستبيان.

أرىس عقد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية املستدامة أساساً متيناً لتعزيز التنمية املستدامة من خالل التعليم 
والتعّلم. وقد أُنجز الكثري ولكن تحديات كبرية ال تزال قائمة. ولكن مع التأييد املتزايد للتعليم، بما يف ذلك التعليم 
من أجل التنمية املستدامة، باعتباره عنرصاً أساسياً يف خطة التنمية ملا بعد عام 2015، يتمتع قطاع الرتبية اليوم 

بالقدرة عىل العمل بصورة أوثق مما كانت عليه مع األوساط املعنية بالتنمية املستدامة من أجل إعداد املواطنني 
لبناء مجتمعات مستدامة وجديرة باالحرتام. بيد أن إضفاء الطابع املؤسيس عىل التعليم من أجل التنمية املستدامة 
سيتطلب قيادة سياسية قوية. ويعني ذلك أن القيادة عىل املستويات العاملية واإلقليمية واملحلية ستكون رضورية 

لتهيئة املناخ املؤسيس الالزم إلحداث التغيري وتأمني املوارد الكفيلة بضمانه وتشجيع جميع الجهات الفاعلة عىل 
االختبار واملخاطرة والتعّلم والتكيّف بغية الدفع باملجتمعات قدماً باتجاه تحقيق االستدامة. باإلضافة إىل ذلك، 

لن تزول الحاجة إىل املؤيدين من املؤسسات واألفراد عىل حد سواء، وذلك من أجل جمع الجهات املعنية ومواصلة 
بذل الجهود يف السنوات املقبلة. وأخرياً، ينبغي دعم جميع الجهود من خالل عملية الرصد والتقييم والبحث، وذلك 
لضمان إسهام إعادة توجيه التعليم والتدريب والتوعية من أجل تحقيق التنمية املستدامة إسهاماً أكيداً يف تحقيق 

األهداف املجتمعية يف مجال االستدامة. 

ويشكل الزخم الذي أحدثه عقد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية املستدامة مصدر تشجيع كبري للدول األعضاء يف 
كل منطقة، وترى هذه الدول أن العقد قد رسم سبيالً أكيداً لالستمرار ببذل هذه الجهود األساسية عىل املدى البعيد. 
أوىل تمتد عىل  املستدامة يف مرحلة  التنمية  للتعليم من أجل  العاملي  العمل  اليونسكو برنامج  الدول األعضاء يف  وأيدت 
للتعليم  املتحدة  األمم  عقد  نهاية  ويف  العمل.  وتعزيز  الزخم  عىل  الحفاظ  إىل  بالحاجة  منها  إقراراً  أعوام،  مدى خمسة 

من أجل التنمية، تستعد الدول األعضاء لترسيع تحويل التعليم وتعزيزه وتعميقه بغية جعله متسقاً مع عالم اليوم. 

الخمسة  العمل  مجاالت  عىل  املستدامة  التنمية  أجل  من  للتعليم  املتحدة  األمم  عقد  من  املستخلصة  العرب  وترتكز 
اتساق  السياسة  تعزيز  سيتطلب  ييل:  ما  عىل  األولوية  ذو  األول  املجال  وينص  العاملية.  العمل  خطة  يف  األولوية  ذات 
والتخطيط  واألهداف  التصورات  مع  التعليم  ليتماىش  واملحلية  والوطنية  واإلقليمية  العاملية  املستويات  عىل  السياسات 
الثاني ذو األولوية عىل ما ييل: تحويل  التعليم، وينص املجال  التنمية املستدامة عن طريق  للتنمية املستدامة وتحقيق 
بغية  املستدامة  التنمية  أجل  من  التعليم  مع  تماشياً  أكثر  تعّلم  وممارسات  محتوى  تقديم   – والتدريب  التعّلم  بيئات 
الدارسني باملعارف واملواقف والقدرة عىل مواجهة تحديات االستدامة مدى حياتهم، وهو أمر  ضمان أن يتمتع جميع 
العيش  تعّلم  تتيح  التي  واملواقف  األساسية  املعارف  أجل غرس  من  واعدة  الشاملة  املؤسسية  النهوج  وتعترب  أسايس. 
واملدربني  املربّني  قدرات  بناء  إّن  ييل:  ما  عىل  األولوية  ذو  الثالث  املجال  وينص  االستدامة.  يراعي  نحو  عىل  والعمل 
التعليم  أنشطة  يف  املستدامة  التنمية  أجل  من  التعليم  إدماج  كيفية  تحديد  عىل  املربّني  مساعدة  أجل  من  رضوري 
الربامج يف  الشباب وتعبئتهم - ينبغي تعزيز  الرابع ذو األولوية فينص عىل ما ييل: تدعيم قدرات  املجال  أما  والتعّلم. 
جميع مراحل التعليم ومجاالته التي تعرتف بالشباب بوصفهم عنارص تغيري وجهات معنية ببناء مستقبلهم. وأخرياً، 
ينص املجال الخامس ذو األولوية عىل ما ييل: ترسيع وترية إيجاد الحلول املستدامة عىل املستوى املحيل- بناء القدرات 
التنمية  أجل  من  التعليم  ترسيخ  يف  املحلية  البلدية  السلطات  ستساهم  كما  املدرسية،  النظم  يف  اإلداريني  صفوف  يف 
املستدامة يف السياقات املحلية، وتمكني الدارسني من إيجاد حلول االستدامة املحلية. كما يتعني االعرتاف بالدور الهام 
النظامي من خالل أنشطة غري  التعليم  الذي تؤديه منظمات املجتمع املدني والقطاع الخاص ووسائل اإلعالم يف دعم 
التعاون بني الجهات املعنية املتعددة الذي  نظامية وأيضاً من خالل توعية الجمهور عىل املستوى املحيل، فيما يضمن 

يركز عىل التأثري املحيل توفري ذلك الدعم. 
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امللخص

يبلغ من األهمية ما لم يبلغه يف أي  للتنمية املستدامة أمراً  تعد مسألة رسم مسار 

وقت مىض. وتتفق اآلراء أكثر فأكثر عىل أن البلدان ال تحتاج إىل تغيري السياسات 

باملعارف  مواطنيها  تزوُّد  ضمان  إىل  أيضا  تحتاج  بل  فحسب،  والتكنولوجيات 

واملهارات والقيم الالزمة العتماد خيارات كفيلة بتحقيق االستدامة يف العيش والعمل. 

ويمكن - بل يجب - أن يضطلع التعليم بدور حاسم يف املسرية املتجهة نحو تحقيق 

املستدامة. التنمية 

ويوفر هذا امللّخص املوّجه إىل راسمي السياسات وصانعي القرار ملحة عامة موجزة 

تقرير  يف  املعروضة  والتحديات  التطورات  وأهم  واالتجاهات،  النتائج  أبرز  عن 

وعنوانه   ،2014 لعام  والتقييم  الرصد  بشأن  الختامي  اليونسكو   العاملي 

»رسم مالمح املستقبل الذي نصبو إليه– عقد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية 

التنمية  أجل  من  للتعليم  املتحدة  األمم  عقد  وكان   .»)2014-2005( املستدامة 

املستدامة يرمي إىل دفع عجلة التعليم عىل كل املستويات ويف جميع املجاالت بوصفه 

أساس  أريس  ولقد  االستدامة.  تحقيق  نحو  باملجتمعات  ُقدماً  للميض  حاسمة  أداة 

خالل  من  وذلك  املذكور،  العقد  نهاية  يف  املستدامة  التنمية  أجل  من  للتعليم  متني 

التوعية والتأثري يف السياسات وإنشاء عدد كبري من املشاريع القائمة عىل املمارسة 

والتعّلم. التعليم  ومستويات  مجاالت  يف جميع  الجيدة 


