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 2014 -املؤمتر العاملي للتعليم من أجل التنمية املستدامة 
 تشرين الثاين/نوفمرب 12-10ناغويا (اليابان)،  -آيشي 

 تشرين الثاين/نوفمرب 8-4اجتماعات اجلهات املعنية، أوكاياما (اليابان)، 
 

  منظمة األمم املتحدة
 للرتبية والعلم والثقافة 

  ناغويا بشأن التعليم من أجل التنمية المستدامة -إعالن آيشي 

باليابان يف  ناغويا -حنن املشاركني يف مؤمتر اليونسكو العاملي للتعليم من أجل التنمية املستدامة املعقود يف آيشي 
، نعتمد هذا اإلعالن وندعو إىل التحرك العاجل من 2014تشرين الثاين/نوفمرب  12إىل  10الفرتة املمتدة من 

أجل املضي ُقدمًا يف تعزيز التعليم من أجل التنمية املستدامة وتوسيع نطاقه، بغية متكني األجيال الراهنة من تلبية 
ا وتزويد األجيال املقبلة يف ج متوازن احتياجا ا، وذلك باستخدام   الوقت نفسه مبا يلزم لتلبية احتياجا

ة للتنمية املستدامة. ويقر هذا اإلعالن بأن البشر هم يومتكامل فيما يتعلق باألبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئ
ة للتعليم من أجل عقد األمم املتحديف صميم التنمية املستدامة ويرتكز على املنجزات اليت حتققت يف إطار 

)؛ وعلى املداوالت اليت جرت يف مؤمتر اليونسكو العاملي للتعليم من أجل 2014-2005التنمية املستدامة (
؛ وعلى اجتماعات اجلهات املعنية اليت ُعقدت يف أوكاياما باليابان يف ناغويا -آيشي التنمية املستدامة املعقود يف 

عنية املدولية التظاهرات ال، وهي على وجه التحديد 2014اين/نوفمرب تشرين الث 8إىل  4الفرتة املمتدة من 
بالتعليم من أجل التنمية املستدامة واليت نظمتها شبكة اليونسكو للمدارس املنتسبة، ومؤمتر اليونسكو للشباب 

ك من التظاهرات اخلربة اإلقليمية، وغري ذل ملراكزاملعين بالتعليم من أجل التنمية املستدامة، واملؤمتر العاملي 
اجتماعات الوزراء اإلقليمية. وإننا نعرب عن خالص  هافي مبا وعمليات التشاور اليت نُظمت يف هذا الشأن، 

  امتناننا حلكومة اليابان على استضافتها ملؤمتر اليونسكو العاملي للتعليم من أجل التنمية املستدامة.

  ألمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية املستدامةعقد اباملنجزات اهلامة اليت حققها  وإذ نحتفي  - 1
)، وال سيما من خالل وضع التعليم من أجل التنمية املستدامة يف مراتب أعلى ضمن 2005-2014(

جداول األعمال الوطنية والدولية، وحتسني السياسة العامة، واالرتقاء بإدراك مفهوم التعليم من أجل التنمية 
  املستدامة، وإتاحة نشوء ممارسات جيدة لدى عدد كبري من اجلهات املعنية، 

عن تقديرنا للعديد من احلكومات، وكيانات األمم املتحدة، واملنظمات غري احلكومية، وكل أنواع  ونعرب  - 2
املؤسسات واهليئات التعليمية، واملعلمني والدارسني يف املدارس، واجملتمعات احمللية وأماكن العمل، 

ت املعنية اليت التزمت وشاركت وساط األكادميية، وغري ذلك من اجلها، واألوساط العلمية، واألوالشباب
بفعالية يف تنفيذ عقد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية املستدامة، ولليونسكو على الدور الريادي 

  به بوصفها الوكالة الرائدة هلذا العقد، الذي اضطلعت 
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دامة الذي أدرج يف الوثيقة بااللتزام الدويل باملضي ُقدمًا يف تعزيز التعليم من أجل التنمية املست ونذّكر  - 3
ا 2012يف عام  عقود) امل20اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة بشأن التنمية املستدامة (ريو + ، وعنوا

  "املستقبل الذي نصبو إليه"، 

إىل أن برنامج العمل العاملي بشأن التعليم من أجل التنمية املستدامة، الذي وافق عليه املؤمتر العام  ونشير  - 4
مم املتحدة للتعليم من أجل التنمية املستدامة والثالثني بوصفه متابعة لعقد األ ونسكو يف دورته السابعةللي

، يرمي إىل استحداث أنشطة يف جمال التعليم من أجل 2015وإسهاماً عملياً يف خطة التنمية ملا بعد عام 
  الت التعليم والتدريب والتعّلم،التنمية املستدامة وتوسيع نطاق هذه األنشطة على مجيع مستويات وجما

جل التنمية املستدامة ُميثل وسيلة حيوية لتحقيق التنمية املستدامة، وفقًا ملا أأن التعليم من  ونؤكد مجدداً   - 5
من اتفاقية األمم املتحدة  6تغّري املناخ (املادة املربمة بشأن مت اإلقرار به يف االتفاقات الدولية احلكومية 

من اتفاقية  13املادة (تغّري املناخ وبرنامج عملها املعتمد يف الدوحة)، والتنوع البيولوجي  اإلطارية بشأن
ا)، واحلد من خماطر الكوارث (إطار عمل هيوغو لفرتة  التنوع البيولوجي وبرامج عملها والقرارات املتعلقة 

امة وبرنامج التعليم اخلاص )، وأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة (أمناط احلياة املستد2005-2015
)، 2021- 2012بإطار السنوات العشر للربامج املتعلقة بأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة لفرتة 

  أخرى عديدة،من بني أمور  ،من اتفاقية حقوق الطفل) 29و 28) و2(24وحقوق األطفال (املواد 

التنمية املستدامة بوصفه عنصرًا أساسيًا وحتويليًا من جل أباالعرتاف الدويل املتنامي للتعليم من  ونرحب  - 6
وبوصفه عامًال ُميسرًا لتحقيق التنمية املستدامة، كما  ،عناصر التعليم اجليد اجلامع والتعّلم مدى احلياة

يُثبت ذلك إدراج التعليم من أجل التنمية املستدامة بوصفه هدفًا من أهداف اتفاق مسقط الذي اعتمد 
يف االقرتاح اخلاص بأهداف التنمية إدراجه و  ،إبان االجتماع العاملي بشأن التعليم للجميع 2014يف عام 

املستدامة الذي قدمه الفريق العامل املفتوح العضوية التابع للجمعية العامة لألمم املتحدة واملعين بأهداف 
  التنمية املستدامة،

اجمللس  ى إنشائهاوافق عل ، اليتأجل التنمية املستدامةمن اليابان للتعليم  -بإنشاء جائزة اليونسكو  ونقر  - 7
  التنفيذي لليونسكو يف دورته اخلامسة والتسعني بعد املائة، 

  ونحن المشاركين،

على متكني الدارسني من تغيري أنفسهم وحتويل اجملتمع الذي  لتعليم من أجل التنمية املستدامةبقدرة ا ننوه  - 8
يعيشون فيه من خالل تطوير املعارف واملهارات واملواقف والكفاءات والقيم املطلوبة لتحقيق املواطنة العاملية 

بالظروف احمللية يف احلاضر واملستقبل، مثل التفكري النقدي واملنهجي، وحل  املرتبطةومواجهة التحديات 
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املشكالت بطريقة حتليلية، والنزعة اإلبداعية، والعمل التشاركي واختاذ القرارات يف مواجهة انعدام اليقني، 
  سؤوليات املنبثقة من هذا الوعي؛وفهم الرتابط بني التحديات العاملية وامل

ان املتقدمة والنامية أن التعليم من أجل التنمية املستدامة ميثل فرصة ومسؤولية ينبغي أن تدفعا البلد ونؤكد  - 9
على حد سواء إىل تكثيف اجلهود من أجل القضاء على الفقر، وتقليص أوجه التفاوت، ومحاية البيئة، 

صاحل مجيع  ققوحتقيق النمو االقتصادي، بغية تيسري نشوء اقتصادات وجمتمعات أكثر إنصافًا واستدامة حت
  غرية النامية وأقل البلدان منواً؛رية الصالبلدان، وال سيما أشد البلدان هشاشة مثل الدول اجلز 

الظروف احمللية والوطنية  تراعىأن  التعليم من أجل التنمية املستدامةتنفيذ  عندعلى أنه ينبغي  ونشدد  -10
احرتام السالم، والالعنف، واإلقليمية والعاملية، وكذلك إسهام الثقافة يف حتقيق التنمية املستدامة، وضرورة 

م، واملبادئ العاملية كحقوق والتنوع الثقايف ، واملعارف احمللية والتقليدية وحكمة السكان األصليني وممارسا
  لدميقراطية والعدالة االجتماعية؛اإلنسان واملساواة بني اجلنسني وا

اليت أعربت عنها مجيع اجلهات املعنية من خالل  من أجل التنمية املستدامةااللتزامات بالتعليم  ونقدر  -11
ا احملددة يف االلتزامات سهاإ   تهالل تنفيذ خطة العمل العاملية؛اساليت أُعرب عنها لدى ما

ببناء وترسيخ الزخم الالزم الستهالل تنفيذ خطة العمل العاملية، مبجاالت عملها اخلمسة ذات  ونلتزم   -12
، الشاملة يةنهوج املؤسسالدعم السياسات، و  :، وهيمن أجل التنمية املستدامةاألولوية فيما يتعلق بالتعليم 

واملربون، والشباب، واجملتمعات احمللية، وذلك من خالل التعليم اجليد اجلامع والتعّلم مدى احلياة ضمن 
  مية وغري النظامية وغري الرمسية؛األطر النظا

موعات مجيع اجلهات املعنية، مبا فيها احلكومات واملؤسسات والشبكات التابعة هلا، ومنظمات وجم وندعو  -13
اجملتمع املدين، والقطاع اخلاص، ووسائل اإلعالم واألوساط األكادميية والبحثية، ومؤسسات ومراكز التعليم 

من أنواع  هاوالتدريب، وكذلك كيانات األمم املتحدة، والوكاالت اإلمنائية الثنائية واملتعددة األطراف وغري 
ك من أجل ما يلي: (أ) وضع أهداف حمددة؛ (ب) املنظمات الدولية احلكومية على مجيع املستويات، وذل

إنشاء منابر لتبادل اخلربات (مبا يف ذلك منابر قائمة على و إعداد أنشطة ودعمها وتنفيذها؛ (جـ) و 
وج الرصد والتقييم يف جماالت العمل اخلمسة ذات و تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت)؛ (د)  تعزيز 

    طريقة تآزرية؛العمل العاملية ب األولوية يف خطة

التعليم من أجل مجيع اجلهات املعنية، وال سيما وزارات الرتبية والتعليم ومجيع الوزارات املشاركة يف  ونحث  -14
ية وغريها، على اإلسهام يف اجلهد م، ومؤسسات التعليم العايل، وأوساط املعرفة العلالتنمية املستدامة

ها واستخدامها، وترويج االبتكار العابر للحدود الفاصلة بني التشاركي والتحويلي إلنتاج املعرفة وتوزيع
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 من أجل التنمية املستدامةوالتعليم القطاعات والتخصصات يف إطار الربط العملي بني العلوم والسياسات 
الرتكيز على إشراك الشباب يف  إثراء اختاذ القرارات وبناء القدرات الالزمة للتنمية املستدامة مع بغية
   رتامهم بوصفهم جهات معنية رئيسية؛واح نشطةاأل

  حكومات الدول األعضاء يف اليونسكو إىل بذل مزيد من اجلهود من أجل ما يلي: وندعو  -15

استعراض األغراض والقيم اليت يقوم عليها التعليم، وتقدير مدى جناح سياسات التعليم واملناهج   (أ)
من أجل التنمية ؛ وتعزيز إدراج التعليم التنمية املستدامةالتعليم من أجل الدراسية يف حتقيق أهداف 

الشاملة للنهوج يف سياسات التعليم والتدريب والتنمية املستدامة، مع إيالء اهتمام خاص  املستدامة
للنظام بأكمله والتعاون فيما بني اجلهات املعنية املتعددة وإقامة الشراكات بني األطراف الفاعلة يف 

والقطاع اخلاص، واجملتمع املدين، واألطراف الفاعلة اليت تعمل يف خمتلف جماالت قطاع التعليم، 
ج التنمية املستدامة؛ والتأكد من أن إعداد املعلمني وغريهم من املربني وتدريبهم وتنميتهم املهنية ُتدمِ 

  يف عمليت التعليم والتعّلم؛ من أجل التنمية املستدامةبنجاح التعليم 

فعال، وال سيما بناء ما يلزم من قدرات أموارد كبرية لتحويل السياسات إىل  ختصيص وتعبئة  (ب)
والتعّلم على مجيع املستويات الوطنية  ،ة يف جمايل التعليم النظامي وغري النظام على حد سواءيمؤسس

  ودون الوطنية فيما يتعلق مبجاالت العمل اخلمسة ذات األولوية يف خطة العمل العاملية؛

ويف عمليات  2015يف خطة التنمية ملا بعد عام  من أجل التنمية املستدامةإدراج وتعزيز التعليم   (جـ)
من  هدفاً بوصفه  التعليم من أجل التنمية املستدامة ترسيخمتابعتها، من خالل التأكد أوًال من 

لتأكد ضاً؛ واتدامة بوصفه موضوعاً مستعر التعليم وإدراجه أيضاً يف أهداف التنمية املسغاية ف اهدأ
سرتاعى يف  التعليم من أجل التنمية املستدامةالعاملي بشأن  2014ثانيًا من أن نتائج مؤمتر عام 

إىل  19تدة من كوريا يف الفرتة املمبشيون إنيف  2015املنتدى العاملي للرتبية الذي سُيعقد يف عام 
  ؛2015أيار/مايو  22

  مواصلة ما يلي:من املديرة العامة لليونسكو  ونطلب  -16

التعليم من أجل توفري القيادة العاملية، ودعم التآزر بني السياسات، وتيسري االتصاالت اخلاصة ب  (أ)
، بالتعاون مع احلكومات، ومع كيانات األمم املتحدة األخرى، وشركاء التنمية، التنمية املستدامة

ا اليونسكو لتنفيذ خطة  والقطاع اخلاص، واجملتمع املدين، وذلك يف إطار خارطة الطريق اليت أعد
  العمل العاملية؛
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تسخري الشراكات وتعبئة الشبكات، مبا فيها شبكة اليونسكو للمدارس املنتسبة، وكراسي اليونسكو   (ب)
اجلامعية، واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو، والشبكة العاملية ملعازل احمليط احليوي، ومواقع 

ا؛الرتاث العاملي، وأند   ية اليونسكو ورابطا

  .تعليم من أجل التنمية املستدامةأمهية ضمان توفري املوارد الكافية، مبا فيها التمويل الالزم للب التنويه  (جـ)

  

  

  

  

  

  

    


