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التربية من اأجل التنمية الم�صتدامة
                       عقد االأمم المتحدة )2005 - 2014(

منظمة االأمم المتحدة
للتربية  والعلم والثقافة

مكتب اليون�سكو القليمي للتربية في الدول العربية - بيروت
يونيو/حيران 2008

اإطار العمل ال�ستر�سادي
للتـربيـة من اأجـل التنـميــة الم�ستـدامـة

في المنطقة العربية 
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الم�ستدامة  التنمية  اأجل  من  للتربية  المتحدة  الأمم  عقد  فعاليات  اإطار  في  الدليل  هذا  اإعداد  تم 

 

اإعداده  في  و�سارك   ،)2007-2005( الأولى  المرحلة   - العربية  المنطقة  في   )2014-2005(
الدولية  المنظمات  من  وعدد  العربية  والدول  اليون�سكو  من  والخت�سا�سين  الخبراء  من  مجموعة 

والإقليمية ذات العالقة.

ولمزيد من المعلومات اأو اال�صتف�صار يمكنكم الكتابة اأو االت�صال بـ:
مكتب اليون�سكو الإقليمي للتربية في الدول العربية - بيروت

11  - �ص. ب. 5244 
يروت – لبنان

هاتف: 850013 1 961
فاك�ص: 824854 1 961

beirut@unesco.org :البريد االلكتروني
 http://www.unesco/beirut :الموقع على �شبكة االنترنت

جميع حقوق الطبع محفوظة
مكتب اليون�سكو الإقليمي للتربية في الدول العربية – بيروت، 2008

بال�شرورة وجهة  تمثل  وال  موؤلفيها،  اآراء  تعبر عن  الدرا�شة  والم�شطلحات في هذه  واالأفكار  االآراء  اإن 
نظر منظمة اليون�شكو نحو الدول االأع�شاء.
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للتربية والعلوم في المنطقة العربية )بيروت والقاهرة(  اليون�شكو االإقليميين  ي�شر مكتبا 
االأمم  عقد  بفعاليات  المعنيين  واالخت�شا�شيين  والخبراء  للم�شوؤولين  الوثيقة  هذه  توفير 
الدول  ت�شجيع  الم�شتدامة )2005–2014(، وذلك بهدف  التنمية  اأجل  للتربية من  المتحدة 
الخطوط  وفق  عمل  واآليات  ا�شتراتيجيات  الإعداد  العربية  الدول  خا�ص  وب�شكل  االأع�شاء 
تح�شين  �شمنها  ومن  العقد،  اأهداف  لتحقيق  المتحدة  االأمم  تبنتها  التي  العامة  االإر�شادية 
توجيه  واإعادة  الدرا�شية،  المراحل  جميع  في  والتدريبية  التعليمية  البرامج  م�شتوى  وتطوير 
اأنماط التعلم والتعليم النا�شط والهادف للتنمية الم�شتدامة، وتنمية الوعي العام نحو مفهوم 

التنمية الم�شتدامة وتوفير فر�ص تعليمية وتدريبية منا�شبة لفئات و�شرائح المجتمع.

وجاء اإعداد اإطار العمل اال�شتر�شادي للتربية من اأجل التنمية الم�شتدامة بعد اجتماعين 
االإ�شكندرية،  في كل من   2007–2006 للعامين  اليون�شكو  اإطار خطة عمل  تم تنظميهما في 
جمهورية م�شر العربية )مايو/اأيار 2007(، ودم�شق، الجمهورية العربية ال�شورية )يوليو/تموز 
2007(. وتم اإ�شراك معظم الدول العربية بوا�شطة اللجان الوطنية لليون�شكو في عملية اإعداد 
االإطار اال�شتر�شادي بوا�شطة ا�شتبيان خا�ص تم ت�شميمه لغايات تحديد االأولويات وال�شعوبات 
واإقليمية في محاور ومجاالت عمل عقد االأمم المتحدة  التي تواجه توفير خطط عمل وطنية 
للتربية من اأجل التنمية الم�شتدامة. وناق�ص المن�شقون الوطنيون لفعاليات عقد االأمم المتحدة 
للتربية من اأجل التنمية الم�شتدامة في المنطقة العربية م�شودة اإطار العمل اال�شتر�شادي في 
اجتماع للخبراء تم تنظيمه في عّمان )2-4 مار�ص/اآذار 2008(، بالتعاون مع اللجنة الوطنية 

االأردنية لليون�شكو، والمجل�ص االأعلى للعلوم والتكنولوجيا في االأردن.

ونود التنويه بجهود الخبراء واالخت�شا�شيين الذين �شاهموا في اإعداد االإطار: د. اأبو بكر 
اليون�شكو - بيروت؛  د.  اأ�شامه غنيم، لبنان؛ د. �شليمان عواد �شليمان،  ال�شيد  بدوي، م�شر؛ 
غادة غالم، اليون�شكو - القاهرة؛ والمن�شقون الوطنيون لفعاليات العقد في المنطقة العربية. 
التنمية  اأجل  من  للتربية  المتحدة  االأمم  عقد  )�شكرتاريا  باري�ص  في  اليون�شكو  مقر  و�شاهم 

تقـــديــم
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�شبيل  في  والخبرات  المراجع  من  العديد  توفير  في   )ED/UNP/DESD  - الم�شتدامة 
 –)UNEP( اإعداد هذا االإطار. كما �شاهم المكتب االإقليمي لبرنامج االأمم المتحدة للبيئة
البحرين، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة )ICARDA(– حلب، في 
دعم التوجهات العربية من اأجل تعزيز التعاون االإقليمي والدولي في اإطار فعاليات وم�شروعات 

عمل التربية من اأجل التنمية الم�شتدامة في المنطقة العربية.

                د.طارق �شوقي                                                             د. عبد المنعم عثمان
مدير مكتب اليون�شكو االإقليمي                                              مدير مكتب اليون�شكو االإقليمي 

للعلوم في الدول العربية - القاهرة                                   للتربية في الدول العربية - بيروت
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الخلفية وال�سياق العام 1
المقدمة

اتخذت قمة االأر�ص الثانية والتي عقدت في جوهان�شبرغ، جنوب اأفريقيا في العام 2002 
»التنمية الم�شتدامة« �شعارًا وهدفًا لها، وذلك لتحقيق تقدم اجتماعي واقت�شادي ملمو�ص في 
وا�شتنزاف  والبطالة،  الفقر،  م�شكالت  من  الحد  خا�ص  وب�شكل  العالم،  ومناطق  دول  جميع 
في  عقدت  التي  االأولى  للقمة  ا�شتكمااًل  القمة  هذه  جاءت  وقد  والبيئة.  الطبيعية،  الموارد 

ريودوجانيرو، البرازيل في العام 1992. 

الم�شتدامة  التنمية  اأجل  للتربية من  المتحدة  االأمم  لعقد  القمتين منطلقًا  و�شكلت هاتين 
)2005-2014(، والذي اأقرته الجمعية العمومية لالأمم المتحدة في 20 دي�شمبر/كانون االأول 
الرائدة  المنظمة  تكون  اأن  اليون�شكو  القرار لمنظمة  واأتاح هذا   .254/57 القرار رقم   2002
والتنفيذية لفعاليات العقد، نظرًا لتركيز الفعاليات على التعلم والتعليم لجميع فئات المجتمع، 

كمدخل رئي�شي وحقيقي للتنمية الم�شتدامة، باأبعادها االقت�شادية واالجتماعية والبيئية.
 

مفهوم التربية من اأجل التنمية الم�صتدامة
التربية للتنمية الم�شتدامة هي روؤية تربوية ت�شعى اإلى اإيجاد توازن بين الرخاء االإن�شاني 
واالقت�شادي والتقاليد الثقافية وا�شتدامة الموارد الطبيعية والبيئية من اأجل حياة اأف�شل للفرد 
الم�شتدامة  للتنمية  التربية  مبادئ  وتطبيق  اأي�شًا.   القادمة  ولالأجيال  الحا�شر  في  والمجتمع 
تعلم  لتاأمين  واالأ�شاليب  االأغرا�ص  متعددة  تربوية  ومقاربات  منهجيات  على  االعتماد  يتطلب 
اأخالقي مدى الحياة لجميع فئات المجتمع والمناطق، وت�شجيع احترام االحتياجات االإن�شانية 
التي تتوافق مع اال�شتخدام الم�شتدام والمتوازن للموارد الطبيعية والمحافظة عليها من اأجل 
الب�شرية في حا�شرها وم�شتقبلها، وتغذي الح�ص بالت�شامن على الم�شتويات الوطنية واالإقليمية 

والدولية. 

•

•
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كما تتوافر معلومات اإ�شافية عن عقد االأمم المتحدة للتربية من اأجل التنمية الم�شتدامة 
)2005-2014( في المالحق والجداول المرفقة بهذا التقرير، وكذلك على مواقع اإلكترونية 

www.unesco.org/education/desd :عديدة منها على �شبيل المثال
www.unescobkk.org/esd - www.unesco.org/beirut

وفي المنطقة العربية قام االخت�شا�شيون والخبراء المعنيون بالتربية والتعليم والتدريب 
2005( في  �شبتمبر/اأيلول  والمنامة،  العقد )بيروت  االأولية الإطالق فعاليات  المرحلة  خالل 
الم�شتويين االإقليمي والوطني باعتماد تعريف مخت�شر للتربية من اأجل التنمية الم�شتدامة هو 
االقت�شادية  الجوانب  بين  توازنًا  تحقق  التي  والمهارات  والقيم  المعرفة  وممار�شة  »اكت�شاب 
ور�شة   - الحياة«  في  والمجتمع  للفرد  والتقدم  النمو  ومراعاة  للتنمية،  والبيئية  واالجتماعية 
العمل االإقليمية حول دور التعليم والتدريب في التنمية الم�شتدامة )المنامة، مملكة البحرين، 
19-21 �شبتمبر/ اأيلول 2005(. وترتبط فعاليات العقد مع اأهداف التعليم للجميع )داكار، 
2000(، وعقد االأمم المتحدة لمحو االأمية  2000( واالأهداف االإنمائية لالألفية )نيويورك، 

)2003-2012(، ويبين الملحق )1( اأهداف كل من هذه المبادرات الثالث.

مكاتب  تقوم  الم�شتدامة،  التنمية  اأجل  من  للتربية  المتحدة  االأمم  عقد  هو  العقد  ولكون 
التربية  ووزارات  لليون�شكو  الوطنية  اللجان  مع  تن�شيقي  بجهد  العربية  المنطقة  في  اليون�شكو 
وموؤ�ش�شات  الحكومية  والموؤ�ش�شات  والبيئة،  والمياه،  والزراعة،  والعمل،  العالي،  والتعليم 
العمل  برامج  ب�شاأن  العالقة  ذات  والدولية  االإقليمية  والهيئات  والمنظمات  المحلي،  المجتمع 

الم�شتركة في اإطار اال�شتراتيجيات الداعمة لتحقيق اأهداف العقد. 

ويقدم اإطار العمل اال�شتر�شادي للتربية من اأجل التنمية الم�شتدامة في المنطقة العربية 
)2005-2014(، ت�شورا عاما ومرجعيا للفعاليات التي يمكن اأن ينفذها اأي من ال�شركاء �شواء 
في الموؤ�ش�شات التعليمية والتدريبية اأو االإنتاجية والخدمية اأو في المنظمات العربية والدولية 
في المنطقة العربية اأو موؤ�ش�شات المجتمع المدني، وذلك في اإطار عقد االأمم المتحدة للتربية 
من اأجل التنمية الم�شتدامة. كما ي�شير االإطار اإلى ال�شركاء والم�شتفيدين واالأدوار المقترحة 

لكل منهم في الجوانب المرتبطة بالمجتمع والحياة والعمل – الملحق )3(.

http://www.unesco.org/education/desd
http://www.unescobkk.org/esd
http://www.unesco.org/beirut
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الروؤية 
تتوافق الروؤية العربية للتربية من اأجل التنمية والم�شتدامة مع التوجهات الدولية لفعاليات 
العقد، ومنها ت�شجيع التعاون الوطني واالإقليمي والدولي وتحقيق العدالة والم�شاواة في جوانب 
على ارتباط وثيق بالمجتمع والحياة. ويمكن تلخي�ص روؤية اإطار العمل اال�شتر�شادي في التنمية 
وتدريبية  تعليمية  بفر�ص  لالنتفاع  والمجتمعات  لالأفراد  المجال  اإتاحة  يلي:  كما  الم�شتدامة 
تركز على المعرفة والقيم وال�شلوك التنموي الم�شتدام في الحياة والعمل، وتحقيق تقدم ملمو�ص 
في الجوانب االجتماعية واالقت�شادية والبيئية المرتبطة باأهداف عقد االأمم المتحدة للتربية 
من اأجل التنمية الم�شتدامة )2005-2014(، اأو غيره من برامج العمل الم�شتركة )الدولية 
لفعاليات  الداعمة  االإ�شتراتيجيات   )2( الملحق  ويو�شح  العالقة.  ذات  والوطنية(  واالإقليمية 

العقد وفق االإطار العام الدولي المعتمد من الدول االأع�شاء واليون�شكو )باري�ص، 2005(.

االأهداف 
 )2015-2005( الم�شتدامة  التنمية  اأجل  من  للتربية  المتحدة  االأمم  عقد  ي�شتهدف 
وخطط  �شيا�شات  و�شع  ويتطلب  الم�شتدامة،  التنمية  تحقيق  في  التربوية  العملية  ا�شتخدام 
البيئي،  التوازن  وتحقيق  االإن�شان  رفاهية  تحقيق  اأجل  من  وثقافية  وعلمية  تربوية  وبرامج 
وب�شكل خا�ص تحقيق االأهداف االإنمائية لالألفية )8 اأهداف( ومنها الحد من الفقر، والتوازن 
بين الجن�شين، والتنمية الم�شتدامة في المجاالت الزراعية والمياه والبيئة والتنوع البيولوجي. 
ويهدف اإطار العمل اال�شتر�شادي للتربية من اأجل التنمية الم�شتدامة في المنطقة العربية اإلى 
تحقيق مجموعة من االأهداف مرتبطة بفعاليات عقد االأمم المتحدة للتربية من اأجل التنمية 

الم�شتدامة )2005-2014(، هي:
اإبراز الدور الرئي�شي الذي توؤديه برامج التربية والتعليم والتعلم في ال�شعي الم�شترك 

لتحقيق التنمية الم�شتدامة؛
تي�شير اإقامة الروابط واإن�شاء ال�شبكات، والتبادل والتفاعل بين االأطراف المعنية في 

مجال التربية والتعليم من اأجل التنمية الم�شتدامة؛
توفير المجال والفر�شة ل�شقل وتعزيز روؤية التنمية الم�شتدامة والتحول اإليها بوا�شطة 

اأنماط جديدة ومتعددة في التعليم والتعلم، وتوعية اأفراد المجتمع باأهميتها؛
العمل على تح�شين نوعية التدري�ص والتعلم في مجال التربية من اأجل التنمية الم�شتدامة؛

•

•

.1

.2

.3

.4
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تعزيز  اأجل  من  واالإقليمية،  الوطنية  الم�شتويات  جميع  على  ا�شتراتيجيات  اإعداد 
القدرات في مجال التربية من اأجل التنمية الم�شتدامة.

)مواطنين  المجتمع  اأفراد  بين  للتعلم  جديدًا  حافزًا  الم�شتدامة  للتنمية  التربية  وتوفر 
وطلبة( بحيث ي�شبحون قادرين على تطوير وتطبيق روؤى بديلة لتحقيق م�شتقبل م�شتدام وعلى 

العمل معًا لتحقيق هذه الروؤى في مجموعة من المجاالت )المحاور( هي: 
التنمية  ت�شتهدف  التي  والتدريبية  التعليمية  البرامج  م�شتوى  وتطوير  تح�شين 

الم�شتدامة؛
كافة  على  الم�شتدامة  للتنمية  والهادف  النا�شط  والتعليم  التعلم  اأنماط  توجيه  اإعادة 
الم�شتويات التعليمية والتدريبية: االأ�شا�شي، الثانوي والفني، العالي والم�شتمر )مدى 

الحياة(؛
تاأمين فهم وتوعية عامة لال�شتدامة بين جميع فئات المجتمع؛

توفير فر�ص تعليمية وتدريبية منا�شبة لفئات و�شرائح المجتمع.

▪

.5

▪

▪
▪
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دور اليون�سكو في تحقيق اأهداف 
عقد الأمم المتحدة للتربية من اأجل 

الم�ستدامة التنمية  2
يوؤدي اليون�شكو اأدوارًا متعددة في التربية الم�شتدامة من خالل مهامها كاإحدى منظمات 
والعلوم  والمعلومات  واالت�شال  والثقافة  والعلم  التربية  في  المتخ�ش�شة  المتحدة  االأمم 
التنفيذية  التن�شيق  عمليات  اليون�شكو  اإلى  الدولي  المجتمع  اأوكل  وقد  واالجتماعية.  االإن�شانية 
 254/57 رقم  المتحدة  االأمم  لقرار  تنفيذًا  العقد  لفعاليات  واالإقليمية(  )الدولية  والريادة 

وت�شمل هذه المهام ما يلي:
ت�شريع عمليات التطوير واالإ�شالح التربوي وتن�شيق اأن�شطة الجهات المعنية المتعددة 
واالإقليمية  الوطنية  الم�شتويات  في  الم�شتدامة  التنمية  اأجل  من  التربية  لتطبيق 

والدولية؛ 
ذات  والهيئات  والمنظمات  االأع�شاء  الدول  مع  بالتن�شيق  العقد  لفعاليات  الترويج 

العالقة؛
و�شع خطط عمل منا�شبة لتحقيق التنمية الم�شتدامة )ق�شيرة ومتو�شطة االأمد(.

.1

.2

.3
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التحديات التي تواجه 
المنطقة العربية في التربية 

من اأجل التنمية الم�ستدامة 3
العامين  خالل  بيروت   - العربية  الدول  في  للتربية  االإقليمي  اليون�شكو  مكتب  قام 
المنطقة  في  واالخت�شا�شيين  الخبراء  من  م�شغر  عمل  فريق  مع  بالتعاون   2007–2006
العربية بت�شميم ا�شتبيان للتعرف على راأي بلدان المنطقة في االأولويات واالآليات التي يمكن 
وبعد  العربي.  الوطن  الم�شتدامة في  التنمية  اأجل  التربية من  اأهداف  ا�شتخدامها في تحقيق 
مناق�شة م�شودة اال�شتبيان واإقرارها قام مكتب اليون�شكو االإقليمي للتربية في بيروت في عام 
2007 بتعميم هذا اال�شتبيان على اللجان الوطنية لليون�شكو في المنطقة العربية، ال�شتكماله 
وال�شركاء  والتطوير  البحث  ومراكز  والجامعات  العالي  والتعليم  التربية  وزارات  جانب  من 
ومتطلبات  واأولوياتها  واالإقليمية  الوطنية  العمل  برامج  الإي�شاح  الم�شتدامة  بالتنمية  المعنيين 
تم  كما  الم�شتدامة.  التنمية  اأجل  من  للتربية  المتحدة  االأمم  عقد  اأهداف  لتحقيق  تنفيذها 
الطلب فيها ت�شمية من�شق وطني لفعاليات العقد من ذوي االخت�شا�ص والخبرة. وب�شكل خا�ص 
من المعنيين بتطوير التربية والتعليم في وزارات التربية والتعليم العالي والجامعات ومراكز 

البحث والتطوير.

عقد  لفعاليات  وطني  من�شق  وت�شمية  اال�شتبيان،  هذا  با�شتكمال  عربية  دولة   14 وقامت 
االأمم المتحدة للتربية من اأجل التنمية الم�شتدامة، والذي يتولى مهام متابعة التن�شيق وتبادل 
المن�شقين  باأ�شماء  قائمة   )5( الملحق  ويو�شح  والدول.  والمناطق  الموؤ�ش�شات  بين  الخبرات 
خالل  ومن  والت�شبيك.  التوا�شل  عمليات  لت�شهيل  منهم  لكل  االت�شال  وعناوين  الوطنيين 
تفريغ اال�شتبيانات اأمكن التعرف على التحديات التي تواجه التنمية الم�شتدامة في المنطقة 
من  وي�شبح  جهة،  من  الم�شتدامة  التنمية  اأجل  من  للتربية  تحديات  تولد  وبالتالي  العربية، 
مهام التربية من اأجل التنمية الم�شتدامة اأن تعاون في مواجهة تلك التحديات من جهة اأخرى. 
في  وردت  كما  العربية  المنطقة  في  الم�شتدامة  التنمية  تواجه  التي  التحديات  اإجمال  ويمكن 
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اال�شتبيانات وتبويبها في االأبعاد الثالث للتربية من اأجل التنمية الم�شتدامة بال�شكل االآتي:

 اأ. تحديات في البعد القت�سادي:
الفقر والبطالة وهجرة الكفاءات )وتمثل التحدي االأكبر في االأبعاد الثالث(؛

دور المراأة في العمل واالإنتاج )مع تحديات في البعد االجتماعي اأي�شًا(؛
الت�شحر والزراعة وندرة المياه )مع تحديات في البعد البيئي اأي�شًا(؛

قلة الموارد ب�شكل عام والحاجة اإلى تنميتها وتر�شيد ا�شتخدامها )تحدي م�شترك 
لالأبعاد الثالث(.

 
ب. تحديات في البعد الجتماعي:

اال�شتقرار ال�شيا�شي واالأمني والديموغرافي )ال�شكاني( وا�شتدامة جهود التنمية 
)وله اآثار على االأبعاد الثالث(؛

�شعف الدور الذي يقوم به ال�شباب في المجتمع )مع اأثر اقت�شادي اأي�شًا(؛
�شعف م�شاركة المراأة في المجتمع )مع اأثر اقت�شادي اأي�شًا(؛

�شعف �شعور المواطنة ب�شكل عام )وله اأثر اقت�شادي(؛
الخا�ص  القطاعين  في  والتنظيم  االإدارة  واأ�شاليب  اأنماط  تطوير  اإلى  الحاجة 

والعام )مع اأثر اقت�شادي اأي�شًا(؛
المناعة  كنق�ص  وال�شارية  المعدية  باالأمرا�ص  خ�شو�شا  ال�شحي  الوعي  قلة 

المكت�شبة )االإيدز(.

 ج. تحديات في البعد البيئي:
من  كثير  في  وا�شتنزافها  بل  البيئة  على  المحافظة  واإهمال  البيئي،  الوعي  قلة 

االأحيان )وله اأثر اقت�شادي اأي�شًا(؛
ارتفاع ن�شب التلوث البيئي باأ�شكاله المتعددة؛

وجود تنوع بيولوجي يحتاج اإلى نظم متعددة للحفاظ عليه؛
تف�شي اأنماط ونماذج متعددة من  اال�شتهالك الجائر للموارد في المجتمع.

التنمية  اأجل  للتربية من  االأن�شب  الم�شار  التحديات  اأن تحدد هذه  الطبيعي  ومن 

-
-
-
-

-

-
-
-
-

-

-

-
-
-
-
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الم�شتدامة، طبقًا لطبيعة التحديات التي يواجهها كل بلد اأو مجتمع داخل البلد، 
على  مجتمع  لكل  الم�شتدامة  التنمية  تواجه  التي  التحديات  درا�شة  فاإن  وبالتالي 
حدة تمثل االأ�شا�ص لتحديد التحديات التي تواجهه ومن ثم ر�شم اأهداف ومنهجية 
تنفيذها  ومتابعة  المجتمع،  هذا  في  الم�شتدامة  التنمية  اأجل  من  للتربية  العمل 
العالي  والتعليم  التربية  وزارات  بمعرفة  عربي  بلد  كل  في  ذلك  ويتم  وتقويمها. 
اليون�شكو  مكاتب  وت�شاند  ال�شركاء،  كل  مع  بالتعاون  لليون�شكو  الوطنية  واللجان 
في المنطقة العربية والمقر الرئي�شي في باري�ص تلك الجهود والتعاون على نقل 
الخبرات، وتبادلها بين الدول العربية. ومن الطبيعي اأن يكون لكل بلد اأو منطقة 

تحديات خا�شة به.

وتواجه اأنظمة التعليم في المنطقة العربية عددا من التحديات الم�شتركة توؤثر �شلبا على 
قدرتها على تحقيق النجاحات المن�شودة، ومن اأهم تلك التحديات:

اإلى اأهداف التعليم االأ�شا�شي والتعليم  عدم تحقيق المعدالت المن�شودة للو�شول 
للجميع؛

خ�شو�شا  التربوي،  التطوير  لخطط  الالزمة  الموارد  توفير  على  القدرة  عدم 
الموارد الب�شرية المنا�شبة لتنفيذ تلك الخطط؛

وثائق،  تربوية منا�شبة )كتيبات،  وتوفير مواد  واإنتاج  اإعداد  اأ�شاليب  عدم كفاءة 
اأن�شطة، بحوث علمية ودرا�شات( ت�شتند اإلى المخزون القيمي والثقافي والمعرفي 

الذي تزخر به المجتمعات العربية. 

وفي نف�ص الوقت تواجه التربية من اأجل التنمية الم�شتدامة في البلدان العربية تحديات 
خا�شة بها يمكن اإجمالها فيما يلي:

التنمية  اأجل  من  للتربية  الوا�شع  للمفهوم  بالتربية  المعنيين  كل  ا�شتيعاب  لعل 
الم�شتدامة وطبيعتها التي تتقاطع مع الكثير من المو�شوعات والمبادرات االأخرى 
يمثل اأحد اأهم التحديات، كما هو الحال في كثير من المناطق االأخرى. فما زال 

الكثيرون ال يفرقون بينها وبين التربية البيئية على وجه الخ�شو�ص؛

-

-

-

-
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كبيرًا  تحديًا  الم�شتدامة  التنمية  اأجل  من  للتربية  الت�شعبية  الطبيعة  تمثل  كما 
كل  مع  متداخلة  تجعلها  الطبيعة  فهذه  الدرا�شية،  المواد  في  تكاملها  لمحاوالت 

المواد واالأن�شطة التعليمية؛ 
تخطيط  عند  العريقة  وتقاليدها  العربية  البلدان  قيم  االعتبار  في  االأخذ  يمثل 
القيم  هذه  تمثله  لما  اآخر  تحديا  الم�شتدامة  التنمية  اأجل  من  التربية  وتنفيذ 
التعاون   - الر�شيد  اال�شتهالك   - مكوناتها  بكافة  البيئة  احترام  )مثل  والتقاليد 
اأهمية ل�شعوب المنطقة ال يمكن تجاوزها، بينما ال يتم  والتاآزر االجتماعي( من 
اأجل  من  للتربية  تعليمية  ومواد  مناهج  اإعداد  في  الكافي  بالقدر  بها  اال�شتفادة 

الم�شتدامة؛ التنمية 
العربي  العالم  في  الم�شتدامة  التنمية  اأجل  من  للتربية  االأ�شا�شية  التحديات  من 
اأي�شًا حقيقة اأن كثيرًا من البلدان العربية قد فرغت لتوها اأو منذ فترة ق�شيرة 
من تطوير �شيا�شاتها وبرامجها وممار�شاتها في قطاع التعليم، مما يعقد اإلى حد 
ما من تقبل المواطنين لفكرة تعديل تلك ال�شيا�شات والبرامج بعد فترة ق�شيرة 

من بدء تطبيقها؛ 
لعل مو�شوع التعاون على م�شتوى اإقليمي و�شبه اإقليمي يمثل اأي�شًا اأحد التحديات 
اأن  هنا  وياأمل  العربية،  المنطقة  في  التعاون  هذا  لمثل  ال�شابقة  التجارب  لقلة 
مثل  تعزيز  على  م�شاعد  كعن�شر  الم�شاركة  الدولية  والجهات  المنظمات  تعاون 

هذا التعاون؛
قدم  على  ال�شراكة  مبداأ  وتعزيز  المنا�شب  والتدريب  الالزم  التمويل  توفير  يظل 

الم�شاواة من التحديات التي تواجه بع�ص البلدان العربية؛
المنطقة فتمثل تحديات  بلدان من  وال�شراعات ظاللها على  الحروب  تلقي  كما 
لي�ص فقط للتربية من اأجل التنمية الم�شتدامة، بل للتنمية ذاتها، واأكثر من ذلك 

ال�شتمرارية الحياة لقطاعات كبيرة من الب�شر.

-

-

-

-

-

-
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منطلقات اإطار العمل 
ال�ستر�سادي للمنطقة العربية 4

اإلى عدد من المنطلقات  الم�شتدامة  التنمية  اأجل  للتربية من  يرتكز االإطار اال�شتر�شادي 
التي يت�شمنها مفهوم التنمية الم�شتدامة ذاتها، بحيث ي�شبح العمل من اأجل تحقيق االأهداف 

في ذاته نموذجا لهذا المفهوم. ويمكن تلخي�ص اأهم منطلقات االإطار في:
اإلى تحقيق تغير في �شلوك  للتعليم تهدف  نقلة نوعية  اإحداث  تركز الجهود على 
 - الم�شتمر  النظامي  وغير  النظامي  التعليم  خالل  من   - االأفراد  واتجاهات 

بم�شاركة من كل المجتمع وموؤ�ش�شاته الر�شمية وال�شعبية؛
تعطى اأولوية لتوجيه الجهود ب�شكل متنا�شق ومتكامل نحو التربية من اأجل التنمية 

الم�شتدامة من منطلق كلي ولي�ص كاإ�شافة جزئية منف�شلة؛
القائمة - مثل  المبادرات  الم�شتدامة مع  التنمية  اأجل  التربية من  تتكامل جهود 
التعليم للجميع وعقد محو االأمية واأهداف االألفية وغيرها - با�شتخدام االأ�شلوب 

الكلي بهدف تحقيق اأهداف كل من تلك المبادرات؛
التنمية  اأجل  من  التربية  اأهداف  تحقيق  واحد  لطرف  يمكن  لن  باأنه  باالإقرار 
المجتمع  فئات  كل  باأن  م�شلمة  من  العمل  اإطار  ينطلق  بمفرده،  الم�شتدامة 
وموؤ�ش�شاته �شوف يلعب دوره في تحقيق اأهداف العقد، في تكامل وتنا�شق وتعاون 

مع اأدوار ال�شركاء االآخرين؛
وبين  االجتماعيين،  النوعين  بين  تماما  العقد  اأهداف  تحقيق  جهود  ت�شاوي 
االجتماعية  والم�شتويات  والح�شر،  والريف  والدينية،  العرقية  المجموعات 

واالقت�شادية وغيرها؛
ت�شتفيد الجهود من تكنولوجيا المعلومات واالت�شال في الو�شول اإلى كافة ال�شرائح 

وتحقيق اأهداف العقد؛
تتعاون الجهات الر�شمية وال�شعبية في توفير التمويل الالزم الإحداث هذه النقلة النوعية 

في التعلم، كما ي�شاهم المجتمع الدولي ومنظماته في الحاالت التي تتطلب ذلك.

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7
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دور ال�سركاء والم�ستفيدين 5
�شركاء  من  االآن  حتى  اليون�شكو  اعتمدته  عما  كثيرًا  اال�شتبيانات  تحليل  نتائج  تخرج  لم 
في وثيقة االإطار العام الدولي لفعاليات العقد )اليون�شكو، باري�ص 2005(، واإن اختلف الوزن 
باهتمام  الدولية  والجهات  والمنظمات  الحكومية  الموؤ�ش�شات  حظيت  حيث  منها  لكل  الن�شبي 
اأكبر في تعبير عن ا�شتمرار الجهات التي ا�شتكملت اال�شتبيان في النظر اإلى المجتمع المدني 
اأجل  من  للتربية  العمل  �شاحة  على  جديدًا  وافدًا  باعتبارها  االإعالم  وحتى  الخا�ص  والقطاع 
ينا�شب  ما  بين  بالتفرقة  المتوقع  االهتمام  اال�شتبيانات  تعك�ص  لم  كما  الم�شتدامة.  التنمية 
وال�شحاري  ال�شواحل   - والح�شر  الريف  )مثل  الواحد  البلد  داخل  المختلفة  المجتمعات 
والمناطق الجبلية - البلدان ذات الدخل المنخف�ص وتلك االأعلى دخال - البلدان التي قطعت 
الخام - مناطق  والمواد  الزراعة  اأ�شا�شًا على  تعتمد  التي ما زالت  وتلك  ال�شناعة  �شوطًا في 
ال�شياحة والخدمات(. وهذا بدوره موؤ�شر على مركزية التخطيط بينما تدعو التربية من اأجل 
في  الواحد  البلد  داخل  المتعددة  والمناطق  المجتمعات  متغيرات  اأخذ  الم�شتدامة  التنمية 
االعتبار. ويبين الملحق )3( تلخي�شًا الأدوار ال�شركاء كما وردت بردود الدول التي ا�شتكملت 

اال�شتبيان موزعة على ال�شركاء الخم�ص الرئي�شيين وهم:
الحكومات والموؤ�ش�شات التعليمية العامة والخا�شة؛

المنظمات الدولية واالإقليمية؛
المجتمع المدني وموؤ�ش�شاته؛

قطاع االأعمال وال�شركات وموؤ�ش�شات العمل؛
و�شائل االإعالم المرئية والم�شموعة والمقروءة؛

.1

.2

.3

.4

.5
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الجدولة الزمنية لتنفيذ الن�ساطات 6
اأ�شفرت المناق�شات الم�شتفي�شة مع فريق الخبراء واالخت�شا�شين الذين �شاركوا في ور�ص 
عمل االإ�شكندرية ودم�شق عن مقترح باأن يتم تبويب الفعاليات والن�شاطات المقترحة للعقد في 
المنطقة العربية، وفق ثالث مراحل )اإطالق الفعاليات والتخطيط، وااللتزام والبناء، والدعم 

والمتابعة والتقويم(. وفيما يلي ت�شورًا عن اأهم اأهداف واأن�شطة كل من المراحل الثالث:

المرحلة االأولى )2005-2007(، اإطالق الفعاليات والتخطيط
كان من ال�شروري اأن يقوم اليون�شكو ومكاتبه في المنطقة العربية خالل المرحلة االأولى 
بدور اأ�شا�شي في ن�شر الوعي بعقد االأمم المتحدة للتربية من اأجل التنمية الم�شتدامة، وفي 
البلدان  وتوجيه جهود  قيادة  على  قادرة  ت�شبح  بحيث  العربية  والخبرات  الكوادر  تطوير 
االأن�شطة  من  عدد  عقد  الفترة  هذه  خالل  تم  وقد  العقد.  هذا  اأهداف  لتحقيق  العربية 

االإقليمية والدورات التدريبية واإعداد ون�شر درا�شات وطنية و�شبه اإقليمية.
في م�شعى لتبادل الخبرات بين البلدان العربية، والو�شول اإلى اتفاق على مفهوم ومحتوى 
وجهود التربية من اأجل التنمية الم�شتدامة في المنطقة العربية تم تنظيم خم�ص ور�ص عمل 
البحرين،  مملكة  )المنامة،  الم�شتدامة  التنمية  في  والتدريب  التعليم  دور  حول  اإقليمية؛ 
اأجل  للتربية من  المتحدة  االأمم  فعاليات عقد  2005(- الإطالق  �شبتمبر/اأيلول   21-19
التنمية الم�شتدامة في المنطقة العربية، )بيروت، 22-23 �شبتمبر/اأيلول 2005(- حول 
5-7 فبراير/ االأردن،  الم�شتدامة )ال�شلط -  التنمية  الزراعي في  التعليم والتدريب  دور 
�شباط 2007( حول تعزيز كفايات المعلم في التنمية الم�شتدامة )االإ�شكندرية - م�شر، 
14-16 يوليو/ 2007( وحول التربية والبيئة والمياه )دم�شق - �شورية،  7-9 مايو/اأيار 
تموز 2007(. واإلى جانب دور ور�ص العمل هذه في تنمية الكوادر والخبرات العربية، فاإنها 
ا�شتخدمت كاجتماعات للخبراء حيث �شاهم الم�شاركين الذين كان معظمهم من الخبراء 
في  االآراء  تلك  وانعك�شت  االحتياجات،  واأولويات  لبلدانهم  ي�شلح  التعبير عما  في  بالفعل 

ت�شميم اال�شتبيان الذي وزع على البلدان العربية وفي اإعداد اإطار العمل اال�شتر�شادي.

•
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واأ�شهمت مكاتب اليون�شكو االإقليمية والمجمعات الوطنية في المنطقة العربية في التمهيد 
حجر  وهم  المعلمين،  با�شتهدافها  الم�شتدامة  التنمية  اأجل  من  التربية  عقد  لتنفيذ 
مع  التدريبية  الدورات  من  �شل�شلة  خالل  من  للتعليم،  وتحديث  تطوير  كل  في  االأ�شا�ص 
التركيز على معلمي العلوم والبيئة واالجتماعيات وفق برامج عمل اليون�شكو في المنطقة 
العربية للعامين 2006–2007. كما تم اإعداد دليل ا�شتر�شادي للتعليم من اأجل التنمية 
الم�شتدامة، وترجمة بع�ص مراجع اليون�شكو الهامة مثل »مبادئ رائدة وتو�شيات من اأجل 
اإعادة توجيه اإعداد المعلمين نحو مراعاة اال�شتدامة«. كما تم اإعداد درا�شات حالة وطنية 
و�شبه اإقليمية لدور التعليم والتدريب في التنمية الم�شتدامة )�شدرت في العدد ال�شاد�ص 
التعليم  ولدور   ،)2006 الثاني  يناير/كانون  بيروت،   - يونيفوك  درا�شات  �شل�شلة  من 
�شل�شلة  من  ال�شابع  العدد  في  الم�شتدامة )�شدرت  التنمية  في  والمهني  التقني  والتدريب 

درا�شات يونيفوك - بيروت، يونيو/حزيران 2007(.

بالراأي  العربية  البلدان  م�شاهمة  �شرورة  ببيروت  لليون�شكو  االإقليمي  المكتب  راعى  كما 
في  الراأي  عليه  ا�شتقر  ما  مع  وتن�شيقها  العربية  المنطقة  في  العقد  اأن�شطة  تخطيط  في 
اليون�شكو. ونحو هذا الهدف تم اإعداد ا�شتبيان لوزارات التربية والتعليم العالي واللجان 
الوطنية لليون�شكو والجامعات ومراكز البحث وباقي ال�شركاء في البلدان العربية. واأدرجت 

النماذج واال�شتمارات الم�شتخدمة في الجداول الم�شاندة في وثيقة العمل.

المرحلة الثانية )2008-2011(، االلتزام والبناء
نظرا الأن هذه المرحلة هي مرحلة بناء اأن�شطة وبرامج التربية من اأجل التنمية الم�شتدامة 
في المنطقة العربية، وفي غيرها من مناطق العالم، بعدما تم التخطيط لتلك االأن�شطة 
بلدا  ع�شر  اثنتي  ا�شتكملتها  التي  اال�شتبيانات  فقد ذخرت  االأولى،  المرحلة  في  والبرامج 
من البلدان العربية تمثل المجموعات االأربع للبلدان العربية )مجموعة الم�شرق العربي، 
بمقترحات  العربي(،  المغرب  مجموعة  الخليج،  دول  مجموعة  االأحمر،  البحر  مجموعة 
الواقع  في  اأربعة محاور/مجاالت هي  وتبويبها حول  تجميعها  تم  المرحلة  لهذه  تف�شيلية 
المجاالت ذات االأولوية لفعاليات العقد على م�شتوى اليون�شكو ب�شكل عام وذلك على النحو 

التالي:

•
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التنمية ت�شتهدف  التي  والتدريبية  التعليمية  البرامج  م�شتوى  وتطوير  تح�شين   اأ.  

 

       الم�شتدامة؛
 ب.  اإعادة توجيه اأنماط التعلم والتعليم النا�شط والهادف للتنمية الم�شتدامة؛

 ج.   تاأمين فهم وتوعية عامة للتنمية واال�شتدامة للجميع؛
 د.   توفير فر�ص تعليمية وتدريبية منا�شبة لقئات و�شرائح المجتمع.

ونظرًا الأهمية المقترحات التي وردت لهذه المرحلة في معاونة دول المنطقة على االنطالق 
مرحلة  بالفعل  بداأت  وقد  الم�شتدامة،  التنمية  اأجل  من  التربية  عقد  متطلبات  تنفيذ  في 
للبلدان  مقترحة  »اأولويات  ال�شابع  البند  اال�شت�شاري  االإطار  اأفرد  فقد  والبناء،  االإلتزام 

العربية )المرحلة الثانية – االلتزام والبناء(« لتو�شيح تف�شيالت هذه المقترحات.

المرحلة الثالثة )2012-2014(، الدعم والمتابعة والتقويم
ت�شمنت ردود الموؤ�ش�شات التربوية في المنطقة العربية على اال�شتبيان عددًا محدودًا من 
الم�شروعات وبرامج العمل المقترحة للمرحلة الثالثة، وتم ا�شتخال�ص مجموعة من هذه 
الثانية  المرحلة  في  وبرامج  اأن�شطة  من  ورد  ما  مع  تتنا�شب  التي  والبرامج  الم�شروعات 

والتي تت�شمن ما يلي:
الثانية  المرحلة  خالل  تنفيذها  �شيتم  التي  والم�شروعات  البرامج  نتائج  تحليل 
وذلك بهدف تقويمها والخروج بالنتائج والدرو�ص الم�شتفادة  واأخذها في االعتبار 

عند تخطيط اأن�شطة اأخرى؛
و�شع وتطبيق معايير محددة لبرامج التقويم والمتابعة التي ت�شتهدف التربية من 

اأجل التنمية الم�شتدامة؛
مع  تم�شيه  ومدى  العقد،  فعاليات  ا�شتهدف  الذي  التدريب  فعالية  مدى  تقييم 
االحتياجات التدريبية التي تم تحديدها عند بدايات العقد، والتركيز على برامج 

عالجية ال�شتكمال النق�ص؛
التخطيط ال�شتمرار عمل ال�شبكات التي ا�شتحدثت وو�شائل االإعالم الم�شاركة في 

ن�شر الوعي البيئي بين فئات المجتمع؛

•

-

-

-

-
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التقويم  ق�شايا  في  والتدريبية  التعليمية  والموؤ�ش�شات  االأفراد  قدرات  تعزيز 
والمتابعة؛ 

تعميم نتائج تقييم البرامج والم�شروعات في المنطقة العربية؛
وتحديد م�شادر  الم�شتدامة،  التنمية  اأجل  من  التربية  بعد عقد  ما  برامج  و�شع 
مع  تكاملها  و�شمان  العقد  خالل  تمت  التي  االإنجازات  على  للمحافظة  تمويلها، 
التعليم  عن  الم�شوؤولة  والموؤ�ش�شات  والهيئات  الوزارات  تنفذها  التي  البرامج 

والتدريب في البلدان العربية.  

-

-
-
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اأولويات مقترحة للمنطقة العربية 
)المرحلة الثانية - اللتزام والبناء( 7

اأوردت اال�شتبيانات التي ا�شتكملتها معظم الدول العربية )14 دولة( عددا من االأولويات 
في  وتبويبها  اال�شتبيانات  الواردة في  االأولويات  تم ح�شر  وقد  العربية.  بالمنطقة  تتعلق  التي 

م�شفوفة با�شتخدام التبويب المو�شح في الجدول )1( والتي ت�شمل: 
-    المجاالت االأربع الرئي�شة لفعاليات العقد )التبويب االأفقي اأ، ب، ج، د(؛

في االإدارية  للتق�شيمات  وفقا  والفعاليات،  الن�شاطات  بتنفيذ  المخت�شة  الجهات     -

 

      المنطقة العربية )التبويب العمودي(. 

االأولويات  من  كل  اإ�شناد  ال�شهل  من  ي�شبح  حيث  التنفيذ  عمليات  التق�شيم  هذا  وي�شهل 
المختارة للجهة المنوط بها تنفيذ تلك االأولوية، مثل جهاز االإن�شاءات، جهاز تخطيط البرامج، 
ملخ�شًا   )1( الجدول  ويبين  وغيرها.  والدرا�شات،  البحوث  جهاز  المناهج،  تطوير  جهاز 
لم�شفوفة االأولويات، علًما باأن الملحق )4( يقدم تف�شيالت لتلك االأولويات، مع اإعادة �شياغة 

وتو�شع طبقا لما اقترحه اجتماع الخبراء في عّمان )2-4 مار�ص/اآذار 2008(.
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)2011-2008(

مجالت الفعاليات
الجهات المخت�سة

بالتنفيذ

اأ- البرامج 
والتخ�ش�شات

ب- اأنماط 
التعلم

د- الفر�ص ج- التوعية
التعليمية

- ريا�ص االأطفالاإن�ساءات وتو�سعات
- بناء مدر�شي 

منا�شب

- تطوير �شبكة 
الموارد التربوية

- ت�شميم 
ووظيفة المبنى 

المدر�شي

- مراكز 
م�شتركة 

للقطاعين

- البيئة برامج وتخ�س�سات
والم�شادر 

الطبيعية
- اخت�شا�شات 

في التعليم 
العالي

- موؤهالت 
اأكاديمية لهذا 

المجال

- برامج التعليم 
والتدريب 

التقني والمهني

- مع 
الموؤ�ش�شات 

الوطنية 
واالإقليمية

- اأطر نظم 
مراقبة وتقويم

- اإعداد 
القيادات 

ومعلمي 
المعلمين

- الهيئات 
التعليمية

- التعلم غير 
النظامي

- قدرات 
الموؤ�ش�شات

- اأبعاد التنمية مناهج ومواد تعلم
الم�شتدامة
- مهارات 

اأ�شا�شية وحياتية
- مفاهيم 

التر�شيد
-الديموقراطية 

والمواطنة

-الن�شاطات 
غير ال�شفية

- طرائق 
التدري�ص 

والتعلم
- اللغات 
االأجنبية

- مخيمات 
ورحالت

- م�شروعات 
بيئية

- قيا�ص اأثر 
التدريب والتعلم
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بحوث ودرا�سات
وتقارير

- مراكز داعمة 
للباحثين

- تبني النتائج 
المبتكرة
- تطوير 
الم�شتوى

- الخبرات 
الموؤهلة 
اأكاديميا

- اأنماط جديدة

- م�شابقات 
بحثية

- تبني 
مبادرات 

اإبداعية

- بدائل فر�ص 
للجميع

- جودة ونوعية

- و�شع معايير وموؤ�سرات
مع�شالايير 

وموؤ�شرات

- موؤ�شرات تعلم 
الكتروني وعن 

بعد

- موؤ�شرات 
فاعلية

- معايير 
للجودة

- االعتماد 
االأكاديمي

تكنولوجيا 
وات�سالت واإعالم

- تنمية التفكير 
االإبداعي

- االإدارة 
التربوية

- معلوماتية 
للجميع
- تعلم 

الكتروني

- برامج 
تفاعلية

- االإعالم 
كو�شيط

- ندوات 
وات�شال

- التعلم 
االإلكتروني 

وعن بعد

- التعليم العام �سراكة 
والخا�ص

- التعليم 
والمجتمع

- م�شاركة 
مجتمعية

- الجمعيات 
المهنية 

المتخ�ش�شة

- ثقافة 
مجتمعية 
ومواطنة

-انفتاح على 
المجتمع

- �شبكات 
للربط

- القطاعات 
الحكومية 

واالأهلية

تعاون دولي 
واإقليمي

- اأمثلة ناجحة 
ودرو�ص

- اأن�شطة 
م�شتركة

- تبادل 
الخبرات

- اجتماعات 
خبراء

- مخيمات 
اإقليمية

- زيارات 
ميدانية

- مراجعة 
قرناء

-تبادل 
الخبرات
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التعاون الوطني 
والإقليمي والدولي 8

قامت مكاتب اليون�شكو في المنطقة العربية واللجان الوطنية لليون�شكو بالتعاون مع مكاتب 
خطة  اإطار  في  وذلك  العقد،  لفعاليات  وطني  من�شق  بت�شمية  العربية  المنطقة  في  اليون�شكو 
الموؤ�ش�شات  مع  ي�شاهم  فريق عمل وطني  ت�شكيل  المنتظر  ومن   .2007-2006 العامين  عمل 
�شوف  االإقليمي،  الم�شتوى  وفي  عمله.  وبرامج  العقد  اأهداف  تحقيق  في  والتعليمية  التربوية 
تحر�ص اليون�شكو على اإ�شراك المنظمات الدولية ذات العالقة في برامج وم�شروعات التطوير. 
كما ت�شعى اليون�شكو الى تكوين فريق عمل ا�شت�شاري )اإقليمي( بين المنظمات يحقق التوا�شل 
والتن�شيق في برامج العمل الم�شتركة، وب�شكل خا�ص المبادرات التي تركز على تحقيق االأهداف 
االإنمائية لالألفية )MDGs( واأهداف التعليم للجميع )EFA(. وقامت �شكرتاريا عقد االأمم 
المتحدة من اجل التنمية الم�شتدامة في حق اليون�شكو بتوفير مجموعة تقارير حول اآلية عمل 
الفريق اال�شت�شاري الدولي لفعاليات عقد االأمم المتحدة للتربية من اأجل التنمية الم�شتدامة.

وتتميز التربية من اأجل التنمية الم�شتدامة بات�شاع كبير في مفهومها وم�شمونها، وبكونها 
موؤ�ش�شة  اأو  جهة  تنجح  اأن  الممكن  من  يعد  لم  لذا  المعرفة،  عند  تقف  وال  ال�شلوك  ت�شتهدف 
التنمية  اأجل  من  للتربية  المتحدة  االأمم  عقد  اأهداف  تحقيق  في  بمفردها  واحدة  وزارة  اأو 
مثل  الواحد،  البلد  داخل  المعنية  الجهات  كل  تتعاون  اأن  بالطبع  وي�شتوجب ذلك  الم�شتدامة. 
وزارات البيئة، والزراعة، وال�شناعة، ومنظمات اأ�شحاب االأعمال، والعمال، والمجتمع المدني 
في  اإيجابي  بدور  ت�شاهم  اأن�شطة  تن�شيق  في  والتدريب  والتعليم  التربية  موؤ�ش�شات  مع  وغيرها 

تحقيق اأهداف العقد.

وفي الم�شتوى الوطني، ال بد من اختيار جهة تن�شيقية يناط بها اإدارة العقد على م�شتوى 
والهيئات  الوزارات  عبر  ممثلين  فيها  ي�شارك  التي  العمل  فرق  �شيغة  تكون  وقد  الدولة. 
التي طرحت  المنا�شبة  ال�شيغ  اأحد  لليون�شكو  الوطنية  اللجنة  المعنية، مع �شكرتاريا فنية في 
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االأن�شطة  لتن�شيق  الفر�شة  هذه  مثل  �شيغة  وتوفر  االإقليمية.  العمل  وور�شة  االجتماعات  في 
والفعاليات الهادفة لتحقيق اأهداف العقد، كما اأنها توفر الجهد والمال، ويمكن ر�شدها بي�شر 
حتى تعطي �شورة م�شيئة للجهود المبذولة على م�شتوى كل دولة، واأي�شا �شورة الجهود العربية 

ككل على الم�شتوى الدولي.

بالتنمية  المعنية  المتحدة  االأمم  لمنظمات  المقترح  االجتماع  يفرز  اأن  الماأمول  ومن 
منظمة  كل  تنوي  التي  واالأن�شطة  المجاالت  تبين  م�شفوفة  العربية  المنطقة  في  الم�شتدامة 
تركيز اهتمامها عليها، بحيث تمثل مثل هذه الم�شفوفة دليال لدول المنطقة العربية في تحديد 
المناظرة  العربية  المنظمات  دور  يظل  كما  العقد.  مراحل  خالل  خبراتها  وتبادل  اأن�شطتها 
للمنظمات الدولية هاما واأ�شا�شيا في تن�شيق الجهود وتعبئة الموارد وتبادل الخبرات والمواد 
التعليمية المنا�شبة. واإلى جانب فريق العمل الم�شغر والذي ي�شم خبراء من عدد من البلدان 
لتحقيق  �شرورية  خطوة  يمثل  العربية  المنطقة  م�شتوى  على  تعاون  اآلية  بناء  فاإن  العربية، 
االإقليمية  الم�شتركة  العمل  برامج  اإطار  في  العربية  المنطقة  دول  بين  الم�شتهدف  التن�شيق 

والدولية. 

وجهود  التن�شيق،  عن  م�شوؤولة  كمنظمة  اليون�شكو  جهود  فاإن  الدولي،  الم�شتوى  على  اأما 
تنفيذ  في  الم�شاركة  المتحدة  االأمم  لمنظمات  ممثلين  من  المقترحة   اال�شت�شارية  اللجنة 
رئا�شة  اإ�شناد  تداول  اأن  كما  المجال.  هذا  في  دولي  لتعاون  االأ�شا�ص  ي�شعان  العقد،  اأهداف 
وا�شتدامتها في  الجهود  ا�شتمرارية  ي�شاهم في  ب�شكل دوري  الم�شاركة  المنظمات  اإلى  اللجنة 
اإطار فعاليات العقد. ومن الماأمول اأن ي�شارك المجتمع الدولي والمنظمات المانحة في تعزيز 
المناطق  بين  والتن�شيق  التعاون  يوؤديه  الذي  الدور  على  عالوة  العربية،  المنطقة  في  الجهود 

الجغرافية والمكاتب االإقليمية لليون�شكو في هذا المجال. 
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التمـــويـــل 9
كثيرًا ما يمثل التمويل المتاح الخط الفا�شل بين واقعية التخطيط وفر�ص تحوله اإلى واقع. 
)ال�شيا�شية  المنطقة  دول  تواجه  التي  التحديات  وتعدد  المتاح  التمويل  محدودية  �شوء  وفي 
المخ�ش�شة  الميزانيات  من  االأكبر  الق�شم  كون  على  عالوة  واالجتماعية(،  واالقت�شادية 
اأهداف  لتحقيق  الرئي�شة  العقبة  التمويل  مو�شوع  يظل  االأجور،  الرواتب  بند  في  تقع  للتعليم 
عقد االأمم المتحدة للتربية من اأجل التنمية الم�شتدامة في المنطقة العربية. وفي �شوء فهم 
به  يقوم  لن  الذي  والفاعل  االأ�شا�شي  الدور  التنفيذ هو  في  الوطني  الدور  باأن  وواقعي  حقيقي 
اأحد اإذا لم يتم على الم�شتوى الوطني، فاإن جميع الدول العربية مطالبة ببحث م�شادر التمويل 
من  لل�شركاء  يمكن  التي  الموارد  اإلى  الحكومية  م�شادره  من  ابتداء  واقعي  ب�شكل  ال�شرورية 
الموارد  تلك  ا�شتخدام  يمثل ح�شن  توفيرها. كما  االأعمال وغيرهم  المدني ومجتمع  المجتمع 

وتر�شيدها مطلبا اأ�شا�شيا في ظل محدوديتها.

ويمثل التزام منظمات االأمم المتحدة بالعقد واأهدافه حافز للدول والموؤ�ش�شات في تطوير 
العربية  المنطقة  في  االإقليمية  ومكاتبها  المنظمات  لهذه  ويوجد  الم�شتركة،  العمل  برامج 
والموؤ�ش�شات  الدول  لجهود  حقيقي  ك�شند  العقد،  اأهداف  وتحقيق  لدعم  عمل  وبرامج  خطط 
خالل  من  المنطقة  دول  بين  التكافل  يمثل  كما  والتقويم.  والمتابعة  والتنفيذ  التخطيط  في 
التمويل  توفير  ل�شمان  اآخر  مجااًل  وغيرها  التنمية  وبنوك  للتنمية  المخ�ش�شة  ال�شناديق 
و�شمان  منها،  العائد  وا�شتثمار  لزيادة  ا�شتثماراتها  توجيه  اأح�شن  ما  اإذا  خ�شو�شًا  الالزم، 
مجال  في  والدولية  واالإقليمية  الوطنية  الجهود  مخرجات  من  العربية  الدول  معظم  ا�شتفادة 

التربية من اأجل التنمية الم�شتدامة.
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الر�سد والتقويم والمتابعة 10
اأكد الموؤتمر العام لليون�شكو في دورته الرابعة والثالثين )باري�ص، نوفمبر/ت�شرين الثاني 
2007( على اأهمية اإيالء الر�شد والتقويم والمتابعة كل العناية في خطط وبرامج عمل عقد 
االأمم المتحدة للتربية من اأجل التنمية الم�شتدامة )2005-2014(، وجاء ذلك بعد مناق�شة 
التقرير االأولي الذي رفع للدول االأع�شاء حول االإنجازات التي تحققت في دول ومناطق العالم، 

خالل الفترة االأولى من العقد )2005– 2007(. 

وقد تمت الموافقة على ما اقترحه التقرير االأولى من مراحل يتبناها اليون�شكو من اأجل 
اإعداد تقرير �شامل وتف�شيلي حول االإنجازات ومراحل التنفيذ في جميع دول ومناطق العالم. 
كما حددت �شكرتارية عقد التربية من اأجل التنمية الم�شتدامة في اليون�شكو الجدول الزمني 
فريق  مع  بالتعاون  وذلك  تقرير،  كل  ومو�شوعات  والتقويم،  الر�شد  تقارير  الإعداد  المقترح 

الخبراء المحكمين الدولي )MEEG(، حيث �شت�شمل التقارير الدولية المجاالت التالية:
-  التقرير الأول: الهيكلية والمحتوى في العام 2009.

-  التقرير الثاني: الآليات والمبادرات التعلمية في العام 2011.
-  التقرير الثالث: النتائج والتاأثير في العام 2015.

وعلينا اأن نتذكر اأن الر�شد والتقويم ما هي اإال اأدوات ت�شتخدم للتعرف على مدى مواءمة البرامج 
واالأن�شطة لالأهداف المو�شوعة، وبالتالي فاإن الربط بين الر�شد والتقويم كم�شدر اأ�شا�شي للتغذية 
الراجعة، وبين عمليات التخطيط لتنفيذ عقد االأمم المتحدة للتربية من اأجل التنمية الم�شتدامة 
�شروري جدا. كما اأن م�شاركة جميع ال�شركاء في عمليات الر�شد والتقويم والمتابعة هي من االأ�ش�ص 
الم�شلم بها في هذه الحالة على وجه الخ�شو�ص، حيث اأن من المبادئ الثابتة اأنه ال يمكن لجهة 
بمفردها تحقيق اأهداف التربية من اأجل التنمية الم�شتدامة. ويتطلب االأمر تحديد الم�شوؤول عن 
الر�شد والتقويم والمتابعة في كل طرف من االأطراف الم�شاركة، وا�شتحداث اآليات منا�شبة للر�شد 

والتقويم والمتابعة تراعي الخ�شو�شيات، وتعدد الثقافات واالأ�شاليب.
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الموؤ�شرات  من  مجموعة  على  والمتابعة  والتقويم  الر�شد  نظام  يبنى  اأن  الطبيعي  ومن 
الموؤ�شرات  وتق�شم  فيه.  التقدم  مدى  وتقويم  منها  كل  متابعة  يتم  التي   )indicators(
التنمية  اأجل  من  التربية  عقد  متطلبات  تنفيذ  مراقبة  يتم  التي  المتعددة  للم�شتويات  طبقا 
اإعداد  العالي،  الفني،  الثانوي،  االأ�شا�شي،  المدر�شي،  قبل  ما  التعليم  )مثل  فيها  الم�شتدامة 
المعلمين، والم�شتمر(. وعادة ما تكون بع�ص الموؤ�شرات نوعية، يتم تقييم مدى تحقيقها من 
بعد،  التح�شير  يبداأ  )لم  فيها  التقدم  مرحلة  تحديد  اإلى  باالإ�شافة  االإنجازات  و�شف  خالل 
جاري العمل، اأعدت م�شودات، ا�شتكمل العمل فيه(. بينما تكون هناك موؤ�شرات كمية تحدد 

والن�شب.  باالأرقام 

اأن ي�شتق كل  ونظرًا لتعدد ال�شركاء في التربية من اأجل التنمية الم�شتدامة فمن االأف�شل 
من ال�شركاء موؤ�شراته الخا�شة به، كما اأنه من الطبيعي اأن ت�شتق كل بلد موؤ�شراتها المنا�شبة 
تقارير  في  تجميعها  ثم  ومن  الوطنية،  التقارير  اإعداد  لعملية  وتي�شيرا  للعمل  وت�شهيال  لها. 
�شبه اإقليمية واإقليمية، اأجرى فريق العمل مناق�شات وا�شعة عن ن�شاطات م�شابهة في عدد من 
توافقها  الهادئ(، ومدى  والمحيط  اآ�شيا  االأخرى )وب�شكل خا�ص منطقة  الجغرافية  المناطق 
المناق�شات عن اختيار �شبع موؤ�شرات  واأ�شفرت  العربية،  المنطقة  مع خ�شو�شيات ومتطلبات 

للر�شد والتقويم وللمتابعة في المنطقة العربية هي:
وجود �شيا�شة/ا�شتراتيجية واإطار عمل لتحقيق اأهداف عقد التربية من اأجل التنمية 
تلك  بين  التن�شيق  واآليات  جهات  وتحديد  المتعددة،  الم�شتويات  على  الم�شتدامة، 
الجهود، والدور المتوقع من كل من ال�شركاء، وكيفية تحقيق االأهداف في التعليم غير 
النظامي، وم�شادر توفير الميزانية الالزمة �شواء الحكومية منها اأو تلك التي يوفرها 

باقي ال�شركاء؛
التنمية  اأجل  من  بالتربية  خا�ص  جزء  مع  ككل  للتعليم  جودة  اإدارة  نظام  وجود 
الم�شتدامة، اأو باالأخيرة وحدها ي�شتمل على نظام جودة الإعداد وتقويم اأداء المعلم، 

وربط المعلمين في �شبكات، وتوفير مواد تعليمية منا�شبة؛
الم�شتدامة كوحدة متكاملة  التنمية  اأجل  التربية من  التعلم تطبق  المدر�شة/موؤ�ش�شة 

يتحمل كل فرد فيها م�شوؤولياته في تكامل مع اأدوار االآخرين؛
المدر�شة/موؤ�ش�شة التعلم تنفذ عمليات ت�شاركية من�شقة مع كافة ال�شركاء؛

.1
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اال�شتدامة  نحو  االأفراد  و�شلوكيات  معارف  في  التغير  مدى  قيا�ص  واأدوات  �شيا�شات 
كنتيجة للتربية من اأجل التنمية الم�شتدامة متفق عليها ويجري العمل بها؛

درا�شات واأبحاث عن كيفية تطبيق التربية من اأجل التنمية الم�شتدامة وزيادة فاعليتها، 
وقيا�ص اأثرها مطبقة ويجري ن�شرها واال�شتفادة منها في التخطيط والتنفيذ؛

�شبكة ال�شركاء الوطنية )المحلية( للتوا�شل االإيجابي والن�شط مع ال�شبكات االإقليمية 
والدولية.

وي�شبح من م�شوؤولية كل دولة في المنطقة درا�شة تف�شيالت كل من الموؤ�شرات التي تم 
لتنفيذ  اأن�شطته  توجيه  في  بها  واال�شتفادة  وخ�شو�شياته،  لمتطلباته  وتعديلها طبقًا  اختيارها 
عقد التربية من اأجل التنمية الم�شتدامة من جهة، وفي مراقبة التنفيذ وتقويم االأداء من جهة 
تعدها  �شوف  التي  الدورية  وغير  الدورية  التقارير  محور  الموؤ�شرات  هذه  �شتمثل  كما  اأخرى. 

بلدان المنطقة. 

الالزمة الختبار  البايانات  وكيفية جمع  اأدوات  يتم تحديد  الوطنية  الموؤ�شرات  وفي �شوء 
موؤ�شرات  دمج  هنا  المف�شل  ومن  تعميمها.  ثم  وتجريبها  االآليات  تلك  وبناء  الموؤ�شرات،  هذه 
التعليم  لر�شد  الم�شتمرة حاليًا  العملية  والنوعية( �شمن  )الكمية  الم�شتدامة  للتنمية  التربية 

للجميع وعقد االأمم المتحدة لمحو االأمية وتقييمهما.

كما اتخذت اليون�شكو اإجراءات نحو اإعداد التقرير االأول، وتم توزيع ا�شتبيان لجمع البيانات 
والمعلومات االأ�شا�شية الإعداد التقرير، واأر�شل اال�شتبيان اإلى الدول االأع�شاء وتم تحديد فترة 
�شهرين ال�شتكماله واإعادته اإلى مكتب اليون�شكو االإقليمي في بيروت لتحليله وموافاة �شكرتاريا 
عقد االأمم المتحدة التربية من اأجل التنمية الم�شتدامة في باري�ص بتقرير اإقليمي وفق البيانات 

الواردة من الدول العربية ب�شكل محدد، ي�شهل عمليات التجميع والمقارنة.

والوطنية(  والمجّمعة  )االإقليمية  العربية  المنطقة  في  ومكاتبها  اليون�شكو،  تعمل  و�شوف 
وقطاع  اأهلي  مجتمع  وموؤ�ش�شات  ومنظمات  )حكومات  والم�شتفيدين  ال�شركاء  مع  بالتعاون 
اأو  الموؤ�شرات،  الختيار  �شواء  واالإقليمية  االإقليمية  و�شبه  الوطنية  الجهود  دعم  على  خا�ص( 

.5
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الفعاليات  تقويمية، ومراجعة  واإجراءات  اإيجاد برامج  اأو  البيانات وتحليلها،  اآليات جمع  بناء 
على  المكاتب  هذه  �شتعمل  كما  والتقويم.  للمتابعة  الالزمة  التقارير  واإعداد  العمل،  وخطط 
والمنظمات  المتحدة  االأمم  كل من منظمات  بين جهود  وتن�شيق ممكن  تكامل  اأق�شى  تحقيق 
الدولية وجهات التعاون الفني والمنظمات غير الحكومية، ودعم التعاون بين بلدان المنطقة 

العربية وتبادل الخبرات فيما بينها ومع مناطق العالم االأخرى.
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المــراجــع

اأ .  المراجع العربية 
الم�شتدامة:  التنمية  التقني والمهني في  التعليم والتدريب  اليون�شكو )2007(، »دور 
درا�شات حالة عن المنطقة العربية«، العدد 7، �شل�شلة درا�شات في التعليم والتدريب 

التقني والمهني، الن�شخة العربية، بيروت، يونيو/حزيران 2007.
اليون�شكو )2006(، »دور التعليم والتدريب في التنمية الم�شتدامة: االأبعاد االجتماعية 
6، �شل�شلة درا�شات التعليم والتدريب التقني والمهني،  واالقت�شادية والبيئية«، العدد 

الن�شخة العربية، بيروت، كانون الثاني/ يناير 2006.
لعقد  بالن�شبة  تواجهها  التي  والتحديات  وروؤيتها  اليون�شكو  »دور  اليون�شكو )2006(، 
االأمم المتحدة للتربية من اأجل التنمية الم�شتدامة«، في الرابطة: الن�شرة االإعالمية 
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المــالحــــق
وعقد  لالألفية،  االإنمائية  واالأهداف  للجميع،  التعليم  اأهداف 

االأمم المتحدة لمحو االأمية؛
المتحدة  االأمم  عقد  لفعاليات  الداعمة  االإ�صتراتيجيات 

للتربي من اأجل التنمية الم�صتدامة )2005– 2014(؛
االأدوار المقترحة لل�صركاء في اإطار عمل عقد االأمم المتحدة 

للتربية من اأجل التنميةالم�صتدامة؛
 - الثانية  )المرحلة  العربية  للمنطقة  مقترحة  اأولويات 

االلتزام والبناء(؛
المن�صقون الوطنيون لفعاليات العقد في المنطقةالعربية؛

في  التن�صيق  ووحدة  العربية  المنطقة  في  اليون�صكو  مكاتب 
مقر اليون�صكو - باري�س.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(
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الملحق )1(

اأ. اأهداف التعليم للجميع )داكار، ابريل/ني�صان 2000(
تح�شين وتو�شيع الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة؛

تمكن جميع االأطفال من تعليم ابتدائي مجاني واإلزامي بحلول العام 2015؛
�شمان تلبية حاجات التعلم لكافة ال�شغار والرا�شدين؛ 

العام  بحلول  الكبار  اأمية  محو  م�شتويات  في  المائة  في   50 بن�شبة  تح�شن  تحقيق 
2015؛

اأوجه التفاوت بين الجن�شين في مجال التعليم االبتدائي والثانوي بحلول العام  اإزالة 
2005، وتحقيق الم�شاواة بين الجن�شين في ميدان التعليم بحلول العام 2015؛

والمهارات  والح�شاب  والكتابة  )القراءة  للتعليم  النوعية  الجوانب  كافة  تح�شين 
االأ�شا�شية للحياة(.

ب. االأهداف االإنمائية لالألفية )نيويورك، �صبتمبر/اأيلول 2000(
مكافحة الفقر المدقع والجوع؛
توفر التعليم االبتدائي للجميع؛

ت�شجيع الم�شاواة بين الجن�شين وتمكين دور المراأة؛
خف�ص ن�شبة الوفيات لدى االأطفال دون الخم�ص �شنوات؛

تح�شين �شحة االأم؛
من  وغيرها  والمالريا  )ال�شيدا(؛  الب�شري/االيدز  المناعة  نق�ص  فيرو�ص  مكافحة 

االأمرا�ص ال�شارية؛
تحقيق اال�شتدامة البيئية؛

تطوير ال�شراكة الدولية من اأجل التنمية.
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ج.  عقد االأمم المتحدة لمكافحة االأمية )2012-2003( 
تبنت االأمم المتحدة هذا العقد في اإطار الجهود الدولية لتحقيق اأهداف التعليم للجميع 
2000(. وتمثل محو  وخطة العمل التي تم االتفاق عليها بين الدول في دكار )ابريل/ني�شان 
االأمية مفتاحًا لتمكين االأفراد من مواكبة مجتمعات المعرفة، والتركيز على االأجيال القادمة 
بوا�شطة االهتمام باالأطفال في الوقت الراهن، كما اأن محو االأمية الكتابية والتوا�شل بوا�شطة 
عاماًل  ي�شكل  وهذا  والمجتمعات.  ال�شعوب  بين  الخبرات  تبادل  في  ي�شاهم  المختلفة  اللغات 
الخطوة  االأمية  محو  كان  هنا  ومن  مختلفة،  في مجاالت  وال�شغار  الكبار  بين  للتعّلم  اأ�شا�شيًا 

االأولى للتنمية والتعّلم مدى الحياة.
www.unesco.org/uil :وتتوفر معلومات اإ�شافية عن العقد على الموقع

http://www.unesco.org/uil
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الملحق )2(

االإ�صتراتيجيات الداعمة لفعاليات عقد االأمم المتحدة للتربية من اأجل التنمية 
الم�صتدامة )2005– 2014(

ك�شب التاأييد وبناء الروؤية؛
الت�شاور والملكية؛

ال�شراكة والت�شبيك؛
بناء القدرات؛

البحث والتجديد؛
ا�شتخدام تكنولوجيا المعلومات واالت�شال ICTs؛

الر�شد والتقويم؛

اأجل  من  للتربية  المتحدة  االأمم  عقد  لفعاليات  الدولي  المرجعي  االإطار   ،)2005( اليون�شكو  الم�سدر: 
التنمية الم�شتدامة )2005– 2014(، باري�ص.
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الملحق )3(

االأدوار المقترحة لل�صركاء في اإطار عمل عقد االأمم المتحدة للتربية 
من اأجل التنمية الم�صتدامة

1.  الحكومات والموؤ�ص�صات التعليمية )العامة والخا�صة(
 )EFA( القيام باأعمال محددة لتعزيز االلتزام لتحقيق اأهداف التعليم للجميع
لمحو  المتحدة  االأمم  عقد  واأهداف   ،)MDGs( لالألفية  االإنمائية  واالأهداف 
االأمية والق�شايا الم�شتركة بين القطاعات مثل الحد من الفقر، وم�شائل الم�شاواة 

بين الجن�شين وحقوق االإن�شان؛
االهتمام بدرجة اأف�شل بالمناطق الريفية واالأقل حظاً، وكذلك االهتمام بالتوعية 
اإلى  باال�شتناد  الم�شتويات،  كافة  على  الم�شتدامة  التنمية  اأجل  من  التربية  عن 

تكنولوجيا المعلومات واالت�شال، وو�شائل االإعالم، والم�شادر االأخرى؛
تعزيز القدرات الوطنية من اأجل التربية للتنمية الم�شتدامة، بما في ذلك توفير 

الموارد الب�شرية والمالية، واإيجاد البنى التحتية المنا�شبة.

2.  المنظمات الدولية واالإقليمية
ومتعددة  �شاملة  مقاربة  اعتماد  كيفية  حول  للحكومات  توجيهية  مبادئ  و�شع 
االخت�شا�شات للتربية من اأجل التنمية الم�شتدامة وكذلك حول كيفية اإدراج تلك 

المبادئ في �شيا�شات هذه الحكومات واأنظمتها التربوية؛
ت�شجيع الحكومات في دمج التربية من اأجل التنمية الم�شتدامة في اال�شتراتيجيات 

وخطط العمل الوطنية؛
تو�شيح ونقل مفهوم التربية من اأجل التنمية الم�شتدامة؛

واإعادة توجيه  الوطنية  التربية  �شيا�شات  النظر في  اإعادة  الحكومات في  ت�شجيع 
اأنظمة التربية والتعليم )النظامي وغير النظامي(؛

▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪
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تحديد الممار�شات الخالقة وت�شاطرها؛
اإن�شاء �شبكات وطنية واإقليمية ودولية مع �شل�شلة وا�شعة من ال�شركاء بما في ذلك 
للتنمية  التربية  برامج  المدني، لدعم  المجتمع  وموؤ�ش�شات  والجامعات  المدار�ص 

الم�شتدامة.

)NGOs( 3.  موؤ�ص�صات المجتمع االأهلي
التنمية  اأجل  من  التربية  ب�شاأن  المجتمع  فئات  لدى  العام  الوعي  زيادة 

الم�شتدامة؛  
تنفيذ البرامج والم�شروعات الم�شتركة في الم�شتويات الوطنية واالإقليمية والدولية.

4.  القطاع الخا�س )ال�صركات وموؤ�ص�صات العمل(
تعزيز اال�شتثمارات في التربية على الم�شتوى المحلي والوطني؛

الربط بين التربية وتعزيز نماذج اال�شتهالك واالإنتاج الم�شتدامة؛
الم�شاهمة في تنفيذ البرامج والم�شروعات الوطنية واالإقليمية.

5.  و�صائل االإعالم المرئية والم�صموعة والمقروءة
ن�شر الوعي العام لدى فئات المجتمع في ق�شايا التربية من اأجل التنمية الم�شتدامة؛

الترويج لفعاليات العقد واأهدافه وبرامج عمله؛
والبيئية  واالجتماعية  االقت�شادية  باالأبعاد  تعنى  ون�شاطات  هادفة  برامج  توفير 

والمجتمع. للتنمية 

▪
▪

▪

▪

▪
▪
▪

▪

▪
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الملحق )4(

اأولويات مقترحة للعمل في المنطقة العربية: المرحلة الثانية )2011-2008( 

اأ .      تح�سين وتطوير م�ستوى البرامج التعليمية والتدريبية التي ت�ستهدف التنمية الم�ستدامة

المدر�شة اإن�شاء وتو�شع قبل  التعليم  لمرحلة  االأطفال  ريا�ص  اإن�شاء  في  التو�شع   -
وزيادة ن�شبة االلتحاق فيها؛

وق�شايا  المناهج  تطوير  مع  ليتوافق  المدر�شي  بالبناء  االهتمام   -
البيئة والتنمية الم�شتدامة.

برامج برامج وتخ�س�سات في  الم�شتدامة  بالتنمية  �شلة  ذات  اخت�شا�شات  تطوير   -
التعليم العالي والتعليم المهني والتقني بما يلبي حاجات المجتمع 
التنمية  بق�شايا  المرتبطة  تلك  خ�شو�شا  المهنية  المجاالت  من 

الم�شتدامة )البيئة ، الطاقة ، الموارد الطبيعية ، االإنتاج(؛

لتعميق مناهج ومواد تعلم والم�شمون  االأهداف  حيث  من  الحالية  المناهج  تطوير   -
واإدماج  والبيئية،  واالقت�شادية  االجتماعية  للتنمية  اأف�شل  فهم 

المهارات االأ�شا�شية والحياتية في المنهج؛
اإدخال مفاهيم تر�شيد ا�شتهالك المياه والطاقة والمحافظة على   -

البيئة والم�شادر الطبيعية في البرامج التعليمية والتدريبية؛
وال�شناعة  الزراعة  اأهمية  على  العام  التعليم  نوعية  في  التركيز   -

ودورهما في االقت�شاد؛
ت�شمين المناهج اأمثلة من الحياة اليومية بطريقة ت�شاعد المتعلم   -

على التفكير العلمي والتقدمي واالإبداعي؛
التركيز على الزيادة النوعية من خالل الم�شاركة المعرفية والقيم   -

والمهارات التي يحتاجها المتعلم في العمل والحياة.
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تبني ودعم مراكز الدرا�شات والبحوث الوطنية واالإقليمية لبحوث اأبحاث ودرا�سات  -
ودرا�شات في مجال التنمية الم�شتدامة والتربية من اأجلها،

دعم الباحثين، وتبني نتائج االأبحاث المبتكرة في مجاالت التنمية   -
الم�شتدامة وتعميمها.

البرامج معايير وموؤ�سرات لبناء  المنا�شبة  االأداء  المعايير وموؤ�شرات  و�شع وتطبيق   -
التي  الن�شطة  االأ�شاليب  تنفيذ  على  القائمة  والتدريبية  التعليمية 

تتنا�شب مع مراحل التعليم؛
مجاالت  في  اأكاديمية  �شهادات  ومنح  متخ�ش�شة  قدرات  بناء   -

التنمية الم�شتدامة.

تكنولوجيا 
وات�سالت واإعالم

واالإدارة  التعليم  في  الحو�شبة  واإدخال  التكنولوجيا  توظيف   -
التربوية؛

التنمية  اأجل  من  التربية  منا�شط  في  المعلومات  تقنية  تعميم   -
الم�شتدامة.

تعزيز وتنظيم ال�شراكة بين الموؤ�ش�شات التربوية بقطاعيها العام �سراكة  -
اإطار  في  المجتمع  وموؤ�ش�شات  الموؤ�ش�شات  هذه  وبين  والخا�ص 

تح�شين وتكامل ا�شتخدام الموارد وديمومتها؛
تعزيز المواطنة من خالل ال�شلوكيات والمهارات الهادفة للتنمية   -
واليافعين(، من خالل  االأطفال  لدى  )وب�شكل خا�ص  الم�شتدامة 

ال�شراكة والتواأمة مع الموؤ�ش�شات االإنتاجية في المجتمع؛

تعاون دولي 
واإقليمي

اإعداد م�شروعات تعاون م�شتركة وطنية واإقليمية في مجال التنمية   -
الم�شتدامة، مثل فرز النفايات واإن�شاء الحدائق واالهتمام بها؛

اال�شتفادة من التجارب المميزة في البلدان والمناطق االأخرى من   -
العالم ودعوتها للتعاون ونقل هذه الخبرات اإلى المنطقة العربية.
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ب. اإعادة توجيه اأمناط التعلم والتعليم النا�سط والهادف للتنمية امل�ستدامة

المعلمين اإن�ساء وتو�سع وتدريب  المدار�ص  بين  التربوية  الموارد  �شبكة  تطوير   -
على ا�شتخدامها في التعّلم النا�شط.

بتمكين برامج وتخ�س�سات المتعلقة  والتقني  المهني  التعليم  برامج  على  التركيز   -
المتعلم بالمهارات والم�شروعات التي تحافظ على البيئة وتتنا�شب 

مع حاجات المجتمع؛
مع مناهج ومواد تعلم االأن�شب  واختيار  والتقييم  والتعلم  التدري�ص  طرائق  مراجعة   -

الحر�ص على التنوع وال�شمول لتطال جميع الم�شتويات التعليمية؛
تنفيذ البرامج الداعمة الأنماط التعلم النا�شط والهادف للتنمية   -

الم�شتدامة؛
تطوير الن�شاطات غير ال�شفية وم�شروعات المبادرة في البرامج   -

التعليمية؛
تاأكيد على ممار�شة اللغات االأجنبية لت�شهيل عمليات التوا�شل.  -

التنمية اأبحاث ودرا�سات مجال  في  اأكاديميا  الموؤهلة  الخبرات  من  اال�شتفادة   -
الم�شتدامة واالإ�شراف على البرامج التعليمية؛

 )قيد الدرا�شة(معايير وموؤ�سرات
تكنولوجيا 

وات�سالت واإعالم
التربوية  االإدارة  في  واالت�شال  المعلومات  تكنولوجيا  اعتماد   -
التوا�شل  تكنولوجيا  اعتماد  على  المدار�ص  وت�شجيع  والتعليم، 

والمعلومات في االإدارة التربوية والتعليم؛
تعميم تعليم المعلوماتية في كافة المدار�ص ولكافة مراحل التعليم؛  -

ا�شتخدام الو�شائل الحديثة والمتوافرة من تعلم الكتروني اأو تعلم   -
عن بعد اأو ا�شتخدام التعلم الموجه عن طريق البث الف�شائي في 

تي�شير تعلم اأف�شل ومتجدد نحو التنمية الم�شتدامة.
وتنظيم �سراكة دعم  في  المتخ�ش�شة  المهنية  الجمعيات  دور  تفعيل   -

الم�شاريع االإنتاجية في برامج التعليم والتدريب؛
والتعليم  التعّلم  اأنماط  بناء  في  المجتمعية  الم�شاركة  تاأمين   -

الم�شتهدف التنمية الم�شتدامة.
تعاون دولي 

واإقليمي
التعليم  مجال  في  واالإقليمية  الوطنية  والتجارب  الخبرات  تبادل   -

واالأن�شطة الخا�شة بالتنمية الم�شتدامة.
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ج. تاأمين فهم وتوعية عامة للتنمية وال�ستدامة في المجتمع 

اإدخال تغيير جذري على ت�شميم ووظيفة المبنى المدر�شي.اإن�ساء وتو�سع  -

�شمن برامج وتخ�س�سات وخططها  الم�شتدامة  التنمية  من  التربية  برامج  اإدراج   -
برامج عمل الموؤ�ش�شات والمنظمات الوطنية واالإقليمية؛

التنمية الم�شتدامة من  البيئة المدر�شية باتجاه �شلوكيات  تطوير   -
ومن  المدر�شي  البناء  ووظيفة  ت�شميم  في  جذري  تغيير  خالل 

خالل برامج تثقيف وتدريب موجهة للعاملين التربويين.

والممار�شات مناهج ومواد تعلم الفعالة  والمواطنة  المجتمعية  الثقافة  تعزيز   -
االيجابية لدى المتعلمين والمعلمين وم�شاركة القطاع الخا�ص في 

دعم التعليم.

اخذ المبادرات االإبداعية ودرا�شتها وتطويرها وتبنيها بعد ذلك اأبحاث ودرا�سات   -
لتعميق فهم اال�شتفادة مدى الحياة.

 )قيد الدرا�شة(معايير وموؤ�سرات

تكنولوجيا 
وات�سالت واإعالم

تنظيم م�شابقات في مجال البحث واالبتكار في التنمية الم�شتدامة   -
ور�شد جوائز لتحفيز الم�شاركين فيها؛

المتاحة  االإعالم   و�شائل  عبر  الم�شتدامة  التنمية  مفهوم  طرح   -
وطلب الم�شاركة والتفاعل وخلق برامج اإبداعية؛

والمكتوبة  والمرئية  ال�شمعية  االإعالم  و�شائل  االإعالن عن طريق   -
عن اأهمية التنمية الم�شتدامة في خدمة المجتمع؛

اإقامة ندوات ومحا�شرات تعنى بق�شايا التنمية الم�شتدامة ومن �شمنها   -
وت�شجيع  البيئة،  تلوث  الحد من  والطاقة،  المياه  ا�شتهالك  تر�شيد 

اال�شتخدام االأمثل للموارد الطبيعية واالقت�شادية في المجتمع؛
م�شاركة و�شائل متنوعة من االإعالم وتقنيات المعلومات واالت�شال.  -
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انفتاح المدر�شة ومعاهد وموؤ�ش�شات التعليم على االأهل والمجتمع �سراكة  -
االأن�شطة  خالل  من  الم�شتدامة  التنمية  ثقافة  لن�شر  المحلي 

والندوات والم�شاريع البيئية واالجتماعية الم�شتركة؛
التن�شيق بين كافة القطاعات الحكومية وغير الحكومية للتخطيط   -
على  المفهوم  هذا  ون�شر  الم�شتدامة  للتنمية  مجتمعية  لتوعية 
و�شائل  م�شاركة  خالل  من  الم�شتويات  وكافة  القطاعات  مختلف 

متنوعة من االإعالم وتقنيات المعلومات واالت�شال؛
المدر�شية  البيئة  وخارج  داخل  تربوية  وم�شاريع  برامج  تنفيذ   -

تنطلق من المعلم والطالب لت�شمل جميع فئات المجتمع.

تعاون دولي 
واإقليمي

التنمية  اأجل  من  بالتربية  تعنى  واإقليمية  وطنية  �شبكات  اإن�شاء   -
هذا  في  واالخت�شا�شيين  المهتمين  بين  للربط  الم�شتدامة، 

المجال؛
العربية  الدول  بين  والمدر�شين  للطلبة  �شيفية  مخيمات  تنظيم   -

بالتناوب؛
والتقويم  للمراقبة  واإقليمية  وطنية  عمل  اأطر  وتطوير  اإعداد   -

للبرامج والفعاليات المرتبطة بالتنمية الم�شتدامة.
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د . توفري فر�ص تعليمية وتدريبية منا�سبة لفئات و�سرائح املجتمع

اإقامة مراكز م�شتركة للتدريب المهني والتقني تخدم موؤ�ش�شات اإن�ساء وتو�سع  -
التعليم المهني والتقني العامة والخا�شة.

)العليا، برامج وتخ�س�سات القيادية  الم�شتويات  لجميع  القيادات  واإعداد  تاأهيل   -
الو�شطى، الدنيا(؛

اإعداد وتنفيذ برامج تدريبية وتكوين مدربين اأ�شا�شيين لتقديم   -
هذه البرامج على نطاق اأو�شع ون�شر ثقافة التربية الم�شتدامة في 

المدار�ص والجامعات؛
اإعداد برامج لتدريب المعلمين وتعزيز كفاياتهم من اأجل التنمية   -

الم�شتدامة �شواء قبل الخدمة اأو اأثنائها؛
تدريب الهيئات التعليمية على و�شائل وطرق التدري�ص الحديثة.  -

تر�شيد مناهج ومواد تعلم كيفية  حول  عمل  وور�ص  وتاأهيلية  تدريبية  دورات  اإقامة   -
ا�شتهالك المياه والطاقة والحد من تلوث البيئة والمحافظة على 

االآثار التاريخية والتراثية وال�شالم والت�شحر والفقر؛
من  النظامي  غير  التعليم  ببرامج  للملتحقين  م�شتركة  رعاية   -

االأميين والمت�شربين.
تقويم البرامج والفعاليات وقيا�ص اثر التدريب في الميدان؛اأبحاث ودرا�سات   -

قيا�ص اثر التدريب في المتدربين، و�شع معايير الختيار المدربين.  -
ا�شتخدام معايير الجودة في اإعداد العاملين؛معايير وموؤ�سرات  -

االعتماد االأكاديمي والتربوي للمعلمين والقيادات التربوية.  -
تكنولوجيا 

وات�سالت واإعالم
ا�شتخدام التعلم االإلكتروني في التدريب وتنفيذ برامج تدريبية   -

عن بعد.
تاأمين م�شاركة القطاعات ال�شناعية والتجارية الحكومية وغير �سراكة  -

التنمية  مفهوم  وطرح  والتدريب  التاأهيل  برامج  في  الحكومية 
الم�شتدامة �شمن البرامج التدريبية المقدمة للعاملين.

تعاون دولي 
واإقليمي

بناء خطة اإ�شتراتيجية لتاأهيل وتدريب القوى العاملة؛   -
بناء قدرات الموؤ�ش�شات التعليمية والتدريبية في مجال المراقبة   -

والتقويم لفعاليات العقد.



53 

الملحق )5(

المن�سقون الوطنيون لفعاليات عقد الأمم المتحدة للتربية من اأجل التنمية الم�ستدامة 
في الدول العربية )2014-2005(

جمموعة امل�سرق العربي  اأ. 

الربيد اللكرتويناملوؤ�س�سة والعنواناملن�سق/ الوظيفةالدولة

د. موّفق الزعبياالأردن
مدير اإدارة املناهج 

والكتب املدر�شية

وزارة الرتبية والتعليم 
عّمان

muwaffaqzoubi@yahoo.com 
jounesco@moe.gov.jo

د. غادة خري بك�شورية
ا�شتاذة جامعية

كلية الرتبية – جامعة 
دم�شق، دم�شق

info@alaraf_school.com
ncom@scs-net.org

ال�شيد عقيل عي�شى العراق
حممد

خبري تربوي

املديرية العامة 
للتخطيط الرتبوي 

وزارة الرتبية - بغداد

moeorgdept@yahoo.com

ال�شيد ثروت زيدفل�شطني
مدير عام التدريب 

والتاأهيل الرتبوي

وزارة الرتبية والتعليم 
العايل

 رام اهلل

ziad_mohe@yahoo.com
pncecs@palnet.com

د.عبد الفتاح خ�شرلبنان
رئي�ص مكتب البحوث 

الرتبوية

املركز الرتبوي 
للبحوث واالإمناء

الدكوانة

afkhoder@crdp.org
cnlu@cyberia.net.lb

mailto:muwaffaqzoubi@yahoo.com
mailto:jounesco@moe.gov.jo
mailto:info@alaraf_school.com
mailto:ncom@scs-net.org
mailto:moeorgdept@yahoo.com
mailto:mohe@yahoo.com
mailto:pncecs@palnet.com
mailto:afkhoder@crdp.org
mailto:cnlu@cyberia.net.lb
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الربيد اللكرتويناملوؤ�س�سة والعنواناملن�سق/ الوظيفةالدولة
د. الطيب عبد ال�شودان

الوهاب حممد
االأمني العام

اللجنة الوطنية 
ال�شودانية لليون�شكو 

-اخلرطوم

tayebabdul@hotmail.com
sudannatcom@hotmail.com

املهند�ص �شفوت م�شر
�شامل

االأمني العام

اللجنة الوطنية 
امل�شرية لليون�شكو-

اجليزة

education@egnatcom.org.eg

اللجنة الوطنية اليمن
)موؤقتًا(

اللجنة الوطنية 
لليون�شكو - �شنعاء

malkadasi@gawad.com
malkadasi@hotmail.com

mailto:tayebabdul@hotmail.com
mailto:sudannatcom@hotmail.com
mailto:education@egnatcom.org.eg
mailto:malkadasi@gawad.com
mailto:malkadasi@hotmail.com
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 ج. جمموعة اخلليج العربية

الربيد اللكرتويناملوؤ�س�سة والعنواناملن�سق/ الوظيفةالدولة
االإمارات 
العربية 
املتحدة

اللجنة الوطنية 
)موؤقتًا(

اللجنة الوطنية 
االإماراتية لليون�شكو 

اأبو ظبي

ncfu@moe.gov.ae

ال�شيدة اأمينة البحرين
عي�شى احمد
رئي�شة ق�شم 

املنظمات الدولية

وزارة الرتبية 
والتعليم 

مدينة عي�شى

aeabah@hotmail.com
moe.national.esc@
bahrain.gov.bh

ال�شيد  عبد ال�شعودية
الرحمن بن �شهاب 

ال�شعدون
مدير اإدارة 
اليون�شكو 

اللجنة الوطنية 
ال�شعودية لليون�شكو 

الريا�ص
وزارة الرتبية 

والتعليم 

abdulrhman_shehab@
hotmail.com
sncecs@moe.gov.sa

�شلطنة 
ُعمان

د. نا�شر بن حمد 
الرواحي

خبري تربوي

اللجنة الوطنية 
العمانية لليون�شكو

م�شقط

onc@moe.gov.om

ال�شيد حممد قطر
هالل اخلليفي

رئي�ص توجيه املواد 
الفل�شفية

وزارة الرتبية 
والتعليم
الدوحة

mohd-hilal@hotmail.com
qnc_ecs@moe.edu.qa

ال�شيدة ابت�شام الكويت
اأحمد احلاي

مراقب املكتب 
الفني

قطاع البحوث 
الرتبوية واملناهج 

وزارة الرتبية
الكويت 

knc@kwtnatcom.org

mailto:ncfu@moe.gov.ae
mailto:aeabah@hotmail.com
mailto:sncecs@moe.gov.sa
mailto:onc@moe.gov.om
mailto:hilal@hotmail.com
mailto:ecs@moe.edu.qa
mailto:knc@kwtnatcom.org
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 د.  جمموعة املغرب العربي

الربيد اللكرتويناملوؤ�س�سة والعنواناملن�سق/ الوظيفةالدولة

اللجنة الوطنية اجلزائر
)موؤقتًا(

اللجنة الوطنية 
اجلزائرية لليون�شكو 

اجلزائر

algunesco@yahoo.fr
berchicht@yahoo.fr

ال�شيد طارق تون�ص
املرابط

مدير التوعية 
والرتبية البيئية

وزارة البيئة والتنمية 
امل�شتدمية

تون�ص

dsensib@anged.nat.tn
comnatu@edunet.tn

د. ناجي عبداهلل ليبيا
الزناتي

مدير اإدارة التعليم 
املنزيل

اللجنة ال�شعبية 
العامة للتعليم  

طرابل�ص

nzanatil@yahoo.com
libunesco@lttnet.net

ال�شيد مالك التازي املغرب
م�شت�شار التخطيط 

الرتبوي

اللجنة الوطنية 
املغربية لليون�شكو

الرباط

tazi0304@yahoo.fr
commarocaine@yahoo.fr

ال�شيد املختار موريتانيا
حممد �شيخنا اأوفى

خبري تربوي

وزارة التهذيب 
الوطني

نواك�شوط

moktar_aoufa@yahoo.
fr 
meyine@yahoo.fr

mailto:algunesco@yahoo.fr
mailto:berchicht@yahoo.fr
mailto:dsensib@anged.nat.tn
mailto:comnatu@edunet.tn
mailto:nzanatil@yahoo.com
mailto:libunesco@lttnet.net
mailto:tazi0304@yahoo.fr
mailto:commarocaine@yahoo.fr
mailto:meyine@yahoo.fr
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مكتب اليون�شكو االإقليمي للتربية 
في الدول العربية - بيروت

بئر ح�شن – جادة المدينة الريا�شية
بيروت - لبنان

5244  - �ص. ب. 11 
961  1 هاتف: 850013/4/5 

فاك�ص:  824854 1 961
beirut@unesco.org :البريد االإلكتروني

الموقع على �شبكة االنترنت:
www.unesco.org/beirut

مكتب اليون�شكو االإقليمي للعلوم 
في الدول العربية - القاهرة
8  �شارع عبد الرحمن فهمي 

غاردن �شيتي
القاهرة 11541 - م�شر

هاتف:  779 45 599 202
فاك�ص:   779 45 296 202

البريد االإلكتروني:
cairo@unesco.org 

الموقع على �شبكة االنترنت:
http://www.unesco-cairo.org

مكتب اليون�شكو - الدوحة
57 �شارع الجزيرة العربية

الدوحة - قطر
�ص. ب. 3945

هاتف:  48 67 707 / 77 974
فاك�ص:   48 67 644 974

doha@unesco.org :البريد االإلكتروني
الموقع على �شبكة االنترنت:

www.unesco.org/doha

مكتب اليون�شكو - الرباط
35 جادة 16 نوفمبر

الرباط - المغرب
5244  - �ص. ب. 11 

212  74  /  72  03  67 هاتف: 37 
فاك�ص: 37 67 03 75 212

البريد االإلكتروني: 
rabat@unesco.org

الموقع على �شبكة االنترنت:
www.unesco.org/rabat

الملحق )6(

mailto:beirut@unesco.org
http://www.unesco.org/beirut
mailto:cairo@unesco.org
http://www.unesco-cairo.org
mailto:doha@unesco.org
http://www.unesco.org/doha
mailto:rabat@unesco.org
http://www.unesco.org/rabat


 58

مكتب اليون�شكو - عّمان
274 �شار ع الملكة رانيا العبداهلل

الجامعة االردنية
�ص. ب. 2270

عّمان 11181  - االأردن 
هاتف:  340756 65 962

فاك�ص:   5340896 65 962
البريد االإلكتروني:

amman@unesco.org 
الموقع على �شبكة االنترنت:

www.unesco.org/amman

)عّمان( مكتب اليون�شكو – العراق 
274 �شار ع الملكة رانيا العبداهلل

الجامعة االردنية
�ص. ب. 2270

عّمان 11181  - االأردن 
هاتف:  340756 65 962

فاك�ص:   5340896 65 962
البريد االإلكتروني:

amman@unesco.org 

مكتب اليون�شكو - رام اهلل
�شارع المدر�شة االأهلية

�ص. ب. 2154
رام اهلل – ال�شلطة الفل�شطينية
هاتف:   22 95 97 40  972

فاك�ص:  29 59 741  972
unesco@planet.com :البريد االإلكتروني

مكتب اليون�شكو - الخرطوم
29  �شارع العمارات، فيال 36، مربع 10، 

الخرطوم – جمهورية ال�شودان
هاتف:   1 83 46 00 77  249

249  36 62 57 83 1 
فاك�ص: )249( 1 83 57 62 38

البريد االإلكتروني:
khartoum@unesco.org 

mailto:amman@unesco.org
http://www.unesco.org/amman
mailto:amman@unesco.org
mailto:unesco@planet.com
mailto:khartoum@unesco.org
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الربيد االإلكرتويناملكتباال�صم

s.slieman@unesco.orgاليون�شكو - بريوتد. �شليمان عواد �شليمان

g.gholam@unesco.orgاليون�شكو - القاهرةد. غادة غالم

g.elgewely@unesco.orgاليون�شكو - الدوحةال�شيدة جيالن اجلويلي

د. يو�شف الفياليل 
املكنا�شي

.y.filali-meknassi@unescoاليون�شكو - الرباط
org

r.parua@unesco.org.joاليون�شكو - عمانال�شيد روبرت باروا

n.dajanni@unesco.orgاليون�شكو - العراقد. نور الدجاين ال�شهابي

f.dabit@unesco.orgاليون�شكو – رام اهللال�شيدة فرو�شي دابيت
 

i.el-dasis@unesco.orgاليون�شكو - اخلرطومال�شيد اإبراهيم الد�شي�ص

DESD Coordination Section
Division for the Coordination of UN Priorities in Education
Education Sector، UNESCO
7 Place de Fontenoy، 75352، Paris 07SP-France
Tel: 33 - 1 - 45680686 
Tel: 33 - 1 - 45685635
E-mail: esddecade@unesco.org
Website: www.unesco.org/education/desd

mailto:slieman@unesco.org
mailto:gholam@unesco.org
mailto:elgewely@unesco.org
mailto:parua@unesco.org.jo
mailto:dajanni@unesco.org
mailto:dabit@unesco.org
mailto:dasis@unesco.org
mailto:esddecade@unesco.org
http://www.unesco.org/education/desd
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This document has been prepared by a group of  Programme Specialists and 
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Foreword

UNESCO Regional Offices for Education and Science in the Arab Region 
(Beirut and Cairo) are pleased to introduce this document for the use of  
officials, experts and specialists involved in the UN Decade of  Education for 
Sustainable Development-DESD (2005-2014), in order to encourage Member 
States and in particular the Arab countries to prepare strategies and mechanisms 
of  cooperation according to the global guidelines to achieve the UN DESD 
objectives. 

The UN DESD objectives include the following: improve and develop 
education and training programmes at all levels to meet education for sustainable 
development (ESD) objectives; reorient active learning and teaching approaches 
on ESD; increase public awareness on concepts of  sustainable development; 
and provide education and training opportunities for all groups of  society on 
ESD.

The preparation of  the Regional Guiding Framework of  Education for 
Sustainable Development for the Arab Region came after two regional workshops 
organized on DESD within UNESCO’s programme in the Arab region during 
2006-2007 (Alexandria, Egypt, May 2007 and Damascus, Syria, July 2007). 

Most of  the Arab countries have been involved in the preparation of  this 
document, through special data collection forms (ESD matrix) sent to all National 
Commissions for UNESCO to identify areas of  priorities and difficulties 
encounter the development and planning of  national and sub-regional actions 
on ESD/DESD in the Arab region. 

The ESD Focal Points had discussed the first draft of  the document during 
the ESD Regional Expert Meeting (Amman, 2-4 March 2008), organized in 
cooperation with National Commission for UNESCO and the Higher Council 
for Science and Technology in Jordan.
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We would like to acknowledge the effort of  experts and specialists who have 
contributed to the preparation of  the Framework: Dr. Abubakr Badawi, Egypt; 
Mr. Ossama Ghneim, Lebanon; Dr. Sulieman Sulieman, UNESCO-Beirut; Dr. 
Ghada Gholam, UNESCO-Cairo. The effort of  ESD Focal Points was very 
important in finalizing the document. The UN DESED Secretariat at UNESCO 
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 Background and
General Context1

Introduction 
The Second Earth Summit held in Johannesburg, South Africa in 2002 

adopted the concept of  “Sustainable Development” as a title and objective in 
order to achieve concrete social and economic progress in all states and regions 
of  the world.  Particularly, to deal with issues related to poverty reduction, 
unemployment, natural resources, waste and environment. This Summit was a 
follow-up to the first Summit held in Rio de Janeiro, Brazil in 1992.

The above-mentioned Summits constituted the starting point of  the UN 
Decade of  Education for Sustainable Development – DESD (2005-2014) 
adopted by the UN General Assembly on 20 December 2002, resolution 57/254. 
This resolution designated UNESCO as the lead and executive agency of  the 
Decade Framework, since the Decade’s activities focus on providing learning and 
education opportunities to all groups of  society, as a main and real entry point to 
sustainable development in its economic, social and environmental dimensions. 

Concept of  Education for Sustainable Development 
Education for Sustainable Development (ESD) is an educational vision that 

seeks to find balance between human and economic welfare, cultural traditions 
and the sustainability of  natural and environmental resources, in order to ensure 
a better life for both individuals and society at present and, for future generations 
as well. 

The implementation of  ESD principles requires the adoption of  several 
educational approaches with multi purposes and teaching methods, to ensure 
lifelong moral learning to all social groups and areas, promote the dignity of  
human needs, which is in line with sustainable and balanced use of  natural 
resources and the preservation of  these resources, for the sake of  humanity 
at present and in the future, and nurtures the sense of  solidarity at national, 
regional and international levels. 

•

•
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Further information on the UN DESD (2005-2014) is available in the annexes 
of  the report and a set of  websites such as: www.unesco.org/education/desd; 
www.unescobkk.org/esd; www.unesco.org/beirut.

In the Arab region, experts and specialists concerned with education and 
training adopted, during the initial launching of  the Decade activities (September 
2005) at both regional and national levels, the following brief  definition 
of  education for sustainable development: “the acquisition and practice of  
knowledge, values and skills that ensure balance between the economic, social and 
environmental aspects of  development, and the observance of  both individuals 
and society development and progress in life”. 

This definition was adopted at the Regional Workshop on Education and 
Training in Sustainable Development (Manama, Kingdom of  Bahrain, 19-21 
September 2005). 

The events organized within the Framework of  the Decade are usually linked 
to EFA goals (Dakar, 2000), Millennium Development Goals-MDGs (New 
York, 2000), and the UN Literacy Decade (2003-2012). Annex (1) highlights the 
goals of  these three initiatives.

Since the decade is the UN Decade of  Education for Sustainable Development 
(DESD), UNESCO Offices in the Arab Region are coordinating their efforts 
with those of  UNESCO National Commissions and Ministries of  Education 
and Higher Education, Labor, Agriculture, Water and Environment, as well as 
with governmental institutions and civil society institutions concerned with joint 
action programmes implemented within the framework of  strategies supporting 
the achievement of  the Decade’s objectives.

The Regional Guiding Framework of  Education for Sustainable Education 
in the Arab Region (2005-2014) provides a general and reference vision of  the 
activities that could be implemented by any of  the partners such as education 
and training institutions, production and services, international and regional 
organizations, civil society and NGOs, within the framework of  the DESD. 
The Framework highlighted the role of  partners and beneficiaries in the 
implementation of  joint activities related to society, life and work within the UN 
DESD. Annex (3) in the Arabic text provides details description of  the expected 
role of  partners in the region. 

http://www.unesco.org/education/desd
http://www.unescobkk.org/esd
http://www.unesco.org/beirut


 9

The Vision 
The vision of  ESD in the Arab region is in line with the UN DESD global 

orientations and guidelines, including the promotion of  national, regional and 
international cooperation and the achievement of  justice and equality in areas 
closely related to society and life. The vision of  the Regional Framework as regards 
sustainable development can be summarized as follows: arrange for individuals 
and communities to benefit from educational and training opportunities, which 
focus on knowledge, values and sustainable development behaviors, and to 
achieve a concrete progress in the social, economic and environmental aspects 
related to the objectives of  the UN DESD (2005-2014), or any other relevant 
joint plan of  action at the international, regional and national levels (UNESCO-
Paris, 2005). 

The Objectives
The UN DESD aims at using the education and learning process to 

achieve sustainable development and requires the establishment of  educational, 
scientific and cultural policies and plans in order to ensure human welfare and 
environmental balance. Mainly, to achieve the Millennium Development Goals-
MDGs (eight goals), including poverty reduction, gender parity and sustainable 
development in the fields of  agriculture, water, environment and biodiversity. 
The Regional Guiding Framework of  Education for Sustainable Development 
in the Arab region aims at achieving a series of  objectives related to the UN 
DESD activities as follows: 

Highlight the major role played by educational and learning programmes in 
the joint actions towards the achievement of  sustainable development;

Facilitate linkage, networking, and exchange/interaction between partners 
concerned with education for sustainable development;

Provide and enhance a consolidated  vision on sustainable development, 
and promote transformation to such vision, through new and diversified 
teaching/learning methods, and raise of  public awareness on the 
importance of  this vision;

Improve the quality of  teaching and learning  in the field of  education 
for sustainable development;

Prepare and develop strategies (at the national and regional levels), 
to enhance capacities in the field of  education for sustainable 
development.

•

•

1.

2.

3.

4.

5.
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Education for sustainable development provides the society (citizens and 
students) with a new learning incentive in a way that they become capable of  
developing and applying alternative visions to achieve a sustainable future, and 
to work together towards the achievement of  these visions in certain fields 
(themes), as follows: 

Improve and develop education and training programmes, which target 
the achievement of  sustainable development;

Re-orient active teaching and learning approaches, aiming at achieving 
sustainable development at all educational and training levels: basic 
education, secondary and technical education, higher education, and 
continuing education(lifelong learning);

Ensure and raise general understanding and awareness on sustainability 
among all groups of  society; and

Provide appropriate educational and training opportunities to all groups 
of  society on ESD.

▪

▪

▪

▪
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 UNESCOs Role
 in the Achievement
of the DESD Objectives2

UNESCO plays several roles in the field of  education for sustainable 
development, through its mission as a UN agency specialized in education, science, 
culture, communication and information and human and social sciences.

The International Community entrusted UNESCO with the coordination 
and leadership (at both international and regional levels) of  the UN DESD 
activities, according to UN resolution 57/254 of  2002. UNESCO’s tasks in the 
field of  ESD/DESD include the following: 

Accelerate the process of  educational development and reform and 
coordinate the activities of  the numerous stakeholders aimed at 
implementing education for sustainable development at the national, 
regional and international levels;

Promote the Decade’s activities in coordination with Member States and 
concerned organizations and authorities; and

Establish appropriate (short and medium term) plans of  action to achieve 
sustainable development.

1.

2.

3.

4.
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 Challenges Facing the Arab
 Region in Education for
Sustainable Development3

UNESCO Regional Bureau for Education in the Arab States-Beirut designed 
during the period 2006-2007, in cooperation with a small group of  experts and 
specialists in the Arab Region, a questionnaire to explore Member States opinion 
regarding priorities and mechanisms to be adopted in order to achieve ESD/
DESD objectives in the Arab region. 

After the discussion and adoption of  the draft questionnaires/forms, 
UNESCO Regional Bureau for Education in the Arab States- Beirut distributed 
these questionnaires/forms to the National Commissions for UNESCO in the 
Arab region (Summer 2007), to ensure its completion by ministries of  education 
and higher education, universities, research and development centers, as well 
as other partners concerned with sustainable development, in order to identify 
national and regional plans of  action, along with priorities and implementation 
requirements aimed at achieving the ESD/DESD objectives. The communications 
with the National Commissions for UNESCO asked for nominating a National 
Focal Point for ESD/DESD in each country, and the possibility of  formulating 
a National Team for ESD as soon as possible.

Fourteen (14) Arab countries completed the ESD/DESD questionnaires/
forms and nominated a National Focal Point (Coordinator). The Focal Point 
will ensure coordination and exchange of  experiences among institutions on 
ESD/DESD, at the national and regional levels. Annex (5) provides the ESD 
Focal Points contacts in the region, while Annex (6) provides the contacts for 
UNESCO Field Offices in the Arab region and the concerned programme 
specialists.

The analysis of  questionnaires/forms allowed the identification of  
challenges that are facing sustainable development in the Arab region, and that 
are consequently generating challenges to the achievement of  education for 
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sustainable development. Therefore, it is the mission of  sustainable development 
to assist in dealing with these challenges. Challenges facing sustainable 
development in the Arab region as stated in the questionnaires/forms can be 
classified as follows:

A. Challenges at the Economic Dimension:
Poverty, unemployment and brain drain (they represent the biggest 
challenge at the three levels);
Role of  women in the workplace and in the production sector (in addition 
to challenges at the social level);
Desertification, agriculture and water scarcity (in addition to challenges 
at the   environment level);
Scarcity of  resources in general and the need to develop these resources 
and to rationalize their use (common challenge at the three levels). 

B. Challenges at the Social Dimension:
Political, security and demographic stability and sustainability of  
development efforts (with an impact at the three levels)
Weakness of  the role played by youth in social life (with an economic 
impact);
Weakness of  women’s participation in social life (with an economic 
impact);
Need to develop management and organizational patterns and methods 
in private and public sectors (with an economic impact);
Lack of  health awareness especially as regards infectious and 
communicable diseases such as AIDS.

 
C. Challenges at the Environment Dimension: 

Lack of  environmental awareness, lack of  environmental conservation 
and environmental depletion in a number of  cases (with an economic 
impact);
Increase of  environmental pollution rates in all its forms;
Existence of  biodiversity requiring the establishment of  multiple systems 
to preserve it;
Outbreak of  several resources unfair consumption patterns.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-
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It is normal that the above challenges determine the most appropriate course 
for ESD according to the nature of  the challenges faced by every country or 
community within the country. The study of  the challenges facing sustainable 
development in each community apart represents, therefore, the basis for the 
definition of  challenges facing this community and allows to draw up the objectives 
and work method to be adopted in order to achieve sustainable development in 
this community and to follow-up its implementation and assessment. This is 
done in all Arab countries with the knowledge of  the Ministries of  Education 
and Higher Education and of  UNESCO National Commissions in cooperation 
will all concerned partners. UNESCO Offices in the Arab Region and UNESCO 
Headquarters in Paris support these efforts and assist in the transfer and exchange 
of  expertise between Arab States. However, it is only normal that each country 
has its own challenges.

Education systems in the Arab Region are facing a number of  common 
challenges that are negatively influencing their capacity to achieve the desired 
success. Among these challenges are the following: 

The failure to reach the required rates in order to achieve basic education 
and EFA goals;
The failure to provide the necessary resources for education development 
plans and, more particularly, human resources necessary for the 
implementation of  these plans; 
The irrelevance of  methods used for the preparation, production and 
provision of  appropriate educational materials (brochures, documents, 
activities, scientific research and studies) based on the values as well as on 
the cultural and cognitive wealth of  which Arab societies are proud. 

At the same time, ESD/DESD in the Arab region is facing specific challenges 
that can be summarized as follows: 

The understanding by all parties concerned with education of  the wide 
concept of  education for sustainable development and of  its nature that 
is cross-cutting with a number of  other themes and initiatives, constitutes 
one major challenge as it is the case in many other areas. Many people 
still do not differentiate between ESD and environmental education;
The complex nature of  education for sustainable development represents 
a great challenge to its integration in school materials. This complex 
nature makes ESD/DESD overlap with all other educational materials 
and activities;

-

-

-

-

-
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The consideration of  the Arab States’ values and traditions when 
planning and implementing ESD constitutes another challenge due to 
the importance of  these values and traditions (such as the respect of  
the environment in all its components, rational consumption and social 
cooperation and cohesion) for the populations of  the Region. However, 
these values and traditions are not used enough in the preparation of  
ESD curricula and teaching materials;
The fact that many Arab countries have recently finished completing the 
development of  their policies, programmes and practices in the education 
sector also constitutes one major challenge for ESD/DESD, since it is 
difficult for citizens to accept the idea of  amending these policies after 
starting their implementation.
The issue of  regional and sub-regional cooperation may also constitute 
one major challenge for ESD due to the lack of  previous experience in 
this field in the Arab Region. It is hoped, at this level, that participating 
international organizations and bodies will assist in the enhancement of  
such cooperation;
The provision of  the necessary funding and training and the promotion 
of  the principle of  equal partnership remain among the challenges facing 
some Arab countries; 
Wars and conflicts still constitute a burden on some countries of  the 
Region thus constituting a challenge not only for ESD but also for 
development itself  and for the sustainability of  large segments of  human 
beings. 

-

-

-

-

-



 17

 Basis of the Regional
 Guiding Framework
for the Arab Region4

The Regional Guiding Framework of  Education for Sustainable 
Development is developed according to a set of  bases related to the concept 
of  sustainable development in the region, and the approaches to achieve goals 
of  ESD/DESD: 

Efforts focus on the achievement of  a quantum leap aimed at triggering 
change in the behavior and orientations of  individuals - through 
formal education and continuous non-formal education - with the 
participation of  all members of  society as well as of  all public and 
grassroots institutions; 

Priority is given to the harmonious and integrated orientation of  efforts 
towards education for sustainable development through a holistic 
approach not as a additional component;

Education for sustainable development efforts are complementary to 
the existing initiatives – such as Education for All, the Literacy Decade, 
the MDGs, etc…- using the holistic method in order to achieve the 
objectives of  each one of  these initiatives;

By recognizing that it is impossible for one unique party to achieve 
the ESD objectives by itself, the Framework of  Action is based on the 
hypothesis that all social categories and institutions should play a role 
in the achievement of  the objectives of  the Decade in an integrated 
and harmonious way and, in cooperation with other partners;

Efforts aimed at achieving the objectives of  the Decade put both 
gender on an equal footing, as well as racial and religious groups, rural 
and urban areas, and social and economic levels, etc…

Efforts take advantage of  Information and Communication 
Technologies (ICTs)  in reaching all social categories and in achieving 
the objectives of  the Decade;

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Public and grassroots bodies cooperate to provide the necessary 
funding to achieve this quantum leap in learning and the International 
Community and organizations contribute whenever needed. 

7.
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 Role of Partners
and Baneficiaries5

The partners defined in the questionnaire did not vary from those already 
selected in the Global General Framework for the UN DESD activities 
(UNESCO–Paris, 2005). However, the priority of  each of  these activities varied 
since governmental institutions and international organizations have acquired 
greater importance knowing that the authorities have completed the questionnaire 
keep considering the civil society, the private sector and the media as newcomers 
to the scene of  education for sustainable development in the Arab region. 

Furthermore, the questionnaires did not reflect the importance expected 
to be given to the distinction between what suits the different communities 
within the same country (such as urban and rural areas, coastal areas, deserts 
and mountain regions – low income countries, high-income countries, countries 
that have made real progress in industry and those that still basically depend on 
agriculture and raw materials, tourist and services areas). 

This constitutes in its turn an indicator of  the centrality of  planning while 
ESD calls for taking the variables of  the different communities and areas within 
the same country into consideration. Roles are distributed among five main 
partners as follows:

1.   Governments, and public/private educational institutions;
2.   International and regional organizations;
3.   Civil society and its institutions;
4.   Business and labor institutions; and
5.   Media (television, press, radio and broadcasting).

Annex (3) of  the Arabic text has more description of  the ESD/DESD 
partners suggested roles.
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 Timetable for the
Implementation of Activities6

Extensive discussions with the group of  experts and specialists who have 
taken part in the workshops of  Alexandria and Damascus (May and July 2007) 
had resulted in a proposal suggesting the classification of  UN DESD activities 
and events in the Arab region into  three phases (timetable), as follows:  

Phase One (2005-2007): Launching of  Activities and Planning 
It was necessary that UNESCO and its field offices in the Arab States 

play a major role, during Phase One, in raising awareness on the DESD and 
in developing Arab capacities and expertise so as to guide and orientate Arab 
countries efforts towards achieving the Decade’s objectives. A number of  
regional activities and training sessions have been organized during this period 
in addition to the elaboration and dissemination of  national and sub-regional 
studies. 

In an attempt to exchange experiences between Arab countries and to reach 
consensus on the concept, content and efforts of  ESD in the Arab States, five 
regional workshops have been organized as follows:

Regional Workshop on the Role of  Education and Training in Sustainable 
Development (Manama, Kingdom of  Bahrain, 19-21 September 2005); 

Regional Workshop to launch the DESD’s activities in the Arab Region 
(Beirut, 22-23 September 2005); 

Regional Workshop on the Role of  Agricultural Education and Training 
(Salt, Jordan, 5-7 February 2007); 

Regional Workshop on the Promotion of  Teachers’ Skills in Sustainable 
Development (Alexandria, Egypt, 7-9 May 2007); 

Regional Workshop on Education, Environment and Water (Damascus, 
Syria, 14-16 July 2007). 

•

1.

2.

3.

4.

5.
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In addition to the role they played in the development of  Arab capacities and 
expertise, the above mentioned workshops have served as experts meetings since 
participants who were mostly experts expressed their countries actual needs and 
priorities. Their opinions were reflected in the design of  the questionnaire that 
has been distributed to the Arab countries as well as in the preparation of  the 
Regional Guiding Framework. 

UNESCO Field Offices in the Arab region contributed to the implementation 
of  the DESD by targeting teachers who constitute the cornerstone of  developing 
the education   and learning processes, through a series of  training sessions 
focusing on sciences, environment and social sciences according to UNESCO 
programmes in the Arab region for 2006-2007. A reference guide for education 
for sustainable development has been prepared and some important UNESCO 
references have been translated to Arabic such as the document entitled: 
“Leading principles and recommendations for the re-orientation of  teachers 
training towards sustainability” (UNESCO-Cairo, 2007).

National and sub-regional case studies on the role of  education and training 
in sustainable development (published in issue no.3 of  UNEVOC series – Beirut, 
January 2006), as well as case studies on the role of  technical and vocational 
education in sustainable development (published in issue no.7 of  UNEVOC 
series- Beirut, June 2007) have also been undertaken. 

UNESCO Regional Office-Beirut considered the necessity that the Arab 
countries provide partnership and contributions in the planning and coordination 
of  the DESD activities in the region, adopted by the General Conference of  
UNESCO (Programme and Budget).

To this effect, a questionnaire has been prepared and distributed to 
the Ministries of  Education and Higher Education, UNESCO National 
Commissions, universities and research centers, as well as to other partners in 
the Arab countries. 

Phase Two (2008-2011): Commitment  and Construction
This phase concerns the building of  activities and programmes for education 

for sustainable development in the Arab Region as well as in other regions of  
the world as planned in Phase One. The questionnaires/forms that has been 
completed by fourteen countries representing the four clusters/sub-regions 

•
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(Mashreq, Red Sea, Gulf, and Maghreb) had detailed proposals for the second 
phase (2008-2011). Proposals that have been collected and classified under 
four themes which, in fact, constitute priority areas for the DESD activities at 
UNESCO’s level, are:

Improve and develop educational and training programmes addressing 
sustainable development;

Re-orientate active learning and educational approaches aiming at 
sustainable development;

Ensure general understanding and awareness on development and 
sustainability for all;

Provide appropriate educational and training opportunities to the 
different groups of  society.

In view of  the importance of  the proposals stated for this phase to support 
Member States of  the region in launching the implementation process of  the 
ESD/DESD activities, and considering that “Commitment and Construction 
Phase” has actually started, the Regional Guiding Framework has the next 
section (no. 7) on the proposed priorities for Arab region.

Phase Three (2012-2014): Support, Follow-up and Evaluation 
The answers provided by educational institutions in the Arab Region to the 

questionnaire included a limited number of  proposed projects and programmes 
of  action for Phase Three. The following series of  projects and programmes 
matching those stated in Phase Two were defined as follows:

Analyze the outcomes of  programmes and projects to be implemented 
during Phase Two in order to assess the latter and deduct learned lessons 
to be taken into account when planning other activities;
Establish and apply defined criteria for the assessment and follow-up of  
programmes targeting ESD;
Assess the efficiency of  training targeting the Decade’s activities and 
evaluate the extent to which such training fits the training needs that 
have been defined at the beginning of  the Decade; and focus on remedial 
programmes to fill this gap;
Plan the sustainability of  the work of  newly established networks and 
media participating in raising awareness on the environment among 
different social categories;

1.

2.

3.

4.

•

1.

2.

3.

4.
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Enhance the capacities of  individuals and educational and training 
institutions in the field of  assessment and follow-up;
Universalize the outcomes of  the assessment of  programmes and 
projects undertaken in the Arab Region;
Establish programmes for the post- DESD phase and define their 
financing resources to preserve achievements that have been made during 
the Decade and ensure their integrity with programmes implemented by 
ministries, bodies and institutions concerned with education and training 
in the Arab countries.

5.

6.

7.
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 Proposed Priorities for the Arab
 Region: Phase Two- Commitment
and Construction7

The questionnaire that has been completed by most Arab States (14 States) 
has defined a number of  priorities related to the Arab Region. These priorities 
have been gathered and arranged in a matrix using the classification described in 
tables (1), which include: 

Four main areas of  activities for the DESD (horizontal classification: a, 
b, c, d);
Authorities and departments concerned with the implementation of  
activities, according to administrative divisions in the Arab region (vertical 
classification).

The classification facilitates the implementation process and technical 
contributions of  the priorities, according to administration divisions between 
ministries and other partners in the implementation process, such as government 
institutions, private sector, civil society and NGOs. Annex (4) of  the Arabic text 
included more information on such priorities. 

-

-
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Table (1): Suggested Priorities for the Arab Region – Phase Two (2008-2011

 Areas of activities
 Parties concerned with
 implementation

a. Programmes and majors  b. Learning systems  c. Awareness  c- Learning
 opportunities

 Buildings and Expansions  - Kindergarten
- Appropriate school building  

- Development of an 
educational resources 
network 

- Design and 
functioning of the 
school building 

- Common centers for 
both sectors

 Programmes and majors - Environment  and natural resources 
- Majors in higher education 
- Academic qualifications in this field 

-Technical and vocational 
education and training 
programmes 

- National and regional 
institutions 
- Monitoring and 
assessment systems 

- Training of leaders 
and teachers trainers 
- Non-formal education 
- Institutions capacities

 Curricula and learning
 materials

- Sustainable development dimensions 
- Essential and life skills 
- Concepts of rationalization 

- Extra-curricular activities 
- Teaching/learning methods 
- Foreign languages

- Camps and 
excursions 
- Environmental 
projects 

- Measurement of 
training impact 

 Research, studies and reports - Centers to support researchers 
- Adoption of innovative outcomes
- Level improvement

- Academically qualifying 
experiences
- New trends  

- Research 
competitions 
- Adoption of 
innovative initiatives 

- Alternative 
opportunities

 Criteria and indicators - Establishment of criteria and indicators - E-learning and distance 
education indicators 

- Indicators of 
efficiency 

- Quality indicators 
- Academic 
accreditation 

 Information and
 Communication Technology

- Innovative thinking development - Educational 
management 

- E-learning 

- Interactive 
programmes 

- Media as a 
medium 

- Seminars and 
communication 

- E-learning and 
distance education 

 Partnership - Public and private education
- Education and society 

- Societal participation 
- Specialized professional 
associations 

- Community  culture 
and citizenship 
- Openness on society 
- Linkage networks 

- Governmental and 
non-governmental 
sectors 

 International and regional
 cooperation

- Success stories and lessons learned 
- Joint activities 

- Exchange of 
experiences

- Experts meetings  

- Regional camps
- Field visits 

- Peer review 
- Exchange of 

experiences 
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Table (1): Suggested Priorities for the Arab Region – Phase Two (2008-2011

 Areas of activities
 Parties concerned with
 implementation

a. Programmes and majors  b. Learning systems  c. Awareness  c- Learning
 opportunities

 Buildings and Expansions  - Kindergarten
- Appropriate school building  

- Development of an 
educational resources 
network 

- Design and 
functioning of the 
school building 

- Common centers for 
both sectors

 Programmes and majors - Environment  and natural resources 
- Majors in higher education 
- Academic qualifications in this field 

-Technical and vocational 
education and training 
programmes 

- National and regional 
institutions 
- Monitoring and 
assessment systems 

- Training of leaders 
and teachers trainers 
- Non-formal education 
- Institutions capacities

 Curricula and learning
 materials

- Sustainable development dimensions 
- Essential and life skills 
- Concepts of rationalization 

- Extra-curricular activities 
- Teaching/learning methods 
- Foreign languages

- Camps and 
excursions 
- Environmental 
projects 

- Measurement of 
training impact 

 Research, studies and reports - Centers to support researchers 
- Adoption of innovative outcomes
- Level improvement

- Academically qualifying 
experiences
- New trends  

- Research 
competitions 
- Adoption of 
innovative initiatives 

- Alternative 
opportunities

 Criteria and indicators - Establishment of criteria and indicators - E-learning and distance 
education indicators 

- Indicators of 
efficiency 

- Quality indicators 
- Academic 
accreditation 

 Information and
 Communication Technology

- Innovative thinking development - Educational 
management 

- E-learning 

- Interactive 
programmes 

- Media as a 
medium 

- Seminars and 
communication 

- E-learning and 
distance education 

 Partnership - Public and private education
- Education and society 

- Societal participation 
- Specialized professional 
associations 

- Community  culture 
and citizenship 
- Openness on society 
- Linkage networks 

- Governmental and 
non-governmental 
sectors 

 International and regional
 cooperation

- Success stories and lessons learned 
- Joint activities 

- Exchange of 
experiences

- Experts meetings  

- Regional camps
- Field visits 

- Peer review 
- Exchange of 

experiences 
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UNESCO Offices in the Arab Region and UNESCO National Commissions 
nominated national coordinators for the Decade’s activities, within the framework 
of  a biennial action plan for the period 2006-2007. It is expected that a national 
team be established to contribute to the achievement of  the Decade’s objectives 
and programmes of  action along with educational institutions. At the regional 
level, UNESCO will seek to involve the relevant international organizations in 
development programmes and projects. It will also seek to establish an inter-
agency regional consultative team to ensure communication and coordination of  
joint programmes of  action, namely initiatives focusing on the achievement of  
the MDGs and the EFA goals. The UN Secretariat of  the Decade of  Education 
for Sustainable Development provided a series of  reports on the work mechanism 
of  the International Consultative Team concerned with the Decade’s activities. 

Education for sustainable development is characterized by the width of  its 
concept and content and by the fact that it exceeds knowledge to target behaviors. 
It has hence become impossible that a party, institution or ministry succeeds to 
achieve the DESD objectives by itself. 

The achievement of  these objectives will definitely require cooperation 
between all concerned parties in the country, such as cooperation between the 
ministries of  environment, agriculture and industry, employers organizations, 
employees associations, civil society and other parties on the one hand, and 
educational and training institutions, on the other, in order to coordinate activities 
that positively contribute to the achievement of  the Decade’s objectives. 

At the national level, it is necessary to select a coordination body that would 
be entrusted with the management of  the Decade. The working groups formula 
to which take part representatives of  concerned ministries and bodies with a 
technical secretariat at the UNESCO National Commission constitutes one 
of  the most appropriate formulas that have been suggested during regional 
meetings and workshops. This kind of  formula provides an opportunity to 

 National, Regional and
International Cooperation8
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coordinate activities aimed at achieving the Decade’s objectives. It also provides 
the necessary efforts and funding resources and can be easily monitored to 
reflect a better image of  the efforts made at the level of  each State as well as of  
the Arab efforts as a whole at the international level. 

It is hoped that the proposed meeting of  UN Organizations concerned with 
sustainable development in the Arab Region produces a matrix that identifies 
the areas and activities that each organization intends to focus on. Such a matrix 
constitutes a guide for Arab States in identifying their activities and exchanging 
their expertise during the Decade’s different phases. The role of  Arab 
Organizations analogous to International Organizations remains important and 
essential to the coordination of  efforts, mobilization or resources and exchange 
of  expertise and of  appropriate teaching materials.

In addition to the reduced team including experts from a number of  Arab 
countries, the building of  a cooperation mechanism at the Arab Region’s level 
represents a necessary step towards the achievement of  the necessary coordination 
between Arab States within the framework of  regional and international joint 
programmes of  action. 

At the international level, UNESCO’s efforts as an organization responsible 
for coordination and the efforts of  the proposed consultative committee 
gathering representatives of  UN Organizations taking part in the implementation 
of  the Decade’s objectives constitute the basis of  international cooperation in 
this field.

The rotation system adopted at the committee’s presidency level among 
participating organizations contributes to the sustainability of  efforts within 
the framework of  the Decade’s activities. It is hoped that the International 
Community and donors contribute to the promotion of  efforts in the Arab 
Region, in addition to the role played by cooperation and coordination between 
geographical areas and UNESCO regional offices in this field. 
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Financing9
In many cases, available funds represent the borderline between the reality 

of  the planning process and the opportunities of  transforming the latter into 
reality. In light of  the limited available funds and the multiple challenges facing 
the States of  the Region (at the political, economic and social levels), in addition 
to the fact that the major part of  the budgets allocated to education fall under the 
article related to salaries, the financing issue still constitutes the main obstacle to 
the achievement of  the UN Decade of  Education for Sustainable Development 
in the Arab Region. Furthermore, in light of  a real and realistic understanding 
of  the fact that the national role as regards the implementation of  the Decade is 
the main and most effective role that only national authorities can play, all Arab 
States are required to search for the necessary financing resources in a realistic 
way either from their own governmental resources or from resources that can 
be provided by partners from civil society and the business sector. The good and 
rational use of  these resources constitutes an essential requirement due to their 
limitation. 

UN Agencies’ commitment to the Decade and to its objectives is an 
incentive for States and institutions to develop joint programmes of  action. 
These Agencies as well as their regional offices in the Arab Region have action 
plans and programmes aimed at supporting and achieving the objectives of  the 
Decade by supporting the efforts made by States and institutions in terms of  
planning, implementation, follow-up and assessment. Solidarity among the States 
of  the Region through specialized development funds and development banks 
constitutes an additional means of  providing the necessary funding, especially if  
investment is orientated towards the increase of  revenues and towards ensuring 
that Arab States benefit, in their majority, from the outcome of  national, regional 
and international efforts in the field of  ESD. 
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UNESCO General Conference reaffirmed in its 34th session (Paris, November 
2007) the need to give the monitoring, assessment and follow-up process the 
necessary attention in the DESD’s action plans and programmes after the 
discussion of  the preliminary report that has been submitted to Member States 
on the achievements made in the States and regions of  the world, during Phase 
One (2005-2007). The phases to be adopted by UNESCO for the development 
of  a comprehensive and detailed report on the achievement and implementation 
stages in all States and regions of  the world as proposed by the preliminary reports 
have been approved. The Secretariat of  the DESD at UNESCO has defined the 
proposed timetable for the preparation and monitoring and assessment reports 
as well as the topics of  each report, in cooperation with the MEEG. International 
reports will hence cover the following areas: 

-   First report: structure and content in 2009. 
-   Second report: learning mechanisms and initiatives in 2011.
-   Third report: outcomes and impact in 2015. 

It is necessary to bear in mind that monitoring and assessment processes are 
only tools used to identify the extent to which these programmes and activities 
are relevant to the fixed objectives. The linkage between monitoring and 
assessment as an essential source of  feedback and the planning process related 
to the implementation of  the DESD is of  utmost necessity. The participation of  
all partners in the monitoring, assessment and follow-up process constitutes one 
of  the recognized bases in this particular case since it is recognized that no party 
is capable of  achieving the ESD objectives all by itself. 

The achievement of  these objectives requires the designation of  the party 
responsible for monitoring, assessment and follow-up among participating 
parties and the establishment of  appropriate monitoring, assessment and follow-
up mechanisms that take the special characteristics of  each country as well as the 
diversity of  cultures and methods into account. 

 Monitoring, Evaluation
and Follow-up10
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It is normal that the monitoring, assessment and follow-up system be based 
on a series of  indicators which are continuously subject to assessment. Indicators 
are divided according to the different levels at which the ESD implementation 
requirements are being monitored (such as pre-school education, basic education, 
secondary education, technical education, higher education, teachers training, 
continuous education). Some indicators are generally qualitative and are hence 
assessed through the description of  the achievements made in addition to the 
determination of  the progress made at the level of  these indicators (preparation 
hasn’t started yet, work is in progress, drafts have been prepared, work has been 
completed), while there are quantitative indicators that are determined in figures 
and ratios. Considering the diversity of  partners concerned with education 
for sustainable development, it would be better if  each partner establishes his 
own indicators. It is also normal that each country forges its own appropriate 
indicators. On the other hand, the working group has undertaken expanded 
discussions on similar activities in a number of  other geographical areas (namely 
Asia and the Pacific) and on the compatibility of  these activities with the 
specifications and requirements of  the Arab Region, in order to facilitate both 
the work process and the elaboration of  national reports that would be gathered 
in sub-regional and regional reports. The discussions have hence resulted in the 
selection of  seven monitoring, assessment and follow-up indicators in the Arab 
Region that are: 

Existence of  a policy/strategy and a framework of  action to achieve the 
ESD objectives at several levels, the definition of  parties and mechanisms 
for the coordination of  these efforts, the determination of  the  role to be 
played by each of  the partners, the definition of  methods to be adopted 
to achieve these objectives in non-formal education and, the definition of  
the necessary governmental financing resources as well as those provided 
by other partners; 

Existence of  a comprehensive education quality management system 
with a special part for education for sustainable development, or of  a 
quality management system specialized only in education for sustainable 
development and including a quality control system for teachers training 
and performance assessment, linkage of  teachers through networks and 
provision of  appropriate educational materials; 

Application by the school/learning institution of  ESD as an integrated 
unit where each individual assumes his responsibilities in harmony with 
the roles played by other individuals; 

-

-

-
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Implementation by the school/learning institution of  participatory 
processes in coordination with all partners; 

Adoption of  agreed upon policies and tools aimed at  measuring changes 
at the level of  individuals’ knowledge and behaviors as a result of  ESD; 

Application and dissemination of  studies and researches on the 
implementation of  ESD and on how to increase the latter’s efficiency 
and measure its effect to be used in the planning and implementation 
process;

Establishment of  a national (local) partners’ network to ensure positive 
and active communication with regional and international networks. 

Each State of  the Region shall, therefore, be responsible for studying each 
and every indicator in details. It shall also be responsible for modifying the 
selected indicators according to its own requirements and specifications and to 
benefit from these indicators to guide its ESD activities, on the hand and, to 
monitor and assess performance, on the other. These indicators constitute the 
theme of  periodic and non-periodic reports that are prepared by the countries 
of  the Region. Methods and tools for the collection of  the data necessary to test 
these indicators as well as the establishment, trial and dissemination of  these 
mechanisms are defined in light of  national indicators. It is preferable, in this 
context, to integrate ESD (quantitative and qualitative) indicators into the on-
going monitoring and assessment process of  EFA and the Literacy Decade. 

UNESCO has also taken the necessary measures to establish the first report 
and a questionnaire aimed at collecting the data and information necessary for 
the establishment of  the report has been prepared and distributed to Member 
States. The questionnaire is to be completed and returned to UNESCO Regional 
Bureau – Beirut within a two-month period in order to be analyzed before 
submitting a regional report that would facilitate the collection and comparison 
process to the DESD Secretariat at UNESCO Headquarters in Paris. 

UNESCO and its (regional, cluster and national) offices in the Arab 
Region will seek, in cooperation with partners and beneficiaries (governments, 
organizations, civil society institutions and the private sector), to support national, 
sub-regional and regional efforts aimed either at selecting the indicators or at 
establishing  mechanisms for  data collection and analysis. They will also support 
efforts aimed at establishing assessment programmes and measures, reviewing 

-

-

-

-
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activities and plans of  action and preparing the necessary follow-up and 
assessment reports. UNESCO Offices in the Region will as well seek to ensure 
maximum integration and coordination between the efforts of  UN Agencies, 
international organizations, technical cooperation bodies and non-governmental 
organizations and to support cooperation and exchange of  experiences among 
Arab States themselves and between the latter and other regions of  the world. 
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      Sustainable Development (2005-2014).

(3)  The Role of  Partners in ESD Framework for the Arab Region*.

(4)  Priority Areas for the Arab Region (Phase Two: Commitment and  
      Construction)*.

(5)  ESD National Focal Points in the Arab Region.

(6) UNESCO Field Offices in the Arab Region and DESD  
      Coordination Unit at UNESCO HQs.

* Annexes 3 and 4 are available in Arabic only.
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Annex (1)

EFA Goals, MDGs and UN Literacy Decade

A. The EFA Goals (Dakar, April 2000)
Expanding and improving comprehensive early childhood care and edu-
cation, especially for the most vulnerable and disadvantaged children ;

Ensuring that, by 2015, all children, particularly girls, children in different 
circumstances and those belonging to ethnic minorities, have access to 
and complete free and compulsory primary education of  good quality;

Ensuring that the learning needs of  all young people and adults are 
met through equitable access to appropriate learning and life skills pro-
grammes; 

Achieving a 50 per cent improvement in levels of  adult literacy by 2015, 
especially for women, and equitable access to basic and continuing edu-
cation for all adults ;

Eliminating gender disparities in primary and secondary education by 
2005, and achieving gender equality in education by 2015, with a focus 
on ensuring girls’ full and equal access to and achievement in basic edu-
cation of  good quality;

Improving every aspect of  the quality of  education, and ensuring their 
excellence so that recognized and measurable learning outcomes are 
achieved by all, especially in literacy, numeric and essential life skills.

B. The Millennium Development Goals (New York, September 2000) 
Eradicate extreme poverty and hunger;

Achieve universal primary education;

Promote gender equality and empower women; 

Reduce child mortality; 

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
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Improve maternal health; 

Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases;

Ensure environmental sustainability; 

Develop a global partnership for development.

C. The UN Decade on Literacy (2003-2012)
The United Nations adopted this UN Decade as part of  the global effort 
to achieve EFA goals and plans of  action at the international, regional and 
national levels.

For more information on the Decade is available on the website:
http://www.unesco.org/uil

-
-
-
-

http://www.unesco.org/uil
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Annex (2)

Supporting Strategies for UN Decade of  Education for Sustainable 
Development (2005-2014)

-   Vision-Building and Advocacy;

-   Consultation and Ownership;

-   Partnership and networks;

-   Capacity-Building and Training;

-   Research and Innovation

-   Use of  Information and Communication Technologies (ICTs);

-   Monitoring and Evaluation.

Source: UNESCO-Paris (2005). Global Framework for the UN Decade of  Education 
for Sustainable Development (2005-2014).
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ESD Focal Points in the Arab Region for the UN Decade of  
Education for Sustainable Development (2005 - 2014)

A. Mashreq Countries:

E.mailInstitution/
Address

Coordinator/
Title

Country

moeorgdept@yahoo.com Ministry of
 Education

 Directorate of
Planning
Baghdad

 Mr. Akil Issa
 Mohamed,
 Educational

Planning Expert

Iraq

jonesco@moe.gov.jo
jonesco@wanadoo.jo

 National
 Commisssion for

UNESCO
Amman

National 
Commission for 

UNESCO (Temp.)

Jordan

afkhoder@crdp.org
cnl@cyberia.net.lb

 National Center for
 Educational Research

and Development
Beirut

Dr. Abedalfatah 
Khoder, 

Head, Educational 
Research Office

Lebanon

ziad_mohe@yahoo.com
pncecs@palnet.com

 Ministry of
Education

 GD of  Training and
qualifications

Ramallah

M. Tharwat Zaid, 
DG of  Training 

and Qualifications

Palestine

info@alaraf_school.com
ncom@scs-net.org

 Damascus University
Faculty of  Education

 Dr. Ghada Khabar
 Bik, Professor,

Education

Syria

Annex (5)

mailto:moeorgdept@yahoo.com
mailto:jonesco@moe.gov.jo
mailto:jonesco@wanadoo.jo
mailto:afkhoder@crdp.org
mailto:cnl@cyberia.net.lb
mailto:mohe@yahoo.com
mailto:pncecs@palnet.com
mailto:info@alaraf_school.com
mailto:ncom@scs-net.org
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B.  Red Sea Countries

E.mailInstitution/
Address

Coordinator/
Title

Country

edcation@egnatcom.org.eg National Commisssion
for UNESCO
Jiza

Mr. Safwat Salem
Sec. General

Egypt

tayebabdl@hotmail.com
sdannatcom@hotmail.com

 National Commisssion
for UNESCO
Khartoum

 Dr. Al Tayeb Abed
Al Wahab Mohamad
Sec. General

Sudan

malkadasi@gawad.com
malkadasi@hotmail.com

National Commisssion 
for UNESCO - Sana’a

 National
 Commisssion for
(.UNESCO (Temp

Yemen

mailto:edcation@egnatcom.org.eg
mailto:tayebabdl@hotmail.com
mailto:sdannatcom@hotmail.com
mailto:malkadasi@gawad.com
mailto:malkadasi@hotmail.com
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C.   Arab Gulf Countries:

E.mailInstitution/
Address

Coordinator/
Title

Country

aeabah@hotmail.com

moe.national.esc@bahrain.
gov.bh

 Ministry of
Education
Eissa Town

 Ms Amina Issa
 Ahmed, Chief,
 International
 Organization

Section

Bahrain

knc@kwtnatcom.org Ministry of
 Education
 Education

Research Section
Kuwait

 Ms. Ibtissam
 Ahmed Al Hady,

 Supervisor
Technical Office

Kuwait

onc@moe.gov.om National
 Commission for

UNESCO
Muscat

 Dr. Nasser
 Ben Hamad
 Al Rowahi,

Education Expert

Oman

mohd-hilal@hotmail.com

qnc_ecs@moe.edu.qa

 Ministry of
Education

Doha

 M. Mohamad
 Halal Al Khalife,
 Chief, Philosophy

 Subjects
Supervision

Qatar

abdlrhman_shehab@
hotmail.com

sncecs@moe.gov.sa

 National
 Commission for

UNESCO
 Ministry of
Education

Riyadh

 M. Abed Al
 Rahman Ben

 Shehab Al
Sadoun, Director

 National
 Commission for

UNESCO

 Saudi
Arabia

ncfu@moe.gov.ae National
 Commission for

UNESCO
Abu Dhabi

 National
 Commission for

 UNESCO -Temp

 United
 Arab
Emirates

mailto:aeabah@hotmail.com
mailto:knc@kwtnatcom.org
mailto:onc@moe.gov.om
mailto:hilal@hotmail.com
mailto:ecs@moe.edu.qa
mailto:sncecs@moe.gov.sa
mailto:ncfu@moe.gov.ae
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D. Maghreb Countries:

E.mailInstitution/
Address

Coordinator/
Title

Country

algunesco@yahoo.fr
berchicht@yahoo.fr

 (Temporary)
 National

 Commission for
UNESCO

 National
 Commission for

 UNESCO - Temp

Algeria

nzanatil@yahoo.com
libunesco@lttnet.net

 General Public
 Committee for

Education
Tripoli

Dr. Naji Zanati
Director, Extended 

Education Dept.

Libya

moktar_aoufa@yahoo.fr 
meyine@yahoo.fr

 Ministry of
Education
Nawakchot

Mr. Moukhtar 
Mohamed Chaikhan  

Awfa, 
Education Expert

Mauritania

tazi0304@yahoo.fr
commarocaine@yahoo.fr

 National
 Commission for

UNESCO
Rabat

Mr. Malak Tazi
 Consultant,
 Educational

Planning

Morocco

dsensib@anged.nat.tn
comnatu@edunet.tn

 Ministry of
 Environment

 and Sustainable
Development

Tunis

Mr. Tarek Mourabet
 Director,

 Environmental
 Awarness and

Education

Tunisia

mailto:algunesco@yahoo.fr
mailto:berchicht@yahoo.fr
mailto:nzanatil@yahoo.com
mailto:libunesco@lttnet.net
mailto:aoufa@yahoo.fr
mailto:meyine@yahoo.fr
mailto:tazi0304@yahoo.fr
mailto:commarocaine@yahoo.fr
mailto:dsensib@anged.nat.tn
mailto:comnatu@edunet.tn
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Annex (6)

 UNESCO Field Offices in the Arab Region and DESD Coordination
Unit at UNESCO HQs

UNESCO Regional Bureau for 
Education in the Arab Sates - 
Beirut 
Cité Sportive 
Avenue, Beirut Lebanon 
P.O. Box 11-5244 Beirut-Lebanon 
Tel: +961 1 850 013, 850 014
                   824 039, 853 009   
Fax: +9611 82 48 54 
E.mail : beirut@unesco.org
Website : 
http://www.unesco.org/beirut

UNESCO Regional Bureau for 
Sciences for the Arab States – Cairo
8 Abdel-Rahman Fahmy Street, Garden 
City  
11541 Cairo – Egypt
Tel: +202 2 794 5599, 2 795 0424 
Fax: +202 2 794 5296 
E.mail : cairo@unesco.org
Website: http://ww.unesco-cairo.org

UNESCO Office Doha-Qatar
66, Lusail Street - West Bay  
P.O. Box 3945 Doha  
Qatar 
Tel: +974 411 3293, 411 3290
                411 3295, 411 3036 
Fax: +974 411 3015 
E-mail: doha@unesco.org
Website: 
http://www.unesco.org/doha

UNESCO Office Rabat – Morocco
36 Avenue du 16 Novembre
B. P. 1777 Agdal
Rabat – Maroc
Tel: +212 3767 0372/74
Fax: +212 3767 0375
E-mail: rabat@unesco.org
Website: http://www.unesco.org/rabat

mailto:beirut@unesco.org
http://www.unesco.org/beirut
mailto:cairo@unesco.org
http://ww.unesco-cairo.org
mailto:doha@unesco.org
http://www.unesco.org/doha
mailto:rabat@unesco.org
http://www.unesco.org/rabat
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UNESCO Office Amman - Jordan
274, Queen Rania Al Abdullah
Jordan university 
P. O. Box 2270
Amman 11181 Jordan
Tel: +962 6 5340891
       +962 6 5340756
Fax: +962 6 5340896
E-mail: amman@unesco.org
Website: 
http://www.unesco.org/amman

UNESCO Office for Iraq
274, Queen Rania Al Abdullah
Jordan university 
P. O. Box 2270
Amman 11181 Jordan
Tel: +962 6 5340891
       +962 6 5340756
Fax: +962 6 5340896
E-mail: amman@unesco.org

UNESCO Office in Ramallah
29 Al Ahliyyah Colege Street
P. O. Box 2154 
Ramallah- Palestinian authority
Tel: +972 2295 9740
Fax: +972 2959 741
E-mail: unesco@planet.com

UNESCO Office Khartoum-Sudan
Al Amarat, Street 29
Villa 36, Block 10
Open Area behind Saudi Embassy (South 
Gate) 
Khartoum -Sudan 
Tel: +249 1 835 762 38 
Fax: +249 1 834 600 77 
E-mail: khartom@unesco.org

mailto:amman@unesco.org
http://www.unesco.org/amman
mailto:amman@unesco.org
mailto:unesco@planet.com
mailto:khartom@unesco.org
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UNESCO ESD Team-Arab States

E-Mail / AddressesField OfficeName

s.slieman@unesco.orgUNESCO - BeirutMr. Sulieman Sulieman

g.gholam@unesco.orgUNESCO - CairoMs. Ghada Gholam

g.elgewely@unesco.orgUNESCO - DohaMs. Gilane Elgewely

y.filali-meknassi@unesco.orgUNESCO - RabatMr. Youssef  Filali-
Meknassi

r.parua@unesco.org.joUNESCO - AmmanMr. Robert Parua

n.dajani@iraq.unesco.orgUNESCO - IraqMs. Nour Dajani

f.dabit@unesco.orgUNESCO - RamallahMs. Frosse Dabit

i.el-dasis@unesco.orgUNESCO - KhartoumMr. Ibrahim El Dasis

The UN Decade of  Education for Sustainable Development Secretariat,
 UNESCO HQ-Paris.

DESD Coordination Section
Division for the Coordination of  UN Priorities in Education (ED/UNP/DESD)
Education Sector, UNESCO
7 Place de Fontenoy, 75352, Paris 07SP-France
Tel : +33 1 45680686
Fax: +33 1 45685635
E-mail: esddecade@unesco.org
Website: www.unesco.org/education/desd

mailto:slieman@unesco.org
mailto:gholam@unesco.org
mailto:elgewely@unesco.org
mailto:meknassi@unesco.org
mailto:parua@unesco.org.jo
mailto:dajani@iraq.unesco.org
mailto:dabit@unesco.org
mailto:dasis@unesco.org
mailto:esddecade@unesco.org
http://www.unesco.org/education/desd
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