
            

 
 

 في إطار برنامج العمل العالمي الشاملة" لمدرسةانهج " تطبيق
 من أجل التنمية المستدامةبشأن التعليم 

 
 إسهام يف املشروع

 برنامج العمل العامليمن أجل الغد: تنسيق وتنفيذ اليوم السعي 
 من أجل التنمية املستدامة التعليمبشأن 

 
 (02/20/7201)  مذكرة إعالمية موجهة إلى المنسقين الوطنيين لشبكة اليونسكو للمدارس المنتسبة

 

 السياق -أوالً 

 تنفيذ برنامج العمل العالمي بشأن التعليم من أجل التنمية المستدامة - 1

يف مؤمتر اليونسكو  2014يف تشرين الثاين/نوفمرب  التنمية املستدامةلتعليم من أجل ا بشأن برنامج العمل العاملياسُتهل 
اإلجنازات اليت حتققت يف  لالستفادة منناغويا باليابان،  - العاملي للتعليم من أجل التنمية املستدامة الذي ُعقد يف آيشي

يف حفز وزيادة هدف هذا الربنامج  ويتمثل إطار عقد األمم املتحدة من أجل التنمية املستدامة وإعطاء زخم جديد للعمل.
ويتناول برنامج  حتقيق التنمية املستدامة. حنوخطى التقدم  سريعتم والتعّلم لمستويات وجماالت التعلي مجيعالعمل على 
وتتمثل هذه اجملاالت الشراكات، توفري الرتكيز االسرتاتيجي و  حتقيق مخسة جماالت عمل ذات أولوية مبا يتيح العمل العاملي

؛ ( وبناء قدرات املعلمني واملدربني3( واالرتقاء ببيئات التعلم والتدريب؛ )2النهوض بالسياسات؛ )( 1: )فيما يلي
 ،تقوم اليونسكواحللول املستدامة على الصعيد احمللي. و  يف إجياد تسريعال( و 5ومتكني الشباب وحشد طاقاهتم؛ ) (4)

 نامج العمل العاملي.الشامل لرب  تنفيذالم من أجل التنمية املستدامة، بتنسيق بوصفها الوكالة الرائدة للتعلي

برنامج العمل اليوم من أجل الغد: تنسيق وتنفيذ السعي " وهي وصممت اليونسكو يف هذا السياق مبادرة جديدة
 حكومة اليابان، على تنفيذله . ويركز هذا املشروع، الذي تتوىل متوي"العالمي بشأن التعليم من أجل التنمية المستدامة

 التنسيق الشامل الفعال اخلاص هبا.و ولوية األذات  برنامج العمل العاملي اخلمسة جماالت عمل
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مة من خالل شبكة بشأن التعليم من أجل التنمية المستدا تطبيق "نهج المدرسة الشاملة"إدارة  - 2
 اليونسكو للمدارس المنتسبة

ملشروع الرامي إىل حتويل كيز يف إطار الرت ل بشأن التعليم من أجل التنمية املستدامة جماالا  الشاملة"تطبيق "هنج املدرسة ميثل 
ج العمل العاملي. وتسعى اليونسكو بيئات التعلم والتدريب، وذلك متاشياا مع جمال العمل الثاين ذي األولوية اخلاص بربنام

بشأن التعليم من أجل التنمية املة" تطبيق "هنج املدرسة الشلإىل تشجيع املدارس واملؤسسات التعليمية يف شىت أحناء العامل 
املدارس اخلاصة  كما أن  .نتسبةشبكة اليونسكو للمدارس الم التنفيذ ستتوىل قيادة. ويف سياق هذا املشروع، تدامةاملس

دراج القضايا والشواغل إسعى إىل شبكة اليونسكو للمدارس املنتسبة، بوصفها مسؤولة عن حتديد "وترية األنشطة"، تب
ويرتبع التعليم  لراهنة واملقبلة.اأفضل ملواجهة التحديات  على حنواجلديدة يف القاعات الدراسية إلعداد األطفال والشباب 

تسبة ليساعد يف إعادة توجيه من أجل التنمية املستدامة على رأس األولويات فيما يتعلق بشبكة اليونسكو للمدارس املن
حتديده بوصفه  ري املناخ سيتمتغ تركيز مواضيعي خاص بشأنويف سياق هذا املشروع، مثة  عليم يف شىت أحناء العامل.الت

 التعليم من أجل التنمية املستدامة. إىل مدخالا ملموساا 

 ؟بشأن التعليم من أجل التنمية المستدامة"نهج المدرسة الشاملة" ما هو 

مبادئ  تعليمية تقوم على مؤسسة أن هناك التعليم من أجل التنمية املستدامة بشأن"هنج املدرسة الشاملة" يعين 
، واحلوكمة ههجيتمنمضمون التدريس و مستدامة يف كل جانب من جوانب احلياة املدرسية. ويشمل هذا النهج 

 .م الجامعي ومرافقهالتعاون مع الشركاء والمجتمعات الواسعة، وكذلك إدارة الحر و ،اخلاصة باملدرسة

موظفي لمني و ، وحتديداا الطالب واملع، الداخلية منها واخلارجيةاملعنية املدرسية ومتثل املشاركة الفعالة جلميع اجلهات
ستدامة تعبريهم عن اال يف د اجملتمععلى حنو األسر وأفرا النطاق واجملتمع املدرسي الواسع مستوياهتعلى مجيع م املدارس

 (.2016تدامة، )تسمية املدرسة املس"هنج املدرسة الشاملة" مفتاحاا رئيسياا لتنفيذ  والسعي إليها

 
 المشروع؟ ما هو محور - ثانياً 

 الهدف - 1

 مؤلف من فريق أويل دعي   بشأن التعليم من أجل التنمية املستدامة نهج املدرسة الشاملةبـيف إطار عنصر املشروع املتعلق 
"نهج  إىل تطبيق ترمي كل واحدة منها مدارس منتسبة لليونسكوعشر  لتحديد 2016يف حزيران/يونيو  1اا بلد 12

                                                           
: الربازيل والدمنارك ومجهورية الدومينيكان وفرنسا وأملانيا واليونان وإندونيسيا فعة األوىل من البلدان املدعوةالدمتثل البلدان التالية  1

 واليابان ولبنان وناميبيا وُعمان والسنغال 
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 ستندقد او  .التركيز بوجه خاص على تغير المناخ، مع بشأن التعليم من أجل التنمية المستدامةالمدرسة الشاملة" 
"هنج املدرسة  بشأن خاصة باليونسكو دوليةحلقة تدارس مشاركة تلك البلدان يف  لبلدان إىلمن ا هذا الفريق ختيارا

كانون األول/ديسمرب   8-7والتعليم اخلاص بتغري املناخ )باريس، يف  التعليم من أجل التنمية املستدامة يف إطارالشاملة" 
2015.) 

لالنضمام إىل املشروع اعتباراا من كانون  2اً إضافي اً بلد 13 منتمية إىلمدرسة  130 دفعة ثانية مؤلفة من دعيتو 
اخلربات يف إطار  فتشاطرهالبلدان التابعة للفريق األول أن تكون مبثابة مرشد للفريق الثاين  وبإمكان.  2017الثاين/يناير 

 بشأن تغري املناخ. إعداد وتنفيذ خطط عمل املدارس

طليعية  سكو مبادرةستطلق اليون اء العامل بشأن تغري املناخ،يف املدارس يف شىت أحن تشجيع االضطالع باألنشطة ويف إطار
تجارب املدارس املشاركة كاملة بالشبكة ال من خالهلا ميكن أن تنتفع جديدة خاصة بشبكة اليونسكو للمدارس املنتسبة واليت

 .لرائد القائميف املشروع ا

 عناصر المشروع - 2

التبادل  بشأن تغري املناخ، وأن تشارك يف" "هنج املدرسة الشاملةيف إطار  هاعمل املدارس املشاركة خطط نفذوتُ  تُعدمن املتوقع أن 
 .كو للمدارس املنتسبةليونساشبكة ل على اإلنرتنت املتاحة داةاأل، وال سيما من خالل مع غيرها من المدارس المشاركة

 مناخبشأن تغير ال الشاملةنهج المدرسة ب فيما يتعلقإعداد وتنفيذ خطة عمل  )أ(

د للمدرسة. ويتمثل اهلدف النهائي مع السياق احملد تتكيَّف اليت هاعمل طاملدارس املشاركة خط نفذوتُ  تُعد أنمن املتوقع 
كامل واالضطالع   على حنوكة يف حتويل املدرسة إىل منشأة صديقة للمناخ يف حني يتم متكني الطالب والشباب من املشار 

 وطينالنسق امل نهميعيّ  مدرسيون ميّسرون تيسري هذه العمليةب قوموسي أيضاا خارج املدرسة مبا يتعني القيام به من أعمال.
لتهيؤ للمناخ: دليل للمدارس بشأن "ا  املنسق الوطين توزيع الدليل املعنون:ىليتو وس .شبكة املدارس املنتسبة التابعني هلال

املواد األخرى املتعلقة و املنتسبة  مدارساليونسكو لل مبشاركة أعضاء شبكة الذي أعدته اليونسكو المتصلة بالمناخ"األعمال 
من عناصر املشروع يتمثل يف  يومثة عنصر أساس اإلرشاد الالزم. للمدارس باألعمال املتصلة باملناخ يف املدارس وسيوفر

شبكة اليونسكو للمدارس ل نتاملتاحة على اإلنرت  داةاألاخلربات واملمارسات اجليدة والتعلم التعاوين من خالل  تشاطر
 ذلك ممكناا. إجراء لقاءات، حيثما يكونب ، بل أيضاا املنتسبة

 

                                                           
ومجهورية الو  واملغرب الكويتو  وأوغندا تنزانيا موزمبيق،و  ومايل فريدي كابومن البلدان املدعوة:   الثانيةمتثل البلدان التالية الدفعة  2

 هاييتو  وكوستاريكا واجلبل األسود كنداو  ونيبال الدميقراطية الشعبية
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لشبكة اليونسكو للمدارس  المتاحة على اإلنترنت داةاأل ني في إطارالمجال المواضيعي التعاو  )ب(
 المنتسبة

املتاحة على  داةاألتغري املناخ يف إطار بشأن  بنهج املؤسسة الشاملة يتعلق جمال مواضيعي تعاوين إنشاءونسكو الي ستتوىل
 ما بني املدارس املشاركة.في املعارف واخلربات واملواد تشاطرل اا مسرح بوصفهشبكة اليونسكو للمدارس املنتسبة ل اإلنرتنت

"هنج املدرسة يف املدارس وتعزيز  حتفيز العمل من وسُيمّكن ذلك من تبادل املمارسات اجليدة والدروس املستخلصة، مما يزيد
 املدارس األخرى الواقعة يف نفس البلد أو اإلقليم.  بشأن تغري املناخ فيما خيص الشاملة"

واجلداول الزمنية املتعلقة بتلك  ة واملسؤولياتاملشروع الرئيسينشطة أل عرضاا إمجالياا  امللحق األولويقدم اجلدول الوارد يف 
 األنشطة.

 تضطلع به المدارس أنما المتوقع  - 3

 باألنشطة التالية: االضطالع لمدارس اليت ترغب يف املشاركة يف هذا املشروعلينبغي 

 ة منها والداخلية )ومثال اخلارجي ،ميثل اجلهات املدرسية املعنية تشكيل فريق عمل معني بالمناخ عبر المدرسة
املدارس، واملعلمني، وغريهم من موظفي املدارس، والطالب، واألسر، وأفراد اجملتمع، واخلرباء  ذلك إدارات

 .عمل املدارس د وتنفيذ ومراجعة خططاحملليني، والشركات اخلاصة، وما إىل ذلك(. وسيتوىل فريق العمل إعدا

 بشأن التصدي لتغري املناخ، مبا يف ذلك من  اليت تضطلع هبا املدارس ة القائمةشطإجراء تقييم لاللتزامات واألن
 خالل مجع البيانات األساسية.

 تغري املناخ واألولويات واألنشطة احملددة اليت يتعني االضطالع  املدرسة بشأن ترسم أهداف إعداد خطة عمل
وكمة اخلاصة باملدرسة، وإدارة املرافق والعمليات، هبا مع مراعاة نطاق عمل املدرسة بأكمله مثل املناهج، واحل

والشراكات اجملتمعية. وتشمل هذه اخلطوة أيضاا حتديد األطر الزمنية الواضحة واألدوار واملسؤوليات فيما يتعلق 
اق يف السي جبميع األنشطة ومراعاة املوارد واالحتياجات املتاحة يف إطار التدريب والتعلم بشأن قضايا تغري املناخ

 املدرسي احمللي.

 اليت تشمل اجلهات املعنية الداخلية واخلارجية. تنفيذ خطة العمل 

 ورصد التقدم احملرز يف تنفيذ خطط عمل املدارس مسؤوليات فيما يتعلق بتقييمالعمليات و الاالضطالع ب. 

 املشاركة يف املشروع لتشاطر لمدارس المنتسبةاليونسكو ل التابعة لشبكة األخرى المدارس االشتراك مع 
شبكة اليونسكو للمدارس ل املتاحة على اإلنرتنت داةاألاملعارف واخلربات واملواد. وسيجري ذلك من خالل 

 ذلك ممكناا. حيثما يكون، واالجتماعات االفرتاضية، ومن خالل إجراء لقاءات فعلية وزيارات ميدانية املنتسبة
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 اإلرشاد اإلضافي -ثالثاً 

 دور المنسقين الوطنيين - 1

فاعل يف تنفيذ املشروع. وسيتوىل  بدور رئيسي شبكة المدارس المنتسبةوطنيون لالمنسقون اليضطلع  من املتوقع أن
يف والشركاء اآلخرين  مسؤولية تنسيق األنشطة اخلاصة باملشروع على املستوى الوطين بدعم من اليونسكو هؤالء املنسقون

 يلي:املشروع. ويشمل ذلك ما 

  أدناه(؛اإلرشاد الوارد اختيار املدارس املشاركة التابعة لشبكة املدارس املنتسبة )انظر 

  توزيع املواد الصادرة عن اليونسكو وغريها من املوارد على املدارس )انظر القائمة املرفقة( وكذلك املواد األخرى
 املتاحة على املستوى الوطين؛

  لكل مدرسة(؛ ميّسرين للمدارس )اثنانتعيني 

  بشأن تغري املناخ تستند إىل  بنهج املدرسة الشاملةفيما يتعلق  املدرسينيللميّسرين تنظيم حلقة تدريبية وطنية
 للمدربني الذي تنظمه اليونسكو يف بداية املشروع؛ التدريب األويل

  ،وزيارات ولقاءات ميدانية تشجيع وتنظيم عمليات التبادل بني املدارس من خالل عقد اجتماعات افرتاضية
 حيثما يكون ذلك ممكناا؛

  باملناخ. العمل يف اجملاالت املتصلةحشد املزيد من الشركاء احملليني/الوطنيني لدعم املدارس يف جهودها الرامية إىل 

 فيما يتعلق باختيار المدارس اإلرشاد - 2

االضطالع باألنشطة  يُتوقع منهميتعني على املنسقني الوطنيني اختيار املدارس املشاركة بعناية واضعني نصب أعينهم أنه 
بصورة  (( يف فرتة زمنية قصرية نسبياا إلعداد وتنفيذ خطة عملهم احمللية اخلاصة باملدرسة3الفقرة ثانياا ) املذكورة أعاله )انظر

 .ناجحة

وف كل بلد من هذه يف املشروع املتعلق بظر  لتشارك عشر مدارس من كل بلد من البلدانوينبغي اختيار ما يقرب من 
 املتعلقة باختيار املدارس: اإلرشاداتاملعايري التالية بعض  وتقدم البلدان.

  ؛بالتعليم من أجل التنمية المستدامة وتغير المناخ اً قوي التزاماً  الملتزمةاملدارس 

  والتي  النشاط الخاص بتغير المناخامة أو في التعليم من أجل التنمية المستدمسبقاً في  المشاركةاملدارس
 ؛تمتلك الخبرات في هذا المجال أو ذاك
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  ؛اليت تتيح هلا إعداد وتنفيذ خطط عملها ةالمادية األساسيالموارد البشرية و املدارس الغنية باملوارد 

  التنوع اجلغرايف للبلدان )املدارس الريفية واحلضرية التابعة  ، إىل أقصى حد ممكن،تبنّي ينبغي للمدارس املشاركة أن
متثل خمتلف املستويات املدرسية )مرحلة ما قبل االلتحاق باملدرسة، أن و ملختلف املناطق اخلاصة بتلك البلدان( 

 ب املعلمني(.واملدارس االبتدائية والثانوية، واملدارس التقنية واملهنية، ومؤسسات تدري

 دور اليونسكو - 3

توىل اليونسكو تنسيق تنفيذ املشروع على املستوى الدويل لتضمن توزيع األنشطة بصورة سلسة وإقامة تآزر بني مجيع ست
جمموعة من اخلدمات لدعم املنسقني الوطنيني واملدارس التابعة  ، فضالا عن ذلك،ستقدم اليونسكوو البلدان املشاركة. 

 على النحو التايل: إطار مساعيها يف لشبكة املدارس املنتسبة

 والدعم للمنسقني الوطنيني؛ توفري اإلرشاد 

 على املستوى الوطين؛ والشروع يف االضطالع هبا األنشطة قين فيما يتعلق بإعدادتوفري الدعم الت 

  يف ذلك الدليل الشامل املعنون:  بشأن تغري املناخ، مبا بنهج املدرسة الشاملةتوفري املواد للمدارس فيما يتعلق
مبدخالت  اا الذي أعدته اليونسكو مشفوع خ""التهيؤ للمناخ: دليل للمدارس بشأن األعمال المتصلة بالمنا 

 عضاء شبكة اليونسكو للمدارس املنتسبة؛أل

 لكل بلد(  اثنان) املدرسينيامليّسرين  تضمأويل يف إطار حلقة تدريب خاصة باملدربني  أقاليمي تنظيم تدريب
 بشأن تغري املناخ؛ هنج املدرسة الشاملة تتناوللمدارس املنتسبة اليونسكو ل تابعني لشبكةالوطنيني النسقني املو 

 املتاحة على اإلنرتنت داةاألبشأن تغري املناخ يف إطار  هنج املدرسة الشاملة حيتضن وإحياء منرب افرتاضي إقامة 
 ؛شبكة اليونسكو للمدارس املنتسبةل

 املشروع على الصعيد الدويل، مبا يشمل استخدام التسجيالت املرئية. هذا تعزيز نتائج 

 

 :بدعم من
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 نشطة المشروع الرئيسيةأل عرض إجماليالملحق األول: 

 الجدول الزمني الشركاء المسؤول األنشطة المقررة

 2016متوز/يوليو   وطنيونالنسقون امل  )الدفعة األوىل( اا بلد 12اختيار املدارس يف 

  -متوز/يوليو    وطنيونالنسقون امل  مدرسة )الدفعة األوىل( للك اثنني ميّسر ينتعيني 
منتصف أيلول/سبتمرب 

2016 

عضوان شريكان يف برنامج   وطنيونالنسقون امل يف املدارس األعمال املتصلة باملناختوزيع مواد بشأن 
 العمل العاملي

 2016أيلول/سبتمرب 

املدارس اخلاضعة إلدارة  حتضريية يف املدارس )الدفعة األوىل(: تشخيص/مجع بيانات خط األساساالضطالع بأنشطة 
 امليّسرين املدرسيني

منتصف تشرين  -متوز/يوليو  وطنيونالنسقون امل
 2016األول/أكتوبر 

 ي يف إطار حلقة تدريباألقاليم يف التدريب للمشاركة)اثنان لكل بلد(  للمدارسين ميّسر اختيار 
 خاصة باملدربني

 2016تشرين األول/أكتوبر   وطنيونالنسقون امل

 املدرسينيين يّسر امل تضمخاصة باملدربني  تدريبيف إطار حلقة األول  األقاليمي التدريبإقامة 
 نهج املدرسة الشاملةب فيما يتعلقواملنسقني الوطنيني التابعني لشبكة اليونسكو للمدارس املنتسبة 

 )الدفعة األوىل( تغري املناخ بشأن

عضوان  ،وطنيونالنسقون امل  اليونسكو
شريكان يف برنامج العمل 

 العاملي

 2016تشرين الثاين/نوفمرب 

 2017كانون الثاين/يناير  اليونسكو  وطنيونالنسقون امل بلداا )الدفعة الثانية( 13اختيار املدارس يف 

 -كانون الثاين/يناير   وطنيونالنسقون امل لكل مدرسة )الدفعة الثانية( اثنني ميّسر ينتعيني 
 2017شباط/فرباير 

املدارس اخلاضعة إلدارة  املدارس )الدفعة األوىل من املدارس(إعداد وتقدمي خطط عمل 
  امليّسرين املدرسيني

 2017آذار/مارس  وطنيونالنسقون امل
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 الجدول الزمني الشركاء المسؤول األنشطة المقررة

املدارس اخلاضعة إلدارة  ملدارسامدرسة )الدفعة األوىل( والتبادل بني  120رس يف اتنفيذ خطط عمل املد
  امليّسرين املدرسيني

شركاء ال، وطنيونالنسقون امل
عضوان شريكان يف  ليون،احمل

  برنامج العمل العاملي

كانون   -نيسان/أبريل 
 2017األول/ديسمرب 

مدرسة )الدفعة الثانية(: وعلى سبيل املثال:  130حتضريية يف أنشطة االضطالع ب
 تشخيص/مجع بيانات خط األساس

املدارس اخلاضعة إلدارة 
  امليّسرين املدرسيني

منتصف  -شباط/فرباير  وطنيونالنسقون امل
 2017نيسان/أبريل 

 املدرسينيامليّسرين  تضمخاصة باملدربني  تدريبلقة يف إطار حالتدريب األقاليمي الثاين إقامة 
بنهج املدرسة الشاملة  فيما يتعلقواملنسقني الوطنيني التابعني لشبكة اليونسكو للمدارس املنتسبة 

 (ثانيةتغري املناخ )الدفعة ال بشأن

عضوان  ،وطنيونالنسقون امل اليونسكو
شريكان يف برنامج العمل 

 العاملي

 2017آذار/مارس 

املدارس اخلاضعة إلدارة  (ثانيةإعداد وتقدمي خطط عمل املدارس )الدفعة ال
  امليّسرين املدرسيني

 2017حزيران/يونيو  وطنيونالنسقون امل

املدارس اخلاضعة إلدارة  ( والتبادل بني املدارسثانيةمدرسة )الدفعة ال 130تنفيذ خطط عمل املدارس يف 
  امليّسرين املدرسيني

 ،وطنيونالنسقون امل
عضوان شريكان يف برنامج 

 العمل العاملي

 - 2017حزيران/يونيو 
 2018شباط/فرباير 

والثانية األوىل قدمي التقرير اخلتامي )الدفعتان رصد وتقييم تنفيذ األنشطة، مبا يف ذلك إعداد وت
 من املدارس(

املدارس اخلاضعة إلدارة 
  امليّسرين املدرسيني

، اليونسكو، وطنيونالنسقون امل
عضوان شريكان يف برنامج 

  العمل العاملي

 - 2017حزيران/يونيو 
 2018آذار/مارس 

كو شبكة اليونسل املتاحة على اإلنرتنت داةالتشاركي املتمثل يف األ املواضيعي ملركزااإلسهام يف 
شات والندوات املشاركة يف املناق: تشاطر املواد )املكتوبة والسمعية البصرية(، و للمدارس املنتسبة

 توأمة معهاإقامة  املدارس األخرى أو على اإلنرتنت والتواصل مع

نسقون امل ،نو ن املدرسيو امليّسر 
 وطنيونال

 

 - 2016أيلول/سبتمرب  اليونسكو
 2018آذار/مارس 

 


