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�متحور خطة التمنية املس�تدامة لعام 2030 
ىل مخسة راك�ز

الناس�

الكوكب  �

االزدهار�

السالم�

الشراكات�



للتنمية المستدامة الخاص  4السمات الرئيسية للهدف 

2030بالتعليم حتى عام 
:التعلم مدى الحياة للجميع�

اإلنصاف، واإلدماج، والمساواة بين الجنسين�

التعلم الفعال�

مالئمة التعلم�



 4غايات الهدف 

  2030وإطار عمل التعليم  انشونمستوحاة من اعالن 

  مايو في اكوري جمهورية في إنشون في انعقد الذي للتربية العالمي المنتدى خالل اعتماده تم

 المستدامة التنمية الى يرتكز وتحويلي عالمي أعمال جدول العتماد دعا والذي .2015

 للجميع الحياة مدى التعّلم وفرص والدامج والمنصف الجيد التعليم لضمان



 4غايات الهدف 

ضمان التعليم األساسي منصف مجاني جيد�

)سنة على األقل(توفير تعليم قبل األساسي �

ى الحياةتنمية مهارات التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني للجميع مد�

االنتشار والجودة وتعزيز المهارات المعرفية وغير المعرفية �

)الدول الفرد(االدماج واالنصاف �

2030محو االمية بحلول �

ية والدوليةاإلقليمان ينتج عن التعليم مواطنة مسؤولة قادرة للتصدي للتحديات الوطنية و�



وسائب

  4وسائل تنفيذ  الهدف 

)مأمونة وشاملة(وجود بنى أساسية مادية مالئمة �

)مجانية او منح(تغطية تكاليف التعليم �

ً (المعلمين � )كماً ونوعا

رصد التنفيذ) + تمويل التعليم(�



وسائب
يتطلب  4تنفيذ  الهدف 

)االتساق مع  المعطيات الوطنية(

سياسات عامة تضمن االنصاف واالدماج للجميع وتخطيط وتنسيق�

تشريعات�

نظم تقنين الكفاءات والمهارات المكتسبة خارج التعليم النظامي�

التمويل�

المناهج الدراسية والتدريب�

وق العمل وموائمته لمتطلبات س) الجودة والتأهيل واالدارة( التركيز على نتائج العملية التعلمية  �
والتنمية المستدامة

الرصد و التقييم�



:العربية المنطفةاين 

مستدامة لتفاعلت المنطقة العربية في جهود التربية والتعليم من اجل التنمية ا

وشهدت تطورات ملموسة في هذا المجال 1992منذ قمة ريو في 



:اين المنطقة العربية

 في 2030 العام بحلول التعليم هدف لتحقيق جماعي عمل نحو" عنوانه 2030 التعليم حول األول العربي اإلقليمي االجتماع�
.طريق خارطة عنه تمخض .مصر في القاهرة، في 2015 ديسمبر /األول كانون 16و 15 في "العربية المنطقة

  مارس 6-7 يومي المنعقد 2030 للتعليم المستدامة التنمية أهداف من الرابع الهدف بشأن الثاني العربي اإلقليمي االجتماع�
 ختامي بيان عنه تمخض )2017-2018(العربية المنطقة في 2030 التعليم بشأن دبي طريق خارطة اقر .دبي في 2017

 ستة لك مختصرة تقارير اعداد ، خالل من الطريق لخارطة التقدم استعراض يتم ان أقرت  العربية اإلقليمية الطريق وخارطة
الطريق خارطة محاور من محور كل في األعضاء الدول تواجه التي والمشكالت المحرز التقدم حول اشهر

 التعليم وتقييم والمعلمين المناهج بين المواءمة" عنوان تحت 2030 لعام التعليم بشأن الثالث العربي اإلقليمي االجتماع�
 خُلص 2018 نوفمبر األردن الميت البحر "العربية الدول في المستدامة التنمية أهدف من الرابع الهدف مقاصد لتحقيق

 كانون 5 إلى 3 من بروكسل، في 2030 للتعليم العالمي االجتماع في تقديمه تم مشترك بيان مسودة إصدار إلى االجتماع
2018 ديسمبر/األول



:اين المنطقة العربية

 ةالتنمي أجل من التربية اهمية عمله بدايات منذ البيئة شؤون عن المسئولين العرب الوزراء مجلس أدرك

 مكونات بعأر تكامل يتطلب ،)كله المجتمع لفئات تستجيب( للتنفيذ فاعلة برامج إلى الوصول وأن المستدامة،

:أساسية

البيئية التربية �

  البيئي التعليم �

  البيئي التثقيف�

البيئي اإلعالم�



:اين المنطقة العربية

 على بناءً  يةالبيئ التربية مجال في األنشطة من بالعديد البيئة شؤون عن المسئولين العرب الوزراء مجلس قام

 تالدراسا من عدد اعداد في بجهودها باالستعانة والعلوم، والثقافة للتربية العربية المنظمة به قامت ما

 لدى بيئيال الوعي لتأصيل خاصة أهمية المجلس أولى كما . البيئي البعد إلدخال المناهج تطوير حول والتقارير

 أن يمكن الذي والمحوري الهام الدور وعلى ، المحيطة بالبيئة ومعرفته عالقته وتوطيد الصغر منذ المواطن

 بإتباع ومفاهيمهم عاداتهم وتغيير البيئة تجاه قيمهم وتطوير النشء تربية في والجامعة المدرسة به تقوم

البيئية التربية  .المستدامة التنمية وتحقيق البيئة على للحفاظ السليمة السلوكيات



:اين المنطقة العربية

 التنمية أجل من التربية لتحقيق المشتركة العربية العمل خطة إطار اعتماد عن  المجلس عمل تمخض

 بتكليف وقام ،19/11/2015 يوم العربية للجامعة العامة األمانة مقر في عقدت التي 27 دورته في المستدامة

 )الكسو( والعلوم والثقافة للتربية العربية المنظمة من كل مع والتعاون بالتنسيق للمجلس الفنية االمانة

 افةوالثق والعلم للتربية المتحدة األمم ومنظمة )إيسيكو( والثقافة والعلوم للتربية اإلسالمية والمنظمة

 نميةالت أجل من للتربية العالمي القمة مؤتمر مخرجات تنفيذ حول عربية طريق خارطة إلعداد )اليونيسكو(

 المكلفة العربية اللجنة قبل من المعد اإلطار على وبناءً  العربية المنطقة أولويات مع يتماشى بما المستدامة

.بذلك



:اين المنطقة العربية

الوضع االن

 لبيئيا بالبعد الخاص البند في المستدامة التنمية اجل من التربية ادماج المجلس قرر 2017 لعام 29 دورته في

 وافادة كاءالشر مع بالتعاون  الرابع الهدف تنفيذ متابعة في االستمرار األلكسو من وطلب المستدامة للتنمية

.بالمستجدات المجلس

 تدامةالمس التنمية اهداف من الرابع الهدف تنفيذ البيئة شؤون عم المسؤولين العرب الوزراء مجلس يتابع

 ً .االلكسو خالل من سنويا



:اين المنطقة العربية

نظرة مستقبلية





قضايا ملحة ذات أولوية

االستفادة من طاقات الشباب والعمل على رفع وعيه وتثقيفه�

مؤسسات داعمة لالبتكار خلق بيئة تمكينية وتحفيز الشباب ورفع الوعي بأهمية االبتكار وإنشاء�

وضع سياسات عملية للترويج للبحث العلمي واالبتكار �

سد الفجوة بين العلم والبحث العلمي والتخطيط االقتصادي�

ري وذلك من اجل جذب االستثمارات الوطنية والعالمية اعتماد السياسات والنظم واللوائح التي تضمن سهولة بدء النشاط التجا�

تعزيز التنافسية في القطاع االقتصادي�

تعزيز منظومة نقل وتوطين التكنولوجيا �

يا في التشريعات الوطنية االقليميةتقوية البيئة التشريعية واألطر القانونية لدمج أنشطة نقل التكنولوج�

ية حفز وضع سياسات نقل وتوطين التكنولوجيا في الجامعات والمراكز البحث�

ر  تخصيص ميزانيات وطنية من الناتج المحلي اإلجمالي على البحث والتطوي�

السعي لزيادة براءات االختراع �



 ً فلنعمل معا



شكراً 


