
من أجل التنمية المستدامة           التعليم  

والدروس المستفادة ... التحديات والفرص 

عماد . د.أ
الدين عدلي 



 في األعضاء الدول إعتمدت

 عامةال للجمعية السبعين الدورة

 عالمية خطة المتحدة لألمم

 :بعنوان للتنمية جديدة

 خطة التنمية: تحويل عالمنا«

»2030المستدامة لعام 

 
هدفاً لتحقيق  17تتضمن 

التنمية المستدامة



 
: من الهام أن نؤمن بأن 

ً  تكون ربما »المستدامة التنمية«� ً  مفهوما ً  منه أكثر أخالقيا . لمياً ع مفهوما

 تهتم أن دب ال فهي ثقافة مسألة األول المقام في تعتبر »المستدامة التتمية«�

 بالعالمو باآلخرين لعالقتهم تفهمهم وبطرق اإلنسان بها يعتز التي بالقيم

.الطبيعي

 والبيئة الناس بين المتبادلة بالعالقة اإلقرار تتطلب  »المستدامة التنمية«�

.الطبيعية



  ... ذلك أجل ومن

 العالمي المنتدى إجتمع 2015 عام في

 رياكو بجمهورية إنشيون في للتربية

  من مشارك 1600 وبمشاركة الجنوبية

  : وهو واحد هدف لمناقشة دولة 160

 المنصف الجيد التعليم ضمان «

 لمالتع فرص وتعزيز للجميع والشامل

» للجميع الحياة مدى



....موجز الهدف الرابع 

  عليمبالت الخاص الرابع المستدامة التنمية هدف يتضمن �

.للتعليم ومختلفة عديدة جوانب تشمل غايات عشر

  ثوثال منشودة نتائج سبع إلى الغايات تلك تنقسم �

.لتنفيذها وسائل



....الغايات المنشودة للهدف الرابع 

ومنصف مجاني والثانوي االبتدائي التعليم تعميم 4.1

 لتعليما وتعميم المبكرة الطفولة مرحلة في التنمية 4.2

االبتدائي قبل

 التقني التعليم على الحصول فرص تكافؤ 4.3

فةالتكل والميسور الجيد العالي والتعليم والمهني



....الغايات المنشودة للهدف الرابع 

الئق عمل لمزاولة الالزمة المهارات 4.4

الشباب لدى القرائية تعميم   4.5

 روقالف تراعي التي التعليمية المرافق بناء 4.6

  والطفولة واإلعاقة، ،الجنسين  بين

 نم تعليم و المستدامة التنمية أجل من تعليم  4.7

العالمية المواطنة أجل



....الغايات المنشودة للهدف الرابع 
 والمهارات المعارف المتعلّمين جميع يكتسب أن ضمان

 من بجملة ذلك في بما المستدامة، التنمية لدعم الالزمة

 ستدامةالم التنمية لتحقيق التعليم  بينها من الُسبُل

 ن،اإلنسا وحقوق المستدامة، العيش أساليب واتّباع

 ونبذ مالسال لثقافة والترويج الجنسين، بين والمساواة

 ي،الثقاف التنوع وتقدير العالمية، والمواطنة العنف،

 حلولب المستدامة، التنمية في الثقافة مساهمة وتقدير

2030 عام



؟؟ ملاذا.. التعلمي من أ�ل التمنية املس�تدامة 
 مطلوبال التحول في رئيسي بدور يقوم أن التعليم بمقدور �

 المبادرات مع بالتنسيق إستدامة أكثر مجتمعات إلى

  الخاص والقطاع المدني المجتمع ومبادرات الحكومية

 تلك ومن مستدامة، غير ممارسات يغير أن التعليم يستطيع�

 يفتكي يتطلب لذلك للموارد، المفرط اإلستهالك الممارسات

.المستدام واإلستهالك باإلنتاج وربطه التعليم



&يف يعزز حتق�ق أهداف التمنية املس�تدامة؟.. الهدف الرابع 







إليجاد نظام تعليمي يضمن تحقيق أهداف التنمية  
......من المستدامة  البد 

  اإلستدامة نحو الدراسية المقررات توجيه إعادة�

 ةخاص مفتوحة مستدامة تعليمية منصات توفير�

 المناخ، تغير مثل الحيوية الموضوعات في

...الحيوية التكنولوجيا المستدامة، الزراعة

  العلوم تبسيط مهارات على المعلمين تدريب�



إليجاد نظام تعليمي يضمن تحقيق أهداف التنمية  
......من المستدامة  البد 

 يالمحل المجتمع وتنمية التعليم بين الربط�

والدولي

  البيئية التخصصات في درجات إستحداث�



إليجاد نظام تعليمي يضمن تحقيق أهداف التنمية  
......من المستدامة  البد 

 من التعليم أنواع كل في المستدامة التنمية أجل من التعليم دمج�

 : حيث

  به ويقصد ... »الرسمي التعليم «1.

 يةالترب وزارات به تقوم والذي األساسي، أو المدرسي التعليم

 ليالعا التعليم وزارات ذلك وبعد والشباب، والمعارف والتعليم

  .العلمي والبحث



   به ويقصد ... » رسمي الال التعليم «2.

 ذلك هو )نظامي الال التعلم( الالرسمي التعليم

  ولهح ممن الطفل ويكتسبه يستقيه الذي النوع

 يطلق ولذا المجتمع أو أصدقاء أو أسرة من

تلقائيا الطفل يكتسبه إذ التعلم عليه



  به يقصد و ... »  النظامي غير التعليم «3.

 ميالرس التعليمي النظام خارج تعليمي نظام وهو

 رسمية، شهادات إلى يؤدي ال عادة أنه كما

 المجتمع منظمات أنشطة خالل من يتوفر وربما

 أو ككل المجتمع سواء ويخاطب وغيرها المدني،

  .الطالب خالف مستهدفة مجموعات



   ... أن هنا من ,س�ت+لص  �

 التنمية أجل من التعليم تحقيق منهجية تكون ان البد1.

 المتعارف التعليم نظم على مقصورة ليست المستدامة

 بما ،الحياة مدى التعلم منهجية تتخذ أن البد ولكنها عليها،

 المهنيو التقني والتعليم والمجتمعات الكبار تعليم ذلك في

 مكوناتال هذه تعتبر حيث المعلمين وتعليم العالي والتعليم

 يهتوج إعادة في لتساهم القدرات لبناء حيوية مكونات هي

.اإلستدامة تجاه التعليم



 اجل من التعليم تحقيق مسؤلية أن2.

 مشتركة مسؤلية المستدامة التنمية

 اعنه مسؤولة وليست فردية، وليست

 أو والتعليم بالتربية المعنية الوزارات

 عيةجما مسؤلية بل فقط العالي التعليم

 من المعنية األطراف جميع تشمل

 علمية ومؤسسات وهيئات وزارارت

 مدني مجتمع ومنظمات بحثية ومراكز

 .... وإعالم خاص وقطاع وخبراء



......حتد0ت حتق�ق التعلمي من أ�ل التمنية املس�تدامة    



......تحديات تحقيق التعليم من أجل التنمية المستدامة    

  التعليمية النظم مؤشرات لرصد واإلقليمية العالمية الرصد نظم ضعف•

ةالمستدام التنمية اجل من التعليم عمليات لدعم المتاح الخارجي التمويل إنخفاض•

 التعليم لياتلعم التعليمية المنظومة أطراف ودفع تحفيز بغرض التحفيزية السياسات قلة•

  المستدامة التنمية أجل من

 مع بالتعاون الالزمة المراجعات وعمل دولة كل في التعليمية السياسات مراجعة•

ستدامةالم التنمية أهداف مع تماشيها من للتأكد المتخصصين والخبراء المدني المجتمع

 

 



......4لتعلمي من أ�ل التمنية املس�تدامة  .. الفرص املتا1ة   

 ةالتعليمي بالمنظومة المعنيين إهتمام زيادة�

 من ليمالتع عملية وتدفع تحفز سياسات بصنع

المستدامة التنمية أجل

  في تضع التي األممية المنظمات بعض وجود�

 التنمية أجل من التعليم عمليات أولوياتها

  المستدامة

 



......4لتعلمي من أ�ل التمنية املس�تدامة  .. الفرص املتا1ة   

 @ىل ملس�تدامةا التمنية ا�ل من <لتعلمي معنية إسرتاتيجيات وجود�

   : مKل واحمليل والعريب واإلقلميي اCويل الصعيد

- 2005(عقد األمم املتNدة 4لتعلمي من أ�ل التمنية املس�تدامة �

2014( 

املس�تدامة 4لربط ة البحر املتوسط 4لتعلمي من أ�ل التمنيسرتاتيجية ا�

 بني التعلمي و[منية ا\متع احمليل واCويل

 



الدروس المستفادة 



.....للتعليم من أجل التنمية المستدامة نحتاج إلى .. وأخيراً 

- : الوطني المستوى على : أوالً 

 للتاكد ميةالتعلي العملية على للقائمين القدرات بناء برامج تفعيل�

  تدامةالمس التنمية أجل من التعليم عمليات إتمام على قدرتهم من

 والكتب الدراسية المناهج ونوعية بجودة اإلهتمام درجة رفع�

 ميةالتن أهداف تحقيق على قدرتها مدى على والتأكيد المدرسية

 المستدامة

  الحياة مدى بالتعلم اإلهتمام زيادة�

 اجحةالن التجارب ونقل والمنافع الخبرات لزيادة الخبرات تبادل�

 



....كذلك نحن في حاجة إلى 

 ً - : اإلقليمي المستوى على : ثانيا

الدول بين التعلم عمليات دعم�

  من ليمبالتع المعنية اإلستراتيجيات برامج من اإلستفادة�

المستدامة التنمية أجل

 ةالوطني المدني المجتمع منظمات بين التشبيك زيادة�

  والتجارب الخبرات نقل بغرض واإلقليمية

 



.....أيضاً 

 نالقطاعي على المشترك التمويل توافر�

 مشروعات إلقتراح والمدني الحكومي

 المستوى على تنفيذها يمكن كبيرة

  اإلقليمي

  نالمعنيي بين المشترك الحوار تفعيل�

 ىعل المدتي المجتمع وخبراء بالحكومات



 وتطبيق تصممي @ىل نياملهني من وjريمه املعلمني قدرات بناء يف واملسامهة الوعي ز0دة إىل التدريبات هتدف�

 - : التايل التخطيطي املكون pالل من املس�تدامة التمنية أ�ل من التعلمي mرامج

”  مة واملتاكم~ 4لمياهدمع اإلدارة املس�تداومرشوع آلية » رائد«الش�بكة العربية 4لبstة والتمنية 
SWIM H2020



 ميثل الشلك  هذا من األ@ىل اجلزء ان3.

  اإلق�صاد( ةاملرتابط الثالثة التمنية مكو�ت

 .)ا\متع - البstة –

�tذها اواتوأد م�طلبات األسفل اجلزء ميثل ب�تنف 

 )�ا[ك�ولوج  - تعلمي – مؤسسات( تنف�ذها

الحوكمة

اإلقتصاد
المجتمع

 التعليم

البيئة

االتكنولوجي
 المؤسسة



 �ىك إنه @ىل والتأ&يد القول ميك�ا هنا ومن3.
   : يلزم�ا فإنه [منية حتدث

 وحامية اماته،بإلزت  يفي إق�صاد يتضمن إج�عي تنامغ•

 ولوج�ا4لتك� وتطبيق فا@~، ومؤسسات بي��ة،

   دامةاملس�ت التمنية أ�ل من والتعلمي املبتكرة،

الحوكمة

اإلقتصاد 
المسئول تماسك 

المجتمع

التعليم من 
اجل التنمية 
المستدامة

حماية 
البيئة

تكنولوجيا 
مالئمة

مؤسسات 
فعالة



 اسرتاتيجية إدpال هبدف )ESD( املس�تدامة لتمنية ا�ل من التعلمي تطبيق حول املعلمني متكني  �

 اخليارات واس�تكشاف MSESD)( املس�تدامة التمنية أ�ل من 4لتعلمي املتوسط األبيض البحر

   .مؤخراً  اعمتدهتا اليت العمل خطة هبا [كون أن ميكن اليت ا�ك�ف�ة حول

 . املس�تدامة التمنية أ�ل من والتعلمي العام الوعي تعز¦ز�

̈ من pالل  ويتحقق ذ



 اسرتاتيجية إدpال هبدف )ESD( املس�تدامة لتمنية ا�ل من التعلمي تطبيق حول املعلمني متكني  �

 اخليارات واس�تكشاف MSESD)( املس�تدامة التمنية أ�ل من 4لتعلمي املتوسط األبيض البحر

   .مؤخراً  اعمتدهتا اليت العمل خطة هبا [كون أن ميكن اليت ا�ك�ف�ة حول

SWIM H2020الش�بكة العربية 4لبstة والتمنية والتعاون مع mر�مج 



 النفا0ت وإدارة التقليدية jري املياه موارد <س�ت+دام املتعلقة التعلميية املشاريع وتنف�ذ تصممي &يف�ة عرض �

 .)البحرية والقاممة البالس¬�ك�ة األ&ياس من واحلد التدو¦ر إ@ادة( املس�تدامة الصلبة

 املس�تدامة التمنية أ�ل من التعلمي تطبيق من املعلمني متكني  �

SWIM H2020الش�بكة العربية 4لبstة والتمنية والتعاون مع mر�مج 



ملس�تدامةا\متع املدين لتفعيل التعلمي من ا�ل التمنية ا.. مناذج لبعض إسهامات 



...  املك�ب العريب 4لش�باب والبstة 



ورش معل ومعسكرات تدريµ�ة  ...  املنتدى املرصي 4لتمنية املس�تدامة  



 بني تعاون mروتو&ول pالل من مرصية مدرسة 16 @دد يف املس�تدامة التمنية ا�ل من التعلمي م¸ادي ,رش�

  املس�تدامة 4لتمنية املرصي واملنتدى القربصية والثقافة التعلمي وزارة

ة القربصية   والتعاون مع وزارة التعلمي والثقاف... املنتدى املرصي 4لتمنية املس�تدامة  




