
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 إعالن برلني بشأن التعليم من أجل التنمية املستدامة 

 

 الديباجة

من الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير  والمشاركات  المشاركون    ،نحن -  1
و  ي 

المدن  والمجتمع  واألفئة  الحكومية  األكاديمياوسالشباب  وجميع    ةط  األعمال  وقطاع 
ونية،  اجتمعنا مجاالت التعليم والتعلم،   أيار/مايو   19إىل    17من    باالستعانة بالوسائل اإللكير

ي إطار المؤتمر العالمي للتعليم من أجل التنمية المستدامة الذي نظمته اليونسكو    ،2021
ف 

األلمانية   الوطنية  واللجنة  والبحوث،  للتعليم  االتحادية  األلمانية  الوزارة  مع  بالتعاون 
، واعتمدنا هذا اإلعالن. 

ً
 استشاريا

ً
يكا  لليونسكو بصفتها شر

إجراءات  -  2 اتخاذ  ورة  بض  نؤمن  للتحديات    ة بصور   إننا  للتصدي   المعقدةعاجلة 
ي يواجهها العالم، وال سّيما أزمة  و 

ابطة التر ،  تغير   المير ي المناخ، والفقدان الهائل للتنوع البيولوج 
العنيفة،   اعات  والي   المساواة،  عدم  وأوجه  المدقع  والفقر  الوبائية،  واألمراض  والتلوث، 

ها من األزمات البيئية واالجتماعية واالقتصادية ي تعرّ   وغير
ض الحياة عىل كوكبنا للخطر. التر

ي 
تفشر عن  الناجمة  األزمة  بفعل  تفاقمت  ي 

التر التحديات،  لهذه  الملح  الطابع  أن  ونعتقد 
جذري  19-جائحة كوفيد  تحول  إجراء  يتطلب  نسلك،  التنمية    لكي  إىل  ي 

المفض  السبيل 
ب  
ً
وسلما  

ً
اثا واكير  

ً
وشموال  

ً
عدال أكير  عالقات  عىل  تقوم  ي 

التر البشر  المستدامة  وبير   يننا 
 والطبيعة. 



 

   
 

واثقون   -  3 ي بونحن 
ف  ي  اإليجان  التغيير  إلحداث   

ً
جدا فعال  تمكير   عامل  التعليم  أن 

ي تحقيقأنه  بالعقليات ووجهات النظر إزاء العالم، و 
التكامل بير  كل   قادٌر عىل المساعدة ف 

م  اقتصار  عدم  وضمان  والبيئة،  والمجتمع  واالقتصاد  المستدامة  التنمية  سارات  جوانب 
 إىل   أن تسع التنمية عىل السعي إىل تحقيق النمو االقتصادي عىل حساب الكوكب، بل  

ً
أيضا

 تحقيق الرفاهية للجميع داخل حدود كوكبنا. 

واثقون   -  4 غاية  بونحن  ي 
ف  عليه  المنصوص  المستدامة،  التنمية  أجل  من  التعليم  أن 

 لتحقي7-4التنمية المستدامة  
ً
 تمكينيا

ً
ق سائر أهداف التنمية المستدامة  ، الذي يعد عنضا

، يرسي األسس لتحقيق التحول المنشود، من خالل تزويد الجميع بالمعارف  السبعة عشر
بتحقيق   الكفيلة  التغيير  عوامل  بدور  الضطالعهم  الالزمة  والمواقف  والقيم  والمهارات 

من المتعلمير   ن 
ّ
يمك المستدامة  التنمية  أجل  من  فالتعليم  المستدامة.  تطوير   التنمية 

الالزمة للتعاون، وحل  النقدي والكفاءات  التفكير  المعرفية، مثل  المعرفية وغير  مهاراتهم 
القدرة عىل الصمود، والتفكير بصورة  التعقيد والمخاطر، وبناء  مع  المشكالت، والتعامل 

مسؤولة  إجراءات  اتخاذ  من  وتمكينهم  وخالقة،  ي كمنهجية 
ف  بحقهم  والتمتع   ، مواطنير 

ي هدف التنمية المستدامة التعليم الج
الخاص بالتعليم حتر عام  4يد عىل النحو المحدد ف 

ام 2030 احير مبادئ  إىل  المستدامة  التنمية  أجل  من  التعليم  استناد  بوجوب  ونعتقد   .

الطبيعة وحقوق اإلنسان والديمقراطية وسيادة القانون وعدم التميير  والتكافؤ والمساواة بير  
، وبوجوب   ي  مساهمته  الجنسير 

ي للتعليم  ف 
 عن ذلك، ينبع 

ً
ام هذه المبادئ. فضال تعزيز احير

و   ، ي
الثقاف  والتنوع  الثقافات،  بير   التفاهم  يعزز  أن  المستدامة  التنمية  أجل  ثقافة  نشر  من 

 ، ومفهوم المواطنة العالمية المسؤولة والنشطة. تعزيزالنهج الشموىلي  السالم ونبذ العنف، و 

" الجديد وخريطة  2030التنمية المستدامة لعام  ونرحب "بإطار التعليم من أجل   -  5
ي السنوات العشر المقبلة لحشد 

شد بهما ف  الطريق لتنفيذه باعتبارهما الوثيقتير  اللتير  سنسير
السياس مجال  ي 

ف  المستدامة  التنمية  أجل  من  التعليم  بشأن  للعمل  العامة،   اتالجهود 
، وتمكير    الشباب، والعمل عىل المستوى وتحويل بيئات التعلم، وتنمية قدرات المعلمير 

 .  المحىلي

اماتنا  ز  الت 



 

   
 

وقدراته   -  6 احتياجاته  وبمراعاة  مسؤولياته،  ومجاالت  مهمته  إطار  ي 
ف  نعلن، كٌل  إننا 

 : امنا بما يىلي
 وموارده المتاحة وأولوياته الوطنية، الير 

ي نظمنا التعليمي  كونضمان   )أ( 
 ف 
ً
 أساسيا

ً
ة  التعليم من أجل التنمية المستدامة عنضا

ي 
ي مجال البيئة والتصدي لتغير المناخ ف 

 عىل جميع المستويات، وإدراج العمل ف 
رؤية شاملة بشأن التعليم من أجل األخذ بلمناهج الدراسية، مع  ا   صلب مكونات 

التنمية المستدامة تنطوي عىل اإلقرار بالتداخل القائم بير  جميع جوانب التنمية  
 المستدامة؛

ي جميع مستويات التعليم والتدريب  إدماج التعليم من   ( ب)
أجل التنمية المستدامة ف 

من مرحلة الطفولة المبكرة إىل التعليم العاىلي وتعليم الكبار، ويشمل ذلك التعليم 
و   ، ي

والمهت  ي 
التقت  المجال  ي 

ف    والتدريب 
ً
أيضا النظامي  إدماجه  غير  التعليم  ي 

ف 
، بحيث   ي جميع مجاالت فرص التعلم مدى الحيا  تتوافر والتعلم غير الرسمي

ة وف 
 األفراد من أجل تحقيق التنمية المستدامة؛ كلالحياة ل

 عىل المهارات المعرفية  ( جـ)
ً
ي آٍن معا

ي التعليم من أجل التنمية المستدامة ف 
كير  ف 

الير
ي والكفاءات العمليةالالزمة لتحقيق جميع جوانب  

والتعلم االجتماعي والعاطف 
 إىل التحول عىل الصعيد الفردي والمجتمعي 

ً
، وتعزيز تغيير السلوك الفردي سعيا

اإلنسان حقوق  ام  واحير والمساواة  المستدامة  التنمية  إحداث  و   ،تحقيق 
لالقتصادات  النظمي  المستوى  عىل  األساسية  والثقافية  الهيكلية  ات  التغيير
والمجتمعات، وكذلك تعزيز اتخاذ اإلجراءات المطلوبة عىل مستوى السياسات 

ات؛ العامة إلحداث هذه    التغيير

ي التعليم من أجل التنمية المستدامة إلعادة بلورة معالم  ( د)
تسخير القدرة الكامنة ف 

مجتمعاتنا، والتشجيع عىل جملة أمور منها االنتفاع بالمعارف العلمية وتبادل  
واتخاذ    ،ورسم السياسات القائمة عىل البّينات  ، البيانات لتيسير إجراء البحوث

ديمقر  بصورة  وتعزيز    ،اطيةالقرارات  األصلية،  الشعوب  بمعارف  اف  واالعير
الناس  رفاهية  ام  احير حول  تتمحور  ي 

التر والتحويلية  المستدامة  االقتصادات 



 

   
 

ام كوكب األرض، وتعزيز القدرة عىل الصمود والتأهب للتصدي لألزمات  واحير
؛  ي المستقبل عىل الصعيد العالمي

ي قد تطرأ ف 
 التر

 

 

النهج الشامل للمؤ  ( ه) بأن مشاركة تعزيز  اإلدراك  الذي ينطوي عىل  سسة برمتها، 
ي التنمية المستدامة  

المتعلمير  والمجتمع المدرسي بصورة مجدية وديمقراطية ف 
ات حية للمشاركة والمواطنة   تتحقق عندما تصبح مؤسساتهم التعليمية مختي 

، والصحة، والصالت مع الطبيعة  لالنشطة، و  إلنصاف والمساواة بير  الجنسير 
  واحير 

ً
ام البيئة، وكفاءة الطاقة واالستهالك المستدام، حيث يجري التعلم استنادا
، بما   ي

 ويراعي الظروف المحلية والسياق الثقاف 
ً
إىل التجارب ويأخذ  منىح عمليا

ونهيتيح للمتعلمير  تعلم ما ي  ما يتعلمونه؛  اختبار و   ختي 

التعلي ( و) ي 
ف  أولوية  ذا   

ً
مجاال بوصفه  المناخ  بتغير  اف  التنمية  االعير أجل  من  م 

 إىل االهتمام 
ً
ة النامية، نظرا المستدامة وذا أهمية خاصة للدول الجزرية الصغير

التنمية   أجل  من  التعليم  توفير  صعيد  عىل  الدول  هذه  تتطلبه  الذي  الخاص 
ي ضوء تزايد تعرضها لعواقب تغير المناخ واألخطار الطبيعية؛

 المستدامة ف 

 بالدور الحا ( ز)
ً
اف أيضا ي تعزيز التعليم من االعير

سم الذي يضطلع به المعلمون ف 
التنمية   من   المستدامة،أجل  هم  وغير المعلمير   قدرات  تنمية  ي 

 
ف واالستثمار 

شامل  بنهج  األخذ  وكفالة  المستويات،  التعليم عىل جميع  مجال  ي 
ف  العاملير  

ي مجال التعليم؛
ورية ف  ي عملية التحول الض 

 للقطاع ف 

التكنو  ( ح) إمكانيات  للبيئة" لضمان  تسخير  و"المراعية  والرقمية  الجديدة  لوجيات 
االنتفاع بالتكنولوجيات وتطويرها واستخدامها بصورة مسؤولة وآمنة ومنصفة  

مب وقائمة عىل  للجميع  مع   دأيوشاملة  امن  بالير  واالستدامة،  النقدي  التفكير 
 المرتبطة بهذه التكنولوجيات  إجراء تقييم مناسب للمخاطر والمنافع

ً
عن   ، فضال



 

   
 

ي 
ون  اإللكير التعلم  ومرافق  المفتوح  والعلم  المفتوحة  التعليمية  الموارد  تعزيز 

 المتاحة بأسعار معقولة للتعليم من أجل التنمية المستدامة؛ 

الشباب   ( ط) التنمية  بكونهم    تمكير   تحقيق  أجل  من  التغيير  إلحداث  عوامل 
الحيا ي 

ف  والمشاركة  التعلم  فرص  استحداث  من خالل  المدنية،  المستدامة،  ة 
التنمية   أجل  من  التعليم  ي 

ف  للمشاركة  الالزمة  واألدوات  بالكفاءات  وتزويدهم 
؛ إل المستدامة    حداث التحول عىل الصعيد الفردي والمجتمعي

اإلعاقة  ( ي) ذوو  األشخاص  ومنها  السكان،  من  المهمشة  للفئات  األولوية  إيالء 
اعات واألزمات   رون من الي   والكوارث الطبيعية،  والالجئون واألشخاص المتض 

مبتكرة  من خالل تعزيز وضع سياسات  للجميع وذلك  بنهج شامل  عي  األخذ 
وإدراج التعليم    القائمة،  للتعليم من أجل التنمية المستدامة تتالءم مع الظروف

ي حاالت الطوارئ؛ 
ي برامج التعليم ف 

 من أجل التنمية المستدامة ف 

الت ( ك) وعدم  الجنسير   بير   المساواة  بالمعارف  تأكيد  باالنتفاع  يتعلق  فيما  ميير  
وضمان   التنمية    إدماج والمهارات،  أجل  من  التعليم  ي 

ف  الجنسانية  االعتبارات 
فهم من  للتمكير   المرتبطة  بطريقة    المستدامة  التحديات  وأشمل  أعمق 

 باالستدامة والحلول المحتملة للتصدي لها ؛ 

التنمية   ( ل) أجل  من  التعليم  الفقر  تعبئة  سّيما  وال  الفقر،  لمكافحة  المستدامة 
الفردية  المطالب  لتلبية  المناسبة  بالكفاءات  المتعلمير   وتزويد  المدقع، 
ي  
ي والمهت 

المجال التقت  ي 
والمجتمعية، وذلك بسبل تشمل التعليم والتدريب ف 

الكرامة  تكفل  ي 
التر المستدامة  العيش  بتحقيق سبل  الكفيلة  المهارات  وتنمية 

ي العيش الكريم؛ اإلنسانية  
 والحق ف 

تعزيز التعاون المتعدد القطاعات والمتعدد التخصصات بشأن التعليم من أجل  ( م)
بية   التنمية المستدامة عىل جميع مستويات الحكم، بحيث تتعاون وزارات الير
ي التنمية المستدامة، لضمان األخذ  

ي يؤثر عملها ف 
والتعليم مع سائر الوزارات التر

للحكو  بية والتعليم ووزارة   مة برمتها،بنهج شامل  الير التعاون بير  وزارة  وتعزيز 
البيئة بصورة رئيسية، وكذلك مع سائر فئات الجهات المعنية المناسبة، مثل 



 

   
 

والشباب،  األعمال،  وقطاع  األكاديمية،  واألوساط  الحكومية،  غير  المنظمات 
هم؛  وغير

العالمي   ( ن) الصعيد  عىل  االتساق،  لتعزير  الدعم  بير  توفير   ، ي
والوطت  واإلقليمي 

ها   الخطط الموضوعة  ي مجال التعليم والبيئة والمناخ واالقتصاد المستدام وغير
ف 
ي هذا الصدد من خطط التنمية الم

، وتعزيز االتصال بير  مختلف فئات الئمة ف 
وتكاملها،   المبذولة  للجهود  المتبادل  الدعم  ضمان  أجل  من  المعنية  الجهات 

؛ ودعم إدماج التعليم من أج   ل التنمية المستدامة عىل المستوى الهيكىلي

تخصيص موارد كافية وحماية مصادر التمويل المحلية والدولية للتعليم من أجل  ( س)
ي جائحة كوفيد

ة تفشر ي فير
المستدامة ف  الدور   19- التنمية  وما بعدها، وتأكيد 

وتمكير   الجيد  التعليم  تعزيز  ي 
ف  التنمية  مجال  ي 

ف  الدوىلي  التعاون  يؤديه   الذي 
ي البلدان النامية بسبل تعزز قدرة التعليم عىل ت

العدل واالستدامة   وطيد الشباب ف 
ي جميع المجتمعات؛

 ف 

ي سياق رصد   (ع)
ي مجال التعليم من أجل التنمية المستدامة، ف 

رصد التقدم المحرز ف 
بوجه    7-4غاية التنمية المستدامة  رصد  أهداف التنمية المستدامة بوجه عام، و 

أجل   من  التنمية  خاص،  أجل  من  التعليم  لتوفير  المستمر  التحسير   ضمان 
ك أحد خلف الركب، ووضع نظم تقييم   ي ضمان أال ُيير

المستدامة ومساهمته ف 
بكيفية   المتعلقة  البحوث  وتعزيز  المستدامة،  التنمية  أجل  من  التعليم  بشأن 

ي مجال التعليم من أجل التنمية المستدامة. 
 
 تقييم التقدم المحرز ف

 
 
ي قدما

 ُسبل المضز

ي مجال التعليم من   -  7
ي األمم المتحدة ف 

إننا ندعو اليونسكو، بوصفها الوكالة الرائدة ف 
أجل التنمية المستدامة، إىل دعم تنفيذ هذا اإلعالن بالتعاون مع الدول األعضاء، وتعبئة  

نامجالتابعة  ، ومنها الكراسي الجامعية  لهذا الغرض  شبكاتها  ة الجامعات توأم اليونسكو ل  لي 
، والمدارس المنتسبة لليونسكو، والمواقع المتمتعة بتسميات اليونسكو، عىل   وربطها الشبكي
ي تنفيذه. 

 سبيل المثال ال الحض، وضمان إجراء عمليات استعراض منتظمة للتقدم المحرز ف 



 

   
 

ي تنفيذ هذا اإلعالن وأحكامه من خالل  نو  -  8
 ف 
ً
ي قدما

امنا بالمض  ءات اإلجرا اتخاذ  علن الير 
، واضعير  نصب أعيننا األحداث  المالئمة   ي والمحىلي

عىل المستوى العالمي واإلقليمي والوطت 
ي 
ي التر ي اتفاقية التنوع البيولوج 

ة لمؤتمر األطراف ف  المهمة المقبلة مثل الدورة الخامسة عشر
عام   ي 

ف  عقد 
ُ
األمم  2021ست اتفاقية  ي 

ف  األطراف  لمؤتمر  ين  والعشر السادسة  والدورة   ،
ي عام  المتحد

عقد ف 
ُ
ي ست

 ، وما بعدهما.  2021ة اإلطارية بشأن تغير المناخ التر

9 - ضروري للناس والكوكب لضمان  الوال بد من توفير التعلم المفضي إلى التحول  
فقد حان  ،بقائنا وبقاء األجيال المقبلة  


