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  پیشگفتار
. داردریشه ما  است که در روح انسانیت جمعیِ نیازمند هایی پاسخبه  ،جهانی ۀپیوستهم  هاي به مروزه چالشا

طلبد که  تغییر در الگویی را میایجاد  ،یمهست ها مواجه با آن هایی که اعتقاد اینجانب، مخاطرات و فرصت به
یک عنوان  نقش آموزش به. فراهم شوداز طریق آموزش و یادگیري  تواند می فقط ما جوامع دربستر آن 

 قرار گرفته است،تأئید مورد  از پیشروز بیش هر  که  ،تر براي همهبهتر و پایدار اي هآیند ه برايدکنن تسریع
که کشورهاي  زمانی ،دتعهاین. شدمنجر  2005در سال " حدپایدار ملل متّ ۀآموزش براي توسع ۀده" اعالمبه 

، به حمایت از )Rio+20( 2012پایدار در سال  ۀتوسع ۀحد در زمیندر کنفرانس ملل متّیونسکو عضو 
  .ت بیشتري یافتشدند، قود متعهپایدار پس از پایان دهه  ۀآموزش براي توسع

پایدار ملل  ۀبراي توسعآموزش  ۀدهه براساس دستاوردهاي حاصله از ده ةهدایت کنند نهادعنوان  به ،یونسکو
 آموزش زمینۀ در جهانی عمل برنامۀ، 2014منظور ایجاد شتابی جدید پس از پایان دهه در سال  متحد و به

هاي  بر اساس مشاوره 2013کو در سال در کنفرانس عمومی یونس ،این برنامه. کرد تهیهرا  پایدار توسعۀ براي
شود  در زمانی مطرح می ،مذکورۀ برنام. رسید امضانفعان به  هاي حاصله از طیف وسیعی از ذي گسترده و داده

و  دارند جهانیگرایانه و  عملماهیت پایدار را که  ۀف است سري جدید اهداف توسعالمللی مکلّ بین ۀکه جامع
اي براي پیگیري دهه و  عنوان برنامه به ،جهانی عمل برنامۀ .کند، پیشنهاد هستند جهانی قابل اجرا در سطح

 2015آموزش پس از هاي توسعه و کاردستور ۀعامل کمکی ملموس و عینی براي تهییک عنوان  نیز به
  .شود طراحی می

اي ه ها، سازمان دولت :شامل عاننف ذيۀبراي کلیاست و مشروحراه اجرایی  داراي یک نقشه ،جهانی عمل برنامۀ
سسات ؤو سایر م یالدول هاي بین علمی و پژوهشی، سازمان ۀها، جامع مدنی، بخش خصوصی، رسانه ۀجامع
طراحی شده  ،کنند می کمک یادگیريو  یاددهیامر  مان و فراگیران دربه معلّ با تمام وجود،که  ربط ذي

آن توضیح  دار هاي عمل اولویت و حوزهویژه برنامه، اهداف  اصلیهدف در مورد  یاد شده،راه  نقشه .است
 همچنین و ساخت عملیاتینفعان را  د ذيتعهکرد،  بتوان بر راهبرد برنامه تمرکز از این طریق تا ،دهد می

  .نمود راهبردها را اجرا و ارزیابی
ناگویاي ژاپن  پایدار آیچی ۀنی آموزش براي توسعکنفرانس جهادر که  ،عمل جهانی ۀکه برناماست  امید

نماید  پایدار بسیج ۀآموزش براي توسع درجهتنفعان را  ذي ۀجامعبتواند  ،رونمایی خواهد شد) 2014نوامبر  (
  .ت این برنامه هستیمهمگی ما با تمام وجود خواستار موفقی. راهنماي عمل ارائه کند ،ثر آنؤو براي اجراي م

  
  کل یونسکو؛ مدیرابوکوایرینا                                                                                                 
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  :هقدمم
  شود غاز میآامروز  از ،فرداي بهتر

حال جوامع  در عین ؛سازد اي دگرگون می اره ما را به شکل غیرمنتظرهسی ،سریع، گسترده و مداوم اتتغییر
براي . اند در حال تغییرات گسترده شناختی و ساختارهاي اجتماعی و اقتصادي جمعیتترکیب  لحاظ به

تنهایی  ي بهاورهاي فنّ حل یا راهو ی الهاي م كسیاسی، محرّهاي سعۀ پایدار، توافقهاي تو با چالشرویارویی
 ۀدر زمین بازاندیشی ،و به عبارتیر و تفکّ رفتار ةنحوتغییر عمده در  ایجادبه ، پایدار ۀتوسع. کافی نیستند

به حیات ما کمک است که  نیازمند هایی سازگان بومتعامل با  با یکدیگر و ما ارتباط چگونگی برقراري
فراگیري  از طریقافراد و جوامع باید  ۀتر و پایدارتر، کلی صلح طلب تر، عادالنه جهانیبراي ایجاد . کنند می

ها  در آن به طور عمیق این تغییراتایجاد  برايهاي الزم  و آگاهیتوانمند شوند  ،ها و ارزش ها دانش، مهارت
 دهی  پایدار، شکل ۀآموزش براي توسع. کند می ایفای نقش بسیار مهم ،ینجاست که آموزشا .وجود آید به

  .امروز آغاز شوداز  باید فردایی بهتر براي همه است و
تنهایی  به ،ياورحل هاي فنّ یا راه و هاي مالی كسیاسی، محرّهاي  ۀ پایدار، توافقهاي توسع براي رویارویی با چالش

  .کافی نیستند
  

  عمل جهانی ۀتا برنام ،پایدار ۀآموزش براي توسعاز دهۀ 

 ۀنقش آموزش در ارتقاي توسع گسترشبا هدف  ،حدپایدار ملل متّ ۀآموزش براي توسع ۀده، 2005در سال 
- هپایدار ب ۀتوسع ۀالدولی در زمین بین هاي توافقسیاري از تجارب موفق و نیز ب ،در این دهه. پایدار آغاز شد

کنفرانس در . شناخته شودرسمیت  بهشایسته طور به ،ت آموزشاهمیکه اکنون این امر سبب شد  و وجود آمد
 ۀکرد که آموزش براي توسع توافقالمللی  بین ۀ، جامع)RIO+20( 2012پایدار ملل متحد در سال  ۀتوسع

تر در  يطور جد به ،پایدار ملل متحد ۀآموزش براي توسع ۀپس از ده ۀ پایدار راپایدار را ارتقا بخشد و توسع
در  ،خود با شرکاي همگامعنوان سازمان راهبر دهه،  یونسکو به). 233پاراگراف (کند بحث آموزش ادغام 

  .ایفا کرده استرا  سزایینقش بایجاد دستاوردهاي بزرگ دهه 

آموزش  صلیاعنوان عنصر  طور روزافزون به المللی به در سطح بین آموزش براي توسعۀ پایدار ،درحال حاضر
که در نشست جهانی آموزش براي  ،مسقط ۀنام توافق. شود پایدار شناخته می ۀتوسع کلیديباکیفیت و عامل 
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 کارگروه"که توسط ) SDGs( پایدار  ۀتوسعبه تصویب رسید و طرح پیشنهادي اهداف  2014همه در سال 
پایدار را در  ۀتهیه شد، آموزش براي توسع 1"پایدار ۀاهداف توسع ۀدر زمین حدآزاد مجمع عمومی ملل متّ

  .گنجاند می  2015پیشنهادي دستورکار پس از  ةاهداف ویژ
آموزش براي  ۀعمل جهانی در زمین ۀبرنام"، 2013در سی و هفتمین کنفرانس عمومی یونسکو در سال 

- رجوع کنید به پیوست( .امضا شد "حدپایدار ملل متّ عۀآموزش براي توس ۀده"براي پیگیري  "پایدارۀ توسع

در  بر اساس دستاوردهاي دهه ،عمل جهانی ۀبرنام ). فرانس عمومیسی و هفتمین کن ۀدوازدهمین قطعنام
راه  نقشه. افزایش دهدآن را و کند پایدار را ایجاد ۀآموزش براي توسع ۀدر زمین عینی اقدامات که نظر دارد

االن نفعان و فع ن، ذيگیرا به تصمیم ،عمل جهانی را که توسط کشورهاي عضو یونسکو امضا شد ۀبرنام ،حاضر
ر این زمینه دهد و نقش یونسکو را د ارائه می را پیشنهاداتی ،این برنامه و براي اجراي نمایدمیمعرفی  حوزه

  .کندطور مشروح بیان می به
- با آموزشِ صلیعنوان  عنصر ا طور روزافزون به به ،المللی بینپایدار در سطح  ۀآموزش براي توسع ،در حال حاضر

   .شود پایدار شناخته میۀ توسع کلیديِ و عامل ،کیفیت

  

  ترسیم دیدگاهی مشترك

از زمان  ،این مباحث. پایدار ارتباط ناگسستنی دارد ۀبا مباحث مربوط به توسع ،پایدار ۀآموزش براي توسع
در این . تر و از اهمیت بیشتري برخوردار شد ، گسترده1987در سال  "مشترك ما ةآیند"انتشار گزارش

  .شدمورد استفاده قرار گرفت، ارائه اي پایدار که در سطح گسترده ۀتوسع ۀاولین تعریف در زمین ،گزارش

  پایدار ۀالمللی در ارتباط با آموزش براي توسع تعهدات بین

عنوان گزارش  به که ،محیط زیست و توسعه ۀگزارش کمیسیون جهانی در زمین( "آینده مشترك ما"  1987
اي است که  توسعهتوسعۀ پایدار؛ : کند تعریف می گونهاینپایدار را  ۀتوسع) دشو میشناخته  نیز 2برونت لند

نیازهایشان به خطر برآوردن هاي آینده را در  که توانایی نسلاینبدون  ،نیازهاي حال حاضر را برآورده کند
  ".اندازد

  )زمیننشست ریو، نشست ( در زمینۀ  محیط زیست و توسعه  حدکنفرانس ملل متّ   1992

تعلیم و آگاهی آموزش،  اساسینقش  ۀدر زمین المللی مباحث بین، بیست و یک دستورکار مفصل سی و شش
  .دهد قرار میتأکید را مورد  پایدار ۀبه  توسععمومی در دستیابی 

                                                        
1 – Open Working Group of the UN General Assembly on SDGs 
2- Broundtland 
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  )10+نشست ژوهانسبورگ، ریو( پایدار ۀتوسع ۀنشست جهانی در زمین   2002

مجمع . گنجانده شد "طرح اجرایی ژوهانسبورگ"در  ،پایدار ۀآموزش براي توسع ۀده يپیشنهادطرح 
آموزش  ۀرا براي آغاز ده اي ، قطعنامه2002خود در دسامبر  ۀجلسدر پنجاه و هفتمین  ،حدعمومی ملل متّ

  .تصویب کرد 2005 ۀژانویحد از پایدار ملل متّ ۀوسعبراي ت
  ) Rio+20( در زمینۀ توسعۀ پایدار حدکنفرانس ملل متّ  2012
ۀ پایدار را پس از ده ۀپایدار را ارتقا بخشد و توسع ۀآموزش براي توسع"م شد تا مصمالمللی  ۀ بینجامع

اي که  ، آینده233پاراگراف (کند غام تر در بحث آموزش اد يطور جد به ،ملل متحدپایدار  ۀآموزش براي توسع
  .)خواهیم می

  پایدار ۀآموزش براي توسع ۀعمل جهانی در زمین ۀبرنام  2013
  .شد امضا در کنفرانس عمومی یونسکوپایدار ۀآموزش براي توسع ۀپیگیري دهبه منظور 

در نشست جهانی آموزش براي ( مسقط ۀنام توافقعنوان هدف اصلی در  به ،پایدار ۀآموزش براي توسع  2014
  .شد گنجانده پایدار ۀاهداف توسع ۀدر زمین "کارگروه آزاد"پیشنهادي  ۀو در مصوب )به تصویب رسید ،همه

آموزش  ۀعمل جهانی در زمین ۀبرنام ،پایدار ۀآموزش براي توسع ۀکنفرانس جهانی یونسکو در زمیندر  2014
  .شود می ارائهپایدار  ۀبراي توسع

، نتایج کنفرانس جهانی )اینچئون، جمهوري کره( مجمع جهانی آموزشدر که  شود بینی می پیش 2015
  .گیرد نظر قرار مد 2014پایدار  ۀآموزش براي توسع

هاي  حوزه تبط باجهانی مر 3هاي نامه پیمانها و  دار، تاکنون در بسیاري از چارچوبپای ۀآموزش براي توسع 
  .ادغام شده است ،پایدار ۀاصلی توسع

  
هاي  و برنامهدر زمینۀ تغییرات اقلیم  ،حدملل متّ نامۀ پیمانچارچوب  6 ةماد :تغییر اقلیم  

  آن  يکار
  
  آن يهاي کار ی و برنامهتنوع زیست نامۀ پیمان13 ةماد :وع زیستیتن  
    
  

 ملل و جوامع در برابر آوري تاب: 2005- 2015 4؛چارچوب عمل هیوگو :کاهش خطر بالیا
  بالیا

                                                        
3-Conventions 
4- Hyogo Framework for Action 
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چارچوب " ، مربوط به"پایدارهاي زندگی  شیوه و آموزش برنامۀ" :مصرف پایدارتولید و  
  "2012-2021هاي تولید و مصرف پایدار  سالۀ برنامهده 

                         
  

  پایدار ۀآموزش براي توسعدرك 

 کارآیی اقتصادي،تا براي انسجام محیط زیست، سازد  ند میرا توانم یادگیرندگان ،پایدار ۀآموزش براي توسع
تصمیمات آگاهانه  ،هاي حاضر و آینده، در عین احترام به تنوع فرهنگی عادالنه براي نسل ۀو ایجاد جامع

العمر است و بخش  یادگیري مادامدر مورد  ،پایدار ۀآموزش براي توسع .کنندو مسئوالنه فعالیت  نماینداتخاذ 
 است که به کننده و دگرگون نگرانه کل ی، آموزشپایدار ۀآموزش براي توسع. باشد کیفیت میش بااصلی آموز

 به هدف ،طریق تغییر جامعهیادگیري توجه دارد و از  ومحیط تعلیم و تربیت محتواي یادگیري و نتایج آن، 
  .یابد دست می خود

  پایدار ۀآموزش براي توسعابعاد 
     
  تغییر اقلیم، تنوع زیستی، کاهش خطر :مانندادغام موضوعات بسیار مهم  :محتواي یادگیري 

  هاي درسی در برنامه مصرف پایدار تولید و و بالیا  
  
 روش تعاملی و و یادگیري به یاددهیطراحی  :هاي تعلیم و تربیت و یادگیري  محیط 

  .دساز شو محور و دگرگون ـ که موجب یادگیري اکتشافی، تجربه ،محورـ دگیرنده یا
   ،ترغیب یادگیرندگان منظور به ،)فیزیکی، مجازي، و برخط(هاي یادگیري  بازاندیشی محیط 
         "پایداري"الیت در جهت فعانجام به  

  
  ادانه وتفکر نقّ: مانندهاي اصلی  ترغیب یادگیري و ارتقاي توانمندي :یادگیري دستاوردهاي

  هاي حال و آینده پذیري در قبال نسل مشارکتی و مسئولیتگیري  مند، تصمیم نظام
  

   ،ط آموزشیو هر شرای یسن گروه هراز  یادگیرندگانتوانمندسازي  :دگرگونی اجتماعی
  .کنند زندگی میاي که در آن  خود و جامعهدر تغییر  ایجاد براي
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 ترسبز اقتصاد و جوامع سمتگذار به  زمینۀساختن  فراهم 
 "مشاغل سبز" هاي الزم براي به مهارت یادگیرندگانتجهیز  -             

 هاي زندگی پایدار  خاذ شیوهترغیب مردم به ات -              

  و  یحلّکه در سطح م "گوپاسخشهروندان "به  شدن تبدیل برايتوانمندسازي مردم
 الی را پذیراهاي فع نقش ،ها هاي جهانی و رفع آن جهانی، براي مواجهه با چالش

جوتر، شکیباتر، تر، صلح  به ایجاد جهانی عادالنه ثرؤمطور  به ،نهایتدرشوند و 
 . کنندکمک  ترتر و پایدار فراگیرتر، امن
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  :راه نقشه
  ویژه و اهداف اصلیهدف 

 ۀکلیجهانی که در آن ": کند ۀ پایدار کمک میآموزش براي توسع ۀده دیدگاهق به تحقّ ،عمل جهانی ۀبرنام
اي زندگی مورد نیاز براي ه  ها، رفتارها و شیوه مندي از آموزش و فراگرفتن ارزش فرصت بهرهداراي افراد 
    ".باشند مثبت اجتماعی اتپایدار و تغییر اي هآیند

 ،هاي آموزش و یادگیري سطوح و حوزه همۀالیت در فع ایجاد و گسترش"،عمل جهانی ۀبرنام ةهدف عمد
  .است "پایدار ۀپیشرفت به سوي توسعمنظور تسریع  به

بهره  دوگانهاز رویکردي  ،پایدار ۀهاي آموزش براي توسع تالیانی براي افزایش و ارتقاي فععمل جه ۀبرنام
بر اساس این  .پایدار ۀادغام آموزش در توسع -2پایدار در آموزش  ۀادغام توسع - 1: ند ازاکه عبارت برد می

  :است به شرح برنامه داراي دو هدف این ،رویکرد کلی

، ها مهارتدانش،  یريفرصت فراگ فردنحوي که هر  به ،د به آموزش و یادگیريبخشی مجد جهت" :1هدف 
  ".سازد یپایدار توانمند م ۀتوسع کمک به را در جهت ويکه  ،دهایی را داشته باش و نگرش ها ارزش

 ۀکه موجب ارتقاي توسعهایی الیتها و فع دستورکارها، برنامهکلیۀ  در ،گیريو یاد تقویت آموزش" :2هدف 
  ".شود پایدار می

با اجراي  ،است و اجراي آن 2015 پسا ی، کمک ملموس و عینی به دستورکارجهان عمل ۀهدف برنام
  .باشد می سو هم کامالً 2015 پساکار دستور

ناپایدار  ۀدر برابر تغییر اقلیم و توسعخصوص  به کههایی خواهد بود  ویژه بر گروهتأکید ۀ عمل جهانی، در برنام
  .پذیر هستند آسیب

ها،  گیري برعهده دارند و باید در تصمیم یبسیار مهم ، نقشتوسعه رانان پیشعنوان  به ،زنان و دختران
 مل مشارکت داشتهطور کا ۀ پایدار بهتوسع آموزش براي ۀهایی در زمین ها، و ایجاد برنامه سیاست دهی شکل
نیز  2015پس از  آموزشِ به دستورکارِ ۀ عمل جهانی،زنان و دختران از طریق برنام دادنِقرار هدف. باشند

حال  در عین واز طریق توانمندسازي آنان  ،کند، که هدف آن رفع حذف مداوم زنان و نابرابري کمک می
  .براي آنان است شایستهپایدار و افزایش شغل رشد حمایت از شمول و فراگیري زنان و دختران و 
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جزو کشورهایی هستند که شدیدترین ضربات را از تغییر اقلیم  5،هدر حال توسعاي  کشورهاي کوچک جزیره
ها  ترین طوفان قويمانند ا و تغییرات شدید اقلیم با افزایش سطح آب دری ،این کشورها. متحمل می شوند

 در .اندازد میمخاطره ر ابزار امرار معاش را به و سای گیري ، ماهیگردشگريین تغییرات، صنعت اند و ا مواجه
در  نه تنها باید افزایش آمادگی ،هدر حال توسع اي کشورهاي کوچک جزیرهپایدار در  ۀتوسع برثر ؤمآموزش 

مشارکت اقتصادي  می بایستبلکه  ،در افراد نهادینه شود "پایداري" هاي و ارزش گیرد نظر قرار بالیا مد برابر
اري در بسیاري از نرخ بیک. یابدکار هستند نیز افزایش اشتغال به التحصیالنی که در سن  دانشجویان و فارغ

  .شود محسوب میبزرگی  ۀدغدغامر، ویژه نرخ بیکاري جوانان همچنان باالست و این  به؛ کشورهااین 

با  ،این قاره. پذیري است تغییر اقلیم داراي بیشترین آسیب هایی است که در برابر هاز قاریکی  ،آفریقا
سطح آب دریا در مناطق ساحلی . مواجه است ،هاي بسیار سخت زایی و طوفان پی، بیاباندرهاي پی کوران

 در برابراین مناطق . ، درحال افزایش استکنند ها زندگی می درآنیر که تعداد زیادي از افراد فق ،ارتفاع کم
 توسعۀژه از طریق وی به؛ ۀ پایدارآموزش براي توسع. پذیري هستند ین آسیبداراي بیشتر ،تغییر اقلیم

 پرداختن بهتواند در  ازي مجدد آموزش با شرایط محلی میسسو و اجتماع و هم رسهمد افزایی میانِ هم
  .کمک کند ،نیازهاي اصلی منطقه

  

  دار هاي عمل اولویت حوزه

دستورکار آموزش براي براي پیشبرد  نفعان، هد ذيو افزایش تع يتمرکز راهبردبه منظور  ،عمل جهانی ۀبرنام
  :مشخص کرده استبه شرح زیر  را ارد پنج حوزة عمل اولویت ،پایدار ۀتوسع

  1 دار عمل اولویت ةحوز
هاي مربوط به آموزش و نیز  در سیاست "ۀ پایدارآموزش براي توسع"کردن  محوري :ها ۀ سیاستتوسع

 اتپایدار و ایجاد تغییر ۀآموزش براي توسع مساعد برايفضاي یک منظور ایجاد  ، بهپایدار ۀهاي توسع سیاست
  مند نظام
   2 دار عمل اولویت ةحوز

   تعلیم و تربیتهاي  در محیط "پایداري"ادغام اصول   :هاي یادگیري و یاددهی سازي محیط ن دگرگو
  
  

                                                        
5-Small Island Developing State(SIDS) 
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  3 دار عمل اولویت ةحوز
آموزش ثرتر ؤمارائه هرچه  جهت ،آموزشیاران و مربیان هاي قابلیتافزایش  :آموزشیاران و مربیان توانمندسازي

  پایدار ۀبراي توسع
  4 دار عمل اولویت ةحوز

  پایدار در میان جوانان ۀهاي آموزش براي توسع الیتفع چشمگیر افزایش :توانمندسازي و بسیج جوانان
  5 دار عمل اولویت ةحوز

هاي  آموزش براي توسعۀ پایدار و شبکه گسترش :یدر سطح محلّ پایدارهاي  حل راه بخشیدن به  سرعت
  جوامع محلّی در ،پایدار ۀتوسعبراي آموزش  ۀنفعان چندگان ذي

  
  ها  توسعۀ سیاست :1 دار عمل اولویتة حوز

راهبردي را  یا اگر د وناي شو انتشار گازهاي گلخانهموجب کاهش اگر  هاي کنونی، خواه رویکردهاي سیاست
 جامعیت الزم از بخشی واقعیبراي اثر ،در بیشتر مواقع، کنندی ترسیم هاي سبز ملّ ۀ مهارتبراي توسع
وسط ت هاي مرتبط و منسجم  از طریق طراحی سیاست صرفاً ،مند ایجاد تغییرات نظام. دننیستبرخوردار 

پذیر  مدنی امکان ۀدانشگاهی و جامع ۀی، جامعخصوصی، اجتماعات محلّکامل بخش ها، با مشارکت خانه وزارت
، مبتنی پایداربراي توسعۀ آموزش  ۀها در زمین ضر، اگرچه تالش براي گسترش سیاستحال حادر. خواهد بود
این ۀ اما کلی ،اي روشن و نزدیک است بخش آیندهنوید ،نفعان چندگانهذي هاي بین بخشی و بر رویکرد

  .می باشد نیازمند هماهنگی و حمایت بیشتر ، بهها تالش
  :ها مثال
 که   هایی ی کیفیت و چارچوب شاخصهاي ملّمعیاررا در "آموزش براي توسعۀ پایدار" ،ها دولت

  .بگنجانندوجود می آورند، ههاي نتایج یادگیري را بمعیار
 ی هاي نهادالمللی و  هاي غیردولتی بین هاي توسعه، سازمان ، بانکها دولتملل متحد،   تخصص

  .کنندوارد  رپایداهاي جهانی در زمینۀ توسعۀ  نامه را در توافق "آموزش براي توسعه پایدار"
  

المللی و  ي بینها پایدار در سیاست ۀزش براي توسعشامل ادغام آمو، دار اولویتعمل  ةاین حوز در اقدامات
هاي  گویی نظامپاسخ تضمین در ،سراسر جهان هاي آموزش در خانه وزارت. ۀ پایدار استتوسع ی آموزش وملّ

الزم براي مقابله آمادگی  برخورداري ازو  "،پایداري"مرتبط با  هاي کنونی و در حال ظهور به چالشآموزشی 
توان به ادغام آموزش براي  می ها مسئولیتاین  ۀجملاز . برعهده دارند، مسئولیت مهمی ها با این چالش

هاي آموزش براي  ۀ چارچوب شاخصی کیفیت و توسعهاي ملّمعیارهاي درسی و  عۀ پایدار در برنامهتوس
آموزش براي الزم است  .اشاره کرد ،رود کار می هاي نتایج یادگیري بهمعیارن براي تعییکه  ،پایدار ۀتوسع
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معیارهاي کیفیت  و در قرار گیردنظر  مد ،عامل کمک کننده به کیفیت آموزشعنوان یک  به ،ۀ پایدارتوسع
  .گنجانده شود ،ی آموزشنظام ملّ

، بلکه پایدار نیست ۀگویی بخش آموزش به توسعقدرت پاسخ افزایش براي فقط ،پایدار ۀآموزش براي توسع
هاي اجتماعی،  جنبه مرتبط باالمللی  ی و بیندر راهبردهاي ملّ ،عنوان یک ابزار اجرایی باید به آموزشاین

 دههاي مدیریت بالیا گرفته تا راهبردهاي کاهش کربن، گنجان از طرح؛ ۀ پایدارتوسع محیطیزیستاقتصادي و 
هاي دوجانبه  چارچوب همکاري ر، دندم نظامبخشِ یک عنوان هب پایدار همچنین باید ۀآموزش براي توسع. شود

  .درنظرگرفته شود ،توسعه ۀزمینو چندجانبه در 
ها، راهبردها،  طرح ،ها گذاريۀ پایدار در چارچوب سیاستادغام آموزش براي توسع :شامل نتایج مورد انتظار 

اي و  اي، منطقه ی، زیرمنطقه، ملّدر سطوح محلّی پایدار ۀآموزش و توسع مرتبط بایندهاي افرها و  برنامه
  .استالمللی  بین

  .هستند پایدار ۀآموزش و توسع هايگذاران بخشدار، سیاست ة عمل اولویتدر این حوز نفعان اصلی ذي 
 ،یندهاي مختلف بخش آموزشادر ساختارها و فر نفعان آموزش الزم است تر از همه اینکه، ذي نخست و مهم

اید ب ها همچنین آن .کنندپایدار تنظیم  ۀادغام آموزش براي توسع به منظورهایی را  ها و دستورالعمل سیاست
، منابع مالی محلّیی و سازي مورد نیاز در سطوح ملّ ویژه براي ظرفیت به؛ ها براي عملیاتی کردن این سیاست

  .و بدین منظور اختصاص دهند کنند الزم را بسیج

ر پایدار، تنوع زیستی و سایتغییر اقلیم، کاهش خطر بالیا، تولید و مصرف  ۀگذارانی که در زمین از سیاست
، آموزش شود تا براي پرداختن به این موضوعات دعوت می ،کنند فعالیت می "پایداري"هاي مربوط به  چالش

  شرایطیتوانند در  یاین افراد م. دستورکار خود قرار دهنددرو آن را  بشناسندرسمیت ۀ پایدار را بهبراي توسع
در  دهد، تالش خود راخود اختصاص میپایدار را به ۀآموزش بخش مهمی از مباحث مربوط به توسعکه 

  .مایندصرف ن ،گانهنفعان چندو ذي اي نهاخارتبین وز حمایت از همکاري و هماهنگیِجهت 

در ها و بنیادها نیز  حادیهها، اتّ ، انجمنهاي غیردولتی هاي اجتماعی، سازمان گروه: مانندمدنی  ۀجامع نهادهاي
را   توانند دولت ها می آن. کنند ایفا می ینقش مهم ،توسعۀ پایدارآموزش براي  مرتبط با هاي گسترش سیاست
هاي  طرح ،هاي بخش عمومی منظور تکمیل فعالیت  بهیا و ملزم نمایند  ،هاي مورد نیاز به اجراي فعالیت

  .وجود آورندهبارتباطی  پل ،میان شکاف بین سیاست و عملدر  ،ترتیب بدینو  دنبال کنندري خود را ابتکا

که در مؤسساتی ا و ه این است که ساختارهاي بین دولتی، آژانس و در عین حال با اهمیتموضوع آخر 
بسیار اولویت، داراي عمل  ةنیز براي این حوز کنند میالمللی فعالیت  یا بین و اي اي، منطقه سطوح زیرمنطقه

 هاي بخشنامهها و کارپایدار را در دستور ۀباید آموزش براي توسع ،این ساختارها. یین کننده هستندتعمهم و 
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 ،یهاي ملّ در تالش کهشویق کنندخود را ت ،هاي عضو ادغام کنند و همچنین دولت "پایداري" ۀخود در زمین
  .به انجام رسانند سهم خویش را

  
  یادگیري  و یاددهی هاي ایجاد تغییر در محیط: 2 دار اولویتحوزه عمل  

 این آموزش، تجربه و. توسعه پایدار استۀ آموزش و تعلیم در زمین فراتر ازچیزي  ،پایدار ۀآموزش براي توسع
مدارس حافظ محیط زیست یا  :مانند هاي یادگیري پایدار محیط. گیرد بر میرا نیز درپایدار  ۀتمرین توسع

را در  "پایداري"تا اصول  سازند  این امکان را فراهم می ،یادگیرندگانیان و مرب رايب ،هاي سبز پردیس
نه تنها به مدیریت هرچه  ،یادگیريو یاددهی هاي  محیط ایجاد تغییر در. کنند روزانه خود ادغامهاي  تفعالی

در نیز  یآموزش نهادهايها و ساختار حاکم بر  بلکه با تغییر ویژگی ،شود ایدارتر تجهیزات فیزیکی مربوط میپ
فضاهاي  ۀکلیمدارس و  در هیکپارچارتقاي رویکردهاي تلزم مسدار،  اولویت ملع ةدومین حوز. ارتباط است

  .استپایدار  ۀنسبت به آموزش براي توسعیادگیري و یاددهی 
 :ها مثال

 تر، طرح پایداري مدارس را گسترش دهند مدارس، با مشارکت یک اجتماع بزرگ.  
 الیترا در  "پایداري" ،ها دانشگاهکنند ادغام  ها و اجرا ها، سیاست ها، اداره کردن آن پردیس هاي فع.  

  
پایدار در  ۀشامل ایجاد بینش و طرحی براي اجراي آموزش براي توسع ،دار اولویت عملزة این حو در اقدامات

 ،آموزشی نهادهايرهبران . تر است بزرگاجتماع یک مشارکت بایادگیري، و یاددهی ال فعهاي محیط
که در طوري به ؛داشته باشند ینگرش جامع ایدارپ ۀآموزش براي توسع ۀشوند تا در زمینتشویق می

پایدار که  ۀعتوس ۀتجرب دربلکه  ،متمرکز نشوندصرفاً بر انتقال محتواي آموزشی  ،توسعه پایدار ۀزمین
. مشارکت داشته باشند نیز ستنهادها 6شناختی پاي بوم هایی براي کاهش رد الیتفع انجامشامل 

  .اي برخوردار است از اهمیت ویژه ،میزبان جامعۀ یادگیري وو یاددهی  نهادهايهمکاري بین 

نهادهاي که توسط مدارس و سایر  ،است "پایداري"مربوط به ها یا راهبردهاي  طرح :شامل نتایج مورد انتظار
   .شود هاي دولتی و خصوصی اجرا می آموزشی و سازمان

                                                        
6-ecological  footprint 

 که است آبی و زمین مقدار ،دیگر بیان به. آورد می وارد زیست محیط بر ردف هر که است منفی اثر و تخریب میزان شناختی، بوم پايرد: مترجم توضیح
 کنونا این مفهوم،. برد می کار به متداول، فناوري با ضایعات، جذب نیز و خود پایداري پشتیبانی و نیاز مورد منابع تامین براي انسانی، جمعیت یک یا فرد
  .رود می کار به پایداري براي محیطی - زیست نجشس شاخص یک عنوان به سراسرجهان در اي گسترده طور به
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 :مانندیادگیري و یاددهی  نهادهاي انواعساي ؤر، رهبران و دار عمل اولویت ةدر این حوز نفعان اصلی ذي
رؤساي ها و  ۀ دانشکدهها و مجموع دانشگاهرؤساي اي،  ی و حرفه، مدیران مراکز آموزش فنّمدیران مدارس

شرکاي مهم این  ،و مربیان یادگیرندگان، والدین، جوامع محلّی رهبران. هاي خصوصی هستند شرکت
  .باشند نفعان می ذي

  
  توانمندسازي آموزشیاران و مربیان: 3اولویت  داراي عمل ةحوز

قدرتمندي  عامالن، ۀ پایدارگویی آموزش به توسعپاسخ در جهتاي ایجاد تغییر بر ،آموزشیاران و مربیان
ها و  ها، نگرش هارتابتدا دانش، مباید در ر پایدا ۀجامع ويکمک به گذار به سا براي ام ؛شوند حسوب میم

انگیزه و همچنین باید  ،پایدار ۀاین افراد براي پرداختن به موضوعات توسع. هاي مورد نیاز را فراگیرند ارزش
سازي براي این نمایندگان تغییر ظرفیت ،دار عمل اولویت زةسومین حو. ود آورندوج د الزم را در خود بهتعه ،
  .پایدار است ۀاي توسعمنظور تسهیل آموزش بر به

  : ها مثال
 
 آموزش پیش از خدمت و ضمن  ،پایدار ۀآموزش براي توسع ۀدر زمین ،تربیت معلم نهادهاي

  .خدمت ارائه دهند
 ی آموزش فنّ نهادۀی براي پرداختن به موضوع آموزش براي توسعاي ملّ ی و حرفههاي تخصص 

 .سازي کنند اي ظرفیت حرفهی و علمان و مربیان آموزش فنّبراي م ،پایدار
  

  
پایدار در آموزش پیش از خدمت و  ۀادغام آموزش براي توسع :دار شامل اولویت عملِ ةدر این حوز اقدامات

ی و آموزش فنّمؤسسات توسطه و اوان کودکی، مدارس ابتدایی، م معلمان ضمن خدمت معلمان، آموزش
هیئت آموزش  توانند در تربیت و نیز میآموزش عالی سسات ؤمدر مقطع پس از متوسطه، . است اي حرفه
خصوص علمی را در ت ئهیتوانمندي اعضاي  وسیلهبدین  تا ادغام کنندپایدار را  ۀ، آموزش براي توسععلمی

عمل  ةحوز. بهبود بخشندها  هاي مربوطه و نظارت بر آن مربوط به پایداري و انجام پژوهش تدریس موضوعات
اي آموزشیاران، مربیان و کارکنان  ۀ حرفههاي توسع در برنامه "پایداري"انداز  معرفی یک چشم ،مفید دیگر

   .مختلف خصوصی استسسات ؤم

پیش از خدمت و هاي آموزش  ۀ پایدار در برنامهادغام آموزش براي توسع ،سایر نتایج از میان مورد انتظار نتایج
 ،هاي تحصیلی معلمان صالحیت و به رسمیت شناختن اعتبارسنجیهاي معیار مانند(ضمن خدمت معلمان 

 تربیتهاي  پایدار در برنامه ۀپایدار، و گنجاندن آموزش براي توسع ۀمطابق با مفهوم آموزش براي توسع
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اي  هاي حرفه برگزاري کارگاهمانند ( تربیت معلم و مربیسسات ؤمافزایش ظرفیت و ؛ )ی و حرفه ايفنّ انمعلم
  .است) علمی هیئتپایدار براي اعضاي  ۀآموزش براي توسع

و  یادگیرندگانکه به  از همه، آموزشیاران و مربیانی هستند اول، دار عمل اولویت ةحوزاین  نفعان اصلی ذي
گروه مهم دیگر. دهند آموزش می پایدار ۀتوسعدر زمینۀ یان مترب، یانی هستند که در آموزشیاران و مرب

هاي  آموزش منابع انسانی که در سازمانپرسنل یا مدیران . کنند فعالیت میی م و مربمعلّتربیت سسات ؤم
ن به ای. نیاز دارندحمایت به نیز  فعالیت هستندبه مشغول  نهادهاسایر یا مدنی و  ۀدولتی یا خصوصی، جامع

کارکنان هاي آموزشی به  برنامه ها و دانش مورد نیاز براي طراحی و ارائه افراد باید فرصت فراگیري مهارت
استادان ویژه  ها به دانشگاهعلمی هیئت اعضاي . ده شودپایدار دا ۀبراساس اصول آموزش براي توسع ،خود

یا سایر  و المللی می، مطالعات توسعه، ارتباطات بینگذاري عمو نگاري، سیاست کسب و کار، روزنامه: هاي حوزه
افراد ش ردر پرو ،اشخاص این. روند شمار می به ،عمل ةنفعان مهم این حوز کارشناسان مربوطه نیز از ذي

گیري  تصمیمفرایندهاي در نهایت در هدایت و  ،ها حوزهبت به مسائل پایداري در ایننس آگاهص و متخص
  .دکنن مینقش حیاتی ایفا  ،پایدار ۀحمایت از توسع درجهت

  
  توانمندسازي و بسیج جوانان: 4اولویت داراي عمل  ةحوز
که نه تنها باید از  روند شمار می به نسلی اي پایدارتر هستند، دهی آینده  اصلی تجسم و شکل که عامل ،انانجو

جوانان، . ل کندتحم ناپایدار فردا را نیز ۀبلکه باید فشار توسع ،دنناپایدار امروز برآی ۀتوسع پیامدهاي ةعهد
 يهاي بسیار حرفشان  ري جوامعگی ۀ چگونگی شکلدر زمین ،اکنون در بسیاري از کشورهاي درحال ظهور هم

ثیر أت ،شاندهند و عادات کننده را تشکیل می جوامع مصرف ی ازهمچنین گروه مهمها  آن. براي گفتن دارند
داراي توان  پایدار ۀدر گسترش و تسریع توسع ،جوانان. بسزایی بر الگوهاي مصرفی آینده خواهد داشت

  .هستنداي بالقوه
 : ها مثال

   ربردي رایگان هاي کا موجب تولید و گسترش برنامه ،خصوصیبخش دولتی و  میانِمشارکت
 ةپایدار و شیو ۀآموزش براي توسع ۀدر زمیناطالعاتی را که  ،شود هاي هوشمند می براي تلفن

  .دکنن فراهم می زندگی پایدار
 د این گروه از افراهاي زندگی پایدار براي  در خصوص شیوه ،اي مربوط به جوانانه سازمان

  .ائتالف جهانی تشکیل دهند جامعه،

  



 

١۶ 
 

هاي  از فواید عظیم فناوري بهینه ةاستفادفرصت  ساختن شامل فراهم ،دار عمل اولویت ةحوز ایندر  اقدامات
. استنیز سازي  بلکه براي شبکه ،ي یادگیرينه تنها برا ،هاي اجتماعی رسانه اطالعات و ارتباطات از جمله

 ۀ پایدار وآموزش براي توسعدر یادگیري الکترونیک را ، بهتر هستندآیندة بخش  ی که نویدرویکردهای
ۀ مصرف و در زمینتوانند  جوانان می ها این پایگاهاز طریق که  ،کنند ادغام می برخط هاي اطالعاتی پایگاه
جوانان به سوي  بسیج جمعیِ .به مشارکت بگذارند راخود  هاي ها و فعالیت ایده ،هاي زندگی پایدار شیوه
ها و نیز  ۀ آنهاي روزان ها و فعالیت اثرات انتخاب در خصوص بخشی به جوانان نیازمند آگاهی ،ۀ پایدارتوسع

است قالّخ هاي عملی و و راه حلگزینه ها براي یافتن  ،ت خوداستفاده از خالقیت و قاطعی.  

کیفیت براي جوانان، با یادگیري الکترونیکیِبراي هاي بیشتر  فراهم شدن فرصت: شامل نتایج مورد انتظار
ها در  ها و اجراي آن ۀ سیاستپایدار و کمک به آن، توسع ۀمشارکت جوانان در حمایت از آموزش براي توسع

آموزش براي توسعه پایدار به رهبري  ۀهاي بیشتر در زمین المللی و انجام فعالیت ی و بینی، ملّسطوح محلّ
  .جوانان است

و  هستندسنی  ةامروزه بیش از یک میلیارد نفر در این رد .اند هسال 24تا  15جوانان بین  صلی،نفعان ا ذي
اند و االن و رهبرانفع جزو  ،جوانان. قرار داردگذار به بزرگسالی  ۀکه در مرحل استگروهی ترین  بزرگ این،
 ۀکه تمرکز و توجاست هایی  سازمان :شامل نفعان ذي. شوند محسوب میعمل  ةاین حوز ةنفع و گردانند ذي

هاي خصوصی و دولتی از  که در بخشمؤسساتی و نیز  شود، جوانان است و توسط آنان هدایت میآنان بر 
    .کنند فعالیت می در خدمت جوانان ،یی و ملّهاي محلّ دینی گرفته تا دولتهاي  هاي گروهی و سازمان رسانه

  

  هاي پایدار در سطح محلّی حل بخشیدن به راهسرعت : 5دار  اولویت عمل ةحوز
فقر مزمن، ما را احاطه گرفته تا م تغییر اقلیاز کشانند،  ۀ پایدار را به چالش میهاي اصلی که توسع پدیده
رشد جمعیت  ینو بیشتر سکونت دارندها  هایی که نصف جمعیت دنیا در آن به عنوان مکان ،شهرها. اند کرده

نقش  ،پایدار ۀهاي توسع در پرداختن به چالش روزافزونطور  ند، بهنک خود جذب میبه سمت در آینده را 
جوامع . توان در جوامع روستایی یافت را می "پایداري"هاي  حل از راه در عین حال، بسیاري. دارندبنیادین 

این زمینه هایشان در  ۀ پایدار هستند و تالشاصلی توسع واملی، اعم از شهري و روستایی، یکی از عمحلّ
  .حمایت بیشتر است شایستۀ
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  :ها مثال

 ّایجاد کنندرا ی پایدار محلّ ۀمراکز آموزش براي توسع ،یمقامات محل. 
 ۀی، آموزش براي توسعمحلّ کسب وکاربخش هاي اجتماعی  هاي مربوط به مسئولیت الیتپایدار را در فع

  .کندادغام 
در سطح  چندگانه نفعان ذيمیان  طیارتباهاي  شامل تقویت شبکه ،دار ة عمل اولویتدر این حوز اقدامات

هر چه  بسیجِ. یادگیري و همکاري است درجهت یمحلّ برخط اطالعاتی هاي پایگاه ی و بهبود کیفیتمحلّ
هبران از مقامات و ر. شود ها، هدف بسیار مهمی محسوب می به این شبکه نفعان جدید براي ورود ذي بیشترِ

هاي آموزشی را  صتفر ،هاي آموزشی رسمی، غیررسمی و آزاد شود تا از طریق مکان درخواست میی محلّ
تغییر، عنوان عامالن اصلی هجوامع مدنی بت قابلیتوانمندسازي و افزایش  .کنندایجاد و تقویت  ،براي جوامع

پایداري  ۀدر زمین شان که جوامع هایی براي رفع چالشنفعان مرتبط و مشتاق،  این اعضا و ذي. ضروري است
  .پرداختسازوکارهایی خواهند  فراهم آوردن و اقدامات به انجام بیش از همه، اند ها مواجه آنبا 

ریزي  برنامهفرایندهاي در  ،پایدار ۀوسعاندازهاي آموزش براي ت و چشم ها شامل ادغام برنامه :نتایج مورد انتظار
ی باید افزایش نفعان چندگانه در سطح محلّ ذي هاي ارتباطی تعداد شبکه. است اجتماعی هاي گیري و تصمیم

  .پیدا کندنفعان، گسترش  تري از ذي طیف وسیع جلب مشارکتها از طریق  یابد و این شبکه

 مانند ،یمحلّدر سطح  نفعان آموزش ي ، ذ)فرمانداران و شهرداران مانند(مقامات دولتی  :شامل نفعان اصلی ذي
هاي  ، مدیران شرکت)ها دانشگاهساي ؤردیران مدارس، م(آموزشی  نهادهايساي ؤر اعضاي کادر مدرسه و

-درحاشیه ۀال در زمینهاي فع ها و گروه هاي غیردولتی، انجمن ۀ مدنی، سازمانخصوصی و نمایندگان جامع

و نشر  ها محلّهدر بسیج  ،یهاي محلّ رسانه. باشند می افرادو بازماندگان از تحصیل و همچنین یکایک  ماندگان
ی پایدار، هاي کوچک محلّ ۀ شرکتبخش خصوصی نیز در توسع. کنند ات و دانش، نقش بسزایی ایفا میاطالع

  .دارد اساسی نقش بسیار

  
  راهبردها

  ایجاد شتاب جدید
عمل ۀ برنام ۀدر زمین کهشود  دعوت مینفعان  ذي ۀاز کلی ،اولیه تعهداتانجام براي ز طریق فراخوان همگانی ا

 ۀبرنام شروعد براي تعهدة ، شالواولیه این تعهدات .اولیه اقدام کنند تعهدصورت  و به طور داوطلبانه به ،جهانی
-بهشتابی که بخشیدن به منظور تداوم  دات، بهس تعدادي از این تعهیونسکو نیز بر اسا. استعمل جهانی 
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در را  خود شاخصهاي  وجود آمده است، برنامههب در سطح جهان ۀ پایداردر اجراي آموزش براي توسع تازگی
  .  دهد گسترش می عمل جهانی ۀبرنام ۀزمین

  
  ها بهینه از مشارکت ةاستفاد

یا شرکاي اصلی، براي  و هستند گذاري سیاسیثیرأتنیز و  جانبه همهحمایت  قدرت دارايی که نفعان ذي
را  شرکا ارتباطی ۀشبک یک ،دار عمل اولویت ةهر حوز. دعوت خواهند شد شرکاهاي ارتباطی  شبکهپیوستن به 

توان ی، فنّ  صتخصبا استفاده از  ،ها الیتامی در اجراي فعگمنظور پیش به ،شرکاي اصلی. آورد وجود می به
  .یابند ارتباط مینابع مالی خود با یونسکو یا م و یحمایت

  
  جهانی از تجربیات ۀجامعیک  پرورش 

مالقات کنند و طور مرتب با یکدیگر  نفعان قرار خواهد داد تا به این فرصت را در اختیار ذي ،مجمع جهانییک 
 زمینۀ در گووی براي گفتمهم پایگاهعنوان  مجمع، به. ت خود را مبادله نمایندها، تجربیات و اطالعا ایده

ها در  پایدار و نیز آغاز تالش ۀاي توسعآموزش بر ۀهاي در حال ظهور در زمین موضوعات، روندها و ایده
، شناسایی در سطح گسترده اطالعاتدانش و  عرضۀ منظور به. پایدار استۀ حمایت از آموزش براي توسع

مرکز تبادل یک  ،نفعان سازي براي ذي افزایش بودجه و ظرفیت هاي ابتکاري مشترك، ۀ فعالیتها، توسع شکاف
  .تشکیل خواهد شدنیز  اطالعات برخط

  
                                                             بهترین تجربیات ۀعرض
ۀ عمل جهانی کمک ثري که به اجراي برنامؤنوآورانه و میندهاي افرات، رویکردها و هاي ابتکاري، تجربی طرح
طور گسترده و در سطح وسیعی به اشتراك  ، بهتوسعۀ برنامهمنظور  خواهند شد و به کنند، شناسایی می

ترین سطح در اختیار همه در باالاینکه به جهت  و یافتن رسمیتمنظور  به ،ها فعالیت این . شوند میگذاشته 
مخاطبان در اختیار  اتگزارش اینکه، ضمنخواهند شد بارگذاري جهانیعمل ۀسایت برنام روي وب ،قرار گیرند

 ةجایزاي با عنوان  جایزهایجاد از بهترین تجربیات،  کردن تقدیربه منظور . گیرد میقرار و ساختارهاي حاکم 
  .در حال بررسی است پایدار، توسعۀ براي آموزش ۀیونسکو در زمین
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  سازوکارها 
  یملّ

آموزش براي  ۀهماهنگی در زمین جهت را یشوند تا سازوکار مناسب هر یک از کشورهاي عضو تشویق می
این . تعیین نمایند پایدار توسعۀ براي آموزش جهت ملّی کنندة هماهنگ کانونۀ پایدار ایجاد کنند و یک توسع
عمل جهانی در  ۀاجراي برنام مورددر  کشورآن ز طریق نظارت بر عملکرد ا ،یملّ ةهماهنگ کنند کانونِ
یونسکو کشورها را . یابد این زمینه، با یونسکو ارتباط می گزارش در ۀو ارائ پایدار ۀآموزش براي توسع ۀزمین
را در  یملّ اهداف از یکسري درصورت امکانخود، ی ملّ هاي آرمانکند تا براساس مقتضیات و  ویق میتش

 2015ا کار پسدستور متن درباید با اهدافی که  هدف ها این. پایدار تعیین کنند ۀآموزش براي توسع زمینۀ
بخشی  شتاب :شامل اند هبردي که در سطح جهانی تعیین شدهچهار را .، تناسب داشته باشنددنشو  تعیین می

هاي  پایگاهها، ایجاد  افزایی در مشارکت ة بهینه از همدات، استفادتعهایجاد به آموزش از طریق فراخوان براي 
ه زو اعطاي جای و بهترین تجاربهاي نوآورانه  از طرحها، و تقدیر  ت و ایدهبراي تبادل اطالعا اطالعاتی برخط

هاي  کمیسیون. ی اتخاذ شوندی، در سطح ملّهاي ابتکاري ملّ انند براي ایجاد انگیزه براي طرحتو نیز می ها آنبه
  .کنند ایفا می نقش مهمی ،ۀ پایدارجهانی آموزش براي توسع عمل ۀدر اجراي برنام ،ی یونسکوملّ

                                                                                                  يا و زیر منطقه  اي جهانی، منطقه
بدین وسیله بتواند تا  ،خود در پاریس تشکیل خواهد داد در مقرّ را "عمل جهانی ۀبرنام ۀدبیرخان" ،یونسکو

 ؛عمل جهانی را در سطح جهان انجام دهد ۀبرنام ۀمربوط به مدیریت و هماهنگی در زمین يها فعالیتکلیۀ 
 .اشاره کردعمل جهانی  ۀدر اجراي برنام يراهبردیک دستورالعمل  ۀتهیتوان به می این موارد ۀکه از جمل

هاي  ربط، هماهنگیسسات ذيمؤها و همکاري نزدیک با ساختاراز طریق  ،یونسکو مناطق جهانی ۀشبک
ها  طقهدر من ،یونسکواطق من ۀکبو ش جهانیعمل ۀبرنام ۀدبیرخان. آورد میوجود هاي را ب منطقهاي و زیر منطقه

 ها با آن ،و شرکا هاي ملل متحد سایر آژانس کمک ازاز طریق مشارکت و دریافت مشاوره و  ،ها و زیر منطقه
 هایی است پیشرفت درموردگزارش ۀ مسئول نظارت و ارائ ،دبیرخانه همچنین. د داشتنهمکاري نزدیک خواه

  .شود نجام میا در سطح جهان عمل جهانی ۀبرناماجراي  نۀکه در زمی
، که در مجمع جهانی 2015 اپس "چارچوب عمل"تضمین خواهد کرد که در  2015در سال  ،یونسکو

 کامل به طورپایدار را ۀبه تصویب خواهد رسید، آموزش براي توسع جنوبی ةکر "اینچئون"در  2015آموزش 
دهی در  نظارت و گزارشفرایندهاي بین  را دهد که پیوند الزم یونسکو همچنین اطمینان می. قرار دهد نظرمد

  .عمل جهانی ایجاد کند ۀو برنام 2015 پسادستورکار  ۀزمین
حدان مهم یونسکو خواهند بود و دار، از متّ ةعمل اولویتي پنج حوز"هاي شرکا شبکه"شرکاي اصلی، از جمله 

رود که انجام  از شرکاي اصلی انتظار می. ی کنندهمکاري شناسایانجام را براي  افراد سایر توانند می
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را در  ها آن هاي فعالیت ،یونسکو. را برعهده گیرند خود انتخابی دار ة عمل اولویتهاي مربوط به حوز فعالیت
هاي  راي فعالیتشرکاي اصلی همچنین ب. دگنجانخواهد پایدار،  ۀآموزش براي توسع ۀگزارش خود در زمین

افزایش بودجه تالش خواهند کرد و  خصوصدر  ،دهند  یهایی که با شرکاي خود انجام م جداگانه و فعالیت
 رپایدا ۀآموزش براي توسع ۀزمینپژوهش در امر به  ،هاي عمل از حوزه مایت از پیشرفت در هر یکحبراي 

  .کنند کمک می
  

  منابع 
منظور  هایی که خود به براي فعالیت ،دافراگرفته تا خصوصی هاي  ۀ مدنی، شرکتجامع ،دولت ازنفعان،  ذي

با توجه به اینکه . د کردناستفاده خواه یشند، از منابع مالی خونک عمل جهانی آغاز می ۀحمایت از برنام
آموزش  ۀپایدار و توسع ۀهاي توسع جزو دغدغه بلکه؛ پایدار یک دستورکار الحاقی نیست ۀآموزش براي توسع

ها و سازوکارهاي موجود   فرصت از مندي بهره :تا از طریقشوند  نفعان تشویق می ذيبنابراین ، رود شمار می به
تسهیالت  ۀبرنام"و  7"مشارکت جهانی براي آموزش ۀبرنام"پایدار  ۀگذاري براي آموزش یا توسع بودجه

 .را شناسایی کنند خودابتکاريهاي  براي طرح فزایش بودجهاهاي  فرصت ٨"،زیستجهانی محیط
چارچوب "برداري، شامل سازوکارهاي مالی هستند که بر اساس  سازوکارهاي موجود دیگر براي بهره

کشورهاي کمتر توسعه  ۀبودج 9،تغییر اقلیم ةویژ ۀبودج مانند(  "تغییر اقلیم ۀملل متحد در زمین نامه پیمان
 بالیا و بهبودخطرپذیري تسهیالت جهانی کاهش  ۀبرنام"و نیز ) 12انطباق ۀبودج 11،اقلیم سبز ۀبودج 10،یافته

  .اند ایجاد شده 13" شرایط
ترین  ۀ عمل جهانی و شاخصبرنام ۀرا براي حمایت از دبیرخان خود اي منابع مالی معمول و فرابودجه ،یونسکو
یونسکو، به موجود هاي  شبکه. ر دراختیار قرار خواهد دادپایدا ۀآموزش براي توسع ۀاي آن در زمینه برنامه

جهانی ذخایر بکۀ شهاي یونسکو، مراکز تحت حمایت یونسکو،  مرتبط با یونسکو، کرسیمدارس  ۀشبک ةویژ
  .عمل جهانی بسیج خواهند شد ۀهاي میراث جهانی، براي حمایت از اجراي برنام زیست کره و سایت

  
                                                        

-Small Island Developing State(SIDS) 
PE) 
7-Global Environment Facility(GEF) 
8- Special Climate Change Fund 
9- Least Developed Countries Fund 
10- Green Climate Fund 
11- Adaptation Fund 
12- Global Facility for Disaster Reduction and Recovery  
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  ارزیابی  و نظارت
نظارت و گزارش  یطور مرتب در سطح جهان به ،ۀ عمل جهانیبرناماجراي  ۀزمین هاي انجام شده در پیشرفت

نفعان و کارشناسان و  از طریق مشاوره با ذيو معیارهاي سنجش،  برنامه مورد نظر اهداف. شدد نخواه
بخش اصلی . شوند میتعیین  ،ناگویاي ژاپن آیچی 2014ۀ پایدار  اساس کنفرانس جهانی آموزش براي توسع بر

کشورهاي  بعمل جهانی، مصو ۀاساس اهداف راهبردي برنام هایی هستند که بر انی، شاخصۀ عمل جهبرنام
  .شوند می هتهی یونسکو سی و هفتمین کنفرانس عمومی در ،عضو

قرار کید أتزیر مورد  مشروحۀ دار، موارد عمل اولویت ةاي هر یک از پنج حوزه براي بسط اهداف و شاخص
  :خواهند گرفت

 
 

 
  ي آموزش و ها و راهبردها ۀ پایدار را در سیاستکشورهایی که آموزش براي توسعافزایش تعداد

 )1داراي اولویتعمل  ةحوز. ( اند گنجانده ،توسعۀ پایدار
 ِکنند آموزشی را اتخاذ مید پکپارچۀ نهادهايکه رویکر ،سسات آموزشی و تربیتیؤم افزایش شمار .

  )2 داراي اولویتعمل  ةحوز (
 ۀ براي معلمان و آموزشیارانی که آموزش براي توسع ،سسات آموزشی و تربیتیافزایش تعداد مؤ

  )3اولویت داراي عمل  ةحوز. (هاي خود ادغام کرده اند پایدار را در برنامه
 ِعمل ةحوز(پایدار  ۀخصوص آموزش براي توسعدر 14،رهبر ـ هاي ابتکاري جوان طرح افزایش شمار 

  )4داراي اولویت 
 داراي عمل  ةحوز(پایدار  ۀآموزش براي توسع ۀدر زمین ،یهاي ابتکاري محلّ افزایش تعداد طرح

  )5اولویت 
 

 :از جملهعمل جهانی،  ۀاجراي برنام ۀزمینهاي انجام شده در  پیشرفت خصوصدرنظارت و ارزیابی جهانی 
سو خواهد  هم 2015 ادستورکار آموزش پس و ارزیابی، با نظارت کمی و کیفی هاي ارائه گزارشها و  شاخص

این  پایدار، ۀثر براي توسعؤآموزش م از طریق این است کهیونسکو و شرکاي آن هدف  در این شرایط، .بود
  .بهبود بخشند مستندات را

 ۀآموزش براي توسعملّی کنندة  هماهنگکانون ". خواهد بوددولت  ةبرعهد ،نظارت و ارزیابی در سطح کشور
این سو سازد،  ی را با اهداف جهانی همتعیین اهداف ملّیندهاي افر امکان، حد در تا شود تشویق می "پایدار

  .استخراج کندبراي بررسی جهانی،  ی راهاي ملّ و دادهشود تا اطالعات  نین ترغیب میکانون همچ

                                                        
13- youth-led initiatives 
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، هفت معیار اصلی بدین 2019عمل جهانی در پنج سال آینده تا سال  ۀبرنام اصلیبراي دستیابی به هدف 
انجام  - 3؛  شرکا هاي شبکهایجاد  - 2 ؛ بر این برنامه چارچوب نظارت جهانینهائی شدن  - 1: شرح وجود دارد

گزارش آماده شدن  - 5؛ جمع جهانی اولین متشکیل  - 4؛   2015در سال  برخط یاطالعاتپایگاه  رونمائی از
اي ۀ اجراولین مرحلی ائنهگزارش انتشار  - 7؛ دومین مجمع جهانی تشکیل  - 6؛  2017مدت در سال  میان

  . 2019برنامه در سال 

  

  :پیوست
 ۀآموزش براي توسع ۀپیگیري ده در ،پایدار ۀآموزش براي توسع ۀزمینجهانی در  ملعمۀ برنا

  2014پس از  حدپایدار ملل متّ

سی و هفتمین کنفرانس عمومی توسط کشورهاي عضو   ةدوازد ةشمار ۀقطعنامتصویب  درپی ،عمل ۀاین برنام( 
  )شد  امضا

  مقدمه

مربوط به فناوري  هاي حل یا راه و هاي مالی قالمللی، مشو بین هاياز طریق توافق صرفاً ،پایدار ۀتوسع-1
در ایجاد  ،آموزش .است نیازمندو تفکّر  رفتار ةنحودر  تغییر ، به ایجادپایدار ۀتوسع. ق یابدتواند تحقّ نمی

براي آموزش  ظرفیتبسیج کامل به سطوح  ۀت در همالیبر این اساس، فع ؛کند سزایی ایفا می نقش به ،تغییر
عمل  ۀبرنام. است نیازمند پایدار ۀهاي یادگیري براي همه در جهت توسع ۀ پایدار و افزایش فرصتتوسع

حاضر،  نقشه راه. بخشد تحقّقاین امر را  کهدرصدد است  ،پایدار ۀآموزش براي توسع ۀجهانی در زمین
 .دهد ۀ عمل جهانی را ارائه میچارچوب برنام

بخشی  و جهت بهبود. است شده به رسمیت شناخته ،پایدار ۀم آموزش در توسعهاست که نقش مه سال -2
 ۀحد در زمینمتّ کنفرانس ملل" در 1992در سال  که  ،است 21مجدد به آموزش، از اهداف دستورکار 

این دستورکار به ارتقاي آموزش،  36فصل . شد برزیل تصویب يدر ریودوژانیرو "محیط زیست و توسعه
 ،پایدار ۀتوسع براي دستیابی بهبخشی مجدد به آموزش  جهت. تعلیم عمومی، اختصاص یافته استآگاهی و 

) 2005-2014( "حدپایدار ملل متّ ۀآموزش براي توسع ۀده"هاي ابتکاري  اصلی بسیاري از طرح موضوع
پایدار در  ۀنشست جهانی توسع در پی 2002در سال  "،پایدار ۀآموزش براي توسع ۀده". بوده است

 ۀگان سههاي مهم  نامه پیمانبخشی از  ، بحث آموزش،عالوه بر این. ژوهانسبورگ آفریقاي جنوبی مطرح شد
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تنوع  نامۀ پیمان"، )1992( 15"تغییر اقلیم ۀدر زمین حدملل متّ نامۀ پیمانچارچوب " :شامل ) Rio( ریو
 .دهد را تشکیل می) 1994(  17"حدزایی ملل متّ مقابله با بیابان نامۀ پیمان"و )  1992( 16"زیستی

  
در  برزیل يدر ریودوژانیرو) 20+ریو(  "پایدار ۀتوسع ۀد در زمینکنفرانس ملل متح"عنوان سند نهایی  -3

 کهکشورهاي عضو یونسکو موافقت کردند  طی آن و است "خواهیم اي که می درآینده" ،2012 سال 
هاي  براي سال ،ي در بحث آموزشطور جد بهپایدار را  ۀرا ارتقاء بخشند و توسع "پایدار ۀآموزش براي توسع"

آموزش  ۀعمل جهانی در زمین ۀبرنام. "پایدار بگنجانند ۀآموزش براي توسع ۀحد در زمینملل متّ ۀپس از ده
پایدار  ۀتوسع ۀدر زمینرا حد ملل متّ ۀدهد و موجبات پیگیري ده به این توافق پاسخ می ،ۀ پایداربراي توسع
هاي اطالعاتی دریافتی از طیف وسیعی  هاي گسترده و داده بر اساس مشاوره ،ۀ عملاین برنام. کند فراهم می

ملل متحد در  ۀاي براي پیگیري ده عالوه بر اینکه برنامه ،مل جهانیع ۀبرنام. نفعان تهیه شده است از ذي
 .کند  کمک می 2015 پسابه دستورکار  طور عملی بهپایدار است، در عین حال  ۀآموزش براي توسع ۀزمین

پایدار موفق  ۀآموزش براي توسعجهت  افزایش آگاهی روند در ،پایدار ۀتوسع ۀحد در زمینملل متّ ۀده -4
المللی  هاي  بین رده است، چارچوبی را براي همکارينفعان را در سراسر جهان بسیج ک ذيزیرا  ؛بوده است

ی کمک نفعان در سطح ملّ به هماهنگی میان ذي همچنین،. ها تاثیرگذار بوده است بر سیاستو ایجاد کرده، 
در . وجود آورده استههاي یاددهی و یادگیري ب حوزهۀ ب عینی را در کلیرو حجم زیادي از بهترین تجا، کرده

 ۀهاي موفق در زمین فعالیت: باقی استبدین شرح اي نیز  مالحظه هاي قابل چالش در این خصوص ،عین حال
ها و  هاي محدود کاربرد دارد؛ سیاست ا بودجهدر چارچوب زمانی مشخص و ب پایدار صرفاً ۀآموزش براي توسع

ۀبا یکدیگر مرتبط نیستند؛ آموزش براي توسعکافی ه اندازة اغلب ب ،پایدارۀ راي توسعهاي آموزش ب الیتفع 
هاي  این، چالشبرعالوه. نگرفته استپایدار قرار  ۀآموزش و توسعروال دستورکارهاي کامل درطور بههنوز رپایدا
وجود آمده است هبهاي جدیدي  و اکنون دغدغهدارد فوریت  اکنون حتی بیش از آغاز دهه هم ،پایدار ۀتوسع

، در نتیجه. اشاره کرد مسئول شهروندانی به شدن براي تبدیلافراد  پرورش به لزوم ،توان جمله می که از آن
 .افزایش یابد پایدار ۀآموزش براي توسع مربوط بههاي  فعالیتالزم است که 

  اصول و مبانی 

                                                        
١٥ United Nations Framework Convention on Climate Change 

 
١٦ Convention on Biological Diversity 

  
17 United Nations Convention to Combat  Desertification 
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آموزش براي . پایدار است توسعۀ آموزش براي مربوط بههاي  و فعالیت ها سیاست شامل ،عمل جهانی ۀبرنام -5
  :است متعهد زیرمشروحۀ به رعایت اصول  ،عمل جهانی ۀبرنام چارچوبپایدار در ۀ توسع
که هایی  و نگرش ها ، ارزش ها ، مهارتهادانش تادهد  به یکایک افراد اجازه می ،ۀ پایدارآموزش براي توسع )الف

هاي اي عادالنه براي نسل ست، کارآیی اقتصاد و ایجاد جامعهحفظ انسجام محیط زیسازد براي  قادر میآنان را 
  .فراگیرند ،کنونی و آینده، تصمیمات آگاهانه اتخاذ کنند و مسئوالنه عمل نمایند

کند و  را در یاددهی و یادگیري  وارد می پایدار ۀتوسع کلیدي موضوعات ،پایدار ۀآموزش براي توسع )ب
که کند  تشویق نیز فراگیران را توانمند و  اي است که اددهی و یادگیري مشارکتی خالقانههاي ی نیازمند روش

ادانه، هایی همچون تفکر نقّ ، مهارتپایدار ۀآموزش براي توسع. کنندپایدار اقدام  ۀتوسعدستیابی به در جهت 
مشارکتی و جمعی را ارتقا  شگیري به رو هاي آینده و تصمیم تصویري از طرح ایجادهاي پیچیده،  درك نظام

   . بخشد می
 این نوع آموزش با . محور استـ  به آموزش، رویکردي حقوقپایدار نسبت  ۀرویکرد آموزش براي توسع )ج

  .رود شمار می مروزه جزو مباحث مطرح بهکه ا ؛در ارتباط است ،یاددهی و یادگیري با کیفیت
بخشی مجدد جوامع در  که هدف آن جهت ،کننده است، آموزشی دگرگون پایدار ۀآموزش براي توسع )د

ها و ساختارهاي  بخشی مجدد به نظام ، نیازمند جهتاین امر در نهایت. پایدار است ۀحرکت به سوي توسع
اددهی و پایدار، با اصل ی ۀآموزش براي توسع. آموزشی و نیز ایجاد چارچوب مجدد یاددهی و یادگیري است

آموزشی موجود، در هاي  فعالیتالحاق شده به واند به عنوان یک موضوع جانبی و ت یادگیري مرتبط است و نمی
  .نظر گرفته شود

با ارکان زیست محیطی، اجتماعی و ؛ جانبه، متوازن و منسجم طور همه ۀ پایدار، بهآموزش براي توسع )ه
اجالس نهایی سند پایدار در ۀتوسعدستورکار جامع  ااندازه ب است و به همین در ارتباطپایدار  ۀاقتصادي توسع

کاهش فقر،  :مانندهم  بهمربوط شامل موضوعات  ،عالوه بر سایر موارد ،کاراین دستور. یابد ارتباط می 20+ رویو
گوي پاسخ ،ۀ پایدارآموزش براي توسع. تغییر اقلیم، کاهش خطر بالیا، تنوع زیستی و تولید و مصرف پایدار است

  .دده و تنوع فرهنگی را مدنظر قرار می ی استهاي خاص محلّ ویژگی
آموزش رسمی، غیررسمی و آزاد و یادگیري مادام العمر از اوان کودکی تا  :شاملپایدار  ۀآموزش براي توسع )و

هایی است  هاي عملی و فعالیت تر همچنین شامل آموزش به شکل گسترده ،آموزش از این نوع. ستا کهنسالی
  .شود ۀ پایدار انجام میدر جهت توسع ،یآگاهی بخشی عموم ۀکه در زمین

ۀ شامل کلی - شود کار برده می هعمل جهانی ب ۀاین برنام دراصطالحی که ـ  پایدار ۀآموزش براي توسع )ز
 ها  اینکه خواه براي خود این فعالیت نظر از صرف ،شوند که در راستاي اصول فوق انجام می هایی است فعالیت

هاي  یا حوزه و به تاریخچه، بافت فرهنگیبسته اینکه یا  ،رود کار پایدار به ۀاصطالح آموزش براي توسع
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زیست، آموزش پایداري، آموزش جهانی، آموزش محیط :مانند دیگري ، اصطالحاتها دار ویژة این فعالیت اولویت
  .مورد استفاده قرار گیرد... یا غیره  و آموزش توسعه

  ویژه هايهدفو  اصلیهدف 
 ،هاي یاددهی و یادگیري ۀ سطوح و حوزهدر کلی ها ایجاد و افزایش فعالیت ،عمل جهانی ۀبرنام اصلیهدف  -6
شود که اولین  یتقسیم م ویژهبه دو هدف  ،این هدف. پایدار است ۀمنظور تسریع پیشرفت در جهت توسع به

  :اند ازکه عبارت شود این بخش مربوط می به فراتر از  ،طور مستقیم به بخش آموزش و دومین هدف هدف به
، ارزش یادگیري دانش، مهارتهر شخص فرصت  نحوي که  به ؛بخشی مجدد به آموزش و یادگیري جهت )الف

   .پایدار شود ۀدر کمک به توسع وي ي که باعث توانمند داشته باشد هایی را و نگرش
ۀ پایدار موجب ارتقاي توسع هایی که الیتها و فع ها، برنامه کاردستور ۀیادگیري در هم یاددهی و تقویت )ب
  .شود می
  

  دار هاي عمل اولویت حوزه
دار  ة عمل اولویتنفعان، بر پنج حوز دات ذيکردن راهبرد و تعه منظور عملیاتی انی بههعمل ج ۀبرنام -7

حد طراحی ملل متّ ۀده "ناتماموظیفۀ "و  ها  ها، چالش هاي عمل که بر اساس موفقیت این حوزه. متمرکز است
که  درحالی .شوند در نظر گرفته می ،پایدار ۀدستورکار آموزش براي توسع تهیۀهاي اصلی  عنوان اهرم ، بهاند شده

شود،  ۀ پایدار تشویق میهاي آموزش و توسع ۀ سطوح و حوزهپایدار در کلی ۀهاي آموزش براي توسع فعالیت
 مشروحۀ ها و اهداف ویژه راهبردي ویژه بر حوزه به ،شوند عمل جهانی انجام می ۀت این برنامهایی که تح فعالیت

  :متمرکز هستندزیر 
  

  گذاري حمایت از سیاست
ادغام  ،پایدار ۀتوسع المللی مربوط به آموزش و ی و بینهاي ملّ ر باید در سیاستاپایدۀآموزش براي توسع -8

 ۀهاي آموزش براي توسع فعالیتۀ پایدار و افزایش توسعایجاد  به منظور بسیج یاددهی و یادگیري براي. شود
گذاري بالفعل ضروري  یاددهی و یادگیري رسمی، آزاد و غیررسمی، وجود یک فضاي سیاست از طریقپایدار 

- و بینی مشارکتی و از طریق همکاري بین وزارتفرایندهاي هاي منسجم و مرتبط باید در بستر  سیاست. است

ایجاد یک محیط . ی طراحی شوندمدنی، بخش خصوصی، جوامع دانشگاهی و محلّ ۀو نیز مشارکت جامع بخشی
نیازمند زیر  مشروحۀ موارد به ویژه طور هکامل با اجراي آن مرتبط باشد، بطور  که به ،بالفعلگذاري  سیاست

  :است
تی از این ش یا قسمهاي آموزشی که کل بخش آموز در سیاست منظمطور  به ،ۀ پایدارآموزش براي توسع )الف

ی، هاي درس ۀ پایدار در برنامهادغام آموزش براي توسع :این امر شامل. دهد، ادغام شود بخش را پوشش می
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د وجو یادگیري را بهنتایج سنجش معیارهاي  ،ها همۀ این که ستها معیارهاي کیفیت و چارچوب شاخص
به عنوان یک رکن بسیار مهم، آموزش المللی  در دستورکارهاي بین ،پایدار ۀآموزش براي توسعادغام . دنآور می

  .بخشی از این موضوع است
  

. پایدار ادغام شودۀهاي اصلی توسع چالش اب تبطهاي مر در سیاست منظّمطور  به ،ۀپایدارسعبراي تو آموزش) ب
گانۀ  سههاي  نامه پیمان"مرتبط با ملّی هاي  اددهی و یادگیري در سیاستنقش ی ساختن منعکس :این امر شامل

 بخشیِارتباطات، آموزش، تعلیم و آگاهیبراي ها  نامه پیمانپر اهمیتی است که این  و در راستاي نقش "،ریو
توسعه پایدار  ۀالمللی در زمین در دستورکارهاي بین ،ۀ پایدارآموزش براي توسع ادغام. عمومی قائل هستند

  .بخشی از این موضوع است
  
هاي دوجانبه و چندجانبه در  چارچوب همکاري ریزي شده در برنامهعنصر  ،پایدار ۀبراي توسع آموزش) ج

  .توسعه است ۀزمین
  

  18نهادهاي آموزشی در و واحد نگرانه کلرویکردهاي 
 تمامیدر  ،آموزشی هاينهاد همۀ پایدار در ۀموزش براي توسعنسبت به آ واحد کل نگرانه و رویکردهاي -9

بخشی مجدد  جهتبه تنها  نه "آموزشینهادهاي در  واحدکل نگرانه و رویکردهاي ". سطوح و شرایط ارتقا یابد
پایدار  ۀتوسع راستاي درها و تسهیالت آموزشی  بلکه نیازمند مکاننیاز دارد، سی تدریس شنا به محتوا و روش
ویژه در این هاي  تموفقی .استنیز پایدار در اجتماع  ۀنفعان توسع با ذيآموزشی  نهادهايو نیز همکاري 

ها الزم است به سایر  این موفقیت. ارس متوسطه حاصل شودآموزش عالی و مد ةتواند در حوز می ،زمینه
- غیراي و آموزش  ی و حرفهآموزش فنّاوان کودکی،  در آموزش و مراقبت :سطوح و نوع آموزش، از جمله

، نهادهاي آموزشیدر  واحد نگرانه و کل ارتقاي رویکردهاي. جوانان و بزرگساالن نیز گسترش یابد رسمی
  :است نیازمند زیر مشروحۀ موارد به طور ویژه به

 :شامل نفعان ذي ۀدهی شود که کلیسازمانبه نحوي  ،هاي آموزشی نهاد سراسردر  واحدروند یک  )الف
طرحی مشترك دیدگاه و به بتوانند را قادر سازد تا  اجراییوکادر ، یادگیرندگانآموزشی، معلمان،  مدیران

  .ی دست یابندآموزشنهادهاي  سراسرپایدار در  ۀآموزش براي توسع يبراي اجرا
ر صورت امکان و حسب شرایط، ی و دهاي فنّ ، حمایتیزشآمو نهادهايبخشی مجدد به  براي جهت )ب

بهترین تجارب مربوطه، هایی از  نمونهتواند شامل فراهم کردن  میامر این . هاي مالی فراهم شود حمایت
  .مشترك باشد هاي پژوهشهاي راهنما و نیز انجام  کتابچه ۀدر مدیریت و اجرایی، تهیآموزش و تربیت کا

                                                        
17-Whole-institution approaches 
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، نهادهاي آموزشی ۀکلی در واحدبر اساس یک رویکرد  ،هاي متقابل در امر یادگیري کمکمنظور تسهیل به )ج
کرد و ارتقاي آن براي منظور افزایش شفافیت روی و به) یادگیرندهاز  یادگیرنده(یادگیري افراد از یکدیگر مانند 

  .و افزایش یابندشوند بسیج  ،موجود ۀمربوطنهادي ـ هاي بین  عنوان یک الگو، شبکه استفاده به
  

  آموزشیاران
براي  پایدار ۀآموزش براي توسع زمینۀدر  ،ان و سایر عامالن تغییریبتوانمندي آموزشیاران، مر افزایش -10

رات یتغی تسریعها و عوامل  ترین اهرم از مهمیکی ،آموزشیاران. یادگیري گران  آنان به تسهیل شدن تبدیل
سازي و توانمندسازي  ، ظرفیتبر این اساس. پایدار هستند ۀآموزشی و تسهیل یادگیري در جهت توسع

شناسی مناسب  پایدار و روش ۀموضوعات مربوط به توسع ۀان و سایر عامالن تغییر در زمینآموزشیاران، مربی
  :ند ازاعبارت ویژهصورت   به ،این امرتحقّق ۀ الزم. یاددهی و یادگیري، ضروري است

پیش  هاي هدورو مربیان  ماندر آموزش پیش از خدمت و ضمن خدمت معلّ ،پایدار ۀآموزش براي توسع )الف
. و آزاد ادغام شود غیر رسمی هاي گران آموزش مان و تسهیلو معلّ ، ابتدایی و متوسطهدبستان و مهد کودك

ز شود و در نهایت به هاي موضوعی خاص آغا ۀ پایدار در حوزهتواند با گنجاندن آموزش براي توسع این امر می
نیز  معلّمان مدرسان هۀ پایدار بآموزش براي توسع تعلیم. اي بینجامد رشته عنوان یک موضوع بین ادغام آن به

  .این موارد است ۀاز جمل
ی و ان آموزش فنّمان و مربیدر آموزش پیش از خدمت و ضمن خدمت معلّ ،پایدار ۀآموزش براي توسع )ب

هاي  مهارت تولید و مصرف پایدار و هاي شیوهسازي در زمینۀ  این امر شامل ظرفیت. ي ادغام شودا حرفه
  .مرتبط با مشاغل سبز است

آموزش عالی ادغام شود تا مؤسسات ت علمی یئدر تربیت و آموزش اعضاي ه ،پایدار ۀآموزش براي توسع )ج
محور  - اي راه حل هاي بین رشته پایداري، اجرا و نظارت بر پژوهش ظرفیت تدریس موضوعات مربوط به

  .باشدتأثیرگذار  پایدار توسعۀهمچنین  پایدار و ۀآموزش براي توسع ۀگذاري در زمین سیاستافزایش یابد و بر 
طور  هاي اجتماعی و جمعی، به کارآیی منابع و مسئولیت :مانندموضوعاتی در  ،ۀ پایداراندازهاي توسع چشم )د

  گذاران، کارکنان بخش و آموزش سیاست توانمندسازيکارشناسی ارشد،  آموزشی هاي دورهروزافزون در 
ها  و موضوعات  سایر کارشناسان بخشهاي جمعی و  صان توسعه و رسانهدولتی، اعضاي بخش تجاري، متخص

دغام آموزش ا ،"یتربیت مرب" پایدار ۀهاي آموزش براي توسع برنامه. پایدار گنجانده شود ۀمرتبط با توسع
با آموزش براي  خانه ی درهاي آموزش جرایی و نیز هم راستاسازي برنامهپایدار در آموزش کادر ا ۀبراي توسع

  .این موارد است ۀاز جمل ،انجام می شود هاي خصوصی کارکنان شرکتکه توسط  توسعۀ پایدار،
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  نناجوا

 ،از طریق آموزش براي توسعۀ پایدار ،شان به عنوان عامالن تغییر حمایت از جوانان در ایفاي نقش )11
عالوه بر . سهم بسزایی دارند ،هاي بعد اي بهتر براي خود و نسل ایجاد آیندهجوانان در . پایدار ۀتوسع درجهت

 رسمیغیر هاي ة یادگیريویژه درحوز وزش، بهآمفرایندهاي برندگان  روزافزون پیشطور  امروزه به این، جوانان
پایدار ۀطریق آموزش براي توسعاز ،عنوان عامالن تغییر شان به حمایت از جوانان در ایفاي نقش. هستند دو آزا

  : زیر است مشروحۀ طور ویژه نیازمند موارد به

 ،یادگیرنده تهاي یادگیري غیررسمی و آزاد با محوری ، فرصتپایدار ۀبراي توسعجوانان  آموزش در )الف
پایدار از طریق یادگیري از راه دور و ابزارهاي  ۀهاي آموزش براي توسع توسعه و افزایش فرصت. افزایش یابد
  .این موارد است ۀاز جمل ،الکترونیک

 ی وی، ملّپایدار در سطوح محلّ ۀتوسعفرایندهاي سازد تا در  اي مشارکتی که جوانان را قادر میه مهارت )ب
آموزش  ةمحدود ، درهاي آموزش رسمی و غیر رسمی در برنامه ،الن تغییر فعالیت کنندعام عنوان جهانی به
  .ویژه قرار گیرد ۀمورد توج ،و خارج از آن  پایدار ۀبراي توسع

  
  یجوامع محلّ

 .پایدار ۀاز طریق آموزش براي توسع ،یپایدار در سطح محلّ ۀهاي توسع حلراه جوي سریعوجست )12
گو و وگفت.شوند ی ایجاد میاغلب در سطح محلّ ،پایدار ۀهاي توسع در مقابله با چالش ثر و نوآورؤهاي م حل راه

هاي غیردولتی، بخش خصوصی،  سازمانی، محلّهاي نفعان چندگانه، براي مثال، میان دولت همکاري بین ذي
ایفا نقش کلیدي سسات آموزشی و پژوهشی و یکایک شهروندان، در این زمینه ؤهاي جمعی، م رسانه

و کند   میچندگانه و مشارکت اجتماعی کمک نفعان  به یادگیري ذي ،پایدار ۀآموزش براي توسع. نماید می
پایدار،  ۀبسیج کامل آموزش و یادگیري براي ایجاد توسع. دهد  جهانی پیوند میجامعۀ  ای را بمحلّ ۀجامع

زیر استمشروحۀ  ویژه نیازمند عوامل طلبد و به میی در سطح ملّرا   بیشتريالیت فع:  
ۀ پایدار تسهیل دستیابی به توسعرا در جهت نفعان چندگانه  ی که یادگیري ذيهاي محلّ شبکه )الف
اي ه بخشی و گسترش شبکه تنوع. ها افزایش یابد فعالیت کنند و تعداد آنطور عملی  بهیابند، کنند، توسعه می

بپیوندند،  هابه این شبکه ها همحلّ اجتماعات بومی واز جمله  ،نفعان جدید و بیشتري که ذي نحوي موجود، به
  .این موارد است ۀاز جمل
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پایدار افزایش  ۀجهت توسع هاي یادگیري در ، نقش خود را در ایجاد فرصتیهاي محلّ مقامات و دولت )ب
حمایت از ادغام : مانندمواردي  به توان میبر حسب شرایط  و یدر سطح محلّاین اقدامات  ۀاز جمل. دهند

هاي یادگیري غیررسمی و آزاد در  فرصت کردن نیز فراهمهاي رسمی و  ۀ پایدار در آموزشآموزش براي توسع
  .اره کرداعضاي جوامع اشکلیۀ توسعه پایدار براي ۀ زمین

  
  اجرا
ی اجرا ی و محلّاي، ملّ اي، زیرمنطقه المللی، منطقه ۀ عمل جهانی در سطح بینکه برنام رود انتظار می )13

این کار مسئولیت . ننددار فعالیت ک ة عمل اولویتشوند تا در پنج حوز ان مربوطه تشویق مینفع ذي ۀکلی. شود
هاي جمعی،  بخش خصوصی، رسانه مدنی، ۀهاي جامع هاي کشورهاي عضو، سازمان دولت بر عهدة به ویژه

ؤسسات آموزشی و سایر مالدولی و  هاي بین معلّمان و یادگیرندگان، سازمانیکایک علمی و پژوهشی، ۀ جامع
نفعان  رود که ذي انتظار می ،رابطهدر این . کنند ه امر یادگیري را تسهیل میاست کربطی  هاي ذينهاد

پاسخ به تقاضاي ایجاد یک  در ،عمل جهانی ۀبرنام. هر دو کمک نمایند ،پایدار ۀنفعان توسع آموزشی و ذي
 ،باشد پذیر انعطافدر سطح ملّی که در زمینۀ اجرا و هدف گذاري  المللی ة سازمانی در سطح بینساختار ساد

  .شکل غیرمتمرکز اجرا خواهد شد بهعمدتاً 
شناسایی منظور تسهیل اجرا  بهعمل جهانی،  ۀبرنامدار  اولویتعمل  ةیک از پنج حوزشرکاي اصلی هر  -14

هاي  الیتفعشوند که د متعهها  براساس هریک از این حوزه شود تا ها درخواست می از آنخواهند شد و 
عنوان  به ،د بودنبندي مشخص و اهداف عینی خواه ها که داراي زمان این فعالیت. دهنداي را انجام  ویژه

یک مجمع  هاي عمل، یک از این حوزه براي شرکاي اصلی هر .د کردناالن کمک خواهسایر فع ، بهگر تسهیل
، ها آن در منظور پیشرفتو به هاي عمل مذکور هریک از حوزهبراساس  .شد هماهنگی تشکیل خواهد

در رویکردهاي نوآورانه  ۀزمینپژوهش در . می شودپایدار انجام  ۀهایی در خصوص آموزش براي توسع پژوهش
  . این موارد است ۀپایدار از جمل ۀآموزش براي توسع ارتباط با

 ۀحد در زمینملل متّ ۀق دهحسب شرایط، تداوم سازوکارهاي موفّی و ایجاد سازوکارهاي هماهنگی ملّ -15
از هریک از کشورهاي عضو دعوت  .شود اساس تجربیات این دهه، تشویق می پایدار بر ۀآموزش براي توسع

ملل نهادهاي تخصصی  میانیک سازوکار هماهنگی . ی تعیین کنندملّکنندة  کانون هماهنگیک که شود  می
و دستورکارهاي فرایندها سایر انسجام کامل با اجراي برنامۀ عمل جهانی،  براي. حد ادامه خواهد یافتمتّ

  .دنبال خواهد شدنهادي  - بوطه و بیناز طریق سازوکارهاي مر ،مرتبط یالملل بین
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. ادامه خواهد داد باشد، هدیحد رسمجمع عمومی ملل متّتأئید الیت یک دبیرخانه را که به فع ،یونسکو -16
پایش ، از طریق جلب مشارکتعمل جهانی  ۀتسهیل اجراي برنام: ندازاکارکردهاي اصلی این دبیرخانه عبارت

اصلی و تجارب  فعاالن ۀایجاد یک مرکز تبادل اطالعات در زمین، جهانیهاي انجام شده در سطح  پیشرفت
  موفّق

در . پذیرفته شده است ،پایدار ۀمالی آموزش براي توسعتأمین هاي مناسب براي  ضرورت انجام فعالیت -17
هاي  رکار الحاقی نیست بلکه جزو دغدغهپایدار یک دستو ۀعین حال و با توجه به اینکه آموزش براي توسع

پایدار  ۀآموزش براي توسعجهت بسیج مالی در رود، پتانسیل قابل توجهی  شمار می ۀ پایدار بهوزش و توسعآم
اهداکنندگان مالی . پایدار وجود دارد ۀآموزش و توسع ةمالی موجود در حوزتأمین سازوکارهاي  از طریق

. کنندبررسی  ،مالی موجودتأمین ي پایدار را با سازوکارها ۀتشویق می شوند تا تناسب آموزش براي توسع
مند استفاده  طور کامل و نظام پتانسیل موجود به ازکه شوند  ترغیب می ،ۀ پایدارنفعان آموزش براي توسع ذي

هاي جدید از جمله با  گسترش مشارکت براي ،عمل جهانی ۀکمک به اجراي برنامامر به عالوه، در . کنند
                                .قابل توجهی وجود دارد ظرفیت ،بخش خصوصی

پایش مبتنی بر دهی، که  ازوکار گزارشیک س. خواهد شدطور مرتب پایش  به ،ۀ عمل جهانیاجراي برنام -18
درخصوص اثربخشی اقدامات  یاطالعاترا درنظر گیرد و شامل اهداف ویژه و معیارها  :مستندات از جمله

ی مطابق با هر بین هایی که طبق پیش الیتفعماهیت این سازوکار همچنین تفاوت . شد ، ایجاد خواهد باشد
نفعان را در بر  که طیف وسیعی از ذيعمل  ۀنیز اجراي غیرمتمرکز این برنام و شوند عمل انجام می ةحوز
شود و  می ی تشویقی و محلّایجاد سازوکارهاي ارزیابی مناسب در سطوح ملّ. گیرد، در نظر خواهد گرفت می
وکارهاي سازتواند شامل  ۀ عمل جهانی میخصوص برنامدر ارائۀ گزارش. دنبال خواهد شد ها خصشا ۀتهی

  .و ارزیابی متناوب باشدپایش 
آیچی (  2014پایدار  ۀدر کنفرانس جهانی آموزش براي توسع ،طبق پیش بینی ،عمل جهانی ۀبرنام -19

و پس از آن  شود می اول اجرا ۀسالپنج ة براي یک دور ،عملۀبرناماین  .خواهد شدرونمایی ) ژاپن - ناگویا
وجود آمده، ههاي عمل داراي اولویت بر حسب نیازهاي ب ن، حوزهزما آندر  .می شودبررسی  ،براي تمدید

  .گیرند میقرار مورد تجدید نظر 
ب سی و هفتمین کنفرانس مصو ۀقطعنامبر اساس  ،پایدار ۀآموزش براي توسع ۀجهانی در زمین عملِ ۀبرنام

  .شدامضا ذیل  ، به شرحعمومی یونسکو
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  هفتمین کنفرانس عمومی وسی  12 ةشمار ۀقطعنام

  عمل جهانی ۀبرنام - 2014ملل متحد پس از سازمان پایدار  ۀآموزش براي توسع ۀپیگیري دهدر 

  :کنفرانس عمومی

 شورايدومین نشست و  نود صدویک 6 ةشمارو تصمیم  ،و نودمین صدیک 9 ةشماربا در نظر گرفتن تصمیم 
ۀ توسعبراي آموزش در زمینۀ عمل جهانی  ۀبرنام"اجرایی از  شوراياجرایی و با درنظر گرفتن حمایت قاطع 

آموزش  ۀعمل جهانی در زمین ۀبرنام"دار آن، پس از بررسی طرح پیشنهادي  عمل اولویت ةو پنج حوز "پایدار
سی و  57 ةشمار مۀقطعنا(  2014حد پس از پایدار ملل متّ ۀتوسع ۀپیگیري ده جهت "پایدار ۀبراي توسع

  )هفتمین کنفرانس عمومی

 .کند می پایدار را امضا ۀآموزش براي توسع ۀعمل جهانی در زمین ۀبرنام - 1
را  پایدار ۀآموزش براي توسع ۀعمل جهانی در زمین ۀبرنامق فّومبراي اجراي  ،حمایت سیاسی قوي لزوم - 2

 .ندک یتصدیق م
جهانی  کنفرانس"در  شرکتحد را به ملل متّسازمان  ؤساي نهادهاي تخصصیکشورهاي عضو و ر یرانوز - 3

آموزش براي  ۀاجراي ده ،این کنفرانس. کند تشویق می "پایدار ۀآموزش براي توسع ۀیونسکو در زمین
را مورد بحث و پایدار  ۀو ارتقاي بیشتر آموزش براي توسعمی کند حد را بررسی پایدار ملل متّ ۀتوسع

 .دهد تبادل نظر قرار می
 جهترا  "آموزش براي توسعه پایدار ۀعمل جهانی در زمین ۀبرنام"کند تا  یونسکو تقاضا می از مدیرکل - 4

                                                                                                                             (نشست آن  نهمینو  شصت در ،مناسب و اقدام مالحظه
 .برساندحد متّ عمومی ملل مجمع نظر به) 2014

هاي یونسکو را  برنامههاي مرتبط با  ها و شبکه ۀ بخشکند تا کلی همچنین از مدیرکل درخواست می - 5
 .بسیج نماید ،عمل جهانی ۀپایدار و آمادگی براي اجراي برنام ۀدرجهت ارتقاي آموزش براي توسع

ۀ چارچوب ده سالبا ویژه  ، بهحدملل متّ مربوطۀ نهادهاي تخصصیبا سایر  رکتبر لزوم همکاري و مشا - 6
 .کند میتأکید تولید و مصرف پایدار  هاي  هبرنام

توسط مجمع عمومی  "عمل جهانی ۀبرنام"کند تا از تصویب  دعوت مییونسکو عضو از کشورهاي  - 7
کمک خواهد کرد، حمایت  2015پسا  ۀتوسعطور ملموس به اجراي دستورکار  که به ،سازمان ملل متّحد

 .کند
 بیتصو به 2013 نوامبر 19 خیتار در آموزش، ونیسیکم یعموم نشست نیشانزدهم گزارش اساس بر ادشده،ی ۀقطعنام(

  )دیرس

  






