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 عقد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية املستدامة - ٥٩/٢٣٧
 ،إن اجلمعية العامة 
، املتعلق بتعزيز التعليم والـوعي العـام والتـدريب، مـن جـدول              ٣٦ إىل الفصل    إذ تشري  

عتمـد يف مـؤمتر األمـم املتحـدة املعـين بالبيئـة والتنميـة، املعقـود يف ريـو دي                     امل ٢١أعمال القـرن    
 ،)١(١٩٩٢يونيه / حزيران١٤ إىل ٣يف الفترة من الربازيل، جانريو، 
 إىل برنــامج العمــل املتعلــق بــالتعليم والــوعي العــام والتــدريب الــذي    وإذ تشــري أيضــا 

، وتناولتـه بتفصـيل   )٢(١٩٩٦عة املعقودة يف عام  جلنة التنمية املستدامة يف دورهتا الراب   بادرت به 
 ،)٣(١٩٩٨يف دورهتا السادسة املعقودة يف عام 

 إىل األحكام ذات الصلة من خطة تنفيذ مؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة    وإذ تشري كذلك  
املتعلقـــة بـــالتعليم مـــن أجـــل تعزيـــز التنميـــة   ،)٤()‘‘خطـــة جوهانســـربغ للتنفيـــذ’’(املســـتدامة 
  منها،١٢٤سيما احلكم   والاملستدامة،

_______________ 
 ١٩٩٢يونيـه  / حزيـران ١٤-٣تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، ريو دي جـانريو،          : انظر )١(
 ،ها املــؤمترذالقــرارات الــيت اختــ :، اجمللــد األول)انب والتصــويA.93.I.8منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع (

 .الثاين ، املرفق١القرار 
ــاعي،      )٢( ــس االقتصــادي واالجتم ــة للمجل ــائق الرمسي ــم  ١٩٩٦الوث ، الفصــل )E/1996/28( ٨، امللحــق رق

 .٢، الفقرة ٤/١١األول، الفرع جيم، املقرر 
، الفــرع ٦/٣، الفصــل األول، الفــرع بــاء، املقــرر )E/1998/29( ٩، امللحــق رقــم ١٩٩٨املرجــع نفســه،  )٣(

 .جيم
ــر )٤( ــة املســتدامة، جوهانســ  تقري ــا،  ـ مــؤمتر القمــة العــاملي للتنمي  ٤-أغســطس/ آب٢٦ربغ، جنــوب أفريقي

 ، الفصـل األول، القـرار     ) والتصويب A.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع       (٢٠٠٢سبتمرب  /أيلول
 .، املرفق٢
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 ٢٠٠٢ديســـــمرب / كـــــانون األول٢٠ املـــــؤرخ ٥٧/٢٥٤ إىل قراريهـــــا وإذ تشـــــري 
 ،٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٢٣ املؤرخ ٥٨/٢١٩ و

 عقــد األمــم املتحــدة للتعلــيم مــن أجــل التنميــة   بــدءيف هــذا الصــدد علــى  وإذ تشــدد  
 ،٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١املستدامة يف 

اعتبـار  مـن    جلنـة التنميـة املسـتدامة يف دورهتـا احلاديـة عشـرة               ا قامـت بـه     مب وإذ ترحب  
 ،)٥(التعليم إحدى املسائل الشاملة يف برنامج عملها املتعدد السنوات

ــد    ــيم     وإذ تؤكــد مــن جدي ــوفري التعل ــل يف ت ــا املتمث ــه دولي ــائي املتفــق علي اهلــدف اإلمن
ــع،   ــدائي للجمي ــى وجــه اخلصــوص  االبت ــول أن يتســىنوعل لألطفــال يف كــل   ٢٠١٥ عــام حبل

أن تكـون    و ، إكمـال دورة كاملـة مـن التعلـيم االبتـدائي           ،مكان، ذكورا وإناثا على حـد سـواء       
 على قدم املساواة إىل مجيع مستويات التعليم،لألوالد والبنات فرص الوصول 

، ٢٠٠٤أكتـوبر   / األول تشـرين  ١٨ يف همتـ  بالتقرير الشفوي الذي قد    وإذ حتيط علما   
يف  مســاعدة املــدير العــام لشــؤون التعلــيم ، رة التاســعة واخلمســني للجمعيــة العامــة الــدوخــالل

 ،)٦(عقدالمنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة بشأن أعماهلا التحضريية املتعلقة ب
بتقرير األمني العام بشأن تنفيـذ االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن        وإذ حتيط علما أيضا    
 فيمـا يتعلـق   ،  ‘‘تعلم كيفيـة التعـايش مـع األخطـار        ’’مسألة  سيما اإلشارة إىل      وال ؛)٧(الكوارث

 يف املـؤمتر العـاملي   الـيت سـينظر فيهـا   عقد، وال باملرتبطةباحلاجة إىل التركيز على التربية والتوعية،      
ــويب، اليابــان  املزمــع عقــده يف ،لحــد مــن الكــوارث  ل  كــانون ٢٢ إىل ١٨  مــن يف الفتــرة، ك

 ،)٨(٢٠٠٥يناير /الثاين
 غىن عنه يف حتقيق التنمية املستدامة،  العلى أن التعليم يشكل عنصراوإذ تشدد  
 أن التعليم من أجل التنمية املستدامة يعتـرب عنصـرا حامسـا يف              تؤكد من جديد   - ١ 

 تعزيز التنمية املستدامة؛
ة  إىل منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة، باعتبارهــا الوكالــتطلــب - ٢ 

 املسـتدامة، بالتنسـيق مـع    نميـة الرائدة املعينة، أن تروج لعقد األمم املتحـدة للتعلـيم مـن أجـل الت       
_______________ 

 .٢٠٠٣يوليه / متوز٢٥رخ  املؤ٢٠٠٣/٦١جمللس االقتصادي واالجتماعي قرار ا :انظر )٥(
 ١٤، اجللســـة الوثـــائق الرمسيـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة التاســـعة واخلمســـون، اللجنـــة الثانيـــة : انظـــر )٦(

A/C.2/59/SR.14)(التصويب ،. 
)٧( A/59/228. 
 .٨املصدر نفسه، الفقرة  )٨(
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ــرامج األمــم املتحــدة األخــرى ذات الصــلة، ومــع مراعــاة االحتياجــات اخلاصــة     مؤسســات  وب
 للبلدان النامية؛

الثقافـة  نظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم و      مب هيب إىل األمني العام أن ي     تطلب - ٣ 
يف أقـرب وقـت ممكـن، ويستحسـن     للعقـد  وضع الصيغة النهائية ملشروع خطـة التنفيـذ الدوليـة     

 مــع احلكومــات واألمــم املتحــدة واملنظمــات  شــاورأن يــتم ذلــك مــع بدايــة العقــد، وذلــك بالت 
مـع توضـيح عالقتـها    الدولية ذات الصلة واملنظمات غري احلكوميـة وسـائر أصـحاب املصـلحة،            

، )٩(سيما إطار عمل داكار املعتمـد يف املنتـدى العـاملي للتعلـيم              وال بالعمليات التعليمية القائمة،  
 ؛)١٠(وعقد األمم املتحدة حملو األمية

املــدير العــام ملنظمــة األمــم املتحــدة ب هيــبي إىل األمــني العــام أن تطلــب أيضــا - ٤ 
جمـالس إدارة منظمـة األمـم        التنفيـذ الدوليـة علـى        للتربية والعلم والثقافـة عـرض مشـروع خطـة         

  من أجل إمتام النظر فيه واعتماده؛املتحدة للتربية والعلم والثقافة
عقـــد يف نظمهـــا الاحلكومـــات علـــى النظـــر يف إدراج تـــدابري لتنفيـــذ تشـــجع  - ٥ 

دى إمتــام ســيما لــ  والواسـتراتيجياهتا التعليميــة، وعنــد االقتضــاء، يف خططهــا اإلمنائيــة الوطنيــة، 
 خطة التنفيذ الدولية واعتمادها؛

عقـد وتشـجيع املسـامهة فيـه علـى          ال احلكومات إىل تعزيـز الـوعي العـام ب         تدعو - ٦ 
 منـها التعـاون مـع اجملتمـع املـدين وأصـحاب املصـلحة اآلخـرين                 ،نطاق أوسع، من خـالل أمـور      

 عقد؛السيما لدى بداية   والذوي الصلة واختاذ املبادرات مبشاركتهم،
 إىل األمــني العــام أن يــدعو املــدير العــام ملنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة  تطلــب - ٧ 

 بغيـة عرضـه علـى اجلمعيـة         ،عقـد الوالعلم والثقافة إىل إعداد استعراض ملنتصف املدة عن تنفيـذ           
عقـد األمـم املتحـدة للتعلـيم        ’’العامة يف دورهتا اخلامسة والستني يف إطار البند الفرعـي املعنـون             

 .‘‘ل التنمية املستدامةمن أج
 ٧٥اجللسة العامة 

 ٢٠٠٤ ديسمرب/ كانون األول٢٢
 

_______________ 
لمنتـدى العـاملي للتعلـيم، داكـار،     التقريـر اخلتـامي ل   منظمة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة،            :انظر )٩(

 ).٢٠٠٠باريس،  (٢٠٠٠أبريل / نيسان٢٨-٢٦السنغال، 
 .٥٦/١١٦انظر القرار  )١٠(


