
 
 

 المستدامة تطبیق المؤتمر ألجندة العمل العالمیة للتعلیم لتنفیذ أھداف التنمیة

 التحلیل من قبل رامیش یورا وكاتسوھیرو أساجیري

التي  )SDGs( اف التنمیة المستدامةأھدبعد خمسة شھور من بدء المجتمع الدولي بتنفیذ  - )IDN(جیونجو، كوریا الجنوبیة 
، قام ممثلي المنظمات غیر الحكومیة (المنظمات غیر الحكومیة) 2015أقرھا زعماء العالم في شھر سبتمبر من عام 

 والمؤسسات األكادیمیة بوضع اللمسات األخیرة وتطبیق أجندة العمل العالمیة للتعلیم.

التي تضمن جودة التعلیم الشامل والعادل مع تعزیز إمكانیة حصول  - 4تدامة تؤكد األجندة على أھمیة أھداف التنمیة المس
 .خطة العمل بجیونجوھذا ما جاء في  -كل واحد منا على فرص مدى الحیاة 

التي اختتمت  / مؤتمر المنظمات غیر الحكومیة )DPI(قسم األمم المتحدة السادس والستین لإلعالم تم االتفاق على ذلك خالل 
 .بعد ثالثة أیام من المداوالت بجیونجو، وھي مدینة تقع على الساحل الجنوبي الشرقي لكوریا الجنوبیة 2016یونیو  1یوم 

ز المؤتمر على ثالث قضایا رئیسیة: التعلیم الرسمي، التعلیم غیر الرسمي والتدریب باإلضافة إلى الدعوة واإلعالم لقد إرتك
 العام، التي تم التطرق إلیھا كوسیلة للقضاء على الفوارق التي قد تعیق التعلیم.

بت ش في تعلیق لھا حول النتائج: "لقد أثاالمم المتحدة السیدة كریستینا جقالت وكیلة األمین العام لالتصاالت واإلعالم لأل
ھذا المؤتمر مثال آخر على األھمیة التي تولیھا األمم المتحدة باالستثمار في شراكة مع المؤسسات األكادیمیة والمنظمات 

 غیر الحكومیة."

ل تعزیز قدراتھا من أجتقدم خطة عمل جیونجو توجیھات ملموسة للمنظمات غیر الحكومیة الموجودة في جمیع أنحاء العالم ل
وتجنید المنظمات غیر الحكومیة في مجتمعات على أرض  أھداف التنمیة المستدامةالضغط على الحكومات لإللتزام بتنفیذ 

 الواقع.

عم وتعزیز شراكتھا مع المنظمات غیر الحكومیة وأضافت السیدة جاالش قائلةً "تلتزم األمم المتحدة على مواصلة د
 ".2030والمؤسسات األكادیمیة بإشتراك للدفاع عن وتطبیق بنجاح تنفیذ جدول أعمال 

قال الدكتور سكوت كارلن، رئیس المؤتمر وأستاذ مشارك في الجغرافیا بجامعة لونج أیالند في الوالیات المتحدة: "لقد جلبت 
یة الخبرة للمشاورات النھائیة من أجل كتابة الوثیقة الختامیة. نحن جد ممتنون بكل ما تحصلنا منظمات العالم غیر الحكوم

 علیھ وفخورین جدا بخطة العمل التي جاءت خالل مؤتمر جیونجو ".

ُ وقال الدكتور یوكانغ تشوي، الرئیس المناوب للمؤتمر وممثل المنظمة غیر الحكومیة إلى األمم المتحدة لدریم تاتش فور  ول أ
(حتى یلمس جمیعنا حلمھ): "نحن نأمل أن یكون مؤتمر جیونجو مصدر إلھام لوضع اللمسات األخیرة لخطة عمل موحدة 

 من شأنھا أن تكون مفیدة للمنظمات غیر الحكومیة، وذلك بغض النظر عن المكان الذي تعملن فیھ."

ت غیر الحكومیة، التطرق لشؤون الشباب وتم إصدار لقد تم، وألول مرة في تاریخ مؤتمر إدارة شؤون اإلعالم / المنظما
 بیانا للشباب.

أشارت السیدة جاالش، وكیلة األمین العام لألمم المتحدة لشؤون االتصاالت واإلعالم، إلى أن الشباب قد "جاؤوا بأعداد 
 كبیرة، موضحین قیمتھم ألھمیة الشراكة مع األمم المتحدة".

ر من الناس، خاصة الشباب منھم، جاؤوا من مختلف أنحاء العالم تحت شعار التعلیم للجمیع "انھ ألمر ملھم حقا أن تجد الكثی
وبالتزام مشترك لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة" ھذا ما قالھ السید ھیروتسوجو تیرساكي، المدیر العام، السالم والقضایا 

 ، التي مقرھا في طوكیو.)SGI(ولیة سوكا غاكاي الدالعالمیة، 

مشیرا إلى أن "الكثیر من المناقشات والحوارات، الكثیر من التفاعالت والكثیر من الشبكات" قد حدثت خالل المؤتمر، 
 وأضاف: "أعتقد أن ھذا في حد ذاتھ ھو شكل فعال للغایة یجسد التعلیم للجمیع."

قال السید أحمد الھنداوي، المبعوث األمین العام للشباب "لم یقم المؤتمر فقط بتعزیز الدور الحاسم الذي تلعبھ المنظمات غیر 
، لكنھ نبھ أیضا إلى الحاجة الملحة للمزید من االستثمارات 2030الحكومیة من أجل تحقیق ما جاء في جدول أعمال عام 

 ذلك من أجل إخراج طاقات ھذا الجیل المدھشة من األطفال والشباب ".للوصول إلى فكرة التعلیم للجمیع و



 
 

الشدید، فإن الشباب الیوم ال یزالون غیر فعالین بما یكفي حیال عملیات صنع القرار في جمیع أنحاء العالم"، ھذا  لألسف"
 لدى األمم المتحدة ورئیسة الشباب خالل المؤتمر. Ba'hai جماعةما قالتھ السیدة  سفیرة رامیشفر، ممثلة 

وأضافت السیدة رامیشفر"بیان الشباب ھو تذكیر ضروري بالحاجة الملحة إلدراج الشباب كقادة وصناع قرار، ولیس فقط 
  المجالس الخاصة، ولكن في تلك األماكن أین یتم تحدید مسار واتجاه المجتمع ككل". في منتدیات الشباب أو

یقول السید تیرساكي مؤكدا على الحاجة إلى المتابعة الجیدة: "لقد انتھى المؤتمر، ولكن العمل الحقیقي قد بدأ للتو. فبمجرد 
 العودة إلى بیوتنا یجب علینا توسیع شبكاتنا المختلفة، ومشاركة ما تعلمناه وما ألھمنا".

ة، دور تعلیمنا للترویج إلى ذلك؛ واألھم من ذلك كلھ، نحن وأضاف: "نحن بحاجة لمواصلة تعمیق فھمنا للمواطنة العالمی
 بحاجة إلى تشجیع المواطنة العالمیة في حیاتنا الیومیة، بدءا من أنفسنا".

لقد تم الوصول إلى اتفاق واسع النطاق بین المشاركین من مختلف أنحاء العالم والذي من شأن مساھمة المنظمات غیر 
یة والشباب أي یكون مفتاحا لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة، ألنھ بدون مشاركة المنظمات غیر الحكومیة، األوساط األكادیم

 بشكل كامل.مع ذلك فمن الممكن تحقیق الرؤیة الحكومیة ومنظمات المجتمع المدني، لن تكون ھناك أي مبادرة، و

ائكم حریة ومجال عمل أكبر"، ھذا ما جاء بھ "أنا أمن بقوة في المنظمات غیر الحكومیة، وأدعو باستمرار الحكومات بإعط
 مایو. 30األمین العام لألمم المتحدة بان كي مون في كلمتھ االفتتاحیة یوم 

كما قام السید بان، قبل أربعة أیام، خالل منتدى جیجو للسالم واالزدھار، بالتندید بـ "تقلص مساحة الدیمقراطیة"، وحث 
لمدافعین عن حقوق اإلنسان. وأضاف "لألسف، تلك الحریة مھددة، بما في ذلك في على حریة منظمات المجتمع المدني وا

 أخر مكان قد تحدث فیھ: في األمم المتحدة. أنا أدعو الدول األعضاء إلى وقف حد مشاركة المنظمات غیر الحكومیة ".

العالمیة. "لقد عملنا بشكل جدي حتى رئیس الوزراء لكوریا الجنوبیة التزام بالده بتعزیز المواطنة  -أكد آھن كیو ھوانج 
إستطعنا عكس المواطنة العالمیة على أھداف التنمیة المستدامة"، مضیفا: "على المواطنین العالمیین تحقیق القیم األساسیة 

المیة: علإلنسانیة. علیھم بالمشاركة الفعالة في حل القضایا العالمیة. فھذا المؤتمر وتحت شعار "التعلیم من أجل المواطنة ال
 تحقیق أھداف التنمیة المستدامة معا" سیشجع الناس على المشاركة ".

اصر نثالثة عولكن ما الذي تعنیھ عبارة "المواطنة العالمیة" بالضبط؟ یتفق المربین األحرار على أن ذلك ینطوي على 
 :أساسیة

الحكمة في إدراك الترابط بین جمیع أشكال الحیاة والمعیشة، الشجاعة ال الخوف أو نكران الفرق؛ ولكن اإلحترام والسعي 
لفھم األشخاص الذین ھم من ثقافات مختلفة والتعلم من لقاءاتھم، باإلضافة إلى التعاطف من أجل تجاوز التفكیر األناني 

 انون في أماكن بعیدة.والشعور بأولئك الذین یع

 .ھذه العناصر الثالثة ھي جزء ال یتجزأ من خطة العمل الذي جاء بھا مؤتمر جیونجو
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