
 

 -مقدمة: 
تتضمن "تحويل عالمنا "، و  باسمتعرف وثيقة األمم المتحدة للتنمية المستدامة رسميا 

امة الموافقة عليها بقرار الجمعية الع المتحدة، وتمسبعة عشر هدفا وضعتها منظمة األمم 
خطة التنمية المستدامة  ، وتضمنتها2016وأول يناير  ،2015سبتمبر  فيلألمم المتحدة 

أهداف عامة تندرج تحتها مجموعة من األهداف األقل عمومية  هيهذه األهداف  .2030
أن  إال القانونية،دول من الناحية  أليهذه األهداف ليست ملزمة  هدفا. 169عددها 

 حكومي فاقات لقرار دول األعضاء وهو الدول تلتزم بها وتضع لها خططا لتحقيقها وفقا
 واسع النطاق يسعى إلى تحقيق هذه األهداف  دولي

 2030العالقة بين أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة  فيتستند وجهة النظر 
 -اآلتية: والتعليم إلى المنطلقات 

 وجودة التعليم ومخرجاته دعامتان أساسيتان لجودة الحياة الصحة،جودة  .1
 وجودة التعليم ومخرجاته  الصحة،يوجد تفاعل متبادل بين جودة  .2
م وجودة التعلي ومخرجاته،توافر مقومات جودة الصحة تؤدى إلى جودة التعليم  .3

 توافر مقومات جودة الصحة وبالتاليعام  صحيإلى وعى  ومخرجاته تؤدى
على  لتالياوب الصحة،على جودة  وسوء التغذية تأثيرا سلبيا والجوع، الفقر، يؤثر .4

 جودة التعليم ومخرجاته.
 اإلناث للذكور و  تعليمية متساويةإتاحة فرص  الجنسين،أحد مظاهر المساواة بين  .5
 بالتاليو  الحياة،توزيع الثروات الطبيعية بين الدول يؤدى إلى جودة  فيالعدالة  .6

 وجودة التعليم ومخرجاته. الصحة،جودة 
 وبين مثيالتها على المستوى  لية،المحعقد شراكات بين المؤسسات التعليمية  .7

هذا يؤدى و  منها، واالستفادةيساعد على نقل الخبرات التعليمية  والعالمي اإلقليمي
 إلى جودة التعليم ومخرجاته.



 

 االبتكار.جودة التعليم تؤدى إلى مخرجات تتمثل قدرة المتعلمين على  .8
 ارتباطا األكثر هدفا، األهدافوسوف تتناول هذه الورقة من بين السبعة عشر 

 بالتعليم.
 -بالتعليم: أهداف التنمية المستدامة وعالقتها 

  الفقر.القضاء على  .1
 كل مكان. فيويعنى القضاء على الفقر بجميع أشكاله 

لكن و  الكريمة،الفقر ليس مجرد قلة المصادر المالية لضمان لقمة العيش والحياة 
 ميع،للجفرص الحصول على التعليم  التغذية، وضآلةمن مظاهر الفقر الجوع وسوء 

نماء،  النامية، واألقلمن الخدمات العامة أيضا، والدول  االستفادةوحرمان الفرد من 
 من هذه المظاهر  تعاني التي هي والفقيرة

لتعليم جودة ل فال الفرد،إن قلة الموارد المالية لها تأثير مزدوج على الدولة وعلى 
 الدخل.ضة أسرة فقيرة أو منخف في تعليم جيد لفرد يعيش وال ضعيفة،ظل موارد مالية  في

وعلى التعليم  ولة،الدتقدمه  الذيعلى شكل ونوع التعليم  سلبيفالفقر له تأثير  وبالتالي
 يجب أن يحظى به الفرد. الذيالجيد 

حشد موارد مالية من مصادر مختلفة منها الدول  ينبغيوللتخفف من هذا التأثير 
نماء، والفقيرة لضمان جودة الخدمات  النامية، واألقلالقوى لتزويد الدول  االقتصادذات 
 تقدمها هذه الدول وخاصة الخدمات التعليمية. التي
 القضاء التام على الجوع  .2

ويعنى القضاء على الجوع وتوفير األمل الغذائى، والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة 
 المستدامة.

، وعلى الصعيد العالمى يعانى واحد من كل تسعة  يعتبر الجوع أحد مظاهر الفقر
أفراد من سوء التغذية ،وهذا  يؤدى إلى ضعف بنية الفرد  وعدم سالمتها، وهذا يؤثر 



 

ح مما يجعله عرضة لألمراض المختلفة . وأصب المناعيبدوره تأثيرا سلبيا على جهازه 
ل المنخفض تبط بالتحصيمن المسلمات كمحصلة لنتائج أبحاث التغذية أن سوء التغذية ير 

 التعليم. في
على  لبيسلها تأثير  التييؤدى إلى سوء التغذية  الذيومن هذا المنطلق فإن الفقر 

ها األساسية أحد عناصر  باعتبارهعلى العملية التعليمية وجودتها وذلك  وبالتاليالمتعلم 
 لها.

 يق تحسينالقضاء على الجوع وسوء التغذية عن طر  2030بحلول عام  ينبغيلذا 
 مضاعفة المنتجات الزراعية وتصنيعها فى صورة منتجات والتربة لضمان األراضينوعية 

 الفقيرة.و نماء،  الدول النامية، واألقل فيغذائية مما يساعد على تحسين التغذية للفرد 
 الصحة الجيدة والرفاه .3

 األعمار.ويعنى تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية فى جميع 
أدوية، رعاية صحية شاملة بإتاحة الفرص للحصول على  خالل تحقيقمن 
وضمان غذاء  المخدرات،وعالج إدمان  دورية،وكشوف  مناسب،وعالج  ولقاحات،
وقبل كل ذلك إتاحة بروتوكوالت وقائية  آدمي،ومسكن  نظيفة،شرب  ومياهمتكامل 

قومات م وغيرها، وتوفيرواإليدز  المالريا،لإلصابة من األمراض وخاصة المستوطنة مثل 
ا من الجسم والعقل ومتابعته تتمتع بصحةصحة جيدة لألمهات مما يكفل إنجابا ألجيال 

 وعالجا.الناحية الصحية وقاية 
  للتعليم.جودة  مدخالت ذات هيوهذه األجيال 

إذا تحقق هذا فنتيجته مجتمع سليم صحيا وفرد سليم بدنيا وعقليا له القدرة على 
 جياته،تكنولو  واستخداممناهجه  واستيعاب وأنواعه،يم بمختلف أشكاله ممارسة التعل

 ضمانة جودة مخرجات التعليم.  وبالتالي
 



 

 التعليم الجيد  .4
 الحياة،م مدى والتعلي التعليمية،الفرص  للجميع، وتكافؤويعنى ضمان جودة التعليم 

 مجاني. وجامعي جامعيويتم إتاحة تعليم قبل 
 -خالل: وهذا يتحقق من 

  عام)تخصيص ميزانية مرتفعة ومستقلة للتعليم تنفق على تطوير التعليم بنوعية-
 ( وميزانية أخرى للرواتب والمكافآت وجامعي عالي – جامعي فني(، و)قبل

  الذيلتعليم ا بااللتحاق بنوعتكافؤ الفرص التعليمية للذكور واإلناث والسماح لهم 
 هذا.يناسب قدراتهم وميولهم دون أية شروط تقيد 

  باراتاختوفق  والجامعي العاليبالتعليم  االلتحاق فيإتاحة الفرصة للجميع 
 لذياالكلى لشهادة الثانوية العامة  التحصيليوليس وفق المجموع  استعدادات،

الدراسة  يفوقلة قدرته على التنبؤ بنجاح من حصل عليه  صدقه، انخفاضثبت 
 بها. التحق التيبالكلية 

  كل  ستيعابابناء األبنية التعليمية وفقا للمواصفات العالمية لضمان  فيالتوسع
 والتخفيف من كثافة الفصول أيضا. اإللزام،من وصل إلى سن 

 - والجامعي العاليوبرامج التعليم  فني(،-)عام  الجامعيتطوير مناهج التعليم قبل 
 ضوء المعايير العالمية للتطوير  في

  الجامعي،بل ق يفنوالالتعليم العام  فيوالورش الفنية  المعامل، والمختبرات،تطوير 
 والجامعي. العاليوبالتعليم 

  لمعلمين،لوالبرامج التجديدية، والتحويلية  المهنية،البرامج التنمية  فيالتوسع 
  للمعلمين. االبتعاثوتطبيق نظام  واإلداريين، الفني،واإلشراف 

  والعالي جامعي،المراحل التعليم قبل  فياألساليب التكنولوجية  استخدام فيالتوسع 
 والجامعي



 

  لتحتية، ا اإلمكانات، والبنيةالتطوير المستمر لمعاهد وكليات إعداد المعلم من حيث
 اإلعداد. وبرامج

  وتنمية  ،والجامعي الجامعيالتعليم قبل  فيإتاحة مصادر معرفة متنوعة للمتعلمين
 الحياة.التعلم مدى يتمكنوا من ممارسة  كي الذاتيمهارات التعلم 

  ن المشترك ليشمل معظم أو كل الباحثي الخارج، واإلشرافتطوير نظام البعثات إلى
 ومراكز البحوث. الجامعية،الكليات  في

  تفعيل عام التفرغ ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومراكز البحوث لتنميتهم من
 العلمية والمهنية

  البحوث.ومراكز  الجامعية، الكليات فيإنشاء شعب للتخصصات الحديثة 
  والجامعي والعالي الجامعي،التعليم قبل  مرحلتي في والدوليإلغاء التعليم الخاص 

 لتناقضه مع مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية.
 المساواة بين الجنسين  .5

 ويعنى المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات
تساعد على تحقيق العدالة  التيإن المساواة بين الجنسين أحد حقوق اإلنسان  

وأحد مظاهر المساواة بين الجنسين هو  المجتمعات.السالم داخل  وبالتالي االجتماعية،
 فيتيات وإتاحة الفرصة للنساء والف التعليم، فيالحصول على نفس الفرص  فيالمساواة 
 أين ( دو وجامعي عالي-جامعي )قبلفنى( وبمرحلتيه - )عامبنوع التعليم  االلتحاق

لمهن المختلفة ا امتهان فيوهذا يؤدى فيما بعد بالحق  والشباب،تمييز بينهن وبين الرجال 
 والسالم داخل المجتمع  االجتماعيةيؤدى إلى العدالة  وبالتالي المجتمع، في

 والنظافة الصحية  النظيفة، المياه .6
  .2030شرب نقية بحلول عام  مياهعلى  بالتساوي ويعنى حصول كل فرد 



 

 هالمياأعتقد أن هذا الهدف من الصعب أن يتحقق خاصة وأن هناك صراعا على 
ولكن دعنا  البقاء.وقد يؤدى هذا الصراع إلى حروب من أجل  منها،وحصة كل دولة 

  الهدف.نتفاءل ونأمل بأن يتحقق هذا 
ه تأثير ل بالمياهدولة أخرى  استئثارن دو  المياهإن حصول الدول على حصتها من 

وبالنظافة الصحية داخل المجتمعات من  جهة،أوال على العالقات بين الدول من  إيجابي
بين صحة اإلنسان وقدرته على التعلم  ارتباطوقد تمت اإلشارة إلى وجود  أخرى.جهة 

  به.نوع التعليم الملتحق  في الدراسيوالتحصيل 
 معقولةطاقة نظيفة وبأسعار  .7

ويعنى ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة اآلمنة    
مع زيادة الطاقة المتجددة عالميا. هذا يضمن توظيف سليم وآمن لألجهزة  المستدامة،

 لتعليم.اوالخدمات المختلفة وخاصة  شتى مناحى الحياة والعمل، فيالتكنولوجية وتوظيفها 
أهمية توظيف األساليب التكنولوجية بمختلف أنواعها  ظهر مع جائحة كرونا

فأصبح إيصال وتوزيع المادة العلمية والتكليفات للمتعلم من خالل  التعليم، فيوأشكالها 
وتقييم المتعلم  وغيره، بل Zoomوالحوار معه من خالل تطبيق  التعليمية،المنصات 
يجة هذا تعرض لها العالم نت يالتالظروف المفاجئة  فيشكل التعليم المناسب  أيضا هو

 يفومن جهة أخرى وفى الظروف العادية فإن توظيف األساليب التكنولوجية  الوباء.
 فيذلك ك عنها، االستغناء نال يمكالتعليم بجانب التدريس وجها لوجه أصبح ضرورة 

 التعليم عن بعد والتعليم المفتوح. 
ة سواء تعتمد على الطاق اإللكترونيةومن الواضح أن كل هذه األساليب والتطبيقات 

وبدون ضمان للطاقة وتوافرها للجميع يصعب إتاحة تعليم  الجافة،الكهربائية أو الطاقة 
  للمتعلم.جيد أو حتى مناسب 



 

الحالتين يتضح أهمية توفير طاقة للجميع تكفل تعليما جيدا  المنطلق وفىمن هذا 
  للجميع.أو مناسبا 

  تصاداالقالعمل الالئق ونمو  .8
 وتوفير المنتجة،المطرد للجميع والعمالة الكاملة  االقتصاديويعنى تعزيز النمو    

 فاالقتصاد ليم،والتع االقتصادتوجد عالقة تأثير وتأثر متبادلة بين  للجميع. الالئقالعمل 
متنوعة و والتعليم الجيد يفرز ثروة بشرية ذات كفايات عالية  جيدا،القوى يضمن تعليما 

 قتصادااالمستدام ويضمن  االقتصاديهذا بدورة يساعد على النمو  (.التعليم )مخرجات
 قويا.

ميزانية  عتارتفالميزانية  وكلما ارتفعت مرتفعة،القوى ينتج ميزانية  االقتصادإن 
عليم تعنى فميزانية مرتفعة للت التعليم.أوجه إنفاقها على الخدمات بمختلف أنواعها ومنها 

هياكل المعرفة ونموها نموا  فيتطوير المناهج تطويرا مستمرا يتناسب مع التجدد 
كنولوجية وتزويدها باألجهزة الت التعليمية،وتطوير البنية التحتية للمؤسسات  متسارعا،

طوير تو  الفصول،وبناء مدارس جديدة تضمن التخفف من كثافة  والمختبرات،وبالمعامل 
 تتاحواف المعلم،معاهد وكليات إعداد  وبرامج وإمكاناتبرامج التنمية المهنية للمعلم، 
وزيادة عدد البعثات للخارج سواء للمعلمين  تخصصات،جامعات جديدة فيما يستجد من 

جات مخر  فيهذا يضمن جودة  بالجامعات.أو ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 
 مختلف مؤسسات الدولة.  فيللعمل  التعليم وفرصا متعددة

 والبنية التحتية. واالبتكار، الصناعة، .9
وتحفيز التصنيع الشامل للجميع  الصمود،ويعنى إقامة بنى تحتية قادرة على 

 .االبتكاروتشجيع  والمستدام،
اإلنتاج  فيهناك قناعة من زمن بعيد أن البنية األساسية القوية تساعد على النمو 

 ليم،والتععلى تحسين الصحة العامة و على جودة  إيجابيوهذان لهما تأثير  والدخل،



 

يساعد على و  الصناعة، فيتعتمد على التقدم  التيومن مقومات النمو بنية أساسية قوية 
وتحسين المهارات وتكوين كوادر قادرة على  العلمي،هذا التقدم تطبيق نتائج البحث 

قان بالدرجة األولى من خالل المؤسسات التعليمية والتكوين يتحق االبتكار، والتحسين
 خرجاته.بم واالرتقاءأن تسعى للتطوير وتجويد التعليم  ينبغي التيوالتدريبية 

والتقدم  ة،األساسيمن هنا نالحظ أن هناك تأثير وتأثر متبادل بين البنية التحتية 
ودة جهة، وج من لاإلنتاج والدخ في إلى النموتؤدى  والتي- واالبتكار الصناعة، في

تقدم  تؤثر بإيجابية على االبتكاركوادر قادرة على  فيتتمثل  التيمخرجات التعليم 
 أخرى.الصناعة من جهة 

 مستدامة.مدن ومجتمعات محلية  .10
وتعنى جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة للجميع وقادرة على الصمود 

 باستدامة.
 األساسية إلنشاءإن وجود مدن ومستوطنات آمنة ومستدامة للجميع من المتطلبات 

وبعدد  ألبنية،ااألبنية الخاصة بالمؤسسات التعليمية وفقا للمعايير المتعارف عليها لهذه 
المعلوم أن األبنية  (، ومنإناث- )ذكورالنوعين  والراشدين من النشءكاف لتعليم 

يدة كلما وكلما كانت األبنية التعليمية ج الدراسية،ناهج والبرامج التعليمية وعاء لتنفيذ الم
وترتفع جودة  ،التعليمتتحقق أهداف  وبالتاليكان تنفيذ المناهج والبرامج الدراسية سليما 

 مخرجاته.
 عقد الشراكات لتحقيق األهداف  .11
 في المدنيوالمجتمع  الخاص،والقطاع  الحكومات،وتعنى إقامة شراكات بين  

 ضوء خطط مستنيرة للتنمية المستدامة.
 االعتبار فيولكن تأخذ التعليم  فحسب، االقتصاديالمجال  نال تتضموالشراكات 

ند والتعليم كما أوضحنا ذلك ع االقتصادعلى أساس أن هناك تأثير وتأثر متبادل بين 



 

سات عالقات بين المؤس فيمجال التعليم تتمثل  فيوالشراكات  الثامن.تناول الهدف 
 مأو التعلي ،الجامعيالتعليم قبل  فيالتعليمية الحكومية ومؤسسات التعليم الخاص سواء 

ذه الشراكات ه التوأمة. اتفاقياتمن خالل البرامج الثقافية والتعليمية أو  والجامعي العالي
لتدريس مما وهيئات ا التعليمية،والخبرات  والتكنولوجيا، الحديثة،تكفل تبادل المعارف 

 .ومخرجاتهإيجابيا على جودة التعليم  تأثيرا يؤثر
 

  2030كاتب الورقة الحالية  أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة  استعراض
تعبر  لتياتؤثر فيه وتتأثر به ، وعرض وجهة نظرة  والتيبالتعليم  ارتباطهايرى  التي
تضح من هداف ، ويفيما يتعلق بجودة التعليم ومخرجاته إذا تحققت هذه األ مرئياتعن 

القوى ، والرخاء ) التغلب على الفقر والجوع( ، والصحة ،  االقتصادخالل العرض أن 
بين الجنسين لتحقيق العدالة التعليمية ، وتوافر طاقة آمنة ، وبناء مدن  والمساواة 

 لتياإيجابيا على جودة التعليم ومخرجاته  تؤثر واالبتكارومستوطنات ، وإقامة شراكات ، 
 تؤثر بدورها على تحقيق األهداف المشار إليها . 
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