أ
ت
اس�اتيجية إرساء السس:
ئ
التعليم
البي� من أجل
ي
االستدامة

أ
ت
اس�اتيجية إرساء السس:
ئ
التعليم
البي� من أجل
ي
االستدامة

فريق االعداد
أ
ئ
ت
ال�امج التنفيذية لوزارة البيئة/مديرية
البي� من أجل االستدامة» هي إحدى ب
وثيقة «اس�اتيجية إرساء السس :التعليم ي
نما� – أ
االتصال والتوعية البيئية ،بمساعدة فنية ومالية من برنامج أ
المم المتحدة إ ئ
الردن.
ال ي
تم إعداد ت
االس�اتيجية من خالل عملية تشاركية بقيادة:
الخب�ة خلود عبدالرزاق طبيشات
ي
مستشارة

ومساهمة غنية من قبل كل من:
د .احمد فوزي عبيدات

مدير مديرية االتصال والتوعية البيئية
وزارة البيئة

د .نضال محمد العوران

والتغ� المناخي والحد من مخاطر الكوارث
مدير برنامج البيئة
ي
برنامج الأمم المتحدة إ ئ
نما�
ال ي

المهندسة هنادي مرعي

رئيس قسم التعليم والمناهج البيئية
وزارة البيئة

حقوق الطبع © ٢٠٢١
أي جزء من هذا المنشور أو تخزينه ف� نظام ت
إس�جاع أو نقله بأي شكل أو بأية وسيلة،
جميع حقوق الطبع محفوظة ،وال يجوز إستنساخ ّ
ي
لأ
ئ
ت
الضو� أو بالتسجيل ،أو بأي وسيلة أخرى ،بدون الحصول عىل إذن مسبق من وزارة البيئة وبرنامج ا مم
إلك�ونية كانت أو آلية ،أو بالنسخ
ي
المتحدة إ ئ
نما�.
ال ي
تع� ض
ين
بال�ورة عن وجهة نظر
إن الأراء الوارده ف ي� هذه الوثيقة تمثل وجهة نظر فريق الدراسة والمستشارين
المستقل� الذين تم تعيينهم ،وال ب
برنامج الأمم المتحدة إ ئ
نما�.
ال ي
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إشادة
أ
الضافيــة مــن
اعتمــد تطويــر هــذه الوثيقــة ،عــى الدعــم والتغذيــة الراجعــة الدقيقــة ،والمناقشــات ،والمعلومــات الساســية إ
يز
المتم�يــن:
محكمينــا
الدكتــور محمــد ســعيد الصباري ـن – أســتاذ العلــوم ت
ال�مــوك الأســبق ،الدكتــورة ربــا فهمــي البطاينــة –
وال�بيــة البيئيــة  /رئيــس جامعــة ي
ي
ن
ـر� للحلــول
المديــرة التنفيذيــة للمركــز الوطـ ي لتطويــر المناهــج ،الســيد محمــد قاسـلأـم الحجــازي – المديــر العــام شل�كــة بيــت الخـ بـرة العـ ب ي
ئ
ـا� ،االدارة الملكيــة لحمايــة البيئــة والســياحة،
البيئيــة واالســتدامة ،الســيدة رنــا صالــح منســقة برامــج البيئــة  -برنامــج ا مــم المتحــدة االنمـ ي
اضافــة اىل الخـ بـراء الوطنيـ ي ن
ـ� المهنــدس احمــد الكوفحــي والســيد رائــد أبــو حيانــة.
ت
ت
ت
ـال
ـى تضمنــت وزارة ال�بيــة والتعليــم ،وزارة الشــباب ،وزارة التعليــم العـ ي
ـى تمــت مقابلتهــم والـ ي
كمــا نتقــدم بالشــكر لــكل المنظمـلأـات الـ ي
والبحــث العلمــي ،جمعيــة البيئــة ا ردنيــة ،الجمعيــة الملكيــة لحمايــة الطبيعــة ،الجمعيــة الملكيــة لحمايــة البيئــة البحريــة ،اضافــة اىل وكالــة
لأ
ئ
ـى والحفــاظ عــى البيئــة البحريــة.
البحــر ا حمــر لالعــام البيـ ي
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مقدمة
ن
ـعد� أن أضــع بـ ي ن
ـ� أيديكــم منجــز مهــم مــن منج ـزات وزارة البيئــة ،أال وهــو «اسـ تـراتيجية ارســاء أســس التعليــم البي ـئ ي مــن أجــل
يسـ ي
ئ
ت
ـى مســتدام يأخــذ عــى عاتقــه تحقيــق التنميــة المســتدامة
ـى تتضمــن نهجـاً وطنيـاً لمسـ ٍ
ـار مهــم نحــو تحقيــق فكـ ٍـر تعليمـ ٍـي بيـ ٍي
االســتدامه» والـ ي
لأ
ف
ش
ـاس لمعالجــة جميــع القضايــا ذات
القتصاديــة إ
ي� كافــة مناحــي الحيــاة إ
والجتماعيــة والثقافيــة ي
وغ�هــا .فالتعليــم المناســب هــو الــرط ا سـ ي
اللـ ت ز
الصلــة بالتنميــة المســتدامة لأنــه يخلــق التمكـ ي ن
الجتماعــي الفــردي والجماعــي للتحــول
ـ�ام إ
ـ� الـرض وري للبيئــة ويعــزز الكفــاءات وكذلــك إ
ن
رث
وغ�هــم.
ـد� ي
المطلــوب لخلــق مجتمعــات أكـ اســتدامة لــدى كافــة القطاعــات العامــة والخاصــة ومنظمــات المجتمــع المـ ي
ونتيجــة لذلــك فقــد جــاء إعــداد هــذه االسـ تـراتيجية إنطالقــا مــن نهــج الــوزارة االسـ تـراتيجي ف� تطويــر الأداء المؤســ� وتجذيــر ثقافــة التمـ ي ز
ـ�
ي
ي
ت
ئ
ش
ـى الســليم هــو احــد االهداف االســراتيجية المؤسســية
واالبتــكار ودمــج النــوع االجتماعــي ،حيــث ان نــر الثقافــة البيئيــة وتعزيــز الســلوك البيـ ي
لأ
ـ� مســتوى الخدمــات المقدمــة للمواطنـ ي ن
الدارة الحكوميــة وتحسـ ي ن
ـ� ونخــص
لــوزارة البيئــة ،وبمــا ينســجم مــع ا هــداف الوطنيــة بتعزيــز دور إ
بالذكــر هنــا قطــاع الطلبــة والشــباب عــى وجــه الخصــوص.
ن
ـد�،
لقــد كان للجهــود الدوليــة ومنظماتهــا المختلفــة والحكومــات ،والمؤسســات التعليميــة والقطاعــات إ
القتصاديــة ومنظمــات المجتمــع المـ ي
لأ
دوراً كبـ يـراً وبــارزاً ف� الســعي نحــو تحقيــق تقــدم ملمــوس عــى صعيــد التعليــم البيـ ئ
ش
ئيس
ـى المســتدام وبالتأكيــد فقــد إســتفاد ا ردن
ي
ك�يــك ر ي
ي
أ
ف
ن
رد� لتعزيــز
ي� هــذا المجــال مــن كل مــا تــم إنجــازه عــى الصعيديــن إ
القليمــي والعالمــي ،إال أن هنــاك حاجــة ملحــة بالنســبة للمجتمــع ال ي
ت
ن
ـاؤل ومبتكــر .عــاوة عــى ذلــك هنــاك حاجــة إىل
التعليــم الــذي يم ّكــن المتعلمـ يـ� مــن مواجهــة التحديــات الم�اكمــة والجديــدة بشــكل تفـ ي
ئ
ت
ن
ـى مــن
تحسـ يـ� ربــط التعليــم مــع سياســات وإســراتيجيات وجهــود تعزيــز التنميــة المســتدامة ،لتحقيــق خطــة العمــل الوطنيــة للتعليــم البيـ ي
أجــل االســتدامة وأهــداف التنميــة المســتدامة.
ف
ئ
ن
ـى  ،والــذي يدمــج جــزءاً
ـدول إ
ومــن الجديــر بالذكــر أنــه عــى المســتوى الوطـ ي والـ ي
والقليمــي ،هنــاك ثــروة مــن الخـ بـرة ي� مجــال التعليــم البيـ ي
ف
ف
الســتدامة ويتطــور إىل التعليــم مــن أجــل التنميــة المســتدامة ،ويتمثــل التحــدي � كيفيــة تحسـ ي ن
ـ� جميــع هــذه
كبـ يـراً منهــا تدريجيـاً ي� أبعــاد إ
ي
ن أ ن
ئ
رد�.
المبــادرات وإمكانياتهــا مــن أجــل تعزيــز التنميــة المســتدامة والتعليــم البيـ ي مــن أجــل االســتدامة عــى المســتوى الوطـ ي ال ي
العــام والبحــوث ذات الصلــة وكافــة
ولمواجهــة هــذا التحــدي الــذي يمتــد مــن الفصــول الدراســية اىل المعلومــات المقدمــة مــن قبــل وســائل إ
ئ
ن
ـى مــن أجــل االســتدامة كأولويــة قصــوى
الجهــات المهتمــة بهــذا الشــأن ،فقــد تــم تحديــد تعــاون وطـ ي تب ّنتــه وزارة البيئــة حــول التعليــم البيـ ي
ف
ت
والعــداد لعمـ ٍـل وطـن ي لمســنا
ـى تمــت دعوتهــم للمشــاركة ي� التشــاور والتنســيق إ
مــن قبــل جميــع الجهــات الوطنيــة الرســمية وغـ يـر الرســمية الـ ي
ت
أهميتــه وتــم التأســيس لــه وتأهيــل كــوادر خاصــة تعـ نـى بهــذا الجانــب ،ونتيجــة لهــذه الجهــود الوطنيــة فقــد تــم إعــداد إســراتيجية وطنيــة
لأ ن
ئ
ت
رد� حيــث تــم إعتمادهــا رســمياً مــن
ـى أصبحــت بمتنــاول كافــة ش�ائــح المجتمــع ا ي
إلرســاء أســس التعليــم البيـ ي مــن أجــل االســتدامة والـ ي
قبــل الــوزارة ،وهــي وثيقــة سياســية الرؤيــة والتقــدم ،وهــذا بــدوره يقودنــا إىل جانــب مهــم وحيــوي وهــو التأكيــد والمشــاركة عــى تنفيــذ هــذه
السـ تـراتيجية ،والـ تـى تتضمــن بـ ي ن
ـ� ثناياهــا خطــة عمــل إجرائيــة تحتــاج إىل تكاتــف الجهــود الوطنيــة المختلفــة وحـ تـى جهــود المنظمــات الدوليــة
إ
ي
آ
لأ
ن
رد� فقــط بــل عــى نطــاق إقليمــي وعالمــي للوصــول المــن اىل
للوصــول إىل مخرجــات تعــود بالنفــع والفائــدة ليــس عــى أبنــاء المجتمــع ا ي
ئ
ن
العتبــار كافــة الخطــوات الالزمــة لتحقيــق التنميــة
ـى مســتدام» يؤســس للقــادم جيــل يأخــذ بعـ يـ� إ
ـج تشـ ي
مسـ ٍ
ـارك نحــو «تعليــم بيـ ي
ـار عمـ ٍـل ونهـ ٍ
المســتدامة وعــى كافــة مناحــي الحيــاة.
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وال يســع�ن ف� هــذا المقــام إال أن أتقــدم بجزيــل الشــكر والعرفــان بل�نامــج الأمــم المتحــدة إ ئ
نمــا�  ،عــى تبنيهــم ودعمهــم لهــذه
ال ي
ي ي
ً
السـ تـراتيجية آخذيــن عــى عاتقهــم السـ يـر قدم ـا نحــو تنفيــذ مضمونهــا وتقديــم الدعــم وفتــح منافــذ مختلفــة للدعــم لقناعتهــم الراســخة
إ
ن
ش
ـ�دارة
وإهتمامهــم الكبـ يـر بأهميــة هــذا المــروع لمــا لــه مــن فوائــد جمــه عــى الصعيــد الوطـ ي والعالمــي .كمــا أتقــدم بالثنــاء والتقديــر لـ إ
ف
الملكيــة لحمايــة البيئــة ش
السـ تـراتيجية والمســاهمة بتنفيذهــا خــال المرحلــة
السـ تـراتيجي للــوزارة والــذراع التنفيــذي لهــا ي� إعــداد هــذه إ
ال�يــك إ
ف
القادمــة ،والشــكر الموصــول شل�كائنــا � هــذا المجــال وزارة ت
ال�بيــة والتعليــم لمــا قدمــوه مــن خـ بـرات نعـ ت ز
ـ� بهــا ولــكل الجهــات الرســمية
ي
ن
ت
ت
ز
والعــداد المتقــن «بيــت الخـ بـرة
الســراتيجية؛ النوعيــة والتمـ يـ� إ
ـى أضفــت عــى هــذه إ
ومنظمــات المجتمــع المـ ي
ـد� ،وللمؤسســة الوطنيــة الـ ي
ـر� للحلــول البيئيــة واالســتدامه».
العـ ب ي
ن
ال�اكــة مــع كافــة مؤسســاتنا الوطنيــة سـ ي ن
نعـ ت ز
ـ� بهــذه ش
ـا� ابــن
ـاع� جميع ـاً لتحقيــق رؤى وتطلعــات صاحــب الجاللــة الملــك عبــدهللا الثـ ي
الحسـ ي ن
ـ� المعظــم حفظــه هللا ورعــاه داعـ ي ن
ـ� المــوىل عــز وجــل أن يوفقنــا جميع ـاً لخدمــة الوطــن وقائــد الوطــن.

«والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته»
									

											
											

نبيل مصاروه
وزير البيئة

7

قائمة المحتويات
قائمة االختصارات
ملخص
ض
ت
تز
دول
 -١االس�اتيجيه � -ورة وطنية و ال�ام ي
 -٢مبادرة ش
است�افية للمستقبل
مقدمة
الدول
أ  -السياق
ي
الطار الوط�ن ي لحوكمة التعليم والتوعية البيئية
ب -إ
�ن
ج  -السياق الوط ي
د  -قضايا رئيسة
هـ  -منهجية العمل
ت
االس�اتيجية :أهدافها ،وماهيتها؟ ،ونتائجها المرجوة
موضوعات االستدامة البيئية :المحتوى
أوال ً  -الخطة ت
االس�اتيجية لوزارة البيئة
ثانياً  -خارطة الطريق لتنفيذ برنامج عمل اليونسكو العالمي
النطاق ن
الزم�
ي
التغطية الجغرافية
الجمهور ش
و�ائح المجتمع المستهدفة
إرساء أ
السس
الجراءات/النشاطات
إ
أ
الجراء الول :وضع هيكل قيادي وتنظيمي قوي وتصميم آليات تنسيق شاملة
إ
ن
ئ
ـى مــن أجــل االســتدامة لــدى
إ
الجـراء الثـ ي
ـا� :تنفيــذ بحــث مجتمعــي لقيــاس وتقييــم مســتوى التعليــم البيـ ي
كافــة الفئــات المســتهدفة
لأ
ف
ت
ز
التعب�عن ال�امهم بالمواطنة البيئية
الجراء الثالث :قُرص العسل :دعم ا فراد ي�
إ
ي
�ن
إ
الجراء الرابع :تطوير برنامج معتمد للتطوير الوظيفي الف ي
لأ
ن
ئ
البي� من أجل االستدامة
إ
الجراء الخامس :تصميم النموذج ا ي
رد�  -التعليم ي
لأ
الخطوة التالية :أنشطة البدء ا ولية
دور المرأة
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17
17
17
18
18
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21
22
22
25
26
27
27
30
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قائمة االختصارات
االسم ً
كامل

مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا
مديرية االتصال والتوعية البيئية
الجراءات البيئية
لجنة إ
ئ
البي� من أجل االستدامة
المركز التنفيذي للتعليم ي
التعليم والتوعية البيئية
ئ
البي� من أجل االستدامة
التعليم ي
التعليم من أجل االستدامة
التعليم من أجل التنمية المستدامة
الأمانة العامة
المجلس الأعىل ت
لل�بية البيئية من أجل االستدامة
الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية
دراسات المعارف واالتجاهات والممارسات
وزارة البيئة
وحدة االدارة
المنظمات يغ� الحكومية
الجمعية الملكية لحماية الطبيعة
التنمية المستدامة
أهداف التنمية المستدامة
برنامج الأمم المتحدة إ ئ
نما�
ال ي
برنامج الأمم المتحدة للبيئة
منظمة الأمم المتحدة ت
لل�بية والعلم والثقافة
اليونسكوــ برنامج العمل العالمي

االختصار
CEDARE
DCA
EAC
EC
EEA
EEfS
EfS
ESD
GS
HC
JREDS
KAP Studies
MoEnv
MU
NGO
RSCN
SD
SDGs
UNDP
UNEP
UNESCO
UNESCO-GAP
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ملخص
ض
ت
تز
دول
 -١االس�اتيجيه � -ورة وطنية و ال�ام ي

ف
ئ
ـى ،ممــا
تؤمــن وزارة البيئــة ايمانــا كامــا بأهميــة االســتثمار ي� االجيــال القادمــة باعتبارهــا حجــر االســاس لرفــع الوعــي واالرتقــاء بالســلوك البيـ ي
ـ� الدارسـ ي ن
ـا� مــن خــال المناهــج الدراســية والنشــاطات الالمنهجيــة ،وقدرتهــا عــى تمكـ ي ن
يعـن ض�ورة اســتهداف طلبــة المــدارس بشــكل مبـ ش
ـ�
ي
مــن تغيـ يـر أنفســهم وتحويــل المجتمــع الــذي يعيشــون فيــه مــن خــال تطويــر المعــارف والمهــارات والكفــاءات والقيــم المطلوبــة لتحقيــق
المواطنــة العالميــة ومواجهــة التحديــات المرتبطــة بالظــروف المحليــة ف� الحـ ض
ـا� والمســتقبل.
ي

ف
ئ
ـى مســتدام يؤســس للأجيــال القادمــة كل مــا هــو أفضــل
انطالقــا مــن أهميــة الـلأـدور فالكبـ يـر الــذي يجــب أن تلعبــه وزلأارة البيئــة ي� اعتمــاد فكــر بيـ ي
ت
ومتمـ ي ز
ـى تــم اطالقهــا ضمــن
ـ� فقــد شــارك ا ردن ي� اعتمــاد «اسـ تـراتيجية البحــر ا بيـ
ـض المتوســط فللتعليــم مــن أجــل التنميــة المســتدامة» والـ ي
ف
ت
ـدول المتنامــي للتعليــم
مبــادرة االتحــاد مــن أجــل المتوســط( ،)UFMواعتمــدت رســمياً ي� مايــو  2014ي� اثينــا .كمــا رحــب االردن باالعــراف الـ ي
مــن اجــل التنميــة المســتدامة بوصفــه عن ـرا اساســيا وتحويليــا مــن عنــارص التعليــم الجيــد الجامــع والتعلــم مــدى الحيــاة بوصفــه هدفــا
مــن اهــداف اتفــاق مســقط عــام .2014
ونتيجــة لذلــك كلــه؛ فقــد قامــت وزارة البيئــة /مديريــة االتصــال والتوعيــة البيئيــة /قســم التعليــم والمناهــج البيئيــة بعمــل قاعــدة بيانــات
ئ
ـى ف ي� المناهــج الدراســية الحاليــة ف ي� المــدارس والجامعــات االردنيــة وذلــك لغايــات معرفــة افضــل الوســائل واالدوات لالرتقــاء
للمحتــوى البيـ ي
ت
ار� التعليــم العــال ت
ئ
وال�بيــة والتعليــم.
ـى وخلــق أجيــال تعــي أهميــة البيئــة والحفــاظ عــى عنارصهــا ،وبتعــاون وتنســيق مــع وز ي
ي
بالتعليــم البيـ ي
عــى ضــوء نتائــج هــذه الدراســة؛ أدركــت وزارة البيئــة اهميــة ايجــاد آليــة وطنيــة فاعلــة لدعــم مسـ يـرة التعليــم البيـئ ي وبمــا ينســجم
ئ
ـا� لدعــم اعــداد «اسـ تـراجية
مــع اهــداف التنميــة المســتدامة ،ولهــذه الغايــة فقــد تــم االتفــاق مــع برنامــج االمــم المتحــدة االنمـ ي
ض
وطنيــة الرســاء اســس التعليــم البيـئ ي مــن اجــل االســتدامة» تؤســس النطالقــة منهجيــة وباكــورة عمــل مؤسســية تضمــن المـ ي قدمــا
والعمــل الجــاد المســتدام لخلــق جيــل واعــي قــادر عــى تحمــل المســؤولية نحــو القــادم مــن أيــام.
تأكيــدا عــى أن التعليــم مــن اجــل التنميــة المســتدامة يمثــل وســيلة حيويــة هامــة لتحقيــق التنميــة الشــاملة ف ي� كافــة ش�ائــح المجتمــع فقــد
بــدأ العمــل رســميا عــى اعــداد هــذه االسـ تـراتيجية ف� كانــون ثـ ن
ـا�  2019بعقــد عــدة اجتماعــات تشــاورية لجميــع الجهــات ذات العالقــة وابرزهــا
ي
ي
ال�بيــة والتعليــم ومنظمــات المجتمــع المـ ن
االدارة الملكيــة لحمايــة البيئــة والســياحة ووزارة ت
ـد� ،تــم خاللهــا مناقشــة كافــة الأمــور والقضايــا
ي
ت
ـا� ف ي� الوصــول إىل مخرجــات ب ّنــاءه يمكــن أن تتضمنهــا هــذه االسـ تـراتيجية بطريقــة علميــة ومدروســه ،وفــق
ـى يمكــن أن تســهم بشــكل إيجـ ب ي
الـ ي
منهجيــة عمــل تأخــذ بعـ ي ن
ال�ائــح المســتهدفة والجهــات ش
ـ� االعتبــار الزمــان والمــكان وكافــة ش
الم�فــة والداعمــة والـ شـراكات المختلفــة.
بعــد الأخــذ بكافــة وجهــات النظــر الـ تـى تــم طرحهــا مــن قبــل الـ شـركاء؛ تــم اعــداد هــذه االسـ تـراتيجية بطريقــة تشــاركية منظمــة وبـ ش
ـا�اف
ي
ن
ـر� للحلــول البيئيــة واالســتدامة» ،إيمانــا منــا بأهميــة مبــدأ التشــاركية ف ي� العمــل الوط ـن ي نحــو تحقيــق
المستشــار الوط ـ ي «بيــت الخـ بـرة العـ ب ي
ن
أرد� وهــي فعالــة بضمانــة الدســتور والقانــون.
تنميــة شــاملة ومســتدامة لكافــة مناحــي الحيــاة ينعــم بهــا كل مواطــن ي
ـ� أن نكــون قــد ّأسســنا لبنــاء منظومــة عمــل بيـ ئـى تعليمــي مســتدام ،يأخــذ بعـ ي ن
آملـ ي ن
ـ� االعتبــار مصلحــة الوطــن وأبنــاء الوطــن نحــو تنميــة
ي
ن
شــاملة يســتفيد منهــا كل مواطــن مــن أجــل القضــاء عــى الفقــر وتقليــص أوجــه التفــاوت ،وحمايــة البيئــة ،وتحقيــق نمــو اقتصــادي وط ـ ي
بامتيــاز.
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 -٢مبادرة ش
است�افية للمستقبل

ســيمكّن تطويــر هــذه االسـ تـراتيجية وزارة البيئــة مــن تأكيــد دورهــا القيــادي ،مــا يتكامــل مــع دور االدارة الملكيــة لحمايــة البيئــة والســياحة فيمــا
يتعلــق بمســؤوليتها عــن ت ز
االل�امــات الوطنيــة الشــاملة ف ي� هــذا المجــال.
لأ
لأ
ئ
ت
ـا� حيــث انهــا تتمـ ش
ـا� مــع الأولويــات الوطنيــة  ،وخطــة
تعتـ بـر هــذه االســراتيجية مــن ا هميــة بمــكان بالنســبة بل�نامــج ا مــم المتحــدة االنمـ ي
ت
ـأ� هــذه االسـ تـراتيجية ضمــن اطــار العمــل لمحــور «البيئــة وتغـ يـر المنــاخ والحــد مــن مخاطــر الكــوارث» الخــاص بــه .حيــث
عــام  .2030كمــا تـ ي
يهــدف هــذا المحــور اىل تحقيــق التــوازن بـ ي ن
والدارة البيئيــة والحفــاظ عليهــا لتحقيــق أهــداف التنميــة الطويلــة الأجــل.
ـ� التنميــة االقتصاديــة إ
ت ز
ـ� لهــذا المحــور عــى تعزيــز االســتدامة  ،وزيــادة كفــاءة اســتخدام المــوارد ،ومكافحــة التصحــر والجفــاف ،وتغـ يـر
ينصــب ال�كـ يـ� الرئيـ ي
المنــاخ  ،وتعزيــز إدارة النفايــات الصلبــة وإدارة الميــاه وبنــاء القــدرات للمجتمعــات المرنــة وإدارة البيئــة بشــكل أفضــل مــن بـ ي ن
ـ� أمــور أخــرى
ـاس للحــد مــن الفقــر ،وخلــق بيئــات صحيــة ،وتحقيــق أهــداف االســتدامة
كثـ يـرة .يــدرك محــور البيئــة أن معالجــة مثــل هــذه القضايــا أمــر أسـ ي
ف
طويلــة الأجــل .يدعــم هــذا المحــور الحكومــة الأردنيــة ف ي� دمــج أهــداف التنميــة المســتدامة ي� االسـ تـراتيجيات والسياســات الوطنيــة مــع
مســاعدتها ف ي� تنفيذهــا .كمــا يدعــم المحــور ش�كائــه لبنــاء قدراتهــم عــى دمــج المفاهيــم البيئيــة ف ي� خططهــم  ،وإقامــة ش�اكات فعالــة وتنفيــذ
ت
ـى تعــزز التنميــة المســتدامة .اضافــة اىل دعــم المجتمعــات المحليــة والمضيفــة اجتماعيــا واقتصاديــا مــن خــال جميــع مشــاريعها
ب
ال�امــج الـ ي
ـ� الجنسـ يـ�.ن
البيئيــة مــع شإ�اك المـرأة وتمكينهــا لتحقيــق المســاواة بـ ي ن
يديــر المحــور عــد ًدا مــن المشــاريع ف ي� مجــاالت مختلفــة مثــل :إدارة النفايــات الصلبــة ،والحفــاظ عــى التنــوع الحيــوي ،والحــد مــن مخاطــر
وغ�هــا.
الكــوارث ،والملوثــات العضويــة الثابتــة ،والجفــاف وتغـ يـر المنــاخ ،والمــدن المســتدامة ،ي
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مقدمة
أ  -السياق الدول

ي
ـ� عــام  ،1977تــم بحــث الــدور الرئيــس لموضــوع «التعليــم ف ي� المســائل البيئيــة» بشــكل كامــل .ويُعتـ بـر هــذا المؤتمــر ،الــذي
ف ي� مؤتمــر تبليـ
ي
لأ
ئ
ـى ف ي� العالــم .وقــد تــم ف ي�
نظمتــه اليونســكو بالتعــاون مــع برنامــج ا مــم المتحــدة للبيئــة ،أول مؤتمــر حكومــي ي
دول حــول التعليــم البيـ ي
ـ� الالحــق تعريــف البيئــة ف ي� مجملهــا « الطبيعيــة والمبنيــة ،والتقنيــة واالجتماعيــة (االقتصاديــة ،والسياســية ،والثقافيــة -التاريخيــة،
إعـلأـان تبليـ ي
وا خالقيــة ،والجماليــة)».
ف ي� عــام ُ ،1992عقــدت قمــة الأرض ف ي� ريــو دي جانـ يـرو ،حيــث تــم وضــع خطــة عمــل «جــدول أعمــال القــرن  .»21وينــص الفصــل  36بوضــوح
عــى أن «تعزيــز التعليــم والوعــي العــام والتدريــب ترتبــط بشــكل وثيــق بكافــة مجــاالت جــدول أعمــال القــرن  ،»21ممــا يشـ يـر إىل تغيـ يـر مهــم
ف
ن
ئ
ئ
ـكا� ،التنمــوي ،وغـ يـره) ف ي� مفهــوم واحــد موحــد ،وهــو
ي� ي
ـى ،السـ ي
ـى وبــدء دمــج مختلــف أشــكال التعليــم (أي البيـ ي
تفك�نــا حــول التعليــم البيـ ي
التعليــم مــن أجــل التنميــة المســتدامة.
قــد عمــل مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة عــام  2012مؤتمــر ريــو  20+عــى إبـراز الـ ت ز
ـ�ام الحكومــات بتعميــم التنميــة المســتدامة
مــن خــال ت
ال�كـ ي ز
ـ� عــى التعليــم مــن أجــل التنميــة المســتدامة وف ًقــا لأهــداف العقــد  .2014-2005كمــا نصــت الوثيقــة الختاميــة للمؤتمرعــى
تز
أمــرا حيويًــا لالقتصــاد الأخــرض  ،والعمــل ،والحمايــة
أن «المســتقبل الــذي نريــده» ينضــوي عــى ال�امــات قويــة نحــو التعليــم باعتبــاره ً
االجتماعيــة ،واالســتدامة عامــة.
اضافــة اىل ذلــك ،تــم إطــاق برنامــج العمــل العالمــي لليونســكو ف ي� المؤتمــر العالمــي للتعليــم مــن أجــل التنميــة المســتدامة ف ي� شت�يــن
ف
ن
الثــا� 2014ف ي� مدينــة ش
تأثــر التعليــم مــن أجــل التنميــة المســتدامة ف ي�
ال�نامــج عــى توســيع نطــاق ي
أيــ� -ناغويــا ي� اليابــان .ويركــز هــذا ب
ي
ي
بال�نامــج ،مــن خــال المؤتمــر العــام الســابع
كافــة مســتويات التعليــم ومجاالتــه وجميــع قطاعــات التنميــة المســتدامة .وقــد تــم االعـ تـراف ب
لأ
والثالثـ ي ن
ـ� لليونســكو عــام  ،2013بموجــب قـرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم  211/69/A/ RESكملحــق رســمي لعقــد ا مــم المتحــدة
للتعليــم مــن أجــل التنميــة المســتدامة .2014-2005
وبذلــك ،تــم إيــاء التعليــم مــن أجــل التنميــة المســتدامة أولويــة قصــوى ف ي� جــدول أعمــال التنميــة المســتدامة لعــام  ،2030كمــا تــم إبـرازه
ن
ـرا أساسـ ًـيا ف ي� التعليــم النوعــي.
عــى نطــاق واســع كعامــل تمكـ يـ� رئيــس للتنميــة المســتدامة وعنـ ً
ونتيجــة لهــذا التحــول الفلســفي الأ ك ـرث حداثــة ف ي� التفكـ يـر ،بــات مــن الشــائع رؤيــة مصطلحــات مثــل «االســتدامة» أو «التعليــم مــن أجــل
االســتدامة «أو مؤخــرا وخاصــة ف� النطــاق الأ كاديمــي« ،التعليــم البيـ ئ
ـى مــن أجــل االســتدامة» بــدال ً مــن «التنميــة المســتدامة».
ي
ً
ي
ف
و� هــذا الســياق ،ولغايــات هــذه االسـ تـراتيجية ،قمنــا باســتخدام مصطلــح «التعليــم البيـ ئـى مــن أجــل االســتدامة» ليمثــل الفهــم الأ ك ـرث
ي
ي
حداثــة لهــذه المفاهيــم ،رغــم أننــا اعتمدنــا التعريــف المســتخدم ف ي� برنامــج العمــل العالمــي لليونســكو.
يم َكــن التعليــم مــن أجــل التنميــة المســتدامة
ين
مســتن�ة
المتعلمــ� مــن اتخــاذ قــرارات
ي
وإجــراءات مســؤولة فيمــا يخــص الســامة
البيئيــة ،والتنميــة المســتدامة ،وبنــاء مجتمــع
ض
الحــا�ة والقادمــة ،مــع
عــادل للأجيــال
ف ف
ت
معــا .ويرتبــط
احــرام التنــوع
الثقــا� ي� آن ً
ي
بالتعلــم مــدى الحيــاة ،كمــا أنــه جــزء ال
يتج ـزأ مــن التعليــم النوعــي؛ فالتعليــم مــن
أجــل التنميــة المســتدامة تعليــم شــامل
ـول يتنــاول محتــوى التعلــم ونتاجاته،وفــن
تحـ ي
التدريــس وبيئــة التعلم،بمــا يحقــق هدفــه
بتحويــل المجتمــع.
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ن
الطار
الوط� لحوكمة التعليم والتوعية البيئية
ب -إ

ي
ب� القائمة أدناه نظام الحوكمة الوط�ن للتعليم والوعي ئ
تُ ي ن
البي� ،وهو ملزم قانونًا ف ي� الأردن:
ي
ي
لأ
ـ� ا ردنيـ ي ن
أدرجــت وثيقــة (االردن  - 2025رؤيــة واسـ تـراتيجية وطنيــة) بنــد (زيــادة الوعــي البيـ ئـى للمواطنـ ي ن
ـ�) كأولويــة اسـ تـراتيجية
ي
وطنيــة أردنيــة.
لأ
لأ
ن
ئ
ن
ـى ،اال أن ا ردن أحــد الموقعـ يـ� عــى العديــد مــن
ال يشــتمل قانــون البيئــة ا ي
رد� عــى أي إشــارة إىل التوعيــة والتعليــم البيـ ي
ت
خاصــا حــول التعليــم والتوعيــة البيئيــة.
االتفاقيــات البيئيــة الدوليــة،
والــى تتضمــن جميعهــا ً
بنــدا ً
ي
ت
ش
تضمنــت اسـ تـراتيجية البيئــة  2022 - 2020هدفــا اســراتيجيا حــول التعليــم والتوعيــة البيئيــة مفــاده «نــر الثقافــة البيئيــة وتعزيــز
الســلوك ئ
البيــى الســليم»
ي
اشــتمل الهيــكل التنظيمــي لــوزارة البيئــة ،والــذي صــدر حديثـاً ،عــى «مديريــة االتصــال والتوعيــة البيئيــة» ف ي� المســتوى الثالــث
مبــا� مــن الأ ي ن
وبــإ�اف ش
الدارة ش
مــ� العــام للــوزارة.
مــن إ
ئ
البي�.
االدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة معنية برفع الوعي ي
ن
الوط�
ج  -السياق

يعتــر الأردن دولــة ر يائــدة ف
النجــازات الـ ت
ـى يُفتخــر بهــا ف ي� هــذا المجــال؛
ـن
ـ
م
ـر
ـ
الكث
ـه
ـ
لدي
أن
ـك
ـ
ش
وال
ـة،
ـ
البيئي
ـة
ـ
والتوعي
ـم
ـ
التعلي
ـال
ـ
مج
�
إ
ي
ُ ب
ي
ي
فقــد تأسســت الجمعيــة الملكيــة لحمايــة الطبيعــة ،وهــي أول منظمــة بيئيــة غـ يـر حكوميــة ف ي� المنطقــة ،ف ي� أوائــل الســتينيات ،وأنديــة المــدارس
البيئيــة ف ي� جميــع المناطــق الأردنيــة ف ي� أوائــل الثمانينــات ،وبرنامــج شــامل للتوعيــة البيئيــة عــى مســتوى المملكــة ف ي� أوائــل التســعينيات .وال
زالــت الجهــود حثيثــة ومســتمرة ف ي� هــذا االتجــاه.
كمــا أطلقــت وزارة البيئــة الخطــة الوطنيــة للتوعيــة البيئيــة الـ ت
ـى تــم إقرارهــا مــن قبــل مجلــس الــوزراء .اشــتملت عــى (  ) ٣١محــوراً أخــذت
ي
ن لأ ن
لأ ن
ت
بعـ ي ن
رد�.
ـ� إ
ـى تشــكل منظومــة العمــل الوطـ ي ا ي
العتبــار كافــة ش�ائــح المجتمــع ا ي
رد� و جميــع المجــاالت الـ ي
وعــى الرغــم مــن أهميــة تصــور أيــن نأمــل أن نكــون ،يهمنــا أيضــا أن نقــدر أيــن نحــن آ
الن؛ فلدينــا اليــوم العديــد مــن مبــادرات التعليــم
ً
ت
ئ
ـى أطلقتهــا ف ي� الأردن الجهــات الحكوميــة ،والجهــات الدوليــة المانحــة ،والمنظمــات الوطنيــة غـ يـر الحكوميــة،
ـى مــن أجــل االسـلأـتدامة الـ ي
البيـ ي
والقطــاع الخــاص ،وا ف ـراد عــى حــد ســواء.
ف ي� الأردن يوجــد مــا يزيــد عــن المائــة وســت وعـ شـرون ( )126جمعيــة بيئيــة غـ يـر حكوميــة ،تنتـ شـر ف ي� كافــة مناطــق المملكــة وتعمــل جميعهــا
جيشــا أخـرض ا ان دل عــى ش
ال ش�اف المبـ ش
�ء فانمــا يــدل عــى مســتوى عــال مــن
ـميا تحــت إ
ـا� مــن وزارة البيئــة .وتشــكل هــذه المنظمــات ً
رسـ ً
ي
ً
لأ
ف
ف
ت
ئ
ـى ،ي� حــال
ـى ي� مجتمعنــا .ويشــكل التعليــم
والتوعيــة البيئيــة أحــدلأا هــداف الرئيســة لجــل هــذه المنظمــات غـ يـر الحكوميــة ،والـ ي
الوعــي البيـ ي
لأ
ف
رض
ـا� ا خـ والمســتدام .ومــع ذلــك ،وبالرغــم مــن وجــود نظــام قــوي للرصــد
تــم توظيفهــا بالشــكل ا مثــل ،ســتكون فاعلــة ي� التأثـ يـر إ
اليجـ ب ي
ـ� ،فــإن التقييــم التقـن ي وقيــاس الأثــر محــدود وبحاجــة ماســة إىل التعزيــز.
والتقييــم المؤسـ ي
ت
ين
القائمــ� عــى هــذه المبــادرات ســواء ف ي� لقــاءات فرديــة ،أو اجتماعــات ،أو
االســراتيجية ،بلقــاء العديــد مــن
قمنــا لغايــات إعــداد هــذه
ف
ال تن�نــت .إضافــة إىل ذلــك ،تــم عقــد مجموعــة مــن االجتماعــات مــع خـ بـراء أردنيـ يـ�ن
مقابــات عـ بـر الهاتــف ،أو البحــث ي� قواعــد البيانــات عــى إ
لأ
ف
ف
بارزيــن ف ي� مجــال التعليــم والتوعيــة البيئيــة .كمــا تمــت مراجعــة نتــاج عمــل الــوكاالت الدوليــة ي� هــذا المجــال ي� ا ردن ،إضافــة إىل عقــد
اجتمــاع مائــدة مســتديرة خــاص مــع مديــري المشــاريع البيئيــة بل�نامــج الأمــم المتحــدة إ ئ
ـا�.
النمـ ي
تأث�هــا ،بــل الحصــول عــى معلومــات مرجعيــة حــول الوضــع الراهــن .ومــع
لــم نهــدف مــن هــذه المهمــة تقييــم جــودة المبــادرات أو قيــاس ي
وجماعيــا .وقــد تــم إجـراء عــدد قليــل مــن الدراســات
ذلــك ،مــن الأهميــة بمــكان أن يتــم قيــاس تأثـ يـر الأنشــطة التوعويــة والتعليميــة فرديًــا
ً
ف ي� هــذا الصــدد ف ي� الأردن.
يحظــى التعليــم البيـ ئـى ف� المــدارس ونظــام التعليــم الرســمي بشــعبية كبـ يـرة بـ ي ن
ـ� الفئــات المعنيــة .وتتمتــع وزارة البيئــة بخـ بـرة واســعة ف ي� هــذا
ي ي
أيضــا مــع العديــد مــن الـ شـركاء ف� هــذا الصــدد .وتُعتـ بـر وزارة ت
ال�بيــة والتعليــم ايضــا مؤسســة حكوميــة
المجــال ،كمــا تعمــل وزارة البيئــة ً
ي
ناشــطة جــدا ف ي� هــذا المجــال .كمــا تعمــل العديــد مــن المنظمــات غـ يـر الحكوميــة ،كالجمعيــة الملكيــة لحمايــة الطبيعــة ،والجمعيــة الملكيــة
لحمايــة البيئــة البحريـة ،التعلــم والمالحظــة العالميــة لمنفعــة البيئــة (جلــوب  ،) GLOBE -مــع المــدارس مبـ ش
ـا�ة كل عــى برامــج خاصــة بهــا.
بينمــا تقــوم العديــد مــن المنظمــات الدوليــة المعنيــة بالتنميــة بتمويــل ،أو دعــم ،أو تنفيــذ أنشــطة أو مشــاريع للتعليــم والتوعيــة البيئيــة،
ف
يُعتـ بـر برنامــج الأمــم المتحــدة إ ئ
ئ
ن
ـى مــن أجــل االســتدامة كمفهــوم شــامل ف ي� جميــع مشــاريعه البيئيــة.
النمـ ي
ـا� رائـ ًـدا ي� تضمـ يـ� التعليــم البيـ ي
كمــا نفــذت الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة ،مــن جهتهــا ،العديــد مــن مشــاريع التعليــم والتوعيــة البيئيــة عــى مــدى العقــود القليلــة
الماضيــة.
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مــن جهــة أخــرى ،فانــه يوجــد لدينــا ف� الأردن قــدرات شب�يــة وطنيــة متمـ ي ز
ـ�ة ف ي� هــذا المجــال؛ إذ تمنــح العديــد مــن الجامعــات الأردنيــة
ي
لأ
أيضــا ،مــن خــال المنظمــات غـ يـر الحكوميــة المحليــة،
الشــهادة الجامعيــة ا وىل ف ي� المجــاالت ذات الصلــة .وتعمــل بعــض المنظمــات الدوليــة ً
ئ
ن
ـى.
عــى توفـ يـر فــرص للتدريــب المهـ ي البيـ ي
جغرافيا ،تت�كز معظم الأنشطة ف ي� العاصمة عمان ،تليها العقبة ،ثم المجتمعات المحيطة بالمحميات الطبيعية.
وجديــر بالذكــر أن االدارة الملكيــة لحمايــة البيئــة والســياحة – مديريــة الأمــن العــام مؤسســة رائــدة ف ي� هــذا المجــال ،تعمــل داخــل حــدود
الأردن دون أي قيــود جغرافيــة ،ولديهــا فــروع ف ي� جميــع أنحــاء الأردن تنشــط بشــكل كبـ يـر ف ي� مجــال التوعيــة البيئيــة.
مــن جهــة أخــرى تتمتــع وزارة الشــباب بإمكانــات كبـ يـرة يمكــن االســتفادة منهــا ف ي� هــذا االطــار .وعــى الرغــم مــن أن نشــاطاتها محــدودة حاليــا
ف� مجــال التعليــم البيـ ئ
ـى مــن أجــل االســتدامة ،فقــد أعــرب كبــار مســؤوليها عــن اهتمامهــم بالتعــاون ف ي� هــذا الصــدد ،وعــى وجــه الخصــوص
ي
ي
مدينــة الحسـ ي ن
ـ� للشــباب حيــث أنهــا مجهــزة بشــكل كبـ يـر ويمكــن اســتخدامها لدعــم العمــل الوطـن ي ف ي� التعليــم والتوعيــة البيئيــة.

د .قضايا رئيسة

كمــا ذكرنــا أعــاه ،ثمــة عــدد كبـ يـر مــن مبــادرات التعليــم والتوعيــة البيئيــة العاملــة حاليــا ف ي� الأردن .اال أنــه قــد بــرز عــدد مــن القضايــا الرئيســة
ت
ـ�:
خــال عمليــة إعــداد هــذه
االســراتيجية والتعــرف عــى هــذه المبــادرات ،ومــن أهــم هــذه القضايــا مــا يـ ي
ف
ت
َضعــف القيــادة ي� هــذا المجــال ،حيــث تشــرك العديــد مــن المنظمــات الحكوميــة وغـ يـر الحكوميــة بمســؤولية التعليــم والتوعيــة
البيئيــة.
المعاي� والمرجعيات المحلية لقياس فعالية العمل.
غياب
ي
آ
ن
ال�امــج والمبــادرات القائمــة حاليــا لغايــات خلــق نهــج قيــادي ثابــت نحــو التعليــم
الحاجــة الماســة لليــة تنســيق فاعلــة بـ يـ� ب
والتوعيــة البيئيــة ،ممــا يتطلــب التنســيق الفاعــل عــى عــدد مــن المســتويات ،كالمؤسســات الحكوميــة ،والمنظمــات غـ يـر الحكومية،
ن
ـال،
والتعليــم الرســمي وغـ يـر الرســمي ،ومنظمــات الشــباب ،ومؤسســات المجتمــع المـ ي
ـد� ،والمؤسســات البحثيــة ،والتعليــم العـ ي
والمنظمــات الدوليــة ،والــذي يمكننــا مــن تبــادل الممارســات الفضــى ،ش
وإ�اك مجموعــة كبـ يـرة مــن الفئــات المعنيــة ،وتشــجيع
الـ شـراكات.

هـ  -منهجية العمل

إلعــداد الوثيقــة ،التقينــا بالأشــخاص الذيــن يقفــون وراء العديــد مــن المبــادرات ذات العالقــة :تــم عقــد العديــد مــن االجتماعــات الفرديــة ،
ال تن�نــت .كمــا تــم عقــد اجتماعــات إضافيــة
وتنظيــم اجتماعــات جماعيــة  ،والمقابــات الهاتفيــة  ،ومراجعــات مكتبيــة وعمليــات البحــث عــى إ
مم�يــن عــى المســتوى الــدول ف� مجــال التعليــم ئ
ـ� ي ز
مــع خـ بـراء أردنيـ ي ن
ـى  ،وتــم دراســة عمــل المنظمــات الدوليــة ف ي� الأردن  ،اضافــة اىل
ي
ي
البيـ ي
ذلــك تــم عقــد اجتمــاع خــاص مــع مديــري المشــاريع البيئيــة بل�نامــج الأمــم المتحــدة إ ئ
ـا�.
النمـ ي
تأث�هــا ،وانمــا تمــت دراســتها للحصــول عــى معلومــات مرجعيــة
انــه ليــس ضمــن نطــاق هــذه الوثيقــة تقييــم جــودة المبــادرات أو قيــاس ي
أساســية حــول الوضــع الراهــن ،بغــض النظــر عــن أهميــة قيــاس تأثـ يـر هــذه الأنشــطة التعليميــة ،منفــردة أومجتمعــة  ،لنــدرة مثــل هــذا
البحــث ف ي� الأردن.
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ت
االس�اتيجية :أهدافها ،وماهيتها؟ ،ونتائجها المرجوة
وت�ته ف� الأردن ،ما سيؤدي إىل تحقيق الأهداف ت
تهدف هذه ت
االس�اتيجية
االس�اتيجية بشكل رئيس إىل مأسسة التعليم والتوعية البيئية وتحديد ي ي
لأ
ت
ال� ت ز
وعالميا.
محليا
ً
يل�م بها ا ردن ً
ي

ترمي هذه الأهداف ت
االس�اتيجية مجتمعة إىل ضمان مساهمة التعليم ومفهوم التوعية البيئية ف ي� التنمية المستدامة ،من خالل تزويد
ت
مواطن� ي ن
ين
ين
بيئي� يتمتعون بالوعي والعمل النشط من أجل
ال� ستجعل منهم
المتعلم� بالمعارف ،واالتجاهات،والممارسات والمهارات الرئيسة ي
مستقبل مستدام.

أهدافها التنفيذية

لأ
ت
ت
ت
يل:
ي
وال� ستعمل عىل إرساء ا سس لما ي
تأ� هذه االس�اتيجية استجابة لالعتبارات أعاله ي
نظام قيادة قوي.
آليات تنسيق ش
و�اكات فاعلة.
لأ
بيانات أساسية محددة وأدوات لقياس ا ثر.
ت
االع�اف بالتقدم الذي تم إحرازه ً
فعل ف ي� التعليم والتوعية البيئية.
لأ
للتعب� عن ت ز
ال�امهم بمفهوم المواطنة البيئية.
دعم ا فراد
ي
ف
ت
�ن
برنامج تطوير مه ي اح� يا� معتمد.
استمرارية التقدم المطَرد ف ي� عدد من المبادرات الرئيسة ،واستدامتها ،والبناء عىل الزخم المتحقق منها.

ماهيتها؟

لأ
للنســان ،ممــا يتطلــب
ترتبــط حمايــة البيئــة ،والمحافظــة عــى المصــادر الطبيعيــة ،والحفــاظ عــى مســتوى حيــاة أفضــل بإعطــاء ا ولويــة إ
الصغــاء لمختلــف ش�ائــح المجتمــع والعمــل معهــا لتغيـ يـر ســلوكاتها البيئيــة لغايــات تطويــر البيئــة والحفــاظ عليهــا بشــكل مســتدام .ولتحقيــق
إ
ذلــك ،علينــا التأكــد مــن المشــاركة الفاعلــة لهــؤالء النــاس يك يســهموا بفاعليــة ،وبمحــض إرادتهــم ،بــد ًءا مــن تحديــد المشــكلة وصـ ً
ـول لحلهــا،
حـ تـى نضمــن مخرجــات بيئيــة ناجحــة ،وإيجابيــة ،ومســتمرة.
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ئ
البي�؟
ما هو السلوك ي

يُمثــل الســلوك فعـ ًـا واحـ ًـدا قابـ ًـا للمالحظــة يقــوم بــه الشــخص للحــد مــن مشــكلة بيئيــة معينــة ،أو التكيــف معهــا ،أو تخفيفهــا ،أو حلهــا.
ت
ـى يمكــن أن تؤثــر ،مجتمعــة ،ف ي� المشــكلة البيئيــة.
أمــا الممارســة البيئيــة ،فهــي سلســلة مــن الســلوكات ذات الصلــة الـ ي
ت
ـى يجــب تقســيمها إىل إجـراءات منفصلــة قابلــة للمالحظــة
فعــى ســبيل المثــال ،تُعتـ بـر إعــادة تدويــر فالقمامــة إحــدى الممارســات البيئيــة الـ ي
ـ�:
والقيــاس .وقــد تشــتمل الســلوكات المثاليــة ي� إعــادة تدويــر القمامــة عــى مــا يـ ي
فصــل الزجــاج والعلــب المعدنيــة والــورق والمــواد
العضويــة ف ي� المــنز ل ،أو مــكان العمــل ،أو الأماكــن العامــة

تخزيــن الزجــاج والعلــب المعدنيــة والــورق والمــواد
العضويــة ف� حاويــات منفصلــة ت
حــى يــوم جمعهــا
ي

وضع القمامة ف ي� أكياس بالستيكية لجمعها
اخراج كيس القمامة المناسب (الزجاج ،العلب المعدنية ،الورق ،أو المواد العضوية) ليتم جمعها ف ي� اليوم المناسب
الزجاج والعلب المعدنية -يوم الثالثاء
الورق والكرتون – يوم الأربعاء
ال ي ن
ثن� والخميس
المواد العضوية – أيام إ
لأ
ف
ش
وتمثــل كل مــن هــذه الســلوكات المثاليــة عمـ ًـا فرديًــا قابـ ًـا للمالحظــة يمكــن ل ف ـراد أن يتمثلــوه ي(� أرسهــم ،أو �كاتهــم ،أو وحداتهــم
الحكوميــة).

ئ
البي� كاف ًيا!
عندما ال يكون الوعي ي

لأ
كافيــا إلحــداث تغيـ يـر كبـ يـر ف ي� طريقــة تفاعــل المجتمــع
قــد بــات مؤكـ ًـدا ،مــن ا مثلــة العديــدة مــن حــول العالــم ،أن رفــع الوعــي وحــده ليــس ً
ال�امــج البيئيــة حوافــز تقنيــة أو اقتصاديــة وحلـ ً
ـول عــى مســتوى السياســات أو
مــع بيئتــه أو اســتخدامه لمصادرهــا الطبيعيــة .وعــادة مــا تقــدم ب
ف
ش
أدوارا ثانويــة ،إذ أظهــرت الدراســات
الت�يعــات رغــم محدوديــة نتائجهــا أو مجــال ي
و� كثـ يـر مــن الحــاالت ،يلعــب التواصــل والتعليــم ً
تأث�هــا .ي
لأ
ف
مــرة تلــو ا خــرى أن مجــرد الطلــب مــن النــاس أن يفعلــوا شــي ًئا أو يمتنعــوا عنــه (مــع التلويــح بالجـزاء أو العقوبــة) ذو تأثـ يـر ال يُذكــر ي� التغيـ يـر
ئ
ال�نامــج مــن عدمــه ،إضافــة إىل عــدم القــدرة
غالبــا هــو فهــم أهميــة الســلوك البـ شـري وأثــره عــى نجــاح ب
ـى ،ومــا ينقصنــا ً
االجتماعــي أو البيـ ي
عــى إدراك تركيبــة النظــام االجتماعــي الــذي يعمــل فيــه ممــا يعيــق نجاحــه أو يحبطــه.

يمكــن اســتخدام االتصــال االسـ تـراتيجي والأدوات الأخــرى لمســاعدة المجتمعــات عــى اســتبدال ســلوكات بيئيــة غـ يـر مرغوبــة بأخــرى مرغوبــة،
ت
ـى تحــول دون التب ـن ي الطوعــي لســلوكات جديــدة أو
ً
طوعيــا وبشــكل مســتدام؛ إذ فقــط عندمــا يتــم التعــرف عــى المعيقــات والعقبــات ،الـ ي
لأ
االلـ ت ز
ش
ـ�ام بأنظمــة أو ضوابــط بيئيــة جديــدة ،وفهمهــا ،وتحييدهــا ،ســنتمكن مــن تصميــم تدابـ يـر برنامجيــة مالئمــة .كمــا يمكــن إ�اك ا فـراد،
والجماعــات المحليــة ،والمجتمعــات برمتهــا إليجــاد حلــول عمليــة ومســتدامة للكثـ يـر مــن التحديــات البيئيــة.
يمكــن للنهــج المتكامــل والشــامل الــذي يجمــع بـ ي ن
ـ� أفضــل أدوات تغيـ يـر ســلوك االتصــال ونهــج تخطيــط نظامــي أن يعــزز االســتفادة مــن
لأ
المصــادر ،والــرؤى المســتقبلية ،وإمكانــات الحكومــات المحليــة والوطنيــة ،والمرجعيــات الدينيــة ،والوســط ا كاديمــي ،والقطــاع الخــاص،
ن
ـد� .ويإمكانهــم أن يطـ ّـوروا رؤيــة مشـ تـركة للمســتقبل عندمــا يعملــون معــا ،وأن يعــززوا إمكانيــة
والمنظمــات غـ يـر الحكوميــة ،والمجتمــع المـ ي
والتحديــات البيئيــة المحـ يـرة ،ناهيــك عــن الحفــاظ عــى نوعيــة الحيــاة عامــة ،أو تحســينها.
إيجــاد حلــول مســتدامة للتهديــدات
ّ
لأ
ئ
ت
ش
ـى مــن أجــل االســتدامة«
لتحقيــق ذلــك ،ثمــة ض�
ورة ملحــة لتقديــم مبــادرة اســت�افية جديــدة« ،اســراتيجية إرســاء ا ســس :التعليــم البيـ ي
الـ تـى سنشــر إليهــا مــن آ
الن فصاعـ ًـدا بمســمى ’االسـ تـراتيجية‘.
ي
ي

نتائجها المرجوة

ئ
ت
ـى مــن اجــل االســتدامة
ـ� للتعليــم البيـ ي
وبذلــك فــان النتيجــة المرجــوة مــن هــذه االســراتيجية هــو ان يكــون قــد تــم تأســيس نظــام مؤسـ ي
وخطــة عمــل شــاملة جاهــزة للتنفيــذ.

16

موضوعات االستدامة البيئية :المحتوى
ف
ال�امــج الوطنيــة
تــم اختيــار موضوعــات محــددة تتعلــق بالبيئــة واالســتدامة للتأكــد مــن واقعيــة الوثيقــة ،واســتند االختيــار ي� ذلــك إىل ب
ـ�:
والدوليــة ذات الصلــة ،وف ًقــا لمــا يـ ي

أوال ً  -الخطة ت
االس�اتيجية لوزارة البيئة

اختارت الخطة ت
االس�اتيجية لوزارة البيئة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التالية كأولويات وطنية:
ف
ن
الثا� ش
والنتاج.
ع� :ضمان أنماط مستدامة ي� االستهالك إ
الهدف ي
الهدف الثالث ش
تغ� المناخ وآثاره.
تداب�عاجلة لمكافحة ي
ع� :اتخاذ ي
الهدف الرابع ش
ع� :الحفاظ عىل المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها عىل نحو مستدام.
لأ ض
ش
ا� وعكــس اتجاهــه ،ووقــف
الهــدف الخامــس عــر :إدارة الغابــات بشــكل مســتدام ،ومكافحــة التصحــر ،ووقــف تدهــور ا ر ي

فقــدان التنــوع البيولوجــي.

ثانياً  -خارطة الطريق لتنفيذ برنامج عمل اليونسكو العالمي
ال�نامج حول التعليم من أجل التنمية المستدامة المجاالت الرئيسة التالية للتنمية المستدامة:
يُدرج هذا ب
تغ� المناخ.
ي
التنوع البيولوجي.
الحد من مخاطر الكوارث.
والنتاج المستدام.
االستهالك إ
ين
القائمت�،
وبالتال ،ومن خالل دمج
ي

تم اختيارالموضوعات التالية كمحاوراالستدامة البيئية ت
لالس�اتيجية:
تغ� المناخ.
 1.ي
 2.التنوع البيولوجي.
لأ
ض
ا�.
 3.الغابات وتدهور ا ر ي
 4.الحد من مخاطر الكوارث.
والنتاج المستدام.
 5.االستهالك إ
 6.المحيطات والبحار والموارد البحرية.

تشــتمل وثيقــة «خارطــة الطريــق» لليونســكو عــى نصــوص تعــرض بشــكل مفصــل أهميــة هــذه المجــاالت وعالقاتهــا بأهــداف التنميــة
المســتدامة  . 2030 -كمــا تصــف هــذه الوثيقــة أهــداف التعلــم الرئيســية الـ تـى ســتمكّن المتعلمـ ي ن
ـ� مــن فهــم الموضوعــات الرئيســية  ،وتتصــل
ي
دورا نش ـطًا ف ي� تعزيــز التنميــة المســتدامة ف ي� هــذه المجــاالت.
بهــا عــى مســتوى الفــرد والمجموعــة  ،وتلعــب ً
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النطاق ن
الزم�
ي

مدة هذه ت
االس�اتيجية ي ن
سنت�.

التغطية الجغرافية

لأ
ت
ت
ـى ســيتم اختيارهــا
تغطــي هــذه االســراتيجية جميــع المــدن والقــرى ا ردنيــة ،رغــم أن مرحلــة البحــث قــد تُحــدد المناطــق الجغرافيــة الـ ي
لتنفيــذ االسـ تـراتيجية.
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الجمهور ش
و�ائح المجتمع المستهدفة
س�كز ت
ت
االس�اتيجية عىل أربع ش�ائح رئيسة (تنقسم كل منها إىل مجموعات فرعية):
ين
ين
غــر
(المواطنــ� منهــم
أفــراد المجتمــع
والمقيمــ� مــن ي
ين
االردنيــ� ).
لأ
الطلبــة ف ي(� المــدارس الرســمية وا نديــة الشــبابية) ،والشــباب
العــال وخارجهــا).
ف ي(� مؤسســات التعليــم
ي
صنــاع الق ـرار /واضعــي السياســات والمواطنـ ي ن
ـ� ذوي التأثـ يـر
ن
المــد� ،والوســط
(مــن مؤسســات الدولــة ،والمجتمــع
ي
الأ كاديمــي ،والقطــاع الخــاص).
ين
ين
المحامــ�،
المتخصصــ� وأصحــاب المهــن (بمــا فيهــم
لأ
ف
ـ� ف� القطــاع المــر� ،المــدراء الماليـ ي ن
ن
ـ� ،ا طبــاء،
ي
العاملـ ي ف ي
ـ� ،العاملـ ي ن
ـ� � مجــال الصحــة العامــة ،المهندسـ ي ن
ن
ـ�
فالعاملـ ي ي
وغ�هــم).
ي� مجــاالت التخطيــط والتطويــر ،ي
ت
يأ� وصف موجز لكل من هذه الفئات المستهدفة:
فيما ي

 .1أفراد المجتمع

يُعــد البالغــون (مــن الفئــة العمريــة  65– 25ســنة) ف� المجتمــع مسـ ي ن
ـؤول� عــن العديــد مــن الممارســات البيئيــة عــى مســتوى الأرسة( ،كإعــادة
ي
ـ� (إنشــاء المســاحات الخ ـرض اء
التدويــر ،واســتهالك فالطاقــة وإج ـراءات ترشــيد اســتهالك الميــاه) ،وعــى مســتوى الحــي والمجتمــع المحـ ي
كالحدائــق والمالعــب ي� الســاحات العامــة).
يســاعد هــؤالء ف� تقديــم معايـ يـر للســلوكات المقبولــة وترســيخها .ويتطلــب تغيـ يـر الســلوكات البيئيــة العامــة للبالغـ ي ن
ـ� عــادة الحــد مــن الحواجز
ي
والمعيقــات ،وتقديــم الحوافــز الماليــة المالئمــة وغـ يـر الماليــة ،أو وضــع السياســات العامــة الـ تـى تؤثــر ف ي� ســلوكهم بشــكل مبـ ش
ـا� .ويمكــن
ي
ال�نامــج أو التدخــل ،إىل مجموعــات حســب النــوع االجتماعــي ،أو مــكان الســكن ،أو المســتوى
تقســيم أفـراد المجتمــع ،حســب طبيعــة أنشــطة ب
التعليمــي ،وغـ يـر ذلــك.

 .2الطلبة واليافعون والشباب

ولــ� يتحقــق ذلــك ،علينــا شإ�اك الطلبــة (مــن الفئــة العمريــة  18 –10ســنة)
أن تصبــح إنســانًا مثقفًــا بيئيــا عمليــة تســتمر مــدى الحيــاة ،ي
لأ
ن
والشــباب (مــن الفئــة العمريــة  24 – 19ســنة) وإعدادهــم لليــوم الــذي يحملــون المســؤولية كمواطنـ يـ� ورعــاة للبيئــة ا ردنيــة كل مــن موقعــه:
لأ
ف
ن
ـ� أو معلمـ ي ن
ـد� ،أو مرجعيــات دينيــة ،أو مختصـ ي ن
رجـ ً
ـ� ف ي�
ـال ونســاء يعملــون ف ي� مؤسســات
الدولــة أو قطــاع ا عمــال ،أو قــادة ي� المجتمــع المـ ي
لأ
ت
ـى يعيشــون ،ويعملــون ،ويســتمتعون ،وينتفعــون منهــا ،وأن
مجــال البيئــة .وعليــه ،يحتــاج هــؤالء ن يطــوروا تقديـ ًـرا وقيمــة ً
وفهمــا للبيئــة الـ ي
آ
ئ
ئ
ن
ـى المســؤول .أمــا الفئــة العمريــة مــن الطلبــة ممــن أعمارهــم بـ يـ�  5و 7
يُـ َ
ـى الناقــد ومهــارات العمــل والســلوك البيـ ي
ـزودوا الن بالتفكـ يـر البيـ ي
ســنوات ُفيعــرف عنهــم حبهــم لالســتطالع ،واســتعدادهم لتنميــة ثقافتهــم البيئيــة ،و تعزيــز معارفهــم البيئيــة ،وتطويــر اتجاهــات إيجابيــة
نحــو البيئــة ،وتطويــر ســلوكات بيئيــة مــدى الحيــاة .ومــع ذلــك ،يســتغرق تطويــر القــدرة عــى المشــاركة الفاعلــة ف ي� قضايــا بيئيــة معقــدة عــد ًدا
مــن الســنوات يتجــاوز ســنوات المرحلــة الثانويــة.
ـ� الأردنيـ ي ن
يُعتـ بـر الوصــول للشــباب واليافعـ ي ن
ـ� لتنميــة ثقافتهــم البيئيــة أمـ ًـرا حيويًــا ،بينمــا يعــدون أنفســهم لالنتقــال مــن الغرفــة الصفيــة إىل
ت
ـى لــم ُتعــد مقيــدة
ســوق العمــل والمجتمــع .وبالنتيجــة ،يتطلــب هــذا وســائط متعــددة ومناهــج تعليــم عرصيــة لجــذب انتبــاه هــذه الفئــة الـ ي
اجتماعيــا أو اقتصاديًــا،
بالتقاليــد الصفيــة أو التعليــم الرســمي عــى يــد معلــم أو أســتاذ جامعــي؛ إذ ســيكون جــل مــا ســيقومون بــه موجــه
ً
كب�عــى مناهــج التعلــم التجريبيــة وأســاليب التعليــم غـ يـر الرســمية.
ممــا ســيحتم أن يعتمــد العمــل بشــكل ي
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التاث�
 .3صانعو القرار وواضعو السياسات والمواطنون ذوو ي

لأ
ت
ن
ن
ـى تحكــم وتـ ف ئ
ـكا� الســلوك الحســن أو تعاقــب الســلوك
يب ـ ي القــادة ا ردنيــون المؤسســات ،ويســنونلأ القوانـ يـ� ،ويضعــون السياســات الـ ي
ـؤول� والقــادة المدنيـ ي ن
ـ� وا نظمــة البيئيــة .ولمســاعدة هــؤالء المسـ ي ن
الــ�ء ،إضافــة إىل إنفــاذ االمتثــال للقوانـ ي ن
ـ� عــى تحقيــق أهــداف التنميــة
ي
الوطنيــة المســتدامة ،يحتاجــون إىل فهــم القضايــا البيئيــة وفــرص التنميــة المســتدامة وإىل الوصــول إىل معلومــات مفيــدة وفوريــة ،اضافــة اىل
تزويدهــم بمهــارات جديــدة تســاعدهم عــى معالجــة القضايــا ذات الأولويــة .ويمكــن تيسـ يـر هــذا مــن خــال التدريــب عــى المهــارات وتوفـ يـر
علميــا ،وصديقــة
معلومــات بيئيــة معقــدة بشــكل مبســط وقابــل لالســتعمال ،لضمــان شت�يعــات وأنظمــة وسياســات وبرامــج مســتقبلية ســليمة ً
اجتماعيــا ،وذات جــدوى اقتصاديــة ،بغــض النظــر عــن القطــاع أو القضيــة المســتهدفة.
للبيئــة ،ومقبولــة
ً
خصيصــا لهــم يمكنهــم مــن فهــم التغيـ يـرات ف ي� المعــارف واالتجاهــات
مصممــا
دعمــا فنيــا
ً
يحتــاج هــؤالء المســؤولون والقــادة المدنيــون ً
ً
والممارســات المجتمعيــة الســائدة حــول البيئــة ،لذلــك ال بــد مــن توفـ يـر الفــرص لهــم لتعزيــز فهمهــم الخــاص وفهــم المجتمــع للقضايــا
البيئيــة .إضافــة إىل ذلــك ،يحظــى أعضــاء الســلطة ش
الت�يعيــة ،وكبــار موظفــي الدولــة ،والشــخصيات االجتماعيــة البــارزة ،وعلمــاء الديــن،
ـاه� ،وكبــار رجــال
والعالميــون (مــن الشــخصيات التلفزيونيــة إ
وأئمــة المســاجد ،إ
والذاعيــة ومحــرري الصحــف) ،والك ّتــاب ،والمفكــرون ،والمشـ ي
لأ
ت
بتأث�هائــل عــى المجتمــع وعــى طلبتهــم عــى ال�تيــب ،ويمكــن لهــؤالء أن ينقلــوا الرســالة البيئيــة بفاعليــة عـ بـر
ا عمــال ،وأســاتذة الجامعــات ي
ض
محا�اتهــم و دروســهم وخطبهــم وتعاليمهــم.

 .4المهنيون وأصحاب التخصص

يحظــى المهنيــون وأصحــاب التخصــص بمختلــف فئاتهــم باحـ تـرام غالبيــة أف ـراد المجتمــع وإعجابهــم وتقديرهــم ،ســواء كانــوا مهندسـ ي ن
ـ�
ومعماريـ ن ف
ـ� بوضــع القوانـ ي ن
ـ� مكلفـ ي ن
النشــاءات أو محامـ ي ن
ـ� الناظمــة او يغ�هــا مــن التخصصــات فكثـ يـر منهــم فاعلــون ف ي� إيصــال
ـ� ي� قطــاع إ
ي
الرســائل إىل زمالئهــم والمجتمــع عامــة ،رغــم حاجتهــم إىل معلومــات تقنيــة متخصصــة ،وأمثلــة عمــا ثبــت نجاحــه أو فشــله ف ي� دول أخــرى
ليواكبــوا المســتجدات أو يطــوروا أدوات قانونيــة ،أو قوانـ ي ن
ـ� بنـ ٍـاء ،أو خدمــات ،أو منتجــات ،أو اســتجابات متخصصــة ســليمة وفاعلــة بيئي ـاً،
وبذلــك ،يشــكل هــؤالء جبهــة ال يســتهان بهــا مــن رواد التغيـ يـر مــن القطاعــات والتخصصــات المختلفــة.
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إرساء أ
السس

تل�جمــة دور االسـ تـراتيجية إىل إج ـراءات عــى أرض الواقــع ،تــم تحديــد الجراءات/النشــاطات آ
التيــة باعتبارهــا الأ ك ـرث فاعليــة نحــو تحقيــق
إ
أهــداف هــذه االسـ تـراتيجية:

أ

الجراء الول :خلق قيادة قوية مستندة اىل هيكل تنظيمي قوي.
إ

ن
ئ
البي� من أجل االستدامة لدى كافة الفئات المستهدفة.
إ
الثا� :تنفيذ بحث مجتمعي لقياس مستوى التعليم ي
الجراء ي
التعب� عن ت ز
ال�امهم بالمواطنة البيئية.
الجراء الثالث:تأسيس ’قرص العسل‘ -الذي يهدف اىل دعم الأفراد ف ي�
إ
ي
الجراء الرابع :تطوير برنامج معتمد للتطوير الوظيفي الف�ن ي ف ي� مجال البيئة والتنمية المستدامة.
إ
لأ ن
ئ
البي� من أجل االستدامة.
إ
الجراء الخامس :تصميم النموذج ا ي
رد� للتعليم ي
الجراءات إىل عدد من الأنشطة ف� هذه ت
االس�اتيجية وخطة العمل المرتبطة بها ف ي� الأجزاء الالحقة ف ي� هذه الوثيقة.
ستتم ترجمة هذه إ
ي
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الجراءات/النشاطات
إ

الجراء أ
الول :وضع هيكل قيادي وتنظيمي قوي وتصميم آليات تنسيق شاملة
إ

ـ� تحقــق االسـ تـراتيجية أهدافهــا المرجــوة ،يجــب أن تتوفــر
يشــكل الـ شـركاء مؤسســات او افـراد ســبب إنجــاح أو إفشــال أي برنامــج .لذلــك ،ولـ ي
ـاو� بــدال ً مــن العمــل الفــردي ،والرغبــة ف� المشــاركة �ف
ن
نز
الظــروف المواتيــة لتعزيــز عمــل الفريــق بـ ً
ـدل مــن ال�عــة الفرديــة ،والعمــل التعـ ي
ي
ي
ت
ز
الدارة المتكامــل مــن أفـراد ومؤسســات مل�مــة ،وكفــؤة ،وماهــرة تجمعهــا رؤيــة
ـق
ـ
فري
ـف
ـ
يتأل
ـث
النجاحــات واالنتكاســات واالعـ تـراف بهــا ،حيـ
إ
مشـ تـركة واحـ تـرام عميــق لأدوار آ
الخــر ومســؤولياته كمكونــات أساســية للنجــاح.
والدارة والتوجيــه مــن قبــل ثــاث وحــدات رئيســة تم�ابطــة :المجلــس الأعــى ت
لل�بيــة البيئيــة مــن أجــل
لذلــك ســيتم توفـ يـر القيــادة الشــاملة إ
االســتدامة ،والأمانــة العامــة ،والمركــز التنفيــذي  .وســيتم وصــف كل مــن هــذه الوحــدات ووظائفهــا الح ًقــا ف ي� هــذا الجــزء مــن الوثيقــة .أمــا
ش�كاؤنــا االسـ تـراتيجيون ،فهــم برنامــج الأمــم المتحــدة إ ئ
ـا� ومركــز ســيداري ،بينمــا يشــكل ’قــرص العســل‘ ،منصــة ت
الك�ونيــة اســتباقية تتيــح
النمـ ي
لجميــع الفئــات المعنيــة وأصدقــاء البيئــة مــن المواطنـ ي ن
ـ� توثيــق تجربتهــم ومشــاركتها.
تمثيل بيانيا للهيكل التنظيمي ت
ين
المق�ح والمؤسسات ش
ال�يكة:
التال ً ً
يب� الشكل ي

يتمثــل أحــد الجوانــب الأساســية للهيــكل التنظيمــي ف ي� محاولــة التأكــد مــن أن المــوارد والخدمــات الماليــة والتقنيــة ش
والب�يــة موجهــة إىل حيــث
ئ
ـى وتحســينه ،عــى مســتوى المجتمــع والمؤسســات والـ شـركات والأرسة والأفـراد.
تكــون هنــاك حاجــة ماســة إىل تغيـ يـر الســلوك البيـ ي
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أ
ئ
البي� من أجل االستدامة
المجلس العىل للتعليم ي

لأ
ئ
ـى مــن أجــل االســتدامة (المجلــس الأعــى) كهيئــة عليــا عــى ردم الفجــوة الحاليــة عــى المســتوى
ســيعمل المجلــس ا عــى للتعليــم البيـ ي
الوط ـن ي بهــدف خلــق الظــروف الالزمــة والبيئــة المالئمــة لتيسـ يـر عمــل االسـ تـراتيجية ورفــع كفاءتهــا.
لل�نامــج مــع مؤسســات الدولــة ،والقطــاع الخــاص ،ومؤسســات
إ
وطنيــا ب
بالضافــة إىل ذلــك ،ســيلعب المجلــس ً
ـرا ً
دورا حيويًــا ليصبــح نصـ ي ً
المجتمــع المـ ن
ت
ـد� ،كمــا ســيعمل عــى ت
ال�ويــج لالســراتيجية دولي ـاً وإقليمي ـاً ووطني ـاً ومحلي ـاً وحشــد الدعــم والمــوارد وتشــجيع المؤسســات
ي
عــى المشــاركة بكافــة أنواعهــا.
تعمــل كل مــن الأمانــة العامــة والمركــز التنفيــذي عــى رفــع تقاريرهــا مبـ ش
ـا�ة للمجلــس الأعــى ،الــذي ســوف يرأســه مســؤول رفيــع المســتوى
يتــم تعيينــه ،وف ًقــا للضوابــط الوطنيــة المرعيــة ،أو أن يحظــى بالرعايــة الملكيــة الســامية .كمــا ســيعمل المجلــس الأعــى كنقطــة االتصــال
الوحيــدة مــع الســلطات الرســمية ف� القطــاع العــام عــى المسـ ي ن
ـ� القطــاع الخــاص.
ي
ـ� والبلديــات وممثـ ي
ـتوي� المحـ ي
لأ
ـرا ،بحيــث يتكــون مــن ســبعة مــن كبــار موظفــي الدولــة والشــخصيات العامــة البــارزة ،وكمــا ســنذكر
يجــب الحفــاظ عــى المجلــس ا عــى صغـ ي
ً
ـ� وتحديــد الأعضــاء الدائمـ ي ن
ـ� وآخــرون بالتنــاوب .وســيتم وضــع تفاصيــل عمليــة ترشــيح الممثلـ ي ن
أدنــاه ،يكــون بعــض الأعضــاء دائمـ ي ن
ـ� الحقــا.
الأعضاء الدائمون (الجهات الفاعلة الرئيسة):
وزارة البيئة.
االدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة.
برنامج الأمم المتحدة إ ئ
نما�.
ال ي
الأعضاء المعينون بالتناوب (ممثل واحد من كل من الفئات أو الجهات الفاعلة الرئيسة):
ممثل عن الوزارات والجهات الحكومية ذات العالقة.
ممثل عن المنظمات يغ� الحكومية ذات العالقة.
ممثل عن المؤسسات الأ كاديمية والبحثية.
ممثلو المستقبل من الشباب والشابات تحت سن .25

أ
المانة العامة

ســيكون مقرهــا ف� وزارة البيئــة -مديريــة االتصــال والتوعيــة البيئيــة ،وســتقوم بالمتابعــة والتقييــم كمــا وســتقدم المدخــات آ
والراء إىل المجلــس
ي
لأ
لل�نامــج والخطــط ي ز
والم�انيات التشــغيلية الســنوية.
ا عــى فيمــا يتعلــق بخطــة العمــل الشــاملة ب
وتتمثــل إحــدى المهــام الأساســية للأ
ف
ئ
ن
ـى مــن أجــل االســتدامة ،والــذي ســيوفر
مانــة العامــة ي� عقــد المنتــدى الوط ـ ي الســنوي للتعليــم البيـ ي
ن ف
ئ
ت
ـى مــن أجــل االســتدامة ،مــن
فرصــة لجمــع جهــود جميــع العاملـ يـ� ي� هــذا المجــال .وبينمــا تتمحــور هــذه االســراتيجية حــول التعليــم البيـ ي
لأ
ئ
ن
ـى ،وأهــداف التنميــة المســتدامة ،عــى المســتوى االسـ تـراتيجي مــن
ا هميــة بمــكان أن يتــم تعزيــز العالقــات بـ يـ� التوعيــة ،والتعليــم البيـ ي
خــال الفريــق االستشــاري وعــى ’أرض الواقــع‘ مــن خــال هــذا المنتــدى.

ئ
البي� من أجل االستدامة
المركز التنفيذي للتعليم ي

ـغيل لالسـ تـراتيجية ،وستسشــارك االدارة الملكيــة لحمايــة البيئــة والســياحة
ســيتم إنشــاء هــذا المركــز ليكــون بمثابــة المحــور أو فالمحــرك التشـ ي
عضــوا محوريًــا � المجتمــع ئ
البيــى ف ي� الأردن وقــد تــم اختيــار هــذه المؤسســة الرائــدة لأنهــا تمتلــك
بــادارة وتشــغيل المركــز ،بوصفهــا
ً
ي
ي
المقومــات التاليــة:
الدارة معنية برفع الوعي.
إ
الدارة الذراع التنفيذي لوزارة البيئة.
تعت� إ
ب
الدارة الكفاآت ش
الب�ية المؤهلة إلنجاز الأعمال المطلوبة واستدامتها.
لدى
إ
الدارة عىل المستوى الوط�ن ي .
تعمل إ
تيس� الحصول عىل ت
ال�اخيص والموافقات للفعاليات والحمالت العامة.
إ
للدارة القدرة عىل ي
لأ
لأ
ت
ن
ن
بطوليا ،خاصة يب� الشباب وا طفال ،لبث الرسائل المطلوبة.
وطنيا
الدارة باح�ام ا
كما تحظى إ
ي
ردني� وتمثل ً
ً
رمزا ً
والدارة الملكيــة لحمايــة البيئــة للقيــام بهــذا الــدور المحــوري ســيتم تعيـ ي ن
مــن اجــل تمكـ ي ن
ـ� مؤسســة دوليــة أو اقليميــة مرموقــة
ـ� وزارة البيئــة إ
ت
ش
ـر ،ومنظــم ،ومحفــز ،دون أن تُنــاط بهــذه المؤسســة أيــة مهــام تنفيذيــه .وسـ ُتع�ن هــذه
ك�يــك اســراتيجي لتقــوم بدورهــا كمم ّكــن ،وميـ ّ
ف
أيضــا بالبحــث عــن واســتقطاب خـ بـراء وقــادة عالميـ ي ن
ـ� ي� جميــع التخصصــات البيئيــة الالزمــة بل�نامــج العمــل ،وبنــاء القــدرات
المؤسســة ً
وغ�هــا مــن التخصصــات الفنيــة والوظيفيــة الأخــرى.
والتدريــب ،ي
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ش
ال�كاء المحليون

ال تقــع القضايــا البيئيــة ضمــن نطــاق عمــل أو مســؤولية وزارة أو مؤسســة حكوميــة واحــدة ،أو القطــاع الخــاص ،أو أي مــن مناحــي المجتمــع
الأ ن
رد� ،بــل هــي مســؤولية مشـ تـركة تقــع عــى عاتــق جميــع المؤسســات والمنظمــات والمنشــآت التجاريــة والمنظمــات غـ يـر الحكوميــة والوســط
ي
الأ كاديمــي والمنظمــات المدنيــة لتعزيــز الرعايــة البيئيــة بـ ي ن
ـ� المســتفيدين والفئــات المعنيــة والأعضــاء وأصحــاب الشــأن ،فضـا ً عــن االمتثــال
رث
ن
ـال ،أو الدعــم
للقوانـ يـ� واللوائــح البيئيــة .وتشــكل هــذه المؤسســات وأعضاؤهــا أك ـ مــن مجــرد مصــادر للخـ بـرة التقنيــة ،أو الدعــم المـ ي
أيضــا كقيــادات بيئيــة وقــدوات داعمــة للبيئــة ،مــا يجعــل مشــاركتها
ـياس لقضيــة مــا ،أو صــوت قــوي لرســالة غـ يـر مســموعة ،بــل تعمــل ً
السـ ي
لأ
غايــة ف ي� ا هميــة.

ال�كاء ت
ش
االس�اتيجيون

لأ
آ
ـ� العالميـ ي ن
ـخ� الخـ بـرات الرائــدة والمبدعـ ي ن
ـ� أمـ ًـرا ذا أهميــة لعــدة
يُعتـ بـر التعلــم مــن الخريــن ،والبنــاء عــى تجــارب البلــدان ا خــرى ،وتسـ ي
لأ
ت
أســباب ،مــن ث
نجاحــا محــدو ًدا ف ي�
إلحاحــا تجنــب الأخطــاء
أك�هــا
ـى فشــلت أو حققــت ً
ً
المكلفــة مــن خــال االبتعــاد عــن تجربــة ا شــياء الـ ي
لأ
ن
ـ� الفنيـ ي ن
ـدل مــن البــدء مــن الصفــر ،والقيــام بــدور الموجهـ ي ن
الطــار الزمـ ي لمعظــم ا نشــطة بـ ً
ـ� وتقديــم تدريــب
أماكــن أخــرى ،وتضييــق إ
مق ـنن للممارسـ ن لأ
ن
ش
ال�نامــج أو تقديــم
ال�نامــج .عــاوة عــى ذلــك ،ســيتم إ�اكهــم لدعــم أي مــن مكونــات ب
وغ�هــم عــى مــدار ب
ـ� ا ردنيـ يـ� ،ي
ي
المســاعدة فيــه ،كلمــا دعــت الحاجــة إىل ذلــك.
ئ
االنما� UNDP -
برنامج الأمم المتحدة
ي
يُعتـ بـر برنامــج الأمــم المتحــدة إ ئ
ـا� أفضــل ش�يــك اسـ تـراتيجي ،ليــس لأنــه قــام بتمويــل تطويــر االسـ تـراتيجية فحســب ،بــل لأنــه وكالــة
النمـ ي
لأ
ال�نامــج يقــود العمــل عــى أهــداف التنميــة
تابعــة ل مــم المتحــدة ،وليســت مــن الــوكاالت المعنيــة بتقديــم المعونــة ،ناهيــك عــن أن ب
المســتدامة.
ـ� المكــون البيـ ئـى بل�نامــج الأمــم المتحــدة إ ئ
يتمـ ي ز
ـا� بأنــه مــن القــوة بمــكان مقارنــة بجميــع وكاالت التنميــة الدوليــة العاملــة ف ي� الأردن،
النمـ ي
ي
حاليــا بتنفيــذ حــوال  12ش
معــا مــن توفـ يـر قاعــدة قويــة لدعــم
حيــث يقــوم ب
م�و ًعــا ،يحتــوي كل منهــا عــى عنــر توعيــة ،يمكنهمــا ً
ال�نامــج ً
ي
هــذا العمــل.
سيداري *CEDARE -
ف
ئ
ـا� الــذي عمــل عــى تأســيس هــذا المركــز ي� بدايــة
يعتـ بـر مركــز ســيداري بحــد ذاتــه آقصــة نجــاح نفذهــا برنامــج االمــم المتحــدة االنمـ ي
التســعينات ومــا زال قائمــا لحــد الن .
يعكــف المركــز حاليــا عــى تأســيس «الوحــدة االقليميــة للحوكمــة البيئيــة» ويعتـ بـر االردن االختيــار االول الســتضافة هــذه الوحــدة .ويتكامــل
دور هــذه االسـ تـراتيجية مــع اهــداف هــذه الوحــدة بشــكل كبـ يـر .لذلــك فــان اختيــار ســيداري ش
ك�يــك اسـ تـراتيجي ســوف يقــدم زخمــا
ودفعــة النطالقــة قويــة .كمــا ان ســيداري ممكــن ان تســاهم وبقــوة ف ي� عمليــة حشــد الجهــود اليجــاد فــرص تمويليــة دوليــة وعــى وجــه
الخصــوص العديــد مــن الفــرص المتاحــة حاليــة مــع الهيئــات الدوليــة.

لأ
ال ت
س�اتيجية
سيداري هي مؤسسة ذات جذور قوية تاسست عام  ، 1992يحكمها مجلس أمناء رفيع المستوى .منذ التأسيس أجرت  CEDAREأبحاثًا موسعة حول القضايا ذات ا همية إ
ال�ق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك بالتعاون مع قاعدة عريضة من ش
لمالءمة منطقة ش
ال�كاء تضم الحكومات  ،والجامعات ،والمنظمات الدولية  ،والمنظمات يغ� الحكومية  ،ووسائل
ف
ن
الدارة السليمة لحماية البيئة من خالل بناء الموارد ش
الب�ية والقدرات المؤسسية،
والمجتمع
،
الخاص
العالم  ،والقطاع
توف� القيادة والدعوة إىل إ
إ
المد� ككل .وتتمثل مهمة سيداري ي� ي
ي
ن
ن
الدول .برامج ‹ CEDAREتشمل :برنامج إدارة الموارد
والمجتمع
وأوروبا
العر�
العالم
ب�
التعاو�
العمل
لتعزيز
كمحفز
والعمل
،
للبيئة
الصديقة
والتقنيات
التطبيقية
البحوث
وتطوير
ي
بي
ي
ي
لأ ض
ا� برنامج إدارة المعرفة برنامج النمو المستدام برنامج الحوكمة البيئية.
المائية برنامج إدارة موارد ا ر ي
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ن
ـا� :تنفيــذ بحــث مجتمعــي لقيــاس وتقييــم مســتوى التعليــم البي ـئ ي مــن أجــل االســتدامة لــدى كافــة
إ
الج ـراء الثـ ي
الفئــات المســتهدفة

ســيتم إجـراء عــدد مــن البحــوث المســتندة إىل الجمهــور لنتمكــن مــن فهــم المعــارف واالتجاهــات والممارســات والدوافــع الحاليــة للجماهـ يـر
ـ� تتب�ن ســلوكيات
الرئيســة المســتهدفة ب
بال�نامــج ،إضافــة إىل التعــرف عــى العقبــات والعراقيــل الواجــب تذليلهــا والحوافــز الواجــب تقديمهــا لـ ي
داعمــة للبيئــة ،تزام ًنــا مــع أنــواع أخــرى مــن البحــوث المســتندة إىل الجمهــور لقيــاس االتجاهــات ســواء عــى مســتوى البلديــات أو عــى مســتوى
ق
أساســا يبـن ي عليــه الموظفــون
ـيا� لبعــض القضايــا البيئيــة؛ وبذلــك ستشــكل هــذه القاعــدة الغنيــة مـ فـن المعلومــات ً
الوطــن ،وتقديــم فهــم سـ ي
تصميمــا مشـ تـركًا للنمــوذج الوطـن ي يتــم إطالقــه ي� وقــت الحــق .كمــا ســتكون هــذه البحــوث
والـ شـركاء والفئــات المســتفيدة مــن االسـ تـراتيجية
ً
لأ
بمثابــة الأســاس المرجعــي لرصــد التغـ يـرات المجتمعيــة وقيــاس ا ثــر مــع مــرور الوقــت.
وســتوظف هــذه البحــوث مجموعــة مــن أســاليب البحــث النوعيــة والكميــة الموثوقــة لجمــع البيانــات الالزمــة ف ي� الوقــت المناســب ،وتنويــع طرق
التعامــل مــع بياناتهــا ونتائجهــا (باســتخدام النهــج الثـ ث
ـا�) بأقــوى الطــرق ،ممــا سيســاعد العاملـ ي ن
ـ� عــى االسـ تـراتيجية والفئــات المســتفيدة
ي
ت
ـى يمكــن تصميــم خطــط التنفيــذ واالســتدامة ف ي� ضوئهــا .وتشــتمل عــى
منهــا عــى الحصــول عــى صــورة أفضــل لفــرص التغيـ يـر المتاحــة ،والـ ي
ـ�:
مــا يـ ي
دراســات حــول المعــارف واالتجاهــات والممارســات – يتــم إجراؤهــا عــى عينــات ممثلــة مــن الجماهـ يـر أو ش
ال�ائــح الرئيســة الأربعــة
ف
لأ ن
رد� .وســيتم توظيــف هــذه الدراســات لتعــرف محــددات المعــارف واالتجاهــات والســلوكات الفعليــة الخاصــة
ي�لأالمجتمــع ا ي
ال�نامــج التعــرف عــى المعيقــات
با ولويــات البيئيــة لالسـ تـراتيجية .كمــا ســيتم توظيفهــا أيض ـاً لمســاعدة موظفــي ومخططــي ب
والعراقيــل الواجــب عــى فئــات مختــارة تذليلهــا لتتمكــن مــن التكيــف مــع الســلوكات أو الممارســات الداعمــة للبيئــة.
ن ت
ـى تُســتخدم للوقــوف عــى آراء مجموعــة صغـ يـرة ونقاشــاتها حــول
المجموعــات البؤريــة – وهــي إحــدى طرائــق البحــث التكويـ ي الـ ي
ال�نامــج عــى تطويــر اسـ تـراتيجيات
قضايــا بيئيــة معينــة ،وســتوظف البيانــات المتحصلــة مــن هــذه المجموعــات لمســاعدة فريــق ب
وآليــات مالئمــة لــكل مــن مجــاالت الموضــوع.
ت
الخــراء مــن
الــى ســ ُتوظف للحصــول عــى معلومــات إضافيــة وســياقية متخصصــة ،إضافــة إىل آراء
ب
المقابــات المتعمقــة – ي
الأعضــاء الممثلـ ي ن
أيضــا للحصــول عــى بيانــات حــول السياســات،
ـ� للجمهــور المســتهدف والفئــات المســتفيدة ،وســيتم توظيفهــا ً
ت
ئ
ـى ســيتم جمعهــا
أو الفعاليــات ،أوالمبــادرات ،أو ب
ـى بعينــه .كمــا يمكــن توظيــف البيانــات الـ ي
ال�امــج الحاليــة الخاصــة بتحـ ٍـد بيـ ي
أيضــا لتقويــم أنشــطة ســابقة ،واتجاهــات حاليــة ،وســيناريوهات مســتقبلية مرغوبــة مــن أف ـراد ذوي تصــورات
بهــذه الطريقــة ً
ووجهــات نظــر مختلفــة ،وفهمهــا بشــكل أفضــل.
الخرائــط الســياقية – الـ ت
ـى ســيتم إعدادهــا ضمــن ســياقات محــددة لغايــات اســتخدامها ف ي� المســاعدة عــى تعــرف آراء الفئــات
ي
المســتفيدة حــول كل مــن الأولويــات البيئيــة لالسـ تـراتيجية ،وفهمهــا بشــكل أفضــل؛ وإعــداد خريطــة أنظمــة للمســاعدة ف ي� تحليــل
لأ
ف
تصــور الأهــداف
القضايــا االجتماعيــة واالقتصاديــة والقانونيــة حــول كل مــن ا ولويــات والموضوعــات البيئيــة؛ والمســاعدة ي� ّ
ـا�ة أو غـ يـر المبـ ش
والمخرجــات المرغوبــة؛ وتعــرف الفئــات المســتفيدة ،عــى الصعيديــن الوطـن والمحــ� ،ذات العالقــة المبـ ش
ـا�ة
ي
ي
بقضيــة بيئيــة بعينهــا.
لأ
ن
ت
ن
ـتوي� البلــدي والوطـ ي  ،وقيــاس
المسـ
ـى ســيتم إجراؤهــا لوضــع ا ســاس المرجعــي للتوجهــات ،عــى المسـ ي
ـوحات الشــاملة – الـلأ ي
لأ
ف
ن
رد� حــول القضايــا البيئيــة مــع مــرور الوقــت .ومــن ا مثلــة عــى ذلــك ترتيــب حمايــة البيئــة ضمــن
التغـ يـر ي� آراء المجتمــع ا ي
لأ
ت
ـى تقودهــا مؤسســات الدولــة
ا ولويــات االجتماعيــة آواالقتصاديــة والثقافيــة والسياســية الحساســة ،وتقديــر المبــادرات فالبيئيــة الـ ي
أو القطــاع الخــاص والراء حــول أدائهــا ،وغـ يـر ذلــك .ويمكــن تك ـرار المســوحات الشــاملة ي� فـ تـرات منتظمــة (ســنويًا أو كل ســتة
أشــهر ،مث ـا) لمتابعــة تغــر آ
الراء.
ً
ي
ســيتم تصميــم جميــع الأنشــطة البحثيــة بحيــث تشــتمل عــى مســوحات متابعــة دوريــة ،وســيقوم بإجـراء البحــوث فريــق صغـ يـر مــن علمــاء
ـ� والمنشــآت البحثيــة المؤهلــة مــن خــال ش�كاء اسـ تـر ي ن
الســلوك المرموقـ ي ن
اتيجي� ،بمشــاركة منشــآت بحثيــة وطنيــة أو أقســام منتقــاة تختــص
ف
ف
بالبحــوث ف ي� مجــال العلــوم االجتماعيــة ي� الجامعــات الوطنيــة وذلــك لبنــاء القــدرات الوطنيــة ي� هــذا المجــال.
ـ� ،وممثلـ ي ن
كمــا ســيتم تحليــل البيانــات وتقديــم النتائــج لجميــع الفئــات المســتفيدة :الموظفـ ي ن
ـ� ُمختاريــن مــن مؤسســات الدولــة ،والقطــاع
لأ
ن
ـد�.
الخــاص والوســط ا كاديمــي ،والمجتمــع المـ ي
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الجراء الثالثُ :قرص العسل :دعم أ
التعب� عن ت ز
ال�امهم بالمواطنة البيئية
الفراد ف ي�
إ
ي

رث
ت
حاليــا لدعــم
ـى نتجــت عنهــا عمليــة التشــاور الحاجــة إىل تســليط الضــوء بشــكل أكـ فاعليــة عــى مــا يتــم القيــام بــه ً
مــن أهــم القضايــا الـ ي
ت
ئ
ـأ� ‘ ُقــرص العســل’ ــــ منصــة
ـى مــن أجــل االســتدامة وعــى جميــع المســتويات ،المؤسســية منهــا والفرديــة .وهنــا يـ ي
وتعزيــز التعليــم البيـ ي
ت
الك�ونيــة اســتباقية.
لأ
ف
رض
ت
حاليــا ي� ا ردن ،وتحديــد الفجــوات والفــرص المتاحــة
ـى تحــدث ً
الهــدف مــن ‘ ُقــرص العســل’ هــو توثيــق الممارســات الخـ اء والمســتدامة الـ ي
الســتخدامها ،وتقديــم توصيــات لتعزيــز نمــو المواطنــة الخـرض اء.

الفكرة الرمزية لقُرص العسل

‘قُــرص العســل’ الــذي نحصــد فيــه أهــداف التنميــة المســتدامة
ســراتيجية أو برامــج التعليــم ئ
ال ت
البيــى مــن أجــل
مــن خــال تنفيــذ إ
ي
االســتدامة.
وذك
ـدس ،وهــو علمــي ي
يحتــوي ‘ ُقــرص العســل’ عــى هــذا الشــكل الهنـ ي
للغايــة .
النحل مركز التنوع البيولوجي.
يواجه النحل مشكلة عالمية بسبب االستخدام الفائق للتقنية
النحــل هــو التقنيــات ...وعســله هــو االقتصــاد الأخــرض (الصديــق
للبيئــة).
يمكننا البدء بقصة جميلة.

ف
مؤخــرا ،تمــت المطالبــة «بــرض ورة اعتبــار جــدول أعمــال أهــداف التنميــة
القليمــي الأفريقــي الــذي تــم
ي� مذكــرة موجــزة حــول الحــوار إ
ً
اجتماعيــا بـ ي ن
ـ� الحكومــات ومواطنيهــا ».وعليــه ،مــن خــال شإ�اك النــاس كإحــدى الفئــات المســتفيدة الرئيســة ،لــن نحصــل
المســتدامة عقـ ًـدا
ً
رض
نهجــا متكامـ ًـا إىل حــد كبـ يـر.
عــى معلومــات حــول الســلوكيات الخ ـ اء والمســتدامة فقــط ،بــل ســتعزز ً
نريــد ،مــن خــال قيامنــا بذلــك ،إنشــاء منصــة ت
الك�ونيــة تتوفــر فيهــا جميــع البيانــات الالزمــة لقيــاس الأهــداف المذكــورة أعــاه ،وقيــاس
المحــرز ف ي� أهــداف التنميــة المســتدامة المتعلقــة باالســتدامة البيئيــة نحــو عــام .2030
التقــدم ُ
نهــدف إىل بنــاء ش�اكات ديناميكيــة مــع جميــع الفئــات المســتفيدة ف ي� الوســط الأ كاديمــي ،ومؤسســات الدولــة ،والقطــاع الخــاص ،والمجتمــع
المـ ن
خ�اتهــم أو مواردهــم لتحقيــق هــذا الهــدف .وســتكون هــذه الـ شـراكات أداة تحفـ ي ز
ـ� الراغبـ ي ن
ـد� ،والمواطنـ ي ن
ـ� لنقــل المعرفــة
ـ� بتبــادل ب
ي
والتبــادل العــام لتســهم ف ي� خلــق بيئــة إبداعيــة.
يل:
وسيتوفر لدينا ما ي
لأ
قاعدة بيانات تضم جميع السياسات وا نظمة ذات العالقة.

حاليا.
معلومات حول البناء
المؤسس الجاري ً
ي
للنجاز وأثره.
أداة قياس وتقويم إ
ت
حلول ت
مق�حة – مشاريع مق�حة.
نماذج ( )modulesوتطبيقات ( )applicationsذكية الدخال البيانات وقياس أثرها.

نريــد مــن خــال هــذه المنصــة ،تأســيس نهــج ابتــكاري جديــد لجمــع البيانــات والمعلومــات حــول تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة ،وربــط
ـارك الفئــات المســتفيدة مــن التواصــل مــع بعضهــم البعــض ،ومــع
الفئــات المســتفيدة مــع بعضهــا البعــض .وســيمكن هــذا النهــج التشـ ي
القطــاع الخــاص والمجتمــع عامــة.
كمــا ســنعمل عــى تحديــد أفضــل الطــرق لجمــع المعلومــات حــول المـ ش
ـؤ�ات وأداة القيــاس المثاليــة (كالنمــوذج وغـ يـره) ،من خالل المســوحات
ت
وغ�ها.
االلك�ونيــة ،والمقابــات مــع الخـ بـراء ،والنــدوات ،ي
ال ش�اف عــى المنصــة ،وســتكون ملكيــة
ســتضطلع وزارة البيئة/مديريــة االتصــال و التوعيــة البيئيــة أو أي جهــة ترشــحها هــذه الــوزارة بمهمــة إ
محتــوى المنصــة والمســؤولية عنــه لمؤلفيــه .ولغايــات ضمــان الجــودة ،يمكــن أن تقــوم مديريــة االتصــال والتوعيــة البيئيــة ،أو مــن ترشــحه،
ـوص أن تقــوم مديريــة االتصــال والتوعيــة البيئيــة بــدور الميــر لمشــاركة
بمراجعــة هــذا المحتــوى قبــل رفعــه عــى الموقــع .ومــع ذلــك ،نـ ي
المحتــوى بــدال ً مــن تحميلهــا مســؤولية ضمــان جــودة المحتــوى.
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ن
ن
ن
ـد�
مــن أبــرز الفئــات المســتفيدة مــن هــذه المنصــة القــادة بصفتهــم مواطنـ يـ� عالميـ يـ� ،ومؤسســات حكوميــة ،وقطــاع خــاص ومجتمــع مـ ي
بجميــع فئاتــه.
ســيتم مــلء البيانــات طوعيــا ،كمــا ســيتمتع المشــاركون بســهولة الوصــول إىل المنصــة مــن خــال حســابات خاصــة .وســيتم تجميــع البيانــات
حـ تـى العــام .2030

تقرير أ
أ ن
رد�
الردن حول أهداف التنمية
المستدامة  -من الشعب ال ي
لأ
ن

ـاركيا يعكــس الواقــع
يختلــف تقريرنــا عــن أي تقريــر آخــر نــه غـ ي بالتجــارب الحقيقيــة لجميــع الفئــات المســتفيدة ،ممــا يجعلــه تقريـ ًـرا تشـ ً
عالميــا ف ي� كيفيــة جمعنــا وعرضنــا لمكونــات تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة فعليــا.
ـرا ً
الحقيقــي .ونأمــل أن نكــون نصـ ي ً

ن
الف�
إ
الجراء الرابع :تطوير برنامج معتمد للتطوير الوظيفي ي

ين
للمهني� وأصحاب التخصص وتطويرهم الوظيفي.
تدري� معتمد رسميا حول البيئة واالستدامة
سنقوم بتصميم برنامج ب ي

ـ� فــرص الوصــول إىل الصناعــة والتقــدم الوظيفــي للخريجـ ي ن
كمــا ســنقوم بإجـراء دراســة لســوق البيئــة واالســتدامة للوقــوف عــى طــرق تحسـ ي ن
ـ�
ـ� مــن المسـ ي ن
الجــدد ،إضافــة إىل الممارسـ ي ن
ـتوي� المتوســط والأعــى.
لأ
وســيتم تصميــم برامــج التدريــب واعتمادهــا ش
بال�اكــة مــع مؤسســات دوليــة مرموقــة وبمشــاركة الهيئــات ا كاديميــة الوطنيــة ،كمــا ســيتم أيضــا
ـميا عــى االعتمــاد الوطـن ي .
الحصــول رسـ ً

أ ن
ئ
البي� من أجل االستدامة
إ
الجراء الخامس :تصميم النموذج ال ي
رد�  -التعليم ي

ـارك وشــفاف ،يركــز عــى المشــاركة الواســعة مــن
الج ـراء إىل
يهــدف هــذا إ
تصميــم برنامــج نموذجــي متكامــل للمملكــة ،باســتخدام نهــج تشـ ي
لأ
ن
ـ� أثنــاء تنفيــذه (مرحلــة العمــل) .ويرتكــز هــذا النهــج
رد� ،وذلــك لضمـ
جميــع قطاعــات المجتمــع ا ي
ـان االســتثمار والمشــاركة والدعــم المحـ ي
ف
عــى االعتقــاد بــأن النــاس أكـرث عرضــة للمشــاركة ي� حركــة أو نشــاط إذا شــعروا بقدرتهــم عــى المشــاركة منــذ بدايتــه (بــدل مشــاهدته بســلبية)
ف ي� إيجــاد حلــول مشـ تـركة لمختلــف المشــكالت البيئيــة.
سيقوم القائمون عىل تنفيذ ت
االس�اتيجية ش
و�كاؤها والفئات المستفيدة ،خالل هذه المرحلة ،بأداء المهام التالية:
وضع خيارات تتناول القضايا السياسية والهيكلية والتقنية واالقتصادية
واالجتماعية والبيئية للموضوعات البيئية ذات الأولوية ،وحسب نتائج البحوث
التشاور وتحديد أولويات الحلول التشاركية من خالل تحديد فرص بعينها
ال�نامج ش
ومؤ�ات نجاحه
تحديد أهداف ب
تحديد عمل ش
وتيس� االتشبيك والتواصل فيما
ال�كاء والفئات المستفيدة
ي
بينهم
التغي� االجتماعي المناسبة ونُهجه وأساليبه لتحقيق أي من
منهجيات
تحديد
ي
أهداف ت
االس�اتيجية
وضع خطط عمل عىل المستوى الوط�ن ي ومستوى البلديات

ورشة عمل وطنية

مــن خــال عمليــة ميــرة تقودهــا الجهــات الفاعلــة الرئيســة ،ســتبدأ عمليــة التصميــم مــن خــال عقــد ورشــة عمــل وطنيــة تجمــع الـ شـركاء
والفئــات المســتفيدة لتحديــد أهدافهــم المشـ تـركة ،وإعدادهــم ،وضمــان ت ز
بالج ـراءات التشــاركية.
ال�امهــم إ

لأ ن
ئ
ت
ـى مــن أجــل االســتدامة.
ـى تشــكل أسـ فـاس النمــوذج ا ي
رد� للتعليــم البيـ ي
يؤمــل أن تتمخــض ورشــة العمــل هــذه عــن ثــروة مــن المعلومــات الـ ي
لأ
وبمجــرد اختتــام أعمــال الورشــة ،ســيتم عقــد ورش عمــل عــى مســتوى البلديــات � ،المواقــع ذات ا ولويــة ،مــع الـ شـركاء المحليـ ي ن
ـ� والفئــات
ي
المســتفيدة للمشــاركة ف ي� عمليــة مماثلــة لوضــع خطــط عمــل خاصــة بــكل موقــع.
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تغي� نشط
وسائل إ
العالم  -عامل ي

والذاعــة الأردنيــة ،ووســائل االتصــاالت الخاصــة ،والقنــوات
خــال هــذه المرحلــة ً
العــام الوطنيــة (التلفزيــون إ
أيضــا ،ســتصبح وســائل إ
ف
ن
ن
ـلبي� للمعلومــات للمجتمــع؛ إذ أن مشــاركة
الفضائيــة إ
القليميــة) جهــات فاعلــة رئيســة وعوامــل تغيـ يـر نشــطة ي� هــذا العمــل ،ال ناقلـ يـ� سـ ي
العــام حيويــة للمســاعدة ف ي� تعزيــز ودعــم وتحقيــق أهــداف االسـ تـراتيجية وأنشــطتها ف ي� جميــع أنحــاء المملكــة.
وســائل إ

المهام الرئيسية

نقــدم أدنــاه وص ًفــا موجـ ًـزا للمهــام الرئيســة ،بينمــا ســيتم تفصيــل أنشــطة كل مهمــة الح ًقــا بمجــرد االنتهــاء مــن تحليــل البحــوث وتقييــم
الأنشــطة لتحديــد الناجــح منهــا مــن غـ يـره.
ت
ـى تعالــج السياســات ،والقضايــا الهيكليــة ،والتكنولوجيــة ،واالقتصاديــة ،واالجتماعيــة ،والبيئيــة للموضوعــات البيئية ذات
.1لأتطويــر الخيــارات الـ ي
ا ولويــة بنــا ًء عــى نتائــج البحــوث.
لأ
ف
لأ ن
رد� .وســيقوم الـ شـركاء والفئــات المســتفيدة مــن الأردنيـ ي ن
ـ� ،بــدءاً من
ستشــكل نتائــج البحــوث إحــدى اللبنــات ا ساســية ي� تصميــم النمــوذج ا ي
ورش العمــل عــى المسـ ي ن
ـتوي� الوطـن ي والبلــدي ،بمراجعــة مشـ تـركة لنتائــج البحــوث ،ليتــم بعــد ذلــك توجيههــم ،مــن خــال عمليــة ميــرة،
لأ
ال�نامــج وأنشــطة محــددة لمعالجــة تحديــات البيئــة واالســتدامة الســتة ذات ا ولويــة.
يستكشــفون فيهــا ويناقشــون ويصممــون خيــارات ب
لأ
لأ
معــا كنظــام
ـ� الجماهـ يـر المســتهدفة ا ربعــة ،الذيــن ســيعملون ً
أي أن جميــع المبــادرات النموذجيــة ا ردنيــة سـ ُتحرك بنــاء عــى طلــب ممثـ ي
اجتماعــي متكامــل يعمــل عــى مواجهــة التحديــات البيئيــة المشـ تـركة ،ليتمكــن كل ش�يــك أو فئــة مســتفيدة أن يحــدد بســهولة أكـرث كيــف يمكنــه
المشــاركة ،ومـ تـى ،وأيــن.
 .2التشاور وتحديد أولويات الحلول التشاركية من خالل تحديد فرص بعينها.
ـ� الخاصــة حــول القضايــا البيئيــة الرئيســة الــىت
ســيقوم موظفــو االسـ تـراتيجية بتســهيل تطويــر مجموعــات العمــل البيـ ئـى مــن الـ شـركاء المحليـ ي ن
ي
ي
تظهــر أثنــاء ورش العمــل وعقبهــا عــى المسـ ي ن
ـخ� الخـ بـرات والمعــارف المحليــة ف ي�
ـتوي� الوطـن ي والبلــدي ،وســيكون هــدف هــذه اللجــان تسـ ي
لأ
ف
القطاعــات المختلفــة للمســاعدة ف ي� التفــاوض وتحديــد ا ولويــات ،وتحديــد تسلســل الفعاليــات ،والمســاعدة ي� تحديــد مصــادر التمويــل
كافيــا لتحقيــق الأهــداف والغايــات المرجــوة.
وتأمينــه ،وضمــان أن يكــون حجــم إ
الج ـراءات أو التدخــات ب
ال�نامجيــة ً
أدوارا رئيســة
ســتعمل كل مــن هــذه المجموعــات عــى دفــع جــدول أعمــال االسـ تـراتيجية ً
قدمــا عــى الصعيديــن الوطـن ي والبلــدي ،كمــا ســتلعب ً
ف ي� وضــع الحلــول التشــاركية وأي فــرص متاحــة.
لأ
كمــا ستشــارك هــذه المجموعــات ً ف
ال�نامــج وأثــره
أيضــا ي� تحديــد االحتياجــات البحثيــة المســتقبلية ،ووضــع خطــة لمراقبــة ا داء لتوثيــق تقــدم ب
ف
ف
وتغ�اتــه ،إضافــة إىل القيــام بالدفــاع ،حيثمــا لــزم ،عــن التغيـ يـرات الجديــدة � السياســة أو الهيكليــة أو العمليــة � قطــاع معـ ي ن
ـ� ،وســيصبح
ي
ي
ي
ـ� ت
ـال بيئيـ ي ن
بعــض أعضــاء هــذه المجموعــات ،مــع الوقــت ،أبطـ ً
مع� ًفــا بهــم ف ي� وطنهــم ،أو مدنهــم ،أو مجتمعاتهــم.
 .3تحديد أهداف ش
ال�نامج.
ومؤ�ات نجاح ب
لأ
ف
ن
رد� مــن
تتمثــل إحــدى النتائــج
الحاســمة المأمولــة لهــذه المرحلــة ي� الحصــول عــى مدخــات ودعــم واســتثمار واســع النطــاق للنمــوذج ا ي
كافــة أطيــاف المجتمــع الأ ن
ـ� يتحقــق ذلــك ،يجــب أن يشــعر الـ شـركاء والفئــات المســتفيدة بأنهــم أصحــاب هــذا الجهــد وداعمــوه
ـ
ول
،
رد�
ي
ي
ـ� سـ ي ن
الرئيســيون ،وليســوا مجــرد مراقبـ ي ن
ـلبي� لفريــق صغـ يـر مــن أصحــاب االختصــاص والمستشــارين أو الخـ بـراء .لذلــك ،ســيتم اســتخدام
ـتوي� الوط ـن والبلــدي للحصــول عــى مدخــات مــن المشـ ي ن
ورش العمــل عــى المسـ ي ن
ال�نامــج
ـارك� للمســاعدة عــى تحديــد وصقــل أهــداف ب
ي
ومـ ش
ـؤ�ات نجاحــه.
 .4تحديد عمل ش
ال�كاء والفئات المستفيدة وتسهيل التشبيك والتواصل فيما بينهم.
ـ� والمحليـ ي ن
ـ� والوطنيـ ي ن
ســتعمل االسـ تـراتيجية ،عــن كثــب ،مــع مختلــف الـ شـركاء (الدوليـ ي ن
ـ�) ومــع مجموعــات الفئــات المســتفيدة لتطويــر
لأ
ت
أيضــا مســاعدتهم
ـى يمكنهــم اتخاذهــا لتخفيــف أو حــل قضايــا بيئيــة بعينهــا .وسيشــمل ذلــك ً
وتحديــد ا دوار والمســؤوليات إ
والجـراءات الـ ي
عــى إنشــاء عالقــات عمــل وإجـراءات تشــبيك قويــة بينمــا يتــم تيسـ يـر اليــات التواصــل والتنســيق المبـ ش
ـا� والشــفاف .وبشــكل أكـرث تحديـ ًـدا،
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ت
ـ�:
ســتعمل االســراتيجية عــى مــا يـ ي
ف
تعزيــز قــدرات الـ شـركاء والفئــات المســتفيدة ي� جميــع أنحــاء الوطــن (عـ بـر القطاعــات المختلفــة ومســتويات متعددة مــن الحوكمة)
لأ
ت
ال�نامــج.
ـى تعمــل لصالــح ب
حــول كيفيــة التعــاون والتواصــل الفعــال فيمــا بينهــم ومــع المؤسســات والمنظمــات ا خــرى الـ ي
تنظيــم فعاليــات ت
وغ�هــا)
اف�اضيــة وعــى أرض الواقــع (كاالحتفــاالت ،وفعاليــات المراجعــة الســنوية ،ومكتــب للناطــق الرســمي ،ي
لتعزيــز أنشــطة التشــبيك المســتمر ي ن
بــ� ش
الــركاء ومجموعــات الفئــات المســتفيدة .
ف
العــام .وســيقوم الموظفــون بوضع نظــام لبنــاء القدرات
بنــاء القــدرات ي� جميــع نطاقــات النمــوذج للعمــل بفاعليــة مــع وســائل إ
ف
ن
ن
ـد� ،والقطاعــات البيئيــة
ي� التواصــل عـ بـر وســائل إ
العــام مــع ممثلـ يـ� عــن القطــاع الخــاص ،ومؤسســات الدولــة ،والمجتمــع المـ ي
لأ
ف
العالميــة الميدانيــة ،والمؤتمـرات
ي� المهــارات ا ساســية ،ككيفيــة إجـراء المقابــات ،وكتابــة البيانــات الصحفيــة ،وإجـراء الزيــارات إ
العالميــة.
إ
 .5تحديد منهجيات التغي� االجتماعي ،والنهج ،آ
والليات المناسبة.
ي
ُ
لأ ن
رد� ،كجــزء مــن عمليــة تصميمــه ،منهجيــات التغيـ يـر االجتماعــي المناســبة (كاالتصــال الجماهـ يـري ومشــاركة المجتمــع
ســيحدد النمــوذج ا ي
المـ ن
وغ�هــا) وتهيؤهــا لتكــون اكـرث
ـد� وحشــده ،واســتقطاب الدعــم ،والبحــث االجتماعــي ،والتعليــم ،والتطويــر التنظيمــي ،وحــل نز
ال�اعــات ،ي
ي
ـ� ،وتســاعد مختلــف الجماهـ يـر المســتهدفة عــى تحقيــق الأهــداف والنتائــج المرجــوة .وببســاطة ،ســيتم تطبيــق العديــد
مالئمــة للســياق المحـ ي
ف
ت
مــن طــرق التغيـ يـر االجتماعــي ي� آن واحــد ،كمــا ســيقوم موظفــو ااالســراتيجية ومخططوهــا بربــط وتحديــث (مــن خــال الممارســة والتدريــب
ـ�) قــدرات الـ شـركاء عــى المسـ ي ن
الموجهـ ي ن
ـتوي� الوط ـن ي والبلــدي والفئــات المســتفيدة ف ي� بعــض منهجيــات التغيـ يـر االجتماعــي مــع الهيئــات
لأ
ت
ـى تحتــاج ،لكنهــا تفتقــر ،إىل هــذه القــدرات وكيفيــة تطبيقهــا.
ا خــرىلأ الـ ي
ت
ـى ســيتم اســتخدامها لتوليــد االهتمــام العــام باالسـ تـراتيجية واســتقطاب الدعــم واســع النطــاق لهــا ،نيابــة
ومــن ا ســاليب المتخصصــة الـ ي
لأ
ـ� ،خاصــة القــادة ا ردنيـ ي ن
ال�نامــج والفئــات المســتفيدة منــه ،إنشــاء مجموعــة مــن المتطوعـ ي ن
ـ� المؤثريــن والذيــن يحظــون باحـ تـرام
عــن ش�كاء ب
الجميــع ليكونــوا ســفراء لالسـ تـراتيجية.
ين
المستوي� الوط�ن ي والبلدي.
 .6وضع خطط تنفيذية عىل
لأ
لأ
ف
ن
رد� ،بمــا ي� ذلــك الخطــط وا نشــطة عــى مســتوى البلديــات .وســيبدأ تنفيــذ
ســتتوج هــذه المرحلــة بتطويــر خطــة تنفيذيــة رئيســة للنمــوذج ا ي
ت
خطــة العمــل الرئيســة بمجــرد إقرارهــا عـ بـر القنــوات الرســمية لالســراتيجية ،وبمجــرد إقرارهــا ،ســيتم إعــداد الخطــط التشــغيلية الســنوية
يز
والم�انيــات المصاحبــة لهــا.
 .7ضمان االستدامة.
ت
ت
ز
ش
ش
ســيتم تكليــف القائمــون عــى تنفيــذ االســراتيجية ومستشــاريها ب�ويــد الــركاء والفئات المســتفيدة بالمهــارات والمــوارد (الب�ية ،والرأســمالية،
والماليــة) ،والمعــارف الالزمــة للوفــاء ت ز
بال�اماتهــم والقيــام بأدوارهــم عــى الوجــه الأ كمــل .كمــا ســتتطلب وضــع سياســة وبيئــة عمــل تمكينيــة
داعمــة لتعزيــز فــرص النجــاح.
آ
ســيكون النمــوذج الأ ن
ت
ن
ن
ش
رد� جاهــز للعمــل ’عــى نطــاق واســع‘ ،ممــا يعـ ي الوصــول لالف المح�فـ يـ� وأصحــاب التخصــص بــدال ً مــن العــرات،
ي
ـدل مــن آ
وعـ شـرات آ
ـ� ذوي التأثـ يـر ،وماليـ ي ن
الالف بــدال مــن المئــات مــن المواطنـ ي ن
ـ� الطلبــة والشــباب وأفـراد المجتمــع بـ ً
الالف فقــط.
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قــد يكــون الـ شـروع ف ي� العمــل وتحويــل الكلمــات ف ي� وثيقــة كهــذه إىل فعــل مــن أكـرث المراحــل دقــة وصعوبــة ف ي� أي مـ شـروع أو برنامــج ،بغــض
النظــر عــن حجمــه ومجالــه؛ فمــا نحتاجــه هنــا مجموعــة مــن التعليمــات الواضحــة وفريــق مــدرب متآلــف يفهــم أهــداف االسـ تـراتيجية وغاياتهــا
وتسلســل مراحلهــا .ويســاوي كل ذلــك أهميــة توفــر أنظمــة فاعلــة وضمــان توفــر المــوارد والمــوارد ش
(الب�يــة ،والرأســمالية ،والماليــة) كلمــا
دعــت الحاجــة خــال مرحلــة البــدء واالنطــاق.
الجراءات الالزمة لتفعيل ت
االس�اتيجية.
لذلك ،يهدف هذا الجزء من الوثيقة إىل تلخيص كل من الخطوات الرئيسة وتسلسل إ
لأ
ت
ـى يجــب اتخاذهــا اختيــار قيــادة المجلــس الأعــى وممثليــه والموافقــة عليهــا ،ووضــع مواثيــق تحــدد أدوار
مــن الخطــوات الهامــة ا وىل الـ ي
والعــام (التغذيــة الراجعــة) إلعــام الهيئتـ ي ن
ـ� دوريــا
الجـراءات التشــغيلية ،ومتطلبــات التواصــل إ
الهيئــات المعنيــة ومســؤولياتها ،ومســودة إ
ال�نامــج وأدائــه.
بتقــدم ب
ومــن المتوقــع أن تجتمــع جميــع الهيئــات ،ف ي� بدايــات مرحلــة التنفيــذ ،بشــكل متكــرر (ربمــا شــهريًا) لطلــب المشــورة والتوجيــه ،وبمــرور
الوقــت ،مــن المحتمــل أن تعقــد مثــل هــذه االجتماعــات عــى أســاس ربــع ســنوي.
لأ
الرساع بالتنفيــذ وتنســيق الأنشــطة مــع مؤسســات القطاعـ ي ن
ـ�
وســوف تتخــذ ا مانــة العامــة مــن وزارة البيئــة مقـ ًـرا لهــا ،ممــا ســيمكنها مــن إ
وال ش�اف والتعليــم الموجــه للعاملـ ي ن
ـ� ف ي�
الداريــون والفنيــون التوجيــه إ
العــام والخــاص الرئيســة ومنشــآتها ومنظماتهــا .وســيقدم الموظفــون إ
الميــدان ،كمــا ســيقدمون الدعــم ،ومراقبــة وتقييــم الأنشــطة الجاريــة ،وتســهيل العالقــات مــع المؤسســات والمنظمــات والفئــات المســتفيدة
المحليــة.
وســتكون هنــاك حاجــة إىل مختلــف الخدمــات المتخصصــة الفنيــة لتنفيــذ االسـ تـراتيجية بفاعليــة .وســيعمل برنامــج الأمــم المتحــدة إ ئ
ـا�
النمـ ي
عــى تقديــم المســاعدة ف ي� هــذا الصــدد ،واســتقطاب مشــاركة الـ شـركات الدوليــة والأفـراد ذوي الخـ بـرة لغايــات الحصــول عــى هــذه الخدمــات
مــن خــال عمليــات اختيــار مفتوحــة وتنافســية.

دور المرأة
ـ� مناســب لجميــع الموظفـ ي ن
ـ� .الجنسـ ي ن
الشــارة هنــا إىل أن هــذه االسـ تـراتيجية ستســعى جاهــدة إىل تحقيــق تــوازن بـ ي ن
ـ� .وإدراكًا منــا
تجــدر إ
لأ
ف
ف
ن
رض
ت
رد� ،مــن الـ وري أن تضمــن هــذه االســراتيجية حصــول المـراة عــى فــرص متســاوية ي� جميــع مناصــب
لــدور المـرأة الهــام ي� المجتمــع ا ي
لأ
ف
ال�نامــج ،والحصــول عــى فــرص
ال�نامــج .لذلــك ،ســيبذل كل جهــد ممكــن لضمــان مشــاركة المـرأة ا ردنيــة بفعاليــة ي� جميــع جوانــب تنفيــذ ب
ب
ف
ت
ش
ـا� إلدوار
ـى ســوف يطرحهــا ب
متســاوية ي� التدريــب ي
ال�نامــج ،وتصويرهــا كمــرف حامــي للبيئــة ونمــوذج إيجـ ب ي
وغ�هــا مــن فــرص التقــدم الـ ي
ـ� الجنسـ ي ن
الفتيــات والشــابات .كمــا ســيتم التمســك بالتــوازن بـ ي ن
ـ� ف ي� جميــع الفئــات المســتهدفة الأربعــة الرئيســية المحــدد ف ي� االسـ تـراتيجية.
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