
بيان مدينة مكسيكو بشأن مدن التعلّم املستدامة

ديباجة

والقائمين المحافظين  ونواب  والمحافظين  الوزراء  ونواب  الوزراء   - ن   نح

والقطاع المتحدة  األمم  وكاالت  وممثلي  التربويين  والخبراء  التعليم  ى   عل

من المدني  المجتمع  ومنظمات  والدولية  اإلقليمية  والمنظمات  اص  خ  ال

إلى  82 من  مكسيكو  مدينة  في  هنا  اجتمعنا  قد   - بلداً  وتسعين  ة  س  خم

التعلّم. مدن  عن  الثاني  الدولي  المؤتمر  لعقد   5102 أيلول/سبتمبر   03 

األعمار ومناطق ومشاركًة من جميع  أكثر من 056 مشاركاً  اجتمع  د   وق

شراكات وإقامة  وتجاربهم  خبراتهم  لتبادل  الخمس  اإلقليمية  ونسكو  ي  ال

المجتمعات جميع  في  الحياة  مدى  التعلّم  وتعزيز  بينهم  التآزر  قيق  ح  وت

العالم. أنحاء  شتى  في  حلية  م ال

وحقوق العالمي  السالم  تاريخ صون  من  هامة  لحظة  في  اجتمعنا  د  ق  ول

فقد المستدامة.  للتنمية  عالمية  خطة  ووضع  الفقر  من  والحد   اإلنسان 

بعد لما  للتنمية  المتحدة  األمم  قمة  مؤتمر  خالل  األعضاء،  الدول  فقت   ات

المستدامة للتنمية  سبعة عشر هدفاً  على  مؤخراً،  ُعقد  الذي   5102 م   عا

عشر الخمسة  األعوام  مدار  على  البشرية  التنمية  تعزيز  في  بها  سترشد   يُ

المستدامة التنمية  أهداف  لجميع  الكامل  تأييدنا  نعلن  وإننا  مقبلة.   ال

للجميع والشامل  المنصف  الجيد  التعليم  )“ضمان  منها   4 الهدف  خاصة   وب

المدن )“جْعل   11 والهدف  للجميع”(  الحياة  مدى  التعلّم  فرص  عزيز   وت

الصمود على  وقادرة  وآمنة  للجميع  شاملة  البشرية  لمستوطنات   وا

شتى في  وللمواطنين  الحياة  مدى  والتعلّم  للتعليم  بأن  ونقر  ستدامة”(.   وم

اجتماعياً المستدامة  التنمية  تحقيق  في  األهمية  بالغ  دور  العالم   مدن 

الدولي المؤتمر  بتركيز  نرحب  فإننا  المنطلق،  هذا  ومن  وبيئياً.  قتصادياً   وا

االستدامة. قضايا  على  التعلّم  مدن  بشأن  ثاني  ال

وتشمل العالم.  أنحاء  شتى  في  تحديات صعبة  تواجه  المدن  بأن  سلم   ون

الحالة وتدني  والجوع،  والفقر،  والفساد،  السيئة،  اإلدارة  التحديات   هذه 

المائية اإلمدادات  كفاية  وعدم  االجتماعية،  المساواة  عدم  وأوجه  صحية،   ال

والنزاعات، والبطالة،  الجنسين،  بين  المساواة  وعدم  الصحية،  لمرافق   وا

البيئة، وتدهور  المستدامة،  غير  واإلنتاج  االستهالك  وأنماط  لعنف،   وا

بالمرافق تتمتع  المدن  أن  أيضاً  ندرك  ذلك،  ومع  المناخ.  تغير  واقب   وع

ومن الحياة.  مدى  التعلّم  مسار  في  المواطنين  الالزمة إلشراك  لخدمات   وا

والتبادل واالبتكار  بالحيوية  تزخر  التي   - اليوم  بأن مدن  نؤمن  فإننا   ثم، 

فريدة بمكانة  تنعم   - العالم  سكان  نصف  من  أكثر  تضم  وأصبحت  ثقافي   ال

التنمية. تحديات  لمواجهة  كوسيلة  الحياة  مدى  التعلّم  رويج  لت

المحرز التقدم  تعراض  اس

الحياة في مدن عدة التعلّم مدى  ترويج مسار  المحرز في  بالتقدم   نرحب 

بيجين في ُعقد في  الذي  األول  الدولي  المؤتمر  منذ  العالم  أنحاء   في شتى 

التعلّم” “مدينة  نهج  تعتمد  التي  المدن  بتزايد عدد  ونرحب   عام 3102. 

االبتكارية باالستراتيجيات  ونشيد  المستدامة.  التنمية  تحقيق  سبيل   في 

المواطنين تمكين  أجل  من  المدن  في  ذت  نفِّ التي  الحياة  مدى  م  تعلّ  لل

والتضامن االجتماعي  التالحم  وتعزيز  إمكاناتهم؛  كامل  إلطالق  هيئتهم   وت

الصحة بمستوى  واالرتقاء  والثقافي؛  االقتصادي  االزدهار  وزيادة  لمساواة؛   وا

االثنتي عشرة المدن  بإنجازات  بوجه خاص  وننوه  البيئة.  وحماية  لرفاه؛   وا

م. التعلّ لمدن  األولى  اليونسكو  جائزة  على  حاصلة  ال

األولى للدورة  الختاميتين  الوثيقتين  في  وردت  التي  اإلرشادات  ر  قدِّ  ون

األهمية فيها  أُكدت  التي  التعلّم”  مدن  بناء  بشأن  بيجين  “إعالن  ما:   وه

الحضرية، المجتمعات  مستقبل  رسم  في  الحياة  مدى  للتعلّم  بالغة   ال

الواجب للتدابير  مرجعاً  تُستخدم  التي  التعلّم”  لمدن  الرئيسية  السمات   و”

شبكة قدمته  الذي  بالدعم  أيضاً  ونرحب  م.  تعلّ مدن  لبناء  خاذها   ات

السياسي الحوار  الشبكة  هذه  تعزز  إذ  م.  التعلّ لمدن  العالمية  يونسكو   ال

وشراكات روابط  وتقيم  فيها؛  األعضاء  المدن  بين  المتبادل  م  لتعلّ  وا

ومنظمات الدولية  والمنظمات  األكاديمي  والوسط  الخاص  القطاع   مع 

لتشجيع أدوات  وتستحدث  القدرات؛  لبناء  أنشطة  وتوفر  المدني؛  مجتمع   ال

به. واإلقرار  التعلّم  بناء مدن  في  تقدم  ال

المستدامة م  التعلّ لمدن  االستراتيجية  توجهات  ال

بيجين “إعالن  أهداف  تحقيق  قبل  طويالً  يزال هناك شوطاً  ال  بأنه  لم   نس

لمدن الرئيسية  “السمات  وثيقة  وإرشادات  التعلّم”  مدن  بناء  أن   بش

التالية العشرة  االستراتيجية  التوجهات  حددنا  المنطلق،  هذا  ومن  تعلّم”.   ال

مستدامة: تعلّم  مدن  ناء  لب

م والتعلّ التعليم  نهج  لتنمية  المبذولة  الجهود  تفضي  أن  على  العمل   -  1 

الفردية والمسؤولية  العالمي  بالتضامن  الشعور  تعزيز  إلى  الحياة   مدى 

االندماج في  اإلسهام  على  المواطنين  تشجيع  ذلك  ويشمل  جتمعية.  لم  وا

أمناً أكثر  المحلية  مجتمعاتهم  لجعل  تدابير  اتخاذ  خالل  من  تماعي   االج

تعزيز أيضاً  ذلك  ويضم  الجميع.  إدماج  وعلى  الصمود  على  قدرة  ثر   وأك

ومساءلة القرارات  اتخاذ  في  المشاركة  من  السكان  وتمكين  المدني  لتزام   اال

تدابير. من  اتخذته  وما  التزامات  من  به  تعهدت  عما  المسؤولة  األطراف 

للبيئة الرشيدة  باإلدارة  تنهض  الحياة  مدى  للتعلّم  استراتيجيات  تنفيذ   -  2 

تغير ومكافحة  الطبيعية  البيئة  حماية  على  المواطنين  تحفيز  الل  خ  من 

مستدامة. وإنتاج  استهالك  أنماط  واعتماد  اخ  المن

الحياة مدى  والتعلّم  للتعليم  ومرنة  ومتنوعة  مبتكرة  فرص  إتاحة   -  3 

الصحية للقضايا  فهمهم  وتعزيز  المواطنين  معارف  إثراء  في   تسهم 

سلوكيات وزرع  أفضل  تحكماً  الصحية  ظروفهم  في  التحكم  من  نهم   وتمكِّ

تهيئة على  ذلك،  فضالً عن  والعمل،  اآلخرين.  رعاية ودعم  على   تحث 

المواطنين صحة  في  إيجابياً  إسهاماً  لإلسهام  وبيئية  بنيوية   ظروف 

ورفاهم.

المياه مثل  العامة  المرافق  من  يلزم  بما  المواطنين  انتفاع  - ضمان   4 

للمشاركة أساسية  شروطاً  تعّد  التي  والطاقة،  الصحية  والمرافق  يفة   النظ

الحياة. مدى  والتعلّم  ليم  التع

وشامل مستدام  اقتصادي  بنمو  التمتع  من  المواطنين  جميع  تمكين   -  5 

تكون الحياة  مدى  والتعلّم  للتعليم  بفرص  تزويدهم  خالل  من  يهه   وتوج

بتكنولوجيات الغرض  لهذا  االستعانة  وينبغي  معقولة.  وبأسعار  رة   ميسَّ

استخداماً الحديثة  م  التعلّ تكنولوجيات  من  وغيرها  واالتصاالت   المعلومات 

أن ينبغي  التي  والسلوكيات  والقيم  والمهارات  المعارف  تنمية  بغية   فعاالً 

والمشاركة للذات  ومحقق  منتج  عمل  على  للحصول  المواطنون  بها   يتحلى 

كاملة. مشاركة  المجتمع  في 
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السكان كمجموعات  الضعيفة  الفئات  وبخاصة  المواطنين،  جميع  إشراك   -  6 

صميم في  ووضعهم  والنازحين،  والالجئين  والمعوقين  والنساء  ليين   األص

والسياسي واالقتصادي  االجتماعي  باالندماج  والنهوض  م.  التعلّ مدن  درات   مبا

توجهاتهم أو  أعمارهم  كانت  أياً  المواطنين،  جميع  اكتساب  ان   بضم

اإلثنية، أو  الدينية  أو  الثقافية  أو  االقتصادية  خلفياتهم  أو  نسية   الج

بحقوقهم. للمطالبة  الالزمة  األساسية  المهارات  من  وغيرها  رائية  للق

والفنون والتعليم  الصحة  قطاع  ومنها  المختلفة،  القطاعات  مع  التواصل   -  7 

المدن وتخطيط  االجتماعية  والرعاية  والنقل  والترفيه  والرياضة  قافة  ث  وال

الخاص والقطاع  الحكومات  بين  شراكات  وإقامة  والسياحة،   واإلسكان 

المدني. مجتمع  وال

التعلّم. بناء مدن  فاعلة وهامة في  الشباب بوصفهم جهات  - إشراك   8

احترام األساسية مثل  القيم األخالقية  - تبني وتجسيد – قوالً وفعالً –   9 

المواطنون بها  يتمتع  التي  اإلنسان  بحقوق  والنهوض  والطبيعة  س  ا  الن

المساواة. قدم  على  المجاورة  المدن  في  والمقيمون  والالجئون  هاجرون  م وال

وضمان  التعلّم  مدن  لبناء  أساسيتين  كدعامتين  والفنون  الثقافة  إدماج   -10

األنشطة. هذه  في  وزائريها  المدينة  في  المقيمين  ركة جميع  مشا

دعوة إلى العمل

وإلى أعاله  الواردة  االستراتيجية  التوجهات  تنفيذ  إلى  بالسعي  نتعهد  ا   إنن

االجتماعية لالستدامة  دافعة  قوة  الحياة  مدى  التعلّم  يصبح  أن   ضمان 

تعلّم مدن  بناء  دعم  وبغية  العالم.  مدن  في  والبيئية   واالقتصادية 

يلي: ما  إلى  التالية  الجهات  ندعو  دامة،  مست

للتعلّم مدى يكونوا سفراء  أن  إلى  المؤتمر  المشاركين في هذا  - ندعو   1 

واإلرشاد. الدعم  تبادل  بمواصلة  التعلم  ومدن  اة،  ي الح

لمدن العالمية  اليونسكو  شبكة  توسيع  مواصلة  إلى  اليونسكو  - وندعو   2 

الدول مدن  لجميع  ومفتوحة  ومتنوعة  شاملة  الشبكة  هذه  لتكون  م  لّ ع  الت

وثيقة في  الواردة  التوصيات  تنفيذ  في  الراغبة  اليونسكو  في  ضاء   األع

العالمية اليونسكو  شبكة  أيضاً  وندعو  التعلّم”.  لمدن  الرئيسية  سمات  ل  “ا

بالتنمية المعنية  األخرى  المبادرات  مع  أنشطتها  تنسيق  إلى  م  التعلّ ن  د  لم

للمستوطنات المتحدة  األمم  برنامج  مثل  المتحدة  لألمم  التابعة  ضرية  ح  ال

أجل من  التعليم  بشأن  العالمي  للعمل  اليونسكو  وبرنامج  شرية  ب  ال

األخرى المنظمات  وضعتها  التي  المؤشرات  واستخدام  المستدامة،  نمية  ت  ال

والصحة. للرفاه  العالمية  الصحة  منظمة  مؤشرات  ل  مث

تجارب بتنوع  والتسليم  م،  التعلّ تقدم مدن  إلى رصد  اليونسكو  - وندعو   3 

الحياة، مدى  التعلّم  مجال  في  المتميزة  باألنشطة  واإلقرار  التعلم،   مدن 

تقدماً حققت  التي  للمدن  عامين  كل  التعلم  لمدن  اليونسكو  جائزة  ح  ن  وم

لمدن الرئيسية  “السمات  وثيقة  في  الواردة  التوصيات  تنفيذ  في  راً   باه

لتعلّم”. ا

التوجيهية اليونسكو  بمبادئ  االسترشاد  إلى  والمدن  الحكومات  - وندعو   4 

وإقامة التعلّم  مدن  بناء  تدعم  تشريعية  أطر  إرساء  في  التعلم  مدن  ء  ا ن  لب

جميع على  ميزانيات  وتخصيص  القطاعات  جميع  في  منسقة  ى   بن

وإتاحتهما الحياة  مدى  والتعلّم  التعليم  بجودة  لالرتقاء  تويات  س م  ال

. للجميع

م. التعلّ بناء مدن  الشباب في  إلى دعم إشراك  الحكومات  5 - وندعو 

اليونسكو معهد  مع  بالتعاون  اإلقليمية  التعليمية  المنظمات  وندعو   -  6 

على التعلّم  مدن  بين  وشراكات  شبكات  إقامة  إلى  الحياة  مدى  لم  ع ت  لل

والدولي. اإلقليمي  يدين  ع ص ال

بوصفه الحياة  للتعلم مدى  األولوية  إيالء  إلى  الخاص  القطاع  - وندعو   7 

المجتمع منظمات  وندعو  الداخلي،  التعليم  في  مسؤوليته  من  اً   جزء

مدى للتعلّم  وفرص  وتدريب جيدين  تعليم  توفير  في  اإلسهام  إلى  دني  م  ال

للجميع. اة  ي ح ال

واإلسهام دارسين نشطين  يصبحوا  أن  إلى  المواطنين  - وندعو جميع   8 

إلى المحلية  مجتمعاتهم  تحويل  في  ملموس  دور  وأداء  م  التعلّ سار  م  في 

ومطبوعة رقمية  قرائية  لمواد  ومفتوحاً  مجانياً  نفاذاً  توفر  تعلم  ت  ا ئ  بي

والفنون. الثقافة  إلى  النفاذ  عن  الً  فض

تعلّم. مدينة  بناء  أجل  من  لتفانيها  مكسيكو  مدينة  على  المؤتمر  ني  ث  وي

على مكسيكو  مدينة  محافظ  قطعه  الذي  للتعهد  البالغ  تقديره  لن  ع  وي

تحقيق مواصلة  في  المقبلين  العامين  مدار  على  رئيسي  دور  بأداء  ه  س  نف

شتى في  المتواجدة  م  التعلّ لمدن  منبر  وتوفير  التعلّم  مدن  داف خطة   أه

ومكتب الحياة  مدى  للتعلّم  اليونسكو  معهد  من  بدعم  العالم  اء  ح  أن

مكسيكو. في  ونسكو  ي ال

مدينة وشعب  وإدارة  المكسيك  لحكومة  البالغ  تقديرنا  عن  نعرب  نا  ن  وإ

الدولي المؤتمر  استضافة  في  ودعمهم  ضيافتهم  حسن  على  يكو  س  مك

التعلّم. مدن  بشأن  اني  ث ال

5102 أيلول/سبتمبر   92 مكسيكو،  نة  ي مد
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