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ح لتوصية المجلس بشأن التثقيف من أجل االستدامة البيئية  مقتر

ن شخص بسبب تلوث الهواء 6كل عام يموت أكثر من  ●  .ماليي 

 .الجوية القاسيةشخص كل عام بسبب الظروف  150.000يموت حوالي  ●

ن هكتار من الغابات بسبب إزالة الغابات 7تم قطع حوالي  ●  .ماليي 

 .مليارات شخص عىل الوقود المتسخ مثل: فضالت الحيوانات والفحم 3يعتمد حوالي  ●

ي المحيطات 8كل عام يتم إلقاء  ●
ن
ن طن من البالستيك ف  .ماليي 

ي تهدف هذه المبادرة إل معالجتها
 :المشاكل الت 

 .نقص المعرفة والفهم عندما يتعلق األمر بالتعليم عىل االستدامة البيئية ●

 .عادة ما يهتم المواطنون بالبيئة ولكن عندما يتعلق األمر باتخاذ إجراءات فإنهم يميلون إل عدم االلتفات إليها ●

ي المؤسسات التعليمية ●
ن
ي األنشطة الرئيسية ف

ن
ي دمج االستدامة البيئية ف

ن
 .الصعوبات ف

 :حلول

 .جميع الجهود المبذولة نحو إنهاء القضايا البيئية واعتماد طرق أفضل لضمان االستدامة البيئية BHRD تشجع ●

● BHRD تدعم وتؤيد هذه المبادرة لتعزيز البيئة. 

ي تزويد المدارس والمؤسسات التعليمية  BHRD توصي  ●
ن
ي بالحصول عىل المزيد من الفرص ف

منظمات المجتمع المدنن

ات والندوات  .باألدوات المناسبة لزيادة االستدامة البيئية ، مثل المحاضن

ح ● ي المناهج الدراسية BHRD تقث 
ن
 .أن تقوم جميع المؤسسات التعليمية بدمج المعرفة حول االستدامة البيئية وإدراجها ف

 .مدرسية والمشاري    ع والعمل المجتمعي السماح بمزيد من األنشطة العملية المتعلقة باالستدامة البيئية مثل: الرحالت ال ●

ي حدثت وال تزال تحدث للبيئة حت  اآلن مثل: إزالة الغابات ، والتلوث ، وإلقاء  ●
التعرف عىل جميع األشياء الكارثية الت 

ي المحيطات واالحتباس الحراري
ن
 .البالستيك ف

ن الصغار عىل ابتكار أفكار وحلول إبداعية جديدة من أجل ●  .االستدامة البيئية تشجيع المتعلمي 

ي التغلب عليها من خالل النقاط  ●
ن
شجع الطالب عىل االنتقال من الوعي بالقضايا البيئية إل فهم هذه القضايا والمساعدة ف
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 مراجعة توجيهات جودة الهواء المحيط

 .أشخاص هواء ملوثا 10من كل  9وفقا لمنظمة الصحة العالمية، يتنفس  ●

ي وفاة ثلث األشخاص بسبب السكتة الدماغية ورسطان الرئة وأمراض  كما يتسبب ●
ن
تلوث الهواء ف

 .القلب

ي أوروبا 400،000وساهمت المواد الجسيمية أكثر من  ●
ن
 .وفاة مبكرة ف

ي تهدف هذه المبادرة إىل معالجتها
 :المشاكل التر

ي الحالية ال تتوافق مع المشورة العلمية ●  .معايث  االتحاد األورون 

 .جميع البيانات المبلغ عنها مفيدة بنفس القدرليست  ●

ات أعىل من ملوثات الهواء مما هو مستحسن علميا ● ن كث 
ي بث  ي االتحاد األورون 

ن
 .تسمح معايث  جودة الهواء ف

ملوثا هواء مختلفا. ال توصي منظمة الصحة العالمية بهذه  13ينص توجيه جودة الهواء المحيط عىل معايث  ل  ●

 عدة ملوثات. المعايث  بالنسبة ل

يعي فيما يتعلق بالعقوبات واإلعالم.  ●  هناك مجال إلدخال مزيد من التحسينات عىل اإلطار التشر

ي جميع  ●
ن
ي ف ي االتحاد األورون 

ن
ي إتخاذ تدابث  مناسبة وفعالة للوفاء بجميع معايث  جودة الهواء ف

ن
ة ف ات كبث  ثمة تأخث 

 الدول األعضاء. 

 من الغموض وزيادة إمكانية مقارنة بيانات نوعية الهواء.  ويمكن زيادة توضيح معايث  الرصد للحد  ●

كة للنمذجة.  ●  تحسنت نماذج جودة الهواء ولكنها لم تستخدم بعد بكامل إمكاناتها بسبب عدم وجود معايث  مشث 

●  . ي ي االتحاد األورون 
ن
 خطط جودة الهواء لم ترق دائما إل مستوى متطلبات ضمان االمتثال لمعايث  جودة الهواء ف

 لق عدة أنشطة مثل الزراعة والصناعة والنقل ملوثات الهواء الضارة بالبيئة وصحة اإلنسان عىل حد سواء. تط ●

ي المدن األوروبية حيث  ●
ن
التعرض لتلوث الهواء يمكن أن يضن الجهاز التنفسي ويؤدي إل الوفاة المبكرة وخاصة ف

 التعرض هو األعىل. 

 :الحلول

 .توجيه نوعية الهواء المحيط ويدعم جميع الجهود المبذولة لتحقيق هذا المسعتؤيد المنظمة هذه المبادرة لتنقيح  ●

ي عىل تقليص حجم التلوث إل  ● ي لمساعدة االتحاد األورون 
ح إتاحة المزيد من الفرص لمنظمات المجتمع المدنن وتقث 

 .أدنن حد ممكن

ن عىل الحكومات أن تنفذ لوائح أكثر ضامة فيما يتعلق بتلوث الهواء  ● جاهل مع فرض عقوبات شديدة إذا تم تيتعي 

 .هذه اللوائح

 .ومن األهمية بمكان أن نعمل عىل زيادة التثقيف والتوعية بشأن تلوث الهواء ●

ح المنظمة أيضا تشجيع الشباب عىل ابتكار أفكار خالقة للقضاء عىل التلوث ●  .وتقث 

ي قدرا أكث  من الكفاءة ويحد من معظم األخط ●
ونن  .اء المتعلقة بالمتابعةويتيح اإلبالغ اإللكث 

ي  ●
ي تمتص الضباب الدخانن

ي ايطاليا هنالك مبان آكلة للضباب الدخانن
ن
ي حلول عضية نقية إلنهاء تلوث الهواء. وف

تبتن

وز إل أمالح غث  مؤذية تغسلها االمطار بعد ذلك
 .من الهواء وتحول مواد كيميائية مثل اكسيد النيث 
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يعات االتحاد  ي الخاصة بتصنيف المواد الكيميائية مراجعة تشر األوروب 

 الخطرة ووضع العالمات عليها وتعبئتها

ي ما يقرب من   ●
من العمال الذين يتعاملون مع المواد الكيميائية بشكل منتظم من  ٪5كل عام ، يعانن

ي بعض الحاالت 
ن
ة أو الوفاة ف ي قد تؤدي إل إصابة خطث 

 .التعرض للمواد الكيميائية الت 
ي تهدف المبادرة إل معالجتهاالمشاكل  ●

 :الت 
)تصنيف المواد الكيميائية ووسمها وتعبئتها( غث  واضحة بشأن تحديد وتصنيف بعض المواد  CLP إن الئحة ●

 .الكيميائية
 .قلة الوعي العام بالمواد الكيميائية الخطرة ●
 .الموارد العامة غث  كافية ●
كات الستخدام ملصقات مطوي ●  .ة متعددة اللغات )ملصقات كتيبات متعددة الصفحات(االستحالة القانونية للشر
 :حلول ●
● BHRD ن خدماتها كات الكيماويات لتحسي  ي للتشاور مع رسر

ح إتاحة المزيد من الفرص لمنظمات المجتمع المدنن  .تقث 
●  BHRD  ي بشأن تصنيف المخاطر ، ووضع العالمات يعات االتحاد األورون 

يؤيد ويدعم هذه المبادرة ومراجعة تشر
 .ئة المواد الكيميائيةوتعب

ح ● يعات  BHRD تقث  ي و / أو التشر ي وضعها االتحاد األورون 
يعات الت  كة كيميائية عىل اطالع دائم بالتشر أن تظل كل رسر

 .الحكومية
ي أرسع وقت ممكن CLP يجب مراجعة الئحة ●

ن
ا عن األخطاء ف

 
 .بحث

ي تصنيف مادة   BHRD توصي  ●
ن
ر كيميائية و / أو خليط مما قد يؤدي إل مخاطبتحديث الالئحة كلما كان هناك تغيث  ف

 .أكثر خطورة
كات باستخدام ملصقات ورقية مطوية متعددة اللغات ●  .السماح للشر
 .إدراك أن المواد الكيميائية المسببة الضطرابات الغدد الصماء هي تصنيف جديد لألخطار ●
بجسم اإلنسان ، ولكن إذا تعرض لمثل هذه المواد إدراك أن الحد األدنن من التعرض لمادة كيميائية معينة قد ال يضن  ●

ر ي مزيد من الضن
ن
ن آلخر ، فقد يتسبب ف  .الكيميائية من حي 
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ي )مراجعة التوجيه  ي بحار ومحيطات االتحاد األوروب 
 
حماية البيئة ف

اتيجية البحرية(  اإلطاري لالستر

ا ، ما يقرب من ثالثة أرباع الكوكب  قد يظن المرء أنه إذا لم أعيش بجوار المحيط فلن يؤثر ذلك
 
. حسن عىلي

ي الغالف الجوي
ن
ن ف ي تعيش عىل سطح الماء مسؤولة عن نصف األكسجي 

 .تتكون من محيطات. العوالق النباتية الت 

ي عىل المحيطات ، مما يؤثر عىل الحياة البحرية والنظم اإليكولوجية  ● ية لها تأثث  سلت 
لسوء الحظ ، فإن األنشطة البشر

 .موائلوال

ي تهدف هذه المبادرة إل معالجتها
 :المشاكل الت 

ية المخصصة للتوجيه كافية لتلبية االحتياجات المطلوبة ●  .ال يبدو أن الموارد المالية والبشر

ن تم بذل العديد من الجهود لحماية البيئة البحرية ، فإن مستوى الحماية يختلف من منطقة محمية إل أخرى وهو  ● ي حي 
ن
ف

 .غث  كاف

ا المزيد من األدوات  MSFD يمكن ل  ●
 
استخدام المزيد من جمع البيانات وتحليلها. يمكن أن تستخدم الحماية البحرية أيض

 .الرقمية

احات دقيقة  ● ي اإلبالغ عن المشاكل ، وهو ما يمنع بدوره اللجنة من تقديم تحليالت واقث 
ن
تتأخر الدول األعضاء بشكل عام ف

ي الوقت المناسب
ن
 .ف

ا عىل معالجة القضايا المطروحةال  ●  . تركز برامج الدول األعضاء دائم 

ض أن تصل الدول األعضاء إل الحالة البيئية الجيدة ● ا للتوجيه ، كان من المفث 
 
. ومع ذلك ، 2020بحلول عام  (GES) وفق

ليس  GES ن الدول األعضاء ل من الصعب للغاية التحقق مما إذا كان قد تم الوصول إل هذه النقطة ألن تعريف العديد م

 للقياس و غث  متماسك إقليميا
ً
ي ليكون قابال

ا بما يكفن
 
 .محدد

ار المحيطات وتحمض  ● ي ، والتلوث ، ومصايد األسماك ، وتلف قاع البحار ، واألنواع المدخلة ، واحث  فقدان التنوع البيولوج 

ي 
ن
ات المسؤولة عن التدهور ف  . البيئة البحريةالمحيطات ؛ كلها أمثلة عىل التأثث 

تعتمد االقتصادات الساحلية بشكل أساسي عىل صيد األسماك والسياحة. إذا اعتقد العمال أنهم ال يستطيعون القيام  ●

ي إنقاذ البيئة البحرية
ن
ة ألنهم لن يساعدوا ف  .بعملهم ، فهناك فرصة كبث 

 :حلول

● BHRD  ي حماية البيئة البحرية ومر
ن
اتيجية البحريةتدعم وتؤيد هذه المبادرة ف  .اجعة توجيه إطار اإلسث 

ح ● ي بمد يد العون لكل من المفوضية األوروبية والدول األوروبية ، بحيث  BHRD تقث 
السماح لمنظمات المجتمع المدنن

ا إل جنب لتعزيز البيئة البحرية  .يعمل كالهما جنب 

ابط ، فمن األهمية بمكان أن تأخذ  ● ء مث  ي
ي الحسبان حقيقة أن إحدى  من المهم أن ندرك أن كل سر

ن
خطط الحماية البحرية ف

 .المناطق تؤثر عىل األخرى

ن عىل الحكومات تنفيذ أنظمة أكثر ضامة فيما يتعلق بالبيئة البحرية مع فرض عقوبات شديدة إذا تم تجاهل هذه  ● يتعي 

 .اللوائح

ي للعمل بكفاءة ، وهو ما ييتطلب الحفظ الكثث  من المال ، لذلك من المهم تزويد منظمات البيئة ال ●
ن
مكن بحرية بالمال الكاف

عات  .أن يقوم به جامع التث 

● BHRD  ية المخصصة ي بدورها يمكن أن توفر المزيد من الموارد البشر
ح بشدة زيادة الوعي فيما يتعلق بالبيئة البحرية والت  تقث 

ا المزيد من فرص العمل
 
ي أنه سيوفر أيض

 .لهذه القضية. هذا يعتن

ي الجيد بأن يضع BHRD توصي  ●
ي الئحة تنص بوضوح عىل ما هو الوضع البيت  الذي  (GES) االتحاد األورون 

ي تحقيقه
ن
 .نأمل ف
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اتيجية  ي إطار استر
 
: أهداف استعادة الطبية ف ي حماية التنوع البيولوج 

ي  ي لإلتحاد األوروب   التنوع البيولوج 

اتيجية التنمنظمة بروكسل لحقوق اإلنسان والتنمية تدعم أهداف استعادة  - ي إطار اسث 
ن
وع الطبيعة ف

ي الملزمة الستعادة الطبيعة.  ي يحدد االتحاد األورون 
، ونؤيد وجود صك قانونن ي  البيولوج 

ي هو األساس الذي يدعم جميع أشكال الحياة عىل األرض وتحت سطح الماء، و يؤثر عىل كل  - إن التنوع البيولوج 

ي والمياه ، فبدون الطبيعة، لن تكون الحياة عىل األرض ممكنة. جانب من جوانب صحة اإلنسان، ويوفر الهواء 
 النف 

ي بالمشاركة • 
ورة السماح وإتاحة المجال أكثر لمنظمات المجتمع المدنن توصي منظمة بروكسل لحقوق اإلنسان والتنمية بضن

 . ي
ي النص القانونن

ن
ي تحقيق هذه األهداف، والتأكيد عىل ذلك ف

ن
 الفعالة ف

: فقدان التنوع البيو  - ي  لوج 

ي نتيجته السلبية عدم استدامة سالمة كوكب األرض ، فالبد من إعادة تصور عالقتنا مع  إن فقدان التنوع البيولوج 

ي صميم عملية صنع القرار. 
ن
 الطبيعة ووضع الطبيعة ف

ي ووباء كورونا " كزفيد  -  ": 19التنوع البيولوج 

ي  19ظهور كوفيد  ورة وأهمية الحفاظ عىل التنوع البيولوج   ، حت  الندمر النظام الذي يدعم حياة اإلنسان. عىل ضن

ي يساع عىل عدم انتشار أو هيمنة األمراض بشعة كما كان وضع كوفيد   -  19عدم فقدان التنوع البيولوج 

-   . ن الحيوانات والبشر ي يوفر فرص لمسببات األمراض لالنتقال بي   إن فقدان التنوع البيولوج 

ية، مثل إزالة  - ة تغث  المناخ، أدت إل إن األعمال البشر ية، والزراعة ، وتشي    ع وتث  الغابات، والتعدي عىل الحياة الث 

 اإلخالل بالتوازن الدقيق للطبيعة. 

ن علينا عدم تغيث  النظام  الطبيعي   - ي  -يتعي 
، وأال نخلق بأيدينا الظروف الت   الذي من شأنه أن يحمينا بشكل طبيعي

ي  -تسمح بانتشار مسببات األمراض 
ن
وسات.  بما ف  ذلك الفث 

ن أن يصاحبها حملة توعية  - ي ، ولذا يتعي 
ن الالزمة لتحقيق هذه األهداف وحدها ال تكفن يعات والقواني  إن التشر

ا.  ا ملموس  اتيجات، وتجعلها واقع  ي تحقيق االسث 
ن
 مجتمعية تساعد ف
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 تحسي   المهارات األساسية للبالغي   

 " التعليم والتدريب". 

ن نحن نقدر وندعم   - ن المهارات األساسية  للبالغي  ار ، وبصفة خاصة  الكبخارطة الطريق حول تحسي 

 ذوي المستوى المنخفض من المهارات والمعارف والكفاءات. 

ا الجل أن يكتسبوا المعرفة والمهارات كما يتطلب العمل عىل تنمية المواهب،  - ا مستمر 
 
إن تعليم الكبار يتطلب جهد

 ة وممارسة نشاطات تهم فئات معينة. وذلك  يشمل استهداف محو األمي

ن مهاراتهم ورفع الكفاءة.  - ي االهتمام بالكبار وتعليمهم وتحسي 
ن
ا ف ا عالي  ا ونجاح  ا ملموس 

ن   ونؤكد عىل أن أوروبا حققت تمث 

ي عملية التنمية واستدامتها، وألجل تحقيق  -
ن
ورة ملحة وذلك ألجل المساهمة ف ن مهاراتهم ضن إن تعليم الكبار وتحسي 

.  مساهمة ي النمو االقتصادي واالجتماعي
ن
 األفراد والجماعات ف

ي التعلم  -
ن
ي ذلك  اإلطار أن يتم خلق رغبة حقيقية واضحة لدى الكبار ف

ن
ويجب ألجل تحقيق نجاح  أكث  وأكثر ف

واالستفادة من الفرص المتاحة، كما يجب أن يتم اختيار األسلوب المناسب  لتلقيهم  العلوم والمهارات المختلفة، 

ي 
  ستكون جديدة عليهم. والت 

امج  لدى الكبار بعض السمات والمزايا لذا فإنه يجب أن نلتفت إىل تلك السمات  عند وضع الت 

ي  
 
يعات الخاصة بتحسي   مهاراتهم وتعليمهم وذلك ألن تعليم الكبار يختلف عن تعليم األطفال ف والتشر

 :  كثت  من الجوانب وهي

ي التعليم  -1
ن
 وليسوا بحاجة إل أن يعتمدوا عىل اآلخرين بعكس الصغار.  يعتمد الكبار عىل أنفسهم ف

2-   
ً
ا من التعليم ولو قليًل ات الحياتية، كون بعضهم من الممكن أن يكون قد تلف  قدر  يتمتع الكبار بحكم السن بكم من الخث 

 أكسبهم القدرة عىل رسعة االستيعاب وسهولة التعلم. 

ي األغلب يكون الكبار بحاجة إل الت -3
ن
ي  تطوير حياتهم الخاصة. ف

ن
ن المهارات لمساعدتهم ف  علم وتحسي 

 نحن نشجع عىل أن يعود الكبار الذين تركوا المدارس أو الجامعات دون أن يكملوا تعليمهم إل الدراسة.  -

ن أوضاعهم الوظيفية، -  ويعود هؤالء إل المعاهد التعليمية من أجل تحسي 

 غ إل التعليم مرة أخرى. ولكن من دون الحاجة إل ترك وظائفهم والتفر  -

  ي
ورة السماح وإتاحة المجال أكثر لمنظمات المجتمع المدنن توصي منظمة بروكسل لحقوق اإلنسان والتنمية بضن

 فيما يخص محو األمية 
ً
ن المهارات خاصة ي تحسي 

ن
ي تحقيق هذه األهداف، وأن يتم دعمها ف

ن
بالمشاركة الفعالة ف

 . ، واإللمام بالقراءة والكتابةللكبار 

  كوفيد و " ن عند وضع خارطة طريق أو طرح 19باء كورونا العالمي "فرض حالة ووضعية مختلفة عىل العالم، يتعي 

 . اف للمستقبل فيما يخص القوة القاهرة والحدث المفاج   يعات أن يكون هناك استشر  تشر

 ازية، من غلق المدارس والمعاهد وتعطيل الوظائف، ألج وساالضطرار إل اتخاذ التدابث  االحث    ل الحماية من فث 

ن مهارات الكبار.   كورونا، يدعو إل اعتماد سياسة متطورة عند التفكث  فيما يخص تحسي 

  .ا يسهل تنفيذ اإلجراءات لمواكبة األحداث الطارئة
 
ا مرن يعي  ا تشر  كما يلزم أن يكون هناك إطار 

  ي قد يتعر
 ض لها تعليم الكبار. هناك حاجة إل حماية تمويل التعليم، وتفادي األثار السيئة الت 

  .ورة بناء نظام تعليم للكبار قادر عىل التكيف واالستجابة للتحديات  ضن

 ن مهارات الكبار ورة تفادي األثار االقتصادية السيئة نتيجة األزمات واألوبئة، وأثرها عىل تحسي   .ضن
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 تحسي   المهارات األساسية للبالغي   

 " التعليم والتدريب"

، وبصفة خاصة  الكبار ذوي حول تحسي   المهارات األساسية  للبالغي    ندعم ونؤيد  خارطة الطريق

 من مهارات القراءة المستوى المنخفض من المهارات والمعارف والكفاءات و 
 
مساعدة البالغي   عىل اكتساب الحد األدب

  .والكتابة والحساب والمهارات الرقمية و / أو اكتساب مجموعة أوسع من المهارات

ي عملية التنمية واستدامتها، وألجل تحقيق إن تعليم  -
 
ورة ملحة وذلك ألجل المساهمة ف الكبار وتحسي   مهاراتهم ض 

 . ي النمو االقتصادي واالجتماعي
 
 مساهمة األفراد والجماعات ف

ا مستمًرا الجل أن يكتسبوا المعرفة  -
ً
ي االعتبار أن تعليم الكبار يتطلب جهد

 
ورة األخذ ف ترى منظمة بروكسل ض 

ارات كما يتطلب العمل عىل تنمية المواهب، وذلك  يشمل استهداف محو األمية وممارسة نشاطات تهم فئات والمه

 . ي الرقمي
ر
ي والمعلوماب  معينة، باإلضافة إىل تعليم المهارات المتنوعة وفق التقدم التكنولوج 

ا ملموًسا ون -
ي  بأعضائه قد  حقق تمت  ً ي االهتمام بالكبتؤكد منظمة بروكسل عىل أن االتحاد األوروب 

 
ا عالًيا ف

ً
ار جاح

ي 
 
ي الوصول لمستوى أعىل من اإلنجاز ف

 
وتعليمهم وتحسي   مهاراتهم ورفع الكفاءة، ولكن يجب أن تستمر الجهود ف

 هذا المجال. 

 :  المطلوب لتحقيق نجاح أكت  وأكتر

ي ذلك  اإلطار: 
 
 ويجب ألجل تحقيق نجاح  أكت  وأكتر ف

ي التعلم واالستفادة من الفرص المتاحة. أن يتم خلق رغبة حقيقية واضحة   -
 
 لدى الكبار ف

ي ستكون جديدة عليهم.  -
 يجب أن يتم اختيار األسلوب المناسب  لتلقيهم  العلوم والمهارات المختلفة، والتر

امج  - لدى الكبار بعض السمات والمزايا لذا فإنه يجب أن نلتفت إىل تلك السمات  عند وضع الت 

يعات الخاصة بتحسي    مهاراتهم وتعليمهم وذلك ألن تعليم الكبار يختلف عن تعليم األطفال  والتشر

 : ي كثت  من الجوانب وهي
 
 ف

ي التعليم وليسوا بحاجة إىل أن يعتمدوا عىل اآلخرين بعكس الصغار.   -1
 
 يعتمد الكبار عىل أنفسهم ف

ات الحياتية، كون بعضهم من الممكن أن   -2 م ولو يكون قد تلقر قدًرا من التعلييتمتع الكبار بحكم السن بكم من الخت 

 أكسبهم القدرة عىل رسعة االستيعاب وسهولة التعلم. 
ا
 قليًل

ي  تطوير حياتهم الخاصة.  -3
 
ي األغلب يكون الكبار بحاجة إىل التعلم وتحسي   المهارات لمساعدتهم ف

 
 ف

 تعليمهم إىل الدراسة. نحن نشجع عىل أن يعود الكبار الذين تركوا المدارس أو الجامعات دون أن يكملوا  -

 ويعود هؤالء إىل المعاهد التعليمية من أجل تحسي   أوضاعهم الوظيفية،  -

 ولكن من دون الحاجة إىل ترك وظائفهم والتفرغ إىل التعليم مرة أخرى.  -

 : ي
 
 منظمات المجتمع المدب

   ي تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل عام، وعىل وجه الخصوص
 
ي له دور أساسي وفعال  ف

 
المجتمع المدب

ي و التدريب. 
ي تنمية وتحسي   المهارات وتنمية التعليم المهت 

 
 ف

  ي
 
ورة السماح وإتاحة المجال أكتر لمنظمات المجتمع المدب توصي منظمة بروكسل لحقوق اإلنسان والتنمية بض 

ي تحقيق هذه األهداف. بالمش
 
 اركة الفعالة ف

  فيما يخص محو األمية للكبار 
ا
ي تحسي   المهارات خاصة

 
 . ، واإللمام بالقراءة والكتابةأن يتم دعمها ف
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 وتحسي   مهارات التعليم:  19كوفيد  -

  كوفيد " "فرض حالة ووضعية مختلفة عىل العالم، يتعي   عند وضع خارطة 19وباء كورونا العالمي

اف للمستقبل فيما يخص القوة القاهرة والحدث  طريق أو طرح يعات أن يكون هناك استشر تشر

 . ئ  المفاج 

   وس ازية، من غلق المدارس والمعاهد وتعطيل الوظائف، ألجل الحماية من فت  االضطرار إىل اتخاذ التدابت  االحتر

 كورونا، يدعو إىل اعتماد سياسة متطورة عند التفكت  فيما يخص تحسي   مهارات الكبار.  

  ا يسهل تنفيذ اإلجراءات لمواكبة
ً
يعًيا مرن  األحداث الطارئة. كما يلزم أن يكون هناك إطاًرا تشر

  .ي قد يتعرض لها تعليم الكبار
 هناك حاجة إىل حماية تمويل التعليم، وتفادي األثار السيئة التر

  .ورة بناء نظام تعليم للكبار قادر عىل التكيف واالستجابة للتحديات  ض 

  ورة تفادي األثار االقتصادية السيئة نتيجة األزمات واألوبئة، وأثرها عىل تحسي   مهارات  الكبار. ض 
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ي   دول االتحاد األوروب 
ي بي  

استخدام  –تحديث التعاون القضابئ

 التكنولوجيا الرقمية

ن دول  - ي بي 
منظمة بروكسل لحقوق اإلنسان والتنمية تدعم مبادرة تحديث التعاون القضان 

ي  ،  –االتحاد األورون  ي  استخدام التكنولوجيا الرقمية. البيولوج 

ي من بينها مجال جائحة  
ي كافة المجاالت، والت 

ن
كورونا تهديد يجب أن يتحول إل فرصة للتطوير والتحديث ف

 العدل والحقوق األساسية. 

 من الورق ،  -
ً
ي كل بلد استخدام التكنولوجيا الرقمية ، بدال

ن
وري للسلطات المشاركة ف سيجعل من الضن

ي ت للتواصل، رغم أنه تطوير وتحديث يفرضه الواقع، إال أنه
ي الصعوبات والتحديات الت 

ن
ن تالف واجه هذه يتعي 

ي قد تؤدي إل فقدان المعلومات أو حجبها. 
 فيما يهدد هذا التطوير من عمليات قرصنة الت 

ً
 النظم، خاصة

ن سالمة انتقالها وتبادلها.  - ن حماية المعلومات وتأمي   يتعي 

ي االعتبار  -
ن
. نؤكد عىل أننا مع التحديث والتطوير ولكن مع األخذ ف ي

 
ا عن النظام الورف  عدم االستغناء تمام 
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ي والثانوي
ي التعليم االبتدابئ

 
نت والتعلم عن بعد ف  التعلم عت  اإلنتر

ي تهدف المبادرة إل معالجتها
 :المشكلة الت 

نت.  19خالل جائحة كوفيد  ي التعلم عث  اإلنث 
ينما ب، اضطرت جميع المدارس والمؤسسات التعليمية إل تبتن

 :أثبتت العديد من المدارس قدرتها عىل التعامل مع مثل هذا التغيث  المفاج   ظهرت عدة مشاكل ، مثل

ن والمدارس باألدوات الرقمية المناسبة ● ن المعلمي   .تم تجهث 

 .عدم وجود توجيهات من الجهات المختصة ●

 .حماية البيانات )تشيب المعلومات واالمتحانات( ●

ن المعلم والطالبفقدان العالقة  ●  .بي 

ا بسبب التحميل الزائد ●
 
نت ضعيف  .كان االتصال باإلنث 

 .يعتمد األطفال عىل والديهم بشكل مبارسر عندما يواجهون مشكلة ●

 .فقدان األنشطة الالصفية ●

ا من المجتمع المدرسي  ●  .فقدان الفوائد االجتماعية لكونك جزء 

  :حلول

● BHRD ح إتاحة المزيد من الف ن بيئتهاتقث  ي لتعزيز واستشارة المؤسسات التعليمية لتحسي 
 .رص لمنظمات المجتمع المدنن

ح ● كة جيدة لحماية البيانات لضمان عدم وجود قرصنة أو رسقة  BHRD تقث  أن تسع كل مدرسة / مؤسسة تعليمية إل رسر

 .أدبية

ن التواص ● ي إنشاء منصة حيث يمكن لجميع المعلمي  ي يواجهونها يومي  يجب عىل االتحاد األورون 
ا حول المشكالت الت  ا ل مع 

 .وكيفية التغلب عليها

●  
 
نت يقدم تعليما  لوجه ، فإن التعلم عث  اإلنث 

 
بينما يوفر الفصل الدراسي فرصة للعب األدوار مع مالحظات فورية وجها

ي الخىط مع مكونات تصلح لوسائط تفاعلية مثل بناء المهارات واأللعاب ومقاط
 وذان 

 
امج المخصصا تعليمية ع الفيديو والث 

ي أن
ن
. هذا هو السبب ف ي التعلم المختلط BHRD واالختبارات ومكونات وسائل التواصل االجتماعي

 .توصي جميع المدارس بتبتن

 لماذا لتعلم المدمج؟

ن  ا مختلفة من المتعلمي 
 
ك أنواع ا لوجه. إنه يشر نت والتعلم وجه  ن التعلم عث  اإلنث  ولئك الذين  ، أيجمع التعلم المدمج بي 

 لوجه
 
 .يفضلون التعلم المستقل القائم عىل الكمبيوتر وأولئك الذين يفضلون بيئة منظمة مع مدرب وجها

 :يعود نجاح التعلم المدمج إىل خمسة أسباب رئيسية

ا  ● ن سواء كانوا يفضلون التعلم وجه  ي االعتبار جميع أنواع المتعلمي 
ن
وجه أو التعلم ل حسابات للجميع: يأخذ التعلم المدمج ف

نت أو ربما كليهما. كما أنه يستخدم مجموعة متنوعة من المنهجيات بحيث يمكن تخصيص المحتوى للمتعلم  .عث  اإلنث 

ا إل دراسة  ●
 
ي الحقيقة ليس كذلك. استناد

ن
نت ، ولكنه ف تكلفة أقل: قد يبدو التعلم داخل الفصل أرخص من التعلم عث  اإلنث 

ي عام 
ن
لتعليم الطالب عث  نهج  ٪24واء كان التعلم المختلط أرخص أم ال ، فقد أثبت أنه يكلف أقل بنسبة ، س 2015أجريت ف

 .التعلم المدمج

المرح والمشاركة: يعزز الطالب ما تعلموه من خالل مجموعة متنوعة من الوسائط التفاعلية. ومن المزايا اإلضافية أنه يطلع  ●

ن عىل تقدم الطالب ونقاط ضعفهم ي يحتاجون إل العمل عليها المعلمي 
 .الت 
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نت مما  ● نت وغث  متصلة باإلنث  اتجاهات التعلم والتحديثات: يستخدم التعلم المدمج تقنيات متصلة باإلنث 

ي التدريس
ن
ن باالطالع عىل أحدث التقنيات واالتجاهات ف  .يسمح للمدرسي 

جمة اللغوية والالوصول والتخصيص: تواجه المنظمات العالمية مشكلة جعل التعلم عال ● ا. تعتث  الث  سفر مي 

ي يمكن معالجتها من خالل التعلم المدمج
 .من االهتمامات الت 

ي  ●
ن
. ضع ف ي نامج التدريت  ة ، فلماذا تدفعهم إل نفس الث  ن مستويات مختلفة من الفهم والخث  إذا كان لدى جميع المتعلمي 

ا فرصة رائعة ألي شخص 
 
ا. يخلق التعاعتبارك أن التعلم المدمج يوفر أيض

 
لم يريد التعلم ، ليس فقط الطالب ، بل الكبار أيض

ن باختيار وقت وكيفية تفاعلهم مع الموضوع ا عىل طراز البوفيه يسمح للمتعلمي 
 .المدمج نهج 

 :نماذج التعلم المدمج

ي محدد حيث يكون هناك نشاط ●
ا لجدول زمتن

 
ن بالتناوب من نشاط إل آخر وفق  األقل واحد عىل التناوب: يسمح للمتعلمي 

. هناك عدة أشكال للتناوب مثل التناوب الفردي الذي يعتمد عىل  ي المختث 
ن
ي بعض األحيان ف

ن
نت ويمكن تنفيذه ف عث  اإلنث 

ي لكل طالب عىل حدة
 .الجدول الزمتن

نت تعمل بنظام الدوام الكامل تتيح للطالب إكمال معظم واجب ● اضية معززة: هي بديل لمدرسة عث  اإلنث  تهم الدراسية اافث 

ل ن ي المثن
ن
 .ف

ا ما توجد  ● ا لوجه. غالب  نت باإلضافة إل الدورات األخرى وجه  حسب الطلب: وهي تمكن الطالب من أخذ دورة عث  اإلنث 

ي التعليم الثانوي عندما ال تستطيع المدارس تقديم دورات متقدمة أو دورات اختيارية
ن
 .قائمة انتقائية ف

● Gamification: ن كلعبة. من خالل استخدام النقاط ، يشعر المتعلمون بإحساس بالمنافسة وبالتالي يستخدم الت حفث 

ا الستكشاف الموضوع بأنفسهم
ن   تحفث 

 .يصبحون أكثر

● Flex:   ا ا الحتياجاتهم ورغباتهم. عادة ما يكون المدرب حاضن 
 
. يتحكم الطالب فيما يتعلمونه وفق بمعتن آخر التعلم الشخصي

 .األسئلة كمرشد لإلجابة عىل

نت بينما يتم  ● ات عث  اإلنث  ل من خالل الدورات الدراسية والمحاضن ن ي المثن
ن
الفصول الدراسية المعكوسة: يتعلم الطالب ف

ي الدورات الدراسية والمشاري    ع الموجهة بواسطة المعلم
ن
 .استخدام وقت الفصل ف

ي أسلوب تعليمي 
ا تبتن

 
ن يناسب الجميع. ولكن  عندما تقوم بتدريس مجموعة متنوعة ، من الصعب جد واحد أو أسلوب معي 

مع التعلم المدمج ، فإنه يسمح لكل شخص بإضفاء الطابع الشخصي عىل موضوعه من أجل مراعاة الوقت والتفضيالت 

 .الشخصية وتقنيات التعلم
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ي الحياة ال يحتاج إل الماء ، الغرض من هذه  ●
ن
ء ف ي

المبادرة هو تحقيق طموح القضاء عىل التلوث. ال يوجد سر

ب  ها صحية وخالية من األوساخ ي نستخدمها ونشر
وري للغاية أن تكون المياه الت   .لذلك من الضن

مليار  14إلقاء من سكان العالم ال يحصلون عىل المياه النظيفة. يتم  ٪10قدرت األمم المتحدة أن حوالي  ●

ي  ي المحيطات كل عام. يضيف النشاط البشر
ن
تريليون جالون من مياه الضف الصحي غث  المعالجة  1.2رطل من البالستيك ف

 .من مياه الضف الصحي تلوث المياه الجوفية بعد المعالجة ٪80إل إمدادات المياه كل عام. 

ي تهدف هذه المبادرة إل معالجتها
 :المشاكل الت 

 .ص المعرفة المحدثة بشأن الملوثات الجديدةنق ●

ي حدوث اضطراب  ●
ن
الحياة البحرية تتأثر بشدة بالملوثات الموجودة عىل أسطح المياه ؛ سوف يتسبب موت األحياء المائية ف

ي سالسل الغذاء
ن
 .ف

بة والمياه ● ة حاالت تلوث الث   .كثر

ا للمياه الجوفية ● ات تشكل تهديدا خطث 
 .المبيدات والنث 

ي نمو طبقة سميكة من الطحالب عىل السطح مما يحجب أشعة الشمس عن الغطاء  ●
ن
ا ف

 
يمكن أن تتسبب األسمدة أحيان

ات ي األجزاء العميقة من المحيط والبحث 
ن
ي ف

 .النبان 

 .يمكن أن تنتشر العديد من األمراض من خالل تلوث المياه ●

ي إل أنه ، فيما يتعلق بالتلوث الك Water FC خلص فريق ●
ن
ي    ع عىل بعض الملوثات القديمة األقل صلة ف ي ، يركز التشر

 يميان 
ات الصيدالنية والبالستيك والمواد  ا من الملوثات ذات االهتمام الناسر  ، مثل المستحضن

 
ن ال يعالج بشكل كاٍف عدد حي 

 .(PFAS) الكيميائية المشبعة بالفلورو األلكيل

 :حلول

● BHRD التوجيه اإلطاري للمياه تدعم وتؤيد هذه المبادرة لمراجعة. 

ح ● ي بمد يد العون لكل من المفوضية األوروبية والدول األوروبية ، بحيث  BHRD تقث 
السماح لمنظمات المجتمع المدنن

ي المياه الجوفية واألسطح
ن
ا إل جنب لتقليل تلوث المياه ف  .يعمل كالهما جنب 

ح ● ء وكل ما يتعلق بالحياةبشدة زيادة الوعي بشأن تلوث المياه ومدى ت BHRD تقث  ي
ه عىل أي سر  .أثث 

ح ● أن الحكومات بحاجة إل تنفيذ المزيد من اللوائح الصارمة فيما يتعلق بمنع تلوث المياه مع عواقب وخيمة  BHRD تقث 

ي عن هذه اللوائح
 .إذا تم التغاصن

ي اعتبارك االكتشافات و  ●
ن
ي البحيجب مراجعة قوائم الملوثات هذه بشكل شامل ومنتظم )ضع ف

ن
ث التطورات الجديدة ف

)  .العلمي

ي تلوث المياه سواء تم إغراقها أو تشب  ها من المصانع ●
ن
ي تساهم ف

ا أحد العوامل الرئيسية الت 
 
 .األدوية هي أيض

ها  ● ي تلك المواد و / أو معايث 
ن
ة للقوائم ، مما دفع إل النظر ف ظهرت معلومات جديدة عن بعض المواد منذ المراجعات األخث 

ا العمل عىل هذه المعلومات للتأكد من أن القوائم جاهزة حت  اآلن أو 
 
 .تصنيفها عىل أنها مواد خطرة ، ويجب أيض

ي المحيطات واألنهار ●
ن
 .ال تقم بإلقاء النفايات ف
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