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خطة عمل البحث
 مقدمة شكر خاص للمؤمتر الدويل الثامن لالحتاد العريب للتنمية املستدامة امللخص []Abstract مشكلة الدارسة أهداف الدراسة أمهية الدراسة أسباب اختيار الدراسة منهج الدراسة مصطلحات مباحث الدراسة oالعالقة بني التعليم والتنمية يف إطار التنمية املستدامة
 oالعالقة بني التعليم والصحة يف إطار التنمية املستدامة
 oالعالقة بني التعليم والبيئة يف إطار التنمية املستدامة
 االستنتاجات التوصيات -املراجع
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شكر وتقدير
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :ال يشكر هللا من ال يشكر الناس" رواه أبو دواد والتمي.
بعد رحلة عناء وجهد واجتهاد إلجناز هيا البحث املبارك ،وإكماله ،فإننا حنمد هللا -عز وجل  -ونشكره على متام
نعمته الت أنعم علينا اها ،كما ال يسعنا يف هيا املقام إال أ نتقدم زجزيل الشكر وأمسى آايت العرفا والتقدير لإلخوة
يف االحتاد العريب للتنمية املستدامة والبيئة القائمني على املؤمتر الدويل الثامن "الصحة والبيئة يف إطار التنمية املستدامة"
اليين منحوان الفرصة الطيبة إلجناز هيا البحث وتقدميه خالل املؤمتر املوقر
وإنه لشرف لنا عظيم أ نقدم هيا البحث خالل فتة انعقاد هيا املؤمتر املبارك ،ليكو مشعة مضيئة وسط آالف
الشموع الت أااءت هيا املؤمتر الن ي لالبحو واملشاركات العلمية املختلفة
ويسعدين يف هيا املقام لالتقدم خبالص الشكر ووافر التقدير واالحتام لإلخوة القائمني واملشرفني على حتكيم البحث،
ملا بيلوه من جهد ومسامهة يف توجيهنا التوجيه األمثل إلجنازه على الوجه املطلوب
جزى هللا اجلميع ع ي خري اجلزاء
د .جابر عيد الوندة
انئب املدير العام جلمعية النجاة اخلريية
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تقدمي
شهد العامل خالل الثالثني عاما املااية أزمات متعددة على كافة املستوايت والقطاعات اإلنسانية املختلفة ،وظهرت
العديد من الظواهر البيئية الت تعوق عملية التنمية وتددها ،مثل :التلو البيئي ،وفقدا التنوع البيئي ،وتلو اهلواء
واملاء ،وتقلص مساحات النالات املدارية ،وارتفاع درجة حرارة األرض (الدفء الكوين) ،والفيضاانت املدمرة الناجتة
عن ارتفاع منسوب مياه البحار واألهنار ،ونقص التنوع احليو ،.وحتمض احمليطات ،ونضوب اإلوزو  ،واستنفاد املوارد
غري املتجددة
ومن هنا كا البد من اجلميع التكاتف ملواجهة هيه الظاهرة ،ومعاجلتها ،واختاذ كافة األساليب والتدابري الت حتد من
آاثرها ،وتكفل تنمية حقيقية يف اجملتمعات حتد من األخطار البيئية اخلطرية ،وآاثرها االجتماعية واالقتصادية املختلفة
وما بني عام 2791م ،وعام 2771م ،عقدت سلسلة من املؤمترات وامللتقيات ،كا أبرزها عام 2797م عندما طلبت
اجلمعية العامة لألمم املتحدة عقد اجتماع عاملي لواع استاتيجية إليقاف التأثريات الت تلو البيئة يف سياق تعزيز
اجلهود العاملية لتطوير وتنمية واستدامة البيئة يف كل دول العامل
ويف ظل االهتمام املتنامي لالتنمية املستدامة ،عقدت قمة األرض يف الربازيل "بريو دوجانريو" يف عام 2771م( ،مؤمتر
األمم املتحدة املع ي لالبيئة والتنمية) ،وقد نتج عنه "االجندة "12الت تتكو من ( )04فصال ،أكدت فيه على التنمية
املستدامة من خالل العديد من االطروحات الت تتعلق لاستخدام املوارد واالهتمام لاألرض واجلو ،ووجهت احلكومات
إىل واع القوانني والتعليمات والنظم الت من شأهنا التحفيز على االستخدام املستدمي ملوارد األرض وبيا أمهية زراعتها،
وواع أسس وطرق جديدة إلدارة البيئة.
ومني ذلك الوقت ،أعادت الدول واحلكومات النظرة إىل التنمية وربطها لاالستدامة ،ليلك اجتمع يف نيويورك أكثر من
 254من قادة العامل يف قمة األمم املتحدة للتنمية املستدامة خالل الفتة من  19-15سبتمرب 1425م مبقر األمم
املتحدة يف نيويورك ،حيث يعتمدو رمسيا خطة جديدة طموحة للتنمية املستدامة عبارة عن  17هدفا مع 267
غاية تعد نقطة انطالق لعمل اجملتمع الدويل واحلكومات الوطنية من أجل أ ينعم مجيع سكا العامل لالرفاه والرخاء
على مدى السنوات ال 25القادمة
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ويعترب التعليم من بني هيه األهداف األساسية يف حتقيق أ .تنمية أو هنضة اقتصادية" ،حيث أشري له يف اهلدف الرابع
حتت عنوا "تعليم ذو جودة" :أ .اما تعليم ذا جودة شاملة ومتساو ،وتعزيز فرص تعلم طوال العمر للجميع"
ويف هيا البحث سوف نتناول التعليم وآاثره التنموية على الصحة والبيئة ،لاعتباره األداة الرئيسة يف حدو أ .تنيري أو
هنضة شاملة ،وقدرته اهلائلة يف تنيري القيم والسلوكيات وأمناط احلياة ،الت تعوق حتقيق أهداف التنمية املستدامة ،خاصة
يف جمال الصحة والتنمية داخل البلدا بشكل عام ،والفقرية منها بشكل خاص
ملخص البحث:
يتناول هيا البحث دور التعليم يف تقدمي احللول واملبادرات العلمية ،ملواجهة االشكاليات البيئية والصحية ،وحتقيق
أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر الت أقرتا األمم املتحدة
ومن خالل هيا البحث سوف نواح ثالثة أمور رئيسة ،وهي :عالقة التعليم لالتنمية املستدامة ،مث العالقة التبادلية بني
التعليم والصحة ومدى أتثر كل واحد منهما لاآلخر ،وأخريا العالقة اجلدلية الدائمة بني التعليم والبيئة ،لنحدد بعض
االشكاليات البيئية الت تؤثر على حياة الكائن احلي بصفة عامة واإلنسا بصفة خاصة
وقد مت تقدمي رؤى وتطبيقات علمية يف جمال التنمية املستدامة ملدارس النجاة التعليمية ،من خالل العديد من األنشطة
والربامج التعليمية الت تستمد وجودها من التوجيهات السامية لسمو أمري دولة الكويت ،مث اخلطة العامة لوزارة التبية ،
واخلطة االستاتيجية إلدارة املدارس زجمعية النجاة اخلريية
وخنتتم حبثنا بتقدمي بعض االستنتاجات والتوصيات يف جمال التعليم اجليد لاعتباره أحد أهداف التنمية املستدامة
Abstract:
This primary goal of this research concentrates on the role of education in providing
scientific solutions and initiatives to address environmental and health problems and
achieve the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) set by the United Nations
This research will focus on clarifying three main points: the relationship of
education to the SDGs, the reciprocal relationship between education and health, and
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the influence to another and finally the permanent dialectical to a better understanding
of relationship among education and environment by identifying some environmental
problems that affect the life of the living organism in general and human beings in
particular
Scientific visions and applications have been presented in the field of sustainable
development on schools of educational survival, through many activities and
educational programs that derive from the directives of His Highness the Amir of
Kuwait, with the general plan of the Ministry of Education, according to the strategic
plan for school management st Al Najat charity society
Our research suggests some recommendations in the area of qualified education as one
of the goals of SDGs

مشكلة الدراسة
لقد أشران يف م قدمة هيا البحث أننا يف خالل الثالثة عقود األخرية ظهرت الكثري من الظواهر البيئة والصحية الت
شكلت منعطفا خطريا يف سبيل حتقيق التنمية يف اجملتمعات ،وبروز العديد من املشكالت – بسببها  -على كافة
املستوايت االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،والبيئية
وقد كا للتطور الكبري يف احلياة املعاصرة واحنرافه عن املألوف يف استخدام املوارد البيئية ،واحنراف السلوك االجتماعي
والقيمي جتاه البيئة ،آاثر سلبية انعكست على جمايل الصحة والتنمية بصورة تدد احلياة على سطح األرض ،مثل:
مشكلة التلو  ،الت بدروها تنقسم إىل عدة أنواع يسهم العلم يف إحداثها ،ومنها :امللواثت الكيمائية ،وملواثت الطاقة،
وامللواثت الفضائية ومشكلة التصحر ،والعديد من املشكالت األخرى مثل :آتكل طبقة األوزو  ،والنياء ،واالحتباس
احلرار .واملشكالت الصحية البيئية
ومن هنا كا البد من البحث عن وسائل تكفل لنا حل هيه االشكاليات وتتصف لاالستدامة ،ليا فقد اجتهت كل
اجلهود وانصبت جتاه "العلم" والتقنيات التكنولوجية ،وربطهما أبهداف التنمية املستدامة حلل هيه االشكاليات
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إننا خالل هيا البحث حناول بيا أثر العلم يف احلفاظ على البيئة والصحة ،ودورمها يف استعادة التواز البيئي ،وتقدمي
احللول والتوصيات للمشاكل البيئية والصحية ،من خالل تسخري العلم لتقدمي الوسائل واألدوات الكفيلة بتوجيه الدفة
مرة أخرى لاجتاه احلفاظ على البيئة ومقوماتا
أهداف البحث:
 معاجلة القصور املعريف واالاطراب يف فهم الظواهر الكونية والبيئية والصحية ابتكار وسائل وأدوات تعليمية جديدة تعني على حتقيق أهداف التنمية املستدامة يف جمايل البيئة والصحة تعزيز مفهوم املنظور التحويلي يف جمال التعليم عن طريق معرفة مدى قابلية التعليم والتدريب يف اجملال التق يوامله ي لالستمرارية والتجدد
 اللجوء إىل منظور االنصاف يف جمال التعليم القائم على معاجلة التفاوت االجتماعي واالستبعاد اللجوء إىل املنظور االقتصاد .يف جمال التعليم لزايدة الكفاءة والفعالية واملساءلة واالجتياب ،والقدرة علىاالستجابة ،والتصد .للمشكالت الت تعتض الشباب يف سوق العمل ،وبناء جسور أقوى بني نظام التعليم
والتدريب يف اجملال التق ي وامله ي وعامل العمل ،من أجل أتمني التطابق بني توفري املهارات واحتياجات سوق
العمل احلالية ،واستشراف احتياجاته يف املستقبل
 إعادة النظر يف طرق متويل التعليم والتدريب يف اجملال التق ي وامله ي توفري إطار تعليمي عاملي يساهم يف استعادة التواز البيئي ،وحل املشكالت البيئية املستعصية أتهيل املنشآت التعليمية خاصة يف الدول النامية ،لتقوم بدورها يف حل مشكالت البيئة ،وحتقيق أهدافالتنمية
 إعادة النظر يف املناهج التعليمية وإدراج األزمات واملشكالت البيئية ،وماولة البحث عن حلول علمية منخالهلا
 إعطاء علم البيئة األمهية الالئقة به لاعتباره أساس احلفاظ على احلياة اإلنسانية االستفادة من التطبيقات العلمية احلديثة فيما يتعلق لالتنمية املستدامة يف جمال البيئة والصحة -تفعيل االستدامة ودجمها يف املناهج الدراسية واعتبار قضااي البيئة من القضااي التعليمية األساسية
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 تفعيل التبية البيئية ومساعدة األجيال القادمة يف إجياد أفضل اجلوانب االجتماعية ،والطبيعية ،واالقتصاديةللتنمية املستدامة
 اختيـار املواوعات البيئية واالجتماعية واالقتصادية احمللية والعاملية املناسبة كنسق ثقايف ،وإدخاهلا فـي املناهجواملقررات الدراسية املختلفة على كافة املستوايت الدراسية
اسباب اختيار الدراسة:
 2أسباب ذاتية:
 aاالهتمام لاملنظومة التعليمية ،وربطها بعلم التنمية املستدامة يف جمايل الصحة والبيئة
 bالرغبة يف البحث عن طرق لتفعيل العلوم واملعارف يف جمال البيئة املستدامة ،لينعكس أثرها على
اجلوانب األخرى خاصة التنمية والصحة
 1أسباب مواوعية:
 aربط اخلطط االستاتيجية للمؤسسة اخلريية [مجعية النجاة اخلريية] مبتطلبات األمم املتحدة اخلاصة
لالتنمية املستدامة واالستفادة من اجملال التعليمي يف حتقيق األهداف
 bربط السلوكيات اليومية للجيل الصاعد لالبيئة من أجل احلفاظ عليها لاعتبارها ذخرية األجيال القادمة
 cتوجيه وإصالح برامج التعليم وتوجيهها حنو أهداف التنمية املستدامة
 dاالستفادة من منظومة النجاة اخلريية التعليمية يف تطبيقات التنمية املستدامة
أمهية الدراسة:
 2األمهية العلمية:
 aتناول أحد أهم م ستجدات برامج األمم املتحدة جتاه الشعوب ،ويف ظل اهتمام عاملي ،وهي التنمية
املستدامة
 bتعديل وتنيري سلوك وقيم األفراد جتاه البيئة ،واحلفاظ عليها ،وإجياد احللول ملشكالتا
 cإثراء الدراسات التحليلية للمشكالت البيئية ،للوصول إىل نتائج تصب يف صاحل حتقيق أهداف التنمية
املستدامة
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 dعمل برامج تعليمية يف اوء أهداف التنمية املستدامة
 1األمهية العملية [املواوعية]:
 aتب ي استاتيجية تعليمية يف اوء أهداف التنمية املستدامة ،ينعكس أثرها على صحة اإلنسا والبيئة
 bتصميم برامج تعليمية ،للوصول إىل أهداف وغاايت التنمية املستدامة
 cاالستفادة من املنظمات اإلنسانية يف حتقيق أهداف وغاايت التنمية املستدامة
 dتوظيف التعليم يف خدمة قضااي البيئة وإجياد احللول املناسبة هلا
 eدمج أهداف التنمية املستدامة يف املنظومة التعليمية
منهج الدراسة:
سوف يتم استخدام أكثر من منهج يف البحث ،كي خيدم جوانبه املختلفة ،وأهم هيه املناهج:
أ املنهج االستقرائي :من خالل الكثري من املصادر العلمية ( الكتب -املراجع العلمية) املتخصصة يف البحث مل
الدراسة ،يف متلف اجلوانب الت تحتويها مفهوم التعليم وارتباطه لالتنمية املستدامة ،وانعكاسه على البيئة والصحة،
واالنتقال من اجلزء إىل الكل ،ومن اخلاص إىل العام.
ب املنهج التارخيي :حيث مت تتبع املادة العلمية للتنمية املستدامة يف العديد من املصادر التارخيية.
ت املنهج االستنباطي :حيث مت الربط بني املقدمة واملواوع واخلامتة ،والنتائج املستخلصة
مفاهيم الدراسة:
التعليم
هو التصميم املنظم املقصود للخربة (اخلربات) الت تساعد املتعلم على إجناز التنيري املرغوب فيه يف األداء ،ويع ى دإدارة
التعلم الت يقودها عضو هيئة التدريس وهو عملية مقصودة ومططة يقوم اها ويشرف عليها عضو هيئة التدريس داخل
املؤسسة التعليمية أو خارجها بقصد مساعدة املتعلم على حتقيق أهداف ونواتج التعلم املستهدفة[]2
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ويعرف التعليم أيضا أبنه " :ترتيب وتنظيم للمعلومات إلنتاج التعلم ،ويتطلب ذلك انتقال املعرفة من مصدر إىل مستقبل،
وتسمى هيه العملية لاالتصال" ونتيجة أل التعليم املؤثر يعتمد على مواقف ومعرفة متجددة ،فإ احلصول على تعليم
فعال يستوجب حتقيق عملية اتصال فعالة بني أطراف العملية التعليمية ،وميكن أ تكو الوسائل التعليمية والتكنولوجية
من العوامل املهمة يف زايدة فعالية عملية االتصال)[]1
تعريف البيئة:
البيئة :هي اإلطار الي .يعيش فيه اإلنسا  ،وتحصل منه على مقومات حياته من غياء وكساء ودواء ومأوى وميارس
فيه عالقاته مع أقرانه من ب ي البشر" ووفق هيا التعريف يتبني أ البيئة ليست جمرد موارد يتجه إليه اإلنسا ،
ليستمد منها مقومات حياته وإمنا تشمل البيئة "أيضا" عالقة اإلنسا لاإلنسا الت تنظمها املؤسسات االجتماعية
والعادات واإلخالص والقيم واألداي []3
التعريف اإلجرائي :هي احمليط املاد .الي .يعيش فيه اإلنسا مبا يشمل من ماء وهواء وفضاء وتربة وكائنات حية،
ومنشآت أقامها إلشباع حاجاته[]0
والتعريف الثاين هو األنسب لتعريف لالبيئة حيث يتضمن الشقني الطبيعي ،والبشر.
تعريف التنمية املستدامة:
التنمية:
التنمية تعد من املفاهيم القليلة الت جتمع بني البعد النظر .واجلانب التطبيقي ،وتستدعي الرؤية الفلسفية والنيبية
للمجتمعات ومقاصد تطورها ،وبشكل أدق هي استخدام كافة املوارد واإلمكانيات املتاحة واملمكنة بشىت أنواعها طبيعية
واقتصادية واجتماعية توفر لإلنسا احلياة الرغيدة يف احمليط الي .يعيش فيه[]5
التنمية املستدامة:
تعرف االستدامة أبهنا االستخدام األمثل للموارد واإلمكانيات املادية والطبيعية واإلنسانية بشكل متواز ومناسب مع
البيئة الطبيعية ،حبيث يتم االستفادة إىل ما شاء هللا من مجيع املوارد الطبيعية املوجودة
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وتعرف التنمية املستدامة :أبهنا تلبية ملتطلبات وارورايت اجليل احلايل دو اإلمهال وعدم االكتا ملتطلبات واحتياجات
األجيال القادمة[]6
الصحة:
عرف بركنز الصحة أبهنا حالة التواز النس ي لوظائف اجلسم ،وأ حالة التواز هيه تنتج من تكيف اجلسم مع العوامل
الضارة الت يتعرض هلا ،وأ تكيف اجلسم عملية إجيابية تقوم اها قوى اجلسم للمحافظة على توازنه[]9
وهناك تعريف آخر للصحة ورد يف ديباجة دستور منظمة الصحة العاملية ،بصينته الت اعتمدها مؤمتر الصحة الدويل
الي .انعقد بنيويورك يف الفتة بني  27حزيرا /يونيو و 11متوز/يوليو 2706؛ والت وقع عليها ،يف  11متوز/يوليو
 ،2706مثلو  62دولة ،ودخلت حيز النفاذ يف  9نيسا /إبريل 2709م ،هيا التعريف هو :الصحة هي حالة من
اكتمال السالمة بدنيا وعقليا واجتماعيا ،ال جمرد انعدام املرض أو العجز []9
وهيا التعريف األخري يؤكد حالة االرتباط بني الصحة واحلالة العقلية واالجتماعية ،فالصحة ال تع ي أ الشخص غري
مصاب أو مريض ،فالصحة ليست مقابل املرض ،وإمنا تتعلق لاحلياة ،سواء الفردية أو اجلماعية
مجعية النجاة اخلريية :مجعية كويتية غري حكومية ،أتسست يف يوم الثالاثء  6ربيع األول 2379هـ املوافق
2799/1/20م ،ورائدة يف العمل اخلري ،.وتكرس جهودها لتنفيي برامج إنسانية وإمنائية ،من شأهنا االرتقاء لاجملتمعات
الفقرية حول العامل ،وتسعى إىل حتقيق االستدامة يف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية والبيئية من خالل برامج ومشاريع
وشراكات استاتيجية وكفاءات بشرية متميزة
مدارس النجاة اخلريية :إحدى املؤسسات التعليمية التابعة جلمعية النجاة اخلريية ،حيث بدأت مسريتا التعليمية املباركة
يف عام 2769م بـ ـ  217طالبا موزعني على  9فصول دراسية يف املرحلة االبتدائية مبنطقة الساملية ،وإمياان منها أبمهية
العملية التعليمية واصلت مسريتا التبوية خبطى اثبتة لتصبح أعرق مؤسسة تعليمية خاصة يف دولة الكويت ،وتضم عدة
مدارس ختدم مناطق متعددة ،حيث بلغ عدد الطالب والطالبات مبدارس النجاة  21ألف طالب وطالبة ،وذلك يف
العام الدراسي 1429/1429م
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معهد كامز للتدريب األهلي :أحد املؤسسات التعليمية التابعة جلمعية النجاة اخلريية ،وهو معهد وقفي ،ويعد األول
من نوعه يف الكويت غري هادف للربح ،حيث أتسس عام 1446م ومرخص من قبل اهليئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب ومعتمد من قبل ديوا اخلدمة املدنية يف دولة الكويت ،ويعترب أحد املراكز الرائدة على مستوى دولة الكويت
يف تقدمي حلول تدريبية واستشارية متكاملة امن جماالت تطوير املوارد البشرية ،وامن مجيع الفئات املكونة للهيكل
الوظيفي
مباحث الدراسة:
املبحث األول :العالقة بني التعليم والتنمية
 .1مقدمة:
يعد التعليم الركن األول لنهضة أ .أمة من األمم ،فمن خالله تقوم الدولة بنرس القيم الثقافية واالجتماعية يف األفراد،
واالرتقاء لاجملتمع من خالل املنظومات التعليمية املختلفة ،وحتقيق النمو االقتصاد .واالجتماعي وفق األسس العلمية
املتعارف عليها
ليا أصبح التعليم حقا من حقوق اإلنسا وليس امتيازا ،ونصت عليه كافة دساتري العامل ،حيث تنص املادة ( )04من
الدستور الكويت يف الباب الثالث "احلقوق والواجبات العامة" ،على ما يلي" :التعليم حق للكويتيني ،تكفله الدولة،
وفقا للقانو  ،ويف حدود النظام العام واآلداب ،والتعليم إلزامي جماين يف مراحله األوىل وفقا للقانو  ،ويضع القانو
اخلطة الالزمة للقضاء على األمية ،وتتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدين واخللقي والعقلي"
إ احلضارة املعاصرة هي ترمجة فعلية لالستخدامات العلمية املختلفة واملتنوعة ،فالعلم فتح لإلنسا آفاقا وجماالت كما
ونوعا مل يكن تحلم بتحقيقها ،فالتطور والنمو املتالحق أصبح يكاد يكو حلظيا يف حياة البشر
ومن هنا كا البد من توجيه العلم التوجيه األمثل للحفاظ على احلياة البشرية ،فالعلم يف عصران احلايل هو البوابة
لإلجنازات ،فالتعليم هو القلب لعملية العمرا  ،والتنمية هي املورد الي .به تحيا ،فاملوارد سواء كانت وافرة أم غري ذلك،
تبقى العربة يف استخدامها أو سوء استخدمها مبا ميتلكه اإلنسا من مهارات علمية ،فمعدالت النمو ال تقاس مبا ميتلكه
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البشر من موارد ،وإمنا مبا ميتلكوه من رصيد معريف ،يستطيعو من خالله حتقيق معدالت النمو املطلوبة من خالل تلك
املوارد
وقد واعت جلنة ﺍألمم ﺍملتحدﺓ ﺍالقتصاﺩية اخلاصة بقطاع أورولا يف االجتماع الرفيع املستوى لوزارات البيئة والتعليم
آبذار/مارس 1445م ،وثيقة تدور حول التعليم من ﺃجل ﺍلتنمية ﺍملستدﺍمة ،اشتملت على رؤية تتمثل يف كو التنمية
املستدامة هي منطقة تعتنق قيما مشتكة هي :التضامن واملساواة واالحتام املتبادل بني األشخاص والبلدا واألجيال،
تنصب على احليوية االقتصادية والعدل والتالحم االجتماعي ،ومحاية البيئة ،والتدبري املستدام للموارد الطبيعية ،بنية
استيفاء احتياجات اجليل احلايل ،دو اإلارار بقدرة أجيال املستقبل على استيفاء احتياجاتا
وترى الوثيقة أ التعليم هو الشرط لتحقيق التنمية املستدامة ،واألداة الت من خالهلا ميكن ترمجة هيه الرؤية إىل واقع
ملموس ،لاعتباره يعزز وينمي قدرة األفراد واجلماعات واجملتمعات واملنظمات والبلدا على تب ي أحكام وخيارات ختدم
التنمية املستدامة
ولقد أشران فيما سبق أ التنمية مل تعد قاصرة على التنمية االقتصادية ،بل تعدت ذلك لتشمل املعطيات االجتماعية
واحلضارية والثقافية للمجتمع ،واستنادا إىل ذلك اشتق دليل يقيس املستوى التعليمي مكوان من جمموعة من املؤشرات
بلغ عدد  16متنريا ،وهي تشكل ما نسبته ( )%13 953من جمموع مؤشرات التنمية البالغ عددها  247مؤشرا[]7
 .2دور التعليم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة:
يعترب التعليم هو الوسيلة األمثل يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة من خالل تقدمي احللول الت تساعد على وقف
األنشطة الفردية واجلماعية الت تؤد .إىل التدهور يف استخدام املوارد البيئية ،واحنسار التنوع البيولوجي ،وتنيري املناخ،
والتصحر ،والتلو
فدور التعليم متعدد األوجه يف هيا اجملال ،فال يقتصر فقط على اجلانب اإلجيايب يف مناحي احلياة اإلنسانية ،بل يساعد
أيضا على حتسني البيئة واستثمارها االستثمار األمثل ،وتعزيز مارسات االستدامة ،وفرض أمناط وسبل تقي اجملتمع
املخاطر املتنوعة الت يتعرض هلا جراء املمارسات غري املألوفة يف جمال البيئة
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إذا املطلوب النظر جمددا إىل التعليم ،لاعتباره الوسيلة األمثل ملواجهة التحدايت الت تعوق التنمية املستدامة مثل :الفقر
واجلوع ،والصحة ،والتعليم غري اجليد ،وحقوق النساء ،واملياه غري الصحية ،وعدم القدرة على احلصول على الطاقة،
والبطالة ،والبنية التحتية غري اجليدة ،وتنري املناخ وغريها من التحدايت ،فالتعليم هو األكثر فاعلية يف توظيف النمو
السكاين ،واال ستخدام األمثل للموارد الطبيعية والبيئة ،والسبيل لتحسني وسائل العيش بزايدة دخل األفراد ،وتنمية
املهارات املختلفة ،لتعديل السلوك جتاه البيئة ،والتحول يف االقتصادات واألنظمة النيائية
ويعد التعليم هو السبيل لوقف املخاطر الت تدد البيئة وصحة اإلنسا  ،ويعزز من قدرة اإلنسا على الصمود يف
وجهها ،ومعرفة األثر املتتب عليها ،ليا جيب إاتحة الفرصة أمام االلتحاق لالتعليم ،لتعديل املمارسات الفردية  ،والتقليل
من املخاطر الت تدد حياة اإلنسا  ،حيث تشري التوقعات إىل أنه يف حالة توقف التعليم عن التقدم ،فإ الوفيات
النامجة عن الكوار يف املستقبل ستزداد بنسبة  %14خالل العقد الواحد وأكثر اجملتمعات عراة خلطر الكوار
النامجة عن تنري املناخ توجد عموما يف البلدا الت تعاين من نسبة متدنية وغري متساوية من التحصيل الدراسي[]24
 .3تطبيقات مجعية النجاة اخلريية يف جمال التعليم واستثمارها يف التنمية:
أول :مشرو خخل منتجخ
ً
استفادت النجاة اخلريية من خربتا يف اجملال التعليمي ،فتم استثمار اهلدف الرابع للتنمية املستدامة وهو تعليم ذو جودة:
أ .اما تعليم ذا جودة شامل ومتساو ،وتعزيز فرص تعلم طوال العمر للجميع يف حتقيق اهلدف الثامن هلا  ،وهو:
وظائف جيدة واقتصاد اقتصادايت أ :.تعزيز النمو االقتصاد .النامي والشامل واملستدام والتوظيف الكامل واملنتج
لاإلاافة إىل عمل الئق للجميع
ومن هيا املنطلق قام معهد كامز للتدريب األهلي ،وهو أحد األيقوانت التعليمية للجمعية ،لابتكار مشروع تعليمي
يكو يف إطار التنمية املستدامة ،وتحقق أهدافها التنموية ،ويف نفس الوقت يتماشى مع توجه دولة الكويت يف تنفيي
أهداف التنمية املستدامة 1434م  ،الت أقرتا األمم املتحدة يف سبتمرب 1425م
اسم املشرو " :خله منتج" [من ]1429 – 1426
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فكرة املشرو  :مشروع "خله منتج" من أهم املشروعات احلالية الت يعكف على تنفييها معهد كامز للتدريب ،لالتعاو
مع شركائه داخل دولة الكويت ،اهدف ختريج كوكبة من الشباب املؤهل واملدرب لشنل وظائف مناسبة لاملؤسسات
املختلفة يف متلف ختصصاتا ويستهدف هيا املشروع فئة الشباب (ذكور – إان ) من مدود .الدخل يف دولة
الكويت ،حيث يتم أتهيلهم وتنمية قدراتم من خالل الربامج التدريبية املتخصصة وورش العمل ،كي تتمكن هيه الفئة
بعد انتهاء املشروع من احلصول على فرص وظيفية مناسبة يف سوق العمل ،ما يؤد .إىل االستثمار اإلجيايب لطاقاتم،
ليكونوا لبنة صاحلة يف بناء اجملتمع.
ومت إطالق عدد ( )3نسخ من املشروع:
األوىل :عام 1426م بطاقة [ ]24متدربني
الثانية :عام 1429م بطاقة [ ]32متدرلا ومتدربة
الثالثة :عام 1429م بطاقة [ ]39متدرلا ومتدربة
الفئة املستفيدة :الشباب من اجلنسني
اهداف املشرو :
واع املركز أهدافا هليا املشروع تتماشى مع رؤية األمم املتحدة ألهداف التنمية املستدامة ،وتتمثل يف اآلي:
 أتهيل وتدريب الشباب وتنمية قدراتم الوظيفية مبا يتوافق مع احتياجات سوق العمل يف الكويت
 املشاركة يف القضاء على البطالة الت تؤد .إىل االحنراف السلوكي والوجداين والعضو .لدى الشباب.
 إعداد املشاركني ليصبحوا قوى بشرية منتجة يف بعض التخصصات الت يتطلبها سوق العمل الكويت واخلليجي
 إاتحة الفرصة للمشاركني ،يف احلصول على وظائف يف املؤسسات اخلاصة واألهلية مبا يتوافق مع مهاراتم وقدراتم
املكتسبة خالل فتة تنفيي املشروع.
 متكني املتميزين من املشاركني ،من لديهم املهارات الكافية ،من خالل تدريبهم على كسب الرزق لالسبل اإلنتاجية
املشروعة والكرمية الناجتة عن إقامة املشروعات الصنرية أو املتناهية يف الصنر.
 تنمية اإلحساس لاملسؤولية الوطنية لدى اجملتمع جتاه الشباب الباحث عن العمل ،ومصدر للرزق.
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 تعزيز روح املواطنة واالنتماء لدى املشاركني يف املشروع من الشباب والفتيات الباحثني عن عمل ومصدر للرزق
التخصصات:
 كول سنت Call Center معقب معامالت قضائية (خياطة) نساء فقط مثمن عقار أساسيات العالقات العامة وخدمة العمالء أساسيات السكراترية وإدارة املكاتبمراحل تنفيذ املشرو :
 مرحلة اإلعداد الف ي للمشروع مرحلة التعليم والتدريب مرحلة التدريب امليدايناثنيًا :الربامج التدريبية:
قام معهد كامز للتدريب األهلي لالتعاو مع اإلدارة العامة ملدارس النجاة عقد عدد من الربامج التدريبية املتخصصة
للعاملني لاملدارس مبختلف ختصصاتم ،وذلك وفق البياانت التالية:
أ  .العاملون يف املدارس
اسم الربانمج التدرييب

م

عدد املشاركني

2

استاتيجيات اجملتمع املدرسي الفعال

45

1

التعليم لاملقلوب

62

3

اجلودة الشخصية يف التعليم

62

0

التوجهات احلديثة لاستخدام اللعب

44
16

5

أساليب ووسائل التقومي والكفاايت

39

6

االختبارات التفاعلية للطلبة

44

9

فن االلقاء وهندسة الصوت

46

9

تعليم بال هدر " وفقا ملنهجية كايز اليالانية

66

7

التعلم لاستخدام اخلرائط اليهنية

43

24

خدمة العمالء

39
490

اإلمجايل
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املبحث الثاين :العالقة بني التعليم والصحة يف إطار التنمية املستدامة
أصبحت الصحة من اجملاالت األساسية الت تتم اها األمم ،من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة ،فالتنمية يف جمال
الصحة تنعكس مباشرة على اجملال االقتصاد .واالجتماعي ،فاإلنسا لكي يتمتع حبقه يف احلياة ،فالبد من احلالة
الصحية اجليدة ،كي يصبح قادرا على العمل واإلنتاج

17

وتستمد الصحة حقوقها من الشرائع والقوانني ،واعتربتا حقا من حقوق اإلنسا األساسية ،فقد نص عليها اإلعال
العاملي حلقوق اإلنسا (2709م) يف املادة ( ،)15على أ " :لكل شخص حق يف مستوى معيشة يكفي لضما
الصحة والرفاهية له وألسرته ،وتوفري اخلدمات الصحية للفرد داخل جمتمعه" ،وهناك ميثاق منظمة الصحة العاملية
()WHO؛ والي .يشري إىل وجوب أ يتمتع كل فرد مبستوى مالئم من الرعاية الصحية؛ حيث يعد ذلك مبثابة حق
أساسي لكل إنسا دو متييز فيما بينهم على أساس اجلنس ،أو الدين ،أو املعتقدات السياسية ،واألوااع االجتماعية
واالقتصادية[]22
وقد خص الدستور الكويت (2761م) الصحة بنص مستقل ،يف املادة ( ،)25حيث نص على( :تع ى الدولة لالصحة
العامة ووسائل الوقاية والعالج من األمراض واألوبئة)
 .1عالقة التعليم ابلصحة:
هناك عالقة أبدية بني التعليم والصحة ،فكل واحد منهما يتأثر لاآلخر ،صعودا وهبوطا ،فالتعليم أحد احملددات لصحة
الفرد ،ومؤشرا على الرفاهية
ويف هيا تقول الدكتورة مارغريت تشا املديرة العامة ملنظمة الصحة العاملية يف مؤمتر القمة املع ي لاملرامي اإلمنائية لأللفية،
بنيويورك ،الوالايت املتحدة األمريكية 14 ،سبتمرب 1424م" : ،إ الصحة والتعليم أمرا ال ميكن الفصل بينهما
والبياانت تظهر أ الصلة القائمة بينهما لالنة القوة .إ التعليم من السبل القوية ،لكسر دائرة الفقر واعتالل الصحة
والبؤس والضعة الت تتوارثها النساء جيال بعد جيل.
إ التعليم والصحة عنصرا يقو .أحدها اآلخر يف ظل إطار واحد فال ميكن الفصل بينهما يف إطار اجلهد الي .يبيل
من أجل إخراج الناس من الفقر ،ومنحهم فرصة لتفجري كامل طاقاتم البشرية"
وقد شهدت اجملتمعات يف السنوات األخرية تطورا هائال وإجنازات غري مسبوقة يف جمال حتسني الصحة العامة ،فقد مت
توسيع نطاق اخلدمات الصحية ،وحتسني نوعية اخلدمات املقدمة [الكيف إىل جانب الكم] ،والتوزيع العادل هلا،
ختفيض معدالت الوفيات ومعاجلة سوء التنيية بشكل عام ولألطفال بشكل خاص ،ومتكني الناس من الوصول إىل
املياه العيبة وتوفري السكن الصحي املالئم والالئق ،وحتقيق التنطية الصحية الشاملة ،وبناء نظم لبحو التنطية الصحية
الشاملة ،وغريها
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كل هيه التطورات يف الرعاية الصحية ما كانت لتتم إال بوجود عامل رئيسي يساعد يف حتققها ،أال وهو التعليم الي.
ميثل األساس يف حتقيق أ .هدف من األهداف التنموية
وهناك العديد من الوسائل العلمية اليت تساعد على النهوض يف جمال الرعاية الصحية يف اجملتمعات  -سواء الغنية
أو الفقرية  -من خالل التعليم ،من بينها:
 ربط املناهج التعليمية لاألهداف الصحية للتنمية املستدامة ،ما سيكو له عظيم األثر يف اجملال الصحي توظيف املوارد الصحية على الشكل األمثل ،واستثمار ورفع كفاءة االعتمادات املخصصة للرعاية الصحيةبصورة صحيحة يف جمال التعليم
 واع الربامج واحللول العلمية الت تعتض مسرية التنمية الصحية حتقيق التنطية الصحية الشاملة من خالل الدراسات البحثية الت ينعكس أثرها على صحة األمومة والطفولةواألمراض السارية والنظم واخلدمات الصحية
 تفعيل دور معامل البحث إلاتحة العالجات واألمصال ،للحد من األمراض اخلطرية تطوير اجلوانب العلمية للكوادر الطبية يف القطاع الصحي ،لتقدمي اخلدمات الصحية لالشكل األمثل تفعيل األنشطة العلمية لرفع الوعي الصحي ،ما يساعد على حتقيق األهداف التنموية األخرى التوعية لاألخطار البيئية الت تدد حياة اإلنسا  ،ما يؤثر على حتقيق أهدف التنمية املستدامة االستفادة من برامج "التعليم اجليد" ودجمها يف املشاكل الصحية ،وتقدمي احللول هلا من أجل خفض نسبةاألوبئة ،واألمراض املعدية واملتوطنة ،وخفض معدل والوفيات
إ الربط بني اهلدف الثالث للتنمية املستدامة وهو الصحة اجليدة والرفاه ،واهلدف الرابع وهو التعليم اجليد ،هو السبيل
لتحقيق التنمية املستدامة يف اجملال الصحي
 . 2تطبيقات مجعية النجاة اخلريية يف جمال التعليم واستثماره يف جمال التنمية الصحية املستدامة:
تتم مدارس النجاة اخلريية مني نشأتا لالبيئة والصحة ،لاعتبارمها من األنشطة املهمة الت تعرف طالب املدارس مببدأ
املسؤولية اجملتمعية جتاه التنمية املستدامة داخل اجملتمع الكويت
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وأيي اهتمام اإلدارة العليا يف املدراس اهيه الربامج واألنشطة اجملتمعية انطالقا من توجيهات مسو أمري البالد الشيخ
صباح األمحد -حفظه هللا ورعاه -بضرورة إدخال العمل اخلري .يف مناهج التبية ،واقتداء بسموه كقائد للعمل اإلنساين،
وتوجيهات وزارة التبية واإلدارة العامة للتعليم اخلاص ،وتنفييا للخطة االستاتيجية ملدارس النجاة الت ترى يف التنمية
املستدامة طريق الرفاه للمجتمع  ،لاعتبار أ اهلدف الثالث من أهداف التنمية التعليم ذو صلة وارتباط لاهلدف الرابع
وهو الصحة
ليا كا أحد األهداف االستاتيجية للخطة التعليمية ملدارس النجاة اخلريية هو( :أ تنفي كل مدرسة ما ال يقل عن
برانجمني خدميني تطوعني متميزين للمجتمع كل عام دراسي) ،وقد سارت إدارة املدارس على هيا النهج ،فكانت الثمار
عبارة عن جمموعة من الربامج اخلدمية والتطوعية خالل العام الدراسي 1429-1429م ،كالتايل:
 تدريس أطفال مرضى السرطان:وهو نشاط تطوعي يهدف إىل نشر الوعي لدى املتعلمني والتعريف لاحتياجات األسر الت من حولنا واحلث على
املشاركة يف األنشطة اخلريية املختلفة الت ختدم هيه الفئة من خالل اجلمعيات اخلريية املعتمدة لدى الدولة
 زايرة دار رعاية املسنني:أتتى زايرة الطلبة لدار رعاية املسنني اهدف ترسيخ فعل اخلري يف قلواهم وارورة توقري كبار السن والعجزة والعناية
اهم لتكرميهم يف شيخوختهم بعد أ أاحوا يف حاجة إىل من يكرمهم وأيخي أبيديهم يف اعفهم
 توعية طبية للتربع لالدم:تدف محالت التوعية الطبية للتربع لالدم إىل حث الطالب على القيام بدورهم اإلجيايب يف التعريف أبمهيته يف
إنقاذ العديد من احلاالت داخل املستشفيات ،والت تكو يف أغلب حاالتا قطرة ،الدم = حياة
 زايرة ذوي الحتياجات اخلاصة:أتتى تلك الزايرة يف إطار رفع معنوايت ذو .االحتياجات اخلاصة ،وإدخال الفرحة والبهجة إىل نفوسهم،
واللعب معهم والتفيه عنهم ورؤية حياتم واالطالع على كيفية سريها وظروفها وتقدمي اهلدااي مبختلف
األشكال واأللوا هلم
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 مسابقات بني الطالبات للتوعية أبمهية النياء الصحي وخطورة األغيية غري الصحية مسابقة إدارة الصحة املدرسية – وزارة الصحة  -والفوز أبفضل عمل مسرحي يف احلملة الوطنية ملكافحةاملخدرات
حصاد مشاركات مدارس النجاة اخلريية يف املسابقات املرتبطة ابجملال التطوعي الصحي:
 مدارس النجاة حتصد املراكز الثال األوىل يف جائزة شركة البتول الوطنية للصحة والسالمة والبيئة ال ـ 22للعام1429 -1429م
 فوز مدرسة النجاة املتوسطة بنني لالساملية لاملركز األول عن مشروع "قطرة دم = حياة" فوز مدارس النجاة النموذجية االبتدائية بنات لاملركز الثاين عن مشروع "صحت حياي" فوز مدرسة النجاة االبتدائية بنات لالساملية لاملركز الثالث عن مشروع "نقطة دم = حياة"اثلثًا :العالقة بني التعليم والبيئة يف إطار التنمية املستدامة
عرفنا البيئة – يف املفاهيم – أبهنا رصيد املوارد املادية واالجتماعية املتاحة يف وقت ما ويف مكا ما إلشباع حاجات
اإلنسا وتطلعاته
هيا الرصيد من املوارد البيئية املتاحة البد له من العلم لكي يتم استثماره االستثمار األمثل ،من أجل احلافظ عليه،
وتقليل املشكالت البيئة املختلفة مثل :قلة املوارد املتجددة ،وفقدا التنوع البيئي ،وتلو املاء واهلواء والتبة ،واالحتباس
احلرار .واإلشعاع ،والتلو بكافة أشكاله
ومن هنا ظهرت احلاجة إىل علم البيئة [ ،]Ecologyليعاجل تفاقم املشكالت البيئية ،ويستحد وسائل وأدوات
وختصصات قادرة على تقدمي دراسات وأحبا وحلول تساعد على النهوض لالبيئة ومحايتها واحملافظة على ثرواتا
 .1مشكالت البيئة:
إ التعد .على البيئة أيخي صورا وأشكاال متعددة ،تستهدف بشكل مباشر املوارد املادية واالجتماعية املتاحة،
وتستنزفها ،ما يشكل تديدا مباشرا حلقوق األجيال القادمة ،أو يكو من خالل التلو مبختلف أنواعه ويكو العلم
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سببا مباشرا هلا ،أو بتناقص القدرة البيولوجية للبيئة أ[ .التصحر] ،أو االستخدام النري األمثل للطاقة ما جيعلها مصدرا
خطرا على البيئة ،وأخريا مشكالت متنوعة أخرى مثل :مشكلة األوزو أو االحتباس احلرار .أو النياء
كل هيه املشكالت وغريها هلا آاثرها املدمرة على الصحة العامة لإلنسا والبيئة بشكل عام ،ما يعوق حركة التنمية
والتطور املنشودة ،وال سبيل حلل هيه املشكالت إال لالعلم ،حيث إ أغلبها هو نتاج النشاط العلمي والطفرة التكنولوجية
اهلائلة الت حدثت يف العقود األخرية ،والت كا من املفرض أ يصاحبها ،طفرة أخرى على اجلانب اآلخر تتمثل يف
البحث عن بدائل علمية لكل هيه االشكاليات
 .2دور العلم يف تقدمي احللول للمشكالت البيئية:
إ عملية تشكيل الوعي البيئي وإكساب األفراد مهارات التعامل مع البيئة ،وغرس العادات البيئية الصحيحة والسليمة
فيهم ،وحتديد بوصلة االجتاهات والقيم يقوم اها التعليم اجليد وهو اهلدف الثالث من أهداف التنمية املستدامة ،ما
يساعد على حتقق محاية البيئة واحملافظة عليها وصيانتها
هيا التعليم اجليد البد أ يقوم على املعرفة والبحث وتنمية املهارات وتقدمي احللول البيئية بدو انتظار حلدوثها أو
تفاقمها ،وذلك حلماية مصاحل اجملتمع ورفع مستوايت معيشة أفراده ،ومحاية وصيانة البيئة ما تحقق األهداف الت ترنو
إليها األمم املتحدة من خالل برانجمها يف إحدا التنمية املستدامة
وهناك عدة وسائل لربط التعليم ابلبيئة لتحقيق آاثر التنمية املستدامة ،والرتقاء ابجملتمعات ،وتوفري مناخ جيد
للحياة ،ومن هذه الوسائل:
 دعم الشراكة العلمية بني املؤسسات العلمية ووزرات البيئة والصحة ،إلجراء حبو مشتكة يف جمال البيئةوالصحة والتعليم واجملتمع والثقافة والتنمية املستدامة
 إاافة التخصصات املختلفة يف جمال البيئة والصحة للمناهج التعليمية التوعية أبمهية البيئة ودورها يف اجملتمع دمج األنشطة والفعاليات املختلفة لالعملية التعليمية وإدراجها امن اخلطة االستاتيجية للمؤسساتواهليئات التعليمية
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 تبادل املعلومات التكنولوجية عن البيئة وإاتحتها للجميع توفري برامج لنظام الرصد والتقييم واإلنيار املبكر يف جمال البيئة إثراء وتدعيم البحث العلمي يف جمال البيئة إقامة الربامج واألنشطة التوعوية لالبيئة وأمهية احلفاظ عليها التوعية أبمهية التوزا البيئي املرتبط لاحلياة على كوكب األرض .3دور مدارس النجاة اخلريية يف حتقيق أهداف التنمية البيئية املستدامة:
تسعى مدارس النجاة اخلريية إىل تنمية الوعي البيئي لدى طالاها ،واعتمدت هيا األمر يف خطتها االستاتيجية العامة
إلدارة املدارس ،وذلك من أجل االسهام يف حتقيق الرخاء والرفاه ألبناء اجملتمع من خالل توفري بيئة صحية مناسبة ،ورفع
مستوايت معيشتهم من انحية ،ومحاية وصيانة البيئة من انحية أخرى.
وكا ملدارس النجاة اخلريية العديد من األنشطة يف هيا اجملال ،قام اها طالب مدارسها املختلفة على مستوى مافظات
الكويت ،وقدموا منوذجا مشرفا يف جمال املسؤولية اجملتمعية ،وغرس قيم التطوع ومحاية البيئة ،ومن بينها:
 تنظيف الشواطئ :ويهدف إىل نشر وغرس املفاهيم البيئية والتطوعية يف نفوس املتعلمني من منطلق أهنا واجبوط ي ،ومسامهة يف زايدة الوعي أبمهية البيئة الساحلية ،وارورة احملافظة على كائناتا كوهنا حتقق التواز البيئي
للحياة هناك ،ما ينعكس على صحة اإلنسا
 التشجري :مشاركة الطالب يف عملية التشجري للتوعية بقيمة هيه املزروعات ،وكيفية احلفاظ عليها لاعتبارهاارورة مهمة ،لتوفري بيئة وحياة صحية لكافة أبناء اجملتمع
 تنظيف احلدائق العامة :نشر وغرس املفاهيم البيئية يف نفوس املتعلمني ،واملسامهة يف زايدة الوعي أبمهية احلدائقالعامة ،وارورة احملافظة على األشجار والنبااتت كوهنا حتقق التواز البيئي ،وتكو سببا يف احلياة الصحية
اآلمنة
 االشتاك يف املسابقات العامة مثل :املسابقة الفنية جلريدة الكويت اتميز (الكويت مجيله خضراء) ،حيث فازتلاملركز األول على اجلهات املشاركة
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 إعادة التدوير :نشر ثقافة التدوير بني املتعلمني من خالل تنفيي بعض الورش الفنية إلعادة التدوير ،لاستخداممواد وخامات مهملة جيلبها املتعلم من منزله أو من البيئة ،ومن هيه القطع يقوم الطالب بتنفيي مشروعه
املدرسي
 احلفاظ على املوارد وترشيد االستهالك :تدف محالت التشيد لاملدرسة إىل حث املتعلمني وتوعيتهم أبمهيةاحملافظة على الكهرلاء واملاء وترشيد استهالكهما مبا يعود نفعه على املستهلك يف املقام األول ،وعلى البيئة
الكويتية ،والدولة بشكل عام
الستنتاجات:
 هناك ارتباط وثيق بني العلم والصحة والبيئة ،فالعلم ال غ ى للصحة عنه ،وكيلك البيئة ،فدور العلم السري اهييناهلدفني حنو التنمية املستدامة أبمن وأما  ،مبا تحقق الرخاء والرفاه لإلنسا
 البد من االستفادة من العلم يف حتسني البيئة وإنقاذها من نفاذ املوارد ،وكيلك احلال لالنسبة للصحة ،فهوالسبيل للحد من الوفيات ،وانتشار األمراض ،وأتمني املياه العيبة لكافة أفراد اجملتمع ،وتوفري السكن الصحي،
وحتقيق التنطية الصحية الشاملة

وغري ذلك

 البد من تقييم جودة السياسات التعليمة وربط املناهج التعليمية أبهداف التنمية املستدامة ه ناك استطاعة يف التنلب على النقص يف املوارد املادية من خالل متكني املوارد البشرية من العلوم والتقنياتاحلديثة
 التعليم هو النافية احلقيقة إلكساب اإلنسانية حق املعرفة ،ومن مث استنالهلا يف تطوير مهاراتم نوعية التعليم [أ .أ يكو جيدا] يرفع اإلنتاجية وتحسن إدارة املوارد ،ومن مث الوصول إىل األهداف املنشودةمن التنمية املستدامة
 التعليم من شأنه حتسني نوعية احلياة لالنسبة لألفراد ،ويعزز قدرتم على تب ي أحكام واختيارات البيئة املستدامة التعليم من الطرق املهمة للقضاء على الفقر واجلوعالتوصيات:
 كفالة حق التعليم للجميع لاعتباره من احلقوق األساسية لإلنسا24

 تشجيع البحث العلمي يف جمال التنمية املستدامة ،وربطهما لالصحة والبيئة دمج التنمية املستدامة يف عملت التعليم والتعلم تشجيع االستثمار يف جمال التعليم لاعتباره الطريق حنو التنمية املستدامة توسيع مفهوم التعليم من أجل التنمية املستدامة ،حبيث يشمل القضااي االقتصادية واالجتماعية والبيئية االهتمام دإدراج مفاهيم التنمية املستدامة يف املناهج التعليمية إقامة الورش والربامج البيئية والصحية واالجتماعية ذات الصلة بربامج التنمية املستدامة زايدة الوعي مبخاطر البيئة وأثرها على صحة اإلنسا  ،كخطورة استنفاذ املوارد تشجيع تدريب املعلمني واملتعلمني على برامج التنمية املستدامة تشجيع منظمات اجملتمع املدين وإشراكها يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة من خالل أدواتا الفعالة يفتقدمي املعارف وقدرتا على تنفيي برامج التمكني االجتماعي
 االستفادة من وسائل اإلعالم احلديثة والشبكات االجتماعية يف تقدمي برامج تنموية صحية وبيئية ينعكسأثرها على اجملتمع
 استخدام وسائل التعليم الفعالة ،وإدخال برامج تكنولوجيا املعلومات يف املدارس واملؤسسات التعليمية تطوير أساليب التدريس والتعليم تشجيع االستثمار يف اجملال التعليمي*************************
املراجع:
[ :]2استاتيجيات التعلم والتعليم والتقومي ،مشروع أتسيس اجلودة والتأهل لالعتماد املؤسسي والرباجمي ،عمادة اما اجلودة
واالعتماد األكادميي ،جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن ،كتيب رقم 2035 - 2030 ،3هـ
[ :]1إبراهيم ،جمد .عزيز ،موسوعة املعارف التبوية ،ط ،2القاهرة ،عامل الكتب2491 ،1449 ،
[ :]3احلمد ،رشيد؛ صباريت ،ممد سعيد؛ البيئة ومشكالتا ،سلسلة عامل املعرفة ،الكويت ،أكتوبر  ،2797ص11
[ :]0مرسي ممد ،ممد مرسي؛ اإلسالم والبيئة ،أكادميية انيف للعلوم األمنية ،الطبعة األوىل ،الرايض2777 ،م ،ص27
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[ :]5أبو علي انيف بن انئل بن عبد الرمحن ،التنمية املستدامة يف العمارة التقليدية يف اململكة العربية السعودية ،رسالة ماجستري،
جامعة أم القرى2032 ،ـ2031هـ  ،ص34
[ :]6املرجع السابق ،ص04
[ :]9اجلبايل ،محزة؛ الصحة العامة ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،عما  ،األرد  ،ط ،1446 ،2ص3

[ ]9السجالت الرمسية ملنظمة الصحة العاملية ،اجمللد  ،1الصفحة 244
[ :]7أ د /عمر مضر خليل ،أستاذ اجلنرافيا االجتماعية ،أ م د /محيد ،رقية مرشد ،متقاعد كلية التبية ،العالقة اجلدلية بني التعليم
والتنمية وتقدم اجملتمع ،جامعة دايىل ،كلية التبية األساسية ،العراق ،حبث منشور
[ :]24اليونيسكو ،م نظمة األمم املتحدة للتبية والعلوم والثقافة ،التقرير العاملي لرصد التعليمhttp://bit.ly/2M2TuJC ،
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