
 وتعليم العلوم التنمية املستدامة

 د. محد بن عبدهللا القميزي

 عضو اللجنة اإلعالمية للمؤمتر –جامعة اجملمعة  –أستاذ املناهج وطرق التدريس املشارك 

أو تقليل  ال تؤدي إىل تالشيها أو تدهورها على أهنا الرتشيد والقصد يف توظيف املوارد املتجددة بصورة تعريفات التنمية املستدامةؤكد ت
ف التنمية املستدامة أبهنا: تلبية م الذي عر  1987 يفاستفادة األجيال القادمة منها. وذلك استناداً إىل تقرير املفوضية العاملية للبيئة والتنمية 

 تعريفات فإن أبرز ما ورد فيها:هذه الراجعة ومب احتياجات احلاضر دون املساس بقدرة األجيال املستقبلية على تلبية احتياجاهتا.

 حتقيق العدالة االجتماعية واملساواة بني األجيال يف استهالك املوارد الطبيعية. -
 التأكيد على الرتشيد وعدم اإلسراف يف استهالك املوارد الطبيعية. -
 مراعاة االهتمام ابلبيئة. -

على دمج قضااي التنمية  م2009ليونسكو يف بون أبملانيا املستدامة( الذي نظمته ا)التعليم من أجل التنمية البيان اخلتامي ملؤمتر  أكدو 
تعليم مناهج  تطوير. كذلك أكد املؤمتر على يهوتنمية مهارات القائمني عل املستدامة يف التعليم، من خالل استخدام منهج دراسي متكامل

 عمليات التعلم يف جمال التعليم من أجل التنمية املستدامة.  على تطوير اسرتاتيجيات التدريس، وتقييم هتماملعلمني، ومساعد

ضرورة إدماج مفاهيم التنمية املستدامة يف املناهج الدراسية، وذلك للحاجة املاسة حلياة أكثر استدامة تتطلب بالدراسات  قد أوصتو 
لدى الطالب، وإعدادهم ابملعرفة والقيم واملهارات، ليكونوا حتسني نوعية احلياة لألجيال القادمة، وتنمية الشعور أبمهية التنمية املستدامة 

منظمة اليونسكو على ضرورة دمج املوضوعات املرتبطة حبياة الطالب كما أكدت   قادرين على التعامل مع مشكالت التنمية املستدامة.
طالب، ومن أبرزها اجلوانب الصحية والزراعية وجمتمعه ضمن املناهج الدراسية، وتطويرها بصورة تعكس املواضيع احلياتية اليت يعيشها ال

مقررات العلوم من أهم املقررات اليت ميكن من وتعد  .والثروة املائية والبيئية، ليكتسب الطالب مهارات متكنه من العيش بطريقة أفضل
 ما يلي:  هافيتضمينها خالهلا تقدمي مفاهيم التنمية املستدامة. ومن أبرز مفاهيم التنمية املستدامة اليت ميكن 

التفاعل والرتابط بني عناصر البيئة الطبيعية والبشرية والبيئية، وكذلك الرتابط بني اجملتمعات اإلنسانية والبيئية على  يشري إىلاالعتمادية: و (1
 املستوى احمللي والعاملي.

استدامة حق األجيال القادمة يف االستفادة من هذه احلفاظ على أشكال التنوع يف املوارد البيئية الطبيعية من أجل التنوع: ويؤكد على (2
 املوارد.

 محاية البيئة مما يهددها من أخطار بشرية أو طبيعية.احلماية: ويعين (3

 احلد األقصى لقدرة البيئة على حتمل معايري معينة من التلوث مبا ال تنعكس أاثره على األجيال املعاصرة والقادمة.ملعيارية: وهو ا(4

 : وتتمثل يف احملافظة على الثروات واملوارد الطبيعية وصيانتها.الصيانة(5

 جتنب األنشطة واملمارسات اليت متثل هتديداً للبيئة وصحة اإلنسان.يشري إىل الوقاية: و (6


