
 

 

 

 

 

 

 

 

 الشبكة

 العالمية

 للتربية

 على البيئة

 



             

 للشبكة العالمية للتربية على البيئة األمانة الدائمة
 

تفعيل المنتديات والنقاش الدائر حول المواضيع األساسية من أجل  للشبكة العالمية للتربية على البيئةاألمانة الدائمة أُنِشأَت 

المقترحات ما بين كل منتديين وإقامة مجتمع عالمي يعنى بالبحث األفكار والتجارب و ، بغية تشجيع تبادللتربية على البيئةلـ

 .التنمية المستدامةووبتطبيق التربية على البيئة 

 .أكبر تجربة ترمي إلى الربط بين مواضيع التربية على البيئة، على الصعيد الدولي لشبكة العالمية للتربية على البيئةاوتَُعدُّ 

مؤتمرات عالمية، شارك فيها آالف األشخاص ينتمون لمائة وخمسين دولة،  6، على تنظيم 3002لشبكة، منذ سنة وقد أشرفت ا

وممثلون سياسيون وممثلون عن وحكومات ومنظمات دولية وصحافيون ن يجامعي أساتذة ، منمن جميع أنحاء العالم

 .المقاوالت وجمعيات ومنظمات غير حكومية

ووكاالتها وبتعاون من العديد من المنظمات التربوية والثقافية والعلمية  منظمة األمم المتحدةع وتشتغل الشبكة بتنسيق م

 .ومنظمات  البحث الدولي واإلقليمي والوطني والمحلي

 .عضو 066أكثر من ويبلغ عدد أعضاء للشبكة العالمية للتربية على البيئة 

 



             

 تعريف

إستيتوتو بير امبيانطي إ إدوكازيوني سكولي "معهد  المية للتربية على البيئةللشبكة العالدولية ة يسهر على تسيير الكتاب
التسعى إلى الربح ذات منفعة عامة، ، وهي كمعية (Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro) "فوتورو

 .ستمرارية المؤتمرات، بغية السهر على ضمان ا3002توجد بمدينة طورينو، بإيطاليا، ظهرت إلى الوجود سنة 

 :وتتوفر الهيئة على موقع إلكتروني كالتالي

www.educazionesostenible.it 

 :فهو كالتاليأما الموقع اإللكتروني للشبكة العالمية للتربية على البيئة 

www.environmental-education.org 

، وهو أستاذ في علم االجتماع لتربية على البيئةالعام للشبكة العالمية لمنصب األمين  ماريو صالومونييشغل البروفسور 

لعقد التربية وعضو في اللجنة العلمية اإليطالية لليونسكو ( إيطاليا)البيئي بشعبة اإلنسان والعلوم االجتماعية بجامعة بيرغامو 

 (.يونديسو)على التنمية المستدامة 

لخاص المكلف بالتربية على االستهالك المستدام، الذي عضوا في الفريق الدولي االبروفسور ماريو صالوموني  إذ يعتبرو

في  ، فقد قام بتنسيق بحث لفائدة فريق العمل لعملية مراكش3002و 3002سنتي يساند عملية مراكش لألمم المتحدة، خالل 

 .موضوع أفضل الممارسات من أجل استهالك مستدام

 (3003شتنبر  2-6) 53+تبليسيبالمؤتمر ما بين الحكومات  البيئةالعالمية للتربية على وقد تلقى مؤخرا دعوى لتقديم شبكات 

 (.3003فبراير  33-02)عمومية لمنتدى وزراء البيئة دورة ، في أول للبيئة بنايروبي األمم المتحدةبرنامج ـوب



             

 المعطيات باألرقام

 

 3002مؤتمرات منذ سنة  6م تنظيم ت

 (بالمغرب)طور التحضير مؤتمر واحد في  0

 (3002)قيد التوزيع خالل المؤتمر الثامن ت إجراءا

 عضو في الشبكة 600أكثر من 

 مشارك آالف 00أكثر من 

 .صلة وصلألف  000

 حضور الشبكة العالمية للتربية على البيئة عبر العالم

 

 ريو دي جنيرو - مولاير - إسبينهو - طورينو - دوربان - بريسبين

 



             

 المؤتمرات السابقة

للتربية على البيئة المؤتمرات العالمية  

 المؤتمر األول

 

إستراتيجيات من أجل 

 مستقبل مستديم

 إسبينهو، البرتغال

3002ماي  30-32  

 المؤتمر الثاني
 

من أجل بناء مستقبل 

 إيجابي

ريو دي جانيرو، 

 البرازيل

3002 شتنبر 06-02  

 المؤتمر الثالث
 

مسارات تربوية من 

 أجل االستدامة

 طورينو، إيطاليا

3002 أكتوبر 2-6  

 المؤتمر الرابع

 

 التعلُّم في عالم متغير
 دوربان، أستراليا

3002 يوليوز 3-6  

 المؤتمر الخامس
 

 األرض، بيتنا المشترك
، كندامولاير  

3009ماي  00-02  

 المؤتمر السادس
 

من أجل االستكشاف 

 والتجريب والتربية

 بريسبين، أستراليا

3000 يوليوز 09-32  



             

 

 التاريخ

 

 للبيئة األمم المتحدةبرنامج تحت رعاية ( 3002البرتغال، سنة )ول التربية على البيئة بإسبينهو م تنظيم أول مؤتمر عالمي حت

 .اليونسكوو

وساهموا بذلك في توفير قاعدة دولية للمربين والعلماء والباحثين من جميع القارات،  بلدا 06من  مشارك 566وقد شارك فيه 

والمدرسين، من أجل عرض المواضيع األساسية  وسائل اإلعالمالعاملين في و نيشطاناسة والتقنيين والوالطلبة ورجال السي

 .للتربية على البيئة ومناقشتها على الصعيد العالمي

جديد للتربية  منظورترمي إلى  حركة المجتمع المدنيأن يكون أول مرحلة لـوأريد ألول مؤتمر عالمي للتربية على البيئة 

في أفق الثقافية والسياسية واالقتصادية والتكنولوجية، -أمام التحوالت العلمية واالجتماعيةبيئة على الصعيد العالمي على ال

 .التي يدعمها اليونسكو (3002-3002) للتربية من أجل تنمية مستدامةالعقد الدولي 

 .وهيئة أطباء البرتغال( للتربية على البيئةالجمعية البرتغالية ) ASPEAالجامعة المفتوحة ألفييرو و: اللجنة التنظيمية

 

 



             

 

 

 

المجتمع العلمي ( 4660البرازيل، سنة ) مؤتمر العالمي حول التربية على البيئة بريو دي جانيروالدورة الثانية للت جمع

 .الدولي من أحل تبادل التجارب وتوجهات البحوث

، مسجل 0366، إذ من بين مشاركة عدد كبير من المشاركينوقد عرفت هذه الدورة، التي ال تقل أهمية عن سابقتها بإسبينهو، 

ستوى مدارسين بالوممثلي المقاوالت والطلبة الجامعيين الحظنا وجود أعضاء من منظمات بيئية وممثلين عن المقاوالت و

 .راستالم

التربية "، في فضاء مختبر 064 ،العمومية والورشات والملصقات والطاوالت المستديرة بالموازاة مع الحصصشاركت، وقد 

 ."تتحرك

ة مختلفمواقع األنشطة العلمية الثقافية المنجزة في المجتمع الجامعي من خالل مع  وثيق كما شاركت الساكنة بتعاون

 .المدينةب

 

 



             

 

 

 

مناسبة لختم سلسلة من ( 4663، سنة إيطاليا) طورينوعلى البيئة بمؤتمر العالمي حول التربية ة لللثالدورة الثاكانت 

الدورة الثالثة حلول السنة األولى وقد صادفت . المؤتمرات المنعقدة كل سنتينوافتتاحا لمرحلة الدولية للشبكة، االجتماعات 

، والرامي إلى إنشاء (3002-3002) التي نظمته منظمة األمم المتحدة، لعقد العالمي للتربية من أجل التنمية المستدامةلـ

 .مجتمع عالمي للبحث وممارسة التربية واالستدامة البيئية

وقد عرف المؤتمر حضور عدد كبير من المشاركين، من أساتذة وباحثين جامعيين ومربين ورجال سياسة ومدرسين وطلبة 

ودراسات الحاالت المنفردة والبحوث الميدانية وانصب االهتمام باألساس على عرض التجارب . وُحماة للبيئة ووسائل اإلعالم

 .أساتذة وباحثين جامعيين أتوا من القارات الخمساجتماع  اللجنة العلميةت عرفو. والسلوكات الحكيمة

لها، من بينها اليونسكو وبرنامج األمم للبيئة وعرفت الدورة احتضان عدد من المنظمات الدولية ووكاالت األمم المتحدة 

 .لعالمية لألغذية والمنظمة العالمية للصحةوالمنظمة ا

 .آالف مشارك 5المؤتمر ما ينيف عن  فعالياتوتابع 

 



             

 

 

 

العقد العالمي للتربية من أجل التنمية في إطار  مؤتمر العالمي حول التربية على البيئةة للرابعالدورة ال أشرف على تنظيم

، (EEASA) جمعية التربية على البيئة بجنوب إفريقيا، (3002-3002)، التي نظمته منظمة األمم المتحدة المستدامة

 .وشركاؤها

من أجل واقعية لمواقع محلية  متبادلة وزياراتوورشات وتظاهرات  حصة موضوعاتية 05وتمحورت أشغال المؤتمر حول 

 .الثقافية-االجتماعيةجنوب إفريقيا ة واالطالع بشكل أفضل على ثر

التي تجمع بين عالم البحث والمؤسسات والمجتمع المدني، بغية تطوير نشر ثقافة البيئة وقد تم تأكيد صالحية المنظومة 

 .، تأكيدا كبيراواالستدامة

من أجل تنمية جمع التأشرفت السيدة نائبة رئيس الجمهورية، على افتتاح أشغال المؤتمر، بحضور مختلف الوزارة وممثلي 

 (.SADC)عة عشر األربجنوب خط االستواء إفريقيا منطقة بلدان 

 

 



             

 

 

 

 .بلدان 060يمثلون  ألفين ومائتي مشاركمشاركة حوالي  مؤتمر العالمي حول التربية على البيئةة للخامسالدورة العرفت 

 .المستمر ويؤكد هذا الرقم االهتمام المتزايد بالتربية البيئية واالستدامة، الذي أضحى مجاال معقدا ودائبا في التطور

جيع دور التربية على البيئة وتطويها في البحث عن المعنى البشري وهويته من شاف العامة للمؤتمر على توقد انصبت األهد

والعالقة عمومية السياسات الأكثر سالمة والتجديد والتنمية البيئية للمجتمعات وبلورة أجل بناء أشخاص وتجمعات ومجتمعات 

 .تجاوز فترة األزمات الحاليةصاد، سعيا وراء الرابطة بين حماية البيئة والفلسفة البيئية واالقت

 .كما شكلت الدورة بوتقة غنية تم فيها تبادل المعارف والمعطيات عن السلوكات والمشاريع وبرامج العمل السياسي

 

 



             

 

 

ف من أجل االستكشا"المنظمة تحت شعار  مؤتمر العالمي حول التربية على البيئةة للسادسالدورة الكان الهدف من وراء 

المحيط -الحصول على أكبر عدد من المشاركين من المنطقة آسيا، (3000راليا، سنة أست)، في بريسبان "والتجريب والتربية

 .الهادي

 066ورغم تقليص الميزانية المخصصة، بسبب األزمة المالية التي تخبط فيها عدد من البلدان، استقبل المؤتمر ما يزيد عن 

 .العالمبلدا عبر  36من أتوا مشارك 

بينما تمثلت المواضيع  .وعرفت اهتماما ودراسة كبيرينعليه المؤتمر كان موضوع المناخ أهم المواضيع التي انكب و

 (تناقلتها العديد من المداخالت" ساخنة"مفاهيم وهي )األخرى في مشاركة الشباب وتنوع السياقات والشراكة والشبكات 

 .بالتربية على البيئةوالحاجة للرفع من اهتمام صانعي القرارات العمومية والدور الذي يجب أن تضطلع به الجامعات 

 

 



             

 المؤتمر الحالي

 العالمي للتربية على البيئةسابع الالمؤتمر 

 التربية على البيئة ورهانات تناسق أفضل بين المدينة واألرياف

www.weec2013.org 

 



             

 المستقبل

 :التحقوا بالشبكة باالنخراط

www.environmental-education.org 

 

 :المؤتمر القادم     يُتبع على 

 4603 المؤتمر الثامن العالمي للتربية على البيئة



             

 البيئة على للتربية العالمية الشبكة

WEEC 

 

 

 :للمزيد من المعلومات

 الكتابة الدولية

290002266233+ 

secretariat@environmental-education.org 

 

www.environmental-education.org 

 


