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األصل :إجنليزي

التعليم بحلول عام :2030

المنصف والشامل
نحو التعليم الجيّد ُ
والتعلُّم مدى الحياة للجميع

 -1حنن الوزراء ورؤساء الوفود وأعضائها ورؤساء الوكاالت واملسؤولني يف املنظمات املعتد دّد األراا واملنظمات
الثنائية ،وممثدلي اجملعتمع املّين واملدلمني والشباب والقطاع اخلاص ،قّ اجعتمدنا يف إنشيون جبمهورية كوريا يف شها
أيدار/مايو من عام  2015بناءً على دعو املّيا الدامة لليونسكو من أجل املشاركة يف املنعتّى الداملي للرتبية

لدام  .2015وإننا لنشكا مجهورية كوريا حكوم ًة وشدباً على اسعتضافعتها هلذه الفدالية املهمة .ونشكا أيضاً
منظمة األمم املعتحّ للطفولة (اليونيسف) والبنك الّويل وصنّوق األمم املعتحّ للسكان وبانامج األمم املعتحّ
اإلمنائي وهيئة األمم املعتحّ للمساوا بني اجلنسني ومتكني املاأ (هيئة األمم املعتحّ للماأ ) واملفوضية السامية
لألمم املعتحّ لشؤون الالجئني ،بوصفها اجلهات الشايكة يف الّعو إىل عقّ هذا االجعتماع ،على مسامهاهتا.
ونداب عن تقّيانا اخلالص لليونسكو ملبادرهتا إىل الّعو إىل عقّ هذا املنعتّى وريادهتا لعتنظيم هذه الفدالية البارز
اخلاصة بالعتدليم حبلول عام .2030

 -2وإننا لنؤكّ جمّداً ،يف هذه املناسبة العتارخيية ،رؤية احلاكة الداملية للعتدليم للجميع اليت ُوضدت يف جومعتيني يف عام
تدهّ حيال العتدليم خالل الدقود املاضية،
 1990وجاى تأكيّها يف داكار يف عام  ،2000فكانت أهم د
وساعّت على إحااز تق دّم كبري يف جمال العتدليم .ونؤكّ جمّداً أيضاً الاؤية واإلراد السياسية اللعتني جتلدعتا يف الدّيّ
تبني ارتباره
احلق يف العتدليم و د
تنص على د
من املداهّات الّولية واإلقليمية اليت أُبامت بشأن حقوق اإلنسان ،واليت د
نقا مع ذلك
حبقوق اإلنسان األخاى .وحنيط علماً باجلهود اليت بُذلت يف جمال السدي إىل توفري العتدليم للجميع ،و د
بأ دن توفري العتدليم للجميع ما زال أمااً بديّ املنال وتنعتابنا خماو شّيّ يف هذا الصّد.

 -3ونذ دكا باتفاق مسقط الذي أُع دّ عقب مشاورات واسدة النطاق ،واععتُمّ خالل االجعتماع الداملي حلاكة العتدليم
للجميع لدام  ،2014وأتاح توجيه عملية صياغة الغايات اخلاصة بالعتدليم اليت اقرتحها الفايق الدامل املفعتوح
باب الدضوية املدين بأهّا العتنمية املسعتّامة توجيهاً ناجحاً .ونذ دكا أيضاً بنعتائج املؤمتاات الوزارية اإلقليمية بشأن
العتدليم يف ماحلة ما بدّ عام  ،2015وحنيط علماً بنعتائج العتقايا الداملي لاصّ العتدليم للجميع لدام 2015
ونقا بإسهام مبادر العتدليم أوالً الداملية إسهاماً مهماً يف
وبنعتائج العتقاريا اإلقليمية اجلامدة اخلاصة بالعتدليم للجميع .د
تدزيز االلعتزام السياسي لصاحل العتدليم ،وبّور احلكومات واملنظمات اإلقليمية واملنظمات الّولية احلكومية
واملنظمات غري احلكومية يف هذا الصّد.

 -4وإذ نأخذ بدني االععتبار العتق دّم الذي أُحاز على صديّ حتقيق أهّا العتدليم للجميع منذ عام  2000وعلى
صديّ حتقيق ما يعتدلق بالعتدليم من األهّا اإلمنائية لأللفية ،وكذلك الدِرب املسعتخلصة ،وقّ حبثنا املصاعب اليت
ما زلنا نواجهها وتّاولنا بشأن جّول األعمال املقرتح للعتدليم حىت عام  2030وبشأن إرار الدمل اخلاص به،
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وكذلك بشان األولويات واالسرتاتيجيات اليت ينبغي لنا أن نضدها يف املسعتقبل من أجل تنفيذ جّول أعمال
العتدليم حىت عام  ،2030فإننا ندعتمّ هذا اإلعالن.

نقا بالّور املهم للعتدليم يف هذا اجملال ويف حتقيق أهّا
 -5تعتمثدل رؤيعتنا يف تغيري حيا الناس عن رايق العتدليم ،إذ د

عتدهّ بالدمل من أجل وضع جّول
العتنمية املسعتّامة األخاى املقرتحة نظااً لكونه السبيل الائيسي للعتنمية .وإننا لن د
املاسة إىل
أعمال واحّ جّيّ للعتدليم يكون شامالً ورموحاً وواعّاً فال يَُرت ك أحّ بّون تدليم ،إذ نّر ك احلاجة د

ويدرب اهلّ  4املقرتح للعتنمية املسعتّامة واملعتمثل يف "ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع
ذلك .د
وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع" والغايات اخلاصة به تدبرياً تاماً عن هذه الاؤية اجلّيّ الاامية إىل تغيري
حيا الناس .وهي رؤية عاملية تااعي ما مل يُنجز بدّ من جّول أعمال العتدليم للجميع وما مل يعتحقق بدّ من
األهّا اإلمنائية لأللفية املعتدلقة بالعتدليم ،وتعتص دّى لعتحّيات العتدليم الداملية والورنية .وقّ اسعتُلهمت من رؤية
إنسانية للعتدليم والعتنمية تقوم على حقوق اإلنسان والكاامة والدّالة االجعتماعية واإلدماج واحلماية والعتنوع الثقايف
وحق أساسي من حقوق
واللغوي واإلثين واملسؤولية املشرتكة واملساءلة املعتبادلة .ونؤكّ جمّداً أ دن العتدليم صاحل عام د
اإلنسان ،وأساس يُسعتنّ إليه لضمان إنفاذ احلقوق األخاى .وهو ضاوري للسالم والعتسامح واالزدهار البشاي
والعتنمية املسعتّامة .وندلم أن العتدليم عامل رئيسي يف حتقيق الدِمالة الكاملة ويف القضاء على الفقا .وسنادكز يف

جهودنا على إمكانية االنعتفاع بفاص العتدلدم والعتدليم ،وعلى اإلنصا
إرار هنج للعتدلدم مّى احليا .

والشمول واجلود  ،وعلى نعتائج العتدلدم ،يف

 -6وإذ حتفزنا اإلجنازات الكبري اليت حققناها يف جمال تدزيز إمكانية االنتفاع بفرص التعليم خالل السنوات اخلمس
عشا املاضية إىل مواصلة مساعينا يف هذا الصّد ،فإننا نضمن توفري  12عاماً من العتدليم االبعتّائي والثانوي
األقل من العتدليم اإللزامي ،من أجل حتقيق
اجليدّ املُنصف اجملاين د
املمول من األموال الدامة ،ومنها  9أعوام على د
األقل من العتدليم قبل االبعتّائي اجليدّ اجملداين واإللزامي،
نعتائج العتدلدم املالئمة .و د
نشجع على توفري عام واحّ على د

عتدهّ
وعلى متكني مجيع األرفال من العتمعتع بفاص العتنمية والاعاية والرتبية اجليّ يف ماحلة الطفولة املبكا  .ون د
بعتوفري فاص حقيقية للعتدليم والعتّريب لألرفال واملااهقني الكثريين غري امللعتحقني باملّارس ،الذين يعتطلب وضدهم
اختاذ تّابري فورية هادفة ومسعتّامة لضمان العتحاقهم مجيداً باملّارس وضمان متكينهم مجيداً من العتدلدم.
 -7وملا كان ضمان الشمول واإلنصاف يف العتدليم وحتقيق اإلدماج واإلنصا
د
عتدهّ بالعتص دّي لكل أشكال االسعتبداد والعتهميش ولكل
ن
فإننا
،
الناس
حيا
تغيري
إىل
امي
ا
ال
عتدليم
ل
ا
أعمال
ّول
جل
د
أوجه اندّام العتكافؤ واملساوا يف جمال االنعتفاع بفاص العتدلدم والعتدليم واملشاركة ولكل أوجه العتفاوت يف نعتائج
عن رايق العتدليم الاكن األساسي
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العتدلدم .وينبغي لنا أالد ندعترب أننا بلغنا أية غاية من الغايات اخلاصة بالعتدليم ما مل يبلغها اجلميع .ولذلك فإننا نعتدهّ
بإجااء العتغيريات الالزمة يف السياسات الرتبوية وبالرتكيز يف جهودنا على الفئات األشّ حاماناً ،وال سيدما
األشخاص املدوقني ،لضمان عّم تا ك أي شخص بّون تدليم.
الجنسين يف جمال السدي إىل متيكن اجلميع من العتمعتع باحلق يف العتدليم .ولذلك
 -8وإننا لنّر ك أمهية المساواة بين
َ
نعتدهّ بّعم السياسات واخلطط وبيئات العتدلدم املااعية لقضايا اجلنسني ،وبعتدميم مااعا قضايا اجلنسني يف إعّاد

املدلمني ويف املناهج الّراسية ،وبالقضاء على العتمييز والدنف القائمني على نوع اجلنس يف املّارس.

 -9ونعتدهّ بعتوفري التعليم الجيّد وبعتحسني نعتائج العتدلدم ،وندلم أن هذا األما يعتطلدب تدزيز املّخالت والدمليات
ُ
وتدزيز تقييم النعتائج ووضع آليات لقياس العتق دّم .وسنضمن متكني املدلمني واملابني وتوظيفهم توظيفاً مالئم ًا
وتّريبهم تّريباً جيّاً وتأهيلهم تأهيالً مهنياً مناسباً ،وسنضمن متعتدهم باحلوافز وأوجه الّعم الالزمة يف إرار نُظم
ويدزز العتدليم اجليّ اإلبّاع واملدافة ،ويضمن اكعتساب
تدليمية ناجدة تُّار بطايقة فدالة وتُ دزود مبوارد كافية .د
حلل
املهارات األساسية املعتمثلة يف مدافة القااء والكعتابة واحلساب ،وكذلك املهارات العتحليلية واملهارات الالزمة د
املشاكل وغريها من املهارات املدافية واملهارات اخلاصة بالعتواصل بني الناس واملهارات االجعتماعية املعتقّمة .ويؤدي
العتدليم أيضاً إىل تنمية املهارات و ِ
القيم واملواقف اليت متكن املوارنني من العتمعتع مبوفور الصحة والسداد يف حياهتم،
واختاذ قاارات مسعتنري  ،والعتصّي للعتحّيات احمللية والداملية عن رايق العتدليم من أجل العتنمية املسعتّامة وتدليم

املوارنة الداملية .ونّعم دعماً قوياً ،يف هذا الصّد ،تنفيذ بانامج الدمل الداملي للعتدليم من أجل العتنمية املسعتّامة
الذي ُد دشن خالل مؤمتا اليونسكو الداملي للعتدليم من أجل العتنمية املسعتّامة الذي عُقّ يف آيشي  -ناغويا يف عام
 .2014ونشّد على أمهية العتثقيف والعتّريب يف جمال حقوق اإلنسان من أجل حتقيق أهّا العتنمية املسعتّامة
الوارد يف خطة األمم املعتحّ للعتنمية ملا بدّ عام .2015
 -10ونعتد دهّ بعتدزيز فرص التعلّم الجيد مدى الحياة للجميع يف كل السياقات ويف كل مسعتويات العتدليم .ويشمل هذا
األما تدزيز إمكانية االنعتفاع املنصف بفاص العتدليم اجليّ والعتّريب اجليّ يف اجملال العتقين واملهين ،وبفاص العتدليم

الدايل والبحث ،مع إيالء الدناية الواجبة لضمان اجلود  .ويُد دّ توفري ُسبل مانة للعتدلدم ،واالعرتا باملدار
واملهارات والكفاءات واملؤهالت اليت تُكعتسب عن رايق العتدليم غري النظامي وغري الامسي والعتصّيق عليها
عتدهّ أيضاً بضمان متكني كل الشباب والكبار ،وال سيدما الفعتيات والنساء ،من بلوغ
واععتمادها ،أمااً مهماً .ون د
مسعتويات مالئمة ومدرت هبا من الكفاء الوظيفية يف القااء والكعتابة واحلساب ومن اكعتساب املهارات احلياتية
الالزمة ،وضمان إتاحة فاص تدلدم وتدليم وتّريب الكبار هلم .ونعتدهّ فضالً عن ذلك بعتدزيز الدلوم والعتكنولوجيا
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واالبعتكار .وجيب تسخري تكنولوجيات املدلومات واالتصاالت لعتدزيز نُظم العتدليم ،وتدزيز نشا املدافة وإمكانية
الفدال وفدالية تقّمي اخلّمات.
احلصول على املدلومات والعتدلدم اجليّ و د
 -11وتنعتابنا فضالً عن ذلك خماو شّيّ إذ ناى أ دن قسماً كبرياً من األشخاص غري امللعتحقني باملّارس يف خمعتلف
أرجاء الدامل يف الوقت احلاضا يديشون يف منارق معتضار من النزاعات ،وأن األزمات وأعمال الدنف واهلجمات
على املؤسسات الرتبوية والعتدليمية والكوارث الطبيديدة واألوبئة ما زالت تديق العتدليم والعتنمية على الصديّ الداملي.
عتدهّ بوضع نُظم تدليمية أكثا مشوالً وجتاوباً وماونةً لعتلبية حاجات األرفال والشباب والكبار يف تلك املنارق،
ون د

ومنهم النازحون والالجئون .ونشّد على ضاور االضطالع بالعتدليم يف أجواء تدليمية آمنة ومشجدة ومأمونة
وخالية من الدنف .ونوصي باختاذ ما يكفي من العتّابري ملواجهة األزمات بّءاً بالعتّابري اخلاصة حباالت الطوارئ مثد
العتّابري اخلاصة باإلنداش وإعاد البناء ،وحتسني تنسيق املساعي الورنية واإلقليمية والداملية الاامية إىل مواجهة
األزمات ،وتنمية القّرات الالزمة للح دّ من خمارا األزمات والعتخفيف من ورأهتا بصور شاملة ،من أجل ضمان

االسعتماار يف توفري العتدليم أثناء النزاعات وحاالت الطوارئ وخالل ماحلة ما بدّ النزاع وماحلة اإلنداش املبكا.

 -12ونؤكّ جمّداً أ دن املسؤولية الائيسية عن تنفيذ جّول األعمال هذا بنجاح تقع على عاتق احلكومات .وقّ عقّنا
املنسقة على
الدزم على وضع أُرا قانونية وسياسية د
تدزز املساءلة والشفافية ،وكذلك احلوكمة العتشاركية والشااكات د
حق األراا املدنية كافة يف املشاركة.
كل املسعتويات ويف كل القطاعات ،وعقّنا الدزم على الذود عن د
 -13ونّعو إىل اختاذ تّابري عاملية وإقليمية قويدة للعتآزر والعتداون والعتنسيق والاصّ من أجل تنفيذ جّول أعمال العتدليم
عن رايق مجع البيانات وحتليلها وإبالغها على الصديّ الورين يف إرار الكيانات واآلليات واالسرتاتيجيات
اإلقليمية القائمة.
 -14ونّر ك أ دن جناح جّول أعمال العتدليم حىت عام  2030يعتطلدب وضع سياسات وخطط سليمة فضالً عن
فدالة للعتنفيذ .ويبّو لنا جلياً أيضاً أ دن الطموحات اليت ينطوي عليها اهلّ  4املقرتح للعتنمية املسعتّامة ال
تاتيبات د
ميكن أن تعتح دقق بّون زياد كبري وذات أهّا حمّد يف العتمويل ،وال سيدما يف البلّان األكثا بُدّاً عن توفري
العتدليم اجليّ للجميع على كل املسعتويات .وقّ عقّنا الدزم على زياد اإلنفاق الدام على العتدليم تبداً للظاو
حنث على االلعتزام باملدايري املاجدية الّولية واإلقليمية اليت تقضي بعتخصيص نسبة ترتاوح بني
السائّ يف كل بلّ ،و د

 4و 6يف املائة على األقل من الناتج احمللي اإلمجايل للعتدليم و/أو إنفاق نسبة ترتاوح بني  15و 20يف املائة
على األقل من جمموع النفقات الدامة على العتدليم.
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 -15وإذ نأخذ بدني االععتبار أمهية العتداون اإلمنائي لعتكميل اسعتثمارات احلكومات ،فإندنا نّعو البلّان املعتقّمة واجلهات
املاحنة العتقليّية والناشئة والبلّان املعتوسطة الّخل وآليات العتمويل الّولية إىل زياد متويل العتدليم وإىل دعم تنفيذ
جّول أعمال العتدليم وفقاً حلاجات البلّان وأولوياهتا .ونّر ك أن الوفاء بكل العتدهّات املعتدلقة باملساعّات
اإلمنائية الامسية أما مهم للغاية ،ومنها تدهّات الكثري من البلّان املعتقّمة الاامية إىل بلوغ الغاية املعتمثلة يف
وحنث
ختصيص  0.7باملائة من الناتج القومي اإلمجايل للمساعّات اإلمنائية الامسية اليت تقّمها للبلّان النامية .د
البلّان املعتقّمة اليت مل تبلغ بدّ هذه الغاية على بذل املزيّ من اجلهود امللموسة من أجل ختصيص  0.7باملائة
من الناتج القومي اإلمجايل للمساعّات اإلمنائية الامسية اليت تقّمها للبلّان النامية وفقاً لعتدهّاهتا يف هذا الصّد.
ونعتدهّ بزياد دعمنا ألقل البلّان منواً .ونّر ك أيضاً أمهية حشّ كل املوارد احملعتملة للمساعّ على إنفاذ احلق يف
العتدليم .ونوصي بعتدزيز فداليدة املساعّات عن رايق حتسني العتنسيق واملواءمة وإعطاء األولوية يف جمال العتمويل
واملساعّ للقطاعات الفاعية املهملة وللبلّان املنخفضة الّخل .ونوصي أيضاً بزياد دعم العتدليم زياد كبري أثناء

األزمات اإلنسانية واألزمات الطويلة األمّ .وإننا لناحب بدقّ مؤمتا قمة أوسلو بشأن العتدليم من أجل العتنمية
(متوز/يوليو  ،)2015ونّعو املؤمتا الّويل لعتمويل العتنمية الذي سيُدقّ يف أديس أبابا إىل تأييّ اهلّ  4املقرتح
للعتنمية املسعتّامة.
 -16ونّعو اجلهات الشايكة يف الّعو إىل عقّ املنعتّى الداملي للرتبية لدام  ،2015وال سيدما اليونسكو ،وكذلك
مجيع الشاكاء ،إىل مساعّ البلّان على تنفيذ جّول أعمال العتدليم حىت عام  2030مساعّ فادية ومجاعية
كل جهة أو
عن رايق إسّاء املشور العتقنية وتنمية القّرات الورنية وتقّمي الّعم املايل وفقاً للمهمة املسنّ إىل د
شايك وللميز النسبية لكل جهة أو شايك ،وعن رايق االسعتفاد من العتكامل .وهلذا الغاض ،ندهّ إىل اليونسكو
بوضع آلية تنسيق عاملية مناسبة بالعتشاور مع الّول األعضاء واجلهات الشايكة يف الّعو إىل عقّ املنعتّى الداملي
للرتبية لدام  2015والشاكاء اآلخاين .واعرتافاً مندا بكون الشااكة الداملية من أجل العتدليم منعتّى معتد دّد األراا
لعتمويل العتدليم من أجل املساعّ على تنفيذ جّول األعمال حبسب احعتياجات وأولويات البلّان ،فإننا نوصي
بأن تكون هذه الشااكة جزءاً من آلية العتنسيق الداملية املسعتقبلية.

عتخصصة املدنية بالرتبية والعتدليم ،مبواصلة االضطالع
 -17وندهّ إىل اليونسكو أيضاً ،بصفعتها وكالة األمم املعتحّ امل د
خيص رياد وتنسيق جّول أعمال العتدليم حىت عام  2030عن رايق القيام على وجه
بالّور املنوط هبا فيما د
اخلصوص مبا يلي :الّعو واملناصا من أجل احملافظة على االلعتزام السياسي ،وتيسري احلوار بشأن السياسات
وتيسري تشارا املدار ووضع املدايري ،ورصّ العتق دّم احملاز على صديّ السدي إىل بلوغ غايات العتدليم ،ومجع
األراا الداملية واإلقليمية والورنية املدنية من أجل توجيه عملية تنفيذ جّول األعمال ،والقيام بّور جهة
العتنسيق املدنية بالعتدليم يف إرار البنية الدامة لعتنسيق املساعي اخلاصة بأهّا العتنمية املسعتّامة.
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نقار وضع نُظم ورنية شاملة للاصّ والعتقييم من أجل احلصول على البيدنات السليمة الالزمة لصياغة السياسات
 -18و د
وإدار نُظم العتدليم وضمان املساءلة .ونطلب من اجلهات الشايكة يف الّعو إىل عقّ املنعتّى الداملي للرتبية لدام
 2015والشاكاء األخاين دعم تنمية القّرات يف جمال مجع البيانات وحتليلها وإبالغها على الصديّ الورين.
وينبغي للبلّان أن تسدى إىل حتسني نوعية ومسعتويات تفصيل وتوقيت العتقاريا املقّمة إىل مدهّ اليونسكو
لإلحصاء .ونطلب أيضاً مواصلة نشا العتقايا الداملي لاصّ العتدليم للجميع كعتقايا عاملي مسعتقل لاصّ العتدليم

خيص العتدليم يف
تعتوىل اليونسكو اسعتضافعته ونشاه ،وكآلية لاصّ اهلّ  4املقرتح للعتنمية املسعتّامة ورصّ ما د
األهّا األخاى املقرتحة للعتنمية املسعتّامة ورفع تقاريا يف هذا الصّد ،وذلك يف إرار اآللية اليت ينبغي وضدها
لاصّ واسعتدااض حتقيق أهّا العتنمية املسعتّامة املقرتحة.
 -19وقّ حبثنا الدناصا األساسية إلرار الدمل اخلاص بالعتدليم حىت عام  2030واتفقنا عليها .وسيجاي تقّمي
النسخة النهائية من إرار الدمل الععتمادها وتّشني إرار الدمل خالل اجعتماع خاص رفيع املسعتوى سيُنظدم على
هامش الّور الثامنة والثالثني للمؤمتا الدام لليونسكو يف شها تشاين الثاين/نوفمرب من عام  ،2015وذلك مع
أخذ قمة األمم املعتحّ الاامية إىل اععتماد خطة العتنمية ملا بدّ عام ( 2015نيويور ك ،أيلول/سبعتمرب )2015
ونعتائج املؤمتا الّويل الثالث لعتمويل العتنمية (أديس أبابا ،متوز/يوليو  )2015بدني االععتبار .وإندنا لنلعتزم العتزاماً تاماً
بعتنفيذ إرار الدمل بدّ اععتماده لكي يكون مصّر إهلام ووسيلة إرشاد للبلّان والشاكاء من أجل ضمان تنفيذ
جّول أعمالنا.
 -20ويسعتنّ إعالن إنشيون هذا إىل إرث جومعتيني وداكار ،وهو العتزام تارخيي مندا مجيداً بعتغيري حيا الناس بفضل رؤية
جّيّ للعتدليم وتّابري جايئة ومبعتكا تامي إىل حتقيق هّفنا الطموح حبلول عام .2030
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