
  

 

 من أجل العمل  نداء عاجل
 2030 اخلاص ابلتعليم حىت عام  4 اللجنة التوجيهية الرفيعة املستوى املعنية هبدف التنمية املستدامة  در عناص

 قمة التحول املنشود يف التعليم   مبناسبة 

 2030 اخلاص ابلتعليم حىت عام  4 املستدامةاللجنة التوجيهية الرفيعة املستوى املعنية هبدف التنمية  حنن، أعضاء  
ندعو مجيع رؤساء الدول واحلكومات إىل اختاذ إجراءات حامسة ،  لتعليم يف مجيع أرجاء العامللجهات املعنية ابلواملمثلة  

ة لتحقيق أهدافنا املشرتكسبيل  أفضل والعمل على إحداث التحول املنشود يف التعليم ابعتباره التعليم  لالستثمار يف 
 . املتمثلة يف السالم واالزدهار واالستدامة

 عاجلة االستثمار يف التعليم ضرورة 

 .التعليم يف صدارة جدول األعمال السياسيوضع  حنثكم على  

التعليم للتمكن من حتقيق التقدم الذي   من بّد ألي بلد   الو .  ومسؤولية عامة  وصاحل عام  التعليم حق من حقوق اإلنسان ف
إىل    جبميع جوانبه وأشكاله إليه   يصبو الفقر،  دفع عجلة االزدهار االقتصاديسعياً  براثن  النساء والرجال من  ، وانتشال 
مشاركة نشيطة ومسؤولة، أمور احلياة العامة  تدبري  يف  من املشاركة    املواطنني   متكنياملساواة، و  عدم التفاوت و من أوجه   واحلدّ 

 واحملافظة على البيئة لصاحل األجيال املقبلة.  ومحاية وتعزيز التنوع الثقايف، والتصدي للنزاع والعنف،  

، بل خيرج عن هذا املسار خروجاً خطرياً يف لتحقيق أهدافه وغاايته التعليميةمع ذلك يف املسار الصحيح    يسري العال  وال
تسببت يف  ( األمور سوءاً على سوئها يف جمال التعليم، إذ19- زادت جائحة فريوس كوروان )كوفيد  قد و   احلاضر.الوقت  

املاليني من   واشتداد هتميش   املساواة عدمالتفاوت و أوجه  تزايد  يف  و   ترزح نُظم التعليم أصاًل حتت وطأهتا تفاقم األزمة اليت  
 عواقب وخيمة وطويلة األمد.   الصامتة   وستكون هلذه األزمة  . املتعلمني الضعفاء واحملرومني

 واحلصول بدالً من ذلك على منافع، ألجيالتستمر دون وقوع كارثة  تستطيع البلدان احليلولة وال. اآلن بّد من العمل  فال
 من خالل االستثمار إال  ،واملساواة بني اجلنسني والسالم  هيةوالصحة والرفا  واالقتصادوالبيئة وسوق العمل  اجملتمع    من أجل

 . أهداف التنمية املستدامة  كلحنو حتقيق    عجلة التقدم  التعليم  يدفعو .  املال البشري وإحداث التحول الالزم يف التعليم رأس  يف

من   به أن يقوم  ي بلد كن أل ميويُعّد االستثمار يف املساعي الرامية إىل إحداث التحول املنشود يف التعليم أفضل استثمار  
 يف التمويل وتعزيز التمويل.  واإلنصاف   التمويل   استدامةعلى    االستثمار املتجدد  وجيب الرتكيز يف هذا  أجل مستقبله.
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 يتطلب اختاذ إجراءات حامسة   التعليم إحداث التحول املنشود يف  

 . إحداث التحول املنشود يف التعليمو إجراءات واضحة وملموسة من أجل إنعاش التعليم  ختاذ  حنثكم على االلتزام ب 

يد اإلجراءات املتخذة أتي  إىل   ،واملنظمات املالية الدولية  ، رؤساء الدول واحلكومات  اللجنة التوجيهية الرفيعة املستوى وتدعو  
 : تعميم مراعاة اإلنصاف واملساواة بني اجلنسنياخلمسة التالية، مع    واضيعيةاملعمل  المسارات  هلذا الغرض وترسيخها يف  

، عن لمتضررين من األزمات والطوارئكذلك لعن الركب، و   واألكثر ختلفاً   هتميشاً   شدإعطاء األولوية للفئات األ -  1
االنتفاع بلرعاية الشاملة و تتيح التمتع  و   من العنف والتمييز ختلومرافق مدرسية  إجياد  ف تعليمية و ظرو   هتيئة  طريق

 ؛ خلدمات الصحيةب
لرفاهية والتنمية الكاملة لتحقيق ااكتساب املهارات الالزمة    هم منتمكينلوإعادة أتهيلهم  الشباب والكبار  أتهيل   -  2

 األرض؛   كوكب استدامة  و   مستقبل العمل ضمان  اخلضراء والرقمية و   اجملتمعات بناء  و 
عدد   -  3 التعليم  املعلمني زايدة  جمال  يف  العاملة  القوى  أفراد  تدريباً   وسائر  أتهيالً   جيداً   املدربني   جيداً   واملؤهلني 

 ؛ ومتكينهم واستبقاؤهم  واملتحمسني واملدعومني
من أجل حتسني   املوارد التعليمية املفتوحةالقائمة على  ضمان االنتفاع الشامل املنصف بوسائل التعلم الرقمي   -  4

الالزمة   ات القدر ومتكينهم من اكتساب  لتعلم الرقمي،  وسائل جمانية وعالية اجلودة لتزويد مجيع املتعلمني ب . و التعلم
 ؛ ومحاية البياانت  اً آمناستخداماً    وسائل التعلم الرقمياستخدام  و   واالبتكارللتعلم  

وإجراءات دولية جريئة   وجريئة  ومية شاملةيف التعليم عن طريق اختاذ إجراءات حك  القيام بالستثمارات الالزمة -  5
ءات لإلصالح الضرييب من أجل مجع موارد حملية وإجراءات إلجياد آليات مبتكرة للتمويل ، ومنها إجراهلذا الغرض

املوارد املخصصة مجيع  . وضمان توزيع  تعزيز الشراكة بني القطاعني العام واخلاصوإجراءات ل  وختفيف أعباء الديون
 . بفعالية وكفاءةهذه املوارد  مجيع  توزيعاً منصفاً، وضمان استخدام    الستثمارات الالزمة يف التعليم ل

تنفيذاً   هذه اإلجراءات  تنفيذ . وجيب  إلحداث التحول املنشود يف نُظم التعليم املذكورة آنفاً   اإلجراءاتكل    اختاذ  بّد من وال
أن وينبغي جلميع البلدان    .الالزمةحلياتية  تنمية املهارات ا  لتمكينهم منلصاحل اجلميع  حتسني التعلم  من أجل  عاجالً  فعلياً  

 املساعي املشرتكة الرامية إىل  ، وكذلك على رصد تقدمها يفهبا على حتقيق األهداف والغاايت الوطنية اخلاصةتلتزم بلعمل  
 . 2030 الواردة يف خطة التنمية املستدامة لعام  التنمية املستدامةحتقيق أهداف وغاايت  

 4 الرامية إىل حتقيق هدف التنمية املستدامة  تنسيق املساعيلاهليئة العليا    بصفتها،  اللجنة التوجيهية الرفيعة املستوىوستكون  
العامليورصد الصعيد  متابعة  ها على  املسؤولة عن  اجلهة  التعليم  نتائج،  املنشود يف  التحول  املسامهة ، ويشقمة  مل ذلك 
رصد التقدم احملرز،   التوجيهية  وستواصل اللجنة .  2023 يتعلق بلتعليم من أمور قمة املستقبل املعتزم عقدها يف عام فيما

التعاون بني القطاعات   أتييد ، ويف العمل  وإشراك الشباب ،  املمارسات و ملعارف  املعلومات املتعلقة بوتعزيز وتيسري تبادل  
 . والتعاون املتعدد األطراف


