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االتجماع الوزاري االسمعراضي الععشر للبلدان المسعة ذات األعداد الضخاة من السكعن
إسالم أبعد ،بعكسمعن  72-72 -تشرين الثعني/نوفابر 7102
البيعن الاشمرك للبلدان المسعة ذات األعداد الضخاة
فياع يخص المعليم في مرحلة مع بعد ععم 7102
تاهيد

(بيعن إسالم أبعد)

حنن ،املشاركني يف االجتماع الوزاري االستعراضي العاشر للبلدان التسعة ذات األعداد الضخمة من السكان ،املعقود
يف إسالم أباد بباكستان يومي  72و 72تشرين الثاين/نوفمرب  ،7102نعتمد هذا البيان .ونعرب عن عميق امتناننا
حلكومة باكستان على استضافتها هذا االجتماع املهم.
وقد أجرينا تقييماً إمجالياً للتقدم احملرز يف حتقيق أهداف التعليم للجميع الستة منذ عام  ،7111وللتحديات اليت

ما زالت تواجهها البلدان التسعة يف هذا اجملال ،ونظرنا يف األولويات والتوقعات املتعلقة بكل بلد من بلداننا فيما
خيص دعم تطوير التعليم بعد عام  7102ودفعه قدماً .وقد استندت مداوالتنا إىل دراسة متعمقة لالستعراضات
القطرية اليت أجريت يف البلدان املعنية فيما يتعلق بتحقيق التعليم للجميع حبلول عام  ،7102والتاا مسقط الذي
اعتُمد يف االجتماع العاملي للتعليم للجميع (يف مسقط ،بعمان 02-07 ،أيار/مايو  ،)7102وللوثيقة اخلتامية اليت

صدرت عن الاريق العامل املاتوح العضوية املعين بأهداف التنمية املستدامة والتابع للجمعية العامة لألمم املتحدة،
كما تأخذ مداوالتنا بعني االعتبار إعالن آيشي  -ناغويا بشأن التعليم من أجل التنمية املستدامة ،فضالً عن البيئة
املتغّية اليت ترسم مالمح التعاون بني البلدان التسعة ذات األعداد الضخمة من السكان.
العاملية ر
اسمشراف البلدان المسعة ذات األعداد الضخاة آلفع تجدول أعاعل المعليم لارحلة مع بعد ععم 7102

 - 0منذ أن عُقدت مبادرةُ البلدان التسعة ذات األعداد الضخمة من السكان يف عام  ،0991وهدفُها تعزيز اجلهود
الوطنية املبذولة لضمان االنتااع بتعليم أساسي جيد النوعية يف البلدان النامية التسعة ذات األعداد الضخمة من
السكان حيث كان حجم التحديات هو األعظم ،أحرزت البلدان التسعة تقدماً كبّياً يف حتقيق أهداف التعليم
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نقر بأن جدول أعمال التعليم
للجميع .ورغم اختالف حجم التقدم احملرز ودرجته باختالف البلدان التسعة ،ر
للجميع مل يُنجز بعد يف مجيع البلدان من حيث إنااذ حق اجلميع بالتساوي يف احلصول على تعليم مناسب
التحول املتعدد األوجه الذي شهده اجملال االجتماعي واالقتصادي وتغير ُر
وجيرد النوعية .ويف الوقت ذاته ،أدى
ُ
التحديات
مالمح التعاون الدويل إىل نشوء حتديات جديدة تعرتض سبيل تطوير التعليم .وتَظهر جلياً هذه
ُ
املستمرة والناشئة يف االقرتاح املطروح حالياً هلدف التعليم احملدَّد يف خطة التنمية املستدامة ملا بعد عام .7102

 - 7ونؤيرد تأييداً كامالً الرؤية واملبادئ والغايات احمل رددة يف اتاا مسقط ،علماً بأن الغاية العامة املتمثلة يف "ضمان
تصور ما يتطلرع إليه كل بلد
التعليم اجليد واملنصف والشامل والتعلرم مدى احلياة للجميع حبلول عام  "7111ر

احلرص
من بلداننا فيما خيص تطوير التعليم على املستوى الوطين بعد عام  .7102ونناشد عند حتديد الغايات
َ
على مراعاة احتياجات البلدان التسعة ذات األعداد الضخمة من السكان وتطلعاهتا وسياقاهتا املختلاة .ونلتزم
بتوطيد التعاون بني هذه البلدان من أجل تنايذ ورصد إطار عمل جدول أعمال التعليم ملرحلة ما بعد عام

 7102الذي سيُعتمد يف املنتدى العاملي للرتبية (إنشون ،مجهورية كوريا 77-09 ،أيار/مايو .)7102
 - 1ونؤركد جمدداً أن التعليم هو حق من حقو اإلنسان األساسية مكاول جلميع األطاال والشباب والكبار ،وشرط

الزم لتنمية اإلنسان واجملتمع تنمية جامعة ومستدامة .كما نعيد تأكيد أمهية التعليم يف تعزيز حقو اإلنسان
واملساواة بني اجلنسني واملواطنة املسؤولة يف عامل يزداد عوملة ويقوم على مبادئ احرتام احلياة والكرامة اإلنسانية
والتنوع الثقايف والعدالة االجتماعية والتضامن الدويل.

مجعالت العال المي تحظى بعألولوية في البلدان المسعة ذات األعداد الضخاة من السكعن
جماالت العمل ذات األولوية
نظراً إىل تنوع السياقات يف البلدان التسعة ذات األعداد الضخمة من السكان ،متثرل
ُ
تضم
احملدَّدة أدناه التحديات املشرتكة اليت تواجهها هذه البلدان على صعيد تلبية احتياجات التعلم يف جمتمعات ر
أعداداً كبّية من السكان وتتصف يف الداخل بتنوع اجتماعي وثقايف كبّي.
 - 2ضاعن االنمفع بعلمعليم الجيد انمفعععً منصفعً وشعمالً
ينبغي أال نألو جهداً يف ضمان متتع مجيع األطاال والشباب والكبار بتكافؤ فرص التعلم اجليد يف مجيع مراحل
التعليم ،بدءاً بالرعاية والرتبية يف مرحلة الطاولة املبكرة ووصوالً إىل التعليم ما بعد الثانوي والعايل ،وذلك سواء يف
اإلطار النظامي أو غّي النظامي .وحنن عازمون على التصدي جلميع أشكال التهميش ،فضالً عن أوجه التباين
والالمساواة يف االنتااع بارص التعلم الاعلية واملناسبة.
 - 2نوعية المعليم والمعلم
نقر بأ رن األنشطة ذات األولوية يف البلدان التسعة ذات األعداد الضخمة من السكان ينبغي أن ترتركز على حتسني
ر
القدرات املهنية واألداء املهين للمعلمني والعاملني يف جمال التعليم ،وال سيما مديري املدارس ،كما ينبغي أن ترتركز
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ونتعهد أيضاً بتدعيم تدريب املعلمني اإللزامي قبل
على السياسات اليت تتيح هلم اعتماد أساليب فعالة وجيدة للتعلم .ر

اخلدمة ،وإجراء عملية واسعة النطا لتقييم التعلم ،وتوسيع نطا استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت
لتحسني عملييت التعليم والتعلم ونتائج التعلم.
 - 6المعلم مدى الحيعة للجايع

ويكون الرؤية اخلاصة بالتعلم وينظم تنايذها .ومن
نقر بأمهية التعلم مدى احلياة للجميع بوصاه إطاراً شامالً يُلهم ر
ر
الضروري أن يستند ذلك إىل نظام يرمي إىل االعرتاف بالتعلم وإقراره وتقييمه ،بغض النظر عن السبيل املتربع لتوفّي
التعلم ،أي سواء أكان هذا السبيل نظامياً أم غّي نظامي .ونتعهد أيضاً بتوسيع نطا انتااع مجيع األطاال بالتعليم
اإللزامي وباالرتقاء بنوعية هذا التعليم على النحو احملدد يف التشريعات الوطنية السارية يف كل بلد.
وما زالت األعداد اهلائلة لألطاال والشباب والكبار املنقطعني عن الدراسة والذين تعوزهم مهارات القراءة والكتابة
الكافية تش ركل حتدياً عظيماً يف البلدان التسعة ذات األعداد الضخمة من السكان .وباإلضافة إىل ذلك ،تش ركل
مصدر قلق بالغ .وحنن عازمون على زيادة اجلهود املبذولة
قضيةُ تزايد العدد املطلق لألميني الكبار يف عدد من البلدان
َ

لتعزيز برامج حمو األمية الوظياية والتعليم غّي النظامي اليت تشرف عليها احلكومة وختتلف باختالف السياقات
واالحتياجات احمللية املتنوعة.
 - 2الاهعرات الالزمة للحصول على عال والكفعءات الالزمة لمحقيق الاواطنة والماعسك االتجماععي
يف ضوء التحوالت االجتماعية االقتصادية والدميغرافية ،ال سيما وأهنا تقوم بتغيّي متطلبات سو العمل ،نعتزم حتسني
نظم التعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين يف البلدان التسعة ذات األعداد الضخمة من السكان لكي يتمكن
مجيع الدارسني من اكتساب الكااءات املناسبة للحصول على عمل الئق ولتحقيق املواطنة.
وينبغي أيضاً منح مجيع األطاال والشباب والكبار املهارات املناسبة اليت مت ركنهم من قيادة حياهتم اخلاصة ،واملشاركة

بصورة نشطة ومسؤولة يف جمتمعاهتم ،وتقبرل التنوع ،والعيش بانسجام بعضهم مع بعض ومع البيئة ،واملسامهة يف
حتقيق التنمية السلمية واملستدامة.
 - 2الحوكاة وإدارة النظم المعلياية

إن حجم التحديات وتنوع السياقات يف البلدان التسعة ذات األعداد الضخمة من السكان فضالً عن احلوكمة
فنتعهد بضمان وجود
واإلدارة تُعترب مجيعها بسبب ضخامة النظم التعليمية
مسائل رئيسية لتوفّي التعليم بصورة فعالة .ر
َ
آليات مالئمة وفعالة تكال مشاركة اجلهات الااعلة وشاافية عملها ومساءلتها يف مجيع مستويات النظام التعليمي.
كل من اإلدارة واملساءلة على حنو فعال يف املستويات دون الوطنية ليس باألمر اليسّي بل هو
ر
ونقر كذلك بأن اعتماد ر
من املسائل املعيرنة اليت ينبغي معاجلتها لصاحل النظم التعليمية الواسعة يف البلدان التسعة ذات األعداد الضخمة من
السكان.
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ونتعهد بتحسني مجع البيانات وحتليلها واستخدامها وبتعزيز الاعالية يف عمل نظام املعلومات اخلاص بإدارة شؤون
ر
التعليم ،وذلك للتم ركن من مجع املعلومات اخلاصة بتخطيط ورصد مدخالت التعليم وعملياته ونتائجه ،ومن نشرها
نتعهد بتعزيز قدرات اجلهات املعنية يف هذه اجملاالت.
يف الوقت املناسب .كما ر
 - 9تاويل المعليم
ينبغي أن يتص ردر التعليم أولويات التمويل احلكومي .ومع أن احلكومة هي اليت تُعترب اجلهة الرئيسية املكلراة مبسؤولية

متويل التعليم على حنو فعال ومنصف ومستدام ،ميكن أيضاً حشد التمويل الالزم من مصادر أخرى ومن خالل
ونتعهد باستحداث اآلليات املطلوبة لزيادة وحتسني نتائج التمويل احلكومي املخصص للتعليم ،مبا يف
آليات ابتكارية .ر
ذلك تعبئة املوارد من مصادر عامة وخاصة على ح رد سواء.
ونوصي بش ردة بأن يتم بلوغ مؤشر القياس املعرتف به دولياً والبالغ  6-2يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل و/أو 71
يف املائة من جمموع الناقات العامة املخصصة للتعليم .وصحيح أننا نش ردد على أن التمويل الداخلي الكبّي هو أساس
النجاح ،ولكننا نوصي أيضاً شركاءنا يف التنمية بزيادة مساعداهتم املخصصة للتعليم وبتوجيه استهدافها على حنو

أفضل ،وال سيما منحها للبلدان األشد احتياجاً إىل املساعدة .ونطلب من اآلليات الدولية املعنية بتمويل التعليم أن
تدعم تنايذ جدول أعمال التعليم ملرحلة ما بعد عام  7102بتوفّي التمويل املالئم الحتياجات وأولويات كل بلد من
بلداننا.
نحو عقد الانمدى الععلاي للمربية في ععم 7102
لعملية التعليم للجميع ومن

نطلب من اليونسكو وكذلك اليونيسف أن تستمرا ،بدع ٍم من الوكاالت األخرى الراعية
اجملتمع املدين  ومن سائر الشركاء الدوليني واإلقليميني ،يف اإلشراف على تنسيق اجلهود الرامية إىل إعداد جدول
أعمال التعليم ملرحلةما بعد عام  5102واستحداث إطار العمل املرتبط هبذا اجلدول .ونوصي أيضا اليونسكو
باالستمرار يف تنسيق اجلهود الرامية إىل  تنفيذ ورصد جدول األعمال املقبل للتعليم ويف توفري الدعم التقين هلذه
اجلهود .
ونلتزم أيضاً بالرتويج جلدول األعمال املقبل للتعليم يف املااوضات الدولية احلكومية القادمة .وسنعمل كذلك على

ضمان مراعاة النتائج املنبثقة عن املؤمترات الدولية ذات الصلة بالتعليم يف جدول األعمال املقبل اخلاص بالتعليم.
وسنحرص على أن يكون هدف التعليم وغاياته يف اخلطة العاملية للتنمية ملا بعد عام  ،7102اليت ستعتمدها اجلمعية
العامة لألمم املتحدة يف أيلول/سبتمرب  ،7102مترسقة اتساقاً تاماً مع جدول أعمال التعليم الذي سيُعتمد يف
املنتدى العاملي للرتبية (إنشون ،مجهورية كوريا 77-09 ،أيار/مايو  .)7102حتقيقاً هلذا الغرض ،سنشارك بنشاط
يف املشاورات القادمة ،وسنقوم بتيسّي وتنسيق املناقشات يف كل بلد من بلداننا.

