االجتماع العالمي لحركة التعليم
للجميع

اليونسكو ،مسقط ،عُمان
 21-21أيار/مايو 1121

البيان الختامي
لالجتماع العالمي لحركة التعليم للجميع – 4102

اتفاق مسقط
الديباجة
 - 1حنن الوزراء ورؤساء الوفود واملسؤولني القياديني يف املنظمات الثنائية واملتعدد األطراف وكبار ممثلي منظمات اجملتمع
املدين والقطاع اخلاص ،قد اجتمعنا ،بناء على دعوة املديرة العامة لليونسكو ،يف مسقط بسلطنة عُمان ،يف الفرتة
املمتدة من  11إىل  11أيار/مايو  1111للمشاركة يف االجتماع العاملي حلركة التعليم للجميع  .ونتقدم بالشكر
إىل سلطنة ُعمان الستضافتها هلذا احلدث املهم.
 - 1باإلشارة إىل البيان اخلتامي لالجتماع العاملي للتعليم للجميع لعام  ، 1111فإننا قد أُحطنا علما بالتقرير العاملي
لرصد التعليم للجميع لعامي  ،1111/1112وبالتقارير اإلقليمية للتعليم للجميع ،والقرار الذي اختذه املؤمتر
العام لليونسكو يف دورته السابعة والثالثني بشأن التعليم يف مرحلة ما بعد عام  ،1112وبالقرار الذي اعتمده
اجمللس التنفيذي لليونسكو يف دورته الرابعة والتسعني بعد املائة ،وباالقرتاح املشرتك الذي قدمته اللجنة التوجيهية
املعنية بالتعليم للجميع فيما يتعلق بالتعليم يف مرحلة ما بعد عام .1112

الوضع الراهن لحركة التعليم للجميع
 - 2إننا نقر بأن حركة التعليم للجميع على النطاق العاملي  ،واليت انطلقت يف جومتني يف عام  ،1991ومتت إعادة
التأكيد عليها يف داكار يف العام  ،1111ظلت ُمتثل االلتزام األكثر أمهية جتاه التعليم  ،وساعدت يف حتقيق تقدم
ملحوظ يف التعليم .ومع ذلك ،فإننا نقر بأن األهداف املدرجة يف جدول أعمال التعليم للجميع واألهداف
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املتعلقة بالتعليم من بني األهداف اإلمنائية لأللفية يُستبعد حتقيقها حبلول عام  ،1112ونسلم بأن جدول أعمال
التعليم للجميع ال يزال يتسم باألمهية .فإن أكثر من  25مليون طفل و 99مليون مراهق ال يزالون غري منتفعني
بالتعليم األساسي الفعال .وتشري التقديرات إىل أنه كان هناك يف عام  1111حنو  551مليونا من الكبار
األميني ،ثلثاهم تقريبا من النساء .وإن ما يشكل مصدر قلق حقيقي هو عدم إمتام التعليم النظامي ،وعدم بلوغ
مستويات كافية يف اكتساب املهارات األساسية ،ونوعية التعليم وجدواه .ومثة  121مليون طفل على األقل غري
قادرين على القراءة أو الكتابة أو احلساب حىت بعد قضائهم أربع سنوات يف املدرسة على األقل .وإننا نشري بقلق
إىل أنه ال يزال هناك أوجه تفاوت مستمرة يف االنتفاع بالتعليم واملشاركة فيه ويف نتائج التعلم على مجيع
املستويات ،وال سيما لدى أشد الفئات هشاشة ولدى األقليات .أما املساواة بني اجلنسني فتمثل مصدر قلق
بالغ ،إذ إن نسبة البلدان اليت حققت التكافؤ بني اجلنسني حبلول عام  1111مل تتجاوز  ٪91يف التعليم
االبتدائي و ٪23يف التعليم الثانوي .ونالحظ أيضا أن عدم توافر املوارد الكافية قد أعاق مسرية التقدم حنو توفري
تعليم جيد للجميع بصورة خطرية.
 - 4ونالحظ أيضا بقلق أعمال العنف واالعتداءات املتزايدة ضد األطفال وضد العاملني يف املؤسسات التعليمية.
وعليه ،فإن محاية التعليم من االعتداء جيب أن يكون جزءا ال يتجزأ من جدول أعمال التعليم ملرحلة ما بعد عام
.5102
 - 2وإننا نقر بأن أولويات تطوير التعليم املستقبلية جيب أن تعكس التحوالت االجتماعية واالقتصادية والسكانية اليت
حدثت منذ أن مت تبين أهداف التعليم للجميع واألهداف اإلمنائية لأللفية ،واملتطلبات املتغرية يف نوع ومستوى
املعارف واملهارات والكفاءات الالزمة لالقتصادات القائمة على املعرفة .ولذا فإننا نقر بأن هناك حاجة ماسة إىل
وضع جدول أعمال جديد للتعليم يقوم على املنظور االستشرايف وينجز ما تبقى من أعمال يف الوقت الذي
يتجاوز فيه األهداف احلالية من حيث العمق والنطاق ،وكذلك إىل تزويد البشر مبا حيتاجون إليه من فهم وكفاءات
وقيم للتصدي للتحديات العديدة اليت تواجهها جمتمعاتنا واقتصاداتنا.

جدول أعمال التعليم لمرحلة ما بعد عام  1122من حيث رؤيته ومبادئه ونطاقه
 - 9إننا نؤكد جمددا أن التعليم حق أساسي من حقوق اإلنسان اليت يتمتع هبا كل فرد .وهو شرط أساسي لتحقيق
الذات البشرية والسالم والتنمية املستدامة والنمو االقتصادي والعمل الالئق واملساواة بني اجلنسني واملواطنة العاملية
املسؤولة .كما أنه يسهم يف تقليص أوجه التفاوت ويف القضاء على الفقر من خالل هتيئة الظروف وإتاحة الفرص
إلقامة جمتمعات عادلة وشاملة ومستدامة .ولذا جيب أن يوضع التعليم يف صدارة خطة التنمية العاملية.
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 - 5وينبغي أن يكون جدول أعمال التعليم ملرحلة ما بعد عام  1112حمددا بوضوح وتطلعيا وحتويليا ومتوازنا
وشامال ،كما ينبغي أن يكون جزءا ال يتجزأ من إطار التنمية الدويل األوسع نطاقا .وينبغي أن يكتسي أمهية عاملية
وأن يعبئ مجيع اجلهات املعنية والبلدان .وجيب أن يكون التعليم هدفا يف حد ذاته يف إطار خطة التنمية األوسع
نطاقا ملرحلة ما بعد عام  ،1112وينبغي أن يتمحور حول غاية عامة وشاملة مقرتنة بأهداف عاملية قابلة للقياس
ومبؤشرات مرتبطة بكل هدف منها .كما جيب أن يُدمج التعليم يف األهداف اإلمنائية األخرى.
 - 3إننا نؤكد أنه ينبغي جلدول األعمال العاملي للتعليم ملرحلة ما بعد عام  1112أن يكون قائما على احلقوق وأن
يعتمد منظورا قائما على اإلنصاف والشمول ،مع تركيز االهتمام بوجه خاص على مسألة املساواة بني اجلنسني،
والتغلب على مجيع أشكال التمييز يف التعليم ومن خالله .وجيب أن يدعم توفري التعليم األساسي اجملاين
واإللزامي .وينبغي أن يوسع نطاق الرؤية القائمة على إتاحة االنتفاع للجميع لكي يتسىن حتقيق نتائج تعلم مالئمة
من خالل توفري التعليم اجليد على مجيع املستويات بدءا مبرحلة الطفولة املبكرة وحىت مرحلة التعليم العايل يف بيئة
آمنة وصحية .وينبغي أن يعتمد هنج التعلم الشامل والتعلم مدى احلياة ،وأن يوفر مسارات متعددة للتعلم
باستخدام أساليب إبداعية وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت .فالدولة  ،عرب احلكومات ،هي اجلهة املؤمتنة
على التعليم اجليد باعتباره منفعة عامة  ،وتُقدر مسامهة اجملتمع املدين  ،واجملتمعات احمللية  ،واألسر ،واملتعلمني ،
واملهتمني بأمر التعليم يف حتقيق هذا األمر .إن جدول األعمال ملرحلة ما بعد عام  1112جيب أن يتصف
باملرونة الكافية ليسمح بتنوع بىن وهياكل احلوكمة .وجيب أن يستمر جدول األعمال املقبل للتعليم يف تعزيز التنمية
املستدامة واملواطنة العاملية واحمللية النشطة والفعالة ،وأن يسهم يف تعزيز الدميقراطية والسالم ،وأن يرسخ احرتام
التنوع الثقايف واللغوي.

 - 9وإننا نشدد على أن حتقيق جدول أعمال التعليم ملرحلة ما بعد عام  1112سيقتضي التزاما قويا من احلكومات
واجلهات املاحنة على حد سواء بتوفري التمويل الكايف واملتكافئ والفعال .وجيب أن يقرتن ذلك حبوكمة تشاركية
معززة ،ومبشاركة للمجتمع املدين ،وبآليات للمساءلة على املستوى العاملي والوطين واحمللي ،وأن يقرتن أيضا
بتحسني آليات وعمليات التخطيط والرصد وإعداد التقارير .كما أنه سيقتضي التنسيق إلقامة شراكات على
الصعيد ال ُقطري.

الغاية العامة واألهداف العالمية
 -11إننا ندعم "ضمان التعليم اجليد املنصف والشامل والتعلم مدى احلياة للجميع حبلول عام  "1121بوصفه غاية
عامة جلدول أعمال التعليم ملرحلة ما بعد عام .1112
 -11وإننا ندعم أيضا حتقيق هذه الغاية من خالل األهداف العاملية التالية ،اليت سوف يتم حتديد/إعداد حد أدىن من
مؤشرات األداء الدولية هلا ومؤشرات مرتبطة هبا:
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اهلدف  :1أن تكون قد متت حبلول عام  0202هتيئة ما ال يقل عن س  ٪من الفتيات والفتيان ليكونوا
على استعداد للذهاب إىل املدرسة االبتدائية ،وذلك من خالل املشاركة يف توفري الرعاية والرتبية يف مرحلة
الطفولة املبكرة بنوعية جيدة ،مبا يف ذلك توفري التعليم اجملاين واإللزامي ملدة سنة واحدة على األقل قبل مرحلة
التعليم االبتدائي ،مع إيالء اهتمام خاص للمساواة بني اجلنسني وألشد الفئات هتميشا.



اهلدف  :0أن يكون مجيع الفتيات والفتيان قد أمتوا حبلول عام  0202مرحلة التعليم األساسي اجملاين
واإللزامي اجليد الذي ال تقل مدته عن تسع سنوات ،وقد حققوا نتائج التعلم املرتبطة هبذه املرحلة ،مع إيالء
اهتمام خاص للمساواة بني اجلنسني وألشد الفئات هتميشا.



اهلدف  :0أن يكون قد بلغ ما ال يقل عن س  ٪من الشباب و ع  ٪من الكبار ،حبلول عام ،0202
مستوى من الكفاءة يف القراءة والكتابة واحلساب يكفي للمشاركة الكاملة يف اجملتمع ،مع إيالء اهتمام خاص
للفتيات والنساء ،وألشد الفئات هتميشا.



اهلدف  :4أن يكون قد اكتسب ما ال يقل عن س  ٪من الشباب و ع  ٪من الكبار ،حبلول عام ،0202
املعارف واملهارات الالزمة للحصول على عمل الئق ولتأمني سبل العيش من خالل االنتفاع بالتعليم التقين
واملهين ،وباملرحلة العليا من التعليم الثانوي ،وبالتعليم العايل والتدريب ،مع إيالء اهتمام خاص للمساواة بني
اجلنسني وألشد الفئات هتميشا.



اهلدف  :5أن يكون قد اكتسب مجيع الدارسني ،حبلول عام  ،0202املعارف واملهارات والقيم واملواقف
الالزمة إلنشاء جمتمعات مستدامة وسلمية ،وذلك بعدة وسائل منها تعليم املواطنة العاملية والتعليم من أجل
التنمية املستدامة.



اهلدف  :6أن تكون قد ضمنت مجيع احلكومات ،حبلول عام  ،0202انتفاع كل الدارسني مبعلمني مؤهلني
ومدربني مهنيا ومتحمسني حيظون بالدعم اجليد.



اهلدف  :7أن تكون مجيع البلدان ،حبلول عام  ،0202قد خصصت للتعليم ما ال يقل عن  4إىل ٪ 6
من ناجتها احمللي اإلمجايل أو ما ال يقل عن  15إىل ٪ 02من إنفاقها العام ،مع منح األولوية ألشد الفئات
احتياجا إىل التعليم؛ وأن تكون قد عززت تعاوهنا املايل من أجل التعليم ،مع منح األولوية ألشد البلدان
احتياجا إىل املساعدة.

الخطوات القادمة
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 -10إننا ندعم بقوة الدور القيادي والتنسيقي الذي تضطلع به اليونسكو يف تيسري إعداد جدول أعمال التعليم ملرحلة
ما بعد عام  1112بالتعاون مع شركاء حركة التعليم للجميع .وإننا نشجع اليونسكو على مواصلة تيسري النقاش
والتشاور مع الدول األعضاء واجلهات املعنية الرئيسية من أجل القيام يف املستقبل بتطوير وحتسني الغاية العامة
واألهداف العاملية ،وحتديد املؤشرات املناظرة لكل هدف ،وكذلك وضع إطار عمل لتوجيه عملية تنفيذ جدول
أعمال التعليم املقبل ليقود عملية تنفيذ جدول أعمال املستقبل .وإضافة إىل األهداف العاملية ،جيب وضع أهداف
ومؤشرات خاصة بكل بلد على حدة تعكس تنوع السياقات االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية.
 -12وإننا نلتزم أيضا باستخدام هذا البيان بوصفه مرجعا للمفاوضات يف إطار املشاورات العاملية املتعلقة خبطة التنمية
ملا بعد عام  ،1112بغية ضمان اشتمال هذه اخلطة على عنصر قوي يتعلق بالتعليم .وحتقيقا هلذه الغاية ،إننا
نطلب من املديرة العامة لليونسكو أن تنقل هذه الوثيقة إىل مجيع الدول األعضاء يف اليونسكو ،وإىل األمني العام
لألمم املتحدة ،والرؤساء املشاركني يف جمموعة العمل املفتوحة  ،واللجنة املعنية بتمويل التنمية املستدامة ،إىل أهم
اجلهات املعنية.
 -11وإننا نلتزم كذلك باستخدام هذا البيان يف املشاورات اجلارية على املستوى الوطين واإلقليمي والعاملي بشأن جدول
أعمال التعليم ملرحلة ما بعد عام  ،1112والذي سيتم إقراره يف املنتدى العاملي للتعليم لعام  1112الذي
ستستضيفه مجهورية كوريا يف أيار/مايو  .1112وإننا نتوقع أن يكون هذا املوقف املتفق عليه جزءا ال يتجزأ من
اخلطة العاملية للتنمية اليت ستعتمد يف مؤمتر قمة األمم املتحدة يف مدينة نيويورك خالل شهر أيلول/سبتمرب من عام
.1112
 -12وإننا نؤكد جمددا يف هذا اليوم التزامنا بتحقيق أهداف التعليم للجميع وبضمان توفري التعليم جلميع املواطنني .وإننا
نلتزم بتوفري ما يلزم من تعزيز وترويج ودعم إلعداد جدول أعمال مقبل قوي للتعليم ،وحنث مجيع الدول األعضاء
يف اليونسكو ومجيع اجلهات املعنية على املشاركة بفعالية يف العملية اليت تتيح التوصل إىل وضع جدول األعمال
هذا وتنفيذه.
 -19وسيُبذل كل ُجهد ممكن لضمان االتساق بني ما سيتم االتفاق عليه يف شهر أيلول/سبتمرب  1112يف مؤمتر قمة
األمم املتحدة الرفيع املستوى ضمن خطة التنمية العاملية وجدول أعمال التعليم ملرحلة ما بعد عام  1112املعتمد
يف املنتدى العاملي للتعليم لعام  1112يف مجهورية كوريا يف شهر أيار/مايو .1112
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