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الديبــاجة

والجامعات،  الدولية،  والوكاالت  الحكومات،  ممّثلي  نحن، 
ومنّظمات المجتمع المدني، من 95 بلًدا قد اجتمعنا في سوون 
 2017 تشرين األّول/أكتوبر  و27   25 بين  كوريا  جمهورية  في 
ة للمؤتمر الدولي السادس  للنظر في استعراض منتصف المدَّ
لتعليم الكبار CONFINTEA VI. يكمن هدفنا في البحث 
في وتقييم اإلجراءات التي اتُّخذت في مجال تعلّم كبار وتعليمهم 
منذ انعقاد المؤتمر الدولي السادس لتعليم الكبار في بيليم في 
قدًما  المضي  سبل  مناقشة  في  وكذلك   ،2009 عام  البرازيل 

على ضوء خّطة التنمية المستدامة لعام 2030. 

السادس  الدولي  المؤتمر  تبّناها  التي  بالتوصيات  نذّكر  نحن 
لتعليم الكبار كما وردت في إطار عمل بيليم، الذي يُعتبر مفيًدا 
من حيث تأكيد الدور األساسي لتعلّم كبار وتعليمهم ودمجهما 
الضروري في عملية توفير خدمات التعليم في الدول األعضاء 

في اليونسكو.

اإلنسان  حقوق  من  هما  الحياة  مدى  والتعلّم  التعليم  بأّن  ونقّر 
اإلنسان  حقوق  كافة  إلعمال  مسبق  شرط  وهما  األساسية، 
الجهَة  الحكومُة  تَُعّد  التي  العامة  المنافع  وإحدى  األخرى، 

المكلّفة بتقديمها. 

ونذّكر بخّطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي تبّنتها الجمعية 
العامة لألمم المّتحدة سنة 2015، ونحن ملتزمون بتحقيق أبعاد 
التنمية المستدامة كافة وفق أهداف التنمية المستدامة السبعة 

عشر. 

ونعيد تأكيد التزامنا بالهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة، 
«ضمان  على  بالحرص  بموجبه  األعضاء  الدول  التزمت  الذي 
التعليم الجّيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم 

مدى الحياة للجميع». 

ونقّر بأّن التعليم والتعلّم مدى الحياة يقعان في صميم أهداف 
األهداف.  هذه  لتحقيق  أساسَيين  ويُعّدان  المستدامة  التنمية 
ونؤّكد أّن تعلّم كبار وتعليمهم يضطلعان بدور هيكلي وتمكيني 
ومحوري في تعزيز التطبيق الكامل لخّطة التنمية المستدامة 
والمهارات،  المعارف،  واكتساب  توفير  ويُعتبر   .2030 لعام 
والتعلّم  التعليم  حقول  كافة  في  والقَيم  والمواقف،  والكفاءات، 
مدى الحياة من العوامل الرئيسية لتنفيذ هذه الخّطة، ال سّيما 

الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة.

بشأن  العالمي  اليونسكو  لتقرير  الكبيرة  بالقيمة  ونعترف 
كبار  لتعلّم  الدولي  المجتمع  إلى  وتعليمهم بالنسبة  الكبار  تعلّم 
وتعليمهم وما بعده، ونقّدر الجهود المتواصلة التي يبذلها معهد 
وإصداره  التقرير  هذا  إلعداد  الحياة  مدى  للتعلّم  اليونسكو 

بشكل منتظم.

وتعليمهم  الكبار  تعلّم  بشأن  التوصية  إلى  النظر  ونلفت 
 ،2015 عام  لليونسكو  العام  المؤتمر  تبّناها  التي  المراجعة 
والتي تحّدد ثالثة حقول تعلّم رئيسية، أال وهي: (1) محو األمية 
والمهارات األساسية، و(2) التدريب المستمّر والتطّور المهني، 
و(3) المواطنة الناشطة. ونقّر بأّن التوصية بشأن تعلّم الكبار 
تعلّم  عمل  مجاالت  لتنفيذ  مهّمة  معيارية  أداة  تشّكل  وتعليمهم 
الدولي  المؤتمر  في  وردت  كما  الخمسة،  وتعليمهم  الكبار 
يلي:  ما  الخمسة  المجاالت  وتشمل  الكبار.  لتعليم  السادس 
(1) السياسات؛ و(2) الحوكمة؛ و(3) التمويل؛ و(4) المشاركة 
التوصية  بأّن  نعترف  كما  الجودة.  و(5)  واإلنصاف،؛  واإلدماج 
التي  والمهني  التقني  المجالين  في  والتدريب  التعليم  بشأن 
جرى تعديلها أيًضا خالل العام 2015، تمّثل أداة معيارية أخرى 

لتوجيه األعمال ذات الصلة.

ضمن  األمية  لمحو  العالمي  التحالف  مبادرة  بأهّمية  ونعترف 
األمية  محو  خّطة  في  قدًما  للمضي  الحياة  مدى  التعلّم  إطار 
من  وتعليمهم  الكبار  وتعلّم   (4.6 المستدامة  التنمية  (هدف 

منظور التعلّم مدى الحياة.

ونلفت االنتباه إلى مبادئ اليونسكو التوجيهية لالعتراف بنتائج 
واعتمادها،  وتصديقها،  الرسمي  وغير  النظامي  غير  التعلّم 
آليات  ربط  يتّم  أن  ويجب  كبير.  حّد  إلى  بتنفيذها  ونوصي 
للمؤّهالت  الوطنية  باألطر  واالعتماد  والتصديق  االعتراف 

واالعتراف بها على المستوى اإلقليمي وشبه اإلقليمي.

التقـّدم المحـرَز

الكبار  لتعليم  السادس  الدولي  المؤتمر  متابعة  عملية  ساهمت 
في  الصلة  ذات  اإلقليمية  ودون  اإلقليمية  المؤتمرات  وسلسلة 
الدول  أعمال  جداول  ضمن  وتعليمهم  الكبار  تعلّم  موقع  تعزيز 
األعضاء في قطاع التعليم. وُعقدت هذه األحداث والفعاليات 
في كّل من مكسيكو، المكسيك (لدول أميركا الالتينية ومنطقة 
كوريا  جمهورية  وسيول،  2011؛  العام  خالل  الكاريبي)  البحر 
(لبلدان  فيردي  كابو  وبرايا،  الهادئ)،  والمحيط  آسيا  (لدول 
وفيلنيوس،  2012؛  في  الكبرى)  الصحراء  جنوب  أفريقيا 
ليتوانيا (لدول أوروبا وأميركا الشمالية) في 2013؛ واختُتمت 
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خالل العام 2015 في اإلسكندرية، مصر (للدول العربية)، وفي 
خطط  وكانت  الكاريبي).  البحر  (لدول  جامايكا  باي،  مونتيغو 
مفيدة  اللقاءات  هذه  خالل  تطويرها  تّم  التي  اإلقليمية  العمل 
لتحديد وتطبيق الخطوات الضرورية التالية لدعم تطبيق إطار 
عمل بيليم على المستوى اإلقليمي، والوطني، ودون الوطني وفق 

خصوصيات كّل منطقة.

إطار  ضمن  المحّددة  الخمسة  العمل  مجاالت  إلى  واستناًدا 
عمل بيليم، يمكننا أن نشير إلى اإلنجازات المهّمة التي شهدتها 
مختلف المناطق. فعلى سبيل المثال، قام عدد أكبر من البلدان 
بتبّني سياسات تعلّم الكبار وتعليمهم، وأُنشئت شراكات جديدة 
على  وتعليمهم  الكبار  تعلّم  مجال  في  الفاعلة  الجهات  بين 
بزيادة  التزامات  وُسّجلت  الوطني،  ودون  الوطني  المستويَين 
النوع  هذا  في  المشاركة  وازدادت  البلدان،  بعض  في  التمويل 
مفيدة  أدوات  استحداث  وتّم  فشيًئا،  شيًئا  والتعليم  التعلّم  من 

لتحسين جودة تعلّم الكبار وتعليمهم.   

مع ذلك، ال تزال بعض التحّديات قائمة، مثل غياب السياسات 
من  العديد  في  وتعليمهم  الكبار  لتعلّم  المناسبة  والتشريعات 
المستوى  على  األساسية  التنسيق  آليات  توّفر  وعدم  البلدان، 
الوطني. وما زال التمويل من الحكومات والشركاء في التنمية 
دون المستوى المطلوب (42 في المئة من البلدان تنفق أقّل من 
واحد في المئة من موازنات التعليم على تعلّم الكبار وتعليمهم)، 
إلى جانب تدّني نسبة مشاركة العديد من الفئات المستهَدفة – 
ال سّيما المجتمعات المهّمشة والضعيفة، والنساء بشكل خاّص 

– في تعلّم الكبار وتعليمهم.

ودعم  تدريب  يخّص  ما  في  النقص  يزال  ال  ذلك،  على  عالوًة 
يقّوض  الرئيسيين  والموّظفين  وتعليمهم  الكبار  تعلّم  ري  ُميسِّ
نوعية البرامج، ولم يقم سوى عدد قليل من البلدان باالعتراف 
وتصديقها،  الرسمي  وغير  النظامي  غير  التعلّم  بنتائج 
واعتمادها. ومن المسائل المثيرة للقلق على وجه الخصوص، 
نذكر االزدياد البطيء لمعّدالت القرائية لدى الكبار والشباب، 
والحساب  والكتابة  القراءة  إتقان  مستويات  ذلك،  من  واألهّم 
والمهارات الرقمية على أساس استمرارية التعلّم. كما ال تزال 
التقّدم  من  الرغم  وعلى  مشكلة،  تطرح  الجنَسين  بين  الفجوة 
العام  منذ  والتقييم  الرصد  صعيَدي  على  المحَرز  الملحوظ 
وتعليمهم  الكبار  تعلّم  بشأن  األساسية  البيانات  تبقى   ،2009

غير كافية. 

الطـريق إلى ا6مـام

عديدةٌ هي العوامل التي تؤّثر في التنمية المستدامة، على غرار 
السريعة  العمل  وأسواق  واالقتصادية  االجتماعية  التطّورات 
يّتسم  الذي  الديمغرافي  والتغّير  المتنامية،  والبطالة  التغّير، 
البلدان  بعض  في  الشباب  من  مرتفعة  ونسبة  السّكان  بنمّو 
على  للهجرة  كان  كما  أخرى.  بلدان  في  السّكان  وشيخوخة 
أّثرت  حيث   – المجتمعات  على  كبيرة  انعكاسات  واسع  نطاق 
في الذين تُركوا في الوطن، والذين هاجروا، والمجتمعات التي 
استقبلتهم – واألمر سّيان بالنسبة إلى النمّو الحضري الجامح، 
وتغّير المناخ وغيره من التحّديات البيئية، والنزاعات العنيفة، 
التعلّم  منظور  ومن  االنحسار.  في  اآلخذ  الديمقراطي  والحّيز 
واللغة  األمية  محو  خدمات  توفير  يشمل  الذي  الحياة،  مدى 
التي تُعطى فيها هذه الدروس، يضطلع التفاهم بين الثقافات 

واكتساب المهارات بدور مهّم في معالجة هذه المسائل. 

بمجاالت  يتعلّق  ما  في  يلي  بما  نوصي  الغاية،  لهذه  وتحقيًقا 
التعلّم  وحقول  بيليم  عمل  إطار  حّددها  التي  الخمسة  العمل 

المشار إليها ضمن التوصية بشأن تعلّم الكبار وتعليمهم.   

إطـار عمل بيليـم

السياسات
على  وتعليمهم  الكبار  تعلّم  سياسات  تحرص  أن  يجب   •
بين  وكذلك  واإلقليمي،  والوطني،  المحلّي،  التعاون  تأمين 
وتعليمهم  الكبار  تعلّم  بأّن  االعتراف  يجب  كما  القطاعات. 
يشّكالن وسيلة إلعمال الحّق في التعليم، لذا ال بّد من أن 
ع الدول األعضاء  يكونا مدمَجين في التشريعات. هذا وتُشجَّ
على استخدام المبادئ التوجيهية للتوصية بشأن تعلّم الكبار 

وتعليمهم المكّيفة مع مستوى تطّور هذه الدول. 
جميع  في  للتعلّم  التشريعية  والسياسات  اآلليات  على   •
وترّكز  المتعلّمين  تشمل  أن  الحياة  ومدى  الحياة  مجاالت 
الحسبان  في  يُؤخذ  أن  ويجب  وتطلّعاتهم.  حاجاتهم  على 
تنّوع المتعلّمين وخبراتهم على الصعيَدين الثقافي واللّغوي.

•  يجب أّن يشّكل تعلّم الكبار وتعليمهم من منظور التعلّم مدى 
الحياة جزًءا ال يتجّزأ من الخطط في قطاع التعليم. 

الحوكمة
يستلزم تعلّم الكبار وتعليمهم أن تُصنَع القرارات على نحو   •
تشاركي: على جميع أصحاب المصالح، بَمن فيهم المعلّمون 
التخطيط،  في  المشاركة  المدني،  والمجتمع  والمتعلّمون 

والتنفيذ، والرصد، والتقييم.
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المعنّية،  الوزارات  بين  الشبكات  إقامة  تعزيز  من  بّد  ال   •
اآلخرين  المصالح  وأصحاب  المحلّية،  والحكومات 
المشاركين في تعلّم الكبار وتعليمهم من أجل تطوير األطر 
واالعتراف  الشهادات  إصدار  وآليات  للمؤّهالت،  الوطنية 
والتصديق واالعتماد على المستويَين الوطني وشبه الوطني.

على جميع الوزارات التعاون لتطوير أنظمة بيانات مجدية،   •
وذات صلة، ومتينة على المستوى الوطني من أجل إرشاد 

السياسات الجّيدة والرصد.   

التمويل
حتى  بالتعليم  الخاّص  العمل  وإطار  إنشيون  إعالن  عقب   •
عام 2030 الذي يدعو البلدان إلى تخصيص نسبة تتراوح 
بين 4 و6 في المئة على األقّل من ناتجها المحلّي اإلجمالي 
المئة  في  و20   15 بين  تتراوح  نسبة  عن  يقّل  ال  ما  و/أو 
تعطي  بأن  نوصي  للتعليم،  اإلجمالي  العام  إنفاقها  من 
لهذا  تخّصص  وأن  وتعليمهم  الكبار  لتعلّم  األولوية  البلدان 
موازناتها  من  أكبر  مئوية  نسبة  والتعليم  التعلّم  من  النوع 
التعليمية. ونظًرا إلى أّن قطاعات مختلفة تقوم أيًضا بتوفير 
خدمات تعلّم الكبار وتعليمهم، يتعّين على الوزارات األخرى 
المساهمة في الوقت نفسه في تمويل أعمال تنفيذ الموازنة 

المقتَرحة لتعلّم الكبار وتعليمهم.
يتعّين على الشركاء في التنمية اإلقرار بأهّمية تعلّم الكبار    •
وتعليمهم في إطار التعلّم مدى الحياة، وبالتالي تمويله. ويجب 
على الشراكة العالمية من أجل التعليم وغيرها من شركاء 
التمويل النافذين العالميين إدراج هذا القطاع الفرعي ضمن 
استراتيجيتهم اإلجمالية للتعليم، واالستثمار فيه، وعليهم أن 
يكونوا مسؤولين عن تمويل جدول أعمال تعلّم الكبار وتعليمهم 

بالكامل باعتباره جزًءا من التعلّم مدى الحياة.
آليات  بواسطة  المحلّية  الموارد  تعبئة  زيادة  المفترض  من   •

العدالة الضريبية.

المشاركة
يجب العمل على إزالة الحواجز التي تحول دون المشاركة    •
(النفسية، واالجتماعية، واالقتصادية، والمؤّسسية)، وتعزيز 
متعة التعلّم، واالستفادة من استخدام تكنولوجيا المعلومات 
واالّتصاالت بالكامل. ومن الممكن أن يساعد تبّني مقاربة 
منّظمات  مع  الوثيقة  الشراكات  وتعزيز  الثقافات،  بين 

المجتمع المدني على ضمان حصول ذلك.
لتحسين  وتعليمهم  الكبار  تعلّم  برامج  تنّوع  زيادة  علينا   •
بينها  ومن  المستهَدفة،  الفئات  مختلف  إلى  الوصول 
لتعليم  شبكات  تطوير  يساعد  وقد  سّنًا.  األكبر  األشخاص 
إشراك  على  المجتمعية  التعلّم  وأماكن  ومراكز  الكبار 

األشخاص المهّمشين وغير المحظيين.

الجودة
•  نوصي بشّدة بتطوير آليات ضمان الجودة لمكّونات البرامج 
كافة. ويشمل ذلك الحرص على أّن معلّمي الكبار المحترفين 
ذات  ومناهج  جّيدة،  عمل  بشروط  يتمّتعون  والمعتَمدين 
صلة، ومقاربات تربوية فّعالة وقائمة على المتعلّمين، وبيئة 
تعلّمية غنية، بما في ذلك المواد، وآليات الرصد والتقييم.

المؤّهلين  الموّظفين  على  وتعليمهم  الكبار  تعلّم  يتوّقف   •
الذين تلّقوا تدريًبا مناسًبا ويعملون بدوام كامل أو جزئي، 
ومشاركة المتطّوعين في اإلدارة والتعليم؛ لذا يجب إعطاء 
األولوية للتدريب قبل وخالل الخدمة. كذلك، يجب الحرص 

على توّفر مواد التعليم والتعلّم المناسبة.   
•  ال بّد من تطوير جودة تعلّم الكبار وتعليمهم من منظور التعلّم 
مدى الحياة باالشتراك مع التعليم العالي، بناًء على أعمال 
البحث والتطوير. وسيتّم تعزيز جودة تعلّم الكبار وتعليمهم 
الموّظفين  وجمعيات  لمؤّسسات  الدعم  توفير  بفضل 

العاملين في هذا المجال.
•  إّن كافة التوصيات المذكورة أعاله تستلزم تمويًال كافًيا. لذا، 

من الضروري زيادة االستثمار في جميع هذه المجاالت.  

التوصية بشأن تعلّم الكبار وتعليمهم

محو األمية والمهارات األساسية
يجب أن يُصبح واضحاً للجميع بأن محو األمية هو أساس   •
ال غنى عنه للتعلّم مدى الحياة. فمحو األمية ليس مجموعة 
مستقلّة من المهارات التي يمكن اكتسابها وتحصيلها ضمن 
إطار زمني قصير، بل هو باألحرى أحد مكّونات مجموعة 
الكفاءات التي تستوجب التعلّم المستدام والتحديث بشكل 
ومعرفة  القراءة  إتقان  مستوى  إلى  بالنسبة  أّما  مستمّر. 
الحساب الذي يُعتبر ذا صلة ومطلوًبا وال بّد من بلوغه فهو 
مالئم للسياق ويجب أن يكون محّدًدا وقابًال للقياس بشكل 
برامج  توّفر  والسياق،  المتعلّم  حاجة  إلى  واضح. واستناًدا 
األساسية  القراءة  مهارات  مستويات  للكبار  األمية  محو 

و/أو العليا. 
من  بدعم  السياسية  اإلرادة  وتعزيز  استحداث  من  بّد  ال   •
الكبار  تعلّم  خدمات  لتأمين  والمستدام  المناسب  التمويل 
وتعليمهم ومحو األمية بشكل منصف. وال بّد من التنّبه إلى 
استخدام اللّغة األم في برامج محو األمية، إلى جانب تعلّم 

لغة أو لغات البلد الرسمية في السياقات المعنية.
ضرورية  األمية  لمحو  القطاعات  بين  المقاربات  تُعتبر   •

لالستجابة إلى حاجات المتعلّمين المتنّوعة.
كبيرة  بإمكانيات  واالّتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  تتمّتع   •

لتحسين الوصول وتعزيز اإلنصاف واإلدماج.
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التدريب المستمّر والتطّور المهني
التعليم  في  واالستثمارات  المخّصصات  زيادة  يجب   •
المهني  والتدريب  والتعليم  المهني،  والتطّور  المستمّر، 
والتقني، وبشكل أكبر من خالل المقاربات غير النظامية، 
على  الجّيد  التدريب  توفير  من  التربويين  العاملين  لتمكين 
كسب سبل العيش في االقتصاديات غير الرسمية، مع إيالء 
اهتمام خاّص للنساء والفتيات، والشباب واألشخاص األكبر 
سّنًا، والمهاجرين والالجئين، وتأمين القروض للمهن الحّرة 

وريادة األعمال.  
تطوير  المهّم  من  بالعمل،  المرتبطة  المهارات  عن  بعيًدا   •
النقدي،  والتفكير  المشكالت،  حّل  غرار  على  قدرات 
على  والقدرة  فريق،  ضمن  العمل  على  والقدرة  واإلبداع، 
التغّيرات  مع  للتكّيف  بالمرونة  والتحلّي  التعلّم  مواصلة 

السريعة.
وتعليمهم  الكبار  وتعلّم  األمية  محو  برامج  ربط  يجب    •
المهني  والتدريب  بالتعليم  الخاّص  الرسمي  غير  بالتدريب 
والتقني/توليد المداخيل، ومن المفترض أن يشتمل التعليم 
والتدريب المهني والتقني على مكّونات محو األمية. وتصبح 
ضرورية  العالي  المستوى  ذات  والمهارات  القراءة  مهارات 
على نحو متزايد لتأمين العمل الالئق، والمواطنة الناشطة، 

والتعلّم مدى الحياة. 

المواطنة الناشطة من خالل التعليم المجتمعي، 
أو الشعبي، أو الليبرالي

تحويلي،  بدور  وتعليمهم  الكبار  تعلّم  يضطلع  أن  ينبغي   •
يلّبي  وأن  فعًال،  وشامل  وتشاركي،  ومشّجع،  وأساسي، 
احتياجات جميع المواطنين، ال سّيما الذين يسّجلون نسبة 
المشاركة األدنى. وال بّد من تطوير فرص إلقامة حوارات 

مفتوحة.
في  الكبار  مشاركَة  وتعليمهم  الكبار  تعلُّم  يضمن  أن  يجب   •
التعلّم، وبالتالي تعزيز القَيم الديمقراطية، والسالم، وحقوق 
ال  لذا،  الناشطة.  والمواطنة  التمكين  خالل  من  اإلنسان 
وتعليم  المستدامة  التنمية  لتحقيق  التعليم  تعزيز  من  بّد 

المواطنة العالمية.
يجب أن يكون «التعليم الشعبي» المشار إليه في التوصية   •
بشأن تعلّم الكبار وتعليمهم أحد المفاهيم األساسية لهذا 
وممارسات  سياسات  وتوجيه  والتعليم  التعلّم  من  النوع 

التعليم.

المجاالت الرئيسية اBضافية لتعلّم 
الكبار وتعليمهم

الصّحة والرفاه واالستدامة البيئية
لتعزيز  األساسية  األبعاد  أحد  وتعليمهم  الكبار  تعلّم  يشّكل   •
الصّحة وعامًال ضرورًيا لتمكين الشباب والكبار من تحّمل 
عالجي  نموذج  من  واالنتقال  بصّحتهم،  االهتمام  مسؤولية 
في الدرجة األولى إلى آخر وقائي يسمح لألشخاص بتحّمل 

مسؤولية االهتمام بصّحتهم ورفاههم.
أجل  من  المختلفة  المعارف  نظم  بأهمّية  اإلقرار  يجب   •
تعالج  البيئة  مع  للتعامل  بديلة  وسائل  تبّني  على  التشجيع 
يتغّير  وقت  في  عليها  والحفاظ  الموارد  استخدام  مسألة 
بالصّحة،  تُعنى  التي  المسائل  وكذلك  بسرعة،  المناخ  فيه 

بما فيها الصّحة اإلنجابية والرفاه. 

تعّلم الكبار وتعليمهم في سياقات النزاعات، 
وما بعد النزاعات، والكوارث

•  ينبغي االستفادة من المبادرات والتجارب الناجحة واألبحاث 
لتعزيز  الجديدة  األبحاث  ودعم  نتائجها،  ونشر  القائمة 
وما  النزاع  حاالت  في  وتعليمهم  الكبار  لتعلّم  المهّم  الدور 
بعد النزاع، وفي التعامل مع مسألة المهاجرين، والالجئين، 

والنازحين.
ووكاالت  التنمية،  في  والشركاء  الحكومات،  على  يتعّين   •
المجتمع المحلّي تخصيص التمويل الكافي لبرامج تعلّم الكبار 
وتعليمهم في حاالت النزاع وما بعد النزاع، وتطوير الشراكات 

مع أصحاب المصالح حرًصا على استدامة التمويل.
ما  في  وتعليمهم  الكبار  تعلّم  برامج  توفير  في  النظر  يجب   •
والتعافي  وطأتها  من  والتخفيف  للكوارث  التأّهب  يخّص 

منها.

تعلّم الكبار وتعليمهم وخّطة 
التنمية المستدامة لعام 2030

إّن تعلّم الكبار وتعليمهم باعتباره أحد العناصر الرئيسية للتعليم 
ا لتحقيق أهداف التنمية  والتعلّم مدى الحياة، يُعتَبر عامًال مهّمً
الكبار  تعلّم  لبرامج  العملي  التطبيق  يزال  ال  لذا،  المستدامة. 
ا في معالجة قضايا وتحّديات  وتعليمهم والتعلّم مدى الحياة مهّمً
التعليم العالمية. غير أّن الحديث عن تعلّم الكبار وتعليمهم ليس 
مفّصًال بشكل كاٍف ضمن خّطة التنمية المستدامة لعام 2030 
سلسلة  ضمن  الدعم  من  قدر  بأقّل  تحظى  التي  الوصلة  وهو 

التعلّم مدى الحياة. 
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وال بّد من بذل المزيد من الجهود للتوعية بشأن إمكانيات تعلّم 
الكبار وتعليمهم في أوساط جميع أصحاب المصالح المعنيين، 
قطاع  من  أبعد  والممارسين  والباحثين  السياسات  صانعي  أي 
والتنمية  والصّحة،  العمل،  قطاعات  في  سّيما  ال  التعليم، 
المجتمعية، والزراعة، وتعزيز السالم ومنع النزاعات، والتماسك 
االجتماعي، والخدمات الدفاعية والعسكرية، واألمن الداخلي 
أو الوطني، في الوزارات ووكاالت التعاون الدولي، والمنّظمات 
الدينية، واالّتحادات العّمالية، واألحزاب السياسية، والمجموعة 

الكاملة لمنّظمات وهيئات المجتمع المدني.  

في ضوء هذه المعطيات، ندعو :
إطار •  لتنفيذ  الالزمة  التدابير  اّتخاذ  إلى  األعضاء  الدول 

عمل بيليم والتوصية بشأن تعلّم الكبار وتعليمهم بالكامل 
وبسرعة عاجلة خالل األعوام القادمة، واالستعداد للمؤتمر 

الدولي السابع لتعليم الكبار في العام 2021؛
لتّعلم •  الدولي  المجتمع  ضمن  المصالح  أصحاب  جميع 

الكبار وتعليمهم إلى المساهمة في الجهود العالمية للدفاع 
عن تعلّم جميع الفئات العمرية باعتباره الوسيلة الرئيسية 

لتحقيق التنمية المستدامة؛
اليونسكو وجميع مؤّسساتها المتخّصصة، ال سّيما معهد • 

الحياة،  مدى  للتعلّم  اليونسكو  ومعهد  لإلحصاء  اليونسكو 
إلى اّتخاذ التدابير الالزمة لمواصلة رصد إطار عمل بيليم 
والتوصية بشأن تعلّم الكبار وتعليمهم، وإصدار المزيد من 
التقارير العالمية بشأن تعلّم الكبار وتعليمهم بشكل منتظم 

(تقرير واحد كّل ثالثة أعوام على األقّل)؛
الدول األعضاء إلى دعم اليونسكو، بما يشمل مؤّسساتها، • 

ال سّيما معهد اليونسكو لإلحصاء ومعهد اليونسكو للتعلّم 
ألنشطة  المناسب  الرصد  ضمان  أجل  من  الحياة،  مدى 
التعلّم المنّظمة في ما يخّص الهدف 4 من أهداف التنمية 

المستدامة؛
وتعزيز •  القطاعات  بين  ما  في  العمل  إلى  األعضاء  الدول 

المصالح،  أصحاب  جميع  يضّم  الذي  السياساتي  الحوار 
بما يشمل المجتمع المدني والمتعلّمين، الستحداث أنظمة 

ومجتمعات تعلّم مدى الحياة؛
الكبار •  تعلّم  برامج  تطبيق  تعزيز  إلى  األعضاء  الدول 

من  التعلّم  مدن  مقاربة  استخدام  عبر  محلًّيا  وتعليمهم 
جملة أمور أخرى؛

ومعهد •  لإلحصاء  اليونسكو  معهد  سّيما  ال  اليونسكو، 
الدول  دعم  مواصلة  إلى  الحياة،  مدى  للتعلّم  اليونسكو 
ذات  مستدامة  وتقييم  رصد  أنظمة  إنشاء  في  األعضاء 
جودة عالية والحرص على إعداد تقارير بشأن مؤّشرات 

الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة؛ 

الدول األعضاء إلى وضع آليات رصد وقياس فّعالة لمحو • 
أمية الكبار وتّعلم الكبار وتعليمهم؛

برنامج األمم المّتحدة اإلنمائي إلى معاودة إدراج محو أمية • 
الكبار ضمن مؤّشر التنمية البشرية؛

في •  التعليمية  الفرص  بتمويل  المعنية  الدولية  اللجنة 
العالم (لجنة التعليم)، والشراكة العالمية من أجل التعليم، 
والتعليم ال يمكن أن ينتظر، وغيرها من شركاء التنمية، إلى 
جانب الحكومات الوطنية ودون الوطنية، إلى إرساء االنتباه 
تعلّم  أعمال  لجدول  المناسب  التمويل  وتوفير  جديد،  من 
الكبار وتعليمهم بأسره بغية تحقيق الهدف 4 من أهداف 

التنمية المستدامة؛ 
اليونسكو إلى دمج إطار عمل بيليم والتوصية بشأن تعلّم • 

الكبار وتعليمهم ضمن عمليات تطبيق وهندسة الهدف 4 
التنمية  هدف  غرار  على  المستدامة،  التنمية  أهداف  من 
المستدامة للجنة التوجيهية المعنية بالتعليم حتى 2030، 
وآليات التنسيق اإلقليمية الخاّصة بالهدف 4 من أهداف 
التنمية المستدامة، وكذلك ضمن هيكليات األمم المّتحدة 
للمراجعات  كمرجع  استخدامها  ويجب  نطاًقا.  األوسع 
الوطنية الطوعية والمنتديات السياساتية األعلى مستوى 
التحالف  مبادرة  عمل  ولتوجيه  المستدامة،  التنمية  بشأن 

العالمي لمحو األمية.

أخيًرا، ندعو:
المّتحدة، •  األمم  ووكاالت  األعضاء،  والدول  اليونسكو، 

المدني،  المجتمع  ومنّظمات  الحكومية،  غير  والمنّظمات 
القطاع  وشركاء  االجتماعيين  الشركاء  إلى  باإلضافة 
لتعليم  السابع  الدولي  المؤتمر  تنظيم  إلى  الخاّص، 
ذات  التحضيرية  األعمال  وتنفيذ  العام 2021،  في  الكبار 
الصلة. ومن المفترض أن يسلّط المؤتمر الدولي السابع 
وتعليمهم  الكبار  تعلّم  مساهمة  على  الضوء  الكبار  لتعليم 
المهّم  من  الغاية،  هذه  ولتحقيق  المستدامة.  التنمية  في 
المحَرز  التقّدم  عن  لإلبالغ  الضرورية  البيانات  امتالك 
إلى  والشركاء  األعضاء  الدول  ندعو  لذا،  التطبيق.  ودعم 
توفير كافة المعلومات والبيانات ذات الصلة بشأن التقّدم 

المحَرز إلعداد المؤتمر الدولي السابع لتعليم الكبار.
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في  ُعقد  الذي  الكبار  لتعليم  السادس  الدولي  المؤتمر  اختُتم 
بيليم  عمل  إطار  بتبّني  األول/ديسمبر 2009  كانون  في  البرازيل 
استراتيجًيا  دليًال  وَعَرض  األعضاء  الدول  التزامات  سّجل  الذي 
مدى  التعلّم  منظور  من  وتعليمهم  الكبار  لتعلّم  العالمي  للتطوير 
الحياة. واستند التقرير العالمي الثالث بشأن تعلّم الكبار وتعليمهم 
الذي صدر في العام 2016 إلى بيانات االستقصاءات لتقييم التّقدم 
الذي أحرزته البلدان من حيث الوفاء بااللتزامات التي تعهدت بها 
في البرازيل، بالتزامن مع تسليط الضوء على بعض المساهمات 
المحتملة لتعلّم الكبار وتعليمهم في خّطة التنمية المستدامة لعام 
ة للمؤتمر الدولي  2030. هذا وقام بيان استعراض منتصف المدَّ
كوريا  جمهورية  في  سوون  في  ُعقد  الذي  الكبار  لتعليم  السادس 
أحرزته  الذي  التقّدم  بتقييم   2017 األول/أكتوبر  تشرين  خالل 
إلى  التّطلع  مع  الماضية  الثمانية  األعوام  خالل  األعضاء  الدول 
في  المرتقب  وتعليمهم  الكبار  تعلّم  بشأن  الرابع  العالمي  التقرير 
العام 2019. إّن هذا البيان يمّثل وجهة النظر اإلجمالية للمندوبين 

وتوصياتهم بشأن المستقبل.


