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 التعليم للجميع في
والكاريبي الالتينية أمريكا 

 ليما، بيرو
 2014تشرين األول/أكتوبر  30-31

 

 ليما يانب
 الديباجة

 ،حنن، وزراء الرتبية يف أمريكا الالتينية والكارييب - 1

بار املسؤولني احلكوميني، وممثلي وكاالت األمم املتحدة ومنظمات اجملتمع املدين وشركاء التنمية، املشرتكني يف وك - 2
االجتماع اخلاص "بالتعليم للجميع يف أمريكا الالتينية والكارييب: تقييم التقدم احملرز وحتديات مرحلة ما بعد عام 

 ،2014تشرين األول/أكتوبر  31إىل  30يف ليما )بريو(، من  املعقود"، 2015

 وعلى استضافته. تنظيم هذا احلدث اهلام بالنسبة إىل هذه املنطقة، نشكر وزير الرتبية يف بريو على تيسري - 3

الذي اعُتمد يف  "اتفاق مسقط"وبعد التداول بشأن التقدم احملرز لتحقيق التعليم للجميع يف املنطقة، وبشأن  - 4
، 2014أيار/مايو  14إىل  12للجميع الذي ُعقد يف مسقط )عمان(، يف الفرتة من  االجتماع العاملي للتعليم

نمية املستدامة والتابع للجمعية العامة لألمم املعين بأهداف التوالوثيقة اخلتامية للفريق العامل املفتوح باب العضوية 
جزة ذات الصلة بالتعليم للجميع يف املنطقة، غري املن املتحدة، املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة، وبعد دراسة املهام

يف املنطقة، نعتمد  2015دول أعمال التعليم ملرحلة ما بعد عام اليت ستوّجه جفضال عن التحديات واألولويات 
 هذا اإلعالن.

"ضمان  املتمثلة يف شاملةأن الغاية ال ، ونشري إىل"طاتفاق مسق"يف  املنصوص عليها هدافواألاملبادئ ونؤيد  - 5
" تعّّب عما تتطلع إليه 2030التعليم اجليد واملنصف والشامل وتعزيز فرص التعلم مدى احلياة للجميع حبلول عام 

الالتينية والكارييب فيما خيص التعليم والتنمية، وعن خارطة الطريق اليت أعدت يف االجتماع األول  منطقة أمريكا
 .2013ة والكارييب، الذي ُعقد يف كوبا، يف شباط/فّباير لوزراء الرتبية جلماعة دول أمريكا الالتيني
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 2015ما بعد عام استشراف منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي آلفاق جدول أعمال التعليم لمرحلة 

وإننا نؤكد جمدداً أن التعليم هو حق من حقوق اإلنسان األساسية، وأساس لضمان إعمال حقوق أخرى، وشرط  - 6
 يف منطقة أمريكا الالتينية والكارييب. قيق النمو واالزدهار على حنو سلمي وشامل ومنصف ومستدامضروري لتح

عدم املساواة تشكل حتديًا رئيسيًا للتقدم االجتماعي يف املنطقة، نعتقد أن املبدأ الدافع يف  وبالنظر إىل أن أوجه - 7
عدم املساواة  يتمثل يف اإلسهام يف احلد من أوجه، ينبغي أن 2015جدول أعمال التعليم ملرحلة ما بعد عام 

والفقر من خالل توفري تعليم جيد وشامل وفرص للتعلم مدى احلياة للجميع. كما أننا نقدر التنوع الثقايف الثري 
 السائد يف منطقة أمريكا الالتينية والكارييب.

كفالة حقوقهم يف الكبار يف التعليم، و مجيع األطفال والشباب و  ويتطلب حتقيق اإلنصاف والشمول ضمان حق - 8
تلبية االحتياجات املتنوعة جلميع . ويستدعي هذا األمر أيضًا حتقيق قدراهتم وتطلعاهتم يف التعليم ومن خالله

طريق زيادة مشاركتهم يف التعلم، واحلد من ممارسات االستبعاد من التعليم ويف داخل النظام  عن ،الدارسني
 التعليمي.

بأن بلداننا قد حققت تقدمًا ملحوظًا يف سياق سعينا إىل الوفاء حبق اجلميع يف االنتفاع بتعليم جيد  ونسّلم - 9
وشامل. بيد أننا نسلم أيضاً باملهام غري املنجزة اليت ستؤدي إىل بذل اجلهود جمدداً من أجل توافر رؤية عن التعليم 

وتعرتف بقيمة تنوعنا الثقايف واللغوي وعمليات التنمية والتعلم تكون أكثر مراعاة لظروف املنطقة وأوسع نطاقًا 
 الوطنية الرامية إىل حتقيق التنمية املستدامة يف كل بلد من بلداننا، وتقدر هذا التنوع وهذه العمليات.

 المجاالت ذات األولوية بالنسبة إلى منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي

 المساواة والجودة والشمول

زم بالتصدي جلميع أشكال االستبعاد والتمييز وأوجه التفاوت وعدم املساواة يف االنتفاع بدورات وعمليات ونلت -10
ويف إمتامها. وسوف نزيل العقبات اليت حتول دون تكافؤ الفرص، وسندعم الفئات احملرومة  ونتائج التعليم والتعلم

مشاركة هذه الفئات يف التعليم وتعزيز إمتامها للدورات أو املهمشة بإعداد اسرتاتيجيات شاملة للتعليم بغية تعزيز 
التعليمية، وذلك من خالل برامج تعليمية مشرتكة بني الثقافات ومتعددة الثقافات واللغات، وبرامج تليب 
احتياجات التعليم املتنوعة )مثل برامج التغذية املدرسية(. وسوف تلىب أيضاً احتياجات املعوقني يف مجيع مستويات 

تعليم. وسوف نُعجل مبسرية التقدم صوب حتقيق املساواة بني اجلنسني مبا يتجاوز اعتبارات التكافؤ العددي ال
 وذلك بالتصدي ألسباب أوجه التباين يف التحصيل الدراسي يف مجيع املستويات.
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التعليمية على املدراس فقط، ويعتّب التعدد الثقايف عنصراً أساسياً لضمان التعليم اجليد. وال يقتصر تقدمي اخلدمات  -11
بل ينبغي لألسر واجملتمعات احمللية واملنظمات االجتماعية ووسائل اإلعالم أن تتحمل مسؤوليتها يف التعليم، 

 مستعينة يف ذلك بالدعم من املؤسسات التعليمية.

 التعلم مدى الحياة للجميع على نحو شامل ومنصف

عاً شاماًل ومنصفاً بالتعلم اجليد يف مجيع مستويات انتفا -والكبار الشبابو األطفال -اجلميع وينبغي ضمان انتفاع  -12
التعليم ما بعد الثانوي  مرحلة ووصواًل إىلة الرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكر  ، بدءًا منالنظام التعليمي

ور حاسم يف إرساء أسس متينة ة تضطلعان بدوالرتبية يف مرحلة الطفولة املبكر  . وبالنظر إىل أن الرعايةوالعايل
ة، والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكر  للتعلم والنمو، ينبغي إيالء األولوية ملواصلة توسيع نطاق اخلدمات اجليدة للرعاية

سنة من التعليم النظامي اجملاين  12ونوصي بتوفري ما ال يقل عن  مع التشديد على منو األطفال منوًا شاماًل.
، على أن يتضمن ذلك ما ال يقل عن سنة واحدة من التعليم ما قبل 2030د للجميع حبلول عام واإللزامي واجلي

وينبغي بذل قصارى اجلهد لضمان التمتع بتكافؤ فرص التعلم اجليد، عن طريق برامج الرعاية األبوية  االبتدائي.
ز التعليمية. كما ينبغي االضطالع، عند والّبامج القائمة على اجملتمعات احمللية، اليت تُقدَّم يف املدارس واملراك

االقتضاء، بتوفري سبل التعلم البديلة اجملدية واالعرتاف هبا. وإننا ملتزمون بتوفري التعليم وحمو األمية للنشء والكبار، 
من خالل الّبامج النظامية وغري النظامية على أساس منظور التعلم مدى احلياة. ونعقد العزم على زيادة توسيع 

، من خالل برامج ذات نوعية جيدة وبتعزيز جمال العلوم والتكنولوجيا، التعليم ما بعد الثانوي والتعليم العايلق نطا
 مبا يف ذلك البحث واالبتكار واملعارف احمللية والتقليدية اليت ُتسهم يف حتقيق التنمية الوطنية.

 لحياة والعملمن أجل االمهارات والكفاءات 

التينية والكارييب، ينبغي التحوالت االجتماعية واالقتصادية والبيئية السريعة اجلارية يف منطقة أمريكا الوبالنظر إىل  -13
أن يكتسب مجيع الدارسني املهارات احلياتية وغريها من املهارات التقنية واملهنية الالزمة للحصول على عمل الئق 

ر إبداعًا وابتكاراً وقادرين على التفكري النقدي والتواصل ، لكي يصبحوا أكثوممارسة األعمال احلرة والعيش بكرامة
االقتصادية وحتسني  -مع الغري على حنو فعال وحل املشكالت بصورة مستقلة والتكيف مع التغريات االجتماعية 

 حياة جمتمعاهتم احمللية.نوعية حياهتم و 

 التعليم من أجل التنمية المستدامة

كي يتسىن   التعليم من أجل املواطَنة العامليةو  لتعليم من أجل التنمية املستدامةلونلتزم بإعداد برامج خمصصة  -14
للدارسني ما يلي: )أ( اكتساب املعارف والقيم واملواقف الكفيلة بتعزيز حقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني 

اة آمنة، واملشاركة بروح وثقافة السالم والالعنف؛ )ب( وبناء شخصياهتم على النحو الذي يريدونه، والتمع حبي
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املسؤولية يف حياة اجملتمع، وتقبُّل التنوع، والعيش والعمل سوياً يف وئام؛ )جـ( واإلسهام يف التنمية املستدامة، ومحاية 
 البيئة واحلياة على كوكب األرض، والتصدي لتحديات تغري املناخ. 

 جودة التعليم

للجميع. فإن جودة التعليم تُعد أحد الشواغل الرئيسية بالنسبة إىل منطقة  ونلتزم بتوفري االمتياز يف التعليم العام -15
أمريكا الالتينية والكارييب؛ وهي شرط أساسي للحد من أوجه عدم املساواة والفقر وإلقامة جمتمعات أكثر مشواًل.  

ودة التعليم على ج كما أهنا مفهوم واسع ومتعدد اجلوانب وينطوي على هنج شامل للتعلم مدى احلياة. وتشتمل
والكفاءة والفعالية. وننّوه بأمهية تقييم عمليات ونتائج التعلم  اجلدوىو  املالءمةو  اإلنصافمخسة أبعاد، هي: 

شاملة لتقدمي الدعم وإنتاج البيانات عن الشواهد املستمدة من البحوث. ونعقد العزم على إعداد نظم وطنية 
 ية.وتستخلص شواهد سديدة لصياغة السياسات وإدارة النظم التعليموللتقييم تراعي مجيع أبعاد اجلودة 

ويف إطار حتسني نوعية التعليم، نلتزم أيضًا بالتوسع يف االستعانة بتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت واستغالل   -16
لفجوة الرقمية كامل طاقاهتا الكامنة يف عمليات التدريس والتعلم، بغية حتسني نتائج وبيئات التعلم وتضييق ا

 وتيسري دخول الشباب يف عامل العمل.

وينبغي أن تكون بيئات التعلم آمنة وصحية ومراعية لقضايا اجلنسني وشاملة ومؤاتية للتعلم وتتقّبل التنوع الثقايف  -17
 وتستجيب للنظم الشاملة اخلاصة بالرصد وضمان اجلودة.

بط بني التعليم النظامي وغري النظامي وغري الرمسي، وسوف نعزز دور ونقرر اختاذ مزيد من التدابري ومد اجلسور للر  -18
 األسر كي ميكنها املشاركة بقدر أكّب يف تعليم أبنائها وكي تساند هذا التعليم على حنو أفضل.

 المعلمون والمربون ومديرو المدارس وقادتها

يًا يتعلق باملعلمني ويعرتف بضرورة التشديد ونرى أن من املهم أن تتضمن أهداف التنمية املستدامة هدفًا أساس -19
بوصفهم وسائل تنفيذ ، وليس 2015عليهم باعتبارهم أطرافاً فاعلة رئيسية يف جدول األعمال ملرحلة ما بعد عام 

املعين بأهداف التنمية املستدامة. فإن  العضويةباب لفريق العامل املفتوح على النحو الوارد يف االقرتاح الراهن ل فقط
املعلمني واملربني ومديري املدارس وقادهتا هم أطراف فاعلة رئيسية يف حتقيق التعليم اجليد. ونلتزم بتعزيز اسرتاتيجية 

 ونمؤهل بتعليم يقدمه معلمونالدارسني  مجيع ومديري املدارس من أجل أن ينتفعإقليمية خاصة باملعلمني 
فريق العمل " ، يف مدارس تتمتع بإدارة جيدة، وذلك بالتنسيق معحيظون بدعم جيدو ن و هنيًا ومتحمسم ونومدرَّب

". ونلتزم أيضًا بتوفري التدريب املهين املتواصل للمعلمني الدويل اخلاص املعين باملعلمني من أجل التعليم للجميع
 السائدة يف املنطقة وتبادل املعلومات يف هذا الشأن.واملربني ومديري املدارس وقادهتا، مع مراعاة املمارسات اجليدة 
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 الحوكمة والتمويل

)مثل  مجيع األطراف املعنيةوإننا مصممون على وضع أطر سياسية لتعزيز املساءلة والشفافية، وزيادة مشاركة  -20
اجملتمع املدين واجملتمعات احمللية واألسر واملعلمني والطالب وغريهم من الشركاء احملليني( يف مجيع مستويات النظام 
التعليمي. ونلتزم بتعزيز التعليم العام باعتباره ضمانًا لبناء الدميقراطية وللحق يف التعليم. وستظل احلكومات هي 

 ومتويل التعليم واملدارس على حنو فعال ومنصف ومستدام. اجلهة الرئيسية املسؤولة عن إدارة

على تنوع التمويل الذي يدعم التعليم ونعلن أن متويل التعليم ميثل استثمارًا يف جمال التنمية. وينبغي زيادة الرتكيز  -21
كما ينبغي أن تساعد   متاشيًا مع احلقوق الثقافية واالجتماعية والسياسية واجلماعية جلميع املواطنني. العام اجليد،

االستثمارات العامة الّبامج املوجَّهة توجيهًا جيدًا لدعم اجملموعات املهمشة. ونقر باجلهود اليت بذلتها بلدان 
املنطقة من أجل زيادة االستثمار يف قطاع التعليم. وحبسب ما تتيحه إمكانيات بلداننا على الصعيد املايل، نوصي 

 6ق على التعليم إىل مستوَيي مؤشَري القياس املعرتف هبما دوليًا واملتمثَلني يف نسبة بالوصول التدرجيي يف اإلنفا
باملائة من جمموع اإلنفاق العام، واملضي قدمًا صوب استمرار زيادة هاتني  20باملائة من الناتج احمللي اإلمجايل أو

، لقوي هو عامل حاسم لتحقيق النجاحوإذ نشدد على أن التمويل العام ا. 2030النسبتني املئويتني حبلول عام 
، وندعوهم إىل زيادة 2015فإننا نقر أيضًا بأمهية شركاء التنمية لبلوغ أهداف التعليم ملرحلة ما بعد عام 

التنسيق والتعاون مع وذلك بعلى حنو أفضل،  ، وإىل توجيه هذه املساعداتلتعليملدعم امساعداهتم املخصصة 
؛ وندعو آليات ني بلدان الشمال واجلنوب واجلنوبفيما بو  ،بلدان اجلنوببني ما في احلكومات. ونرحب بالتعاون
، إىل دعم تنفيذ جدول أعمال التعليم ملرحلة ما بعد الشراكة العاملية من أجل التعليمالتمويل الدولية، وال سيما 

 ، وفقاً الحتياجات البلدان املعنية وأولوياهتا.2015عام 

2015 أيار/مايو نحو عقد المنتدى العالمي للتربية في  

تستمرا، مع دعٍم من الوكاالت الراعية لعملية التعليم للجميع ومن اجملتمع اليونيسف أن و من اليونسكو  ونطلب -22
رامية إىل إعداد تنسيق اجلهود ال املدين وسائر اجملموعات والشركاء الدوليني واإلقليميني ودون اإلقليميني،  يف قيادة

ذلك من خالل ، و إطار العمل املرتبط هبذا اجلدول إعدادو  2015ما بعد عام  ملرحلةجدول أعمال التعليم 
، 2030إىل عام  2015"حتالف من أجل التعليم" يف املنطقة يقوم على نطاق واسع طوال الفرتة املمتدة من عام 

عية واالتفاقات اخلاصة بالبلدان واملنظمات الدولية األخرى ويراعي املهام واألولويات وجداول األعمال االجتما
ونوصي أيضًا بأن تواصل اليونسكو قيادة وتنسيق عمليات التنفيذ والرصد الناشطة يف جمال التعليم يف املنطقة. 

الصدد،   هذا، وتوفري الدعم التقين يف2015واملساءلة املتعلقة جبدول األعمال املقبل للتعليم ملرحلة ما بعد عام 
 .العاملي لرصد التعليم للجميعومبا يشمل تعزيز األدوات االبتكارية، مثل الوثيقة اهلامة املتمثلة يف التقرير 

وسنعمل كذلك على  .يف املفاوضات الدولية احلكومية القادمةونتعهد بالرتويج جلدول األعمال املقبل للتعليم  -23
 ،(شي، يف اليابانتآيزمع عقده يف ناغويا )يم من أجل التنمية املستدامة املاملؤمتر العاملي للتعل نتائجضمان مراعاة 
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، يف جدول األعمال املقبل للتعليم. ونلتزم بالعمل على 2014تشرين الثاين/نوفمّب  12إىل  10يف الفرتة من 
يف قمة  مع اعتمادهااملز  2015بعد عام  يف اخلطة العاملية للتنمية ملا وأهدافه التعليمحتقيق االتساق بني غاية 

، وجدول أعمال التعليم املزمع اعتماده يف املنتدى العاملي 2015ألمم املتحدة اليت سُتعقد يف أيلول/سبتمّب ا
حتقيقًا هلذا . و 2015أيار/مايو  22إىل  19، جبمهورية كوريا، يف الفرتة من نو يشتإنللتعليم الذي سُيعقد يف 

 وقيادة النقاشات يف بلداننا. يف املشاورات القادمة، وسنقوم بتيسري ةطنشصورة نشارك بوف الغرض، س

 

 2014تشرين األول/أكتوبر  31ليما، 

 


