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  2030 للعام التنمية المستدامة أجندةتحويل عالمنا: 

 2015سبتمبر أيلول/قمة األمم المتحدة للتنمية المستدامة، ة، النهائيوثيقة النتائج  على GCE الحملة العالمية للتعليم/ رد

 

 للتنمية المستدامة أجندةالوثيقة النهائية العتمادها في قمة التنمية المستدامة لألمم المتحدة: تحويل عالمنا: بالحملة العالمية للتعليم ترحب 

 وضعهاعلى عكس األهداف اإلنمائية لأللفية، والتي تم و. ألكثر من عامين من المشاورات والمفاوضاتتتويجا ، والتي تعد 2030للعام 

 -لمشاركة واسعة من الدول األعضاء وأصحاب المصلحة فإن هذه االجندة تعد نتاجا من قبل مجموعة صغيرة من خبراء األمم المتحدة، 

 .ةوأكثر تعبيرا عن أولويات العالم من أجل التنمية العالمي -المجتمع المدني على وجه الخصوص 

 

تحقق من دون الجهود المتواصلة التي بذلها مجتمع التعليم على مدى السنوات ة لتالجديدألجندة شاملة لالطموحة والطبيعة ولم تكن ال

 :سبع طرق ، وذلك من خاللهاؤها وحلفاؤأعضاو الحملة العالمية للتعليمالعديد من توقعات ومطالب ، حيث تلبي األجندة القليلة الماضية

 

ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز " طيفا تعليما واسعاغطي يوواسع النطاق  اطموح اهدفتضع األجندة  .1
األهداف  جوهرشكل  الذيذهب إلى أبعد من التركيز على االلتحاق بالتعليم االبتدائي حيث ت فرص التعّلم مدى الحياة للجميع"

 .اإلنمائية لأللفية التعليم

 

التعليم االبتدائي  مراحللكل طفل وشاب في جميع  ونوعي وعالمي بتعليم مجانيمحددة تشمل التزامات  اأهداف تتضمن  .2

 .ما ال يقل عن سنة واحدة من التعليم ما قبل االبتدائيللجميع المجاني لصول الووالثانوي و

 

توفير معلمين وخاصة استراتيجيات واضحة لضمان  -جودة الضمان الجودة وتعترف بأن مدخالت بشمل التزاما صريحا ت .3

ضرورية لتحسين النظم التعليمية. وهناك أيضا اعتراف ال -وكذلك بيئات تعليمية آمنة وشاملة  ينمهنيومكرمين ومؤهلين 

ة والتعليم من أجل التنمي (GCED) المواطنة العالميةمن أجل بالحاجة إلى منهج واسع يشمل حقوق اإلنسان، والتعليم 

تفسير المقاربة لفي وضع قيم التعلم في المجاالت التي تتجاوز القراءة والكتابة والحساب، واألهداف و (ESD) المستدامة

 .قائم على حقوق اإلنسانالجودة ال

 

هناك إشارة وككل وأهداف التعليم على وجه الخصوص.  التنمية المستدامة أهدافضمن أجندة اإلنصاف واإلدماج بالتزام قوي  .4

 .والسكان األصليين في اللغة الهدف وذوي اإلعاقةصريحة إلى الفتيات 

 

التعليم  نحو واعد التزام عالميببشر تو -غطي جميع البلدان في جميع أنحاء العالم في الشمال والجنوب ت ةعالمي أجندةمثل ت .5

 .للجميع

 

الذي يجدد  2030 /لتعليمالعمل لوإطار  التنمية المستدامة أهداف التنمية العالمية، أي أجندةأكثر وضوحا بين  اوفر ترابطت .6

تحسنا يمثل هذا و)داكار(.  2000)جومتين( وعام  1990في المنتدى العالمي للتعليم في عام  التي قدمت ويوسع االلتزامات

على أضيق كثيرا من حيث التركيز( أجندة األهداف اإلنمائية لأللفية )التي كانت طغت حيث الفترة السابقة،  مقارنة معملحوظا 

 15 ـلرصد والتعلم والمساءلة خالل السنوات اللعية يضااآلليات الموبسيتم االحتفاظ وللجميع. الجامع كثر شمولية واألالتعليم 

 .ةالعالمي األجندةبشكل أوثق ضمن  سيتم دمجهاالماضية، ولكن 

 

 (HLPF) بالمنتدى السياسي الرفيع المستوى سيقومالصعيد العالمي، على فإلطار الجديد. لآليات للمراقبة والمساءلة  توفر .7

الدول رؤساء من قبل عية. وسيتم رصد التقدم يضااإلشراف على شبكة من العمليات، بما في ذلك عملية االستعراضات المو

استعراضات وطنية وسيتم إجراء التنمية المستدامة. سنوي حول مرة كل أربع سنوات، وسوف يكون هناك تقرير مرحلي 

 .الماضية 15 ـالسنوات الخالل التعليم للجميع أجندة اآلليات القائمة لرصد بكما سيتم االحتفاظ ، وإقليمية

 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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الطموح في التقليص الذي طال  للتعليمالحملة العالمية حيث تأسف  .النهائي، ليست مثالية التنمية المستدامة أهداف ومع ذلك، فإن أجندة

جميع الطالب  تدريس ضمانا بالدول من التزامهمحيث انسحبت عدد من من المفاوضات،  األخيرينخالل اليومين و، األخيرةاللحظة 

باتت قضية  ،. وعالوة على ذلك2030القراءة والكتابة بحلول عام  قادرين علىجميع البالغين يصبح من قبل معلمين مؤهلين، وأن 

في  (AAAA)أديس أبابا للعملأجندة ولم تتمكن مصدر قلق بالغ.  -آليات لمساءلتها دون وضع  -تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص 

 األجندة، لذا،توليد الموارد الالزمة لتنفيذ  فيساعد تتقديم االلتزامات المطلوبة إلصالح النظم المالية العالمية التي كان يمكن أن 

 .األشهر والسنوات القادمة خالل أن تتواصلبشأن هذه القضايا تحتاج إلى فالمناصرة 

 

 أين نذهب من هنا؟

 

 باإلضافة إلى ضمان ةضروريتبقى اليقظة للتنمية المستدامة، فمن  ةجديدال األجندةمن األمور السارة ضمن هناك الكثير أن في حين 

 ، حيث أنعملية وضع المؤشرات جارية حاليا، وذات أهمية قصوىفخالل المراحل األخيرة من العملية. تأمين المكتسبات من الفقدان 

بعض المؤشرات التي اقترحتها المجموعة المشتركة بين ومخاطر انكماش و/ أو تشويه األهداف.  ضعيفة يؤدي إلىاختيار مؤشرات 

 التنمية المستدامة أهداف تحقيق بمؤشرات المشترك بين الوكاالت المعني الخبراء فريق التنمية المستدامة أهداف الوكاالت لمؤشرات

(IAEG-SDG) والفريق االستشاري التقني (TAG)  على تحيد عن روح اإلطار األصلي، ويمكن أن يكون لها عواقب سلبية عميقة

حاليا ويجب علينا أن نضمن  جاريةيمية والوطنية عمليات وضع المؤشرات اإلقلكما أن السنوات القادمة.  خاللالتعليم تنفيذ أجندة  كيفية

 .فيها مجتمع التعليم بقوةمشاركة 

 

ليات للرصد والمساءلة على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية. اآلفي الوقت نفسه، يجري اتخاذ الخطوات األولى لتطوير و

نظم رصد سيتم االحتفاظ ب هوكما ذكر أعاله فإنه من المرجح أيضا أن تمويل التنمية،عملية لمتابعة منفصلة ويجري أيضا وضع آليات 

على جميع المستويات، ومن ولمشاركة المواطنين  هامة هذه العمليات مساحةتوفر يجب أن والتعليم للجميع القائمة وتعزيزها. 

 .لعات وأولويات الشعوبللتأكد من أنها هي انعكاس حقيقي لتط بهاالنخراط باالضروري أن يستمر المجتمع المدني 

 

مطابقة من خالل العمل الطموح طموحاتها يجب أن تكون ف. اوأهداف التعليم، بطبيعة الحال، في تنفيذه لغاياتوسيكون االختبار الحقيقي 

الكافية  محدد زمنيا لدمج مجموعة كاملة من االهداف التعليمية في الخطط الوطنية، وضمان القدرة المؤسسية والبشرية والماليةالو

وهذا بدوره يستلزم  ،في أقرب وقت ممكن ةجديدأجندة تنفيذ االلتزام بعلى جميع الحكومات وأصحاب المصلحة ولتحقيق هذا الهدف. 

سنويا لتنفيذ  تريليون دوالر 5 – 3.5الحاجة الى توفير  الدولية -لعملية الحكوميةون في اتمويله. وقد اقترح الوسطاء المشتركبالتزامات 

أن الفجوة التمويلية السنوية اإلجمالية بين ، فرصد التعليم للجميعالتقرير العالمي لحسب ، وبالتنمية المستدامة أهداف أجندةجميع أهداف 

بتدائي والثانوي االما قبل االبتدائي والتعليم لسنة واحدة من الموارد المحلية المتاحة والمبلغ الالزم للوصول إلى الهدف التعليمي الجديد 

إيجاد الموارد الالزمة فإن ، التمويل في مجالكما أظهر عملنا و. 2030و 2015سنويا بين عامي  دوالرمليار   39معدلبلغ ، تمجانيال

لدعم تنفيذ خطة العمل الجديدة للتعليم، ويجب  ةمتجددشعبية عالمية هناك حاجة لدفعة وعمليا.  ةوممكن ةضروريتعد  2030 أجندةلتنفيذ 

أن زيادة الوعي بين المواطنين والمسؤولين الحكوميين على حد سواء لضمان المساءلة. وأخيرا وليس آخرا، يجب على المجتمع المدني 

 .ا من أجل تحقيق هذه األهداف المشتركةينظم نفسه لتعظيم تأثيره، والوصول إلى جمهور جديد، والعمل مع

 

http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/
http://campaignforeducation.org/en/resources#FIN

