
 

 كروسو خطاب كاميال

 رئيس الحملة العالمية للتعليم

 سبتمبر/أيلول/GEFI  26لتعليم العالمي ل المبادرة األولى 

. منها لتعليم العالمي، وهي مبادرة نتشرف بأن نكون جزءالاألول  الهامإنه لمن دواعي سروري أن أكون معكم في هذا الحدث 

التي ولتعليم داخل األمم المتحدة، الممنوح لسياسي الثقل النسلط الضوء على زيادة وضوح الرؤية و من بين اإلنجازات الرئيسية،

 .المستدامة التنميةأهداف  وضعكانت حيوية في عملية 

المجتمع والقطاعات، شارك  الفاعلينالتعددية والحوار بين فهي مخاض كرامة وحقوق اإلنسان. أجندة تلتزم باعتماد بنحتفل 

 .بنشاطفيها و المدني ولعب دورا محوريا

على نحو ومن المسلم به و هأن، ال بل والمستدامة التنميةأهداف  التعليم كهدف مستقل بينبفقط نحتفل بالنسبة للمجتمع التعليم، ال 

علينا تعميق الحوار بين القطاعات والعمل على  في السنوات المقبلة،ومتزايد باعتباره السبيل لتحقيق جميع الحقوق األخرى. 

 .المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية

 النوعيوالتعليم  على شمولية التعليمطليعة؛ ويؤكد في اليضع في التعليم المجاني  فهولتعليم: ل اواسع امنظور 4الهدف يعكس 

بأهمية ويقر ة الطفولة المبكرة، ويشمل البالغين وكبار السن؛ الحق يبدأ في مرحل، ويبرز حقيقة أن تقدير قيمة المعلمينعلى و

 .للمواطنة العالمية والتعليمحقوق اإلنسان ببيئات آمنة ويطالب توفر 

عدم المساواة والتمييز والصراعات فمن أجل المواطنة عن التعليم وأعضائها  لتعليم العالميل المبادرة األولى ت وبشراسةوقد دافع

 .نظم التعليم التي تعزز السالم والعالقات الديمقراطية وحقوق اإلنسان في جميع أنحاء العالمتظهر حاجتنا إلى التي تحدث حاليا 

ايدة للتمويل، وتحقيق من بينها، فإننا نؤكد الحاجة المتز ، والتيعلينا التركيز على التحديات المقبلة، األجندةواآلن بعد أن اعتمدنا 

 .لمواطنة العالميةألجل االمعلمين، والتعليم قيمة تنبيه إلى مخاطر تسليع التعليم، ووالالتعليم االبتدائي والثانوي المجاني، 

لنظر في ، واالتفكير النقدي والوعي البيئي تتضمنالالزمة التي  التعليميةلعمليات ل أن تتطرقنظم التعليم على لمضي قدما، ول

والجنس.  الجندريةوبخاصة العنف والتمييز على أساس الهوية  -كيفية التغلب على جميع أشكال العنف في السياقات التعليمية 

ن، وذوي اإلعاقة، والمتعلمين في السج -في الصدارة  همنظم التعليم أن تضع والذين يجب علىاألكثر تهميشا  هناكفي الواقع، و

 .والنازحين والمهاجرين والالجئين

حق المواطنين في المشاركة، وهو أمر  عنتعتمد إلى حد كبير على دفاع ملتزم  يةهذه األجندة التعليم وراء لجدوى منفا

على و ،يزال يشكل التحدي الرئيسيال معالجة عائق حق المجتمع المدني في المشاركة ، فضروري جدا لممارسة الديمقراطية

تجريم االحتجاج االجتماعي والمدافعين عن حقوق اإلنسان، بما في ذلك النشطاء والمنظمات والطالب  وجه الخصوص،

 .عن الحق في التعليم المدافعينوالمعلمين 

 !التعليم الذي يضمن جميع حقوق اإلنسان يالمركزية بالنسبة لنا هالقضية 


