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 :أصحاب المعالي؛ الزمالء األعزاء

شبكات الرئيس للحملة العالمية للتعليم، وبالنيابة عن أعضائنا ووك هاما ونقطة تحول كبيرة، بال شك معلماوهذه القمة تشكل 

جزءا ال يتجزأ من آليات المساءلة  سيصبحمعت، ونحن واثقون بأن المجتمع المدني الشعوب قد س  أن أصوات بالشقيقة، نحتفل 

 .القادمة

وتعزيز فرص التعلم  والنوعيعادل الشامل والالتعليم : ضمان 4الهدف ، ونتطلع اآلن إلى ينبقى متيقظنروح االحتفال، ومن 

 .فيذ على المستوى الوطنيانتباهنا خاصة إلى التنمع تركيز ، للجميعمدى الحياة 

كقوة دافعة حد ذاته ولكن أيضا بحق من حقوق اإلنسان كليس فقط ، عناصر حيوية لتحقيق إمكانات التعليم 4الهدف يتضمن 

التعليم أعاله برمته من قبل الجميع، ف هدفبال يتم الوفاء ه لملتزا  نحو التعليم الجامع يشير إلى أنواالجميع الحقوق األخرى. ل

على و، الجندريةالمساواة والتنوع ويشجع على التغلب على التمييز، بما في ذلك السلطة األبوية.  ويثمنالجامع يضمن الوصول، 

تعد  –المدرسة في المتعلقة  الجندرزواج األطفال والعنف القائم على ك -أساس التغيرات في المفاهيم والعالقات والممارسات 

دراج الشمول واإلة هياكل السلطة التاريخية التي انتهكت حقوق النساء والفتيات على مدى قرون. وضمان في مواجه احيوي اأمر

 .مليون طفل 34ما يقرب من ليتطلب أيضا إرادة سياسية لمواجهة األسباب الجذرية للصراع، الذي ينتهك حاليا الحق في التعليم 

أهداف  في حين تشملووندعو الدول إلى إعطاء األولوية لحقوق البالغين وكبار السن.  ،العمر ال يمكن أن ال يكون عامال للتمييزف

 األمر. شر الى هذاتعمل أديس أبابا لم إزاء حقيقة أن أجندة نحن قلقون فمحو أمية الكبار والتعليم،  المستدامة التنمية

من منظور حقوق اإلنسان، واالبتعاد عن وجهات  النوعي التعليمتتضمن تحقيق وسيتمثل التحدي المقبل في تنفيذ السياسات التي 

لجودة. وقد أدى ذلك بالفعل إلى تضييق على اموحد كمؤشر  اتختبارلالعالية الدرجات في االعتبار النظر االختزالية التي تأخذ ال

شيء، ال يمكننا أن نقبل وجود  قبل كلوالختبار". التدريس من أجل ا" لتنفيذ، والضغط على المعلمين يالمناهج والتجانس التعليم

 األغنياء والفقراء، وزيادة عد  المساواة.ولتعليم، وتقسيم الفتيان والفتيات لمعايير مزدوجة 

المساواة  كقوة دفع نحو تحقيق المجانيالنوعي والتعليم لتوفير هذه هي الطريقة الوحيدة وتعزيز نظم التعليم العا  أمر أساسي: ف

الربح قبل الحق يضع للخطر واإلنصاف وتسليع التعليم، مما يعرض  وتنامي البزنس في التعليممن صعود  قلقوننحن وللجميع. 

 .في التعليم

في ن والمعلم يعمليجب أن الذين هم في صميم العملية التعليمية، ونقدر التعليم، علينا أن نقدر المعلمين والطالب  كناإذا و

مع زيادة  ةالطموح ه األجندةلن يتم الوفاء بهذوعملية صنع القرار.  ةمحور أي ايجب أن يكون وكالهما، ظروف عمل جيدة

 .المستويين المحلي والدوليالتعاون والتزامات التمويل 

والمضي قدما جنبا  التي واجهتنا دعونا نتعلم من إنجازاتنا والتحدياتاإلدراك المتأخر، فخمسة عشر عاما من  خبرةاليو  لدينا و

  .إلى جنب مع قوة متجددة وطموح لضمان إعمال كافة حقوق اإلنسان


