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 ٢٠٢١االجتماع العاملي للتعليم لعام 

 إعالن ابريس: دعوة عاملية لالستثمار يف مستقبل الرتبية والتعليم

 الديباجة

وقادة املنظمات املتعددة األطراف، وممثلي منظمات اجملتمع املدين  واحلكومات، والوزراء، واملندوبني،حنن، رؤساء الدول  -١
مبناسبة االجتماع العاملي للتعليم  ٢٠٢١تشرين الثاين/نوفمرب  ١٠والشباب واملعلمني واملؤسسات والقطاع اخلاص، اجتمعنا يف 

للرتبية  عاصمة عامليةوهي فرنسا، بهنا يف ابريس  الذي جتلى الراسخ مجيع اجلهات الفاعلةلتزام اب نرحبو ). ٢٠٢١(دورة عام 
 . والتعليم

واليت  ،١٩-كوفيدة  حجائإىل معاجلة األزمات التعليمية وأوجه عدم املساواة اليت تفاقمت بسبب  املاسةونشدد على احلاجة  -٢
 لدى عن الركب تخلفال احتمال، وتزيد من ٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام  تنفيذيف هتدد التقدم احملرز بشق األنفس 

، والنساء شون يف املناطق النائية والريفية، وال سيما فقراء احلال الذين يعيوالضعفاء نياملهمشواألفراد الفئات  التعلم من طاليب
 والفتيات، واملتضررين من األزمات والنزاعات، واألشخاص ذوي اإلعاقة. 

متويل تؤثر سلبًا يف ال تزال وبينما تلقي اجلائحة بظالهلا على اقتصادات العامل، نشعر ابلقلق إزاء العواقب املالية اليت  -٣
 سوى نسبة تقل عن، وال سيما يف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل اليت مل ختصص للتعليم بفعل هذه اجلائحة التعليم

 .١٩-للتعايف من جائحة كوفيد املستحدثة من حزم التحفيز ٪١

عندما  وندرك أن التعليم يصبو إىل حتقيق اإلنصاف واجلودة والكفاءة على حد سواء. فهي أهداف تعزز بعضها بعضاً  -٤
 وجه التآزر واملفاضلة املالئمة. أوتراعي  البّيناتالستثمار يف السياسات التعليمية إىل اب القرارات اخلاصة ستندت

سبيًال من أهم سبل أمهية التعاون املتعدد األطراف ومشاركة اجلهات املعنية يف الدعوة إىل التعليم ابعتباره  جمدداً ونؤكد  -٥
 كفيلة إبحداثو ، وبناء جمتمعات ونظم تعليمية قادرة على الصمود وشاملة للجميع ومبتكرة ١٩-وفيدكالتعايف من جائحة  

نرحب صالح اجلاري لآللية العاملية للتعاون يف جمال التعليم، وندعمه، و التحول املنشود على الصعيد اجلنساين. ونرحب ابإل
، اليت ٢٠٣٠اخلاص ابلتعليم حىت عام  ٤املعنية هبدف التنمية املستدامة الرفيعة املستوى  اجلديدة كذلك ابللجنة التوجيهية

 .ونعرب عن دعمنا هلا، اليوم رمسياً  أُنشئت

التعليم، الذي يدعو احلكومات واجلهات املعنية الوطنية واملواطنني يف و ونقّدر تقرير اللجنة الدولية املعنية مبستقبل الرتبية  -٦
األساسيان التاليان: ضمان احلق يف التعليم اجليد مدى  نآاملبدمجيع أحناء العامل إىل إبرام عقد اجتماعي جديد للتعليم، حيكمه 

 ليم ابعتباره صاحلاً عاماً ومنفعة مشرتكة. احلياة وتعزيز التع

  الوفاء بوعود�: االستثمار يف التعليم

من اإليرادات الضريبية  سيما األموال احملصلة الو  -. وحنن ندرك أن املوارد احمللية مستداماً  التعليم استثمار يتطلب متويالً  -٧
على  لتمويل التعليم. ونعّول على الدعوات السابقة إىل اختاذ إجراءات ترمي إىل إيالء األولوية أساسياً  ضرورية وال تزال مصدراً  -

إعالن كينياات لرؤساء دول وحكومات البلدان النامية الشريكة  يشمل، مبا تهوز�د ة هذا التمويلومحايلتمويل التعليم  الصعيد احمللي
 يف الشراكة العاملية من أجل التعليم.

وحنث مجيع احلكومات على الوفاء دون أتخري اباللتزامات اليت تعهدت هبا يف املنتدى العاملي للرتبية يف إنشيون يف عام  -٨
  :، أال وهي٢٠٢٠و ٢٠١٨للتعليم يف عامي  نيالعاملي نيواالجتماع ٢٠١٥
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من إمجايل اإلنفاق العام  ٪٢٠-١٥من الناتج احمللي اإلمجايل و/أو ما ال يقل عن  ٪٦-٤ختصيص ما ال يقل عن  •
 للتعليم؛

 من أجلاحملدد اهلدف  ختصيص حصة كافية من حزم التحفيز الوطنية للتعليم، وال سيما من أجل تقدمي الدعم •
ما حدث يف فرتة اضطراب  وتعويض، إليها إن كانوا قد تركوها املتعلمني ةأو إعاد ملدرسةاب غري املتعلمني إحلاق

ز�دة فرص الالزمة لعن تنمية املهارات  التعلم، وما حلَّ من ضرر اجتماعي وعاطفي، فضالً التعليم من خسارة يف 
 عمل؛ حلصول علىا

ز�دة حجم املعونة الدولية املخصصة للتعليم وإمكانية التنبؤ هبا واالرتقاء بفعاليتها من خالل ما يلي: (أ) حتقيق  •
 لمساعدة اإلمنائية الرمسيةلالقومي اإلمجايل  هامن �جت ٪٠٫٧ نسبةاجلهات املاحنة  املتمثلة يف ختصيصالنسبة املرجعية 

إىل البلدان النامية؛ (ب) ز�دة النسبة املئوية للمساعدة اإلمنائية الرمسية املخصصة للتعليم من إمجايل املساعدة  قدمةامل
مع ومتاشيها لتعليم مع خطط التعليم الوطنية، اإلمنائية الرمسية؛ (جـ) ضمان اتساق املساعدات الدولية املخصصة ل

 مبادئ فعالية املعونة. 

وحنث مجيع احلكومات على وضع اسرتاتيجيات لز�دة املوارد املخصصة للتعليم واستخدام هذه املوارد بفعالية لضمان  -٩
  ما يلي: لالتعليم اجليد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى احلياة للجميع. وذلك، من خال

التدابري اليت تعزز تصميم النظام الضرييب  وال سيما من خاللجباية املزيد من اإليرادات لز�دة ميزانيات التعليم،  )١(
 وإنصافه، والتدابري املبتكرة يف جمال التمويل، والتعاون بني القطاعني العام واخلاص.

لتعايف وتسريع وترية التقدم حنو حتقيق هدف التنمية ا الرامية إىل للسياسات االستثمار يف األولو�ت الرئيسية )٢(
اجليدين والشاملني للجميع واملنصفني منذ سن مبكرة، وتدريب املعلمني والرتبية ، مثل الرعاية ٤املستدامة 

وحتقيق التحول الرقمي يف قطاع  ،على عمليف احلصول  الشباب لز�دة فرصوتطويرهم مهنياً، واملهارات الالزمة 
 التعليم. 

  املضي قدماً 

سنحافظ على احلوار والتعاون املتجدد يف جمال متويل التعليم ورصد التقدم احملرز يف نتائج التعليم الصادرة اليوم، وندعو  -١٠
اسات املرتبطة به، ومناصرته، اليونسكو والدول األعضاء فيها ومجيع شركائها إىل التعاون يف البحث يف هذا الشأن، وحتليل السي

 ٤وتبادل املعارف وتنمية القدرات ذات الصلة به من خالل اللجنة التوجيهية الرفيعة املستوى املعنية هبدف التنمية املستدامة 
 ، وأدواهتا اليت تشمل املرصد العاملي للتعليم.٢٠٣٠حىت عام اخلاص ابلتعليم 

البت، ابلتشاور مع دوائرها، يف األولو�ت االسرتاتيجية واملواضيعية  )١(مبا يلي: ونفوض اللجنة التوجيهية الرفيعة املستوى  -١١
البت يف اإلجراءات  )٢( ؛٢٠٢٢تعقده يف عام س، وذلك يف اجتماعها السنوي الذي ٢٠٢٥حىت عام  يف العاملالتعليم  ألوساط

البت يف اإلجراءات  )٣( ؛رصداً فعاالً  ٤التنمية املستدامة  دفهذات األولوية الرامية إىل سد الثغرات يف البيا�ت من أجل رصد 
 تنفيذ تلبية األولو�ت واختاذ إجراءات التحفيز، ومتابعة بغيةاملوصى هبا لز�دة متويل التعليم واالرتقاء مبستوى كفاءته وإنصافه 

 . ٢٠٢١االجتماع العاملي للتعليم لعام  الصادر عنااللتزامات الواردة يف إعالن ابريس 

عن دعمهم إلعالن ابريس املذكور، وااللتزام ابالستثمار يف التعليم من  التعبريوندعو قادة مجيع احلكومات والشركاء إىل  -١٢
 أجل مستقبل البشرية وكوكب األرض.

 


