
  

 
  
 

  الديباجة
وكاالت  يالمستوى، وممثل رفيعي الحكوميين والمسؤولين في الدول العربية وزراء التربية والتعليم نحن -1

 والمنظمات األمم المتحدة والوكاالت الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني واالتحادات المهنية،
المـؤتمــر يين والشركاء في التنمية، اجتمعنا في إطار عن الشركاء الفن فضالً  التربية، مجال في العاملة

كانون  29إلى  27المنعقد في الفترة من  2015مـــا بعـــد عام  حول التربيةاإلقـــليمي للـــدول العــربيـــة 
العربية، بدعوة من منظمة األمم المتحدة للتربية  في شرم الشيخ، جمهورية مصر 2015يناير /الثاني

ووزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية، برعاية فخامة رئيس ) اليونسكو(الثقافة والعلوم و 
الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وبالشراكة مع مكتب التربية العربي لدول الخليج ومنظمة األمم المتحدة 

 . والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين) اليونيسف(للطفولة 
هذا الحدث تنظيم الشكر الجزيل لوزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية لقيامها بتسهيل نتقّدم ب -2

 .لمنطقة واستضافتهإلى ابالنسبة  المهم
إطار عمل داكار  ،الستة التقّدم المحرز باتجاه تحقيق أهداف التعليم للجميعحول ولّما كّنا قد تدارسنا  -3

عتبار آخذين في االات التي ال تزال تواجه المنطقة في هذا المجال، والتحدي ،في الدول العربية ،2000
في مسقط، سلطنة ُعمان، في الفترة الذي اعُتمد في االجتماع العالمي للتعليم للجميع  "اتفاق مسقط"

ك نؤيد المبادئ واألهداف المحددة في اتفاق مسقط، وكذلفإننا ، 2014مايو/أّيار 14إلى  12الممتدة من 
تقرير فريق العمل المفتوح التابع للجمعية العامة لألمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقرير 

بحلول عام  الطريق إلى العيش بكرامة" 2015األمين العام لألمم المتحدة بشأن جدول أعمال ما بعد عام 
على  بشكل خاصنركز و  ."القضاء على الفقر، وتغيير حياة الجميع وحماية كوكب األرض: 2030
ضمان التعليم الجيد والمنصف "المتمّثل في  في المستقبل التربيةاألساس من جدول أعمال  الهدف

 ". 2030والشامل والتعّلم مدى الحياة للجميع بحلول عام 
نعكاساتها السلبية على ما حققناه استثنائية، و امن ظروف المنطقة العربية ووعيًا بما تمر به بعض دول  -4

وأولوياتنا اهتماماتنا  نعتمد هذا البيان الذي ُأِعّد ليعكسفإننا  من إنجازات في إطار التعليم للجميع،
  .2015اإلقليمية في جدول أعمال التعليم لمرحلة ما بعد عام 

  
  هات الدول العربية توجّ 

وشرط  ،األساس لضمان تحقيق الحقوق األخرىهو و . التعليم حق أساسي من حقوق اإلنساننؤكد أن  -5
لذا فإننا نتعهد بالعمل . الدول العربيةفي  االزدهاروتحقيق ، أساس للتنمية العادلة والمستدامة والشاملة

لتحقيق  ،الثقافية الغنية والمتنّوعة تقاليدالوهي منطقة تتشارك في اللغة والتاريخ و  ،المنطقة العربيةفي معًا 
للرفاه واالزدهار عامة وحجر أساس  منفعةلتعليم نلتزم مبدأ اعتبار ا كما. حق الجميع في التعليم

 . االجتماعي والتنمية المستدامةوالتماسك والمشاركة 
 

 خــرم الشيــان شــبي

 :2015ما بعد  الرتبيةاإلقليمي للدول العربيّة حول املؤمتر 
 حتقيق جودة التعليم والتعلّم املستدام للجميع
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 سعيهاإطار  في، 2000ال يستهان به منذ العام  اً قد أحرزت تقّدم في هذه المنطقة ونقّر بأّن بلداننا -6
بذل جهود إضافية ، ن بالتعليمنحن المعنيي ًا،لكن يتعّين علينا جميع. أهداف التعليم للجميعلتحقيق 

 ،صالحية إطار التعليم للجميعاستمرارية كما نؤكد . طلبات الجديدةمتلمواجهة التحديات الناشئة وتلبية ال
ليتم االهتمام  ،2015بعد المقبل لما عمال األ إثراء األهداف الحالية للتعليم للجميع في جدولمع ضرورة 

لي والتعليم الجامع ى عملية التعلّ مراحل التعليم مع التركيز علجميع ب م، واضعين في االعتبار النهج التحوُّ
 . م مدى الحياةوالتعلّ 

فضي إلى العربية في عدم االستقرار الذي يُ في المنطقة  التعليم تقّدم يعّوقويتمثل التحّدي األبرز الذي  -7
بشكل كبير في و يتأثر سلبيًا  إن توفير التعليم النوعي. واإلقصاء والتهميشتفاقم عدم المساواة والفقر 

 تعّدياتتستضيف الالجئين والنازحين وتعاني  التى وتلك ،الدول التي تشهد حاالت نزاع وعدم استقرار
ضغوطات هائلة على الدول  ،ل حصول الالجئين والنازحين على تعليم جيدويمثّ . الحق في التعليم على

. ب توفير التعليم لالجئين والنازحين على المدى الطويلضح بالدليل التأثير السلبي لغياالمضيفة، كما يتّ 
ويتعّين بالتالي التعاون من أجل وضع  .وعلينا أن نعترف بهذه المسائل بوصفها مسائل عابرة للحدود

 . لمواجهتها على الصعيد اإلقليمي داعمةاستراتيجيات وبناء شراكات 
 ،ليم منصف وشامل ذي نوعية جيدة للجميعيرتكز تعزيز السالم والتنمية المستدامة على توفير تع -8

سم نظم التعليم أن تتّ إلى ونسعى  .في المجتمع لتمكينهم من تحقيق كامل حقوقهم وطاقاتهم الكامنة
 وندعو األطراف كافة. والسالم وتعزيز التماسك االجتماعي والتسامحلتخفيف آثار النزاعات  ،بالمرونة

وسنعمل على تطوير السياسات التى تدعم توفير  اإلنسان، أساسي من حقوقحترام التعليم كحق اإلى 
وضمان  ،المتأثرين في ظروف الطوارئ واألزماتوغيرهم من التعليم النوعي المستدام لجميع األطفال 

 .تعليمية خاصةبرامج سياسات و التعليمية من خالل  ةنظمفي األ هملتحاقا
  

  للدول العربية المجاالت ذات األولوية
 جميعلل وشاملة إتاحة عادلة

سوف نزيد من جهودنا لتوفير تسع سنوات على األقل من التعليم النظامي المجاني واإللزامي ذي النوعية  -9
لتعليم في مرحلة الطفولة ل مع االشارة إلى ضرورة إيالء اهتمام خاص، 2030الجّيدة للجميع بحلول عام 

لسنوات المبكرة من حياة األطفال، وبالتالي ونحن ندرك أن أسس التنمية البشرية توضع خالل ا .المبكرة
ويتعّين بذل جميع الجهود  .متتطلب مرحلة الطفولة المبكرة اتباع نهج متكامل للرعاية والتنمية والتعلّ 

الشراكة  م من خاللالممكنة في مجال الطفولة المبكرة لضمان جودة المنظومة وزيادة فرص التعلّ 
 .لمين المؤهلينوالتوعية األسرية والمعة جتمعيالم

ببذل المزيد من الجهود لتحقيق العدالة واإلنصاف والتكافؤ من خالل معالجة جميع أشكال ونلتزم  -10
، على صعيد اإلتاحة واستكمال التعليم في اإلقصاء والتهميش والتمييز وأوجه التباين وعدم المساواة

التي  األشخاص ذوي اإلعاقةأمام إلزالة الحواجز  جادةوعلينا أن نخطو خطوات . المستويات كافة
تقدمًا كبيرًا وعلى الرغم من أّن البلدان العربية قد حّققت . في التعليم حصولهم على الحقتحول دون 
بعض  بارزة ال تزال قائمة ضمنًا المساواة بين الجنسين في التعليم االبتدائي، إّال أّن فروقفي تحقيق 

لتخطي الحواجز التي تحول دون تمكين النساء  فّعالةاتيجيات وسنعمل مع شركائنا لوضع استر . البلدان
لذا،  .ةمنتجمجتمعات كون تنا لاتونؤكد قيمة تعليم المرأة في مجتمع. مواصلة تعليمهنمن والفتيات 

 . ننا سنسعى لجعل اإلنصاف أولوية ضمن سياسات التعليم والتخطيط واإلدارةفإ
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م الشباب والكبار بما في ذلك محو غير النظامية لتعليم وتعلّ سوف نقوم بدعم توفير البرامج النظامية و  -11
 .بالتعاون مع الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين كافة ،األمية

 
 مة التعليم والمعلمينءجودة ومال

لذلك فإنه يتعين تحسين جميع جوانب جودة . المنطقة العربيةفي ل األولوية مثّ تونقر بأن جودة التعليم  -12
 . ميمخرجات التعلونظم قياس ورصد ره واالستثمار في السياسات والبرامج واإلجراءات م وتطوييالتعل

على الرغم من ازدياد  ،على كفاءة المعلمين، فإننا نقّر بأنهبشكل أساسي ن جودة التعليم ترتكز إوحيث  -13
مية مهنية توفير تن عدد المعّلمين المؤهّلين الذين يملكون الشهادات والدرجات العلمية، فإنه يتعين

مستمرة، وتقديم الدعم الالزم لكل المعلمين والمربين ولإلدارات المدرسية وأعضاء الهيئات الفنية 
 .المساعدة، مع أخذ الممارسات الجيدة في المنطقة باالعتبار وتبادل المعلومات بشأنها

 
 لتنمية المستدامة من أجل ام يالمواطنة والتعل

ن يومهارات القرن الواحد والعشر االنتماء الوطني والتسامح وقبول اآلخر و دماج قيم المواطنة نلتزم إكما  -14
والممارسات التي تؤدي  والقيمالتركيز على المعرفة والمهارات مع  في منطقتنا، ضمن النظم التعليمية

 . إلى تحقيق التنمية المستدامة
، وربط إعداد الشباب باحتياجات كما نعيد تأكيد التزامنا بتحسين نظم التعليم المهني والتقني والجامعي -15

سوق العمل، وكذلك توجيههم وٕاتاحة الفرص أمامهم ليتمكنوا من أن يصبحوا مواطنين منتجين 
 .يشاركون في التنمية الشاملة لمجتمعاتهم

  
 2015ما بعد الداعمة لبرنامج التعليم واآلليات  السياسات

وضع السياسات التعليمية والتنموية من أثر في ية والتطبيقالتربوية التجريبية نظرًا لما تمثله البحوث  -16
دعم مثل هذه يتعّين علينا  ،ولمواجهة متطلبات اإلنصاف والجودة ،2015رنامج العمل لما بعد بل

مل بالعكما أننا نتعهد . المنطقة العربية وغيرهافي االستفادة من أفضل التجارب والممارسات البحوث و 
موثوق بها تساهم في وضع سياسات  دالئل تنتج ،لمتابعة والمراقبةل شاملة تطوير أنظمة وطنية ىعل

 .التربوية التعليم ونظم اإلدارة
ما بعد  جدول أعمالأنظمة الحوكمة واإلدارة من أهم المجاالت التي يجب تحسينها ضمن  تعدّ  -17

ات ترشيد القرار ل جراءات المساءلة وتفعيل الدور المجتمعيإعلى دعم  اً سنعمل معلذلك  ،2015
 .المتعلقة بالتعليم

نفاق العام على مع وضع معايير لإل ،تخصيص الموارد المالية المالئمة بشكل عادلسوف نسعى إلى  -18
في  20و أ/ومن الناتج المحلي اإلجمالي  في المئة 6تتفق مع المستويات العالمية وتصل إلى  ،التعليم
إلى تطوير آليات تمكننا  ،نا الدوليينئشركابالتعاون مع  ،وسنسعى. األقل ىمن اإلنفاق العام عل المئة

 .الطوارئ حاالتمن التخطيط بعيد المدى لتوفير خدمات التعليم في 
 ،حتياجات التعليمية للفئات المهمشةتحديد اال يمان وتفعيل المشاركة المجتمعية فض عليناويتعّين  -19

 . عليموتطوير أساليب ومنهجيات مبتكرة لتحسين اإلتاحة والتكافؤ وجودة الت
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المشاركة في التعليم للجميع والشركاء اآلخرين  الوكاالت منظمة اليونسكو، بالتعاون مع ونطالب -20
كما . ، وٕاطار العمل الخاص به2015عام  التعليم ما بعد جدول أعمال تطوير لمواصلة قيادة وتنسيق

 لجدول أعمال مساءلةلتقديم الدعم التقني لتنفيذ ومراقبة وتعزيز ال بمواصلة اليونسكو اً أيض نوصي
الرصد العالمي  تقرير مثل أدوات مبتكرة تعزيز بما في ذلك في المستقبل، 2015عام  التعليم ما بعد
األنظمة التعليمية التى تعاني  لمساندةوالسعي إلى الحصول على دعم مالي مالئم  ،للتعليم للجميع

 .يجية لدعم التعليم للجميع، واالضطالع بأنشطة ترو تأثير األزمات والنزاعات في منطقتنا
نؤكد أهمية التنسيق والتعاون بين المنظمات العاملة في مجال التربية والتعليم، وعلى وجه الخصوص،  -21

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومكتب التربية العربي لدول الخليج، وجامعة الدول العربية، 
لوم، في كل ما من شأنه تنفيذ برنامج عمل التعليم لما بعد والمنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة والع

2015. 
 
 2015 ما بعدو  المنتدى العالمي للتعليم نحو

رتفاع في واال ،قتصاديكبطء النمو اال ،ه منطقتنا من مستجدات وتحدياتهلما تواجمنا  اً وٕادراك -22
 ولويات في مجال التعليمضمان تكامل األإلى بين الشباب، فإننا سنسعى  اً وخصوص ،مستويات البطالة

وضمان استمرار الدعم  ،وفي جدول أعمال التنمية الوطنية ،ضمن اإلطار التنموي الواسع لدولنا
  . وتعزيز التعبئة المجتمعية كأمر بالغ األهمية ،السياسي من أعلى المستويات

الذي سيعقد  2015م عا التحضير لمشاركتنا في المنتدى العالمي للتعليم جهودنا في مواصلة نلتزم لذا -23
  .نتائجه وفي متابعة 2015مايو/أيار 22-19في إنشيون، جمهورية كوريا، في الفترة من 

 
  .2015يناير/كانون الثاني 29 شرم الشيخ،

  
 


