
ي قمة تحويل التعليم 
ية الداعمة للتعليم ف   بيان من الجهات الفاعلة الخير

ي تعمل من أجل التعليم 
ية الخاصة الت  ي أنظمة التعليمننتهز فرصة قمة تحويل التعليم لتأكيد  ,نحن المنظمات الخير

امنا بدعم التحول ف  نضم صوتنا    اننا  . الي  

ي والحكومات والممولير  والجهات الفاعلة التعليمية األخرىإىل أصوات الطالب والشباب والمعلمير  
ي  ,والمجتمع المدن 

 4تحقيق الهدف  تشك من إمكانيةالت 

ة لجميع الجهات الفاعلة هوالوسيلة ل ان . من أهداف التنمية المستدامة   ّ إحراز و   ,عىل وجه االستعجالهذا االتجاه  عكس مسار االعتماد عىل المساهمات الممير

ي  كلنشجع المجتمع الدوىلي عىل دعوة   نحنلذلك  . نحو تعليم منصف وعاىلي الجودة للجميع المطلوب التقدم ي ذلك العمل الخير
الجهات الفاعلة بما ف 

ي 
م نحو الخاص للمساعدة ف 

ُّ
   . من أهداف التنمية المستدامة 4الهدف  دفع خىط حاسمة للتقد

ي عىل أهبة االستعداد للمساهمة ونقف بصوت واحد ألول مرة  نتحدث    ,هذا بيان نحن موقعو 
 تأييد  و لتحويل التعليم  الوطنيةالموارد ودعم الجهود العالمية و  حشد ف 

. وما بعده 2030جدول أعمال   

سياقال  

ي سياق معقد, فاالتجاهات العالمية تشير  إىل أن معظم أهداف التنمية المستدامة 4 لن تتحقق1. حيث أن  بلوغ مستوى تعليمي  يضمن تعلم 
تنعقد قمة تحويل التعليم ف 

ي الكثير من المناطق.  لم يتحقق وتطورهم ورفاههمجميعا األطفال والكبار 
  بعد ف 

وس كورونا )كوفيد  أعمق ونتج من ذلك تفاوتات التعليم  الحصول عىل من والكبار  حرم مئات الماليير  من األطفال والشبابف ,إىل تفاقم أزمة قائمة (19-أدت جائحة فير

ي أنظمة التعليم 
بشكل خاص عىل الفتيات واألطفال الضعفاء.  أثرتف   

سن  تجاوز  نص بسيط قبل وفهم ا قادرين عىل قراءةو نو متوسطة الدخل لم يكالمنخفضة و ال٪ من أطفال البلدان 57 أن حيث , قبل الوباء أزمة تعلمالعالم يواجه كان و 

ة.  وقد  ارتفع هذا الرقم اآلن إىل مستو ى مذهل حيث أنه وصل إىل نسبة  2٪70.     العاشر

ي جميع أنحاء العالمتواجه  ,إضافة إىل ذلك
. للمواكبة عا ةكبير صعوبات   أنظمة التعليم ف    الالزمةيعد تزويد جميع األطفال بالمهارات والمعرفة والقيم  حيث م شي    ع التغير

ي 
ا  ليصبحوا مواطنير  فاعلير  ف  ً ي ا هذا إىل ويعود . 2030إىل غاية المجتمع تحدًيا كبير . والغموضزيادة انعدام اليقير   ومستقبل يشوبه الرسي    ع لتغير التكنولوج   

ة التقدم  أهمية المشاركة  تسليط الضوء عىل  تملهذا  و  . من أهداف التنمية المستدامة 4تحقيق الهدف من أجل وجهت األمم المتحدة دعوة عاجلة للعمل لترسي    ع وتير

ي والشباب مع جميع الجهات المعنيةهذا و  ,حول خمسة مسارات عمل 
ي ذلك الدول األعضاء والجهات المانحة وصانعي السياسات ومجموعات المجتمع المدن 

 بما ف 

ية3.   و المعلمير  والشبكات ومنارصي التعليم  واألوساط األكاديمية والقطاع الخاص ومؤسسات األعمال الخير

ي هذا السياق
ية لدعوة األمير  العام لألمم المتحدة   مؤسسات   استجابت  ف  . قمة تحويل التعليم  لحضور   األعمال الخير   

اكة العالمية من أجل  يكة للرسر   للبيان الوزاري4 الصادرعن البلدان الرسر
ً
ي  دعم جودة التعليم للجميع كأساس لتحقيق كل أهداف التنمية المستدامة , طبقا

ويتمثل هدفنا ف 

ي اجتماع ما قبل التعليم
ي باريسالذي إنعقد  قمة تحويل التعليم ف 

ي مقر اليونسكو ف 
  . ف 

ي تحويل التعليم 
ي ف     مساهمة العمل الخير

ي ميدان تستثمر
ية منذ سنوات عديدة ف  ي العالمي للتعليم بير  ث بلغ حي ,تعزيز أنظمة التعليم الجهات الفاعلة الخير مليار   4.5 ,2019و 2016إجماىلي التمويل الخير

ي العابر للحدود ثامن أكي  مصدر لتمويل التعليم تجاه البلدان النامية, وهذاعىل قدم المساواة مع بعض أبرز مقدمي المساعدة اإلنمائية  دوالرأمريكي 5.  يمثل العطاء الخير

ي مجال التعليماألعمال  الرسمية. تلعب
ايد ف  ية المحلية من البلدان النامية دوًرا رئيسًيا وبشكل مي   المانحير  المحليير  أعىل من    العطاء المرتبط بالتعليم من   حيث أن الخير

ي ل لتعليم خالل 52ويمثل  أي قطاع آخر ا العطاء المقدم من مؤسسات األعمال الخير  ,2019-2016٪ من إجماىلي التمويل الخير
ً
الدولية.  يةمتجاوز  

  يمكن وعىل هذا األساس
ً
ي الداعم للتعليم أن يتجاوز حتما التمويل مهمة للعمل الخير ي المتنوعة لجهات المعنية اجهود دعم  وهذاعي   ,توفير

مسارات عمل قمة  تساير الت 

ي تضمو تحويل التعليم 
المعلمير  ومهنة التدريس  , العمل والتنمية المستدامة  ,المستمر طوال الحياةالمدارس الشاملة والمنصفة واآلمنة والصحية؛ التعليم والتعلم  الت 

 إىلوالتدريس 
ً
  التعلم الرقمي والتحول.  , إضافة

ية و  هج الجديدة و أ فيمكنها االنخراط عىل المدى الطويل ,اآلخرينملزمة بنفس قيود  ليستألن الجهات الفاعلة الخير
ُ
الوسيط   تلعب دور أن  أو  ,أن تكون الممول األول للن

ي مجال المعونة القيام بها بطر  ,القطاعير  العام والخاصما بير  
. يقة ال تستطيع الجهات الفاعلة التقليدية ف   

  
ً
ي  باستطاعةفحتما ي تحويل التعليم ةمساهمالو  ةعالميالو ة محليال حشد القوىالعمل الخير

:  من خاللوهذا ,ف   

ية: يمكن  واالستفادة منهتشجيع االبتكار            ي التمويل والدعم وتعلم وتكيف " من خالل  مساعدة بناء مناهج "اختي  و  ,الجريئة دعم األفكار  للجهات الفاعلة الخير
 التقت 

ي المراحل المبكرة. 
ي االستثمار مع الجهات المانحة للمساعدة اإلنمائية الرسمية  إن ف 

ي تشكيل مبادرات عىل نطاق  لل تتيح الفرصةس ,المشاركة ف 
ية ف  جهات الفاعلة الخير

. مما قد تصل إليه بمفردها   بكثير أوسع   
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ي  دعم ثقافة التعليم القائم عىل األدلة:          
ة ف  ي سد ثغرات كبير دعم  الحكومية أو  نظم الرصد تقوية  المساعدة عىلكذلك   ,تمويل البحوث مجال يمكن للعمل الخير

 و , البحوث المتعلقة بالنهج الفعالةواستخدام  نتاجشبكات الجهات الفاعلة المحلية إل 
. تحسير  نتائج التعليم الهدف المبتع َ  

ية الدعوة إىل التغيير           ي مجال التعليم المعايير  الدعوة لتغيير  مساندة: يمكن للجهات الفاعلة الخير
السياسات العالمية تنظمها حمالت  عن طريقوهذا   ,والممارسات ف 

هم.  ي بالفعل صوتا قويا  رفعلقد  و والناشطير  المحليير  ووسائل اإلعالم والمعلمير  والطالب وغير  السيما المتعلقة األعمالجداول أهم  من خالل دعم العمل الخير

ي مجال تغير  المناخ  وتعليم الفتيات. وهكذا جعل أولوية التعليم قضية  
ي التعليم األساسي 6 والتثقيف ف 

ي مرحلة الطفولة المبكرة وف 
ي التعليم ف 

بالحاجة إىل اال ستثمار  أ كي   ف 

يا. عالمعىل نطاق أوسع مقنعة   

ي عىل مستوى :  لتمكير  الفاعلير  المحليير  من العمل عىل إيجاد حلول لمشاكلهماستخدام مجموعة من األساليب           
ية مساندة المجتمع المدن  يمكن لألعمال الخير

ي والجهات الفاعلة األخرى,   ,القاعدة الشعبية
ي والوطت 

 سواءوالمستوى دون الوطت 
ً
تعزيز إقامة   عي   أو  ,دعم الجهات الفاعلة المحلية للعمل مع الحكومات من خالل ا

. قنوات تفاعلية ومساءلة ألنظمة التعليم الوطنية  

ي لألولويات الحكومية          اتيج  ية المحلية عىل وجه الخصوص التمويل فحسباأل  توفر  : ال الدعم االسي   تساند بل توفر أيًضا شبكات مفيدة ونصائح  ,عمال الخير

ايدة عىل  ي التعليملال   الجهود التعاونيةالحكومات لمتابعة أولوياتها الخاصة. هناك أمثلة مي  
ية قوم تحيث  ,ستثمار ف  ة الجهات الفاعلة الخير وات الكبير واألفراد أصحاب الي 

كات الخاصة ب اتهم وعالقاتهم وموار  د يتوحوالرسر . ةيألولويات الحكوملدعما دهم معارفهم وخي   

ية اتقدم أوساط األعم  سبل ي مجال التعليمل الخير
ف   

ي المستقبل
 لتحويل التعليم ف 

ً
 حاسما

ً
ي دورا ي مجال التعليمولهذا,   . يمكن أن يلعب العمل الخير

ي ف    واحدة  كمجموعة  نضافر جهودنا  ,نحن الموقعون من العمل الخير

امنا  ي   عليه   المعتاد   ل أسلوب العم  لتغيير بدعم الجهود العالمية    إلعالن الي  
. التعليم  ميدان ف   

 
ً
ي قدما

ي تحويل أنظمة التعليم سيتطلب إعادة النظر ونحن ندرك أن المض 
ي  ف 

ي بعض الطرق الت 
ي مجال التعليم ساهم بها تف 

ية ف  بشكل فردي وجماعي  أوساط األعمال الخير

 بناء وهذا  ,إليناوإقناع اآلخرين باالنضمام 
ً
ي  ا

ك عند قمة تحويل التعليم. عىل مناقشاتنا ف  ية المشي  اجتماع األعمال الخير  

ك لتحويل التعليم  , نوحد قوانا لتحقيق أقض استفادة من نهجنا المتنوعة  ونحن  م بما ولهذا الغرض س   . ونتحد حول طموح مشي     : يىلي   نلي  

ي مجال التعليموالتعلم من األطراف  االصغاء          
كز  : المعنية ف  ي ذلك األطفال   ةما تحتاجه أنظم فهم مساهمتنا عىل سي 

ي مجال التعليم )بما ف 
التعليم والجهات الفاعلة ف 

   . المساعدة وتبق  الغاية من ذلكوالشباب( 

ي التعلم التنظيمي الصارمرفا قاعدة المع وتوسيع  تعزيز           
وخلق  , وتطبيق معايير عالية للتقييمات ,فعالية المبادراتإنتاج أدلة قوية عىل ب ذلك و ,  : سنستثمر أكي  ف 

ي والعالمي 
السياقات يراعي  مناسب لهذا الغرض,ستندة عىل نهج ماللدعم األدلة  ,حوافز وقدرات للتعلم. سنقوم بتعزيز وتنوي    ع مشاركتنا عىل المستوى المحىلي والوطت 

ي يمكن أن تكون  المحددة
ي تنفيذ التغيير  األمفيدة للمتعلمير  والمعلمير  و الت 

ن من فهم المشاكل الجذرية وندعم استخدام األدلة ف 
ّ
ولياء والمجتمعات والحكومات. سنمك

. الناجح  

 ,مات لتحديد الفجوات التمويليةسنبذل جهودا لتجنب التجزئة وزيادة دعم الجهات الفاعلة المحلية. وسنعزز جهودنا لتبادل المعلو  تحسير  كفاءة ومواءمة دعمنا:          

ي مجال التعليم ,وتجنب االزدواجية 
وتمكير  إعداد تقارير أكي  شفافية عن استثماراتنا. وسنعمل مع   ,واستكشاف أوجه التآزر مع الجهات الفاعلة والممولير  اآلخرين ف 

ودعم التنسيق الفعال بير  التمويل الخاص والعام وحوكمة التعليم. سنبذل جهودا منسقة لتعبئة المزيد   ,القطاعات األخرى لتحديد فرص االستثمار الفعال عي  القطاعات

 من الموارد وتوزيعها بشكل أكي  إنصافا وكفاءة عي  السياقات. 

ي مجال التعليم وخارجه         
ية ف  اكات سليمة داخل أوساط األعمال الخير ي التعليمحاجة لالستثالحجة قوية و ال  إن: بناء شر

ي البد من و  ,واضحة مار ف  هناك زخم إيجان 

 المحىلي والعالمي و االستفادة منه 
اك . سنستخدم قدرتنا عىل عقد االجتماعات عىل المستويير  ي  ,شبكاتنا لتعزيز التعاون مع بعضنا البعضإشر

ية ف  ومع المؤسسات الخير

اتيجية.  ي  القطاعات األخرى لمواءمة مشاركتنا االسي 
اكات المحلية والوطنية والعالمية الت  وهذا   ,محددة السياقوالخاصة الحلول ال تساند سنعمل عىل تعزيز وتنوي    ع الرسر

ي تلعبها األطراف المعنية أهمية دور  ر يقدتمع 
ي تويير  عىل المس القيادة والقوة الدافعة الت 

. المحىلي والوطت   

ي مجتمع التنمية الدوىلي 
ي التعليم ف 

كائنا ف  عىل:   نحن نشجع شر  

ية وال عن كثب جنبا إىل جنب  العمل           ي ذلك  ,من أهداف التنمية المستدامة  4لضمان النهوض بالهدف   ير  ل و مممع المؤسسات الخير
ي ستنتج  بما ف 

متابعة اإلجراءات الت 

ي إطار  ,التعاونو القمة  عن
. آلية التعاون العالمي المتجددة للتعليم ف   

ي         ي التنمية المستدامة   االستفادة من مساهمة العمل الخير
ي قدما كوسيلة ف 

. للمض    

 

طرف: من  يلق  التأييد وهذا البيان   

 

 
ي يحتاجها جميع األطفال ليكونوا قادرين عىل مواصلة التعلم بما فيها المهارات المعرفية واالجتماعية والعاطفية والسلوكية. 

, مجموعة المهارات الت  ي بالعلم األساسي
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