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تتناول انطباعاتھا كروسو كامیالالحملة العالمیة للتعلیم رئیس: لإلیفاء بھاااللتزامات، والتحضیر باالحتفال 
التعلیم لنشطاءالخطوات المقبلة والقمةبشأن 

2030أجندةمن الدول األعضاءدولة 193باعتماد من قبلقمة األمم المتحدة للتنمیة المستدامة لحظة تاریخیة، مثل ت
آفاق االستدامة االجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة، وتجمع األجندة ما بین . 2015سبتمبر /أیلول25بتاریخللتنمیة المستدامة، 

لبناء مجتمعات سلمیة وعادلة ، ولمكافحة عدم المساواة داخل البلدان وفیما بینھاوللقضاء على الفقر والجوع في كل مكان؛ "
وتمكین النساء والفتیات؛ وضمان الحمایة الدائمة لكوكب الجندریةاإلنسان وتعزیز المساواة لحمایة حقوق، ووشاملة

".األرض وموارده الطبیعیة

التشاور والتفاوض بقیادة الدول األعضاء وبمشاركة مجموعة واسعة من من عملیة واسعة النطاق ومكثفة ومن خالل 
حیث تضمن ذلك مشاركة لتعددیة والحوار بین الجھات والقطاعات، لاتحقیقةالمعتمدمثلت األجندة أصحاب المصلحة، 

أھداف، 169وغایة17مجموعة من األجندةشمل تو. في ھذه العملیةلعب دورا محوریاوالذي المجتمع المدني نشطة من
أن حقوق اإلنسان مترابطة وبوضوح وعملیة التفاوض امحتواھ، كما یبن عمقالتساع ومن حیث االةطموحتعد أجندة و

.على جمیع المستویاتو، األجندةمیز إقرار الذيالحوار بین القطاعات والعمل وضرورة تواصلوغیر قابلة للتجزئة، 

القمة علىمسبوقة من المجتمع المدني وغیره من أصحاب المصلحة في جمیع مراحل العملیة المشاركة غیر التانعكسكما
یھاھذه الثقافة السیاسیة وتحسینھا، وضمان توسعیتم الحفاظ على أن الجماعي، وأملنا وتوقعاتنا على المستوى نفسھا

على المستویات الدولیة األجندةتمثیلیة في ما یخص المساءلة وآلیات الرصد التي ستنشأ لتنفیذ المتنوعة والوالمشاركة 
.واإلقلیمیة والوطنیة

ت قضیة قبل ثالث سنوات، كان2015بعد بشأن أجندة ما عندما بدأت المحادثات بھ، فثیر لالحتفالمجتمع التعلیم الكفأمام 
وعالوة على یتحقق، فلم یكن ذلك مضمونا، بأن ذلك ساعتقدناوحتى عندما المنال، بعیدأمرا التعلیم ھدفا بذاتھ أن یكون

قراءة والكتابة ال"جدا، مع التركیز على محدودةاألجندةالتعلیم ضمن لطرح قضیةخالت األولیة اذلك، كانت المد
كما یبین ولكن، و. أربعةالىقصى األھاحدفيتصل كان من المؤمل أن مجموعة من األھداف المقترحة، ك" والحساب
الـمجموعة من الغایاتوما یتضمنھ من، 4/الھدفقابلیة تحسینھ، یعكس على الرغم من، فذلكفقد حققنا ما یفوقالتاریخ، 

مجتمع التعلیم أن علىوعالوة على ذلك، . ؤیا حقوق اإلنسانتتبلور ضمن رلتعلیمللتنفیذ، منظور واسع لوسائل 3و7
ویتوسع 4/ھدفیمثلھا الللعمل الذي یحدد المبادئ التي 2030، إطار التعلیم 2015نوفمبر /تشرین الثاني4بتاریخعتمد، ی

قضیة كما یضیف فصال عن ھا، االستراتیجیات الممكنة للمساعدة على ضمان تنفیذویحدد وفي الغایات، طرح القضیةفي 
.2030/التنمیة المستدامة أجندةالتي تركت دون معالجة من قبل وجانب أساسي كتمویل التعلیم، 

الحق في التعلیم مرات عدیدة في مداخالت الدول األعضاء، والتي تبین أن ھناك تمت اإلشارة إلى قضیةالقمة، وخالل 
وكمحرك لجمیع الحقوق ، يتمكینكحق حد ذاتھ، ولكن أیضا بمن حقوق اإلنسان اكونھ لیس فقط حقباعترافا متزایدا 

العناصر بشمول 4الھدف یقوم بھا، وبنفس الطریقة التياألجندةعدة أھداف أخرى في ضمنالتعلیم موجود ف.األخرى
نحن نعرف ویجب أن نضع في اعتبارنا دائما، على سبیل المثال، أن و. أخرىمجاالتالرئیسیة التي یتم تطویرھا في 

والسالم والعدالة والعمل الالئق واالستدامة الجندریةعدم المساواة، وتعزیز الصحة والرفاه، والمساواة الفقر والتغلب على
.حمایة وإعمال الحق في التعلیمومع احترامالبیئیة تتشابك 

وبعبارة أخرى، وكما أشیر في كثیر من األحیان أثناء . ةعالمیكونھاھو ةالمعتمدآخر مھم من جوانب األجندة جانبوال
إلى محددة ومجموعة من عالقات القوة التي تقسم العالم الالقمة، یتعین على العالم أن یتحرك خارج الجغرافیا السیاسیة 

جمیع الدول، بغض ف. رسمیاالتخلص منھیجب مغرق بالقدم، ویتزاید االعتراف بأن ھذا التصور ،"جنوب"و"شمال"
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التي یجب التصدي لھا من أجل والتمییز الھیكلي وعدم المساواة والظلم آفات والتي تعاني من والموقع النظر عن المكان 
.ضمان حیاة كریمة لشعوبھا

نصار في األمع المنظمات الشریكة ووبالتنسیقأعضاء الحملة العالمیة للتعلیم، عمل لثالث الماضیة، على مدى السنوات او
واسعة من البال كلل على المستویات الوطنیة واإلقلیمیة والعالمیة للدفاع عن ھذه الرؤیة والمجتمع المدني، مكوناتعموم 
.في نفس الوقت علینا بلورة ما ینتظرناوإنجازات الحركة، بینما بفي ھذه المرحلة من العملیة، یجب أن نحتفل و. التعلیم

المرء مجموعة من المعاھدات وااللتزامات یتذكر ، حیث تنفیذ األھدافالمتمثل فيكبیرالتحدي یأتي البالطبع، وواآلن، 
الملموس على المستوى التنفیذ سیتمفي حینف. الدول األعضاءوقعتھاالتي والمتعلقة بحقوق اإلنسان الملزمة قانونا 

یجب تأمین ملكیة األھداف وكذلك المعلومات ف. ثابت على جمیع المستویاتالومتماسك العمل الیجب ضمان ،الوطني
یجب في السیاق نفسھ، و. المواطنین والشعوب، وخاصة تلك األكثر تھمیشاقبلوالمشاركة في سیاسة اتخاذ القرارات من

تحدیاتي ألاللتزامات التي قطعت، والتصدي لآلیات المساءلة لضمان اإلعمال التدریجي الموارد المالیة ووخطط، وضع ال
.بشكل كاف وفي الوقت المناسب

ألسباب الجذریة للظلم، وعدم المساواة والتمییز والصراعات، لباستمرار التصدي وولكن، وربما األھم من ذلك، علینا 
تراكم وتركیز السلطة ف. ومعالجة عالقات القوة التاریخیة والمصالح الخاصة التي تتعارض مع إعمال حقوق اإلنسان

.هتغییرون من أجل إلى حد كبیر الحفاظ على الوضع الراھن الذي عمل الكثیرووالربح، على سبیل المثال، تدعم 

یر یلتغلالتصدي والتماسكفإن األمین العام لمنظمة العفو الدولیة، سلیل شیتي، في مداخلتھ خالل حفل االفتتاح، أبرزوكما 
مترددا في تقلیل استھالك تكوندعي دعم التنمیة المستدامة عندما تال یمكن أن : "، حیث قالیكون أساسیا للتنفیذسھیكلي ال

ال یمكنك إلقاء محاضرة و. حقوق اإلنسان أثناء ممارسة المراقبة الجماعیةبنبشر أن ال یمكنك و. االتكنولوجیأو نقل األغنیاء 
سمح لشركاتك الستخدام تال یمكن أن ، وفي العالمألسلحة لأكبر الشركات المصنعة أنك تعد منعن السالم في حین 

ال یمكنك اعتماد األھداف اإلنمائیة المستدامة وفي نفس ، والفسادأنك تدعي مكافحة الثغرات المالیة والضریبیة في حین 
".السلمیینوالمعارضین واعتقال المتظاھرین تقوم بمھاجمةوقت 

بینةجماعی، وھذا یتطلب فكرا وأفكارا لتحدیات الھائلة المقبلةندرك حجم انترك قمة مع شعور باإلنجاز وفي الوقت نفسھ، 
أخالقیات الرعایة تجاه تسودالقطاعات والحوار والعمل، لمتابعة التغییرات الضروریة من أجل حیاة أفضل، حیثوعبر
.البعض كوكبنانابعض


