
 تدعو إ� التعاون G7 مجموعة الدول السبع
� حا�ت

� التعلیم ��
الدو�� لحمایة حق الطفل ��

 الطوارئ وا��زمات



� والجماعات المھّمشة � الجنس�� المساواة ب��

 أن تدعَم وضع نُظم تعلیم (G7) ینبغي ع� أعضاء مجموعة الدول السبع
� مع ا��طفال

� وجه ا��زمات ومراعیة للمنظور الجنسا��
قادرة ع� الصمود ��

� ع� الجماعات ا��ك�� تھمیشاً، وبخاّصٍة الفتیات ک�� ومن أجلھم، مع ال��
اعات � ّ المناخي وال�� عاقة، وع� ا��زمات المرتبطة بالتغ�� وا��طفال ذوي ا��

مشارکة ا��طفال: التشاور مع المنظمات المعنّیة بشؤون ا��طفال والشباب
عاقات، وا��هل، والمجتمعات � والمنظمات المعنّیة بأصحاب ا�� والمعّلم��

� تعرُب عن وجھات نظر ا��طفال
ها من المنظمات ال�� ذات الصلة وغ��

� حا�ت الطوارئ حرًصا ع�
� مخّططات التعلیم وا�ستجابة ��

 لیتّم تبّنیھا ��

� ّ � هذه المخططات وعملّیات تطبیقھا حاجات جمیع ا��طفال وتل��
أن تستو��

  متطّلباتھم

 الجماعات المھّمشة: تدعیم نُظم البیانات والمقاربات الھادفة إ� تعزیز
رصد فئات ا��طفال والشباب المھّمشة– بما فیھا الفتیات وا��طفال

عاقات، والفتیات الحوامل وا��مھات الیافعات، والشباب ذوي ا��
وال�جئون وا��طفال والشباب المرّحلون ق�اً، وجماعات السّكان
� نُظم وخدمات التعلیم

، وضمان تحقیق دمجھا بنجاح �� � ا��صلّی��
� خطط

اعات و�� � � أوقات ا��زمات وال��
والصحة وحمایة ا��طفال، � سّیما ��

   وتدّخ�ت ا�ستجابة

امات مجموعة الدول السبع �  الرامیة إ� (G7) تعلیم الفتیات: الوفاء بال��
یحة � ال��

� المدارس بحلول العام 2026 ��
 دعم 40 ملیون فتاة أخرى ��

 الدنیا من البلدان المتوّسطة الدخل والبلدان المنحفضة الدخل، ودعم 20
� نھایة مرحلة

� مجال القراءة بعمر 10 سنوات أو ��
ملیون فتاة أخرى ��

یحة الدنیا من البلدان المتوّسطة الدخل والبلدان � ال��
�� �

التعلیم ا�بتدا��
� ذلك توظیف وتدریب 1.8

 المنحفضة الدخل بحلول العام 2026، بما ��
ملیون معّلم ومعّلمة جُدد

� – جائحة کورونا، الکوارث المستحّثة ستقرار وا��من العالمّی�� � تطاوُل ا��
 إّن التھدیدات ال��

ها من ا��زمات المنسّیة- تشھُد ارتفاًعا استثنائًیا � وغ��
اع ا��وکرا�� � ا، أزمة أفغانستان، ال�� مناخی�

� حّدتھا وتُنذر با��سوأ
��

عت منھم أبسط مقّومات ا��من � ُ تعیُش المجتمعات وا��َ� وا��طفال معاناًة غ�� مسبوقة بعد أن ان��

. وتشھُد الخدمات ا��ساسّیة كالتعلیم والخدمات الصحّیة � ا��ساسّیة وُحرموا منھا غالباً بغمضة ع��

� ذات الصلة � بعض ا��حیان، مّما یفاقُم أزمات ال�جئ��
وحمایة ا��طفال تدهوراً أو تضمحل� فجأًة ��

�
� سبیل التعا��

ویشّكُل تحد� أمام الجھود المبذولة ��

 أن تبادَر، وبشكٍل عاجل، إ� ا�ستثمار بغٍد أفضل وبالھدف الرابع من أهداف التنمیة (G7) ینبغي ع� أعضاء مجموعة الدول السبع

� عدم تعطیل (SDG4) المستدامة
� التعلیم و��

� العلم �� من خ�ل تعزیز التعاون الدو�� من أجل حمایة حق جمیع ا��طفال وطال��

ممارسة هذا الحق بسبب ا��زمات، کما وضع نُظم تعلیم فائقة الجودة لمدى الحیاة بحیث تکون آمنة وشاملة ومراعیة للمنظور

اعات � ّ المناخي وال�� � وجه حا�ت الطوارئ وا��زمات ع� غرار جائحة کورونا والتغ��
� وقادرة ع� التصّدي والصمود ��

الجنسا��

.

.

.

.

.

.

.

� وجه حا�ت الطوارئ وا��زمات
نُظم تعلیم قادرة ع� الصمود ��

�� تدعیم (G7) ینبغي ع� أعضاء مجموعة الدول السبع
�  أن تساهَم 

��
� �� تحویلھا إ� نُظم قادرة ع� الصمود 

� دة و
�
 نُظم التعلیم العا�� الجو

ّ  وجه حا�ت الطوارئ وا�زمات ع� غرار جائحة کورونا والتغ��

. اعات �ل��  المناخي وا

� والتكّیفي: إدخال تداب�� التأّهب وا�ستعداد لحا�ت
التعلیم ا�ستبا��

 الطوارئ وللحّد من مخاطر الحوادث ضمن مخّطط القطاع التعلیمي،
� ظّله،�
� ّ المناخي وکیفّیة التأقلم والتكّیف  � ذلك التعّلم عن التغ��

بما ��
�� مخططات الحا�ت الطارئة وا�ستجابة بعد

�  وتقدیم التعلیم كأولویّة 
التشاور مع فئات ا��طفال والشباب والمجتمعات من أجل بناء نُظم

 تعلیم قادرة ع� التصّدي والصمود.

� مرحلة
أمان الطفل ورفاهه: تعزیز دعم برامج التعلیم والتنمیة ��

- ّ الطفولة المبکرة، ودعم الصحة العقلّیة وتعزیز الدعم النف��
 ا�جتماعي، والتعّلم ا�جتماعي والعاطفي، وبرامج توزیع الوجبات
ب�غ  الغذائیة المدرسیة من دون توقف، وتدعیم آلّیات الوقایة وا��

حالة للحّد من العنف الجن�� والعنف القائم ع� النوع ا�جتماعي  وا��
والحمل المبکر والممارسات الضاّرة بالفتیات، وبخاّصة زواج ا��طفال

� المناطق المعّرضة ��خطار
ناث، � سّیما �� وتشویه ا��عضاء التناسلّیة ل��

اعات أو انعدام ا��من. � ال��

�ولویات،
 ومنحھم

 ا�

�

 قائمة
�م� ّ

�
�

معل
ّة لھم 

 وضع ا�حتفاظ بال
 آمنة وصحی

ته: �
 ظروف عمل

م وت�یع وت�
�  وتأم��

 التعّل
التعویضات

�
تعا��

�

�

 وتعزیز الحصول بشكٍل منصف وعادل ع� الحلول التعّلمیة عن بعد العالیة
 والمتوسطة التقنیة والخالیة من الوسائل التقنیة، والتعلیم غ�� النظامي

 والتعلیم المرتکز ع� المجتمع، وبرامج التعلیم المتسارع والتعلیم
، وبخاّصة �� مجال تعلیم أساسّیات القراءة والكتابة وتعلیم  ا�ستدار��

ا��عداد.

.



� مجموعة الدول السبع للعام 2022
مجموعة عمل منا�ة التعلیم ��

 المساءلة والتمویل

� ع� أعضاء مجموعة الدول السبع
ّ � آن، وذلك بھدف (G7) یتع��

حشد ا�ستثمارات العامة والخاّصة من أجل تعزیز تمویل التعلیم لعّدة سنوات القابل للتوقع والمرن ��
ة ممكنة � حا�ت الطوارئ الحادة وقدرة نظام التعلیم ع� التصّدي لھذه الحا�ت ��طول ف��

� ا�ستجابة �� � وتحقیق التناغم ما ب��
نما�� - ا�� �

نسا�� ابط ا�� تدعیم ال��

نمائّیة نمائّیة الرسمّیة للتعلیم: تعزیز المساعدة ا��  المساعدة ا��

�
� مجال التعلیم وتخصیص 10 ��

الرسمّیة لمجموعة الدول السبع ��
نسانّیة للتعلیم بغرض المائة ع� ا��قل من تمویل عملیات المساعدة ا��

� ذلك
� مجال التعلیم، بما ��

امات مجموعة الدول السبع �� �  الوفاء بال��
اتیجّیة الجدیدة العائدة  تخصیص 1.5 ملیار د.أ لتمویل الخطة ا�س��

 وتلبیة ،Education Cannot Wait "لصندوق "التعلیم � یمکن أن ینتظر
اکة العالمیة من أجل التعلیم  Global Partnership for احتیاجات ال��

Education من الموارد غ�� المحققة والمقّدرة بـ 1.2 ملیار د.أ؛ وضمان 
� الخارج وتکون

 أن تبلغ المساعدة الخارجّیة للتعلیم المجتمعات ��
 محمّیة من تحویل مسارها إ� مساعدة محلّیة، وبأن تزداد هذه

نفاق العسکري   .المساعدة بما یتما�� نسبًیا مع ا��

.

.

Education International تحاد الدو�� للتعلیم 20. ا��

FHI 360 21. منظمة صحة ا���ة الدولیة

Finn Church Aid تش إید" الفنلندیة 22. منظمة "فن ت��

Fondation Paul Gérin-Lajoie ان �جوا 23. مؤسسة بول ج��

Frontline AIDS -24. فرونت�ین إیدز

(GEW) �
25. إتحاد التعلیم ا��لما��

 Globale Bildungskampagne Germany (ألمانیا) 26. حملة التعلیم العالمیة

Global Campaign for Education 27. الحملة العالمیة للتعلیم

ا 28. الحملة العالمیة للتعلیم- هولند

کیة 29. الحملة العالمیة للتعلیم- الو�یات المتحدة ا��م��

Global Citizen 30. المواطن العالمي

 Global Partnership for Education اکة العالمیة من أجل التعلیم 31. ال��

 Global Student Forum 32. منتدى الط�ب العالمي

Helpcode Switzerland 33. رمز المساعدة – سوی�ا

Humanitarian Development Partnerships نسانیة � مجال التنمیة ا��
اكات �� �� .34

INEE حا�ت الطوارئ �
کة لوكا�ت التعلیم �� 35. الشبکة المش��

IPNEd لمانیة الدولیة للتعلیم 36. الشبکة ال��

IRC نقاذ الدولیة 37. لجنة ا��

JNNE 38. شبکة المنظمات غ�� الحکومیة الیابانیة للتعلیم

 Kindernothilfe 39. منظمة

LEGO Foundation 40. مؤسسة

Light for the World 41. منظمة نور للعالم

Malala Fund ��42. صندوق م

Oxfam 43. منظمة أوکسفام

Plan International 44. الخطة الدولیة

RESULTS UK 45. منظمة "ریزالتس" – المملکة المتحدة

Right to Education Initiative التعلیم �
46. مبادرة الحق ��

Right to Play International اللعب الدولیة �
47. منظمة الحق ��

Save the Children "48. منظمة "أنقذوا ا��طفال

Send My Friend to School (المملکة المتحدة) "49. حملة "أرسلوا صدیقي إ� المدرسة

Sesame Workshop 50. ورشة سمسم

She’s the First "�51. منظمة "هي ا��و

Sightsavers 52. منظمة سایت سایفرز

Strret Child یت تشایلد 53. منظمة س��

54. الیونسکو

 . 55. التقریر العالمي لرصد التعلیم الصادر عن الیونسکو

56. الیونیسف

UNGEI 57. مبادرة ا��مم المتحدة لتعلیم البنات

University of Virginia Humanitarian جینیا � جامعة ف��
�

�
 �

نسا�� 58. التعاون ا��

Collaborative

VSO International الخارج �
59. المنظمة الدولیة للخدمات التطّوعیة ��

War Child 60. منظمة طفل الحرب

Wellspring Foundation (كندا) نج 61. مؤسسة ویل س��

WeWorld (إیطالیا) "62. منظمة "وي ورلد

World Food Programme 63. برنامج ا��غذیة العالمي

World Vision 64. منظمة الرؤیة العالمیة- وورلد فیجن

ZOA 65. منظمة

Million Campaign 100 -1.حملة المائة ملیون

- ActionAid International 2. مؤسسة أکشن- إید الدولیة

Action for Development -3. برنامج العمل للتنمیة

ADRA  غاثة 4. وكالة ا��دفنتست للتنمیة وا��

AASU  5. إتحاد طلبة عموم أفریقیا

Amal Alliance -6. تحالف ا��مل

Amnesty International -7. منظمة العفو الدولیة

AAEEH  عاقة 8. جمعیة دعم تعلیم ا��طفال ذوي ا��

 AVSI للخدمة الدولیة � 9. رابطة المتطّوع��

BRAC 10. لجنة بنغ�دیش للنھوض بالریف

CIEPWG 11. مجموعة عمل سیاسة التعلیم الدو�� الكندیة

Canadian Luthern World Relief -غاثة العالمّیة اللوثریّة 12. المنظمة الكندیة ل��

Campagna Globale per la Educazione -(إیطالیا) 13. الحملة العالمیة للتعلیم

Christoffel-Blindenmission/Christian Blind Mission CBM � 14. البعثة المسیحیة للمکفوف��

Coalition Education France -15. التحالف من أجل التعلیم

  Code Canada  16. "کود"- كندا

Education Cannot Wait -"17. صندوق "التعلیم � یمکن أن ینتظر

Education for All Coalition -18. تحالف التعلیم للجمیع

EFASOM ئت�ف الصوما�� للتعلیم للجمیع 19. ا��

بتأییٍد من:     

�

� مجال التعلیم:
امات مجموعة الدول السبع �� � متابعة تحقیق ال��

� ما خّص إع�ن شارلوفوا
ضمان متابعة التقّدم والتمویل والمساءلة ��

 لمجموعة الدول السبع للعام 2018 بشأن توف�� التعلیم الجّید للفتیات،
 وإع�ن مجموعة الدول السبع للعام 2021 بشأن تعلیم الفتیات ومیثاق

ّ المناخي. ین للتغ�� غ�سکو للمناخ لمؤتمر ا��مم المتحدة السادس والع��

انیات المخّصصة للتعلیم: حمایة التعلیم والُنظم � حمایة الم��
انّیات المخّصصة لھا �  التعلیمیة لمدى الحیاة من عملّیات ا�قتطاع من الم��

� أوقات ا��زمات وحا�ت الطوارئ، وضمان توف�� الموارد بإنصاف
�

.  وفعالّیة وکفاءة




