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نحن – شباب العامل – ندرك أن عاملنا املعارص ميوج بأزمات متعددة وصاخبة. ومع انتشار هذه األزمات عىل مستوى العامل، 
فإن التعليم سيكون املصدر األسايس لألمل واالستبانة إذا ما أردنا ألنفسنا العيش واالزدهار يف سالم يعم العامل، ويف مساواة قوامها الحق. من أجل إصالح حالة 

العامل وإعادة تشكيل مالمحه، فإنه يجب علينا أوالً تغيري حالة التعليم.

لقد تعرضنا ولفرتة طويلة جًدا إىل االستبعاد أو اإلرشاك بشكل رمزي فقط ال أكرث يف عمليات السياسة واتخاذ القرار التي متس حياتنا وسبل عيشنا ومستقبلنا. 

ومن خالل إحداث التحول يف التعليم، فإننا نطالب بأن تُسمع أصواتنا، وتُقيّم تجاربنا الحية، وتُعالج مطالبنا، ونحظى باالعرتاف بجهودنا وقيادتنا ودورنا. 

وإننا لعازمني عىل تحقيق هذه األهداف ليس كمستفيدين متفرجني فحسب، وإمنا كرشكاء ومتعاونني يف كل خطوة عىل الطريق.  

نحن ال ننتظر دعوة إلحداث تحّول يف التعليم. بل يف الواقع، نحن يف طليعة من يقود التغيري؛ وريادة االبتكار، وحشد أقراننا ومجتمعاتنا، والدعوة إىل تعليم 

شامل وعايل الجودة، والعمل بال توقف من األلف إىل الياء لتغيري التعليم.

ونحن إذ نؤكد مسؤوليتنا الجامعية وواجبنا وفرصتنا لتأسيس نظام تعليمي متاح وشامل بشكل كامل، نظام يركز عىل احتياجات الفتيات والشابات والالجئني 

وذوي الهمم وأفراد مجتمع امليم )QITBGL+ ( وذوي البرشة امللونة والشعوب األصلية، وغريهم من الفئات الضعيفة واملهمشة – مع التأكيد أيًضا عىل 

تقاطع هذه الهويات. كام أننا نسلط الضوء أيًضا عىل أهمية تعزيز التضامن بني األجيال والحوار والرشاكة يف هذه العملية.

من خالل إعالن الشباب هذا األول من نوعه )noitaralceD htuoY dnik-sti-fo-tsrfi(، فإننا – شباب العامل – نطرح رؤيتنا املشرتكة لتحويل التعليم. وهي 

نتاج لعملية تشاور واسعة النطاق مع ما يقرب من نصف مليون شاب من كافة أطياف التنوع ومن أكرث من 071 دولة وإقليم، ممن أسهموا من خالل 

أكرث من 02 حواًرا شخصيًا وعرب اإلنرتنت وعامليًا وإقليميًا ووطنيًا وعىل مستوى القاعدة الشعبية؛ واستطالعات للرأي عرب اإلنرتنت، وحمالت عرب الوسائط 

االجتامعية وغريها من السبل األخرى.  

لقد تأسس إعالن الشباب هذا عىل أساس خطة التنمية املستدامة لعام 0302، وال سيام الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة وميثّل استمراراً له، 

وهو يقوم عىل أساس املقاصد واملبادئ املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان وميثاق األمم املتحدة، مع التأكيد عىل أن التعليم حٌق أسايس 

من حقوق اإلنسان، ومصلحة عامة عاملية، ومسؤولية عامة. كام أنه يعتمد عىل جدول أعاملنا املشرتك، واتفاقية حقوق الطفل، واسرتاتيجية األمم املتحدة 

للشباب - 0302htuoY، وغريها من الوثائق الرئيسية. 

ولتحقيق هذه الغايات، فإننا نؤكد عىل الحاجة إىل اتباع نهج متعدد الجوانب، ومتعدد القطاعات، وشامل عىل أساس مبادئ حقوق اإلنسان، والتنمية 

املستدامة، واملساواة بني الجنسني، والعدالة املناخية، واإلدماج، واإلنصاف، واملساواة، والتضامن يف جميع إجراءات التحول التعليم وأنظمته عىل املستويات 

العاملية واإلقليمية والوطنية واملحلية والشعبية. 

لذلك، فإننا ندعو الدول األعضاء عىل وجه الخصوص، وكذلك الحكومات واملجتمع املدين واملنظامت الدولية واألمم املتحدة وغريهم من صانعي القرار 

الرئيسيني يف أنظمة التعليم )فيام بعد صناع القرار( إىل االلتزام وضامن تنفيذ املطالب التالية:

نطالب صانعي القرار باالنخراط مع الشباب بكل تنوعنا، مبن فيهم ممثيل الطالب املنتخبني، بطريقة هادفة وفعالة ومتنوعة وآمنة يف . 	

تصميم وتنفيذ وإعامل ورصد وتقييم عملية تحويل التعليم - مبا يشمل متابعة قمة تحويل التعليم.

نطالب صانعي القرار بالرتويج واالستثامر يف القيادة الشبابية والطالبية وأنظمة الدعم للتمثيل، ال سيام يف املجتمعات الضعيفة واملهمشة، . 	

وإرشاك الشباب والطالب يف هيئات صنع القرار والسياسات والوفود الوطنية.

نحث صانعي القرار عىل إنهاء االستعامر املفروض عىل إنتاج املعرفة وإضفاء الطابع الدميقراطي عليه وعىل علم الرتبية، والتعلم من خالل . 	

تحسني وإلزام املناهج التي تفكك املواقف االستعامرية والعنرصية وكره النساء وغريها من املواقف التمييزية، فضالً عن االعرتاف بقيمة 

املعرفة األصلية واملحلية. 

نطالب صانعي القرار باالستثامر يف التعليم املُفيض إىل التحول املنشود يف املنظور الجنساين لخلق حارض ومستقبل يراعي املطالب النسوية . 	

واإلنصاف ويخلو من القوالب النمطية الجنسانية الضارة.

 نطالب صانعي القرار بضامن توفري تثقيف جنيس شامل وذي جودة لجميع املتعلمني داخل املدارس وخارجها.. 	
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ندعو صانعي القرار إىل االستثامر يف التعليم الشامل الذي يحتضن التنوع ويضمن املشاركة الكاملة لجميع الطالب يف نفس بيئة التعلم . 	

بغض النظر عن القدرة الجسامنية، والِعرق، والدين، والوضع القانوين، والجنس، واالحتياجات النفسية واالجتامعية، والحالة االجتامعية، 

والتوجه الجنيس، ودور القائم عىل الرعاية وأي عامل متييزي آخر. 

نطالب صانعي القرار باالستثامر يف التعليم من أجل التنمية املستدامة عرب املناهج الدراسية، وال سيام التعليم املناخي لبناء املهارات . 	

واملعرفة الالزمة لبناء القدرة عىل الصمود، والتخفيف من آثار أزمة املناخ وضامن العدالة املناخية، وكذلك االستثامر يف أنظمة اإلنذار املبكر 

و بنية تحتية مرنة لضامن السالمة واألمن واستمرارية التعليم. 

نحث صانعي القرار عىل تعزيز رؤية أوسع وشاملة للتعليم تقوم عىل مبادئ السالم وحقوق اإلنسان ومتكن كل شاب من أن يعيش حياة . 	

ُمرضية ومحفزة وممتعة وعىل قدر من الجودة.

ندعو صانعي القرار إىل تعزيز الحرية األكادميية ورعايتها، وتعزيز التعليم الذي ينهض بالتفكري النقدي، والخيال، والتواصل، واالبتكار، . 	

واملهارات االجتامعية والعاطفية، والشخصية، واالستثامر يف مكافحة املعلومات املضللة بشكل فعال. 

نطالب صانعي القرار بإزالة جميع الحواجز القانونية واملالية والنظامية التي متنع جميع املتعلمني، وخاصة الشباب املهاجرين والالجئني . 		

واملرشدين، من الوصول واملشاركة الكاملة يف التعليم – كعدم االعرتاف بالتعلم السابق، وعدم االعرتاف بالوثائق األكادميية، والحواجز 

املتعلقة باالنتقال من مستوى تعليمي إىل آخر، وغريها من العوائق األخرى.

نحث صانعي القرار عىل بناء بيئة تعليمية آمنة للجميع، مبا يف ذلك عرب اإلنرتنت، وعىل أن تخلو من التنمر واملضايقة والعنف الجسدي . 		

والجنيس والنفيس، والعنف القائم عىل النوع االجتامعي، والتمييز والعنرصية والتمييز عىل أساس الجنس وكراهية األجانب والقدرة عىل 

التمييز والتفرقة العمرية.

ندعو صانعي القرار إىل الرتكيز عىل الصحة الذهنية والعافية لجميع املتعلمني داخل الفصل الدرايس وخارجه خالل رحالتنا التعليمية، ومبا . 		

ميتد ليشمل األطفال والشباب خارج املدرسة، فضالً عن خلق البيئات املثىل لتعزيز األنشطة الرتفيهية، مثل الفنون والرياضة، من أجل 

تحقيق مكمالت يف التعليم بشكل منصف لجميع األطفال والشباب.

نطالب صانعي القرار باالستثامر يف الحامية االجتامعية لدعم الرحالت التعليمية لجميع األطفال والشباب، وخاصة الفتيات والشابات، . 		

والشباب الالجئني، والشباب ذوي اإلعاقة، وشباب الشعوب األصلية، وأكرث من ذلك، مع ضامن اعتامد اسرتاتيجيات فعالة وكفؤة يف نفس 

الوقت إلعادة األطفال والشباب خارج املدرسة إىل مجال الدراسة.

نحث صانعي القرار عىل تحسني جودة التعليم عىل جميع املستويات، مبا يف ذلك من خالل توسيع الدعم للتعليم املجاين وتوفري املزيد من . 		

الدعم للتعلم األسايس لضامن مشاركة جميع األطفال يف أنشطة محو األمية املبكرة وتعلم القراءة والكتابة والرياضيات األساسية يف املدرسة 

االبتدائية.

ندعو صانعي القرار إىل االعرتاف واالستثامر يف برامج ومنظامت التعليم غري الرسمي، وال سيام تلك التي يقودها الشباب، كجزء ال يتجزأ من . 		

الحق يف التعليم وكنهج رئييس لتعزيز تنمية القيم الشخصية والجامعية و املشاركة املدنية لألطفال والشباب.

ندعو صانعي القرار إىل االستثامر يف تطوير املهارات الواقية للمستقبل، والتدريب التقني واملهني، والتلمذة الصناعية، وغريها من الفرص . 		

ذات الصلة لضامن الحصول عىل وظائف الئقة للشباب، وال سيام املنتمني إىل املجتمعات الضعيفة واملهمشة.

نحث صانعي القرار بشكل خاص عىل االستثامر بشكل اسرتاتيجي يف املهارات والسياسات واالسرتاتيجيات الخرضاء والرقمية لتعزيز التعليم . 		

والبحث وفرص ريادة األعامل والوظائف الالئقة للشباب، وخاصة أولئك الذين ال يزالون غري قادرين عىل الوصول إىل الكهرباء أو اإلنرتنت أو 

الخدمات القانونية، والوصول إىل الخدمات عرب اإلنرتنت.

نطالب صانعي القرار بتوفري تدريب عايل الجودة وذي صلة بالواقع العميل، وبتطوير مهني، وتقديم تسهيالت رضورية، وبتهيئة ظروف . 		

عمل مناسبة، وبيئة مبتكرة وآمنة ومثرية للمعلمني، مبا يف ذلك من خالل رفع املكانة االعتبارية للمهنة، وخاصًة من خالل العمل مع املعلمني 

الشباب، واملعلامت، ومع املعلامت الالجئات وممثيل نقابات املعلمني.
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ندعو صانعي القرار إىل وضع آليات توظيف للمعلمني تكون منصفة وعادلة وغري متييزية ودميقراطية، وال سيام لضامن تجنيد األشخاص من . 		

املجتمعات الضعيفة واملهمشة.

نحث صانعي القرار عىل االستثامر يف البنية التحتية الرقمية للتعليم والوصول امليسور التكلفة واآلمن واملستقر إىل االتصال الرقمي للجميع، . 		

للمساعدة يف التعلم وسد الفجوة الرقمية.

نطالب صانعي القرار بضامن مصادر متويل مستدامة ومرنة ومتاحة ومنصفة وفعالة وقامئة عىل البيانات لتمويل تحول التعليم بشكل فعال . 		

واسرتاتيجي بطريقة عاملية وعادلة ومنصفة ومرنة وآمنة ودميقراطية لجميع املتعلمني، وال سيام الفتيات والشابات والشباب من ذوي الهمم 

والالجئني الشباب وشباب الشعوب األصلية وغريهم.

نطالب صانعي القرار، وال سيام الدول األعضاء، بحامية وزيادة متويل التعليم الدويل والوطني من خالل حامية ميزانيات التعليم، وزيادة . 		

املوارد الخاضعة للمساءلة من التمويل العام للوصول إىل األطفال والشباب األشد ضعفاً وتهميشاً، والتعاون الفعال عرب القطاعات والوزارات، 

و الوصول يف النهاية إىل نسبة %20 من امليزانيات الحكومية للتعليم. 

كام نحث صناع القرار، وال سيام الدول األعضاء، عىل دعم ومتويل وإقامة رشاكات متعددة أصحاب املصلحة وبني القطاعني العام والخاص . 		

لضامن التمويل املخصص لتحويل التعليم وسد الفجوة يف جودة التعليم بني املناطق وداخلها، واملؤسسات العامة والخاصة واملناطق 

الحرضية والريفية وغريها 

إننا ندعو عىل وجه الخصوص صانعي القرار إىل زيادة التمويل للتعليم أثناء وبعد حاالت الطوارئ يف املناطق واألقاليم املترضرة من خالل . 		

املساعدة اإلمنائية الرسمية، واملعونة اإلنسانية، والتمويل العام، وغريها حتى يحصل جميع األطفال والشباب عىل فرص متكافئة للحصول 

عىل تعليم جيد، وخاصة الفتيات والشابات والالجئني والنازحني.

نطالب صانعي القرار بوضع إجراءات وتدابري فعالة ودميقراطية من أجل تنفيذ شفاف وخاضع للمساءلة وكفوء للتوصيات املذكورة أعاله، . 		

مبا يضمن بشكل خاص أن يتمكن الشباب – بشكٍل مبارش ومن خالل التمثيل الجوهري والتعويض املالئم – أن يتولوا مساءلة صانعي القرار 

عن أفعالهم.

واسرتشاًدا باملبادئ واألغراض واملطالب املذكورة أعاله، فإننا – شباب العامل – ملتزمون مبا ييل:

1 . ،)LGBTIQ+ ( االستمرار يف التضامن مع كل شاب يف جميع أنحاء العامل وبكل تنوعنا، وال سيام الشابات والفتيات، وشباب مجتمع امليم

والشباب من ذوي الهمم، والالجئني واملهاجرين الشباب، وشباب الشعوب األصلية، وغريهم من الفئات الضعيفة واملهمشة، من أجل تغيري 

التعليم. 

االستمرار يف الدعوة إىل تحويل التعليم بشكل فردي وجامعي من خالل الحركات االجتامعية ومنظامت املجتمع املدين والحلول التي يقودها . 2

الشباب وغريها.

االستمرار يف مساءلة صانعي القرار، وال سيام من الدول األعضاء، من خالل عملية كاملة لتصميم وتنفيذ وإعامل ورصد وتقييم الطلبات . 3

املذكورة أعاله مع ضامن أن تكون أطر املساءلة لدينا موجهة إلحداث تحّول يف املنظور الجنساين.

إطالق خطة عمل تنسقها شبكة الشباب املعنيني بتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة للميض قدماً يف تنفيذ املطالب . 	

املذكورة أعاله فيام بعد القمة، وحشد أصحاب املصلحة ملواصلة تطوير حركة عاملية لتحويل التعليم، وتزويد الشباب باملهارات الالزمة 

للدعوة إىل توفري تعليم جيد عىل الصعيدين املحيل والعاملي.

تعزيز الحوار والتعاون بني األجيال والثقافات واألديان يف أنظمة التعليم عرب جميع املجتمعات والبلدان واملناطق لخلق عامل أفضل مبني . 	

عىل التضامن والتنوع والتعاطف والتفاهم واالحرتام املتبادل.


