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لانمتدى ForumBIE 2030 لاثالث
و 

إلاعالن العالميل تلعیلم لامتوازن ولاشامل 

م ذمكرة فماھی 

سلسلة من االجتماعات التشاوریة اإلقلیمیة رفیعة المستوى وحل  ) ERF( لعى مدار عام 2017 ،نظمت مؤسسة اإلغاثة التعلیمیة
في أفریقیا وجنوب شرق آسیا وأمریكا الالتینیة وأوروبا. ومت تصممی ھذه الاجتماعات  ) BIE(لاتعلیم لامتوازن لاشامل للجمیع

لاتشاوریة لقتدیم مبادئ لاتعلیم لامتوازن و لاشامل أللطراف المعنیة) BIE (توبادل أفضل لاممارسات ومقارنة لاتوصیات لاموضوعة 
نم قب لألاطراف المعنیة بمشاركة مندوبین نم وزارات التعلیم ومكاتب الیونسكو اإلقلیمیة والمؤسسات األكادیمیة والمنظمات غیر 

لاحكومیة

عبدا تتخما سلسلة االجتماعات التشاوریة اإلقلیمیة لعما 2017 ،قعدت ؤمسسة اإلغاثة التعلیمیة )ERF( ،في دیسمبر/ اكنون األول 
ةع من ھذه االجتماعات  2017، لانمتدى ForumBIE 2030 ألاول يف مقر األمم المتحدة بجنیف )UNOG( لتقدیم التوصیات المجّم

إلاقلیمیة لإى لاسفراء  ووزارة التعلیم,  ونمظمات لاتنمیة, و منظمات لامجتمعات لامدنیة لامشاركین و صادق كأثر من 85 نمدوب مبن 
فھیم ممثلو المكتب الدلوي للتربیة )IBE-UNESCO،( رضورة وضع لدیل اعلمي لألخالقیات والمبادئ والسیاسات اولممارسات يف 

لعى أساس التوصیات اإلقلیمیة المجمعة . التعلیم المتوازن و الشامل 

،  وبالتعاون مع األمانة الوزارة الفیدرالیة للتعلیم المكسیكیة ،عقدت ؤمسسة اإلغاثة  يف 20 - 22 ونفمبر/ شتری نالثاني 2018
لاتعلیمیة )ERF( نمتدى ForumBIE 2030 لاثاني يف مدینة مكسیكو. يف أقل من سنة بعد انعقاد منتدى ForumBIE 2030 ألاول، مت 
إطالق لامجلد ألاولى من لادلیل لاعالمي حبضور أكثر 90 مندوبًا رفیع المستوى ومتعدد القطاعات. في 22 ونفمبر/تشرین الثاني 2018 ،

اختتم لامنتدى ForumBIE 2030 لاثاني بوتقیع لادعوة لاعالمیة تلعیلم تمكافئ شوامل )ICBIE(، وھو تعبیر عن طموح مجاعي للتعلیم 
  - المتوازن والشامل.و عم أكثر من 41 ومقع-  شیكلو نأكثر م ن6711 زوارة تعلیم، وھیئات أكادیمیة، ومنظمات مجتمع دمني من 110 ودلة 
وفضت عدوة العمل لانابعة من لادعوة لاعالمیة لتعلیم متكافئ وشامل (ICBIE)ؤمسسة اإلغاثة التعلیمیة (ERF )بإعداد یصاغة سرمیة 

لتشاوریة مع  إللعالن العالمي وحل التعلیم لامتوازن و لاشامل ،من خالل سلسلة من االجتماعا تا
لاموقعین وغیرھم من ألاطراف لامعنیة لادولیین ولاوطنیین ولامحلیین لامعنیین

 وفقًا لذلك، تقعد ؤمسسة اإلغاثة التعلیمیة )ERF( حالیًا، ابلتعاون مع  مجھوریة جیبوتي، نمتدى ForumBIE 2030 لاثالث تباریخ 27 
و28 و29 ناییر/ كناون الناثي 2020 عباصمة جیبوتي .ھذا المنتدى ForumBIE 2030 لاثالث ،الذي یھدف بشكل عام إلى وضع 
ساتراتیجیات لتحقیق الھدف 4 نم أھداف التنمیة المستدامة لألمم المتحد ةشبأ نالتعلیم لاجید لامنصف ولاشامل )SDG 4( ،سوف
خیتتم تبوقیع إلاعالن العالمي للتعلیم المتوازن و الشامل ،یسكو نیأضا رفص ةأللطراف المعنیة الدولی ةتلبادل الخبرات وأفضل 

الممارسات وتطویر التعاون الفّعال في التعلیم لامتوازن اولشامل. ووسف یعمل اإلعالن العالمي، الذي یتحقق من رؤیة الدعوة الدولیة 
للتعلیم لامتوازن اولشامل، عل ىتفعیل إطار عمل لبناء شراكات متعددة األطراف ف يالتعلیم لامتوازن اولشامل ،ابإلضافة إلى وتفیر 

 .لماشلاو نزاوتملا میلعتلل ةیعامجلا ةیؤرلا قیقحتل ةیلاملاو ةینقتلا و ةیمیھافملا تاودألا




