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 2018كانون األول/ديسمبر   3قرار اتخذته الجمعية العامة في   
 
 

 [(A/73/L.39/Add.1و  A/73/L.39)دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية ]  
 
 

 اليوم الدولي للتعليم - 73/25 
 

 ،إن الجمعية العامة 
حتويل عاملنا: خطة ”، املعنون 2015أيلول/ســـــــــــــــبتم   25املؤرخ  70/1قرارها  إذ تعيد تأكيد 

الذي اعتمدت فيه جمموعة من األهداف والغايات العاملية الشـــــــــــــــاملة “ 2030التنمية املســـــــــــــــتدامة لعا  
والبعيدة املدى املتعلقة بالتنمية املســـــــــــــــتدامة، الس ورفض علىل الناو وووتـــــــــــــــ  إىل التحول، وو فيد التضام ا 

، وو فيد إدراف ا أّن القتـــــــــــــــا  علىل 2030لل من أجل ونويذ اخلطة بالكامل حبلول عا  بالعمل دون ف
الوقر جبميع صـــــــــور، وأبعاد،، اا ق  لمل الوقر املدقع، هو أف  حتدا يواج ه العا  و ـــــــــر        عنه ق 

ا قتصـــــــــــــــادي  - حتقيق التنمية املســـــــــــــــتدامة، وو فيد التضام ا بتحقيق التنمية املســـــــــــــــتدامة ب بعادها ال   ة
علىل حنو متوازن ومتكــامــل، وبــا ســـــــــــــــتوــادة من اإل ــازات الس حتققــ  ق إ ــار  -وا جتمــاع  والبي   

 األهداف اإلمنائية لأللوية والسع  إىل استكمال ما   يُنوَّذ من ولمل األهداف،
ت الس حتقق  ب مهية التعليم ق حتقيق التنمية املســـــتدامة، اا ق  لمل ق ســـــيا  اإل ازا وإذ تقر 

، وخطة ونويذ نتائج مؤمتر القمة العامل  (1)21ق إ ار األهداف اإلمنائية لأللوية، وجدول أعمال القرن 
، واألهداف املتعلقة بتوفري التعليم للجميع، وبرنامج (2)للتنمية املســـــــــــــتدامة )خطة جوهانســـــــــــــ   التنويذية(

__________ 

القرارات الس ، اجمللد األول، 1992حضيران/يونيه  14-3وقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبي ة والتنمية، ريو دي جانريو،  (1) 
 ، املرفق ال اين.1والتصويب(، القرار  A.93.I.8تحدة، رقم املبيع )منشورات األمم امل اختذها املؤمتر

ــــ  ، جنوا أفريقيا،  (2)  ـــــ ــــبتم   4 -آا/أ سطس  2٦وقرير مؤمتر القمة العامل  للتنمية املستدامة، جوهانسـ ـــــ  2002أيلول/سـ
 املرفق. ،2والتصويب(، الوصل األول، القرار  A.03.II.A.1)منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع 
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، وإع ن وإ ار عمل إنشـــــــيون من أجل ونويذ (3)مةالعمل العامل  بشـــــــ ن التعليم من أجل التنمية املســـــــتدا
 من أهداف التنمية املستدامة، 4اهلدف 

بشـــــــ ن التعليم من أجل  2017فانون األول/ديســـــــم    20املؤرخ  72/222إىل قرارها  وإذ تشييييييير 
 /األولفانون   22املؤرخ  70/209، وإىل قرارها 2030التنمية املستدامة ق إ ار خطة التنمية املستدامة لعا  

 املستدامة، والقرارات السابقة األخرى املتعلقة بعقد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية 2015ديسم  

املؤرخ  ٦1/185و  1998فانون األول/ديســم    15املؤرخ  53/199قراري ا وإذ تعيد تأكيد  
املتعلقني بــالع ن الســـــــــــــــنوات الــدوليــة، وقرار اجمللس ا قتصــــــــــــــــادي  200٦فــانون األول/ديســـــــــــــــم    20

املتعلق بـالســـــــــــــــنوات الـدوليـة واحتوـا ت الـذفرى  1980متوز/يوليـه  25املؤرخ  1980/٦7وا جتمـاع  
عايري املتوق علي ا إلع ن الســــــنوات الدولية، من مرفقه بشــــــ ن امل 10إىل  1الســــــنوية، و  ســــــيما الوقرات 

نة دولية قبل إجرا  ال ويبات  14و  13وفذلمل الوقروان  اللتان ونصــــــــــــــــان علىل أنه ينبغ  أ  وعلن ســـــــــــــــ
 األساسية لتنظيم ا ومتويل ا،

أن التعليم يؤدي دورا أساسيا ق بنا  جمتمعات مستدامة وقادرة علىل الصمود ويس م  وإذ تدرك 
يع أهداف التنمية املســـــــــــــــتدامة األخرىي ف و يؤدي إىل زيادة إنتاجية األفراد ووعضيض إمكانات ق حتقيق مج

النمو ا قتصـــــــــــادي، ووطوير امل ارات ال زمة للحصـــــــــــول علىل عمل  ئق، ووطوير امل ارات امل نية ال زمة 
واحلواظ علىل املوارد  لتحقيق التنمية املســــتدامة، ق جما ت من ا امليا، والصــــرف الصــــح  والطاقة اخلتــــرا 

الطبيعية، ويســاعد ق القتــا  علىل الوقر واجلوي، ويســ م ق حتســني الصــحة، ويعضز املســاواة بني اجلنســني 
 وميكن أن حيدَّ من عد  املساواة، ويعضُز الس   وسيادة القانون واح ا  حقو  اإلنسان،

الطوولة املبكرة، والتعليم  -ستويات ب مهية العمل علىل ضمان ووفري وعليم جيد ق مجيع امل وإذ تقر 
علىل  -ا بتــدائ ، والتعليم ال ــانوي، والتعليم اجلــامع  والتعّلم عن بعــد، اــا ق  لــمل التــدريــب التقين وامل ين 

حنو يشـــــمل مجيع األ ـــــما  وينصـــــو م، ليتســـــ  جلميع الناو أن يســـــتويدوا من فر  التعلم مدى احلياة، 
وامل ارات التــــرورية  ســــتوادفم من الور  املتاحة هلم ومشــــارفت م ق يســــاعدهم علىل حتصــــيل املعارف  اا

 ،احلياة ا جتماعية مشارفة وامة وإس ام م ق التنمية املستدامة
 فانون ال اين/يناير يوماً دولياً للتعليمي  24إع ن  تقرر  - 1 
ات الدولية مجيع الدول األعتا  ومؤسسات منظومة األمم املتحدة وسائر املنظم تدعو - 2 

واإلقليمية ومنظمات اجملتمع املدين واملنظمات  ري احلكومية واملنظمات الدينية واملؤســـــــــــســـــــــــات األفادميية 
والقطاي اخلا  واألفراد وســــــائر اجل ات املعنية إىل ا حتوال باليو  الدول للتعليم اا يليق باملناســــــبة، وإىل 

اجل ود الس وبذهلا مجيع الدول األعتــــــا  ق ســــــبيل حتقيق  مواصــــــلة النظر ق وعضيض التعاون الدول اا يدعم
 ي(4)من أهداف التنمية املستدامة 4اهلدف 
منظمة األمم املتحدة لل بية والعلم وال قافة، باعتبارها الوفالة املتمصــــصــــة التابعة  تدعو - 3 

ر من فل عا  باليو  الدول فانون ال اين/يناي  24لألمم املتحدة املعنية بالتعليم، إىل ويســـــــــــــــري ا حتوال ق 
 ي1980/٦7للتعليم، مع مراعاة األحكا  الواردة ق مرفق قرار اجمللس ا قتصادي وا جتماع  

__________ 

 ، املرفق.A/69/76انظر  (3) 

 .70/1انظر القرار  (4) 
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علىل ضــــرورة وغطية وكاليع مجيع األنشــــطة الس قد ونجم عن ونويذ هذا القرار  تشيييدد - 4 
 من الت عاتي
  ومؤســــــــــســــــــــات منظومة األمم إىل األمني العا  أن يُطلع مجيع الدول األعتــــــــــا تطلب - 5 

 املتحدة ومنظمات اجملتمع املدين علىل هذا القرار من أجل ا حتوال هبذا اليو  العامل  اا يليق باملناسبة.
 

 44اجللسة العامة 
 2018فانون األول/ديسم    3

 


