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  هاي مردمي بيانيه
  
  

 1المللي صلح ؛ سال بين1986

  
ي صـلح   يي متشكل از روشنفكران بـراي بررسـي آينـده    ، به مناسبت سال جهاني صلح، كنگره1986ي  در ژانويه

كشور به نماينـدگي   54مندان، نويسندگان، و هنرمندانِ  تن از دانش 250. برگزار شده) لهستان(جهاني در ورشو 
هاي اين كنگره كه به موضوع خطراتي كه صلح  بحث. ي مناطق جهان در اين كنگره شركت جستند از طرف كليه

هايي از آن را در زيـر   بود، با انتشار پيامي خاتمه يافت كه بخش كند اختصاص يافته و امنيت جهاني را تهديد مي
  .خوانيد مي

  
. ي صلح جهاني حمايت و دفـاع كنـيم   ايم تا از آينده قهرمان، شهر صلح، گرد آمده ما روشنفكران در شهر ورشو، شهر

مـان،   هـاي  چه ما را به اينجا هدايت كرده نگراني نسبت به جهان و سرنوشـت آن اسـت؛ نگرانـي نسـبت بـه خانـه       آن
  .مان مان، و نگراني براي علم و فرهنگ شهرهاي

گـوييم كـه    هاي مختلـف مـي   باشيم، به زبان ا هرقدر اختالف نظر داشتهم. كند همگاني ما را تهديد مي خطر نابوديِ
ي  كننـده  ي تعيـين  در ايـن لحظـه  . هـاي جهـاني فرهنـگ اسـت     ي اصلي ما، دفاع از ارزش نظر مشترك ما، بلكه وظيفه

حاتي ي تسـلي  كاري عليه جنـگ و مسـابقه   ما خواستار صلح و هم. كنيم كه خواهان زندگي هستيم تاريخي ما اعالم مي
  .ساز جنگ است هستيم كه زمينه

هـاي   سـازي سـالح   اسـت كـه توليـد و ذخيـره     براي ما اين محقق شده. ي ما را تأمين نخواهدكرد تسليحات، آينده
تصـور منـابع مـادي و معنـوي      تسليحات، اسراف غيرقابل. المللي سازگاري ندارد بار با صلح و امنيت ملي و بين مرگ

  .تر در سطح و كيفيت زندگي ندارد ايجاد اختالفات بيشيي جز  جهاني است كه نتيجه
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  .كند نگراني ناشي از گسترش تسليحات فضايي ما را تهديد مي. ما خواهان خلع سالح در تمامي ابعاد آن هستيم
آميـز، برقـراري    المللي و حـل منازعـات از طريـق مسـالمت     صلح پايدار منوط به عدم توسل به زور در روابط بين

هايي كه منجر به تخريب تمدن ما، ميراث فرهنگـي   در اين جهت بايد رقابت. زدايي و خلع سالح است نشاعتماد و ت
  .گردد، متوقف شود و معنوي بشريت مي

يـي بـاقي    هـا نـه برنـده    در پايان اين جنگ. يي را حل نخواهد كرد ي مسلحانه هيچ مساله در عصر اتم يك مناقشه
تـرين حقـوق    حق زندگي، زندگي در صلح، اساسي. رزش مشترك و اساسي ماستصلح، ا. يي خواهدماند و نه بازنده

  .ي تحقق حقوق سياسي، اجتماعي، اقتصادي، و فرهنگي است انساني است و شرط اوليه
هاي قابـل   رغم پيشرفت به. است عدالتي در روابط اقتصادي، صلح نيز در معرض تهديد قرار گرفته بر اثر تشديد بي
كاران، و بيماران در حال افزايش است، لذا حيـات بشـريت منـوط     ها، بي خانمان رقم گرسنگان، بيمالحظه در تمدن، 
هاي محيط زيست، تغذيه، انرژي، و مسائل بسياري  ها در مقياس جهاني، يعني بحران هاي بحران حل است به يافتن راه

  .ي حل نخواهدشدكاري همگان مسائل بزرگ و عمومي مگر با هم. كه ناشي از ديون هنگفت است
استقرار صلح با آموزش براي صلح، با آماده سـاختن مـردم بـراي    . آيد ها به وجود مي جنگ در قلب و ذهن انسان
  .زندگي در صلح آغاز خواهدشد

كه در خدمت شكوفايي بشر قـرار گيـرد نـه در     آورد مشروط به اين علم و تكنولوژي جهان بهتري را به وجود مي
آوردهـاي آن در اختيـار    خـواهيم دسـت   ما خواهان آزادي در تحقيقات علمي هستيم و مي. اوجهت انهدام و تخريب 

  .همگان قرار گيرد
  .هاي بشري ايفا كند يي در ايجاد گرايش ما اميدواريم كه ادبيات، هنرها، و آموزش نقش عمده

ده و تـأمين زنـدگي   چه موجب تضـمين صـلح بـراي نسـل فعلـي و آينـ       كنيم كه هيچ چيز ما را در آن ما فكر مي
  .كند ي انساني است، از هم جدا نمي شايسته

آور بهبود قطعـي در روابـط    يي كه در ژنو وجود داشت، پيام المللي صلح منطبق با روحيه ما اميدواريم كه سال بين
  .شرق و غرب و خاموش كردن آتش جنگ در تمامي نقاط باشد

. كنـيم  ها حمايت مي آميز ميان دولت كاري مسالمت المللي و هم هاي سازمان ملل در جهت امنيت بين از كوششما 
  .آهنگي دارند ها هم هاي ملت اند و با خواسته هاي منشور سازمان ملل سرچشمه گرفته ها از آرمان اين كوشش

  :برگزار شده، خواستار آن ايم كهآميز جهاني  ي مسالمت خاطر آينده ما در اين كنگره كه در ورشو به
هـاي تسـليحات فضـايي     ي تسليحاتي پايان پـذيرد، برنامـه   الملل ملغا شود، مسابقه ــ توسل به زور در روابط بين

  .هاي اتمي حذف شود متوقف شود، و تا قبل از پايان اين قرن سالح
  .مان باشد المللي صلح سرآغاز دوران صلح در سياره ــ سال بين
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  2گيري ه نتيجهشانزد
  

به سـوي قـرن   «ي نوبل است كه با نام  آيد حاصل نشست جمعي از برندگان جايزه در پي مي يي كه نتيجهشانزده 
، الي ويزلجمهور وقت فرانسه،  ، رئيسفرانسوا ميتران، به دعوت 1988در سال » تهديدها و نويدها: ويكم بيست

  .در كاخ اليزه برگزار شد ويزل براي بشريتالي ي صلح نوبل، و بنياد  ي جايزه ي آمريكايي و برنده نويسنده
  
  :ي زير رسيد به شانزده نتيجهآيي برندگان نوبل  گردهم

  
شناختي جنـايتي   بنابراين، به هم زدن تعادل بوم. هاي حيات بايد ميراث اساسي بشريت تلقي شوند ي شكل همه. 1

  .برضد آينده است
دي كه متعلق به اين گونه است از حيـث آزادي، مسـاوات، و بـرادري حقـي     ي انسان يگانه است و هر فر گونه. 2

  .برابر دارد
هـا ـــ فرهنگـي،     ي جنبـه  بايـد از ايـن تنـوع در همـه    . گيـرد  ثروت بشـريت از تنـوع آن نيـز سرچشـمه مـي     . 3

ران، در جهت اين هدف محاسني چون تسامح، گوش دادن به سخن ديگ. شناختي، فلسفي، معنوي ــ دفاع كرد زيست
  .و پرهيز از حقايق غايي بايد همواره مورد تأكيد قرار گيرند

  .ها مواجه است هم عام و هم وابسته به يكديگرند ترين مسائلي كه امروزه بشريت با آن مهم. 4
  .باشند رسي داشته طور برابر به آن دست ي افراد و مردمان بايد بتوانند به دانش شكلي از توانايي است و همه. 5
. شـود  كند پل زده ي روشنفكري را از تأسيسات سياسي جدا مي ايد بر شكافي كه در بسياري از كشورها جامعهب. 6

  .كند به رسميت بشناسد هريك بايد نقشي را كه ديگري ايفا مي
هاي  ي جنبه ها از اولويت مطلق برخوردار باشد و بايد به پيشرفت همه ي بودجه آموزش و پرورش بايد در همه. 7
  .قيت انسان ياري رساندخال

هـا در   رس كشـورهاي در حـال توسـعه قـرار گيرنـد تـا بـه آن        خصوص بايـد در دسـت   دانش و تكنولوژي به. 8
  .دانند ياري كنند ي خويش ضروري مي ي خويش و تعريف كردن شناختي كه براي توسعه گرفتن زمام آينده دست به

سايل ضروري آموزش و پرورش در آينـده هسـتند، آمـوزش و    هاي جديد و ويزيون و رسانه كه تله با قبول اين. 9
  .كنند ياري رساند ها پخش مي چه رسانه هاي انتقادي نسبت به آن پرورش بايد به بسط تلقي

هـاي جمعيتـي و    كننده ابزارهاي ضروري بـراي سياسـت   گيري پيش آموزش و پرورش، غذا، مراقبت بهداشتيِ. 10
هـاي جديـد بايـد     هاي موجـود و توليـد واكسـن    خصوص كاربرد عمومي واكسن به. ومير كودكان هستند كاهش مرگ

  .شود مداران، هر دو، شناخته مندان و سياست ي مشترك دانش وظيفه
گيري و درمان ايدز مشتركا انجام شود، اطالعات به دست آمده از آن مبادلـه شـود و    ي پيش پژوهش در زمينه. 11

ياري صنعت داروسازي انجام گيرد؛ اين پژوهش نبايد به كندي  خصوص با هم اين پژوهش تشويق گردد و اين كار به
  .ها مورد تأييد قرار گيرد ي دولت واكسن مربوط، وقتي توليد شد، بايد به وسيله. طور جداگانه انجام گيرد گرايد و به
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دانش پزشكي ايجاد ي  يي را در زمينه آوردهاي جديدش اميدهاي تازه شناسي ملكولي كه از طريق دست زيست.12
بينـي و شـايد درمـان     است، بايد به منظور كمك به پيش ها ياري رسانده كرده و به تعيين بعد ژنتيكي برخي از بيماري

  .ها مورد تشويق قرار گيرد اين بيماري
ي  سـعه كشد، خلع سالح به تو ي صنايع تسليحاتي ته مي وسيله زودي به ي ما به جا كه منابع محدود سياره از آن. 13

  .گير خواهدبخشيد اقتصادي و اجتماعي تحركي چشم
هـاي بـدهي جهـان سـوم كـه مـانع        ي جنبـه  المللي براي بحث از همـه  آيي بين ما اصرار داريم كه يك گردهم. 14
  .شود، برگزار گردد ي اقتصادي و سياسي آن مي توسعه
  .اند احترام بگذارند هايي كه امضاء كرده مانها بايد صريحا و قويا متعهد شوند كه به حقوق انساني و پي دولت. 15
در ايـن فاصـله   . آيي برندگان نوبل در ظرف دو سال آينده براي بررسي اين مسائل برگزار خواهدشـد  گردهم. 16

يي از برندگان نوبل بـه   ي عده هايي پديد آيد كه اقدام عاجل را ايجاب كند، ديدارهايي در محل به وسيله هرگاه بحران
) ي نوبل در بهوپال يـا در چرنوبيـل حضـور يافتنـد؟     ي جايزه توانيد تصور كنيد كه پنج برنده آيا مي(دآمد عمل خواه

  .طور كه در هر جايي كه حقوق انساني مورد تهديد قرار گيرد، حاضر خواهندشد همان
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  3ي سوم يي براي هزاره اعالميه
  

ي حقـوق   ي خود را امروزي كردن اعالميه المللي جوانان وظيفه مناسبت دويستمين سال انقالب فرانسه، انجمن بينبه 
اين انجمـن كـه در   . است تصويب كرد، قرار داده 1789ي شهروند، كه مجلس مؤسسان فرانسه در اوت  بشر و اعالميه

جوي فرانسوي تأسيس شد، در حال حاضـر در   نشتوسط سه دا) »AD89«( 1789اوت  26ي  براي اعالميه 1985سال 
ي  يـي را نيـز كـه جامعـه     ويكم است، درحالي كه تغييرات ريشـه  كار بازانديشي بر مفهوم حقوق بشر براي قرن بيست

  .گيرد كند، در نظر مي امروز را دگرگون مي
گـرد   ل به مناسبت چهلمين سالدر مقر اروپايي سازمان مل 1985ي خود را در سال  گذراران اين انجمن برنامه بنيان

  .تأسيس سازمان ملل متحد اعالم كردند
گونـه   اوال چـه . اسـت  المللي بر دو موضوع متمركز شـده  چه در سطح ملي و چه بين AD89هاي  از آن پس فعاليت

نـدي  ب تر فرمـول  طلبانه هاي مثبت پيشرفت تكنولوژيكي را در خدمت انسانيت درآورد؟ هدف دوم و جاه توان جنبه مي
  .ي اتحاد و جامعيت دوستانه ي مفاهيم انسان نگرشي است به حقوق بشر بر پايه

نفري اين انجمـن را تشـكيل    300هاي جغرافيايي، سياسي، و اجتماعي بسيار متفاوت كه اعضاي  جواناني با زمينه
لـوم كـامپيوتر، ژنتيـك،    هاي متعددي از جمله اطالعات، ع اند تا موضوع دهي شده هاي كاري سازمان دهند در گروه مي

  .محيط زيست، و فضا را مورد مطالعه قرار دهند
هـا اسـتوار اسـت، در     شده از سوي ايـن گـروه   كه بر مبناي پيشنهادهاي ارائه 1989اوت  26ي  نويس اعالميه پيش

از  جـوان  500آمـاده خواهدشـد؛ مجمعـي كـه در آن     ) 1989ي  ژوئيـه  23 - 16(ي جوانان اروپايي  العاده مجمع فوق
از سرتاسر اروپا در پارلمان اروپـايي واقـع در    AD89هاي  ويك كشور عضو بازار مشترك و نمايندگاني از گروه بيست

  .آمد استراسبورگ گرد هم خواهند
كه ايـن   فرد و دولت را رودرروي يكديگر قرار داد، درحالي 1789«كنند كه  گذاران اين انجمن خاطرنشان مي بنيان

اما تنـاقض  . كرد كه از هرگونه مداخله در تماميت اخالقي و فيزيكي افراد خودداري كند واگذار ميوظيفه را به دولت 
مـا هنـوز هـم از    . ي خـودش را بـر عهـده داشـت     جا ست كه دولت خود مسئوليت ضمانت اجراي عدم مداخلـه  اين
اگـذار شـد، مشـكالت    آمدهاي اين سوءتفاهم خطرناك و شديد كه از طريق آن حكميت حقـوق مـا بـه نهادهـا و     پي

  ...فراواني داريم
  !نيت سرتاسر جهان، اميد از كف مدهيد روي از مردان و زنان خوش به پي: كنند كه فشاري مي جوانان پاي«
ي  پل بعدي كه بايد از آن بگذريم اين است كه حقوق بشر را در اختيار نوع بشر قـرار دهـيم، در فراسـوي همـه    «

  ».ي انقالب نوين است و همين شالوده. ها نسبت به درستي بشر ها و بدگماني يي بدبين مرزها و در فراسوي همه
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  4ي دهلي بيانيه
  پيش به سوي آموزش براي همه

  
ترين كشورهاي جهان ــ بنگالدش، برزيل، چين، هند،  كشور از پرجمعيت 9، رهبران 1993دسامبر  16تا  13از 

ي  لي نو براي برگزاري نخستين نشست جهاني سران دربـاره مصر، اندونزي، مكزيك، نيجريه، پاكستان ــ در ده
هدف اين نشست كه به ميزباني دولت هند و با حمايت يونسكو، يونيسف، و . آموزش براي همه، گرد هم آمدند

ترين سطوح و نيز بسـيج   شد، بسيج پشتيباني سياسي در عالي برگزار مي) UNFPA(صندوق جمعيت ملل متحد 
يابي به اين هدف در  دست. ساالن بود راي همگاني كردن آموزش ابتدايي و باسواد كردن بزرگمنابع مالي و فني ب
سـال و نيمـي از كودكـان     سوادان بزرگ از بي% 70اكنون نيمي از جمعيت جهان و نيز بيش از  كشورهايي كه هم

يـي   ي وظيفه ي گسترده دامنهبراي ارزيابي . رو ست هاي عظيمي روبه ، با دشواري5گيرند نرفته را در بر مي مدرسه
  :كه پيش روي اين كشورها ست، كافي است به مسائل زير نگاهي بيفكنيم

انـدازه در كنـار    ها، شهرگسـتري بـي   ها، پهناوري بعضي از سرزمين تعداد ساكنان و سرعت رشد جمعيت آن
  .يي دارند گسترده بانيِيي كه تنوع فرهنگي و ز افتاده و پراكنده هاي روستايي در روستاهاي تك وجود جمعيت

هاي به دست آمده در راه صـنعتي شـدن،    هاي علمي و فني خود و پيشرفت اما اين كشورها در پرتو توانايي
هاي مختلـف ازجملـه    يافته، كاهش هزينه همراه با افزايش بازدهي در بخش ي نيروي كار تخصص شمار فزاينده

  .ارنديي نويدبخش در پيش روي د آموزش و پرورش، آينده
  .است ها به تصويب رسيده ي داده ي زير بر مبناي اين مجموعه بيانيه

  
جانبه و كـامال مصـممانه    جا بر خواست خود براي تالش همه توسعه و پرجمعيت، در اين ما، رهبران نُه كشور روبه. 1

سـران بـراي    در كنفـرانس جهـاني آمـوزش بـراي همـه و اجـالس       1990شده در سال  هاي تعيين در راه تحقق هدف
آموزش ابتدايي و گسـترش امكانـات آموزشـي بـراي كودكـان،       ورزيم تا بتوانيم با فراگيرسازيِ كودكان، پافشاري مي
ما در انجام ايـن كـار، آگـاهي    . تمام شهروندان خود پاسخ دهيم اساسيِ ساالن، به نيازهاي آموزشيِ نوجوانان، و بزرگ

هـاي مـا بـراي     يابي تـالش  گيرند و كام ي زمين را در بر مي مي از جمعيت كرهمان بيش از ني كامل داريم كه كشورهاي
  .كننده دارد يابي به هدف آموزش براي همگان در سطح جهان، نقش تعيين دست
  :پذيريم كه ما مي. 2

ي اهـالي   يابي بـه اهـداف توسـعه در گـرو آن اسـت كـه مجموعـه        برآوردن تمايالت كشورهاي ما و دست -1.2
ي جهـاني حقـوق بشـر آن را بـه رسـميت       ان بتوانند از آموزش برخوردار شوند، از حقي كه هم اعالميـه م كشورهاي

  مان؛ است و هم قانون اساسي و ساير قوانين كشورهاي شناخته
انسـاني، ارتقـاي كيفيـت منـابع انسـاني، و رعايـت        گسـترِ  هـاي جهـان   آموزش بهترين ابـزار ارتقـاي ارزش   -2.2

  ت؛چندگانگي فرهنگي اس
رس  اند آموزش و پـرورش را در دسـت   هاي عظيم توانسته كشورهاي ما در پرتو پيشرفت هاي آموزشيِ نظام -3.2

انـد و   يابي كامل به دست نيـاورده  مند به همگان، كام ارزش ي آموزش و پرورشِ افراد بسياري قرار دهند اما در عرضه
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  هاي رسمي به كار بندند؛ درون و بيرون نظام زمان در يي را هم هاي خالقانه به همين سبب بايد روش
اساسي افراد و جوامع پاسـخ   كاررفته بايد چنان باشد كه به نيازهاي آموزشيِ هاي به محتواي آموزش و روش -4.2

وري، بهبـود   است ــ پيكار با فقر، افزايش بهره شان قرار گرفته ترين وظايفي كه پيش روي ها را براي عاجل گويد تا آن
زيست ــ مجهز سازد و اين امكان را براي آنان فراهم آورد كـه نقشـي را كـه در سـاختن      اع زندگي، حفظ محيطاوض
  خوبي انجام دهند؛ يي آزاد و غنا بخشيدن به ميراث فرهنگي خويش بر عهده دارند، به آينده

ي مناسـب،   ين تغذيـه هـايي بـراي تـأم    رسند كـه بـا تـالش    هاي آموزشي هنگامي به نتايج مطلوب مي برنامه -5.2
كننـد،   ي كودكان، در بستر نقشي كه خانواده و جامعه ايفا مي جانبه داري و رشد همه كارساز، نگه هاي بهداشتيِ مراقبت

  پشتيباني و تكميل شوند؛
هاي مهمي هستند و هم براي شـركت فعـال در    آموزش و استقالل دختران و زنان هم به خودي خود هدف -6.2
هـايي كـه زنـان بـراي شـكوفايي       ي انتخاب هاي كنوني و آتي گسترش دامنه عي و رفاه و آموزش نسلي اجتما توسعه
  شوند؛ هاي خود در اختيار دارند، از عوامل الزم محسوب مي ي توانايي جانبه همه

م هاي آموزشي را زير فشارهاي بسيار سختي قرار داده و مانع اصالحات و بهبودهاي الز رشد جمعيت، نظام -7.2
ي آينده تـداوم خواهـد    كشورهاي ما، اين وضعيت طي دهه افزون بر اين با توجه به ساختار سني جمعيت. است شده

  يافت؛
هاي غيردولتـي اسـت و    آموزش و پرورش مسئوليت مشترك جامعه، حكومت، خانواده، و مجامع و سازمان -8.2

هـاي سياسـي،    گيـري  چنـدگانگي عقايـد و موضـع    تعهد و شركت همگان را در چهارچوب اتحادي گسترده، فراتر از
  .سازد ضروري مي

جـا، بـراي سـال     ي جوامع ما ايفا كند، در ايـن  يي كه آموزش و پرورش بايد در توسعه با آگاهي از نقش حياتي. 3
  :گيريم تر به اين تاريخ، تعهدات زير را برعهده مي يا زماني هرچه نزديك 2000

كنـيم تـا    ي آموزشـي مناسـب تـأمين مـي     هاي او جايي در مدرسه و برنامه براي هر كودكي بر اساس توانايي -1.3
مـا ايـن تعهـد را بـر     . بود آموزگار، تجهيزات آموزشي يا محلي، از آموزش و پرورش محروم نشود كس بر اثر كم هيچ

  شويم؛ دار مي ي حقوق كودك كه از امضاكنندگان آن هستيم، عهده اساس معاهده
گـذر نهادهـاي دولتـي يـا      سـاالن از ره  مان در راه تأمين آمـوزش پايـه بـراي جوانـان و بـزرگ      هاي بر تالش -2.3

جانبه، بـا هـدف    يي همه ساالن را در چهارچوب برنامه هاي سوادآموزي و آموزش بزرگ افزاييم و برنامه خصوصي مي
  بخشيم؛ ي آموزش پايه به همگان، بهبود و توسعه مي عرضه

هـاي   ي جـنس، سـن، درآمـد، محـيط خـانوادگي، تفـاوت       يابي به آموزش پايه، به بهانـه  هاي دست نابرابري -3.3
  داريم؛ فرهنگي، قومي، يا زباني، و انزواي جغرافيايي را از ميان برمي

گـاه، سـازمان، و شـرايط اسـتخدامي آموزگـاران، اصـالح محتـواي         تر براي بهبود جاي با تالش هرچه بيش -4.3
مـان، بـر كيفيـت و     هاي آموزشي آميز ديگر اصالحات ضروري براي نظام برد موفقيت موزش و مطالب درسي، و پيشآ

  افزاييم؛ خود مي ييِ هاي آموزشي پايه شايستگي برنامه
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دهـيم، بـه    هـا برتـري مـي    ي انساني در سطح ملي و ديگر سـطح  مان، به توسعه هاي در تمام ابتكارها و اقدام -5.3
ي منـابعي را كـه    چنـين اداره  هـم . يي از منابع ملي و اجتماعي به آموزش پايه اختصاص يابـد  بخش فزاينده نحوي كه

  بخشيم؛ اكنون در اختيار بخش آموزش و پرورش است بهبود مي هم
زمـان بـا امضـاي     كنيم و هم داري از آرمان آموزش براي همگان جلب مي هاي جامعه را به طرف تمام بخش -6.3
هاي خـود را در سـطح ملـي     شويم كه پيشرفت ي عمل پيوست آن، متعهد مي برد برنامه حاضر و تعهد به پيش ي بيانيه

  .ي جهاني در ميان بگذاريم آمده را با خود و نيز با جامعه دست هاي به ارزيابي كنيم و تجربه
  :كنيم كه بنابراين دعوت مي. 4

ي توسـعه و بهبـود    فزاينـده  مندي از توانـاييِ  هاي ما براي بهره شالمللي بر پشتيباني خود از تال كاران بين هم -1.4
  يي سخت بيفزايند؛ خدمات آموزشي پايه

ــين ســازمان -2.4 ــرورش از    هــاي ملــي ب ــه آمــوزش و پ ــد ك المللــي در چهــارچوب تعــديل ســاختاري بپذيرن
المللـي ايجـاد كـرد كـه      ي بينهاي اساسي است كه نبايد براي آن پيشاپيش سقفي قائل شد و بايد محيط گذاري سرمايه

  ي اجتماعي ــ اقتصادي را براي كشورها فراهم آورد؛ گيري توسعه امكان پي
ها براي پافشاري مجدد بر تعهـد خـود بـه هـدف آمـوزش بـراي همگـان بـه مـا بپيوندنـد و بـر             تمام ملت -3.4
  .بيفزايند زودتر، يا زماني هرچه 2000يابي به اين هدف تا سال  شان براي دست هاي تالش
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