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ضرغلا
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ما الذي يعنيه التعليم حتى عام 2030؟
ما هي خطة التنمية املستدامة لعام 2030؟
إن خطة التنمية املستدامة لعام  2030هي التزام بني الحكومات و«خطة عمل من أجل الناس والكوكب
واالزدهار» .وتتضمن  17هدفا ً للتنمية املستدامة التي تتسم بكونها «متكاملة وغري قابلة للتجزئة وتحقق
التوازن بني األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة :البُعد االقتصادي والبُعد االجتماعي والبُعد البيئي»؛ وتدل
عىل نطاق وطموح الخطة العاملية الجديدة .1وهذه األهداف هي ثمرة أبرز عمليات التشاور شموال ً يف
تاريخ األمم املتحدة ،وهو ما يعكس مدخالت أساسية من كافة قطاعات املجتمع ،وجميع األطراف الفاعلة
يف املجتمع الدويل وكافة أرجاء العالم .فالدول األعضاء ،ومنظومة األمم املتحدة بكاملها ،والخرباء ورشيحة
جامعة من رشائح املجتمع املدني ،وقطاع األعمال ،وبوجه أخص ماليني الناس من جميع أركان العالم
التزموا بهذه الخطة الشاملة سعيا ً إىل تناول الشواغل املشرتكة عىل الصعيد العاملي وتعزيز الصالح العام.
كيف يتبلور التعليم يف خطة التنمية املستدامة لعام 2030؟
الهدف  4للتنمية املستدامة :يشكل التعليم عامالً أساسيا ً يف تحقيق خطة التنمية املستدامة لعام
 .2030ويف إطار خطة التنمية املستدامة الشاملة لعام  ،2030يربز التعليم بصفته هدفا ً قائما ً بذاته
(الهدف  4للتنمية املستدامة) ،مقرتنا ً بغاياته السبع وثالث وسائل للتنفيذ.
التعليم الجيد
ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع
الغايات ذات الصلة بالتعليم يف إطار األهداف األخرى للتنمية املستدامة :إن التعليم يف خطة التنمية
املستدامة لعام  2030ال ينحرص يف الهدف  4للتنمية املستدامة .فالتعليم يرد بشكل خاص يف غايات األهداف
الخمسة املذكورة أدناه ،بل إنه يرتبط أيضا ً بمعظم األهداف األخرى للتنمية املستدامة بشكل أو بآخر.
الصحة والرفاه
الغاية  :3.7بحلول عام  ،2030ضمان تعميم خدمات الرعاية الصحية الجنسية
واإلنجابية ،بما يف ذلك تنظيم األرسة ،واملعلومات والتعليم ،وإدماج الصحة اإلنجابية يف
االسرتاتيجيات والربامج الوطنية

	1القرار  A/RES/70/1لألمم املتحدة ( )Distr. :General 21 Octobre 2015قرار اعتمدته الجمعية العامة لألمم املتحدة يف
 25أيلول .سبتمرب [ 2015دون اإلحالة إىل لجنة رئيسية ( .)A/RES/70/1تحويل عاملنا :خطة التنمية املستدامة لعام .2030
http:/www.un/org/ga/search/view_doc.asp ?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
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املساواة بني الجنسني
الغاية  :5.6عدد البلدان التي تضمن قوانينها وترشيعاتها للنساء من الفئة العمرية
 49-15سنة االنتفاع بخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية واملعلومات والتعليم
العمل الالئق ونمو االقتصاد
الغاية  :8.6بحلول عام  ،2020الحد بدرجة كبرية من نسبة الشباب املفتقرين إىل العمل
أو التعليم أو التدريب
االستهالك واإلنتاج املسؤوالن
الغاية  :12.8بحلول عام  2030ضمان أن يحصل جميع الناس أينما كانوا عىل املعلومات
املالئمة وأن يتوافر لديهم الوعي فيما يتعلق التنمية املستدامة وأساليب الحياة املنسجمة
مع الطبيعة
التخفيف من آثار تغري املناخ
الغاية  :13.3تحسني التعليم وإذكاء الوعي والقدرات البرشية واملؤسسية للتخفيف من
تغري املناخ ،والتكيف معه ،والحد من أثره ،واإلنذار املبكر به
ما هي املبادئ األساسية التي يستند إليها؟
 - 1التعليم حق أسايس من حقوق اإلنسان وحق تمكيني .فمن أجل إعمال هذا الحق ،يجب أن
تكفل البلدان تعميم االنتفاع بالتعليم والتعلم الجيدين عىل نحو متكافئ ومنصف وشامل للجميع،
بدون نسيان أحد .وسوف يرمي التعليم إىل تحقيق النمو التام لشخصية اإلنسان وتعزيز التفاهم
والتسامح والصداقة والسالم.
 -2التعليم صالح عام .تتحمل الدولة املسؤولية بصفة رئيسية يف حماية واحرتام وإعمال الحق يف
التعليم .وملا كان التعليم يمثل مسعى مجتمعيا ً مشرتكا ً فهو ينطوي عىل عملية شاملة يف رسم
السياسات العامة وتنفيذها .2وإن للمجتمع املدني واملعلمني واملربني والقطاع الخاص والجماعات
املحلية واألرس والشباب واألطفال أدوارا ً هامة يف إعمال الحق يف االنتفاع بتعليم جيد .ويعد دور
الدولة أساسيا ً يف وضع القواعد واملعايري وتنظيم تطبيقها.
 - 3ترتبط املساواة بني الجنسني ارتباطا ً ال انفصام له بالحق يف التعليم للجميع .يتطلب
تحقيق املساواة بني الجنسني اعتماد نهج يقوم عىل مراعاة الحقوق ويكفل انتفاع الفتيات والفتيان
والنساء والرجال بمراحل التعليم وبإتمام هذه املراحل ،إضافة إىل تعزيز قدراتهم عىل نحو متساو
يف التعليم ومن خالله.

	2اليونسكو ( )2015إعادة التفكري يف الرتبية والتعليم :نحو صالح مشرتك عاملي؟
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كيف يختلف الهدف  4للتنمية املستدامة عن األهداف اإلنمائية لأللفية والتعليم للجميع؟
إن هدف الهدف  4للتنمية املستدامة ،بوصفه جدول أعمال عاملي للتعليم ،يختلف عن كل من األهداف
اإلنمائية لأللفية املتعلقة بالتعليم وعن جدول أعمال التعليم للجميع من حيث النطاق والتغطية الجغرافية
وتركيز السياسات العامة .ويربز الجدول  1أدناه بعضا ً من هذه االختالفات.
النطاق :لنئ كان الهدف  2من األهداف اإلنمائية لأللفية ركز عىل األطفال واالنتفاع بالتعليم االبتدائي،
فإن جدول أعمال التعليم للجميع تميز بجدول أعمال أوسع نطاقا ً يرمي إىل «تلبية احتياجات التعليم
األساسية لكل طفل وشاب وراشد» .وكما هو معلوم ،فإن االلتزام بتأمني الحق يف الحصول عىل تعليم
أسايس للجميع لم يتحقق بحلول عام  .2015ومن ثم فإن الهدف  4للتنمية املستدامة يتابع جدول أعمال
التعليم الذي لم ينجز بعد ،ولكنه يتجاوز ذلك بتكليف جميع البلدان بضمان توفري فرص متكافئة يف
الحصول عىل فرص التعلم الجيد عىل كافة مستويات التعليم ضمن منظور التعلم مدى الحياة.
التغطية الجغرافية :إن التغطية الجغرافية لألهداف اإلنمائية لأللفية ،بما تتسم به من نطاق أضيق
فيما يتعلق بتأمني حصول األطفال عىل تعليم ابتدائي وإتمامه ،تركزت عىل البلدان املنخفضة الدخل
واملترضرة من النزاعات يف الجنوب .ولم يكن هذا هو شأن برنامج التعليم للجميع .فلنئ كان التعليم
للجميع يرمي أصالً ،بوصفه جدول أعمال عاملي ،إىل ضمان توفري تعليم أسايس جيد للجميع يف كافة
البلدان عرب العالم ،فقد ركز ،يف التطبيق ،عىل البلدان التي تتسم بأعىل معدالت األطفال غري امللتحقني
باملدارس .ومن ناحية أخرى ،فإن الهدف  4للتنمية املستدامة يتمثل بطبيعته يف جدول أعمال عاملي قابل
للتطبيق يف كافة البلدان سواء يف بلدان الشمال أم بلدان الجنوب.
تركيز السياسات العامة :بعد أن اقترص تركيز األهداف اإلنمائية لأللفية عىل االنتفاع بالتعليم االبتدائي
وإتمامه ،تعلق التعليم للجميع بانتفاع كل طفل وشاب وراشد بتعليم أسايس جيد .وشمل هذا األمر
الرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة ومرحلتي التعليم االبتدائي والثانوي ،وكذلك محو أمية الكبار
واكتساب املهارات الحياتية .ويواصل الهدف  4للتنمية املستدامة تركيز التعليم للجميع عىل توفري تعليم
أسايس جيد للجميع ،كما وسع نطاق جدول أعمال التعليم ليشمل االهتمام بتوفري االنتفاع املنصف
بالتعليم بعد األسايس والتدريب للشباب والكبار من خالل االنتفاع املنصف بالفرص التعليمية املالئمة.
أما الجديد يف الهدف  4للتنمية املستدامة فهو الرتكيز عىل مالءمة نتائج التعلم بالنسبة لعالم العمل،
فضالً عن املواطنة يف عالم يتسم بالشمول والرتابط.
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الجدول  :1مقارنة بني جداول األعمال العاملية الخاصة بالتعليم :الهدف  2من األهداف اإلنمائية
لأللفية والتعليم للجميع والهدف  4للتنمية املستدامة
جداول األعمال العاملية
الهدف  2من
األهداف اإلنمائية
لأللفية

التعليم للجميع

التعليم االبتدائي

التعليم األسايس

[األطفال]

[األطفال والشباب والكبار]

التغطية
الجغرافية

البلدان املنخفضة
الدخل واملترضرة من
النزاعات

ذو طابع عاملي أصالً ،ويف
التطبيق تركز عىل البلدان
املنخفضة الدخل

جدول أعمال عاملي لجميع البلدان
برصف النظر عن مستوى الدخل
و األوضاع اإلنمائية

تركيز
السياسات
العامة

الحصول عىل تعليم
ابتدائي وإتمامه
للجميع

الحصول عىل تعليم أسايس
جيد للجميع

الحصول عىل تعليم أسايس جيد
للجميع

النطاق

الهدف  4للتنمية املستدامة

التعليم األسايس؛
التعليم و التدريب بعد األسايس؛
منظور التعلم مدى الحياة

 +االنتفاع املنصف بالتعليم بعد
األسايس والتدريب
 +أهمية التعليم بالنسبة للعمل
واملواطنة العاملية

ما هي السمات الرئيسية للهدف  4للتنمية املستدامة الخاص بالتعليم حتى عام 2030؟
جدول أعمال عاملي لجميع البلدان :إن خطة التنمية املستدامة لعام  2030تتشكل من خمسة
أهداف رئيسية )1( :الناس ـ القضاء عىل الفقر والجوع؛ ( )2الكوكب ـ حماية الكوكب من التدهور
( )3االزدهارـ ضمان أن يتمكن كافة البرش بالتمتع بحياة مزدهرة ومنتجة ( )4السالم ـ تعزيز بناء
مجتمعات مساملة وعادلة وشاملة للجميع ( )5الرشاكات ـ تعبئة الوسائل الالزمة لتنفيذ هذه الخطة من
خالل تنشيط الرشاكات العاملية من أجل التنمية املستدامة .أما مراعاة التنمية املستدامة وأبعادها الثالثة
ـ وهي البُعد االقتصادي والبُعد االجتماعي والبُعد البيئي ـ فهي تندرج يف صميم خطة التنمية العاملية
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لعام  .2030وينطوي هذا الشاغل املشرتك الشامل لالستدامة عىل جدول أعمال عاملي يناسب كافة
املجتمعات برصف النظر عن الدخل و /أو األوضاع اإلنمائية .وقد يُفهم من هذا األمر أنه يعني عاملية
املبادئ (حقوق اإلنسان) ،وعاملية االنتشار (الرتكيز عىل اإلنصاف واإلدماج) ،فضالً عن عاملية التغطية
ُ
القطرية.
نطاق واسع لتأمني توفري فرص التعلم مدى الحياة للجميع :يرمي جدول أعمال الهدف  4للتنمية
املستدامة الخاص بالتعليم حتى عام  2030إىل تأمني توفري فرص متكافئة للتعليم ضمن منظور شامل
للتعلم مدى الحياة .ويستهدف هذا الجدول ضمان تعميم التعليم قبل االبتدائي والتعليم االبتدائي
والتعليم الثانوي مما يسفر عن نتائج فعالة ومالئمة يف مجال التعلم لكافة األطفال والشباب والكبار
بوصفه أساسا ً للتعلم مدى الحياة ويف جميع مجاالتها .وعالوة عىل ذلك ،يرمي الهدف  4للتنمية املستدامة
إىل ضمان توفري فرص متكافئة لتعزيز فرص التعلم للشباب والكبار طوال الحياة.
الرتكيز مجددا ً عىل اإلنصاف ،واإلدماج ،واملساواة بني الجنسني :يشمل الهدف  4للتنمية املستدامة
الخاص بالتعليم حتى عام  2030تركيزا ً متجددا ً وأوسع نطاقا ً عىل اإلدماج واإلنصاف واملساواة بني
الجنسني .ويتضح هذا األمر بوجه خاص يف الغاية  4.5التي ترمي إىل القضاء عىل التفاوت بني الجنسني
وتأمني مزيد من االنتفاع املنصف عىل جميع مستويات التعليم والتدريب املهني لصالح الفئات السكانية
الضعيفة ،بما يف ذلك األشخاص ذوو اإلعاقة والشعوب األصلية.
الرتكيز مجددا ً عىل التعلم الفعال :يشمل الهدف  4للتنمية املستدامة الخاص بالتعليم حتى عام 2030
تركيزا ً متجددا ً عىل التعلم الفعال واكتساب املعارف والكفاءات املالئمة .ويتضح هذا األمر يف الغايات
واملؤرشات العاملية للتعليم قبل االبتدائي (الغاية  )4.2والثانوي (الغاية  ،)4.1وكذلك فيما يتعلق بمحو
أمية الشباب والكبار (الغاية .)4.6
الرتكيز مجددا ً عىل مالءمة التعلم :إن الجديد يف الهدف  4للتنمية املستدامة الخاص بالتعليم حتى
عام  2030هو الرتكيز عىل مالءمة التعلم ،وذلك من حيث املهارات املهنية والتقنية للحصول عىل عمل
الئق (الغاية  ،)4.4وكذلك فيما يتعلق باملواطنة العاملية يف عالم يتسم بالتعددية والرتابط والتشابك
(الغاية .)4.7
ما هي غايات الهدف  4للتنمية املستدامة وااللتزامات الخاصة به؟
يرمي الهدف  4للتنمية املستدامة ،وما يقرتن به من الغايات ووسائل التنفيذ ،إىل «ضمان التعليم الجيد
واملنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة» .ويقتيض الفهم الكامل لكل من األهداف
السبعة و وسائلها الثالث للتنفيذ ،الخاصة بالهدف  4للتنمية املستدامة الرجوع إىل إعالن إنشيون وإطار
العمل الخاص بالتعليم حتى عام  .2030وتمثل كل غاية من هذه الغايات الواردة أدناه بيانا ً مخترصا ً
عن االلتزامات التي تخص السياسات العامة الرئيسية املأخوذة من إطار العمل املذكور.
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الغايات املتعلقة بالنتائج
ﺔ

ﺍﻟ

ﺔ  4.1ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍ
ﻟﻤﺴﺘ
ﻳ
ﻐﺎﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱﺪﺍﻣ
ﺍﻟﻣﺠﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻣﻨﺼﻒ ﻭﺍﻟﺠﻴﺪ

الغاية  :4.1ضمان أن يتمتع جميع الفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي
مجاني ومنصف وجيد ،مما يؤدي إىل تحقيق نتائج تعليمية مالئمة وفعالة ،بحلول عام
2030

إن توفري دورة كاملة من التعليم االبتدائي والثانوي الجيد املنصف املجاني املمول من األموال
العامة ملدة  12عاما ً للجميع ـ منها  9أعوام 3عىل األقل من التعليم اإللزامي ،مما يؤدي إىل تحقيق
نتائج تعليمية مالئمة ،وبدون تمييز.
ﺔ

ﺍﻟ

ﺔ  4.2ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍ
ﻟﻤﺴﺘ
ﻐﺎﻳ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺪﺍﻣ
ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮﺓ

الغاية  :4.2ضمان أن تتاح لجميع الفتيات والفتيان فرص الحصول عىل نوعية جيدة
من النماء والرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم قبل االبتدائي حتى يكونوا
جاهزين للتعليم االبتدائي ،بحلول عام 2030

يجدر توفري سنة واحدة عىل األقل من التعليم قبل االبتدائي الجيد يقدمه مربون ذوو إعداد جيد،
وكذلك التنمية والرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة.
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ

ﻣﺔ

ﺍﻟ

ﻐﺎﻳﺔ  4.3ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤ
ﺴﺘﺪﺍ

الغاية  :4.3ضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال يف الحصول عىل التعليم التقني
واملهني والتعليم العايل الجيد وامليسور التكلفة ،بما يف ذلك التعليم الجامعي ،بحلول
عام 2030

ال بد من الحد من العقبات التي تحول دون تنمية املهارات وتعيق التعليم والتدريب يف املجال
التقني واملهني ،ابتدا ًء من مرحلة التعليم الثانوي ووصوال ً إىل التعليم العايل ،بما يف ذلك التعليم
الجامعي ،وال بد من توفري فرص للتعلم مدى الحياة للشباب والكبار .وينبغي القيام تدريجيا ً
بجعل التعليم العايل مجانياً ،عىل نحو يتماىش مع االتفاقات الدولية السارية.
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ

ﺔ

ﺍﻟﻐ

 4.4ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍ
ﻟﻤﺴﺘ
ﺎﻳﺔ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺪﺍﻣ

الغاية  :4.4تحقيق زيادة كبرية يف عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم املهارات
املناسبة ،بما يف ذلك املهارات التقنية واملهنية ،للعمل وشغل وظائف الئقة وملبارشة
األعمال الحرة ،بحلول عام 2030

 - 1االنتفاع :ينبغي التوسع يف إمكانيات االنتفاع املنصف بالتعليم والتدريب يف املجال التقني
واملهني ،وذلك إىل جانب ضمان الجودة .وال بد من زيادة فرص التعلم وتنويعها باستخدام مجموعة
كبرية من طرائق التعليم والتدريب كي يستطيع جميع الشباب والكبار ،والسيما الفتيات والنساء،
اكتساب املعارف واملهارات والكفاءات املناسبة الالزمة للحصول عىل عمل الئق ولتأمني سبل العيش.
 3وهي السنوات التسع األوىل من التعليم النظامي يف الفرتة املرتاكمة للمستويني إسكد  1وإسكد  :2واملستوى إسكد  1هو مستوى
التعليم االبتدائي الذي يستغرق اعتياديا ً مدة ست سنوات (مع اختالفات فيما بني البلدان ترتاوح بني  4و 7سنوات) .واملستوى
إسكد  3هو مستوي املرحلة الدنيا من التعليم الثانوي ويستغرق اعتياديا ً مدة ثالث سنوات (مع وجود اختالفات يف هذه املدة
أيضاً) .معهد اليونسكو لإلحصاء .التصنيف املوحد للتعليم :إسكد 2011
www.uis. unesco.orgLEducation Documents/isced-2011-en.pdf
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	- 2اكتساب املهارات :يجب تجاوز إجادة مهارات خاصة بأعمال محددة والتشديد عىل تنمية
املهارات املعرفية وغري املعرفية/القابلة للنقل والرفيعة املستوى ،مثل القدرة عىل حل
املشكالت والتفكري النقدي ،واإلبداع ،والعمل الجماعي ضمن فريق ،ومهارات االتصال وتسوية
النزاعات ،وهي مهارات يمكن ممارستها يف طائفة من املجاالت املهنية.
ﺍﻟﻐ

ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ

ﺔ

 4.5ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍ
ﻟﻤﺴﺘ
ﺎﻳﺔ
ﺪﺍﻣ

الغاية  :4.5القضاء عىل التفاوت بني الجنسني يف التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول
إىل جميع مستويات التعليم والتدريب املهني للفئات الضعيفة ،بما يف ذلك لألشخاص
ذوي اإلعاقة والشعوب األصلية واألطفال الذين يعيشون يف ظل أوضاع هشة ،بحلول
عام 2030

	- 1اإلدماج واإلنصاف :إن جميع الشعوب ،برصف النظر عن اعتبارات نوع الجنس أو السن أو
العنرص أو اللون أو االنتماء اإلثني أو اللغة أو الدين أو املعتقد السيايس أو غري السيايس أو األصل
القومي أو االجتماعي أو اعتبارات امللكية أو املولد ،أو التصنيف الفئوي من قبيل األشخاص ذوي
اإلعاقة أو املهاجرين أو السكان األصليني أو األطفال أو الشباب ،وخصوصا ً األشخاص الذين
يعيشون يف أوضاع هشة أو غري ذلك من األوضاع ،ينبغي أن تتوافر لهم إمكانية االنتفاع بتعليم
شامل للجميع ومنصف وجيد مع فرص التعلم مدى الحياة .وتشمل الفئات الضعيفة ،التي
تتطلب إيالء اهتمام خاص وإعداد اسرتاتيجيات مركزة الهدف ،األشخاص ذوي اإلعاقة والشعوب
األصلية واألقليات اإلثنية والفقراء.
	- 2املساواة بني الجنسني :ينبغي أن تتوافر لجميع الفتيات والفتيان وجميع النساء والرجال
فرص متساوية للتمتع بتعليم جيد جدا ً وبلوغ مستويات متساوية فيه وجَ ني فوائد
متساوية من هذا التعليم .كما ينبغي إيالء اهتمام خاص للمراهقات والشابات اللواتي قد
يتعرضن للعنف القائم عىل نوع الجنس ،ولحاالت زواج األطفال والحمل املبكر والعبء الثقيل
للمهام املنزلية ،وكذلك الالتي يعشن يف مناطق فقرية أو نائية أو ريفية .أما يف السياقات التي
يتعرض فيها الفتيان للحرمان فينبغي اتخاذ إجراءات هادفة لصالحهم .أما السياسات الرامية إىل
التغلب عىل هذا النوع من عدم املساواة فهي أكثر فعالية عندما تشكل جزءا ً من مجموعة شاملة
من التدابري تُعنى بتعزيز الصحة والعدالة والحوكمة الرشيدة وبالتخلص من عمل األطفال.
ﺔ

ﺍﻟﻐ

 4.6ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘ
ﺔ
ﺎﻳﺍﻟﻘﺮﺍءﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏﺪﺍﻣ
D

الغاية  :4.6ضمان أن يل ّم جميع الشباب ونسبة كبرية من الكبار ،رجاال ً ونسا ًء عىل حد
سواء ،بالقراءة والكتابة والحساب ،بحلول عام 2030

تستند املبادئ واالسرتاتيجيات والتدابري الخاصة بهذه الغاية إىل فهم معارص للقرائية ،ليس باعتبارها
مجرد شكل للتعارض بني «الشخص املتعلم» و«الشخص األمي» ،وإنما باعتبارها عملية متواصلة تتكون
من مستويات للكفاءة .ومن ثم فإن اإلجراءات املتبعة لتحقيق هذه الغاية ترمي إىل ضمان أن يكون
جميع الشباب والكبار يف جميع أركان العالم قد بلغوا ،بحلول عام  ،2030مستويات مالئمة ومعرتفا ً
بها للكفاءة يف امتالك املهارات الوظيفية للقراءة والكتابة والحساب املعادلة للمستويات التي يتم بلوغها
بالنجاح يف إتمام التعليم األسايس.
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ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ
ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

ﻣﺔ

ﺍﻟﻐ

ﺔ  4.7ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤ
ﺎﻳ
ﺴﺘﺪﺍ

الغاية  :4.7ضمان أن يكتسب جميع املتعلمني املعارف واملهارات الالزمة لدعم التنمية
املستدامة ،بما يف ذلك بجملة من ُ
السبل من بينها التعليم لتحقيق التنمية املستدامة
واتّباع أساليب العيش املستدامة ،وحقوق اإلنسان ،واملساواة بني الجنسني ،والرتويج
لثقافة السالم ونبذ العنف ،واملواطنة العاملية ،وتقدير التنوع الثقايف ،وتقدير مساهمة
الثقافة يف التنمية املستدامة ،بحلول عام 2030

إن من الجوهري أن توىل مكانة مركزية من أجل تدعيم إسهام التعليم يف إنفاذ حقوق اإلنسان وتوطيد
السالم وتحقيق املواطنة املسؤولة انطالقا ً من املستوى املحيل وانتها ًء باملستوى العاملي ،وتحقيق
املساواة بني الجنسني والتنمية املستدامة ،وضمان الصحة .ويجب أن يكون مضمون هذا التعليم مالئما ً
ويركز عىل الجوانب املعرفية وغري املعرفية لعملية التعلم .وإن اكتساب املعارف واملهارات والقيم
واالتجاهات التي يحتاج إليها املواطنون من أجل مزاولة حياة منتجة واتخاذ قرارات مستنرية واالضطالع
بأدوار نشيطة عىل الصعيدين املحيل والعاملي يف التصدي للتحديات العاملية وتسويتها يمكن أن يتم
عن طريق التعليم من أجل التنمية املستدامة والتعليم يف مجال املواطنة العاملية الذي يتضمن التعليم يف
مجال السالم ،والتثقيف يف مجال حقوق اإلنسان ،وكذلك التعليم املشرتك بني الثقافات والتعليم من أجل
التفاهم الدويل.
وسائل التنفيذ
ﻭ ﺑﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ

ﻣﺔ

ﺍﻟﻐ

-4ﺃ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤ
ﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺴﺘﺪﺍ

الغاية .4أ :بناء املرافق التعليمية التي تراعي الفروق بني الجنسني ،واإلعاقة ،واألطفال،
ورفع مستوى املرافق التعليمية القائمة وتهيئة بيئات تعليمية فعالة ومأمونة وخالية
من العنف للجميع.

تُعنى هذه الغاية برضورة وجود بنى أساسية مادية مالئمة وبيئات تعليمية مأمونة للجميع تيرس التعلم
للجميع برصف النظر عن خلفياتهم أو عن أي شكل من أشكال اإلعاقة.
ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ

$

ﻣﺔ

ﺍﻟﻐﺎ

ﺔ -4ﺏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤ
ﻳ
ﺴﺘﺪﺍ

الغاية  .4ب :تحقيق زيادة كبرية يف عدد املنح الدراسية املتاحة للبلدان النامية عىل
الصعيد العاملي ،وبخاصة ألقل البلدان نموا ً والدول الجزرية الصغرية النامية والبلدان
األفريقية لاللتحاق بالتعليم العايل ،بما يف ذلك منح التدريب املهني وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت والربامج التقنية والهندسية والعلمية يف البلدان املتقدمة النمو
والبلدان النامية األخرى ،بحلول عام 2020

يمكن أن تضطلع برامج املنح الدراسية بدور أسايس يف توفري الفرص للشباب والكبار الذين ال يمكنهم
بدونها أن يواصلوا تعليمهم .ويف حني توفر البلدان املتقدمة منحا ً دراسية لطالب من البلدان النامية،
ينبغي أن يتم ذلك عىل نحو يسهم يف بناء قدرات هذه البلدان .وعىل الرغم من األهمية املعرتف بها للمنح
الدراسية ،يجدر بالبلدان املانحة أن تزيد يف استخدام أشكال أخرى لدعم التعليم .وتماشيا ً مع تركيز
الهدف  4للتنمية املستدامة الخاص بالتعليم حتى عام  2030عىل اإلنصاف واإلدماج والجودة ،ينبغي أن
تستهدف املنح الدراسية بصورة جلية الشباب من الفئات التي تعاني أوضاع الحرمان.
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 ماع ىتح ميلعتلا هينعي يذلا اما امم

ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻮﻥ

ﻣﺔ

ﺍﻟﻐ

ﺔ -4ﺟ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤ
ﺎﻳ
ﺴﺘﺪﺍ

الغاية .4ج :تحقيق زيادة كبرية يف عدد املعلمني املؤهلني ،بما يف ذلك من خالل التعاون
الدويل لتدريب املعلمني يف البلدان النامية ،والسيما يف أقل البلدان نموا ً والدول الجزرية
الصغرية النامية ،بحلول عام 2030

يمثل املعلمون عنرصا ً أساسيا ً يف تحقيق جميع غايات الهدف  4للتنمية املستدامة .ولذلك تتطلب هذه
الغاية االهتمام بها عىل نحو عاجل وأن يكون أجل تحقيقها أقرب من األجل املحدد بعام  2030ألن
النقص يف توافر اإلنصاف يتزايد بفعل النقص يف توافر املعلمني املتدربني مهنيا ً وبفعل عدم التكافؤ
يف توزيعهم ،والسيما يف املناطق املحرومة .وبالنظر إىل أن املعلمني يشكلون عنرصا ً أساسيا ً لضمان
التعليم الجيد ،ينبغي تعزيز قدرات املعلمني واملربني وتوظيفهم توظيفا ً مالئما ً ومكافأتهم بأجور مناسبة،
وضمان تمتعهم بالحوافز والتأهيل املهني وأوجه الدعم الالزمة يف إطار نُظم تعليمية ناجعة تُدار بطريقة
فعالة وتُزوّد بموارد كافية.
ما هو إطار العمل الخاص بالتعليم حتى عام 2030؟
يوفر إطار العمل الخاص بالتعليم حتى عام  2030اإلرشادات بشأن تنفيذ الهدف  4للتنمية املستدامة
عىل املستوى ُ
القطري واإلقليمي والعاملي .ويحدد الجزء األول من هذا اإلطار الرؤية واملبادئ التي يستند
إليها الهدف  4للتنمية املستدامة .ثم يمثل الجزء الثاني منه الهدف الشامل وكل غاية من غايات النتائج
السبع ووسائل التنفيذ الثالث ،مما يوفر املسوغات لكل منها ويقرتح االسرتاتيجيات اإلرشادية .وأخرياً،
يحدد الجزء الثالث من إطار العمل الخاص بالتعليم القضايا املتعلقة بطرائق التنفيذ :الحوكمة ،واملساءلة
والرشاكات؛ والتنسيق؛ والرصد واالستعراض ،والتمويل .كما أنه يتضمن إطارا ً للمؤرشات العاملية
واملواضيعية لرصد التقدم املحرز نحو تنفيذ التزامات الهدف  4للتنمية املستدامة .ويمكن االطالع عىل
هذه األطر يف امللحق  3وامللحق  4يف هذا الدليل.
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ترجمة االلتزامات الخاصة بالهدف  4للتنمية املستدامة
عىل املستوى القطري
هل يمكن لاللتزامات الخاصة بالهدف  4للتنمية املستدامة مراعاة السياق عىل املستوى
ُ
القطري؟
تُعرب غايات الهدف  4للتنمية املستدامة عن التزام عاملي لجميع البلدان بضمان إعمال الحق يف تعليم جيد
للجميع طوال الحياة .ويتضمن ذلك التزامات لتأمني االنتفاع بالتعليم قبل االبتدائي والتعليم االبتدائي
والتعليم الثانوي للجميع عىل حد سواء ،فضالً عن توفري فرص متساوية يف االنتفاع بالتعليم بعد الثانوي
الجيد والفعال والتدريب .وعرب هذه الغايات ثمة شاغل رئييس لضمان توفري فرص متكافئة يف االنتفاع
بتعلم فعال ومالئم .وترد هذه االلتزامات سواء كغايات عاملية و/أو معالم عاملية.
 - 1الغايات العاملية :ي ّ
ُعب عدد من غايات الهدف  4للتنمية املستدامة عن االلتزام العاملي املتجدد املتعلق
بتعميم االنتفاع بتعليم أسايس جيد للجميع وبتحقيق املساواة بني الجنسني بحلول عام  .2030وتعكس
هذه الغايات العاملية بشكل أكثر وضوحا ً «ما لم يُنجز بعد من جدول أعمال التعليم للجميع».
•الغاية  4.1ـ ضمان أن ينتفع جميع األطفال والشباب بدورة كاملة من التعليم االبتدائي
و الثانوي الجيد لمدة  12عاما ً للجميع ـ منها  9أعوام على األقل من التعليم اإللزامي والممول
من األموال العامة والمجاني.
•الغاية  4.2ـ ضمان أن ينتفع جميع األطفال بنوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة
الطفولة المبكرة وبسنة واحدة على األقل من التعليم قبل االبتدائي لجميع األطفال.
•الغاية  4.5ـ ضمان التكافؤ بين الجنسين على كافة مستويات التعليم.
•الغاية  4.6ـ ضمان أن يكتسب جميع الشباب [من الفئة العمرية 15ـ  24سنة] مهارات
القراءة والكتابة والحساب المالئمة.
عىل الرغم من خطوط األساس املختلفة املتواجدة يف كل سياق ،يظل االلتزام العاملي لجميع البلدان
عىل حاله ـ املتمثل يف تعميم االنتفاع بنوعية جيدة من التعليم قبل االبتدائي والتعليم االبتدائي والتعليم
الثانوي لجميع األطفال والشباب ،ويف ضمان التكافؤ بني الجنسني يف التعليم بحلول عام .2030
‹ -2املعالم› العاملية :ثمة غايات أخرى تخص الهدف  4للتنمية املستدامة ال تُ ّ
عب عن غاية عاملية (كمية)
لجميع البلدان .وهذه الغايات تُستخدم كمعالم عاملية بدال ً من استخدامها كغايات كمية .وتُعرب
هذه املعالم عن االلتزامات العاملية التي تقتيض مراعاة السياق وتنعكس يف األولويات الوطنية
للسياسات التعليمية .وهذه الغايات ،بوصفها معالم عاملية لتطوير التعليم عىل املستوى الوطني،
تتطلب وضع الغايات الكمية عىل املستوى الوطني.
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• الغاية  4.3ـ ضمان التوسع في إمكانيات االنتفاع المنصف بكافة أشكال التعليم بعد األساسي
والتدريب
•الغاية  4.4ـ ضمان اكتساب المهارات المالئمة لعالم العمل
•الغاية  4.7ـ ضمان التعلم المالئم من أجل المواطنة في عالم يتسم بالعولمة
•الغاية .4أ ـ تهيئة بيئات تعليمية مأمونة وشاملة
•الغاية .4ج ـ حشد المعلمين وتدريبهم وتطويرهم المهني وظروف عملهم
املؤرشات املرجعية الوطنية :ويُنتظر من الحكومات أن تدرج االلتزامات العاملية الخاصة بالهدف 4
للتنمية املستدامة ،سواء أكانت مبينة كغايات عاملية أو كمعالم عاملية،
يف الجهود الوطنية الرامية إىل تطوير التعليم .ويف جميع الحاالت ،يتطلب هذا األمر وضع مؤرشات
وطنية/محلية مؤقتة ومالئمة .ويمكن وضع مؤرشات مرجعية مؤقتة ،بالنسبة إىل كل غاية من الغايات
من أجل أن تُشكل معالم مرحلية للتنفيذ عىل املستوى الكمي تُستخدم الستعراض مدى التقدم املحرز
الشامل إزاء تحقيق الغايات األطول أجالً .وال غنى عن وجود هذه املؤرشات املرجعية املؤقتة عىل املستوى
الوطني لضمان املساءلة بشأن أي قصور يحدث يف تحقيق الغايات األطول أجالً.
ما هي اآلثار املتعلقة بالسياسات العامة عىل تطوير التعليم؟
السمات الرئيسية
وأولويات السياسات

اآلثار عىل تطوير التعليم

جدول أعمال يتسم بأهمية
عاملية ويتميز أساسا ً
باالستدامة

التآزر والتعاون والرشاكات :إن الهدف  4للتنمية املستدامة الخاص بالتعليم
حتى عام  ،2030بوصفه جدول أعمال يتسم بأهمية عاملية ،هو التزام جماعي
لجميع البلدان برصف النظر عن مستوى تنميتها .ويرتتب عىل هذا األمر آثار
عىل أنماط التعاون ،والرشاكات والتنسيق بني األطراف املعنية داخل البلدان
وفيما بينها.
التنسيق املشرتك بني القطاعات عىل املستوى الوطني :تتطلب أوجه
الرتابط القائمة بني أهداف التنمية املستدامة تجاوز “نهج الصومعة” يف مجال
التعليم .وينبغي أن تستند أية اسرتاتيجيات ترمي إىل تحقيق الهدف  4للتنمية
املستدامة ،فضالً عن جميع أهداف التنمية املستدامة يف نهاية املطاف ،إىل آلية
تنسيق مشرتكة بني القطاعات تكون مرتبطة بتنسيق أوسع نطاقا ً ألهداف
التنمية املستدامة.
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السمات الرئيسية
وأولويات السياسات

اآلثار عىل تطوير التعليم

التوسع يف االلتحاق بالتعليم
عىل جميع املستويات وفقا ً

الترشيعات )1( :تعميم محو أمية الشباب ،وتوفري سنة واحدة عىل األقل من
التعليم قبل االبتدائي العام واملجاني والتعليم الثانوي (منها  9سنوات عىل
األقل من التعليم اإللزامي) )2( ،ضمان توفري فرص متكافئة للحصول عىل
التعليم بعد األسايس والتدريب قد يتطلب تعديل/تعزيز الترشيعات الوطنية.

لنهج شامل للتعلم مدى
الحياة يستند إىل مبادئ
التعليم بوصفه حقا ً أساسيا ً
من حقوق اإلنسان وصالحا ً
عاماً.

السياسات العامة ،والتخطيط والتنسيق :بالنظر إىل أن الهدف  4للتنمية
املستدامة الخاص بالتعليم حتى عام  2030يتعلق بجميع مستويات التعليم
النظامي والتعليم غري النظامي ،ويخص باملثل الدارسني من كل الفئات
العمرية ،فإنه يتطلب اعتماد نهج قطاعي حقيقي فيما يخص وضع السياسات
العامة والتخطيط والتنسيق يف مجال التعليم.
نظام االعرتاف والتصديق واالعتماد الذي يخص التعلم :يتطلب النهج
الخاص بالتعلم مدى الحياة نظاما ً لالعرتاف والتصديق واالعتماد يخص
التعليم والكفاءات املكتسبة خارج مؤسسات التعليم النظامي والتدريب.
ويُعترب نظام االعرتاف والتصديق واالعتماد عنرصا ً أساسيا ً إلنشاء وتيسري
املسارات بني فرص التعلم النظامي وغري النظامي ،وكذلك بني التعليم
والتدريب والعمل.
التمويل :إن طموح الهدف  4للتنمية املستدامة الخاص بالتعليم حتى
عام  2030املتمثل يف توسيع نطاق االنتفاع بفرص التعلم مدى الحياة للجميع
يزيد الضغط عىل التمويل العام املخصص للتعليم .ومن الرضوري توخي
املزيد من الفعالية واإلنصاف يف استخدام املوارد املحدودة وضمان مساءلة
أقوى يف استخدام املوارد العامة املخصصة للتعليم .ومن الرضوري أيضا ً
زيادة امليزانيات العامة املخصصة للتعليم من خالل تعزيز القدرات الرضيبية
وإقامة رشاكات مبتكرة مع أطراف فاعلة غري تابعة ملؤسسات الدولة ،فضالً
عن الدعوة إىل زيادة املساعدة اإلنمائية الرسمية.

الرتكيز مجددا ً عىل اإلنصاف
واإلدماج واملساواة بني
الجنسني

إقامة حوار شامل بشأن السياسات العامة وصياغتها :يتطلب الرتكيز
عىل اإلنصاف إقامة حوار شامل بشأن السياسات العامة يتيح ملختلف الدوائر
زيادة قدرتها عىل إسماع أصواتها يف عمليات اتخاذ القرارات وضمان رشعية
الخيارات الوطنية يف مجال السياسات التعليمية.
اسرتاتيجيات مركزة الهدف :يتطلب ضمان اإلنصاف واإلدماج اسرتاتيجيات
جيدة التصميم الستهداف الفئات األكثر ضعفا ً وحرمانا ً من حيث الحصول
عىل فرص تعليمية جيدة.
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اآلثار عىل تطوير التعليم

السمات الرئيسية
وأولويات السياسات

الرصد :يتطلب رصد التقدم املحرز نحو تحقيق الهدف  4للتنمية املستدامة
الخاص بالتعليم حتى عام  2030الحصول عىل بيانات أكثر وثوقا ً وأدق توقيتا ً
وتفصيالً .كما يتطلب تعزيز قدرات تحليل البيانات بشأن نتائج املشاركة
والتعلم عىل كافة املستويات.
الرتكيز مجددا ً عىل التعلم
الفعال

املناهج الدراسية وتدريب املعلمني :قد يتطلب الرتكيز عىل التعليم الفعال
واملالئم استعراض أطر املناهج الدراسية القائمة ،ومضامني التدريس والتعلم،
واألساليب الرتبوية ،واملواد وممارسات التدريب يف قاعات الدرس ،وأطر
التقييم ،فضالً عن تدريب املعلمني وتطويرهم املهني .وسوف تتطلب املقاربة
الشاملة واملنسقة للمناهج الدراسية تحقيق املواءمة بني مضامني املناهج
الدراسية ،والتقييم ،وتدريب املعلمني ،وكذلك قيادة املدارس وإدارتها.
تقييم نتائج التعلم :يتطلب الرتكيز عىل التعلم الفعال واملالئم آليات أكثر
جودة وتوازنا ً بغية قياس املعارف واملهارات والكفاءات والتصديق عليها خالل
مجموعة واسعة من املستخدمني والكفاءات ،بما يوفر قدرا ً أكرب من املرونة يف
ممارسات التقييم.

الرتكيز مجددا ً عىل مالءمة
التعلم لعالم العمل والحياة
املدنية عىل السواء

ضمان الجودة وأطر املؤهالت :يتطلب الرتكيز عىل اكتساب الكفاءات بشكل
فعال ومالءمة التعلم لعالم العمل والحياة املدنية إقامة أو تعزيز أطر وطنية
لضمان الجودة واملؤهالت.

ما الذي يعنيه تنفيذ الهدف  4للتنمية املستدامة؟
ثمة مجموعة من املصطلحات تُستعمل يف كثري من األحيان بال تمييز فيما يخص ‹تنفيذ› الهدف 4
للتنمية املستدامة .وتشمل هذه املصطلحات ‹تعميم› و‹ترشيد› و‹ترجمة› و›إدماج› الهدف  4للتنمية
املستدامة والغايات املتعلقة به يف السياسات العامة والخطط الخاصة بقطاع التعليم عىل الصعيد
الوطني ،وكذلك ‹مواءمة› و‹تكييف› سياسات وخطط قطاع التعليم مع الهدف  4للتنمية املستدامة.
ومهما تكن املصطلحات املستخدمة ،فمن املهم التشديد عىل أنه ،نظرا ً للنطاق القطاعي الواسع للهدف 4
للتنمية املستدامة ،ال يمكن تنفيذه كأمر مختلف ومنفصل عن الجهود الرامية إىل تطوير قطاع التعليم
عىل املستوى الوطني.
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ويتطلب ‹تنفيذ› الهدف  4للتنمية املستدامة عىل الصعيد القطري بذل جهود ملواءمة/تكييف عمليات
التخطيط ورسم السياسات يف قطاع التعليم عىل املستوى الوطني مع الغايات العاملية وأولويات السياسات
الواردة يف خطة التنمية املستدامة لعام  .2030وسوف تتوقف درجة اتساق السياسات والخطط الوطنية
مع الهدف  4للتنمية املستدامة عىل أولويات السياسات ،وااللتزامات السياسية ودورات وقدرات التخطيط
والرتتيبات املؤسسية ،فضالً عن القدرات البرشية والتقنية واملالية الخاصة بالبلدان.
هل الخطط الوطنية الخاصة بالهدف  4للتنمية املستدامة رضورية؟
ينبغي أن تكون غايات وأولويات السياسات الخاصة بالهدف  4للتنمية املستدامة جزءا ً من السياسات
التعليمية والخطط والعمليات الوطنية القائمة .وال ينبغي أن يرتتب عىل الجهود املبذولة لتحقيق التزامات
الهدف  4للتنمية املستدامة خطط أو عمليات موازية أو منفصلة .وال توجد التزامات بشأن السياسات
املتعلقة بالهدف  4للتنمية املستدامة خارج السياسات وعمليات وآليات التخطيط واإلدارة والرصد القائمة
عىل الصعيد الوطني .بل إن النظم والعمليات واآلليات القائمة التي تقودها البلدان ينبغي دعمها أو
تعزيزها لضمان تحقيق مالءمتها/تكييفها عىل نحو أفضل مع االلتزامات العاملية.
ما هي الخطوات الالزمة يف ترجمة االلتزامات العاملية عىل املستوى القطري؟
تحقيق تفاهم مشرتك عىل املستوى الوطني :يمثل تحقيق تفاهم مشرتك بشأن خطة التنمية
املستدامة لعام  2030فيما بني جميع األطراف املعنية رشطا ً الزما ً لرتجمة االلتزامات العاملية الخاصة
بالهدف  4للتنمية املستدامة إىل جهود لتطوير التعليم عىل املستوى الوطني .وينطوي هذا األمر عىل
مشاورات شاملة حول جدول األعمال الجديد يف إطار قطاع التعليم وعرب القطاعات األخرى لضمان إقامة
صلة ثنائية االتجاه بني التعليم وأهداف التنمية املستدامة األخرى .أما العملية التشاركية الخاصة بإقامة
هذا التفاهم املشرتك فهي العنرص األسايس لضمان الحصول عىل موافقة جميع األطراف املعنية املشاركة
يف تطوير النظام التعليمي الوطني.
القطري :وبنا ًء عىل ذلك ،فمن الرضوري تقييم االستعداد ُ
تقييم االستعداد ُ
القطري لرتجمة التزامات
الهدف  4للتنمية املستدامة إىل نظم تعليمية عىل املستوى الوطني .ويتضمن هذا األمر تقييم السياقات
الخاصة بالسياسات والتخطيط والرصد واإلدارة املتعلقة بالنظم التعليمية عىل املستوى الوطني ،وذلك
لتحديد الثغرات الكامنة يف التزامات وطموحات الهدف  4للتنمية املستدامة ،وكذلك األنشطة الالزمة
لتعزيز وتعديل و/أو تكييف أطر السياسات والتخطيط والعمليات الرامية إىل إظهار الغايات وااللتزامات
لعام .2030
•السياق الخاص بالسياسات :تقييم التشريعات الوطنية والسياق الخاص بالسياسات في
ضوء االلتزامات العالمية الخاصة بالسياسات لعام  .2030يتطلب هذا األمر إجراء دراسة
بشأن التشريعات وأطر السياسات ،فضالً عن تحديد الثغرات المحتملة التي قد توجد بين
السياق الخاص بالسياسات وااللتزامات العالمية.
•السياق الخاص بالتخطيط :تحديد المداخل التي قد تتيح نشر أو إدماج االلتزامات لعام
 2030في السياق الوطني الخاص بالتخطيط .وبنا ًء على الدورات الوطنية المعينة التي
تخص السياسات/التخطيط ،يمكن القيام بذلك من خالل تطوير الخطة (الخطط) على نطاق
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القطاعات أو القطاعات الفرعية ،أو باستخدام الخطط القائمة الجاهزة/المستوفاة إلظهار
التزامات الهدف  4للتنمية المستدامة بشكل أفضل.
•الرصد والتقييم :تتطلب هاتان العمليتان إجراء دراسة بشأن األطر الوطنية القائمة الخاصة
بالرصد والتقييم بغية إظهار متطلبات إطار المؤشرات العالمية المقترح لرصد التقدم المحرز
في الهدف  4للتنمية المستدامة.
•السياق الخاص باإلدارة :ينطوي هذا األمر على استعراض آلليات وعمليات التنسيق القطاعية
القائمة نظرا ً لمتطلبات الشمولية والشفافية على نطاق المنظومة لطموحات جدول أعمال
التعليم حتى عام  .2030كما يمكن تنظيم حوار للشركاء لضمان تنسيق الجهود الرامية إلى
وضع طموحات الهدف  4للتنمية المستدامة في سياقها.
هذه هي أوىل الخطوات يف ترجمة االلتزامات لعام  2030عىل املستوى ُ
القطري .ويف جميع الحاالت ،يجب
أن تكون الجهود املبذولة لرتجمة االلتزامات العاملية لجدول أعمال التعليم حتى عام  2030عىل املستوى
ُ
القطري تحت قيادة البلدان ومِلكيتها .ويجب إدراجها يف السياسات التعليمية الوطنية وعمليات وهياكل
التخطيط.
كيف يتم تنسيق جهود الرشكاء؟
إن ترجمة التزامات الهدف  4للتنمية املستدامة إىل جهود لتطوير التعليم عىل املستوى الوطني تتطلب
إرشاك مجموعة واسعة النطاق من الرشكاء والتنسيق فيما بينهم .وسواء تعلق األمر باملستوى العاملي أو
اإلقليمي أو الوطني ،فإن الرشاكات الفعالة متعددة األطراف املرتبطة بعمليات أهداف التنمية املستدامة
األوسع نطاقا ً إنما تمثل عنرصا ً أساسيا ً إلنجاح ترجمة االلتزامات لعام  2030إىل جهود لتطوير التعليم
عىل املستوى الوطني.
مبادئ تخص املساءلة املتبادلة :إن مبادئ ( )1املِلكية ُ
القطرية )2( ،الرتكيز عىل النتائج،
( )3الشفافية ،و( )4املسؤولية املشرتكة ،تنطبق عىل جميع الرشكاء عىل كافة املستويات ،وكذلك عىل
جميع املراحل الخاصة بالسياسات ودورات التخطيط والتنفيذ .ومن املقرر أيضا ً أن يلتزم الرشكاء بهذه
املبادئ يف العمل معا ً لتوفري الدعم للبلدان .وتمثل هذه املبادئ العنارص األساسية لضمان املساءلة املتبادلة
يف متابعة االلتزامات املشرتكة للهدف  4للتنمية املستدامة.
التنسيق فيما بني الرشكاء :يتطلب تحقيق طموحات أهداف وغايات التعليم يف خطة التنمية املستدامة
لعام  2030تنسيق الجهود املبذولة عىل جميع املستويات فيما بني الرشكاء الذين تم إرشاكهم يف هذا
الشأن .ومن خالل دعم الجهود الحكومية الرامية إىل ضمان التعليم الجيد والشامل وتوفري فرص التعلم
مدى الحياة للجميع ،يُنتظر من الرشكاء القيام بشكل واضح بتحديد التزامات كل منهم وطبيعة الدعم
الذي يقدمونه استنادا ً إىل امليزة النسبية الخاصة بهم .وبالنظر إىل تنوع رشكاء التنمية والدعم الذي يمكن
أن يقدمونه فإن التنسيق فيما بينهم إنما يمثل العنرص األسايس عىل املستوى ُ
القطري واإلقليمي والعاملي.
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القطري :يمكن ضمان التنسيق عىل املستوى ُ
التنسيق عىل املستوى ُ
القطري من خالل مجموعة متنوعة
من اآلليات أو الرشاكات القائمة .وتتنوع طبيعة وديناميات آليات التنسيق القائمة الخاصة بقطاع التعليم
داخل أوضاع ُقطرية متنوعة .وقد تتطلب التزامات الهدف  4للتنمية املستدامة تعزيز و/أو تكييف
اآلليات القائمة لضمان أن تكون عىل نطاق القطاعات وشاملة وخاضعة لقيادة البلدان بشكل دقيق.
اللجنة التوجيهية املعنية بتحقيق الهدف  4للتنمية املستدامة الخاص بالتعليم حتى عام :2030
عىل املستوى الدويل ،تمثل اللجنة التوجيهية املعنية بتحقيق الهدف  4للتنمية املستدامة الخاص بالتعليم
حتى عام  2030آلية الحوكمة املتعددة األطراف عىل الصعيد العاملي املعنية بتحقيق الهدف  4للتنمية
املستدامة .ويتمثل الهدف األويل للجنة التوجيهية يف دعم الدول األعضاء والرشكاء لتحقيق األهداف العرشة
لألهداف التنمية املستدامة وغريها من األهداف ذات الصلة بالتعليم يف جدول األعمال العاملي .وتكلف
الجنة التوجيهية بتوفري التوجيه االسرتاتيجي للدول األعضاء والدوائر التعليمية ،ووإعداد التوصيات
للعمل التحفيزي ،ورصد التمويل املالئم والدعوة إىل توفريه ،ورصد التقدم املحرز نحو تحقيق الهدف 4
من أهداف التنمية املستدامة من خالل معهد اليونسكو لإلحصاء والتقرير العاملي لرصد التعليم.
تتألف اللجنة التوجيهية من  38عضوا ً يمثلون أغلبية من الدول األعضاء ،وكذلك من الوكاالت املشاركة يف
املنتدى العاملي للتعليم ( 2015اليونسكو وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي واملفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني و صندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وهيئة األمم املتحدة
للمرأة والبنك الدويل) ومنظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والرشاكة
العاملية من أجل التعليم واملنظمات اإلقليمية ومنظمات املعلمني وشبكات املجتمع املدني.
آليات التنسيق عىل املستويات اإلقليمية/اإلقليمية الفرعية :يمثل التنسيق اإلقليمي واإلقليمي
الفرعي عامالً أساسيا ً لدعم الجهود عىل املستوى الوطني ولضمان االتساق بني الجهود املبذولة عىل
املستويني العاملي والقطري .وينبغي أن تستند آليات التنسيق عىل املستوى اإلقليمي إىل اآلليات والهياكل
القائمة وتتماىش معها قدر املستطاع ،بما يف ذلك آليات التنسيق األوسع نطاقا ً التابعة لألمم املتحدة
الخاصة بالرصد وإعداد التقارير التي أُنشئت ملتابعة اإلطار الشامل ألهداف التنمية املستدامة وصياغة
التقارير بشأنه .أما تشكيل آليات التنسيق اإلقليمية الخاصة بجدول أعمال التعليم حتى عام 2030
فتشمل ممثلني عن الوكاالت املشاركة يف جدول أعمال التعليم حتى عام  ،2030واملنظمات اإلقليمية،
وشبكات منظمات املجتمع املدني ،وكذلك الرشكاء اإلقليميني والدوليني الذين قد يشاركون يف دعم التنمية
التعليمية يف البلدان الواقعة يف املنطقة.
وتشكل املستويات اإلقليمية واإلقليمية الفرعية العنارص األساسية لتوفري املعلومات للجنة التوجيهية
العاملية بشأن الوقائع اإلقليمية واألولويات الوطنية ،فضالً عن ترجمة اإلرشادات العاملية التي توفرها
اللجنة التوجيهية العاملية إىل أنشطة عىل املستوى ُ
القطري .ومن أجل ضمان ترابط أمثل بني اللجنة
التوجيهية العاملية والوقائع ُ
القطرية ،ينبغي أن يشمل تشكيل آلية التنسيق اإلقليمية عىل املستوى
(الفرعي) اإلقليمي أعضاء اللجنة التوجيهية العاملية الذين يمثلون املنطقة.
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تمويل جدول أعمال التعليم حتى عام 2030
ما هي اآلثار عىل التمويل املحيل؟
إن تمويل ترجمة وتنفيذ التزامات الهدف  4للتنمية املستدامة لن يتطلب مستويات أعىل من التمويل
املستدام فحسب ،بل يقتيض أيضا ً استخداما ً أكثر فعالية وإنصافا ً لهذه األموال .وكما ورد يف إطار
العمل الخاص بالتعليم حتى عام ( 2030الفقرة  ،)106ستظل املوارد املحلية تمثل أهم مصدر لتمويل
التعليم .ومن ثم يجب أن يوجد التزام واضح من الحكومات بتوفري تمويل منصف يتناسب مع األولويات
واالحتياجات والقدرات الوطنية الخاصة بالتعليم من أجل التقدم يف إعمال الحق يف التعليم تدريجياً .ومن
أجل زيادة وتحسني التمويل املحيل املخصص للتعليم ،ينبغي أن تضطلع البلدان بما ييل:
زيادة التمويل الحكومي للتعليم :يستلزم هذا األمر توسيع قاعدة جباية الرضائب وحظر التهرب
من الرضائب وزيادة النصيب املخصص للتعليم يف امليزانيات الوطنية .وتقيض املعايري املرجعية الدولية
بتخصيص نسبة ترتاوح بني  %15و %20من مجموع النفقات العامة ونسبة ترتاوح بني  %4و%6
من الناتج املحيل اإلجمايل عىل التعليم.
زيادة الفعالية واملساءلة :لنئ كان من الرضوري زيادة التمويل املحيل للتعليم ،فيجب استخدام املوارد
القائمة عىل نحو أكثر فعالية .ومن شأن تحسني الحوكمة واملساءلة أن يزيد من االستخدام الناجع
والفعال للموارد القائمة.
منح األولوية للفئات األشد احتياجاً :وأخرياً ،ينبغي استخدام املوارد املخصصة للتعليم بشكل أكثر
إنصافاً .فالفئات املحرومة من األطفال والشباب والكبار ،وكذلك النساء والفتيات وسكان املناطق املتأثرة
بنزاعات يواجهون اعتياديا ً أشد االحتياجات التعليمية ،ولذلك ينبغي توجيه التمويل لخدمة هؤالء.
ما هي اآلثار عىل املساعدات اإلنمائية الرسمية؟
كما ورد يف إطار العمل الخاص بالتعليم حتى عام ( 2030الفقرة  ،)107ينبغي أال يقوض النقص يف
االعتمادات فرص التعليم ملليارات الدارسني الذين يحق لهم الحصول عىل تعليم جيد .كما أن متوسط
النقص السنوي يف التمويل بني املوارد املحلية املتوافرة واملبلغ الالزم للوفاء بااللتزامات لعام  2030يف
البلدان املنخفضة الدخل وبلدان الرشيحة الدنيا من فئة البلدان املتوسطة الدخل يزيد عما كان عليه فيما
يتعلق بجدول أعمال التعليم للجميع .ويزداد النقص بشكل خاص يف البلدان املنخفضة الدخل إذ يمثل
 %42من مجموع التكاليف السنوية .ويُستخدم جزء هام من التمويل الدويل العام ،بما يف ذلك املساعدات
اإلنمائية الرسمية ألغراض حفز تعبئة موارد إضافية من مصادر أخرى ،من القطاعني العام والخاص.
وعليه فإن املعونة ستظل تمثل مصدرا ً أساسيا ً لتمويل التعليم إذا ما أُريد الوفاء بااللتزامات لعام .2030
ومن الرضوري زيادة وتحسني التمويل الخارجي للتعليم .ويف سبيل القيام بذلك ،ينبغي أن يقوم رشكاء
التعليم بما ييل:
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قلب اتجاه املسار التنازيل نحو انخفاض املعونة إىل التعليم :فيجب قلب اتجاه املساري الجاري نحو
االنخفاض الذي لوحظ يف املعونة إىل التعليم يف السنوات األخرية املاضية .وإن الوفاء بجميع االلتزامات
املتعلقة باملساعدات اإلنمائية الرسمية هو أمر أسايس ،بما يف ذلك االلتزام الذي تعهدت به عدة دول
متقدمة بأن تحقق الهدف املتمثل يف تخصيص نسبة  %7من الناتج القومي اإلجمايل للمساعدة اإلنمائية
الرسمية التي تُقدم إىل الدول النامية ،وتقديم نسبة ترتاوح بني  % 0,15و %0,20من الناتج القومي
اإلجمايل ألقل البلدان نمواً .كما ينبغي زيادة الدعم الذي يُقدم إىل التعليم يف أقل البلدان نمواً ،وينبغي
باإلضافة إىل ذلك التنبؤ بتفاصيل املعونة التي تُقدم إىل التعليم يف أقل البلدان نمواً.
تحسني فعالية املعونة من خالل ضمان التجانس والتنسيق األفضل :ينبغي أن تساند الجهات
املانحة والبلدان متوسطة الدخل والرشكاء اآلخرون تمويل التزامات التعليم لعام  2030وفقا ً الحتياجات
كل بلد وأولوياته ،والعمل عىل زيادة التمويل املحيل والخارجي ملساندة جدول األعمال املشرتك .وينبغي
أن تضمن الجهات املانحة التجانس يف تقديم املعونة وأن تنسقها عىل نحو أفضل وأن تجعلها تعزز
اإلحساس ِبملكية العمل وبالخضوع للمساءلة أمام املواطنني.
تحسني اإلنصاف يف التمويل الخارجي :لنئ كان من الرضوري قلب اتجاه املسار التنازيل لتدفقات
املساعدات اإلنمائية الرسمية ،فينبغي تحسني توجيه التمويل الخارجي كي يدعم القطاعات الفرعية
املهملة والبلدان املنخفضة الدخل والفئات الضعيفة واملحرومة يف البلدان املتوسطة الدخل .وينبغي أن
تضطلع الجهات املانحة لصالح التعليم ،الثنائية منها واملتعددة األطراف ،بإعداد اسرتاتيجيات بالتعاون
مع البلدان املتلقية بغية القيام بشكل مشرتك بتحديد نوع الدعم الذي ينبغي تقديمه عىل النحو األفضل
وسبل وطرائق تقديم هذا الدعم.
تعزيز التعاون فيما بني بلدان الجنوب والتعاون الثالثي :يمثل التعاون فيما بني بلدان الجنوب
وسيلة مهمة لتكملة التعاون الدويل من أجل التنمية .وينبغي النظر إىل التعاون فيما بني بلدان الجنوب
بوصفه تعبريا ً عن التضامن فيما بني شعوب وبلدان الجنوب يستند إىل تجاربهم وأهدافهم املشرتكة.
وينبغي تعزيز التعاون الثالثي باعتباره وسيلة لتمويل التعليم واالستفادة من تجارب وخربات مجدية يف
مجال التعاون اإلنمائي .كما أن قيام االتحاد الرويس والربازيل وجنوب أفريقيا والصني والهند بإنشاء بنك
التنمية للربازيل واالتحاد الرويس والهند والصني وجنوب أفريقيا يمكن أن يتيح مصادر جديدة لتمويل
التعليم وأن يساعد يف قلب املسار التنازيل للمعونة.
زيادة مبالغ املعونة التي تُقدم إىل التعليم يف أوضاع النزاع واألزمات :سيكون من املستحيل توفري
التعليم للجميع بدون النجاح يف الوصول إىل األطفال والشباب والكبار الذين يعيشون يف دول هشة ويف
مناطق متأثرة بالنزاعات واملخاطر الطبيعية .ويدعو إطار العمل الخاص بالتعليم حتى عام  2030إىل
بذل جهود عاجلة من أجل تحقيق زيادة كبرية يف الدعم الذي يُقدم للتعليم يف إطار أنشطة االستجابة
اإلنسانية ويف ظل أوضاع األزمات املطولة .فمن شأن استحداث أشكال للتآزر بني تمويل األنشطة
اإلنسانية وبني تمويل التنمية أن يزيد فعالية االستثمارات يف جهود اإلنعاش من أجل مساندة الدول
الهشة والدول املنكوبة بنزاعات.
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ما هي العمليات واآلليات العاملية لتمويل الهدف  4للتنمية املستدامة؟
تمويل عملية التنمية :إن برنامج عمل أديس أبابا ،الذي اُعتمد يف املؤتمر الدويل الثالث لتمويل التنمية
(أديس أبابا13 ،ـ 16تموز/يوليو  ،)2015يوفر إطارا ً عامليا ً جديدا ً لتمويل التنمية املستدامة .ويشجع
البلدان عىل النظر يف تحديد غايات للتمويل املالئم عىل الصعيد الوطني للقيام باستثمارات نوعية يف
الخدمات العامة األساسية للجميع ،بما يف ذلك التعليم (الفقرة  .)12واتفقت البلدان عىل توسيع نطاق
االستثمارات والتعاون الدويل بغية تمكني جميع األطفال من إتمام تعليم جيد ومجاني ومنصف وشامل
للجميع يف مرحلة الطفولة املبكرة ومرحلة التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي (الفقرة  .)78وتم االتفاق
كذلك عىل زيادة االستثمار يف تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتطوير التعليم والتدريب
يف املجال التقني واملهني ويف مستوى التعليم العايل ،مع ضمان تكافؤ فرص النساء والفتيات بهذا التعليم
والتدريب؛ وتكثيف التعاون لتعزيز نظم التعليم العايل ،والسعي إىل زيادة فرص الحصول عىل التعليم
عرب اإلنرتنت (الفقرة  .)119ويجري ضمان متابعة تمويل عملية التنمية من خالل منتديات املجلس
االقتصادي واالجتماعي املعنية بتمويل التنمية .وقد تم أيضا ً تشكيل فريق عمل األمم املتحدة املشرتك بني
الوكاالت املعنية بتمويل التنمية.
إن اللجنة الدولية املعنية بتمويل فرص التنمية هي مبادرة عاملية جديدة رئيسية ترمي إىل إرشاك
قادة العالم وراسمي السياسات والباحثني يف وضع مسوغات جديدة لالستثمار وتحديد دروب للتمويل
من أجل تحقيق فرص تعليمية متكافئة لألطفال والشباب .وتنطوي هذه اللجنة عىل أفضل التحاليل
يف مجايل السياسات والبحوث بشأن األنشطة الالزمة لزيادة االستثمار من أجل تحقيق نتائج تعلمية
ملموسة ومالئمة يكون لها أثر إيجابي عىل التنمية االقتصادية واالجتماعية .ويف حني أنه سوف يتم النظر
يف النظام التعليمي برمته ابتدا ًء من السنوات األوىل ،فإن اللجنة ستويل اهتماما ً خاصا ً بتوفري التعليم
األسايس وتؤدي دورها املتمثل يف تحسني فرص الحياة وإتاحة فرص متكافئة للشباب لتمكينهم من
االنتفاع بمستويات أعىل من التعليم ،واالنخراط يف صفوف القوى العاملة واملشاركة يف املجتمع .وترمي
اللجنة إىل ضمان توفري املزيد من االستثمارات األكثر فعالية ،وتساهم يف حشد رشاكات جديدة لتحقيق
هذه األهداف ،والسيما يف البلدان املتوسطة الدخل والبلدان املنخفضة الدخل .وقد أصدرت اللجنة تقريرها
املعنون «جيل التعلم :االستثمار يف التعليم من أجل عالم متغري» ورفعته إىل األمني العام لألمم املتحدة يف
 18أيلول/سبتمرب .2016
الرشاكات العاملية من أجل التعليم :نشأت الرشاكة العاملية من مبادرة املسار الرسيع التي أُنشئت
عام  .2002ويف عام  ،2012تحولت مبادرة املسار الرسيع إىل رشاكة ذات صفة تمثيلية يديرها مجلس
من املدراء مع تمثيل فعال من رشكاء البلدان النامية واألطراف الفاعلة غري الحكومية ،واتخذت اسما
جديدا ً هو «الرشاكة العاملية من أجل التعليم» .وعقب هذا اإلصالح ،واصلت البنية التنفيذية للرشاكة
العاملية من أجل التعليم الرتكيز عىل قيمة خطط قطاع التعليم الخاضعة مللكية البلدان التي تساندها
األطراف املعنية الرئيسية عىل املستوى ُ
القطري (من األفضل أن تكون ضمن فريق تعليمي محيل) .غري
أن الرشاكة العاملية توفر دعمها التقني املبارش للعمليات ُ
القطرية ،وذلك من خالل املشاركة التقنية،
واملبادئ التوجيهية الجديدة ،وأنشطة تطوير القدرات ،وتشاطر أفضل املمارسات واالبتكارات العاملية،
والستيعاب البلدان الهشة والتي تشهد أوضاع ما بعد النزاع ولتشمل جميع أهداف التعليم للجميع الستة،
مع مواصلة التشديد عىل التعليم األسايس .وبالنظر إىل أن مجلس الرشاكة العاملية من أجل التعليم يُعد
بمثابة « اتفاق يربط ربطا ً واضحا ً بني زيادة الدعم الذي تقدمه الجهات املانحة إىل قطاع التعليم من
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جهة ،وبني أداء سياسات البلدان املتلقية ومساءلتها عما تحرزه من نتائج من جهة أخرى» ،فقد اعتمد
نموذجا ً جديدا ً للتمويل يف عام  .2014وقد ظهرت اآلن الرشاكة العاملية من أجل التعليم باعتبارها رابع
أكرب ممول للتعليم األسايس يف الدول النامية مع االنتشار الرسيع للرشكاء التابعني للرشاكة العاملية من
أجل التعليم يف الدول النامية ،إذ ارتفع عدد البلدان املتلقية من  44بلدا ً يف عام  2010إىل  65بلدا ً يف
عام  ،2017من بينها  28بلدا ً هشا ً أو متأثرا ً من نزاعات .ولالتصال بالرشاكة العاملية ،تتعهد البلدان
بالتزامات محلية لتنفيذ خطط قطاعية ذات مصداقية ،فضالً عن تعزيز التمويل املحيل.
صندوق «التعليم ال يمكن أن ينتظر» :دعا مؤتمر قمة أوسلو بشأن التعليم من أجل التنمية املنعقد يف
عام  2015إىل بذل جهود مشرتكة عىل الصعيد العاملي لحشد األنشطة الجماعية والتمويل الكبري من أجل
التعليم يف حاالت الطوارئ .ويف الفرتة التي سبقت عقد أول مؤتمر قمة عاملي للعمل اإلنساني ،تكررت
الدعوات إىل إدراج التعليم والتعلم يف صميم العمل اإلنساني ،فضالً عن ضمان عدم تعطيل أو انقطاع حق
األطفال يف الحصول عىل التعليم بسبب أوضاع النزاعات والكوارث .وقد أُنشئ صندوق «التعليم ال يمكن
أن ينتظر» كاستجابة للدعوات إىل الوفاء بشكل أفضل باحتياجات التعليم لـ  75مليون طفل وشاب
األشد تأثرا ً بأوضاع األزمات والنزاعات حول العالم .وهذا هو أول صندوق عاملي يمنح األولوية للتعليم يف
العمل اإلنساني .ومن خالل جمع الرشكاء من القطاعني العام والخاص ،سوف يحشد صندوق «التعليم
ال يمكن أن ينتظر» أمواال ً إضافية ويحفز اتباع نهوج جديدة للتمويل واالبتكار بغية توفري التعليم يف
حاالت الطوارئ واألزمات املطولة.

رصد التقدم املحرز
كيف يتم رصد التقدم املحرز؟
ملا كانت املسؤولية األوىل لعملية الرصد تندرج يف املستوى الوطني ،ينبغي أن تنشئ البلدان آليات فعالة
للرصد واملساءلة تتكيف مع السياقات واألولويات الوطنية ،وذلك بالتشاور مع جميع األطراف املعنية.
وعىل الصعيد العاملي ،يظل معهد اليونسكو لإلحصاء املصدر الرسمي لبيانات التعليم القابلة للمقارنة
عرب الحدود الوطنية .كما أنه يوفر الدعم للبلدان لتعزيز النظم الوطنية للبيانات املتعلقة بالتعليم .ويتمثل
التقرير العاملي لرصد التعليم يف آلية عاملية لرصد الهدف  4للتنمية املستدامة ،ورصد ما يخص التعليم
يف أهداف التنمية املستدامة األخرى .كما أنه يوفر تقارير عن تنفيذ االسرتاتيجيات الوطنية واإلقليمية
والدولية بغية املساعدة يف تذكري الرشكاء املالئمني بمسؤولياتهم يف االلتزام بتعهداتهم كجزء من متابعة
واستعراض مجمل أهداف التنمية املستدامة.
ما هو اإلطار املقرتح للمؤرشات الالزم لرصد التقدم املحرز؟
عىل املستوى الدويل ،ثمة  11مؤرشا ً عامليا ً لرصد الهدف  4للتنمية املستدامة [انظر الذيل  ،]3وضعها
فريق الخرباء املشرتك بني الوكاالت املعني بمؤرشات أهداف التنمية املستدامة استنادا إىل إسهامات من
البلدان واملنظمات الدولية واإلقليمية واملجتمع املدني واألوساط األكاديمية واملجتمع الدويل .وتمثل هذه
املؤرشات العاملية الحادية عرش املجموعة الدنيا من املؤرشات املقرتحة للبلدان من أجل رصد الغايات
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املتعلقة بالهدف  4للتنمية املستدامة عىل املستوى العاملي .ويجري أيضا ً إعداد مجموعة أوسع نطاقا ً من
املؤرشات القابلة للمقارنة عاملياً .وتُستخدم هذه املؤرشات املواضيعية الثالثة واألربعون يف رصد التقدم
املحرز عىل الصعيد العاملي يف مجال التعليم ولرصد تحقيق الغايات التعليمية املتعلقة بالهدف  4للتنمية
املستدامة بشكل أشمل عرب جميع البلدان ،مما يتيح إمكانية تحديد التحديات املتعلقة بمفاهيم الغايات
التي ال تعكسها املؤرشات العاملية بشكل جيد .ويشمل إطار املؤرش املواضيعي [انظر الذيل  ]4املؤرشات
العاملية كمجموعة فرعية ،كما أنه يمثل مجموعة من املؤرشات اإلضافية التي يمكن للبلدان استخدامها
لرصد ما تحرزه من تقدم .أما اختيار املؤرشات اإلضافية التي يتعني استخدامها يف كل سياق وطني
فسوف يعتمد عىل األولويات يف مجال السياسات ،والقدرات التقنية ،فضالً عن توافر البيانات.
وتتوىل مجموعة التعاون التقني ،التي ينظمها معهد اليونسكو لإلحصاء ويشارك يف رئاستها قطاع
اليونسكو للرتبية ،مهمة قيادة تطوير املؤرشات من خالل التعاون الوثيق مع الدول األعضاء وممثيل
املجتمع املدني والخرباء من املنظمات الدولية واإلقليمية .وتقوم ثالثة مجموعات عمل معنية بتطوير
املؤرشات وتنمية القدرات اإلحصائية وتقارير البيانات بدعم عمل فريق التنسيق التقني يف ضمان توافر
الجيل التايل من إحصاءات التعليم الالزمة لرصد التقدم املحرز نحو الهدف  4للتنمية املستدامة .ويف
موازاة ذلك ،يركز التحالف العاملي لرصد التعلم ،الذي يرأسه معهد اليونسكو لإلحصاء أيضا ،عىل وضع
نهج واسرتاتيجيات لرصد املؤرشات القائمة عىل النتائج التعليمية.
ويمكن إعداد مؤرشات إقليمية إضافية من أجل مراعاة أوضاع إقليمية محددة وأولويات السياسات
ذات الصلة بمفاهيم أقل قابلية للمقارنة عىل الصعيد العاملي .وعىل املستوى الوطني ،سوف يتوافر
للبلدان مؤرشات إضافية تراعي خصائص أوضاعها الوطنية وتتوافق مع أنظمتها التعليمية ،وجداول
أعمال سياستها واسرتاتيجيتها وخططها.
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الذيل ١

الذيل 1
الوثائق املرجعية الرئيسية بشأن هدف التنمية املستدامة 4الخاص بالتعليم حتى عام 2030
إعالن إنشيون

2015

يُعرب إعالن إنشيون ،الذي اُعتمد يف املنتدى العاملي للرتبية  ،2015عن االلتزام
الجماعي لألوساط الدولية املعنية بالتعليم بتحقيق هدف تعليمي طموح يف إطار
أهداف التنمية املستدامة .كما أنه يعهد لليونسكو بمواصلة االضطالع بالدور املنوط
بها فيما يخص قيادة وتنسيق جدول أعمال التعليم العاملي.
2015

تحويل عاملنا :خطة التنمية املستدامة
يف أيلول /سبتمرب  ،2015اُعتمدت خطة التنمية املستدامة لعام  2030يف مؤتمر
قمة األمم املتحدة للتنمية املستدامة املنعقد يف نيويورك .وتتضن هذه الخطة 17
هدفا ً للتنمية املستدامة ،بما فيها الهدف  4للتنمية املستدامة املتمثل يف «ضمان
التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع».
إطار العمل الخاص بالتعليم حتى عام 2030

2015

يتمثل الهدف الرئييس إلطار العمل الخاص بالتعليم حتى عام  2030يف تقديم
اإلرشاد من أجل تنفيذ الهدف  4للتنمية املستدامة .وقد اعتمدت  184دولة عضوا ً
واألوساط الدولية املعنية بالتعليم إطار العمل الخاص بالتعليم حتى عام  2030يف
االجتماع الرفيع املستوى (باريس ،ترشين الثاني/نوفمرب  )2015عىل هامش املؤتمر
العام الثامن والثالثني لليونسكو.
إعادة التفكري يف الرتبية والتعليم :نحو صالح مشرتك عاملي؟
يتمثل هذا املطبوع الذي أصدرته اليونسكو ،واملستلهم من رؤية إنسانية للتعليم
والتنمية ،يف دعوة للحوار والنقاش يف مجال السياسات العامة .ويقرتح التوفيق بني
مقاصد التعليم وتنظيمه كمسعى مجتمعي جماعي يف عالم يتسم بالتعقيد.
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التعليم من أجل الناس والكوكب :بناء مستقبل مستدام للجميع
التقرير العاملي لرصد التعليم

2016

يسلط هذا التقرير الضوء عىل السبل الكفيلة بتمكني التعليم من حفز خطة التنمية
املستدامة لعام  2030يف مجملها .كما أنه يتناول العديد من التحديات املتعلقة
بكيفية رصد التقدم نحو تحقيق الهدف  4للتنمية املستدامة ،بما يف ذلك التوصيات
املتعلقة بتغيري السياسات العامة عىل املستوى الوطني واإلقليمي والعاملي.
املساءلة يف مجال التعليم ز الوفاء بتعهداتنا
التقرير العاملي لرصد التعليم

2017

يدرس التقرير قضية املساءلة يف مجال التعليم ،محلالً ُ
السبل التي تتيح لجميع
الجهات املعنية توفري الفعالية والكفاءة واإلنصاف يف التعليم ،كما ينظر يف مختلف
آليات املساءلة املستخدمة ملساءلة الحكومات واملدارس واملعلمني وأولياء األمور
واملجتمع الدويل والقطاع الخاص بشأن توفري التعليم الشامل واملنصف والجيد.
و من خالل تحليل السياسات الكفيلة بإنجاح عملية املساءلة أو إفشالها ،وعىل
العوامل الخارجية التي تؤثر يف نجاح هذه السياسات ،يخلص التقرير إىل توصيات
عملية ستساعد يف توطيد النظم التعليمية.
تعميم الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة-التعليم حتى عام  2030يف
2017
التخطيط والسياسات القطاعية الشاملة
يهدف هذا الدليل إىل تأمني مورد أسايس للمكاتب امليدانية لكي تحرص عىل تأمني
الدعم التقني املناسب للسلطات الوطنية يف هذا اإلطار .للقيام بهذا الدور ،يأخذ
الدليل حاجات البلدان وقدراتها املختلفة بالحسبان من أجل تفادي اعتماد مقاربة
واحدة للجميع.
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الذيل 2
الرسائل االسرتاتيجية الرئيسية للهدف  4للتنمية املستدامة الخاص بالتعليم حتى عام 2030
 -1يندرج التعليم يف صميم أهداف التنمية املستدامة :التعليم هو عنرص هام يف التقدم نحو
تحقيق جميع أهداف التنمية املستدامة ،ومن ثم ينبغي أن يكوّن جزءا ً من االسرتاتيجيات الرامية
إىل بلوغ كل هدف من هذه األهداف.
 -2تجاوز نهج الصومعة فيما يتعلق بالتعليم :ترتبط جميع أهداف التنمية املستدامة فيما بينها.
وليس من املمكن تحقيقها ما لم يتم تنفيذها معاً .ومن ثم فمن الرضوري تجاوز نهج الصومعة
وضمان أن يرتبط قطاع التعليم بصورة أفضل بالقطاعات اإلنمائية األخرى.
 -3الهدف  4للتنمية املستدامة الخاص بالتعليم حتى عام  :2030إضافة إىل الهدف القائم بذاته
الخاص بالتعليم (الهدف  4للتنمية املستدامة) ،يتضمن جدول أعمال التعليم حتى عام 2030
أيضا ً غايات تخص التعليم يف إطار العديد من أهداف التنمية املستدامة األخرى ،والسيما تلك التي
تتعلق بالصحة ،والنمو االقتصادي ،والعمل الالئق ،واالستهالك واإلنتاج املستدامني وتغري املناخ.
ويشمل مصطلح الهدف  4للتنمية املستدامة الخاص بالتعليم حتى عام  2030الهدف  4للتنمية
املستدامة ،وكذلك الغايات املرتبطة بالتعليم يف أهداف التنمية املستدامة.
 -4امللكية والقيادة عىل الصعيد الوطني :يجب أن يكون تنفيذ الهدف  4للتنمية املستدامة الخاص
بالتعليم حتى عام  2030أمرا ً خاضعا ً مللكية وقيادة الدولة من أجل ترجمة جدول أعمال التعليم
إىل سياسات وخطط وغايات ومبادرات وأنشطة وطنية قابلة للتحقيق تستند إىل احتياجاتها
اإلنمائية وسياساتها ودوراتها التخطيطية وقدراتها املؤسسية ،فضالً عن الشكل التنظيمي للنظم
التعليمية واملوارد املتاحة.
 -5ال ينبغي إعداد خطة منفصلة للهدف  4للتنمية املستدامة الخاص بالتعليم حتى عام
 ،2030بل ينبغي أن تكون السياسات التعليمية وعمليات التخطيط واإلدارة عىل نطاق القطاع
متوائمة /متكيفة مع أهداف وغايات جدول أعمال التعليم حتى عام  2030قدر املستطاع يف كل
سياق.
 -6االستناد إىل/تعزيز آليات التنسيق القائمة :إن آليات التنسيق الوطنية واإلقليمية الخاصة
بتنفيذ الهدف  4للتنمية املستدامة الخاص بالتعليم حتى عام  2030ينبغي ـ قدر املستطاع ـ أن
تستند إىل آليات التنسيق والنظم والعمليات القائمة ،وأن ترتبط بآليات أوسع نطاقا ً لتنسيق أهداف
التنمية املستدامة عىل األصعدة الوطنية واإلقليمية والعاملية.
 -7تعزيز الرشاكات املتعددة األطراف من أجل إجراء عمليات التنفيذ والرصد واملساءلة :يتطلب
طموح الهدف  4للتنمية املستدامة الخاص بالتعليم حتى عام  2030تعزيز الرشاكات املتعددة
األطراف بني الدولة واألطراف الفاعلة غري الحكومية ،وذلك من أجل تحقيق شفافية عمليات التنفيذ
والرصد واملساءلة.
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الذيل 3
إطار املؤرشات العاملية لرصد تحقيق غايات الهدف  4للتنمية املستدامة
الهدف  4للتنمية املستدامة :ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التع ّلم
مدى الحياة للجميع
الغاية  4.1ضمان أن يتمتّع جميع البنات والبنني بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيّد
يؤدي إىل تحقيق نتائج تعليمية مالئمة وفعالة بحلول عام 2030
املؤرش  4.1.1نسبة األطفال والشباب( :أ) يف الصف الثاني/الثالث؛ (ب) يف نهاية املرحلة االبتدائية؛
(ج) يف نهاية املرحلة الدنيا من التعليم الثانوي الذين يحققون عىل األقل الحد األدنى من مستوى الكفاءة
يف ( )1القراءة )2( ،الرياضيات ،بحسب الجنس
الغاية  4.2ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنني فرص الحصول عىل نوعية جيدة من النماء
والرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم قبل االبتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم االبتدائي
بحلول عام 2030
املؤرش  4.2.1نسبة األطفال دون الخامسة الذين يسريون عىل املسار الصحيح من حيث النمو يف
مجاالت الصحة والتعلم والرفاه النفيس ،بحسب الجنس
املؤرش  4.2.2معدل املشاركة يف التع ُّلم املن َّ
ظم (قبل سنة واحدة من عمر االلتحاق الرسمي بالتعليم
االبتدائي) ،بحسب الجنس
الغاية  4.3ضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال يف الحصول عىل التعليم املهني والتعليم
العايل الجيّد وامليسور التكلفة ،بما يف ذلك التعليم الجامعي ،بحلول عام 2030
املؤرش  4.3.1معدل مشاركة الشباب والكبار يف التعليم النظامي وغري النظامي والتدريب خالل االثني
عرش شهرا ً املاضية ،بحسب الجنس
الغاية  4.4تحقيق زيادة كبرية يف عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم املهارات املناسبة،
بما يف ذلك املهارات التقنية واملهنية ،للعمل وشغل وظائف الئقة وملبارشة األعمال الحرة،
بحلول عام 2030
املؤرش  4.4.1نسبة الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بحسب
نوع املهارة
الغاية  4.5القضاء عىل التفاوت بني الجنسني يف التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إىل
جميع مستويات التعليم والتدريب املهني للفئات الضعيفة ،بما يف ذلك لألشخاص ذوي اإلعاقة
والشعوب األصلية واألطفال الذين يعيشون يف ظل أوضاع هشة ،بحلول عام 2030
ُ
املؤرش  4.5.1بيانات املساواة (إناث/ذكور ،الريف/الحرضُ ،
األغنى/لخميس األفقر ،وغري ذلك
الخميس
مثل حالة اإلعاقة ،والشعوب األصلية ،وحالة التأثر بالنزاعات من النزاع بحسب تطور توافر البيانات)
لجميع مؤرشات التعليم الواردة يف هذه القائمة التي يمكن تفصيلها
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الغاية  4.6ضمان أن يل ّم جميع الشباب ونسبة كبرية من الكبار ،رجاال ً ونسا ًء عىل حد سواء،
بالقراءة والكتابة والحساب بحلول عام 2030
املؤرش  4.6.1النسبة املئوية للسكان يف فئة عمرية معينة الذين يحققون عىل األقل مستوى ثابتا ً من
الكفاءة يف تصنيفات وظيفية تتناول (أ) محو األمية( ،ب) املهارات الحسابية ،بحسب الجنس
الغاية  4.7ضمان أن يكتسب جميع املتع ّلمني املعارف واملهارات الالزمة لدعم التنمية املستدامة،
بما يف ذلك بجملة من ُ
السبُل من بينها التعليم لتحقيق التنمية املستدامة واتّباع أساليب العيش
املستدامة ،وحقوق اإلنسان ،واملساواة بني الجنسني ،والرتويج لثقافة السالم ونبذ العنف
واملواطنة العاملية وتقدير التنوع الثقايف وتقدير مساهمة الثقافة يف التنمية املستدامة ،بحلول
عام 2030
املؤرش 4.7.1مدى تعميم ( )1تعليم املواطنة العاملية و ( )2التعليم من أجل التنمية املستدامة ،بما يف
ذلك املساواة بني الجنسني وحقوق اإلنسان ،وذلك عىل جميع الصعد يف( :أ) السياسات التعليمية الوطنية،
و (ب) واملناهج الدراسية و (ج) تدريب املعلمني و (د) تقييم الطالب
الغاية .4أ بناء املرافق التعليمية التي تراعي الفروق بني الجنسني ،واإلعاقة ،واألطفال ،ورفع
مستوى املرافق التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف
للجميع ،بحلول عام2030
املؤرش.4أ 1.نسبة املدارس التي تحصل عىل ما ييل( :أ) الطاقة الكهربائية؛ (ب) شبكة اإلنرتنت ألغراض
تربوية؛ (جـ) حواسيب ألغراض تربوية؛ (د) بنية تحتية ومواد مالئمة للطالب ذوي اإلعاقة؛ (هـ)
مياه الرشب األساسية؛ (و) مرافق صحية أساسية غري مختلطة؛ (ز) مرافق أساسية لغسل األيدي
(وفق التعاريف الواردة يف مؤرش توفري املياه وخدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية للجميع)
الغاية 4-ب تحقيق زيادة كبرية يف عدد املنح الدراسية املتاحة للبلدان النامية عىل الصعيد
العاملي ،وبخاصة ألقل البلدان نموا ً والدول الجزرية الصغرية النامية والبلدان األفريقية،
لاللتحاق بالتعليم العايل ،بما يف ذلك منح التدريب املهني وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
والربامج التقنية والهندسية والعلمية يف البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية األخرى ،بحلول
عام 2020
املؤرش.4ب 1.حجم تدفقات املساعدة اإلنمائية الرسمية لتقديم املنح بحسب القطاع ونوع الدراسة
الغاية .4جـ تحقيق زيادة كبرية يف عدد املعلمني املؤهلني ،بما يف ذلك من خالل التعاون الدويل
لتدريب املعلمني يف البلدان النامية ،وبخاصة يف أقل البلدان نموا ً والدول الجزرية الصغرية النامية،
بحلول عام 2030
املؤرش.4ج 1.نسبة املعلمني يف (أ) مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي؛ (ب) التعليم االبتدائي؛ (ج) املرحلة
الدنيا من التعليم الثانوي؛ (د) املرحلة العليا من التعليم الثانوي الذين حصلوا عىل األقل عىل الحد األدنى
من التدريب املن َّ
ظم للمعلمني (مثل التدريب الرتبوي) ،قبل الخدمة أو يف أثناء الخدمة ،الالزم للتدريس
عىل املستوى املناسب يف بلد معني
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الذيل 4
إطار املؤرشات املواضيعية لرصد تحقيق الهدف  4للتنمية املستدامة [يف ترشين األول/أكتوبر
]2017
إن املؤرشات املواضيعية هي مجموعة أوسع نطاقا ً من املؤرشات القابلة للمقارنة دوليا ً وضعها الفريق
االستشاري التقني املعني بمؤرشات التعليم ملا بعد عام  2105و أدرجت يف إطار عمل التعليم لعام
 2030الذي اعتمدته الدول األعضاء يف اليونسكو يف ترشين الثاني  /نوفمرب  .2105واستمر استعراض
إطار املؤرشات وتنقيحه من خالل مجموعة التعاون التقني التي ُشكلت يف عام  .2016وستعمل مجموعة
املؤرشات املواضيعية عىل رسم التقدم العاملي يف مجال التعليم ورصد أهداف التعليم يف إطار أهداف
التنمية املستدامة  4بشكل أكثر شموال عرب البلدان ،مما يتيح إمكانية تحديد التحديات املتعلقة بمفاهيم
األهداف التي ال تعكسها بشكل جيد املؤرشات العاملية .ويشمل إطار املؤرشات املواضيعية املؤرشات
العاملية بوصفها مجموعة فرعية ،كما يمثل مجموعة موىص بها من املؤرشات اإلضافية التي قد تستخدمها
البلدان لرصدها استنادا إىل السياق الوطني وأولويات السياسات والقدرات التقنية وتوافر البيانات.
الهدف  4للتنمية املستدامة :ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التع ّلم مدى
الحياة للجميع
 :4.1ضمان أن يتمتّع جميع البنات والبنني بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف
وجيّد يؤدي إىل تحقيق نتائج تعليمية مالئمة وفعالة بحلول عام 2030
4.1.1

نسبة األطفال والشباب( :أ) يف الصف الثاني/الثالث؛ و (ب) يف نهاية املرحلة االبتدائية؛ و
(جـ) يف نهاية املرحلة األوىل من التعليم الثانوي ،الذين يحققون عىل األقل الحد األدنى من
مستوى الكفاءة يف ( )1القراءة ،و( )2الرياضيات ،بحسب الجنس

4.1.2

تنظيم عملية وطنية لتقييم التع ّلم )1( :خالل املرحلة االبتدائية؛ ( )2يف نهاية املرحلة
االبتدائية؛ ( )3يف نهاية املرحلة الدنيا من التعليم الثانوي

4.1.3

معدل القبول اإلجمايل يف الصف األخري (للمرحلة االبتدائية واملرحلة الدنيا من التعليم
الثانوي)

4.1.4

معدل اإلتمام (يف املرحلة االبتدائية واملرحلتني الدنيا والعليا من التعليم الثانوي)

4.1.5

نسبة غري امللتحقني باملدارس (االبتدائية والثانوية بمرحلتيها الدنيا والعليا)

4.1.6

النسبة املئوية لألطفال األكرب سنا ً من أعمار صفهم الدرايس (يف التعليم االبتدائي واملرحلة
الدنيا من التعليم الثانوي)

4.1.7

عدد سنوات التعليم ( )1املجاني و( )2اإللزامي املضمون بموجب األطر القانونية يف
مرحلتي التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي
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الذيل ٤

 :4.2ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنني فرص الحصول عىل نوعية جيدة من النماء
والرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم قبل االبتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم
االبتدائي بحلول عام 2030
4.2.1
4.2.2

نسبة األطفال دون الخامسة الذين هم ماضون عىل املسار الصحيح من حيث النمو
يف مجاالت الصحة ،والتعلم ،والرفاه النفيس واالجتماعي ،بحسب الجنس
معدل املشاركة يف التع ُّلم املن َّ
ظم (قبل سنة واحدة من عمر االلتحاق الرسمي
بالتعليم االبتدائي) ،بحسب الجنس

4.2.3

النسبة املئوية لألطفال دون سن الخامسة الذين يعيشون يف بيئة منزلية إيجابية
وحافزة للتعلم

4.2.4

نسبة القيد اإلجمالية يف مرحلة الطفولة املبكرة يف (أ) التعليم قبل االبتدائي و (ب)
برامج تنمية الطفولة املبكرة

4.2.5

عدد سنوات التعليم قبل االبتدائي ( )1املجاني و( )2اإللزامي املضمون بموجب
األطر القانونية

 :4.3ضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال يف الحصول عىل التعليم املهني والتعليم
العايل الجيّد وامليسور التكلفة ،بما يف ذلك التعليم الجامعي ،بحلول عام 2030
4.3.1

معدل مشاركة الشباب والكبار يف التعليم الرسمي وغري الرسمي والتدريب خالل
االثني عرش شهرا ً السابقة ،بحسب الجنس

4.3.2

نسبة القيد اإلجمالية يف التعليم العايل ،بحسب الجنس

4.3.3

نسبة املشاركة يف برامج التعليم التقني واملهني (ملن ترتاوح أعمارهم بني  15و)24
بحسب نوع الجنس

 :4.4الزيادة بنسبة كبرية يف عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم املهارات املناسبة،
بما يف ذلك املهارات التقنية واملهنية ،للعمل وشغل وظائف الئقة وملبارشة األعمال الحرة
بحلول عام 2030
4.4.1

نسبة الشباب و الكبار الذين تتوافر لديهم مهارات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،بحسب نوع املهارة

4.4.2

النسبة املئوية للشباب و الكبار الذين يحرزون مستوى املعايري الدنيا للكفاءة يف
مهارات الدراية الرقمية

4.4.3

معدالت التحصيل التعليمي للشباب والكبار بحسب الفئة العمرية ،ومستوى
النشاط االقتصادي ،واملستوى التعليمي ،وتوجُّ ه الربنامج

 :4.5القضاء عىل التفاوت بني الجنسني يف التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إىل
جميع مستويات التعليم والتدريب املهني للفئات الضعيفة ،بما يف ذلك لألشخاص ذوي
اإلعاقة والشعوب األصلية واألطفال الذين يعيشون يف ظل أوضاع هشة ،بحلول عام
2030
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 ليذلاا

4.5.1

مؤرشات التكافؤ (أنثى/ذكر ،وريفي/حرضي ،وأدنى/أعىل خمس السكان ثراء،
وفئات أخرى مثل ذوي اإلعاقة وأفراد الشعوب األصلية ،واملترضرين من النزاعات،
متى توافرت البيانات عن ذلك) لجميع مؤرشات التعليم املندرجة يف هذه القائمة،
التي يمكن تصنيفها

4.5.2

مؤرشات التكافؤ (أنثى/ذكر ،وريفي/حرضي ،وأدنى/أعىل خمس السكان ثراء،
وفئات أخرى مثل ذوي اإلعاقة وأفراد الشعوب األصلية ،واملترضرين من النزاعات،
متى توافرت البيانات عن ذلك) لجميع مؤرشات التعليم املندرجة يف هذه القائمة،
التي يمكن تصنيفها

4.5.2

النسبة املئوية لتالميذ التعليم االبتدائي الذين تكون لغتهم األوىل أو لغتهم األم هي
ذاتها لغة التدريس

4.5.3

مدى تخصيص املوارد التعليمية للفئات السكانية املحرومة باالستناد إىل سياسات
قائمة عىل صيغ رصيحة

4.5.4

مبلغ اإلنفاق عىل تعليم التلميذ حسب املستوى التعليمي ومصدر التمويل
النسبة املئوية للمساعدة التي قدمت إىل البلدان األقل نموا ً من مجموع املساعدات
املخصصة التعليم

4.5.5

 :4.6ضمان أن تل ّم نسبة كبرية جميع الشباب من الكبار ،رجاال ً ونساء عىل حد سواء،
بالقراءة والكتابة والحساب بحلول عام 2030
4.6.1

النسبة املئوية للسكان يف فئة عمرية معينة الذين يحققون عىل األقل مستوى ثابتا
من الكفاءة يف تصنيفات وظيفية تتناول (أ) األمية( ،ب) املهارات الحسابية ،بحسب
الجنس

4.6.2

معدل القرائية لدى الشباب/الكبار

معدل مشاركة الشباب/الكبار يف برامج محو األمية
4.6.3
 :4.7ضمان أن يكتسب جميع املتع ّلمني املعارف واملهارات الالزمة لدعم التنمية
املستدامة ،بما يف ذلك بجملة من ُ
السبُل من بينها التعليم لتحقيق التنمية املستدامة
واتّباع أساليب العيش املستدامة ،وحقوق اإلنسان ،واملساواة بني الجنسني ،والرتويج
لثقافة السالم والالعنف واملواطنة العاملية وتقدير التنوع الثقايف وتقدير مساهمة
الثقافة يف التنمية املستدامة ،بحلول عام 2030
4.7.1

4.7.2

مدى تعميم ’ ‘1تعليم املواطنة العاملية و’ ‘2التعليم من أجل التنمية املستدامة،
بما يف ذلك املساواة بني الجنسني وحقوق اإلنسان ،وذلك عىل جميع الصعد يف( :أ)
السياسات التعليمية الوطنية و (ب) املناهج الدراسية و (ج) ﺗدريب املعلمني و (د)
تقييم الطالب
النسبة املئوية للمدارس التي تع ّلم مهارات حياتية بشأن فريوس نقص املناعة
البرشية ( )HIVوتقدم تعليما ً يف الرتبية الجنسية
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4.7.3

مدى االضطالع عىل الصعيد الوطني بتنفيذ إطار الربنامج العاملي للتثقيف يف مجال
حقوق اإلنسان (وفقا ً لقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم )113/59

4.7.4

النسبة املئوية للطالب ،حسب الفئة العمرية (أو املستوى التعليمي) الذين يُظهرون فهما
كافيا ً للمسائل املتعلقة باملواطنة العاملية والتنمية املستدامة

4.7.5

النسبة املئوية للطالب البالغني  15عاما ً الذين يُظهرون كفاءة يف معرفة العلوم البيئية وعلوم
األرض

 – 4أ  :بناء املرافق التعليمية التي تراعي الفروق بني الجنسني ،واإلعاقة ،واألطفال ،ورفع
مستوى املرافق التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف
للجميع
.4أ1.

نسبة املدارس التي تحصل عىل (أ) الطاقة الكهربائية؛ و(ب) شبكة اإلنرتنت ألغراض
تعليمية؛ و(ج) أجهزة حاسوبية ألغراض التعليم؛ و(د) بنى تحتية ومواد مالئمة الحتياجات
الطالب ذوي اإلعاقة؛ و(ه) مياه الرشب األساسية؛ و(و) مرافق صحية أساسية غري مختلطة؛
و(ز) مرافق أساسية لغسل األيدي (وفق التعاريف الواردة يف مؤرش توفري املياه وخدمات
الرصف الصحي والنظافة الصحية للجميع)

.4أ2.

النسبة املئوية للطالب الذين يتعرضون للرتهيب ،والعقوبات الجسدية ،واملضايقات ،والعنف،
والتمييز جنيس ،واالعتداء الجنيس

.4أ3.

عدد االعتداءات عىل الطلبة وافراد الهيئة التعليمية واملؤسسات

 – 4ب :الزيادة بنسبة كبرية يف عدد املنح املدرسية املتاحة للبلدان النامية عىل الصعيد العاملي
للبلدان النامية ،وبخاصة ألقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغرية النامية والبلدان األفريقية،
لاللتحاق بالتعليم العايل ،بما يف ذلك منح التدريب املهني وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
والربامج التقنية والهندسية والعلمية يف البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية األخرى ،بحلول
عام 2020
 .4ب1.

حجم تدفقات املساعدة اإلنمائية الرسمية لتقديم املنح الدراسية ،بحسب القطاع ونوع
الدراسة

 .4ب2.

عدد منح التعليم العايل املمنوحة بحسب البلد املستفيد

 – 4جـ  :الزيادة بنسبة كبرية يف عدد املعلمني املؤهلني ،بما يف ذلك من خالل التعاون الدويل
لتدريب املعلمني يف البلدان النامية ،وبخاصة يف أقل البلدان نموًّا والدول الجزرية الصغرية النامية،
بحلول عام 2030
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 .4جـ1.

نسبة املعلمني يف (أ) مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي؛ و (ب) التعليم االبتدائي؛ و (ج) التعليم
اإلعدادي؛ و (د) التعليم الثانوي ،الذين حصلوا عىل األقل عىل الحد األدنى من التدريب املنظم
للمعلمني (كالتدريب الرتبوي) ،قبل الخدمة أو يف أثناء الخدمة ،الالزم للتدريس عىل املستوى
املناسب يف بلد معني

 .4جـ2.

متوسط عدد التالميذ للمعلم املد َّرب الواحد ،بحسب املستوى التعليمي

 .4جـ3.

نسبة املعلمني امل َؤ ّهلني وفقا ً للمعايري الوطنية بحسب املستوى التعليمي ونوع املؤسسة
التعليمية

 .4جـ4.

متوسط عدد التالميذ للمدرس َّ
املؤهل الواحد ،بحسب املستوى التعليمي

 ليذلاا

 .4جـ5.

متوسط أجر املعلمني مقارنة بأجور غريهم من العاملني يف املهن األخرى التي تتطلب امتالك
مستوى مشابه من َّ
املؤهل التعليمي

 .4جـ6.

معدَّل تناقص أعداد املعلمني بحسب املستوى التعليمي

 .4جـ7.

النسبة املئوية للمعلمني الذين تلقوا تدريبا ً أثناء الخدمة خالل األشهر االثني عرش األخرية،
بحسب نوع التدريب

التظليل األزرق = املؤرشات العاملية
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