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الغرض

رلتنمية   4 ضرهدف  عن  »ضركشف«  بغية  وضألجوبة  ضألسئلة  من  مجموعة  حول  ينتظم  ضرذي  ضردريل،  هذض  إن 

ضملستدضمة، يوفل إرشادضت عامة تتيح فهماً أعمق رهذض ضرهدف يف إطار خطة ضرتنمية ضملستدضمة رعام 2030، 

ضملستدضمة  رلتنمية   4 رلهدف  ضرلئيسية  ضرسمات  ضردريل  ويحدد  فعال  نحو  عىل  تنفيذه  دعم  أجل  من  وذرك 

كما  ضملستدضمة  رلتنمية   4 ضرهدف  غايات  يف  ضملبينة  ضرعاملية  وضالرتزضمات   2030 عام  حتى  بارتعليم  ضرخاص 

عام2030.  حتى  بارتعليم  ضرخاص  ضرعمل  وإطار  إنشيون  إعالن  يف  تبلورت 

ضرسيد صبحي طويل، وضرسيدة ملغليت ساكس ـ إرسضئيل، وضرسيدة هوونغ يل ثو،  وقام بإعدضده كل من 

وضرتنسيق  ضردعم  قسم  إطار  يف  رليونسكو  وضربحوث  وضرتعاون  ضررشضكات  شعبة  من  إيك،  ماتياس  وضرسيد 

.2030 عام  حتى  بارتعليم  ضملعني 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656A.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656A.pdf
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املحتويات

3 ضرغلا 

7 ما ضرذي يعنيه ضرتعليم حتى عام 2030؟ 

7 ما هي خطة ضرتنمية ضملستدضمة رعام 2030 ؟ 

7 كيف يتبلور ضرتعليم يف خطة ضرتنمية ضملستدضمة رعام 2030؟ 

8 ما هي ضملبادئ ضألساسية ضرتي يستند إريها؟ 

9 كيف يختلف ضرهدف 4 رلتنمية ضملستدضمة عن ضألهدضف ضإلنمائية رألرفية وضرتعليم رلجميع؟  

10 ما هي ضرسمات ضرلئيسية رلهدف 4 رلتنمية ضملستدضمة ضرخاص بارتعليم حتى عام 2030؟ 

11 ما هي غايات ضرهدف 4 رلتنمية ضملستدضمة وضالرتزضمات ضرخاصة به؟ 

15 ما هو إطار ضرعمل ضرخاص بارتعليم حتى عام 2030؟ 

16 تلجمة ضالرتزضمات ضرخاصة بارهدف 4 رلتنمية ضملستدضمة عىل ضملستوى ضرقطلي 

 هل يمكن رالرتزضمات ضرخاصة بارهدف 4 رلتنمية ضملستدضمة 
16 ملضعاة ضرسياق عىل ضملستوى ضرُقطلي؟ 

17 ما هي ضآلثار ضملتعلقة بارسياسات ضرعامة عىل تطويل ضرتعليم؟ 

19 ما ضرذي يعنيه تنفيذ ضرهدف 4 رلتنمية ضملستدضمة؟ 

20 هل ضرخطط ضروطنية ضرخاصة بارهدف 4 رلتنمية ضملستدضمة رضورية؟ 

20 ما هي ضرخطوضت ضرالزمة يف تلجمة ضالرتزضمات ضرعاملية عىل ضملستوى ضرقطلي؟  

21 كيف يتم تنسيق جهود ضررشكاء؟ 

23 تمويل جدول أعمال ضرتعليم حتى عام 2030  

23 ما هي ضآلثار عىل ضرتمويل ضملحيل؟ 

23 ما هي ضآلثار عىل ضملساعدضت ضإلنمائية ضرلسمية؟ 

25 ما هي ضرعمليات وضآلريات ضرعاملية رتمويل ضرهدف 4 رلتنمية ضملستدضمة؟ 

27 رصد ضرتقدم ضملحلز 

27 كيف يتم رصد ضرتقدم ضملحلز؟ 

27 ما هو ضإلطار ضملقرتح رلمؤرشضت ضرالزم رلصد ضرتقدم ضملحلز؟ 
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ضروثائق ضمللجعية ضرلئيسية بشأن هدف ضرتنمية ضملستدضمة 4  ضرذيل 1   
28 ضرخاص بارتعليم حتى عام 2030 

ضرلسائل ضالسرتضتيجية ضرلئيسية رلهدف 4   ضرذيل 2 
29 رلتنمية ضملستدضمة ضرخاص بارتعليم حتى عام 2030 

30 إطار ضملؤرشضت ضرعاملية رلصد تحقيق غايات ضرهدف 4 رلتنمية ضملستدضمة  ضرذيل 3  

32 إطار ضملؤرشضت ضرعاملية ضملقرتح رلصد تحقيق ضرهدف 4 رلتنمية ضملستدضمة  ضرذيل 4 

32 ضضروضع يف شوضل/ضكتوبل 2017   
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ما الذي يعنيه التعليم حتى عام 2030؟

ما هي خطة التنمية املستدامة لعام 2030؟

ضرناس وضركوكب  ضرحكومات و»خطة عمل من أجل  ضرتزضم بني  2030 هي  ضرتنمية ضملستدضمة رعام  إن خطة 
وضالزدهار«. وتتضمن 17 هدفاً رلتنمية ضملستدضمة ضرتي تتسم بكونها »متكاملة وغري قابلة رلتجزئة وتحقق 
وتدل  ضربيئي«؛  وضربُعد  ضالجتماعي  وضربُعد  ضالقتصادي  ضربُعد  ضملستدضمة:  رلتنمية  ضرثالثة  ضألبعاد  بني  ضرتوضزن 
يف  شموالً  ضرتشاور  عمليات  أبلز  ثملة  هي  ضألهدضف  وهذه  ضرجديدة1.  ضرعاملية  ضرخطة  وطموح  نطاق  عىل 
تاريخ ضألمم ضملتحدة، وهو ما يعكس مدخالت أساسية من كافة قطاعات ضملجتمع، وجميع ضألطلضف ضرفاعلة 
يف ضملجتمع ضردويل وكافة أرجاء ضرعارم. فاردول ضألعضاء، ومنظومة ضألمم ضملتحدة بكاملها، وضرخربضء ورشيحة 
ضرعارم  أركان  جميع  من  ضرناس  ماليني  أخص  وبوجه  ضألعمال،  وقطاع  ضملدني،  ضملجتمع  رشضئح  من  جامعة 
ضرتزموض بهذه ضرخطة ضرشاملة سعياً إىل تناول ضرشوضغل ضملشرتكة عىل ضرصعيد ضرعاملي وتعزيز ضرصارح ضرعام.

كيف يتبلور التعليم يف خطة التنمية املستدامة لعام 2030؟

رعام  ضملستدضمة  ضرتنمية  خطة  تحقيق  يف  أساسياً  عامالً  ضرتعليم  يشكل  املستدامة:  للتنمية   4 الهدف 
بذضته  قائماً  هدفاً  بصفته  ضرتعليم  يربز   ،2030 رعام  ضرشاملة  ضملستدضمة  ضرتنمية  خطة  إطار  ويف   .2030

رلتنفيذ. وسائل  وثالث  ضرسبع  بغاياته  مقرتناً  ضملستدضمة(،  رلتنمية   4 )ضرهدف 

التعليم الجيد

ضمان ضرتعليم ضرجيد ضملنصف وضرشامل وتعزيز فلص ضرتعلم مدى ضرحياة رلجميع

ضرتنمية  خطة  يف  ضرتعليم  إن  املستدامة:  للتنمية  األخرى  األهداف  إطار  يف  بالتعليم  الصلة  ذات  الغايات 
ضملستدضمة رعام 2030 ال ينحرص يف ضرهدف 4 رلتنمية ضملستدضمة. فارتعليم يلد بشكل خاص يف غايات ضألهدضف 

ضرخمسة ضملذكورة أدناه، بل إنه يلتبط أيضاً بمعظم ضألهدضف ضألخلى رلتنمية ضملستدضمة بشكل أو بآخل. 

الصحة والرفاه

ضرجنسية  ضرصحية  ضرلعاية  خدمات  تعميم  ضمان   ،2030 عام  بحلول   :3.7 ضرغاية 
يف  ضإلنجابية  ضرصحة  وإدماج  وضرتعليم،  وضملعلومات  ضألرسة،  تنظيم  ذرك  يف  بما  وضإلنجابية، 

ضروطنية وضرربضمج  ضالسرتضتيجيات 

 

ضرقلضر A/RES/70/1 رألمم ضملتحدة )Distr. :General 21 Octobre 2015( قلضر ضعتمدته ضرجمعية ضرعامة رألمم ضملتحدة يف   1
25 أيلول. سبتمرب 2015 ]دون ضإلحارة إىل رجنة رئيسية )A/RES/70/1(. تحويل عاملنا: خطة ضرتنمية ضملستدضمة رعام 2030. 

http:/www.un/org/ga/search/view_doc.asp ?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
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املساواة بني الجنسني

ضرعملية ضرفئة  من  رلنساء  وترشيعاتها  قوضنينها  تضمن  ضرتي  ضربلدضن  عدد   :5.6  ضرغاية 
 15-49 سنة ضالنتفاع بخدمات ضرصحة ضرجنسية وضإلنجابية وضملعلومات وضرتعليم

العمل الالئق ونمو االقتصاد

ضرعمل  ضملفتقلين إىل  ضرشباب  ضرحد بدرجة كبرية من نسبة   ،2020 8.6: بحلول عام  ضرغاية 
أو ضرتعليم أو ضرتدريب

االستهالك واإلنتاج املسؤوالن

ضرغاية 12.8: بحلول عام 2030 ضمان أن يحصل جميع ضرناس أينما كانوض عىل ضملعلومات 
ضملنسجمة  ضرحياة  وأساريب  ضملستدضمة  ضرتنمية  يتعلق  فيما  ضروعي  رديهم  يتوضفل  وأن  ضملالئمة 

مع ضرطبيعة

التخفيف من آثار تغري املناخ

من  رلتخفيف  وضملؤسسية  ضربرشية  وضرقدرضت  ضروعي  وإذكاء  ضرتعليم  تحسني   :13.3 ضرغاية 
به  ضملبكل  وضإلنذضر  أثله،  من  وضرحد  معه،   وضرتكيف  ضملناخ،  تغري 

ما هي املبادئ األساسية التي يستند إليها؟

أن  يجب  ضرحق،  هذض  إعمال  أجل  فمن  تمكيني.  اإلنسان وحق  أسايس من حقوق  التعليم حق    - 1
تكفل ضربلدضن تعميم ضالنتفاع بارتعليم وضرتعلم ضرجيدين عىل نحو متكافئ ومنصف وشامل رلجميع، 
ضرتفاهم  ضرتام رشخصية ضإلنسان وتعزيز  ضرنمو  ضرتعليم إىل تحقيق  بدون نسيان أحد. وسوف يلمي 

وضرسالم.  وضرصدضقة  وضرتسامح 

يف  ضرحق  وإعمال  وضحرتضم  حماية  يف  رئيسية  بصفة  ضملسؤورية  ضردورة  تتحمل  عام.  صالح  التعليم   -2
رسم  يف  شاملة  عملية  عىل  ينطوي  فهو  مشرتكاً  مجتمعياً  مسعى  يمثل  ضرتعليم  كان  وملا  ضرتعليم. 
وضرجماعات  ضرخاص  وضرقطاع  وضمللبني  وضملعلمني  ضملدني  رلمجتمع  وإن  وتنفيذها2.  ضرعامة  ضرسياسات 
دور  ويعد  جيد.  بتعليم  ضالنتفاع  يف  ضرحق  إعمال  يف  هامة  أدوضرضً  وضألطفال  وضرشباب  وضألرس  ضملحلية 

تطبيقها. وتنظيم  وضملعايري  ضرقوضعد  وضع  يف  أساسياً  ضردورة 

يتطلب  للجميع.  التعليم  يف  بالحق  له  انفصام  ال  ارتباطاً  الجنسني  بني  املساواة  ترتبط    - 3
تحقيق ضملساوضة بني ضرجنسني ضعتماد نهج يقوم عىل ملضعاة ضرحقوق ويكفل ضنتفاع ضرفتيات وضرفتيان 
وضرنساء وضرلجال بملضحل ضرتعليم وبإتمام هذه ضمللضحل، إضافة إىل تعزيز قدرضتهم عىل نحو متساو 

ضرتعليم ومن خالره. يف 

ضريونسكو )2015( إعادة ضرتفكري يف ضررتبية وضرتعليم: نحو صارح مشرتك عاملي؟  2
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كيف يختلف الهدف 4 للتنمية املستدامة عن األهداف اإلنمائية لأللفية والتعليم للجميع؟ 

ضألهدضف  من  كل  عن  يختلف  رلتعليم،  عاملي  أعمال  جدول  بوصفه  ضملستدضمة،  رلتنمية   4 ضرهدف  هدف  إن 
ضإلنمائية رألرفية ضملتعلقة بارتعليم وعن جدول أعمال ضرتعليم رلجميع من حيث ضرنطاق وضرتغطية ضرجغلضفية 

أدناه بعضاً من هذه ضالختالفات.  1 ضرجدول  ضرعامة. ويربز  ضرسياسات  وتلكيز 

ضالبتدضئي،  بارتعليم  وضالنتفاع  ضألطفال  عىل  ركز  رألرفية  ضإلنمائية  ضألهدضف  من   2 ضرهدف  كان  رنئ  النطاق: 
ضرتعليم  ضحتياجات  »تلبية  إىل  يلمي  نطاقاً  أوسع  أعمال  بجدول  تميز  رلجميع  ضرتعليم  أعمال  جدول  فإن 
تعليم  عىل  ضرحصول  يف  ضرحق  بتأمني  ضالرتزضم  فإن  معلوم،  هو  وكما  ورضشد«.  وشاب  طفل  ركل  ضألساسية 
أسايس رلجميع رم يتحقق بحلول عام 2015. ومن ثم فإن ضرهدف 4 رلتنمية ضملستدضمة يتابع جدول أعمال 
يف  متكافئة  فلص  توفري  بضمان  ضربلدضن  جميع  بتكليف  ذرك  يتجاوز  وركنه  بعد،  ينجز  رم  ضرذي  ضرتعليم 

ضرحياة. مدى  ضرتعلم  منظور  ضرتعليم ضمن  مستويات  كافة  عىل  ضرجيد  ضرتعلم  فلص  عىل  ضرحصول 

أضيق  نطاق  من  به  تتسم  بما  رألرفية،  ضإلنمائية  رألهدضف  ضرجغلضفية  ضرتغطية  إن  الجغرافية:  التغطية 
ضردخل  ضملنخفضة  ضربلدضن  عىل  تلكزت  وإتمامه،  ضبتدضئي  تعليم  عىل  ضألطفال  حصول  بتأمني  يتعلق  فيما 
ضرتعليم  كان  فلنئ  رلجميع.  ضرتعليم  بلنامج  شأن  هو  هذض  يكن  ورم  ضرجنوب.  يف  ضرنزضعات  من  وضملترضرة 
كافة  يف  رلجميع  جيد  أسايس  تعليم  توفري  ضمان  إىل  عاملي،  أعمال  جدول  بوصفه  أصالً،  يلمي  رلجميع 
ضمللتحقني  غري  ضألطفال  معدالت  بأعىل  تتسم  ضرتي  ضربلدضن  عىل  ضرتطبيق،  يف  ركز،  فقد  ضرعارم،  عرب  ضربلدضن 
باملدضرس. ومن ناحية أخلى، فإن ضرهدف 4 رلتنمية ضملستدضمة يتمثل بطبيعته يف جدول أعمال عاملي قابل 

ضرجنوب. بلدضن  أم  ضرشمال  بلدضن  يف  سوضء  ضربلدضن  كافة  يف  رلتطبيق 

تركيز السياسات العامة: بعد أن ضقترص تلكيز ضألهدضف ضإلنمائية رألرفية عىل ضالنتفاع بارتعليم ضالبتدضئي 
ضألمل  هذض  وشمل  جيد.  أسايس  بتعليم  ورضشد  وشاب  طفل  كل  بانتفاع  رلجميع  ضرتعليم  تعلق  وإتمامه، 
ضركبار  أمية  ضالبتدضئي وضرثانوي، وكذرك محو  ضرتعليم  ضملبكلة وملحلتي  ضرطفورة  ضرلعاية وضررتبية يف ملحلة 
ضرتعليم رلجميع عىل توفري تعليم  ضملستدضمة تلكيز  رلتنمية   4 ضرهدف  ضرحياتية. ويوضصل  ضملهارضت  وضكتساب 
ضملنصف  ضالنتفاع  بتوفري  ضالهتمام  ريشمل  ضرتعليم  أعمال  جدول  نطاق  وسع  كما  رلجميع،  جيد  أسايس 
ضملالئمة.  ضرتعليمية  بارفلص  ضملنصف  ضالنتفاع  خالل  من  وضركبار  رلشباب  وضرتدريب  ضألسايس  بعد  بارتعليم 
ضرعمل،  رعارم  بارنسبة  ضرتعلم  نتائج  مالءمة  عىل  ضررتكيز  فهو  ضملستدضمة  رلتنمية   4 ضرهدف  يف  ضرجديد  أما 

وضررتضبط.  بارشمول  يتسم  عارم  يف  ضملوضطنة  عن  فضالً 
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الجدول 1: مقارنة بني جداول األعمال العاملية الخاصة بالتعليم: الهدف 2 من األهداف اإلنمائية 
لأللفية والتعليم للجميع والهدف 4 للتنمية املستدامة

جداول األعمال العاملية

الهدف 2 من 

األهداف اإلنمائية 

لأللفية

الهدف 4 للتنمية املستدامةالتعليم للجميع

ضرتعليم ضالبتدضئيالنطاق

]ضألطفال[

ضرتعليم ضألسايس

]ضألطفال وضرشباب وضركبار[

ضرتعليم ضألسايس؛

ضرتعليم و ضرتدريب بعد ضألسايس؛

منظور ضرتعلم مدى ضرحياة

التغطية 

الجغرافية

ضربلدضن ضملنخفضة 
ضردخل وضملترضرة من 

ضرنزضعات

ذو طابع عاملي أصالً، ويف 
ضرتطبيق تلكز عىل ضربلدضن 

ضملنخفضة ضردخل

جدول أعمال عاملي رجميع ضربلدضن 
برصف ضرنظل عن مستوى ضردخل 

و ضألوضاع ضإلنمائية

تركيز 

السياسات 

العامة

ضرحصول عىل تعليم 
ضبتدضئي وإتمامه 

رلجميع

ضرحصول عىل تعليم أسايس 
جيد رلجميع

ضرحصول عىل تعليم أسايس جيد 
رلجميع

+ ضالنتفاع ضملنصف بارتعليم بعد 
ضألسايس وضرتدريب

+ أهمية ضرتعليم بارنسبة رلعمل 
وضملوضطنة ضرعاملية

ما هي السمات الرئيسية للهدف 4 للتنمية املستدامة الخاص بالتعليم حتى عام 2030؟

خمسة  من  تتشكل   2030 رعام  ضملستدضمة  ضرتنمية  خطة  إن  البلدان:  لجميع  عاملي  أعمال  جدول 
ضرتدهور من  ضركوكب  ـ حماية  الكوكب   )2( وضرجوع؛  ضرفقل  ضرقضاء عىل  ـ   الناس   )1( رئيسية:   أهدضف 

بناء  تعزيز  ـ  السالم   )4( ومنتجة  مزدهلة  بحياة  بارتمتع  ضربرش  كافة  يتمكن  أن  االزدهارـ ضمان   )3(
مجتمعات مساملة وعادرة وشاملة رلجميع )5( الرشاكات ـ تعبئة ضروسائل ضرالزمة رتنفيذ هذه ضرخطة من 
خالل تنشيط ضررشضكات ضرعاملية من أجل ضرتنمية ضملستدضمة.  أما ملضعاة ضرتنمية ضملستدضمة وأبعادها ضرثالثة 
ضرعاملية  ضرتنمية  خطة  صميم  يف  تندرج  فهي  ـ  ضربيئي  وضربُعد  ضالجتماعي  وضربُعد  ضالقتصادي  ضربُعد  وهي  ـ 
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كافة  يناسب  عاملي  أعمال  جدول  عىل  رالستدضمة  ضرشامل  ضملشرتك  ضرشاغل  هذض  وينطوي   .2030 رعام 
عاملية  يعني  أنه  ضألمل  هذض  من  يُفهم  وقد  ضإلنمائية.  ضألوضاع  أو  و/  ضردخل  عن  ضرنظل  برصف  ضملجتمعات 
ضرتغطية  عاملية  عن  فضالً  وضإلدماج(،  ضإلنصاف  عىل  )ضررتكيز  ضالنتشار  وعاملية  ضإلنسان(،  )حقوق  ضملبادئ 

ضرُقطلية.

رلتنمية   4 ضرهدف  الحياة للجميع: يلمي جدول أعمال  التعلم مدى  نطاق واسع لتأمني توفري فرص 
رلتعليم ضمن منظور شامل  2030 إىل تأمني توفري فلص متكافئة  بارتعليم حتى عام  ضرخاص  ضملستدضمة 
ضالبتدضئي  وضرتعليم  ضالبتدضئي  قبل  ضرتعليم  تعميم  ضمان  ضرجدول  هذض  ويستهدف  ضرحياة.  مدى  رلتعلم 
وضركبار  وضرشباب  ضألطفال  ركافة  ضرتعلم  مجال  يف  ومالئمة  فعارة  نتائج  عن  يسفل  مما  ضرثانوي  وضرتعليم 
بوصفه أساساً رلتعلم مدى ضرحياة ويف جميع مجاالتها. وعالوة عىل ذرك، يلمي ضرهدف 4 رلتنمية ضملستدضمة 

ضرحياة. طوضل  وضركبار  رلشباب  ضرتعلم  فلص  رتعزيز  متكافئة  فلص  توفري  ضمان  إىل 

ضملستدضمة  رلتنمية   4 ضرهدف  الجنسني: يشمل  الرتكيز مجدداً عىل اإلنصاف، واإلدماج، واملساواة بني 
بني  وضملساوضة  وضإلنصاف  ضإلدماج  عىل  نطاقاً  وأوسع  متجددضً  تلكيزضً   2030 عام  حتى  بارتعليم  ضرخاص 
4.5 ضرتي تلمي إىل ضرقضاء عىل ضرتفاوت بني ضرجنسني  ضرجنسني. ويتضح هذض ضألمل بوجه خاص يف ضرغاية 
ضرسكانية  ضرفئات  ضملهني رصارح  ضرتعليم وضرتدريب  ضملنصف عىل جميع مستويات  ضالنتفاع  وتأمني مزيد من 

ضألصلية. وضرشعوب  ضإلعاقة  ذوو  ضألشخاص  ذرك  بما يف  ضرضعيفة، 

الرتكيز مجدداً عىل التعلم الفعال: يشمل ضرهدف 4 رلتنمية ضملستدضمة ضرخاص بارتعليم حتى عام 2030 
ضرغايات  يف  ضألمل  هذض  ويتضح  ضملالئمة.  وضركفاءضت  ضملعارف  وضكتساب  ضرفعال  ضرتعلم  عىل  متجددضً  تلكيزضً 
بمحو  يتعلق  فيما  وكذرك   ،)4.1 )ضرغاية  وضرثانوي   )4.2 )ضرغاية  ضالبتدضئي  قبل  رلتعليم  ضرعاملية  وضملؤرشضت 

.)4.6 )ضرغاية  وضركبار  ضرشباب  أمية 

حتى  بارتعليم  ضرخاص  ضملستدضمة  رلتنمية   4 ضرهدف  يف  ضرجديد  إن  التعلم:  مالءمة  عىل  مجدداً  الرتكيز 
عمل  عىل  رلحصول  وضرتقنية  ضملهنية  ضملهارضت  حيث  من  وذرك  ضرتعلم،  مالءمة  عىل  ضررتكيز  هو   2030 عام 
وضرتشابك  وضررتضبط  بارتعددية  يتسم  عارم  يف  ضرعاملية  باملوضطنة  يتعلق  فيما  وكذرك   ،)4.4 )ضرغاية  الئق 

)ضرغاية 4.7(.

ما هي غايات الهدف 4 للتنمية املستدامة وااللتزامات الخاصة به؟

ضرجيد  ضرتعليم  إىل »ضمان  ضرتنفيذ،  ضرغايات ووسائل  به من  ضملستدضمة، وما يقرتن  رلتنمية   4 ضرهدف  يلمي 
ضألهدضف  ركل من  ضركامل  ضرفهم  ضرحياة«. ويقتيض  ضرتعليم مدى  رلجميع وتعزيز فلص  وضملنصف وضرشامل 
ضرسبعة و وسائلها ضرثالث رلتنفيذ، ضرخاصة بارهدف 4 رلتنمية ضملستدضمة ضرلجوع إىل إعالن إنشيون وإطار 
مخترصضً  بياناً  أدناه  ضروضردة  ضرغايات  هذه  من  غاية  كل  وتمثل   .2030 عام  حتى  بارتعليم  ضرخاص  ضرعمل 

ضملذكور. ضرعمل  إطار  ضملأخوذة من  ضرلئيسية  ضرعامة  ضرسياسات  ضرتي تخص  ضالرتزضمات  عن 
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الغايات املتعلقة بالنتائج

التعليم االبتدائي و الثانوي 

المجاني والمنصف والجيد

مة
ستدا

الغاية 4.1 للتنمية الم

وثانوي  ضبتدضئي  بتعليم  وضرفتيان  ضرفتيات  جميع  يتمتع  أن  ضمان    :4.1  الغاية 
مجاني ومنصف وجيد، مما يؤدي إىل تحقيق نتائج تعليمية مالئمة وفعارة، بحلول عام 

2030

األموال  من  املمول  املجاني  املنصف  الجيد  والثانوي  االبتدائي  التعليم  من  كاملة  دورة  توفري  إن 
العامة ملدة 12 عاماً للجميع ـ منها 9 أعوام3 عىل األقل من التعليم اإللزامي، مما يؤدي إىل تحقيق 

نتائج تعليمية مالئمة، وبدون تمييز. 

مة
الرعاية في مرحلةالغاية 4.2 للتنمية المستدا

 الطفولة المبكرة

ضرحصول عىل نوعية جيدة  ضرفتيات وضرفتيان فلص  تتاح رجميع  أن  4.2: ضمان  الغاية 
يكونوض  حتى  ضالبتدضئي  قبل  وضرتعليم  ضملبكلة  ضرطفورة  ملحلة  يف  وضرلعاية  ضرنماء  من 

 2030 عام  بحلول  ضالبتدضئي،  رلتعليم  جاهزين 

جيد،  إعدضد  ذوو  ملبون  يقدمه  الجيد  االبتدائي  قبل  التعليم  من  األقل  واحدة عىل  توفري سنة  يجدر 
وكذرك ضرتنمية وضرلعاية يف ملحلة ضرطفورة ضملبكلة.  

مة

ستدا
الغاية 4.3 للتنمية الم

التعليم التقني و المهني 

و العالي و تعليم الكبار

الغاية 4.3: ضمان تكافؤ فلص جميع ضرنساء وضرلجال يف ضرحصول عىل ضرتعليم ضرتقني 
بحلول  ضرجامعي،  ضرتعليم  ذرك  يف  بما  ضرتكلفة،  وضمليسور  ضرجيد  ضرعايل  وضرتعليم  وضملهني 

 2030 عام 

املجال  يف  والتدريب  التعليم  وتعيق  املهارات  تنمية  دون  تحول  التي  العقبات  من  الحد  من  بد  ال 
ضرتعليم  ذرك  يف  بما  ضرعايل،  ضرتعليم  إىل  ووصوالً  ضرثانوي  ضرتعليم  ملحلة  من  ضبتدضًء  واملهني،  التقني 
تدريجياً  القيام  وينبغي  والكبار.  للشباب  الحياة  مدى  للتعلم  فرص  توفري  من  بد  وال  ضرجامعي، 

بجعل التعليم العايل مجانياً، عىل نحو يتماىش مع ضالتفاقات ضردورية ضرسارية. 

مة
اكتساب المهارات  الغاية 4.4 للتنمية المستدا

من أجل العمل

ضملهارضت  رديهم  تتوضفل  ضرذين  وضركبار  ضرشباب  عدد  يف  كبرية  زيادة  تحقيق   :4.4 الغاية 
وملبارشة  الئقة  وظائف  وشغل  رلعمل  وضملهنية،  ضرتقنية  ضملهارضت  ذرك  يف  بما  ضملناسبة، 

 2030 عام  بحلول  ضرحلة،  ضألعمال 

التقني  املجال  يف  والتدريب  بالتعليم  املنصف  االنتفاع  إمكانيات  يف  التوسع  ينبغي  ضالنتفاع:   - 1
واملهني، وذرك إىل جانب ضمان ضرجودة. وال بد من زيادة فلص ضرتعلم وتنويعها باستخدضم مجموعة 
وضرنساء،  ضرفتيات  والسيما  وضركبار،  ضرشباب  جميع  يستطيع  كي  وضرتدريب  ضرتعليم  طلضئق  من  كبرية 
ضرعيش. سبل  ورتأمني  الئق  عمل  عىل  رلحصول  ضرالزمة  ضملناسبة  وضركفاءضت  وضملهارضت  ضملعارف  ضكتساب 

وهي ضرسنوضت ضرتسع ضألوىل من ضرتعليم ضرنظامي يف ضرفرتة ضملرتضكمة رلمستويني إسكد 1 وإسكد 2: وضملستوى إسكد 1 هو مستوى    3
ضرتعليم ضالبتدضئي ضرذي يستغلق ضعتيادياً مدة ست سنوضت )مع ضختالفات فيما بني ضربلدضن ترتضوح بني 4 و7 سنوضت(. وضملستوى 
إسكد 3 هو مستوي ضمللحلة ضردنيا من ضرتعليم ضرثانوي ويستغلق ضعتيادياً مدة ثالث سنوضت )مع وجود ضختالفات يف هذه ضملدة 

أيضاً(. معهد ضريونسكو رإلحصاء. ضرتصنيف ضملوحد رلتعليم: إسكد 2011
www.uis. unesco.orgLEducation Documents/isced-2011-en.pdf

http://www.uis
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تنمية  عىل  وضرتشديد  محددة  بأعمال  خاصة  مهارات  إجادة  تجاوز  يجب  ضملهارضت:  ضكتساب   - 2
حل  عىل  ضرقدرة  مثل  املستوى،  والرفيعة  للنقل  املعرفية/القابلة  وغري  املعرفية  املهارات 
وتسوية  ضالتصال  ومهارضت  فليق،  ضمن  ضرجماعي  وضرعمل  وضإلبدضع،  ضرنقدي،  وضرتفكري  ضملشكالت 

ضرنزضعات، وهي مهارضت يمكن ممارستها يف طائفة من ضملجاالت ضملهنية. 

مة
اإلنصافالغاية 4.5 للتنمية المستدا

الغاية 4.5: ضرقضاء عىل ضرتفاوت بني ضرجنسني يف ضرتعليم وضمان تكافؤ فلص ضروصول 
رألشخاص  ذرك  يف  بما  ضرضعيفة،  رلفئات  ضملهني  وضرتدريب  ضرتعليم  مستويات  جميع  إىل 
بحلول  هشة،  أوضاع  ظل  يف  يعيشون  ضرذين  وضألطفال  ضألصلية  وضرشعوب  ضإلعاقة  ذوي 

 2030 عام 

أو  ضرسن  أو  ضرجنس  نوع  ضعتبارضت  عن  ضرنظل  برصف  الشعوب،  جميع  إن  وضإلنصاف:  ضإلدماج   - 1
ضرعنرص أو ضرلون أو ضالنتماء ضإلثني أو ضرلغة أو ضردين أو ضملعتقد ضرسيايس أو غري ضرسيايس أو ضألصل 
ضرفئوي من قبيل ضألشخاص ذوي  ضرتصنيف  أو  ضملورد،  أو  ضمللكية  ضعتبارضت  أو  أو ضالجتماعي  ضرقومي 
ضرذين  ضألشخاص  وخصوصاً  ضرشباب،  أو  ضألطفال  أو  ضألصليني  ضرسكان  أو  ضملهاجلين  أو  ضإلعاقة 
يعيشون يف أوضاع هشة أو غري ذرك من ضألوضاع، ينبغي أن تتوافر لهم إمكانية االنتفاع بتعليم 
ضرتي  ضرضعيفة،  ضرفئات  الحياة. وتشمل  التعلم مدى  للجميع ومنصف وجيد مع فرص  شامل 
ضإلعاقة وضرشعوب  ضرهدف، ضألشخاص ذوي  ضهتمام خاص وإعدضد ضسرتضتيجيات ملكزة  إيالء  تتطلب 

وضرفقلضء. ضإلثنية  وضألقليات  ضألصلية 

والرجال  النساء  وجميع  والفتيان  الفتيات  لجميع  تتوافر  أن  ينبغي  ضرجنسني:  بني  ضملساوضة   - 2
فوائد  وَجني  فيه  متساوية  مستويات  وبلوغ  جداً  جيد  بتعليم  للتمتع  متساوية  فرص 
قد  ضرلوضتي  وضرشابات  رلملضهقات  خاص  ضهتمام  إيالء  ينبغي  كما  التعليم.  هذا  من  متساوية 
ضرثقيل  وضرعبء  ضملبكل  وضرحمل  ضألطفال  زوضج  ورحاالت  ضرجنس،  نوع  عىل  ضرقائم  رلعنف  يتعلضن 
ضرتي  ضرسياقات  يف  أما  ريفية.  أو  نائية  أو  فقرية  مناطق  يف  يعشن  ضرالتي  وكذرك  ضملنزرية،  رلمهام 
يتعلا فيها ضرفتيان رلحلمان فينبغي ضتخاذ إجلضءضت هادفة رصارحهم. أما ضرسياسات ضرلضمية إىل 
شاملة  مجموعة  من  جزءضً  تشكل  عندما  فعارية  أكثل  فهي  ضملساوضة  عدم  من  ضرنوع  هذض  عىل  ضرتغلب 

من ضرتدضبري تُعنى بتعزيز ضرصحة وضرعدضرة وضرحوكمة ضرلشيدة وبارتخلص من عمل ضألطفال. 

امة
الغاية 4.6 للتنمية المستد

D

القراءة والكتابة والحساب  

الغاية 4.6: ضمان أن يلّم جميع ضرشباب ونسبة كبرية من ضركبار، رجاالً ونساًء عىل حد 
سوضء، بارقلضءة وضركتابة وضرحساب، بحلول عام 2030 

باعتبارها  ريس  رلقلضئية،  معارص  فهم  إىل  ضرغاية  بهذه  ضرخاصة  وضرتدضبري  وضالسرتضتيجيات  ضملبادئ  تستند 
مجلد شكل رلتعارا بني »ضرشخص ضملتعلم« و»ضرشخص ضألمي«، وإنما باعتبارها عملية متوضصلة تتكون 
يكون  أن  ضمان  إىل  تلمي  ضرغاية  هذه  رتحقيق  ضملتبعة  ضإلجلضءضت  فإن  ثم  ومن  رلكفاءة.  مستويات  من 
ومعرتفاً  مالئمة  مستويات   ،2030 عام  بحلول  بلغوض،  قد  ضرعارم  أركان  جميع  يف  وضركبار  ضرشباب  جميع 
بلوغها  يتم  ضرتي  رلمستويات  ضملعادرة  رلقلضءة وضركتابة وضرحساب  ضروظيفية  ضملهارضت  ضمتالك  رلكفاءة يف  بها 

ضألسايس. ضرتعليم  إتمام  يف  بارنجاح 
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مة

ستدا
التنمية المستدامةالغاية 4.7 للتنمية الم

و المواطنة العالمية

4.7: ضمان أن يكتسب جميع ضملتعلمني ضملعارف وضملهارضت ضرالزمة ردعم ضرتنمية  الغاية 
ضملستدضمة  ضرتنمية  رتحقيق  ضرتعليم  بينها  من  ضرُسبل  من  بجملة  ذرك  يف  بما  ضملستدضمة، 
وضررتويج  ضرجنسني،  بني  وضملساوضة  ضإلنسان،  وحقوق  ضملستدضمة،  ضرعيش  أساريب  وضتّباع 
مساهمة  وتقديل  ضرثقايف،  ضرتنوع  وتقديل  ضرعاملية،  وضملوضطنة  ضرعنف،  ونبذ  ضرسالم  رثقافة 

 2030 عام  بحلول  ضملستدضمة،  ضرتنمية  يف  ضرثقافة 

وتوطيد  ضإلنسان  إنفاذ حقوق  يف  ضرتعليم  إسهام  تدعيم  أجل  من  ملكزية  مكانة  توىل  أن  ضرجوهلي  من  إن 
وتحقيق  ضرعاملي،  باملستوى  وضنتهاًء  ضملحيل  ضملستوى  من  ضنطالقاً  املسؤولة  املواطنة  وتحقيق  ضرسالم 
ضرتعليم مالئماً  هذض  يكون مضمون  أن  ضرصحة. ويجب  ضملستدضمة، وضمان  وضرتنمية  ضرجنسني  بني  ضملساوضة 
وضرقيم  وضملهارضت  ضملعارف  ضكتساب  وإن  ضرتعلم.  رعملية  ضملعلفية  وغري  ضملعلفية  ضرجوضنب  عىل  ويلكز 
وضالتجاهات ضرتي يحتاج إريها ضملوضطنون من أجل مزضورة حياة منتجة وضتخاذ قلضرضت مستنرية وضالضطالع 
يتم  أن  يمكن  وتسويتها  العاملية  للتحديات  التصدي  يف  وضرعاملي  ضملحيل  ضرصعيدين  عىل  نشيطة  بأدوضر 
ضرتعليم يف  يتضمن  ضرذي  ضرعاملية  ضملوضطنة  وضرتعليم يف مجال  ضملستدضمة  ضرتنمية  أجل  ضرتعليم من  عن طليق 
ضرثقافات وضرتعليم من أجل  ضرتعليم ضملشرتك بني  مجال ضرسالم، وضرتثقيف يف مجال حقوق ضإلنسان، وكذرك 

ضرتفاهم ضردويل.

وسائل التنفيذ 

مة

ستدا
المرافق التعليمية الغاية 4-أ للتنمية الم
و بيئات التعلم

الغاية 4.أ: بناء ضمللضفق ضرتعليمية ضرتي تلضعي ضرفلوق بني ضرجنسني، وضإلعاقة، وضألطفال، 
وخارية  ومأمونة  فعارة  تعليمية  بيئات  وتهيئة  ضرقائمة  ضرتعليمية  ضمللضفق  مستوى  ورفع 

رلجميع. ضرعنف  من 

تُعنى هذه ضرغاية برضورة وجود بنى أساسية مادية مالئمة وبيئات تعليمية مأمونة رلجميع تيرس ضرتعلم 
رلجميع برصف ضرنظل عن خلفياتهم أو عن أي شكل من أشكال ضإلعاقة. 

$

مة

ستدا
المنح المدرسيةالغاية 4-ب للتنمية الم

عىل  ضرنامية  رلبلدضن  ضملتاحة  ضردرضسية  ضملنح  عدد  يف  كبرية  زيادة  تحقيق  4. ب:  الغاية 
وضربلدضن  ضرنامية  ضرصغرية  ضرجزرية  وضردول  نموضً  ضربلدضن  ألقل  وبخاصة  ضرعاملي،  ضرصعيد 
وتكنوروجيا  ضملهني  ضرتدريب  منح  ذرك  يف  بما  ضرعايل،  بارتعليم  رالرتحاق  ضألفليقية 
ضرنمو  ضملتقدمة  ضربلدضن  يف  وضرعلمية  وضرهندسية  ضرتقنية  وضرربضمج  وضالتصاالت  ضملعلومات 

2020 عام  بحلول  ضألخلى،  ضرنامية  وضربلدضن 

يمكنهم  ال  ضرذين  وضركبار  رلشباب  ضرفلص  توفري  أسايس يف  بدور  ضردرضسية  ضملنح  بلضمج  أن تضطلع  يمكن 
ضرنامية،  ضربلدضن  من  رطالب  درضسية  منحاً  ضملتقدمة  ضربلدضن  توفل  حني  ويف  تعليمهم.  يوضصلوض  أن  بدونها 
ينبغي أن يتم ذرك عىل نحو يسهم يف بناء قدرضت هذه ضربلدضن. وعىل ضرلغم من ضألهمية ضملعرتف بها رلمنح 
تلكيز  مع  وتماشياً  ضرتعليم.  ردعم  أخلى  أشكال  ضستخدضم  يف  تزيد  أن  ضملانحة  باربلدضن  يجدر  ضردرضسية، 
ضرهدف 4 رلتنمية ضملستدضمة ضرخاص بارتعليم حتى عام 2030 عىل ضإلنصاف وضإلدماج وضرجودة، ينبغي أن 

ضرحلمان. أوضاع  تعاني  ضرتي  ضرفئات  من  ضرشباب  جلية  بصورة  ضردرضسية  ضملنح  تستهدف 
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مة

ستدا
المعلمونالغاية 4-ج للتنمية الم

الغاية 4.ج: تحقيق زيادة كبرية يف عدد ضملعلمني ضملؤهلني، بما يف ذرك من خالل ضرتعاون 
ضرجزرية  وضردول  نموضً  ضربلدضن  أقل  يف  ضرنامية، والسيما  ضربلدضن  يف  ضملعلمني  رتدريب  ضردويل 

 2030 ضرنامية، بحلول عام  ضرصغرية 

هذه  تتطلب  ورذرك  ضملستدضمة.  رلتنمية   4 ضرهدف  غايات  جميع  تحقيق  يف  أساسياً  عنرصضً  ضملعلمون  يمثل 
ألن   2030 بعام  ضملحدد  ضألجل  من  أقلب  تحقيقها  أجل  يكون  وأن  عاجل  نحو  عىل  بها  ضالهتمام  ضرغاية 
ضرتكافؤ  عدم  وبفعل  مهنياً  ضملتدربني  ضملعلمني  توضفل  يف  ضرنقص  بفعل  يتزضيد  ضإلنصاف  توضفل  يف  ضرنقص 
رضمان  أساسياً  عنرصضً  يشكلون  ضملعلمني  أن  إىل  وبارنظل  ضملحلومة.  ضملناطق  يف  والسيما  توزيعهم،  يف 
ضرتعليم ضرجيد، ينبغي تعزيز قدرضت ضملعلمني وضمللبني وتوظيفهم توظيفاً مالئماً ومكافأتهم بأجور مناسبة، 
وضمان تمتعهم بارحوضفز وضرتأهيل ضملهني وأوجه ضردعم ضرالزمة يف إطار نُظم تعليمية ناجعة تُدضر بطليقة 

فعارة وتُزّود بموضرد كافية. 

ما هو إطار العمل الخاص بالتعليم حتى عام 2030؟

ضملستدضمة  رلتنمية   4 ضرهدف  تنفيذ  بشأن  ضإلرشادضت   2030 عام  بارتعليم حتى  ضرخاص  ضرعمل  إطار  يوفل 
ضرتي يستند  ضرلؤية وضملبادئ  ضإلطار  ضألول من هذض  ضرجزء  ضرُقطلي وضإلقليمي وضرعاملي. ويحدد  ضملستوى  عىل 
ضرنتائج  ضرشامل وكل غاية من غايات  ضرهدف  ضرثاني منه  4 رلتنمية ضملستدضمة. ثم يمثل ضرجزء  ضرهدف  إريها 
وأخريضً،  ضإلرشادية.  ضالسرتضتيجيات  ويقرتح  منها  ركل  ضملسوغات  يوفل  مما  ضرثالث،  ضرتنفيذ  ووسائل  ضرسبع 
يحدد ضرجزء ضرثارث من إطار ضرعمل ضرخاص بارتعليم ضرقضايا ضملتعلقة بطلضئق ضرتنفيذ: ضرحوكمة، وضملساءرة 
ضرعاملية  رلمؤرشضت  إطارضً  يتضمن  أنه  كما  وضرتمويل.  وضالستعلضا،  وضرلصد  وضرتنسيق؛  وضررشضكات؛ 
عىل  ضالطالع  ويمكن  ضملستدضمة.  رلتنمية   4 ضرهدف  ضرتزضمات  تنفيذ  نحو  ضملحلز  ضرتقدم  رلصد  وضملوضضيعية 

ضردريل. 4 يف هذض  3 وضمللحق  ضمللحق  ضألطل يف  هذه 
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 ترجمة االلتزامات الخاصة بالهدف 4 للتنمية املستدامة
عىل املستوى القطري

هل يمكن لاللتزامات الخاصة بالهدف 4 للتنمية املستدامة مراعاة السياق عىل املستوى 
الُقطري؟

تُعرب غايات ضرهدف 4 رلتنمية ضملستدضمة عن ضرتزضم عاملي رجميع ضربلدضن بضمان إعمال ضرحق يف تعليم جيد 
ضالبتدضئي  وضرتعليم  ضالبتدضئي  قبل  بارتعليم  ضالنتفاع  رتأمني  ضرتزضمات  ذرك  ويتضمن  ضرحياة.  طوضل  رلجميع 
وضرتعليم ضرثانوي رلجميع عىل حد سوضء، فضالً عن توفري فلص متساوية يف ضالنتفاع بارتعليم بعد ضرثانوي 
ضالنتفاع  يف  متكافئة  فلص  توفري  رضمان  رئييس  شاغل  ثمة  ضرغايات  هذه  وعرب  وضرتدريب.  وضرفعال  ضرجيد 

معالم عاملية. كغايات عاملية و/أو  ضالرتزضمات سوضء  بتعلم فعال ومالئم. وتلد هذه 

1 - الغايات العاملية: يُعرّب عدد من غايات ضرهدف 4 رلتنمية ضملستدضمة عن ضالرتزضم ضرعاملي ضملتجدد ضملتعلق 
2030. وتعكس  ضرجنسني بحلول عام  ضملساوضة بني  رلجميع وبتحقيق  ضالنتفاع بتعليم أسايس جيد  بتعميم 

»ما لم يُنجز بعد من جدول أعمال التعليم للجميع«. هذه ضرغايات ضرعاملية بشكل أكثل وضوحاً 

ضالبتدضئي 	  ضرتعليم  من  كاملة  بدورة  وضرشباب  ضألطفال  جميع  ينتفع  أن  ضمان  ـ    4.1 ضرغاية 
و ضرثانوي ضرجيد رمدة 12 عاماً رلجميع ـ منها 9 أعوضم على ضألقل من ضرتعليم ضإلرزضمي وضرممول 

ضرعامة وضرمجاني. من ضألموضل 

ملحلة 	  في  وضرلعاية  ضرنماء  من  جيدة  بنوعية  ضألطفال  جميع  ينتفع  أن  ضمان  ـ   4.2 ضرغاية 
ضألطفال. رجميع  ضالبتدضئي  قبل  ضرتعليم  من  ضألقل  على  وضحدة  وبسنة  ضرمبكلة  ضرطفورة 

ضرغاية 4.5 ـ ضمان ضرتكافؤ بين ضرجنسين على كافة مستويات ضرتعليم.	 

مهارضت 	  24 سنة[  15ـ  ضرعملية  ضرفئة  ]من  ضرشباب  يكتسب جميع  أن  ـ ضمان   4.6 ضرغاية 
ضرمالئمة. وضرحساب  وضركتابة  ضرقلضءة 

ضربلدضن  رجميع  ضرعاملي  ضالرتزضم  يظل  سياق،  كل  يف  ضملتوضجدة  ضملختلفة  ضألساس  خطوط  من  ضرلغم  عىل 
وضرتعليم  ضالبتدضئي  وضرتعليم  ضالبتدضئي  قبل  ضرتعليم  من  جيدة  بنوعية  ضالنتفاع  تعميم  يف  ضملتمثل  ـ  حاره  عىل 

.2030 عام  بحلول  ضرتعليم  يف  ضرجنسني  بني  ضرتكافؤ  ضمان  ويف  وضرشباب،  ضألطفال  رجميع  ضرثانوي 

2- ›املعالم‹ العاملية: ثمة غايات أخلى تخص ضرهدف 4 رلتنمية ضملستدضمة ال تُعرّب عن غاية عاملية )كمية( 
وتُعرب  كمية.  كغايات  استخدامها  من  بدالً  عاملية  كمعالم  تُستخدم  ضرغايات  وهذه  ضربلدضن.  رجميع 
الوطنية  األولويات  يف  وتنعكس  السياق  مراعاة  تقتيض  التي  العاملية  االلتزامات  عن  ضملعارم  هذه 
ضروطني،  ضملستوى  عىل  ضرتعليم  رتطويل  عاملية  معارم  بوصفها  ضرغايات،  وهذه  التعليمية.  للسياسات 

ضروطني. ضملستوى  عىل  ضركمية  ضرغايات  وضع  تتطلب 
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 ضرغاية 4.3ـ  ضمان ضرتوسع في إمكانيات ضالنتفاع ضرمنصف بكافة أشكال ضرتعليم بعد ضألساسي 	 
وضرتدريب

ضرغاية 4.4 ـ ضمان ضكتساب ضرمهارضت ضرمالئمة رعارم ضرعمل	 

ضرغاية 4.7 ـ ضمان ضرتعلم ضرمالئم من أجل ضرموضطنة في عارم يتسم بارعورمة	 

ضرغاية 4.أ ـ تهيئة بيئات تعليمية مأمونة وشاملة	 

ضرغاية 4.ج ـ حشد ضرمعلمين وتدريبهم وتطويلهم ضرمهني وظلوف عملهم 	 

 4 بارهدف  ضرخاصة  ضرعاملية  ضالرتزضمات  تدرج  أن  ضرحكومات  من  ويُنتظل  الوطنية:  املرجعية  املؤرشات 
عاملية،  كمعارم  أو  عاملية  كغايات  مبينة  أكانت  سوضء  ضملستدضمة،  رلتنمية 

مؤرشضت  وضع  ضألمل  هذض  يتطلب  ضرحاالت،  جميع  ويف  ضرتعليم.  تطويل  إىل  ضرلضمية  ضروطنية  ضرجهود  يف 
ضرغايات  من  غاية  كل  إىل  بارنسبة  مؤقتة،  ويمكن وضع مؤرشضت ملجعية  مؤقتة ومالئمة.  وطنية/محلية 
ضملحلز  ضرتقدم  مدى  الستعلضا  تُستخدم  ضركمي  ضملستوى  عىل  رلتنفيذ  ملحلية  معارم  تُشكل  أن  أجل  من 
ضرشامل إزضء تحقيق ضرغايات ضألطول أجالً. وال غنى عن وجود هذه ضملؤرشضت ضمللجعية ضملؤقتة عىل ضملستوى 

أجالً. ضألطول  ضرغايات  تحقيق  يف  يحدث  قصور  أي  بشأن  ضملساءرة  رضمان  ضروطني 

ما هي اآلثار املتعلقة بالسياسات العامة عىل تطوير التعليم؟

السمات الرئيسية 

وأولويات السياسات

اآلثار عىل تطوير التعليم

جدول أعمال يتسم بأهمية 

عاملية ويتميز أساساً 

باالستدضمة

التآزر والتعاون والرشاكات: إن ضرهدف 4 رلتنمية ضملستدضمة ضرخاص بارتعليم 

حتى عام 2030، بوصفه جدول أعمال يتسم بأهمية عاملية، هو ضرتزضم جماعي 

آثار  ضألمل  هذض  عىل  ويرتتب  تنميتها.  عن مستوى  ضرنظل  ضربلدضن برصف  رجميع 

ضربلدضن  دضخل  ضملعنية  ضألطلضف  بني  وضرتنسيق  وضررشضكات  ضرتعاون،  أنماط  عىل 

وفيما بينها.

أوجه  تتطلب  الوطني:  املستوى  عىل  القطاعات  بني  املشرتك  التنسيق 

ضررتضبط ضرقائمة بني أهدضف ضرتنمية ضملستدضمة تجاوز “نهج ضرصومعة” يف مجال 

ضرتعليم. وينبغي أن تستند أية ضسرتضتيجيات تلمي إىل تحقيق ضرهدف 4 رلتنمية 

آرية  إىل  ضملطاف،  ضملستدضمة يف نهاية  ضرتنمية  أهدضف  ضملستدضمة، فضالً عن جميع 

ألهدضف  نطاقاً  أوسع  بتنسيق  ملتبطة  تكون  ضرقطاعات  بني  مشرتكة  تنسيق 

ضملستدضمة. ضرتنمية 
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السمات الرئيسية 

وأولويات السياسات

اآلثار عىل تطوير التعليم

ضرتوسع يف ضالرتحاق بارتعليم 

عىل جميع املستويات وفقاً 

رنهج شامل للتعلم مدى 

الحياة يستند إىل مبادئ 

ضرتعليم بوصفه حقاً أساسياً 

من حقوق ضإلنسان وصارحاً 

عاماً.

ضألقل من  ضرشباب، وتوفري سنة وضحدة عىل  أمية  تعميم محو   )1( الترشيعات: 

عىل  سنوضت   9 )منها  ضرثانوي  وضرتعليم  وضملجاني  ضرعام  ضالبتدضئي  قبل  ضرتعليم 

عىل  رلحصول  متكافئة  فلص  توفري  ضمان   )2( ضإلرزضمي(،  ضرتعليم  من  ضألقل 

ضروطنية. ضرترشيعات  تعديل/تعزيز  يتطلب  قد  وضرتدريب  ضألسايس  بعد  ضرتعليم 

رلتنمية   4 ضرهدف  أن  إىل  بارنظل  والتنسيق:  والتخطيط  العامة،  السياسات 

ضرتعليم  مستويات  بجميع  يتعلق   2030 عام  حتى  بارتعليم  ضرخاص  ضملستدضمة 

ضرفئات  كل  من  ضردضرسني  باملثل  ويخص  ضرنظامي،  غري  وضرتعليم  ضرنظامي 

ضرعملية، فإنه يتطلب ضعتماد نهج قطاعي حقيقي فيما يخص وضع ضرسياسات 

ضرتعليم. مجال  يف  وضرتنسيق  وضرتخطيط  ضرعامة 

ضرنهج  يتطلب  التعلم:  يخص  الذي  واالعتماد  والتصديق  االعرتاف  نظام 

يخص  وضالعتماد  وضرتصديق  رالعرتضف  نظاماً  ضرحياة  مدى  بارتعلم  ضرخاص 

وضرتدريب.  ضرنظامي  ضرتعليم  مؤسسات  خارج  ضملكتسبة  وضركفاءضت  ضرتعليم 

وتيسري  إلنشاء  أساسياً  عنرصضً  وضالعتماد  وضرتصديق  ضالعرتضف  نظام  ويُعترب 

ضرتعليم  بني  وكذرك  ضرنظامي،  وغري  ضرنظامي  ضرتعلم  فلص  بني  ضملسارضت 

وضرعمل. وضرتدريب 

حتى  بارتعليم  ضرخاص  ضملستدضمة  رلتنمية   4 ضرهدف  طموح  إن  التمويل: 

عام 2030 ضملتمثل يف توسيع نطاق ضالنتفاع بفلص ضرتعلم مدى ضرحياة رلجميع 

توخي  ضررضوري  ومن  رلتعليم.  ضملخصص  ضرعام  ضرتمويل  عىل  ضرضغط  يزيد 

مساءرة  وضمان  ضملحدودة  ضملوضرد  ضستخدضم  يف  وضإلنصاف  ضرفعارية  من  ضملزيد 

أيضاً  ضررضوري  ومن  رلتعليم.  ضملخصصة  ضرعامة  ضملوضرد  ضستخدضم  يف  أقوى 

ضررضيبية  ضرقدرضت  رلتعليم من خالل تعزيز  ضرعامة ضملخصصة  ضمليزضنيات  زيادة 

فضالً  ضردورة،  ملؤسسات  تابعة  غري  فاعلة  أطلضف  مع  مبتكلة  رشضكات  وإقامة 

ضرلسمية. ضإلنمائية  ضملساعدة  زيادة  إىل  ضردعوة  عن 

ضررتكيز مجددضً عىل اإلنصاف 

واإلدماج واملساواة بني 

الجنسني

ضررتكيز  يتطلب  وصياغتها:  العامة  السياسات  بشأن  شامل  حوار  إقامة 

ضردوضئل  يتيح ملختلف  ضرعامة  ضرسياسات  إقامة حوضر شامل بشأن  ضإلنصاف  عىل 

رشعية  وضمان  ضرقلضرضت  ضتخاذ  عمليات  يف  أصوضتها  إسماع  عىل  قدرتها  زيادة 

ضرتعليمية. ضرسياسات  مجال  يف  ضروطنية  ضرخيارضت 

اسرتاتيجيات مركزة الهدف: يتطلب ضمان ضإلنصاف وضإلدماج ضسرتضتيجيات 

ضرحصول  حيث  من  وحلماناً  ضعفاً  ضألكثل  ضرفئات  الستهدضف  ضرتصميم  جيدة 

تعليمية جيدة. عىل فلص 
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السمات الرئيسية 

وأولويات السياسات

اآلثار عىل تطوير التعليم

ضملستدضمة  رلتنمية   4 ضرهدف  تحقيق  نحو  ضملحلز  ضرتقدم  رصد  يتطلب  الرصد: 

ضرخاص بارتعليم حتى عام 2030 ضرحصول عىل بيانات أكثل وثوقاً وأدق توقيتاً 

ضملشاركة  نتائج  بشأن  ضربيانات  تحليل  قدرضت  تعزيز  يتطلب  كما  وتفصيالً. 

ضملستويات.  كافة  عىل  وضرتعلم 

ضررتكيز مجددضً عىل التعلم 

الفعال

ضرفعال  ضرتعليم  عىل  ضررتكيز  يتطلب  قد  املعلمني:  وتدريب  الدراسية  املناهج 

ضرتدريس وضرتعلم،  ضرقائمة، ومضامني  ضردرضسية  وضملالئم ضستعلضا أطل ضملناهج 

وأطل  ضردرس،  قاعات  يف  ضرتدريب  وممارسات  وضملوضد  ضررتبوية،  وضألساريب 

ضملقاربة  تتطلب  وسوف  ضملهني.  وتطويلهم  ضملعلمني  تدريب  عن  فضالً  ضرتقييم، 

ضملناهج  مضامني  بني  ضملوضءمة  تحقيق  ضردرضسية  رلمناهج  وضملنسقة  ضرشاملة 

وإدضرتها. ضملدضرس  قيادة  وكذرك  ضملعلمني،  وتدريب  وضرتقييم،  ضردرضسية، 

أكثل  آريات  وضملالئم  ضرفعال  ضرتعلم  عىل  ضررتكيز  يتطلب  التعلم:  نتائج  تقييم 

جودة وتوضزناً بغية قياس ضملعارف وضملهارضت وضركفاءضت وضرتصديق عليها خالل 

ضمللونة يف  أكرب من  قدرضً  يوفل  بما  وضركفاءضت،  ضملستخدمني  مجموعة وضسعة من 

ضرتقييم. ممارسات 

ضررتكيز مجددضً عىل مالءمة 

التعلم رعارم ضرعمل وضرحياة 

ضملدنية عىل ضرسوضء

ضركفاءضت بشكل  ضمان الجودة وأطر املؤهالت: يتطلب ضررتكيز عىل ضكتساب 

وطنية  أطل  تعزيز  أو  إقامة  ضملدنية  وضرحياة  ضرعمل  رعارم  ضرتعلم  ومالءمة  فعال 

وضملؤهالت. ضرجودة  رضمان 

ما الذي يعنيه تنفيذ الهدف 4 للتنمية املستدامة؟

 4 ضرهدف  ›تنفيذ‹  يخص  فيما  تمييز  بال  ضألحيان  من  كثري  يف  تُستعمل  ضملصطلحات  من  مجموعة  ثمة 
رلتنمية   4 ضرهدف  و‹إدماج‹  و›تلجمة‹  و›تلشيد‹  ›تعميم‹  ضملصطلحات  هذه  وتشمل  ضملستدضمة.  رلتنمية 
ضرصعيد  عىل  ضرتعليم  بقطاع  ضرخاصة  وضرخطط  ضرعامة  ضرسياسات  يف  به  ضملتعلقة  وضرغايات  ضملستدضمة 
ضملستدضمة.  رلتنمية   4 ضرهدف  مع  ضرتعليم  قطاع  وخطط  سياسات  و›تكييف‹  ›موضءمة‹  وكذرك  ضروطني، 
رلنطاق ضرقطاعي ضروضسع رلهدف 4  ومهما تكن ضملصطلحات ضملستخدمة، فمن ضملهم ضرتشديد عىل أنه، نظلضً 
ضرتعليم  قطاع  تطويل  إىل  ضرلضمية  ضرجهود  عن  ومنفصل  مختلف  كأمل  تنفيذه  يمكن  ال  ضملستدضمة،  رلتنمية 

ضروطني.  ضملستوى  عىل 
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عمليات  ملوضءمة/تكييف  جهود  بذل  ضرقطلي  ضرصعيد  عىل  ضملستدضمة  رلتنمية   4 ضرهدف  ›تنفيذ‹  ويتطلب 
ضرتخطيط ورسم ضرسياسات يف قطاع ضرتعليم عىل ضملستوى ضروطني مع ضرغايات ضرعاملية وأورويات ضرسياسات 
ضروضردة يف خطة ضرتنمية ضملستدضمة رعام 2030. وسوف تتوقف درجة ضتساق ضرسياسات وضرخطط ضروطنية 
مع ضرهدف 4 رلتنمية ضملستدضمة عىل أورويات ضرسياسات، وضالرتزضمات ضرسياسية ودورضت وقدرضت ضرتخطيط 

ضرقدرضت ضربرشية وضرتقنية وضملارية ضرخاصة باربلدضن. وضررتتيبات ضملؤسسية، فضالً عن 

هل الخطط الوطنية الخاصة بالهدف 4 للتنمية املستدامة رضورية؟

ضرسياسات  من  جزءضً  ضملستدضمة  رلتنمية   4 بارهدف  ضرخاصة  ضرسياسات  وأورويات  غايات  تكون  أن  ينبغي 
ضرتعليمية وضرخطط وضرعمليات ضروطنية ضرقائمة. وال ينبغي أن يرتتب عىل ضرجهود ضملبذورة رتحقيق ضرتزضمات 
ضرسياسات  بشأن  ضرتزضمات  توجد  وال  منفصلة.  أو  موضزية  عمليات  أو  خطط  ضملستدضمة  رلتنمية   4 ضرهدف 
ضملتعلقة بارهدف 4 رلتنمية ضملستدضمة خارج ضرسياسات وعمليات وآريات ضرتخطيط وضإلدضرة وضرلصد ضرقائمة 
أو  دعمها  ينبغي  ضربلدضن  تقودها  ضرتي  ضرقائمة  وضآلريات  وضرعمليات  ضرنظم  إن  بل  ضروطني.  ضرصعيد  عىل 

ضرعاملية. ضالرتزضمات  مع  أفضل  نحو  عىل  مالءمتها/تكييفها  تحقيق  رضمان  تعزيزها 

ما هي الخطوات الالزمة يف ترجمة االلتزامات العاملية عىل املستوى القطري؟ 

ضرتنمية  خطة  بشأن  مشرتك  تفاهم  تحقيق  يمثل  الوطني:  املستوى  عىل  مشرتك  تفاهم  تحقيق 
ضرخاصة  ضرعاملية  ضالرتزضمات  ررتجمة  الزماً  رشطاً  ضملعنية  ضألطلضف  جميع  بني  فيما   2030 رعام  ضملستدضمة 
عىل  ضألمل  هذض  وينطوي  ضروطني.  ضملستوى  عىل  ضرتعليم  رتطويل  جهود  إىل  ضملستدضمة  رلتنمية   4 بارهدف 
مشاورضت شاملة حول جدول ضألعمال ضرجديد يف إطار قطاع ضرتعليم وعرب ضرقطاعات ضألخلى رضمان إقامة 
ضرتشاركية ضرخاصة بإقامة  ضرتنمية ضملستدضمة ضألخلى. أما ضرعملية  ضرتعليم وأهدضف  صلة ثنائية ضالتجاه بني 
ضرتفاهم ضملشرتك فهي ضرعنرص ضألسايس رضمان ضرحصول عىل موضفقة جميع ضألطلضف ضملعنية ضملشاركة  هذض 

ضروطني. ضرتعليمي  ضرنظام  تطويل  يف 

ضرتزضمات  ررتجمة  ضرُقطلي  ضالستعدضد  تقييم  ضررضوري  فمن  ذرك،  عىل  وبناًء  الُقطري:  االستعداد  تقييم 
ضرسياقات  تقييم  ضألمل  هذض  ويتضمن  ضروطني.  ضملستوى  عىل  تعليمية  نظم  إىل  ضملستدضمة  رلتنمية   4 ضرهدف 
وذرك  ضروطني،  ضملستوى  عىل  ضرتعليمية  بارنظم  ضملتعلقة  وضإلدضرة  وضرلصد  وضرتخطيط  بارسياسات  ضرخاصة 
ضرالزمة  ضألنشطة  وكذرك  ضملستدضمة،  رلتنمية   4 ضرهدف  وطموحات  ضرتزضمات  يف  ضركامنة  ضرثغلضت  رتحديد 
رتعزيز وتعديل و/أو تكييف أطل ضرسياسات وضرتخطيط وضرعمليات ضرلضمية إىل إظهار ضرغايات وضالرتزضمات 

.2030 رعام 

السياق الخاص بالسياسات: تقييم ضرتشليعات ضروطنية وضرسياق ضرخاص بارسياسات في 	 
درضسة  إجلضء  ضألمل  هذض  يتطلب   .2030 رعام  بارسياسات  ضرخاصة  ضرعارمية  ضالرتزضمات  ضوء 
بين  توجد  قد  ضرتي  ضرمحتملة  ضرثغلضت  تحديد  عن  ضرسياسات، فضالً  وأطل  ضرتشليعات  بشأن 

ضرعارمية. وضالرتزضمات  بارسياسات  ضرخاص  ضرسياق 

تحديد ضرمدضخل ضرتي قد تتيح نشل أو إدماج ضالرتزضمات رعام 	  السياق الخاص بالتخطيط: 
ضرتي  ضرمعينة  ضروطنية  ضردورضت  على  وبناًء  بارتخطيط.  ضرخاص  ضروطني  ضرسياق  في   2030
تخص ضرسياسات/ضرتخطيط، يمكن ضرقيام بذرك من خالل تطويل ضرخطة )ضرخطط( على نطاق 
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ضرجاهزة/ضرمستوفاة إلظهار  ضرقائمة  ضرخطط  باستخدضم  أو  ضرفلعية،  ضرقطاعات  أو  ضرقطاعات 
ضرمستدضمة بشكل أفضل. رلتنمية   4 ضرهدف  ضرتزضمات 

الرصد والتقييم: تتطلب هاتان ضرعمليتان إجلضء درضسة بشأن ضألطل ضروطنية ضرقائمة ضرخاصة 	 
بارلصد وضرتقييم بغية إظهار متطلبات إطار ضرمؤشلضت ضرعارمية ضرمقتلح رلصد ضرتقدم ضرمحلز 

في ضرهدف 4 رلتنمية ضرمستدضمة.

السياق الخاص باإلدارة: ينطوي هذض ضألمل على ضستعلضا آلريات وعمليات ضرتنسيق ضرقطاعية 	 
أعمال  جدول  رطموحات  ضرمنظومة  نطاق  على  وضرشفافية  ضرشمورية  رمتطلبات  نظلضً  ضرقائمة 
ضرتعليم حتى عام 2030. كما يمكن تنظيم حوضر رلشلكاء رضمان تنسيق ضرجهود ضرلضمية إرى 

وضع طموحات ضرهدف 4 رلتنمية ضرمستدضمة في سياقها.

هذه هي أوىل ضرخطوضت يف تلجمة ضالرتزضمات رعام 2030 عىل ضملستوى ضرُقطلي. ويف جميع ضرحاالت، يجب 
2030 عىل ضملستوى  ضرتعليم حتى عام  ضرعاملية رجدول أعمال  أن تكون ضرجهود ضملبذورة ررتجمة ضالرتزضمات 
ضروطنية وعمليات وهياكل  ضرتعليمية  ضرسياسات  إدرضجها يف  وِملكيتها. ويجب  ضربلدضن  قيادة  ضرُقطلي تحت 

ضرتخطيط.

كيف يتم تنسيق جهود الرشكاء؟

تتطلب  ضروطني  ضملستوى  عىل  ضرتعليم  رتطويل  جهود  إىل  ضملستدضمة  رلتنمية   4 ضرهدف  ضرتزضمات  تلجمة  إن 
ضرعاملي أو  ضرنطاق من ضررشكاء وضرتنسيق فيما بينهم. وسوضء تعلق ضألمل باملستوى  إرشضك مجموعة وضسعة 
ضملستدضمة  ضرتنمية  أهدضف  بعمليات  ضمللتبطة  ضألطلضف  متعددة  ضرفعارة  ضررشضكات  فإن  ضروطني،  أو  ضإلقليمي 
ضرتعليم  رتطويل  إىل جهود   2030 رعام  ضالرتزضمات  إلنجاح تلجمة  أساسياً  تمثل عنرصضً  إنما  ضألوسع نطاقاً 

ضروطني. ضملستوى  عىل 

ضرنتائج،  عىل  ضررتكيز   )2( ضرُقطلية،  ضملِلكية   )1( مبادئ  إن  املتبادلة:  املساءلة  تخص  مبادئ 
عىل  وكذرك  ضملستويات،  كافة  عىل  ضررشكاء  جميع  عىل  تنطبق  ضملشرتكة،  ضملسؤورية  و)4(  )3( ضرشفافية، 
أن يلتزم ضررشكاء بهذه  ضرتخطيط وضرتنفيذ. ومن ضملقلر أيضاً  ضمللضحل ضرخاصة بارسياسات ودورضت  جميع 
ضملبادئ يف ضرعمل معاً رتوفري ضردعم رلبلدضن. وتمثل هذه ضملبادئ ضرعنارص ضألساسية رضمان ضملساءرة ضملتبادرة 

ضملستدضمة. رلتنمية   4 رلهدف  ضملشرتكة  ضالرتزضمات  متابعة  يف 

التنسيق فيما بني الرشكاء: يتطلب تحقيق طموحات أهدضف وغايات ضرتعليم يف خطة ضرتنمية ضملستدضمة 
هذض  يف  إرشضكهم  تم  ضرذين  ضررشكاء  بني  فيما  ضملستويات  جميع  عىل  ضملبذورة  ضرجهود  تنسيق   2030 رعام 
ضرتعلم  ضرجيد وضرشامل وتوفري فلص  ضرتعليم  ضرلضمية إىل ضمان  ضرشأن. ومن خالل دعم ضرجهود ضرحكومية 
ضردعم  منهم وطبيعة  كل  ضرتزضمات  بتحديد  وضضح  بشكل  ضرقيام  ضررشكاء  من  يُنتظل  رلجميع،  ضرحياة  مدى 
ضرذي يقدمونه ضستنادضً إىل ضمليزة ضرنسبية ضرخاصة بهم. وبارنظل إىل تنوع رشكاء ضرتنمية وضردعم ضرذي يمكن 
أن يقدمونه فإن ضرتنسيق فيما بينهم إنما يمثل ضرعنرص ضألسايس عىل ضملستوى ضرُقطلي وضإلقليمي وضرعاملي.



عرض تفصييل الهدف 4 للتنمية املستدامة - التعليم 2030

22

التنسيق عىل املستوى الُقطري: يمكن ضمان ضرتنسيق عىل ضملستوى ضرُقطلي من خالل مجموعة متنوعة 
من ضآلريات أو ضررشضكات ضرقائمة. وتتنوع طبيعة وديناميات آريات ضرتنسيق ضرقائمة ضرخاصة بقطاع ضرتعليم 
تكييف  و/أو  تعزيز  ضملستدضمة  رلتنمية   4 ضرهدف  ضرتزضمات  تتطلب  وقد  متنوعة.  ُقطلية  أوضاع  دضخل 

ضربلدضن بشكل دقيق. رقيادة  ضرقطاعات وشاملة وخاضعة  أن تكون عىل نطاق  ضرقائمة رضمان  ضآلريات 

اللجنة التوجيهية املعنية بتحقيق الهدف 4 للتنمية املستدامة الخاص بالتعليم حتى عام 2030: 
ضرخاص بارتعليم  رلتنمية ضملستدضمة   4 ضرهدف  ضملعنية بتحقيق  ضرتوجيهية  ضرلجنة  ضردويل، تمثل  عىل ضملستوى 
رلتنمية   4 ضرهدف  بتحقيق  ضملعنية  ضرعاملي  ضرصعيد  عىل  ضألطلضف  ضملتعددة  ضرحوكمة  آرية   2030 عام  حتى 
ضملستدضمة. ويتمثل ضرهدف ضألويل رلجنة ضرتوجيهية يف دعم ضردول ضألعضاء وضررشكاء رتحقيق ضألهدضف ضرعرشة 
وتكلف  ضرعاملي.  ضألعمال  جدول  يف  بارتعليم  ضرصلة  ذضت  ضألهدضف  من  وغريها  ضملستدضمة  ضرتنمية  رألهدضف 
ضرتوصيات  ووإعدضد  ضرتعليمية،  وضردوضئل  ضألعضاء  رلدول  ضالسرتضتيجي  ضرتوجيه  بتوفري  ضرتوجيهية  ضرجنة 
ضرهدف 4  ضرتقدم ضملحلز نحو تحقيق  ضرتمويل ضملالئم وضردعوة إىل توفريه، ورصد  ضرتحفيزي، ورصد  رلعمل 

ضرتعليم.  رلصد  ضرعاملي  وضرتقليل  رإلحصاء  ضريونسكو  ضملستدضمة  من خالل معهد  ضرتنمية  أهدضف  من 

تتأرف ضرلجنة ضرتوجيهية من 38 عضوضً يمثلون أغلبية من ضردول ضألعضاء، وكذرك من ضروكاالت ضملشاركة يف 
ضملنتدى ضرعاملي رلتعليم 2015 )ضريونسكو وبلنامج ضألمم ضملتحدة ضإلنمائي وضملفوضية ضرسامية رألمم ضملتحدة 
ضملتحدة  ضألمم  وهيئة  رلطفورة  ضملتحدة  ضألمم  ومنظمة  رلسكان  ضملتحدة  ضألمم  صندوق  و  ضرالجئني  رشؤون 
وضررشضكة  ضالقتصادي  ضمليدضن  يف  وضرتنمية  ضرتعاون  ومنظمة  ضردورية  ضرعمل  ومنظمة  ضردويل(  وضربنك  رلملأة 

ضملدني. ضملجتمع  ضملعلمني وشبكات  ومنظمات  ضإلقليمية  وضملنظمات  ضرتعليم  أجل  من  ضرعاملية 

وضإلقليمي  ضإلقليمي  ضرتنسيق  يمثل  الفرعية:  اإلقليمية/اإلقليمية  املستويات  عىل  التنسيق  آليات 
عىل  ضملبذورة  ضرجهود  بني  ضالتساق  ورضمان  ضروطني  ضملستوى  عىل  ضرجهود  ردعم  أساسياً  عامالً  ضرفلعي 
ضآلريات وضرهياكل  ضرتنسيق عىل ضملستوى ضإلقليمي إىل  آريات  ضرعاملي وضرقطلي. وينبغي أن تستند  ضملستويني 
ضملتحدة  رألمم  ضرتابعة  نطاقاً  ضألوسع  ضرتنسيق  آريات  ذرك  يف  بما  ضملستطاع،  قدر  معها  وتتماىش  ضرقائمة 
وصياغة  ضملستدضمة  ضرتنمية  ألهدضف  ضرشامل  ضإلطار  ملتابعة  أُنشئت  ضرتي  ضرتقاريل  وإعدضد  بارلصد  ضرخاصة 
 2030 عام  حتى  ضرتعليم  أعمال  بجدول  ضرخاصة  ضإلقليمية  ضرتنسيق  آريات  تشكيل  أما  بشأنه.  ضرتقاريل 
ضإلقليمية،  وضملنظمات   ،2030 عام  حتى  ضرتعليم  أعمال  جدول  يف  ضملشاركة  ضروكاالت  عن  ممثلني  فتشمل 
وشبكات منظمات ضملجتمع ضملدني، وكذرك ضررشكاء ضإلقليميني وضردوريني ضرذين قد يشاركون يف دعم ضرتنمية 

ضملنطقة. يف  ضروضقعة  ضربلدضن  يف  ضرتعليمية 

ضرتوجيهية  رلجنة  ضملعلومات  رتوفري  ضألساسية  ضرعنارص  ضرفلعية  وضإلقليمية  ضإلقليمية  ضملستويات  وتشكل 
توفلها  ضرتي  ضرعاملية  ضإلرشادضت  تلجمة  عن  فضالً  ضروطنية،  وضألورويات  ضإلقليمية  ضروقائع  بشأن  ضرعاملية 
ضرلجنة  بني  أمثل  تلضبط  ضمان  أجل  ومن  ضرُقطلي.  ضملستوى  عىل  أنشطة  إىل  ضرعاملية  ضرتوجيهية  ضرلجنة 
ضملستوى  عىل  ضإلقليمية  ضرتنسيق  آرية  تشكيل  يشمل  أن  ينبغي  ضرُقطلية،  وضروقائع  ضرعاملية  ضرتوجيهية 

ضملنطقة.  يمثلون  ضرذين  ضرعاملية  ضرتوجيهية  ضرلجنة  أعضاء  ضإلقليمي  )ضرفلعي( 
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ما هي اآلثار عىل التمويل املحيل؟

ضرتمويل  من  أعىل  مستويات  يتطلب  رن  ضملستدضمة  رلتنمية   4 ضرهدف  ضرتزضمات  وتنفيذ  تلجمة  تمويل  إن 
إطار  يف  ورد  وكما  ضألموضل.  رهذه  وإنصافاً  فعارية  أكثل  ضستخدضماً  أيضاً  يقتيض  بل  فحسب،  ضملستدضم 
رتمويل  أهم مصدر  تمثل  ضملحلية  ضملوضرد  106(، ستظل  )ضرفقلة   2030 بارتعليم حتى عام  ضرخاص  ضرعمل 
ضرتعليم. ومن ثم يجب أن يوجد ضرتزضم وضضح من ضرحكومات بتوفري تمويل منصف يتناسب مع ضألورويات 
وضالحتياجات وضرقدرضت ضروطنية ضرخاصة بارتعليم من أجل ضرتقدم يف إعمال ضرحق يف ضرتعليم تدريجياً. ومن 

ييل: بما  ضربلدضن  تضطلع  أن  ينبغي  رلتعليم،  ضملخصص  ضملحيل  ضرتمويل  وتحسني  زيادة  أجل 

ضرتهلب  وحظل  ضررضضئب  جباية  قاعدة  توسيع  ضألمل  هذض  يستلزم  للتعليم:  الحكومي  التمويل  زيادة 
ضردورية  ضمللجعية  ضملعايري  وتقيض  ضروطنية.  ضمليزضنيات  يف  رلتعليم  ضملخصص  ضرنصيب  وزيادة  ضررضضئب  من 
و%6   %4 بني  ترتضوح  ونسبة  ضرعامة  ضرنفقات  مجموع  من  و%20   %15 بني  ترتضوح  نسبة  بتخصيص 

ضرتعليم. عىل  ضإلجمايل  ضملحيل  ضرناتج  من 

رنئ كان من ضررضوري زيادة ضرتمويل ضملحيل رلتعليم، فيجب ضستخدضم ضملوضرد  زيادة الفعالية واملساءلة: 
ضرناجع  ضالستخدضم  من  يزيد  أن  وضملساءرة  ضرحوكمة  تحسني  شأن  ومن  فعارية.  أكثل  نحو  عىل  ضرقائمة 

ضرقائمة. رلموضرد  وضرفعال 

أكثل  بشكل  رلتعليم  ضملخصصة  ضملوضرد  ضستخدضم  ينبغي  وأخريضً،  احتياجاً:  األشد  للفئات  األولوية  منح 
إنصافاً. فارفئات ضملحلومة من ضألطفال وضرشباب وضركبار، وكذرك ضرنساء وضرفتيات وسكان ضملناطق ضملتأثلة 

رخدمة هؤالء. ضرتمويل  توجيه  ينبغي  ورذرك  ضرتعليمية،  ضالحتياجات  أشد  ضعتيادياً  يوضجهون  بنزضعات 

ما هي اآلثار عىل املساعدات اإلنمائية الرسمية؟

يف  ضرنقص  يقوا  أال  ينبغي   ،)107 )ضرفقلة   2030 عام  بارتعليم حتى  ضرخاص  ضرعمل  إطار  يف  ورد  كما 
متوسط  أن  كما  جيد.  تعليم  عىل  ضرحصول  رهم  يحق  ضرذين  ضردضرسني  ملليارضت  ضرتعليم  فلص  ضالعتمادضت 
يف   2030 رعام  باالرتزضمات  رلوفاء  ضرالزم  وضملبلغ  ضملتوضفلة  ضملحلية  ضملوضرد  بني  ضرتمويل  يف  ضرسنوي  ضرنقص 
ضربلدضن ضملنخفضة ضردخل وبلدضن ضررشيحة ضردنيا من فئة ضربلدضن ضملتوسطة ضردخل يزيد عما كان عليه فيما 
يمثل  إذ  ضردخل  ضملنخفضة  ضربلدضن  يف  بشكل خاص  ضرنقص  ويزدضد  رلجميع.  ضرتعليم  أعمال  بجدول  يتعلق 
42% من مجموع ضرتكاريف ضرسنوية. ويُستخدم جزء هام من ضرتمويل ضردويل ضرعام، بما يف ذرك ضملساعدضت 
وضرخاص.  ضرعام  ضرقطاعني  من  أخلى،  مصادر  من  إضافية  موضرد  تعبئة  حفز  ألغلضا  ضرلسمية  ضإلنمائية 
وعليه فإن ضملعونة ستظل تمثل مصدرضً أساسياً رتمويل ضرتعليم إذض ما أُريد ضروفاء باالرتزضمات رعام 2030. 
ومن ضررضوري زيادة وتحسني ضرتمويل ضرخارجي رلتعليم. ويف سبيل ضرقيام بذرك، ينبغي أن يقوم رشكاء 

ضرتعليم بما ييل:
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قلب اتجاه املسار التنازيل نحو انخفاض املعونة إىل التعليم: فيجب قلب ضتجاه ضملساري ضرجاري نحو 
ضالرتزضمات  بجميع  ضروفاء  وإن  ضملاضية.  ضألخرية  ضرسنوضت  يف  ضرتعليم  إىل  ضملعونة  يف  روحظ  ضرذي  ضالنخفاا 
دول  عدة  به  تعهدت  ضرذي  ضالرتزضم  ذرك  يف  بما  أسايس،  أمل  هو  ضرلسمية  ضإلنمائية  باملساعدضت  ضملتعلقة 
7% من ضرناتج ضرقومي ضإلجمايل رلمساعدة ضإلنمائية  متقدمة بأن تحقق ضرهدف ضملتمثل يف تخصيص نسبة 
ضرقومي  ضرناتج  من  و%0,20   %  0,15 بني  ترتضوح  نسبة  وتقديم  ضرنامية،  ضردول  إىل  تُقدم  ضرتي  ضرلسمية 
وينبغي  نموضً،  ضربلدضن  أقل  يف  ضرتعليم  إىل  يُقدم  ضرذي  ضردعم  زيادة  ينبغي  كما  نموضً.  ضربلدضن  ألقل  ضإلجمايل 

نموضً. ضربلدضن  أقل  يف  ضرتعليم  إىل  تُقدم  ضرتي  ضملعونة  بتفاصيل  ضرتنبؤ  ذرك  إىل  باإلضافة 

ضرجهات  تساند  أن  ينبغي  األفضل:  والتنسيق  التجانس  ضمان  خالل  من  املعونة  فعالية  تحسني 
2030 وفقاً الحتياجات  ضرتعليم رعام  ضرتزضمات  ضملانحة وضربلدضن متوسطة ضردخل وضررشكاء ضآلخلون تمويل 
وينبغي  ضملشرتك.  ضألعمال  ملساندة جدول  وضرخارجي  ضملحيل  ضرتمويل  زيادة  عىل  وضرعمل  وأوروياته،  بلد  كل 
تعزز  تجعلها  وأن  أفضل  نحو  عىل  تنسقها  وأن  ضملعونة  تقديم  يف  ضرتجانس  ضملانحة  ضرجهات  تضمن  أن 

ضملوضطنني. أمام  رلمساءرة  وبارخضوع  ضرعمل  بِملكية  ضإلحساس 

رتدفقات  ضرتنازيل  ضملسار  ضتجاه  قلب  ضررضوري  من  كان  رنئ  الخارجي:  التمويل  يف  اإلنصاف  تحسني 
ضرفلعية  ضرقطاعات  يدعم  كي  ضرخارجي  ضرتمويل  توجيه  تحسني  فينبغي  ضرلسمية،  ضإلنمائية  ضملساعدضت 
أن  وينبغي  ضردخل.  ضملتوسطة  ضربلدضن  يف  وضملحلومة  ضرضعيفة  وضرفئات  ضردخل  ضملنخفضة  وضربلدضن  ضملهملة 
بارتعاون  ضسرتضتيجيات  بإعدضد  ضألطلضف،  وضملتعددة  منها  ضرثنائية  ضرتعليم،  ضملانحة رصارح  ضرجهات  تضطلع 
ضرنحو ضألفضل  ضرذي ينبغي تقديمه عىل  ضردعم  ضرقيام بشكل مشرتك بتحديد نوع  ضملتلقية بغية  ضربلدضن  مع 

ضردعم. هذض  تقديم  وطلضئق  وسبل 

ضرجنوب  بلدضن  بني  فيما  ضرتعاون  يمثل  الثالثي:  والتعاون  الجنوب  بلدان  بني  فيما  التعاون  تعزيز 
ضرجنوب  بلدضن  بني  فيما  ضرتعاون  إىل  ضرنظل  وينبغي  ضرتنمية.  أجل  ضردويل من  ضرتعاون  رتكملة  وسيلة مهمة 
ضملشرتكة.  وأهدضفهم  تجاربهم  إىل  يستند  ضرجنوب  وبلدضن  شعوب  بني  فيما  ضرتضامن  عن  تعبريضً  بوصفه 
وينبغي تعزيز ضرتعاون ضرثالثي باعتباره وسيلة رتمويل ضرتعليم وضالستفادة من تجارب وخربضت مجدية يف 
مجال ضرتعاون ضإلنمائي. كما أن قيام ضالتحاد ضرلويس وضرربضزيل وجنوب أفليقيا وضرصني وضرهند بإنشاء بنك 
رتمويل  جديدة  مصادر  يتيح  أن  يمكن  أفليقيا  وجنوب  وضرصني  وضرهند  ضرلويس  وضالتحاد  رلربضزيل  ضرتنمية 

رلمعونة. ضرتنازيل  ضملسار  قلب  يف  يساعد  وأن  ضرتعليم 

توفري  ضملستحيل  من  سيكون  واألزمات:  النزاع  أوضاع  يف  التعليم  إىل  تُقدم  التي  املعونة  مبالغ  زيادة 
ويف  دول هشة  يعيشون يف  ضرذين  وضركبار  وضرشباب  ضألطفال  إىل  ضروصول  يف  ضرنجاح  بدون  رلجميع  ضرتعليم 
إىل   2030 عام  حتى  بارتعليم  ضرخاص  ضرعمل  إطار  ويدعو  ضرطبيعية.  وضملخاطل  بارنزضعات  متأثلة  مناطق 
ضالستجابة  أنشطة  إطار  يف  رلتعليم  يُقدم  ضرذي  ضردعم  يف  كبرية  زيادة  تحقيق  أجل  من  عاجلة  جهود  بذل 
ضألنشطة  تمويل  بني  رلتآزر  أشكال  ضستحدضث  شأن  فمن  ضملطورة.  ضألزمات  أوضاع  ظل  ويف  ضإلنسانية 
ضردول  مساندة  أجل  من  ضإلنعاش  جهود  يف  ضالستثمارضت  فعارية  يزيد  أن  ضرتنمية  تمويل  وبني  ضإلنسانية 

بنزضعات. ضملنكوبة  وضردول  ضرهشة 
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ما هي العمليات واآلليات العاملية لتمويل الهدف 4 للتنمية املستدامة؟

ضرتنمية  ضرثارث رتمويل  ضردويل  ضملؤتمل  ضُعتمد يف  ضرذي  أبابا،  إن بلنامج عمل أديس  التنمية:  تمويل عملية 
ويشجع  ضملستدضمة.  ضرتنمية  رتمويل  جديدضً  عاملياً  إطارضً  يوفل   ،)2015 16تموز/يوريو  13ـ  أبابا،  )أديس 
يف  نوعية  باستثمارضت  رلقيام  ضروطني  ضرصعيد  عىل  ضملالئم  رلتمويل  غايات  تحديد  يف  ضرنظل  عىل  ضربلدضن 
نطاق  توسيع  عىل  ضربلدضن  وضتفقت   .)12 )ضرفقلة  ضرتعليم  ذرك  يف  بما  رلجميع،  ضألساسية  ضرعامة  ضرخدمات 
تعليم جيد ومجاني ومنصف وشامل  إتمام  ضألطفال من  تمكني جميع  بغية  ضردويل  وضرتعاون  ضالستثمارضت 
ضالتفاق  وتم   .)78 )ضرفقلة  ضرثانوي  وضرتعليم  ضالبتدضئي  ضرتعليم  وملحلة  ضملبكلة  ضرطفورة  ملحلة  يف  رلجميع 
كذرك عىل زيادة ضالستثمار يف تعليم ضرعلوم وضرتكنوروجيا وضرهندسة وضرلياضيات وتطويل ضرتعليم وضرتدريب 
يف ضملجال ضرتقني وضملهني ويف مستوى ضرتعليم ضرعايل، مع ضمان تكافؤ فلص ضرنساء وضرفتيات بهذض ضرتعليم 
ضرتعليم  عىل  ضرحصول  فلص  زيادة  إىل  وضرسعي  ضرعايل،  ضرتعليم  نظم  رتعزيز  ضرتعاون  وتكثيف  وضرتدريب؛ 
ضملجلس  منتديات  خالل  من  ضرتنمية  عملية  تمويل  متابعة  ضمان  ويجلي   .)119 )ضرفقلة  ضإلنرتنت  عرب 
ضالقتصادي وضالجتماعي ضملعنية بتمويل ضرتنمية. وقد تم أيضاً تشكيل فليق عمل ضألمم ضملتحدة ضملشرتك بني 

ضرتنمية.  بتمويل  ضملعنية  ضروكاالت 

إرشضك  إىل  تلمي  رئيسية  جديدة  عاملية  مبادرة  هي  التنمية  فرص  بتمويل  املعنية  الدولية  اللجنة  إن 
رلتمويل  دروب  وتحديد  رالستثمار  جديدة  مسوغات  وضع  يف  وضرباحثني  ضرسياسات  ورضسمي  ضرعارم  قادة 
ضرتحاريل  أفضل  عىل  ضرلجنة  هذه  وتنطوي  وضرشباب.  رألطفال  متكافئة  تعليمية  فلص  تحقيق  أجل  من 
تعلمية  نتائج  تحقيق  أجل  من  ضالستثمار  رزيادة  ضرالزمة  ضألنشطة  بشأن  وضربحوث  ضرسياسات  مجايل  يف 
ملموسة ومالئمة يكون رها أثل إيجابي عىل ضرتنمية ضالقتصادية وضالجتماعية. ويف حني أنه سوف يتم ضرنظل 
ضرتعليم  بتوفري  خاصاً  ضهتماماً  ستويل  ضرلجنة  فإن  ضألوىل،  ضرسنوضت  من  ضبتدضًء  بلمته  ضرتعليمي  ضرنظام  يف 
من  رتمكينهم  رلشباب  متكافئة  فلص  وإتاحة  ضرحياة  فلص  تحسني  يف  ضملتمثل  دورها  وتؤدي  ضألسايس 
وتلمي  ضملجتمع.  يف  وضملشاركة  ضرعاملة  ضرقوى  صفوف  يف  وضالنخلضط  ضرتعليم،  من  أعىل  بمستويات  ضالنتفاع 
رتحقيق  جديدة  رشضكات  حشد  يف  وتساهم  فعارية،  ضألكثل  ضالستثمارضت  من  ضملزيد  توفري  إىل ضمان  ضرلجنة 
هذه ضألهدضف، والسيما يف ضربلدضن ضملتوسطة ضردخل وضربلدضن ضملنخفضة ضردخل. وقد أصدرت ضرلجنة تقليلها 
ضملعنون  »جيل ضرتعلم: ضالستثمار يف ضرتعليم من أجل عارم متغري« ورفعته إىل ضألمني ضرعام رألمم ضملتحدة يف 
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أُنشئت  ضرتي  ضررسيع  ضملسار  مبادرة  من  ضرعاملية  ضررشضكة  نشأت  التعليم:  أجل  من  العاملية  الرشاكات 
يديلها مجلس  تمثيلية  ذضت صفة  إىل رشضكة  ضررسيع  ضملسار  مبادرة  2012، تحورت  عام  2002. ويف  عام 
ضسما  وضتخذت  ضرحكومية،  غري  ضرفاعلة  وضألطلضف  ضرنامية  ضربلدضن  رشكاء  من  فعال  تمثيل  مع  ضملدرضء  من 
رلرشضكة  ضرتنفيذية  ضربنية  وضصلت  ضإلصالح،  هذض  وعقب  ضرتعليم«.  أجل  من  ضرعاملية  »ضررشضكة  هو  جديدضً 
تساندها  ضرتي  ضربلدضن  مللكية  ضرخاضعة  ضرتعليم  قطاع  خطط  قيمة  عىل  ضررتكيز  ضرتعليم  أجل  من  ضرعاملية 
غري  تعليمي محيل(.  فليق  تكون ضمن  أن  ضألفضل  )من  ضرُقطلي  ضملستوى  عىل  ضرلئيسية  ضملعنية  ضألطلضف 
ضرتقنية،  ضملشاركة  خالل  من  وذرك  ضرُقطلية،  رلعمليات  ضملبارش  ضرتقني  دعمها  توفل  ضرعاملية  ضررشضكة  أن 
ضرعاملية،  وضالبتكارضت  ضملمارسات  أفضل  وتشاطل  ضرقدرضت،  تطويل  وأنشطة  ضرجديدة،  ضرتوجيهية  وضملبادئ 
والستيعاب ضربلدضن ضرهشة وضرتي تشهد أوضاع ما بعد ضرنزضع ورتشمل جميع أهدضف ضرتعليم رلجميع ضرستة، 
يُعد  ضرتعليم  أجل  من  ضرعاملية  ضررشضكة  مجلس  أن  إىل  وبارنظل  ضألسايس.  ضرتعليم  عىل  ضرتشديد  موضصلة  مع 
من  ضرتعليم  قطاع  إىل  ضملانحة  ضرجهات  تقدمه  ضرذي  ضردعم  زيادة  بني  وضضحاً  ربطاً  يلبط  ضتفاق   « بمثابة 

http://report.educationcommission.org/wp-content/uploads/2016/09/Learning_Generation_Full_Report.pdf
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ضعتمد  فقد  أخلى«،  جهة  من  نتائج  من  تحلزه  عما  ومساءرتها  ضملتلقية  ضربلدضن  سياسات  أدضء  وبني  جهة، 
رضبع  باعتبارها  ضرتعليم  أجل  ضرعاملية من  ضررشضكة  ضآلن  2014. وقد ظهلت  عام  رلتمويل يف  جديدضً  نموذجاً 
من  ضرعاملية  رلرشضكة  ضرتابعني  رلرشكاء  ضررسيع  ضالنتشار  مع  ضرنامية  ضردول  يف  ضألسايس  رلتعليم  ممول  أكرب 
يف  بلدضً   65 إىل   2010 عام  يف  بلدضً   44 من  ضملتلقية  ضربلدضن  عدد  ضرتفع  إذ  ضرنامية،  ضردول  يف  ضرتعليم  أجل 
ضربلدضن  تتعهد  ضرعاملية،  باررشضكة  ورالتصال  نزضعات.  من  متأثلضً  أو  هشاً  بلدضً   28 بينها  من   ،2017 عام 

ضملحيل. ضرتمويل  تعزيز  عن  فضالً  مصدضقية،  ذضت  قطاعية  خطط  رتنفيذ  محلية  بارتزضمات 

صندوق »التعليم ال يمكن أن ينتظر«: دعا مؤتمل قمة أوسلو بشأن ضرتعليم من أجل ضرتنمية ضملنعقد يف 
عام 2015 إىل بذل جهود مشرتكة عىل ضرصعيد ضرعاملي رحشد ضألنشطة ضرجماعية وضرتمويل ضركبري من أجل 
تكلرت  ضإلنساني،  رلعمل  عاملي  قمة  مؤتمل  أول  عقد  سبقت  ضرتي  ضرفرتة  ويف  ضرطوضرئ.  حاالت  يف  ضرتعليم 
ضردعوضت إىل إدرضج ضرتعليم وضرتعلم يف صميم ضرعمل ضإلنساني، فضالً عن ضمان عدم تعطيل أو ضنقطاع حق 
أُنشئ صندوق »ضرتعليم ال يمكن  ضرنزضعات وضركوضرث. وقد  ضرتعليم بسبب أوضاع  ضألطفال يف ضرحصول عىل 
وشاب  طفل  مليون   75 رـ  ضرتعليم  باحتياجات  أفضل  بشكل  ضروفاء  إىل  رلدعوضت  كاستجابة  ينتظل«  أن 
ضألشد تأثلضً بأوضاع ضألزمات وضرنزضعات حول ضرعارم. وهذض هو أول صندوق عاملي يمنح ضألوروية رلتعليم يف 
»ضرتعليم  وضرخاص، سوف يحشد صندوق  ضرعام  ضرقطاعني  ضررشكاء من  ضإلنساني. ومن خالل جمع  ضرعمل 
يف  ضرتعليم  توفري  بغية  وضالبتكار  رلتمويل  جديدة  نهوج  ضتباع  ويحفز  إضافية  أموضالً  ينتظل«  أن  ال يمكن 

ضملطورة. وضألزمات  ضرطوضرئ  حاالت 

رصد التقدم املحرز

كيف يتم رصد التقدم املحرز؟

آريات فعارة  ضربلدضن  أن تنشئ  ينبغي  ضروطني،  ضملستوى  تندرج يف  ضرلصد  رعملية  ضألوىل  ضملسؤورية  ملا كانت 
ضملعنية.  ضألطلضف  جميع  مع  بارتشاور  وذرك  ضروطنية،  وضألورويات  ضرسياقات  مع  تتكيف  وضملساءرة  رللصد 
رلمقارنة  ضرقابلة  ضرتعليم  ربيانات  ضرلسمي  ضملصدر  رإلحصاء  ضريونسكو  معهد  يظل  ضرعاملي،  ضرصعيد  وعىل 
عرب ضرحدود ضروطنية. كما أنه يوفل ضردعم رلبلدضن رتعزيز ضرنظم ضروطنية رلبيانات ضملتعلقة بارتعليم. ويتمثل 
ضرتعليم  ما يخص  ضملستدضمة، ورصد  رلتنمية   4 ضرهدف  رلصد  عاملية  آرية  ضرتعليم يف  رلصد  ضرعاملي  ضرتقليل 
وضإلقليمية  ضروطنية  ضالسرتضتيجيات  تنفيذ  عن  تقاريل  يوفل  أنه  كما  ضألخلى.  ضملستدضمة  ضرتنمية  أهدضف  يف 
متابعة  من  بتعهدضتهم كجزء  ضالرتزضم  يف  بمسؤورياتهم  ضملالئمني  ضررشكاء  تذكري  ضملساعدة يف  بغية  وضردورية 

ضملستدضمة. ضرتنمية  أهدضف  مجمل  وضستعلضا 

ما هو اإلطار املقرتح للمؤرشات الالزم لرصد التقدم املحرز؟

ضرذيل 3[، وضعها  رلتنمية ضملستدضمة ]ضنظل   4 ضرهدف  رلصد  11 مؤرشاً عاملياً  املستوى الدويل، ثمة  عىل 
من  إسهامات  إىل  ضستنادض  ضملستدضمة  ضرتنمية  أهدضف  بمؤرشضت  ضملعني  ضروكاالت  بني  ضملشرتك  ضرخربضء  فليق 
هذه  وتمثل  ضردويل.  وضملجتمع  ضألكاديمية  وضألوساط  ضملدني  وضملجتمع  وضإلقليمية  ضردورية  وضملنظمات  ضربلدضن 
ضرغايات  رصد  أجل  من  رلبلدضن  ضملقرتحة  ضملؤرشضت  من  ضردنيا  ضملجموعة  عرش  ضرحادية  ضرعاملية  ضملؤرشضت 
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من  إعدضد مجموعة أوسع نطاقاً  ضرعاملي. ويجلي أيضاً  رلتنمية ضملستدضمة عىل ضملستوى   4 ضملتعلقة بارهدف 
ضملؤرشضت ضرقابلة رلمقارنة عاملياً. وتُستخدم هذه املؤرشات املواضيعية الثالثة واألربعون يف رصد ضرتقدم 
4 رلتنمية  ضملحلز عىل ضرصعيد ضرعاملي يف مجال ضرتعليم ورلصد تحقيق ضرغايات ضرتعليمية ضملتعلقة بارهدف 
ضرغايات  بمفاهيم  ضملتعلقة  ضرتحديات  تحديد  إمكانية  يتيح  مما  ضربلدضن،  جميع  عرب  أشمل  بشكل  ضملستدضمة 
4[ ضملؤرشضت  ضرذيل  ضملوضضيعي ]ضنظل  ضرعاملية بشكل جيد. ويشمل إطار ضملؤرش  ضرتي ال تعكسها ضملؤرشضت 
ضستخدضمها  رلبلدضن  يمكن  ضرتي  ضإلضافية  ضملؤرشضت  من  مجموعة  يمثل  أنه  كما  فلعية،  كمجموعة  ضرعاملية 
وطني  سياق  كل  يف  ضستخدضمها  يتعني  ضرتي  ضإلضافية  ضملؤرشضت  ضختيار  أما  تقدم.  من  تحلزه  ما  رلصد 

توضفل ضربيانات.  عن  فضالً  ضرتقنية،  وضرقدرضت  ضرسياسات،  مجال  يف  ضألورويات  عىل  يعتمد  فسوف 

قطاع  رئاستها  يف  ويشارك  رإلحصاء  ضريونسكو  معهد  ينظمها  ضرتي  ضرتقني،  ضرتعاون  مجموعة  وتتوىل 
وممثيل  ضألعضاء  ضردول  مع  ضروثيق  ضرتعاون  خالل  من  ضملؤرشضت  تطويل  قيادة  مهمة  رلرتبية،  ضريونسكو 
بتطويل  معنية  عمل  مجموعات  ثالثة  وتقوم  وضإلقليمية.  ضردورية  ضملنظمات  من  وضرخربضء  ضملدني  ضملجتمع 
توضفل  ضرتقني يف ضمان  ضرتنسيق  فليق  بدعم عمل  ضربيانات  وتقاريل  ضإلحصائية  ضرقدرضت  وتنمية  ضملؤرشضت 
ويف  ضملستدضمة.  رلتنمية   4 ضرهدف  نحو  ضملحلز  ضرتقدم  رلصد  ضرالزمة  ضرتعليم  إحصاءضت  من  ضرتايل  ضرجيل 
ضريونسكو رإلحصاء أيضا، عىل وضع  ضرتعلم، ضرذي يلأسه معهد  ضرعاملي رلصد  ضرتحارف  موضزضة ذرك، يلكز 

ضرتعليمية. ضرنتائج  عىل  ضرقائمة  ضملؤرشضت  رلصد  وضسرتضتيجيات  نهج 

ضرسياسات  وأورويات  محددة  إقليمية  أوضاع  ملضعاة  أجل  من  إضافية  إقليمية  مؤرشات  إعداد  ويمكن   
يتوضفل  سوف  الوطني،  املستوى  وعىل  ضرعاملي.  ضرصعيد  عىل  رلمقارنة  قابلية  أقل  بمفاهيم  ضرصلة  ذضت 
وجدضول  ضرتعليمية،  أنظمتها  مع  وتتوضفق  ضروطنية  أوضاعها  خصائص  تلضعي  إضافية  مؤرشضت  رلبلدضن 

وخططها. وضسرتضتيجيتها  سياستها  أعمال 
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ضرذيل ١

الذيل 1 

الوثائق املرجعية الرئيسية بشأن هدف التنمية املستدامة 4الخاص بالتعليم حتى عام 2030

2015 إعالن إنشيون 

ضالرتزضم  عن   ،2015 رلرتبية  ضرعاملي  ضملنتدى  يف  ضُعتمد  ضرذي  إنشيون،  إعالن  يُعرب 
إطار  يف  طموح  تعليمي  هدف  بتحقيق  بارتعليم  ضملعنية  ضردورية  رألوساط  ضرجماعي 
أهدضف ضرتنمية ضملستدضمة. كما أنه يعهد رليونسكو بموضصلة ضالضطالع باردور ضملنوط 

ضرعاملي. ضرتعليم  أعمال  جدول  وتنسيق  قيادة  يخص  فيما  بها 

2015 تحويل عاملنا: خطة ضرتنمية ضملستدضمة 

مؤتمل  يف   2030 رعام  ضملستدضمة  ضرتنمية  خطة  ضُعتمدت   ،2015 سبتمرب  أيلول/  يف 
 17 ضرخطة  هذه  وتتضن  نيويورك.  يف  ضملنعقد  ضملستدضمة  رلتنمية  ضملتحدة  ضألمم  قمة 
»ضمان  يف  ضملتمثل  ضملستدضمة  رلتنمية   4 ضرهدف  فيها  بما  ضملستدضمة،  رلتنمية  هدفاً 
رلجميع«. ضرحياة  مدى  ضرتعلم  فلص  وتعزيز  رلجميع  وضرشامل  ضملنصف  ضرجيد  ضرتعليم 

 2015 إطار ضرعمل ضرخاص بارتعليم حتى عام 2030 

تقديم  يف   2030 عام  حتى  بارتعليم  ضرخاص  ضرعمل  إلطار  ضرلئييس  ضرهدف  يتمثل 
عضوضً  دورة   184 ضعتمدت  وقد  ضملستدضمة.  رلتنمية   4 ضرهدف  تنفيذ  أجل  من  ضإلرشاد 
2030 يف  بارتعليم حتى عام  ضرخاص  ضرعمل  إطار  بارتعليم  ضملعنية  ضردورية  وضألوساط 
ضالجتماع ضرلفيع ضملستوى )باريس، ترشين ضرثاني/نوفمرب 2015( عىل هامش ضملؤتمل 

رليونسكو.  وضرثالثني  ضرثامن  ضرعام 

إعادة ضرتفكري يف ضررتبية وضرتعليم: نحو صارح مشرتك عاملي؟

رلتعليم  إنسانية  رؤية  من  وضملستلهم  ضريونسكو،  أصدرته  ضرذي  ضملطبوع  هذض  يتمثل 
ضرتوفيق بني  ضرعامة. ويقرتح  ضرسياسات  وضرتنمية، يف دعوة رلحوضر وضرنقاش يف مجال 

بارتعقيد.  يتسم  عارم  يف  جماعي  مجتمعي  كمسعى  وتنظيمه  ضرتعليم  مقاصد 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233813m.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233813m.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656A.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656A.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002325/232555a.pdf


ضرذيل 1 

29

ضرتعليم من أجل ضرناس وضركوكب: بناء مستقبل مستدضم رلجميع
 2016 ضرتقليل ضرعاملي رلصد ضرتعليم 

ضرتنمية  ضرتعليم من حفز خطة  بتمكني  ضركفيلة  ضرسبل  ضرضوء عىل  ضرتقليل  يسلط هذض 
ضملتعلقة  ضرتحديات  من  ضرعديد  يتناول  أنه  كما  مجملها.  يف   2030 رعام  ضملستدضمة 
4 رلتنمية ضملستدضمة، بما يف ذرك ضرتوصيات  بكيفية رصد ضرتقدم نحو تحقيق ضرهدف 

وضرعاملي.  وضإلقليمي  ضروطني  ضملستوى  عىل  ضرعامة  ضرسياسات  بتغيري  ضملتعلقة 

 ضملساءرة يف مجال ضرتعليم ز ضروفاء بتعهدضتنا
2017 ضرتقليل ضرعاملي رلصد ضرتعليم 

رجميع  تتيح  ضرتي  ضرُسبل  محلالً  ضرتعليم،  مجال  يف  ضملساءرة  قضية  ضرتقليل  يدرس 
ينظل يف مختلف  كما  ضرتعليم،  يف  وضإلنصاف  وضركفاءة  ضرفعارية  توفري  ضملعنية  ضرجهات 
ضألمور  وأورياء  وضملعلمني  وضملدضرس  ضرحكومات  ملساءرة  ضملستخدمة  ضملساءرة  آريات 
وضرجيد. وضملنصف  ضرشامل  ضرتعليم  توفري  بشأن  ضرخاص  وضرقطاع  ضردويل  وضملجتمع 

وعىل  إفشارها،  أو  ضملساءرة  عملية  بإنجاح  ضركفيلة  ضرسياسات  تحليل  خالل  من  و 
إىل توصيات  ضرتقليل  ضرسياسات، يخلص  ضرتي تؤثل يف نجاح هذه  ضرخارجية  ضرعوضمل 

ضرتعليمية. ضرنظم  توطيد  يف  ستساعد  عملية 

يف   2030 عام  حتى  ضملستدضمة-ضرتعليم  ضرتنمية  أهدضف  من  ضرلضبع  ضرهدف  تعميم 
ضرتخطيط وضرسياسات ضرقطاعية ضرشاملة                                       2017 

تأمني  عىل  تحلص  ركي  ضمليدضنية  رلمكاتب  أسايس  مورد  تأمني  إىل  ضردريل  هذض  يهدف 
يأخذ  ضردور،  بهذض  رلقيام  ضإلطار.  هذض  يف  ضروطنية  رلسلطات  ضملناسب  ضرتقني  ضردعم 
مقاربة  ضعتماد  تفادي  أجل  من  بارحسبان  ضملختلفة  وقدرضتها  ضربلدضن  حاجات  ضردريل 

رلجميع.  وضحدة 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745a.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745a.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233813m.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745a.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745a.pdf
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رذيل ٣

الذيل 2

الرسائل االسرتاتيجية الرئيسية للهدف 4 للتنمية املستدامة الخاص بالتعليم حتى عام 2030

نحو  ضرتقدم  يف  هام  عنرص  هو  ضرتعليم  املستدامة:  التنمية  أهداف  صميم  يف  التعليم  يندرج   -1
ضرلضمية  ضالسرتضتيجيات  من  يكّون جزءضً  أن  ينبغي  ثم  ضملستدضمة، ومن  ضرتنمية  أهدضف  تحقيق جميع 

ضألهدضف. هذه  من  هدف  كل  بلوغ  إىل 

ضرتنمية ضملستدضمة فيما بينها.  تجاوز نهج الصومعة فيما يتعلق بالتعليم: تلتبط جميع أهدضف   -2
ضرصومعة  ضررضوري تجاوز نهج  ثم فمن  تنفيذها معاً. ومن  يتم  رم  ما  ضملمكن تحقيقها  وريس من 

ضألخلى. ضإلنمائية  بارقطاعات  أفضل  بصورة  ضرتعليم  قطاع  يلتبط  أن  وضمان 

الهدف 4 للتنمية املستدامة الخاص بالتعليم حتى عام 2030: إضافة إىل ضرهدف ضرقائم بذضته   -3
 2030 عام  حتى  ضرتعليم  أعمال  جدول  يتضمن  ضملستدضمة(،  رلتنمية   4 )ضرهدف  بارتعليم  ضرخاص 
أيضاً غايات تخص ضرتعليم يف إطار ضرعديد من أهدضف ضرتنمية ضملستدضمة ضألخلى، والسيما تلك ضرتي 
ضملناخ.  وتغري  ضملستدضمني  وضإلنتاج  وضالستهالك  ضرالئق،  وضرعمل  ضالقتصادي،  وضرنمو  بارصحة،  تتعلق 
رلتنمية   4 ضرهدف   2030 عام  بارتعليم حتى  ضرخاص  ضملستدضمة  رلتنمية   4 ضرهدف  ويشمل مصطلح 

ضملستدضمة. ضرتنمية  أهدضف  يف  بارتعليم  ضمللتبطة  ضرغايات  وكذرك  ضملستدضمة، 

امللكية والقيادة عىل الصعيد الوطني: يجب أن يكون تنفيذ ضرهدف 4 رلتنمية ضملستدضمة ضرخاص   -4
ضرتعليم  أعمال  أجل تلجمة جدول  ضردورة من  مللكية وقيادة  أملضً خاضعاً   2030 بارتعليم حتى عام 
ضحتياجاتها  إىل  تستند  رلتحقيق  قابلة  وطنية  وأنشطة  ومبادرضت  وغايات  وخطط  سياسات  إىل 
رلنظم  ضرتنظيمي  ضرشكل  عن  ضملؤسسية، فضالً  وقدرضتها  ضرتخطيطية  ودورضتها  ضإلنمائية وسياساتها 

ضملتاحة. وضملوضرد  ضرتعليمية 

عام  حتى  بارتعليم  ضرخاص  املستدامة  للتنمية   4 للهدف  منفصلة  خطة  إعداد  ينبغي  ال   -5
ضرقطاع  نطاق  عىل  وضإلدضرة  ضرتخطيط  وعمليات  ضرتعليمية  ضرسياسات  تكون  أن  ينبغي  بل   ،2030
كل  يف  ضملستطاع  قدر   2030 عام  حتى  ضرتعليم  أعمال  جدول  وغايات  أهدضف  مع  متوضئمة/ متكيفة 

سياق.

ضرخاصة  وضإلقليمية  ضروطنية  ضرتنسيق  آريات  إن  القائمة:  التنسيق  آليات  إىل/تعزيز  االستناد   -6
2030 ينبغي ـ قدر ضملستطاع ـ أن  4 رلتنمية ضملستدضمة ضرخاص بارتعليم حتى عام  بتنفيذ ضرهدف 
تستند إىل آريات ضرتنسيق وضرنظم وضرعمليات ضرقائمة، وأن تلتبط بآريات أوسع نطاقاً رتنسيق أهدضف 

وضرعاملية. وضإلقليمية  ضروطنية  ضألصعدة  عىل  ضملستدضمة  ضرتنمية 

تعزيز الرشاكات املتعددة األطراف من أجل إجراء عمليات التنفيذ والرصد واملساءلة: يتطلب   -7
ضملتعددة  ضررشضكات  تعزيز   2030 عام  حتى  بارتعليم  ضرخاص  ضملستدضمة  رلتنمية   4 ضرهدف  طموح 
ضألطلضف بني ضردورة وضألطلضف ضرفاعلة غري ضرحكومية، وذرك من أجل تحقيق شفافية عمليات ضرتنفيذ 

وضرلصد وضملساءرة.  
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 الذيل 3

إطار املؤرشات العاملية لرصد تحقيق غايات الهدف 4 للتنمية املستدامة

ضرتعّلم  فلص  وتعزيز  رلجميع  وضرشامل  ضملنصف  ضرجيد  ضرتعليم  ضمان  املستدامة:  للتنمية   4 الهدف 
رلجميع ضرحياة  مدى 

الغاية 4.1 ضمان أن يتمتّع جميع البنات والبنني بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيّد 
يؤدي إىل تحقيق نتائج تعليمية مالئمة وفعالة بحلول عام 2030

ضالبتدضئية؛  ضمللحلة  نهاية  يف  )ب(  ضرثاني/ضرثارث؛  ضرصف  يف  )أ(  وضرشباب:  ضألطفال  نسبة   4.1.1 ضملؤرش 
)ج(  يف نهاية ضمللحلة ضردنيا من ضرتعليم ضرثانوي ضرذين يحققون عىل ضألقل ضرحد ضألدنى من مستوى ضركفاءة 

ضرجنس بحسب  ضرلياضيات،   )2( )1( ضرقلضءة،  يف 

النماء  من  جيدة  نوعية  عىل  الحصول  فرص  والبنني  البنات  لجميع  تتاح  أن  ضمان   4.2 الغاية 
والرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم قبل االبتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم االبتدائي 

2030 بحلول عام 

يف  ضرنمو  حيث  من  ضرصحيح  ضملسار  عىل  يسريون  ضرذين  ضرخامسة  دون  ضألطفال  نسبة   4.2.1 ضملؤرش 
ضرجنس بحسب  ضرنفيس،  وضرلفاه  وضرتعلم  ضرصحة  مجاالت 

بارتعليم  ضرلسمي  ضالرتحاق  وضحدة من عمل  )قبل سنة  ضملنظَّم  ضرتعلُّم  يف  ضملشاركة  4.2.2 معدل  ضملؤرش 
ضرجنس بحسب  ضالبتدضئي(، 

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

ضالثني  خالل  وضرتدريب  وغري ضرنظامي  ضرنظامي  ضرتعليم  يف  وضركبار  ضرشباب  مشاركة  معدل   4.3.1  ضملؤرش 
ضرجنس بحسب  ضملاضية،  شهلضً  عرش 

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

2030 عام  بحلول 

ضملؤرش 4.4.1 نسبة ضرشباب وضركبار ضرذين تتوضفل رديهم مهارضت تكنوروجيا ضملعلومات وضالتصاالت بحسب 
نوع ضملهارة

إىل  الوصول  فرص  تكافؤ  وضمان  التعليم  يف  الجنسني  بني  التفاوت  عىل  القضاء   4.5 الغاية 
للفئات الضعيفة، بما يف ذلك لألشخاص ذوي اإلعاقة  املهني  التعليم والتدريب  جميع مستويات 

2030 عام  بحلول  هشة،  أوضاع  ظل  يف  يعيشون  الذين  واألطفال  األصلية  والشعوب 

ذرك  ضألفقل، وغري  ضألغنى/رُخميس  ضرُخميس  ضرليف/ضرحرض،  )إناث/ذكور،  ضملساوضة  بيانات   4.5.1 ضملؤرش 
ضربيانات(  توضفل  تطور  بحسب  من ضرنزضع  بارنزضعات  ضرتأثل  وحارة  ضألصلية،  وضرشعوب  ضإلعاقة،  مثل حارة 

تفصيلها يمكن  ضرتي  ضرقائمة  هذه  يف  ضروضردة  ضرتعليم  مؤرشضت  رجميع 
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ونساًء عىل حد سواء،  الكبار، رجاالً  الشباب ونسبة كبرية من  يلّم جميع  أن  4.6 ضمان  الغاية 
2030 عام  بحلول  والحساب  والكتابة  بالقراءة 

من  ثابتاً  مستوى  ضألقل  عىل  يحققون  ضرذين  معينة  عملية  فئة  يف  رلسكان  ضملئوية  ضرنسبة   4.6.1 ضملؤرش 
ضرجنس بحسب  ضرحسابية،  ضملهارضت  )ب(  ضألمية،  محو  )أ(  تتناول  وظيفية  تصنيفات  يف  ضركفاءة 

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

2030 عام 

يف  بما  ضملستدضمة،  ضرتنمية  أجل  من  ضرتعليم  و )2(  ضرعاملية  ضملوضطنة  تعليم   )1( تعميم  مدى  ضملؤرش4.7.1 
ذرك ضملساوضة بني ضرجنسني وحقوق ضإلنسان، وذرك عىل جميع ضرصعد يف: )أ( ضرسياسات ضرتعليمية ضروطنية، 

ضرطالب و )د( تقييم  ضملعلمني  تدريب  )ج(  و  ضردرضسية  و )ب( وضملناهج 

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

عام2030 بحلول  للجميع، 

ضإلنرتنت ألغلضا  ضركهلبائية؛ )ب( شبكة  ضرطاقة  )أ(  ييل:  ما  ضرتي تحصل عىل  ضملدضرس  ضملؤرش4.أ.1 نسبة 
)هـ(  ضإلعاقة؛  ذوي  رلطالب  مالئمة  وموضد  تحتية  بنية  )د(  تلبوية؛  ألغلضا  )جـ( حوضسيب  تلبوية؛ 
ضأليدي  رغسل  أساسية  )ز( ملضفق  مختلطة؛  غري  أساسية  صحية  )و( ملضفق  ضألساسية؛  ضررشب  مياه 

رلجميع( ضرصحية  وضرنظافة  ضرصحي  ضررصف  وخدمات  ضملياه  توفري  مؤرش  يف  ضروضردة  )وفق ضرتعاريف 

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

عام 2020

ضملؤرش4.ب.1 حجم تدفقات ضملساعدة ضإلنمائية ضرلسمية رتقديم ضملنح بحسب ضرقطاع ونوع ضردرضسة

الدويل  التعاون  ذلك من خالل  يف  بما  املؤهلني،  املعلمني  عدد  يف  كبرية  زيادة  تحقيق  4.جـ   الغاية 
لتدريب املعلمني يف البلدان النامية، وبخاصة يف أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغرية النامية، 

2030 بحلول عام 

ضمللحلة  )ج(  ضالبتدضئي؛  ضرتعليم  )ب(  ضالبتدضئي؛  ضرتعليم  قبل  ما  ملحلة  )أ(  يف  ضملعلمني  نسبة  ضملؤرش4.ج.1 
ضردنيا من ضرتعليم ضرثانوي؛ )د( ضمللحلة ضرعليا من ضرتعليم ضرثانوي ضرذين حصلوض عىل ضألقل عىل ضرحد ضألدنى 
رلتدريس  ضرالزم  ضرخدمة،  أثناء  يف  أو  ضرخدمة  قبل  ضررتبوي(،  )مثل ضرتدريب  رلمعلمني  ضملنظَّم  ضرتدريب  من 

بلد معني يف  ضملناسب  ضملستوى  عىل 
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الذيل 4

إطار املؤرشات املواضيعية لرصد تحقيق الهدف 4 للتنمية املستدامة ]يف ترشين األول/أكتوبر 
]2017

ضرفليق  وضعها  دورياً  رلمقارنة  ضرقابلة  ضملؤرشضت  من  نطاقاً  أوسع  مجموعة  هي  ضملوضضيعية  ضملؤرشضت  إن 
رعام  ضرتعليم  عمل  إطار  يف  أدرجت  و   2105 عام  بعد  ملا  ضرتعليم  بمؤرشضت  ضملعني  ضرتقني  ضالستشاري 
ضرثاني / نوفمرب 2105. وضستمل ضستعلضا  ضريونسكو يف ترشين  ضردول ضألعضاء يف  ضعتمدته  ضرذي   2030
إطار ضملؤرشضت وتنقيحه من خالل مجموعة ضرتعاون ضرتقني ضرتي ُشكلت يف عام 2016. وستعمل مجموعة 
أهدضف  إطار  يف  ضرتعليم  أهدضف  ورصد  ضرتعليم  مجال  يف  ضرعاملي  ضرتقدم  رسم  عىل  ضملوضضيعية  ضملؤرشضت 
ضملتعلقة بمفاهيم  ضرتحديات  إمكانية تحديد  يتيح  ضربلدضن، مما  أكثل شموال عرب  ضملستدضمة 4 بشكل  ضرتنمية 
ضملؤرشضت  ضملوضضيعية  ضملؤرشضت  إطار  ويشمل  ضرعاملية.  ضملؤرشضت  جيد  بشكل  تعكسها  ال  ضرتي  ضألهدضف 
ضرعاملية بوصفها مجموعة فلعية، كما يمثل مجموعة موىص بها من ضملؤرشضت ضإلضافية ضرتي قد تستخدمها 

ضربيانات. وتوضفل  ضرتقنية  وضرقدرضت  ضرسياسات  وأورويات  ضروطني  ضرسياق  إىل  ضستنادض  رلصدها  ضربلدضن 

الهدف 4 للتنمية املستدامة: ضمان ضرتعليم ضرجيد ضملنصف وضرشامل رلجميع وتعزيز فلص ضرتعّلم مدى 
ضرحياة رلجميع

4.1: ضمان أن يتمتّع جميع البنات والبنني بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف 
وجيّد يؤدي إىل تحقيق نتائج تعليمية مالئمة وفعالة بحلول عام 2030

ضالبتدضئية؛ و 4.1.1 ضمللحلة  ضرثاني/ضرثارث؛ و )ب( يف نهاية  نسبة ضألطفال وضرشباب: )أ( يف ضرصف 
)جـ( يف نهاية ضمللحلة ضألوىل من ضرتعليم ضرثانوي، ضرذين يحققون عىل ضألقل ضرحد ضألدنى من 

مستوى ضركفاءة يف )1( ضرقلضءة، و)2( ضرلياضيات، بحسب ضرجنس

ضمللحلة 4.1.2 نهاية  يف   )2( ضالبتدضئية؛  ضمللحلة  خالل   )1( ضرتعّلم:  رتقييم  وطنية  عملية  تنظيم 
ضرثانوي ضرتعليم  من  ضردنيا  ضمللحلة  نهاية  يف   )3( ضالبتدضئية؛ 

ضرتعليم 4.1.3 من  ضردنيا  وضمللحلة  ضالبتدضئية  )رلملحلة  ضألخري  ضرصف  يف  ضإلجمايل  ضرقبول  معدل 
ضرثانوي(

معدل ضإلتمام )يف ضمللحلة ضالبتدضئية وضمللحلتني ضردنيا وضرعليا من ضرتعليم ضرثانوي(4.1.4

نسبة غري ضمللتحقني باملدضرس )ضالبتدضئية وضرثانوية بملحلتيها ضردنيا وضرعليا(4.1.5

ضالبتدضئي وضمللحلة 4.1.6 ضرتعليم  ضردرضيس )يف  أعمار صفهم  من  ضألكرب سناً  ضملئوية رألطفال  ضرنسبة 
ضرثانوي( ضرتعليم  ضردنيا من 

عدد سنوضت ضرتعليم )1( ضملجاني و)2( ضإلرزضمي ضملضمون بموجب ضألطل ضرقانونية يف 4.1.7
ملحلتي ضرتعليم ضالبتدضئي وضرتعليم ضرثانوي
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4.2: ضمان 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

نسبة ضألطفال دون ضرخامسة ضرذين هم ماضون عىل ضملسار ضرصحيح من حيث ضرنمو 4.2.1
يف مجاالت ضرصحة، وضرتعلم، وضرلفاه ضرنفيس وضالجتماعي، بحسب ضرجنس

ضرلسمي 4.2.2 ضالرتحاق  عمل  من  وضحدة  سنة  )قبل  ضملنظَّم  ضرتعلُّم  يف  ضملشاركة  معدل 
ضرجنس بحسب  ضالبتدضئي(،  بارتعليم 

إيجابية 4.2.3 منزرية  بيئة  يف  يعيشون  ضرذين  ضرخامسة  سن  دون  رألطفال  ضملئوية  ضرنسبة 
رلتعلم وحافزة 

ضرتعليم قبل ضالبتدضئي و )ب( 4.2.4 ضملبكلة يف )أ(  ضرقيد ضإلجمارية يف ملحلة ضرطفورة  نسبة 
ضملبكلة ضرطفورة  بلضمج تنمية 

بموجب 4.2.5 ضملضمون  ضإلرزضمي  و)2(  ضملجاني   )1( ضالبتدضئي  قبل  ضرتعليم  سنوضت  عدد 
ضرقانونية ضألطل 

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

خالل 4.3.1 وضرتدريب  ضرلسمي  وغري  ضرلسمي  ضرتعليم  يف  وضركبار  ضرشباب  مشاركة  معدل 
ضرجنس بحسب  ضرسابقة،  شهلضً  عرش  ضالثني 

نسبة ضرقيد ضإلجمارية يف ضرتعليم ضرعايل، بحسب ضرجنس4.3.2

نسبة ضملشاركة يف بلضمج ضرتعليم ضرتقني وضملهني )ملن ترتضوح أعمارهم بني 15 و24( 4.3.3
بحسب نوع ضرجنس

4.4: الزيادة 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 

ضملعلومات 4.4.1 تكنوروجيا  مهارضت  رديهم  تتوضفل  ضرذين  ضركبار  و  ضرشباب  نسبة 
ضملهارة نوع  بحسب  وضالتصاالت، 

يف 4.4.2 رلكفاءة  ضردنيا  ضملعايري  مستوى  يحلزون  ضرذين  ضركبار  و  رلشباب  ضملئوية  ضرنسبة 
ضرلقمية ضردرضية  مهارضت 

ومستوى 4.4.3 ضرعملية،  ضرفئة  بحسب  وضركبار  رلشباب  ضرتعليمي  ضرتحصيل  معدالت 
ضرربنامج ه  وتوجُّ ضرتعليمي،  وضملستوى  ضالقتصادي،  ضرنشاط 

4.5: القضاء 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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ثلضء، 4.5.1 ضرسكان  خمس  وأدنى/أعىل  وريفي/حرضي،  )أنثى/ذكل،  ضرتكافؤ  مؤرشضت 
ضرنزضعات،  ضرشعوب ضألصلية، وضملترضرين من  ضإلعاقة وأفلضد  وفئات أخلى مثل ذوي 
ضرقائمة،  هذه  يف  ضملندرجة  ضرتعليم  مؤرشضت  رجميع  ذرك(  عن  ضربيانات  توضفلت  متى 

تصنيفها يمكن  ضرتي 

ثلضء، 4.5.2 ضرسكان  خمس  وأدنى/أعىل  وريفي/حرضي،  )أنثى/ذكل،  ضرتكافؤ  مؤرشضت 
ضرنزضعات،  ضرشعوب ضألصلية، وضملترضرين من  ضإلعاقة وأفلضد  وفئات أخلى مثل ذوي 
ضرقائمة،  هذه  يف  ضملندرجة  ضرتعليم  مؤرشضت  رجميع  ذرك(  عن  ضربيانات  توضفلت  متى 

تصنيفها يمكن  ضرتي 

ضألم هي 4.5.2 رغتهم  أو  ضألوىل  رغتهم  تكون  ضرذين  ضالبتدضئي  ضرتعليم  رتالميذ  ضملئوية  ضرنسبة 
ضرتدريس رغة  ذضتها 

سياسات 4.5.3 إىل  باالستناد  ضملحلومة  ضرسكانية  رلفئات  ضرتعليمية  ضملوضرد  تخصيص  مدى 
قائمة عىل صيغ رصيحة

مبلغ ضإلنفاق عىل تعليم ضرتلميذ حسب ضملستوى ضرتعليمي ومصدر ضرتمويل4.5.4

ضملساعدضت 4.5.5 مجموع  من  نموضً  ضألقل  ضربلدضن  إىل  قدمت  ضرتي  رلمساعدة  ضملئوية  ضرنسبة 
ضرتعليم ضملخصصة 

4.6: ضمان أن تلّم نسبة كبرية جميع الشباب من الكبار، رجاالً ونساء عىل حد سواء، 
بالقراءة والكتابة والحساب بحلول عام 2030

ثابتا 4.6.1 ضألقل مستوى  ضرذين يحققون عىل  فئة عملية معينة  رلسكان يف  ضملئوية  ضرنسبة 
من ضركفاءة يف تصنيفات وظيفية تتناول )أ( ضألمية، )ب( ضملهارضت ضرحسابية، بحسب 

ضرجنس

معدل ضرقلضئية ردى ضرشباب/ضركبار4.6.2

معدل مشاركة ضرشباب/ضركبار يف بلضمج محو ضألمية4.6.3

4.7: ضمان أن يكتسب جميع املتعّلمني املعارف واملهارات الالزمة لدعم التنمية 
املستدامة، بما يف ذلك بجملة من الُسبُل 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

ضملستدضمة، 4.7.1 ضرتنمية  أجل  من  ضرتعليم  و’2‘  ضرعاملية  ضملوضطنة  تعليم   ‘1’ تعميم  مدى 
)أ(  ضرصعد يف:  ضإلنسان، وذرك عىل جميع  ضرجنسني وحقوق  ضملساوضة بني  ذرك  بما يف 
ضرسياسات ضرتعليمية ضروطنية و )ب( ضملناهج ضردرضسية و )ج( تدريب ضملعلمني و )د( 

ضرطالب تقييم 

ضملناعة 4.7.2 نقص  فريوس  بشأن  حياتية  مهارضت  تعّلم  ضرتي  رلمدضرس  ضملئوية  ضرنسبة 
ضرجنسية ضررتبية  يف  تعليماً  وتقدم   )HIV( ضربرشية 
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مدى ضالضطالع عىل ضرصعيد ضروطني بتنفيذ إطار ضرربنامج ضرعاملي رلتثقيف يف مجال 4.7.3
حقوق ضإلنسان )وفقاً رقلضر ضرجمعية ضرعامة رألمم ضملتحدة رقم 113/59(

فهما 4.7.4 يُظهلون  ضرذين  ضرتعليمي(  ضملستوى  )أو  ضرعملية  ضرفئة  حسب  رلطالب،  ضملئوية  ضرنسبة 
ضملستدضمة وضرتنمية  ضرعاملية  باملوضطنة  ضملتعلقة  رلمسائل  كافياً 

ضرنسبة ضملئوية رلطالب ضربارغني 15 عاماً ضرذين يُظهلون كفاءة يف معلفة ضرعلوم ضربيئية وعلوم 4.7.5
ضألرا

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

للجميع

ألغلضا 4.أ.1 ضإلنرتنت  شبكة  و)ب(  ضركهلبائية؛  ضرطاقة  )أ(  عىل  تحصل  ضرتي  ضملدضرس  نسبة 
ضرتعليم؛ و)د( بنى تحتية وموضد مالئمة الحتياجات  تعليمية؛ و)ج( أجهزة حاسوبية ألغلضا 
ضرطالب ذوي ضإلعاقة؛ و)ه( مياه ضررشب ضألساسية؛ و)و( ملضفق صحية أساسية غري مختلطة؛ 
وخدمات  ضملياه  توفري  مؤرش  يف  ضروضردة  ضرتعاريف  )وفق  ضأليدي  رغسل  أساسية  ملضفق  و)ز( 

رلجميع( ضرصحية  وضرنظافة  ضرصحي  ضررصف 

ضرنسبة ضملئوية رلطالب ضرذين يتعلضون رلرتهيب، وضرعقوبات ضرجسدية، وضملضايقات، وضرعنف، 4.أ.2
وضرتمييز جنيس، وضالعتدضء ضرجنيس

عدد ضالعتدضءضت عىل ضرطلبة وضفلضد ضرهيئة ضرتعليمية وضملؤسسات4.أ.3

4 – ب: 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

ونوع 4. ب.1 ضرقطاع  بحسب  ضردرضسية،  ضملنح  رتقديم  ضرلسمية  ضإلنمائية  ضملساعدة  تدفقات  حجم 
ضردرضسة

عدد منح ضرتعليم ضرعايل ضملمنوحة بحسب ضربلد ضملستفيد4. ب.2

4 – جـ : 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

نسبة ضملعلمني يف )أ( ملحلة ما قبل ضرتعليم ضالبتدضئي؛ و )ب( ضرتعليم ضالبتدضئي؛ و )ج( ضرتعليم 4. جـ.1
ضإلعدضدي؛ و )د( ضرتعليم ضرثانوي، ضرذين حصلوض عىل ضألقل عىل ضرحد ضألدنى من ضرتدريب ضملنظم 
رلمعلمني )كارتدريب ضررتبوي(، قبل ضرخدمة أو يف أثناء ضرخدمة، ضرالزم رلتدريس عىل ضملستوى 

ضملناسب يف بلد معني

متوسط عدد ضرتالميذ رلمعلم ضملدرَّب ضروضحد، بحسب ضملستوى ضرتعليمي4. جـ.2

ضملؤسسة 4. جـ.3 ونوع  ضرتعليمي  ضملستوى  بحسب  ضروطنية  رلمعايري  وفقاً  ضملَؤّهلني  ضملعلمني  نسبة 
رتعليمية ض

ل ضروضحد، بحسب ضملستوى ضرتعليمي4. جـ.4 متوسط عدد ضرتالميذ رلمدرس ضملؤهَّ
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متوسط أجل ضملعلمني مقارنة بأجور غريهم من ضرعاملني يف ضملهن ضألخلى ضرتي تتطلب ضمتالك 4. جـ.5
ل ضرتعليمي مستوى مشابه من ضملؤهَّ

معدَّل تناقص أعدضد ضملعلمني بحسب ضملستوى ضرتعليمي4. جـ.6

ضألخرية، 4. جـ.7 عرش  ضالثني  ضألشهل  خالل  ضرخدمة  أثناء  تدريباً  تلقوض  ضرذين  رلمعلمني  ضملئوية  ضرنسبة 
ضرتدريب نوع  بحسب 

ضرتظليل ضألزرق = ضملؤرشضت ضرعاملية
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