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توطئة
اجتمع يف عام 2000، يف املنتدى العاملي للرتبية يف داكار يف السنغال، ممثلو حكومات 164 بلداً واتفقوا عىل وثيقة 
بعنوان: إطار عمل داكار، التعليم للجميع: الوفاء بالتزاماتنا الجماعية، أعلنوا فيها عن جدول أعمال طموح قوامه 

تحقيق ستة أهداف للتعليم واسعة النطاق بحلول عام 2015. واستجابة لهذا املرشوع، أصدرت اليونسكو سلسلة 
التقارير العاملية لرصد التعليم للجميع، من أجل رصد التقدم عىل طريق تحقيق هذه األهداف، وتسليط الضوء 

عىل الثغرات املتبقية يف إطار هذا املسعى، وتقديم توصيات لجدول األعمال العاملي للتنمية املستدامة الذي سريى 
النور يف عام 2015.

ال شك أن تقدماً هائالً قد تحقق يف شتى أنحاء العالم منذ عام 2000، ولكننا لم نصل بعد إىل مبتغانا. فعىل الرغم من 
كل الجهود التي بذلتها الحكومات، واملجتمع املدني واملجتمع الدويل، لم يحقق العالم أهداف التعليم للجميع.

ولكن إذا التفتنا إىل الجانب املرشق من هذه العملية سنجد أن عدد األطفال واملراهقني غري امللتحقني باملدارس قد 
انخفض إىل النصف تقريباً منذ عام 2000. والتحق ما يُقدر بأربعة وثالثني مليون طفل إضايف بالتعليم نتيجة لتسارع 

وترية التقدم منذ داكار. وسار التقدم بخطى عمالقة صوب تحقيق التكافؤ بني الجنسني، ال سيما يف التعليم االبتدائي، 
وإن ظل التفاوت بني الجنسني قائما يف ما يقارب ثلث البلدان التي تتوافر بيانات بشأنها. وقد بذلت الحكومات أيضاً 

املزيد من الجهود لقياس نتائج التعلم من خالل عمليات التقييم الوطنية والدولية، واستخدمت هذه املعلومات لضمان 
توفري التعليم لجميع األطفال بالنوعية التي وعدوا بها.

غري أن هذا التقدم عىل أهميته لم يشفع يف تغيري كفة الحصيلة النهائية والواقعية التي بينتها عملية الرصد 
عىل مدى 15 عاماً.

فما زال هناك 58 مليون طفل غري ملتحقني باملدارس عىل الصعيد العاملي وحوايل 100 مليون طفل لم يكملوا التعليم 
االبتدائي. وزادت حالة عدم املساواة يف التعليم حدًة، حيث يقع عىل كاهل الفئات األكثر فقراً واألشد حرماناً العبء األكرب 

واألثقل. فحظ األطفال األكثر فقراً يف العالم يف االلتحاق باملدارس يتدنى بأربع مرات عن حظ األطفال األكثر ثراًء، كما 
يتدنى حظهم يف إتمام التعليم االبتدائي بخمس مرات عن حظ أترابهم امليسورين. وال تزال أوضاع النزاع تقف حاجزاً 

منيعاً يحول بني األطفال والتعليم، وهو ما تبينه النسبة العالية واملتزايدة من األطفال غري امللتحقني بالتعليم يف مناطق 
النزاع. يضاف إىل ذلك املستوي املتدني للتعلم يف املرحلة االبتدائية الذي جعل ماليني األطفال يرتكون املدرسة بدون 

اكتساب مهارات أساسية.

عالوة عىل ذلك، ما زال قطاع التعليم يعاني من قلة املوارد والتمويل. فالعديد من الحكومات زادت من نسبة اإلنفاق، 
ولكن قلة قليلة منها أعطت أولوية للتعليم يف امليزانيات الوطنية، ومعظمها ال ترتقي فيها املبالغ املحصصة للتعليم إىل 
نسبة 20٪ املوىص بها واملطلوبة لسد الفجوات التمويلية. أما الجهات املانحة فحالها ال يخرج عن إطار هذه الصورة، 

فبعد زيادة أولية يف ميزانيات املعونة املخصصة للتعليم، عادت وخفضت هذه املعونة منذ عام 2010 ولم تعط األولوية 
كما يجب للبلدان األمس حاجة لهذه املعونة.

ويستخلص هذا التقرير العرب من هذه التجربة ليخرج بتوصيات دقيقة وقاطعة بخصوص موقع التعليم يف جدول 
األعمال العاملي املقبل للتنمية املستدامة. والدروس املستخلصة واضحة. فاألهداف الجديدة للتعليم يجب أن تكون 

محددة ومالئمة وقابلة للقياس. وينبغي إعطاء األولوية للفئات املهمشة واملحرومة، التي يصعب الوصول إليها والتي ما 
تزال محرومة من حقها يف االنتفاع بالتعليم. والبد من اتخاذ إجراءات قوية يف سبيل ضمان التمويل املنصف والجامع. 
وعىل الرغم من أن معظم التكاليف سوف تتحملها الحكومات، إال أن املجتمع الدويل ينبغي أن يسارع أيضاً إىل تعزيز 

دعمه للتعليم ويزيد من حجم املعونة املخصصة له ال سيما يف البلدان املنخفضة الدخل والفئة الدنيا من البلدان 
املتوسطة الدخل حيث الحاجة أمّس لها. وسوف يحتاج جدول األعمال املقبل أيضاً إىل آليات وجهود للرصد أقوى من أي 

وقت مىض، بما يف ذلك جمع البيانات وتحليلها ونرشها، لوضع جميع األطراف املعنية أمام مسؤولياتها.



   4

التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع امللخص

وقد قامت التقارير العاملية لرصد التعليم للجميع يف مسريتها الطويلة وصوالً إىل عام 2015، بدور رائد يف دعم 
البلدان، وتقديم تقييمات وتحليالت متينة ورصينة لتيسري وتنوير عملية صنع القرارات، إىل جانب تزويد الحكومات 
واملجتمع املدني بأداة قوية يف مجال الدعوة واملنارصة والرتويج. وسوف تستمر هذه املهمة وهذا الدور يف إطار تنفيذ 

األهداف الجديدة للتنمية املستدامة. وستواصل التقارير بعد عام 2015 تقديم نظرة موثوقة ومستقلة بشأن حالة 
التعليم عىل املستوى العاملي، والخروج بتوصيات مفيدة لجميع البلدان والرشكاء.

لقد تحقق الكثري منذ عام 2000، ولكن ظل هناك أكثر من ذلك بكثري يتحتم علينا القيام به لضمان جودة التعليم، 
والتعلم مدى الحياة للجميع. ليس هناك ببساطة أكثر قوة ودواماً من االستثمار يف حقوق اإلنسان وكرامته، ويف 

االستيعاب االجتماعي والتنمية املستدامة. لقد بينت التجربة منذ عام 2000 ما الذي يمكن عمله، فما علينا إال 
االستفادة منها لعمل املزيد.

 إيرينا بوكوفا 
املديرة العامة لليونسكو 
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 التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع 
لعام 2015

اجتمع يف املنتدى العاملي للرتبية يف داكار، بالسنغال، عام 2000 ممثلو حكومات 164 بلداً، إىل جانب ممثيل املجموعات اإلقليمية، واملنظمات 
الدولية، والوكاالت املانحة، واملنظمات غري الحكومية، واملجتمع املدني، واعتمدوا إطار عمل للوفاء بالتزاماتهم فيما يخص التعليم للجميع. 

ويشتمل إطار العمل عىل ستة أهداف وغاياتها ذات الصلة التي يتعني تحقيقها بحلول عام 2015، إضافة إىل 12 اسرتاتيجية ينبغي أن 
تساهم فيها جميع األطراف املعنية.

وقد رصد التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع عىل أساس سنوي تقريباً التقدم املحرز نحو تحقيق أهداف التعليم للجميع والهدفني 
املتعلقني بالتعليم ضمن األهداف اإلنمائية لأللفية. ويقدم التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع لعام 2015 تقييماً كامالً ملا تحقق من 

تقدم منذ عام 2000 صوب املوعد النهائي املحدد لتحقيق األهداف املنصوص عليها يف إطار عمل داكار. ويبني ما إذا كان العالم نجح يف 
تحقيق أهداف التعليم للجميع وما إذا كانت األطراف املعنية استطاعت الوفاء بالتزاماتها. ويوضح األسباب والعوامل املحتملة التي تتحكم 

بخطى التقدم ووتريته. ويستخلص أخرياً الدروس األساسية الالزمة لتشكيل جدول أعمال التعليم ملرحلة ما بعد عام 2015.

تقييم التقدم املحرز نحو تحقيق أهداف التعليم للجميع

الهدف 1- الرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة

ً توسيع وتحسني الرعاية والرتبية الشاملتني يف مرحلة الطفولة املبكرة، وخاصة لصالح أكثر األطفال تأثراً وأشدهم حرمانا

عىل الرغم من أن معدل وفيات األطفال قد انخفض بقرابة 50٪، إال أنه تويف 6.3 مليون طفل دون سن الخامسة يف عام 2013 ألسباب  ■
كان يمكن تالفيها يف الغالب.

لقد أحرز تقدم كبري يف تحسني تغذية األطفال، مع هذا ياُلحظ حتى اآلن عىل الصعيد العاملي أن واحداً من كل أربعة أطفال يعاني من  ■
قرص القامة قياساً بسنه، وهو عالمة عىل وجود نقص مزمن يف املواد الغذائية األساسية.

يف عام 2012، التحق 184 مليون طفل يف التعليم قبل االبتدائي يف جميع أنحاء العالم، ما يمثل زيادة تبلغ قرابة الثلثني  ■
منذ عام 1999.

الهدف 2- تعميم التعليم االبتدائي

العمل عىل أن يتم بحلول عام 2015 تمكني جميع األطفال من االلتحاق بتعليم ابتدائي جيد مجاني وإلزامي، وإكمال هذا التعليم، مع 
الرتكيز بوجه خاص عىل البنات وعىل األطفال الذين يعيشون يف ظروف صعبة وأطفال األقليات اإلثنية.

كانت نسبة القيد الصافية يف التعليم االبتدائي 84٪ يف عام 1999 ويُقدر أنها ستصل إىل 93٪ يف عام 2015. ■

تحسنت نسب القيد الصافية تحسناً ملحوظاً، إذ ارتفعت بمقدار 20 نقطة مئوية يف الفرتة من 1999 إىل 2012 يف 17 بلداً منها 11  ■
بلداً يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى.

عىل الرغم من التحسن امللحوظ يف نسب القيد، فإن عدد الطفال غري امللتحقني باملدارس بلغ يف عام 2012 قرابة 58 مليون طفل، ولم  ■
يُحرز أي تقدم يف خفض هذا العدد.

زادت نسبة 
التحاق 

األطفال 
بالتعليم 
االبتدائي 

عام 2012 
بمقدار 
الثلثني 

قياساً بعام 
 1999
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ال يزال الترسب مشكلة تقتيض املعالجة عىل الرغم من التقدم املحرز يف نسبة االلتحاق باملدارس. ففي 32 بلداً،  ■
معظمها يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، ال يتوقع أن يصل 20٪ عىل األقل من األطفال امللتحقني باملدارس إىل 

الصف النهائي.

بحلول عام 2015، فإن طفالً من كل ستة أطفال يف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط - أي ما يعادل 100  ■
مليون طفل تقريباً - سوف لن يكمل تعليمه االبتدائي.

الهدف 3- تلبية حاجات التعلم لدى النشء والكبار

ضمان تلبية حاجات التعلم لجميع النشء والكبار من خالل االنتفاع املتكافئ بربامج مالئمة للتعلم واكتساب 
املهارات الحياتية

ازدادت نسبة القيد اإلجمالية يف املرحلة الدنيا من التعليم الثانوي من 71٪ يف عام 1999 إىل 85٪ يف عام  ■
2012 مما يعرب عن تحسن يف نسبة االنتقال إىل التعليم الثانوي ونسبة البقاء يف التعليم االبتدائي. وقد ازدادت 

نسبة االلتحاق يف املرحلة الدنيا من التعليم الثانوي زيادة رسيعة منذ عام 1999. ويف أفغانستان واإلكوادور 
والصني ومايل واملغرب، ازدادت نسبة القيد اإلجمالية يف املرحلة الدنيا من التعليم الثانوي بمقدار 25 نقطة 

مئوية عىل األقل.

وما تزال حالة عدم املساواة قائمة فيما يخص االنتقال من التعليم االبتدائي إىل التعليم الثانوي. ففي الفلبني  ■
عىل سبيل املثال تبلغ نسبة التالميذ من األرس األشد فقراً الذين انتقلوا إىل املرحلة الدنيا من التعليم الثانوي ٪69 

مقارنة بنسبة 94٪ من التالميذ من األرس األكثر ثراًء.

معظم البلدان الـ 94 املنخفضة واملتوسطة الدخل التي تتوفر عنها معلومات أصدرت ترشيعات تكفل التعليم  ■
املجاني يف املرحلة الدنيا من التعليم الثانوي منذ عام 1999، منها 66 بلداً كفل مجانية هذه املرحلة التعليمية 

بضمانات دستورية و28 بلداً كفلها بإجراءات قانونية أخرى. وال يوجد بحلول عام 2015 سوى عدد قليل من 
البلدان التي تفرض رسوما مدرسية عىل املرحلة الدنيا من التعليم الثانوي منها بابوا غينيا الجديدة، وبوتسوانا، 

وجمهورية تنزانيا املتحدة، وجنوب أفريقيا، وغينيا.

الهدف 4- محو أمية الكبار

تحقيق تحسني بنسبة 50 ٪ يف مستويات محو أمية الكبار بحلول 2015، وال سيما لصالح النساء، وتحقيق تكافؤ 
فرص التعليم األسايس والتعليم املستمر لجميع الكبار. 

يبلغ عدد األميني الكبار اليوم نحو 781 مليون أمي. وقد انخفضت نسبة األمية انخفاضاً طفيفاً من ٪18  ■
يف عام 2000 إىل ما يقدر بـ 14٪ يف عام 2015، أي أن هدف داكار الرامي إىل خفض نسبة األمية بمقدار 

النصف لم يتحقق.

 الشكل 1: لن يتسنى لعرشات املاليني من األطفال االلتحاق باملدارس بحلول عام 2015
األطفال غري امللتحقني باملدارس، عىل الصعيد العاملي ويف مناطق مختارة، 1990-2012 و2015 
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من بني 73 بلداً تتدنى نسبة القرائية فيها عن 95٪ يف عام 2000 هناك 17 بلداً فقط نجح يف تخفيض نسبة  ■
األمية إىل النصف بحلول عام 2015.

أحرز تقدم نحو تحقيق التكافؤ بني الجنسني يف مجال القرائية إال أنه غري كاف. فالبلدان الـ 43 التي يحوز فيها  ■
أقل من 90 امرأة مهارات القرائية مقابل 100 رجل يف عام 2000، حققت جميعهاً تقدما صوب التكافؤ بني 

الجنسني يف هذا املضمار، ولكن لم يحقق أي منها التكافؤ التام بحلول عام 2015.

الهدف 5- املساواة بني الجنسني

إزالة أوجه التفاوت بني الجنسني يف مجال التعليم االبتدائي والثانوي بحلول عام 2005، وتحقيق املساواة بني 
الجنسني يف ميدان التعليم بحلول عام 2015، مع الرتكيز عىل تأمني فرص كاملة ومتكافئة للفتيات لالنتفاع بتعليم 

أسايس جيد والتحصيل الدرايس فيه

عىل مستوى التعليم االبتدائي، ثمة 69٪ من البلدان التي تتوفر عنها بيانات من املتوقع أن تكون قد حققت التكافؤ  ■
بني الجنسني بحلول عام 2015. أما عىل مستوى التعليم الثانوي، فالتقدم يف هذا املضمار كان أبطأ من سابقه، 

حيث يتوقع أن تتجاوز بالكاد البلدان التي نجحت يف تحقيق التكافؤ بني الجنسني يف هذه املرحلة التعليمية بحلول 
عام 2015 نسبة ٪48.

أحرز تقدم يف معالجة أوجه التفاوت الحاد بني الجنسني ال سيما عىل مستوى التعليم االبتدائي. ففي الفرتة الواقعة  ■
بني عام 1999 وعام 2012، انخفض عدد البلدان التي كان يلتحق فيها أقل من 90 فتاة بالتعليم االبتدائي مقابل 

التحاق 100 من الصبيان به، من 33 بلداً إىل 16 بلداً.

من بني األطفال غري امللتحقني باملدارس، يكون احتمال عدم التحاق الفتيات بالتعليم املدريس أبداً أكرب مما هو لدى  ■
الصبيان )48٪ مقابل 37٪(، واحتمال التحاق الصبيان بالتعليم املدريس وترك املدرسة فيما بعد أكرب مما هو لدى 

الفتيات )26٪ مقابل 20٪(. واحتمال وصول الفتيات الالتي التحقن بالتعليم املدريس إىل الصفوف العليا أكثر 
رجحاناً من احتمال وصول الصبيان إليها. 

والتزال الفتيات األشد فقراً يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى أرجح من غريهن يف عدم االلتحاق بالتعليم االبتدائي  ■
أبداً. ففي غينيا والنيجر بلغت نسبة الفتيات األشد فقراً الالتي لم يلتحقن أبداً بالتعليم االبتدائي أكثر من ٪70 

عام 2010 مقابل 20٪ من الصبيان األكثر ثراًء.

 الشكل 2: مازال العالم بعيداً عن تحقيق أهداف محو األمية
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مالحظة: ال يتم جمع بيانات القرائية سنوياً. لذا تستند البيانات إىل عقود التعداد. ويُستخدم عاما 1990 و2000 يف هذا الشكل لإلحالة إىل البيانات املستمدة من عقدي التعداد 1985-1994 و1995-2004 عىل التوايل، أما عام 2010 فيستند 
إىل أحدث البيانات املستمدة من الفرتة 2012-2005.

املصدر: معهد اليونسكو لإلحصاء.
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الهدف 6- نوعية التعليم

 تحسني كافة الجوانب النوعية للتعليم وضمان االمتياز للجميع بحيث يحقق جميع الدارسني نتائج معرتفا بها ويمكن 
قياسها، ال سيما يف القدرات القرائية والحسابية واملهارات الحياتية األساسية

انخفضت نسبة التالميذ إىل املعلمني يف 83٪ من البلدان التي توافرت بيانات خاصة بها فيما يتعلق بالتعليم  ■
االبتدائي والبالغ عددها 146 بلداً. غري أن أقل من 75٪ من معلمي املرحلة االبتدائية يف ثلث البلدان التي توافرت 

بيانات خاصة بها تم تدريبهم بمستوى املعايري الوطنية.

عىل مستوى املرحلة الدنيا من التعليم الثانوي، بلغت نسبة التالميذ إىل املعلمني أقل من 1:30 يف 87 بلدا من أصل  ■
105 بلدان توافرت بيانات عنها.

يف عام 1990، تم إجراء 12 تقييماً للتعلم وفقاً للمعايري الوطنية، وبلغ العدد 101 تقييم بحلول عام 2013. ■

 الشكل 3: ازداد التأكيد عىل عمليات تقييم التعلم عرب البلدان منذ عام 2000
 النسبة املئوية للبلدان التي قامت بإجراء تقييم وطني واحد للتعلم عىل األقل، بحسب املناطق، 1999-1990

و2000-2006 و2013-2007
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املصدر: حسابات أجراها الفريق املعني بالتقرير العاملي لرصد التعليم للجميع )2014( استناداً إىل البيانات املرفقة عن عمليات التقييم الوطنية للتعلم.

تسارعت وترية التقدم يف نسبة القيد اإلجمالية يف التعليم ما قبل االبتدائي. ففي البلدان التي توافرت بيانات خاصة بها 
والبالغ عددها 90 بلداً، كانت نسبة القيد يف التعليم قبل االبتدائي ستبلغ 40٪ يف عام 2015 لو أنها زادت بنفس معدالت 

التسعينات يف القرن املايض، بينما يتوقع أنها ستبلغ ٪57.

أما التقدم يف مجال تعميم التعليم االبتدائي فكان أبطأ وترية. ففي البلدان التي توفرت فيها بيانات بشأن نسبة القيد 
الصافية يف التعليم االبتدائي والباغ عددها 52 بلداً، لو أن نسبة القيد ازدادت بنفس معدالت التسعينات يف القرن املايض فإن 

متوسط نسبة القيد الصافية يف التعليم االبتدائي كانت ستبلغ 82٪ بحلول 2015، بدال من النسبة التي قد تصل إىل ٪91.

وتدل الشواهد التي ُجمعت من 70 بلداً بشأن نسبة البقاء يف التعليم االبتدائي حتى الصف األخري عىل أن بعض 
املكاسب يف مجال القيد تحققت يف سياق بطء التقدم يف بعض البلدان وتسارعه يف بلدان أخرى. فنسبة البقاء تسارعت يف 
23 بلداً ولكنها تباطأت يف 37 بلداً. ويتوقع أال تتجاوز النسبة العاملية للبقاء يف التعليم االبتدائي 76٪ بحلول عام 2015، 

بينما كانت ستبلغ 80٪ وفق معدالت التسعينات من القرن املايض.

ويُقدَّر أن 34 مليون طفل إضايف ولدوا قبل عام 2010 سوف يلتحقون باملدارس للمرة األوىل بحلول عام 2015، مقارنة 
بما كان سيحدث لو أن االتجاه السابق- أي ما قبل داكار- استمر. كما يُقدر أن 20 مليون طفل إضايف ولدوا قبل 2005 

سيكملون تعليمهم االبتدائي، مقارنة بتقدير يستند إىل اتجاهات ما قبل داكار.

ويبدو أن التقدم نحو تحقيق التكافؤ بني الجنسني قد تسارعت وتريته يف التعليم االبتدائي، مع أن التكافؤ كان سيتحقق 
عىل املستوى العاملي حتى وفق االتجاهات السائدة قبل منتدى داكار وإطار عمله. 

وربما كان من قبيل املبالغة االدعاء يف إطار عمل داكار أن تحقيق التعليم للجميع بحلول عام 2015 “هدف واقعي وقابل 
للتحقيق” حتى وإن اختزل هذا الهدف الواسع إىل هدف أضيق مثل تعميم التعليم االبتدائي. مع هذا، فإن التقدم املتواضع 

الذي أحرز كان إيجابياً قياساً بفرتة ما قبل داكار. 

التحق بالتعليم 
34 مليون طفل 
إضايف ألول مرة، 

األمر الذي ما 
كان ليحدث لوال 

أهداف التعليم 
للجميع
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 استجالء التقدم نحو تحقيق التعليم للجميع: 

تقييم دور حركة التعليم للجميع عىل املستوى العاملي

لم يتم الوفاء بالتعهدات العاملية يف إطار عمل داكار إال بصورة جزئية. غري أن بعض اآلليات املستخدمة يف هذه السياق 
أثبتت جدارتها وساهمت يف دفع عجلة التعليم إىل األمام منذ عام 2000. وهو أمر يدعو إىل التفاؤل فيما يتعلق باإلطار 

العاملي للتعليم يف مرحلة ما بعد عام 2015.

اقرتح إطار عمل داكار ثالثة أنواع من التدخالت العاملية لدعم البلدان:

آليات تنسيق، منها ما هو موجود بالفعل ومنها ما تم تحديده ألول مرة يف إطار عمل داكار وجرى  ■
تعديله فيما بعد.

حمالت مخصصة لجوانب معينة من حركة التعليم للجميع، مثل محو أمية الكبار، أو لتحديات معينة،  ■
مثل النزاعات.

مبادرات، منها ما تم تحديده يف إطار عمل داكار ومنها ما تم اتخاذه الحقاً، وفقاً ملقاصده واعتماداً عىل سلطته. ■

وكان من املأمول أن هذه التدخالت، إذا نُفذت بنجاح، ستؤدي إىل خمس نتائج متوسطة األجل ستساهم بدورها يف 
الترسيع بتحقيق أهداف التعليم للجميع. وكان يتوقع من هذه التدخالت أن تؤدي إىل ما ييل:

تعزيز واستدامة االلتزام السيايس بحركة التعليم للجميع، ■

املساهمة يف إيصال واستخدام مختلف أنواع املعرفة واألدلة والخربات، ■

التأثري عىل السياسات واملمارسات الوطنية املتعلقة بحركة التعليم للجميع وتعزيزها، ■

تعبئة املوارد املالية من أجل حركة التعليم للجميع تعبئة فعالة، ■

إنشاء آلية مستقلة للرقابة والتبليغ بخصوص التقدم نحو تحقيق أهداف التعليم للجميع.  ■

واقرتح إطار عمل داكار 12 اسرتاتيجية من أجل تحقيق هذه النتائج. ما مدى نجاح الرشكاء يف حركة التعليم للجميع 
يف تنفيذ هذه االسرتاتيجيات عىل الصعيد العاملي بصورة جماعية؟

االسرتاتيجية 1: زيادة االستثمار بصورة ملموسة يف التعليم األسايس

خصصت البلدان ذات الدخل املنخفض والبلدان ذات الدخل املتوسط نسبة عالية من الناتج القومي اإلجمايل للتعليم 
منذ عام 1999، وزادت املعونة املقدمة للتعليم إىل أكثر من الضعف بالقيمة الفعلية. ولكن ليس هناك أدلة كافية تثبت 

أن التدخالت عىل املستوى العاملي لدعم حركة التعليم للجميع – مثل مبادرة املسار الرسيع لتوفري التعليم للجميع، 
التي سميت فيما بعد الرشاكة العاملية من أجل التعليم – أدت إىل ارتفاع مستويات اإلنفاق الوطني عىل التعليم العام أو 

املعونة املقدمة للتعليم.

االسرتاتيجية 2: تعزيز سياسات التعليم للجميع ضمن أطر قطاعية متكاملة حقاً 
ومرتبطة بالقضاء عىل الفقر

ذكر إطار عمل داكار أن الخطط الوطنية يف مجال عملية التعليم للجميع ينبغي أن تكون األداة الرئيسية لتحويل 
االلتزام إىل فعل. وبينت مقارنة بني موجتني من الخطط الوطنية يف 30 بلداً من البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل 

أن نوعيتها قد تحسنت. غري أن الخطط التي تبدو جيدة عىل الورق قد ال تعرب يف الحقيقة عن عالقة وثيقة بواقع 
العمليات السياسية والنظم التعليمية يف البلدان املعنية.

اقرتح إطار 
عمل داكار 12 

اسرتاتيجية من 
أجل تحقيق 

أهداف التعليم 
للجميع
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االسرتاتيجية 3: التزام املجتمع املدني ومشاركته يف اسرتاتيجيات تطوير التعليم

مثلت زيادة مشاركة املجتمع املدني والتزامه يف تطوير التعليم إحدى السمات الرئيسية لقطاع التعليم منذ عام 2000. 
غري أن هذا الدعم لم يحظ أحياناً سوى بنجاح محدود يف إنشاء تحالفات وطنية قوية يف مجال التعليم قادرة عىل 

إحداث تغيري ملموس.

االسرتاتيجية 4: تطوير نظم إلرشاد وإدارة التعليم قابلة للمساءلة والتقييم 

اعتربت املشاركة املحلية والالمركزية وسائل أساسية لتحسني إدارة التعليم. وعموماً، التزال عملية تعزيز املشاركة 
املحلية وجعل املدارس أكثر استجابة الحتياجات التالميذ واآلباء والجماعات تشوبها الصعوبات والتحديات، ال 

سيما عل مستوى األرس الفقرية التي ال يتوفر لديها الوقت الكايف ملثل املشاركة. وقد تبني أن الالمركزية واستقاللية 
املدارس يف البلدان الفقرية ذات القدرات الضعيفة مسألة إما تنطوي عىل رضر أو ليس لها أي تأثري عىل أداء التالميذ 

والنظم التعليمية.

االسرتاتيجية 5: تلبية احتياجات النظم التعليمية املترضرة من النزاعات والتقلبات

أويل عموماً اهتمام كبري منذ عام 2000 للتحديات التي تفرضها عملية توفري التعليم يف حاالت الطوارئ. وأخذت 
انتهاكات حقوق اإلنسان يف أوضاع النزاع تحظى باهتمام متزايد. وقد ساهمت عمليات الرتويج واملنارصة يف إبراز 
قضية التعليم يف حاالت النزاع والطوارئ وجعلها بنداً ثابتاً يف جدول األعمال. ويعود الفضل يف ذلك للرشكاء الذين 

أوفوا بالتعهدات ذات الصلة التي قطعوها عىل أنفسهم يف داكار.

االسرتاتيجية 6: تنفيذ اسرتاتيجيات متكاملة لتحقيق املساواة بني الجنسني

كانت أبرز آلية عاملية مرتبطة بمسألة املساواة بني الجنسني هي مبادرة األمم املتحدة لتعليم الفتيات. وقد خضعت 
لعملية تقييم اعرتفت بمساهمتها يف الحوار العاملي بشأن السياسات واألنشطة الرتويجية، ودون ذلك عىل املستوى 

العاملي. وكان لهذه املبادرة دور قوي وثمني عىل املستوى القطري من خالل رشاكات وطنية متينة. وإجماال، 
أوىل الرشكاء يف حركة التعليم للجميع عناية كافية ملسألة املساواة بني الجنسني مما أسهم يف إحراز تقدم نحو 

تحقيق هذا الهدف.

االسرتاتيجية 7: إجراءات ملكافحة فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز

يف عام 2000 كان وباء اإليدز/السيدا يهدد أسس النظم التعليمية يف جنوب ورشق أفريقيا. وعىل الرغم من أن املعركة 
ماتزال قائمة لم تُكسب بعد أال أنه تم تجنب األسوأ بحلول عام 2015. وقد استجابت املبادرات التعليمية لتحدي 

فريوس نقص املناعة وتصدت بقوة له تحت وطأة الحاجة امللحة لعمل عأجل تفرضه خطورة الداء وتداعياتها عىل 
التعليم وقامت بتطوير مناهج تعليمية شاملة يف مجال الثقافة الجنسية. واتخذت بلدان عديدة خطوات العتماد هذا 

النهج العريض الذي يعود الفضل فيه للجهود العاملية التي بذلت بعد داكار.

 االسرتاتيجية 8: إيجاد بيئات تعليمية سليمة وصحية وجامعة وتتوفر لها املوارد 
بصورة منصفة

شدد إطار عمل داكار عىل نوعية البيئة التعليمية ودورها يف تحقيق األهداف املتعلقة باملساواة بني الجنسني وجودة 
التعليم. ولكن هذه االسرتاتيجية جمعت بني قضايا متباينة، ابتداًء من الرتبية إىل الحماية االجتماعية إىل البنى 

األساسية، مما يعنى أنها كانت تفتقر إىل الرتكيز. ولم يساهم العمل عىل املستوى العاملي مساهمة ذات شان يف 
مساعدة البلدان عىل إنشاء بيئات صحية للتعلم.

حظي التعليم يف 
حاالت الطوارئ 

باهتمام 
كبري منذ عام 
2000 بفضل 

جهود الرتويج 
واملنارصة
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االسرتاتيجية 9: تحسني أوضاع املعلمني ورفع معنوياتهم وتعزيز قدراتهم املهنية

تم يف عام 2008 إنشاء فريق العمل الخاص الدويل املعني باملعلمني يف إطار التعليم للجميع من أجل تنسيق الجهود 
الرامية إىل تحسني أوضاع املعلمني بجوانبها املختلفة. وقد بينت عملية تقييم أن وجود الفريق وعمله كان مجديا إال أن 
أهدافه كان يجب أن ترتبط باالحتياجات القطرية عىل نحو أوثق. أما لجنة الخرباء املشرتكة بني منظمة العمل الدولية 

واليونسكو بشأن تطبيق التوصية الخاصة بأوضاع املدرسني فلم تربهن عىل جدواها كآلية للتغيري. ولم يحرز أي تقدم 
منذ عام 2000 يف رصد أوضاع املعلمني.

االسرتاتيجية 10: تسخري التكنولوجيات الجديدة للمعلومات واالتصال للمساعدة عىل 
تحقيق أهداف التعليم للجميع

شدد إطار عمل داكار عىل اإلمكانات التي تنطوي عليها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجال تحقيق أهداف 
التعليم للجميع. غري أن التقدم البطيء يف تطوير البنية التحتية يف البلدان األشد فقراً واالنتشار البطيء للتكنولوجيا 
وعدم وجود عملية تنسيق رئيسية عىل املستوى العاملي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيما يتعلق بالتعليم، كلها 

عوامل حالت دون تحقيق اآلمال املعلقة عىل قدرات هذه التكنولوجيا عىل القيام بالدور املتوخى منها.

االسرتاتيجية 11: املتابعة املنتظمة ملا يحرز من تقدم

دعا إطار عمل داكار إىل استخدام اإلحصاءات التعليمية املتينة واملوثوقة. وقد اعرتف تقييم بأهمية معهد اليونسكو 
لإلحصاء ودوره الفعال يف هذا الصدد. وقد تحققت منذ عام 2000 زيادة كبرية يف البيانات املستمدة من 

االستقصاءات األرسية مما جعل من املمكن رصد حالة عدم املساواة. وما تزال البيانات عن اإلنفاق العام عىل التعليم 
غري كاملة، ولكن كان هناك تحسن كبري يف كيفية تبيان الجهات املانحة لوجوه اإلنفاق. وقد خلص التقييم األخري إىل أن 
التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع “يُنظر إليه عىل نطاق واسع كوثيقة عالية الجودة تستند إىل بحث متني وتحليل 

رصني. وعىل العموم، كان هناك تحسن واضح منذ عام 2000 يف الطريقة التي تمت فيها متابعة عملية تحقيق أهداف 
التعليم للجميع ورصد التقدم املحرز يف هذا الصدد.

االسرتاتيجية 12: االعتماد عىل اآلليات القائمة

أكدت هذه االسرتاتيجية األخرية عىل أن األنشطة ينبغي أن “تستند عىل املنظمات والشبكات واملبادرات القائمة”. وكان 
السؤال املهم هو ما إذا كانت اآلليات القائمة يمكنها أن تلزم املجتمع الدويل بالوفاء بتعهداته وتحاسبه عىل أوجه 
التقصري. ومن الواضح أن اآلليات العاملية لتنسيق حركة التعليم للجميع ال يمكنها القيام بهذا الدور، مع أنه كان 

باإلمكان اللجوء إىل آلية املراجعة الدورية الشاملة، التي أنشئت يف عام 2006، ملراجعة تقدم حركة التعليم للجميع. 
وكانت املساءلة تمثل الحلقة املفقودة يف دورة حركة التعليم للجميع وستبقى من القضايا التي ينبغي معالجتها يف 

مرحلة ما بعد عام 2015.

التنسيق العاملي لحركة التعليم

إن تحليل مدى نجاح الرشكاء يف حركة التعليم للجميع يف تنفيذ اسرتاتيجيات داكار عىل املستوى العايل يتطلب 
تقييما شامالً لعملية التنسيق. ولكن النتيجة لألسف ليست إيجابية. فآلية التنسيق الرسمية لحركة التعليم للجميع، 
التي تقودها اليونسكو، فشلت عموماً يف تأمني االلتزام السيايس املتواصل وكان نجاحها محدوداً يف إرشاك الوكاالت 

واألطراف املعنية يف العملية. ويتوقع أن تقوم عملية التقييم القادمة آللية التنسيق العاملي لحركة التعليم للجميع التي 
يتوالها مرفق اإلرشاف الداخيل بإلقاء الكثري من الضوء عىل هذه القضايا.

تجميع األدلة

هل كانت االسرتاتيجيات الـ 12 الواردة يف إطار عمل داكار كافية لإلسهام يف تحقيق النتائج الرئيسية الخمس 
املتوسطة األجل املتوقعة من هيكلية فعالة لحركة التعليم للجميع؟ عند القيام بتقييم ما إذا كان االلتزام السيايس 
بحركة التعليم للجميع قد جرى تأكيده وإدامته طوال تلك الفرتة، يصبح من الواضح أن حركة التعليم للجميع 
أخذت تعاني منذ أن أصبحت األهداف اإلنمائية لأللفية الخطة اإلنمائية املهيمنة. وترتب عىل ذلك تركيز مفرط عىل 

تعميم التعليم االبتدائي عىل حساب بقية أهداف داكار. وقد أثبتت اليونسكو أتها تتوخى الحذر يف التزامها السيايس 
الرفيع املستوى، لذا تحول مجال الخيار فيما يتعلق باألطراف الفاعلة يف السياسة العاملية الخاصة بالتعليم بعيداً عن 

الفريق الرفيع املستوى املعني بالتعليم للجميع. أما االفرتاض القائل إن املؤتمرات العاملية واإلقليمية قوية بما يكفي 
إللزام البلدان وأطراف املجتمع الدويل بالوفاء بالتزاماتها فلم يثبت جدواه.

كان هناك 
تحسن واضح 

منذ عام 2000 
يف الطريقة 

التي تمت فيها 
متابعة عملية 
تحقيق أهداف 

التعليم للجميع 
ورصد التقدم 
املحرز يف هذا 

الصدد
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صورة
صدر ال

E: م
va-Lotta Jansson

وتم منذ عام 2000 جمع مختلف رضوب املعارف واألدلة والخربات ونرشها واستخدامها. والكثري من األدلة 
الجديدة واملبادرات يف مجايل السياسات والبحوث لم تكن بالرضورة ذات صلة باألنشطة املتعلقة بحركة التعليم 

للجميع، كما أنها أتت يف أغلب األحيان من خارج قطاع التعليم. وعىل الرغم من أن بعض األدلة الجديدة كانت متاحة 
للمجتمعني يف اجتماعات تنسيق حركة التعليم للجميع، إال أنها لم تستخدم كما يبدو يف رسم السياسات.

ولم يكن هناك شحة يف توافر الخطط الوطنية يف مجال التعليم منذ عام 2000. ولكن ليس من الواضح تماماً ما إذا 
كانت املعارف أو األدوات الجديدة قد استخدمت لتطوير قدرات مناسبة لرسم سياسات وطنية قائمة عىل األدلة أو أنها 

عززت السياسات واملمارسات الوطنية الخاصة بحركة التعليم للجميع.

ومن النتائج الرئيسية املتوقعة من عملية داكار أن الخطط ذات املصداقية من شأنها تعبئة املوارد املالية لحركة 
التعليم للجميع بصورة فعالة. وكان ازدياد اإلنفاق عىل التعليم املحيل يف البلدان املنخفضة الدخل يدعو إىل التفاؤل، 
ولكن سببه الرئييس يكمن يف زيادة تعبئة املوارد املحلية وال يأتي من باب إعطاء األولوية للتعليم. وقد توسعت املعونة 

الدولية توسعاً كبرياً باملعنى املطلق، غري أن حجمها كان دون االحتياجات الالزمة.

وقد يكون قرار اللجوء إىل آلية مستقلة لرصد وتوثيق التقدم نحو تحقيق أهداف التعليم للجميع قراراً حاسماً 
يف إدامة الزخم وااللتزام بحركة التعليم للجميع. غري أن التحّسن الذي شهدته عملية التوثيق واإلبالغ كان بفضل 

التحسني الكبري يف نوعية البيانات والتحليالت، وبدعم يف أغلب األحيان من جانب الرشكاء يف عملية التعليم للجميع.

أخذت حركة 
التعليم للجميع 

تعاني منذ أن 
أصبحت األهداف 
اإلنمائية لأللفية 
الخطة اإلنمائية 

املهيمنة
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االستنتاجات

أصبحت الجهود التي بُذلت منذ عام 2000 للنهوض بالتعليم يف شتى أرجاء العالم مرادفة تقريباً لضمان التحاق كل 
طفل باملدرسة. وكان ثاني أهداف التعليم للجميع )وأحد األهداف اإلنمائية لأللفية(، أي هدف تعميم التعليم االبتدائي، 

ينطبق بشكل خاص عىل البلدان الفقرية، بينما يراه آخرون أقل أهمية. وكان من نتائج الرتكيز عىل تعميم االلتحاق 
بالتعليم االبتدائي إيالء اهتمام أقل باملجاالت الهامة األخرى، مثل نوعية التعليم، والرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة 

املبكرة، ومحو أمية الكبار.

مع هذا لم يتم تحقيق هدف تعميم التعليم االبتدائي، فضال عن أهداف التعليم للجميع األخرى األكثر طموحاً، وظلت 
الفئات األكثر حرماناً آخر املستفيدين. ولكن كانت هناك أيضاً إنجازات ال ينبغي التقليل من شأنها. وكان العالم 

سيتقدم بحلول عام 2015 إىل أبعد ما كان عليه لو أن االتجاهات السائدة يف تسعينات القرن املايض استمرت. وقد 
تحسن رصد تقدم التعليم منذ داكار وتوسع.

ويمكن القول يف نهاية املطاف إن حركة التعليم للجميع حققت نجاحاً جزئياً، حتى لو أن الرشكاء يف حركة التعليم 
للجميع فشلوا بالوفاء جماعياً بالتزاماتهم. ومن الدروس املستخلصة من السنوات الـ 15 املاضية يجدر القول إن 
 الحلول التقنية عىل الرغم من أهميتها التي ال تنكر فإنها ال تكفي وحدها لدفع عجلة التعليم للجميع إىل األمام، إذ 

ال يقل عنها أهمية إن لم يزد العامل السيايس وما ينطوي عليه من القدرة عىل التأثري والحسم، ودوره أسايس يف تحديد 
وتحقيق نطاق اإلصالح والعمل الالزم لتحقيق أهداف التعليم للجميع عىل املستوى الوطني. وقد تتيح النقاشات بشان 

جدول األعمال ملرحلة ما بعد عام 2015 الفرصة لتحقيق النطاق الالزم.

يتيح جدول 
أعمال املرحلة 

ما بعد عام 
2015 فرصة 

لتحقيق نطاق 
أوسع من 

اإلصالح والغمل 
عىل املستوى 

الوطني
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*١٤٨ بلداً تتوافر بيانات بشأنها

ً توسيع وتحسني الرعاية والرتبية عىل نحو شامل يف مرحلة الطفولة املبكرة، وخاصة لصالح أكثر األطفال تأثراً وأشدهم حرمانا

الرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة

٪٤٧٪٨٪٢٥٪٢٠

حققت الهدف قريبة من تحقيق الهدف بعيدة عن تحقيق الهدف شديدة البعد عن تحقيق الهدف

الهدف ١

+

احتمال وفاة طفل يف 
أفريقيا جنوب الصحراء 

الكربى قبل عيده 
الخامس أعىل بأكثر من خمس 

عرشة مرة من احتمال وفاة 
طفل قبل سن الخامسة يف 

منطقة متقدمة

أصبح احتمال عدم التحاق أطفال 
األرياف باملدرسة يوماً أعىل بمرتني 
من احتمال عدم التحاق أطفال املناطق 

الحرضية بها مقارنًة بعام ٢٠٠٠ 
(توغو وتشاد وجمهورية الو 

الديمقراطية الشعبية)

أصبح التفاوت بني أطفال األرس 
الغنية وأطفال األرس الفقرية 

امللتحقني باملدرسة ضعف ما 
كان عليه يف عام ٢٠٠٠ 

(النيجر وتوغو وجمهورية 
أفريقيا الوسطى والبوسنة 

والهرسك ومنغوليا)

املدارس ما قبل درجة الثراءمنطقة السكن وفيات األطفال
االبتدائية الخاصة

 تدني جودة التعليم

ارتفاع الطلب تطور فهم االحتياجات املرتبطة 
بمرحلة الطفولة املبكرة

أساليب مختلفة لزيادة 
االنتفاع بالتعليم

التعليم اإللزامي 
يف املرحلة ما 
قبل االبتدائية

النسبة املئوية للملتحقني باملدارس ما قبل االبتدائية* االلتحاق باملرحلة 
ما قبل االبتدائية

٪٧٤
٪٢٠

٪٢٥

٪٨٩

طفل قبل سن الخامسة 
يف عام ٢٠١٣

االلتحاق باملرحلة ما قبل االبتدائيةوفيات األطفال

سيتمكن أقل من         من 
األطفال يف خمس البلدان 

املعنية من االلتحاق بالتعليم 
بحلول عام ٢٠١٥

 
 

رضورة توافر املزيد 
من املعلمني واملربني 

املدرَّبني

٢٠٠٠

٢٠١٥

وفيات األطفال

حمالت توعية عامة
(غانا وتايالند)

ألعاب 
تعليمية

حضور 
الوالدين

كتُب

مراعية 
للخصوصيات 

الثقافية

أساليب تعليمية 

َلِعب

بيئات 
آمنة

إلغاء الرسوم 
املدرسية 

(غانا)
 

تحويالت نقدية 
(الصني)

رياض أطفال 
متنقلة 

(منغوليا)
 

جعل التعليم 
املدريس إلزامياً 

(املكسيك وميانمار)

٪٣٩
يف ٤٠ 

بلداً بحلول 
عام ٢٠١٤

التحاق 

 ١٨٤
 مليون

 طفل (٢٠١٢)

وفاة  ٦٫٣ مليون 

منذ عام 
١٩٩٩

يرتفع عدد األطفال 
امللتحقني باملدارس ما 
قبل االبتدائية الخاصة 

X

*بيانات عام ٢٠١٢

األداء العام*

النجاحات

الجهود املبذولة

التحديات 
املستمرة

٪٣٠

تقّدم غري 
متكافئ

التوصيات ملا بعد 
عام ٢٠١٥

رضورة تعزيز الرتكيز

١- يجب توسيع نطاق التعليم ما قبل االبتدائي ليشمل جميع األطفال، وبخاصة أشد األطفال حرماناً

٣- يجب ضمان التحاق جميع األطفال بالتعليم اإللزامي يف املرحلة ما قبل االبتدائية لسنة واحدة عىل األقل

٢- ينبغي توافر بيانات أفضل عن جميع أنواع الرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة

بطاقة تقييم األداء للفرتة ٢٠٠٠-٢٠١٥
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1       الرعاية والرتبية يف مرحلة     الهدف 

الطفولة املبكرة

ً توسيع وتحسني الرعاية والرتبية الشاملتني يف مرحلة الطفولة املبكرة، وخاصة لصالح أكثر األطفال تأثراً وأشدهم حرمانا

إن دعم نمو الطفل يف املراحل املبكرة من حياته أمر له بالغ األثر يف 
تحقيق نتائج جيدة عىل املستوى التعليمي واملجتمعي. فأعىل العوائد 

االقتصادية لالستثمار يف التعليم تتحقق يف مرحلة الطفولة املبكرة. 
وأكثر األطراف استفادة من هذا االستثمار هي املجتمعات األقل حظا، 

ال سيما يف البلدان الفقرية، وهي حجة إضافية لالستثمار الواسع 
عىل هذا املستوى.

وقد تمثل التقدم الذي تحقق منذ عام 2000 يف عدد األطفال الذين 
التحقوا بربامج الرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة عىل الصعيد 
العاملي. مع هذا ما زال األطفال من املجموعات املهمشة محرومني من 

االنتفاع بهذه الربامج بسبب عدم توافر املوارد املالية، وعدم املساواة 
الهيكلية، وعدم االهتمام بقضايا النوعية.

أحرز بعض التقدم يف تغذية الطفل وبقاءه عىل قيد 
الحياة، ولكن ما تزال نوعية الرعاية متدنية

يمكن أن يؤدي نقص التغذية إىل تأخر مهارات الحركية الكربى 
والصغرى لدى الطفل، ويزيد من احتمال الوفاة. ولكن التغذية الجيدة 

ليست كافية بحد ذاتها: فالبد من التعاون بني الخدمات الصحية 
والتعليمية والحماية االجتماعية من أجل مكافحة عوامل الخطر 

املتكافلة واملرتبطة بالفقر الواسع االنتشار.

انخفض معدل وفيات األطفال 

انخفض مستوى وفيات األطفال خالل الفرتة من 1990 إىل 2013 
من 90 وفاة إىل 46 وفاة لكل 1000 والدة حية. ولكن انخفاض نسبة 

وفيات األطفال بمقدار 50٪ تقريباً ال يكفي لتحقيق الهدف اإلنمائي 
لأللفية الذي وضع يف عام 2000 والقايض بخفض معدل الوفيات 

حسب مستوى عام 1990 بمقدار الثلثني. ومازال األطفال يتوفون قبل 
بلوغهم سن الخامسة - 6,3 مليون طفل يف عام 2013 - والكثري منهم 

ألسباب كان يمكن تالفيها. وتتعاظم املخاطر التي تحيق باألطفال إذا 
ولدوا يف بيئة فقرية، ومنطقة ريفية أو/و من أم تفتقر إىل التعليم. وال 
غنى عن اإلرادة السياسية والتمويل يف التصدي ملشكلة وفيات األطفال.

تحسنت تغذية الطفل، ولكن ليس بالقدر الكايف

حققت معظم البلدان تقدما يف تقليص نسبة التقّزم لدى األطفال 
يف تسعينات القرن املايض. وأحرزت بلدان عديدة يف أفريقيا جنوب 

الصحراء تقدماً كبرياً منذ عام 2000، ولكن ماتزال املنطقة لديها حصة 
األسد من األطفال الذين يعانون من سوء التغذية التي يتوقع إىل تصل 

نسبتها إىل 45٪ من مجموع النسبة العاملية بحلول عام 2020.

إجازة األبوين واملمارسات الوالدية الجيدة يمكن أن تساعد 
يف دعم نمو الطفل

ينبغي رعاية األطفال ودعمهم لكي يزدهروا وليس فقط لكي يبقوا عىل 
قيد الحياة. وتعترب إجازة األمومة املدفوعة األجر خالل األشهر األوىل 
من حياة الطفل مسألة أساسية لصحة ورفاه األم والطفل يف العديد 

من البلدان املتوسطة الدخل والعالية الدخل. وعىل الرغم من أن جميع 
البلدان تقريباً تمنح هذه اإلجازة من الناحية القانونية، إال أن ٪28 

فقط من النساء العامالت يف العالم يحتمل استالمهن إعانات األمومة 
النقدية. ومن املهم أيضاً لنمو الطفل اشرتاك اآلباء إىل جانب األمهات 

يف رعاية الطفل يف هذه املرحلة املبكرة. وبحلول عام 2013 صار 78 
بلداً من مجموع 167 بلداً تتوافر بيانات خاصة به يمنحون إجازة 

األبوين، و70 بلداً يمنحون هذه اإلجازة مدفوعة األجر. ولكن قد يرتدد 
الرجال يف التمتع بمثل هذه اإلجازة نظراً ألن مستويات األجور غالباً 

ما تكون منخفضة.

ويمكن للوالدين تحسني التطور املعريف واالجتماعي والوجداني 
ألطفالهم من خالل برامج تجرى يف البيت وخارجه يف إطار جماعي 

أو عىل صعيد فردي. وتوفر برامج الزيارات املنزلية دعماً مبارشاً حالة 
بحالة ويمكن أن تتجىل فوائدها عىل نطاق واسع.

العديد من البلدان في طريقها إلى نهج متعدد 
القطاعات لنهوض بمرافق الطفولة المبكرة

أوىص إطار عمل داكار يف سياق دعوته البلدان إىل توسيع وتحسني 
الرعاية والرتبية عىل نحو شامل يف مرحلة الطفولة املبكرة وخاصة 

لصالح أكثر األطفال فقراً وأشدهم حرماناً بانتهاج سياسات وطنية 

إنشاء أسس 
سليمة 

ينطوي عىل 
فوائد جمة يف 

املستقبل
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عىل مستوى قطاعات متعددة وتحظى بقدر كاف من املوارد. ويف 
عام 2014، بلغ عدد البلدان التي اعتمدت نهجاً متعدد القطاعات 

78 بلداً، وهناك 23 بلداً يف صدد إعداد مثل هذه السياسات. وتتمثل 
العنارص التي تساهم يف نجاح السياسات املتعددة القطاعات يف 
التنسيق، ومقاييس متفق عليها للتقدم عرب الوزارات والوكاالت، 

واستمرارية املوظفني.

 توسعت نظم التعليم قبل االبتدائي ومستويات 
القيد توسعاً رسيعاً يف بعض البلدان

إن توسيع نطاق االنتفاع بالتعليم قبل االبتدائي، سواء عن طريق الربامج 
الرسمية أو غري الرسمية، مسالة حيوية لتحسني كفاءة النظام التعليمي 

وموارده، والتخفيف من حالة عدم املساواة يف املجتمع.

ازدادت نسبة القيد بمقادر الثلثني خالل فرتة تربو قليالً عىل 
عقد من الزمن، ولكن مصحوبة بقدر كبري من الالمساوة

ازدادت نسبة القيد يف التعليم قبل االبتدائي يف الفرتة بني عامي 1999 
و2012 بمقدار 64٪ )أي صارت 184 مليون( مع قليل من التفاوت 

بني الجنسني. وقد وسعت بعض البلدان نظم التعليم العام قبل 
االبتدائي، ومنها كازاخستان وفيتنام. غري أن التقدم لم يكن متساوي 

الخطى، إذ توجد أوجه تفاوت كبري بني املناطق الحرضية والريفية، 
وبني املجتمعات املحلية واألقاليم ضمن القطر الواحد. وكانت أوجه 

التفاوت يف الحضور املدريس بحسب التفاوت يف الدخل األرسي سائدة 
يف بلدان مثل جمهورية الو الديمقراطية الشعبية وتونس ومنغوليا. 

وتتمثل الوسائل الالزمة لزيادة معدالت القيد وااللتحاق بالتعليم قبل 
االبتدائي فيما ييل:

إصدار قوانني تقيض بااللتحاق اإللزامي بالتعليم قبل االبتدائي.  ■
بلغ عدد البلدان التي فرضت التعليم اإللزامي قبل االبتدائي 40 بلداً 

بحلول عام 2014.

وضع سياسات تدرج التعليم قبل االبتدائي يف دورة التعليم  ■
األسايس. هناك العديد من البلدان التي تتوفر لديها مثل هذه 

السياسات لكنها ال تدعم تنفيذها مالياً.

إلغاء الرسوم املدرسية يف مرحلة التعليم قبل االبتدائي. شهدت  ■
البلدان التي قامت بذلك زيادة كبرية يف معدالت القيد، وقد جاهدت 

بعض الحكومات من أجل توفري املوارد الالزمة.

تقديم محفزات مالية للقيد. لوحظ يف املناطق الريفية يف الصني  ■
أن األطفال من األرس التي أعفيت من دفع الرسوم املدرسية 

وتتلقى تحويالت نقدية يرجح احتمال التحاقهم بالتعليم قبل 
االبتدائي بنسبة ٪20.

جعل التعليم قبل االبتدائي أكثر جاذبية لألطفال وذويهم. يف تايالند  ■
أسفرت حمالت التوعية العامة التي صاحبت توفري هذا التعليم 

عىل نطاق واسع عن رفع نسبة الحضور يف مرافق الرعاية والرتبية 
يف مرحلة الطفولة املبكرة بمقدار 93٪ تقريباً بالنسبة لألطفال يف 

سن الرابعة والخامسة من العمر.

نسبة مشاركة القطاع الخاص يف التعليم قبل االبتدائي 
ماتزال عالية

يف الفرتة ما بني عام 1999 وعام 2012 ارتفعت نسبة القيد يف 
التعليم الخاص قبل االبتدائي من 28٪ إىل 31٪ يف 100 بلد تتوافر 

لديها بيانات بهذا الخصوص. ويؤدي ارتفاع القيد يف املدارس التابعة 
للقطاع الخاص إىل مشكلتني. األوىل هي أن الكثري من األطفال األشد 

فقراً ال يستطيعون االلتحاق بمدارس القطاع الخاص القائمة عىل 
تحصيل الرسوم املدرسية. املشكلة الثانية هي أن مدارس القطاع 

الخاص ال تتواجد يف الغالب يف املناطق النائية وغري املكتظة بالسكان. 

 الشكل 4: يتوقع أن تكون نسبة القيد يف التعليم قبل االبتدائي قد زادت بمقدار ثالثة أرباع خالل فرتة داكار
نسبة القيد اإلجمالية يف التعليم قبل االبتدائي، يف العالم واملناطق، 1990-2012 و2015 )إسقاطات(

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
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2014
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livier C
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صدر ال
م

هذا باإلضافة إىل أن الكثري من املدارس الخاصة املنخفضة التكلفة يف 
البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط ال توفر خدمات تعليمية جيدة 

وتعمل يف ظروف سيئة بدون تسجيل حكومي. بل حتى يف البلدان ذات 
الدخل العايل، مثل اململكة املتحدة، هناك الكثري من األطفال الفقراء 

الذين عانوا الفشل والخذالن جراء تدني نوعية التعليم قبل االبتدائي 
الذي تقدمة املدارس الخاصة املنخفضة التكلفة املتواجدة يف املناطق 

املهمشة واملحرومة.

 تحسني نوعية التعليم هدف اليزال يُسعى إىل تحقيقه

إن األطفال الذين ال يتلقون تعليماً جيداً يف املرحلة قبل االبتدائية هم أقل 
حظاً من غريهم يف النجاح خالل املرحلة االبتدائية وما بعدها. ال شك 

أن الخدمات التعليمية حتى الضعيفة نسبيا تنطوي عىل بعض الفوائد، 
ولكن كلما تحسنت نوعية التعليم زادت فوائده.

وعىل الرغم من أن إعداد املعلمني للتعليم قبل االبتدائي يعترب عامالً 
أساسياً يف تحسني نوعية التعليم، إال أنه يتم غالباً تعيني معلمني غري 
مدربني، ثم إن تدني املكانة واألجور يؤديان إىل زيادة معدل تنقالت 

املعلمني ويلحق الرضر بنتائج التعلم. وينحو القطاع الخاص إىل تقليل 
أجور املعلمني قدر اإلمكان من أجل خفض التكلفة. وتجتهد بلدان 
مثل كينيا وسنغافورة وكولومبيا أكثر فأكثر يف تحديد مستلزمات 

تدريب معلمي التعليم قبل االبتدائي تحديداً واضحاً، ولكن الكثري من 
البلدان ماتزال لم تحدد بعد الحد األدنى من املعايري الرسمية الواجب 

اتباعها يف هذا املجال.
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العمل عىل أن يتم بحلول عام ٢٠١٥ تمكني جميع األطفال من الحصول عىل تعليم جيد مجاني وإلزامي، وإكمال هذا التعليم، 

مع الرتكيز بوجه خاص عىل البنات واألطفال الذين يعيشون يف ظروف صعبة وأطفال األقليات اإلثنية

تعميم التعليم االبتدائي

 بطاقة تقييم األداء للفرتة ٢٠٠٠-٢٠١٥

٢٠٠٠

٢٠٠٨

٪٥٢ ٪١٠ ٪٢٩ ٪٩

حققت الهدفشديدة البعد عن تحقيق الهدف قريبة من تحقيق الهدف بعيدة عن تحقيق الهدف

 ٤٨ =
مليون طفل 

إضايف

٩١٪ ٨٤٪ 

األطفال امللتحقون بالتعليم االبتدائي

العوائقاألطفال الذين يرتكون املدرسةاألطفال غري امللتحقني باملدرسة

الفئات املحرومة 
املتخلفة عن الركب

إكمال التعليم االبتدائي

البنى األساسية الخاصة باملدارس 
واملياه والكهرباء والصحة

ال يزال ٥٨ مليون  
طفل غري ملتحقني 

باملدرسة
التعليم ليس مجانياً 

للجميع حتى اآلن

تدني جودة التعليم

احتمال إكمال التعليم املدريس 
لدى األطفال األشد فقراً كان 
يف عام ٢٠١٠ أقل بخمس 
مرات من احتمال إكمال هذا 

التعليم لدى أطفال األرس األغنى

يرتك ٣٤ مليون طفل 
املدرسة باكراً كل سنة

ن يف النسبة املئوية  ال تحسُّ
لألطفال الذين يبلغون 

الصف األخري يف املدرسة

 

(مثالً، التحويالت النقدية 
ملساعدة األطفال املحرومني)

إلغاء الرسوم املدرسية

ارتفاع معدل إكمال 
التعليم االبتدائي بأكثر 

من ٢٠ نقطة مئوية

اآلن١٩٩٩

$$$

احتمال عدم االلتحاق 
باملدرسة يوماً أعىل 
بثالث مرات

احتمال عدم االلتحاق 
باملدرسة يوماً أعىل 
بأربع مرات

األطفال غري امللتحقني 
باملدرسة، حسب املناطق

مايل

موزمبيق

إثيوبيا
غينيا

سرياليونبنني

النزاعات

فتيات األرياف

فريوس اإليدز

املعوقون

االضطرار إىل العمل

األقليات اإلثنية/اللغوية

األطفال األشد فقراً 
هم األسوأ حاالً

أفريقيا جنوب
 الصحراء 
الكربى

جنوب وغرب آسيا

 بقية
العالم

X

الحماية االجتماعية

٥٨٪ أفريقيا جنوب 
الصحراء الكربى

٦٤٪ جنوب 
وغرب آسيا

١٩٩٩ ٢٠١١
٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

٪

الهدف ٢

*١٤٠ بلداً تتوافر بيانات بشأنها

األداء العام*

تقّدم غري 
متكافئ

النجاحات

الجهود املبذولة

التحديات 
املستمرة

لن يلتحق ٢٥ 
مليوناً من هؤالء 

ً باملدرسة يوما

يعيش ٣٦٪ من األطفال 
غري امللتحقني باملدرسة 

يف مناطق متأثرة بالنزاعات

املناطق الريفية/الحرضية
يف البلدان ذات الدخل املتوسط 

من الرشيحة الدنيا

التوصيات ملا بعد 
عام ٢٠١٥

رضورة تعزيز الرتكيز

١- يجب معالجة مشكلة التهميش إذا أريد لهدف تعميم التعليم االبتدائي أن يتحقق

٢- يجب الحصول عىل بيانات أفضل لرصد التقدم لدى أشد الفئات حرماناً
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العمل عىل أن يتم بحلول عام 2015 تمكني جميع األطفال من االلتحاق بتعليم ابتدائي جيد مجاني وإلزامي، 
وإكمال هذا التعليم، مع الرتكيز بوجه خاص عىل البنات وعىل األطفال الذين يعيشون يف ظروف صعبة وأطفال 

األقليات اإلثنية.

كان تعميم التعليم االبتدائي أبرز أهداف حركة التعليم للجميع بداللة 
إدراجه ضمن األهداف اإلنمائية لأللفية. وقد حظى هذا الهدف دون 

غريه بتمويل جيد ودعم سيايس ورصد ومتابعة واسعة النطاق. مع هذا 
لم يتحقق هذا الهدف بحلول عام 2015.

إن البلدان التي ال تجد سبيالً إىل الوصول إىل املحرومني وإنصافهم 
ال يمكنها أن تحقق هدف تعميم التعليم االبتدائي. فمن الرضوري 
تحسني السبل الكفيلة بالوصول إىل الفئات السكانية األشد فقراً، 

واألقليات اإلثنية واللغوية، والفتيات الريفيات، واألطفال العاملني، 
واملجتمعات البدوية، واألطفال املصابني بفريوس ومرض اإليدز، 

وسكان األحياء الفقرية، واألطفال املعاقني، واألطفال الذين يعيشون 
أوضاع طوارئ معقدة.

رصد التقدم

يف عام 2012 بلغ عدد األطفال يف سن التعليم االبتدائي غري امللتحقني 
باملدارس قرابة 58 مليون طفل. وتكمن أسباب ذلك يف الضغوطات 

الديمغرافية، وأوضاع النزاع، وحالة التهميش التي تشهدها فئات 

اجتماعية-اقتصادية مختلفة، واالفتقار إىل االلتزام الالزم يف بعض 
البلدان التي لديها أعداد كبرية من السكان غري امللتحقني باملدارس.
بالرغم من هذه التحديات استطاع عدد من البلدان، مثل بوروندي 

وإثيوبيا واملغرب وموزمبيق ونيبال وجمهورية تنزانيا املتحدة، إحراز 
تقدم كبري، وإن متفاوت، يف تقليص أوجه الالمساوة بني الجنسني ويف 

الدخل فيما يتعلق باالنتفاع بالتعليم االبتدائي، ويف زيادة نسب القيد 
الصافية ومعدالت التحصيل الدرايس.

ً تحسنت نسب القيد الصافية تحسناً كبريا

من أصل 116 بلدا تتوافر عنها بيانات يف هذا الشأن، زاد 17 بلدا 
نسب القيد الصافية بما يربو عىل عرشين نقطة مئوية يف الفرتة بني 

1999 و2012. ونجد يف بوتان وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية 
ونيبال أمثلة عن التحسن الفائق يف نسب القيد الصافية يف آسيا. أما يف 

أمريكا الالتينية، فقد نجحت بلدان السلفادور وغواتيماال ونيكاراغوا يف 
زيادة نسب القيد الصافية بما يربو عىل 10 نقاط مئوية. واستطاعت 

بوروندي يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى زيادة نسبة القيد الصافية 
من أقل من 41٪ يف عام 2000 إىل 94٪ يف عام 2010.

2      تعميم التعليم االبتدائي   الهدف 

 الشكل 5: ازدادت وترية النمو يف نسب القيد يف التعليم االبتدائي يف أوائل العقد املايض ولكنها تباطأت بعد عام 2007 
نسبة القيد الصافية يف املرحلة االبتدائية، يف العالم واملناطق، 1990-2012 و2015 )إسقاطات(

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
70
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انخفاض نسبة األطفال الذين لم يلتحقوا أبداً باملدارس

انخفضت يف أغلب البلدان نسبة األطفال الذين لم يلتحقوا أبداً باملدارس. 
ومن بني البلدان التي كانت فيها نسبة األطفال غري امللتحقني باملدارس تبلغ 

20٪ عىل أقل تقدير يف عام 2000، هناك 10 بلدان استطاعت تخفيض 
هذه النسبة إىل النصف بحلول عام 2010. وقد انخفضت نسبة األطفال 

الذين لم يلتحقوا أبداً باملدارس بمعدالت ملفتة للنظر يف إثيوبيا )من ٪67 
يف عام 2000 إىل 28٪ يف عام 2011( ويف تنزانيا )من 47٪ يف عام 1999 

إىل 12٪ يف عام 2010).

 ماتزال أعداد كبرية من السكان غري ملتحقة 
باملدارس يف بعض البلدان

التزال توجد يف بعض البلدان ذات الكثافة السكانية العالية أعداد كبري من 
السكان غري ملتحقني باملدارس يف عام 2012. وقد استطاعت الهند زيادة 
نسبة القيد الصافية من 86٪ إىل 99٪، ولكن التقدم الذي أحرزته نيجرييا 
وباكستان يف هذا املضمار كان دون التوقعات بكثري، ويعود ذلك جزئياً إىل 
الرصاعات اإلثنية والدينية، وضعف الديمقراطية، وفساد القيادة السياسية.

 اليزال أمام معظم البلدان طريق طويل للوصول 
 إىل هدف إتمام التعليم االبتدائي، ال سيما فيما 

ً يتعلق بالفئات األشد فقرا

ازدادت معدالت إتمام التعليم االبتدائي يف غالبية البلدان. وزادت 
ثمانية بلدان معدالت التحصيل املدريس االبتدائي بما يربو عىل 

20 نقطة مئوية، وهي: إثيوبيا وبنني وسرياليون وغينيا وكمبوديا 
ومايل وموزمبيق ونيبال. غري أن التقدم ظلت تعرتيه املشاكل، بما 

فيها املشاكل الدائمة املتمثلة يف القدرة عىل تحمل التكاليف ونوعية 
التعليم وجدواه.

التقدم يتباين من بلد إىل آخر

يُعترب الترسب مشكلة خطرية يف البلدان ذات الدخل املنخفض، ال سيما 
يف صفوف الذين التحقوا باملدرسة يف وقت متأخر واألطفال الفقراء. 

ومن بني البلدان الـ 139 التي تتوافر عنها بيانات كافية، هناك 54 بلدا 
– معظمها يف آسيا الوسطى وأوروبا الرشقية وأوروبا الغربية – يرجح 

أن يصل فيها إىل الصف النهائي بحلول عام 2015 جميع األطفال 
تقريباً الذين التحقوا بالتعليم االبتدائي. ولكن يف 32 بلداً، معظمها يف 

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، يرجح أن تبلغ نسبة األطفال الذين 
يرتكون الدراسة يف وقت مبكر 20٪ عىل األقل.

تم إحراز تقدم كبري يف مجال إلغاء الرسوم املدرسية

بات التعليم املدريس مجانياً يف معظم البلدان، من حيث املبدأ. وقد اعتمد 
15 بلداً من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ترشيعات تلغي 

الرسوم املدرسة منذ عام 2000. وكان إللغاء الرسوم املدرسية تأثري 
إيجابي قوي عىل القيد يف السنوات التي تلت تنفيذه، مما يؤكد الطابع 
املادي لبعض العوائق التي كانت تقف حائال دون االلتحاق بالتعليم. 

ويعود الفضل يف هذا التقدم جزئياً إىل زيادة التخصيصات املالية 
املتاحة للتعليم. كما كان للسياسات الداخلية دور يف إلغاء الرسوم: 

إذا كان هذا األمر من املطالب الشعبية يف الربامج االنتخابية يف البلدان 
األفريقية ذات الدخل املنخفض.

وقد بينت تجربة التسعينات أن التوسع املفاجئ يف القيد املدريس عىل 
أثر إلغاء الرسوم املدرسية يمكن أن يُجهد نظام التعليم االبتدائي. 

نتيجة لذلك، اعتمدت معظم البلدان منذ ذلك الحني نهجا تدريجيا عىل 
مراحل. ومن ذلك توفري منح للتالميذ )يف املدارس الخاصة( يف إطار 
مبادرات إلغاء الرسوم املدرسية من أجل توسيع نظم التعليم. ولكن 

هذه املنح كانت يف الغالب غري كافية وتشوبها ثغرات كثرية من حيث 
التسليم واألطراف املستهدفة.

صورة 
صدر ال

G: م
iacom

o Pirozzi/Panos Pictures

ازدادت نسبة 
اتمام التعليم 

االبتدائي يف 
معظم البلدان
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 نجحت بعض النهوج عن طريق حفز 
وزيادة الطلب عىل التعليم االبتدائي

ال يعني إلغاء الرسوم املدرسية بفضل الترشيعات والسياسات العامة 
أن التعليم االبتدائي بات بال تكلفة، إذ يوجد هناك العديد من التكاليف 

األخرى التي تقع عىل عاتق أرس التالميذ. وقد سعت املبادرات الرامية 
إىل حث األرس عىل إلحاق أطفالهم باملدارس االبتدائية إىل تخفيف وطأة 

األعباء املالية عىل هذه األرس يف مجال النقل ووجبات الغداء املدرسية 
واألزياء املدرسية. وتتضمن برامج الحماية االجتماعية تدابري لتحسني 

التعليم من خالل زيادة الطلب عليه بفضل مجموعة من املحفزات، 
مثل التحويالت النقدية، وبرامج التغذية املدرسية، واملنح الدراسية، 

واألجور، واإلعانات املالية.

برامج التغذية املدرسية

شملت برامج التغذية املدرسية 368 مليون طفل يف 169 بلداً. وتساهم 
هذه الربامج ليس فقط يف تعزيز صحة التالميذ امللتحقني باملدارس 

وإنما تساهم أيضاً يف تحسني نسب القيد والحضور.

برامج التحويالت النقدية

أصبحت التحويالت النقدية املوجهة إىل األرس الفقرية، والتي استهلت 
يف أمريكا الالتينية، ممارسة شائعة يف البلدان ذات الدخل املتوسط 

واملنخفض يف آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى. وعززت معظم 
برامج التحويالت النقدية القيد والحضور املدريس وحدت من نسبة 

الترسب. غري أن هذه التحويالت ال تحسن باستمرار نتائج التعليم 
الخاصة بالفئات الضعيفة.

وهناك جدل بشأن ما إذا كانت التحويالت النقدية يجب أن تكون 
مرشوطة أم ال. فهذه الربامج يمكن أن تحظى بدعم سيايس بسهولة 

أكرب إذا كانت مرشوطة باالنتظام يف الحضور املدريس. هذا وكان 
للتحويالت النقدية املرشوطة بالحضور املدريس تأثري أكرب عىل التعليم 

من التحويالت غري املرشوطة.

التدابري املعنية بتعزيز البنية التحتية للتعليم وغريها 
من التدابري الرديفة ساعدت يف زيادة االلتحاق 

باملدارس االبتدائية

كان للمشاريع املعنية بالبنية التحتية للتعليم، مثل إنشاء املدارس 
والطرقات، أثر قوي يف زيادة االنتفاع بالتعليم. وازدادت كذلك تدابري 

الرعاية الصحية التي من شأنها أيضاً أن تؤثر تأثرياً إيجابياً ملموساً يف 
نتائج التعليم. وتقوم املؤسسات غري الحكومية، مثل املدارس الخاصة 

واملدارس املجتمعية واملدارس غري النظامية، بتوفري التعليم بشكل 
متزايد إىل جانب املدارس الحكومية.

إنشاء املدارس وقاعات الدرس

غالبا ما يعترب توافر مبنى املدرسة الخطوة األوىل التي تضمن التحاق 
التالميذ باملدرسة. ففي موزمبيق، عىل سبيل املثال، أدى إلغاء الرسوم 
املدرسية وازدياد عدد تالميذ املدارس االبتدائية والثانوية بمقدار ثالث 
مرات يف الفرتة بني 1992 و2010 إىل تقليص عدد التالميذ الذين لم 

يلتحقوا أبداً باملدارس.

تحسني البنية التحتية وقطاع الصحة

قامت بلدان كثرية بتحسني البنية التحتية يف مجال الطرق وخدمات 
الكهرباء واملياه، مما زاد من نسبة االلتحاق باملدارس. وقد تحسن 

التحاق الفتيات بصفة خاصة نظراً لتأثر التحاقهن باملدارس بعامل 
بعد املسافة واملرافق الصحية. والهند مثال مهم يف هذا املضمار.

أصبحت املؤسسات الخاصة وغريها من املؤسسات غري 
الحكومية من الجهات الهامة املزودة للتعليم

لقد تنامى دور املدارس الخاصة خالل العقدين األخريين. يف جنوب 
آسيا، يلتحق نحو ثلث التالميذ من الفئة العمرية من 6 إىل 18 سنة 

باملدارس الخاصة. وقد بلغت حصة املدارس الخاصة من التالميذ 
امللتحقني بالتعليم االبتدائي الضعف عىل األقل يف مجموعة كبرية من 

البلدان يف املنطقة العربية وأوروبا الوسطى والرشقية وأفريقيا جنوب 
الصحراء الكربى.

وغالبا ما تكون املدارس املجتمعية أفضل من املدارس الحكومية من 
حيث القابلية عىل التكيف، والفعالية من حيث التكلفة، والرتكيز عىل 
التلميذ، واالستجابة لالحتياجات املحلية. والعديد منها توفر التعليم 

يف املناطق التي تنقصها الخدمات الحكومية، مثال يف غانا وجمهورية 
تنزانيا املتحدة وزامبيا.

وتوفر مراكز التعليم غري النظامي برامج تعلم مرنة وذات وترية 
متسارعة لتكون بمثابة جسور للتعليم النظامي أو لتضم التالميذ 

الذين فاتهم التعليم املدريس. يف بنغالدش، تقوم منظمة غري حكومية 
كبرية، هي لجنة بنغالديش للنهوض بالريف، بتشغيل آالف من 

املدارس غري النظامية.

وتسد املدارس الدينية فراغاً بالنسبة للكثري من اآلباء. ففي بلدان مثل 
أفغانستان وإندونيسيا وباكستان وبنغالدش قامت املدارس اإلسالمية 

منذ أمد بعيد بدور مهم يف توفري التعليم للفئات املحرومة. وقد زادت 
الشبكة اليسوعية املسماة يف أمريكا الالتينية نسبة القيد يف 17 بلداً بما 

يقدر بمليون طفل.

 إنصاف املحرومني مسألة أساسية لتعميم 
التعليم االبتدائي

أدى التقدم يف مجال الترشيعات ورسم السياسات إىل زيادة التحاق 
األطفال من الفئات املحرومة بالتعليم االبتدائي. ولكن ماتزال 

الفئات املهمشة تعاني من العوائق التي تحول بينها وبني التعليم 
لدواعي الفقر، ونوعية الجنس، والطبقة االجتماعية، واألصول اإلثنية 

واللغوية، والعرق، واإلعاقة، واملوقع الجغرايف وطريقة املعيشة. وغالباً 
ما يعاني األطفال املهمشون من معوقات عدة تتداخل فيما بينها 

وتعزز بعضها البعض.

ازداد التعليم 
االبتدائي 
الخاص 
بمقدار 

الضعف عىل 
األقل يف العديد 

من البلدان
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األقليات اإلثنية واللغوية

توجد يف العديد من البلدان فجوات واسعة يف مجال االلتحاق بالتعليم 
وتحصيله بني األغلبية اإلثنية، الناطقة عادة باللغة املهيمنة، واألقليات 

الناطقة بلغات أخرى. ويف بعض السياقات، يعترب التدريس باللغة 
األم والتدريس بلغتني وسيلة لتحسني انتفاع األقليات اإلثنية واللغوية 

بالتعليم وااللتحاق بمدارسه. ولكن تبقى هناك مسائل وتساؤالت جدية 
بشأن نوعية التعليم الذي توفره هذه اللغات املختلفة.

األطفال العاملون

يؤثر عمل األطفال عىل التحصيل الدرايس واإلنجازات التعليمية. ويمكن 
الحد من عمل األطفال عن طريق توفري الفرص التعليمية وإنفاذ 

القوانني الخاصة بالتعليم، األمر الذي يؤدي إىل تحسني نتائج التعليم 
والحد من الفقر. وقد انخفض عدد األطفال العاملني البالغني من 

العمر من 5 إىل 11 سنة من 139 مليون طفل يف عام 2000 إىل 73 
مليون طفل يف عام 2012. وقد لوحظ يف العديد من البلدان أن التالميذ 

العاملني البالغني من العمر 13 سنة متأخرون عن أقرانهم يف سلَّم 
الصفوف املدرسية.

املجتمعات البدوية

يُعترب الرعويون الرحل من أكثر الفئات حرماناً من التعليم عىل الصعيد 
العاملي. وقد وِضعت منذ عام 2000 خطط تعليمية خاصة باملجتمعات 
الرعوية يف إثيوبيا وجمهورية تنزانيا املتحدة والسودان ونيجرييا، لكن 
يشك يف أنها زادت من نسب القيد يف هذه املجتمعات. وبإمكان التعليم 
املفتوح والتعليم عن بعد أن يكون خياراً مفيداً للمجتمعات البدوية، إال 

أن استخدامه ظل محدوداً.

األطفال املتأثرون بفريوس ومرض اإليدز

جرى الرتكيز منذ داكار، يف ظل تنامي التمويل والسياسات وخدمات 
الدعم املتعلقة باألطفال املتأثرين بفريوس ومرض اإليدز، عىل رعاية 

هؤالء األطفال وعالجهم ورفاههم االجتماعي، ولم يُعد التعليم من 
األولويات يف هذا املضمار. ثم وضعت يف حويل منتصف العقد األول 
من األلفية سياسات ترمي إىل فتح أبواب التعليم لألطفال اليتامى 

واملستضعفني والعمل عىل إلحاقهم باملدارس. وقامت منذ ذلك الحني 
بلدان عديدة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وجنوب آسيا وغربها 

بوضع خطط عمل وطنية ملثل هؤالء األطفال.

صورة
صدر ال

Philippe Body: م

التالميذ 
العاملون 

متأخرون عن 
أقرانهم يف 

سلَّم الصفوف 
املدرسية
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أطفال األحياء الفقرية

يف عام 2000، كانت معظم الحكومات مرتددة لم تحسم أمرها بعد 
بشأن توفري التعليم يف األحياء الفقرية. ومنذ ذلك الحني ومسألة 

الساكنني يف األحياء الفقرية آخذة بالتعاظم حتى أصبحت قضية ملحة 
عىل أثر الهجرة الكثيفة إىل املدن من املناطق الريفية. ويف ظل غياب 

السياسات والخطط الحكومية املالئمة، قامت املنظمات غري الحكومية 
والقطاع الخاص بدور هام يف توفري التعليم يف هذه األحياء، حيث 
تكاثرت فيها املدارس الخاصة ذات الرسوم املنخفضة يف عدد من 

البلدان بضمنها الهند وكينيا ونيجرييا.

األطفال املعاقون

يُقدَّر عدد األطفال املعاقني بني 93 مليون طفل إىل 150 مليون طفل، 
وحظوظهم يف التعليم قليلة وإمكانية استبعادهم منه كبرية. وترتبط 

اإلعاقة يف البلدان النامية يف كثري من األحيان بالفقر ودورها كعقبة 
تحول دون االلتحاق بالتعليم يفوق دور العوامل املانعة األخرى مثل 

العامل االجتماعي-االقتصادي، واملوقع الريفي أو نوع الجنس. ويتفاقم 
الوضع أكثر عند الفتيات املعاقات، إذ يصبحن عرضة للتهميش أكثر 

من غريهن. وتتضافر عدة عوامل للحد من التحاق األطفال املعاقني 
بالتعليم، منها االفتقار إىل فهم اإلعاقة بأشكالها املتنوعة واحتياجات 

األطفال املعاقني، وعدم وجود تدريب للمعلمني، وانعدام املرافق املادية 
الالزمة، واملواقف املتحيزة والتميزية تجاه املعاقني وعدم املباالة بهم.

وبدأت بلدان عديدة بإلحاق األطفال املعاقني يف مدارس التعليم العام، 
بينما ما زال البعض يفضل عزلهم عن بقية التالميذ. أما عىل صعيد 

املمارسة، فإن معظم البلدان تنتهج سياسات مختلطة وتعمل تدريجياً 
عىل تحسني املمارسات االستيعابية. غري أن النهوج التي يرجح أنها 

قادرة عىل تقديم حلول مستدامة وجدية وتعزيز استيعاب هؤالء 
األطفال، هي تلك التي ترشك املجتمع املحيل واآلباء واألطفال أنفسهم يف 

عملية االلتحاق بالتعليم.

التعليم يف حاالت الطوارئ املعقدة مشكلة ذات طبيعة 
متحولة ومتفاقمة

التعليم يف حالة الطوارئ املعقدة – مثل الحروب، واالضطرابات 
املدنية، وتنقالت الناس عىل نطاق واسع – مشكلة ذات طبيعة متحولة 

ومتفاقمة وخطرية. ويمكن لحاالت الطوارئ أن تعرض املدارس إىل 
عدد كبري من الهجمات أو أن تؤدي إىل أعمال عنف جنسية، مما يزيد 

من معاناة وتهميش الفئات التي تعاني أصال من الحرمان. ويتعرض 
الصبيان والفتيات إىل خطر التجنيد بالقوة وانتزاعهم أحياناً من 

قاعات الدرس لهذا الغرض، واستغاللهم كجنود يف الصف األول من 
املعركة، أو استخدامهم كجواسيس أو قنابل برشية أو عبيد لشهوات 
اآلخرين الجنسية. وتعاني الفتيات بشكل خاص يف مثل هذه الحاالت 

جراء وضعهن الهش. 

وقد تنامت منذ عام 2000 قدرات الشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم 
يف حاالت الطوارئ حتى اصبحت شبكة واسعة من املنظمات واألفراد 

يف ما يزيد عىل 170 بلداً. وتم يف عام 2003 اتخاذ خطوة أساسية 
يف هذا املضمار هي وضع املعايري الدنيا للتعليم يف حاالت الطوارئ؛ 

وأعقبتها خطوة أخرى تمثلت يف تنامي االلتزامات املالية التي تعهدت 
بها الرشاكة العاملية من أجل التعليم ملساعدة الدول الضعيفة. ولكن 

عىل الرغم من هذه التطورات تبقى هناك مشكلة كبرية قائمة وهي عدم 
وجود تمويل للتعليم يف حاالت الطوارئ يف ميزانية املعونة اإلنسانية.

تمثل النزاعات 
بالنسبة 

للكثريين 
عائقاً منيعاً 
يحول دون 

التعليم
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?

لم يُسجل منذ عام ٢٠٠٠ أي تغيري 
يُذكر يف التفاوت بني الطلبة األغنياء 
والطلبة الفقراء الذين ينتقلون من 
املرحلة الدنيا إىل املرحلة العليا من 

التعليم الثانوي

عدم توافر معلومات 
واضحة عن أنواع 

املهارات

حاجة مستمرة إىل لم يرتاجع عددهم
تعزيز االنتفاع 

بهذه الربامج
 
 

٪٤٥٪٩٪٣٥٪١١

حققت الهدفقريبة من تحقيق الهدفبعيدة عن تحقيق الهدفشديدة البعد عن تحقيق الهدف

منطقة السكن درجة الثراء معدل االلتحاق باملرحلة الدنيا/العليا من التعليم الثانوي

ن فهم تحسُّ

ارتفاع إجمايل معدل االلتحاق معدل االلتحاق

برامج الفرصة 
الثانية للتعّلم

الشباب العاملون املهارات إكمال املرحلة الدنيا 
من التعليم الثانوي

املراهقون غري امللتحقني 
باملدرسة

تراجع عدد املراهقني غري 
امللتحقني باملدرسة

خطر فريوس ومرض اإليدز اعتباراً 
من عام ٢٠٠٠

 ارتفاع بأكثر من الضعف 
يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

١٩٩٩

اآلن

املرحلة الدنيا من التعليم الثانوي

املرحلة العليا من التعليم الثانوي
١٩٩٩

٢٠١٢

   ٪٠    ٢٠   ٤٠   ٦٠    ٨٠   ١٠٠ 

٪٧١

٪٨٥

٪٤٥

٪٦٢

٪٢٧
عىل الصعيد العاملي

قليلة هي البلدان التي أحرزت تقدماً 
كبرياً يف تقليص التفاوت بني األرياف 

واملدن من حيث إمكانية االلتحاق 
باملرحلة الدنيا من التعليم الثانوي

(وبخاصة فيتنام ونيبال وإندونيسيا)

ألغت بلدان كثرية امتحانات 
القبول الحاسمة

٩٤ 
بلداً جعل االلتحاق 

ً باملرحلة الدنيا مجانيا

٢٧
بلداً جعل االلتحاق باملرحلة 
الدنيا إلزامياً منذ عام ٢٠٠٠

دمجت بعض البلدان 
هذه املرحلة مع مرحلة 

التعليم األسايس

وضع برامج لتقييم املهارات مبارشًة املرحلة الدنيا من التعليم الثانوي

برنامج "مهارات 

نحو العمل 

واإلنتاجية"

الدويل ملهارات برنامج التقييم 
البالغني

٪٩٨٪/٧٦
٪٥٠٪/٣٢

٪٩٧٪/٧٣
٪٨٩/
٪٥٨

٪١٠٣٪/٩٨ ٪٩٦٪/١٠٤

٪٩٧٪/٨٩

٪٨١/
٪٥١

٩٩ مليون  
١٩٩٩

٢٠١٢
٦٣ مليون  

إن ثلث عدد املراهقني يف البلدان 
املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة 
الدخل لن يكونوا قد أكملوا املرحلة 

الدنيا من التعليم الثانوي يف عام ٢٠١٥
يف عام ٢٠١٢

٦٣ 
 مليون

*١٦٧ بلداً تتوافر بيانات بشأنها
- االلتحاق باملرحلة الدنيا من التعليم الثانوي

تقّدم غري 
متكافئ

التوصيات ملا بعد 
عام ٢٠١٥

X

ضمان تلبية حاجات التعّلم لكافة الصغار والراشدين من خالل االنتفاع املتكافئ بربامج مالئمة للتعّلم واكتساب املهارات الالزمة للحياة

املهارات واملرحلة الدنيا من التعليم الثانوي

بطاقة تقييم األداء للفرتة ٢٠٠٠-٢٠١٥
الهدف ٣

األداء العام*

النجاحات

الجهود املبذولة

التحديات 
املستمرة

١- يجب تعميم االلتحاق باملرحلة الدنيا من التعليم الثانوي

٢- يجب توسيع نطاق برامج الفرصة الثانية للتعّلم

٣- ينبغي توافر تعريف وبيانات أفضل بشأن املهارات يف مرحلة ما بعد عام ٥١٠٢

ثمة فرص لتحسني 
األوضاع
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 ضمان تلبية حاجات التعلم لجميع النشء والكبار من خالل االنتفاع املتكافئ بربامج مالئمة للتعلم واكتساب 
املهارات الحياتية.

وسع الهدف الثالث للتعليم للجميع نطاق تركيزه ليشمل ليس فقط 
التعليم النظامي يف املدارس وإنما أيضاً التجارب واملهارات املكتسبة 
خارج املدرسة، مثل التدريب يف موقع العمل وغري ذلك من املجاالت 
التي يخوضها الفرد أثناء حياته. وجاء هذا الرتكيز الواسع النطاق 

للهدف الثالث عىل حساب الوضوح ودقة الهدف: فهو يفتقر إىل هدف 
واضح وقابل للقياس ويشري إىل نتيجة – املهارات الحياتية – يمكن أن 

تُفهم بطرق مختلفة.

ويركز التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع عىل ثالثة أنواع من املهارات 
هي: املهارات األساسية الالزمة للحصول عىل عمل أو التدريب املستمر؛ 

واملهارات القابلة للنقل والتحويل التي يمكن تكييفها لتالئم بيئات 
مختلفة، بما فيها ذات الصلة بالعمل؛ واملهارات التقنية واملهنية املتجسدة 

يف دراية محددة ترتبط بأنشطة معينة للعمل.

ويعترب االلتحاق بالتعليم الثانوي أهم مؤرش للتقدم عىل طريق حيازة 
املهارات األساسية. وعىل الرغم من تحقيق تقدم كبري يف مجال االلتحاق 

باملرحلة الدنيا من التعليم الثانوي بل وحتى املرحلة العليا منه، إال أن 
حالة الالمساوة املرتبطة بالدخل واملوقع الجغرايف ما تزال قائمة. فالكثري 

من التالميذ، ال سيما من األرس الفقرية، يضطرهم الحال إىل العمل مما 
يؤثر سلباً عىل التحاقهم بالتعليم الثانوي واستمرارهم ونجاحهم فيه. 

كما أن الوضع القانوني غري املحسوم للكثري من األطفال املهاجرين 
يعرضهم إىل املزيد من التهميش ما لم تعمل البلدان عىل ضمان التحاقهم 

باملدارس الثانوية. 

  املهارات األساسية: ازدياد نسبة التحصيل 
الدرايس يف املرحلة الثانوية

تشمل املهارات األساسية مهارات القراءة والكتابة والحساب الالزمة 
للحصول عىل عمل الئق تكفل أجوره تلبية االحتياجات اليومية. ثم إن 

املهارات األساسية املكتسبة يف التعليم الثانوي يمكن أن تعترب أيضاً 
رضورية للتقدم الوظيفي، واملواطنة الفاعلة، والخيارات السليمة فيما 

يتعلق بالصحة الشخصية. وقد ازدادت املشاركة يف التعليم الثانوي 
بوترية رسيعة منذ عام 1999 حيث بلغ عدد الطلبة امللتحقني بالتعليم 

الثانوي 551 مليون طالب يف عام 2012. وقد ازدادت نسبة القيد 
اإلجمالية يف البلدان ذات الدخل املنخفض )من 29٪ إىل 44٪( وذات 

الدخل املتوسط )من 56٪ إىل ٪74(. 

وساهم إلغاء الرسوم املدرسية يف زيادة نسبة القيد يف املدارس الثانوية. 
فهناك 94 بلداً، من أصل 107 من البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل 

التي تتوفر عنها بيانات، أصدروا ترشيعات تكفل التعليم املجاني يف 
املرحلة الدنيا من التعليم الثانوي. ثم إن ارتفاع نسبة إتمام التعليم 

االبتدائي يف الكثري من البلدان ساهم بدوره يف هذه الزيادة من خالل 
تأهيل دفعة كبرية من التالميذ لاللتحاق بالتعليم الثانوي.

وزاد الطلب عىل املدارس الثانوية الخاصة واالهتمام بها. ففي الفرتة 
بني 1999 و2012 زادت نسبة القيد يف املدارس الثانوية الخاصة 

3       تلبية حاجات التعلم لدى النشء والكبار   الهدف 
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يف البلدان النامية من 15٪ إىل 17٪، وقد تجلت هذه الزيادات بشكل 
خاص يف الدول العربية ورشق آسيا.

عدم املساواة يف التعليم الثانوي ماتزال قائمة

إن أول من يحصل عىل التعليم الثانوي، الذي بات يُعمم تدريجيا، هي 
الفئات غري املحرومة ثم تأتي الحقاً الفئات املهمشة والفقراء والذين 

يقطنون يف املناطق الريفية. إن االنتفاع غري املتكافئ باملرحلة الدنيا من 
التعليم الثانوي يعني غالباً أن املرحلة العليا من التعليم الثانوي تبقى 
أو تصبح مرتعاً لحالة عدم املساواة. ونجد هذا النمط حتى يف البلدان 
التي توفر فرصاً تعليمية لألطفال بغض النظر عن القدرة عىل الدفع.

وعىل الرغم من أن تغطية التكاليف املدرسية قد زادت، توجد نسبة 
كبرية من املراهقني يف سن التعليم الثانوي ما زالوا يعملون خارج 

املدرسة يف معظم البلدان. ومنهم من ترك املدرسة نهائياً، بينما جمع 
اآلخرون بني الدراسة والعمل. ويتأخر الطالب العاملون يف اكتساب 

املهارات األساسية. ومن املرجح إن نسبتهم تتجاوز التقديرات املقدمة، 
نظراً إىل أن أرسهم قد ال ترغب يف إبالغ املستطلعني بأن أوالدهم 

يجمعون بني الدراسة والعمل.

أما فيما يتعلق بالشباب املهاجرين، فإن تلبية احتياجاتهم يف مجال 
اكتساب املهارات باتت شاغالً ملحاً يف كافة املناطق وتتطلب تمويالً 

إضافياً. وقد وجد استقصاء تناول سياسات الهجرة يف 14 بلداً 
متقدما و14 بلداً نامياً أن 40٪ من مجموعة البلدان األوىل و50٪ من 

مجموعة البلدان الثانية ال تسمح لألطفال الذين ال يتمتعون بوضع 
قانوني منتظم باالنتفاع من التعليم املدريس. وتعترب السياسات املعنية 

بلغة التعليم مسألة أساسية لتعليم الشباب املهاجر ومشاركتهم 
املستقبلية يف سوق العمل.

 رضورة توفري بدائل تعليمية للشباب والكبار الذين 
تركوا املقاعد الدراسية

باإلضافة إىل توسيع التعليم املدريس النظامي، التزمت البلدان بتلبية 
االحتياجات التعليمية للشباب والكبار غري امللتحقني باملدارس والذين 

ضاعت منهم فرص التعليم النظامي. وترد أدناه أمثلة عن البديل 
“الفرصة الثانية”، وبرامج التعليم غري النظامي:

يف بنغالدش، ترمي لجنة بنغالديش للنهوض بالريف إىل إلحاق 
األطفال غري امللتحقني باملدارس بالتعليم االبتدائي من أجل إعدادهم 
للتعليم الثانوي. وقد نجحت اللجنة يف مسعاها إذ يواصل أكثر من 

97٪ من خريجي املدارس االبتدائية التابعة لها تعليمهم النظامي يف 
املدارس الثانوية.

يف الهند، يوفر املعهد الوطني للتعليم املفتوح برامج مفتوحة 
للتعليم األسايس للطلبة البالغة أعمارهم من 14 سنة فما فوق. كما 
توفر للمتعلمني دورات مهنية وبرامج تأهيلية للحياة. وبحلول عام 

2012، بلغ املجموع الرتاكمي للطلبة الذين استفادوا من هذه الربامج 
2.2 مليون طالب.

ويف تايالند، جمعت خطة عمل وطنية بني هديف التعليم للجميع 
3 و4 لتجعل منهما هدفاً مركباً يركز عىل محو أمية الكبار وعىل 

التعليم األسايس واملستمر لجميع الراشدين. وقد نجم عن هذا األمر 
بديل ملختلف الفئات املحرومة من السكان، بما فيهم السجناء 

وأوالد الشوارع.

 املهارات القابلة للنقل والتحويل: 
كفاءات الزمة للتقدم االجتماعي

باإلضافة إىل تعهد الهدف الثالث بضمان تلبية حاجات التعّلم لجميع 
النشء والكبار من خالل االنتفاع املتكافئ بربامج مالئمة للتعلم 

واكتساب املهارات الحياتية، شدد إطار عمل داكار عىل وجوب “أن تتاح 
لكافة الصغار والراشدين فرصة اكتساب املعرفة وتنمية القيم واملواقف 

واملهارات التي تمكنهم من تطوير قدراتهم عىل العمل واملشاركة 
الكاملة يف مجتمعاتهم، والتحكم يف حياتهم، ومواصلة التعّلم”. وتتطلب 

عملية رصد هذا الهدف الواسع توفر معلومات عن القيم واملواقف 
واملهارات غري األكاديمية التي ال تخضع لتقييم عىل املستوى الدويل وال 

تُبّلغ عنها النظم التعليمية الوطنية.

ويلقي التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع الضوء عىل نوعني من 
املهارات الحياتية ذات الصلة بالصحة واملجتمع، وهي الدراية بشأن 

فريوس ومرض اإليدز، واملواقف تجاه التكافؤ بني الجنسني.

زيادة املعرفة بشأن فريوس ومرض اإليدز اتساع نطاقها ولكن 
الطريق إىل تعميمها اليزال طويالً: بينت استقصاءات جرت مؤخراً 

وجود تحسن يف معرفة طبيعة فريوس ومرض اإليدز يف أوساط الرجال 
الشبان يف 9 بلدان وبني النساء الشابات يف 13 بلداً. والبلدان التي 

شهدت أكرب قدر من التحسن هي تلك التي تعاني من انتشار الفريوس 
فيها بنسب تفوق ما عند غريها. ومن املرجح أن املدارس يف هذه البلدان 

أولت اهتماماً جدياً للثقيف بشأن فريوس نقص املناعة، وأن تعليم 
املهارات الحياتية كان له دور يف ذلك.

املواقف تجاه التكافؤ بني الجنسني لم تتحسن باطراد: عىل مدى 
أكثر من عرشين سنة ومرشوع مسح القيم العاملي يسال املستجيب 

ما إذا كان يوافق عىل أن التعليم الجامعي أكثر أهمية للرجال منه 
للنساء. ويف السنوات األخرية فقط نحى املستجيبون يف بعض البلدان 

)مثل أوكرانيا واملغرب( إىل عدم املوافقة عىل صيغة السؤال وتضميناته 
ومدلوالته واعربوا عن مواقف إيجابية تجاه النساء يف مجال التعليم 

العايل. ولكن لم يتغري الوضع يف البلدان األخرى، بل ويف البعض منها 
)مثل قريغيزستان وباكستان( تردى موقف املستجيبني تجاه تكافؤ 

الجنسني عما كان عليه يف املايض.
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 املهارات التقنية واملهنية: 
النهوج تتطور

تكتسب املهارات التقنية واملهنية من خالل التعليم الثانوي والتعليم التقني 
واملهني النظامي، أو من خالل التدريب القائم عىل العمل، بما يف ذلك 

التلمذة املهنية التقليدية والتدريب عن طريق التعاونيات الزراعية. وكان 
هناك 28 بلداً تباينت فيهم النتائج ما بني نسب عالية وأخرى مرتدية يف 
عدد الطالب امللتحقني بالتعليم املهني، مقابل الطالب امللتحقني بالتعليم 

العام، من املجموع الكيل لنسبة القيد يف التعليم الثانوي؛ إذ ازدادت النسبة 
يف 12 بلداً وانخفضت يف 16 بلداً.

يف عام 2000، كان هناك عدد قليل من الداعني يف املنتدى العاملي 
للرتبية يف داكار إىل تعزيز التعليم التقني واملهني، لذلك لم يتم تحديد 

الهدف الثالث تحديداً دقيقاً. وتغري الحال يف السنوات األخرية التي 
شهدت اهتماماً متزايداً بالتعليم والتدريب يف املجال التقني واملهني، 

وال سيما من قبل االتحاد األوروبي ومنظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي. وهناك سبب آخر لهذا الرتكيز هو أن تعريف 
املهارات توسع بحيث ما يعاد يقترص عىل املهارات املعنية بكسب 

الرزق. فمعظم الدعاة إىل تعزيز املهارات يرون اآلن أن التدريب عىل 
املهارات ال يشكل حقالً منفصالً عن التعليم العام وإنما جزءاً ال يتجزأ 

منه، إذ يوفر املهارات األساسية واملهرات القابلة للنقل إىل جانب 
املهارات الالزمة للعمل.

 التعليم املستمر وتعليم الكبار: 
أربع حاالت متباينة

ما لم يتم تحديد وتصميم الفرص التعليمية بعناية، فإن تعليم الكبار 
سينحو إىل مسار آخر، إذ صار يلتحق به أناس سبق وان استفادوا 
من التعليم النظامي املدريس. هناك أربعة بلدان حاولت يف السنوات 

األخرية التصدي ملسألة تكافؤ الفرص يف مجال تعلم الكبار وخرجت 
بنتائج متباينة:

يف الربازيل، يستهدف برنامج تعليم املهارات للشباب والكبار فئة 
عمرية تبدأ من 15 سنة فما فوق من الذين لم يكملوا تعليمهم 

النظامي. وقد بلغ عدد الطالب املسجلني يف هذا الربنامج يف عام 2012 
أكثر من ثالثة مالين طالب، بما فيهم املهاجرون والعمال الزراعيون 

واألشخاص من األرس الفقرية أو من الطبقة العاملة. غري أن نوعية 
التعليم مرتدية ومعدالت الترسب عالية.

يف عام 2006، روجت النرويج مبادرة كربى تم بموجبها تمويل 
أرباب العمل لتنظيم دورات تدريبية للعاملني لديهم الذين ال يتمتعون 

بمستوى الئق من املهارات يف مجال القراءة والكتابة والحساب 
وتكنولوجيا املعلومات والتواصل الشفهي. ويتسم نظام البلد التعليمي 

املخصص للكبار بالتنوع، إذا تشمل الربامج خارج التعليم النظامي 
“املدارس الثانوية الشعبية”، والجمعيات التعليمية، ومراكز تعليم اللغة 

للمهاجرين، والتعليم عن بعد. 

يف عام 2007، راجعت جمهورية كوريا عملية تنسيق التعليم للجميع 
وتطوره وتنفيذه. وتم إعادة تصميم الكثري من األنشطة من أجل تعبئة 

األطراف املعنية، مثل إطالق حملة الختيار وتطوير مدن التعلم مدى 
الحياة. وازدادت معدالت املشاركة من نحو 26٪ يف عام 2008 إىل ٪36 

يف عام 2012. كما اتخذت الحكومة أربع مبادرات لتعزيز مهارات 
املوظفني يف مجال عملهم يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة الحجم.

تم يف فيتنام عام 2005 إدماج برامج التعليم غري النظامي للكبار 
وتدريب الكبار عىل مهارات القرائية يف النظام التعليمي إجماال 

واعتبارها من املكونات األساسية لهذا النظام. وبلغ عدد املشاركني 
يف برامج تعليم الكبار والتعليم غري النظامي 10 مليون مشارك 

تقريباً يف عام 2008 مقارنة بما يزيد قليالً عن نصف مليون 
مشارك يف عام 1999. 

 تدابري مبارشة بشأن املهارات املعرفية 
والشخصية آخذة بالظهور يف العديد من البلدان

يمكن أن تُكتسب املهارات االجتماعية – العاطفية )وهي املهارات 
الشخصية أو “الناعمة”( من خالل تجارب إيجابية يف املدرسة، ويمكن 

أن تكون بنفس أهمية املهارات املعرفية )وهي املهارات املادية أو 
“الصلبة”( يف تحقيق نتائج إيجابية يف سوق العمل. وهناك مثاالن عن 
التدابري املبارشة بشأن املهارات املعرفية والشخصية، األول هو برنامج 

التقييم الدويل ملهارات البالغني )PIAAC( التابع ملنظمة التعاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي، والثاني هو برنامج املهارات الالزمة من 

أجل العمل واإلنتاجية )Step( التابع للبنك الدويل. ويمكن، بل يجب 
استخدام نتائج هذين الربنامجني لإلجابة عىل أسئلة أساسية بشأن 

كيف تساهم أنواع مختلفة من التعليم يف تنمية املهارات والتعلم، وكيف 
يمكن لهذه املهارات أن تعزز فرص العمل واملشاركة املدنية.

وقد عمل PIAAC عىل تقييم مهارات القرائية والحساب لدى الكبار 
وقدرتهم عىل حل املشاكل يف بيئات تزدهر فيها التكنولوجيا. وتبني 
األدلة أن بإمكان الفرد حيازة املهارات بعد ترك املدرسة وأنه يمكن 
أن يفقد هذه املهارات إذا لم يمارسها بانتظام. كما يبني التقييم أن 

مستوى املهارات لدى امللتحقني بالربامج املهنية دون مستوى املهارات 
لدى امللتحقني بربامج التعليم العامة.

ويعتمد برنامج STEP يف عمليات املسح واالستقصاء عىل عينات 
من األرس واملؤسسات ال سيما يف املناطق الحرضية يف البلدان ذات 

الدخل املتوسط. وهو يقوم برصد الكفاءات يف مجال القراءة، وكذلك 
املهارات املتعلقة بمهام محددة واملستخدمة يف العمل وخارجه، بما 

يف ذلك الحساب واستخدام الحاسوب. وقد أكد STEP عىل قيمة 
املهارات الشخصية )اللينة( بصورة عامة، ووجد عىل وجه التحديد أن 

“االنفتاح” يعزز األرباح، حتى عندما تؤخذ سنوات التعليم يف الحسبان. 

بلغ عدد الكبار 
املشاركني 
يف الربامج 

التعليمية 10 
مليون مشارك 
تقريباً يف عام 

2008
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متعّلم/أمّي

٪٢٣٪١٩٪٢٦٪٣٢

حققت الهدف قريبة من تحقيق الهدف بعيدة عن تحقيق الهدف شديدة البعد عن تحقيق الهدف

تحسني فهم تأثري مهارات القرائية
عىل الصحة والديمقراطية والقدرات

تحسني فهم املقياس املتدرج التكنولوجيات الجديدةتحسني جمع البيانات
ملهارات القرائية 

يفتقر 

يُتوقع أن تكون بلدان آسيا الوسطى 
وأوروبا الوسطى والرشقية قد خفضت 
معدالت األمية فيها بمقدار النصف 

بحلول عام ٢٠١٥

منذ عام ٢٠٠٠، تراجع معدل 
األمية لدى الكبار بنسبة:

٪٩

٪٢٦ ٪٣

٪٣٢
٪٣٨

من الكبار عىل األقل إىل مهارات 
القرائية األساسية

– ال تغيري منذ عام ٢٠٠٠

 ٧٨١
مليوناً 

يُعزى معظم التقدم املحرز يف 
محو أمية الكبار إىل بلوغ الشباب 

املتعلمني سن الرشد

  ستمثّل النساء 

من الكبار األميني  ٦٤٪
يف عام ٢٠١٥

معدل األمية لدى الكبار

املزيد من الحمالت وااللتزام 
عىل الصعيد العاملي

X

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٠٠٠

٪١٨
٪١٤

٪

٢٠١٥

 

ارتفاع الطلب عىل 
مهارات القرائية

اآلن 
مبارش

هل اكتسبت مهارات القرائية؟ 

نعم    ال

تقييم مهارات القرائية

٢٠٠٠
غري موضوعي

اقرأ هذه الجملة واكتب اسمك

االتجاهات العاملية

تحقيق تحسني بنسبة ٥٠ يف املائة يف مستويات محو أمية الكبار بحلول عام ٢٠١٥، وال سيما لصالح النساء، وتحقيق تكافؤ فرص التعليم 
األسايس والتعليم املستمر لجميع الكبار

محو أمية الكبار وتعليمهم

بطاقة تقييم األداء للفرتة ٢٠٠٠-٢٠١٥
الهدف ٤

األداء العام*

الفرص

١- يجب توفري بيانات تِربز التوافق املستجد يف اآلراء الذي يفيد بأن تقييم مهارات القرائية ال يتمحور حول 
اكتسابها أو عدم اكتسابها بل يستند إىل مقياس متدرج 

٢- يتعني عىل البلدان تحديد مستوى القرائية الوظيفية الذي ينبغي لجميع الكبار بلوغه، تماشياً مع االتفاقات الدولية

*٧٢ بلداً تتوافر بيانات بشأنها

النجاحات

الجهود املبذولة

التحديات 
املستمرة

نريد اكتساب 

مهارات 

القرائية
نريد مجتمعات 

متعّلمة

الجميعلصالح القرائية مهارات يجب تحسني 

التوصيات ملا بعد 
عام ٢٠١٥

رضورة إعادة التفكري يف موضوع القرائية
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تحقيق تحسني بنسبة 50 يف املائة يف مستويات محو أمية الكبار بحلول 2015، وال سيما لصالح النساء، وتحقيق تكافؤ فرص 
التعليم األسايس والتعليم املستمر لجميع الكبار

حدثت تطورات إيجابية كثرية يف النهوج املتعلقة بمحو أمية الكبار منذ 
عام 2000. وكان هناك اتجاه واضح نحو قياس مهارات القرائية يف 

سياق االستمرارية، بدال من التقييمات التي تصنف الكبار إما يف خانة 
األميني أو يف خانة غري األميني، والتي أثرت يف السياسات ووضع الربامج 

يف الكثري من البلدان. مع ذلك لم ينجح غري عدد قليل من البلدان يف 
تحقيق الهدف الرابع واملتمثل بخفض نسبة أمية الكبار يف بلدانهم عام 

2000 إىل النصف بحلول عام 2015.

وكان التقدم نحو تحقيق هذا الهدف أبطأ من التقدم نحو تحقيق 
األهداف األخرى للتعليم للجميع. فهناك قرابة 781 مليون من الكبار 
تنقصهم مهارات القرائية. كما أن التخفيضات يف معدالت األمية لدى 
الكبار تُعزى جزئياً إىل دخول أفواج من الشباب األكثر تعليما يف فئة 

الكبار بدالً من أن تُعزى إىل تحسني قدرات الكبار الذين تجاوزوا سن 
التعليم املدريس.

 مازال الطريق إىل تحقيق الهدف 4 طويالً 
أمام معظم البلدان

يتطلب رصد محو أمية الكبار معلومات متسقة من أجل عقد املقارنات 
الالزمة. ولكن بما أن تعريف القرائية تطور منذ عام 2000، فإن 

الحصول عىل هذه املعلومات قد يكون صعباً. فمن بني البلدان البالغ 
عددها 73 بلداً التي كانت نسبة القرائية فيها دون 95٪ يف الفرتة 

1995-2004 والتي تستمد فيها دوما من اإلعالنات الذاتية، هناك 
17 بلداً فقط يتوقع أنها خفضت نسبة األمية فيها إىل النصف عىل 

األقل بحلول عام 2015. وما تزال البلدان الفقرية أبعد ما تكون عن 
بلوغ هذا الهدف.

وقد بني تحليل البلدان الـ 73 أن التغري املتوقع بحلول عام 2015 
سيكون أرسع وترية لدى اإلناث منه إىل الذكور. ومعظم البلدان 

التي كان فيها عدد النساء الالتي يكتسبن مهارات القرائية أقل من 
90 امرأة لكل 100 رجل يف عام 2000 أو حواليه، شهدت تقدماً 

صوب تكافؤ الجنسني.

االستقصاءات الدولية والوطنية تيرس التقييم املبارش 
ملستوى القرائية

تستند معظم االستقصاءات األرسية القياسية التي تقيم مهارات 
القرائية عىل تقسيم ثنائي بسيط بني القرائية واألمية. ولكن منذ 

عام 2000 بدأ يُنظر أكثر فأكثر إىل عملية محو األمية يف إطار سياق 
متواصل الكتساب املهارات. وعىل ذلك بدأت البلدان والوكاالت الدولية 

إجراء استطالعات أكثر دقة لقياس ليس فقط ما إذا كان الكبار 
“أميني” أو “غري أميني” وإنما أيضاً لتحديد مستوى قرائيتهم. 

ومنذ عام 2000، حاول الربنامجان الدوليان الرئيسيان لالستقصاء 
األرسي، أي برنامج االستقصاءات السكانية والصحية، وبرنامج 
االستقصاءات الجامعة املتعددة املؤرشات، تقييم مستوى القرائية 

بصورة مبارشة من خالل الطلب من املستجيبني قراءة جملة مكتوبة عىل 
بطاقة. وقد لوحظ أن التقديرات عندما تستند إىل تقييم مبارش وليس إىل 
اإلعالن الذاتي للمستجيب، تظهر أوجه القصور يف مهارات القراءة لدى 

العديد من الكبار. 

وقد بني التقييم الدويل ملهارات البالغني PIAAC التابع ملنظمة التعاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي، الذي قام باستقصاء شمل 166000 من 
األشخاص الذين ترتاوح أعمارهم بني 16 و 65 سنة يف 25 مجتمعاً من 

املجتمعات العالية املستوى يف القرائية، أنه حتى يف البلدان ذات الدخل 
العايل توجد أقلية ملحوظة من الكبار الذين يتدنى مستوى إجادتهم 

للقراءة تدنياً كبرياً. ففي بلدان منها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، تتدنى 
مهارات القرائية لدى أكثر من واحد من كل أربع كبار.

وقام معهد اليونسكو لإلحصاء بإنشاء برنامج تقييم ورصد أنشطة 
محو األمية )LAMP( من أجل تسليط الضوء عىل األبعاد املتعددة 

للقرائية املقاسة بالقراءة النثرية وقراءة الوثائق والحساب. وقد 
تحرى الربنامج عينات من الراشدين يف املناطق الريفية والحرضية 
يف األردن ومنغوليا وفلسطني وباراغواي. وحدد ثالثة مستويات يف 

تحصيل القرائية. وأظهرت نتائج من باراغواي أن مستوى مهارات 
قراءة النثر لدى الراشدين يف املناطق الريفية دون مستوى هذه القراءة 

لدى نظرائهم يف املناطق الحرضية، ويكمن السبب ربما يف أن نسبة 
الراشدين يف املناطق الريفية الذين اعتمدوا اللغة اإلسبانية كلغة أم هي 

دون هذه النسبة لدى نظرائهم يف املناطق الحرضية.

4       محو أمية الكبار   الهدف 

17 بلداً نجحوا 
يف تحقيق 

هدف محو 
األمية بحلول 

عام 2015
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التقييمات الوطنية ملستوى القرائية 

بدأ العديد من البلدان التي ينخفض لديها مستوى القرائية بتقييم هذه 
القرائية يف سياق االستمرارية. ويسفر هذا النوع من التقييم عن نتائج 
أكثر دقة من إعالنات االستقصاءات األرسية التي تعتمد ثنائية القرائية 

أو غري األمية مقابل األمية. فاالستقصاء الوطني ملحو أمية الكبار يف 
كينيا الذي جرى عام 2006، عىل سبيل املثال، وجد فروقات واسعة 
بني املناطق الحرضية والريفية وأن املعدالت الوطنية لقرائية النساء 
تبلغ 59٪، أي 13 نقطة مئوية أقل من النسبة التي خرج بها معهد 

اليونسكو لإلحصاء بناء عىل اإلعالنات الذاتية عن القدرة عىل القراءة. 
أما النسبة الخاصة بالرجال والبالغة 64٪ فهي أقل من تقديرات معهد 

اليونسكو لإلحصاء بخمس عرشة نقطة مئوية.

مقارنة األفواج تبني أن عملية محو األمية لم تحقق 
مكاسب حقيقية منذ عام 2000 

إن قيمة معدالت محو أمية الكبار يف تقييم نجاح برامج محو األمية 
يضعفها استنادها إىل جماعات مختلفة من الكبار ويف أوقات مختلفة. 

نتيجة لذلك، حتى لو لم يغري فرد واحد حالة قرائيتهم، فإن نسبة 
محو أمية الكبار قد تتغري – زيادًة، أي عىل سبيل املثال، يف حال انتقال 

مجموعة من الشبان من الذين يتمتعون بمستوى عال من القرائية 
إىل الفئة العمرية للكبار بينما يرحل املسنون من ذوي املستوى 

املنخفض من القرائية.

ولكن من جهة أخرى، لو لوحظت مجموعة من الناس – أو فوج – 
ترتاوح أعمارهم بني 20 و30 سنة يف عام 2000 ومن 30 إىل 40 سنة 

يف عام 2010، فإن أي تغيري سوف لن يكون بسبب تغيري التعليم 
وإنما بسبب حيازة مهارات القرائية من برامج محو األمية أو غريها من 

الفرص الحياتية. وهذا املنهج يعتمده التحليل الجديد للتقرير العاملي 
لرصد التعليم لعام 2015.

والنتيجة هي أن بعض البلدان تبدو وكأنها تسري ببطء ولكن بثبات 
نحو تحسني محو أمية النساء الشابات، ولكن املكاسب تختفي من 

منظور الفوج. ففي مالوي عىل سبيل، كانت نسبة محو أمية النساء 
الالتي ترتاوح أعمارهن بني 20 و34 سنة تبلغ 49٪ يف عام 2000 

و63٪ يف عام 2010. غري أن معدل محو أمية فوج النساء الالتي كانت 
أعمارهن ترتاوح بني 20 و34 سنة يف عام 2000 وبني 30 و44 سنة 

يف عام 2010 بقي ثابتاً عىل نسبة ٪49.

يف معظم البلدان الثالثني التي تم تحليلها، بقي مستوى القرائية يف 
فوج معني يف حالة ركود، او حتى تدنى ألن املهارات املكتسبة لم 

تستغل االستغالل الكايف. وكان نيبال البلد الوحيد الذي الذي أكدت 
ثالث موجات من االستقصاءات التحسن املتواصل يف معدالت محو 
األمية عىل مستوى الفوج. ولهذا النجاح أسباب قد يأتي عىل رأسها 

استثمار الحكومة 35 مليون دوالر أمريكي يف حملة محو األمية خالل 
الفرتة 2012-2008.

أسباب التقدم املحدود يف محو أمية الكبار

إذا كانت مهارات القرائية لدى الراشدين الذين تجاوزت أعمارهم 
السن املدريس لم تتحسن يف معظم البلدان النامية، فإن هذا األمر يلقي 
بظالل كثيفة من الشك عىل جدوى الجهود الرامية إىل تحسني مهارات 
القرائية لدى الكبار منذ عام 2000. وهناك أربعة عوامل قد تساعد يف 
تفسري التقدم البطيء يف محو أمية الكبار هي: مدى االلتزام السيايس 

عىل الصعيد العاملي؛ ومدى فعالية حمالت وبرامج محو األمية؛ ونطاق 
املحاوالت لتعزيز محو األمية باللغة األم؛ ومدى استجابة الربامج 

لطلب محو األمية.

االلتزام العاملي بمحو األمية يشوبه الغموض

أصدر املجتمع الدويل خالل ربع القرن املايض الكثري من اإلعالنات 
للرتويج ملحو األمية. وقد أنعشت األهداف املعلنة اآلمال بأن األمية ستحظى 

بنفس االهتمام الذي حظي به شلل األطفال وأنه سيتم “استئصالها”. 
وقد خلص تحليل يف التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع تناول خطط 

التعليم الوطنية يف 30 بلداً يف الفرتة من حوايل عام 2000 وإىل ما 

 الشكل 7: يف الدول النامية، نادراً ما تحسنت مهارات القرائية لدى الكبار
نسبة محو أمية اإلناث، وبلدان وفئات عمرية مختارة، حوايل عام 2000، وعام 2010
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مالحظات: )1) جرى تقييم عملية محو األمية تقييما مبارشاً. )2( بالنسبة لكل بلد، يتتبع الخط املتواصل 
املسار الزمني للنساء الالتي ترتاوح أعمارهن بني 20 و34 سنة عند نقطة الرصد األوىل؛ فعىل سبيل املثال، 
الخط املتواصل يف مالوي يتتبع النساء الالتي كانت تبلغ أعمارهن من 20 إىل 34 يف عام 2000 ثم صارت 

تبلغ من 30 إىل 44 بحلول عام 2010. أما الخط املتقطع فيتبع نفس الفئة العمرية، فعىل سبيل املثال، الخط 
املتقطع يف مالوي يتتبع النساء الالتي ترتاوح أعمارهن بني 20 و34 سنة يف عام 2000 ويف عام 2010. )3) 
يف عام 2001، اقترص االستقصاء السكاني والصحي يف نيبال عىل املتزوجات فقط، ولكن شمل االستقصاء يف 

عامي 2006 و2011 جميع النساء.
املصدر: )Bruneforth (2015 وفريق التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع، باالستناد إىل تحليل بيانات االستقصاء 

السكاني والصحي.

معظم التقدم 
املحرز عىل 

طريق الهدف 
4 يعود 

إىل دخول 
املتعلمني 

الشباب يف 
فئة الكبار
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بعد 2007، إىل أن محو أمية الكبار تعرضت لإلهمال مقارنة بأهداف 
التعليم للجميع األخرى.

وبالرغم من عدة مبادرات دولية منذ عام 2000 لتحديد مفهوم محو 
أمية الكبار ووضع برامج تعتمد مفاهيم جديدة )مثل مبادرة محو 

األمية لتعزيز القدرات(، إال أن فعالية مثل هذه الربامج بقيت يف الواقع 
محدودة. فقد تبني أن العديد منها يفتقر إىل رؤية طويل األجل تتماىش 

مع اسرتاتيجيات التعليم الوطنية.

 تغريت حمالت وبرامج محو األمية، ولكن تأثريها 
مازال صعب املنال

ازداد اهتمام املنظمات اإلقليمية والحكومات بشن حمالت ملحو األمية 
منذ عام، ال سيما يف أمريكا الالتينية. وحرصت معظم الحمالت عىل 
تحديد أهداف طموحة، ولكن املواعيد النهائية تم تجاوزها يف بعض 

األحيان بدون تحقيق الهدف.

وتنطوي الحمالت الكربى عىل مخاطر. إذ أنها يمكن أن تثري توقعات 
غري واقعية، فضال عن أنها ال تلبي احتياجات التنوع. وغالباً ما يتم 

توصيف األمية يف هذه الحمالت كـ”مرض اجتماعي” يجب “القضاء 
عليه” باإلجراءات املناسبة. ويمكن أن يشكل هذا النوع من الوصيف 

وصمة لألميني ويثبط عزائم الذين ال تتوفر لديهم مستويات عالية من 
مهارات القرائية وتدفعهم إىل إخفاء وضعهم. وعىل العموم، لم يكن 

لحمالت محو األمية منذ عام 2000 أي تأثري كبري عىل املستوى العاملي 
يف تحسني مهارات القرائية.

إحراز تقدم يف االعرتاف بأهمية اللغة األم 

صارت الظروف أكثر مؤاتية منذ عام 2000 يف العديد من البلدان ذات 
القرائية املتدنية لزيادة الرتكيز عىل استخدام اللغة األم كواسطة للتعليم 
يف برامج محو أمية الكبار. ولكن بسبب القيود اللوجستيكية أو تذبذب 

القادة السياسيني، لم تساهم هذه الربامج مساهمة كبرية يف تحسني 
مهارات القرائية لدى الكبار.

 لم تؤد التغريات يف الحياة اليومية إىل زيادة قوية يف 
اإلقبال عىل القرائية

تتطلب القرائية ليس فقط توفري فرص التعليم عىل نحو أفضل 
وإنما أيضا املزيد من الفرص الستخدام مهارات القرائية وتحسينها 

واالحتفاظ بها. وقد أخذت تتنامى مثل هذه الفرص منذ عام 2000. 
ويتناول التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع لعام 2015 أمثلة يف 

مجال التسويق الزراعي، واإلجراءات املتعلقة بالصحة، ومبادرات 
تمويل املشاريع الصغرية، واالستثمار يف إدارة املياه. وبالرغم من اإلقرار 
املتزايد برضورة أن ترتبط برامج محو األمية بمثل هذه الفرص، إال أن 

تأثري ذلك عىل اكتساب مهارات القرائية لم يتجىل بعد.

ولكن هناك تغيري آخر ينطوي عىل إمكانيات كبرية واعدة يتمثل 
يف التوسع الرسيع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. فمن املمكن 

االستفادة من االستخدام الواسع للهاتف املحمول لتعزيز بيئات القرائية 
وممارسات القراءة، وإن كان ال تتوفر بعد أدلة واضحة عىل تأثري 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عىل مهارات القرائية.
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التعليم االبتدائي

التعليم الثانوي

أفضت إىل ارتفاع عدد الفتيات 
امللتحقات بالتعليم 

يف بعض البلدان

يجب تحسني التدريب املتاح 
للمعلمني بشأن النهوج 

املراعية لقضايا الجنسني

صعوبات يف تعريف 
املساواة بني الجنسني 

ويف قياسها

جنيس

نفيسبدني

*١٧٠ بلداً تتوافر بيانات عن التعليم 
االبتدائي فيها و١٥٧ بلداً تتوافر بيانات 

عن التعليم الثانوي فيها

إزالة أوجه التفاوت بني الجنسني يف مجال التعليم االبتدائي والثانوي بحلول عام ٢٠٠٥، وتحقيق املساواة بني الجنسني يف ميدان التعليم 
بحلول عام ٢٠١٥، مع الرتكيز عىل تأمني فرص كاملة ومتكافئة للفتيات لالنتفاع والتحصيل الدرايس يف تعليم أسايس جيد

التكافؤ واملساواة بني الجنسنيالهدف ٥:

٪١٠ ٪٣٥٪٠٫٦ ٪٧٪٢١ ٪٤٨٪١٠ ٪٦٩

حققت الهدفقريبة من تحقيق الهدفبعيدة عن تحقيق الهدفشديدة البعد عن تحقيق الهدف

فرص التحاق الفتيات األشد 
فقراً بالتعليم ال تزال األدنى

تفاوت بني الجنسني أداء دون املستوى املطلوب
عىل حساب الصبيان

ترويج تعليم الفتيات

إكمال الفتيات 
املرحلة الدنيا من 

التعليم الثانوي

العنف القائم عىل نوع تدريب املعلمنيزواج األطفال والحمل املبكر
الجنس يف املدارس

املساواة بني الجنسني

تقليص أوجه التفاوت بني 
الجنسني يف التعليم الثانوي

  إن ٤٠  من الدول األعضاء الــــ ٥٩
التي قّدمت ردوداً أشارت برصاحة إىل 

ضمان حق النساء يف التعليم ١٩٩٩

 ٩٠ فتاة البلدان التي تلتحق فيها أقل من
 ١٠٠ صبي به =بالتعليم الثانوي مقابل التحاق كل

اآلن

يف التعليم الثانوي بأمريكا 
الالتينية والكاريبي وبعض 

البلدان األفقر

(وبخاصة بنغالديش 
وميانمار ورواندا)

يف باكستان تلتحق أقل 
من ٧٠ فتاة كل ١٠٠ صبي به

(من أصل ١٣٣ بلداً)

املزيد من املعلماتبرامج اإلعانة املالية

٣٠
١٩

إنصاف الفتيات!
عىل املستويني

الوطني والدويل
٢٣٪ ١٩٩٩

٪٤٢

يف نيبال مثالً

٢٠١٢

٢٠٠٠

٢٠١٠

(٦٠٪ منهن كّن معلمات جديدات)

عند الفتيات يف مادة الرياضيات
وعند الصبيان يف مادة القراءة

مقابل كل ٨١
صبي ١٠٠

٩٣
١٠٠

بطاقة تقييم األداء للفرتة ٢٠٠٠-٢٠١٥

X

ضمان الحقوق

مقابل كل 
صبي 

األداء العام*

النجاحات

الجهود املبذولة

التحديات 
املستمرة

تقّدم غري 
متكافئ

التوصيات ملا 
بعد عام ٢٠١٥

رضورة تعزيز الرتكيز

١- يجب أن تكون املدارس بيئات آمنة وشاملة للجميع ُتراعى فيها قضايا الجنسني وتوّفر 
تعليماً وتعّلماً يتيحان تمكني الطلبة وتعزيز العالقات اإليجابية بني الجنسني

٢- يجب تخصيص املوارد للمجتمعات املحلية حيث تكون أوجه التفاوت بني الجنسني أكثر انتشاراً
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إزالة أوجه التفاوت بني الجنسني يف مجال التعليم االبتدائي والثانوي بحلول عام 2005، وتحقيق املساواة بني الجنسني يف ميدان 
التعليم بحلول عام 2015، مع الرتكيز عىل تأمني فرص كاملة ومتكافئة للفتيات لالنتفاع بتعليم أسايس جيد والتحصيل الدرايس فيه.

كان التقدم نحو تحقيق التكافؤ بني الجنسني يف التعليم االبتدائي منذ عام 
2000 يسري بخطى غري متساوية. ولم يتحقق هدف التكافؤ بني الجنسني 

عىل مستوى القيد يف التعليم االبتدائي بحلول عام 2005، وسوف لن 
يحققه بحلول عام 2015 سوى 69٪ من البلدان. كما سوف لن يحقق 

التكافؤ بني الجنسني عىل مستوى التعليم الثانوي سوى 48٪ من البلدان 
بحلول عام 2015.

إن املساواة بني الجنسني أكثر تعقيداً وأصعب قياساً من التكافؤ بني 
الجنسني. فهي تتطلب استكشاف نوعية تجارب الفتيات والفتيان يف 

قاعات الدرس واملجتمع املدريس، وإنجازاتهم يف املؤسسات التعليمية، 
وطموحاتهم يف املستقبل.

التقدم نحو تحقيق التكافؤ بني الجنسني

لقد تضاءلت أوجه التفاوت بني الجنسني يف االلتحاق بالتعليم االبتدائي 
تضاؤال ً كبرياً منذ عام 1999 لكن لم تتم إزالتها. فضمن البلدان التي 
تتوافر عنها بيانات عن عام 1999 وعام 2012 والبالغ عددها 161 

بلداً ارتفع عدد البلدان التي حققت التكافؤ – إذا كان مؤرش التكافؤ بني 
الجنسني فيها يرتاوح بني 0,97 و1,03( من 83 بلداً إىل 104 بلدان 

وانخفض عدد البلدان التي يتدنى فيها مؤرش التكافؤ بني الجنسني عن 
0,97 – يقل فيها عدد الفتيات امللتحقات بالتعليم عن عدد الفتيان – 

من 73 بلداً إىل 48 بلداً. ويف معظم البلدان التي لم تكن قد حققت بعد 
التكافؤ بحلول عام 2012، كانت كفة امليزان ترجح لصالح الفتيان و9 

بلدان فقط لصالح الفتيات.

وكان هناك تحسن واضح يف تخفيض أوجه التفاوت بني الجنسني 
يف التعليم االبتدائي يف جنوب وغرب آسيا، حيث ازداد مؤرش التكافؤ 
بني الجنسني من 0,83 يف عام 1999 إىل 1,00 يف عام 2012. كما 

انخفضت أوجه التفاوت يف الدول العربية )من0,87 إىل 0,93) 
وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى )من0,85 إىل 0,92( ولكن ما تزال 

بعيدة عن تحقيق التكافؤ.

 التقدم يف البلدان التي تعاني فيها الفتيات 
من أقىص أشكال الحرمان

تمثَّل التقدم األسايس منذ عام 1999 يف تقليص الهوة بني الجنسني يف 
التعليم االبتدائي يف العديد من البلدان التي تواجه فيها الفتيات أسوأ 

أشكال الحرمان. فمن أصل 161 بلدا تتوافر عنها معلومات، انخفض 
عدد البلدان التي كان يبلغ فيها مؤرش التكافؤ بني الجنسني دون 

0,90 يف عام 1999 من 33 بلداً – بما فيها 20 بلداً يف أفريقيا جنوب 
الصحراء الكربى - إىل 16 بلداً بحلول عام 2012.

ظلت الفتيات األشد فقراً أقل حظاً يف االلتحاق بالتعليم 

يف البلدان ذات النسبة العالية من األطفال يف سن التعليم االبتدائي 
الذين لم يلتحقوا أبداً باملدرسة، ظلت الفتيات أقل حظاً من الصبيان يف 

االلتحاق باملدرسة، ال سيما من بني األطفال األشد فقراً. وهناك ٪43 
من بني األطفال غري امللتحقني باملدارس يف العالم سوف لن يلتحقوا 

أبداً بها: ويرجح أن 48٪ من الفتيات لن يلتحقن أبداً باملدرسة مقابل 
37٪ من الصبيان.

متى ما التحقت الفتيات باملدرسة يتقدمن يف التعليم جنباً 
إىل جنب مع الصبيان

عندما تلتحق الفتيات بالتعليم، فإن حظهن يف الوصول إىل الصفوف 
النهائية من التعليم االبتدائي يضاهي حظ الفتيان أو يفوق عليه. 

فنسب بقاء الفتيات حتى الصف الخامس كانت تتساوي أو تفوق 
باستمرار نسب بقاء الصبيان يف الكثري من البلدان. فهناك 57 بلداً يف 

عام 2000 و58 بلداً يف عام 2011، من أصل 68 بلدا تتوافر عنها 
بيانات خاصة بهذين العامني، إما تساوت فيها نسب البقاء حتى الصف 

الخامس من التعليم االبتدائي بالنسبة للفتيات والصبيان أو مالت كفة 
مؤرش التكافؤ بني الجنسني لصالح الفتيات.

الفقر يعمق التفاوت بني الجنسني يف إتمام التعليم االبتدائي

إن التفاوت بني الجنسني يف إتمام مرحلة التعليم االبتدائي بقي يف أغلب 
األحيان أوسع نطاقاً بكثري بني الفئات الفقرية منه بني الفئات امليسورة. 

ففي البلدان التي حققت التكافؤ بني الجنسني يف التعليم االبتدائي 
منذ عام 1999 بالنسبة للفتيات امليسورات الحال، ومنها جمهورية 

الو الديمقراطية الشعبية وموزمبيق وأوغندا، ظلت الفتيات الفقريات 
متخلفات بكثري عن اللحاق بركب الصبيان الفقراء.

5       التكافؤ واملساواة بني الجنسني   الهدف 

ما تزال نسبة 
عدم التكافؤ 

بني الجنسني يف 
إكمال التعليم 
االبتدائي هي 

األعىل بني 
األطفال األشد 

ً فقرا
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 أوجه التفاوت بني الجنسني يف التعليم الثانوي أوسع 
نطاقاً وأكثر تنوعاً مما يف التعليم االبتدائي

يفوق عدد البلدان التي يتفاوت فيها الجنسان يف التعليم الثانوي عدد 
البلدان التي تشهد تفاوتا بني الجنسني يف التعليم االبتدائي. فبحلول 
عام 2012، كان 63٪ من البلدان التي تتوافر عنها بيانات لم تحقق 

بعد التكافؤ بني الجنسني يف نسب القيد يف التعليم الثانوي. وكانت 
نسب البلدان التي فيها أوجه تفاوت بني الجنسني لصالح الفتيات 

 ولصالح الفتيان تبلغ قرابة 32٪ بالنسبة لكل كفة من الكفتني. 
وما تزال نسبة الفتيات امللتحقات بالتعليم الثانوي يف أفريقيا جنوب 
الصحراء الكربى وجنوب وغرب آسيا دون نسبة الفتيان. ويف املقابل 

نجد يف بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي أن 93 من الفتيان لكل 100 
فتاة يلتحقون بالتعليم الثانوي، وهو نفس املستوى الذي كان عليه 

الحال يف عام 1999.

تعزيز بيئة مؤاتية

أدت حملة ترويج عاملية متواصلة يف السنوات األخرية إىل دعم غري 
مسبوق للتكافؤ واملساواة بني الجنسني يف التعليم من جانب الحكومة 

واملجتمع املدني. فقد قامت الحكومات بإصدار وتطبيق القوانني 
الالزمة وإصالح السياسات يف هذا الشأن، وتعميم قضايا الجنسني يف 

الهياكل املؤسسية للتعليم والتخطيط وامليزنة؛ وعملت عىل إنشاء آليات 
للدعم داخل املجتمعات. 

  الرتكيز عىل تعميم مراعاة قضايا الجنسني وامليزنة 
املراعية لها

تهدف عملية تعميم مراعاة قضايا الجنسني إىل جعل املساواة بني 
الجنسني غاية مثىل تتجىل يف نُظم وممارسات املؤسسات واملجتمع ككل 

بدال من التعامل معها كقضية منفصلة أو حرصها يف قطاع محدد. 
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ويعمل صندوق األمم املتحدة اإلنمائي للمرأة، الذي بات يسمى اآلن 
هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني وتمكني املرأة، عىل تعزيز 
امليزنة املراعية لقضايا الجنسني يف أكثر من 60 بلداً يف شتى أرجاء 

العالم. مع ذلك، ياُلحظ يف العديد من البلدان أن املوارد الالزمة إلحداث 
التغيري كانت غري كافية وأن الوحدات املعنية بقضايا الجنسني داخل 
املؤسسات تم تهميشها، هذا باإلضافة إىل عدم كفاية الدعم لألنشطة 

الرتويجية ومحدودية التنفيذ جراء حالة التمييز العميقة الجذور 
بتجلياتها املختلفة.

الترشيعات وإصالح السياسات يف خدمة التقدم

يف إطار عملية مراجعة قامت بها اليونسكو مؤخراً، أشارت 40 من 
أصل 59 دولة عضواً قدمت تقاريرها إىل املنظمة إشارة واضحة إىل أنها 

تكفل حق الفتيات والنساء يف التعليم أو إىل أنها تحظر التمييز القائم 
عىل نوع الجنس يف املؤسسات الوطنية والقوانني والسياسات املحددة. 

مع ذلك، التزال املؤسسات االجتماعية تعمل عىل تقويض املساواة. ومن 
ذلك القوانني يف مجال اإلرث وغريها من املمارسات التمييزية، إضافة إىل 

الزواج املبكر الذي التزال نسبته مرتفعة بشكل غري مقبول.

حفز االلتحاق بالتعليم وتعزيز الحق بالتعلم

سعت الحكومات واملنظمات غري الحكومية واملجتمع املدني إىل التغلب 
عىل العوائق االقتصادية واالجتماعية-الثقافية الحائلة دون االلتحاق 

بالتعليم وتقليص الفجوات بني الجنسني، وذلك من خالل ثالث طرق 
رئيسية هي: تعزيز القيم واملواقف اإليجابية تجاه تعليم الفتيات من 
خالل التعبئة االجتماعية وحمالت املنارصة والرتويج؛ وتقديم حوافز 
للتخفيف من التكاليف املدرسية والفرص التعليمية؛ ومعالجة مسألة 

الزواج املبكر وحمل املراهقات.

تغيري املواقف وحشد الدعم لصالح تعليم الفتيات

استخدمت حمالت وطنية يف إطار سياسات أوسع نطاقاً لتغيري املواقف 
األرسية وإطالق موجة من الدعم لتعليم الفتيات. واتسمت الحمالت 

الفعالة بإرشاك الرشكاء من عدة قطاعات، والتمتع بالدعم الوطني عىل 
مستوى التخطيط والسياسات العامة، ومشاركة املنظمات الشعبية 

واملجتمعات املحلية مشاركة مبارشة.

تخفيض تكاليف التعليم

يمكن للتكاليف املرتبطة بالتعليم أن تؤثر سلباً عىل قدرة الفتيات عىل 
االلتحاق بالتعليم. ويمكن التخفيف من وطأة تكاليف التعليم عن 

طريق إلغاء الرسوم املدرسية وتوفري منح دراسية، باإلضافة إىل تقديم 
إعانات نقدية من شأنها تخفيض التكاليف اإلضافية التي تتكبدها 

األرس. مع ذلك، تبقى قضايا اإلنصاف موضع قلق. ففي بنغالدش مثال، 
عىل الرغم الرتويج لنجاح برنامج اإلعانات النقدية املقدمة للفتيات 

الريفيات لحثهن عىل االلتحاق بالتعليم الثانوي وإكماله، فإن الفتيات 
من األرس األيرس حاالً والتي تُعد من مالك األرايض استفدن من هذه 

اإلعانات النقدية بشكل غري متناسب.

الزواج املبكر وحمل املراهقات 

 عىل الرغم من أن الزواج املبكر وحمل املراهقات يُعد من العوامل 
التي تحد من التحاق الفتيات بالتعليم واالستمرار فيه، إال أن التقدم 

نحو القضاء عىل زواج األطفال كان بطيئاً عىل الصعيد العاملي. وتشري 
البيانات الخاصة بالفرتة 2000-2011 إىل أن 30٪ أو أكثر من النساء 

الالتي ترتاوح أعمارهن بني 20 و24 سنة كن متزوجات أو مرتبطات 
بعالقات قبل سن 18 سنة، وذلك يف 41 بلداً. والترشيعات قد ال تكفي 

وحدها كرادع فعل لهذه املمارسة. وقد بني تقييم للقانون الوطني 
للزواج لعام 1974 يف إندونيسيا أن عادة زواج األطفال لم يطرأ عليها 

تغيري يُذكر عقب إصدار هذا القانون. ولكن تم تخفيض نسبة زواج 
األطفال تخفيضاً كبرياً يف بعض البلدان. ففي إثيوبياً، انخفضت هذه 

النسبة بمقدار 20٪ يف الفرتة بني 2005 و2011 بسبب سن ترشيعات 
جديدة والقيام بحمالت توعية وحمالت مجتمعية.

توسيع وتحسني البنية التحتية للمدارس

لقد تم دعم هدف التكافؤ واملساواة بني الجنسني بشكل مبارش وغري 
مبارش عن طريق السياسات الرامية إىل تحسني البنية التحتية للمدارس 

وزيادة توافرها ومالءمتها. فزيادة عدد املدارس، بما فيها املدارس 
املخصصة للفتيات فقط، وتحسني مرافق املدرسة – ال سيما املياه 

والرصف الصحي – من العوامل التي يمكن أن ترفع نسبة الحضور 
املدريس للفتيات.

تقليل املسافة بني البيت واملدرسة

لقد ساعد إنشاء املدارس يف املناطق املحرومة عىل التغلب عىل أحد 
العوائق التي تحول دون التحاق الفتيات بالتعليم، أي بعد املسافة التي 

تفصل بني البيت واملدرسة. ففي إقليم غور يف أفغانستان، أدى إنشاء 
مدارس ابتدائية يف قرى اختريت عشوائياً إىل زيادة نسبة القيد بمقدار 

42 نقطة مئوية وازدادت نسبة التحاق الفتيات بالتعليم بمقدار 17 
نقطة مئوية متجاوزة بذلك نسبة التحاق الصبيان، مما أزال الفجوة 

بني الجنسني عىل مستوى التعليم االبتدائي يف هذه القرى.

تحسني مرافق املياه والرصف الصحي

يُعد توفري مرافق صحية آمنة ومنفصلة للفتيات من العوامل األساسية 
لتحسني نسب حضورهن املدريس وتعزيز بيئات مدرسية أكثر إنصافاً. 

الشك أن تحسناً كبرياً قد تحقق خالل العقد األخري عىل صعيد توفري 
املياه واملرافق الصحية يف العديد من البلدان النامية، ولكن التقدم ظل 

بطيئاً. فبناء عىل املعطيات املستمدة من 126 بلدا تتوافر عنها البيانات، 
فإن متوسط النسبة املئوية للمدارس االبتدائية املجهزة بمرافق صحية 

مناسبة ارتفع من 59٪ يف عام 2008 إىل 68٪ يف عام 2012.

إنشاء املزيد 
من املدارس 

وتحسني مرافق 
املدرسة يمكن 

أن يرفعا من 
نسبة الحضور 

املدريس للفتيات 
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 هناك حاجة أيضاً إىل سياسات ترمي إىل 
تحسني مشاركة الصبيان

 يف حني يظل احتمال عدم دخول الفتيات إىل املدرسة منذ البداية أكثر 
رجحانا من احتمال عدم التحاق الصبيان بالتعليم، إال أن الصبيان يف 
العديد من البلدان هم أكثر عرضة للفشل يف التقدم إىل األمام وإكمال 

الدورة التعليمية. ثم إن ارتفاع معدالت الترسب بني الصبيان لها 
تداعيات أوسع نطاقاً فيما يخص العالقة بني الجنسني. فقد وجدت 

البحوث التي جرت يف عامي 2009 و2010 يف الربازيل وشييل ورواندا 
وكرواتيا واملكسيك والهند أن الرجال الذين لم يحظوا بقسط كاف من 

التعليم لديهم آراء تمييزية بخصوص املرأة وأكثر استعداداً ملمارسة 
العنف املنزيل وأقل استعداداً كآباء للمشاركة يف رعاية الطفل.

عدة عوامل تزيد من احتمال ترك الصبيان للمدرسة

هناك أعداد كبرية من الصبيان يرتكون املدرسة يف وقت مبكر بسبب 
الفقر والحاجة إىل العمل بدافع الواجب أو الرغبة، وغالباً ما يقرتن 

ذلك بااللتحاق املتأخر باملدرسة، وضعف األداء وبالتايل فقدان االهتمام 
بمواصلة التعليم، باإلضافة إىل عوامل أخرى مثل االنتماء اإلثني وغري 

ذلك من أشكال التهميش.

السياسات الالزمة ملعالجة ترسب الصبيان 
من املدرسة محدودة

إن السياسات التعليمية يف البلدان النامية ال تويل غالباً سوى القليل 
من االهتمام لتحسني التحاق الصبيان بالتعليم وإكماله، وذلك حتى 

يف البلدان التي يوجد فيها تباين بني الجنسني عىل حساب الصبيان. 
وقد نشطت بلدان الكاريبي يف مشاطرة االسرتاتيجيات والتدابري - مثل 

الرصد، ومبادرات الفرصة الثانية، والتدريب، والحوار املجتمعي – 
الرامية إىل معالجة الترسب من املدرسة.

بيئات منصفة يف املدرسة وقاعة الدرس

تتطلب املساواة بني الجنسني ليس فقط املساواة باالنتفاع من التعليم 
وإنما أيضاً املساواة يف عملية التعلم، والنتائج التعليمية، والنتائج 
الخارجية. وهناك أربعة عوامل أساسية لتحسني نوعية التعلم، ال 

سيما بالنسبة للفتيات، وهي: تعزيز عدد املعلمني ونوعيتهم، بما فيهم 
املعلمات؛ وإزالة التحيز القائم عىل نوع الجنس من املناهج والكتب 
املدرسية؛ وجعل املمارسات يف قاعات الدرس أكثر مراعاة لقضايا 

الجنسني؛ ومعالجة العنف القائم عىل نوع الجنس.

تعيني املعلمات

إن وجود معلمات يمكن أن يهدئ مخاوف األهل من الناحية األمنية 
ويزيد من الحاجة إىل تعليم الفتيات، ال سيما يف البلدان التي توجد 

فيها عوائق ثقافية واجتماعية تقف حجر عثرة أمام التحاق الفتيات 
بالتعليم. وقد زادت نسبة النساء بني أعضاء هيئة التدريس يف املدارس 

االبتدائية منذ عام 1999 من 58٪ إىل 63٪ يف عام 2012. وقد بقي 
املتوسط العاملي للتعليم الثانوي بدون تغيري عىل نسبة 52٪. ولكن 

حتى عندما تشكل املعلمات أغلبية الهيئة التدريسية، فإن عدد املعلمات 
الالتي يرتقني إىل مناصب قيادية أقل نسبياً من املعلمني.

الشكل 8: زادت نسبة النساء بني أعضاء هيئة التدريس يف املدارس االبتدائية منذ عام 1999، ورصن يشكلن نسبة مهمة من املعلمني املستجدين يف 
 العديد من البلدان

نسبة املعلمات يف التعليم االبتدائي، 1999 و2012؛ نسبة املعلمات املستجدات 2012-2009
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التدريب املراعي للجنسني يف مجال املمارسة يف قاعات 
الدرس

إن مواقف املعلمني وممارساتهم وتوقعاتهم بالنسبة للصبيان والفتيات 
يف قاعة الدرس، أمور يمكن أن تعيد إنتاج الصور النمطية وتؤثر عىل 

حوافز الفتيات والصبيان ومشاركتهم ونتائج التعلم. ويتبني من تقييم 
ممارسات التعليم يف قاعات الدرس، ويف بيئات مخلفة، أن املعلمني 
واملعلمات يتفاعلون يف أغلب األحيان مع الصبيان، وبالتايل تشجيع 

النزعة السلبية لدى الفتيات. ويمكن تقليص أو تجنب هذه املخاطر 
وبناء بيئات أكثر إيجابية من خالل تنوير املعلمني بشان االستيعاب، 
والرتبية املراعية لقضايا الجنسني، وإدارة قاعات الدرس. ولكن حتى 

يف حالة وجود مثل هذه السياسات فإن فعاليتها ستكون محدودة 
بسبب االفتقار إىل اسرتاتيجيات واضحة، وضعف التنفيذ واإلرشاف، 

والتقييم غري املناسب.

 إصالح املناهج والكتب املدرسية من أجل تعزيز 
املساواة بني الجنسني

بالرغم من املحاوالت لزيادة التوازن بني الجنسني، فإن التحيز يف الكتب 
املدرسية مازال منترشاً يف العديد من البلدان، والسبب يعود جزئياً إىل 

انعدام اإلرادة السياسية وغياب الدعم يف املجتمع ككل. وتنطوي املناهج 
الدراسية املراعية للجنسني عىل إمكانية دعم التعلم وتعزيز العالقة 

اإليجابية بني الجنسني. وتعترب الثقافة الجنسية الشاملة حقالً حيوياً 
يف املنهج الدرايس لتعزيز املساواة بني الجنسني، غري أن برامج التثقيف 
الجنيس قد تفشل يف التعامل ديناميات الجنسني التي تصاحب الصحة 

الجنسية واإلنجابية.

معالجة العنف القائم عىل نوع الجنس يف املدارس

إن العنف القائم عىل نوع الجنس يف البيئة املدرسية ظاهرة واسعة 
االنتشار تنال الصبيان والفتيات عىل حد سواء. ويمر الصبيان يف 
الغالب بتجربة العنف الجسدي، بينما تتعرض الفتيات يف أحيان 

كثرية للتحرشات واإلساءات الجنسية من قبل الطلبة الذكور واملعلمني. 
ويدخل يف معنى العنف أيضاً التسلط الناجم عن معاداة املثليني 

والتحرشات واإلساءات اإللكرتونية. وتقف بلدان يف أفريقيا جنوب 
الصحراء الكربى يف طليعة البلدان التي وضعت سياسات ملعالجة 

العنف القائم عىل نوع الجنس يف املدارس، وال سيما العنف الجنيس. 
وقد برهنت نوادي وبرامج النساء التي تروج لالعنف بني الرجال 
والصبيان عىل جدواها وحققت تحوالت إيجابية يف املواقف. ولكن 

ال يوجد إجماالً دليل شايف عىل أن زيادة الوعي بانتشار ظاهرة 
العنف القائم عىل نوع الجنس يف املدارس يرُتجم إىل إجراءات 

فعالة للحد من العنف.

دعم النوعية يف نتائج التعلم

تتطلب املساواة بني الجنسني يف التعليم ليس فقط إزالة أوجه التباين يف 
الفرص التعليمية بل أيضاً يف نتائج التعلم. وتبني التقييمات اإلقليمية 

والدولية للتعلم أن أداء الفتيات يف القراءة أفضل إجماال من أداء 
الصبيان وأن هؤالء أفضل منهن يف الرياضيات وذلك يف معظم البلدان، 

وإن أخذت الفجوة يف الرياضيات تضيق شيئاً فشيئاً. أما األداء يف مجال 
العلوم فاكثر تنوعاً وال يقف عند نسبة غالبة، إذ ال يوجد فرق هام بني 

الصبيان والفتيات يف األداء يف هذا الحقل يف العديد من البلدان.

ال تزال الفتيات يف البيئات الفقرية يواجهن صعوبات كبرية 
يف إكمال تعليمهن 

 ما تزال الفتيات يف بعض البلدان الفقرية، التي عانت فيها الفتيات 
أصال من العوائق التي تحول بينهم وبني املشاركة يف التعليم عىل قدم 

املساواة مع غريهن من الفتيات فضالً عن الصبيان، يواجهن صعوبات 
يف الحصول عىل املهارات األساسية الحيوية. وياُلحظ يف املناطق الريفية 

يف باكستان أن الفجوات بني الجنسني ضيقة عىل مستوى التالميذ يف 
الصف الخامس، وأن الكفة تميل أحياناً لصالح الفتيات. ولكن عندما 

تؤخذ يف الحسبان الفتيات غري امللتحقات باملدرسة نجد أن األداء 
النسبي للفتيات يتسم بالضعف بني األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني 

10 و12 سنة، ال سيما يف األقاليم واألرايض األكثر فقراً واألقل تنمية.

معالجة تدني مستوى األداء لدى الصبيان

تنامى االهتمام منذ عام 2000 بتدني مستوى أداء الصبيان يف نتائج 
التعلم، ال سيما يف القراءة. مع ذلك ليس هناك سوى عدد قليل من 
البلدان التي تتوفر لديها سياسات شاملة للتصدي لهذه املشكلة. 

وتشمل االسرتاتيجيات واإلجراءات الضيقة النطاق يف التعليم والتعلم 
التي تنطوي عىل إمكانية معالجة املستوى املنخفض لألداء لدى 

الصبيان: الرتكيز عىل املهارات القابلة للنقل والتحويل، واملقاربات 
التي من شأنها تعزيز التعلم الفعال يف قاعات الدرس، والتوجيه 

الفردي وتحديد األهداف، واألخالقيات املدرسية القائمة عىل تعزيز 
االحرتام والتعاون.

تنخفض نسبة 
تمثيل اإلناث يف 

هيئة التدريس مع 
ارتفاع مستوى 

التعليم
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يف نيبال أفضت إىل تراجع نسبة التالمذة 
إىل املعلمني يف املدارس االبتدائية

من كتب مدرسية ومواد تعليمية، 
ويف لوازم قاعات الدراسة

يف أنغوال وبنني وغينيا االستوائية 
وغينيا بيساو والسنغال 

وجنوب السودان

*القيمة الوسطى*املتوسط

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

٠

٢٠٠

٤٠٠

٦٠٠

٨٠٠

١,٠٠٠

١,٢٠٠

بون التعليم املتعدد اللغاتاملعلمون املدرَّ
الفجوة بني املناطق الريفية 

واملناطق الحرضية

عمليات تقييم وطنية

نسب التالمذة إىل املعلمنياالنتفاع بالتعليم والتعّلم

يف عام ٢٠١٢، يف ثلث البدان املعنية

يعجز الكثري من األطفال عن 
تعّلم املهارات األساسية

تظهر ثغرات التعّلم يف سن مبكرة نقص يف مواد التعّلمنقص يف املعلمني املدرَّبني

يف مرحلة التعليم االبتدائي، تراجعت املقايضة بني االثنني غري حتمية
نسب التالمذة إىل املعلمني يف ١٢١ 

من أصل ١٤٦ بلداً ١٩٩٩ / ٢٠١٢

يف الكونغو ومايل، انخفضت نسبة 
التالمذة إىل املعلمني بـ ١٠ تالمذة 

لكل معّلم وارتفع معدل االلتحاق بالتعليم 
بمقدار الضعف ١٩٩٩ / ٢٠١٢

سياسة تطوير تدريب املعلمنيبرامج الحماية االجتماعية الهادفة

هدفها قياس نتائج التعّلم

يف املكسيك، واملوجهة إىل األطفال 
والراشدين يف األرس املحرومة، 

ساعدت عىل تحسني نتائج التعّلم

٢٠٠٠ ٢٠٠٧

-١٩٩٠
١٩٩٩

-٢٠٠٠
٢٠١٣

٪٤٢

٪٦٢

٪٢٥

٪٣٩

٢٦٠:١
يف عام ١٩٩٩

٢٨:١
يف عام ٢٠١٣

كان أقل من ٧٥٪ من معّلمي 
املرحلة االبتدائية املعنية 

حاصلني عىل التدريب

تقل نسبتهم 
عن ٥٠٪

تتقّلص يف ٨ من بلدان أمريكا الالتينية 
ولكّن ٦ بلدان ال تزال متخلفة عن الركب 

يف مجال التعّلم

ينبغي أن يتواصل ليتسنى 
تحسني التعّلم

٢٨٣

١,١٥٧

٢٠١٢ ١٩٩٩

١٩٩٩٢٠١٢

٣٥

١٦

١٧

٢١

١٤

٤٢

١٩
١٩

٢٩
٢٣

٥٥
٢٤

مثل: كينيا

بني يف املرحلة االبتدائيةنسبة التالمذة إىل املعلمني يف املرحلة االبتدائية نسبة التالمذة إىل املعلمني املدرَّ

األطفال الذين 
يكملون التعليم 

االبتدائي

األطفال الذين 
يحّصلون الحد األدنى

 من املهارات 
يف الرياضيات

٢ + ٢ = ؟

تحسني كافة الجوانب النوعية للتعليم وضمان االمتياز للجميع بحيث يحقق جميع الدارسني نتائج واضحة وملموسة يف التعّلم، 
ال سيما يف القراءة والكتابة والحساب واملهارات األساسية للحياة

جودة التعليمالهدف ٦:

بطاقة تقييم األداء للفرتة ٢٠٠٠-٢٠١٥

*للبلدان التي تتوافر بيانات بشأنها

X

األداء العام*

النجاحات

الجهود املبذولة

التحديات 
املستمرة

تقّدم غري 
متكافئ

التوصيات ملا 
بعد عام ٢٠١٥

يجب بذل جهود إضافية

١- يجب تأمني املزيد من املعلمني وتدريبهم عىل نحو أفضل وتحسني مواد التعّلم 
   وضمان جدوى املناهج الدراسية

٢- يجب تقييم التعّلم لتيسري التعليم الجيد وضمان تحقيق نتائج تعّلم منصفة
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6     نوعية التعليم   الهدف 

  تحسني كافة الجوانب النوعية للتعليم وضمان االمتياز للجميع بحيث يحقق جميع الدارسني نتائج معرتفاً بها ويمكن قياسها، 
ال سيما يف القدرات القرائية والحسابية واملهارات الحياتية األساسية

لقد حقق العديد من البلدان تقدماً كبرياً يف مجال االلتحاق بالتعليم منذ 
داكار، ولكن العمل عىل تحسني نوعية التعليم لم يواكب دوماً وترية هذا 
التقدم. لذلك من املرجح أن تحظى نوعية التعليم والتعلم باهتمام كبري 
ملحوظ ضمن اإلطار العاملي ملرحلة ما بعد عام 2015، بالنظر إىل أن 

250 مليون طفل لم تسنح لهم الفرصة لتعلم األساسيات – مثلما بني 
التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع 2014/2013 – عىل الرغم من 

أن 130 مليون طفل منهم قضوا أربع سنوات عىل األقل يف املدرسة.

 من املمكن تحسني االلتحاق بالتعليم 
والتعلم املنصف يف وقت واحد

مع ارتفاع معدالت االلتحاق بالتعليم، من املرجح أن يأتي املزيد من 
األطفال من الفئات املهمشة، ولديهم إعاقات أو يعانون من سوء التغذية 

والفقر. ومن املرجح أيضاً أن يأتي املستجدون من أرس ال يتمتع فيها 
اآلباء بقدر كاف من القرائية أو حيث تستخدم لغة غري رسمية. وكل 
هذه العوامل تيش بمستويات تعلم منخفضة ملواكبة ارتفاع معدالت 

القيد املدريس. غري أن النتائج املستمدة من معظم التقييمات اإلقليمية 
والدولية للتعلم ال تعرب عن هذا األمر.

يف بعض بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، ارتفع عدد األطفال 
الذين دخلوا املدرسة االبتدائية وأكملوا تعليمهم فيها خالل الفرتة من 
الواقعة بني عام 2000 وعام 2007. وتحسنت يف نفس الوقت نتائج 

التعلم أو تمت املحافظة عىل مستواها. ويمكن أن يتحقق اليشء ذاته يف 
املدارس الثانوية أيضا، أي أن يزداد معدل االلتحاق بالتعليم ويتعزز 

التعلم املنصف يف آن واحد. ففي املكسيك ازدادت نسبة القيد لدى 
الطالب البالغة أعمارهم 15 سنة بمقدار 12 نقطة مئوية تقريباً يف 
الفرتة بني عامي 2003 و2012 يف حني ازداد متوسط الدرجات يف 

الرياضيات وفقاً لربنامج التقييم الدويل للطالب التابع ملنظمة التعاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي من 385 إىل 413 درجة.

ينبغي رصد التقدم يف نتائج التعلم

تتطلب االسرتاتيجيات الفعالة لتقييم ورصد املعارف واملهارات 
تقييمات للتعلم واسعة النطاق تستند إىل استقصاء للعينات توفر 

معلومات بشأن نتائج التعلم عىل مستوى القطر ككل. ويجري القيام 
بمزيد من التقييمات منذ داكار، إذ ارتفع عدد التقييمات من 283 
تقييما يف الفرتة 1990-1999 إىل1167 تقييما يف الفرتة 2000-

2013. ولم يقترص إجراء التقييمات بهذه الكثرة عىل البلدان الغنية 
وإنما تم أيضا يف البلدان الفقرية.

ومعظم التقييمات الوطنية تدعو السلطات التعليمية إىل تحسني 
مستويات املعرفة والكفاءة للطالب. وتبني مراجعة ألربع وخمسني 

دراسة سعة السياسات التعليمية املستمدة من بيانات التقييمات 
الوطنية، إذ يمتد نطاقها من إصالح املناهج الدراسية وتنقيح الكتب 

املدرسية إىل تعليم املعلمني والتدريب املستمر، وتطوير املواد التعليمية، 
ومشاركة اآلباء، ومعايري األداء، وتخصيص املوارد لدعم املدارس 

الضعيفة األداء.

أنشطة التقييم التي تتوالها أو تشارك فيها منظمات املجتمع 
املدني تحرز تقدما

باتت منظمات املجتمع املدني تشارك أكثر فأكثر يف أنشطة التقييم من 
أجل تنوير السياسات الوطنية يف مجال التعليم. وقد بدأت التقييمات 

ملهارات األطفال يف القرائية والحساب التي تقوم بها منظمات املجتمع 
املدني والقائمة عىل االستقصاء األرسي، يف الهند عام 2005 وتم 

تكييفها يف باكستان )منذ 2008(، وكينيا، وأوغندا وجمهورية تنزانيا 
املتحدة )2009(، ومايل )2011( والسنغال )2012(. وقد شمل 

مجموع تقييماتهم أكثر من مليون طفل يف عام 2012.

تم إجراء  أكثر 
من 1000 

عملية تقييم 
وطنية للتعلم 

منذ داكار
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استخدام عمليات التقييم لتقييم التعلم يف الصفوف األوىل

يف الفرتة بني عام 2007 ومنتصف عام 2014، أجرى أكثر من 60 
بلداً تقييما أو أكثر من تقييمات القدرة عىل القراءة يف الصفوف األوىل. 
وبحلول منتصف عام 2014، كان أكثر من 20 بلداً قد أجرى تقييما 

للقدرة عىل الحساب يف الصفوف األوىل. وكانت نتائج التقييم تدعو إىل 
القلق: فالكثري من األطفال قضوا سنتني أو ثالث سنوات يف املدرسة 

بدون أن يتعلموا قراءة كلمة واحدة، والكثري من املدارس ال تعلِّم 
التالميذ أساسيات الحساب يف سنيهم األوىل. وقد دفعت نتائج تقييم 
القدرة عىل القراءة والحساب يف الصفوف األوىل الحكومات والجهات 

املانحة عىل إعادة التفكري بالسياسات من أجل أن يكون بمقدور 
التالميذ اكتساب الحد األدنى من مهارات القراءة والرياضيات.

 عمليات التقييم اإلقليمية والدولية تساهم يف 
قياس اإلنصاف يف التعلم

باإلضافة إىل االستخدام املتنامي لعمليات التقييم الوطنية، انضمت 
الدول عىل نحو متزايد إىل العمليات عرب الوطنية وعرب النظم التعليمية 
املتعلقة بمقارنة تحصيل التالميذ. وتتيح الدراسات األمريكية الالتينية 

PERCE وSERCE وTERCE.1 تقييم املكونات املتعلقة بالكفاءة 
األكاديمية للطلبة – عىل مستوى التنظيم واملناهج الدراسية والخلفية 

العائلية – والتقدم الوطني إجماالً، بما يف ذلك نحو الحد من عدم 
املساواة. ويقوم برنامج التقييم الدويل للطالب التابع ملنظمة التعاون 

والتنمية يف امليدان االقتصادي بجمع معلومات عن الطلبة البالغة 
أعمارهم 15سنة تجعل من املمكن ربط عدم املساواة يف األصل 

االجتماعي بمهارات القراءة والكتابة والحساب.

وقد بدأت غالبية البلدان يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
االقتصادي بإصالح السياسات واتخاذ املبادرات استجابة لنتائج 

برنامج التقييم الدويل للطالب. وقد أثّرت عمليات تقييم التعلم أيضاً 
باملناهج الدراسية واإلصالح التعليمي يف الكثري من البلدان. غري أن 

عمليات التقييم اإلقليمية والدولية يمكن أن تطرح بعض املشاكل. فنرش 
املقارنات يمكن أن تثبط مشاركات البلدان الفقرية حيث هناك عدد قليل 

من األطفال يتعلمون األساسيات. وقد غريت بعض البلدان املحتويات 
املقررة للمواضيع املطلوبة من أجل تحديد الكفاءات يف مختلف املناهج 

الدراسية التي فحصها برنامج التقييم الدويل للطالب تحديداً أفضل.

االستثمار يف املعلمني مسألة أساسية

أكد إطار عمل داكار عىل رضورة أن تعمل الحكومة عىل تحسني 
توافر ونرش املعلمني املهرة واملتحمسني بغية تحقيق أهداف التعليم 

للجميع. وبغية اجتذاب املعلمني الجيدين واستبقائهم يف املدارس، 
ينبغي لراسمي السياسات تحسني إعداد املعلمني. ونرش املعلمني 
بشكل أكثر عدالة، وتقديم حوافز يف شكل أجور مناسبة، وخلق 

مسارات وظيفية جذابة.

عىل الرغم من التقدم املحرز، اليزال نقص املعلمني مشكلة 
جدية

اليزال هناك تباين كبري بني نسبة التالميذ إىل املعلمني عرب املناطق. ويف 
عام 2012، كانت نسبة التالميذ إىل املعلمني يف التعليم االبتدائي يف 29 
بلداً، من أصل 161 بلداً تتوافر عنها بيانات، تتجاوز 40:1، منها 24 
بلداً يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى. وانخفضت نسبة التالميذ إىل 

املعلمني يف التعليم االبتدائي يف 121 بلداً من أصل 146 بلداً تتوافر عنها 
بيانات عن عامي 1999 و2012. ووقعت الكثري من التحسينات يف 

بلدان كانت نسبة التالميذ إىل املعلمني فيها أقل من 40:1. وعىل مستوى 
املرحلة الدنيا من التعليم الثانوي، هناك 18 بلداً، من أصل 105 

بلدان تتوافر عنها بيانات خاصة بعام 2012، تتجاوز النسية 30:1. 
وازدادت النسبة يف الفرتة بني 1999 و2012 بمقدار ستة تالميذ لكل 
معلم يف إثيوبيا وغامبيا وغينيا ومايل وميانمار. وبقيت نسبة التالميذ 
إىل املعلمني يف املرحلة العليا من التعليم الثانوي ثابتة أو انخفضت يف 

معظم البلدان التي تتوافر عنها معلومات خالل العقد األخري.

 كم عدد املعلمني يف التعليم االبتدائي الذي كان ينبغي 
توافره لكي يتحقق هدف تعميم التعليم االبتدائي بحلول 

عام 2015؟

كان العدد املطلوب توافره من املعلمني يف الفرتة بني عامي 2012 
و2015 من أجل تعميم التعليم االبتدائي يبلغ 4 ماليني معلم، منها 

2,6 مليون معلم الستبدال املعلمني الذين تقاعدوا وغريوا املهنة وتوفوا 
أو تركوا العمل بسبب املرض، و1,4 مليون معلم لتعويض النقص، 

واالستجابة لزيادة نسب القيد، وجعل نسبة التالميذ إىل املعلمني 

 الشكل 9: مازال التفاوت كبرياً يف نسب التالميذ إىل املعلمني
نسب التالميذ إىل املعلمني، العالم ومناطق مختارة، 2012-1990
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 1- وهي الدراسة اإلقليمية املقارنة والتوضيحية األوىل والثانية والثالثة عىل التوايل التي أجراها مخترب أمريكا الالتينية 
     لتقييم نوعية التعليم.
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دون 40,1. وتتفاوت الحاجة إىل املعلمني بحسب املناطق والبلدان، 
إذ يتطلب البعض منها دون غريها عدداً كبرياً من معلمي االبتدائية، 

ومن ذلك منطقة وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى التي تتجاوز 
غريها بكثري من حيث الحاجة إىل املعلمني، إذ تبلغ فيها نسبة الحاجة 

إىل معلمني إضافيني 63٪. ومن بني البلدان التي تحتاج إىل معلمني 
إضافيني والبالغ عددها 93 بلداً، هناك 29 بلداً فقط كانوا يسريون عىل 
النهج الذي يكفل لهم توفري العدد املطلوب بحلول عام 2015، ويبقى 

باقي البلدان األربعة والستني يعانون من نقص املعلمني.

املعلمون املدرَّبون: النقص األشد حدة

إن زيادة عدد املدرسني ال تكفي لتحقيق النتيجة املرجوة، إذ يجب أيضاً 
تحسني نوعية املعلمني، أي تعيني معلمني مؤهلني ومتحمسني. وقد زاد 

الكثري من البلدان عدد املدرسني برسعة من خالل االستعانة بمعلمني 
ال يتمتعون بمؤهالت كافية. ومن بني البلدان التي تتوافر عنها بيانات 

والبالغ عددها 91 بلداً، ترتاوح نسبة معلمي االبتدائية الذين يتوافق 
تدريبهم مع املعايري الوطنية بني 39٪ يف غينيا بيساو إىل أكثر من ٪95 

يف 31 بلداً. وتشري التقديرات يف 46 بلداً أن 12 بلداً منها ستكون فيها 
نسبة املعلمني الذين سيتماىش تدريبهم مع املعايري الوطنية بحلول عام 

2015 أقل من ٪75.

ينبغي معالجة أوجه التفاوت يف توزيع املعلمني

إن األعداد الكلية للمعلمني ومتوسط نسب التالميذ إىل املعلمني يمكن أن 
تخفي وراءها توزيعات غري متساوية للمعلمني داخل البلدان، مما يثري 
إشكالية التكافؤ واألنصاف يف هذا الصدد. وهناك عموماً فجوة واضحة 
ومستمرة بني الجهات الحكومية وغري الحكومية املزودة للتعليم. ففي 

عدد من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، وبضمنها الكونغو 
ورواندا وأوغندا، تتجاوز نسبة التالميذ إىل املعلمني يف املدارس االبتدائية 

العامة نسبة املدارس الخاصة بمقدار 30 تلميذا. ومن املالحظ أن 
التالميذ يف املدارس الفقرية يدرسهم معلمون أقل تأهيالً من املعلمني 

الذين يدرسون يف املدارس امليسورة. وقد حاولت الحكومات خالل 
العقد األخري أن تعالج مسالة توزيع املعلمني بطرق مختلفة، بما يف 

ذلك التوزيع املركزي؛ وتقديم حوافز مثل توفري السكن، وفوائد مالية، 
وترقيات بوترية أرسع؛ والتعيني املحيل.

 استخدام املعلمني املتعاقدين يف ازدياد، ولكنه أيضاً 
مدعاة للقلق

بغية تلبية الحاجة إىل املزيد من املعلمني جراء ارتفاع نسبة القيد، لجأت 
بعض الحكومات يف بعض البلدان النامية إىل االستعانة بخدمات عدد 

كبري من املعلمني املتعاقدين، حتى أنه يف بعض البلدان يف أفريقيا جنوب 
الصحراء الكربى، صار عدد املعلمني املتعاقدين يفوق يف أواخر العقد 

املايض عدد املعلمني النظاميني العاملني يف إطار الخدمة املدنية. هذا، وال 
يتمتع املعلمون املتعاقدون بميزات املعلمني الدائمني من حيث ظروف 

العمل وضمان ديمومته ومستوى األجور. ثم أن مستوى تدريبهم يكون 

يف الغالب دون مستوى تدريب املعلمني النظاميني، فهم إما يف الغالب 
لم يتلقوا أي تدريب أو أن فرتة تدريبهم تقل عن شهر. ولكن هل يمكن 
للمعلمني املتعاقدين أن يكونوا بمستوى فعالية املعلمني النظاميني؟ يف 
النيجر وتوغو يالحظ أن تأثري املعلمني املتعاقدين عىل نتائج التحصيل 

يف مادتي اللغة الفرنسة والرياضيات يف الصف الخامس كان سلبيا 
إجماالً أو متبايناً، ولكنه كان إيجابياً يف مايل. ويالحظ أن فعالية 

املعلمني املتعاقدين تتجىل بشكل خاص عندما تكون املشاركة األرسية 
أو املجتمعية قوية.

يرتبط نجاح التعليم والتعلم بمدى توافر املوارد

هناك ثالثة عوامل تساهم يف تعزيز جودة التعليم والتعلم هي: توفري 
املواد التعليمية وتوزيعها واستخدامها؛ ووجود بيئة مادية آمنة ومتاحة 

مجهزة باملرافق الالزمة؛ والوقت املستغرق يف قاعة الدرس.

التوسع يف استخدام مواد التعليم والتعلم املناسبة

إن الدور الحاسم للكتب املدرسية يف تحسني التحصيل التعليمي 
للتلميذ مسألة ال تنكر واألدلة عىل ذلك تتزايد باطراد، ومن هنا يأتي 

تأثريها عىل السياسات التعليمية. وإذ أخذت نظم املشرتيات والتوزيع 
املركزية تُستبدل بالرشاكة بني القطاعني العام والخاص، يقوم 

املجتمع الدويل أيضاً بدور هام يف دعم عملية تطوير الكتب املدرسية 
وتوزيعها يف العديد من البلدان النامية. ويعترب تحديث الكتب املدرسة 
مسألة مهمة وذلك لكي تتماىش مع التطورات األخرية يف مجال التعليم 

واملوضوعات التي يغطيها.

تعزيز بيئات مدرسية مؤاتية للطفل

يذهب الكثري من األطفال إىل املدرسة يف ظروف غري مؤاتية للتعلم، 
ومن ذلك عدم توفر املاء الصالح للرشب، واملرافق املناسبة لغسل 

اليدين، واملراحيض اآلمنة والنظيفة. وقد اعتمدت عدة بلدان خالل 
السنوات الخمس عرشة املنرصمة نموذج املدرسة “الصديقة” للطفل 

والرفيقة به، ولكن سلطت عملية تقييم املدارس املؤاتية للطفل يف 
غيانا ونيكاراغوا ونيجرييا والفلبني وجنوب أفريقيا وتايالند الضوء 

عىل الصعوبات التي تتجىل عند التنفيذ الفعيل. ويف هذا الصدد، تتمثل 
املشاكل الرئيسية يف ضعف البنية األساسية للمدرسة وانعدام الصيانة 

والتدريب املناسب للمدراء واملعلمني.

 عدم إهدار الوقت يف قاعة الدرس واالستفادة من كل 
دقيقة فيه

لقد ثَبَُت أن زيادة الوقت املخصص للتعليم يعزز من القدرة عىل 
اكتساب املعرفة ويؤدي إىل مكاسب هامة يف مجال التعلم. وقد أوصت 
الوكاالت الدولية بأن ترتاوح ساعات الدرس يف املدارس االبتدائية بني 

850 و1000 ساعة يف السنة، ولكن انخفض متوسط الوقت املخصص 
للتعليم داخل قاعات يف املدارس االبتدائية واملرحلة الدنيا من التعليم 

التوزيع غري 
املتساوي 

للمعلمني داخل 
البلدان يفاقم 

حالة عدم 
اإلنصاف 
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الثانوي إىل أقل قليالً من 1000 ساعة خالل العقد املايض. ويف العدد 
من البلدان، ال سيما يف املجتمعات الفقرية، تضيع من التالميذ أيام كثرية 
بسبب تغيب املعلمني، وتأخرهم يف االلتحاق بعملهم، وتدريبهم يف موقع 

العمل، واإلرضابات، والنزاع املسلح.

عمليات التعليم والتعلم مسالة مهمة

تنطوي عمليات التعليم والتعلم عىل أربعة جوانب تساهم يف النهوض 
بنوعية التعليم، وهي: منهج درايس مالئم وجامع؛ منهج تربوي فعال 

ومالئم؛ استخدام لغة األم؛ واستخدام التكنولوجيا املناسبة.

وضع منهج درايس مالئم

إن الضغط املتزايد من أجل تحسني القدرة التنافسية يف املجال 
االقتصادي حمل الحكومات عىل تحسني املناهج الدراسية بطرق 

تتشابه أكثر فأكثر، مع الرتكيز أكثر عىل الكفاءات عىل حساب 
املضمون املعريف. وكان هناك أيضاً توجه لجعل املضمون أكثر مواءمة 
لالحتياجات املعارصة لألفراد والجماعات واملجتمعات. ولكن يف بعض 

الحاالت، كان املعلمون يستبعدون من املشاركة يف تخطيط املناهج 
الدراسية، ال سيما حني يتم ذلك يف إطار عملية رأسية تبدأ من القمة إىل 
األسفل، ال ناقة فيها للمعلمني وال جمل. وبهذا يغيب عنهم فهم مقاصد 

اإلصالحات، كما تفتقر هذه اإلصالحات إىل أسس واقعية تقوم عليها 
يف قاعات الدرس.

اعتماد اسرتاتيجيات فعالة يف مجال التدريس

شهد العقد األخري االبتعاد عن املمارسات التعليمية التي يهيمن فيها 
دور املعلم واستبدالها بالنهوج الرتبوية التي تركز عىل املتعلم. ولكن 
التنفيذ قد ال يكون باألمر السهل. وتتضمن التحديات يف هذا الصدد 

انعدام البيئات الداعمة، وتدريب املعلم وإعداده، والكتب املدرسية 
واملواد التعليمية، وقاعات الدرس الكبرية جداً. وبدون دعم متواصل 
ومتسق، فإن املعلمني سيتبعون يف عملية التدريس النهج الذي سبق 

وأن تدربوا عليه. ولكن من خالل تكييف اسرتاتيجيات تدريس جديدة 
مع السياقات املحلية، يمكن للمعلمني خلق بيئة قوامها املتعلم، حتى 

وإن كانت الظروف معاكسة.

صورة
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التحول نحو سياسة التعليم املتعدد اللغات

إن لغة التعليم واللغات التي تُدرس يف املدرسة تتسم بأهمية كبرية 
بالنسبة لنوعية التعليم والتعلم. وكان يف أفريقيا جنوب الصحراء 

الكربى والكثري من بلدان جنوب رشق آسيا نزعة عامة نحو استخدام 
اللغات املحلية عىل نحو أوسع نطاقاً. إما يف أمريكا الالتينية، فإن معظم 
البلدان لديها سياسات تعليمية ثنائية اللغة ومشرتكة بني الثقافات. غري 

أن اآلباء واملربني غالباً ما يعتربون اللغات املحلية واسطة عاجزة عن 
توفري فرص كافية للتقدم التعليمي والتوظيف.

نرش التكنولوجيا لدعم التعلم

تنطوي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عىل إمكانية تعزيز التعليم 
والتعلم، ولكن الدراسات لم تقطع بمسألة تأثريها. ويشوب اإلدماج 

الفعال لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف النظم التعليمية يشء 
من التعقيد. فالعديد من الدول ال يمكنها أن تدعم عىل نطاق واسع 

التعليم املعان بالحاسوب، ألن خدمات اإلنرتنت أو الكهرباء غري متوفرة 
يف املدارس. كما تعتمد فعالية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عىل 

املعلمني املدربني. ويمكن القول أيضاً أن الهواتف املحمولة لديها القدرة 
عىل اإلسهام يف التعليم القائم عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصال، 

نظراً ألنها ال تتطلب نفس البنية األساسية للحواسيب، وألن الشبكات 
متاحة عىل نطاق أوسع، فضال عن أن الكثري من هذه األجهزة مزودة 

بإمكانيات اإلنرتنت والفيديو.

إضفاء طابع الالمركزية عىل إدارة التعليم

إن تفويض سلطة اتخاذ القرارات إىل املدارس يحول املزيد من 
املسؤولية إىل مدراء املدارس واملعلمني واآلباء. وتهدف الالمركزية 

يف التعليم إىل تحسني النوعية من خالل تعزيز املساءلة بني املدارس 
واملجتمعات املحلية. ولكن ثبت من حيث املمارسة أن تنفيذ 

اسرتاتيجيات الالمركزية كان متفاوتاً. وتعتمد النتائج عىل عوامل 
محلية مثل تخصيص التمويل، واملوارد البرشية، والقيادة القوية، 

ومشاركة اآلباء، والدعم من قبل املسؤولني الحكوميني.

تأثري التعليم الخاص عىل نوعية التعليم

 لقد انترش التعليم الخاص منذ عام 2000. وغالباً ما يكون أداء 
الطلبة يف املدارس الخاصة أفضل من أداء الطلبة يف املدارس العامة 
فيما يخص تقييمات التعلم، ربما ألن نسبة كبرية من الطلبة الذين 

يلتحقون باملدارس الخاصة ينتمون إىل فئات ميسورة. وهكذا يحصد 
الطلبة األكثر ثراًء وقدرة واملدارس األفضل ارتباطاً معظم الفوائد، يف 

حني باتت مقاعد املدارس العامة يشغلها أكثر فأكثر الطلبة من الفئات 
املحرومة. ويكاد ال يوجد أي دليل عىل أن املدارس تقوم بتقديم طرق 

مبتكرة لتحسني نوعية التعليم. يف الواقع أن املدارس العامة تتمتع بأفق 
أكثر رحابة لالبتكار والتجديد يف املناهج الدراسية، يف حني يتعني عىل 

املدارس الخاصة أن تستجيب لطلبات األهل فيما يتعلق بنتائج أبنائهم.

 ال يكاد يوجد 
أي دليل عىل أن 
املدارس تُحّسن 

نوعية التعليم
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الشفافية واملساءلة

تكلفة مواد التعّلم

استخدام أساليب التمويل غري التقليديةتوزيع املعونة بمزيد من الفعاليةطريقة توزيع املوارد

التمويل الصادر عن الحكومات 
والجهات املانحة

النداءات اإلنسانية

تقليص الفجوة يف اإلنفاقارتفاع اإلنفاق

 

أفضت املشاركة القوية للمجتمع املدني ارتفاع اإلنفاق عىل التعليم
إىل تحقيق عدة نجاحات

إعطاء األولوية لإلنفاق 
عىل التعليم

ساعدت منظمات املجتمع املدني 
يف تسليط الضوء عىل أهميتهما

يف ١٢ بلداً أفريقياً، تمثّل مواد 
التعّلم والتعليم ٥٦٪ من 

ميزانيات األرس

يجب أن تكون أكثر إنصافاً وفعاليًة

لكل طالب بني املستويني يف ٤٠ بلداً 
االبتدائي والعايل يف 

٣٠ بلدا

يف حكومات عديدة، وبخاصة تلك 
التي لديها قدر أقل من املوارد

(مثل حكومات الربازيل وإثيوبيا ونيبال)

مثالً، أتاح توزيع الكتب املدرسية بمزيد 
من الفعالية يف الفلبني تحقيق وفورات 

قدرها ١٫٨٤ مليون دوالر أمريكي

يف عام ٢٠١٢، أنفق ٣٠ 
بلداً من أصل ١١٦ تتوافر 
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=

بنسبة 
٪١

أو أكثر من 
الدخل الوطني 

(١٩٩٩-٢٠١٢) 

١
٢

٣
٤

٥

أهداف ٦
التعليم 
للجميع

يف عام ١٩٩٩، أنفق ١٨ بلداً 
من أصل ١١٦ تتوافر 

بيانات بشأنها

٦٪ أو أكثر من الناتج 
القومي اإلجمايل 

عىل التعليم

دوالر

- استطاعت ٦٤٪  من 
البلدان بلوغ هذا الهدف 

وتحقيق مستويات عالية 
من النمو االقتصادي يف

 الوقت ذاته 

*للبلدان التي تتوافر بيانات بشأنها

X

األداء العام*

النجاحات

املبذولة الجهود 

التحديات 
املستمرة

الفرص

التوصيات ملا 
بعد عام ٢٠١٥

تعبئة االلتزام السيايس الوطني والدويل القوي لصالح التعليم للجميع، ووضع خطط عمل وطنية وزيادة 
االستثمار بصورة ملموسة يف التعليم

التمويل
بطاقة تقييم األداء للفرتة ٢٠٠٠-٢٠١٥

٦٪ أو أكثر من الناتج 
القومي اإلجمايل 

عىل التعليم

يُخصص جزء من هذا التمويل 
للتعليم االبتدائي، ولكّن حصة 

كبرية منه تُنفق عىل مجاالت 
التعليم غري املتصلة 

بالتعليم للجميع

عند تمويل مجاالت التعليم التي تواجه 
نقصاً يف املوارد (مثل االستثمارات الخاصة 

ورعاية الرشكات لألنشطة، وما إىل ذلك)

- يف عام ٢٠١٣، ُخصصت للتعليم
٢٪ فقط من املبالغ اإلجمالية التي 
ُجمعت يف إطار النداءات اإلنسانية 

رضورة تعزيز الرتكيز

١- يجب عىل الحكومات والجهات املانحة إعطاء األولوية ملجاالت التعليم املنسيّة مثل التعليم ما قبل االبتدائي، 
   وبرامج الفرصة الثانية للتعّلم، ومحو أمية الكبار

٢- يجب تصميم أدوات تشخيص أفضل أداًء لفهم طريقة إنفاق األموال
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8       التمويل الفصل    

 تعبئة االلتزام السيايس الوطني والدويل القوي لصالح التعليم للجميع، ووضع خطط عمل وطنية وزيادة
االستثمار بصورة ملموسة يف التعليم.

دعا إطار عمل داكار إىل زيادة االلتزامات املالية للحكومات الوطنية 
والجهات املانحة زيادة كبرية من أجل ترسيع التقدم نحو تحقيق 

أهداف التعليم للجميع. وشجع الجهات املانحة عىل دعم جهود الحكومة 
من أجل زيادة املعونة للتعليم األسايس وتوفريها بأفضل وسيلة ممكنة. 

كما دعا الحكومات إىل التحيل ملزيد من الشفافية والخضوع للمساءلة 
من قبل املواطنني.

إن التعهد الذي قطعته عىل نفسها األطراف املشاركة يف منتدى داكار 
بان نقص املوارد سوف لن يثني أيا من البلدان عن تحقيق أهداف 

التعليم للجميع كان من أكرب اإلخفاقات يف فرتة التعليم للجميع. 
فالجهات املانحة فشلت يف الوفاء بوعودها. وال شك أن الجهود التي 

بذلتها حكومات عديدة يف البلدان املنخفضة الدخل إلعادة ترتيب 
األولويات يف ميزانيات التعليم لصالح التعليم االبتدائي تستحق الثناء، 

ولكن البد من بذل املزيد الجهود لرتتيب األولويات لصالح اإلنفاق 
عىل التعليم ككل. وكان الدعم املايل من طرف الحكومات والجهات 

املانحة لتحقيق األهداف األخرى للتعليم للجميع ضعيفاً جداً والتقدم 
نحوها كان بطيئاً.

 التغريات يف االلتزامات الوطنية املالية بالتعليم 
للجميع منذ داكار

اعترب إطار عمل داكار أن الحكومات الوطنية ستقوم بدور رئييس يف 
تمويل التعليم للجميع. وساد هذا التصور حتى يف املناطق التي تعتمد 
عىل املعونة: إذ إن اإلنفاق العام املحيل يفوق بكثري املساعدة الخارجية.

ويف عام 2006 رأى الفريق الرفيع املستوى املعني بالتعليم للجميع 
أن عىل الحكومات أن تنفق بني 4٪ و6٪ من الناتج القومي اإلجمايل 

عىل التعليم وأن تخصص من امليزانيات الحكومية نسبة للتعليم 
ترتاوح بني 15٪ و٪20.

أما فيما يخص ترتيب التعليم يف سلم األولويات، فإن التقدم املحرز 
يف هذا املجال كان متبايناً. فقد بلغت إجماالً نسبة الحصة املخصصة 
للتعليم من الناتج القومي اإلجمايل 5٪ يف عام 2012. وبلغ متوسط 

النسبة يف البلدان املنخفضة الدخل 4٪. وأنفق 96 بلداً، من أصل 142 
تتوافر عنها بيانات، 4٪ أو أكثر من الناتج القومي عىل التعليم )منها 

14 بلداً من البلدان املنخفضة الدخل و18 بلداً من البلدان ذات الحد 
األدنى من الدخل املتوسط(، ومن بني هذه البلدان الـ 96 أنفق 39 بلداً 

6٪ أو أكثر عىل التعليم.

 اإلنفاق عىل التعليم لم يواكب دوماً النمو 
االقتصادي والزيادة يف نسبة القيد

رافق النمو االقتصادي خالل الفرتة 1999-2012 نمو حقيقي يف 
اإلنفاق العام عىل التعليم. فالنمو االقتصادي يف أفريقيا جنوب الصحراء 

الكربى الذي بلغ متوسط نسبته 4٪ فاقه اإلنفاق العام عىل التعليم 
بنسبة بلغ متوسطها 6,1 يف السنة. يف املقابل، بلغ متوسط النمو 

االقتصادي السنوي يف جنوب وغرب آسيا يف الفرتة بني 1999 و2012 
نسبة قدرها 4,5٪ بينما زاد اإلنفاق العام عىل التعليم بشكل طفيف إذ 

بلغ 4,9٪ يف السنة.

ال يُعد التعليم أولوية يف العديد من امليزانيات الوطنية

لم يتغري اإلنفاق عىل التعليم، كنسبة من اإلنفاق الحكومي، إال بصورة 
طفيفة منذ عام 1999. فقد بلغ متوسط النسبة يف عام 2012 عىل 

الصعيد العاملي 13,7٪ أي أقل من الغاية املرجوة التي ترتاوح نسبتها 
بني 15٪ و20٪. وبلغت أعىل نسبة من اإلنفاق الحكومي عىل التعليم يف 
بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى )18,5(، تليها منطقة رشق آسيا 

واملحيط الهادي )17,5(. وبلغت النسبة يف جنوب وغرب آسيا ٪12,6.

 نسبة متدنية من ميزانيات التعليم مخصصة 
للتعليم قبل االبتدائي

بلغت نسبة اإلنفاق العاملي عىل التعليم قبل االبتدائي، كنسبة من 
مجموع اإلنفاق الحكومي العام عىل التعليم، 4,9٪ يف عام 2012. 

وبلغت النسبة التي خصصتها أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية للتعليم 
قبل االبتدائي من ميزانيات التعليم 8,8٪، يف حني أنفقت منطقة 

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ٪0,3.

يف عام 2012، 
بلغت النسبة 

املخصصة 
للتعليم 

من الناتج 
القومي 

االجمايل ٪5
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تباين واسع يف اتجاهات التمويل للتعليم االبتدائي

أكدت حركة التعليم للجميع واألهداف اإلنمائية لأللفية الخاصة 
بالتعليم عىل الحاجة إىل توسيع نطاق التعليم االبتدائي املجاني العايل 
الجودة، داعية إىل مزيد من االستثمار يف التعليم االبتدائي ووضعه يف 

مرتبة األولوية يف ميزانيات التعليم. بالرغم من ذلك، لم يرفع نسبة 
اإلنفاق الحكومي املحيل عىل التعليم االبتدائي يف عامي 1999 و2012 

سوى 16بلداً من أصل 56 بلداً تتوافر عنها بيانات يف هذا الصدد.

يف العديد من البلدان الفقرية، تستحوذ رواتب املعلمني عىل 
حصة األسد يف ميزانيات املدارس االبتدائية

بلغ معدل رواتب املعلمني من مجموع اإلنفاق املعتاد عىل التعليم 
االبتدائي يف البلدان املنخفضة الدخل والبلدان ذات الحد األدنى من 

الدخل املتوسط 82٪. أما يف البلدان العالية الدخل فيبلغ متوسط النسبة 
64٪. وال ترتك هذه النسب العالية بالنسبة للعديد من البلدان سوى 

القليل من املوارد لتغطية املجاالت األخرى، مثل تلبية هديف النوعية 
والكفاءة. وقد أوصت دراسة صدرت يف عام 2003 لحساب البنك 

الدويل واإلطار التأشريي ملبادرة املسار الرسيع لعام 2004 بتخصيص 
ثلث اإلنفاق العادي عىل التعليم االبتدائي للنفقات التي ليس لها عالقة 

بالرواتب. وكانت نسبة املبالغ املخصصة للكتب املدرسية ومواد التعليم 
والتعلم األخرى من امليزانية العادية للتعليم االبتدائي تبلغ 2٪ فقط يف 

عام 2012 وذلك يف 36 بلداً من البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل 
التي تتوافر عنها بيانات؛ بينما بلغت هذه النسبة أقل من 1٪ يف 11 

بلداً. فقط الكويت ومالوي انفقتا ما يقارب 5٪ أو أكثر.

غالبية البلدان زادت اإلنفاق عىل التعليم الثانوي

استوجب العدد الكبري من التالميذ الذين يلتحقون بالتعليم الثانوي 
زيادة املوارد. وقد زاد 38 بلدا، من أصل61 بلداً تتوافر عنها بيانات، 

نسبة اإلنفاق عىل التعليم الثانوي، كنسبة من الدخل الوطني، يف عامي 
1999 و2012. وكان 15بلداً من هذه البلدان من ذات الدخل املنخفض 

وذات الحد األدنى من الدخل املتوسط.

ما زال الفساد يستزف املوارد 

ال شك يف أن الفساد الحكومي يؤثر سلباً عىل نوعية الخدمات العامة، 
بما يف ذلك التعليم. وقد الحظ إطار عمل داكار أن “الرشوة سبب 

رئييس يف االستنزاف األموال الذي يحول دون االستخدام الفعيل للموارد 
املخصصة للتعليم، ولذا يجب ردعها بكل شدة”. وقامت منظمات 

املجتمع املدني بدور هام يف مواجهة املمارسات الفاسدة. ولكن بالرغم 
من الجهود التي بذلتها يف هذا الصدد خالل العقد األخري، استمر الفساد 

يف قطاع التعليم، الذي وقعت جل تكاليفه عىل كاهل الفقراء، الذين ال 
يملكون غالباً سوى القليل من الخيارات يف االنتفاع بالخدمات خارج 

القطاع العام للتعليم.

اإلنصاف واالستيعاب يف اإلنفاق عىل التعليم

ال يكفي مجرد تخصيص املزيد من املوارد املحلية للتعليم؛ وإنما يجب 
أيضاً إنفاقها بعدل وإنصاف. ويستلزم ذلك توجيه اإلنفاق العام نحو 

الفئات التي هي أبعد ما يكون عن تحقيق أهداف التعليم للجميع، 
مثل أشد الناس فقراً، واألشخاص من ذوي اإلعاقة، والذين يعيشون يف 

مناطق نائية، والذين ينتمون إىل األقليات اإلثنية. ولكن ماتزال بلدان 
عديدة تقوم باإلنفاق عىل أساس املساواة يف املبالغ املقدمة لكل طفل، 
دون األخذ باالعتبار أوجه التباين بني املدارس، واملناطق، واحتياجات 

الفئات املحرومة.

وتوجد بالنسبة ملعظم البلدان ذات الدخل املنخفض أسس منطقية 
قوية تسوغ زيادة اإلنفاق عىل التعليم االبتدائي، باعتباره يمثل املرحلة 

التعليمية التي يُرجح أن يلتحق بها األطفال من األرس األشد فقراً. ولكن 
ياُلحظ أن متوسط ما أنفقته البلدان املنخفضة الدخل عىل الطالب 

الجامعي يف عام 2012 يفوق بمقدار 11 مرة ما أنفقته عىل التلميذ يف 
املرحلة االبتدائية، يف حني ما أنفقته البلدان العالية الدخل عىل الطالب 
الجامعي يفوق 1,3 مرة عىل ما أنفقته عىل التلميذ االبتدائي يف العام 
املذكور. ثم إن يف البلدان التي يتوقع أن تدعم أكثر من غريها الفئات 
الفقرية من خالل اإلنفاق العام، نجد أن الفئات الثرية ما تزال تجني 

فوائد ومنافع التعليم، ال سيما يف املستويات التي يصلها يف املقام األول 
الطلبة الذين ينتمون إىل هذه الفئات.

األرس تعزز الجهد الوطني يف مجال التعليم، ال سيما حني 
تهمل الحكومات اإلنفاق 

إن املشكلة يف الكثري من البلدان ال تكمن يف قلة اإلنفاق الوطني عىل 
التعليم وإنما يف الكلفة العالية التي تتكبدها األرس لتغطية مصاريف 
أبنائها يف املدارس. فقد بلغ مجموع اإلنفاق األرسي عىل التعليم ٪31 

يف خمسني بلدا من البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط والعايل التي 
تتوافر عنها بيانات يف وقت ما خالل الفرتة من عام 2005 إىل 2012. 

وتبلغ نسبة مساهمة األرس يف مجموع اإلنفاق عىل التعليم يف 25 بلداً 
يتدنى فيه اإلنفاق العام عىل التعليم إىل أدنى حد 42٪، بينما تبلغ هذه 

نسبة 27٪ يف 25 بلداً يبلغ فيها اإلنفاق عىل التعليم أعىل حد.

املساعدة اإلنمائية الدولية

انعقدت آمال كبرية بعد عام 2000 عىل استعداد الجهات املانحة 
لزيادة دعمها املايل للتعليم، بما يتفق مع الغايات التي حددتها األهداف 
الستة للتعليم للجميع. وقد زاد بالفعل متوسط املعونة املقدمة للتعليم 

األسايس بمقدار 6٪ يف السنة، غري أن نسبة املعونة الكلية املدفوعة 
للتعليم لم تتغري، ولم تتجاوز أبداً 10٪. يف املقابل، زادت النسبة الكلية 

للمعونة املخصصة للصحة من 9٪ إىل 14٪. وقد زاد بالفعل إجمايل 
املعونة املقدمة للتعليم زيادة منتظمة حتى عام 2010، ولكن انخفضت 
نسبتها بمقدار 10٪ يف الفرتة بني 2010 و2012 )أي ما مجموعه 1,3 

مليار دوالر أمريكي(.

متوسط ما 
أنفقته البلدان 

املنخفضة 
الدخل عىل 

الطالب 
الجامعي يف 
عام 2012 

يفوق بمقدار 
11 مرة 

ما أنفقته 
عىل التلميذ 

يف املرحلة 
االبتدائية
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مدفوعات املعونة حسب املستوى التعليمي

بلغت املعونة املخصصة للتعليم األسايس، املتعلق بخمسة أهداف من 
أهداف التعليم للجميع الستة، ذروتها يف العامني 2009 و2010. ثم 

انخفضت مدفوعات املعونة لهذا املستوى التعليمي يف الفرتة بني عامي 
2010 و2012 بمقدار 15٪، أي ما يساوي 921 مليون دوالر أمريكي. 

يف املقابل، انخفضت املعونة املخصصة للتعليم الثانوي بنسبة ٪6 
فقط يف عام 2012.

وقد ركز التمويل الخارجي للتعليم تركيزاً كبرياً عىل التعليم االبتدائي 
عىل حساب األهداف األخرى للتعليم للجميع. وانخفضت نسبة املعونة 

املخصصة للمهارات الحياتية األساسية للشباب والكبار وللرتبية 
والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة، كنسبة من إجمايل املدفوعات 

 املخصصة للتعليم األسايس. 
وال تركز اسرتاتيجيات الجهات املانحة تركيزاً كبرياً عىل تعليم الكبار، 

والتعليم عن بعد، والتعليم غري النظامي، وتعليم األطفال ذوي 
االحتياجات الخاصة.

 مدفوعات املعونة حسب املنطقة

ازدادت املعونة للتعليم األسايس يف أفريقيا جنوب الصحراء، التي تضم 
أكثر من نصف أطفال العالم غري امللتحقني باملدارس، زيادة مطردة 

منذ عام 2002 ثم انخفضت ابتداء من عام 2009 فصاعداً. ومن 
إجمايل املعونة املدفوعة للتعليم األسايس يف الفرتة 2002-2004 بلغ 
متوسط النسبة املخصصة ألفريقيا جنوب الصحراء الكربى 47٪، ثم 

انخفضت النسبة إىل 31٪ يف الفرتة 2010-2012. وبقيت النسبة 
املخصصة للتعليم األسايس يف جنوب وغرب آسيا شبه مستقرة، إذ 

ارتفعت من 21٪ إىل ٪22.

مدفوعات املعونة للبلدان الفقرية

كان 93٪ من فقراء العالم يعيشون يف البلدان ذات الدخل املنخفض يف 
تسعينات القرن املايض، ويف عام 2012 صار 72٪ منهم يعيشون يف 
البلدان ذات الدخل املتوسط، التي تبلغ فيها اليوم نسبة األطفال غري 

امللتحقني باملدارس 59٪. مع ذلك، ينبغي االستمرار يف إعطاء األولوية 
للبلدان األمس حاجة للمعونة يف مجال الخدمات األساسية – أي البلدان 

 الشكل 10: لم تزدد املعونة املقدمة لتحقيق أهداف التعليم للجميع خارج التعليم االبتدائي
 مجموع املعونة املقدمة للوفاء بالتعهدات الخاصة بالتعليم، متوسطات متحركة لثالث سنوات، 2012-1995
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التعليم قبل االبتدائي 

2000: أيدت الجهات املانحة اإلعالن 
عن األهداف اإلنمائية لأللفية وأهداف 

التعليم للجميع الستة

التعليم االبتدائي  املهارات الحياتية األساسية للشباب 
والكبار  التعليم الثانوي  التعليم املهني  التعليم ما بعد الثانوي

2005: تعهدت مجموعة البلدان 
الثمانية بزيادة مستويات املعونة. 

وجرى التعهد بإعطاء األولوية 
للتعليم االبتدائي املجاني ولكن بدون 

التزامات مالية

2002: إنشاء مبادرة املسار 
الرسيع للتعليم من أجل 

الجميع

2008/2007: األزمة املالية 
العاملية ترضب اقتصادات بلدان 

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
االقتصادي

2011: الجولة األوىل لتجديد موارد 
الرشاكة العاملية من أجل التعليم 

للجميع )مبادرة املسار الرسيع سابقاً(

 مالحظات: البيانات من الفرتة ما قبل عام 2002 تخص التزامات املعونة، وذلك ألن البيانات بشأن املدفوعات غري متوفرة. وبسبب الطبيعة غري املستقرة اللتزامات املعونة، يعرضها الرسم البياني عىل شكل متوسطات متحركة 
لثالث سنوات.

املصدر: لجنة املساعدة اإلنمائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي )2014).

املعونة 
املخصصة 

للتعليم 
األسايس 

أصابها 
الركود يف عام 

2010



   48

التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع امللخص

ذات الدخل املنخفض والبلدان الضعيفة. بالرغم من ذلك، انخفضت 
نسبة املعونة املخصصة للتعليم األسايس يف البلدان املنخفضة الدخل من 

40٪ إىل 34٪ خالل العقد.

املشهد املتغري للمعونة منذ عام 2000

كانت املعونة يف فرتة ما حكراً عىل الجهات املانحة منظمة التعاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي، ولكن منذ عام 2000 أخذت االقتصادات 

الناشئة باستحداث آليات عاملية للتعاون اإلنمائي، مثل مرفق مجموعة 
بلدان الهند وجنوب أفريقيا والربازيل للتخفيف من حدة الفقر والجوع 

الذي أنشأته هذه البلدان يف عام 2004، وبنك التنمية الجديد الذي 
أنشأته الربازيل والصني والهند وروسيا وجنوب أفريقيا.

 لم تف الجهات املانحة بالتزاماتها بتقديم املعونة 
للتعليم عىل نحو أكثر فعالية

كان هناك منذ داكار التزام سيايس قوي بتحسني املعونة الدولية من 
حيث الكمية واإلدارة الرشيدة عىل حد سواء. وجاء إعالن باريس عام 
2005 لريفع سقف االلتزام إىل حد غري مسبوق فيما يتعلق بتحسني 

صورة
صدر ال

A: م
m

i V
itale\Panos Pictures
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تنفيذ املعونة. ولكن لم يتحقق بحلول عام 2010 سوى هدف واحد من 
األهداف الثالثة عرش الالزمة لضمان فعالية املعونة، وهو هدف مواءمة 

وتنسيق املساعدة التقنية.

 عدم وجود هيكلية عاملية للمعونة يعوق التنسيق 
الفعال بني الجهات املانحة

يتيح التنسيق العاملي للجهات املانحة للتعليم تخصيص املعونة حيث 
تكون الحاجة إليها عىل أشدها. ولكن ال يبدو أن آليات التنسيق الحالية 

عىل الصعيد العاملي والقطري قد حققت نتيجة فعالة يف هذا الصدد. 
وقد شدد املنتدى الرابع الرفيع املستوى املعني بفعالية املعونة، 

الذي انعقد يف بوسان يف جمهورية كوريا عام 2011، عىل استخدام 
املؤسسات املتعددة األطراف والصناديق العاملية لزيادة التنسيق، غري 

أن معظم املعونة الثنائية األطراف للتعليم األسايس التزال تخصص 
حسب املوقع والقطاع.

 أصبحت الرشاكة العاملية أفضل قدرة عىل 
تحديد البلدان املحتاجة

يمكن للرشاكة العاملية من أجل التعليم – التي حلت محل مبادرة املسار 
الرسيع لتوفري التعليم للجميع املنشأة عام 2002- أن تقوم بدور هام 

يف التنسيق العاملي للمعونة املخصصة للتعليم، غري أنها تفتقر إىل الدعم 
املايل للقيام بهذه املهمة بصورة فعالة. وتكمن قوتها وإمكانياتها يف 

قدرتها عىل تحديد البلدان املحتاجة. وقد ذهب زهاء 81٪ من مدفوعات 
الرشاكة العاملية إىل البلدان املنخفضة الدخل خالل الفرتة 2010-

2012، مقارنة بنسبة 42٪ من أعضاء لجنة املساعدة اإلنمائية التابعة 
ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.

 ينبغي السرتاتيجيات املعونة أن تذهب إىل 
أبعد من زيادة نسب القيد

إن أبرز نتيجة تمخضت عنها املعونة املخصصة للتعليم هي ارتفاع 
نسب االلتحاق بالتعليم، وال سيما التعليم األسايس. أما يف املجاالت 

األخرى مثل التكافؤ بني الجنسني، فإن املعونة األجنبية كانت ضئيلة 
جداً. هذا مع أنه كان باإلمكان التصدي للعوائق التي تحول دون 

التحاق الفتيات بالتعليم – مثل العوامل ذات الصلة بالفقر، وبعد 
املسافة بني البيت واملدرسة، والتكاليف الدراسية، واملعتقدات الثقافية – 

من خالل زيادة فعالية املعونة التي تقدمها الجهات املانحة.

دور املعونة اإلنسانية لقطاع التعليم

عىل ضوء تواتر وتمدد حاالت الطوارئ، حاول قطاع التعليم أن يقنع 
قطاع املعونة اإلنسانية بأن االستثمار يف التعليم ينقذ حياة الفرد. مع 

ذلك، ماتزال املعونة للتعليم تلقى إهماال من قبل نظام املعونة اإلنسانية 
الذي يعاني أصالً من قلة موارده. ويف عام 2012 دعت الحكومات 

ووكاالت األمم املتحدة والقطاع الخاص ومنظمات املجتمع املدني إىل 
مضاعفة نسبة املعونة اإلنسانية املخصصة للتعليم لتصبح 4٪ عىل 

األقل من جميع الصناديق املراعية للنداءات اإلنسانية. بالرغم من ذلك، 
لم يستلم قطاع التعليم يف عام 2013 سوى النسبة املعهودة، أي ٪2.

 تنامي دور املنظمات غري الحكومية يف تمويل
 أهداف التعليم للجميع املهَملة 

ازداد تمويل املنظمات غري الحكومية للتعليم النظامي مرتاوحاً بني 
2,6 مليار دوالر أمريكي و5,2 مليار دوالر أمريكي. وأصبحت هذه 
املنظمات من املزودين الكبار للخدمات األساسية يف بعض البلدان، 

وتشري توجهات إنفاقها عىل التعليم إىل الرتكيز عىل أهداف التعليم التي 
عانت تقليديا من إهمال الحكومات والجهات املانحة، مثل التعليم غري 

النظامي والرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة.

ينطوي التمويل غري التقليدي عىل إمكانات كبرية

تنامى التمويل غري التقليدي تنامياً كبرياً إىل أكثر من 50 مليار دوالر 
أمريكي. وقد أوىص يف عام 2010 الفريق الرائد املعني بالتمويل 

املبتكر للتنمية باعتماد تسع آليات لتوسيع نطاق تمويل التعليم، وهي: 
رضيبة املعامالت املالية، وسندات التعليم بالعملة املحلية، والصناديق 

االستثمارية، وسندات الشتات، واملساهمات الطوعية من املهاجرين، 
ومقايضة الديون، والجبايات أو الرسوم الرياضية، والرشاكات بني 

القطاعني العام والخاص، والتربعات الصغرية. وقد حققت آليات مماثلة 
7 مليارات دوالر أمريكي لتمويل قطاع الصحة منذ عام 2002، ولكن 

لم يُطبق سوى بضع من هذه اآلليات لتمويل قطاع التعليم. 

يف عام 2013، 
تلقى التعليم 

2٪ فقط 
من املعونة 

اإلنسانية 
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التوصيات

1  زيادة الرتكيز عىل الرعاية والرتبية يف 
مرحلة الطفولة املبكرة

يتعني عىل جميع البلدان جعل سنة واحدة عىل األقل من سني التعليم 
قبل االبتدائي سنة إلزامية إطار دورة التعليم األسايس، وعىل الحكومات 

أن توفر املوارد الالزمة لذلك.

يف حال لم تكن امليزانيات الحكومية قادرة عىل توفري الخدمات للجميع، 
ينبغي عليها أن تستهدف أشد الفئات حرماناً.

ينبغي دعم برامج التعليم املبكر غري النظامي والقائم عىل املجتمع 
املحيل إذا لم تكن الربامج النظامية مالئمة.

ينبغي أن تكون الرعاية وأساليب التعليم ذات نوعية جيدة، وأن يتم 
تدريب العاملني عىل حفز اإلمكانات املعرفية لدى األطفال وتوفري دعم 

اجتماعي وعاطفي لهم.

ينبغي أن تسعى البلدان جاهدة إىل اجتذاب املزيد من املعلمني الجيدين 
والعاملني يف محال رعاية الطفل من ذوي الكفاءة من خالل رفع 

مركزهم وأجورهم إىل مستوى معلمي املدارس االبتدائية.

2  بذل قصارى الجهد لتمكني جميع األطفال 

من إتمام التعليم االبتدائي

ينبغي أن تقوم البلدان بوضع برامج واقعية للتحويالت النقدية برشوط 
مبسطة وخطط واضحة ودقيقة الهدف، من أجل مساعدة األرس الفقرية 

عىل تحمل تكاليف التعليم، وذلك مثالً من خالل مدَّها بأتعاب غري 
رسمية، وتغطية تكاليف املالبس املدرسية والنقل.

وبغية تحسني نسب االلتحاق باملدرسة وتخفيض نسب الترسب، ينبغي 
للحكومات تنفيذ برامج مشرتكة بني القطاعات يف مجاالت مثل الصحة 

والتغذية، باإلضافة إىل االستثمار يف إنشاء الطرق، وتوفري أو تحسني 
البنية األساسية للماء والكهرباء.

ينبغي للحكومات إعداد خطط طوارئ لتلبية االحتياجات التعليمية 
لألطفال يف حاالت الطوارئ ومناطق النزاع املسلح.

3  تحسني اكتساب الشباب والكبار ملهارات العمل 

واملهارات الحياتية 

ينبغي للحكومات أن تكفل لجميع الشباب، ال سيما األشد حرماناً منهم، 
إمكانية اكتساب املهارات األساسية من خالل تعميم االنتفاع املجاني 

واإللزامي باملرحلة الدنيا من التعليم الثانوي.

ومن باب اإلقرار بحقيقة أن الجمع بني التعليم املدريس والعمل يلحق 
الرضر بإمكانية اكتساب التالميذ املهارات األساسية، ينبغي عىل 

جميع البلدان أن تصدق عىل اتفاقية رقم 138 الصادرة عن منظمة 
العمل الدولية بشأن الحد األدنى لسن االستخدام، وأن تعمل عىل 

نرشها وتنفيذها.

يتعني عىل واضعي السياسات تحديد املهارات التي ينبغي اكتسابها 
بحلول نهاية كل مرحلة من مراحل التعليم املدريس النظامي، والرتكيز 

عليها من حيث األولوية.

ينبغي للحكومات أن تحدد نوع التعليم أو التدريب - بما يف ذلك 
برامج التدريب يف موقع العمل والتلمذة املهنية - األكثر فعالية ومالءمة 

الكتساب املهارات.

بغية تلبية احتياجات الكبار من ذوي املؤهالت التعليمية املتدنية، ينبغي 
للحكومات توفري املزيد من الفرص لالستمرار والتقدم يف تعليم الكبار.

4  تمكني جميع الكبار من تحقيق حقهم يف اكتساب 

مهارات القرائية والحساب

ينبغي لسياسات واسرتاتيجيات محو األمية أن تربط بني سياسات 
التنمية واحتياجات املجتمعات املحلية، والصحة، والتنمية املجتمعية، 

واالبتكار الزراعي، واملواطنة الفاعلة.

ينبغي توفري الدعم من خالل الرشاكات بني الحكومات والقطاع 
الخاص الستخدام الهواتف املحمولة وغريها من تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت لحيازة واستبقاء مهارات القرائية.
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يتعني عىل الحكومات أن تعزز برامج القرائية من خالل تحديد 
مستويات املهارات التي ينبغي للكبار اكتسابها ومن خالل قياس 

ورصد املشاركة والنتائج.

5  تحويل الرتكيز من التكافؤ بني الجنسني إىل 

املساواة بني الجنسني

بغية جعل بيئات التعلم أكثر إنصافاً، من الرضوري توفري املوارد 
الالزمة لتحسني املواد التعليمية ومرافق املياه والرصف الصحي 

وجعلها مناسبة لهذه البيئة وعامل تعزيز لها.

ينبغي أن تعمل الحكومات عىل أن تغطي برامج التدريب قبل الخدمة 
وأثنائها االسرتاتيجيات املعنية بقضايا الجنسني لكي يستخدمها 

املعلمون يف الرتبية واإلدارة الصّفية. وينبغي تصميم هذه الربامج 
بعناية من حيث األخذ باالعتبار أوجه عدم املساواة يف السياقات املحلية.

ينبغي أن تكون املناهج الدراسية مراعية لقضايا الجنسني وتشمل 
الصحة اإلنجابية والثقافة الجنسية.

6 االستثمار يف نوعية التعليم

من الرضوري تقوم الحكومات باستثمارات سليمة يف توفري التعليم 
الجيد. وينبغي إعطاء األولوية للسياسات التي تعزز الكفاءة املهنية 
للمعلم وتقوي دوافعه وحوافزه للعمل. كما ينبغي النظر بعناية يف 

املخاطر التي ينطوي عليها تعيني املعلمني املتعاقدين.

ينبغي رفد املعلمني بمنهج درايس يتسم بمحتوى موائم واستيعابي 
يحّسن التعلم ويسمح للتالميذ ذوي األداء املتدني والتحصيل الضعيف 
باللحاق بالركب ومواكبته. وينبغي توفري املوارد التعليمية املناسبة، وال 

سيما الكتب املدرسية، لجميع الطلبة.

وال بد أن تستجيب أساليب التعليم ونهوجه استجابة أفضل بكثري مما 
فية. وال بد من  هو عليه الوضع اآلن ملختلف السياقات الثقافية والصَّ

األخذ بنظر االعتبار أن التعلم الفعال يف مجتمع متعدد اللغات تتحكم به 
إىل حد كبري نجاعة السياسات اللغوية املتبعة يف التعليم.

وينبغي لإلدارة الرشيدة أن تجمع بني التدابري املؤسسية القوية 
وااللتزام بالعدل واإلنصاف.

ويتعني عىل الحكومات أن تعتمد سياسات مالئمة فيما يخص نرش 
املعلمني يف املناطق التي لم تحظ بما يكفي من الخدمات التعليمية.

من الرضوري جداً أن يتوفر للمعلمني والتالميذ وقت مدريس كايف 
وبنوعية جيدة لكي يشاركوا مشاركة فعالة يف أنشطة التعليم والتعلم.

ينبغي أن تعزز الحكومات قدرتها عىل إجراء عمليات تقييم للتعلم تعرب 
عن األولويات الوطنية وتدعم الجهود الرامية إىل ضمان جودة التعليم، 

والتعليم الفعال، ونتائج التعلم املنصفة يف مختلف حقول املعرفة.

7  حث الخطى لزيادة حجم التمويل للتعليم وتوجيه 
ً املوارد صوب أشد الفئات حرماناً وتهميشا

يتعني عىل الحكومات أن تعبئ املزيد من املوارد املحلية لتوفري مصدر 
مستدام لتمويل جدول أعمال التعليم ملرحلة ما بعد عام 2015. 

وينبغي للبلدان املنخفضة الدخل والفئة الدنيا من البلدان املتوسطة 
الدخل أن تنفق 3,4٪ من الناتج املحيل اإلجمايل عىل التعليم قبل 

االبتدائي والتعليم االبتدائي واملرحلة الدنيا من التعليم الثانوي أو ٪5,4 
من الناتج املحيل اإلجمايل عىل التعليم بكافة مستوياته.

ينبغي إعادة تخصيص موارد التعليم العامة للتعليم قبل االبتدائي 
والتعليم غري النظامي ومحو أمية الكبري لصالح الفئات املهمشة. ينبغي 

للجهات املانحة أن تزيد مدفوعاتها للتعليم زيادة كبرية وأن تضمن 
توجيهها وجهة صحيحة. وال ينبغي لعملية تنسيق التنمية العاملية 

واملعونة اإلنسانية أن تغفل عن البلدان األمس حاجة إىل الدعم.

ونظراً لحجم الفجوة التمويلية املقدرة بـ 22 مليار دوالر أمريكي، 
يتعني عىل الجهات املانحة زيادة حجم املعونة املخصصة للتعليم 

قبل االبتدائي والتعليم االبتدائي واملرحلة الدنيا من التعليم الثانوي 
يف البلدان املنخفضة الدخل والفئة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل 

بمقدار أريع مرات عىل األقل.

ومن شأن االستثمار يف أدوات التشخيص التي تتبع كافة املوارد 
املخصصة للتعليم أن يساعد الحكومات والجهات املانحة عىل أن 
تقيم تقييما أفضل كيف تستفاد مختلف الفئات ذات الدخل من 

اإلنفاق الرسمي، وأن تضمن عدم إغفال األطفال األشد فقراً وتركهم 
يسريون خلف املوكب.

8 زيادة الرتكيز عىل مسألة اإلنصاف

بغية معالجة مسألة اإلنصاف أوالً وقبل كل يشء، ينبغي عىل 
الحكومات أن تغري طريقة استخدامها للمعلومات لتخطيط أنشطتها 

يف مجال التعليم.

ينبغي للحكومات أن ترتب حسب األولويات استخدام البيانات 
املفصلة املستمدة من استقصاءات املدارس واألرس وسوق العمل 

من أجل تحسني خططها التعليمية وتوجيه املوارد صوب من هم يف 
أمس الحاجة إليها.

9  معالجة الثغرات الجدية يف البيانات من أجل 

تحسني عملية الرصد

من الرضوري تحسني قاعدة املعارف لنظم التعليم من أجل تدارك 
الثغرات الجدية يف البيانات املتعلقة بقضايا عدة ابتداء من نوعية 

التعليم ومهارات القرائية وصوالً إىل التمويل. وهذا األمر يتطلب العمل 
عىل أساس معايري مشرتكة، وبناء القدرات، وتنسيق البيانات.
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يلزم تعاون أوثق لرصد التقدم يف التعلم عىل مر الوقت وعرب البلدان، 
استناداً إىل مقاييس يمكن أن ترتبط بها التقييمات الوطنية للتعلم يف 

مجموعة من املواضيع.

ينبغي أن تقوم الحكومات بوضع األطر أو اآلليات الخاصة بها يف 
مجال الرصد لجمع بيانات مفصلة عن الوضع التعليمي لفئات 

مختلفة من السكان.

ينبغي العمل عىل تعزيز توافر البيانات وموثوقيتها وقابليتها للمقارنة 
من أجل تحسني التخطيط ووضع السياسات.

بالنظر إىل انتهاء مهمة التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع، ما تزال 
الحاجة مستمرة إىل وجود تقرير عاملي مستقل لرصد التعليم.

10  حل مشاكل التنسيق من أجل املحافظة عىل 

مستوى عال من الدعم السيايس للتعليم

ينبغي أن تكون االسرتاتيجيات املعنية بتنفيذ السياسات التعليمية 
قوية تقنياً وجذابة سياسياً. وينبغي أن تكون لها أهداف واضحة 

وقدرات اسرتاتيجية وتقنية مكرسة. وال بد من تمويلها بصورة 
جماعية وتقييمها بانتظام، مع دعم وإسناد سيايس علني من قبل 

الهيئات املؤثرة.

ال بد من وجود آليات واضحة للمساءلة من أجل وضع الحكومات 
والجهات املانحة أمام مسؤولياتها إذا أخطأوا األهداف أو فشلوا يف 

الوفاء بالتزاماتهم.

إن يف حوزة التعليم املفتاح الالزم لتحقيق معظم األهداف التي ينطوي 
عليها جدول أعمال التنمية ملا بعد عام 2015، بدءاً من االستهالك 

املستدام إىل الصحة واملجتمعات املحبة للسالم. وينبغي إعادة تصميم 
الربامج والنهوج من أجل تحقيق هذه األهداف.
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هذا هو اإلصدار الثاني عرش واألخري من التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع، وبه نصل إىل املهلة النهائية التي حددها املنتدى 
العاملي للرتبية يف داكار، يف السنغال عام 2000 لتحقيق األهداف الستة لحركة التعليم للجميع. وقد كرس هذا التقرير الستعراض 

حصيلة هذه األعوام الخمسة عرش بما فيها من إنجازات وتحديات وتحليل بعني نقدية مسؤولة ورصينة مكامن القوة والضعف 
يف هذه املسرية الطويلة مستخلصاً منها الدروس والعرب التي صاغ عىل أساسها التوصيات املرفوعة إىل املرحلة القادمة من الجدول 

العاملي للتعليم بوعودها وتحدياتها.

لقد شهدت السنوات املنرصمة ابتداًء من عام 2000 معالم التقدم عىل طريق تحقيق أهداف التعليم للجميع. فقد تسارعت 
الخطى نحو تحقيق هدف تعميم التعليم االبتدائي، وتقلصت أوجه التفاوت بني الجنسني يف الكثري من البلدان، وباتت الحكومات 

تويل الكثري من االهتمام لنوعية التعليم الذي حرصت عىل توفريه لجميع األطفال. ولكن بالرغم من هذا الجانب املرشق والجهود 
الكبرية التي بذلت يف سبيل تحقيق الغايات املنشودة، إال أن العالم أخفق يف الوفاء بمجمل التزاماته حيال التعليم للجميع. فما 

زال هناك ماليني األطفال واملراهقني غري ملتحقني باملدارس، وما زالت الفئات األكثر فقراً واألشد حرماناً تعاني من عدم املساواة 
يف التمتع بالتعليم عىل قدم املساواة مع الفئات األخرى األوفر حظاً ، وهي التي تنوء اليوم بعبء اإلخفاق يف عدم تحقيق أهداف 

التعليم وما تحمله من وعود.

ونجد يف هذا التقرير تقييماً شامالً للتقدم املحرز عىل املستوى القطري صوب تحقيق أهداف التعليم للجميع وعرضاً للعوائق 
التي اعرتضت عملية السري قدماً نحو األهداف املنشودة، وألوجه القصور والثغرات التي اعرتت عملية التطبيق، واألشواط املتبقية 

إلنجاز هذه املسرية وصوالً إىل الغاية املرجوة. كما يسلط التقرير الضوء عىل السياسات الفعالة ويقدم توصيات لرصد وتقييم 
أهداف التعليم بعد عام 2015. وهو يضع بني يدي صانعي السياسات مصدراً موثوقاً يمكن بواسطته الرتويج للتعليم والدعوة 

 إىل تعزيزه باعتباره حجر الزاوية يف الهيكل اإلنمائي 
ملا بعد عام 2015.

والتقرير العاملي لرصد التعليم للجميع وثيقة مستقلة، تستند يف عرضها وتحليلها عىل األدلة، وهي أداة ال غنى عنها للحكومات، 
والباحثني، واملختصني بالتعليم والتنمية، واإلعالميني، والطلبة. وقد رصد التقرير وقيَّم تقدم التعليم يف نحو 200 من البلدان 
واملناطق بصورة سنوية تقريباً منذ عام 2002. وسوف يستمر هذا العمل طوال عملية تنفيذ جدول أعمال التنمية املستدامة 

ملرحلة ما بعد عام 2015، باسم التقرير العاملي لرصد التعليم.

التعليم للجميع 2015-2000:
اإلنجازات والتحديات 

من بني اإلصالحات الرئيسية التي رأت النور منذ عام 2000 
السياسة القاضية بوجوب التحاق كل طفل باملدرسة. وقد 

أتاح هذا األمر لكل إنسان تذوق ثمرة التعليم. وربما سلب هذا 
اإلصالح من الفالحني قوتهم العاملة، ولكنه أعطاهم يف املقابل 

بذور حياة أفضل يف املستقبل.

سونام، معلمة من بوتان

اآلباء الذين عانوا األمرين بسبب عدم قدرتهم عىل كتابة 
رسائل، واستخدام الهاتف الجوال أو آلة الرصافة اآللية، 

يعملون كل ما وسعهم لتوفري التعليم ألبنائهم حتى ال 
يتعرضون أبداً لإلقصاء بسبب أميتهم.

 اوموفيغو راني إبرييري
جامعة ميدوغوري، نيجرييا  

لقد غادرت بسبب األمور التي كانت تحدث مع املتمردين. 
لقد دمروا مدرستنا وما عاد بإمكاننا الذهاب إليها. لم يكن 

يعجبهم طريقة لبس بعض الفتيات. وقد صاحوا بنا قائلني 
إن مالبسنا ليست جيدة. لقد حطموا مكاتب مدرستنا ودمروا 

كتبنا املدرسية وحاجياتنا. املدرسة يفرتض أن تكون املكان 
الذي نتعلم فيه.

سيتا، طالبة يف النيجر

كل طفل دون الخامسة ينبغي أن يلتحق بالتعليم قبل 
االبتدائي. الرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة أولوية رئيسية.

 ماثا إيزابيل كاستون
معلمة يف مدرسة ابتدائية، كولومبيا
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