
 مليار دوالر سنوياً  129ُتكّلف أزمة التعّلم العالمية 

 .ُيحّذر التقرير من تأثير األزمة على أجيال عديدة من األطفال إذا لم يجِر العمل على تعزيز عملية التدريس

 

 رينتش:غبتوقيت  00.01الساعة كانون الثاني/يناير،   29يحظر نشره قبل 

عن أن أزمة التعّلم العاملية ُتكّلف احلكومات  لرصد التعليم للجميع العاملي تقريرللاإلصدار احلادي عشر  يكشف
التعليم االبتدائي يف إطار  من اإلنفاق العاملي علىمليار دوالر سنوياً. ويتم هدر عشرة يف املائة  129مبلغاً قدره 

. ويؤدي هذا الوضع إىل جعل متعلُّ من عملية ال األطفالاستفادة التعليم ذي النوعية السيئة الذي يفشل يف ضمان 
ربع الشبان يف البلدان الفقرية غري مؤهلني لقراءة مجلة واحدة. وَخيلص التقرير إىل أن املعلمني اجلّيدين هم الذين 

يف هذا الال ألولئك الذين هم يف  املهنينيأفضل  توفري، ويدعو احلكومات إىل ىل حتقيق التحسنالسبيل إُميثّلون 
 .أمس احلاجة إليهم

 أعداد كافية من إذا مل جيِر استقطاب أنه من التعليم والتعّلم: حتقيق اجلودة للجميع املعنون ةالسن هذه وُحيّذر تقرير
احملرومني.  وسيكون ضررها أشد علىأجيال عدة ل ستستمر أزمة التعّلم ن، فإمناسباً  تدريبهم تدريباً املعلمني و 

من إ�اء مرحلة الدراسة االبتدائية بعد أن يكونوا قد  نيتمكنو عدد الذين س أن ، على سبيل املثال،يكشف التقريرف
 ا من بلدان أفريقيشد فقرًا يف العديد لدى الفئات األمخس األطفال لن يتجاوز تعّلموا أسس القراءة والرياضيات 

 جنوب الصحراء الكربى.

 175 ما يقارباألمية أكثر انتشارًا مما كان يُعتقد يف السابق. وهناك  ًا منالتعليم ذو النوعية السيئة إرثخيلف و 
ال يتمكنون من قراءة مجلة  –أي ما يعادل حنو ربع عدد الشبان  –مليون شاب من شبان البلدان الفقرية 

الراهنة،  لالجتاهاتثلث عدد الفتيات يف جنوب وغرب آسيا. ووفقاً  وتشمل هذه الظاهرةنها، بأكملها أو جزء م
األشد فقرًا يف  الشاباتليتسىن جلميع  2072أنه يتعّني االنتظار حىت عام  إىل التقرير تشري التوقعات الواردة يف

مجيع الفتيات اللوايت  تتمكنكي ل القرن القادم لانتظار حلو  قد يتعّني البلدان النامية التمّكن من القراءة والكتابة؛ و 
 .الدنيا من التعليم الثانويرحلة امل إ�اءمن نتمني إىل األسر األشد فقراً يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ي

على  القائمني يف املدارس االبتدائية أن أقل من ثالثة أرباع املعلمني يالَحظويف ثلث البلدان اليت تناوهلا التقرير، 
لمعايري الوطنية. ويف غرب أفريقيا، حيث يتعلم عدد ضئيل من األطفال وفقًا لرأس عملهم يتم تدريبهم 

، يشكل املعلمون الذين يعملون مبوجب عقود مؤقتة وبأجور منخفضة وحيظون بالقليل من التدريب ياتساساأل
 الرمسي أكثر من نصف القوة العاملة التدريسية.



: "إن مستقبل هذا اجليل هو بني أيادي املعلمني. يف هذا الصدد العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا،ت املديرة قالو 
األطفال  هم يف منحعمالعمل جبد لد، وحنن حباجة إىل 2015مليون معّلم حبلول عام  5.2ويتعّني علينا تعيني 
يف  بتحقيق اإلنصاف اً صرحي اً من أن مثة التزام . ويتعّني علينا أيضًا أن نتأكداجليدم العام والاين و حقهم يف التعلي

تتيح تتبُّع مؤشرات مع  اعتماد ، 2015ما بعد عام يف مرحلة إطار األهداف العاملية اجلديدة اخلاصة بالتعليم 
 ال يُهمل أي أحد."التقدم الذي حيرزه املهمشون حبيث 

إىل  يؤديساسيات األم تعلُّ أمجع من  العامل يفل مليون طف 250عدم متكُّن أن تكلفة  أرقامًا تبني تقريررد الو وي
ال يقل عن نصف املبلغ الذي  ما بلداً  37 ما جمموعه وخيسر. مليار دوالر أمريكي 129 بلغر مبقدَّ تُ  خسارة

املساواة على النقيض من ذلك، يبني التقرير أن ضمان و األطفال. من جراء عدم تعلُّم ق على التعليم االبتدائي نفَ يُ 
يف  زيادة الناتج احمللي اإلمجايل للفردتتيح  ولد منافع اقتصادية ضخمةيالتعليم اجليد للجميع ميكن أن توفري  يف

 .عاماً  40يف املائة على مدى  23بنسبة  البلد

في فقليات. من األ حتقيق اجلدوى لدى العديديف نظم التعليم ختفق ، حىت يف البلدان ذات الدخل املرتفعو 
ني الرابع والثامن، أما يف الصف املستويات الدنيا املطلوبة تقريباً  األسر الغنية املنتمني إىلمجيع الطالب  بلغنيوزيلندا، 

يعّدون أيضاً املهاجرين يف البلدان الغنية  كما أنثلثي الطالب.  يف األوساط الفقرية فلم يبلغ تلك املستويات سوى 
 املطلوبيف املائة من املهاجرين احلد األدىن  60أقل من  بلغ ، على سبيل املثال،في فرنساف: من الفئات املهملة

 يف القراءة.

يد للجميع، جيب على احلكومات أن توفر ما يكفي من املعلمني اجلتعليم الويبني التقرير أنه من أجل حتقيق 
يعين اجتذاب أفضل املرشحني  على تلبية احتياجات احملرومني. هذا نيعلماخلاصة باملاملدربني، وتركز السياسات 

اجة احل يف أمسّ هي داخل البلدان إىل املناطق اليت  وإيفادهم ،وتزويدهم بالتدريب املالئم ،التدريس إىل مهنة
على احلاجة  طويل األجل. ويسلط التقرير الضوء أيضاً  اً التزام إليهم لكي يلتزموا بالتدريس احلوافز ميوتقدم، إليه

املساواة يف اجلودة و حتقيق أمام  رئيسياً  عائقاً الذي ميثل ائم على نوع اجلنس يف املدارس، إىل التصدي للعنف الق
 تعزيز االندماج وحتسني التعلم. من أجلاملناهج والتقييم اخلاصة ب سرتاتيجياتااليؤكد على أمهية  كما أنه. التعليم

الذين األطفال  مل يتمكنما هي فائدة التعليم إذا التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع : " ةبولني روز، مدير  توقال
 والشباب األعداد اهلائلة من األطفالوتبني ؟ اإليه املهارات اليت حيتاجون من اكتسابسنوات يف املدرسة  أمضوا

أال جيب و التعلم يف قلب أهداف التعليم يف املستقبل. االنتفاع باملساواة يف وضع من األمهية مبكان  أنهاألميني 
بل أن رس، ااملدب ملتحقونكل األطفال   أن تأكد منبال 2015بعد عام ملرحلة ما ديدة اجلهداف كتفي األت

 ."ينبغي أن يتعلموهما  هممتعلُّ تضمن أيضاً 



 تقرير التوصيات التالية:ويتضمن ال

 بتحقيق اإلنصاف صرحياً  التزاماً  2015بعد عام ملرحلة ما أهداف التعليم اجلديدة  تتضمن جيب أن - 1
غايات إىل ديدة اجلهداف األحتتاج و . التعليملالنتفاع بمتساوية  فرصل اطفتتاح جلميع األحبيث 

 .حرماناً  الذي حترزه أشد الفئاتع التقدم تتبُّ ل مدّعمة مبؤشراتقابلة للقياس و  اضحةو 
املدرسة االلتحاق بكل طفل ه يتاح لأن 2015بعد عام  ملرحلة ما ديدةاجلهداف األ أن تضمن جيب - 2

التعلم فيها لفرتة  أيضاً  حيق هلمبل ، فحسب املدرسةااللتحاق بألطفال فال حيق ل. ساسياتاألم وتعلُّ 
 .األجر جيد مستقر عملعلى  للعثور إليها املهارات اليت حيتاجون منها بعد اكتساب، واخلروج طويلة

مل خطط تأن تش . جيبمالذين هم يف أمّس احلاجة إليه الدارسنيأفضل املعلمني إىل  وصول ضمان - 3
على الصعيد تعيني املعلمني أن جيري ينبغي و الوصول إىل املهمشني. ب صريح التزام على التعليم الوطنية

إىل تدريب حيتاج كل معلم و . نياحملروم خللفيات الدارسنيلديهم خلفيات مماثلة  أن تكون أو احمللي
جيب توفري احلوافز و ألطفال احملرومني. إىل االدعم  السبل الكفيلة بتوجيهأثناء اخلدمة على قبل اخلدمة و 

تسعى جيب على احلكومات أن و العمل يف املناطق النائية واحملرومة. على أفضل املعلمني إقبال لضمان 
أجور تل  على األقل احتياجاتم األساسية،  دفع لديها من خالل اإلبقاء على أفضل املعلمني إىل

 .مالئم هلمظروف عمل جيدة ومسار وظيفي وتوفري 

للحصول على مقابالت أو صور أو مقاطع بديلة أو تسجيالت فيديو حمررة مسبقًا أو اقتباسات أو دراسات 
 عن املعلمني أو الطالب، يرجى االتصال بالشخصني التاليني: حاالت

Kate Redman k.redman@unesco.org 0033 6 71 78 62 34 
Sue Williams s.williams@unesco.org  0033 1 45 68 17 06 or 0033 6 15 92 93 62 

 مالحظات للمحررين:

توىل إعداد "التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع" فريق مستقل ونشرته اليونسكو، ويعد هذا التقرير مرجعاً يُعتّد به 
أثري يف هذا يرمي إىل تقدمي معلومات عن االلتزام احلقيقي بالتوجه حنو حتقيق أهداف التعليم للجميع وإىل الت

 االلتزام وضمان استدامته.
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