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جدول املحتويات
املقدمة
ً
أوال :أبرز النقاط التي تم ذكرها في إعالن بروكسل لجدول أعمال التعليم حتى عام  20٣0م
التعليم كدافع أساس ي للتطوراإلنصاف واالدماجالتعلم مدى الحياة وفي جميع مجاالتهاعالقة التعلم بالعمل والحياةدور املعلمين املركزياملسؤولية الجماعيةً
ثانيا :أبرز ما تم ذكره في حلقات النقاش رفيعة املستوى في االجتماع العالمي للتعليم
ً
ثالثا :أهم رسائل السياسات من ورش املنتدى الفني
ر ً
ابعا :متابعة تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة ً
دوليا
توجهات في تطور التعليمتحديات البيانات واملتابعةً
خامسا :وجهات نظر إقليمية
منطقة أفريقيااملنطقة العربيةمنطقة آسيا واملحيط الهادئمنطقة أوروبا وشمال أمريكاأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبيً
سادسا :الخطط التطويرية
ملحق (أ) :إعالن بروكسل
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املقدمة
نبذة عامة
تحظى االجتماعات العاملية للتعليم بأهمية عليا منذ أن ُعقد املنتدى العالمي للتعليم في داكار ،السنغال في عام  2000م،
وكان االجتماع العالمي للتعليم للجميع لعام  201٤م ،الذي تم تنظيمه في مسقط بسلطنة عمان ،بمثابة عالمة فارقة في
الفترة التي سبقت خطة التنمية املستدامة لعام  20٣0م ،وحدد إعالن مسقط نطاق وطموح املجتمع الدولي للتعليم في
خطة التنمية ملا بعد عام  201٥م ،وأتى ت ً
بعا إلعالن إنشيون الذي تم تبنيه في املنتدى العالمي للتعليم في عام  201٥م
ِ
والذي شكل إلى حد كبير الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة الذي يصبو إلى "ضمان التعليم الجيد املنصف
والشامل للجميع وتعزيز الفرص املتاحة مدى الحياة للجميع" ،وال تزال االجتماعات العاملية للتعليم تشكل آلية رئيسة
لهيكل حوكمة التعليم العالمي ،وفي الواقع ،ينص إطار عمل التعليم لعام  20٣0م على ما يلي:
ستضطلع اليونسكو بعقد اجتماعات عاملية دورية عن التعليم باالتساق مع الجدول الزمني الجتماعات املنتدى
السياس ي الرفيع املستوى املعني بالتنمية املستدامة ،وذلك بالتشاور مع اللجنة التوجيهية املعنية بهدف
التنمية املستدامة  – ٤التعليم بحلول عام  ،20٣0بغية استعراض التقدم املحرز في تنفيذ جدول أعمال هدف
التنمية املستدامة  - ٤التعليم بحلول عام  ،20٣0وتشاطر النتائج مع اآلليات املالئمة املعنية باستعراض
ومتابعة تنفيذ مجمل أهداف التنمية املستدامة .وسوف تشارك جميع الدول األعضاء واألطراف املعنية
األخرى املشتركة في آلية التنسيق ،في االجتماعات العاملية التي ُتعقد عن التعليم .كما ُ
سيعقد اجتماع رفيع
املستوى إلى جانب دورات املؤتمر العام لليونسكو .وسيجري استكمال ذلك بعقد اجتماعات إقليمية وفق
جدول زمني إقليمي تحدده الدول األعضاء واألطراف املعنية ذات الصلة على الصعيد اإلقليمي.
إطار العمل لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة ،املادة 9٥
االجتماع العاملي للتعليم لعام  2018م
نظمت اليونسكو االجتماع العالمي للتعليم لعام  2018م الذي ُعقد في الفترة  ٥-٣ديسمبر في بروكسل حيث استضافت
الحكومة البلجيكية هذا الحدث الذي ضم أكثر من  ٤00مشارك ومشاركة من مختلف أطياف املجتمع من وزراء للتعليم
والتطوير وممثلي ألكثر من  60دولة ومنظمات متعددة األطراف وأفراد مدنين ومعلمين وشباب وجهات من القطاع الخاص،
ويهدف هذا االجتماع إلى إكمال ما بدأه إعالن إنشيون في عام  201٥م والوصول إلى إجماع حول الحاجة امللحة إلى تفعيل
العمل العالمي الجماعي وااللتزام العالمي بالتعليم ،قبل املنتدى السياس ي الرفيع املستوى في عام  2019م ،حيث سيتم
مراجعة الهدف الرابع ألول مرة ،إلى جانب أهداف أخرى.1

1

ستتم مراجعة الهدف الثامن (العمل الالئق والنمو االقتصادي) ،والهدف العاشر (الحد من أوجه عدم املساواة) ،والهدف الثالث عشر (العمل املناخي) ،والهدف السادس
عشر (السالم والعدل واملؤسسات القوية) إلى جانب الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة.
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تضمن االجتماع مجموعة من املناقشات على الصعيدين الفني والوزاري حول موضوعات مختلفة تتعلق بجدول أعمال
التعليم حتى عام  20٣0م ،وشمل ما يلي:
 الجلسة االفتتاحية الفنية التي شاركت فيها مساعدة املديرة العامة لليونسكو لشؤون التربية السيدة ستيفانيا
جيانيني ،و املدير العام لوزارة التعليم والتدريب الفلمنكية في ببلجيكا الدكتورة كوين بيالريو ،وقدمت مبعوثة
اليونسكو الخاصة ملحو األمية من أجل التنمية صاحبة السمو امللكي األميرة لورنتين من هولندا كلمة خالل هذه
الجلسة.
 الجلسة االفتتاحية الوزارية التي شاركت فيها داعمة األمم املتحدة الخاصة ألهداف التنمية املستدامة امللكة
ماتيلد من بلجيكا ،ورئيس الوزراء في بلجيكا (من املجتمع الفرنس ي) السيد رودي ديموت ،ونائبة رئيس الوزراء
ووزيرة التعليم في بلجيكا (من املجتمع الفلمنكي) السيدة هيلدا كريفيتس ،ومساعدة املديرة العامة لليونسكو
لشؤون التربية السيدة ستيفانيا جيانيني ،ورئيسة املجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة ،معالي
السفيرة إنغا روندا كينغ ،واملفوض األوروبي للتعليم والثقافة والشباب والرياضة السيد تيبور نافراسيس.
 اجتماعين حول الروابط بين الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة واألهداف األخرى.
 اجتماعين وزاريين بشأن أفضل املمارسات والتحديات التي حددها وزراء التعليم عند تنفيذ األهداف على
املستوى الوطني.
 أربع حلقات نقاش وزارية تتمحور حول الشمولية والهجرة ومهنة التدريس واملهارات الالزمة للحياة والعمل.
 12 ورشة موازية تركز على التعليم قبل االبتدائي واالستعداد للتعلم وتمويل التعليم الجيد للجميع والتعليم
والتدريب التقني واملنهي والتعليم العالي والتعلم مدى الحياة.
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إعالن بروكسل
يحدد إعالن بروكسل ،املتفق عليه واملصادق عليه في االجتماع ،أولويات التعليم للسنوات األربع القادمة من خالل
الرسائل الرئيسة التسع التالية:

الرسائل الرئيسة
ً
مجددا على أهمية الحق في الحصول على تعليم شمولي ومنصف وأهمية الدور الذي يؤديه التعليم
 .1نؤكد
ُ
والتدريب والتعلم مدى الحياة ،والتعليم العالي والبحث كوقود يستعان به لتحقيق التنمية املستدامة بما
في ذلك التكيف مع تغير املناخ والتخفيف من آثاره ،والدعوة إلى تعزيز العمل املشترك لتحقيق الهدف الرابع
ضمن جدول أعمال عام  20٣0م.
 .2نلتزم بالقضاء على األمية من خالل توفير التعليم والتدريب الرسمي وغير الرسمي.
ُّ
 .3نلتزم بدعم التشريعات والتدابير السياسية والن ُهج اإلستراتيجية وتعزيزها ،لكي تصبح نظم التعليم
ً
والتدريب أكثر إنصافا وشمولية "دون أن يتخلف أحد" ،بما في ذلك أثناء األزمات املستمرة وحاالت الطوارئ
اإلنسانية.
 .4نلتزم بإلحاق املهاجرين والنازحين والالجئين في نظمنا التعليمية والتدريبية ،وتسهيل اعتماد مؤهالتهم
ُّ
وتعلمهم ومهاراتهم.
 .5نلتزم بتوفير تعليم عالي الجودة يراعي الفروقات بين الجنسين لتمكين النساء والفتيات.
 .6نلتزم بتعزيز التعليم من أجل املواطنة العاملية ومن أجل التنمية املستدامة لتعزيز قيم احترام الحياة
والكرامة ،واملساهمة في التماسك االجتماعي ،والديمقراطية والسالم والعدالة االجتماعية والتنوع الثقافي
وتحسين مساءلة التعليم بوصفه منفعة عامة.
 .7نلتزم بتوفير أنظمة التعليم والتدريب املفتوحة واملرنة واملتجاوبة التي تدعم تطوير مجموعة واسعة من
املعارف واملهارات والكفايات من مرحلة الطفولة املبكرة إلى مرحلة البلوغ ،للمساهمة في مجتمعات مستدامة
وسلمية وشاملة ومنصفة ،واملشاركة في توفير العمل الالئق في ظل املتغيرات التي تحدث لسوق العمل.
 .8ندعو إلى ضمان التطوير املنهي املمول بشكل أولي ومستمر ،وتوفير عملية التوظيف املناسبة وظروف العمل
الالئقة ،واالستقاللية املهنية واملستقبل الوظيفي للمعلمين واملربين واملدربين وقادة املدارس.
 .9ندعو إلى تعزيز دعم املوارد املحلية وزيادة التعاون والتضامن واملساعدات الدولية مع إعطاء األولوية ملن
هم في أمس الحاجة إليها ،بما في ذلك في األزمات التي طال أمدها.
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أقسام التقرير
يضم التقرير خمسة أقسام ،ويحتوي القسم األول على أهم النقاط الرئيسة في إعالن بروكسل ومناقشات االجتماع
العالمي للتعليم لعام  2018م ،وربطها ببعض أبرز املواضيع املذكورة ضمن جدول أعمال التعليم حتى عام  20٣0م:
أ-

التعليم كدافع أساس ي للتطور

ب -اإلنصاف واالدماج
ج -التعلم مدى الحياة وفي جميع مجاالتها
د -عالقة التعلم بالعمل والحياة
ه -دور املعلمين املركزي
و -املسؤولية الجماعية
ويلخص القسم الثاني أبرز ما تم ذكره في حلقات النقاش رفيعة املستوى في االجتماع العالمي للتعليم ،بينما يعرض القسم
الثالث أهم رسائل السياسات من ورش املنتدى الفني في االجتماع العالمي للتعليم ،ويقدم القسم الرابع مرئيات حول
توجهات التعليم والتدريب العاملي وينظر في بعض تحديات البيانات ومتابعة تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية
املستدامة ،ويتبع ذلك وجهات نظر إقليمية يعرضها القسم الخامس والتي تم بناؤها على استشارات التعليم  20٣0م التي
ً
ُ
ن ِظمت في جميع أنحاء العالم في عام  2018م ،ويعرض القسم األخير خططا تطويرية وتوجيهية.
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ً
أوال :أبرز النقاط التي تم ذكرها في إعالن بروكسل لجدول أعمال التعليم حتى عام  2030م

أ-

التعليم كدافع أساس ي للتطور

امللكة ماتيلد ملكة بلجيكا في الجلسة االفتتاحية
الوزارية

ً
"مما ال شك فيه أن جميع أهداف التنمية املستدامة مرتبطة ومتصلة ببعضها البعض ،ويعد التقدم في هدف واحد ً
تقدما في األهداف األخرى ،فمثال
ً
أطفاال أصحاء ،ويساعد التقدم املستمر في التعليم – ً
أيضا -في تحقيق املساواة بين الجنسين ،فبدون تحقيق تقدم في التعليم،
تنجب األمهات املتعلمات
سيكون من الصعب القضاء على الفقر والجوع وتهيئة الظروف للعمل الالئق والنمو االقتصادي والحد من أوجه عدم املساواة أو مكافحة تغير املناخ.
لذلك ،من املهم أن تثقف املدارس طالبها بأهمية أهداف التنمية املستدامة ،وتوعيتهم بكيف يمكن لكل فرد وكل مجتمع أن يساهم ً
عمليا في
تحقيقها".

ً
ً
يصبو االجتماع العالمي للتعليم إلى إيصال رسالة مفادها ارتباط التعليم بالتنمية ،فنحن نجابه اليوم عاملا مترابطا
ً
ومتشابكا بشكل متزايد يشكل موجة من التعقيدات والتوترات واملفارقات ،وجاء النمو االقتصادي العالمي على حساب
اإلجهاد البيئي واألنماط غير املستدامة لإلنتاج واالستهالك االقتصادي .كما شهدت زيادة الثروة والحد من الفقر العالمي
ارتفاع مستويات الضعف وتزايد عدم املساواة واإلقصاء ،ويزيد هذا الترابط واالتصال املشهود من معدالت عدم التسامح
ً
واالنقسام والعنف ،ومن جانب آخر ورؤية أخرى يمكن لهذا الترابط أن يوفر ً
جديدا للتنمية من أجل "تمكين الناس
مسارا
وضمان اإلدماج واإلنصاف" – وهذا هو لب موضوع املنتدى السياس ي رفيع املستوى لعام  2019م.
إن تعليم  20٣0م هو مزيج من الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة واملقاصد واملؤشرات املتعلقة بالتعليم في
أهداف التنمية املستدامة األخرى مثل الصحة والرفاه (املقصد  )٣.7واملساواة بين الجنسين (املقصد  )٥.6والعمل الالئق
(املقصد  )8.6واالستهالك والنمو املسؤول (املقصد  )12.8وتخفيف تغير املناخ (املقصد  ،)1٣.٣وعلى هذا النحو ،يلعب
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التعليم ً
دورا ً
رئيسا في ضمان الرفاهية طوال دورة الحياة وعبر األجيال ،ويجب أن يكون التعليم ً
جزءا من عملية تراكمية
وديناميكية وأن يستجيب للتغييرات والصدمات الخارجية.
ولهذا السبب تنص الرسالة األولى في إعالن بروكسل على ما يلي" :الحق في الحصول على تعليم شمولي ومنصف وأهمية
الدور الذي يؤديه التعليم والتدريب والتعلم مدى الحياة ،والتعليم العالي والبحث كوقود ُيستعان به لتحقيق التنمية
املستدامة بما في ذلك التكيف مع تغير املناخ والتخفيف من آثاره".
يلعب التعليم ً
دورا ر ً
ً
ئيسا في بناء مجتمعات مستدامة وشاملة ومرنة ومتصل مع جميع األهداف األخرى
تقريبا في خطة
التنمية املستدامة لعام  20٣0م ،فمن ناحية ،يساهم التعليم في تحسين الصحة البدنية والعقلية ويعزز املساواة بين
الجنسين ويمكن أن يقلل من عدم املساواة ،فهو يزيد من إنتاجية األفراد ويعزز إمكانات النمو االقتصادي من خالل تطوير
الكفاءات واملهارات الالزمة للعمل الالئق واملهارات املهنية الالزمة للتنمية املستدامة ،بما في ذلك املياه والصرف الصحي
والطاقة الخضراء أو الحفاظ على مواردنا الطبيعية .كما يساعد التعليم في القضاء على الفقر والجوع ويعزز السالم
وسيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان ،وعلى غرار معاكس ،فإن التقدم في مجاالت أخرى يؤثر على التعليم بسبل
عديدة ،فاألطفال املتعلمون يتمتعون بصحة أفضل من غيرهم .إن التحوالت في أنماط اإلنتاج املستدامة تضع مطالب
جديدة على النظام التعليمي من حيث املحتوى التعليمي والكفاءات وتنمية املهارات ،ومن ناحية أخرى ،يسبب الركود في
تحقيق التقدم في أهداف التنمية املستدامة األخرى ،بما في ذلك الصدمات االقتصادية والتدهور البيئي والفقر ،عقبات
أمام الوصول إلى التعليم ومخرجاته.
كما يوفر التعليم ً
أيضا الوسائل إلدارة حاالت عدم اليقين واملستقبل املجهول ،فالتعليم هو مؤسسة مصممة لنقل املعرفة
والقيم لتعزيز االستدامة واالبتكار ،فلذلك تنظر املجتمعات إلى التعليم كآلية إلبراز نفسها في املستقبل ،ومن خالل نقل
املعرفة والقيم واملهارات إلى الجيل الحالي ،وضعت املجتمعات األساس لالزدهار في املستقبل.
وهذا يدعوا للنظر إلى نهج ما وراء التعليم ،2فيمكننا أن نقول أن جميع أهداف التنمية املستدامة متصلة ببعضها البعض
ويمكن تحقيقها فقط حينما تنفذ ً
معا ،فبالتالي ،يجب علينا أن نضمن إدراج قطاع التعليم مع القطاعات التنموية
األخرى ،ولكن وبالرغم من اتساقها ،ال تزال الحكومات تبحث عن حلول لتحديات التنمية بمعزل عن غيرها ،وذكر ذلك
بوضوح معهد اليونسكو لإلحصاء في االجتماع عندما أظهر عدم تكامل مصادر البيانات بين القطاعات (مثل الصحة
والتعليم).
"إن الدليل الذي ال يمكن دحضه على تأثير التعليم على مستوى التنمية ال يترجم إلى تحديد أولويات السياسات أو
االستثمار الكافي ،ولهذا ينبغي علينا أال نؤكد على قوة التعليم لتنمية جميع املجتمعات ،بصرف النظر عن مستوى
الدخل".
مساعدة املديرة العامة لليونسكو لشؤون التربية السيدة ستيفانيا جيانيني أثناء الجلسة االفتتاحية الوزارية

 2اليونسكو :عرض تفصيلي  :الهدف  ٤للتنمية املستدامة  -دليل
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246300_ara
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"واليوم ،زادت املطالب املفروضة على التعليم أكثر من أي وقت مض ى ،وإذا كان التعليم سيظل اإلجابة
لكل تساؤل ،فإنه يجب عليه اآلن تلبية مطالب أعلى بكثير".
أستاذ ورئيس قسم علم االجتماع التنموي في جامعة كورنيل السيد بارفيت إلوندو-إنيجوي أثناء مداخلته في
الطاولة املستديرة حول التعليم وجدول أعمال  20٣0م

كاف لتغيير السلوكيات التي تعزز االستدامة واملرونة،
وبالتالي ،فإن نقل املعرفة من خالل التعليم ضروري ولكنه غير ٍ
فتدعوا الحاجة إلى تحوالت عميقة في أنظمة التعليم إلحداث تغييرات تدعم كال املجالين ،ولكي يكون التعليم ً
حقا في
ً
صميم التنمية ،يجب ربطه بجميع األهداف األخرى ،فمثال ،ال يعد التعليم من أجل التنمية املستدامة "وظيفة إضافية"
بل هو جزء ال يتجزأ من أي إستراتيجية ملكافحة آثار تغير املناخ.

ب .اإلنصاف واإلدماج
ً
"لم يكن التقدم عادال ،فاألطفال الذين يواجهون أشد العوائق التي تحول دون الوصول إلى التعليم ،مثل تلك
املرتبطة بالجنس والفقر والتشرد واإلعاقة ،ال يزالون متخلفين عن الركب".
رئيسة الشراكة العاملية من أجل التعليم السيدة جوليا جيالرد أثناء كلمتها االفتتاحية في حلقة النقاش األولى
املعنية بموضوع الشمولية

"يعد الحصول على التعليم الجيد وسيلة للحد من عدم املساواة ،فإنه يمنح الناس املعرفة واملهارات التي
ً
ازدهارا بكرامة".
يحتاجونها للوصول إلى وظائف الئقة والعيش حياة أكثر
رئيسة املجلس االقتصادي واالجتماعي السفيرة إنغا روندا كينغ أثناء الكلمة االفتتاحية الوزارية

إن اإلدماج مدرج في جميع أهداف التنمية املستدامة وذلك تيمنا بمبدأ التعليم حتى عام  20٣0م الشامل املتمثل في
"عدم تخلف أي شخص عن الركب" ،ويجب ضمان الحصول على الحق في التعليم الشامل واملنصف وفرص التعلم مدى
الحياة لجميع األطفال والشباب والكبار ً
وفقا لاللتزامات الجماعية املحددة في إعالن إنشيون لعام  201٥م وإطار عمل
التعليم لعام  20٣0م.
كما تم التركيز على ذكر اإلدماج في جميع البيانات التي تم اإلدالء بها في اجتماعات الطاولة املستديرة الوزارية خالل
االجتماع العالمي للتعليم ،وأبرز وزراء التعليم ونواب وزراء دول كل من أرمينيا وأذربيجان وبلغاريا والصين وفنلندا
وأيسلندا والكويت وليبيا وموريتانيا والنرويج وباراغواي والبرتغال وقطر وإسبانيا واإلمارات العربية املتحدة آليات
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السياسات الشاملة املتبعة في بلدانهم ،بما في ذلك أنظمة الدعم االجتماعي وأطر التعليم الشامل وإدارة البيانات التي
تتعقب الفئات السكانية ذات الدخل املنخفض.
والجدير بالذكر أن إعالن بروكسل نفسه يتبع ثالث رسائل رئيسة حول اإلدماج:
-

ُّ
نلتزم بدعم التشريعات والتدابير السياسية والن ُهج اإلستراتيجية وتعزيزها ،لكي تصبح نظم التعليم والتدريب
ً
أكثر إنصافا وشمولية "دون أن يتخلف أحد" ،بما في ذلك أثناء األزمات املستمرة وحاالت الطوارئ اإلنسانية.

-

نلتزم بإلحاق املهاجرين والنازحين والالجئين في نظمنا التعليمية والتدريبية ،وتسهيل اعتماد مؤهالتهم
ُّ
وتعلمهم ومهاراتهم.

 نلتزم بتوفير تعليم عالي الجودة يراعي الفروقات بين الجنسين لتمكين النساء والفتيات.ً
وباإلضافة إلى مطالبته بأن يكون اإلدماج في التعليم ملزما  -من خالل التشريعات والوسائل األخرى  -يبرز إعالن بروكسل
ً
ً
تضامنا ً
عامليا وهما املهاجرين والجنس.
أيضا وجهين لإلدماج يتطلبان
الحاجة إلى التشريعات
ً
إدماجا تحقق أفضل النتائج ،ولهذا السبب من املهم دعم االلتزام باإلدماج بتشريعات
تشير األدلة إلى أن األنظمة األكثر
ملزمة ،ويتضمن هذا التشريع االلتزام )1( :بتعليم مهارات القراءة والكتابة للشباب بمعدل سنة واحدة على األقل من
التعليم قبل االبتدائي ،وإتاحة ً 12
عاما من التعليم االبتدائي والثانوي الحكومي املجاني (منها تسع سنوات على األقل
إلزامية) ،و ( )2ضمان تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم والتدريب ما بعد األساس ي قد يتطلب ذلك تعديل
التشريعات الوطنية أو تعزيزها.
التعليم للجميع بما فيهم املهاجرين
"إن التعليم ليس بتكلفة بل إنه استثمار ،حتى لمن ليس لديهم جنسية والالجئين ".
السيدة مها مامو ،محامية وقدوة لمن ليس لديهم جنسية ،أثناء مداخلتها في ورشة العمل الفنية حول
"التحقق من صحة إنجازات التعليم  -أهمية فتح األبواب للالجئين والمهاجرين"

يشمل االلتزام باإلدماج في التعليم املهاجرين والنازحين والالجئين ،وبالرغم من أن ظاهرة الهجرة ليست بجديدة ،فإن
أنماط الهجرة والتنقل في عالم اليوم تتميز بحجمها غير املسبوق وكثافتها وتجانسها ،فمع وجود أكثر من  2٥7مليون مهاجر
دولي يعبرون الحدود الدولية في عام  2017م ،والهجرة الداخلية داخل البلدان تنمو إلى  86٥مليون شخص ،يعيش
شخص واحد من بين سبعة أشخاص اآلن خارج مكان ميالدهم.
كما زاد ً
ً
قسريا بسبب النزاع واالضطهاد والكوارث الطبيعية بشكل كبير ،حيث بلغ 6٥.6
أيضا عدد األشخاص النازحين
ً
داخليا والالجئين ،ويبلغ عمر أغلب النازحين قس ًرا أقل من ً 18
عاما،
مليون شخص في عام  2016م ،بمن فيهم النازحين
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ً
ارتباطا ً
وثيقا بالعمل الالئق والعدالة االجتماعية ،وهذا يبني حواجز
فشكل ذلك تحد أخالقي وسياس ي ومجتمعي يرتبط
ً
إضافية أمام الوصول إلى التعليم الجيد ويفرض ضغوطا إضافية على أنظمة التعليم في البلد املضيف ،بما في ذلك تحدي
االفتقار إلى الوثائق واالعتراف باإلنجاز التعليمي بين الالجئين ،فال يوجد اهتمام كاف ألثر الهجرة والنزوح القسري على
التعليم وارتباطه الحراك االجتماعي واالقتصادي ،فيجب أن تكون عملية االعتراف باملؤهالت املهنية لالجئين واملشردين
ً
قسرا فاعلة ومرنة .تعد اتفاقية اليونسكو العاملية لالعتراف بمؤهالت التعليم العالي ،أثناء التفاوض ،هي إحدى اآلليات
لضمان اإلدماج ،وينبغي ً
أيضا وضع آليات مماثلة لجميع مستويات التعليم وعدم حصر ذلك على التعليم العالي فقط.
تعليم يراعي اإلعاقة ونوع الجنس
إن اإلدماج واملساواة بين الجنسين هما أساسان للتعليم والتعلم الجيدين ،وهذا يدعو البلدان إلى بناء وتحديث املرافق
التعليمية التي تراعي الطفل واإلعاقة ونوع الجنس ،وتوفر بيئات تعليمية آمنة وغير عنيفة وشاملة وفاعلة للجميع ،فتقع
على عاتق الحكومات مسؤولية توفير بيئات تعليمية آمنة وشاملة خالية من العنف ،ويمكن لألشخاص ذوي القدرات
املختلفة الوصول إليها وتمكينهم من التفوق وللوصول ألعلى إمكاناتهم ،وعالوة على ذلك ،هناك حاجة إلى شراكات وتعاون
فاعلين يوفران ً
فرصا للتعلم وملساءلة بعضهم البعض ،ويشمل ذلك التعاون مع القطاعات األخرى ملعالجة العوائق التي
تحول دون التعليم مثل الحمل املبكر والزواج املبكر والزواج القسري واإلعاقة .كما يتحمل التعليم ً
أيضا مسؤولية ضمان
أال تؤدي التكنولوجيات الجديدة إلى تفاقم الفجوات ،بما في ذلك الفجوات بين الجنسين ،من خالل إدراج املهارات الرقمية
في املناهج الدراسية في وقت مبكر.
جهود البيانات والرصد لتحويل التركيز عن املعدالت واملتوسطات في النتائج
ً
مطلقا إلى املدرسة ،فهؤالء األطفال والشباب
"تفتقد بيانات التعليم إلى األطفال الذين أكملوا تعليمهم أو لم يأتوا
غير مرئيين أو شبه مرئيين" .
رئيسة قسم التعليم العالمي في اليونيسف السيدة جو بورن أثناء مداخلتها في حلقة النقاش األولى املعنية
بموضوع اإلدماج

توضح املراجعة العاملية للتقدم الذي تم مناقشتها في االجتماع العالمي للتعليم بوضوح أن التحسينات على مستوى
االقتصاد الكلي تخفي مشاكل كبيرة في رأس املال ،وال سيما في الفوارق في الطبقة االجتماعية والدخل داخل البلدان وفيما
بينها ،وبالرغم من تحقيق تقدم غير مسبوق في توسيع نطاق االلتحاق باملدارس على مدار العقود املاضية ،إال أن هذا
ً
التقدم لم يكن عادال ،فاألطفال الذين يواجهون أشد الحواجز التي تحول دون التعليم ،مثل أولئك الذين يعيشون في فقر
مدقع ،أو في حاالت النزوح ،أو ذوي اإلعاقة ،أو األقليات العرقية ال يزالون متخلفين عن الركب ،وعلى هذا النحو ،هناك
حاجة إلى النظر إلى ما وراء معدالت البيانات .إن التركيز على عدم تخلف أي شخص عن الركب يعني أن الحكومات لم تعد
قادرة على التخطيط بدون معلومات كافية في الوقت املناسب حول التباينات في التحصيل واإلنجاز عبر مختلف
املجموعات السكانية.
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إمكانات التكنولوجيا لتحسين اإلنصاف
"يمكن أن يكون للتكنولوجيا دور قوي في توفير الفرص التعليمية إذا تم استخدامها بسبل ال تؤدي إلى تفاقم
الثغرات املوجودة بل تعزز اإلدماج".
رئيسة الشراكة العاملية من أجل التعليم السيدة جوليا جيالرد أثناء كلمتها الختامية في حلقة النقاش األولى املعنية
بموضوع اإلدماج

وخلص االجتماع إلى أنه ينبغي للحكومات وغيرها من أصحاب املصلحة املعنيين إعطاء األولوية لسياسات وبرامج
ً
ضعفا ،ويمكن
التكنولوجيا التي لديها القدرة على زيادة فرص الحصول على التعليم الجيد على نطاق واسع ألكثر الفئات
ُ
تسخير التكنولوجيا ملنع هؤالء السكان من التسرب ،وتزويدهم بموارد تعليمية كافية ونهج مبتكرة إلتاحة التعليم.

ج .التعلم مدى الحياة وفي جميع مجاالتها
إن نطاق الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة املعني بالتعليم حتى عام  20٣0م هو نطاق واسع يهدف إلى توفير
فرص التعلم مدى الحياة للجميع في جميع مراحلهم العمرية ابتدأ من الطفولة املبكرة مرو ًرا بمرحلة الشباب البلوغ وانتهاء
بمرحلة الشيخوخة ،ويجب فهم مهارات القراءة والكتابة واملهارات األساسية كسلسلة متصلة من مستويات الكفاءة
وأساس للتعلم مدى الحياة .كما ينبغي أن ينعكس هذا في السياسات والبرامج والتمويل الكافي على الصعيدين الوطني
واملحلي ،ويتطلب مستوى أعلى من التمويل من املجتمع الدولي مع إيالء اهتمام خاص للبلدان التي تعاني من انخفاض
مستويات معرفة القراءة والكتابة لدى الشباب والكبار .يوضح الشكل التالي مدى فترة التعلم.

الشكل العاشر .استمرارية التعلم مدى الحياة وفي جميع مجاالتها
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تم تضمين اإلجماع على أن التعلم يحدث مدى الحياة وعلى جميع املستويات في إعالن بروكسل ،وتم االلتزام بما يلي:
● القضاء على األمية من خالل توفير التعليم والتدريب الرسمي وغير الرسمي.
● توفير أنظمة التعليم والتدريب املفتوحة واملرنة واملتجاوبة التي تدعم تطوير مجموعة واسعة من املعارف
واملهارات والكفايات من مرحلة الطفولة املبكرة إلى مرحلة البلوغ.

االستثمار في األطفال في وقت مبكر
"يتعين على البلدان والشركاء في التنمية االستثمار في األطفال في وقت مبكر ،حتى قبل والدتهم ،من خالل دعم
األسر ذات مهارات القراءة والكتابة املنخفضة"
مبعوثة اليونسكو الخاصة ملحو األمية من أجل التنمية صاحبة السمو امللكي األميرة لورنتين من هولندا خالل
الجلسة االفتتاحية الفنية

ويعني نهج التعلم مدى الحياة ً
أيضا االستثمار في األطفال في وقت مبكر ،حتى قبل والدتهم ،من خالل دعم األسر ذات
مهارات القراءة والكتابة املنخفضةُ .تظهر األدلة ً
أيضا تأثير الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة املبكرة على إعداد األطفال
للمدرسة وتحقيقهم التعليمي الالحق ،ومع ذلك ،يفتقد اليوم أكثر من  ٪ ٥0طفل في سن ما قبل املدرسة فرص التعلم،
واليزال ينظر إلى التعليم ما قبل املدرسة كقطاع فرعي يتم االهتمام به فقط عندما يتعلق األمر بالتمويل املحلي والدولي.

"ال يمكننا أن نتخلى عن كبار السن الذين لم تسعفهم الفرصة ليستفيدوا من التعليم الجيد في شبابهم"

رئيسة املجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة ،معالي السفيرة إنغا روندا كينغ أثناء الجلسة
االفتتاحية الوزارية

تشمل رؤية "عدم تخلف أي شخص عن الركب" األجيال األكبر سنا
ً
إلحاحا بالنسبة للمسنين مقارنة باألجيال الشابة ،فتبلغ نسبة الكبار
كما هو مبين في الشكل أدناه ،تعد األمية أكثر املشاكل
السن األميين  ٪٤0مقارنة بالشباب األميين اليوم ،ويقطن غالبيتهم في وسط آسيا وجنوبها .سيصبح تعليم الكبار وإتاحة
فرص التعلم مدى الحياة أكثر أهمية مع تغير التقنيات وتغيير متطلبات املهارات ،ففي املجتمعات سريعة التغير والتي تزيد
فيها نسبة كبار السن ،أصبح تعليم الكبار أكثر أهمية لضمان أن العقد االجتماعي فاعل وقابل للتطبيق لجميع األجيال.
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الشكل الحادي عشر .عدد الشباب وكبار السن األميين2016 - 2010 ،

املصدر :تقرير رصد التعليم العالمي :الهجرة والنزوح والتعليم ()2019
يتضمن التعلم مدى الحياة غرس القيم ملا بعد املدرسة
إن التركيز على التنمية املستدامة يعني أن األشخاص الذين تركوا املدرسة بحاجة إلى مواصلة التعلم وتكييف سلوكياتهم
ليستهلكوا بشكل مستدام أو لكي يقدروا قيمة التنوع.
هناك حاجة إلى مسارات التعلم املرنة
تحتاج النظم التعليمية املستندة إلى املبادئ الشاملة للتعلم مدى الحياة إلى تبني مسارات تعليمية مرنة ،والربط القوي بين
التعليم النظامي وغير النظامي ،ووضع األطر واآلليات التشغيلية لالعتراف بمصادر التعلم غير النظامية وغير الرسمية
ً
ضروريا إلنشاء وتيسير مسارات بين فرص التعلم
واملصادقة عليها واعتمادها .إذ يعد االعتراف باالعتماد والتحقق منه
الرسمية وغير الرسمية ،وكذلك بين التعليم والتدريب والعمل.
ولكي تصبح األنظمة التعليمية "فاعلة على مر األزمنة والعصور" وتضمن املساواة في الوصول إلى التعليم وتحقيق
املخرجات ،يجب أن تعكس املناهج التغييرات الحاصلة في املجتمع وسوق العمل ،عالوة على ذلك ،يجب ً
أيضا أن تكون
هناك مجموعة أدوات مناسبة مثل :الدورات الدراسية التأهيلية والتوجيه واإلرشاد الطالبي وآليات التمويل املناسبة
والحوكمة السريعة وغير ذلك لضمان مسارات مرنة وفاعلة.
ويتطلب هذا التحول من الحكومات املشاركة في التغييرات من خالل إنشاء أطر تدعم التعلم وإعادة توظيف املؤسسات
الحالية مثل مؤسسات التعليم العالي لتصبح جهات تقدم خدمة التعلم مدى الحياة ،ووضع نظام حوكمة وتمويل
مناسب ،وإشراك اإلصالح القانوني الالزم لدعم التعلم مدى الحياة.
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د .عالقة التعلم بالعمل والحياة
ً
ً
سريعا في عجلة التغيير وذلك أدى إلى وجود تساؤالت حول االحتياجات التعليمية تحت ظل
إن عاملنا اليوم يشهد تحركا
املتطلبات املتزايدة الذي أوجدها هذا التغيير .هناك بعدان ألهمية التعلم ضمن الهدف الرابع من أهداف التنمية
املستدامة -للعمل الالئق (املقصد  ،)٤.٤وكذلك من أجل الحياة أو "املواطنة العاملية" في عالم تعددي ومتصل ومترابط
(املقصد .)٤.7
ً
ً
وكانت أهمية التعلم خيطا مشتركا خالل البيانات الوزارية في الطاولة املستديرة لالجتماع العالمي للتعليم ،فأثار الوزراء
ونواب وزراء كل من أذربيجان وبلغاريا وفنلندا وليبيا واإلمارات العربية املتحدة مخاوف بشأن تحديات املهارات املستقبلية
للعمل مثل املهارات الرقمية واملهنية ،وسلطت أذربيجان وأيسلندا الضوء على إصالح التعلم في املناهج ،وكذلك أهمية
التعلم من أجل التنمية (التعليم من أجل التنمية املستدامة) ،والتي ذكرها نائب وزير التعليم الياباني ،ولهذا تضمن إعالن
بروكسل االلتزامات التالية:
● تعزيز التعليم من أجل املواطنة العاملية ومن أجل التنمية املستدامة لتعزيز قيم احترام الحياة والكرامة،
واملساهمة في التماسك االجتماعي ،والديمقراطية والسالم والعدالة االجتماعية والتنوع الثقافي وتحسين مساءلة
التعليم بوصفه منفعة عامة.
●  ...املساهمة في مجتمعات مستدامة وسلمية وشاملة ومنصفة ،واملشاركة في توفير العمل الالئق في ظل املتغيرات
التي تحدث لسوق العمل.

عدم تطابق املهارات وانعدام األمن الوظيفي هو اتجاه عالمي
ً
"سواء في االقتصاد املتقدم أو في االقتصاد األقل تطورا ،يجب أن يكون املتعلمون مسلحين باملهارات الالزمة
للتغلب على التحديات غير املتوقعة املقبلة .إن عدم تطابق املهارات هو قضية عاملية تدعو إلى توفير نظم
إدماجا و ً
ً
تركيزا على املستقبل".
تعليمية وتدريبية أكثر
رئيسة املجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة ،معالي السفيرة إنغا روندا كينغ أثناء الجلسة
االفتتاحية الوزارية

ً
ً
وتركيزا على املستقبل ،وسيكون
إدماجا
إن عدم تطابق املهارات هو قضية عاملية تدعو إلى توفير نظم تعليمية وتدريبية أكثر
الكثير من وظائفنا اليوم غير موجودة في املستقبل ،مما يعرضنا لخطر عدم التوافق املتزايد بين مخرجات التعليم
ً
ومتطلبات سوق العمل .سواء في االقتصاد املتقدم أو في االقتصاد األقل تطورا ،يجب أن يكون املتعلمون مسلحين
باملهارات الالزمة للتغلب على التحديات غير املتوقعة املقبلة.
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تحسين الوصول إلى التدريب املنهي والتقني
ً
ونظرا إلى
إن لتعليم والتدريب في املجالين التقني واملنهي الذي يشجع العمل الالئق هو املفتاح للمساعدة في تمكين الناس،
أن الحكومات وأرباب العمل واملتعلمين يشاركون في توفير التعليم والتدريب التقني واملنهي ،فهناك حاجة للحوار مع القطاع
الخاص ومع أرباب العمل الذين يتحملون املسؤولية األساسية في التدريب أثناء العمل ،وينبغي أن يتوفر التعليم والتدريب
التقني واملنهي بتكلفة معقولة ،وذلك أمر أساس ي إلصالح مشكلة عدم املساواة في الوصول إلى التعليم .إن لدى الحكومات
مجموعة من أدوات السياسات رهن تصرفها ،بما في ذلك املنح وإعفاءات الرسوم والقروض والبدالت واإلعانات.
إعادة النظر في القيم التي يغرسها نظامنا التعليمي
أقر االجتماع بالتفكير املتزايد في أنواع القيم التي يجب أن يعززها نظامنا التعليمي ،فهل تكمن القيمة في التضامن ،أو في
املجتمع ،أو في الرعاية ،أو في التفكير في األجيال املقبلة وحماية كوكبنا؟ أم هل يعزز التعليم ً
قيما مثل الفردية واالستهالكية
واملنافسة  -القيم النيوليبرالية التي تخدم االقتصاد واملجتمع الرأسماليين ،على حساب اإلنسانية والبيئة؟ للتأكد من أنه
يدعم تحقيق املقصد  ٤.7بجميع أبعاده ،يجب أن يوفر التعليم للمتعلمين ً
فرصا متساوية للوصول إلى القيم واملواقف
واملهارات واملعارف والفهم الناقد الذي يحتاجون إليه للعيش ً
معا في سالم واملشاركة الكاملة كمواطنين في مجتمع
ديمقراطي.

"إن للتعليم دور مهم في تمكين الناس من إيجاد مكانهم في املجتمع وتوحيد فكرهم حول القيم
املشتركة".
املفوض األوروبي للتعليم والثقافة والشباب والرياضة السيد تيبور نافراسيس

التعليم من أجل التنمية املستدامة :ما وراء الخطاب نحو العمل
تتميز البيئة التي يحدث فيها التعليم باالبتكار التكنولوجي السريع واالهتمامات العاملية التي تتحدى التعليم لتحويله بحيث
يتم تمكين الطالب من جميع املستويات ليكونوا مواطنين عامليين نشطين ومسؤولين تقودهم القيم واألفكار النيرة لبناء
ً
مجتمعات أكثر استدامة وعدال ،ويجب أن أال يقتصر التعليم املتعلق بتغير املناخ تدريس علوم تغير املناخ والتعلم املعرفي،
بل عليه أن يتطرق ً
أيضا إلى التعلم االجتماعي-العاطفي والسلوكي ،فإن تغيير السلوكيات املتأصلة يتطلب تغيير معايير
املجتمع وترك أساليب التعلم التقليدية ،فعصرنا اليوم يصف مفهوم التعلم باملمارسة بأنه حاجة أساسية في املناهج
الدراسية.
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التعليم من أجل املواطنة العاملية
يركز منهج اليونسكو بعنوان "التعليم من أجل املواطنة العاملية" على "تطوير مواقف التعاطف والتضامن واحترام
االختالفات والتنوع" ٣يشكل ً
جزءا من تجربة املواطن العالمي وبالتالي ينبغي تبني هذا املفهوم وإدراجه ضمن التعليم ،ويعتبر
التعليم هو املساهم الرئيس في تطوير هذه الكفاءات لدى الطالب مما يؤدي ً
الحقا إلى تطوير ثقافة الديمقراطية ،ويجب أن
يعد التعليم الشباب ،وخاصة الفتيات ،ليكونوا مواطنين فاعلين.

"يجب أن يعد التعليم الفتيات ليكونن مواطنات نشيطات ،فيعتبر الشباب أقل فئة تمثيال في
البرملانات وصنع القرار السياس ي .كما يتم استبعاد الشباب الفقراء وغير املتعلمين ،وخاصة الفتيات
في املناطق الريفية واملحرومة" .
املديرة التنفيذية ملنظمة بالن انترناشيونال السيدة غابرييال بوشر أثناء مداخلتها في حلقة النقاش
الرابعة املعنية باملهارات وإعادة صقلها ملواكبة متطلبات الحياة والعمل

يجب أن تتطور مؤشرات أداء التعليم وال تقتصر على االختبارات املقننة (املوحدة)
إن التركيز على نتائج التعلم ذات الصلة بما في ذلك املواطنة يعني أن وزارات التعليم لم تعد قادرة على استيعاب أعداد
األطفال في املدارس أو تحسين األداء في التصنيفات العاملية لإلنجاز في مهارات القراءة والرياضيات باعتبارها األهداف
الوحيدة.

٣

موضوعات تعليم املواطنة العاملية وأهداف التعلم ()201٥
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ه .دور املعلمين املركزي

ً
"إن العالم من حولنا سريع التغير وال تعد االحتياجات التعليمية بمعزل عن هذا التغيير ،فيجب علينا إذا
ً
مجددا ،فينبغي تمكينهم من تقديم التعليم الجيد الذي يتوقعه
تحليل أدوار املعلمين ،وإذا لزم األمر تدريبهم
الوالدان واألطفال" .
امللكة ماتيلد ملكة بلجيكا في الجلسة االفتتاحية الوزارية

"يدرك املعلمون في النظم التعليمية الناجحة مدى أهمية أدوارهم ،وأن هناك عقد اجتماعي بين املعلمين
واملجتمع ،وتقر النظم الناجحة بأن التدريس مسؤولية عظيمة وأن االستثمار في املعلمين أمر مهم للمجتمع".
مدير قسم التعليم في منظمة البنك الدولي السيد جايمي سافيدرا شاندوفي أثناء مداخلته في حلقة النقاش الثالثة
املعنية باملعلمين واملربين في ظل التغيير الراهن

في اآلونة األخيرة ،يتزايد الطلب على املعلمين بصورة ملحوظة ويعزى ذلك إلى التغيير السريع الذي يشهده عاملنا اليوم،
وتمنح النظم التعليمية التي يشار إليها بالبنان أولوية عالية لالستثمار في املعلمين ،معترفة بالصعوبات واملسؤوليات التي
تقع على عاتق هذه املهنة ،ويحق لجميع املتعلمين الحصول على معلمين مؤهلين ومتحمسين ،لكن يعد نقص أعداد
املعلمين وقلة فرص تدريبهم ووضعهم املتدني من ضمن العقبات التي تقف في طريق الوفاء بهذا االلتزام.
ولهذا السبب ،يدعوا إعالن بروكسل إلى "ضمان التطوير املنهي املمول بشكل أولي ومستمر ،وتوفير عملية التوظيف
املناسبة وظروف العمل الالئقة ،واالستقاللية املهنية واملستقبل الوظيفي للمعلمين واملربين واملدربين وقادة املدارس".
تحسين الوضع املنهي للمعلمين
ً
تدريبا
ينبغي اتخاذ تدابير ملموسة لتحسين اإلقبال على مهنة التدريس وحالتها من أجل ضمان أن يكون املعلمين مدربين
مهنيا ومدعومين ً
عاليا ومؤهلين ً
ً
جيدا وذوي خبرة ودوافع.
"يتخذ املعلم معدل أكثر من  1٥000قرار تربوي في اليوم ،لذلك ،يدين املجتمع باحترام ودعم املعلمين ويحتاج
إلى االعتراف بمدى تحدي دور املعلمين" .
األمين العام ملنظمة التعليم الدولي السيد ديفيد إدواردز أثناء مداخلته في حلقة النقاش الثالثة املعنية
باملعلمين واملربين في ظل التغيير الراهن
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تعزيز الحوار املتبادل بين الحكومات واملعلمين
ينبغي علينا أن نوفر ظروف عمل الئقة ومسارات مهنية للمعلمين وموظفي الدعم التعليمي عن طريق إتاحة آلية فاعلة
تدعم الحوار االجتماعي تقوم بدورها بتعزيز التعاون بين الحكومات ومنظمات املعلمين .كما ينبغي للحكومات والشركاء
ضمان التنفيذ الكامل لتوصية منظمة العمل الدولية بالتعاون مع اليونسكو لعام  1966م املتعلقة بوضع املعلمين
وتوصية اليونسكو لعام  1997م املتعلقة بوضع أعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي.
يمكن للمدرسين ً
أيضا املساعدة في تشكيل نظام التعليم ،وذلك باستخدام خبرة الفصول الدراسية لتحديد التدابير
والحلول للتحديات املختلفة ،بما في ذلك تلك املتعلقة بوضعهم وظروف عملهم ،ولذلك ينبغي للحكومات استشارة
املعلمين ومنظمات املعلمين عند تطوير التعليم وتقييمه ورصده.
مؤسسات التعليم العالي هي املفتاح في تقديم التدريب الجيد للمعلمين
أقر االجتماع العالمي للتعليم بالدور الرئيس ملؤسسات التعليم العالي في تقديم التدريب الجيد للمعلمين ،وال يقتصر دور
الجامعات على تدريب املعلمين على تدريس األساسيات فقط ولكن ً
أيضا يدربهم على تدريس القيم واملهارات كالتفكير
الناقد ومهارة القيادة باإلضافة إلى املهارات الالزمة للتكيف مع الثورة الرقمية.
إدماج جميع املعلمين دون استثناء بما فيهم ذوي االحتياجات الخاصة
لم يغفل هذا االجتماع عن دور املعلمين ذوي االحتياجات الخاصة وحاجتهم إلى التقدير والدعم ،وعادة ما يفتقر هؤالء
ً
املعلمين إلى الوصول أحدث املستجدات املعرفية ألنهم ال يتلقون
تدريبا أثناء الخدمة ويواجهون صعوبات في متابعة
حياتهم املهنية.
"يخطئ الكثيرون عند اعتقادهم أن ضم هؤالء املعلمين في التدريب أثناء الخدمة هو أمر مكلف للغاية".
رئيس قسم اإلعاقة في اتحاد املعلمين في تنزانيا السيد بيتر حسن في حلقة النقاش األولى املعنية بموضوع
اإلدماج

تحسين بيانات املعلمين
على الرغم من أهمية الدور الذي يقوم به املعلمون في جميع جوانب التعليم إال أن هناك فجوات كبيرة في البيانات
واملعلومات املتوفرة عن املعلمين على مستوى العالم ،وال يزال جمع البيانات -القابلة للمقارنة الدولية -عن مؤشرات
ً
تحديا ،حيث توفر القليل من البلدان بيانات قابلة للمقارنة خاصة فيما يتعلق بالتعليم الثانوي أو عند
املعلمين يمثل
ً
التعريف األساس ي بعدد املعلمين ،والذي يغفل عن عدد ساعات التدريس وعدد املعلمين الذين يشغلون
مناصبا إدارية.
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يظل املعلمون حجر األساس في عملية التعليم
يمكن للتكنولوجيا أن تكون أداة مكملة للتدريس الفاعل ،إذ إنها تمكن املعلمين من التركيز على تدريس املهارات العليا مثل
التفكير الناقد وحل املشكالت املعقدة ،ولكنها وبالرغم من ذلك لن تتمكن من أن تحل محل العامل البشري ،ألن التعليم
هو عملية تفاعل بشرية.
"بزغ في عاملنا اليوم أدوات تكنولوجية جديدة ينبغي علينا أن نضعها في الحسبان ،ويمكن أن توفر التقنيات
الذكية الصناعية تعليمات مخصصة ومصممة لتلبي حاجات جميع الطالب ،فيجب أن يستخدم املعلمون هذه
األدوات لتكمل تدريسهم حتى يتسنى لهم التركيز على تدريس املهارات العليا مثل التفكير الناقد وحل املشكالت
املعقدة".
مديرة لجنة التعليم السيدة ليزبيت ستير في حلقة النقاش الثالثة املعنية باملعلمين واملربين في ظل التغيير الراهن
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و .املسؤولية الجماعية

ً
ً
وثانيا حشد
"من املنظور العالمي ،أرى ثالثة تحديات رئيسة .أوال تنسيق العمل الجماعي بين مختلف الجهات املنفذة،
ً
التمويل الكافي لتلبية نطاق جدول أعمال التنمية املستدامة ،وثالثا معالجة الفجوات املتعلقة بثالثة شروط تمكين
ً
وأخيرا وليس ً
آخرا اإلرادة السياسية" .
أساسية وهي القدرة البشرية واملؤسسات الفاعلة
مساعدة املديرة العامة لليونسكو لشؤون التربية السيدة ستيفانيا جيانيني أثناء الجلسة االفتتاحية الفنية

ً
يتطلب تحقيق طموح الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة كال من العمل املحلي والشراكات املعززة ألصحاب
املصلحة املتعددين بين الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية من أجل التنفيذ والرصد واملساءلة بشفافية.
ولهذا تنص الرسالة األخيرة في إعالن بروكسل على ما يلي "تعزيز دعم املوارد املحلية وزيادة التعاون والتضامن
واملساعدات الدولية مع إعطاء األولوية ملن هم في أمس الحاجة إليها ،بما في ذلك في األزمات التي طال أمدها".
هناك حاجة إلى عقد شراكات مع جهات مختلفة وحديثة
ال يقتصر التنسيق املتزايد بشكل دولي فقط على األموال وعلى كل دولة بمفردها ،بل تعد الشراكات ،وخاصة مع الجهات
التي ال تندرج تحت نطاق التعليم ،مفتاح لتحقيق جدول أعمال أهداف التنمية املستدامة املتكاملة ،وتعد املشاركة
الهادفة التي يساهم فيها املجتمع املدني في عمليات أهداف التنمية املستدامة ً
أمرا بالغ األهمية ،بما في ذلك من خالل عقد
مشاورات منتظمة واسعة النطاق ألصحاب املصلحة في التعليم.
التنسيق على جميع املستويات  -الوطني واإلقليمي والعالمي
يجب أن تستند آليات التنسيق الوطنية واإلقليمية لتنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة على آليات وأنظمة
وعمليات التنسيق الحالية قدر املستطاع ،وأن ترتبط بآليات أخرى تشمل املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية.
تتبنى الحكومات عملية تعزيز جدول أعمال التعليم
يجب أن تتبنى الحكومات عملية تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة وتقودها لكي تتم ترجمة جدول أعمال
التعليم العالمي إلى سياسات أو خطط أو مقاصد أو مبادرات أو إجراءات وطنية قابلة للتحقيق ً
بناء على احتياجاتهم
اإلنمائية الوطنية ودورة السياسات والتخطيط والقدرة املؤسسية وهيكل النظم التعليمية وتوافر املوارد.
كما ينبغي على الحكومات الوطنية أن تأخذ زمام املبادرة في توفير املوارد وزيادة اإلنفاق املحلي على التعليم ،فتع على
عاتقهم مسؤولية تخصيص املوارد التعليمية املحلية واألجنبية واستخدامها بفاعلية ،وإعطاء األولوية الستهداف ألكثر
ً
حرمانا.
الفئات
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زيادة تبادل الخبرات وأفضل املمارسات
ً
وأخيرا ،يقصد بالتركيز على التنمية املستدامة بأنه على الرغم من أن تطوير سياسة التعليم هي مسؤولية وطنية ،إال أن
الحكومات بحاجة ماسة إلى تبادل الخبرات والتعلم من أقرانها.
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ً
ثانيا :أبرز ما تم ذكره في حلقات النقاش رفيعة املستوى في االجتماع العاملي للتعليم

كانت هناك أربع حلقات نقاش رفيعة املستوى تم تنظيمها خالل الجزء الوزاري من االجتماع العالمي للتعليم ،وتطرقت
تلك الحلقات إلى موضوع اإلدماج والهجرة ومهنة التدريس واملهارات الالزمة للحياة والعمل ،وكانت هذه الحلقات بمثابة
ً
منصة ضمت كال من الوزراء وصانعي السياسات واملمارسين واملنظمات غير الحكومية ومنسوبي مهنة التدريس واملنظمات
الدولية لتبادل وجهات نظرهم ملعرفة كيف يمكن أن تتكاتف جهود مختلف أصحاب املصلحة لتحقيق هدف مشترك
ومواجهة التحديات والتصدي لها.

حلقة النقاش األولى بعنوان تمكين الناس :ضمان اإلدماج واملساواة بين الجنسين
رئيس الحلقة ومنسقها:
• رئيسة مجلس اإلدارة ملنظمة الشراكة العاملية للتعليم األستاذة جوليا جيالرد
املتحدثين:
• رئيس التعليم العالمي في اليونيسف جو بورن
• رئيس قسم اإلعاقة في اتحاد املعلمين في تنزانيا السيد بيتر حسن
• معالي وزراء كندا والفلبين واالتحاد الروس ي
ركزت حلقة النقاش على التحديات واإلستراتيجيات للتغلب على الحواجز املستمرة للفئات الضعيفة واملهمشة املستبعدة
من فرص التعليم املتساوية على أساس الجنس أو العرق أو القدرة أو الوضع االجتماعي  -االقتصادي أو غيرها من
العوامل ،وأوضحت الحلقة األسباب الجذرية لعدم املساواة والتفاوتات وأشكال االستبعاد والتمييز املختلفة التي تؤثر على
األطفال والشباب وكذلك السياسات واإلستراتيجيات الرامية إلى زيادة فرص الوصول إلى املدارس والحد من معدالت
التسرب والرسوب والقضاء على الفجوة بين الجنسين في التعليم .كما سلطت الحلقة الضوء على السياسات
واإلستراتيجيات التعليمية املبتكرة والواعدة للوصول إلى جميع املتعلمين واحترام احتياجاتهم وقدراتهم وخصائصهم
املتنوعة والقضاء على جميع أشكال التمييز في بيئة التعلم.
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ينبغي للحكومات أن تعزز ،ويجب على الشركاء دعم سياسات وخطط التنمية الشاملة لعدة قطاعات ،بما يتمش ى مع جدول
أعمال التنمية املستدامة الشاملة لعام  20٣0م ،من أجل إذابة الحواجز االجتماعية والثقافية واالقتصادية التي تحرم
ً
الفئات األكثر ً
ضعفا وتهميشا من حقهم في التعليم الجيد.
ً
ً
ينبغي أن تضمن الحكومات تخصيصا أكثر إنصافا للتمويل العام للقطاعات االجتماعية ،بما في ذلك التعليم ،وضمان اتباع
ً
ُ
ً
وضعفا.
نهج تراعي الفوارق بين الجنسين والتركيز على شرائح السكان األكثر تهميشا
ينبغي للحكومات أن تضمن اإلستراتيجيات التي تزيل أو تقلل من الحواجز السلوكية والبيئية التي تحول دون املشاركة الكاملة
للجميع في التعليم والتي تعزز بيئات تعلم آمنة وشاملة تعزز تنمية معارف املتعلمين ومهاراتهم ومواقفهم وسلوكياتهم.

أبرز رسائل السياسات:
حلقة النقاش الثانية بعنوان الهجرة والتشريد القسري والتعليم
رئيس الحلقة ومنسقها:
• مساعدة املديرة العامة لليونسكو لشؤون التربية السيدة ستيفانيا جيانيني
املتحدثون:
• مدير التقرير العالمي لرصد التعليم السيد مانوس أنتونينيس
• مدير شعبة االستجابات الشاملة في مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئين السيد دانيال إندريس
• معالي وزراء النرويج وكينيا وتركيا
أكدت حلقة النقاش على أهمية ضمان التعليم الشامل واملنصف وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع للمهاجرين
ً
والنازحين قسرا ،وهي تحد رئيس لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة ،باالستناد إلى توصيات التقرير
العالمي لرصد التعليم لعام  2019م.
أبرز رسائل السياسات:
يجب أن يتم ضمان حق املهاجرين والالجئين وغيرهم من السكان املشردين في التعليم.
ً
ً
أساسيا ملعالجة ارتفاع معدالت البطالة بين املهاجرين والالجئين وغيرهم من السكان املشردين.
يعد الوصول إلى التدريب على املهارات عامال
تعد اتفاقية اليونسكو العاملية لالعتراف بمؤهالت التعليم العالي ،واملقرر اعتمادها في املؤتمر العام لليونسكو في نوفمبر  2019م ،أساسية لضمان التكامل،
وينبغي أن تبدأ اليونسكو بوضع آليات مماثلة ملراحل التعليم األخرى.
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حلقة النقاش الثالثة بعنوان املعلمين واملربين في ظل التغيير الراهن
رئيس الحلقة ومنسقها:
• مدير قسم التعليم في منظمة البنك الدولي السيد جايمي سافيدرا شاندوفي
املتحدثون:
• األمين العام التحاد التعليم الدولي السيد ديفيد إدواردز
• مديرة لجنة التعليم السيدة ليزبيت ستير
• معالي وزراء كوبا وعمان وتايالند
ناقشت هذه الحلقة التغيير الذي طرأ على دور املعلمين في مواجهة التحديات الجديدة في سوق العمل والتحديات
املجتمعية ،وكيف يمكن إصالح تعليم املعلمين إلعدادهم وتدريبهم بشكل أفضل ملواجهة التحديات املستقبلية ،وما الذي
يمكن للبلدان فعله لزيادة العرض العالمي على املعلمين املؤهلين في جميع القطاعات التي تخدمهم ،وحددت الحلقة ً
أيضا
ً
ً
ً
مستداما وتمويال لتعليم املعلمين ،مع التركيز بشكل خاص على البلدان
إصالحا
تدابير سياسية واعدة يمكن أن تدعم
منخفضة الدخل حيث يقل فيها عدد املعلمين املؤهلين.
أبرز رسائل السياسات:
إن سوق العمل املستقبلي واتجاهاته الحديثة مثل التقدم التكنولوجي والعوملة والهجرة يدعو إلى إصالح تعليم املعلمين من أجل إعدادهم
بشكل أفضل ملواجهة التحديات التعليمية الجديدة في سياق زيادة تنويع توفير فرص ونتائج التعليم والتدريب ،ويجب أن تكون مناهج تعليم
املعلمين متوافقة بشكل أفضل مع السياسات التعليمية واالجتماعية الوطنية حتى يتمكن املعلمون في جميع مستويات التعليم ،بما في ذلك
معلمو التعليم والتدريب املنهي والتقني العاملون في القطاعين غير الرسمي وغير النظامي ،من إعداد الطالب بشكل أفضل لكي يلبون احتياجات
سوق العمل الحالية واملستقبلية ويواجهون التحديات املجتمعية.
وينبغي أن تضمن الحكومات التمويل الكافي لتوظيف املعلمين واملربين في جميع املراحل والجهات التعليمية من الطفولة املبكرة إلى التعليم
العالي وتدريبهم ودعمهم في التعليم الرسمي وغير الرسمي ،وينبغي تحقيق ذلك بشكل أساس ي من خالل حشد املوارد املحلية ،وسياسات املعلمين
الفعالة ،وممارسات التوظيف ونشر التعاميم ،التي يتم تطويرها بمشاركة كاملة من املعلمين ومنظماتهم ،والتركيز املستمر على حشد املوارد
الخارجية الستكمال املوارد املحلية.
ينبغي على الحكومات واملعلمين ومنظماتهم والشركاء الدوليين تعزيز الجهود املبذولة لتحسين الوضع االجتماعي ملهنة التدريس من خالل ضمان
تدريب املعلمين بشكل مناسب وتوفير ذلك من قبل مؤسسات التعليم العالي املعتمدة الذي تضم نخبة من املدربين املؤهلين ،ويجب أن تكون
مهنة التدريس محكومة بمعايير املمارسة املهنية ومجموعة من قواعد السلوك وأن يتم نشرها باستمرار من قبل مجموعة علمية وعن طريق
املمارسات املستندة إلى األدلة.
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حلقة النقاش الرابعة بعنوان املهارات وإعادة صقلها ملواكبة متطلبات الحياة والعمل
رئيس الحلقة ومنسقها:
• مدير إدارة سياسات التوظيف في منظمة العمل الدولية السيد سانغيون لي
املتحدثون:
• املدير التنفيذي ملنظمة بالن إنترناشونال السيدة غابرييال بوشر
• رئيس محللي السياسات بمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية السيد مايكل وارد
• رئيس قسم تنمية املهارات في اليونسكو السيد بورهان شقرون
• معالي وزراء األرجنتين واليابان
ركزت هذه الحلقة على التأثير املحدد للتغيرات في سوق العمل على الوظائف والطلب على املهارات ،وناقشت ً
أيضا تدابير
وحلول السياسات التي يمكنها في نفس الوقت تزويد الجيل الحالي والقادم من القوى العاملة باملهارات التي سيحتاجون
إليها من أجل مستقبل لم يتخيل بعد.
أبرز رسائل السياسات:

لتسليح الشباب والكبار بهدف جني مهارات التقنيات الجديدة  ،هناك حاجة إلى تعزيز التنسيق بين مجاالت السياسات املختلفة بما في ذلك
التعليم والتوظيف والصناعة وغيرها ،لوضع إستراتيجيات شاملة لتطوير املهارات وإعادة صقلها في منظور التعلم مدى الحياة.
مع مالحظة التغيرات التكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية املتسارعة وما يصاحبها من نقص وعدم تطابق في املهارات ،من الضروري إجراء
تغييرات بعيدة املدى في التخطيط وتوفير التعليم والتعلم مدى الحياة والتدريب أثناء العمل من أجل ضمان االطالع على املستجدات وتوفير
الفرص.
وفي هذا الصدد ،هناك حاجة لدعم إستراتيجيات املها ات مع ترتيبات اإلدارة والتمويل املناسبة ً
وفقا للظروف الوطنية ،وتعد مساهمة
ر
اتحادات أصحاب العمل واملوظفين أمر بالغ األهمية.
هناك دليل على وجود فجوة في املهارات في العديد من املجتمعات .في كثير من األحيان ،تتسم فرصة الوصول إلى املهارات بأنها غير متكافئة،
مما يؤدي إلى عرقلة سير العمل للموظفين العاملين في القطاع غير الرسمي ،أو للموظفين الفقراء أو االناث أو أي عضو في مجموعة
اجتماعية مهمشة ،وذلك يدعونا إلى اإلقرار بأن هناك حاجة إلى سياسات أكثر جرأة للتخفيف من مخاطر تلك الفئات املحرومة.
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ً
ثالثا :أهم رسائل السياسات من ورش املنتدى الفني

نظمت اللجنة التوجيهية للهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة وشاركت في إدارة  12ورشة متوازية خالل االجتماع
العالمي للتعليم لعام  2018م ،وركزت تلك الورش على قضايا ومواضيع واسعة النطاق شملت التعليم ما قبل االبتدائي
وجاهزية التعلم وتمويل التعليم الجيد للجميع والتعليم والتدريب املنهي والتعليم العالي للتعلم مدى الحياة ،وركزت على
التحديات التعليمية التي تواجه الالجئين واملهاجرين ،والتحديات الخاصة والعقبات التي تواجه الفتيات والنساء في جميع
جوانب التعليم ،واملطالبات العاجلة إلدراج تعليم التنمية املستدامة في النظم التعليمية ،وال سيما فيما يتعلق بالتكيف
مع تغير املناخ والتخفيف من آثاره .كما سلطت بعض الورش الضوء على األدوار التي ال غنى عنها للمعلمين وقادة املدارس
في ضمان جودة التعليم والعديد من الجوانب األخرى من الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة ،واملساهمات
العديدة ملنظمات املجتمع املدني التي تحتاجها بشدة لحشد موارد محلية ودولية أكبر ،والسبل التي تشكل بها التكنولوجيا
واالبتكار التعليم والتعلم في العقود املقبلة.
مهنة التدريس
منظمو الورشة :منظمة التعليم الدولي ومنظمة العمل الدولية وبلجيكا
أبرز رسائل السياسات:
● ينبغي اتخاذ تدابير ملموسة لتحسين اإلقبال على مهنة التدريس وحالتها من أجل ضمان أن يتم تعليم جميع
ً
ً
األطفال  /الطالب على أيدي مدربين مؤهلين مهنيا ومدعومين جيدا وذوي خبرة.
● يجب على الحكومات إنشاء  /تعزيز آليات الحوار االجتماعي واملشاركة في حوار مستمر مع منظمات املعلمين من
أجل ضمان ظروف عمل مالئمة ومسارات مهنية للمعلمين ومن يشغلون مناصب إدارية في قطاع التعليم.
● يجب على الحكومات والشركاء ضمان التنفيذ الكامل لتوصية منظمة العمل الدولية واليونسكو لعام  1966م
بشأن وضع املعلمين وتوصية اليونسكو لعام  1997م بشأن وضع أعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي.
ّ
تدريس احترام التنوع وتعلمه :مناهج متنوعة
منظمو الورشة :مجلس أوروبا واليونسكو
أبرز رسائل السياسات:
● يختلف مفهوم احترام التنوع من شخص آلخر ،ويتضمن العديد من تجارب التعلم املختلفة ،وللتأكد من أنه
يدعم تحقيق املقصد  ٤.7بجميع أبعاده ،يجب أن يوفر التعليم للمتعلمين ً
فرصا متساوية للوصول إلى القيم
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واملواقف واملهارات واملعارف والفهم الناقد الذي يحتاجون إليه للعيش ً
معا في سالم واملشاركة الكاملة كمواطنين
في مجتمع ديمقراطي.
● في العديد من البلدان واملجتمعات ،تعزز املفاهيم الوطنية  /املحلية  /التقليدية األفكار التي تكرر مفاهيم "احترام
التنوع" ،و "التضامن" ،و "التعاطف"؛ هذه املفاهيم تشكل نقاط دخول لتعزيز احترام التنوع من خالل التعليم.
تمويل التعليم الجيد للجميع :إستراتيجيات لالستثمار في املساواة في التعليم
منظمو الورشة :الشراكة العاملية للتعليم ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية
أبرز رسائل السياسات:
● حشد املوارد وزيادة اإلنفاق املحلي على التعليم  -يجب على قادة دول ووزراء املالية تولي زمام املبادرة.
● توفير مساعدات أجنبية للتعليم  -يجب على املانحين الوفاء بالتزاماتهم تجاه  0.7من أهداف املساعدات
وتخصيص ما ال يقل عن  ٪ 10من تعاونهم اإلنمائي في مجال التعليم.
ً
حرمانا.
● تخصيص املوارد (املحلية واألجنبية) للتعليم واستخدامها بفاعلية ،واستهداف أكثر الفئات
التحقق من صحة إنجازات التعليم  -أهمية فتح األبواب أمام الالجئين واملهاجرين
منظمو الورشة :مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئين ومبادرة التعليم فوق الجميع واليونسكو
أبرز رسائل السياسات:
● يمثل التصديق على السجل التعليمي السابق لجميع مستويات التعليم تحديا لالجئين وغيرهم من املشردين
وعديمي الجنسية ،ويؤثر على حقوقهم وفرصة التقدم في دراستهم وحياتهم.
● يجب أن تكون عملية التصديق باملؤهالت املهنية لالجئين واملشردين ً
قسرا فاعلة ومرنة.
تغير املناخ والتعليم من أجل التنمية املستدامة
منظمو الورشة :اليابان واليونسكو
أبرز رسائل السياسات:
● إن التعليم من أجل التنمية املستدامة ليس "إضافة" ،بل هو جزء ال يتجزأ من أي إستراتيجية ملكافحة آثار تغير
املناخ ،ووضع اتفاق عالمي موضع التنفيذ وتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
● يجب أن يقتصر التعليم املتعلق بتغير املناخ فقط على تدريس علوم تغير املناخ والتعلم املعرفي ،بل ينبغي أن يشمل
ً
أيضا التعلم االجتماعي العاطفي والسلوكي.
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تعليم النساء والفتيات :من االلتزام إلى التطبيق
منظمو الورشة :اليونسكو بالتعاون مع مبادرة األمم املتحدة لتعليم الفتيات ومنظمة بالن انترناشونال
أبرز رسائل السياسات:
● يجب على أصحاب املصلحة الرئيسين االنتقال من االلتزامات السياسية إلى املساءلة املشتركة والعمل املتضافر
لزيادة وصول الفتيات إلى التعليم املجاني ملدة ً 12
عاما وغيره من مسارات التعلم التي تعزز املساواة بين
الجنسين ،وتبني مهارات القراءة والكتابة والحساب ،وتوفر فرص القيادة والتمكين.
● إن النهوض بتعليم الفتيات يتطلب سد أكثر من مجرد فجوات في الوصول ،ويتطلب بذل جهود هادفة ومستمرة
إلزالة التحيز والتمييز بين الجنسين داخل النظم التعليمية وعبرها ،ابتداء من توظيف املعلمين وتدريبهم إلى تطوير
املناهج واملواد؛ وتوفير بيئات مدرسية آمنة وخالية من العنف ،وهناك حاجة إلى التعاون مع القطاعات األخرى
ملعالجة العوائق التي تحول دون التعليم مثل الحمل املبكر والزواج املبكر والزواج القسري .كما تدعوا الحاجة
ً
أيضا إلى إشراك الفتيات في جميع عمليات السياسات وصنع القرار التي تسعى إلى تعزيز املساواة بين الجنسين في
التعليم ومن خالله.
ً
● تمشيا مع االلتزام العالمي بـ "عدم تخلف أي شخص عن الركب" ،يجب أن يكون تركيزنا الجماعي على أكثر
ً
الفئات تهميشا ،بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في حاالت الطوارئ والصراعات ،ويجب اعتماد نهج متعدد
القطاعات لدراسة عالقة نوع الجنس بأشكال التهميش األخرى بما في ذلك اإلعاقة واإلثنية والفقر ،وذلك بهدف
وضع إستراتيجيات ونهج مستهدفة .إن املقاربة الواحدة التي تناسب الجميع لتعليم الفتيات والنساء لن تجدي
ً
نفعا في هذا السياق.
جاهزية التعلم :الوفاء بوعد تحقيق هدف التعليم قبل االبتدائي العالمي الجيد
منظمو الورشة :اليونيسيف ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية
أبرز رسائل السياسات:
● تحديد أولويات عاجلة للسياسة وزيادة كبيرة في التمويل من جانب الحكومات والشركاء واملانحين لهذا القطاع
الفرعي ،بهدف زيادة التمويل إلى  ٪10على األقل من ميزانيات التعليم.
ً
● اتباع الحكومات ً
ً
ً
تقدميا لتوسيع الخدمات ،وضمان إعطاء األولوية لألطفال األكثر تهميشا.
شموليا
نهجا
● االستثمارات اإلستراتيجية في تحسين الجودة ،بما في ذلك ضمان الجودة وتطوير القوى العاملة ،وفرص التطوير املنهي
املستمرة.
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تنمية املهارات الفنية واملهنية وتوظيف الشباب
منظمو الورشة :منظمة العمل الدولية واليونسكو
أبرز رسائل السياسات:
● يجب على الحكومات والشركاء االجتماعيين زيادة االلتزام السياس ي واملالي بأنظمة التعليم والتدريب املنهي والتقني
وتنمية املهارات إذا لم يتم تحقيق املقاصد املتعلقة باملهارات والتوظيف ضمن أهداف التنمية املستدامة.
● يعد تحسين التنسيق واملشاركة مع الشركاء االجتماعيين عبر قطاعات التعليم والتدريب هو حجر األساس لتعزيز
الروابط بين التعليم والتدريب وسوق العمل.
التعليم العالي والتعلم مدى الحياة وسوق العمل
منظمو الورشة :البنك الدولي واليونسكو
أبرز رسائل السياسات:
● ينبغي أن يدرك واضعو السياسات ومؤسسات التعليم العالي طبيعة العمل املتغيرة والتغيرات املرتبطة بها في
الطلب على املعرفة واملهارات والكفاءات .إنهم بحاجة إلى ضمان استجابة أنظمة ومؤسسات التعليم العالي لهذه
التغييرات.
● لكي تصبح األنظمة التعليمية "فاعلة على مر األزمنة والعصور" وتضمن املساواة في الوصول إلى التعليم وتحقيق
املخرجات ،يجب أن تعكس املناهج التغييرات الحاصلة في املجتمع وسوق العمل ،عالوة على ذلك ،يجب ً
أيضا أن
تكون هناك مجموعة أدوات مناسبة مثل :الدورات الدراسية التأهيلية والتوجيه واإلرشاد الطالبي وآليات
التمويل املناسبة والحوكمة السريعة وغير ذلك لضمان مسارات مرنة وفاعلة.
● ينبغي ملؤسسات التعليم العالي أن تبذل ما في وسعها كونها جهات تقدم خدمة التعلم مدى الحياة ،ويجب على
الحكومات وضع نظام حوكمة وتمويل مناسب.

التكنولوجيا واالبتكار ومستقبل التعلم
منظمو الورشة :منظمة التعاون االقتصادي والتنمية واليونسكو
أبرز رسائل السياسات:
● التكنولوجيا واالبتكار في املدارس :ينبغي للحكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين إعطاء األولوية لسياسات وبرامج
التكنولوجيا التي لديها القدرة على زيادة فرص الحصول على التعليم الجيد على نطاق واسع ألكثر الفئات ً
ضعفا،
ُ
ويمكن استخدام التكنولوجيا ملنع هؤالء األشخاص من التسرب ،مع تزويدهم بموارد تعليمية كافية ونهج
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تعليمية مبتكرة .كما يشمل ذلك ً
أيضا إعادة النظر في املناهج التعليمية بحيث تتوافق بشكل أفضل مع التحول
الرقمي الذي يؤثر على املجتمعات واالقتصادات على مستوى العالم.
● التكنولوجيا واالبتكار خارج املدارس :يجب على الحكومات دعم السبل املبتكرة الستخدام التكنولوجيا لتصديق
الشهادات وإصدارها ،وإتاحة الوصول إلى موارد تعليمية جيدة ،مما يجعل التعلم مدى الحياة وإعادة التعلم
والتعلم غير الرسمي حقيقة واقعة ،ويشمل ذلك البرامج القائمة على الكفاءة واملوارد واملقررات التعليمية
املفتوحة ،وغيرها من أشكال التعليم املفتوح.
● التكنولوجيا واالبتكار لتحسين النظام :ينبغي للحكومات أن تضع سياسات واضحة لالبتكار في التعليم واستخدام
التكنولوجيا لبناء بنية تحتية حديثة للبيانات تتيح ألصحاب املصلحة املختلفين اتخاذ قرارات مستنيرة ملواجهة
تحديات الوصول والجودة واإلنصاف في أنظمتها ،ويتضمن ذلك نظرة فاحصة على بيئتها التنظيمية بحيث تحقق
التوازن بين الجودة والكفاءة ومكاسب رأس املال مقابل الخصوصية واملخاوف األخالقية.

املجتمع املدني والتقارير العامة واملساءلة
منظمو الورشة :املشاورة الجماعية لفريق التنسيق الخاص بتعليم املنظمات غير الحكومية حتى عام  20٣0م
أبرز رسائل السياسات:
● ينبغي القيام باملزيد إلضفاء الطابع املؤسس ي على املشاركة الهادفة من املجتمع املدني في عمليات الهدف الرابع من
أهداف التنمية املستدامة وتمكينها ،بما في ذلك عقد مشاورات منتظمة واسعة النطاق ألصحاب املصلحة في مجال
التعليم التي تشمل منظمات املجتمع املدني ،وتمكين تلك املنظمات من املشاركة الفعالة في تطوير املراجعات الوطنية
الطوعية.
● ينبغي منح البيانات التي تم إنشاؤها من قبل منظمات املجتمع املدني أو التقارير التي تم تطويرها لتغذية عمليات
ً
ً
رسميا ،وذلك من خالل جلسة مراجعة
املراجعات الوطنية الطوعية واملنتديات السياسية الرفيعة املستوى اعترافا
املنتدى السياس ي الرفيع املستوى ونظام اإلبالغ عن املراجعات الوطنية الطوعية املخطط له في الجمعية العامة لألمم
املتحدة في سبتمبر  2019م.
التعلم طوال الحياة ومن خالل مسارات متعددة
منظمو الورشة :اليونسكو من خالل معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة
أبرز رسائل السياسات:
● تحتاج أنظمة التعليم القائمة على املبادئ الشاملة للتعلم مدى الحياة إلى تبني مسارات تعليمية مرنة ،وتوضيح
الفرق بين التعليم النظامي وغير النظامي ،واألطر واآلليات التشغيلية لالعتراف بمصادر التعلم غير النظامية وغير
الرسمية واملصادقة عليها واعتمادها.
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● هناك حاجة إلى أشكال جديدة من الحوكمة الستنباط فوائد التعلم مدى الحياة بالكامل ،وهذا يتطلب حوكمة
متعددة القطاعات وتعاونية والمركزية ،أي أنها ال تقتصر فقط على وزارات التعليم والتدريب املنهي وإشراك
الوزارات والوكاالت الحكومية األخرى ،وتطبيق ذلك على جميع املستويات واملدن والقطاع الخاص واملجتمع
املدني ،وكل ذلك ً
سعيا لتحقيق التكامل ووضع السياسات بين القطاعات وإدارتها.
● يجب فهم مهارات القراءة والكتابة واملهارات األساسية كسلسلة متصلة من مستويات الكفاءة وأساس للتعلم
مدى الحياة ،وينبغي أن ينعكس ذلك في السياسات والبرمجة والتمويل املناسبين على الصعيدين الوطني واملحلي،
ويتطلب مستوى أعلى من التمويل من املجتمع الدولي ،مع إيالء اهتمام خاص للبلدان ذات املستويات املنخفضة
من إملام الشباب والكبار.
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ً
رابعا :متابعة تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة ً
دوليا

يشير اجتماع التعليم العالمي  2018م إلى حدوث بعض التقدم نحو تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة.
كما أكد صانعو السياسات والشباب واملجتمع املدني على الحاجة إلى بذل جهد أكبر لتحقيق رؤية "عدم تخلف أي شخص
عن الركب".
توجهات في تطور التعليم
زيادة معدالت إكمال التعليم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا
تم تحقيق تقدم ملحوظ في سد الثغرات في معدالت إكمال التعليم ،ال سيما في أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا
حيث ارتفعت معدالت إكمال املرحلة االبتدائية واملتوسطة بشكل ثابت منذ عام  2000م.

الشكل األول .معدالت إكمال التعليم في أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا في املرحلة االبتدائية واملتوسطة

املصدر :التقرير العالمي لرصد التعليم

ركود معدالت عدم االلتحاق باملدرسة في املرحلتين االبتدائية واملتوسطة على مستوى العالم
لم شهد املعدل العالمي لألطفال في سن املرحلة االبتدائية الذين لم يلتحقوا باملدرسة أي تغيير حيث بلغ  ٪9منذ عام
 2008م ،وكان املعدل األدنى لاللتحاق باملرحلة املتوسطة عند  ٪16منذ عام .2012
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املقارنات السكانية املطلقة تحجب قضايا اإلنصاف املهمة
بين األطفال في سن االلتحاق باملدرسة االبتدائية ،ضاقت الفجوة بين معدالت االلتحاق باملدرسة من الذكور واإلناث على
مر السنين ،لكن ال يزال من املرجح أن تكون نسبة اإلناث الالتي لم يلتحقن باملدرسة أعلى من الذكور .رغم عدم وجود
تفاوتات كبيرة بين الجنسين في صفوف الشباب في سن الدراسة الثانوية على املستوى العالمي ،تظهر البيانات اإلقليمية أن
الفتيات يعانين من الحرمان من فرصة االلتحاق باملدرسة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى واملحيط الهادئ وشمال
إفريقيا وغرب آسيا ،في حين أن األوالد محرومون في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
ُ
تختلف الفوارق بين الجنسين في إكمال املرحلة الثانوية ً
أيضا حسب فئة دخل الدولة ،فمن بين أفقر خ ُمس السكان ،من
األرجح أن تكمل الفتيات املرحلة الثانوية في البلدان ذات الدخل املتوسط-املرتفع والدخل املرتفع ،في حين أن العكس هو
الحال في البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل.
ومع ذلك ،فإن األمر األكثر إثارة للدهشة ،كما هو مبين في الشكل أدناه ،هو انخفاض مستويات إكمال التعليم بنسبة بلغت
 ٪ 1فقط من أفقر الشابات و  ٪ 2من أفقر الشباب الذين أكملوا املرحلة الثانوية في البلدان املنخفضة الدخل.

الشكل الثاني .معدالت إكمال الدراسة الثانوية حسب الجنس وفئة دخل البلد (أفقر )٪20

املصدر :التقرير العالمي لرصد التعليم :الهجرة والنزوح والتعليم ()2019
وعلى مستوى الدول ،هناك تباينات ملحوظة في التسجيل ليس فقط حسب الجنس ،ولكن ً
أيضا في املوقع ودخل األسرة
واإلعاقة ووضع األقليات العرقية أو اللغوية والتعرض للنزاع املسلح وغيرها من الخصائص الشخصية واألسرية.
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زيادة معدالت االلتحاق في التعليم قبل املدرس ي قبل سنة واحدة من املدرسة االبتدائية
ً
وفقا ملعهد اليونسكو لإلحصاء ،فإن معدالت االلتحاق بالتعليم املنظم قبل سنة واحدة من بلوغ سن االلتحاق الرسمي
باملدارس االبتدائية تتراوح بين حوالي  ٪ ٤2في الدول ذات الدخل املنخفض و  ٪ 9٣في الدول ذات الدخل املرتفع ،مع
ً
متوسط عالمي قدره  ٪ 69مواصال بذلك زيادة بطيئة وثابته ،وعلى النقيض من ذلك بلغت نسبة االلتحاق اإلجمالي
ً
للتعليم قبل االبتدائي ،املحددة ملستوى تعليمي ال يتجاوز ً
واحدا في بعض البلدان وما يصل إلى أربعة في بلدان أخرى
عاما
 ٪٥0 ،في عام  2017م.

٤

ً
نسبة االلتحاق بالتعليم الثانوي الفني واملنهي مستقرة نسبيا
ً
على املستوى العالمي ،يوجد  ٪22من طالب املرحلة الثانوية في املسارات الفنية واملنهي  ،مقارنة بنسبة  ٪2من طالب
٥
املرحلة املتوسطة ،من املرجح أن يكون الطالب من الذكور ،باستثناء دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
يذهب معظم اإلنفاق العالمي على التعليم إلى البلدان املرتفعة الدخل
يبلغ اإلنفاق العالمي السنوي على التعليم حوالي  ٤.7تريليون دوالر أمريكي ،يتم إنفاق  ٪6٥منها في البلدان املرتفعة الدخل.

بلغت مساعدات قطاع التعليم أعلى مستوياتها في عام  2016م
زادت املساعدات املقدمة للتعليم من  201٥م إلى  2016م بعد عدة سنوات من الركود ،وفي غضون عام ،نمت
املساعدات للتعليم بنسبة  1.٥مليار دوالر أمريكي ،أو  ٪ 1٣بالقيمة الحقيقية ،لتصل إلى  1٣.٤مليار دوالر أمريكي 6.كما
ذهب معظم الفائض في املساعدات إلى التعليم األساس ي ،الذي يمثل ثلثي الزيادة.

٤
٥
6

التقرير العالمي لرصد التعليم :الهجرة والنزوح والتعليم ()2019
التقرير العالمي لرصد التعليم :الهجرة والنزوح والتعليم ()2019
التقرير العالمي لرصد التعليم :الهجرة والنزوح والتعليم ()2019

35

االجتماع العالمي للتعليم 2018 -

الشكل الثالث .إجمالي املساعدات املقدمة للنفقات التعليمية ،حسب املستوى التعليمي2016-2002 ،

املصدر :التقرير العالمي لرصد التعليم :الهجرة والنزوح والتعليم ()2019

لم تذهب املساعدات ملن هم في أمس الحاجة إليها
ومع ذلك ،فإن مدفوعات املساعدات للتعليم األساس ي ال تزال غير مخصصة للبلدان التي هي في أمس الحاجة إليها،
وانخفضت حصة املساعدات التعليمية األساسية للبلدان ذات الدخل املنخفض من  ٪ ٣6في عام  2002م إلى  ٪ 22في
عام  2016م ،وبلغت حصة أقل البلدان ً
نموا  ٪ ٣٤في عام  2016م ،بانخفاض عن الذروة في عام  200٤م والتي بلغت
.٪ ٤7
عبء مالي غير متناسب على األسر الفقيرة
في الوقت نفسه ،ال تكشف أرقام املستوى الكلي عن العبء املالي الضخم الذي تتحمله األسر في البلدان الفقيرة عندما
يتعلق األمر بإنفاق التعليم على أطفالهم ،ويوضح الشكل أدناه أن األسر في البلدان املنخفضة الدخل تستأثر بحوالي ٪٣0
من حصة نفقات التعليم.
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الشكل الرابع .توزيع إجمالي اإلنفاق على التعليم حسب فئة دخل الدولة ومصدر التمويل 201٤ ،أو آخر سنة

املصدر :التقرير العالمي لرصد التعليم :الهجرة والنزوح والتعليم ()2019

تحديات البيانات واملتابعة
ً
ً
أساسيا لتوجيه السياسات وتحسين النظم التعليمية لتقديم تعليم جيد للجميع
تعد البيانات الشاملة واملوثوقة شرطا
ومنصف وفرص مدى الحياة للجميع.
كانت هناك تطورات واسعة النطاق في تطوير وقياس الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة ،وتغطي مقاصده
العشرة  11مؤشر عالمي و  ٣2مؤشر موضوعي .يواصل معهد اليونسكو لإلحصاء 7قيادة تطوير بيانات محددة بوضوح
ً
وصالحة وقابلة للمقارنة دوليا مع تغطية جغرافية واسعة .سيتم مراجعة إطار املؤشر العالمي في الفترة .2020-2019
ومع ذلك ،ال تزال هناك تحديات أمام رصد تقدم الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة ،وتشمل هذه )1( :التطوير
املنهجي غير املكتمل ( )2محدودية توافر البيانات في العديد من البلدان واملناطق وعلى مختلف مصادر املعلومات ()٣
االفتقار إلى التكامل بين مصادر البيانات عبر القطاعات (مثل الصحة) ( )٤نقص البيانات الجيدة لسياسات توجيه البلدان
التي تسعى إلى إصالح أنظمتها و ( )٥عدم كفاية التمويل للبلدان لتنفيذ إطار مؤشرات الهدف الرابع  ،وكذلك للوكاالت
الدولية العاملية واملنظمات اإلقليمية لوضع املؤشرات  -بما في ذلك من خالل مجموعة التعاون الفني.
7

معهد اليونسكو لإلحصاء هو "املصدر الرسمي للبيانات القابلة للمقارنة الوطنية حول التعليم" كما تم التأكيد عليه في إطار عمل التعليم 20٣0
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ُ
ً
نظرا للتركيز الرئيس ي للهدف الرابع على اإلنصاف واإلدماج ،تبذل الجهود لتحسين رصد حاالت عدم املساواة في التعليم
واإلبالغ عنها من خالل منصة (قاعدة بيانات عدم املساواة العاملية في التعليم) .تهدف هذه الشراكة بين التقرير العالمي
لرصد التعليم و معهد اليونسكو لإلحصاء إلى تحسين فهم أوجه عدم املساواة في الوصول إلى التعليم واملشاركة
فيه وإكماله واملخرجات األخرى.
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ً
خامسا :وجهات نظر إقليمية
أتاح االجتماع ً
أيضا فرصة إللقاء الضوء على املنظورات اإلقليمية بشأن الهدف الرابع ً ،
بناء على نتائج االجتماعات
ً
تحضيرا لالجتماع العالمي للتعليم .إن لكل منطقة تاريخ مهم في إنشاء أطر
التشاورية اإلقليمية لعام  2018م التي عقدت
السياسة اإلقليمية ورصدها وتنفيذها لتعكس أولوياتها ،وقامت العديد من املنظمات اإلقليمية بإنشاء أهداف وغايات
ومقاييس إقليمية للتقدم التعليمي وتسعى إلى التوافق مع األطر العاملية بسبل مختلفة ،وتواجه كل منطقة تحديات
تعليمية متشابهة ،بما في ذلك التحديات التي تميز املنطقة .على هذا النحو ،تبحث العديد من املنظمات اإلقليمية عن
سبل لتعزيز أطر اإلبالغ والرصد وتطوير حلول مبتكرة للتغلب على فجوات البيانات مع تجميع البيانات من أجل املقارنة
اإلقليمية والعاملية.
ً
أوال :منطقة أفريقيا

نبذة عن املنطقة
تتبع املنطقة إستراتيجية التعليم القارية ألفريقيا ( )CESA 16-25التي تهدف إلى إعادة توجيه أنظمة التعليم والتدريب في
إفريقيا ،املرتبطة باستجابة إفريقيا للهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة ،وحدد املؤتمر اإلفريقي الرفيع املستوى
حول التعليم  ،الذي تم تنظيمه في نيروبي في الفترة من  2٥إلى  27أبريل  ،2018رؤية متجانسة للتحول التعليمي للوفاء
بالتزامات كل من أجندة عام  20٣6م بعنوان "أفريقيا التي نريدها" وجدول أعمال التعليم حتى عام  20٣0م ،وقد توج
هذا بإعالن نيروبي ودعوة للعمل من أجل التعليم :ربط األطر التعليمية القارية والعاملية ألفريقيا التي نريدها.

التحديات اإلقليمية
ال يزال الوصول إلى التعليم يمثل ً
تحديا
كما هو مبين في الشكل أدناه ،يمثل عدد املتسربين من املدارس في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حصة متزايدة من
اإلجمالي العالمي .في عام  2017م ،لم يلتحق  ٣٤مليون طفل في سن املدارس االبتدائية باملدرسة ،ونتيجة لذلك " ،ال يزال
التعليم للجميع غير مكتمل في إفريقيا جنوب الصحراء."8

8

نظرة عامة إقليمية :أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ؛ التعليم للجميع  ، 201٥-2000التقرير العالمي لرصد التعليم ()201٥
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الشكل الخامس .توزيع السكان الذين لم يلتحقوا باملدرسة حسب املنطقة201٥-2000 ،

املصدر :التقرير العالمي لرصد التعليم :الهجرة والنزوح والتعليم ()2019

لم يتم استيفاء الحد األدنى أو القدر األساس ي من معايير التعلم
وتعاني املنطقة ً
أيضا من بلوغها أعلى نسبة من الطالب الذين ال يصلون إلى مستويات الكفاءة األساسية والحد األدنى في
القراءة مقارنة بباقي العالم،و يوضح الشكل أدناه أن  ٪ 6٣و  ٪ 87من الطالب في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ال يلبون
مستويات الكفاءة األساسية والحد األدنى في القراءة على التوالي ،مقارنة بما يعادل  ٪ 28و .٪ ٥6
الشكل السادس .نسبة الطالب الذين لم يبلغوا مستويات الكفاءة األساسية والحد األدنى 9في القراءة حسب املنطقة

املصدر :ملخص بيانات الهدف الرابع :بيانات لتعزيز التعلم ،معهد اليونسكو لإلحصاء ()2018
9

يعد الحد األدنى ملستوى الكفاءة أكثر صعوبة من مستوى الكفاءة األساسية ويتطلب مستوى أعلى من املهارات واملفاهيم ،وهو ما يفسر سبب تحقيق عدد أقل من
الطالب لهذا املستوى.
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األولويات













-

10

تعزيز جودة التعلم مدى الحياة للجميع على جميع املستويات
دمج مناهج تنمية الطفولة املبكرة وسياسات الرعاية والتعليم والبرمجة والتمويل مع التركيز على التنمية
الشاملة.
االلتزام بالتقدم التدريجي لضمان تقديم سنة واحدة على األقل من التعليم قبل االبتدائي املجاني واإللزامي.
ضمان من أن تخطيط قطاع التعليم يتصدى بفعالية ألطفال املدارس والشباب والبالغين الذين لم يلتحقوا
قط باملدارس الرسمية أو تسربوا في وقت مبكر  ،وكذلك جميع أشكال االستبعاد.
ضمان من أن خطط قطاع التعليم تتولى بفعالية مسؤولية األطفال والشباب والبالغين الذين لم يلتحقوا قط
باملدارس الرسمية أو تسربوا في وقت مبكر ،أو تعرضوا لجميع أشكال االستبعاد األخرى.
تعزيز التعليم والتعلم باللغة األم ،وخاصة في السنوات األولى من التعليم.
ضمان توظيف املعلمين وتحفيزهم وتقديم الدعم املنهي لهم.
املساواة بين الجنسين
ضمان املساواة بين الجنسين في إستراتيجية التعليم القارية ألفريقيا (.)CESA 16-25
توفير التعليم الجنس ي الشامل في املدارس ومؤسسات التعليم العالي وضمان توفيره للمراهقين والشباب.
تعزيز املهارات والكفاءات للحياة والعمل
االلتحاق باملجتمعات القائمة على املعرفة من خالل النهوض بالتعليم العالي والبحث في أفريقيا
اإلدماج املنهجي للشباب وللمنظمات التي يقودها الشباب في صنع القرار في التعليم القاري واإلقليمي
والوطني ،والحوار القطاعي ،وعمليات الرصد

ً
ثانيا :املنطقة العربية

نبذة عن املنطقة
ناقش االجتماع اإلقليمي العربي الثالث حول التعليم حتى عام  20٣0م املنعقد في نوفمبر العام املنصرم املمارسات الجيدة
والتحديات التي واجهتها الدول العربية عند تطبيق خطة الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة في دبي (-2017
 .)2018كما أكد بيان مخرجات املنطقة العربية من جديد التزام البلدان العربية بتعزيز توافق املناهج واملعلمين وتقييم
التعلم كوسيلة مهمة في تحقيق مقاصد الهدف الرابع.

التحديات اإلقليمية

11

تتكون املنطقة العربية من شعوب شابة ذات تعليم عالي وديناميكية ،ومع ذلك ،فإنها تشهد ً
أيضا نزاعات مسلحة إمتدت
لفترة طويلة ،وارتفاع معدالت بطالة الشباب ،وبيئات متقلبة وضعيفة ،وأوجه عدم املساواة والتفاوت الشديد.
10

مقتبسة من إعالن نيروبي لعام  2018م ودعوة للعمل من أجل التعليم :ربط أطر التعليم القارية والعاملية ألفريقيا التي نريدها

11

مقتبسة من بيان نتائج املنطقة العربية لعام  2018م
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تشمل التحديات غير املسبوقة التي تواجه املنطقة العربية من حيث التعلم والتوظيف والتماسك االجتماعي ما يلي:


ال يزال  22مليون طفل عربي غير ملتحق باملدرسة أو معرض لخطر التسرب ،إلى جانب عدد متزايد من الشباب
الذين ال يدرسون في مجال التعليم أو العمل أو التدريب ،وتصل معدالت هذا املجال إلى  ٪ ٤٥في بعض البلدان.



تعاني جودة التعليم من التدهور ،حيث تشير نتائج دراسة االتجاهات في الدراسة العاملية للرياضيات والعلوم
لعام  201٥م للرياضيات للصف الثامن إلى أن ستة من أصل أقل البلدان الثمانية التي شملها االستطالع هي
دول موجودة في املنطقة العربية.



سجل أكثر من  ٥0مليون بالغ مستويات منخفضة في مهارات القراءة والكتابة ،ويتدهور الوضع بشكل خاص في
البلدان املتأثرة باألزمات ،ومما يضاعف ذلك التحديات الهيكلية ،مثل عدم وجود رؤية للتعلم مدى الحياة وفي
جميع مجاالتها ،واألطر القانونية والسياسية الشامل  ،وعدم كفاية االستثمار املالي ،وضعف نوعية املعلمين
والبرامج.



يبلغ متوسط معدل بطالة الشباب في املنطقة العربية  ٪٣0وهو األعلى في العالم ،وذلك يمثل أكثر من ضعف
املعدل العالمي ،ويعزو ذلك إلى عدم تطابق املهارات ووجود عالقة عكسية بين التعليم والتوظيف مما يؤدي إلى
انخفاض العائد على التعليم ،ويضيف عام إضافي من التعليم حوالي  ٪٥،٤إلى الفائدة مقارنة مع املعدل العالمي
البالغ .٪7



يتعرض املراهقون والشباب للعنف وعدم االستقرار مما يؤدي إلى عواقب وخيمة :يعيش أكثر من  ٪ 70من
املراهقين الذين ماتوا في عام  201٥م بسبب العنف الجماعي في املنطقة العربية.

األولويات
 الهجرة والتشريد والتعليم :ضمان الوصول إلى بيئات تعلم آمنة على جميع املستويات ،وتوفير الفرص الكتساباملعرفة واملهارات املنقذة للحياة ،وبناء أنظمة تعليمية مرنة.
 جودة التعليم وأهميته :ضمان اتباع نهج متسقة وشاملة ومنهجية ملعالجة أبعاد الجودة وأهميتها في التعليم،وخاصة تلبية الحاجة املاسة ملواءمة املناهج واملعلمين وتقييم التعلم التي تحقق كل من املزايا التربوية
واالجتماعية واالقتصادية.
 تمويل التعليم :االستفادة من االستثمار في التعليم وحسابه لتحقيق املقاصد الوطنية والدولية ،وتحديد أولوياتاإلنفاق على التعليم ،وتوحيد الخدمات التي تقدمها املنظمات املختلفة وتعزيز القدرات الوطنية في تخطيط
املوارد وإدارتها من خالل إنشاء حسابات التعليم الوطنية ،واالستفادة من نموذج املحاكاة ومواصلة تنمية
الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التمويل املبتكر .كما هناك حاجة لضمان التنسيق بين التمويل
اإلنساني والتمويل اإلنمائي.
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ً
ثالثا :منطقة آسيا واملحيط الهادئ

نبذة عن املنطقة
ركز االجتماع الرابع ملنطقة آسيا واملحيط الهادئ حول التعليم  20٣0م على املقصد ( ٤،٣الوصول العادل إلى التعليم
والتدريب في املجالين التقني واملنهي والتعليم العالي) واملقصد ( ٤،٤املهارات ذات الصلة بالعمل) واستكشاف التقدم الذي
تم تحقيقه والتحديات التي تواجه تنفيذ تنمية املهارات والنتائج ورصدها من خالل التعليم والتدريب الرسمي وغير الرسمي
ً
وغير النظامي ،وتتضمن التوصيات اإلقليمية للعمل بشأن مقصدي أهداف التنمية املستدامة  ٤،٣و  ٤،٤موجزا لنتائج
االجتماع بتوصيات واضحة بشأن تحقيق املزيد من النجاح والتقدم.

التحديات اإلقليمية

12

إن منطقة آسيا واملحيط الهادئ هي موطن أكبر عدد من الشباب في العالم ،ويعد بناء املهارات لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت واالستدامة وريادة األعمال باإلضافة إلى "املهارات األساسية والقابلة للتحويل" من األمور املهمة لتمكين
املتعلمين من أن يصبحوا أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التغيير السريع ودوافع مستقبلهم ،وهذه املنطقة متنوعة ،ومع
كل منطقة فرعية تظهر تحديات وخصائص فريدة من نوعها.

 ارتفاع أعداد األطفال الذين لم يلتحقوا باملدرسة في جنوب آسيا وشرق وجنوب شرق آسياتحتل جنوب آسيا املرتبة الثانية بعد أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في هذا الجانب ،حيث إنها املنطقة التي تضم أعلى
عدد من األطفال الذين لم يلتحقوا باملدرسة في جميع الفئات العمرية ،تليها شرق وجنوب شرق آسيا في املرتبة الثالثة.

 يمثل التعليم بعد االبتدائي مشكلة في منطقة آسيا واملحيط الهادئكما هو الحال في معظم املناطق األخرى ،ترتفع معدالت عدم االلتحاق باملدرسة في آسيا واملحيط الهادئ مع تقدم العمر.
في جنوب آسيا ،لم يلتحق  ٪٥.6أو  10.٣مليون طفل في سن التعليم االبتدائي باملدرسة في عام  2016م ،مقارنة بـ ٪17.2
أو  18.2مليون شاب في املرحلة املتوسطة و  ٪٤8.٤أو  67.٣مليون شاب في املرحلة الثانوية.

1٣

 من املرجح أال تلتحق الفتيات باملدرسة في املرحلة االبتدائية ،ولكن من املرجح أن أال يلتحق الشباب باملدرسة فياملرحلة الثانوية بنسبة أكبر من الفتيات

يوجد في آسيا الوسطى أكبر نسبة فروقات بين الجنسين على املستوى االبتدائي في العالم ،1٤ففي عام  2016مُ ،حرمت
 127فتاة من الحق في التعليم مقابل  100فتى لم يلتحق باملدرسة في سن املدرسة االبتدائية ،والعكس هو الصحيح
بالنسبة للشباب في سن املرحلة املتوسطة الذين هم أكثر عرضة بعدم االلتحاق باملدارس أكثر من اإلناث ،وبين الشباب في
1٥
املرحلة الثانوية ،لوحظت أكبر الفوارق لصالح اإلناث في شرق وجنوب شرق آسيا ،حيث بلغ مؤشر التكافؤ بين الجنسين
املعدل .0،66

 12مقتبسة من التوصيات اإلقليمية لعام  2018م بشأن املقصد  ٤،٣واملقصد ٤،٤
1٣

صفحة حقائق معهد اليونسكو لإلحصاء رقم ( ٤8فبراير )2018
1٤
صفحة حقائق معهد اليونسكو لإلحصاء رقم ( ٤8فبراير )2018
1٥
يقارن مؤشر التكافؤ بين معدالت اإلناث والذكور ،وتعني النتيجة واحد التكافؤ بين اإلناث والذكور ،وأي قيمة أقل من واحد تمثل التباين لصالح الذكور ،وأي قيمة أكبر
من واحد تمثل التباين لصالح اإلناث.
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األولويات

16

 -اإلدماج واإلنصاف واملساواة بين الجنسين

ً
سياسات تستهدف أكثر الفئات تهميشا ،مع إيالء اهتمام خاص للفتيات والنساء واملراهقين والشباب ذوي اإلعاقة

واملهاجرين واملجموعات األصلية املستبعدة والالجئين والفقراء.

 املهارات الرقميةتوفير وصيانة البنية التحتية لتقديم املهارات الرقمية الالزمة للمشاركة االجتماعية واالقتصادية والتوظيف
والوظائف الالئقة وريادة األعمال للشباب والكبار لضمان مالءمتها لعالم متغير ومتصل.
 تعزيز االنتقال السلس من املدرسة إلى العملتعزيز التنسيق بين الوزارات لضمان استمرارية تنمية املهارات األساسية والقابلة للنقل واملنهي للشباب ،بما في
ذلك إصالح التعليم الثانوي.
 تحسين مالءمة وجودة أحكام  /برامج التدريب والتعليم والتدريب املنهي والتقنيوضع معايير لالعتراف املتبادل دون اإلقليمي باملهارات لتسهيل االعتراف باملهارات واملؤهالت ،وتسهيل تنقل
املوظفين عبر الحدود.
 التعليم العاليتحتاج أطر املؤهالت الوطنية إلى ربط التعليم والتدريب املنهي والتقني بهدف تعزيز االستخدام الفاعل ملخرجات
التعلم ومسارات التعلم املتنوعة.
را ً
بعا :منطقة أوروبا وشمال أمريكا

نبذة عن املنطقة
عقدت مشاورة أوروبا وأمريكا الشمالية في نوفمبر عام  2018م في ستراسبورغ ،فرنسا باالشتراك مع مجلس أوروبا
ً
مجددا االلتزام تجاه
واملفوضية األوروبية ملراجعة التقدم في تنفيذ االلتزامات الرئيسة للهدف الرابع ،وأكد بيان املخرجات
 )1الحق في التعليم لالجئين واملهاجرين وطالبي اللجوء؛  )2التعليم والتعلم من أجل املواطنة الديمقراطية والتنمية
ً
احتياجا؛ )٤
االجتماعية الشاملة؛  )٣تحسين التمويل املحلي واملعونة الدولية مع التركيز على املجتمعات والبلدان األكثر
مراقبة اإلنصاف والجودة في التعليم.

التحديات اإلقليمية
تستقبل هذه املنطقة أعلى نسبة من املهاجرين
تمثل الحدود بين املكسيك والواليات املتحدة أكبر معبر للمهاجرين ،حيث بلغ عددهم  12.7مليون مهاجر في عام  2017م،
وتشمل معابر الهجرة املهمة األخرى أوروبا الشرقية إلى أوروبا الغربية وشمال إفريقيا إلى جنوب أوروبا 17.إن هذا األمر
16مقتبسة من التوصيات اإلقليمية لعام  2018م بشأن املقصد  ٤،٣واملقصد ٤،٤
17

التقرير العالمي لرصد التعليم :الهجرة والنزوح والتعليم ()2019
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يشكل تحديات لألنظمة التعليمية في املنطقة فيما يتعلق بالدمج من خالل التعليم ،وفي حين أن معظم الحكومات تتخذ
خطوات جريئة لتحمل مسؤوليات التعليم ،إال أن االختناقات ال تزال قائمة في استهداف تمويل تعليم الالجئين ،وتحسين
تصوير املهاجرين في املناهج الدراسية ،وتسهيل االعتراف باملؤهالت والتعلم املسبق.

التفاوتات الشاسعة داخل املنطقة
ال تزال هناك تباينات كبيرة في جميع أنحاء املنطقة فيما يتعلق بمخرجات التعلم ،فالعديد من البلدان ليست على املسار
الصحيح لتحقيق الحد األدنى من معايير التعلم بحلول عام  20٣0م.
الشكل السابع .النسبة املئوية لطالب الصف الرابع فوق مستوى التقدم املحقق الدراسة الدولية لقياس تقدم مهارات
القراءة في العالم  -دول مختارة 2016-2001 ،

املصدر :التقرير العالمي لرصد التعليم :الهجرة والنزوح والتعليم ()2019
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األولويات

18

 الحق في التعليم للمهاجرين والالجئين واملشردين وطالبي اللجوء. التعليم من أجل املواطنة الديمقراطية والتنمية املستدامة. تحسين التمويل املحلي والدولي للتعليم. -رصد اإلنصاف والجودة في التعليم.

18

مقتبسة من بيان مخرجات ستراسبورغ
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ً
خامسا :أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

نبذة عن املنطقة
وافق وزراء التعليم وكبار املسؤولين من أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي على اتفاقيات كوتشابامبا والخطة
اإلقليمية لتنفيذ الهدف الرابع في املنطقة في يوليو عام  2018م ،وتم تسليط الضوء على القضايا ذات األولوية لبلدان
املنطقة مثل جودة التعليم واإلنصاف واإلدماج واملدرسين وموظفي التعليم والتعلم مدى الحياة.

التحديات اإلقليمية

19

فرص الوصول إلى التعليم عالية ولكن فرصة املساواة بين الجنسين قليلة
يوجد في املنطقة معدل منخفض لعدم االلتحاق باملدارس ويبلغ  ،٪٤.7ومع ذلك ،فإن نسبة كبيرة من األوالد لم يلتحقوا
باملدرسة ويلتحق الذكور املراهقين بالتعليم في وقت متأخر و  /أو يتسربون من الصفوف املبكرة ويرسبون فيها ،وتزيد
معاناة الذكور عند التقدم في مسار التعليم الرسمي.

عدم املساواة في الحصول على التعليم بعد الثانوي
تبلغ النسبة اإلجمالية لاللتحاق اإلقليمي بالتعليم العالي  ٪٥0.6ويتم تحديد الوصول إلى التعليم إلى حد كبير حسب
مستويات دخل األسرة.

ارتفاع معدالت بطالة الشباب
كما هو مبين في الشكل أدناه ،لم يكن  ٪21.٥من الشباب في املنطقة (بين  1٥و ً 29
عاما) يدرسون أو يعملون في عام
 2016م .إن النسبة املئوية للنساء الالئي ال يدرسن وال يعملن تبلغ ثالثة أضعاف النسبة بين الشباب ً
تقريبا.
عاما) الذين ليسوا ً
الشكل الثامن .النسبة املئوية للشباب ( 1٥إلى ً 29
طالبا وال يعملون في سوق العمل ،حسب الجنس
والسنة

املصدر :اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

19

مقتبسة من العرض الذي قدمه معهد اليونسكو لإلحصاء في اللجنة التوجيهية اإلقليمية التي عقدت في  1٥-1٤فبراير 2019
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عبء مالي مرتفع على األسر للتعليم
تساهم األسر في ثلث إجمالي تكاليف التعليم على األقل في بعض البلدان ،20ويزداد هذا العبء مع زيادة مستوى التعليم.
على هذا النحو ،هناك حاجة إلى زيادة االستثمار لكل طالب ،وتحسين األسهم في توزيع التمويل وزيادة الكفاءة في اإلنفاق.

األولويات

21

 إعادة التفكير في جودة التعليم اإلنصاف واإلدماج املعلمين والتربويين -التعلم مدى الحياة

20
21

عرض مقدم من التقرير العالمي لرصد التعليم في االجتماع اإلقليمي الثاني لوزراء التعليم في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  2٥ ،يوليو 2018

مقتبسة من اتفاقات كوشامبامبا
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ً
سادسا :الخطط التطويرية
سيتم طرح إعالن بروكسل مرة أخرى عند مراجعة الهدف الرابع في املنتدى السياس ي الرفيع املستوى لعام  2019م حول
التنمية املستدامة ،وبصفته املنبر الرئيس لألمم املتحدة بشأن التنمية املستدامة ،فإن املنتدى السياس ي الرفيع املستوى
له دور أساس ي في متابعة أهداف التنمية املستدامة ورصدها على املستوى العالمي ،وتحت رعاية املجلس االقتصادي
ً
سنويا ،باإلضافة إلى روابطها املتبادلة -
واالجتماع  ،يفحص املنتدى السياس ي الرفيع املستوى مجموعة من األهداف
حسب االقتضاء .كما سيمثل املنتدى الرفيع املستوى لهذا العام أول دورة مراجعة مدتها أربع سنوات لخطة عام  20٣0م
تحت شعار "تمكين الناس وضمان اإلدماج واإلنصاف".
يتم ً
حاليا إعداد منشور خاص عن طريق التقرير العالمي لرصد التعليم تحت رعاية اللجنة التوجيهية وسيتم نشره خالل
املنتدى السياس ي القادم ،والجدير بالذكر أن هذا التقرير يحلل جزء من املراجعات الوطنية الطوعية للبلدان ،والتي تعد
واحدة من املدخالت الرئيسية في عملية املنتدى السياس ي رفيع املستوى .كما يتم تشجيع البلدان على مراجعة جميع
أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر لتوضيح السياسات أو األمثلة املبتكرة التي قد تكون مثيرة لالهتمام بشكل خاص
لتعلم األقران وفي سياق دولي .لذلك ،تعد هذه عالمة إيجابية على أن التعليم هو أحد أكثر املوضوعات التي تمت مناقشتها
بشكل متسق في املراجعات الوطنية الطوعية الذي سيشمل نصفها على األقل على أهداف التنمية املستدامة بشكل
مباشر.
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ملحق (أ) :إعالن بروكسل

االجتماع العاملي للتعليم لعام  2018م
إعالن بروكسل

كل من املنظمات متعددة األطراف واملجتمع املدني ومهنة التدريس والشباب
نحن وزراء التعليم ورؤساء الوفود وممثلي ٍ
والقطاع الخاص ،قد اجتمعنا في مدينة بروكسل من تاريخ  ٣إلى  ٥ديسمبر في عام  2018م.
وبعد املناقشة والتطرق إلى املستندات التالية :تحويل عاملنا :جدول أعمال عام  20٣0م للتنمية املستدامة وإعالن إنشيون
لعام  201٥م  ،وإطار العمل للتعليم حتى عام  20٣0م  ،ومتابعة سير العمل منذ تبني جدول أعمال عام  20٣0م.
ً
وبناء على املشاورات اإلقليمية بشأن الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة التي تمت في عام  2018م،
وباإلضافة إلى املشاورات القائمة في هذا االجتماع ،فقد عقدنا العزم على الدعوة إلى تعزيز العمل املشترك لتحقيق الهدف
الرابع الذي ينص على "ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع".
وبناء على ذلك وبصرف النظر عما تم تحقيقه ،وعلى مستوى عالمي ،اتضح أننا لن نتمكن من تحقيق مقاصد الهدف
الرابع بحلول عام  2030م ،واتفقنا على الرسائل الرئيسة اآلتية ليتم طرحها في املنتدى السياس ي رفيع املستوى لعام
 2019م والجمعية العامة لألمم املتحدة:
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الرسائل الرئيسة
ً
مجددا على أهمية الحق في الحصول على تعليم شمولي ومنصف وأهمية الدور الذي يؤديه التعليم
 .1نؤكد
ُ
والتدريب والتعلم مدى الحياة ،والتعليم العالي والبحث كوقود يستعان به لتحقيق التنمية املستدامة بما
في ذلك التكيف مع تغير املناخ والتخفيف من آثاره ،والدعوة إلى تعزيز العمل املشترك لتحقيق الهدف الرابع
ضمن جدول أعمال عام  20٣0م.
 .2نلتزم بالقضاء على األمية من خالل توفير التعليم والتدريب الرسمي وغير الرسمي.
ُّ
 .3نلتزم بدعم التشريعات والتدابير السياسية والن ُهج اإلستراتيجية وتعزيزها ،لكي تصبح نظم التعليم
ً
والتدريب أكثر إنصافا وشمولية "دون أن يتخلف أحد" ،بما في ذلك أثناء األزمات املستمرة وحاالت الطوارئ
اإلنسانية.
 .4نلتزم بإلحاق املهاجرين والنازحين والالجئين في نظمنا التعليمية والتدريبية ،وتسهيل اعتماد مؤهالتهم
ُّ
وتعلمهم ومهاراتهم.
 .5نلتزم بتوفير تعليم عالي الجودة يراعي الفروقات بين الجنسين لتمكين النساء والفتيات.
 .6نلتزم بتعزيز التعليم من أجل املواطنة العاملية ومن أجل التنمية املستدامة لتعزيز قيم احترام الحياة
والكرامة ،واملساهمة في التماسك االجتماعي ،والديمقراطية والسالم والعدالة االجتماعية والتنوع الثقافي
وتحسين مساءلة التعليم بوصفه منفعة عامة.
 .7نلتزم بتوفير أنظمة التعليم والتدريب املفتوحة واملرنة واملتجاوبة التي تدعم تطوير مجموعة واسعة من
املعارف واملهارات والكفايات من مرحلة الطفولة املبكرة إلى مرحلة البلوغ ،للمساهمة في مجتمعات مستدامة
وسلمية وشاملة ومنصفة ،واملشاركة في توفير العمل الالئق في ظل املتغيرات التي تحدث لسوق العمل.
 .8ندعو إلى ضمان التطوير املنهي املمول بشكل أولي ومستمر ،وتوفير عملية التوظيف املناسبة وظروف العمل
الالئقة ،واالستقاللية املهنية واملستقبل الوظيفي للمعلمين واملربين واملدربين وقادة املدارس.
 .9ندعو إلى تعزيز دعم املوارد املحلية وزيادة التعاون والتضامن واملساعدات الدولية مع إعطاء األولوية ملن
هم في أمس الحاجة إليها ،بما في ذلك في األزمات التي طال أمدها.
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 .1بصرف النظر عما تم تحقيقه ،وعلى مستوى عالميّ ،
نبين أننا لن نتمكن من تحقيق مقاصد الهدف الرابع
بحلول عام  2030م ،فال يزال هناك ( )7٥0مليون شاب وبالغ غير متعلم ،ثلثيهم من النساء ،و ( )262مليون
طفل وشاب لم يلتحقوا باملدرسة ،وال يجيد ( )617مليون أي ( )%٥8من األطفال واملراهقين القراءة وال
الرياضيات األساسية ،بالرغم من التحاق أغلبهم باملدرسة ،ولم يلتحق نصف األطفال في سن ما قبل املدرسة
بالتعليم في مرحلة الطفولة املبكرة ،على الرغم من أهميته للصحة واإلنصاف والتعلم في املستقبل ،وأكمل فقط
نصف املراهقين والشباب املرحلة الثانوية ،حيث ال تتجاوز نسبتهم في البلدان ذات الدخل املنخفض ( - )%18و
( )%1منهم من أفقر الفتيات.
ً
مجددا على األهمية العاملية لخطة التنمية املستدامة لعام  2030م ومركزية التعليم لتحقيق جميع
 .2نؤكد
أهداف التنمية املستدامة ،وبعد مالحظة الروابط بين التعليم واألهداف التي يجري استعراضها في املنتدى
السياس ي رفيع املستوى لعام  2019م والهدف الثامن (العمل الالئق والنمو االقتصادي) والهدف العاشر (الحد
من أوجه عدم املساواة) والهدف الثالث عشر (العمل املناخي) والهدف السادس عشر (السالم والعدل
واملؤسسات القوية) ،تحت عنوان "تمكين الناس وضمان الشمول واملساواة" ،فإننا ندعو املنتدى السياس ي رفيع
املستوى والجمعية العامة لألمم املتحدة في سبتمبر عام  2019م والحكومات التخاذ جميع التدابير لتحقيق
مزيد من التقدم نحو الهدف الرابع ،من خالل عكس التعليم على جميع املستويات والسياقات باعتباره
الركن األساس ي لتحقيق جدول أعمال عام  2030م.
ُ .3يالحظ أن اإلدماج واإلنصاف في التعليم والتدريب يعد أم ًرا ضروريا لضمان تحقيق جدول أعمال تحويلي ،وعليه
ً
ً
استنادا إلى مبادئ
مجددا على الحق في توفير التعليم اآلمن والجيد والتعلم طوال الحياة ،وذلك
فإننا نؤكد
عدم التمييز واملساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص للجميع ،ونلتزم كذلك بالسياسات والتشريعات االستراتيجية
ً
املراعية للسياقات لكي تكون نظمنا التعليمية والتدريبة أكثر إنصافا وشمولية "دون أن يتخلف أحد"،
ويتطلب ذلك حصول جميع األطفال والشباب على دعم ورعاية وتعليم في مرحلة الطفولة املبكرة ،وتشجيعهم
لاللتحاق باملدرسة قبل سنة واحدة على األقل من التعليم ما قبل االبتدائي املجاني واإللزامي وإكمال ( )12سنة
من التعليم االبتدائي والثانوي عالي الجودة الذي يموله القطاع الحكومي ،حيث تكون ( )9سنوات منها على األقل
إلزامية ،كما يتطلب ذلك تعزيز الوصول إلى التعليم ما بعد الثانوي ،بما في ذلك التعليم التقني واملنهي والتعليم
اإلضافي والتعليم العالي ،وسيتم إيالء اهتمام خاص لألشخاص الذين يعيشون في أوضاع قاسية ،واألشخاص
ذوي اإلعاقة والسكان األصليين واألشخاص في املناطق الريفية النائية ،واألقليات العرقية والفقراء والنساء
والفتيات واملهاجرين والالجئين واملشردين  -سواء بسبب النزاع أو الكوارث الطبيعية -والعائدين إلى أوطانهم
وطالبي اللجوء واألشخاص عديمي الجنسية.
 .4يؤدي املعلمون وقادة املدارس واملربون واملدربون ً
دورا أساسيا في مسؤوليتنا الجماعية في إعداد األجيال القادمة،
ّ
ً
وبناء على ذلك ،إننا ندعو إلى تقديم املزيد من الدعم واملوارد من أجل التطوير املنهي األولي واملستمر،
والسياسات التي تتسم بالكفاية والفاعلية ،وعمليات التوظيف والتفويض املناسبة ،وظروف العمل وفرصة
املشاركة في املمارسات الواعدة واالستقاللية املهنية واملستقبل املنهي للمعلمين ،وكذلك توفير التدابير ملنع
تناقص أعداد املعلمين لضمان وجود قوة تدريسية متحمسة ومدعومة وذات مهارات عالية ومؤهلة ومدربة
بشكل كاف .كما نلتزم ً
أيضا بتقييم معلمينا واالرتقاء بوضعهم والعمل على إشراكهم ومنظماتهم ومؤسساتهم في
تطوير سياسة التعليم ومراقبتها وتقييمها.
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ً
 .5إبراز أن محو األمية ،بما في ذلك محو األمية الوظيفية ،ال يزال يمثل تحديا ً
مجددا على التزامنا
رئيسا ،ونؤكد
بالقضاء على األمية من خالل التعليم الرسمي وغير الرسمي ،وضمان الوصول املنصف إلى محو األمية
ً
الرقمية ،فضال عن محو األمية اإلعالمية واملعلومات كسلسلة متصلة ملستويات الكفاية من منظور التعلم مدى
الحياة.
 .6يؤثر التعليم على مواقف املهاجرين والالجئين واملشردين وطموحاتهم ومعتقداتهم ،وشعورهم باالنتماء في
املجتمعات املضيفة .كما يساعد االستثمار في إدماج املهاجرين والنازحين في النظم التعليمية املجتمعات
املضيفة على فهم ومحاربة القوالب النمطية والتمييز وتعزيز املجتمعات املتماسكة .إن االعتراف بمؤهالت
ِ
التعليم العالي لالجئين واملهاجرين من خالل اتفاقيات اليونسكو اإلقليمية وغيرها من اآلليات مثل جواز السفر
األوروبي هي أدوات مهمة لتلبية تطلعات األفراد ،ومفيدة للبلد املضيف وبلد املنشأ ،وعليه فإننا ندرك ضرورة
إلحاق املهاجرين والنازحين والعائدين إلى بلدانهم ،وطالبي اللجوء والالجئين في نظمنا التعليمية والتدريبة،
ّ
وتسهيل اعتماد مؤهالتهم وتعلمهم ومهاراتهم.
تولد ً
آثارا عميقة
 .7إن التغيرات االجتماعية والسياسية والبيئية واالقتصادية ،واالبتكارات التكنولوجية املتزايدة ِ
على نظم التعليم والتدريب ،وبناء على ذلك ،نحن نلتزم بدعم فرص التعلم املستمر للجميع لضمان دعم
الكفايات الضرورية من أجل تحقيق التنمية الشخصية والعمل الالئق والتنمية املستدامة ،مع األخذ
باالعتبار حقيقة تغير املناخ وتكييفه والتخفيف من آثاره ،وباإلضافة إلى ذلك ،يجب على املؤسسات التعليمية
تسليح األطفال والشباب واملتعلمين البالغين بالقدرات الالزمة ليكونوا مواطنين نشطين في املجتمعات
الديمقراطية واملستدامة ،ويشمل ذلك الجهود الرامية إلى تعزيز التعليم من أجل التنمية املستدامة ،وأنماط
الحياة املستدامة والديمقراطية وحقوق اإلنسان ،واملساواة بين الجنسين والتربية الجنسية الشاملة املالئمة
للعمر  ،والتربية البدنية والرياضة ،والسالم واملواطنة العاملية ،واملشاركة النشطة وتقدير التنوع الثقافي والتعددية
اللغوية والحوار بين الثقافات والتضامن ،ويتطلب ذلك االهتمام بعلم التربية واملناهج الدراسية ،ومواد التدريس
والتعلم والتقييمات والتدريب املبدئي للمعلمين والتطوير املنهي املستمر.
 .8نبرز الدور املهم للتعليم العالي والتعليم التقني واملنهي والتدريب ً
بناء على التعاون مع جميع أصحاب املصلحة
املعنيين ،وأهمية اآلليات اإلقليمية والوطنية لالعتراف بالتعليم العالي واملؤهالت املهنية .نحن ندرك ً
أيضا
أهمية املهارات املكتسبة من خالل التعليم والتعلم غير الرسمي وغير النظامي.
ً
مجددا على حق األطفال والشباب في التعلم بدون عنف ،فإن وجود بيئة تعليمية آمنة وخالية من
 .9نؤكد
التسلط والعنف ،بما في ذلك العنف القائم على التفرقة بين الجنسين ،يعد ً
أمرا بالغ األهمية لتحسين النتائج
التعليمية واالجتماعية ،وعليه فإننا نلتزم بمعالجة املضايقات والعنف في جميع املؤسسات التعليمية.
 .10إن الهجوم على التعليم والتدريب له بالغ األثر الضار ،فهو يزيد من إمكانية تسرب الطالب
و تناقص أعداد املعلمين ويؤدي إلى إغالق املدارس والجامعات ويقلل من جودة التعليم ويسبب األذى الجسدي
ً
مجددا ضرورة حماية التعليم وجميع مرافقه ومؤسساته من الهجمات
والنفس ي ،وفي هذا الصدد ،نحن نؤكد
واالستخدام العسكري ،ونحث األطراف في النزاعات املسلحة على عدم استخدام املدارس والجامعات في
العمليات العسكرية.
 .11نحث على االلتزام باملعايير الدولية لتخصيص ما ال يقل عن ( )٪ 6 - ٤من الناتج املحلي اإلجمالي و  /أو على األقل
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( )٪ 20 - 1٥من إجمالي اإلنفاق العام على التعليم ،ونؤكد من جديد على الحاجة إلى ضمان تخصيص موارد
ً
وإنصافا وتحسين املساءلة في اإلنفاقً ،
وبناء على ذلك ،نحن ندعو إلى تعزيز دعم املوارد املحلية من
أكثر كفاية
خالل اإلصالح الضريبي ومكافحة الفساد ،وتتبع التدفقات املالية غير املشروعة على النحو املتفق عليه في مؤتمر
أديس أبابا بشأن التمويل لتحقيق التنمية ،كما ندعو إلى زيادة املساعدات الدولية وإمكانية التنبؤ بها بمشاركة
نشطة من الحكومات والقطاع الخاص واملنظمات الخيرية واملؤسسات لتعزيز التعليم العام ،بحيث يخصص
ً
احتياجا ،وينبغي أن يعطي التمويل األولوية للموارد لتحسين نوعية التعليم والنتائج
النصيب األكبر للدول األكثر
االجتماعية بطريقة منصفة وشاملة ً
وفقا الحتياجات وأولويات البلدان.
ّ
 .12باإلقرار بأن املجتمع الدولي قد تبنى إطار الرصد الجديد الذي يدعو إلى تنويع مصادر بيانات التعليم
والتدريب واالستعراض الحالي للتقدم من خالل العمليات الوطنية واإلقليمية والعاملية املتفق عليها ،فإننا
نلتزم بتعزيز مراقبة الشمول واإلنصاف والجودة ،من خالل تحسين نظم إدارة التعليم ،واستخدام املؤشرات
الحالية وضمان املزيد من البيانات املصنفة من أجل تتبع حاالت عدم املساواة بشكل أفضل ،وفي ظل
إدراكنا للقيمة واملخاطر املرتبطة بالبيانات الضخمة ،نؤكد على أهمية حماية البيانات الشخصية للمتعلمين
واملعلمين.
 .13إننا ندعم املشاركة الفاعلة للشباب والطالب واملعلمين ومديري املدارس ومؤسسات ما بعد املرحلة الثانوية
واملنظمات التي تمثلهم ،وكذلك املجتمعات املحلية واآلباء واملجتمع املدني واألوساط األكاديمية في جميع املراحل
ّ
التعليمية ،وإشراكهم في التخطيط ورصد التقدم في ضمان الحق في جودة التعليم للجميع ،وفي هذا الصدد فإننا
نلتزم بتعزيز قدرات السلطات العامة وأصحاب املصلحة لرصد اإلنصاف والجودة في التعليم والتدريب
وتقييمها ولضمان تقديم تقارير أكثر شفافية للمساءلة العامة.
 .14نلتزم بتعزيز آليات التنسيق والتنفيذ الوطنية واإلقليمية لتنمية أهداف التنمية املستدامة وتعزيز التعاون
الدولي والتضامن والشراكات عن طريق التعلم من خبرات بعضنا البعض ،وتطوير مبادرات مشتركة تضمن
التكامل والتآزر في جهودنا لتحقيق أهدافنا والتزاماتنا املشتركة.
ّ
 .15إننا نعيد التأكيد على أن التعليم منفعة عامة ومسؤولية عامة ،وحق أساس ي من حقوق اإلنسان وأساس
مهم لضمان تحقيق اإلنجازات الشخصية والحقوق األخرى الضرورية للسالم والتنمية املستدامة ،وتقع على
عاتق الحكومات املسؤولية األساسية إلعمال الحق في التعليم ،وتأدية دور أساس ي بصفتهم أمناء لإلدارة الفاعلة
واملنصفة للتعليم العام املتاح للجميع.
 .16ينبغي النظر في الرسائل وااللتزامات الواردة في هذا البيان عند تقديم التقرير إلى املنتدى السياس ي رفيع املستوى
ً
مجددا على الدور
تحت رعاية اللجنة التوجيهية املهنية بالتعليم حتى عام  20٣0م ،وفي هذا الصدد ،نؤكد
الرائد لليونسكو في تنسيق الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة وتنفيذه ومراقبة نتائجه.
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