املنتدى السياس ي رفيع املستوى لعام  2018م
مساهمة اللجنة التوجيهية املعنية بأهداف التنمية املستدامة والتعليم حتى عام  2030م –
مسودة
 2018 -4 -11م
دعا املجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة الهيئات الحكومية الدولية للمساهمة في املنتدى السياس ي
رفيع املستوى لعام  2018م ،وشملت هذه الدعوة اللجنة التوجيهية املعنية بأهداف التنمية املستدامة والتعليم
حتى عام  2030م .تعرض هذه الوثيقة مسودة تستند إلى هيكل املنتدى السياس ي رفيع املستوى لجميع
املشاركات ومجاالت التركيز املقترحة من منظور الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة ً
بناء على املناقشات
التي جرت خالل اجتماع اللجنة التوجيهية األخير الذي عقد في ( 28فبراير  2 -مارس  2018م).
يرجى مراجعة املسودة أدناه وإرسال التعليقات العامة أو االقتراحات املحددة ييضلل أ تستددم أداة تتعع
التغييرات] إلى  Education2030@unesco.orgبحلول  17أبريل  2018م.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
مساهمة اللجنة التوجيهية في املنتدى السياس ي رفيع املستوى لعام  2018م

تحت عنوا التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة
ً
ً
دورا ً
أساسا لتحقيق جميع أهداف التنمية
رئيسا في بناء مجتمعات مستدامة ومرنة ،ويعني
يلعب التعليم
املستدامة األخرى ألنه يساعد في القلاء على الضقر والجوع ويساهم في تحسي الصحة ويعزز املساواة بي
الجنسي ويقلل من عدم املساواة ويساعد الناس على فهم أهمية املياه النظيضة والصرف الصحي والحصول على
طاقة نظيضة وبأسعار معقولة والعمل على توفير ذلك مما يمنح الجميع املهارات الالزمة للعمل الالئق والنمو
االقتصادي ويتيح الضرصة للمجتمعات للعمل ً
معا على الحضاظ على مواردنا الطعيعية وعلى تعزيز السالم.
أ .تقييم الوضع فيما يتعلق بمبدأ "ضمان عدم تخلف أي شخص عن الركب" على املستوى العاملي
اندضلت املعدالت واألرقام العاملية للطالب الذين لم يلتحقوا باملدرسة منذ عام  2000م ولكنها ال تزال مرتضعة
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ً
ُ
طضال ومر ً
اهقا ً
وشابا لم يلتحقوا باملدرسة مما يمثل قرابة خمس سكا
في عام  2016م ،كا هناك ( )236مليو
العالم من هذه الضئة العمرية )63( 1.مليو (أي  ٪24من مجموع السكا غير امللتحقي باملدرسة) هم أطضال في
سن التعليم االبتدائي )61( ،مليو ( ٪23من اإلجمالي) هم من املراهقي في سن التعليم املتوسط ،و ()139
2
مليو ( ٪53من اإلجمالي) هم شعاب في سن املدرسة الثانوية.
اندضض عدد األطضال واملراهقي والشعاب الذين لم يلتحقوا باملدرسة في العقد التالي لعام  2000م ،ولكن هذا
التقدم توقف بشكل فعلي في السنوات األخيرة ،فلم يتغير معدل عدم االلتحاق باملدرسة للمرحلة االبتدائية من
حوالي  %9منذ عام  2008م ،وكا ذلك املعدل في املرحلة املتوسطة بنسعة  %16منذ عام  2012م ،واندضض
ً
مستقرا،
معدل عدم االلتحاق باملدرسة للمرحلة الثانوية بشكل ثابت منذ عام  2000م ،ولكن هذا االتجاه بات
حيث كا التقدير األخير عند ( ٪36الشكل األول).
الشكل األول .املعدل العاملي للطالب غير امللتحقين باملدرسة حسب الفئة العمرية والجنس)2016-2000( ،

املصدر :قاعدة بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء.
 1املصدرUNESCO Institute for Statistics (UIS). 2018. “One in Five Children, Adolescents and Youth Is out of School.” Fact sheet no. 48, UIS/FS/2018/ED/48. :
Montreal: UIS. http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs48-one-five-children-adolescents-youth-out-school-2018-en.pdf
 2تدتلف األعمار الرسمية لكل مرحلة من مراحل التعليم باختالف العلد .تتراوح أعمار املدارس االبتدائية بي ( )6و ( )11سنة ،واملرحلة املتوسطة من ( )12إلى ( )14سنة ،ويعلغ
عمر الطالب في سن الدراسة الثانوية حوالي ( )15إلى ( )17سنة.
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إ الضجوة بي معدالت عدم االلتحاق باملدرسة للذكور واإلناث تليق على مر السني  ،ولكن من بي األطضال في
سن املرحلة االبتدائية ،تعد الضتيات أكثر عرضة لعدم االلتحاق باملدرسة ،وفي املرحلة الثانوية ال يوجد فرق بي
الجنسي بحسب املعدالت العاملية ،ولكن أظهرت معلومات محلية أ الضتيات محرومات من املدرسة في أفريقيا
جنوب الصحراء الكبرى وأوقيانوسيا وشمال أفريقيا وغرب آسيا ،في حي أ األوالد محرومو من املدرسة في
أمريكا الالتينية ومنطقة العحر الكاريبي ،وعلى املستوى الوطني ،يوجد لدى العديد من العلدا تعاينات كعيرة في
3
االلتحاق ليس فقط بالجنس ،بل ً
أيلا باملوقع وثراء األسرة واإلعاقة وغيرها من الخصائص الشخصية واملنزلية.

ً
األطضال من املناطق الريضية واألسر األكثر ً
فقرا هم األقل حظا في إكمال التعليم االبتدائي
تدتلف معدالت إكمال املرحلة االبتدائية بشكل كعير حسب املنطقة التي تطعق أهداف التنمية املستدامة
واختالف الجنس واملوقع ومستوى ثراء األسر املعيشية .إ شمولية العيانات وحدها غير كافية لحساب
املتوسطات اإلقليمية والعاملية ولكن مراجعة معدالت إكمال الدراسة الوطنية في كل منطقة تعطي رؤى مهمة.
تعد منطقة آسيا الوسطى هي املنطقة الوحيدة التي ال يوجد فيها تضاوتات كعيرة مرتعطة باختالف الجنس واملوقع
ومستوى الثراء ،وعلى النقيض من ذلك توجد في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أكبر الضجوات بي املناطق
الريضية والحلرية وبي أفقر األسر وأغناها (الشكل الثاني) .كما توجد في هذه املنطقة أكبر الضجوات بي أدنى
القيم الوطنية وأعالها ،تليها جنوب آسيا وشرق وجنوب شرق آسيا وأمريكا الالتينية ومنطقة العحر الكاريبي
وشمال أفريقيا وغرب آسيا ،وفي جميع املناطق تكو الضروق بي الجنسي في إكمال املرحلة االبتدائية أقل من
التعاينات املرتعطة باملوقع ومستوى الثراء.

 3انظر قاعدة بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء على .http://data.uis.unesco.org
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الشكل الثاني .معدل إتمام التعليم االبتدائي ،حسب املنطقة واختالف الجنس واملوقع ومستوى ثراء األسر
املعيشية ،لعام  2016م أو آخر سنة متاحة

مالحظة :تشير األرقام الواردة بي قوسي إلى عدد العلدا في منطقة لديها بيانات من إجمالي عدد العلدا في
منطقة ما.
املصدر :قاعدة بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء.

ثالثة أطضال ومراهقي من بي خمسة ال يتعلمو أساسيات القراءة والرياضيات
على مستوى العالم ،أكثر من ( )617مليو طضل ومراهق  -من بينهم ( )387مليو طضل في سن التعليم االبتدائي
( ٪58من السكا في هذه الضئة العمرية) و ( )230مليو مراهق في سن التعليم الثانوي ( ٪56من السكا في
هذه الضئة العمرية) – لم يحققوا الحد األدنى من مستويات الكضاءة في القراءة والرياضيات .حوالي ثلثي هؤالء
األطضال واملراهقي يذهعو إلى املدرسة لكنهم لن يصعحوا متمكني  ،إما بسبب تسربهم من املدرسة أو بسبب
4
عدم تعلمهم األساسيات.
 4املصدرUNESCO Institute for Statistics (UIS). 2017. “More than One-Half of Children and Adolescents Are Not Learning Worldwide.” UIS fact sheet no. 46. :
Montreal: UIS. http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs46-more-than-half-children-not-learning-en-2017.pdf
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في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،لن يكو  ٪88و  ٪84من جميع األطضال واملراهقي بارعي في القراءة وفي
الرياضيات بحلول الوقت الذي يعلغو فيه سن الدراسة االبتدائية والثانوية ،وتحتل منطقة وسط وجنوب آسيا
املرتعة الثانية من حيث نسعة غير املتعلمي  ،حيث تعلغ  ٪81و  ٪76على الرغم من سنوات النمو الثابت في
معدالت االلتحاق باملدرسة ،وتعلغ نسعة األطضال واملراهقي الذين لم يعلغوا الحد األدنى من مستوى الكضاءة في
القراءة وفي الرياضيات على التوالي  ٪57في كل من مجاالت التعلم في شمال أفريقيا وغرب آسيا ،و  ٪36و  ٪52في
أمريكا الالتينية ومنطقة العحر الكاريبي ،و  ٪31و  ٪28في كل من مجال التعلم في شرق وجنوب شرق آسيا .في
أوروبا وأمريكا الشمالية ( ٪14في كل من القراءة والرياضيات) وفي أوقيانوسيا ( ٪22في كل من القراءة
والرياضيات) تكو املعدالت أقل لكنها تظل مرتضعة للغاية ،خاصة بي طالب املرحلة املتوسطة.
ويعي الشكل الثالث العدد املطلق لألطضال واملراهقي الذين ال يحققو الحد األدنى من الكضاءة في القراءة ،بما
في ذلك ( )241مليو في وسط آسيا وجنوبها و( )202مليو في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى .بالنسعة
للرياضيات فإ األرقام اإلقليمية لألطضال واملراهقي الذين ال يحققو الحد األدنى من الكضاءة متشابهة.
الشكل الثالث .عدد األطفال واملراهقين الذين ال يحققون الحد األدنى من مستوى الكفاءة في القراءة حسب
املنطقة والفئة العمرية والجنس

املصدر :قاعدة بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء.
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تتزايد معدالت معرفة القراءة والكتابة ومعدالت التحصيل العلمي ،ولكن ليس في جميع املناطق
كانت هناك تحسينات ملحوظة فيما يتعلق بمهارات القراءة والكتابة واالندضاض املستمر في الضجوات بي
5
الجنسي على مدى العقود املاضية ولكن ( )750مليو بالغ  -ثلثاهم من النساء  -ظلوا أميي في عام  2016م.
بلغ معدل معرفة القراءة والكتابة للكعار (بالنسعة للسكا العالغي  15سنة فما فوق)  ٪86في عام  2016م ،في
حي بلغ معدل معرفة القراءة والكتابة بي الشعاب (بالنسعة للسكا الذين تتراوح أعمارهم بي  15و ً 24
عاما)
.٪91
إ جنوب آسيا هي موطن ملا يقرب من نصف عدد األميي في العالم ( ،)٪ 49ويعيش  ٪ 27من جميع العالغي
األميي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،و  ٪ 10في شرق وجنوب شرق آسيا ،و  ٪ 9في شمال أفريقيا وغرب
آسيا ،و  ٪ 4في أمريكا الالتينية ومنطقة العحر الكاريبي ،ويعيش أقل من  ٪2من سكا العالم األميي في املناطق
املتعقية مجتمعة (آسيا الوسطى وأوروبا وأمريكا الشمالية وأوقيانوسيا).
إ معدالت معرفة القراءة والكتابة هي األدنى في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا (الشكل الرابع).
فمعدالت اإلملام بالقراءة والكتابة لدى الشعاب أعلى بشكل عام من معدالت معرفة القراءة والكتابة بي
العالغي  ،مما يعكس زيادة إمكانية االلتحاق باملدارس بي األجيال الشابة ،ولكنها تظل مندضلة في العديد من
العلدا  ،ومعظمها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

5

املصدرUNESCO Institute for Statistics (UIS). 2017. “Literacy Rates Continue to Rise from One Generation to the Next.” UIS fact sheet no. 45. Montreal: UIS. :
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs45-literacy-rates-continue-rise-generation-to-next-en-2017.pdf
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الشكل الرابع .معدل معرفة القراءة والكتابة بين البالغين والشباب حسب البلد ،لعام  2016م
معدل معرفة القراءة والكتابة للبالغين

معدل معرفة القراءة والكتابة للشباب

املصدر :قاعدة بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء.
توفر المعلومات حول أعلﯽ مستوى تعلﯾم تم إﮐماله م قِبل البالغﯾ ( )25سنة أو أﮐثر رؤى حول رأس المال
البشري في ﮐل بلد ولﮐ شمولية البﯾانات لﮭذا المؤشر في قاعدة بﯾانات معهد اليونسكو لإلحصاء منخضضة ً
نسبيا
ولذلك ال تتوفر القﯾم اإلقلﯾمﯾة.
في معظم العلدا التي يتوفر لديها العيانات ،تكو نسعة العالغي الذين أكملوا التعليم االبتدائي على األقل أعلى
من  ،٪60باستثناء بعض العلدا في أمريكا الالتينية ومنطقة العحر الكاريبي وجنوب آسيا وأفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى .بالنسعة إلى العلدا في أوقيانوسيا وآسيا الوسطى وأوروبا وأمريكا الشمالية ،تعلغ هذه النسعة
 ٪80أو أعلى .توجد أدنى نسب لألفراد ذوي التعليم الثانوي على األقل في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،حيث
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تقل نسعة العلدا في كل ثالث دول عن  .٪30إ نسب األفراد الذين أكملوا التعليم العالي هي األعلى في أجزاء من
6
آسيا الوسطى وأوروبا وأمريكا الشمالية وأدناها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا.

العديد من املعلمي يضتقرو إلى التدريب ،وتضتقر العديد من املدارس إلى العنية التحتية األساسية
إ املقصد الثالث من الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة يصف املعلمي كمضتاح للتقدم في جودة
ً
التعليم والتعلم .لقد زاد توظيف املعلمي وتراجع معدل التلميذ إلى املدرسي  ،لكن املعلمي املعيني حديثا ال
دائما الحد األدنى من التدريب التربوي ً
ً
وفقا للمعايير الوطنية.
يتلقو
هناك حوالي ( )10مليو معلم في مرحلة رياض األطضال ،و ( )31مليو معلم في املرحلة االبتدائية و ( )34مليو
معلم في املرحلة الثانوية في جميع أنحاء العالم .بسبب االفتقار إلى العيانات الشاملة ،ال توجد تقديرات عاملية
للمعلمي املدربي إال للتعليم االبتدائي ،وعلى الصعيد العالمي ،يتم تدريب ٪ 86من املعلمي ولكن النسعة أقل
في شمال أفريقيا وغرب آسيا ( ،)٪ 85وجنوب آسيا ( ،)٪ 71وأفريقيا جنوب الصحراء (( )٪ 62الشكل الخامس).
في مرحلة رياض األطضال واملرحلة الثانوية ،توجد أدنى وأعلى نسب املعلمي املدربي في أفريقيا جنوب الصحراء
الكبرى وآسيا الوسطى على التوالي.

 6انظر قاعدة بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء على .http://data.uis.unesco.org
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الشكل الخامس .النسعة املئوية للمدرسي املدربي  ،حسب املنطقة التعليمية ومستوى التعليم،
لعام  2016م أو آخر سنة متاحة

مالحظة :بالنسعة ألمريكا الالتينية ومنطقة العحر الكاريبي ولجنوب آسيا ،ال تتوفر املعدالت اإلقليمية ملراحل
معينة من التعليم بسبب عدم كضاية العيانات الوطنية.
املصدر :قاعدة بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء.

تواجه أقل العلدا النامية أكبر التحديات في توفير العنية التحتية األساسية للطالب ،بما في ذلك الكهرباء ومياه
الشرب األساسية واملرافق الصحية األساسية لكال الجنسي بشكل منضصل ،وال يحصل سوى  %34من املدارس
االبتدائية في أقل العلدا النامية على الكهرباء ،كما أ أقل من نصف املدارس االبتدائية والثانوية مزودة
بمرافق أساسية لغسل األيدي ،وتتضاقم خطورة هذه الحالة في أفريقيا جنوب الصحراء الكعرى ،حيث ال تتوفر
سوى الكﻬرباء بنسعة 37 ٪فقط من المدارس االبتدائية و 52 ٪من المدارس املتوسطة و 55 ٪من المدارس
الثانوية .أبلغ ( )8بلدا في املنطقة عن بيانات عن مرافق غسل اليدين األساسية ،وفي ( )5من هذه العلدا  ،أقل
من ثلث املدارس لديها مثل هذه املرافق.
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الشكل السادس .النسبة املئوية للمدارس التي لديها بنية تحتية أساسية في مناطق مختارة حسب املرحلة
التعليمية لعام  2016م

مالحظة :بالنسعة ألقل العلدا النامية وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى  ،فإ بعض املعدالت اإلقليمية غير
متوفرة بسبب عدم كضاية العيانات الوطنية.
املصدر :قاعدة بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء.

بالنسعة لألسر الضقيرة ،يمكن أ تكو تكلضة التعليم باهظة الثمن
ً
ً
خاصا للعلدا
وتحديا
يمثل نقص التمويل الكافي لقطاع التعليم مشكلة مستمرة في العديد من العلدا
مندضلة الدخل ،وتؤكد بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء أنه في العديد من العلدا النامية ،حيث يندضض
التمويل الحكومي للتعليم ،تنضق األسر نسعة أكبر بكثير من متوسط نصيب الضرد من الناتج املحلي اإلجمالي على
التعليم عنه في العلدا املتقدمة ،ويثير هذا العبء الثقيل املداوف بشأ احتماالت تحقيق هدف التعليم
العالمي أل األطضال والشعاب األفقر ً
غالعا ما ُيحرمو من حقهم في الحصول على التعليم األساس ي .على سبيل
املثال ،تعلغ نضقات األسر املعيشية على التعليم الثانوي  ٪ 25-20من متوسط نصيب الضرد من الناتج املحلي
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اإلجمالي في بني وتشاد وكوت ديضوار وغينيا والنيجر ،وأكثر من  ٪ 30في توغو .على النقيض من ذلك ،في معظم
7
الدول الغنية ال تتجاوز هذه النسعة .٪5

ّ
تشكل تحديات في تحقيق أهداف التنمية املستدامة األخرى
الضجوات في رصد الهدف الرابع
هناك العديد من الثغرات في العيانات الوطنية واإلقليمية بي املؤشرات العاملية واملوضوعية للهدف الرابع من
أهداف التنمية املستدامة ،فال تتوفر معلومات متاحة وبالنسعة لععض املؤشرات ،ويعزو ذلك في بعض األحيا
لعدم وجود منهجية راسخة مما يعوق رصد التقدم ،ويعي تقييم أجراه معهد اليونسكو لإلحصاء أنه في عام
 2017م كا لدى أقل من نصف العلدا ( )٪47جميع العيانات الكافية للمؤشرات العاملية الـ ( ، )11وكا ما
يقرب من الثلثي ( )٪63يحتوي على العيانات الالزمة لحساب ( )32من املؤشرات املوضوعية ،وتقل نسعة
شمولية العيانات بشكل خاص في مجاالت املعرفة واملهارات والتعلم واالستعداد املدرس ي ،وفي هذه املناطق فقط
 ٪ 43من العلدا لديها بيانات شاملة ،ولم تتوفر أي بيانات وطنية لعشرة من ( )43مؤشر للهدف الرابع من
أهداف التنمية املستدامة ،بما في ذلك مؤشر عالمي واحد و ( )9مؤشرات موضوعية ،وبالنسعة إلى ( )19مؤشر
( 8مؤشرات عاملية و  11موضوعية) ،إذ أبلغ  ٪50أو أقل من جميع العلدا عن بيانات ،وشملت ( )7مؤشرات
8
فقط ( 1عالمي و  6موضوعية) أكثر من  ٪75من العيانات الوطنية في قاعدة بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء.
بدو بيانات موثوقة ،ال يستطيع صانعو القرار اتداذ قرارات مستنيرة بشأ التدخالت في قطاع التعليم ،ومع
استمرار غياب مقاصد الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة يواجه العالم – ً
أيلا -خطر عدم الوصول إلى
أهداف التنمية املستدامة األخرى.
ب .تحديد الفجوات واملجاالت التي تتطلب االهتمام العاجل واملخاطر والتحديات
تعتمد إمكانات التعليم لتعزيز جدول أعمال التنمية املستدامة على التوسع العادل في فرص التعليم ،ولكنه
يعتمد ً
أيلا على جوانب أقل سهولة في القياس تتلمن الجودة واإلدماج ،وال يزال لدى أنظمة التعليم
إمكانيات كعيرة غير محققة لإلسهام في تحقيق مجتمعات مستدامة ومرنة على الرغم من وجود أمثلة لنظم
التعليم ضربت أروع األمثلة في تحقيق األهداف والتي ينعغي على اآلخرين أ يحذوا حذوها.
 7املصدرHuebler, Friedrich, and Elise Legault. 2017. “The World’s Families: Hidden Funders of Education.” Global Partnership for Education (blog). 2 June 2017. :
http://www.globalpartnership.org/blog/worlds-families-hidden-funders-education
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املصدرUNESCO Institute for Statistics (UIS). 2017. The Quality Factor: Strengthening National Data to Monitor Sustainable Development Goal 4 - SDG 4 Data :
Digest 2017. Montreal: UIS. http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/quality-factor-strengthening-national-data-2017-en.pdf
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كاف التحديات مثل االستهالك املستدام أو التمييز العنصري
ال تعالج نظم التعليم بشكل ٍ
في حي أ النزعة االستهالكية ال تزال تهيمن على االقتصادات واملجتمعات الحديثة ،فإ منع أنماط اإلنتاج
واالستهالك غير املستدامة لم يصعح بعد سمة مركزية في أنظمة التعليم .أظهر تحليل لـ ( )87من املناهج
الوطنية في تقرير رصد التعليم العالمي أ املوضوعات املرتعطة بالتنمية املستدامة وجدت إلى حد ما في معظم
األطر .على سبيل املثال ،ذكرت  ٪ 73من العلدا مصطلح "التنمية املستدامة" ٪ 55 ،تستددم مصطلح "علم
العيئة" و  ٪ 47تستددم مصطلح "التعليم العيئي" في مناهجهم الدراسية ،ومع ذلك  ،في الهند ،تم تضويض
التعليم العيئي من قعل املحكمة العليا في عام  1991م  ،وفي عام  2003م وجهت الحكومة املجلس القومي
للعحوث التربوية والتدريب إلنتاج محتوى واسع حول التعليم العيئي ،ونتيجة لذلك ،تلقى أكثر من ( )300مليو
ً
تدريعا في مجال التعليم العيئي في عام  2015م.
طالب في املدارس العالغ عددهم ( )1.3مليو
إ االستهالك املضرط للموارد الطعيعية واملدلضات هو جزء ال يتجزأ من النظم االقتصادية التي ال تنضصل عن
الطعيعة ،إذ يعتمد النظام االقتصادي العالمي على ثقافة االستهالك  ،ويستهلك أغنى السكا في العالم معظم
موارده ،ويمكن لنظم التعليم الحديثة أ تتعلم من أفلل املمارسات في مجتمعات الشعوب املحلية ونظم
املعارف التقليدية التي تعلم أهمية التعادل والتواز بي اإلنسانية والطعيعة ،وتعقى املناقشات الحالية لالنتقال
نحو نموذج اقتصادي أكثر استدامة ،مثل اقتصادات الدول املستقرة  /عدم النمو أو املشاركة  /االستراتيجيات
ً
ً
نسبيا وال تزال بعيدة عن التعليم عبر أنظمة التعليم الرسمية .تعمل
أفكارا هامشية
االقتصادية الدائرية،
مؤسسة  Ellen MacArthurعلى بناء منصة تعلمية وتعليمية عاملية تعتمد على إطار االقتصاد الدائري،
بما في ذلك برامج التعليم العالي عبر اإلنترنت والتطوير املنهي واملناهج الدراسية من خالل العكالوريا الدولية
وكليات العالم املتحدة.
ً
وغالعا ما تؤدي األنظمة التعليمية إلى تضاقم
ال تزال املد في أجزاء كثيرة من العالم تعاني من التمييز العنصري،
تلك املشكلة .إ مدتلف األنماط املكانية واالجتماعية في معظم املد الكبرى كالتحسي واالمتداد العمراني
والتمييز السكني واملهاجرين واألحياء الضقيرة تدعوا إلى فصل السكا من حيث الثروة والوصول واالمتيازات،
فالتمييز بي العرق والطعقة االجتماعية هي سمات موثقة ً
جيدا من املشهد االجتماعي االقتصادي والتعليم في
مد الواليات املتحدة ومعظم أوروبا والدول التي لديها تراث من العالقات العرقية املتعثرة مثل جنوب أفريقيا
ومجتمعات أمريكا الالتينية غير املتكافئة تاريديا والعلدا الناشئة املتوسطة الدخل في آسيا.
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يعكس التعليم صورة عدم املساواة ولكنه يمكن أ يؤدي إلى تضاقم هذه املشكلة في املد  ،وفي حي أ
املناطق الحلرية توفر ً
قدرا أكبر من فرصة الوصول إلى التعليم ،فإ معدالت إكمال الضقراء للتعليم األساس ي
في هذه املناطق تندضض مقارنة بمعدل األسر الريضية في ( )26بلد من أصل ( )35بلد تتوفر لديها بيانات متاحة.
تؤدي السياسات واملمارسات التمييزية إلى تضاقم مشكلة عدم املساواة في التعليم ،ووجد التحليل على مستوى
املقاطعات في ساو باولو ،البرازيل ،أ الخدمات واملرافق العامة ،بما في ذلك التعليم ،تم تدصيصها بشكل
مكثف للمناطق ذات املستويات األعلى من التنمية البشرية.
وداخل املدارس ،قد يشهد املعلمو بشكل روتيني مواقف تمييزية تجاه أطضال املهاجرين واألقليات مما يزيد
من تهميشهم االجتماعي ،وفي الهند وجد تقييم عشوائي أخلع خصائص األطضال إلى االختعار أ املعلمي
أعطوا درجات متدنية ألطضال الطعقات االجتماعية الدنيا ،وأ  ٪20من فجوة األداء بي طالب الطعقات
االجتماعية العليا والدنيا ارتعطت بالتمييز القائم على الطعقة االجتماعية ،وفي الواليات املتحدة ،أصدرت
تشريعات في أوائل العشرينات مئات من املناطق التعليمية في الواليات املتحدة من الدمج القسري ،ونتيجة
لذلك بحلول عام  2011م في املناطق التي تم إصدارها من نظام إلغاء الضصل العنصري ،حلر  ٪53من
الطالب السود ما يسمى "مدارس الضصل العنصري"  ،حيث كا أقل من  ٪1من جسم الطالب أبيض اللو .

التحديات املستمرة في املياه والطاقة واالستهالك املستدام تعيق ً
أيلا تقدم التعليم
يمكن لعدم توفر املياه والصرف الصحي والطاقة أ يعوق التقدم التعليمي .إ تقليل الوقت الذي يستغرقه
جمع املاء والحطب يمكن أ يحسن النتائج التعليمية عن طريق توفير الوقت لألنشطة التعليمية وخاصة للنساء
والضتيات ،وقدر تحليل ( )24من بلدا أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أ ( )13.5مليو امرأة و ( )3.4مليو
طضل يقلو أكثر من ( )30دقيقة في كل يوم يجمعو املياه لالستددام املنزلي .في جميع العلدا  ،كانت
مسؤولية جلب املياه تقع على عاتق الضتيات ،وأدى االفتقار إلى الرعاية الصحية الكافية في املدارس الخاصة
بالنظافة أثناء فترة الحيض إلى ملاعضة آثار تعليم الضتيات ،فضي بنغالدش وجدت دراسة تمثيلية على املستوى
الوطني من عام  2013م أ  ٪41من طالعات املدارس الذين تتراوح أعمارهم بي ( )11إلى ( )17سنة أفادوا أنهم
تغيعوا بنسعة ( )2.8من أيام املدرسة في كل دورة شهرية.
إ احتياجات االستهالك البشري واإلدارة السيئة للموارد الطعيعية مسؤولة عن التسبب في ضرر ال يمكن
إصالحه للضصائل وفقدا التنوع العيولوجي وتدهور األراض ي وتلوث املياه والهواء أو التربة ،وعندما يضقد الناس
قدرتهم على الحضاظ على مصادر رزقهم بسبب هذه التحديات العيئية فإنهم مجبرو على الهجرة ،ويمكن
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للمهاجرين والالجئي العيئيي بسبب تغير املناخ ،مثل الدول التي تعاني من الجضاف الشديد والتصحر في
املناطق القاحلة وشعه القاحلة في شرق أفريقيا ودول غرب آسيا ،أ يهاجروا إلى األحياء الضقيرة الحلرية
املزدهرة ،وسوف تستمر حركات السكا هذه في التشديد على نظم التعليم الحلري وقدرتها على استيعاب
التغيرات السكانية وستؤدي – ً
أيلا -إلى زيادة التحديات الريضية.
ج .الدروس القيمة التي تم تعلمها حول التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة
إ نقل املعرفة من خالل التعليم ضروري ولكنه غير كاف لتغيير السلوكيات التي تعزز االستدامة واملرونة.
هناك حاجة إلى تحوالت أعمق لنظم التعليم إلدخال التغييرات التي من شأنها دعم االستدامة واملرونة.

هناك حاجة إلى نهج تربوي مدتلف ً
تماما للشعاب والعالغي للتعامل مع االستهالك املستدام وعدم املساواة
ال تعد املعرفة املستمدة من الكتب املدرسية كافية إلحداث تغييرات سلوكية ،فالتعلم باملمارسة هو حاجة
رئيسة في املناهج الدراسية .في الهند ،تم تطوير مضهوم "بصمة اليد" للتأكيد على التعلم القائم على املمارسة
ً
واإلجراءات اإليجابية لدعم االستدامة ،بدال من التركيز فقط على اآلثار العيئية ،وتهدف معادرة Paryavaran
 Mitraعلى مستوى الدولة ،والتي تتلمن هذه املنهجية ،إلى إنشاء شعكة من القادة العيئيي الشعاب في
جميع أنحاء العالد ،وهي تركز على الضهم العيئي ومهارات التضكير الناقد واملشاركة املجتمعية والتعلم باملمارسة
وتشمل األنشطة املتعلقة باملياه والحضاظ على الطاقة ،وقد وصل البرنامج إلى أكثر من ( )220.000مدرسة
وحكومة وشركاء املجتمع املدني.
إ نهج "املدرسة الشاملة" للتعليم العيئي هو تركيز آخر متصل يمتد لنقطة أبعد من مضهوم تعلم الكتب
املدرسية لجعل املدارس آمنة ومتوافقة مع املناخ ومستدامة ،ويتطلب النهج إعادة النظر في عمليات املدارس
واإلدارة العيئية وإعادة تصميمها وعلم التربية والتعلم والعالقات املجتمعية ،وفي اململكة املتحدة ساعدت نهج
"املدرسة الشاملة" في تحسي بيئة املدارس وصحة الطالب وتعلمهم وخضضت من آثار العيئية السلعية للمدارس.
ً
ويلزم –أيلا -االهتمام بأنشطة التعليم خارج املدرسة ،مع االعتراف بأهمية التعلم مدى الحياة لتحقيق
أهداف التنمية املستدامة لتحسي إدارة النظم اإليكولوجية األرضية واستددام املياه  /الطاقة واإلدماج
الحلري.
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في بعض املعادرات الواعدة في العلدا الضقيرة ،وجد أ التعليم مهم في تمكي صغار املزارعي من الحضاظ على
التنوع العيولوجي الزراعي الذي يتلاءل بسرعة وتغيير املمارسات السائدة التي تهيمن عليها األعمال الزراعية .في
الهند ( Navdanya ،تسعة بذور) هي شعكة عبر ( )18والية تسعى للحضاظ على العذور عن طريق معرفتها
واستددامها ،وقد دربت أكثر من ( )500000مزارع على تولي مسؤولية العذور والزراعة املستدامة خالل
العقدين املاضيي  ،وفي والية أوتارانتشاند ،ساعدت الشعكة في تسجيل املعرفة الشععية لألعشاب الطعية
واألعشاب األخرى وتوثيق أنماط الزراعة لتقديم املشورة التي تتعارض بشكل روتيني مع سياسة الحكومة التي
تضلل استددام املواد الكيميائية ،وفي ( Kheti Virasatتراث الزراعة) في والية العنجاب ،يستددم
ً
بدال من املواد املكتوبة لتوعية املزارعي حول
املرشدو الزراعيو األفالم الوثائقية واألفالم التعليمية
املشكالت العيئية والصحية للزراعة التقليدية والجغرافيا السياسية للزراعة وممارسات الزراعة العلوية.
يتطلب تغيير السلوكيات املتأصلة ،مثل ممارسات الصرف الصحي في املجتمعات الريضية ،تغيير معايير املجتمع،
وقد ساعد برنامج الصرف الصحي الشامل الذي تقوده املجتمعات املحلية ،والذي تم تنضيذه في أكثر من ()60
بلد وأدرج في أكثر من ( )20خطة وطنية ،في تغيير ممارسات الصرف الصحي ،وقد اعتمدت على امليسرين
املجتمعيي الرئيسي مع الحد األدنى من التدريب املتدصص الذي أصعح ً
جزءا ال يتجزأ من الحكومات املحلية.
يمكن أ يؤثر التعليم على كيضية تدطيط املد  ،ويحتاج املدططو الحلريو إلى تدريب متعدد التدصصات
لتمكينهم من العمل بضاعلية عبر التدصصات والقطاعات .في معظم العلدا هناك عدد قليل من برامج
التدطيط الحلري  -على سبيل املثال ،لدى الهند مدطط واحد لكل ( )100.000من سكا املناطق الحلرية
مقارنة بمدطط واحد لكل ( ) 5000من سكا املناطق الحلرية في كندا .كما تساعد النهج التشاركية التي
تقودها التعليم والتي تعترف باحتياجات املحرومي في تحسي التدطيط الحلري واتداذ القرارات .عملت
شعكة ( The Shack/Slum Dwellers Internationalسكا األحياء الضقيرة الدولية) بالشراكة مع
رابطة مدارس التدطيط األفريقي للما أ يشمل التدريب الجامعي مكونات أكثر مالءمة للتدطيط الحلري
وخاصة في املستوطنات غير الرسمية.

مشاريع االستثمار في العنية التحتية تحسن نتائج التعليم للسكا املهمشي
إ التحسينات في القطاعات األخرى تجلب فوائد على نتائج التعليم ،فضي نيعال استهدف مشروع إمداد املياه
ً
والصرف الصحي املجتمعي لتوفير بيئة أكثر أمانا للمرأة وتقليل الوقت الذي يستغرقه إلدارة إمدادات املياه
املنزلية ،واندضض متوسط الوقت الالزم لجلب املياه من ( )3.8إلى ساعتي في اليوم مما أتاح الوقت ملمارسة
نشاطات التعليم ،وفي غانا وجد تحليل ألربع جوالت من العيانات املأخوذة من الدراسات االستقصائية
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الديمغرافية والصحية بي عامي  1993م و  2008م أ تقليص الوقت الالزم لجلب املاء بمقدار النصف زاد
من نسعة التحاق الضتيات باملدارس بنحو ( )7نقاط مئوية .في املناطق الريضية في بيرو كا التوسع في توفر
الكهرباء من  ٪8في عام  1993م إلى  ٪70في عام  2013م يعني أ األطضال كانوا قادرين على دراسة ()39
دقيقة إضافية في اليوم ،وفي البرازيل ،كانت الزيادة في توفر الكهرباء بي عامي  1960م و  2000م تعني أ
املقاطعات التي توفرت لديها الكهرباء بعد عدم توفرها على اإلطالق شهدت زيادة في التحصيل العلمي ملدة
عامي .
ومع ذلك ،في معظم السياقات ،ال تأخذ مشاريع املياه أو الصرف الصحي أو الطاقة أو التنمية الحلرية
احتياجات التعليم في حسابها ،و ُينظر إلى التعليم ً
غالعا على أنه أولوية من الدرجة الثانية يجب إدراجه في
التدخالت املحلية .على سبيل املثال ،يغيب التعليم كقطاع إلى حد كعير في املناقشات حول تنضيذ أهداف
التنمية املستدامة ( )11املتعلقة باملد واملستوطنات البشرية ،وينصب التركيز في املقام األول على أمن اإلسكا
وحيازته والعنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنقل ،فلم يكن توفير التعليم للضقراء في األحياء الحلرية
الضقيرة أولوية حكومية مما أدى إلى انتشار "املدارس الخاصة للضقراء" وتوفيرها من جهات غير حكومية ،فعلى
سبيل املثال وجد جمع العيانات على نطاق واسع في املناطق العشوائية أ  ٪35فقط من األطضال ذوي الدخل
املندضض في حيدر أباد بالهند و  ٪25من أطضال األحياء الضقيرة في الغوس ،نيجيريا ،التحقوا بمدارس حكومية.
جهودا متكاملة في جميع القطاعات ،والتي –تدركً -
ً
أيلا أهمية التعليم.
تتطلب التحسينات املستمرة في الدمج
في هارلم ،مدينة نيويورك ،الواليات املتحدة ،تعد منطقة هارلم لألطضال معادرة مجتمعية تركز على تزويد
األطضال باملساعدة التعليمية الشاملة من مرحلة الطضولة املعكرة إلى التدرج من الجامعات ،وذلك بهدف
القلاء على الضقر بي األجيال .في ميدلي  ،كولومعيا ،ركز رؤساء العلديات املتعاقعو على الحد من عدم
املساواة والعنف من خالل تحسي التعليم العام من خالل تدصيص حصة أعلى من ميزانية العلدية للتعليم
واالستثمار في أنظمة النقل التي تصل إلى الضقراء ومساحات التعلم املعتكرة واملكتعات .تحولت املدينة من
ً
ً
ابتكارا من خالل استراتيجية التغيير االجتماعي
عنضا في العالم إلى واحدة من أكثر املد
واحدة من أكثر املد
التي يقودها التعليم.
ً
من منظور التمويل ،يمكن للتدخالت متعددة القطاعات أ تقدم حججا داعمة لالستثمارات في التدخالت التي
تعدو أكثر التكلضة إذا تم تقييمها من منظور قطاع واحد فقط .استددمت نيجيريا املنح املشروطة إلعطاء
األولوية للصحة والتعليم واستثمارات املياه والصرف الصحي على املستوى املحلي  -نوقشت أولويات املشروع في
االجتماعات املشتركة لوحدة التدطيط والقطاعات األخرى وكا على املسؤولي املحليي وضع مقترحات
لتحديد االحتياجات املحلية ذات األولوية باستددام نظام مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللضية في نيجيريا
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ومدخالتها ،وفي نهاية املطاف ،أدى استددام صنع القرار املستند إلى العيانات إلى إنشاء أول قاعدة بيانات
مشتركة حول املرافق الصحية والتعليمية.
د .من املحتمل أن تؤثر القضايا الناشئة على بناء مجتمعات مستدامة ومرنة
هناك قليتا تستحقا االهتمام في أنظمة التعليم التي تدعو إلى تعزيز االستجابات االجتماعية ملداطر
االستدامة واملرونة .أولها هو أ تعمل أنظمة التعليم على زيادة تركيزها على نتائج التعلم ،مع التركيز بشكل
أقوى على األداء الضردي والطموحات واملنافسة التي تحركها أسواق العمل مما يعيق االعتراف باملداطر
والتحديات الجماعية.
ً
هناك تحول
متنام بعيدا عن دعم التعليم باعتعاره سلعة قد تكو مدصصة لضئة معينة إلى حد كعير ولكنها
ٍ
يجب أ يتم تقديمها للجميع على أساس اإلنصاف والعوائد االجتماعية الرئيسة ولكن ليس بأقل من قيمتها
الحقيقية .في العديد من النظم التعليمية ،يؤدي دمج املدارس الخاصة والعامة إلى التقسيم الطعقي والضصل
العنصري .قد يكو الخطر الحقيقي في اندضاض دور القطاع العام هو قعول عدم املساواة في التعليم .إذا كا
السكا سيعزلو بشكل متزايد ،من قعل املجتمعات التي يعيشو فيها والنقل الذي يستددمونه واملدارس التي
يذهعو إليها ،عندها يزداد خطر االضطرابات االجتماعية الرئيسة.
وبالنظر إلى االتجاه املعاكس ،فإ مسارات التنمية غير املستدامة لها تأثير على التعليم .على سبيل املثال ،تضتقر
املناطق العشوائية املزدهرة في جميع أنحاء العالم إلى مرافق املياه والصرف الصحي والطاقة واإلسكا املناسب،
ومثل هذه الشروط تقلل الوقت املتاح للتعليم ،بما في ذلك من خالل زيادة الغياب بسبب ظروف صحية.
إ تحركات السكا عبر الحدود هي ً
أيلا سبب آخر يدعو للقلق ،كما يعيق زيادة التعصب في بعض املجتمعات
تجاه املهاجرين والالجئي التقدم ويدعو إلى إعادة توجيه محتوى مناهج التعليم والكتب املدرسية لتعزيز
استعداد املعلمي للتنوع بي الطالب.
ً
وأخيرا ،يمكن للتكنولوجيا عند استددامها على نحو مالئم كأداة أ تساعد أنظمة التعليم في بعض من أفقر
العلدا على تجاوز بعض تحديات العنية التحتية الحالية ،ولكن هذا يتطلب تسريع االستثمار في الطاقة بحيث
يمكن للمجتمعات املهمشة االستضادة منها.
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هـ .املجاالت التي تتطلب التوجيه السياس ي من املنتدى السياس ي الرفيع املستوى ( 500كلمة)
يالتعليم> أهداف التنمية املستدامة األخرى] التعليم جزء ضروري من االستجابة للمجتمعات املستدامة
واملرنة :دعوة القادة لتوجيه أنظمة التعليم لتحقيق هذا الهدف وضما توجيه جميع خطط التعليم الوطنية
إليه
يالهدف ( )17من أهداف التنمية املستدامة] ً
غالعا ما تتجاهل استثمارات العنية التحتية أو تقلل من أهمية
اآلثار املترتعة على التعليم :دعوة القادة السياسيي إلى العمل املشترك بي القطاعات على االستثمار للمجتمعات
املستدامة واملرتضعة

و .توصيات السياسات بشأن سبل تسريع التقدم في إقامة مجتمعات مستدامة ومرنة
في بداية تنضيذ جدول أعمال  2030للتنمية املستدامة ،من الحقائق املذكورة أ ( )617مليو طضل ومراهق ال
يتقنو حتى املهارات األساسية في سن التدرج من املرحلة الثانوية ،ويشكل اكتساب كل طضل ومراهق من الحد
ً
أساسا لتسريع التقدم في إقامة مجتمعات مستدامة ومرنة.
األدنى من املهارات األساسية
ومع ذلك ،فإ العالم حاد عن مسار تطعيق التنمية املستدامة حتى في العلدا ذات اإلنجازات التعليمية
العالية ،ولهذا السبب يعترف جدول أعمال  2030للتنمية املستدامة بالحاجة إلى النظر إلى ما وراء املهارات
األساسية وتحسي نوعية التعليم .على سبيل املثال ،إ إدراج عناصر املواطنة العاملية والتنمية املستدامة في
ّ
التعليم كما هو مذكور في املقصد ( )4.7من أهداف التنمية املستدامة سوف يمكن املتعلمي من جميع األعمار
ً
ً
ً
من فهم أ هذه القلايا عاملية وليست محلية وأ يصعحوا نشطاء في مجتمعات أكثر سالما وتسامحا وشموال
ً
وأمنا واستدامة.
تتطلب االستدامة واملرونة اتداذ إجراءات ذات جهات متعددة فيما يتعلق بالتعليم:
 توفر مساحة أكبر في املناهج الدراسية الوطنية والنهج التربوية واملواد التعليمية وتدريب املعلمي
ملناقشة القلايا املتعلقة باألساسيات الثالث للتنمية املستدامة ،ويشمل ذلك مناقشة قلايا مثل
توليد الطاقة من مصادر بأسعار معقولة وغير ملوثة واالستهالك واإلنتاج املسؤول فيما يتعلق بحضظ
النظام اإليكولوجي أو التسامح تجاه اآلخرين.
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 يجب توفير املزيد من فرص التعلم من األقرا للعلدا لتعادل الدروس مع بعلها الععض بشأ هذه
القلايا.
 يجب أ تستثمر أنظمة التعليم في التعلم من خالل املمارسة وتوسيع نطاق مناهج التعليم التي تساعد
على جذب االنتعاه إلى العالقات بي العيئة واالقتصاد والثقافة.
 • يجب تصميم االستثمارات في العنية التحتية للمياه والصرف الصحي والطاقة لتساعد كذلك على
تسريع الوصول إلى التعليم العادل والشامل .ينعغي أ يتصدر القادة السياسيو الجهود املعذولة
لالستثمار في مشاريع ذات تأثير متعدد القطاعات ،مثل مرافق املياه والصرف الصحي في املدارس أو
التغذية املدرسية.
 ينعغي كذلك أ تأخذ تدخالت العنية التحتية املدرسية نظرة أوسع .تطورت مشاريع املياه والصرف
الصحي والنظافة الصحية من مداخالت العنية التحتية في املقام األول نحو املزيد من التدخالت التي
تتلمن عناصر من التوعية بالنظافة الصحية.
 ينعغي أ يكو هناك قدر أكبر بكثير من التقدير لدور التعليم في التنمية الحلرية التحويلية فيما
يتعلق بكل من التعليم النظامي وما بعده .يجب أ تأخذ التنمية الحلرية بعي االعتعار حاجة األسر
الضقيرة التي تعيش في األحياء الضقيرة واملناطق شعه الحلرية للحصول على فرص التعليم ذات النوعية
الجيدة .يحتاج قطاع التعليم إلى دمج أفلل في مناقشات التنمية الحلرية بشأ اإلدماج االجتماعي
واالستدامة العيئية.
 تحتاج املد إلى توزيع النضقات التعليمية بطريقة متساوية حتى يكو لدى الضقراء فرص مماثلة
للوصول إلى التعليم الجيد .يحتاج الضقراء إلى الوصول إلى وسائل نقل أفلل لخضض تكاليف تعليمهم.
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