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من أجل ضمان حصول الجميع عىل تعليم عايل الجودة
ومالئم يغري حياتهم لألفضل

األمني العام بان كي مون مع تالميذ مدرسة “كاسيه” يف
مقاطعة «ليكيسا» يف تيمور-ليشتي .قامت اليونيسيف
بتشييد مباني املدرسة وتدريب املعلمني وأولياء األمور
عىل النهج التعليمي الذي يقوم عىل حقوق الطفل ،كما
قدمت املواد التعليمية .ويتع ّلم األطفال حقوق الطفل
واملسؤوليات التي تأتي مع تلك الحقوق.
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مقدمة
التعليم ش ّكل حياتي وتاريخ بالدي .فقد نشأت يف مجتمع دمرته الحرب وهرصه الفقر.
وكانت املدارس قد دُمرت ،فكانت الصفوف التي أحرضها تقام يف الخالء يف ظل شجرة.
كراس أو أي من األساسيات األخرى .وكانت جمهورية كوريا
ولم يكن لدينا مكاتب أو
ٍ
قد انهارت ،ولكن التعليم مكنّها من أن تنهض من جديد .وقامت منظمة األمم املتحدة
للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف) ورشكاء
دوليون آخرون بتوفري الكتب ومستلزمات املدارس للمساعدة يف تمهيد السبيل للتعايف.
ولن أنىس ما حييت األمل الذي أعطتنا إياه تلك األدوات البسيطة.
وحتى يف أسوأ الظروف وأحلكها ،يساعد التعليم عىل منح التالميذ الثقة الالزمة ملواجهة
املستقبل .وبوصفي األمني العام لألمم املتحدة ،أريد أن يحصل كل طفل ،بال استثناء،
عىل الفرصة ذاتها التي حصلت عليها .إن للتعليم قدرة مطلقة عىل تغيري حياة الناس
لألفضل .اسألوا أولياء األمور عما يريدون ألبنائهم ،حتى يف مناطق الحروب والكوارث،
تجدهم يبغون اليشء نفسه قبل أي يشء :التعليم .إنهم يريدون أبناءهم يف املدارس.
لألطفال حق أسايس يف الحصول عىل تعليم ابتدائي مجاني ذي جودة .وقد تعهدت
الحكومات بضمان ذلك الحق .ولكني منزعج بشدة من أن التعليم آخذ يف االنحدار عىل
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قائمة األولويات الدولية .وعليه فقد جاءت «املبادرة العاملية للتعليم أوالً» من تصميمي
عىل تلبية نداء أولياء األمور يف كل مكان من أجل حصول أبنائهم عىل التعليم الذي
يستحقونه – من بواكري عمرهم حتى سن البلوغ .وعلينا أن نضع التعليم يف محور
جداول أعمالنا االجتماعية والسياسية واإلنمائية.
وال نتحدث عن تفضيل التعليم عىل غريه من القضايا ذات األهمية الكربى .فإن أهدافنا
اإلنمائية املتفق عليها دوليا تمثل لوحة منسوجة معقدة والتعليم فيها خيط ال غنى عنه.
فهناك احتمال أكرب أن يتمتع أطفال األمهات املتع ّلمات بصحة جيدة أن يبقوا عىل قيد
الحياة .كما أن األرس املتع ّلمة أقل عرضة للفقر املدقع والجوع .ثم إن األمم املتع ّلمة أقرب
من غريها إىل التمتع باالزدهار االقتصادي واالستقرار السيايس واحرتام حقوق اإلنسان.
وال يعترب التعليم مجرد رضورة أخالقية – فالتعليم هو اختيار حصيف .فكل دوالر
يستثمر يف التعليم يدر عائدا يرتاوح ما بني  10و 15دوالرا .ومع ذلك فال يزال عىل
املستوى العاملي نحو  61مليون طفل غري ملتحقني املدارس .إن مُثلنا املشرتكة بسيطة.

تغريدة مقرتحة
للنرش عىل تويرت
عندما نضع
#املبادرة العاملية للتعليم أوال ً
يمكننا الحد من الفقر والجوع
ووضع حد إلهدار اإلمكانيات
ونتطلع إىل العيش يف مجتمعات
أقوى وأفضل للجميع

نحن نريد لجميع األطفال أن يلتحقوا بمدارس ابتدائية وأن يتقدموا يف مصاف التعليم
إىل املرحلة الثانوية والتعليم العايل املالئم .ونريدهم أن يحصلوا عىل مهارات القراءة
والحساب والتفكري النقدي التي تساعدهم عىل النجاح يف الحياة وعىل أن يكونوا مواطنني
عامليني إيجابيني ومنتجني.
هذه لحظة فارقة بالنسبة للعمل الجماعي .فاملوعد النهائي إلنجاز األهداف املتفق عليها
دوليا بشأن التعليم ،واملحدد لعام  ،2015يقرتب برسعة .لقد بيّنت اإلنجازات التي
تحققت يف العقد املايض أسباب النجاح :إرادة سياسية عىل أعىل املستويات ،وسياسات
سليمة ،وموارد تدعم الوسائل التي أثبتت صحتها .بيد أنه لتحقيق تقدم يف هذا الصدد،
فإننا بحاجة إىل حشد جميع رشكائنا التقليديني والجدد بصورة لم يسبق لها مثيل.
وتهدف املبادرة إىل حشد طائفة واسعة من األطراف الفاعلة لحفز حركة عاملية من أجل
توفري تعليم عايل الجودة ،مالئم ،يغري الحياة إىل األفضل.
ويجب علينا أال نحرم أي طفل من الوعد الذي يحمله التعليم الجيد .فالكثري الكثري
يرتتب عىل ذلك ،إذ عندما نضع املبادرة العاملية للتعليم أوال ً يمكننا أن نضع حدا ً إلهدار
اإلمكانيات ،وأن نتطلع إىل العيش يف مجتمعات أقوى وأفضل للجميع.

بان كي مون
األمني العام لألمم املتحدة
نيويورك ،أيلول/سبتمرب 2012
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الدور
املحوري للتعليم
اللبنة األساسية
يمثل التعليم اللبنة األساسية لكل املجتمعات .وهو حق أسايس من حقوق اإلنسان
وليس امتيازا مقصورا عىل حفنة من الناس .وليس من املصادفة أن اآلباء يف جميع
أنحاء العالم يطلبون التعليم ألبنائهم باعتباره األولوية األوىل .واألطفال أنفسهم يتوقون
إىل فرصة تحقيق أحالمهم .حسبنا أن نسألهم عما يريدون أن يكونوا عندما يكربون.
فهم يريدون أن يصبحوا ممرضني ومعلمني وموسيقيني وعلماء رياضيات ورسامني
ومزارعني.
والتعليم هو بوابة اكتساب املهارات والقيم الرضورية لتحقيق تلك التطلعات.
يف عاملنا الذي يقوم عىل املعرفة ،يمثل التعليم أفضل استثمار يمكن للدول أن ترصده
من أجل بناء مجتمعات تتمتع باالزدهار والصحة الجيدة واإلنصاف .فهو يطلق كل
طاقات البرش ،ويحسن سبل معيشة األفراد واألجيال القادمة .وجدير بالذكر يف هذا
الصدد أنه إذا اكتسب جميع التالميذ يف البلدان ذات الدخل املحدود مهارات القراءة
األساسية ألمكن انتشال  171مليون شخص من براثن الفقر ،وهو ما يعني تخفيض
الفقر يف العالم بمقدار .%12
بيد أن التعليم الجيد يمثل أكثر من محض مدخل إىل سوق العمل .فالتعليم لديه القدرة
عىل تغيري حياة الناس وتعزيز القيم املشرتكة.
ولقد أصبح الناس يف شتى أنحاء العالم مرتبطني ببعضهم البعض أكثر من أي وقت
مىض .ويف وجه الجائحات العاملية وتغري املناخ واالضطرابات االقتصادية ،من الواضح
أننا إما نغرق معا ً أو ننجو معاً .ولذلك يجب علينا أن نجد طريقا ً جديدا ً للتواصل فيما
بيننا ،كأفراد ومجتمعات وبلدان .ويمكن للتعليم أن يغرس فينا رؤية تتخطى مصالحنا
املبارشة إىل العالم بأرسه .يمكنه أن يغرس فينا إدراكا ً عميقا ً ملا بيننا من وشائج
باعتبارنا مواطنني يف املجتمع العاملي وملا يوجد من ترابط بني التحديات التي تواجهنا.
ً
ويمكننا من خالل توسيع فرص التعليم أن نفتح الباب ألنماط أكثر إنصافا ً
ودينامية
ومرونة للعوملة .وسيكون من الصعب تحقيق التنمية املستدامة أو السالم الدائم بدون
املعارف واملهارات والقيم التي يغرسها فينا التعليم .بل إن التعليم هو الخيط الرضوري
الذي يربط كل آمالنا املعقودة عىل تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية.
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الوعد
الحق العاملي يف الحصول عىل التعليم األسايس
منذ اثنتي عرشة سنة ،جدد مطلع القرن روح التفاؤل بأن بلدان العالم يمكنها أن تتحد
من أجل مواجهة التحديات العاملية امللحة .وقد شكلت األهداف اإلنمائية الثمانية لأللفية
(والتي ترتاوح من تخفيض الفقر املدقع إىل النصف ،وتعزيز املساواة بني الجنسني،
إىل وقف انتشار فريوس اإليدز بحلول  )2015خطة للوفاء باحتياجات أفقر الفقراء
يف العالم.
وقد س ّلم قادة العالم باعتبار التعليم عنرصا ً الزما ً ورضوريا ً يف تلك املعادلة ،واتفقوا
عىل أنه ينبغي عىل الدول أن تضمن التعليم االبتدائي باعتباره حد أدنى عاملي لألطفال
يف كل مكان .كذلك جرى تكريس هذا الوعد يف أهداف مبادرة «التعليم للجميع»،
والتي تهدف إىل تلبية االحتياجات التعليمية لجميع األطفال والشباب والبالغني بحلول
عام .2015
ويقوم هذا الوعد عىل قناعة بأن الحصول عىل تعليم جيد هو حق طبيعي لجميع
األطفال يف كل البلدان .وال ينبغي للجنس أو العرق أو الجغرافيا أن تحدد ما إذا كان
هذا الطفل أو ذلك سيلتحق باملدرسة .وال ينبغي للفقر الذي تعانيه األرسة أن يحرم أي
طفل من الحصول عىل تعليم جيد.

تغريدة مقرتحة
للنرش عىل تويرت
التعليم هو اللبنة األساسية
لجميع املجتمعات .وهو حق
إنساني أسايس ،ليس امتيازا ً
مقصورا ً عىل حفنة من
الناس.
 #املبادرة العاملية للتعليم أوال ً

والتعليم العايل الجودة حق للشباب والكبار أيضاً .فمن أجل تحقيق التنمية االقتصادية
يف بلد ما ،يجب أن يكون لدى هذا البلد نظام تعليم ثانوي يتميز بالكفاءة وسعة
النطاق ،يوفر فرصا ً رسمية وغري رسمية للتع ّلم .كذلك يجب أن يعطي املاليني من
الشباب خارج النظام التعليمي فرصة ثانية الكتساب املهارات الالزمة لكسب العيش
الكريم واإلسهام يف تقدم مجتمعاتهم.
إن الرأسمال البرشي لبلد ما ،أي املهارات واملعارف والقيم التي يتيحها التعليم ،هو
املصدر الحقيقي لثرائه .إن مصري البلدان ورفاه شعوبها يعتمد اآلن ،أكثر من أي وقت
مىض ،عىل قدرتها عىل تطوير رأسمالها البرشي.

املبادرة العاملية للتعليم أوال ً
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أزمة التعليم
لقد أصبحنا قاب قوسني من الحنث بوعدنا الذي وعدناه لألطفال يف عام  .2000حقا ألحقنا عددا
أكرب من األطفال بالتعليم االبتدائي عن أي وقت مىض .ففي نهاية التسعينات كان هناك 108
ماليني طفل يف سن التعليم االبتدائي غري مسجلني يف املدارس .وهذا الرقم انخفض إىل  61مليونا.
وصحيح أننا قلصنا كذلك أوجه التفاوت بني الجنسني ،وذلك يعود يف جزء كبري منه إىل التصميم
الوطني والدويل عىل العمل من أجل تحقيق األهداف املشرتكة للتعليم .إال أن هذا التوسع العاملي
قد توقف ،بل إنه آخذ يف الرتاجع يف بعض املناطق .وإذا استمرت االتجاهات الحالية يمكن أن
يكون لدينا يف عام  2015عدد أكرب من األطفال خارج املدارس مما هو األمر اآلن.

تغريدة مقرتحة
للنرش عىل تويرت
إذا لم نتحرك برسعة،
ستصبح أوجه التفاوت يف
التعليم أكرب مصدر لالنقسام
بني البلدان وداخلها.
 #املبادرة العاملية للتعليم أوال ً

إن إلحاق األطفال باملدارس ما هو إال خطوة أوىل .فالبعض يتوقف عن الدراسة قبل الحصول
عىل سنوات التعليم األربع املوىص بها كي يكتسب الفرد مهارات القراءة والحساب بشكل
كامل .وأكثر منهم بكثري يظلون ملتحقني باملدارس ولكن ال يتع ّلمون إال النزر اليسري عاما
بعد عام .فنحن لدينا نقص يف التع ّلم يشكل تحديات ضخمة أمام مسرية التنمية .ثم إن
اإلخفاق يف االستثمار بصورة متزامنة يف إتاحة فرص الحصول عىل التعليم ويف جودة التعليم
قد خلق عاملا فيه حوايل  250مليون طفل ال يستطيعون القراءة أو الكتابة أو العد بصورة
جيدة حتى أولئك الذين قضوا أربع سنوات عىل األقل يف املدارس .وأفقر الفقراء وأكثر الناس
تهميشا ً هم املترضرون من ذلك بصورة خاصة .فعندما نفشل يف توصيل تلك املهارات فإننا
نخذل جيالً من األطفال الذين تعتمد فرصهم يف الحياة عليها.
ويمكن عدم املساواة يف صميم حالة الطوارئ التعليمية العاملية .فإذا لم نتحرك برسعة،
ستصبح أوجه التفاوت يف التعليم أكرب مصدر لالنقسامات بني الدول وداخلها .فنجد أنه يف
 63بلدا عىل األقل يف مختلف أنحاء العالم تحظى الفتيات يف األرس الفقرية بمستوى تعليمي
أقل كثريا ً من فئات املجتمع األخرى .وكما يحد الجنس من الفرص املتاحة ،تحدها كذلك
اإلعاقة واألصل العرقي واللغة والنزوح وسكنى الريف .ويزداد عدم املساواة بالنسبة لألطفال
األقل حظاً .فاألطفال يف البلدان الفقرية التي تشهد نزاعات يمثلون  %42من األشخاص غري
امللتحقني باملدارس .وتتجىل أوجه التفاوت العميقة واملستمرة يف فرص االلتحاق باملدارس يف
مستويات التحصيل الدرايس أثناء الدراسة .ويحتاج األطفال الذين تيتموا بسبب اإليدز وغريه
من األسباب إىل رعاية وحماية مركزتني ،وهو ما ينطبق كذلك عىل األطفال املعرضني لعمالة
األطفال واالستغالل .ويجب علينا أال ندعهم يسقطون من خالل الرشوخ يف النظام.
إن استمرار إهمال التعليم له تبعات إنسانية واجتماعية واقتصادية كارثية .فهو يفرض
عىل املاليني من البرش حياة طابعها الفقر وتضييق الفرص .وهو يقوض جهودنا الرامية إىل
القضاء عىل الفقر والجوع ،وتمكني املرأة ،وإنقاذ األطفال واألمهات من الوفاة التي يمكن
منعها ،ويقوض قدرتنا عىل العيش يف انسجام مع البيئة.
إن األزمة يف التعليم تقوض كذلك اإلحساس املشرتك باملواطنة العاملية .فهي تحطم آمال
جيل بأكله وتزعزع ثقته بنفسه .ومع ذلك فإن التعليم ال يزال بإمكانه أن يساهم يف إطالق
تطلعات هذا الجيل وإبداعاته وإمكانياته.
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من له فرصة أكرب للتخرج من املدرسة
االبتدائية ،األوالد أم البنات؟

 91بلدا

الصبيان والفتيات يتمتعون
بفرصة متساوية يف التخرج

 47بلدا

 24بلدا

احتمال تخرج
الفتيات أكرب

احتمال تخرج
الفتيات أقل

البيانات مستقاة من  162بلدا ،يف نهاية عام 2009
املصدر :املوجز التعليمي العاملي لعام  ،2011اليونسكو
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نظرة خاطفة عىل حالة التعليم

 1.8مليار

عدد األطفال والشباب يف الفئة العمرية املمتدة من  5سنوات إىل  19سنة

 691مليونا

عدد األطفال امللتحقني باملدارس االبتدائية

 329مليون فتاة

عدد الفتيات امللتحقات باملدارس االبتدائية ()%48
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 28مليونا

عدد معلمي املدارس االبتدائية
 18مليون
عدد املعلمات ()%62

 30مليونا

عدد معلمي املدارس الثانوية

 15.6مليون
عدد املعلمات ()%52

 531مليونا

عدد األطفال املسجلني
يف املدارس الثانوية

عدد األطفال امللتحقني باملدارس االبتدائية

 691مليونا

 313مليونا

 149مليون فتاة

عدد الفتيات املسجالت
يف التعليم اإلعدادي ()%48

 61مليونا

عدد األطفال يف سن االلتحاق باملدارس االبتدائية غري املسجلني يف املدارس

 32مليون بنت

البنات يف سن املدارس االبتدائية غري امللتحقات باملدارس ()%52

املصدر :اليونسكو ،شعبة السكان باألمم املتحدة

عدد األطفال املسجلني
يف التعليم اإلعدادي

 71مليونا

عدد األطفال يف سن االلتحاق باملراحل الدنيا من التعليم الثانوي غري
املسجلني يف املدارس

 34مليون فتاة

عدد الفتيات يف سن االلتحاق باملراحل الدنيا من التعليم الثانوي
غري امللتحقات باملدارس ()%48

املبادرة العاملية للتعليم أوال ً
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ما ستحققه
املبادرة العاملية للتعليم أوال ً
ليم

التع ال ً
و
أ

تسعى «املبادرة العاملية للتعليم أوالً» إىل إطالق اإلمكانيات البرشية الكامنة من خالل
رعاية املواهب الفريدة التي يأتي بها كل طفل إىل العالم .والناس يف العالم بأرسه
يؤمنون بهذه الرؤية ولكن العمل العام ظل مفتتا ً وغري كاف .ولذلك يجب علينا أن
نعيد بث الطاقة يف املجتمع الدويل من أجل الوفاء بما وعد به من توفري التعليم للجميع
وإتاحة الفرص للمواطنني العاديني حتى يتسنى تقديم إسهامات إيجابية.
إن الصالحية التي يتمتع بها األمني العام لألمم املتحدة لعقد االجتماعات توفر فرصة
هامة يمكن أن تضعنا يف املسار السليم حتى عام  .2015إن «املبادرة العاملية للتعليم
أوالً» سوف تحشد طائفة واسعة من األطراف الفاعلة من أجل الدفعة األخرية .كما
ستمهد السبيل للخروج برؤية جريئة للتعليم لفرتة ما بعد  .2015وسوف توفر املبادرة
أيضا ً منتدى للنقاش املفتوح بشأن غرض التعليم يف سياق عالم اليوم؛ فيجب علينا أن
نضع األساس الالزم إلعداد أطفالنا لخوض غمار الحياة.
وحرصا ً عىل توفري املنقذ الذي نحتاج إليه بشدة «يف مجال التعليم» نحتاجها بشدة،
ستقوم «املبادرة العاملية للتعليم أوالً» بما ييل:
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1

حشد طائفة واسعة من األطراف الفاعلة من أجل الدفعة األخرية صوب ،2015
وضمان وفائنا بالوعد بتعميم االنتفاع بالتعليم االبتدائي؛

2

الحفز عىل قيام حركة عاملية تضع التعليم الجيد ،واملالئم ،والذي يغري حياة الناس
إىل األفضل يف صلب جداول األعمال االجتماعية والسياسية واإلنمائية؛

3

توليد تمويل إضايف وكاف من أجل التعليم من خالل مواصلة الجهود الرتويجية
املبذولة عىل الصعيد العاملي.

الخيار الحصيف
التعليم هو أفضل استثمار يمكن لبلد أن يقوم به من أجل
بناء مجتمع مزدهر ينعم بالصحة واإلنصاف .والتعليم
يطلق طاقات الفرد واملجتمع من أجل حل مشاكل اليوم
وتحديات الغد ،والعيش يف عالم خال من الفقر.

التعليم = فرص اقتصادية

التعليم = املساواة بني الجنسني
التعليم بم ّكن املرأة
عام درايس إضايف تحصل عليه املرأة يمكن أن يزيد دخل
املرأة بنسبة ترتاوح ما بني  %10و..%20

التعليم ينتشل الناس من الفقر
يمكن انتشال حوايل  171مليون شخص من الفقر ،أي
تخفيض املعدل العاملي بمقدار  ،%12إذا اكتسب جميع
التالميذ يف البلدان ذات الدخل املحدود املهارات
األساسية للقراءة.
التعليم يدفع النمو االقتصادي
إلحاق جميع األطفال بالتعليم
األسايس ،مع رفع مستويات
التعليم ،يمكن أن يدفع
النمو بمقدار  %2سنويا
يف البلدان ذات الدخل
املحدود.

التعليم = االستدامة
البيئية
التعليم يحسن االستدامة
البيئية عىل املدى البعيد،
من خالل تعزيز االهتمام والوعي
ونمط سلوك جديد.
تعليم املهارات البيئية يؤدي
إىل االستدامة البيئية
إن فهم البيئات املحلية ،وتصميم تكنولوجيات
أكثر مراعاة للبيئة ،وتغيري أنماط االستهالك
واإلنتاج ،والتكيف بصورة أفضل مع آثار الصدمات
االقتصادية والطبيعية ،كلها مهارات الزمة لتحقيق
االستدامة البيئية.

$

¥

التعليم
=
التنمية

حرمان الفتيات من التعليم = خسارة اقتصادية
بعض البلدان تخرس أكثر من مليار دوالر
أمريكي كل عام بتقصريها يف تعليم الفتيات
بنفس مستوى تعليم الصبيان.

€

التعليم يزيد الوعي بالحقوق
النساء املتع ّلمات فرصهن أكرب
يف الحصول عىل ظروف عمل
جيدة وتأخري الحمل ومقاومة
العنف واالعرتاض عىل الظلم
واملشاركة يف العمليات
السياسية.

التعليم = الصحة
التعليم ينقذ حياة
األطفال
عىل مدى العقود األربعة
األخرية ،أدت الزيادة العاملية
يف تعليم النساء إىل تفادي وقوع
أكثر من  4ماليني حالة وفاة بني
األطفال .ويف أفريقيا جنوب الصحراء
الكربى ،كان من املمكن إنقاذ حياة نحو 1.8
مليون طفل عام  2008لو كانت أمهاتهم جميعا قد
حصلن عىل تعليم ثانوي عىل األقل.
التعليم مصل اجتماعي ضد اإليدز والسل واملالريا
النساء الحاصالت عىل تعليم ثانوي يزيد احتمال
معرفتهم بطرق منع انتقال عدوى فريوس اإليدز من
األم إىل الطفل ،وهي عدوى ساهمت يف وقوع 230.000
حالة وفاة يف عام  2003وحده.

املبادرة العاملية للتعليم أوال ً
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ثالثة مجاالت ذات أولوية

األولويات األساسية للمبادرة هي توسيع فرص االنتفاع بالتعليم ،وتحسني نوعية
التع ّلم ،وتعزيز املواطنة العاملية

إلحاق
كل طفل بالمدرسة

12

تحسين
نوعية التعلمّ

تغريدة مقرتحة
للنرش عىل تويرت
 #املبادرة العاملية للتعليم أوالً:
كل إنسان يذهب إىل املدرسة،
كل إنسان يتع ّلم،
كل إنسان يساهم يف املجتمع.

تعزيز
المواطنة العالمية

املبادرة العاملية للتعليم أوال ً
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املجال األول ذو األولوية
إلحاق كل طفل باملدرسة
إن التعليم محرك كبري للتقدم االجتماعي واالقتصادي والسيايس .وبينما يأخذ
الناس يف تع ّلم القراءة والحساب والتفكري النقدي تأخذ اآلفاق املتاحة لهم من
حيث الصحة والرفاه تتسع بصورة هائلة .ولكن أوجه التقدم التي حققناها
يف مجال التعليم لم تعد بالفائدة للجميع بصورة متساوية ،ومعدالت االلتحاق
باملدارس االبتدائية تحكي لنا فقط جانبا ً من القصة املؤسفة .فاملاليني من
األطفال الذين يدخلون املدارس االبتدائية ال يتمكنون من إكمالها ،واملزيد
منهم ال تتاح لهم فرصة االلتحاق باملدارس الثانوية .واليوم ثمة  71مليون
مراهق تقريباً ،يف البلدان ذات الدخل املنخفض ،ال يتلقون أي تعليم بعد املرحلة
االبتدائية .ولم يعد بإمكاننا أن نتحمل كلفة استبعادهم من التعليم.
العوائق التي تعرتض سبيل االلتحاق باملدارس وإكمال الدراسة
التكاليف الباهظة .الفقر هو أكرب حاجز أمام التعليم العايل الجودة .وحتى عندما تكون
املدارس االبتدائية مجانية من الناحية العملية ،فهناك تكاليف إضافية تتعلق بالزي
املدريس والكتب املدرسية ورواتب املدرسني وتكاليف صيانة املدارس تشكل حواجز
مالية بالنسبة للكثري من األرس .ويف استقصاءات أجريت يف البلدان ذات “التعليم
املجاني” ،ما فتئ اآلباء يقولون إن التكاليف غري املبارشة تمنعهم من إرسال أطفالهم
إىل املدرسة .ويف حني قامت بعض الحكومات بإلغاء الرسوم الرسمية للتعليم األسايس،
فإن عددا ً قليالً جدا ً منها ألغت رسوم الدراسة الثانوية .ويف أفريقيا جنوب الصحراء
الكربى ،يصل األطفال من أغنى األرس التي تمثل  %20من السكان إىل الصف التاسع،
وهذا معدل يتجاوز بمقدار إحدى عرشة مرة معدل وصول األطفال من أفقر األرس التي
تمثل  %40من السكان.
نقص قاعات الدراسة .تحتاج أفقر البلدان إىل زهاء  4ماليني قاعة دراسة جديدة
بحلول عام  ،2015يف املناطق الريفية واملهمشة أساساً ،وذلك الستيعاب من هم ليسوا
يف املدارس .إن توفري املزيد من قاعات الدراسة سيخفف االكتظاظ ويقلص من حجم
الصفوف ويقلص املسافات الطويلة بني املنزل واملدرسة .فاألطفال يف املناطق الريفية
يضطرون أحيانا ً إىل السري ساعتني أو ثالث ساعات لحضور املدرسة .كما تحتاج
الفصول املتداعية إىل ترميم وتحسني لتصل إىل الحد األدنى من املستوى املقبول للتع ّلم.
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الطوارئ اإلنسانية وال سيما النزاعات .تزداد الحاجة إىل الوفاء بالحق يف التعليم إىل
أقىص درجة يف األزمات اإلنسانية .فأكثر من  %40من األطفال غري امللتحقني بالتعليم
يعيشون يف البلدان الفقرية املتأثرة بالنزاعات ،واملاليني يضطرون إىل ترك املدرسة
بسبب الكوارث الطبيعية كل عام .يف أوضاع الطوارئ ،يمكن للتعليم أن ينقذ األرواح
ويحافظ عليها .فبيئة املدرسة اآلمنة يمكنها أن تعطي األطفال إحساسا ً بالحياة
الطبيعية أثناء األزمة .ويمكن للمدارس كذلك أن تكون عونا ً عىل إعادة البناء يف أعقاب
الرصاع .ومع ذلك فال يذهب إىل التعليم سوى  %2فقط من املساعدات اإلنسانية.
وينبغي أن تحظى املدارس بأولوية أعىل إبان األزمات اإلنسانية ،كما ينبغي أن تشمل
خطط التعليم الوطنية ترتيبات لحاالت الطوارئ.
التمييز بني الجنسني .تواجه الفتيات مجموعة خاصة من العوائق التي تمنعها من
التعليم ،مثل زواج القارصات ،والحمل املبكر ،والتوقعات املرتبطة بالعمل املنزيل،
فضالً عن السفر غري اآلمن واالفتقار إىل املرافق الصحية .والكثري من البلدان ال تقدر
تعليم البنات حق قدره ،وهو ما يؤدي إىل التحاق عدد أقل من الفتيات بالتعليم وزيادة
احتمال ترسب الالئي التحقن به .وثمة حوايل  34مليون مراهقة غري مقيدة يف املدارس
يف شتى أنحاء العالم ،وتؤلف النساء نحو ثلثي (حوايل  500مليون) األميني يف العالم.
وقد تقلصت الفجوة بني الجنسني بشكل كبري يف التعليم االبتدائي ولكن التقدم عىل
صعيد التعليم الثانوي كان محدوداً.

تغريدة مقرتحة
للنرش عىل تويرت
هناك اليوم نحو  71مليون
مراهق يف البلدان ذات الدخل
املحدود ال يحصلون عىل أي نوع
من التعليم بعد االبتدائي.
 #املبادرة العاملية للتعليم أوال ً

عمالة األطفال .الفقر والتعرض للمخاطر يلقيان بالكثري الكثري من األطفال
الصغار خارج املدارس إىل عالم العمل .ويظل بعض األطفال يف املدرسة،
ولكنهم أقل حظا ً إذ يجمعون بني الدراسة والعمل .وبالنسبة لألرس الفقرية
يمكن سحب األطفال من املدارس وتوجيههم إىل العمل بسبب صدمات
خارجية مثل الكوارث الطبيعية أو زيادة التكاليف أو مرض أحد الوالدين أو
بطالة أحدهما .ونتيجة لرتك الطفل املدرسة ودخوله سوق العمل قبل األوان،
تفوته فرصة انتشال نفسه وأرسته ومجتمعه من دوامة الفقر .ويف بعض
األحيان يتعرض األطفال إىل أسوأ أنواع العمل الذي يدمر صحتهم البدنية
والنفسية والعاطفية.

املبادرة العاملية للتعليم أوال ً
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بيئة المبادرة العالمية للتعليم أوال ً
ينبغي أن يكون األطفال كلهم سعداء بالذهاب إىل املدرسة كل صباح .ويجب أن يكون كل
معلم فخورا ً بالتدريس ويشعر بأنه يلقى االحرتام .وينبغي أن يكون اآلباء جميعهم قادرين عىل
إرسال أطفالهم إىل املدرسة.

معلمون مدربون
تدريبا ً جيدا ً ويحصلون
على أجر جيد

ويجب أن تكون املدارس مكانا ً يزدهر فيه الجميع – التالميذ واآلباء واملعلمون واملجتمعات
املحلية واألمم .يجب أن تصبح املدارس محركات النمو والتنمية.
مهارات الحساب
÷×−+
أكثر من  4سنوات
يف املدرسة
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مياه نقية ومرافق
صرف صحي آمنة

الخدمات الصحية
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املواقيت تناسب
املجتمع املحيل
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وال ييز
تم
وال

نسبة مثالية
لعدد التالميذ
إىل املعلمني
بيئة آمنة
لألطفال

إتاحة فرصة
الحصول عىل
الزي املدريس

اآلباء يساهمون
في تعليم األبناء
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سياسات مؤاتية
للفتيات
اآلباء يرسلون
جميع األطفال
إلى المدرسة

املعلمون يبدون
احرتامهم للتالميذ

تعليم ابتدائي
مجاني

تكنولوجيات
جديدة

فرص ثانية
للتع ّلم

منهج دراسي
للمواطنة العالمية

منهج دراسي

ق
ال يمنا
س
اال الم
ح
الع رتام
حقوق دالة
التن اإلن
املوا وع الثسان
البطنة ال قايف
يئ عا
ة الوا ملية
عية

تيسري الوصول
إىل املدرسة

كتب ومواد
للتع ّلم

الم
ق
ص

ف
توفري الدعم
لألطفال
األقل حظا ً

تغذية جيدة

الحفاظ
على البيئة

توفري الدعم
لألطفال املعوقني

فرص للعب
والرياضة
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املجال الثاني ذو األولوية
تحسني نوعية التع ّلم
ينبغي أن يفتح االلتحاق بالتعليم مسارات التع ّلم واالكتشاف ،ولكنه ال يفعل ذلك يف
الكثري من األحيان .فاملاليني من األطفال يمرون خالل املدرسة ويخرجون منها دون
املهارات األساسية للقراءة والكتابة والحساب .ولكن التعليم يف نهاية املطاف يقاس
بما يتع ّلمه الناس .والعديد من التالميذ يف أنحاء العالم املختلفة يرهنون مستقبلهم
عىل معلمني سيئي التأهيل ليس لديهم ما يحفزهم كثريا ً وبدون كتب كافية أو غريها
من األساسيات الالزمة لتسهيل عملية التع ّلم .وهذه إساءة كربى ليس فقط للتالميذ
أنفسهم وإنما أيضا ً آلبائهم الذين يضحون من أجل دعمهم ولبلدانهم التي يعتمد
مستقبلها عليهم .فبينما نسعى إىل زيادة عدد امللتحقني باملدارس علينا أن نضمن أن
املدرسة تمثل قاطرة تجر وراءها الفرص.
العوائق التي تعرتض سبيل التعليم الجيد
النقص يف املعلمني املؤهلني .نظم التعليم هي نظم معقدة وتتأثر بالعديد من األطراف الفاعلة.
ولكن ال يوجد نظام تعليمي أفضل من معلميه .وعىل املستوى العاملي نحتاج إىل مليوني معلم
إضايف من أجل توفري التعليم االبتدائي للجميع بحلول عام  .2015إن نقص أعداد املعلمني،
باإلضافة إىل التغيب واالفتقار إىل التأهيل ،يمثل عائقا ً رئيسيا ً أمام التع ّلم .كما نحتاج إىل جيل
جيد اإلعداد من املعلمني واملعلمات الذين يحصلون عىل أجر جيد ويلقون االحرتام يف املجتمعات
املحلية التي ينتمون إليها .وهذه ليست الحالة دائماً .وينبغي كذلك أن يحصل املعلمون عىل
فرص التطور والنمو املهنيني بصورة مستمرة.
نقص مواد التع ّلم .كثريا ً ما يشرتك ستة تالميذ أو أكثر يف العديد من أنحاء العالم النامي يف
استخدام الكتب املدرسية القديمة والبالية .وثمة نقص كبري يف كراسات التمارين ،ودفاتر العمل
التطبيقي ،وكتب املطالعة ،وغريها من املواد األساسية التي تساعد التالميذ عىل تع ّلم دروسهم.
كما يحتاج املعلمون إىل مواد تساعدهم عىل تحضري الدروس ،ومشاركة الطالب ،وتقدم لهم
اإلرشاد بشأن الدروس .إن الفجوة الرقمية املستمرة والتفاوت املستمر يف االنتفاع بتكنولوجيات
املعلومات واالتصاالت لهما آثار وخيمة عىل التعليم .فتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يمكنها
أن تغري ليس فقط عملية التدريس بل وعملية التع ّلم أيضاً .وهي تمكن املعلمني والدارسني عىل
حد سواء.
األساس الضعيف للتع ّلم املبكر .إن نسبة كبرية من األطفال الصغار ال ينتفعون أبدا ً بربامج
التعليم يف الطفولة املبكرة ،وهو ما يرض بتطورهم املعريف وباستعدادهم للمدرسة .إن األطفال
الذين ال يتع ّلمون القراءة أو الكتابة يف سنواتهم الدراسية األوىل يحملون معهم نوعا ً من اإلعاقة
بينما يحاولون امليض إىل املستويات األعىل ،حيث تصبح معرفة القراءة والكتابة والحساب
أدوات للتع ّلم ال موضوعا ً للتع ّلم يف حد ذاتها .فيعانون األمرين يف املدرسة لسنوات عديدة
وبعضهم ييأس ويرتك املدرسة .ويف أنحاء العالم املختلفة تبدي املدارس االبتدائية اهتماما ً أكرب
باملراحل األعىل ،ويرجع سبب ذلك إىل حد كبري إىل رغبة يف إعداد التالميذ الختبارات هامة يعتمد
عليها الكثري .وقد يكون اإلجراء األكثر فعالية هو استخدام املعلمني األفضل تأهيالً يف السنوات
األربع األوىل للمدرسة عندما ترىس األسس لنجاح التالميذ يف األعوام الالحقة.
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البيئة األرسية املثقلة بالتحديات .إن ظروف العيش الصعبة تؤثر عىل تع ّلم الطفل بالعديد من
الطرق .فعندما تفتقر األرسة إىل الكهرباء يف البيت ،وال سيما يف املناطق الريفية ،تتاح لألطفال
عدد أقل من الساعات يمكن تكريسها للدراسة والتع ّلم .وعندما تفتقر بيوتهم إىل الكتب وغريها
من مواد القراءة ،فإنهم يمارسون القراءة أقل وينسون يف العطالت املدرسية ما كانوا قد تع ّلموه.
وعندما يفتقر األبوان أنفسهما إىل مهارات القراءة والكتابة والحساب ،فإنهما يكونان أقل قدرة عىل
تدعيم ما يتع ّلمه األطفال يف املدرسة .وهناك عوامل أخرى يمكنها أن تعوق تع ّلم الطفل بصورة
كبرية ،مثل التوترات
انعدام التوافق بني املهارات وسبل العيش يف عالم اليوم .إن شبابنا لديهم القدرة عىل تغيري مسار
التاريخ ،فهناك أكثر من  1,2مليار شاب يف العالم اليوم .ومع ذلك ففي العديد من البلدان لم
بركاب اقتصاد القرن الحادي والعرشين القائم عىل املعرفة .إن التعليم من
تلحق نظم التعليم ِ
خالل الحفظ عن ظهر قلب يعوق روح االبتكار والتفكري املختلف .فهو نظام غري مرن وليس
مفصالً ملواءمة االحتياجات أو املواهب الفردية .وهذا النوع من التع ّلم واسع االنتشار .،مما يؤدي
إىل وجود تباين بني الكفاءات التي نحتاج إليها يف عالم اليوم والكفاءات التي يكتسبها الطالب يف
نظام التعليم الحايل .ويف كثري من األحيان يكون التعليم التقني واملهني محددا ً ومحدودا ً وبذا يحد
من فرص العمل إذ رسيعا ً ما تتقادم املهارات وتصبح عديمة النفع يف عالم دينامي رسيع التغري.

تغريدة مقرتحة
للنرش عىل تويرت
بينما نسعى إىل زيادة عدد
امللتحقني باملدارس علينا أن
نضمن أن تمثل املدرسة قاطرة
تجر وراءها الفرص

حواجز اللغة .لغة التدريس تؤثر تأثريا ً كبريا ً عىل قدرة األطفال عىل الفهم واالستيعاب .ومع ذلك
فمن املقدر أن هناك حوايل  221مليون طفل يدرسون بلغات غري لغتهم األم .والعديد منهم يرتكون
املدرسة أو يعيدون املرحلة الدراسية ،وهي تجربة يمكن أن تكون مدمرة لتقدير الذات وتزيد من
التكاليف التي يتحملها الوالدان .وتشري الدراسات إىل أن األطفال يؤدون أداء أفضل إذا تمكنوا من
اكتساب املهارات األساسية باللغة التي يتحدثون بها يف البيت قبل محاولة تع ّلم لغة ثانية.
الجوع وسوء التغذية .هناك تقصري كبري يف إلقاء الضوء عىل أثر الجوع عىل نظم التعليم .وتشري
األدلة املستقاة من أمريكا الالتينية إىل أن عدم نمو الطفل بشكل طبيعي عند بلوغه ست سنوات
من العمر يوازي فقدانه أربع سنوات دراسية .والعديد من األطفال يصلون إىل املدرسة وقد دمرهم
سوء التغذية .فهناك حوايل  171مليون طفل يف البلدان النامية ال يتطورون جسديا ً قبل سن
الخامسة بسبب الجوع .واألطفال الجوعى أثناء الدرس يالقون صعوبة يف الرتكيز .فإذا وفرت
املدارس الوجبات وبرامج الحماية االجتماعية التي تركز عىل احتياجات األطفال فبإمكانها أن
تضمن عدم شعور أي طفل بالجوع يف املدرسة.
النظم غري الفعالة لتقييم أداء الطالب .ال يمكن لنا أن نحسن مستوى التقدم الذي يحرزه
الطالب بدون قياسه أوالً .فنظم التعليم يجب أن ترصد عن كثب مدى تع ّلم الطالب حتى يتسنى
لها تقديم الدعم السليم قبل فوات األوان .وباإلضافة إىل ذلك ،ففي الكثري من األحيان تُستخدم
االختبارات بصورة غري مناسبة للتأثري عىل القرارات التمويلية الكربى مثل إغالق املدارس أو
فصل املعلمني أو التخلص من الطالب الذين ال يستطيعون االنتقال إىل املستوى األعىل ،بدال ً من
استخدامها كوسيلة لتحديد سبل مساعدة الطالب عىل تحسني تع ّلمهم .يجب أن يكون لدينا
طرق أفضل للتأكد مما إذا كان األطفال يتع ّلمون أم ال وأن نستخدم تلك املعلومات لتوجيه الدعم
واملوارد من أجل إيجاد حلول ناجعة.
املبادرة العاملية للتعليم أوال ً
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املجال الثالث ذو األولوية
تعزيز املواطنة العاملية
يواجه العالم تحديات عاملية ،وهو ما يقتيض حلوال عاملية.
وهذه التحديات العاملية املرتابطة تستدعي تغيريات عميقة يف طريقة تفكرينا وعملنا فيما
يتعلق بكرامة إخواننا من البرش .فال يكفي للتعليم أن ينتج أفرادا يستطيعون القراءة
والكتابة والحساب .فالتعليم يجب أن يغري حياة الناس ويبث الحياة يف القيم املشرتكة.
ويجب أن يغرس االهتمام اإليجابي بالعالم وبمن نشاركهم هذا العالم .كذلك يجب أن
يكون التعليم مالئما ً لإلجابة عىل األسئلة الكربى املطروحة يف عالم اليوم .فالحلول
التكنولوجية ،أو الضوابط السياسية ،أو األدوات املالية وحدها ال يمكن أن تحقق التنمية
املستدامة .بل إن تلك التنمية تتطلب تغيري طريقة تفكري الناس وترصفهم .وعليه فإن
التعليم يجب أن يضطلع بشكل كامل بدوره يف مساعدة الناس عىل أن يخلقوا مجتمعات
أكثر سلما ً وتسامحا ً واستيعاباً .كما يجب أن يمنح الناس ما يحتاجونه من فهم
ومهارات وقيم للتعاون يف حل التحديات املرتابطة للقرن الحادي والعرشين.
العوائق التي تعرتض سبيل املواطنة العاملية
ما خلفه نظام التعليم الحايل .لقد قامت املدارس تقليديا ً بإعداد الناس للنجاح يف االختبارات،
وامليض قدما ً إىل املرحلة التالية ثم التخرج وااللتحاق بمكان للعمل .أما اآلن فإننا نواجه تحديا ً
أكرب بكثري هو تربية مواطنني عامليني ،ذلك أن تعزيز االحرتام واملسؤولية عرب الثقافات والبلدان
واملناطق لم يكن يف صميم التعليم .واملواطنة العاملية قد بدأت لتوها يف رضب جذورها ،وتغيري
الطرق التقليدية لعمل األشياء دائما ً ما أثار املعارضة .وهو ما يستدعي تغيري طريقة تنظيم
التعليم ،بحيث يكون املضمون أكثر مالءمة وذا صلة أكرب بالحياة املعارصة والتحديات العاملية،
وبحيث يجري اتباع أساليب تدريس وتع ّلم مبتكرة وتشاركية .ويجب علينا أن نعيد التفكري يف
الغرض من التعليم وإعداد التالميذ لخوض غمار الحياة ال االختبارات فحسب.
مناهج دراسية ومواد تعليمية بالية .تورد التقارير من جميع أنحاء العالم أن املناهج الدراسية
والكتب املدرسية املستخدمة اليوم تعزز يف كثري من األحيان القوالب النمطية وتؤدي إىل تفاقم
االنقسامات االجتماعية وتعزز الخوف من الجماعات أو الجنسيات األخرى واإلحساس بالضغينة
تجاههم .ونادرا ً ما يجري وضع املناهج الدراسية من خالل عملية تشاركية تضم املجموعات
املستبعدة أو املهمشة .ولكن التغيري يصبح ممكنا ً عندما يتبنى املربون رؤية املواطنة العاملية
األخالقية .فالدروس املستقاة من الهند وغانا ،عىل سبيل املثال ،توضح أن التعليم الرصيح
للمواطنة الصالحة باعتبارها مادة دراسية يمكن أن يأتي بنتائج هامة إذ يخ ّرج تالميذ أقوى
وأكثر أخالقية .إن القناعات املتجذرة تحتاج وقتا ً لتتغري .ولكن الشباب منفتحون ذهنيا ً لتقبل
آفاق جديدة ،واملدارس هي أفضل مكان لتقديمها.
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نقص قدرات املعلمني .ثمة حاجة إىل إصالحات واسعة يف مجال تطوير املعلمني لضمان
استيعاب مهارات املواطنة الجديدة .فإذا أردنا تغيري الطريقة التي يتعلم بها الطالب ،وجب
علينا مساعدة املعلمني عىل تنمية مهاراتهم وتوسيع أفقهم .وهنا تُطرح أسئلة مثل :هل هم
مرتاحون لتدريس منهج درايس يتناول املواطنة العاملية بصورة رصيحة؟ هل يمكنهم تدريس
املواد التقليدية بطريقة تجسد عدم التمييز والدعم اإليجابي للمحرومني؟ إن العديد من املعلمني
يفتقرون إىل ما يلزمهم من تدريب وثقة يف النفس وموارد للصفوف حتى يستطيعوا مواجهة
هذه التحديات بدون دعم وإرشاد .هذه أمانة يف أعناقنا تجاههم وتجاه أطفالنا.
يجب أن يكون املعلمون مرتاحني ملضمون ما يدرسونه ولكن يجب عليهم أيضا ً أن يطوعوه
وفقا ً ملمارسات التعليم الخاصة بهم .وهو ما يربز أهمية التطوير املستمر للمعلمني وأساليب
التعلم التشاركية لضمان ارتياح املعلمني لتدريس املواطنة العاملية رصاحة .ويمكن للمعلمني أن
يساعدوا يف تكريس أفكار وعادات عدم التمييز والدعم اإليجابي للمحرومني من خالل طريقة
تدريسهم للقراءة والكتابة والحساب وغريها من املواد.

تغريدة مقرتحة
للنرش عىل تويرت
ال يكفي أن ينتج التعليم أفرادا ً
يستطيعون القراءة والكتابة
والحساب .يجب أن يكون التعليم
قادرا ً عىل إحداث تحوالت.
 #املبادرة العاملية للتعليم أوال ً

عدم الرتكيز عىل القيم بصورة كافية .إن قيم السالم وحقوق اإلنسان واحرتام التنوع الثقايف
والعدالة كثريا ً ما ال تجد لها تجسيدا ً يف املبادئ السائدة يف املدارس .فبدال ً من تمكني الطالب من
التعلم واالزدهار ،كثريا ً ما تعيد املدارس إنتاج أوجه التفاوت االجتماعي واألمراض االجتماعية
بتساهلها مع البلطجة والعنف املستند إىل الجنس وبتعريض األطفال للعقاب البدني والنفيس.
ويتعلم الصغار الكثري من املدارس ،ولكن ما يتعلمونه هناك ليس مقصورا ً عىل الدروس .ولذا
يجب عىل املعلمني واإلداريني أن يتعلموا كيف يرضبون املثل للمهارات التي يريدون تنميتها
لدى الطالب ،مثل املمارسات املراعية للبيئة واتخاذ القرارات بصورة تشاركية ومراقبة العنف
ومنعه من خالل سياسات لإلبالغ عنه ومدونات سلوك واضحة.
غياب القيادة بشأن املواطنة العاملية .سعيا ً إىل إنشاء جيل يقدّر الصالح العام ،يجب علينا أن
نفهم كيف يرى الصغار العالم اليوم ،ويجب عىل مدارسنا أن تجد طرقا ً لتعزيز رؤية أوسع
أفقاً .وينبغي وضع غايات وأهداف تتمحور حول مهارات القرن الحادي والعرشين ،كما ينبغي
تقييمها دوريا ً لقياس التقدم املحرز.
وقد تكون املناقشة املفتوحة بشأن التسامح وحقوق اإلنسان حساسة سياسياً ،ولكنها يف غاية
األهمية إذا ما كنا نريد التغلب عىل االنقسامات وتوسيع أفق السالم واالزدهار .وسيتطلب النجاح
يف ذلك دعما ً من طائفة واسعة من األطراف املعنية ،ومن بينها أعىل املستويات الحكومية.

املبادرة العاملية للتعليم أوال ً
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جميعنا رابحون!

ابدأ الرحلة لنضمن أن يلتحق الجميع باملدرسة وأنهم كلهم يتع ّلمون
ويسهمون يف تقدم مجتمعهم.

ابدأ هنا
االلتحاق بنظام
التعليم

تحسني
النوعية

تكاليف باهظة

التدبري الرئييس
الخامس
تجهيز الصفوف
املدرسية بالكتب
واملواد
التعليمية

العوائق أمام االلتحاق باملدرسة
العوائق أمام الجودة يف التعليم
العوائق أمام املواطنة العاملية
التدابري الرئيسية
أهداف التعليم للجميع واألهداف اإلنمائية
لأللفية

نقص يف عدد الصفوف
الدراسية

التدبري الرئييس األول
إلحاق جميع األطفال
باملدارس

التدبري الرئييس
الرابع
تأهيل املزيد من
املعلمني

املواد التعليمية

ضعف أساس التعليم املبكر

بيئات أرسية مثقلة
بالتحديات

الطوارئ اإلنسانية،
وال سيما النزاعات

النقص يف عدد
املعلمني املؤهلني

عدم التوافق بني املهارات
وسبل العيش يف عالم اليوم

تعزيز
املواطنة العاملية

ما تركه نظام التعليم
الحايل

مكافأة
إطالق القدرات
البرشية الكامنة

نظم غري فعالة لتقييم أداء
الطالب

مناهج دراسية
ومواد تعليمية
بالية s

نقص قدرات املعلمني
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التدبري الرئييس
الثامن
غرس التعل ّم مدى
الحياة

عدم الرتكيز بصورة
كافية عىل القيم

التدبري الرئييس التاسع
تعزيز املواطنة العاملية

الهدف األول للتعليم
للجميع
توسيع و تحسني الرعاية و الرتبية الشاملتني
يف مرحلة الطفولة املبكرة ،وخاصة لصالح أكثر
األطفال تأثر ا ً وأشدهم حرماناً.

التدبري الرئييس الثاني
الحفاظ عىل التعليم يف
األزمات اإلنسانية وال
سيما النزاعات

التمييز بني الجنسني

التدبري الرئييس الثالث
كفالة تمكن جميع
األطفال من القراءة
والكتابة والحساب

عمالة األطفال

الهدف الثالث للتعليم للجميع
ضمان تلبية حاجات التع ّلم لكافة الصغار
والراشدين من خالل االنتفاع املتكافئ بربامج
مالئمة للتع ّلم واكتساب املهارات الالزمة للحياة.

عوائق اللغة

التدبري الرئييس
السادس
إعداد الطالب
من أجل كسب العيش

الهدف الرابع للتعليم للجميع
تحقيق تحسني بنسبة  ٥٠يف املائة يف مستويات
محو أمية الكبار ،و ال سيما لصالح النساء،
وتحقيق تكافؤ فرص التعليم األسايس والتعليم
املستمر لجميع الكبار

أداء

التدبري الرئييس السابع
تحسني تغذية األطفال

الجوع وسوء التغذية

الهدف السادس للتعليم للجميع
تحسني نوعية التعليم بحيث يحقق جميع
الدارسني نتائج واضحة وملموسة يف التعلمّ ،وال
سيما يف القراءة والكتابة واملهارات والحساب
األساسية يف الحياة.

سع
ملية

التدبري الرئييس العارش
سد الفجوة التمويلية

رات
ليوم

الهدف الثالث من األهداف اإلنمائية لأللفية:
تعزيز املساواة بني الجنسني
وتمكني املرأة إزالة التفاوت بني الجنسني يف التعليم
االبتدائي والثانوي ويفضل ،أن يكون ذلك بحلول
عام  ۲۰۰٥وبالنسبة لجميع مراحل التعليم يف موعد
ال يتجاوز عام ۲۰۱٥

الهدف الثاني
للتعليم للجميع
العمل عىل أن يتم تمكني
جميع األطفال من الحصول
عىل تعليم ابتدائي جيد
ومجاني وإلزامي،
وإكمال هذا التعليم
مع الرتكيز بوجه خاص
عىل البنات واألطفال الذين
يعيشون يف ظروف
صعبة وأطفال
األقليات اإلثنية

الهدف الخامس
للتعليم للجميع
إزالة أوجه التفاوت
بني الجنسني يف مجال
التعليم االبتدائي والثانوي
بحلول عام  ،۲۰۰٥وتحقيق
املساواة بني الجنسني
يف ميدان التعليم ،بحلول
عام  ۲۰۱٥مع الرتكيز عىل
تأمني فرص كاملة ومتكافئة
للفتيات لالنتفاع بتعليم
أسايس جيد والتحصيل
الدرايس فيه.

الهدف الثاني من األهداف اإلنمائية لأللفية:
تحقيق تعميم التعليم االبتدائي
كفالة تمكن األطفال يف كل مكان ،سواء
الذكور أو اإلناث ،من إتمام مرحلة التعليم .
االبتدائي ،بحلول عام ۲۰۱٥

املبادرة العاملية للتعليم أوال ً
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عرشة تدابري رئيسية

عىل الرغم من مكاسب السنوات االثنتي عرشة املاضية ،ال يزال عرشات املاليني من الشباب محرومني من
منافع التعليم األسايس .وماليني غريهم يذهبون إىل مدارس تفتقر إىل العاملني واملرافق واملوارد الالزمة
لنقل املعارف واملهارات الالزمة ،ناهيك عن تعزيز املواطنة العاملية .وليس ثمة مخططات جاهزة تضمن
نجاح اإلصالح ولكن املبادرة تحدد عرشة تدابري يمكنها مساعدة بلدان العالم يف مواجهة هذه التحديات.
ويوضح هذا الرسم البياني بصورة موجزة تبعات كل تدبري وكيف يدعم هذا التدبري أولوية شاملة أوسع
نطاقاً.
القضاء عىل الحواجز املتعلقة بالتكلفة ،التي تعرتض سبيل
االلتحاق بالتعليم األسايس وإكماله
إزالة أوجه التفاوت يف الحصول عىل التعليم االبتدائي والثانوي،
وال سيما بالنسبة ألطفال الفئات املهمشة.

إلحاق جميع األطفال باملدارس

1

سد الفجوة بني الجنسني يف جميع مستويات التعليم
تعزيز حماية األطفال واملعلمني واملدارس إبان النزاعات املسلحة
كفالة وجود سياسات تعليمية وطنية تضمن استمرار تعليم
األطفال إبان الطوارئ اإلنسانية.
جعل التعليم ركنا ً أساسيا ً يف جميع عمليات االستجابة اإلنسانية،
وضمان رصد  %4عىل األقل من إجمايل امليزانية املخصصة
ألغراض إنسانية (برفعها عن نسبة )%2
كفالة أن يتمتع جميع األطفال بقدرة كاملة عىل القراءة والكتابة
والحساب بعد أربع سنوات من الدراسة .ترويج التعليم باللغة
املحلية للطالب ،وال سيما يف املراحل األوىل

النهوض بالتعليم باللغة املحلية للطالب ،وال سيما يف املراحل
األوىل.
متابعة نتائج تع ّلم كل طالب ،واستخدام تلك املعلومات من أجل
املساعدة يف تحسني مستوى تحصيله.

الحفاظ عىل التعليم أثناء األزمات اإلنسانية،
وال سيما أثناء النزاعات

كفالة تمكن جميع األطفال من القراءة
والكتابة والحساب

2

3

توظيف مليوني معلم إضايف بحلول عام 2015
ضمان حصول جميع املعلمني عىل التدريب األسايس
وفرص التطور املهني

تأهيل املزيد من املعلمني

4

تحسني دخل املعلمني وظروف عملهم ومكانتهم يف املجتمع

بناء  4ماليني صف درايس جديد ،وال سيما يف املناطق املهمشة.
كفالة توفري كتب ومواد دراسية جديدة ويف حالة جيدة.
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتوسيع فرص
االنتفاع بالتعليم وتحسني جودة التع ّلم
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تجهيز الصفوف الدراسية بالكتب
واملواد التعليمية

5

توسيع فرص الحصول عىل التعليم الثانوي ،وتخفيض عدد
املراهقني غري امللتحقني باملدارس اإلعدادية.

6

إعداد الطالب من أجل كسب رزقهم

7

تحسني تغذية األطفال

8

تلقني التع ّلم مدى الحياة

9

تشجيع املواطنة العاملية

ضمان أن يكون التعليم مالئما ً لالقتصاد املحيل وسبل العيش
املحلية.
إعداد الشباب للتفكري النقدي وتزويدهم باملهارات الالزمة للقرن
الحادي والعرشين.
تخفيض عدد األطفال دون الخامسة الذين يعانون من التقزم إىل
النصف (وعددهم حاليا  171مليونا).
توفري الغذاء والخدمات الصحية لألطفال الفقراء من خالل
املدارس.
وضع نظم لتحديد األطفال الذين يحتاجون إىل دعم غذائي
واجتماعي ومساعدتهم.
زيادة املشاركة يف برامج جيدة لتنمية الطفولة املبكرة املوجهة
لألطفال املهمشني يف البلدان املحدودة الدخل (من  %15إىل .)%45

توفري فرص تع ّلم بديلة ،بما يف ذلك تع ّلم املهارات الحياتية،
لجميع الشباب الذين فاتهم التعليم الرسمي.
تخفيض عدد الكبار األميني إىل النصف بحلول عام ،2015
وال سيما يف صفوف النساء.
تحديد القيم واملعارف واملهارات الالزمة للنهوض بالسالم
والتسامح واحرتام التنوع.

غرس اإلحساس باالنتماء إىل جماعة وتنمية املشاركة النشطة يف
رد الجميل للمجتمع.
كفالة خلو املدارس من جميع أشكال التمييز ،بما فيها عدم
املساواة بني الجنسني ،والتسلط ،والعنف ،وكراهية األجانب،
واالستغالل.
استثمار ما ال يقل عن  %5إىل  %6من الناتج القومي اإلجمايل
يف التعليم

10

سد الفجوة التمويلية

زيادة االستثمار العاملي يف نظم التعليم يف البلدان الفقرية بمقدار
 24مليار دوالر أمريكي إضايف سنويا ً من أجل سد الفجوة
التمويلية الخاصة بالتعليم االبتدائي واإلعدادي.
كفالة االستخدام الفعال للموارد املرصودة لخطط التعليم
الوطنية واملساءلة بشأن هذا االستخدام.

املبادرة العاملية للتعليم أوال ً
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فلنشمر عن سواعدنا
من أجل املبادرة العاملية للتعليم أوال ً
إن النوايا الحسنة ال تكفي لتلبية االحتياجات املاسة ألطفالنا ومجتمعاتنا .للوفاء بوعد املبادرة ً ،سيستخدم األمني العام لألمم
املتحدة قدرته عىل جمع الصف ،يدعمه يف ذلك مبعوثه الخاص للتعليم العاملي وجميع وكاالت األمم املتحدة املرتبطة بالتعليم،
من أجل االستفادة من خربات وتجارب أصحاب املصلحة الحاليني ،وكذلك إيجاد طرق مبتكرة إلرشاك شبكات جديدة .كل
شخص لديه دور حاسم يقوم به .فعندما نعمل لهدف واحد ونسمو فوق املصالح الذاتية ستتحقق املعجزات.

تغريدة مقرتحة
للنرش عىل تويرت
ثمة حاجة إىل مبلغ إضايف
قدره  24مليار دوالر
أمريكي سنويا ً لسد الفجوة
التمويلية يف التعليم االبتدائي
واإلعدادي.
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01

02

الحكومات

الجهات املانحة

ليس هناك بديل للقيادة السياسية والسياسات
واملوارد الوطنية .ويجب عىل الحكومات
إزالة الحواجز التي تُبقي األطفال األقل حظا ً
خارج املدارس أو تحرمهم من التع ّلم الجيد
وهم يف املدرسة .وعىل جميع الدول أن ترسع
وترية التقدم نحو تعميم التعليم األسايس
وتحديد السبل لضمان دعم املجتمع الدويل
لها .وينبغي عىل الدول أن تدرب معلميها وأن
تدعمهم وتواصل تحفيزهم .وينبغي كذلك أن
تضع أهدافا ً للوصول إىل األطفال املهمشني
ولسد جميع الثغرات الناجمة عن عدم مراعاة
اإلنصاف.

يجب عىل الدول املانحة الوفاء بالعهد الذي
قطعته عىل نفسها بأن تضمن أن «نقص
املوارد لن يثني أيا ً من البلدان امللتزمة جديا ً
بالتعليم للجميع عن تحقيق هذا الهدف».
ويجب عىل الجهات املانحة زيادة مساعداتها
الثنائية واملتعددة األطراف لحماية املكاسب
التي تحققت يف العقد األخري يف مجال التعليم.
وينبغي أن يحتل التعليم مكانة مركزية
يف جدول أعمال مجموعة البلدان الثمانية،
ومجموعة العرشين ،والربازيل وروسيا والهند
والصني وجنوب أفريقيا وجداول األعمال
العاملية األخرى .وينبغي عىل الجهات املانحة
أيضا تحسني فعالية التمويل وتوجيه املوارد
ألشد البلدان احتياجا ً لها .وحيثما أمكن،
ينبغي أن تجمّع مواردها معا ً من أجل امليض
قدما ً بخطط العمل املشرتكة .وينبغي كذلك
عىل املؤسسات والجهات الخريية الفردية
تكريس املزيد من املوارد للتعليم العاملي ،مع
الرتكيز عىل الوصول إىل أكثر فئات املجتمع
تهميشاً .ويمكنها أن تعبئ املوارد وأن تطور
أفضل املمارسات وذلك من خالل تنسيق
استثماراتها مع السلطات العامة وغريها من
الرشكاء.

03

04

05

املعلمون

األرسة

الطالب

يجب أن يكون املعلمون نموذجا ً يحتذى به
للمواطنة الصالحة ،وأن يقوموا بتشجيع
املساواة بني الجنسني وبدعم املحرومني.
وعليهم أن يرتقوا إىل مستوى دورهم املهم
بالذهاب إىل املدرسة بانتظام ،وعدم استخدام
العقاب البدني ،واإلبالغ عن أي استغالل أو
إساءة يشهدونها .واملعلمون لديهم فرصة
فريدة لخلق بيئة مؤاتية الزدهار األطفال.
ويجب أن يلتزم مديرو املدارس بتوفري أنظمة
جيدة النوعية لتدريب املعلمني الجدد والوافدين
إىل املهنة قبل الخدمة.

يجب أن تتقاسم األرس مع املدرسة مسؤولية
تعليم أطفالهم ونجاحهم .فالبيئة املنزلية تؤثر
عىل مدى استعداد األطفال للتع ّلم يف املدرسة.
ولذا ينبغي لآلباء تهيئة بيئة مؤاتية ألبنائهم.
وعليهم أن يلتزموا بتقديم الدعم ألبنائهم يف
املدرسة ،ويجب أال يضغطوا عىل األطفال
للزواج أو العمل عندما يتعارض ذلك مع
آفاقهم التعليمية يف املدى البعيد .ويجب أن
يشارك اآلباء عىل مستوى الصفوف الدراسية
واملدرسة .كما يجب أن يعرفوا حقوق أبنائهم
يف التعليم وأن يطالبوا بها.

يجب عىل الطالب أن يطالبوا بصورة نشطة
بحقهم يف التعليم .وينبغي أن يضخموا
بالتعاون مع أرسهم ومعلميهم ومجتمعاتهم
املحلية الدعوة إىل تكافؤ فرص االنتفاع
بتعليم جيد .ويجب عىل الطالب الوفاء
بطرفهم من الوعد وذلك باالستفادة الكاملة
من الفرص التعليمية املتاحة لهم .فبالكد يف
الدرس ،تتوفر لهم فرصة فريدة للوفاء بوعد
التعليم ويصبحون مواطنني منتجني وواعني
يستطيعون رد الجميل ملجتمعهم.

املبادرة العاملية للتعليم أوال ً
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06

07

املجتمع املدني

املنظمات املتعددة األطراف

عىل املنظمات غري الحكومية ،واملنظمات
الدينية ،ومنظمات املجتمع املحيل أن تلعب
دورا ً هاما ً كمنارصين للتعليم ،بما يف ذلك
تنظيم حمالت إعالمية ،وحشد الشبكات
واألعضاء وإرشاك الحكومات والجهات املانحة
واملنظمات املتعددة األطراف .ويف الحاالت التي
تنشط فيها تلك املنظمات يف مجال تقديم
الخدمات ،ينبغي لها ،حيثما أمكن ،أن تعمل
بالتعاون مع السلطات املحلية وبما يدعم
الخطط املحلية .كما ينبغي أن تركز عىل
تعميم االبتكارات الناجحة عىل النطاق الوطني،
ورصد التقدم املحرز ومحاسبة الحكومات
واألطراف الفاعلة يف مجال التعليم .وينبغي
عىل الجماعات الدينية أيضا أن تعمل عىل
حشد الدعم يف املجتمعات التي تنشط فيها ويف
الشبكات املشرتكة بني األديان.

يجب عىل وكاالت األمم املتحدة ،والرشاكة
العاملية من أجل التعليم والهيئات الدولية
الحكومية اإلقليمية وبنوك التنمية أن تؤكد
عىل إعطاء أولوية كبرية للتعليم األسايس يف
اسرتاتيجياتها اإلنمائية ،وال سيما لصالح
أفقر الناس .وينبغي لها أن تسعى إىل تحقيق
األهداف اإلنمائية لأللفية واألهداف املحددة
للتعليم للجميع واملبادرة العاملية للتعليم أوالً.
كما ينبغي لها أن تساعد عىل وضع آليات دعم
أكثر فعالية من أجل الوصول إىل األطفال غري
امللتحقني باملدارس ،وبوجه خاص األطفال
يف األزمات اإلنسانية .ومن شأن هذه اآللية
أن تساند أيضا ً الرتتيبات التمويلية املبتكرة
الرامية إىل دعم أوسع نطاقا ً لألولويات الثالث
املبادرة العاملية للتعليم أوالً.
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األوساط التجارية

األوساط األكاديمية

وسائل اإلعالم

يجب أن يشارك القطاع الخاص يف التعليم
وأن يستخدم ما لديه من تكنولوجيا وموارد
وخربات لدعم الجهود الوطنية والدولية
املبذولة إلعطاء ‹دفعة كبرية› للتعليم.
وباإلضافة إىل العمل الخريي للرشكات،
ينبغي لألوساط التجارية أن تدرس كيف
يمكن تعجيل وترية التقدم املحرز حتى عام
 2015وما بعده من خالل أصولها التجارية
األساسية .فاالستثمار يف التعليم يمثل قيمة
حقيقية للرشكات التجارية يف البلدان التي
تعمل فيها .وللرشكات التجارية قدرة عىل
تويل دور قيادي واالضطالع بأنشطة ترويجية
بالتعاون مع أصحاب املصلحة الرئيسيني
اآلخرين .ويمكن للمديرين التنفيذيني يف
إطار رشكاتهم أن يشجعوا التعليم من خالل
تبني سياسات مؤيدة للتع ّلم ،ومكافحة عمالة
األطفال يف سالسل اإلمداد.

عىل املؤسسات األكاديمية إعطاء األولوية
لكلياتها املتخصصة يف الرتبية من خالل دعم
أرقى مستوى من القيادة الفكرية وأفضل
قاعدة بيّنات من أجل إجراء إصالحات سليمة
يف مجال السياسات التعليمية .وينبغي
للمؤسسات األكاديمية أن تضاعف استثماراتها
يف برامج تأهيل املعلمني بهدف خلق الجيل
القادم من املعلمني وتوفري فرص التطور
املهني املستمر .وينبغي لها أيضا ً أن تمسك
زمام القيادة وأن تضطلع يف تطوير املناهج
الدراسية التي تنطوي عىل قيم املواطنة
العاملية .ويمكن لألوساط األكاديمية أن تزيد
من البحوث التي تسعى إىل معرفة ما ينجح
يف هذا املجال الناشئ ،مع العمل عىل وضع
اسرتاتيجيات ترمي إىل تحقيق تعليم عايل
الجودة للجميع.

لوسائل اإلعالم دور محوري يف رصد وتفسري
أزمة التعليم يف الوقت الذي تقوم فيه بتسخري
قوة التكنولوجيا لجعل التعليم أولوية عاملية.
وينبغي ملنافذ وسائل اإلعالم أن تتابع التقدم
الذي تحرزه الحكومات ،وأن تسلط الضوء عىل
املبادرات الفعالة ،وأن تذيع القصص التي تبث
يف النفوس الحماس لقضية التعليم ،وأن تتابع
املناقشات الدائرة بشأن السياسات .وبمساعدة
املجتمعات املحلية ،يمكن لوسائل اإلعالم أيضا ً
أن تجعل األصوات املهمشة مسموعة أكثر.
ويمكنها أن تساعد عىل محاسبة جميع الرشكاء
من خالل تسليط الضوء عىل املجاالت التي
يبذلوا فيها جهودا ً كافية.

املبادرة العاملية للتعليم أوال ً
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الخاتمة
حان الوقت ألن يواجه املجتمع الدويل حقيقة أننا
نعاني من أزمة يف مجال التعليم .ويجب أن نفهم
جيدا ً أن األطفال إذا اضطروا إىل ترك املدرسة ،فإن
حكوماتهم ومجتمعاتهم تعترب فاشلة هي األخرى.
وإذ نقرتب من عام  ،2015فإننا بحاجة إىل دعم
قوي لتحقيق أهداف التعليم العاملية التي وضعناها
ألنفسنا بل ولتخطيها.
إن إنجاز هذه املهمة سيتطلب تركيزا ً متواصالً وثابتا ً
عىل أكثر األطفال تهميشا ً وعىل البلدان األكثر تخلفاً.

وال نستطيع التوقف قبل أن يتمتع كل طفل وشاب
وراشد بفرصة االلتحاق باملدرسة والتع ّلم واإلسهام
يف مجتمعه .فعندما نضع املبادرة العاملية للتعليم أوال ً
فإننا نضع حدا ً إلهدار اإلمكانيات – ونحرر أذهان
البرش.

املبادرة العاملية للتعليم أوال ً
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الهدف الثاني من األهداف اإلنمائية لأللفية
تحقيق تعميم التعليم االبتدائي
،كفالة تمكني األطفال يف كل مكان ،سواء الذكور أو اإلناث
من إتمام التعليم االبتدائي ،بحلول عام 2015

الهدف الثالث من األهداف اإلنمائية لأللفية
تعزيز املساواة بني الجنسني وتمكني املرأة
إزالة التفاوت بني الجنسني يف التعليم االبتدائي والثانوي
ويفضل أن يكون ذلك بحلول عام  ،2005وبالنسبة لجميع
مراحل التعليم يف موعد ال يتجاوز عام 2015
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أهداف التعليم للجميع بحلول عام 2015
الهدف 1

توسيع و تحسني الرعاية و الرتبية الشاملتني يف مرحلة الطفولة املبكرة ،وخاصة لصالح أكثر
األطفال تأثرا ً وأشدهم حرماناً.

الهدف 2
العمل عىل تمكني جميع األطفال من الحصول عىل تعليم ابتدائي جيد ومجاني وإلزامي ،وإكمال
هذا التعليم مع الرتكيز بوجه خاص عىل البنات واألطفال الذين يعيشون يف ظروف صعبة
وأطفال األقليات اإلثنية.

الهدف 3

ضمان تلبية حاجات التع ّلم لكافة الصغار والراشدين من خالل االنتفاع املتكافئ بربامج مالئمة
للتع ّلم و اكتساب املهارات الالزمة للحياة.

الهدف 4
تحقيق تحسني بنسبة  50يف املائة يف مستويات محو أمية الكبار ،و ال سيما لصالح النساء،
وتحقيق تكافؤ فرص التعليم األسايس والتعليم املستمر لجميع الكبار.

الهدف 5
إزالة أوجه التفاوت بني الجنسني يف مجال التعليم االبتدائي والثانوي بحلول عام ،2005
و تحقيق املساواة بني الجنسني يف ميدان التعليم بحلول عام  ،2015مع الرتكيز عىل تأمني فرص
كاملة ومتكافئة للفتيات لالنتفاع بتعليم أسايس جيد والتحصيل الدرايس فيه.

الهدف 6

تحسني نوعية التعليم بحيث يحقق جميع الدارسني نتائج واضحة و ملموسة يف التع ّلم ،وال سيما
يف القراءة والكتابة والحساب و املهارات األساسية للحياة.
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