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 علىا دائًما أثيًرويؤثر ت ،ا آبيًرااقتصادًيا نمًو الجيد التعليمينتج عن . قدرُت ال التعليم في االستثمار عنتنتج  التي والفوائد التنمية فيهاًما  ادوًر التعليم يلعب
 العقدين مدى على العالم أنحاء جميع في للماليين التعليمتقديم  مجال في آبير تقدمتم إحراز  قدو. ااستقراًر أآثروآمنة  مجتمعاتويخلق  العامة، الصحة

جميع  في ألطفالل والنامية ةالمتقدم الدول بين والتعاون المانحة، الجهات من التمويل في كبيرةال زياداتوال العديدة، العالمية المبادراتوأتاحت   .الماضيين
   .المراهقةو ةطفولمرحلتي ال طوال المدرسة في والبقاء للمرة األولى لمدرسةاألنحاء االلتحاق با

 
ال  ذلك، ىإل باإلضافة. جيد تعليم على يحصلون ال والشباب األطفال من الماليينما زال و ا،متفاوًت المحرز التقدم آان. الجهود من المزيد بذل ينبغي ذلك، ومع

ال يتعلمون بالفعل  ةالمدرسيتلقون تعليًما في  الذين من والعديد ،المدرسةااللتحاق ب من األطفال منعت الجنسالفوارق المتعلقة بو االقتصادية الفوارقتزال 
 على العالمي التعليم أعمال جدول ترآيز إلعادة الوقت حانوقد . أولى خطوةفااللتحاق بالمدرسة هو مجرد . لعملاو الحياةها في يحتاجونالمهارات الهامة التي 

  .جيد تعليم على الحصولالفرص أمام الجميع في  زيادة خالل من التعلم
 

 في السابق النجاح علىوالبناء  التعليم، مجال في الدولية الجهود تنشيط إلعادة جديدة خطةنقترح  زجبروآن معهد في العالمي التعليم مرآز فيفنحن  لذلك، اوفًق
 والخطواتالسياسة  أهداف من مشترآة مجموعةوهو  –للتعلم  العالمي الميثاقنطلق على هذه الخطة . من االلتحاق بالمدرسة األطفال من المزيدتمكين مجال 

  .في حالة تبنيها للجميع التعلمتوفير  رؤية تحقيق على النامية البلدان تساعدس التي الملموسة
 

 ةالعالمي التعلم أزمة

المحرز  العالمي التقدميعد  .اتهميًش األآثرو افقًر األآثر والشبابعلى األطفال  خاص بشكلهذه األزمة تؤثر و الراهن، الوقت في مالتعلفي  عالمية أزمة هناك
مرحلة  من االنتهاء قبليتسربون  فالاألط من لكثيرال يزال او ،هاوعبر البلدان داخل للغاية امتفاوًتفهو  بالذآر،ا جديًر، وإن آان مشجًعا وأعالهالذي ناقشناه 

 سبيل على. المدرسة في تعلم إلى بالضرورة يترجم لم المدرسة إلى الذهابف ذلك، على عالوة. واالستثمار البشرية إلمكاناتوهو إهدار ل –التعليم األساسي 
. الكبرى الصحراءجنوب  أفريقيا بلدان بعض في المائةفي  40 األمية تصل إلى إلى التعليمفي  سنوات خمسالذين مضى عليهم  األطفالفرصة تحول  المثال،
 أحدثوتكشف   i".الغنية الدول فيطفل  100 أصل من 95 حوالي من أقل يتعلم فقير بلد في العادي الطفل" أن االعتبار في نأخذ عندما ميالتعل أزمة شدةوتزداد 
 من آثير فيالحياة  تحسين في وبالفعل التعليم، على الحصول فيعكسية آبيرة  مكاسبدي إلى تؤ العالم أنحاء جميع في التعليمفي  أزمة وجود عن البيانات
 .البلدان

البعض منهم ال يلتحق بفصل . تعلم فرص على الحصول إلى يفتقرون زالوا ما والشباب األطفال من الماليين ،أوًال .أبعاد ثالثة لهافي التعليم  العالمية األزمة هذه
 األآثر هم فقر في يعيشون الذين األطفاليكون  األحيان معظم في. إنهائها من يتمكن أنالبعض اآلخر يبدأ الدراسة ولكنه يتسرب قبل واس من األس تعليمي
 التيو والحساب، بةوالكتا القراءة معرفة ذلك في بما األساسية، المهارات األحيان من آثير في المدرسةالملتحقون ب أولئكال يكتسب  ،ثانًيا. في التعليم اتهميًش
لقيام على ا األطفال من الماليين مساعدة في التعليمتفشل أنظمة  حاسم تحول هوللقراءة للتعلم  القراءة تعلم من االنتقال. المدرسة في بنجاح االستمرار من تمكنهم

الخيارات المرنة للتعليم في . السكان من المائة في 20 أغنى آبيريفيد بشكل الذي  الثانوي التعليمإلى  االبتدائية المرحلةينتقلون من  األطفال منعدد قليل  ،ثالًثا. به
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 في ومهاراتهم الشباب معارف تطوير علىترآيزها في الغالب وة المحدودهي في اإلمدادات  الرسمي، الثانوي التعليم ذلك في بما االبتدائية، بعد ما المرحلة
 .العمللمجال  إلعدادهم ناسبةم وال اليومية حياتهم فيال يحتاجونها  مجاالت

 
 

 للتعلم؟ما هو الميثاق العالمي 

 جديد عالمي تعليمبرنامج  حول الدولي المجتمع لتنشيط العالمي التعليم مرآزيقترحها  التيالواقعية  الخطوات من ومجموعة واسع إطار هو لتعلمل العالميالميثاق 
 حياة بث إلى ويهدفتقريًبا  سنوات 10 قبل لأللفية اإلنمائية األهدافوضع  منذ ظهرت التي المتغيرة للطبيعة استجابة هوالميثاق . للجميعإتاحة التعلم  على يرآز
  . 2000 عام داآار فيللتعليم  العالمي المنتدى في للمعونة المانحة والجهات المنخفض الدخل ذات البلدان بينالمبرمة  االلتزامات في جديدة

 األطفال لجميع التعلم لتحسين أولويات ثالث من مجموعة وسّن ودعم لتبني المجتمع قطاعات جميع من المصلحة أصحاب جميعيدعو الميثاق العالمي 
 االبتدائية الصفوف في والحساب والكتابة القراءةتعلم ) 2( ،المبكرة الطفولة تنمية) 1( :نفوذها، وذلك في نطاق المدارسغير الملتحقين ب ذلك في بما والشباب،

تناسب الجميع  التعليم إلصالحج موحدة ُهُن أوحًال سهًال عدم وجود  من الرغم على. االبتدائيما بعد التعليم  مرحلة في الصلة ذات تعليمإتاحة فرص ) 3( ،لىاألو
 التعليم ألزمة الثالثة األبعاد لجةلمعا الثالث األولويات هذه بشأن حاسمة إجراءات اتخاذ إلى حاجة هناك أن هو التقرير هذا إعداد في المشارآين إجماعفإن 

 .العالمية

 لماذا الترآيز على التعلم؟

 االقتصادية، الفرص من مزيد للناسفهو يوفر . العالم أنحاء جميع في شخص آل حياة تحسين صميم في التعليميدخل  .اليوم عالم في احاسًم ادوًر التعليم يلعب
إلى  المائة في 10 إضافة للفرد يمكن. وصحية آمنة حياةبلينعموا  الالزمة المهاراتويزودهم ب عائالتهم، ةرفاهيفي  تؤثر واعية قرارات اتخاذ منويمكنهم 
 في 3.6 بنسبة أهلية حرب في البالدوقوع  فرص من قللت المتوسط في التعليمإضافية من سنوات  سنة آلو  ii.التعليممن سنوات  سنة آل عن السنويةه أرباح
يمكن أن يعود  الجودة عالي تعليمتوفير   iv.المائة في 50ة بنسبة مساالخ سنزداد فرصة بقائه على قيد الحياة حتى تعرف القراءة ت مأل يولد لذيا والطفل  iii.المائة
مليون  136بحوالي  واإلعدادية االبتدائية المدارس خارج زالوا ماعدد الذين  يقدر حيث ا،نمًو األقل البلدان علىأآبر  بنفع يعود ولكنه البلدان، جميع على بالفائدة

 ،رسةبالمد ةملتحق غير فتاة مليون 54 من أآثرهناك  آسيا، وغرب وجنوب الكبرى الصحراء جنوب أفريقيا في. الفتيات منوغالبيتهم  ،من األطفال والشباب
 v .الهامة التعلم فرصال يحسبن ضمن  وبالتالي

 الفجوة وتضييق المدرسة فيبقائهم  وضمان المدارسب األطفال من ماليين التحاق في الماضيين العقدين خالل آبير تقدم إحراز تم .طرق مفترق عند التعليميقف 
 التقدم هذا وراء الدافع آان  .)MDGs( الجديدة لأللفية اإلنمائية واألهداف) EFA( للجميع التعليمفيما يتعلق بااللتحاق وما دفع هذا التقدم هو حرآة  الجنسين بين
 الدول وافقت. للمعونة المانحة والجهات النامية البلدان حكومات بين تموالذي  لتعلم،ل عالميعلى أنها ميثاق  اأحياًنإليها  يشار والتي المتبادلة، تزاماتااللهو 

وخاصة  للجميع، التعليم حرآة أهداف يقتحق نحوإلحراز تقدم  تحتاجها التي الميزانيةو للتعليم الوطنية واالستراتيجيات الخطط وضع على العالم في افقًر األآثر
بأن ال تفشل أي  األطراف المتعددة للمساعدات المانحة الجهات من وغيرها المتقدمة البلدانت تعهد مماثل، نحو وعلى في مجال التعليم؛ لأللفية اإلنمائية األهداف

 الدخل من حصتها رفعت؛ وإجماًال التعليم على العام اإلنفاق الدخل منخفضةال البلدان من العديدوزادت  vi. الموارد نقصبسبب  األهداف هذهبلد في تحقيق 
مع  القوى العالمي المجتمععندما يجمع  قوية نتائج تحقيق يمكنه أن االنجازات هذه تثبت vii. 1999 عام منذ المائة في 3.8إلى  2.9 من للتعليم المخصص القومي

  .االلتزامات للعمل

 "يعللجم التعلم" على الترآيز

 المنخفض، الدخل ذات البلدان في والسيما التعليم، عن البيانات أحدث تبين .العالمي التعليم أجندةالذي يحرك  جديدال هدفهو ال" للجميع مالتعل" يكون أن ينبغي
 الجودة عالي تعليمالحصول على  في طفل آل حق على اإلنسان حقوق معاهدات من العديدوقد أآدت . انالرئيسيجودة التعليم والمساواة هما التحديان  أن

الحصول على  أن من الرغم علىو. داآار في 2000 عام في دولة 164تبنتها  التي للجميع لتعليماألهداف الستة ل فيذلك  يتمثل آما ،واعترفت الحكومات بذلك
 فتاة آلتتمكن  أنوهو  للتعليم الفعلي الهدف لتحقيق آافية ليست أنها العالم أنحاء جميع في األدلة أثبتت ضروري، أمرهي  نظامي وغير نظامي تعليمفرص 
في نفس . ومنتجة وآمنة صحية حياةلعيش المطلوبة  المعرفية، وغير المعرفية والكفاءات، والمهارات بالمعارفمع التزود  البلوغ مرحلة إلى االنتقال من وفتى
 .بالجودة اهتمام هناك يكون عندمالتعليم ا وإآمال بالمدارس االلتحاق معدالت في تقدمسيتحقق ال ،الوقت
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 األطفال مكني يذال الحياة مدى التعلم إلى اجًد الصغار األطفال لدى التعلمأن يؤدي االهتمام باالستمتاع ب يمكن .التعليم من عديدة فوائد لجني أساسي أمر التعلم
 بالضرورة وليس ،التعليممستويات  أن البياناتُتظهر . العالم فيوتحقيق االزدهار  بقاءالو مستمر بشكلهم ومهاراتهم وآفاءات معارفهم بناء من والكبار والشباب
 الطالب درجاتب تقاسوالتي ( التعليم نوعيةف. التعليم مجال في الستثمارل واالقتصادية االجتماعيةالمنافع  من العديديحرك  ما هي، المدرسةالدراسة ب سنوات

 مهاراتارتباط  على متزايدة أدلة هناك فإن ذلك، على عالوة  viii.االقتصادي والنمو الفردية األجور زياداتب بقوة ترتبط يالتهي ) ةالتحصيليات االختبارفي 
 تخفيض ذلك في بما الطفل،صحة  نتائج وتحسين الخصوبة معدالت انخفاض معارتباًطا قوًيا  المدرسة، الدراسة التقليدية في سنوات وليس والكتابة، القراءة
 الكاميرونتتكبد  المثال، سبيل على؛ االقتصادي النمو على سلبي تأثيرمن الدراسة  مبكر وقت في الفتيات تسربيكون ل أن يمكن  ix.األطفال وفيات تمعدال

 تعليم في لفشلا بسبب ،الترتيبعلى  دوالر مليون 1662مليون دوالر و 301و  دوالر مليون 974خسائر بمقدار  ونيجيريا الديمقراطية الكونغو جمهوريةو
 العالمية األزمة مواجهة في ،على الجودة آمؤشرالمدرسة  فيالتعليم  سنوات عدد استخدام من الرغم وعلى  x.الفتيانالتي تقدم في تعليم  المعاييربنفس  الفتيات
 .التغير سريع عالم في لالزمةا الصلة ذات والمهارات المعارف اآتساب على ترآز إضافية تدابير اتخاذ إلى حاجة هناك تما زال للتعلم،

 لفرص الرئيسي المحدد هي الدخل مستوياتتعد  .خاص اهتماموالنزاعات ، وتستحق قضيتا النوع للجميع التعلم لتحقيقالمساواة  على لترآيزل حاجة هناك
 ألطفالا تعلم فرص من للحد الفقر مع النامي، العالم في سيماال األخرى، العوامل من العديدوتتفاعل . سواء حد على والنامية المتقدمة الدول والتحصيل في التعليم
، واللذان يعمالن بشكل والنزاعات، وهما النوع العوامل من نوعان هناك. إعاقة وجود أو لغوية أو عرقية قليةأو االنتماء أل الريفية المناطق فيالعيش  ذلك في بما

يعتبر فقر الفتاة عائًقا مضاعًفا  ا،بلًد 49 عن يقل ال ما في. األطفال من الماليين علىويؤثران  البلدان من العديد في القائمة التعليمية الفوارق تضخيمخاص على 
 األآثر األسر فيمعدل حصول الفتيان على التعليم  من أقل اأيًض بل الوطني، المعدل من أقل فقط ليس ا،فقًر األآثر األسر في التعليمأمام حصول الفتيات على 

 الفتيات من الماليين هناك الماضيين، العقدين خالل االبتدائية بالمدارس االلتحاق في الجنسين بين التكافؤ تحقيق نحو آبير تقدم إحراز من الرغم على  xi.افقًر
ال تتلقى مليون فتاة  54من وجنوب وغرب آسيا، هناك أآثر  جنوب الصحراء الكبرىأفريقيا في على سبيل المثال، . المناطق بعض فيا تعليًمن يال يتلقالالئي 

 لسياقاتوفًقا ل والفتيان لفتياتما بين ا يختلف العلمي التحصيلف المدرسة، فيأما لمن هم   xii.فرص تعلم هامةويفوتهن ، ابتدائية أو إعدادية مدارستعليًما في 
 الصحراء جنوبأفريقيا  من أجزاء بعض فيأنه  حين في لفتياتاخلف  الفتيانيتراجع مستوى  الكاريبي، البحر منطقة مثل العالم، أجزاء بعض في. المختلفة
 الكونغو جمهورية من محافظات ثالث فيفي أحد الصفوف األولى  قراءةأظهر تقييم  المثال، سبيل على .يتفوق الفتيان على أقرانهم من الفتيات الكبرى

 4 و 2 الصفوف في الفتيات من المائة في أربعينلم يستطع . الفتياننتائج  مع قارنةبالم اخصوًص مخيف، نحو على متدنية آانت الفتياتنتائج  أن الديمقراطية
تكشف  حديثة أدلة ذلك في بما هامة انعكاسات لها الجنسين بين الفروق هذه  xiii.الفتيان من المائة في 30 مع مقارنة ،"أنت"آلمة  مثل مألوفة، واحدة آلمةقراءة 

  .مستويات أقل من الفتيان عادًة الفتياتفيها تختبر وهي مواد دراسية  ،xiv متزايدة أرباحتحصيل و والعلوم تالرياضيا مهارات بين قوية عالقةعن 

 إلى يذهبون ال الذين األطفال جميع نصف من يقرب ما. األطفال لماليين تعليمية فوارقُيشكل  مهم آخر عامل المسلحللنزاع  التعرضيعد  ،النوع إلى باإلضافة
 هذه  xvi.االبتدائية المرحلة إنهاء من الوالدة أثناء للوفاة عرضة أآثر السودان جنوبت الفتاة في آان ،2004 عام في  xv.بالنزاع متأثرة بلدان في يعيشون مدارس
 التقريريقدر   xvii.األخرى الدخل المنخفضة البلدانمن  للجميع التعليمحرآة  أهدافا بكثير للوصول إلى تجهيًز أقلوهي  بكثير أقل تمويل على تحصل الدول
 دوالر 55 مع مقارنة ،دوالر 69يقارب بما  البلدان هذه في تلميذ لكل التمويلية الفجوة متوسط 2011الصادر عن اليونسكو عام التعليم للجميع لرصد  العالمي
 األساسي، للتعليم مساعداتشكل  فيعن آل تلميذ  ادوالًر 16نزاعات ال من المتضررة الدخل منخفضةولكن تتلقى البلدان . المنخفض الدخل ذات البلدان لجميع
 البيانات إلى تفتقر ما اغالًب فإنها البلدان، تلك تواجهها التي العملية التحديات إلى باإلضافة  xviii.األخرى الدخل منخفضة لبلداندوالًرا ل 22 قدره بمتوسط مقارنة

 ألن وذلك تكلفة، أآثر اأيًض كوني أن يمكن ولكن صعوبة أآثر فقط ليس المدرسة خارج هم الذين اقينالب األطفال إلى الوصول. التعليم لتخطيط الالزمة األساسية
 .االجتماعي االستبعاد منومستترة حساسة  أشكاًاليعانون  ما اوغالًب متعددة، معوقات يواجهون األطفال هؤالء

 ما هو المطلوب لضمان إتاحة التعلم للجميع؟

 أهداف تحقيق في تفشلس الدول معظم فإن الحالية، لوتيرةوفقًًا ل .على تعلم والشباب األطفال جميع حصول لضمان جريئةثمارات واست إجراءات اتخاذ يلزم
 لسياسةا أعمال جدولفي مرتبة متقدمة في  التعليم وضع يجب  xix.، ويصل فشل العديد منها حًدا آبيًرا2015حلول عام ب لأللفية اإلنمائية واألهداف للجميع التعليم

 الجماعي والعمل المخلصين اهتمامأدى . والدولي الوطني الصعيدين على السياسيوالعمل  االلتزامبمستويات مرتفعة من  امصحوًب يكون أن ويجب العالمية،
 االستثمار مستوياتوعلى غرار . النجاح هذا علىالبناء  إلى بحاجة اآلن نحنو. للجميعاألساسي  التعليم في جوهري تقدم تحقيقإلى  الموارد زيادةالذين تدعمهما 

 خارج يزالون ال الذين األطفاليحصل  أن لضمان ومبتكرة جريئة إجراءات اتخاذ تطلبي التعليم تحسينفإن  ،والتقدم الذي نتج عنها العالمية الصحة قطاعفي 
 .جةنِتوُم صحية لحياة الالزمة والمهارات فالمعار اآتسابمن  المدرسة في هم الذين أولئكيتمكن و الجودة عالي تعليم على المدرسة
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تعلم القراءة ) 2(تنمية الطفولة المبكرة، ) 1(: التالية األولويات علىيرآز  لتعلمل جديد عالمي ميثاقندعو إلى  العالمي للتعليم زنجبروآ مرآز في فإننا لذلك
 المصلحة أصحاب جميعيلعب  ذلك، ومع. االبتدائيما بعد التعليم مرحلة  ات صلة فيإتاحة فرص تعليم ذ) 3(والكتابة والحساب في الصفوف االبتدائية األولى، 

مروًرا  والمؤسسات الشعبية المنظمات إلى للمساعدات المانحة والجهات النامية البلدان حكومات من عمل،إلى  لتعلمل العالمي االتفاق هذا ترجمة فيا دوًر
 :للجميع مالتعل حول رؤية لتقديم الزمة رئيسية مبادئ ستة الحتضان امًع نعمل أن اجميًع علينا يجب. العالم أنحاء جميع في والمعلمين واآلباء المحلية لمجتمعاتبا

 النامية الدول قادة وواضحة من ثابتة واحدة رسالةتكون هناك  أن يجب .السياسية المستويات أعلى على التعليم مجال في قيادة إلى حاجة هناك :القيادة 
وحتى  والشباب، األطفال لجميعأمر ضروري وهو ضروري  التعلم أن: وهي الحكومية غير والمنظمات والمؤسسات الشرآات رؤساء و مةوالمتقد
 .إليهم الوصول يصعبللذين 

 أن  النامي العالم في عليمالت بتحسين ملتزمةال متعددةال الفاعلة الجهات شبكاتعلى  يجب. امًع العمل هو للجميع مالتعل لتحقيق الوحيد السبيل: الشراآة
 .االتجاه نفس فيها جميعأنها تسير  وضمانلها  تأثير أقصى لتحقيقبعًضا  بعضها جهودتحشد 

 آفاءة أآثر بشكل الموارد تستخدم أن ينبغي نفسه الوقت في، وللجميع التعلمبرنامج  لتحقيق الموارد من المزيدتخصيص  يجب: التمويل. 
 الوقت في  مفيدة رؤيةر يوتوف ا،حالًي الموجودة الفوارقعلى أساس  المحرز التقدمترصد  أن يمكنبطريقة  المنهجي يالعلم التحصيل قياس: القياس

 .األهداف هذه لتحقيق ضروري أمرهو  الدراسية لفصولللممارسات على مستوى االمناسب 
 والعمل  القيادة لتحفيز حاسمة إستراتيجية هي للجميع للتعلم القصوى األهميةعن  الحكومات إلى قوية إشارات وإرسال العام الرأيحشد : التأييد

 .السياسات واضعيمحاسبة  عن فضًال ،الالزمين
 اإلجابة من بد ال للجميع، ملالتعبرنامج  من أجزاء لتحقيق االستراتيجيات أفضل لتحديدموجودة  الناشئة واألدلة البيانات أن من الرغم على: دليلبناء ال 

 .المكونات لجميع بالنسبة جدواها أثبتت التي الحلول نطاق لتوسيع تبقيةالم األسئلة على

 آيف نصل إلى نجاح الميثاق العالمي للتعلم؟

 وعد وتحقيق الماضينجاحات  على من خالل البناء للجميع، الجيد التعليم تحقيق أجل من التعاوني العمل ودعم لتحفيز لتعلمجديد ل عالميميثاق  إلى حاجة هناك
 تعلم فرص على الحصول في الحقلهم  األدنى الدخل ذات البلدان في األطفال حتى. ألطفالهم العالم أنحاء جميع في األمور أولياءالذي يتوقعه اآلن  التعليمة إتاح

 .جيدال تعليمال فوائد وجني

 المناخ وتغير والزراعة والتكنولوجيا والصحة التعليم شبكات في مجاالت ذلك في بما الرؤية، هذه لتحقيق حيوية شبكات من متنوعة مجموعةهو  مطلوبوال
 أنه لضمانوطاقتها وابتكارها  المتعددة الفاعلة الجهات التزام من الستفادةحتى يتم ا تعلملل العالمي عمل واسع للميثاق إطار إلى حاجة هناكو. االقتصادية والتنمية

  .مشترك هدف وراء اسعًيبعًضا  بعضها جهود وحشدتقوم هذه األطراف بتكميل  للجميع التعلممج جوانب برناجانب من  على طرف آلفيه يرآز في الوقت الذي 

 مالتعلبرنامج  لتحقيق ملموسة إجراءات التالية الجهاتتتخذ  أن التحديد وجه على نوصي. لتعلمل العالميبالميثاق  االلتزام إلى الفاعلة األطراف جميع ندعو ونحن
 :للجميع

 ن الناميةحكومات البلدا 
 األطراف المتعددة الفاعلة الجهات 
 حكومات البلدان المتقدمة ومجموعة العشرين 
 المدني والمجتمع األعمال مجتمع 

 حكومات البلدان الناميةإجراءات ل

 المسؤولية هذه على بناءراءات واتخاذ إج. الجودة عالي تعلم فرص من مواطنيها جميعاستفادة  ضمانفي  الحكومات عاتق علىتقع المسؤولية  المطاف نهاية في
على أعلى  لقيادة حاجة هناك .اتهميًش الفئات أآثر إلى للوصول أفضلواهتمام  التعلم، تحسين على ترآز وسياسات ،للتعليم المتزايدة األولويات تحديد تطلبي

تكون  أن ضمانلو للجميع، الجودة عالي لتعلم قوية رؤية لوضعيعيين، والمؤيدين التشر والتعليم، المالية ووزراء ،الدول رؤساء ذلك في بما ،المستويات السياسية
 :يلي ما على العمل الخصوص وجه على الحكومات على يتعين. التعليم لموارد الالفعَّ الستخدامل الصحيحالمكان  في البيانات إدارة ونظم الالزمة اإلصالحات
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 ذلك في بما ،2012 ديسمبر بحلول والشباب األطفال جميع مساواة على قائمةاضحة و تعلم أهدافتأسيس  .أفضل استراتيجيات تعليميةو أهداف 
 هذه لتحقيق استراتيجيات تحديد. غير الملتحقين بالمدرسة ألولئك عالية جودة ذات تعلم فرص على الحصول لضمان اوآمًي ازمنًي محددة أهداف
 الخصوص وجه على معالجتهاالتي يتم  األولويات مجموعةيتم التأآيد على ثالثة من  أن نوضما فعاليتها تثبتالتي  الموجودة األدلة على بناء األهداف
 التعليم بعد مامرحلة في  صلةي ذإلى تعليم  واالنتقالتعلم القراءة والكتابة والحساب في الصفوف االبتدائية األولى، وتنمية الطفولة المبكرة، : وهي

  .وإنهائه االبتدائي
 السياسات، وتعديل التعلم، أهدافعلى ضوء  المحرز التقدم لمتابعة أهمية األآثربطريقة منهجية واستخدام البيانات  البياناتع تجمي. بيانات أفضل 

 عملية مع جنب إلى اجنًب واستخداماتها، ،، العامة والمنزلية والخارجيةالتعليم تمويل مصادر عن بيانات هذا يشملو. بكفاءة الموارد استخدام وضمان
 .موقعال وأ اللغوي الوضع أو العرق أو الجنسأو  دخلال مثل الموجودة، والفوارق التعليم مستوىآل من  أساس على مصنفةالنتائج  بياناتو علمالت

 إلى لكذ بعد توجه التي الكافية الماليةالموارد  توفيرالسياسة هذه من خالل  أولويات مطابقة ضمان .فعال نحو على المستخدمة الموارد من المزيد 
 في الناجحة الحكومات، تنفق للتعليم الموارد من يكفي ما لتحديد وسريعة جامدة قاعدة وجود عدم رغم. للجميع مالتعل لتحسين فعالة استراتيجيات

 أآثر نحو على المتاحة الموارد استخدام يمكن ما اآثيًر. التعليم على اإلجمالي المحلي ناتجها من أآثر أو المائة في 5 عادة الدخل المنخفضة البلدان
 .الدراسية الفصول في والتعلمالتعليم  نوعية تحسن والتيالتي أثبتت جدواها  واعدةال اإلجراءات دعم خالل من فعالية

  األطراف المتعددة الفاعلة لجهاتل إجراءات

لمستويات قيادية  حاجة هناك. أهدافها تحقيق أجل منفي عملها  اميةالن البلدان حكومات دعم في اهاًم ادوًر الدولي والبنك المتحدة األمم وآاالتأن تلعب  يمكن
 لتحسينالبلدان  حكومات تبذلها التي الجهود مع األطراف المتعددة المعونة وهيكلالمشترك  الدولي عمالاأل جدولانسجام  من للتأآد الوآاالت هذه داخل رفيعة
 اليونسكووهي  ،للجميع التعليم حرآة في المشارآة الخمس الوآاالتعلى  يجب الخصوص، وجه ىعل. وأنهما يوفران دعًما لهذه البلدان للجميع التعلم

 برامجهاأن  التأآد من إلى تحتاج الوآاالت هذه. الجهد هذاتقود  أن ،الدولي والبنك للسكان المتحدة األمم وصندوق اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج واليونيسيف
 لتعليما عمل فرقة خالل من، اأيًض اعليه يجبو. الفقيرات الفتيات مثل المهمشة الفئات ذلك في بما للجميع، التعلم تحسينالفردي ب على المستوى االلتزام تعكس
 يتطلب األطراف، المتعددة المعونة هيكلل البنية األساسية وتعزيز 2015 بعد ما مرحلة فيالعالمية  التنمية أعمال جدول لصياغة جماعي بشكل العمل، للجميع

يتعين على . الفتياتلتعليم  المتحدة األمم ومبادرة المتحدة، األمم نساءو المتحدة، ألمماعام  أمين مكتب مثل آخرين مهمين شرآاء مع وثيق تعاونآل منهما 
 :على وجه الخصوص العمل على ما يليوآاالت التعليم للجميع 

  البرنامج العالمي  في بارزة مكانة يحتل للجميع،الجيد  التعلم وخاصة التعليم، أن منلتأآد ا .2015 عامفي مرحلة ما بعد العالمية  التنميةبرنامج
تشمل . فضلاأل صحةالو لبيئةا وصديق المشتركالنمو  مثل ،وتعززها التنمية نتائج من مجموعةالتي تمكن  األساسية الرآيزة باعتباره المقبل

 :ما يلي ذلك لتحقيق الالزمة الخطوات
o في البرنامج  مرآزيآمحور  للجميع التعلم هدف تحقيق في اقدًم للمضي 2012 ديسمبر بحلول ملموسة وخطة مشترآة ةرؤي تطوير

 .2015 عام بعدلمرحة ما  العالمي
o هناك. 2013بحلول منتصف عام  التعلم لقياس واسع نطاق علىوالمقبولة  ادولًي للمقارنة قابلةال المؤشرات من صغيرة مجموعة تطوير 

 حكوماتو النامية البلدان حكومات قبل أخرى من أمور بين من استخدامها سيتم مشترآة مؤشرات وضع أو لتحديد منهجي لحوار حاجة
 تمثيلية عينةمستندة على  األقل على المؤشرات تكون أن ينبغي. األطراف المتعددة والوآاالت األخرى المانحة والجهات المتقدمة البلدان
وليست تقريًرا  موضوعيةوأن تكون  وغير الملتحقين، الرسمية المدارسالملتحقين ب فيهم بمن الوطني، الصعيد ىعل األطفال جميعتغطي 
 األقل على واحد مؤشري استخدام وينبغ. الصلة ذات األخرىالفوارق  وخصائص والموقع والثروة السنالنوع و حسب ومصنفةذاتًيا، 

 .لعكس التقدم المبكر المحرز في مجال التعلم
 اسابًق( لتعليمل العالمية الشراآةأن تقوم  ضمان خالل من األطراف المتعددةلمعونة ل األساسية البنية تعزيز .األطراف المتعددة لمعونةل أقوى هيكل 

 الخيارات. التعليم جالم في الدولي للتعاون الزاوية حجر بمثابة لتكون الحالية اإلصالحات علىبالبناء ) للجميع التعليم لتوفير السريع المسار مبادرة
 هناك. الوقتو الموارد من مزيدج إلى قد تحتا جديدة، مؤسسة تطوير أو للجميع لتعليمل المستوى رفيعةالعمل  مجموعة في االستثمار مثل األخرى،
 آان إذا وبخاصة التعليمية، االحتياجات تلبية علىا قادًر لتعليمل العالمية لشراآةأن يكون الصندوق المشترك ل لضمان بكثير أآبر مالية موارد إلى حاجة
 الفقيرات الفتيات مثل إليهم الوصول يصعباألطفال الذين  ذلك في بما التعلم، لتحسين الالزمة الحكومية اإلصالحات تحفيز فيهاًما  ادوًريلعب  أن له
المهتمين بتطوير طرق  ذلك في بما جديدة، فاعلة أطرافإلشراك  سبل أن تجدوستحتاج الشراآة العالمية للتعليم . النزاعات من الشباب المتضررو

 :لعدد من الخطوات حاجة ذلك هناك لتحقيق. النامية البلدانالوطنية في لتعليم ا خطط وبين بينها التنسيق وتسهيل التعليم،التمويل المبتكرة في مجال 
o الشراآة الدولية للتعليم  ومجلس الدولي البنك خارج الجلوس إلىم للشراآة الدولية للتعلي واليومية المباشرة اإلدارة تحتاج .إدارة مستقلة

. الخاص القطاعأطراف  والسيما الفاعلة، األطراف جميع مع بفعالية لمشارآةل والكفاءة المرونة من الالزم المستوى لضمانوذلك  الحالي



6

 مع التكامل وضمان النامية، لبلدانا خطط مع فضلأوموائمتها بشكل  التعليم مجال في الخاص القطاع موارد زيادة على هذا يساعدو
التي تقودها البلدان  التعاقداتسيقوي أيًضا  وبحزم بسرعة التصرف على القدرةآما أن . األخرى الفاعلة الجهات بها قامت التي المبادرات
  .هاوتقييم النتائج رصدوسيعزز 

o لتسهيل جديدة آليات وضع إلىسيحتاج  فإنه ،للشراآة العالمية للتعليمالصندوق المشترك الحالي  إلى باإلضافة .نوافذ تمويل جديدة 
  .اتهميًش األآثر ألطفالا تعلم لتحسين وخاصة النطاق، المبتكرة واسعة التمويل مبادرات مثل التعليم، مجال في الخاص القطاع استثمارات

o رفيع المستوى دولي مستوى علىالشراآة العالمية للتعليم للمشارآة  نةأما قيادة تمكين من بد ال الخطوات، هذه إلنجاز .ضةفوَّأمانة عامة ُم .
 األساسية األولويات جميع فيمهارات  ذلك في بما المتنوعة، المهارات من مجموعاتمن الموظفين لديهم  اإضافًيإشراك فريًقا  ويجب
 .ية للتعليموذلك لدعم الدور الموسع الذي ستلعبه الشراآة العالم التعلم، لتحسين الثالث

 ومجموعة العشرين انحةحكومات البلدان المإجراءات ل

 في احاسًم ادوًر الثنائية المانحة الجهاتوتلعب . واقعة حقيقةإلى  للجميع التعلمتحويل  لضمان المتقدمة البلدان فيرفيع  مستوى على سياسية قيادةإلى  حاجة هناك
 مدعومة قوية لبيانات حاجة هناك ستكون. على السواء النامية البلدان حكومات ومع األطراف تعددةالم المعونة منظومة داخل التعليم إصالحات تحفيز

. القضية لهذه الكافي االهتمام إيالء لضمان ا،تهميًش األآثر لألطفال وبخاصة التعليم، أهمية حول ،عشرينالالثمانية ومجموعة  مجموعة من وخاصة ،بإجراءات
 األولويات على الترآيز ذلك في بما التعليم، مجال في المساعدة استراتيجياتها ضمن للجميع التعلم أولويات تحديدب للمعونة المانحة تالجهاأن تقوم أيًضا  ويجب
 :يلي ما محددةال جراءاتاإل تشمل. منها بكل الخاصة واالستراتيجيات هذا للتعلم العالمي الميثاق في عليها المنصوص الثالث

 التنمية  وخطط المشترك النموفي  اهاًممكوًنا  باعتباره للجميع،، وبخاصة تحسين التعلم لتعليمتحديد أولويات ا :جموعة العشرينمجموعة الثمانية وم
 عاليأن التعليم  اوخصوًص المقبلة، االجتماعات في التعلم تحسين مقترحاتالنظر على الفور وبجدية في  يجب. لمجموعة الثمانية ومجموعة العشرين

. وهما هدفان هامان في الوقت الراهن والطفل األم صحة تحسين عن فضًال والمتوازن المشترك النموأن يدعم  يمكن عالمية عامة منفعة هو الجودة
 في، السابق المتحدة المملكة وزراء رئيس ،براون غوردوناقترحها  محددة توصيات علىعلى مجموعة الثمانية ومجموعة العشرين العمل  ينبغي
 xx".التعليم لدعم دولي صندوققضية : فرصة بناء ،بالوعد الوفاء"و "الرخاء وإطالق ،القضاء على الفقر: للجميع التعلم" األخيرة تقاريره

 البحث ذلك في بما للجميع، التعلم لتحسين عمله يمكن ما على األدلة قاعدة بناء في االستثمار الثنائية المانحة الجهات على يجب .أفضلوبيانات  أدلة 
 تتبع تحسين على النامية البلدان حكومات تحفيز شملأيًضا أن ي الجهد هذايحتاج و. المجال هذا فيالعالقة  األسئلة على لإلجابة األجل وطويل الدقيق
 وسوف. علميال التحصيلالمحرز في مجال  التقدم عن فضًال التعليم، أموال واستخدامات لمصادر أفضل فهم ذلك في بما ،القدرات وتحليل بياناتها
 عدد تقليلبهذا من أجل  للقياموذلك  للتعليم، وطنية حسابات مثل األطر، من مجموعة أو مشترك إطار وضع في للتعاون الثنائية المانحة الجهات تحتاج
 .والتعليم التربية وزاراتل الحاليةالقدرة  وتعظيم النامية للبلدانوطلبات القياس  المختلفة البيانات

 لجهاتاستحتاج  ،الُمقدَّرة بالحد األدنىالخارجي  التمويل فجوةوسد  للجميع، التعلم لتحقيق .أآثر فاعليةوارد المستخدمة على نحو المزيد من الم 
ل التموي على الترآيز خالل منمعوناتها  ستخدامال فعالية أآثر سبل عن والبحث لتعليمفي مجال ا مواردها في آبيرة زيادة عمل إلى الثنائية المانحة

ها يمكن ،أوًال: اإلجراءات من مجموعتين أدنى من آحد اسنوًيإضافي  دوالر مليار 1.4 نتجإلى ت المتقدمة البلدان حكوماتستحتاج . النتائج القائم على
 50إجمالي المعونة إلى  بزيادة إيغلز غلين التزامالنهائي ب الوفاء خالل من دوالر مليار 1.9 بمقدار التعليمالمقدمة في مجال  المساعدات نطاق توسيع
 المستوى في لتعليمعلى ا مساعداتها من المائة في 60 عن يقل ال مابإنفاق  المانحة الجهات جميعقامت  إذا ا،ثانًي؛ و2010 عام بحلول دوالر مليار

للفئات األآثر  بالنسبة السيما للجميع، علمالت تحسينهذه في  التمويل زيادةاستخدام  ينبغي  xxi.إضافي دوالر مليار 2.2 إنتاجسيؤدي هذا إلى  األساسي،
 في والحساب والكتابة القراءة معرفة، والمبكرة الطفولة تنمية في االستثمار خالل من ،المتضرر من النزاعات الشبابوالفتيات الفقيرات  مثل ،تهميًشا

 أدنى إلى آحد اسنوًيمن هذا  دوالر مليارات 3يجب توجيه . تدائياالبمرحلة ما بعد التعليم  وفرص التعليم ذات الصلة في ،األولىاالبتدائية  الصفوف
 .أعاله المذآورةاألولوية  ذاتالثالثة  لتمويلتخصيصات لمجاالت ا مع ،المشترك للشراآة العالمية للتعليم صندوقال

 والمجتمع المدنيالشرآات والمؤسسات إجراءات 

 فيهامة  فاعلة جهاتجميعها  المجتمع وجماعات األمور أولياءو المعلمين ونقابات يةالبحث مؤسساتالو الحكومية غير والمنظمات الشرآاتو المؤسساتتعد 
 لتحديد لوجه اوجًه األطراف المتعددة والمؤسسات الحكومات دعوة في اهاًم ادوًر تلعبوينبغي عليها جميًعا أن . إلى عمل للجميع التعلم هدف ترجمة ضمان

 االستراتيجيات فهم لبناء فعالة تقييماتو مبتكرة جُهُن في واالستثمار التزاماتها، عن الحكومات ومساءلة التقدم رصد فيو للجميع، علمالت في واالستثمار األولويات
 :تشمل اإلجراءات المحددة ما يلي. في هذا المجال التعلم تحسين على تعمل التي
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مؤيدين  ودعم السياسات، وتحليلوتحفيز التفكير الجديد  البتكار،لزرع ا اآلخرين مع التعاون خالل من التعلمبرنامج  لدفعتها الفريدة قدر تعظيم .المؤسسات
  :باآلتيالقيام تحديًدا لمؤسسات على ا ينبغي. أقوياء

  الموارد مستويات ولكنعالمًيا  التعليم تدعم العالم أنحاء جميع في المؤسسات من آثير هناك. النامية البلدان في لتعليممواردها ل من المزيدتخصيص 
 المائة في 55تخصيص  مع التعليملمجال  الدوليةالمنح  من فقط المائة في 4يتم تخصيص  وحدها، المتحدة الواليات مؤسسات بين. انسبًي منخفضة

 والسكان والطفل، األم صحة مثل الهامة القضايا تدعم التيتضع المؤسسات  أن ينبغي  xxii.الحكم إدارةوبرامج  لديمقراطيةل المائة في 22 و لصحةل
 .األخرى المجاالت هذه في النجاح لتحقيق ضروريةآإستراتجية  للجميع التعلم تحسين، االقتصادية والتنمية الغذائي، واألمن والهجرة،

  مثلفئات  ذلك في بما المهمشة، الفئات إلى الوصول على الترآيز مع للجميع، التعلم لتحسين التعليمحقيبة  موارد نصف عن يقل ال ماتخصيص 
 الثالث األولويات من أآثر أو واحد دعمأن تشمل استراتيجيات تقديم المنح  وينبغي. المتضرر من النزاعاتالشباب و قين،اوالمع الفقيرات، الفتيات
مرحلة ما بعد التعليم في ليم ذي صلة تنمية الطفولة المبكرة، وتعلم القراءة والكتابة والحساب في الصفوف االبتدائية األولى، واالنتقال إلى تع: التالية

 . االبتدائي وإنهائه
  ذلك في بما للجميع، التعلم أهداف تحقيق نحو التقدم وتقييم لرصد التعليمها المخصصة لحقيبة موارد من المائة في 10 عن يقل ال ماتخصيص 

 لتعبئة أخرى، أمور بين من البحثية، والمؤسسات األخرى المؤسسات معالشراآة الوثيقة . الواعدة االستراتيجيات تجارب من التعلمومشارآة  استيعاب
 .المطاف نهاية في البحوث نتائجالمستند على  بتكاروزرع اال المعارف،ومشارآة  الموارد،

 مالتعل تحسين هدف لتحقيق نامية،ال البلدان في االقتصادية الفرصا المباشرة مع عالقته وآذلك المنتجات، وتصميم التسويق في اخبراته من االستفادة. الشرآات
يفيدون  جيدالحاصلين على تعليم  السكان ألن للجميع التعلمبرنامج  أهمية بقوة التنفيذيين المديرين آباريؤيد  أن وينبغي. الفئات األآثر تهميًشا ذلك في بما للجميع،

 العالمية والشبكات الشرآات خبرة من باالستفادة وذلك للتعليم مبتكرة تمويل خطط دعم. القيام به ينبغي الذي الصحيح الشيء هو هذا ألن اأيًضمجال األعمال و
ينبغي على . التعليمفي مجال  الفاعلة الجهات مع والتنسيق التعاون تحسين إلى الحاجة هو الجهدلهذا المطلوب األمر الضروري . والمستهلكين الموظفين من

 :باآلتيالقيام تحديًدا الشرآات 

  الترآيز مع المهمشة، الفئات إلى الوصول ذلك في بما للجميع، التعلم تحسينفي  لتعليمالمخصصة ل الخيرية مواردها نصف عن يقل التخصيص ما 
إلى  تنمية الطفولة المبكرة، وتعلم القراءة والكتابة والحساب في الصفوف االبتدائية األولى، واالنتقال: التالية الثالث األولويات من أآثر أو واحد على

 . مرحلة ما بعد التعليم االبتدائي وإنهائهفي تعليم ذي صلة 
  لالستفادة من  اتالشرآ مستوى على مبادراتطرح  أوتسويق القضية عبر  مالتعل تحسين قضية لدفع العالمية والشبكات التسويق مهاراتاالستفادة من

 .الناميةو المتقدمة البلدان في والمستهلكين الموظفين وموارد ومواهب طاقات
 المنخفضة الموارد ذات البيئات في التعلم لتحسين التكلفة منخفضة أفضل تكنولوجيا وإنتاج البتكار المنتجات تصميم قدرات من االستفادة. 
 خطط معالمواءمة و القائمة، المبادرات من واالستفادة الحاجة،من  قدر أآبر االستثماراتأن تلبي  لضمان األخرى التعليمية الجهات مع التنسيق زيادة 

 . النامية البلدان حكوماتالتعليم التي تطرحها 

 ،مع آخرين ،أولياء األمور وجمعيات المعلمين ونقابات الحكومية غير المنظماتعملت  .المدني المجتمع فياألخرى  الفاعلة الجهاتو الحكومية غير المنظمات
في  التعلم لتحسين بجد المدني المجتمع في الفاعلة الجهات هذه تعمل ما اآثيًرو. الواقع رضأ على هامة تعليمية خدمات وتقديم دعمعلى  طويلة فترة منذ
 أن ينبغي. للجميع الجيد التعلم أهميةعن  األطراف المتعددة والوآاالت الحكومات إلى اعلًن التحدث فيهاًما  ادوًر تلعبوالعالم  أنحاء جميع في الفقيرة لمجتمعاتا
 عالمية حرآة إلنشاء اأعماله عن الحكومات مساءلة على والقدرة الشعبية، شبكاتالو ،ا الفريدة في مجال التأييدخبراته من لالستفادة اًعمهذه الجهات  عملت

 في الحكومية رغي المنظمات، والسيما المدني المجتمع فيالجهات الفاعلة  جميعتلعب . بالمدرسةوغير الملتحقين الملتحقون  أولئك ذلك في بما م،التعل لتحسين
 :هي رئيسية أولويات ثالث على وثيق تعاون إلى حاجة هناك. هذا البرنامج تقدم فيا دوًر النامية، البلدان

 والشباب، األطفال لجميع تعلم ونتائج فرصل القصوى األهميةحول  الناميةالمتقدمة و البلدان حكومات إلى قوية إشارات وإرسال العام الرأي تعبئة 
 .الفقيرات الفتيات مثلالُمهَملون  أولئك وخاصة

 والدعم للمعلمين المهنية التنميةتوفير  ذلك في بما العلمي، التحصيل تعزز التي للتدخالت األطراف المتعددة والوآاالت الحكومات بين الدعم بناء. 
 في البلدان النامية تعلم أهداففي مجال وضع  فعال دعملتقديم  األطراف المتعددةللمعونة  األساسية البنية تعزيز. 

  نجاحال رؤية – لتعلمل عالميميثاق : خاتمة
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 سرهمألو الشباب من الماليين لمئات التعليمفسيتحقق وعد  ملتعلل العالميالميثاق  لتحقيق الالزمة الستة المبادئ تبنيب الفاعلة الجهات جميعالتزمت  إذا
 فيم سيتعلمون ويتطورون ولكنهفقط  ابتدائية مدارس في األطفال جميعإلحاق  يتمو التعليمفي مجال  فيةلألل اإلنمائية األهداف تتحققولن . ومجتمعاتهم وبلدانهم

 االبتدائية المدارسغير الملتحقين ب األطفالوسيتمكن . االبتدائي التعليم بعد ما مرحلة فيمن أشكال التعليم  شكل أنسب إلى الناجح االنتقالويحققون  المدرسة
مليون مراهق من الحصول على  74والبالغ عددهم  المدرسةاإلعدادية الذين ال يتلقون تعليًما في  المدرسة سنمليون طفل والمراهقون في  67والبالغ عددهم 

ال  الذيناألطفال  من الماليين مئاتسيتمكن  النامية، البلدان في االبتدائية المدارس فيطفل  مليون 600 من أآثرالبالغ عددهم  ألطفالومن بين ا. جيدة تعلم فرص
. تعليمهم لمواصلة الطريق علىهم ووضع ،وبالتالي يبدأون في القراءة للتعلم القراءة تعلممن  ،وفي طريقهم إلى التسرب األساسية المهاراتيتقنون حالًيا 

تساعدهم مساعدة آبيرة  متقدمة وقدرات مهاراتاب من اآتس النامية البلدان في اإلعدادية المدرسة فيشاب  مليون 400 من أآثريتمكن الشباب البالغ عددهم سو
هو  جيد تعليمإن المكسب الكبير الناجم عن قطاع من السكان الشباب الحاصل على . العمل إلى المدرسة من الناجح التحول عملية في وآذلك اليومية، الحياة في
 .المنخفض الدخل ذات لبلدانفي العديد من ا واالزدهار النمو عجلة دفع

 ومحددة الكمي للقياس قابلةبوضع أهداف تعلم قائمة على المساواة  النامية الدول حكوماتقيام  الرؤية هذه تحقيق نحو التقدمل المعالم الهامة التي تشير إلى تشم
وضع  ذلك في بما فعال، نحو على يةالنام البلدان حكومات لدعم جهوده وتنسيق مضاعفةب الدولي المجتمع، وقيام بها للوفاء الالزم الدعم وتوفير بإطار زمني
 ما مرحلة فيالعالمية  التنمية أعمال جدول في للجميع التعلم هدفووضع  ،وتزويدها بالموارد األطراف المتعددة المعونة هيكل وتعزيز ،ةمشترآمقاييس تعلم 

 .2015 عام بعد

مجال التعليم  في االستثماراتتدفع . والمجتمع الفرد من آلمنظور  من هائلة لتعليميا التحصيل عن تنجم التي الفوائد .جيد تعليم والشباب األطفال جميع يستحق
 العالمية الفاعلة الجهاتمن  العديد بينالتعاون  أسفر  .ااستقراًرو اأماًن أآثرمجتمعات  إلى وتؤدي ،يتمتعون بصحة أفضل سكانوتخلق  االقتصادي، النمو عجلةب
 من الكثير هناك يزال ال ذلك، معو .في السنوات األخيرة العالم في التعليم عجلة دفع في آبير تقدمالمختلفة عن تحقيق  المبادراتو المتزايدة المالية االستثماراتو

 التعلمإتاحة إلى  المبتكرة والسياسات المالية االستثماراتوزيادة  المستمر التعاون خالل من التقدم هذا تعزيزيمكن أن يؤدي . معالجةالتي تحتاج إلى  العقبات
 أمل أفضلاليوم هم  جيد تعليمالحاصلين على  والشباب األطفال. للجميع التعلمبرنامج  في الستثماراآلن ل حاجة هناك ،عالم تتزايد فيه أعداد الصغار في. للجميع
 .واقعة حقيقة الرؤية هذه لجعل لتعلمل العالميلدعم الميثاق  امًع للعمل الفاعلة األطراف جميع نحث ونحن. ومزدهر سلمي مستقبل لتحقيق لدينا

 :الموقع هذا زيارة يرجى الموجز، هذا في الواردة األولويات تقدمل تجري التي األعمال ذلك في بما لتعلم،ل العالميالميثاق  حول المعلومات من لمزيد
 rgwww.globalcompactonlearning.o 

 [Also translate Chart on P 54] 
http://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/reports/2011/0609_global_compact/0609_global_compact.pdf 

                                                            
i  بالغريف: باسينغستوك( في التعليم المقارن والدولي واإلنمائي ت السياسةنقاشا، "القراءةقضية  النقاش؟ في االنخراط مساعدةم أ تجنب: آل مرة واحدة خطوةأم  قفزات. "غوف. أ و آراوتش. ل 

 ).اقريًب يصدر ماآميالن،
ii  2002 الدولي، البنك: واشنطن( 2881الدولي  البنكبحث سياسة  عمل ورقة ،التحديث من امزيًد: التعليم في االستثمار عائدات باترينوس،. أ. ساآاروبولوس و هـ. ج.( 
iii  2010 بروآنجز،معهد : واشنطن( .باآستان في والتشدد التعليم بين الروابط تقييم: الدينية المدارس وراء ما . غراف. و ك بوينثرو. ر.( 
iv  ب2010 اليونسكو، منظمة: باريس( لأللفية اإلنمائية واألهداف التعليم، اليونسكو(، 
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ActionAid، 2010.( 

 سرهمألو الشباب من الماليين لمئات التعليمفسيتحقق وعد  ملتعلل العالميالميثاق  لتحقيق الالزمة الستة المبادئ تبنيب الفاعلة الجهات جميعالتزمت  إذا
 فيم سيتعلمون ويتطورون ولكنهفقط  ابتدائية مدارس في األطفال جميعإلحاق  يتمو التعليمفي مجال  فيةلألل اإلنمائية األهداف تتحققولن . ومجتمعاتهم وبلدانهم

 االبتدائية المدارسغير الملتحقين ب األطفالوسيتمكن . االبتدائي التعليم بعد ما مرحلة فيمن أشكال التعليم  شكل أنسب إلى الناجح االنتقالويحققون  المدرسة
مليون مراهق من الحصول على  74والبالغ عددهم  المدرسةاإلعدادية الذين ال يتلقون تعليًما في  المدرسة سنمليون طفل والمراهقون في  67والبالغ عددهم 

ال  الذيناألطفال  من الماليين مئاتسيتمكن  النامية، البلدان في االبتدائية المدارس فيطفل  مليون 600 من أآثرالبالغ عددهم  ألطفالومن بين ا. جيدة تعلم فرص
. تعليمهم لمواصلة الطريق علىهم ووضع ،وبالتالي يبدأون في القراءة للتعلم القراءة تعلممن  ،وفي طريقهم إلى التسرب األساسية المهاراتيتقنون حالًيا 

تساعدهم مساعدة آبيرة  متقدمة وقدرات مهاراتاب من اآتس النامية البلدان في اإلعدادية المدرسة فيشاب  مليون 400 من أآثريتمكن الشباب البالغ عددهم سو
هو  جيد تعليمإن المكسب الكبير الناجم عن قطاع من السكان الشباب الحاصل على . العمل إلى المدرسة من الناجح التحول عملية في وآذلك اليومية، الحياة في
 .المنخفض الدخل ذات لبلدانفي العديد من ا واالزدهار النمو عجلة دفع

 ومحددة الكمي للقياس قابلةبوضع أهداف تعلم قائمة على المساواة  النامية الدول حكوماتقيام  الرؤية هذه تحقيق نحو التقدمل المعالم الهامة التي تشير إلى تشم
وضع  ذلك في بما فعال، نحو على يةالنام البلدان حكومات لدعم جهوده وتنسيق مضاعفةب الدولي المجتمع، وقيام بها للوفاء الالزم الدعم وتوفير بإطار زمني
 ما مرحلة فيالعالمية  التنمية أعمال جدول في للجميع التعلم هدفووضع  ،وتزويدها بالموارد األطراف المتعددة المعونة هيكل وتعزيز ،ةمشترآمقاييس تعلم 

 .2015 عام بعد

مجال التعليم  في االستثماراتتدفع . والمجتمع الفرد من آلمنظور  من هائلة لتعليميا التحصيل عن تنجم التي الفوائد .جيد تعليم والشباب األطفال جميع يستحق
 العالمية الفاعلة الجهاتمن  العديد بينالتعاون  أسفر  .ااستقراًرو اأماًن أآثرمجتمعات  إلى وتؤدي ،يتمتعون بصحة أفضل سكانوتخلق  االقتصادي، النمو عجلةب
 من الكثير هناك يزال ال ذلك، معو .في السنوات األخيرة العالم في التعليم عجلة دفع في آبير تقدمالمختلفة عن تحقيق  المبادراتو المتزايدة المالية االستثماراتو

 التعلمإتاحة إلى  المبتكرة والسياسات المالية االستثماراتوزيادة  المستمر التعاون خالل من التقدم هذا تعزيزيمكن أن يؤدي . معالجةالتي تحتاج إلى  العقبات
 أمل أفضلاليوم هم  جيد تعليمالحاصلين على  والشباب األطفال. للجميع التعلمبرنامج  في الستثماراآلن ل حاجة هناك ،عالم تتزايد فيه أعداد الصغار في. للجميع
 .واقعة حقيقة الرؤية هذه لجعل لتعلمل العالميلدعم الميثاق  امًع للعمل الفاعلة األطراف جميع نحث ونحن. ومزدهر سلمي مستقبل لتحقيق لدينا

 :الموقع هذا زيارة يرجى الموجز، هذا في الواردة األولويات تقدمل تجري التي األعمال ذلك في بما لتعلم،ل العالميالميثاق  حول المعلومات من لمزيد
 rgwww.globalcompactonlearning.o 

 [Also translate Chart on P 54] 
http://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/reports/2011/0609_global_compact/0609_global_compact.pdf 
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مؤيدين  ودعم السياسات، وتحليلوتحفيز التفكير الجديد  البتكار،لزرع ا اآلخرين مع التعاون خالل من التعلمبرنامج  لدفعتها الفريدة قدر تعظيم .المؤسسات
  :باآلتيالقيام تحديًدا لمؤسسات على ا ينبغي. أقوياء

  الموارد مستويات ولكنعالمًيا  التعليم تدعم العالم أنحاء جميع في المؤسسات من آثير هناك. النامية البلدان في لتعليممواردها ل من المزيدتخصيص 
 المائة في 55تخصيص  مع التعليملمجال  الدوليةالمنح  من فقط المائة في 4يتم تخصيص  وحدها، المتحدة الواليات مؤسسات بين. انسبًي منخفضة

 والسكان والطفل، األم صحة مثل الهامة القضايا تدعم التيتضع المؤسسات  أن ينبغي  xxii.الحكم إدارةوبرامج  لديمقراطيةل المائة في 22 و لصحةل
 .األخرى المجاالت هذه في النجاح لتحقيق ضروريةآإستراتجية  للجميع التعلم تحسين، االقتصادية والتنمية الغذائي، واألمن والهجرة،

  مثلفئات  ذلك في بما المهمشة، الفئات إلى الوصول على الترآيز مع للجميع، التعلم لتحسين التعليمحقيبة  موارد نصف عن يقل ال ماتخصيص 
 الثالث األولويات من أآثر أو واحد دعمأن تشمل استراتيجيات تقديم المنح  وينبغي. المتضرر من النزاعاتالشباب و قين،اوالمع الفقيرات، الفتيات
مرحلة ما بعد التعليم في ليم ذي صلة تنمية الطفولة المبكرة، وتعلم القراءة والكتابة والحساب في الصفوف االبتدائية األولى، واالنتقال إلى تع: التالية

 . االبتدائي وإنهائه
  ذلك في بما للجميع، التعلم أهداف تحقيق نحو التقدم وتقييم لرصد التعليمها المخصصة لحقيبة موارد من المائة في 10 عن يقل ال ماتخصيص 

 لتعبئة أخرى، أمور بين من البحثية، والمؤسسات األخرى المؤسسات معالشراآة الوثيقة . الواعدة االستراتيجيات تجارب من التعلمومشارآة  استيعاب
 .المطاف نهاية في البحوث نتائجالمستند على  بتكاروزرع اال المعارف،ومشارآة  الموارد،

 مالتعل تحسين هدف لتحقيق نامية،ال البلدان في االقتصادية الفرصا المباشرة مع عالقته وآذلك المنتجات، وتصميم التسويق في اخبراته من االستفادة. الشرآات
يفيدون  جيدالحاصلين على تعليم  السكان ألن للجميع التعلمبرنامج  أهمية بقوة التنفيذيين المديرين آباريؤيد  أن وينبغي. الفئات األآثر تهميًشا ذلك في بما للجميع،

 العالمية والشبكات الشرآات خبرة من باالستفادة وذلك للتعليم مبتكرة تمويل خطط دعم. القيام به ينبغي الذي الصحيح الشيء هو هذا ألن اأيًضمجال األعمال و
ينبغي على . التعليمفي مجال  الفاعلة الجهات مع والتنسيق التعاون تحسين إلى الحاجة هو الجهدلهذا المطلوب األمر الضروري . والمستهلكين الموظفين من

 :باآلتيالقيام تحديًدا الشرآات 

  الترآيز مع المهمشة، الفئات إلى الوصول ذلك في بما للجميع، التعلم تحسينفي  لتعليمالمخصصة ل الخيرية مواردها نصف عن يقل التخصيص ما 
إلى  تنمية الطفولة المبكرة، وتعلم القراءة والكتابة والحساب في الصفوف االبتدائية األولى، واالنتقال: التالية الثالث األولويات من أآثر أو واحد على

 . مرحلة ما بعد التعليم االبتدائي وإنهائهفي تعليم ذي صلة 
  لالستفادة من  اتالشرآ مستوى على مبادراتطرح  أوتسويق القضية عبر  مالتعل تحسين قضية لدفع العالمية والشبكات التسويق مهاراتاالستفادة من

 .الناميةو المتقدمة البلدان في والمستهلكين الموظفين وموارد ومواهب طاقات
 المنخفضة الموارد ذات البيئات في التعلم لتحسين التكلفة منخفضة أفضل تكنولوجيا وإنتاج البتكار المنتجات تصميم قدرات من االستفادة. 
 خطط معالمواءمة و القائمة، المبادرات من واالستفادة الحاجة،من  قدر أآبر االستثماراتأن تلبي  لضمان األخرى التعليمية الجهات مع التنسيق زيادة 

 . النامية البلدان حكوماتالتعليم التي تطرحها 

 ،مع آخرين ،أولياء األمور وجمعيات المعلمين ونقابات الحكومية غير المنظماتعملت  .المدني المجتمع فياألخرى  الفاعلة الجهاتو الحكومية غير المنظمات
في  التعلم لتحسين بجد المدني المجتمع في الفاعلة الجهات هذه تعمل ما اآثيًرو. الواقع رضأ على هامة تعليمية خدمات وتقديم دعمعلى  طويلة فترة منذ
 أن ينبغي. للجميع الجيد التعلم أهميةعن  األطراف المتعددة والوآاالت الحكومات إلى اعلًن التحدث فيهاًما  ادوًر تلعبوالعالم  أنحاء جميع في الفقيرة لمجتمعاتا
 عالمية حرآة إلنشاء اأعماله عن الحكومات مساءلة على والقدرة الشعبية، شبكاتالو ،ا الفريدة في مجال التأييدخبراته من لالستفادة اًعمهذه الجهات  عملت

 في الحكومية رغي المنظمات، والسيما المدني المجتمع فيالجهات الفاعلة  جميعتلعب . بالمدرسةوغير الملتحقين الملتحقون  أولئك ذلك في بما م،التعل لتحسين
 :هي رئيسية أولويات ثالث على وثيق تعاون إلى حاجة هناك. هذا البرنامج تقدم فيا دوًر النامية، البلدان

 والشباب، األطفال لجميع تعلم ونتائج فرصل القصوى األهميةحول  الناميةالمتقدمة و البلدان حكومات إلى قوية إشارات وإرسال العام الرأي تعبئة 
 .الفقيرات الفتيات مثلالُمهَملون  أولئك وخاصة

 والدعم للمعلمين المهنية التنميةتوفير  ذلك في بما العلمي، التحصيل تعزز التي للتدخالت األطراف المتعددة والوآاالت الحكومات بين الدعم بناء. 
 في البلدان النامية تعلم أهداففي مجال وضع  فعال دعملتقديم  األطراف المتعددةللمعونة  األساسية البنية تعزيز. 
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 سرهمألو الشباب من الماليين لمئات التعليمفسيتحقق وعد  ملتعلل العالميالميثاق  لتحقيق الالزمة الستة المبادئ تبنيب الفاعلة الجهات جميعالتزمت  إذا
 فيم سيتعلمون ويتطورون ولكنهفقط  ابتدائية مدارس في األطفال جميعإلحاق  يتمو التعليمفي مجال  فيةلألل اإلنمائية األهداف تتحققولن . ومجتمعاتهم وبلدانهم

 االبتدائية المدارسغير الملتحقين ب األطفالوسيتمكن . االبتدائي التعليم بعد ما مرحلة فيمن أشكال التعليم  شكل أنسب إلى الناجح االنتقالويحققون  المدرسة
مليون مراهق من الحصول على  74والبالغ عددهم  المدرسةاإلعدادية الذين ال يتلقون تعليًما في  المدرسة سنمليون طفل والمراهقون في  67والبالغ عددهم 

ال  الذيناألطفال  من الماليين مئاتسيتمكن  النامية، البلدان في االبتدائية المدارس فيطفل  مليون 600 من أآثرالبالغ عددهم  ألطفالومن بين ا. جيدة تعلم فرص
. تعليمهم لمواصلة الطريق علىهم ووضع ،وبالتالي يبدأون في القراءة للتعلم القراءة تعلممن  ،وفي طريقهم إلى التسرب األساسية المهاراتيتقنون حالًيا 

تساعدهم مساعدة آبيرة  متقدمة وقدرات مهاراتاب من اآتس النامية البلدان في اإلعدادية المدرسة فيشاب  مليون 400 من أآثريتمكن الشباب البالغ عددهم سو
هو  جيد تعليمإن المكسب الكبير الناجم عن قطاع من السكان الشباب الحاصل على . العمل إلى المدرسة من الناجح التحول عملية في وآذلك اليومية، الحياة في
 .المنخفض الدخل ذات لبلدانفي العديد من ا واالزدهار النمو عجلة دفع

 ومحددة الكمي للقياس قابلةبوضع أهداف تعلم قائمة على المساواة  النامية الدول حكوماتقيام  الرؤية هذه تحقيق نحو التقدمل المعالم الهامة التي تشير إلى تشم
وضع  ذلك في بما فعال، نحو على يةالنام البلدان حكومات لدعم جهوده وتنسيق مضاعفةب الدولي المجتمع، وقيام بها للوفاء الالزم الدعم وتوفير بإطار زمني
 ما مرحلة فيالعالمية  التنمية أعمال جدول في للجميع التعلم هدفووضع  ،وتزويدها بالموارد األطراف المتعددة المعونة هيكل وتعزيز ،ةمشترآمقاييس تعلم 

 .2015 عام بعد

مجال التعليم  في االستثماراتتدفع . والمجتمع الفرد من آلمنظور  من هائلة لتعليميا التحصيل عن تنجم التي الفوائد .جيد تعليم والشباب األطفال جميع يستحق
 العالمية الفاعلة الجهاتمن  العديد بينالتعاون  أسفر  .ااستقراًرو اأماًن أآثرمجتمعات  إلى وتؤدي ،يتمتعون بصحة أفضل سكانوتخلق  االقتصادي، النمو عجلةب
 من الكثير هناك يزال ال ذلك، معو .في السنوات األخيرة العالم في التعليم عجلة دفع في آبير تقدمالمختلفة عن تحقيق  المبادراتو المتزايدة المالية االستثماراتو

 التعلمإتاحة إلى  المبتكرة والسياسات المالية االستثماراتوزيادة  المستمر التعاون خالل من التقدم هذا تعزيزيمكن أن يؤدي . معالجةالتي تحتاج إلى  العقبات
 أمل أفضلاليوم هم  جيد تعليمالحاصلين على  والشباب األطفال. للجميع التعلمبرنامج  في الستثماراآلن ل حاجة هناك ،عالم تتزايد فيه أعداد الصغار في. للجميع
 .واقعة حقيقة الرؤية هذه لجعل لتعلمل العالميلدعم الميثاق  امًع للعمل الفاعلة األطراف جميع نحث ونحن. ومزدهر سلمي مستقبل لتحقيق لدينا

 :الموقع هذا زيارة يرجى الموجز، هذا في الواردة األولويات تقدمل تجري التي األعمال ذلك في بما لتعلم،ل العالميالميثاق  حول المعلومات من لمزيد
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ActionAid، 2010.( 

 سرهمألو الشباب من الماليين لمئات التعليمفسيتحقق وعد  ملتعلل العالميالميثاق  لتحقيق الالزمة الستة المبادئ تبنيب الفاعلة الجهات جميعالتزمت  إذا
 فيم سيتعلمون ويتطورون ولكنهفقط  ابتدائية مدارس في األطفال جميعإلحاق  يتمو التعليمفي مجال  فيةلألل اإلنمائية األهداف تتحققولن . ومجتمعاتهم وبلدانهم

 االبتدائية المدارسغير الملتحقين ب األطفالوسيتمكن . االبتدائي التعليم بعد ما مرحلة فيمن أشكال التعليم  شكل أنسب إلى الناجح االنتقالويحققون  المدرسة
مليون مراهق من الحصول على  74والبالغ عددهم  المدرسةاإلعدادية الذين ال يتلقون تعليًما في  المدرسة سنمليون طفل والمراهقون في  67والبالغ عددهم 

ال  الذيناألطفال  من الماليين مئاتسيتمكن  النامية، البلدان في االبتدائية المدارس فيطفل  مليون 600 من أآثرالبالغ عددهم  ألطفالومن بين ا. جيدة تعلم فرص
. تعليمهم لمواصلة الطريق علىهم ووضع ،وبالتالي يبدأون في القراءة للتعلم القراءة تعلممن  ،وفي طريقهم إلى التسرب األساسية المهاراتيتقنون حالًيا 

تساعدهم مساعدة آبيرة  متقدمة وقدرات مهاراتاب من اآتس النامية البلدان في اإلعدادية المدرسة فيشاب  مليون 400 من أآثريتمكن الشباب البالغ عددهم سو
هو  جيد تعليمإن المكسب الكبير الناجم عن قطاع من السكان الشباب الحاصل على . العمل إلى المدرسة من الناجح التحول عملية في وآذلك اليومية، الحياة في
 .المنخفض الدخل ذات لبلدانفي العديد من ا واالزدهار النمو عجلة دفع

 ومحددة الكمي للقياس قابلةبوضع أهداف تعلم قائمة على المساواة  النامية الدول حكوماتقيام  الرؤية هذه تحقيق نحو التقدمل المعالم الهامة التي تشير إلى تشم
وضع  ذلك في بما فعال، نحو على يةالنام البلدان حكومات لدعم جهوده وتنسيق مضاعفةب الدولي المجتمع، وقيام بها للوفاء الالزم الدعم وتوفير بإطار زمني
 ما مرحلة فيالعالمية  التنمية أعمال جدول في للجميع التعلم هدفووضع  ،وتزويدها بالموارد األطراف المتعددة المعونة هيكل وتعزيز ،ةمشترآمقاييس تعلم 

 .2015 عام بعد

مجال التعليم  في االستثماراتتدفع . والمجتمع الفرد من آلمنظور  من هائلة لتعليميا التحصيل عن تنجم التي الفوائد .جيد تعليم والشباب األطفال جميع يستحق
 العالمية الفاعلة الجهاتمن  العديد بينالتعاون  أسفر  .ااستقراًرو اأماًن أآثرمجتمعات  إلى وتؤدي ،يتمتعون بصحة أفضل سكانوتخلق  االقتصادي، النمو عجلةب
 من الكثير هناك يزال ال ذلك، معو .في السنوات األخيرة العالم في التعليم عجلة دفع في آبير تقدمالمختلفة عن تحقيق  المبادراتو المتزايدة المالية االستثماراتو

 التعلمإتاحة إلى  المبتكرة والسياسات المالية االستثماراتوزيادة  المستمر التعاون خالل من التقدم هذا تعزيزيمكن أن يؤدي . معالجةالتي تحتاج إلى  العقبات
 أمل أفضلاليوم هم  جيد تعليمالحاصلين على  والشباب األطفال. للجميع التعلمبرنامج  في الستثماراآلن ل حاجة هناك ،عالم تتزايد فيه أعداد الصغار في. للجميع
 .واقعة حقيقة الرؤية هذه لجعل لتعلمل العالميلدعم الميثاق  امًع للعمل الفاعلة األطراف جميع نحث ونحن. ومزدهر سلمي مستقبل لتحقيق لدينا

 :الموقع هذا زيارة يرجى الموجز، هذا في الواردة األولويات تقدمل تجري التي األعمال ذلك في بما لتعلم،ل العالميالميثاق  حول المعلومات من لمزيد
 rgwww.globalcompactonlearning.o 
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ActionAid، 2010.( 8

 سرهمألو الشباب من الماليين لمئات التعليمفسيتحقق وعد  ملتعلل العالميالميثاق  لتحقيق الالزمة الستة المبادئ تبنيب الفاعلة الجهات جميعالتزمت  إذا
 فيم سيتعلمون ويتطورون ولكنهفقط  ابتدائية مدارس في األطفال جميعإلحاق  يتمو التعليمفي مجال  فيةلألل اإلنمائية األهداف تتحققولن . ومجتمعاتهم وبلدانهم

 االبتدائية المدارسغير الملتحقين ب األطفالوسيتمكن . االبتدائي التعليم بعد ما مرحلة فيمن أشكال التعليم  شكل أنسب إلى الناجح االنتقالويحققون  المدرسة
مليون مراهق من الحصول على  74والبالغ عددهم  المدرسةاإلعدادية الذين ال يتلقون تعليًما في  المدرسة سنمليون طفل والمراهقون في  67والبالغ عددهم 

ال  الذيناألطفال  من الماليين مئاتسيتمكن  النامية، البلدان في االبتدائية المدارس فيطفل  مليون 600 من أآثرالبالغ عددهم  ألطفالومن بين ا. جيدة تعلم فرص
. تعليمهم لمواصلة الطريق علىهم ووضع ،وبالتالي يبدأون في القراءة للتعلم القراءة تعلممن  ،وفي طريقهم إلى التسرب األساسية المهاراتيتقنون حالًيا 

تساعدهم مساعدة آبيرة  متقدمة وقدرات مهاراتاب من اآتس النامية البلدان في اإلعدادية المدرسة فيشاب  مليون 400 من أآثريتمكن الشباب البالغ عددهم سو
هو  جيد تعليمإن المكسب الكبير الناجم عن قطاع من السكان الشباب الحاصل على . العمل إلى المدرسة من الناجح التحول عملية في وآذلك اليومية، الحياة في
 .المنخفض الدخل ذات لبلدانفي العديد من ا واالزدهار النمو عجلة دفع

 ومحددة الكمي للقياس قابلةبوضع أهداف تعلم قائمة على المساواة  النامية الدول حكوماتقيام  الرؤية هذه تحقيق نحو التقدمل المعالم الهامة التي تشير إلى تشم
وضع  ذلك في بما فعال، نحو على يةالنام البلدان حكومات لدعم جهوده وتنسيق مضاعفةب الدولي المجتمع، وقيام بها للوفاء الالزم الدعم وتوفير بإطار زمني
 ما مرحلة فيالعالمية  التنمية أعمال جدول في للجميع التعلم هدفووضع  ،وتزويدها بالموارد األطراف المتعددة المعونة هيكل وتعزيز ،ةمشترآمقاييس تعلم 

 .2015 عام بعد

مجال التعليم  في االستثماراتتدفع . والمجتمع الفرد من آلمنظور  من هائلة لتعليميا التحصيل عن تنجم التي الفوائد .جيد تعليم والشباب األطفال جميع يستحق
 العالمية الفاعلة الجهاتمن  العديد بينالتعاون  أسفر  .ااستقراًرو اأماًن أآثرمجتمعات  إلى وتؤدي ،يتمتعون بصحة أفضل سكانوتخلق  االقتصادي، النمو عجلةب
 من الكثير هناك يزال ال ذلك، معو .في السنوات األخيرة العالم في التعليم عجلة دفع في آبير تقدمالمختلفة عن تحقيق  المبادراتو المتزايدة المالية االستثماراتو

 التعلمإتاحة إلى  المبتكرة والسياسات المالية االستثماراتوزيادة  المستمر التعاون خالل من التقدم هذا تعزيزيمكن أن يؤدي . معالجةالتي تحتاج إلى  العقبات
 أمل أفضلاليوم هم  جيد تعليمالحاصلين على  والشباب األطفال. للجميع التعلمبرنامج  في الستثماراآلن ل حاجة هناك ،عالم تتزايد فيه أعداد الصغار في. للجميع
 .واقعة حقيقة الرؤية هذه لجعل لتعلمل العالميلدعم الميثاق  امًع للعمل الفاعلة األطراف جميع نحث ونحن. ومزدهر سلمي مستقبل لتحقيق لدينا

 :الموقع هذا زيارة يرجى الموجز، هذا في الواردة األولويات تقدمل تجري التي األعمال ذلك في بما لتعلم،ل العالميالميثاق  حول المعلومات من لمزيد
 rgwww.globalcompactonlearning.o 

 [Also translate Chart on P 54] 
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 سرهمألو الشباب من الماليين لمئات التعليمفسيتحقق وعد  ملتعلل العالميالميثاق  لتحقيق الالزمة الستة المبادئ تبنيب الفاعلة الجهات جميعالتزمت  إذا
 فيم سيتعلمون ويتطورون ولكنهفقط  ابتدائية مدارس في األطفال جميعإلحاق  يتمو التعليمفي مجال  فيةلألل اإلنمائية األهداف تتحققولن . ومجتمعاتهم وبلدانهم

 االبتدائية المدارسغير الملتحقين ب األطفالوسيتمكن . االبتدائي التعليم بعد ما مرحلة فيمن أشكال التعليم  شكل أنسب إلى الناجح االنتقالويحققون  المدرسة
مليون مراهق من الحصول على  74والبالغ عددهم  المدرسةاإلعدادية الذين ال يتلقون تعليًما في  المدرسة سنمليون طفل والمراهقون في  67والبالغ عددهم 

ال  الذيناألطفال  من الماليين مئاتسيتمكن  النامية، البلدان في االبتدائية المدارس فيطفل  مليون 600 من أآثرالبالغ عددهم  ألطفالومن بين ا. جيدة تعلم فرص
. تعليمهم لمواصلة الطريق علىهم ووضع ،وبالتالي يبدأون في القراءة للتعلم القراءة تعلممن  ،وفي طريقهم إلى التسرب األساسية المهاراتيتقنون حالًيا 

تساعدهم مساعدة آبيرة  متقدمة وقدرات مهاراتاب من اآتس النامية البلدان في اإلعدادية المدرسة فيشاب  مليون 400 من أآثريتمكن الشباب البالغ عددهم سو
هو  جيد تعليمإن المكسب الكبير الناجم عن قطاع من السكان الشباب الحاصل على . العمل إلى المدرسة من الناجح التحول عملية في وآذلك اليومية، الحياة في
 .المنخفض الدخل ذات لبلدانفي العديد من ا واالزدهار النمو عجلة دفع

 ومحددة الكمي للقياس قابلةبوضع أهداف تعلم قائمة على المساواة  النامية الدول حكوماتقيام  الرؤية هذه تحقيق نحو التقدمل المعالم الهامة التي تشير إلى تشم
وضع  ذلك في بما فعال، نحو على يةالنام البلدان حكومات لدعم جهوده وتنسيق مضاعفةب الدولي المجتمع، وقيام بها للوفاء الالزم الدعم وتوفير بإطار زمني
 ما مرحلة فيالعالمية  التنمية أعمال جدول في للجميع التعلم هدفووضع  ،وتزويدها بالموارد األطراف المتعددة المعونة هيكل وتعزيز ،ةمشترآمقاييس تعلم 

 .2015 عام بعد

مجال التعليم  في االستثماراتتدفع . والمجتمع الفرد من آلمنظور  من هائلة لتعليميا التحصيل عن تنجم التي الفوائد .جيد تعليم والشباب األطفال جميع يستحق
 العالمية الفاعلة الجهاتمن  العديد بينالتعاون  أسفر  .ااستقراًرو اأماًن أآثرمجتمعات  إلى وتؤدي ،يتمتعون بصحة أفضل سكانوتخلق  االقتصادي، النمو عجلةب
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 التعلمإتاحة إلى  المبتكرة والسياسات المالية االستثماراتوزيادة  المستمر التعاون خالل من التقدم هذا تعزيزيمكن أن يؤدي . معالجةالتي تحتاج إلى  العقبات
 أمل أفضلاليوم هم  جيد تعليمالحاصلين على  والشباب األطفال. للجميع التعلمبرنامج  في الستثماراآلن ل حاجة هناك ،عالم تتزايد فيه أعداد الصغار في. للجميع
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