
 

 
 

 

 :يمنصف وشامل ومجان

 2015 -ما بعد لبشأن جودة التعليم  اتاحا اإلالسياسات وتحديث 

 رؤية جماعية

 لتعليم للجميعألجندة التنفيذ الكامل لباستمرار ونشطاء القوة التعليم، دعا بإيمان مشترك بلحق في التعليم، ولتحقيق ارؤية مشتركة ب

(EFA)  السنتين دعت الحملة العالمية للتعليم خالل تحقق حتى اآلن، تهذه الرؤية لم  ، وفي حين أنالماضية 15 ـعلى مدى السنوات ال

 -التنمية لما بعد  أجندةقائم على الحقوق في إطار لتحقيق هدف موسع للتعليم ، 2015األخيرتين من المفاوضات في مرحلة ما بعد 

 .تماما مع هذا الهدف، وبما يتكامل تنشيط التعليم للجميعمواصلة السعي لتحقيق إطار منسق لو 2015

 فرص التأثير

للتعليم، وال سيما من خالل التأثير على  2015ما بعد  أجندةنشطاء التعليم فرصة أخيرة للتأثير على مضمون تسنح ل، 2015خالل عام 

 كمجال للتأثير:اإلعالنات الرئيسية ومن أبرز الوطنية.  اتمواقف الحكوم

، علما بأن مجموعة من األهدافوتتم حاليا مناقشة لتنمية موسعة ل أجندةتشمل و :2015ما بعد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة   •

وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع". المنصف والنوعي شامل والتعليم الالحكومات إلى "ضمان وديعو التعليم، يتعلق ب 4الهدف 

 .2015سبتمبر أيلول/النهائية في قمة خاصة لالمم المتحدة في نيويورك في  أهداف التنمية المستدامةوسيتم إقرار 

(، 4الهدف ) أهداف التنمية المستدامةمع تماما مع هدف التعليم واالطار هذا وسيتالقى  :2015 -بعد إ ارا العمل من أجل التعليم لما   •

ورصد األهداف والغايات واستراتيجيات ضمان التنفيذ.  االداري بنية قطاع التعليم للحكمضمن مزيد من التفاصيل سيتم طرحة ب ولكن

سيتم تعيين اإلطار األولي في إعالن المنتدى وصياغة إطار اللجنة التوجيهية للتعليم للجميع؛ ، حيث تمت اليونسكو هذه العمليةوتقود 

نوفمبر تشرين الثاني/ ، وسيتم اعتماد النسخة النهائية من قبل المؤتمر العام لليونسكو في 2015مايو أيار/العالمي للتعليم في كوريا 

 .أهداف التنمية المستدامة تم اعتمادي، بعد أن 2015

حتى عام  منها من غير المحتمل أن يتم االنتهاءف، 2015بعد لما لقياس تحقيق األهداف والغايات  هالمؤشرات التي سيتم تعقبوبالنسبة ل

2016. 

 



 

 
 

 

 

 .يجب أن يكون التعليم في صميم إ ار التنمية العالمية ذا مصداقية

وقد برز هو السبيل النهاء الفقر وبناء مستقبل عادل ومستدام. والصالح العام، ويصب في خدمة التعليم حق أساسي من حقوق اإلنسان، 

وحسب قضية لجميع الفئات السكانية وفي جميع أنحاء العالم. كأهم  2015أولويات ما بعد "عالمي" حول األمم المتحدة مسح في التعليم 

 .، هذه التوقعات2015ما بعد  أجندةيجب أال تفشل لذا، . 2015ما بعد  جندةالتعليم أهم قضية أليعد الرأي العام، 

لتحقيق األهداف اإلنمائية  اأساسي اأمروالمجتمعات كما ويعد األفراد ويقوي يسهم في تمكين القائم على الحقوق والتعليم النوعي و 

المشكالت  وحلويقدم التصورات لناس المعرفة والقدرات والمهارات األساسية التي يحتاجها السؤال، لتحويلي، ويقدم ، فهو األخرى

 .التنمية المستدامة والديمقراطية للمجتمعتحقيق بفعالية في يسهم والتي تحدث محليا وعالميا، و

التزامات احقوق اإلنسان القائمة واالتفاقات التي تم التوصل إليها من قبل  على 2015أهداف التعليم في مراحلة ما بعد  تؤكد يجب أن

 .مجتمع التعليم

التصديق على العديد من المعاهدات  القائمة من خالل توفير التعليم المجاني والنوعي والمنصف عبرحقوق اإلنسان بدول االلتزام التبنت 

هدف توفير التعليم واألهداف يجب أن يكون عن ذلك. وعالوة على ذلك،  2015ما بعد  أجندةتتراجع  ، وهنا يجب ألن ال واالتفاقيات

ممثلي الجهات المعنية بالتعليم في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك  حولها مع ت التي تم التفاوضواإلطار الجديد متمحورا حول االتفاقا

الذي تم  – اتفاق مسقطذه االتفاقيات في ونقابات المعلمين والقطاع الخاص، وقد تم تركيز هوزراء التعليم والوزارات والمجتمع المدني 

والوثائق الختامية من المشاورات اإلقليمية للتعليم  -االجتماع العالمي للتعليم للجميع واللجنة التوجيهية للتعليم للجميع  إقراره خالل 

 .1من قبل منظمة اليونسكو تعقد التيللجميع 

 .مدخالت وعمليات النوعية النوعييتطلب التعليم 

بغض كافية ومرافق وموارد وبنية تحتية جيدا، وفي بيئة تعليمية آمنة وشاملة دعما يجب أن يتعلم كل طالب من قبل معلم مؤهل ومدعوم 

تقوم النزاعات وحاالت الطوارئ اإلنسانية. وهناك حاجة إلى عمليات وممارسات  أثناءالنظر عن المكان الذي يعيشون فيه، بما في ذلك 

المعارف والمهارات والقيم الالزمة ليكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم  وهم يحملونالجودة لضمان أن األطفال يتركون المدرسة على 

 .21والمساهمة في حل التحديات المحلية والوطنية والعالمية في القرن 

 .التعليم التحويلي هو التعليم العادل

في إطار األهداف اإلنمائية المستدامة خطوات ملموسة للتغلب على  2015 -يجب أن يتضمن هدف توفير التعليم في مرحلة ما بعد 

/ أو الوضع و أو العرق أو اإلثنية أو الدين أو اللغة أو التوجه الجنسي الجندرجميع أشكال التمييز، بما في ذلك على أساس اإلعاقة أو 

 .االجتماعي واالقتصادي

 .يجب على الحكومات أن تتحمل المسؤولية

                                                             
 ،(الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية أمريكا) وهنا ،(الهادئ والمحيط آسيا) هنا االنترنت على للجميع للتعليم اإلقليمية لمؤتمراتل النهائية لقوائميمكن الوصول ل 1 

 (الشمالية وأمريكا أوروبا) وهنا( أفريقيا) وهنا ،(األوسط الشرق) وهنا

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/muscat-agreement-2014.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/muscat-agreement-2014.pdf
http://www.unescobkk.org/education/conference/asia-pacific-regional-education-conference-aprec/conference-documents/
http://www.unescobkk.org/education/conference/asia-pacific-regional-education-conference-aprec/conference-documents/
http://www.unesco.org/new/en/santiago/efalac-lima-meeting/
http://www.unesco.org/new/en/santiago/efalac-lima-meeting/
http://www.unesco.org/new/en/beirut/areas-of-action/education/arab-states-regional-conference-on-education-post-2015/
http://www.unesco.org/new/en/dakar/education/education-for-all-in-africa/sub-saharan-africa-regional-conference-on-education-beyond-2015/
http://www.unesco.org/new/en/dakar/education/education-for-all-in-africa/sub-saharan-africa-regional-conference-on-education-beyond-2015/
http://www.unesco.org/new/index.php?id=125729
http://www.unesco.org/new/index.php?id=125729


 

 
 

الحكومات تتحمل على وجه الخصوص، و ،التعليم حق أساسي من حقوق اإلنسان المعترف بها، والحكومات هي الجهات المسؤولة

والتعلم مدى الحياة للجميع، بما في ذلك عن طريق فرض الضرائب والشامل والنوعي لمنصف للتعليم امسؤولية توفير التمويل الكافي 

 .والتصاعديةالعادلة 

 

 

 

 مسائل محددة تتطلب االهتمام في هذه المراحلة من المفاوضات

 2015  مواحة، قائمة على الحقوق للتعليم ما بعدوآمنة أ ر  .1

قائمة على قوية،  -إطار العمل واألهداف اإلنمائية المستدامة  -للتعليم  2015 -جميع العناصر الرئيسية إلطار ما بعد يجب أن تكون 

 .التزامات محددة ضمنواضحة و، افي تطلعاته ةوطموحأساس الحقوق 

صيغته النهائية في سيتم اعتماده في إلى وضع إطار للعمل )مايو أيار/المنتدى العالمي للتعليم الذي سيعقد في انشيون، كوريا، سيفرز 

يجب أن تكون كلتا الوثيقتين وإعالن في نهاية المنتدى.  إطالقكما سيتم (، أهداف التنمية المستدامة نوفمبر بعد اعتمادتشرين الثاني/ 

أن يتم و ةوثيقة طموحالكون تيجب أن ، ولدولةا دورالقوي لعن االلتزامات الحالية لحقوق اإلنسان وااللتزام وأن ال تتراجع ، وطموح

 .احشد اإلرادة السياسية لتنفيذه

الحكومات اعتماد أهداف التنمية المستدامة من خالل تنوي عندما اعتمدت األهداف اإلنمائية لأللفية،  2000كما هو الحال في عام و

ألساس المنطقي وااللتزامات لعالن الخطوط العريضة اإل، وسيحدد سبتمبرأيلول/القمة الخاصة لألمم المتحدة في  خاللإعالن 

اإلعالن االلتزام بالحق في التعليم للجميع وكذلك االعتراف يتضمن . فمن الضروري أن ةالتنمية المستدامة الجديد أجندةوأولويات 

 .التعليم كشرط أساسي ومحفز للتنمية المستدامةب

 أهداف تعليمية  مواحةضمان وضع  .2

كنسب مئوية: نسبة الشباب والكبار الذين لديهم  أهداف التنمية المستدامة من 4 /الهدف مسودةفي  الغاياتاثنين من تم التعبير عن 

القراءة والكتابة الذين حققوا مهارات (؛ ونسبة الشباب والبالغين 4.3الئقة وريادة األعمال )الوظائف واللعمل، باالمهارات ذات الصلة 

، وهنا تشعر "في المئة xببساطة على أنها "ويتم التعبير و ،هذه النسبعليه ما ينبغي أن تكون االشارة الى  دون –( 4.7والحساب )

الشباب والكبار.  جميعلوصول إلى اهدف أي  –أهداف مطلقة بفي المئة"  x األهداف "يجب أن يتم استبداله  هبأن الحملة العالمية للتعليم

 .وهذا يتماشى مع االقتراح الذي تقدمت به اللجنة التوجيهية للتعليم للجميع

هي  الخطابية اللغةف(، تقرير الرصد العالمي للتعليم للجميعالهدف ينبغي تعزيزها )انظر أيضا في مسودة في حين أن هناك عناصر و

الفرصة فيها، لذا، ف ة الدولية والتي كان المجتمع المدني قادرة على المساهمةالحكوميوالمفاوضات نتيجة لعملية طويلة من المداوالت 

في المئة" بدال من الدعوة إلى مزيد من  x األكثر واقعية إلحراز تقدم وتجنب فقدان اإلطار كله هو التركيز على تحسين هذه األهداف "

 .الشاملالتغيير 

 مؤشرات قوية وذات صلة وشاملة ضمان وضع. 3

التنفيذ،  تقودالمؤشرات ، فمؤشرات تصبح مهمةالاختيار فإن عملية األهداف والغايات،  علىتفاق االتتحرك الحكومات نحو  وحيث

 ابالتالي قرارتعد  هداف التنمية المستدامةاختيار المؤشرات ألللهدف، لذا، فإن رؤية واسعة تحقيق قلل من يواختيار المؤشرات الضيقة 

 .مترك لإلحصائيين وحدهتالمدى، وعلى هذا النحو يجب أال طويلة عواقب ذا ، اكبير اسياسي



 

 
 

على جميع المستويات )العالمية والموضوعية ومساحة لمشاركة المجتمع المدني بعملية وضع المؤشرات تسمح فمن الضروري أن 

 .وضع المؤشرات العالمية والموضوعية في وقت واحدوواإلقليمية والوطنية(؛ 

 :لية لوضع المؤشرات تتوخى أربعة مستويات من المؤشراتالعملية الحا

 169شمل حاليا ي ذيهدفا )وال 17 لـ أهداف التنمية المستدامة إطاركامل مؤشرا لرصد  120: سيتم استخدام ما يصل إلى ةالعالمي  •

 من غاياته. عدد محدود جدا من المؤشرات لهدف توفير التعليم وسبعة يتضمن(. وهذا غاية

 .هداف التعليم في مختلف البلدانأل شموليةمن قبل المجتمع التعليمي لتتبع أكثر مقترحة : ستكون هذه المؤشرات المواضيعية  •

 .: يمكن وضع مؤشرات إضافية لرصد أهداف إقليمية محددةةاإلقليمي  •

 الوطنية. ط وأجندة السياسةع البلدان على اقتراح مؤشرات إضافية تتوافق مع نظامهم التعليمي وخطي: تشجةالوطني  •

 وذلك لـ:، 2015مرحلة ما بعد تتعلق بغايات وأهداف لتوفير التعليم لندعو لمؤشرات و

مفهومة من قبل وزراء المالية  تكونمن الضروري إعطاء األولوية للمؤشرات التي فلقياس الدولي: افقط ، وليس الوطني تحريك  •

 .التنمية المستدامة السياسات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق أهدافقرارات لتمويل تنفيذ نحو إصدار دفع تو

إطار المؤشرات القائم على ، فالنتائجووالعملية  ةالهيكلمؤشرات  شمولمع االلتزامات القائمة لحقوق اإلنسان، وبالتالي الموائمة   •

والتي تعد القوية والعمليات نظم اإلدارة وبالتزاماتها  الدول أصحاب الحقوق وكذلك مدى وفاءمن قبل حقوق يقيم التمتع بالحقوق ال

 .ضرورية لضمان تحقيق النتائججميعها أمورا 

 أن يكون " للجميع ولكن أيضااليه "الوصولو التعليمليس فقط "توفير"  : وهذا يعنيالنوعيلتعليم لتضمين تعريف قائم على الحقوق   •

قضية مخرجات التعلم في التعليم اكتساب مهارات القراءة يجب أن تتجاوز من منظور حقوق اإلنسان، وللتكيف".  "قابالو ""مقبوال

مواهب المتعلمين وقدراتهم على العيش حياة كاملة ومرضية في و تطور شخصيات النوعي يسهم فيالتعليم ، فوالكتابة والحساب

 .مجتمعاتهم

 ضمن جزءا من أهداف التعليمهي أصال  )وخاصة تلك التي هفي جميع أشكالاالنصاف شمول معالجة مسائل عدم المساواة التعليمية و  •

 (.أهداف التنمية المستدامة

. هناويمكن الوصول إليها  ،من قبل األمم المتحدةأعداد مسودة القائمة األولى من المؤشرات العالمية ألهداف التنمية المستدامة وقد تم 

هم ، وكبار الخبراء اإلحصائيين من الدول األعضاء تضمي تالعمل من قبل اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة، وال تمت ريادة هذا وقد

وزارة الفي معظم البلدان يتم جمع إحصاءات التعليم من قبل ولبيانات التي تم جمعها بسهولة. فضلون اوي ،التعليم في مجال ليسوا خبراء

لمجتمع المدني دور رئيسي في توسيع نطاق مؤشرات التعليم المقترح ودفع لتب اإلحصاءات الوطنية، وهو ما يعني أن ابدال من مك

في هذه والمؤشرات.  تشذيبنحن نشجع مشاركة أعضائنا في عملية وويلية. التحالمؤشرات و حقوقاللمؤشرات التي تستند إلى ا

وطروحات قتراحات، االالمرحلة، نشجع األعضاء على تحديد موعد لعقد اجتماع مع اللجنة اإلحصائية الوطنية لتبادل االهتمامات و

 .جديدةالطر األفي رصد  وبقوةوالتأكيد على ضرورة مشاركة المجتمع المدني  الحملة العالمية للتعليم

. وفي الوقت نفسه، تعمل اليونسكو على قائمة من 2016سيتم وضع اللمسات األخيرة على مجموعة نهائية من المؤشرات فقط في عام و

 .أهداف التنمية المستدامة المؤشرات الموضوعية التي من شأنها أن تكمل مؤشرات

حركة الحملة لمجموعة من مؤشرات التعليم العالمية والموضوعية باالعتماد على موقف توافقي مسودة ل الحملة العالمية للتعليم قترحوت

 .الملحق فيوهي متوفرة والمدخالت الفنية األخرى.  الحملة العالمية للتعليم بها أعضاء تقدمضافية التي والمداخالت اإلالعالمية للتعليم، 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/6754Technical%20report%20of%20the%20UNSC%20Bureau%20%28final%29.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/6754Technical%20report%20of%20the%20UNSC%20Bureau%20%28final%29.pdf


 

 
 

 2015 -ما بعد أجندة بشأنضمان الرصد الفعال والمساءلة  .4

آلية واضحة  وضع ال بد من العمل من أجلواألهداف اإلنمائية لأللفية من عدم وجود آلية متماسكة وقوية للرصد والمساءلة. تعاني 

 ة.الجديد جندةمساءلة بشأن وفائها تجاه األلرصد التقدم المحرز و

إجراء مراجعات منتظمة، ابتداء " "ب(HLPF) للتنمية المستدامةرفيع المستوى المنتدى السياسي "وقد كلف هيئة شكلتها االمم المتحدة 

ما بعد  أجندةوسائل التنفيذ، في إطار بمتابعة وتنفيذ االلتزامات وأهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تلك المتعلقة ل، 2016من عام 

2015." 

 :، ما يلي2015وينبغي أن تعكس آليات الرصد والمساءلة في مرحلة ما بعد 

ة يهيئات الرقابالمواطنيها من خالل أمام المجتمع المدني: الحكومات هي المسؤولة في المقام األول بالحكم الديمقراطي واالعتراف   •

مساحة يتمتع بالخ( ويجب أن  ةوالعالمي ةوالوطني ةعلى جميع المستويات )المحليالوسيط الهام والمجتمع المدني هو ومثل البرلمانات. 

تجريم  بوقفم التزام واضح يقدتيجب احترام حقوق حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، و، وفي محافل صنع القرارللمشاركة 

 .المجتمع المدني

شيا مع وجود مؤشرات منفصلة لتتبع التقدم المحرز على المستويات الوطنية اللتقدم المحرز على جميع المستويات: تم الحقيقيتتبع ال  •

ليونسكو ضمان آلية رصد وعلى اآليات لرصد التقدم المحرز على جميع المستويات. يجب توفير والعالمية والموضوعية، واإلقليمية 

 .قوية في قطاع التعليموموضوعية 

كالمراجعة حقوق اإلنسان، بتزامات لااللمارجعة آليات المساءلة على اآلليات القائمة  ترتكز االتساق مع اآلليات القائمة: يجب أن  •

 عزز التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع، واالجتماع العالمي للتعليمتيات ولالتدعم افي قطاع التعليم، يجب أن و. ةالشامل ةالدوري

(GEM) واللجنة التوجيهية للتعليم للجميع والمشاورة الجماعية للمنظمات غير الحكومية  (CCNGO) 

للجهود  ةشمل مراجعة مستقلة وصارميجب أن يطوعي، ولكن الستعراض االالرصد على يجب أال يقتصر الصرامة والقوة:   •

 .سياسة الدول، ويؤدي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لضمان العالجات المناسبة واتخاذ اإلجراءات التصحيحيةبشأن واإلنجازات 

التعاون الدولي ووسائل ضمان المساءلة في القطاع استعراض تخصيص الموارد والتزامات االليات الشمولية: ينبغي أن تشمل   •

 .الخاص في بلد العملية، وعند االقتضاء، المجتمع العالمي

لمفاهيم األساسية التي تشكل جزءا من لوضع التعاريف التشغيلية المقبولة دوليا عملية ثابت القياس الفهم والتعريفات واضحة: يتطلب   •

 .المؤشرات العالمية والموضوعية

لبيانات واالستخدام قوي لبناء القدرات: يجب أن يكون هناك قدرات إحصائية وإدارية كافية إلدارات التعليم لضمان فهم األطر، وجمع   •

 .التخاذ القرارات والتخطيط لهاالفعال 

 بشكل عام والتعليم على وجه الخصوص  هداف التنمية المستدامةتأمين التمويل أل. 5

تمويل ، والالتعليم على وجه الخصوصبشكل عام وأهداف  أهداف التنمية المستدامة أجندةبالغ األهمية لتنفيذ  اأمر الموارد الكافيةتعد 

 .جزء حاسم من مفاوضات االجتماع العالمي للتعليم للجميع األخير في مسقط وفي المشاورات اإلقليمية األخيرة حول التعليم للجميع

معظم المناقشات حول رفع إيرادات إضافية لتمويل اإلطار ككل، بدال من التركيز على تركزت ، المستدامةأهداف التنمية   في سياقو

لتمويل مؤتمر أوسلو  فيتوفير مساحات للتأثير على تمويل البرنامج الجديد وقد تم اإلنفاق في قطاعات محددة )بما في ذلك التعليم(. 

االلتزام المتجدد للمساعدة اإلنمائية الرسمية(، للمناصرة نحو من شأنها أن توفر فرصة  ، التيالنرويجفي يوليو، تموز/ 7التعليم )



 

 
 

، ويتم التحضير تمويل التنمية في مجملها(والذي سيتطرق ليوليو، إثيوبيا  تموز/17-13والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية، أديس أبابا )

 .دولية –األخير من قبل عملية تحضيرية حكومية للموؤتمر 

 :األولويات في مجال التمويل هي

المساعدة اإلنمائية  بشأن، بما في ذلك التمويل المحلي والتزامات قوية 2015التعليم ما بعد  أجندةدفع لتركيز قوي على التمويل في ال  •

ما الوطنية للتعليم، و من الميزانيات ٪20ال يقل عن تخصيص ما االلتزامات المستحقة لتمويل التعليم:  تجديد يتضمنوهذا  ،الرسمية

 .لمساعدة اإلنمائية الرسمية، خصصت للتعليم األساسيمن ا ٪10و على األقل من الناتج المحلي اإلجمالي، ٪6يعادل 

لقطاع ل( يلربحا)وخاصة للـ  دور متزايدوأن تحقيق . ةالجديد جندةأللإعادة تأكيد الحاجة إلى مسؤولية الدولة عن ضمان التمويل   •

 .التعليم ينطوي على خطر زيادة خصخصة التعليمالخاص في 

احتياجات مجتمع التعليم في هذه إدراج والتأكد من  أهداف التنمية المستدامة جندةدعم الحركات الكبيرة لصالح التمويل الكافي أل  •

 .العملية؛ وهذا يشمل دعم حركة العدالة الضريبية

 .مع اإلطار األوسع جديدوموائمتها  هاتعزيزو -لتعليم لالسيما الشراكة العالمية  - على اآلليات القائمة لتمويل التعليم االطالع  •

 المالي الجديد لتحسين التدريس وبيئة التعلم، وضمانوتركيز  الدعم  –دعم زيادة التركيز على اإلنصاف والجودة في المخصصات   •

 .االستثمارات التعليمية انصاف

 .الميزانية والمساءلة، بما في ذلك مشاركة المجتمع المدني في عملية التخطيط ووضع الميزانيةدعوة لمزيد من الشفافية في   •

 الخالصة

التعليم والمجتمع  ولعب ناشط حيث -لتعليم وغايات اواسع والعلى وجه الخصوص، الهدف و - 2015بعد ما  أجندةتم تحديد الكثير من 

ستحدد . و2015خالل عام  التأثير. ومع ذلك، ال تزال هناك فرص واحتياجات لمزيد من األمر المدني دورا هاما في التأثير على هذا

 2015ما بعد  أجندةعلى كيفية وضع طموحة من األهداف والمؤشرات وآليات المساءلة والرصد والتمويل  أطرقرارات نهائية بشأن ال

 .هلمدني للقتال من أجلفي هذا السياق، هناك الكثير للمجتمع ا .للتعليم وتنفيذها وتحقيقها
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 المقترحة من قبل الحملة العالمية للتعليم – المؤشرات العالمية والموضوعية

أهداف 

التنمية 

 المستدامة

 المؤشرات الموضوعية المقترحة من قبلنا المؤشرات العالمية المقترحة من قبلنا 1المؤشرات من لجنة إحصاءات األمم المتحدة والنتيجة المعينة

الذين يحققون الحد األدنى من الكفاءة  النسبة المئوية لألطفال  4.1

( المرحلة االبتدائية iمعايير في القراءة والرياضيات في نهاية: )

(ii )( الثانوي الدنياBAA) 

 

النسبة المئوية لألطفال الذين يحققون معايير 

الكفاءة الدنيا في المجاالت المحددة على الصعيد 

( ii( المرحلة االبتدائية )iالوطني في نهاية: )

  *2الدنيا الثانوية

ما ال يقل عن تسع  التي تضمنتشريعات ال ذاتالبلدان  .1

سنوات من التعليم اإللزامي المجاني )االبتدائي والثانوية 

 الدنيا والثانوية العليا(

البلدان التي لديها إطار قانوني يحدد المعايير الدنيا للجودة  .2

 والثانوية العليا(في المدارس )االبتدائي والثانوية الدنيا 

لمدارس التي تمتثل لهذه المعايير البلدان المئوية ل سبةالن .3

إطار قانوني يحدد المعايير الدنيا للجودة في التي لديها 

 3المدارس )االبتدائي والثانوية الدنيا والثانوية العليا(

                                                           
 ومالءمة جدوى على بناء  Cإلى  Aمن مقياس على مؤشر والتي قامت بتصنيف كل الوطنية اإلحصائية اللجان على أهداف التنمية المستدامة المتحدة االولى لمؤشرات األمم جرى تعميم قائمة 1

 تقترح(. أكثر أو % 60) الوطنية اإلحصائية المكاتب الهدف المنشود المقترح بأغلبية لقياس جدا ومالئم سهل المنال ومناسب "AAA" تصنيف وتبين أن مؤشر. الثالثة المعايير من كل وأهمية

 AAAمصنفة بـال من غير األخرى المؤشرات جميع على تحسينات الحملة العالمية للتعليم

 
أو  الريف اإلقامة في مكان أو اإلعاقة أو اإلثنية/  والعرق والجنس الدخل والموضوعي يجب أن يتم ذلك من خالل خمس العالمي المستويين مفصلة. وعلى تكون أن يجب* تحمل عالمة  التي البنود 2

 بين ردم الفجوة تقييم مدى يجب ذلك، إلى بيانات تقرير الرصد العالمي للتعليم للجميع، باإلضافة لقاعدة الواسعة الخبرة استغالل ويمكن. الوطني المستوى على إضافية فئات تحديد ويمكن الحضر، كما

 .(الدخل خمس والخامس األول. المثال سبيل على) المجموعات وأدنى أعلى

 
 الوطني المستوى وعلى المنطقة/  والمقاطعة الموضوعي/  العالمي المستوى وعلى والحضر على مستويات الريف تصنيفها يجب#  تحمل عالمة التي البنود 3
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إجمالي معدل القبول في الصف األخير )االبتدائي  .4

 *والثانوي(

 بتدائي والثانوية الدنيا والثانوية العليا(معدل التحصيل )اال .5

 * معدل التسرب من المدرسة )االبتدائية والثانوي الدنيا( .6

 * لمشاركة )االبتدائية والثانوي الدنيا(المئوية ل سبةالن .7

ألطفال فوق السن المحدد والمسجلين حسب المئوية ل سبةالن .8

 * الصف )االبتدائية والثانوي الدنيا(

 * دراسة )مصنفة لفهم مدى التفاوت(سنوات المتوسط  .9

مصاريف كل طفل )االبتدائي والثانوية الدنيا  متوسط  .10

 * 4والثانوية العليا(

 

  (AAA)نسبة االنجاز )االبتدائي، الثانوية الدنيا، الثانوي العليا(  

 
 * نحن نتفق مع المؤشر المقترح

 
 

4.2  

 
المعلمين في التعليم ما قبل االبتدائي نسبة  5 (BBB)مؤشر تنمية الطفولة المبكرة 

 المؤهلين وفقا للمعايير الوطنية #
البلدان التي لديها تشريعات تضمن سنة واحدة على األقل  .11

 من التعليم المجاني ما قبل االبتدائي

البلدان التي لديها إطار قانوني يحدد معايير دنيا لجودة  .12

  ECCE خدمة رعاية وتعليم الطفولة المبكرة

 

 

  (BAB) المشاركة في التعلم المنظم )سنة واحدة( 

 
نسبة المشاركة في سنة واحدة من التعليم ما قبل 

االبتدائي )سنة واحدة قبل سن دخول التعليم 

 * األساسي الرسمي(

 

 R) #دور الحضانة التي تمتثل لهذه المعاييرالمئوية ل سبةالن .13

/ U) 

 المبكرة مؤسسات رعاية وتعليم الطفولةالمئوية ل سبةالن .14

ECCE التي ال تفرض رسوما أو التكاليف غير مباشرة # 

الذين هم تنمويا على  5النسبة المئوية لألطفال دون سن  .15

الطريق الصحيح في المجاالت التالية: اللغة / القراءة 

والكتابة، والحساب، المجاالت الجسدية، االجتماعية 

 والعاطفية والمعرفية

سنوات  5النسبة المئوية لألطفال الذين تقل أعمارهم عن *  .16

                                                           
 والعامة الخاصة المدارس اعتبار تصنيف يمكن 4
 .ومسبباته  ,تغيير أي يعني ما تفسير الصعب من ألنه indicatorsالـ هي المؤشرات indicesمؤشرات/ تكون ويجب أن ال. وميسرة التفسير مفهومة تكون أن يجب المؤشرات 5
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 والذين يلتحقون ببرنامج للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة

* 

حسب مستوى ونوع التعليم )التعليم التقني  االلتحاقنسب  4.3

  (AAA) (والمهني والتعليم العالي

 

 مع اقتراح احصائيات االمم المتحدة * نتفق

 
لتعليم المهني األطر القانونية والسياسية ل ذاتالبلدان  .17

التي تتضمن أحكاما واضحة لضمان عدم التمييز والتقني و

ودعم الوصول إلى الطالب من خلفيات ذات الدخل 

 المنخفض
تلبي التي مؤسسات التعليم التقني والمهني النسبة المئوية ل .18

 # وطنيةالمعايير ال
 *اليالتعليم العلإللتحاق ب اإلجماليالمعدل  .19
في أوساط ) ةالمهنيو معدل المشاركة في البرامج التقنية .20

 * (سنة 24-15الذين تتراوح أعمارهم بين 
معدل المشاركة في التعليم والتدريب الرسمي وغير  .21

 64-25الذين تتراوح أعمارهم بين في أوساط ) الرسمي

 *سنة( 

في  الرسميوغير  الرسميمعدل المشاركة في التعليم والتدريب  4.4

 في أوساط الذين تتراواح أعمارهم بينالماضية  12 ـاألشهر ال

  (BAB)سنة  25-64

 الذي يتلقونالنسبة المئوية للصغار والكبار 

التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك 

التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم 

 والتدريب المتكرر* 

 التقني اإلطار القانوني للتعليم والتدريب ذاتالبلدان  .22

عدم التمييز  التي تضمنوالمهني، بما في ذلك األحكام 

 ()مؤشرات هيكلية

 

الكمبيوتر  المتعلمين في مجاالتبالغين الالنسبة المئوية للشباب /  

   (BBB) والمعلومات

ريف، الحضر / الالتكافؤ )اإلناث / الذكور،  indicesمؤشرات  4.5

أسفل / أعلى خمس الثروة[ لجميع المؤشرات في هذه القائمة 

  (BBA) هاالتي يمكن تصنف

التعادل )اإلناث / الذكور،  indicesمؤشرات 

حضر / ريف، أسفل / أعلى خمس الثروة، 

العرق واإلعاقة[ لجميع المؤشرات في هذه 

 تصنيفهاالقائمة التي يمكن 

الموارد التي ذات  خططالسياسات والقوانين وذات الالبلدان  .23

تكفل التمتع بالحق في التعليم لجميع الفئات المهمشة، دون 

 تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص

الذين يدرسون طالب المرحلة االبتدائية النسبة المئوية ل .24

 * بلغتهم األم

. )االبتدائي والثانوية لكل طفل االنفاق الحكومي على التعليم .25

 # الدنيا والثانوية العليا(

 القراءة والكتابة والحساب الذين يجيدوننسبة الشباب / بالغين  4.6

(BAA) 
نسبة نسبة المشاركة في برامج محو األمية )

الذين تتراوح أعمارهم بين االمية في أوساط 

25-64 * ) 

األطر القانونية والمؤسسية التي تجعل الوصول  ذاتالبلدان  .26

إلى القراءة والكتابة والتعلم مدى الحياة حق أساسي وتوفر 

 .إطار عملي لتنفيذها

  * احصائيات االمم المتحدة مقترحعلى  نوافق (AAA) معدل اإللمام بالقراءة والكتابة للشباب / الكبار 
عاما والذين  15 أعمارهمالذين تبلغ النسبة المئوية للطالب   4.7

  (BBB) معرفة علوم البيئة وعلوم األرض كفاءة فييظهرون 
ساعات التدريس المخصصة لالنسبة المئوية 

للتعليم من أجل التنمية المستدامة / تعليم 

النسبة المئوية للمدارس التي تقدم المهارات الحياتية  .27

 #فيروس نقص المناعة البشرية والتربية الجنسيةو
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البلدان تنفيذ اإلطار البرنامج العالمي لتعليم حقوق اإلنسان  .28 المواطنة العالمية / حقوق اإلنسان والسالم #

 (59/113)حسب قرار الجمعية العامة 

القيم  الذين يدعمون 13من العمر  ينالنسبة المئوية للطالب البالغ 

 (CBB) تعزيز المساواة والثقة والمشاركة في الحكمووالمواقف 
التثقيف في مجال حقوق  حيث يتم تضمينالبلدان 

اإلنسان والسالم والمواطنة العالمية والتعليم من 

أجل التنمية المستدامة في سياسة التعليم 

 والمناهج الدراسية

 

4a 1 ( النسبة المئوية للمدارس مع الوصول إلىi( الكهرباء )ii مياه )

واحد )حسب الجنس لل( مرافق الصرف الصحي iiiو ) الشرب

  (BAA)( تعاريف المؤشرات المياه والصرف الصحي

( iالنسبة المئوية للمدارس مع الوصول إلى )

( مرافق iiiو ) ( مياه الشربiiالكهرباء )

واحد )حسب تعاريف الجنس للالصرف الصحي 

( iv) (المؤشرات المياه والصرف الصحي

تكييف البنية التحتية والمواد الالزمة لألشخاص 

المواد التعليمية الكافية ومرافق  (v) اإلعاقةذوي 

 التعلم # 

القواعد والمعايير الدنيا للبيئات  الذي يحدداإلطار القانوني  .29
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 # تكييفها لألشخاص ذوي اإلعاقةالتي يمكن 
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لعقاب الذين تعرضوا لالنسبة المئوية للطالب   

  * البدني، والبلطجة، واالعتداء الجنسي والتمييز

4 b 1  حجم تدفق المساعدة اإلنمائية الرسمية للمنح الدراسية حسب

 8لتعليملمجموع حجم المساعدة اإلنمائية الرسمية الموجهة  .35  (BBB)7 القطاع ونوع الدراسة

                                                           
 الوطني المستوى على المحافظة/  المنطقة حسب مصنفة تكون قد 6

 
بات  الدراسية للمنح المساعدات أساس على التمويل من الكثير فإن ذلك، على وعالوة. ملموسة نتائج عن ليسفر الكفاية فيه بما مغزى وذ قويا أو ليس الهدف هذابأن  الحملة العالمية للتعليم تشعر 7

ويمكن . وبصورة غير متناسقة النخبة للسكان المساعدات في تعداد المانحين مشكلة تفاقم إلى أدى مما والمخاطر( اإلنمائية المساعدة أموال من األرضية الكرة شمال في الجامعات دعم) ظل مساعدات

. الرسمية اإلنمائية للمساعدة الدراسية المنح لحساب حوافز هناك أن ال يكون ويجب الرسمية، اإلنمائية المساعدة تدفقات من كجزء تحسب ال أن يجب ولكن الدراسية، للمنح األموال المقدمة تعقب

 .واإلعاقة األبوين، دخل خمس الجندر، ذلك في بما المستفيدين، لخصائص وفقا دراسية منحة أي توفير بشأن البيانات تصنيف ينبغي

 
 .الرسمية اإلنمائية للمساعدة اإلجمالية القيمة من بمؤشر الدراسية للمنح الرسمية اإلنمائية المساعدة لحصة فرز أي يسبق أن يجب 8
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