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 مقدمة - أوال 

ــزام أُعلــن - ١ ــدويل االلت ــيم بتــوفري ال ــع التعل  حلقــوق العــاملي اإلعــالن يف مــرة ألول للجمي
 االجتماعــات يف مــرارا جديــد مــن عليــه التأكيــد جــرى مث ،١٩٤٨ عــام يف الــصادر اإلنــسان

ــذ عقــدت الــيت واالتفاقــات ــا احلــني، ذلــك من ــة املــؤمترات ذلــك يف مب ــة اإلقليمي ــالتعليم املعني  ب
 ويف ،)اليونـسكو ( والثقافـة  والعلـم  للتربيـة  املتحدة األمم منظمة عقدهتا اليت )١٩٦٦-١٩٦٠(

 ،)١٩٩٠( الطفـل  أجل من العاملي القمة مؤمتر مثل مؤمترات ويف ،)١٩٨٩( الطفل حقوق اتفاقية
 العـاملي  واملنتـدى  ،)١٩٩٠( تايلنـد  جومتيـان،  يف املعقـود  للجميـع  التعليم لتوفري العاملي واملؤمتر
 ).٢٠٠٠( متر قمة األلفية للتنمية وأهدافهمؤ وإعالن )٢٠٠٠( داكار يف املعقود للتعليم

ــق حنــو ملمــوس تقــدم أحــرز وقــد - ٢ ــوفري هــدف حتقي ــيم ت ــعلل التعل ــا :جمي ــر فوفق  لتقري
 يف ٨٦ االبتدائيـة  باملـدارس  املقيـدين  األطفال نسبة تبلغ ،٢٠٠٦ لعام لأللفية اإلمنائية األهداف

 القيــد معــدل ويزيــد .النــامي العــامل يف االبتدائيــة الدراســة ســن يف األطفــال جممــوع مــن املائــة
 يف مجيعهــا ( فقــط انبلــد ٥ ويف األقــل؛ علــى بلــدا ٥١ يف املائــة يف ٩٥ علــى بكــثري باملــدارس
 .املائة يف ٥٠ عن الدراسة سن يف األطفال من باملدارس املقيدين نسبة تقل )أفريقيا

 ممـن  طفـل  مليـون  ١١٥ بـــ  يقـدر  عـدد  هنـاك  كـان  التقـدم،  هذا من الرغم على ولكنه - ٣
 ،٢٠٠١/٢٠٠٢ الدراســـية الـــسنة خـــالل املـــدارس خـــارج االبتدائيـــة الدراســـة ســـن يف هـــم
 األطفـال  مـن  وكـثري  .)١(٢٠٠٤ عـام  يف باملـدارس  مقيـدين  حـىت  يكونـوا  مل فلط مليون ٧٧ و

 نتيجـة  الدراسـة  إلمتـام  أطـول  وقتـا  يـستغرق  وبعـضهم  تعلـيمهم؛  يكملـون  ال باملـدارس  املقيدين
 .قليل التعليم من حظهم الدراسة ونيتّم ممن وكثري للرسوب؛

 :لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهـداف  مـن  ٢ اهلدف يبلغ ال حبيث جدا بطيئا احملرز التقدم وكان - ٤
ــوفري ــيم ت ــدائي التعل ــع االبت ــول للجمي ــا يف ســيما ال ،٢٠١٥ عــام حبل ــصحراء جنــوب أفريقي  ال
 باملـدارس  امللـتحقني  غـري  األطفـال  من تقريبا املائة يف ٨٠ يعيش حيث آسيا، جنوب و الكربى

 تكـافؤ  :لأللفيـة  منائيـة اإل األهداف من ٣ اهلدف من ٢٠٠٥ لعام املرحلي اهلدف أما .العامل يف
 وإن فجـوة،  هنـاك  زالـت  ومـا  بالفعـل،  حتققه تعذر فقد والثانوي، االبتدائي التعليم يف اجلنسني
 يتعــرض كــذلك .العــامل منــاطق معظــم يف التعلــيم يف اجلنــسني بــني الــتقلص، يف آخــذة كانــت
 األطفـال،  عمـل  اتوممارس املدنية، الصراعات وكثرة الفقر، لتعاظم نتيجة للخطر احملرز التقدم

 نظــام علــى أثــره عــن فــضال احملليــة، واجملتمعــات األســر علــى اإليــدز وأثــر املــستمر واجلفــاف
 .نفسه التعليم

__________ 
 عنـدما يـتم حتليـل نتـائج الدراسـات االستقـصائية       ٢٠٠٧من املتوقع توافر تقديرات جديدة يف منتـصف عـام        )١( 

 .العنقودية املتعددة املؤشرات
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 تتـوافر  أو قويا منوهم يكون أو أصحاء، األطفال يكون أن احتمال يقل تعليم، وبدون - ٥
 يقــل التعلــيم، يمتعمــ وبــدون .احملليــة جمتمعــاهتم يف تامــة مــشاركة يــشاركون أو الــسالمة هلــم

 .األخرى اإلمنائية لألهداف البلدان حتقيق احتمال
 

 اليوم وشراكات األمس إسهامات - ألف 
 هـدف  حتقيـق  على البلدان ملساعدة كبرية إسهامات ١٩٩٠ عام منذ اليونيسيف تقدم - ٦

 وبـرامج  مـشاريع  تنفيـذ  خـالل  مـن  األوىل بالدرجـة  اإلسـهامات  وهـذه  .للجميـع  التعلـيم  توفري
 باملــدارس لاللتحــاق االســتعداد حتــسني أجــل مــن املبكــرة الطفولــة :مثــل جمــاالت يف بتكاريــةا

ــادة ــال عــدد وزي ــذين األطف ــسن يف الدراســة ونأســيبد ال ــررة؛ ال ــدمي املق ــدعم وتق ــدريب ال  لت
 لتحــسني الــتعلم/التــدريس مــوارد وتــوفري املدرســي؛ التعلــيم نوعيــة حتــسني أجــل مــن املعلمــني
 األطفـال  مواظبـة  لـدعم  الصحية الفحوص وإجراء مدرسية وجبات وتقدمي التعليمي؛ التحصيل
 حـق  إلعمـال  والـدعوة  وآمنـة؛  صـحية  املـدارس  جلعـل  الـصحية  واملرافق املياه وتوفري احملرومني؛

 التـدابري  واختـاذ  احلـق؛  هبـذا  التمتـع  تـسهيل  ميكنـهم  ملـن  الدعم وتقدمي التعليم، يف األطفال مجيع
 الـتعلم  فـرص  إلتاحـة  الالزمـة  التـدابري  واختاذ التعليم؛ يف وأدائهن بناتال مشاركة لدعم الالزمة

 .املدنية الصراعات أو الطبيعية الكوارث مثل الطوارئ حباالت املتأثرين لألطفال جديد من
 تــوفري هــدف حتقيــق حنــو قــدما املــضي علــى البلــدان اإلســهامات هــذه ســاعدت وقــد - ٧

 خـــالل مـــن األوىل بالدرجـــة اليونيـــسيف وتعمـــل .الاألطفـــ جلميـــع اجليـــد االبتـــدائي التعلـــيم
 .اهلـدف  هذا لبلوغ الوطنية واخلطط الوطنية الريادة دعم على األخرى املنظمات مع شراكات
 بـإحراز  اإلسراع تستهدف التعليم جمال يف أساسية شراكات أربع هناك الدويل، الصعيد وعلى
 .لأللفية اإلمنائية األهداف من ٣ و ٢ اهلدفني حتقيق يف تقدم
 الــدعم اليونــسكو، تنــسقها الــيت ،للجميــع التعلــيم لتــوفري العامليــة العمــل خطــة تــوفر - ٨

 أهـداف ( للجميـع  التعلـيم  لتـوفري  الـستة  األهـداف  لتحقيـق  الوطنيـة  التعلـيم  خطـط  لوضع التقين
 بـــاخلربة إســـهاماهتا وبـــربط .للجميـــع التعلـــيم تـــوفري جمـــال يف احملـــرز التقـــدم وترصـــد )داكــار 
 مبادراهتـا  تعمـيم  لليونيـسيف  ميكـن  اآلخـرين،  الـشركاء  جانـب  مـن  للبلـدان  املقدمـة  يطيةالتخط

 جهودهـا  اليونيـسيف  تربط كما .الوطنية واألولويات اخلطط يف منهجية أكثر بصورة الناجحة
 العـاملي  الرصـد  تقريـر  يـوفره  الـذي  احملرز للتقدم نطاقا األوسع بالعرض والتقييم الرصد جمال يف

 .للجميع عليمالت لتوفري
 وضـع  الـدويل  البنك وضعها اليت للجميع التعليم لتوفري السريع املسار مبادرة تدعم - ٩

 اجلميـع  إلمتـام  الوطنية اخلطط يف املوجودة التمويل ثغرات وتسد التعليم، لقطاع موثوقة خطط
 الوطنيـة  تواألولويـا  اخلطـط  على التأثري على أكرب بقدرة اليونيسيف وتتمتع .االبتدائي للتعليم
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 اجلنـسني  بـني  واملـساواة  بالتكـافؤ  يتعلق فيما سيما ال السريع، املسار مبادرة شراكة من كجزء
 لــدعم متويــل مــن حتتاجــه مــا اجتــذاب علــى أقــدر تــصبح أن كــثرية لبلــدان وميكــن .التعلــيم يف

ــادرات ــصبح أن مبجــرد املب ــادرات تلــك ت ــا مــن جــزءا املب ــة خططه ــادرة مــن ومتــول الوطني  مب
 .السريع راملسا
 والـدعم  الـدعوة  اليونيـسيف  وضـعتها  الـيت  البنات لتعليم املتحدة األمم مبادرة وتوفر - ١٠
 .الوطنيـة  التعلـيم  خطـط  وتنفيذ ومتويل تصميم يف اجلنسني بني واملساواة التكافؤ لتحقيق التقين
 ةواسـع  طائفـة  ومـوارد  نفـوذ  حـشد  أفـضل  حنو على لليونيسيف ميكن املبادرة تلك خالل ومن

ــشركاء مــن النطــاق  وأولويــات خطــط يف اجلنــسني بــني واملــساواة التكــافؤ دعــم أجــل مــن ال
 .الوطنية التعليم
 الدائمــة للجنــة التابعــة الطــوارئ حــاالت يف بــالتعليم املعنيــة اجملموعــة مــن والقــصد - ١١

 إلعــادة الــشركاء مـن  كــثري يبـذهلا  الــيت اجلهـود  بــني التنـسيق  حتــسني الوكـاالت  بــني املـشتركة 
 والكـــوارث للـــصراعات نتيجـــة الطـــوارئ حـــاالت مـــن املتـــضررة لألعـــداد املدرســـي التعلـــيم
 التعلــيم نظــم بنــاء إعــادة أجــل مــن الــشركاء جهــود تنــسيق علــى تــساعد أهنــا كمــا .الطبيعيــة
 .الطبيعية تنميتها متابعة إىل الطوارئ حاالت من تضررت اليت البلدان إعادة يف للمساعدة

 
 التعليم جمال يف وغاياهتا يسيفاليون أهداف - ثانيا 

 - األولويـة  بلـدان  سـيما  ال - البلـدان  مـساعدة  خـالل  مـن  التعليم، الستراتيجية ميكن - ١٢
 األوضـاع  اسـتعادة  علـى  تـساعد  أن لأللفيـة،  اإلمنائيـة  األهـداف  من ٣ و ٢ اهلدفني حتقيق على

ــة ــاء وإعــادة الطــوارئ، حــاالت يف الطبيعي ــاة بن ــصغار حي ــشيي وإعــادة ال ــنظم دت ــدان يف ال  البل
 شـراكة  يف األهـداف  هـذه  لتحقيـق  للـسعي  التوجيه تقدم واالستراتيجية .األزمات من اخلارجة

 .املـدين  اجملتمع ومنظمات احلكومية غري املنظمات ذلك يف مبا اآلخرين، الرئيسيني الشركاء مع
 :هي الشاملة األهداف هذه إطار يف املنشودة الرئيسية واألهداف
 للجميـع  االبتـدائي  التعليم توفري يف املتمثل اهلدف حتقيق على البلدان ةمساعد )أ( 
 :ميكن حبيث اجلودة، على ومركزة شاملة التعليمية نظمها جبعل ،٢٠١٥ عام حبلول
 أن واألفــضل اجليــد، التعلـيم  علــى للحـصول  متــساوية فــرص األطفـال  جلميــع تتـاح  أن • 

 صـديقة  مـدارس ( األمثـل  النحـو  علـى  مـصاحلهم  حتقـق  نظاميـة  مـدارس  يف ذلك يكون
 ).لألطفال

 مـستوى  تـوافر  مـع  املقـررة،  الـسن  يف باملدارس االلتحاق من األطفال مجيع يتمكن أن • 
 .للتعلم واالستعداد اإلعداد من مناسب
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 املقـررة  الكفـاءات  اكتـساب  ومـن  طبيعي، بشكل التقدم من األطفال مجيع يتمكن أن • 
 .التعليمية الدورة وإمتام

 بــني التفــاوت علــى القــضاء يف املتمثــل اهلــدف حتقيــق علــى البلــدان مــساعدة )ب( 
 يف األخـرى  التفـاوت  أوجـه  ومعاجلـة  ،٢٠١٥ عـام  حبلـول  التعلـيم  مـستويات  مجيع يف اجلنسني
 :حبيث التعليم، خالل من اجملتمع يف اجلنسني بني املساواة وتعزيز التعليم
 البنـات  جلميـع  األوىل الـتعلم  مراحـل  التبـاين  أوجه من وغريه اجلنسني بني التباين يعاجل • 

 .والبنني
 اهتمامــات مــن أساســيا اهتمامــا التبــاين أوجــه مــن وغــريه اجلنــسني بــني التبــاين يــصبح • 

 .االبتدائي بعد وما االبتدائي املستويني على التعليم يف اجلودة
 التحــصيل يف واملــضي الدراســية جتربتــهم طريــق عــن والبــنني البنــات مجيــع متكــني يــتم • 

 .اجليد التعليم خالل من طاقتهم بكامل
 واملـراهقني  لألطفـال  بالنـسبة  الطبيعيـة  األوضاع استعادة على البلدان مساعدة )ج( 
 إعـادة  عمليـة  مـن  كجـزء  ،)الطـوارئ  حـاالت ( الطبيعيـة  والكـوارث  الـصراعات  من املتضررين

 وحـاالت  الطـوارئ  حـاالت  يـع مج يف األفـراد  وحيـاة  والـنظم  واملؤسسات احمللية اجملتمعات بناء
 :حبيث األزمات، بعد ما

 الـيت  الـتعلم  وفـرص  احلمايـة  على املساواة قدم على احلصول من األطفال مجيع يتمكن • 
 .الطوارئ حالة بعد فيما اجليد والتعليم املدارس هلم تتيحها

 مـن  املتـضررين  لألطفال األخرى األساسية واالحتياجات واألمن السالمة توفري يصبح • 
 بـرامج  خـالل  مـن  اإلنسانية االستجابة من يتجزأ ال جزءا الطبيعية والكوارث الصراع
 .اجليد التعليم

ــوفري يكــون •  ــيم ت ــد التعل ــة اجلي ــد” أول مبثاب ــسالم عائ  مــن اخلارجــة اجملتمعــات يف “لل
 أفـضل  وضـع  إىل واملؤسـسات  النظم وإعادة الصغار حياة بناء إلعادة ومنطلق الصراع

 .ليهع كانت مما
 إطــار يف لأللفيــة، اإلمنائيــة األهــداف لــدعم التعليميــة اليونيــسيف اســتراتيجية وتــستند - ١٣

 تركيـزا  وتركز املقدمة، واإلسهامات السابقة اخلربات إىل األجل، املتوسطة االستراتيجية اخلطة
 :التالية التوجيهية املبادئ إطار يف الربامج وضع على متزايدا
 .القائمة واألدوات اآلليات تعزز وأن القائمة الوطنية التعليمية األطر ضمن تكون أن • 
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 .ومتينة مترابطة شراكات خالل من تتم أن • 
 .باألطفال املعنية الربامج كل يف القطاعات بني الروابط على تركيزها ينصب أن • 
 .واخلربات املمارسات من جودته تثبت ما إىل استنادا قيمة، تضيف أن • 
 .والسكان للبلدان العاجلة لالحتياجات تستجيب أن • 
 .املمارسة خالل من بالتعلم للعمل، الالزمة املعرفة تبين أن • 
 القطـري  وجودها يف األساسية الشراكات يف اليونيسيف إلسهام النسبية امليزة وتكمن - ١٤

 يف اجلــوهري واشــتراكها والــشباب؛ األطفــال عــن معــرب كــصوت وســجلها النطــاق؛ الواســع
 .املتحدة األمم نطاق على االتساق عملية
 “مرافقـة ” االبتكـاري  املفهـوم  خالل من القطرية للريادة بناء دعما الوكالة تقدم كما - ١٥

 إزاء هنــج اتبــاع إىل باســتمرار الــدعوة أجــل مــن الــشركاء مــع العمــل يــستتبع وذلــك .البلــدان
 التقنيـة  املـشورة  وإسـداء  ،اجليـدة  املمارسـات  خربات وتبادل اإلنسان، حقوق على قائم التعليم
 تعزيـز  علـى  عمومـا  واملـساعدة  ،الوطنيـة  القـدرة  بنـاء  علـى  واملـساعدة  املـشاكل،  حـل  أجل من
 مـع  “الطريـق  علـى  املـضي ” مـن  الـشركاء  متكـن  اإلسهامات من األشكال وهذه .التعليم نظام

 .األولويات وتقرر موثوقة خططا تضع وهي مرافقتها أي البلدان،
 

 ألطر الوطنية املوجودة وتعزيز اآلليات واألدوات القائمةالعمل داخل ا  
تلتزم اليونيسيف إىل جانب اليونسكو والبنك الدويل وشركاء التعلـيم اآلخـرين، مببـدأ             - ١٦

ــد      ــة مفــردة وذات مــصداقية يف كــل بل ــة تربوي ــدعم اخلــارجي يف إطــار خطــة وطني وتقــدم . ال
 جمــال التعلــيم يف معظــم البلــدان الناميــة،  اليونيــسيف، بــصفتها شــريكا قطريــا داخليــا نــشطا يف 

ــا اة التـــشاورية التـــشاركية لوضـــع خطـــط  العـــون للبلـــدان عـــن طريـــق العمليـــ  لتعلـــيم وربطهـ
وتلتزم الوكالـة أيـضا مببـدأ تقـدمي جهـات       .باستراتيجيات احلد من الفقر، أو خبطة إمنائية وطنية

دان، وسـتزيد اجلهـود املبذولـة    لقطاعـات إىل البلـ  للميزانيـات علـى نطـاق ا      ماحنة عديـدة للـدعم      
 علـــى امليزنـــة لـــصاحل األطفـــال،  لتعبئـــة متويـــل اخلطـــط واألولويـــات الوطنيـــة، بالتـــشديد أوال 

 .التمويل لدعم األعمال اليت تقوم هبا هي مث
 

 ‘الوثيقة’كات املترابطة واالتركيز على الشر  
ول خطــة العمــل ســتركز اليونيــسيف علــى الــشراكات الرئيــسية األربــع املتمحــورة حــ  - ١٧

للجميـع، ومبـادرة األمـم     العاملية لتوفري التعليم للجميـع، ومبـادرة املـسار الـسريع لتـوفري التعلـيم      
وتــرتبط  .املتحــدة لتعلــيم البنــات، وهنــج اجملموعــات للجنــة الدائمــة املــشتركة بــني الوكــاالت    
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ــها بالعـــضوية املـــشتركة   ــا بينـ ــا  يف الـــشراكات فيمـ ــ(ثـــالث وكـــاالت رئيـــسية هبـ سكو، اليونـ
وبالتـــآزر الــذي يطبـــع طريقــة معاجلتـــها للتخطــيط والتمويـــل    ) اليونيــسيف والبنـــك الــدويل  و

  .والتفاوت بني اجلنسني وحاالت الطوارئ يف جمال التعليم

ويف ليربيــا، علــى ســبيل املثــال، يعمــل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي واليونــسكو           - ١٨
وتـستعمل   .للتعلـيم ‘ تـصل امل’أجـل تـوفري دعـم    واليونيسيف والبنك الدويل على حنو وثيـق مـن   

مجيع الوكاالت منوذج حماكاة استحدثته اليونسكو لتقدمي الدعم الـتقين إىل احلكومـة مـن أجـل               
وتوفر أيضا اليونيسيف التمويل ملعهـد اليونـسكو لإلحـصاء     .إعداد خطة موثوقة لقطاع التعليم

كومــة والــشركاء ألغــراض التخطــيط  إلعــداد نظــام معلومــات إلدارة التعلــيم، ستــستخدمه احل 
 .والتنظيم

 الوطنيـة   التعلـيم وكذلك، يقوم مجيع الشركاء داخل البلـد باسـتعراض مـشترك خلطـط               - ١٩
ويف إطـار   .يف البلدان اليت تطلب التمويل يف إطار مبادرة املسار السريع لتـوفري التعلـيم للجميـع   

 لتعلـيم البنـات وفريـق العمـل املـشترك           تلك العملية، ُيجري أيضا شركاء مبادرة األمـم املتحـدة         
 والوقايـة مـن     انية اجلنـس  املـسائل بني الوكاالت املعين بالتعليم استعراضات مهمة أخـرى تتعلـق ب          

وهكذا، فإن مجيع الشركاء يضطلعون بكافـة االستعراضـات عـن     .فريوس نقص املناعة البشرية   
 .سار السريعملبادرة املطريق عملية واحدة سلسلة ال تتعدد فيها القنوات 

يف  اليونيـسيف، علـى حنـو انتقـائي،          شتركوعالوة على الشراكات الرئيـسية األربـع، تـ         - ٢٠
مواضــيع أو شــواغل إقليميــة  /شــراكات أخــرى مــن أجــل التعــاون الفعــال فيمــا يتعلــق مبــسائل   

فريق العمل املشترك بني الوكاالت املعين بالتعليم وفريوس نقـص          منها على سبيل املثال     حمددة،  
اإليدز؛ ومبادرة إلغاء الرسوم املدرسية الـيت يقودهـا البنـك الـدويل واليونيـسيف               /ملناعة البشرية ا

ووكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة واليونـسكو؛ ورابطـة تطـوير التعلـيم يف أفريقيـا                 
وهذه شراكات مهمـة تتـيح لليونيـسيف ضـم خرباهتـا الفنيـة إىل خـربات            .جهات أخرى عدة  و

 للــسياسات ات وإعـداد توجيهــ ، موحـدة للــدعوة فاآلخـرين يف بوتقــة واحـدة، وصــياغة مواقــ  
بيـد أن مـا خيـصص هلـذه الـشراكات       .العامة، والتأثري يف اجلهات املاحنة الرئيسية لـصاحل التعلـيم  

 .من وقت وموارد أقل مما خيصص للشراكات الرئيسية األربع
 

 لقطاعات يف برامج التعليما بنيالربط   
 يففـإحراز تقـدم    .هتتم اليونيسيف، بصفتها وكالة للطفولة، جبميع مناحي حياة الطفل - ٢١

 يف قطاعــات الــربامجالتعلــيم يفــضي إىل حتقيــق منــافع يف قطاعــات أخــرى، متامــا مثلمــا تــسهم  
واالعتــراف هبــذا النــهج املتكامــل هــو مــا جيعــل     .أخــرى يف حتقيــق مكاســب يف جمــال التعلــيم  

 احلاليـة لليونيـسيف خمتلفـة بـشكل كـبري عـن اسـتراتيجياهتا املاضـية وعـن                   ليميةالتعاالستراتيجية  
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صــلة تركيــز يف براجمهــا علــى وســتزيد اليونيــسيف مــن ال .اســتراتيجيات غريهــا مــن الوكــاالت
الصحة والتغذية واملياه واملرافق الصحية البيئية وفـريوس نقـص املناعـة البـشرية واإليـدز                بالتعليم  

مـدى مـا يـسفر     لألطفـال مثـاال مـن أبلـغ األمثلـة علـى       الصديقةتعد املدارس و .ومحاية األطفال
  . املتبع يف برجمة التعليم من منافع كبرية لصاحل األطفالكليعنه هذا النهج ال

 
 على األدلةالقائمة القيمة املضافة واإلسهامات ذات   

علــى األدلــة، علــى القائمــة  القيمــة املــضافة وإســهاماهتا ذاتستــشدد اليونيــسيف علــى  - ٢٢
املعلمني للمـدارس   واليت تعد   املرتكزة على الطفل    التعليم  سبيل املثال، التدريب على منهجيات      

 غـرف وعلى نفس املنـوال، فـإن تـشييد          . اجلودة ساعد على حتديد معايري   ت لألطفال، و  الصديقة
ومثـة قيمـة    .اديـة الدراسة وتوفري مواد التعلم لتوسيع قاعدة االلتحاق ميكن أن يكون عمليـة اعتي 

مـن    كجـزء لجودةلد معايري   ي حتد وهي‘ منوذجية’ لألطفال   صديقةأكرب ُتجىن من دعم مدارس      
 .إطار توسيع نظام التعليم

 
 االستجابة لالحتياجات العاجلة واملاسة  

تعمل اليونيسيف بتجاوب من أجل تلبية االحتياجات العاجلة واملاسـة للـذين ضـاعت               - ٢٣
، فـضال عـن فئـات الـسكان الـذين           رئواعلـى التعلـيم نتيجـة لظـروف طـ         منهم فرصة احلـصول     

واليونيـسيف   . خـدمات تعليميـة منقوصـة   علـى  إال حيـصلون تعـذر مشلـهم بالنظـام التعليمـي وال     
ملتزمة بأن تكون أول املستجيبني الحتياجـات التعلـيم يف حـاالت الطـوارئ، وتعطـي األولويـة         

ــة يف    ‘ يهمالوصــول إىل مــن يتعــذر الوصــول إلــ  ’ملــسألة  حيثمــا تكــون مثــة أوجــه تفــاوت خفي
 . الوطنيةالتعليمإحصاءات 

 أو الكـوارث  الـصراع وميكن أن تنهار النظم التعليمية يف حاالت الطوارئ الناشئة عن     - ٢٤
 ،، يف سـياق تـوفري احلمايـة   الدراسـة وتعمل اليونيسيف مع شركائها من أجل استعادة  .الطبيعية

وحـىت يف غيـاب حـاالت     .ي األساس إلعادة بناء النظام التعليمـي ترسبينما للسكان املتضررين 
 مثــل اجملتمعــات الريفيــة النائيــة، جمموعــاتإىل ال تــصل الطــوارئ، فــإن نظــم التعلــيم غالبــا مــا  

معـــات الـــشعوب ت، واألقليـــات العرقيـــة واألطفـــال ذوي اإلعاقـــات، وجم ةريالفقـــاجملتمعـــات و
 .تلــيب احتياجــاهتم بكفايــةال  واملـشردين داخليــا، و  والالجــئني،املهــاجرينجمتمعــات األصـلية، و 

 وصون حقوقهـا    موعاتكائها لتلبية احتياجات هذه اجمل    وستستمر اليونيسيف يف العمل مع شر     
 وضـع  حمددة اهلدف، ومساعدة البلدان، يف الوقت ذاته أيضا، على           برامجيف التعليم عن طريق     

  . أكثر مشوالتعليمنظم 
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مـن األطفـال    األخـرية    يف املائـة     ١٠ الــ هود املبذولة للوصول إىل     وتدعم اليونيسيف اجل   - ٢٥
 ، الوصــول إليهــا يف بلــدان جنحــتيــصعب عــادةوهــذه فئــة ســكانية  .غــري امللــتحقني باملــدارس

 . يف توفري تعليم جيد لكافة األطفال تقريبا،ذلك لوال

م يف حـاالت  وتواصل اليونيـسيف عملـها مـع الـشبكة املـشتركة بـني الوكـاالت للتعلـي              - ٢٦
 الـدنيا   هـا عايريمانـة الـشبكة، وعـن طريـق النـهوض مب          الطوارئ، مبا يف ذلك بـصفتها عـضوا يف أ         

 .للتعليم يف حاالت الطوارئ، واألزمات املزمنة والتعمري املبكر
 

 خالل املمارسةالتعلم من ب ةبناء معرف  
 ة بنــاء معرفــيفميــة  التعليبراجمهــاتلتــزم اليونيــسيف باســتخدام الــدروس املــستفادة مــن   - ٢٧

 .بلـدان خمتلفـة، ويف ظـل ظـروف خمتلفـة     وا يصلح للتعليم بالنسبة لفئات خمتلفـة    مبعاملية النطاق   
 ومـن  ،وجيرى حاليا رصد الدروس املستفادة من استراتيجيات االستجابة يف حاالت الطـوارئ           

 التعلـيم،    لـدعم املـساواة يف      لألطفـال  الـصديقة املـدارس   مـن العمـل مـع       العمل يف دول هـشة، و     
 . واإلمنــائيالتعليمــيباعتبــار ذلــك أولويــة ملعاجلــة الفجــوات املعرفيــة العامليــة القائمــة يف اجملــالني 

 وضع مناذج ألفضل املمارسات استنادا إىل هذه الدروس، وتقـدم اليونيـسيف املـساعدة         يرجيو
 وهـذه   .لتعلـيم األساسـي اجليـد للجميـع عـن طريـق هـذه النمـاذج               ا  توفري من أجل وضع معايري   

توطيــد  ستــساعد اليونيــسيف علــى  برجمــة التعلــيمخــالل املمارســة يف جمــاللــتعلم مــن العمليــة ل
  .‘لطفولة وكوسيط معارف مفضللكمركز تفوق ’مرتلتها 

 
 أولويات الربجمة ونطاقها -ثالثا  
 مواضيع الربجمة وجماالت الدعم -ألف  

الثـة مواضـيع ذات أولويـة وجمـايل دعـم           ستركز الربجمة والتنفيذ يف جمال التعلـيم علـى ث          - ٢٨
ــات        .جــامعني ــات اجله ــسيف وتوقع ــسبية لليوني ــزات الن ــة املي وتعكــس املواضــيع ذات األولوي
 .الشركاء فيما يتعلق بقدرهتا على مساعدة البلدان على حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة            /املاحنة

ــدعم اجلامعــ  يو ــسم جمــاال ال ــائ  انت ــق نت ــة يف حتقي ــة جوهري ــة،  يف ج  بأمهي املواضــيع ذات األولوي
  . أيضا مواطن قوة اليونيسيف يف جمال تعميم العناصر الرئيسية لتحقيق النتائجانعكسيو

 : ثالثة مواضيع ذات أولويةهناكو - ٢٩

  لهاجلميعوإمتام لتعليم االبتدائي لتكافؤ فرص الوصول  • 

 نساين وتعميم مراعاة املنظور اجلالبناتالتمكني عن طريق تعليم  • 

 لتعليم يف حاالت الطوارئ وما بعد األزمات ل العنقوديةالربامج • 
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 :املواضيع ذات األولوية على جمالني جامعني مهاهذه تعتمد و - ٣٠

  الطفولة املبكرة واالستعداد لاللتحاق باملدرسةالنماء يف • 

 ية والثانوةاالبتدائييف املرحلتني  التعليم اجلودة يفالنهوض ب • 
 

  له اجلميعوإمتاملتعليم االبتدائي لافؤ فرص الوصول تك  
ــى       - ٣١ ــة، وهــو تكــافؤ فــرص األطفــال يف احلــصول عل يركــز املوضــوع األول ذو األولوي

التعليم االبتدائي وإكماله، على معاجلة أوجـه التفـاوت الـيت تـؤثر يف حـق األطفـال يف التعلـيم،                     
 االبتدائيـة غـري امللـتحقني     الدراسـة  يف سـن     ألطفالة املئوية ل  نسبال خفضومساعدة البلدان على    

وتقدم اليونيسيف أنواعا خمتلفة من الدعم لفئـات خمتلفـة مـن البلـدان، مـسامهة منـها                   .دارسبامل
وُيـبني   .اخلارجيون الدعم املنسق الذي يقدمه الشركاء       كجزء من يف اجلهود الوطنية املبذولة، و    

اليونيـسيف يف إطـار هـذا املوضـوع األول ذي     نوع الدعم الـذي تقدمـه      ل أمثلة أدناه   ١اجلدول  
 . بلدانةيف عدمستخدمة بالفعل  مثلةمعظم هذه األو .األولوية

 ١اجلدول  
  أمثلة للدعم املقدم لتحقيق تكافؤ فرص الوصول للتعليم االبتدائي وإمتام اجلميع له  

 تطبيق تدبري الدعم نوع تدبري الدعم

 األخــرى أو ختفيــضها إلغــاء الرســوم املدرســية واملــصاريف
مبــادرة إلغــاء (لتحقيــق قفــزة يف معــدالت القيــد باملــدارس  

 )الرسوم املدرسية

 للبلدان اليت يشكل فيها الفقر عائقا رئيسا أمام الوصول للتعليم • 
 حتقيق قفزة يف معدالت القيد يلزم أن تدار بشكل جيد • 
 ريهااستخدام الدروس املستفادة من البلدان الناجحة لدعم غ • 

مفصلة حسب احلاجـة علـى      ‘ جمموعة تعلم أساسية  ’توزيع  
ــد ب    ــادة القي ــز زي ــة،  نطــاق واســع لتحفي ــدارس، واملواظب امل

 موجودة التعل

 للبلدان اليت تكون فيها مستويات القيد منخفضة أو راكدة • 
اعتمادا على الدروس املستفادة من العمل يف حـاالت الطـوارئ        • 

 من أجل العودة إىل املدارس
 يف املناطق الفقرية‘ اللوازم املدرسية’نسخة مطورة من  • 
 غرس القدرة الوطنية على التكفل باللوازم املدرسية • 

مثـل التغذيـة    ( خدمات متعـددة لألطفـال يف املـدارس          ريتوف
) املدرسية، والرعاية والدعم؛ الـصحة واخلـدمات التغذويـة        
ــر ضــعفا      ــال األكث ــى األطف ــاء عل ــى اإلبق يف للمــساعدة عل

 )‘وأكثر’مدارس للتعلم (املدارس 

للبلدان اليت تتحمـل فيهـا نظـم الـدعم أعبـاء فـوق طاقتـها نتيجـة                   • 
فـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشرية واجلفـــاف (لتهديـــدات متعـــددة 

 )والعنف والفقر، وما إىل ذلك
 مببادرة من وزراء التعليم يف اجلنوب األفريقي • 
 ةيتيح فرصة للتعاون بني بلدان متعدد • 
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 تطبيق تدبري الدعم نوع تدبري الدعم

حتديد املعـايري جلعـل مجيـع املـدارس فعالـة وكفـؤة وداعمـة               
وآمنة لألطفال، للنهوض مبعدالت القيـد وحتـسني املواظبـة          

 )املدارس الصديقة لألطفال(

للبلدان اليت تؤثر فيها رداءة النوعيـة يف معـدالت القيـد وإكمـال               • 
ي الدراسة، أو اليت تتسم فيها الصالت بني املدرسة واجملتمع احمللـ          

 بالضعف
 الدروس املستفادة عن طريق العمل يف طائفة واسعة من البلدان • 
 غرس القدرة الوطنية على استخدام معايري اجلودة • 

 
  وتعميم مراعاة املنظور اجلنساينالبناتالتمكني عن طريق تعليم   

لـيم، بأمهيـة    بـني اجلنـسني واملـساواة يف التع   التكـافؤ يتسم املوضوع الثاين ذو األولويـة،       - ٣٢
وتتمتـع   . لأللفية املتعلق باملساواة بني اجلنـسني ةاإلمنائي من األهداف ٣تحقيق اهلدف لوهرية ج

 الـصحية   ذات الصلة لذلك على الربامج     واآلثار   بنات بسجل حافل يف جمال تعليم ال      اليونيسيف
دا إىل التجربـة  واسـتنا  .بقـاء األطفـال  ل ةربجمال صحة األمهات وصحة الرضع يف لكفالةاملتكاملة 

 يـؤثر يف  ني اجلنـس التفـاوت بـني    يف طائفـة واسـعة مـن البلـدان، يتـضح أن              البناتيف جمال تعليم    
 يف إذ يغلـب علـى البنـات   و .اإلعاقة أو اإلقامة يف الريف وأأوجه التفاوت األخرى، مثل الفقر 

  .م اجليدتضررن أكثر من البنني فيما يتعلق بفرص احلصول على التعلييهذه الفئات أهنن 

 وسيلة ملعاجلة التفاوت بـني اجلنـسني واسـتراتيجية لتعزيـز املكاسـب            البناتويعد تعليم    - ٣٣
سيما عن طريـق مبـادرة    وستصمم مسامهة اليونيسيف، وال .معاجلة أوجه التفاوت األخرى يف  

ظـور   تعمـيم مراعـاة املن     مناصـرة األمم املتحدة لتعلـيم البنـات، لتحقيـق التكـافؤ بـني اجلنـسني، و              
اجلنساين، ومساعدة البلدان على االنتقال من مرحلة التكافؤ بـني اجلنـسني إىل مرحلـة املـساواة       

 أعـداد  التكـافؤ بـني  جـرد  مب ا يتعلـق ويتعلق األمر هنا بالتمكني عن طريق التعليم أكثر ممـ  .بينهما
 .لدعم املقدمل أمثلة أدناه ٢ويبني اجلدول  .البنات والبنني امللتحقني باملدارس

 
 ٢اجلدول  
  أمثلة للدعم املقدم لتعليم البنات وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين  

 تطبيق تدبري الدعم نوع تدبري الدعم

استخدام البيانات املصنفة حـسب نـوع اجلـنس إلبـراز       
أوجــه التفــاوت يف التعلــيم علــى الــصعد دون الوطنيــة   

ــات احملرومــة    ــسبة للفئ الدراســات االستقــصائية  (وبالن
 )لعنقودية املتعددة املؤشراتا

 لتحليل احلالة وأعمال التخطيط القطاعي الوطين • 
 )السريع مبادرة املسار(للدعوة لدى البلدان واجلهات املاحنة الرئيسية  • 
 الستعراض اخلطط واألولويات التعليمية الوطنية • 
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 تطبيق تدبري الدعم نوع تدبري الدعم

استخدام حتليل امليزانية من منظور جنـساين للمـساعدة     
ارد إىل دعــم التزامــات البلــدان بــشأن علــى توجيــه املــو

 املسائل اجلنسانية وخطط التعليم و أولوياته

 الستعراض خطط وميزانيات التعليم الوطنية • 
 لتخطيط وتقييم النفقات يف األجل املتوسط • 
 للدعوة لدى البلدان واجلهات املاحنة الرئيسية • 
 نتائجلغرس القدرة الوطنية على امليزنة القائمة على ال • 

ــة، مـــع    ــارات احلياتيـ ــائم علـــى املهـ ــيم القـ تعزيـــز التعلـ
التركيــز علــى املنظــور اجلنــساين يف املــدارس الــصديقة   
ــيم     ــة للتعلــ ــة الالحقــ ــيما يف املرحلــ ــال، ال ســ لألطفــ

 االبتدائي، وإدراج الصحة اجلنسية واإلجنابية 

 للبلدان اليت تعاين من مشاكل جنسانية يف املناهج الدراسية • 
ــة املـــــس لـــــتمك •  ــة ني املدرســـــني مـــــن معاجلـــ ائل اجلنـــــسانية املتعلقـــ

 بفريوس نقص املناعة البشرية، والعنف، وما إىل ذلك باإلصابة
 لتمكني البنات على حنو يناسب البنني أيضا • 
 يف املراهقني‘ املهارات الوالدية/املعارف’لغرس  • 

ــل دور      ــيم، مثــ ــساء يف التعلــ ــاذج أدوار النــ ــم منــ دعــ
ات املدارس واملـسؤوالت الكـبريات،     املدرسات ومدير 

أو النـــساء الالئـــي يتبـــوأن مناصـــب رئيـــسية يف جمـــايل 
 السياسة والتنمية

 للبلدان اليت تعاين من تفاوت كبري بني اجلنسني يف التعليم • 
 حلمالت الدعوة واالتصال لصاحل مراعاة املنظور اجلنساين • 
 تللمواد التعليمية املوجهة لتعزيز متكني البنا • 
 للدعوة لدى البلدان واجلهات املاحنة الرئيسية • 

  
  األزماتحاالت الطوارئ وما بعد يف الربامج التعليمية  

يستفيد املوضوع الثالث من املوضوعات ذات األولوية مـن سـجل أعمـال اليونيـسيف                - ٣٤
يف البلـدان   ، وكذلك عملها يف جمـال التعلـيم         لطوارئ يف حاالت ا    التعليم  جمال يف االستجابة يف  

وهـذه ظـروف صـعبة تكـون حقـوق األطفـال فيهـا معرضـة للخطـر إىل          . اخلارجة من األزمات 
وقد أثبتت اليونيـسيف كفاءهتـا يف هـذا اجملـال، وتتوقـع اجلهـات املاحنـة والـشركاء                   . أقصى حد 

وجيــري التركيــز علــى إعــادة خــدمات التعلــيم . اآلخــرون مــن املنظمــة القيــام بــدور قيــادي فيــه
اإلنــسانية حلــاالت  عــن طريــق إقامــة أمــاكن آمنــة للــتعلم، كجــزء مــن االســتجابة  ) ةواحلمايــ(

 حقهــم يف الطــوارئويــضمن ذلــك أن يــستعيد األطفــال املتــأثرون بإحــدى حــاالت  .الطــوارئ
 لعمـل تـالِ ملـساعدة    منـهاجا كمـا أنـه يـوفر    .  ممكنـة  بيئة آمنالدراسة يف أقصر وقت ممكن ويف   

 التعليمية من أجـل االنتقـال يف        النظمألطفال إىل املدرسة وإعادة بناء      البلدان املعنية على إعادة ا    
 .الوقت املناسب من مرحلة ما بعد األزمة إىل التنمية
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 ٣اجلدول  
   األزمات الطوارئ وما بعدلدعم يف حاالتربامج اأمثلة ل  

 نوع تدبري الدعم نوع تدبري الدعم

 األساسـية    واللـوازم   املرافـق  إجياد أماكن تعلم آمنة لألطفال وتوفري     
  وغري ذلك من االحتياجات األساسيةاجليدللتعلم 

 )كارثة طبيعية/صراع (الطوارئ تللبلدان يف حاال • 

ــوفري الوقــت واملكــان      •  ــال، وت ــدعم لألطف ــة وال تقــدمي الرعاي
 لُألسر

ــة أدوات  •  ــة يف ”جمموعــــ ــةمدرســــ ــا “علبــــ ، وتكنولوجيــــ
 خلدمات، واوجمموعات اللوازماملعلومات، 

ــة، وتكثيــف    ــؤ والوقاي  يف الطــوارئ التأهــب حلــاالت حتــسني التنب
 البلدان املعرضة للكوارث الطبيعية أو الصراعات

 للبلدان املعرضة لصراع أو لكارثة طبيعية • 

 زيادة فرص استعادة احلالة الطبيعية بسرعة • 

 إىل أدىن   تقليل انتكاس املكاسب اإلمنائية   /املساعدة على منع   • 
 حد

بناء القدرات عن طريق تقدمي التعلـيم والتـدريب للمـساعدة علـى             
ــة،   ــؤ، والوقايــ ــاالت التنبــ ــب حلــ ــوارئ والتأهــ ــدان  (الطــ يف البلــ

 )الطوارئوالوكاالت اليت تعمل يف جمال التعليم يف حاالت 

 حلاالت الطوارئتقوية القدرات الوطنية على االستجابة  • 

 الــسالم يف عائــدء مــن القيــام حبمــالت للعــودة إىل املدرســة كجــز
 املرحلـــة األوىل يف  ذلـــكالـــدول اخلارجـــة مـــن صـــراع وباعتبـــار

 على حنو أفضل التعليمية النظممساعدة البلدان على إعادة 

للبلــدان يف مرحلــة مــا بعــد األزمــة عنــد انتــهاء الــصراع أو     • 
 الكارثة

؛ واالبتعـاد   )األطفـال (املساعدة على التركيز علـى املـستقبل         • 
 يعن املاض

 هتيئة نقطة حشد من أجل بدايات جديدة يف البلدان  • 

 “إلعادة البناء على حنو أفضل”توفري فرصة للبلدان املعنية  • 
، الطــوارئ بالنــسبة للتعلــيم يف حــاالت   العنقــودينــهج التقويــة 
لتدخل السريع للشركاء لكـي يـستجيبوا حلـاالت         ا قدرات   وزيادة

  بسرعة وبفعالية وبكفاءةالطوارئ

ــوارد     •  ــن املـ ــا مـ ــشرية وغريهـ ــوارد البـ ــتخدام املـ تـــشجيع اسـ
 حـاالت بكفاءة، بالنسبة للوكاالت الشريكة الـيت تعمـل يف          

 الطوارئ

الربط بني التعليم والقطاعـات األخـرى مـن خـالل جمموعـة              • 
  الوكاالت بني املشتركة الدائمة اللجنة

  ومرحلة إعادة اإلعمارللطوارئالربط بني االستجابة  • 
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 .سيستخدم جماالن جامعان ملساندة هذه املوضوعات الثالثة ذات األولويةو - ٣٥
 

 املبكرة، واالستعداد للمدرسةالطفولة مرحلة النماء يف   
سيستمر حدوث نكسات يف مسرية التقدم حنو إدخـال األطفـال إىل التعلـيم االبتـدائي                 - ٣٦

 يبــدأون األطفــال مــن بري جــدامــا دام عــدد كــوإكمــاهلم لــه، ويف حتقيــق جــودة ذلــك التعلــيم، 
.  مل جيــرِ إعــدادهم جيــداً للــتعلمومــا دامــواالــذهاب إىل املــدارس متــأخرين عــن الــسن املقــررة، 

 مهمــاً مــشتركاً بــني  جمــال دعــم الطفــل يف املرحلــة املبكــرة واالســتعداد للمدرســة   اءويعتــرب منــ
 الطفــل يف اءتركيــز علــى منــهــذا الو.  التعلــيماملتعلقــة بربجمــة الثالثــة  ذات األولويــةاملوضــوعات

 يف جمـال التعلـيم      الربجمـة على ضمان إمكان ربـط      يساعد  املرحلة املبكرة واالستعداد للمدرسة،     
 .ربامج بقاء الطفلل بسهولة أيسر بالدعم املقدم

 ٤اجلدول  
   املبكرة واالستعداد للمدرسة الطفولة مرحلةالنماء يفأمثلة لدعم   

  الدعمتطبيق تدبري نوع تدبري الدعم

 للمـراهقني يف املدرسـة      “ يف جمال تنـشئة األطفـال      التثقيف”
 وخارجها، وللكبار يف برامج حمو األمية وبرامج التنمية

 إمكانيــات منخفــضة لاللتحــاق /للبلــدان الــيت هبــا معــدالت  • 
  مرحلة ما قبل املدرسةبربامج تعليمية يف

  خرىجيب إدماج مهارات تنشئة األطفال ضمن الربامج األ • 
استخدام وسائل اإلعالم على حنو واسع النطاق كأداة دعم          • 

  مهمة

 يف مرحلة الطفولة املبكرة     والنماء للرعاية   “جمتمعية” برامج
 ُيفضل أن تربط بغريها من برامج التنمية للنساء واألطفال

  للبلدان اليت هبا تقاليد لرعاية الطفل يف اجملتمع احمللي • 
 ورة ضمن برامج تنمية املرأةُتدمج على أفضل ص • 
 ميكن أيضاً ربطها مع مراكز األلعاب القريبة من املدارس • 
   العصريةاألساليبتدريب مقدمي الرعاية التقليديني على  • 

 ملرحلــة مــا قبــل املدرســة، ُيفــضل ربطهــا مــع نظاميــةبــرامج 
الســتعداد لاملــدارس االبتدائيــة واســتخدام املعــايري الوطنيــة     

 للمدرسة

بربامج إمكانيات مرتفعة لاللتحاق    /للبلدان اليت هبا معدالت    • 
 مرحلة ما قبل املدرسةتعليمية يف 

 من األفضل ربطها مع مدرسة ابتدائية قائمة • 
 “االستعداد” لتطبيق معايري أفضل مالءمة • 

 االستعداد للمدرسـة مـن طفـل إىل طفـل، الـيت              تعليم مبادرة
ــون ب   ــال امللتحق ــا األطف ــى فيه ــل دروســاً   يتلق املدرســة بالفع

ــدة يطبقوهنــا يف     ومــوارد مــن أجــل اكتــساب ممارســات جي
منـــازهلم، لكـــي جيعلـــوا إخـــوهتم األصـــغر منـــهم مـــستعدين 

 للمدرسة حبلول السن املناسبة

  برامج التعلـيم يف     للبلدان اليت ال ميكنها حتمل تكاليف      بديل • 
 مرحلة ما قبل املدرسة

املدرسة واألطفال امللتحقني   تفيد األطفال يف مرحلة ما قبل        • 
  باملدارس أيضاً

 تتيح حتقيق حتسينات يف التربية يف املدارس االبتدائية • 
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 ةوالثانوية  االبتدائي يف املرحلتنياجلودة يف التعليمب النهوض  
متثل جودة التعليم حتدياً كبرياً يواجه عديداً من البلدان، حىت تلـك الـيت قاربـت حتقيـق          - ٣٧

وهـو جمـال مـشترك بـني مجيـع املوضـوعات الثالثـة ذات                .ام التعليم االبتدائي للجميـع    هدف إمت 
فيمـا خيـص جـودة      نوعـا مـا     آلن، هنـج جمـزأ      هناك ا و .األولوية يف وضع الربامج من أجل التعليم      

 التعليم، حيث توجه االستثمارات إىل تدريب املعلمني، أو إمدادات املواد، أو مراجعـة املنـاهج              
اشـتماال علـى عوامـل       ذات العامل الوحيد إىل هنج أكثـر         األنشطةطرد من هذه    مويوجد حتول   

لألطفال ملـساعدة البلـدان علـى وضـع معـايري وطنيـة               الصديقة املدارس، يستخدم مناذج    متعددة
لألطفـال البلـدان املعنيـة علـى التعامـل            الـصديقة  املـدارس وتـساعد منـاذج     .  اجليـدة   التعلـيم  لنظم

 مـن قـضايا اجلـودة يف التعلـيم، كمـا تـساعد علـى         دومـا موعـة متزايـدة   مـع جم منهجيعلى حنو  
 .صعيد الوطين يف اجملاالت التاليةوضع معايري لتحسني اجلودة على ال

 
 ٥اجلدول   
 لألطفالقضايا اجلودة اليت تتناوهلا املدارس الصديقة لأمثلة   

  
  )الصيانةمن حيث املوقع، والتصميم، واإلنشاء، و(مباِن مدرسية آمنة  • 
 ) املالعبلصحية والطاقة وساحات ااملياه واملرافق( األساسية واملرافق الرئيسية اهلياكل • 
ــ •   واحتــادات اآلبــاء واملعلمــني، جمــالس إدارة املــدارس،(روابط بــني املــدارس واجملتمعــات احملليــة احمليطــة هبــا  ال

 )إىل ذلك وما
 )فل، املمارس املتأملالتربية اليت تركز على الط(تدريب املعلمني  • 
الوجبـــات املدرســـية، والفحـــوص الـــصحية، وعـــالج اإلصـــابة  (رعايـــة االحتياجـــات األساســـية لألطفـــال  • 

 )بالديدان
 )التعلم املرِح(التركيز على التعلم من خالل اللعب بالنسبة لألطفال األصغر سناً  • 
 )مهارات احلياة(وسلوكيات التكيف التركيز على التعرف على اهلوية الذاتية، ومهارات التفاوض،  • 
 ) دراسية تشجع التعلمغرف (التعليميةتوافر املوارد ووسائل اإليضاح  • 
 )املدرسة كبيئة حامية(رعاية املتعلمني ومحايتهم  • 
 )املدرسة كمؤسسة دميقراطية( الطفل مشاركةدعم  • 
 )الدراسيةاملناهج  مالءمة(الئمة املسلوكيات الجتاهات والهارات وااملعارف وامل • 
 ).فعالية املدرسة(حتقيق نتائج التعلم املقررة  • 
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علـى   مـن الـشركاء اخلـارجيني      املقـدم الـدعم   تنسيق  تدعم اليونيسيف اجلهود الوطنية و     - ٣٨
 الــصديقة املــدارس فيمــا يلــي، علــى أســاس الــدروس املــستفادة مــن تطبيــق منــاذج النحــو الــوارد

 .دان املعنية يف نطاق واسع من البللألطفال
 

 ٦اجلدول 
  لاطفدعم اجلودة من خالل املدارس الصديقة لأل  

 تطبيق تدبري الدعم نوع تدبري الدعم

ــة،    تعريــف املخططــني واملمارســني يف البلــدان املعني
ــسيف   ــوظفني الرئيـــسيني يف اليونيـ الوكـــاالت /واملـ

 لاطف الصديقة لألاملدارساألخرى بنموذج 

 )جيري إمتامه حالياً (لألطفال الصديقة املدارسإصدار وتوزيع دليل  • 

جيـري   (لألطفـال  الصديقة   للمدارس التعليم اإللكتروين    جمموعاتتوفري   • 
 )إمتامها حالياً

ــدارس        •  ــن امل ــى دراســات حــاالت ع ــوي عل ــب حيت ــع كتي ــاج وتوزي إنت
  لألطفالالصديقة 

ــاذج     ــى اســتخدام من ــدرات عل ــاء الق ــدريب وبن  /الت
، لتحـسني جـودة     لألطفـال الصديقة  عايري املدارس   م

 التعليم على الصعيد الوطين

ــصديقة     •  ــدارس الـ ــن املـ ــة عـ ــصميم دورات تدريبيـ ــم تـ ــال دعـ يف لألطفـ
  املؤسسات احمللية

 يف املؤسسات احملليةلألطفال توفري املواد املتعلقة باملدارس الصديقة  • 

يف  طفاللألدعم حلقات عمل لتدريب املدربني على املدارس الصديقة  • 
 البلدان املعنية

ــوفري  ــتـ ــدارس الـــصديقة  الـ ــاذج املـ ــذ منـ دعم لتنفيـ
 لألطفال

  كأمثلة عملية لألطفال للعرضإعداد مدارس صديقة  • 

اإلرشاد والـدعم واملـساعدة لبنـاء القـدرات مـن أجـل العمـل يف         توفري   • 
 لألطفالجمال املدارس الصديقة 

 
 ٧اجلدول  

  اأهداف الربامج ومؤشراهت  
  بالنسبة للموضوعات ذات األولويةالرئيسيةاألهداف واملؤشرات 

 املوضوعات الثالثة ذات األولوية األولوية ذات املوضوعات لدعم جماالت التركيز اجلامعة
 للموضــوعات  الرئيــسيةاألهــداف واملؤشــرات  

 ةذات األولوي
  واالستعداد للمدرسـة يف مرحلـة      النماء
  بكرةامل الطفولة

ــودحتــسني ــدائي   اجل ــيم االبت ة يف التعل
 والثانوي

 وإمتام لتعليم االبتدائي ل تكافؤ فرص الوصول  
   لهجلميعا

 يف جمــال تنــشئة تـثـقيـــف البــرامج • 
 األطفال

ــ •  ــيم رامجبــــ  االســــــتعداد تعلــــ
 طفل إىل طفل من للمدرسة
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  من األهداف اإلمنائية لأللفية٢اهلدف 
مـــساعدة البلـــدان علـــى ختفـــيض عـــدد      • 

ــة      ــن املدرسـ ــم يف سـ ــذين هـ ــال الـ األطفـ
 بالدراســة هبــا، غــري امللــتحقنياالبتدائيــة، 

ــسبة  ــىت   ١٥بنـ ــنوياً حـ ــة سـ ــام  يف املائـ عـ
٢٠١٥ 

مــساعدة البلــدان علــى ختفــيض معــدالت   • 
اإلعادة والتـسرب يف املـدارس االبتدائيـة،        

معــدل االلتحــاق صــايف مــن أجــل حتــسني 
ــسبة    ــي بنـ ــصف الدراسـ ــسب الـ  يف ٥حـ

 .٢٠١٥املائة على األقل سنوياً حىت عام 

 الرعاية اجملتمعية لألطفال • 
 قبـل  مـا رامج التعلـيم يف مرحلـة       ب • 

 دور احلضانة/املدرسة

برنامج تعليم االستعداد للمدرسة     • 
 من طفل إىل طفل

 الــــــصديقة املــــــدارسمعــــــايري  • 
ــال ــيض   لألطفـ ــل ختفـ ــن أجـ  مـ

 التسرب/معدالت اإلعادة

 وتعمـــيم البنـــات عـــن طريـــق تعلـــيم الـــتمكني
ــ ــساين مراعـ ــور اجلنـ ــن ٣ اهلـــدف -اة املنظـ  مـ

 األهداف اإلمنائية لأللفية
 الفجــــوة بــــني تــــضييقاملــــساعدة علــــى  • 

اجلنسني يف معدالت االنتقال مـن التعلـيم        
ــدا ــا ال يقـــل عـــن  االبتـ ــانوي مبـ ئي إىل الثـ
 ٢٠١٥يف املائة سنوياً حىت عام  ١٥

 ضــــمن املنظــــور اجلنــــسايندعــــم إدراج  • 
وارد لقطـــاع ختـــصيص املـــ/زنـــةيمعـــايري امل

استعراضـات امليزانيـة فيمـا خيـص        (التعليم  
  )القضايا اجلنسانية

ــشئة •  ــالتنـــ ــرة االجتماعيـــ ة  املبكـــ
 القائمـــــة علـــــى املـــــساواة بـــــني 

 النمـاء اجلنسني كجزء من برامج      
 يف مرحلة الطفولة املبكرة

حمو أمية األمهات كأحـد عناصـر      • 
  يف مرحلة الطفولة املبكرةالنماء

ــامج •  ــسانية  التوبرنـ ــة اجلنـ ــن  عيـ مـ
ــتحقني  لطفــل  طفــل لألطفــال املل

 باملدارس فعالً

معـــــايري املـــــدارس الـــــصديقة     • 
ل لتحـــسني معـــدالت  اطفـــلأل

ــة  ــتمرار يف الدراســــــــ االســــــــ
واالنتقــال إىل التعلــيم الثــانوي   

 للبناتبالنسبة 
ــة   •  ــة املراعيــــ ــور امليزنــــ للمنظــــ

ــايري  اجلنـــساين ــزء مـــن معـ  كجـ
 لألطفالاملدارس الصديقة 

ري املـــــدارس الـــــصديقة   معـــــاي  • 
 من أجل حتسني نتائج     لألطفال
 التعليم

التحـصيل التعليمـي   املساعدة على حتـسني    • 
 يف جمـــــاالت الدراســـــة للبنـــــاتبالنـــــسبة 

ــة    ــارات احلياتيــ ــا املهــ ــا فيهــ الرئيــــسية، مبــ
)التحصيلعالمات /عالمات االختبارات(

  

الطـوارئ  حـاالت  يف   للتعلـيم الربامج العنقودية 
  للجنـــةالعنقـــودينـــهج ال(زمـــات  األومـــا بعـــد
 )الوكاالت بني املشتركة الدائمة

املعاونــة علــى اســتعادة الظــروف الطبيعيــة  • 
جلميـــع األطفـــال واملـــراهقني املتـــأثرين،    

آمنة  بيئات تعليمية     هتيئة من خالل وذلك  
 وداعمة ةمنومؤ

 

 مرحلـة  يفالنماء   لعب   جمموعات • 
املبكــرة ألطفــال مرحلــة   الطفولــة

ــا ــة يف حــــاالت   مــ قبــــل املدرســ
 الطوارئ

ــة مــ   •  ــال مرحل ــسجيل أطف ــل  ات قب
 املدرسة ورعايتهم وحضانتهم

 

 تعلــــمأمــــاكن /مــــدارسهتيئــــة  • 
ــديقة  ــالصـــ ــضمان لألطفـــ  لـــ

 الطوارئاجلودة يف حاالت 

 الــــشباب وتــــصميم مــــشاركة • 
تعلــيم يتــسم بــاجلودة مــن أجــل 

 ماجإعادة اإلد
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 علـــى إعـــادة إدمـــاج األطفـــال  املـــساعدة • 
، مـن   )اجلنود األطفـال  (املتأثرين بالصراع   

خالل برامج مصممة خصيـصاً مـن أجـل         
 العالج والتعلم

أزمـات علـى     مـن  اخلارجة معاونة البلدان  • 
ــاء املؤســسات  إعــادة ــنظم بن ــة وال التعليمي
  أفضل حنو على

طفــــل للطفــــل ال تعلــــيمامج نــــبر • 
 لألطفـال   اجملتمعـي الدعم  /للرعاية

ــل     ــا قبــ ــة مــ ــأثرين يف مرحلــ املتــ
 املدرسة

مبادرات جريئة ومناذج مبتكرة     • 
 والـنظم إلعادة بناء املؤسـسات     
 التعليمية على حنو أفضل

  
 نطاق الربجمة  - باء 

تلــك هـا بوصـفها وكالــة معنيـة باألطفـال نطـاق عمـل       ُه وتوجُّنيـسيف ويد واليـة ال حتـدِّ   - ٣٩ 
امية واجلهات املاحنـة وغريهـا   وتساعد املدخالت املقدمة من البلدان الن . يف جمال التعليمالوكالة

، ةختلفـ الـسياقات امل  يف يونيـسيف من الشركاء األساسيني يف تـشكيل الكيفيـة الـيت تعمـل هبـا ال            
 .وحتديد املستفيدين الرئيسيني وحدود عملها يف جمال التعليم

 
 )من الوالدة إىل سن الثامنة عشرة(الوالية املتعلقة باألطفال   

باتبـاع هنـج لـدورة احليـاة حـىت تعكـس احتياجـات              أفضل حنـو    على  تعاجل هذه املسائل      - ٤٠ 
من الوالدة إىل ثـالث     (متاما   السنوات األوىل    منذف . املختلفة األطفال املتغرية يف الفئات العمرية    

بالدرجــة األوىل بالــصحة والتغذيــة ذلــك يتعلــق وينــصب التركيــز علــى بقــاء الطفــل، ) ســنوات
للمـراهقني  من خالل هنج دورة احليـاة تعليمـا عامـا           مية املقدمة   شمل املسامهة التعلي  تو .الوقايةو
ن األطفـال مـن العـودة       بوصفهم آباء املستقبل؛ وتعليما أساسـيا جيـدا ميكِّـ         ) وال سيما الفتيات  (

ربامج حمــو أميــة لــ اإىل أســرهم وقــد تعلمــوا ممارســات جيــدة يف جمــال الــصحة والتغذيــة؛ ودعمــ
 الـيت  لوالديـة ؛ وبـرامج ا )وال سـيما حمـو أميـة البالغـات       (يـسيف   يونالكبار اليت تضطلع بريادهتـا ال     

  . النماء يف مرحلة الطفولة املبكرةبرامجتشكل جزءا من 
، يتحـول التركيـز مـن البقـاء       الثالثة من العمر   وبعد الفئة العمرية املمتدة من الوالدة إىل        - ٤١ 

االجتماعيـة والنمـو الفكـري وتنميـة        بالتنشئة  بدرجة أكرب   إىل الترعرع والنماء، اللذين يتعلقان      
وهـو الـسن الـذي يبـدأ فيـه الطفـل       (وما بني الثالثة والـسادسة أو الـسابعة مـن العمـر      .املهارات

. ةيتمحـور مـا ميكـن أن يـساهم بـه التعلـيم حـول بـرامج اإلعـداد للمدرسـ                    ) ة االبتدائيـ  دراسةال
حلـة الطفولـة املبكـرة، وبـرامج     وتتخذ هذه الربامج عدة أشكال، تشمل الرعاية اجملتمعيـة يف مر        

الطفـل الـذي    مـن الطفـل إىل      قبل املدرسية، فضال عن النهج االبتكـاري         دور احلضانة والربامج  
  .يشكل جزءا من برامج النماء يف مرحلة الطفولة املبكرة
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ميكـن أن   و،  ة االبتدائيـ  دراسـة وتغطي الفئة العمرية التالية يف هنج دورة احلياة سنوات ال           - ٤٢ 
 . عامــا يف معظــم البلــدان ١٣ أعــوام و ٧  ســنعامــا أو ١٢ أعــوام و ٦  ســناوح مــا بــنيتتــر

داخـل  فـضل حنـو     واملسامهة اليت ميكـن أن يقـدمها التعلـيم إىل هـذه الفئـة العمريـة تكـون علـى أ                    
املدارس االبتدائية النظامية، إال أن الواقع يف العديد من البلدان هو أن نسبة كبرية من األطفـال                 

 باألطفـــال يف املدرســـة يونيـــسيفوهتـــتم ال. باملـــدارسلفئـــة العمريـــة غـــري ملـــتحقني  يف هـــذه ا
التعلـيم  (وقد يكون بعض األطفال غري امللـتحقني باملـدارس يف حـاالت تعلـم بديلـة       .وخارجها

ــوارئ،      )غــري النظــامي  ــستوطنات الط ــة يف خميمــات الالجــئني أو م ــم مؤقت ، أو يف أوضــاع تعل
  .أي تعليملقون  كسب الرزق يف جمتمعاهتم احمللية وال يت يف شكل من أشكالمنخرطني أو

البلدان الثانيـة   من   يف العديد    شمل سنوات ما بعد التعليم االبتدائي اليت ت       هناكوأخريا،    - ٤٣ 
 هـذه  ن يفراهقـو املطفـال و األ كـون وقـد ي . عشرة أو الثالثة عشرة إىل الثامنـة عـشرة مـن العمـر         

، ةاالبتدائيـ املرحلـة    مـن أشـكال التعلـيم بعـد          ل آخر شكنوية أو يف    يف املدارس الثا  الفئة العمرية   
كـبرية  مئويـة   زالـت نـسبة      ويف العديد من البلدان، ما     .اناملهني/انومنها التعليم والتدريب التقني   

 ة متـأخر سـن من هـؤالء األطفـال واملـراهقني يف املـدارس االبتدائيـة ألهنـم التحقـوا باملدرسـة يف             
ــة  إن بــل  .رســبوا يف نفــس الــصف  أو ــة العمري ــة أعلــى غــري ملتحقــة   مــن هــذه الفئ ــسبة مئوي ن

ــة فــرص التعلــيم    ــباملــدارس بــسبب قل ــة ا بعــد مل ــاملرحل ــيمهم  ةاالبتدائي ــوا تعل  املتاحــة ملــن أكمل
 هذه الفئة األخرية من األطفال واملراهقني غري امللـتحقني باملـدارس            خرطوعادة ما تن   .االبتدائي

  .توليد الدخليف شكل من أشكال العمالة أو 
 

 ٨اجلدول  
 التعليم األساسي يف استراتيجية منظمة األمم املتحدة للطفولة لدعم التعليم  

 
 ما بعد االبتدائي  االبتدائيالفئة العمرية للتعليم النظامي الصف األول إىل  سنوات٣من   سنوات٣من الوالدة إىل 

بــــرامج صــــحية مــــشتركة بــــني  
  القطاعات

يف مرحلـــة الطفولـــة بـــرامج النمـــاء 
 املبكرة

 املدارس الثانوية  األطفال يف املدارس االبتدائية النظامية 

ــة    اإلعداد للمدرسة من الطفل للطفل تنشئة األطفالالتثقيف يف جمال  ــتعلم البديل ــيم (األطفــال يف مراكــز ال التعل
 )غري النظامي

ــامي  ــيم غــــري النظــ ــيم/التعلــ  التعلــ
 ياناملهنان والتقني التدريبو

النمــاء يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة     ات بنتعليم ال
 احملليعلى صعيد اجملتمع 

مراكـز التعلـيم    (األطفال يف املـدارس املؤقتـة       
يف حــاالت الطــوارئ الــيت تقــام يف خميمــات 

 )الالجئنيمآوي أو 

ــتخدام  ــشعبية  الاســـ ــائط الـــ وســـ
 )املسماة بالسبيل الثالث(

اسـتخدام  (األطفال غري امللـتحقني باملـدارس        التعليم  قبل املدرسي حمو أمية البالغات 
 )“سبيل الثالثال” -سائط الشعبية الو

 الشباب يف املخيمات
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  حق الطفل يف التعليم-التوجه   
 بوصــفها وكالــة معنيــة باألطفــال  يونيــسيفد أيــضا نطــاق برجمــة التعلــيم بتوجــه ال حيــدَّ  - ٤٤ 

عاهــدات حقــوق اإلنــسان ذات الــصلة تــسترشد واليتــها باتفاقيــة حقــوق الطفــل وغريهــا مــن م
وسـيتأثر   .وتتركـز الربجمـة علـى دعـم حـق مجيـع األطفـال يف التعلـيم والـدعوة إليـه           .باملوضـوع 

 .النطاق بوجه خاص باملؤسسات اليت يكون فيها احلق يف التعليم معرضـا للخطـر بـشكل أكـرب             
ــولــذلك،  ــز قــدرات خمت  إســهام اليونيــسيف شمل ي لــف أصــحاب يف جمــال التعلــيم دعــم وتعزي

وين بـ ويـشمل هـؤالء األ   .املصلحة الذين يضطلعون باملسؤولية عن تيسري حق الطفل يف التعلـيم 
التخطيط له، فـضال عـن      خرباء   التعليم و  ديريواجملتمعات احمللية واملعلمني ومديري املدارس وم     

جمـرد   يف اهلـدف  تمثـل ولدى تيسري حق الطفل يف التعليم، ال ي .مقرري السياسات واملستثمرين
يـة ميكـن   ئ أيضا دعم النوعية فيما يتعلق بإجيـاد بيئـة آمنـة ومحا   شملبل ي .حلاق الطفل باملدرسةإ

أن يكتسبوا املعرفة املطلوبة اليت تعدهم للحياة يف جمتمعـاهتم وكـذلك للمـشاركة               لألطفال فيها 
التعامـل علـى   ة ولـذلك تـشمل الربجمـ    .اشر جملتمعاهتم احملليةبوالتنافس يف احلياة خارج النطاق امل

محائيـة، والتعامـل علـى حنـو     بيئـة تعليميـة آمنـة و      فضي إىل هتيئـة     العناصر اليت تُ  وجه التحديد مع    
 تعلـيم احلـساب وحمـو    يونيـسيف ، تـدعم ال   ّمومـن ثَـ    .ما خيدم املـصلحة الفـضلى للطفـل       أعم مع   

يم مهـارات   األمية وغريها من أدوات التعلم، إىل جانـب العناصـر األساسـية لربنـامج فعـال لتعلـ                 
 األدوار واملسؤوليات االجتماعية وتنميـة الثقـة بـالنفس، وكـذلك مـسائل رئيـسية                يتناولاحلياة  

، والبيئـة وتغـري املنـاخ، ومنـع         خـدرات يف الوقـت الـراهن مثـل إسـاءة اسـتعمال امل           حمل االهتمـام    
نــــشوب الــــصراعات، والتثقيــــف يف جمــــال الــــسالم، والوقايــــة مــــن فــــريوس نقــــص املناعــــة  

ــشرية ــسب    /الب ــة املكت ــة نقــص املناع ــدز(متالزم ــا و، )اإلي ــشمولة مجيعه ــادرة املــ م دارس يف مب
 .الصديقة لألطفال

 
  إمساع صوت الطفل، والتفاوتات وحاالت الطوارئ- وقعاتالت  

ا ميكـن أن   توقعات معينـة ملـ     اجليد أن للجهات املاحنة والشركاء       يونيسيفسجل ال عين  ي  - ٤٥ 
 ألطفـال، ا صـوت  يونيسيف أن تكون الوقعونيتفهم  .تعليم والتنميةتسهم به املنظمة يف جمال ال

مجيــع املــسائل املتــصلة  علــى خــري وجــه، واملناصــرة هلــم يف   مــصاحلهم حتقيــقسعى إىل تــ والــيت
 جتهيـــز مبـــاين املـــدارس،/امليزانيـــة أو تـــصميمباعتمـــادات ختـــصيص بـــالتعليم، ســـواء يف جمـــال 

وقــع ألن تكــون وباملثــل، هنــاك ت .ملنــاهج الدراســية اتــوىتــدريب املعلمــني، أو التخطــيط حمل أو
الفـوارق  سـيما    عاجلـة التفاوتـات يف التعلـيم، وال       نـصرية مل  بتركيزها على احلقـوق،     اليونيسيف،  

 مبـسؤوليات خاصـة مـن خـالل ريادهتـا ملبـادرة األمـم               يونيـسيف حيـث تـضطلع ال    بني اجلنسني،   
قام األول وحىت تعكس الوالية اليت أنـشئت  يف امليتوقع من اليونيسيف و .املتحدة لتعليم البنات
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يتعلــق األمــر حبمايــة أرواح  وال .ايــة الطفــل يف حــاالت الطــوارئمح ناصــرُتعلــى أساســها، أن 
وبـالنظر إىل كـل    .األطفال فحـسب، بـل أيـضا بـصون حقـوقهم، مبـا يف ذلـك احلـق يف التعلـيم         

جمــال التعلــيم يــشمل أيــضا سهم بــه يف  أن ُتــيونيــسيفوينبغــي للبــل ات، مــا ميكــن وقعــهــذه الت
 متكافئـة للحـصول علـى التعلـيم         فـرص الدعوة، وحشد املوارد مـن أجـل الطفـل، ودعـم تـوفري              

التعليم من أجل األطفـال والـشباب املتـضررين مـن     أنشطة إعادة األساسي وإكماله، فضال عن  
 .  إىل الوضع الطبيعيحاالت الطوارئ

 
 ةستهدفالسكان املفئات بلدان األولوية و - رابعا 

 عــدة فئــات وحــسب فئــات  ضــمن أعماهلــا حــسب حالــة البلــدان  يونيــسيف التــصمم  - ٤٦ 
وميكن تـصنيف البلـدان حـسب أوجـه التـشابه يف تطـور تعليمهـا ومعـدالت                   . املختلفة السكان

 الوطنية ميكـن أن حتجـب أوجـه    توسطاتومبا أن امل .تقدمها يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
 الربجمـة الـيت تـدعم البلـدان     متثلـه ثر على بعض فئات السكان، فإن هناك خطرا   تؤ ةريتفاوت كب 

 صنيف على ضرورة تـ    يونيسيفولذلك تشدد ال   .جملمعةباالستناد فقط إىل البيانات اإلحصائية ا     
 سـلبا بالتفاوتـات،     تـأثرة البيانات الوطنية هبدف القيام بشكل أفـضل بتحديـد فئـات الـسكان امل             

  .توفري تعليم جيد للجميعتقدما طيبا يف  حققت وحىت يف البلدان اليت
بالعمل عن كثب مـع الوكـاالت الـشريكة الرئيـسية ويف إطـار              ستواصل اليونيسيف،   و  - ٤٧ 

األربع، دعـم التعلـيم يف معظـم البلـدان الناميـة، مـع التركيـز بـشكل            الرئيسية  شبكات الشراكة   
مهتها إىل أقصى حـد يف حتقيـق األهـداف      ولزيادة مسا  .خاص على أكثر فئاهتا السكانية حرمانا     

وباالسـتناد إىل اخلـربة،    . بلـدا ٥٠ أولويـة قـصوى حلـوايل    يونيـسيف اإلمنائية لأللفيـة، سـتعطي ال  
 جمال الدعوة، ونـشر املـوظفني واخلـرباء         يفتزيد من مستوى جهودها املبذولة يف هذه البلدان         س

تؤثر على هذه البلـدان، وحـشد املـوارد          اليتسائل  عاجلة امل االستشاريني ذوي أعلى الكفاءات مل    
؛ وتكثيف العمل فيما يتعلق بوضـع اسـتراتيجيات        )مثال من خالل مبادرة املسار السريع     (املالية  

   .ابتكارية ملعاجلة املشاكل اليت تواجهها هذه البلدان
 اجلهــود إلجيــاد حلــول خالقــة  ومــضاعفةويــشمل هــذا زيــادة التركيــز علــى الــدعوة،     - ٤٨ 

ملـساعدة يف حـشد مـوارد إضـافية مـن أجـل       زيـادة العـزم علـى ا   و) مبـادرات جريئـة  (اريـة  وابتك
ذه البلـدان  هلـ اهتمـام واضـح   إيـالء  وقـد انطـوت عمليـة االختيـار علـى       .التعليم يف هذه البلـدان 

يتعلــق مــثال مبعــدل وذلــك مــن حيــث مــا األكثــر بعــدا عــن حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة،  
غــري ممــن هــم يف ســن الدراســة ألطفــال اعــدد مــن حيــث جمــرد  تقــدم أو حــرزه البلــد مــنُي مــا

 أمـر  سـتمرار إال أن عمليـة دعـم البلـدان يف حتقيـق جنـاح يتـسم بـالقوة واال        .امللتحقني باملـدارس 
   . متشعبةهمعقد وحتديات
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  : مشلت العملية عدة معايري .اختيار البلدان ذات األولوية  - ٤٩ 
ــا يف معـــدالت وفيـــات األطفـــال، وتفاعـــا يف ارالبلـــدان الـــيت تـــشهد  )أ(  اخنفاضـ

التعليميـة  للـربامج    وضـعف التكـافؤ بـني اجلنـسني، والـيت ميكـن فيهـا                القيـد باملـدارس   مستويات  
حـسن هـذه املؤشـرات وتـساعد علـى اخلـروج مـن احللقـة املفرغـة                  تُ أن) اتبنسيما تعليم ال   ال(

ــةمــن خالهلــا جهــل األمهــات  يــؤدي الــيت  ــالقراءة والكتاب ــادة ب ــة األطفــال إىل زي ،  ســوءارعاي
  ؛يؤدي إىل نقص التغذية وارتفاع معدالت وفيات األطفال مما

 أن  ال بـد  البلدان اليت متر حباالت طـوارئ والبلـدان اخلارجـة مـن أزمـات الـيت                  )ب( 
جـزءا مـن االسـتجابة اإلنـسانية الراميـة إىل اسـتعادة اخلـدمات االجتماعيـة                 فيهـا   يشكل التعلـيم    

ــدمرة      األساســية، ــاة امل ــاء احلي ــادة بن ــتعمري إلع ــة ال ــضال عــن عملي ــراهقني   ( ف ــاة امل ال ســيما حي
ــرتبطني باجلماعـــات املـــسلحة  ــة  ) والـــشباب املـ ــنظم الوطنيـ ــاء الـ ــادة بنـ ــدمات لوإعـ تقـــدمي اخلـ

 ؛)٢(االجتماعية وإدارهتا
نخفض فيها معدالت القيد باملـدارس    أي اليت ت  (البلدان اليت تشهد حالة مجود       )ج( 
ارتفـاع معـدل اإلصـابة      أو املهددة بذلك بشكل آخر بسبب عوامـل مثـل           ) النوعية فيها   وتسوء

، والتـدهور االقتـصادي،     )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /فريوس نقص املناعة البشرية   ب
تغـيري املؤشـرات األساسـية     فيهـا    ميكـن    واليت حالة املياه واملرافق الصحية، وتدهور البيئة؛        سوءو

يف غـضون عقـد أو أكثـر مـن خـالل محـالت كـربى للـدعوة واختـاذ                     ُتظهر حتسنا كـبريا      ملاليت  
 وحتـسني   معـدالت القيـد باملـدارس     مبادرات جريئة تساعد على تـشجيع منـو          تدابري ابتكارية أو  

 النوعية، تدابري من شأهنا تغيري حالة هذه البلدان؛
التعليم وإكمالـه   تاحة فرص   إبلدان ناشئة خمتارة حتقق تقدما جيدا فيما يتعلق ب         )د( 

األقليــات مــا يتــصل بوتكــافؤ اجلنــسني، لكنــها تواجــه مــشاكل كــبرية أخــرى، مــن بينــها مــثال  
العرقيـة، وإنـشاء مواطنـة قويــة، وردع موجـة التطـرف، وبـذل املزيــد لـتمكني املـرأة يف اجملتمــع         

 .زيد من املعايري الدميقراطيةامل شجيع اعتمادوت
 
 

__________ 
ق، وتوفري اإلمدادات مـسبقا،     التأهب حلاالت الطوارئ واألداء فيها مرهونان بالتواجد القطري الواسع النطا          )٢( 

ومبدى توافر جمموعات معبأة مسبقا، وبتوافر قدرة متأهبة ميكنها رفـع املـستويات مـن املـوظفني بـسرعة عنـد        
كما يسترشدان بالتقيد بااللتزامات األساسـية لليونيـسيف جتـاه األطفـال وباملعـايري الـدنيا للتعلـيم يف                   . احلاجة

 .ة املشتركة بني الوكاالت للتعليم يف حاالت الطوارئحاالت الطوارئ اليت وضعتها الشبك
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 دارةاملوارد واإل - خامساً 
تمويل التعلـيم إىل وجـود ثالثـة جمـاالت حيويـة حباجـة ماسـة                املتعلقة ب تشري الدراسات    - ٥٠

ة يف كل من خمصصات امليزانيـة الوطنيـة والـدعم الـذي     حاداحلاجة إلجراء زيادة  : أوالً. للدعم
ة لتغطيـة   ضافيإموارد  إىل  حاجة  وجود  : ثانياً. تقدمه املساعدة اإلمنائية الرمسية للتعليم األساسي     

أكـــرب منــها لتغطيــة االســتثمارات الرأمساليـــة    ) توســط  يف املة يف املائــ ٥٥(التكــاليف املتكــررة   
 املدرسني جزءاً رئيـسياً مـن التكـاليف، مبتوسـط           باترتممتثل  : ثالثاً). توسط يف امل  يف املائة  ٤٦(

ــة مــن اإلمجــايل ٤٠ نيــسيف ا اليوهبــويــدل هــذا التحليــل علــى الطريقــة الــيت ختــصص    .  يف املائ
 مـوارد   حـشد مواردها اخلاصة لـدعم البلـدان ويـدل أيـضاً علـى مـا تـدعو إليـه عنـد سـعيها إىل                        

سيبذل ، فـ   هـذه  وإذا مل ُيتبع هنج استراتيجي يف مـسألة متويـل التعلـيم           . خارجية من أجل البلدان   
 .كفاءةدون بالكثري من اجلهود واملوارد 

م األساسي، فإن االجتـاه احلـايل يف البلـدان         فيما يتعلق بتخصيص املوارد الوطنية للتعلي     و - ٥١
 يف املائـة  ١٥,٥النامية مشجع، حيث بلغ متوسط اإلنفاق احلكومي علـى التعلـيم مـا متوسـطه               

باملخصـصات  قـد احنرفـت    املدرسـني    باترتمبيد أن   ).  يف املائة من إمجايل الناتج القومي      ٤,٥(
ــسبة للتكــاليف املتكــ  ٩٠لتــصل إىل متوســط   ــة بالن ـــ   يف املائ ــة ب ــة وهــي  ٥٥ررة، مقارن  يف املائ

وهذا يشري إىل ضـرورة اختـاذ تـدابري لتقلـيص النـسبة             . النسبة التقديرية املطلوبة يف متويل التعليم     
.  املدرسني مـع ازديـاد مـستوى التمويـل اإلمجـايل للتعلـيم             مرتباتمن امليزانية اليت تصرف على      

جمـال  تخصيص للموارد املكاسب املتوقعـة يف       نتج عن هذا ال   ي نهذه الزيادة يف امليزانية ل    بدون  و
مرتبــات الــيت تعتمــد، إضــافة إىل  البقــاء يف التعلــيم  ومعــدالت تــهلتعلــيم وجودإتاحــة الفــرص ل

 .املدرسني، على عدة عوامل أخرى
 فرصـة جديـدة ملـساعدة       “ة لألطفـال  صديقاملـدارس الـ   ”يتيح تركيـز اليونيـسيف علـى         - ٥٢

 شـد ئيسية من مهنة التدريس مما ميكن أن ينتج عنـه توزيـع أر            البلدان على التعامل مع جوانب ر     
تـوفري   “ة لألطفـال  صديقاملـدارس الـ   ” منـاذج    دعموتـ . ملوارد التعليم املالية بـني خمتلـف العناصـر        

يـستطيعون حتـسني كفـاءاهتم بينمـا هـم           املدرسني   مما يعين أن  اخلدمة،  اجلودة أثناء   تدريب رفيع   
عود به التـدريب الـسابق      أكرب مما ي  يعود مبردود للمال املنفق     وهذا النوع من التدريب     . يعملون
وتؤكد هذه النماذج أيضاً على الدور احملوري الذي يضطلع به املدرسون كميـسرين             . للخدمة

ويـساعد  .  احمللي بني املدرسة واجملتمع  عمليات غرف الدراسة وجهات وصل      للتعليم ومديرين ل  
التقـدير املهـين    املرتبطة حبـصول املدرسـني علـى      شواغللالتركيز على هذه األدوار على معاجلة ا      

دراسات االستقـصائية أن   ُتظهر ال هي عوامل   باإلضافة للرضى الوظيفي و   احمللي  اجملتمع  واحترام  
وميكـن للبلـدان مـن خـالل        . اتتبراملاملتعلقة ب سائل  املعن  قد ال تقل     بالنسبة للمدرسني    تهاأمهي
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 لتـزام الد املدرسـني ودرجـة ا     اعـد أحتقيق تـوازن مثـايل بـني         “ة لألطفال صديقاملدارس ال ”مناذج  
ات املدرســني مــن تبــرممــن ناحيــة ومــستويات إمجــايل ميزانيــة واالقتــدار املهــين هليئــة التــدريس 

 .ناحية أخرى
ات الــيت تعهــدفال.  أيــضاوفيمــا يتعلــق باملــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة، فــإن االجتــاه مــشجع - ٥٣

 املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة       ةاديـ زتعد ب هات املاحنة الرئيسية األخرى     قدمتها جمموعة الثماين واجل   
 بليــون ١٣٠ (٢٠١٠عـام   حبلـول  سـنوياً  بليـون دوالر  ٥٠قــدره  بلـغ عـن املـستويات احلاليـة مب   

ويتوقـــع أن يـــستمر قطـــاع التعلـــيم ). ٢٠٠٤ بليـــون دوالر يف عـــام ٨٠ بلـــغدوالر مقارنـــة مب
ساعدة اإلمنائية الرمسية، ولكن التحدي سـيتمثل بتحقيـق أكـرب           باالستفادة من هذه الزيادة يف امل     

فائــدة اســتراتيجية مــن هــذه املــساعدة حبيــث تــصبح البلــدان قــادرة علــى حتقيــق تقــدم ســريع       
 .ومستدام

وفيما خيص منط اإلنفاق لدى اليونيسيف، فإن االجتاهات تشري إىل أنـه، خـالل اخلطـة        - ٥٤
، ازداد اإلنفــاق علــى تعلــيم البنــات )٢٠٠٥-٢٠٠٢(ة األخــريتوســطة األجــل املاالســتراتيجية 

 وجتــاوز ٢٠٠٥ مليــون دوالر يف عــام  ٤٣٢,٥ إىل ٢٠٠٣ مليــون دوالر يف عــام  ٢٠١مــن 
 يف املائـة مـن      ٢١، أي بنـسبة     ٢٠٠٥-٢٠٠٢فتـرة   ال بليون دوالر خـالل      ١,١إمجايل اإلنفاق   

وإضـافة إىل ذلـك،   . عـة هلـذه الفتـرة    يف املائـة املتوق    ١٨إمجايل اإلنفاق، متجاوزاً بذلك نسبة الــ        
ومكافحـة اإلصـابات    شروط الصحية،   الصرف الصحي وال  املياه و على  يف املدارس   فإن اإلنفاق   

ــة  ــدان املعوي ــشرية    ،بالدي ــة الب ــريوس نقــص املناع ــن ف ــة م ــدز و/ والوقاي ــات اإلي ــة(الوجب  )التغذي
ة كان أكـرب    ودنفاق على اجل  وتظهر املؤشرات أيضاً أن اإل    . كان مرتبطاً بتعليم البنات   املدرسية  

 مليـون دوالر يف     ١٤٤منه على إحلاق األوالد باملدارس أو التحصيل التعليمي حبيث ارتفع من            
حتقيــق وهــذا أمــر مــشجع فالعمــل علــى . ٢٠٠٥ مليــون دوالر يف عــام ٣١٤ إىل ٢٠٠٢عــام 

ا ومـن أجـل     التحـاق األوالد باملـدارس وبقـائهم فيهـ        فـرص   يعترب حمورياً من أجـل تعزيـز        اجلودة  
وكانـت معــدالت اإلنفـاق يف بلــدان جنـوب آســيا وأفريقيــا    . حتـسني التحــصيل التعليمـي أيــضاً  

 نـسبة   أوأسـو غـري امللـتحقني باملـدارس       ، وفيها أكرب عدد من األطفـال         الكربى جنوب الصحراء 
 مليـون دوالر علـى   ٣٩٣ دوالر و نييال م٤٠٩تفاوت بني اجلنسني، هي األعلى حيث بلغت    

 مليــون دوالر يف ١٠٠ويف بلــدان التــسريع الـخمــسة والعــشرين، زاد اإلنفــاق مــن      . التــوايل
، مما يعكس منواً سنوياً متواضعاً يتوافق مـع         ٢٠٠٥ مليون دوالر يف عام      ١٦٢ إىل   ٢٠٠٢ عام

 .مركز األولوية املمنوح هلا خالل هذه الفترة
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 ٩اجلدول 
 ٢٠١٥عــام  حــىت ٢٠٠٦عــام مــن تــرة يف الفاملــستويات املتوقعــة لإلنفــاق علــى التعلــيم،   

 )مباليني الدوالرات(
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ املستوى

 ٤٤٧ ٤٥٩ ٤٧١ ٤٨٤ ٤٧١ ٤٥٩ ٤٤٧ ٤٣٥ ٤٢٤ ٤١٣ املنخفض
 ٤٨٧ ٥٠٠ ٥١٣ ٥٢٧ ٥١٣ ٥٠٠ ٤٨٧ ٤٧٤ ٤٦٢ ٤٥٠ املتوسط
 ٥٠٦ ٥١٩ ٥٣٣ ٥٤٧ ٥٣٣ ٥١٩ ٥٠٦ ٤٩٣ ٤٨٠ ٤٦٨ املرتفع

  
:  الذي قد يكون مطلوباً يف عدة جمـاالت        “السانح”ال يتضمن اجلدول أعاله التمويل       - ٥٥

اكتــساب الــدعم مــع تكثيــف مات اجملتمــع املــدين، أو اســهإتيــسري أو اإلصــالحات االبتكاريــة، 
  للبلـدان الـيت متـر مبرحلـة        “الـسانح ”ويتضمن ذلك علـى سـبيل املثـال التمويـل           . لزخملالبلدان  

اإلقليمـي  علـى الـصعيد      “التعلـيم اخلـربات يف جمـال      تبـادل   ” انتقالية وحاالت طوارئ منـسية و     
 بــني املــوارد العاديــة مــعوسيــضمن اجل. وحركــات التثقيــف اجلنــساين احملليــة، ومــا شــابه ذلــك 

والتمويل املواضيعي واألنواع األخرى من املوارد حصول اليونيسيف وشركائها املمولني علـى             
 .عاجلة التغريات يف االجتاهات اليت تشكل األساس هلذه التوقعات يف اإلنفاقاملرونة مل

ــشرية،     - ٥٦ ــوارد البـ ــص املـ ــا خيـ ــغوفيمـ ــسيف    بلـ ــابعني لليونيـ ــيم التـ ــوظفي التعلـ ــدد مـ  عـ
ويعمـل العـدد األكـرب    . سـبعة مكاتـب ومقـار إقليميـة     مبـا يف ذلـك       بلداً،   ١٥٥يف  موظفا   ٣٦٤

الـــيت تبلـــغ فيهـــا وجنـــوب آســـيا وهـــي املنـــاطق ربى الكـــمنـــهم يف أفريقيـــا جنـــوب الـــصحراء 
 يف املائــة يف عــام ٥٦وتــشري الزيــادة يف أعــداد املــوظفني الــوطنيني مــن   . االحتياجــات أقــصاها

ــة يف ٦٨ إىل ٢٠٠٠ ــا      ٢٠٠٥ يف املائ ــى موارده ــدان عل ــذه البل ــاد بعــض ه ــة اعتم  إىل إمكاني
ق مـا تـدعو إليـه يف جمـال التكـافؤ            اليونيـسيف تقـدماً يف تطبيـ      علـى نفـس الغـرار تظهـر         و. احمللية

 يف املائـة مـن مـوظفي التعلـيم كمـا أن      ٥٦تمثـل النـساء حاليـاً نـسبة     ف. واملـساواة بـني اجلنـسني   
ات املـوظفني،   مسـ حتـسنت    وبـشكل عـام أيـضاً،     . متثيلهن يف خمتلف رتب الوظائف أكثر إنصافاً      

ة تـدعيم هـذه االجتاهـات       وبغيـ . من ناحية مستويات التأهيـل وتنـوع اجملـاالت وسـنوات اخلـربة            
املـوظفني عـرب الـتعلم اإللكتـروين املعـد داخليـاً            نميـة قـدرات     اإلجيابية، تركـز اليونيـسيف علـى ت       

، باإلضـافة للـدورات الثابتـة الـيت تقـدمها وكـاالت             )٣(وعرب الدورات املـصممة حـسب الطلـب       
__________ 

ة لألطفــال، ودورات صديقتتــضمن األمثلــة الــتعلم اإللكتــروين علــى النــهج القطاعيــة الــشاملة، واملــدارس الــ    )٣( 
 “ماسـترخيت للدراسـات العليـا يف احلكـم    ” القيـادة والربنـامج التعليمـي اخلـاص مبدرسـة         علـى لنساء  تدريب ا 

 . الشراكات من أجل حقوق الطفلإنشاءوعات يف السياسات العامة والدعوة ووالذي يتضمن موض
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تقـدمي  نيـة عـرب   وهنـاك أيـضاً جهـود متزايـدة لتقويـة القـدرات الوط            . شريكة مثـل البنـك الـدويل      
ــ ــدعم ال ــة   املــدورات لل منــاذج مــن أجــل  صممة حــسب احلاجــة يف جامعــات ومؤســسات حملي
لطوارئ وإصالح التعلـيم يف البلـدان اخلارجـة    تأهب حلاالت ا وال “ة لألطفال صديقاملدارس ال ”

 .من األزمات
 

 الرصد والتقييم - سادساً 
الرصــد قريــر ت” بــدعم ،التعلــيم يف جمــال نيالــشركاء الرئيــسيهنــاك التــزام مــن جانــب  - ٥٧

 الــصادر عــن اليونــسكو بوصــفه املــصدر األساســي      “التعلــيم للجميــع تــوفري العــاملي هلــدف  
اجلوانـب  التعلـيم للجميـع ويف      تـوفري   يف حتقيـق أهـداف      احملـرز   التقـدم   الرمسية بـشأن    للتحليالت  
اسـتخدام معهـد    بـشأن   أيـضا توافـق آراء    وهناك  . اجلنسانية لألهداف اإلمنائية لأللفية   التعليمية و 

وتلتـــزم . سي لبيانـــات التعلـــيم لكافـــة البلـــدانالرئيـــصدر بوصـــفه املـــاليونـــسكو لإلحـــصاءات 
اليونيسيف التزاماً تاماً هبذا املوقف، ولكنها تعمل منذ فتـرة مـع معهـد اليونـسكو لإلحـصاءات          

 مـسألة التبـاين     ومن املسائل الرئيسية الواجـب حلـها      . هبدف معاجلة التباينات يف بيانات التعليم     
ــيت تــستخدمها اليونــسكو وبيانــات         ــني بيانــات الــسجالت الرمسيــة للمــدارس ال الدراســات ب

تعددة املؤشرات الـيت    املألسر املعيشية املستقاة من الدراسة االستقصائية العنقودية        االستقصائية ل 
ستمدة مـن   املـ يف املـدارس    قيـد   وقد أظهرت هذه التباينات أن بيانات ال      . تستخدمها اليونيسيف 

الدراسـات االستقـصائية لألسـر      ستقاة مـن    السجالت الرمسية ال تتطابق مع بيانـات احلـضور املـ          
بيد أنـه مـن     . لتوفيق بني هذه البيانات   من أجل ا  بالتعاون  بالفعل  وقد بدأت الوكالتان    . املعيشية

رهم باعتبـا الـذين جـرى تـسجيلهم    تالميـذ  أن بعـض ال مـرده إىل  الـصعوبة  جانبا من   الواضح أن   
دون أن ُيــدّون انقطــاعهم يف قبــل األوان املــدارس قــد يكونــوا انقطعــوا عــن الدراســة  مقيــدين ب

بد أن يقـل التفـاوت بـني بيانـات التـسجيل       ومع حتسن مشاركة املدارس ال    . سجالت املدارس 
بيانــات معهــد اليونــسكو   إىل باإلضــافة  أيــضا  وستــستخدم اليونيــسيف،  . وبيانــات احلــضور 
نات اليت مجعتها من الدراسـات االستقـصائية لألسـر املعيـشية ملـا تتيحـه هـذه         لإلحصاءات، البيا 

خـرى كـالغىن والفقـر،      األرئيـسية   التغريات  املـ الدراسات من حتليل ملؤشـرات التعلـيم بنـاًء علـى            
 . واملوقع الريفي، ومستوى األم التعليمي وغريها من املؤشرات

ى صعيد املوضـوعات الثالثـة ذات األولويـة         بالنسبة للمؤشرات العامة لقياس التقدم عل      - ٥٨
سـتراتيجية، تعتـرب املخرجـات والنتـائج الـواردة يف اجلـدول التـايل               االواجملالني الداعمني يف هـذه      

 .مهمة يف تقييم مدى تقدم البلدان واملسامهات اإلمجالية للشركاء
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 ١٠اجلدول 
 مؤشرات املخرجات والنتائج  

 
 مؤشرات اإلجناز مؤشرات النواتج

 تكافؤ فرص الوصول للتعليم االبتدائي وإمتام اجلميع له
 ٢٠١٥عام مساعدة البلدان على حتقيق تعميم التعليم االبتدائي حبلول : اهلدف

ــسجلني يف       • ــة غــري امل ــال يف ســن الدراســة االبتدائي ــة لألطف ــسبة املئوي الن
ــا     ــذين ال حيــضرون إليه ــوع اجلــنس    (املدرســة أو ال ــصنفني حــسب ن م

 )املدينة ونسبة الفقر/فوالري
النــسبة املئويــة لألطفــال يف ســن الدراســة االبتدائيــة مــن بعــض أو كافــة   •

ــات الت ــة الفئ ــذين ال   ) حــسب املناســب (الي ــسجلني يف املدرســة أو ال غــري امل
 :حيضرون إليها

 األطفال املعوقون ° 
 األطفال الذين ينتمون ألقليات عرقية ° 

إتاحـــة فـــرص التعلـــيم (مشوليـــة املـــدارس االبتدائيـــة والـــنظم التعليميـــة  •
) للجميع، واخنفاض نسبة اإلعادة، وارتفـاع معـدالت إكمـال التعلـيم            

 مل يتم حتديد املؤشر بعد
ــة وإىل     • ــة إىل املرحلــة اإلعدادي معــدالت االنتقــال مــن املرحلــة االبتدائي

النسبة املئويـة   (األخرى الالحقة للمرحلة االبتدائية     الوجهات التعليمية   
ــصنفني       ــة، م ــة االبتدائي ــد املرحل ــيمهم بع ــابعون تعل ــذين يت ــال ال لألطف

املدينـة  /حسب الوجهة التعليمية وكذلك حسب نوع اجلنس والريـف        
 )ونسبة الفقر

 األطفال من السكان األصليني ° 
 األطفال املصابون مبرض اإليدز ° 
 األيتام واألطفال من الفئات الضعيفة األخرى ° 
 األطفال املشردون داخليا أو الالجئون ° 

التحسن يف عالمات االختبارات أو نتائج االمتحانات يف هناية مرحلة           •
ــة   ــو  (الدراســة االبتدائي ــصنفة حــسب ن ع اجلــنس وكــذلك حــسب   م

 )املقاطعة/احملافظة

النــسبة املئويــة لألطفــال مــن فئــة الــصف األول الــذين يكملــون املرحلــة   •
مـصنفني حـسب نـوع      ) حلـة االبتدائيـة   نـسبة اإلكمـال يف املر     (االبتدائية  

 املدينة ونسبة الفقر/اجلنس، والريف

 

 
 البنات وتعميم مراعاة املنظور اجلنساينتعليم التمكني عن طريق 

 ٢٠١٥عام حبلول التفاوت بني اجلنسني على كافة مستويات التعليم على يف القضاء مساعدة البلدان : اهلدف
نـسبة ملعـدل اسـتمرار جمموعـات الـصف       مؤشر التكافؤ بـني اجلنـسني بال       •

 األول حىت الصف اخلامس
التعلـيم، الطـب،    (النسبة املئوية لإلناث يف جمموعة من املهـن الرئيـسية            •

 مل يتم حتديد املؤشر بعد) اهلندسة، السياسة، األعمال التجارية
ــة        • ــن املرحل ــال م ــدالت االنتق ــسبة ملع ــسني بالن ــني اجلن مؤشــر التكــافؤ ب

  إىل املرحلة الثانويةاالبتدائية
النسبة املئوية لإلناث يف املناصب القيادية يف جمـال الـسياسة والـصناعة              •

 واألعمال التجارية واحلكومة
ــارات       • ــررات دراســية عــن امله ــدرج مق ــيت ت ــة للمــدارس ال ــسبة املئوي الن

 احلياتية أو مقررات دراسية متكينية مشاهبة ضمن املنهاج الدراسي
مل يـتم حتديـد    .  اجملتمع، بناء على جمموعة من املؤشرات      وضع املرأة يف   •

 املؤشر بعد
 

 الربامج التعليمية يف حاالت الطوارئ وما بعد األزمات
مساعدة البلدان على إعادة توفري فرص التعلـيم لألطفـال املتـأثرين حبـاالت الطـوارئ ضـمن الـسنة الدراسـية، ومـساعدة البلـدان علـى إعـادة بنـاء                            : اهلدف
  التعليمية على حنو أفضل بعد حاالت الطوارئنظمها

النسبة املئوية لألطفال العائدين إىل املدرسة أو إىل مرفق تعليمـي خـالل              •
 )استعادة احلق يف التعلم(ستة أسابيع بعد تعرضهم حلالة طوارئ 

إىل أي درجة عاد النظام التعليمي للعمل بكامل طاقتـه بالنـسبة لكافـة               •
 أزمةخارج من لة طوارئ أو أرجاء بلد تعرض حلا
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 مؤشرات اإلجناز مؤشرات النواتج

ــة للمــدارس الــيت يــتم إعادهتــا إىل وضــع أدائهــا االعتيــادي     • النــسبة املئوي
 شهرا من تاريخ تـدمريها أو تـضررها أو توقفهـا عـن العمـل                ١٢خالل  

 بسبب حالة طوارئ

ــاءة (التحــسينات  • ــة، الكف ــد تعــرض   ) الفعالي يف النظــام التعليمــي يف بل
مل يـتم   . مـة بعـد عمليـة إعـادة التأهيـل         أزخـارج مـن     حلالة طـوارئ أو     
 حتديد املؤشر بعد

 
 النماء يف الطفولة املبكرة واالستعداد لاللتحاق باملدرسة

 قـررة  امل سنون املرحلـة االبتدائيـة يف الـ       أألطفال الذين يبد  املئوية ل نسبة  ال •
صايف معدل االلتحاق حسب الصف الدراسـي وصـايف         : الصف األول (

نـــوع حـــسب صنفة مـــ). (صف الدراســـيمعـــدل احلـــضور حـــسب الـــ
 )املدينة، الفقر/اجلنس، الريف

صــايف معــدل /صــايف معــدل االلتحــاق حــسب الــصف الدراســي  (بيانــات 
 :مصنفة حسب) احلضور حسب الصف الدراسي

 إلعادة يف املرحلة االبتدائيةاملئوية لنسبة ال •

 عدد البلدان اليت لديها معايري وطنية لدرجة االستعداد للمدرسة •
الــصف األول الــذين يفــون باملعــايري امللــتحقني بألطفــال املئويــة لنــسبة ال •

 الوطنية لالستعداد للمدرسة

 لتسرب يف املرحلة االبتدائيةاملئوية لنسبة ال •
ــسبة ال • ــة لن ــادة يف املئوي ــالزي ــصف   عالم ــسية يف ال ــارات الرئي ت االختب

 اخلامس
 

 بتدائية والثانويةالنهوض باجلودة يف التعليم يف املرحلتني اال
التحسن يف نتائج االمتحانات النهائيـة للمرحلـة االبتدائيـة أو يف عالمـات               •

 ) احملافظات واملقاطعاتييعلى املستوى الوطين، ومستو(االختبارات 
رحلــة الثانويــة أو يف عالمــات التحــسن يف نتــائج االمتحانــات النهائيــة للم •

 ) احملافظات واملقاطعاتييعلى املستوى الوطين، ومستو(االختبارات 

أو (عدد البلدان الـيت لـديها معـايري وطنيـة للمـدارس الـصديقة لألطفـال                  •
 )مناذج مشاهبة

النسبة املئوية للمـدارس يف بلـد مـا الـيت تفـي باملعـايري الوطنيـة للمـدارس             •
 الصديقة لألطفال

اليت تـسري علـى طريـق اجلـودة باسـتخدام منـاذج             النسبة املئوية للمدارس     •
ة لألطفال يف البلدان اليت ليس لديها معـايري وطنيـة هلـذا       صديقارس ال املد

 النوع من املدارس

يظهر من التغريات يف جممع املـوارد       العمل كما    ةالتحسن يف جودة قو    •
 فرة يف البلداة واملدربة املتوتعلمالبشرية امل

    
يونـسكو والبنـك الـدويل ملـساعدة        وستتابع اليونيسيف، إضافة إىل ذلـك، العمـل مـع ال           - ٥٩

 برامج مالئمة وبتكلفـة حمتملـة لقيـاس نـسبة التحـصيل التعليمـي يف املـدارس            وضعالبلدان على   
 أو أكثـر مـن      نظامـا هذه الربامج لتشمل    نطاق  وسيمكن الحقاً توسيع    . وعلى املستوى الوطين  

 حتمــل تكلفتــها يف الدوليــة لقيــاس التحــصيل التعليمــي والــيت تعجــز معظــم البلــدان عــن  نظم الــ
التقييمية من أجل بنـاء     البحثية و بشدة على الدراسات    كذلك سينصب التركيز    . الوقت الراهن 

مــن وستــسخر اليونيــسيف خرباهتــا ومعارفهــا املتراكمــة  . املعرفــة والــتعلم مــن خــالل املمارســة 
ناشــئة لــدى امليدانيــة وستــضيفها، مــن أجــل بنــاء املعرفــة، إىل ثــروة املعرفــة النظريــة ال  أنــشطتها 

 .املعنيةحمل االهتمام الوكاالت الشريكة واملؤسسات األكادميية يف جماالت 
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 قررممشروع  - سابعاً 
 :قرر التايلاملى بأن يعتمد اجمللس التنفيذي مشروع يوَص - ٦٠

 إن اجمللس التنفيذي، 
يقــة بــصيغتها الــواردة يف وث) E/ICEF/2007/10(التعليميــة اســتراتيجية اليونيــسيف يقــر  

 .استراتيجية اليونيسيف بشأن براجمها لدعم التعليم
 


