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ھ ملن دوا�� سروري 
ّ
ياسة تضع هذه الّس للو�الة األمر�كّية للّتنمية الّدولّية. إّن  عليميةياسة التّ ّس الأن أطلعكم ع��  إن

االستثمار �� �عليم عا�� ا�جودة �جميع األطفال  ذلك أّن االعتماد ع�� الذات.  نحو بلد  سار مل ك أسا��يّ عليم كمحرّ التّ 

 
ّ

 والش
ّ

د زمام أس املال البشرّي إ�� ر ر�كة باب يب�ي حاجة البلدان الش
ّ
 . ونموّهاتنمي��ا  لتتقل

�ي بدأت مس���ي املهنّية كمدّرس. فلقد تطّوعت أنا وزوج�ي،  
ّ
سبة �� ألن

ّ
إّن هذه الّسياسة ع�� درجة من األهّمّية كب�� ة بالن

لّتعليم من قّوة وأثر ع�� حياة  سو، للعمل كمدّرس�ن �� املدارس الثانوّ�ة �� أر�اف كينيا، واكتشفت حي��ا ما �جودة ا

باب ومستقبلهم. األطفال وا
ّ

�� �ّل يوم  واليوم، �عد عقود مضت، أرى كيف تصوغ تلك الّتجر�ة ���� �� الّتنمية لش

ر لهم إم�انّية االزدهار
ّ
ما نوف

ّ
واالبت�ار   وح�ن. فنحن، حينما نقّدم لألطفال املهارات ال�ي يحتاجو��ا للّنجاح والنمّو، إن

 أسرهم ومجتمعا��م.  � حيا��م، وحياة لتغي�

ل فيھ    لوقت الذي و�� ا
ّ
 �� العديد من الّس   الّسياسة، هذه  تتش�

ّ
باب األك�� ��ميشا يفتقرون  ياقات، ال يزال األطفال والش

اطن  أك�� من مو م�ان    ة �� أّي أك�� حّد   ال يمكن أن ي�ون وهذا أمر   و��ا. عليمية ال�ي يحتاجون إل��ا ويستحّق الفرص التّ   إ��

�اعاتاألزم 
ّ
رة  أو    الّنازحة،  م��ا  ة العائالت ال�ي قابل��ا، خاصّ فجميع  .  ات والن

ّ
   راع،والصّ بالعنف  املتأث

ّ
بيعية  أو ال�وارث الط

دت أّن 
ّ
 اليوم و  .دعليم ا�جيّ هو التّ  ا ألطفاله تتمّناه ��يء  أهّم أك

ّ
 ، فإن

ّ
باب  نا نخاطر بفقدان جيل �امل من األطفال والش

  ارهم �سبب �ّجر�ن عن دييك��ون وهم مالذين 
ّ
 ات واألزمات دون أّي فرصة ل�حصول ع�� ذلك الّتعليم.  �اعالن

 وعليھ، 
ّ
  ول الّد  لدعم إطاًرا  بأكملها للو�الة ياسةالّس  هذه ر توف

ّ
  ة �عليميّ  فرص توف��  ع�� قدر��ا �عز�ز  �� لنا ر�كةالش

   لألطفال   دةجيّ 
ّ

   عن  سنبحثولذلك،  .  نابمفرد  بذلك   القيام  لوعينا �عدم قدرتنا ع��  باب والش
ّ

  املعرفة   ز �عزّ   ال�ي   را�اتالش

  نتائج إ�� �ناألم��كيّ  رائبالضّ  داف�� استثمارات ي تؤدّ  أن لضمان ةوالعامليّ  ةواإلقليميّ  ةاملحليّ  واملوارد واالبت�ار 
ّ
  م�عل

 . مستدامة
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نفيذّي 
ّ
ص الت

ّ
 امل�خ

 

ص رؤ�تنا
ّ
ر�كة البلدان �� الّتعليم  أنظمة فيھ تقوم عالم �� تت�خ

ّ
باب  األطفال بتمك�ن جميع الش

ّ
زمة واملهارات  الّتعليم تلّقي من  والش

ّ
  أعضاء  لي�ونوا الال

باب فاألطفال. أعظم عامل لتحقيق املساواة والّتمك�ن هو  إّن الّتعليم. املجتمع �� منتج�ن
ّ

هاب استعداد عندما ي�ونون ع�� والش
ّ
 املدرسة،  إ�� للذ

م،
ّ
  أك��  مستقبل اءبن ع�� قادر�ن ي�ونون  والعمل، ل�حياة  يحتاجو��ا ال�ي املهارات واكتساب والّتعل

ً
 ودولهم. ومجتمعا��م وأسرهم ألنفسهم ورخاءً  أمال

ات  ع��  االعتماد  نحو   البلد  سار مل  األسا��يّ   ّركاملح  ��  ا�جّيد  الّتعليم  ع��  ا�حصول   ��  إّن املساواة 
ّ
وإ��   أك��،  اقتصادّي   نموّ   إ��  يؤّدي  ا�جّيد  فالّتعليم.  الذ

 الّتعليمّية االستثمارات و�� هذا الّسياق، تدعم. وقدرة ع�� الّصمود سلما أك��  وإ�� مجتمعات املستمّر، الّديمقراطي وا�حكم، الّ�حّية الّنتائج تحس�ن

ر�كة البلداَن  الّدولّية للّتنمية ة��كيّ األم للو�الة
ّ

مّية نتائج تحقيق ع�� قدر��ا لتعز�ز  الش
ّ
 م،الّتعلي قطاع و��. عالية جودة  وذات مستدامة و�عليمّية �عل

ات ع�� االعتماد يصف
ّ
م نتائج تحس�ن شأ��ا من ال�ي ل�خدمات املنصف  املستدام والّتوف��  الّتمو�ل ع�� بلد أّي  قدرة  الذ

ّ
لدى   املهارات كتساباو  التعل

باب األطفال جميع
ّ

 . والش

 إ��  املستقّرة  الّسياقات( والّسياقات ،)العا�� الّتعليم إ�� االبتدائي قبل ما الّتعليم من( املستو�ات جميع �� الّتعليم برامج ع�� الّسياسة هذه  وتنطبق

 . )من أجهزة غ�� ح�ومّية وغ�� ح�ومّية( ا�خدمات ومقّدمي ،)ميةالّرس وغ��  الّرسمية( واألوضاع ،)والّصراعات باألزمات املتأثرة  البيئات

  عليمالتّ  �� االستثمارات �شأن القرار  صنع ةعمليّ  ياسةالّس  ��  عل��ا املنصوص املبادئ تدفع أن �جبو 
ً
 ول الّد  �� عليمالتّ  أنظمة بأّن  القائلة ؤ�ةللرّ  دعما

 
ّ

  أن يجب ر�كةالش
ّ
   األطفال جميع نتمك

ّ
   واملهارات عليمالتّ  ساباكت من بابوالش

ّ
 : املجتمع �� منتج�ن أعضاء لي�ونوا زمةالال

 ك��  األولوّ�ة إعطاء�
ّ
 وامللكّية القطرّي  لل�

  ��ومستدام ملموس �ش�ل والّتعليم الّتعلم نتائج  تحس�ن نحو  وتوج��ها االستثمارات ترك 

  املحلّية  املؤّسسات �� القدرات وتطو�ر  الّنظم �عز�ز 

 العمل ��  
ّ

 املوارد  لتعز�ز  را�اتإطار الش

 ة باستخدام واالستثمارات القرار  صنع عملّية دفع
ّ
 والبيانات األدل

  واإلدماج اإلنصاف �عز�ز 

  ، املجاالت هذه  جميع و��. الّتعليم مجال  �� الّدولّية للّتنمية األمر�كّية الو�الة لعمل وتوجيھ ّعام إطار  بمثابة الّسياسة �� املحّددة  األولوّ�ة مجاالت و�عّد 

ى قد
ّ
م و�يئات املؤّسسات وأنواع الّتعليم مستو�ات الدولّية للتنمية األمر�كّية للو�الة الّتعليمّية االستثمارات تتخط

ّ
 األولوّ�ات هذه  كما توّ�ح. التعل

ات ع�� االعتماد إ�� رحل��ا �� البلدان لدعم ا�حاسمة الرئيسّية املجاالت
ّ
 :الذ

 باب، األطفال ز�ادة فرص
ّ

ا أك��هم وخاّصة والش
ً

 االجتما�ّ�. الّرفاه  �عّزز  ومناسب آمن جّيد �عليم ع�� ا�حصول  �� وضعًفا، ��ميش

  األطفالاكتساب  
ّ

  أساًسا �ش�ل ال�ي ةوالعاطفيّ  ةاالجتماعيّ  واملهارات وا�حساب والكتابة القراءة  مهارات بابوالش
ّ
 .املستقبل �� جاحوالنّ   مللتعل

  اكتساب 
ّ

 .املجتمع �� ةإيجابيّ  مساهمة ويساهموا ،عمل وليحصلوا ع�� منتجة، حياة  ليعيشوا إل��ا ون يحتاج ال�ي املهارات بابالش

  ّد،جيّ  �عليم وتقديم وتطبيقها، البحوث إجراء خالل من نميةالتّ  �� ةمركز�ّ  فاعلة جهات ت�ون  أن ع�� بالقدرة  العا�� عليمالتّ  ساتمؤّس  عتمت 

 . املجتمعات �� واالنخراط
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 مقّدمة

 
ّ
عليم أنظمة فيھ تقوم عالم �� ؤ�تناص ر تت�خ

ّ
ر�كة البلدان �� الت

ّ
باب األطفال بتمك�ن جميع الش

ّ
ي من والش

ّ
عليم تلق

ّ
زمة واملهارات الت

ّ
 ليكونوا الال

عليم إّن . املجتمع �� منتج�ن أعضاء
ّ
مك�ن هو  الت

ّ
باب فاألطفال. أعظم عامل لتحقيق املساواة والت

ّ
هاب استعداد عندما يكونون ع�� والش

ّ
  إ��  للذ

م، املدرسة،
ّ
عل

ّ
  أك��  مستقبل بناء ع�� قادر�ن يكونون  والعمل، ل�حياة يحتاجو��ا ال�ي املهارات واكتساب والت

ً
  وأسرهم  ألنفسهم ورخاءً  أمال

 ودولهم.  ومجتمعا��م

 نتائج   ��  للقياس  وقابلة  مستدامة  تحسينات  تحقيق  هو   )USAID(  الدولّية  للتنمّية  األمر�كّية  الو�الة  ِقبل  من  الّتعليم  ��  ال��مجة  من  األسا��يّ   الغرض  إّن 

م
ّ
ر�اء الّدولّية للّتنمية األمر�كّية الو�الة استثمارات تدعم أن ولذلك، يجب. املهارات وتنمية الّتعل

ّ
مّية  النتائج لتحس�ن قطرّي ال املستوى  ع�� الش

ّ
 الّتعل

ات ع�� االعتماد و�عّزز  واالستدامة واإلنصاف ا�جودة  �عّزز  بطر�قة بذلك والقيام ملموس، �ش�ل والّتعليمّية
ّ
 الّسياسة  هذه  كما يجب أن تنطبق. الذ

 باألزمات املتأثرة  البيئات إ�� املستقّرة  الّسياقات( والّسياقات ،)العا�� الّتعليم إ�� االبتدائي قبل ما الّتعليم من( املستو�ات جميع �� الّتعليم برامج ع��

 1.)من أجهزة غ�� ح�ومّية وغ�� ح�ومّية( ا�خدمات ومقّدمي ،)الّرسمية وغ��  سميةالرّ ( واألوضاع ،)والّصراعات

عليم  ع��  ا�حصول   ��  إّن املساواة
ّ
ات  ع��  االعتماد  نحو   البلد  ملسار   األسا��يّ   املحّرك  ��  ا�جّيد  الت

ّ
 أك��،  اقتصادّي   نموّ   إ��  يؤّدي  ا�جّيد  فالّتعليم.  الذ

مة عاملة قّوة  لد��ا ال�ي إّن البلدان 2.وقدرة ع�� الّصمود سلما أك��  وإ�� مجتمعات املستمّر، الّديمقراطي كمالّ�حّية، وا�ح الّنتائج وإ�� تحس�ن
ّ
 متعل

سبة للوالياتأقوى    �عت�� بلدانا تجارّ�ة شر�كة  وماهرة 
ّ
 3.اميةنّ ال  البلدان  إّنما توجد ��  األمر�كّية  للبضائع  نمّوا  األسواق الّتصديرّ�ة  وإّن أسرع  املّتحدة،  بالن

ا��ا ع�� �� مسار االعتماد للبلدان ال�ي تنشد التقّدم الّضروري  ولذلك من
ّ
ات أن ي�ون س�

ّ
 أن  يجب ذلك،  جّيد. ولتحقيق  �عليم من ا�حاصل�ن ع�� الذ

ا�ح�ومّي�ن، ل�خدمات ال�ي  وغ�� مقّدمي ا�خدمات ا�ح�ومّي�ن  املستدام، بواسطة والّتوف��  الّتمو�ل ع��  ا�خاّصة تنمي��ا قيادة  ع�� قادرة  البلدان ت�ون 

م  ومهارات نتائج تحس�ن ع�� �عمل
ّ
باب األطفال �جميع كب��  �ش�ل التعل

ّ
فولة مرحلة من والش

ّ
رة  الط

ّ
انوّي  ّي االبتدائ والّتعليم املبك

ّ
 القوى  تنمية إ�� والث

باب العاملة
ّ

  املعرفة  الّرعاية، واملجتمعات، اآلباء، ومقّدمي  لدى ي�ون  أن كما يجبالّرسمّية.  م��ا وغ��  الّرسمّية األوضاع �ّل  �� –العا��  والّتعليم للش

 لهم. مستن��ة  خيارات  واّتخاذ أطفالهم �عليم ملناصرة  والّدعم

حدة  للواليات  القومّي   يدعم األمن  شأنھ أنأفضَل من    �عليما  إّن 
ّ
ر�كة  الّدول   مع  العمل  خالل  وذلك من.  ا�خارجّية  الّسياسة  وأولو�ات  املت

ّ
  لتعز�ز   الش

 ل�ح�ومة ا�خارجّية الّسياسة أهداف �� مباشر  �ش�ل الّدولّية للّتنمّية األمر�كّية الّتعليم الّتا�عة للو�الة برامج حيث �ساهم  البشرّي، املال رأس ت�و�ن

 املالّية للّسنة) JSP( الّدولّية للتنمية ر�كّيةماأل  للو�الة املش��كة االس��اتيجّية للّرئيس، وا�خطة) NSS( القومّي  األمن اس��اتيجّية �� املحّددة  األمر�كّية

 قدرة  لتعز�ز  األولوّ�ة �عطي - املتقّدم األمر��ّي  التأث�� - القومّي  األمن الس��اتيجّية الّرا�عة الّصلة. فالّرك��ة ذات اإلقليمّية واالس��اتيجّيات ،2018-2022

 .الّتعليم قطاع قّوة  ع�� مباشر  �ش�ل دتم�ع هدف وهو  املستدامة، الّتنمية نتائج تحقيق ع�� البلدان

ل الهدف 
ّ
ة  الثا�ي االس��اتي�� من ناحية أخرى، يتمث

ّ
  ��  الّدولّية للّتنمية  األمر�كّية للو�الة املش��كة  االس��اتيجّية ل�خط

ان ��جيع"
ّ
م�ن األ�ّحاء الس�

ّ
ر�كة البلدان �� واملنتج�ن  واملتعل

ّ
املة الّتنمية  �جلة  لدفع الش

ّ
  ، وفتح تدامةواملس الش

  نمية للتّ  األمر�كية الو�الة تاستثمارا �عملولذلك ." املّتحدة الواليات �� واألمن الّرخاء أهداف  ودعم  جديدة، أسواق

  األطر  هذه ظّل  �� عليمالتّ  سلسلة ع��  وليةالّد 
ّ
  األطفال عتمتّ  لضمان زمة الال

ّ
  باملهارات  باب والش

ّ
  أعضاء  لي�ونوا  زمةالال

 .املجتمع  �� منتج�ن

حدة  الواليات  حكومة  إّن اس��اتيجّية
ّ
عليم  املت

ّ
 لالستثمارات   كأساس  ا�خارجّية، و�عمل  الّسياسة  أهداف  �عّزز  (FY 2019-2023) الّدو��ّ   األسا��يّ   للت

عليمية
ّ
عھ الذي ،)READ( يةنمالتّ  �� التعليمّية املساءلة �عز�ز  لقانون  االس��اتيجّية هذه  و�ستجيب  4.الّدولّية للتنمّية األمر�كّية بالو�الة الت

ّ
  الّرئيس  وق

 واالستفادة  الّتنسيق ز�ادة  خالل من املّتحدة  الواليات �ح�ومة الّدو��ّ  األسا��يّ  الّتعليم برامج وكفاءة  فعالّية تحس�ن إ�� ��دف والذي ،2017 سبتم��  ��

 الّدولّية للّتنمية األمر�كّية للو�الة الّتعليمّية االستثمارات لك تتما��ىلذو   .والقطرّي   العال�يّ  املستوى  ع�� الفر�دة  الّرسمّية وا�خ��ة  وو�الة، وزارة  �ّل  من

م؛  نتائج  تحس�ن )1وتدعمها:  االس��اتيجّية أهداف  مع
ّ
  املهّمش�ن  الّس�ان  سّيما ال  ل�جميع، ا�جّيد األسا��يّ  الّتعليم ع�� ا�حصول  فرص توسيع  )2 الّتعل

 والّضعفاء. 
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نمي األمر�كّية الو�الة إّن 
ّ
عليم قطاع �� الكب��ة ونتائجها خ����ا ستستفيد من الّدولّية ةللت

ّ
جدول أعمال  املا��ي، خالل العقد حيث أّ��ا وضعت .الت

م  نتائج  لتحس�ن  طموح
ّ
ّنا.  ملموس  �ش�ل  التعل

ّ
�ك��   ع��  الّتأكيد  خالل  من  ولقد تمك

ّ
 دة قاع  و�ناء  تأث��نا  قياس  من  التعليمّية،  استثماراتنا  ��  واالنتقائّية  ال�

ة
ّ
، مائة 2017و 2011 عامْي  الّدولّية، ما ب�ن للّتنمية األمر�كّية للو�الة الّتعليمّية استفاد من االستثماراتو�الفعل فقد . الفّعالة ال��مجة مل�ّونات األدل

م؛ ائجالّدولّية تحس�ن نت للّتنمية األمر�كّية الو�الة واستطاعت برامج .دولة 50 من أك��  �� وشاّب  مليون طفل و�سعة
ّ
 التعليمّية  املؤّسسات و�عز�ز  الّتعل

ن ح�ى
ّ
باب األطفال يتمك

ّ
نت مؤّسسات الّتعليم أفضل؛ عمل فرص وحّ�ى ت�ون لد��م املدارس �� واالزدهار  البقاء من والش

ّ
العا�� من  كما خّولت ومك

  مع  الّتعليم، قطاع  �� املحرز  والتقّدم  الّنتائج حول  ل�جمهور  متاحة تقار�ر  إنتاج الو�الة وستواصل. الّتنمية تحّديات �حّل  واالبت�ار  البحث �� املساهمة

�ك�� 
ّ
م نتائج ع�� ال�

ّ
 .الّسياسة هذه  أولوّ�ات إطار  �� والّتعليم التعل
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مّية  الّنتائج  هذه   ومن أجل دعم
ّ
ز   ذات  والّتعليمّية  الّتعل

ّ
 واملنا�ج  القضايا  من  مختارة   مجموعة  ع��  بقّوة   الّدولّية  للّتنمية  األمر�كّية  الو�الة  األولوّ�ة، س��ك

 . األولوّ�ة مجاالت من  مجال ب�ّل  صلة وذات الّسياسة، طوال وم��زة  متشابكة و�� قضايا. الرئيسّية

 باب األطفال تثقيف
ّ

دائد يواجهون  الذين والش
ّ

 وامل�ّجر�ن.  الفتيات وخاّصة واألزمات، والّصراعات الش

 الّتعليم؛ جودة  الوصول إ�� نطاق لتوسيع وتقديم ا�خدمات الّتمو�ل ابت�ارات و�عز�ز  غ�� ا�ح�ومّية ةالفاعل ا�جهات مع املشاركة 

  املحلّية؛  املؤّسسات �� مباشرة  االستثمار 

  فافية لدفع التعليمّية البيانات واستخدام توليد ع�� الّدولة قدرة  �عز�ز
ّ

 املستن��ة؛ و  القرارات واّتخاذ واملساءلة الش

 م ساتسيا تحو�ل
ّ
م�ن لز�ادة  امل�يّ  الّتطو�ر  وأنظمة املعل

ّ
 .الّتدريس وتحس�ن املؤّهل�ن توافر املعل

  

�� أفضل  ال��ّ�خ�� الّدولّية نمية ة للتّ لو�الة األمر�كيّ الّتعليمّية لستثمارات االروس املستفادة من هذه ا�جهود وستضمن استمرار �عتمد هذه الّسياسة ع�� الّد 

 
ّ
ة صنع القرار ياسة املبادئ ال�ي تدفع عمليّ د الّس تحّد كما بلد.  ات �ّل ولو�ّ مع أ، ومالءم��ا ياق املح��ّ تكييفها مع الّس  ال�ي يتّم ، وةاملمارسات القائمة ع�� األدل

ات املجاالت د هذه األولو�ّ تحّد وعليم. لعمل الو�الة �� مجال التّ  مل بمثابة إطار وتوجيھ عامّ ة ال�ي �عمجاالت األولو�ّ أيضا د تحّد  و��عليم. التّ  برامجواالستثمارات �� 

  نحوحاسمة لدعم البلدان �� رحل��ا ال�ي �عت�� ثمار ة لل��مجة واالستالرئيسيّ 
ّ
 .اتاالعتماد ع�� الذ

 :املبادئ

ك�� األولوّ�ة إعطاء�
ّ
 وامللكّية القطرّي  لل�

��الّتعلم نتائج تحس�ن نحو وتوج��ها االستثمارات ترك 

 ومستدام ملموس �ش�ل والّتعليم

املحلّية املؤّسسات �� القدرات وتطو�ر الّنظم �عز�ز 

را�ات �� ملالع
ّ

 املوارد لتعز�ز إطار الش

ة باستخدام واالستثمارات القرار صنع عملّية دفع
ّ
 األدل

 والبيانات

واإلدماج اإلنصاف �عز�ز 

 األولوّ�ات:

باب، األطفال ز�ادة فرص
ّ

ا أك��هم وخاّصة والش
ً

 وضعًفا، ��ميش

 الّرفاه �عّزز  ومناسب آمن جّيد �عليم ع�� ا�حصول  ��

 االجتما�ّ�.

باب تساب األطفالاك
ّ

 وا�حساب والكتابة القراءة مهارات والش

م أساًسا �ش�ل ال�ي والعاطفّية االجتماعّية واملهارات
ّ
 للتعل

 .املستقبل �� والّنجاح

باب
ّ

 حياة ليعيشوا إل��ا يحتاجون  ال�ي املهارات اكتساب الش

 �� إيجابّية مساهمة ويساهموا عمل، وليحصلوا ع�� منتجة،

 .املجتمع

 ّجهات ت�ون  أن ع�� بالقدرة العا�� الّتعليم مؤّسسات عتمت 

 وتطبيقها، البحوث إجراء خالل من الّتنمية �� مركزّ�ة فاعلة

 املجتمعات �� واالنخراط جّيد، �عليم وتقديم
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نمية الّدولّية
ّ
عليمّية للو�الة األمر�كّية للت

ّ
 :ملحة عاّمة عن الّسياسة الت
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الّتعلیم سیاق  
 

 بال  وھو  وشعبھا،  ھا مستقبل لصالح  بھ القیام دولة أليّ  یمكن  استثمار  أكبر  ھو  الجّید  الّتعلیم نّ إ
 األطفال عدد  ارتفع لقد . األخرى  الّتنمیة  قطاعات  جمیع  في الّرئیسيّ  الّتمكین عاملُ  ریب 

 والثانوّي، واالبتدائّي، االبتدائّي،  قبل ما  الّتعلیم  مستویات  في العالمي، الّصعید  على  والّشباب،
 في 84و االبتدائيّ  ّتعلیملا سنّ  في األطفال من المائة  في  91 وجود  ورغم ذلك، ومع. والعالي

 الّتعلیم، أشكال من ما  شكل في  مسّجلون  الّدنیا الّثانویة المرحلة في والّشباب  األطفال من  المائة
 في  38 من یقرب  ما  إلى  العالي الّتعلیم  بمؤّسسات  اإلجمالّیة  االلتحاق معّدالت  ارتفاع ورغم

  5المائة، ال تزال ھناك  إلى الیوم  حاجة ماّسة إلى  االستثمار في الّتعلیم .
 
 

 

 

 

 

 ال يزال  
ّ

 24و  15ت��اوح أعمارهم ب�ن    مليار شاّب   1.2يعيش �سعون باملائة من شباب العالم البالغ عددهم  و .  دون �عليم أو تدر�ب أو عملباب  مالي�ن الش

 وال شّك أّن  6امية.عاًما �� البلدان النّ 
ّ

ما ي�ون باب عندما الش
ّ
لديھ  ت�ون ة، ا�حياة املدنيّ ، ويشارك �� و�نعم �عمل كر�مدة، ة جيّ ب�ّح  و�تمّتع، متعل

  عدم وال شّك أيضا أّن واالزدهار.  والقدرة ع�� الّصموديمقراطية والّد  االقتصادّي  القدرة ع�� دفع النموّ 
ّ

 يؤّدي إ�� باب، يمكن أن تلبية احتياجات الش

 ب��ة  ة الك�انيّ البلدان ذات الكثافة الّس فالفقر والعنف واالضطرابات.  
ّ

ما عندما ، ال سيّ يّ يا��العنف الّس و   اتراعا �خطر الصّ ئيّ ضة إحصاباب معرّ من الش

 د تتمتّ عليم ا�جيّ االستثمارات �� التّ ومع أّن  7بنقص فرص العمل. األمر يق��ن 
ّ

 أّن هناكباب، ع بالقدرة ع�� ��خ�� إم�انات الش
ّ
  مليون شاّب  100 إال

 ومن ناحية أخرى فإّن  8ون.يّ أّم 
ّ

تبقى من نقص العمالة. و  لشبح البطالة أو املعاناة ات من البالغ�ن عرضة بثالث مرّ أك�� هم العمل  سّن  �� بابالش

  وع�� صعيد آخر، يتّم إقصاء 9. ط العال�يّ املتوّس  منامية أع�� بكث�� �� البلدان النّ ذلك الت معّد 
ّ

حيث  عيد العال�ي، ع�� الصّ -ابات �ش�ل خاص الش

 10الفتيان.�� املائة من  54لعاملة، مقارنة بـ �� القوى ا الفتياتمن  �� املائة فقط 37�شارك 

م أزمة وجود
ّ
  باملدارس، االلتحاق معّدل ارتفاع  من الّرغم ع��. �عل

ّ
ر�ن زالوا ما والّس�ان املناطق �عض أن إال

ّ
م الوصول  �� متأخ

ّ
.  إ�� املدارس والّتعل

ل    –  العالم  أنحاء  جميع  ��  والثانوّ�ة  االبتدائّية  الّدراسة  سّن   ��  هم  مّمن  ومراهق  طفل  مليون   617  من  ذلك أّن أك�� 
ّ
 الفئة  هذه  من  املائة  ��  58أي ما يمث

الب  نصف من ال يمكن ألك��  املنخفض، الّدخل ذات البلدان من العديد و�� 11والّر�اضيات. القراءة  �� الكفاءة  من األد�ى ا�حّد  يبلغون  ال - العمرّ�ة
ّ
  الط

ر   الّصفوف   ��
ّ
ّية.   بلغ��م  ح�ى  واحدة،  �لمة  قراءة   ة املبك

ّ
باب  األطفال  حصول   احتمال  يقّل   ذلك،  ع��  وعالوة   12املحل

ّ
املنخفض    الّدخل  ذات   البلدان  ��  والش

باب أو  واألطفال الفتيات ذلك �� بما املهّمشة، املجموعات وخاّصة رس�ّي، غ��  أو  رسمًيا أ�ان سواء نوع من أنواع الّتعليم، أّي  ع��ّ 
ّ

. اإلعاقة ذوو  الش

ر  والّتحف��  االبتدائّي  ما قبل الّتعليم أهمّية من الّرغم وع��
ّ
 البلدان �� ا�خامسة سّن  دون  األطفال من املائة �� 43 فإّن  للمدرسة، األطفال إلعداد املبك

ف والنموّ  اإلدرا�ّي  النموّ  ضعف �خطر  املنخفض واملتوّسط معّرضون  الّدخل ذات
ّ
عام قصون  املدقع الفقر  �سبب  املتوق

ّ
ي،  الط

ّ
األّيام  �� خاّصة املغذ

رف و�� 13ا�حياة. من األو�� األلف
ّ
 املائة �� 10 املنخفض الّدخل ذات البلدان �� العا�� بالّتعليم االلتحاق معّدالت تبلغ الّتعليم، سلسلة من اآلخر  الط

 14املرتفع.  الّدخل ذات دانبلال �� املائة �� 70 البالغة اإلجمالّية االلتحاق معّدالت من بكث��  أقّل  أي فقط،

م�ن أمر جوهرّي 
ّ
م�ن ولكن لنجاح دور املعل

ّ
ر  املتعل

ّ
در�ب لد��م غالبا ما ال يتوف

ّ
زمة واملوارد الت

ّ
م�ن  �� نقص يوجد .فّعاال ليكون دورهم الال

ّ
 املعل

م  مليون   69  إ��  حاجة  حيث هناك  –   البلدان  من  العديد  ��  املدّر��ن
ّ
وهناك   15والثانوّي.   االبتدائّي   بالّتعليم  طفل  �ّل   �د�ول�  2030  عام  بحلول   جديد  معل
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م�ن من خالل دعم �عليمّي�ن، كقادة  املدارس مديرو  �عمل املستو�ات. وعليھ، ال بّد أن الّتعليم ع�� جميع جودة  لتحس�ن ضرورة 
ّ
  بالّتدر�ب،  املعل

�ن  يز�د ومّما. واألداء ا�حضور  ع�� ومحاسب��م
ّ
  وجود  حالة و��. اآلخر�ن مع مشارك��ا م��م ُيطلب أو  الكتب إ�� يفتقرون بالطال  من العديد أّن  بلة، الط

مون   يفهمها  أو   �ستخدمها  بلغات  مكتو�ة  غ��   أو /   و   ا�جودة   منخفض  ذا  م��ا  الكث��   ي�ون   كتب،
ّ
الب،  أو   املعل

ّ
غات  ذلك  ��  بما  الط

ّ
وال شّك ��   16.املحلّية  الل

وازم املدرسّية، الكتب أو نقص الّزمن عل��ا تعمال تجه��ات عفاسا أو  الضرورّ�ة أّن االفتقار إ�� الّتجه��ات
ّ
 التعليمّية، املوادّ  من وغ��ها املخ��ّية، والل

م، للّتعليم تحّديات يخلق
ّ
باب  لدى األطفال املهارات وتنمية والّتعل

ّ
 .الّتعليم مستو�ات جميع �� والش

ل واألزمات الّصراعات
ّ
عليم �عط

ّ
  يؤّدي أن يمكن. الت

ّ
م فرص ع�� ا�حصول  ومحدودّية الّتحتّية البنية وتدم��  شّردالت

ّ
 ال�ي ال�وارث الّناجمة عن التعل

باب األطفال من �املة حرمان أجيال إ�� الطبيعّية ال�وارث أو  اإل�سان يتسّبب ف��ا
ّ

و�ناء  استعادة  ع�� بلد أّي  قدرة  من يحّد  مّما من الّتعليم، والش

 من �عا�ي بلدان �� مّمن �عيشون  عاًما، 18و 3 ب�ن أعمارهم ت��اوح وشاّب  طفل مليون  75 من أك��  و�حتاج. والثقافية واالقتصادية قدراتھ االجتماعية

 أو ينتمون إ�� فئات  داخلّيا، الّدراسة �عيشون كالجئ�ن، ونازح�نمليون �� سّن  17 ب�ن هؤالء، و�وجد من 17.�علي�يّ  دعم إ�� نزاعات، أو  أزمات

باب األطفال أّن  من الّرغم وع��. ضعيفة س�انّية
ّ

ر�ن والش
ّ
  األّم، بلدا��م بناء إعادة  �� املستقبل قادة  ي�ونوا أن ع�� القدرة  لد��م باألزمات املتأث

ّ
 أن إال

الب من فقط باملائة واحدا
ّ
 18.الثانوّي  �عد ما الّتعليم أش�ال �عض �� م�ّجلون  الن�اعات أو  األزمات �سبب  الّنازح�ن الط
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ّ
اتالت

ّ
 عليم أسا��ّي لتحقيق االعتماد ع�� الذ

 

 
ّ
نمية املحلّية، واالل��ام  �ستلزم "االعتماد ع�� الذات" القدرة ع�� تخطيط وتمو�ل وتنفيذ حلول لتحديات الت

 ذه ا�حلول من خالل الفعاليّ برؤ�ة ه
ّ

إذا أردنا إ��اء ا�حاجة إ�� املساعدة ا�خارجّية،  و ة واملساءلة. موليّ ة والش

 
ّ
 وليّ نمية الّد يجب أن تفهم الو�الة األمر�كية للت

ّ
   ات �� �ّل ة مدى االعتماد ع�� الذ

ّ
ر�كة لها،  بلد من البلدان الش

 ة توجيھ يات �� بلد ما، وإعادة والتحّد حيث تكمن نقاط القوّ 

 

 م
ّ
ب ةمعل

ّ
  .بنغالد�ش بازار،ة �� �وكس ليّ ة للتنمية الدو التا�ع للو�الة األمر�كيّ  (READ) �� مشروع تحس�ن القراءة من أجل تطو�ر التنمية وطال

فينغارد/ الو�الة األمر�كّية للّتنمية الّدولّيةاالدبّية: مورغانا  ا�حقوق   
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ات ع�� إّن االعتماد
ّ
عليم قطاع �� الذ

ّ
وف��  تمو�ل ع�� بلد أّي  قدرة هو  الت

ّ
م نتائج تحس�ن شأ��ا من ال�ي ل�خدمات املستدام والت

ّ
 واكتساب التعل

باب األطفال �جميع املهارات
ّ

فولة من قابل للقياس، �ش�ل  والش
ّ
رة مرحلة الط

ّ
عليم املبك

ّ
عليم إ�� االبتدائّي  والت

ّ
 املسار  ويعتمد. والعا�� نوّي الثا الت

ات ع�� االعتماد نحو 
ّ
 . ومسؤول وشامل فّعال �ش�ل الّصلة ذات وا�خدمات الّتعليم وتوف��  والّتمو�ل بالّتخطيط واالل��ام القدرة  ع�� الّتعليم �� الذ

 :ي�� ما ضمان ع�� قدرتھ ع�� للقياس قابلة �عليمّية نتائج إنتاج ع�� بلد أّي  قدرة و�عتمد

 باب فالاألط ��يئة
ّ

م والش
ّ
 آمنة؛ بيئة �� للتعل

 الفّعال؛  للتدريس والّدعم وا�حوافز  باملهارات الّتدريس هيئة وأعضاء  واملدر��ن املعلم�ن تمّتع 

  م؛ لتحس�ن التعليمّية املستو�ات جميع �� الّدراسّية الفصول  إ�� التعليمّية، واملواد  املدرسّية الكتب مثل املدخالت، وصول
ّ
 و الّتعل

 19ا�ح�ومّية. غ��  أو  ا�خدمات ا�ح�ومّي�ن ومقّدمي من املدارس وتوف�� ذلك سواء الّتعليم، �جودة  وا�حكم اإلدارة  هيا�ل  معد 

 20ال بّد من معا�ج��ا �� بلدا��م.  قصوى  أولوّ�ة املنخفض واملتوّسط الّتعليم الّدخل ذات البلدان �� الوطنيّ�ن القادة  من املائة �� 60 من أك��  اعت�� لقد 

  لتحقيق  الّرسمّية غ��  ا�حكم توآلّيا وإجراءا��ا وسياسا��ا قواني��ا مواءمة خالل من بالّتعليم ال��امها �شأن اّتخاذ إجراءات وعليھ، ينب�� ع�� البلدان

 : ي�� ما خالل من وذلك �عليمّية، نتائج

 الّتعلم �ش�ل م���ّ�؛  تقييم 

 ة استخدام
ّ
 اسات؛ الّسي وإنارة  األولوّ�ات لتحديد األدل

 و ا�خار�ّ�؛ الّتمو�ل ع�� االعتماد إ��اء أجل من وتخصيصها للّتعليم �افية محلّية موارد �عبئة 

 21لتحقيق الّتغي��. الّنظام مستوى  ع�� والّسياسّية التقنّية ا�حواجز  معا�جة 

عليم
ّ
ات ع�� االعتماد يدعم الت

ّ
ب. القطاعات ع��  الذ

ّ
 الّتنمية قيادة  ع�� قادر�ن مهرة  أفراد وجود عاتالقطا جميع �� االستثمارات استدامة تتطل

  سوق   وفرص االقتصادّي، والنموّ  والّتغذية، والّ�حة الفقر، من ا�حّد  �� الّتعليم خالل من البشرّي  املال رأس تنمية ا�خاّصة ��م وإدار��ا. حيث �سهم

  أسرع   اقتصادّي   فز�ادة عدد ا�جامعات يرتبط �ش�ل إيجا�ّي بنموّ   22ّية.مقراطالّدي  املؤّسسات  و�عز�ز   االجتما�ّ�،  والّتماسك  الّسالم،  بناء  وكذلك  العمل،

مالّتع فرص دعم و�املثل يتيح 23وت��ة.
ّ
 . معها والتكّيف املتغّ��ة  والبيئات لالقتصادات االستعداد واملجتمعات للبلدان ا�حياة مدى ل

عليم
ّ
ات ع�� ماداالعت مفهوم ينطبق ال  .الذات ع�� االعتماد الفردّي  �عّزز  الت

ّ
 و�ش�ل  أيًضا، بل ينطبق واملؤّسسات، واألنظمة البلدان ع�� فقط الذ

باب األطفال ع�� مهّم،
ّ

ر . الّتعليم من �ستفيد ال�ي واملجتمعات والش
ّ
ر  أن كما يمكن 24االفراد وم�اس��م.  لدخل قوّ�ة عائدات الّتعليم حيث يوف

ّ
 يوف

روف مع والّتكّيف ا�ح�ومّية، الّسياسات تحس�ن  إ�� والّدعوة ّل، مستق �ش�ل الّتصّرف  ع�� القدرة  للّناس الّتعليم
ّ
  أق��ى  إ�� واالستفادة  املتغّ��ة، الظ

املة  الّتعليم  سياسات  و�املثل، �ساعد  25وفرص.   أصول   مّما لد��م من  حّد 
ّ

باب،  األطفال  لدى جميع   واملهارات  الّتعلم  تقّدم  وممارساتھ الش
ّ

 وخاّصة  والش

أن  �� الن�وح، تتسّبب ال�ي تلك واألزمات ال سيما الّصراع سياقات واملهارات، �� بالّتعليم يتمّتعون  الذين لألفراد حيث يمكن. اإلعاقة من ذوي  األفراد

 26عيشهم.  لكسب جديدة  فرص ع�� للعثور  وأفضل جاهزّ�ة جديدة، بيئات مع ي�ونوا أك�� قدرة ع�� الّصمود والّتكّيف

عليم  ��  مستدامة  تحسينات  لتحقيق  مختصرة  طرق   توجد  ال 
ّ
 من   املستفادة   والّدروس  املوثقة ا�جّيدة   واملمارسات  املذهل  الّنجاح  من حاالت  هناك.  الت

م نتائج مشاركة أيًضا كما يمكن 27العالم. أنحاء جميع �� الّتعليمّية الّنظم
ّ
ر�كة البلدان تحّددها ال�ي الّتعل

ّ
 مختلف البلدان  ع��  األولوّ�ة ذات الش

ات  ع��  االعتماد  نحو   املسار   أّن ورغم  .  واملناطق
ّ
 أّ��ا ستّتخذ  سياق  حسب  فر�دة   الذ

ّ
ولذلك، .  املحلّية  مع ا�حفاظ ع�� جذوره   عاملّيا  مستن��ا  ن�جا  بلد، إال

ات ع�� االعتماد يتطلب
ّ
  واأل�اديمّيات واملدارس ا�ح�ومات ذلك �� بما- بأكملھ الّتعليم مجتمع من مستدامة جماعّية جهوًدا الذ

ّ
  واآلباء  مون واملعل

باب الرعاية ومقّدمو 
ّ

مات ا�خاّص  والقطاع والش
ّ
 القّوة  نقاط وز�ادة  وعمدّي  اس��اتي��ّ  �ش�ل الّضعف نقاط ملعا�جة - املانحة وا�جهات املجتمع ومنظ

 . الوقت مرور  مع البالد �� الّتعليم نظام ��

 

نا، "
ّ
 الو�الة األمر�كّية للتنمية الّد �� إن

ّ
 ول مستعّد ھ إذا �انت الّد ولّية، �عتقد أن

ّ
�جب أن  و خاذ ا�خيارات الّصعبة... فعلينا أن نتقّدم إ�� األمام. ة الت

ات. 
ّ
�ا تحدث  التجر�ة أ�ّ سات، وال�ي أظهرت لنا يجب أن نكون هناك للمساعدة �� رعاية تلك املؤّس كما �س�� معهم �� رحل��م إ�� االعتماد ع�� الذ

ا كب�ً�ا
ً
 ." فرق

نمية الّدولّية - 
ّ
 مارك غر�ن  املسؤول اإلدارّي للو�الة األمر�كّية للت
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ات، ع�� االعتماد لدعم واالستثمارات األساليب من مجموعة �� الّدولّية للتنمية األمر�كّية الو�الة ستنظر 
ّ
  مختلف مع  العمل ذلك  �� بما الذ

  ع�� االعتماد مقاييس �ساعد أن و�مكن. القطرّي  بالّسياق الّصلة ذات املش��كة األولوّ�ات �شأن واملمّول�ن  ا�خاّص  والقطاع املص�حة أ�حاب

ات
ّ
ر�ق وخرائط الذ

ّ
نمية األمر�كّية الو�الة تتبعها ال�ي الط

ّ
  ا�خاّص  والقطاع املد�ّي  واملجتمع ا�حكومات مع الّسياسات حوار  �� الدولّية للت

وّجهات االس��اتيجّية. 
ّ
نمية �شأن الن�ج والت

ّ
يف من  28وشر�اء الت

ّ
�ج ال�ي يجب مراعا��ا ع�� طول  الط

ّ
صلة من الن

ّ
ر  الّرسم األّول  سلسلة مت

ّ
 و�وف

. واالل��ام للقدرةاملستوى األع��  إ�� االل��ام املستوى األد�ى للقدرة  

حسينات أّن  هو  الواقع أّن  ّإال  م، محتملة تحّوالت حدوث إ�� و�ش��  عاًما، مساًرا هذه العرض طر�قة توّ�ح و�ينما
ّ
غي الت

ّ
أو  مضمونة غ��  ��اتوالت

  فقد التعليمّي؛ املستوى  حسب  وكذلك واملحلّية الوطنّية دون  املستو�ات حسب  واالل��ام القدرات وستختلف. �� خطّية أو  ��ا التنبؤ  ال يمكن

عليم تقديم �� الفعالّية تتجاوز  وقد غ��ها. ع�� الواليات �عض تتفّوق 
ّ
عليم مستوى  بتدائّي اال  الت

ّ
 األزمات تؤّدي وقد ا��،والع الثانوّي  الت

�اعات
ّ
حّرك دعم إ�� األمر  يحتاج وقد. املتأثّرة املناطق  �� التقّدم عرقلة إ�� والن

ّ
 و�رامج اس��اتيجّيات خالل من واالل��ام القدرة ز�ادة نحو  الت

حس�ن لت�جيع ومشارك��ا واستثمارا��ا الو�الة برامج تتكّيف  أن كما يجب. متعاقبة متعّددة قطرّ�ة
ّ
خفيف أو  ال��اجع ومنع املستمّر، الت

ّ
 منھ، الت

 الذات ع�� االعتماد رحلة �� داعم اس��اتي��ّ  دور  ولعب

ات، ع�� االعتماد لدعم واالستثمارات األساليب من مجموعة �� الّدولّية للتنمية األمر�كّية الو�الة ستنظر 
ّ
  مختلف مع  العمل ذلك  �� بما الذ

  ع�� االعتماد مقاييس �ساعد أن و�مكن. القطرّي  بالّسياق الّصلة ذات املش��كة األولوّ�ات �شأن �نمّولوامل   ا�خاّص  والقطاع املص�حة أ�حاب

ات
ّ
ر�ق وخرائط الذ

ّ
نمية األمر�كّية الو�الة تتبعها ال�ي الط

ّ
  ا�خاّص  والقطاع املد�ّي  واملجتمع ا�حكومات مع الّسياسات حوار  �� الدولّية للت

وّجهات االس��اتيجّية. 
ّ
نمية �شأن الن�ج والت

ّ
يف من  30وشر�اء الت

ّ
�ج ال�ي يجب مراعا��ا ع�� طول  الط

ّ
صلة من الن

ّ
ر  الّرسم األّول  سلسلة مت

ّ
 و�وف

. واالل��ام املستوى األع�� للقدرة إ�� االل��ام املستوى األد�ى للقدرة  

حسينات أّن  هو  الواقع أّن  ّإال  م، محتملة تحّوالت حدوث إ�� و�ش��  عاًما، مساًرا هذه العرض طر�قة توّ�ح و�ينما
ّ
غي��ات الت

ّ
أو  مضمونة غ��  والت

  فقد التعليمّي؛ املستوى  حسب  وكذلك واملحلّية الوطنّية دون  املستو�ات حسب  واالل��ام القدرات وستختلف. �� خطّية أو  ��ا التنبؤ  ال يمكن

عليم تقديم �� الفعالّية تتجاوز  وقد غ��ها. ع�� الواليات �عض تتفّوق 
ّ
عليم مستوى  بتدائّي ال ا الت

ّ
 األزمات تؤّدي وقد والعا��، الثانوّي  الت

�اعات
ّ
حّرك دعم إ�� األمر  يحتاج وقد. املتأثّرة املناطق  �� التقّدم عرقلة إ�� والن

ّ
 و�رامج اس��اتيجّيات خالل من واالل��ام القدرة ز�ادة نحو  الت

حس�ن لت�جيع ومشارك��ا واستثمارا��ا الو�الة برامج تتكّيف  أن كما يجب. متعاقبة متعّددة قطرّ�ة
ّ
خفيف أو  ال��اجع ومنع املستمّر، الت

ّ
 منھ، الت

 الذات ع�� االعتماد رحلة �� داعم اس��اتي��ّ  دور  ولعب

 

 الذات  ع��   االعتماد  مقاييس
 

نمية األمر�كّية الو�الة حّددت
ّ
ًرا 17 الدولّية للت

ّ
ات ع�� االعتماد تقيس مؤش

ّ
  وتصف . والقدرة االل��ام حيث من القطرّي  املستوى  ع�� الذ

رات
ّ

رات �عكس ح�ن ��. بإنصاف املواطن�ن جميع ملةمعا ومدى البلد داخل واالقتصادّية الّسياسّية ا�حّر�ة مدى الّسبعة االل��ام مؤش
ّ

  مؤش

امل، االقتصادي النموّ  ذلك �� بما واالزدهار، الّسالم  نحو  البلد  تقّدم جوانب العشرة القدرة
ّ

 وتقديم الفّعالة املحلّية املوارد و�عبئة الش

عليم و�ندرج. لألطفال االجتما��ّ  والّرفاه املواطن�ن، وأمن ا�خدمات،
ّ
) 2( و  ا�حكومة؛ فعالّية) 1: (�� القدرات مقاييس من س�نمقيا �� الت

عليم جودة
ّ
  .الت

 

 

ر�ق خرائط 
ّ
 القطرّ�ة   الط

 

ر�ق خر�طة
ّ
ات ع�� لالعتماد العامّ  املستوى   تصّور  تحليلّية أداة �� الط

ّ
ات  ع�� االعتماد مقاييس من إ�� استنادا بلد �ّل  داخل واألداء الذ

ّ
  الذ

  الذات،  ع�� االعتماد نحو  مسارا��ا �� البلدان جميع موقع بمعرفة الّدولّية للتنمية األمر�كّية للو�الة الطر�ق خرائط و�سمح. عشر الـّسبعة

نمية األمر�كّية الو�الة الطر�ق خارطة �ساعد  كما. العالم بقّية مع باملقارنة أو  الفردّي  املستوى  ع�� سواء
ّ
  اس��اتيجّيات  تطو�ر  ع�� الدولّية للت

فك��  التنموّ�ة، الّسياسات حوار  �� واملشاركة للبالد،  أفضل 
ّ
ظر  املناسب الوقت  �� والت

ّ
 انتقالّية محادثات إجراء معها يمكن ال�ي البلدان ��  للن

 29. اس��اتيجّية
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ات ع�� االعتماد مسار  دعم
ّ
عليم �� الذ

ّ
الت  

عليم نظام قيام
ّ
ر�كة البلدان �� الت

ّ
مّية نتائج وتقديم بتمو�ل الش

ّ
باب األطفال �جميع منصفة و�عليمّية �عل

ّ
 يمّولها مساعدة بدون ( والش

الفض��  املمارسات وتبادل الّسياسات تنسيق وقائمة ع�� مسألة املساعدات �عيدة عن الثنائّية العالقات تكون ف��ا املانحون   

 

  ك��  إ�� املانحة ا�جهات منا�ج تحّول�
ّ
وائح؛ الّسياسة: مثل الرئيسّية القضايا ع�� رئي��يّ  �ل �ش ال�

ّ
 والعملّيات والهيا�ل  والل

؛
ّ
فافية؛ وتنفيذها؛ امل��انّية وتخصيص التنظيمية

ّ
  اجتماعات مع أ�حاب عقد أن املانحة ل�جهات و�مكن. واملساءلة والش

  �حكومات   الفنّية   املساعدة  تقديم  أو /    و   املش��ك  ماماالهت  ذات  القضايا  فيما بي��م حول   ا�حوار   وتيس��   التعليم  مجال  ��  املص�حة

ر�كة الّدول 
ّ

طاق واسعة إصالحات وتنفيذ لتمو�ل لهم الش
ّ
 . الن

 

  ��واملسؤول�ن؛  اإلدار��ن وتدر�ب التنظيمي؛ والتطو�ر  القدرات ودعم الّسياسات؛ وضع: مثل تكميلّيا دعًما املانح�ن منا�ج توف  

قنيات األساليب واختبار 
ّ
مو�ل واملساءلة؛ ا�حكم نظم و�عز�ز  ديدة؛ا�ج والت

ّ
 واسعة  اإلصالح و�رامج لسياسات املش��ك والت

طاق
ّ
ر�كة البلدان أنظمة خالل  من املنفذة الن

ّ
 .الش

 

 ر�كة الّدولة قيام مؤّسسات
ّ

مع  الشر�كة الّدولة مرافق �� التعليمّية بتوف�� وتمو�ل ا�خدمات) ا�حكومية غ��  أو  ا�حكومّية( الش

كميلّية  باأل�شطةالقيام  
ّ
م؛  تقييمات  وإجراء  الّسياسات؛  وتطو�ر   القطاع  تخطيط  دعم:  مثل  املانحة  ا�جهات  من  املمّولة  الت

ّ
عل

ّ
 الت

طو�ر  القدرات ودعم
ّ
م�ن وتدر�ب التنظيمّي؛ والت

ّ
 وإعادة املدارس و�ناء املواّد؛ توزيع أو  وطباعة ؛ واملسؤول�ن واإلدارّ��ن املعل

أهيل
ّ
 . الت

 

 عليم أنظمة ووظائف األساسّية ودعمها للمدخالت املانحة اتا�جه تمو�ل
ّ
 ا�خدمات  ووضع الّسياسات، مع إم�ان توف��  الت

عليمّية
ّ
مات مثل( املانح�ن من املمّول�ن ا�خدمات مقّدمي  قبل من مباشرة الت

ّ
 ال�ي  املجتمعات أو  املرافق ��) ا�حكومية غ��  املنظ

مّية مع موادّ  ا�خاّصة فاعلةال ا�جهات قبل من أو  املانحون، يمّولها
ّ
 . يقوم �شرا��ا املانحون  و�عليمّية �عل

 

عليم. 
ّ
ات �� الت

ّ
 الّرسم األّول. دعم مسار االعتماد ع�� الذ
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 ادئ الّرئيسّيةاملب
 

  ال��مجة  ��  واستثمارا��ا الّدولّية  للتنمية  األمر�كية قرارات الو�الة أدناه املوّ�حة املبادئ توّجھ  يجب أن

عليمّية
ّ
  القائلة الرؤ�ة نحو دعم  الت

ّ
عليم أنظمة بأن

ّ
ر�كة البلدان ��  الت

ّ
ن أن  يجب الش

ّ
  األطفال  جميع  تمك

باب
ّ

عليم اكتساب من والش
ّ
زمة تواملهارا   الت

ّ
 : املجتمع   ��  منتج�ن أعضاء ليكونوا  الال

 

 وامللكّية  البلد ع��   لل��ك��  األولو�ة إعطاء 

  ��تائج تحس�ن  ع��   االستثمارات ترك
ّ
 وقابل للقياس  مستدام  �ش�ل  الن

  املحلّية املؤّسسات ��  القدرات وتطو�ر  النظم �عز�ز 

 راكة  ��   العمل
ّ

 املوارد  وز�ادة إطار الش

  ة  باستخدام  واالستثمارات  ار القر  صنع  عملّية دفع
ّ
 والبيانات األدل

  واإلدماج  اإلنصاف �عز�ز 

 .برنامج ملحو األمية بتمو�ل من الو�الة األمر�كية للتنمية الدولية �� شرق جمهور�ة الكو�غو الديمقراطيةأطفال يقرؤون �� 

 األدبّية:  جو�� بوالمبو/الو�الة االمر�كية للتنمية الدولّية. ا�حقوق 
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 للة إعطاء األولو�ّ 
ّ
 ةوامللكيّ القطرّي �ك�� �

عليم نظام فهم االنطالق من
ّ
 .ما بلد �� واألولوّ�ات الت

 االس��اتيجّيات توجيھ تحس�ن ع�� �ساعد –اإلنمائّية  بأهدافھ الّنتائج هذه  ترتبط وكيف –املرجّوة  والّنتائج بلد ل�ّل  الّتعليمّية اتلو�ّ األو  فهم إّن 

ت  البلدان  من  العديد  ولدى.  مستدام  �ش�ل  تنفيذها  يمكن  ال�ي  الفّعالة  القطرّ�ة
ّ
شاور   ضعهاتّم و   الّتعليم  لقطاع  وخطط  للتنمية  وطنّية  اس��اتيجيا

ّ
 بالت

 وال��امھ، البلد قدرة  لفهم أساسّية مقاييس ا�خطط هذه  تتّضمن وقد. اإلصالحات و��جيع األولوّ�ات لتحديد �وسيلة املص�حة مختلف أ�حاب مع

م، مخرجات وحالة
ّ
 31الّتعليم. �� وأوجھ الّتباين والّتفاوت الّتعل

م ونتائج االبتدائّي؛ قبل الّتعليم �� واملشاركة للنمّو؛ مسار  �� هم الذين ا�خامسة دون  األطفال �سبة: ي�� ما املقاييس هذه  و�شمل
ّ
 الّصفوف  �� التعل

رة 
ّ
انو�ة الّدنيا والثانوّ�ة االبتدائّية املرحلة و��اية املبك

ّ
باب و�سبة العليا؛ والث

ّ
  االلتحاق  و�سبة الّتدر�ب؛ أو  الّتوظيف أو  بالّتعليم امللتحق�ن غ��  الش

رة، املعلومات هذه  ت�ون  وعندما. العا�� ليمّتعبال اإلجمالّية
ّ
 استخدامها الّدولّية للتنمية ةاألمر�كيّ  الو�الة �عثات ع�� ينب�� وموثوقة، وصا�حة متوف

ر�كة  الّدول   مع  الو�الة  ستعمل  توفرها،  عدم  حالة  و��  اس��اتيجّيا؛  الستثمارها
ّ

 واالستفادة  حليلهاتو   ا�جديدة  والّتكنولوجيا  واملن�جّيات  البيانات  �جمع  الش

 .م��ا

عليم برامج �� استثمارا��ا تخصيص الّدولّية للتنمّية األمر�كّية الو�الة ع�� يجب
ّ
حيثما  حاجات البلدان وتلبية املح��ّ  الّسياق مع يتالءم بما الت

عليمّية نظمها ن�ج مرحلة تكون 
ّ
 .الت

ب
ّ
ي�ن،  املوظف�ن خ��ة  من واالستفادة  املحلّية، الفاعلة ا�جهات مع الّتفاعل نحو  لّتحّركاو  املقاييس وراء ما إ�� الّنظر  الّنظام دينامّيات فهم يتطل

ّ
  املحل

ة  مجموعة  مراعاة   مع
ّ
كما   32.املتاحة  واملوارد  والفرص  بلد  �ّل   احتياجات  مع  ال��مجة  تكييف  ��  ومن شأن ذلك أن �ساعد.  البلد  ��  إ�شاؤها  تّم   ال�ي  األدل

الت  مشاركة  ينب��
ّ
  لالقتصادّيات   نظًرا  آخر،  سياق  ��  �عمل  ال   أو   �عمل   قد  ما  سياق  ��  ينجح  ما  وإدراك أّن   الّسياقات،  ع��   جّيًدا  املدروسة  ّيةعليمالتّ   التدخ

 .واألوضاع االجتماعّية الّسياسّية

الت إدراج دعم كيفية تحديد �� الّتحّدي و�كمن
ّ
ة ع�� القائمة واستيعاب الّتدخ

ّ
 �� للّتعليم ي�ون  أن و�جب. ومحلّية ّيةسياق حلول  إ�� وامل��جمة األدل

ر�كة البلدان
ّ

م مخرجات لتحس�ن فّعالة منا�ج تضم�ن ع�� القدرة  الش
ّ
  والّضغوطات، ذلك أّن فرص  الّصدمات ومقاومة واالبت�ار، والّتعليم، التعل

 وإ�� تحديد  ترك�ً�ا أك��  أ�شطة إ�� واملحلّية الوطنّية دون  القضايا فهم يؤّدي أن كما يمكن. الوط�يّ  املستوى  ع�� فقط لها وجود ال  والتحّديات الّتعليم

ان األر�اف واملناطق الّنائية  ذلك  ��  بما  والّضعفاء،  املهّمش�ن  للّس�ان  سّيما  ال   والّتفاوت،  باينالتّ   أوجھ
ّ
ان  أو   س�

ّ
 العنف  يمتّد   قد  و�املثل،.  األصلّيون   الّس�

ب دارّ�ة،إل ا الّتقسيمات أو  ا�حدود ع��  والن�اعات واألزمات
ّ
 .ا�حدود ع��  أو  إقليمّيا منّسقة برامج مّما يتطل

  األطفال  من الكث��  ومن شأن ذلك أن يحرم. والّسياقات البلدان باختالف ا�جودة  عا�� �عليم توف��  من حيث تختلف ا�ح�ومات وفعالّية قدرة إّن 

باب
ّ

مات ذلك �� بما - 33ا�ح�ومّي�ن � �غ ا�خدمات ومقّدمي للمدارس يكن لم إن الّتعليم ع�� ا�حصول  من والش
ّ
 واملجتمعّية  الّر�حّية وغ��  ا�خاّصة املنظ

  .ا�ح�ومّية غ��  املنظمات من وغ��ها والّدينّية

م نتائج وتحس�ن الّتعليمّية الّتحديات حّل  �� املساهمة ا�ح�ومّية غ��  تؤمن بقدرة املؤّسسات الدولّية للتنمية األمر�كية الو�الة إّن 
ّ
 بما  معليوالتّ  التعل

ر�كة  البلدان  حاجة  أيًضا الو�الة  كما تدرك.  الوطنّية  الّتعليم  قطاع  خطط  مع  يتوافق
ّ

 ��  املساواة   لتعز�ز   مالئمة  وتنظيمّية  سياساتّية  بيئة  إ�شاء  إ��  الش

م، مخرجات و�� ا�خدمات إ�� الوصول 
ّ
سبة سّيما ال  التعل

ّ
ان بالن

ّ
ا ضعًفا األك��  للس�

ً
 الّدولّية، حيثما للّتنمية األمر�كّية الو�الة ولذلك، ستّتخذ. و��ميش

 قائمة ع�� االبت�ار ور�ادة  حلول  إ�� وا�حاجة اإلشراف توف��  �� ا�ح�ومات بدور  االع��اف مع املجال، هذا �� املشاركة نحو  متجًها موقًفا أمكن ذلك،

 .وتمو�لھ الّتعليم لتوف��  األعمال

خطيط
ّ
تائج وتحديد املش��ك الت

ّ
 34.مش��كة رؤ�ة يحّدد ةاملش��ك الن

ر�اء  مع  املش��ك  العمل  إّن 
ّ

ر�كة،  ا�ح�ومات  تضّم   ال�ي  املحلّية  الّتعليم  مجموعات  خالل  من  املثال،  سبيل  ع��  -  املش��كة  الّنتائج  �شأن  الش
ّ

مات  الش
ّ
 ومنظ

مات الّرعاية، ومقّدمي  واآلباء املد�ّي، املجتمع
ّ
م�ن، ومنظ

ّ
ب ا�خاّص، والقطاع املعل

ّ
 وا والطال

ّ
ع��   ا�حفاظ مفتاح هو  - األخرى  املانحة وا�جهات باب، لش

م نتائج قابلة للقياس �� تحسينات
ّ
ب الّرعاية ومقّدمي األمور  وأولياء املجتمعات استشارة  ا�خصوص، وجھ و�نب��، ع��. والّتعليم الّتعل

ّ
 أنفسهم  والطال

  وضع اس��اتيجّيات  سّيما ال  بأكملها، ال��نامج دورة  ينب��، خاللكما . ّتعليملا أولوّ�ات عن املعلومات أفضل لتقديم عملّية الّتخطيط �� وإدماجهم

مو��ّ . الّتخطيط عملّية �� املحلّي�ن املص�حة أ�حاب الّدولّية للتنمية األمر�كية الو�الة �عثات �شارك أن البلدان،
ّ

 أسا��يّ  وال شّك أّن هذا الّن�ج الش
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ر�كة الّدول  املقّدمة من ح�ومات املوارد تنسيق �� ساعدة وامل املح�ّ�، املستوى  ع�� والّتمو�ل امللكّية لتعز�ز 
ّ

 وأ�حاب ا�خاّص  والقطاع واملانح�ن الش

 مش��كة. تحقيق نتائج نحو  اآلخر�ن املص�حة

 نتائج تحس�ن ع�� وترك��ها االستثمارات ترك�� 

م
ّ
 وقابل للقياس مستدام  �ش�ل  والتّعليم التعل

�ك�� 
ّ
حسينات  دعم  خاللها  من  يمكننا  ال�ي  املجاالت  ع��  ال�

ّ
ّية  واملوارد  املؤّسسات  عل��ا  تحافظ  أن  يمكن  ال�ي  الت

ّ
  ع��  االعتماد  مسار   من  كجزء  املحل

ات
ّ
 .األجل طو�لة باملشاركة واالل��ام الذ

م  نتائج  ت�ون   أن  يجب
ّ
ر�كة  الّدول   لنتائج  مطابقة  لدينا  األولوّ�ة  ذات  والّتعليم  التعل

ّ
 أولوّ�ات   لتشكيل  ضرورّ�ة  الّسياسات  وحوار   صرة املنا  جهود  و�عّد .  الش

ر�كة، الّدول 
ّ

 أّن  �ع�ي ال  وهذا. �� أّي حال من األحوال أولوّ�ات تلك الّدول  يتجاوزا أن يمكن ال  ��ا وال��امنا اإلصالحات �� رغبتنا أّن  من منطلق الش

د املش��كة الّنتائج تحديد علينا يجب األ�شطة من أّي نوع، بل جميع ستدعم الدولّية للتنمية األمر�كّية الو�الة
ّ
 ال��امج تدعم مساعدتنا أّن  من والتأك

ة ع�� القائمة واإلصالحات
ّ
باب لألطفال وقبلة للقياس محّسنة نتائج إ�� تحقيق طر�ق الّس�� �� األدل

ّ
 . والش

ا وفئة متا�ع��ا، يجب ال�ي الّنتائج ذلك �� بما صعبة، مقايضات شّك  بال  هناك ست�ون 
ّ
  قص��ة  واملفاضلة ب�ن الّنتائج تحتاج إ�� األولوّ�ة، �يال نالس�

ر�كة البلدان مؤّسسات ع�� ويعتمد وقًتا �ستغرق  املستدامة الّنتائج األجل، ذلك أّن تحقيق طو�ل املستمرّ  والّتغي��  األجل
ّ

 وإراد��ا  وقدرا��ا الش

ب 35الّسياسّية.
ّ
بع، يتطل

ّ
كما  36عرقل��ا. أو  التقنّية ا�حلول  �سريع يمك��ا ال�ي والّسياسّية االجتماعّية للدينامّيات �ستجيب تكيفّية هذا االمر ُنُ�ًجا بالط

زم الّزخم �� قدًما وامل��يّ  الّرا�خة األسس ع�� ال��مجة �عتمد أن  يجب
ّ
م نتائج لتحس�ن الال

ّ
  اكتسبت  ال�ي املجاالت �� سّيما ال  واسع، نطاق ع�� التعل

  كفاءة قراءة  مثل كب��ة، وخ��ات قدرات الّدولّية نميةللتّ  األمر�كّية الو�الة ف��ا
ّ

 االبتدائّي.  �� الصف

عليم أولوّ�ات ضمن االنتقائّية ال��ام
ّ
 .وداخلها الت

ر�كة الّدول  داخل االحتياجات تتجاوز  ما غالًبا
ّ

  للقياس  ةالقابل الّتحسينات ولكن املساعدة، تقديم ع�� الّدولّية للّتنمية األمر�كّية الو�الة قدرة  الش

م �� واملستدامة
ّ
ب �عل

ّ
 أ�حاب مساعدة  أو ( املتاحة البيانات الو�الة �عثات �ستخدم أن يجب املش��كة، األولوّ�ات وإلنارة . األسا��يّ  هدفنا �� الطال

ي�ن  املص�حة
ّ
م  نتائج  حول )  جديدة   بيانات  توليد  ع��  املحل

ّ
  القّوة والفاعلّية،   نقاط  وتحديد  ،طاعالق  تحليالت  وإجراء  املختلفة،  الّتعليم  مستو�ات  ع��   التعل

سبّية، املزايا لتحديد األخرى  املانحة ا�جهات مع والّتنسيق
ّ
ر�كة ا�ح�ومات من نظرا��م مع الّسياسات حوار  �� واملشاركة الن

ّ
ر�ك،  املجتمع ��  الش

ّ
  الش

 37.والّضعيفة املهّمشة للفئات التعليمّية والّنتائج الّتعليم اقضاي حول  سّيما ال  األمور، وأولياء  واملدّرس�ن، ا�خاّص، والقطاع  املد�ّي، واملجتمع

�ك��   الّصعب  إّنھ ملن
ّ
  �عليمّية   مستو�ات  ع��   متعّددة   إصالحات  دعم  محاولة  عن  ناهيك  واحد،  �علي�ي  مستوى   أو   واحد  مهارة   مجال  ��  اإلصالحات  ع��  ال�

م�ن، فتغّيب. متعّددة 
ّ
باب واألطفال ّية،الكب��ة للّصفوف الّدراس واألحجام املعل

ّ
م،  املستعّدين غ��  والش

ّ
  الطموح،  �� املفرطة الدراسّية واملنا�ج للتعل

. متعّددة  مجاالت ع��  اإلصالحات استيعاب �عيق واملجتمعات، �ّل ذلك يمكن أن املدارس داخل الّدعم أنظمة كفاية عدم أو /  و  والكتب،  املوادّ  ونقص

ب املهارات مجاالت من مجال �ّل  تحس�ن ألّن  ونظًرا
ّ
  يتطل

ً
فة ب�ن معتدلة استثمارات عادة

ّ
 األمر�كّية  الو�الة لبعثات فإّنھ ينب�� املجال، هذا �� ومكث

م �سلسل أن الدولّية للّتنمية
ّ
، وجوهرّ�ة أهّمية املهارات أك��  �� اإلصالح تنفيذ إ�� تدعو  وأن التّدخالت �عناية، تنظ

ً
 إلحداث املبذولة ا�جهود تل��ا أوال

م نتائج تحس�ن �� مساهمة أك��  لتقديم  مواردها ترك��  وم�ان كيفّية البعثات تحّدد أن كما يجب. أخرى  مجاالت �� � �غي�
ّ
باب األطفال �جميع التعل

ّ
 والش

 .وظروفھ البلد أوضاع حسب

م نتائج من أجل تحس�ن الدولة تقودها ال�ي النطاق واسعة ل�جهود داعم بدور  القيام
ّ
 .اسقابل للقي �ش�ل  التعل

محّسنة   �عليمّية  نتائج  تحقيق  لضمان   عل��ا  والتأث��   الّدولة  تقودها  ال�ي  وال��امج   الّسياسات  الدولّية  للتنمية  األمر�كّية  الو�الة  استثمارات  تدعم  أن  يجب

باب األطفال من ممكن عدد ألك�� 
ّ

الت من بأمثلة مستن��ة  ال��امج ت�ون  أن  كما يجب. والش
ّ
  املدعومة - الّتدخ

ّ
  لتحس�ن  نطاقها توسيع تّم  ال�ي - ةباألدل

م�ن.  ملالي�ن الّنتائج
ّ
 38املتعل

ز  أن ومن ناحية أخرى، يجب
ّ
�و�ج يرك

ّ
ة جمع الو�الة، ع�� تمّولها ال�ي ال��امج واختبارها، بواسطة لالبت�ارات ال�

ّ
يمية واإلصالحات األدل

ّ
 يمكن ال�ي التعل

 ووصوال إ�� جدد شر�اء عن والبحث ا�جديدة  التقنّيات اختبار  من بدًءا- االبت�ارات أش�ال جميع ذلك ويشمل. تنفيذها ع�� والقدرة  تحّملها للبلدان

 ا�خدمات تقديم خاّصة بأهّمية ال�ي تحظى الّنماذج ومن 39املرنة. و  القابلة للتكّيف الّتنفيذ آلّيات واحتضان األ�شطة  لتصميم �عاونّية أش�ال تجر�ة

 ا�جهود دعم أو  جديدة  نماذج تطو�ر  �ع�ي وهو ما قد  – شر�ك لبلد القائم املوارد غالف داخل نطاقها توسيع يمكن وال�ي الّت�لفة حيث من الفّعالة
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ية
ّ
�اعات،  باألزمات   املتأثرة   الّسياقات  مثل  ا�حاالت،  �عض  و��.  الواعدة   املحل

ّ
  تقديم   وضمان  تمو�ل   �ش�ل أك�� ��  مباشًرا  دوًرا  الو�الة  تلعب  أن  يجب  والن

�اع �عد ما مرحلة إ�� االنتقال دعم مساعداتنا هدف  ي�ون  أن ينب�� ا�حاالت، هذه  �� ّ�ىحو . ا�خدمات
ّ
 40االنتعاش.  وتجاه  األزمة/  الن

ظر 
ّ
زمة املوارد �� الن

ّ
غي��   لدعم وال�افية الال

ّ
 .املستدام  الت

  الّتعليم برمجة �� صغ��ة  مالّية باستثمارات  القيام ينب�� ال 
ّ
ر�ك، بقيادة  كب��ة  سياسّية إصالحات إ�� ستؤّدي مقنعة قضّية هناك �انت إذا إال

ّ
 أو  الش

ة توليد
ّ
 أخصائّي�ن  للبعثات ي�ون  أن حيث يجب – البشرّ�ة املوارد أيًضا املوارد اعتبارات وتتضّمن. املبتكرة  الّرائدة  األ�شطة تقييم من جديدة  أدل

ر�كة البلدان من نظرا��م مع الّتعامل ذلك �� بما فّعال، �ش�ل مالّتعلي حافظة وإدارة  لتصميم �افية خ��ة  ذوي  �عليمّي�ن وموظف�ن
ّ

  قضايا  �شأن الش

 .العاّمة الّسياسة

ّية�عز�ز األنظمة وتطو�ر القدرات �� 
ّ
 املؤّسسات املحل

 جميع منا�� وع�� من خالل إشراك أ�حاب املص�حة 
ّ
 .لةعليم واألنظمة ذات الصّ الت

 ة واملوارد واأل�شطة ال�ي يتمثل هدفها األسا��يّ ة وا�خاصّ سات العاّم ن من األفراد واملؤّس عليم بأنھ يت�وّ ولية نظام التّ ف الو�الة األمر�كية للتنمية الد�عرّ 

 
ّ
 ��ن والنّ س�ن واملدرّ ة واملدارس واملدرّ ة واملحليّ يشمل أ�حاب املص�حة ا�ح�ومات الوطنيّ و عليم.  م والتّ �� تحس�ن وتوسيع ودعم نتائج التعل

ّ
ب قابات والطال

 وأولياء األمور ومقّد 
ّ
 مات غ�� ا�ح�وميّ مي الرعاية واملنظ

ّ
 ّص ة وا�جامعات والقطاع ا�خاة واملجتمعيّ مات الدينيّ ة واملنظ

ّ
م ر�ات ال�ي تقّد ، بما �� ذلك الش

�بية ْي �اإلضافة إ�� وزارا�و التعليم والتدر�ب أو ا�خدمات املساعدة. 
ّ
 ،مثل وزارات العمل -ا�ح�ومة األخرى للوزارات وفروع  عليم العا��، فإّن والتّ  ال�

 واملالية، والّ� 
ّ

��  دور هامّ  �حة،وأ�حاب املص - وع االجتما��ّ االجتماعية، واملرأة أو النّ نمية ��، والتّ رف الصّ راعة، واملياه والصّ باب، والزّ حة، والش

 
ّ
 �حاب املص�حة املهم�نألزة والقيود والقدرة واالل��ام  العوامل املحّف راعاة  بلد م  عليم �� أّي ات التّ �وض بأولو�ّ �تطلب ال�ّ و م والتعليم.  تحس�ن نتائج التعل

 اوحوافزه اظام، �� أعمالهلنّ ل امل�ّونةالفاعلة وأ�حاب املص�حة  مختلف ا�جهات تتوافقيجب أن كما . هؤالء
ّ
 عليم. م والتّ ، نحو تحس�ن نتائج التعل

م نتائج ودعم تحقيق �� ةللمساهم الفاعلة ا�جهات من واسعة مجموعة قدرة تحس�ن
ّ
عليم التعل

ّ
 .والت

 الّرشيدة  ا�حوكمة و�عتمد. بنجاح البشرّي  املال رأس تطو�ر  ع�� لبناء قدرتھ ضرورّ�ة واملتنّوعة العديدة  الّتعلي�يّ  الّنظام م�ّونات ب�ن الّتفاعالت �عّد 

ية وا�خاّصة ومّيةعمال املالّية للموارد الفّعال التنظيم �� ورغبتھ البلد قدرة  ع�� واملساءلة
ّ
  البلدان  تضمن أن كما يجب. الّتعليم �� واستثمارها املحل

ر�كة
ّ

ية القيادة  تنمية �� لالستثمار  و�مكن. بفعالّية واستخدامها الّتعليم �� املستثمرة  ا�حالّية املوارد عن املساءلة الش
ّ
 املناصرة  جهود يقود أن املحل

ية املجتمعات إشراك ذلك  ويشمل القرارات؛ اذواتخ املؤّسسية األولو�ات تحديد و�حّسن
ّ
 . وتمكي��ا املحل

ية الفاعلة ا�جهات بتمو�ل الدولّية للتنمية األمر�كّية الو�الة تقوم أن ومن جان��ا، يجب
ّ
. واإلدارة املالّية ال��امج إدارة  ع�� �افية قدرة  لد��ا ال�ي املحل

م، جائ نت لتحس�ن ُملزًما عائًقا التمو�ل نقص  ي�ون  وعندما
ّ
 املص�حة  وأ�حاب ا�ح�ومة الدولّية مع  للتنمية األمر�كية الو�الة �عمل أن يجب التعل

ما اآلخر�ن،
ّ
ية املوارد حشد وز�ادة  العمومّية املالّية إدارة  �� الّتحسينات لت�جيع ذلك، أمكن �ل

ّ
م نتائج تحس�ن نحو  املوّجهة املحل

ّ
كما . بكفاءة  التعل

م  نتائج   تحس�ن  ع��  ال��ك��   مع  الّتعليم،  ��  ا�خاّص   االستثمار   ز�ادة   ع��جي  أيًضا  الو�الة  ع��   يجب
ّ
. ا�جميع  متناول   ��  ا�خدمات  وجعل  عادل   �ش�ل  التعل

م املعرفة تبادل أوسع نطاق ع�� للو�الة أن تدعم و�مكن
ّ
  وتيس��  وا�خ��ات البحوث وتوثيق دمج خالل من ا�حدود وع��  العال�يّ  املستوى  ع�� والتعل

م
ّ
ر�اء من مجموعة مع ا�جديدة  واملنا�ج األف�ار  وتبادل والّتدر�ب، التعل

ّ
 . واملمارس�ن الش

ر�كة البلدان  �� املص�حة أ�حاب الل��امات القدرات تنمية أ�شطة وجوب مواكبة
ّ

حسينات ع�� ل�حفاظ الش
ّ
عليمّية نظمها  �� الت

ّ
 .الت

 األ  واستخدام للّنتائج، منتظم تقييم بإجراء ال��امات ذلك �شمل
ّ
 الفّعالة  اإلدارة  معلومات نظم ع�� وا�حفاظ الّسياسات، وإنارة  األولو�ات لتحديد ةدل

م�ن، الطالب نتائج لتتّبع
ّ
 والبشرّي  املاّدّي  املال رأس من �افية موارد وتخصيص العاملة، القوى  اّتجاهات مع والتدر�ب التدريس طرق  ومواءمة واملعل

م نتائج لتقديم لألنظمة ضرورّ�ة الفنية ومن جهة أخر، �عت�� القدرات. للّتعليم
ّ
 والّسياسية املؤّسسية ذلك، تبقى ا�جوانب ومع. فّعال �ش�ل التعل

ق األهمّية نفسها عندما ذات التعليمّية لألنظمة
ّ
 41الّنطاق. واسعة باإلصالحات األمر  يتعل
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راكة وز�ادة املوارد
ّ

 العمل �� إطار الش

م وحجم نتائج لتحس�ن شر�ك �ّل   من وا�حة ال��امات مع شرا�ات بناء
ّ
عل

ّ
 والتعليمّي �ش�ل قابل للقياس.  واستدامة الت

راكة ال من طرف واحد  ��  الّدولّية  للّتنمية  األمر�كّية  للو�الة  الّتا�عة  الّتعليم  استثمارات   تنفيذ  يتّم 
ّ

 42األك��.   الّصورة   من  جزًءا  استثماراتنا  وتمثل .  إطار الش

ي�ن املص�حة أ�حاب مع والّتنسيق الّتعاون  �� الو�الة برامج �جميع ةاألساسيّ  املبادئ أحد و�تمثل
ّ
  وتقليل  الكفاءة  لز�ادة  والّدولي�ن واإلقليمّي�ن املحل

ات ع�� االعتماد لز�ادة  استثماراتنا من واالستفادة  االزدواجّية
ّ
ر�كة، الّدول  ح�ومات هذه  املعنّية ا�جهات و�شمل. الذ

ّ
  املد�ّي، واملجتمع الش

ّ
  ر�اء والش

م�ن ورابطات األخرى، األمر�كّية ا�ح�ومّية والو�االت والّدوائر  ا�خاّص، والقطاع املحليّ�ن،
ّ
ب، الّرعاية، ومقّدمي واآلباء واملدّرس�ن، املعل

ّ
  واملانح�ن  والطال

مات  الثنائّي�ن،
ّ
مات  األ�اديمّية،  واألوساط  األطراف،  متعّددة   واملنظ

ّ
  الّتجزئة   وتقليل  املوارد  وز�ادة   املوهبة  ز�ادة   ع��  القوّي   الّتعاون   ويعمل.  الّدولّية  واملنظ

راكة تحّدد أن و�نب��. واالزدواجّية
ّ

ية املؤّسسات أولوّ�ات الش
ّ
 دون  أو  الوطنّية الّتعليم خطط ذلك �� بما وأولوّ�اتھ، البلد ملكّية ع�� ترتكز  وأن املحل

 .الّتنمية شر�اء  ب�ن بالّتنسيق �سمح ال�ي الوطنّية

مات األطراف متعّددة واملؤّسسات األخرى  املانحة ا�جهات مع املشاركة ز�ادة
ّ
 .الدولّية واملنظ

 . م��ا واالستفادة  والعالقات واملوارد األصول  جمع ع�� �� قدر��ا الدولّية للّتنمية األمر�كية الو�الة قيمة اق��اح �� األساسّية العوامل إّن من

مات األطراف، متعّددة  املؤّسسات مع الّتعامل ولّيةّد ال للتنمية األمر�كّية الو�الة ستواصل
ّ
  العاملّية  والّصناديق األخرى، املانحة وا�جهات الّدولية، واملنظ

راكة ذلك �� بما -
ّ

   تخصيص ع�� للّتأث��  والّتمو�ل الّتقنّية وا�خ��ة  القيادة  لتوف��  - تنتظر" أن يمكن ال  من أجل الّتعليم، ومبادرة "الّتعليم العاملّية الش

  والّصراعات،   األزمات  سياقات  و��.  مجّزأة   أو   مزدوجة  وغ��   ومستدامة  مت�املة  األطراف  متعّددة   أن ت�ون االستثمارات  لضمان  ال��نامجّية  والقرارات  املوارد

ساق من الّتنسيق يز�د أن ينب��
ّ
م مخرجات ودعم الّتعليم �� الّتأخ��  لتقليل واإلنمائّية اإل�سانّية الفاعلة ا�جهات ب�ن واالستمرارّ�ة اال�

ّ
 .التعل

مات األ�اديمّية واألوساط  ا�خاّص  القطاع مع والعمل االنخراط
ّ
ذة واملنظ

ّ
 .املنف

ر�اء اديمّية�األ واألوساط ا�خاّص  القطاع من �ّل  يقّدم
ّ

  املساواة  �عز�ز  ذلك �� بما التعليمّية، للتحّديات ومستدامة مبتكرة  مقار�ات املنّفذين والش

لون  كما والتكّيف، التكنولو�� واالبت�ار  املعرفة توليد �� �ساهم ف�ي. واإلدماج
ّ
ر�كة وخ��ا��ا البلدان قدرات تطو�ر  �� قّيم�ن شر�اء أّ��م يمث

ّ
. الش

. األعمال  ر�ادة   الّسوق ومنا�ج  استكشاف  ذلك  ��  بما  الّتعليمّية،  للّتحديات  و�عاونّية  إبداعّية  حلول   إيجاد  إ��  الدولّية  للتنمية  األمر�كّية  ةالو�ال  وستس��

ر 
ّ
را  ��  للعمل  طر�ق  خارطة  ا�خاّص   الو�الة للقطاع  إشراك  سياسة  كما توف

ّ
ر�كة  والبلدان  ا�خاّص   القطاع  مع  كةإطار الش

ّ
  اآلخر�ن   ص�حةملا  وأ�حاب  الش

باب األطفال إ�� الوصول  سّيما ال  األثر، عظيم لتحقيق
ّ

ا األك��  والش
ً

را�ات �ساعد املثال، سبيل وع��. وضعًفا ��ميش
ّ

  العمل  أر�اب مع الوثيقة الش

لب حسب  واملوّجهة الّسوق  ع�� القائمة املهارات تنمية ضمان ع�� األعمال ورابطات
ّ
 الوظائف.  والّتنسيب الط

ة توف�� 
ّ
م نتائج لتحس�ن ا�خدمات ومقّدمي ا�حكومّية غ��  املدارس قضايا �� التقنّية والقيادة األدل

ّ
 عادل وقابل للقياس. �ش�ل  التعل

 مو قّد وم وا�جامعات املدارس تمأل  ا�حاالت، �عض و�� حقيقة ال جدال ف��ا.املقّيدة لد��ا  وامل��انّيات البلدان من كث��  �� ا�ح�ومة قدرة  �عت�� محدودّية

ر   ال�ي  الفجوات  غ�� ا�ح�ومّي�ن  ا�خدمات
ّ
 ألّ��م  ح�ومّية  غ��   مدارس  إ��  أطفالهم  إرسال  اآلباء  يختار   أخرى،  حاالت  و��  44ا�ح�ومّي.  الّتعليم  توف��   ف��ا  يتعذ

ر�كة الّدول  ح�ومات الّدولّية للتنمية األمر�كّية الو�الة �ساعد أن و�مكن. أع�� ذات جودة  �عت��و��ا
ّ

ة قاعدة  شاء�إ �� الش
ّ
 توف��  ع�� قدر��ا وتطو�ر  أدل

را�ات غ�� ا�ح�ومّي�ن ا�خّدمات ملقدمي املناسبة والّضمانات والّرقابة اإلشراف
ّ

 �� املساعدة  مع الّتعليم، مجال �� وا�خاّص  العامّ  القطاع�ن ب�ن والش

 

حالف
ّ
   ) GBA( العاملّي للكتاب   الت

 

ل 
ّ
م أزمة معا�جة �� ا�حاسم التحّدي يتمث

ّ
  �� إتاح��ا أو  تبالك إ�� الوصول  يمكن  ال  البلدان، من العديد ففي. األطفال كتب  فجوة �� التعل

غات  ليست  أّ��ا  الّ�حيح، كما  املستوى 
ّ
غات  ذلك   ��  بما  و�فهمو��ا،  األطفال  �ستخدمها  ال�ي  بالل

ّ
ية  الل

ّ
حالف .  املحل

ّ
 للكتاب  العاملّي   وعليھ فإّن الت

مات  األطراف  متعّددة  واملؤّسسات  املانحة  الو�االت  ب�ن  شراكة  عن  الذي هو عبارة
ّ
  الكتب   بجلب  املل��م�ن  ا�خاّص   طاعوالق   املد�ّي   املجتمع  ومنظ

م خاللها من يمك��م جيدة كتب ع�� العالم أطفال حصول  ضمان  العالم، ��دف إ�� ��  طفل �ّل  إ��
ّ
م. والقراءة القراءة �عل

ّ
عل

ّ
وهو   من أجل الت

 43ا�حياة.  القراءة مدى حّب  تنمية �� ��اية املطاف إ�� ��دف
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ز  أن الّضرورّي أيضا تحّدّيات الّتعليم. ومن حّل  �� للمساهمة ا�خاّص  القطاع تحف�� 
ّ
 الّنتائج  �� املنصفة الّتحسينات ع�� املجال هذا �� اإلصالحات ترك

مّية
ّ
ان والّتعليمّية الّتعل

ّ
  والّضعفاء، املهّمش�ن للس�

ً
مساواة. من بدال

ّ
 45مفاقمة أوجھ الّتفاوت والال

عاون 
ّ
نسيق الت

ّ
 أثر أعظم. لتحقيق القطاعات ع��  والت

الت يمكن
ّ
 نتائج  تحس�ن لل��امج غ��ها. و�مكن عن بمعزل  ال�ي يتّم تنفيذها تلك من أك��  نتائج إ�� تؤّدي أن القطاعات ب�ن واملت�املة املنّسقة للّتدخ

م
ّ
 ع��   والّت�امل  والّتعاون   الّتماسك  ز�ادة   ع��  ال��ك��   ي�ون   أن  و�جب.  والعكس �حيح  األخرى   للقطاعات  األهّمية  ذات  الرئيسّية  النتائج  تحس�ن  مع  التعل

 دب البعثة، محفظة
ً
ا القطاعات ع��  الّتعاون  كما يتطلب وقطاعّية معزولة. برنامجّية صوامع �� العمل من ال

ً
  لتنفيذ  مدروًسا وجهًدا  للّتفك��  جديدة  طرق

الت م��اكبة مع �� الّتعليم استثمارات ت�ون  أن و�مكن. القطاعات ع��  وتمو�لها ال��امج
ّ
 اطقنامل نفس �� مع مساعدات إ�سانّية أو  أخرى  قطاعّية تدخ

 الّس�انّية.  أو  ا�جغرافّية

  ب�ن  مّتصلة سلسلة إيجاد خالل من خاّصة مستدامة، نتائج لتحقيق استثماراتنا ترتيب الّدولّية للّتنمية األمر�كّية الو�الة ع�� ومن جانب آخر، يجب

  الّتعليم؛  ذلك  �� بما متعّددة، قطاعات �� الّنتائج تحقيق ع�� القدرة  لد��ا وال��امج اإلنمائّية. ذلك أّن ال��امج املت�املة اإل�سانّية املساعدات برامج

  املثال،  سبيل  وع��. اإلناث وتمك�ن االقتصادّي؛ ّوالنمو  والّنظافة؛ الّصّ��ّ  والّصرف واملياه  والّتغذية؛  والّزراعة؛ والّ�حة؛ وا�حوكمة؛ والّديمقراطية

فولة مجال تنمية ��  فرصة هناك
ّ
رة، الط

ّ
م والّتعليم ع�� تركز  وال�ي �� الّتعليم الو�الة استثمارات مع والّتغذية الّ�حة ماراتتثاس  لتنسيق  املبك

ّ
 الّتعل

ر�ن.
ّ
 ع��  ما أو  منطقة أو  بلد داخل �عمل أمر�كّية ح�ومّية و�االت عّدة  تا�عة للو�الة بل وحّ�ى متعّددة  م�اتب ا�جهود هذه  وغالبا ما �ش��ك �� املبك

 كثب.  االستثمارات معها عن العمل وتنسيق الو�الة ع�� �عثات اف ال�ي يجبوكذلك األطر  العالم مستوى 

ة باستخدام واالستثمارات القرار  صنع دفع
ّ
 والبيانات األدل

ر�كة الّدولة قدرة تطو�ر 
ّ

ة البيانات واستخدام وتحليل توليد ع�� الش
ّ
عليم واستثمارات إصالحات إلثراء واألدل

ّ
 .الت

ة  البيانات  �عّد 
ّ
ر�كة  البلدان  اعتماد  لتعز�ز   ضرورّ�ة  القوّ�ة  واألدل

ّ
ر�كة  البلدان  ��  املص�حة  أ�حاب قدرة   و�عّد .  الّتعليم  �� نفسها  ع��  الش

ّ
 جمع  ع��  الش

ق فيما خاّصة واستخدامها، وإدار��ا البيانات
ّ
م، بمخرجات يتعل

ّ
  بيانات  أنظمة كما �عّد . الفجوات وتحديد التقّدم تتبع  ع�� لقدر��م للغاية مهّمة التعل

فافّية ولتعز�ز  مستدام �ش�ل التعليمّية ا�خدمات تقديم لتحس�ن ضرورّ�ة إل��ا الوصول  ل�جمهور  يمكن ال�ي املحلّية الّتعليم
ّ

 وستدعم. واملساءلة الش

ر�كة  البلدان  قدرة   الدولّية  للتنمية  األمر�كّية  الو�الة
ّ

م  نتائج  قياس  ع��  الش
ّ
م�ن  �جميع  والّتعليم  التعل

ّ
سبة   سّيما  وال   الّتعليم،  مستو�ات  جميع  ��  املتعل

ّ
 بالن

ا األك��  لأل�خاص
ً

م�ن ع�� البيانات هذه  و�شر  وضعًفا، ��ميش
ّ
 األوسع.  واملجتمع الّرعاية ومقّدمي األمور  وأولياء املعل

د
ّ
عليم مجال �� الّدولية للتنمية األم��كّية الو�الة استثمارات أّن  من التأك

ّ
ة ع�� �عتمد الت

ّ
م اناتوالبي األدل

ّ
 .املستمر والتعل

ة البيانات �عّد 
ّ
  مجال  �� االستثمارات وستعمل.  التعليمّية ال��امج وقيمة فعالّية لتحس�ن  ضرورّ�ة املناسب الوقت و�� الّسياق �� واملحّددة  القوّ�ة واألدل

ة  استخدام  تحس�ن  ع��  الّتعليم
ّ
م  الدولّية  للّتنمية  األمر�كّية  الو�الةج  ُنُ�   الّتعاون مع  خالل  من  ال��نامج  دورة   طوال  والبيانات  األدل

ّ
 46وتكييفها.   م��ا  والّتعل

 البيانات واستخدام توليد �� الّتماسك اآلخر�ن املص�حة وأ�حاب األ�اديمّية واألوساط ا�خاّص  والقطاع اآلخر�ن املانح�ن مع الّتعاون  كما يضمن

فافّية  لتحس�ن  التعليمّية
ّ

 ��  لّتفك�� ا  أو   جديدة،  مجاالت  ��  وضع ال��امج  جّدا عند  املفيد  من ناحية أخرى، من.  عليمتّ ال  برمجة  واستدامة  املساءلة، والش

  �عمل  الذي ما أو  متشا��ة سياقات ذات أخرى  بلدان �� نجح ما ع�� دليل لديك ي�ون  أن ال��مجة، تكييف أو  املجال، هذا �� جديدة  ابت�ارات  دمج

الت قنقطة انطال  لتوف��  سياقات ع��  م����ّ  �ش�ل
ّ
ة قاعدة  توسيع ع�� الّدولّية للّتنمية األمر�كية الو�الة وستعمل. للّتدخ

ّ
 ع�� �عمل ما �شأن األدل

م ونتائج وجودتھ،  الوصول إ�� الّتعليم، تحس�ن
ّ
  الّتعر�ف، وتحليالت من�جّية، ومراجعات البلدان، متعّددة  دراسات خالل  من الّسياقات ع��  التعل

 .األخرى  البيانات وتوليفات

ة قاعدة بناء
ّ
ة البحوث حيث األدل

ّ
 .غائبة الّصلة ذات واألدل

ب مهارات قياس �� رائدة  الّدولّية للّتنمية �عت�� الو�الة األمر�كية
ّ
 برمجة �� االستثمارات لتوجيھ البيانات استخدام �� خ����ا من وستستفيد الطال

ة  قاعدة   و�عز�ز   توسيع   الو�الة  وستواصل.  الّتعليم
ّ
ر�كة  ا�ح�ومات  مع  الّتعاون   كما �عّد .  واالبت�ار  البحث  خالل  من  الّتعليم  مجةر ب  ع��  األدل

ّ
  واملانح�ن   الش

ة قاعدة لتوسيع أساسّيا أمًرا اآلخر�ن املص�حة وأ�حاب
ّ
د األدل

ّ
ة البحوث أّن  من والتأك

ّ
�، بالّسياق الّصلة وثيقة واألدل

ّ
 قرارات إ�� وترجم��ا املح�

 .و�رامجّية سياساتّية

ة نتائجلا قياس
ّ
فافّية املساءلة وضمان بدق

ّ
 .املال مقابل والقيمة والش
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ات  ع��  االعتماد  تحقيق  املستحيل  من
ّ
ة،  ع��  القائمة  بال��مجة  االل��ام  دون   الّتعليم  قطاع  ��  الذ

ّ
م  االستثمارات،  وتماسك  األدل

ّ
  واملساءلة،   املستمّر،  والتعل

م�ن �جميع والعادلة قياسل ل القابلة النتائج ع��  الثابت وال��ك�� 
ّ
مون  بالّتعليم املتعلقة البيانات باستمرار  الو�الة ولذلك ستنشر . املتعل

ّ
  ليستخدمها املعل

ر�اء  وا�جمهور والباحث�ن  الّرعاية  ومقّدمي  األمور   وأولياء
ّ

 قياس   خالل  من  أموال استثمارا��ا  �� مقابل  القيمة  وتحس�ن  تقييم  وستواصل  47اآلخر�ن،  والش

الت واالستدامة لنطاق قوً�ا أن تن��ئ أساًسا البيانات برامجها. ومن شأن هذه  ت�اليف وفعالّية واألثر، ةالّت�لف
ّ
 . والّتمو�ل املح��ّ  واإلشراف التدخ

مولّية
ّ

 �عز�ز اإلدماج والش

 اإلنصاف واإلدماج. لضمان والتمو�ل واألطر  التعليم سياسات �� اإلصالحات دعم

مولّية الدولّية للتنمية األمر�كّية الو�الة تل��م
ّ

  ع��  بنشاط و�عمل األولو�ة، ومجاالت الّتعليمية استثمارا��ا جميع �� وا�جودة  والّسالمة واإلنصاف بالش

ية واإلصالحات املبادرات ودعم تحديد
ّ
ان إ�� تصل ال�ي املحل

ّ
� الّسياق  �� والّضعفاء املهّمش�ن الس�

ّ
  �عّزز  أن و�نب��. الّتعليم مستو�ات جميع ع�� املح�

باب  األطفال  وإدماج  ا�جّيد،  الّتعليم  إ��  العادل  الوصول   �عّزز   ال�ي  واإلجراءات  والّسياسات  القوان�ن  عملّيات االستثمار واملناصرة ال�ي نقوم ��ا
ّ

 ذوي   والش

  املوارد  تخصيص وتوزيع تحليل إ�� ب ا�حاجةهذا إ�� جان. واملحلّية والوطنّية اإلقليمّية املستو�ات ع�� الّتعليم ��  س�نا�جن ب�ن  واملساواة  اإلعاقة،

ان  وصول  لضمان واملحلّية الوطنّية
ّ
م بيئات إ�� والّضعفاء املهّمش�ن الس�

ّ
 .آمنة �عل

ا الفئات أك��  إ�� للوصول  ا�خدمات نطاق توسيع إّن 
ً

ب ��ميش
ّ
األزمات  سياقات �� خاّصة متخّصصة، وخ��ات إضافّية موارد األحيان من كث��  �� يتطل

�اعاتوا
ّ
را�ات  الّتعليمّية،  األطفال من الّنظم  جميع   ينتفع  أن  إذ يجب .  لن

ّ
 ال�ي تمتلك القدرة   التقليدّية  غ��   الّتمو�ل  وآلّيات  اإلبداعّية  وذلك من خالل الش

سبة سّيما ال  النتائج، تحس�ن ع��
ّ
 . املهّمش�ن للّس�ان بالن

قافوترا��  إل��ا، الوصول  شاملة، يمكن �عليمّية برامج تصميم
ّ
 .وسياق الّصراع ةالث

  وأن تضمن  اإلدماج دون  تحول  ال�ي للعقبات  ونوعّية كّمية تحليالت الدولّية للتنمية األمر�كّية الو�الة تمّولها ال�ي الّتعليم برامج �ستخدم أن يجب

ب. ا�حواجز هذه  إزالة  أو  لتقليل الّتعليمّية املنا�ج تنظيم
ّ
ية ةالفاعل ا�جهات إشراك الّن�ج هذا و�تطل

ّ
 ومقّدمي األمور  وأولياء اآلباء ذلك  �� بما املحل

باب الّرعاية
ّ

املة الّن�ج لتوجيھ اآلخر�ن املص�حة وأ�حاب اإلعاقة، ذوي  األ�خاص ومنظمات ا�جنس�ن ب�ن واملساواة  والش
ّ

 ذلك أّنن عدم. ل�جميع الش

باب لألطفال وضعنا ل��امج
ّ

ان من كب��ة  �حةر ش بحرمان  نجازف اإلعاقة �ش�ل قصدّي، ذوي  والش
ّ
 حياة  لعيش الالزمة املهارات اكتساب من الس�

ل الهدف 48منتجة.
ّ
�اع ال�ي ترا�� ال��مجة من و�تمث

ّ
 املقصودة  اإليجابّية النتائج وز�ادة  األد�ى ا�حّد  إ�� املقصودة  غ��  الّسلبية النتائج تقليل   �� سياق الن

 مع  وإدار��ا تصميمها حيث يجب –" ع�� اإليذاء"تقوم ال��امج  أن كما يجب. للو�الة األساسّية ةمائيّ اإلن والغايات األهداف ع�� ال��ك��  �� االستمرار  مع

 49.والّصراعات األزمات حاالت ��  سّيما ال  املجموعات، ب�ن والعالقات القوة  دينامّيات الو�� بكيفّية تأث��ها ع��

  

طفال �� جمهور�ة وا�حياة لدى األ لتعز�ز مهارات القراءة والكتابة  من خالل مبادرة "كرة القاعدة ��تّم"  والرابطة الرئيسّية لكرة القاعدةولية �عمل الو�الة األمر�كية للتنمية الّد 

 قصتھ و�شرها. ب االحتفاء عاًما، أحد الفائز�ن �� مسابقة للكتابة وتّم  15يسون، �ان إر و الدوميني�ان. 

 ة.: توماس كريستوفولي�ي / الو�الة األمر�كية للتنمية الدوليّ ا�حقوق االدبّية
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د
ّ
م بيئات أّن  من التأك

ّ
عل

ّ
 .وشاملة يفةوغ�� عن آمنة الت

م بيئات تؤّدي أن يجب
ّ
م، نتائج وز�ادة  الّرفاهية  تحس�ن إ�� التعل

ّ
  التعل

ً
  ��  للعنف الّتعليم استثمارات تتصّدى  أن و�جب. خطر أماكن ت�ون  أن من بدال

م بيئات
ّ
م�ن مع املساءلة تداب��  خالل من لھ و�ستجيب التعل

ّ
 من آمنة وسائل نقل توف��  خالل من ن،واإلدارّ�� الّتدريس هيئة وأعضاء واملدّرس�ن املعل

 والعاطفية البدنّية الّسالمة ع�� ضمانوذلك  الضاّرة، االجتماعّية والقواعد ا�جنسانّية األعراف و�غي��  معا�جة طر�ق عن الّتعليمّية، املؤّسسات وإ��

م�ن،
ّ
م  بيئات ت�ون  أن كما يجب. الّدعم خدمات إ�� العنف �حايا وإحالة  للمتعل

ّ
قس الطبيعّية أمام ال�وارث درة ع�� الّصموداق التعل

ّ
  �� القا��ي والط

ل ال�ي املناطق
ّ
م�ن خاّصة ا�حصول ع�� الّتعليم، معاي��  أع�� أيًضا الّتعليم مرافق تتبع أيضا أن و�جب. ف��ا شائعة ��ديدات �ش�

ّ
. اإلعاقة ذوي  للمتعل

ة تتضّم��ا ال�ي البلدان �� الدولّية، للتنمية األمر�كّية الو�الة لبعثات هذا و�نب��
ّ
ارئة الّرئيس خط

ّ
  كثب  عن تنّسق أن ،)PEPFAR( اإليدز  من لإلغاثة الط

ةتلك  برامج مع الّتعليمّية استثمارا��ا
ّ
ابات املراهقات ضّد  الّنوع االجتما��ّ  ع�� القائم والعنف والّتمي��  العار  وصمة م�افحة إ�� ��دف ال�ي ا�خط

ّ
 . والش

  

 
ّ
 .ور�ة ال�و�غو الديمقراطية�� برنامج تمولھ الو�الة األمر�كية للتنمية الدولية �� جمه برايبتوجيھ الطالب املكفوف�ن بطر�قة يقوم م املعل

 : الو�الة األمر�كية للتنمية الدولية.ا�حقوق األدبّية
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  قراءة  برنامج �� طالبة
ّ

ر  للصف
ّ
 " .املس��دفة االبتدائية املدارس �� لدى األطفال القراءة  مهارات �عز�ز  إ�� ��دف املغرب الذي �� الدولية للتنمية األمر�كية للو�الة املبك

. املغرب/  الدولّية للتنمية األمر�كية الو�الة: ا�حقوق األدبّية  
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 األولّيات
 

نمية األمر�كّية الو�الة لعمل وتوجي�يّ  عامّ  إطار   بمثابة الّسياسة هذه ��  املحّددة ألولوّ�ةا مجاالت  ت عّد 
ّ
  الّدولّية للت

عليم مجال �� 
ّ
عليم ��   الو�الة و�شمل استثمارات. الت

ّ
عليم �ل مستو�ات املجاالت، هذه  ع��   الت

ّ
عليم   من(  الت

ّ
ما   الت

عليم إ��  االبتدائّي   قبل
ّ
م   وجميع بيئات)  ا�حكومّية  وغ��  ا�حكومّية(  املؤّسسات ع و�ّل أنوا) العا��  الت

ّ
  الّرسمية(  التعل

 الّرسمية).   وغ�� 

 

  نحو  مسارها ��   البلدان  لدعم حاسمةال�ي �عت��  واالستثمار   لل��مجة الّرئيسّية  أدناه املجاالت  األولوّ�ات وتوّ�ح

 :الذات ع��  االعتماد

 

 ا ك�� األ خاّصة والشباب،  األطفال  حصول  ز�ادة فرص
ً

ا، ��ميش
ً
  ويعّزز  ومناسب  آمن  جّيد �عليم ع��  وضعف

 .االجتما��ّ  الّرفاه

 

 باب األطفال  اكتساب
ّ

ل  ال�ي   والعاطفّية االجتماعّية  واملهارات  وا�حساب والكتابة القراءة مهارات والش
ّ
  �ش�

م أساًسا
ّ
جاح  للتعل

ّ
 .املستقبل  ��  والن

 

 باب  اكتساب
ّ

  �ش�ل  ويساهموا عمل، و�حصلوا ع��  منتجة،  حياة  يعيشوال إل��ا  يحتاجون   ال�ي املهارات الش

 .املجتمع  ��  إيجا�ّي 

 

 عليم   مؤسسات امتالك
ّ
نمية ��  مركزّ�ة فاعلة  جهات  تكون  أن ع��   القدرة العا��  الت

ّ
خالل إجراء    من  الت

 البحوث وتطبيقها وتقديم �عليم جّيد واملشاركة املجتمعّية. 

مة تقوم بتوجيھ
ّ
ب معل

ّ
  القراءة  برنامج �� الطال

ّ
ر  للصف

ّ
 .غانا �� الدولية للتنمية األمر�كية الو�الة تمّولھ الذي املبك

.الدولّية للتنمية األمر�كية الو�الة/  أو��ي �و��: األدبّيةا�حقوق   
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باب، األطفال ز�ادة فرص حصول 
ّ

ا األك��  خاّصة والش
ً

 ��ميش

ا،
ً
 االجتما��ّ   الّرفاه  ويعّزز   ومناسب  آمن  ع�� �عليم جّيد  من  وضعف

 
باب األطفال مالي�ن

ّ
م فرص  يفتقرون إ�� والش

ّ
عل

ّ
 .ا�جّيدة الت

باب  األطفال  أّن   حيث يرّجح  50.مكتمل  غ��   الّتعليم  فرص  إ��  الوصول   يزال  ال 
ّ

ر�حة  وتختلف.  الّتعليم  فرص  يكملون   أو   يدخلون   ال   املهّمش�ن  والش
ّ

 هذه الش

انّية
ّ
  الّسياق، حسب الّس�

ً
ان �شمل ما وكث��ا

ّ
ان   ذوي  ا�جنسّية، واألفراد ميولهم �سبب املهّمش�ن  األر�اف، واألفراد  الفتيات، وس�

ّ
اإلعاقة، والّس�

باب واألطفال االصلّي�ن،
ّ

  املهّمشون  األطفال يفتقر  والتقنّية، األساسّية املهارات ع�� الّتدر�ب ع�� ا�حصول  و�دون  51الفق��ة. األسر  من املنحدر  والش

باب إ��
ّ

ة. والعنيفة املتطّرفة ا�جماعات قبل من تجنيدهم أو  الّتطّرف �خطر  االقتصادّية، و�تعّرضون  الفرص  والش
ّ
  من  وجدت، إن قليلة، وهناك قل

 52البلدان. �عض �� العا�� الّتعليم ع�� الذين يحصلون  الفق��ة  األسر  شباب

ب والّضعفاء املهّمش�ن الّس�ان إ�� الوصول 
ّ
 .مقصوًدا ترك�ً�ا يتطل

امل  اإلنصاف  تقييمات  ت�ون   أن  يجب
ّ

  املستبعدة   نوع املجموعات  لفهم  مهّمة  الّتحليالت  وهذه   53وال��مجة.   الّسياسات  صنع  لعملّيةموّجهة    واإلدماج الش

 من العديد وُتظهر . املوارد وتخصيص وخارجها، املدرسة داخل واملمارسات الّتحتية، والبنية ال��امج، عملّية تصميم تن��  أن يجب و�التا�� ذلك.وأسباب 

ا أك��  الّتمو�ل جعل مثل وعوًدا جّيدة، التّدخالت
ً
  إنصاف

ً
متّ ال إ�� نطاق الوصول  لتوسيع الّتكنولوجيا الفق��ة؛ واستخدام لألسر  ووصوال

ّ
 املواقع  �� عل

م  فرص  وتوف��   إل��ا؛  الوصول   يصعب  ال�ي
ّ
باب  أو   األطفال  إ��  للوصول   بديلة  أو   ثانية  أو   قادرة ع�� الّصمود  �عل

ّ
فوا عن الذين  الش

ّ
 54الّرس�ّي.  الّتعليم  توق

عليم إ�� الوصول  ز�ادة
ّ
 .األهّمية بالغ أمر  والّصراعات األزمات سياقات �� ا�جّيد الت

�وح  ل و ط  متوّسط  يبلغ
ّ
�اع  حاالت  إ��  اإل�سانية  املساعدات  من  األك��   ا�جزء  و�ذهب  عاًما.  17  اآلن  والنّ�اعات  لألزمات  نتيجة  الن

ّ
 استمّرت  ال�ي  واألزمات  الن

باب األطفال �عيش أن  يمكن اإلحصاءات، هذه  ضوء و�� 55سنوات. ثما�ي من أك�� 
ّ

 ال أو  أجواء األزمات املدر��ّي �� عمرهم سنوات معظم والش
ّ
 �اعات. ن

 أّن  56االستعداد املسبق، تداب��  خالل من االضطرابات تلك تخفيف ورغم إم�انّية
ّ
ت تتطلب االستجابة إال

ّ
 �سمح  األجل وطو�لة األجل قص��ة  تدخال

باب  األطفال  حيث يحتاج.  تأخ��   أو   انقطاع  دون   جّيد  �عليم  ع��  با�حصول   لألطفال
ّ

لتمكي��م من    أد�ى،  كحّد   وا�حماية،  األمان  إ��  األوضاع  هذه   ��  والش

م
ّ
م بيئة إ�شاء و�مجّرد. التعل

ّ
م نتائج لتحقيق األهّمية بالغ أمًرا املؤّسسية والقدرة  ا�خدمات وتقديم اإلنصاف ع�� ال��ك��  ي�ون  آمنة، �عل

ّ
 . التعل

عليم
ّ
امل الت

ّ
تائج يحّسن لذوي اإلعاقة الش

ّ
عليمّية الن

ّ
م�ن �جميع الت

ّ
 .املتعل

ن إعاقة ما. وهذا العدد مستمر ّ�� الّز�ادة. وتوجد اإلعاقة �� جميع الّس�ان �غّض الّنظر عن العمر أو العرق ر �خص حول العالم م�عا�ي أك�� من مليا

 أو الهوّ�ة  
ّ

غوّ�ة أو املوقع أو العرق أو الّدين أو ا�جنس أو امليل ا�جن��ّي أو الوضع املادّي. ويعت�� األطفال والش
ّ
باب ذوو اإلعاقة، ا�جنسّية أو املجموعات الل

ا إلكمال الّتعليم االبتدائّي أو الثانوّي أو العا�ّ�؛ وأقّل �� املتوّسط
ّ
ف عن الّدراسة؛ وأقّل حظ

ّ
ا المتالك مهارات القراءة والكتابة ، أك�� عرضة للتوق

ّ
حظ

املعوق�ن    �� املائة من األطفال  40توّسط، ما يقرب من  و�وجد �� البلدان ذات الّدخل املنخفض وامل  57األساسّية؛ واألرجح أن يصبحوا عاطل�ن عن العمل. 

و�شمل األسباب األساسّية لالستبعاد الوصمة االجتماعّية، وضعف   58�� املائة هم �� املستوى الثانوي األد�ى.  55غ�� ملتحق�ن باملدارس االبتدائّية، و

باب ذوي اإلعاقة، ونقص املعرفة حول 
ّ

م والعمل شاملة ومتاحة ل�جميع وعليھ، ينب��  جمع البيانات حول عدد األطفال والش
ّ
كيفّية جعل بيئات التعل

املة ال�ي تنظر �� تصميم السياسات، وتخصيص 
ّ

امل اململبادئ الّتصميم الش
ّ

م�ن، وتوافر خدمات الّدعم، والوصول الش
ّ
وارد، والتدر�ب والّدعم للمعل

م، والبنية التحتّية، والّنقل، والّتكنولوجيا
ّ
م. ملواد التعل

ّ
ب ذوي اإلعاقة و�عز�ز نتائج التعل

ّ
� إزاء تثقيف الطال

ّ
 59ت املساعدة أن �س��شد بن�ج ك�

عليم ومستو�ات اقاتوالّسي املناطق ب�ن تختلف ا�جنس�ن ب�ن الفوارق 
ّ
ب الت

ّ
 .مصّممة منا�ج وتتطل

رق  �غلب ��
ّ

  بينما  العمرّ�ة، الفئات �ّل  األوالد وذلك �� من أك��  عليمتّ ال من الفتيات الك��ى استبعاد الّ�حراء جنوب و�� بلدان أفر�قيا األوسط الش

  املرتبط  القائم ع�� الّنوع االجتما��ّ   العنف  و�ؤثر .  املدرسة  خارج  االبتدائّية،  الّدراسة  سّن   ��   أولئك  وخاّصة  الّصبيان،  ي�ون   أن  الالتينية،  أمر��ا  �غلب ��

ط زمال��م، نتيجة املدرسة عن الّصبيان يتغّيب أن ويغلب فال؛األط �جميع التعليمّية الّنتائج ع�� سلًبا باملدرسة
ّ
 �غيب ما �� ح�ن غالًبا تنّمر و�سل

 ع��  ا�حصول  �� الفتيان من أك��  مساوئ  املنخفض ذات الّدخل البلدان �� الفتيات تواجھ ذلك، ومع 60.ا�جن��يّ  العنف نتيجة املدرسة عن الفتيات
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 إضافّية  سنة �ّل  تز�د أن و�مكن. املناطق أنحاء جميع �� الّتباين يالحظ ما وغالبا العا��، الّتعليم ذلك �� بما ّية،التعليم املستو�ات جميع ع��  الّتعليم

 بفوائد  الو�� لز�ادة  مس��دفة ُن�ج إ�� حاجة هناك ذلك، ومع 61.املئة �� 20و 10 ب�ن ت��اوح بنسبة املستقبل �� الفتاة  دخل من الثانوّي  الّتعليم من

 62االنقطاع عن الّدراسة.  ومنع باملدارس االلتحاق لز�ادة  الثانوّي  مالّتعلي

 ع�� حياة الّتضييق �� والّسالمة الثقافة قضايا تتسّبب عندما البلوغ، ف��ة  خالل خاّص  �ش�ل بارزة ا�جنسانّية القضايا من ناحية أخرى، تصبح

ساع  �� مقابل  وفرصهّن،  الفتيات
ّ
عات  منع الّضوابطبا ما تحيث غال.  األوالد  قضايا  تواصل ا�

ّ
  املجتمعّية   األدوار   حول   ذات العالقة بالّنوع االجتما��ّ   والتوق

ابا
ّ

 االجتماعّية  الّضغوط  مع  جنب  إ��  جنًبا  -  الّسّيئة  والّنظافة  الّص��  والّصرف  املياه   مرافق  ذلك  ��  بما  -  املتاحة  أو   املناسبة  غ��   الّتحتية  ت، والبنيةللش

 63والعمالة.  الّتدر�ب إ�� وصولهّن  من وا�حّد  �عليمهّن  مواصلة من الفتياتاملدرسة،  عن لالنقطاع

ب
ّ
قة القيود فهم الفّعالة ال��مجة لذلك تتطل

ّ
 وعليھ، هناك. ا�جّيد التعلّيم ع�� والفتيات الفتيان حصول  دون  تحول  بالّنوع االجتما�ّ� وال�ي املتعل

 مستو�ات �� ا�جنس�ن ب�ن واملساواة  املنصف الوصول  �عّزز  ال�ي واإلجراءات والّسياسات �نوانالق وتنّفذ تضع ال�ي املش��كة التّدخالت من مجموعة

 64الّنظامّية. ا�حواجز  غالبا ملواجهة ضرورّ�ة ال�ي ت�ون  ال�افية املاّدية املرافق وتضمن والعا�ّ�، والثانوّي  االبتدائّي  الّتعليم

حسينات
ّ
  ومهارات نتائج �� للقياس القابلة الت

ّ
 الت

ّ
عليم.  مشكالت ملعا�جة املبذولة  ا�جهود ترافق أن يجب معل

ّ
 ا�حصول ع�� الت

م إ�� تلقائًيا  يؤّدي ال   وحضور الّصفوف الّتدر�ب أو  العا��ّ  الّتعليم أو  الثانوّي  أو  االبتدائّي  بالّتعليم إّن االلتحاق
ّ
م   الّتعليم فرص �� فالّتوّسع. الّتعل

ّ
 والتعل

  للّتعليم ا�حقيقّية لإلم�انات العنان إطالق يمكننا وال . ا�جودة  تحّسن باستثمارات يق��ن  أن يجب ولكن مللّتعلي ضرورّ�ة أو�� خطوة 
ّ
  يكتسب  عندما إال

باب األطفال
ّ

 65والكفاءات.  والقدرات املهارات من املز�د والش

  



�اعات
ّ
عليم �� سياقات األزمات والن

ّ
 الت

ل 
ّ
ان  من باملائة 20 حوا�� هشاشة تالبيئا أك��  �� �عيشون  الذين األطفال �ش�

ّ
 فهم  ذلك ومع االبتدائّية، الّدراسة سّن  املنتم�ن إ�� العالم س�

ر   ،2015  عام  و��.  باملدارس  امللتحق�ن   غ��   من  باملائة  50  حوا��  يمثلون 
ّ
 مباشر   �ش�ل  عاًما  18و  3  ب�ن   أعمارهم  ت��اوح  وشاّب،  طفل  مليون   75  تأث

باب لألطفال و�النسبة 66.األزمات أو  بالن�اعات
ّ

 ا�حصول  يمثل اإل�سانّية، واألزمات الطبيعّية وال�وارث والّصراع بأوضاع العنف املتأثر�ن والش

  تحّدًيا الّتعليم ع��
ً
حة وا�جماعات وا�جامعات يتّم تدم��ها؛ فاملدارس: هائال

ّ
ب ��اجم أو تجّند املس�

ّ
الّتدريس؛  هيئة وأعضاء واملدّرس�ن  الطال

  إ��  للوصول  كأداة الظروف، هذه �� سّيما ال  التعليم، استخدام و�مكن. واملجاعة والفقر  العر�� والّتطه��  العنف من الفرار  ع�� األسر  وُتج�� 

باب
ّ

ّد  عوامل" ومعا�جة الش
ّ

باب تدفع قد ال�ي " وا�جذب الش
ّ

 وتطبيع واالقتصادّي؛ االجتما��ّ  ال��ميش ذلك �� بما( العنيف التطّرف نحو  الش

 68التطّرف. من وا�حّد  التكّيف ع�� القدرة لبناء حاسمة أداة ذلك أّن الّتعليم 67املوارد). إ�� ل والوصو  العنف؛

 أولوّ�ا��م   أهمّ   ب�ن   الّتعليم  اآلباء  يصّنف  األزمات،  حاالت  ��  وح�ى .  قصوى   أولوّ�ة  يمثل  الّتعليم  أّن   واألزمات  بالّصراعات  املتأثرة  املجتمعات  وتقول 

ب 69والّتوظيف. لّ�حةاو  واملاء الغذاء جانب إ��
ّ
ر  أن  يمكن برمجة الّسياقات هذه وتتطل

ّ
باب لألطفال ا�جودة وعا�� آمًنا �عليًما توف

ّ
�عمل    والش

م نتائج ع�� تحس�ن 
ّ
 تقليل أو  عكس ع�� �ساعد أن  وا�حماية، و�مكن والّروتينّية الطبيعّية با�حياة يخلق إحساًسا الّتعليم وال شّك أّن . الّتعل

 . والّصراعات واألزمات للعنف  األجل طو�ل الّناجمة عن الّتعرض واالجتماعّية والعاطفّية ّيةاملعرف اآلثار 

 الدولّية  للتنمية األمر�كية الو�الة استثمارات �ستجيب أن  فإّنھ يجب أمد، وطول  وتحّضًرا �عقيًدا  أك��  أصبحت اإل�سانّية األزمات ألّن  ونظًرا

و�ل  املدى  ع��  والّتنمية  بناء القدرة ع�� الّصمود  ��  اضً أي  �سهم  املفاجئة، وأن   الطوارئ   �حاالت
ّ
 أهّمية  ذا اإل�سانّية  الّتنمية  تماسك  ويعت�� . الط

  الوطنّية ا�ح�ومات لكّن  الّتعليم، لقطاع بالنسبة خاّصة
ً
ب ت�افح ما غالبا

ّ
 ال  نفسھ، الوقت و��. األزمة وقوع قبل حّ�ى  الّتعليم توف��  ع�� للتغل

و�ما  . األجل طو�لة اإلنمائّية واملساعدة األجل قص��ة اإل�سانّية االستجابة ب�ن  االنفصال �سبب ت�ون  أن  يمكن ما بقدر  لةا فعّ  املعونات  ت�ون 

ا�ح�ومات ��جيع ةالدوليّ  للتنمية األمر�كية الو�الة ع�� ضرورّ�ة، فإّنھ يجب وا�حماية الّتعليم من �لّ  �� واملستدامة الفور�ة أّن الّنتائج

 واألطفال  الّنازح�ن   �خدمة  املساعدة  وتوجيھ  املضيفة،  املجتمعات  ��  الّتعليم  مؤّسسات  ��  الّنازح�ن   الّس�ان   ها إلدماج  وتحف��   واملحلية  الوطنية

باب
ّ

ساق لز�ادة الّتنسيق ودعم بالعنف، املتأثر�ن والش
ّ
 .الّتعليم �� واإلنمائّية اإل�سانّية ا�جهود ب�ن  اال�

دها  ال�ي   املساواة  كما يمكن أن تؤّدي عدم.  ومفاقمة أوجھ الّتفاوت  �� خلق  واألزمات  والّصراعات  عنفمن ناحية أخرى، يتسّبب ال
ّ
 الّتعليم،  يخل

 تفاقم  إ�� الّصراع، غ�� مراعية لسياق التعليمّية الفرص �انت إذا تنشأ أن  يمكن وال�ي 

باب  األطفال ويعت�� . االستقرار وا�عدام الّصراع
ّ

  الفئات أك��  ن �ب من اإلعاقة ذوو  والش
ً
�اع، األزمة من تضّررا

ّ
وفّيات  معّدالت يواجهون  حيث والن

جئ�ن  مخّيمات  �� سّيما ال  واملساعدات، املوارد وتقّل فرص حصولهم ع�� أع��
ّ
  املتأثرة  البلدان  ��  و�عت�� الفتيات 70طبيعية. �ارثة �عد أو  الال

ابات  باملدرسة،  من عدم االلتحاق  تقر�با  ونصف بمّرت�ن   عرضة  أك��   بالن�اع
ّ

 املدارس  لالنقطاع عن  املائة  ��  90  بنسبة  عرضة  أك��   كما �عت�� الش

71املستقّرة. البلدان  �� بنظ��ا��ّن  مقارنة الثانوّ�ة

يسّية  لل�وادر   جّيدين  وتدر�ب  �عليم  توف��   خالل  من  البناء  وإعادة  االنتعاش  ��  دوًرا  فيمكن أن يلعب  العا��  الّتعليم  أّما
ّ
ز   الرئ

ّ
 اإلعمار   إلعادة  مةالال

م�ن  مثل واإل�عاش،
ّ
ر . املعمارّ��ن واملهندس�ن  واملحام�ن  الطبّي�ن  واملهنّي�ن  واملهندس�ن  املعل

ّ
التقنّية املدخالت العا�� الّتعليم مؤّسسات كما توف

زمة والبص��ة
ّ
 72.�عّمها الّسالم دولة بناء إعادة تدعم �ي ال املدنّية العليا واملثل القيم الطالب �عليم االستقرار، و�مك��ا وقوان�ن  لسياسات الال
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باب األطفال اكتساب
ّ

 واملهارات وا�حساب والكتابة القراءة مهارات والش

ل ال�ي والعاطفّية االجتماعّية
ّ
م أساًسا �ش�

ّ
جاح للتعل

ّ
 .املستقبل �� والن

 والّر�اضيات،   القراءة   ��  الكفاءة   معاي��   من  األد�ى  ا�حّد   متعلّم،  ون ملي  617  أو   العالم،  مستوى   ع��  وشّبان  أطفال  عشرة   أصل  من   سّتة  حوا��  �ستو��  ال 

سيواصل   الفرد  �ان  إذا  ما  حول   قوّ�ة  تنبؤات  والعاطفّية  االجتماعية  ويعت�� اكتساب املهارات   73املدرسة.  ��  م��م)  مليون   400  أو (  ثلث��م  أّن   من  الّرغم  ع��

 74.إذا مل �ان سيتوّرط �� عالم ا�جر�مة أو  - عل��ا حافظ�و  شهادة ووظيفة ع�� وإذا ما �ان سيحصل الّدراسة،

عليم
ّ
م يدعم نتائج االبتدائي قبل الت

ّ
و�ل املدى ع�� الطالب �عل

ّ
 .الط

م يتحّدد أساس
ّ
فل حياة من األو�� الّسنوات �� الّتعل

ّ
  الرعاية ومقّدمو  اآلباء و�لعب. الط

ً
  دورا

ً
م الّتحف��  فرص توف��  �� حاسما

ّ
ر  والتعل

ّ
. لألطفال ة املبك

  االختالفات   ت��ايد  االبتدائية،  ما قبل  املرحلة  ��  والعاطفّية  االجتماعّية  واملهارات  والّر�اضيات  األساسّية  القراءة   أساس  تطو�ر   فرصة  األطفال  يفّوت  وعندما

م نتائج ��
ّ
 فاعلّية األك��  األساليب وتدعم 75.�ات ا�حياة � ف من الحق وقت �� بأقرا��م الطالب هؤالء ي�حق حي��ا أن املرجح غ��  ومن  الوقت، بمرور  التعل

امل التطّور  االبتدائّي  قبل الّتعليم ��
ّ

رة  املهارات من واسعة ملجموعة الش
ّ
ولذلك  76وغ��ها.  واملعرفّية والعاطفّية واالجتماعّية املادّية املجاالت ع��  املبك

 تدر�جّيا  األطفال يقود مت�امل من�ج ومع االبتدائّية املدارس �� ا�جودة  وعا�� فّعال إ�� وا�ح انتقال مع االبتدائّي  قبل الّتعليم جودة  تتوافق أن يجب

عب  من
ّ
  للمهارات   األطفال  امتالك  ضمان  ��  للمدرسة  االستعداد  تقييمات  �ساعد  أن  و�مكن.  املبكرة   بلوغ الّصفوف  حّ�ى  األ�ادي�يّ   العمل  من  مز�د  إ��  الل

م املدرسة �� للّنجاح الالّزمة واملواقف واملعارف
ّ
حقة وا�حياة  و�� مراحل التعل

ّ
 .الال

جاح أساس هما األّمية ومحو  القراءة
ّ
 .وا�حياة املدرسة �� الن

زمة األساسّية املهارات �� القراءة 
ّ
ر�كة البلدان �عطي أن املرّجح ومن. اآلخر األ�ادي�يّ  التقّدم �جميع الال

ّ
  ي�ون  عندما األمّية ومحو  للقراءة  األولوّ�ة الش

يون   وإ�� جانب ذلك، �عت�� األبطال  .ا�حالّية  اإلنجاز   مستو�ات  عن  بيانات  �ملد�
ّ
عناصر   واملدارس  املجتمع  وقادة   الّرعاية،  ومقّدمي  األمور   أولياء  ب�ن  املحل

لتعليم أمرا مطلو�ا الّداعمة تو�اإلضافة إ�� ذلك، �عت�� الّسياسا. عل��ا واملحافظة الّناجحة األمّية محو  برامج �� التوّسع ع�� القدرة  لبناء ضرورّ�ة

م  جودة أداء  �عز�ز   األمّية  ومحو   القراءة   نتائج   تحس�ن  كيفّية  منا�ج  وتتضّمن .  الوط�يّ   املستوى   ع��  �ش�ل جّيد  والكتابة  القراءة 
ّ
  �علي�يّ   وقت  وضمان   املعل

ب �ستخدمها ال�ي سالّتدري لغة واستخدام ا�جودة؛ عالية تكميلّية وموادّ  مدرسّية كتب  وتوزيع وإنتاج �اٍف؛
ّ
  ذلك  �� بما و�فهمو��ا،  ��موعائال الطال

غات
ّ
ية،  الل

ّ
ة؛  ع��  القائمة  املمارسات  أفضل  ع��  بناءً   املحل

ّ
 الّتقييمات  واستخدام  مختلفة؛  مستو�ات  ع��  األطفال  إ��  للوصول   الّتعليم  وتمي�� مراحل  األدل

 لدعم الّتدريس. 

جاح أساسّية مهارة ا�حساب
ّ
عليم مستو�ات �� للن

ّ
 .العاملة والقوى  العليا الت

رة  ا�حسابّية الكفاءة  �عّد 
ّ
  املبك

ً
را

ّ
 ا�حياة، �� وسياقا��م األطفال بتجارب فاعلّية ا�حساب األك��  تدريس و�رتبط 77الحق. وقت �� األ�ادي�يّ  لألداء مؤش

  الفتيات،  ال سّيما األطفال، احتياجاتحسب  ا�حساب مجبرا تصميم وعليھ، ينب�� 78ا�جما�ّ�. والعمل املشكالت حّل  مثل �شاركّية منا�ج ويستخدم

م�ن األوالد، يضاف إ�� ذلك توج��ات من أقّل  الّر�اضيات �� وإنجازهم مشارك��م تظّل  الذين
ّ
 ال�ي �عت�� أمورا مهّمة والّتدر�بات الّروتينية واملمارسة  املعل

 
ً
مون  ي�ون  أن كما يجب 79.أيضا

ّ
ح�ن املعل

ّ
  ف��ا، يدّرسون  ال�ي الّسياقات �حقائق املناسبة املتمايزة  التعليمّية جواملنا� باملعرفة متس�

ً
اعتماد من بدال

 80املثا�ّ�. الّدرا��ي الفصل سياق

باب لألطفال األجل طو�لة تنمية ش�ل   تصوغ والعاطفّية االجتماعّية املهارات
ّ

 .والش

  العاطفّي  االجتما��ّ  األداء ب�ن  صالت  وجود إ�� الّدالئل  �ش�� 
ّ
فل ر املبك

ّ
حقة اإليجابّية ا�حياة  ونتائج للط

ّ
شاط والعمل، �� الّتعليم، الال

ّ
  اإلجرامّي،  والن

 قبل ما مرحلة من الّدراسّية املنا�ج من يتجّزأ ال  جزًءا والعاطفّية االجتماعّية املهارات ت�ون  أن و�نب�� 81.العقلّية والّ�حة املخّدرة، املواد وإدمان

ب لتمك�ن ذلك وما �عد تدائّيةباال  املرحلة وحّ�ى االبتدائّي 
ّ
 األ�شطة ذلك أّن . محّددة  تقنّية قطاعات أو  مواضيع ع�� مباشرة  املفاهيم تطبيق من الطال

ب الّتنفيذية الوظيفة تحس�ن �عمل ع�� الذاتّي�ن والّتقييم  الّتفك��  �عّزز  ال�ي الّصفية واإلجراءات
ّ
م 82.لدى الطال

ّ
 مهمّ  والعاطفّي  االجتما��ّ  كما أّن التعل

سبة �جميع
ّ
باب، األطفال بالن

ّ
. مسؤول�ن كمواطن�ن املجتمعّية التنمية �� ومساهم��م التحّمل، ع�� وقدر��م الّدراسة، ع�� حيث يز�د من قدر��م والش
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ال�ي  الّتجارب من الّتعا�� ع�� األطفال �ساعد أن املهارات ومن شأن هذه . والّصراعات األزمات من �عانون  الذين ألولئك خاّصة األهّمية بالغ وهو أمر 

عور  وز�ادة  وخارجها، املدرسة داخل العالقات و�� ر�ط  والعنف، عانوا ف��ا من املآ��ي
ّ

ن الذي واالستقرار  االجتما��ّ  لد��م بالّتماسك الش
ّ
  األفراد  يمك

  �� ح�ى العنيف التطّرف مقاومة من
ّ
 . الّصعبة روفالظ

در�ب
ّ
عليم مؤّسسات للعمل �� الّسابق ا�جّيد الت

ّ
عليم جودة يحّسن العا�� الت

ّ
 .الت

م مليون  26 بنحو  يقّدر  ما إ�� حاجة هناك
ّ
امل االبتدائّي  الّتعليم لتحقيق 2030 عام بحلول  معل

ّ
 بالغة  أهّمية ذات العا�� الّتعليم مؤّسسات و�عّد . الش

م�نمن  – األ�خاص إعداد ��
ّ
يامن � – واألماكن – املهنّي�ن  من وغ��هم وإدارّ��ن معل

ّ
م�ن تدر�ب  تل

ّ
لتحس�ن  حيوّ�ة �عت��  ال�ي –الّتعليم  و�لّيات املعل

 ع��  العا�� الّتعليم مؤّسسات قدرة  �عز�ز  مع الّتعليم، مجال �� واملهني�ن املدارس وإدارة  املعلم�ن عدد ومن شأن ز�ادة  83والثانوّي. االبتدائّي  الّتعليم

م�ن،  هؤالء  تدر�ب
ّ
م  إنتاج  ��  أن �ساعد  املعل

ّ
 جودة   وثبت أّنھ يمك��ا تحس�ن   الطالب  حول   متمحورة   تدر�ب  من�جّيات  استخدام  ع��  قادر�ن  مرّ��ن  �ن معل

م�ن من  وأفضل  أك��  عدد وجود إ�� وال شّك أّن ذلك سيؤدي. الّتعليم
ّ
هذا  84األساسّية.  املهارات �� ا�جودة  عا�� عليم�  تقديم ع��  القادر�ن املدّر��ن املعل

م�ن إضا��ّ  متخّصص تدر�ب إ�� دون أن نن��ى وجود حاجة
ّ
باب األطفال لدعم للمعل

ّ
 اإلعاقة. من ذوي  والش

كنولوجيا من االستفادة
ّ
علم القابل نتائج تحس�ن تدعم أن يمكن الت

ّ
 للقياس.  الت

الت ��) ICT( واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات لدمج  يمكن
ّ
م�ن وإعداد تدر�ب �عّزز  أن التعليمّية التدخ

ّ
م�ن وتمك�ن ؛ ّر��نواملد املعل

ّ
 واملدّر��ن  املعل

 واستخدامها  الّتعليمية  البيانات  جمع  وتحس�ن  اإلعاقة؛  ذوو   ف��م  بمن  واملستضعف�ن،   املهّمش�ن  األطفال  إ��  الوصول   �� واملساعدة   فعالّية؛  أك��   لي�ونوا

ي  القرار   صنع  عملّية  وتحس�ن  الّنظم  عز�ز لت باب  طفالأل ا  الّتكنولوجيا  تدعم  أن  كما يمكن.  السيا��ّ
ّ

 الّتعليمّية  املوادّ   إ��  للوصول   الّتعليم  سلسلة  ع��   والش

غات ا�جودة  عالية
ّ
ية، بالل

ّ
 .اإلعاقة من ذوي  األطفال ذلك �� بما املحل

ب
ّ
الت من العديد  وتتطل

ّ
  تخطيط  إ�� خرى،أل ا املجاالت مع  ا�حال تحتاج، مثلما هو  فعالّي��ا. كما إلثبات تقييًما واالّتصاالت املعلومات تكنولوجيا تدخ

الت  ت�ون   أن  لضمان  ال��امج  بداية  من  واالستدامة  الّنطاق
ّ
الت  إدارة   ع��  وأن ت�ون القدرة   معقولة  املق��حة  واالّتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  تدخ

ّ
 التدخ

ز   أن  يجب  ��يء،  �ّل   وقبل.  الطو�ل  املدى  موجودة ع��  الّتكنولوجية
ّ
الت  ترك

ّ
قة  التدخ

ّ
 التعلي�يّ   الّتغي��   تمك�ن  ع��  واالّتصاالت  علوماتملا  بتكنولوجيا  املتعل

م، مخرجات وتحس�ن
ّ
 الّدرا��ّي. الفصل إ�� الّتكنولوجيا توصيل ع�� وليس التعل

م�ن. ودعم إعداد: شامل مفهوم
ّ
املعل

م�ن  �� مزمن نقص  هناك
ّ
املهارات  تنمية  تحس�ن  ويعّد . واملؤّهل�ن التدريس املدر��ن  هيئة وأعضاء واملدّر��ن املعل

م�ن وقدرات واملهارات والّتحف��  القيادّية
ّ
مستو�ات جميع �� املدارس وإدارة الّتدريس هيئة وأعضاء واملدّر��ن املعل

م نتائج لتحس�ن  اضرور�ّ  أمًرا األولوّ�ة ومجاالت  الّتعليم
ّ
مون  يتمّتع  أن و�جب. والّتعليم التعل

ّ
وأعضاء واملدّر�ون  املعل

 .الفّعال  لضمان الّتدريس املستمر   والّتأهيل والّتوجيھ واإلعداد واملوارد بالّتدر�ب الّتدريس  هيئة

ر  أن  و�مكن
ّ
م�ن  تحف��  هيا�ل  جودة تؤث

ّ
م�ن وسياسات املدرسة وإدارة  املعل

ّ
أيًضا  املدرسّية  البيئة  مة وسال  توزيع املعل

م   أداء   ع��
ّ
بمستو�ات   الفصول   أحجام  ت�ون   أن  يجب   و�املثل، .  وا�حضور املدر��يّ   املدرسة   عن   ومعّدالت الّتغّيب  املعل

ب  الفردّي   باالهتمام  �سمح
ّ
زمة   واملوارد   باملهارات   املدرسة   إدارة  تتمّتع  أن   كما يجب .  بالطال

ّ
م،   مساءلة   مان لض   الال

ّ
املعل

األزمات  سياقات �� خاّص  �ش�ل األهّمية بالغ أمر  هذا. الّتدريس جودة وتقييم خالل أداء املهّمة، قتھو  وتحس�ن

م�ن ت�ج��  يتّم  قد حيث والن�اعات
ّ
��م مثلهم مثل   ل�خطر  �عّرضهم  أو  الّتدريس  هيئة  وأعضاء واملدّر��ن  املعل

ّ
 . طال
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 ا�حكومّيّ�ن ا�خدمات غ�� ومقّدمو  املدارس 

  تحقيق   يتمّ  ما غالًبا ذلك، ومع. املمكنة مّيةعليالت الفرص أفضل  ع��  وا�حصول  املهارات اكتساب وشبا��م  ألطفالهم الرعاية ومقّدمو  اآلباء ير�د

ة �سبب األحالم هذه
ّ
 أجور  ودفع بفعالية، املدارس وإدارة إل��ا، الوصول  يصعب ال�ي  املناطق أو  الر�فّية املناطق �� املدارس لدعم املوارد قل

م�ن 
ّ
انوي   الّتعليم  اتملستو�  خدمات الّتعليم  توف��   أو   العمل،  إ�� مراكز   ا�حضور   ع��  وتحف��هم  املعل

ّ
 الفاعلة   وهنا، غالبا ما تمأل ا�جهات.  والعا��ّ   الث

للفئات   الّتعليمّية  االحتياجات  لتلبية  مهّما  حّ�ً�ا  -  املعقولة  األسعار   ذات  ا�خاّصة  واملدارس  والعقائدّية  املجتمعّية  املدارس  من  بدًءا  -  ا�ح�ومّية  غ�� 

بق دون االقتصار ع��  والّضعيفة، املهّمشة
ّ
  من  املائة �� 14 من يقرب ما ا�ح�ومّية غ��  املدارس و�الفعل، تحتضن. الّناشئة املتوّسطة ةالط

ب
ّ
 الّصعيد  وع�� 85املتوّسط األد�ى. الّدخل ذات البلدان  ��  املائة ��  24املنخفض و ذات الّدخل البلدان  �� االبتدائّية الّدراسة سّن  ��  الطال

ب ثالثة �لّ  ب�ن  من واحد حوا�� التحق العال�ّي،
ّ
 �� لالستثمار  وفرصة حاجة ولذلك هناك 86خاصة. مؤّسسة �� العا�� بمرحلة التعليم طال

باب األطفال جميع  حصول  ضمان  �� للمساعدة ف��ا واملشاركة ا�ح�ومّية غ��  املدارس
ّ

 . .جّيد �عليم ع�� الّنامية البلدان  �� والش

 ا�حصول   نطاق  يوّسع  أن  يمكن  وتقديم خدمات الّتعليم  الّتمو�ل  مجال  ��  االبت�ارات  و��جيع  غ�� ا�ح�ومّية  الفاعلة  ا�جهات  مع  املشاركة  ز�ادة  إّن 

 االستثمارات  هذه ز�ادة إ�� �س�� أن  فإّنھ يجب ا�ح�ومّية، غ��  املدارس �� هائل  خاّص  مال رأس استثمار  ومع أّنھ يتمّ . ا�جّيد ع�� الّتعليم

ا  الفئات  أك��   إ��  الوصول   ع��  �ساعد  اس��اتيجّية  شرا�ات  خالل  من  وصياغ��ا
ً

 الفاعلة  ا�جهات  مع  واملقصودة  املدروسة  ذلك أّن املشاركة.  ��ميش

  من  الّتعليم قطاع �ستفيد أن  كما يمكن. ا�جّيد الّتعليم إ��  الوصول  وتوسيع مستوى املساءلة ورفع ا�ح�ومّية يمك��ا خلق املنافسة غ��  من

ي ما قبل التعليم من - البيئات جميع �� علمالت لتحس�ن  ا�جديدة واالبت�ارات األف�ار 
ّ
ب احتياجات ولتلبية - العا�� الّتعليم إ�� االبتدائ

ّ
 الطال

م�ن   األمور   وأولياء
ّ
ة  تزال  من جهة أخرى، ال   87فعالّية.  أك��   �ش�ل  واملعل

ّ
را�ات  قدرة  ع��  األدل

ّ
 نتائج   تحس�ن   ع��  وا�خاّص   العامّ   القطاع�ن   ب�ن   الش

م
ّ
 89الواعدة. األساليب من عدد وجود من الّرغم ع�� ،88ناشئة اواةاملس قدم ع�� التعل

ن عل��ا أن  حيث ينب��. اإلشراف �� مهمّ  دور  ا�ح�وماتوإ�� جانب ذلك، يقع ع�� عاتق 
ّ
 غ��  أو  ح�ومّيا �ان  سواء بأكملھ، الّتعلي�يّ  الّنظام تمك

 كما يمكن.  املساءلة  و�عز�ز   نظامها  ��  املدارس  جميع  دعم  ع��  القدرة  كتمتل  عل��ا أن   كما يجب.  ل�جميع  الّتعليم  جودة  أجل تحس�ن   من  ح�ومّي،

باب  األطفال  وصول  تتيح  أيضا أن   الوطنّية  الّتنظيمّية  واألطر   للّسياسات
ّ

ا  األك��   والش
ً

من أطراف غ��   ا�خدمات  توف��   خالل  من  الّتعليم  إ��  ��ميش

 �ساعد أن  و�مكن. مقّدم ا�خدمة أو  املدرسة نوع عن الّنظر  �غّض  الّتمي��  نعمو  الّتعليم جودة أيضا ضمان  ا�ح�ومات ع�� و�جب. ا�ح�ومّية

 ما ع�� اعتماًدا وتوف�� ا�خدمات، مختلفة من نماذج الّتمو�ل نماذج وتقييم تجر�ة �� ا�ح�ومات الّدولية للتنمية األمر�كّية الو�الة استثمارات

 . البلد لسياق مالءمة أك��  هو 

. الطلب تلبية �� �ساعدوا أن  ا�ح�ومّية غ��  ا�خدمات  ومقّدمي للمدارس و�مكن املحدودة، ا�ح�ومّية املوارد ات تضّيقراعوالصّ  بيئة األزمات إّن 

ق  كما يفرض
ّ
جئ�ن   تدف

ّ
باب  األطفال  أو   الال

ّ
   داخلّيا  الّنازح�ن   والش

ً
 باألزمات   املتأثرة  البلدان   من  العديد  و��.  العامّ   الّتعليم  مؤّسسات  ع��  أك��   ضغطا

ال  ا�ح�ومة تديره  الذي  الّتعليم نظام ي�ون  لن�اعات،او 
ّ
 تلبية  ��  �ساعد أن  ا�ح�ومية غ��  للمدارس ولذلك يمكن. �امل �ش�ل مل �ع ال  أو  معط

ب
ّ
 ث حي  األجل طو�لة ا�خدمات أو  الّتعليم لضمان  القص��  املدى ع�� الّتعليم فرص  توف��  خالل من الّسياقات هذه �� الّتعليم إ�� وا�حاجة الطل

 90غ�� متاح. خالف ذلك ي�ون الّتعليم
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باب
ّ

 منتجة،  حياة  لعيش  إل��ا  يحتاجون   ال�ي  املهارات  اكتساب الش

 .املجتمع �� إيجا�ّي  بدور  واملساهمة عمل، وا�حصول ع��
 

خص، حيث ي�ون   حياة   ��  حرجة  مرحلة  املراهقة  �عّد 
ّ

 للمساعدة   ضرورّ�ة  الف��ة   هذه   خالل  بةاملكتس  التطّور، وت�ون املهارات  الشاّب �� مرحلة  دماغ  ال�

ر   وقت ��  إ�شاؤه  يتّم   الذي  للمهارات،  املت�ن  األساس  و�املثل �عّد .  واالقتصادّي   االجتما��ّ   االستقالل  إ��  ناجح  انتقال  تحقيق  ��
ّ
فل من  حياة  من  مبك

ّ
 الط

باب  ضرورّ�ا  أمرا  الّتعليم،  فرص  خالل
ّ

  مهارات   املتغّ��   العمل  عالم  و�تطلب.  املطاف  ��اية  ثّم العمل ��  العا�ّ�،  معليوالتّ   الثانوّي،  الّتعليم  إ��  لالنتقال  للش

  وتقنّية وتأسيسّية للّتحو�ل قابلة
ً
سبة حّ�ى - معّينة بقطاعات ا�خاّصة املهارات من بدال

ّ
ا�ي الّتوظيف أل�شطة بالن

ّ
باب و�حتاج. الذ

ّ
 �� إ�� الّتقّدم الش

  الّدراسة  سّن  �� طفل مليون  202 لم يلتحق  ذلك،  ومع  املهارات؛ هذه  لبناء العا��ّ  الّتعليم فرص  أو  الّسريع الّتعليم أو  الثانوّي  الّتعليم من جّيدة  نوعّية

 يقرب  كما أّن هناك ما 91.االبتدائّية املدرسة سّن  �� طفل مليون  61 ب مقارنة األد�ى باملدارس، واملتوّسط املنخفض ذات الّدخل البلدان الثانوّ�ة ��

باب  من  املائة  ��  22  من
ّ

ابات  من  املائة  ��  34  -  الش
ّ

  يتعّرضون   لذلك،  ونتيجة  الّتدر�ب،  أو   العمل  أو   الّتعليم  ��  �شار�ون   ال   -  الشّبان  من  املائة  ��  10  و   الش

باب من كب��  وحالّيا هنالك عدد 92للّنجاح. إل��ا يحتاجون  ال�ي والتقنّية األساسّية املهارات فقدان �خطر 
ّ

 املناطق  �عيشون �� الّنامية نالبلدا �� الش

 حوا��  الر�فّي  العمل سوق  سيدخل وحدها، إفر�قيا و��. ا�خاّصة الّصغ��ة  �� شر�ا��م أو  معيشّية، تجارّ�ة أعمال �� أو  الّزراعة، �� �عملون  الر�فّية،

 2030.93 عام وح�ى اآلن من شاّب  مليون  440

  اقتصادًيا ينشطون  الّناس معظم ألّن  ضرور�ة للّنقل والقابلة األساسّية اراتامله �عّد   ف��ات الّر�ود االقتصادّي، ظّل  �� وحّ�ى

باب، كجزء ولذلك يحتاج. لعقود
ّ

زمة  واملهارات إل��م، وكيفّية الوصول  الفرص، مثل - العمل عالم عن املز�د ملعرفة والّتدر�ب، الّتعليم من الش
ّ
 الال

 و�الّتا�� يمكن  94املأجورة. الوظائف من  يكفي ما هناك ي�ون  لن أّنھ إ�� االّتجاهات �ش��  حيث ّر،ا�ح العمل ذلك �شمل  أن كما يجب. لتحقيق الّنجاح

باب  بطالة  تؤثر   أن
ّ

 ا�حالة  تدهور   ��  و�ساهم  االجتما�ّ�،  اإلقصاء  إ��  وتؤّدي  الحق،  وقت  ��  البطالة  احتمالية  من  وتز�د  املستقبلّية األر�اح  ع�� سلًبا  الش

باب البدنّية، الّ�ّحة أو  والعقلّية، العاطفّية
ّ

 95العنيفة. لصا�ح ا�جماعات والّتجنيد املتطّرفة للّرسائل عرضة أك��  مّما قد يجعل الش

باب حصول  ضمان
ّ

زمة املهارات و�ناء األساسّية املهارات ع�� الش
ّ
 .والعمل ل�حياة الال

خصّية  واملهارات وا�حساب والكتابة القراءة  �عّد مهارات
ّ

مها �� ع�� األطفال يجب ّيةأساس مهارات 96ال�
ّ
 عددا  فإّن  ذلك، ومع. االبتدائّية الّصفوف �عل

باب من م��ايدا
ّ

انوي  الّتعليم إ�� يصلون  الش
ّ
 ع�� وعالوة. الّتدر�ب أو  اإلضا��ّ  الّتعليم أو  املأجور  للعمل التأّهل ع�� قادر�ن غ��  مّما يجعلهم بدو��ا، الث

باب األطفال �عت��  ذلك،
ّ

ابات األطفال، عمل أش�ال أسوأ �� ن املنخرط�  والش
ّ

�ي والش
ّ
باب  العمل، وسوق  الثانوّي  الّتعليم أمام عوائق يواجهن الال

ّ
  والش

 املهارات هذه  من ا�حرمان عرضة إ�� العالية معّدل ا�جرائم ذات ا�حضر�ة املناطق أو /  و  بالن�اعات املتأثرة  والبيئات الر�فّية املناطق �� �عيشون  الذين

باب حصول  االستثمارات تضمن أن ولذلك يجب. األساسّية
ّ

زمة، العامّ  الّتعليم مستو�ات ع�� الش
ّ
 وا�حساب والكتابة القراءة  معرفة ذلك �� بما الال

خصّية، واملهارات
ّ

 لنجاح طو�ل األمد.  �عّدهم ال�ي الرقمّية، األمّية محو  مثل الفنّية، املهارات إ�� باإلضافة ال�

باب �ساعد أن يمكن ةانيالث الفرصة �عليم برامج
ّ

 .بالركب ال�حاق ع�� الش

باب املحروم�ن األطفال �ساعد أن املتسارعة، التعلم فرص مثل الثانية، الفرصة �عليم ل��امج يمكن
ّ

 االلتحاق سّن  تجاوزوا والذين واملهّمش�ن، والش

  أيًضا ي�ون  أن كما يمكن. ّيةساساأل  املهارات و�ناء الّتعليم ع�� ا�حصول  ع�� املدرسة والذين هم خارج باملدرسة
ً
ال

ّ
باب هاّما تدخ

ّ
�عّرض   الذين للش

 .الّصراع أو  األزمات أو  العنف للّتعطيل �سبب �عليمهم

ر 
ّ
م�ن الثانية الفرصة برامج من ناحية أخرى، توف

ّ
  أساسًيا �عليًما للمتعل

ً
مّية و�عليمّية منا�ج �ستخدم ومعتمًدا، معادال

ّ
 �جالنّ  مع تتوافق فّعالة �عل

باب.  لدى املعر��ّ 
ّ

خصّية املهارات ع�� الّتدر�ب �شمل عندما فاعلّية أك��  الثانية الفرصة برامج وت�ون  97الش
ّ

 زمنية جداول  حول  وتتمحور  والتقنّية ال�

�، املجتمع أعضاء  امليّسر�ن تدر�ب وكذلك ح�ن يتّم  مرنة،
ّ
 املطاف.   ��اية �� ال��امج ماداعت ع�� قدرا��م باملشاركة وتنمية ا�ح�ومات تقوم وعندما املح�

عليم برامج
ّ
در�ب الثانوّي  الت

ّ
عليم امل�يّ  والت

ّ
باب باحتياجات صلة ذات تكون  أن  يجب العا�� والت

ّ
 .العمل وسوق  الش

ح�ن  أّن  الرئيسي�ن العمل أر�اب  من العديد يفيد
ّ

خصّية التقنّية املهارات إ�� يفتقرون للوظائف املر�
ّ

اغرة  ائفالوظ لشغل الالزمة وال�
ّ

وعليھ، . الش

خصّية  املهارات  العا��ّ   )، والّتعليمTVET(  وامل�يّ   التق�ي  املجال�ن  ��  والّتدر�ب  الثانوّي، والّتعليم   الّتعليم  يدمج  أن  يجب
ّ

   يقّدم   وأن  الّدراسّية،  املنا�ج  ��  ال�
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باب يفهم حّ�ى الّداخ��ّ  الّتدر�ب يقّدم روابط أو  ا�حر�ّ�، والّتدر�ب الوظائف، ع�� العم��ّ  والّتدر�ب امل�يّ  الّتوجيھ
ّ

عات الش
ّ
 98سوق العمل.  وظروف توق

باب  العاملة  القوى   تنمية  أ�شطة  �عمل   أن  كما يجب
ّ

 بفاعلّية  ا�خاّص   والقطاع  العمل  أر�اب  إشراك  ع��  العا��ّ   الّتعليم  وأ�شطة  وامل�يّ   الف�يّ   والّتعليم  للش

ية العمل احتياجات سوق  مصّممة حسب الدراسّية املنا�ج ت�ون  أن لضمان
ّ
�ّ  باالقتصاد صلة وذات املحل

ّ
  �عد  وما الثانوّي  املستو��ن أّما ع�� 99. املح�

الت �شمل  أن فينب�� الثانوّي،
ّ
اتية للعمالة املناسبة التدخ

ّ
باب و��يئة األسواق،  مع الّروابط وكذلك املأجور، والعمل الذ

ّ
 كما ينب��. املنتجة ل�حياة  الش

الت والّتدر�ب الّتعليم فرص مل�ش أن
ّ
اّبات مشاركة لدعم تدخ

ّ
  أر�اب  وتصّورات والّسياسات القواعد معا�جة خالل من واالقتصاد الّتعليم �� الش

باب العمل
ّ

ّية.   والش
ّ
 واملجتمعات املحل

الت
ّ
باب.  العمل فرص االقتصادّي لز�ادة النموّ  االق��ان بجهود إ�� تحتاج املهارات و�ناء التّعليم تدخ

ّ
 للش

الت  تتطلب
ّ
   التوظيف  تدخ

ً
 مقار�ة  تنت�ج  ال�ي  ال��امج  �شمل  أن  و�جب.  الّصلة  ذات  وا�حواجز   التحّديات  ال��امج ملواجهة  تصميم  لضمان  اقتصادًيا  تحليال

باب، لتوظيف شاملة
ّ

  ع�� . االقتصادّي  ّوالنمو  عليمتّ ال �� استثمارات العاملة، اليد ع�� الطلب وتحّديات املهارات قضايا من �ّل  معا�جة خالل من الش

باب  مهارات  تطو�ر   ل��نامج  يمكن  املثال،  سبيل
ّ

ر ع��  برنامج  مع  بالّتوازي   الش
ّ
لب  يؤث

ّ
  من   يجعل  لألعمال، أن  التنظيمّية  الّسياسات  إصالح  ع��  ويعمل  الط

ر�ات  ع��  الّسهل
ّ

ب.  العّمال  من  املز�د  وتوظيف  التوّسع  والكب��ة   الّصغ��ة   الش
ّ
 بما (  الوزارات  مختلف  ب�ن  والّتنسيق  االقتصادّي   الّتحليل  الّن�ج  هذا  و�تطل

باب والعمل الّتعليم ذلك ��
ّ

ر�ات، مع الوثيقة واملواءمة ،)والش
ّ

 بدوره وهذا. العمل أر�اب يحتاجها ال�ي املهارات �عكس ال�ي الّتدر�ب منا�ج وتطو�ر  الش

ب
ّ
باتمت  مع  تكييفها  يمكن  منا�ج  يتطل

ّ
باب  العاملة  القوى   تنمية  أ�شطة  ت�لفة  فعالّية  قياس  ويعّد .  ا�خاّص   القطاع  ومشاركة  ة غّ�� املت  العمل  سوق   طل

ّ
 للش

قة بالّت�لفة تحليالت  كما تضمن . العاملة القوى  برمجة ع�� األدلة  لتعز�ز  ضرورً�ا أمًرا
ّ
الت ت�ون  أن  والفعالّية ا�جدوى املتعل

ّ
  ع��  قابلة للّدعم التدخ

 . واسع نطاق

عليم
ّ
م الت

ّ
باب �شرك ال�ي العاملة القوى  و�رامج و��ّ الش

ّ
 .أفضل نتائج إ�� تؤّدي كشر�اء الش

  خالل  من الّسياسات، صّناع ذلك  �� بما الرئيسي�ن، املص�حة وأ�حاب املجتمع  وأعضاء األسر  إشراك خالل من  شامال  ن�جا تتبّ�ى ال�ي تحّقق ال��امج

ة. نجاحا أك��  نتائج واملجتمع، ة األسر  مشاركة أو  الّسلوك و�غي��  االجتما��ّ  التواصل
ّ
الت من  وتظهر األدل

ّ
  إيجا�ّي  ن�ج أّن اّتخاذ والدولّية املحلّية التدخ

باب لتنمية
ّ

باب، استجابة أك��  ال��مجة يجعل الش
ّ

باب إ�� الوصول  ع�� قدرة  وأك��  للش
ّ

 100�� ��اية املطاف.  استدامة أك��  كما ت�ون  املهّمش�ن، الش

باب  العاملة  والقوى   عليمالتّ   برامج  تقوم  وعندما
ّ

الت  ت�ون   أن  املرّجح  فمن  كشر�اء،  �شط   �ش�ل   بإشراك الش
ّ
واهتماما��م،   باحتياجا��م  صلة  أك��   التدخ

 101استدامة.  وأك��  أفضل نتائج إ�� ومن املرّجح أن تؤّدي ال��امج
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طو�ر : شامل مفهوم
ّ
باب الت

ّ
 اإليجا�ّي للش

باب لها أثر ع�� ال�ي برامجها ��) PYD( الشباب لتطو�ر  إيجابّيا ن�ًجا ّيةولالّد  للّتنمية األمر�كّية الو�الة تتبّ�ى
ّ

  �� الش

باب تطّور  وي�ّجع. القطاعات جميع
ّ

باب اإليجا�ّي  الش
ّ

  ومجموعات  ومؤّسسا��م ومدارسهم مجتمعا��م  داخل الش

باب �ّي يجااإل  الّتطو�ر  كما �عمل . و�عّززها و�ستخدمها  بقّو��م  �ع��ف  بطر�قة واألسر  األقران 
ّ

  الّنتائج  �عز�ز  ع��  للش

باب  اإليجابّية 
ّ

  اإليجابّية،   العالقات  و�عز�ز   واألصول،   املهارات  لبناء  العمرّ�ة  لفئا��م  مناسبة  منا�ج   دمج  خالل  من  للش

بابلدى   الفرص و��جيع ومالئمة،  آمنة  بيئات وتوف�� 
ّ

 املدر��ّي واملجتم�ّ�.  بناء محيطهم �� للمساهمة  الش

 

عليم اتسسمؤ  امتالك
ّ
نمية �� مركزّ�ة فاعلة جهات تكون  أن ع�� القدرة العا�� الت

ّ
 الت

 .املجتمعات مع واملشاركة جّيد، �عليم وتقديم وتطبيقها، البحوث إجراء خالل من
 

مإ��  الوصول  نتائج من أّن  ع�� الّرغم
ّ
ب �جميع الّتعليم والّتعل

ّ
انو�ة املرحلة �عد الّتعليم فرص  عن يبحثون  الذين  الطال

ّ
 الّتعليم مؤّسسات ودور  الث

باب  األطفال  مساعدة   ��  العا��
ّ

م  نتائج   تحقيق  ��  والش
ّ
 أّن   الّسابقة،  األولوّ�ات  ��  مدرجة  والّتعليم  التعل

ّ
ط  الّسياسة  هذه   إال

ّ
 الّدور   ع��  أيًضا  الّضوء  �سل

ر�كة البلدان دعم العا�� �� الّتعليم يلعبھ الذي والفر�د �حاسما
ّ

ات ع�� االعتماد إ�� مسارها �� الش
ّ
 القطاعات ع��  تنتشر  العا�� الّتعليم ف��امج. الذ

ا املشروع، ع�� اعتماًدا العا��، الّتعليم اعتبار  الو�الة، و�الّتا��، يمكن داخل واملناطق
ً
 الّنظم �� املص�حة أ�حاب أحد أو  القدرات، تنمية لدعم هدف

ية،
ّ
 منّفذا.  شر��ا أو /  و  املحل

ر�كة  البلدان  ��  القوّ�ة  العا��  الّتعليم  ساتّس مؤ   شب�ات  و�عّد 
ّ

 الّتعليم  ي��ون بنجاح مرحلة  الذين  لألفراد  حيث يمكن  ك�ّل؛  واملجتمع لألفراد  حيوّ�ة  الش

خص يكسبھ ما ضعف من أك��  أي من حيث الّدخل، املائة �� 16 بنسبة ز�ادة  �شهدوا أن العا��
ّ

  ل و�شم  102. فقط الثانوّي  الّتعليم يكمل الذي ال�

 هذه  ولتحقيق 103الّديمقراطّية. اإليمان باملبادئ و�عز�ز  االقتصادّي  والّنموّ  واإلنتاجّية الّدخل وز�ادة  الفقر  من ا�حّد  العا�� للّتعليم املجتمعّية الفوائد

باب  تثقيف  العا��  الّتعليم  مؤّسسات  ع��  يجب  الّنتائج،
ّ

  واألبحاث   األدوات  وتطو�ر   ها،بيقوتط  جديدة  منا�ج  وإ�شاء  صلة وجودة،  ذي  �عليم  خالل  من  الش

زمة
ّ
 .القطاعات ع��  الّنتائج وتحس�ن االستثمار  قرارات لتوجيھ الال

عليم مؤّسسات إشراك
ّ
نمية �� رئيسّية فاعلة كعناصر  العا�� الت

ّ
 .الت

 ا�جودة عا�� �عليم توف��  ع�� العا�� الّتعليم مؤّسسات بقدرة  مستن��ة  العا�� �� الّتعليم الدولّية للّتنمية األمر�كية الو�الة استثمارات ت�ون  أن يجب

ر�كة الّدول  �� العا�� الّتعليم مؤّسسات قدرة وكذلك بمدى ومالئم،
ّ

 العا�� الّتعليم مؤّسسات �شمل وقد. املعّقدة  التنمية قضايا معا�جة ع�� الش

م�ن تدر�ب معاهد ذلك �� بما الّتدر�ب، ومعاهد أ�اديمّيا، رطةاملنخ  البحوث ومعاهد واملعاهد العليا، وال�لّيات، ا�خاّصة، أو  العاّمة ا�جامعات
ّ
 . املعل

ية والّسياسة والبحث الّتعليم أنظمة �� مركزّ�ة فاعلة كجهات املؤّسساتدور هذ  العا�� الّتعليم مؤّسسات قدرات تطو�ر  �عّزز 
ّ
 ي�ون  أن و�مكن. املحل

  وتبادل  البح�يّ  الّتعاون  خالل من األجل طو���ْ  الدولّي�ن والّدبلوماسّية ل�حوار  األبواب فتح �� مفيًدا العا�� الّتعليم مؤّسسات �� القدرات تنمية دعم

ب
ّ
ية  واملجتمعات  وا�ح�ومة  الّصناعة  مع  القدرات، روابط  تنمية  من  العا��، كجزء  الّتعليم  ملؤّسسات  ي�ون   أن  كما يجب  .الطال

ّ
  األ�اديّ�ي   واملجتمع  املحل

م ثالثة أر�ا القائم األمر��ّي  الّنموذج خالل من املؤّسسات هذه  قدرات ببناء الدولّية للتنمية األمر�كّية ةالو�ال وستقوم. العال�يّ 
ّ
ن رئيسّية �� التعل

ية املجتمعات –ومشاركة  – وخدمة والبحث
ّ
 ل�ّل مؤّسسة، واحتياجا��ا، وظروفها.  املح��ّ  الّسياق مراعاة  مع والعاملّية، والوطنّية املحل

  

 
ّ

� مجال �ة من خالل تدر�ب العامالت  و�� جزء من شبكة حلول التعليم العا��، ع�� بناء القدرات املحليّ   للتكنولوجيا،بكة الدولية لالبت�ار التنموي �� معهد ماسا�شوستس �ساعد الش
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عليم ّسساتؤ م
ّ
ر  أن يجب العا�� الت

ّ
 �عليما جّيدا وذا صلة.   توف

الب، حول  يتمحور  ن�ج زاو�ة من العا�� الّتعليم مؤّسسة جودة  إ�� الّنظر  يجب
ّ
ب،  تجارب باالستناد إ�� الط

ّ
ز  مؤّس��ّي، ون�ج  الطال

ّ
  مقاييس  ع�� يرك

قة ا�جودة 
ّ
ب الّتدريس هيئة وأعضاء بال�لّية املتعل

ّ
ر  أن و�نب�� 104امج. وال��  والطال

ّ
خصّية املهارات العا�� الّتعليم مؤّسسات توف

ّ
  املتخّصصة  والّتقنّية ال�

هادات و�رامج الّدراسّية املنا�ج خالل من العمل لسوق  الّرئيسّية االحتياجات لتلبية
ّ

ب تزو�د إ�� باإلضافة الّصلة، ذات الش
ّ
  ع��  للّتعّرف بفرص الطال

 واملعارض املهنّية.  وا�خارجّية الّداخلّية وال��ّبصات املهنّية املراكز  مثل الطالبّية ا�خدمات خالل من العمل رّب  تياجاواحت األعمال ر�ادة  وفرص املهن

ز   أن  من جانب آخر، يجب
ّ
م أع��،  مستو�ات  ع��  العا��  الّتعليم  مستوى   ��  الّتعليم  جودة   ترك

ّ
   كيفّية  إ��  �ستند  وأن  املعرفة،  نقل  تتجاوز مجّرد  �عل

ّ
  م �عل

باب
ّ

باب تطو�ر  ُنُ�ج دمج أيًضا كما يجب 105والكبار. الش
ّ

باب لدى  القّوة  نقاط  ع�� بناءً  العا��، الّتعليم بيئات �� اإليجابّية الش
ّ

  مشارك��م  و��جيع الش

ية  واملجتمعات  املد�ّي   واملجتمع  مدرس��م  ��
ّ
 ا�جامعات  ذلك  ��  بما  العا��،  الّتعليم  ��  الّدولية  للتنمية  األمر�كّية  الو�الة  استثمارات  أيضا ع��  و�جب.  املحل

�عد اكتساب   الّتدر�ب أو   مرحلة الّتعليم  إ��ا��م  وضمان  106املعرفة،  ع��  القائم  االقتصاد  ��  باملشاركة  الطالب  أن تزّود   الفنّية،  واملعاهد  واملعاهد العليا

خصّية التقنية املهارات
ّ

 107ملجّرد وظيفة. لعمل طو�ل املدى وليس ��ّي��م ال�ي والّر�ادّية وال�

 واسع   تقّدم  وخلق  االبت�ار،  و��جيع  للنمّو االقتصادّي،  ضرورّ�ة  �عت��   العا��  الّتعليم  بمؤّسسات  التحاقهم  أثناء  األفراد  يصقلها  ال�ي  واملعرفة  املهارات  إّن 

ّية ال�ي يجب أخذها �ع�ن االعتبار �� األساس العناصر  عام، أحد الّتدريس �ش�ل هيئة وتنّوع أعضاء املت�ا�� غ��  الّتمثيل ي�ون  أن و يجب 108وشامل. 

�ور  عل��ا ��يمن ال�ي املجاالت من غ��ها أو  والّر�اضيات والهندسة والّتكنولوجيا العلوم �� وخاّصة ا�جودة، عالية العا�� الّتعليم برامج
ّ
كما . تقليدّيا الذ

ز  ال�ي ال��امج تصميم ينب��
ّ
 واإلدماج.   اإلنصاف �ز لتعز  الّتدريس هيئة أعضاء تطو�ر  ع�� ترك

 ر�ادة األعمال. و��جيع االبت�ار  ��خ�� 

 متنّوعة مجموعة �� واملمارسات بالّسياسات �س��شد أن يمكن ال�ي) واملقار�ات الّتكنولوجيا من �ّل  ��( واالبت�ارات البحوث واملعاهد ا�جامعات تنتج

ّية املؤّسسات ثقافة تحو�ل ويعّد . القطاعات من
ّ
ب. الذات ع�� االعتماد مسار  �� األهّمّية أمرا بالغ األعمال ر�ادة  �� خراطاالن إ�� املحل

ّ
 حيث يتطل

 لالبت�ار  مواتية بيئة ��يئة أجل من وا�ح�ومات ا�خاّص  والقطاع العا�� الّتعليم مؤّسسات ب�ن إقامة روابط املعرفة ع�� القائم العال�يّ  االقتصاد

را�ات
ّ

ر�ات ا�جامعات ب�ن والش
ّ

وشرا�ات  ا�جامعة ع�� االبت�ار ل�ّل من شرا�ات ومحّفزة  الوجود لت�ون فّعالة إ�� الّتمكينّية البيئات اجوتحت. والش

ية للتحّديات االستجابة ع��  البحوث ومعاهد ا�جامعات قدرة  تتناقص  املثال، سبيل  وع��. املشاريع أل�حاب الفرص ا�خاّص، وخلق  القطاع
ّ
  من  املحل

  استثمارات  تقوم أن  و�اإلضافة إ�� ذلك، يجب . قديمة أو  موجودة  غ��  األخرى  املتخّصصة واملعّدات محدودة  املوارد ت�ون  اعندم واالبت�ار  البحث  خالل

  أن  ع�� وقدر��ا معارفها لتعز�ز  والدولّية املحلّية العا�� الّتعليم القطاعات بإشراك مؤّسسات من وغ��ه  الّتعليم �� الّدولّية ّتنميةلل األمر�كّية الو�الة

  ملؤّسسات  تحف��ّية فرًصا الّنامية البلدان �� القطاعات ع��  الو�الة برامج ت�ون  أن ا�خصوص، وجھ و�نب��، ع��. البيئيّ  االبت�ار  نظام �� العبة ت�ون 

بكة الدولية لالبت�ار التنموي �� معهد ماسا�شوستس للتكنولوجيا، و�� جزء من شبكة حلول التعليم العا��، ع�� بناء القدرات 
ّ

تدر�ب العامالت  املحلّية من خالل�ساعد الش

 .�� مجال الّ�ّحة ع�� تتّبع عمليات الّتحص�ن ضّد شلل األطفال �� باكستان

األدبّية: كندرا شارب / والية أوريغون ا�حقوق   
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ر�كة للّدول  البحثّية القدرات بناء �� للمساعدة  األمر�كّية العا�� الّتعليم
ّ

  الّر�في،  والّدخل والّتغذية، ة،ّ�ح وال والغذاء، الّتعليم، مثل مجاالت �� الش

 ا�خارجّية. املساعدة  قانون  ) من12كما يوّ�ح ذلك الفصل الثا�ي عسر ( والبيئة،

عليم شرا�ات هي�لة
ّ
در�ب ودرجة العا�� الت

ّ
 .القدرات تنمية لدعم الت

ّيا  العا��،  الّتعليم  بإشراك مؤّسسات  الّدولّية  للّتنمية  األمر�كّية  الو�الة  استثمارات  تقوم  أن  يجب 
ّ
را�ات،  هذه   كشر�اء. و�عّد   ودولّيا،  محل

ّ
 ذلك  ��  بما  الش

 أّن بناء  عن  الّنظر   �غّض   العا��،  الّتعليم  برامج  وجودة   األمر��ّي   لالقتصاد  ضرورّ�ة  املّتحدة،  الواليات  مقّرها  مؤّسسات  تتضّمن  ال�ي  تلك
ّ
 هذه  القطاع، إال

  ن�ًجا تتبّ�ى ال�ي العا�� الّتعليم لشرا�ات واسعة تحتضن رؤ�ة ياسةّس ال إّن هذه  .وال��اًما وقًتا �ستغرق  العالقات
ً

  أن  وعليھ، يجب. ال��مجة �� مت�امال

هادات، واملنا�ج  املرافق، و�رامج وأسالي��ا البحثّية، وإدارة  وقدرا��ا عملّيات اإلشراف واإلدارة  تحس�ن ع�� العليا املؤّسسات  قدرة  االستثمارات تب�ي
ّ

 الش

بّية، وا�خدمات
ّ
 .واملنا�ج ال��بوّ�ة الطال

ية العا�� الّتعليم مؤّسسات �شارك أن ومن جانب آخر، يجب
ّ
ّيا اململوكة للّتنمية محّفزة  كعوامل �خصوصا وجھ ع�� املحل

ّ
ب وقد. واملوّجهة محل

ّ
 يتطل

ية عا��لا الّتعليم مؤّسسة اآلخرون الّتنفيذ شر�اء أو  املّتحدة  الواليات جامعات تدعم حيث شراكة هذا
ّ
  رائدة، كمؤّسسة املحل

ً
حيث . العكس من بدال

ية العا�� الّتعليم مؤّسسات قدرة  ز�ادة  يمكن
ّ
 خالل  من األخرى  املحلّية ا�جامعات لتمك�ن ا�حدود ع��  العمل ع�� قادرة  املؤّسسات ت�ون  عندما املحل

م��ا ال�ي الّدروس
ّ
ل التدر�ب. �عل

ّ
را�ات والذي يمكن أو  العا�� الّتعليم وضع برامج �� حاسما صرانع العلمّية أيضا الّدرجات ع�� كما يمث

ّ
 �� إجراؤه  الش

ر�ك  البلد  أو   املّتحدة   الواليات
ّ

 وتصدير   األمر�كّية  وا�خدمات  الّسلع  أسواق  وتوسيع  االنتخابّية  اإلصالحات  مثل  القوّ�ة،  ذلك أّن الّنتائج.  ثالث  بلد  ��  أو   الش

ية  املؤّسسات  ودعم  الّنامية  البلدان  ��  الفّني�ن  وا�خ��اء  املستقبل  قادة   قدرات  �عز�ز   ��  االستثمار   قد تحّققت من  الّديمقراطية،  املثل
ّ
 هؤالء  لتدر�ب  املحل

 .ا�خ��اء
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 أدوار الو�الة ومسؤولّيا��ا وشروطها 

عليم  الدولية  للتنمية  األمر�كية  الو�الة  سياسة  تنطبق
ّ
 .الو�الة  �شغيل  وحدات  جميع  ع��  �� مجال الت

. الذات ع�� االعتماد نحو  مسارها �� البلدان لدعم مهّمتنا �سريع أن يؤّدي إ�� تنفيذها ومن شأن

 واإلدارة �� واشنطن ع�� حّد سواء.  البعثات مسؤولية الّسياسة لهذه الفّعال ويعّد التنفيذ

  نظام ديحّد 
ّ
ق ب��امج  101 الفصل��  ،)ADS( اآل��ّ  اتوج��الت

ّ
 الوظائف، فهاووظائ الو�الة املتعل

 املص�حة وأ�حاب الّرئيسّية، �اتباملو  ةاإلقليميّ  وامل�اتب للبعثات ةالعامّ  اتواملسؤوليّ  واألدوار 

 كما . لةالصّ  ذوي  اآلخر�ن
ّ
وج��ات نظام من 201 الفصل ر يوف

ّ
ق ب اآل��ّ  الت

ّ
  ياسةالّس املتعل

ّ
 ةشغيليّ الت

  ال��نامج، لدورة
ّ
  موذجالن

ّ
  برامج  طيطخت أجل من للو�الة شغي��ّ الت

ّ
 وتقييمها وتقديمها طو�ر الت

   إرشادات  ترافق  ،العامّ   التوجيھ  هذا  استكمالغرض  ل. و وتكييفها
ّ
   ياسةالّس   نفيذالت

ّ
 للو�الة  ةعليميّ الت

  ةاألمر�كيّ 
ّ
  ملساعدة ةوليّ الّد  نميةللت

ّ
 هيا�ل  من واالستفادة ال��نامج دورة خالل دمجها �� ف�ناملوظ

قار�ر صدرّ لل ةا�حاليّ  الو�الة وأنظمة
ّ
  إرشادات نتتضمّ و . وإعداد الت

ّ
 التفاصيل من مز�ًدا نفيذالت

  حول 
ّ
  واملساءلة نسيقالت

ّ
  و�الةال برامج  وإدارة ةفافيّ والش

ّ
 .ةعليميّ الت

  االستثمارات جميع �� ينب��كما 
ّ
  وحدات تتبع أن ة،عليميّ الت

ّ
  ياسةّس ال شغيلالت

ّ
 و�الةلل ةعليميّ الت

   ذلك  ��  بما  لة،الصّ   ذات  األخرى   الو�الة  وأطر   سياسات  نبجا  إ��  للتنمية  ةاألمر�كيّ 
ّ
   ل،حوّ الت

ّ
 راكةوالش

راءات وإصالح الةالفعّ 
ّ

  وإطار  ،منظومة الش
ّ
  ظمالن

ّ
 وتمك�ن ا�جنس�ن ب�ن املساواة وسياسة ية،املحل

 دور و  املرأة،
ّ

 إشراك وسياسة، اإلعاقةا�خاّصة بذوي  ياسةّس الو  ،اإلنمائّية ياسةّس ال �� بابالش

 .ا�خاّص  قطاعلا

 اإلطار  مع بالتنسيق، ةالدوليّ  للتنمية ةاألمر�كيّ  الو�الة وم�اتب �عثاتوإ�� جانب ذلك ستقوم 

 
ّ
 الت

ّ
  ةوليّ الّد  ةلالس��اتيجيّ  �شغي�

ّ
  محددة فرص بتعي�ن ة،األمر�كيّ  ل�حكومة األسا��يّ  عليمللت

ّ
 عاون للت

  لةالصّ  ذات االستثمارات �شأن األخرى  ةاألمر�كيّ  ةا�حكوميّ  والو�االت اإلدارات مع
ّ
 . عليمبالت



  | 35 الّتعليمّية للو�الة األمر�كّية للّتنمية الّدولّيةالّسياسة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا�خالصة

مة  املجتمعات   �عّد 
ّ
نمية   ��   األمر�كّية  ا�حكومة  أهداف   لتحقيق   ضرور�ة  املتعل

ّ
ؤون  الت

ّ
.  القومّي   واألمن   ا�خارجّية  والش

ر�كة الّدول  تكون  فح�ن 
ّ

 وا األطفال  �جميع  محّسنة  �عليمّية  نتائج وتقديم  تمو�ل  ع��  قادرة الش
ّ

فإّ��ا  باب، لش

ات  ع��  االعتماد مسارها نحو  ��  ستتقّدم
ّ
ر . الذ

ّ
وجيھ األساس الّسياسة هذه لذلك توف

ّ
  الو�الة  الستثمارات والت

نمية  األمر�كّية
ّ
  ��  الّدولّية  للت

ّ
  ��  األساسّية  املبادئ  و�� تتحّدى الو�الة لدمج. القطاعات جميع  ع��  عليم مجال الت

عل االستثمارات 
ّ
تائج و�عز�ز  يم،ا�خاّصة بالت

ّ
  ا�خاّص  والقطاع البلد حكومات مع  شراكة ��  والعمل املستدامة، الن

 . اآلخر�ن املص�حة وأ�حاب واملجتمعات الّرعاية ومقّدمي واآلباء
ّ
اجح تنفيذها وإن

ّ
  بال ر�ب البلدان  سيدعم  الن

نمية  قطاعات جميع   ��  للتقّدم
ّ
ان باالستناد إ��  الت

ّ
م�ن الس�

ّ
  املتعل

ً
. د جيّ   �عليما

ً
 ا

  

  القراءة برنامج �� فتاة
ّ

 .مالوي  �� املبكر للصف

 امتيمومينين��. لورا�س: األدبّية ا�حقوق 
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 �عر�ف املصط�حات 
 

عليم
ّ
 األسا��يّ  الت

   لي�ون   الفرد  �عّد   ال�ي  األخرى   األساسّية  املهارات  وتنمية  وا�حساب  األمّية  محو   مجال  ��  للقياس  القابلة  الّتحسينات )1(
ً
ا  عضوا

ً
  املجتمع   ��  ومنتًجا  �شط

 العاملة؛  والقوى 

 قابلة  تحسينات إ�� تؤّدي ال�ي ا�حقيقّية، والفرص الّسوق  باحتياجات املستن��ة  ةقميّ الر  األمّية ومحو  امل�ّي، والّتدر�ب العاملة، القوى  تنمية )2(

شغيل؛  �� للقياس
ّ
 الت

 لتقوم �ش�ل ملموس املصّممة واأل�شطة ال��امج )3(

رة، الطفولة )أ(
ّ
 غ��  أو  الّرسمية الّتعليم تبيئا �� تقديمها يمكن وال�ي الثانوّي، والّتعليم االبتدائي، والّتعليم االبتدائّي، قبل ما الّتعليم املبك

 الرسمّية؛ 

م )ب(
ّ
باب الّتعل

ّ
 و  املدرسة؛ خارج والكبار  للش

م�ن قدرات بناء )4(
ّ
باب والعامل�ن واملستشار�ن واإلدارّ��ن املعل

ّ
قة بالّتعليم �� للقياس قابلة تحسينات ينتجون  الذين الش

ّ
الب املتعل

ّ
 أو  معرف الط

 109العمل. أو  ا�حساب

 األطفال عمل

  ، وال�ي �شمل 182عدد  111األطفال  عمل أش�ال أسوأ حظر  �شأن ، اتفاقية138عدد  110بالعمل  االلتحاق لسّن   األد�ى ا�حّد  اّتفاقّية فهومتحّدد هذا امل

شريعات  ��  عليھ  ع�� الّنحو املنصوص  للسّن   األد�ى ا�حّد   من  الذي ي�ون أقّل   العمل
ّ
 وأسوأ  ،  األجر   مدفوعة  غ��   ا�خطرة   املن�لّية  وا�خدمات  الوطنّية،  الت

  العمل  أو  والقنانة، الّديون  وعبودّية ��م، االّتجار  أو  األطفال بيع  مثل للرّق،  املشا��ة املمارسات أو  العبودية أش�ال و�� جميع: األطفال عمل أش�ال

حة؛ الن�اعات �� الستخدامهم لألطفال اإلجبارّي  أو  القسرّي  الّتجنيد ذلك �� بما اإلجبارّي  أو  القسرّي 
ّ
 ألغراض عرضھ أو  شرائھ أو  طفل دامواستخ املس�

 األطفال  ب�ّحة  يضرّ   الذي قد  والعمل  مشروعة؛  غ��   بأ�شطة  للقيام  طفل  عرض  أو   شراء  أو   واستخدام  إباحّية؛  ألغراض  أو   إباحّية  موادّ   إلنتاج  أو   الّدعارة 

روف أو  �سبب طبيعتھ أخالقهم، أو  سالم��م أو 
ّ
 تنفيذه ف��ا.  يتم ال�ي الظ

 األطفال 

خص
ّ

 112بلوغ أصغر.  لسّن  القانونّية السّن  معّ�ن بلد قوان�ن تحّدد لم ما عاًما، 18 عن عمره  يقّل  الذي ال�

باب األطفال
ّ

 ذوي اإلعاقات والش

  ا�حواجز، مشارك��م  مختلف مع �عيق، عند تفاعلهم قد وال�ي األجل، طو�لة حسّية أو  فكرّ�ة أو  عقلّية أو  جسدّية إعاقات من �عانون  الذين هم أولئك

 113اآلخر�ن.  مع املساواة  قدم ع�� املجتمع �� والفّعالة ال�املة

 الّصراع  حساسّية

مة  قدرة 
ّ
مة، و  فيھ  �عمل  الذي  الّسياق  ) فهم1  :ع��  منظ

ّ
لها  ب�ن  املتبادل  الّتفاعل  ) فهم2املنظ

ّ
 لتقليل  الفهم  هذا  ع��  بناءً   العمل  )3و  الّسياق؛  وهذا  تدخ

�اع.  ع�� بّيةاإليجا اآلثار  و�عظيم الّسلبية اآلثار 
ّ
 114الن

 النّ�اع  من املتضّرر 

ح  نزاع  من  عا�ى  مجتمًعا  أو   إقليًما  أو   هذا املصط�ح بلًدا  تصف
ّ
ح  من نزاع  أو /    و   مس�

ّ
ًرا،  وضع حّد لھ  تّم   مس�

ّ
 ع�� ا�ح�ومة  �س��دف الّسيطرة   والذي  مؤخ

حة  استعمال القّوة   عنھ  ينتج  الذي  اإلقليم  أو /    و 
ّ
 البلدان   أيًضا  الن�اع  من  املتضّررون   ويشمل.  الّدولة  ح�ومة  األقّل   ع��  ي�ون أحدهما   طرف�ن،  ب�ن  املس�

ان نزوح �سبب بالّصراع مباشر  غ��  �ش�ل املتأثرة  املجتمعات أو  املناطق أو 
ّ
 القدرة. تراجع أو  ا�ح�ومّية املوارد تخصيص إعادة  أو  الس�

ر 
ّ
 باألزمات املتأث
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ًرا  لها  �عّرض  أو   أزمة  من  �ي�عا  مجتمًعا  أو   منطقة  أو   هذا املصط�ح بلًدا  يصف
ّ
  �ش�ل   تأثرت  ال�ي  املجتمعات  أو   املناطق  أو   البلدان  أيًضا  ذلك  ويشمل.  مؤخ

ان  نزوح  �سبب  بأزمة  مباشر   غ�� 
ّ
ص  أو   ا�ح�ومّية  املوارد  تخصيص  إعادة   أو   الس�

ّ
 وغياب  ال�ّحّية  واألو�ئة  الطبيعّية  األخطار   األزمات  و�شمل.  القدرات  تقل

 .املناخّية الّضعف ونقاط والعنف ستوطنةملا وا�جر�مة القانون 

 عدم اإلضرار 

الت املقصودة  غ��  اإليجابّية أو  الّسلبية اآلثار  تحديد ع�� �ساعد ن�ج
ّ
. نراع �شوب خطر  أو  نزاع ف��ا يوجد ال�ي األماكن �� واإلنمائّية اإل�سانّية للتدخ

د والّتقييم والّرصد  الّتخطيط أثناء تطبيقھ و�مكن
ّ
ل أّن  من للتأك

ّ
�اع تفاقم إ�� يؤّدي ال  التدخ

ّ
 مبدأ" اإلضرار عدم" وُيعّد . تحسينھ �� �سهم بل الن

مات لعمل أساسّيا
ّ
�اع.  حاالت �� العاملة املنظ

ّ
 115الن

عليم �� ا�جنس�ن ب�ن املساواة
ّ
 األسا��يّ  الت

 116والفتيات. للفتيان ا�جّيد األسا��يّ  الّتعليم ع�� ا�حصول  �� املساواة 

عليم
ّ
ال الت

ّ
 ا��) ث (العالث

ت
ّ
مة  تبن

ّ
كيد"  العا��  الّتعليم"  الّدو��ّ   والبنك  االقتصادّي   امليدان  ��  والّتنمية  الّتعاون   منظ

ّ
 ا�جامعّية  وغ��   ا�جامعّية  املؤّسسات  من  مجموعة  إدراج  ع��  للتأ

م�ن، تدر�ب �لّيات(
ّ
  نظام  ضمن) أ�اديمّيا املنخرطة البحوث ومراكز  �عد، عن الّتعليم برامج التطبيقّية، الفنون  الفنية، املعاهد املعاهد العليا،  املعل

باب العاملة القوى  تنمية أ�شطة العا�� الّتعليم �شمل وال . الثانوّ�ة املرحلة �عد متنّوع �علي�يّ 
ّ

 العا��. الّتعليم قبل ما مرحلة �� للش

عليم مؤّسسات
ّ
 العا��  الت

ر   مؤّسسة  ��  العا��  الّتعليم  مؤّسسة
ّ
م   إ��  و�� ��دف.  متخّصصة  مجاالت  ��  �عليمّية  أ�شطة  وتقّدم  الثانوّي،  الّتعليم  ع��  مبنّية  �عليمّية  فرًصا  توف

ّ
 التعل

الث/  العا�� الّتعليم و�شمل. والّتخّصص الّتعقيد من عاٍل  مستوى  ع��
ّ
  أو  امل�يّ  الّتعليم أيًضا �شمل ولكّنھ أ�ادي�ّي، �عليم أّنھ ع�� عادة  ُيفهم ما الث

يات، ا�خاّصة، أو  العاّمة هذا املصط�ح ا�جامعات �شمل و�مكن أن . املتقّدم الّتدر�ب امل�يّ 
ّ
 أ�اديمّيا، املنخرطة البحوث ومعاهد املجتمع، و�لّيات وال�ل

م�ن تدر�ب معاهد ذلك �� بما الّتدر�ب، ومعاهد
ّ
 . املعل

عليم
ّ
امل  الت

ّ
 الش

ب، �جميع واحد �علي�يّ  نظام ع�� هو ا�حصول 
ّ
رة  الطفولةمرحلة ( تو�اتاملس جميع ع�� الطال

ّ
 مع ،)الثانوّ�ة �عد وما والثانوّ�ة واملرحلة االبتدائّية املبك

ب الفردّية االحتياجات لتلبية الّدعم توف�� 
ّ
ز . للطال

ّ
امل الّتعليم و�رك

ّ
ب، �جميع والفّعالة ال�املة املشاركة ع�� الش

ّ
 إل��م، الوصول  وسهولة الطال

 117. مختلفة ألسباب الّ��ميش �خطر  يتعّرضون  أو  �ستبعدون  الذين أولئك وخاّصة وإنجازهم، وحضورهم،

ظام البيئّي لالبت�ار
ّ
 الن

بيعة الكب��  هو العدد
ّ
زمة واملوارد للمشارك�ن املتنّوعة والط

ّ
 الّتدريس هيئة وأعضاء والباحث�ن واملستثمر�ن األعمال رّواد ذلك ويشمل. لالبت�ار الال

العقود،   ومصّن�� واملصّمم�ن املحاسب�ن مثل اآلخر�ن الّتقنّية ا�خدمات ومقّدمي األعمال مطّوري إ�� إلضافةبا األموال، رؤوس وأ�حاب با�جامعة

 118. امل�يّ  والّتطو�ر  املهارات ع�� الّتدر�ب ومقّدمي

ازحون 
ّ
 داخلّيا  الن

�اع نتيجة سّيما ال  املعتادة، ام��مإق أماكن أو  منازلهم مغادرة  أو  الفرار  ع�� أكرهوا أو  أج��وا الذين املجموعات أو  هم األ�خاص
ّ
ح، أو تفاديا للن

ّ
 املس�

 ��ا املع��ف  ا�حدود �ع��وا لم والذين  يتسّبب ف��ا اإل�سان، ال�وارث ال�ي أو  الطبيعّية ال�وارث اإل�سان، أو  حقوق  وان��ا�ات العاّم، العنف وحاالت

  119دولّيا. 

 ا�حياة مهارات

ن  الذي  واإليجا�ي  القابل للتكّيف  لّسلوكل  واالجتماعّية  الّنفسّية  �� القدرات
ّ
 و�تّم .  اليومّية  ا�حياة   وتحّديات  مطالب  مع  بفعالّية  الّتعامل  من  األفراد  يمك

خصّية  واملهارات  املعلومات،   واستخدام  لتحليل  املعرفّية  املهارات:  عر�ضة  فئات  ثالث  ��  واسع  �ش�ل  املهارات  هذه   تصنيف
ّ

خصّية   الو�الة  لتطو�ر   ال�
ّ

  ال�

ات، ارة وإد
ّ
 120.اآلخر�ن مع الفّعال والّتفاعل للّتواصل اآلخر�ن مع الّتعامل ومهارات الذ
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 املستضعفة واملجموعات املهّمشون  األطفال

ر�ن واألطفال هذا املصط�ح الفتيات �شمل
ّ
�اعات املتأث

ّ
حة بالن

ّ
 املناطق  �� األطفال املعوق�ن، أو  األطفال م��ا، أو  ا�خارج�ن أو  اإل�سانّية األزمات أو  املس�

يات) الّ�حّية واملرافق املأمونة املياه إ�� يفتقرون الذين ذلك �� بما( الّر�فية أو  النائية
ّ
ان اإلثنّية أو  الّدينية واألقل

ّ
 واألطفال األصلّي�ن، واأليتام والس�

ر�ن
ّ
 121االّتجار. و�حايا امل��ّوج�ن، واملراهق�ن األطفال، والعّمال اإليدز،/   البشرّ�ة املناعة نقص بف��وس املتأث

ة
ّ
عليم خط

ّ
 الوطنّية الت

ة
ّ
ر�كة  البلدان ح�ومات  طّور��ا شاملة وطنّية �عليمّية �� خط

ّ
شاور  الش

ّ
  ع��  البالد �� الّتعليم نظام لتحس�ن �وسيلة اآلخر�ن  املص�حة أ�حاب مع بالت

 122ا�جّيد. الّتعليم لتحقيق الفّعالة واملعاي��  باملمارسات املستن��ة  واملوثوقة الوا�حة  االس��اتيجّيات ذلك �� بما واسع، نطاق

عليم
ّ
 الّرسمّي  غ��  الت

 حّد  ع�� وخارجها الّتعليمّية املؤّسسات داخل الّرس�يّ  غ��  الّتعليم حيث يتّم . الرس�يّ  الّتعليم �عر�ف مع تتوافق ال  الّرسمّية غ��  الّتعليمّية األ�شطة

 وقدر��ا  ومرون��ا  بتنّوعها  الّرس�يّ   غ��   الّتعليم  برامج  وتتم�� .  ا�حصول ع�� شهادة   إ��  دائما  يؤّدي  كّنھ ال ل.  األعمار  جميع  من  للّناس  خدماتھ  و�قّدم  سواء،

م�ن، من  محّددة  ملجموعات تصميمها يتّم  ما وغالًبا. البالغ�ن أو  لألطفال ا�جديدة  الّتعليمّية لالحتياجات �سرعة االستجابة ع��
ّ
  الذين  أولئك مثل  املتعل

 إ��  أو  الرس�يّ  الّتعليم إ�� الدراسّية املنا�ج �ستند وقد. البالغ�ن أو  الّرسمّية، املدرسة إ�� يذهبون  ال  الذين أولئك أو  الّدرا��ّي، الصف سّن  تجاوزوا

مهذا  أمثلة و�شمل. جديدة  منا�ج
ّ
حاق" الّسريع الّتعليم الّتعل

ّ
 غ��  الّتعليم يؤّدي قدو . وا�حساب األمّية، ومحو  املدرسة، �عد ما و�رامج ،"بالّركب ال�

ر  إ�� الّرسّ�ي
ّ
 123الثانية". الفرصة �عليم" أحيانا �سّ�ى ما وهذا. الّرس�يّ  الّتعليم برامج �� الّدخول  �� التأخ

عليم غ�� ا�حكومّي�ن  ومقّدمو خدمات املدارس
ّ
 الت

مات غ�� الّرسمّي�ن  الّتعليم مقّدمو  �شمل 
ّ
مات املجتمعّية لّر�حّيةا وغ��  الّر�حّية واملؤّسسات ا�خاّصة املنظ

ّ
 ا�ح�ومية غ��  واملنظمات والّدينّية واملنظ

 124األخرى.

طو�ر 
ّ
باب الت

ّ
 اإليجا�ّي للش

باب حول  األمر�كّية ا�ح�ومّية الو�االت ب�ن  املش��كة العمل مجموعة قبل  من �عر�ف هذا املصط�ح تّم 
ّ

 �شرك  للمجتمع ومؤّ�د متعّمد "ن�ج أّنھ ع��  الش

باب
ّ

باب لدى القّوة  و�ع��ف بنقاط و�ّناءة؛ منتجة بطر�قة واألسر  األقران ومجموعات ومؤّسسا��م ومدارسهم ��ممجتمعا �� الش
ّ

م��ا  و�ستفيد الش

باب يجابّيةاإل  الّنتائج و�عّزز  و�عّززها؛
ّ

زم الّدعم وتقديم اإليجابّية، العالقات و�عز�ز  الفرص، توف��  خالل من للش
ّ
 قيادّية ال القّوة  نقاط ع�� للبناء الال

 125لد��م.

عليم
ّ
 ما قبل االبتدائّي  الت

غة استخدامهم بتحس�ن خاللھ  من يقوم األطفال والذي واملرّ��ن، األقران مع هذا الّتعليم بالّتفاعل يتمّ�� 
ّ
 تطو�ر  �� ويشرعون  االجتماعّية، واملهارات لل

  ع��  ��جيعهم والّر�اضية، و�تّم  األبجدّية باملفاهيم �عر�فهم كما يتّم . ��م ا�خاّصة الّتفك��  عملّيات خالل من  والتحّدث والّتفك��، املنطق مهارات

  األلعاب  خالل من البدنّية الّتمار�ن مثل( لإلشراف ا�خاضعة اإلجمالّية ركّيةا�ح األ�شطة استخدام يومكن. ��م املحيطة والبيئة العالم استكشاف

عب ع�� القائمة واأل�شطة) األ�شطة من وغ��ها
ّ
ا�ي واالستقالل املهارات وتطو�ر  أقرا��م مع االجتماعّية التفاعالت لتعز�ز  عليمّية�  كفرص الل

ّ
 الذ

 126للمدرسة.  واالستعداد

عليم برامج
ّ
 االبتدائّي  الت

ب ل��و�د عادة  مصّممة �� برامج
ّ
م نمت� أساس وخلق) وا�حساب األمّية محو  أي( والّر�اضيات والكتابة القراءة  �� األساسّية باملهارات الطال

ّ
  وفهم  لتعل

خ��يّ  الّتطو�ر املعر��ّ  من أساسّية مجاالت
ّ

ز هذه ال��امج ع��. الثانوّي  للمرحلة الّدنيا من الّتعليم استعدادا واالجتما�ّ�، وال�
ّ
م وترك

ّ
 مستوى  �� الّتعل

ر�كة  الّدول   ر�فو�عا  وسياسات  ولوائح  قوان�ن الّسياسة  هذه   وستتبع.  وجد  إن  التخّصص،  من  القليل  مع  الّتعقيد من  أسا��يّ 
ّ

ق  فيما  الش
ّ
 بمستوى   يتعل

 .الّتعليم

 الّصراع  �عد ما
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 يكن لم أو  هذا �ان إذا عّما الّنظر  بصرف سنة، /1000 مستوى  عن الوفّيات حيث تقّل  املعركة؛ �عد سنوات 10 إ�� تمتّد  ال�ي الزمنّية �� الف��ة 

�اع استئناف يتّم  لم طاملا سالم، باّتفاق م�حوً�ا
ّ
 127. الن

 الثانوّ�ة املرحلة �عد ما �عليم برامج

انو�ة، املدرسة مستوى  فوق  ضروب الّتعليم �شمل �لّ 
ّ
 ا�خدمات ومقّدمو  اإلضا��ّ  الّتعليم و�ليات ا�جامعات تقّدمھ الذي الّتعليم ذلك  �� بما الث

 128املجتمعّية. 

وع االجتما��ّ  العنف
ّ
 باملدرسة املرتبط القائم ع�� الن

ب   �س��دف   ال�ي  أو   للّنوع االجتما��ّ   الّنمطية  الصّور   إ��  �ستند  ال�ي  اإلساءة   أو   النف��يّ   أو   ا�جن��يّ   أو   البد�ّي   اإليذاء  أو   فبالعن   ��ديدات  أو   هو أعمال
ّ
  الطال

 عدم  و�ديم  الجتما��ّ الّنوع ا  أدوار   باملدرسة  املرتبط  القائم ع�� الّنوع االجتما��ّ   العنف  ويعّزز .  ا�جنسّية  الهوّ�ة  أو   ا�جنس  أو   الّنوع االجتما��ّ   أساس  ع��

مس  أو   االغتصاب  ذلك  ويشمل.  ا�جنس�ن  ب�ن  املساواة 
ّ
 التنّمر   أو   البدنّية  العقو�ة  أو   ف��ا  املرغوب  غ��   ا�جنسّية  الّتعليقات  أو   فيھ  رغوبامل  غ��  ا�جن��يّ   الل

فظية  املضايقة  مثل  ا�جن��يّ   غ��   اإليذاء  أو   الّتخو�ف  أش�ال  من  ذلك  غ��   أو 
ّ
 ب�ن   املت�افئة  غ��   القّوة   عالقات  و�ساهم.  املدارس  ��  ��ّ االستغال  العمل  أو   الل

�ور  واألطفال البالغ�ن
ّ
ر�ق من  املدرسة،  أرض وع�� الرسمّية، وغ��  الرسمّية املدارس �� يحدث  أن  يمكن الذي العنف هذا �� واإلناث والذ

ّ
  وإ��  أو �� الط

 املرتبط  ا�جن��يّ  العنف أن يتّم ارت�اب و�مكن. ا�خلوّي  الهاتف تكنولوجيا خالل من أو  ،اإللك��و�ّي  الفضاء أو �� املدرسّية، املبيتات أو �� املدرسة،

م�ن
ّ
ب أو  بالّنوع االجتما�ّ� من قبل املعل

ّ
 129ا�جناة. وكذلك ع�� حّد سواء، والفتيان الّ�حايا من الفتيات ت�ون  أن كما يمكن. املجتمع أفراد أو  الطال

عليم برامج
ّ
انوي  الت

ّ
 األد�ى الث

م نتائج ع�� للبناء عادة  املصّممة ال��امج�� 
ّ
م األساس إرساء هو  الهدف ي�ون  ما وعادة . االبتدائّي  الّتعليم مستوى  من التعل

ّ
 والّتنمية ا�حياة  مدى للتعل

  امل�يّ   للّتعليم  برامج  بالفعل  ليمالّتع  أنظمة  �عض  تقّدم  وقد.  التعليمّية  الفرص   من   املز�د  ذلك  �عد  التعليمّية  األنظمة  عل��ا  توّسع   أن   يمكن  ال�ي  البشرّ�ة

   أك��   من�ج  حول   عادة   املستوى   هذا  ��  ال��امج  تنظيم  كما يتم.  بالّتوظيف  الّصلة  ذات  باملهارات  األفراد  ل��و�د  املستوى   هذا  ��
ً
 حيث  املوضوع،  نحو   توّجها

  .املوضوعات من واسعة مجموعة ع��  النظرّ�ة املفاهيم تقّدم
ً
م يتلّقى ما وعادة

ّ
ب   من لفئة ي�ون محّددة، كما قد  موادّ  �� تر�وّ�ة تدر�بات ون املعل

ّ
الطال

ب غالبا، أك�� 
ّ
م�ن  من العديد االبتدائي، الّتعليم مستوى  مّما هو األمر لطال

ّ
 وستتبع. بتدريسها يقومون  ال�ي باملوادّ  متخّصصة معرفة لد��م مّمن املعل

ر�كة الّدول  و�عار�ف  وسياسات ولوائح قوان�ن الّسياسة هذه 
ّ

 التعليم. بمستوى  يتعلق فيما الش

عليم برامج
ّ
 األع�� الثانوّي  الت

  ��  ال��امج وتقّدم. �ل��ما أو  بالّتوظيف، الّصلة ذات املهارات توف��  أو  العا�� للّتعليم الّتحض��  من أجل الثانوّي  الّتعليم إلكمال عادة  املصّممة �� ال��امج

ب املستوى  هذا
ّ
انوي  املستوى  �� ال��امج من و�عّمًقا وتخّصًصا اتنّوعً  أك��  �عليًما للطال

ّ
 من م��ايدة  مجموعة وجود مع تمايز،  أك��  و�� برامج. األد�ى الث

قات ا�خيارات
ّ
مون  ي�ون  ما وغالًبا. املتاحة والتدف

ّ
. العليا الّصفوف �� وخاّصة يدرسو��ا، ال�ي الّتخّصص مجاالت أو  املوادّ  �� عاليا تأهيال  مؤّهل�ن املعل

ر�كة الّدول  و�عار�ف وسياسات ولوائح قوان�ن الّسياسة هذه   ستتبعو 
ّ

ق فيما الش
ّ
 . الّتعليم بمستوى  يتعل

ات  ع�� االعتماد
ّ
 الذ

  130.بھ ا�خاّصة الّتنمية تحّديات �حّل  ا�حلول  وتنفيذ والّتمو�ل بالّتخطيط وال��امھ البلد �� قدرة 

م
ّ
عل

ّ
 والعاطفّي  االجتما��ّ  الت

م االستجابة، تثبيط  املعرفية، املرونة( �� مهارات إدراكّية والعاطفّية ةاالجتماعيّ  املهارات
ّ
  والّتعب��  املعرفة( وعاطفّية ،)العمل وذاكرة  االنتباه، �� التحك

باب ويستخدم األطفال و�كتسب 131.)األساسّية االجتماعّية املشاركة( واجتماعّية ،)والّسلوك العاطفة وإدارة  العاطفّي،
ّ

 خالل عملّية من والكبار  والش

زمة  واملهارات  واملواقف  املعرفة  والعاطفّي   االجتما��ّ   الّتعلم
ّ
عور   إيجابّية،   أهداف  وتحقيق  وتحديد  وإدار��ا،  العواطف  لفهم  الال

ّ
  مع   الّتعاطف  بإبداء  والش

  مهارات تطو�رّ�ة،  �� والعاطفّية االجتماعّية آخر فإّن املهارات ومن جانب. مسؤولة واّتخاذ قرارات عل��ا، وا�حفاظ إيجابّية عالقات وإقامة اآلخر�ن،

مها.  أّنھ يمكن ذلك، من واألهّم   املستفيد، ومرحلة �عمر  ترتبط
ّ
 �عل

خصّية
ّ

 املهارات ال�
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خصّية والّصفات  والّسلوكيات  والعاطفّية واالجتماعّية املعرفّية �� املهارات
ّ

  مع  جّيد �ش�ل والّتواصل  بيئ��م، �� التنّقل  ع�� الناس �ساعد ال�ي ال�

خصّية املهارات عن الّتعب��  و�تّم . وتحقيق أهدافهم جّيد، وإبداء أداء اآلخر�ن،
ّ

 132.مهّمة ما عند أداء عامّ  و�ش�ل م�حوظة، سلوكّيات ش�ل �� ال�

خصّية  املهارات" مصط�ح ويستخدم
ّ

باب �شغيل برامج  �� متكّرر  �ش�ل " ال�
ّ

خصّية أحياًنا تاملهارا كما �ستخدم. العاملة القوى  تنمية أو  الش
ّ

 ال�

 أو  الّسلوكّيات أو  املهارات من واسعة مجموعة أيضا، حسب طبيعة ال��نامج، إ�� �ش��  أن ولكّ��ا يمكن والعاطفّية، االجتماعّية للمهارات كمرادف

 الّصفات. 

 العاملة القوى  تطو�ر  برامج

الت من مجموعة يتضّمن
ّ
 قابلة حّرة  عمل مشاريع وإقامة وظائف، ع�� للعثور  والّسلوكيات املهارات وتطو�ر  املعرفة اكتساب �� األفراد ملساعدة  التدخ

بات االستجابة وأنظمة و�رامج سياسات وضع خالل من ذلك �� بما متغّ��، اقتصاد �� واإلنتاجّية العمل �� االستمرار  أو /  و  ل�حياة،
ّ
  العمل  سوق  ملتطل

 133. الّرس�يّ  وغ��  الّرس�يّ  القطاع�ن ��

باب
ّ

 الش

باب �� الّتنمية"، لسياسة الو�الة اوفًق 
ّ

قة بمبادرة "الش
ّ
باب مصط�ح الو�الة �ستخدم األمر�كّية للّتنمية الّدولّية املتعل

ّ
 Young) واليافع�ن (Youth( الش

People( باب تنمية برامج تركز  ح�ن و��. �ش�ل متبادل
ّ

باب ع�� غالًبا الش
ّ

  برامج  �شرك أن  املحتمل ھ منفإنّ  عاًما، 24 إ�� 15من  العمرّ�ة الفئة �� الش

باب. مجموعة بوصفهم عاًما 29و 10 ب�ن أعمارهم ت��اوح الذين األفراد الّدولّية للّتنمية األمر�كّية الو�الة
ّ

 134أوسع من الش
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