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 الُملخص التنفيذي 

تسعى هذه الورقة البحثية إلى تقديم استعراض شامل لوضع التعليم في المنطقة عن طريق تحديد 
القضايا التربوية التعليمية الرئيسة التي تؤثِّر في المرأة والفتاة والمهّمشين ووضعهم في سياق 

أّن قضية الفتيات، واإلناث وتجدر المالحظة . التقدم نحو تحقيق أهداف مبادرة التعليم للجميع
منّسقة ومتعددة األوجه ضمن ) مقاربات(ن تتقاطع مع جميع النماذج، تارآًة نهوجًا والمهّمشي

 .القطاعين العام والخاص آحلول يتعّين اآتشافها
 

  التهميش
ة المستمرة بعناد، والمتجّذرة في حاالت الالمساواة أحد المساوئ الحاّد"التهميش في التعليم هو 

 4الفقر التعليمي؛ أي التعليم لمدة تقل عن : ، والتي ُتحّددها العوامل التالية"الجتماعية األساسيةا
ل آسب ُب البلدان، وُسأي بلد منسنوات آحدٍّ أدنى، والدخل لدى الخمس األدنى من السكان في 

نى التحتية، وأخيرًا العيش والّرزق المعتمدة على الّرعي أو الكائنة في المناطق النائية بعيدًا عن الب
). الجندر= نوع الجنس البيولوجي من منظور اجتماعي : أي(وليس آخرًا، النوع االجتماعي 

 الهبوط فخطُر:  الحصول على التعليم وفرَصوُتعيق العالقة الترابطية بين هذه العوامل التكافَؤ
مس انخفض الدخل ضمن ُخإذا ما إلى ما دون حّد األربع سنوات في التعليم يزداد زيادًة آبيرًة 

 آذلك ان يؤّدياء من اإلناثالفقر اُألسري المعيشي وآون الفقرعاِمَلْي آما أّن . السكان األشدُّ فقرًا
 الّتفاوتات بين النوع آذلك فإّن –إلى الّتهميش، تمامًا آما يؤدي المكان الجغرافي إلى ذلك 

 . دولأعظم مع تباعد المسافات في العديد من التغدو الجماعي 
وتحوُل العالقة الترابطية لبلوغ أهداف التعليم للجميع فيما يتعّلق بالتحصيل التعليمي لدى الفتيات، 

سريع وقصير، وتتطّلب نظرًة فاحصًة للظروف التي والنساء والمهّمشين، تحول دون تنفيذ نهج 
فان الثاني والثالث من الهد: ُتؤخِّر المنطقة عن بلوغ األهداف األآثر أهمية للنقاش في هذا السياق

ورغم تحقيق مكاسب عظيمة في بعض . األهداف اإلنمائية لأللفية، وأهداف مبادرة التعليم للجميع
 القراءة والكتابة بين اإلناث، وإمكانية الوصول إلى معرفة، إال أّن معدل 1999المجاالت منذ عام 

 الريفية، ومعدل بقاء الفتيات على بالنسبة إلى الفتيات، وبخاصة في المناطقالتعليمية المرافق 
الّرآب، مواآبة عن آلها  تتخّلف ،مقاعد الدراسة في المرحلة االبتدائية والمرحلة الثانوية آلتيهما

 . التي تواجه المنطقةووتمثل المشكالت األآثر استمرارًا بعناد في ميدان التعليم، 
 الّسياق

ة         يستمر النمو السكاني في تضييق الخناق على أآبر        ة مصر العربي  ، الدول العربية؛ وهي جمهوري
دار        سنويًا؛ أي أنّ  % 1,8سكانها بنسبة   عدد  التي ينمو    زداد بمق ا ي سكان فيه ون  ) 1,35( عدد ال ملي

ة  ة عربي كان أصغر دول دد س ادل ضعف ع ادة تع ذه الزي نويًا، وه سمة س دد ن ث ع ن حي ًا م  تقريب
رين   ي البح سكان، وه رٌ   . ال سكان آبي ن ال دٌد م ود ع ومي     فوج دخل الق ن ال ه م رد في صُة الف ، ح

ى                    منخفضٌة ُث الوصول إل ّيما من حي ، يفرض ضغطًا ال لزوم له على موازنات الحكومات، وال س
إّن               . المناطق الريفية  ه، ف ة ل ارات المطلوب يم واالبتك ات التعل دما نتصّدى لمعيق وبناء على ذلك، فعن

  . الدول العربيةعلى المرء أن يتذّآر االختالفات الشاسعة في أوساط 
فيها،  في المنطقة عن متوسط هذه المعدالت معدالت الخصوبة  وارتفاُع السكانيُّيرتبط النموُّ

وعلى . يرتبط مع تراجع مستوى التحصيل التعليمي وانخفاض نوعية الحياة بالنسبة إلى النساء
دد المتزايد من األطفال،  وللع،المدى الطويل، فإن التأثير المزدوج لإلناث من السكان األقل مهارًة

من المحتمل أن يستنزف الموارد  ،سالذين يقعون ضمن معايير السِّنِّ المحددة لاللتحاق بالمدار
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، حيثما تمتلك الدولة موارد ضئيلة، ومن  منهالدى العديد من الدول، وبخاصة الدول الفقيرة
   . لتحاق بنظام التعليم لالمعدالت الحاليةالالمرّجح أن ُيعّرض ذلك للخطر المحافظة على 

يات ُه تحّدفي العالم العربي ُتواِج) التي تعّرضت للّنزوح(آذلك فإّن الجماعات السكانية المشّردة 
. ل فرص الحصول على الغذاء، والمأوى والصحة والتعليم بصورة معتادةيمتصاعدة، من قب

شمول نهوج بهدف التعليم ولكي يتسّنى الوصول إلى تلك الجماعات، فال ُبدَّ من تغيير شروط 
المدارس المتنقلة أو المدارس التي ُتقام في الخيام، : جديدة موّجهة إلى حياة أولئك الُمشّردين

التجسير ألطفال المدارس )  أو موادمباحث(، وتنفيذ مساقات )مدارس اإلناث(والمدارس المنفردة 
 مليوني 2ون الجئ فلسطيني، و ملي) 4,7(لقد استضافت المنطقة . العائدين إلى االلتحاق بها

، وسوريا وقد آان األردن، والعراق، ولبنان، ومناطق الحكم الذاتي الفلسطيني. الجئ عراقي
 .2008مليون مشّرد تقريبًا داخل العالم العربي في عام ) 3,9(واليمن موطنًا لما مجموعه 

يبلغ مستوى إذ . يل التعليميُيواصل الفقر في المناطق الريفية التأثير بصورة درامية على التحص
الفقر الحضري في اليمن وأآثر من ضعفي ذلك العدد في مصر مستوى الفقر الريفي ضعفي 

، وبالّرغم من أّن عدد السكان الريفيين آخذ في الّتقّلص بشكل عام، 2020وفي عام . والسودان
في المناطق فإّن أآثر من حوالي نصف عدد السكان في اليمن ومصر سوف يواصلون العيش 

 يميل ألن يظل رعويًا، فإّن األنظمة التعليمية المناطق الريفيةطابع الحياة في وألّن . الريفية
أو االفتقار إلى البنى /وآذلك فإن المسافات الطويلة و.  في تلك المناطقالتقليدية ُتصبح غير فاعلٍة

النوع بين (الجنسين وت بين  ُسُبل النّقل تزيد يقينية التهميش والتفا إلىالتحتية للطرق، أو
 .، وخاصًة من حيث أْمِن الذهاب إلى المدارس والعودة منها)االجتماعي

 عن جميع المناطق األخرى من حيث المؤشرات المعنية بالتشغيل الكامل  متخّلفٌةإّن هذه المنطقَة
ي مجال تشغيل فبينما تتقّدم بعض بلدان المنطقة ف. ، وال سّيما للنساء والشباب لسكانهاوالمنتج

 انخفاضًا استثنائيًا، ، منخفضٌة"تشغيل اإلناث إلى عدد السكانل "ُتوجد في المنطقة ِنَسٌباإلناث، 
 الِبطالة في صفوف  معدل، آان2006ففي عام . عندما تتم مقارنتها مع المناطق النامية األخرى

وأعلى بستة أضعاف في الذآور على أقل تقدير، في أوساط بطالة الأآثر من ضعفي معدل اإلناث 
 . هذه المنطقة منه في المناطق النامية األخرى

 
  إمكانية الحصول على التعليم

 جميع الدول العربية قد أعلنت أّن اإلنصاف في إعمال الحّق في التعليم هو أحد األهداف مع أّن
ناث أآثر من لديها، إال أّن الحواجز التي تعترض سبيل الحصول على التعليم تؤّثر في تعليم اإل

فاآلباُء واألمهات ينظرون إلى موضوع الذهاب إلى المدرسة واإلياب : تأثيرها في تعليم الذآور
ومن الحواجز األخرى فقدان . منها، وخاصًة في المناطق الريفية، بأّنه أمر ُيعّرض بناتهم للخطر

لى المهاجرين والنازحين ، وفقدان الوثائق المدرسية من بلدانهم بالنسبة إ الرسميةميالدشهادات ال
، والظروف األمنية في بعض الدول والقيود المفروضة على إمكانية )المهّجرين أو المشّردين(

 .اللتحاق بالمدرسةلمحّددة لّن اّسالالذين تقّدمت بهم الحصول على التعليم بالنسبة إلى األطفال 
ة   صورة م   نسب االلتحاق الصافية بالمدارس في هذه المنطقة       ُتظهُر يمن   . ختلطة ومتفاوت فمع أن ال

اع                             ة أرب ى ثالث تم الوصول إال إل م ي ه ل ث، إال أن د عن الثل ه   رفع هذه النسبة إلى ما يزي ال في  األطف
سبة    وقد حّقق العراُق. فقط، ِمّمن هم في سّن االلتحاق بالمدرسة      % 88 واألردن والكويت حوالي ن

ن  ستوى م وب الاالم دارس، ِممّ  لمطل ال بالم اق األطف اق،   لتح ّن االلتح ي س م ف ي  ن ه اءت ف وج
ان    سعودية ولبن ة ال ة العربي ن المملك لٌّ م دهما آ ب بع والي، % 83,2و % 84,6 –الترتي ى الت عل

سبة  ان بن لطنة ُعم ا س ستوى  %. 72,7وتلتهم غ م ا سوف تبل نِّفت بأنه ي ُص ة الت دول العربي ا ال أّم
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د سجّلت معدال      2015تعميم التعليم االبتدائي بحلول عام       صافية لاللتحاق        ، فق سبة ال ة للن : ت مرتفع
سبة       %98,2بأّنها حّققت نسبة التحاق صافية مقدارها       ُتفاِخُر   البحرين   دولُةف ، ومصر بأنها حققت ن

  %.90,9، واإلمارات العربية المتحدة %93، وقطر 95,7%
د حققت دول اإلسكوا  يال(وق ةدول األعضاء ف صادية االجتماعي دة االقت م المتح ة األم دول  لجن  ل

ًا من         َرْيَغ. تقّدماً مّطردًا في نسبة االلتحاق الصافية     ) غرب آسيا  رى نوع ات   الّث أّننا ن د مستوى    ب عن
ق  ) عدم االرتفاع أو الهبوط   (معّين   دم      قد تحّق ك التق ال             ، في ذل ثالث لألطف ات ال د الّنظر في الفئ  عن

وا ب      األطفاُل: الذين ليسوا على مقاعد الدراسة، وهي      م يلتحق الُ      الذين ل دًا، واألطف دارس أب ذين   الم  ال
دارس          سّربون من الم د        . التحقوا متأخرين بالمدارس، واألطفال المت ع الرسوم المدرسية، وُبع وتمن

دارس                    ى الم ة إل دارس االبتدائي الهم من الم المساآن عن المدارس، والطلب على عمل األطفال انتق
 .الفتيات من األطفال، وبخاصة ...)اإلعدادية أو المتوسطة (الثانوية الدنيا 

إلى % 7وترتفع نسب االلتحاق اإلجمالية عن نسب االلتحاق الصافية بمعدالت تتراوح بين 
وتلتحُق نسبٌة مئويٌة عاليٌة من الطالب، ِمّمن هم في سّن %. 12، وتبلغ في المتوسط حوالي 18%

ق، مما يعكس نوعًا من  الثانوية الدنيا، بالمرحلة االبتدائية في هذه المناطارسالمدااللتحاق ب
عن السّن ومن نتائج هذه النسبة المئوية المرتفعة للملتحقين متأخرين . االلتحاق المتأخر بالمدارس

على  انتفاء واقعية تحقيق االلتحاق الكامل من حيث نسبة االلتحاق الصافية احتماُلالمقّررة لذلك، 
الُملتحقين الهادفة إلى زيادة عدد المهّمشين معظم التوصيات َبْيَد أّن . المدى القصير إلى المتوسط

تشمل الّسماح لألطفال بااللتحاق بالمدارس بصرف الّنظر عّما إذا آانوا يندرجون أو ال يندرجون 
 . المحددة لاللتحاقضمن الفئة الُعمرية

ر  في المئة من األطفال الذين هم في سّن الدراسة االبتدائية، والذين هم غي60آان أآثر من لقد 
من األطفال الذين % 11فثالثة أرباع نسبة الــ :  في هذه المنطقة، من الفتياتالمدارسملتحقين ب

تمامًا من % 16وفي لبنان، نصف نسبة الـــ . هم من اإلناثفي العراق ليسوا على مقاعد الدراسة 
لمئة من نسبة  وعشرون في اوأربٌع.  هم أيضًا من الفتياتالذين ليسوا على مقاعد الدراسةاألطفال 

وفي . مان هم إناث آذلكمن األطفال الذين ليسوا على مقاعد الدراسة في سلطنة ُع% 47الـــ 
من النسبة المئوية لألطفال الذين هم خارج مقاعد الدراسة، % 48مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني 

طفال الذين هم من هؤالء األ% 25من نسبة الـــ % 70في اليمن و. ، هم من اإلناث%23البالغة 
وُتورد التقارير الواردة من مصر، واليمن والعراق . خارج مقاعد الدراسة، هم آذلك من اإلناث

وجود نسب مئوية مرتفعة جدًا من الفتيات اليافعات خارج مقاعد الدراسة، وتبلغ تلك الّنسب 
 . على التوالي% 61و % 64، 82%

الت بقاء الطالب على مقاعد الدراسة حتى بلوغ وباستثناء اليمن، والعراق والسودان، فإّن معد
 لجنة تحت لواء في المئة بالنسبة إلى الدول المنضوية 100 و 90الصف الخامس تتراوح بين 

من أطفال المدارس االبتدائية على مقاعد الدراسة حتى % 66ففي اليمن، تبقى فقط نسبة . اإلسكوا
 منهم،% 80,6 وفي العراق نسبة ،%70,5ة بلوغ الصف الخامس، بينما تبقى في السودان نسب

بينما تنخفض معدالت االنتقال الكلية إلى مرحلة التعليم الثانوي في آل من البحرين، والعراق، 
  أخرى، فإّن دوًال81,8 إلى 91وباستثناء اليمن، حيث تنخفض هذه النسب من . ولبنان واليمن

بالنسبة إلى % 100فاخر قطر بتحقيق انتقال بنسبة تنجح في نقل فتياتها إلى المرحلة الثانوية؛ إذ ُت
% 98,5إلى % 66,8لكل الطلبة، بينما زادت سوريا نسبة االنتقال هذه من % 98,7اإلناث و 

 . خالل السنوات العشر الماضية
 ففي العراق، حوالي :أبلُغ من المقال معدالت الّتسّرب من المدرسة في دول اإلسكوا لساُن حاِلو

لمئة تقريبًا من األطفال في سّن الدراسة االبتدائية يتسّربون من المدارس، بينما ثالثين في ا
واليمن وحده يشهد تسّربًا لإلناث . منهم في اليمن% 40,5منهم في السودان و % 37,9يتسّرب 
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وآما رأينا من قبل، فإّن البقاء على مقاعد الدراسة أمٌر %. 43إلى % 38,8 –أآثر من الذآور 
 آثرة المناطق الريفية الفقيرة، ِمّما يؤدي إلى وجود ُتعاني منالتي  سّيما في البلدان صعٌب، وال

  . أعداد متزايدة من المهّمشين
وفي ظّل وجود هذه المعدالت المرتفعة من تسّرب األطفال من المدارس، فإّنه لمن الضرورة 

على مقاعد الدراسة وبالوصول بمكان إعادة التفكير في استراتيجياتنا المتعّلقة ببقاء األطفال 
 6 حواليوبما أّن إلزامية الفئات العمرية بالتعليم في هذه المنطقة تتراوح بين . الميداني إليهم

 قيام إمكانيةت التوصية ب سنة، فقد تّم17 – 11 يتراوح بين كسنوات وبين مدى أعلى من ذل
المرحلة  (مرحلة الثانوية الدنيابعض الدول بالنظر في زيادة فترة التعليم اإللزامي لتشمل ال

 ....)اإلعدادية أو المتوسطة 
 

 اإلنصاف
سين  ( الّنوع االجتماعي فيما بينلقد تحقق التكافؤ    ين الجن م      ،)ب اس عن طريق رق  قياسي  حسبما يق

ين  راوح ب ى 0,97يت ضمها 1,02 إل ي ت دول الت دائي، في معظم ال التعليم االبت سبة لاللتحاق ب  بالن
ة اإلسكوا،    يمن  لجن تثناء العراق وال ذين باس غ فيه الل ا بل رقم  م ذا ال والي،  0,76 و 0,86 ه ى الت  عل

 الدول، التي     جميعُ توقد حّقق . ، وال تتوافر هذه األرقام بالنسبة إلى سوريا والسودان        0,96ومصر  
ام  ي ع افؤ ف دى التك من م درج ض ت تن ذا ، 2007آان ام ه ول ع افؤ بحل ر أّن . 1997التك غي

دو ُم صاف يب دول اإلن م ال ي معظ يم رضيًا ف ى التعل رص الحصول عل ى ف سبة إل دو أّن ، بالن ، ويب
   . للقلقيرٌةاد األخرى من حيث المساواة مثاألبع

  المساواة
أّن رداءة نوعية الّتعلم تأخذ مجراها في المنطقة، مما يؤّثر في تطوير بُتوحي المؤشرات 

ة والمساواة، ويؤّثر بالتالي على النمو ؤّثر َسلبًا على تطوير األيدي العاملوُيالمهارات آما 
ُل إعادة فحص النهوج واألساليب التقليدية الُمّتبعة في التدريس؛ وذلك لجعل وُيَؤمَّ. االقتصادي

 .التعليم مالئمًا لحياة الطالب والّتجاهات سوق العمل
 البقاء على وهذا يصحُّ على وجه الخصوص إذا ما نظرنا إلى الجودة النوعية آعنصر ُمحدِّد لمدى

ربما ال ف.  بهاهم في المدارس والتحاقاستبقاء الطلبةمقاعد الدراسة حتى إتمام الصف الخامس، و
 وُيتوّقع من الطلبة أن يكتبوا إجابات ،يكون المعلمون قد شارآو في الحوارات أثناء عملية التعلم

وربما ال يكون . أماآنهم آأفرادفي االختبارات المعيارية التي قد ال يكون لها ارتباط بخلفياتهم أو ب
فإذا ما آان المنهاج . أسرهمحياه المنهاج مالئمًا أو غير قابل للتطبيق على حياة األطفال أو 

 في استمرار اهتمام الطلبة بالحضور واالنتظام في ليسا ذا جدوىقديمه أسلوب ت / وطريقة
ية، والضغوطات االقتصادية الواجبات األسرو الطلبات المتنافسة على العمل، إزاءالمدرسة 

 .  ذلكُيعانيان جّراء األطفال بالمدارس واستبقاءهم على مقاعدها التحاَقفإّن والمجتمعية األخرى، 
فنتائج . وتشير التقديرات الدولية الخارجية إلى الحاجة إلى وجود طريق جديد للمضي ُقُدمًا

لطلبة الصف الثامن في ) (TIMSSAلرياضات والعلوم مبحثي االدراسة الدولية لفي تجاهات اال
، والسلطة الوطنية الفلسطينية، وقطر، نماالبحرين، ومصر، واألردن، والكويت، وسلطنة ُع

إذ . ، لم تكن نتائج واعدة)دبي(والمملكة العربية السعودية، وسوريا، واإلمارات العربية المتحدة 
نتائج األخرى التي حققها الطلبة في حّقق الطلبة في هذه الدول مستويات من التحصيل أدنى من ال

ولم ُيحّقق إال األردن واإلمارات العربية المتحدة . دول أخرى ذات مستويات متماثلة من الدخل
  . ، باعتباره حّد التحصيل األدنى400مستوى يفوق 
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. يقيس مؤشر معدالت معرفة القراءة والكتابة مدى جودة أداء النظام التعليمي على المدى الطويل
من السكان الراشدين الكبار في الدول العربية، أو ما مجموعه % 29قّدر بحوالي وقد تبّين أّن ما ُي

لحساب،  مليون شخص، يفتقرون إلى المهارات األساسية لمعرفة القراءة والكتابة ومبادئ ا58
في ها معدالت مرتفعة للغاية ، واليمن والسودان تشهد آلُّفمصُر. التي تقتضيها الحياة اليومية

 عدد الكبار من حيثبين الدول العشر في العالم   مرتبًة مصُرمعرفة القراءة والكتابة، وتحتلُّ
ويوجد . ار الراشدين مليونًا، أو ثلث السكان الكب17الراشدين األميين، إذ يبلغ عدد األميين فيها 

  .  من الراشدين الكبار ماليين أم10ٍّ إلى 5 يتراوح بين لدى آل من السودان واليمن عدد
 

، والسودان، والعراق اليمُنف.  فيهالقد أخذت المنطقة تخسُر معرآة مكافحة ُأمية اإلناث الراشدات
عن معرفة في أّي مكان ما  معدالت لمعرفة القراءة والكتابة بين اإلناث تقلُّتشهد آلها ومصر 

في السودان، % 19في اليمن، و % 37بنسبة تقل عن الذآور  ؛ فهيالقراءة والكتابة بين الذآور
فقط % 55، ُيتوّقع أن يكون لدى اليمن 2015وفي عام . في مصر% 17في العراق، و % 20و 

  . القراءة والكتابة من سكانها اإلناث يعرفن
يبلغ متوسط الحصة الُمخّصصة للتعليم من الناتج إذ . ف داخل المنطقةيختلهو أما تمويل التعليم ف

%. 6,7في اإلمارات العربية المتحدة وبين % 1,6، ويتراوح بين %5القومي اإلجمالي حوالي 
في لبنان وبين % 9,6 ، تراوحت حصة التعليم في الموازنات الحكومية بين2007وفي عام 

َغْيَر أّن معدل . 1999 بمقدار عشر نقاط مئوية منذ عام  حيث ازدادت، في سلطنة ُعمان31,1%
 واإلسهام في قطاع التعليم منخفض من حيُث متوسط عدد المدارس سنويًا العائد على االستثمار

  .في الجودة الكلية للتعليم
حّققت تقّدمًا آبيرًا نحو تعميم قد وخالصة القول هي إّن الّدول التي يغّطيها هذا االستعراض 

. ليم األساسي ليشمل جميع األطفال، آما حّققت تقّدمًا مشهودًا نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسينالتع
 بأّن معظم مؤّشرات إمكانية الحصول على التعليم، ، فيها لدى فحص معدل التقدم،غير أّنه ُيالحُظ

ويعنى . ة على مدى السنوات األخيرة الماضي على مستوياتهااإلنصاف والمساواة قد ثبتتتحقيق و
 أّنه ال ُبدَّ من إعادة الّنظر في اُألطر السياساتية الحالية لمواَءمتها مع الّنهوج االبتكارية هذا الّثبات

التي تم إقرارها بهدف الوصول إلى أولئك األطفال الذين يصعب الوصول إليهم، وبخاصة 
 . األطفال المّهشين، من أجل إلحاقهم بنظام التعليم

 
  ي تحقيق الهدفين الثاني والثالث الّنجاح الكلي ف

 من األهداف اإلنمائية لأللفية وأهداف مبادرة التعليم للجميع 
  تعميم التعليم االبتدائي : الهدف الثاني من األهداف اإلنمائية لأللفية

 نسبة التالميذ الذينب تعميم التعليم للجميع بنسبة االلتحاق الصافية بالتعليم االبتدائي، و هدُفُيقاُس
 والذين يصلون إلى الصف األخير من المرحلة االبتدائية، ئييلتحقون بالصف األول االبتدا

من ليافعين والشباب من الذآور واإلناث في الفئة العمرية بين ال معرفة القراءة والكتابة معّدبو
ضي، اإلسكوا أشواطًا مثيرة لالهتمام في المااألعضاء في لجنة وقد حّققت دول .  عامًا24 – 15

جهود التحقيق تعميم التعليم االبتدائي من حيث نسبة االلتحاق الصافية بالتعليم االبتدائي ونحو 
معرفة القراءة والكتابة في أوساط اليافعين والشباب بالنسبة إلى معظم البلدان المبذولة على صعيد 

 .في هذا الميدانالتي حّققت نجاحًا 
التعليم االبتدائي قبل هدف تعميم آلها  تبلغ ر وسوريا أْنوُيتوّقع لكلٍّ من البحرين، ومصر، وقط

على مدى السنتين إلى الثالث على مستواه  ثبتقد لم يتغّير والتقّدم هذا  أّن مع ،2015  عامحلول
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، فإّن لبنان سيكون قد حّقق نسبة 2010 ووفقًا لتقرير المتابعة العالمي لعام .سنوات الماضية
،  منه%97 االبتدائي، بينما ستكون دولة الكويت قد حّققت نسبة من هدف تعميم التعليم% 99

، والمملكة العربية السعودية %90، واألردن %94، والمناطق الفلسطينية المحتلة %94والعراق 
ولبنان هو الدولة الوحيدة، من بين الدول التي .  من هذا الهدف في المئة83، وسلطنة ُعمان 89%

  . 2025تعليم االبتدائي، التي يتوّقع لها أن تبلغه بحلول عام لم تبلغ بعد هدف تعميم ال
معرفة القراءة المبذولة على صعيد جهود الإذ آانت . وتختلف األسباب الكامنة وراء هذا االّتجاه

، سوف تبلغ نسبة اليافعين 2015فبحلول عام . والكتابة ناجحًة، عمومًا، بالنسبة إلى معظم البلدان
وعند الّنظر إلى % (90 ما ال يقل عن ،رفون القراءة والكتابة في آل الدول الذين يع،والشباب

فقط من اليافعات والشابات في اليمن % 67مستويات معرفة القراءة والكتابة بين اإلناث، نجد أّن 
، وسوف تكون نسبة 2007 إلى عام 2000  من عامُآّن يعرفن القراءة والكتابة خالل الفترة

ومع أّن ). 2015الشابات اليمنيات فقط يعرفن القراءة والكتابة بحلول عام من اليافعات و% 83
، إال أّن معدل 0,86 يبلغ  له في المئة والرقم القياسي88,6راق تبلغ نسبة االلتحاق الصافية في الع

التعليم االبتدائي يزيد زيادًة طفيفة فقط عن نسبة سبعين مرحلة البقاء حتى بلوغ الصف األخير من 
ففي السودان : 1999وقد عانى السودان واليمن من انخفاضات في هذه النسب منذ عام . المئةفي 

، وفي اليمن انخفض عدد %62,1إلى % 77,1  نسبة منعلى مقاعد الدراسوتراجع معدل البقاء 
 %.59,5إلى % 79,7  نسبةاألطفال الذين يتّمون تعليمهم االبتدائي من

 
داف اإلن   ن األه ث م دف الثال ة اله ة لأللفي سين  : مائي ين الجن افؤ ب افؤ أي (التك وع  التك ي الن ف

  )االجتماعي
التعليم         اث ب اق اإلن ُث التح ن حي صحيح م سار ال ى الم كوا عل سير دول اإلس ل   : ت ق دلي د تحّق فق

رات( ة،       ) مؤش م دول المنطق ى معظ سبة إل دائي بالن التعليم االبت اق ب سين لاللتح ين الجن افؤ ب التك
ا          ،منباستثناء العراق والي   والي،   0,76 و 0,86 الّلذين بلغت نسبة تحقيق هذا المؤشر فيهم ى الت  عل
سودان            ( في مصر    0,96وبلغت هذه النسبة     سبة  ). وال تتوافر البيانات عن آل من سوريا وال وبالن

إنّ                 ة البحرين، ف ر دول ات، غي ا البيان اث من االلتحاق         إلى جميع الدول التي تتوافر عنه  حصة اإلن
ام ب يمنظ انوي   التعل د الث ا بع الي     ( م يم الع ى والتعل ة األول ة الجامعي طة والدرج ات المتوس ) الكلي

  .ن متطلبات هذا التعليمتتجاوز، أحيانًا بنسبة مئوية آبيرة، حصة الذآور الذين يستوفو
ر أّن  َقغي رى  تحقي رات األخ ف  المؤش وب  يتخّل ستوى المطل ن الم رًا ع ل  . آثي ث التمثي ن حي فم

م اث، ل سياسي لإلن سينال ين الجن وة ب ّد الفج ى صعيد س ة عل دول العربي ّدم ال ل تتق ذا التمثي ي ه .  ف
ا،     " َتَحرُّرًا"وحتى الدول التي ُتعتبر أآثر       ان،           من غيره ل األردن ولبن ة، مث ة االجتماعي من الناحي

  .، على التوالي%5و % 6فإّن تمثيل اإلناث في عضوية البرلمان في البلدين يصل فقط إلى نسبة 
ز  ا ت ساُءوم ل ال الن اه تمي وع         تج ى الن ع إل سندها المجتم ي ي رين الت ة اآلخ أدوار رعاي ام ب  القي

ل سوق العمل             )اإلناث إلى   وأالذآور  إي إلى   (االجتماعي   ات، وهي أدوار ُيقّل ، آالمعلمين والمعلم
ا ن قيمته سبة  . م صر ، بن ت م د احتل ام % (36,9وق ي ع ى  )2005ف سبة إل ى بالن ة األول ، المرتب

سبة  ة    الن ر الزراعي ات غي ي القطاع ن ف واتي يعمل ساء الل ة للن وريا،  . المئوي ي األردن، وس ا ف أم
 من اإلناث يعملن في قطاعات      واإلمارات العربية المتحدة والعراق، فنسبة عشرين في المئة تقريباً        

في  % 18وتبلغ نسبة اإلناث في سوق العمل في آل من السودان والبحرين             . غير الزراعية  أخرى
يج،  . عات غير الزراعية القطا إنّ وبالنسبة إلى سلطنة ُعمان وقطر والمملكة العربية من دول الخل  ف
  . ُيمكن إغفالها في القطاعات األخرىاللواتي يعملن مئوية من اإلناث النسبة ال
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  مبادرة التعليم للجميع 
مقدرة موضوع تجاهات األهداف اإلنمائية لأللفية عندما يتم تناول المرآوية الصورة التنعكس 

السياسات التعليمية الحالية ال تستبقي الطلبة ف. الدول على تحقيق أهداف مبادرة التعليم للجميع
 وغير المنتظمين حاليًا في المدارس، وال هي تصل إلى األطفال ِمّمن ليسوا على مقاعد الدراسة

   .الموثَّقين في إحصاءات نسبة االلتحاق الصافية
 2الهدف (المعني بأهداف مبادرة التعليم للجميع مسألة تعميم التعليم االبتدائي يتناول دليل التنمية و

، ) منها4الجزء األول من الهدف (، ومعدل معرفة القراءة والكتابة لدى الكبار )من المبادرة
بهدف قياس إمكانية )  منها6الهدف (، والمساواة ) منها5الهدف (والتكافؤ والمساواة بين الجنسين 

اإلنصاف والمساواة من أجل تحديد مدى تقّدم الدول على صعيد تحقيق  على التعليم، والحصول
أهداف اإلسكوا وضع تحقيق لجنة  في المرحلة الحالية أية دولة من دول بلغفلم ت. تحقيق أهدافها

 َغْيَر أّن). 1,00 إلى 0,97دليل التنمية المعني بمبادرة التعليم للجميع (مبادرة التعليم للجميع 
البحرين، والكويت، واإلمارات العربية المتحدة قد ُصّنفت بأنها على مقربة من تحقيق أهداف 

 وجاء). 0,96 و 0,95م للجميع بين تراوحت قراءة دليل التنمية المعني بمبادرة التعليإذ (المبادرة 
يني وقطر  من األردن، ولبنان، وسلطنة ُعمان، ومناطق الحكم الذاتي الفلسطفي وضع متوسط آلٌّ

  ).0,94 و 0,80محّققًة قراءًة تتراواح بين (
إذ آان  ؛سكوا الخمس األخرى فهي األبعد عن بلوغ أهداف مبادراة التعليم للجميعلجنة اإلأما دول 

فالمعدالت المنخفضة لمعرفة القراءة . قياسًا على المؤشرات األربعة جميعهاأداؤها ضعيفًا 
وقد عملت . ن ُتشّكل السبب المهيمن على ضعف هذا األداءوالكتابة في آل من اليمن والسودا

 على صعيد االلتحاق في آل من سلطنة ُعمان ، التي وقعت في اآلونة األخيرة،التراجعات
ومناطق الحكم الذاتي الفلسطيني على خفض قيمة دليل التنمية المعني بمبادرة التعليم للجميع 

الّدور األآبر آذلك ) في النوع االجتماعي(بين الجنسين وأما في العراق، فقد لعبت الفجوة . لديها
  .  في خفض قيمة هذا الدليل

 
   البرامج االبتكارية والتوصيات

توفير اإلنصاف، وتحقيق ، والحصول على التعليمُتوّفر البرامج االبتكارية التي ُتحّسن إمكانية 
هذه  ُمعمَّقًة إلمكانية تكرار تنفيذ التعليم النوعي للفتيات، والنساء والمهّمشين، ُتوّفر أفكارًا

 التي تم تنفيذها في آل من مصر، واألردن، واليمن ،تلك البرامُجتكّللت فقد . المشاريع وتبّنيها
 بالنجاح في تعزيز االلتحاق بالتعليم، وفي استبقاء الطلبة على مقاعد ،وفي بعض الدول اُألخرى

 نشر بعض غير أّن. ت المهّمشة األخرىاوللجماعالدراسة، وفي توفير التعليم النوعي للفتيات 
هذه االبتكارات إلى أقصى مداها يتطلب تحليًال دقيقًا للعديد من العوامل السياقية وللعوامل 

 .المؤسسية آذلك
 

  عام–أسئلة رئيسية للمناقشة 
ا هي بعض النهوج  .1 ى / م ة للوصول إل ي المنطق ُتخدمت ف ي اس ة الت ات االبتكاري المقارب

ا ةالفتي ي الدراس امهّن ف ادة انتظ ي ،ت ولزي ي مرحلت ّن ف دى تعّلمه ادة م ى زي  باإلضافة إل
  ؟التعليم االبتدائي والثانوي

ا     .2 ساء، وربطه ات والن ين الفتي ا ب ة فيم راءة والكتاب ة الق ستويات معرف ع م ن رف ف ُيمك آي
  بالبرامج ذات الصلة على صعيد التعّلم والمهارات الحياتية؟
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ًا في            ما الذي يستطيع راس    .3 مو السياسات التعليمية عمله لنشر النهوج االبتكارية القائمة حالي
 المنطقة للوصول إلى النساء والفتيات في مجال التعليم؟ 

ى الممارسات          / آيف تستطيع آليات العمل اإلقليمية و      .4 أو الدولية المساعدة في االطالع عل
ذه الممارسات، وبخا              ادل ه ة وفي تب ى      ص الجيدة في أنحاء المنطق سبة إل دان    ة بالن ك البل تل

 التي تواجه تحّديات عديدة؟ 
ر الرسمي في                  .5 يم غي ة للتعل آيف يستطيع راسمو السياسات ضمان إدماج النهوج االبتكاري

  ضمان التماسك واالستدامة؟من أجل  األنظمة التعليمية
ة، وب                  .6 ذ النهوج االبتكاري ر ضرورية لتنفي ي تعتب خاصة  ما هي بعض العوامل التمكينية الت

شراآات الخاصة      (نهوج التعليم غير الرسمي؟       ة وال األطر القانوني ى سبيل    –آ ة عل  العام
 ). المثال

 
  إمكانية الحصول على التعليم

ادة       • ق زي ن طري يم ع ي التعل ر ف ر الفق ف أث تخدامها لتخفي ن اس ي ُيمك دابيُر الت ي الت ا ه م
دُّ ٍل(خول ال ُع َدْخ ق االو) َجْم تقرارتحقي وفير  فيهس شية  ا، وت ر المعي ذائي لألس ن الغ األم

 الفقيرة؟    
 هّمشين على التغّلب على الفقر؟   ما هي التحديات الرئيسة التي تواجه مساعدة الُم •
ة تقليص                   • دعم عملي آيف ُيمكن استهداف االستثمار ضمن إطار التعليم على نحو أفضل، ل

 دائرة الفقر؟ 
عها موضع التنفيذ لتخفيف المعدالت       ما هي البنى والهيكليات التي تستطيع المنظمات وض        •

سياسات التي         المنخفضة لبقاء الطلبة على مقاعد الدراسة في مناطق النزاعات؟ وما هي ال
 تستطيع الحكومات إنشاءها لتحقيق الشيء نفسه؟ 

ا هي الّن • ات م تيعاب الفئ ذ الس ي ُيمكن وضعها موضع التنفي ة الت ة التعليمي وج االبتكاري ه
 المشّردة والمهاجرة؟ / ازحة السكانية الّن

ا       • كانية بعينه ات س ى فئ ذها للوصول إل ن تنفي ي ُيمك سياسات الت ي ال ا ه بيل  –م ى س  عل
وب، بهدف                المثال، المجتمعات الريفية، والمجتمعات التي ال تتم خدمتها على النحو المطل

   تحسين االلتحاق بالتعليم، وبخاصة من خالل التعليم الالرسمي والتعليم غير الرسمي؟
سمح     وضعهاما هي الحوافز التي ُيمكن       • أنها أْن ت ة المدرسية أن ُتلغي     والتي من ش لألنظم

 الرسوم المدرسية المباشرة وغير المباشرة؟
ا هي                   • دان، فم إذا آان هدف تعميم التعليم االبتدائي غير قابل للتحقيق بالنسبة إلى بعض البل

ى    التدابير الجديدة أو المختلفة التي ُيمكن اّتخاذه      دائي إل التعليم االبت ا لزيادة نسبة االلتحاق ب
 الحّد األقصى؟ 

ين   • رامج، من ب سياسات والب داد ال ي إع ة ف ي يجب أن ُتعطى األولوي داف الت ا هي األه م
 األهداف الستة؟

 
 اإلنصاف 

راءة       • ة الق دالت معرف ة مع ا لمكافح ن اّتخاذه ي ُيمك دة الت وج الجدي دابير والّنه ي الت ا ه م
  في مواجهة النمو السكاني المتزايد؟ ، اآلخذة في التراجع،اإلناثوالكتابة لدى 
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ال المهن            • ى سبيل المث ا عل ة، ومنه آيف نشّجع الّنساء على الدخول إلى المهن غير التقليدي
 العلمية والوظائف الفنية؟ 

ن     • زء م شين آج اث والمهّم يم اإلن ي تعل تثمار ف وض باالس ه للنه ن عمل ذي ُيمك ا ال م
 التنموية الوطنية؟ االستراتيجيات 

 
 المساواة
تبقاء    • دالت اس ادة مع ذها لزي ن تنفي ي ُيمك سياسات الت ي ال ا ه ي م ة ف يم الطلب ة التعل مرحل

 الثانوي الدنيا؟
ة أ         • دارس الثانوي ى الم ة إل دارس االبتدائي ن الم ال م ة االنتق ل عملي ن جع ف ُيمك ر آي آث

 ؟ هل ُيشّكل االختبار قضيًة؟ ًةسسال
ذين                   ما هي االستراتيجيات   • ال ال ثالث من األطف ات ال ى الفئ ذها للوصول إل  التي ُيمكن تنفي

   على مقاعد الدراسة؟واهم ليس
ا هي            • يم؟ م ين بنظام التعل ر الملتحق ال غي ر األطف ه ُألَس ما هو نوع الدعم الذي ُيمكن تقديم

  بااللتحاق؟ ئهمالسياسات التي يمكن تعزيزها إلغرا
تبقاء األط            آيف ُيمكن تنفيذ التعليم ما قبل اال       • ة الس ة آطريق ة التعليمي دائي في األنظم ال  بت ف

  والثانوي؟ في مرحلتي التعليم االبتدائي
ي      • صلة ف اة ذي ال اليب الحي اج أس اج منه ه إلدم سياسات عمل مو ال ستطيع راس ذي ي ا ال م

 عملية التخطيط للتعليم وفي الممارسة العملية؟ 
   التعليم الرسمية وغير الرسمية؟ما هي الجسور التي ُيمكن بناؤها فيما بين أنظمة •
اون المجتمعي من                • ما هي أنواع البيداغوجيا التعليمية التي ُيمكن استخدامها للّنهوض بالتع

 أجل إيجاد مدارس ومجتمعات محلية أفضل؟ 
 


