
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

 صحيفة وقائع

2اهلدف   

حتقيق تعميم التعليم االبتدائي 	  
	  

ةــالغاي  
2015إمتام مرحلة التعليم االبتدائي، حبلول عام  كفالة متكن األطفال يف كل مكان، سواء الذكور أو اإلناث، من   

حقائق سريعة  
ني اجلنسني. معدالت األمية بني الكبار والشباب آخذة يف االرتفاع بينما تضيق الثغرات ب •  
إىل  2000مليون يف الفترة من  57مليون إىل  102للبيانات الوطنية احلديثة، اخنفض عدد األطفال غري امللتحقني باملدارس من  وفقاً •

2011 .  
. 2010يف املائة يف عام  90بلغ معدل االلتحاق باملدارس يف البلدان النامية  •  

أين حنن اآلن؟  
هائلة يف التوسع يف فرص احلصول قطعت املناطق النامية خطوات 

 إىل عام 2000ويف الفترة من عام على التعليم االبتدائي. 
يف املائة،  90يف املائة إىل 83، زاد معدل االلتحاق من 2011

واخنفض عدد األطفال غري امللتحقني باملدارس مبقدار النصف 
مليون يف عام  57إىل  2000مليون يف عام  102من  تقريباً

من شأن حتقيق مكاسب يف جمال التعليم أن يكون له . و2011
تأثريه على مجيع األهداف اإلمنائية.   

وحىت بعد قضاء أربع سنوات يف التعليم االبتدائي، كان هناك حنو 
مليون طفل، على مستوى العامل، ال ميكنهم القراءة أو  250

وبدون حتصيل هذه املهارات األساسية، يكون األساس الكتابة. 
يستند إليه تعلمهم يف مجيع املراحل عرضة للتقويض  الذي

؛ ومما له أمهيته الشديد. فمجرد الذهاب إىل املدارس ليس كافياً
األساسية أن يطرأ حتسن على عملية التعلم.   

ومن . وال يزال االنقطاع عن الدراسة يف مرحلة مبكرة مستمراً
 ،2011مليون طفل التحقوا بالصف األول يف عام  137 بني

مليون طفل حيتمل أن يتركوا الدراسة قبل بلوغ الصف  34هناك 

األخري من التعليم االبتدائي. ويعين ذلك بلوغ معدل االنقطاع 
وهي نفس النسبة اليت  - يف املائة 25املبكر عن الدراسة نسبة 

. 2000كانت قائمة يف عام   
وكانت الزيادات وال تزال معدالت األمية آخذة يف االرتفاع. 

 1990كرب يف معدالت أمية الشباب يف الفترة ما بني األ
يف املائة) وجنوب  89إىل  68يف مشال أفريقيا ( من  2011و

يف املائة) حيث تقلصت الثغرات  81يف املائة إىل  60آسيا (من 
بني اجلنسني.   

ويشكل الفقر، ونوع اجلنس، وحمل اإلقامة عوامل رئيسية متنع 
واألطفال واملراهقون من أفقر لدراسة. األطفال من املواظبة على ا

األسر املعيشية أميل إىل ترك الدراسة عن األطفال من األسر 
املعيشية الغنية مبعدل ثالثة أمثال. وحىت يف األسر املعيشية الغنية، 

لترك الدراسة عن البنني. وعلى  تكون البنات أكثر احتماالً
 ما بني سن مليون من الشباب يف 123املستوى العاملي، هناك 

سنة يفتقرون إىل مهارات القراءة والكتابة األساسية؛  24و  15
يف املائة منهم من الشابات.  61  



توقف التقدم احملرز يف التقليل من عدد األطفال غري امللتحقني 
بالدراسة مع اخنفاض املعونة الدولية املقدمة للتعليم األساسي يف 

ذا التوقف يف التقدم وه. 2002ألول مرة منذ عام  2011عام 
بالتخفيضات يف املعونة، عرض للخطر حتقيق الغاية  احملرز، مقروناً

. 2015املرجوة حبلول عام   
ما الذي ثبت جناحه؟  

بنهج مبتكرة ‘‘ هيا نتعلم’’أفغانستان وبنغالديش: تستعني مبادرة 
للتصدي للعوائق اليت تعترض سبيل التعليم أمام معظم األطفال 

 917ويف إطار هذه املبادرة قامت اليونيسيف بإحلاق املستبعدين. 
يف املائة بنات)  60من األطفال يف سن اخلامسة من العمر ( 3

من األطفال ذوي  153بربامج لإلعداد املدرسي، مبن فيهم 
من املزايا يف  اإلعاقة من إحدى املناطق الريفية األشد حرماناً

ألطفال من ا 9 339بنغالديش. ويف أفغانستان، شارك 
يف املائة منهم من الفتيات، يف برامج  84والشباب، أكثر من 

 8 600جمتمعية للتعلم السريع، مبا جتاوز الغاية املبدئية احملدد هلا 
تلميذ. وباإلضافة إىل ذلك، قامت اليونيسيف وشركاؤها، فيما 
استجابوا له من أزمات إنسانية متباينة األحجام، بلغ عددها 

ماليني من األطفال  3.56، مبساعدة 2012 أزمة يف عام 286
واملراهقني يف احلصول على التعليم األساسي الرمسي وغري الرمسي، 

. بلداً 79ومشلت االستجابة   
أصبح اآلن مبقدور كمبوديا: ربط املدارس باملناطق النائية. 

األطفال يف قرية توول بونغرو مواصلة تعليمهم بعد  توىل مشروع 
برنامج األمم املتحدة تمعات احمللية، بدعم من للتعاون بني ا

 ، ببناء مدرسة ثانوية حملية. ويصل نشاط املشروع اآلن إىلاإلمنائي
منطقة،  171منطقة حملية من مناطق كمبوديا البالغ عددها  54

مما دفع باحلكومة إىل النظر يف إدماج املشروع يف السياسات 
 260، نفِّذ أكثر من 2006الوطنية للحكم احمللي. ومنذ عام 

مت يف إطارها بناء الطرق واجلسور واملدارس يف اتمعات  مشروعاً
احمللية النائية.   

: خروج املاليني من حالة الفقر إىل االلتحاق باملدارس. الربازيل
وهو برنامج مشروط لتحويالت النقدية يسهل على اآلباء إحلاق 

	Bolsa، انتشلت منظمة 2003أطفاهلم باملدارس. ومنذ عام   

Família 50  تمعات  5 500مليون نسمة من الفقر يفمن ا
احمللية، مع ورود تقارير منتظمة عن حدوث حتسن يف املواظبة 

املدرسية واألوضاع الصحية.   
منذ عام غواتيماال: إطالق الطاقات بني فتيات السكان األصليني. 

	Abriendo، وصلت منظمة 2004  Oportunidades   إىل أكثر
من اتمعات احمللية لشعب املايا يف املناطق  45من  4 000من 

الفقرية واملعزولة. ويهدف املشروع إىل حتسني فرص الفتيات 
يم ما ذا فرص حمدودة يف التعل ما تواجهن مستقبالً الاليت غالباً

يدفعهن إىل الزواج املبكر. ويف إطار هذا الربنامج تعزز الفتيات 
إىل حمو أميتهن ومواصلة دراستهن وكسر  تقديرهن ألنفسهن سعياً

حلقة الفقر حوهلن.   
مجهورية ترتانيا املتحدة: مدرسة بنات املاساي توفر املنح الدراسية 

تعانني من مليون فتاة  140هناك حنو للفتيات املعرضات للخطر. 
عواقب ممارسة تشويه/بتر األعضاء التناسلية لإلناث، وهي 

بالزواج املبكر وإاء تعليم الفتاة. وتقوم  املمارسة اليت ترتبط غالباً
بتقدمي املنح منظمة تنمية نساء املاساي و  هيئة األمم املتحدة للمرأة

للفتيات، واليت لوالها لوقعت تلك الفتيات ضحية هلذه املمارسة 
و/أو للزواج.   

الشراكات لتحقيق النجاح إقامة  
مبادرة ’’ملعنونة تتزايد االلتزامات املعلنة مببادرة األمني العام ا

، 2012ولغرض إطالق املبادرة يف عام . ‘‘التعليم أوال العاملية
أعلنت عشرات الشركات ومؤسسات القطاع اخلاص تعهداا 

بليون دوالر دف  1.5بالتربع للمبادرة  وحشدت ما يربو على 
يع األطفال على تعليم مالئم وجيد النوعية وقادر أن حيصل مج

على حتقيق التحول يف حيام.   
وتشمل اجلهود املبذولة يف إطار املبادرة برنامج إتاحة الفرص 

دف إتاحة  ING/UNICEFلألطفال الذي تضطلع به مؤسسة 
الفرصة ملليون طفل للحصول على التعليم اجليد النوعية وحتسني 

، وبرنامج جمموعات احللول 2015لول عام ظروف معيشتهم حب
	@Microsoft/Intel/Millenniumالتعليمية الذي تضطلع به   



EDU  دف الوصول إىل15 وتواصل . بلداً 150يف  مليون طفل
الدول األعضاء املناصرة هلذا الربنامج، وهي استراليا، والربازيل، 
وبنن، وبنغالديش، وتونس، وجنوب أفريقيا، والدامنرك، والصني، 

وغيانا، وكرواتيا، جهودها لتكثيف الدعم من أجل التعليم.   
التابعة للمبادرة وثيقة  جمموعة الدعوة من أجل الشبابوصاغت 

، اليت عرضت يف ‘‘قرار الشباب: التعليم الذي نصبو إليه’’
 متوز/يوليه على مجعية األمم املتحدة للشباب. ويف غضون تلك
املناسبة، صرحت الناشطة يف جمال التعليم مالال يوسافزاي  بقوهلا 

إننا نريد توفري املدارس والتعليم من أجل مستقبل مشرق لكل ’’
‘‘األطفال.  

وانضم إىل اليونسكو وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق 
األمم املتحدة للسكان واليونيسيف كثري من الشركاء وأصحاب 

يف خمتلف  توفري التعليم للجميعيق أهداف مبادرة املصلحة لتحق
أرجاء العامل.   

املبادرة العاملية وأطلقت اليونيسيف ومعهد اليونسكو لإلحصاء 
من أجل  2010يف عام  بشأن األطفال غري امللتحقني مبدارس

التعجيل باجلهود الرامية إىل حتقيق تعميم التعليم االبتدائي حبلول 
 26، وهي املبادرة اليت دخلت طور التشغيل اآلن يف 2015عام 
. بلداً  

مليون  19أكثر من  الشراكة العاملية من أجل التعليموساعدت 
. وتعهدت اجلهات 2003طفل على االلتحاق باملدارس منذ عام 

املاحنة الرئيسية يف أول مؤمتر من نوعه إلعالن التربعات هلذه 
بليون دوالر على  1.5مببلغ أويل قدره  2011املبادرة يف عام 

دى السنوات الثالث املقبلة. ويهدف صندوق جتميع األموال م
ألغراض التعليم إىل تأمني التمويل الذي ميكن التنبؤ به إلضافة 

. 2014مليون طفل إىل امللتحقني باملدارس حبلول عام  25  
جمموعة اللجان الدائمة املشتركة بني الوكاالت املعنية وتساعد 

، اليت يشارك يف قيادا اليونيسيف بالتعليم يف حاالت الطوارئ
يق اجلهود اليت تبذهلا وكاالت ومنظمة إنقاذ الطفولة، على تنس

األمم املتحدة واحلكومات الشريكة واملنظمات غري احلكومية 
الوطنية والدولية يف اتمعات املتأثرة بالرتاعات والكوارث 

الطبيعية. وتقوم اموعة بتنسيق اجلهود الرامية إىل إصالح 
املدارس من أجل األطفال وإعادة بناء نظم التعليم، وتساعد 

بلدان املتأثرة حباالت الطوارئ على استعادة أوضاعها الطبيعية. ال  
اليت طرحتها األمم املتحدة تسعى بنشاط  مبادرة تعليم الفتياتو 

إىل تعليم الفتيات وحتقيق املساواة بني اجلنسني. وتتعاون املبادرة 
لدان خمتارة لدعم إحداث مع اتمع املدين واحلكومات يف ب

تغيريات يف التشريعات والسياسات الرئيسية مبا يتيح للفتيات 
م. ويف نيبال، ــول على التعليــــأكرب للحص فرصاً
ال، ـــــل املثـــــى سبيــعل
دت ـــــساع  

املبادرة على مضاعفة عدد الفتيات الاليت حتصلن على منح 
وضع سياسة جديدة دراسية، يف حني أسفرت يف أوغندا عن 

للسماح للفتيات احلوامل وأمهات األطفال بااللتحاق باملدارس.   
مليون من  66وبغية تلبية احتياجات التعليم والتغذية لنحو 

وهم يف املدرسة، يعمل  األطفال الذين يعانون من اجلوع يومياً
مع احلكومات لوضع  برنامج األغذية العامليو  البنك الدويل

 برامج للتغذية املدرسية. وتصل مساعدات برنامج األغذية العاملي
، من بينها بنغالديش، حيث بلداً 60مليون طفل يف  22إىل 

على  حيصل أكثر من مليون طفل من تالميذ املدارس يومياً
وجبات من املغذيات الدقيقة يف شكل بسكويت مغنى 

بالفيتامينات.   
وأطلقت صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر، رئيسة جمموعة 

مبادرة عاملية  مناصري األهداف اإلمنائية لأللفيةالتعليم يف إطار 
لتوفري التعليم االبتدائي جيد النوعية ملاليني األطفال. وتشارك 

عامل لتوفري مع أهم منظمات اخلربة واألفراد يف ال علِّم طفالًمبادرة 
التعليم عايل النوعية لألطفال الذين ال تتاح هلم فرص التعليم 
الرمسي. وقد أطلقت املبادرة يف الدوحة، قطر، يف مؤمتر القمة 

، 2012العاملي لالبتكار يف التعليم، يف تشرين الثاين/نوفمرب 
على مدى  بلداً 17مليون دوالر يف  152.6وترمي إىل استثمار 

ة اليت متتد من ثالث إىل سبع سنوات. الفترة املقبل  
 



 األمم املتحدة؛ منظمة، 2013تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية املصادر:  
Bolsa	  Família  الشراكة ؛ املبادرة العاملية لألطفال غري امللتحقني مبدارس؛

تحدة برنامج األمم امل؛ العاملية من أجل التعليم؛ مبادرة التعليم أوال العاملية
؛ اليونسكو مبادرة األمم املتحدة لتعليم الفتيات)؛ بنغالديشاإلمنائي (

، حزيران/يونيه 9مبادرة توفري التعليم للجميع، ورقة سياسة عامة رقم (

و )؛ تقرير الرصد العاملي ملبادرة توفري التعليم للجميع/معهد اليونسك2013
تقرير وضع األطفال يف العامل، ؛ اليونيسيف ()األموال االستئمانيةلإلحصاء؛ 
هيئة ؛ ممارسة تشويه/بتر األعضاء التناسلية لإلناث، نشرة صحفية)؛ 2013

. برنامج األغذية العاملي/البنك الدويل،  األمم املتحدة للمرأة  
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