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	؟ جنورا	ھي	ما

نوراج ھي سبكة معترف بھا دولیاً للمعنیین من مختلف المجاالت التي تسعى إلى اإلطالع على التحدیات و التأثیر في السیاسات 
	عام. 30و التعاون في مجال التعلیم و التدریب الدولي منذ نحو 

	:إلى	المؤسسیة،راكات والش	التعاون	خالل	من	،و تھدف نوراج

	.الجدیدة	لألفكار	حاضنة	تكون	وأن	المناسب،	الوقت	في	وتوزیعھا	النقدیة	البحوث	نشر •
ً 	تكون	أن • ً 	وسیطا 	.والممارسات	والسیاسات	البحوث	یخص	فیما	معرفیا
	:اآلتیةوضوعات الم	على	الحالينوراج 	برنامج	یركز •
	2015د عام بع	ما	لمرحلة	التنمیة	خطة	في	والمھنیة	التقنیة	المھارات	وتنمیة	التعلیم •
	.البیانات	وسیاسة	والتدریب	للتعلیم	العالمي	الحكم •
	.والتدریب	والتعلیم	صراعات و العنفال •
	والتدریب	بالتعلیم	یتعلق	فیما	وممارساتھا	العالمي	الجنوب	دول	سیاسات	حول	الدولیة	النظر	وجھات •

	.والتقني	المھني

   www.norrag.org  	موقعنا اإللكتروني:	زیارة	یرجى	المعلومات	من	لمزید

	

	رؤیة و رسالة و قیم مؤسسة القاسمي

	رؤیتنا

و  ، و تعزیز القدرات،خیمة و اإلمارات العربیة المتحدةرؤیتنا ھي التنمیة اإلجتماعیة و الثقافیة و اإلقتصادیة إلمارة رأس ال
السیاسة العامة الفّعالة و تقدیم الخدمات بطریقة  بحوثتحقیق الرضا، و تحسین أسلوب الحیاة لجمیع أفراد المجتمع من خالل 

	.إستراتیجیة و مدروسة

	رسالتنا

بیة مة و دولة اإلمارات العررسالتنا ھي تقدیم مساھمات كبیرة في التنمیة اإلجتماعیة و الثقافیة و اإلقتصادیة إلمارة رأس الخی
	:المتحدة من خالل

تولید و دعم البحوث المبتكرة و العالیة الجودة التي تركز على مجاالت التعلیم و السیاسات ذات الصلة من أجل إتخاذ  •
	.قرارات صائبة و دعم إبتكار سیاسات فّعالة

الفردیة و المحلیة في مجال التعلیم و القطاع تطویر و توفیر الخدمات اإلستراتیجیة و الدعم من أجل بناء القدرات  •
	.العام

بناء روح الجماعة و التعاون، و رؤیة مشتركة من خالل المشاركة الھادفة و الفّعالة التي تعزز عالقات ذات معنى  •
	.بین األفراد و المنظمات

	قیمنا

	:نحن نسعى جاھدین إلى

	.رأس الخیمة و دولة اإلمارات العربیة المتحدةالمساھمة في التطویر اإلیجابي ألفراد و مجتمع إمارة  •

التعاون مع األفراد و المنظمات داخل و خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة على حد سواء، من أجل مواصلة تقویة  •
	.و تعزیز أثر أعمالنا
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	.نشر ثقافة اإلحترام و إثبات الشمولیة لكل من حولنا •

ویات الكفاءة المھنیة في كل ما نفعلھ، و یشمل ذلك: النھج الذي نتبعھ في تحقیق أعلى مستویات الجودة و أعلى مست •
	.إنجازنا ألعمالنا، و أبحاثنا، و تقدیمنا للخدمات، و مشاركتنا في األنشطة و الفعالیات

	.إنجاز أعمالنا بشغف و ضمان النزاھة في كل ما نقوم بھ من أعمال •

	.معرفة، و عالقاتنا كلما مضینا قدماً نحو تعزیز رؤیتناأن نكون قدوة في إستخدام موارد المجتمع، و ال •

 	www.alqasimifoundation.com	موقعنا:	زیارة	یرجى	المعلومات	من	لمزید

	

	نیوز؟	جنورا	ھي	ما

	من	كبیرة	مجموعة على	أعدادھا	من	عدد	لك	ویحتوي	.نةالس	يف	مرتین	تصدر	إلكترونیة	إخباریة	نشرة	ھي	نیوز جنورا
	للسیاسات	العملیة	اآلثار	على	أو/و األبحاث	جئنتا	في	اتالسیاس	ثارآ	على	تركز	التي	الثاقبة،	النظرة	ذات	القصیرة	المقاالت
 جنورا	اختصاص	كان	وقد	.المدني	عالمجتم	اتمنظمو	ساتوالمؤس التنمیة	وكاالت	تضعھا	التي	والتدریب،	التعلیمب	المعنیة	الدولیة
	كما	الحالي،	والتعاون	المعونات	خطاب	وفي	المعقدة،	النقاشات	في	تدخل	التي	"الجوھریة الموضوعات"	نم	عدد	تحدید	ھو	امئدا

	.الموضوعات	ھذه	لمثل	ديالنق	للتحلیل	نیوز	نوراج	من	الخاصة	أعدادھا	بتخصیص جنورا	تعنى

 

	ج:نورا	مع	للتواصل	أخرى	طرق

	 :وسیاساتھا	التنمیةو	والتدریب	التعلیم	حول	الجدیدة	اجنور	مدونة •
http://norrag.wordpress.com/NORRAG	NEWSBite 

	 NORRAG_NEWS@	تویتر	على	نوراج	تابع •

		www.facebook.com/Norrag	فیسبوك	على	نوراج	تابع •
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): الخطوات SDG4من أھداف التنمیة المستدامة ( 4) إلى الھدف MDG2لأللفیة ( تنمویةمن األھداف ال 2من الھدف 
	والتحدیات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا

	سحر علي األسد

 لنوراج 	العربیة	النسخة	محرر

	sahar@alqasimifoundation.rak.ae	

 

وسط ألمن وطأة الفقر في منطقة الشرق اعلى التعلیم كوسیلة أساسیة للتخفیف  فیة تحدیداً لألل لتنمویةھداف ااألقد شددت 
ً  بلداً  19ووجدت دراسة أجریت في . )2015مم المتحدة، ألا(وشمال أفریقیا  كل سنة ل، منھا مصر واألردن وتونس، أن نامیا

ً یزداد لسكان البالغین ، ل مستوى التعلیميالمتوسط فیھا یزداد  في المائة  3.7بنسبة  النمو االقتصادي طویل األجل للبلد أیضا
على أن التعلیم لفیة ألل لتنمویةھداف ااألولذلك، فقد أكدت ). 2002(منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة [الیونسكو]، 

 یة، وھو ما یؤمل بدوره أن یؤديلمحلنتاجیة للقوى العاملة اإلالقدرات ا ینحست اللستدامة للنمو االقتصادي من خإلھو مفتاح ا
 نفسھ ، شھد العالم2015في عام لفیة ألل لتنمویةھداف ااألختتام إ. ومع )2002الیونسكو، (إلى زیادة الدخل القومي مباشرة 

	ق أھداف التنمیة المستدامة التي أكدت مرة أخرى على أھمیة التعلیم، ولكن مع تركیز موسع.الإط

 لفیةألل لتنمویةاتعمیم التعلیم االبتدائي للجمیع في إطار األھداف 

ستخدام مجموعة من المؤشرات المحددة بدقة لتحدید النجاح. على إلفیة ألل لتنمویةاكان من أكثر أوجھ النقص في األھداف 
یتعلق بتحقیق تعمیم التعلیم االبتدائي من خالل "ضمان أن ) 	(MDG2فیةلألل لتنمویةامن األھداف  2سبیل المثال، كان الھدف 

). 2015بتدائي" (األمم المتحدة، یتمكن األطفال في كل مكان، من األوالد والبنات على حد سواء، من إتمام مرحلة التعلیم اال
الزیادات الكبیرة في معدالت إلى فیة لألل لتنمویةاعتماد الھدف الثاني من األھداف إوعلى مدى العقدین الماضیین، أدى 

ائي م االبتدعتبر فیھ أن التعلیأط وشمال أفریقیا، إلى الحد الذي في معظم بلدان منطقة الشرق األوسبالمدارس لتحاق لإل الصافیة
لتحاق الصافیة ال إل). غیر أن الزیادة في معدالت ا2012الشامل قد تحقق لكل من الفتیان والفتیات في المنطقة ( الیونسكو، 

ً  إلتحاقھمتضمن بالضرورة حصول التالمیذ على تعلیم جید أو حتى  شكل ب بالمدارس بانتظام. وقد كان غیاب الجودة واضحا
وسط وشمال األنجازات التعلیمیة لدول الشرق اإل، مثل بالمدارس لتحاق الطلبةإعوامل خارج نطاق ي خاص عند النظر ف

وأشار تقریر التنمیة البشریة العربیة .  (Abed & Davoodi, 2003) أفریقیا، والتي ظلت منخفضة مقارنة بالمعاییر الدولیة
لطالب مھارات التفكیر التحلیلي واإلبداعي، وأن معظم شباب ) إلى أن التعلیم في المنطقة كثیرا ما فشل في تعلیم ا2002(

ف أنھا حققت الھدإقرار وسط من األالمنطقة كانوا وال یزالون غیر مھیئین لسوق العمل. وھكذا، في حین تمكنت بلدان الشرق 
ودة من الحدیث عن ج تھربت قد إال أنھالتحاق الجمیع بالتعلیم االبتدائي، إل تحقیق المن خلفیة ألل لتنمویةااألھداف من  2

	طفال.األالتعلیم الذي یتلقاه 

  للمنطقة؟ SDG4عني تماذا 

 ً ً  وقد أحرزت بلدان كثیرة تقدما . ومع ذلك، ظل التعلیم الرديء لفیةألل لتنمویةامن األھداف  2نحو تحقیق الھدف  واضحا
. یختلف ھدف التنمیة )2013مم المتحدة، (األوسط وشمال أفریقیا ومناطق أخرى األالجودة مسألة ثابتة في منطقة الشرق 

الجودة. والھدف من ذلك ھو  ألنھ یوسع نطاق التركیز ویؤكد لفیةألل لتنمویةامن األھداف  2عن الھدف 	(SDG4)	المستدامة
 ي"ضمان التعلیم الجید للجمیع والمنصف وتعزیز فرص التعلم مدى الحیاة للجمیع"، التي تنص على ضمان جودة التعلیم التقن

بتدائي والثانوي والعالي مدى الحیاة للجمیع، من أجل توسیع نطاق تركیز الھدف الثاني من األھداف إلوالمھني والتعلیم ا
وسط األ). وفي حین أن بلدان منطقة الشرق 2017تحقیق وصول الجمیع إلى التعلیم االبتدائي (الیونسكو، ل لفیةألل لتنمویةا

من أھداف التنمیة المستدامة، فإن العدید من بلدان المنطقة لم تقم  4وشمال أفریقیا لدیھا سیاسات تعلیمیة قائمة ترتبط بالھدف 
من و األھداف واسعة جداً ھذه نتقادات بأن إك لاشر مع لغة الھدف. وباإلضافة إلى ذلك، ھنابعد بمواءمة استراتیجیاتھا بشكل مب

 .  (Selin, 2015) قیاسھا مع أي یقین حقیقي الصعب جداً 
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من أھداف التنمیة المستدامة على اإلطالق.  4الھدف  تناولھاظھرت قضایا أخرى في المنطقة لم یفقد وباإلضافة إلى ذلك، 
ً تثیر التي أصبحت وعلى وجھ الخصوص، الفجوة بین الجنسین العكسیة  ً عاستزداد إتفي جمیع أنحاء المنطقة، و متزایداً  قلقا  ا

 نجازاإل وفي وسط وشمال أفریقیا مع تفوق البنات على البنین في سنوات التحصیل العلمياألفي أجزاء من منطقة الشرق 
زیادة مؤسسات التعلیم الخاص غیر الربحیة وغیر الھادفة للربح ومشاركتھا ضافة إلى اإل.ب  (Ridge, 2014) التعلیمي

وة على ذلك، الوع . 	(Patrinos, Barrera-Osorio, & Guáqueta, 2009) المتزایدة في قطاع التعلیم العام في المنطقة
في بعض البلدان،  درایة، محدوداً ذات  التعلیم الثانوي والعالي، مما یساعد على خلق قوة عاملة ماھرة و تحصیلیزال  ال

 ً فیما یتعلق  األمم تتحد. وفي حین أنھ من الجید أن   (Abed & Davoodi, 2003) ةمنخفضجودة ذو ما یكون التعلیم  وغالبا
لیة. حتیاجات المحإلتعلیمیة العالمیة أو حتى تلغي اأال تحجب األھداف ال من المھم أیضاإال أنھ بضمان جودة التعلیم للجمیع، 

ویتعین على البلدان في جمیع أنحاء المنطقة أن تشعر بالقدرة على مواجھة التحدیات التعلیمیة التي تتفرد بھا سیاقاتھا مع 
	التحرك الشامل لضمان حصول كل طفل في المنطقة على تعلیم جید.

 واصلالتمن حیث  وسط وشمال أفریقیا أن تواصل تعزیز تنسیقھا وتوحید أعمالھا، وتحدیداً األیجب على دول منطقة الشرق 
 ً إلى جمع وتقدیم مؤشرات تعلیمیة ذات  والدعوة والتمویل والرصد للمساھمة في النھوض بالتعلیم. وكمنطقة، ھناك حاجة أیضا

 ً ھذا الھدف. وستكون ھناك حاجة إلى مؤشرات مقارنة جدیدة في نطاق أوسع من  تقییمل صلة بالسیاسات وقابلة للمقارنة دولیا
ك ما لعلى تقدیم الخدمات التعلیمیة والنتائج. غیر أنھ من المھم أن یكون ھنا 	(SDG4)تركیز  تقییمالمجاالت التعلیمیة من أجل 

 ة.یكفي من المرونة في النظام للسماح للبلدان بمعالجة شواغلھا الخاص

. النشرة اإلخباریة في الشرق األوسط تحریروتفتخر مؤسسة القاسمي بمواصلة عمل وزارة التعلیم العالي بسلطنة عمان في 
لھدف  ة، وتقدم وجھات نظر مقارنبالمنطقةعینة من القضایا التي قد تكون ذات صلة  العددھذا  المقاالت المترجمة فيوتناقش 
	 . (SDG4)الرابع  المستدامةالتنمیة 
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	ھدف التنمیة المستدامة الرابع	-عام واحد على أھداف التنمیة المستدامة؛ قضیة التربیة والتعلیم
 NORRAGكینیث كینغ، جامعة إدنبرة و محرر أخبار 

Kenneth.King@ed.ac.uk	

	

	الھدف الشامل وعملیة تطویر الھدف

لفیة إلعالن األبالمقارنة مع العملیة المحدودة جداً التي تم فیھا إختیار األھداف اإلنمائیة لأللفیة من جدول األعمال األوسع نطاقاً 
، فقد تطورت أھداف التنمیة المستدامة من عملیة تفاعلیة كبیرة من اإلجتماعات، وكسب التأیید على جمیع المستویات )1ماھر (

ویمكن القول بأنھ قد كان ھناك العدید من اإلجتماعات األخرى التي نظمتھا ھیئات األمم المتحدة .	الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة
والمنظمات الدولیة التي تتخذ من الشمال مقراً لھا أكثر من البلدان النامیة ؛ وعلى الرغم من ذلك، سیكون ھناك العدید من 

وأھداف التنمیة "	2015ما بعد عام "إجتماعاً یتعلق ب 	20والذین حضروا أكثر من 	NN54	الذین یقرأون NORRAGأعضاء 
و قد تكون معظم ھذه اإلجتماعات كانت مرتبطة مرتبطة بھدف .	2015و 	2012المستدامة، في الفترة القصیرة بین عامي 

لى التعلیم؛ من أھداف التنمیة المستدامة الذي یركز ع	4واحد فقط من أھداف التنمیة المستدامة، على سبیل المثال الھدف 
 ً 	.وبالتالي فقد ال یكون قد تم إتباع عملیة التنمیة المستدامة األوسع نطاقا

	ولكن من الذي یحدد المؤشرات العالمیة ألھداف التنمیة المستدامة؟

على النقیض من عشرات اآلالف من األشخاص الذین شاركوا في إقتراح ما ینبغي إدراجھ في نص أھداف التنمیة المستدامة ال 
، شارك عدد أقل بكثیر  في إسداء المشورة للجنة اإلحصائیة التابعة لألمم المتحدة بشأن ماذا ینبغي أن تكون المؤشرات 17

ذا ھو فریق وھ.	العالمیة التي یمكن من خاللھا تنفیذ ورصد أھداف التنمیة المستدامة وتقدیم تقاریر سنویة عنھا إلى األمم المتحدة
دولة 	27وبصرف النظر عن ھیئات األمم المتحدة، ھناك فقط .	كاالت المعني بأھداف التنمیة المستدامةالخبراء المشترك بین الو

العملیة التكنوقراطیة العالیة لوضع "ویمكن القول إن ھذه .	عضوة  تشارك في الفریق العامل المشترك بین الوكاالت
سیكون لھا دور بالغ األھمیة في تحدید أبعاد األھداف )	نوالن&	مكغراث "	(خبیرة"، مع عدم وجود أصوات غیر "المؤشرات

 .التي تتخذھا فعال ًعلى المستویین الوطني والدولي	169واألھداف ال  17ال 

	مواءمة الخطط واألولویات الوطنیة مع أھداف التنمیة المستدامة

ة ا، وتحویل عالمنا، ھناك قصة حول مواءموفي وثیقة األمم المتحدة الرئیسیة التي تتضمن أھداف التنمیة المستدامة وتحتفل بھ
ویبدو أن بعض البلدان مثل الصین قد أخذت ھذه .	طموحات و تطلعات أھداف التنمیة المستدامة مع أولویات التخطیط الوطني

ھند، لوفي بلدان أخرى، مثل ا).	تشانغ(العملیة على محمل الجد بإصدار أوراق موقف بشأن أھداف التنمیة المستدامة وتنفیذھا 
محل لجنة التخطیط السابقة وخططھا السنویة، ولكنھا مكلفة بتنفیذ أھداف )	Aayog	NITI(حلت المؤسسة الوطنیة لتحویل الھند 

).	Monks	&	Bhavani	Mehrotra;(سنة مثل أھداف التنمیة المستدامة 	15التنمیة المستدامة بنفس اإلطار الزمني البالغ 
، لتعزیز المبادئ التوجیھیة للتنفیذ في 2016إفتتح رئیس وزراء الیابان مقر تعزیز أھداف التنمیة المستدامة للیابان في مایو 

	).Kayashima	&	Arakawa(البالد 

تحدیاً األخرى، یمكن أن نرى أن ھذا یشكل 	16وإذ یشیر إلى أن المواءمة ال تتماشى مع التعلیم فحسب، ولكن مع األھداف ال 
ثم قد یثبت التمویل عقبة كما ھو الحال في .	ھائالً إذا أرید لھ أن یتجاوز المستوى الخطابي أو التخطیطي لمطالب التنفیذ

وفي مكان آخر، ظھر تحد ال یمكن ).	Mukora(كلھا 	17	أولویات إنمائیة فقط ولیس ال	4	موزامبیق أو قد تثبت الحكومة وجود
ماذا یحدث عندما یكون ھناك بالفعل خطة متفق علیھا لقطاع التربیة و التعلیم، ویتم التفاوض :	اكستانأن یكون فریداً بالنسبة لب

بشأنھا على جمیع المستویات، ولكن في بعض النقاط ال تتفق مع جدول أعمال التنمیة المستدامة الجدید في التعلیم؟ من الذي یأخذ 
	):يعل(األسبقیة؟ إنھا معضلة تستدعي إقتباسا أطول 

المقاطعات، یأتي 	ولكن عندما یتم طرحھا على مستوى.	SESP	-في وضع خطة 	ھذه حالة كالسیكیة، مضى أكثر من عامین 
نعم، ستظل الثغرات قائمة ولكن إذا كانت األولویات والخطط .	الھدف الرابع من أھداف التنمیة المستدامة لتحدید الثغرات
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فما ھو نوع الملكیة المحلیة لھذه األھداف العالمیة التي یمكن أن نتوقعھا؟ ھل سیكون من المحلیة تقوضھا ھذه األھداف العالمیة، 
	المستغرب إذن، إذا فشل الھدف الرابع من أھداف التنمیة المستدامة أیضا؟

	2063وعلى المستوى القاري، قد تكون ھناك مخاوف مماثلة على سبیل المثال بین أولویات جدول أعمال اإلتحاد األفریقي 
تنشیط التعلیم نحو :	"، على النحو المبین في عنوان الدورة الثالثة القادمة للجمعیة2030وجدول أعمال التنمیة المستدامة لعام 

وحتى داخل اإلتحاد األوروبي ، سیكون ھناك حاجة إلى أن یكون ".		2063	وجدول أعمال أفریقیا	2030الخطة العالمیة لعام 
في التعاون في مجال التعلیم وروابطھ وتداخالتھ 	لإلتحاد األوروبي	2020ھناك تصمیم دقیق  من التضافر واألولویات في إطار 

 ).Morel(	2030مع أجندة 

ات أھداف التنمیة المستدامة على مستوى المدرسة ، كما وستعرف مصطلح2015یمكن توقع ذلك بعد فترة وجیزة من سبتمبر  
وأكثر من ذلك یمكن إفتراض أن أھداف التنمیة ).	أوسولیفان، بیرمینغھام(الثانویة العادیة، سواء في العاصمة أو خارجھا 
ولكن ما قد یكون مثیراً للدھشة لدى العدید من ).	Castro	Moura	)De	NORRAGالمستدامة ھي لغة مشتركة بین جمیع أعضاء 

على الھدف الرابع من أھداف التنمیة المستدامة على +)	40(القراء ھو مدى سرعة تنظیم عدد كبیر من اإلستشارات الوطنیة 
و دون شك وبطبیعة الحال، سیكون للیونسك).		Naidoo(	الماضیة لبدء عملیة المواءمة مع الخطط الوطنیة		18-12مدى األشھر 

وینطبق  ذات الشيء علی وکاالت األمم المتحدة .	دور في كثیر من ھذه المجاالت، كما ھو الحال في والیتھا وإھتمامھا بذلك
	.المتخصصة األخرى فیما یتعلق بأھداف التنمیة المستدامة األخرى

	یدل؟في حقیقة األمر، وعلى ما 	ماذا یعني الھدف الرابع من أھداف التنمیة المستدامة

من المؤكد أن الھدف الرابع من أھداف التنمیة المستدامة یترك البساطة المطلقة للھدفین اإلنمائیین لألھداف اإلنمائیة لأللفیة 
	.، حتى وإن لم تسفر ھذه البساطة عن أي شيء مثل التعلیم اإلبتدائي الشامل)التعلیم اإلبتدائي الشامل والتكافؤ بین الجنسین(

العالم قد وافق، في مجال التربیة والتعلیم، على اإلنتقال إلى جدول أعمال أكثر طموحاً بشكل واسع قبل تقدیم ویمكن القول إن 
ووقعت على تأمین مستوى أساسي من المعارف والمھارات .	أي من برامج التعلیم اإلبتدائي أو أھداف التعلیم للجمیع الستة

رنة مع التركیز الرئیسي على األھداف اإلنمائیة لأللفیة لمجرد الحصول على بالمقا	-للجمیع على المستویین األدنى واألعلى 
	).Yamada(	ھذا ھو بالتأكید على مقربة من نقلة نوعیة.	التعلیم اإلبتدائي

 وھو تحد خاص جداً، ألن ساحات التعلیم الثانوي والتدریب المھني والتقني والتعلیم العالي أکثر تعقیداً من مجرد تنظیم الوصول
وال یمكننا فقط أن نوسع مدى تعقید التعلیم الثانوي للنھج التي تم تعلمھا بشأن الوصول .	إلی التعلیم اإلبتدائي الشامل والتکامل

من أھداف 	4وھناك أیضا مبادئ أكثر تطلباً في إطار الھدف ).	Naylor(عاما لألھداف اإلنمائیة لأللفیة 	15األولي على مدى 
ل التعلم مدى الحیاة والتعلیم من أجل التنمیة المستدامة؛ وبالتالي فإن  التنسیق الوطني للتعلیم للجمیع ال التنمیة المستدامة، مث

	.)Hayashikawa(	یمكن أن یصبح مجرد تنسیق وطني للتنمیة المستدامة، بوجود العمل المعتاد

	

	تقدیر األرض

التعلیم ما بعد األساسي على نحو كاف على الرغم من أن لجنة إلى اآلن لم یتم أخذ التكلفة الھائلة لضمان حصول الجمیع على 
ك وتشیر التقدیرات إلى أن ھنا.	التعلیم أبلغت عن نتائجھا في غضون عام واحد من موافقة العالم على أھداف التنمیة المستدامة

للتعلیم في مجال التنمیة  بلیون دوالر من المعونة سنویا لتأمین بعض األھداف الرئیسیة	39حاجة إلى مبلغ إضافي قدره 
	;Klees)ولكن ھناك أیضا آلیات دولیة متناسقة مقترحة لسد ھذه الفجوة .	وھذا یؤكد مدى اتساع فجوة التمویل الدولیة.	المستدامة
Naidoo)	. ویحدث ذلك عندما یكمن الركود المحلي األساسي للتعلیم والمھارات من خالل النمو االقتصادي، وال سیما في
ومن المریب أیضا أنھ حتى في دول منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمیة ھناك على ما یبدو .	لصحراء الكبرى في أفریقیاجنوب ا

	Schiefelbein	عالقة بسیطة بین مضاعفة اإلنفاق على التعلیم بمقدار ضعفین أو ثالثة أضعاف وجني نتائج التعلم المحسنة &	
McGinn).( 

	المستدامة إلى مرحلة التنفیذمن مواءمة سیاسات التنمیة 
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	.وال بد من استعراض قضایا مواءمة السیاسات بین الھدف الرابع من أھداف التنمیة المستدامة والتخطیط الوطني أو الدولي
لكنھا ال تحتوي على أي دلیل على .	وتتعلق أھداف التنمیة المستدامة باألھداف والغایات والمؤشرات.	ولكن التنفیذ شيء آخر

ییرات االستراتیجیة التي قد تحتاجھا البلدان إذا ما أرید لھا أن تصل إلى أھداف التعلیم المستدامة وأھدافھا العدیدة التغ
))Schiefelbein		&	McGinn.(  على سبیل المثال، ھناك اآلن قدر كبیر من المواد واالستراتیجیات حول كیفیة تحسین ما

غیر أن معظم البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان ذات الشریحة .	في المدرسة االبتدائیة	)وغالبا ما ال یتعلمونھ(یتعلمھ األطفال 
	).Naylor(الدنیا من الدخل المتوسط لدیھا أدلة مماثلة جدا على استراتیجیات التعلم المحسنة للمرحلة الثانویة 

التعلیم العام الحر "ویتضح أحدھا من بكین، حیث یدعى أن .		على األقل في مرحلة التنفیذ	ومع ذلك، ھناك أربعة منظورات
ومع ذلك، یمكن القول بأن قرار المؤتمر الشعبي  .(Liu)2000قد أدرج بالفعل على جدول األعمال منذ عام "	والمنصف والنوعي
یتوافق مع روح مدفوع بالسیاسة الوطنیة، ویحدث فقط ل"	المدارس الخاصة غیر الربحیة"بحظر 	2016الوطني في نوفمبر 

وفي العدید من البلدان األخرى، بما في ذلك كینیا، من الواضح أن القضایا الوطنیة ھي .	من أھداف التنمیة المستدامة	4.1الھدف 
	).Jowi(في بعض النقاط 	4في المقدمة، حتى لو بدا أن ھناك اتساقا مع جدول أعمال التنمیة المستدامة 

تأتي من جامایکا حیث یندرج ھذا الخطاب علی نظام تعلیمي "	الحر والمنصف والنوعي"یم وھناك منظور مختلف جدا عن التعل
یمیز بشکل عمیق بین المدارس الثانویة التقلیدیة عالیة الجودة والمدارس الثانویة المرتقبة ألولئك الذین یخفقون  في اختبار 

امایكا بعیدة جدا عن كونھا البلد الوحید الذي توجد فیھ وبطبیعة الحال، فإن ج.	(Jennings)التحصیل الدراسي للصف السادس 
الیوم  سیكون لھ صدى"	نوع المدارس البریطانیة"إن إشارة جینینغز إلى تأثیر مؤسسات .	انقسامات كبیرة داخل نظامھا الثانوي

	.في العدید من البلدان األخرى، بما فیھا بریطانیا

من أھداف التنمیة المستدامة یأتي من تیمور لیشتي التي ترتبط إصالحات المناھج وھناك منظور ثالث بشأن تنفیذ الھدف الرابع 
تجاه المھارات والزراعة ارتباطا صریحا بالھدف الرابع من أھداف التنمیة المستدامة مع 	الدراسیة في المدارس االبتدائیة لدیھ

وعلى الصعید الدولي، عززت ).	Hill"	(ة المستدامةالتعلیم من أجل التنمی"و "	المھارات ذات الصلة"أھدافھا المتمثلة في 
الیونسكو ومركزھا التربوي للتفاھم الدولي على التوالي المناھج الدراسیة ودلیل المعلمین بشأن  منع التطرف العنیف والمواطنة 

	.)Chung(العالمیة

اسیة بدال من كونھا أولویة سی"	ئمة المفضلةقا"وقد تكون النسخة الرابعة حیث تكون أھداف التنمیة المستدامة  بشكل أكبر على 
)Andres .( 

لتنفیذ أھداف التنمیة المستدامة للتعلیم ھو أن  NN54ما ھو واضح بشكل صارخ في ھذه والعدید من التفسیرات األخرى في 
ومن ).	Damme	Van	"(كمیة كبیرة من اإلرادة السیاسیة والحماس 	الھدف الرابع من أھداف التنمیة المستدامة وأھدافھ تتطلب"

قل إلى ھذه وسننت.	لھذه السیاسة التعلیمیة ھو اآللیة التي تختارھا األمم المتحدة لمراقبة التنفیذ	الحاسم	المرجح أن یكون البعد
 ولكن علینا أوال أن ننظر إلى ما إذا كانت أھداف التنمیة المستدامة ینظر إلیھا على أنھا.	المؤشرات الحاسمة للنجاح في لحظة

	".لھم أم لنا"

	أھداف التنمیة المستدامة لھم أم لنا ؟

ویمكن لعدد كبیر من بلدان منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمیة والبلدان من الشریحة العلیا المتوسطة الدخل أن تنظر في الھدف 
في آثاره على دورھا كجھات مانحة الرابع من أھداف التنمیة المستدامة ألنظمتھا التعلیمیة الخاصة، ولكن یمكنھا أیضا أن تنظر 

	وخالفا لألھداف اإلنمائیة لأللفیة التي نظرت فیھا العدید من بلدان منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمیة.	أو شركاء في التنمیة
ثر من كباعتبارھا أساسا للبلدان النامیة، جرت بالفعل مشاورات وطنیة بشأن الھدف الرابع من أھداف التنمیة المستدامة في أ

بلجیكا، كندا، الجمھوریة التشیكیة، الدانمرك، :	في منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمیة، بما في ذلك ما یلي	35نصف البلدان ال 
إستونیا، فنلندا وفرنسا وألمانیا وھنغاریا وأیسلندا والتفیا والنرویج والبرتغال وسلوفینیا وسلوفاكیا وإسبانیا والسوید وسویسرا 

 ).Naidoo(	المتحدة األمریكیة والوالیات

صفحة والتي تحتوي أیضا على النص الكامل 	35ومن ناحیة أخرى، وعلى الرغم من تحویل عالمنا، فإن الوثیقة المكونة من 
	"أھدافا وغایات عالمیة تشمل العالم بأسره والبلدان المتقدمة والنامیة على السواء"وأھدافھا، تتحدث عن كونھا 	17لألھداف ال 



12	
	

ن فإ:	وللتوضیح من خالل مجرد تحلیل نصي صغیر .، فإن الحقیقة ھي أن النص الفعلي ال یعطي ھذا اإلنطباع)5الفقرة (
وعلى .	مرة	44"	أقل البلدان نموا"، ومصطلح 35مرة في ھذه الصفحات ال 	69ذكر ما ال یقل عن "	البلدان النامیة"مصطلح 

	.للمصطلحین اآلخرین	111مرات مقارنة بالمجموع 	8المتقدمة سوى النقیض من ذلك، ال یمكن العثور على البلدان 

وعلى الرغم من ھذا التركیز الواضح على البلدان النامیة، لیس ھناك شك في أن بلدان مثل الصین والیابان تأخذ بجدیة بالغة 
ي قدم رئیس الوزراء الیاباني إستراتیجیة التعاون في التعلیم ف.	أھمیة أھداف التنمیة المستدامة لبلدھا وكذلك لشركائھا في التعاون

وقد ).	Kayashima	&	Arakawa(استراتیجیة التعلم من أجل السالم والنمو 	-	2015البالد في قمة األمم المتحدة في سبتمبر 
وفي 	.خالل إلتزاماتھا الدولیةشجعت الیابان، بصفتھا رئیسة مجموعة السبعة، تدابیر التعاون بین الدول األعضاء األخرى من 

مجال التربیة والتعلیم، تقوم حالیا بصیاغة مبادئ توجیھیة بشأن أھداف التنمیة المستدامة حیث تعطي األولویة للتعلیم والصحة 
ذ، قید التنفی 2030وفي الوقت نفسھ، وضعت الصین خطة التنمیة المستدامة لعام ).	المرجع نفسھ(على حد سواء كأساس للتنمیة 

وترى الصین ).	Zhang(مع التركیز على التعاون بین بلدان الجنوب، بتمویل جدید ومعھد جدید للتعاون بین بلدان الجنوب 
	، ألسباب لیس أقلھا دعمھا لتنمیة الموارد البشریة2030الجدیدة تتفق مع خطة عام "	حزام واحد طریق واحد"أیضا أن مبادرة 

)(Lou.	

قفا مثریا لالھتمام ألن وزیرة الدولة للتنمیة الدولیة ستكون مسؤولة عن تنسیق اإلستجابة المحلیة وتبین المملكة المتحدة مو
تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة في المملكة (ألھداف التنمیة المستدامة، فضال عن دعم عملیات التنفیذ خارج المملكة المتحدة 

الوطنیة للتنمیة المستدامة في ألمانیا طریقتین، في كل من التعاون الوطني  وعلى النقیض من ذلك، تواجھ اإلستراتیجیة).	المتحدة
وفي إطار التحدي المحدد الذي یواجھ الھجرة إلى ألمانیا، تتطلع السیاسة إلى إدماج التعلیم داخل ألمانیا وكذلك في .	والدولي

	).Ress(تحسین التنمیة في بلدان المنشأ 

وفي بلدان مانحة أخرى مثل الھند، لم یتم بعد إعادة تسمیة عالمتھا الدولیة الكبیرة للتعلیم من حیث أھداف التنمیة المستدامة 
)Varghese( بینما في الخلیج أیضا، ال ینظر على نطاق واسع إلى التعاون الدولي في مجال التعلیم فیما یتعلق بالھدف الرابع ،

وعلى النقیض من ذلك، ).	Kippels(دامة، وینظر إلى أھداف التنمیة المستدامة على أنھا فرصة إیجابیة من أھداف التنمیة المست
إن ف"بشأن الھدف الرابع من أھداف التنمیة المستدامة، وعلى الرغم من الكالم عن العالمیة، "	وطنیة"أجرت البرتغال مشاورة 

	).Silva	da"	(لتنمیةغالبیة مروجي ھذه العملیات االستشاریة ھم من قطاع ا

	أثر مؤشرات الھدف الرابع من أھداف التنمیة المستدامة؟

وعلى الرغم من أنھ ال یزال بإمكاني أن أذكر بشكل واضح جداً أن األنباء التي تفید بأن األھداف اإلنمائیة لأللفیة كانت تحل 
	-	مؤشراتھا، بما في ذلك تحقیق ھدفین تعلیمیین أال وھمامحل األھداف اإلنمائیة الدولیة، فإنني ال أتذكر أي نقاش حاد حول 

الذین یعرفون أن ھناك ستة  NORRAGأتساءل عن عدد قراء أخبار .	إنجاز التعلیم االبتدائي والتفاوت بین الجنسین في المدارس
عام من النساء 	24-15ة العمریة معدل اإللمام بالقراءة والكتابة في الفئ	2.3:	وتشمل ھذه النسبة ما یلي.	مؤشرات لھذین الھدفین

نسبة المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمان :	3.3حصة المرأة في العمالة بأجر في القطاع غیر الزراعي؛ :	3.2والرجال، و 
	.أنا أعترف أنني لم أفعل ذلك.	الوطني

ة لأللفیة وأھدافھا العشرة، وقد یثبت في وعلى النقیض من ذلك، یوجد حالیاً ما ال یقل عن أحد عشر مؤشرا لألھداف اإلنمائی
وقد یكون من المفید إعطاء .	نھایة المطاف أن ھناك ثالثة عشر مؤشرا عالمیا لتحقیق الھدف الرابع من أھداف التنمیة المستدامة

ول أھداف ة حھذه االھتمامات الحاسمة بعض الشيء حیث سیتم استخدامھا كأحد العناصر الرئیسیة في التقاریر الوطنیة السنوی
	.التنمیة المستدامة المقدمة  إلى األمم المتحدة

وعلى المستوى األعم، یمكن القول بأن البدایات ضئیلة جدا التي تقترحھا مؤشرات التنمیة المستدامة للھدف الرابع لنوعیة التعلیم 
	&	McGrath(الجتماعیة والثقافیة واتساعھ ومدتھ تتناقض مع روح اتفاقیة حقوق الطفل، والمیثاق االقتصادي ، والحقوق ا

Nolan.(	
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مجموعة موسعة من أھداف التنمیة المستدامة والغایات  تغطي "أیضا، وبشكل عام جدا، جادل المجلس الدولي للعلوم بأن 
	قنیاتمجموعة واسعة من المواضیع التي قد ال توجد لھا حتى اآلن بیانات مفصلة وموثوق بھا والتي أیضا قد یكون من الصعب 

	).Narsee	"(للتنفیذ 	-أو مكلفا جدا 	-	جمع البیانات التقلیدیة وطرق التكامل لھا

وقد یواجھ ھدف التنمیة المستدامة في التربیة و التعلیم تحدیا أكثر تعقیدا للرصد مقارنة ببعض أھداف التنمیة المستدامة القطاعیة 
بأن المؤشرات العالمیة ال تغطي بأي شكل من األشكال 	2016عام وھكذا، یعترف التقریر العالمي لرصد التعلیم ل.	األخرى

وإدراكا منھا لھذا التحدي، وضعت الیونسكو ما ال یقل ).		17:	2016الیونسكو، (	النطاق الكامل لجدول أعمال التنمیة المستدامة
لذلك ال ".	الغرض	تناسب"ال تزال 	43فقط من ھذه ال 	29ومع ذلك، فإن .	مؤشراً موضوعیاً یشمل المجموعة العالمیة	43عن 

ل المثال، فعلى سبی.	یزال ھناك قدر كبیر من العمل المنھجي الذي ینبغي القیام بھ، بما في ذلك بعض جوانب المؤشرات العالمیة
یم الثانوي لأصبح المؤشر العالمي حول الحد األدنى من الكفاءة في القراءة والریاضیات في  نھایة المرحلة االبتدائیة ونھایة التع

في المئة من البلدان في كل منطقة من مناطق 	50سلیما من الناحیة المنھجیة، ولكن البیانات ال تتوفر إال في ھذا المجال ألقل من 
	).(Sachs-Israel	Montoya;	الیونسكو

الرابع من أھداف  وكما سنرى، فإن مستوى الشفافیة والطموح للمؤشرات الموضوعیة یضمنان أن یكونا أقرب إلى الھدف 
البلدان  وفي واقع األمر أیضا، ربما تكون غالبیة.	االعتبار التعقید والتكلفة الناتجة	التنمیة المستدامة ، ولكن یجب أن یؤخذ بعین

 وھذا قد یعني أن المفاھیم األساسیة في الھدف الرابع من أھداف.	نفسھا تقدم البیانات ببساطة عن المؤشرات العالمیة األساسیة
التنمیة المستدامة، مثل التعلیم االبتدائي والثانوي الحر، ال یتم اإلبالغ عنھا، ألنھا لیست موجودة حالیا في المؤشرات العالمیة 

)Moriarty		.( وتجدر اإلشارة ھنا إلى أن العدید من الھیئات المختلفة قد أنفقت قدر ھائل من الوقت في االجتماعات واإلقناع
میة في الھدف الرابع من أھداف التن"	التعلیم االبتدائي والثانوي المجاني والمنصف والنوعي"د مصطلحات والتأیید لضمان وجو

	.المستدامة

ر من  وقد تم استغراق مقدار كبی.	ویمكن وضع نقطة مماثلة بشأن حالة المھارات والتعلیم والتدریب في المجالین التقني والمھني
المھارات الفنیة "و "	المھارات ذات الصلة"الرابع من أھداف التنمیة المستدامة إلى  الوقت لضمان أن تتطرق غایات الھدف

ومع ذلك، فإن ھذه الطموحات الكبیرة تترجم إلى مؤشر عالمي ".	والمھنیة، من أجل التوظیف والوظائف الالئقة وریادة األعمال
	"وجیا المعلومات واالتصاالت، حسب نوع المھارةنسبة الشباب والكبار الذین لدیھم مھارات في تكنول"یقترح فقط قیاس 

ومما ال شك فیھ أن مھارات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ذات أھمیة حیویة، ولكنھا تغطي بعداً واحداً فقط ).	المرجع نفسھ(
الحد "ل الدولیة بأن جادلت منظمة العم	وحول القضیة نفسھا، فقد.	(5	King,2016:)من أبعاد العالم الجوھري لتنمیة المھارات 

ومھارات القراءة والكتابة ومھارات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت لھ أھمیة "	المھارات ذات الصلة "	من النقاش حول
	).Comyn'(محدودة في المناقشات األوسع نطاقا  حول ما یلزم من المھارات في اقتصاداتنا الدینامیكیة 

وقبل أن نغادر عالم المؤشرات، ینبغي أن نالحظ أنھ قد تم تطویر مؤشر ولوحات تحكم  التنمیة المستدامة من قبل شبكة حلول 
	:و بیرتلسمان ستیفتنغ)	SDSN(التنمیة المستدامة 

	http://sdgindex.org/data/dashboards/	

	
وبما أن المؤشر ).	Ogwo(أفریقیا 	استخدمھا أحد مساھمینا في بناء مؤشر لمھارات الجودة لجنوب الصحراء الكبرى فيوقد 

ولوحات التحكم تغطي جمیع األھداف السبعة عشر وجمیع البلدان والمناطق، فھناك إمكانیات غنیة لالستفادة من بیاناتھا 
	.ألغراض المقارنة األخرى

	

	ر الحكومیة، الربحیة والغیر ربحیةالجھات الفاعلة غی

مجرد إشارة واحدة .	التي حددھا	169ال یذكر القطاع الخاص بشكل كبیر في النص الفعلي لألھداف السبعة عشر وغایاتھا ال 
 ، وإشارة إلى كل من)17.17(إلى الشراكات بین القطاعین العام والخاص جنباً إلى جنب مع الشراكات العامة والمجتمع المدني 

وفي النص األطول الخاص بتحویل عالمنا، ھناك أكثر قلیال عن دور وتنوع القطاع الخاص باعتباره .	البحوث العامة والخاصة
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رة، وكجزء من ھذه العملیة األخی.	أحد وسائل التنفیذ ألھداف التنمیة المستدامة ومكانتھ في منتدیات أصحاب المصلحة المتعددین
بعض الھیئات ذات الصلة بأھداف التنمیة المستدامة فضال عن االئتالفات العالمیة األخرى یشارك القطاع الخاص اآلن في 

	.المعنیة بالتربیة والتعلیم

ولوجود مخاوف كبیرة بشأن خصخصة التعلیم وكیفیة إرتباط ذلك بالتزام الھدف الرابع من أھداف التنمیة المستدامة بالتعلیم 
لساحة قید البحث حالیا، فقد أدرجنا تحلیال نقدیا للوضع الراھن من مشاركة القطاع ، وألن ھذه ا"الحر والمنصف والنوعي"

	Fontdevila(الخاص مع أھداف التنمیة المستدامة  &	Verger	.( غیر أنNN54  یثیر التساؤل أیضا حول ما إذا كانت أھداف
 جعل القضیة تتراكم بشكل معقول	التنمیة المستدامة توفر آلیة إلضفاء الشرعیة على مشاركة القطاع الخاص، وذلك من خالل

 ).Eats(	عندما تكون األھداف ذات صلة بمیثاق األمم المتحدة

حكومیة، كانت ھناك مشاركة نشطة جداً في جدول أعمال التنمیة وعلى جانب المجتمع المدني من الجھات الفاعلة غیر ال
عة الحال، وبطبی.	المستدامة، في عملیة تحدید الھدف أو الغایة على حد سواء، وكذلك في المشاورات الوطنیة وفي ضغوط التنفیذ

	.تأیید من جانب المجتمع المدنيفإن خطاب التنمیة المستدامة، الذي وافقت علیھ الحكومات اآلن، یمثل مصدرا قیما للضغط وال
تركیز معظم المجتمع المدني الوطني كان وسیظل دائما على تنفیذ أحكامھ الدستوریة الوطنیة، "ولكن من المفید التذكیر بأن 

	).	Taneja	&	Sorensen"(	وسیاساتھ، وخططھ االستراتیجیة

إثیوبیا؛ یمكن أن تثبت أن إثیوبیا، وھي بلد لھ مؤشراتھ وطرحت قضیة مماثلة في حالة وجود منظمة مجتمع مدني واحدة في 
الخاصة بالتعلم والحضور واستبقاء الطالب، أخذت على عاتقھا إطار عمل التنمیة المستدامة، وبدأت عملیة مواءمة خططھا مع 

المؤشرات العالمیة  ھل سیكون بوسع الدولة ذات التمویل المحدود والقدرة أن تقیس أي نجاح ضد:	ولكن یجدر التساؤل.	ھذا
	).Ross	"(لھدف التنمیة المستدامة الرابع، وھل یجب علیھا أن تفعل ذلك؟ 

	

	الخاتمة –قضایا حیویة أخرى متعلقة بأھداف التنمیة المستدامة 

من  دیدتشتمل  الع	ھي واحدة من أكبر خیبات األمل في  الھدف الرابع  من أھداف التنمیة المستدامة حیث	إن محو األمیة للكبار
غیر أن اإللتزام طویل األمد بمحو أمیة الكبار في العالم یجب أن  )أھداف	10	مرات في	7ذكرت"	(	جمیع"األھداف على  كلمة 

وینبغي دراسة خلفیة ذلك بعنایة، ).	Fredriksen(	في نص أھداف التنمیة المستدامة"	نسبة كبیرة من الكبار"یقدم فقط باعتباره 
ال یزال أمامنا شوط طویل في سبیل إعمال الحق في التعلیم  :	"ھذا یمكن تقدیمھا من خالل التعلیق التاليولكن بدایة جیدة على 

	).	Hanemann!	(بكل الوسائل للجمیع.	األساسي للجمیع

ھو  NN54نحن ندرك تماماً أن الكثیر مما قمنا بتغطیتھ في ).	SIDS(التعلم من ثقافات وسیاقات الدول الجزریة الصغیرة النامیة 
ومن المؤكد أنھ یمكن القول .	حول كیفیة مواءمة المناطق والدول والمجتمعات، العامة والخاصة، مع أھداف التنمیة المستدامة

	.بأنھ ینبغي لنا أیضا أن نولي اھتماما أكثر جدیة لما تعلمتھ عملیة التنمیة المستدامة بالفعل من ثقافات وسیاقات مختلفة

انعكست أولویات الیابان وكوریا الجنوبیة في إعتماد التعلیم من أجل التنمیة المستدامة وتعلیم المواطنة  وعلى سبیل المثال، فقد
ولكن ھناك بالتأكید الكثیر الذي یمكن أن یتعلمھ .	العالمیة في إطار الھدف الرابع من أھداف التنمیة المستدامة على التوالي

	).Crossley(للدول الجزریة الصغیرة النامیة  المجتمع الدولي للتنمیة من التجربة الممیزة

یة المستدامة ألھداف التنم	إن المتابعة المباشرة لھذه المسألة المتعلقة بتورید األفكار الجوھریة.	التاریخ، والتعلیم العالي والسعادة
ى إذا كان من المتوقع أن یؤثر ذلك كثیراً عل.	ھي مصدر قلق مع اإلستیالء على تاریخ كیفیة الوصول الفعلي لھذا النص النھائي

عاما، فمن الذي قام بتحریر األجزاء النصیة لألھداف اإلنمائیة المستدامة التي نعرفھا بالفعل بشكل 	15تطور العالم على مدى 
غة رر على اللجید؟ وبشكل خاص من الذي اتخذ القرارات الخاصة بأھداف التعلیم العشرة؟ فعلى سبیل المثال، ماذا وقع المح

؟ ومن قرر أن توسیع عدد المنح "التعلیم العالي، بما في ذلك الجامعة"المستھدفة التي یمكن القول بأنھا مشوشة فیما یخص
كان ذا صلة؟ ھل القضیة اآلن أن التعلیم العالي قد عاد من البرد من حیث األھداف )	ب	4(الدراسیة المتاحة في البلدان النامیة 

؟ وماذا عن أھداف التنمیة المستدامة والسعادة؟ وبعیدا عن كل المخاوف المتعلقة بالنفاذ )Lolwana	Adriansen;(العالمیة 
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جمیع البشر یمكن أن یتمتعوا بالرخاء "من أجل تحویل عالمنا یجب أن نتعھد بأن 	والجودة واإلنصاف، ھل من المؤكد أنھ
	).Douse(؟ "والعیش الرغید في الحیاة

من الواضح أن أھداف التنمیة المستدامة حیویة لمجتمع األمم المتحدة من حیث .	وضع أھداف التنمیة المستدامة كلمة نھائیة حول
ولكن ھذه المخاوف العالمیة حول المواءمة ھي في الواقع عالم بعیداً عن واقع التعلیم .	مھمتھا ووالیتھا وتمویلھا وحتى وظائفھا
وبالنسبة لمعظم ھؤالء فإن التعلم والتدریس الیوم والجولة الیومیة وتحدیاتھا ال تزال قضیة .	والتعلم في كل من الشمال والجنوب

	:رئیسیة

ومع ذلك، فإنني أناشد جمیع المشاركین في ھذه المناقشات الدولیة أن یعیدوا النظر من وقت آلخر في واقع المعلمین والفصول 
	).Bermingham.	(شا في كل بلد من بلدان العالموتھمی	الدراسیة والمنازل في المجتمعات األشد فقرا 
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	؟ ما المقصود بھا؟ SDG أھداف التنمیة المستدامة
 كالودیو دي مورا كاسترو، كلیة بیتاغوراس، بیل ھوریزونتي، البرازیل

acastro@me.comclaudiodemour	

	

	أھداف التنمیة المستدامة، األھداف، االستدامة، األمم المتحدة، البیروقراطیة الوطنیة:	كلمات البحث

	

 وقد.	في البرازیل ، بما في ذلك ترجمتھا البرتغالیة، ھي قلیلة جداً )SDG(	تم التوصل إلى أن أھداف التنمیة المستدامة:	الملخص
	.تم إعطاء األسباب المحتملة لذلك

ویمكنني أن أقول أنھ ال .	ھو التعلیق على مدى صدى إطار أھداف التنمیة المستدامة في البرازیل المالحظةوالغرض من ھذه 
	.سع في إجابتيولكن من أجل جعل رأیي أكثر مصداقیة إسمحوا لي أن أتو.	یتردد صداھا على اإلطالق ویتوقف عند ھذا الحد

وقد جمعت بعض اإلنطباعات خالل تجوالي، في مجیئي وذھابي في جمیع أنحاء العالم، وذلك تحت إشراف منظمة العمل 
	.الدولیة والبنك الدولي ومصرف التنمیة للبلدان األمریكیة

ن البلدان الكبیرة ال تولي ذلك لما  یخرج من أسرة األمم المتحدة في حین أ	فالدول الصغیرة والضعیفة تولي اھتماماً كثیراً 
	.اإلھتمام

وفي ھذه 	.ولم یكد األمیركیون ینتبھون إلى أي من الحركتین.	خرجت الوالیات المتحدة من الیونسكو، لتعود إلیھا في وقت الحق
لعزلة تعاني من حالة ا ومع ذلك، فإنھا.	البرازیل  دولة كبیرة ولكنھا لیست قویة.	الحالة، یكون البلد كبیراً  جداً وقویاً للرعایة

	.الحادة

من المحتمل أن ینظر إلیھا كمنظمات تمول .	اسأل أي بیروقراطي من الطبقة المتوسطة في برازیلیا عن وكاالت األمم المتحدة
ن أجل م ونظرا للقواعد البیروقراطیة المستحیلة في البرازیل، فھم یلجأون إلیھا،.	المشاریع التي ترید السلطات البرازیلیة تنفیذھا

وفي معظم .	ومن كل ما نعرفھ، فإن المشاركین البرازیلیین ینفذون ھذه المشاریع على محمل الجد.	تجاوز طقوس بالدھم
ھذه الحیلة اإلتفافیة ھي أكثر دور مفید للحكومة، نظرا للتعقیدات السخیفة .	األوقات، تقترح الوزارات المعنیة أسمائھم

	.للبیروقراطیة المحلیة

بة لرسائل وكاالت األمم المتحدة المختلفة، نعم، فنحن نستمع إلیھم عندما یطلب من ممثلیھم التحدث في المناسبات أما بالنس
	.ولكن بما أن ھذه األفكار السامیة تأتي بدون میزانیة، فسوف تنسى قریبا.	العامة

	.ا؟ من كل ما أعرفھ، عدد قلیل جداً من الناسمن الذي یولي اإلنتباه إلیھ.	ھو نوع آخر لتلك الرسائل	أھداف التنمیة المستدامة
	

	قد یكون من المفید أن نالحظ أنني لم أقرأ مطلقا إدخاالً واحداً .	في كل یوم أقرأ لقطة إلكترونیة من األخبار عن التربیة والتعلیم
	.عن ھذا الموضوع

	Objetivos	"عند كتابة .	االختبار التالي ھو أن نسأل السید جوجل عما یفكر de	 Desenvolvimento	Sustentável	"
وكانت .	وإلیجاد نوع من المقارنة قمت بكتابة اسمي.	ألف مدخل	356تم اإلشارة إلى إجمالي )	الترجمة الرسمیة إلى البرتغالیة(

في  أن أھداف التنمیة المستدامة ما ھي إال فكرة لم تترسخ	ھل أنا مشھورة أم.	المفاجأة، لدي حوالي نفس العدد من اإلدخاالت
	.البرازیل؟ وبما أن البدیل األول خاطئ بشكل واضح، علینا أن نقبل اآلخر

 ةییمین ذو اتجاھات كوونھا منشوراً .	فیجا ھي مجلة األخبار األسبوعیة البرازیلیة الرائدة، ومع تداول أكثر من ملیون نسخة
ترجمة البرتغالیة ألھداف التنمیة المستدامة أربع وقد حدد البحث عن ال.	تعكس ما یھم اإلنسان البرازیلي العادي	، فإنھایةوسط

ھذا تقدیر غامض ألنھ .	ملیون مدخل تحت اسم المجلة	362وفي المقابل، اكتشفت جوجل .	2015وفي عام 	2016دول في عام 
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 ةومع ذلك، فإنھ یعطي فكرة عن شعبی.	یتضمن منتج تنظیف بنفس االسم وكذلك مراجع للمجلة في وسائل اإلعالم األخرى
	.أھداف التنمیة المستدامة في البالد

	لست متأكدا مما إذا كان ھذا دلیالً على جھلي بشأن القضایا الدولیة الرئیسیة أو دلیالً على مدى أھمیة أھداف التنمیة المستدامة
)SDG( الھامشیة في محیطي، ولكن اضطررت إلى البحث في جوجل لمعرفة ما تعنیھ  ھذه األحرف الثالثة.	
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	عمان تتفاعل مع طموحات الھدف الرابع من أھداف التنمیة المستدامة
	محمد الیعقوبي، وزارة التربیة والتعلیم، مسقط

malyaqoubi@moe.om 

	

	إتفاقیة مسقط؛ ومواءمتھا مع الخطة الوطنیة؛ دور اللجنة الوطنیة للیونسكو:	كلمات البحث

وتواصل اللجنة تقدیم الدعم لتنفیذ أھداف التنمیة .	ساھمت عمان في عملیة التنمیة المستدامة من خالل إتفاقیة مسقط:	الملخص
	.ومواءمتھا من خالل المشاركة في لجان رئیسیة ومن خالل اللجنة الوطنیة العمانیة للیونسكو	4المستدامة 

	

لتعلیم في سلطنة عمان مسؤولیة العمل على تحقیق الرؤیة الوطنیة للتربیة یتحمل جمیع أصحاب المصلحة في مجال التربیة وا
شكل منتج بحیث تمكنھم من العیش ب	بناء الموارد البشریة بمھارات العمل والحیاة األساسیة:	"	والتعلیم المتمثلة في العبارة التالیة

صرة، والحفاظ على الھویة الوطنیة والقیم األصیلة، مؤھلین بقدر یمكنھم من التكیف مع التغیرات المعا	في عالم المعرفة، و
وھي رؤیة شاملة ولکنھا تتماشی بشکل واضح مع الھدف الرابع من ".	وقادرین على المساھمة في تنمیة الحضارة اإلنسانیة

	".ضمان التعلیم الشامل والمنصف للجودة وتعزیز فرص التعلم مدى الحیاة للجمیع:	"أھداف التنمیة المستدامة

	

وقد بدأ ذلك بإتفاق مسقط الذي .	2030وقد ساھمت سلطنة عمان في تشكیل اإلطار العالمي للتربیة والتعلیم لجدول أعمال عام 
وقد تم تعزیز .	2014مایو /	نتج عن المشاورات التي جرت خالل اإلجتماع العالمي للتعلیم للجمیع الذي عقد في عمان في أیار 

كما شاركت سلطنة عمان بعد  إعتماد إطار عمل إنتشون .	2015للتربیة والتعلیم، إنتشیون، عناصر ذلك في المنتدى العالمي 
كما أنھ عضو في اللجنة .	2015تشرین الثاني /	رسمیاً في اإلجتماع الرفیع المستوى الذي عقد في مقر الیونسكو في نوفمبر 

.	التي  تمثل الدول العربیة جنباً إلى جنب مع دولتین أخریین	2030التوجیھیة للتربیة والتعلیم من أجل التنمیة المستدامة لعام 
من أھداف التنمیة المستدامة من خالل مشاركتھا في 	4وباإلضافة إلى ذلك، تسھم السلطنة بشكل فعال في تقییم مؤشرات الھدف 

	.مجموعة التعاون الفني المتعلقة بالمؤشرات

  



19	
	

 من أھداف التنمیة المستدامة 4دور وتأثیر األعمال الخیریة الخلیجیة فیما یتعلق بالھدف 
 سوزان كیبلز، مؤسسة الشیخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السیاسة العامة، رأس الخیمة، دولة اإلمارات

on.rak.aesusan@alqasimifoundati 

	
	من أھداف التنمیة المستدامة؛ دول مجلس التعاون الخلیجي	4األعمال الخیریة؛ الھدف :	كلمات البحث

	

وفي حین 	.أصبحت المنظمات الخیریة الخلیجیة جھات فاعلة بارزة على نحو متزاید في مجال التربیة والتعلیم العالمي:	الملخص
 ً ما یعملون علی دعم جودة التعلیم الشامل والمنصف، إلى أنھ ال یوجد سوى القلیل من األبحاث التي تدرس األنشطة  أنھم غالبا

وبذلك تصف ھذه الورقة لماذا تحظى المنظمات الخیریة الخلیجیة العاملة في مجال التربیة والتعلیم .	الشاملة لھذه المؤسسات
	.اساتاألكادیمیین وصناع السی	بإھتمام أكبر من

	
تعتبر المنظمات الخیریة في دول مجلس التعاون الخلیجي من الجھات الفاعلة الجدیدة في مجال التربیة والتعلیم على الساحة 

وقد تحولت دول الخلیج، وال سیما دولة اإلمارات العربیة المتحدة وقطر والمملكة العربیة السعودیة، بشكل متزاید من .	العالمیة
إنشاء  من خالل(اریخیاً إلى تقدیم المزید من الطابع الرسمي على النمط الغربي من األعمال الخیریة العامة القنوات المنفصلة ت

وفي المقابل، أصبحت األنشطة الخیریة الخلیجیة بارزة على نحو متزاید على الساحة الدولیة، ).	مؤسسات تحمل أسماء رعاتھا
	.میة بسخاء في مجموعة من القطاعات، بما في ذلك التربیة والتعلیمحیث ساھمت الجھات الفاعلة الحكومیة وغیر الحكو

ملیار دوالر أمریكي 	1.76وحده، ووفقاً لتقریر واحد، تبرعت المؤسسات والشركات واألسر في الخلیج بمبلغ 	2013في عام 
، ویؤدي ھذا التمویل الخیري دوراً )2014كوتس، ( منھا لدعم التعلیم ٪15لمجموعة متنوعة من األسباب خارج بلدانھا، مع 

ضمان التعلیم الجید والمنصف للجمیع وتعزیز "، الذي یھدف إلى 4رئیسیاً في دعم أھداف التنمیة المستدامة، وخاصة الھدف 
وتشمل بعض المبادرات الخاصة التي ).	1، صفحة 2016منصة معارف التنمیة المستدامة، "	(فرص التعلم مدى الحیاة للجمیع

ملیون دوالر للتربیة والتعلیم في حاالت 	20أي إعطاء  (بھا المنظمات الخیریة الخلیجیة التبرع بمبالغ كبیرة ألسباب تربویة تقوم
، ))وایز(	أي إنشاء القمة العالمیة لالبتكار في التربیة والتعلیم(، بحیث تجمع األطراف المعنیة بالتربیة والتعلیم )الطوارئ

مثل دبي العطاء وتثقیف الطفل بالشراكة مع المبادرة العالمیة (		دعم المباشر ألھداف التنمیة المستدامةودخول تحالفات عالمیة لل
	.(2016	WISE,	2016;	SDGS,	for	Partnerships	2016a;	Cares,	Dubai)	.(GEFI)	للتعلیم األول

ھا بشكل متزاید في أن ینظر إلیھا على أنوفي الوقت الذي ترغب فیھ البلدان الغنیة بالنفط في دول مجلس التعاون الخلیجي 
ما أن لدى ك.	صانعة سیاسات على الساحة الدولیة، تركز العدید من المنظمات الخیریة على البرامج واألنشطة في البلدان النامیة

المتحدة، والتعلیم في دولة اإلمارات العربیة )زء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمیة ج	(مؤسسات مثل دبي العطاء
فوق الجمیع في قطر، ومؤسسة الملك فیصل في المملكة العربیة السعودیة، مبادرات لتحسین الوصول التعلیمي لأللطفال في 

 مشاریع البنیة التحتیة مثل بناء المدارس	وھي غالباً ما تقوم بذلك من خالل.	بلدان مثل أفغانستان، والھند، وكینیا، والمكسیك
	,2015	EAA,	2016c;	2016b,	Cares,	Dubai	.مثل تدریب المعلمین وتطویر المناھج الدراسیة امجيالبروالعمل  2016)	

.(KFF,	2016	

 
وتكتسب المؤسسات الخیریة الخلیجیة مصداقیة دولیة في قطاع التربیة والتعلیم العالمي على الرغم من أنھا لم تتمكن بعد من 

فعلى سبیل المثال، ترتكز دولة اإلمارات العربیة المتحدة وقطر والمملكة العربیة السعودیة .	مواجھة العدید من قضایاھا المحلیة
وإتجاھات 	(PISA)	بإستمرار في الربع األدنى من جمیع البلدان في اإلمتحانات الدولیة، مثل برنامج التقییم الدولي للطالب

	&	TIMSS. 	(TIMSS)الدراسة الدولیة للریاضیات والعلوم  PIRLS	International	Study	 Centre,	2011).(  ومع ذلك، فقد
تمكنا من إقامة شراكات مع العدید من المؤسسات المعروفة مثل مختلف وكاالت األمم المتحدة والشراكة العالمیة للتعلیم 

وعلى الرغم من العالقات الدولیة الكثیرة مع .	ومؤسسة بیل ومیلیندا غیتس والبنك الدولي والعدید من كیانات القطاع الخاص
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المنظمات الخیریة الخلیجیة، إلى أن ھناك نقصاً حقیقیاً في المعلومات العامة والبحوث التي تدرس األنشطة الشاملة لھذه 
	.المؤسسات في قطاع التربیة والتعلیم

على سبیل 	.الت التربیة والتعلیم أو عدم توفیرھافبدون بیانات شاملة، ھناك خطر كبیر یتمثل في اإلفراط في توفیر بعض مجا
المثال، وجدت دراسة إستكشافیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة أن المؤسسات التي تمولھا الدولة كانت تركز بشكل كبیر 

	جرید(على برامج الطلبة ذوي األداء العالي، ومع ذلك، كانت ھناك برامج أقل بكثیر للطلبة المعرضین للخطر 
ومن خالل التعاون حول الھدف الرابع من أھداف التنمیة المستدامة، یمكن أن تكون ھذه وسیلة تلتقي بھا ).	2015كیبلز، &	

المؤسسات الخیریة العاملة في قطاع التعلیم لتنسیق األنشطة، وتتبع النتائج، والتعاون من أجل خدمة األشخاص األكثر احتیاجاً، 
	.لدانھمبما في ذلك المتدربین في ب

ومع تزاید نفوذھا الدولي في قطاع التربیة والتعلیم، تستحق األعمال الخیریة الناشئة من دول الخلیج اھتماماً أكبر من 
وتعني األموال السخیة التي تقوم علیھا المنظمات الخیریة في دول مجلس .	األكادیمیین وصانعي السیاسات على حد سواء

وستواصل المنظمات الخیریة الخلیجیة .	من الفرص لدعم الحصول على التعلیم ونوعیتھ التعاون الخلیجي أن ھناك العدید
الرغبة في بناء شراكات ثنائیة أقوى في المستقبل والعمل في البلدان ذات اإلھتمام اإلستراتیجي، ومن ھنا یبدو أن التوجھ نحو 

قیام بمزید من العمل لضمان دعم مجاالت التربیة والتعلیم وكما ھو الحال، یجب ال.	العطاء الخیري من الخلیج سیستمر في النمو
	.األكثر احتیاجاً على الصعیدین المحلي والدولي

إن نمو المنظمات الخیریة في منطقة الخلیج التي تركز على التربیة والتعلیم ھو تطور جدید نسبیاً لھ إمكانیات كبیرة للخیر في 
الترکیز المستمر علی تتبع األنشطة الخیریة الناشئة عن المنطقة من حیث صلتھا ومن شأن .	قطاع التربیة والتعلیم العالمي

بالھدف الرابع من أھداف التنمیة المستدامة أن یساعد علی ضمان أن ھذه الحرکة تساھم بشکل إیجابي في أجندات التنمیة 
	.الوطنیة والدولیة علی حد سواء
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	دروس من دراسة حالة األھداف اإلنمائیة لأللفیة	كیف یمكن تحقیق أھداف التنمیة المستدامة؟
	إد ماھر، بالین، أنتویرب

edmaher@hotmail.be	
	

	أھداف التنمیة المستدامة؛ األمم المتحدة؛ دراسات السیاساتاألھداف اإلنمائیة لأللفیة؛ :	كلمات البحث
	

توضح ھذه المقالة دراسة حالة حدیثة لعملیة السیاسة المتعلقة باألھداف اإلنمائیة لأللفیة، وتقترح أن تتضمن :	موجز
 .أفكاراً قیمة عن أھداف التنمیة المستدامة

 
األھداف اإلنمائیة لأللفیة كیف ولماذا تم إختیار بعض األولویات لقد بحثت دراسة حالة حدیثة أجریت في عملیة إختیار 

ً 	في وتشیر الدراسة إلى الدروس المستفادة من عملیة أھداف التنمیة المستدامة .	حین تم وضع البعض اآلخر جانبا
	.ویجري ھنا مشاركة بعض من األفكار التي تم التوصل إلیھا من قبل الكاتب).	2015ماھر (
	

، اعتمد قادة العالم في مؤتمر قمة األلفیة إعالن األمم المتحدة بشأن األلفیة الذي یتضمن 2000سبتمبر 	/وفي أیلول 
بتحقیق تطلعاتنا العالمیة من أجل "أولویة من أولویات التنمیة، التي تعھدت الدول األعضاء من خاللھا 	75أكثر من 

، تم خفض ھذه األولویات 2001و 	2000بین عامي  وفي الفترة ما).		9، ص 2000"	(السالم والتعاون والتنمیة
وقد وردت في .	اإلنمائیة إلى قائمة تضم ثمانیة أھداف من األھداف اإلنمائیة لأللفیة ذات أھداف ومؤشرات مرتبطة بھا

التنمیة وكان عدد أولویات ).	2001األمین العام لألمم المتحدة، (مرفق خارطة الطریق لتنفیذ األھداف اإلنمائیة لأللفیة 
ومع ذلك، تم تنفیذ تغییرات إضافیة على األھداف .	20السریة الواردة في األھداف اإلنمائیة لأللفیة عند ھذه النقطة ھو 

األمم المتحدة، (أولویة إنمائیة	22، كانت 2007وفي نھایة المطاف، وبحلول عام .	اإلنمائیة لأللفیة والمؤشرات
2012.(	

 
	تحدید األولویات حسب نص السیاسة:	األھداف اإلنمائیة لأللفیة

	
	إعالن األلفیة	نص السیاسة

/RES/55/2	
	خارطة الطریق

A/56/326	
	مرفق خارطة الطریق

A/56/326	
الشكل النھائي لألھداف 

	اإلنمائیة لأللفیة

	السنة
	

2000	2001	2001	2007	

األولویات #
	المحددة

75	61	20	22	

	
كیف ولماذا تم إختیار قائمة األولویات المحددة من قائمة أصلیة تزید عن )	2015ماھر، (	وإستكشفت دراسة الحالة

فعلى سبیل المثال، ال یوجد أي دلیل على أن الجمعیة .	وتناقش الجوانب المثیرة للجدل في عملیة وضع السیاسات.	75
بدالً من ذلك، حددت نخبة من و.	العامة صوتت على اإلطالق على القائمة المنقحة لثمانیة من األھداف اإلنمائیة لأللفیة

ت كما أعطی.	فرداً، تتألف من مھنیي التنمیة والمنظمات عبر الوطنیة، ما ینبغي أن تكون علیھ	50السیاسات تضم نحو 
عدت تدریجیاً ومع ذلك، فقد استب.	مثل التعلیم االبتدائي الشامل	األولویة التدریجیة لألولویات التي تعزز تكافؤ الفرص،

، تم أیضا تنقیح 2007وفي عام .	التي تشجع على تحقیق نتائج أكثر مساواة، مثل إزالة الحواجز التجاریةاألولویات 
وقد استثنى من ذلك في تلك المرحلة المساعدة اإلنمائیة األكثر سخاء، والوصول .	إطار رصد األھداف اإلنمائیة لأللفیة
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عبء دیون البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون، وإلغاء الدین  الحر لصادرات أقل البلدان نمواً، والعبء المعزز لتخفیف
	.وأدى ذلك إلى إعاقة القدرات الھیكلیة التي تحتاجھا البلدان النامیة لمعالجة الفقر).	2014البنك الدولي، (الثنائي 

	
رت الدراسة ومع ذلك، وعلى الرغم من ھذه الجوانب وغیرھا من الجوانب المثیرة للجدل في ھذه العملیة، فقد نظ

وقال خمسة من كل عشرة من الذین أجریت معھم .	أیضا في الرأي القائل بأن إعالن األلفیة مستحیل على نطاق واسع
وقد أخذ تسعة من .	المقابالت، وجمیعھم من كبار الجھات الفاعلة في مجال السیاسات في األمم المتحدة، نفس الشيء

بار، وھو تحدید عدد محدود من األھداف اإلنمائیة لأللفیة التي یمكن فھمھا كل عشرة منھا النھج اإلنتقائي بعین اإلعت
لقد عمدوا إلى تحدید قیمة وضع  األھداف التي تم فھمھا في البدایة، .	وقیاسھا كما أنھا قابلة للتنفیذ ، كإستراتیجیة فعالة

 "(د الشعبمن شأنھا أن تناش"الثا ضمن إطار ، وث"قصیرة وفعالة بما فیھ الكفایة لتكون فعالة"وثانیا قابلة للتنفیذ، و 
	).	ممثل سیاسي رفیع المستوى في األمم المتحدة	-من أجرى المقابلة 

	
وتسلط الدراسة الضوء أیضا على النجاحات التي حققتھا عملیات األمم المتحدة في مجال السیاسات وتحدید أھداف 

وكذلك نجاحات األھداف )		2009	جولي وآخرون،؛ 2005بحسب إمیریج وآخرون، (	األمم المتحدة بشكل عام
	).2011؛ فاندیمورتیل، 2012حسب أنان، (	اإلنمائیة لأللفیة على وجھ الخصوص

	
	عدد األولویات المحددة لكل نص سیاسي:	أھداف التنمیة المستدامة

المقترح المفتوح لفریق 	نص السیاسة
العمل المعني بأھداف 

	التنمیة المستدامة
A/68/970	

خطة :	تحویل عالمنا
التنمیة المستدامة لعام 

2030	
A/70/L.1	

المنتدى السیاسي الرفیع 
المستوى المعني بالتنمیة 

	المستدامة

	2017یولیو 	2015	2014	السنة

		169	169	األھداف المحددة

	
ن لأللفیة، وأنھا ستكو من األھداف اإلنمائیة"	فعالیة"ویمكن اإلفتراض بأن ھذا یعني أن أھداف التنمیة المستدامة أقل 

ومن المرجح أن یكون ھناك تضییق في أولویات أھداف التنمیة .	ذات طابع جماعي لتحدید األولویات وتنفیذھا بالكامل
وكیف یجب أن نلحظ بعنایة وأھمیة ما إذا كانت ھناك أولویات معینة لألھداف .		2030اآلن وعام 	المستدامة بین

و 	5و 	3و 	2و 	1وسیتم إستعراض أھداف التنمیة المستدامة .	ماذا سیتم تجنب اآلخریناإلنمائیة المستدامة، وكیف ول
	.2017یولیھ /	في قمة رفیعة المستوى في تموز 	17و 	14و 	9
	

وعلى الرغم من أن التركیز الضیق لألھداف اإلنمائیة لأللفیة قد تحول إلى تركیز أوسع ألھداف التنمیة المستدامة، إال 
وفي حالة حدوث تھجیر ألولویات أھداف التنمیة المستدامة، فإن .	لى إقتراح أنھا واسعة جداً لتحقیقھاأنھا قادرة ع

ھناك، في نھایة المطاف، .	التحدي األساسي سیكون إختیار األولویات الصحیحة والمزیج الصحیح من األولویات
	.الكثیر على المحك
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 للقطاع الخاص المساھمة في تحقیق أھداف التنمیة المستدامةعرض طرق العمل الخاصة بھم: كیف  یمكن 
	توم إیتس، تطویرالتربیة والتعلیم، لندن

tmdeats@yahoo.com	
 

	اإلبحاث؛ اإلستثمار؛ المشاركة؛ الجودة	القطاع الخاص؛ الشرعیة؛:	كلمات البحث

یف المصطلحات الذاتیة بشكل أفضل مثل یتطلب تحقیق أھداف التنمیة المستدامة مساھمة جمیع القطاعات في تعر:	الملخص
	ویمكن أن یكون ثمن المشاركة المشروعة ھو المساھمة".	ذو جودة عالیة"و "	وثیق الصلة"تعلیم 

في اإلاستثمار في البحث والتطویر من أجل إظھار الكیفیة التي ستسھم بھا في تحقیقھا على المدى الطویل؛ وإال فإن التعاریف 
	.اإلستغاللالغامضة معرضة لخطر 

من 	4 إن الھدف.	إن دور القطاع الخاص في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة غیر واضح، وبالتأكید في مجال التربیة والتعلیم
 وحتى.	أھداف التنمیة المستدامة في مجال التعلیم ال یذكر إال القطاع الخاص إال نادراً، فقط كأصحاب مصلحة وكمشاركین

	.الشراكات ال یشمل سوى القطاع الخاص المعني في تنمیة الشراكات بین القطاعین العام والخاصالمعني بشأن 	17الھدف 
	.وھکذا، ھناك سؤال حول کیفیة تحقیق ھذه األھداف وتحفیز المجتمعات المحلیة علی العمل

داف دى الذي ینظرون فیھ إلى أھوتعتمد مسألة كیفیة استجابة المجتمعات المحلیة إلطار أھداف التنمیة المستدامة جزئیاً على الم
ومن المرجح أن ترى المنظمات التي تفكر على المدى الطویل والملتزمة .	التنمیة المستدامة على أنھا تفي بمصالحھا الحقیقیة

ان كبالتحسین المنھجي أن أھداف التنمیة المستدامة لھا دور في توفیر قرارات بحكم األمر الواقع فیما یتعلق بالقرارات، سواء 
وحیثما یختلف القطاع الخاص عن ھذه .	ھدفھا ھو نمو األعمال التجاریة أو وضع السیاسات أو مجموعات المجتمع المدني

المنظمات ھو أنھ یمیل إلى التركیز على المدى القصیر ، ویرجع ذلك جزئیاً إلى القیود المفروضة عن طریق تقدیم التقاریر إلى 
	.األسواق المالیة

وبالنسبة للمنظمات التي ترى المعادلة .	داخل أطر أھداف التنمیة المستدامة خطراً وفرصاًعلى حد سواءویمثل الغموض 
التجاریة من حیث التأثیر المؤدي إلى التوسع والربح على المدى الطویل، فھناك فرصة لتكون مبتكرة في كیفیة مساعدتھا على 

أھداف التنمیة المستدامة لھذه المنظمات في أنھا تسمح لھم بالعمل وفقاً  وتتمثل إحدى الفوائد الرئیسیة لھیكل.	تحقیق األھداف
ومن ثم یمكن تفسیر أھداف التنمیة المستدامة على أنھا خالصة وافیة ألفضل الممارسات، .	لألدلة المتاحة بناء على النتائج القیمة

	.مما یوفر للشركات تكلفة الحصول على ھذه التكالیف ألنفسھا

منظمات التي تعمل على فرضیة أكثر انتھازیة، فإن غموض اإلطار یتیح فرصة لربط نھج األعمال ذات الصلة وبالنسبة لل
وكثیراً ما كان القطاع الخاص في مجال التربیة و التعلیم مثیراً للجدل، حیث أنھ .	الفائقة بأھداف التنمیة المستدامة بطریقة ھشة
ربح یتم بطریقة أخرى  تختلف عن  مبادرات التأثیر األخرى، مما یخلق الشكوك من المتصور أن صنع القرار من أجل تحقیق ال

	.المبررة في دوافع القطاع الخاص

وعالوة على ذلك، غالباً ما تعتبر الطبیعة التكوینیة لنظم التربیة والتعلیم وتأثیرھا على القیم والھویة والمواطنة مسائل ذات 
ویمكن إعتبار تأثیر البرامج العالمیة  .	ھر الخارجیة في ھذه المناطق تعد محل نزاع شدیدولذلك فإن ممارسة الظوا.	سیادة وطنیة

مثل برنامج بیسا وغیرھا من اإلختصاصات غیر القضائیةعلى التعلم مثل برامج التعلیم عبر الحدود ھداماً من قبل أولئك الذین 
	.مطافیأخذون بعین اإلعتبار امتیازات الحكومات الوطنیة في نھایة ال

ومع ذلك، فإن القطاع الخاص بشكل عام یحمل موقفاً مشروعاً كمجموعة یجب أن تكون مصالحھا في سیاسة التعلیم، جنباً إلى 
ومثل اآلخرین، .	جنب مع أصحاب المصلحة اآلخرین من أولیاء األمور إلى الطالب، ومن المعلمین إلى موظفي الجامعات

وھو تعریف 	-من أھداف التنمیة المستدامة 	4حد التحدیات البارزة في الھدف یجب إشراك القطاع الخاص في التصدي أل
إن صوت أصحاب العمل بشكل عام مفید باعتباره واحدا من بین العدید في ".	مھارات القرن الحادي والعشرین"و "	المالءمة"

ألنھا یمكن أن تقدم تقریرا عن الصفات  مساعدة الحكومات على إعطاء األولویة لبعض النتائج والعملیات وسیاساتھا الداعمة
	.التي یحتاجھا أولئك الذین یدخلون القوة العاملة
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ومن ثم، فإن أھداف التنمیة المستدامة توفر آلیة إلضفاء الشرعیة على مشاركة القطاع اخالص، من خالل جعل القضیة قد 
ومع ذلك، فإن الغموض العمیق وراء .	مم المتحدةتتراكم أرباحھا على نحو معقول عندما تكون األھداف مشروطة باتفاق األ

	.من أھداف التنمیة المستدامة یجعلھا عرضة لإلساءة	4المقاییس المستخدمة في الھدف 

ویفتخر (یمكن أن تعطي للمنظمات الربحیة شرعیة لزیادة توفیر التقییم  -مثل إجتیاز االختبار 	-إن المحددات الفائقة للجودة 
	.دون أن یكون واضحاً ما یعنیھ ذلك)	ینتج عنھ ذلكبالتقییم الذي 

ویتمثل التحدي الرئیسي في كیفیة إستخدام إطار عمل أھداف التنمیة المستدامة كجزرة وعصا، إذا كانت ھیئات القطاع الخاص 
مثیل من الحل وت مستعدة لإلستثمار في حلول لمواجھة مشاكل التربیة والتعلیم، فإن ھناك موقفا مفیداً لھم في توفیر أجزاء

ویمكن أن یكون التحذیر أنھ إذا أرادوا أن یدعوا أنھم یساعدون على تحقیق أھداف التنمیة .	إحتیاجاتھم لمصممي النظام
ومن حیث شروطھا، فإن اإلستثمار في ".	إظھار أعمالھم"المستدامة من خالل تقدیم منتجاتھم أو خدماتھم، فإن ھناك حاجة إلى 

	.تشجیع اإلستثمار المشروع وطویل األمد واإلبتكار في ھذا القطاع ال یمكن أن یكون سوى شيء جیدو	-البحث والتطویر 

ال 	.من الجدیر بالذكر أن البحث عن مراجع أھداف التنمیة المستدامة على مواقع شركات التعلیم العالمیة یجلب القلیل من الفرح
ویسلط جیمس للتعلیم الضوء .	ي، أوروبرت مردوخ في مجال التعلیمتوجد إشارة واضحة على مواقع مجموعة أبولو، أو أمبلیف

على عمل مؤسستھ، في حین أن بیرسون لدیھ تدوینة على مدونتھ تنسق المواءمة بین إستراتیجیتھ والھدف التربوي ألھداف 
فعال  شكل أكبر وعلى نحووبالتالي، ھناك فرصة للجانبین لالنخراط ب.	التنمیة المستدامة ولكن یظھر قلیالً في طریق العمل

	.وإتخاذ أدوار واضحة في تحسین فرص الوصول إلى التعلیم والتعلم
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 مخاطر المؤشرات العالمیة الضیقة: إعادة كتابة طموح ھدف التنمیة المستدامة الرابع
 كیت موریارتي، جامعة ساسكس

k.moriarty@sussex.ac.uk	
	

	المؤشرات؛ التعلم؛ الطموح السیاسي:	كلمات البحث
	

فیما یخص العملیة الفنیة لتحدید المؤشرات العالمیة لھدف التنمیة المستدامة الرابع، في بعض الحاالت، تعمل المخاطر :	ملخص
	.على تضییق الطموح السیاسي للھدف وتقوض اإلنجاز المنصف للھدف نفسھ

من أجل القضاء على الفقر وإیجاد مستقبل مستدام للجمیع دون أن یتخلف :	أھداف التنمیة المستدامة وعدا بتحول جذريتحدد 
ویعترف بالتعلیم، وھو أحد األھداف السبعة عشر، كمحرك رئیسي في ھذه العملیة، مع ).	2015ألمم المتحدة، ا(	أحد عن الركب

، ویولد المرأة	ل على التعلیم الجید من شأنھ أن یحسن من النتائج الصحیة، وتمكینوجود أدلة ھامة تثبت أن زیادة فرص الحصو
	).	2013الیونسكو، (	قتصادي ویبني مجتمعات أكثر دیمقراطیةإلالنمو ا

، "بضمان التعلیم الجید الشامل والمتكافئ وتعزیز التعلم مدى الحیاة للجمیع"یتعھد الھدف الرابع من مبادرة التنمیة المستدامة 
وھذه األھداف مجتمعة وما یلیھا جدول أعمال طموح لتحقیق التعلیم بحلول .	وتنقسم إلى سبعة أھداف عامة وثالث وسائل للتنفیذ

من أھداف التنمیة المستدامة وأھدافھ ناتجة 	4وكما ھو الحال بالنسبة ألھداف التنمیة المستدامة األخرى، فإن الھدف .	2030عام 
مفاوضات السیاسیة بین الدول األعضاء في األمم المتحدة، وبمساھمة من ھیئات األمم المتحدة، عن عملیة طویلة من ال

فلماذا یكون طموح الھدف الرابع من أھداف التنمیة المستدامة معرضاً لخطر التقویض من .	والمجتمع، والجھات الفاعلة األخرى
	خالل عملیة تقنیة؟

مؤشرات العالمیة ألھداف التنمیة المستدامة من قبل فریق الخبراء المشترك بین الوكاالت إن العملیة التقنیة المعنیة ھي تطویر ال
ومع ذلك، فبدالً من كونھا مجرد عملیة تقنیة كما صورت، فإن ).	IAEG-SDGs(المعني بمؤشرات أھداف التنمیة المستدامة 

المعني بالتنمیة المستدامة بشأن نطاق وصیاغة المؤشرات القرارات النھائیة الصادرة عن فریق الخبراء المشترك بین الوكاالت 
	.العالمیة سیكون لھا، بال شك، دالالت سیاسیة حقیقیة وخطر یھدد االلتزامات السیاسیة الطموحة

على الرغم (من أھداف التنمیة المستدامة ومؤشره، على سبیل المثال، یوضح المخاطر 	4إن تحقیق غایة واحدة فقط من الھدف 
، یكفل 2030بحلول عام "	من أھداف التنمیة المستدامة بأن 	4تلتزم الغایة ).	ھناك حجج یمكن أن تتخذ بشأن اآلخرین من أن

لجمیع البنین والبنات إستكمال التعلیم اإلبتدائي والثانوي المجاني والمنصف والنوعي ، مما یؤدي إلى نتائج تعلیمیة ذات صلة 
)	ب(؛ 2/3في الصفوف )	أ:	(نسبة األطفال والشباب"سوف یقیس فقط .	4.1.1	المي المقترحومع ذلك، فإن المؤشر الع".	وفعالة

القراءة )	1(في نھایة المرحلة الثانویة الدنیا محققین على األقل أدنى مستوى  من الكفاءة في )	ج(في نھایة المرحلة االبتدائیة؛ و 
تاج المرء إلى أن یكون متخصصاً من أي نوع لیعتبر ھذا وال یح).	IAEG-SDGS ،2016	"(الریاضیات، حسب الجنس )	2(و 

	.غیر كاف كلیاً، ویخفق في تغطیة جوانب رئیسیة أخرى من الھدف مثل اإلنجاز والتوفیر  المجاني

وعالوة على ذلك، فإن ھذا المؤشر ال یوجد حتى ضمن المعاییر الضیقة الخاصة بھ في إقتراح التصنیف حسب الجنس وحده، 
غ لن یتم قیاسھا أو اإلبال(أو أشكال التھمیش األخرى /	و )	األغنیاء والفقراء	ن اإلختالفات في مخرجات التعلم بینمما یعني أ

	.ومن شأن ذلك أن یخفف من عدم المساواة في مخرجات التعلم بین المجموعات.	عنھا

وال یزال اإلنصاف، من حیث الوصول إلى التعلیم وإتمامھ، قضیة رئیسیة خالل جمیع مستویات التعلیم، حیث أن النسبة تصل 
في المائة من األطفال الذین ینتمون إلى األسر الفقیرة في البلدان المنخفضة الدخل الذین ال یلتحقون أبدا بالمدارس 	30إلى 

یونسكو، (	الذین یكملون المرحلة الثانویة العلیا	لمائة من أفقر البنات في البلدان المنخفضة الدخلفي ا	1اإلبتدائیة وال یكمل سوى 
ومن شأن توفیر التعلیم العام المجاني أن یكون لھ تأثیر ھائل في السماح للمزید من أفقر األطفال بإكمال التعلیم ).	2016

لمشتركة بین الوكاالت المعنیة بالتنمیة المستدامة أي اقتراح بھذا الشأن اإلبتدائي والثانوي؛ ومع ذلك لم تقدم مجموعة العمل ا
	.لقیاسھ واإلبالغ عنھ على الصعید العالمي
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كیف ستتعرض الحكومات للمساءلة حیال إلتزامھا بتوفیر دورة كاملة من التعلیم االبتدائي والثانوي المجاني لجمیع األطفال؟ 
لون التعلیم یكم	-أولئك الذین غالبا ما یتخلفون عن الركب 	-	، بمن فیھم أشد الفتیات فقرافكیف نعرف ما إذا كان جمیع األطفال

	من مرحلة التعلیم اإلبتدائي حتى المرحلة الثانویة العلیا، ولیس مجرد التسجیل؟

اق ن تضییق نطمحاولة والحفاظ على عدد المؤشرات العالمیة بشكل منخفض، فإالوفي حین أنھ من المفھوم أن ھناك رغبة في 
وعلى الرغم من توفر مؤشرات تثقیفیة وطنیة .	ما یجب قیاسھ واإلبالغ عنھ على الصعید العالمي یجلب مخاطر كبیرة

ومواضیعیة أخرى، فإن الحكومات ستكون على درایة كبیرة بالمؤشرات التي یتم رصدھا على الصعید العالمي، ومن المرجح 
 ً أن اإلبالغ على المستوى العالمي  4.1للھدف 	-أو الثاني 	-	وقد یعني المؤشر الموسع.	لذلك أن تعطي األولویة إلجراءاتھا وفقا

	.أكثر تعقیداً؛ إلى أنھ من األھمیة بمكان أن تدفع العمل نحو الھدف بأكملھ ولیس جزءاً منھ فحسب

ھذا  حتى وقت كتابة(التزوید المجاني وبغیة اإلبقاء على عدد المؤشرات العالمیة منخفضة، فإن الجوانب الحاسمة من اإلنجاز و
.	بعادھا ببساطةقد تم إست)	أكثر من عام في عملیة الفریق اإلستشاري المشترك بین الوكاالت المعني بالتنمیة المستدامة	-التقریر 

جھات على الرغم من رفضھا من قبل بعض ال	-إن خطر عدم المساءلة العالمیة على ھذه الجوانب الرئیسیة من ھذا الھدف 
وتوضح الدروس المستفادة من األھداف اإلنمائیة لألفیة والتعلیم .	ھو أمر حقیقي ومن المھم أن نتعلم من الماضي	-الفاعلة 

وقد دفع ھدف األھداف اإلنمائیة لأللفیة المتمثل في تعمیم التعلیم اإلبتدائي الشامل .	للجمیع كیف أن اإلبالغ  العالمي یحفز العمل
	.التركیز على زیادة فرص الحصول على التعلیم اإلبتدائي، مع تحقیق نتائج إیجابیة للغایة في العدید من البلدانالحكومات إلى 

حیث یأتي على حساب 	ومع ذلك، فإن الجانب اآلخر من ھذا التركیز على الوصول، مقبول كما حو الحال في كثیر من األحیان
الیونسكو، (	ملیون طفل من غیر تعلیم	250	ألطفال الذین ال یتعلمون بحیث یقدر عدد ا"	أزمة تعلم"الجودة ویؤدي إلى 

ویبدو اآلن أن البندول یتأرجح في االتجاه المعاكس، حیث أن نتائج التعلم ھي القیاس العالمي الوحید والوحید للغایة ).	2013
 .ي نھایة المطاف تقویض الھدف العامویؤدي ذلك إلى تقویض الھدف وف.	األولى للھدف الرابع من أھداف التنمیة المستدامة

یجب أن نعلم أن التعلیم یجلب معارف ومھارات جدیدة لألطفال، وبالرغم من ذلك فإنھ یجب أن .	ھذا لیس حجة ضد قیاس التعلم
ة ءبشأن مدى مالءمة عملیة التقییم لعمر الطفل، وكذلك اإلعتراف بأنھ في حین أن  معرفة القرا	یتم توخذي الحذر واإلنتباه

	.والكتابة والحساب ھي مھارات أساسیة مھمة ال ترقى إلى نتائج التعلم ذات الصلة إذا كنا نسعى إلى مستقبل سلمي ومستدام

ومع ذلك، فإنھ عند قیاس نتائج التعلم فقط، وفقدان اإلنجاز وتوفیر التعلیم المجاني، فإن ھذا الھدف الشامل ینتقل إلى شيء أضیق 
ویمكن للمرء أن یفترض بأن أولئك الذین سعوا أصال إلى ھدف .	السیاسي ألسباب تقنیة مفترضة بكثیر، مما یقوض الوعد

أضیق یركز على التعلم سیحصلون على ذلك من خالل الباب الخلفي لعملیة المؤشرات الفنیة، ویحتمل أن یعید كتابة طموح 
	.الھدف الرابع من أھداف التنمیة المستدامة نفسھ
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المؤشرات ولكن ھل : نصف البیانات لرصد التقدم المحرز نحو الھدف الرابع من أھداف التنمیة المستدامةال تتوفر سوى 
 العالمیة مالئمة للغرض؟

	سیلفیا مونتویا، معھد الیونسكو لإلحصاء، مونتریال

s.montoya@unesco.org	
	

	المؤشرات الموضوعیة والعالمیة؛ المنھجیات؛ بناء القدرات:	كلمات البحث

یعمل معھد الیونسكو لإلحصاء بمثابة مصدر رسمي لبیانات التعلیم، وھو یعمل عن كثب مع البلدان لتطویر :	الملخص
من أھداف التنمیة المستدامةمع 	4ت الھدف المنھجیات والمعاییر واألدوات الالزمة لمساعدتھا على إنتاج واستخدام مؤشرا

	.تعزیز نظمھا اإلحصائیة الوطنیة

ككل، قد انبثقا عن ما یمكن القول بأنھ عملیة التشاور األكثر 	2030إذا كان ھدف التنمیة المستدامة الرابع  بل وخطة عام 
ردان نایدو، لماذا تتوقف عند ھذا الحد؟ ویبدو ،  وفقا لزمیلي في الیونسكو جو)	2016كیتشن، (	شمولیة في تاریخ األمم المتحدة

	.فقط أن رصد التقدم المحرز نحو تحقیق الھدف الرابع من أھداف التنمیة المستدامة یعكس ھذه العملیة التشاوریة الشاملة

في وضع المؤشرات المتفق علیھا ونھج إنتاج بیانات  رائداً  	(UIS)وفي مجال التربیة والتعلیم، یعتبر معھد الیونسكو لإلحصاء 
 ً وھذا یشكل تحدیاً خاصاً عندما تأتي المعلومات من مصادر مختلفة، كما ھو الحال في العدید من مؤشرات .	قابلة للمقارنة دولیا

وال 	-واسعة من الشركاء ورداً على ذلك، یعمل معھد الیونسكو لإلحصاء عن كثب مع مجموعة .	التنمیة المستدامة للھدف الرابع
لوضع نھج قابلة للمقارنة عالمیاً لجمع البیانات لھدف التنمیة 	-سیما البلدان التي ستتولى زمام المبادرة في مجال الرصد 

	.المستدامة الرابع وتحلیلھا

، ولكن أیضا لیم االبتدائيلیس فقط التع.	فقط قم بمجرد إلقاء نظرة على كل ما یحتاج إلى قیاس، على الصعیدین الوطني والعالمي
لیس فقط عدد األطفال في الصف، ولكن من ھم األطفال المتواجدین ھناك، واألطفال في عداد .	التعلیم الثانوي والتعلیم العالي

 ن القراءةلیس فقط ما إذا كانوا یتعلمو.	لیس فقط أحجام الصفوف الدراسیة، ولكن ما یتعلمھ األطفال في تلك الصفوف.	المفقودین
.	21من المدرسة وھم جاھزون للعمل في أماكن العمل الرقمیة المتزایدة في القرن ال 	والكتابة، ولكن ما إذا كانوا قد تخرجوا

	.وھذا كلھ یجب أن یقاس إذا أردنا أن نتأكد من أن جمیع أطفال العالم قد حصلوا على تعلیم أساسي ذي نوعیة جیدة
	

	.ت الالزمة لرصد التقدم المحرز نحو تحقیق الھدف الرابع من أھداف التنمیة المستدامةوفي الوقت الراھن، لدینا نصف البیانا
رصد األعمال غیر المنجزة 	-"	كل ما سبق"إنھا حالة ".	أو/	إما "ال یوجد 	-	ولكن ال یمكن أن تكون ھناك تدابیر نصفیة

د التقدم ، مع رص)وھو ھدف لم یتم تجاوزه بالمیل(لألھداف اإلنمائیة لأللفیة، مثل إتمام التعلیم االبتدائي على الصعید العالمي 
المحرز في كل مستوى من مستویات جودة وإنصاف التعلیم، بدءاً من السنوات األولى للتعلم وصوالً إلى التعلیم مدى الحیاة 

	.للبالغین

	

ویعني ذلك العمل على مراحل، .	نحن بحاجة إلى الحصول على ھذا الحق، ویتطلب ذلك نوع من التعاون والتشاور والمشاركة
	2030وببساطة، ال یمكننا الوصول إلى وجھتنا .	بحیث یمكن التحقق من المؤشرات، وإعادة فحصھا، وتكییفھا عند الضرورة

والنھج المرحلي والتوافقي لمؤشرات أھداف التنمیة .	ارطة الطریق على طول الطریقدون التدقیق وإمعان النظر في خ
	.المستدامة ھو السبیل الوحید للذھاب مع الدول في مقعد القیادة

	.2017وقد اتفقت الدول على البدء في استخدام مؤشرات األداء في عام 

	29لمناقشات حول ھذه المؤشرات، والخبر السار ھنا ھو أنھ تم التوقیع على قائمة تضم المناظرات واوكان ھناك الكثیر من 
في اجتماع عقد مؤخراً لمجموعة التعاون التقني في إطار الھدف الرابع "	مناسبة للغرض"مؤشراً عالمیاً وموضوعیاً على أنھا 
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	2017ئمة أساسیة وافقت الدول على بدء استخدامھا في عام ولدینا اآلن قا.	2030من أھداف التنمیة المستدامة لمؤشرات التعلیم 
	.لرصد التقدم المحرز

المتبقیة تحتاج إلى المزید من العمل المنھجي، وجمع البیانات، وربما 	14إلى أن المؤشرات ال  TCGوخلصت مجموعة 
نوا من أخذ مكانھم جنباً إلى والسباق على وشك أن یصل بھم إلى سرعة بحیث یتمك.	المراجعة قبل أن تكون جاھزة للغرض

	.جنب مع غیرھم بالفعل

النسبة المئویة للطلبة الذین یفھمون المواطنة العالمیة (	4.7.4على سبیل المثال، ھناك حاجة إلى المزید من العمل المنھجي على 
	).عدد الھجمات على الطلبة، والعاملین، والمؤسسات(	3	.أ.4، و )واإلستدامة

	.موحدة لضمان إمكانیة مقارنة المؤشرات الناتجة عبر الدولویلزم وضع تعاریف 
	

أمریكا ف.	تغطیة الدول لمصادر البیانات المستخدمة في إعداد المؤشرات	وفي حاالت أخرى، فإن التحدي یكمن في توسیع نطاق
قارنة دولیاً قدم بیانات قابلة للمالالتینیة، على سبیل المثال، فأمریكا الالتینیة، على سبیل المثال، ھي المنطقة الوحیدة التي ت

	.عن النسبة المئویة لألمیین البالغین والشباب الملتحقین ببرامج محو األمیة 4-6-3للمؤشر 

یل فعلى سب.	أیضا المجاالت التي تحتاج إلى مزید من المؤشرات، فضالً عن الحاجة إلى التطویر أو التنقیح TCGوقد حددت 
ومع ذلك، فإن .	لمساواة في فرص حصول المرأة والرجل على التعلیم التقني والمھني والجامعيإلى ا 4-3المثال، یدعو الھدف 

	.لذلك قد نحتاج إلى المزید من المؤشرات ھنا.	قائمة المؤشرات الیوم ال تعكس المفاھیم  المتعلقة بالصیاغة أو الجودة

ت، اقترح معھد الیونسكو لإلحصاء، الذي یشارك في رئاسة وبغیة مساعدة الدول على اإلستجابة للطلب غیر المعتاد على البیانا
فریق التنسیق التقني، أربعة فرق عاملة لمعالجة ھذه القضایا في ثالثة مجاالت حاسمة، برئاسة كل مجموعة من الدول األعضاء 

رقة األولى وستركز الو.	الوطنیةوھو أمر حیوي لضمان إنعكاس النتیجة النھائیة للحقائق واألولویات 	–في فریق التعاون التقني 
أما الثاني، 	.على القضایا المنھجیة وقضایا توافر البیانات المتعلقة بالمؤشرات الموضوعیة التي تحتاج إلى مزید من التطویر

	.(GAML)فسیركز بشكل خاص على المؤشرات المتعلقة بنتائج التعلم من خالل التحالف العالمي لرصد التعلم 

ایا وسیحدد قض.	غیر مسبوق على اإلحصاءات على الدولالعلى بناء القدرات الوطنیة، مع االعتراف بالطلب والثالث سیعمل 
المؤشرات؛ وإنشاء شبكة من أصحاب المصلحة للدعم "	إمتالك "القدرات الوطنیة؛ وتطویر أدوات وموارد لتمكین البلدان من 
ع آلیة لمساعدة الدول على تطویر إستراتیجیاتھا الوطنیة الخاصة الوطني؛ وإطالع الدول  على أحدث عملیات البیانات؛ ووض

	.لتطویر إحصاءات التعلیم

سبیل  وعلى.	وسیركز الفریق العامل الرابع على كیفیة تعزیز اإلبالغ عن بیانات الھدف الرابع من أھداف التنمیة المستدامة
یل شامل لمساعدتھا على جمع ونشر بیانات ھدف التنمیة المثال، ستستفید الدول والوكاالت الدولیة إستفادة كبیرة من دل

	.المستدامة الرابع

وھو 	.وھذا كلھ جزء من دور منذ أمد بعید لمعھد الیونسكو لإلحصاء لیكون بمثابة الترابط بین البیانات التعلیمیة الوطنیة والدولیة
السعي لتحقیق الھدف الرابع من أھداف التنمیة  دور نتمتع بھ حیث یتحرك فیھ مجتمع التعلیم الدولي قدماً بالمؤشرات في

	.المستدامة

	

	:المراجع

Kitchen,   C. (2016) MY World: How we Gave the World a Voice 
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SDG4 Technical Cooperation Group http://tcg.uis. unesco.org/index.php 
The list of 29 global and thematic indicators were signed off as being ‘fit for purpose’ by the 

SDG4 
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Technical Cooperation Group http://www.uis.une- sco.org/Education/Documents/tcg-thematic-
ed- ucation-indicators-final.xlsx 

Global Alliance to Monitor Learning http://uis. openplus.ca/gaml/ 
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