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اإلطار العام لمشروع الدراسة

عربيةالالجمهورية)(الدراسةعينة)العربيةالدولمنعددفيالتعليموضعتفسير1.
منحالةشهدتالتي(السودانوجمهوريةليبيا،دولةاليمنية،الجمهوريةالسورية،
.األزمات

المستدامةالتنميةأهدافمنالرابعالهدفضوءفيالدولهذهحالةعلىالوقوف2.
فيلةماثبدتالتيالسلبيةالمؤشراتتحديدو،بهالخاصةالسبعوالغايات،2030
.مساره



نوعوتالتجاربثراءيحققبمامتعددة،جغرافيةمناطقمنالناجحةالتجاربدولاختيار3.

نةالبوسجمهوريةفيتنام،)دولةوهيالثالث،المرجعيةللدولالنجاحوقصصالدروس،

.(التونسيةوالجمهوريةوالهرسك،

األزمةرتأثيعلىالتغلبفيالدولهذهتساعدفاعلة،ومقترحاتناجعةبتوصياتلخروجا4.

صالخاالمستدامةالتنميةأهدافمنالرابعالهدفتحقيقنحوواالنطالقالتعليم،على

.بالتعليم

اإلطار العام لمشروع الدراسة









واألزماتالتعليمبينوالعالقةللتنميةبالنسبةالتعليمبأهميةالصلةذاتاالستنتاجات



األزماتقبل:أوال

الفرصوتكافؤفواإلنصاالمساواة،لتحقيقاألساسيةالوسيلةبوصفهاألزماتخلقفيسببًايكونقدالتعليم1.

.المختلفةالبلدانسكانبين

.األزمةونشوءالمظالم،لحصولمباشًراسببًايكونقدللجميعجيدتعليمتقديمعدم2.

.زمةاألدءبإلىواحدةدولةإطارفيوالدينيالعرقيبالتعدداالعترافعدمأّدىوالهرسكالبوسنةتجربةفي3.

ألزماتاخلقأسبابمنتكونالتعليميةالرسائلأوموضوعاتالعلىيشتملقدالتعليميالمحتوىأنكما4.
.زمةاألونشوء

:واألزماتاالستنتاجات ذات الصلة بأهمية التعليم بالنسبة للتنمية والعالقة بين التعليم



األزماتأثناء:ثانيا

.واالستغاللالمعاملةسوءمنالحمايةلهمويوفر،لألطفالآمنةوأماكناستقرارنقاط1.

.تجاوزهاعلىوالعملالصراعوراءالكامنةاألسبابفهمعلىالمساعدةفيالتعليماستمراريسهم2.

مخاطرإلدارةهمنهجيخططوضعخاللمناألزماتأوقاتفيوتوفيرهالتعليمانتشارأنالتونسيةالتجربةبينت3.

.بسرعةاألزماتتجاوزفيأسهمقد،التعليمفياألزمات

وتغليبات،بالشعارالتأثرمناألزماتأثناءالتونسيالشعبتحصينزيادةفيوجودتهالتعليمانتشارسهمأ4.

.األخرىالمصالحعلىالعلياالوطنمصلحة

.التعليميةيباألسالفيوإبداًعاالتجربة،فيومرونةانفتاًحا،تحسنًا،البوسنةجمهوريةفيالتعليمشهدماك5.

:واألزماتاالستنتاجات ذات الصلة بأهمية التعليم بالنسبة للتنمية والعالقة بين التعليم



األزماتنهايةبعد:ثالثا

.االجتماعيوالتحولالتعافيإحداثفيمهًمادوًراللتعليمأنعلىالمرجعيةالدولتجارببينت1.

.أهميةبالسكانلدىوعيخلقفيساهمالثالثالمرجعيةالدولفيوتجويدهالتعليمفيالكبيرالتوسع2.

تعليميةالجوانبالفيالمتساويةوالمواطنةواإلنصافالعدالةاألساسيةالمبادئعلىمستقرةدولةلبناءالترتيبات3.

.وغيرهاواالقتصاديةسياسيةوال

االجتماعيةوالتنميةلمالسوتحقيقالتعافيفياألساسيةالوسيلةليكونالتعليملتطويروالهرسكالبوسنةسعتكما4.

األقليات،وقحقضمانعلىقائمةجديدةتعليميةوأنظمةسياساتتبنيخاللمنالمستقبليةالصراعاتوتجنب

.العنفعنواالبتعاد

:واألزماتاالستنتاجات ذات الصلة بأهمية التعليم بالنسبة للتنمية والعالقة بين التعليم



األزماتنهايةبعدالمستدامةالتنميةوتيرةبناء:رابعا

.المستدامةالتنميةبناءعلىقادرتعليمينظامبناءعلىالثالثالمرجعيةالدولملتع1.

.المستقبليةالصراعاتأسبابمنيحدبما،ووحدتهالمجتمعتماسكضمانالثالثالمرجعيةالدولفيالتعليمعدي2.

تدائياالبالتعليممؤسساتلجميعمشتركةوموحدةقويةتعليميةمناهجوالهرسكوالبوسنةفيتنامطورت3.

.والمجتمعالفردبحاجاتومرتبطةوالثانوي،

الفهمتحسينفيوتسهماألديان،بثقافةتتعلقتعليميةمقرراتإضافةخاللمنالدينيةاالختالفاتتجاوزوتم4.

.مبكرةسنمنذواألديانالمجتمعاتمختلفبينوالتسامح

والجسديةرية،والفكاألخالقية،الجوانبتعليمعلىبالغةبعنايةالتونسيةالجمهوريةفيالمناهجاهتمامتركزكما5.
.ةوالجمالي

:واألزماتاالستنتاجات ذات الصلة بأهمية التعليم بالنسبة للتنمية والعالقة بين التعليم



عليم الحفاظ على استمرارية التفي (الثالث)االستنتاجات المرتبطة بخبرات الدول المرجعية

وتحقيق جودته، ومراعاة الشمول والفاعلية بين شرائح المجتمع أثناء األزمات وبعدها



أثناء األزمات: أوال

ميةاألمحوبرامجتقديمفيالتوسعخاللمناألميةمحو1.

.االجتماعيةوالمؤسساتوالمصانعالمدارسفي

عليم الحفاظ على استمرارية التفي (الثالث)االستنتاجات المرتبطة بخبرات الدول المرجعية

وتحقيق جودته، ومراعاة الشمول والفاعلية بين شرائح المجتمع أثناء األزمات وبعدها







....تابع

أثناء األزمات: أوال

بيئةوفيروتالتعليماستمرارلضمانوالمجتمعيالحكوميالجهدتكاثفخاللمنمجتمعيةقضيةالتعليمجعل2.

.التعليميةوالوسائلالقرطاسيةوتوفيرالمعلمينرواتبتحملفيوالمشاركةاألزماتأثناءآمنة

.اإلرهابخطرمنالشبابلحمايةالوزاراتمنعددبينالمشتركوالتنسيقالتعاونتحقيق3.

عليم الحفاظ على استمرارية التفي (الثالث)االستنتاجات المرتبطة بخبرات الدول المرجعية

وتحقيق جودته، ومراعاة الشمول والفاعلية بين شرائح المجتمع أثناء األزمات وبعدها



بعد انتهاء األزمات: ثانيا

%20عنقليالماوخصصت،الدولةباهتماميحظىأنيجبسياسيًا،التزاًماالتعليمالمرجعيةالدولاعتبرت1.

.للتعليمللدولةالعامةالميزانيةإجماليمن

عليم الحفاظ على استمرارية التفي (الثالث)االستنتاجات المرتبطة بخبرات الدول المرجعية

وتحقيق جودته، ومراعاة الشمول والفاعلية بين شرائح المجتمع أثناء األزمات وبعدها





.....تابع 
بعد انتهاء األزمات: ثانيا

.سوقمتطلباتلتلبيةالمناهجتطويرخاللمنالعملبسوقوربطهالتعليمجودةعلىركزت2.

.ودعمهتعليمالتشجيعفيالحكوميوالدوريتناغمبماومحفز،إيجابينحوعلى،المجتمعمشاركةمستوىترفع3.

ه،أخرىأزماتأيةحدوثلتجنبوسيلةالتعليمتاعتبر4. .اواةوالمسالعدالةلتحقيقأساسيةوسيلةوعّدِّ

عليم الحفاظ على استمرارية التفي (الثالث)االستنتاجات المرتبطة بخبرات الدول المرجعية

وتحقيق جودته، ومراعاة الشمول والفاعلية بين شرائح المجتمع أثناء األزمات وبعدها





تدامة االستنتاجات ذات العالقة بالغايات السبع لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المس

طبقًا لتحليل البيانات والدراسات2030



:تبينفقدوالثانوياالبتدائيالتعليموجودةبتعميمالخاصة:األولىالغاية

لجمهوريةامنكلفيالثانويالتعليمفيوالتوسعاالبتدائيالتعليملتعميمأكبرجهدإليالءحاجةهناك1.

.السودانوجمهوريةاليمنية

تراجعتيثحالتعليم،توفيرجوانبفيتحقيقيهاتمقدكانالتياإلنجازاتعلىسلبًاانعكستاألزمة2.

.والثانوياالبتدائيالتعليممؤشرات

.التعليميةالمؤسساتلهاتعرضتالتيلألضرارنتيجةاألزمةخاللالتعليمجودةضعف3.

.وتجويدهالتعليمدعمفيوالدوليةالوطنيةوالمنظماتالمدنيالمجتمعمنظماتدورمحدودية4.

تدامة االستنتاجات ذات العالقة بالغايات السبع لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المس

طبقًا لتحليل البيانات والدراسات2030



:فقد تبينالخاصة بالتعليم المبكر :ثانيةالغاية ال

منهتجعلالتيواللوائحوالتشريعاتالسياساتضعفنتيجةاستثناء؛دوناألربعالدولفيانتشارهمحدودية1.

.الخاصالقطاعقبلمنتقديمةويتمالحضرية،المناطقفيوانحسارهومجانيًاإلزاميًاتعليًما

التعليمبالملتحقينللتالميذوالجاهزيةاالستعدادضعفإلىاألطفالرياضفيااللتحاقمعدالتتدنييؤدي2.
.التحصيلعلىقدراتهموتدنيوالثانوياالبتدائي

تدامة االستنتاجات ذات العالقة بالغايات السبع لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المس

طبقًا لتحليل البيانات والدراسات2030



:تبينفقد،والتقنيوالمهنيالعاليالتعليمفرصبتكافؤالمتعلقة:ثالثةالالغاية

ساتالمؤسهذهأعدادلمحدوديةنتيجةالمستهدفةاألربعالدولجميعفيااللتحاقمعدالتفيكبيرتدنيهناك1.

.الرئيسيةالمدنفيوتركزها

تصنيفهاتدنيثم  ومنفيها،المقدموالتدريبالبرامججودةتدنيمنوالتقنيوالمهنيالعاليالتعليممؤسساتتعاني2.

.والدولياإلقليمي

اقتراحعلىلوالعموالمهنيالعاليالتعليممشكالتتحديدفيالعلميالبحثيلعبهالذيالتشخيصياألثرضعف3.
.وتجويدهالتوسيعهااألساسية،واإلصالحاتالتوصيات

تدامة االستنتاجات ذات العالقة بالغايات السبع لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المس

طبقًا لتحليل البيانات والدراسات2030



:تبينفقد،العمللسوقالمناسبةالمهاراتباكتسابالمتعلقة:رابعةالالغاية

.العمللسوقالمطلوبةغيرالنظريةالتخصصاتمنالعاليالتعليممخرجاتمعظمأن1.

.ريالنظالتعليملسيطرةنتيجةواالتصالالمعلوماتوتكنولوجياالعلميةالتخصصاتمخرجاتمحدودية2.

.واالنترنتواالتصالالمعلوماتوتكنولوجياوالتجهيزاتالمعاملندرة3.

.واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيااستخدامعلىالمعلمينقدرةتدني4.

تدامة االستنتاجات ذات العالقة بالغايات السبع لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المس

طبقًا لتحليل البيانات والدراسات2030



:تبينفقد،التعليمفياإلنصاففيالمتمثلة:خامسةالالغاية

مندانالسووجمهوريةاليمنيةالجمهوريةفيالخصوصوجهوعلىالمستهدفةاألربعالدولفييعانيلتعليما1.

غرافيةالجالمناطقأو(إناثذكور،)النوعأساسعلىللجميعالتعليمتوفيرفيوالمساواةاإلنصافمبدأضعف

.(والفقراءوالميسورون،األغنياءالسكان)االقتصاديةالفئاتأو(حضرريف)

فيالتعليمفرصعلىالحصولفيحًظاأقلالخاصةاالحتياجاتذويوالريفيةالمناطقفيالفقراءواألطفالاإلناث2.

ورياسمنكلفياألزمةبدءقبلأفضليكونالوضعيكادبينماالسودان،وجمهوريةاليمنيةالجمهوريةمنكل
.وليبيا

تدامة االستنتاجات ذات العالقة بالغايات السبع لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المس

طبقًا لتحليل البيانات والدراسات2030



:تبينفقداألميةمحوفيالمتمثلة:سادسةالالغاية

.اإلناثبينخاصةاألميةمحومعدالتتتدنيحيثوالسوداناليمنفيالخصوصوجهعلىاألميةتفشي1.

سورياالقترابذلكويعودفوق،فماسنة65الكبيرةالعمريةالفئاتفيالسكانبينوليبياسوريافياألميةتتركز2.

برامجتفعيللىإإضافة،الدولتينفياألميةمنابعجففالذياألمراألزمة،قبلاالبتدائيالتعليمتعميممنوليبيا
.األميةمحو

تدامة االستنتاجات ذات العالقة بالغايات السبع لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المس

طبقًا لتحليل البيانات والدراسات2030



:تبينفقد،العالميةوالمواطنةالمستدامةالتنميةفيالمتمثلة:سابعةالالغاية

والمساواةاناإلنسحقوقفيالمتمثلةالمستدامةالتنميةمفاهيمبترسيخالصلةذاتالواضحةسياساتالضعف1.

.يميةالتعلاألنظمةفيالمتبعةالتدريسوطرائقمناهجفيوالعالميةالدينيةالقيمونشروالسالموالعدل

وقصورعلمينالممؤهالتلتدنينتيجةالمستدامةالتنميةمفاهيماكتسابعلىتشجعوالتقليديةالتدريسطرق2.

المعلوماتولوجياوتكنوالمكتباتوالتجهيزاتالمعاملوشحوالتعلمالتعليمبيئةوفقرالمهنيةوالتنميةالتدريب

.واإلنترنتواالتصال

.المستهدفةاألربعالبلدانوخارجداخلوالطلبةللتعليمالمتوافرةالمنحأعدادتدنيعلىإضافة3.

تدامة االستنتاجات ذات العالقة بالغايات السبع لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المس

طبقًا لتحليل البيانات والدراسات2030





التوصيات الخاصة بتطوير التعليم في الدول األربع، بما يساعد على تعزيز دوره: أوالً 

:كاآلتيفي الخروج من األزمات وإحداث التعافي



األزماتحدوثفيسببًايكونالحتىالتعليمدورتعزيز:أوالً 

.للجميعوجيدةومتساويةعادلةتعليميةفرصوتوفيرمعالجةعلىالدولةتحرصأنيجب1.

التعليممونفيخللينشأالوبما،متوازنبشكلالقطاعاتمختلفوتطويرلتنميةالشاملالتخطيطاعتماد2.

.العملفرصتوفيرفيالنمومنأسرعبشكل

.محايدبشكلالتعليمتوفيريتموأن،للصراعتؤديتحالفاتأوانتماءاتأيةمنالمدارستحييدأهمية3.

علىتحرضرسائلأوجملأوموضوعاتأيةمنوتنقيتهاالدراسيةالمناهجمراجعةومراقبةضرورة4.

التنميةاهيممفتنميةعلىمساعدةعواملوالتعلمالتعليموطرائقالدراسيةالمناهجتكونأن.والعنفالكراهية

.المواطنةوروحاالجتماعيالتماسكوتعزيزالشاملة،

.اإلنفاقفيكبيرةوأولويةقصوىأهميةالتعليمإعطاءفيالثالثالمرجعيةالدولتجربةمناالستفادة5.

التوصيات الخاصة بتطوير التعليم في الدول األربع، بما يساعد على تعزيز دوره 

في الخروج من األزمات وإحداث التعافي



 ً األزماتأثناءللتعليمالوقائيالدورقيتحق:ثانيا

والمشاركةوالتعاون(اإللكترونيالتعليم)استخدامخاللمناألزمات،أثناءالتعليمالستمراريةكبيرةأهميةإعطاء1.

.المجتمعمع

.األزماتأثناءالتعليممنحرموامنعندبالمظلوميةالشعورتناميلتجنباألزماتأثناءالتعليمتوفير2.

يجعلهابماها،لالمناسبةاإلصالحاتووضعاألزمات،نشوءفيسببًاكانتوالتيوالسياساتالتعليمنظمتحليل3.

.العملسوقلحاجاتمالءمةً وأكثرإنصافًاأكثر

الناستوعيةعلىليعمالتعليمإنحيثوالجامعيالثانويالتعليمفيوالتوسعاالبتدائيالتعليمتعميمعلىالحرص4.

.األزماتمنللتعافياتباعهايمكنالتيالجديدةالترتيباتحول

.هاوغيرواالقتصاديةالسياسيةالجوانبفيالمتساويةوالمواطنةواإلنصافالعدالةعلىقائمةدولةبناء5.

.الصراعاتأواألزماتتجاوزعلىوالعملسلميةبطرقمشاكلهمحلعلىالقدراتوإكسابهمالناستثقيف6.

المطلوبالمؤسسيوالتطويرالتغييرإلحداثالمطلوبةوالقدراتوالمهاراتالمعارفالمجتمعالتعليميكسبكما7.

.االجتماعيوالسلموالعدالة،المساواة،علىقائمةالقطاعاتمختلففيجديدةأنظمةلبناء

التوصيات الخاصة بتطوير التعليم في الدول األربع، بما يساعد على تعزيز دوره 

في الخروج من األزمات وإحداث التعافي



:العالميةوالمواطنةالمستدامةالتنميةفيلدورةالتعليمتحقيق:ثالثا

علىالعملةالدولعلىسياسيًاالتزاًمايعدوتوفيرهالتعليم،إنحيثمنالمرجعيةالدولتجربةمناالستفادة1.

.عاليةبجودةاستمراريته

والتربيةاعياالجتموالتوافقاالندماجيحققوبما،المجتمعيةاالحتياجاتأساسعلىمبنيةتعليميةمناهجتطوير2.

.األقلياتحقوقضمانعلىقائمةجديدةتعليميةوأنظمةسياساتتبنيخاللمنالمواطنةعلى

ستقبلية،مأزماتأيةحدوثوتجنبوالتعافي،األزماتمنللخروجأساسيةوسيلةالتعليميكونأنعلىالتركيز3.

.التعليميالمحتوىومراجعةوالمجتمع،الفردبحاجاتالتعليمربط:خاللمنوالتطويرالتنميةوإحداث

الوطنيةالجوانبعلىالمدارسفيالتركيزيتموأن،الدينيالتأثيرعنبهاوالنأيالمدارسحياديةعلىالعمل4.

.الوطنيةالوحدةعلىوتحافظالسكانكلتجمعالتي
.الخاصةالمدارسعلىالدولةوإشراف،عرقيةأوطائفيةأودينيةأسسعلىمدارسبفتحالسماحعدم5.

التوصيات الخاصة بتطوير التعليم في الدول األربع، بما يساعد على تعزيز دوره 

في الخروج من األزمات وإحداث التعافي



العالميةوالمواطنةالمستدامةالتنميةتحقيقفيلتعليمادوريتحققحتى:وأخيراً 

أهدافمنالرابعالهدفتحقيقأنحيث،2030المستدامةالتنميةأهدافتحقيقفياألساسيةالركيزةالتعليميعتبر▪

.األخرىعشرالستةالمستدامةالتنميةأهدافتحقيقوسرعةمستوىعلىكبير  تأثير  لهالتنمية

ً عشرالسبعة2030المستدامةالتنميةأهدافتحقيقعلىالمساعدةفيالتعليميسهم▪ يمثلالتعليمألنذلك.هدفا

يعتبرثم  ومنيمة،كرلحياةمناسبًادخالً توفرالئقةعملفرصعلىالحصولعلىالناسقدرةلتعزيزأساسيةوسيلة
.لجنسينابينالمساواةوتحقيقوالرفاه،والصحة،الحياة،فرصوتحسينوالجوع،الفقر،علىللقضاءوسيلة

التوصيات الخاصة بتطوير التعليم في الدول األربع، بما يساعد على تعزيز دوره 

في الخروج من األزمات وإحداث التعافي



 ً التعليم ل زمات من خالتوصيات لمساعدة الدول األربع المستهدفة في التخلص من تأثيرات األ: ثانيا
.2030في إطار أهدف التنمية المستدامة تحقيق الهدف الرابع وغاياته السبعة و



والثانوياالبتدائيالتعليمتعميممحور:أوالً 

االبتدائيالتعليممنسنة١٢توفيروتضمن،المتعلمينحاجةتلبيخططواقتراح،تشريعاتوسن،سياساتوضع1.

.للجميعالشاملالمجانيالمنصفالجيدوالثانوي

منالحدوتحقيقهاتمالتياإلنجازاتعلىوالحربالصراعتأثيراتمنللحدواإلصالحاتالبرامجتنفيذأهمية2.

.وسورياوالسوداناليمنفيالخصوصوجهوعلىاألربع،الدولقبلمنالمدرسةخارجاألطفالبقاء

.والعلومالرياضياتمناهجخاصةوتطويرهاالدراسيةالمناهجمراجعةوالتعليمتجويدعلىالعمل3.

والكتابية،الحسابيةوالقرائيةالمهاراتاالبتدائيالتعليممناألولىالثالثةالصفوففياألطفالإكسابعلىالتركيز4.
.الالحقةالصفوففيالتعلمعلىقدرتهمتعزيزفييسهمبما

....يتبع

م التعليزمات من خالل توصيات لمساعدة الدول األربع المستهدفة في التخلص من تأثيرات األ
.2030في إطار أهدف التنمية المستدامة تحقيق الهدف الرابع وغاياته السبعة و



والثانوياالبتدائيالتعليمتعميممحورفي

المهاراتبوتزويدهموالتدريبالتأهيلبرامجخاللمنالحديثةالتعلمطرائقتنفيذفيالمعلمينأداءتعزيز5.

.المناسبةالتكنولوجية

،دنيالمالمجتمعومنظماتالوطنيةالمنظماتدوروتفعيلإنشاءأهميةفيالتونسيةالتجربةمنواالستفادة6.

.والتعليمالتربيةوزارةوبينبينهاوالتنسيقوالتعاون

تملينطاق؛أوسععلىونشرهاوإصدارهاالتربويةوالمعلوماتواإلحصاءاتالبياناتتوفيريتمأنالمهممن7.

وجهوعلىتعليمالوتطويرإلصالحالسليمةالقراراتواتخاذالتعليميةللعمليةوالتخطيطاإلدارةفيمنهااالستفادة
.والسودانليبيامنكلفيالخصوص

م التعليزمات من خالل توصيات لمساعدة الدول األربع المستهدفة في التخلص من تأثيرات األ
.2030في إطار أهدف التنمية المستدامة تحقيق الهدف الرابع وغاياته السبعة و



 ً االبتدائيقبلوالتعليمالمبكرةالطفولة:ثانيا

الحكوميجانباليلعبوأن،للجميعوتجويدهوتوسيعه،ومجانيته،المبكر،التعليمإلزاميةتطبيقعلىالعمليجب1.

.المبكرللتعليموالتجويدالتوسعتحقيقفيإيجابيةأكثردوًرا

تشملوالمبكرة،الطفولةوخاصةللجميع،وشاملةجيدةخدماتوتقديم،متكاملةأساسيةوبنى،برامجتصميم2.
.والحمايةوالتغذية،الصحة،مجاالت

،االبتدائيليمبالتعلاللتحاقاألطفالواستعدادتهيئةفيالمرحلةهذهبأهميةالتعليميةوالمؤسساتالمجتمعتوعية3.
.المختلفةالتعليممراحلفيالتحصيلعلىقدراتهموتعزيز

م التعليزمات من خالل توصيات لمساعدة الدول األربع المستهدفة في التخلص من تأثيرات األ
.2030في إطار أهدف التنمية المستدامة تحقيق الهدف الرابع وغاياته السبعة و



 ً والتقنيوالمهنيالعاليالتعليمفرصتكافؤ:ثالثا

واقتراحاتلعملابسوقوعالقتهوالتقنيوالمهنيالعاليالتعليممشكلةبدراسةالكفيلةوالبحوثالدراساتتفعيل1.

.ومتطلباتهالعملسوقبحاجاتبربطهالكفيلةالمعالجات

.والمجتمعالسوقبحاجاتوربطها؛وتطويرهاوالتقنيوالمهنيالعاليالتعليموبرامجسياساتمراجعة2.

م التعليزمات من خالل توصيات لمساعدة الدول األربع المستهدفة في التخلص من تأثيرات األ
.2030في إطار أهدف التنمية المستدامة تحقيق الهدف الرابع وغاياته السبعة و



 ً العملسوقلمتطلباتالمناسبةالمهاراتاكتساب:رابعا

المطلوبةخصصاتبالتلاللتحاقالطلبةتوجيهفيتسهمالثانويالتعليملطلبةومهنيةتعليميةإرشادبرامجتنفيذ1.

.العمللسوق

التنمويةتوجهاتالمعيتناسببما،والجامعيالعاليوالتعليموالمهني،التقنيالمجالفيوالتدريبالتعليمتشجيع2.
.االقتصاديةواالجتماعيةاالحتياجاتويحققالعمل،سوقفي

م التعليزمات من خالل توصيات لمساعدة الدول األربع المستهدفة في التخلص من تأثيرات األ
.2030في إطار أهدف التنمية المستدامة تحقيق الهدف الرابع وغاياته السبعة و



 ً التعليمفياإلنصافمحور:خامسا

المساواةاةومراعالتمييزعدممبادئوميزانياتهاالتعليميةالقطاعيةوالخططالسياساتتتضمنأنعلىالحرص1.

.التعليمفي

.بالتعليمالضعيفةالفئاتمنوالشباباألطفالالتحاقدونتحولالتيالعقباتتحديدعلىالعمل2.

بالتعليمحاقااللتعلىلتشجيعهمالنزاعمناطقفيالنازحينواألطفالالمحرومةللفئاتاألسريةالحوافزتوفير3.

.الماديةوالحوافزالمدرسي،الزيالمدرسية،التغذيةتوفيرمثل،تسربدوناستمرارهموضمان

ةوإدارآمنة،مدرسيةمرافقتوافرخاللمناألزماتآثارلمواجهةالصمودمنالمدارسلتمكينشاملنهجاعتماد4.
.زماتاألعنالمدارسوتحييدالصمود،علىالقدرةوتنميةالمخاطرمنوالحدالكوارثحاالت

التصدييفيةوكالحدوثممكنةلوقائعوالمحاكاةالمنّظمةالسيناريوهاتتقنياتوتفعيلاألزمة،إدارةخليةتشكيل5.
.لها

م التعليزمات من خالل توصيات لمساعدة الدول األربع المستهدفة في التخلص من تأثيرات األ
.2030في إطار أهدف التنمية المستدامة تحقيق الهدف الرابع وغاياته السبعة و



 ً الكباروتعليماألميةمحو:سادسا

األميةمحوبرامجوتنفيذوالسوداناليمنفيالخصوصوجهوعلىاألميةمعدالتتقليصعلىالعملضرورة1.

.وليبياسوريافيفوقفماسنة،65العمريةالفئاتفيللسكان

وبناءلتعلم،انتائجوفقالكفاءةمستوياتلتقييمأدواتمع،والحسابوالكتابةالقراءةمهاراتلتقييمإطارإعداد2.

القراءةتمجاالفيواالحتياجاتالقرائيةالمهاراتمستوياتحولالمالئمةالبياناتوتشاطروتحليللجمعنظام
.والكتابة

م التعليزمات من خالل توصيات لمساعدة الدول األربع المستهدفة في التخلص من تأثيرات األ
.2030في إطار أهدف التنمية المستدامة تحقيق الهدف الرابع وغاياته السبعة و



 ً العالميةوالمواطنةالمستدامةالتنمية:سابعا

مراحلالمختلففيالعالميةوالمواطنةالمستدامةالتنميةمفاهيمبإكسابالكفيلةواألطرالسياساتوضع1.

.المناهجفيإدماجهاخاللمنالدراسةمنالمستهدفةاألربعالدولجميعفيالتعليمية،

التّعليميحتاجهااتوآليّ برامجتنفيذمنلتمكينها؛التعليميةللمؤسساتوالتجهيزاتوالتسهيالتالوسائلتوفير2.

.ومكتباتوأنترنتحديثة،تقنيّةووسائلمجّهزة،معاملمنالحديث

علىمينالمعلوتدريبالعالميةوالمواطنةالمستدامةالتنميةمفاهيمبإكسابالكفيلةواألطرالسياساتوضع3.

.الطلبةلدىمبادئهاوغرس،والعالميةالوطنيةالتربيةدعمأساليب

.المسؤوليةتحملومهاراتواألخالقالقيمتعليمعلىالتعليميةالمؤسسةتركيز4.

.المتقدمةالدولوبيناألربعالدولمندولةكلإطارفيالدراسيةالمنحفرصتوسيععلىالعمل5.

م التعليزمات من خالل توصيات لمساعدة الدول األربع المستهدفة في التخلص من تأثيرات األ
.2030في إطار أهدف التنمية المستدامة تحقيق الهدف الرابع وغاياته السبعة و



الدراسةفيالمستهدفةاألربعالدولمندولةكلبوضعالخاصةالتوصيات

لألطفالبعدعنمالتعليفرصبتوفيرالسوريةالعربيةالجمهوريةفيبالتعليمالمتعلقةالتوصياتأهمومثلت▪

.المجاورةالدولفيالالجئينأواألزماتمناطقفيالمتواجدينواليافعين

األزماتأثناءعليمالتتقديماستمرارفيالمعلمينلدورأكبراهتمامإيالءفينبغي،اليمنيةالجمهوريةيخصفيماأما▪

عنالً بداألميةمحوبرامجفيالتطوعيبالعملالعامةالثانويةخريجيوإلزامرواتبهم،صرفضمانخاللمن
.الجامعيبالتعليمااللتحاققبلكاملعامالتوقف

عليم التزمات من خالل توصيات لمساعدة الدول األربع المستهدفة في التخلص من تأثيرات األ

.2030في إطار أهدف التنمية المستدامة الهدف الرابع وغاياته السبعة تحقيق و



الدراسةفيالمستهدفةاألربعالدولمندولةكلبوضعالخاصةالتوصيات

خاللمنوجهالتهذالتعزيزحاجةً هناكلكن؛ليبيادولةفيالتعليمفيواإلنصافالمساواةتحقيقمنالرغموعلى▪

لمساواةاومراعاةالتمييزعدممبادئوميزانياتهاالتعليميةالقطاعيةوالخططالسياساتتتضمنأنعلىالحرص

والمؤشراتياناتالبوتوفيروالمستبعدة،الضعيفةالفئاتلصالحالهدفومركزةعاجلة،استراتيجياتوتنفيذوإعداد
.المساواةتحقيقنحوالمحرزالتقدملقياس

منبالقربوالثانوياالبتدائيللتعليمالمدرسيةالمبانيتوفيرفيالتوسعفيالسودانلجمهوريةالتوصياتوتمثلت▪

فيتياتالفوخاصةبالمدارسالطلبةالتحاقعلىالمساعدةالمدرسيةوالتسهيالتالمدارسوتوفيراألطفال،سكن

لغاتتكلمتالتيالمناطقفياألمباللغةالتدريسواعتمادالخاصة،االحتياجاتذويمنواألطفالالريفيةالمناطق

أوطنية،واختباراتوتطبيقلوضعالحاجةإلىإضافة.االبتدائيةالتعليممرحلةفيخاصةالعربيةاللغةغير

قدراتوالللمهاراتالسودانفيالطلبةاكتسابمستوىتحددالتيالدوليةأواإلقليميةباالختباراتالمشاركة
.المستهدفة

عليم التزمات من خالل توصيات لمساعدة الدول األربع المستهدفة في التخلص من تأثيرات األ

.2030في إطار أهدف التنمية المستدامة الهدف الرابع وغاياته السبعة تحقيق و



في نأمل أن تعمل هذه التوصيات على إعطاء أولوية للتعليم

لرابع البلدان األربع، ويجعلها أكثر قدرة على تحقيق الهدف ا
.2030من أهداف التنمية المستدامة 



شكرًا جزيًل 


