
1 
 

 

 

 0202تعلیم و تربیه 

 ه انچئونیبیان

 و

 چارجوب کاری
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حد بخش زنان ملل متو ملل متحد،  افیصندوق جمعیت ملل متحد، برنامه انکشیونسکو با همکاری یونیسف، بانک جهانی، 

، با میزبانی آن کشور برگزار کرد. بیشتر 0202می  00-01جمهوری کره، انچئون  شهر را در 0202تعلیم و تربیه  مجمع جهانی

های و مقامها موسسهها، رئیسان اعضای هیئت وزیر، رئیسان و 002کشور، شامل بیشتر از  002کننده از اشتراک 0022از 

م را در باره تعلیاعالمیه انچئون ، جوانان و بخش خصوصی معلمانهای دو جانبه و چند جانبه، نمایندگان جامعه مدنی، سازمان

 کند. می ارائهبرای تعلیم و تربیه در پانزده سال آینده را که دیدگاه جدیدی  تصویب کردند 0202و تربیه در 
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 دیباچه 

های دو جانبه و چند جانبه، نمایندگان جامعه مدنی، های سازمانو مقام هارئیسان موسسهها، اعضای هیئتما، وزیران، رئیسان و  .0

مشارکت ی جمهوری کره برا عمومی یونسکو در شهر انچئون رئیسبه دعوت  0202 ، جوانان و بخش خصوصی، در میمعلمان

. ما از حکومت و مردم جمهوری کره برای میزبانی از گرد هم آمدیم  (WEF 2015)  0202مجمع جهانی تعلیم و تربیه در 

و هم چنین از برگزار کنندگان همکار، یونیسف، بانک جهانی، صندوق جمعیت ملل متحد، برنامه انکشافی داد مهم این روی

خلصانه نیم. ما قدردانی مکسپاسگذاری میگیری شان ملل متحد، بخش زنان ملل متحد، و بخش پناهندگان ملل متحد، برای سهم

 کنیم. اظهار می 0202ی ابتکار و میزبانی این رویداد مهم برای تعلیم و تربیه خود را از یونسکو برا

آغاز شده است و در داکار در  0112را که در سال  جهانی تعلیم و تربیه برای همه جنبشما در این فرصت تاریخی دیدگاه  .0

شده  یموجب پیشرفت قابل توجههای پسین که ترین تعهد در زمینه تعلیم و تربیه در دههــ مهم  تکرار شده است 0222سال 

لی و الملهای بیننامهشمار زیادی از عهد دیدگاه و اراده سیاسی بازتاب یافته در دو باره تایید می کنیم. ما هم چنین  -است

تالشهای  ما ازکنیم. ، تایید میکندتصریح میارتباط آن با دیگر حقوق بشری ای حقوق بشری را که بر حق آموزش و منطقه

سیدن به هدف رکنیم؛ با این همه، ما با نگرانی کامل واقف هستیم که از قدردانی می "آموزش برای همه"برای انجام شده 

 آموزش برای همه دور هستیم. 

 0204( در سال (EFAبرای همه  آموزشدر نشست جهانی و  ه استن شدهای گسترده تدویمشورت باما موافقتنامه مسقط را که  .0

را ممکن   (SDGs) آموزش در مورد اهداف انکشاف پایدارشد و با موفقیت اهداف پیشنهادی کار گروه آزاد برای  تصویب

را  0202پس از ای وزارتی در باره تعلیم و تربیه کنفرانس منطقه نتایجما افزون بر این،  ، مورد توجه قرار می دهیم.ساخت

ای های تلفیقی منطقهو گزارش« برای همه آموزش»جهانی  نظارت 0202 سال های گزارشیافتهبه دهیم و مورد توجه قرار می

های ها وسازمانحکومتنقش و ابتکار نخست آموزش جهانی گیری اساسی سهم. ما توجه خواهیم کرد« آموزش برای همه»

 نگریم. را به دیده قدر میآموزش برای  تعهد سیاسی  تحرک بخشیدن بهدولتی و غیر دولتی در  -میانای، منطقه

و اهداف انکشاف هزاره  0222های به دست آمده در رسیدن به اهداف آموزش برای همه از سال گیری از پیشرفتبا بهره  .4

 پیشنهادی آموزش برنامه کاریو تامل در باره های موجود بررسی چالش های آموخته شده، و بامربوط به آموزش و نیز درس

 های دستیابی به آن، ما این بیانیه را تصویب می کنیم.ژیهای آینده و استراتو چارچوب عمل و نیز اولویت 0202

 

 : دیدگاه نو برای تعلیم و تربیه 0202به سوی 

ه دیگر یابی بستدو اصلی انکشاف حیث محرک آموزش به  ساسینقش ا ازما  ؛است آموزشزندگی از طریق  تغییردیدگاه ما  .2

آموزش که جامع، بلند  جدیدهمتا و بی برنامه کاری ایجاد فوریبه متعهد ما  .آگاهی داریم(SDGs)  پایدارانکشاف اهداف 

ور به ط. دیدگاه جدید کنیموضرورت فوری آن را درک می ، هستیمباشد و هیچ کسی از آموزش باز نماند پروازانه و آرمانی
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برای همه و خلق عادالنه آموزش با کیفیت فراگیر و ضمین ت»اهداف انکشاف هزاره گنجانیده شده است:  4 هدفکامل در 

برای همه، و  برنامه کاری آموزش «کار نا تمام»توجه به . و اهداف مشابه آن «برای همه های یادگیری در طول زندگیفرصت

همگانی است. این موضوع امر قابل تغییر و ملی  های جهانی وچالش و پرداختن بهآموزش، مربوط به  هزاره یانکشافاهداف 

تنوع ؛ تمصونی ؛فراگیری ؛از دیدگاه انسان گرایانه در باره آموزش و انکشاف مبتنی بر حقوق بشر و کرامت؛ عدالت اجتماعی

 االیککنیم که آموزش ما تصدیق میپذیری و پاسخگویی باهمی بر گرفته شده است. مسئولیتو  ؛قومیزبانی، فرهنگی، 

کوفایی شصلح، رواداری،  اساسآموزش  حقوق است. یابی به دیگردستای برای تضمین اساسی بشر و پایهحق عمومی است، 

رابری و بدسترسی، مان را بر دانیم. ما تالشهایکامل و امحای فقر میاست. ما آموزش را کلید اشتغال اف پایدار و انکش بشری

 متمرکز خواهیم کرد. یادگیری در طول زندگی  رویکرددر چارچوب کیفیت و دستاوردهای یادگیری فراگیری، 

سال آموزش  00سال گذشته،  02به آموزش در بیشتر از  دسترسیما با انگیزه گرفتن از دستاوردهای قابل توجه در گسترش  .0

اری باشد نه سال آن اجب کم را که کم از، با تمویل از بودجه عمومی، کیفیت و تعلیمات متوسطه باابتدایی منصفانه و  رایگان

ما هم چنین فراهم سازی کم از کم یک سال آموزش و پروش ، فراهم می سازیم. مناسب بینجامدیادگیری  و به دستاوردهای م

و آموزش  ، مراقبتس آن همه کودکان برخوردار از رشدکنیم که بر اساتشویق می ا کیفیت قبل از مکتب رارایگان، اجباری و ب

برای شمار زیادی از  های کوتاه مدتو پرورش و آموزشمتعهد به فراهم سازی آموزش و پرورش خواهند شد. ما هم چنین 

ز شمولیت اایدار هستند با اطمینان دام فوری، هدفمند و پنیازمند اقهستیم، کسانی که  کودکان بیرون از مکتب و بزرگساالن

 آنها. همه کودکان در مکتب و یادگیری 

، است، و از این روی تغییر دهنده زندگی آموزش و پروشِ برنامه کاری پایه آموزش و از طریق  آموزش در برابری و فراگیری .7

و  آموزش، مشارکتهای محرومیت و به حاشیه راندن، تفاوت و نا برابری در دسترسی به پرداختن به همه شکلما متعهد به 

باشد.  ههمه اهداف برآورده شدتلقی شود مگر اینکه  برآورده شدههیچ هدف تعلیم و تربیه نباید دستاوردهای یادگیری هستیم. 

های شدیدا های مان بر گروهربیه و متمرکز کردن تالشعلیم و تهای تدر پالیسیبنابر این، ما متعهد به آوردن تغییرات ضروری 

 م تا مطمئن شویم که هیچ کسی از آموزش محروم نخواهد ماند. ی، به ویژه معلوالن، هستمحروم

 ریزی برنامه، هاپالیسی از پشتیبانی به متعهد ما بنابراین. آگاهیم آموزش حقهمگان به  رسیدن در  جنسیتی برابری اهمیتاز  ما .8

 خشونت و تبعیضزدودن  ودر تربیه معلم و نصاب؛  جنسیتی مسایل؛ شامل سازی جنسیت حساس به یادگیری هایمحیط و

 ها هستیم. مکتب دربنیاد  جنسیت

وندها، و نیازمند تقویت دروندادها، ر بهبود دستاوردهای یادگیری هستیم و این موضوعو  با کیفیتما متعهد به تعلیم و تربیه  .1

دارای ، یفیتآموزش با ک، استخدام به قدر کافی، توانمندیو سازوکارهای اندازه گیری پیشرفت تعلیمی است. ما نتایج ارزیابی 

افی، منابع کاز  رچوب ساختارهای مدیریتی بهره منددر چامند و حمایت شده معلمان و مربیان ای و انگیزههای حرفهشایستگی

های و به دست آوردن مهارتدهد خالقیت و دانش را پروش میلیم و تربیه با کیفیت . تعکنیمتضمین میرا کارآمد و اثرگذار 

های سطح بلند شناختی، و ، و هم چنین مهارت های تحلیلی، حل مساله، و دیگر مهارتاساسی خواندن و نوشتن و حساب
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ورش پرهایی را ها، ارزشها و نگرشمهارتهم چنین تعلیم و تربیه با کیفیت  سازد.را ممکن میمهارت میان فردی و اجتماعی 

لی و های محهای آگاهانه، پاسخگو به چالشگیری، تصمیممندسعادتکه شهروندان را قادر به پیشبرد زندگی سالم و  دهدمی

ویا از ما قسازد. در این مورد، می (GCED) یو آموزش شهروندی جهان (ESD)جهانی از طریق آموزش برای انکشاف پایدار 

که در کنفرانس جهانی یونسکو در باب آموزش برای انکشاف آموزش برای انکشاف پایدار در باب  اجرای برنامه اقدام جهانی

های کوتاه مدت در چنین بر اهمیت آموزش و آموزش ما هم کنیم.برگزار شد، حمایت می 0204ویا در یچی ناگآپایدار در 

 کنیم. اصرار می 0202کشاف پایدار پس از ان کاری برنامهبه منظور به رسیدن به زمینه حقوق بشر 

ستیم. این ه تعلیم و تربیهدر تمام سطوح ها و زمینههمه  دردر طول زندگی یادگیری های کیفیت فرصت تقویتمتعهد به ما  .02

ا بو تحصیالت عالی و تحقیق  های کوتاه مدتآموزشای و های فنی و حرفهبه آموزش فزایندهو امر شامل دسترسی عادالنه 

ایید، و تپذیر یادگیری، و نیز، تصدیق،  های انعطافسازی شیوهافزون بر آن، فراهم .شودمیتضمین کیفیت  بهالزم توجه 

ما هم چنین مهم هستند. امر های رسمی و غیر رسمی به دست آمده از طریق آموزشهای و قابلیت هادهی دانش، مهارتاعتبار

کارکردی خواندن و نوشتن و  هایساالن، به ویژه دختران و زنان به مهارتهمه جوانان و بزرگبیشتر  یابیدست متعهد به

های کوتاه و پروش، و آموزش های یادگیری، آموزشفرصتیابی بزرگساالن به های زندگی وتضمین دستارتمه حساب،

 (ICTs) های ارتباطات و معلوماتتکنالوژی باید نوآوری هستیم.تقویت علم، تکنالوژی، و . ما هم چنین متعهد به مدت هستیم

سازی خدمات رسی به معلومات، یادگیری با کیفیت و موثر، و فراهم، نشر دانش، دستهای تعلیم و تربیهبرای تقویت سیستم

 تر به کار گرفته شود. موثر

افزون بر این، ما به این نگرانی جدی توجه داریم که امروز بخش بزرگی از جمعیت خارج از مکتب جهان در مناطق متاثر  .00

گیر پیوسته های همه، بالهای طبیعی، و بیمارینهادهای آموزشیها بر ها، خشونت، و حملهکنند و بحراناز جنگ زندگی می

رای پذیر بو انطاففراگیر، پاسخگو،  آموزشانکشاف ما متعهد به کند. الل میدچار اختآموزش و انکشاف را در سطح جهان 

ما  هستیم.جا شدگان داخلی و مهاجران، شان، به شمول بی های مربوطساالن در زمینهتامین نیازهای کودکان، جوانان، و بزرگ

ز واکنش ها، اکنیم. ما پاسخ الزم به بحراند میشونت تاکیهای امن، حمایتی، و عاری از خبر نیاز به تعلیم و تربیه در محیط

ای و جهانی؛ و ارتقای ظرفیت برای کاهش و تخفیف همه های ملی، منطقهسازی؛ هماهنگی بهتر اقدامفوری تا بهبودی و باز

پیشهاد را های درگیری، اظطراری، پس از جنگ، و بهبودی سریع اطمینان از از ادامه آموزش در وضعیت جهتجانبه خطر 

 کنیم. می

 

 برنامه کاری مشترکاجرای 
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 مصمم به ایجادها است. ما حکومت با برنامه کاریاین  اجرای موفقانهمی کنیم که مسئولیت اساسی  دو باره تاییدما  .00

که پاسخگویی و شفافیت و نیز مدیریت مشارکتی و همکاری هماهنگ در همه سطوح  هستیمهای قانونی و پالیسی چارچوب

 را ترغیب کند. ها و حمایت از مشارکت همه شریکان و بخش

یل، تحلآوری، مبتنی بر جمع برنامه کاریاجرای  ایبرای و جهانی نیرومند منطقه ما به همدستی، همکاری، هماهنگی و نظارت .00

 خوانیم. ای فرا میهای منطقهکارها و استراتژیودر چارچوب نهادها، سازدهی در سطح کشور و گزارش

های موثر اجرایی است. های دقیق و نیز آمادگیریزیها و برنامهنیازمند پالیسی 0202تعلیم و تربیه  یکار دانیم که برنامهما می .04

بدون افزایش قابل توجه و همدفمندانه در  اهداف انکشاف پایدار از 4هدف درآرزوهای موجود هم چنین روشن است که 

یابد. میهمه سطوح ناتوانند، تحققق نسازی تعلیم و تربیه با کیفیت برای همه در تامین مالی، به ویژه در کشورهای که از فراهم

ار ما خواستایط هر کشور افزایش بدهیم و از این روی، ما مصمم هستیم که مصارف عمومی را در تعلیم و تربیه مطابق شر

از کل  %02 -02از تولید ناخالص داخلی و/ یا حد اقل  %0-4ای تخصیص حد اقل المللی و منطقهتبعیت از معیارهای بین

 مصارف عمومی به تعلیم و تربیه هستیم. 

 ما از کشورهای انکشاف یافته، تمویلها، از سوی حکومت هاتکمیل سرمایه گذاریدر  همکاری انکشافیبا توجه به اهمیت  .02

اری در گذمی خواهیم که سرمایهالمللی تامین مالی کنندگان نو ظهور و سنتی، کشورهای با درآمد متوسط و ساختارهای بین

حقق ت های کشورها افزایش دهند. ما آگاهیم که اجرا وتعلیم و تربیه و حمایت از اجرای برنامه کاری را مطابق نیازها و اولویت

به هدف پیشرفته برای رسیدن  کشورهای جمله تعهد(دشوار است. از ODAهای انکشافی )همه تعهدهای مربوط به کمک

های انکشافی به کشورهای در حال انکشاف است. برابر تعهدات کمکجهت شان از تولید ناخالص ملی  %27اختصاص 

شان را به کشورهای در حال انکشاف (GNP) از تولید ناخالص ملی %27که ای از آن کشورهای پیشرفتهکشورهای پیشرفته، ما 

ما هم چنین متعهد به حمایت بیشتر از کشورهای بیشتری کنند.  های ملموسواهیم در این زمینه تالشخاند میندادهاختصاص 

. آگاهیم مایت از حق آموزشلقوه برای حهمه منابع با چه گفته شد، ما از اهمیت بسیجآنکمتر انکشاف یافته هستیم. افزون بر 

و  ی فرعی کمتر مورد توجههابندی تامین مالی و کمک به بخشراستایی، و اولویتها با هماهنگی، همبهبود موثریت کمکما 

های انسانی و تعلیم و تربیه را در بحرانکنیم. ما هم چنین افزایش قابل توجه حمایت از می را توصیه درآمدکشورهای کم 

کنیم و آنها را به ( استقبال می0202)جوالی  آموزش برای انکشافکنیم. ما از نشست اسلو در باره طوالنی مدت توصیه می

 خوانیم. فرا میآدیس آبابا برای حمایت از اهداف انکشاف پایدار  یتمویل کنفرانس انکشاف

، به خصوص یونسکو و نیز همه شریکان را به حمایت  0202مجمع جهانی آموزش برگزاری در برگزار کنندگان همکار ما  .00

های تخنیکی، انکشاف ظرفیت ملی و سازی مشورتبا فراهم 0202فردی و جمعی از کشورها در اجرای برنامه کاری آموزش 

ه خوانیم. به این منظور، ما بموارد تکمیلی فرا می و استفاده از های مربوط و دستاودهای نسبیوریتمامحمایت مالی بر پایه 

ریکان گر شهای عضو، برگزار کنندگان همکار مجمع جهانی تعلیم و تربیه و دییونسکو می سپاریم تا در مشارکت با دولت

ه جهت و تربیتعلیم جانبه و تامین مالی چند آموزش کار جهانی مناسبی را طرح کند. با اذعان به مشارکت جهانی برای وساز
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اهنگی کار هموکنیم که این مساله بخشی از سازما پیشنهاد می های کشورهاحمایت از اجرای برنامه کاری طبق نیازها و اولویت

 جهانی آینده باشد. 

نگی اش را برای رهبری و هماهسپاریم تا نقش تعهد شدهربیه، میما به یونسکو، به حیث نهاد تخصصی تعلیم و تبه عالوه  .07

تعهد سیاسی پایدار؛ تسهیل گفتگوهای پالیسی؛  واهی بهدادخ فراخوان وبه ویژه با: ، 0202تعلیم و تربیه  یبرنامه کار

ای و هقدعوت شریکان جهانی، منطایجاد معیار؛ نظارت بر پیشرفت در رسیدن به اهداف تعلیم و تربیه؛  و سازی دانششریک

ها کوشش هماهنگیبه حیث هماهنگ کننده تعلیم و تربیه در چارچوب  کارکرد؛ و یملی برای راهنمایی اجرای برنامه کار

 اهداف انکشاف پایدار ادامه دهد.  برای

برای تدوین  درست ما تصمیم گرفته ایم که ساختارهای جامع نظارت و ارزیابی ملی را به منظور به دست آوردن شواهد .08

مجمع جهانی  به عالوه ما ازان از پاسخگویی انکشاف بدهیم. ینظور اطمنم نیز بهپالیسی و مدیریت ساختارهای تعلیم و تربیه و 

دهی ها، تحلیل و گزارشآوری دادهخواهیم که از ارتقای ظرفیت در جمع، برگزارکنندگان همکار، و شریکان میتعلیم و تربیه

ستیتوت ه انب دهی در زمان معینرشسازی و گزاکشورها باید در صدد بهبود کیفیت سطوح جداند. ندر سطح کشورها حمایت ک

گزارش نظارت جهانی از آموزش برای همه به حیث گزارش مستقل نظارت خواهیم که هم چنین میما . احصائیه یونسکو شوند

دیگر اهداف  اهداف انکشاف پایدار و 4هدف دهی در باره کار نظارت و گزارشوو به حیث ساز( GEMRآموزش جهانی )

شود. گزارش یاد شده در درون  از سوی یونسکو اجرا و نشرو  ادامه یابدانکشاف پایدار مربوط به آموزش برای پیشنهادی 

 کاری باید انجام شود که اهداف پیشنهادی انکشاف پایدار را نظارت و بازبینی کند. وساز

رسیدیم. با توجه به اجالس سران سازمان  بحث کردیم و به توافق 0202تعلیم و تربیه  برنامه کاریما در باره عناصر اساسی  .01

 المللی تایچ سومین کنفرانس بین( و ن0202)نیویورک، سپتمبر  0202ملل متحد برای تصویب برنامه کاری انکشاف پس از 

، نسخه نهایی برای تصویب و آغاز در یک نشست سطح بلند در حاشیه (0202تامین مالی برای انکشاف )آدیس آبابا، جوالی 

رای آن پس از ارائه خواهد شد. ما کامال متعهد به به اج 0202هشتمین جلسه کنفرانس عمومی یونسکو در نوامبر  سی و

 آید. به دست می اطمینان دهد که برنامه کاری الهام بخشیدن و راهنمایی کشورها و شریکان تصویب هستیم تا با

برای نو گاه داز طریق دی مردم زندگی غییریخی از سوی همه ما برای تمبتنی بر دستاورد جمتین و داکار، بیانیه انچئون تعهد تار .02

 است. مان  0202 آرمانیهای جسورانه و ابتکاری برای رسیدن به هدف تعلیم و تربیه با اقدام

 انچئون، جمهوری کره 

 0202می  00
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  0202مجمع جهانی تعلیم و تربیه های میزبان نهادهای سران گفته

 

دانش به االن سرسی همه کودکان، جوانان و بزرگدستبرای تضمین  میم ما رابیانیه تص بزرگی به پیش است. اقداماین بیانیه 

گیری مسئوالنه به حیث شهروند در سهمو  های شانداستعدا به فعیلیت رساندن همه ،های الزم برای زندگی با کرامتو مهارت

ای فراهم کنند به گونهرا زندگی  در طولهای یادگیری کند که فرصتها را تشویق میدهد. بیانیه حکومتبازتاب می جامعه

شر، کلید کند که تعلیم و تربیه، حق اساسی ب. بیانیه تصدیق میبرای تغییر قرار گیرند ها رشد کنند و در مسیر درستکه انسان

 صلح جهانی و انکشاف پایدار است. 

 ارینا بوکووا 

      عمومی یونسکورئیس 

 

ن اما کودکان بسیاری هنوز از مکتب رفت -توانمند است ایودک و اساس هر جامعهتعلیم و تربیه کلید زندگی بهتر برای هر ک

 . اشدبامکان یادگیری داشته باز مانده اند. ما برای تحقق همه اهداف انکشافی مان نیاز داریم که هر کودک به مکتب برود و 

 آنتونی لیک

 رئیس اجرایی یونیسف 

ما باید برای امحای فقر، افزایش رفاه، و به دست آوردن اهداف انکشاف پایدار باهم کار کنیم تا مطمئن شویم که همه کودکان 

انوادگی خ شان، بدون در نظر گرفتن زادگاه، جنسیت، یا درآمدهای یادگیری در طول زندگیبه تعلیم و تربیه با کیفیت و فرصت

 رسی دارند.شان  دست

 جیم یانگ کیم

 رئیس گروه بانک جهانی 

 

کنیم و مطمئن شویم که همه از تعلیم و تربیه با کیفیت  را تقویت و حمایتحق تعلیم و تربیه هر فرد  ما با همدیگر باید

برای ما جای افتخار است که . دنکارمی های صلح، عدالت، حقوق بشر و برابری جنسیتی راارزششوند و برخوردار می

 رای همه ب در تعلیم و تربیه یبرنامه کارایم و قول اقدام جدید برای اجرای تربیه بوده برگزارکننده همکار مجمع جهانی تعلیم و

 ایم. را داده 0202تا 

 نیباباتوندی اوسوتیمه

  رئیس اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد 
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. است انکشاف معادله از ناپذیر جدایی بخشی تربیه و تعلیم. آوردمی قدرت تربیه و تعلیم و است، قدرت ما جهان در دانش

ه تا در باره سرنوشت شان تصمیم بگیرند. ب دارد هاانسان سازیتوانمند برای -اقتصاد از فراتر - ذاتی ارزش تربیه و تعلیم

 برای پیشرفت در انکشاف بشری اساسی است. همین دلیل فرصت آموزش 

 

 هلن کلرک

 رنامه انکشافی ملل متحدرئیس اداری ب 

سازی زنان دسازد که اهمیت برابری جنسیتی و توانمنبیانیه انچئون به درستی ما را متعهد به تعلیم و تربیه غیر تبعیض آمیز می

یم همدیگر در سکتورهای مختلف برای تحقق تعل کند. این فرصتی مهم برای ما است تا بارا برای انکشاف پایدار تصدیق می

مانی اند تنها زها برابر. جهانی که در آن انساندهدنه و برابر را میآمیز، عادالو تربیه برای همه کار کنیم که نوید جوامع صلح

 را آموزش بدهد. امر شدنی است که تعلیم و تربیه ما هم به طور جهانی این 

 ل ملمبوژفوم 

 ملل متحد  و فرستاده دبیر کل یی بخش زنان ملل متحدرئیس اجرا 
 

ده جا شپناهندگان، کودکان بی -و جوانان در جهانبه نیازهای برخی از آسیب پذیر ترین کودکان  توجه ما برای تضمین

یم. این مسئولیت جمعی دار -بر اثر جنگ به خطر افتاده است وطن و کودکانی که حق تعلیم و تربیه شانکودکان بیداخلی، 

 .مهم استو تعلیم و تربیه شان برای همه ما کلیدی هستند کودکان برای آینده امن و با ثبات 

 ستیریآنتونیو گو

  کمیسر عالی ملل متحد در امور پناهندگان 
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0202تعلیم و تربیه   

 

 چارچوب عمل

 رای همهب و آموزش در طول زندگی با کیفیت فراگیر و برابر برای همه تعیم و تربیهبه سوی 
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 مقدمه

  آموزش شش گانه فاهدا تعیین، از وقت 0222جهان پیشرفت قابل توجه در تعلیم و تربیه از سال ( برای همهEFA)  و اهداف

برآورده نشده اند و ادامه  ،0202وقت تعیین شده، سال  تاداشته است. با این همه، این اهداف  (،MDGs)انکشافی هزاره 

برای  0202 یجهان: برنامه کار تغییر در باره 4هدف انجام نشده ضروری است.  یاقدامات برای تکمیل برنامه کار

ری در طول های یادگیقای فرصتتضمین تعلیم و تربیه با کیفیت فراگیر و برابر و ارت»-[i]انکشاف پایدار 

بلند پروازانه بسته با آن، ارجاع داده خواهد شد( و اهداف هم 0202تعلیم و تربیه ) از این پس به نام  «برای همه زندگی

تعیین کرده است. هر گونه کوششی برای تضمین  0202تا  0202ترین برنامه کاری جهانی تعلیم و تربیه را برای دوره زمانی 

 .باید صورت گیردرسیدن به مقصد و اهداف در این دوره زمانی 

 سازی تسهیالت از سوی یونسکو و نیز ها و فراهمو مالکیت دولت روندهای مشورتی گسترده با تحرک با 0202 تربیه و تعلیم

با کمک گرفتن از  0202تعلیم و ترببه  0ن شده است.دهی آموزش برای همه تدویکمیته سازمانراهنمایی با دیگر شریکان و 

رهبری یونسکو و یونیسف، نشست به  0200و  0200 هایسال در 0202های موضوعی در باره تعلیم و تربیه پس از مشورت

(، کنفرانس NGOهای غیر حکومتی )های موسسه، مشورت0204تعلیم و تربیه برای همه در مسقط عمان در می جهانی 

ترسیم شده  0204الم آباد در اسدر  E-9ابتکار نشست ، و 0202و  0204وزارتی پنج ساالنه به سازماندهی یونسکو در 

که در نشست جهانی تعلیم و تربیه برای همه در   [iiست ]نامه مسقط اموافقت 0202شالوده انکشاف تعلیم و تربیه  0است.

مجمع عمومی سازمان ملل اجرایی پیشنهادی گروه کاری آزاد های شیوهبسته آن و شد و مقصد و اهداف هم تصویب 0204

 را شکل داد.  ( OWG)در باره اهداف انکشاف پایدار 

 

( در انچئون WEF 2015در مجمع جهانی تعلیم و تربیه ) 0202می  00انجامید که در  بیانیه انچئونها به این پروسه

آموزش عهد ت ، با تصدیق اهمیت نقش تعلیم و تربیه به عنوان محرک اصلی انکشاف،بی تصویب شد. بیانیه انچئونکوریای جنو

م و چارچوب کاری تعلیکند. می ترکیبانکشاف پایدار  را با 0202و برنامه کار ی 0202یه برنامه تعلیم و ترب اجتماع را با

                                                           
E-و است، ابتکار ای یونسکهمه شش گروه منطقه گی کنندههای نماینداز اعضای دولتیونسکو، متشکل  با فراخوانیکمیته سازماندهی تعلیم و تربیه برای همه،  2 

، پنج نهاد برگزار کننده تعلیم و تربیه برای همه )یونسکو، یونیسف، برنامه انکشافی ملل متحد، صندوق جمعیت 1520میزبان مجمع جهانی تعلیم و تربیه و کشور   9

  .ن؛ و بخش خصوصی(؛ جامعه مدنی؛ معلماGPE(؛ مشارکت جهانی برای تعلیم و تربیه )OECDملل متحد، و بانک جهانی(؛ سازمان همکاری اقتصادی و توسعه )

 
  ابتکارE-9  ی همه ایجاد شد. مجمع متشکل از نه کشور پر جمعیت ایابی به آموزش بربرای تسریع پیشرفت دست 2991مجمعی است که در سال

 .جنوب است )بنگالدیش، برازیل، چین، مصر، هند، اندونیزیا، مکزیکو، نیجریه و پاکستان(

(، 1524(، بیانه اسالم آباد )1524(، بیانیه لیما )1524بیانیه بانکوک ) E-9ابتکار و نشست   1520ای در باره تعلیم و تربیه پس از های وزارتی منطقهنتایج کنفرانس 1 

 :یابی است( هستند که در اینجا قابل دست1520( و بیانیه پاریس )1520(، بیانیه شرم الشیخ )1520بیانیه کیگالی )

 http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-
bin/ulis.pl?req=3&mt=100&mt_p=%3C&by=3&ord=1&sc1=1&look=default&sc2=1&lin=1&futf8=1&gp=1&hist=1&p

n=1&no=230627,230628,231100,232184,232153,232108 (access: 11/2/ 2016). 

http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?req=3&mt=100&mt_p=%3C&by=3&ord=1&sc1=1&look=default&sc2=1&lin=1&futf8=1&gp=1&hist=1&pn=1&no=230627,230628,231100,232184,232153,232108
http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?req=3&mt=100&mt_p=%3C&by=3&ord=1&sc1=1&look=default&sc2=1&lin=1&futf8=1&gp=1&hist=1&pn=1&no=230627,230628,231100,232184,232153,232108
http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?req=3&mt=100&mt_p=%3C&by=3&ord=1&sc1=1&look=default&sc2=1&lin=1&futf8=1&gp=1&hist=1&pn=1&no=230627,230628,231100,232184,232153,232108
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بحث شد و  0202سازد، در مجمع جهانی تعلیم و تربیه راهنمایی فراهم می 0202، که برای اجرای تعلیم و تربیه 0202تربیه 

ون های انجام شده در انچئه انچئون موافقت شد. چارچوب کاری چگونگی تحقق عملی تعهدسر عناصر اساسی آن در بیانی بر

بسیج همه کشورها و شریکان را در مورد اهداف چارچوب کاری کند. ای و جهانی ترسیم میمنطقه، 0را در سطح کشوری

های پیشنهادی اجرا، هماهنگی، تامین مالی و نظارت بر در باب تعلیم و تربیه و اهداف آن، و راه (SDGانکشاف پایدار )

چارچوب ارد. در نظر درا برای تضمین تعلیم و تربیه با کیفیت فراگیر و برابر و یادگیری مستمر برای همه  0202تعلیم و تربیه 

 ومیبهای کشورها آن را در انکشاف پالنها و پالیسی امید است هکند کهای استراتژی را پیشنهاد میکاری هم چنین شاخص

 های ملی مد نظر گیرند. ها و اولویتها و سطوح انکشاف و در خصوص پالیسیلف ملی، ظرفیتتهای مخشده، واقعیت

  جهانی  مقصد 0کند. بخش را طرح می 0202دیدگاه، منطق و اصول تعلیم و تربیه  0کاری سه بخش دارد. بخش چارچوب

ساختار  0 بخشکند. را توصیف می پیشنهادیبسته آن و سه وسیله اجرا، و نیز استراتژی های و هفت هدف همتعلیم و تربیه 

کند. کارهای بازبینی را توصیه میوو سازگیری، م چنین مدیریت، نظارت، پیهای جهانی تعلیم و تربیه، و ههماهنگی تالش

، و خطوط اصلی همکاری ضروری برای تحقق برنامه 0202های تامین مالی مناسب تعلیم و تربیه چارچوب کاری هم چنین راه

 کند. بررسی میای و جهانی را کاری در سطح کشوری، منطقه

 

I . دیدگاه، منطق و اصول 

 برای انکشاف پایدار قرارد دارد و برای موفقیت همه اهداف انکشاف پایدار ضروری  0202ری تعلیم و تربیه در قلب برنامه کا

 (SDG4برای انکشاف پایدار با تصدیق بر نقش اساسی تعلیم و تربیه آن را به حیث هدف مستقل ) 0202برنامه کاری است. 

حی، رشد اهداف صکند و نیز اهداف مربوط به تعلیم و تربیه در قالب چندین هدف دیگر انکشاف پایدار، به ویژه برجسته می

. در واقع، تعلیم و تربیه پیشرفت در به دست آوردن همه شودشامل می را ، تولید و مصرف پایدار، و تغییر اقلیمشتغالو ا

ست به دباید هایی باشد که هر کدام از آنها را و از این روی باید بخشی از استراتژی دهداهداف انکشاف پایدار را سرعت می

آرمانی و همگانی و نگر، آیندهنگر، الصه شده است جامع، کلخ 4آورد. برنامه کاری تجدید شده تعلیم و تربیه که در هدف 

رون کند و هیچ کسی را بیها را دیگرگون میها، و جامعهها، اجتماعالهام گرفته از دیدگاه تعلیم و تربیه است که زندگی انسان

کار نا تمام اهداف تعلیم و تربیه برای همه و اهداف انکشافی [ 0202]تعلیم و تربیه برنامه کاری گذارد. از دایره تعلیم نمی

. دهدام میانجتعلیم و تربیه، های کنونی و آینده جهانی و ملی ، با پرداختن موثر به چالشراهزاره مربوط به تعلیم و تربیه 

و مبتنی بر حقوق و کرامت، عدالت اجتماعی، صلح، فراگیری برنامه کاری حقوق بنیاد و الهام گرفته از دیدگاه انسان گرایانه 

 .(iiiو نیز تنوع فرهنگی، زبانی و قومی و مسئولیت و پاسخگویی مشترک است )و مصونیت، 

                                                           
علیم و تمرکز مدیریت و فراهم سازی تهای حکومتی معموال به سطوح پایین واگذار شود. با این همه، عدم در ساختارهای فدرال پذیرفته شده است که مسئولیت  1

خی شود، اما در برتربیه در کشورهای که ساختار فدرال ندارند عمل شایع است. در جایی که ممکن باشد اصطالحات مناسب، برای انعکاس این امر استفاده 

 شود.  تفاده میبرای اشاره به کشورهای با ساختارهای حکومتی متمرکز و غیر متمرکز اس« ملی»موردها  اصطالح 
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  د. گیررا در نظر می 0222های آموخته شده از سال درس ،برای همه آموزشجنبش ر بنیاد و در ادامه ب 0202تعلیم و تربیه

تمرکز آن بر افزایش و گسترش دسترسی، فراگیری و برابری، کیفیت و نتایج یادگیری است  جدید 0202آنچه در تعلیم و تربیه 

های گذشته این است که برنامه درس کلیدی از سالاست.  در طول زندگییادگیری  چارچوب رویکرددر همه سطوح، در 

 های بشردوستانههای تنگاتنگ با اقدامالمللی با پیوندکاری تعلیم و تربیه جهانی باید در درون چارچوب انکشاف همه جانبه بین

کشافی هزاره مربوط به تعلیم سازی اهداف تعلیم برای همه و اهداف اندر مورد جدایی آنگونه که ،تا موازی کار کردن کار کند

رچوب انکشاف نظیر تعلیم و تربیه را مطابق با چابا تصویب بیانه انچئون، جامعه تعلیم و تربیه هدف تجدید شده بیاتفاق افتاد. 

از و خارج  با دادن فرصت برابر به همه، ـلیم و تربیه بر فراگیری و برابری برنامه کاری جدید تعتمرکز همه جانبه تعیین کرد. 

ه حاشیه رسی بها مخصوصا با انگیزه دستافزایش تالشنیاز به : رساندمیرا ها یگر درسدپیام برنامه نگذاشتن هیچ کس ـ 

جنسیت، سن، نژاد، رنگ، قومیت،  بدون در نظرداشتپذیر هستند. همه مردم، رانده شدگان یا کسانی که در وضعیت آسیب

، خاستگاه ملی یا اجتماعی، ملکیت یا تولد، همین طور معلوالن، مهاجران، هاا دیگر دیدگاههای سیاسی یزبان، دین، دیدگاه

رسی دست 4ها هستند، بایدپذیر یا دیگر وضعیتهای آسیبنهایی که در وضعیت، کودکان و جوانان، مخصوصا آبومیمردمان 

مرکز بر تعلیم و تبا این حال، داشته باشند.  طول زندگیدر های تعلیم و تربیه با کیفیت و یادگیری فراگیر و مساوی به فرصت

ربیه بدون رسی به تعلیم و تسازد: خطر تمرکز بر دستهای مهم را برجسته میدیگر درسها کیفیت، یادگیری، و مهارتتربیه با 

ت که . واقعیت این اسآورندهای مربوط را به دست میمهارتاینکه وقتی در صنف هستند و  یادگیری شاگردانتوجه کافی به 

رای تعلیم و تربیه با کیفیت بموجب  «کار طبق معمول»اهداف تعلیم و تربیه برای همه یک درس دیگر را نتیجه نداده است: 

در دور ترین نقطه در حال عقب رفتن هستند و به  یابد، و بسیاری از کشورهانخواهد شد. نرخ کنونی پیشرفت ادامه میهمه 

یگر برنامه کاری تعلیم و تربیه جهانی بودن و مالکیت آن از سوی همه خصوصیت د نخواهند رسید. 0202های جدید تا هدف

 جهان، کشورهای انکشاف یافته و در حال انکشاف به طور یکسان، است. 

  و پاسخگوی روزآمدباید  تعلیم و تربیه ساختارهای امروز دیده شود.های باید در زمینه وسیع انکشاف 0202تعلیم و تربیه 

طبیعی،  حوادث وخطرات  زیست محیطی، شثباتی سیاسی، فرسایهای تکنالوژی، شهر نشینی، مهاجرت، بیبازار کار، پیشرفت

در برابر زاینده ف خطرهای کاری فزاینده جهانی، فقر مزمن، گسترش نابرابری،های جمعیتی، بیرقابت بر سر منابع طبیعی، چالش

ها میلیون سازی صدساختارهای تعلیم و تربیه نیازمند شامل 0202تا  .سرعت در حال تغییر اند که به باشدصلح و مصونیت 

[ و ivبه تعلیم و تربیه اساسی )یعنی قبل از مکتب، ابتدایی و ثانوی( برای همه ]دست یافتن  سال بیشتر برایکودک و بزرگ

ان، مهم . در عین زمبرای همه است متوسطهاز پس و  متوسطهیم و تربیه لرسی به  تعهای برابر دستسازی فرصتنیز فراهم

عالوه،  بهمدت کودکان فراهم شود.  تضمین رشد، یادگیری و صحت طوالنی برای قبل از مکتباست که مراقبت و پرورش 

وط، مربهای برای ساختارهای تعلیم و تربیه تضمین یادگیری همه کودکان، جوانان، و بزرگساالن و به دست آوردن مهارت

پذیر های انعطافها و قابلیتانکشاف مهارت. کودکان، جوانان، و بزرگساالن به شامل مهارت در خواندن و نوشتن، حیاتی است

                                                           
 تغییر» 10و  29های ست مرکب از بندلی کهها در این لیست اشاره دارد. باید توجه داشت به همه گروه «گروه به حاشیه رانده شده و آسیب پذیر»از این پس،  4    

گر آسیب پذیری، به حاشیه رانده شدن، تبعیض  های دیها شاید وضعیتکامل نیست و کشورها و منطقه« برای انکشاف پایدار 1515جهان: برنامه کاری 

 ومحرومیت در تعلیم و و تربیه را شناسایی کنند و نشان دهند.  
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ارند. نیاز مبرم د جهان دانش محور، و تکنالوژی هدایت کننده تر، پایدارتر، مستقل،برای زندگی و کار مصوندر طول عمرشان 

تفکر خالق و انتقادی و دانش را به دست خواهند آورد و  های اساسیپایهکه همه افراد کند ن میتضمی 0202تعلیم و تربیه 

 پذیری را انکشاف خواهند داد. جستجوگری، شجاعت و انعطافهای جمعی، مهارت

  هدف و ارتباط تعلیم و تربیه با انکشاف بشری و اقتصادی، پایداری اجتماعی و زیست محیطی تعریف کننده تجدید توجه به

 0202تربیه  گرایانه تعلیم وانساننگر و . این امر در دیدگاه کل[v p. 10]است 0202خصوصیت برنامه کاری تعلیم و تربیه 

یم و تربیه نگرانه به تعلهاین دیدگاه فراتر از رویکرد فاید .گیردمی سهمانکشاف  جدیدریزی مدل پیدر گنجانیده شده است که 

اسی و در ترویج دمکربه اندازه تعلیم و تربیه، انکشاف پایدار را دگاه شود. این دیبشری را شامل میو ابعاد چند گانه  رودمی

داند. تعلیم و تربیه گفتگوی میان می کت مدنی فراگیر و ضروریو مشار داری، حقوق بشر و ارتقای شهروندی جهانی، روا

اجتماعی  هاییابی به پیونددهد که برای دستکند و احترام به تنوع فرهنگی، دینی و زبانی را پروش میفرهنگی را تسهیل می

 و عدالت اساسی است. 

 خواهند شد.  شماری را نصیببی هایکنند مزیتکشورها و جوامعی که از نیاز به تعلیم و تربیه با کیفیت برای همه استقبال می

 شودختران و زنان، پیوسته زیاد تر میدزندگی  ددر بهبوهمتای تعلیم و تربیه در بهبود زندگی، به ویژه شواهد از قدرت بی

[vi]پیدا کنند، یسته شاکند که کار می ها کمککن کردن فقر دارد: تعلیم و تربیه به انسانعلیم و تربیه نقش کلیدی در ریشه . ت

ی از تعلیم و تربیه یکپدید آورند که سوخت انکشاف اقتصادی است.  درآمد از طریق تولیددرآمدهای شان را افزایش دهند و 

لیم و تربیه شود. تعهای آینده منتقل میی است که به نسلیهاها برای بهبود صحت افراد و برای تضمین مزیتنیرومند ترین راه

ها برای کند، و عنصر اساسی تالشها جلوگیری و محافظت میاز بیماریدهد، ها مادر و کودک را نجات میزندگی میلیون

پایه تعلیم و تربیه ه گونهمین[. viiدهد ]کاهش سوء تغذی است. عالوه بر این، تعلیم و تربیه شمولیت معلوالن را افزایش می

ها ویران شده اند و ابزارهایی برای هاو تعارضشان بر اثر بحرانجوانان، و بزرگساالنی است که زندگیکودکان،  حمایت از

 کند که زندگی و جوامع شان را از سر بسازند.  آنها فراهم می

 مخصوصا در کشورها و مناطق بحران زده ما ، اقدرت تعلیم و تربیه برای همه نیازمند ایجاد فرصت در همه دنیا شکوفا کردن

های اختارسکند. بنابراین، انکشاف های تعارض و اضطرار ظهور میهای بزرگ تعلیم و تربیه در وضعیتبسیاری از خالءاست. 

پذیر و پاسخگوی وضعیت بحران زده، آشوب اجتماعی و خطرات طبیعی باشد، و اینکه مطمئن تعلیم و تربیه که بیشتر انعطاف

علیم چنین، تهمباشد، دشوار و مهم است. های اضطرار، تعارض، و پسا تعارض مصون میسازد که تعلیم و تربیه در وضعیت

 ها و ترویج صلح اساسی است. ها و بحرانو تربیه برای جلوگیری و کاهش تعارض

 00ها، شامل ماده نامهتوافقدهنده این چارچوب اسناد و اصول تشکیل [ اعالمیه حقوق بشرviii] کنوانسیون ضد تبعیض در ،

در کنوانسیون ملل متحد  ،[xi[، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ]x[، کنوانسیون حقوق کودک ]ixتعلیم و تربیه ]

، و [xiv[، کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان ]xiii[، کنوانسیون محو انواع تبعیض بر ضد زنان ]xiiباره حقوق معلوالن ]

 [. اصول یاد شده موارد زیر را در بر دارد:xvقطعنامه مجمع عمومی ملل متحد در باره حق تعلیم و تربیه در شرایط اضطراری ]
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  ی مساویانه رسبرای تحقق این حق کشورها باید دست .ساز استحق توانمندتعلیم و تربیه حق بنیادی بشر و

هیچ که ای ونهباشد، تامین کنند به گ مجانی و اجباریکه  را همگان به تعلیم و تربیه و یادگیری با کیفیت فراگیر و برابر

ستی و داری، دو، رواکامل شخصیت انسانی و ارتقای فهم متقابل انکشافکس از آموزش باز نماند. تعلیم و تربیه باید 

 صلح را هدف بگیرد.

 است  یتعلیم و تربیه کوشش اجتماعی مشترک، که تامین آن وظیفه دولت است. عمومی است کاالی تعلیم و تربیه

ها، که متضمن روند فراگیر تدوین و اجرای  پالیسی عامه است. جامعه مدنی، معلمان و مربیان، بخش خصوصی، اجتماع

و  سازینقش دولت در زمینهها، جوانان و کودکان همه نقش مهم در تحقق حق تعلیم و تربیه با کیفیت دارند. خانواده

 [.xviاساسی است ]تنظیم معیارها و هنجارها 

 تی نیازمند رویکرد یابی به برابری جنسیبه طور ناگسستنی با تعلیم و تربیه برای همه ارتباط دارد. دست برابری جنسیتی

رسی های تعلیم و تربیه دستکند که دختران، پسران، زنان و مردان نه تنها به دورهحقوق محوری است که تضمین می

 ن به طور برابر در تعلیم و تربیه و از طریق آن توانمند شده اند. چنیکنند، بلکه همدارند و آنها را تکمیل می

 

II .هاو شاخص هاهدف، رویکردهای استراتژیک، مقصد 

  

 هدف اساسی

  «برای همه گیری در طول زندگیهای یادفرصت و حمایت از  عادالنهتعلیم و تربیه با کیفیت فراگیر و تضمین »

  تعلیم و تربیههدف  برای 0202تربیه هدف اساسی برنامه کاری تعلیم و ( انکشاف پایدارSDG 4) سازی تعلیم به فراهم تعهد

را، که زیر ساخت این  0202نو تعلیم و تربیه  یهای کلیدمشخصهو تربیه با کیفیت فراگیر و برابر در همه سطوح است و 

 کند.  دهد،  بیان میتشکیل میرا چارچوب کاری 

 سال به طور مجانی، تمویل از بودجه  00و تکمیل تعلیم و تربیه برای همه کودکان و جوانان حد اقل  سیردست تضمین

کودکان  رسی برابر همه، و همین گونه دستابتدایی و ثانوی با کیفیت فراگیر و برابر اجباری آموزشسال اقل نه  حدعمومی، 

ای به گونه های یادگیریسازی فرصت. فراهم هاشیوهطریق شماری از  به تعلیم و تربیه با کیفیت از و جوانان بازمانده از مکتب

ای که مشارکت کامل شان را اساسی را یاد بگیرند و به گونه خواندن و نوشتن و حساب کردنکه همه جوانان و بزرگساالن 

 الیعحد اقل یک سال تعلیمات مجانی و اجباری قبل از مکتب با کیفیت هروندان فعال پرورش بدهند. فراهم سازی به حیث ش

 باید تشویق شود. 

  دن، و به حاشیه رانسازی های محرومکند و به همه صورتدر و از طریق تعلیم و تربیه را تضمین میبرابری و فراگیری

ردازد. تعلیم پو تکمیل آن می، مشارکت، استفاده از  نتایج یادگیری رسی به آموزشو نابرابری در دست پذیریتفاوت، آسیب
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برای پاسخگویی به تنوع و نیازهای  انعطاف پذیرعمومی های و تربیه فراگیر برای همه باید با طراحی و اجرای پالیسی

ق راری بازدارنده از تحقهای اضطسازی حالت، شاملی چندگانههایادگیرندگان و نشان دادن اشکال مضاعف تبعیض و وضعیت

این برنامه است،  0202خصوصیت کلیدی دیگر تعلیم و تربیه برابری جنسیتی شود. از آنجایی که  ، تضمینحق تعلیم  وتربیه

کرد.  از آموزش خواهدهیچ کس پذیر و تضمین بازنماندن های آسیبتوجه خاص به تبعیض مبتنی بر جنسیت، گروهکاری 

 . نباید برآورده شده تلقی شود مگر اینکه همه اهداف برآورده شده باشد هیچ هدف تعلیم و تربیه

 یادگیری  که به نتایج باشد با کیفیتای جدایی ناپذیر حق آموزش تضمین این امر است که تعلیم و تربیه به اندازه ءجز

ان گسازد که یادگیرندناگزیر می ربیهکیفیت تعلیم و ت ها منجر شود.مناسب، عادالنه  وموثر در همه سطوح و در همه زمینه

های بیشتر و نیز مهارتبرای یادگیری به طور اساسی پرورده شوند، چنانکه ساب های خواندن و نوشتن و حدست کم در مهارت

های مناسب تدریس و یادگیری و محتوایی که پاسخگوی نیازمند موارد زیر است: روش سازی شود. این امرزمینهسطح بلند 

مند با های مربوط شان، تربیت یافته، با پاداش مناسب و انگیزهشایسته در رشته همه معلمان باشد و از سوی معلماننیازهای 

و ارتباطی مناسب تدریس شود و هم چنین های معلوماتی با حمایت تکنالوژی استفاده از رویکردهای پیداگوژیکی مناسب و

 کند. ابع مناسب که یادگیری را تسهیلدارای منایجاد فضاهای امن، صحی، پاسخگوی جنسیت، فراگیر و 

 تعلیم و  2یادگیری در طول زندگی یابد؛ از این روی مفهومشود و در طول عمر دوام میحق تعلیم و تربیه با تولد آغاز می

ای تکمیل و پشتیبانی آموزش بر در طول زندگی های وسیع و انعطاف پذیر یادگیریفرصت کند.ت میرا هدای 0202تربیه 

 آموزش غیر رسمی، شامل استفاده از تکنالوژیتشویق کارهای کافی و با وازغیر رسمی با منابع و سهای رسمی باید از راه

 های معلوماتی و ارتباطی فراهم شود. 

 

 رویکردهای استراتژیک 

  در باره تعلیم و تربیه و دیگر اهداف تعلیم و تربیه در چارچوب اهداف انکشاف انکشاف پایدار  4برای به دست آوردن هدف

 ای و جهانی اهداف زیر را نشانه بگیرد:های ملی، منطقهپایدار، ضروری است که تالش

 های موثرو فراگیر؛یابی به شراکتدست 

  آنها؛ راه عملی شدن باهم های تعلیم و تربیه وپالیسیاصالح 

 ساختارهای تعلیم و تربیه برای همه؛ی، و کیفیت ساوی، فراگیرتضمین ت 

                                                           

االن ها )کودکان، جوانان، بزرگسهای یادگیری برای همه سنریشه در ادغام یادگیری و زندگی دارد، با تامین همه فعالیتاساسا یادگیری در طول زندگی » 0 

های زندگی )خانوداگی، مکتب، اجتماع، محل کار و غیره( و بار روشهای گوناگون )رسمی، و سالخوردگان، دختران و پسران، زنان و مردان( در همه زمنیه

ر بر د های آموزش برای همه افرادهمه سکتورهای فرعی و سطوح را برای تضمین فراهم سازی فرصتاز و خصوصی( که با همدیگر دامنه وسیعی غیر رسمی 

 .  یخ. یادداشت تخنیکی: یادگیری در طول زندگی. بدون تاریونسکو برای یادگیری در طول زندگی )انستیتوت«. گیردمی
http://uil.unesco.org/fileadmin/keydocuments/LifelongLearning/en/UNESCOTechNotesLLL.pdf.) 
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 بسیج منابع برای تامین مالی کافی تعلیم و تربیه؛ 

 گیری و بازبینی همه اهدافتضمین نظارت، پی. 

مقصد و برنامه کاری بلند پروازانه  اند( برای اجرای وسیع تر رست شدهای از رویکردهای استراتژیک )در ادامه فهمجموعه

های آموخته شده از ها بر بنیاد درسو برای نظارت از پیشرفت ]برنامه کاری[ پیشنهاد شده است. دولت 0202تعلیم و تربیه 

و نند کگذاری سرمایهود آور تکاری، شواهد محور و ستعلیم و تربیه برای همه و اهداف انکشافی هزاره باید در رویکردهای اب

علیم آموختن از طریق تتکمیل و ، یابی، مشارکتا در دسترا افزایش دهند. این سرمایه گذاری همه افراد ربه نسبت ثابت آنها 

ازد. افزون بر سیابی به آنها در همه شرایط خیلی دشوار است، قادر میبر کسانی که دست تربیه با کیفیت، با تمرکز خاص و

تند ها کامال نوعی هستعریف شده اند. باید توجه کرد که این استراتژیآن هر هدف تحت خاص  پیشنهادیآن، استراتژی های 

 هر کشور است.  های مختلفشرایط و اولویت ها درو نیازمند تطبیق مناسب از سوی حکومت

 

گذاری و ساختارهاها، قانونها، برنامهتقویت پالیسی  

 آور مانند معاهدات، کند. اسناد حقوقی الزاممیحمایت  حق بنیادی آموزش بشراز المللی شماری از اسناد استندرد بین

[ که اجبار سیاسی و اخالقی xvii]ها ها و اعالمیهالمللی مانند توصیهها، و نیز اسناد بینها و پروتکلنامهافقتها، موکنوانسیون

شارکتی های ماد نهاده اند. بررسیالمللی را برای حق آموزش بدون تبعیض یا محرومیت بنیدارند، چارچوب هنجاری استوار بین

 های قانونیچارچوبتضمین عهدات آنها و تمعیارهایی برای اجرای  ید عهده دار ایجادها بابه رهبری حکومت متعددن ذی نفعا

 کند. اری تعلیم و تربیه با کیفیت را طرح میارائه و پاید شود که اصول و شرایطی و پالیس

  ر ساختارهای تعلیم و تربیه باشد. ساختارهای انصاف دتمرکز باید بر کارآمدی، اثرگذاری و در اجرای برنامه کاری جدید

به سراغ کسانی برود و آنها را جذب کند و نگه دارد که هم اکنون محروم اند یا در خطر به حاشیه رانده باید تعلیم و تربیه 

باید  ثری مویت و شرایط برای دستاوردهاسازی تعلیم و تربیه با کیفها برای فراهمحکومتشدن قرار دارند. افزون بر این، 

مین مدیریت و پاسخگویی؛ تضمناسب، اثرگذار و فراگیر کارهای وساختارهای تعلیم و تربیه را با بنیاد نهادن و ارتقای ساز

، کارهای شفاف و موثر تامین مالی؛ و ترتیبات مدیریت نهادیوروندها و سازکیفیت؛ سیستم مدیریت معلومات تعلیم و تربیه؛ 

و  های معلوماتیاست. نوآوری و تکنالوژیرس فراهم های دقیق، به هنگام و در دستمین کند که دادهتقویت کند و نیز تض

یادگیری  رسی به معلومات، ارتقای کیفیت وسازی دستارتباطی باید برای تقویت ساختارهای تعلیم و تربیه، نشر دانش، زمینه

و ارائه خدمات بیشتر به طور کارآمد، به کار گرفته شود. تقویت ساختار باید با کمک گرفتن از همکاری جنوب ـ جنوب موثر 

 ای انجام شود. های سازگار با شرایط و بافتارهای کشوری و منطقهسازی بهترین تجربهو شریک جانبهو سه 

 

 تاکید بر انصاف، فراگیری و برابری جنسیتی

ایدار پبرای انکشاف  0202کل برنامه کاری تعلیم و تربیه باید در سازگاری با  مشترک میان سکتورهاهای و برنامه هاپالیسی .01

ها کودک، جوان و بزرگسال را از تعلیم و تربیه و ای که میلیون، فرهنگی، و اقتصادیدر جهت نشان دادن موانع اجتماعی
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 بایدلی گرایانه درسطح مهای بینابینی مناسب و واقعها و اقدامد یابد. محککند، توسعه و بهبوروم میبا کیفیت مح ییادگیر

مالی جهت  های تامینی تعلیم و تربیه، و استراتژیها، ساختارها، رویکردمناسب در محتوا باید شامل تغییرات هاشود. این ایجاد

های شواهد محور برای پرداختن به استراتژیها و پرداختن به وضعیت کودکان، جوانان و بزرگساالن محروم شود. پالیسی

/ خوراکیسازی خدمات پول؛ فراهمهای انتقال برای مثال، از طریق برنامهای شود؛ باید شامل حذف موانع هزینهیمحرومیت م

یالت ههای شانس دوم و داخله دو باره؛ تسای و صحت در مکتب؛ مواد یادگیری و تدریسی و خدمات حمل و نقل؛ برنامهتغذیه

شورها همه ک. زبان برای نشان دادن محرومیت هایها؛ آموزش معلمان در باره تعلیم و تربیه فراگیر؛ و پالیسیفراگیر مکتب

ه سوی برای کاهش نابرابری  ونظارت بر پیشرفت بباید و تعیین اهداف در تعلیم و تربیه گیری به حاشیه رانده شدن برای اندازه

براساس ها را دادهآوری، تحلیل و استفاده کنند، ای جدا سازی شده ]بر اساس جنسیت[ را جمعهاید دادهاین اهداف، ب

  د.نهای سنجش پیشرفت در کاهش نابرابری را فراهم کند و شاخصنهای جمعیتی تفکیک کنهای خاص گروهویژگی

از  حذف جانبداری جنسیتی و تبعیض ناشیدر جهت باید آشکارا برای تامین برابری جنسیتی ساختارهای تعلیم و تربیه  .02

 ردباید حساسیت به حنسیت  ها و شریکانعمل کند. حکومت و اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و جایگاه شغلی  هاینگرش

ی نظارت بر تربیه معلم و نصاب، و های جنسیتی در روندهاسازی موضوعریزی و یادگیری، شاملها، فضاهای برنامهپالیسی

تران و پسران، تدریس و یادگیری بر دخ آموزشی برای تضمین تاثیر برابرمبتنی بر جنسیت و خشونت در نهادهای  حذف تبعیض

 معیارهای خاص برای تامین امنیتاعمال کنند. را  بهبود برابری جنسیتیهای جنسیتی و زنان و مردان، و برای حذف کلیشه

ها مگر در عیمی و تربیتی و در رفتن و آمدن از آنها در همه وضعیتشخصی دختران و پسران، زنان و مردان در نهادهای تل

 به کار گرفته شود.  هاجنگ و بحران

ی حمایت ها براو نبود داده تعلیم و تربیه با کیفیت هایرسی به فرصتمعلوالن در دستهای فرا روی چالشبا در نظرداشت  .00

ودکان، جوانان و بزرگساالن معلول به تعلیم و تربیه و یادگیری با رسی کهای موثر، توجه خاص برای تامین دستاز مداخله

 کیفیت نیاز است. 

 

 تمرکز بر کیفیت و یادگیری 

های رسی باید با معیارهایی برای بهبود کیفیت و روزآمدی تعلیم و تربیه و یادگیری همراه باشد. نهادها و برنامهافزایش دست .00

ان و رس؛ شمار کافی معلمآموزشی باید به طور مناسب و برابر با مصونیت، محیط دوستانه و تسهیالت به آسانی در دست

د یادگیری، دیگر مواو ها گیرند، رویکردهای پیداگوژیکی فعال و گروهی؛ و کتابکار میمربیان با کیفیت که از شاگرد محوری 

و در  ودآورسزمینه خاص، مربوط به ری نتیجه بخش، شاگرد دوستداری، یو تکنالوژی بدون تبعیض، یادگ آموزشیمنابع باز 

  شوند. مالی تامینگساالن کودکان، جوانان و بزر –رس همه یاد گیرندگان دست

 

، مندیانگیزه ،مسلکی شایستگی، آموزش ،و پاداشبه قدر کافی استخدام ، یتوانمندمعلمان باید های مربوط به ها و مقررهپالیسی

ارهای برخوردار از تامین مالی، چارچوب ساختحمایت در ، ساختارهای تعلیم و تربیه در سراسر اثرگذارتوزیع عادالنه و 
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سنجش کیفیت یادگیری که شامل  هایشیوهساختارها و  را تضمین کند.معلمان و مربیان اثرگذار و دارای مدیریت کارآمد 

های هنتایج یادگیری مربوط باید در زمینشود، باید نهادینه شود یا بهبود بیاید. و نتایج می ها، روندهاها، محیطابی دروندادارزی

ی تعریف شود و به حیث بخشی جدایی ناپذیر از روندهای تدریس و یادگیری سنجیده شود. شناختی و غیر شناختی به خوب

رد زندگی بشود که شهروندان را قادر به پیشها، و دانشی میها، نگرشها، ارزشانکشاف مهارتتعلیم و تربیه با کیفیت شامل 

ین سازد. تمرکز بر کیفیت و نوآوری هم چنو جهانی می های آگاهانه و پاسخگو به تغییرهای محلیرییگ سالم و پربار، تصمیم

  (.STEMنیازمند تقویت آموزش علم، تکنالوژی، انجینری، و ریاضیات است )

 

 حمایت از یادگیری در طول زندگی

ی رابیادگیری در طول زندگی های سنی، شامل بزرگساالن، باید فرصت یادگیری و ادامه یادگیری را داشته باشند. همه گروه .00

ازمانی و های سها و سطوح تعلیم و تربیه باید در ساختارهای تعلیم و تربیه از طریق استراتژیآغاز تولد در همه زمینهاز همه 

ود. المللی گنجانیده شای، ملی و بین، و همکاری و شراکت جدی در سطح محلی، منطقههای دارای منابع کافیها، برنامهپالیسی

های ورود مجدد در همه سطوح سنی و های ورود و نقطهو انعطاف پذیر و نقطه ادگیری متعددهای یراهسازی  این امر فراهم

های و تصدیق، اعتباردهی و جوازدهی دانش، مهارت ها و قابلیتغیر رسمی طات نیرومند میان آموزش رسمی و اآموزشی، ارتب

زاینده رسی برابر و فنیز شامل دست وزش در طول زندگیآمطلبد. را میو خصوصی  کسب شده از تعلیم و تربیه غیر رسمی

 ،فیت مناسببه تضمین کی اصو تحصیالت عالی و تحقیق، با توجه خ های کوتاه مدتعلیمات تخنیکی و مسلکی و آموزشبه ت

 شود.می

گسال و بزر کودک، جوانها نیازهای یادگیرندگان بزرگسال و میلیونبه  جوابگوییای معیارهای خاص و ازیاد منابع مالی بر  .04

 یابی بهدستهای مخصوصا دختران و زنان، باید فرصتهمه جوانان و بزرگساالن،  برای سواد نیاز است. با این همه،بی

. فراهم شود با کرامت زندگی و کار هایو مهارت کارکردی خواندن و نوشتن و حساب مناسب و شناخته شده هایمهارت

های پالیسیود. شبرای بزرگساالن باید تضمین  های کوتاه مدتادگیری، تعلیم و تربیه و آموزشی یهاسازی فرصتاساسا، فراهم

و  ، انکشاف صنعتی و اقتصادی، مهاجرتواده، اشتغالتعلیم و تربیه، علم و تکنالوژی، خانعبور از میان سکتوری  درویکربا 

 ادغام، شهروندی، رفاه اجتماعی و دارایی عامه باید استفاده شود. 

 

های اضطراری پرداختن به تعلیم و تربیه در وضعیت  

ها ها را آسیب رسانده، مرزها همه نسل جا شدن داخلی  و فراسویها، بیجنگ وجا گیر های[همهطبیعی، ]بیماریحوادث  .02

ها مانع گذارد. بحرانشان برجا می گیری در بهبودی اجتماعی و اقتصادی کشور یا منطقهسواد، و بدون آمادگی برای سهمبی

 تاخیر و در برخی موارد شکست پیشرفت به سوی اهداف آموزش برای همه در دهه گذشتهرسی به تعلیم و تربیه، اصلی دست

های نجات زندگی و ، فراهم کننده دانش و مهارتبه صورت فوری خط دهنده تعلیم و تربیه در شرایط اضطراریاست.  بوده
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ها متاثر شده اند. تعلیم و تربیه هم چنین کودکان، جوانان و بزرگساالن که بر اثر بحران است شناختی از کسانیحمایت روان

 کند. ها آماده میها، و بیماریهایی برای جلوگیری از حوادث، جنگبرای زندگی پایدار با مهارترا 

ان، انعطاف پذیر برای تامین نیازهای کودکبنابر این، کشورها باید معیارهایی برای انکشاف ساختارهای فراگیر، پاسخگو، و  .00

و  دگییری، آماگ. اصول پیشخلی و پناهندگان، وضع کننددگان داجا شجوانان، و بزرگساالن در شریط بحران، شامل بی

اضطراری رایط شمانند معیارهای حد اقلی شبکه میان سازمانی برای تعلیم و تربیه در  المللیهنمودهای بینر پاسخگویی، و ایجاد

(INEE) تعلیم و تربیه باید خطرات را های سکتور ها و برنامهها را راهنمایی کند. پالیسیریزی و اقدامباید روندهای برنامه

شامل را حرانی های بمعیارهایی برای پاسخ به نیازهایی تعلیمی و تربیتی کودکان و بزگرساالن در وضعیتپیش بینی کند و 

سازد؛ این معیارها باید مصونیت، انعطاف پذیری و پیوستگی اجتماعی را با هدف کاهش خطرات و جنگ و حوادث طبیعی 

قلیم ا آموزش و پروش صلح، سازگاری با تغییرها و جامعه مدنی برای کاهش خطر حوادث، حکومت رفیتظپیش بینی کند. 

رار باید در همه سطوح تقویت شود تا اطمنیان حاصل شود که خطر تخفیف یافته و  تعلیم و و آمادگی پاسخ به حالت اضط

ها و ساختارهای هماهنگ ملی، اقدامیابد. ها، از پاسخ به حالت اضطرار تا بهبودی و بازیابی، ادامه میتربیه در طول همه مرحله

تعلیم  ترتر، و عادالنهساختارهای مصون ها برایبهتر سازی پایهگی و اقدام در شرایط اضطراری و دای و جهانی برای آمامنطقه

 و تربیه نیاز است. 

نی بر خشونت مبت های صلح عاری از خشونت، از جملهمنطقهنفعان برای اطمینان از اینکه نهادهای تعلیم و تربیه به حیث ذی .07

نگی های جبرای حفاظت زنان و دختران در منطقه یمعیارهای خاصهستند، از هیچ کوششی دریغ نکنند.  ،هاجنسیت در مکتب

ن از حمله، استخدام اجباری، مصوباید  -به و از آنها آمدهای رفت و و راه -ها و نهادهای آموزشیوضع شود. مکتب

های های مسلح حمله کننده بر نهادهایی برای پایان دادن به معافیت اشخاص و گروهربایی و خشونت جنسی باشد. اقدامکودک

 تعلیم و تربیه انجام شود. 

 

 های پیشنهادیاستراتژی اهداف و

این اهداف، گیرد. گیری است و در به دست آوردن هدف کلی مستقیما سهم میخاص و قابل اندازه 0202تعلیم و تربیه اهداف  .08

این اهداف در همه کشورها قابل اجرا  کند.آرمانی در سطح جهان، تشویق کشورها به کوشش در تسریع پیشرفت، را بیان می

 گیرد.مخصوص ملی را در نظر میهای ها و اولویتنکشاف و پالیسیها، و سطح اهای مختلف ملی، ظرفیتواقعیتاست، 

ها انتظار کومتح از شود.سبب تغییر می نفعان،ها و تامین مالی موثر ذیبا پشتیبانی شراکتکشور هر  یربهر های بهماقدا

اف ملی، های انکشها و پالیسیهای تعلیم و تربیه، برنامهاهداف جهانی را به اهداف ملی قابل تحقق بر بنیاد اولویترود که می

 نیاز مران تبدیل کنند. این ارس بودن منابع شظرفیت نهادی و در دستهای سازمان یافتگی ساختارهای تعلیم و تربیه، شیوه

همه  شامل سازیدهی کامل، ( از طریق روندهای فراگیر، با شفافیت و پاسخ0202و  0202برای یانی )مرحله م هایایجاد مالک

های مرحله میانی برای هر هدف ایجاد مالک. تفاهم عمومی وجود داشته باشدو  یشوربه نحوی که مالکیت کاست شریکان 

 هاییکالچنین مبرابر اهداف دراز مدت خدمت کند. های کمی برای بازنگری پیشرفت جهانی در شود تا به حیث تیر دروازهمی
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ه ب پرداختنمرحله میانی برای  هایمالکبنیاد نهاده شود.  دهی موجود به طور مناسبکارهای گزارشوباید بر اساس ساز

 ، گریز ناپذیر است. باشدمیکسری بودجه که با اهداف دراز مدت 

 

و با  تربیه رایگان، عادالنهران دوره ابتدایی و ثانوی تعلیم و همه دختران و پس 0202شود که تا می : تضمین0.4هدف 

 انجامد، تکمیل خواهد کرد. می کیفیت را که به  نتایج یادگیری مناسب و موثر

 

 –وجوان سن دوره ثانوی میلیون ن 02میلیون کودک سن دوره ابتدایی و  21تخمینا ، 0222گیر از های چشمرغم پیشرفتعلی .01

افزون بر آن، بسیاری از کودکان و نوجوانانی که در  [. XViiiهنوز از مکتب بیرون هستند ] –که اکثریت آنها دختران هستند 

 %22 ، کهسن دوره ابتدایی میلیون کودک 022توانند. حد اقل به دست آورده نمیرا  اساسیهای مکتب هستند دانش و مهارت

های تا حد اقل استندردبه خوبی بخوانند، بنویسند یا حساب کنند توانند آنها چهار سال را در مکتب سپری کرده اند، نمی

 .[xix] یادگیری را برآورده کنند

 1 د اقلکه ح –سال تعلیم و تربیه ابتدایی و ثانوی رایگان، از بودجه عمومی، فراگیر، عادالنه، و با کیفیت  00فراهم سازی  .02

 بدون تبعیض تضمین شود. فراهم سازی تعلیم و باید برای همه –باشد و به نتایج یادگیری مناسب بینجامد  0سال آن اجباری

ند و درنگ، هدفمهای بیشود. اقدامتربیه رایگان شامل حذف موانع مربوط به هزینه در تعلیم و تربیه ابتدایی و ثانوی می

برای جمعیت عظیمی از کودکان و  های کوتاه مدتآموزشهای و تربیه سودمند فرصتدار برای فراهم سازی تعلیم دوام

 نوجوانان خارج مکتب نیاز است. 

 های خواندن و نوشتن و حساببا تکمیل دوره کامل ابتدایی و ثانوی تعلیم و تربیه، همه کودکان باید عناصر اصلی مهارت .00

ریف  تع نتایج یادگیری مربوط را چنانکه در نصاب موجود و استندردهای رسمیای از کردن اساسی را یاد یگیرند و مجموعه

که شادگردان را قادر بر انکشاف  7[xxهای شناختی و غیر شناختی ]، شامل دانش موضوعی و مهارتو سنجش شده است

 حاصل کنند. کند،شان میکامل استعدادهای 

با کیفیت و روندهای نهادی که همه یادگیرندگان را قادر به های سازی دادهنتایج یادگیری موثر ومناسب تنها از طریق فراهم  .00

هایی آید. بعد برابری به همان اندازه اندازه مهم است: پالیسیکند، به دست میهای مربوط میها، و قابلیتآموختن دانش، مهارت

های قومی یا ها، گروهسراسر مناطق، خانواده های آن درهای آموزشی و پیامدباید برای پرداختن به توزیع نابرابر فرصت

های مختلف ایجاد شود. پرداختن به نابرابری و تضمین فراگیری در ها و صنفتر از همه، در مکتباجتماعی و، مهم -اقتصادی

                                                           
المللی استندرد دوره ابتدایی است که معموال شش سال : طبقه بندی بین1و 2المللی استندرد بندی بینسال نخست تعلیم و تربیه رسمی، یعنی جمع دوره طبقه 9 1 

کشد )با نوسان دوره متوسطه است که نوع سه سال طو می 1المللی بندی استندرد بینن در سراسر کشورها میان چهار و هفت سال( وطبقهکشد ) با نوساطول می

   1522المللی استندرد تعلیم و تربیه .بندی بینمیان کشورها(. طبقه
.)en.pdf-2011-www.uis.unesco.org/Education/Documents/ isced 

 

های هارتم»، «های قرن بیست ویکمهارت»نشده است، و اصطالحات دیگری که استفاده شده است شامل  یبحث « های غیر شناختیمهارت»طالح ه اصدر بار 1 

ای و رسانههای شهروندی جهانی؛ سواد های درون فردی؛ مهارتهای میان فردی؛ مهارتکه شامل تفکر انتقادی و ابتکاری؛ مهارت« های سنجشیمهارت»، «نرم

   شود.معلوماتی، و غیره می
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ست. در ا فراهم سازی و در نتایج تعلیم و تربیه با کیفیت نیازمند تعمیق فهم از تدریس و یادگیری در فضای آموزشی معین

ا، تدریس هها و پالیسیهای ملی و فرعی ملی، تواناییهای چند زبانی، در جایی که ممکن است و با در نظرداشتن واقعیتبافت

 شود، باید تشویق شود. با در نظرداشت واقعیت افزایش وابستگیو یادگیری به زبان اول یا زبانی که در خانه به آن صحبت می

، و اقتصادی هم چنین توصیه شده است که حد اقل یک زبان خارجی به عنوان یک مضمون ارئه جهانی اجتماعی، محیطی

 شود.

هایی که برخورداری همه کودکان و جوانان، های عملی برای سنجش یادگیری با شیوهبا این همه، فهم مشترک و استراتژی .00

و روزآمد، شامل حقوق بشر، هنرها و شهروندی را بدون در نظرداشتن موقعیت و شرایط شان، از تعلیم و تربیه با کیفیت 

ات به علوممند، معتبر و روزآمد، و مهای نظامرسی  به دادهتواند از طریق بهبود دستتضمین کند، نیاز است. چنین فهمی می

یفیت ک( و از طریق سنجش تراکمی در سطوح مختلف ترویج شود. سر انجام، هاپیوسته )از صنف دست آمده از طریق سنجش

  دهی،  و مدیریت مالی عامه قوی است.کارهای پاسخونیز نیازمند ساختارهایی برای مدیریت معلمان، مدیریت، ساز

 های پیشنهادی استراتژی .04

 سال تعلیم و تربیه ابتدایی و ثانوی، نه سال اجباری برای همه کودکان، رایگان،  00ها و وضع قوانینی که اجرای پالیسی

عمومی، فراگیر، عادالنه، و با کیفیت را تضمین کند و منجر به نتایج آموزشی مناسب شود. کشورها  تمویل شده از بودجه

ختلف های مهای جهانی، در نظر گرفتن واقعیتهای تعلیم و تربیه رایگان و اجباری را برای تامین مالکباید تعداد سال

 مربوط افزایش دهند.های ملی ها و اولویتپالیسیها و سطوح انکشاف و ملی، ظرفیت

 ها، ها، ارزشها، قابلیت، شامل مهارتهازمینه  تعریف استندردها و بازنگری نصاب برای تضمین کیفیت و روزآمدی با

 و حساسیت به جنسیت. فرهنگ، دانش

 نان وها، از جمله جواها و مدیریت از طریق مشارکت بیشتر اجتماع، رهبری مکتبتقویت کارآمدی و اثرگذاری نهادها 

 ها.پدران و مادران، در مدیریت مکتب

 اقتصادی برخوردار و محروم.  -های از نگاه اجتماعیتر منابع در همه مکتباختصاص عادالنه 

 های چند زبانی با آغاز آموزش قبل از مکت در زبان اول یا زبان میدان دادن به تعلیم و تربیه دو و چند زبانه در بافت

 خانگی کودکان. 

  های بدیل یادگیری و تعلیم و تربیه کودکان و نوجوانانی که در مکتب هم در دوره ابتدایی و هم در سازی روشفراهم

ن دهی از سوی دولت برای تضمیهای معادل و تسریعی با به رسمیت شناختن و اعتباردوره ثانوی نیستند، اجرای برنامه

 های اضطراری.ه شمول وضعیتهای رسمی و غیر رسمی، بیادگیری انعطاف پذیر در زمینه

  های تحول، شامل در جریان و در پایان نیرومند و جامع برای سنجش نتایج یادگیری در دورهانکشاف بیشتر ساختارهای

های شناختی و غیر شناختی. این امر باید شامل سنجش دوره تعلیم و تربیه ابتدایی و ثانوی دوم، با بازتاب دادن مهارت

های سازنده و مستمر ود. طراحی سنجشهای غیر شناختی شهای نوشتن و حساب و نیز مهارتخواندن اساسی، مهارت

 به حیث بخش جدایی ناپذیر روندهای تدریس و یادگیری در همه سطوح در پیوند مستقیم با پیداگوژی. 
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رسی همه دختران و پسران به رشد و مراقبت کودکی و تعلیم و تربیه قبل از مکتب به : تضمین دست0.4هدف

 شندای که برای تعلیم و تربیه آماده باگونه

 

( اساس رشد دراز مدت، سعادت و صحت کودک را ECCEبا آغاز تولد، مراقبت از اوایل کودکی و تعلیم و تربیه )  .02

 آفریند که مردم را قادر بههایی را میها و مهارتسازد. مراقبت از اوایل کودکی و تعلیم و تربیه کودک، قابلیتآماده می

های به حاشیه رانده شده، گذاری بر کودکان، به ویژه کودکان گروهسازد. سرمایهمیآموختن در طول عمر و امرار معاش 

[. مراقبت و تعلیم و تربیه از اوایل xxiگذارد ]ترین تاثیر دراز مدت را برحسب نتایج رشدی و تعلیمی و تربیتی میبزرگ

اف ریزی بهتر، انکشد و این امکان برنامهسازکودکی هم چنین شناسایی معلوالن و کودکان در خطر معلولیت را ممکن می

های صحی، و مربیان برای رسیدگی به نیازهای های به هنگام را به پدران و مادران، فراهم کنندگان مراقبتو اجرای اقدام

دهد. سازی تاخیر رشد، بهتر سازی نتایج یادگیری و شمولیت، و جلوگیری از به حاشیه راندن میکودکان معلول، کمینه

ده بود که نرخ بینی ششمولیت در تعلیم و تربیه قبل از مکتب تقریبا تا دو سوم افزایش یافته است و پیش 0222از سال 

رغم این پیشرفت، کودکان در [. علیxxiiافزایش بیابد ] 0202در سال  %28به  0222در سال  %02از  شمولیت خالص

ای که به آنها امکان انکشاف کامل استعدادهای شان را بدهد، ههای جهان از مراقبت و تعلیم و تربیبسیاری از بخش

 نیستند. اربرخورد

مراقبت و تعلیم و تربیه از اوایل کودکی شامل صحت، تغذیه، تحرک در فضاهای خانه، اجتماع، و مکتب، حفاظت از  .00

ل نخست زندگی رشد قابشود. در چند سال خشونت، و توجه به رشد شناختی، زبانی، اجتماعی، عاطفی و فیزیکی می

دی، منکنند، صحتگیرد و کودکان شروع به مشارکت در معناسازی از خود و جهان پیرامون شان میتوجه مغز صورت می

نهند. مراقبت و تعلیم و تربیه قبل از مکتب اساس آموزش در گری را پی مینوع دوستی، کارآمدی و شهروندی مشارکت

ذار کند؛ گهای ابتدایی حمایت میبهزیستی و آمادگی تدریجی برای شمول در مکتب کند و ازطول زندگی را طرح می

مهمی که معموال با انتظارهای فزاینده از آنچه کودکان باید بدانند و قادر باشند انجام بدهند همراه است. آمادگی برای 

ل وضع مناسب صحت و تغذیه، و رشد های عطف رشد در ابعاد مختلف، شامهای ابتدایی اشاره به رسیدن به نقطهمکتب

زبانی مناسب سن، شناختی، اجتماعی و عاطفی، دارد. برای به دست آوردن اینها، مهم است که کودکان به رشد، مراقبت 

رسی داشته باشند. فراهم سازی حد اقل یک سال تعلیمات ها دستو تعلیم و تربیه با کیفیت قبل از مکتب در همه سن

های ملی، شود. واقعیتبل از مکتب که باید از سوی مربیان آموزش دیده ارائه شود، تشویق میمجانی و اجباری ق

ها باید در نظر گرفته شود. عالوه بر آن، مهم است که رشد و یادگیری کودکان ها، سطح رشد، منابع و زیرساختظرفیت

ها برای کودکان آماده باشند و است که مکتباز مرحله ابتدایی در سطح فرد و ساختار نظارت شود. به همان درجه مهم 

 .رساندنفع را به جوانان می های تدریس و یادگیری مناسب از نگاه رشد را فراهم سازند که بیشترینفرصت

 

  های پیشنهادیاستراتژی .07

 ربیه ت ها و قوانین جامع و فراگیر که فراهم سازی حد اقل یک سال تعلیم واجرای پالیسیها و قوانین اجرای پالیسی

با کیفیت مجانی و اجباری قبل از مکتب، توجه خاص به فقیرترین و محروم ترین کودکان از طریق خدمات مراقبت 
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تربیه قبل  های مراقبت و تعلیم وها و برنامهکند. این شامل سنجش پالیسیو تعلیم و تربیه قبل از مکتب را تضمین می

  شود.از مکتب به منظور بهبود کیفیت آنها می

 های مسئول تغذیه، صحت، خانههای جامع چند سکتوری از طریق هماهنگی میان وزارتها و استراتژیاجرای پالیسی

 مصونیت اجتماعی و کودک، آب/ فاضالب، عدالت و تعلیم و تربیه، و تامین منابع کافی برای اجرا. 

 سازی کارمندان مراقبت و تعلیم و تربیه قبل از  های کاری روشن برای مسلکیها، و برنامهها، استراتژیتمهید پالسی

 ای کنونی آنها، وضع و شرایط کاری.مکتب با اصالح و نظارت بر توسعه حرفه

 های با کیفیت برای کودکان مخصوصا کودکان معلول، با تحت پوشش ها، خدمات و زیرساختطرح و اجرای برنامه

 ان.ها به حیث نخستین مراقبت کنندگو تربیه، و حمایت از خانوادهقرار دادن نیازهای صحی، نغذیه، مصونیت، و تعلیم 

  جداگانه بحث شده اند، اما باید توجه شود که آنها خیلی به یکدیگر مربوط اند. 4.4و  0.4های هرچند که هدف :یادداشت

، یای، و عالی، حرفهرس تخنیکهای باکیفیت و در دسترسی برابر همه مردان و زنان به آموزشتضمین دست :4.0هدف 

 . 0202شامل تحصیالت دانشگاهی، تا سال 

 

 
 

ء افته، ناکافی است و منجر به خالرسی به تحصیالت عالی معموال، مخصوصا در کشورهای کمتر توسعه یهای دستفرصت .08

ها و انکشاف مهارتاز این روی، حتمی است که موانع شود. میبا پیامدهای جدی در انکشاف اجتماعی و اقتصادی دانش 

با آغاز از دوره ثانوی، و نیز تحصیالت عالی، شامل  (TVETهای کوتاه مدت )ای و آموزشهای تخنیکی و حرفهآموزش

 برای جوانان و بزرگساالن کاهش یابد.  در طول زندگیهای آموزش دانشگاه، و فراهم سازی فرصت

های تخنیکی و سهم آموزش 0200در های مختلف تعلیم و تربیه فراهم شده است. های تخنیکی و مسلکی در دورهآموزش .01

های هایی در گسترش آموزشبوده است. تعدادی از کشورها گام %00در شمولیت دوره ثانوی تعلیم و تربیه در حدود مسلکی 

 .(ISCED Level 5) ای در سطح تحصیالت عالی بر داشته استحرفه

 0200میلیون در سال  011به  0222میلیون در سال  022به سرعت، با افزایش شمولیت از  8ی تحصیالت عالیهاهمه شکل .42

رسی به تحصیالت عالی، به ویژه در سطح دانشگاه، در خصوص [. تا کنون اختالف گسترده در دستxxiiiگسترش یافته است ]

سن و معلولیت وجود دارد. محرومیت زنان به ویژه در کشورهای با درآمد ای، و قومی، و جنسیت، پس زمینه اجتماعی، منطقه

 دهد و محرومیت مردان در کشورهای با درآمد باال. کم روی می

                                                           
ی دشوار سازد. هدف آن یادگیری در سطح عالیهای تخصصی فراهم میهای یادگیری را در رشتهتحصیالت عالی بر تعلیم و تربیه ثانوی استوار است و فعالیت 8 

نی و های پیشرفته فته شده است، اما هم چنین شامل آموزششامل آنچیزی است که معموال به حیث آموزش آکادمیک شناخ و تخصصی است. تحصیالت عالی

)دکترا یا معادل  8)ماستری یا معادل آن(،  و  1)لیسانس یا معادل آن(،  1)دوره کوتاه تحصیالت عالی(،  0شود. تحصیالت عالی متشکل از سطوح ای هم میحرفه

 تر است.سبت به سطوح پایینآن(. محتوای برنامه سطح تحصیالت عالی خیلی پیچیده و پیشرفته ن
. (UIS. 2012. International Standard Classification of Education: ISCED 2011. www.uis.unesco.org/Education/ Documents/isced-

2011-en.pdf.) 
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شر نها نقش حیاتی در تحریک تفکر انتقادی و خالق و تولید و های شغلی، تحصیالت عالی و دانشگاهه بر سهم مهارتعالو .40

دانان، ها برای تعلیم علمکند. تحصیالت عالی و دانشگاهاقتصادی بازی میو اجتماعی، فرهنگی، بومی دانش برای انکشاف 

های تظرفیرشد اساس دارد و تولید دانش شان نقش اساسی در رکرد تحقیق است. آنها با کا مهم متخصصان و رهبران آینده

 دهد. های انکشاف پایدار را  تشکیل میدر همه زمینهها برای مسائل محلی و جهانی حلیافتن راهق تحلیلی و خال

الزم آکادمیک است. در روند دیگر افزایش تحرک کارمندان و یادگیرندگان، و جریان رفتن به خارج برای ارتقای شرایط   .40

، و تضمین کیفیت شرایط الزم مایه نگرانی رو به رشد، به خصوص در کشورهای دارای ابلیت قیاس، تشخیصنتیجه، ق

فرصت است و باید برای یک سرمایه و ساختارهای اداری ضعیف، شده است. در عین زمان، تحرک در تحصیالت عالی 

 نی ارتقا یابد.های شاگردان و رقابت جهاانکشاف قابلیت

 با پشتیبانی تکنالوژی، منابع تعلیمی باز و آموزش از راه دورسامان یافته،  نظام تحصیالت عالی با سابقه و .40

 های تحصیالتدهد و شکاف میان آنچه در نهادی، کیفیت و روزآمدی را افزایش رسی، برابردست تواندمی

کند. فراهم سازی خواهد، کم ها میجامعهشود و آنچه را اقتصادها و ها، تدریس میعالی، شامل دانشگاه

 المللی، مجانی شود.   های بیننامهتحصیالت عالی باید به تدریج، در تطابق با موافقت

ساالن، تعلیم و تربیه و آموزش کوتاه ها و نیز آموزش بزرگای  وتحصیالت عالی، شامل دانشگاههای تخنیکی و حرفهآموزش .44

که ی است سکتور چندرویکرد نیازمند  در طول زندگیآموزش  در طول زندگی است. بهبودمدت عناصر مهم یادگیری 

 های تعلیم وها، و به خصوص یادگیری بزرگساالن، فرصته سنهای در همیادگیری رسمی، غیر رسمی، و خصوصی انسان

رسی برابر به دانشگاه برای بزرگساالن، با های دست. فراهم سازی فرصتگیردکوتاه مدت را در بر می هایوزشتربیه و آم

 های آسیب پذیر، ضروری است. توجه خاص به گروه

 های پیشنهادیاستراتژی .42

 الت ای، و تحصیهای تخنیکی و حرفهای، آموزشهای حرفهبرای و میان انکشاف مهارتری های چند سکتوتدوین پالیسی

های ؛ گسترش همکاریبا شرایط متغیر و روزامد ماندن گامیهمعالی و تقویت ارتباط میان علم و انکشاف پالیسی برای 

 ها در اجرائات شان. سازی کارفرماها و اتحادیهموثر، به خصوص میان سکتورهای عمومی و خصوصی، و شامل

 های درسی میان کریدیت الت عالی و تسهیل انتقالو شناسایی شرایط الزم تحصی امین تضمین کیفیت، قابلیت مقایسهت

 نهادهای تحصیالت عالی. 

 ها برای فراهم سازی آموزش از راه دور با کیفیت در تحصیالت عالی با تامین مالی مناسب و و برنامه هاانکشاف پالیسی

دهای کیفی استندر ها برای پاسخگویی به، و دیگر شیوهالینهای بزرگ باز آناستفاده از تکنالوژی، شامل انترنت، کورس

 رسی. پذیرفته شده جهت بهبود دست

 میزان جذبدر تحصیالت عالی و آموزش دانشگاهی را از طریق  تحقیق کارکردیهای که مهها و برناانکشاف پالیسی 

 .کندتقویت می انجینری،  و ریاضیاتی علم، تکنالوژی، هازمینهدر  ، به خصوص دختران و زنان،سریع
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  در  از جملههای تحقیق، تحصیالت علی و آموزش دانشگاهی و برنامه المللی در انکشاف فرامرزیبینتقویت همکاری

یش افزاحمایت از شرایط الزم تحصیالت عالی، برای  تشخیصدر خصوص ای های جهانی و منطقهچارچوب کنوانسیون

 رسی، تضمین کیفیت بهتر و ارتقای ظرفیت. دست

  تربیه و  و های تعلیمدانشگاه و نیز آموزش بزرگساالن، فرصتای، تحصیالت عالی و های تخنیکی و حرفهآموزشارتقای

ای که آنها را به فرهنگی به گونه –ها و پس زمینه اجتماعی برای جوانان و بزرگساالن همه سنهای کوتاه مدت آموزش

یت، و با جنیسهای شان، با توجه خاص به برابری جنسیتی به شمول حذف موانع مبتنی بر ادامه بهبود و سازگاری مهارت

 بسازد. قادر های آسیب پذیر مانند معلوالن، روهتوجه خاص به گ

 ندگیباکیفیت در طول زهای یادگیری ها برای فرصتها باید انکشاف پالیسینهادهای تحصیالت عالی، از جمله دانشگاه 

 . و ترویج کندعادالنه آنها را حمایت و فراهم سازی 

 

های های مربوط به استخدام، از جمله مهارتتمهار 0202که تا  شمار جوانان و بزرگساالنی افزایش پایدار: 4.4هدف 

 .بار کرامت و کارآفرینی را حاصل کرده اندکار ای، برای تخنیکی و حرفه

 

در ار پیری نیروی ککاری به خصوص در میان جوانان، زمینه به سرعت در حال تغییر بازارهای کار، رشد بیدر برابر پس  .40

دم های مرای تکنالوژیکی، همه کشورها نیازمند انکشاف دانش، مهارت، و قابلیتهبرخی کشورها، مهاجرت، و پیشرفت

های تعلیم و در بسیاری از کشورها، پالیسیرود که [. انتظار میxxivدگی هستند ]ن، کارآفرینی و زبا کرامتبرای کار 

گیری ها و یادنیازهای به سرعت در حال تغییر جوانان و بزرگساالن برای بهبود مهارتبه های کوتاه مدت تربیه و آموزش

و  هاوسیعی از راه های یادگیری، با استفاده از دامنهدر نتیجه، افزایش و متنوع سازی فرصت. بپردازدهای نو مهارت

مه جوانان و بزرگساالن، مخصوصا زنان ای که ههای کوتاه مدت، مهم است؛ به گونهم و تربیه و آموزشهای تعلیروش

 و زندگی را بیاموزند.  کرامت باهای کار ها و قابلیتو دختران، بتوانند دانش، مهارت

ها و و در عین زمان تضمین کیفیت است. اولویتنیازمند گسترش  ایحرفههای تخنیکی و رسی برابر به آموزشدست .47

ار در بازار کهم ای با جهان کار، های تخنیکی و حرفههای مناسب نیازمند انکشاف برای ارتباط بهتر آموزشاستراتژی

ف های مختلهای یادگیری میان جریانروشغیر رسمی، برای بهبود بخشیدن وضعیت آن، ایجاد هم سکتورهای رسمی و 

به دست  هایهای تخنیکی و مسلکی باید مهارتو تربیه و تسهیل گذار از مکتب به کار است. ساختارهای آموزشتعلیم 

های غیر رسمی و شخصی، شامل محل کار و از طریق انترنت را به رسمیت بشناسد و موقعیتتجربه یا در آمده از طریق 

 گذاری کند. ارزش

سازگاری با تقاضاهای به سرعت تغییر یابنده بازار  برای های فارغان راواناییهای خاص کار تتر بر مهارتتمرکز محدود .48

های شناختی و غیر شناختی/ های خاص کار، باید بر مهارتفراتر از تسلط بر مهارتدهد. از این روی، کار کاهش می

تباطات و حل منازعه، که در دامنه های ار[، مانند حل مساله، تفکر انتقادی، خالقیت، کارگروهی، مهارتxxvقابل انتقال ]
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ز ا هادار روزآمد کردن مهارتهای دوامشود، تاکید شود. عالوه براین، باید فرصتاستفاده میهای شغلی وسیعی از زمینه

 برای یادگیرندگان فراهم شود.  در طول زندگیطریق یادگیری 

ادگیری د گذار از یها در مورآوری دادهتخنیکی و مسلکی و جمعهای تعلیمات ها و برنامهپالیسیارزیابی تاثیرات و نتایج  .41

 به جهان کار و در مورد امکان استخدام فارغان و توجه به نابرابری ضروری است. 

 : های پیشنهادیاستراتژی  .22
 بری ها، کاهش نابراها برای راهنمایی انکشاف مهارتآوری و استفاده از شواهد در مورد تقاضای تغییر مهارتجمع

 و انکشاف دهات. « آزاداقتصاد »ازهای و پاسخ به تغییرات بازار کار و نیازهای اجتماعی و بافتارها، و نیز نی

  های کوتاه مدت که مبتنی بر های تعلیم و تربیه و آموزشدادن شریکان اجتماعی در طراحی و ارائه برنامهمشارکت

های کوتاه های آموزش. تضمین کیفیت عالی نصاب تعلیمات تخنیکی و مسلکی و برنامهگرایانه باشندهد و کلاشو

های قابل انتقال، شامل مهارتهای غیر شناختی/ مهارتهم های مربوط به کار و مهارتاینکه هم شامل مدت و 

های رهبران نهاد شود و تضمین دارای شرایط/ تصدیق بودنو معلوماتیکارآفرینی، اساسی و تکنالوژی ارتباطی 

 . هاتعلیمات تخنیکی و مسلکی و کارمندان بخش تدریسی، شامل آموزگاران و شرکت

  صنف محور و کار محور و یادگیری در و یادگیری های کوتاه مدت مختلف آموزش هایشکلپشتیبانی از انکشاف

 جای مناسب.

 کیفیت. هایکی و مسلکی و تدوین چارچوبساختارهای تعلیمات تخنیشفاف و کارآمد تضمین کیفیت  اطمینان از 

 یت تعلیمات تخنیکی مسلکی برای افزایش کیففرامرزی  شرایط  تصدیقشفافیت و افزایش همکاری در مورد  ارتقای

های برنامه پیشرفتهای تعلیمات تخنیکی و مسلکی  و ممکن سازی تحرک کارگران و یادگیرندگان، و تضمین برنامه

 . مسلکی دوشادوش تقاضاهای بازار کارتعلیمات تخنیکی و 

 های رسمی و غیر رسمی، قادرسازی یاگیرندگان بر انباشتن های یادگیری انعطاف پذیر در زمینه آموزشارتقای شیوه

های دوساله گذاری برنامهان دهی یادگیری قبلی؛ و بنیو اعتبارریدت سطوح دستاوردها؛ شناسایی، تصدیق، و انتقال ک

  شغلی و خدمات مشاورتی.و راهنمایی 

رسی برابر به همه سطوح تعلیم و و تضمین دست 0202در تعلیم و تربیه تا سال های جنسیتی نابرابریحذف : 2.4هدف 

 های آسیب پذیرای برای آسیب پذیران، از جمله معلوالن، مردم بومی و کودکان در وضعیتهای حرفهتربیه و آموزش

 
 

 در دوره ابتدایی، توجه کافی به حذف نابرابری در تعلیم و تربیهها در شمولیت بیشتر دختران و پسران رغم همه پیشرفتعلی .20

ها در کشورهای با درآمد کم فقیرترین خانواده %02احتمالی که کودکان  0221در همه سطوح نشده است. برای مثال، در سال 

[. افزون بر آن، xxviمند بوده است ]های ثروتخانواده %02ند، پنح بار بیشتر از کودکان و متوسط دوره ابتدایی را تکمیل نکن

 . های جنسیتیبا افزایش شکافتمایل به بدتر کردن دیگر عوامل محرومیت دارد،؛ برای مثال  فقر

به آن باید یک اولویت  توجهترین مانع محرومیت در همه سطوح و در همه مناطق جهان است، بزرگاز آنجایی که فقر هنوز  .20

های های تعلیم و تربیه راهدهد و بسیاری از برنامهسرمایه گذاری در تعلیم و تربیه نابرابری در درآمد را کاهش می بماند.
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کردهایی . در چنین روییافته اندها و یادگیرندگان در چیره شدن بر موانع مالی تعلیم و تربیه کمک به خانوادهبرای ابتکاری 

 شود و بر آن افزوده شود.  گذاریسرمایه دبای

ای که بتواند ها باید تغییر ساختارهای تعلیم و تربیه را هدف بگیرد، به گونهبرای به دست آوردن تعلیم و تربیه فراگیر، پالیسی .20

رسی تنها به دست وبه تنوع و نیازهای یادگیرندگان بهتر پاسخ دهد. این امر در تحقق حق تعلیم و تربیه با کیفیت اساسی است 

ر طبه شاگردان محروم، آسیب پذیر یا در خ شاگردان، با توجه خاص چنین به مشارکت و دستاورد همه مربوط نیست، بلکه هم

 شود.  توضیح داده شد، مربوط می 2آنگونه که در پاراگراف  به حاشیه رانده شدن

در مرحله  – 0202تا  –یابی به برابری جنسیتی از کشورها برای دست %01است. تنها  العادهفوقنابرابری جنسیتی مایه نگرانی  .24

که برابری جنسیتی به در حالی [. با این همه،xxviiدیگر در سطح ثانوی تحت برنامه بودند ] %48ابتدایی تحت برنامه بودند و 

وازانه است: ی جنسیتی نیاز است. برابری هدف بلند پرهای بیشتر برای تامین برابرگیری پیشرفت مفید است، تالشحیث اندازه

با  ربیهمندی از تعلیم و تبرای بهره برابری جنسیتی به این معنا است که همه دختران و پسران، همه مردان و زنان، فرصت برابر

در معرض   وان، که شایدمندی برابر از مزایای تعلیم و تربیه دارد. دختران و زنان جکیفیت، رسیدن به سطوح برابر و بهره

خشونت مبتنی بر جنسیت باشند، ازدواج در کودکی، حاملگی زودرس، کارهای سنگین روزمره خانه، و نیز کسانی در مناطق 

هم چنین شرایطی وجود دارد که در آنها پسران محروم اند؛ برای طلبد. کنند، توجه خاص میفقیر و دور دست زندگی می

ولیت پسران در دوره متوسطه و تحصیالت عالی کمتر از شمولیت دختران است. نابرابری جنسیتی مثال، در برخی مناطق شم

هایی که چیره پس پالیسی .دهددر تعلیم و تربیه، معموال هنجارهای غالب جنسیتی و تبعیض را در گستره جامعه انعکاس می

حت، عدالت، ای باشد که صت که بخشی از مجموعه کلیوقتی بیشتر موثر اس هایی را هدف گرفته باشدشدن بر چنین نابرابری

های به حاشیه راندن، تبعیض، و محرومیت دهد. شرایط و ریشه علترا ارتقا میاز کار داری کارامد و نجات کودکان حکومت

طلبد شامل معلوالن، مردم بومی، های هدفمندی را میهای آسیب پذیر که توجه خاص و استراتژیدامنه گسترده دارد. گروه

 شود. های قومی و فقیران میاقلیت

های اجرا، نظارت، سازی جنسیت در همه ساختارها و برنامه تضمین شاملسازی و سرمایه گذاری نیازمند های ظرفیتتالش .22

. باید معیارهای خاص برای تضمین امنیت کارمندان دختر و زن در رفتن به و برگشتن تعلیم و تربیه استگیری ارزیابی و پی

شونت و های بر ضد همه اشکال خها با پالیسیو برای حذف خشونت مبتنی بر جنسیت در مکتب ی و تربیتیاز نهادهای تعلیم

 آزار مبتنی بر جنسیت و جنس به اجرا گذاشته شود. 

 00دود ح و حوادث طبیعی برباد شده است. گیرهمه های[بر اثر منازعه، ]بیماریهای تعلیم و تربیه کودکان بسیاری از فرصت .20

، در مناطق متاثر از جنگ زندگی می کردند 0222در سال  %02، و 0200، در سال %00مکتب جهان، یا  میلیون کودک خارج از

[xxviiiادامه تعلیم و تربیه در وضعیت .] پسا حوادث، و پرداختن به نیازهای تعلیمی و های اضطرار، تعارض، پسا تعارض، و

[ و پناهندگان ضروری است. افزون بر معیارهای پیشنهاد شده برای تضمین کیفیت، فراگیری، IDP] جاشدگان داخلی تربیتی بی

 شود: های زیر پشنهاد میو برابری جنسیتی گنجانیده شده در همه اهداف تعلیم و تربیه، استراتژی

  :پیشنهادی هایاستراتژی  .27
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  ای هدفمند هاز طریق آن، تدوین و اجرای استراتژی در تعلیم و تربیه وتضمین اصول عدم تبعیض و برابری اطمینان از

تدوین  .سازی آنهای سکتور تعلیم و تربیه و بودجهها و برنامهپالیسی در های آسیب پذیر و محرومفوری برای گروه

 گیری پیشرفت در برابری. هایی برای اندازهشاخص

  ر د ضطراری تعلیم و تربیه، و ابتکارهای اوضعیت سنجش خطر، آمادگی و جوابگویی بهسازی شامل اطمینان از تضمین

گیر، جاشدگی و بیماری همهبیمتاثر از حوادث، تعارض،  پاسخگویی به نیازهای آموزشی کودکان، جوانان و بزرگساالن

ز . حمایت اریزی تعلیم و تربیههای سکتوری و بودجهها، برنامهپالیسیدر جاشدگان داخلی و پناهندگان شامل بی

 .داخلی و پناهندگان جاشدگاننیازهای آموزشی بیجوابگوی ای ای و فرعی منطقههای منطقهکارها و استراتژیزوسا

 ،تکمیل و تاورددس مشارکت، سطح نیز و کیفیت با تربیه و تعلیم به زنان و دختران رسیدست بهبود و نظارت، شناسایی 

 مند قرار گیرد. هدف هایاقدام مرکز در باید باشند، محروم پسران که جایی در. نهاآ

 انجام و داردمی نگه پذیر آسیب را کیفیت با تربیه و تعلیم هایبرنامه از بیرون جوانان و پسران که نعیموا شناسایی 

 نع. موا آن حذف برای اصالحی هایاقدام

 تسهیالت شامل این. حوادث نوع همه تاثیرات برابر در هامکتب ساختن پذیر انعطاف برای جامع رویکرد از حمایت 

 .  شودمی هامکتب پذیری انعطاف و خطرات کاهش و ها،مکتب حوادث مدیریت ها،مکتب سازی ایمن

 سبمنا تکنالوژی به رسیدست معلوماتی، و ارتباطی هایتکنالوژی مدت کوتاه آموزش دور، راه از آموزش سازی فراهم 

 ان،دختر برای مخصوصا دست، دور مناطق و زده جنگ مناطق در آموزشی فضای تسهیل برای ضروری هایساخت زیر و

 .شده رانده حاشیه به هایگروه دیگر و پذیر، آسیب جوانان و پسران زنان،

 تربیت و تعلیم بخش درسی هایکتاب و نصاب بودجه، ها،برنامه بازنگری تضمین [xxix ]نظارت، و معلم تربیه با همراه 

ه تعلیم و و ب کیفیت، عدم تبعیض و حقوق بشر را ارتقا بدهدهای جنسیتی باشد و از کلیشه عاری آنها که ایگونه به

 . تربیه میان فرهنگی میدان بدهد

 مربوط ایهسروی و تربیه و تعلیم مدیریت هایسیستم جمله از اطالعات، و هاداده گانه چند منابع کارگیری به از اطمینان 

یم و در تعل های جهاننابرابری داده. تربیه و تعلیم در اجتماعی محرومیت از نظارت تسهیل برای خانواده، و مکتب به

 1تصمیم گیران قرار گیرد تا اقدام کنند. رسدر دستباید تربیه مثالی است از اینکه چگونه چنین معلوماتی 

 سطح سنجش و هااختالل و مختلف هایناتوانی از کاتالوگ ساخت ها،ناتوانی باره در کیفیت با هایداده آوریجمع 

 و ریزیبرنامه دادن قرار تاثیر تحت جهت شواهد آوری جمع برای هاداده و شود تدوین باید اهشاخص. آنها شدت

 . شود استفاده سازیپالیسی

نسبت ثابتی از بزرگساالن، هم مردان و هم زنان، به خواندن و نوشتن و حساب یابی همه جوانان و دست: تضمین 4.0هدف 

 . 0202کردن تا سال 

 

                                                           
9 The database can be found at www.education-inequalities.org   
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بخشی از حق آموزش و کاالی عمومی است؛ سواد آموزی هسته تعلیمات اساسی و پایه اساسی یادگیری مستقل  02سوادآموزی .28

ها شامل مشارکت بیشتر در . مزایای سواد آموزی، به خصوص برای زنان، به خوبی مستند شده است. این مزیت[xxxاست ]

شود؛ اینها، به نوبه خود، به کاهش فقر و به گسترش بهبود صحت و تغذیه کودک و خانواده میبازار کار، ازدواج دیرتر، 

ا هها و کمیتها، نسبتتفاده درست اعداد، شمارش، اندازهحساب مهارت کلیدی است: اسکند. های زندگی کمک میفرصت

بهبودی خواندن و نوشتن و حساب هم چنان چالش جهانی است. در اما  .[xxxiبرای زندگی در هر جای ضروری است ]

اشتند ساله و باالتر(، که دو سوم آن زن هستند، توان خواندن و نوشتن ند 02میلیون بزرگسال ) 727در سراسر جهان  0200

[xxxii]. ر شود. دهای پایین خواندن و نوشتن نگرانی جهانی است؛ این امر شامل کشورهای با درآمد متوسط و باال میمهارت

 .[xxxiiiهای خواندن و نوشتن مورد نیاز برای مشارکت در جامعه را ندارند ]از بزرگساالن در اروپا مهارت %02حدود 

شود. آنها کمتر های چند گانه مواجه میخواندن و نوشتن و حساب کردن با محرومیتهای اندک بزرگساالن دارای مهارت

 ها در جامعه وگیرند. برای آنها استفاده از فرصتشوند کارمزد کمتری میاحتمال استخدام دارند و آنهایی که استخدام می

 بود.اد در وضعیت صحی بدی خواهند احقاق حقوق شان دشواراست. آنها به احتمال زی

کاکردی خواندن  00هایهمه جوانان و بزرگساالن سراسر جهان باید سطح مهارت مناسب و شناخته شده را در مهارت، 0202تا  .21

 تعلیمات آمیزه در تکمیل موفقیتهای کارکردی معادل سطوح به دست آمدب به دست آورند؛ این مهارتو نوشتن و حسا

 دستگی باسواد در مقابل دوفهم معاصر از سواد، نه به مثابه برای این هدف بر  هاها، و اقداماساسی باشد. اصول، استراتژی

های خواندن . سطوح مورد نیاز، و چگونه به کار بستن مهارتمبتنی است هاای از سطوح مهارتسلسلهسواد؛ بلکه به مثابه بی

نقش زبان اول یادگیرنده در با سواد شدن و یادگیری  توجه خاص بهباید بستگی به شرایط خاص دارد. و نوشتن از سوی مردم 

های سواد ها و شرایط یادگیرندگان، از جمله از طریق فراهم سازی برنامههای سواد آموزی باید به نیازها و روششود. برنامه

ای وزه، حتوان حسابوب یادگیری در طول زندگی، جواب گو باشد. در چارچآموزی مربوط به بافت دو زبانی و میان فرهنگی 

 های معلوماتی و ارتباطی، به ویژه تکنالوژیهای سواد آموزی باشد. تکنالوژیبخشی از برنامهکه نیازمند تقویت است، باید 

 بزرگی در پیشرفت به سوی این هدف بر عهده دارد.  نقشموبایل، 

 :های پیشنهادیاستراتژی .02

  زی با تقویت اس های سواد آموزی، و نیز بودجهسکتور گسترده و چند سکتوری برای تدوین پالیسی و برنامهاتخاذ رویکرد

های درگیر در تعلیم و تربیه، صحت، رفاه اجتماعی، کار، های مربوط، از جمله وزارتهمکاری و هماهنگی میان وزارت

                                                           
ده است. های متنوع تعریف ش، فهم، تفسیر، خلق، برقراری ارتباط و حساب کردن با استفاده از مواد چاپی و نوشتاری در زمینهسواد آموزی توانایی شناسایی25 

در توانمند ساختن افراد برای به دست آوردن اهداف شان، انکشاف دانش و استعداد شان و مشارکت کامل در د آموزی مستلزم یادگیری در طول زندگی سوا

 جامعه است.  اجتماع و
(UNESCO. 2005. Aspects of Literacy Assessment: Topics and issues from the UNESCO Expert Meeting, 10–12 June 2003. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001401/140125eo.pdf.) 
هایی که در آن سواد برای کارکرد موثر گروه و جامعه و نیز برای توانمند سازی از نظر کارکردی باسواد تعریف شده است که بتواند در همه فعالیت»فردی  22 

 «.  جهت ادامه خواندن، نوشتن و حساب برای خودش و انکشاف اجتماعی نیاز است، سهم بگیرد
(UNESCO. 2006. EFA Global Monitoring Report 2006 –Literacy for Life, p. 154 

http://www.unesco.org/education/GMR2006/full/chapt6_eng.pdf.) 
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مدنی، بخش خصوصی و شریکان دو جانبه و چند جانبه با حمایت از صنعت و زراعت، و نیز تقویت همکاری با جامعه 

 فراهم سازی غیر مرکزی در عمل.

 کارهای ملی ارزیابی، مناسب با نیازهای یادگیرندگان وو حساب مطابق ساز های سواد آموزیاطمینان از کیفیت عالی برنامه

فرهنگ، زبان، روابط اجتماعی و سیاسی و فعالیت اقتصادی، با این امر توجه جدی به مبتنی بر دانش و تجربه قبلی شان. 

ایسته شها برای کار با انکشاف مهارت هاهای آسیب پذیر، ارتباط و ادغام این برنامههتوجه خاص به دختران و زنان و گرو

 طلبد. را می عناصر اساسی یادگیری در طول زندگی و معیشت به حیث

 بر  کان مبتنیها و سواد آموزی بزرگساالن با مشارکت جامعه مدنی به حیث شریمهارتهای افزایش اثر گذای برنامه

 تجربه غنی و کاکرد درست.

 وشتن و های خواندن و نارتقای استفاده از تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی، به خصوص تکنالوژی موبایل، برای برنامه

 حساب. 

 ها مبتنی بر نتایج یادگیری. این نیازمند ابی سطوح مهارتتدوین چارچوب و ابزارهای سنجش سواد آموزی ارزی

 ها در کار و زندگی روزمره، است. ها، شامل مهارتای از بافتتعریف مهارت در دامنه

 آموزی و ربوط و به وقت در باره سطوح سواد های مآوری، تحلیل و شریک سازی دادهایجاد ساختاری برای جمع

 های به حاشیه راندن. جداسازی شده بر اساس جنسیت و دیگر شاخص نیازهای سواد آموزی و حساب،

های ای که به ایجاد جامعههای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و محیطی حل ناشده، تعلیم و تربیهدر جهان جهانی شده با چالش .00

 طور کامل چنین رویکردهایبا این همه، ساختارهای تعلیم و تربیه به ندرت به آمیز و پایدار کمک کند اساسی است. صلح

کند. از این روی، قرار دادن تقویت مشارکت تعلیم و تربیه در تحقق حقوق بشر، صلح و شهروندی مسئول متغیر را ادغام می

 ضروری است. 0202از سطح محلی تا سطح جهانی، برابری جنسیتی، انکشاف پایدار و صحت در مرکز تعلیم و تربیه 

 

های مورد نیاز برای بهبود انکشاف پایدار و همه یادگیرندگان دانش و مهارت 0202نکه تا سال اطمینان از ای :4،7هدف 

های زندگی پایدار، از جمله برابری جنسیتی، بهبودی فرهنگ صلح و عدم خشونت، شهروندی جهانی و پیشواز از شیوه

  به دست خواهند آورد. را گیری فرهنگ در انکشاف پایدارتنوع فرهنگی و سهم

 

ها، های شناختی و ناشناختی یادگیری، باشد. دانش، مهارتای باید روزآمد، با تمرکز بر سویهمحتوای چنان تعلیم و تربیه .00

های های آگاهانه، و برعهده گرفتن نقشهای مورد خواست شهروندان برای منجر شدن به زندگی پربار، تصمیمها و نگرشارزش

و آموزش  00(ESDهای جهانی، از طریق تعلیم و تربیه برای انکشاف پایدار )حل چالش فعال محلی و جهانی در مواجهه و

                                                           

ی محیطی، های مسئوالنه برای یکپارچگگیری آگاهانه و اقدامتعلیم و تربیه برای انکشاف پایدار یادگیرندگان را توانایی تصمیم12 

بخشد، در حالی که به گوناگونی فرهنگی احترام های کنونی و آینده میالنه، برای نسلدهی اقتصادی و جامعه عادقابلیت سود

ط یادگیری است که به محتوا و نتایج یادگیری، پیداگوژی و محی نگر و تعلیم و تربیه تغییر دهنده زندگیکل تعلیم و تربیه برای انکشاف پایدارگذارند. می
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شامل آموزش صلح و حقوق بشر، و نیز تعلیم و تربیه میان فرهنگی و تعلیم و تربیه برای  00(،GCEDشهروندی جهانی )

های از دولت %22دست آمده است، تنها  های پسین بهگیر در سالآید. در حالی که پیشرفت چشمالمللی، به دست میتفاهم بین

گنجانیده  های مربوطعضو یونسکو خاطر نشان کرده اند، برای مثال، که آنها تعلیم و تربیه برای انکشاف پایدار را در پالیسی

 [.xxxivاند ]

 : های پیشنهادیاستراتژی .00

 امل و تعلیم و تربیه برای شهروندی جهانی و ش های ارتقای تعلیم و تربیه برای انکشاف پایدارها و برنامهتدوین پالیسی

های ساختاری گسترده، تربیه معلم، اصالح نصاب سازی آنها در تعلیم و تربیه رسمی، غیر رسمی و شخصی از طریق اقدام

ختن و پردا 04و حمایت پیداگوژیکی. این امر شامل اجرای برنامه اقدام جهانی در باره تعلیم و تربیه برای انکشاف پایدار

های مانند حقوق بشر، برابری جنسیتی، صحت، آموزش جامع سکسوالیته، تغییر اقلیم، معیشت پایدار و شهروندی به موضوع

 شود. های ملی، میها و تواناییگری مبتنی بر تجربهمسئول و مشارکت

 ر برای هردو جنس و در های که در طول عمها و نگرشها، ارزشهای به دست آوردن دانش، مهارتفراهم سازی فرصت

 آمیز، سالم و پایدار مورد نیاز است. های صلحها جهت ایجاد جامعههمه سن

 های خوب در باره تعلیم و تربیه برای انکشاف پایدار و آموزش شهروندی جهانی در درون و بین انکشاف و نشر تجربه

   المللی.اری و تفاهم بینافزایش همک های تعلیم و تربیه و کشورها برای اجرای بهتر برنامه

 های مشارکتی برای یادگیرندگان و مربیان در باره تعلیم و تربیه برای انکشاف پایدار و آموزش شهروندی ترویج برنامه

 ها و جامعه شان مشارکت کنند. جهانی تا در اجتماع

 ها در به دست آوردن ثبات، در نظر گرفتن شرایط محلی اطمینان از اعتنای تعلیم و تربیه به نقش کلیدی که فرهنگ

کند، در حالی که بر اهمیت احترام به حقوق بشر دهی نمودهای فرهنگی و میراث، و تنوع آنها بازی میو فرهنگ و نیز آگاهی

 کند. تاکید می

                                                           
 UNESCO. 2014. Roadmap for Implementing the Global Action)آورد. جامعه به دست می اش را با تغییرهدفگرا تحولپردازد. تعلیم و تربیه می

.)http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230514e.pdfProgramme on Education for Sustainable Development.   
های همگانی های جهانی و ارزشدانش عمیق از موضوعمجهز کند: الف( های اصلی زیر گان را با مهارتآموزش شهروندی جهانی در نظر دارد که یادگیرند21 

ها و ره که ابعاد، چشم اندازومند، خالقانه، شامل اتخاذ رویکرد چند منظهای شناختی برای تفکر انتقادی، نظاممانند عدالت، برابری، کرامت و حرمت؛ ب( مهارت

های ارتباطی و تمایل های اجتماعی ما نند همدلی و حل منازعه، و مهارتهای غیر شناختی شامل مهارتکند؛ ج( مهارتها را تصدیق میزوایای مختلف موضوع

النه، و مسئوهای رفتاری برای عمل مشترک و شود؛ د( تواناییهای مختلف میاندازها، و چشمها، فرهنگها، ریشهسازی  و تعامل با مردم با پس زمینهبه شبکه

 شود. برای خیر جمعی میکوشش برای خیر جمعی 
 (UNESCO. 2013. Outcome document of the Technical Consultation on Global Citizenship Education: Global Citizenship Education 

– An Emerging Perspective.  
 .) http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002241/224115E.pdf 

( به حیث پشتیبان دهه A/RES/69/211( آن را تایید کرد  و از سوی مجمع عمومی ملل متحد)C/ Resolution 12 37کنفرانس عمومی یونسکو)  24

 .به رسمیت شناخته شد تعلیم و تربیه ملل متحد برای انکشاف پایدار
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 های مستحکم سنجش تعلیم و تربیه برای انکشاف پایدار و آموزش شهروندی جهانی ارحمایت از انکشاف بیشتر ساخت

برای ارزیابی نتایج شناختی، اجتماعی ـ عاطفی و رفتاری، در صورت امکان با استفاده از از ابزارهای موجود و اثبات شده، 

یه ناطق، در نظر گرفتن کار انستیتوت احصائشناسایی نیازها برای انکشاف ابزارهای جدید و شامل سازی گسترده کشورها و م

 ( و دیگر شریکان.UISیونسکو )

 نفعان مختلف برای تامین تعلیم و تربیه برای انکشاف پایدار ای، و در صورت ضرورت، ذیترویج رویکرد میان رشته

لیم و تربیه و آموزش کوتاه های تعلیم و تربیه، از جمله از طریق تعو آموزش شهروندی جهانی در همه سطوح و در همه نحوه

 مدت حقوق بشر، ترویج فرهنگ صلح و عدم خشونت. 

 

 ابزارهای اجرا

ایجاد و ارتقای تسهیالت تعلیم و تربیه که به کودک، معلولیت و جنسیت حساسیت دارد و فضاهای امن،  :4هدف الف.

 سازد.غیر خشن، فراگیر و یادگیری موثر را فراهم می

 

زیرساخت فیزیکی و امن، فضاهای فراگیر حمایت کننده یادگیری برای همه، صرف نظر از سابقه یا وضعیت این مقصد نیاز به  .04

فضای با کیفیت یادگیری برای پشتیبانی از همه یادگیرندگان، معلمان، و دیگر کارمندان  02سازد.خاطر نشان می را معلولیت،

رس همه باشد و منابع و زیرساخت مناسب برای تامین ستتعلیم و تربیه ضروری است. هر فضای یادگیری باید قابل د

ت های ابتدایی تحهر چند میانگین درصد مکتب سازی تسهیالت فاضالب را داشته باشد. های مناسب صنف و فراهماندازه

 تنها یککشور در حال انکشاف رسیده است،  008در  0200در سال  %08به  0228در سال  %21پوشش فاضالب مناسب از 

 .[xxxv] هستنددرآمد پاسخگوی استندرد یاد شده کشور کمتر انکشاف یافته و دیگر کشورهای کم 20در ها از دوی مکتب

جنسی آغاز بلوغ . [xxxviبرای ادامه تحصیل شان اساسی است ]تضمین احساس امنیت دختران و زنان در فضاهای یادگیری  .02

ع دهد. خشونت مبتنی بر جنسیت در مکتب ماناجبار و سوء استفاده قرار میبیشتر در معرض خشونت جنسی، آزار، را دختران 

 020نا ها هستند: تخمیسته در معرض خشونت در مکتبیوعمده در برابر تعلیم و تربیه دختران است. بسیاری از کودکان پ

دو سوم کشورها، که در آنها نابرابری [. در xxxviiها آزار دیده و سوء استفاده شده اند ]دختر و پسر هر سال در مکتبمیلیون 

رسی های خصوصی، دست[. نبود تشنابxxxviiiجنسیتی در دوره ثانوی تعلیم و تربیه وجود دارد، به هزینه دختران است ]

علم و تربیه بینند، تحفظ الصحه مربوط لکه ننگ/ جای زخم وقتی که دختران حیض میهای بهداشتی و شتن به الیی/ پارچهندا

م ، عدهمین گونهآورد. دهد و عملکرد تعلیمی شان را پایین میافزایش میو نرخ غیر حاضری آنها را سازد رر میا را متضآنه

 کند. توجه به حقوق و نیازهای کودکان، جوانان و بزرگساالن معلول به شدت اشتراک شان در تعلیم و تربیه را محدود می

 های پیشنهادیاستراتژی .00

                                                           
ربیه شبکه میان سازمانی برای تعلیم و تتوجه به این نکته مهم است که مفاهیم فضاهای امن و فراگیری یادگیری بر اساس استندردهای حد اقلی   02  

 مکتب دوستدار کودک ساخته شده است. لیست یونیسف برای و چک در شرایط اضطراری 
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 جامع، چند بعدی و منسجم که به جنسیت و معلولیت حساس است، و ارتقای هنجارها و ساختارهای های وضع پالیسی

 کند. ها را تضمین میکه امن و عاری از خشونت بودن مکتب

 اری های عمعلمان و کارمندان از خشونت در چارچوب مکتب یادگیرندگان،مصونیت برای ها ها و استراتژیوضع پالیسی

ها بکه مکتالمللی بشردوستانه، / تعارض مسلحانه، تعهد به و در راستای حقوق بینزده در مناطق جنگاز خشونت، و، 

 . 0202گیری و دادخواهی برای نقض آنها، در اجرای تعلیم و تربیه کند، و پیرا به عنوان اهداف ملکی حفظ می

 های مناسب و مصون، رس، صنفعال و در دستهای جدای فاطمینان از اینکه هر نهاد مصون است و آب، برق، و تشناب

 و مواد و تکنالوژی مناسب یادگیری دارد. 

 اقتصادی -و مراکز یادگیری منتفع و محروم از نگاه اجتماعی هاخصیص عادالنه منابع میان مکتباطمنیان از ت . 

 رسمی و بزرگساالن، از جمله  های یادگیری برای یادگیری و تعلیم و تربیه غیررس قرار دادن فضاها و مکاندر دست

ث یرسی به منابع تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی به حهای اجتماعی فضاها و مراکز یادگیری فراهم سازی دستشبکه

 . طول زندگی رعناصر اساسی یادگیری د

ها برای کشورهای در حال انکشاف، به خصوص کشورهای کمتر افزایش جهانی قابل توجه شمار بورس :4مقصد ب. 

ای در حال انکشاف و کشورهای افریقایی، جهت شمولیت در تحصیالت انکشاف یافته، کشورهای کوچک جزیره

های کی، انجینری و برنامهای و تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات، تخنیهای کوتاه مدت حرفهعالی، به شمول آموزش

 علمی، در کشورهای انکشاف یافته و دیگر کشورهای در حال انکشاف

 

بود آنها نها برای جوانان و بزرگساالنی بازی کند که در تواند نقش اساسی در فراهم سازی فرصتهای اسکوالرشیپ میبرنامه .07

تحقیق،  ساختارهایالمللی کردن تحصیالت عالی و ینرزنده در بها هم چنین سهم ابورسقادر به ادامه تعلیم و تربیه نیستند. 

رسی به دانش جهانی و ظرفیت سازی برای ها در افزایش دستکشورهای کمتر انکشاف یافته، دارند. بورس در به خصوص

) سه  0/0میانگین به طور ، 0200 -0200در سال کند. انتقال و سازگارکردن دانش و تکنالوژی با شرایط محلی کمک می

 است کهدانشجویان اختصاص داده شده است ی شده آورهای جمعها و هزینهاعشاریه دو( میلیارد دالر کمک ساالنه به بورس

های کار در کشورهای کم درآمد [. این مصارف برای تقویت مهارتxxxixها به تعلیم  وتربیه است ]معادل یک چهارم کمک

 ، مجموع وجوه مالی به صورتشود. برای مثالباال می نصیب کشورهای با درآمد متوسطِحیاتی است، اما بیشتر مزایای آن 

های دانشجویان دریافت شده تنها  از سوی پنج کشور با درآمد متوسط معادل مجموع مقدار کمک مستقیم به بورس و هزینه

 بوده است.  0200 -0200کشور کم درآمد در سال  00تعلیمات اساسی برای همه 

رومیت های محبر برابری، فراگیری و کیفیت، بورسها باید به طور شفاف جوانان با زمینه 0202راستای تمرکز تعلیم و تربیه در  .08

های معلوماتی و ارتباطی، تربیه های خاص چون علم، تکنالوژی، انجینری، تکنالوژیرا هدف بگیرد. معموال بورسها در زمینه

شود. توجه خاص باید بر فراهم سازی بورسها برای دختران و زنان شود تا ای تعیین میههای حرفهای آموزشمعلم، و برنامه

 های علم، تکنالوژی، انجینری، و ریاضیات تحصیل کنند.در زمنیه

 پیشنهادی: استراتژی .01
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 های رنامهها و بها، اولویتالمللی بافتهای بینهای بورسیهها برای برنامهها، و پالیسیکارها، برنامهواطمینان از اینکه ساز

 دهد. های به شدت مورد نیاز، بازتاب میملی را، با تمرکز بر تقویت منابع بشری در زمینه

 های محرومیت. اطمینان ر برای زنان و مردان جوان با پس زمینههای بورسیه شدن به طور برابمند کردن همه فرصتهدف

ان امکان ای که به جوانهای بورسیه شدن برای جوانان محروم به طور شفاف بهبود یافته است، به گونهاز اینکه همه فرصت

 دهد. ریزی جهت حفاظت وضعیت قانونی و حقوق شان را میانتخاب آگاهانه، برنامه

 های کشور اصلی و کشور دریافت کننده برای برانگیزش دانشجویان جهت برگشت ای مشترک میان دانشگاههتدوین برنامه

و بهبود  -مهاجرت افراد آموزش دیده در سطح بلند -«فرار مغزها»کارهای بازدارنده وبه کشورشان، و نیز دیگر ساز

 «. برگشت مغزها»

 اد و انواع مستفید شوندگان در کشور دریافت کننده و نیز بازار کار ها در کشور اصلی برای افزایش تعدگسترش بورسیه

 محلی. 

از این روی، این مقصد مهم است. این مقصد توجه است،  0202های کاری تعلیم و تربیه معلمان کلید رسیدن به همه برنامه .72

ای آموزش مبود و توزیع نابرابر معلمان حرفهطلبد، زیرا خالء برابری در تعلیم و تربیه با کفوری، با مهلت بسیاری فوری، را می

دیده، به ویژه در مناطق محروم، بد تر شده است. از آنجایی که معلمان شرط بنیادی تضمین کیفیت تعلیم و تربیه هستند، 

بانی در پشتیای، و برخوردار از مند، دارای شرایط حرفهمند، با استخدام و مکافات مناسب، انگیزهمعلمان و مربیان باید توان

 موثر و با مدیریت اثرگذار، شوند. درون ساختارهای با منابع کافی،

المللی در تربیه معلم در سازی معلمان با کیفیت، از جمله از طریق همکاری بین گیر آمادهافزایش چشم :4هدف ج. 

 ای کوچک در حال انکشافهای جزیرهکشورهای در حال انکشاف، مخصوصا کشورهای کمتر انکشاف یافته و دولت

 

  

میلیون معلم دیگر  2.0[ نیاز است، و Xlمیلیون معلم دیگر ] 0.0، برای رسیدن به تعلیم و تربیه ابتدایی همگانی  0202تا سال  .70

های [. به عالوه معلمانی که حرفه ملعمی را میان سالXliبه انجام رسانیدن تعلیم و تربیه ثانوی همگانی نیاز خواهد بود ]برای 

 %72ها کمتر از ارای دادهکنند نیاز است که جایگزین شوند. افزون بر آن، در یک سوم کشورهای دترک می 0202تا  0202

های گذشته در مورد استندردهای پایین [. تصمیمXliiهای ابتدایی بر حسب استندردهای ملی آموزش دیده اند ]معلمان مکتب

های نا آماده سهیم بوده است. نبود و/ یا ایها از سوی غیر حرفهها در گرایش رو به رشد پرشدن صنفدر جریان کمبودی

ای و حمایت از معلمان و استندردهای ملی برای حرفه تدریس عوامل اثرگذار کلیدی در انکشاف پیوسته حرفهناکافی بودن 

ای پیوسته حرفه کند بر انکشافنتایج ضعیف یادگیری است. ساختارهای موفق تعلیم و تربیه که کیفیت و عدالت را تضمین می

 ای شان است.و بهبود در سراسر زندگی حرفه حامی یادگیری خود معلمان کند که این اخیریتمرکز می

ها تمناسب، دارند. حکوم اقتصادی و سیاسی، از جمله جستجوی شرایط کاری شایسته و پاداش –معلمان نیز حقوق اجتماعی  .70

های کوتاه مدت جذاب و انتخاب نخست شغلی بسازد و با بهبود وضعیت شغلی معلمان، شرایط باید تدریس را با آموزش

 های ملعمان تقویت کند.کارهای گفتگو در مورد پالیسی را با سازمانوو حمایت از آنها را انکشاف بدهد و ساز کاری
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ده ها، سهم عمهای حکومتی و اجتماعها، مقامسرانجام، معلمان در بهبود نتایج یادگیری شاگردان، با حمایت از مدیران مکتب .70

کنند، و مشتاق یادگیری و انکشاف در طول زندگی شان تغییرات استقبال می دارند. شواهد قوی وجود دارد که معلمان از

یری از گها و بهرههستند. در عین زمان، معلمان نیازمند زمان و مکان برای ابتکار بیشتر جهت کار با همکاران و مدیران مکتب

 ای هستند.های انکشاف حرفهفرصت

 پیشنهادی هایاستراتژی .74
 ادن ترین کاندیداها برای تدریس و اطمینان از فرستهای حساس به جنسیت جهت جذب بهترین و با انگیزهتدوین استراتژی

آنها به جاهای مورد نیاز. این امر شامل پالیسی و معیارهای قانونی جهت جذاب سازی شغل معلمی برای کارمندان فعلی 

امنیت اجتماعی، اطمینان از حد اقل برابری حقوق معلمان و دیگر کارمندان و بالقوه با بهبود شرایط کاری، تضمین مزایای 

 شود. ها، با شرایط مشابه یا معادل، میتعلیم و تربیه با حقوق بگیران دیگر حرفه

  بازنگری، تحلیل و بهبود کیفیت تربیه معلم )قبل از خدمت و در جریان خدمت( و فراهم سازی آموزش در جریان خدمت

 ای و حمایت. معلمان و تداوم انکشاف حرفه برای همه

 .تدوین چارچوب لیاقت و کیفیت معلمان، استادان تربیه معلم، ناظران تعلیمی، و بازرسان 

 های کوتاه مدت، جا به های مدیریت فراگیر، عادالنه، و حساس به جنسیت که استخدام، آموزشتدوین و اجرای پالیسی

 ود. ششامل می را شرایط کار، و بهبود وضعیت معلمان و مربیان و کیفیت تدریسای و جایی، پاداش، انکشاف حرفه

 های معلوماتی و ارتباطی و یهای تکنالوژیکی مناسب برای معلمان جهت مدیریت تکنالوژفراهم سازی مهارت

های کوتاه مدت آموزش های انتقادی منابع، و فراهم سازیای و مهارتهای اجتماعی، و نیز فراهم سازی سواد رسانهشبکه

 های شاگردانی با نیازهای خاص اجتماعی.درباره چگونگی پرداختن به چالش

 ان از ای معلمان، اطمینب و انکشاف حرفهتدوین و اجرای ساختارهای موثر بازخورد برای حمایت از تدریس خو

 های کوتاه مدت بر کار معلم.  تاثیر مثبت آموزش

 بهبود تدریس و یادگیری. ها برایتقویت مدیریت مکتب 

 های نماینده آنها، اطمینان از کارها برای نهادینه سازی گفتگوی اجتماعی با معلمان و سازمانوایجاد یا تقویت ساز

 مشارکت کامل معلمان در انکشاف، اجرا، نظارت و ارزیابی پالسی تعلیم و تربیه. 

 

 ها شاخص

 شود: ها پیشنهاد میچهار سطح از شاخص .72

   :های سنجش پذیر جهانی برای همه اهداف انکشاف پایدار، شامل هدف انکشاف کوچکی از از شاخص مجموعه جهانی

ها احصائیه ملل محد برای نظارت پیشرفتهای مشورتی به رهبری کمیسون در مورد تعلیم و تربیه، از طریق پروسه 4پایدار 

 در مقصدهای به هم پیوسته، تدوین شده است. 
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 :گیری وسیع مقصدهای تعلیم و تربیه در همه های قیاس پذیر جهانی برای پیای از شاخصمجموعه گسترده موضوعی

 های جهانی، پیشنهاد شده است. کشورهای مشمول شاخص

 تر های پالیسی مربوط به مفاهیم کمای و اولویتهای اضافی باید برای در نظر گرفتن شرایط خاص منطقهشاخص ای:منطقه

 ایسه جهانی، انکشاف یابد.تابع مق

 :هایی از سوی کشورها برای در نظر گرفتن شرایط ملی و جوابگویی به ساختارهای تعلیم و تربیه، پالنها و شاخص ملی

 های کاری پالیسی انتخاب شده است یا انکشاف یافتهبرنامه

ی انکشاف یافته است، در پیوست های عمومهای موضوعی  که از سوی گروه مشورتی در پی مشورتای از شاخصمجموعه .70

II آوری راستایی با مفاهیم مقصد، امکان پذیری جمعها بر پنج معیار بنا شده اند: روزآمدی، همموجود است. این شاخص

ها )اما نه الزاما ساالنه( به طور معمول در سراسر کشورها، سهولت ارتباط با مخاطب جهانی، و قابلیت تفسیر. برای برخی داده

های قابل توجه برای انکشاف ها، تالشهای قوی از قبل در برخی کشورها در دست است. برای دیگر شاخصصدها، شاخصمق

ها هنوز مورد نیاز است. به طور خاص، آوری و استفاده دادههای شاخص و / یا ظرفیت سازی کشورها برای جمعشناسیروش

ر ها ب) که در مورد آن جدا سازی داده فراگیریبرابری و گیری ر اندازهها دهای وسیع ملی و جهانی برای کاهش شکافتالش

ها های آسیب پذیر ضروری است(، همین طور کیفیت و نتایج یادگیری مورد نیاز است. این شاخصاساس جمعیت و گروه

 .گیری خواهد شدها پیرس پذیری دادهطبق رورزآمدی آنها مبتنی بر زمینه هر کشور، ظرفیت و دست

 

III .های اجراروش 
دهی و گیری و بازنگری، گزارشدهی، هماهنگی، نظارت، پیکارهای مدیریت، پاسخونیازمند ساز 0202جرای تعلیم و تربیه  .77

دهنده، شامل شراکت و تامین مالی، است.  های صالحیتهم چنین نیازمند استراتژی 0202ارزیابی است.  اجرای تعلیم و تربیه 

کارها برای موثریت وهای به رهبری هر کشور است. این سازحمایت از اقدام 0202کار اجرای تعلیم و تربیه وسازهدف اساسی 

د کارهای موجود ساخته خواهوکارهای جدید تا اندازه ممکن بر اساس سازوساز بیشتر فراگیر، مشارکتی و شفاف خواهد بود.

 شد.  

 

 دهی و مشارکت مدیریت، پاسخ
ارائه حق تعلیم و تربیه را دارند.  عمدهمسئولیت ها حکومتدر سطح ملی کار گذاشته شده است.  0202قلب تعلیم و تربیه  .78

آنها باید رهبری سیاسی تعلیم و تربیه را حمایت کنند و روندهای محلی سازی و اجرایی کردن اهداف و مقاصد تعلیم و تربیه 

های شفاف و فراگیر با دیگر شریکان های ملی راهنمایی کنند، در حالی که از پروسهها و اولویترا مبتنی بر تجربه 0202

ها مکتب ها، وها، اجتماعدر تنظیم استندردها، بهبود کیفیت و کاهش نابرابری میان منطقه دهد. نقش دولتکلیدی اطمینان می

های انکشاف ژیبیم و تربیه را با کاهش فقر، استراتریزی تعلها باید، در جایی که مناسب باشد، برنامهحیاتی است. حکومت

های حقوقی حکومت برای احترام، ها را با التزامراستایی پالیسیهای بشردوستانه ادغام کند، در حالی که همپایدار و اقدام

 کند.حفاظت، و انجام حق تعلیم و تربیه تضمین می
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های بازتاب یافته شهروندان در با صداها و اولویتها تصمیمسازی رود که دمکراسی انتظار می 0202سال تا  02در طول  .71

های شراکت از پشتیبانی قویریزی، اجرا و نظارت های تعلیم و تربیه در همه سطوح افزایش یابد. برنامهانکشاف و اجرای پالیسی

بالقوه شان در ادامه شرح شده اند، گردهم های ها  واقدامگیریگران کلیدی را، که سهمبرد که همه بازیچند بعدی بهره می

ها در همه سطوح باید با پالیسی گفتگوی باز، فراگیر و مشارکتی، همراه با پاسخگویی دو جانبه، شفافیت و آورد. شراکتمی

کارآمد  تها در افزایش شفافیت و تضمین مدیریها و اجتماعراهنمایی شود. مشارکت باید با درگیر کردن خانواده  اقدام جمعی

 تواند اثرگذاری در ارائه خدمات را تقویت کند.  ها میدر اداره تعلیم و تربیه آغاز شود. افزایش مسئولیت در سطح مکتب

 کنند.های اساسی بازی میها، نقشهای وسیع و شبکههای با پایه(، شامل نمایندگان، ائتالفCSOs)نهادهای جامعه مدنی  .82

های شوند. نهاد ریزی تا نظارت و ارزیابیه و حتمی باید درگیر و شامل همه مراحل، از برنامهآنها با مشارکت نهادینه شد

 توانند:جامعه مدنی می

 صداهای شهروندان )مخصوصا شهروندان تبعیض دیده( را ارتقا ببخشند و آگاهی عامه را باال ببرند، شنیدن  بسیج اجتماعی

 را در تدوین پالیسی ممکن سازد. 

 های محروم،  سرعتیکردهای ابتکاری و تکمیلی که رسیدن به حق تعلیم و تربیه را، مخصوصا برای گروهتدوین رو 

 بخشد. می

  و شریک سازی شواهد تجربی، سنجش شهروندان و تحقیق برای شکل بخشیدن به گفتگوی پالسی ساختمند، سازی مستند

شدن دادخواهی مبتنی بر شواهد، و بررسی دقیق مصارف گیری پیشرفت، عهده دار پاسخگو کردن حکومت برای عرضه، پی

 و تضمین شفافیت در مدیریت و بودجه تعلیم و تربیه.

های آنها شریکان مهم در استیفای حقوق شان هستند و باید در همه مراحل پالیسی سازی، و سازمانمعلمان و مربیان،  .80

 توانند:ن پشتیبانی تعلیم و تربیه میریزی، اجرا و نظارت درگیر باشند. معلمان و کارمندابرنامه

 ای بودن و تعهد شان در تضمین یادگیری شاگردان استفاده کنند؛از حرفه 

 و  ریزی و پرکردن خالء میان پالیسیها در صف مقدم گفتگوهای پالیسی، پالیسی سازی و برنامههای صنفآوردن واقعیت

 ؛هاها و استراتژیهای جمعی و تخصصی شان درهمه پالیسیبینشهای شان به حیث نمایندگان و عمل، ارائه تجربه

 .ارتقای فراگیری، کیفیت و برابری، و بهبود نصاب و پیداگوژی 

خصصی بار توتوانند با استفاده از تجربه شان، رویکردهای ابتکاری، کار، میهای بشردوستها و نهادبخش خصوصی، سازمان .80

ت توانند در تعلیم و تربیه و انکشاف از طریق شراکربیه عمومی نقش مهم بازی کند. آنها میو منابع مالی در تقویت تعلیم و ت

بیه های محلی و ملی و نگریستن به تعلیم و ترنفع، سرمایه گذاری و تشریک مساعی شفاف و هم راستایی با اولویتچندین ذی

 ها و نهادهای بشردوست می، بخش خصوصی، سازمانبه حیث حق بشری و افزایش ندادن نابرابری سهیم شوند. افزون بر آن

 توانند:

 های منابع بیشتری را به تعلیم و تربیه عمومی، از جمله با پرداختن مالیات منصفانه، و متمرکز کردن آن منابع بر حوزه

 دار بسیج کنند؛اولویت
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 د های مورهای بازار کار و مهارتها برای فهم گرایشکوتاه مدت مهارت هایریزان تعلیم و تربیه و آموزشکمک به برنامه

 هایشود، و کمک به رویکردهای ابتکاری در نشان دادن چالشنیاز که به موجب آن گذار از مکتب به کارتسهیل می

 گیرد؛تعلیم و تربیه صورت می

 رانده  های بیشتر برای رسیدگی به حاشیهفعالیت های شمولیت در تعلیم و تربیه با فراهم سازی خدمات وافزایش فرصت

 ها در چارچوب استندردها و هنجارهای تنظیم شده دولت.شده ترین

سهم مهمی در انکشاف تعلیم و تربیه به طور کل و در گفتگوهای پالیسی به طور خاص دارد. جامعه پژوهشی  جامعه پژوهشی .80

 تواند:کارهای زیر را می

 لیم یابی به مقصدها و تولید دانش بر بنیاد تعلیسی، شامل اقدام پژوهشی، برای تسهیل دستهای مربوط به پاپژوهش

 و تربیه موجود به شکل قابل استفاده برای پالیسی سازان؛

 ایجاد ظرفیت محلی و ملی برای تحقیقات کمی و کیفی؛ 

 یری، و قابل گکارهای که ابتکاری، قابل اندازهها و شناسایی بهترین ها یا راه حلکمک به نقشه پیشرفت، پیشنهاد گزینه

 انتقال باشند.

، شریکان اساسی 0202های شان با مهارت خاص و یگانه به حیث یک گروه هدف تعلیم و تربیه شاگردان و سازمانجوانان،  .84

رندگان مسئول ری فعال، یادگیها جهت یادگیری بهتر، مانند یادگیهستند. بنابر این، آنها در بهترین جایگاه برای تعیین نیازمندی

 های شان:هستند. شاگردان و سازمان

 های تعلیم و تربیه برای جوانان در مشورت با جوانان، به ویژه جوانان ها و دیگر شریکان را جهت انکشاف برنامهحکومت

 کند؛میآسیب پذیر و به حاشیه رانده شده، به منظور پاسخگویی بهتر به نیازها و آرزوهای شان، تشویق 

 ه پروراند و گذار نرم از تعلیم و تربیه بهای که ساختارهای روزآمد و پاسخگوی تعلیم وتربیه را میشکل گیری پالیسی

 سازد؛ های کوتاه مدت برای کار شایسته و زندگی در بزرگ سالی را ممکن میآموزش

 الن و جوانان، به ویژه دختران و زنان در گفتگوهای میان نسلی، فراهم سازی شواهد برای تشخیص کودکان، بزرگسا

 دهد. های مشروع در پالیسی و عمل تعلیم و تربیه در همه سطوح شرکت میجوان، به حیث صاحبان حقوق و طرف

وضع ای های حقوقی و پالیسیبستگی به کوشش جمعی دارد. برای انکشاف بیشتر، چارچوب 0202کامیابی تعلیم و تربیه  .82

 فافیت و نیز مدیریت مشارکتی و مشارکت هماهنگ در همه سطوح و سکتورها، حمایت از حقگویی و شکه پاسخشود 

بخشد. برای همه شریکان الزامی است که از دیدگاه عمومی طرح شده تعلیم و تربیه نفعان را ارتقا مشارکت همه ذی

های عضوشان، ه باید به دولتهای چند جانببرای عمل در این چارچوب و مسئول بودن استقبال کنند: سازمان 0202

ها های ملی و شهروندان، و مکتبوزیران تعلیم و تربیه و دیگر وزیران مربوط به شهروندان، تمویل کنندگان به حکومت

 تر به شهروندان پاسخگو باشند.و معلمان به جامعه تعلیم و تربیه و در سطح وسیع

 

 موثر هماهنگی
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با اینکه رهبری به دست وزیران تعلیم و تربیه است، اجرای اهداف انکشاف پایدار تعلیم و تربیه و مقصدهای مربوط به  .80

تعلیم و تربیه در دیگر اهداف انکشاف پایدار در سطح کشور نیازمند رویکرد تمام حکومت به تعلیم و تربیه است. در 

محور و متوقف کردن افزایش نابرابری و نیز تاکید دو باره بر  –دانش  هایپرتو نقش تعلیم و تربیه بنیان گذاری جامعه

یادگیری طول یادگیری در برنامه کاری جدید تعلیم و تربیه، نیاز به رهبری قوی، هماهنگی و تشریک مساعی در چارچوب 

ادی اجتماعی، وجود تر انکشاف اقتصهای وسیعها، با نظر به انکشاف تعلیم و تربیه و ادغام آن در چارچوبحکومت

های به رهبری هر کشور موجب تغییر خواهد شد؛ با این همه، هدف آرمانی تعلیم و تربیه تنها از سوی دارد. اقدام

ها حکومتنفعان، از جمله فعاالن غیر دولتی است. ها نیازمند حمایت همه ذیتواند. حکومتها به دست آمده نمیحکومت

های کارهای موجود را تقویت کنند، تا منبع اصلی معلومات نظارت پروسهوکارهای مناسب ایجاد کنند و سازوباید ساز

هایی برای هدایت، هماهنگی، و تحریک به اقدامات ای و جهانی با حمایت ملل متحد باشد. آنها هم چنین باید شیوهمنطقه

ریزی، اجرا و نفعان در برنامهواقعی همه ذیسکتورها با مشارکت دادن  برای انکشاف تعلیم و تربیه در همه سطوح و

های تعلیم و تربیه، ایجاد کنند. افزون بر آن، به منظور تضمین مالکیت کشوری، کشورها ها و استراتژینظارت از پالیسی

د جانبه را هماهنگ های دو جانبه و چنهای کمک کننده و دیگر موسسههر کمک خارجی فراهم شده از سوی موسسه

 خواهند کرد. 

در سطوح  0202ای برای کامیابی انطباق و اجرای تعلیم و تربیه ای و فرعی منطقههای جمعی منطقهدر عین زمان، تالش .87

کارهای وای و سازای در روندهای وسیع منطقهای و همکاری فرعی منطقههمکاری منطقهای ضروری است. ملی  ومنطقه

های موجود، برای انکشاف پایدار روی خواهد داد. این امر باید بر اساس همکاری 0202کاری رت از برنامههماهنگی و نظا

کارهای جدید برای تضمین تشریک مساعی، همکاری، وکارهای کارآمد و اثرگذار، و نیز ایجاد سازوها و سازچارچوب

ر ای، دهای منطقهاد شود. این روندها باید شامل ایجاد محکهماهنگی و نظارت از اجرای برنامه کاری تعلیم و تربیه ایج

ریزی شده شامل برنامه کاری اتحادیه ای موجود و برنامههای منطقهها و چارچوبجای مربوط و مناسب، شود. استراتژی

تعلیم و تربیه سازمان  ؛ استراتژی0202 -020ژی تعلیم و تربیه قاره افریقا خواهیم و استرات: افریقای که ما می0200افریقا 

ها اتحادیه اروپا؛  چارچوب شورای اروپا در باره قابلیت 0202آموزشی، فرهنگی و علمی اتحادیه عرب؛ استراتژی اروپای 

ارائیب؛ ای برای آموزش در امریکای التین و کبرای فرهنگ دمکراتیک و گفتگوی میان فرهنگی؛ پروژه تعلیم و تربیه منطقه

، 0200ای در کارهای منطقهوهای خاص سازها و فعالیتشود. نقشهای شرق آسیا مینجمن جامعه ملتا 0202و دیدگاه 

 ، به میان خواهد آمد.0202ای در باره تعلیم و تربیه پس از های وزارتی منطقهبا درآوردن نتایج کنفرانس

یونسکو، برنامه انکشافی ملل ( )WEF 2015) 0202همکاری میان برگزار کنندگان همکار مجمع جهانی تعلیم و تربیه  .88

های ازمان(، س، صندوق جمعیت ملل متحد، بخش زنان ملل متحد، یونیسف، بخش پناهندگان ملل متحد و بانک جهانیمتحد

و یونسک های معمول به روشنی کمک خواهد کرد.ای و فرعی در رفع چالشهای منطقهای و میان حکومتی، و اجتماعمنطقه

، شریک سازی بیشتر دانش، 0202اش و برگزار کنندگان همکار مجمع جهانی تعلیم و تربیه ایاز طریق دفترهای منطقه

ه ای برای حق بشری تعلیم و تربیمشی منطقههای اثر گذار در همه مناطق را بهبود خواهند بخشید. خطها و شیوهپالیسی

 شش سهم خواهند گرفت.های کوتاه مدت نیز در این کوو آموزش
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تراز متقابل میان های همها و نظارت، از جمله بازنگریآوری دادهای بر ابعادی چون جمعهماهنگی فراگیر و اثرگذار منطقه .81

های رسمی و های خوب؛ پالیسی سازی؛ گفتگو و شراکت با همه شریکان؛ نشستکشورها؛ یادگیری متقابل و تبادل شیوه

های ای؛ دادخواهی و بسیج منابع؛ ظرفیت سازی؛ و اجرای پروژههای ارتباطات منطقهاستراتژی رویدادهای سطح بلند؛

 کند.مشترک، تمرکز می

گیری، و بازنگری برنامه کاری اهداف انکشاف پایدار را دارد، ها مسئولیت اصلی موفقیت اجرا، پیهر چند که حکومت .12

، تحت نظارت و راهنمایی برای انکشاف پایدار در سطح جهانی 0202 مسئولیت ویژه در هماهنگی برنامه کاری ملل متحد

برای هدف اجرای انکشاف برنامه کاری جدید است نیاز دارد که مناسب های عضو دارد. ملل متحد که نزدیک دولت

به  کار تیری، وضع استندرد و عملیاای ارتقا یابد که در ابعاد هنجاهمکاری و تشریک مساعی میان موسسات آن به گونه

 طور منسجم پاسخگو باشند.

مشارکت ، به طور خاص یونسکو، و نیز دیگر شریکان، از جمله 0202برگزار کنندگان همکار مجمع جهانی تعلیم و تربیه  .10

مشی، به طور انفرادی و جمعی  نفعان مختلف تامین کننده مالی خط( به حیث ذیGPEجهانی برای تعلیم و تربیه )

ای و حمایت مالی، و نیز حمایت از نظارت، های تخنیکی، انکشاف ظرفیت ملی و منطقهاهم سازی مشورتکشورها را با فر

حمایت  0202های تکمیل کننده در اجرای تعلیم و تربیه ای، با روشهای مقایسهمبتنی بر تعهدهای مربوط شان و مزیت

 خواهد کرد. 

یم و تربیه، نقش سرپرستی اش را برای رهبری و هماهنگی به حیث موسسه تخصصی ملل متحد در زمینه تعل یونسکو .10

 ، به طور خاص با موارد زیر ادامه خواهد داد:0202برنامه کاری تعلیم و تربیه 

 بر عهده گرفتن دادخواهی برای تعهد سیاسی پایدار؛ 

 برعهده گرفتن انکشاف ظرفیت؛ 

  فراهم سازی پالیسی مشورت؛تسهیل گفتگوهای پالیسی، شریک سازی دانش و ایجاد استندرد و 

 جنوب و سه جانبه؛ ـبهبود همکاری جنوب 

   بهبود پیشرفت در رسیدن به مقصدهای تعلیم و تربیه، به ویژه از طریق کار انستیتوت احصائیه یونسکو و گزارش

 (. GEMنظارت جهانی تعلیم و تربیه )

  

 ؛0202رای برنامه کاری تعلیم و تربیه ای، و ملی برای راهنمایی اجنفعان جهانی، منطقهقناعت دادن ذی 

  برای ساختار هماهنگ انکشاف  0202کار به حیث نهاد هماهنگ کننده تعلیم و تربیه در برنامه کاری تعلیم و تربیه

 پایدار. 

های مربوط، در راه اجرای تعلیم و ها و خط مشیها، شبکهای آن، انستیوتهمه یونسکو، از جمله دفترهای منطقه

 کار خواهند کرد.  0202تربیه 

برای ساختار انکشاف پایدار،  0202، با کار در چارچوب برنامه کاری وسیع 0202کار هماهنگی جهانی تعلیم و تربیه وساز .10

های جهانی تعلیم و تربیه ، نشست0202دهی تعلیم و تربیه و روندهای مربوط، شامل کمیته سازمانتمامیت ساختارها 
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(GEMsنشست ،)های غیر حکومتی در مورد تعلیم و تربیه برای همه ای و مشورت جمعی سازمانهای منطقه

(CCNGO .است )به حیث یک ضرورت اجرا  و های جهانی تعلیم و تربیه اصالحکار هماهنگی از طریق نشستوساز

 خواهد شد.

 Education) 0202دهی تعلیم و تربیه کمیته سازماننفعان مختلف یونسکو برای تامین هماهنگی قوی جهانی نشست ذی .14

2030 SC برای ساختار انکشاف پایدار برگزار خواهد کرد. بدین  0202( را، با کار در چارچوب وسیع برنامه کاری

ها، پیشرفت بر اساس گزارش جهانی نظارت تعلیم و تربیه را بازنگری خواهد کرد منظور، یونسکو، عالوه بر دیگر فعالیت

به برنامه  یابیهای ترغیب کننده برای دستهای کلیدی و اقدامو پیشنهادهایی برای جامعه تعلیم و تربیه در باره اولویت

های شریکان ارائه خواهد کرد. نوایی و هماهنگی فعالیتکاری جدید، نظارت و دفاع از تامین مالی مناسب؛ و تشویق هم

 حد اقل سال یک بار جلسه خواهد کرد. 0202دهی تعلیم و تربیه کمیته سازمان

 متشکل از اعضای زیر خواهد بود: 0202م و تربیه دهی تعلیکمیته سازمان

 ای و یک نماینده از کشورهای های عضو، تشکیل دهنده اکثریت، با سه دولت نماینده از هر شش گروه منطقهدولت

E9 چرخشی؛  به طور 

 ه نندهای برگزار کیونسکو، یونیسف، و بانک جهانی، هرکدام چوکی دایمی دارند و یک نماینده از دیگر موسسه

ه صورت ب)برنامه انکشافی ملل متحد، بخش پناهندگان ملل متحد، صندوق جمعیت ملل متحد، بخش زنان ملل متحد( 

 چرخشی؛ 

  یک نماینده از مشارکت جهانی تعلیم و تربیه؛ 

 دو نماینده از سازمان( های غیر حکومتیNGOsبه صورت چرخشی؛ ) 

 های معلمان؛ یک نماینده از سازمان 

 ه از سازمانیک نمایند ( همکاری اقتصادی و توسعهOECD به سبب جایگاه آن به حیث سازمان همکاری ،)

 (؛ODAهای انکشافی رسمی )المللی و نقش آن در ساختار کمک جهانی در مورد کمکبین

 ای برای هریک از شش منطقه با تصمیم خودشان، با این گزینه که نماینده چرخشی های منطقهیک نماینده از سازمان

 امریکا برای آموزش، علم و فرهنگ خواهد.  -باشد. نماینده امریکای التین و کارائیب از کشورهای سازمان ابرو

پاسخگو خواهند بود. آن نمایندگی خواهند کرد و به آن  د، ازهمه اعضا از سوی حوزه انتخابیه خودشان انتخاب خواهند ش

ای چرخش در هر دوسال صورت خواهد گرفت. افزون بر آن، گروه چرخشی اعضای وابسته ایجاد خواهد شد و تعادل منطقه

های سازمانرا تضمین خواهد کرد؛ گروه شامل بخش خصوصی، بنیادها، و جوانان و  0202دهی تعلیم و تربیه کمیته سازمان

، 0202دهی تعلیم و تربیه ها به حیث ناظر، بر اساس دعوت کمیته سازمانشاگردان خواهند بود. اعضای وابسته در نشست

های متخصص با وقت محدود و ویژه موضوعی را تشکیل گروه 0202دهی تعلیم و تربیه شرکت خواهند کرد. کمیته سازمان

دهی های موجود بگیرند. یونسکو سکرتریت کمیته سازمانکارشان فراهم کنند و/ یا از داده های تخنیکی برایخواهند داد تا داده

 را بر عهده خواهند داشت.  0202ه تعلیم و تربی
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های نوبتی تعلیم و تربیه جهانی، همراه با برنامه نشست سطح بلند سیاسی مجمع در باب انکشاف پایدار، از سوی نشست .12

به منظور پیشرفت  0202برای بازنگری برنامه کاری تعلیم و تربیه  0202دهی تعلیم و تربیه ه سازمانیونسکو در مشورت با کمیت

دهی خواهد شد. گیری و بازنگری اهدف انکشاف پایدار، سازمانکارهای جهانی پیوانجام شده و شریک سازی نتایج با ساز

ماهنگی هستند، در نظارت جهانی تعلیم و تربیه شرکت خواهند کار هونفعان که بخشی از سازهای عضو و دیگر ذیهمه دولت

ای های منطقهبه موازات کنفرانس عمومی یونسکو برگزار خواهد شد. این نشست با نشستکرد. افزون بر آن، نشست سطح بلند 

 شد.شود، کامل خواهد های عضو و دیگر شریکان تعیین میای که در سطح منطقه از سوی دولتدر یک برنامه

(، به CCNGOهای غیر حکومتی متخصص و جامعه مدنی، شامل )انعکاس و شراکت را با سازمانیونسکو ادامه گفتگو،  .10

کار هماهنگی جهانی، مبتنی بر تجربه قبلی و در نظر گرفتن آرمان گسترده برنامه کاری جدید، وحیث بخش جدایی ناپذیر ساز

 تسهیل خواهد کرد.

 

 اهد محورهای شوبازنگری پالیسیگیری و نظارت، پی

ها، ساختارها، و ابزارها برای دست یابی به تعلیم دهی، و ارزیابی پالیسیجدی، گزارش  گیری و بازنگری مبتنی بر نظارتپی .17

ها، محتوا، ضروری است. کیفیت نظارت در تعلیم و تربیه نیازمند رویکرد چند بعدی شامل طراحی سسیتم،  داده 0202و تربیه 

وثر کارهای نظارت مور قرار دارد، کشورها باید سازها و نتایج است. از آنجایی که مسئولیت اصلی نظارت در سطح کشوروند

های ملی، را در مشورت با جامعه مدنی بسازد. کشورها هم چنین باید برای ایجاد اجماع و پاسخگویی، متناسب با اولویت

از آغاز  -های کیفی خاص و نتایج یادگیری که در مسیر زندگی باید به دست آیدتر در سطح جهانی در باره استندردوسیع

. به عاله، کشورها باید در جستجوی بهبود کار کندو چگونگی سنجش آنها  –های زندگی رشد کودکی تا فراگیری مهارت

های سطح آزادانه در دسترس همه باشد. داده هااز است که معلومات و دادهدهی با شند. نیهای زمانی گزارشکیفیت و دوره

های جدید در جایی که ضرورت باشد، دهی موجود، همراه  با منابع دادهوکارهای گزارشزملی، معلومات و نتایج مبتنی بر سا

 ای و جهانی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.ها در سطوح منطقهبازنگری

ها زی دادهها و جداسابه منظور سنجش بهتر و کیفیت نظارت، برابری و فراگیری تالشها باید جهت افزایش ظرفیت حکومت .18

ریزی و پالیسی سازی صورت گیرد. شریکان در همکاری نزدیک با ور مناسب و استفاده آنها به طور موثر برای برنامهبه ط

های های عضو را برای تقویت طرفیتها اگر الزم باشد، حمایت مستقیم و هدفمند دولتانستیتوت آمار یونسکو و دیگر نهاد

های ر با دیدگاهِ تقویت سیستمهای بهتار یونسکو شریک سازی تجربهسنجش و نظارت مناسب فراهم سازد. انستیتوت آم

کشورهای در حال انکشاف محاط به خشکی، کشورهای های کشور، به ویژه کشورهای افریقایی، کمتر انکشاف یافته، داده

ر های کیفیت دوبای و کشورهای با درآمد متوسط را تسهیل خواهد کرد. تالشها باید برای شامل سازی چارچکوچک جزیره

 های ملی تعلیم و تربیه و ارتقای ظرفیت کشورها برای نظارت از برابری، فراگیری و نتایج یادگیری صورت گیرد.  برنامه

 در راستایای برای تقویت مدیریت تحلیل و دانش جدایی ناپذیر است. المللی و منطقههای بیننظارت جهانی از تالش .11

دهی هماهنگ در باره اهداف انکشاف پایدار با گزارش های بیشتری باید برای گزارشحد، تالشپیشنهادهای دبیر کل ملل مت
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های رسمی ملی که معموال ای مختلف حقوق بشر مربوط به تعلیم و تربیه صورت گیرد. گزارشدادن به نهادهای عهد نامه

 دهد.عیت حق تعلیم و تربیه را بازتاب میهای مهمی در باره وضدهد، نگرشهای جامعه مدنی را بازتاب میگیریسهم

یتی ای چند ملهای مقایسهدهی، انستیوت احصائیه یونسکو منبع رسمی دادهدر مورد تصدیق اهمیت هماهنگی نظارت و گزاش .022

یسه اهایی که امکان مقاش و منابع دادهالمللی نظارت مبتنی بر سروی ساالنههای بینخواهد بود. انستیتوت بر ایجاد شاخص

ها، انستیتوت احصائیه یونسکو با شریکان آوری دادهدهد، ادامه خواهد داد. افزون بر جمعکشور و قلمرو را می 022بیشتر از 

ای و ابزارهای نظارت برای سنجش بهتر پیشرفت در همه اهداف مربوط های جدید، رویکردهای احصائیهبرای تدوین شاخص

 کرد.  ، کار خواهد0202دهی تعلیم و تربیه کمیته سازمان به ماموریت یونسکو، در هماهنگی با

گزارش نظارت جهانی تعلیم و تربیه برای همه باید در شکل گزارش نظارت جهانی تعلیم و تربیه ادامه یابد. گزارش از سوی  .020

یونسکو گمارده گروه مستقل و با اجرا و چاپ و نشر از سوی یونسکو آماده خواهد شد. رئیس گروه از سوی رئیس عمومی 

ت و کاری نظاروخواهد شد. به تعادل جغرافیایی در بورد مشورتی توجه خواهد شد. گزارش نظارت جهانی تعلیم و تربیه ساز

انکشاف پایدار  و در دیگر اهداف انکشاف پایدار در مورد تعلیم و تربیه، با توجه الزم به ایجاد  4دهی در مورد هدف گزارش

برای انکشاف پایدار، خواهد بود. گزارش نظارت  0202ارت و بازنگری اجرای برنامه کاری تعلیم و تربیه کار جهانی نظوساز

المللی برای کمک به پاسخگو کردن همه شریکان مربوط به تعهدهای ملی و بین هایجهانی هم چنین در باره اجرای استراتژی

 کشاف پایدار، گزارش خواهد داد.گیری و بازنگری اهداف انشان به حیث بخشی از مجموعه پی

مبتنی بر پیشنهادهای گروه مستقل مشورتی دبیرکل ملل « هاانقالب داده»ها با تشویق به آوری، تحلیل و استفاده از دادهجمع .020

ها، موسسات برای پرداختن به خالءهای داده 00ها برای انکشاف پایدار بیشتر تقویت خواهد شد.متحد در باره انقالب داده

 هایشناسیهای نو، برای تدوین روشو ایجاد گروه درون موسسه های موجود دریازمند بهبود هماهنگی، شامل تقویت گروهن

 ای در صورت ضرورت،های مقایسهههای موجود، در عین انکشاف منابع جدید دادهای عمومی مبتنی بر دادههماهنگ ارزیابی

ها های مالی تعلیم و تربیه، شامل سهم خانوادهمورد بسیج منابع داخلی و دیگر جریان ها درهستند. کشورها و موسسات باید داده

کارهای پیشنهادی برای انکشاف بیشتر استندردها، ورا تقویت کنند و معیاری بسازند. کشورها و موسسات از اشترک در ساز

 خواهند شد.مند ها بهرهضروری و شریک سازی داده آوری معلوماتایجاد ظرفیت، جمع

ری ارزیابی ضرو های و پروردن آنها در عمل، فرهنگ تحقیق  وها و پالیسیبا این همه، برای درس گرفتن از اجرای استراتژی .020

ارزیابی  0202های تعلیم و تربیه شان را در به دست آوردن اهداف تعلیم و تربیه است. در سطح ملی، کشورها باید تاثیر پالیسی

گرا بودن جهها و نتیهای تحقیق برای اطمینان از شاهد محور بودن تصمیماید بر بنیاد نتایج نظارت و یافتهها بکنند. پالیسی

از ها، بحث بسازی درسها، ایجاد شود. روندهای ارزیابی باید در باره همه اجزای ساختار تعلیم و تربیه با هدف شریکبرنامه

زنده در نظر گرفته شود. اصول کلیدی رویکرد ارزیابی شامل جایگاه مرکزی در باره نوع کارها و فراهم سازی بازخورد سا

داشتن تدریس و کیفیت یادگیری؛ اهمیت مدیریت مکتب، برابری و فراگیری به حیث ابعاد کلیدی؛ شفافیت؛ و مشارکت شریکان 

                                                           
( شریک سازی تکنالوژی و اختراعات برای خیر عمومی، 1ها، )ها و استندرد( ایجاد اجماع جهانی در باره اصل2پیشنهادهای کلیدی گروه مشورتی اینها اند: ) 21 

 های اهداف انکشاف پایدار. دهبهره برداری از برخی دستاوردهای سریع در باب دا( 0( رهبری برای هماهنگی و بسیج و )4( منابع جدید برای ارتقای ظرفیت، )1)
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ز اف انکشاف سهم بگیرد. گذشته اهای ارزیابی باید در تکمیل پاسخگویی و اهدشود. روی هم رفته، فعالیتدر همه سطوح می

کارهای هماهنگی و دامنه حمایت از کشورها در واین، در سطح جهانی، موسسات برگزار کننده برای ازریابی موثریت ساز

 تعهد کنند. 0202اجرای تعلیم و تربیه 

 

 تامین مالی 

 

کنفرانس سوم در باره تامین مالی برای انکشاف ) آدیس [ و xliii( ]0202نشست سران در اسلو در باره تعلیم و تربیه )جوالی  .024

انکشاف پایدار نیاز است.  4یابی به هدف ( تصدیق کرد که افزایش قابل توجه در تامین مالی جهت دست0202آبابا، جوالی 

ر یی موثر، به ویژه دنیازمند تامین مالی ثابت، ابتکاری و هدفمند و ترتیبات اجرا 0202تحقق کامل برنامه کاری تعلیم و تربیه 

اضطراری،  هاییابی به تعلیم و تربیه با کیفیت برای همه در همه سطوح و در وضعیتکشورهای دارای فاصله بیشتر از دست

های ای را در مورد تامین مالی فرصتهای مالی و منابع، نشست سران در اسلو کمیته بلند پایهباشد.  با آگاهی از چالشمی

تربیه به حیث اقدام نخست قطعی برای تجدید نیرو جهت سرمایه گذاری در تعلیم و تربیه و دیگرگون کردن کم جهانی تعلیم و 

بودجگی ایجاد کرد. تالشها برای پر کردن شکاف کمبود بودجه باید با تمویل داخلی آغاز شود. در عین زمان، تامین مالی/ 

کشورها برای بسیج منابع عمومی داخلی، مخصوصا در کشورهای  هاینقش مهم در تکمیل تالشالمللی مالیات عمومی بین

 کند. رویکردهای بدیل و ابتکاری نیز مورد نیاز خواهد بود.فقیرتر و آسیب پذیر تر با منابع داخلی محدود، بازی می

ملی متنوع است،  هایکند. بافت[ کشورها را برای تعیین اهداف مصرفی ملی تشویق میxlivبرنامه کاری عملی آدیس آبابا ] .022

 نکات مرجعی کلیدی هستند:آید المللی که در ادامه میهای ملی و بیناما محک

  0تا  %4اختصاص حد اقل% ( تولید ناخالص داخلیGDPبه تعلیم و تربیه؛ ) 

 و/ یا

  از مصارف عامه به تعلیم و تربیه؛ %02تا  %02اختصاص حد اقل 

 

های اصرار دارد و تصمیم به افزایش مصارف عامه در تعلیم و تربیه را در مطابقت با بافتها بیانیه انچئون بر پیروی از این محک

از مصارف عامه شان  %7/00از تولید ناخالص داخلی و  %2کشورها به طور متوسط  0200کشورها ابراز کرده است. در سال 

نیازمند رسیدن به یا فراتر رفتن از هدف نخست این کشورهای کمتر توسعه یافته [. xlvرا به تعلیم و تربیه اختصاص داده اند ]

که آنها باید به اهداف تعیین شده در این چارچوب برسند. این امر هم چنین با تحلیل هزینه قرار است ها است؛ اگر محک

، 0202متوسط تا  زتر ایابی به تعلیم و تربیه عمومی قبل از مکتب، ابتدایی، و ثانوی در کشورهای با درآمد پایین و پاییندست

، تایید 0202و  0202میلیارد دالر طور متوسط میان سالهای  042به به  0200میلیارد دالر در سال  041با پیش بینی افزایش از 

 تواند: [. افزایش ضروری در مصارف از طریق موارد زیر به دست آمده میxlviشده است ]

ه از آنجایی که منابع داخلی مهم ترین منبع تامین مالی تعلیم و تربی: افزایش و بهبود تامین مالی داخلی تعلیم و تربیه .020

ازها های ملی تعلیم و تربیه، نیها برای تامین مالی عادالنه و متناسب با اولویتخواهد بود، باید تعهدی روشن از سوی حکومت

 داشت که:   ها برای بهبود تحقق سریع حق آموزش وجود داشته باشد. کشورها نیاز خواهندو ظرفیت
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 :این امر نیازمند وسیع سازی پایه مالیه )به طور خاص، با پایان  تامین مالی تعلیم و تربیه از بخش عمومی را افزایش دهند

های زیان آور مالیه(، جلوگیری از مالیه گریزی و افزایش سهم بودجه ملی اختصاص داده شده به تعلیم و دادن به محرک

 تربیه است.

  کودکان محروم، جوانان و بزرگساالن، به خصوص زنان و دختران و مردم مناطق جنگ زده،  ها:نیازمند تریناولویت بندی

نوعا بیشترین نیازهای تعلیم و تربیه را دارند و بنابر این تامین مالی باید آنها را هدف بگیرد. تامین مالی باید به نیازهای 

 کند.آنها حساس و مبتنی بر شواهدی باشد که کار می

 بهبود مدیریت و پاسخگویی، کارآمدی و اثر گذاری استفاده از از منابع موجود را افزایش  :افزایش کارآمدی و پاسخگویی

 کند. دهد و رسیدن تامین مالی به صنف را تضمین میمی

و تربیه کشورهای که به تعلیم »  تصدیق کرد که 0222جامعه جهانی در سال  افزایش و بهبود تامین مالی خارجی: .027

[. نبود وجوه xlvii p.9« ]یابی به هدف شان بر اثر نبود منابع باز نخواهند ماندبرای همه به طور جدی تعهد کرده اند از دست

مهم  های تعلیم و تربیه میلیاردها یادگیرنده مستحق تعلیم و تربیه با کیفیت را به خطر اندازد. این تعهد حتیمالی نباید فرصت

 رس و مقدار ضروریمجموع اختالف بودجه ساالنه میان منابع داخلی در دستتر از برنامه کاری اهداف انکشاف پایدار است. 

در کشورهای پایین و متوسط رو  0202و  0202میلیارد دالر بین  01برای رسیدن به اهداف جدید تعلیم و تربیه طور متوسط 

های ساالنه مجموع هزینه %40به طور خاص در کشورهای با درآمد کم، در جایی که  به پایین پیش بینی شده است. اختالف

المللی، از جمله کمکهای رسمی انکشافی، تسریع بسیج منابع دهد، زیاد است. استفاده مهم از تامین مالی بینرا تشکیل می

سال آینده خواهند  02تعلیم و تربیه در  ها منبع حیاتی تامین مالیاضافی دیگر، خصوصی و عمومی، است. بدین گونه، کمک

[. xlviiiماند، اگر قرار است که اهداف بر آورده شود، با سهم گیری رو به رشد کشورهای با درآمد متوسط تکمیل خواهد شد ]

 بنابر این، شریکان تعلیم و تربیه نیاز دارند که:

 ر باید های اخیکمک به تعلیم و تربیه در سالپایین آمدن  های خارجی به تعلیم و تربیه:معکوس سازی کاهش کمک

های رسمی انکشافی، از جمله تعهد بسیاری از کشورهای انکشاف برعکس شود. اجرای تمام تعهدهای مربوط کمک

های رسمی انکشافی به ( به کمکGNIاز در آمد نا خالص ملی ) %2.7یافته برای دست یافتن به هدف اختصاص 

درآمد نا خالص ملی به کشورهای کمتر انکشاف یافته، حیاتی است.  %2.0تا  %2.02 کشورهای در حال انکشاف و

ای که تعهدهای یاد شده را انجام نداده اند، ترغیب خواهند های یاد شده، آن کشورهای انکشاف یافتهدر راستای تعهد

رسمی انکشافی به  هایاز درآمد ناخالص ملی به کمک  %2.7های عینی بیشتری برای اختصاص شد که تالش

کشورهای در حال انکشاف انجام بدهند. افزون بر آن، حمایت از کشورهای کمتر انکشاف یافته باید در عرصه تعلیم 

های کشورها باید تحرک ایجاد شود. ها مطابق نیازها و ولویتو تربیه افزایش یابد. عالوه بر این، در مصرف کمک

 بینی باشد.  کمک به تعلیم و تربیه باید قابل پیش

 تمویل کنندگان، کشورهای با درآمد متوسط و دیگر شریکان  نوایی و هماهنگی: ها از طریق همارتقای کارآمدی کمک

هر کشور، با تالش برای اعمال  هایمطابق با نیازها و اولویت 0202باید از تامین مالی همه اهداف تعلیم و تربیه 

حمایت از برنامه کاری عمومی، حمایت کنند. تمویل کنندگان باید همکاری فشار بر وجوه مالی داخلی و خارجی در 
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ها، تضمین هم نوایی و هماهنگی بهتر و مفهوم صاحب برنامه بودن هر کشور های کارآمدی کمکانکشافی را با شیوه

 کند. و پاسخگویی به شهروندان آن کشور، تقویت 

 د، ها شده و کشورهای کم درآمخارجی باید حمایت سکتورهای فرعی ر: تامین مالی بهبود کیفیت تامین مالی خارجی

های آسیب پذیر و محروم در کشورهای با درآمد متوسط را هدف بگیرد. در عین زمان، جریان روند کاهش و گروه

های رسمی انکشافی به طرف کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین نیازمند بر عکس شدن است. جریان کمک

های رسمی انکشافی نباید تنها با درآمد سرانه راهنمایی شود. در این زمینه، توجه خاص به نیازهای کمک اختصاص

ای در حال انکشاف ضروری است. تمویل کنندگان چند و دو های کوچک جزیرهکشورهای آسیب پذیر مانند دولت

فت کننده نظر به فراهم سازی بهترین نوع ها را باید در همکاری با کشورهای دریاجانبه تعلیم و تربیه استراتژی

 های ارائه، تدوین کنند.ها و شیوهحمایت از طریق شبکه

 المللی، به حیث تکمیل جنوب عنصر مهم دیگر همکاری بین -همکاری جنوب :جنوب و سه جانبه -همکاری جنوب

ده، تاریخ متفاوت و خاص جنوب، برای انکشاف است. با فرض اهمیت فزاین -کننده و نه جانشین همکاری شمال

ها و جنوب باید به حیث بیانیه همبستگی میان مردمان و کشورهای جنوب مبتنی بر تجربه -ها، همکاری جنوببودن

و  اهداف مشترک شان دیده شود. همکاری سه جانبه باید به حیث ابزار تامین مالی تعلیم و تربیه و آوردن تجربه

( از BRICSفی تقویت شود. با این همه، تاسیس بانک انکشافی بریکس )تخصص مربوط در خور همکاری انکشا

سوی برازیل، چین، هند و فدراسیون روسیه و افریقای جنوبی منابع جدید تامین مالی تعلیم و تربیه و کمک به بر 

 کند. ها را ارائه میعکس کردن کاهش کمک

 ناممکن است که بدون دسترسی کامل به  رض و بحران:های تعاها به تعلیم و تربیه در وضعیتافزایش مقدار کمک

های شکننده و آنهایی که بر اثر تعارض و بالیای طبیعی متاثر شده اند، کودکان، جوانان و بزرگساالن در وضعیت

. [xlixکند ]بشری را دریافت میدرخواست شده های از  کمک 0تعلیم و تربیه به همه ارائه شود. تعلیم و تربیه تنها %

النی های طوهای بشر دوستانه و بحرانهای فوری برای افزایش قابل توجه حمایت از تعلیم و تربیه در اقدامتالش

های تعارض و بحران انجام شود. عمل مشترک میان بشر مدت مطابق با نیازها و تضمین جوابگویی سریع به وضعیت

ه های بازیابی و بت هر دالر سرمایه گذاری شده در تالشهای آنها، موثریدوستی و تامین مالی انکشافی و نیز روش

های شکننده و جنگ زده روشنی رسیدگی به نیازهای کوتاه مدت، متوسط و دراز مدت را به منظور حمایت از دولت

 دهد. در تامین مالی دراز مدت، راه حل پایدار بحرانها افزایش می

 ضروری  0202حمایت از اجرای کامل برنامه کاری تعلیم و تربیه  :مختلف نفعانافزایش و تقویت همکاری موجود ذی

المللی برای اجازه دادن به همه کودکان برای تکمیل تعلیم و تربیه رایگان، عادالنه، بین همکاری و گذاری سرمایهاست. 

فعان مانند ای ذی نفراگیر، و با کیفیت قبل از مکتب، دوره ابتدایی، و متوسط، از جمله با افزایش و تقویت ابتکاره

مشارکت جهانی برای تعلیم و تربیه، افزایش خواهد یافت. گذشته از این، تسهیالت تعلیم و تربیه پیشرفته خواهد شد 

و سرمایه گذاری در تعلیم وتربیه علم، تکنالوژی، انجینری و ریاضیات افزایش خواهد یافت؛ تعلیمات تخنیکی، 
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کوتاه مدت، با تضمین دسترسی برابر زنان و دختران و تشویق مشارکت  هایای و تحصیالت عالی و آموزشحرفه

رس شاگردان برای شمولیت در تحصیالت عالی در های در دستشان در آنها، افزایش خواهد یافت؛ و شمار بورس

های سواد کشوهای در حال انکشاف افزایش خواهد یافت. به همان میزان ضروری و فوری است که تمویل برنامه

از در چشم اندهای کوتاه مدت بزرگساالن را های یادگیری، تعلیم و آموزشآموزی جوانان و بزرگساالن، و نیز فرصت

ها برای تامین مالی هماهنگ تعلیم و تربیه در جایی که نیازها در همه بیشتر شود. دیگر گزینه یادگیری در طول زندگی

 اهداف شناسایی شد، در نظر گرفته شود.

با تمرکز بر شراکت، شفافیت، برابری و کارآمدی: دست یابی به برنامه کاری آرمانی تعلیم و تربیه نیازمند  نو آوری، .028

م و گاهی کار بیشتر و دستاورد ک« کار طبق معمول»تحقق همه منابع بالقوه برای حمایت از حق تعلیم، فراتر رفتن از 

گیری و ارزیایبی نتایج نو آوری، و استفاده از شواهد جدید یاست. روند بهبود متداوم نیازمند شامل کردن نو آوری، پ

های بیشتر در اعمال فشار بر همه مصارف کنونی برای به برای کامیابی پایدار و تغییر مسیر در صورت نیاز، است. تالش

ا نیز نو آوریه، اما دیگر دهی شود. این است چرایی اساسی بودن بهبود مدیریت و شراکتدست آوردن نتایج بهتر جهت

 ضروری است:

 اری از ساختارها یت در بسیجدی گرفتن برابری، فراگیری، و کیف :ها بر برابری شمولیت و کیفیتتمرکز سرمایه گذاری

معیارهای کلیدی بررسی شود: انجام دادن آنها به تضمین  با باید -فعلی و نو -هااست. همه سرمایه گذاری یک ابتکار

 هایها، و مهارتبه دانش، نگرش -هاها و آسیب پذیرتریناز جمله به حاشیه رانده شده ترین -دست یابی همه مردم 

 کند. و تحقق کامل حق آموزش کمک می امرار معاشمورد نیاز در زندگی و 

 خصوصی فراتر از نقش حیاتی در پرداخت مالیات، به حیث سهم گیرنده  سکتور :جلب تامین مالی منابع خصوصی

بالقوه قابل توجه جهت تکمیل منابع برای تعلیم و تربیه و افزایش تشریک مساعی ظهور کرده است. ضروری است 

 که مطمئن شویم که مصارف سکتور خصوصی در تعلیم و تربیه به سوی نیازمند ترین کشورها و مردمان، و تقویت

های کامیاب با بخش خصوصی نیازمند . شراکتI]تعلیم و تربیه به حیث کاالی عمومی، جهت داده شده است ]

 دهی است.شفافیت و پاسخاز کارهای نظارتی موثر برای اطمینان وهماهنگی و ساز

 دی از اد و ناکارآموجوه مالی حیاتی برای تعلیم و تربیه به دلیل فس :ها و در معرض سوء استفاده بودن منابعچالش

زایش ها را افای وجوه دریافتی واقعی مکتبدست رفته است. نظارت مستقل و بررسی مصارف به طور قابل مالحظه

 دهد. می

 دهی دو جانبه، از جمله نظارت تعهد مستقیم به رویکرد هماهنگ و ساختار پاسخ: دهیایجاد نظارت شفاف و گزارش

، ضروری است. این امر شامل توجه خاص به این امر 0202مالی تعلیم و تربیه  دهی درباره تامینشفاف و گزارش

تعهدی  رسد. چنینها و کشورهای کمتر انکشاف یافته میاست که آیا منابع تامین مالی به آسیب پذیرترین جمعیت

 دهی مالی است. ها برای گزارشآری دادهنیازمند انکشاف ظرفیت و اختصاص منابع به جمع

 

 نتیجه
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المللی تعلیم و تربیه، در باره رویکرد همه شمول برای تضمین فراگیری و برابری تعلیم و تربیه با کیفیت ما، جامعه بین .021

همه را  برایهای یادگیری در طول زندگی که فرصتایستیم، در حالی برای کودکان، جوانان و بزرگساالن قویا متحد می

در این راستا ما هم چنین همکاری کنیم؛ اهداف تعلیم و تربیه به طور جمعی کار می بخشیم. ما برای انجام همهبهبود می

یابی کنیم. ما موافقیم که وجوه مالی اضافی قابل توجه برای دستالمللی در سراسر جهان را برای تعلیم و تربیه تقویت میبین

، مورد 0202جلو و پیشرفت در باره تعلیم و تربیه به اهداف جدید و استفاده منابع به موثر ترین روش به منظور حرکت به 

 کنیم. مورد توافق است که تعلیم ورا تاکید میوندان دهی به شهرنیاز است. ما هم چنین نیاز به مدیریت کارآمد و پاسخ

ار برای پاید های جسورانه، ابتکاری وپیشرفت تاریخی در تعلیم و تربیه ایجاد خواهد کرد؛ ما به انجام اقدام 0202تربیه 

یه دهد، متعهد هستیم. دست یابی به تعلیم و تربتضمین این امر که تعلیم و تربیه زندگی شهروندان را در جهان تغییر می

 تواند که برای همه اعالم شود. یبدین معنا است که کامیابی تنها وقتی اعالم شده م 0202
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 های جهانی شاخص 0پیوست 
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 وب پیشنهادی شاخص موضوعی )مسوده تحت کار(چارچ 0یوست پ

 

های تعلیم ( در باره شاخصTAGهای موضوعی تدوین شده از گروه تخنیکی مشورتی )این پیوست لیست پیشنهادی شاخص

ه مدنی نهادهای جامعها، های عضو نمایندگی کننده همه منطقهمتشکل از نمایندگان دولتو تربیه است. گروه تخنیکی مشورتی 

المللی )یونسکو، گزارش نظارت جهانی تعلیم و تربیه برای همه/ گزارش نظارت جهانی تعلیم و تربیه، سازمان و شریکان بین

بانک جهانی( است. این مسوده به گروه  و گروه درون سازمانی و متخصص، های اقتصادی و انکشاف، یونیسف،همکاری

که مبتنی بر نهایی ها بحث نشد، برای بحث ارائه شده است. با این همه، در باره این شاخص 0202مسوده سازی تعلیم و تربیه 

 به روز خواهد شد.  0202دهی تعلیم و تربیه های جهانی از طریق پروسه و از سوی کمیته سازمانسازی شاخص

 . چارچوب شاخص موضوعی 0جدول 

 برای همه  یادگیری در طول زندگیهای هدف: تامین فراگیری و برابری تعلیم و تربیه با کیفیت و ارتقای فرصت
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          4.7 – 4.0اهدف   

اطمینان از اینکه همه دختران و پسران تعلیم و تربیه رایگان، برابر و با کیفیت ابتدایی و متوسطه را با منجر شدن : 4.0هدف 

 به نتایج یادگیری مربوط و مناسب تکمیل خواهند کرد

یادگ

 یری 

( در 0درصد کودکان/ جوانان )  .0

( پایان 0ن دوره ابتدایی و )اپای

دوره متوسطه با به دست آوردن 

 X X X 0-0 بلی 

سال

 ه 

برای ایجاد معیارهای  تالش بلی  

بر مفاهیم معمول که  جهانی 

تمرکز های حد اقلی مهارت
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حداقل سطح مهارت در )الف( 

 خواندن و )ب( ریاضیات

که موجب خواهد کرد 

ارتباط میان سنجش 

مطالعات شاگردان کشور، 

 شود .یمنطقه و جهان م

راه اندازی سنجش یادگیری  .0 

دوره جریان ( در 0نمونه ملی )

( در پایان دوره 0)ابتدایی و 

( در پایان دوره 0ابتدایی و )

 متوسطه

 0-0    نه

سال

 ه

نیاز است که استندردها   

های ملی، برای همه سنجش

المللی برای ای و بینمنطقه

اثبات کیفیت آنها تدوین 

نستیوت احصائیه اشود. 

نتایج یادگیری یونسکو 

ای و نطقههای ملی، مسنجش

خواهد المللی را رصد بین

 کرد. 

تکمی

 ل 

شمولیت خالص در  نسبت .0

آخرین صنف )ابتدایی، 

 متوسطه، ثانوی(

 C بلی   X بلی
150 

  

نرخ تکمیل )ابتدایی، متوسطه،  .4 

 ثانوی

 C بلی  X X X بلی
100 

این شاخص هم اکنون آماده  

برای نهایی است، اما کار 

شناسی عمومی سازی روش

های و افزایش شمار سروی

 رس برای محاسبهدر دست

آن نیاز است. نرخ برای 

سال باال از  2 -0جوانان 

سن پایان رسمی برای سطح 

فرضی تعلیم و تربیه محاسبه 

 شده است. 

مشار

 کت

از مکتب  گاننرخ بازماند . 2

 )ابتدایی، متوسطه، ثانوی(

 C بلی  X X X بلی
160 

این شاخص برای نظارت از  

کودکان و بزرگساالن در 

جا های پناهنده و بیجمعیت

های شده در راستای تالش
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بهبود تحت پوشش قرار 

 شود. دادن، استفاده می

درصد کودکان باالتر از سن  .0 

)ابتدایی، متوسطه،  صنف

 ثانوی(

 C بلی X X X بلی
100 

این شاخص هم اکنون آماده  

است، اما برخی کارها برای 

موافقت در باره 

شناسی عمومی میزان روش

 سنی الزم است. 

تعلیم و تربیه های تعداد سال .7 قانون

( اجباری IIو ) ( I)مجانی

ابتدایی و متوسطه تعهد شده در 

 های قانونیچارچوب

   همه بلی     نه

قبل از مکتب به با کیفیت رسی همه دختران و پسران به رشد کودکی، مراقبت و آموزش و پرورش تضمین دست 4.0

 ای که آماده تعلیم وتربیه ابتدایی باشندگونه

آماد

 ها گی

درصد کودکان سن شمول  8

که از نگاه رشد در مسیر  مکتب

  صحت، یادگیری و سالمت اند

 X X X 0-2 بلی

 سال 

این شاخص هم اکنون به  بلی 

وسیله نمایه رشد کودک از 

ای چند های خوشهسروی

شاخصی برای کودکان سن 

شمولیت مکتب  در 

(، اما MICSرس است)دست

ه ها، ببرای امتحان بدیلکار 

دن و تدوین یاجماع رس

ها برای استفاده در پرسش

 ها نیاز است. سروی

که  2درصد کودکان زیر سن  1

فضاهای مثبت و برانگیزاننده 

تجربه را خانه در یادگیری 

 کنندمی

 C بلی  X X X بلی
30 

این شاخص هم اکنون از  

ای های خوشهسروی طریق

 (MICS) چند شاخصی

کار برای آماده است، اما 

ها، به اجماع امتحان بدیل

های رسید و تدوین پرسش
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ها برای استفاده در سروی

 نیاز است. 

مشار

 کت

نرخ مشارکت در آموزش و  02

پرورش و مراقبت قبل از مکتب 

در دوره زمانی معین قبلی برای 

شمولیت در تعلیم و تربیه 

 ابتدایی 

  بلی X X X بلی

 
هماهنگ کردن این شاخص  

ها در دو در همه سروی

ساحه ضروری است: الف( 

در  MISCگروه سنی مرجع )

ها سئوال ساله 4-0باره 

خواهد کرد( و )ب( انواع 

 های تحت پوششبرنامه

نسبت شمولیت خالص قبل از  00

 مکتب

 C بلی   X بلی
165 

  

مقررا

 ت

های تعلیم و تربیه تعداد سال 00

( اجباری قبل 0( رایگان و )0)

از مکتب، تضمین شده در 

 های قانونیچارچوب

   همه بلی    نه

بل قا ـ به شمول دانشگاه ـ ای و تحصیالت عالیهای فنی، حرفهرسی برابر همه زنان و مردان به آموزشتضمین دست 4.0

 0202تا  رس و با کیفیتدست

مشار

 کت 

نسبت شمولیت خالص در  00

 تحصیالت عالی

 C بلی    X بلی
042

 سال

  

های نسبت مشارکت در برنامه 04

ای های فنی و حرفهآموزش

 ها(ساله 02-04)

 X   0-2 بلی

 سال

ها در باره شمولیت داده  

تخنیکی ـ مسلکی در 

ه، ثانوی، تعلیمات متوسط

غیر عالی و نیمه عالی وجود 

. مشکالتی در دارد

های آوری دادهجمع

تعلیمات تخنیکی و مسلکی 

ها نسبت به در دیگر زمینه

های رسمی/ مکتب

 ها وجود دارد دانشگاه
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مشارکت جوانان/ درصد  02

 و االن در تعلیم و تربیهبزرگس

 00های کوتاه مدت در آموزش

ها ماه گذشته بر اساس برنامه

)رسمی و غیر رسمی( و بر 

 اساس گروه سنی

 C بلی X X X بلی 
30 

ها در هم اکنون تنها داده بلی 

مورد تعلیم و تربیه 

بزرگساالن در کشورهای 

اتحادیه اروپا در دسترس 

ای قابل مالحظه کاراست. 

برای تدوین مجموعه 

ها نیاز است که در سئوال

نیروی کار یا دیگر 

های جهانی به کار یسرو

 بسته شود. 

ای از شاخص برای دامنه

های سنی و برای انواع گروه

های رسمی و مختلف برنامه

غیر رسمی، از جمله 

یادگیری بزرگساالن، در نظر 

 گرفته خواهد شد. 

و  ،کار شایستهای، برای استخدام، های فنی و حرفه، شامل مهارتهابزرگساالن که مهارتیدار تعداد جوانان و افزایش پا 4.4

 0202کارآفرینی دارند تا 

مهار

 هات

درصد جوانان/ بزرگساالنی . 0 00

 ها راقابلیتسطح حد اقلی که 

های سواد دیجیتالی مهارتدر 

 به دست آورده اند. 

دارای . درصد افرادی 0

های های تکنالوژیمهارت

 معلوماتی و ارتباطی

 بلی 

 

 

 

 بلی 
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0-0 

 سال 

 
 

 

0-0 

 سال 
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... 

 

 

 

 

 بلی 

( ICILSچند سروی )یعنی 

های اقدام به سنجش مهارت

های یاد شده کرده اند. تالش

اساسی برای تدوین مجموعه 

 نیاز است.  هاداده

شنهادی از یجهانی پشاخص 

)و نیز احمتاال   ITUسروی 

سازمان همکاری اقتصادی و 

 ( گرفته خواهد شد.توسعه

های تعلیمی دنرخ دستاور 07

جوانان و بزرگساالن بر اساس 

 X X ? C بلی 
12
0 
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گروه سنی، وضعیت فعالیت 

اقتصادی، سطوح تعلیم و تربیه 

 راهنماییو برنامه 

های کوتاه رسی برابر به همه سطوح تعلیم و تربیه و آموزشحذف نابرابری جنسیتی در تعلیم و تربیه و تضمین دست 4.2

 های آسیب پذیرای برای آسیب پذیران، شامل معلوالن، مردمان بومی، و کودکان در وضعیتمدت حرفه

براب

ری 

اهدا

 ف 

های برابری )مرد/ زن، نمایه ...

 ثروتمندشهری/ روستایی، 

ترین/ کم ثروت ترین و دیگر 

مانند وضعیت معلولیت  هانمایه

و متاثر شدن از تعارض هنگامی 

رس قرار ها در دستکه داده

ها گیرد( برای همه شاخصمی

در این این لیست جدا سازی 

 7-4شود )در ستون می

 مشخص شده اند(

در جایی که ممکن باشد 

های دیگر در ارتباط با شاخص

بندی شان در سراسر طبقه

 ها ارائه شود جمعیت

های بدیل شامل: شاخص بلی       

اختالف/  )الف( نسبت

پراکندگی؛ )ب( نمایه 

تمرکز؛ یا )ج( گروه کمتر 

بهره مند )یعنی دختران فقیر 

 روستایی( نسبت به مردان

پالیس

 ی 

دان در تعلیمات درصد شاگر 08

ابتدایی که زبان اول یا 

 شان زبان آموزش استخانگی

 X X X 0-2 بلی 

 سال 

زبان  مورد نیاز معیارهای  

  زبان آموزشخانگی و 

برای تدوین ابزار 

 گیری جهانی اندازه

باز تخصیص منابع تعلیم  اندازه  01

های محروم و تربیه به جمعیت

های روشن و بر اساس پالیسی

 مندقاعده

 2-0    نه

 سال 

چارچوب به منظور توصیف   

 های کشورو سنجش پالیسی

 نیاز است

 آموزشی شاگرد مصارف سرانه  02

سطح تعلیم و منبع اساس بر 

 تامین مالی 

 0-0    نه

 سال 

پوشش این شاخص،   

مخصوصا برای مصارف 

تعلیم و تربیه خصوصی، 
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نیازمند گسترش قابل توجه 

 است

های درصد مجموع کمک 00

اختصاص داده شده به تعلیم و 

 تربیه کشورهای کم درآمد

 C بلی    نه
60 

  

ن، به خواندن و نوشتن و حساب تا قابل توجه بزرگساالن، هم مردان و هم زنا  همه جوانان و نسبتفتن تضمین دست یا 4.0

0202 

مهار

 هات

درصد جمعیت بر اساس گروه  . 00

سنی که حد اقل سطح قابلیت 

های )الف( خواندن مهارتدر 

را به و نوشتن و )ب( حساب 

 آورنددست می

 X X X 0-2 بلی 

 سال 

هر چند شماری از  بلی  

کشورهای با درآمد متوسط 

های و با درآمد باال مهارت

خواندن و نوشتن و حساب 

را سنجش کرده اند، نیاز 

ابزار هزینه فایده است که 

ها برای در دیگر سروی

 استفاده در سراسر کشورها

 اضافه شود

 C بلی  X X X بلی  نرخ سواد جوانان/ بزرگساالن 00
160 

سال  04 -02 سن هدف 

سال به  02برای جوانان و 

 ،باال برای بزرگساالن است

های سنی نیز اما دیگر گروه

 ممکن است

جوانان/ نرخ مشارکت  04 مقرره 

های سواد بزرگساالن در برنامه

 آموزی

 X X X 0-2 بلی 

 سال 

ها باید در پیوستگی با ابزار  

 تدوین شود 02شاخص 

های مورد نیاز ارتقای انکشاف پایدار، از جمله تعلیم و تربیه برای تضمین اینکه همه یادگیرندگان دانش و مهارت 4.7

برابری جنسیتی، ارتقای فرهنگ صلح و عدم خشونت، شهروندی جهانی و استقبال از انکشاف پایدار و نحوه زندگی پایدار، 

 آموزندمی 0202گیری فرهنگ در انکشاف را تا تنوع فرهنگی و سهم

آموزش ( 0دامنه ادغام ) 02 مقرره 

( و تعلیم و 0شهروند جهانی و )

تربیه برای انکشاف پایدار در 

 0-0    نه

 سال 

کارهای مقدماتی برای به   

اجماع رسیدن در باره 

چگونگی ارتباط دادن 
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های ملی تعلیم و )الف( پالیسی

)ب( نصاب )ج( تربیه  تربیه

 معلم و )د( سنجش شاگردان

های در سطح ملی به پالیسی

این مفاهیم ضروری است. 

چارچوب به منظور توصیف 

های کشور و سنجش پالسی

 نیاز است. 

درصد شاگردان بر اساس گروه  00 دانش 

سنی )یا سطح تعلیم( که فهم 

های مربوط مناسب از موضوع

به شهروندی جهانی و پایداری 

 دهد. را نشان می

 2-0 ؟ ؟ X بلی 

 سال

C 
55 

فعال سروی وجود ندارد که  بلی

های ضروری را داده

 آوری کند. جمع

ساله که در  02درصد شاگردان  07

علوم علوم زیست محیطی و 

 زمین قابلیت دانشی نشان دهند

 X X X  های هر اندازه که داده   بلی

رس قرار بیشتری در دست

گیرد و هر اندازه که 

های مربوط بیشتری شاخص

تدوین شود، این شاخص 

 شودگزین میجای

های که درصد مکتب 08 مقرره

های زندگی بر اساس مهارت

/ اچ آی وی و میل زاید آموزش

م فراه ]سکسیوالیته[ را جنسی

 کندمی

 2-0    نه

 سال 

کارهای مقدماتی برای ایجاد   

اجماع در باره  تعریف 

رویکردها و بسط 

آوری ها برای جمعچارچوب

 ها نیاز است. داده

دامنه چارچوب برنامه جهانی  01

اجرائات حقوق بشر در در باره 

سطح ملی )بر اساس قطعنامه 

مجمع عمومی ملل متحد 

21/000) 

 2-0    نه

 سال 

کارهای مقدماتی برای بسط   همه 

اجماع در باره چگونگی 

نظارت از این چارچوب نیاز 

 است 

 

ز فضاهای امن، عاری ا . الف ایجاد و بهبود تسهیالت حساس به کودک، معلولیت، و جنسیت تعلم و تربیه و فراهم سازی4

 خشونت، فراگیر و موثر یادگیری برای همه
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رسی به ها با دستدرصد مکتب  02 منابع

( 0( آب آشامیدنی اساسی )0)

( تسهیالت 0فاضالب و )

 شوییدست

 X  0-0  بلی 

 سال 

قابل توجه برای  های کار بلی  

گسترش پوشش فعلی 

ها آوری دادهجمعهای تالش

در همه کشورها بر اساس 

های شاخص واش تعریف

 نیاز است. 

( 0)های دارای  درصد مکتب 00

رسی به انترنت با ( دست0برق )

( 0اهداف پیداگوژیکی و )

کامیپوتر برای اهداف 

 پیداگوژیکی

 C بلی   Z  بلی 
70 

  بلی 

های دارای زیر درصد مکتب 00

ساخت مناسب و مواد برای 

 شاگردان معلول

 X  0-2  بلی 

 سال 

کارهای مقدماتی برای  بلی  

در تدوین رویکرد مناسب 

معیارهای  مورد ارزیابی

ها سنجش شرایط مکتب

برای معلوالن در سراسر 

 کشورها

درصد شاگردانی که زورگویی،  00 محیط

مجازات بدنی، آزار، خشونت، 

تبعیض جنسی و سوء استفاده را  

 کنندتجربه می

سروی شاخص از طریق   82 بلی  X X X بلی

جهانی صحت شاگرد مبتنی 

 بر مکتب

شاگردان، ها بر تعداد حمله 04

 کارمندان و نهادها

 0-0    نه

 سال 

کار قابل توجه برای   

آوری سازمان یافته جمع

گیری این ها برای اندازهداده

های معیار مبتنی بر نمونه

گزارش تعلیم و تربیه تحت 

 حمله

ها برای کشورهای در حال انکشاف، به خصوص کشورهای کمتر انکشاف افزایش جهانی قابل توجه شمار بورس. ب 4

ای در حال انکشاف و کشورهای افریقایی، جهت شمولیت در تحصیالت عالی، به شمول یافته، کشورهای کوچک جزیره
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های علمی، در کشورهای نیکی، انجینری و برنامه، تخهای معلوماتی و ارتباطیای و تکنالوژیهای کوتاه مدت حرفهآموزش

 انکشاف یافته و دیگر کشورهای در حال انکشاف

های تحصیالت تعداد بورس 02 تعداد

 نفععالی اهدایی کشورهای ذی

 0-0    نه 

 سال 

کارهای مقدماتی برای ایجاد   

کارسازمان یافته وساز

ها برای آوری دادهجمع

سنجش این هدف، از جمله 

ها، نیاز سرتوزیع عادالنه بو

 است.

های داده شده شامل بورس

کشورها برای فرستادن 

دانشجویان شان به خارج و 

نیز دانشجویان کشورهای 

میزبان یا تمویل کننده و 

های نهادهای بورس

تحصیالت عالی و بنیادها 

 شود.می

های رسمی انکشافی مقدار کمک 00

(ODAداده شده به بورسیه ) ها

 اساس سکتور و نوع رشته بر

  بلی  همه بلی     نه

 برخی منابعاین شاخص تنها 

 کندسنجش میها را بورس

المللی در تربیه معلم در کشورهای در سازی معلمان با کیفیت، از جمله از طریق همکاری بین گیر آمادهافزایش چشم. ج 4

 ای کوچک در حال انکشافهای جزیرهدولتحال انکشاف، مخصوصا کشورهای کمتر انکشاف یافته و 

شای

ستگ

ها/ ی

واجد 

شرای

 ط

برابر  شایستهدرصد معلمان  07

استندردهای ملی بر اساس سطح 

 تحصیل  و نوع نهاد

 X X X 0-0 بلی 

 سال 

های قابل توجه در تالش  

باره موافقت در مورد 

استندردهای عمومی و 

تضمین پوشش بر اساس 

 نوع نهاد نیاز است.

معلمان حد اقل 

های تحصیلی شایستگی

استندردهای ملی برای 
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تدریس مضمون خاص را 

 دارند

نسبت شاگرد/ معلم شایسته بر  08

 اساس سطح تحصیل

    بلی     نه

آموز

ش 

 دیده 

( قبل از مکتب 0درصد معلمان ) 01

( 4( متوسطه و )0( ابتدایی )0)

ثانوی که حد اقل تربیه ملعم 

سازمان یافته و )پیداگوژیکی( 

رسمی قبل از خدمت و در 

جریان خدمت مورد نیاز تدریس 

در سطح مربوط را در کشور بر 

اساس نوع نهاد، سپری کرده 

 است

های بیشتری برای تالش بلی   بلی   X X بلی 

موافقت در باره استندردهای 

عمومی  و تضمین پوشش 

بر اساس نوع نهاد نیاز 

 است.

معلمان آموزش دیده حد 

اقل آموزش پیداگوژیکی 

مورد نیاز بر اساس 

استندردهای ملی برای معلم 

 شدن را دریافت کرده اند. 

نسبت شاگرد/ معلم شایسته بر  42

 اساس سطح تحصیل

    بلی     نه 

ایجاد 

انگیز

 ه

متوسط حقوق معلم در نسبت با  40

، سطح قابل هادگر حرفه

های گی ای از شایستمقایسه

 تحصیلی را نیاز دارد

 0-0    نه 

 سال

کارهای مقدماتی برای   

ر شناسی مبتنی بتدوین روش

 های بازار کار نیاز استداده

گیری معلمان بر اساس نرخ کناره 40

 سطح تحصیل 

 X   0-0 نه

 سال 

کار قابل توجه برای   

آوری گسترش پوشش جمع

ها در همه فعلی داده

 کشورها نیاز است. 

حما

 یت

ماه  00درصد معلمانی که در  40

گذشته در جریان خدمت 

آموزش کوتاه مدت دیده اند بر 

 اساس نوع آموزش

 X   0-2 نه 

 سال 

های اساسی برای تالش  

تدوین ابزار سنجش میزان، 

های آموشمدت و محتوای 

 کوتاه مدت
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ها گنجانیدن در مجموعه جهانی شاخص جهتل متحد ها از سوی ملدهد که کدام شاخصنشان می 02ستون  یادداشت:

برای انکشاف پایدار پیشنهاد شده است؛ این مجموعه از سوی گروه  0202برای نظارت بر اهداف برنامه کاری تعلیم و تربیه 

 (. IAEG-SDGsهای هدف انکشاف پایدار تدوین شده است )باره شاخصمیان سازمانی و متخصص در 
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