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وجز عن التقييم االست اتيج ل ساه ة أ شطة التغ ة ال درسية ف تحقيق أهداف التن ية
تق
ال ستدا ة
ال وجز التنفي ي
يسيعرض هذت تليقاا( تلوض تالةيرتتاجي لبرناةغ تة ذيا تلعالمي الب ا ) فاما ييعلا باليغذيا تلمدرةاا ،ويقار
 2014و 2020ة هدتف ةااةا تليغذيا تلمدرةاا في الب ا

وييجاوا تليقاا( ةدى قدرة الب ا

دتءن باط عاةي

وتةيعدتدن للوفاء بجدوا عماله

بشأ تليغذيا تلمدرةاا ،ويسعى إلى فه( ي عوتةل تُمكِّط ةط تحقاا تليقدم و تعرقله
وتسيجد تلجيائغ وتالةيجيا ال وتليوصاال إلى تلباانال تليي ت( تلخروج بها ةط  309ةط تلمخبريط تلرئاسااط على تلمسيويال تلعالماا
وتإلقلاماا وتلققريا؛ و 11درتةا حالا ققريا؛ وتةيقااء إلكيروني شاةل قام باةيافائه  229ةط تلمسيجاباط في الب ا ؛ وتةيعرتض
شاةل لألدباال وتلوثائا وتلباانال
يعيمد على ةالاب تلعمل عط بُعد؛ وة ذلك ،فقد تمكط ةط ةرتقبا

وتعجي تلقاود تلمرتبقا بجائحا كوفاد19-

تليقاا( كا علاه

نشقا تليغذيا تلمدرةاا تليي قام بها الب ا

تةيجابا للجائحا وتليي شملت تعاونا تةيثجائاا ة ةائر وكاالل تةة( تلميحدة ،وةمحظا

تليحقا ةط تليغذيا تلمدرةاا كشبكا ةا ةهما في حاالل تلقوترئ
و رى الب ا

ثجاء تلفيرة تلمشمولا باالةيعرتض إصمحال كبارة بوةائل شملت خارطا تلقريقا تلميكاةلا وتلخقط تالةيرتتاجاا

تلققريا تلميعددة تلسجوتل وركزل هذن تإلصمحال على تلمهما تلمزدو ا تإلنساناا وتإلنمائاا ،وعززل دور تلمكاتب تإلقلاماا
وتلمكاتب تلققريا و عادل ةوتءةا عملها نحو تحقاا هدتف تةة( تلميحدة لليجماا تلمسيدتةا ،ودةغ إطار تلجيائغ تالةيرتتاجاا تلسابا
وإطار نيائغ تإلدترة في إطار وتحد للجيائغ تلمؤةساا

وفقا لسيااةيا تليقاا(  ،) WFP/EB.2/2015/4-A/Rev.1 )2021-2016وتوخاا الحيرتم ةيمةا وتةييقما تةييجيا ال تليقاا( ،ف عملاا تحرير هذت تليقرير كانت
ةحدودة وباليالي ف بعض تلعبارتل تلوتردة فاه قد ال تيسييا تتسيياقا تاةا ة ةا يعيمدن برناةغ تة ذيا تلعالمي ةط ةاييقلحال قااةيياا و ةمارةييال تحريريا
وير ى تو اه يا تةيفسارتل بهذت تلشأ إلى ةديرة تليقاا(
الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
تلسادة A. Cook

تلساد S. Lenci

ةديرة

ةوظف وا لليقاا(

ةكيب تليقاا(

ةكيب تليقاا(

هاتف066513-2030 :

هاتف066513-4146 :
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بشأ تليغذيا تلمدرةاا لعام  2013نشقا تليغذيا تلمدرةاا طوتا هذن تلفيرة وشملت تةنشقا تليجفاذ تلمباشر

وو َّهت ةااةا الب ا

لعملاال تليغذيا تلمدرةاا وةا يرتبط بها ةط تعزيز للقدرتل في ةخيلف تلسااقال تلققريا؛ و عماا تلدعوة وتلشرتكا؛ وتوفار تلدع(
وتلخقوط تليو اهاا لموظفي الب ا

على ما تلمسيويال

وتُبرز تةيرتتاجاا تليغذيا تلمدرةاا  ،2030-2020شأنها شأ ةااةا تليغذيا تلمدرةاا ،تلحاائل تلميعددة في نفس تلوقت تلذي تُشدِّد
فاه على تلحا ا إلى ربط تليغذيا تلمدرةاا بسائر تليدخمل في ةجاا تلاحا وتليغذيا تلمدرةاياط وتؤكد تالةيرتتاجاا هماا تقدي(
توة ةشاركا الب ا
تلدع( إلى تلحكوةال في تعزيز تليغقاا وتحساط ودة برتةغ تليغذيا تلمدرةاا تلوطجاا تليي ِّ

لييجاوز كثارت

ةجرد دورن تلمباشر في إيااا تليغذيا تلمدرةاا
وخلص تليقاا( إلى

تجفاذ تلسااةا ل( يرق إلى ةسيوى تلقموحال بسبب قاود تليمويل وتلقدرتل تلمحدودة وعدم تقدي( تةيجابال ةجاةبا

بالقدر تلكافي وتُحدِّد تةيرتتاجاا تلفيرة  2030-2020دوا عماا طموحا وتحويلاا يُشكل تحديثا للسااةا وخقا ليجفاذها وتزيد تلخقط
تالةيرت تاجاا تلققريا وخقط تليجفاذ تإلقلاماا ةط إبرتز تلدور تالةيرتتاجي لليغذيا تلمدرةاا ،ويؤدي الب ا
تلمادت

وةاعدل تالةيرتتاجاا على تسلاط تلضوء على بعض تلقاود تلبجاويا تليي تعرقل هود الب ا

تلمدرةاا تلوطجاا وبد ل في ةعالجيها
ال يزتا ار كافٍ كما

ار

دورت ةعيرفا به في هذت

في تعزيز ودع( نُظ( تليغذيا

تليركاز على تليغذيا تلمدرةاا في تلسااقال تإلنساناا وتلهشا و كاةيجابا للادةال

ةرتعاة تةبعاد تلرئاساا ةهدتف تليجماا تلمسيدتةا ،ةثل تلمساوتة باط تلججساط ،وتإلنااف ،وتغاُّر تلمجاخ،

لاست كافاا
ويقرح تليقاا( ثماني توصاال تركز على تليأهب تليجظامي ويجبغي

تُشكل تةيرتتاجاا الب ا

بشأ تليغذيا تلمدرةاا زءت ال ييجز

ةط عملاا صاا ا تلخقا تالةيرتتاجاا تلمقبلا للب ا ؛ وةالزم بعد ذلك تحديث تلسااةا وتالةيرتتاجاا وتجقاحهما ،ويجبغي

يسيرشد

ذلك باإلرشادتل وتلمعايار تلخاصا باليغذيا تلمدرةاا وتلاحا وتليغذيا تلمدرةاياط في ةخيلف تلسااقال تلققريا ،وال ةاما في ةااقال
تلحاالل تإلنساناا وحاالل تلقوترئ نظرت لما تمثله ةط فجوة كبارة ويوصي تليقاا( يضا بأ يض الب ا

خقا ليعبئا تلموترد و

يسعى إلى ضما تلحد تةدنى تلميجبأ به ةط تلموترد تلمالاا وتلمسيويال وتةنوتع تلممئما ةط تلموترد تلبشريا لضما تجفاذ تالةيرتتاجاا
وةا يااحبها ةط خقط لليجفاذ على ةسيوى تلمكاتب تإلقلاماا وةط تلحاوي تركاز تلجهود على تعزيز تلقدرتل ،وال ةاما دور الب ا
في تمكاط برتةغ تليغذيا تلمدرةاا تلمملوكا وطجاا ويوصي تليقاا( يضا بزيادة تالهيمام ب حدتث تحوا في تلمجظور تلججساني وتإلنااف
وزيادة فعالاا تلرصد وتليقاا( وتليعل(

ش وع الق ار
يحاط تلمجلس علما باليق رير تلمو ز عط تليقاا( تالةيرتتاجي لمساهما نشقا تليغذيا تلمدرةاا في تحقاا هدتف تليجماا تلمسيدتةا
 )WFP/EB.A/2021/7-Bورد تإلدترة علاه  ،)WFP/EB.A/2021/7-B/Add.1ويحث على تتخاذ ةزيد ةط تإل رتءتل بشأ
تليوصاال تلوتردة في تليقرير ،ة ةرتعاة تالعيبارتل تليي ثارها تلمجلس ثجاء ةجاقشيه



هذت ةشروع قرتر ،ولمطمع على تلقرتر تلجهائي تلمعيمد ةط تلمجلس ،ير ى تلر وع إلى وثاقا تلقرترتل وتليوصاال تلاادرة في نهايا تلدورة
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ال قد ة
س ات التقييم
-1

ُ ري هذت تليقاا( تالةيرتتاجي بيكلاف ةط ةكيب تليقاا( في الب ا  ،وهو يخدم هدتف تليعل( وتلمساءلا ويُقار تليقاا( دتء
الب ا

في عاةي  2014و 2020ة ةااةيه بشأ تليغذيا تلمدرةاا ،وييجاوا ةدى قدرة الب ا

وتةيعدتدن للوفاء بجدوا

عماله بشأ تليغذيا تلمدرةاا وتةيكشاف تلعوتةل تليي تمكط ةط تحقاا تقدم و تعرقله
-2

وعالغ تليقاا( تةةئلا تليالاا:


ةؤتا تليقاا(  – 1ةا ةدى ةمءةا ةااةا الب ا
لعام  2030وتلخقا تالةيرتتاجاا تلحالاا للب ا



ةؤتا تليقاا(  – 2إلى ي ةدى تم َّكط الب ا

بشأ تليغذيا تلمدرةاا لعام  2013في ضوء خقا تليجماا تلمسيدتةا
)2021-2017؟

ةط تحقاا نيائغ ةيماشاا ة تةهدتف تلمحددة في ةااةا تليغذيا تلمدرةاا

لعام 2013؟


ةؤتا تليقاا(  – 3ةا ةدى تةيعدتد الب ا

ليقدي( برتةغ تغذيا ةدرةاا فعالا وةجافا ،وةساعدة تلحكوةال على تجفاذ

برتةغ تليغذيا تلمدرةاا؟


ةؤتا تليقاا(  – 4ةا ةدى تةيعدتد الب ا

لليركاز على تعزيز تلبائال تليي تُمكِّط تلمؤةسال تلوطجاا ةط تاما( برتةغ

تغذيا ةدرةاا ةسيدتةا وتمويلها وتجفاذها؟


ةؤتا تليقاا(  – 5ةا هي تلعوتةل تلرئاساا تليي ةاهمت في تليقدم نحو تحقاا تةهدتف تلمذكورة وةا هي تلدروس
تلرئاساا تليي يمكط تعلمها؟

-3

)1

وتةيرشد تاما( تليقاا( باإلطار تلمفاهامي تلموضح في تلشكل لف ويُبرز تإلطار تلمفاهامي ةكونال تليأهب تليجظامي ودور
تلعوتةل تلمؤثرة تلدتخلاا وتلخار اا
الشكل ألف :اإلطار ال فاهي

للتأهب التنظي

*

 )1تسيفاد تلردود على ةؤتا تليقاا(  5ةط تلجيائغ تلمرتبقا بأةئلا تليقاا( ةط  1إلى  4وترد في قس( تالةيجيا ال تلوترد في هذت تليقرير
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و ري تليقاا( في تلفيرة ةط يجاير/كانو تلثاني  2020إلى ةارس/آذتر 2021؛ وعقب تلمرحلا تةولاا ُ ،ريت ما تةعماا
عط بُعد بسبب تلقاود تلمرتبقا بجائحا كوفاد 19-وةبا م تلباانال تةولاا بمخيلف تلسااقال تلققريا وعلى ةخيلف
تلمسيويال تلققريا وتإلقلاماا وتلعالماا) تةيعرتض دقاا لألدلا تلثانويا وشملت تةدلا تلثانويا تةيعرتضا ةكثر ةط 100
تقاا( وتقرير خار ي وتلعديد ةط تلوثائا تلدتخلاا وشملت تةدلا تلرئاساا ةقابمل على تلمسيويال تلعالماا وتإلقلاماا وتلققريا
وتةيقااء إلكيروني شمل ةوظفي الب ا  )2و ُ ريت درتةال تجاولت  11ةط تلبلدت  )3تلمخيارة كي تعكس تجوع حافظا
الب ا

-5

ويشمل تلجمهور تلرئاسي تلمسيهدف ةط هذت تليقاا( تلمجلس تليجفاذي للب ا  ،وشعبا تلبرتةغ تلقائما على تلمدترس ،وتإلدترة
تلعلاا ،وةوظفي تلبرتةغ على تلمسيوياط تإلقلامي وتلققري ،وةسيشاري برتةغ تليغذيا تلمدرةاا ويشمل تلمسيخدةو تآلخرو
تلحكوةال ،وتلجهال تلفاعلا تإلنساناا وتإلنمائاا تلدولاا ،وشبكال تليغذيا وتلاحا تلمدرةاا

السياق
-6

تلميغارة وفي إطار تالةيجابا
رى الب ا ثجاء تلفيرة تلمشمولا باليقاا( إصمحال كبارة في ظل تكافه ة تلظروف تلدولاا
ِّ
لألزةال تإلنساناا ،تتس نقاق نشاط الب ا حاث وتصل هودن ليجفاذ ةهميه تإلنساناا وتإلنمائاا تلمزدو ا وال تزتا قدرتل
تللو سياال وتلشرتء ةحوريا لدور الب ا
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وةعى الب ا

باعيبارن كبر ةجظما إنساناا في تلعال(

 ،ةط خما خارطا تلقريا تلميكاةلا ،إلى تحويل نفسه ط طريا إ رتء إصمحال إلزتةاا شملت تلخقط

تالةيرتتاجاا تلققريا تلميعددة تلسجوتل تليي حلت ةحل تلمشروعال تلفرديا ك طار لليخقاط وتلمازنا وتليجفاذ وتكيسب دور
تلمكاتب تإلقلاماا في دع( تلمكاتب تلققريا قوة كبر وةط تإلصمحال تلميعلقا ب دترة تلموترد تلبشريا
-8

وحولت تلخقا تالةيرتتاجاا للب ا
َّ

 )2021-2017تركاز الب ا

ةط تةهدتف تإلنمائاا لأللفاا نحو هدتف تليجماا

تلمسيدتةا ،وال ةاما تلهدف  2تلقضاء تليام على تلجوع) وتلهدف  17تلشرتكال) وتحدِّد تةيرتتاجاا تليغذيا تلمدرةاا تةخارة
تلمساهمال في ثماناا ةط هدتف تليجماا تلمسيدتةا
-9

وبُذلت هود ليو اه تلجيائغ بقريقا فعالا عط طريا دةغ إطار تلجيائغ تالةيرتتاجاا تلسابا وإطار نيائغ تإلدترة في إطار نيائغ
ةؤةساا ُةام( كي يعكس هدتف تليجماا تلمسيدتةا ويشهد الب ا
تلقدرتل وتلدخل في تلبلدت تليي يدعمها وال يزتا الب ا
يشيركو

تحوال ةيزتيدت ةط تليجفاذ إلى تليمكاط بما يُعبِّر عط تجاةي
)4

يموا طوعاا ،وة ذلك ال يو د ي ضما يؤكد
َّ

ةط يمولونه

ماعا في نفس تلر ي بشأ دورن

ال وضوع
-10

ترةي ةااةا تليغذيا تلمدرةاا لعام  2013إلى تحقاا خمسا هدتف :توفار شبكا ةا لألةر تليي تعاني ةط تنعدتم تةةط تلغذتئي
عط طريا عملاال تحويل تلدخل؛ ودع( تعلا( تةطفاا عط طريا تحساط تلقدرة على تليعل( وتلوصوا إلى تلجظام تليعلامي؛
وتحساط تغذيا تةطفاا عط طريا تل حد ةط حاالل نقص تلمغذيال تلدقاقا؛ وتعزيز تلقدرة تلوطجاا على تليغذيا تلمدرةاا عط
طريا دع( تلسااةال وتلمساعدة تليقجاا؛ وتجماا تلروتبط باط تليغذيا تلمدرةاا وتإلنياج تلزرتعي تلمحلي حاثما ةكط

-11

وتةيرشدل تدخمل الب ا

في ةجاا تليغذيا تلمدرةاا بسااةا عام  2013طوتا تلفيرة تلمشمولا باليقاا( تنظر تلشكل باء)

وشملت تةنشقا عملاال تليغذيا تلمدرةاا تلمباشرة وةا يرتبط بها ةط تعزيز للقدرتل ،وتلدعوة ،وتلعمل في شرتكال ،وتلدع(
وتلخقوط تليو اهاا لموظفي الب ا

على ما تلمسيويال

 )2شارك كثر ةط  300شخص  153تةر ة و 156ر م) في تلمقابمل وةجاقشال ةجموعال تليركاز على تلمسيويال تلعالماا  )82وتإلقلاماا  )34وتلققريا
 )193وةط صل  737ةوظفا ت( تةيهدتفه( ،تةيجاب  229لمةيقااء تإللكيروني ،ي ةا يُمثِّل ةعدا تةيجابا بجسبا  31في تلمائا
 )3كمبوديا ،وكول ديفوتر ،وهاييي ،وكاجاا ،وةوزتةباا ،وناةاباا ،وبارو ،وروتندت ،وطا اكسيا  ،وتلجمهوريا تلعرباا تلسوريا ،وتونس
 )4كما ورد في تلوثاقا WFP/EB.A/2020/7-C
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وتجاوا تليقاا( يضا تةيجابا تليغذيا تلمدرةاا في الب ا

لجائحا كوفاد 19-؛ وباإلضافا إلى تإلشارتل تلوتردة في تليقرير

تلرئاسي ،يرد ةزيد ةط تليفاصال عط ذلك تلموضوع في ةلحا ةخاص لهذت تلغرض
-13

وتيمحور تةيرتتاجاا تليغذيا تلمدرةاا  2030-2020حوا حاائل ةيعددة ،ة زيادة تليركاز على ربط تليغذيا تلمدرةاا
بيدخمل تلاحا وتليغذيا تلمدرةاياط تةخرى وعلى نموذج تلثماناا آالف يوم تلذي يدعو إلى إعادة تليفكار في تالةيثمار في
صحا تمةاذ تلمدرتس وتغذييه( ويعقي هذت تلجموذج ولويا تالهيمام ليعزيز تلجقاق تلذي تغقاه تليغذيا تلمدرةاا و ودتها ةط
خما تليوة تليدريجي في برتةغ ت ليغذيا تلمدرةاا وتالنيقاا بها نحو تلملكاا تلوطجاا ةما يجيقل بالب ا
ةط ةجرد تليسلا( تلمباشر لليغذيا تلمدرةاا وتض تالةيرتتاجاا للب ا
الشكل باء :ع ليات الب ا

ف

إلى ةا هو بعد بكثار

هدتفا تشغالاا طموحا للغايا تنظر تلشكل ا()

جال التغ ة ال درسية2020-2014 ،

تلماادر :باانال ةسيمدة ةط ةخيلف وثائا الب ا  ،بما في ذلك تقرير حالا تليغذيا تلمدرةاا في ما نحاء تلعال( لعام 2020

6

WFP/EB.A/2021/7-B

الشكل جيم :ا هداف التشغيلية الست اتيجية التغ ة ال درسية حتى عام 2030

تلمادر :تةيرتتاجاا تليغذيا تلمدرةاا في الب ا

 ،2030-2020تلافحا 32

ةمحظا :تلمسيويال تلمالاا تلمسيهدفا ةيزيد تلجفقال تلسجويا ةط رقام عام  2019إلى تةرقام تلمباَّجا لعام 2030

-14

وتولت وحدة تليغذيا تلمدرةاا في تلبدتيا ةسؤولاا تإلشرتف على تليغذيا تلمدرةاا ،وتنيقلت تلمسؤولاا ةجذ عام  2018إلى
شعبا تلبرتةغ تلقائما على تلمدترس تليي يبلغ عدد ةوظفاها  22وعلى تلمسيوى تإلقلامي ،يُقدَّم دع( تليغذيا تلمدرةاا ةط خما
هال تليجساا تليي تعمل ة فرق تلمكاتب تلققريا بمخيلف حجاةها ويُقدَّم تلدع( يضا إلى تلبلدت ةط خما ةركز تالةيااز
لمكافحا تلجوع في تلبرتزيل تلذي نشئ في عام 2011؛ وتفييح ةجذ ذلك تلحاط ةركزت تةيااز إضافاا في كول ديفوتر وتلااط
وةجذ عام  ،2019صبح لشعبا تلبرتةغ تلقائما على تلمدترس بجدها تلخاص في ةازتناا الب ا  ،وهو بجد ةحدد بمبلغ 2 5
ةلاو دوالر ةريكي ةجويا وخما تلفيرة تلمشمولا باليقاا( ،نفا الب ا

ةا ةيوةقه  310ةمياط دوالر ةريكي ةجويا على

برتةغ تليغذيا تلمدرةاا

تائ التقييم
ال الء ة

ا دى الء ة سياسة الب ا
االست اتيجية الحالية للب ا
-15

بشأن التغ ة ال درسية ل ام  2013ف ضوء خطة التن ية ال ستدا ة ل ام  2030والخطة

()2021-2017؟

تيأكد ةمءةا ةااةا عام  2013ةط خما تةيمرتر تلبحث في تلحاائل تلميعددة وتقااماتها في ةجاالل شبكال تةةا وتليعلا(
وتليغذيا ودع ( تالقيااد تلمحلي وتكشف تةدلا تليي ت( معها على تلجقاق تلعالمي عط ترتبط باط تلحاائل تليعلاماا وتليغذويا
وتلاحاا ،وتلحا ا إلى تليركاز على تلثماناا آالف يوم تةولى ةط تلحااة وتلدور تلمه( لليغذيا تلمدرةاا باعيبارها زءت ةط
حزةا ةط تدتبار تلاحا وتليغذيا تلمد رةاياط تلمقدةا ةط خما تلمدترس وييس( هذت تلجهغ بأهمايه تلمحوريا الةيرتتاجاا تليغذيا
تلمدرةاا تلجديدة للب ا

وة ذلك ،ال توفِّر تلسااةا وال تالةيرتتاجاا إرشادتل تةيرتتاجاا كافاا بشأ تخقاط تليغذيا

تلمدرةاا وتجفاذها في تلسااقال تإلنساناا على تلر ( ةط
-16

ذلك يُشكل ةكونا رئاساا ةنشقا تليغذيا تلمدرةاا في الب ا

وتُسلط تةيرتتاجاا تليغذيا تلمدرةاا تلضوء على تلامل باط تليغذيا تلمدرةاا وةجموعا ةط هدتف تليجماا تلمسيدتةا تنظر
تلشكل دتا) ،ةركزة على ر س تلماا تلبشري وتةهماا تلمحيملا لليغذيا تلمدرةاا بما ييجاوز تلمدترس تالبيدتئاا ،ة تسلاط
تلضوء على تلمسائل تلمثارة للقلا بشأ تلمساوتة باط تلججساط وتإلنااف وتالعيرتف بالحا ا إلى ةرتعاة تالعيبارتل تلمجاخاا
ة  ،وهو ةا يمكط
وة ذلك ،ل( توض تفاصال دوا تةعماا تلمو َّ
بشريا وةالاا كافاا ةسيجدة إلى توقعال ةعقولا بشأ تليمويل

يُشكل خقرت إذت ل( يكط للقموح ةا يقابله ةط ةوترد
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الشكل دال :أهداف التن ية ال ستدا ة الت تدع ها است اتيجية التغ ة ال درسية ف الب ا

تلمادر :ةسيمدة ةط نظريا تليغاار تلوتردة في تةيرتتاجاا تليغذيا تلمدرةاا في الب ا

-17

وتيوتفا تلسااةا تماةا ة تلخقا تالةيرتتاجاا للب ا

2030-2020

2030-2020

للفيرة  ،2017-2014ولكط ل( تُغيج( فرص تعزيز صورة تليغذيا

تلمدرةاا ووضعها في تلخقا تالةيرتتاجاا للفيرة  ،2021-2017وحُذفت ةؤشرتل تليغذيا تلمدرةاا ةط تلجسخ تلمبكرة ةط
إطار تلجيائغ تلمؤةساا وتُعبِّر تدخمل تليغذيا تلمدرةاا في الب ا

عط تالتجاهال تلمحددة في ةااةا عام  ،2013ولكط

ااب تلزخ( وتقيرت ذلك بانخفاض قدرتل تليغذيا تلمدرةاا في تلمقر فضى إلى وتنب قاور في تجفاذ تلسااةا و دى وض
تةيرتتاجاا تليغذيا تلمدرةاا  2030-2020تحت إشرتف شعبا تلبرتةغ تلقائما على تلمدترس تليي ُعاد تجشاقها إلى تحديث
تجفاذ تلسااةا وتعزيزن
-18

وةعى الب ا

إلى توخي تلمرونا وتليجاوب ة ولويال تلحكوةال تلوطجاا عجد تليكاُّف ة تلقاود وتليحديال تليي وت هها

في تلسااقال تلوطجاا وتياح تلسااةا قدرت كبارت ةط تلمرونا ،ولكط تالةيرتتاجاا تُاجِّف تلسااقال بقريقا كثر صرتةا تبعا
ةدوتر الب ا

تلمخيلفا ويمكط

يؤدي ذلك إلى عدم تالعيرتف تلكافي بالسااقال تليشغالاا تليي قد ييعاط على الب ا

يقوم فاها بمجموعا ةط تةدوتر في تلبلد تلوتحد
النتائ

إلى أي دى ت كَّن الب ا
-19

ن تحقيق تائ

ت اشية ع ا هداف ال حددة ف سياسة التغ ة ال درسية ل ام 2013؟

شبكا تةةا  :تُشكل تليغذيا تلمدرةاا تحويم هاةا للقاما بالجسبا للدخل تةةري ولذلك فهي تحقا فائدة ةهما لألةر تلمشاركا
في ةعظ( تةةاكط تليي يعمل فاها الب ا

وهذت ةا تؤكدن فعالاا تليغذيا تلمدرةاا كحافز للموتظبا على تلدرتةا وتيجلى هماا

شبكا تةةا تلخاصا باليغذيا تلمدرةاا يضا في تةيخدتةها في حاالل تلقوترئ ،وهو ةا ييضح ةط تلضغوط تلمبذولا إليجاد
طرق بديلا ليقد ي( تة ذيا إلى تةةر عجدةا

لقت تلمدترس كجزء ةط تدتبار تحيوتء ائحا كوفاد 19-وة ذلك ،ال يزتا

تلجقاق تلذي تغقاه تليغذيا تلمدرةاا ةحدودت إلى حد كبار في كثار ةط تلسااقال وتجحار فوتئدها في تلجقاق تلمحلي ويزدتد
تالعيرتف بدور تليغذيا تلمدرةاا في شبكال تةةا على نقاق وتة  ،ولكجها ال تشكل زءت ةجهجاا ةط نُظ( تلحمايا تال يماعاا
تلوطجاا إال في حاالل نادرة نسباا
-20

تلجيائغ تليعلاماا :هجاك دلا وتةعا تالنيشار على تآلثار تإليجاباا لليغذيا تلمدرةاا على تالليحاق بالمدترس ،بما في ذلك آثارها
تإليجاباا بالجسبا للمساوتة باط تلججساط وتإلنااف وة ذلك ،تعيمد تلحاائل تليعلاماا لليغذيا تلمدرةاا على تلسااق وتُظهر
بعض تليقاامال تلدقاقا

)5

برتةغ تليغذيا تلمدرةاا تلجادة تلياما( يمكط

تُعزز حاائل تليعل( ار

تُدةغ بقريقا ةجهجاا في تليخقاط تلعام لققاع تليعلا( إال في حاا قلالا وعلى نقاق ةحدود على تلر ( ةط

تليغذيا تلمدرةاا ل(
حاائلها تليعلاماا

تعيمد على تلمدخمل تليكمالاا وهجاك ةجاا كبار ليحساط رصد تأثار تليغذيا تلمدرةاا على تليعلا(
-21

تلجيائغ تليغذويا :تُا َّم( حاص تليغذيا تلمدرةاا لكي تكو ةغذيا ،ولكط دةغ ةكونال إضافاا ةرتعاا لليغذيا في برتةغ تليغذيا
تيقوض فعالايها بسبب وتنب تلقاور
تلمدرةاا كا عشوتئاا ،و البا ةا تفيقر تلمعلوةال تلميعلقا بيجفاذها إلى دلا علماا ،وقد َّ

 )5تُعرَّ ف تليقاامال "تلدقاقا" بأنها تليقاامال تليي تيب ةجهجاا تجريباا و شبه تجريباا تياح تلمقارنا ة تلحقائا تلمغايرة للوتق

8
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تلعملاا في تليجفاذ وبافا عاةا ف

تلمرتقبا تلمباشرة لليأثارتل تليغذويا لليغذيا تلمدرةاا ار عملاا إال في ظروف تلبحوث

تلدقاقا ولذلك ييعاط تالةيدالا على تحيماالل تحقاا تلحاائل تليغذويا ذتل تلالا ةط خما ودة تاما( تليدخل وتجفاذن؛ ار
إ رتء رصد لليجفاذ بجودة عالاا ةسألا نادرة تلحدوث ،ةما يجعل ةادتقاا ي تدعاءتل بشأ تلحاائل تليغذويا ةسألا
صعبا
-22

دع( تإلنياج تلمحلي :تزدتد عدد ةبادرتل تليغذيا تلمدرةاا بالمجيجال تلمحلاا ثجاء تلفيرة  ،2020-2014ةما يُعبِّر في كثار ةط
تةحاا عط تزدياد طلب تلحكوةا

ار

تليحديال تلميربقا بيقباا نهغ كثر تعقادت والةركزي قوبلت في كثار ةط تةحاا

باةيهانا وتتخذل ةعظ( تلمب ادرتل على نقاق ةحدود نسباا ول( تكط تةيدتةيها ةؤكدة وةط تلاعب يضا تحقاا تآلثار تلمر وة
على صحاب تلحاازتل تلاغارة وتلمجيمعال تلمحلاا ،ويوت ه صغار تلمورديط ةخاطر إذت توقف تلقلب على ةجيجاته( ثجاء
حاالل تلقوترئ على ةبال تلمثاا
-23

ُدر ت تعيبارتل تلمساوتة باط تلججساط وتإلنااف في تاما( تلبرتةغ ،وتُقر تلسااةا وتالةيرتتاجاا بفرص تلمساهما في تليقدم
نحو تحقاا هدتف تلمساوتة باط تلججساط وتإلنااف وة ذلك ،تمال تدخمل تليغذيا تلمدرةاا إلى تليركاز على تةهدتف
تلعدديا لإلدةاج تلميكافئ للجساء وتلر اا وتلبجال وتةوالد ،ول( تُحدِّد فرص تحقاا نيائغ ةفضاا إلى تحوا جساني و تعقاها
تةولويا و تجري رصدت كافاا لها

-24

)6

تعزيز تلقدرتل تلوطجاا :تحققت زيادة كبارة في عدد تلبلدت تليي تعيمدل ةااةال تليغذيا تلمدرةاا تعيمادت في كثار ةط تةحاا
على ةشورة الب ا

ودعمه ار

نفقال تليغذيا تلمدرةاا تلمرصودة في تلمازتناال تلوطجاا ظلت ةيوتضعا إال في حاالل

تةيثجائاا على تلر ( ةط زيادة حاا تليغذيا تلمدرةاا تلمقدةا ةط تلحكوةال وتلمجفذيط ار تليابعاط للب ا

تنظر تلشكل

هاء)
-25

تلجهود تلجهائاا :عمل الب ا

باورة ةوةَّعا في نشقا تعزيز تلقدرتل على تلمسيويال تلوطجاا ودو تلوطجاا وتلمحلاا ،بما

في ذلك تلمدترس وتلمجيمعال تلمحلاا وترتبقت هذن تلجهود في بعض تلبلدت بيسلا( تلمسؤولاا عط برتةغ تليغذيا تلمدرةاا
إلى تلحكوةال
-26

وتمثل تليغذيا تلمدرةاا في تلسااقال تإلنساناا تدخم على قدر كبار ةط تةهماا

ار

تليدخمل تفيقر إلى تلمعرفا تلكافاا

بالخاائص تلمحددة لبائال تلعمل تلمعقدة ةثل بائال تلجزتع ةقابل تلكوترث تلقباعاا ،وحاالل تلقوترئ تلمفا ئا ةقابل تةزةال
تلمميدة ،وتلم ئاط ةقابل تلمجيمعال تلمضافا) و تلشوت ل تلميعلقا بالحمايا ويمكط

تحياج بعض حاالل تلقوترئ إلى إعادة

تهائا كاةلا لعملاال تليغذيا تلمدرةاا؛ وتجلى ذلك على تلجقاق تلعالمي ثجاء تفشي ائحا كوفاد 19-حاث تكاَّف الب ا

ة

إ مق تلمدترس بيوفار حاص ذتئاا ةجزلاا في بعض تلسااقال

ُعرف الب ا تليحوا تلججساني بأنه " :ي ةبادرة ةوتء كانت قانونا ،م ةااةا ،م برناةجا ،م ةشروعا ،م ار ذلك) تفضي إلى تحوا في تلمجظور تلججساني
 )6ي ِّ
إذت اَّرل تلعمقال باط تلججساط لاالح تلمساوتة باط تلجساء وتلر اا وتلبجال وتةوالد في تلسلقا ويشمل ذلك إعادة تلجظر في تلهااكل تال يماعاا وتلثقافاا وتلسااةاا
وتالقيااديا وتلمعايار تليي تُرةخ عدم تلمساوتة" تلمادر :ةكيب تلشؤو تلججساناا في الب ا ةفاها( جساناا
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الشكل هاء :ازد اد دور الحكو ات ف التغ ة ال درسية
سياسات التغ ة ال درسية ال طبقة ف البلدان الت

دع ها الب ا  2013 ،و2020

تلبلدت تلمجخفضا تلدخل ،وتلبلدت تلميوةقا تلدخل ةط تلشريحا تلدناا ،وتلبلدت تلميوةقا تلدخل ةط تلشريحا تلعلاا ،وفقا لياجاف تلبجك تلدولي

ال ستفيدون ال ن دع هم الب ا

بال قار ة ع ال ستفيد ن ال ن تدع هم الحكو ات أو جهات التنفي ا خ ى
ف البلدان الت

دع ها الب ا  2013 ،و2020

النفقات ال صودة ف ال يزا يات الوطنية قابل الدعم ال قدم ن ال ا حين الدوليين
ف البلدان الت

تلمادر :حالا تليغذيا تلمدرةاا في ما نحاء تلعال( لعام 2020

دع ها الب ا  2013 ،و2020

10
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التأهب التنظي

للتسليم ودعم التسليم

ا دى است داد الب ا
-27

لتقد م ب ا

تغ ة درسية ف الة و نصفة و ساعدة الحكو ات على تنفي ب ا

ُ طر وتضحا وةيسقا لدع( تلبرةجا ةط تلمعروف على ما تلمسيويال
إطارت ةمئما طويل تة ل لعمل الب ا
تالةيرتتاجاا تالهيمام وتلدع( دتخل الب ا


التغ ة ال درسية؟

تةيرتتاجاا تليغذيا تلمدرةاا  2030-2020تُشكل

في تلاحا وتليغذيا تلمدرةاياط وحفَّزل تلعملاا تليشاوريا تليي تتُبعت في تاما(
وخار ه وة ذلك ،هجاك حا ا إلى ةزيد ةط تلوضوح في تلمجاالل تليالاا:

تلغايال تلعالماا تلمحددة في تالةيرتتاجاا حسب تلسااق؛



تالعيرتف باةدوتر تلميعددة للب ا



دور تليغذيا تلمدرةاا كآلاا لمةيجابا للضغوط وتلظروف تلخاصا بسااق تةزةال

دتخل بلد ةعاَّجا؛



تليدتعاال تلعملاا لجموذج تلثماناا آالف يوم ،وال ةاما بالجسبا لجهغ الب ا



تليوقعال بشأ تليغذيا تلمدرةاا تلمفضاا إلى تحوا في تلمجظور تلججساني ،وتلجُهغ تلمرتعاا للمجاخ ،وتليحوا تلرقمي،

حااا تلبجال تلمرتهقال؛

وتالبيكار؛


دور الب ا

في تنيقاا برتةغ تليغذيا تلمدرةاا للملكاا تلوطجاا ،بما يشمل تعزيز تلقدرتل وتلجُظ( ،يُمكِّط ةط تحقاا

عملاال تالنيقاا
-28

وتضمجت ةذكرتل تلمفاها( تإلقلاماا بشأ تةيرتتاجاا تليغذيا تلمدرةاا وخقط تجفاذها ةزيدت ةط تلوضوح بشأ تةولويال بما
ييفا ة تلخاائص تلققريا وتإلقلاماا ،وتؤكد على دتوا تةعماا تلمشيركا؛ ار نها تيقلب ةوترد كافاا لليجفاذ

-29

وتم َّكط الب ا

بفضل تلجال تةوا ةط تلخقط تالةيرتتاجاا تلققريا ةط وض تليغذيا تلمدرةاا في ةكانا كثر تةيرتتاجاا

دتخل ةحور تلعمل تإلنساني وتليجماا وتلسمم ثجاء تليخقاط وتربط تلخقط تالةيرتتاجاا تلققريا في لب تةحاا باط تليغذيا
تلمدرةاا و هود ةعالجا تةةباب تلجذريا وتعزيز تلقدرة على تلامود ويجري تحقاا تلربط تالةيرتتاجي باط نشقا تليغذيا
تلمدرةاا تلمقدَّةا ةط الب ا

وتةولويال تلوطجاا و ولويال تلشركاء وتليقدم تلمحرز صوب تحقاا برتةغ تلاحا وتليغذيا

تلمدرةاياط تلمملوكا وطجاا
-30

تلعمقا تلسبباا باط تلجُظ( وةمك تلموظفاط وتمويل دوتر الب ا

في ةخيلف تلسااقال ال يرقى ةمك تلموظفاط على تلمسيوى

تلققري ةط حاث عدد تلموظفاط وةهارتته( ودر ال قدةايه() إلى ةسيوى تحياا ال برتةغ تليغذيا تلمدرةاا في ةخيلف
تلسااقال وتؤثر تلفجوتل في تلعديد ةط تلمجاالل تليقجاا على تلقدرة تليمكاجاا للب ا

وال تفضي نُظ( تليوظاف في الب ا

إلى تعااط تلموظفاط تلمقلوباط لمخيلف دوتر تليغذيا تلمدرةاا وتةيبقائه( وتةيمرتره( في تلعمل ،وخاصا في تلدور تليمكاجي
وتشمل تلقاود تليمويل تلقاار تة ل تلذي يزيد ةط تالعيماد على تلخبرة تالةيشاريا وتلعقود تلقاارة تة ل ويحد ةط قدرة
الب ا
-31

على تلعمل في تلبرةجا تلقويلا تة ل وعملاال تلسااةال

ول( تكط تلمساعدة لليقجاا و شكاا تلدع( تلمقدةا إلى فرق تليغذيا تلمدرةاا في تلمكاتب تلققريا ةط تلمكاتب تإلقلاماا وتلمقر
وةركز تالةيااز لمكافحا تلجوع في تلبرتزيل كافاا للسااقال تلمحددة وتلفجوتل تليقجاا وال تزتا ةسؤولاال كل ةط تلمقر
وتلمكاتب تإلقلاماا في دع( برتةغ تليغذيا تلمدرةاا على تلمسيوى تلققري ار وتضحا ،وهجاك ةيس ليحساط تليجساا
وتلموتءةا تلدتخلااط ويمثل تلعمل تلجاري لوض خقط تجفاذ إقلاماا خقوة نحو ةعالجا بعض هذن تلشوت ل

-32

وتجقوي يضا ةازتناا الب ا

وعملاال تليمويل ونظمه تلميبعا على قاود ةيأصلا وتُهدِّد تليحديال تليالاا بيقويض فعالاا

برتةغ تليغذيا تلمدرةاا في ةخيلف تلسااقال تلققريا:


ل( تجيذب تلخقط تالةيرتتاجاا تلققريا ةوتال بالقدر تلميوق  ،وال يزتا تليمويل تلقاار تة ل وتلمخاص هو تلمهامط



ال يزتا ربط تلموترد تلمالاا تلمخااا لليغذيا تلمدرةاا باةدتء يمثل ةشكلا
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ل( يكرس تلقدر تلكافي ةط تليفكار في كافاا تمويل تلدع( تليمكاجي تلقويل تة ل في تلسااقال تليي تجيقل فاها تلمسؤولاا
عط برتةغ تليغذيا تلمدرةاا إلى تلحكوةال وفي تلحاالل تليي ال يمارس فاها الب ا

دورت ةباشرت في تجفاذ عملاال

تليغذيا تلمدرةاا
-33

زيادة تلموترد تقرح تةيرتتاجاا تليغذيا تلمدرةاا تحديال ةهما ةط حاث تلقموح وتليكلفا وتماشاا ة ولويال تالةيرتتاجاا،
بذا الب ا

هودت هائلا ليعبئا ةاادر ديدة ةط تليمويل عط طريا تجوي قاعدة تلمانحاط وتلعمل ة

نوتع ديدة ةط

تلمانحاط ،وثما بوتدر ولاا تشار إلى تحقاا نجاح في هذت تالتجان وال تزتا تعبئا تليمويل تُشكل تحديا ،وال ةاما بالجسبا لعمل
الب ا

في ةجاا تعزيز تلقدرتل وتليمكاط ،وبشكل ع( في ةااقال تلبلدت تلميوةقا تلدخل تليي ل( يكط ةط تلسهل تعبئا

ةوتردها تلمحلاا ،وكانت فرص تلعمل ة تلمؤةسال تلمالاا تلدولاا في حا ا إلى تةيكشاف ويجبغي
في تعبئا تلموترد ةيوتفقا ة طموحاته تلعاةا بشأ تلشرتكال ،ويجبغي

تكو نُهغ الب ا

تقير بدع( قوى للحكوةال تلوطجاا في هودها

ال يذتب تلموترد لبرتةغ تليغذيا تلمدرةاا تلوطجاا
-34

تلرصد وتإلدترة تلقائما على تلجيائغ وتولاد تةدلا ةعى الب ا

إلى تحساط تإلدترة تلقائما على تلجيائغ ،وحقا تقدةا كبارت على

الب ا

يقر بو ود وتنب قاور خقارة في قدرته على تإلبمغ عط

نقاق تلمقر في تعزيز إطار تلجيائغ تلمؤةساا

ار

دتء تليغذيا تلمدرةاا وكشفت عملاا "ةط تلموترد إلى تلجيائغ"

الب ا

ال يمكجه حيى تآل تقدي( تقرير شاةل عط نشقا

تليغذيا تلمدرةاا ة هذن تةنشقا ار ةحددة باورة ةجفالا في ما تلحاالل بسبب تجما تةنشقا وال تياح بانيظام نياجا
لذلك حيى تلمعلوةال تةةاةاا – ةثل تلمعلوةال تلميعلقا بالجفقال تإل مالاا و عدتد تلمسيفاديط وتكالاف عملاال تليغذيا
تلمدرةاا ول( تعالغ تليغذيا تلمدرةاا تحديدت عجدةا ُعلط عط إطمق إطار تلجيائغ تلمؤةساا ،وال تزتا ةؤشرتل تليغذيا تلمدرةاا
تلمؤةساا تليي وضعت بعد ذلك ةحدودة في تةيخدتةها وتركز ةااةا تليغذيا تلمدرةاا على رتر تركاز تالةيرتتاجاا حالاا)
على دوا تةعماا تليمكاجي ،ولكط الب ا
-35

يُدرك

تلمؤشرتل تلممئما ليعزيز تلقدرتل وإحدتث تليأثار ال تزتا قاد تليقوير

وباإلضافا إلى ذلك ،كانت هجاك توقعال ار وتقعاا بشأ قدرة ةؤشرتل تلرصد تلمجيظ( على تكويط صورة عط ما تلجيائغ
تلمر وة ةط برتةغ تليغذيا تلمدرةاا وتو د بعض تلحاائل تلقويل تة ل ،ويعيمد بعضها على ةدخمل تكمالاا ةط شركاء
آخريط ،وال يالح بعضها عملاا إل رتء قااس ةباشر بانيظام ةثل نقص تلمغذيال تلدقاقا باط تلمسيفاديط ةط تليغذيا تلمدرةاا)
ُسهل تإلبمغ عط ةعايار تليسلا( تةةاةاا عدد تةطفاا تلذيط يي( إطعاةه(،
و البا ةا يكو تلرصد تلمجيظ( تلذي يجبغي ي ِّ
وعدد يام تليغذيا تلمدرةاا ،وتكالاف تلوحدة ،وتالليزتم بمعايار تلجودة تلمسيجدة إلى تةدلا) قاصرت ويُشكل عدم ةوتءةا نُظ(
تلرصد وتإلبمغ تلخاصا بالب ا

ة نُظ( تلرصد وتإلبمغ تليي تسيخدةها تلحكوةال تلوطجاا تحديا ةام نقل تلمسؤولاا عط

برتةغ تليغذيا تلمدرةاا باورة ةسيدتةا إلى تلمؤةسال تلوطجاا
-36

ويمكط لليقاامال تلمامما باورة ادة
وعزز الب ا

نُظمه ةط

ل ضما

كمل تلرصد تليشغالي عط طريا تلخروج بأدلا عط فعالاا برتةغ تليغذيا تلمدرةاا
ت ُ ِّ
ودة تليقاامال تلمةركزيا وةادتقايها ،وةط تلميوق

تكو تلخقط تالةيرتتاجاا

تلققريا ةاحوبا بخقط للرصد وتليقاا( على تلمسيوى تلققري وة ذلك ،ل( تغيج( فرص تقاا( بعض ةبادرتل تليغذيا تلمدرةاا
تليي ل( يمولها تلمانحو تلرئاساو ؛ وفي تلوقت نفسه دى تةخذ بجُهغ عاةا إلى عل بعض تليقاامال قل هماا و عقت شعبا
تلبرتةغ تلقائما على تلمدترس ةؤخرت تةولويا لجم تةةوتا ةط ل تليقاامال ،وعاَّجت ةوظفا ةسؤوال عط تليقاا( ،ةما يمكط
يُعزز إدترة تةدتء تلعام في ةجاا تليغذيا تلمدرةاا
-37

و عقى الب ا

ةجذ عام  2018زخما ديدت لعمله في ةجاا تولاد تةدلا وتلدعوة على تلجقاق تلعالمي ،وت( نشر إصدتر عام

 2020ةط تلمقلوعا تلرئاساا تليي تادر بعجوت حالا تليغذيا تلمدرةاا في ما نحاء تلعال(
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التأهب التنظي

لت ز ز البيئات الت كينية

ا دى است داد الب ا

للت كيز على ت ز ز البيئات الت تُ كِّن ال ؤسسات الوطنية ن تص يم ب ا

تغ ة درسية ستدا ة

وت و لها وتنفي ها؟
-38

تجاوا هذت تلسؤتا تليقدم تلمحرز ةط حاث بعاد تلبائا تليمكاجاا على تلجحو تلموضح في تلشكل لف وتماشاا ة تليحوا تليجظامي
تلمؤةسي ،يولي الب ا

ةزيدت ةط تالهيمام لدو رن في تمكاط تليغذيا تلمدرةاا في ما تلسااقال على تلجحو تلذي تجسدن

تلخقط تالةيرتتاجاا تلققريا ويوت ه الب ا

تحديال في دتء دوترن تليجفاذيا وتليمكاجاا تلمزدو ا ،وال ةاما ةط حاث

تليمويل وتليوظاف وتلقدرة على تلعمل دتخل ةحور تلعمل تإلنساني وتليجماا وتلسمم
-39

تلدعوة إلى تليغذيا تلمدرةاا كمدخل إلى خقا عام  2030ةط تلمعيرف به
تلمدرةاا ،وهو باليالي في وض

الب ا

هو تلوكالا تلمر عاا في ةجاا تليغذيا

اد يمكجه ةط تلدعوة إلى إدخاا تغاارتل على تلسااةال بهدف تةخذ بجهغ ةيكاةل في تلاحا

وتليغذيا تلمدرةاياط يُساه( في تحقاا تلعديد ةط هدتف تليجماا تلمسيدتةا وةجذ عام  ،2018نجح الب ا
تلعالماا لليغذيا تلمدرةاا في ةخيلف تلققاعال ،ار

في تكثاف تلدعوة

هذن تلجهود ل( تكط ةرتبقا ترتباطا كافاا بالدعوة على تلمسيوى

تلققري ،وكانت تلمشاركا ةحدودة على تلمسيوى تإلقلامي وةما عرقل تلدعوة إلى تليغذيا تلمدرةاا عدم تلوضوح بشأ ةباب
تلدعوة وضعف تلرةائل تلمو َّها بشأ تليغذيا في ةااق هدتف تليجماا تلمسيدتةا وال تزتا تلجهود اريا لمعالجا هذت تلضعف
وعلى تلر ( ةط و ود عدد ةط تلشرتكال تليي تعمل في ةجاا تلدعوة على تلمسيوى تلققري ،يجبغي للب ا

تةيكشاف

تلفرص ،بما فاها فرص تلعمل ة تلمجظمال تلشريكا ،وتلمشاركا فاها بقريقا ةجهجاا
-40

تلشرتكال وتليوتصل تلشبكي وتليجساا باط تلققاعال تلميعددة ييقلب تعزيز بائا ةوتتاا لبرتةغ تغذيا ةدرةاا وطجاا فعالا
وةسيدتةا وةيسما بالكفاءة تكويط شرتكال قويا ة تلحكوةال تلمضافا وتليجساا بفعالاا باط تلققاعال تلميعددة و ُ ريت
تقاامال للقدرتل في ةجموعا وتةعا ةط تلبلدت باةيخدتم دتة تلجهغ تلقائ( على تلجُظ( ليحساط نيائغ تليعلا(

)7

ار

تلعمل يفيقر

إلى تلبُعد تالةيرتتاجي ،ويجبغي للجهود تلمبذولا ليعزيز تلشرتكال ة تلحكوةال تلمضافا وبجاء تحالفال ةيعددة تلققاعال
قبا بالفعل تلك تلجُهغ
تسيرشد بالدروس تلمسيفادة ةط تلبلدت تليي ت ُ ِّ
-41

و دل تةيرتتاجاا تليغذيا تلمدرةاا إلى تسري وتارة إقاةا شرتكال خار اا وةايقلب دوا عمالها تلقموح تحوال في تلعقلاا
على ما تلمسيويال ويُسه( الب ا

ةجذ عام  2018بدور ةحوري في تعزيز تلشرتكال تلخار اا تلعالماا في ةجاا تليغذيا

تلمدرةاا و إقاةا تحالفال ة ةجموعا ةط صحاب تلمالحا و تعزيزها؛ ار

هذن تلجهود تعيبر ةحدودة في تأثارها

تلمباشر على تلمسيوى تلققري وال تزتا هجاك ثغرتل ةيعلقا بيو اه تلشرتكال وترتاب ولوياتها ليحساط تةيدتةا برتةغ
تليغذيا تلمدرةاا وعلى تلمسيوى تلققري ،هجاك فرص ليعزيز تليآزرتل باط وكاالل تةة( تلميحدة ،وتعزيز تلشرتكال
تالةيشاريا ة تلمجظمال ار تلحكوةاا ،وبلورة رؤيا ةشيركا ة تلشركاء في تلققاع تلخاص ،وإعقاء تةولويا للشرتكا في
تليعل( وتلبحوث ة تلمجظمال تإلقلاماا  ،وتليشجا على تكويط شرتكال وة في ةجاا تلاحا وتليغذيا تلمدرةاياط – وهي
كلها ةجاالل ال يعيبر فاها الب ا
-42

قوة ةحركا لشرتكال تليغذيا تلمدرةاا

تإلطار تلسااةاتي/تلقانوني/تالةيرتتاجي وةا يرتبط به ةط قدرتل ةالاا قام الب ا

بياسار عملاا لااا ا ُطر ةااةاتاا

وتةيرتتاجاا بقاادة حكوةاا ةط ل تلدف قدةا باليغذيا تلمدرةاا في ةخيلف تلسااقال وكا هجاك تركاز قل على تلسااةا دو
تلوطجاا ،ويعاني الب ا
تلققري ،يُدرك الب ا

ةط قدرة ةحدودة على تلمشاركا في تقدي( تلدع( تالةيرتتاجي عجد هذت تلمسيوى وعلى تلمسيوى
هماا ترةاخ تليغذيا تلمدرةاا في ةخيلف تلققاعال؛ ار

تليقدم تلمحرز في ربط تليغذيا تلمدرةاا

بحوتر تلسااةال بشأ تلحمايا تال يماعاا ةيفاول بيفاول تةقالا(
-43

ويعيمد تجفاذ ةااةا تليغذيا تلمدرةاا تلوطجاا إلى حد كبار على زيادة تليمويل تليي تشكل تحديا كبارت وبد الب ا

في إيجاد

حوتفز لجماذج تمويل كثر تةيدتةا ،ويسيكشف شرتكال ديدة ليحقاا هذن تلغايا
 )7تلجهغ تلقائ( على تلجُظ( ليحساط نيائغ تليعلا( ةبادرة يسيضافها تلبجك تلدولي ليولاد باانال وةعارف قابلا للمقارنا بشأ ةااةال تليعلا( وةؤةساته بهدف ةساعدة
تلبلدت بقريقا ةجهجاا على تعزيز نُظمها تليعلاماا )http://saber.worldbank.org
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تعزيز تلقدرة تلمؤةساا على تاما( برتةغ تليغذيا تلمدرةاا وتجفاذها ورصدها ال يزتا نقاق عمل الب ا

في تعزيز قدرة

تليغذيا تلمدرةاا ضاقا للغايا ،ويُركز في تلغالب على نشقا تليغذيا تلمدرةاا تليقلاديا بدال ةط تإلصمحال تلمؤةساا وتلجوتنب
تليكمالاا لبرتةغ ودة تليغذيا تلمدرةاا ويجبغي

تشمل هذن تلبرتةغ تةخارة إيمء عجايا لليحوا في تلمجظور تلججساني ،ودع(

تلجظ( تلزرتعاا وتلغذتئاا تلمحلاا تلمرتعاا لليغذيا ،وتعبئا قدرتل تلجهال تلفاعلا تلمحلاا وتعزيزها ،وإدخاا نُهغ ةرتعاا
للمجاخ ويمكط للب ا
-45

إ رتء ةزيد ةط تقاامال تلقدرتل في هذن تلمجاالل

تةيرتتاجاال فعالا لمنيقاا إلى برتةغ تليغذيا تلمدرةاا تلمملوكا وطجاا يُعد تالنيقاا إلى برتةغ تليغذيا تلمدرةاا تلمملوكا وطجاا
عملاا طويلا تة ل تيقلب تحلام دتخلاا للشروط تةةاةاا تلمسبقا ،وتأهب تلبلدت  ،وتليحديال وتلفرص ول( يض الب ا
تةيرتتاجاال و خقط تنيقاا فعالا ووتقعاا وةيدر ا وشاةلا وةدعوةا وةرصودة بالقدر تلكافي

-46

وتض تةيرتتاجاا تليغذيا تلمدرةاا هدتفا طموحا لمنيقاا إلى برتةغ تليغذيا تلمدرةاا تلمملوكا وطجاا ،ار
تلمحدود لهذن تلعملاا وةا يااحبها ةط ةخاطر يُشكل عائقا ةام قدرة الب ا

تلفه( تلمؤةسي

على تقدي( دع( ةسيدتم إلى تلبلدت في دتء هذن

تلمهما وتباط تةيرتتاجاال تالنيقاا تلحالاا تلخاصا باليغذيا تلمدرةاا في الب ا

هجاك حا ا إلى نُهغ دقاقا وةامما

خاااا لهذت تلغرض وتزدتد تحيماالل تحقاا تلججاح عجدةا تكو تلقاادة وتالليزتةال تلحكوةاا قويا وعجدةا يسيثمر الب ا
تلجهود باورة ةجهجاا في ما بعاد تلبائا تليمكاجاا لليغذيا تلمدرةاا ةثل تالليزتم تلسااةي ،و دوا عماا تلسااةال،
وتلقدرة تليقجاا للمؤةسال تلوطجاا) ،ة تلمشاركا بدور قوي في تلشرتكال وتلدعوة وةبادرتل تعزيز تلقدرتل ويحياج دور
الب ا

يضا في ةرحلا ةا بعد تالنيقاا إلى تحديدن وفهمه باورة فضل

االستنتاجات
-47

تض تةيرتتاجاا تليغذيا تلمدرةاا تلجديدة هدتفا طموحا لجدوا عماا تليغذيا تلمدرةاا في الب ا

وتُعد تالةيرتتاجاا

تحويلاا بقرق تؤكد دور تليغذيا تلمدرةاا تلموةَّعا في ةساعدة تلبلدت على تحقاا هدتف تليجماا تلمسيدتةا وتسيجد تالةيرتتاجاا
وةط هجا اءل نظريا تليغاار في تليقاا() إلى

-48

بوة تلبلدت

تيقدم تدريجاا نحو برتةغ تليغذيا تلمدرةاا تلوطجاا شريقا

تحقاا بعض تلشروط في نفس تلوقت تلذي ةاوتصل فاه الب ا

دتء دور في تجفاذ نشقا تليغذيا تلمدرةاا في ةااقال ةعاَّجا

تلمياور
في تلمسيقبل إلى تليركاز على ضما إةكاناا تجفاذ تلقموحال تليحويلاا لمةيرتتاجاا على تلجقاق
َّ

وةاحياج الب ا

في تلجهغ تةوة للاحا وتليغذيا تلمدرةاياط تلذي تجسدن تالةيرتتاجاا
ال وا ل ال ئيسية ال ؤث ة على أداء التغ ة ال درسية

االستنتاج  :1أدت ختلف ال وا ل أدوارا رئيسية ف
والخب ة الت اكتسبها الب ا


ال يزتا الب ا

جاح أ شطة الب ا

وش كاؤه وتُشكل جوا ب قوة كن للب ا

ف

جال التغ ة ال درسية .وت كس ه ه ال وا ل ال ل

التأسيس عليها:

ةيماز في تليغذيا تلمدرةاا؛ وييمي بمكانا قويا ةرةوقا ةط
يحظى باالعيرتف في ةخيلف تلسااقال كشريك
ِّ

حاث خبرته وقاميه تلمضافا تلمعيرف بها


قادل تلفرق تلققريا تاما( تلبرتةغ وتجفاذها وكانت في صما( كثار ةط عمل الب ا

في ةجاا تليغذيا تلمدرةاا وتُشكل

خبرتها ةوردت حاويا للعمل في تلمسيقبل


ةفرل تةدلا و هود تلدعوة تلدولاا تإلضافاا عط زيادة تالعيرتف بدور تليغذيا تلمدرةاا في تليعلا( وتليغذيا وتالقياادتل
تلمحلاا وكشبكا ةا



ويليزم الب ا

بيعزيز قاعدة تةدلا ةط خما تليقاامال

عقى إنشاء شعبا ةجفالا لليغذيا تلمدرة اا وتوةاعها ،وةا عقب ذلك ةط تةيرتتاجاا ديدة لليغذيا تلمدرةاا وتلعملاال
تليشاوريا تليي تةيُخدةت في إعدتدها ،زخما ديدت للدور تلعالمي للب ا

َّ
وعزز تليزتةه بها
في ةجاا تليغذيا تلمدرةاا

وتجعل خقط تليجفاذ تإلقلاماا طموحال تليغذيا تلمدرةاا ةلموةا كثر وتسلط تلضوء على تلفجوتل تليي تحياج إلى ةعالجا
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تُشكل تلخقط تالةيرتتاجاا تلققريا وخقط تليجفاذ تإلقلاماا إطارت تةيرتتاجاا لليخقاط وتلمازنا يجعل تلدور تالةيرتتاجي لليغذيا
تلمدرةاا كثر ظهورت ويمكط



يُعزز تلامل باط ةخيلف ةسيويال تلمجظما وةجاالل عملها

دى تلدور تلقاادي تلذي تضقل به شعبا تلبرتةغ تلقائما على تلمدترس ،وةا يُقدَّم ةط دع( قوي ةط تإلدترة تلعلاا لجدوا عماا
تليغذيا تلمدرةاا ،وتزدياد تلعمل ةؤخرت ة تلشركاء تلخار ااط ،إلى تالرتقاء بمكانا تليغذيا تلمدرةاا ،وال ةاما على تلمسيوى
تلعالمي وفي ةقر الب ا



وفي تلبلدت تلمخيارة

ةاهمت تلشرتكال تلقويا ة تلحكوةال تلمضافا وفعالاا تليجساا باط تلققاعال تلميعددة بدور حاة( في نجاح تنيقاا تلمسؤولاا
عط برتةغ تليغذيا تلمدرةاا إلى تلملكاا تلحكوةاا وتعزيز تلبائا تليمكاجاا في عدد ةط تلبلدت على تلر ( ةط

دوا تةعماا

تلمذكور ال يزتا يجقوي على تحديال كما يمحظ في تالةيجياج  2دنان


يزدتد تليزتم تلحكوةال باليغذيا تلمدرةاا تلوطجاا و ثبيت ائحا كوفاد 19-كذلك هماا تليغذيا تلمدرةاا على تلجقاق تلعالمي
وولدل دروةا وخبرتل قاَّما

الجة قاط الض ف والتحد ات

االستنتاج  :2تسببت عدة عوا ل ف ع قلة جاح التغ ة ال درسية ال قد ة ن الب ا  .و نبغ
التالية:


ل( يي( تليعاةل في بعض تلحاالل ة تلفروق تلدقاقا وتلخاائص تلديجاةاا لبعض تلسااقال بقريقا تفضي إلى تةخذ بجُهغ ةرنا
وةيجاوبا ة تليغذيا تلمدرةاا و ثر ذلك على نجاح عمل الب ا



على تلر ( ةط تسلا( تلمسؤولاا عط برتةغ تليغذيا تلمدرةاا إلى تلحكوةال ودع( تقوير برتةغ تغذيا ةدرةاا وطجاا ةسيدتةا
كهدف طويل تةةد ،كا ةط تلاعب على الب ا



في تليجفاذ وتليمكاط ،بما في ذلك في تلسااقال تإلنساناا

ظلت قدرة الب ا

تكااف ةمك ةوظفاه وقدرتته تبعا لذلك

تليي يقمح إلاها ةط ل تليمكاط وتعزيز تلقدرتل ةحدودة وال يزتا ةط تلاعب ضما بلورة فه( عماا

بالقدر تلكافي لكافاا تلعمل في حاالل تالنيقاا وةا بعد تالنيقاا بما يجاةب تلك تلقدرتل


ل( تكط هود تليعل( ةط تجفاذ تلبرتةغ ةجهجاا وشاةلا بالقدر تلكافي ،ةما حد ةط قدرة الب ا

على تالةيفادة ةط تلخبرة وتثبال

تلجيائغ وتفيقرل عملاال تلرصد إلى تلقدرتل تلكافاا ،بما في ذلك تلمهارتل وتلجُظ( وتلمازتناال


ال تُركز تةيرتتاجاا تليغذيا تلمدرةاا ،شأنها شأ ةااةا تليغذيا تلمدرةاا تلسابقا ،بالقدر تلكافي على تليغذيا تلمدرةاا في
تلبائال تإلنساناا وتلهشا وكاةيجابا للادةال



ل( يو ه تليركاز تلكافي إلى بعاد هدتف تليجماا تلمسيدتةا تلرئاساا ،وال ةاما تلجُهغ تلمفضاا إلى تحوا في تلمجظور تلججساني،
وتإلنااف ،وتغاُّر تلمجاخ



تقاعس ةعظ( تلمانحاط عط تغقاا تكالاف تعزيز تلقدرتل تلققريا على تلجقاق تلمقلوب للدور تليمكاجي وكا ةط تلاعب
تةولي ،للبلدت تلميوةقا تلدخل
تعبئا تليمويل ،بل وحيى تليمويل َّ



ال يزتا تليمويل تلمسيدتم وتلقويل تة ل لليغذيا تلمدرةاا بعاد تلمجاا وفي نهايا تلمقاف ،يعيمد تجفاذ ةااةا تليغذيا تلمدرةاا
تلوطجاا على تالةيخدتم تلميزتيد وتلفعاا لليمويل تلوطجي تلذي ال يزتا يُشكل تحديا كبارت



تحوا تلقاود تلمفروضا على تلحاز تلمالي وتبايط ةسيويال تالليزتم تلحكوةي دو بلوغ طموحال نقل تلمسؤولاا عط تلبرتةغ
إلى تلملكاا تلوطجاا في ةجموعا ةط تلسااقال
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صحة ظ ة التغيي واالفت اضات ال تبطة بها

االستنتاج ُ :3سلط تحليل ظ ة افت اضات التغيي الضوء على ال جاالت الت

حتاج فيها الب ا

إلى واصلة ت ز ز التأهب

التنظي

و الجة الصالت ال ئيسية ف

ظ ة التغيي  .وفي ا ل ال جاالت ذات االهت ام الخاص:



وتنب تلقاور في قدرة الب ا

تلحالاا على دتء تةدوتر تلياساريا وتليمكاجاا تليي ييقلبها تليركاز تالةيرتتاجي على تالنيقاا

إلى برتةغ تليغذيا تلمدرةاا تلمملوكا وتلمجفذة وطجاا بالكاةل


تحديال تعبئا تمويل ةجاةب كما ونوعا ليجفاذ تالةيرتتاجاا



تحديال بجاء قدرتل كافاا دتخل الب ا



تحديال تقوير تلشرتكال تلمقلوبا ةدتء تةدوتر تلشاةلا لعدة ققاعال ،وضما در ا تالليزتم تلحكوةي تلمقلوبا ليحقاا رؤيا

 ،وخاصا على تلمسيوى تلققري ،ليجفاذ تالةيرتتاجاا على تلجقاق تلمقلوب

برتةغ تليغذيا تلمدرةاا تلمسيدتةا دتخل إطار للاحا وتليغذيا تلمدرةاياط
الف ص وال خاط
-49

يسلط تالةيجياج  4تلضوء على تلفرص وتليهديدتل تلرئاساا تليي حددها تليقاا( وتاف تلفقرتل تليالاا آثار تلك تلفرص
وتليهديدتل على تةيرتتاجاا تليغذيا تلمدرةاا

تول د ن است اتيجية التغ ة ال درسية الجد دة والتوافق ال ام ف اآلراء والش اكة الت أقي ت حول جدول
االستنتاج  :4أتاح الزخم ال ِّ
أع ال الصحة والتغ ة ال درسيتين ،وال ُنه الت او ية والش اكات الت يَّزت االستجابة لجائحة كوفيد ،19-ف صا لت ز ز ساه ة
الب ا

ف أهداف التن ية ال ستدا ة .و ثل إعداد خطة الب ا

االست اتيجية ال قبلة ف صة ه ة لت ز ز التغ ة ال درسية كأولو ة

للب ا .
وتش ل ال خاط الت تُهدِّد جدول أع ال التغ ة ال درسية خط ت اجع أولو ة التغ ة ال درسية ،وخط تكبد الكثي
أع ال الصحة والتغ ة ال درسيتين ،وعدم توخ الدقة الكافية بشأن دور الب ا
ن ال جت ع الدول و ن الحكو ات ال تلقية (الت

على الت و ل الكاف

ن أجل جدول

وقي ته ال ضافة ،والتحد ات ال حت لة ف الحصول

كن أن تزداد حدتها ف أعقاب جائحة كوفيد.)19-

آثار است اتيجية التغ ة ال درسية
-50

وض الب ا

لجفسه هدتفا طموحا ةط خما دوا عماله تلخاص باليغذيا تلمدرةاا ويمثل تالهيمام تلميزتيد باليغذيا

تلمدرةاا ،وتعزيز تلعمل ة تلشركاء ،و هود تليخقاط تالةيرتتاجي ،وتنب ةهما – وإ كانت ار كافاا – لليأهب تليجظامي
ليجفاذ تالةيرتتاجاا
-51

وةعاا إلى تحقاا هدتفه ،ةاحياج الب ا

إلى تالةيثمار بقريقا تةيرتتاجاا في ةجاالل عمله تلرئاساا تليي ةيُحدِّد قدرته

على تإلنجاز ،وال ةاما في تلمجاالل تليالاا:


تحديث وصقل ةااةاته وتةيرتتاجااته ةط

ل ةعالجا تلفجوتل تلمهما؛ ويشمل ذلك توفار ةزيد ةط تليو اه

تالةيرتتاجي بشأ تلسااقال تإلنساناا وتحديد طريقا عمله ة خقا تلثماناا آالف يوم دو

ييسبب ذلك في تشيات

هودن


تحساط تليو اه وتلمعايار وفه( تلسااقال تلققريا وتةدوتر تليي بوةعه



تعزيز تليجفاذ



إعقاء تةولويا للشرتكال وتعبئا تلموترد بقرق تجاةب تحياا ال تلبلدت و دتوا تةعماا ذتل تةولويا بما يشمل
تلمساوتة باط تلججساط وتغاُّر تلمجاخ)

يؤديها ،ة تليركاز على تلسااقال تإلنساناا
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تعزيز قدرتل تلموترد تلبشريا وتالرتقاء بها إلى ةسيويال على ةط ل دع( عمل الب ا

في تلمجموعا تلكاةلا ةط

تلبلدت وتلسااقال وتلعمل في تلوقت نفسه في شرتكال تدف قدةا بجدوا عماا تليغذيا تلمدرةاا


تعزيز تةبعاد تلججساناا و ارها ةط تةبعاد تلشاةلا لليغذيا تلمدرةاا ةط ل زيادة ةساهماتها في تحقاا هدتف تليجماا
تلمسيدتةا



تعزيز تلرصد وتليقاا( وتليعل( لضما قدرة الب ا

على تليعل( ةط نيائغ عماا تليغذيا تلمدرةاا وتعمامها بقرق تُبرز

ةساهميه في دوا عماا تلاحا وتليغذيا تلمدرةاياط
-52

وةاجاب تليركاز تلرئاسي في تلمسيقبل على تلمزتيا تلجسباا للب ا
دوا عماا تلاحا وتليغذيا تلمدرةاياط

ةقارنا بما يمكط

يُساه( به تلشركاء تآلخرو في
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التوصيات
عبر تليوصاال عط تالةيجيا ال تلرئاساا تليي خلص إلاها تليقاا( وتركز على بعاد تليأهب تليجظامي تلرئاساا تليي ةيمكط
ت ُ ِّ
الب ا ةط بلوغ طموحاته إذت تمت ةعالجيها وتُقدِّم تليوصاال تلفرعاا ةزيدت ةط تليفاصال عط كافاا تجفاذ كل توصاا رئاساا

-53

تحد ث السياسة وت ز ز االست اتيجية
التوصية  :1ض ان است ار االهت ام ال فيع ال ستوى بالتغ ة ال درسية عن ط ق ال ساه ة ب دخالت ف وضع الخطة
االست اتيجية الجد دة ،وتقد م إحاطة لل جلس التنفي ي بشأن سياسة واست اتيجية التغ ة ال درسية وتنقيح سياسة واست اتيجية
التغ ة ال درسية ف عا

 2022و.2023
القيادة ال ا ة :ةساعد تلمدير تليجفاذي إلدترة وض

ا ولو ة :عالاا

تلبرتةغ تلسااةال
الجهة

التوصيات الف عية

ال سؤولة

عن التوقيت

التنفي
 1-1تليأكد ةط

تلخقا تالةيرتتاجاا للب ا

للفيرة  2026-2022ةساعد تلمدير تليجفاذي نوفمبر/تشريط تلثاني

تعقي تةولويا لجدوا عماا تليغذيا تلمدرةاا

إلدترة

وض

تلبرتةغ 2021

وتلسااةال ،بدع( ةط شعبا
تلبرتةغ

تلقائما

على

تلمدترس
 2-1تقدي( إحاطا للمجلس تليجفاذي في قرب وقت ةمكط ةط ل ةا يلي:
•

لفت تالنيبان إلى تالةيرتتاجاا ودورها في تلدف قدةا بسااةا عام

شعبا تلبرتةغ تلقائما على نوفمبر/تشريط تلثاني
تلمدترس

2021

2013
•

ةمحظا كافاا تعزيز تجفاذ تالةيرتتاجاا؛

•

تقيرتح خارطا طريا ليجقاح تلسااةا وتالةيرتتاجاا

 3-1تحديث تلسااةا وتالةيرتتاجاا لمعالجا تلفجوتل تلمحددة في هذت شعبا تلبرتةغ تلقائما على فبرتير/شباط 2023
تليقاا(؛ وتةيخدتم نهغ يقوم على تليشاور وبجاء تليماةك ويشمل خقا تلمدترس ،ة إةهاةال ةط
تجفاذ ةحددة تليكالاف وخاضعا للمساءلا

تلمكاتب تإلقلاماا وةائر
تلوحدتل ذتل تلالا في
الب ا
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إرشادات و ا ي بشأن التغ ة ال درسية ف السياقات اإل سا ية
التوصية  :2وضع إرشادات و ا ي للتغ ة ال درسية والصحة والتغ ة ال درسيتين ف السياقات اإل سا ية (ب ا ش ل التغ ة
ال درسية كاستجابة للصد ات) وض ان ال اعاة الكافية لل بادئ وا ولو ات االست اتيجية له ه اإلرشادات ف سياسة واست اتيجية
التغ ة ال درسية ال نقحتين.
القيادة ال ا ة :شعبا تلبرتةغ تلقائما على

ا ولو ة :عالاا

تلمدترس
الجهة ال سؤولة عن التوقيت

التوصيات الف عية

التنفي
1-2

تلعمل ة ةفوضاا تةة( تلميحدة لشؤو تلم ئاط وةجظما تةة( تلميحدة شعبا تلبرتةغ تلقائما ديسمبر/كانو
للقفولا ،وصجدوق "تليعلا( ال يمكط
وحدتل الب ا

يجيظر" ،وتلبجك تلدولي ،وكذلك

تةوا 2022

على تلمدترس

ذتل تلالا ،ليحديد تةولويال تالةيرتتاجاا لليغذيا

تلمدرةاا في ما تلسااقال تإلنساناا
2-2

تليعاو في وض إرشادتل بشأ تلسااقال تإلنساناا تةيجادت إلى تةولويال شعبا تلبرتةغ تلقائما ديسمبر/كانو
تلمدترس،

تالةيرتتاجاا تلمحددة تنظر تلجققا  1-2عمن) وتةيعرتض تلدروس

على

تلمسيفادة بما فاها تلدروس تلمسيفادة ةط ائحا كوفاد 19-وتلبدء في تقباا

إةهاةال ةط تلمكاتب

إطار تليعاةل تلشاةل ة ةسألا تلم ئاط)

تإلقلاماا ،وشعبا تلبرتةغ
تإلنساناا

ة

تةوا 2022

وتإلنمائاا،

وشعبا عملاال تلقوترئ
3-2

ضما ةرتعاة تلمبادئ تلرئاساا تلمجبثقا عط تإلرشادتل في تجقاح ةااةا شعبا تلبرتةغ تلقائما فبرتير/شباط
وتةيرتتاجاا تليغذيا تلمدرةاا تنظر تليوصاا )1

على تلمدترس وفريقها 2023
تلعاةل
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ت ز ز التنفي
التوصية  :3نبغ إعطاء ا ولو ة لخطط التنفي الخاصة بال كاتب اإلقلي ية ال تبطة باست اتيجية الفت ة  2030-2020على
ال ستوى ال ؤسس  ،و نبغ للب ا

ت بئة الحد ا د ى ن ال وارد الت

كن التنبؤ بها ن أجل تنفي خطط ع ل ال كاتب

اإلقلي ية
القيادة ال ا ة :ةساعد تلمدير تليجفاذي إلدترة

ا ولو ة :عالاا

وض تلبرتةغ وتلسااةال
التوصيات الف عية

الجهة ال سؤولة عن التوقيت
التنفي

1-3

ضما

ةوتصلا توفار تلحد تةدنى ةط تلموترد تلميعددة تلسجوتل ةساعد

تلمكرةا تليي يمكط تليجبؤ بها لخقط تليجفاذ تلخاصا بالمكاتب تإلقلاماا

تلمدير نوفمبر/تشريط

تليجفاذي إلدترة وض

تلثاني

2021

تلبرتةغ وتلسااةال،
تلمدير

وةساعد

تليجفاذي إلدترة تساار
تلموترد
2-3

إنشاء و تعزيز برتةغ تغذيا ةدرةاا إقلاماا و ةجموعال عمل ليقويا تلمكاتب
تخقاط تليغذيا تلمدرةاا وتجفاذها في إطار تلخقط تالةيرتتاجاا تلققريا بدع(

تإلقلاماا ،يولاو/تموز 2021
شعبا

ةط

تلبرتةغ تلقائما على
تلمدترس
تعزيز

ووحدة
تلقدرتل

تلققريا
3-3

دةغ تعيبارتل تلمساوتة باط تلججساط وتإلنااف في خقط تليجفاذ تلمكاتب تإلقلاماا

ديسمبر/كانو

تلخاصا بالمكاتب تإلقلاماا وتةيخدتم عملاال تليفكار تالةيرتتاجي

2022

تةوا

تلميعددة تلبلدت الةيحدتث نُهغ ةفضاا إلى تحوا في تلمجظور تلججساني
4-3

ضما ةرتعاة ولويال خقط تليجفاذ تلخاصا بالمكاتب تإلقلاماا في تجقاح شعبا تلبرتةغ تلقائما ديسمبر/كانو
تلسااةا وتالةيرتتاجاا ،بما يشمل خقا تليجفاذ تلمحددة تليكالاف تنظر على تلمدترس
تليوصاا )1

2022

تةوا
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التوصية  :4الت ز ز ال ل وس لقدرة الب ا

على دعم قل ال لكية الكا لة عن ب ا

التغ ة ال درسية إلى ال ستوى الوطن ف

البلدان ذات ا ولو ة وإضافة قي ة ف البلدان الت اكت لت فيها ع ليات اال تقال.
القيادة ال ا ة :شعبا تلبرتةغ تلقائما

ا ولو ة :عالاا

على تلمدترس
التوصيات الف عية/اإلج اءات ال حددة

التوقيت

الجهة
ال سؤولة عن
التنفي

 1-4تةيعرتض تجربا الب ا

في دع( عملاال تنيقاا تليغذيا تلمدرةاا تةيخمص شعبا

تلدروس ةط وكاالل تةة( تلميحدة تليي تضقل بأدوتر رتةخا في تلمرتحل

تلبرتةغ ديسمبر/كانو
على تةوا 2021

تلقائما

تةولاا) ،وتلعمل ةط ل نُهغ فضل بما في ذلك تإلرشادتل تلمحدثا بشأ تلجهغ تلمدترس
تلقائ( على تلجُظ( ليحساط نيائغ تليعلا() ليقاا( تليزتم تلحكوةا في ةااقال تالنيقاا

ةط

بمشاركا

تلمكيب تإلقلامي
 2-4ةوتصلا تعزيز آلاال تليعل( تإلقلاماا وتلعالماا ،وتلدعوة إلى تلعمل في تلمرتحل شعبا
تةولاا وتعزيز ةعايار تةدتء تليشغالي تلمسيجدة إلى تةدلا

تلبرتةغ ديسمبر/كانو
على تةوا

تلقائما
تلمدترس

 3-4تحديد تلقدرتل وتلمهارتل وتلموترد تلمقلوبا لمنيقاا ولسااقال ةا بعد تالنيقاا
وضما تلباا هذن تالحياا ال في ةااةا وتةيرتتاجاا تليغذيا تلمدرةاا تلمجقحياط

تالرتباط

2022
بخقط

وتلمكاتب

تليجفاذ

تإلقلاماا

بالمكاتب تإلقلاماا)

شعبا

تلخاصا

تلبرتةغ فبرتير/شباط 2023
على

تلقائما

وتإلصدترتل تلمحدثا ةط خقط تليجفاذ تلخاصا بالمكاتب تإلقلاماا تنظر يضا تلمدترس
تليوصاا )7

ة

باليعاو
تإلدترة تلعلاا

 4-4وض إرشادتل و دوتل للعمل ة تلحكوةال في تالنيقاا إلى تلملكاا تلوطجاا شعبا
تلمسيدتةا

تلبرتةغ يولاو/تموز 2022

تلقائما
تلمدترس

على
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ت ز ز ا ب اد الجنسا ية والشا لة ا خ ى للتغ ة ال درسية
التوصية  :5إ الء ز د ن االهت ام للتحول ف ال نظور الجنسا

واإل صاف ف التغ ة ال درسية وف جدول أع ال الصحة

والتغ ة ال درسيتين عن ط ق الت كيز على ه ه القضا ا ف التخطيط والتنفي واإلبالغ على ال ستو ين اإلقلي
ا ولو ة :عالاا

والقط ي.

القيادة ال ا ة :شعبا تلبرتةغ تلقائما على تلمدترس

التوصيات الف عية

ال سؤولة

الجهة

عن التوقيت

التنفي
 1-5تلعمل ة صحاب تلمالحا تلدتخلااط وتلخار ااط لوض إرشادتل شعبا تلبرتةغ تلقائما على

بريل/ناسا 2022

بشأ كافاا دةغ تعيبارتل تلمساوتة باط تلججساط وتإلنااف في تلمدترس ،وةكيب تلشؤو
تاما( برتةغ تليغذيا تلمدرةاا وتلاحا وتليغذيا تلمدرةاياط في تلججساناا ،وشعبا تلبرتةغ
تلخقط تالةيرتتاجاا تلققريا وتجفاذها ورصدها وتقاامها ،وضما

تإلنساناا وتإلنمائاا ،بدع(

تالتساق ة ةااةا تلمساوتة باط تلججساط وخارطا تلقريا إلدةاج ةط
ةجظور تإلعاقا في الب ا

تلمكاتب

تإلقلاماا

وتلمكاتب تلققريا حسب
تالقيضاء

 2-5إنشاء آلاا لليمويل تةولي ةط

ل عماا تلمكاتب تلققريا تلمبيكرة شعبا تلبرتةغ تلقائما على يجاير/كانو

تلميعددة تلسجوتل في ةجاا تليحوا تلججساني ،وتإلنااف ،وإدةاج تلمدترس ،وةكيب تلشؤو
ةجظور تإلعاقا

تلثاني

2022

تلججساناا

 3-5ضما دةغ تليحوا تلججساني وتإلنااف وإدةاج ةجظور تإلعاقا في شعبا تلبرتةغ تلقائما على نوفمبر/تشريط تلثاني
تإلطار تلمجقح لرصد تليغذيا تلمدرةاا وإ رتء تةيعرتض ةجوي تلمدترس ،بدع( ةط شعبا  ،2021ة
للدروس تلمسيفادة ةط عملاال تلرصد وتليقاا( في تليحوا تلججساني تليخقاط
وتإلنااف وإدةاج ةجظور تإلعاقا تنظر تليوصاا )8

وتةدتء تحديثال ةجويا

تلمؤةسااط ،وشعبا تلبحث
وتليقدير وتلرصد ،وةكيب
تليقاا( ،وتلمكاتب تلققريا،
وتلمكاتب تإلقلاماا

إ رتء
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الش اكات وت بئة ال وارد
(على الص يد ال ال

التوصية  :6وضع خطة لت بئة ال وارد تك ِّ ل جهود ت بئة ال وارد ال ؤسسية ف الب ا

و ن خالل الخطط

االست اتيجية القط ة) .و نبغ أن تس ى الخطة إلى الحصول على ت و ل ت دد السنوات كن التنبؤ به ن أجل أع ال التغ ة
ال درسية ا ولية ف الب ا

وك لك التنفي ال باش لب ا

التغ ة ال درسية ،و نبغ أن تُشجع على ت بئة ال وارد ن حكو ات

البلدان وال صادر ا خ ى ،ب ا ُش ل ال ؤسسات ال الية الدولية ،ن أجل دعم ب ا
ا ولو ة :عالاا

التغ ة ال درسية ال نف ة وطنيا.

القيادة ال ا ة :شعبا تلبرتةغ تلقائما على تلمدترس،
وإدترة تلشرتكال وتلدعوة
الجهة

التوصيات الف عية

ال سؤولة

عن التوقيت

التنفي
وض خقا ةيعددة تلسجوتل ليعبئا تلموترد ةط ل تةيرتتاجاا شعبا تلبرتةغ تلقائما على ديسمبر/كانو

1-6

تليغذيا تلمدرةاا بحاث:
•
•

تلمدترس،

تشمل درتةا

وإدترة 2021

تلشرتكال

تُرتعي ةخيلف ةااقال تليغذيا تلمدرةاا؛
دوى تُركز على تلعائد على ةخيلف

تالةيثمارتل في تليغذيا تلمدرةاا بما يشمل تةعماا
تةولاا) ويجبغي إطمع عضاء تلمجلس تليجفاذي على درتةا

تةوا

وتلدعوة،
تلشعب

باليشاور

ة

تةخرى

في

تلمقر

وتلمكاتب تإلقلاماا

تلجدوى وتحديثها بانيظام
2-6

دع( تلمكاتب تلققريا ذتل تلالا في تعبئا تلموترد ةط
تلبرتةغ تلحكوةاا تلوطجاا

ل تلمكاتب
باالشيرتك
تلبرتةغ

تإلقلاماا ةط يجاير/كانو
ة
تلقائما

شعبا  2022فااعدت
على

تلمدترس ،وإدترة تلشركال
وتلدعوة

تلثاني
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قدرات ال وارد البش ة الت تدعم ع ل الب ا

ج وعة كا لة ن السياقات

ف

التوصية  :7ز ادة قدرات ال وارد البش ة الالز ة لجدول أع ال التغ ة ال درسية ،وخاصة على ال ستوى القط ي ،ب ا ت اشى ع
ط وحات است اتيجية التغ ة ال درسية وسياسة شؤون ال ا لين ال قبلة ،لض ان قدرة الب ا

على أداء ا دوار ال توق ة ف

ختلف

السياقات و احل اال تقال.
القيادة ال ا ة :شعبا تلموترد تلبشريا

ا ولو ة :عالاا
التوصيات الف عية
1-7

التوقيت

الجهة ال سؤولة عن التنفي

ةيعما شعبا تلموترد تلبشريا بدع( ةط نوفمبر/تشريط تلثاني
إ رتء عملاا ليخقاط تلقوة تلعاةلا على ةاس تحلال
ِّ
للمهارتل وتلقدرتل تلمقلوبا على تلمسيوى تلققري ليحقاا شعبا
طموحال تةيرتتاجاا تليغذيا تلمدرةاا وةقارنا تلجيائغ ة
توصافال ةمك تلموظفاط في الب ا

تلبرتةغ

تلمدترس ،ووحدة تعزيز تلقدرتل

ووض خقا ليعزيز تلققريا،

تلقدرتل ةط ل تلباا تالحياا ال تليشغالاا وتليمكاجاا تلمحددة

تلقائما

على 2022

وتلمكاتب

تإلقلاماا

وةركز تالةيااز لمكافحا تلجوع
في تلبرتزيل

2-7

تلعمل ة تلمكاتب تلققريا الةيعرتض هااكلها تليجظاماا لليمكاط تلمكاتب تإلقلاماا بدع( ةط شعبا ةسيمر؛ ةاجيهي تجفاذ
ةط تحديد تلمسيوى تلسلا( ةط تلمشاركا في حوتر تقجي وةااةاتي تلموترد تلبشريا وشعبا تلبرتةغ تلمرتحل
رفا

بحلوا

تلمسيوى ،وتعزيز تليجساا باط تلفرق تلمشيركا باط تلقائما على تلمدترس

تلققاعال لدع( دوا عماا تليغذيا تلمدرةاا
3-7

يولاو/تموز

2022

وض قائما بالخبرتء تليقجااط وتلميخاااط في ةجاا تلدعوة شعبا

تلبرتةغ

وتلحوكما/إدترة تلمالاا تلعاةا تلذيط يمكط تالةيعانا به( حسب ةا تلمدترس،
تقيضاه تلحا ا

تليجريباا

تلقائما

وةركز

على نوفمبر/تشريط تلثاني
تالةيااز 2022

لمكافحا تلجوع في تلبرتزيل،
ووحدة تعزيز تلقدرتل تلققريا
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ال صد والتقييم والت لم
التوصية  :8ت ز ز رصد التغ ة ال درسية وتقيي ها والت لم نها بط قة تواز ة تدعم ال ساءلة واتخاذ الق ارات االست اتيجية،
والت لم ال ال

والدعوة؛ وتحت م ز ادة الال كز ة داخل الب ا ؛ وتكفل أن تكون الطلبات ال ف وضة على ُظم ال صد ف ال كاتب

القط ة واق ية.
القيادة ال ا ة :شعبا تليخقاط وتةدتء تلمؤةسااط

ا ولو ة :عالاا
التوصيات الف عية
1-8

الجهة ال سؤولة عن التنفي

تعزيز تإلبمغ تلمؤةسي عط تليغذيا تلمدرةاا عط طريا شعبا
ةا يلي:
•

تليخقاط

تلمؤةسااط،

تةيعرتض تلمؤشرتل تلمؤةساا لجعلها كثر تتااال
بيقارير تليغذيا تلمدرةاا بدو زيادة عباء تإلبمغ على

وشعبا

التوقيت

وتةدتء نوفمبر/تشريط تلثاني
تلبرتةغ  ،2021وتاب في

تلقائما على تلمدترس ،بدع( ةط إعادة تاما( إطار
وحدة تعزيز تلقدرتل تلققريا

تلمكاتب تلققريا؛
•

تةيحدتث طرق فضل ليحديد عملاال تليغذيا تلمدرةاا

تلجيائغ

تلمؤةساا

للخقا

تالةيرتتاجاا

للب ا

للفيرة

2026-2022

دتخل تةنشقا تلمؤةساا كميابعا لمبادرة "ةط تلموترد إلى
تلجيائغ"؛
•

تعزيز تإلبمغ عط تلفعالاا وتلكفاءة تليشغالاياط في
الب ا

لليمكاط ةط تإل ابا على تةةئلا تةةاةاا

تلميعلقا على ةبال تلمثاا بعدد تةطفاا تلذيط يحالو
على تغذيا ةط الب ا

وعدد يام تغذيه( في تلسجا وتكلفا

تلو با تلغذتئاا).
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تعزيز خقط رصد وتقاا( تليغذيا تلمدرةاا على تلمسيوى

تلمكاتب تإلقلاماا بدع( ةط شعبا ةسيمرة وةيجسدة في

تلققري ،ة إيمء عجايا ليحساط رصد تلعملاال ،وتةيخدتم

تلبرتةغ تلقائما على تلمدترس تلخقط تالةيرتتاجاا

ودع( نُظ( تلرصد تلوطجاا ،وتةيخدتم تليقاامال تلمةركزيا

تلمجشورة

وباالشيرتك ة تلمكاتب تلققريا تلققريا

تلمخيارة بعجايا إلثبال تلفعالاا و ارها) في عملاال تليغذيا وكجزء ةط عملاال تلخقط تعيبارت ةط يولاو/تموز
تلمدرةاا وتلاحا وتليغذيا تلمدرةاياط
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تالةيمرتر في ةيابعا

تالةيرتتاجاا تلققريا

دوا عماا تلبحوث وتليقاامال شعبا

تلبرتةغ

تلقائما

2021
على ةسيمرة ،وتاب في

تلرفاعا تلمسيوى على تلجحو تلميوخى في تةيرتتاجاا تلفيرة تلمدترس بدع( ةط ةكيب تليقاا(
2030-2020؛ وإدرتج تةعماا تلمشيركا بشأ

ةعالجا

تجقاح
وتلسااةا

تالةيرتتاجاا
بحلوا

تلمقاياس ليعزيز تلقدرتل وتليأثار ،ةثل تعزيز ةؤشرتل

نوفمبر/تشريط تلثاني

تلاحا وتليغذيا تلمدرةاياط في تلجهغ تلقائ( على تلجُظ(

2022

ليحساط نيائغ تليعلا(
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لاس في تليسماال تلمسيخدةا في هذن تلوثاقا ،وال تلخرتئط تلوتردة فاها ،وال في طريقا عرض ةادتها ةا ييضمط تليعبار
عط ي ر ي كا لبرناةغ تة ذيا تلعالمي لألة( تلميحدة بشأ تلمركز تلقانوني ةي بلد و إقلا( و ةديجا و ةجققا ،و لسلقال
ي ةجها ،و بشأ تعااط تخوةها و حدودها
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