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 نظرة رسيعة عىل نتائج الرشاكة العاملية من أجل التعليم

 يسلط تقرير النتائج 2015/2016 الضوء عىل ما تحقق من تقدم خالل عام 2016، وهو العام األول إلطار نتائج الرشاكة

العاملية من أجل التعليم كام هو وارد يف خطة الرشاكة لعام 2020، وهي خطتها االسرتاتيجية

 هناك عدد أكرب من األطفال قد التحقوا باملدارس ويكملون دراستهم بالبلدان الرشيكة يف الرشاكة العاملية من أجل

 التعليم، وال سيام الفتيات واألطفال الذين يعيشون يف بيئات هشة ومترضرة من الرصاعات - وهناك عدد أكرب من املدرسني

 املتدريبنب. وقد أظهرت البلدان الرشيكة يف الرشاكة نتائج أولية قوية يف تعبئة املوارد املحلية من أجل التعليم، وال تزال

 الرشاكة العاملية من أجل التعليم هي أكرب ممول دويل للتحليل والتخطيط الشامل بأدلة قامئة عىل أساس القطاعات يف

مجال التعليم - وكل ذلك هو ما يضع األساس لسياسات قوية ونظم تعليم فعالة

 ويظهر التقرير أيضا بأنه من الرضوري تحقيق مزيد من التقدم يف تسجيل األطفال بالتعليم ما قبل االبتدايئ، وضامن عدم

 ترك الفتيات عىل نحو غري متكافئ دون تعليم، وتنظيم منح الرشاكة العاملية من أجل التعليم عىل نحو أفضل انسجاما مع

النظم الوطنية.

WWW.GLOBALPARTNERSHIP.ORG/2016-RESULTS-REPORT :لقراءة التقرير، يرجى زيارة هذا املوقع

بشكل عام، حققت الرشاكة

كان مقرر تحقيقها عام 2016

 معلام من بني 
 معلام  

16
19

 تصل الرشاكة إىل عدد أكرب من األطفال، وهناك عدد اكرث من بينهم

ينهي املرحلة االبتدائية والثانوية، خاصة الفتيات واألطفال

الذين يعيشون يف بلدان الرشاكة املتأثرة بأوضاع صعبة أو رصاعات.

 هناك عدد أقل من األطفال الذين مل يلتحقوا باملدارس يف

البلدان الرشيكة، إال أن تحقيق املساواة بني الجنسني

من األطفال غري امللتحقني باملدارس واألطفال بالتعليم 

قبل االبتدايئ ال يزال أقل مام كان متوقعا.

 لدى البلدان الرشيكة عدد أكرب من املدرسني

املدربني

 لقد تم دعم 13.2 مليون طفل

1/3
البلدان الرشيكة لديها نسبة أقل

.من 40 التالميذ إىل املدرسني املدربني.

. 

. 
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 نجاح منوذج الرشاكة العاملية من أجل التعليم:

عدد أكرب من املراجعات القطاعية السنوية

أصبح شامال لجميع الرشكاء ويفي مبعايري الجودة 

يوجد عدد أكرب من األطفال الذين يتعلمون، وهناك

ثلثان )2/3(  من األطفال ما بني الثالثة والخامسة 

من العمر عىل املسار الصحيح من ناحية منوهم.

تم تلبية األهداف املوضوعة من متويل

أنشطة الرشاكة من الجهات املانحة 

 التقليدية وغري التقليدية وإبراز أهمية 

التمويل املحيل طوال العام

 تحقق البلدان الرشيكة تقدما يف جمع بيانات

التعليم واإلبالغ عنها

تتيح منح الرشاكة للبلدان تحقيق األهداف املوضوعة للمساواة والكفاءة والتعلّم

لكن يجب أن تكون أكرث انسجاما مع األنظمة يف البلد املعني

 تقوم الرشاكة العاملية ببناء رشاكة أقوى بتبادل

 املعارف عام ميكن أن ينجح وتركيز وقت موظفي

الرشاكة عىل تقديم الدعم للبلدان

حققت

 65% 
 من البلدان الرشيكة 

تقدما يف نتائج التعلّم



جدول مؤرشات الرشاكة التي تم رصدها عام 2016
(مستقاة من تقرير نتائج الرشاكة 2015/2016)

األثر: تحسني يف نتائج التعلّم وزيادة اإلنصاف واملساواة بني الجنسني واالحتواء

 الهدف االسرتاتيجي 2: زيادة اإلنصاف واملساواة بني الجنسني واالحتواء للجميع يف دورة كاملة من التعليم الجيد، مع استهداف السكان األشد فقرا وتهميشا، مبا يف ذلك حسب نوع

 الجنس أو اإلعاقة أو اإلثنية أو الرصاع أو الهشاشة

نتيجة 2016 َمعلَم 2016 خط األساس املؤرش

مليون 13.2 مليون 11.3 مليون 7.2 اإلجاميل  العدد الرتاكمي لألطفال الذين حصلوا عىل دعم من الرشاكة خالل عام من التعليم

األسايس

 (خط األساس: سنة ميالدية 2015؛ العدد = 49 بلدا ناميا مشاركا)

مليون 10.4 مليون 7.2 مليون 5.6 FCAC1

مليون 6.3 مليون 5.4 مليون 3.4 اإلناث

التعليم االبتدايئ نسبة األطفال الذين أكملوا املرحلة االبتدائية والسنوات األوىل من

املرحلة الثانوية 

(        ؛ العدد = 61 بلدا ناميا مشاركا)

%73.2 %73.7 %72.5  اإلجاميل

%68.5 %69.3 %68.1 FCAC

%70.8 %71.1 %70.1 اإلناث

السنوات األوىل من التعليم الثانوي

%49.5 %48.6 %47.9 اإلجاميل

%42.7 %41.9 %41.1 FCAC

%47.0 %46.9 %45.7 اإلناث

التعليم االبتدايئ نسبة البلدان الرشيكة يف الرشاكة العاملية داخل عتبات محددة ملؤرش

التكافؤ بني الجنسني يف معدالت إمتام املرحلة االبتدائية والسنوات األوىل 

من املرحلة الثانوية 

(        ؛ العدد = 61 بلدا ناميا مشاركا)

%64 %64 %62 اإلجاميل

%57 %54 %54 FCAC

السنوات األوىل من التعليم الثانوي

%54 %52 %49 اإلجاميل

%34 %32 %36 FCAC

%28.1 %29 %28.2 اإلجاميل معدل إجاميل التسجيل يف املرحلة قبل االبتدائية
22.1%(        ؛ العدد = 61 بلدا ناميا مشاركا) %23.3 %22.6 FCAC

%27.5 %28.3 %27.5 اإلناث

معدل األطفال الذين مل يدخلوا املدرسة يف عمر املرحلة االبتدائية األطفال يف عمر املرحلة االبتدائية

والسنوات األوىل من املرحلة الثانوية 
(        ؛ العدد = 61 بلدا ناميا مشاركا)

%19.8 %19.6 %20.3 اإلجاميل

%25 %25 %25.8 FCAC

%22.3 %21.9 %22.7 اإلناث

 األطفال يف عمر السنوات األوىل من املرحلة الثانوية

%32.4 %32.7 %33.4 اإلجاميل

%36.6 %37.2 %38.4 FCAC

%34.2 %34.3 %35.3 اإلناث

التعليم االبتدايئ  مؤرش املساواة بني الجنسني ملعدل عدم االلتحاق باملدارس للمرحلة االبتدائية

والسنوات األوىل من املرحلة الثانوية
 (        ؛ العدد = 61 بلدا ناميا مشاركا)

1.28 1.26 1.27 اإلجاميل

1.37 1.33 1.34 FCAC

السنوات األوىل من التعليم الثانوي

1.11 1.10 1.12 اإلجاميل

1.19 1.17 1.19 FCAC

%37 %24 %32 اإلجاميل مؤرش اإلنصاف
37% (السنة امليالدية 2014-2010؛ العدد = 59 بلدا ناميا مشاركا) %15 %33 FCAC

النتيجة: أنظمة تعليمية تتسم بالكفاءة والفعالية

الهدف االسرتاتيجي 3: أنظمة تعليمية تتسم بالكفاءة والفعالية تقدم تعليام جيدا منصفا للجميع

%29 %27 %25 اإلجاميل  نسبة البلدان الرشيكة يف الرشاكة العاملية التي لديها نسبة تالميذ إىل املدرسني

 املدربني تقل من 40 يف املرحلة األولية
(         ؛ العدد = 55  بلدا ناميا مشاركا)

%13 %13 %13 FCAC

%43 %30 %30 اإلجاميل نسبة البلدان الرشيكة التي تقوم باالبالغ عن ما ال يقل عن 10 مؤرشات من

بني 12 مؤرشا دوليا رئيسيا عن التعليم إىل معهد اليونيسكو لإلحصاء 
(                  ؛ العدد = 61 بلدا ناميا مشاركا)

%39 %32 %32 FCAC

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013-2012

الدول الهشة واملتأثرة بالرصاعات 1



نتيجة 2016 معلم 2016 خط األساس املؤرش

عىل مستوى البلد

الهدف االسرتاتيجي 1: دعم أنشطة التخطيط وتنفيذ السياسات بقطاع التعليم

تعزيز تنفيذ السياسات بالقطاع عرب تبادل املعارف واملامرسات الجيدة وتنمية القدرات وتحسني الرصد والتقييم وخاصة يف مجاالت التدريس والتعلّم واإلنصاف واالحتواء

%100 %100 غري متاح  نسبة البلدان النامية املشاركة أو الدول التي لديها اسرتاتيجية بيانات تفي

مبعايري الجودة

 (السنة املالية 2015؛ العدد = طلب منحة واحدة (1) لتنفيذ برنامج القطاع التعليمي، موجود به

فراغات يف بيانات ابالغ املؤرشات الرئيسية)

الهدف االسرتاتيجي 2: مساندة املساءلة املتبادلة عرب حوار ورصد السياسات التي تتسم بالفعالية واالحتواء يف القطاع

 تشجيع حوار سياسات القطاع الشامل القائم عىل الشواهد ورصد القطاع عرب جامعات التعليم املحلية بقيادة الحكومة وعملية مشرتكة الستعراض القطاع مبشاركة

املجتمع املدين ومنظامت املعلمني والقطاع الخاص وجميع رشكاء التنمية

%45 %41 %29 اإلجاميل نسبة استعراضات القطاع املشرتكة يف تلبية معايري  الجودة

%36 %38 %25 FCAC (السنة امليالدية 2015؛ العدد = 35 استعراضات مشرتكة للقطاع)

الهدف االسرتاتيجي 3: تدعم الرشاكة العاملية من أجل التعليم بفعالية وكفاءة تنفيذ خطط القطاع التي تركز عىل تحسني اإلنصاف والكفاءة والتعلم

يجري تنفيذ منوذج متويل الرشاكة بفعالية، مام يؤدي إىل تحقيق األهداف لبلدان مختارة من أجل اإلنصاف والكفاءة والتعلم

(أ) %100

(ب) %100

(أ) %95

(ب) %90

غري متاح اإلجاميل نسبة طلبات الحصول عىل منح برامج الرشاكة التي متت املوافقة عليها من

 عام 2015 فصاعدا والتي تحدد (أ) وتحقق (ب) من األهداف يف مجاالت اإلنصاف 

والكفاءة والتعلم

(السنة املالية 2015؛ العدد = أ) 3 طلبات حصول عىل ِمَنح لتنفيذ برنامج القطاع التعليمي؛ ب) ال

 توجد ِمَنح تنفيذ برنامج القطاع التعليمي قامئة مبؤرشات أداء مستحقة للتقييم يف السنة املالية 2015

(أ) %100

      (ب) 

(أ) %90

(ب) %90

غري متاح FCAC

عىل مستوى عاملي

الهدف االسرتاتيجي 4: تعبئة موارد متويلية أكرث وأفضل

التشجيع عىل زيادة تنسيق واستدامة ومستوى التمويل الدويل من أجل التعليم عن طريق تنويع وتوسيع قاعدة املانحني الدوليني للرشاكة ومصادر التمويل

 مليون

دوالر

6.4  مليون

دوالر

6.4  ماليني

دوالر

5 التمويل للرشاكة من مانحني غري تقليديني (القطاع الخاص واملانحني

 للرشاكة ألول مرة) 

(السنة املالية 2015)

%100 %100 %100 نسبة تعهدات املانحني التي تم الوفاء بها

(السنة املالية 2015)

الدفاع عن تحسني االنسجام التوافق بني املوارد التمويلية من الرشاكة العاملية ورشكائها الدوليني حول خطط وأنظمة تعليمية يضطلع البلد باملسؤولية تجاهها

%31 %37 %34 اإلجاميل نسبة منح الرشاكة املنسجمة مع األنظمة الوطنية

 (السنة املالية 2015؛ العدد = 68 منحة قامئة لتنفيذ برنامج القطاع التعليمي يف أي وقت

خالل السنة املالية)
%26 %29 %27 FCAC

%39 %34 %40 اإلجاميل نسبة منح الرشاكة التي تستخدم آليات متويل مختلط للمرشوعات أو

متويل  مشرتك من قطاعات.

 (السنة املالية 2015؛ العدد = 68 منحة قامئة لتنفيذ برنامج القطاع التعليمي يف أي وقت

خالل السنة املالية)

%35 %32 %32 FCAC

 زيادة دعم وكفاءة وإنصاف التمويل املحيل من أجل التعليم عرب أنشطة الدعوة الوطنية واملساءلة املشرتكة ودعم الشفافية يف الرصد واإلبالغ

%70 %51 %47 اإلجاميل نسبة البعثات إىل كل بلد ملعالجة مشاكل التمويل املحيل

81%(السنة املالية 2015؛ العدد = 57 بعثة) %65 %62 FCAC

الهدف االسرتاتيجي 5: بناء رشاكة أقوى

استخدام معارف عاملية ووطنية وتبادل املامرسات الجيدة بكفاءة لتطبيق سياسات وأنظمة تعليمية أكرث تحسينا وخاصة يف مجايل اإلنصاف والتعلم 

13 6 4  عدد السياسات واألمور الفنية أو املعارف األخرى التي تم إعدادها ونرشها بتمويل

أو دعم من الرشاكة

(السنة املالية 2015)

تحسني الكفاءة والفعالية التنظيمية للرشاكة بخلق أنظمة أقوى لضامن الجودة، وإدارة املخاطر، ودعم البلد املعني، واإلرشاف املايل والتعاقدي

%42 %32 %28 نسبة الوقت الذي خصصه موظفو الرشاكة يف مهام خاصة بكل بلد

(السنة املالية 2015؛ العدد = 2254.74 إجاميل أسابيع العمل)



موقع املكتب:

1850 K Street N.W. 

Suite 625

Washington D.C., 20006 

USA

العنوان الربيدي:

Global Partnership for Education

MSN IS6-600

1818 H Street NW

Washington D.C., 20433

USA

www.globalpartnership.org

 facebook.com/globalpartnership   

 twitter.com/gpforeducation   
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