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 تحسين التعليم واإلنصاف 
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Office Location:
1850 K Street N.W.
Suite 625
Washington D.C., 20006
USA 

مبادئنا 
  التعليم منفعة عامة، وحق من حقوق اإلنسان، وعنصر تمكين لنيل الحقوق األخرى

   تركيز مواردنا على توفير التعلُّم واإلنصاف واالشتمال لألطفال والشباب األكثر عرضة للتهميش، بما في ذلك المتأثرون بأوضاع الهشاشة 
والصراعات.

  تحقيق المساواة بين الجنسين.

  تهيئة الظروف إلقامة حوار شامل للجميع بشأن السياسات المستندة إلى الشواهد يشرك الحكومات الوطنية والمانحين والمجتمع المدني 
والمعلمين ومؤسسات العمل الخيري والقطاع الخاص.

  توفير المساندة وتشجيع التزام البلدان المعنية بهذه األهداف واألولويات المحددة على الصعيد الوطني، وربطها باألداء الوطني في تحسين 
اإلنصاف والتعلم.

  تحسين فاعلية التنمية من خالل مواءمة المعونات واتساقها مع األنظمة القطرية.

  تشجيع المساءلة المتبادلة والشفافية عبر الشراكة.

   العمل انطالقا من إيماننا بأن الشراكة الشاملة للجميع هي أكثر السبل فاعلية لتحقيق نتائج التنمية. 

تقوم مبادئ الشراكة العالمية للتعليم بتطبيق واحترام إعالن باريس بشأن فاعلية المعونة )2005(، وبرنامج عمل أكرا )2008(، وشراكة بوسان للتعاون اإلنمائي 
الفاعل )2011(. 

Mailing Address:
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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الهدف 1
تدعيم التخطيط وتنفيذ السياسات في قطاع التعليم 

المؤشر الرئيسي 
تحسين خطط قطاع التعليم التي تستوفي معايير الجودة، بما في ذلك في البلدان المتأثرة بأوضاع الهشاشة والصراعا ت   

الهدف 2 
مساندة المساءلة المتبادلة من خالل الدخول في حوار فاعل وشامل للجميع بشأن سياسات القطاع 

ومتابعتها 
المؤشر الرئيسي 

  تحسين المراجعات المشتركة للقطاع التي تستوفي معايير الجودة

الهدف 3 
يساند تمويل الشراكة العالمية للتعليم بكفاءة وفاعلية تنفيذ خطط القطاع التي تركز على تحسين 

اإلنصاف والكفاءة والتعلُّم 
المؤشر الرئيسي 

    منح الشراكة العالمية للتعليم تحقق الهدف الخاص باإلنصاف والكفاءة والتعلُّم

رؤيتنا 
نعتمد، بوصفه رؤيتنا للشراكة العالمية للتعليم لعام 2020، منطوق الهدف العالمي الرابع من أهداف التنمية المستدامة: 

 “ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل 

للجميع وتعزيز فرص التعلُّم مدى الحياة للجميع”. 

رسالتنا
لتحقيق رؤيتنا، تهدف رسالة الشراكة العالمية للتعليم في الفترة بين عامي 2016 و 2020 إلى: 

“حشد الجهود العالمية والوطنية لإلسهام في توفير التعليم والتعلُّم للجميع على نحو 

يتسم باإلنصاف والجودة، وذلك من خالل إقامة شراكة شاملة للجميع، والتركيز على 

أنظمة التعليم الفاعلة والكفؤة، وزيادة التمويل”. 

األهداف االستراتيجية على الصعيد القطري 
الهدف 4

زيادة تعبئة الموارد التمويلية وتحسين شروطها 
المؤشر الرئيسي 

    زيادة مساهمات المانحين في الشراكة العالمية للتعليم 
    منح الشراكة العالمية للتعليم تتسق مع األنظمة الوطنية 

الهدف 5
بناء شراكة أقوى 

المؤشر الرئيسي 
    تدعيم وضوح أدوار الشركاء ومسؤولياتهم ومساءلتهم في اإلجراءات القطرية 

األهداف االستراتيجية على الصعيد العالمي 

GPE/MidastouchSchool children at Hidassie Primary School in Addis Ababa, Ethiopia.
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