
 

 دعوة إلى العمل 
 

 ضمان التعلّم التأسیسي عنصر أساسي لتحویل التعلیم
 الحاجز الذي یواجھھ األطفال    -انخفاض مستویات التعلّم  .1

a. .وتشیر التقدیرات حالیًا إلى أن ستة من كل عشرة  أصبحت أزمة التعلّم قبل جائحة كوفید أكثر حدة بعد ظھور ھذا الوباء
 لى الصعید العالمي، حتى إنھم غیر قادرین على قراءة نص بسیط وفھمھ في سن العاشرة.أطفال یعانون من فقر التعلم ع

 ما سبب أھمیة التعلّم التأسیسي؟ .2
a.   إن نسبة األطفال غیر القادرین على القراءة بفھٍم لمعاني الكلمات في سن العاشرة عالمة على مدى الجودة الشاملة للتعلیم في

اللبنات واألساسات لجمیع مھارات التعلّم والمعرفة والمھارات العلیا األخرى التي یحتاج   1يالتأسیسإذ یوفر التعّلم  بلد ما.
  األطفال والشباب إلى اكتسابھا من خالل التعلیم.

b. .إن التعلّم التأسیسي عملیة بالغة االھمیة إذ تمّكن جمیع األطفال من تحقیق أھدافھم والمشاركة في المجتمع  
c. سیسي لجمیع األشخاص في تحقیق المواطنة المنتجة، والتنمیة المستدامة، والنمو الشامل، والمساواة بین أیسھم ضمان التعلّم الت

  الجنسین، والتماسك الوطني، والسالم واالزدھار، وتعزیز التقدم لتحقیق جمیع أھداف التنمیة المستدامة األخرى. 

 االلتزام بالعمل -تحویل التعلیم من خالل التعلّم التأسیسي  .3
a.   نلتزم باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة، عندما تكون مستویات التعلّم منخفضة، لضمان تحقیق جمیع األطفال، بما فیھم األكثر

 ، لكامل إمكانیّاتھم 2تھمیَشا 

b.  نلتزم بتخفیض النسبة العالمیة لألطفال غیر القادرین على قراءة نص بسیط وفھمھ عند بلوغھم سن العاشرة، إلى معّدل
  الوطنیة في كل بلد. 3المستدامةویتطلّب ھذا االلتزام تحقیق الھدف الرابع من أھداف التنمیة  .2030ول حلالنصف، ب

c.   ،لضمان التعافي وتسریع التعلّم، سنعمل فوًرا على تسجیل جمیع األطفال وإبقائھم في المدارس، ال سیّما الفتیات المھّمشات
ي كحصص إضافیة لمواكبة المنھج وتعلیم األطفال حسب مستویاتھم  وسنعمل على زیادة فرص حصولھم على التعلّم العالج

ھم األدوات التي یحتاجونھا، ودعم وضمان الرفاه الصحي واالجتماعي والنفسي لكّل الحالیة؛ كما سنقوم بدعم المعلمین، ومنح
 معلٍم وطفٍل. 

d. الستفادة من التكنولوجیات وغیرھا من  سنعمل معًا على سد الفجوة في الموارد التعلیمیة، وعلى تمكین االستثمارات وا
  اإلصالحات، الالزمة للنھوض بالتعلّم التأسیسي بشكل فعّال.

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 التعلّم التأسیسي یعني معرفة القراءة والكتابة والحساب والمھارات القابلة للنقل مثل المھارات االجتماعیة والعاطفیة.  1
 ر، األطفال الفقراء والفتیات واألطفال ذوي اإلعاقة واألطفال في النزاعات واألزمات. یشمل األطفال المھمشون، على سبیل المثال ال الحص 2
ھداف التنمیة المستدامة  من أ 4من أھداف التنمیة المستدامة، والغایات العالمیة للھدف  4توافق ھذا االلتزام مع الغایات العالمیة والوطنیة األخرى المتفق علیھا بشأن التعلّم التأسیسي بما في ذلك الھدف  یتسق وی  3

أحدث  ). 2026سنوات، وذلك في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بحلول عام  10ملیون فتاة قادرات على القراءة ببلوغھن سن   20ملیون فتاة في المدارس، والوصول الى   40بشأن تعلیم الفتیات (زیادة 
    .ھنا المستدامة التي وضعتھا البلدان متاحمن أھداف التنمیة  4تقریٍر عن المعاییر الوطنیة للھدف 
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