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ما هي نوراك؟
نوووراك هووي شووبكة معتوور بهووا دولي وال للمعنيووين موون مختل و

المجوواالت ،تسووعى إلووى اإلط و

والتحوود

والتأثير في السياسات والتعاون في مجال التعليم والتدريب الدولي منذ نحو  00سنة.
وتهد

نوراك ،من خ ل التعاون والشراكات المؤسسية ،إلى:

 نشر األبحاث النقدية وتوزيعها في الوقت المناسب ،وأن تكون حاضنة لألفكار الجديدة.
 أن تكون وسيطال معرفيال فيما يخص األبحاث والسياسات والممارسات.
يركز برنامج نوراك الحالي على الموضوعات اآلتية:
 التعليم وتنمية المهارات التقنية والمهنية في خطة التنمية لمرحلة ما بعد عام .1025
 الحكم العالمي للتعليم والتدريب وسياسة البيانات.
 الصراعات والعن

والتعليم والتدريب.

 وجهات النظر الدولية حول سياسات دول الجنوب العالمي وممارساتها فيما يتعلق بالتعليم والتدريب
المهني والتقني.
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعناwww.norrag.org :
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ما هي نوراك نيوز؟
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والمؤسسووات ومنظمووات المجتمووع الموودني .وقوود كووان اختصوواص نوووراك داجموال هووو تحديوود عوودد موون "الموضوووعات
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تعريف عملي للحكم العالمي للتعليم والتدريب
استخدم مصطلح الحكوم العوالمي للتعلويم والتودريب " The global governance of education
 (GGET) "and trainingفووي هووذا العوودد موون نوووراك نيوووز كإطووار تنظيمووي لمناقشووة كي و

يكووون للجهووات

الحكومية وغير الحكومية حضور وسلطة في مجال التعليم ،تأتي على شكل اليوات رسومية وغيور رسومية .وقود
تتضمن اآلليات الرسمية للحكم العالمي على سبيل المثال :األهدا

والغايات (مثل أهدا

خطة توفير التعليم

للجميو ووع) والق و ووانين والمعاهووودات والمواثيو ووق واالتفاقي و وات والتعاقووودات والش و وراكات والمبو ووادرات لوضو ووع السياسو ووات
صوممت بهود
والتعاون الماد  .أما اآلليات غير الرسومية فقود ال تكوون ُ
المعنيووين بشووكل واضووح فووي مجووال التعلوويم .وقوود يقووول الووبع

الحكوم أو التنظويم ،ولكنهوا توؤثر علوى

إن فاعليووة هووذه اآلليووات أصووبحت اليوووم بالفعوول

حقيقة بالنسبة للحكم العالمي في مجال التعليم والتدريب .وقد تشمل مثل هذه اآلليات غير الرسمية على سبيل
المثووال :تووأثير "أفضوول ممارسووات" المعرفووة والمنهجيووات (مثوول عواجوود التعلوويم والتوودريب المعتموودين علووى الكفوواءة
وأطر المؤه ت الوطنية) ،وتأثير قرو

التعليم ومنحه والشوروط المرتبطوة بهوا علوى الودول المسوتفيدة ،ومود

تووأثير البيانووات والمؤش ورات المسووتخدمة فووي التقيوويم واالختبووار (مثوول البرنووامج الوودولي لتقيوويم الطلبووة) ،وترتيووب
المنهجيات والمقارنات (مثل ( SABERالنظام المنهجي لتحقيق أفضول النتواجج التعليميوة) ،وترتيوب الجامعوات
على مستو العالم).
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افتتاحية ضيف النسخة العربية
روبرت بالمر ،نوراك
يتنوواول هووذا العوودد موون نوووراك نيوووز المخصووص لو و"التعلوويم والمهووارات فووي مرحلووة مووا بعوود عووام 1025
والحكم العالمي للتعليم" موضوعات ذات صلة وثيقة بالمنطقة العربية في الوقت الراهن.
في المرحلة ما بين عام  1000و ،1025لم تحقق أ من الودول العربيوة جميوع أهودا

خطوة التعلويم

للجميوع ،مقارنوة بثلوث دول العوالم التوي تمكنوت مون تحقيووق جميوع األهودا  .ففوي المنطقووة موا يوزال  4.7مليووون
طفل ومراهق غير ملتحقين بالمدارس ) ،(UNESCO, 2015وما تزال المنطقة تعاني من ضع

في جودة

التعليم وفي التعلم .ومن الواضح أن خطة التعليم للجميع ما تزال غيور متحققوة ،وتحتوا إلوى اسوتكمال فوي أ
خطة تعليم متفق عليها لمرحلة ما بعد عام .1025
سوولطت العديوود موون المشوواورات حووول مرحلووة مووا بعوود عووام  1025فووي المنطقووة الضوووء علووى أولويووات
التعلويم :الحاجوة إلوى تحسوين جوودة التعلويم ،والعدالوة فوي التعلويم ،وأهميوة التعلويم كوسويلة للوقايوة مون الن ازعووات،
والصولة بووين التعلوويم والعموول ،وأهميووة تجوواوز التعلوويم األساسوي الشووامل فووي المنطقووة ،والنظوور إلووى أنظمووة التعلوويم
بطريقة كلية (أ من مرحلة رعاية الطفولة والتعليم المبكر إلى التعليم العالي) ،وما وراء نظوام التعلويم الرسومي
).(Khan, 2015; UNDP, 2013; UNESCO – Beirut, 2015
الحكم العالمي للتعليم في الدول العربية يرزح تحت وطأة الصراع
يعوواني عوودد موون الوودول العربيووة ذات الوودخل المتوودني والمتوسووط موون صوراعات (العوراق وليبيووا وفلسووطين
وسوريا والسودان واليمن) ،وأحيانال يتأثر بذلك حق الحصول على التعليم وجودة التعليم ومخرجاته (بشكل كبير
في بع

األحيان).
وتكموون المشووكلة فووي أن األطفووال غيوور الملتحقووين بالموودارس فووي المنطقووة العربيووة أصووبحوا مركوزين فووي

البلدان المتأثرة بالص ار ؛ إذ يعيش حوالي  9من أصل  20أطفوال بعمور التعلويم األساسوي مون غيور الملتحقوين
بالموودارس فووي دولووة عربيووة متووأثرة بالص و ار منووذ عووام  ،1021مقارنووة بو و 6موون أصوول  20أطفووال عووام 2999
10

) .(UNESCO, 2015ولووم يعوود إطووار العموول العووالمي لوودعم التعلوويم فووي مثوول هووذه البيجووات التووي تعوواني موون
قادر على مواكبة المتغيرات.
الصراعات ال
على سبيل المثوال ،فوي الوقوت الوذ ازداد فيوه عودد الودول الضوعيفة المتوأثرة بالصوراعات التوي تودعمها
الشراكة العالميوة للتعلويم أضوعافال مضواعفة ،مون  2عوام  1000إلوى  12عوام ،(Menashy, 2015) 1025
انصوب التركيووز األكبوور علووى الودول األفريقيووة والوودول ذات الوودخل الموونخف
للتعلوويم سووو دولتووين ع وربيتين (ك همووا ذات دخوول موونخف

 ،ولوم يكوون ضوومن الشوراكة العالميووة

) -الوويمن والسووودان .فالش وراكة العالميووة للتعلوويم ال

تعنى بالدول ذات الدخل المتوسط التي تعاني من الص ار مثل العراق وسوريا وفلسطين.
ثمووة مثووال اخوور علووى فشوول الحكووم العووالمي للتعلوويم فووي معالجووة مثوول هووذه التحووديات هووو الوودعم العووالمي
غير الكافي لتعليم ال ججين السوريين .فقبل الحورب كوان جميوع األطفوال السووريين ،تقريبوال ،ملتحقوين بالمودارس
)(Save the Children, 2014؛ أموا اآلن فنصوفهم غيور ملتحوق بالمودارس (A World at School,
) . 2015في أكتوبر عام  ،1020دشنت مجموعة من الحكومات والمانحين واألمم المتحودة ومنظموات دوليوة
ومنظمووات غيوور حكوميووة مبووادرة "جيوول غيوور ضوواجع" ( ،)No Lost Generation Initiativeإد اركوال منهووا
للحاجة إلى عمل دولي هاد

لمعالجة التهديد المتنامي الذ يهدد مستقبل جيل كامل من األطفال السووريين.

ولكن التمويل ال زم لهذه المباردة لم يتحقق إال جزجيال ،وفي سبتمبر قدرت اليونيسي

تمويول قطوا التعلويم فوي

مبادرة جيل غير ضواجع بنسوبة  %19حاليوال ) .(Save the Children, 2014وقود تكوون الحاجوة لمثول هوذه
المبادرة في األساس دالة على أن هيكل التعليم العالمي غير قادر على معالجة مثل هذه القضوايا فوي وضوعها
الحالي.
الدول ذات الدخل المتوسط وذات الدخل العالي وازدياد تأثير الحكم بواسطة األعداد
يزداد عدد الدول ذات الدخل العالي والمتوسط التي تشارك في التقييمات العالمية مثل البرنامج الدولي
لتقييم الطلبة ،إذ يشارك كل من قطر واألردن وتونس واإلمارات العربية ،ومثل االتجاهات في الدراسة العالمية
وعمووان وفلسووطين وقطوور
للرياضوويات والعلوووم ،إذ يشووارك كوول موون البح ورين واألردن والكويووت ولبنووان والمغوورب ُ
والسووعودية وسوووريا واإلمووارات العربيووة .وقوود يووؤثر الترتيووب الووذ تحققووه هووذه الوودول فووي هووذه االختبووارات العالميووة
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علوى السياسووات الوطنيوة .فعلووى سوبيل المثووال لوم تحقووق أ مون الوودول المشواركة المعودل العوالمي أو أعلووى منووه
في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة.
ال يوزال العديوود موون الوودول ذات الوودخل المتوسووط تتلقووى الوودعم فووي مجووال التعلوويم (مثوول مصوور والمغوورب
وتونس ولبنان) ،حيث تواجه هذه الدول العديد من التحديات (مثل الفقر والبطالة وضوع

التعلويم وال ججوين)،

وقد تؤثر هذه التحديات في السلوكيات الوطنية.
إعادة التوازن للحكم العالمي للتعليم :دول مجلس التعاون الخليجي
إن دول مجلووس التعوواون الخليجووي ه وي بحوود ذاته وا دول مانحووة فووي مجووال التعلوويم ،ولكوون بع و
الدول في الوقت ذاته تعاني من ضع

هووذه

في مجال التعليم -على الرغم من ثروتها ).(Khan, 2015

فووي السوونوات األخي ورة ،ازداد نفوووذ دول مجلووس التعوواون الخليجووي علووى صووعيد الحكووم العووالمي للتعلوويم.
وفيما يلي بع

األمثلة:

 استض ووافت سللللطنة ُعملللان اجتم ووا التعل وويم الع ووالمي للجمي ووع لع ووام  -1027وه ووو االجتم ووا الع ووالمي

األخيوور لجميووع شووركاء خطووة التعلوويم للجميووع ،قبوول المنتوود العووالمي للتعلوويم الووذ سو ُويعقد فووي جمهوريووة
كوريا الجنوبية من  11-29مايو هذا العام.

 فووي قطللر ،تُعوود مؤسسووة قطوور (لتنميووة التعلوويم والعلوووم والمجتمووع) ومووؤخ الر مؤسسووة التعلوويم فوووق الجميووع
مووؤثرين عووالميين فووي التعلوويم -وذلووك ،بشووكل أساسووي ،بسووبب تمويلهم وا للعديوود موون المشوواريع .وهنوواك
مباردة أخر لمؤسسة قطر وهي موؤتمر القموة العوالمي ل بتكوار فوي التعلويم ( World Innovation
) ،)Summit in Education (WISE) (wise-qatar.orgوقود أسسوت هوذه المؤسسوة لنفسوها
مكانة بارزة بشكل سريع كمحطة للحوار العالمي في مجال التعليم.
 وتُعد اإلمارات العربية المتحدة من الدول المانحة الناشجة بسرعة في مجال التعليم ،فبين عوام 1020
و 1020أنفقووت اإلمووارات العربيووة المتحوودة مووا معدلووه  77مليووون دوالر أمريكووي علووى التعلوويم ،ذهووب
 %26منه ووا ل وودول غي وور عربي ووة .ولك وون اإلم ووارات العربي ووة المتح وودة ،مث وول قط وور ،ب وودأت ته ووتم بتش ووكيل
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وتشوجيع الحووار العووالمي حوول التعلوويم ،كموا رأينووا فوي المنتوود العوالمي للتعلوويم والمهوارات ( Global
) .) Education and Skills Forum (educationandskillsforum.orgباإلضافة إلوى هوذا،
تعد أنظمة إدارة التعليم العالمي ( )GEMS Educationفي اإلمارات العربية المتحدة مزودال معروفال
عالمي وال للتعلوويم الخوواص ،وذ ارعووه الخي ور مؤسسووة فوواركي ( )Varkey Foundationتوودعم مشوواريع
التعل و و وويم العالمي و و ووة ،وم و و ووؤخ الر ق و و وودمت فكو و و ورة ج و و وواجزة عالمي و و ووة للمعل و و ووم بقيم و و ووة ملي و و ووون دوالر أمريك و و ووي
) ،(globalteacherprize.orgوقد فازت بها عام  1025معلمة أمريكية.
 في هذه األثناء تمول كل مون المملكة العربية السعودية ،مون خو ل مؤسسوة الملوك فيصول ،والكويلت
من خ ل الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية؛ مشاريع التعليم في الدول النامية.
خالصة القول
اآلن ونحوون يفصوولنا شووهر واحوود عوون انعقوواد المنتوود العووالمي للتعلوويم فووي كوريووا فووي منتصو
هذا العام ،بات من الواضح أنه في حين قد تساعد مجموعوة جديودة مون األهودا

مووايو موون

لمرحلوة موا بعود عوام 1025

فووي التركيووز علووى خطووة تعلوويم متفووق عليهووا ،سوويتأثر الحكووم العووالمي للتعلوويم والتوودريب بحوود ذاتووه بهووذه األهوودا
جزجي وال فقووط .وموون شووأن التحوود فووي معالجووة التعلوويم فووي الوودول العربيووة ذات الوودخل المتوسووط المتووأثرة بووالن از
وصووعود دول مجلووس التعوواون الخليجووي كمووؤثرين عووالميين أن يسوواهم فووي تحووول مووا فووي الحكووم العووالمي للتعلوويم
والتدريب.
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كلمة المحرر
الحكم العالمي ومرحلة ما بعد عام  :5102تعقيد وتنافس وتعاون
كينيث كينج ،جامعة إدنبره ونوراك
البريد اإل لكترونيKenneth.king@ed.ac.uk :

المراحل المميزة في الطريق إلى مرحلة ما بعد عام  5151في ظل الحكم العالمي
لقد طرحنا هذا العدد من نووراك نيووز فوي منتصو

شوهر ديسومبر عوام  ،1027ونحون نتوقوع أن إتموام

خطووة مووا بعوود عووام  1025قوود بووات وشوويكال .وكووذلك كنووا نعلووم أنووه سوويكون باسووتطاعتنا أن نأخووذ بعووين االعتبووار
المراجعووة النهاجيووة لعشوور سوونوات موون "التعلوويم موون أجوول التنميووة المسووتدامة" (()ESD

for

Education

(UNESCO, 2014a; UNESCO, 2014b: 2; see Tang )Sustainable Development
) ،NN51والتقرير التجميعي لألمين العام لألمم المتحدة حول مرحلة ما بعد عام UN Secretary ( ،1025
 .(UN, 2014))General’s Post-2015 Synthesis Reportباإلضوافة إلوى هوذا ،فإننوا نودرك أن
التعلويم للجميوع () )Education for All (EFAوفريوق التقريور العوالمي لرصود التعلويم للجميوع ( Global
) )Monitoring Report (GMRسوويكونان قوود نش و ار مووذكرتهما فووي مطلووع ديسوومبر  ،1027ونتطلووع إلووى
تقريرهموا المتوقوع نشوره عوام  1026بعنووانEducation, Sustainability and the Post-2015 :
 .Agenda (GMR, 2014).أما الحكم العوالمي فلويس لوه مثول هوذه الم ارحول المميوزة ،وانموا الموضوو األول
سيوضح األخير.
واجه األمين العام لألمم المتحدة مهمة تاريخية بارزة وفريدة من نوعها ،عندما وافق علوى إنتوا تقريور
تجميعووي حووول خطووة مرحلووة مووا بعوود عووام  .1025ومنووذ بوودء النقوواش حوول الخطووة العالميووة الجديوودة للتنميووة فووي
مووؤتمر ريووو  10+فووي يونيووو عووام  ،1021ت ووالى عوودد ال يحصووى موون االجتماعووات والمووؤتمرات والمناقشووات
والتق ووارير والم وودونات الت ووي ناقش ووت مرحل ووة م ووا بع وود ع ووام  1025عل ووى جمي ووع المسو وتويات -المحل ووي واإلقليم ووي
والعالمي والعالي والمتوسط والمتدني .حتى نوراك ،على صوغر حجمهوا ،أصودرت أكثور مون  200مدونوة حوول
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مرحلووة مووا بعوود عووام  ،)1(1025و 200مقالووة فووي نوووراك نيوووز حووول مرحلووة مووا بعوود عووام  1025وأربووع ورقووات
عمول ) ،(Palmer and King NN51ويمكون أن نتخيول العوودد الهاجول مون الموواد التووي أُنتجوت فوي جميووع
أنح وواء الع ووالم خو و ل الس وونتين ونصو و

التنموي ووة لأللفي ووة

الس وونة الت ووي مض ووت .ونس ووبيال ،ك ووان تحدي وود األه وودا

() )Millennium Development Goals (MDGsاألصولية ،بعود أشوهر قليلوة مون انعقواد قموة األلفيوة فوي
نيويورك في شهر سمبتمبر من عام  ،1000عملية أبسط بكثير.
في جزء من التقرير الذ يتكون من  74صفحة ،يسعى األمين العوام لألموم المتحودة ،بكول جورأة ،إلوى
أن يغطووي "مووا تعلمنووا" .ويووذكر هووذا الجووزء القوراء بالم ارحوول المميوزة فووي السوونتين ونصو

السوونة التووي مضووت فووي

عمليووة مرحلووة مووا بعوود عووام  .1025ولكوون الجووزء الووذ س ويجذب انتبوواه الق وراء ،بشووكل أكبوور ،هووو الجووزء الثالووث
المعنون بو"صياغة األجندة الجديدة" .وير األمين العام أن ثمة فرصة اآلن إلعادة صياغة األهدا

والغايوات

التوي وضوعها فريوق العمول المفتووح ()" )Open Working Group (OWGبطريقوة تعكوس طموحوات خطوة
عالمية نوعية" ) .(UN, 2014: 19ويور األموين العوام أن مون الممكون الحفواظ علوى األهودا

السوبعة عشور

التووي حووددها فريووق العموول المفتوووح ولكوون بو و"إعووادة ترتيبهووا بطريقووة أكثوور تركي و الز وايجووا الز ،موون أجوول زيووادة الوووعي
الضرور على المستو الدولي والتطبيق على مستو الدولة" ).(ibid.
إن هووذه المهمووة صووعبة؛ فكي و

سيس ووتطيع األمووين العووام "الحفوواظ عل ووى األهوودا

ناحية ،وفي الوقت نفسه إعادة صياغتها لتكون أكثر إيجا الز من ناحية أخور

السووبعة عشوور" م وون

يبودو أنوه عواد إلوى نمووذ فريوق

الشخصوويات البووارزة () )High Level Panel (HLPحووول خطووة مرحلووة مووا بعوود عووام  ،1025موون أجوول
التعامل مع هذه المهمة الصعبة ) .(UN, 2013فقد استخدم فريق الشخصيات البارزة الية "التحووالت النوعيوة
الخمسة" ،التي تم توضيحها في  21هدفال توضيحيال .وكذلك يقترح األموين العوام "مجموعوة متكاملوة تتكوون مون
ستة عوامل ضرورية" .الهد

منها مساعدة الدول األعضاء للوصوول إلوى "خطوة مووجزة وطموحوة أوصوى بهوا

مؤتمر ريو  ."10+وقبل توضيح العوامل الستة الضرورية ،يقول األمين العام إن هذه التدابير الستة األساسية

)(1
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تشووير إلووى االلت و ازم بالمبوواد (الثمانيووة) الجوهريووة التووي إن تووم تطبيقهووا مع وال ،سوويتمخ

عنهووا "تحووول عووالمي

وحقيقي في مجال تنمية مستدامة" ).(ibid. 19
تبدو هذه المباد الثمانيوة شوبيهه بنمووذ فريوق الشخصويات البوارزة بطريقوة موا .فقود أشوار هوذا الفريوق
إلى ثماني "قضايا شاملة" مثل السو م والعدالوة والتغيور المنواخي والمودن وغيور ذلوك ) ،(UN, 2013: 16ولوم
تشوومل هووذه القضووايا أهوودافال قاجمووة بحوود ذاتهووا .وكووذلك غطووت مبوواد األمووين العووام (الثمانيووة) قضووايا الشوومولية
واالسووتدامة والعدالووة وحقوووق اإلنسووان والتغيوور المنوواخي والبيانووات الموثوقووة والش وراكة الدوليووة والتماسووك العووالمي
).(UN, 2014: 19
بوضع هذه المباد بعين االعتبار ،ما هي إذال العناصور السوتة األساسوية التوي "قود تسواعد فوي تشوكيل
ودع ووم خط ووة ذات طبيع ووة ش وواملة ونوعي ووة ومتكامل ووة لتنمي ووة مس ووتدامة " كيو و

ستس ووتطيع ه ووذه العوام وول الس ووتة

األساسية "الحفاظ على  24هدفال واعادة ترتيبها بطريقة مركزة وموجزة ".
يتك ووون ك وول عام وول م وون ه ووذه العوام وول الس ووتة م وون كلم ووة واح وودة :الكراملللة واألفلللراد واالزدهلللار والكوكلللب
والمساواة والشراكة .ويتم تفصيل كل مون هوذه العوامول فوي بنود لتوضويح الغور

منهوا .فوأ مون هوذه العوامول

يسووعى لتغطيووة التعلوويم والمهووارات إن العاموول الووذ يسووعى لووذلك هووو األف لراد ،ويووتم تفصوويل هووذا العاموول لتبيووان
الغر

منه .وبهذا فإن عامل األفراد يتوسع ليشمل "ضمان حياة صحية ومعرفة وشمولية للنساء واألطفال".

وبعبوارة أخور  ،سوعى األموين العوام ،تحوت عامول األفوراد ،إلوى تحقيوق اإليجواز بضوم الموواد المتعلقوة بمرحلوة موا
بعد  1025التي تناقش الصحة والتعليم والتدريب ).(UN, 2014, paras. 69-71
وسوونترك التعليووق علووى الفق ورتين  69و 40حووول أمووور الصووحة للمجتمووع الوودولي المخووتص بالصووحة،
ولكن الفقورة  42حوول التعلويم ال تبودو بالتحديود إعوادة ألفكوار خطوة مرحلوة موا بعود عوام " 1025بطريقوة مركوزة
وموجزة" .ويجدر هنا اقتباس الجمل األربع التي أراد منها توضيح محاولته التركيز واإليجاز في مجال التعليم:
 .42واليوم ،فإن الواقع الذ يمثله  2,2مليار شاب ومراهق بوات يشوكل ،أكثور مون أ وقوت
مضى ،قوة ديناميكيوة ومسوتنيرة ومترابطوة علوى الصوعيد العوالمي تودفع نحوو التغييور .وسويكون
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إد ار احتياجوواتهم وحقهووم فووي االختيووار واراجهووم فووي الخطووة الجديوودة عووام ل حاسوومال فووي تحقيووق
النجوواح .وموون الضوورور إكسوواب الشووباب المهووارات المهمووة والتعلوويم الجيوود النوعيووة ،وتمكيوونهم
من التعلم مد الحياة ،بودءال مون مرحلوة الطفولوة المبكورة حتوى موا بعود المرحلوة االبتداجيوة ،بموا
فوي ذلوك مهووارات الحيواة والتعلويم والتوودريب المهنيوان ،وكوذلك العلوووم الرياضوية والثقافوة .ويجووب
تزويوود المعلمووين بالوسوواجل التووي تمكوونهم موون تحقيووق الووتعلم وايصووال المعرفووة ،فووي بيجووة عموول
عالمية امنة تحركها التكنولوجيا.
ناقشنا فيما سبق أن األمين العام واجه مهمة شوبه صوعبة فوي إعوادة صوياغة الغايوات السوبع ،بطريقوة
أكثر إيجا الز أُجمع عليهوا فوي "اتفواق مسوقط" ،وتوم تعوديلها قلوي ل فوي الغايوات السوبع والعناصور الث ثوة اإلضوافية
لمجموعة العمل المفتوحة .ولكن ثمة عدد من المشاكل في هذه الفقرة الملخصة  ،42وهي أنها:
 .2تركووز بشووكل أساسووي علووى حاجووات الشووباب والموراهقين .وعلووى الوورغم موون أنهووا تشووير إلووى الووتعلم طويوول
األموود للشووباب ،فهووي ،علووى خو

"اتفوواق مسووقط" ومجموعووة العموول المفتوحووة ،ال تووأتي علووى أ ذكوور

لحاجووات الكبووار ،أو مووا يقووارب المليووار ،فووي دول الشوومال والجنوووب ،موون الووذين لوويس لووديهم القوودرة علووى
القراءة والحساب .وتعزز فقرة سابقة ( )69هذا الموق

حيث تقول" :لجميع األطفال والموراهقين الحوق

في التعليم".
 .1ناقشووت المهووارات بطريقووة مربكووة ،مووع اإلشووارة إلووى صوولتها بووالواقع بطريقووة غامضووة ،وكووذلك أعووادت
مصطلح "المهارات الحياتية" الذ أد إلى مشاكل عدة عندما قُودم أول مورة فوي الهود

 ،0فوي خطوة

توفير التعليم للجميع في اجتما دكوار .وقود تجنوب كول مون "اتفواق مسوقط" ومجموعوة العمول المفتوحوة
بحنكة المصطلح تمامال ،ولكن ها نحن نراه مجددال في تقرير األمين العام.
 .0ذكرت المعلمين ،لكن ال تزال األمور غير واضحة بالنسبة لع قة واقع الصوفو

االعتياديوة بموضوو

"بيجة عمل عالمية امنة".
 .7وكذلك ُغيب ،بطريقة ملحوظة من هذه الفقرة ،مصطلحات "التعليم من أجل تنميوة مسوتدامة" و"التعلويم
لمواطنة عالمية" () ،)Global Citizenship Education (GCEDعلى الرغم من حث العديد من
الدول ،بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية ،على تضمينها فوي مسوقط وفوي مجموعوة العمول المفتوحوة
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وأثبتت نجاحها .وما يثير الدهشة بشكل أكبر تأييد "المؤتمر العالمي" القو لموضو "التعليم من أجل
تنمية مستدامة" في ناغويا قبل أقل من شهر.
هناك فقط بضع إشارات متعلقة بالتعليم والمهارات في مواقع أخر من تقرير األمين العام المكون من
 74صووفحة .وواحوود موون األمثلووة المهمووة علووى هووذا م ورتبط بووالتعليم والعموول .وفووي عووالم يوووفر فيووه القطووا غيوور
الرسمي غالبية األعمال في العالم ،فإن من الحكمة أن يذكر التقرير "العمل ال جق بالشباب" -حتى وان أُهمل
األشووخاص األكبوور س وونال .ولكوون ف ووي مواض وع مختلف ووة موون التقريوور ثم ووة تحووول مف وواجل موون العم وول ال جووق إل ووى
"التوظي و

ال جووق" .وببسوواطة هنوواك التعهوود التووالي" :سوويكون موون ع مووات نجاحنووا التأكوود موون حصووول جميووع

الناس ،بمون فويهم النسواء واألشوخاص ذوو االحتياجوات الخاصوة والشوباب والمسونون والمهواجرون ،علوى العمول
ال جق والحماية االجتماعية والخدمات المالية (فقرة .)41
ما الذ كان بوسع األمين العوام أن يقدموه فوي مجوال التعلويم أكثور مون التطورق لمجورد تلخويص جميوع
الغايات السبع يمكن القول إنه كان باستطاعته السعي لموق

أكثر نجاحال حول التعليم والتنمية البشورية ،مون

خو ل االعتموواد علووى مبادجووه الثمانيووة ،وبوواألخص الشوومولية والمسوواواة وحقوووق اإلنسووان .فكووان باسووتطاعته رفووع
مستو النقاش ليتضمن دور التعليم والمهارات .وكذلك كوان باسوتطاعته حوث مجتموع التعلويم علوى د ارسوة اثوار
غايوات التعلويم لمجموعووة العمول المفتوحوة واجتمووا مسوقط علوى معظووم أهودا
وبالمقابول كيو

كوان للعديوود مون أهوودا

التنميوة المسووتدامة السوتة عشوور اثوار مباشورة علوى التعلوويم .فعلوى سووبيل

المثال ،تظهر مصلحات القدرات أو بناء القدرات في أهدا
 24باإلضافة إلى هد

التنميوة المسووتدامة السوتة عشوور،

مجموعوة العمول المفتوحوة،25 ،20 ،2 ،6 ،1 :

التعليم .7

ممووا يثيوور االهتمووام أن هووذا التحوود بووين القطاعووات هووو بالتحديوود مووا سووعت انوودا ادمووز إلووى د ارسووته فووي

ورقتها التي صودرت عوام  1021بعنووان The Education Link: Why learning is central to the
 .(Adams, 2012; King & Palmer, 2012) post-2015 development agendaكوذلك فوإن
هووذه الع قووة الديناميكووة المحتملووة بووين التعلوويم وأهوودا

التنميووة المسووتدامة األخوور هووي مووا يقتوورح فريووق توووفير

التعلوويم للجميووع وتقريوور الرصوود الوودولي د ارسووته ورصووده فووي تقريرهم وا المتوقووع فووي عووام  ،1026حووول "التعلوويم
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واالسووتدامة وخطووة مرحلووة مووا بعوود عووام  ".1025يتضوومن ملخووص تقريوور  1026هووذا طموحووات الفريووق إلووى
المضي أبعد من نطواق التعلويم واألهودا

السوتة األصولية لخطوة تووفير التعلويم للجميوع (دكوار) لمراجعوة ع قوة

التعليم البينية مع أهم القطاعات التنموية:
سوويناقش القسووم الموضوووعي لتقريوور  1026الووروابط المتبادلووة بووين التعلوويم والجوانووب األساسووية
لخطة التنمية لمرحلة ما بعد عام  ،1025وسيقدم كي

قد يعاد تصور دور التعليم للمساهمة

فووي خطووة التنميووة المسووتدامة الطموحووة .وسوويوثق التقريوور المبووادرات المتبادلووة بووين القطاعووات
التووي تتسووم بفاعليتهووا موون حيووث التكلفووة وبصوولتها بووالواقع وباسووتدامتها .وقوود تفضووي مثوول هووذه
المبووادرات ،بوودعم موون المؤش ورات بووين القطاعووات ،إلووى التقوودم نحووو أهوودا

التنميووة المسووتدامة.

).(EFA.GMR, 2014:10; Benavot NN51
ومووا هووذان سووو احتمووالين موون االحتموواالت التووي كانووت متاحووة أمووام هووذا التقريوور التجميعووي الخوواص.
ولكوون يبوودو أن وه قوود تبووددت الفرصووة لد ارسووة البعوود اإلنسوواني ألهوودا
باالتفاقيووات المتعلقووة بهوود

التنميووة المسووتدامة المقترحووة ،وللنهووو

التعلوويم فووي اجتمووا مسووقط ومجموعووة العموول المفتوحووة إلووى مسووتو جديوود .ويمكوون

القول إن تقرير األمين العام قد أعادنا بضع خطوات إلى الوراء في مجال التعليم.
ربط األمين العام المراحل النهائية لمرحلة ما بعد عام  5151بالحكم العالمي؟
قد ال يكون األمين العام رفع مستو النقاش حول هد

التعليم ،ولكون تقريوره ،بالتأكيود ،يوولي اهتماموال

ور لموض وووعي الحك ووم والقض ووايا المالي ووة .فه ووو يع ووي تمامو وال أالا ج وودو م وون وض ووع أه وودا
كبي و ال

تتك ووون م وون 24

مؤشر ،إن لم يتووفر التمويول لمثول هوذه الطموحوات .لوذا فوإن
مجموعة ،ووضع مجموعة أكبر مكونة من 269
ال
إحد التوصيات الرسمية في تقريره هو أن "على الدول المتقدمة أن تصل إلوى نسوبة  ،%0.4وأن تتفوق علوى
جوداول زمنيوة واقعيوة للوصوول إلوى المسواعدة اإلنماجيوة الرسومية" ) .(UN, 2014: 29; Rose NN51وهوو
بذلك يعي أنوه ال يمكن فصل الحكم عن خطة التنمية لمرحلة ما بعد عام  .5151ولوذلك يشوير التقريور مو ار الر
إلى ضرورة وجود الحكم "الفعوال" و"المسوؤول" و"الودولي" .وبواألخص إذا كوان هنواك تكامول حقيقوي بوين األبعواد
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االقتصووادية واالجتماعيووة والبيجيووة للتنميووة المسووتدامة ،فووإن أحوود المتطلبووات األساسووية هووو "إص و ح اليووة الحكووم
الدولي" ).(UN, 2014: 16
االرتباطات المعقدة بين خطة التعليم لمرحلة ما بعد عام  5151وأدوات الحكم العالمي للتعليم والتدريب
ير هذا العدد من نووراك نيووز أن نقاشوات واسوعة حوول مرحلوة موا بعود عوام  1025تشوير إلوى بعو
نفوووذ الحكووم العووالمي وتووأثيره .ومووا التنووو الكبيوور ألصووحاب المصوولحة موون مختل و

المجوواالت الووذين يشووجعون

ويودعون لجوانوب معينوة لمرحلوة مووا بعود  1025إال مثوال واضوح علوى الهندسووة المعقودة للتوأثير الودولي .ويشووير
منيفي في هذا العدد إلى "شبكة مؤسسية هاجلة" باستطاعتها حتى دعم مبادرة دولية صغيرة الحجم.
ولكننوا ال ننواقش هنوا أن خطووة التنميوة لمرحلوة موا بعوود عوام  1025موا هوي إال مجوورد جوزء صوغير موون
الحكووم العووالمي المفعوول .وبطوورق عديوودة ،كمووا علووق مج وراث فووي هووذا العوودد ،ف وإن خطوواب مرحلووة مووا بعوود عووام
 1025فيما يتعلق بالتعليم والمهارات ال يزال مرتبطال ،بشوكل كبيور ،بالخطوة المناسوبة (كموا فوي ورقوة جووينج)،
بينما في "العوالم الوواقعي " أمثلوة قويوة علوى أدوات التعلويم العوالمي أو أدوات المهوارات العالميوة المفعلوة .ولوذلك
فإن اتفواق مسوقط متمسوك ب و"أن الدولوة ،مون خو ل الحكوموات ،هوي المسوؤولة عون جوودة التعلويم كسولعة عاموة،
مدركوة المسواهمات التووي يقودمها المجتموع الوودولي والمجتمعوات والعواج ت والمتعلموون ومعنيوون اخورون للتعلوويم"
).(UNESCO, 2014c: 2
كووذلك ف ووإن لغ ووة اجتم ووا مسووقط المخت ووارة بح ووذر ح ووول ح ووق الحصووول عل ووى المه ووارات والعم وول ال ج ووق
("بحلول  ،1000س %على األقل من الشباب وص %من الكبار سيكون لديهم المعرفة والمهارات للحصول
على العمل ال جق والحياة الجيدة من خ ل التودريب والتعلويم المهنوي والتقنوي والثانويوة العليوا والتعلويم والتودريب
ما بعد المرحلة الثانوية") بعيدة كل البعد عون األبعواد الخمسوة الخاصوة بمجوراث حوول "أدوات التعلويم والتودريب
المهنووي" (انظوور أيض وال بيلتوفووت فووي هووذا العوودد) .وكووذلك ،فووإن مجموعووة مبووادرات التعلوويم والتوودريب المهنووي فووي
جنوب أفريقيا أثرت عليها جميعها تقريبال "النقاشات العالمية والسياسات والنماذ " ،مما سواعدها علوى أن تكوون
"واح وودة م وون أكث وور خط ووط التنمي ووة تق وودمال عل ووى مس ووتو الع ووالم" (بيلي ووو ه ووذا الع وودد)؛ ولك وون يمك وون أن تع وود ه ووذه
السياسووات عنوود التطبيووق "أقوول نجاح وال إن لووم تكوون فاشوولة بامتيوواز" (انظوور المرجووع السووابق) .بوودأت الهنوود أيض وال
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ببرنامج قد ينافس أكثر البرامج العالمي طموحال في مجال تنمية المهوارات ،ولكون إلوى أ حود يوضوح هوذا دور
الحكم العالمي في التعليم والتدريب المهني والتقني ما يزال هذا السؤال مفتوحال للنقاش (ميهروت ار هذا العدد).
مصادر فكرة الحكم العالمي وروافده أو قنواته
يأتي مصدر الحكوم العوالمي مون مبواد نيوليبراليوة مرتبطوة بواإلدارة العاموة الجديودة؛ "الكفواءة والفاعليوة
واإلنتاجية هي األمثلة عليها ،وهي مباد يتم السعي لها عن طريق اإللحاح المتواصل على "الجودة" (Auld
) .NN51يوجز روبرتسون في هذا العدد تاريخ "تعميق" هذه األفكار حيث أصبحت أكثر انتشا الر .وير أولود
أن "البيانووات المقارنووة" هووي "القنوواة األساسووية لفك ورة الحكووم العووالمي"؛ ولكوون التبسوويط ،الووذ ال مفوور منووه والووذ
ي ورتبط بعبووارات جريووك فووي هووذا العوودد ،هووو أن ثمووة "صووعوبة فووي المقارنووة بووين البيانووات ،األموور الووذ يتطلووب
اسووتبعاد بع و

أنو ووا المعرفووة الغريب ووة" .ولووذلك تشووير جري ووك إلووى أن ووه ال يوجوود رؤي وة "حقيقي ووة" واحوودة يمك وون

اكتسابها من البرامج الدولية كالبرنامج الدولي لتقييم الطلبوة ( .)PISAولوذلك ال يوجود أداة تعلويم واحودة أو أداة
واح وودة للمه ووارات ،وال يوج وود نس ووخة متف ووق عليه ووا لم ووا يش ووكل "القيم ووة مقاب وول الم ووال ف ووي التعل وويم ال وودولي" (انظ وور
.)NN47
المصادر األخرى السابقة للحكم العالمي في التعليم
يمكن القول إن بوسعنا إيجاد المصدر األساسي والحقيقي للحكم العوالمي فوي التعلويم فوي إعو ن األموم
المتحوودة لحقوووق اإلنسووان؛ وظهووور التعلوويم كسوولعة دوليووة عامووة يوضووح هووذا الوجووه اآلخوور للحكووم العووالمي .وهووذا
أيضال ،كما يشير فريدريكسين ،يتطلب اتفاقات (أداة) فيما بين الدول في ث ث مناح مختلفة:
 .2احترام القوانين/بلوغ األهدا

من أجل معالجة المخاو

المشتركة.

 .1وجود اليات لقياس التقدم.
 .0تدابير لتحفيز/فر
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االلتزام بالواجبات على من يصادقون على االتفاق.

يوور كووورودا فووي هووذا العوودد أن التشووجيع علووى مثوول هووذا الوونهج فووي التعلوويم موون خ و ل الحكووم العووالمي
يوضح مجموعة من المباد والمفاهيم ذات النفوذ على مستو دولي والسياسات الدولية والمعوايير والمؤشورات
الدولية.
الحكم العالمي للمساعدات المقدمة للتعليم
يوودرك فريدريكسووين فووي هووذا العوودد أن فاعليووة الحكووم العووالمي للمسوواعدات التووي تُقوودم فووي مجووال التعلوويم
"تجعلنا راغبين بالمزيد".
ؤثر بطريقة سحرية على المخرجوات التوي بودورها تعمول
إن توفر التعليم كسلعة عالمية عامة ال يبدو م ال
بناء علوى الغور
على تحديد توزيع المعونة ،ل

ومسوتو التعلويم ومنطقيوة األموور علوى مسوتو الدولوة .وينطبوق

األمر أيضال على مفاهيم التعليم من أجل تنمية مستدامة أو على التعليم من أجل مواطنة عالميوة .ومهموا كوان
ذلووك جووذابال لوودول معينووة ،مثوول اليابووان وكوريووا الجنوبيووة علووى الت ووالي ،فه وو أيض وال يحتووا إلووى مراجعووة دقيق وة
للمؤشرات المحتملة والمقاييس ،إن أرادت أن تكون متماسكة في وجه أولويات األهدا

والمباد الضرورية.

كذلك ثمة ظهور لنسوخة جديودة مون المعونوة المشوروطة؛ التخلوي عون جودول األعموال القوديم للتضوامن
أو "الحق في الحصول على التنمية" (جيونغ في هذا العدد) واستبدال "مباد اليوم الجديودة" ل و"االعتمواد الوذاتي
اقتصاديال والمنافع المتبادلة" به.
يشير بورين ) (NN51إلوى أن هوذا واضوح جودال فوي هوالنودا ومرجوي فوي اليابوان ،فهنواك مصولحة حاليوال
ف ووي ض وومان أن المس وواعدة اإلنماجي ووة الرس وومية تس وواعد أيضو وال ف ووي ت وودويل جامعاته ووا ،وتجل ووب الفاج وودة لمش وواريعها
) .(Okitsu NN51ومجددال تعد "المساعدات ذات الصبغة اليابانية" أولويوة أساسوية ،وكوذلك قود يكوون تشوجيع
ور أساسو وويال فو ووي ميثو وواق المسو وواعدة اإلنماجيو ووة الرسو وومية الجديو وودة لديسو وويمبر عو ووام 1027
التجو ووارة اليابانيو ووة عنصو و ال
) . (Yamada NN51وكووذلك فووإن المعونووة فووي النوورويج تووزداد انحيووا الز نحووو مووا ُيعوود "الكفوواءات الرجيسووية فووي

النرويج" ).(Buchert NN51
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وعلى الورغم مون انخفوا

المسواعدات الدوليوة للتعلويم فوي السونوات األخيورة ،فمون الواضوح أنوه ال يوزال

هناك اخت فات في عمليات التخصيص المرتبطة بها ) .(Fredriksen NN51فمن جهة ال يخصوص لودول
جنوووب الصووحراء اإلفريقيووة إال  %14موون كوول المسوواعدات المخصصووة للتعلوويم ،ولكوون هووذا ال يعنووي أن القووارة
تجاوزت مرحلة "االعتماد على المساعدات" .ويكتب تروديل في هذا العودد أن "الحجوم الكامول ونطواق مبوادرات
التعليم الممولة من الخار في أفريقيوا هاجول جودال" ،وأن "كميوة األمووال المسوتدانة فوي أفريقيوا فوي العقود الماضوي
يبلغ مليارات الدوالرات" .ولكن ،ليس هذا هو الموضو فحسب ،كما هو الحال في جنووب أفريقيوا ،فالعديود مون
التوودخ ت فووي مجووال التعلوويم تووأتي باألصوول موون خووار الوودول أو القووارات ،دون التفكيوور مط ووالل بجوودواها علووى
الموود البعيوود أو اسووتدامتها .وموون المحتموول أن يكووون هووذا وجووه اخوور أو معنووى اخوور للتعلوويم موون أجوول تنميووة
مستدامة.
إدراك األوجه المتعددة للحكم العالمي على المستوى المحلي
بووالطبع ،لوويس الحكووم العووالمي للتعلوويم عبووارة عوون تصوواميم مرجيووة فحسووب ،مثوول البرنووامج الوودولي لتقيوويم
الطلبوة (( ،)Programme for International Student Assessment )PISAفهوو أيضوال عبوارة عون
كول مووا يظهوور فيووه التووأثير العووالمي علووى الصووعيد المحلووي .قود يكووون هووذا سوولبيال مثوول الطريقووة التووي "ُنمقووت" فيهووا

معو وودالت النجو وواح فو ووي دولو ووة بنو ووين" ،وذلو ووك فو ووي المقو ووام األول إلرضو وواء الشو ووركاء التقنيو ووين والمو وواليين الو وودوليين"
)(Fichtner NN51؛ أو قود يكوون إيجابيوال كموا هوو الحوال فووي مدرسوة ابتداجيوة فوي منطقووة ك بهوم فوي لنوودن،
حيووث يووؤمن موودير المدرسووة ،بقوووة ،بو و"الووتعلم موون األفضوول" سووواء فووي فنلنوودا أو سوونغافورة أو شوونغها أو بوواقي
مناطق المملكة المتحدة .وليس لهذا ع قة بسياسة تقليد سريعة ووضويعة ،وانموا سياسوة تعلوم تودمج بوين القوديم
والجديد" :غالبال تُبنى عملية التعلم على عملية تعلم سابقة ،وأحيانال عنودما نور األموور فوي سوياق ممتواز نشوعر
بالثقة في تطبيقها أو تطويرها لننه

بفكرة أو مفهوم موجود في األساس" ).(Grove NN51

بالطبع ،بالنسبة للسياسي المحلي أو الوطني فإن من المغر نقل تجربة عالمية قد تؤتي أكلها بسرعة
وتفضي إلى تحول على المستو المحلي .وهذا مون سومات النقاشوات حوول التعلويم فوي تشويلي-تحديود خاصوية
معينووة للتعلوويم فووي اليابووان أو سوونغافورة أو فنلنوودا أو كوريووا موون "أجوول تطبيووق س وريع" .وبالمقارنووة ،هنوواك "بع و
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التعليقات حوول تجربوة فنلنودا كتجربوة إصو ح بامتيواز منوذ عوام  .(Schiefelbeins NN51) "2920أو أنهوا
"رؤية ملهمة لما يجب أن يكون عليه شكل التعليم العام الجيود النوعيوة" نجحوت علوى امتوداد  10حكوموة و00
ير مختلفال في فنلندا ) !(Williams NN51إن النجاح العالمي األخير الذ حققه طلبة شنغها موؤخ الر هوو
وز ال
نتيجووة مجموعووة معقوودة موون العديوود موون الممارسووات التقليديووة والحديثووة .بعبووارة أخوور  ،إن سوور تعلوويم الرياضوويات
الصوويني لوويس بالسووهل ) .(Wan NN51ولووذلك فووإن هنوواك بعو

التوووتر بووين إمكانيووة الووتعلم المتبووادل حسووب

المعوايير العالميوة ،كموا هووي موضوحة فوي التبوادل الحووالي بوين بريطانيوا والصوين اليوووم ،وأ شوق فوي البرنووامج
الوودولي لتقيوويم الطلبووة أو أ بورامج أخوور

)ُ ،(Yonezawa NN5يسوووق علووى أنووه "بووديل موثوووق بووه لنظووام

األوراق المالية ل أرس المال البشر  ،يسووق تحوت جوودة عنووان التعلويم والتنافسوية االقتصوادية العالميوة (Auld
).NN51
آخر المراحل قبل سبتمبر 5151
مووع أن سووبتمبر  1025لوويس ببعيوود ،فستسووتمر النقاشووات حووول أسووس اجتمووا مسووقط ومجموعووة العموول
المفتوحووة حووول غايووات التعلوويم .وسوويكون هنوواك ضووغوطات موون أجوول ترجمووة األهوودا

السووبعة إلووى مؤش ورات

بطريقة مناسبة ) ،(Raikes NN51ومن الواضح أن ذلك يعد ممارسة تقنية وسياسية ،ليس ألن هناك بع
التطلعات نحو الغايات السبع مثل المهارات والتعليم من أجل تنمية مستدامة ،والتعلويم لمواطنوة عالميوة تتحود
أيووة مقوواييس بسوويطة .هوول بح ووق نسووتطيع إيجوواد "مؤش ورات مقبول ووة علووى المسووتو العووالمي"

(Yoshida

) NN51إن التحوود فووي فعوول هووذا موضووح بشووكل قووو فووي حالووة المعلمووين والتعلوويم موون أجوول تنميووة مسووتدامة
والتعلوويم لمواطنووة عالميووة لوود والو

وشووايفر وفووارجس بووارون وبووونج فووي هووذا العوودد .باإلضووافة إلووى هووذا يجووب

مراعاة الحجم الهاجل لتطوير المؤشرات؛ فالموضو هنا ليس  269غاية ومؤشراتها فحسب ،بل إن العديد مون
الغايات السبعة ،إن لم يكن معظمها ،توم تحديودها علوى مسوتو وطنوي .ويشوير هوذا إلوى أنوه قود يصول مجموو
الغايات إلى  ،07،000إذا قلنا إن هناك حوالي  100دولة مشتركة فوي هوذا التمورين و 24هودفال و 269غايوة
) .(Nick Burnett to King, 14th December 2014وهوو عودد كبيور بالنسوبة للرصود الودولي! األمور
الذ قد يبقي المجات من المختصين التقنيين مستقرين في وظاجفهم لو 25عامال قادمال ).(Klees NN51
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خ ل عام  ،1025وفي المراحل المميزة القادمة إلى أن نصل لسبتمبر  ،1025سويكون هنواك العديود
م ون الم ارحوول الممي وزة مثوول خطووة توووفير التعلوويم للجميووع والتقريوور العووالمي لرصوود التعلوويم للجميووع فووي إبريوول ،ثووم
المنتد العالمي للتعليم في مايو في كوريا ،ومؤتمر التمويل والتنمية في أديس أبابا في يوليوو .وكوذلك سوينعقد
ما تبقى من اجتماعات تقييم توفير التعليم للجميع ،مثول تقيويم المنطقوة العربيوة الوذ سوينعقد فوي ينواير ،والوذ
قود يشوجع اقت ارحوات مهموة إضوافية لخطوة التعلويم التوي ال توزال تتبلوور ) .(Khan NN51وسويكون بوود العديود
موون المعلقووين التفاعوول مووع حووديث األمووين العووام المقتضووب حووول التعلوويم فووي تقريوره ،لمحاولووة ضوومان أن األمووور
التووي لووم يووذكرها فووي التقريوور ال ت وزال علووى طاولووة النقوواش .وسيشووير الووبع

إلووى أنووه ،حتووى فووي هووذه المرحلووة

المتأخرة ،ال يوجد نقاش مناسب حول الدور األساسي جودال إلدارة التعلويم أو الحكوم الوذ ورد فوي قاجموة غايوات
التعليم في اجتما مسوقط ) .(Al Rawahi NN51وسويظل بوود الوبع

 ،مثول اليونسويكو/فرقوة عمول مقواييس

التعليم بوكينجز ،التركيز على األهمية البالغة لمنهج عام وخاص بالدول يحدد ما ينبغي لكل طفل تعلمه ،فوي
سياق ال يذكر فيه إال الحساب والقراءة في اتفاق مسقط ،حيث ال يوذكر مصوطلح "مونهج" بتاتوال (Anderson
) .NN51ويمكن قول الشيء ذاته عن تغييب ذكر أ شيء حول التعليم والصراعات في اتفاق مسوقط ،ومون
ثم قد يكون ثمة حاجة للتفكير في معنى "الحكم العالمي للتعليم في الصراعات" ومكانته ).(Naylor NN51
التوازن بين المبادئ والغايات
مووع أننووا ذكرنووا أن اتفوواق مسووقط يوضووح األجنودة المتعلقووة بووالحقوق بوودالل موون االهتمووام بووالكم موون وجهووة
نظوور واحوودة موون الحكووم العووالمي ،فينبغووي اإلق ورار بووأن التركيووز ،علووى خ و

جووومتين ،أكبوور بكثيوور اآلن علووى

الغايووات السووبع ،ولوويس علووى الم وواد العشوور المرادفووة ،التووي جعلووت إع و ن جووومتين يوودو صووداه علووى مسووتو
العووالم .ونشووير إلووى أن ثمووة جووزءال فووي اتفوواق مسووقط بعن ووان "رؤيووة خطووة التعلوويم لمرحلووة مووا بعوود عووام 1025
ومبادجهووا ونطاقهووا" وهووو أقوول موون صووفحة .ولووم يحصوول هووذا الجووزء إال علووى القليوول موون النقوود مقارنووة بو و"الهوود
الشووامل والغايووات العالميووة" ويشووبه هووذه الجووزء مووا قلنوواه عوون تقريوور األمووين العووام حووول المبوواد الثمانيووة مقابوول
"عناصره الستة األساسية" .وقد ركزنا على الموضو األخير.
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وبعبارة أخر  ،وعلى الرغم من أن اتفاق مسقط ،الذ تم تأكيده فوي مجموعوة العمول المفتوحوة ،يجسود
أجنوودة الحقوووق ،إال أن التركيووز األساسووي منصووب علووى الغايووات ال علووى المبوواد  .وترجمووة هووذه الغايووات إلووى
مؤشرات كميوة ُيعود أولويوة مجتموع السياسوات .ويشوير اختوراق الكوم هوذا إلوى مركوز هوذه العمليوة التوي يبودو أنهوا
مبنية على الحقوق.

وبالمقارنة ،فإن االجتماعات اإلقليمية األولية التي ارتبطت باجتما جومتين كان لها تأثير بوالغ علوى
المباد  .ولذلك تم خ ل هذه العملية إدخال الجملة األساسية من أجل معلمي مرحلة الطفولة" :التعلم يبدأ منذ
الوالدة" في المادة  5من إع ن جومتين ).(UNESCO, 1990a
ونأموول فووي األشووهر التسووعة القادمووة لعمليووة الوصووول إلووى خطووة مرحلووة مووا بعوود عووام  1025أن يووولى
المزيوود موون االهتمووام للمبوواد المسووؤولة عوون التنظوويم والرؤي وة والطموحووات حووول التعلوويم والمهووارات والتفوواع ت
بينهووا وبووين األهوودا

التنمويووة األخوور المقترحووة .وممووا يجوودر بالووذكر أن فووي االجتماعووات التووي عقوودت قبوول

جوومتين كوان هنواك مسوودة متووفرة بعنووان Meeting basic learning needs: A vision for the
) . 1990s (UNESCO, 1990bونشرت هذه المسودة التي تتكون من  264صفحة قبول جوومتين بشوهر،

وال توزال هنواك قاعودة ثمينوة مون األدلوة والد ارسوة لموواد جوومتين وتقريور "إطوار العمول" ( Framework for
 )Actionلمؤتمر جومتين .وبالمقابل ،ال يبدو أن هناك أ شيء حاليال أبعود مون قاجموة فوي المحتويوات تتكوون
من أربع صوفحات تُسومى "إطوار عمول خطوة التعلويم لموا بعود عوام Framework for Action on ( "1025
. (UNESCO, 2014d) )Education Post-2015
قاعدة األدلة لخطاب يمثل المعنيين من مختلف المجاالت لخطة التعليم في مرحلة ما بعد عام 5151
لن يكون من مصلحة هؤالء المسوؤولين عون كتابوة تقريور "إطوار العمول" القوادم أال يسوتثمروا فوي تووفير
قاعدة أدلة قوية لمقترحاتهم ،كالذ حددته اللجنة المشتركة بين الوكاالت لجومتين في تقريرهم ،وهو "التوصول
إلى حاجات التعليم األساسية" ) .(Meeting Basic Learning Needsوعندما رغبت و ازرة التنميوة الدوليوة
البريطانيووة ( )DFIDفووي تحوور مجموعووة جديوودة موون األولويووات شووجعت هووي أيض وال علووى إج وراء بحووث دقيووق
للمراجعات في موضوعات العولمة وتنمية المهارات وغير ذلك ).(Levesque NN51
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ويفضل أن يقوم تقرير "إطار العمل" بإنهاء المهمة التي بدأها األمين العوام لألموم المتحودة فوي تقريوره،
والنظر في قاعدة األدلة وقاعدة الحقوق لمجموعوة غايوات التعلويم الجديودة المقترحوة .وبفعول هوذا سويكون بوسوع
التقرير أن يوضح المادة الغنية المتوفرة حاليال ،مثل االستثمار بتنمية مرحلة الطفولة المبكرة والغايات األخور .
بالنسبة للتعليم من أجل التنمية المستدامة علوى سوبيل المثوال ،سيسوتطيع "إطوار العمول" تقوديم أفكوار مون تقريور
"المستقبل الذ نريد" ( ،)The future we wantوهو التقرير األخير للمرحلة التي استغرقت عقدال من الزمن
للتعليم من أجل التنمية المستدامة ).(Tang, NN51; UNESCO, 2014a
ولكن ذلك سيحتا أيضال اإلشارة إلى قواعد البيانات الهاجلة المرتبطة بأهم منظمات المجتموع المودني.
وكمووا أشووار مج وراث بشووكل مقنووع فووي هووذا العوودد ،فووإن هنوواك قواعوود أدل وة مفصوولة علووى نحووو دقيووق جوودال مرتبطووة
بمنظموات مثول "تقريور الحالوة السونوية للتعلويم")Annual Status of Education Report (ASER)( :
و Uwezoفي شرق أفريقيا و CAMPEفي بنغ ديش.
وعلووى مسووتو مختلو

جوودال سويحتا تقريوور "إطوار العموول" إلووى أن يأخووذ بعووين االعتبووار أهووم ال عبووين

الووذين ال ينتمووون إلووى الشوومال العووالمي .وسوويعني هووذا االنتبوواه إلووى مووا يقترحووه وزراء التعلوويم فووي دول البوريكس
( )BRICSفوي مجوال تعواون دول الجنووب العوالمي فيموا بينهوا (Akoojee and Monks NN51; Niu
) NN51بمووا فووي ذلووك دور اليونيسووكو فووي التعوواون بووين دول الجنوووب والشوومال .وفووي الوقووت نفسووه تتواصوول
الصووين ،عوون طريووق منتوود التعوواون بووين أفريقيووا والصووين ) ،(FOCACمووع االتحوواد األفريقووي وخطتووه التنمويووة
( ،)Common African Position on the post-2015 development agendaالتوي طوورت فوي
ينواير  .(Zhang NN51) 1027وال نقوول هنووا بأنوه تووم إهموال رؤيووة "جنوبيوة" حووول مرحلوة مووا بعود ،1025
ففووي الواقووع ،معظووم النقوواش حووول المرحلووة القادمووة لوورن مصوودره الشوومال العووالمي

(King and Palmer,

).2013
ولكنن ووا نح ووث دول الجن وووب عل ووى التواص وول بش ووكل ج وود م ووع هو وؤالء ال ووذين يتكلم ووون بالنياب ووة ع وونهم،
باإلضووافة إلووى إدراك أن رؤيووة عالميووة قوود تكووون فووي بع و

األحيووان ع ج وال فعوواالل لضوويق أفووق التفكيوور علووى

المسووتو الوووطني ) .(Manzoor NN51وقوود تقوودم وجهووة النظوور العالميووة تعليقوال علووى دولووة مثوول الهنوود بأنهووا
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 وفوي الوقوت نفسوه ُي حوظ عودم وجوود أ مؤشورات،تفتخر بقانون الحق في الحصول على التعليم الخاص بهوا

 وقود يلعوب البرنوامج الودولي لتقيويم الطلبوة الودور البسويط المنووط بوه فوي.(Varghese NN 51) علوى الوتعلم
(Castro  مووازال علوى قيود الحيوواة اليووم، كمووا وصوفه رونالوود بوور،"الودبلوما

دولوة بحجوم الب ارزيوول حيوث "موور
. NN51)
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تطور الحكم العالمي في مجال التعليم
سوزان روبرتسون ،مركز العولمة والتعليم والمجتمع ،جامعة بريستول
البريد اإللكترونيS.L.Robertson@bristol.ac.uk :

المصطلحات الرئيسية :الحكم العالمي ،المنظمات الدولية ،الشركات ،المقارنة التنافسية.
الملخ ل

 :موون المهووم جوودال أن نوور الحكووم العووالمي موون زاويووة تاريخيووة توضووح ت ازيوود حجووم الحكووم العووالمي فووي

السنوات الخمسين األخيرة ،ونقلهوا مون الع قوات الدوليوة إلوى قطاعوات أخور بموا فوي ذلوك التعلويم ،وت ازيود عودد
الفاعلين المرتبطين به على نطاق الدولة وخارجها.
مفهوم الحكم العالمي
توجوود نزعووة توور الحكووم العووالمي ظوواهرة بوورزت فووي التسووعينيات ،نتجووت عوون غضووب عووارم تجوواه األزمووة
االقتصادية السياسوية العالميوة فوي السوبعينيات .ولكون المؤسسوات التوي انبثقوت عون اجتموا بريتوون وودز التوي
ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية (مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واليونيسكو ومنظمة العمل الدولية
ومنظمة التعاون االقتصاد والتنمية) كانت قد بدأت تتص

بما قد نسوميه "ضوعفال" فوي قودرات الحكوم العوالمي

في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية .وقد ط أر تغيير على هذه القدرات لتصبح حاسمة منذ التسعينيات؛ وهي
عصر عالميال جديدال ).(Held et al., 1999; Mittelman, 2004
الفترة التي تعد ،على نطاق واسع،
ال
ظهوور مصووطلح الحكووم الع ووالمي أوالل فووي السووبعينيات كطريقووة للح ووديث عوون الحاجووة لتنظوويم الع ق ووات
الدوليوة المتبادلووة فووي غيوواب سوولطة سياسووية شواملة .ويشووير أوفربييووك ) (2010: 697إلووى أن الجووذور األولووى
للمصطلح كانت راديكالية بقدر أكبر بكثيور مون التجسويد الحوالي للمصوطلح ،الوذ يميول إلوى أن يكوون مرتبطوال
بوالحكم العوالمي لورأس الموال .وينواقش أوفربييوك ) (op. Cit: 697-8قضوية أن أول المؤيودين ،مثول ريتشوارد
فالووك ،ركووزوا علووى " ...أوجووه قصووور الحكومووات التقليديووة للوودول فووي مواجهووة المشووك ت التووي تجوواوزت مجووال
الدول الفردية ،وعلوى الطبيعوة غيور الديمقراطيوة للتنسويق الودولي لللسياسوات" .وفوي أريوه ،قود يحقوق الحكوم علوى
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نطاق دولي الكثير للتغلب على هذه التحديات .ولكن ظلت الدول الوطنية في السبعينيات والثمانينيات السلطة
المسيطرة على مجال الحكم.
تغيوور هووذا الوضووع فووي التسووعينيات إذ اكتسووب الحكووم العووالمي مكانووة كمفهوووم ذ حضووور ،وذلووك بعوود
انهيار االتحاد السوفييتي وبدء العمل بالنيوليبرالية كمشرو سياسي وظهور التطوورات التكنولوجيوة -خصوصوال
الرقمية .فو" ...قد غيرت خسارة التحد السوفييتي أموام االدعواء الغربوي (خصوصوال الواليوات المتحودة) بتمثيول
المصوولحة المشووتركة تغيي و الر كبي و الر شووروط النقوواش حووول السياسووة الدوليووة .وبوالتخلص موون خيووار عووالمي ،أصووبح
باإلمكووان تشووجيع نسووخة غيوور سياسووية موون "الحكووم العووالمي" كأسوولوب ت ووافقي مثووالي خووال موون الخصوووم إلدارة
شوؤون العوالم" ) .(Overbeek, 2012: 698وفيموا يتعلوق بتعميوق النيوليبراليوة وتوسويعها كمشورو سياسوي،
ف ووإن ق وودرات وسووويادات الووودول الوطنيوووة والنظو ووام العو ووالمي تو وم تغييرهو ووا ،نتيج ووة لعمليو ووات مرتبط ووة بشوووكل واسو ووع
بالضووغوطات موون أجوول نووز العواجووق التووي تووؤثر علووى التجووارة الح ورة ) .(Wilkinson, 2002ولووم تعوود الوودول
الوطنيووة هووي الوحيوودة (إن كانووت كووذلك بالفعوول يوم وال) أو األهووم فووي النظووام العووالمي .فقوود انضووم إليهووا مجموعووة
متنوعة من الفاعلين الذين يمارسون أشكاالل جديدة من السولطة عوابرة للحودود الوطنيوة .وقود وصول هوذا التطوور
أقصوواه فووي تقريوور اللجنووة الدوليووة للحكووم العووالمي (

Global

on

Commission

International

 .)Governanceوأخي الر ،نقل التطور السوريع للتكنولوجيوا الرقميوة العديود مون جوانوب الحيواة االجتماعيوة نقلوة
نوعية ،اتخذت أشكاالل جديدة ل تصال والترابط بين الدول.
ظهرت مواد كثيرة ومميزة حول الحكم العالمي نتيجة لهذه التطورات مع تعري
بأنه "الحكم دون الحكومات" ) .(cf. Rosenau and Cziempiel, 1992أما تعري

روزينو للحكوم العوالمي
اللجنة الدولية للحكوم

العووالمي لمصووطلح الحكووم العووالمي فكووذلك كثيو الر مووا ُيشووار إليووه علووى أنووه" :العديوود موون الطوورق التووي يسووتطيع موون
خ لهووا األفوراد والمؤسسووات الخاصووة والعامووة إدارة المصووالح المشووتركة .وهووي عمليووة مسووتمرة تسووتطيع اسووتيعاب
المصووالح المتنوعووة أو المتعارضووة ،وتقووديم أعمووال تعاونيووة" ) .(CGG, 1995: 2ولكوون هووذا التعريو

غيوور

سياسي ،فقد ُقلول فيوه مون أهميوة القووة ومفهووم الفواعلين والمصوالح متعوددة األطو ار  ،فضو ل عون غيواب هرميوة
القوة .وكما يشير العديد من المهتمين بهذه العمليات فإن القوة غير متماثلة ،وغالبال ما تكون المصالح مرتبطوة
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برأس المال والتجارة الكبيرة في حين قد يرتبط إص ح التعليم المعاصر بالتغييرات في استراتيجيات رأس المال
العالمية.
من "ضعف" في الحكم العالمي ...إلى...
يقووول مانوود ) ،(2007فووي كتاباتووه حووول الحكووم العووالمي للتعلوويم ،إن األفكووار حووول "التعلوويم والتنميووة"
و"ضووبط المعووايير" ،فووي فت ورة مووا بعوود الحوورب العالميووة الثانيووة ،كانووت طموحووات عالميووة مشووتركة .ولكوون كووان
المنطووق فووي تلووك الفتورة هووو أن علووى الدولوة الوطنيووة القيووام بهووذه المهمووات .لووذلك كووان دور المنظمووات الدوليووة،
مثل اليونيسكو ومنظمة العمل الدولية خ ل هذه الفترة ،هو المساعدة في بناء فهم معيوار لموا قود يكوون عليوه
ش ووكل تنميوووة التعلووويم (المسو ووتويات والمووودخ ت والعمليو ووات) ،مو وون أجو وول دع ووم وتحسو ووين تنمي ووة التعلووويم الو وووطني
واالقتصاد والتنمية االجتماعية.
خ ل هذه الفترة لعب كل من البنك الودولي وصوندوق الودعم الودولي دو الر مهموال ،خصوصوال فيموا يتعلوق
بالتنميوووة .وبحلو ووول أواخووور السو ووتينيات كو ووان البنوووك الو وودولي يقووودم القو وورو

لو وودول مختلفوووة ،بأهو وودا

اقتصو ووادية

واجتماعية متنوعة -تش اكل معظمها من وجهة نظر أن االستثمارات في التعليم هوي اسوتثمارات فوي رأس الموال
البش وور  .ولك وون ،بس ووبب سياس ووات نيوليبرالي ووة ف ووي الثمانيني ووات ُ -عرف ووت ف ووي ع ووالم التنمي ووة ب و و"إجم ووا واش وونطن"
) –(Williamson, 1993واجه البنك الدولي وبنود شروطه الكثير من العوداءات .وقود تضومن النمووذ الوذ

قدمه البنك للسياسات تقليصال حادال لدور الحكومة في بنود التعليم ،وتفضي ل السترداد التكالي  ،باإلضافة إلوى
ال مركزية والخصخصة ).(Mundy, 2002
 ...تطور الحكم العالمي في مجال التعليم
ترينووا األدلووة ،منووذ التسووعينيات ،تطووو الر فووي مؤسسووات الحكووم العووالمي موون جهووة ،وفووي تكنولوجيووا الحكووم
العالمي من جهة أخر  .ولكن ال يمكن قراءة حضور المؤسسات العالمية علوى أنوه تمثيول لمحوريوة القووة علوى
مستو عالمي .على سبيل المثال ،لمنظمة التجارة الدولية ،منذ تأسيسها عام  2995واط ق االتفاقيوة العاموة
للتجارة في الخدمات حتى اآلن ،تاريخ متغير مون حيوث القووة والتوأثير علوى قطوا التعلويم .وكوذلك فوإن التوسوع
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الهاجوول فووي المنظمووات غيوور الحكوميووة الدوليووة -التووي يقوودر عووددها ب و15,000

(Karns and Mingst,

) -2004يعكوس اسوتعانة الحكوموات الوطنيوة بمصوادر خارجيوة لألنشوطة ،ومون ثوم فهوي فوي الغالوب مرتبطووة
بأجندة وأولويات تنموية وطنية.
ويمكوون القووول إن منظمووة التعوواون االقتصوواد والتنميووة هووي أكثوور موون طو اوور أجنوودة الحكووم العووالمي فووي
التعليم ،بفضل تجميع البيانات حول أنظمة التعليم والط ب والمعلمين والكبار فيما يتعلق بالودول الناميوة .وقود
سعت المنظمة إلى تعزيز مجموعة من األدوات التي تشخص أداء دولة في مجال التعليم ،وتقدم نصاجح حول
تصووحيح الوضووع ،مثوول إط قهوا ل وجي بووي أس التعلوويم ( )Education GPSالووذ يعنووي نظووام تحديوود مواقووع
التعلوويم العووالمي .وأصووبح قسووم التحليوول والمؤش ورات فووي المنظمووة ،بتوجيووه موون أن ودرياس ش يشوور وهووو ارجوود فووي
السياسات العالمية ،ويرأس مديرية التربية والتعليم والمهارات؛ أهم األقسام في تطوير أدوات التقييم وموا يلحقهوا
موون النصوواجح السياسووية .وكمووا فووي جووداول البرنووامج الوودولي لتقيوويم الطلبووة ،فووإن الوودول ُيقووارن بعضووها ببعضووها

اآلخر من خ ل ترتيبها .وهذا يساعد الدول في عقد "مقارنات بالدول األخر مون أجول تطووير سياسوات أكثور
فاعلية من أجل تحسين التعليم والتعلم" ).(OECD, 2014a: 32
وُذ اكرنووا بووأن جووي بووي أس التعلوويم " ...هووو مرجووع البيانووات والتحلووي ت الدوليووة المقارنووة لوود منظمووة
التعوواون االقتصوواد والتنمي وة ،حووول سياسووات وممارسووات التعلوويم والفوورص والمخرجووات .ويوووفر جووي بووي أس
التعليم اخر المعلومات ،فوي أ وقوت نريوده ،حوول كيفيوة عمول الودول علوى تطووير أنظموة تعلويم عادلوة وعاليوة
الجودة" ) .(OECD, 2014bوثمة ث ث خدمات مقدمة؛ يستطيع المستخدم التحليل عن طريق اختيوار دولوة
والبحث في مختل

أنوا المحاور والبيانات من أجل إعداد تقارير للدولوة .ويسوتطيع المسوتخدم أيضوال المقارنوة

ب ووين أنظم ووة التعل وويم ف ووي ال وودول المختلف ووة ومس ووتو نجاحه ووا ف ووي ت وووفير تعل وويم ع ووالي الج ووودة .وأخيو و الر ،يس ووتطيع
المستخدم تتبع نصيحة تتعلق بالسياسات من أرشي

منظمة التعاون االقتصاد والتنمية للبحث والسياسات.

رو البنوك الودولي ألداة حكوم عوالمي خاصوة بوه تسومى بسوابر ( SABER - a Systems
كوذلك ا
 ،)Approach for Better Education Resultsوهوي عبوارة عون أنظموة منهجيوة للوصوول إلوى نتواجج
أفضل للتعليم ُدشنت عام  .1020ولسابر عودة مجواالت فوي السياسوات وتجميوع البيانوات المتعلقوة بهوا بموا فوي
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ذلك عمل المعلمين .وتبرز ث ثة عناصر في أدوات سوابر هوي :رسوم السياسوات واإلرشواد المتعلوق بالسياسوات
والمقارنة بين السياسات.
ليست منظمة التعاون االقتصاد والتنمية والبنوك الودولي ال عبوين األساسويين الوحيودين علوى السواحة
العالميوة .فقوود انضووم إليهم وا ،والعوودد فووي ت ازيوود مسووتمر ،مجموعووة موون الشووركات والمؤسسووات الطموحووة والجريجووة
التي تود أن تفتح المجال ألسواق جديدة للتعليم حول العالم ،وأن تبحث عن أسوواق ناشوجة ،وتهود

إلوى إيجواد

طرق جديدة لتشكيل األسواق والعقوول .وتعود بيرسوون إيديوكاشون ومواكينز وشوركاه وكوي بوي أم جوي وديلوويتز
ومؤسسو ووة بيو وول مالينو ووده جو ووايتز ومؤسسو ووة هيوليو ووت ومؤسسو ووة بروكينجو ووز وجيمو ووز وايديوكاشو وون فاسو ووت فو وووروارد
وبروميثووان ب نيووت ولوريووت وكوواب ن ونافيتوواس وغيرهووا جميعهووا أمثلووة علووى هووذا .إن ه وؤالء ال عبووين جميع وال
نشيطون في مواطن قوتهم ،مثول المنتود االقتصواد العوالمي ،وفوي رسوم أجنودات التعلويم لمرحلوة موا بعود عوام
.1025
المتعلم والمعلم ونظام التعليم :تنافس عالمي من أجل اقتصاد أفضل
مقارنة بالفترة األولى التي اتسمت بو"ضع " الحكم العالمي في التركيز على التعليم كنو مون التنميوة،
ور علووى الووتعلم والمووتعلم ،وكي و
وز كبيو ال
يصوواحب التطووور فووي الحكووم العووالمي تركيو ال

قوود يكووون هووذا مرتبط وال بطريقووة

سببية بأداء المعلم ،ومن ثم بالتنافس االقتصاد العالمي .إن المحرك الذ يجعل نظام الحكم العالمي الجديد
هووذا يتحوورك بطريقووة ديناميكيووة هووو عبووارة عوون هندسووة معقوودة موون التكنولوجيووات التووي تقووود وتوجووه األداءُ .يوجووه
أداء كل من المعلمين والطو ب وممارسوتهم بواسوطة منطوق "المقارنوة التنافسوية" -حيوث يوضوع كول العوب فوي
ع ق ووة هرمي ووة م ووع اآلخو ورين باس ووتمرار .وق وود وض ووعت ه ووذه الممارس ووات ف ووي ثناي ووا م ووا أس وومته منظم ووة التع وواون
االقتصاد والتنمية بوجي بي أس التعليم وفي جهود بوذلها العوالم علوى تعودد أط ارفوه ،مون أجول تطووير مقواييس
التعلم العالمي -مع أن هذا ال يزال مشروعال قيد التنفيوذ وال توزال ردة الفعول نحووه غيور مسوتقرة للغايوة! إن جوزءال
من الحيلة في أنظمة الحكم العالمي هذه -التي تتجاوز السيادة الوطنية ومن ثم صنع القرار الديمقراطي -هوو
زيووادة المؤسسووات العالميووة التووي يعوود تشخيصووها وتنبؤاتهووا جووزءال موون داج ورة عمليووة مووا بووين الصووياغة والتمثيوول
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 مون،والتحقيق واضفاء الطابع المؤسسي واعادة إنتا المتعلم والمعلم القادر على التنافس علوى صوعيد عوالمي
.أجل تحقيق اقتصاد تنافسي عالمي
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معاني الحكم العالمي ومفاهيمه حول
التعليم والتدريب
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الحكم العالمي للتعليم والتدريب في عصر العولمة :ازدياد أهمية العوامل العابرة لحدود الدول في سياسات
التعليم الوطنية
بيرجير فريدريكسون ،مستشار ،واشنطن (البنك الدولي سابقا)
البريد اإل لكترونيbirger.j.fredriksen@gmail.com :

المصلللللطلحات الرئيسلللللية :الحكو ووم العو ووالمي للتعلو وويم ،العوامو وول الخارجيو ووة لسياسو ووات التعلو وويم الوطنيو ووة ،فاعلي و ووة
المساعدات.
الملخ

 :يعني ازدياد نمو العولمة أن لسياسات التعلويم الوطنيوة توأثيرات مت ازيودة ومتعوددة خوار حودود الودول.

يتطلب استثمار اإليجابيات وتخفي

السلبيات المزيد من أنظموة حكوم عالميوة فوي قطوا التعلويم والتودريب ،بموا

في ذلك التشجيع على استخدام المساعدات المقدمة للتعليم بفاعلية أكبر.

إن ازدياد الترابط بين الدول يعني ازدياد تلأثير السياسلات الوطنيلة بقلدر أبعلد ملن الحلدود الوطنيلة.
ولتعزيووز اإليجابيووات -أو الحوود موون السوولبيات -يحتووا تنفيووذ السياسووات العووابر للحوودود إلووى إج وراءات جماعيووة.
ويسهل فهم مثل هذه الحاجة عند معالجة التغير المناخي أو انتشار األم ار
االقتصاد العالمي .وفي بعو

المعدية (مثل ايبوال) أو التباطؤ

المجواالت توم تطووير أنظموة حكوم عوالمي لتشوجيع "السولع العالميوة العاموة" أو

تجنووب "األخطوواء العالميووة العامووة" .إن مووا يشووجع مثوول هووذا التعوواون ،بشووكل أساسووي ،هووو أن الحصووول علووى
مخرجات فعالة يحتا إلى إجراءات جماعية.
فلللي قطلللاع التعلللليم والتلللدريب ،ل ووم تك وون معالج ووة التنفي ووذ الع ووابر للح وودود للسياس ووات الوطني ووة المح وورك
األساسوي لخطووة التعلويم للجميووع واألهودا

اإلنماجيووة لأللفيووة للتعلويم .فقوود حركوت مخوواو

أخور للسوولع العالميووة

العام ووة ه ووذه السياس ووات ،خصوصو وال تش ووجيع حق وووق اإلنس ووان والتنمي ووة االجتماعي ووة واالقتص ووادية ،بم ووا ف ووي ذل ووك
القضاء على الفقر .ولكن ،كما سنشير الحقال ،ثمة العديد من األسباب لتوقوع أن الحاجوة لإجوراءات الجماعيوة
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من أجل معالجة تنفيذ السياسوات الوطنيوة العوابرة للحودود سوتزداد فوي قطوا التعلويم أيضوال .وسويعني هوذا ازديواد
الحاجة إلى أنظمة الحكم العالمي الذ يتجاوز البعد المتعلق بحقوق اإلنسان ليتضمن هذه التنفيذات.
يحتاج نظام حكم عالمي إلى اتفاق بلين اللدول فلي  3مجلاالت )2( :احتورام القووانين وبلووغ األهودا
لمعالجووة المخوواو

المشووتركة و( )1مواكبووة التقوودم و( )0مقوواييس لتحفيووز/فوور

االلت وزام بالواجبووات علووى موون

يصادقون على االتفاق من أجل تحقيوق الت ازمواتهم .وبعود اتبوا هوذا الونهج المتكوون مون ث ثوة بنوود ،فوي قطوا
التعليم ،اتفقت الدول على ما يلي:
 .2أهللداف عالميللة (أهوودا

خطووة توووفير التعلوويم للجميووع والخطووة اإلنماجيووة لأللفيووة) .يركووز الكثيوورون عنوود

الحديث حول الحكم العالمي اآلن على متابعة مرحلة ما بعد عام  1025لهذه األهدا  .ولكن فضو ل
عن هذا ،تم االتفاق على العديد من المعاهدات والمواثيق والبرتوكوالت واالتفاقيات في العقود األخيرة،
م وون أج وول تنظ وويم التع وواون ال وودولي ف ووي قط ووا التعل وويم ف ووي نو وواح متع ووددة .وت وودر الص ووفحة اإللكتروني ووة
لليونيسووكو  29أداة قانونيووة متفق وال عليهووا منووذ عووام  ،2960بمووا فووي ذلووك "االتفاقيووة الخاصووة لمكافحووة
التمييووز فووي مجووال التعلوويم" الخاصووة بوواألمم المتحوودة عووام  ،2960باإلضووافة إلووى العديوود موون "أدوات
وضو ووع المعو ووايير" ،مثو وول التصو ووني

الو وودولي الموحو وود للتعلو وويم ((

Standard

International

.)Classification of Education (ISCED
 .1آليات الرصد .وتتضمن هذه التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لخطة توفير التعليم للجميع والعديود
من تقارير الرصد للخطة اإلنماجية لأللفية .ويتم رصد أدوات وضع المعايير من خ ل اليات منفصلة
تضعها اليونيسكو لكل أداة.
 .0آليات التنفيذ .هذا التحد هو األكثر تعقيودال ،ألن التطبيوق مسوؤولية الودول ذات السويادة .وحتوى اآلن
يعتمد التطبيق ،غالبال ،على مجموعة من )2( :المساعدات لدعم الدول النامية للوصول إلى األهودا
المتفق عليها؛ (" )1تنافس األقران المؤسسي" من خ ل مخرجات الرصود؛ و( )0الضوغط المت ازيود مون
الناخبين والمجتمع المدني لجعل الحكومات مسؤولة عن التقدم في تحسين فرص الحصول على تعليم
عالي الجودة.
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حاجلة الحكللم العللالمي للتعللليم إلللى معالجللة تللأثير سياسللات التعللليم الوطنيللة فللي ازديللاد مسللتمر .فووي
الواقووع توودرك المووادة  16موون "اإلع و ن العووالمي لحقوووق اإلنسووان" عووام  2972أحوود التووأثيرات المهمووة" :سوويعزز
التعلوويم الفهووم والتسووامح والصووداقة بووين جميووع الشووعوب والمجموعووات العرقيووة أو الدينيووة ،وس ويزيد م ون نشوواطات
األمم المتحدة من أجل حفظ الس م".
تلعب اليونيسكو دو الر أساسيال في تفعيل هوذا الجوزء مون اإلعو ن .علوى سوبيل المثوال ،يسواعد برنامجهوا
حووول "التعلوويم موون أجوول مواطنووة عالميووة" الوودول لتعزيووز القوويم والمعرفووة والمهووارات المطلوبووة ،للخوورو بم وواطنين
عووالميين ،وا ازلووة العواج وق التووي تق و

فووي وجووه التعوواون فووي مواجهووة تحووديات القوورن الحوواد والعش ورين .إن أحوود

الجوان ووب األساس ووية له ووذا ه ووو مراجع ووة المن وواهج المدرس ووية الت ووي غالبو وال م ووا تع ووزز النمطي ووة وتف وواقم االنقس ووامات
االجتماعية ،وتعزز الخو
أيض وال أحوود هووذه األهوودا

والضوغينة ضود المجموعوات أو الجنسويات األخور  .وتعود رعايوة المواطنوة العالميوة
الث ثووة لو و"مبووادرة التعلوويم العووالمي أوالل" التووي دشوونها األمووين العووام األمووم المتحوودة عووام

.1021
للتعليم آثار متعددة عبر الحدود وهي في تزايد مع ازدياد الترابط بين اللدول .ال تعيود العولموة تنظويم
معظ ووم قطاع ووات االقتص وواد فحس ووب ،وانم ووا تس وور الحو وراك الع ووالمي للطو و ب والم وووظفين األك وواديميين والعمال ووة
الماهرة .فقد هاجرت في العقود الماضية العمالة الماهرة ،خصوصال األطباء والممرضين والمعلمين ،مون الودول
الفقيرة إلى الودول الغنيوة .ويوؤد "توداول العقوول" إلوى فووز وخسوارة .ولكون موع الوزمن قود توؤد "هجورة األدمغوة"
إلى "كسب العقول" في الدول التي تتمكن من عكس تيار الهجرة ،وجذب االستثمارات من الشتات .إلوى جانوب
هذا ،توؤثر التحووي ت الماديوة علوى العور
في التعليم والتوظي

والمحتوو فوي قطوا التعلويم فوي الودول األم .فيعود ضوع

الفورص

في البلد األم قوة دافعة لهجرة العمالة ذات المهارة المتدنية.

ُيعد الحكم العالمي للتعليم األفضل مهما بالنسبة للدول الفقيرة والدول الصغيرة التي ال تملك ،غالبال،

الوسواجل ال زمووة السووتخدام الفواجوود وتقلوويص المخوواطر التووي تسوببها السياسووات الوطنيووة لوودول أخوور  .وكمووا ُذكوور
فإن أكثر تدابير الحكم العوالمي تعقيودال هوو التنفيوذ الفعوال .وفيموا يتعلوق بخطوة تووفير التعلويم للجميوع واألهودا
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اإلنماجية لإلفية يركز التنفيذ -كما هو عليه -على الدول النامية .فهل سيتغير هذا في أهودا

مرحلوة موا بعود

عام 1025
التأثير المتزايد لسياسات التعليم الوطنية العابرة للحدود يثير أيضا أسئلة مهمة حول فاعليلة الحكلم
العللالمي فللي المسللاعدات الموجهللة نحللو التعللليم .إن الطريقووة التووي يووتم موون خ لهووا توزيووع المسوواعدات حسووب
الغوور

ومسووتو التعلوويم والوودول ال تتبووع المنطووق ،موون حيووث االسووتخدام االسووتراتيجي لهووذا المصوودر الشووحيح

(انظو وور فريدريكسو ووون .)1022 ،وبالتحديو وود :لو ووم تتلو ووق دول جنو وووب الصو ووحراء األفريقيو ووة إالا  %14مو وون جميو ووع
المساعدات المخصصة للتعليم التي انخفضت من  ،%06وهو المعدل لعام  .1000-1001وعلى الرغم من
األدلة القوية المبنية على البحث حول التأثير اإليجابي لتعليم النساء علوى تودريس األطفوال والصوحة والتغذيوة،
باإلضووافة إلووى تمكووين الم ورأة وزيووادة إنتاجيتهووا؛ فإنووه ال وجووود لمسوواعدات تسووتخدم فووي دعووم ب ورامج تقوودم فرص وال
أخوور لو و %00م ون النسوواء فووي دول جنوووب الصووحراء اإلفريقيووة ،الل وواتي تت وراوح أعمووارهن بووين  17-25سوونة
أميات.
واللواتي تم تصنيفهن على أنهن ا
ال بلد للمجتمللع اللدولي مللن مراجعلة قللدرة المسلاعدات العالميللة الحاليلة لالسللتعداد لتقلديم مسللاعدات
الحكم العالمي للتعليم الالزمة لمرحلة ما بعد عام  .5151إن الفجوة بين تنمية رأس المال البشور األساسوية
فووي معظووم دول جنوووب صووحراء أفريقيووا ودول العووالم قوود تووزداد نتاججهووا السوولبية العووابرة للحوودود ،إن لووم يووتم سوودها
بسرعة ،كما رأينا في وباء ايبوال وتدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط .إن الفجوة في ازدياد ،على الورغم مون
تطور دول جنوب صحراء أفريقيا على أصعدة أخر في العقد الماضوي ،إذ كوان تطوور الودول الناميوة األخور
أكبوور .ونتيجووة لهووذا فووإن موون المتوقوع أن يكووون  %74موون النسوواء األميووات فووي العووالم موون دول جنوووب صووحراء
أفريقيووا بووين عموور  17-25فوي عووام ( 1025النسووبة ارتفعووت موون  %10فووي عووام )2999؛ كووذلك كانووت نسووبة
األطفال الوذين ال يوذهبون إلوى المدرسوة فوي العوالم عوام  1022هوي  %09( %51فوي عوام  .)2999كموا أن
نسووبة األطفووال الووذين يتوفووون قبوول عموور  5هووي  %79فووي دول جنوووب صووحراء أفريقيووا ( %29عووام ،)2940
كذلك فإن  %01من أطفوال العوالم الوذين يعوانون مون سووء التغذيوة هوم أيضوال مون دول جنووب صوحراء أفريقيوا.
ويتوق ووع ف ووي ع ووام  1050أن يك ووون  %02م وون موالي وود الع ووالم م وون دول جن وووب ص ووحراء أفريقي ووا ( %00ع ووام
 .)1025وان لوم تُتخووذ إجوراءات جذريووة خو ل العقوود المقبول ،فسوويكون  0/2موون القووو العاملووة فووي دول جنوووب
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صحراء أفريقيا من األميين في عشرينيات هذا القرن وث ثينياته ،وسيكون أكثر من  0/2من أطفال هذه الدول
أبناء ألمهات أميات.
المرجع
Fredriksen, B. (2011) Education Resource Mobilization and Use in Developing

Countries: Scope for Efficiency Gains through more Strategic Use of Education
Aid, Results for Development Institute, Washington DC.
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أربعة أبعاد للحكم العالمي في مجال التعليم :اآلثار للدول النامية
كازو كورودا ،جامعة واسيدا ،طوكيو
البريد اإل لكترونيkakuroda@waseda.jp :

المصطلحات الرئيسية :المباد الدولية ،المفاهيم المؤثرة ،السياسات الدولية ،المؤشرات الدولية.
الملخللل

 :تقسووم هووذه الورقووة النشوواطات المختلفووة للحكووم العووالمي فووي مجووال التعلوويم إلووى أربعووة أن ووا حسووب

وظيفتها .وكذلك تبحث اثار مشاركة الدول النامية في الحكم العالمي.
أربعة أنواع للحكم العالمي في مجال التعليم والوضع الحالي
 .5الحكم العالمي عن طريق تشكيل المبادئ من خالل القوانين الدولية والمواثيق واالتفاقيات
إن أولى الجهوود التوي بوذلها المجتموع الودولي لتشوجيع الحكوم العوالمي فوي مجوال التعلويم كانوت توضويح
مبوواد التعلوويم ،ف وي الميثوواق التأسيسووي لليونيسووكو واإلع و ن العووالمي لحقوووق اإلنسووان ،وهووذه المبوواد هووي أن
التعلوويم هووو حووق موون حقوووق اإلنسووان األساسووية وأنووه يسوواهم فووي تحقيووق السو م .وقوود أكوودت أطوور عموول قانونيووة
متعددة م ار الر مبدأ أن التعليم مون حقووق اإلنسوان الرجيسوية ،ومون ضومنها اتفاقيوة حقووق اإلنسوان واتفاقيوة حقووق
)(2
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هذه الورقة هي النسخة المختصرة من الورقة الرجيسية التي قُدمت في منتد اليابان للتعليم الرابع عشر الذ عقد في  29فبراير عام .1027

األشخاص ذو اإلعاقة ،وكان لها توأثير كبيور علوى القووانين المحليوة وسياسوات التعلويم فوي العديود مون الودول.
وفض ل عن هذه االتفاقيوات العالميوة هنواك اتفاقيوات إقليميوة متعلقوة بوالتعليم ،مثول االتفاقيوة اإلقليميوة ل عتو ار
بالدبلوم ودرجات التعليم العالي في اسيا والمحيط الهاد .
 .5الحكم العالمي عن طريق تقديم مفاهيم دولية جديدة مؤثرة وتنميتها
هنوواك حوواالت عديوودة قامووت خ لهووا المنظمووات الدوليووة وغيرهووا موون الفوواعلين بالمبووادرة بوواقتراح مفوواهيم
وطرق جديدة في التعليم على المجتمع الدولي .ومع أن هذه المبادرات ليست ملزموة مون الناحيوة القانونيوة مثول
أثر مهمال على سياسات التعليم واإلص حات في مختل
المواثيق الدولية ،إال أن لها ال

الدول عن طريق تشكيل

تيارات سياسية .وتعد مبادرة "التعليم مد الحياة" ومبادرة "التعليم الدور " ،اللتان اقترحتهما اليونيسكو ومنظموة
التعاون االقتصاد والتنمية في ستينيات القرن الماضي ،مثالين جيدين من الماضي.
أجر البنك الدولي ومنظمات أخر بحثال حول "معدالت عاجد االستثمار في التعليم" ،وأظهور ذلوك أن
كبير .وقد ساهم هذا بشكل كبير فوي توأمين تمويول للتعلويم
االستثمار في التعليم األساسي ينتج عاجدال اجتماعيال ال
موون أجوول تشووجيع خطووة التعلوويم للجميووع .موون جهووة أخوور  ،فووي الوقووت الووذ كووان فيووه تركيووز كبيوور علووى خطووة
التعليم للجميع ،انتُقودت السياسوات التوي تسوتهد

التعلويم العوالي فوي الودول الناميوة ،والتوي خرجوت عون مسوارها

فوي التسوعينيات .ولمعالجوة هوذا الموضوو قُودم اقتوراح جديود للتعلويم العوالي فوي الودول الناميوة ،وكوان عبوارة عوون
جهد مشترك للبنك الدولي واليونيسكو.
عبرت حكومات الدول النامية والمختصين في تنمية االقتصاد فوي العقود األول مون األلفيوة الثالثوة عون
قلقهووم موون التوسووع الكمووي للتعلوويم ،فقوود ال يسوواهم داجم وال بووالنمو االقتصوواد  .ولكوون وضووح إيريووك هانوشوويك أن
تحس ووين ج ووودة التعل وويم ال مق ووداره ه ووو م ووا يع ووزز النم ووو االقتص وواد  .وك ووان لنت وواجج بحث ووه أث وور ب ووالغ عل ووى اتجو واه
السياسووات المحيطووة بالخطووة اإلنماجيووة لأللفيووة والنقاشووات الووداجرة حووول مرحلووة مووا بعوود عووام  .1025إن مناقشووة
وتوحيد بع

السياسات المعنية بتعزيز خطة توفير التعليم للجميع وأهدا

التعليم في الخطة اإلنماجية لأللفية

مبنووي فووي األسوواس علووى تقريوور الرصوود الوودوليين ،لكوول موون اليونيسووكو وخط وة توووفير التعلوويم للجميووع وتقووارير
متعددة أخر أجراها كل من اليونيس
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والبنك الدولي.

 .3الحكللم الللدولي عللن طريللق اإلجمللاع علللى السياسللات الدوليللة مللن خللالل الح لوار حللول السياسللات فللي
المؤتمرات الدولية ،ومن خالل تشكيل أطر عمل من أجل التعاون المادي
فيما يتعلق بالحكم العالمي في مجال التعليم ،فإن المنهج المستخدم اليووم غالبوال هوو بنواء إجموا حوول
األهوودا

الدوليووة المتعلقووة بووالتعليم وتشووكيل أطوور عموول موون أجوول التعوواون الموواد والسياسووي .وثمووة مثووال سووابق

علوى هوذا وهوو الموؤتمر الودولي حوول التعلويم ،وهوو منتود لووزراء التعلويم ُعقود فوي جنيو

إلحوداث التعواون فووي

مجووال التعلوويم موون أجوول تحقيووق الس و م والحفوواظ عليووه بووين الح وربين العوواليميتين األولووى والثانيووة .وظوول مكتووب

التربية الدولي التابع لليونيسكو يعقد هذا المؤتمر مرة واحدة كل عدة سنوات.
 .7الحكم العالمي عن طريق وضع مؤشرات ومعايير دولية ورصدها
دور أساسوويال فووي
لعووب وضووع مؤش ورات ومعووايير دوليووة للتعلوويم موون أجوول رصوودها فووي السوونوات األخي ورة ال
الحكووم العووالمي فووي مجووال التعلوويم .وقوود جمعووت ونشوورت اليونيسووكو ومنظمووات أخوور عبوور السوونين إحصوواجيات
واء علووى هووذه
حووول التعلوويم ،وقوود كانووت اإلحصوواجيات الدوليووة للتعلوويم داجموال أداة أساسووية فووي الحكووم العووالمي .وبنو ل

اإلحصاجياتُ ،وضعت مؤشرات جديدة الستخدامها في وضع السياسات المتعلقة بخطوة تووفير التعلويم للجميوع
واأله وودا

لألهدا

اإلنماجي ووة لأللفي ووة ،بم ووا ف ووي ذل ووك دلي وول التنمي ووة لخط ووة ت وووفير التعل وويم للجمي ووع والمؤشو ورات الرس وومية

اإلنماجية لأللفية ودليل التنمية البشرية .وقد لعبت هذه األدوات أيضال دو الر مهمال في الحكم العالمي.

آثار الحكم العالمي على الدول النامية
ما هي اثار الحكم العالمي وقضاياه في مجال التعليم على تنمية التعليم في الدول النامية
أوالل ،أحوورز الحكووم العووالمي تقوودمال فووي توووفير التعلوويم للجميووع فووي الوودول الناميووة عوون طريووق إدراك أن
التعليم هو حق أساسي ،وطرحه كقطا مهم من أجل تحقيق التنمية االقتصوادية واالجتماعيوة .ويعود هوذا ،بو
نجاز إيجابيال للحكم العالمي في مجال التعليم.
أدنى شك ،إ ال
ولكوون تظوول األسووجلة قاجمووة .هوول تمكنووت الحكومووات ومنظمووات المجتمووع الموودني والمؤشورات فووي الوودول
النامية من المشاركة بشكل كامل في عملية تشكيل الحكم العالمي في مجال التعليم وهل انعكست اراء الدول
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الناميووة واحتياجاته وا فووي مجووال التعلوويم فووي عمليووة تشووكيل الحكووم العووالمي فعلووى سووبيل المثووال وافقووت موواالو
السياسة العالمية لتشجيع التعليم األساسوي الشوامل بجعلوه مجانيوال ،وذلوك بعود موؤتمر جوومتين العوالمي .ونتيجوة
لهوذا أد التوسوع السوريع فوي التسووجيل فوي التعلوويم األساسوي إلووى انخفوا

جووودة التعلويم بسوورعة هاجلوة .ويشووير

هذا المثال إلى أن الحكم العالمي ال ُيحمل مسؤولية نتاججه.
وال بو ود م وون أج وول معالج ووة ه ووذه القض ووايا واألس ووجلة أن نش ووجع مش وواركة فاعل ووة لحكوم ووات ال وودول النامي ووة
والمجتمووع الموودني فووي عمليووة تشووكيل الحكووم العووالمي ،وال بوود موون التعري و

بالحاجووات المحليووة المتعلقووة بووالتعليم

أمام المجتمع الدولي .ولهذا الغر  ،ال بد للمجتمع الدولي من التأكد من ابتكار إجوراءات مناسوبة .وال بود مون
تعزيز الحكم اإلقليموي أيضوال ،فوذلك ُيسوهال علوى الودول الناميوة المشواركة فوي عمليوة بنواء السياسوات .فو يمكون

للحكومات اإلقليميوة أن تكوون مكملوة للحكوم العوالمي فقوط ،بول عليهوا أن تعمول كمضواد لسويطرة الحكوم العوالمي
أيضال .إلى جانب هذا ال بد لحكومات الودول الناميوة أن تنظور فوي اسوتخدام منهجيوات الحكوم العالميوة بانتقاجيوة
عند تحديد سياساتها الوطنية وتطبيقها.
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الرؤية من أعلى :البرنامج الدولي لتقييم الطلبة وبانوراما الحكم الجديدة
سوتيريا جريك ،جامعة إدنبره
البريد اإل لكترونيSotiria.Grek@ed.ac.uk :
المصطلحات الرئيسية :منظمة التعاون االقتصاد والتنمية ،البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ،األعداد ،البيانات،
الحكم العالمي ،المؤشرات.
الملخ

 :لو"الحكم بواسوطة األعوداد" وجوود فوي كول مكوان فوي الحكوم العوالمي -ولكون مواذا يعنوي ذلوك لصوناعة

سياسووات التعلوويم كي و

يووتم إنتووا بانو ارمووا حكووم جديوودة للتعلوويم ،ومووا هووو دور صووانعي السياسووات موون مختل و

المجاالت في هذه العملية
ال تعد التقييمات الدولية للتعليم ومنتجاتها جديدة في مجال التعليم؛ فهي جزء من الحكم العالمي الذ
يور أن الكوم عنصوور أساسوي لمعرفووة المجتمعوات وموون ثوم حكمهوا .وهووذا بوالطبع لوويس بوأمر جديوود ،فثموة توواريخ
للع قووة بووين الكووم والحكومووة ،ومووا زال هنوواك الكثيوور ممووا يمكوون تعلمووه موون ممارسووات اسووته كية سوسوويولوجية
تاريخية.
ولكن ماذا نعني عندما نقول إن امتحانات ،مثول البرنوامج الودولي لتقيويم الطلبوة ،لهوا توأثير فوي الحكوم
ما هو الجديد بالنسبة ألثر الكم في مجال التعليم تشير األدلة المستقاة من ممارسات التقييم الدولي وسياساته
إلى أن عدسة التحليل يجب أن تدرس الموضو من ناحية معرفية ومن ناحية وجوديوة .فمون جهوة ،نحتوا أن
نفهم سلسلة من األحكام القيمية المطلوبة ،وأن نفهم الجهل الذ ينوتج عون مثول هوذه االمتحانوات ،ومون ناحيوة
أخر نحتا دراسة ما سيكون عليه التعليم نتيجة مثل هذه العمليات التبسيطية .هنا يأتي توأثير الحكوم ،بعبوارة
أخوور  ،ال تصووبح الحقوواجق االجتماعيووة مرجيووة عوون طريووق الكووم فقووط ،إنمووا يووتم إنتاجهووا وبناؤهووا وتجسوويدها موون
خ ل عملية اإلحصاء كذلك .ويعد فهم دور الحكم من خ ل استخدام البيانات من حيث الوجوديوة ،أ بوروز
نظووام بيجووي جديوود لسياسووة التعلوويم العالميووة ،أساسوويال فووي تفسووير القوووة الرمزيووة للرسوووم البيانيووة "القاتلووة" ونتوواجج
تشكيلها.
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من ناحية منهجية ،كي

لنوا أن نبحوث فوي بنواء مثول هوذه البانو ارموا الحاكموة وكيو

أصوبحت أنظموة

االختبار الدولية ،مثل البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ،قو ناجحة للتعليم في عالم السياسات إذا "قرأنا" قصتهم
منووذ البدايووة نجوود أن جميووع الم وواد الضوورورية كانووت متوووفرة :صووناعة التعلوويم وعوودد موون الخب وراء واإلحصوواجيين
المختصين ،وأولجك الذين يؤمنون بربط التعليم بسوق العمل ،والذين ينتقدون مثول هوذا الوربط ،والمؤشورات التوي
أعدتها منظمة التعاون االقتصاد والتنمية منذ السبعينيات ،ودراسات أخر مثل "دراسة في تقودم محوو األميوة
الدوليووة" و"االتجاهووات فووي الد ارسووة العالميووة للرياضوويات والعلوووم" وغيرهووا موون الد ارسووات .وقوود تمكنووت منظمووة
التعاون االقتصاد والتنمية ،من خ ل فر

الكميوة والبسواطة والقيواس ،مون اإلقنوا بوأن منطقهوا اإلحصواجي

لوويس ببسوواطة تقليووديال ،بوول إنووه الحقيقووة الموضوووعية "ألداء" التعلوويم .ومووع هووذا فووإن منظمووة التعوواون االقتصوواد
والتنمية ليست وحدها التي تسير في هذا االتجاه ،فقد تم تقديم ممارسات حاكموة أخور مثول "المونهج التنسويقي
المفتوح".
وبعبووارة أخوور  ،اسووتفاد البرنووامج الوودولي لتقيوويم الطلبووة موون اللحظووة التاريخيووة عنوودما كانووت الظوورو

ال

ت وزال مهيووأة .ومووع أن البرنووامج الوودولي لتقيوويم الطلبووة تقوووده منظمووة التعوواون االقتصوواد والتنميووة ،إال أنووه كووان
مشروعال جماعيال عكس عام  2994أنظمة التعليم في نهاية القرن كما عهدناها .وأصبح كل من صنا القورار
المحليووين والمفوضووية األوروبيووة موون خ و ل منظماتهووا ركوواجز أساسووية فووي بنوواء البرنووامج الوودولي لتقيوويم الطلبووة.
وتقدم الرسوم البيانية والجداول للبرنامج الدولي لتقييم الطلبوة بانو ارموا جديودة لمراقبوة التعلويم وحكموه عالميوال .إن
الرؤية "الحقيقية" ليس لها صلة بالموضو  ،بل األهم هو الموق
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الذ نأخذه.

تعقيد الحكم العالمي للتعليم والتدريب :المنافسة وراء التعاون
زيالن وان ،جامعة زيجيانج نورمال ،الصين
البريد اإل لكترونيwanxiulan@foxmail.com :

المصللطلحات الرئيسللية :دول الثقافووة الكونفوشيوسووية ،المعلمووون البريطووانيون فووي الصووين ،التبووادل الثقووافي بووين
المجتمووع الش ورقي والمجتمووع الغربووي ،العواجووق التووي تحووول دون التعوواون الثقووافي ،التنووافس العووالمي ،تعقيوود نظووام
الحكم العالمي.
الملخ

 :ال تر بع

الدول واألقاليم والثقافات أن الحكوم العوالمي للتعلويم والتودريب شويء جيود .ويعود الحكوم

العووالمي أيض وال مشووكلة معقوودة للبوواحثين .ويوجوود بووين األط و ار
ومنافسة ال مفر منها وحتى حالة من الص ار في بع

المهتمووة حالووة موون التعوواون اضووط ارريال أو طوعي وال

األحيان.

يعتمد الحكم العالمي للتعليم والتدريب على الدراسة والتعاون الدولي ويعززهما
إن لوود الوودول التووي تمتوواز بأنظمووة تعلوويم راجعووة م وواطن ضووع  ،وكووذلك فووإن لوود الوودول ذات أنظمووة
التعلوويم الضووعيفة مووواطن تميووز ،وموون الضوورور أن نوودرك هووذه الحقيقووة .أن ي وتعلم بعضوونا موون الووبع

اآلخوور

طبيعووة إنسووانية؛ ومنووذ العصوور الحووديث والوودول واألق واليم ضوومن الثقافووة الكونفوشيوسووية تصووب اهتمامهووا علووى
تطوووير فرديووة الطلبووة وابووداعاتهم فووي الوودول الغربيووة المتقدمووة .وفووي هووذه األثنوواء ،الحظووت الوودول الناميووة أهميووة
تدريس الرياضيات والعلوم والقراءة في دول الثقافة الكونفوشيوسية وأقاليمها في السنوات األخيرة.
اس ووتطاعت العولم ووة تعزي ووز مث وول ه ووذا ال ووتعلم المتب ووادل والممارس ووة الموض وووعية للحك ووم الع ووالمي للتعل وويم
والتوودريب ،موون أجوول تبووادل تقاليوود التعلوويم الغربيووة والش ورقية .ويعوود البرنووامج الوودولي لتقيوويم الطلبووة الووذ تنظمووه
منظمة التعاون االقتصاد والتنمية أحد األمثلة على ذلك .ونظ الر ألداء الطلبة المتميوز فوي شونغها  ،الصوين،
في السنوات األخيرة للبرنامج الدولي لتقييم الطلبة ،أُرسل أكثر من  40معلمال بريطانيال للدراسة في شنغها في
سبتمبر عوام  .1027وهوذه المورة األولوى منوذ  200عوام التوي ترسول فيهوا الحكوموة البريطانيوة معلميهوا للد ارسوة
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في الصين .بعد سوتة أشوهر مون الد ارسوة والمشواهدة ،أدرك هوؤالء المعلموون أسوباب نجواح شونغها فوي تودريس
الرياض وويات ،وهو وي :ثق ووة المعلمو وين بطلب ووتهم وتوقع وواتهم الكبي وورة م وونهم ،والكف وواءة العالي ووة ف ووي التخص ووص ل وود
المعلمووين ،والتوودريب وتبووادل الخبورات بووين المعلمووين ،والتقاليوود المصوواحبة ألسوواليب توودريس الرياضوويات ،والتقوودم
خطوووة خطووة ،والتنووو  ،والسياسووات المسووتقرة والثابتووة ) .(Minxuan, 2014وقوود شووجع هووذه الد ارسووة كوول موون
الحكومة البريطانية ومنظمة التعاون االقتصاد .
ومنووذ اإلص و ح واالنفتوواح ،والصووين تصوور علووى إبقوواء عقلهووا مفتوح وال علووى التعلوويم الثقووافي والمفوواهيم
األيدولوجيووة للووتعلم موون اقت ارحووات نظريووة متقدمووة وقياسووات عمليووة فووي العووالم .ويعوود هووذا جزجيوال سووبب اإلنجووازات
المهمة للصين في هذه الحقول ،بعد تطبيق سياسة اإلص ح واالنفتاح .وفي واقع األمر ،تعر الصين العالم
(بمووا فووي ذلووك الوودول الغربيووة) بقوودر أكب ور بكثيوور موون معرفووة العووالم للصووين .وهووذا يتوويح المجووال لتنميووة الحكووم
العالمي للتعليم والتدريب.
اعتم ووادال عل ووى الحكم ووة العالمي ووة ،يس ووتطيع الحك ووم الع ووالمي للتعل وويم والت وودريب أن يع وور

رؤيو وة جميل ووة

للتعوواون وال وربح للط ورفين .وتسووتطيع حكومووات العووالم والمنظمووات غيوور الربحيووة والمنظمووات الحكوميووة الدوليووة
ومؤسسات التعليم ،التي تعتمد جميعها على الخبرات العالمية والدروس والمشاكل التي تواجه العالم ،أن تجموع
الحكمة الغربيوة والشورقية مون أجول وضوع مخطوط تنموو يغطوي جميوع الم ارحول ،لمسواعدة الودول واألقواليم ذات
الحكومات الضعيفة لتحسين التعليم والقدرات التعليمية ،باإلضافة إلى دول العالم (بموا فوي ذلوك الودول الناميوة)
ل سووتفادة موون تجربووة تعلوويم متمي وزة علووى مسووتو عووالمي .وب و شووك جميووع هووذه األمووور مهمووة موون أجوول تنميووة
التعليم والتدريب عالميال.
سيواجه الحكم العالمي للتعليم والتودريب عواجوق بفعول تقاليود الثقافوة الوطنيوة وأخور مون المنافسوة علوى
المستو العالمي .وتشير الممارسة المحدودة للحكم العالمي للتعليم والتدريب إلى أن الحكم العالمي يواجه بيجة
معقدة .ولم يتم مناقشة وتحديد حقوق ومسؤوليات الخاضعين للحكم العالمي ،وال يوجد ضمانات لنفقات الحكوم
العالمي حتى اآلن ،وال بد أيضال البحث في المنطق والقاعدة العلمية لمناهج الحكم العالمي.
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يتضمن السؤال الرجيسي :ماذا عن "نظام الحكم العالمي" الحالي وموا هوي خصاجصوه الرجيسوية ومون
يتحكم بالنظام وماذا فهمت البشرية عنه وهل ثمة قوانين للتعلويم وقواعود مؤسسوية مشوتركة حوول العوالم وموا
هي االخت فوات الرجيسوية فوي هوذه القووانين والمؤسسوات فيموا يخوص النظوام ينبغوي أن نحواول معرفوة كيو
يغيوور الكثيوور موون الحكووم العووالمي للتعلوويم والتوودريب القوووة المسوويطرة ،وكي و

قود

قوود تُقلوول االخت فووات فووي الق ووانين

والمؤسسووات .هنووا تشووكل التقاليوود الثقافيووة الوطنيووة عاجق وال أمووام الحكووم العووالمي للتعلوويم والتوودريب ،ألنهووا تشووكلت
خ ل اال

السنين من التنمية .وتحتو على الجوهر الجيود وعلوى الشوواجب .وال يمكون تطبيوق الحكوم العوالمي

للتعليم والتدريب على جميع الدول ،وال يمكن فعل ما يحلو للسياسوات فوي جميوع الودول .إذ يعتمود تأثيرهوا علوى
م ءمة هذه السياسات للثقافة وتقاليد التعليم في الدولة المعنية.
فوي االجتمووا السونو للمجلووس االقتصواد واالجتموواعي لألموم المتحوودة الوذ عقوود فوي جنيو

فووي 22

يوليو عام  ،1022قال ناجب األمين العام السابق المسوؤول عون الشوؤون االقتصوادية واالجتماعيوة شوا زوكوانج
إن "النظام الحالي للحكم االقتصاد العالمي" يحتا حاجوة ملحوة إلوى اإلصو ح ،وان قووة الخطواب فوي الودول
النامية يجب أن تعزز .وأضا

أن االقتصاد في جميع أنحاء العالم يزداد ترابطال ،وأن دول العالم بات بعضها

يعتمد على بعضوها اآلخور أكثور وأكثور .ومون جهوة أخور توم تأسويس نظوام الحكوم العوالمي االقتصواد الحوالي
قبوول  60سوونة ،مووا يعنووي صووعوبة أن يتكيو
العموول علووى نحووو وا

مووع التغيورات والتطووورات الجديوودة .وفووي أريووه فشوول هووذا النظووام فووي

فووي سلسوولة موون المشوواكل الماديووة ،مثوول الحفوواظ علووى االسووتقرار المووالي والتوورويج لتجووارة

متعددة األط ار  .وبالمقابل ،فوإن مثول هوذه اآلليوات ،مثول مجموعوة ال و )G20( 10والتعواون االقتصواد آلسويا
والمحيط الهاد ( )APECوبريكس ( ،)BRICSأصبحت مهمة جدال في القضايا الدولية.
إذال هوول تووم تشووكيل "نظووام حكووم عووالمي" كاموول نسووبيال فووي المجتمووع الوودولي وموون هووي الجهووات الفاعلووة
الراجدة في هذا النظوام وموا هوو الحوافز لتطووير مثول هوذا النظوام وموا هوي األهودا

الرجيسوية وموا هوي اآلليوة

الوظيفية ومن هو المسؤول عن وضع معايير للحكم وما هو أساس وضع مثل هذه المعايير
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ما هي المساحة التي يعمل بها الحكم العالمي للتعليم والتدريب ،وما هي األمور التي تقيد عمله أيون
الحدود بين الحكم العالمي للتعليم والتدريب وسيادة الدولة في التعليم وأ من مجواالت الحكوم العوالمي للتعلويم
والتدريب تعد تقنية بحتة وال تدخل فيها السياسة وما هي هذه المجاالت
عند التطبيق ،تتواجد األيديولوجيات المحتملوة والصوراعات حوول القويم لود الخاضوعين للحكوم العوالمي
للتعليم والتدريب .هناك بع
األيديولوجية .وتأتي بع

التنافس في خطاب نظام الحكم العالمي للتعليم والتودريب خصوصوال مون الناحيوة
المفواهيم المختلفوة المتعلقوة بوالتعليم مون خلفيوات ثقافيوة واجتماعيوة مختلفوة تنشوأ فوي

أي و ووديولوجيات مختلف و ووة .وتو و ورتبط األي و ووديولوجيات بم ازي و ووا اقتص و ووادية وسياس و ووية معين و ووة .وتجم و وول بعو و و

ال و وودول

أي ووديولوجياتها أو تعلو ووي مووون ش ووأنها لتكوووون قيم و وال عالمي ووة ،مووون خ و و ل اإلعو و م والبووواحثين ،ال ووذين يسوووتخدمون
األيووديولوجيا كنووو موون الس و ح ،ليواجه ووا األيووديولوجيات والثقافووات األخوور وللسووعي وراء مصووالحهم السياسووية
واالقتصادية.
ويثبووت هووذا أن وراء المنافسووة علووى قوووة الخطوواب فووي الحكووم العووالمي للتعلوويم والتوودريب منافسووة علووى
صعيد القو الوطنية الناعمة .وفي المقابل تؤثر هذه المنافسة على القو الوطنية الناعمة.
والخ صة ،إن الحكم العالمي للتعلويم والتودريب يعود مشوكلة معقودة .وهنواك تعواون بوين الودول المختلفوة
والشعوب والثقافات ومساعدات متبادلة ،إلى جانب الخ

حول خطاب قوة ومنافسة القو الناعمة.
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الحكم العالمي لخطة التعليم لمرحلة ما بعد عام  :5151حان الوقت إلعادة هندسته
كازوهيرو يوشيدا ،جامعة هيروشيما
البريد اإل لكترونيyoshidak@hiroshima-u.ac.jp :
المصطلحات الرئيسية :خطة التعليم لمرحلة ما بعد عام  ،1025الخطة التنموية ،الحكم العالمي.
الملخل

 :تواجووه خطووة التعلوويم لمرحلووة موا بعوود عووام  1025أسووجلة صووعبة :أولويووة أهوودا

خطووة توووفير التعلوويم

للجمي ووع الحالي ووة مقاب وول التوجه ووات الجدي وودة؛ التعل وويم كح ووق للتنمي ووة ومش وواركة أكب وور ع وودد م وون المعني ووين وتحدي وود
المؤشورات الجيوودة .وموون أجوول معالجووة هووذه القضووايا وموون أجوول تطبيووق الخطووة بفاعليووة يتطلووب التنسوويق هيكليووة
قوية وحكمال عالميال مفتوحال.
منذ أكثر من  25عامال تأثرت النقاشات العالمية ،بقوة ،بالنقاشات العالمية حول التنمية المستقبلية في
سياق تشكيل خطوة موا بعود مرحلوة عوام  .1025ويطورح هوذا سوؤاالل رجيسويال :مواذا ومون يوجوه الشوكل المسوتقبلي
للحكم العالمي في مجال التعليم ما يلي هو انطباعاتي الشخصية التي يأتي جزء منها من تجربتي الشخصية
من خ ل عملي ناجب رجيس للجنة التوجيهية لخطة توفير التعليم للجميع منذ أواجل هذا العام.
إن مهمة اللجنة التوجيهية لمناقشة االتجاه االستراتيجي لخطة التعليم لمرحلة ما بعود عوام  1025هوي
توفير قاعدة التفاق مسقط ،الذ توم تبنيوه فوي االجتموا العوالمي لتووفير التعلويم للجميوع ،الوذ ُعقود فوي ُعموان

فووي مووايو  .1027ويوضووح هووذا االتفوواق أن الهوود

األسوومى لخطووة التعلوويم لمرحلووة مووا بعوود عووام  1025هووو

"ضومان جووودة عاليووة للتعلوويم شوواملة وعادلووة وتعلووم موود الحيوواة بحلووول عووام  ."1000وهووو يحووافظ علووى التزامنووا
باألهدا

الحالية لخطوة تووفير التعلويم للجميوع ،ولكون فوي الوقوت ذاتوه يحوافظ علوى التزامنوا بخطوة تعلويم جديودة

تكووون ذات صوولة عالمي وال ،وتضووع غايووات طموحووة موون أجوول إرضوواء الحاج وات التعليميووة للمرحلووة الجديوودة .وأنووا
واثق بأن قراء نوراك على اط
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على هذا االتفاق.

يظهر هنا العديد من األسجلة .السؤال األول :بالنسبة للدول التوي موا ازلوت بعيودة عون تحقيوق األهودا
الحاليوة لتوووفير التعلوويم للجميووع ،فووإن الغايووات المقترحووة قوود تشوكل تحووديال كبيو الر ،ولكوون إذا قللنووا موون عوودد العقبووات
سنخسر اهتمام الدول األكثر تقدمال في مجال التعليم .إذال كي

نوفر التوازن المناسب

السؤال الثاني :هل ينبغي لخطة التعليم الجديدة أن تركوز بشوكل أكبور علوى الونهج القواجم علوى الحقووق
أو على النهج التنمو

بالتأكيد ال ينبغي أن يكون هذان النهجان على طرفي نقي

 ،ولكن من ناحية سياسية

ومالية نحن مضطرون إلى اتخاذ ق اررات صعبة .هناك مجازفة إذا تبنوت خطوة التنميوة لمرحلوة موا بعود 1025
غايووات تعليميووة أخوور  ،إذ قود تطغووى علوى أهميووة اتفوواق مسووقط .وموون ناحيووة مثاليووة ،يجووب أن تكووون النقاشووات
حول الخطة التنموية معتمدة على رؤية مشتركة حول الطريقة التي نقود بها حياتنا من أجول األجيوال القادموة.
يتمسوك مجتمعنوا التعليموي بقووة بموضووعي "العدالوة والشوومول" ،وهموا مون المفواهيم األساسوية للحيواة ،حيوث تعوود
الجووودة العاليووة للتعلوويم األسوواس ،أ المعرفووة والمهووارات والقوويم والسوولوكيات .ويسووتطيع التعلوويم موون أجوول تنميووة
مستدامة ،وينبغي له ،أن يبعث رسواجله بقووة أكبور .ولكون قود يور الوبع
أهدافهم .إذال فإن التحد الرجيسي هنا هو كي

أن التعلويم عبوارة عون وسويلة لتحقيوق

ننظم نقاشين متوازيين حوول خطوة التعلويم لمرحلوة موا بعود عوام

 1025من ناحية ،وخطة التنمية لمرحلة ما بعد عام  1025من ناحية أخر .
السؤال الثالث :بينما يكبر ويتسع نطاق خطة التعليم المستقبلية (يركز بقدر أكبر على التعلم) ،تحتا
مجموعة أكبر من المعنيين من مسوتويات تعليميوة مختلفوة ومون دواجور مختلفوة (حكوميوة وغيور حكوميوة وعاموة
وخاصة) أن يساهموا بشكل أكبر .هل من المقبول ل عبين التقليديين في مجال التعليم (مثل اللجنة التوجيهية
بأعض وواجها الح وواليين) أن يض ووعوا االتجاه ووات بالتأكي وود وحتميو وال س ووتتدخل جمي ووع األطوو ار

ف ووي الخط ووة الجدي وودة

وتقرير إطار العمل المرافق لها .ولكن إذا كانت مشاركة المعنيين على نطاق عالمي تشكل عاجقوال ،فهول يمكون
تطبيقه بسهولة على مستو الدولة
السؤال الرابع :بينما نركز على المخرجات ،بما فوي ذلوك مخرجوات التعلويم ،هول مون الوواقعي أن نتوقوع
اشتراكنا بو"المخرجوات التعليميوة" وهول نسوتطيع تحديود مؤشورات مقبولوة عالميوال لمخرجوات التعلويم نحتوا إلوى
أن نبقي في أذهاننا أن هذه المؤشرات تستطيع بقوة التأثير على النقاشات حول النفقات التوي نحتاجهوا لتحقيوق
55

هذه المخرجات ،وتوؤثر النقاشوات حوول المؤشورات ،غالبوال ،علوى طبيعوة النتواجج -التمويول المعتمود علوى النتواجج
في طريقه اليوم ليصبح النموذ المسيطر على تمويل التنمية .يجب أن نجد مؤشرات جيودة جودال ،إذا موا أردنوا
أن نتجنووب فقوودان غايووات التعلوويم ،ونحوون فووي طريقنووا إلووى نقاشووات حاميووة فووي األمووم المتحوودة فووي نيويووورك فووي
سبتمبر .1025
موون الواضووح أن خطووة التعلوويم لمرحلووة مووا بعوود عووام  1025سووتحتا إلووى بنيووة مختلفووة للحكووم العووالمي:
تنسوويق أقووو وأكثوور فاعليووة يقتوورن بمنتوود مفتوووح ،مثوول منتوود دافوووس ،يتوويح المجووال لمعالجووة هووذه المخوواو .
ولكن ال يمكن أن نفشل!
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التعليم في مرحلة ما بعد  5151كجزء
من الحكم العالمي للتعليم
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أهداف خطة التعليم لمرحلة ما بعد  5151تحتاج إلى استهداف التمويل
بولين روز ،جامعة كامبردج (التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع سابقا)
البريد اإل لكترونيpmr43@cam.ac.uk :
المصطلحات الرئيسية :مرحلة ما بعد  ،1025التمويل ،ال مساواة.
الملخ

 :على الرغم من التقدم باتجواه أهودا

التعلويم فوي السونوات  25الماضوية ،ال يوزال هنواك تفواوت كبيور

في الحصول علوى التعلويم والوتعلم .ولمعالجوة هوذا تحتوا أهودا

مرحلوة موا بعود عوام  1025أن تشومل غايوات

محددة ،تتعلق بالتمويل الداخلي والخارجي في مجال التعليم.
لقد تحقوق الكثيور فوي السونوات  15األخيورة مون خطوة التعلويم للجميوع .وأُحورز تقودم فيموا يخوص إلحواق
الطلبووة بالموودارس منووذ وضووع األهوودا

فووي دكووار ،السوونغال عووام  .1000ولكوون ال ي وزال الم يووين موون األطفووال

األقل حظال خار المدارس أو ملتحقين بمدارس ردجية جدال ،حيث ال يتعلم ولون يوتعلم الطلبوة حتوى األساسويات.
ويعوود عوودم وجووود غايووة محووددة لتمويوول التعلوويم سووببال رجيسوويال للفشوول فووي تحقيووق أهوودا

 ،1025مووا يعنووي أن

الحكومات والمنظمات الدولية لم تحاسب ،لضمان تووفر المووارد الكافيوة لتحقيوق الوعوود المتفوق عليهوا .ولنوتعلم
من هذه التجربة من األساسي جدال أن تكوون أهودا

مرحلوة موا بعود  1025مصوحوبة بغايوات تمويليوة لضومان

تحقيقها.
أدرك إع ن جومتين عام  ،2990الذ مهد لخطوة تووفير التعلويم للجميوع ،الحاجوة إلوى حمايوة نفقوات
التعليم ،في ظل البرامج التي تعيد الهيكلة وعبء الديون ،فض ل عن الحاجة إلى تحديد مووارد جديودة للتمويول.
ولكن لم يسوتطع اإلعو ن وضوع أيوة الت ازموات تمويليوة .واسوتطا إطوار عمول دكوار عوام  1000تحقيوق خطووة
أخر لتأكيد أن "ُيحال دون تحقيق أية دولة ملتزمة جديال بخطة التعليم للجميع هذا الهد

بسبب قلة الموارد".

أعطى هذا التأكيد دافعال لتشكيل مبادرة المسار السريع لخطة تووفير التعلويم للجميوع ،التوي أُسسوت عوام
 ،1001نظ الر إلدراك ضع

التقدم في مجال التعليم منذ جومتين ،الوذ كوان فوي جوزء منوه ناتجوال عون ضوع

الم ووارد الممنوحووة ،وعوودم التنسوويق الفعووال موون جهووة المووانحين .وقوود أدت إعووادة تسوومية مبووادرة المسووار الس وريع،
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لتصووبح التعوواون العووالمي للتعلوويم ،إلووى امتووداد دوره وا ،ال ليشوومل تحريووك الم ووارد وتقويووة عمليووات التخطوويط فووي
الدولة بهد

االستخدام الفعال للموارد فحسب ،وانما ليشمل كذلك المزيد من كسب التأييد عالميال .وعلى الرغم

من هذا التقدم بين جومتين ودكوار ،فلوم ُيودر التمويول كغايوة محوددة ضومن تقريور إطوار العمول فوي دكوار .مموا
السوتة لخطوة تووفير التعلويم

يعني أنوه ال يمكون العلوم موا إذا سويكون هنواك مووارد كافيوة متووفرة لتحقيوق األهودا
للجميع.

في واقع األمر ،ازدادت الموارد المحلية حتى في الدول الفقيرة جدال ،ولكن ما زال هناك فجوة كبيرة في
التمويوول لتحقيووق األهوودا
ابتوودأت توونخف

بحلووول  .1025وبينمووا ازدادت م ووارد المعونووات فووي الجووزء األول موون فت ورة دكووار،

بحلووول نهايووة الفت ورة .وقوود كووان انخفووا

المعونووات المقدمووة للتعلوويم أسوور من وه فووي القطاعووات

األخر  .ونوتج عون هوذا فجووة كبيورة فوي التمويول ،قودر التقريور العوالمي لرصود التعلويم للجميوع أنهوا وصولت إلوى
 16مليار دوالر أمريكي للسنة للدول األكثر فق الر .األمر الوذ أد إلوى تقليول المووارد فوي بعو
فق الر ،بدالل من التمويل الطويل األمد المتوقع الضرور لضمان تحقيق أهدا

الودول األكثور

التعليم .إلوى جانوب ذلوك لوم يوول

توزيع الموارد اهتمامال كبي الر ضمن الدول للمجموعات األقل حظال.
وفووي حووين افتقوورت أهوودا

خط وة توووفير التعلوويم للجميووع إلووى غايووات تمويوول محووددة ،كانووت األهوودا

اإلنماجية لأللفيوة أكثور إبهاموال فوي تطلعاتهوا فيموا يتعلوق بالتمويول .ولوم يشور الهود

الثوامن لأللفيوة حوول تطووير

الش وراكة العالميووة إالا إلووى "مسوواعدات تنمويووة رسوومية كريمووة للدولووة الملتزمووة للحوود موون الفقوور" .ومووع ذلووك ،كووان
وداء موون مووؤتمر مووونتير عووام  1001حووول التمويوول
هنوواك تطووورات مهمووة فووي فتورة األعووام  25الماضووية ،ابتو ل
والتنمي ووة واإلع ن ووات األخو ور ال حق ووة ،ح ووول فاعلي ووة المعون ووات التو وي ب وودأت ف ووي ب وواريس ع ووام  .1005ولك وون

أضووعفت النقاشووات األخيورة ،التووي وسووعت نطوواق النقاشووات لتغطووي مووارد أخوور للتمويوول ،بمووا فووي ذلووك القطووا
الخاص والمانحين غير التقليديين؛ التركيز علوى فاعليوة التنميوة ،حيوث ال يرغوب بعو

هوؤالء الموانحين الجودد

االلتزام بمباد مثل مبدأ الشفافية.
في ضوء هذا ،فإن من المطمجن رؤية مساحة مخصصة ل و"التمويول لمسوتقبلنا" فوي تقريور األموين العوام
لألمووم المتحوودة ( ،)The Road to Dignity by 2030واضووعال القواعوود األساسووية لألهوودا
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التنمويووة

المس ووتدامة لمرحل ووة م ووا بع وود  .1025وي وودرك التقري وور الجدي وود غاي ووات التموي وول الت ووي اقترحته ووا مجموع ووة العم وول
المفتوحووة ،حووول التمويوول المحلووي والتمويوول الوودولي العووام والتمويوول الخوواص ،وعلووى الوورغم موون أنهووا ال تؤيوودها
جميعها .فإنها تصرح بالحاجة إلى التمويول العوام مون أجول "التوأثير اإليجوابي علوى أفقور المجتمعوات وأضوعفها"
(ص .)14
يركووز التقريوور علووى أهميووة المعونووات فووي لعووب دور المحفووز لضوومان اسووتهدا

أفض ول وفعووال للم ووارد.

ويعد هذا من المجاالت القليلة في التقرير بأكمله ،حيث يوجد توصية واقعية ،هوي حوث الودول األعضواء علوى
الموافقووة علووى أن تقوودم جميووع الوودول المتقدمووة  %0.4موون الت ازمووات المعونووة ،وأن تكفوول عوودم نقصووان الجووزء
المخصص للدول األقل نموال .وهذا تصريح مهم في ظل االنكماش األخير للمعونات ،وعدم التوزام بعو
الوودول المانحووة (أهمهووا الواليووات المتحوودة) ب ووالهد

أكبور

 .%0.4بالفعوول ،فووإن أنفقووت الواليووات المتحوودة  %0.4موون

ال ودخل القووومي اإلجمووالي وخصصووت  %10للتعلوويم ،فووإن  ،%16وهووي الفجوووة فووي التمويوول بأكملهووا ،ستُسوود.
وكووذلك موون المشووجع أن نوور التقريوور يكوورر مبوواد فاعليووة المعونووات المتفووق عليهووا فووي بوواريس ،وهووي المسوواءلة
والشفافية وملكية الدولة.
ثمة تفاصيل كثيرة في التقرير حول أهمية التمويل الداخلي وبع

الموارد األخر المحتملة .وستكون

هنوواك فرصووة أخوور للمضووي قوودمال بخطووة مرحلووة مووا بعوود عووام  1025للتمويوول ،فووي مووؤتمر أديووس أبابووا حووول
التمويل والتنمية ،وهوو متابعوة لموؤتمر موونتير  .ومون المثيور ل هتموام أن موؤتمر أديوس أبابوا سويعقد فوي يوليوو
قبل إنهاء المراحل األخيرة ألهدا
نظ و الر لتجربووة األهوودا

خطة مرحلة ما بعد  ،1025التي سيتم االتفاق عليها في سبتمبر .1025

السووابقة للتعلوويم والتنميووة الدوليووة ،فلوون يحتووا إع و ن أديووس أبابووا إلووى مصووادقة

جميع الدول المانحة ل لت ازم بنسبة  %0.4من الدخل القومي اإلجمالي للمعونة للدول األقول نمووال فحسوب ،بول
ستكون هذه الدول ذات مواق
أهوودا

واضحة حول الموارد ال زمة لتحقيق الغايات السبع عشرة كذلك .ينبغوي وضوع

تمويليووة محووددة فيمووا يتعلووق بهووذه الغايووات ،اخووذين بعووين االعتبووار التمويوول المحلووي والم ووارد المختلفووة

للتموي وول الخ ووارجي .وينبغ ووي له ووذه األه وودا

أن ت ووولي اهتمامو وال لتوزي ووع المو ووارد داخ وول ال وودول ،لتتس وونى الفرص ووة

للوصووول إلووى أفقوور المجموعووات وأبعوودها عوون تحقيووق الغايووات .وينبغووي أن يكووون هنوواك التوزام لضوومان أن تتقيوود
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جميووع المووارد سوواء المحليووة أو المعونووة أو القطووا الخوواص بمبوواد الفاعليووة ،لضوومان أن المووال ُينفووق بطريقووة

فعالة .فقط حينها سيكون من المحتمل أن نقول إن القادة العالميين ملتزمون بضمان أال يحال دون تحقيق أ
دولة جميع الغايات اإلنماجية الدولية بسبب قلة الموارد.

تحدي رصد أهداف وغايات التعليم لمرحلة ما بعد عام 5151
آرون بينافوت ،فريق تقرير الرصد الدولي ،اليونيسكو ،باريس
البريد اإل لكترونيa.benavot@unesco.org :
المصلطلحات الرئيسللية :تقريوور الرصود الوودولي ،أهودا

التنميووة المسوتدامة ،مرحلووة موا بعوود عوام  ،1025دكووار،

تقرير إطار العمل ،المنتد الدولي للتعليم ،تنمية التعليم.
 :لمعالجووة تحووديات القوورن الحوواد والعش ورين ثمووة حاجووة لجعوول غايووات التعلوويم لمرحلووة مووا بعوود عووام

الملخلل

 1025فووي توواز مووع أهوودا

التنميووة المسووتدامة .سوويكون رصوود التعلوويم فووي منظووور الووتعلم موود الحيوواة وكووذلك

االرتباطات بين التعليم والقطاعات التنموية األخر مهمة صعبة.
يقود إدراك التبادلية والترابط جل رؤيوة التنميوة لمرحلوة موا بعود عوام  .1025وبودالل مون أن تكوون خطوة
التنمية لمرحلة ما بعد عام  1025أجندة تمليها الدول الغنية على الدول الفقيرة أو الدولة المتأثرة بالصوراعات،
فإنها تعتمد على مباد الشمولية .ينبغي أن تكون الغايات واألدوار التي تلعبها الدول مشتركة.
إن الوتآزر بين القطاعات التنموية المختلفة هوو المطلووب اليووم .وبودالل مون الودعوة للسياسوات المختلفوة
التووي تهوود

إلووى الحوود موون الفقوور وحمايووة البيجووة وتمكووين الجنسووين ،هنوواك اآلن إطووار أسوومى لمعالجووة التحووديات

العالميووة للقوورن الحوواد والعش ورين .فووي حالووة التعلوويم ،فووإن العملتووين الموورتبطتين بخطووة التعلوويم للجميووع والخطووة
اإلنماجيوة لأللفيووة ستُصوواغان فووي اسووتراتيجية واضووحة ومتماسوكة يكووون غايتهووا األولووى الشوومولية والعدالووة وجووودة
التعليم والتعلم مد الحياة للجميع.
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يعود مثوول هوذه االسووتراتيجية المتكاملوة منطقيووة ،ولكوون علينوا أالا نسوتهين بالمعوقوات -الماليووة والسياسووية
وغيرهووا -التووي تواجووه الوودول والمجتمووع الوودولي فووي وضووع هووذه االسووتراتيجية قيوود التنفيووذ .وسوويكون رصوود خطووة
التعليم لمرحلة موا بعود عوام  1025أحود هوذه التحوديات .وقود كوان رصود إطوار عمول األهودا

اإلنماجيوة لأللفيوة

ووجز للتقودم
السابقة بطيجال عند التنفيذ ،فلم تُنشر تقوارير الرصود األولوى حتوى عوام  ،1005التوي قودمت سوج ل م ال
نحو غايات األهدا

اإلنماجية لأللفية.

سيكون للتأخير في تطوير إطار عمل جديد للرصد عواقب وخيمة .وستحتا خطة التنميوة المسوتدامة
إلوى إرشوواد وتوجيووه مون عمليووة الرصوود المسوتمرة والتقيوويم ،وكووذلك تحتوا إلووى توضوويح رؤيتهوا األوليووة .وسوويحول
عدم وجود تقييم ومشاركة وأفكار نقدية أل فترة زمنية دون التطبيق والتعاون.
إن لشكل الرصد أهمية تمامال مثل أهمية الوقت .هنا ثمة مثال سابق مفيد جودال .تلقوى التقريور العوالمي
لرصوود التعلوويم للجميووع تفويض وال موون تقريوور إطووار عموول دكووار عووام  ،1000لرصوود تقوودم األهوودا
توفير التعليم للجميع واألهدا

السووتة لخطووة

المتعلقة بالتعليم للخطة اإلنماجيوة لأللفيوة .ورصودت تقوارير الرصود الودولي التوي

بوودأت فووي عووام  1001التقوودم ،وحللووت السياسووات ،وشووجعت الحووار غيوور الرسوومي بووين أعضوواء مجتمووع التعلوويم
الوودولي ومجموعووات خطووة توووفير التعلوويم للجميووع الرفيعووة المسووتو  -جميعهووا مبنيووة علووى األدلووة األخي ورة موون
مجموعة مختلفة من الموارد.
نظ الر للنطاق الواسع لخطة التنمية لمرحلة ما بعد عام  ،1025فإننا نحتا إلوى وثيقوة عميقوة وشواملة.
وينبغووي أن تكووون الوثيقووة مفيوودة موون حيووث المعلومووات التووي تقوودمها لصوونا السياسووات الرفيعووي المسووتو موون
مختل و

القطاعووات ،وواضووحة ودقيقووة ،لتنشووط عموول مسووؤولي الحكومووة والمووانحين والمنظمووات غيوور الحكوميووة

ووكاالت التنميوة المهتموة بوالتعليم ،وأن تكوون شواملة لتغطوي ارتباطهوا بالجوانوب األخور لخطوة أهودا

التنميوة

المستدامة.
سيحتو مثل هذا التقرير على خصاجص من التقريور السوابق ،ولكون ينبغوي أن تتطوور العمليوة .كانوت
إحوود مميوزات تقريوور الرصوود الوودولي اسووتق لية افتتاحيتووه ،األموور الووذ يجووب تأييووده .سووتتغير بالتأكيوود مسووؤولية
التقرير الجديدة ،ألن نطاق القراء سيتسع ليشومل منواطق جغرافيوة جديودة وقطاعوات جديودة .ويلوزم التقريور ،مون
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أجوول تحقيووق الشوومولية والصوولة مووع القطاعووات المرتبطووة ،تجديوود تحليلووه وتقووديم التقووارير حووول قضووايا التعلوويم
العالميووة بطوورق تجووذب داج ورة الق وراء الواسووعة .فعلووى سووبيل المثووال ،يعوود رصوود العدالووة موضوووعال يهووم قطاعووات
التنميووة علووى اخت فهووا ،وسوويكون بووار الز فووي أ تقريوور .ويعوود قيوواس التكووافؤ بووين الجنسووين علووى مسووتويات نظووام
التعليم الوطني كافة جانبال أساسيال في المساواة بين الجنسين ،وهو هد
سيحتا تقرير مرحلوة موا بعود عوام  1025إلوى البحوث فوي كيو

من أهدا

التنمية المستدامة .وكوذلك

تسواهم األنووا المختلفوة للتعلويم ،وكيو

توؤثر

فووي قطاعووات التنميووة األخوور  .وسوويحتا أيض وال إلووى تحديوود المؤش ورات التووي ت وربط التعلوويم باألولويووات التنمويووة
األخر .
من الواضح أيضال أنه ينبغي للتقرير الذ سيغطي التنميوة لمرحلوة موا بعود عوام  1025أن يتوسوع فوي
قدرته على الرصد إلى مستويات أخر  .إن هد

التعليم في خطة التنمية المستدامة وغاياته أوسع في نطاقها

وطموحها من إطوار عمول دكوار لتووفير التعلويم للجميوع .وستضومن خطوة التعلويم الجديودة ،معتمودةل علوى مفهووم

التعلوويم موود الحيوواة ،المزيوود موون المسووتويات للتعلوويم بنموواذ مختلفووة -نظاميووة وغيوور نظاميووة وحكوميووة وغيوور
حكومية -عبر محتويات وأفكار جديدة بعضها لم يتم تطويرها بالكامل بعد .ويتم وضع عمليات واليات للعمل
لمعالجووة أهوودا

أوسووع ومفوواهيم أشوومل (بعضووها غيوور متفووق عليهووا) ،والتووي تحتووا إلووى أدوات قيوواس ورصوود

جديدة ،من أجل معالجتها بطرق جديدة.
ويظل السؤال حول تفوي

تقرير رصد جديد للتعليم قاجمال .ال بد مون أن يوتم ربوط تقريور رصود مرحلوة

ما بعد عام  1025بوضوح بخطة أهدا

التنمية المستدامة بالطريقة ذاتها التي ُربط بها تقرير الرصود الودولي

لمرحلووة مووا بعوود عووام  1000بخطووة توووفير التعلوويم للجميووع .ويووأتي تفوووي

تقريوور الرصوود الوودولي موون ق و اررات

المنتد العالمي للتعلويم فوي دكوار .مون سويعيد النظور فوي الرؤيوة وسويتولى زموام األموور لرصود التعلويم العوالمي
المستقبلي سيعالج اجتما توفير التعليم للجميع الذ سويعقد فوي كوريوا فوي موايو عوام  1025هوذا الموضوو ،
وكذلك علوى الجمعيوة العاموة لألموم المتحودة أن تعالجوه فوي سوبتمبر عوام  .1025موع دعوم الموانحين للتفووي
الجديد سيتمكن فريق تقرير مرحلة ما بعد عام  1025من تنسيق األدوار بين المعنيين ،لضمان االنتقال بيسر
من نموذ الرصد السابق إلى النموذ الجديد.
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ستكون لحظة أن نر هذه الونق ت ونشوارك بهوا لحظوة مثيورة ،وأرجوو أن يور مجتموع التنميوة الودولي،
من خ ل تقرير الرصد الدولي ،الطرق التي استخدمها قطا التعليم لتووفير نمووذ فعوال ومفيود للرصود .وهوو
نموووذ موون المجوود إعووادة تحديث وه م ورة أخوور فووي قطاعووات التنميووة األخوور  ،نظ و الر لمرونتووه وقاعدت وه البحثيووة
واسووتق ليته وت ووازن األدلووة مووع التأييوود (اإلنجووازات المعتوور بهووا فووي التقييمووات الخارجيووة المتتابعووة)( .)3بالفعوول
ينبغووي لمجتمووع التعلوويم الوودولي تقووديم تقريوور الرصوود الوودولي كنموووذ لمواجهووة تحووديات الرصوود ألهوودا

التنميووة

المستدامة لمرحلة ما بعد عام .1025

التعليم لمواطنة عالمية وحكم المناهج الدراسية في كوريا
بونج جن تشانج ،كلية الدراسات العليا للدراسات الدولية ،جامعة سيول الوطنية
البريد اإل لكترونيbchung1108@daum.net :

المصطلحات الرئيسية :التعليم لمواطنة عالمية ،المناهج الدراسية ،الحكم.
الملخ

 :قد يعمل التعليم لمواطنة عالمية كسي

ذ حدين في كوريا ،إذا أُفسح المجال لجانبه النقد .

تنفس ووت الحكوم ووة الكوري ووة الص ووعداء إذ تمكن ووت بنج وواح م وون إدخ ووال التعل وويم لمواطن ووة عالمي ووة للخط ووط
المحتملووة لمنتوود التعلوويم العووالمي لعووام  .1025كفوول كوول موون اتفوواق مسووقط فووي مووايو  1027ومجموعووة العموول
المفتوحة في يوليو  1027التعلويم لمواطنوة عالميوة كإحود الغايوات المبتغواة لمرحلوة موا بعود عوام  .1025واذا
ما نظرنا إلى الوراء إلى موا قبول عوام واحود فقوط ،عنودما ظهور التعلويم لمواطنوة عالميوة كإحود أولويوات كوريوا،
وم ووع أن بعو و

)(3
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األعض وواء ف ووي مجتم ووع التنمي ووة ال وودولي اعترضو ووا علي ووه ،وج وودنا أن المن وواورة الناجح ووة للخط ووة

.http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/GMR/pdf/External_evaluation_GMR_final.pdf

المقترحووة لتصووبح خطووة ملموسووة بمسوواعدة أط و ار

عديوودة بالفعوول تسووتحق التهنج وة للجهوود الشوواق والدبلوماسووية

وكسب التأييد.
ولكوون ،لوويس هووذا النجوواح إال بدايووة ،أمووا األفعووال الرجيسووية فسووتأتي الحق وال .ثمووة إشووارات متناقضووة موون
األم وول والخ ووو  .أوالل ،م ووا يو وزال مفه وووم وتعريو و

التعل وويم لمواطن ووة عالمي ووة قي وود البح ووث ف ووي األوس وواط السياس ووية

واألكاديمية .وليس من الواضح حتى اآلن لصانعي السياسات الكوريين في قطا التعلويم كيو

يختلو

التعلويم

لمواطنة عالمية أو يرتبط بمفاهيم أخر شبيهة ،مثل التعليم من أجل التفاهم الدولي ،والتعليم من أجل الس م،
وتوفير التعليم للجميع والتعليم من أجل تنميوة مسوتدامة .وسويحدد مفهووم التعلويم لمواطنوة عالميوة ومعنواه مسوار
العمل والتطبيق من اآلن فصاعدال .إذ سوتوجه محتوو المنواهج الد ارسوية وتوزيوع المووارد وتوجوه القويم واألخو ق
في المدارس الكورية.
وفووي هووذا الصوودد ال بوود موون اإلشووارة إلووى أن التعلوويم لمواطنووة عالميووة أو النشوواطات ،التووي تمثوول التعلوويم
لمواطنوة عالميوة فوي كوريوا حتوى اآلن ،أُبقيوت فوي قطووا التعلويم غيور الرسومي ،مثول المنظموات غيور الحكوميووة
والنش وواطات ال منهجي ووة للمجموع ووات المختلف ووة ،حت ووى إن بعض ووها مع ووار

للحكوم ووة .وف ووي الواق ووع ،تتجاه وول

المنوواهج المدرسووية المقووررة موون الحكومووة التعلوويم لمواطنووة عالميووة ،مووع أن قووانون إطووار العموول الخوواص بووالتعليم
يصرح في بنده الثاني بأن "الغر

من التعليم هو تمكين كل مواطن من العيش الكوريم ،والمسواهمة فوي تنميوة

دولة ديمقراطية ،وتحقيق الرخاء المشترك ،عن طريق ضمان صقل الشخصية ،وتنمية القودرات مون أجول حيواة
مستقلة ،وترسويخ الصوفات الضورورية لموواطن ديمق ارطوي فوي ظول المثول اإلنسوانية" .فهول سويعزز موؤتمر خطوة
التعليم لمواطنة عالمية في كوريا هذه الفقرة في المدارس
يدرك الكوريون العاديون والمختصون في مجال التعليم والمعنيون بالمناهج المدرسية جميعهم حساسية
مسألة إجراء تغييورات علوى المنواهج الد ارسوية الوطنيوة .إلوى جانوب هوذا ،مون األرجوح أن يتحوول تغييور المنواهج
الدراسية من أجل موضوعات مثل موضو التعليم لمواطنة عالمية إلى نقاش سياسوي ،باإلضوافة إلوى تضوارب
فووي المصووالح .إن األموور سوويكون كووذلك ،خصوص وال إذا تضوومن التعلوويم لمواطنووة عالميووة نقوودال للوضووع الحووالي
للسياسووة العالميووة واالقتصوواد والتعلوويم الملوويء بووالتمييز والتحيووز والتبووذير .فووي حووين قوود يغوورس التعلوويم لمواطنووة
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عالمية ،خار نطاق المناهج الدراسية الوطنية" ،توعية" مخترقال مصالح المؤسسوة العاموة فوي كوريوا المتعولموة.
نتيجة لهذا قد تضطر الحكومة الكورية إلى أن تقنع ،بصعوبة ،هؤالء الذين يقفون ضد جمعيوات التجوارة الحورة
وسوق العمل المفتوحة.
يمكن القول إن هوذا هوو الوجوه اآلخور للعولموة .فمون الواضوح اآلن أن الحكوموة الكوريوة اعتوادت علوى
أالا ت وور س ووو الجانو وب المش وورق للتعل وويم لمواطن ووة عالمي ووة ،أ تعزي ووز المو وواطنين الع ووالميين ف ووي كوري ووا ال ووذين
يسووتفيدون موون االقتصوواد المتعووولم فووي هووذا العووالم الووذ يبوودو ديمقراطي وال .ولكوون التكلفووة الخفيووة لجلووب التعلوويم
لمواطنة عالمية في هذا العالم المضطرب ال يعتور بهوا هوذا العودد الضوجيل مون صوانعي السياسوات .وسويدرك
ه وؤالء قريب وال أن التعلوويم لمواطنووة عالميووة الحووالي والمسووتقبل هووو سووي

ذو حوودين .األموول الوحيوود اآلن هووو موود

سرعة ومد نجاح القدرة على السيطرة على هذه األداة.

الحكم العالمي للتعليم :كيف ولماذا ولمن؟
ستيفين كلييز ،جامعة ميريالند
البريد اإل لكترونيsklees@umd.edu :
المصطلحات الرئيسية :مرحلة ما بعد عام  ،1025توفير التعليم للجميوع ،األهودا

اإلنماجيوة لأللفيوة ،التعواون

العالمي للتعليم ،النظام العالمي.
الملخل

 :يعوود الحكووم العووالمي للتعلوويم حقيقووة ،ويعموول موون خو ل مجموعووة مختلفووة موون اآلليووات المنسووقة وغيوور

المنسقة .ولكن لماذا نر ازديادال في الحكم العالمي ،ولمصلحة من يعمل
إن الوودليل األكثوور إقناعوال علووى وجووود حكووم عووالمي للتعلوويم ،يووزداد قوووة ويكوواد يكووون مهيمنوال ،هووو التوحيوود
الغريب للسياسات العالمية للتعليم ،بما في ذلك األشكال السريعة للخصخصة والتركيز على القياس واالمتحوان
والتركيووز علووى القوراءة والكتابووة والعمليووات الحسووابية ،وموضووو أهميووة الجووودة تفووق أهميووة حووق الحصووول علووى
التعلوويم .ويعتقوود الووبع
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مخطجووين أن هووذه المشوواكل ببسوواطة مشوواكل اعتياديووة تحوول بواسووطة أفضوول األفك ووار

وأفضل الممارسات ،وتحل في جميع أنحاء العالم .غالبال ما تلمح نظرية الثقافة العالمية إلى هذا ،ولكنهوا تفعول
ذلك دون فهم لماذا تحصل هذه الهيمنة وكي .
إن بع

اآلليات التي تستخدم لتحقيوق هوذه الهيمنوة واضوحة ،فالمنظموات الثناجيوة والمتعوددة األطو ار

جميعهووا تشوورب موون الكووأس ذاتووه فووي سووعيها للجهووة ذاتهووا .فشووروط البنووك الوودولي الص وريحة والضوومنية وتسووويق
منظمة التعاون االقتصاد والتنمية للبرنامج الدولي لتقييم الطلبة مبادرة المسار السريع واآلن الشوراكة العالميوة
للتعليم جميعها دفعت بالعوالم إلوى نفوس االتجواه .وأنوا غالبوال موا أسولط الضووء ،بشوكل خواص ،علوى توأثير البنوك
الدولي .فمنذ ثمانينيات القرن الماضي والبنك الدولي هو المركز األيديولوجي الوذ يشوجع ويجيوز ويطبوق هوذه
األجندة في الدول النامية .ولكن تتبع الدول المتقدمة أجندات مماثلة ،ال يمكن لوم البنك الدولي عليها.
في رأيي ،إن التفسير مرتبط بالنظام العالمي المهيمن والموحد والمتكامل الذ نعويش فيوه .فالهيكليوات
مثل الرأسمالية واألبوية والعنصرية وغيرها جميعها تتقاطع وتتشابك .وهذه الهيكليات ،بطبيعتها ،تعطوي حمايوة
وش وورعية لع ووالم يتس ووم بتحي ووز كبي وور وس وولطة غي وور متكافج ووة .وتتغي وور ه ووذه األنظم ووة وتتط ووور ،وعل ووى ال وورغم م وون
ويتصد لها داجمال .وقد شهدت الحقبوة الليبراليوة فوي العديود مون الودول ،منوذ ث ثينيوات
استحكامها ،فإنها تُجابه ُ

القوورن الماضووي وحتووى السووبعينيات ،سياسووات عامووة واحتجاجووات وحركووات حاولووت أن تطوويح بهووذه الهيكليووات

المتحيزة في النظام العالمي .وفي مجوال التعلويم ،كوان السوعي وراء توسوعة حوق الحصوول علوى التعلويم وجودتوه
من خ ل الضراجب والنفقات.
وألسووباب سياسووية واقتصووادية انتهووت الحقبووة الليبراليووة فووي الثمانينيووات .وبوودأت النيوليبراليووة المناهضووة
للحكومة لصالح التجارة والسوق غير المنظمة وما زالت موجودة اليوم .وقود أصوبح النظوام العوالمي أكثور تحيو الز
من قبل ،وقُطعت الخدمات االجتماعية تمامال ،وأصوبحت الوظواج
تناق

خطة التعليم للجميع واألهدا

بشوكل مت ازيود غيور مسوتقرة .وعلوى السوطح،

اإلنماجية لأللفية األيديولوجية النيوليبرالية بأن كول شوخص معنوي بنفسوه

في سوق تنافسية ،ولكن هذه الجهود ضرورية إلعطاء شرعية لنظام عالمي جاجر ومتحيز.
بالطبع ،أُحرز الكثير من التقدم .ولكن محاسبة واقعية تشوير إلوى أنوه لوم يتحقوق أ مون أهودا
توفير التعليم للجميع (حتى الحد من القفر المدقع للنص
67

حيث النجاح المفتر

خطوة

هنا مبني على عدم دقة في

القياس) .واآلن نحن في صدد إرجاء هوذه األهودا

(مجوددال ،فوي حالوة خطوة تووفير التعلويم للجميوع) حتوى عوام

 .1000وعوود المجتمووع الوودولي بتعلوويم ابتووداجي شووامل منووذ بوودايات سووتينيات القوورن الماضووي .واذا مووا حققنووا ذلووك
عووام  1000فس ويكون قوود لزمنووا  40سوونة إلح و ارزه! مووع أن هووذا الهوود

يمكوون تحقيقووه ،مووع الجووودة ،فووي بضووع

سنوات ،فهو ليس مهمة صعبة .خذ على سبيل المثال مبادرة المسار السريع والشراكة العالمية للتعليم :حركوت
مبووادرة المسووار الس وريع بضووعة م ووارد نسووبيال ،وقوود تووتمكن الش وراكة العالميووة للتعلوويم أخي و الر موون تقووديم مليووار دوالر
أمريكووي تقريب وال بالسوونة -مووع أن تقوودير اليونيسووكو يشووير إلووى أن ثمووة حاجووة لو و 16مليووار دوالر أمريكووي بالسوونة.
ونقول مجددال إن هذه األمور ال تُعد مهام صعبة.
غالبال ما أقول إنني أومن بوأن نوايوا معظوم النواس هوي نوايوا حسونة ،فهنواك القليول ممون يرغبوون فوي أن
يظول هوذا العوالم يعويش فوي حالووة التهمويش الشوديد هوذه .ولكون يسوووغ النواس امتيوازاتهم معتقودين بأنهوا مسووتحقة،
وأن السياسووات التووي يرونهووا منطقيووة هووي السياسووات التووي ال تهوودد موواقعهم ،وفووي الواقووع يفعلووون العكووس تماموال،
وعلى سبيل المثال الخصخصة ،فهوم يبوررون ويمولوون حتوى تعلويم أبنواجهم األكثور حظوال .نحون لسونا متسواوين،
ويووأتي تميزنووا علووى حسوواب المهمش وين .وقوود نووتج عوون االعتموواد علووى األس وواق لتوليوود العموول والوودخل وتوزيعهمووا
أكثر من  0مليارات شخص يعيشون على هامش مجتمعنا .من الصعب تخيل نظام أكثر تحي الز وأقل فاعلية.
أنووا لس ووت ضوود الجه ووود المبذولووة لمرحل ووة م ووا بعوود ع ووام  ،1025كمووا قل ووت ،فنواياهووا حس وونة واأله وودا
تس ووتحق الثن وواء .ولك وون م وون شو و اكلها ف ووي جله ووا ه ووو النخب ووة ،وربم ووا لتك ووون للنخب ووة .عن وودما قو ورأت تقري وور الفري ووق
االستشار التقني لليونيسكو حول األهدا

والغايات والمؤشرات ،رأيته كبرنامج رعاية اجتماعية للخبوراء الوذين

سيمضووون السوونوات  25القادمووة وهووم يطووورون ويطبقووون مجووات مقوواييس النجوواح .أنووا قلووق موون أن يووؤد إنفوواق
الكثيور مون الموووارد علوى تطوووير ورصود المزيوود مون األهودا

والغايووات والمؤشورات إلووى تووفر القليوول مون المووارد

إلجراء البحوث وتمويل التدخ ت .ومجددال فإن أكثر ما تظهره الحوافز هو أنه يتم فعل شيء ،بدالل من وضوع
الموارد والجهود لتغيير األوضا .
علووى الوورغم موون كوول مووا قلتووه فووإنني ال أزال متفوواج ل .فخطووة توووفير التعلوويم للجميووع واألهوودا

اإلنماجيووة

لأللفيووة مثلهووا مثوول جميووع المبووادرات والسياسووات تعوود حق ووالل غيوور متفووق عليهووا .وثمووة جهووود موون المواقووع الوودنيا،
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وسووتظهر جهووود أخوور للحركووات االجتماعيووة والمنظمووات العالميووة التووي تمثوول الم يووين مثوول "التعلوويم الوودولي"
و"الحملة العالمية للتعليم" التي ستتحد الوضع العام .لن يكوون ذلوك أمو الر سوه ل ،فالنظوام العوالمي مورن بشوكل
كبير –ولكن فيه الكثير من التناقضات والفجوات .ولكن كما قال أحد ط بي قد نحتا إلى "عاصوفة مثاليوة"-
عدم الرضا المتزايد بالظرو

الحالية والضغوطات المتزايدة ممن هم أدنى ورغبوة مون هوم أعلوى فوي االعتو ار

بفشل المبادرات السابقة والنظر في البداجل.
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الحكم العالمي أو الوطني للتعليم :هل
يوجد تناقض بين األهداف العالمية
والغايات الوطنية؟
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بيانات من؟ أولويات من؟ منظمات المجتمع المدني والحكم العالمي للتعليم
برونوين ماجراث ،جامعة نوتنجهام
البريد اإل لكترونيBronwen.Magrath@nottingham.ac.uk :
المصطلحات الرئيسية :التعليم للجميع ،منظمات المجتمع المدني ،الحكم العالمي للتعليم ،كسب التأييد العام.
الملخللل

 :تووزداد قيم وة منظمووات المجتمووع الموودني ،لقوودرتها علووى جمووع البيانووات المتعلقووة بوضووع التعلوويم فووي

سووياقات التنميووة .وتسووتخدم هووذه البيانووات لكسووب التأييوود السياسووي علووى المسووتو الوووطني والمسووتو اإلقليمووي
والمستو العوالمي؛ وكوذلك يسوتخدمها الموانحون الودوليون الوذين يبحثوون عون تقيويم فاعليوة اسوتخدام الحكوموات
لتمووويلهم ف وي الوودول الناميووة .وعلووى الوورغم موون أن لكسووب تأييوود المجتمووع الموودني القوودرة علووى تحسووين فاعليووة
سياسات التعليم ،فقد تقيد نزعات التمويل الحالية اإلمكانات الديمقراطية لهذه الجهود.
خ ل العقود الماضية ،بدأ التعليم يوضع في إطار عالمي بدالل من كونه قضوية وطنيوة بحتوة .ويسولط
نطاق المبادرات العالميوة وتأثيرهوا ،مثول خطوة التعلويم للجميوع والبرنوامج الودولي لتقيويم الطلبوة ،الضووء علوى أن
سياسات التعليم في الودول "الناميوة" والودول "المتقدموة" تُشوكلها ،بشوكل مت ازيود ،قو اررات وخطابوات علوى المسوتو
العووالمي .وفووي الوقووت نفسووه ،تموور العديوود موون الوودول بعمليووات سياسووية المركزيووة ،وتقووع مسووؤولية إدارة أنظمووة
المدارس في معظم األحيان على عاتق جهات وطنية.
تبوودو اآلن منظمووات المجتمووع الموودني (بمووا فووي ذلووك ،وهووي ليسووت وحوودها ،المنظمووات غيوور الحكوميووة
والجمعيات األهلية واتحادات المعلمين والمجموعات الدينية) ال عوب األساسوي فوي حكوم التعلويم .وموع أن هوذه
المنظمووات داجم وال كووان له وا دور فووي خدمووة توووفير التعلوويم خصوص وال فووي الوودول الناميووة ،فه وي اآلن تلعووب دور
الموودافع عوون التعلوويم .وتووؤثر منظمووات المجتمووع الموودني فووي سياسوويات التعلوويم علووى المسووتو المحلووي واإلقليمووي
والعووالمي بعوودة طوورق :موون خ و ل الحم و ت التووي تهوود

إلووى زيووادة النفقووات لصووالح التعلوويم العووام ،ومشوواركة

المواطنين كمدافعين عن السياسوات ،ورصود مسوؤولية الحكوموات ،مون خو ل التقودم وااللتوزام بوالخطط الموجهوة
لقطا التعليم.
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ُيعد جمع البيانات حول حق الحصول على التعليم وجودتوه وتكلفتوه علوى المسوتويين المحلوي والعوالمي

جووزءال أساسوويال موون عموول منظمووات المجتمووع الموودني .وقوود أثبتووت هووذه المنظمووات أهميتهووا بوصووفها العبووة ذات

شوورعية فووي مجووال السياسووات ،عبوور الحصووول علووى بيانووات يصووعب علووى صوونا السياسووات الحصووول عليهووا.
فعلى سوبيل المثوالُ ،يعود تقريور الوضوع السونو للتعلويم إحصواجية مهموة علوى نطواق واسوع أعودتها منظموة غيور
حكومية هي "مؤسسة براثام للتعليم" في جميع أرجاء الري

في الهند ،ومنوذ عوام  1009أعودت "أويوزو" ،وهوي

أيض وال منظمووة غيوور حكوميووة ،إحصوواجية مشووابهة فووي شوورق أفريقيووا .وفووي بوونغ ديش أقامووت منظمووات المجتمووع
المدني مشرو "إيديوكاشن واتش" لرصود خطوة التعلويم للجميوع ،وقود سولط الضووء علوى عودم مضوي العديود مون
الحكومات اآلسيوية قدمال في التزاماتها فيما يتعلق بأهدا

توفير التعليم للجميع ،وتم االستشوهاد بالمشورو فوي

الوثاجق السياسية الوطنية واإلقليمية.
وربمووا لوويس مفاججوال أن يجووذب دور منظمووات المجتمووع الموودني فووي جمووع البيانووات حووول التعلوويم اهتمووام
المانحين الدوليين .ويثمن المانحون عاليال دور منظمات المجتمع المدني كمراقب قادر على رصد استراتيجيات
الحد من الفقر وتطبيقها واستخدام التمويل علوى مسوتو الدولوة .وبهوذا قود نور أن تمويول المجتموع المودني هوو
استراتيجية المانحين لدعم حكومات الدول النامية ،وهي طريقة للحد من الفساد أو سوء إدارة األموال.
يمووول المووانحون بشووكل عووام كسووب التأييوود موون خو ل "المووال المحلووي" -وهووو التمويوول الووذ يهوود

إلووى

مسوواعدة منظمووات المجتمووع الموودني لرصوود تقوودم الحكومووة حووول االتفاقيووات الدوليووة وجمووع البيانووات حووول توووفير
التعليم ونفاقاته ،وللعمل كدور "المراقب" الذ سيضوع الحكوموة تحوت المسواءلة .تودير هوذه األمووال بشوكل عوام
منظمات غير حكومية دولية كبيرة ،مع بقاء المنظمة التي تقدم المال قريبة .فعلى سبيل المثال يضع صندوق
التعلوويم للمجتمووع الموودني األم ووال فووي يوود الحملووة العالميووة للتعلوويم ،التووي يووديرها عوودد موون أكبوور المنظمووات غيوور
الحكومية الدوليوة .وتووز الحملوة العالميوة للتعلويم األمووال عبور منظموات إقليميوة معروفوة ،وهوي بودورها توزعهوا
علوى منظموات المجتموع الموودني المحليوة المدرجووة فوي شووبكتها .وكوذلك تعموول منظموات المجتمووع المودني الكبيورة
كمديرة وميسرة لمساعدة الشركاء الوطنيين في إدارة عملهم ولجمع البيانات القوية وتقديم نتاججهم ،بطورق توؤثر
على صانعي السياسات والمانحين.
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يبدو أن هذه السلسلة من التمويل طريقة فعالة لزيادة قدرة منظمات المجتمع المدني الوطنية للمشواركة
في كسب التأييد في قطوا التعلويم .ولكنهوا تثيور أسوجلة كثيورة حوول مون يضوع بالضوبط هوذه األجنودات المؤيودة،
وكيو

يووؤثر توودفق األم ووال علووى نووو البيانووات التووي يووتم جمعهووا .هوول التركيووز علووى منظمووات المجتمووع الموودني

كو"مراقبين" يساءلون حكوماتهم يعكس أولويات هذه المنظمات والمجتمعات التي تمثلها أم أن هذا انعكاس لما
يريد المانحون الدوليون تمويله
كذلك تتضمن اليات التمويل ،مثل صندوق المجتمع المدني للتعليم ،قضايا السيطرة على التمويل بين
منظمات المجتمع المدني الوطنية من جهة ،والمؤسسات الدولية واإلقليميوة الكبيورة التوي تودير األمووال وتوزعهوا
من جهة أخر  .فما هي معايير اختيار منظمات المجتمع المدني التي تتلقى األموال وما الدور األكبر الوذ
تلعبووه منظمووات المجتمووع الموودني فووي وضووع أجنوودة كسووب التأييوود وكيو
الحمو ت اإلقليميووة والدوليووة ،وكيو

يووؤثر هووذا علووى المجتمعووات المحليووة حيووث جوواءت هووذه منهووا تحتووا هووذه

األسوجلة إلووى المعالجووة إذا مووا أردنووا فهووم كيو

قوود يسوواهم التحووول نحووو دعووم منظمووات المجتمووع الموودني فووي تقوودم

عملية التعليم للجميع وخطة التعليم لمرحلة ما بعد عام .1025
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يووتم اسووتخدام البيانوات التووي تُجمووع فووي

قياس بيئة التعليم لمرحلة ما بعد عام
5151
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مؤشرات لتغطية األهداف والغايات وطنيا وعالميا
آبي رياكس ،يونيسكو ،باريس
البريد اإل لكترونيa.raikes@unesco.org :
المصطلحات الرئيسية :التقييمات الوطنية ،الرصد العالمي ،العدالة.
الملخ

 :ستلعب التقييمات الوطنية للتعلم دو الر مهمال في رصد التقودم نحوو األهودا

العالميوة الجديودة للتعلويم،

عن طريق مساهمة أساسية في توجيه التطبيق الوطني ،والسماح بالمزيد من التركيز على العدالة.
تتطلوب خطوة التنميووة لمرحلوة مووا بعود عووام  1025تغييورات مهمووة مون حيووث كيفيوة فهووم التقودم وقياسوه.
وتركز الغايات المقترحة لمرحلة عوام  1025بشوكل واسوع وشوامل علوى الوتعلم؛ موا بعود التعلويم ،وهوي مجموعوة
غايات مقترحة بين القطاعات تعني أن التعليم بحد ذاته ليس نهاية مرغوبال بها فحسب ،وانما يساهم كذلك في
تحقيق الغايات لتمكين المرأة واالستدامة البيجية والحد من الفقر .وفي طريقنا إلى هوذه الحقبوة الجديودة ،سونكون
بحاجة لفعل شيء مختل

وجديد على جميع المستويات -وربما سيكون الفعل األهم ما سيكون على المستو

الوووطني ،حيووث تصوودر معظووم الق و اررات التووي تووؤثر علووى التعلوويم ،مثوول السياسووات وتمويوول المعلمووين وأولويووات
المناهج الدراسية وكي

نعزز جودة المدارس .موؤخ الر أصودر "الفريوق االستشوار التقنوي لغايوات التعلويم لمرحلوة

ور يحوودد فيووه الغايووات والقضووايا القياسووية التووي ينبغووي
عووام  ،"1025بوودعوة موون معهوود اليونيسووكو لإحصوواء ،تقريو ال
معالجتها من أجل متابعة الغايات المقترحة بدقة .والتقرير متوفر اآلن ل ستشارة.
الرجعة حول ما إذا تم أو لم يتم تحقيق الغايات وكي  .وقد
دور مهمال في تقديم التغذية ا
يلعب القياس ال
أثبتت البيانات المقارنة عالميوال أو المؤشورات ذات المعواني المتشوابهة وذات الصولة بالسوياقات المختلفوة فاجودتها
في متابعة التقدم باتجاه أهدا

التعليم للجميع .وقد حدثت زيادة كبيرة في البيانات المتوفرة في العقد الماضي،

نتيجة اتفاق عدد أكبر من الودول علوى جموع وتقوديم تقوارير تتضومن البيانوات المشوابهة حوول االلتحواق بوالتعليم
وانهاجه ونفقاته من خ ل أنظموة إداريوة .واسوتكملت هوذه البيانوات بد ارسوات حوول المشواركة فوي التعلويم وبدرجوة
أقل حول الوتعلم .وعلوى الورغم مون التقودم ،فلوم يوتم قيواس جوانوب عودة مهموة ألداء نظوام التعلويم ،ولوم يوتم قيواس
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المخرجات بطريقة جيدة في العقد الماضي ،بما في ذلوك عودم التركيوز علوى جوودة التعلويم ،وجموع بيانوات غيور
م جمة حول العدالة في المشاركة ومخرجات التعلم ،ولم تكن البيانات حوول مخرجوات الوتعلم كافيوة ،خصوصوال
في جميع مجاالت التعلم ،وفي المجموعات التي تعاني من خطر اإلقصاء.
كيو

سوويعمل القيواس العووالمي والوووطني معوال ،فووي مجووال التعلويم فووي الحقبووة القادموة ،لمعالجووة الفجووات

في البيانات وتحفيز العمل الفعال على جميع المستويات فيما يلي أربعة مجاالت تؤخذ بعين االعتبار:
أوالل ،ينبغي على خطط الرصد الوطنية أن تكون أساس متابعة التقدم .من المرجح أن تُقتورح مجموعوة أساسوية
موون المؤش ورات للمتابعووة العالمي وة كجووزء موون إطووار عموول التعلوويم لمرحلووة مووا بعوود عووام  .1025وسووتعكس هووذه
المجموعة البيانات المتشابهة عالميال والمتوفرة حاليال ،وفي األغلب ستكون محدودة في نطاقها ،بحيث ال تشمل
العديود مون المجواالت األساسوية للدولوة المعنيوة .ويمكون القوول إن البيانوات تعود ذات قيموة عنودما توزود صوانعي
الق اررات بتغذية ارجعة حول ما هو فعال ولماذا .قد يستخدم تحديد أ األسجلة هي األهم وتحديد البيانات التي
قوود تسوواعد فووي صوونع الق و اررات لتحديوود األولويووات الوطنيووة وراء جمووع البيانووات والتحليوول .وتعوود المؤش ورات التووي
تسووتخدم فووي المتابعووة العالمي وة أساسووية للوسوواجل المسووتخدمة فووي المتابعووة ،ولكنهووا ال بوود أن تكووون واسووعة فووي
نطاقهووا وتصووميمها ،لووذلك قوود ال تسووتجيب بطريقووة مباش ورة للسووياق المحلووي ،األموور الووذ سوويقلل موون صوولة هووذه
الوساجل بالواقع .وُيتوقع أن تكمل البيانات الوطنية هذه المجموعة الصغيرة من المؤشرات العالمية ،وأن تعور

بها وتوسعها الحكومات الوطنية والمنظموات غيور الحكوميوة والمعنيوون ،لكوي تسوتجيب للقضوايا الوطنيوة ،ومون
ثم تكون أساسية إلحراز التقدم.
ثانيال ،قد يكون قياس العدالة في التعليم مهمال بشكل خاص على المسوتو الووطني .إن العوامول التوي توؤثر فوي

العدالووة فووي التعلوويم (علووى سووبيل المثووال موون هووم األطفووال والشووباب غيوور الملتحقووين بالموودارس وهوول يووتم حمايووة
حقوق األطفال ذو االحتياجات الخاصة أم ال ) تختل
المختلفووة للسياسووات والتووأثيرات الثقافيووة وبع و

غالبال بشكل كبير من دولة إلى أخر  ،بسوبب اآلثوار

العواموول األخوور المتعلقووة بالبيجووة .وقوود يحتووا الحصووول علووى

تقووديرات جيوودة للعدالووة اسووتخدام م ووارد متعووددة ،بمووا فووي ذلووك المسوووحات األس ورية والبيانووات اإلداريووة والد ارسووات
البحثيووة المسووتقلة ،وهووي أمووور نوواد الر مووا تكووون متوووفرة علووى المسووتو العووالمي .وقوود تكووون هووذه البيانووات مجتمعووة
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قيمووة فووي توووفير الدقووة والتفصوويل لألمثلووة علووى العموول علووى المسووتو الوووطني ،إل وى جانووب أن األبعوواد الث ثيووة
للمؤشرات العالمية مع البيانات الوطنية قد توضح قيمة المؤشرات العالمية ومعناها.

ثالث وال ،قوود يووؤد تعوواون الجهووود الدوليووة واإلقليميووة والوطنيووة إلووى فاعليووة فووي تطوووير مؤش ورات عالميووة جديوودة.
وتحتووا القياسووات الجيوودة إلووى تخطوويط لمووا يحتووا إلووى القيوواس وكي و  ،باإلضووافة إلووى اسووتثمار اختبووار البنووود
ضوومن السووياقات المختلفووة .ونظ و الر للحاجووة إلووى مؤش ورات جديوودة ،فثمووة حاجووة للتعوواون والمشوواركة فووي الخب ورات
والموارد بين الودول لتطووير طورق جديودة للقيواس .قود تُسوتخدم نتواجج الد ارسوات الوطنيوة القتوراح مؤشورات جديودة
على المستو العالمي ،خصوصال عندما تعمول عودة دول أو أقواليم معوال لتحديود مؤشورات جديودة واختبارهوا .وقود
يزيد التجديد في القياس ،مثل تقديم بنود مشتركة جديدة لقياس الوتعلم ،مون فاعليوة القيواس ،األمور الوذ يحتوا
إلى تعاون بين المؤسسات اإلقليمية والوطنية.
رابع وال ،تزويوود أنظمووة البيانووات الوطنيووة بووالموارد .كجووزء موون أجنوودة التعلوويم المختلفووة موون األساسووي توووفير الوودعم
المووالي والتقنووي لمكاتووب اإلحصوواجيات الوطنيووة وو ازرات التعلوويم ،لوودعم تطوووير القوودرات ،خصوص وال أن الحاجووة
لبيانات التعلم في ازدياد ،وأن المجموعات البشرية تزداد تشعبال أيضال.
باختصار ،تحتا أ خطة عالمية مؤشرات عالميوة متشوابهة ،وعودم معرفوة أن األهودا

تتحقوق أم ال

موون شووأنه أن يعيووق عموول الخطووة العالميووة فووي تحفيووز العموول .ولكوون ينبغووي أال ينووتقص هووذا موون أهميووة القيوواس
ال وووطني ،إذ يقو ووع ف ووي صو وولب الرصووود الفع ووال أن تسوووتجيب البيان ووات للحاجو ووة ،وأن ي ووتم إنتاجه ووا له و وؤالء الوووذين
سيس ووتخدمونها لص وونع القو و اررات الت ووي ستحس وون التعل وويم ،األم وور ال ووذ يتطل ووب بيان ووات دقيق ووة وموث وووق به ووا عل ووى
المسووتو الوووطني .ونحوون نمضووي قوودمال باتجوواه  ،1000موون المؤكوود أن اإلبووداعات فووي القيوواس وجمووع البيانووات
تركيز أكبر على البيانات الوطنية ،وسويزداد اعتمواد المتابعوة العالميوة فوي جميوع المجواالت علوى مووارد
ستضع
ال
البيانات الوطنية.
للمزيد من القراءة
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UNESCO-UIS consultation document on the post-2015 global education
indicators
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/post-2015-educationindicators.aspx

العودة إلى األساسيات :أحد السبل لضمان مجموعة جريئة وواسعة من مؤشرات التعليم لمرحلة ما بعد عام
5151
ديدري ويليامز ،مؤسسة المجتمع المفتوح ،نيويورك
البريد اإل لكترونيdierdre.williams@opensocietyfoundations.org :
المصطلحات الرئيسية :مرحلة ما بعد عام  ،1025األجندة التحويلية ،إص ح التعليم ،تطوير المؤشرات.
ملخ

 :ال يمكن تحقيق خطة تحويلية حقيقية للتعليم في مرحلة ما بعد عام  ،1025إال إذا اطلعت العمليات

الحالية لمؤشرات التنمية على رؤية توجيهة أكبر لما تريد شعوب العالم تحقيقه ،مون خو ل التعلويم بحلوول عوام
 .1000إن المجازفة بالنظر إلى هذه العمليوات علوى أنهوا عمليوات سياسوية أو تقنيوة بحتوة حصورتنا بالخيوارات
الموجودة حاليال ،وأغلقت الباب أمام االحتماالت التحويلية األخر .
تشووترك مجموعووة العموول المفتوحووة التابعووة لألمووم المتحوودة حووول تشووكيل األهوودا
واللجنووة التوجيهيووة فووي اتفوواق مسووقط( )4لخطووة التعلوويم للجميووع بهوود
الموضوعات نفسها .والمرحلة القادمة لعملية أهدا

التنمويووة المسووتدامة

واحوود ،وتشوومل الغايووات المقترحووة تقريب وال

التنمية المسوتدامة فوي تطووير المؤشورات هوي قيواس التقودم

باتجوواه الغايووات المتفووق عليهووا .وموون األسووجلة التووي تظهوور فووي مرحلووة تنميووة المؤش ورات هووذه :مووا هووي الطريقووة

)(4
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.http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/muscat-agreement-2014.pdf

الفضلى لتضمين القضايا المتعلقة بالعدالة عند تشكيل المؤشرات كي

نستطيع الموازنة بين المخاو

الكمية

والنوعية في تشكيل المؤشرات إلطار العمل الجديد هول يمكون تحديود العمليوات الصوفية والمخرجوات التوي تعود
حق وال تحويليووة عنوود وضووع الغايووات والمؤش ورات إلطووار العموول الجديوود مووا هووي اثووار الغايووات الحاليووة فووي تحديوود
ال ووتعلم لمرحل ووة م ووا بع وود ع ووام  1025واإلش ووارة إلي ووه وتقييمو وه خو و ل "مرحل ووة تنمي ووة المؤشوورات" ه ووذه ،أص ووبحت
النقاشووات واألحاديووث أكثوور تقنيووة مووع إيو ء اهتمووام للخصوواجص األساسووية للمؤشورات وتحووديات عمليووات القيوواس
وما يماثلها .وبينما تزداد شدة هذه النقاشات ،تهود

هوذه الورقوة إلوى الحوث علوى الرجوو خطووة للووراء للحظوة،

من أجل البحث في الطموح األكبر الذ تنطلق منه هذه العملية .وهو تطوير إطوار جديود يعتمود علوى التنميوة
المستدامة ،ويكون أحد أهدافه الرجيسية القضاء على الفقر بحلول عام .1000
ي حظ باسي سالبيرغ ( )1022أن أحد العوامل التي تساهم في نجواح نظوام التعلويم فوي فنلنودا هوو أن
إص ح التعليم قادته "رؤية ملهمة لما يجب أن يكون عليه التعليم العوام الجيود" .ويقوول إن هوذا االهتموام ارسوخ
ير مختلفوال للتعلويم .وهوذا يعنوي أن أسواس
بحيث تجاوز الشراكة السياسية ،ناجيال من  10حكومة تقريبال و 00وز ال
التغيير هو التعبير عن الغر

والمنطق وراء التعليم .ويعمل هذا كنقطة مرجعية يتم قياس اإلص حات علوى

أساسها .ويغيب ،بشكل كبير ،هذا النو من السببية عن النقاشوات التوي تودور حوول التعلويم فوي مرحلوة موا بعود
عووام  .1025وربمووا يرجووع هووذا الغيوواب فووي جووزء من وه إلووى "مووا لووم ينجووز" موون أهوودا
األهدا

توووفير التعلوويم للجميووع أو

اإلنماجية لأللفية ،والشعور بأن هذه الخطة غير المنجزة هي الخطوة المنطقية التالية ،بالطبع ،يحتوا

إلى ابتكار خطة إلنهاء هذه المعالم البارزة ،قبل تصويب أنظارنا إلى المجاالت األكثر بعدال.
حتى اآلن ،كانت عملية تحديد الغايات واآلن وضع المؤشرات التي تقيس وتقيم تقدم هذه الغايات فوي
جلها عملية تقنية وسياسية .وقد اقترح فريق العمل المفتوح(- )5الذ سيشكل موضو النقاشات بين الحكوموات
ابتداء من يناير  24 1025هدفال و 269غاية ،أما المخاو
ل

التوي عبورت عنهوا الودول المانحوة ،فتحوث علوى

واقعيووة الحاجووة إلووى خطووة يمكوون العموول بهووا تركووز علووى حاجووات الضووعفاء واألكثوور تهميشوال بطوورق عمليووة .وفووي

)(5
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.http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1579SDGs%20Proposal.pdf

مجال التعليم ،تهدد هذه النداءات من أجل مونهج عملوي بخورق مقتورح مجموعوة العمول المفتووح المتكوون مون 4
غايات و 0سبل للتطبيق ،وكذلك تهدد غايات اتفاق مسقط السبع.
علووى سووبيل المثووال ،تثيوور التحووديات المفاهيميووة لتعريو

"مخرجووات الووتعلم الفعالووة ذات الصوولة بووالواقع"،

التي اقترحها فريق العمل المفتوح في الغاية رقم  7.2أو فوي نظيرتهوا الغايوة رقوم  1فوي اتفواق مسوقط؛ مخواو
حووول احتماليووة أن تعووود الخطووة إلووى مووا يسووهل قياسووه (أ الحسوواب والق وراءة) ،بوودالل موون مجموعووة واسووعة موون
مخرجات التعلم التي نهتم بها جميعال .وتتضمن بع

األسجلة المثارة :ما هي "المخرجات ذات الصلة بالواقع"

التوي ينبغوي أن تودر إلوى جانوب الحسواب والقوراءة وكيو

يمكون تحقيوق تووازن مناسوب وموا هوي النتواجج غيور

المقصووودة التووي قوود تنووتج عوون بنيووة ضوويقة "للمخرجووات ذات الصوولة بووالواقع" والتووي تركووز بشووكل أساسووي علووى
المعايير الدنيا للحساب والقراءة مثاالل اخر يظهر فوي حالوة غايوة مجموعوة العمول المفتووح رقوم  7.4ونظيرتهوا
الغاية رقوم  5فوي اتفواق مسوقط ،التوي تودعو للمعرفوة والمهوارات والقويم والسولوكيات المرغووب بهوا لتعزيوز التعلويم
لمواطنة عالمية أو التعليم من تنميوة مسوتدامة ،إذ تفتقور هوذه المفواهيم إلوى تعريفوات متفوق عليهوا ،وثموة توداخل
كبير بين التعليم لتنمية مستدامة والتعليم لمواطنة عالمية .ووفقال لهذا ،فإن مخرجات التعليم في هوذه المجواالت
تتحد القياس المنظم .ومن األسجلة المثارة فيما يتعلق بهذه الغايات والمؤشرات المرتبطة بها :كي

ينبغي أن

تقاس هذه المخرجات نظ الر لصعوبة تحديد مقدارها وهل هناك مؤشرات بديلة يكمن أن تكون بابال مفتوحال فيموا
يتعلق بالمخرجات االجتماعية والثقافية التي تحاول الغايات تحديدها
ُيعد خطاب "المنطق" الذ يهود

إلوى خطوة عمليوة وقابلوة للعمول جوذابال للعديود مون الوذين يعملوون فوي

مجال النقاشات التي تدور حول مرحلة ما بعد عام  ،1025خصوصال عندما ننظر إلى احتمالية أن ينتهي بنا
المطووا

إلووى المجووات موون المؤشورات التووي تغطووي مجموعووة موون األهوودا

التنمويووة الجديوودة .ومووع ذلووك ،فووإن مووا

نفتقده في لفت االنتباه السريع "للمنطق" هو أن البداجل التي نسعى إليها ضمن مساحة التنميوة العالميوة تصوبح
مقيدة ضمن احتماالت موجودة أصو ل ،وتغلوق البواب أموام احتمواالت تحويليوة أخور ( ;Popkewitz, 2000
 .)Sanyal, 2014وبعبارة أخر  ،عندما ننوزل إلوى عمليوة التنميوة التقنيوة للمؤشورات ونهمول الرؤيوة التوجيهيوة
الكبر  ،نفشل في التواصل موع النوداءات لتطووير خطوة تنمويوة مسوتدامة تكوون تحويليوة بحوق .سوتكون النتيجوة
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خطة في واقعها منتزعة من رؤيتنا الواضحة التوي تأخوذ بعوين االعتبوار مجموعوة ثابتوة مون االحتمواالت وتغلوق
الباب في وجه االحتماالت األخر .
أر أن الخطوواب حووول عمليووة تنميووة المؤشورات التقنيووة سوويكون مختلفوال جوودال ،إذا بوودأنا معالجووة مخاوفنووا
موون مسوواحة فلسووفية كبي ورة وثابتووة أله وودا

التعلوويم وغرض وه ل ود شووعوب الع ووالم كمووا هووو متجووذر فووي التنمي ووة

المستدامة والقضاء على الفقر بحلول عام  .1000باإلضافة إلى هذا ،موا هوي رؤيتنوا التوي يجوب التمسوك بهوا
وطموحنا في مجال التعليم إذا أردنا أن نحقق هذا الهد

السامي

المراجع
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التعليم في مرحلة ما بعد عام  :5151حالة دول مجلس التعاون الخليجي واليمن
فلاير كان ،اليونسيكو –مكتب الدوحة
البريد اإل لكترونيf.khan@unesco.org :
المصطلحات الرئيسية :خطة توفير التعليم للجميع ،خطة التعليم لمرحلة ما بعد عوام  ،1025التعلويم فوي دول
مجلس التعاون الخليجي واليمن.
الملخ

 :تقدم هذه الورقة تحلي ل للتقدم الذ أُحرز فوي اجتموا مسوقط للخطوة العالميوة لتووفير التعلويم للجميوع

في مايو  ،1027وتقدم خطة توفير التعلويم للجميوع فوي الودول العربيوة ،موع التركيوز علوى دول مجلوس التعواون
الخليجووي والوويمن .وتسوولط هووذه الورقووة الضوووء علووى أولويووات خطووة التعلوويم لمرحلووة مووا بعوود عووام  1025للوودول
العربية التي سيتم مناقشتها في المنتد العالمي للتعليم الذ سينعقد في كوريا في مايو .1025
ف ووي االجتم ووا الع ووالمي لخط ووة ت وووفير التعل وويم للجمي ووع ،التق ووت الحكوم ووات وش ووركاء التعل وويم ومنظم ووات
المجتمع المدني في مسقط في مايو عام  ،1027واقترحت خطة تحويلية شاملة للتعليم في مرحلة ما بعد عام
 1025ذات صلة بالواقع العالمي ،وتركز على العدالة والجودة ومخرجات التعلم والتعلم مد الحياة.
وكمتابعة ل جتما العالمي لخطة توفير التعليم للجميع ،تقوم اليونيسكو بعدة عمليات مترابطة تهود
إلى تقييم التقدم الوطني في األهدا

الستة لخطة توفير التعليم للجميع ،وتشكيل خطة تنمية التعليم المستقبلية

في الدول العربية ،بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي واليمن .ما زالت االنعكاسات والنقاشات والبحوث
مستمرة على الصعيد العالمي أو اإلقليمي أو الوطني ،لتشكيل خطوة مسوتقبلية للتعلويم تسوتجيب لتحوديات اليووم
في المنطقة .وقد نقلت اليونيسكو اتفاق مسقط إلى كل من أموين عوام األموم المتحودة والرجيسوين المشواركين فوي
مجموعووة العموول المفتوووح ،حووول أهوودا التنميووة المسووتدامة للجمعيووة العامووة لألمووم المتحوودة .وكووذلك ُوز االتفوواق
على الدول األعضاء في اليونيسكو من أجل التحضير للمشاورات الدولية واإلقليمية حول خطة التعليم لمرحلة
ما بعد عام  1025التوي ستسوبق المنتود العوالمي للتعلويم لعوام  ،1025وقموة فريوق الشخصويات البوارزة لألموم
المتحدة في سبتمبر .1025
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مووع اقتو وراب الموعوود النه وواجي أله وودا

خطووة ت وووفير التعلوويم للجمي ووع ف ووي عووام  ،1025تق و اويم اليونيس ووكو

بالتعاون مع الدول األعضاء التقودم الووطني نحوو تحقيوق أهودا

خطوة تووفير التعلويم للجميوع وغاياتهوا ،لتحديود

األولويات لخطة مرحلة ما بعد عام  .1025ويشير التحليل األولوي ل تجاهوات اإلقليميوة فوي التقوارير الوطنيوة
لخطووة توووفير التعلوويم للجميووع بوضوووح إلووى أن الخطووة لووم تنج وز .وفووي حووين يووولي اتفوواق مسووقط أهميووة لمعظووم
التحديات ،ثمة أولويات فوي الودول العربيوة موا توزال تحتوا إلوى المعالجوة فوي خطوة التعلويم لمرحلوة موا بعود عوام
 .1025وتُعوود العدالووة فووي التعلوويم وتحسووين مخرجووات الووتعلم أهووم األولويووات .وتُعوود السياسووات المتعلقووة بووالمعلم
دور أساسوويال فووي تحسووين النتوواجج فووي الموودارس .ويوصووى
أولويووة فووي خطووط التعلوويم الدوليووة واإلقليميووة ،وتلعووب ال
بإطووار عموول متكاموول لتنميووة قوودرات المعلمووين عنوود تحضوويرهم وتوووزيعهم علووى الموودارس وتطووويرهم مهنيوال .ثمووة
إدراك متزايد لفواجد التعليم والرعاية المبكرة والتركيوز علوى االنتقوال إلوى التعلويم الثوانو خصوصوال لإنواث .وتُعود
العدالو ووة أساسو ووية ،وكو ووذلك التركيو ووز علو ووى المجتمعو ووات المهمشو ووة واألسو وور الفقي و ورة والمتعلم و وين ذو االحتياجو ووات
الخاصة ،أو الذين يواجهون صعوبة في التعلم ،والذين يعيشون في مناطق ناجية خصوصال من اإلناث .أخي الر،
هناك اقتراحات إلعادة تعري

التعليم العربي ،ليتجاوز الحضوور واألداء فوي االمتحانوات واالختبوارات .وينبغوي

ألنظمة التعليم العربي أن تتغير ،ليتسنى لها تزويد الطلبة بالفرص لإبدا  ،وتمكينهم من التكي

مع التغيير،

بناء على مراجعة خطة توفير التعليم للجميع في المنطقة هناك أدلة من التقارير
وتمكينهم من إكمال تعليمهم .ل

وار جوودال فووي العديوود موون دول
التووي قوودمتها الخطووة تشووير إلووى أن أثوور الن ازعووات المسوولحة علووى التعلوويم كووان ضو ال
المنطقوة ،سوواء أكانوت دول النو از أو الوودول التوي اسووتقبلت ال ججوين (أ األزموة السووورية)؛ ولوذلك فموون النقوواط
األساسية أن تتمكن المنطقة من وضع خطة تعليم لمرحلة موا بعود عوام  1025تركوز علوى المرونوة؛ أ تقويوة
أنظمووة التعلوويم بحيووث تمنووع حوودوث ن ازعووات محتملووة فووي المسووتقبل ،وتخف و
أهدا

موون خطوور الن ازعووات علووى تحقيووق

التعليم.
على الرغم من التقدم الذ أحرزتوه دول مجلوس التعواون الخليجوي ،خو ل العقوود الماضوية فوي تطووير

أنظمووة التعلوويم ،فووإن نتوواجج جووودة مخرجووات الووتعلم متدنيووة ،عنوود مقارنتهووا بالوودول األخوور ذات مسووتو الوودخل
المتشوابه .اسوتجابةل لهوذه التحوديات يعود مكتوب اليونيسووكو فوي الدوحوة د ارسوة نقديوة لتحليول أداء التعلويم فووي دول
مجلوس التعواون الخليجوي ،ولتقوديم توصويات تحسون جووودة مخرجوات التعلويم ،ليتسونى صونع القورار المبنوي علووى
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األدلة .تهد

الد ارسوة ،التوي عنوانهوا "التعلويم فوي مرحلوة موا بعود عوام  "1025والتوي يمولهوا الصوندوق القطور

للبحث العلمي للفترة ما بين عام  ،1026-1027إلى تحليل وتحديد التحديات والفرص ال زمة لتحسين جودة
التعلوويم ،وتعزيووز أداء أنظمووة التعلوويم فووي دول مجلووس التعوواون الخليجووي ،باإلضووافة إلووى جمووع المعلومووات حووول
التحديات التي يجب معالجتها في خطة التعليم لمرحلة ما بعد عام .1025
كخط وووة قادم ووة ،س و ُويعقد م ووؤتمر المنطق ووة العربي ووة ف ووي مص وور ف ووي ين وواير  1025ليجم ووع وزراء التعل وويم

والمخططين وصانعي الق اررات ،وليمكنهم من صونع قو اررات مبنيوة علوى األدلوة إلعوداد خطوة التعلويم لمرحلوة موا
واء علوى المراجعوات الوطنيوة لخطوة تووفير التعلويم للجميوع ،مون المتوقوع أن تقوايم مشواورات
بعد عام  .1025وبن ل

المنطقة العربية تقودم خطوة تووفير التعلويم للجميوع ،وأن تكتسوب رؤ حوول الودروس المسوتفادة للمسوتقبل ،وتقودم

الفرصووة لد ارسووات التوجهووات اإلقليميووة والتحووديات واألولويووات .سووتفيد النقاشووات اإلقليميووة حووول خطووة التعلوويم
لمرحلووة مووا بعوود عووام  1025خطووة التنميووة العالميووة ،وسووتقدم التوصوويات للحووار حووول السياسووات واطووار العموول
الدولي الذ سيتم مناقشته في المنتد العالمي للتعليم ،الذ سيعقد في أنتشون في جمهورية كوريا بوين -29
 11مايو .1025

سبع غايات للتعليم والمهارات لمرحلة ما بعد عام  :5151هل من مسوغ للغاية الثامنة؟
عالية محمد الرواحي ،مستشار مستقل ،مسقط
البريد اإل لكترونيalya.alrawahi@gmail.com :
المصطلحات الرئيسية :التعليم للجميع ،أنظمة التعليم ،إدارة التعليم.
الملخل

 :يمكون القووول إن الهود

الحوالي والغايووات السوبع التفواق مسووقط فوي مجوال التعلوويم فشولت فوي اإلشووارة

إلووى الوودور األساسووي لووإدارة المهنيووة أو الحكووم الكفوووء فووي نجوواح المشوورو  .ولعوول الغايووة الثامنووة ضوورورية لهووذا
السبب.
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شوور العووالم عووام  1000فووي رحلووة طموحووة للنهووو

بح وق حصووول الجميووع علووى التعلوويم بحلووول عووام

 .)6(1025والمنط ووق ف ووي ه ووذا أن التعل وويم األفض وول سيس وواعد ف ووي الح وود م وون الفق وور وتحس ووين الص ووحة وتحس ووين
االقتصوواد بشووكل عووام .وقوود بوودأ العوواملون فووي مجووال التعلوويم حووول العووالم يركووزون علووى أهوودا

توووفير التعلوويم

للجميع؛ فخططوا وحشدوا وطبقوا .وهناك العديد مون المشواريع والمبوادرات لتحسوين حوق الحصوول علوى التعلويم
والعدال ووة ف ووي التعل وويم ح ووول الع ووالم .وق وود أُنج ووز الكثي وور ،ولك وون التقري وور الع ووالمي لرص وود التعل وويم للجمي ووع األخي وور
()1027/1020

()7

أكوود أن "أي وال موون األه وودا

لوون يتحقووق عالمي وال بحل ووول عووام "1025؛ إذ يبوودو أن الغاي ووات

استعصت على العديد من الدول النامية.
في اتفاق مسقط وفي البيان األخير ل جتما العام للتعليم لليونيسكو لعام  1027أيدت الدول الهود
األسمى" :ضمان تعليم عادل وشامل وعالي الجودة وتعليم مد الحياة للجميع بحلوول عوام  ،"1000واقترحوت
سووبع غايووات لتحقيقهووا بحلووول عووام  .1000خمووس موون هووذه الغايووات تحصوويلية وغايتوان مسوواهمتان .والغايتوان
المساهمتان هما الغاية السادسة "بحلول عام  ،1000ستكفل جميع الحكومات أن يعلم جميع الط ب معلمون
أكفاء مدربون مهنيال وطموحون ومدعومون" ،والغاية السابعة "بحلول  ،1020ستخصص جميع الدول %6-7
عل ووى األق وول م وون الن وواتج المحل ووي اإلجم ووالي ) (GDPأو عل ووى األق وول  %10-25م وون النفق ووات العام ووة للتعل وويم،
معطية األولوية للمجموعوات األقول حظوال؛ ولتقويوة التعواون الموالي لصوالح التعلويم معطيوة األولويوة للودول األقول
حظوال" .وتشووير إضووافة الغووايتين المسوواهمتين إلووى تحوورك نحووو اعتبووار التعلوويم والمهووارات فووي مرحلووة مووا بعوود عووام
 1025أنظمة تأخذ بعين االعتبار المساهمات والعمليات وانتاجيات التعليم إلنتا الهد

المطلوب.

حققت العديد من الدول ذات الدخل المتوسط أو العوالي وعودد السوكان الصوغير ،مثول ُعموان ،معودالت

أفضوول فووي حووق الحصووول علووى التعلوويم والعدالووة فووي أنظمتهووا التعليميووة فووي السوونوات  27األخي ورة ،واآلن تجوود
صعوبة في معالجة القضايا المتعلقة بمعوايير الجوودة والمخرجوات .وفوي مراجعوة مشوتركة بوين و ازرة التعلويم فوي
ُعمان والبنك الدولي للتعليم في ُعمان مون الصو

األول إلوى الصو

الثواني عشور ،اقترحوت خموس توصويات

إلجراء مزيد من التحسينات على النظام .2 .التركيز على الجوودة؛  .1توسويع المشواركة فوي مجواالت معينوة؛
)(6
)(7
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.Education for All, Dakar 2000
.UNESCO Global Monitoring Report, 2013/2014

 .0تطوير قو تعليمية مناسبة ذات مهارات تربوية قوية؛  .7توثيق صلة التعليم بوالواقع؛  .5النظور فوي شوأن
اإلدارة واآلثووار الماليووة .وفيمووا يتعلووق بالبنوود األخيوور خصصووت ُعمووان نسووبة كبيورة موون الميزانيووة الدوريووة للووو ازرات

المدنيووة لقطووا التعلوويم ككوول (بمووا فووي ذلووك التعلوويم العووالي) ،ألن تنميووة المووارد البشورية أولويووة أساسووية للتنميووة.
ويخصص %24.5

()8

من الميزانية الدورية للو ازرات المدنية لقطا التعليم ككل ،أو حوالي  %7.0مون النواتج

المحل ووي اإلجم ووالي( .)9وُيع وود ال وودعم الم ووالي لتنمي ووة التعل وويم محركو وال لإنج ووازات المميووزة الت ووي تحقق ووت ف ووي مج ووال
التعلوويم ،ولكوون لنزيوود المكاسووب التووي تحققووت حتووى اآلن ونحقووق أهوودا

التعلوويم والتوودريب لمرحلووة مووا بعوود عووام

 ،1025ال بد من معالجة موضو اإلدارة.
إلحراز النجاح في مجال التعليم والتدريب على المهارات فوي مرحلوة موا بعود عوام  1025هنواك حاجوة
السووتثمار الوودور المه وم الووذ تلعبووه اإلدارة فووي تطوووير نظووام تعلوويم فعووال وكفوووء .إن العديوود موون الوودول الناميووة
ملتزمة بتحسين غايات التعليم الخاصوة بهوا ،ولكنهوا تفشول فوي فعول ذلوك بسوبب الحكوم واإلدارة الضوعيفة ،التوي
تحووبط تطبيووق ونجوواح دمووج المبووادرات والمشوواريع بأنظمووة التعلوويم ،وبووذلك تقلوول موون أثرهووا فووي تحسووين مخرجووات
التعليم .تبدأ العديد من المبوادرات بشوكل جيود ،ولكنهوا تفقود الحمواس فوي الطريوق ومون ثوم تت ارجوع بسوبب اإلدارة
والمتابعة والرصد الضعي  .من أجل معالجة هذا الموضو أال نحتا إلى إضافة غاية مساهمة أخر التفاق
مسقط
الغاية الثامنة
بحلول عام  ،5131ستكفل جميع الحكومات أن يعمل في أنظمة التعليم مديرو تعليم أكفاء ومدربون مهنيا
وطموحون على مستوى المدرسة والمستويات المحلية والمركزية.
حووان الوقووت لوضووع أهوودا

عالميووة لتحسووين أنظمووة التعلوويم الوطنيووة ككوول ،موون خ و ل تحسووين الحكووم

واإلدارة ،لكوون هووذه األنظمووة بوودورها أكثوور اسووتجابة للغايووات الوطنيووة والعالميووة .تحتووا الوودول الناميووة أن تطووور

)(8
)(9
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.pg. 239, Education in Oman. The Drive for Quality. Ministry of Education and the World Bank, 2013
.World Bank, Public Spending on Education (%GDP), 2009

، وأن تعموول علووى تطوووير أنظمووة التعلوويم الوطنيووة،مجموعووة كبي ورة موون اإلداريووين التعليميووين المووؤهلين

وتوظ و

.1025 لضمان تحقيق غايات التعليم والمهارات لمرحلة ما بعد عام
المراجع
UNESCO (2000) The Dakar Framework for Action. Education for All: Meeting

our Collective Commitments

UNESCO (2014) Teaching & Learning: Achieving Quality for All Global

Monitoring Report, 2013/2014
UNESCO (2014) Global Education for All Meeting. The Muscat Agreement, May
2014
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World Bank, Public Spending on Education (%GDP), 2009
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عالقة المعونة ببيئة التعليم لمرحلة ما
بعد عام  5151بخطته
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التعليم وآفاقه في خطاب مرحلة ما بعد عام  :5151التركيز على التعليم لمواطنة عالمية والتعليم من أجل
تنمية مستدامة
شوكو يامادا ،جامعة ناجويا
البريد اإل لكترونيsyamada@gsid.nagoya-u.ac.jp :
المصطلحات الرئيسية :اليابان ،إص ح المساعدة اإلنماجية الرسمية ،التنمية المستدامة ،التعليم من أجل تنمية
مستدامة.
 :تراجع حكومة اليابان ،حاليال ،المساعدة اإلنماجية الرسمية ،وقد دعت المجلس لمناقشة توجه التعاون

الملخ

الياباني الدولي من أجل مواجهة التحرك العالمي نحو مرحلة ما بعد عام  .1025وتستعر

هذه الورقة اخور

النقاشووات الووداجرة حووول المسوواعدة اإلنماجيووة الدوليووة والتعوواون فووي مجووال التعلوويم فووي السووياقين العووالمي واليابوواني
المحلي .وقد استضافت حكومة اليابان مؤخ الر المؤتمر الدولي حول التعليم مون أجول تنميوة مسوتدامة باالشوتراك
مع اليونيسوكو .وكوذلك سوتناقش الورقوة القيموة المحتملوة للتعلويم مون أجول تنميوة مسوتدامة فوي تووفير األسواس ال
على صعيد خطة التعليم فحسب ،بل كذلك على صعيد أهدا

التنمية المستدامة الشواملة لمرحلوة موا بعود عوام

.1025
من الصعوبات التي تواجه وضع خطة مرحلة ما بعد عام  1025هو ان مجاالت التركيز هي أكثور
انتشا الر بكثيور مموا كوان عليوه خو ل الفتورة التوي وضوعت فيهوا أهودا

خطوة التعلويم للجميوع واالهودا

االنماجيوة

لأللفية التي أطرت خطاب وممارسات التنمية الدولية للتعليم .في السنوات الماضية ارجوع العديود مون الموانحين
استراتيجيات تقوديم المسواعدات لقطوا التعلويم ،بموا فوي ذلوك البنوك الودولي ( )1022والوكالوة األمريكيوة للتنميوة
الدولي و و ووة ( )1022وو ازرة التنمي و و ووة الدولي و و ووة ( )1022وحكوم و و ووة الياب و و ووان ( .)1022وم و و وون القواس و و ووم المش و و ووتركة
مقتصر على التعليم األساسي الشامل إلى جعله يشمل مجواالت أخور
الستراتيجياتهم توسيع النطاق من كونه
ال
للتعلوويم األساسووي ،أو قطاعووات أخوور مثوول التعلوويم الثووانو ومرحلووة مووا بعوود التعلوويم الثووانو أو التعلوويم التقنووي
والمهني.
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فووي حالووة اليابووان ،فووي عووام  ،1020أعوودت الوكالووة اليابانيووة للتعوواون الوودولي نش ورة تقوودم إطووار عموول
التعوواون اليابوواني للتعلوويم حتووى عووام  .1025وموون ثووم أعلنووت الخارجيووة "سياسووة التعوواون فووي مجووال التعلوويم فووي
اليابان من عام  ."1025-1022وفوي أثنواء عمليوة إعوداد هوذه الوثواجق ،شواركت مجموعوة كبيورة مون المعنيوين
ووزرات ومنظمووات المجتمووع الوودولي واألكوواديميين فووي النقاشووات حووول
موون الوكالووة اليابانبووة للتعوواون الوودولي والو ا
مواطن القوة وأولويات العمليات اليابانية في هذا المجال .وكانت هذه أول الوثاجق الرسمية السياسية التي تركز
بالتحديد على التعواون اليابواني فوي التعلويم ،منوذ إعو ن مبوادرة التعلويم األساسوي للنموو ( Basic Education
 )for Growth Initiativeعوام  .1001ركوزت هوذه المبوادرة علوى موواطن القووة ،مثول تودريب المعلموين أثنواء
الخدمووة أو التعلوويم موون أجوول بنوواء الدولووة عقووب الص و ار  ،ضوومن فلسووفتها فووي تقووديم المعونووة لوودعم الجهووود التووي
ترك ووز عل ووى مس وواعدة ال ووذات لو ود ال وودول الت ووي ي ووتم مس وواعدتها ،إل ووى جان ووب مش وواركة المهتم ووين بتجرب ووة الياب ووان
التنمويووة .كووان موون المفتوور

أن توظ و

هووذه الوثوواجق السياسووية فووي عووام  1020وعووام  1022كإطووار عموول

عملي للفترة االنتقالية بين خطة توفير التعليم للجميع وما بعدها.
ابتداء من يوليو  ،1027اجتمعت و ازرة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية بمجلوس
ل

التعاون الدولي للتعليم لمناقشة توجه التعاون الدولي الياباني ،خصوصوال التعواون المتعلوق بوالو ازرة .وفوي الوقوت
ذاتووه دشوونت منظمووة التعوواون الوودولي اليابوواني إج وراءات داخليووة لمراجعووة وثيقووة السياسووة لعووام  1020فووي ظوول
التحول الدولي نحو خطة مرحلة ما بعد عام .1025
كووذلك تزامنووت هووذه الحركووات مووع مراجعووة مهمووة لميثوواق المسوواعدة اإلنماجيووة الرس ومية اليابانيووة ،الووذ
سيضووع المبوواد الرجيسووية واطووار عموول المسوواعدة اإلنماجيووة الرسوومية بمووا فووي ذلووك التعلوويم .وقوود جوواء تأسوويس
المسوواعدة اإلنماجيووة الرسوومية أوالل بق ورار موون رجاسووة الوووزراء عووام  ،2990ثووم تمووت مراجعتهووا وادخووال تغيي ورات
بس وويطة عليهو ووا عو ووام  .1000وف ووي هوووذا العو ووام ( )1027اسوووتدعت و ازرة الخارجي ووة مجلو ووس الخب و وراء المخوووتص
بالمسوواعدة اإلنماجيووة الرسوومية الووذ اجتمووع أربووع مورات بووين مووارس ويونيووو .وسووتكون اقت ارحووات مجلووس الخبوراء،
بعوود تعووديلها اسووتجابةل ل قت ارحووات التووي جوواءت موون الووو ازرات وعامووة الشووعب ،أسوواس ميثوواق المسوواعدة اإلنماجيووة
الرسمية المعدل ،الذ سيتم العمل به نهاية هذا العام.
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ثمووة نقوواش موضوووعي حووول الموضوووعات التووي يركووز عليه وا ميثوواق المسوواعدة اإلنماجيووة الرسوومية ال وذ
تغير بشكل واضح .ويسلط الميثاق الحالي الضوء علوى األدوار التوي تقووم بهوا اليابوان فوي المسواعدة اإلنسوانية
والحوود موون الفقوور .ولكوون مجلووس الخبوراء يقتوورح توسوويع نطوواق التعوواون التنمووو الوودولي ،ليضووم التعوواون التجووار
(خصوصال االقتصاد ) ،عبر قنوات خوار المسواعدة اإلنماجيوة الرسومية ،وكوذلك تقوديم الودعم االسوتباقي لقووات
حفظ الس م .وفي حين ُوسع نطاق عمل التنميوة اإلنسوانية واالجتماعيوة فقود أوليوت القليول مون األهميوة .وبوات
التركيووز منص ووبال عل ووى الجوان ووب االقتص ووادية للتنمي ووة ذات الفاج وودة لكوول م وون ال وودول المتلقي ووة والياب ووان .وف ووي ه ووذا
السووياق ،جوواءت اإلشووارة المباش ورة إلووى "التعلوويم" فووي أدنووى حوودودها ،فيمووا عوودا مووا يخووص تنميووة الم ووارد البش ورية
الصناعية المرتبطة بشكل مباشر بالتعاون االقتصاد .
يواجووه الخطوواب العووالمي لخطووة مرحلووة مووا بعوود عووام  1025القوويم الدوليووة الواسووعة النطوواق ،مثوول النمووو
المستدام ،بدالل من النقاشات المحلية التي تقودها المصالح االقتصادية الوطنيوة والدبلوماسوية بشوكل مت ازيود .إن
موون يختبوور مثوول هووذا االخووت

بووين المثوول العالميووة موون جهووة والبراغماتيووة والتركيووز علووى المصووالح الشخصووية

الضيقة من جهة أخور هوم الخبوراء المختصوون بالتعواون فوي مجوال التعلويم ،لويس فوي اليابوان فحسوب ،بول فوي
العديد من الدول أيضال .وفي الوقت ذاته هناك قواسم مشتركة بين الخطابات الوطنية والعالمية في هذه األيام؛
فيميوول التعلوويم علووى المسووتويين إلووى أن يعوود جووزءال بسوويطال موون النشوواطات التنمويووة المتعووددة ،ولكنوه لوويس مجوواالل
واضحال قاجمال بحد ذاته .إن من المحتمل في النطاق الموسع لخطواب التنميوة علوى المسوتويين الودولي والووطني
أن يص ووبح التعل وويم أساسو وال ال غن ووى عن ووه ،يتق وواطع م ووع قض ووايا متع ووددة ويمت وود امت وودادال رقيقو وال ،ولكن ووه ال يتص وودر
المقدمة.
وبفضل الجماعات الضاغطة عبر قنوات متعددة علوى الصوعيد العوالمي ،فمون المؤكود أن أحود أهودا
التنمي ووة المس ووتدامة الت ووي س ووتتبناها قم ووة األم ووم المتح وودة ف ووي س ووبتمبر  1025س وويكون ح ووول التعل وويم .وم ووع ذل ووك
سيتضمن هد

التعليم هذا أهدافال متفرعة تغطي الجوانب األوسع من حق الحصول الشامل على التعليم ،إلوى

جودة التعليم األساسي ،ومحوو األميوة ،والمهوارات ،واعوداد المعلموين ،وتمويول التعلويم والتعلويم مون أجول مواطنوة
عالميوة ،والتعلويم موون أجول تنميووة مسوتدامة .باختصوار ،يميوول التعلويم فووي الخطواب الحوالي حووول التنميوة الدوليووة
إلى أن يكون ممتدال وغير واضح ال فيما يتعلق بالمجاالت التنموية األخر فحسب ،بل في داخله كذلك.
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ونظو الر لهووذا التفكوك ،ثمووة حاجوة ألسوواس فلسوفي مشووترك مون شووأنه أن يعلوو علووى بورامج التعلوويم المجوزأة
والمتنوعة والمصنفة في أجزاء متعددة من خريطة خطة مرحلة ما بعد عام  1025الواسوعة النطواق .أعتقود أن
التعليم لمواطنة عالمية والتعليم من أجل تنمية مستدامة قد يقدمان بإطار عمل كهذا .إن هد

التعليم لمواطنة

عالميووة هووو تمكووين المتعلمووين موون المشوواركة وتووولي مهووام علووى المسووتو المحلووي والعووالمي ،لمواجهووة التحووديات
العالمية وحلها ) ،(UNESCO 2014aفي حين يهد

التعلويم مون أجول تنميوة مسوتدامة إلوى أن يكتسوب كول

إنسان المعرفة والمهارة والسلوكيات والقيم الضرورية لتشكيل مستقبل مستدام ) .(UNESCO 2014bويشجع
كل منهما ،وان كان بكلمات مختلفة وبالتركيز على قضايا مختلفة بع

الشيء ،على تعلم الط ب ليصبحوا

م وواطنين يمتلكووون المعرفووة والمهووارة والسوولوكيات والقوويم ،ويسووتطيعون المسوواهمة فووي الوصووول إلووى عووالم عووادل
ومسالم ومستدام.
أُعلوون عوون اتفوواق مسووقط بعوود االجتمووا العووالمي للتعلوويم للجميووع فووي مسووقطُ ،عمووان فووي مووايو ،وسوويكون

الوثيقة األساسية لمشاورات المعنيين بالتعاون في مجال التعليم ،لتغذية األهدا

اإلنماجية المستدامة باألفكار.

فووي هووذا االتفوواق ،جوواء التعلوويم لمواطنووة عالميووة والتعلوويم موون أجوول تنميووة مسووتدامة مع وال فووي واحوود موون األعموودة
الس ووبعة لله وود

التعليم ووي الس ووامي .وعل ووى ال وورغم مو ون إد ار التعل وويم لمواطن ووة عالمي ووة والتعل وويم م وون أج وول تنمي ووة

مستدامة في ص

واحد مع األعمدة الستة األخر  ،إال أن لهما ،في الواقع على المسوتو األساسوي والفلسوفي

للتفكير المتعلق بالتعليم ،القدرة على جمع األهدا
العووالمي وسوولوكياته .إن التحوود ه ووو كي و

األخر تحت هد

أعلى ومتماسك ،لتطوير قويم الموواطن

نتوورجم ه ووذه األفكووار الفلسووفية العميق ووة إلووى ممارسووات ،وأن نط ووور

مؤشورات لقيوواس اإلنجووازات .يجووب أن يواجووه المختصووون هووذا التحوود بجديووة ،حتووى ال تصووبح أهوودا

التعوواون

وممارسوواته فووي مجووال التعلوويم ،الووذ يمتوود ويتقوواطع مووع مجوواالت تنمويووة أخوور  ،أدوات متفككووة ومبعثورة لتنميووة
الم ووارد البش ورية ،بوول لتكووون مسوواعي متماسووكة لز ارعووة القوويم والسوولوكيات ال زمووة للتنميووة المسووتدامة فووي عقووول
المواطن العالمي.
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الصين وأفريقيا :هل ثمة تركيز على التعليم العالي في خطة مرحلة ما بعد عام 5151؟
نيو تشانغسونج ،جامعة زيجانج نورمال
البريد اإل لكترونيiamchangsong@163.com :
المصطلحات الرئيسية :التعاون في مجوال التعلويم بوين الصوين وأفريقيوا ،التعلويم العوالي ،التعواون فيموا بوين دول
الجنوب ،خطة مرحلة ما بعد عام .1025
الملخ

 :يتسم التعاون بين الصين وأفريقيا في التعليم العالي بأنه تعواون فيموا بوين دول الجنووب .منوذ منتود

التعاون بين الصين وأفريقيا عام  ،1000وقد طورت الصين مجموعة من مشاريع التنمية المؤسسية األفريقية،
وقدمت المنح ،وكذلك تعلم اللغة الصينية للط ب األفارقة لتشجيع الفهم المتبادل بين الطورفين وبنواء القودرات.
وبالطبع ستوسع الصين تعاونها مع أفريقيا في مجال التعليم العالي عام .1025
ينبغووي أن ُيفهووم ارتبوواط الصووين بأفريقيووا فيمووا يتعلووق بووالتعليم العووالي ،تحووت إطووار عمول سياسووة الشووؤون

الخارجيووة للصووين .إن الصووداقة القديمووة بووين الصووين وأفريقيووا هووي أسوواس هووذا التعوواون فووي مجووال التعلوويم .تقوودم
الصووين أحسوون مووا لووديها موون مسوواعدات للوودول الناميووة األخوور  ،ضوومن إطووار عموول التعوواون بووين دول الجنوووب
الذ يلتزم بمباد الثقة المتبادلة ،والتعاون الذ يستفيد منوه الطرفوان والتنميوة المشوتركة وعودم التودخل بشوؤون
اآلخرين.
ينبثق التعاون المعرفي بين الصين وأفريقيا من السياق الثقافي للفهم المتبادل بين الطورفين .ومنوذ عوام
 1000ازداد عو وودد الطلبو ووة األفارقو ووة فو ووي جامعو ووات الصو ووين بشو ووكل كبيو وور .وبو ووين عو ووام  1000و ،1022وفو وود
 49,000طالب أفريقي للدراسة في الصين .وبينما يدرسون ويعيشون في الصين يتعلم هؤالء الط ب تدريجيال
المزيوود حووول الثقافووة الصووينية والتقاليوود والقوويم .ويقوودم ه وؤالء الطلبووة األفارقووة خدمووة بفهووم حقيقووي للصووين كسووفراء
ثقافيين لتعزيز الفهم المتبادل بين الطرفين .على سوبيل المثوال ،يعمول طالوب تخور مون جامعوة بكوين اآلن فوي
مرك ووز للثقاف ووة الص ووينية ف ووي دول ووة بن ووين .إن التعو وواون ب ووين الجامع ووات الص ووينية والجامع ووات األفريقي ووة يتوسو ووع
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باستمرار ،منطلقال من المؤسسات األكاديمية ليشمل المجتمعات .وتعر معاهد كونفوشيوس في أفريقيا بالثقافة
الصينية ،وتتبادل المعرفة وتنقل المهارات من أجل تسهيل الثقة المتبادلة ،وتوطيد الع قة بين الصين وأفريقيا.
بات تعاون الصين مع أفريقيا في التعلويم العوالي اآلن شوك ل جديودال لتودويل التعلويم العوالي فوي الصوين.
في العقود الث ثة الماضوية ،اتبعوت الصوين نمووذ الجامعوات الغربيوة وتعلموت مون تجربتهوا فوي تحوول التعلويم.
يتوجه نص

مليون طالب صيني كل سنة إلى الجامعات الغربية للدراسة ،األمر الوذ أد إلوى هجورة العقوول

نوعوال مووا موون الصووين .وقوود وفوور النموووذ الجديوود الحووالي للتعوواون الصوويني األفريقووي الفرصووة لمؤسسووات التعلوويم
العووالي الصوويني لتصوودير المعرفووة الصووينية للعووالم .وتوضووح الوودورات التدريبيووة ،التووي تغطووي مجوواالت التعلوويم
واإلدارة العامووة والطاقووة والصووحة واإلع و م والضوومان االجتموواعي والتصوونيع ،أن للتقنيووين والمسووؤولين األفارقووة
تجربة تنموية في الصين ،قد تكون مهمة للجهود المبذولة في أفريقيا من أجل التحديث.
إن أحوود أهووم أهوودا

التع واون فووي مجووال التعلوويم بووين الصووين وأفريقيووا هووو تعزيووز بنوواء الكفوواءات لوود

الطرفين .وقد طُور وطُبق عدد من المشاريع التنموية المؤسسية في السنوات األخيرة .وأسسوت كول مون جامعوة
ن ووانجينج للز ارع ووة وجامع ووة أيجرت ووون ف ووي كيني ووا ،تح ووت إط ووار عم وول خط ووة التع وواون ب ووين المؤسس ووات الص ووينية
واألفريقيووة للتعلوويم العووالي " 10+10محطووة عموول الخبيوور" والمركووز الصوويني الكينووي للتوودريب الز ارعووي .وأسسووت
جامعة يوانجزو وجامعوة الخرطووم فوي السوودان "مركوز التعواون والتبوادل الصويني األفريقوي للتكنولوجيوا الزراعيوة
الحديثة" .وتمثل هذه االرتباطات الية فعالة ل ستفادة من الخبرات الصينية لتقوية الجامعات األفريقية.
بالتأكيد ستظل الصين توسع التعاون والتبادل الثقافي مع أفريقيا في السنوات المقبلة .إلى جانوب هوذا،
موون الضوورور للصووين أن تبووذل الجهووود لتأسوويس ش وراكة جديوودة فعالووة ومسووتدامة ومسووؤولة مووع الوودول األفريقيووة
والمعنيين بالموضو  .وفي ظل حكومة الرجيس جين بينغ ،سلطت الصين الضوء على نشاطات سياسية مهمة
جديدة ومتنوعة في أفريقيا .وتضطلع الصين اآلن بتحسين الية عمل منتود التعواون الصويني األفريقوي لجعلوه
أكثوور فاعليووة ،ليركووز علووى االتصووال والتورابط بووين األفوراد ليكموول التعوواون الثنوواجي علووى مسووتو الحكومووة .تنفووق
الصووين نص و

ميزانيتهووا المخصصووة للمعونووة الخارجيووة علووى أفريقيووا ،مرك وزة علووى الحوود موون الفقوور والز ارعووة

ومشاريع تكرير المياه ،باإلضافة إلى مشاريع اإلغاثة .وفض ل عن التعاون الثناجي مع الدول األفريقية الفردية،
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تعمل الصين عن كثب موع االتحواد األفريقوي والمنظموات األفريقيوة الفرعيوة فوي العديود مون المجواالت .وتخطوط
الصين في قطا التعليم إلى تأسيس مراكز أخر للثقافة الصينية لتقوية الدراسات الصينية في أفريقيا.
قد تكون تجربوة التعواون بوين الصوين وأفريقيوا فوي قطوا التعلويم العوالي مهموة لخطوة التعلويم لمرحلوة موا
بعد عام  .1025وُيعد تطوير شبكة تعاون عالمية بين مؤسسات التعلويم العوالي بوالغ األهميوة .إن بنواء قودرات

فكرية ومؤسسات قوادرة علوى إنتوا قيوادة فكريوة مهوم جودال للتنميوة المسوتدامة واالعتمواد علوى الوذات فوي أفريقيوا.
وقد أثرت كل من خطة التعليم للجميع واألهدا

اإلنماجية لأللفية ،التوي ركوزت علوى التعلويم األساسوي والعدالوة

بين الجنسين في قطوا التعلويم ،علوى السياسوات المتعلقوة بوالتعليم فوي أفريقيوا .ومتوأثرة بالخطوة الدوليوة للتعلويم،
اسووتثمرت الوودول األفريقيووة كثي و الر التعلوويم األساسووي فووي السوونوات الماضووية ،مهمل وة تنميووة التعلوويم العووالي .وعنوود
تصميم خطة موا بعود عوام  ،1025علوى المجتموع الودولي أن يعوي حقيقوة أن التعلويم العوالي يلعوب دو الر أساسويال
وايجابيال في تشجيع التنمية االقتصادية.

الحكم العالمي للتعليم في الدول التي تعاني من النزاعات :سد فجوة التنمية البشرية
روث نايلور ،سي أف بي تي إيديوكاشن ترست ،ريدنج ،المملكة المتحدة
البريد اإل لكترونيRNaylor@cfbt.com :

المصطلحات الرئيسية :الن از  ،التعليم في حاالت الطوار  ،التنمية الدولية ،الضع .
الملخ

 :اعتادت المعونة المقدمة للتعليم في حاالت الن از أن تكون بوين التنميوة الدوليوة واإلغاثوة اإلنسوانية.

وتساعد التحالفات ،مثل الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوار  ،على رأب صد هذا االنقسام.
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ور
عنوودما وضووعت األطو ا

األقووو فووي الحكووم العووالمي للتعلوويم الوودولي خطووة التعلوويم للجميووع فووي بدايووة

وذر بقووة فوي خطواب التنميوة انوذاك .وبشوكل كبيور أهمول هوذا الموضوو الوضوع فوي
األلفية ،كان الموضوو متج ال
الدول التي تأثرت بالنزاعات .وجاءت المساعدات في تلك السياقات تحت مظلوة اإلنسوانية ال التنميوة .فوااللتزام
العلنووي بووالتعليم األساسووي واالسووتقرار النسووبي متطلب وان رجيسوويان لتلقووي المسوواعدات لتنميووة التعلوويم ،موون خ و ل
اآلليو ووات المفضو وولة لتقو ووديم الو وودعم المباشو وور للميزانيو ووة أو مبو ووادرة المسو ووار الس و وريعُ .حرمو ووت هو ووذه الو وودول المتو ووأثرة
بالنزاعات ،مثل السودان ،من تلقي المعونة على نطاق واسع لتنمية التعليم ،في حوين تلقتهوا دول مجواورة تونعم

بالس م .وكان ُيعتقد أن االستثمار في تنمية التعليم بالبيجات غير المستقرة مجازفة وغير مستدام.
أشارت سلسلة " "Last in Line, Last in Schoolالتي أعودتها منظموة "أنقوذوا األطفوال" (Save
) the Children, 2007; 2008; 2009إلووى التنوواق

بووين سياسووة المووانحين ،التووي دعووت إلووى التعلوويم

للجميووع بحلووول عووام  ،1025وممارسووة المووانحين ،التووي فش ولت فووي دعووم التعلوويم فووي البيجووات األكثوور بعوودال عوون
تحقيووق الهوود  ،أ الوودول المتووأثرة بالن ازعووات .وقوود ق وودر أول تقريوور أن أكثوور موون نص و

أطفووال العووالم غي وور

الملتحقووين بالموودارس يعيشووون فووي دول ضووعيفة متووأثرة بووالن از  ،ولكوون هووذه الوودول تلقووت  %22موون المسوواعدات
العالمية للتعليم.
على الطر اآلخر مون االنقسوام ،لوم يونجح الونهج اإلنسواني كثيو الر فوي البيجوات التوي تعواني مون صو ار
طويوول األموود .فإمووا تجاهلووت التعلوويم تمام وال أو عاملتووه علووى أنووه غيوور أساسووي .فووي حال وة اللجوووء ،هنوواك أحيان وال
ق اررات متعمدة لتجنب توفير التعليم ما بعد األساسي ،حتى ال يقلل هذا فرص عودة ال ججين إلى ب دهم .وقد
ركزت التدخ ت على تحقيق الحاجات المباشرة ،بدالل من الحلول المستدامة الطويلة األمد .ولكن علوى خو
الزالزل والتسونامي ،قد تحتا النزاعات إلى عقود لتحل ،وقد تظل المجموعات نازحوة ألجيوال كاملوة .وال يوزال
التعليم في ذيل قاجمة األولويات ،وال يزال يتلقى  %2.7من المساعدات اإلنسانية ).(UNESCO, 2013
ف ووي ع ووام  1000ف ووي المنت وود الع ووالمي للتعل وويم ف ووي دك ووار ،التق ووت مجموع ووة ص ووغيرة م وون األفو وراد م وون
مؤسسات تابعة لألمم المتحدة والمنظموات غيور الحكوميوة معوال ،لتور كيو

تسوتطيع التعواون مون أجول تحسوين

تلقووي التعلوويم فووي حوواالت الطووار  .وشووكلت معوال الشووبكة المشووتركة لوكوواالت التعلوويم فووي حوواالت الط ووار  .وقوود
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بدأت هذه الشبكة تعمل أساسال في قطا اإلغاثة ،كتحال

بين المنظمات ،ثم نمت فأصبحت تمأل الفجوة بين

اإلغاثة والتنمية في قطا التعليم .وفي عام ُ 1002شكلت مجموعة عمل حول التعليم والضع

وسعت عمل

الش ووبكة المش ووتركة لوك وواالت التعل وويم ف ووي ح وواالت الطو ووار ف ووي مج ووال التنمي ووة .ول وود الش ووبكة اآلن أكث وور م وون
 22،000عضووو موون أكثوور موون  240دولووة ،ومووا ازلووت تتوسووع .وقوود خلقووت ثووروة موون الم ووارد والمعرفووة لوودعم
التنمية ،وعقدت العديد من االجتماعات التي جمعت المنظمات الكبيرة والمعنيين في الو ازرات ومن المانحين.
تلعووب الشووبكة المشووتركة لوكوواالت التعلوويم فووي حوواالت الطووار دو الر أساسوويال فووي الحكووم العووالمي للتعلوويم
لسببين:
 .2أنهووا توووفر قاعوودة للنقوواش العووالمي ،وتولوود المعرفووة والمشوواركة التووي تجسوور الهوووة بووين اإلغاثووة اإلنسووانية
والتنميو ووة ،وتعو ووالج الحاجو ووة لتحسو ووين اسو ووتم اررية دعو ووم التعلو وويم ،موسو ووعة م ارحو وول الوقايو ووة واالسو ووتعدادية
واالستجابة للطوار واالنتعاش من خ ل التنمية.
 .1أنها تمنح المنظمات غير الحكومية والعاملين في الميدان واخرين معنيين في مجال التعليم المزيد من
التمثيل في خطاب الحكم العالمي .وتجمع الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوار
منظمات مختلفة معال ،وتعطيها صوتال جماعيال قويال ومساحة على طاولة الحكم العالمي.
لووم تووؤثر الشووبكة المشووتركة لوكوواالت التعلوويم فووي حوواالت الطوووار علووى المووانحين موون خو ل مشوواركتهم
كأعضاء فحسب ،بل أثرت من خ ل مشواركتهم فوي اجتماعوات الحكوم العوالمي كوذلك .وفوي السونوات األخيورة،
شووهدنا تحرك ووات مهم ووة لسوود الفج وووة ب ووين التنمي ووة واإلغاثووة اإلنس ووانية م وون العدي وود موون منظم ووات األم ووم المتح وودة
ص وممت
والمووانحين .وأصووبحت مبووادرة المسووار الس وريع الش وراكة العالميووة للتعلوويم ،واآلن تتضوومن اليووة للتمويوول ُ

بالتحديوود للوودول الضووعيفة؛ وقوود جعلووت الوكالووة األمريكيووة للتنميووة الدوليووة تحسووين التعلوويم والصو ار أحوود أهوودا

اسووتراتيجية التعلوويم موون أصوول ث ثووة أهوودا  ،وتصوووغ داج ورة التنميووة الدوليووة سياسووة حووول التعلوويم فووي األزمووات
اإلنسووانية التووي طووال أموودها ،وتهوود

المفوضووية العليووا لألمووم المتحوودة لشووؤون ال ججووين إلووى وضووع حلووول تعلوويم

طويلووة األموود ل ججووين ،ودمجهووم بأنظمووة التعلوويم فووي الوودول المستضوويفة .وقوود بوودأت الفجوووة تُسوود توودريجيال .هووذه
شهادة على قوة المنظمات غيور الحكوميوة ومنظموات األموم المتحودة والموانحين عنودما يعملوون معوال ،مون خو ل
تحالفات مثل الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوار .
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الحكم العالمي المتفكك لتنمية المهارات
سايمون ماكجراث ،مركز التعليم الدولي ،جامعة نونتجهام
البريد اإل لكترونيsimon.mcgrath@nottingham.ac.uk :
المصطلحات الرئيسية :التعليم والتدريب المهني ،الحكم العالمي ،أفضل الممارسات.
الملخ ل

 :إن عدسووة الحكووم العووالمي مفيوودة عنوود التفكيوور فووي تنميووة المهووارات ،فهووي تسوولط الضوووء علووى بعو

التحووديات التووي تشووير إلووى المهووارات كحقوول مختل و
هامشووية فووي النقاشووات الووداجرة ح وول أهوودا
المسووتدامة ،ولهووا حضووور ضووعي

عوون التعلوويم علووى المسووتو العووالمي .بينمووا تُعوود المهووارات

خطووة التعلوويم للجميووع واألهوودا

اإلنماجيووة لأللفيووة وأهوودا

التنميووة

فووي المنظمووات الثناجيووة الكبيورة ،وتشووكل تنميووة المهووارات دولي وال مجموعووة موون

الفوواعلين الحكوووميين وغيوور الحكوووميين المتعوودد األط و ار  ،التووي أدت إلووى تجمووع كبيوور موون السياسووات حووول
مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالسياسات.
موون األمووور العامووة المتعلقووة بووالحكم العووالمي لتنميووة المهووارات أن ثمووة منظمتووين متخصصووتين تووابعتين
لألمم المتحدة تضوطلعان بمسوؤوليات فوي هوذا الموضوو  ،ولوديهما مجموعوة مختلفوة مون المعنيوين .وبينموا تهوتم
اليونيسكو أساسال بالتوفير العام ،وو از ارت التعليم هي المجموعة المقصوودة بشوكل أساسوي ،تركوز منظموة العمول
الدوليووة بشووكل أكبوور علووى مكووان العموول ،ولووديها هيكوول حكووم ث ثووي األبعوواد ،يتكووون موون الحكومووات والموووظفين
واتحووادات العموول .ويبوودو أن مجموعووات المعنيووين المختلفووة واالهتمامووات المختلفووة تقيوود قوودرة المنظمتووين علووى
الحوار والعمل معال ،نحو خطة عالمية مشتركة.
مون زاويوة كول موون التعلويم والعمول فوإن المهووارات مهمشوة بشوكل كبيور فووي النقواش حوول أهودا

التنميووة

العالمية .فمن وجهة نظر التعليم ،طُرحت المهارات المهنيوة جانبوال فوي النقواش العوالمي منوذ جوومتين؛ فوي حوين
ُوضووع العموول علووى هووامش نقوواش التنميووة ،مووع محابوواة اآلخ ورين لخطووة منظمووة العموول الوودولي "العموول ال جووق"،
وقبول واضح لوجهة نظر الك سيكية الجديدة للعمل على أنه عديم المنفعة.
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تلعووب المنظمووات الثناجيووة دو الر مهم وال فووي الحكووم العووالمي للتنميووة ،ال سوويما أنووه يووؤثر علووى الوودول التووي
تعتمد على المعونة بشكل كبير .ولكن معظم المنظمات الثناجية ليست مهتمة بالمهارات منذ زمن إال المؤسسة
االتحادية األلمانية للتعاون الدولي ( )GIZالتي تعود اسوتثناء واضوحال .ولكون ال يمكون قوول هوذا عون المنظموات
اآلسيوية الناشجة التي ال تؤمن بأهمية المهارات .فأهمية المهوارات واضوحة جودال فوي بعو

األقواليم .وتُعود دول

شوورق أوروبووا بوواألخص موون الوودول التووي خضووعت لتووأثيرات خارجيووة فيمووا يتعلووق بالمهووارات .وكجووزء موون تحقيووق
شووروط تش وريعات االتحوواد األوروبووي ،احتاجووت هووذه الوودول إلووى تشووكيل أنظمووة المهووارات لووديها ،لتصووبح ،مثوول
المجموعوة األوروبيووة الغريبوة" ،أفضوول الممارسووات" التوي تعكووس بنيوة نظريووة لألنظمووة األوروبيوة للمهووارات ،بوودالل
مما هو كاجن على أر

الواقع.

بالفعوول ،وعلووى الوورغم موون األشووكال التاريخيووة والثقافيووة المتجووذرة لتنميووة المهووارات التووي يمكوون أن نجوودها
فووي دول االتحوواد األوروبووي ،فووإن هووذا النموووذ األوروبووي هووو شووكل مختل و

جوهري وال لو و"أداة التعلوويم والتوودريب

المهني" ) ،(McGrath, 2012التوي لهوا توأثير أبعود بكثيور مون هوذه الودول المنظموة .والعوامول األساسوية لهوذه
األداة هي:
 إص حات حكم نظامية (وقطاعية على نحو متزايد) تبتعد بالنفوذ عون البيروقراطيوة باتجواه المووظفين
في البحث عن استجابة أكبر للتعلم المهني وربطه بالواقع.
 أطوور عموول المووؤه ت التووي تسوولب جوانووب موون الحكووم خووار سوويطرة المؤسسووات الحاليووة التووي توووفر
وجعة تنقوول
المووؤه ت ،والتووي تطمووح إلووى جعوول المووؤه ت تتسووم بشووفافية أكبوور لجميووع المعنيووين ،مشو ا
المتعلمووين داخ وول أنظمووة التعل وويم وميس ورة االعتم وواد بشووكل أوس ووع للووتعلم غي وور النظووامي وللتعل وويم غي وور
الرسمي.
 أنظمووة ضوومان الج وودة التووي تكفوول أن يكووون للمؤسسووات التووي توووفر التعلوويم والتوودريب المهنووي مفوواهيم
داخلية للجودة والتحسن المستمر؛ وتوفر اليات جديدة للحكم المؤسسي والنظامي مون خو ل االعتمواد
والرقابة.
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وامون لنظووام الدولووة،
 اليووات تمويوول جديوودة تشووير إلووى تحووول بعيوود عوون التمويوول الووذ يقدمووه مووزودون عو ا
وار مهمووة
حيووث يكووون التمويوول موجه وال نحووو النتوواجج وحيادي وال بالنسووبة للمؤسسووات ،األموور الووذ يتوورك اثو ال
على الحكم النظامي والمؤسسي.
 اسووتق لية منظمووة للممووولين العووامين موون شووأنها أن تقوودم هياكوول حكووم جديوودة علووى المسووتو المؤسسووي
تعكووس مسووتو التحوورك المنهجووي إلعطوواء الصووناعة صوووت أكبوور ،وانتووا ع قووة حواريووة جديوودة بووين
االستق لية المؤسسية الكبر والمتطلبات المتزايدة لوألداء ،للوصوول إلوى الغايوات المبتغواة ،مون خو ل
التمويل وكتابة التقارير وأنظمة الرقابة.

لووذلك تغيوور األداة ممارسووات الحكووم وخطابووات عناصوور القطووا العووام لنظووام المهووارات بشووكل كبيوور فووي
طرق متناغمة ،مع وجود عمليات لإدارة العامة النيوليبرالية .ولكنها أيضال مهمة كعملية تساهم في ظهور هذه
الخطابات والممارسات على الصعيد الودولي ،مقدموةل نموذجوال ُيعود مثاليوال ألنظموة المهوارات فوي الشومال .وقود توم

التطوورق إل وى أحوود التوجهووات األساسووية هنووا موون قبوول ،وهووو :تووأثير المفوضووية األوروبيووة علووى اإلص و حات فووي
مجال المهارات في "الجوار األوروبي األوسع" .ويتم توفير هذا من خ ل مؤسسة التدريب األوروبية ،التي تُعد
المؤسسة األوروبية للتعاون الدولي للمهارات.
ولكوون اآلليووة األهووم علووى المسووتو الوودولي هووي نشوواط دول الشوومال والجهووات شووبه الحكومي وة كمقوودمين
ل ووألداة .ل ووذلك تنش وور جمعي ووات الكلي ووات المهني ووة العام ووة ف ووي دول الش وومال (باإلض ووافة إل ووى المؤسس ووات الفردي ووة)
وسوولطات المووؤه ت الوطنيووة أوهاموال حووول "أفضوول الممارسووات" الخاصووة بهووم ،موون خو ل المشوواركة بووالمؤتمرات
والشووبكات الدوليووة والش وراكات المؤسس وية والنشوواطات االستشووارية .ال بوود أن نوور هووذا ضوومن اإلطووار األوسووع
للتسووويق المت ازيوود للقطووا العووام فووي دول الشوومال .وقوود فوور

هووذا علووى هووذه المؤسسووات أن تولوود الوودخل بطوورق

أخر  .ومع إشبا األسوواق المحليوة ،فوإن مون المحوتم أن يتجوه االهتموام إلوى "األسوواق الناشوجة" ،موع ذلوك فوإن
القصص التي تُرو في تلك البيجات الدولية قد تبدو قصصال ألنظمة ومؤسسات ضعيفة في الغالب.
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فووي العديوود موون الحوواالت يووؤد الجمووع بووين خطووة تصوودير المهووارات مووع تهموويش المهووارات فووي خطووة
التنمية إلى وضع غريب ،إذ تكون الدول حاضرة وفي الوقت ذاته غاجبة عن النقاش .في بريطانيوا علوى سوبيل
المثال ،كانت داجرة التنمية الدولية ،وهي المنظمة الرسمية للتنمية ،غير مهتموة بالمهوارات ،بينموا تعود منظموات
أخر  ،مثل اتحاد الكليات والمجلس الثقافي البريطاني وهيجة الموؤه ت اإلسوكتلندية ،العبوة أساسوية ،فوي حوين
كانوت للمنظموات الدوليوة األساسوية ،مثول "مهوارات العوالم الدوليوة" ( )WorldSkills Internationalومؤسسوة
التودريب األوروبيوة ( ،)European Training Foundationداجموال قيوادة بريطانيوة .لوذلك لويس هنواك موقو
بريطاني حقيقي حول المهارات للتنمية ،ولكن في الوقوت ذاتوه يوجود إحسواس أيضوال بوأن بريطانيوا تتوولى القيوادة
على الصعيد العالمي.
وفي حين تظل المهارات هامشية فوي النقواش العوالمي حوول التنميوة ،فقود ص اوعدت هوذه القضوية خططوال

عالميووة ووطنيووة أخوور  .لووذلك ال يوجوود علووى المسووتو الوووطني رمووز لمحوريووة المهووارات أقووو موون الت وزام الهنوود
بتودريب  500مليووون موواطن علوى المهووارات .وعلووى المسوتو العووالمي ،أولووت منظموات مثوول موواكينز ومنظمووة
التعوواون االقتصوواد والتنميووة انتباهوال كبيوور جوودال مووؤخ الر للمهووارات؛ فووي حووين أكوود البنووك الوودولي أهميووة الوظوواج
المفيدة تنمويال.
بالفعل ،يبدو من المحتمول أن تظهور ،مون الجموع بوين التوظيو
المهارات في فترة مرحلة ما بعود عوام  .1025مون الصوعب رؤيوة كيو

وخطوة مهوارات صوديقة للبيجوة ،أهميوة
سويؤثر هوذا علوى خطوة الحكوم العوالمي

للتعليم .لذلك لعل أية محاولة للحديث عن الحكم العالمي للتعليم والتدريب مخطجة في التركيز الزاجد على فكورة
احتمالية حكم التعليم والتدريب عبر نظام واحد شامل.

المراجع
McGrath, S. (2012) “Vocational Education and Training for Development: a Policy
in Need of a Theory?” International Journal of Educational Development 32/5.
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خالصة األفكار حول الحكم العالمي
ومرحلة ما بعد عام 5151
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أهم القضايا المتعلقة بالتعليم في مرحلة ما بعد عام  :5151ماذا عن الحكم العالمي للتعليم والتدريب؟
كينيث كينج وروبرت بالمر ،نوراك
البريد اإل لكترونيrpalmer00@gmail.com ،kenneth.king@ed.ac.uk :
المطلحات الرئيسية :الحكم العالمي ،مرحلة ما بعد عام .1025
عنصر أساسيال مفقودال في محادثات خطة التعليم لمرحلة ما بعد
 :يعد الحكم العالمي للتعليم والتدريب
ال

الملخ

عووام  .1025وموون دون إج وراء تغيي ورات علووى اليووات الحكووم الرسوومية وغيوور الرسوومية ،فووإن تووأثير هوود

التعلوويم

لمرحلة ما بعد عام  1025وغاياته قد يكون محدودال.
منذ عام  ،1021على األقل ،وهناك نقاشات كثيرة جدال وجودال حوول موا ينبغوي أن يكوون عليوه محوور
تركيز التعليم والتدريب في مرحلة ما بعد عام  ،1025وحول محتو وكلمات الهد

المحتمل للتعليم وغاياته.

قبل ستة أشهر من موعد اجتما الجمعية العامة لألمم المتحدة في سوبتمبر  ،1025إذ س ُويتفق علوى مجموعوة

موون أهوودا

التنميووة المسووتدامة ،بمووا فووي ذلووك الهوود

وز مت ازيوودال حووول إمكانيووة
الخوواص بووالتعليم ،نجوود اآلن تركيو ال

تحقيق هذه األهدا .
فيما يتعلق بقطا التعليم ،يبدو أن هناك نقاشال بسيطال حول كيفية تطبيق هد

التعليم لمرحلة ما بعود

عام  1025والغايات ،وأ نو من الحكم سنحتا على المستو الكلي .بالفعل ،هناك عنصور أساسوي مفقوود
في المحادثات المتعلقة بالتعليم في مرحلة ما بعد عوام  1025حتوى اآلن ،وهوو مورتبط بوالحكم العوالمي للتعلويم
والتوودريب .تُعوود هووذه القضووية األهووم المتعلقووة بوالتعليم فووي مرحلووة مووا بعوود عووام  .1025ولكنهووا ال تثووار حاليوال فووي
نقاشات التعليم في مرحلة ما بعد عام – 1025بما في ذلك النقاشات الوداجرة حوول مرحلوة موا بعود خطوة تووفير
التعليم للجميع ،وما بعد األهدا
للهد

اإلنماجية لأللفية -وهوي بالفعول عنصور ال يمكون تعديلوه بواسوطة إطوار عمول

الجديد للتعليم .وكذلك لم تُناقش نماذ التمويل للتعليم في مرحلة ما بعد عام  1025بشكل كا  ،كموا

أشارت روز ( )1027في مدونتها.
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ما هو الحكم العالمي للتعليم والتدريب؟
يمكوون أن ننظوور إلووى الحك وم العووالمي للتعلوويم والتوودريب علووى أنووه إطووار عموول تنظيمووي ،لمناقشووة كي و
وور فووي مجووال
يكسووب المعني وون فووي القطووا الحكووومي والعوواملون خووار القطووا الحكووومي نفوووذال سياسوويال وحضو ال
التعليم .كي

يفعلون هذا وكي

يرتبط بتطبيق غايات التعليم لمرحلة ما بعد عام 1025

يض ووع هو وؤالء المعنيو وون ف ووي التعل وويم الع ووالمي الي ووات رس وومية وغي وور رس وومية تمك وونهم م وون كس ووب النف وووذ
والسلطة .وقد تتضمن اآلليات الرسمية للحكم العوالمي للتعلويم والتودريب علوى سوبيل المثوال :األهودا
(مث وول التعل وويم للجمي ووع -أه وودا

والغايوات

خط ووة ت وووفير التعل وويم للجمي ووع)؛ والقو ووانين ،واألنظم ووة ،واالتفاقي ووات والمواثي ووق

والتعاقدات والشراكات (بما في ذلك الشراكات العامة والخاصة) ومبادرات السياسة والتعاون المالي.
أن تكون األهدا
توووفير التعلوويم للجميووع وهوود

والغايات جزءال من الحكم العالمي للتعلويم والتودريب يعنوي أن غايوات مرحلوة موا بعود
التعلوويم فووي األهوودا

اإلنماجيووة المسووتدامة واحوودة ،ولكنهووا جووزء واحوود موون اآلليووة

الرسوومية للحكووم العووالمي للتعلوويم .ولووذلك قوود نوور أن تووأثير هوود

التعلوويم والغايووات لمرحلووة مووا بعوود عووام ،1025

دون إج وراء أيووة تغيي ورات فووي اآلليووات الرسوومية للحكووم ،ق ود يكووون محوودودال .ولكوون ال تنتهووي القصووة هنووا .هنوواك
مووؤثرات عالميووة أخوور تتحوورك هنووا -مووا قوود ُيعوور بآليووات غيوور رسوومية للحكووم العووالمي للتعلوويم -وسووتؤثر علووى
درجة تأثير هد

وغايات التعليم و/أو على درجة تطبيقها .قد ال تكون هذه اآلليات وضعت لغر

الحكم أو

التنظوويم ،ولكوون موون الواضووح أنهووا تووؤثر علووى المعنيووين عنوودما يتعلووق الموضووو بووالتعليم .قوود تتضوومن مثوول هووذه
اآلليات غير الرسمية على سبيل المثال ث ثة مجاالت:
 الحكووم بواسووطة "أفضوول الممارسووات" )- (cf NORRAG, 2007يتضوومن هووذا تووأثير اسووتراتيجيات
التعلوويم والتوودريب واألوراق السياسووية المتعلقووة بووالمنح والقوورو

 ،ونشوور "أفضوول الممارسووات" والمعرفووة

والمن واهج (مثوول قيمووة المووال ) ،(NORRAG, 2012ومعوودل العاجوود للتعلوويم والتوودريب المبنووي علووى
الكفاءة ،وأطر العمل المتعلقة بالمؤه ت الوطنية) .وقد تصبح "أفضل الممارسات" هذه أعرافال عالميوة
تؤثر في تصرفات وأولويات الحكومات الوطنية ومنظمات تنمية القرو
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والمنح ذاتها.

 الحكووم بواسووطة مبوودأ العصووا والجووزرة المووالي -يضووم هووذا تووأثير الموونح والقوورو

موون أجوول التعلوويم فووي

الوودول المتلقيووة .كووذلك قوود يسووتخدم مبوودأ العصووا والجووزرة المووالي فووي دول منظمووة التعوواون االقتصوواد
والتنمية ،للتأثير على تصرفات المنظمات الدولية مثل البنك الدولي.
 الحكم باألعداد -قد يتضمن هذا توأثير البيانوات والمؤشورات الناتجوة عون التقييموات واالمتحانوات (مثول
البرنامج الدولي لتقييم الطلبة) ،إلى جانب منهج المقارنة والتصني

(مثال :تصني

جامعات العالم).

ولكللن أال يللنعكس الحكللم العللالمي للتعللليم والتللدريب البتللة فللي نقاشللات واقتراحللات التعللليم والتللدريب
لمرحلة ما بعد عام 5151؟
في الحقيقة ،للحكوم العوالمي للتعلويم والتودريب وجوود فوي النقاشوات ،ولكنوه لويس موجوودال باالسوم ،ولويس
موجودال بشكله الكامل .األمر الذ سيقيد تأثير خطة التعليم لمرحلة ما بعد عام .1025
الحكللم مسللتخدم فللي الوثللائق المتعلقللة بمرحلللة مللا بعللد عللام  5151بطريقللة مختلفللة عللن الحكللم
العالمي .فعندما نووقش الحكوم فوي وثواجق مرحلوة موا بعود  1025فُهوم بأنوه "حكوم جيود" -أ المسواءلة والشوفافية
وحكووم القووانون وحووق حريووة التعبيوور والمشوواركة السياسووية والحووق فووي الحصووول علووى المعلومووات ،باإلضووافة إلووى
التحوورر موون الفسوواد .فض و ل عوون هووذا ،بشووكل عووام ت وولى قضووية الحكووم الوووطني انتباه وال أكبوور ممووا يووولى الحكووم
العالمي.
لم تكن نقاشات مرحلة ما بعد علام  5151حلول الحكلم العلالمي وسلبل التطبيلق حتلى اآلن خاصلة
بقطاع معين .للذلك حتلى اآلن للم ُيعلالج الحكلم العلالمي للتعلليم بطريقلة واضلحة .ففوي حوين يوجود تيوار علام

للنقوواش والح ووار حووول سووبل تطبيووق مرحلووة مووا بعوود  1025والش وراكة العالميووة والحكووم -لووم تُوربط هووذه المسوواجل
بنجاح بعد بطموحات التعليم والتدريب بعد عام ( 1025أو بطموحات القطاعات األخر مثل الصحة).
لللم يللتم تعملليم غايللات الحكللم فللي هللدف التعللليم المقتللرح لمرحلللة عللام  .5151وكووان هنوواك عوودة
احتماالت لدمج الحكم في إطوار عمول مرحلوة التنميوة لموا بعود عوام  .1025األول أن يكوون ثموة هود

خواص

قوواجم بحوود ذاتووه (أو أهوودا ) وغايووات ومؤش ورات؛ أمووا االحتمووال الثوواني فكووان تعميمووه عوون طريووق وضووع غايووات
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ومؤشو ورات حك ووم ذات ص وولة باأله وودا

األخ وور ؛ وكان ووت الطريق ووة الثالث ووة أن ن وودمج االحتم ووالين معو وال .وكان ووت

اقت ارحووات مرحلووة مووا بعوود عووام  1025حتووى اآلن حووول االحتمووال األول ،الهوود

القوواجم بحوود ذاتووه .ولكوون ،فووي

النقاشوات المتعلقوة بالقطاعووات بعود عوام  ،1025بمووا فوي ذلوك التعلوويم والتودريب ،أد هوذا إلووى إهموال الجوانووب
الخاصة بالحكم -العالمي واإلقليمي والوطني -المطلوبة من أجل تحقيق األهدا
الحكووم بشووكل واضووح أو ضوومني فووي أ موون االقت ارحووات المتعلقووة بهوود

والغايات .بوالطبع ال يظهور

التعلوويم لمرحلووة مووا بعوود عووام 1025

الحالية (والغايات المصاحبة).
نحتاج إلى غايات حكلم للتعلليم لمرحللة ملا بعلد علام  ،5151ولكلن ملا اللذي سليتم قياسله؟ أشوارت
بوولين روز ،الموديرة السووابقة للتقريور العووالمي لرصود التعلوويم للجميوع ،إلووى أننوا نحتووا إلوى غايووات تمويول التعلوويم
لمرحلووة مووا بعوود عووام  (Rose, 2014) 1025حتوى ُيحاسوب صووانعو القورار علووى الت ازموواتهم الماديووة لتحقيووق
المخرجات المحددة .وكذلك يمكن القول إننا نحتا إلى تعميم موضو الحكم في غايات التعليم لمرحلة ما بعد
عووام  ،1025حتووى يكووون هنوواك ظوورو

تمكينيووة غيوور ماليووة متفووق عليهووا ،لتحقيووق الغايووات ومسوواءلة صووانعي

القرار ،على سبيل المثال :الية قياس ومساءلة متفق عليها .ولكن ،نحتا إلوى التفكيور فوي كيفيوة تعمويم الحكوم
في خطة التعليم لمرحلة ما بعد عام  ،1025وتحديد ما المطلوب قياسه (ورصده) بالضبط.
ما هي غايات التعليم العالمية لمرحلة ما بعد عام  5151المقبولة عالميلا؟ إن أحود مكونوات الحكوم
العووالمي للتعلوويم الفعووال هووو وضووع مجموعووة موون األهوودا

المقبولووة عالمي وال .وبووالطبع موون المعوورو

خطووة توووفير التعلوويم للجميووع والهوودفين المتعلقووين بووالتعليم فووي االهوودا

أن أهوودا

االنماجيووة لأللفيووة غيوور قابلووة للتطبيووق

عالمي وال ،إذ تعوود غايووات للوودول ذات الوودخل المتوودني .وخ و ل التق وودم للوصووول إلووى خطووة مرحلووة مووا بعوود ع ووام
 ،1025كان هناك الكثير من النقاش والجدل حول درجة إمكانية تطبيق هذه الخطة ومجموعة أهدا
المستدامة التابعة لها عالميوال .الشويء ذاتوه يقوال عون هود
األهدا

التنمية

التعلويم لمرحلوة موا بعود عوام  1025وغاياتوه .ولعول

والغايات الحالية تشير إلى النقاشات التي تجر وراء الكواليس .تحتو االقتراحات السابقة لمرحلة ما

بعد عام  1025على هد

شامل ،على سبيل المثال ،اقترحت مجموعة العمل المفتوحة حوول أهودا

التنميوة

المستدامة هدفال للتعليم (انظر  ،)OWG, 2014وهوو "ضومان تعلويم شوامل وجوودة عادلوة لتعزيوز فورص الوتعلم
مد الحيواة للجميوع" ،كوذلك كوان اقتوراح اليونيسوكو فوي اتفواق مسوقط ) (UNESCO, 2014aمشوابهال للغايوة:
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"ضمان جودة عادلة وشاملة وتعلم مد الحياة للجميع" .واآلن ليسوت جميوع غايوات التعلويم المقترحوة والرسومية
لمرحلة ما بعد عام  1025عالمية ،مع وجود بع

الغايات المقترحة المحددة وطنيال.

بعيللدا عللن "عالميللة" األهللداف والغايللات المقترحللة ،ثمللة جوانللب أخللرى للحكللم العللالمي نوقشللت فللي
االقتراحات األساسية للتعليم والتدريب في مرحلة ما بعلد علام  ،5151خصوصلا القضلايا المتعلقلة بالقيلاس
والمساءلة أو القوانين واأل نظمة العالمية.
 لم تتناول المشاورات الموضوعية بين اليونيسكو واليونيسي
بع وود 2013a) 1025

حول التعليم في خطوة التنميوة لمرحلوة موا

 (UNESCO-UNICEF,مباشو ورة الحك ووم الع ووالمي للتعل وويم ،ولك وون تناول ووت

الحاجة إلى "إطار عمل عالمي" يكون قريبال جدال من مخاوفنا تجاه الحكم العالمي.
 لم ينتج عن المشاورات اإللكترونية بين اليونيسكو واليونيسوي

حوول الحكوم وتمويول التعلويم فوي مرحلوة

مووا بعوود عووام  (UNESCO-UNICEF, 2013b) 1025أ نووو موون التعليووق حووول قضووايا الحكووم
العالمي التي كان يأمول بهوا المنظموون لهوذه المشواورات .وكوان لود هوؤالء الوذين اسوتجابوا تركيوز عوام
أكبور بكثيور علوى القضوايا الوطنيوة ،بودالل مون القضووايا العالميوة .ولعول هوذا مهوم بحود ذاتوه؛ ألن أغلبيووة
األفراد يعتبرون حكم التعليم قضية وطنية باألساس.
 لووم تسووتخدم اليونيسووي  ،مثلهووا مثوول مؤسسووات أخوور عديوودة ،مصووطلحات الحكووم العووالمي فووي موقفهووا
الرسمي لمرحلة ما بعد عام  ،(UNICEF, 2013) 1025ولكنها أيدت بقوة فكرة تأسيس إطار عمل
عالمي.
 تشووير ورقووة اليونيسووكو حووول موقفهووا موون التعلوويم فووي مرحلووة مووا بعوود عووام 1025

(UNESCO,

) 2014bبشكل واضح إلى أن تطبيق خطة التعليم لمرحلة ما بعود عوام  1025سويحتا إلوى "تقويوة
مشاركة اليات الحكم والمسواءلة علوى المسوتو العوالمي والمسوتو المحلوي ،وتحسوين التخطويط واليوات
الرصد والتقارير والعمل على جميع المستويات".
يبدو أن الحكم العالمي للتعليم والتدريب سيتأثر بشلكل جزئلي بإطلار عملل خطلة التعلليم لمرحللة ملا
بعد عام  5151وهدفها وغاياتها .إن الحكم العالمي للتعليم ليس نظامال أحاديال ،فهو يتكون من مجموعوة مون
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المعنيين الذين يسعون إلوى اليوات ومنواهج متعوددة ،مون شوأنها أن توؤثر فوي التعلويم والتودريب وتوجههموا ،سوواء
على المستو الدولي أم غيره .وليس إطار عمل الهد

والغاية إال جزءال واحدال مما يتكون منوه الحكوم العوالمي

للتعليم .وحتى اآلن لم تعالج عملية وضوع خطوة التعلويم لمرحلوة موا بعود عوام  1025العديود مون جوانوب الحكوم
العالمي للتعليم الجديد .وما لم ُيعمم موضوو الحكوم العوالمي فوي النقاشوات الوداجرة حوول التعلويم لمرحلوة موا بعود
عام  ،1025فلن يتم الربط بينهما -الحكم العالمي والتعليم.

يبللدو أن الحلقللة األضللعف فللي الحكللم العللالمي للتعللليم والتللدريب مرتبطللة بعللدم وجللود آليللة فعالللة
للمساءلة لمحاسبة المعنيين ،وهذا يثير القلق فيما يخ

خطة التعليم الطموحة لمرحلة ما بعد .5151
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